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را که با شتاب باز کرد و به سمت خود کشید آفتاب سررتااای    در    

 را فرا گرفت و در کف راه روی تاریک اهن شد . چنان که می شد رد

چند سوسک بزرگی را که از شدت نور سراسیمه شده و به هر سروی  

 نادرستی می دویدند در یک نگاه گرفت . 

کوچه خالی از نفس بود . خالف هر لحظره ی هرر روز ، هریس کسری     

گذر نمی کرد . ناخواسته و ناگهرانی دسرتی بره صرورت  کشرید کره       

بچه ای ین لحظه اسر برآمده از ارخاش و حس تعجب او بود . در هم

     سبز شد که بدون هیس درنگ و مالحظره ای گفرت :  مقابل چشمان

گ انداز به سرمت بیررون   این را گفت و شلن« . ااشا دلفان  مررررد ! » 

 دور شد .  کوچه دوید 
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دهان  را از هوا ار کرد و جنباند تا کالمی را که مجال نیافته برود بره   

. امرا آارار الفرا     اسرک بگویرد فررو داده و از ذهرن خرود دور کنرد      

برخواسته از عصبانیت او با اینکه به زبان نیامدند در چهرره اش براقی   

      ماند . چنان که اگر اسرک بوده و می دیرد ، شراید تحلیلری همچرون    

 از آن داشت . «  ! برو گم شو توله سگ» 

به دور از هرگونه حس خواستنی سرش را کمی بیرون برد و در جهت 

ا نگاهی کرد . چند نفرر ترابوت مررده ای را روی    فرار اسرک کوچه ر

 دست گرفته و دور می رفتند . 

صدای سرنا و دهل از همه جا به گوش می خرورد و مرو بره ترن آد      

روستا با شتاب به سرمت   د . دسته دسته از زن ها و مردانسیخ می کر

محل صدا می دویدند . سرنا نواز و دهل زن آهنرگ عرزا مری زدنرد .     

می شد بوق سرنا جیغ کشیده و سوزناک زنی باشد که در  ندیده تصور

سوگ اسر جوان و رشید خود نشسته در خاکستر و شیون مری کررد .   

 چنان که به هر شنونده ای در دوردست ها هم دلهره می داد . 

ااشا در حال جستجو کردن میان سنگ های کف جوی آبی بود کره از  

رنگری و زیبرا را از آب   کنار خانه شان می گذشت . سنگ ریزه هرای  

بیرون می کشید و در جیب های  جا می داد . در همین حال یکری از  

سرنا و دهرل مری شرتافت او را     مرد های همسایه که به سمت صدای

ااشا ادرت کجاست ؟ به ادرت بگو میررزا برگ نجرار    » گفت :  دید 

 « . مرررد ، بیا خاکسپاری . 
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داس تیزی بره آن مری کشرید     روی الوار چوب افتاده ای نشسته بود و

اوست  را جدا می کرد . دیگر ایر و کم توان شده بود ،  بسیار آرا  و 

با حوصله کار می کرد . چنان حوصله ی باالیی که خرود حوصرله ی   

هر بیننده ای را سر می برد . در میان دقایقی کار بارها دست می کشید 

. ان راه می رفتمیده بود و کشان کشو نفس تازه می کرد . ستون  خ

داشت اما گویای قدرت و تروان براالی او در     ابزارهایی که در دکان

جوانی اش بودند . اره ی بزرگ دستی ، تبرهای سنگین و دیلرم هرای   

البته از  ؛بلندی که با نظم خاصی آن ها را به دیوار انتهایی آویخته بود 

بدون  زنگ چندین ساله ی روی آن ها می شد فهمید سال های درازی

میرزابرگ در   یرد هر کسی که وارد می شد می فهم و استفاده مانده اند

 خود شیر مردی بوده است . جوانی 

با همان حالت سستی که در کار کردن داشت نرمانه نرمانره بره فررف    

گوشه ی تاریک انتهای دکان رفت و اس از لحظاتی جا به جرا کرردن   

ه دست گرفته بازگشت . چند ابزار ، میز بسیار کوچک چهار اایه ای ب

ایرن هرم از   » را زمین گذاشت و با لبخندی بر لب به ااشا گفرت :   آن

ااشا با خوشحالی تما  اشت میز تحریر نشست ، «  میز تحریر توووو 

گذاشت ، لبخندی از سرر   آندست های کوچک خود را تا آرنج روی 

 خرسندی نشان داد ، دسرت راسرت  را مشرتاقانه روی میرز کشرید و      

میرزابگ دستت درد نکند ! ادر  گفت سررخرمن ارول  را   »  فت : گ

دست  را که بوی چروب مری داد   . خنده ای کرد  مرد ایر« . می دهیم 
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اول نمی گیر  اسر  . بره  » کشید .  سپس با مهربانی گفت :  اوبر سر 

 « . ادرت بگو این را از میرزابگ جایزه گرفته ا  . 

گرفته و با حرس خوشرحالی ای کره     میز تحریر را روی شانه های   

خانه می دوید . چنران برا    سویسراسر وجودش را هیجان داده بود به 

شتاب می دوید که همه ی سنگ های رنگی از جیرب هرای  بیررون    

افتادند . در حال دویدن گریه می کررد و دسرت هرای کشریف  را بره      

ن او هرم برا دیرد   . صورت خود می کشید . نزدیک خانه دلفان را دید 

« ااشا میز خریدی ؟ مبارکت باشرد !  » ااشا به سمت  دوید و گفت : 

« میرزابگ برایم درست کررد !  » همانطور که می دوید با ذوق گفت : 

 « . دست  درد نکند ! » هم لبخندی به لب آورد و گفت :  او

خانه که رسید اشک های صورت  را ااک کرد . دلفان از اشت  نزدیک

هر چه سنگ داشرتی ریخرت ، مگرر خررمگس     » سر رو به او گفت : 

اما ااشا بدون اینکه نگاهی به سرمت او ببررد و برا    « نیشت زده ااشا ! 

دلفران  « . میرزا بگ مرد دلفان ! میرزا بگ مرد ! » بغض ترکیده گفت : 

« خدا رحمت  کند ! کی مررد ؟  » هم با شنیدن این خبر دستپاچه شد 

 اما ااشا دیگر دور شده بود .    

به دو قدمی خانه که رسرید نفسر  را ترازه کررد و دسرتی روی میرز       

آن تحریرش کشید . می خواست وقتی وارد خانه شود همره از دیردن   

وارد حیاط شد . با وارد شدن  انگار صردای   شتابانگیر شوند . افل غ

سرنا و دهل را هم به همراه خود داخل برد . اردرش درحرال شسرتن    

 اسرر  ااشرا چره   »  او سراسیمه بلند شدن دست کنار چاه بود وبا دید
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        ارر از اشرک گفرت :   ان نفس زنان و بریده بریرده برا چشرم   «  شده ؟ 

اردر جلرو آمرد و او را در    « . برویم خاکسرپاری .  بیا میرزابگ مرد ! » 

همه از خراک هسرتیم و خراک    » لب گفت : ، زیر  گرفتآغوش خود 

ااشرا  « . خبر دار شدی ؟ . خدا رحمت  کند ! اسر  از کجا  می شویم

که در آغوش ادرش کمی آرا  گرفته بود با سرفه ی کروچکی گلروی   

  .«. االن داشت می رفت خاکسپاری  ارویز گفت .» خود را صاف کرد 

ناراحت نباش اسر  . دوست داری با مرن  » را بوسید  بچهادرگونه ی 

آورد . سرش را به نشان موافقت ارایین  « .  مراسم خاکسپاری ؟  یبیای

اس از گذشت دقایقی ادر ایراهن سیاه رنگی بره ترن کررده و دسرت     

ااشا در دست برای شرکت در مراسم خاکسرپاری میرزابرگ نجرار بره     

 همان جایی رفتند که صدای سرنا و دهل از آن بر می خواست . 

کوچه خالی و بی هیاهو در آفتاب ظهر تابستانی می سروخت . هریس     

؛ انگار فرمان سکوت  داده باشرند . در را  صدایی به گوش نمی رسید 

آرا  روی هم نهاد و بست . راهررو براز هرم تاریرک و مناسرب حرال       

 سوسک ها شد .  

با قد  هایی سست به گوشه ی اتاق رفت . چنرد لبراس را زیرر و رو    

کرده ایراهن آبی رنگی از میان توده ی به هم ایس خورده ای لباس که 

 ا افتاده و از یاد رفته بودند بیرون کشید . به نظر می آمد ماه ها آن ج

برادر زاده اش هر وقت که حرف از او میان می افتاد یکی دو متر به    

ا دهرن  کناری جه  می زد و جابجا می شد ، سرش را کرج کررده  بر   

مرد شاشو که عقل  به شستن خرودش  آخر آن ایر» کجی می گفت : 
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بیست و چهار تا خریده نمی رسد گاو شیری به چه کارش می آید که 

است ؟! بی کفایت است بی کفایت ! هرچه بارها گفتیم عموجران ترو   

دیگرعمرت را کرده ای و سال هاست با مرگ چانه می زنری ، چیرزی   

اگر داری دست ما بسپار ، تو توان اداره کردن این همه گاو را نداری ! 

ر زاده ی گوشه ی خانه برای خودت لم بده تنباکو دود کن ، ماهم براد

تو هستیم . سرت را هروقت  بگذاری این ها به ما می رسد . کسی را 

ل خوب خانه بررای خرودت لرم برده ، زنرم برایرت       گُنداری که ! در 

دارچین د  می کند ، خوراک داغ می خوری و ریاست می کنری ؛ امرا   

  .«مگر سر عقل می آید ! 

چراره   خران بری  وز اس از دزدیده شدن گاو های گجردرست چند ر 

است کره   کِی حاال»  برادر زاده اش به استاد ارسالن آهنگر هم گفت : 

به شما می گویم ! االن گاو های  را هم کره دزد بررده  براز هرم  آد      

! ترو نمری دانری     نمی شود . اگر آد  شود خوب است ولی نمی شرود 

ی زمین ها را با خود  می برد ، کسی هرم نیسرت    هرجا می رود قباله

این همره   خیر بخواند  بگوید مگر خانه و خانوده ندارد کهدر گوش  

را هرجا می رود با خود می برد ؟! هی  هی ... چه بگویم !  خردا   قباله

. استاد ارسالن .«کم است . بی عقل است بی عقل  هرچه سرش بیاورد

بررو خرودت را خررکن    »  اما در جواب  با بیانی نی  دار گفته برود :  

د من خوب می دانم گاو ها را خرود شرما بررادر    جوان ، هرکسی ندان

  زاده های  دزدیده اید ! به وجدانتان هم می گویید بری عقرل اسرت !   
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ی زمرین   دست در قبالره را بردید حاال هم مانده بی عقل !  گاوهای  

 « . های  ببرید ! 

گجرخان از همان شبی که گاو های  را دزد برده بود ، بری چراره و     

والیت های افراف را دنبال ردی از آن هرا ایراده گرز     دربه در هر روز

وستی  داشرتند  می کرد . چند نفری از بچه های آبادی که با ااشا سر د

دیده بودند که حین راه رفتن با خرود حررف هرای    اورا در نقافی دور 

چاره هرکه را می دید ابتردا   هرچ ارچ و نا مفهو  می گفته است .  بی

     می رفرت ، اشرکی بره گونره مری رسراند و      بار قربان صدقه اش  چند

بررا حالررت « . دوازده جفررت گرراو جررایی ندیررده ای ؟ » مرری ارسررید : 

هرر کسری مقرابل      مظلومانه و شکسته ای که از خود نشان می داد ،

تردید در دل آرزو می کرد گاوها را دیرده و بره او    قرار می گرفت بی

 می داد .   نشان

ر نگاه هرکسی کوتاه قد به چشم می آمرد .  مرد میانه قامتی بود که د   

همچون مرد هایی که به فور معمرول  کوتراه ترر از اسرر هرای خرود       

تشرر زده و   شران هستند . اما با این وجود همیشه ی خدا بره بچره های  

زندگی را به کا  آن ها زهر مار می کنند . شلوار باز جافی می اوشید ؛ 

      ل بره رسرم قردیم محکرم     مس اا ها ، دور کمر و سررش را برا دسرتما   

می بست . هر که با او روبوسی می کررد از صرورت  بروی عمیر  و     

اشتها بازکن کره ی حیوانی را تا روده ی بزرگ  می کشید و اشرتیاق  

این استشما  لذت بخ   در رخسار او بره صرورت نفسری عمیر  و     

لحظه ای سکوت هویدا می شد ؛ که همین خود گجرخان را قوی ترر  
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ه ای باال تر می برد . ازدواج نکرده بود .  تنها زندگی می کررد .  و مرتب

هفتاد وهفت سال  بود . البته این رقم را خودش می گفت و چه بسرا  

که از سال ها ای  تر هم به هر کسی  سن او را  ارسیده  همین هفتاد 

و هفت سال  را گفته بود . هروش و حواسر  بره جرا  نبرود . در راه      

    خود حرف مری زد . بری  ترر از حرد معمرول مهربرانی       رفتن مدا  با 

می کرد . بی جهت قربان صدقه ی هر کس و نا کسری مری رفرت . و    

این خود  در میان مرد  والیت از ویژگی هرای آد  شریرین عقرل  بره     

حساب می آمد . سال ها روی زبان همه افتراده برود گجرخران سرگ     

ه همرین خرافر هرر    خود را عزیز تر از ادرش مری دانسرته اسرت . بر    

ناشناسی هم که او را با این جور داستان ها برای  معرفی مری کردنرد   

     را شریرین عقرل تصرور     ایرمررد بی شک خنرده ای بره لرب آورده  و    

می کرد . داستان واقعی  شایعه ای که اشت سرش می گشت این بوده 

   که یک شب بره خانره ی او دزد رفتره و فمرد برردن گراو هرای  را        

با دیدن دزدهرا گنرد  روی سراج داغ     ه اند ، در همین حال سگ داشت

شده و با صدای لوله ی خود چنان قیامتی به اا کررده برود  کره در ده    

آبادی آن فرف تر هم نمد ها را کنار زده دست به سالح برده بودنرد .  

جن زده می شوند که گجرخان مدا  می گفت ر  یکری     قدریدزد ها 

ر افتاده و همچرون کسرانی فریراد برر آورد کره      شان حین فرار از دیوا

شده باشد . این می شرود   بُر دست شان از چهار جا شکسته و اوست

ماجرای   را برای هرکسری   ، اتفاق آن که گجرخان در سال ها اس از

سگم ادر  شد نجاتم داد وگرنره االن  » که تعریف می کرد می گفت : 
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. از چشم هرا افتراده برود     بی چاره دیگر« .  کاسه به دست شده بود  

چون گذشته ها احترا   نمی دید . خانه ی هر کس می رفت احساس 

غریبی و حقارت می کرد .  مهربانی های  هم که بر آمده از گونه ای 

شوق بود هر روز کم و کم تر می شد . تما  فکر و کالم  شده برود  

.  روز  گاو های  . هر که را می دید سراغ آن ها را از او مری گرفرت  

ها را تا شب به دنبال ردی از آن ها سرگردان کوه و دشت مری شرد ؛   

را به خانه ی آشنایی می رساند و انراه   ب هم که فرا می رسید خودش

 می گرفت . 

انجاه روز از  ربوده شدن گاوهای  می گذشت و دیگرر همره ایرن      

موضوع را به فراموشی سپرده بودند . در نیمه های شرب کوبره ی در   

خانه ی جهان را به ضرب گرفت . مرریض شرده برود و سررفه هرای      

خشک سیاهی می کرد . با صدای یک بنرد کوبره ی در همره ی اهرل     

    خانه هراسان شدند . ااشا دوید تا در را باز کند اما اردرش مراند شرد   

 « . نه نه اسر  خود  باز می کنم ! » 

    تراد روی  وقتی جهران اشرتیبان در را کشرید بری فاصرله گجرخران اف      

در حالی که صرورت    ایرمردسینه اش . برای لحظه ای وحشت کرد . 

سراسر خیس اشک بود رو به او کرد ؛  با صردایی گرفتره و سروزناک    

بررادر زاده هرایم ! بررادر زاده    » همچنان که اشک می ریخت گفرت :  

 « . هایم ! آن ها چاره سیاهم کردند ! 

آرا  براش آرا   » شرد گفرت :   جهان شوک زده در چشم های او دقی  

 « باش گجرخان مگر چه اتفاقی افتاده است ؟ 
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 انگجرخان که با حرف زدن راه گریه اش بازتر می شد دستی به چشم

امروز رد  گاو ها را ایدا کرد  . همه در خانره ی  » خود کشید گفت : 

کاکی هستند ! می دانی که کاکی به یکی از برادر زاده های مرن دخترر   

« .  برا آنهرا همسرایه اسرت .     ست ؟!  در آسماندول خانره دارد . داده ا

جهان برای لحظه ای غرق فکر شد ، با حالتی عصبی و شگفت زده در 

یعنی فکر می کنری بررادرزاده   » نگاه دقیقی بست و گفت :  اوچشمان 

گجرخان به سرفه افتاد ، سررفه هرای   « . هایت گاوها را دزدیده اند ؟! 

تما  هیکل  را رعشه مری انرداخت . دسرت    خشک و ک  داری که 

فکر ندار  بکنم قربانرت  » خود را به در تکیه داد و نفس بلندی کشید 

شو  . خود  امروز گاو ها را آن جا دید  . از آسماندول تا این جرا برا   

این ها را که گفت دست هرای  را براال   « . دو دست بر سر  کوبید  . 

مراند  دوباره بزندکه جهران   برد و محکم کوبید روی سرش . خواست

 « . چکار می کنی ایرمرد صبر داشته باش ! » شد 

را داخل برد و کنار بخاری نشاند . بخاری هیزمی در گوشه ی اتاق  او

بزرگی بود که مهمان را آنجا هدایت می کردند و همیشه گر  و خوش 

می ماند . جهان آد  والی وجود و بزرگ منشری برود . خروب مهمران     

    می کررد . در حرل و فصرل مشرکالت افرافیران هرم توانرایی        نوازی 

    ویژه ای داشت . سخن  برای همره گرران مقردار و ارزشرمند برود .     

را مقابل مهمران   مردبانوی روسفیدی بود که همیشه  اوگل اندا  ، زن 

  خینره ی سرر شرب را    با ورود گجرخان دیرگ تر  زنسربلند می کرد . 

  ایرمررد ا داغ شود . نیک مری دانسرت   گذاشت ت بی درنگ روی اجاق



 مرگ همسایه /  07

 بی اناه از راه دور آمده و گرسرنه اسرت . سرفره بررای  اهرن کررد و       

کاسه ی بزرگی ترخینه ای  کشید . سپس در کاسه ی کوچک دیگری 

گذاشرت . گجرخران برا دیردن      اوروغن حیوانی آورد و کنرار دسرت   

ه ای ، ترخینه ی داغ که تا قد آدمی بخارش بر می خواست برای لحظ

 گوییکودکانه شادمان شد ، رسم چهره اش برگشت و خنده ای کرد ، 

بار گران غم گاوها از خافرش رفت . روبه جهان و ااشا که گوشه ای 

        «ارس چررا جلرو نمیاییرد ترخینره بخوریرد ؟!       » نشسته برود گفرت :   

       برری چرراره هرروش و گرروش از کررف داده بررود و شررب اررس افترراده را

ما شا  خورده ایرم  » . جهان خنده ی شیرینی به رخ آورد  نمی دانست

گجرخان ، تو از راه دور آمده ای ، شب از نیمه گذشرته اسرت ، گرل    

همان فور که با دسرت نران اررز    « . نوش جان !  ، اندا  برای تو آورد

می کرد در کاسه ی ترخینه می ریخت چنان که تازه به یاد آورده باشد 

های  در خرد کرردن نران آهسرته شرد و     شر  گرفت ، سرعت دست 

سرپس  « . رحمت بر شیر مادرت گرل انردا  !   » روبه گل اندا  گفت : 

دوباره تند تند تکه های نران را در کاسره ریخرت . برا رعایرت آداب      

 حل کرد .  آنقاشقی هم روغن حیوانی برداشت و در 

 ایرمررد « . حراال چکرار کنریم گجرخران ؟     » جهان با مالیمت گفت : 

چه کسی را غیرر از ترو دار  قربانرت    » را جابه جا کرد  اشت کای مت

جهران  « . شو  ! فردا برو گاو ها را ازآن تخم شیطان هرا ارس بگیرر     

 .   خنده ای کرد و سکوت گرفت
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ز جای  جابه جا شد ، گجرخان به سرفه افتاد و در اار تن  سرفه ها ا

جهران برا جردیت     « .فردا بررو !  »  دوباره متکای اشت  را میزان کرد

انجاه شب گاوها را  به خیالتحواست کجاست گجرخان ؟! » گفت : 

برده اند برایت اروار کنند ؟! تا االن کدا  دزد مرال مررد  را ارس داده    

   است که برادرزاده های تو هم بدهند ؟! باید چنرد برزرگ بفرسرتی برا    

گ آن ها حرف بزنند من هم اگر خواستی می رو  . اما چنرد نفرر برزر   

 . «باید بفرستی . شاید شر  بگیرند و اس بدهند 

     گجرخان همانطور کره قاشر  ارر را بره دهران مری بررد از حررف او        

چهره اش در هم رفت . انگار شوق خوردن ترخینه را برای لحظره ای  

. به همین سبب لقمه اش را قورت داد ، نفس عمیقری   ه بوداز او گرفت

زیز ، من به تو اناه آورده ا  ! هرچره  برادر ع» گفت :  عاجزانهکشید و 

برا   تصمیم می کنی بکن ، آد  جمد می کنی می بری یا تنها می روی ،

 باز رو به کاسه تبسمی کرد و مشغول خوردن شد . « خودت . 

جهان سکوت گرفت.گجرخان حین خوردن به سیفا می رفت.متفکرانه 

برا نظرم    و خرسند قاش  را در کاسه میگرداند و ار مری کررد. سرپس   

خاصی باال آورده و بی توجه  به همه در دهان  می گذاشت. گرمرای  

ترخینه به ایشانی و زیر الک های دو چشم  برق انداخت.  با اشت 

دست عرق ایشانی اش را کنار زد و به خوردن ادامره داد . بره معنرای    

کامل کلمه ایر شده بود. آن د  به هیس چیز فکر نمی کرد جرز عطرر و   

ش اونه هایی که قافی ترخینه روی زبان  می رفت. چنان مزه ی خو

با شوق می خورد که در دلِ جهان و زن  مهر باال گرفت . بی تردیرد  
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دلشان میخواست گجرخان جرا داشرته باشرد و هفرت کاسره ترخینره       

بخورد. ایرمرد وقتی خوراک  را سر آورد لب های  را دست کشید و 

یراد کنرد! دسرتتان درد نکنرد     خردا ز »دو دست  را به هم مالید گفرت: 

 «ترخینه ات خیلی خوشمزه بود ، خدا سفره تان را زیاد کند!

این را گفت و کمی عقب رفت متکا را زیر آرنج  کشید. گرل انردا    

نوش جان ، اگرر هنروز سریر    :» لبخند مهر آمیزی به رخ آورد و گفت 

در حال گفتن به فرف اجاق رفت و دیگ « نشده ای که برایت بریز ؟

 «.گجرخان باز هم بریز  بخوری؟» ترخینه را آورد ادامه داد:

ایرمرد با دیدن دیگ در دست او شررمنده شرده و کمری جابجرا شرد      

نه خواهر  سیر شد  رحمت بر شریر مرادرت! تعرارف نمیکرنم     »گفت:

برای اینکه او را افمینان بدهرد رو بره جهران کررد     « دستت درد نکنه 

ندا  سفره را جمد کرد و به آشخانه گل ا« چکار میکنی برادر؟»وگفت:

در « فردا با چند  نفر می رو   نمیدانم چه می شود .» برد. جهان گفت

خان رو به او دقی  تر شرد ،  ان  رگه ای تردید بود . نگاه گجرن بیلح

 چنان که انگار می خواست چیزی بگوید اما جهان ای  افتاد و گفرت: 

        خروب  « جرا دیردی؟  تو خرودت برا چشرم هرای خرود گاوهرا را آن      » 

می دانست این ارس  خل  ایرمرد را تنگ میکند و حتری شراید او را   

چنان برنجاند که با قهر بلند شود برود؛ امرا چراره ای نداشرت ، ارای     

 آبروی خودش و چند مرد بزرگ به میان می آمد.

رو سریاه   می ترسید بزرگان آبادی را با خود ببرد گاوها آنجا نباشرند و 

سرش را اایین گرفت تا خشرم احتمرالی ایرمررد را برا حالرت      شوند. 
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تو فکر می کنی مرن سررخود   »تواضعی بکاهد. گجرخان با تشر گفت: 

فنین صدای  به گونه ای بود انگار دستی باشد و سر ارایین  « نیستم؟!

افتاده ی او را باال بگیرد تا به اشتباه ارس  خود ای ببرد . جهان رنگ 

         اینطررور فکررر نکرررد  گجرخرران ارروزش مررن» شررر  گرفررت و گفررت:

   می خواهم. اما خودت خوب می دانی باید بره کسرانی کره برا خرود       

می دانم برادر ، تو » گجرخان بی فاصله گفت:.« می بر  افمینان بدهم 

ح  داری. فردا چند بزرگ را بگو بیایند تاخود  برایشان حرف بزنم یا 

جهان نفرس راحتری کشرید و    « یم!اگر میخواهید خود  همراهتان می آ

ایرمررد در همران حالرت    « درود بر تو! اینطور خیلی بهتر است »گفت:

تکیه به  متکا خواب  برد . جهان در گوشه ی آرا  اتراق نمردی اهرن    

و گفرت روی نمرد بخوابرد.     اورا با مالیمت از خواب بیدار کرد کرد.

را در  کت  راف چرخاندایرمرد چشم های  را که باز کرد سری به اف

باز کرد . لبراس زیرادی روی    نیز آن را  ه هم به تن داشتآورد . جلیق

هم اوشیده بود. جلیقه را که باز کرد کیسه ای روی شکم  برود کره   

همیشه در حین راه رفتن نظر همه را جلب میکررد ؛ آن را در آورد  و  

این »زمین گذاشت سپس با خود به کنار نمد برد جهان با تعجب گفت:

گجرخان بدون اینکه به او رو کند و « یسه دیگر چه است گجر خان؟ک

       با صدای آرامی که انگار نمری خواسرت خرواب  بیشرتر بپررد گفرت:      

قباله ی زمین هایم است دیگر قربانت شو .هیس جا از خرود برازش    »

نمی کنم می ترسم از فمد مرد  ، اما خانه ی شما امن و راحت است. 

تا سرش را گذاشت در خواب گم شد. جهان سر « ر  اینجا نگرانی ندا
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برگرداند و دید گل اندا  از شگفتی دهان   باز مانده است ، رو به او 

همه می گفتند گجرخان قباله ی زمین های  را به خرود  »کرد و گفت:

دوخته است باور  نمیشد ولی االن خود  دید  نگاه کن بیچاره چقدر 

 « ست!بی خانمان و بی اشت و اناه ا

چرا زن نگرفته است؟! ایرن اگرر زن   »گل اندا  سری تکان داد و گفت:

 « داشت کسی فمد مال  را نمی کرد و چنین بی خانمان نمیشد!

بدون تردید خودش خواسته است زن بگیرد اما کسرانی   » جهان گفت:

که چشم فمد به مال  داشته اند جلروی آن را گرفتره انرد. شرنیده ا      

های دور همه جا گفتره بودنرد گجرخران شریرین     برادرهای  در سال 

عقل است تا کسی دخترش را به اوندهد و همین فور هم شده بود تا 

 «این که به ایری افتاد و این شد که می بینی.

چشمان  مانند قورباغه بیرون زده بود.همیشه این فور برود. جهران     

ت  در بارها اورا دیده بود. عادت داشت شتابان راه بررود و یرک دسر   

جیب شلوار گشادش باشد. از میان برادر زاده ها او بزرگشان برود. ترا   

درود »گجرخان را دید چهره اش درهم رفت اما خیلی زیرکانره گفرت:  

که زرنگی کنرد   گجرخان ایرتر از آن شده بود« خوش آمدید!بفرمایید!

      ای تخررم شرریطان » و دنردان روی جگررر بگرذارد . برری فاصررله گفرت:   

 «را بده برو !گاو هایم 

جهان وهمراهان دیگر برای تبعیت از سخن او چهره ترش کردنرد.مرد  

قورباغه چشم دست  را به چارچوب در تکیه داد سرش را بره فررف   

چه می گویی عموجان! سر خود »دیگر گرفت و نفسی بیرون دادگفت:
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 ، زیرکانه برای نشاندن سخن  بره کرسری برترر    و« نیستی! کدا  گاو؟

برادرها بفرمایید داخل! ایرن عمروی   »ی به لب آورد گفت:خنده ی تلخ

ایرمررد هریس نگفرت و در    « ما هوش و حواس درست حسابی نردارد! 

این جمله را آمراده کررده   ،  سکوت افتاد. بی چاره گویی در تما  مسیر

بود.هرچقرردر هررم عصرربانی بررود برررادرزاده هررای  را قلرربن دوسررت 

در آبرادی رو سریاه     ن بگشاید واداشت.برای  سخت بود چاک ده

یقرین   . کند. از فرفی دیگر نمی توانست ح  خرود را نادیرده بگیررد   

داشت گاوها را آنها دزدیده اند. شاید در فول مسریر کره سراعت هرا     

  ایاده روی کرده بود خشرم و خروشر  در سراختن همرین جملره ی      

 خالصه شد بود.« ای تخم شیطان گاوهایم را بده برو !»

» رزاده که اوهم مو سفید کررده برود گرفرت و گفرت:    جهان رو به براد

برادر شما یک خانواده اید ودخالت ما خوش نیست اما گجرخان فکر 

می کند گاوهای  را شما برده اید از ما خواست برا او بیراییم بگروییم    

اگر حیوان های  اینجا هستند ایرمرد را آزار ندهیرد . درسرت نیسرت    

 «هارا اس بدهیدآخر عمری رنجیده خافر باشد ،آن 

را تکرار کردند. اما مرد قورباغه چشم بره   اومرد های دیگر هم سخن 

برادر عزیز این حرفها کدا  است. گاو این دسرت  » جوش آمد و گفت:

ما چه می کند؟! ما از گاو های خودمان درست نمری تروانیم مراقبرت    

یرر  کنیم ،مگر کم داریم تا از عموی ایرمان دزدی کنیم! این عموی ما ا

گجرخان بی تراب شرد   « شده عقل از سرش اریده خرفت شده است.

رو سیاه کند! خردا دروغگرو را نیسرت و     خدا دروغگو را»دهان گشود
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عاجزانه رو به آسمان کرد دست های  را باال گرفت ادامره   «نابود کند!

ای خدا مگرمن برای این ها کم کرد ؟! چقدر خود  را اای این  » داد:

زاند ! آبرو برایم نگذاشتند گفتند گجرخان کرم عقرل   حرا  زاده ها سو

است تا کسی بویم نکرد بی کس و کار مانرد  .ای خردا بری خانمرانم     

کردند .االن هم مالم را برده اند کجا برو ؟!چه بخرور ؟!اگر مرن چنرد    

سال دیگر زنده بمانم چه؟!چکار کنم بی مال و منال؟! خدا مرا بکر   

خ و اشک آلود شرد. اعصراب  بررهم    چشمان  سر«  یا حقم را بگیر!

ه اش ایستاد و دزارریخت. رفت کنار در کاله  را برداشت مقابل براد

به صورت  چشم دوخت. اشک از چشمان  راه گرفت. می خواست 

گریه اش را ببیند شاید دل  به رحم آید . اما او بیشرتر عصربانی شرد    

 خاندان ایرمرد را به فح  گرفت.

ی بی عقل ، لعنت بر ادر خررت ، مرادر سرگ    ای ادر سگ دیوانه! ا» 

جهان و «  چرا حرف آد  را نمی فهمی مگر نمی گویم ای  ما نیست!

مرد های دیگر به خافر فح  ها و درماندگی ایرمرد اندوه گرفتنرد و  

سرشان را اایین انداختند. گجرخان قدری در سکوت به دشنا  ها فکر 

س مرا بک . حررا  زاده ،  ا» کرد وروی زمین دراز کشید با قهر گفت:

تخم شیطان مالم را نمی دهی اس خود  را هم بکر  ترا بره گردایی     

 نیفتم. بک ! تخم شیطان دیروز خود  گاو ها را اینجرا دیرد  ! بکر     

بررادر زاده شرر  گرفرت رو بره همراهران      «  بی شرف چرا نمی کشی!

 « آقایان بفرمایید این خانه را بگردید. بفرمایید!»گفت:
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اط بزرگی داشت. همان لحظه کره ارا داخرل گذاشرتند بروی      خانه حی

سرگین به استقبال آمد و به صورتشان خرورد. هریس گراوی در حیراط     

      نبررود. جهرران وهمراهرران دیگررر برررای رفررد تکلیررف تمررا  فویلرره و  

گوشه های خانه را سرکشی  کردند گاوی آنجا نبود. گجرخران عقرب   

د .جهران بره فررف  رفرت     تر از همه مظلومانه و بی حال داخرل آمر  

ایرمرد گویی برای سنج  احتیاجی به منط  « اینجا گاو نیست.»گفت:

اعتراض شده بود تروجهی بره   و مدرک نداشت و تما  وجودش ار از 

ف او نکرد ، هیس نگفت ، آهی کشید . سکوت و آه  بره جهران   حر

این ایا  را داد که هنوز بچه است و نمی فهمد . دستان  را در اشرت  

هم گره زد و با نگاه ماتم زده حیاط را ای  گرفت . به هیس نگاهی به 

اهمیت نمی داد. آرا  آرا  به گوشه ی حیاط رفت. مرد های دیگر هم 

       ایدایشان شرد گفتنرد گراو نیافتره انرد. ایرمررد برازهم اهمیرت نرداد.         

برادر زاده روی اله ای که راه ورود به خانه بود نشست دو دسرت  را  

 های خود تکیه داد.به زانو

گجرخان با قهر و اندوه به گوشه ی حیاط رسید. آن جا یک باسرکول  

گذاشته بودند  و او هم به فرف  رفت . جهان و دیگر مرد ها هرم برا   

تاسف و شر  از اینکه در اشتباه ایرمرد شریک شده بودند در اری اش  

داشت و در رمرد آنرا برباسکول تکه ای رسن افتاده بود. ایرفتند . کنار 

      شرما »دست گرفت . جهران نزدیرک شرد. رسرن را بره او داد گفرت:      

ایرن رسرن گرردن یکری از      نمی دانید این ها چه حرا  زاده هایی اند !

گاوهای من است. گاوهارا باسکول کرده و فروخته اند ! رسن را نگراه  
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در سرکوت و حیررت    « کن این را خود  به گردن گراو بسرته برود  .   

د فقط رو به روی آن ها گریه کررد. دانره هرای اشرک از     همراهان خو

چشمان کوچک او بر اوست ار از شکست چهره اش روان شده بود . 

جهان همان فور که تکه رسن را در دست داشت خیز برداشت ترا بره   

فرف برادرزاده برود و روسیاه  کند . اما ناگهان دیرد گجرخران بره    

ایرمررد برا   « جرا مری روی؟!  ک»به او رسید گفت:.  فرف در راه گرفت

برادرزاده از اله اایین آمرد.  «  بیایید برویم! » آهنگی ار از بغض گفت:

شما دیگر چه بی شرف هایی »جهان در جای خود به او رو کرد گفت:

     چطرور از گلویتران ارایین     هستید! با این ایرمررد بیچراره چره کردیرد!    

 «می رود؟!

. دو مرد همراه  هم بیرون گجرخان اشت را نگاه نکرد و خارج شد

    رفتند اما ای  از آن ، نگراه تنفرر آمیرزی بره بررادرزاده انداختنرد کره       

بروید بیرون! اصال » لحظه ای بی  نبود. مرد چاک دهان باز کرد گفت:

 جهان تکه رسن« ه گاو اینجا نیست.به شما چه ارتبافی دارد. دیدید ک

اس این رسرن  » ه کرد گفت:را باال گرفت با نگاه خود به باسکول اشار

مرد شتابان یک بیل برداشت به فرف او « گردن مادرت بوده بی ادر؟!

حمله برد. همین لحظه دو مرد همراه جهان داخل آمدند بررادرزاده برا   

بیل انداخت تا سر جهان را بزند . جهان دالورانه دست  را سرپر کررد   

ه و اورا از بیل را از او گرفت سپس خیلی آسان یقره اش را چنرگ زد  

جا کَند زمین زد. زانوی  را روی سینه ی مرد گذاشرت برا دو دسرت    

ادرسگ همین جرا در خانره ی خرودت    » خرخره اش را گرفت گفت:
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مرد صورت  کبود رنگ شد با « خفه ات می کنم بی شرف حرا  زاده!

خس خس و کال  بریده حرف می زد ، اما مفهو  نبود چه می گویرد.  

ه تکه رسن خورد که زمین افتاده برود. دسرت   جهان ناگهان چشم  ب

مجال نداد « ادرت را در می...» برد آن را برداشت .اوهم نفسی گرفت:

برا همرین رسرن    » حرف  را بزند و رسن را دور گردن  ایچید گفت:

 بازهم صورت او کبود شد.«خفه ات میکنم بی شرف حرا  زاده!

ردند اورا از بررادر  مردهای دیگر شانه های جهان را گرفته تالش می ک

زاده بازکنند اما جهان درشت هیکل و سنگین بود جنب نمری خرورد .   

چشم های قورباغه ای مرد بیشتر بیرون زد ، یک مرتبه به دست و ارا  

جهان بس کن مُرد! »زدن افتاد . مرد های دیگر با داد و هوار می گفتند:

و  جهان جنب نمی خورد گوش  بدهکار شنیدن نبرود حرر   « مُرد!

عصبانیت از خود بی خودش کرده بود . چشم های قورباغه ای داشتند 

ازکاسه در می آمدند صدای خفیف خس خسی از گلروی  مری آمرد    

دست و اا کوبیدن  بیشتر شد در همین لحظه زن و بچه ی کروچکی  

از خانه بیرون آمدند زن شیون کنان به سرمت شران دویرد و گرال راه     

سایه ها را به کمک فراخوانرد.هوار مری   انداخت . با گریه و شیون هم

هوار شوهر  را کشتند ای هوار! ای هوار مرد  جهان شوهر  را »کشید:

چهار ساله ای بود متاار از حال مرادر و   حدودن بچه هم اسر« کشت! 

اوضاع ادرش به گریه افتاد . در این لحظه جهان چشرم  بره بچره و    

یکی ازمردها را شنید که گریه های او رفت به خود آمد این بار صدای 

   مرد آنقدر محکرم بره زمرین ارا    « جهان رهای  کن!مُرد!!!! مُرد!»گفت:
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می کوبید که یکی از کف  های  در آمد .  نگاهی دیگر به اسر بچره  

انداخت ناله کنان گریه می کرد و دسرت هرای  را تکران مری داد ترا      

رد و کنرار  صدای گریه اش را به این وسیله بیشتر کند . رسن را شل ک

        رفت . مرد نفرس بلنردی کشرید و بره سررفه افتراد. رنرگ صرورت          

بی فاصله بازگشت، چشم های قورباغره ای فررو نشسرتند. امرا نقر       

رسن دور گردن  به رنگ سرخ ماند . جهان تکه رسن را برداشرت و  

 از در خارج شد. 

خبر مرگ گجرخان عصررگاه سرردی همره جرا را گرفرت. جهران از       

کسانی بود که آگاه شد چون آورنده ی خبرر از او خواسرت     نخستین

آرا  و سراکت،   او برای انتقال جنازه  همراه  شود . ایرمررد را اسرر  

  تکیه به سنگ بزرگی در کوه یافته بود که تما  کرده است.

او اسر تیمور بود. ادرش را خبر کرده و ادر هم بی درنگ در خانه ی 

ه اش اایین افتاده بود و ارای بازگشرتن   جهان را زده بود. اسرک روحی

به کوه را نداشت . جهان به او گفت ااشا را با خود بیاورد و همراه آن 

ها بروند تا جای مرحو  را نشان دهد . سپس با کمک ااشرا گوسرفند   

جهان مراجرای   های  را جمد کرده به خانه راهی کند. در مسیر رفتن 

رد .  هنوز یرک هفتره از آن روز   برادرزاده ی اورا برای تیمورتعریف ک

نگذشته بود . شک نداشت ایرمرد بیچراره از غصره دق کررده اسرت .     

     راسرتی بایرد آن هرا را خبرر کنریم هنروز کسری       » تیمور رو به او کرد:

آن تخم شیطان ها دق مرگ  کردنرد  »جهان زیر لب گفت:« نمی داند.

      عموعمرو  د،نگاهشران نمری دارد اورا مررده ببیننر     نفرر  االن هم چهرار 
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ااشرا برا   « بله درست است. کسری را بفرسرت آسرمان دول.    می کنند!

برسرند.دو   چابکی کودکانه مدا  از آن ها جلو می افتاد.صبر مری کررد  

هنروز   دست به زانو می زد و نفس می گرفت .گجرخان تازه مرده بود.

بدن  تما  سرد نشده بود. جهان از فاصله ی دویست متری کاله اورا 

و گریه سر داد. هرچه باالتر می رفتند هیکل کوچک و بی جان   دید

 نمایان تر می شد . 

تیمور و جهان هردو به گریه افتادند. تیمور به بچه هااشاره کرد آن هرا  

هم شتابان به فرف جای گوسفند ها رفتند . اسرک روز هرای متروالی   

  آشرنا  حیوان ها را به آن جا آورده وبا همه جای کوه مانند کف دست

بود.جهان مهار نشده زار می زد و اشک می ریخت . تیمرور خواسرت   

بگذار برای بی کسی اش خوب گریه کنم تیمرور،  »ماند شود که گفت:

او هرم  « می خواهم همین جا گریه هایم را بکرنم بلکره سربک شرو      

خودش گریان بود اما می خواست یادآوری کرده باشد جنازه را زودتر 

درست نیست! این رسم برود . در فرهنرگ    ، نماندیک جا  تکان دهند 

ریشه به ریشه رسریده برود کره نبایرد بگذارنرد مررده یرک جرا زیراد          

بماند.جهان چنان گریه می کرد کره سررش درد گرفرت و متراار از آن     

صدای ناله های  فرونشست.اما همچنان اشک می ریخت و چهرره ی  

کررد. زیرر لرب    معصو ، ااک و مظلو  گجرخان بی چاره را نگاه مری  

         حرررف هررای نیکرری زمزمرره مرری کرررد او و ارردر و مررادرش را درود   

می فرستاد. تیمور کنار ایستاده و اورا آسوده خافر گذاشته بود . از این 

رو جهان حوصله می کرد و دل از جا نمی کَند. قدری همان جا همراه 
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  با گریه زاری های  به گوش تیمور شکایت گجرخران از برادرهرای  

را بازگفت کرد. سرانجا  راضی به رفتن شد و گجرخان را برا احتررا    

ویژه ای که آد  برای ادر خود می گذارد در اتو درازک  کرد. اترو را  

مرتب دور او ایچید ، با دستان قوی اش اورا بغل گرفرت بلنرد شرد .    

 بی  از را خراش انداخته برود. چررا کره کمرا    مرگ ایرمرد دل صاف او

او مطلد بود. همیشه ارای حررف هرا و درد دل هرای       های درونراز

نشسته و برای  افسوس خورده بود . گاه کار برادرزاده هرای ایرمررد   

به جوش  می آورد اما چندان نمی توانست در حرف فرامیلی آن هرا   

دخالت کند و حر  می خورد . همان فور که آرا  آرا  سراشریبی را  

 اایین می آمد در اندیشه افتاده بود.

هیچکس را مشل او عاش  زندگی و مهربانی ندیده بود. با ایرن وجرود   

هیس اشتیبان و یاوری نداشت. تنها بود . مرد تنهایی که می خواست با 

افتخار و سربلند زندگی کند.چندی ای  دیده بود خنده کنان برا چنرد   

یم را با آب و تراب  تن از اهالی آبادی حرف می زند و ماجرایی از قد

این خافرات همه مقابل دیردگان جهران مری آمرد و      کند . تعریف می

   اورا در غم گجرخان فروتر می برد. اشت او تیمرور غرم زده گرا  برر    

داشت.هیس کس ممکن نبود تصور کند این دو مررد چقردر بررای    می 

ایرمرد دل سوزاندند. وقتی اورا بی اناه تکیه به سنگی میان کوه دیدند 

داشت اسرک اورا دیده برود چرون اگرر    البته از فرفی جای خشنودی 

شب را آن جا می ماند شغال به سراغ  می رفت. جهان همران حرال   

که خرافرات ایرمررد را در ذهرن مررور مری کررد ناگهران در تصرور         



 31/  محمد رضا نظری دارکولی   

همدستی برادر زاده ها برای غارت اموال او با روش های بری شررمانه   

 شان دریافت ایرمرد خوب شد مرد و از دست آن ها خرال  گشرت.  

و  رد قبالره هرای   بودنرد  آن ها که بی شررمانه گاوهرای  را دزدیرده    

اجدادی را دنبال می کردند چه سفال اراکی دسرت او مری دادنرد کره      

بیشتر زنده بماند؟! ای  از آن که صدای لوله ی سگ های آبرادی بره   

گوش آید تیمور را جلو فرستاد تا به خانه بگوید جنازه ی گجرخان را 

اوهررم ماننررد کررودک  . همسررایه را آگرراه کنررد  مرری آورنررد و اهررالی

 فرمانبرداری دوید رفت . 

در دشت هیس هیاهویی نبود فنین زیبای ارندگان فروافتاده و تپه های  

مجاور آبادی کره هرر لحظره چکامره ی دلنرواز بلربالن را بره گروش         

رهگذران می بخشیدند در سکوت حزن انگیزی غررق شرده و گرویی    

بودنرد . از حمرل او هریس احسراس خسرتگی      آبستن درد های ایرمرد 

 ,هامیان اندوه ها، خافره ها و رنجشر  نمیکرد. سبک بود چون ارکاه در

فرورفته در جای دنجی از زمانه آرا  گرفته بود . در گذر فرعی آبرادی  

روان شد. تنها چیزی که به چشم می آمد درخت گردوی بزرگ میران  

ها بلند شرد. صردای    یک رفت و صدای سگدخانه های گلی بود . نز

شیون مرسو  چند زن در اری  آمرد و فرولی نکشرید خودشران هرم       

نرد و مراند شرنیدن نروای     دادیدار شدند. سگ ها در هوا لوله مری کر 

 سوزناک شیون زن ها به صورت ممتد می شدند.
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سرعت خود را بیشتر کرد و به آن ها رسید یکراست بردون توقرف و   

فت . سرگ هرا آرا  گرفتنرد ترا     گفتن چیزی به سوی خانه ی تیمور ر

 صدای شیون و زاری بیشتر شود و همراه با جهان وارد خانه گردد .

اورا »تیمور یکی را دنبال برادر زاده ها فرستاد سپس رو به جهان کررد: 

ته و بره قرالی چشرم دوختره     سر جهان تکیه به دیوار نش« غسل بدهیم!

تیمرور در برین   زن « نه نه باید صبر کنیم کس وکارش بیاید»بود.گفت:

زن های دیگر چند اا دورتر از جنازه نشسته و به حال بی اناه او گریه 

برادر غسل هرچه زودتر باشد بهتر اسرت  »می کرد . از همان جا گفت:

جهران همران فرور نگراه بره زمرین       « چرا صبر کنریم آن هرا بیاینرد؟!   

شه خواهر  صبر کنید بیایند این خدا بیامرز هرچه قباله دارد همی»گفت:

    همراه  است ، بگذار آن ها بیایند قبالره هرا را بردارنرد بعرد غسرل      

تیمرور کرال    « می سروزیم. نیک  کار می دهیم . یک موقد می بینی در

رحمت بر شیر مادرت برادر! آن هایی کره مرن   »اورا خوش دید گفت:

در فاصرله ای کوتراه ،   « می شناسم همه را به کی  خود می اندارنرد! 

ای شب ادیدار شد . یکی از همسایگان شا  درست سیاهی مرکب آس

نرفت ، تیمرور   ، کرد و همه را به خانه اش خواند . جهان میل نداشت

هم ماند . باقی ، هرکه خواست رفت . اسرک جَلد از مقابل جهران رد  

« اسرر  ااشرا کجرا رفرت؟    »شد بره فررف در رفرت . جهران گفرت :      

 زاده ی ایرن خردا بیرامرز    برادر» تیمور گفت:.« ااشا رفت خانه »گفت:

یک روز اسبی را با خود می آورد. هرکه دیرد گفرت آن را از عمروی    

ولی االن می فهمم این بیچراره   .خود دزدیده است. من باور  نمی شد



 32/  محمد رضا نظری دارکولی   

انج ش  تن از اهالی آمدند و قدری « چه کشیده از دست فامیل خود!

داد. یکی گریستند . ارسیدند معطل چه هستند . تیمور برایشان توضیح 

یکی دیگر !« خدا هیس کس را بی اناه نکند »از آن ها آهی کشید گفت:

مرد خوبی بود، مهربان و خوش سخن بود.خیلی سلیس حرف :»گفت 

بسیار تیزهوش هرم بود.همره اش مری گفرت     »دیگری گفت:« می زد...

      برادرزاده های  سرش کراله مری گرذارد فکرر مری کننرد خرر اسرت        

تنها و بی کس زنردگی  » مسیر سخن آن ها گفت: جهان در« نمی داند.

 ، به وقت ، قوشالمی  مری کررد   می کرد. ایرمرد تنها همیشه زمستان 

 «راحت شد رفت.

آخر شب صاحبان عزا آمدند . صدای گریه خانه را برداشت هرکردا    

بار تر نشان دهند. دیگران سراایین گرفتنرد  را غمسعی می کردند خود 

ن را بکنند بعد تسلیت گفتند و کنار نشستند . مرد تا آن ها گریه هایشا

چشم قورباغه ای روی  را از نگاه جهان می گرفرت. برا ایرن حالرت     

خدا شمارا اایدار کند .عمویمان را می بریم آسمان دول.جهران  »گفت:

برادر ایرن  » هیس نگفت.تیمور با رعایت احترا  و درک موقعیت گفت:

را عذاب ندهیم. شما هم اجرازه برده    جا آن جا ندارد ! این خدا بیامرز

همین جا غسل  دهیم فردا صبح هم خاکسپاری. قبرستان چره فرقری   

می کند کجا باشد در این آبادی هم زمین و باغ دارد جای غریرب کره   

 .«نیست 

می دانم برادر شما درسرت مری گوییرد ولری     »چشم قورباغه ای گفت:

اینجا حرا  است مگر آب « »دوست دار  در خانه ی خود  غسل شود.
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« برادر! خانه ی من مرتب است و لواز  کرار را هرم آمراده کررده ایرم.     

جهان نیک می دانست در سر مرد قورباغه ای چه مری گرذرد و بررای    

خدا خیرتان بدهد معطل نکنید. ما معطرل  »راحت کردن خیال او گفت:

شما مانده ایم تا بیایید خودتان لباس و وسایل همرراه  را برداریرد.   

ست نزدیم تا خیال همه راحت باشد. شما فامیل ها انگشتر و وسایل د

چشم قورباغه ای آت  « همراه  را بردارید تا ما هم کارمان را بکنیم.

درون  فرو نشست ، گویی نسیم خنکی به او خرورد و چهرره اش از   

حرف شما درست است فرقی نمی کنرد.همین  » اضطراب افتاد . گفت:

فاصرله اری  رفرت اترو را کنرار زد قردری       بال« جا غسل  می دهیم.

  گریست . سپس انگشرتر را در آورد .دکمره هرای جلیقره را براز کررد       

کیسه ی قباله را برداشت کنار آمد. تیمور با نگاه تنفر آمیزی رو بره او  

در همرین لحظره جهران برخواسرت. بررادر زاده هرا       « تما  شد؟:»کرد 

در سرکوت و نزدیرک   مواظب عمل خود بودند بری آبرویری نکننرد .    

مرن و جهران   »جنازه نشسته ماتم گرفته بودند . تیمور به آن ها گفرت: 

اما آن ها هیچکدا  حاضر نبودند کمک « هستیم از شما هم یکی بیاید.

کنند . هرکدا  سر اایین گرفتند تا دیگری بلند شود. کسی بلند نشرد .  

ادی از مرردان آبر  « من حالم خوب نیست.»چشم قورباغه ای هم گفت:

یکی بلند شد.گجرخان بی چاره را به حما  بردند تا شسرته و کفرن    

کنند. برادر زاده ها نیز یک ردیف کنار دیروار نشسرتند و در سرکوت    

این  -افتادند . هرکس از در می آمد آن ها را می دید با خود می گفت

 ی رفته رفته خانه ار از آد  شد. زن ها به خانه -مردها چقدر عجیبند!
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ه رفتند و آن جا بنا گذاشتند به گریره سرر دادن. صراحبان عرزا     همسای

چنان در دل بی تفاوت بودند که هرچه هم خود را ظاهراً غمبارنشران  

نگاه تنفر آمیز به رویشان بیشتر مری شرد. از     می دادند فایده نمی کرد

خانه ی همسایه چای آوردند. مرد چشم قورباغه ای به فررز معمرول   

تما  خرود داری و ارزش ظراهری اش    ، . رفتار اوچای خود را نوشید

یکجا برر صراف اسرت     را که همه ی عمر برای نیل بدان کوشیده بود

بررای آن خردا   »چنان که یکی از حاضرین به گوش همه گفت: نشاند.

«. تنها بود راحت شد.روح  شاد  خوب شد مرد بیامرز غمبار نباشید،

دسته های چند نفری شده و  این سخن راه کال  را بر همگان باز کرد .

درگوشه های خانه به صحبت های د  گوشی نشستند. میران یکری از   

خدا بیامرز خوب حوصله ای داشت. »همین دسته ها مرد جوانی گفت:

من اگر جای او بود  به خافر داشتن چنین فامیل هایی زودترر از ایرن   

گاه های حالت ن« ها دق کرده بود  یا حتی شاید خود  را دار می زد !

همه شکایت بار شده بود. اسر نوجروانی چرایی آورد. از میران جمرد     

       مرا چرای   :»یکی دسرت  را رو بره مررد قورباغره چشرم کررد گفرت        

در بیران  فعنره نفیرر مری کشرید امرا       « نمی خوریم برای آن آقا ببرر! 

قورباغه چشم بدون هیس اعتنایی یک چای دیگر برداشت با چند قنرد  

ن نوشید. قدرتی از جنس کینه یا شاید شررارت در  درشت لف لف کنا

وجودش بود. همین اورا مستحکم نگاه مری داشرت. تردیرد نبرود بره      

اراضی و امالک گجرخان فکر می کرد و سرهم خرود را برا احتسراب     

رسیدگی هایی که احتیاج داشت در نظر می گرفت تا میزان اهمیت آن 
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مان  زق زق می کررد  را تصور کند . رگه ای اندوه نیز در گوشه چش

و آن بی تردید بررای مررگ غریبانره ی عمروی  نبود.احتمرال هرای       

گوناگونی در سبب آن می شد داد. برای نمونه هزینه ی کفرن و دفرن   

عمو و خوراکی که باید به رسم احترا  گذاردن در ح  مرده بره مررد    

غراز  آبادی می دادند. یا شاید این بود که چرا عمو تابستان نمرد تا در آ

 ااییز بتوانند زمین های اورا نیز زیر کشت ببرند .

چشم های قورباغه ای اش اندکی باالتر آمده و جنب  شان کمتر شده 

بود. برادر کوچک تر و اسر عمو های  در سکوت سرر ارایین گرفتره    

بودند . اما دیده می شد که همه شان کیسه ی قباله ها را در نظر دارند. 

را کنار خرود گذاشرته و یرک دسرت روی آن     چشم قورباغه ای کیسه 

گرفته بود. شانه به شانه ی هم داشتند! اما بی اعتمادی عمیقی به مررد  

   چشم قورباغه ای در نگاه همه شان مروج مری زد . چنران کره تصرور      

می شد اگر بخواهد مستراح بررود همره دنبرال  بیافتنرد ترا افمینران       

نداشته است. حتری وقتری    حاصل کنند کیسه را نگشوده و قباله ای بر

که تیمور آمد به آن ها گفت می خواهند کفن را ببندند، برای آخررین  

بار عموی شان را ببینند، با بلند شردن قورباغره چشرم همره ی شران      

برخواستند رفتند.عاقبت غسل جنازه اایان شد وآن را کفرن کررده بره    

 گوشه ی اتاق بردند.

دسته های دو سره نفرری    صدای گریه ی حاضرین یک آن باال گرفت.

همه یکی شد. گرد جنازه آمدند. صادقانه و شرافتمندانه بررای آرامر    

ابدی ایرمرد گریستند. برادر زاده ها نیز متراار از فارای خانره گوشره     
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های انسانی قلب شان را باز کرده و قدری زار زدنرد. برا ایرن وجرود     

کنار نشستند و  همچنان به کیسه ی قباله ها دقی  بودند. اس از دقایقی

میشد. جهران   به احترا  جنازه هیس کس سخن نگفت. داشت صبح گاه

 « ها من یک سر می رو  خانه براز مری گررد .   برادر» برخواست گفت:

می خواست برود لباس مناسب تشیید جنازه بپوشد و سببی هرم شرده   

باشد دیگران هرکه میخواهد برود برخیزد. صراحب عزاهرا کره شرعور     

د مرد  را به رفتن راهی کنند، برا او چنرد نفرر دیگرر هرم      بیدار نداشتن

برخواستند و گفتند بهتر اسرت برونرد لبراس مشرکی بپوشرند. چشرم       

یکی از ما باالی سرر جنرازه   »قورباغه ای رو به برادر زاده های  گفت:

اما هیس کدا  حاضر نبودنرد  « بماند بقیه برویم زن و بچه ها را بیاوریم.

ی قبالره هرا جردا ببیننرد. همره برخواسرتند.        ساعتی خود را از کیسره 

اس شما بروید! همره  » قورباغه چشم از کوره در رفت خروشان گفت:

بازهم کسری موافر  نبرود .    « بیاورید. بروید! نیز بروید بچه های من را

عزیزان ، من خود  هستم شما همره  :»تیمور موضوع را دریافت گفت 

 .جنازه کسی را نمی خواهد بروید. چرا ناراحت می شوید قربانتان شو

     آد  وقتی زنده اسرت مراقبرت مری خواهرد.حال دیگرر هریس کرس را       

نمی خواهد. من خود  هستم شما بهتر اسرت برویرد بره خانره سرری      

 «بزنید.

سخن او با کنایه ای که در خود داشرت امرا بره حرال همره ی آن هرا       

خوش آمد. بدون هیس سخن همه رفتند. در حیاط هرم صردای بحر     

 ان برخواست. تا این که دور شدند.ش
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تیمور تنها کنار جنازه ماند . زن و بچه های  به خانه ی مادر برزرگ   

       شان رفتره بودنرد. زانرو هرای  را بغرل گرفرت و در اندیشره افتراد .         

می انداشت دنیا آهسته آهسرته ارر از شررارت و خیانرت مری شرود .       

دیگر منفور نباشند و بره  چنانکه کسانی چون برادر زاده های گجرخان 

 واقد همه ی مرد  چنین شوند.

آهی کشید. سرش را به دیوار چسباند. به یاد آورد یک بار گرفتار برود  

به اول احتیاج داشت. با هزار مشقت، یکی کردن کاسره هرای خرود و    

ادرزن  مشکل را برفرف کرد.روز بعد گجرخان را دید .ایرمرد جنب 

بررر لررب، دسررتی برره شررکم او زد و  و جرروش کنرران خنررده ای اایرردار

تنگ دستی را برای  شررح داد.  « چرا خموشی؟! از چه اکری؟»گفت:

خاکم بر سر! معطل اول بودی؟! بیا چهار گراو  »ایرمرد بی درنگ گفت:

از من ببر بفروش برای خودت. من که کسی ندار . شمارا دار  گاه بره  

خرسرند شرد.    از حررف او « بیرا ببرر!   گاه از خانه تان چای می خور .

تبسمی نشان داد. تا گجرخان با اشت دست دوباره به شکم  زد،این 

نه گجرخان مالت آباد. خردا  »بار خنده اش ترکید در حال خنده گفت:

آهرا آفررین بخنرد    »ایرمررد گفرت:  « بیشترش کند مشکلم برفرف شد.

بخند! تیمورجان امیدوار  هیس گراه گرفترار نشروی. خانره ات آبراد و      

ی ارول الز  داشرتی یرک راسرت بیرا       ولی اگر یک زمان اربرکت باشد

 « خود !ای  

    را نگراه   نگاهی به جنازه انرداخت اشرک  روان شرد.هرچه بیشرتر او    

تر می شد. هیس دلر   رادر زاده ها در نظرش تنفر انگیزمی کرد رفتار ب



 38/  محمد رضا نظری دارکولی   

نمی خواست دنیا را از نگاه چنین آد  هایی بنگرد. دنیای گجرخران را  

راستی و مهر آن را از هرگونه شرارت اراک کررده برود.     نیک می دید.

تنهایی اش نیز رخوت معصومانه ای در خود داشرت کره اشرتیاق هرر     

ناشناسی را بر می انگیخت به او نزدیک شود. در دل هرچه اندیشه ی 

دربند دنیا را نفرین کرد و امشال گجرخان بررای  فرزنرد آفتراب معنرا     

دنیرا نبایرد از    استی تقوای خاک برود. این مرد بر»گرفت. با خود گفت:

همچنان که دشت ها نباید خالی از اسرتی   چنین آد  هایی خالی شود.

 « بلندی های سبزه اوش گردد.

نیرک مری دانسرت داغ دار     در خانه سکوت هم به ماتم نشسرته برود.   

رفتن ایرمررد نیسرت. بلکره خوشرایندی نزدیکران او در مرردن  داغ       

هراس داشت از  شک دل زمانه را می فشرد.سنگین درستی بود که بی 

غروب، ار از چنین خشنودی هرایی و مهربرانی ، بیتوتره ی    روزی بی 

کوتاهی شود در روزگار. انداشت اگر قررار اسرت چنرین شرود بایرد      

همراه با خاکسپاری او بر سرنوشت آینرده گران گریره سراز کننرد. در      

رتن وارد شرد.  همین احوال بود در را کوبیدند. جهان بررگ سریاهی بر   

    کراری ندارنرد ایرن جرا.     « » تنهایت گذاشتند بری شررف هرا؟!   » گفت:

« قباله ها را که بردند. بمانند چه کنند؟! مگر خودشران دقر  ندادنرد.   

جهان هیس نگفت. آهی کشید نشسرت. یراد بری انراهی چراره ناارذیر       

       گجرخرران انرردوه مرررگ  را برررای آشررنایانی چررون او و تیمررور فرررو 

غمبرار نبراش بررای    »شاند. دستی بره چهرره اش کشرید و گفرت:    می ن

بیشتر عمر می کرد چکار کند؟!  گجرخان! نگاه کن چه آرا  شده است!
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     آن همرره جررور کشررید صرراحب زمررین و گلرره گلرره دا  شررد خررودش

استفاده ای نبرد همه دست یک مشرت خونخروار افتراد. بایرد بررای       

مردن خوبی داشت. وقتی راست می گویی جهان. « » خوشحال باشیم.

     دیدم  گفتم خوشرا بره حرال چنرین آد  هرایی. آسران تکیره داده و       

 . « رفته بود.

. چند نفرر   فنین با استحکا  خروسی ارده ی آبنوس را چنگ انداخت

از اهالی آبادی به رسم احترا  آمدند در مراسم کمک کننرد.جهان سره   

می شد معطل آمدن بررادر  نفر را برای کندن قبر فرستاد.هرد  آد  زیاد 

زاده ها بودند. اما خبری نشد و ساعت از نره گذشرته برود. عاقبرت از     

آسمان دول دو مرد به جمد ایوستند و رو به همه گفتند معطل آن هرا  

نباشند جنازه را خاک کنند ، برادر زاده ها سر ملک دعوایشان شرده و  

خود اجازه دهد شر به اا کرده اند. با این وجود کسی نمی توانست به 

   مسئول شود و جنازه را خاک کننرد. همهمره ای درجمرد افتراد . قبرر      

کن ها کار خود را کرده و بازگشتند. هیس کس نمیخواست کالم  بره  

برادر زاده ها بگیرد. وضعیت اسرفناکی شرده برود. گرویی بری انراهی       

گجرخان اس از مرگ هم تمامی نداشت. تا اینکه چنرد برزرگ اری     

و مراسم خاکسپاری را آغاز کردنرد. همره ترا حرد زیرادی      قد  شدند 

موقعیت را می فهمیدند. با ای  قد  شدن بزرگان نگرانری و تشروی    

تیمور هم برفرف شد. سراعتی دیگرر بررای ایوسرتن همره بره جمرد        

حوصله به خرج دادند. وقتی جنرازه را روی دسرت گرفتره و حرکرت     

ه نیایند. تشیید جنرازه برا   کردند به نظر می رسید برادر زاده ها هیس گا
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شکوه خاصی برگزار شد . زیرا هرکه آمده بود برا تمرا  وجرود بررای     

گجرخان دل می سوزاند. همه یک دل بودند . در حرالی کره بری  از    

سی تن در ای جنازه ای  می رفتند و نعر  روی دوش جلرویی هرا    

دست به دست می گشت فولی نکشرید بره قبرسرتان رسریدند. هریس      

ی خاکسپاری نمی دیدند. دیگر همه مری دانسرتند خبرری از    مانعی برا

اسر عمو های  نخواهد شد. اس با ادای احتررا    چشم قورباغه ای و

و مراسم خا  ای  از دفن، حاضرران یرک دل و یرک صردا قردری      

گریستند. سپس ایرمرد را به خاک سپردند. بزرگران از فررف خرود و    

یمور و جهان را مورد تقردیر  دیگر اهالی قلب مهربان و کردار انسانی ت

قرار دادند. تیمور همه را به خانه ی خرود فراخوانرد و بره برزرگ هرا      

هنوز خبری از خانواده اش نشده است. ما نمی توانیم سر خرود  »گفت:

مراسم عزاداری به اا کنیم. اما همه بیایند خانه ی من تا وقتی خبری از 

 د آمدند.مرد  باز در خانه ی تیمور گر« آن ها می شود.

چند در از همسایه ها با خرج تیمور ناهار مرد  را دادند. سرنا و دهرل  

هم خبرکرده بودند . اس از ظهر فنین سررنا و کروب دهرل آبرادی را     

فراگرفت و مرگ گجرخان راستی شد. ااشا و دلفان فرمانبرانره کمرک   

دست زن ها شده، در اخ  حلوا، خرما و چای سرر بره کرار شردند.     

قورباغه ای و دو نفر ازبرادر زاده های دیگرر ایدایشران    عصرگاه چشم

شد. چشم قورباغه ای برای برفرف کردن روسیاهی خرود بره تیمرور    

برادر خردا اردرت را بیرامرزد چررا بری اجرازه ی مرن مراسرم         »گفت:

گرفتی؟! من می خواستم در خانره ی خرود  عرزا بگیرر  ایرن کرارت       
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تیمرور انگرار   « ننرد االن! آبروی مارا ریخته است. مرد  چه فکر مری ک 

زبان  قفل شد.سکوت محکومانه ای گرفت. امید داشرت اعتراضر    

فول نرود و کوتاه بیاید. اما او در سکوت تیمور بیشتر خروش گرفت 

و صدای  را باال برد. سرنا ایستاد همهمره شرد کاسره ی خیرخرواهی     

داشت برسر تیمور می شکست. بزرگ های آبادی هم در جمد حاور 

ند تا ماند بی احترامی آن مررد گسرتاخ شروند.اما جهران بره داد      نداشت

برادر عزیز تو االن نباید اینجا باشی! تیمرور  »تیمور رسید. با تشر گفت:

از فرف شما عزاداری نگرفته است. آن خدا بیامرز بررای همره ی مرا    

عزیز بود. تیمور این مراسم را از فرف خود گرفته و به توهم ارتبافی 

هم باید در خانه ی خود مراسم بگیرید. برو برو تا آبرویرت  ندارد. شما

چشم قورباغره ای آب در  « ریخته نشده آسمان دول را سیاه اوش کن!

دهان  ماسرید و هریس نگفرت. جهران روبره سررنا نرواز و دهرل زن         

باز نواختند . چشم قورباغه ای و همراهان  نیرز رفتنرد.   « بزنید!»گفت:

دردت به جانم چقدر خوب به داد  » ت:تیمور جهان را کنار کشید گف

بی شرف مری خواسرت   » تبسمی کرد گفت:« رسیدی، سربلند  کردی!

خودنمایی کند. االن مجبور است خرج کند و آسمان دول را دور خود 

    جمد نماید. البته آنقدر بی شخصیت است که بعیرد نیسرت ایرن کرار     

 «را نکند.

هرای دلفران و ااشرا را    غروب گاه اس از اتما  مراسم جهران کمرک    

 تحسین کرد و همه باهم  بازگشتند.

  



 42/  محمد رضا نظری دارکولی   

دست دو کشور روشنایی روز و گفتگروی صراف   گویی مقامات باال   

 به کارشان نیامده بود. هردوفررف جبهره ی جنرگ گرفتنرد. از قردیم      

گفته اند اگر شیطان نباشد گرگ و مری  هرم آخرور مری گردنرد. آن      

هیز  کشران برر مری افروختنرد.     روزها نیز جنگ را گروه های دیگری 

     ، سرررکوب و مرررگ دیگررری دل ریرر   خررون کسرانی کرره از کشررتار، 

راستی برادر چطور یرک  » نمی شدند. دلفان آهی کشید غابناک گفت:

آد  می تواند بی توجه به ایامد های ناگوار دست به سراخت موشرک   

بزند؟! چطور نمی داند هر انسانی را جان شیرین  خوش اسرت؟! یرا   

سی چطور تفنگ به دسرت مری گیررد و راسرت راسرت مقابرل آد        ک

دیگری می ایستد اورا به قتل می رساند؟! نگاه کن چه خون ها ریخته 

می شود، هوای متعفن و خشونت حیوانی جنگ چررا بره کرا  برخری     

چررا    نمی اندیشرند؟!  سعدیخوش می آید؟! آه برادر چرا همه چون 

رنرد کره در آفررین  ز یرک     بنری آد  اعارای یرک ایک    ر  نمی گویند

 ! دین ها آمدند، چرا درد دیگری قلب شان را نمی فشارد  ر   گوهرند!

    بزرگان آمدند و سخن هرا گفتنرد امرا چررا هنروز هرم        عقل ها آمدند،

ی زنریم!  سان آدمان بی لباس و درک نخستین چنگ بر گلوی هرم مر  ب

خون کررده   یده و اروردگار در ساختمان ویارمگر نافمان را با خون بر

       است؟! چررا درد دیگرری را خروش مری بینریم، چررا شرکم اررور و         

     بی اهمیت به کا  خشرک دیگررانیم؟! دلرم برد گرفتره اسرت! هررروز        

و خون خشکشران   ، می بینم جوان ها به جبهه می روند با لبان خندان

        ااشرا خنرده ی تلخری نشران داد گفرت:     «  برای دل مادر باز میگرردد! 



 مرگ همسایه /  43

چه می گویی دلفان؟! آن ها که جنگ به اا مری کننرد وجردان بیردار      »

      ندارند و از این سخن هرا هریس نمری داننرد! بره زودی مرن و تروهم        

گرردد. قیامرت اسرت قیامرت! مرادر         می رویم خون خشکمان باز مری  

حرف مری زنری! در جبهره     سعدیی خود نمی شناسد بعد تو از بچه 

یک قانون . آن هم زدن دشمن است. ای   یک قانون وجود دارد! فقط

از آن که او تورا بزند. اشت خط جنگ هم یرک اصرل حراکم اسرت.     

اینکه هرکس را بر اساس توانایی اش به کرار مری گیرنرد. اگرر کسری      

مکانیک ماشین باشد برای همین کار از او استفاده می کنند. حال اینکه 

ی دشرمن و مهرار   کارگر های بی حرفه ای  فرستاده می شوند به سو

او. من تصمیم دار  بگویم آشپز ماهری هستم تا جرای خرود را میران    

آخر انصاف نیست. دروغ نباید بگوییم.  خون مرا  « » آسای  باز کنم...

از آن کارگرهای بیچاره که رنگین تر نیست! آنران هرم جران خرود را     

 «دوست دارند جنگ جای شیطنت نیست...

د شیطنت است! مگر نمی گویی جنگ جنگ خو» کال  اورا برید گفت:

از نهاد ااک آدمی به دور است! چه می دانرم حررف هرایی کره زدی،     

چنین منظوری داشتی. اس در جنگ جان خود را فقرط دوسرت بردار    

من دورغ نمی گویم! هرچه فرمانده گفت انجا  می دهم! بلره  « »برادر!

ر می دانرد  هرچه گفت باید انجا  دهم! اینطور بهتر است فرمانده بیشت

برادر عزیز مری خرواهی بردانی فرمانرده چره را      « » صالح در چیست.

نه نه ااشا « » سالمت جان خودش را!« » چه را؟« » مصلحت می داند؟

همرین اسرت کره    « »اینطور نگو چنین نیست. اعتماد مرا خراب نکرن! 
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گفتم بگذار برویم خودت می بینی! از اعتماد حررف نرزن . ترو جبهره     

من یک بار دیگر هم رفته ا  خوب مری دانرم چره مری      نرفته ای ولی

خرودت آن همره از   « »آخرر چررا؟!  « »گویم.جبهه جای اعتماد نیسرت. 

جنگ نحس و کشیف است. ترو   شرارت و جنگ گفتی. به همان دالیل.

 «کشتارگاه دیده ای؟

      قصراب هرا دلشران بره حرال گراو       « » بله کشتارگاه دیرده ا  چطرور؟  »

ها هرچه با مهارت بیشتر گاو را زمین بکوبند و یا نه آن « » می سوزد؟

 یک نفری گاوی را بکشند بیشتر خرسند مری گردنرد. ولری ایرن چره     

چرا حرف خا  می زنی دلفان؟! همه اش ربط « »ربطی به جنگ دارد؟!

همان است. وقتی کسی زیاد خون آد  ببینرد یرا هرچره     نیزاست! آد  

ی کند. جبهه اینطرور اسرت.   بیشتر دشمن را خونالی کند بیشتر کیف م

فرمانده ها هرروز سربازان خودی را می بینند که تکه تکه می شوند و 

همین روح آن ها را مانند قصاب مری کنرد. دیگرر بره حرال سرربازان       

نوجوان هم دل نمی سوزانند یا آن ها که هیس آموزشی ندیده اند همه 

 د کنری! را یک چوب می فرستند جلو. تو فقط باید بره خرودت اعتمرا   

به من هم که عمری رفیقت بوده ا  اعتماد نکن.فهمیدی!  فقط خودت!

تو تجربه داری من چیزی نمی دانم فکرر مری کرنم    « »گفتم فهمیدی؟!

اینطور هم که تو می گویی دهشتناک نباشد. برا ایرن حرال ترو تجربره      

اس می خواهی خوب « » داری.ولی اگر چنین باشد که خیلی بد است!

ر حرف خودت را نمی فهمری ! چره مری گفتری االن از     باشد؟! تو انگا

و ... آن حرف ها که گفتی دربراره ی جنگ.جنرگ یرک معنرا      سعدی
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نه نه بررادر همره   « »بیشتر ندارد و آن هم تالش برای کشتن آد  است.

چیز را قافی نکن. ببین ما که جنگ را آغاز نکرده ایم. ما فقط داریم از 

وای وای دلفان چه می گرویی؟!  .« »خودمان و کشورمان دفاع می کنیم

تو در همه کار و سخن از من عاقل ترر بروده و هسرتی امرا در اینجرا      

 اشتباه می کنی.اشتباهت نیز از بی تجربه گی اسرت. برا همرین سرخن     

همه ی خون ها ریخته می شود. همه می گویند مرا از خودمران دفراع     

 یت صلح رامی کنیم. هردو فرف جبهه. اگر چنین است اس چرا موقع

ید آسان از دست مری دهریم. اینجرا      می آِکه در همه ی جنگ ها ای

دیگر دلیل جنگ اهمیت می یابد.اگر دلیل جنگ چیز کم اهمیتی باشد 

و باتالش بشود صلح را برقرار کرد چه ؟! ولی ماهم از صلح اسرتقبال  

نمی کنیم. مگر زمانی که دیگر چیزی از نفرات و توان مالی مان نمانده 

اشد. آن هم صلح نیست. در واقرد ارذیرفتن شکسرت اسرت. صرلح      ب

زمانی معنا دارد که آب از سر نگذشرته باشرد و نیروهرا کشرته نشرده      

باشند. چه می دانم . من نمی توانم چون تو زیبا حرف بزنم اما خروب  

وای چه مری گرویی   « » می دانم در جنگ هردو فرف گناهکار هستند.

را؟! نه ااشرا نره! هرردو فررف گناهکرار      ااشا! چرا باید چنین باشد. چ

یعنی « » یعنی چه!« »هیچکدا « »اس کدا  یک گناهکاراست؟« »نیستند.

اینکه آن هایی گناهکارند که جنگ راآغاز کرده اند و مرد  بی چاره را 

نمی دانم شاید این باشد که تو مری گرویی ولری    « »می دهند! به کشتن

 «بلره. « »یسرت و نخواهرد برود!   کشتن آد  هیس گاه کار درستی نبوده، ن

مری دانری چره چیرزی     »ااشا آه سردی کشید و بغرض در گلرو گفرت:   
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نه از کجا بدانم مرن کره جبهره    « »تحسین فرمانده ها را بر می انگیزد؟

می گویم. برایت می گویم ترا بردانی چقردر جنرگ کشیرف      « »نرفته ا .

رایشران  است. فرمانده ها سرباز ها را به جان فشانی تشوی  می کنند. ب

همه آمده ایم شهید شویم. اس هرچره   -سخنرانی می کنند. می گویند

زودتر بهتر! می گویند بهشت در انتظارشان است. آن ها هرم آمروزش   

ندیده و بیشترشان از بچه های عشایرند. بی قاعده و ناشیانه می رونرد  

 «جلوی تیر.

چنرین  این هارا می گویی مو به تنم سیخ می شود. چررا بایرد آد  در   »

موقعیت هایی قرار گیرد؟! چرا جان بهای خود را از دست مری دهرد!   

این ها عالئم روزگار بد بشر است. چه میزان از مرد  دنیا در مزلت به 

سر می برند. کسانی که حتا گیر نان خالی هستند به کودک خود بدهند 

تا آرا  خواب کند. آن وقت در جرای جرای دیگرر ارول هرارا خررج       

ند به جان هم می افتند. ما نباید دنبرال گنراه کرار جنرگ     باروت می کن

باشیم. در این جا سخن تو درسرت اسرت.جنگ اساسرن گنراه اسرت.      

هرکس انسان دیگری را بکشد گناه کار است. چون راه هرای دیگرری   

 «هم برای انتخاب وجود دارد.

میدانی مشکل دنیا کجاست؟ اینجاست که همه مشل تو فکر نمی کنند. »

      با افکار غلرط قراند نگراه میدارنرد بره خیالشران کرار درسرتی         خود را 

می کنند برای آسای  بیشتر مرد  کشور خود بره سروی ملتری دیگرر     

دست درازی کننرد.جنگ جهرانی را تصرور کن.چقردر خرون ریختره       

شد.قوانینی برای خود وضد می کردند.قانون آد  کشی. در آن قروانین  
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یف کرده و عقاید مررد  را بررای   گروهی بی گناه را مستح  مرگ تعر

چقردر یهرودی بری گنراه را      انجا  آن تحریک مری سراختند.نازی هرا   

همیشره جنرگ    چه نسل کشی های وحشتناکی روی دادند، سوزاندند.

   گروهی را به خاک سیاه می نشراند گروهری دیگرر را بره اوج ارروت      

ان می رساند. آب گل آلود کرده و ماهی گیری می کننرد. البتره ایامشر   

چنین است که این صحنه ها به استعداد و لیاقت آد  بسته است. ببرین  

برادر من جنگ را در تما  تاریخ همراه با بشر می دانم.می دانی دلفان. 

ای کاش چون تو می توانستم منظور دلم را بیان کنم؛ اما تو زبران مررا   

خوب می فهمی. عمری باهم بوده ایم از کودکی شانه به شرانه ی هرم   

رگ شده ایم. می خواهم بگویم می خواهم بگویم جنگ تنها شلیک بز

با تفنگ و توپ نیست. بلکه هرگونه ناجوان مردی و اایمال کردن ح  

یم یرک ایرمررد   ددیگری از نظر من جنگ است. به یاد داری بچره برو  

نام ...آه نام  در خافر  نیست .همان را می گرویم کره   ،  نازنین بود

 «ه عذاب  می دادند.همان که...برادر زاده های  همیش

گجرخان را می گویی. برادرزاده های بی شرف »دلفان آهی کشیدگفت:

بلری. همران   « » ایرمررد دق کررد مررد.    گاو هرای  را دزدیرده بودنرد.   

    گجرخان بی اناه مگر چه گناهی کررده برود؟! کردا  بردی را در حر       

کنم. همره ی  آن ها روا داشته بود.ولی دق مرگ  کردند. من فکر می 

این بی شرفی ها جنگ است برای نابود کرردن همنوعران. مرن کسری     

هستم که به معایب خوی  واقفم و می دانم همیشه با انصاف نبوده و 
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گاه به گاه کار نااسند کرده ا  اما هرگز دلم راضی نمی گردد کسری را  

 «دق دهم. یا با تیر بکشم.

بود چنان که نیم سخنان  دلفان در اندیشه افتاده و ااک بی حواس شده

نوبت اعزا  » ااشا را متوجه نشد.تخته نرد را باز کرد. با مالیمت گفت:

     « ما چه وقت افتاد؟ بیا بازی کنیم.شراید آخررین برازی هایمران باشرد.     

ارت و ارال  « »ما که باید کشته شویم هرچه زودتر بهتر!،  درود بر تو» 

فی است مری زنری؟! مگرر    نگو ااشا! کشته شویم هرچه زودتر چه حر

کشته شویم سر کَل برای خدا و مالئک می بریم؟! اتفاقن نبایرد کشرته   

شویم! من دوست ندار  هیس انسانی کشته شود. می خواهم برو  جبهه 

شوخی کررد   « » ببینم چه خبر است. نگفتی نوبت ما چه وقت افتاد؟! 

گیرری  برادر! دوهفته دیگر. اگرر دوسرت داری زودترر بررویم قابرل ای     

من غلط بکنم زودتر بررو ! ترازه دو هفتره ی دیگرر هرم زود      « »است.

 « است.آیا اسرار زندگانی را در دو هفته...مهره هایت را بچین!

اس انداخت. بررای چنرد لحظره    اشا مهره های  را در تخته چید و فا

ااشرا  » هردو به سکوت رفته و غرق بازی شدند . ناگهان دلفان گفرت: 

« چگونه مری دانیرد؟  ری است؟! شما در جبهه اورا این صدا  چه جانو

 یرک آد . » خاصی نشان نداد و در حال بازی گفرت:  ااشا هیس واکن 

 مشل همه ی سیاست مدار هرای بری شررف! در جبهره همره اورا یرک       

 . این را گفت و خنده سر داد« حرا  زاده می دانند.

آد  نیرک   »دلفان را نگاه می کرد که قیافه ی جدی داشرت. ادامره داد:  

دلفران بردون اندیشره برر     « سیرت و ارهیزگاری که نیست! قاتل است!
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ااشا تو می دانی آیت اهلل خلخالی چند نفرر  » سخن او بی فاصله گفت:

آه نگو دلفان! مگر می گذاری بازی کنم. همیشره ایرن   « »را اعدا  کرد؟

فور می کنی  می باز . من نمی توانم همزمان به دو چیرز فکرر کرنم .    

بح  مان « »الی زیاد کشت. نمی دانم هزاران نفر را تیرباران کرد.خلخ

از بازی مهم ترر اسرت. االن بگرو ببیرنم فررق صردا  برا خلخرالی در         

چیست؟ آن هایی که اعدا  شدندچه کاره بودنرد؟ بحر  قاراوت را    

هم تصرور کرنم. صردا     اکنار بگذاریم. من قلب این دو آد  را می خرو 

ران را صادر کرد و با کشتن مرد  ما دلشاد دستور حمله به مرز های ای

   می شد. آیت اهلل خلخالی هم گفتره برود از کشرتن محکومران دلشراد      

متاسف شده بود که نتوانسته بود بیشرتر   در آخر عمر می گردد و حتی

اعدا  کند. این گونه آد  ها چگونه قلبی دارند! آیا آن لحظره گریره ی   

 گناه یرا جنرگ زده هرا را تصرور      خانواده ها و بچه های محکومین بی

برادر بگذار بازی مان را بکنیم. این برار مرن وضرعیت    « » می کردند؟!

عمری بازی کردیم و بازی مان « »بهتری دار . می خواهم بازی را ببر !

 دادند. تو اگر کمی بیشتر دقت کنی همیشره برازی را مری برری چرون      

همیشره جفرت   شانس را چه می گویی؟ ترو خرودت   « »تر هستی.ماهر

شانس هم برا دقرت خواهرد    « » شی  می آوری ولی من شانس ندار 

یکی از مهره های دلفان را زده و از سرر راه  «  اس بریز!آمد! درست ف

کشتن ، قلب تاریک ،  خدمت برادر عزیز  عرض کنم »برداشت گفت:

می خواهد که چنین آد  هایی آن را دارند. اعدا  هزاران نفر بری گنراه   

بمب بر سر مردمی مظلو . قلب تاریرک مری خواهرد! قلرب      یا ریختن
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چرا نباید به سزای خود  براستی که ما مستح  ناسزا هستیم.« » تاریک!

همیشه نسبت به مرگ دیگران بی اهمیت بوده ایم. مشل کبرک   برسیم؟!

سر دزدیده و کونمان را به رویداد هرای افرراف مری کنریم. عمرمران      

 « ه!سرآمد با سکوت. سکوت بزدالن

   هیس شرتاب نکرن بره سرزای خرودت       هیس شتاب نکن دلفان جان، » 

ااشا در بازی بهتر عمل کرده بود و داشت « می رسی! دوهفته ی دیگر!

 ایروز می شد. دلفان نیز با تمرکز بیشتر مهره های  را جنباند.

فرمانده بدون آن که به سوی کسری نگراه کنرد دسرت  را روی زانرو      

. سپس به گرونی هرای ارر از خراک روی هرم      گذاشت و نیم خیز شد

شما باید از این گونی ها درست کنیرد. سرنگر   »چیده اشاره کرد گفت:

با این حرف جلسه را به اایران رسراند و   « هارا الز  است بیشتر کنیم. 

فولی نکشید یک همرز  جوان بررای راهنمرایی آن هرا آمرد و      رفت.

دلفران جردا افتراد. امرا     گروه های چهار نفری شکل داد. ااشا از گروه 

 دلفان جای خود را با ایرمردی عوض کرد. به هم ایوستند.

از این اس روی حرف تو هیس حسابی نمی کنم! »در گوش ااشا گفت:

ای خراک برر سررت. خیرال     « »نمی خوانرد!  تو اینجا که با حرف های

شانس آوردیم عملیات نیست.چند روز صبر  کردی جبهه همین است.

 «  چه جهنمی افتاده ای! کنی می بینی در

فقط خواست او را به  نیک می دانست ااشا حرف بی اساس نمی زند.

جوش آورد تا آنچه از اوضاع آن جا می داند همره را بررای  بگویرد.    

روشن می دید چقد اارتی بازی می شرود. در   ، ااشا درست می گفت
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اشد. خوراک ها و میزان کارکردن ها. هیس کس را ندید با عش  آمده ب

کسانی را همان روز نخسرت در کرار اخر  مرواد خروراکی دیرد برا        

 شیطنت وشکم ارستی حیوان گونه ای که آد  از دیدنشان شر  بگیرد.

بلی ااشا درست مری گفرت.آد  کشری و جنرگ فقرط      » با خود گفت: 

ریختن خون نیست.بلکه وقتی خوراک جوانی را در گروه کم می دهند 

نشان می دهد همان جنگ است. و این جا و او حیامند لبخند دردناکی 

هرل   با چشم خود دید ایرمردی وحشیانه نوجروانی را « آغاز راه است.

 « برو آخر صف بچه ی اررو!»داد گفت:

البته من خیلی ساده ا  که فکر می کرنم ایرن آد  هرای    » به خود گفت:

گنده ی زیاد خور با عش  نیامده اند.شاید با عش  آمرده اند.عشر  بره    

دنردان روی هرم   « آد ! چند روز دیگر همه چیز را مری فهمرم.   کشتن

ااشا به او تنره زد آرا   « اصلن من برای همین آمده ا .» گذاشت گفت:

 «چه می گویی با خودت؟!»گفت:

فرامروش کرن   « »هیس هیس ، چه ساعتی شا  می دهنرد؟ »بلند تر گفت:

 «چون هنوز خیلی زود است.سعی کن شکیبا تر باشی

کرد از ااشا قوی تر است اما آن لحظه دریافت چنرین   همیشه فکر می

چند نفر آمدند همه را جمد کردند.دسرته دسرته    شب فرارسید. نیست.

رزمنده ها تک و تا کنان خود را به گروه رساندند. یک فرمانرده جلرو   

شاید هم فرمانده نبود اما دلفان کسرانی را   ایستاد و گفت همه بنشینند.

به چشم فرمانده می دید. جوان الغر انردامی  که کار خاصی می کردند 

 بود با ری  سیاه چون زغال. نخست چند مرتبره برانی صرلوات شرد.    
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سپس کاغذی از جیب در آورد. یک نفر هم مشتاقانه چراغ دسرتی بره   

مردان شریر   رزمندگان غیور ایران زمین!» کاغذ گرفت و او شروع کرد.

ما تبریک بگویم.شما امروز برادران ابتدا الز  است به ش عزیزان! وفن!

آمده اید حماسه و جهاد کنید. این زیبا تررین و واالتررین ارزش شرما    

است.سخن به درازا نمی بر ، نیروهای کافر و متجراوز دشرمن قردمی    

گستاخ تر شرده و اری  آمرده اند.البتره جرای هریس نگرانری نیسرت.         

ه و خوشبختانه ما کمبود مهمات نداریم.خاکریزها امرروز فرراهم گشرت   

برادران عزیزمان در خط مقد  انتظار رسیدن مارا می کشند.ما فردا اس 

از نماز صبح راهی می شویم . حال نکاتی کره بایرد رعایرت کنیرد را     

عرض می کنم. ابتدا باید تما  وسایل الز  اعم از اسرلحه و مهمرات ،   

همچنین لباس مخصو  را تحویل گرفته و مجهز گردید. سپس ارس  

توانید استراحت کنید. شما را در نماز صبح خواهیم  از صرف شا  می

« دید. همرزمان عزیز مسئول گروه ها شمارا راهنمرایی خواهنرد کررد.   

ناشیانه ؟! این حرف ها چه نیازی به کاغرذ   رچقد»دلفان با خود گفت:

         آن کره حررف هرا را زد بره نظرر تمیرز       « داشت برا آن چرراغ دسرتی!   

سر روی دیگران.در حین صرحبت   اکی بودنمی آمد.البته به تناسب خ

دیدی » درشت هیکل و ریشو کنارش آمدند. در گوش ااشا گفت:چند 

« باز چنین غیورعمل می کند؟چه جوان غیوری بود؟فردا در خط مقد  

اینجاست که داری به حرف های من نزدیک مری شروی دلفران.     آها» 

یستاده انرد.همین  این مرد فردا نخواهد آمد و همچنین آنها که کنارش ا

 بررای اینکره   « »نمی آینرد ؟! بررای چره؟!   « »جا می مانند. ما می رویم!
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.ندیدی چه کار مهمری دارد.آن کره    راهی کنند گروه های دیگر را هم 

چراغ دستی راهم گرفت با ما نمی آید.او بایرد بمانرد و برازهم چرراغ     

       اسرمان را براهم  ! ای کراش تختره نررد داشرتیم آخررین ت     دستی بگیرد

  « می ریختیم!

ااشا حقای  تلخی را بیان می کرد که از آن ها خوب آگراهی داشرت.    

دلفران لختری سرکوت     بی باکانه مرگ را برای دلفان تصویر می کررد. 

ااشرا  « من فکرر نمری کرنم...   » کرد.انگار می اندیشید چه بگوید. گفت:

ت دیگر الز  نیست فکر کنی. با چشمان خرود »حرف او را برید گفت:

مرن بره هریس    » لواز  را که تحویل گرفتند دلفان با خود گفرت: «. ببین!

 !« . آدمی تیر نمی زنم 

در همان د  ورود به خاکریز اای دلفان ترک  خرورد. آن جرا جنرگ     

بود و تقال را آسان می شد در کار رزمنده ها دید. صدای شلیک تفنگ 

شرنیدن نفیرر    گاه به گاه همره برا   و آر ای جی آسمان را اس می راند.

موشک بر خاک می خوابیدند تا ترک  بدنشان را نگیررد. در یکری از   

 همین اصابت ها بود که دلفان مجروح شد. ااشرا بره ترک و ترا افتراد.     

آمبوالنس نبود. ناگهان یک ایرمرد بی سیم چی دید که داشت کورمال 

آمبوالنس خبر » کورمال به فرفی دیگر می رفت . شتابان رفت گفت : 

بی سیم چی ایر خنده ای نمایشی به لب آورد .خنده ای که بره  ! « کن 

او آموزش داده بودند در برابر هراس و غاب رزمنده ها نشان دهد تا 

بررادر   » قوت قلب بگیرند . در ااشا اما اارر نکررد . هراسران گفرت :     

بری سریم چری لبخنردش     « ترک  خورده است آمبوالنس خبر کرن !  
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« ا  . آمبوالنس فرستاده اند . نزدیک اسرت .  خبر داده » خشکید گفت:

می خواست تاکید کند دوباره درخواست نماید که آمبروالنس رسرید .   

جنرگ  » دوان دوان رفت دلفان را سروار کررد . در گروش او گفرت :     

آمبوالنس چون تیر از کمان در رفت. برای ساعتی همره  « کشیف است!

واایماها از میان رفته جا را آرام  و سکوت فرا گرفت. موشک ها و ه

و امنیت برقرار شد. ااشا روی خاک دراز کشید به آسمان نگاه دوخت. 

نگاه کن بشر چقدر احم  است! مشل حیوان به جان هرم  »باخود گفت:

تصور کرد ازآسمان خاکریزهرا را نگراه   « می افتیم تا چه حاصل شود؟!

      ازی کند. دو گروه در مقابرل هرم سرنگر گرفتره و روبره هرم تیرر انرد        

ای کاش می شد از آن باال نگاه کنم و بره روی  »در دل گفت: می کنند.

چنان با احساس گفت که آب دهان  گرد !« هر دو فرف تف بینداز  

آمد.آنرا به هوا تف کرد. آب دهان  دو متر باال رفته و اایین آمد افتاد 

 این هم تف سرر » روی ایشانی خودش. دیوانه وار خنده سر داد گفت:

هرکه در خاکریز بود بره سروی او رو گرفت.همره فکرر کردنرد       « باال!

دیوانه شده است. در این میان ایرمردی تا سینه از چاله ای بیرون آمرد  

خنده سر داد.خنده اش را که کرد دوباره ارایین رفرت.افراف خرود را    

و جوان آمده بودند با مردمانی دیگر بجنگند. جنگی کره   نگریست. ایر

فرف های مقابل نیرز چنرین بودنرد. صردا       نمی دانستند. سبب آن را

    دستور داده بود خود را به کشرتن دهنرد. در خراکریز نوجروان هرایی      

می دید حدود شانزده هفده ساله. اشک در کاسره ی چشرمان  گررد    

آمد. برای تما  رزمنده هایی که امتیراز آفرت برار جنگیردن را بدسرت      



 مرگ همسایه /  55

رد. زیرا بودند کسانی که به خافر آورده بودند لحظه ای گونه خیس ک

اول ومشتی قند وشکر جور جبهره را بره جران مری خریدنرد.مملکت      

ساقط شده و هیس کاری برای کسری نبرود، جوانران بیکرار بره خرافر       

مقداری اول و اینکه خانواده شان از مواد مصرفی ترامین مری شرد بره     

ر غیررت  میدان می آمدند. بی تردید بسیار کسان هم دیده می شد از س

و برای دفاع از خاک عزیز وفن به آن جا اا می گذاشرتند. ااشرا هریس    

      کدا  از ایرن مروارد را درسرت نمری دیرد.چرا کره جنرگ را درسرت         

نمی دانست. می انداشت هر مملکتی باید توان این را داشته باشد کره  

با مذاکره و سخن نیک اختالفات خود با دیگر کشرور هرا را برفررف    

ت اسفناک جبهه در نگاه  غیر قابل تحمل بود. در همرین  کند. وضعی

افکار سیر میکرد که ناگهان متوجه شد دسته دسته سروار برر کرامیون،    

نیروی خودی وارد خاکریز شد ظاهراً نیروهای دشمن فرسخی عقرب  

نشینی کرده بودند و برنامه چنین بود که نیرو اضافه گردد و به فررف  

نفس در یک چشم به هرم زدن ردیرف    جلو ای  روند. نیروهای تازه

ردیف  به جلو حمله بردند و دیگر نیروها هرم همراهشران شردند.در    

دشمن حمله آورد.گویرا نقشره داشرتند و اینران را بره تلره        ءهمین اانا

نیروهرای دشرمن در سرنگرهای از اری       ، قیامتی به اا شرد  کشیدند.

یرن فررف   مشخص شده اناه گرفته بودند . اما نیروهرای ترازه نفرس ا   

تیرباران می شدند. نفرات اشت هم دستپاچه شده و فقرط بره سرمت    

چنان شده بود کره کسری بره کسری     جلو شلیک می کردند.گردوخاک 

. جای وحشتناک مصیبت در این بود که عقبری هرا خرودی هرای     نبود
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جلوتر را می زدند، نیروهای ناشی و عملیات بدون برنامه چنان شد که 

د. ایرانی ها نیز ایرانی می زدند. کشتار دسرته  دشمن ایرانی ها را می ز

نفر ایرانی تیرر   جمعی دهشتناکی شد ودر فاصله ی کوتاهی چند هزار

ااشا از همان آغاز ، حاداره را فهمیرد و در چالره ی     خورده و مردند .

ایرمرد اناه گرفت. ایرمرد اما کشته شد. سرش را روی خاک گذاشرت  

     کجاسرت! او بایرد ایرن صرحنه را     دلفران »گریه سر داد. با خود گفت:

دشمن وقتی دید ضربه ی « جنگ کشیف است! دریابددید تا بیشتر می 

خود را زده است عقب تر کشید و باز خراکریز آرا  گرفرت. البتره برا     

وجود هزاران نفر قربانی . قطار  قطرار آمبروالنس وارد خراکریز شرد.      

ند . آنها که هنوز جان برخی از امداد گر ها کشته ها را وارسی می کرد

داشتند را با خود می بردند. دلفان در بیمارستان صرحرایی توسرط  دو   

ازشک جراحی شده و تحت مراقبت قررار گرفرت. بیمارسرتان آرا  و    

س سرر رسریده و امردادگرها    خلوت بود.اما یک مرتبه ده هرا آمبروالن  

 را داخل آوردند. مجروح ها

ها از اشت تیر خورده بودنرد   دلفان با چشم های خود دید همه ی آن

جز یک نفر آن هم اسر نوجوانی بود، او سرینه اش تیرر خرورده برود.     

این ها چرا از اشرت  »دکتر ها آشفته شده و هرکدا  با فریاد می گفتند:

همران جرا   « تیر خوده اند؟! این چه عملیاتی بوده چرا اینطرور شرده؟!  

اهد جبهه را ترک تصمیم گرفت برای ااشا ایغا  بفرستد بگوید می خو

و او هم این کار را بکند. ایغا  را به امدادگری سپرد و با نخستین  کند

قلربن مری خواسرت در همران بیمارسرتان       ماشین جبهه را ترک گفت.
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بماند تا ااشا هم آمده و باهم راهی شوند اما تحمرل خرود را از کرف    

 رود.داده بود. و می دانست ااشا مرد با تجربه ای است راه کج نمی 

 

دلفان در کارگاه را به روی خود بسته و در حال ساختن یک تندیس   

بود. ایری به نگاه و دستان  راه یافته بود. به روش کهن قلم را چک  

.کارگاه رفتیگراه نپرذ   سیرا ه یتراش کریا نیامروز یابزار ها. د می ز

دسرته مررد    کیر کرد.گاه بره گراه    یم ین زندگآداشت و در  یکوچک

             یچررا شررانیآمدنررد و او برا یمجسررمه هررا مرر  یتماشررا جرروان برره

برا   کررد.  یمر  یها مرتب از او سرکش جوان نیاز هم یکی .ختیر یم

  یچم و خم کار را بررا  زیدلفان ن بود. یتراش کریتما  وجود عاش  ا

عشر  بره     او سبب یبود.دست تنگ یریاناه و فق یجوان ب گفت. یم

سرخت   داشرت.  یدرآمرد زا براز مر    یکارها را از انجا  هنر بود که او

        وقررت صرررف  ریمسرر نیررشررده و در ا یتراشرر کررریآمرروختن ا ریرردرگ

را  یتراشر  کرر یاستاد ا»ها رو به دلفان گفت: داریاز د یکیدر  کرد. یم

کررد   یدلفان خنرده ا  «دار . یقیکار عش  عم نیبه ا من اموز،یببه من 

در حرال گفرتن   « ن؟!سردرد چک  زد یکند برا یسرت درد م»گفت:

را چهرره اش   کرال   ریرو به او گرفت تا تراا  یسخن نگاه دزدانه ا نیا

 دایر . ازیر آم ینگران یلبخند مد.آبه رخ جوان  ازمندانهین یلبخند .ندیبب

  .ردینپذ یبود هراس دارد دلفان اورا به شاگرد

زده و جوان را رنجانده است.  یحرف احمقانه ا دیشیدلفان با خود اند

نما گرفرت. دسرت    تیرو رفتارش در جهت برگرداندن وضع نیمبه ه



 58/  محمد رضا نظری دارکولی   

 میبخرور  ییبراهم چرا   ایر ب»به فرف سماور رفرت گفرت:   دیاز کار کش

 یکرد نا  اورا بره خرافر آورد کره جروان بررا      یداشت فکر م..« یآقا

 براتر یز یزد و بررا  یدلفران لبخنرد   «ییبابا »آسوده نمودن استاد گفت:

 کرر یا ییبابرا  یبخور آقرا  یچا ایه . ببل»کال  خود ماهرانه گفت: نکرد

سخن اررواز داده اسرت.    نیدانست روح جوان را با ا یم کین« تراش!

دسرت دلفران    یشد. با اشراره   یندیخوشا ریغرق تح یلحظه ا ییبابا

او گذاشرت   یبرا یچا یرفت کنار سماور نشست. دلفان استکان  یا

  . البتره  آورد یسرنگ هرا رو   نیر بره ا  یکاریاسر  من از سر ب»گفت:

  یدر همره   نیکرنم.ا  برا یرا ز برا یناز زیر چ کیر دوست داشرتم   شهیهم

کار  نیا  ا دهینبوده ا  . شن روزیهمه ا نیکند. با ا یا  صدق م یزندگ

 یجروان آهر   «؟یرو یشود.چرا به دانشگاه نم یم سیدر دانشگاه تدر

سخن خواستگاه  نی! ادیکه شما استاد هنر هست یبه راست» گفت: دیکش

توانم در امتحان کنکور شرکت کنم ترا   یهنر است .استاد من نم یینها

نرفتره ا . مرن از    یسبب که سرباز نیبه ا« »چرا؟!«»وارد دانشگاه شو .

 افتمیر کرده ا . فرصرت ن  یخرج خود وخانواده کارگر یبرا یسال هبچ

 یولر » «د یسن رس نیگذشت تا به ا نطوریسال ها هم نیسرباز شو . ا

استاد از شما چره  !« »یاقدا  کن یتوان یم یاگر بخواه! یتو هنوز جوان

 دیر خرافر ق  نیدانشگاه امتحان بدهم . بره همر   یخواهم برا یانهان نم

.مگرر  ینیآمروزش بب  دیر آخر چرا؟! تو با« »زده ا . همرفتن را  یسرباز

 !«یبه هنر عش  دار ییگو ینم
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     اشرتباه  !« »دانرم در امتحران قبرول نخرواهم شرد       یمر  یدار  ول عش »

« شرد!  یشک قبرول خرواه   یب یکه دار یعشق نیاسر! تو با ا یکن یم

دشوار است. من هرم   یهنر کم یکند. رشته  ینم تیاستاد عش  کفا»

 یدر دانشگاه هرا  یقبول یسال ها از کتاب و درس دور بوده ا .از فرف

هرا   دیمشکل است. فرزند شره  اریمن بس شالام یبرا یاسالم یجمهور

 یقبول ی هیهفتاد درصد سهم دارند. یقبول ازیها امتشوند.آن  یقبول م

سخن دسرت    نیدر حال گفتن ا«  استاد، هفتاد درصد! یدان یدارند.م

 تیبا گفتن هفتاد درصد تکان داد تا اهم یرا باال آورد و چند بار مواز

انگرار موضروع تاسرف برر      کره موضوع روشن تر گردد. دلفان چنران  

جوان درسرت   ییگو یدرست م»گفت: دیکش یآورد آه ادیبه  یزیانگ

سربب   یقبرول  ی هیهفتراد درصرد سرهم    نیشوربختانه همر  .ییگو یم

خرود   یسرر جرا   ییدانشگاه و دانشجو سیه کشور شده است. یبدبخت

 یعنر یگردنرد.   یبردون سرواد متخصرص مر     دانیشه ی. بچه هاستین

 یآمپول اشتباه یشود و از سر نادان یازشک م یکی. رندیگ یمدرک م

شود  برا مردرک    یجراح م یکیکند.  یمرد  را فلج م یچه زند ب یم

       لیر عزرائ میتقرد  یهرا را در اتراق جراحر    مرار یفوق تخصرص جران ب  

 یارزش هنرر هرا   یهنرر  یشود به سربب بر   یهنرمند م یکیکند.  یم

نادرسرت   مشود حک یم یقاض یکیکاهد.  یرا در نگاه مرد  م نیشیا

     برراز کررم  میهرچرره بگرروو هنرمند، زیررجرروان عز یوا یدهررد. وا یمرر

 .« به مملکت ندیر یشود م یجمهور م سیرئ ای ریوز یکیگفته ا .آها 
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خرود   یاز چا یقلپ« سرد شد! یچا»به لب آورد گفت یتلخ یخنده  

 کننرد.  یمردگان م یکارشان زندگان را قربان نیبا ا»ادامه داد: دیکش سر

 نیسرواد ترر   یشود ب یکشور ما م گریانجاه سال د !ستیدرست ن نیا

  جیرا تررو  یسرواد  یدارنرد بر  ، یها و مدارک اوشال ی.آکادمایکشور دن

 یرانر یمقابلره برا و   یشد خدا رحمت  کند بررا  دیآن که شه! دهند یم

کررده امرا    یریجلوگ یرانیاز و خود را نشان داد، رتیکشور رفت و غ

                دیرررا اد یرانرریو نکارشرران همررا  نیرراکنررون دولررت مررردان بررا ا  

و در  دیرا نوشر  یجروان چرا  « است. طانیلعنت بر هرچه ش آورند. یم

 شد. رهیدلفان به او خ گریانتظار سخنان د

چند شکست کنرار دهرن     دنیخند نیآداب بود. در ح یالغر و مباد 

 یخشک و زبرر  یرفت. دست ها یم یافتاد و چشمان  به سرخ یم

به کاغرذ   کف  دنیکش  یصدا دیکش یآن ها را به هم م یداشت. وقت

 ت یمروقع  نکهیبه او و ا دنیبخش نانیشد. دلفان در جهت افم یبلند م

 یزیر چ یآد  بر  مرن  ،ییبابا یآقا ییگو یدرست م»فهمد گفت: یرا م

 ریر خود با سنگ ها درگ یی.در تنهاستمیهم ن یماهر کرتراشیهستم. ا

نجا بره  ینردار .ا  یحرفر  یاسرند  یوجود اگر کار مرا م نیشده ا . با ا

 تیر بره نها  ییبابرا « آموز . یدانم به تو م یل  دارد. آنچه مخودت تع

 یو رو به قال دیکش ینفس بلند نشست چشمان  برق افتاد. یشادکام

 اش را از نظر او انهان کند. یکرد تا اشک شاد

به او نزده و  یبیآس سیشده بود اما جنگ ه ریهمچون دلفان ا زیااشا ن 

تو به جبهره ارا   »زد: یان فعنه مگاه به دلف هجسم و جان  سالم بود.گا
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اما من دوبار رفتم و هر مرتبه سه ماه  یبرگشت یترک  خورد یگذاشت

 یآن جا بود  سالم برگشتم. مراقب براش برا دوچرخره تصرادف نکنر     

داد که دلفران هرم    یسر م یگفت چنان خنده ا یرا که م نیا!« یریبم

.« تمسیمرد جنگ ن یشناس یخودت مرا خوب م» گفت: یم دیخند یم

چررا   رمررد یا یآهرا »گفت: طنتیآمد با ش یکه دلفان داخل م یدر حال

 تیشک در جنگ اا یچاره. ب یب رمردی! درست راه برو! آه ا؟یلنگ یم

نفرر؟!   ؟هان؟صرد یچند نفر از سربازان دشمن را کشت شده است. لشَ

 ندلفرا !« ؟ی! ده هزار نفر را کشتیبوده ا یتو چقدر قو یهزار نفر؟! وا

 یجنگجو؟! رزمنرده   رمردیا یتو چند نفر را کشت»افتاد گفت:به خنده 

 ی! من فقط تانرک هرا  سیمن ه!« »؟یچند نفر را کشت نمی! بگو ببور؟یغ

 رفتند. یبلند یهردو به خنده « زد ! یرا م نیسرنش یب

کس را  سیاست که ه نیا  هم یتنها افتخار زندگ»دلفان نشست گفت: 

 ینه حرس و حرال براز   »  «م؟یکن یازنرد ب ختهدرود بر تو! ت« »!نکشتم

حررف را   نیا« »مصرف یب رمردیا!« »رمردیا یشده ا ریچرا؟! ا« »ندار 

مصررف شرده ا  نره ترو!      یمن ب !یهست کرتراشیا رمردیا کینزن تو 

خروانم! برازار اارچره     یمجلره مر   ایخوابم  یجا م نیصبح تا شب هم

سرت.  خروب ا  یلر یخ نیا یخوان یخوب است.مجله م.« »کساد است 

تو »  «سند؟ینو یدرست هم م زی.چسندینو یاس از مجله ها بگو.چه م

.« سرند ینو ینباشد بله درست مر  انشانیآن چه به ز !یخوان یهم که م

 ۀنامر  ژهیو،  یخواند  چند روز ا یمشال،مشال،مشال مجله ا« »مشال چه؟»

چرره جنررگ « »مطررالب  دردنرراک بررود.  یلیخسررارت جنررگ بررود.خ 
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 جنگ ها. یهمه « »جهان؟ یجنگ ها ایراق با ع خودمان ؟جنگییها

خودمران شرروع کررده برود.از کشرته هرا نوشرته         رجنگیالبته با تصو

بگو  میبرا« »یمرز یشهر ها ییایمیو بمباران ش یمال یبود.خسارت ها

جالب است.دوست دار  بدانم مجله ها نگاهشان  یلیخ بگو میااشا برا

ارس  »کررد گفرت:  خرود را صراف    یااشا گلو «به جنگ چگونه است.

 رفت سمت آشخانه..« میبخور اور یب ییبگذار چا

 یاتاق بزرگ بود با آشرخانه   کیکرد. یم یزندگ یکوچک یدر خانه 

تا وارد تنها اتراق   یردک یرد م دیرا با یکیکوتاه تار یراهرو.یمتوسط

   همرران راهرررو  یمسررتراح و حمررا  را هررم در انتهررا .یشررو ییرایاررذ

 ساخته بودند.

او برود. ااشرا    یحرفرا  دنیدلفران منتظرر شرن   . آورد خرت یر ییچادو 

     از  یارراره ا»گذاشررت گفررت: یاو مرر یرا جلررو یهمررانطور کرره چررا

 یتو بود.در آغاز نوشته بود حمله  دیآن مجله مواف  با عقا ینوشته ها

شرده و   یفراحر   9531وریشرهر  کیر و  یدر س رانیعراق به ا ینظام

آن جرا مررد  بره     دا  برود. صر  زا تیو حما گانهیب یتوسط قدرت ها

جبهه هم  انیاز آغاز جنگ. درم نیجوش آمدند و جنگ دو فرفه شد.ا

و شجاعت مررد  از ترفنرد    رتیحس غ ختنیبرانگ یدولت مردان برا

   یجنرازه   دییآن هرا بهرره گرفتنرد.هنگا  تشر     دیر عقا کیو تحر نیتلق

ند داد یشعار م کردند. یم ییکشته ها در شهر و روستاها حماسه سرا

شرهادت را   دیر گفتنرد و مراجرد تقل   یم کیآن ها تبر یو به خانواده 

     جبهره   یراهر  ،شرده  کیر بود که زنرده هرا تحر   نیکردند.چن یم غیتبل
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 و شرار یا مان،ینوجوانان بودنرد.ا  جوانان و شترشانیب ،انیراه شدند. یم

   یهرا  یبردبخت  یجنگ برا همره    دل ها جا گرفت و در یمرگ فلب

 یمعرفر  نیچنر  یعنر یدر آمرد.   نیریشر  یِمعمرول  ی برنامره  کیر سان ب

 امرا  زمران، انرواع کرامرات و      داریر از د یعاتیشد.خواب نماهرا و شرا  

را  مررد  روسرتا هرا    جبهره و  یکه رزمنده هرا  معجزه ها ساخته بودند

شغل و هدف  دنیجنگجنگ، یها انهیرفته رفته در م کرد. یم کیتحر

 تیر داد کشرته هرا اهم  هرا و تعر   بیدور که در برابرش آس یهدف شد.

 ینیمطالرب راسرت  »دلفران گفرت:   فاصرله  نیادر .دینوش یچا «نداشت.

همران   کرنم.  یرا درک مر  سرخنان ترو   شرتر یجا من ب نیتا ا نوشته اند.

« از رفرتن!   یدو هفتره ار   .یاز جبهره رفتنمران گفتر     یکه ا یسخنان

در جنگ  یگفت یم .دار  ادیبله خوب به !« »رمردیا یارد ادیخوب به »

آن فرمانده کاغذ  که د یو البته خود  با چشم باز د تماد وجود ندارداع

 «دار  ادیر خوب بره  ،گرفرت  یمر  یرا خواند و همکارش چرراغ دسرت  

 .یدیر د یم دیکه با د ید ییزهایمن چ یتو بازگشت یوقت برتو! نیآفر»

 دنینمونه دو یبرا» «؟ییگو یکدا  را م» «کرده ا  فیتعر تیبارها برا

دلفران  « فرمانرده هرا...    یشده با تشو یگذار نیم دانیمرزمنده ها در 

مرن برا دفراع از     مهم است ااشرا.  یلیخ نیا»کال  اورا قطد کرد گفت:

      واال  اریرا بسرر دانیشرره ینرردار  و مرتبرره  یوفررن و شررهادت مشررکل

ماده و آن ها جران   المدر ع ستین یزیتر از جان چ با ارزش دانم. یم

 ،زنرم. توجره کرن    یحرف م کیست یا عمرام کردند. یخود را فدا م

     تیر اهم یبر  گرران یکه مرا آد  هرا بره مررگ د     نیحرف! آن هم ا کی
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کنرد.درون   یمرگشان خرسندمان نمر  زانیبه م گرانید یشاد .میشده ا

 ایر  میزیر ممکن است در مرگ دوستمان اشک هرم بر  .میگو یآد  را م

کره در دل   کشرد  ینمر  یفول است. داریاا نا یتظاهر نیا ماا میناله کن

مرن   غمبار چرا باشم او مرده اسرت.  مییگو یم میکش یم ینفس راحت

  یفرمانرده هرا وقتر    یکنر  فیر تعر میخرواهم بررا   یاالن مکه نمرده ا .

 یباز شدن راه،چه احساسر  یبرا نیم یفرستادند رو یرا م یرزمنده ا

دار .آن ها هرم   یاز توچه انتظار شده ا . وانهیااشا من د یداشتند؟ وا

اصلن بهترر اسرت    .داریو نااا یکرده باشند اما ظاهر هیمکن است گرم

کره   یزیر چ .یبساز ریتالش نکن از آن ها تصو یینظر خودت را بگو

 یبره برد خرواه    یاست نه متهم کردن کس قتیمن دنبال آن هستم حق

خرودت   نکررده ا  چرو   یشده ا  قاف ریا یفکر کن یح  ندار.گرانید

 میچه بگو« »زد ! یرا م حرف ها نیا هم یاز بچه سال یدان یخوب م

برق  ی شهیبه اند ییگو شد. حرکت یااشا سخن بر زبان  ب« برادر...

 سرردِ  افرت ی نران یخود را لمس کرد.افم یفرو رفت.استکان چا ییآسا

دلفران   .ختیدلفان ر یاا یرو یآن را برداشت ناگهان رد شده است.سَ

سررد   یچرا  متوجره شرد   یشد امرا بره زود   اطربلحظه م کی یبرا

 یچرا که چا با آرام  ختهیآم یتیبه خود گرفت.جد یبود.حالت جد

 وانره یااشرا؟! د  یکنر یم کارچ»به او وارد نکرده بود. گفت: یبیسرد آس

از خرود نشران نرداد. برا      یواکن  خاص ایلبخند  سیااشا ه!« ؟یشده ا

! ترو از  یکه تو هست نطوریهم بود. نیحال فرمانده ها چن»تاسف گفت:

 یامرا وقتر   یمارطرب شرد   یلحظره ا  تیر اا یرو یشدن چا ختهیر
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 ! یشرد  یو جرد  ینزده قوت قلب گرفتر  تیبه اا یبیآس سیه یدیفهم

      مارطرب   یتکره تکره شردن رزمنرده هرا لحظره ا       دنیبا د زیآن ها ن

گرفتند  یسپس قوت قلب م لحظه! کی! فقط یفقط لحظه ا شدند. یم

سررکوت  یدلفرران لخترر « شرردند. یمررتررر  یو در کررار خررود جررد 

 آمد. تنگ نفس  ها فرو رفت. شهیاز اند یندیناخوشا یایگرفت.دردن

بشرر چررا هرر د     »رو به ااشا گفرت: را چنگ زده بود. او یگلوبغض 

   «گرردد؟!  یهرر روز کمرنرگ ترر مر     یدوسرت  گریشود! د یست تر ماَ

 ای. میدرک کن میتوان یهست که من و تو نم ییزهایچ دیشا، دانم ینم»

در آن  شده اسرت.  دهیبه کشافت کش ایرست باشد و دنسخن تو د دیشا

 یرزمنرده   یروهرا ین یوقت که نیهم گفته بودند.ا گرید یمجله نکته ا

صدا  گرفته و اشرغال گرران را از    میخرمشهر را از دست رژ زمانیعز

 صرلح آمرد.   یبرا ییها ا یبردند،از فرف دولت صدا  نامه ها و ا نیب

 رانیر ل از السازمان م یدا  و اعااص خود دا ،باال دست ص یروهاین

فتح  یهوا نانیا ایشود و صلح برقرار گردد.اما گو انیخواستند جنگ اا

المقردس بره سرشران زده برود و خرواه  هرا را        تیسپس ب کربال و

از جمله آلمان و  قدرتمند یکشور ها یجا بود که همه  نیا .رفتندینپذ

 او حاتیدادند.تسرل  ییایمیالح شسصدا  گشته و به او  یحامفرانسه، 

شد  نیا کند. یریگجلو یاسالم یکردند تا از تهاجم جمهور تیرا تقو

درسرت است.درسرت   .« »و بردبخت شردیم    دیکه جنگ به درازا کشر 

 یبازرگران در کتراب   یمطالب را مهنردس مهرد   نیا  ا دهیمن شن است.

ااشرا  « شک آن مجله به نقل از بازرگران گفتره اسرت.    ینوشته است. ب
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بگرذار نگراه    نجاسرت یا»اتاق رفت گفرت:  یبلند شد به گوشه مردانه 

مجلرره را آورد و برره دلفرران داد.دلفرران جلررد آن را برراز کرررد و « کررنم.

 نیر ا»بره لرب آورد گفرت:    یاش کرد.لبخنرد  یکنجکاوانه خوب وارس

زد   یحدس م دیبا است! ینیزم ریز مجاز چاپ شده است! ریمجله غ

     انتشرار   یاجرازه   ید اسرالم را وزارت ارشرا  یگونره مطرالب   نیر چون ا

 یلبخند .دیمطلب مورد نظر رس به ها را ورق زد تا صفحه« دهد. ینم

 یمهندس مهد -نوشته اند  یدر ااورق نگاه کن.»نشان داد گفت: گرید

بازرگان  یآقا کتابِ نیالبته در ا -درد و حرکت رانیبازرگان، انقالب ا

« ا . دهیشرن  .وانرده ا  نخوجرود دارد. مرن آن را    یمستند یها تیروا

در  ایر بررادر دن »ااشا سپرد و ادامره داد:  یآمده   یمجله را به دست ا

از  یمسرتند  لمی! فر یفرو رفته است.در مرض خودخرواه  یخود خواه

 ناک برود. وحشرت  اریبسر  ا . دهیر د تنرا  یبره و  کایحمالت سربازان آمر

 کیشل یتنامیو کیبه فرف  یوقت -دیسرباز ارس کیاز  یگزارش گر

    برر .  یمر لرذت   -گفرت  تیبا قافع اروی ؟یدار یچه احساس یکن یم

 نی! جنرگ همر  رنرد یبم دیر هسرتند.آن هرا با   یارزش یب یآن ها آد  ها

اسرت.هرکس   یمسرر  یماریب نیکند و ا یم ماریاست.روح سرباز را ب

من! بره   یخدا یوا انسان. کیلذت کشتن  . گردد یوارد شود مبتال م

.زنان و دندیااشر  یرفتند.مغز اورا به هوا م یالج آن ها نشانه مفرف مَ

بره کشرتن همنروع     لیاز آغاز م زادیدلفان آدم!« »گناهیبمردان کشاورز، 

نبوده  نینه چن!« »یدان یرا که م لیو قاب لیداستان هاب.خود داشته است

 شره یبشر ااک تر بروده است.کشرتار هرا هم    عتیاست. آن زمان ها فب
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سرخن او   انیر ااشرا بره م  ...« یحسرود  لیر از قب یلر یداشته .دال یلیدال

کشرند ترا در    یرا مر  یسر حسادت کسر  از است. نیچن زیاالن ن»رفت:

نره ااشرا   .« » ندیکنند و اموال  را غارت نما ینبودن  راحت تر زندگ

رفتره   انیر ازم یحسرود  میگو یمن که نم .ستین نیمنظور بح  من ا

بره  هرم دسرت    لیر بردون دل  یکنون یآد  ها میخواهم بگو یاست. م

 شررفت یا ههم نیشود. با ا یم یزنند! قتل آد  دارد سرگرم یم تیجنا

 یبرا انسران هرا    اسیدر ق دیما نبا ،از حقوق بشر ی،آگاه علم شه،یاند

    یریچشررمگ یو انسرران یاخالقرر شرررفتیا سیامررا هرر.میباشرر نینخسررت

باشرد! امرا    نیکراش چنر   یا« »دلفران!  یشرده ا  نیتو بدب»« مینداشته ا

 ایر دن یمستندات در همره جرا   .ستین نیختانه چنشورب ز یدوست عز

و بره   گرردد  یمر  تیاش تقو یوانیح یبشر هر روز خو موجود است.

 انسران کردا  اسرت دلفران؟!    « »گردد. یدور م تیهمان نسبت از انسان

 یی! آن هرم توانرا  تفراوت  کیر اما با ه بل« »است! وانیح کیانسان هم 

همنوع خرود   ازینو   یآسا تواند یانسان م است. صیسنج  و تشخ

دلفران   ییگرو  یچره مر  « »دارد یرومندیانسان احساس ن را درک کند.

و  فیر کش وانیر ح کیر بشرر   !یبر ینم ییخودت را آزار نده راه به جا

    رییر را تغ یزیر ترو چ  یهرا  شره یاند نیاز گرگ اسرت.ا  درنده تر اریبس

 . «دهد. ینم

او را کنرار  دلفران آمرد.   یااشا به خانه  یروز گر  تابستان کیظهرگاه  

  بره براغ انگرور     ایب ،دلفان حواست راجمد کن»در گوش  گفت: دیکش

دلفران در  « میشراب درست کن دیاست با دهیانگور سرخ رس .میما برو
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بردنرد   یاگرر اردر و مرادرش برو مر      دل ذوق کرد اما هراس گرفرت. 

       نگرانشرران شررده و برری شررک آن هررا را از هرگونرره تفریحرری محرررو  

 یدانستند اما آن ها نوجوان هرا  یشراب را خطرناک م همه .می کردند

بره   یمسرت  فیر بودند که بار ها از دهان کودک و برزرگ تعر  یباک یب

 فیر ادر ااشا باغ بزرگ انگور داشت که چند رد گوششان خورده بود.

 کجرا؟ »بود.رو به ااشا گفت: انشانیم اهیانگور س ایانگور سرخ  ییده تا

خروب   یولر  میکن یم دایا ییجا کی کمسنگ یا» «م؟یکجا درست کن

« شرود  یشراب اخ  م یبعد از چند روزبو میهرجا درست کن یگفت

دلفان به من نگو کم سنگ،کم سرنگ  « »ادانم کج یآها کمسنگ من م»

 نیببر  .میگو ینم گریکمسنگ؟! د یناراحت شد!« »؟یدیفهم ،یخودت

 نهران اخراک   ریر شراب را ز یو دبه  میچاله بکن نیدر زم دیااشا ما با

 «م؟یبرر ترو اسرر! بررو     نیآفر« ».گر  باشد هم امن  یتا هم جا میکن

از  ییبود.دلفان هرم چنرد ترا    دهیااشا چند دبه از مادرش دزد.« میبرو»

 یبه دوش انداخته و دزدکر  ختهیر یهمه را در دوگون خانه ک  رفت.

    حرال   یخرود بر   ی. هوا چنان گر  برود کره آد  را سررجا   به باغ رفتند

و مُر  یگذاشرت و برا شراخه هرا     یدرخت ریها را ز یااشا گون .کرد یم

دلفران  »بودنرد.گفت:  دهیآب دار و رسر  اهیس یانگور ها.شان کرد انهان

درخت ها را کامل لخرت   دی.فقط نبامینیانگور بچ میتوان یتا م ایاالن ب

تررا ارردر  شررک  مینرری.از هررر درخررت هفررت هشررت خوشرره بچمیکنرر

چشرم   کیدر « اسر! باشدکارت ن» «جدا کن. خینکند.خوشه ها را از ب

اردرت  ».دلفان گفرت: دنرد یچند جعبه انگور چ یبرهم گذاشتن اندازه 
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سره   کرد.هر یاریآمد آب روزید دیآ ینم امروز د،یآ ینه نم« »اسر! دیاین

 یبزرگر  یدبره  « میدانه هارا جدا کن ایزود باش ب. دیآ یبار م کیروز 

انگرور از   یدن دانره هرا  آورد و هردو شتابان بنا گذاشتند به جردا کرر  

آن هرا را ارر    یهمره   نطوری.همختنرد یر یخوشه.دانه ها را به دبره مر  

کرار   نیباال زده و انگور ها را چنرگ زدنرد.در حر    نیکردند.سپس آست

  .اس از چنرگ زدن . دنرد یخند یگرفرت مر   ینگاهشان به هم مر  یوقت

کنده و دبه ها را در آن گذاشرته برا خراک     نیزم نییاا یبزرگ یچاله 

خانه روان شردند.دلفان   یکه تما  شد شتابان به سو انوشاندند.کارشا

     االن چره   « »تخرت!  الرت یبلره خ » «؟یدبه ها را محکرم بسرت   درِ»گفت:

دلفان خنده اش گرفرت . ااشرا   « شود! یما سگ م یگربه « »شود؟ یم

 یعنر ی« »زمستان. یالبته برا شود. یشراب ناب م شود؟! یچه م»گفت:

زود آمراده   یبابا! اگر بخواه نه» «م؟یهم آن را چنگ بزنباز  ستیالز  ن

 یلر یخ« »زمسرتان  ۀلر چِ یرفرت بررا   نی.ایچنگ  بزنر  ادیز دیشود با

آن هرم   میاس چه؟! شراب دار» «م؟یشراب دار لدایشب  یعنیخوب! 

 ادیر  یلحظه ا یبار »مقدمه گفت: یدلفان ب!« اقوتی! گوهر یچه شراب

   دلرم تنرگ    ر آو یران را بره خرافر مر   افتاد  .گاه به گاه آن دو یجوان

 یچره دورانر   ریر بخ ادشیر کنم. یمر  ایر رو اریمن هرم بسر  « »شود. یم

دلفران   «م؟یکررد  یشراب درسرت مر   یدار ادیدلفان به  ی.راستمیداشت

 !اقوتیگوهر  .آن کارها افتاد  ادیاالن به  نیهم»گفت: دیکش یخنده ا

من هرم دلرم   »   «اقوتیشود.گوهر  یحرفت فراموشم نم نیا چگاهیه

و بچره دار   میگرفت یزن م دیبا میرا تباه کرد خودمانشود.ما  یتنگ م
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کرس هرم    سیگوشه افتاده ا  هر  نیا ینگاه کن مشل خرخاک !میشد یم

 ی،ولیشرد  ی.دست کم کاش تو اولدار مر ردیگ یاز احوالم نم یسراغ

سُرر    خردا  یبه جران سرنگ هرا    یافتاد یکاری.از بیتوهم از من بدتر

 میگررفت  یااشرا. اگرر زن مر    ییگرو  یدرست مر !« » یکن یوصافشان م

        انجرا    دیر برود کره با   یتنهرا کرار   نی.امیکررد  یمر  دایا یاوضاع بهتر

. هر یدنبال چرخ تاب دار زندگ میرفت ی.آن وقت مشل همه ممیداد یم

بره اشرت سررمان     ینگاه که نیبدون ا ،هر روز هرروزِ میشد ریروز ا

        آد  هرا گررگ شرده انرد.از همره       یی.گوسرت ین ایر .دلم بره دن مینرداز یب

ترر   کیر آسرمان تار  کنم جا تنگ اسرت.  یهرد  احساس م .مترس یم

آن  یسرکوب شده و جرا  یانسان یاهویه رفته اند. شده و کوه ها دور

 یضربه زدن به زنردگ  ی شهیاند گرفته است. یزیآم شهیرا سکوت اند

     «یشرده ا   یدلفران ترو روان ارر   « »یو برد خرواه   حسادت ،یگرید

 هرر روز   یجروان  خروب اسرت.  « »کارگاهت چطور است؟« »دانم. یم»

او هم به سنگ عالقه دارد.گفرتم   نکهیمشل ا کند. یکنار  کار م دیآ یم

اسرت ااشرا    یانصاف ی. بدیرود.از اوضاع مملکت نال یچرا دانشگاه نم

      هیر هرا هد  یگذارنرد بره نرور چشرم     یجا علم را هم در ااکت مر  نیا

     دربره در   شران یکرارگر بچره ها   ایر دهند. آن وقت مررد  کشراورز    یم

 یقبرول  ی هیهفتاد درصرد سرهم   .میگو یها را م یعدالت یب شوند. یم

       یدهنرد.کارگر بردبخت بچره هرا     یمر  دانیدانشگاه به فرزندان شره 

بله بررادر شرغل و   « »گردند. یم دهیبه راه کج کش ایمانند  یسواد م یب

آن  یشود. اول ها یم ایمه لیتحص نیها در ح یچشماستخدا  آن نور
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 شره یاند نیکم و کسر نداشته باشرند.ا  ات زندیر یبه حسابشان م یچنان

خود ؟! کدا  خود « »به فکر خودت باش یکم برد. یم نیرا از ب ها تو

مصررف و   یل وبر نمانده است. شَر  میبرا یزی! من که چ؟ییگو یرا م

کراش   یا مار است.  دُ کامم چون به ایهستم که دن یریا  یروان ار

خواهرد   یمر  دلرم  زد . یدستم باز بود شناسنامه ا  را چهار سوراخ مر 

 ایر نگاهم دن نیخواهد در آخر یدلم م چگونه؟! .اما کجا؟!میسخن بگو

هرم گذارنرد و    یبر شانه ها . چنان باشد که آد  ها سرنمیرا مهربان بب

 !شرانم یچه ار یدان ینم شا.رو  اا یم ادیز ایرا کنار نزنند. رو گریهمد

برر ترو    دشده ا . درو  یروان ار ی. االن گفتیدان یتوهم م هبل هآه بل

حررف برزن دوسرت     می! براز هرم بررا   م؟ین شده اااشا چرا همه گورکَ

به کنار  یااشا در همان حال سر.« شتیروان ار  یرف نیا ی. براز یعز

عردالت خرواب    یبرا یشماریب یسرها .نمینازن  یرف یا»جنباند گفت:

دسرت برردار! دسرت از سرر      !؟یکنر  یچرا خود را رها نم رفته است.

کرنم در هرر وجرب     یمر  ایر گذشرته هرا را رو   گراه دلفان ما بازکن! هر

. دلرم آرا   یخرواهم هسرت   کیکه ن یدر حال ، نمیب یرا م خافراتم  تو

برزرگ   یات را رها کن سخن هرا  چارهی.خود بنمیب یم مارتیب ستین

گاه به گراه آسرمان را    .ردیگ ینم یگوش سیجزت به هعا ادینگو که فر

هر  اه یس ی اهنهشب را خوب نگاه کن.  یآسمان سر راه نگاه کن.

 شراد کرن و دور   میتر ی یهرا  هاما مرترب شرعل   خورد. یرا فرو م یغم

اردر و   یآسرمان بر   .رندیگ یم یتا یتا یبه باز دیدست  چشم را نو

در  یهر بردبخت  یکه ناله ها ییهمان جا .میگو یمادر دور و دراز را م
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 یتوان یرا نم زیچ سیشود. توه یم مارشیهر فانوسِ ب زانِی، آو یاهیس

را  ایر دن یخرواه  یتو م ای!آی. بهتر است به فکر خودت باشیکن ضعو

! یشرو  ی! نه برادر تو فقط خودت نرابود مر  ؟ینیبب یو مهربان یکیدر ن

 یچه کسر  کن! آه دلفان، دلفان بس شود. یآخر عمرت تباه م یروزها

هرر   ایر مرارا   ای !رد؟یبدبخت را بگ یچون فاف یاناه یتواند ح  ب یم

 یفرراف» گفررت: دیرردلفرران حرررف اورا بر»  «را... گرررید ینرروا یآد  برر

همان »تکان داد گفت: یااشا سر« بدبخت کدا  است؟ یبدبخت؟ فاف

بابرا   یا« » کردا  زن؟ « »که آخوند ها بردبخت  کردنرد.   یا چارهیزن ب

            را  یفرراف ! حواسررت کجاسررت؟ ؟یهسررت یکرردا  گررور  دلفرران تررو 

اش کردنرد   وانره ید یعنیاش کردند.  یکه روان همان فافمه، م،یگو یم

نردار    ادیر بره  « » شد و نا  بد گرفتشرف ها  یدست ب ی چهیاو باز

چرون   میگو ینم .یدان یاس بهتر که نم« »بگو چطور شد؟ میااشا برا

جگر کدا  است  .ییگو یابا ااشا چه مب یا« » شود. یجگرت کباب م

دوسرت   یشرو  ولر   یق مرگ مر تما  وجود  آت  گرفته است.دار  دِ

نه برادر تو خودت را برا ققنروس   « »بگو! .انمبد شتریب یعنیدار  بدانم. 

بهترر   یشود.ندان ینم دیاد یبا خاکستر شدنت مهربان .یاشتباه گرفته ا

ااشرا چررا   « »کرد . یاره نماش یدانیاز او نم یزیچ دانستمیاست.اگر م

      یحراال کره اصررار دار   » !«گرر یمگرر بچره ا  بگرو د    !؟یده یعذابم م

 نیبرود.از خرود زمر    ییروستامرد کارگر و  کی. ر فافمه زن  میگو یم

 یکردند.به سربب خشرک سرال    یکار م گرانیامالک د ینداشتند و رو

بلنرد   شهر شدند.شوهر او جروان  یراه یو درآمد ناکاف یدر ا یا یها



 مرگ همسایه /  73

نتوانسرت   زیر در شرهر ن  مینا  داشت.رح میبود که رح یباال و ساده دل

 آورد. یشقت نان شب خود و فافمه را در مو چند سال با مَ ابدیکار ب

 آورد یرو ادیر شاخ  را شکست به اعت ینا آسودگ چاره حر  و یب

هرم   یاسرر  انیر م نیشد. در ا یاش جهنم یآن اوضاع زندگ یو در ا

کرد. فافمره تحمرل    یزن  به چنگ و دندان بزرگ  مانداخته بود و 

غررق   شرتر یهرر روز ب  زیر ن میاش را از کف داده بود.رح یسگ یزندگ

دلفان  -آورد یخرج خود و اسرش را در م یشد.زن با کلفت یم ادیاعت

نشو،اصرل مراجرا را بگرو     اتییر وارد جز»را قطد کرد گفرت:  حرف او

 میرحر  یعنی.رندیفالق بگ دندیسر جهیبله برادر. زن و مرد به نت« »ااشا!

بابرا   یا»  «؟یدانر  یها را از کجا م نیا تو« »جدا شدند. قد  شد.  یا

! هرزار برار آن زن   یندارهوش و حواس  گریدتو !ییگو یدلفان چه م

     باشرد.  دهیر را ند او سرت ین ی! کسر یا دهیر بدبخت را در کوچره هرا د  

           و کررنم ترر  یتعجررب مرر  داننررد. یمرراجرا را مرر  نیررمحررل ا یهمرره 

.فقط ییبگرو  اتیر جزئ خواهمینم خوب ااشا حرف بزن،» !«یا دهینشن

 اش کردند! وانهید چکارش کردند؟!« »بگو آخوند ها چکارش کردند؟

ش  ساله اش را هر جا  ی بچه شود. یکار م افتنیزن در به در  ایگو

دلفران برازهم   ...« نکره یکنرد.تا ا  ینم دایکشد.کار ا یرود با خود م یم

      خرواهم بررادر حرفرت را قطرد      یاروزش مر  »گفرت:  دیرا بر او حرف

فاش  گرانید ایکرده  فیتعر یکس یرا خودش برا  یماجرا کنم. یم

« برود.  هکررد  فیر زن صاحب خانره اش تعر  یخودش برا» «کرده اند؟

شرد   یمر  یچنرد روز  -« چه گفته برود؟  بگو است بگو. قتیاس حق»
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 روزهرا بره    نیاز همر  یکر ی یظهر گراه  یگشتم.در گرما یدنبال کار م

کلره اش شرده برود مشرل      خنک شود. یاناه برد  تا اسر  کم یا هیسا

 یآمده بود.هروا  نییبود که کرکره اش اا یبان مغازه ا هیداغ . سا آت ِ

دانستم.قصرد   ینمر  یراهر  سیهر  گریآمد و رنگ بچه بهتر شد.د یخنک

بان از ما شتا یکه آخوند میاحوال بود نیخانه شو .در هم یداشتم راه

امرا چرون جروان     برود  یدیسف  یو ر دهیقامت خم رمردیگذر کرد. ا

برود کره    فتادهیهنوز از نگاه ن رفت. یراه م دیساله محکم و سر ستیب

 ینشسرته ا  نجرا یچررا ا :»تشرد گفر   رهیر به صورتم خ خیبازگشت و م

 سرال  حراج آقرا!   »ماطرب شد  خود  را جمد کرد  گفرتم: « خواهر؟

رود  یبه مدرسه م زییگرد . اسر  اا یال کار مشود دنب یم یچند روز

شروهر  « ».مدرسه خررج دارد و بچره هرا هرم انتظرار.     میهست ریو ما فق

به من  یکم.« یاست تو هنوز جوان فیح« »کرد. مانینه رها» «؟یندار

 کیر برا   «؟یخرواه  یکار م« »است! فیاسر  ح:»تر شد.گفتم  کینزد

 یدهران  بررا  « ار آبرومنرد. کر  یول بله حاج آقا.»تکان بلند شد  گفتم:

  یار  ایر فرردا ب »براز ماند.سرپس گفرت:    مهیحرکت و ن یچند لحظه ب

شرتابان قلرم    نشرد و  یسرخن  سیمنتظر ه« بتوانم کمکت کنم. دیمن.شا

مقابرل   د یرا جلو کشر  ر اس نوشت. یدر آورد و آدرس بیکاغذ از ج

داد  کرد.کاغذ را یبه بچه نم ینگاه سیخود  تا مرزبان عفتم باشد.اما ه

 ایر فرردا عصرر ب  »گرفت گفت: یم گریرو به فرف د یوقت شد. یو راه

 .دسرت بچره را گررفتم و بره خانره رفرتم      « شرود.  یکارت درسرت مر  

 اریبسر  میبررا  افتراد.  یمرتب به ذهنم م یاهیخوشحال بود  اما خط س
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 عراجز آنقردر   یبه اسر  نکرد.بچه  یتوجه سیبود، حاج آقا ه بیجع

 هیداشت. گر یزیفته بود که شکل ترحم برانگراه رفته و گرما گر ادهیا

سراسر اندوه  ییزد.گو ینم یحرفگرفت و ینم یزیبهانه چ کرد، ینم

را با حرف  او د یبه خانه رس کرد. یو عاقالنه مراعات م دیفهم یمرا م

همانطور که دست بچه  .د یرا بوس  یسر و رو رد خنده دلخوش ک و

بود اما حاج آقرا   یتمان بزرگساخ .د یدست داشتم به آدرس رسدر  را

زنگ زد  در باز شرد و داخرل    آن را نوشته بود. نیریز یفبقه  ینشان

نبرود   انشران یم یروزیر د یچهار آخوند نشسته بودند.حاج آقرا  .میرفت

دربراره ا    دنمیاز رسر   یا یدم یینگاهم کردند گو کیبه  کیچنان 

کرد و  تیداه گرید یبلند شد مرا به فرف اتاق یکی حرف زده باشند.

گرفرت و دسرتم را    نییارا  اسر  سر!« دیخانم بچه را همراه نبر»گفت:

بره نظرر     یبر یعج یبود .آد  هرا  یگرید یایمحکم فشرد.انگار در دن

 یگرر ید ی بره یکدا  به اسر  توجه نشان ندادند.هر مرد غر سیآمدند.ه

اش  یدر جهت خوش کام یسخن ایکرد  یشک او را نوازش م یبود ب

 نیاسرجان تو همر »گفت: یبچه را گرفت با لحن جد گفت.دست یم

 صادق.»اسر  بلند گفت  «ست؟ینام  چ»و رو به من گفت:« جا بمان!

« جرا بمران.   نیر صادق اسر  ا».گفتم:دیترس یانگار از او م« کن! میرها

نشسرته   یمبلر  یبه سرر نداشرت و رو   مامهوارد اتاق شد  حاج آقا ع

آن کار آمده  ی  حاج آقا براسال!« »یسال  خانم خوش آمد»بود.گفت:

شرما چقردر عجرول    »و خنردان گفرت:   دیر حرفم را بر ...«روزیا  که د

 چنرد وقرت اسرت فرالق      نمیر بگرو بب  شود. ی.کار هم درست مدیهست
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 کیحاج آقا مشکل من کار است.»رفتارش دلسرد شد . از «؟یگرفته ا

 «آبرومند است خرانم!  یهست نجایکه ا نیهم« »خواهم. یکار آبرومند م

 جا کالس آموزش من است. نیا« »حاج آقا! دییگو یفهمم چه م ینم»

 خانره ی.نظافرت چا یکار کن نجایخواهم ا یم دهم. یفلبه ها را درس م

 یارخوبیبس  یدهم.اسرت را به مدرسه  یبا تو باشد اول هم خوب م

         .حال چرره نرردینما یدگیکررنم برره او رسرر یمرر شفرسررتم و سررفار یمرر

 شره یاز هر فرف اند آمدند. یبه گوشم خوش م سخن ها «؟ییگو یم

در دل  نبرود.  یعر یشرد.اما رفترار هرا فب    یم کیاسر  ن یکرد  برا یم

شرناس   میهستند و رفتارشان بررا  یخوب اریبس یحکمن آد  ها»گفتم:

منتظررر ااسرررخ   افتمیرررشررده بود.در  رهیرر برره صرررورتم خ .« سررت ین

 شرود و  تیر کره اسرر  حما   نیهمر  خوب است حاج آقا.».گفتم:ستا

« نردار .  یحرفر  دیر هرچقردر ارول بده   است. یکاف میمدرسه برود برا

بره چهرره    یانگار چنان خنده ا کرد و صورت  دگرفر  شد. یخنده ا

کوچک  ینکته  کیفقط  خانم خوب! برتو خانم! نیآفر»آمد. یاش نم

.ترو از  میکن تیر را رعا اسال شرع  دیاست که ما با نیماند آن هم ا یم

        مررن  .ی  کنررار مررن هسررتو هرردَ  یشررو یر مررمشررغول کررا نجرا یاالن ا

            کرره چرره  یدانرر ی.ممینکرررده گنرراه کررار شررو  ییخررواهم خرردا ینمرر

کرنم ترا براهم محرر       یخود  مر  ی غهیرا ص االن تو نیهم .میگو یم

برره  ینگرراه مادرانرره ا دیکنررار کشرر را اختررر او« .چطور اسررت؟میباشرر

تمرا    دیر جا آمده ا نیا یاز وقت دختر ، مهفاف»رخسارش بست گفت:

    کی.نیهسرت  یبر یترو زن اراک دامرن و نج    ا . دهیرفتارت را با دقت د
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ادردار وآبرومنرد چرون    یفقط زن ها .یدانم با خانواده و ادر دار یم

دمارش را در آورده است  ادیدانم اعت یتو احترا  شوهرشان را دارند.م

بره خردا    ییبایجوان و ز نوزه  دانمیو م یندار یخوب یدانم زندگ یم

مرد  .ریدختر  فالق نگ یچون تو عروسم شود.ول یآرزو داشتم دختر

 یداشته باشد تا آد  ها هیتک یبه مرد دیهرچه باشد مرد است و زن با

 خودت کار کرن خررج  را   شرف فمد او را نکنند. یحرا  زاده  و ب

آن تما  صورت  اشرک شرد برا     کیفافمه « نکن!  یهم بده اما رها

      .او ییگرو  یچره مر   اخترر خرانم!   ییگرو  یچه مر »و گفت:بغض در گل

      دانرم زن   یمر  .سرتم یبره فرالق ن   یخواهد فالق بدهد. مرن راضر   یم

 ینشان است و ممکرن اسرت از هرر نخر     یب یسراناه چون مهره  یب

دختر  »افتاد گفت: هیاختر به گر «شود. جدا خواهد یاو م شود. زانیآو

    سربک شرود.   نطرور یمشرکلتان ا  دیخرواهم .شرا   یمن از تو اجاره نمر 

از !« »یات را نگراه دار  یخواهم.تالش کرن زنردگ   یخانه نم یاجاره 

ات برکرت   یخدا به زندگ .یبه ما لطف داشته ا شهیهم میآمده ا یوقت

ترو   ییبرا یز و یجوان.« »ستیشود.گوش  بدهکار ن ینم یبدهد راض

    ی  هرا کرارت بره آد   گرر ید یهرا  وهیترسم چون ب یترساند. م یمرا م

برا بغرض در   « شناسند! یرا نم چکسیکه ه ییآد  ها .افتدیشرف ب یب

 گرفته بود. گرید یرا به فرف  یحاج اقا رو«  ! خدا را یحت»گلو گفتم:

الز   غهیصر  حراج آقرا.   سیهر « » خرانم؟  یچه گفت»سر برگرداند گفت:

 رمررد یچرون ا « شود. یشکسته نم یشرع ی، فاصله  قبم.من مراستین

احکا  شرع را بره   یخواه یتو م !؟ییگویچه م:»جوش آمد  به یرفتخِ
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صرالح   هستم و اسرتاد کرالس شررع.    یروحان کی! من ؟یاموزیمن ب

و شر  سرال    ستیمن ب»در دل گفتم:.« یباش نجایمحر  نشده ا ستین

     اوضراع   نیر . برا ا داز اردر  سرن دار   شرتر یحاج آقرا ب  نیسن دار  و ا

 نیا دیشا تر است به او اعتماد کنم.به دیشا تواند هوس باز باشد. ینم

 یانجرره   ،اتراق « فکرر رد کرنم.   یبر  دیاسر  باشد نبا ی ندهیشانس آ

شرد و   یبره سرقف مر    یآن منتهر  یداشت.فرف باال یلیو فو کیبار

 یبه سرو  یبود نگاه ابانیخ یرو ادهیهم کف ا رونیاز ب ن ییفرف اا

 نیمر در ه برود.  شره یاشرت ش  یکوچک بچه ا یااها چرخاند انجره 

برا  « » بچه؟! یکن یم کاریچ نجایا»که گفت: د یشن یمرد یلحظه صدا

کررده   رون یر صرادق بود.آخونرد هرا ب   .« دیر آ یاالن م ا . مادر  آمده

         کنررار « »خررانم؟ یرو یکجررا مرر »بودند.بلنررد شررد  رفررتم گفررت:   

آمرد    رونیر ب!« اسرت انجرره   ،اشرت یبل« »خرانواده ات؟! «»خانواده ا .

رو  ادهیاا در ا چپچه افتادند. اله ها را دودو باال آمد .از ا رونینفرات ب

و بره  از انجرره فاصرله گرفتره     زد. یلیبه اسر  س یمرد د یگذاشتم د

 د یر جنب ساختمان حراج آقرا رفتره بود.رم    یفروش یمقابل دکان بستن

     نیر اخرانم  « »آقا؟! اسرر  چکرار کررده اسرت؟!     یچکارش دار»گفتم:

    هرا نگراه    یخروردن مشرتر   یبره بسرتن   خی! آمده مبچه ات را جمد کن

چنرد برار گفرتم     !ف یصورت کش نیحال همه را برهم زد با ا کند. یم

صادق از شدت بغض دهان  باز شده نفس « رفت بازهم آمد. شو دور

     آن راه  کیرر .کنارش آورد .سرررش را برره دامررن گرررفتم. دیکشرر ینمرر

  سرتانم  چرون ترف برر د    اشکاز چشمان کوچک    اش باز شد هیگر
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مرن! مگرر    یخدا یوا»خواست. اول نداشتم  یم یافتاد. بچه بستن یم

ا ؟! مگر دست  ختهیرا من ر اوشیرا من کشته ا ؟! مگر خون س حیمس

صورت بچه ا  « است خدا؟! یچه سرنوشت نیا ا ؟! دهیبابک را من بر

 کرار ! هر؟یمرا چره بره اراک دامنر    »کرد  و در دل گفتم: یرا بوسه مال

شرتابان اسرر  را   «  خردا!!!  ی! ایمرا چه به آبرومنرد  کنم. یبخواهند م

. به دوسرتان  میدر باز شد و داخل رفت حاج آقا برد  زنگ زد . کنار درِ

   بره اتراق بازگشرتم    !« دیر نکن رون یر خدا ب خافر یبرا:»حاج آقا گفتم 

 یبره رخ آورد کتراب   یخنده ا«  ا  کن حاج آقا! غهیص»مقدمه گفتم: یب

هرچره   گوش و هوشم را به درک سخنان  بستم. آمد. کنار برداشت 

را کرم    یکنم .کتاب  را کنار گذاشت لباس هرا  یگفتم قبول م،گفت

گفتم هرچه گفت بلره گفرتم و انجرا      ینم سیه کرد و مرا بغل گرفت.

حراج آقرا    یو مرن در اتراق بررا    دیکش یر انتظار مدَ رونیداد .اسر  ب

نگفتم.حترا کمرک کررد      سیه .ادتبه جانم اف وانیشد  . چون ح انیعر

       برا دسرت محکرم آن را     شرد.  یراسرت نمر   رشیر ک مرا زودتر بکنرد. 

ننرگ و قررار گررفتن در     ریر ز یقیدقرا  کرد. یگرفت در من فرو م یم

 را برزنم.  میخردا  دیر ق گریبود تا د یکاف میو عفت برا یشکست روح

 روزمنرد یخوشرحال و ا  ینگفرتم. وقتر   سیهر  نگفرتم.  سیشد که هر  نیا

خرانم  ».گفت:د یاوش یسخن سیه یب« را بپوش تیها اسلب »گفت:شد

 نجایرا ا بدهند تا بتوانم تو تیرضا دیهستند با رونیکه ب ی.کسانز یعز

از  یکر یرفرت و   رونیب  نگاه دار .به نشان درک مطلب سر تکان داد .

گفت.حراج آقرا مقرابلم     ینمر  سیآخوند ها را با خود داخل آورد.او هر 



 81/  محمد رضا نظری دارکولی   

خواسرتم   «ا به عقد دائم خود  در آور ...ر تو واهمخیم» نشست گفت:

دهرم.   یفالقرت مر   قهیالبته اس از چند دق» دهان باز کنم که ادامه داد:

چطرور ممکرن   »گفت: گریآخوند د.«  یشو یآقا م نیا ی غهیسپس ص

از مدت  دیشما است و چند ماه با ی غهیخانم اکنون ص نیاست آقا؟! ا

کررد  از   یمن فکرر مر  « »گردد. یگریآن بگذرد تا بتواند محر  کس د

 نیچنر  نمیر ب یاالن مر  یولر  یهسرت  نیشاگردانم ترو براهوش ترر    انیم

 فرالق   را درنرگ او  یکنم و بر  ی.من اکنون خانم را عقد دائم مستین

اشرک از چشرمانم   « ترو شرود.   ی غهیدهم.آن وقت آزاد اسرت صر   یم

 غمبرر یازدواج سرنت ا  براش زن.  یراضر »شد. و به من گفرت:  ریسراز

و از مرنجالب فقرر    میکنر  یم تیرا حما ما تو ی مهدر مقابل ه ت.اس

کرد  کره ظالمانره بره اسرر       یرا نگاه م یهنوز دست.« یابی ینجات م

هرچه آموخته بود   خدا را فروختم. ادر ومادر  را فروختم. . زد یلیس

سرر  را   فروختم. آبرو و دامنم را فروختم،را  رتمیفروختم وجدان و غ

 . بخر  یاسر  بستن یاتا بر   تکان داد .به نشان تواف

عقد دائرم  کند. یهم داخل آورد تا شاهد شوند مرا عقد م گرینفر د دو

آمد عقرد    زیرفت.نفر بعد ن رونینفس بعد فالقم داد و ب کی .او شد 

 یخواست با مرن کررد و فالقرم داد. آن روز بررا     یکرد و چنان که م

روز مررا   کی . دوازده نفر در کرد شانیشد  و ارضا انیدوازده نفر عر

   آمرد  راه رفرتن    رونیر ب یصورت اسرتخدا  شرد . وقتر    نیا. به کردند

شر  داشتم اسر  را نگراه   آت  شده بود. یتوانستم و قلبم کوره  ینم

  هرم بره   گرر ینفر د کیکردند. روز سو   نیبا من چن زیکنم. روز بعد ن
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چهرارده   د یشد  د وارد آموزشگاه یآن ها اضافه شد. روز چهار  وقت

 کیر مقابرل چشرمانم تار   سرر  داغ و  یلحظره ا  یشرده انرد. بررا    نفر

 یهراسان شد  و درحال درون سر  چون فناب ااره گشت. یزیشد.چ

 -که آن ها منتظر ااسخ گفتنم به سالمشان بودند اا به فرار گذاشتم.

 نرد یب یمر  یهر آدم شد. وانهیاز آن روز د» و ادامه داد: دیکش یآه ااشا

کرد و چون  تیحما صادق را تیسر انسان اختر خانم از کند. یفرار م

امرا   بیر اراک و نج  یخود نام  را در مدرسه نوشت. فافمه  یبچه 

 یزبان هرا فراف   یکنند و رو یشد که االن بچه ها دنبال  م یا وانهید

دلفان « شده و مدا  در حال فرار است. زیآد  گر وناکنبدبخت گشت .

 شره یکره هم  یاس آن زن» گفت: شمان  روان شود.راه داد اشک از چ

مردا  در حرال فررار     یگفت است فافمه بدبخت است! دنیدر حال دو

بلره  .« »دیدو یسان جن زده ها مب ا . دهیرا د بار او کیآمد، اد یاست 

 نرد یب یرا در حال فرار مر  او یله بورکَ یبرادر، و اکنون هر اسر بچه 

ااشا با علم بره    «؟؟؟یشویمن م ی غهیص یفاف -دزن یم ادیاشت  فر

ر حرال خرود گذاشرت بره     را د شده اسرت او  نیکه دلفان اندوهگ نیا

غمبار  نیاز آن جا مرتب فن شد. یمشغول شستن قور آشخانه رفت و

 زکو دل نرا  فیضع رمردیدانست ا ی. مدیشن یرا م ق یرف ینفس ها

        یرا برررا یکرراش سرگذشررت فرراف یا»در دل گفررت: شررده اسررت.

زد.خودش را جمد  ینم یحرف سیه دلفان سکوت گرفت.« گفتم! یمن

گرفتره باشرد بررود . ااشرا      میکرد و با اناباط نشست. چنان که تصرم 

چررا مشرل بچره هرا     »گفت: و آمد دیفهم انداخت. یرا نگاه او یدزدک
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 یزن را گفتم که بدان آنسرگذشت  شود. یم ماریروانت ب ؟ینشسته ا

تکان  سیتو ه یها شهیو خراب است. با انداوضاع چه اندازه آفت بار 

که برآمده از  ینظم خاص تیبا رعا .  «ییگو یدرست م« »خورد. ینم

در  . کررد یکوچک از سنگ جردا  م  یاو بود ذره ذره ها یآزمودگ کار

 ایر ند افتاده و هوش معمول خود را باخته برود.  یمات نیسنگ ی شهیاند

 سیکرد. بره هر   ین جلوه ماز لج یچون گودال و بایز چشمان  نا  یا

         و دهیرا چررون اوسررت االسرر یزنرردگ ییگررو دل خرروش نبررود. زیررچ

او حتا حاضر نبرود   مقابل اش انداخته بودند و یمصرف هندوانه ا یب

زار خورد و خوراک  کم شده بود.روز به روز نَ آن را بردارد. خم شود

هرگاه شراگردش حارور داشرت بره خرافر       شد. یتر م فیتر و ضع

گونراگون لبخنرد    یکرد و با بهانره   یم نیریخافر او چهره ش  یساآ

 باال گرفته بود.  یزد. در وجودش اما آت  بشر دوست یم

نا مرترب ِ   یها شهیسر تصورات و اند کیداشت.  ینا آرام یها شب

ناگهران   کررد.  یمر  یهرد  احساس نا امنر  شد. یم رشیدامنگ یکیتار

 نیآهن سنگ آرا  به داشت و یکهرکه بود دست سب زنند. یدر م دیشن

از انتظرارش گشروده    یمر یداشرته و ن  دیترد ییچنان که گو زد. یدر م

.سرکوت  دیدر وجرودش ند  چکسیه دارید ینشدن آن باشد.حوصله 

در   یدسرت و ارا   مهمان ناخوانده خسته شرود و بررود.   دیگرفت شا

شد.رفته رفته محکم  شتریدر ب یصدا دینکش یفول بود. دهیخواب ماس

 یزیر کرد ترا چ  زیچند لحظه شگفت زده گوش ت ینواخت. برا یر مت

 یزیر چ یکسر  شد. یم شتریضربه بود که ب یشود. اما صدا رشیدستگ
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از مرن سراخته    یخواهد باشد.کار یهرکه م» . با خود گفت:تگف ینم

بردهم بخرورد.    سرت یهم ن ینان ات ندار . دنیبخش یبرا یزی.چستین

سروزناک   نیفن.« ستین یارگاه کسکند در ک الیسکوت کنم تا خر بهت

 یفراف  بدبخت، یهستم.فاف یفاف در را باز کن! باز کن!»بلند شد: یزن

 بمی.چنرد نفرر فرر   یا  کمکرم کن  آمرده . در را باز کن.بخت هستم اهیس

ا  کردند.باز کن بردبختم کردند.آمرده ا     چارهیب را بردند. میدادند.آبرو

 !؟یکنیچرا در را باز نم بخر . یاسر  بستن یبرا خواهمی. میکمکم کن

 میدادند، بردبخت شرد .آبرو   بمیهستم چند نفر فر یباز کن دلفان! فاف

زد سست  یکه به در م ییهاضربه « دلفان... یآمده ا  کمکم کن . رفت

در را براز کرن   » براره گفرت:   کیر در سکوت فروافتاد و  یلخت تر شد.

 انیر سرکوت بره م   یباز هم ااره ا«  باز کن! ،یدلفان! آمده ا  کمکم کن

شرد   یکره دور مر   یتکرار شد. در حرال   یصدا دینکش یآمد.اما فول

 چارهیبزن  -دیشیبا خود اند« در را باز کن... باز کن!»کرد: یخواه  م

گراه و   هیر تک سیرا آزار داده اند.بدبخت شد عقل  را از دسرت داد.هر  

کررد ! چقردر    یگوش م  یرفتم به حرف ها یندارد.کاش م یشیآسا

چراره!   یبر  یبراز نکررد ! فراف     یه ا  مرن! چررا در را بررا   کودن شد

 یشرب بره همرراه چنرد اروانره       یکیرفت در را گشرود.تار  مهیسراس

.گوش دیر کرس ند  سیبرود.ه  کیر تار اهمره جر   نورارست داخل آمرد. 

 یکیها رفت تار واریدر گوش  تکرار شد.از کنار د یفاف یسپرد.صدا

جرا باشرد.همانطور کره    زن هنوز آن  دیرا سوراخ کرد و داخل شد، شا

سرر   یزیر توجه به هرچ یرفت ب یم  یخانه ها ا واریشتابان از کنارد
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گرفرت   را اوآمرد   رونیر ب یباز شد مررد  یگرفته بود.ناگهان در نییاا

 حسا  بود.« دلفان؟ یرو یکجا م».دیداخل کش

برود.آن روز   یچهار انج شب آسرمان روسرتا تنرگ ابرر و بارنردگ         

گرذر   یچنان که سرنگ هرا   ال آمده و آب داشت.رودخانه چند برابر با

کررد   یمر  هیر .گردیکنار آب حسا  را د از آن ها نبود. یرفته و اار ریز

 «؟یکنر  یم هیگر ؟چرایکن یچکار م نجایحسا  ا»تر شد گفت: کینزد

 نیر از ا یتروان  یتو که نم» «ترسم. یخواهم برو  آن ور از آب م یم» 

 دیر اس چکار کنم؟ با« »ست؟!چقدر تند ا ینیب یبچه! نم یآب رد شو

مرادر  « برو  خانه. دیچند روز کنار مادر بزرگ بود .االن با برو  خانه.

دانرد.خواب   ینمنه »  «؟یاز آب رد شو یداند تنها آمده ا یبزرگت م

بچه را کرول کررد و بره آب    « آن ور میتا کولت کنم برو ایب« بود آمد .

 یدر آغراز صردا   ود.او چسبانده بر  یخودش را محکم به شانه ها زد.

که برا   دیدلفان را د یااها یاما وقت آب وحشت  داد. انیجر نیسهمگ

دلفران  » کردنرد آرا  شرد.   یراه م یتند آب ف انیجر انیاستقامت در م

 «شود. یآسان م یریگ یگفت بعد از فوفان ماه یبزرگ م رماد

         جیهرا گر   یشرود مراه   یدرست گفته اسرت چرون آب گرل آلرود مر     »

بلره  » «؟یریر گ یماه یرو یتوهم م.« » ندیآ ید به کنار آب مشون یم

بله »  «؟یشناس یم با ااشا،»  «؟یرو یم یبا ک.« » میانداز یفردا تور م

مرن آد    یدانر  یاز کجا م«» است. یبشناسم.او هم مشل تو آد  خو یم

.« دانمیر نم« »چطرور؟ .« »یهست یاز آن جا که آد  خوب«» هستم. یخوب

دوست دار  اما شما مرا با »  «؟ییایب یریگ یا به ماهبا م یدوست دار»
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.« فرتم یبره آب ب  دیترسر  یچون مر » «م؟یبر یچرا نم.«» دیبر یخود نم

 یخنرد  یبره چره مر   .» تراد به خنده اف زی.حسا  ندیدلفان خنده اش ترک

خنرده دار برود.من خرود      نکهیا یبرا« » چرا ؟ « » حرف تو.« »دلفان؟

 یدیحاال د.« »ییایبا ما ب یتوانیم یت دار.اگر دوسیفتیمراقبم به آب ن

تو از من خوب تر  یول»دلفان بازهم به خنده افتاد.«  !یهست یآد  خوب

فرردا مررا برا     اندلفر .« »یخوب تر هست نکهیا یبرا« » چطور؟» «یهست

چررا  « »نگاه کنم میایب دیبگذار ی.ولدیهم به من نده یماه خودت ببر.

عوض نشود و فردا مرا خبر  متیتصم نکهیا یبرا«»م؟ینده یبه تو ماه

 یبره خرافر مراه   « » شود؟ یعوض م ممیتصم یکنیچرا فکر م« »یکن

هرم   را تو اسر! فرردا ترو   یکنیم ییعجب فکر ها» «؟یفهم ی، م دلفان

 .یشرو  یمر  کیهرم شرر   تو . یبر یم یمن هم ماه ی.اندازه میبر یم

«  !یهسرت  یترو آد  خروب  « » شرود.  یسه قسمت م میگرفت یهرچه ماه

 نیو اورا زمرر دندیبرره آن ور آب رسرر .« یهسررت یترروهم آد  خرروب »

دلفران   «م؟یایر فردا کجا ب» گفت: ستیدلفان را نگر یگذاشت.چشم ها

. به مادرت هم بگو با ما اج نیهم ایر صبح بفردا سَ »کرد گفت: یتبسم

شلنگ انداز دور شد به فرف خانه هرا رفرت   « تا نگران نشود. ییآ یم

ماررطرب . .« میایر چشرم، فرردا سرر صربح م    »گفرت:   یاز دور صردا 

او هرم مرو   «شده؟  یزی! چ؟یکن یحسا ؟ چکار م یتو هست»شدگفت:

ترر   فیاز دلفان جوان تر بود اما به نظرر ضرع   یده سال کرده بود. دیسف

هرا   ابران یخ« »ها شلوغ اسرت؟!  ابانیامروز خ یدان یمگر نم. »دآم یم

اند.من هم تا  ختهیها ر ابانینه! امروز مرد  به خ« » شلوغ است! شهیهم
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معتررض هرا را    ختندیر یماموران لباس شخص یول بود . انشانیاالن م

 یتوهم بهتر است آفتاب و ضرب چوب گرفتند. برگشتم خانه. به گلوله

« شرف ها. شعارتان چره برود؟   یزنند ب یآخر چرا مرد  را م.« »ینشو

کشرته   هرا  یلی.خدنرد یمررد  را دزد  یرا .میر داد میهمه شعار ضد رژ»

کردند.دستشران   یجمهور منتخب مررد  را حربس خرانگ    سیشدند.رئ

 ریبرر شر  « »رو شد. االن هم به جان مرد  افتراده انرد.   ایدن یهمه  یبرا

را بره سرود خرود     خاباتانت ی جهیمشل آب خوردن نت مادرشان لعنت!

 !رندیبگ نییعوض کرده اند بعد انتظار دارند مرد  چون گوسفند سر اا

 دیکشر  یآهر « بررو خانره ات دلفران!    ایر بمران   نجایا ای»« ادر سگ ها!

          یبرراد سرررد رفررت. رونیررو ب« نگررران مررن نبرراش آقررا حسررا .»گفررت:

مره آلرود    یکیخودش را جمد کرده کورمال کورمال در ترار  .دیوز یم

فاصله داشت که توله سرگ   یادیهنوز با خانه فر رفت. یم  یشب ا

تولره   سر شوق لوله سر داد. آمدن  شده از یمتوجه  طان یفرز و ش

از او برخواسرته  برا سرر و صردا      یرویبه ا زیو مادرانشان ن گرید یها

بره رخ آورد و قرد     یتبسرم  هوا را فراموش کرد. یسرما آمدند.  یا

در  نیسنگ یغم .کردیهو مهو دور یدر فاصله  یجغد تر گذاشت.تند

 هیگرسوزناک  یدرنگ صدا یآن ب دنیبا شن شد. یاحساس م  یصدا

     نره   در ذهن  نشسرت کره مرادرش را گرم کررده باشرد.       یکودک یها

 سراخت.   یبررا  یگرر ید ریتوجره برود و نره تصرو     یشد به آن ب یم

خرافر   تیر روانر  ترازه شرد و امن    داد. جران یسگ ها اورا ه یاهویه

سگ ها را با چند بار سوت زدن آرا  کرد شتابان  کهاس از آن  گرفت.
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از کوچره   ونیشر  یته بود که ناگهران صردا  هنوز ننشس وارد خانه شد.

کرار   یجغد لعنت نکهیمشل ا »کرد. را اا  یبلند شد کف  ها برخواست

در آن  هیهمسرا  رزنیر ا . دنرد یسرگ هرا براز هرم آد  د    « خود را کرد.

شرد بره مررض     یمر  یسرال  ، مرده بود.حرکت یب ی زده خیشبهنگا  

برود روز   یهرر مرضر   دانست چه اش بود. ینم یکس مبتال بود. یگران

 نران یافم ی. به مسرتراح رفرت ترا بررا    کرد یبه روز او را کوچک تر م

 ریدانست به آن جا برود سراعت هرا اسر    یبشاشد. م یخافر خود کم

 رزنیر ا یخانره   اطیر در ح هیچند زن همسرا  احترا  خواهد شد. یادا

چنان  آرا  گرفته است. رزنیبودند که ا دهیعق نیبر ا همهجمد شده و 

را بره   گفتند انگرار او  یسخن م یمراسم خاکسپار یاره درب جانیبا ه

قوت قلب داشتند چرا کره خودشران    . فرستادند یم یعروس یحجله 

کررده   فیر تن شوهرانشان ک ریز  یا یقیدقا سر حال و چرب بودند،

 گر شرده و بره وجرود خرود     ید یبودند و در آن لحظه شاهد مرگ کس

 شرتر یب یگره ا هروا رَ  یاسررم  آمد. یجغد نم یصدا گری. ددندیبال یم

آمدند  یگریاس از د یکی یآباد ینگذشت تما  اهال یچند شده بود.

 واریر به د واریداشت و او خانه اش د یدختر رزنیا .دندیکش یکو سرَ

 یرو مهمان ها را دو دسته کردند.مرد ها در خانره   نیبه هم مادر بود.

            عررزا رزنیررخررود ا یدر خانرره  زیررشرردند زن هررا ن یدامرراد جمررد مرر

خود شدند تا ارس از صررف    یخانه  یسحرگاه همه راه گرفتند. یم

نشسته  یز وکور گوشه اسگ ها کِ بازگردند. یخاکسپار یصبحانه برا

را سگ ها  نیداد، و ا یم یبدبخت یهمه جا بو کردند. یو استراحت م
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 رزنیر خروس نخوانده برود کره ا   زهنو .دندیفهم یم یاز هرکس شتریب

شتابان مشل جرن زده هرا دوان دوان از خانره     را ترک گفت.جنازه اش 

 گفرت:  رزنی.سگ ها بلند شدند بنا گذاشتند به لوله کردن. ا خارج شد

در  یاز ال اش گرفته به چرت خود رفتند. دهیآن ها هم ناد«  سسس! »

هنروز   کره  دیر را د رزنیا دماغ سگ ها را نگاه کرد. ی.سودیکش یرکسَ

نگاهشان در هرم گرره خرورد. برا همران       داند..سر برگر دور نشده بود

رفتره و گرردن     چشمان  فرو بود. ستادهیو کوچک  ا دهیقامت خم

نگاه کرد.بره فررف     یحال لخت نیچون خوک خشک شده بود.در هم

چشرم برر    کیر در  راه افتاد اما او نگاه خود را اس گرفت و فرار کرد.

          را  یددخترررش آبررا یهررا ونیشرر یصرردا هررم نهررادن از نظررر افترراد.

آگاه شده و آمدند.چند نفر جنازه را  یکی یکی ،خبران یب د،یچرخ یم

زن ها اشت سرشان با  بردند. یخاکسپار یدست باال گرفته و برا یرو

تا دختررش   نهاده شد. نیجنازه بر زم سست تر روان شدند. ییقد  ها

کره   نشسرت مرتبره چنران براال     کیدختر  غیج یصدا با او وداع کند.

زن چررا   نیر ا»کنار آمده و کالفه شدند. با خود گفرت:  یقدم نیحاضر

جوان که نبروده   فرسوده نبود! رزنیا کیمگر مادرش !  کند؟ یم نیچن

و  ادیر مادرش را باز کرد همه عقرب ترر رفتنرد. فر    یدختر رو !« است

برا   یی.گودیر را د دورش خلوت گشته و دلفران او  شد. شتریاو ب ونیش

 آشنا بود.  یزن برا یچهره  آمد. یتر به گوش م دها بلن غیج دن ید

  یجلروتر رفرت و چهرره     . بود سایخواهرش ار گذاشت.  یا یقدم

 یآمد الک ها یم  یکم ا مادرش بود. رنگ مرده را هم نگاه کرد. یب
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خانره   یکارها یی.گودیکش یم یداریخدا ب ی شهی.همندیرا برهم بب او

 رخرت   یوقتر  .ودبر  یل کارمشغو یدر هر زمان و حال نداشت. یتمام

عصررگاه آسرمان    کررد.  یزمزمه م یغم بار محل یشست ترانه ها یم

 یمر یمال میانداز کنار رفته و نسر  چشمان  را گشود. رو تنگ ابر شد.

 یدر خانه نبود ماطربانه برخواست تا ا یکس نشست. یم  یبر ااها

 یلحظره ا  یبررا  آمرد.  یسوزناک مور مر  یصدا اطیمادر بگردد. از ح

 مرادر  «مادر؟ یکن یچکار م»رفت: اطینرمانه به ح هنرمان ندوه گرفت.ا

 داریر ب»گفرت:  یا دوارانره یسوزناک خود را بست با لحرن ام  یزمزمه 

 مررو ین تیشود و برا یشور .االن تما  م یرا م لباس ها اسر ؟ یشد

سرکوت   یلحظره ا  «؟یکنر  یمرادر چررا مرور مر    « »کرنم.  یدرست مر 

را اندوه داده اسرت خنرده    مور او یداص نکهیگرفت.سپس با علم به ا

  .هرگراه تنهرا   میکرار عرادت دار   نیاسر  ما زن ها به ا»به رخ آورد  یا

اس چرا .« »ردیگ یدلمان م می.اگر نخوانمیکن یچاک دل باز م میافت یم

 . .« در سرشت زن است هیچون گر !« »ه؟یبا گر

به فنراب  رخت ها را تند تند  . و شتاب داشت در همه کار استحکا  

 یدرسرت کررد. برو    مررو یاسر ن یسپس به آشخانه رفت برا .ختیآو

ارس از خرواب    مرویخوردن ن را گرفت. ایدن یهمه جا یوانیروغن ح

چنران کره    در او شوق و غررور برر آورد.   یبا نان نر  ساج یعصرگاه

مرادر   فراموشر  شرد.   یبه تمرام  رغمبار مور ماد ینجوا دنیاندوه شن

 ریر بافرت از ز  یمر  برا ین هرا را محکرم و ز  آ داشرت.  یبلنرد  سوانیگ

 اهیمشل دو فنراب سر   . دندیرس ی، به کمرش م داد یم رونیربندش بسَ
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 کررده و در آخرر نرازک     یها را ف نهیس ، آمده نییاا میکه ضخ زانیآو

دار  هیدست ها و صورت  شکاف سرا  یرو . شده بود ری. ا شدند یم

امل سقف خانه با استحکا  ح یها ریوجود مشل ت نیاما با ا . افتاده بود

دلفان مرد.  یشوهرش در نوجوان . کرد یعمل م رومندیخود ن یبر جا

از   یاسرش را عهده گرفت. دخترش ار  یاز آن اس خودش سرارست

بخرت رفرت . مرادر هرم  بارهرا       یمرگ اردر شرکار شرد بره خانره      

. زن مهربان و برا   کرد بزرگ ماند بچه  ی. اا خواستگارش آمد نرفت

اوست دست هرا و صرورت     یتنها رو یزندگ یبود. فشارها یتیکفا

در گوش بچه ها  شهیهم داشت. نهیاز ک یااک و خال یقلب .ذاشتاار گ

هرروز چند برابرر مصررف خانره     . رفتار باشند کیمهربان ون خواندیم

 اهگ یگاه و ب مهمان و بخش  داشته باشد. یتا برا ، اخت یاش نان م

دسرت و   گرفتنرد.  یاز او نان و نخود م آمدند ینگ مدست تَ یزن ها

     زهیر بره مررغ و خرروس هرا نران ر      . باک بود یدر بخش  ب و دل باز

 رزنیر جان برود. ا  یحور باز کرد. دیدو . زنند یدر م دیداد که شن یم

مرادر   . به تن داشرت  یمندرس یو لباس ها آمد یسرد چهره به نظر م

 یفاصرله چرا   یند. بر تو بره سرخن نشسر    گشاده رو از او استقبال کرد

و همران جرا    خرت یمرغ ها در ظرف شان آب ر یدلفان برا . گذاشت

لرره لرره گَا  گَ دهیشررن نیررزر » جرران گفررت: یحررور دیشررن . نشسررت

    خرودت را آزار نرده!    !؟یکنر  یچررا قبرول نمر    .دیر آ یخواستگارت م

 ریر نکن زن! ا نطوری. با خودت ا بچه ات به خواست خدا بزرگ است

 نیر بره فکرر ا  ، جران  یحور خواهمینم « »کنند. ینگاهت نم یشو یم
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         ریر ا » « را سرامان دهرم هنرر کررده ا !     نیر اگر بتروانم ا  .ستمین زهایچ

 یبچره هرا قردر کراف     یآن رحمت شده بررا « » دانم. یم!« » یشو یم

دانم  یم.« »میگو یخودت م یمن برا نگران شان نباش. گذاشته است.

      هرم مرادر    ازر هرم برزرگ شرود بر    هر قرد  خواهد. یمادر م ،بچه یول

فرامرز بچه هرا را بره مرن سرپرده      !میگو یچه م یدان یم خواهد. یم

 یمررد خروب   روحر  شراد.   !یباش دیرو سف ییگو یراست م« »است.

خواسرت آب   یرا که م یخروس جوان انهیاز مرغ ها وحش یکی« بود.

 .خرت یظررف و آب ر  یبخورد نوک زد.خروس هرم صراف افتراد رو   

رفت  لیم یدر آمد. ب یکوبه  یصداه ظرف را برد ار کرد آورد. دوبار

بغل گرفته و خنده برر لرب بره او     ریز یا سهیااشا است ک دیباز کرد د

ااشرا ترو   » .سرت یمنتظرر مانرد دلفران بپرسرد کرارش چ      نگاه دوخت.

 ایب االن سر ظهر است.» .«میباغ چاغاله بکن میبرو ایب« »داخل ای؟بیهست

بره   یآمد.نگاه خلنگفت و دا یزیااشا چ «ایب م،یرو یم میناهار بخور

خرروس   م یببر خروست بزرگ شده است دلفان.»مرغ ها کرد گفت:

مگرر   شررف حقره براز؟!    یآن ب.« »وانیک» «؟یبا خروس ک»  «؟یجنگ

ا   دهیچررا؟! شرن  « »مزگ خر خورده ا  خروسم را بره او نشران دهرم!   

آن حقره   یا دهیشرن  اشرتباه « »همه را خورده است. دارد. یرشَخروس 

چطرور نردارد خنرگ! کلرک     « »؟چطرور « »زند. یشرف کلک م یباز ب

وقرت جنرگ    . تواند کلرک بزنرد   یآد  هزار جور م . چطور ندارد که

چاره  یب وانیح . سر خروس فرف یکوبد رو یخروس  را محکم م

بار بترسرد   کیخروس اگر چشم   که، یدان یم کند. یدر د  فرار م
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 نیر دانستم ا ینم شرف حقه باز! یب یا»« برود. محال است جلو گرید

با او  یکس گذار ینم .یخوب شد گفت« »االن بدان« »حقه باز است. قدر

جرور   نیر برادر.خروس خودت را به ا یچقدر ساده ا« »مسابقه بدهد.

خروب   یول کوچک است. یلیخروس من هنوز خ« »ده.نآد  ها نشان 

از نرامرد   وانیم اندازه دارد.که ینامرد« »نامرد است. وانیک د یشد فهم

خوراند تا خشرن   یم اکیشرف به خروس  تر یب هم نامرد تر است.

زبان بسرته را   وانیتاج سر ح د یهم خود  د  یچند روز ا تر بجنگد.

 اکیر تر« »چررا؟ تراج  چررا؟    اکیخاک بر سرش تر.« »دیبر با چاقو

ا کمترر  تر  دیتاج  را بر جنگد. یم شتریکند و ب یتر م یرا قو وانیح

االن  .رنرد یگ یخروس ها در جنرگ تراج هرم را مر     باشد. ریاذ بیآس

     عجررب کررار « »اسررت. رینااررذ بیخررروس او ترراج نرردارد.اس آسرر 

 کیر  دیر کره نبا  حیآد  به خافر تفر است. انهیبله وحش!« »یا انهیوحش

 ایر دلفان ب» آمد سایار یصدا« شکنجه دهد! نطوریزبان بسته را ا وانیح

خرواهر   دینکشر  یفرول !« نجرا یا اوریب مانیاشا آمده براا« »ناهار بخور!

از دلفان بزرگ ترر   یچند سال آمد. اطیدر دست به ح یبزرگ یجمه مِ

را  خانه حکرم دسرت راسرت او    یمشل مادر بار آمده و در کارها.  بود

و مهربران   نیریشر  به سبک او بلنرد و بافتره برود.    زین  یموها داشت.

 سرا یخروبم ار « »بررادر گلرم؟   یورااشا چطر  »جمه را گذاشت گفت:مِ

          جمرره بررر مِ ازاخترره  یدنبرره  یبررو آبگوشررت آورده بررود.« سررپاس!

شد که هردو سرمست شرده   نیا .دیدو یخواست تا مزگ آن ها م یم

 خود را خشکِ نران تکره تکره کردنرد.     یزده ها کاسه  یو چون قحط
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جه بره همره   تو یب سایار . شکم گشودند یخوردند و تا ازیرا با ا دیتل

ترر   کیباز هم نزد کرد. یزد مادر مادر م یخود را چنگ م یسر و رو

مادر تو چرا  :»دی. ارس برهم بود  یو الک ها دهیوابمادر آرا  خ رفت.

 سیتو ه یول« »خوابد اسر . یشود کم م یم ریآد  که ا» «؟یخواب ینم

 شرب هرا چکرار    .« »خوابمیم یچرا اسر  گاه به گاه کم!« »یخواب ینم

.بره  زیبه همره چ « » به چه؟» «کنم یم فکر» «؟یداریهمه اش ب یکن یم

 ادشیبله اسر  ، « »ادر  که مرده است! یلو« »به ادرت... سا،یتو به ار

 یگوشره   یکیاز تار« بله» «؟یکنیادر فکر م ادیبه  یعنی« »زنده است.

خرواهرش لبراس    دیر سر برگرداند د« دلفان بخواب!»آمد: ییاتاق صدا

              شررده برره آن هررا نگرراه   زیررخ میخررود نرر یر تررن در جررابرر یعروسرر

حررف   چررا »« اس حرف نرزن! « »تو بخواب. دیآ یخوابم نم»کند. یم

« کردا  هرا را؟  « »هرا را نگرو.   نیر ا یحرف بزن ول« » نزنم، به توچه؟!

! اردر  سرا؟ یار میگرو  یمگر دروغ م« »ادر مرده است. یکه گفت نیهم»

رو بره مرادر   .« زنده است  ادشی دیگو یممادر  ی. ولگریمرده است د

ترو  »از آن فررف گفرت:   سایار« ادر چطور زنده است؟ ادیمادر  »کرد.

همانطور که منتظر ااسخ مادر بود بره گروش   « دلفان. یا ههنوز هم بچ

         یولرر یکرره سررال هاسررت ازدواج کرررده ا یتررو بچرره ا»گفررت: سررایار

 انیر فرت و در م خرواهر سرکوت گر  « نگو ادر مرده اسرت.  ییگو یم

چسرباند رو بره انجرره     واریمادر سر به د خودش را محو کرد. یکیتار

 قا زُچشرم هر   درون مهتاب چشمان  را گرفت. ی دهینور خواب.  برد

اتراق نشسرته برود عروسرک      یگوشه  سایزد. ار یکرد برق م یق مزُ
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 نیر زر».دیر فرامرز از در آمد خانه را سررد و سرکوت د   کرد. یم یباز

را نگاه  سایار فرامرز! یخسته نباش!« »؟یز و کور نشسته اکِچرا  ز یعز

دارد عروسرک   .سرت ین یفرور « »چطور اسرت؟  سایمگر ار« »کنم. یم

مگر .« »دیگو یبلند باال به عروسک م یففلک حرف ها کند. یم یباز

بچه  نیا .میما اشکال دار اشکال ندارد..« »گریاشکال دارد؟ بچه است د

 یا.« »یخواه یتو بچه م . د ی، فهمآها»کرد. یمرد خنده ا« تنها است.

اسرر   یبله اگرر بعرد  « »خواهد. یبرادر م سای! ارمیاسر داشت کیکاش 

آمرد نشسرت او را بره    .« کرنم یفکرر م  نطرور یامن هم  باشد بهتر است.

همان شرب ارس از    و چند بار از صورت  بوسه گرفت، دیآغوش کش

 و گریاز همرد  یفوالن یعش  باز کیبچه به بستر رفتند در  دنیخواب

کررد. فرامررز    یرا صدا مر  ینام زشیآم نیزن ح . اسر خواستند  خدا

،  اناسرر  دلفر  » «ن؟یر زر یکنر  یکه را صدا م »لب گفت: یلبخند رو

اردر چطرور    ادیر بگو  ؟یبله مادر، بگو، مرا صدا کرد « » دلفان، دلفان!

نم تروا  ینمر  »رو به او کررد گفرت:   . نگاه ازانجره گرفت« زنده است؟

جنرازه را در قبرر    نیحاضرر  کنرار رفرت و   سرا یار سرانجا  . .« میبگو

از دلفران   یکرس سرراغ   سیه . کرد یم ونیگذاشتند. دختر همه اش ش

کنرد! آن زن مرادر    یبه من توجه نمر  یکس چرا»نگرفت. با خود گفت:

همره   شتابان جلو رفت. باز شد.  یمرتبه راه اشک ها کی« من است.

هرچه ترالش کررد نتوانسرت     .ختندیده خاک رمر یتوجه به او رو یب

مررده خراک    یرو رداگررد قبرر آد  برود.   گِ راه باز کنرد.  تیجمع انیم

 تیجمع یاراس از خاکسپ کرد. یهمچنان مادر مادر م سایار .ختندیر
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مات  شد. یعقب رفت و به احترا  سکوت گرفت.از همه جا مه بلند م

سرر داد. زار زار   هینشست گر یو مبهوت مرد  را در نظر گرفت.کنار

زن هنروز کنرار    رفته رفته اراکنده شد. تی.جمعستیگر یچون بچه م

را برنگرداند. برخواست جلو   یاما او رو!« سایار»قبر بود. بلند گفت:

زن !« ؟یدهر  ی! چرا جواب نمسایار» :قبر شد آرا  گفت کیدنز رفت.

آقا دلفران  »بود.گفت: هیزن همسا . نبود سایسر باال گرفت نگاه کرد. ار

 « مادر  مرد! . مادر  مرد

آمرد کره    یبه گروش مر   یزیجوانان در حال گر یها صدا ابانیدر خ 

اوهم با خرود  «  !کتاتوری! مرگ بر دکتاتوریمرگ بر د »دادند: یعار مشُ

 رفرت.  یم  یخانه ها ا واریاز کنار د«  !کتاتوریمرگ بر د»کرد  مزمهز

   یدیسرف  یسرت هرجرا لکره    نور ار ی. اروانه ها بود کیهمه جا تار

نور اسرت. در   الشانیبه خ . کوفتند یمحکم خود را به آن م دندید یم

زن  نیر ارس ا »کس نبود با خود گفرت:  سیه . جلو رفت شتریب یکیتار

     .دیر چرخ یمر   یسوزناک او هنوز در گروش هرا   یصدا« کجا رفت؟

 یهسرتم، فراف   یفراف  دلفران در را براز کرن!    در را باز کن! باز کرن!  »

 نیر اگر ااشرا از ا  :»به فرف کارگاه بازگشت. با خود گفت « بدبخت...

شرعور و   یمررا آد  بر   دیکند.شرا  یمر  یبا خبر شود چره فکرر   انیجر

نروا   یبر چرا به وقت خود در را باز نکررد ؟! االن زن   بپندارد. ینامرد

شرد   یاو در گوش  تکرار م یدر راه هربار که صدا« کجا رفته است!

نورارست از دور به سرعت  یدسته اروانه  کیداد.  یبه خود دشنا  م

کرس و   سیست هر نتوا ینم گریباد آمدند بر سر و صورت  نشستند. د
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 یشد که ارنده ها نراتوان  یدرست مشل مترسک از خود دور کند. یزیچ

فرا رسد در خانره اش   یهرگز انتظار نداشت شب .باشند افتهیاش را در

تما  وجرود   یلحظه ا ی. براردیبگ دهینشنا یتیاهم یرا بکوبند و او با ب

امشرب آزمرون    شررف هسرتم.   یمن چقدر ب» دید زیخود را تنفر برانگ

آور  و  یها را در مر بزرگ  یادا شهیمعلو  شد هم اس نداد . یدرست

 یاابرات جرد   یبررا «  .تف بر من!هستمکودک  کیبه واقد خا  تر از 

ل ناگهران  حرا  نی.در همر دیر کوب واریر بره د  یمشت  یبودن سرزن  ها

  مقابرل در   یرزنر یسررچرخاند. ا  . اسرت  ینظرر کسر   ریاحساس کرد ز

ه فررف او رفرت   نگراه  کره بر    کررد.  یبود نگاه م ستادهیخانه اش ا

زن تنهرا   کیر خرواهر   » «؟یچرا ناراحت هسرت چه شده برادر؟ »گفت:

افتاده اسرت ! کردا      مهیساعت از ن برادر حواست کجاست!» «؟یدیند

.« سیخواهر! هر  سیه» «د؟یآ یتنها به کوچه م وقت شب نیا یزن عاقل

زن   یار  یقیدقرا »در ادامره گفرت:   رزنیر ا یصدا به راه  ادامه داد.

چراره و   یاو زن بر  . که با چند مرد همراه شد رفت د یرا د یا وانهید

گرفتند و به  انیرا در م او . همراه شد وندبا چند مرد آخ بود. یعقل یب

ه وارد خانه اش شد هنگا  بسرتن در  ک یدر حال.« دندیخند یبخت  م

 ینفر بودند. با دقت شرمارش کررد ، زن بردبخت    زدهیمرد ها س »گفت:

 ایر رفتن آن هرا را جو  ریشتابان رفت تا مس به فرف او بازگشت.« بود.

 برود.  واریر باشد. د ستادهیامقابل آن  یرزنینبود که ا یدر سیاما ه شود.

همران   .افتنرد یاورا  یکله  شده بازهم یفرار یاروانه ها دینکش یفول

افتراده   یاروخر  تیر در نها دید یافتاد. م هیاز کف داد به گر اریجا اخت
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زمزمه کنان  . عذاب وجدان سراسر وجودش شعله انداخته بود . است

در  دی. شنچشم گشود«  !یفاف ؟یکجا رفت ی! فافیفاف »چند بار گفت:

            کمررک بررود  یهراسرران رفررت برراز کرررد . دختررر بچرره ا  . زننررد یمرر

آمد هرچه اول داشرت   . به او گفت صبر کند تا بر گردد. خواست یم

ارول هرا    دنیکوچک او. بخش یمشت کرد برد گذاشت کف دست ها

 کیکه  یکوتاه و گذرنده ا یخوش کرد. جادیدر او ا یندیحس خوشا

 یچررا مهربران   آد  ها چرا به جان هم افتراده انرد؟   » نماند.  ینفس ب

ها چررا بره    شهیو نگاه معنا دار داده است؟! اند دیا به تردخود ر یجا

دا  اهرن کننرد؟! چررا رقابرت      گرران یآرام  د ریکارند که در مس نیا

انجامرد؟! چررا بشرر دسرت از      یمر  یزیبره جنرگ و خرونر    یاقتصاد

دلفران ترو   « »ورزند؟! یچرا همه بهم حسادت م کشد؟! ینم یزیخونر

 دیر را دست بردار  ااشا؟! ترو با چ« » دست بردار! یشده ا  یار روان

 دیهستم اما با قتیرف!« »یستین قمیرف مگر ،یمن باش ی شهیاند بانیاشت

 یات درد شره یاند است. دهیفا یچون ب« »چه؟! یبرا!« »یدست بردار

  ! چررا  ییگرو  یحر  مر   نا یدان یخودت هم م« »کند. یاز مرد  دوا نم

بره   ایدن ماند. یظالم نم گریفکر کنند د نطوریاگر همه ا است. دهیفا یب

تا بوده « »نگاه کن چقدر جنگ و ظلم است! . افتد یراه درست خود م

«  همه نگرانم نکن دلفان. نیا . یشو یم مارتریروز ب بوده! تو هر نیهم

 یشرده ا  ریر ترو ا « »ااشرا. وحشتناک نبوده  نطوریا خیتار یکجا سیه »

ت را گجرخران بردبخ   رود. یهوش و حواست گاه به گراه خرواب مر   

ق مرگ  کردند؟! تازه دِ  یبرادر زاده ها یندار ادی؟یفراموش کرده ا
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جرور   ریمدا  ز فیبوده.ضع نطوریا شهیهم خون و نفس بودند. کیاز 

 .« و ظالم دارنده بوده است

مادر  کرد. یهمانطور در حالت دراز ک  سر برداشت خانه را وارس   

 آب » «؟یورخر یم آب اسرر ؟  یشرد  داریر ب»دوخت. یم یداشت لباس

 یچکار کررد  روزید دوز  یرا م راهنتیا» «؟یکنیخواهم چکار م ینم

جرئت نکرد از درخت باال برود  ااشا بود. ریهمه اش تقص« »ااره شد؟

چاغالره هرم   « »کرد  لباسم ااره شرد.  ریچاغاله بِکند من رفتم.آن باال گ

 .میبرود  کیشرر » «س؟یاس تو هر » «ااشا ار شد. ی سهیبله ک» «؟یآورد

بله حکمرن فرامروش کررده سرهم     « »حواس  نبود همه را با خود برد.

   از درخرت براال    گرر ید«» از درخت براال نررو اسرر .    گرید تورا بدهد.

مرادر کنرارش    دیر چشمان  را گشرود د «  رو  مادر نگران نباش! ینم

نگ ظهر است.خواب شو لِ داریب دلفان اسر .»کند. یم  ینشسته  صدا

ااره  راهنمیا د یخواب د»را نگاه کرد. راهن یابلند شد  دیسر «؟یدید

    صورت  بود. یآفتاب درست رو یلکه ا«  باشد! بلند شو! ریخ« »شد.

زد.سپس سماور روشن کرد و بره کرارش     یبه دست و رو یرفت آب

قلم چک  به دست گرفته و از سرنگ سرخت    شمندانهیاند . ارداخت

ژاان را  یر بمباران اتمترومن دستو یچرا هر» . داشت یذره ذره بر م

گنراه   یهرا شرهروند بر    ونیر لیآن لحظره فکرر نکررد م    ایصادر کرد؟! آ

 یانروالگ  یمایکاش هواا یاو چه بود؟! ا ینیشبیا گردند؟! یخاکستر م

        اسرررک را  کررایکرراش ارترر  آمر یشررد! ا ینمرر یریگرراه بررارگ سیهرر

د چررا مرر   مایروشر یشرف ها اس از نابود کردن ه یساخت! آن ب ینم



 مرگ همسایه /  99

کردند؟! مگر بره زانرو در آوردن ژاارن چقردر      مایوااچاق را هم بار ه

 ادیر مجسمه اشک  روان شد. به  یدر حال کار رو«  داشت؟! تیاهم

 یفکرر  شران یاصرار داشت دست از ار شهیااشا افتاد که هم یگفته ها

اسرتکان   کیر آرام  خود را به دسرت آورد رفرت    نکهیا یبردارد. برا

از  ینر یانردوه آفر  و کدهشرتنا  ری. تصرو دیوشبا حوصله ن ختیر یچا

 دگان یر دمقابل  یاس از بمباران اتم مایروشیه ه یشد خاکستر شهر

برود کره    یعیصراف وسر   یکرد گسرتره   یتا چشم کار م -شد دهیکش

 ینمانرده بود.صردا   یا هیو سا یباشند. بر آمدگ دهیماله اش کش ییگو

ز آسمان بره  دست کودکان ا ی چهیچون سوت باز یا دهیناشناس کش

 ریانگرار کرو   .دیر تپ یآن جرا نمر   یموجود زنده ا سیه آمد. یگوش م

 یرومنرد ین یرا با دست هرا  مایروشیه یبه کل ایبود  یفراموش شده ا

 یاهرال   یار  یسراعت  انداخته بودنرد.  ایدن رونیب ییاز جا کنده و به جا

 مایشوریبر آسمان ه گرید یدیخورش دندیناگهان د هم جوار یشهرها

 یبود کره خردا در نمرا    نیعا  ا تصور دیترد یآن د  ب گشت. داریاد

دسرت کشراورزان جنرگ زده را     ی نهیفرود آمد تا ا گرید یدیخورش

خدا چنان سوزان بود که جهرنم در کتراب هرا     دیاما خورش مرهم نهد.

از درنگ سوختن ، دود کررد بره هروا      یوصف شده است. شهر را ا

 کان ،کود یاهویگشت. با تما  ه دیاد مرتبه نا کی مایروشیه فرستاد.

آرا  بخ  ارنده ها، لبخند صورت مردان با چشمان برهم  میمال نیفن

گذر از کوچه ها در  نیزنان ح یشکست دارشان، تقال هیسا یشانیو ا

کودکران   یهم خوان یبر دوش داشتند، نوا نیسنگ یکه کوله بار یحال
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سرته کنرار   سرالمندان خراموش نش   میدرس، نگاه مسرتق  یسرکالس ها

خرروش تررر،  یهرراروز یدل مررادران برررا یآرزو خانرره شرران، یورود

 یی، کتاب ها شانیها فیمدرسه در ک یکم مقدار کودکان راه یخوراک

مانرده   دیکه نصفشان سف ییدفتر هاه هنوز تما  خوانده نشده بودند، ک

          کرره ییهررا اجرراق ارشرران،ی دنیرسرر یبرررا یبررود، انتظررار دل دخترانرر

تازه آب خورده  که ییل باغچه هاحاضر شود، گُ ییتا غذاسوخت  یم

مادر تا با محبرت خرود    یبه خانه  دنیرس اقیدر اشت یبودند، فرزندان

و  یدر انتظرار بهبرود   یبسرتر  مراران یشران گردنرد ، ب   یشراد  ی هیما

کره برا    یکه تازه سخن گفتن آموخته بودند،کودکان ینوزادان ص،یترخ

 رار  مره یراه رفتن را تجربه کنند، قلک ن کردند یکمک مادرشان تقال م

 دست مردمان زحمت ک  بود، یکه ساخته  یگرید زیبچه ها و هرچ

گاه وجرود   سی. چنان که انگار ه رفت انیاز م یاهمه و همه در لحظه 

 یخود را به خاک سروخته و زغرال اسرتخوان هرا     ینداشته است. جا

 . وجود نداشت گرید مایروشیه . کودکان داد

 « ؟!  کار را بکند نیا رفتیچطور اذ مایخلبان آن هواا»گفت : خود  با

ابرر   ییچنران کره گرو    . در خود داشرت  ینیرفوبت سنگ یمهتاب شب

 شد. یم دهید زیستارگان ن ی دهیاما نور کش آسمان را تنگ کرده باشد.

     آمرد  یهرچره بره چشرم مر     توانست دست ببرد لمسشان کند. یآد  م

    نییارا  وارهرا یعررق از د  برود.  نیازد  زمر ب یحرکت و در احافه  یب

 دایهو واریاز د ییلکه ها کرد و یمه را جابجا م یمیمال می. نسآمد یم

 نشسرته برود.   یدیها کبروتران سرف   واریگشت. باال و گوشه کنار د یم
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 .دیهزاران کبروتر سرف   زدند. یچرت م ییگو دهیگردنشان را داخل کش

انتظار روز را  ییگو بودند. حرکت با چشمان باز نشسته یخاموش و ب

سکوت  .انداخت یم یشان به دل آد  غم انهان اما اجتماع .دندیکش یم

         روان  ، مرراتیبررود کرره در گررذر نامال یامیررو سررکون آن جررا حامررل ا

 یز کررده  کِر  یزد و دسرته هرا   یبخار را کنار مر  یآرام مینس شد. یم

 همه جا کبوتر برود.  کرد در یتا چشم کار م گشتند. یم دایکبوتران هو

سست گرا  برر    سستِ . شکافت یرا م یکیمست و خواب گرفته تار

 دهیر امرا فا  نرد یایتا کبوتران به نظررش ن  بودگرفته  نییسراا داشت. یم

خرود   یشب در هرر نقطره    اهیآسمان س همه جا کبوتر بود. کرد. ینم

   انرداخت.  یسکوت آن هرا در دل او آشروب مر    اناه داده بود. یکبوتر

ناگهران خرود را در عمر      تر شده برود.  نیسنگ  ی.گا  هادیترس یم

نشست  ی  میبه کف ااها نیاز زم یندیناخوشا ی.گرماافتی یکیتار

    یدیسرف  ینقطره   .نرد یآشرنا بب  یدرَ دیآمد.چشم گرداند شا یو باال م

کبوتران چررا همره    نیا»در دل گفت: خورد. ی  تکانلمقاب ، جنب یب

خرود   یبال ها دیسف یشد نقطه  کینزد شتریب« جمد شده اند؟! نجایا

 یمرتبه قالب دختر بچه ا کیعوض کند که  ریخواست مس را هوا داد.

حردود شر     یدختر بچه ا سوخته بود. سوان یگ ولباس ها  گرفت.

آمد.  یشده که از چشمان  خوناب م اهیکوچک اما س یساله با صورت

وخت.برا دسرتان   بره او نگراه د   خیمر  خیمر  برهم بود. ف یظر یلب ها

عروسک دو  چسبانده بود. نهیرا محکم گرفته به س یکوچک  عروسک

 .رفرت وحشرت گ  یلحظره ا  یبررا  دست  کنده شده و لباس نداشت.
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      برود نگراه     یکررد امرا هنروز در جرا      یر انداشت وهم است.نگاه دق

عراجز و   رمررد یروان شرد. ا  گرر ید یبه فرف ستادیازحرکت ا کرد. یم

ت و اا از سر راه  کنرار رفرت. اوسرت صرورت      چهار دس یناتوان

 نشسرته و بره آسرمان نگراه      یآن فرف تر زن بود.  زانیکنده شده و آو

زغال بره   یبود. بغل اهیاوهم تما  بدن  سوخته چون زغال س کرد. یم

 دیکررد شرا    یر چشمان  را دق فشرد. یاش چسبانده و محکم م نهیس

کره از   دیر دست و اا د یب یهمه جا آد  ها .ابدیفرار ب یبرا یگذرگاه

 یصردا  هوش و حواسر  بره جرا نبرود.     آمد. یچشمانشان خوناب م

بره صرورت    یدسرت « خدا اسر  کجاست؟! یا» .دیرا شن یزن یضجه 

در  زیر شرده اسرت.همه چ   یگرر یآمرد جرور د   ال ی. به خدیکشخود 

 یکینداشرت.تار  ادیر بره   یزیر خافرش ااک شده بود و از روز قبل چ

خرود شر     یکنرار ارا   نشسرت.  نیزمر  یا روهمان ج خسته اش کرد.

 یزیظاهر تنفر برانگ درخت مچاله شده بود. ی شهیر مانند دید یاهیس

آن چسرباند   هدسرت کره بر    دورش کنرد.  داشت.دست برد تا از خرود 

 ی شره یر خاکسرتر نشسرت.   یانگشتان  چرب شد و به آن ها گرده 

ودک برود.  ک کی به آن زد. یبود. با تنفر غلت ییآشنا زیچ درخت نبود.

نگراه    یچشم ها کیدر سوراخ تار چاره در آت  زغال شده بود. یب

 و آشرنا.  زیر انگ جران یه یخنده ا .دیخند یکه داشت م دیرا د یبچه ا

زن  اشرت سررش را نگراه کررد.    « اسر گلرم!  ایب ا،یب ا،یب»مادرش گفت:

  اسب بسته بود آغروش گشروده و بره    سرش را مشل دُ یموها یجوان

 یزد. اسرک تازه راه رفتن آموخته بود. ااهرا  یخند ماسر بچه لب یرو
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 مرادر   یگذاشرت بره سرو    یم  ینظم ا یشاد و بشاد گُکوچک  را گُ

 یفاصله  .ددر حال رفتن همچنان صورت  سراسر خنده بو رفت. یم

مادر سرخوشرانه   فرا گرفته بود. ینیریاو و مادر را انتظار ش انیکوتاه م

را محکم به   یکرد. اسرک ااها یاه مبچه اش نگ یبه ااها و خنده ها

لبخند و آغروش   تر رفت. کینزد یپتَپ تَ ی. با صداگذاشت یم نیزم

     دلنرواز چنرد ارنرده بره گروش       نیفنر  .دیکش یباز مادر انتظارش را م

گشت و همه جرا آتر     داریاد ی. در آسمان ناگهان نور بزرگآمد یم

را از  کره آتر  او   برود  دهیهنوز اسر بچه به آغوش مادر نرسر  گرفت.

 یصردا  برداشت و دود کرد هزاران مترر آن فررف ترر فرسرتاد.     نیزم

داد که همه جرا   یا دهیخود را به سوت ممتد کش یدلنواز ارندگان جا

  جان در بدن داشت اا به فرار گذاشت. تا  .دیرس یبه گوش م

   آترر  دور کنررد لبخنررد    یرا از دامنرره  مررایتوانسررت هواا یوقترر

  سرر  دنیر در حرال دو  .دیکش  یبه رخ آورد ونفس عم یا روزمندانهیا

شرب   یاهیبود در س کیهمه جا تار .ابدیراه خانه را ب دیگرداند شا یم

           هرلحظرره خررود را وادار  بودنررد. دنیررقابررل د دیتنهررا کبرروتران سررف 

حس شد و زبران   یب  ینوک انگشتان دست و اا . باشد ادکرد ش یم

    کبروتران توفئره    نیر ا»برا خرود گفرت:    .دیحرکت ماسر  یدر دهان  ب

مرفوب و گرر  بره    یهوا« لعنت بر آن ها! کرده اند مرا وحشت دهند.

کرد از  یجرئت نم گشت. یتر م یهرلحظه عصب .دیکش یم  یها هیر

 نداشرت.  طیمحر نسبت بره   یا یحس کنجکاو سیه .ستدیباز ا دنیدو

 مرتبره احسراس کررد    کیر  خواسرت از آن جرا رهرا شرود.     یفقط مر 
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 یو از هم دور شده اند دست ستندیخود ن نیمع یچشمان  در فاصله 

گاه گاه  ینور یلکه   در دور دست ها نبود. نیچن .دیبه صورت  کش

 شد. یم دیآمد خوب نگاه  دارد نااد یگشت اما تا م یم داریاد

فررار   زیدانست از چه چ ینم یبه درست دیدو یهمانطور که هراسان م

 دانستیدر وحشت  افتاده و آنچه را خوب مکند.سراسر وجودش  یم

آت  گرفرت و سروخت.    ایدن یهزار  لحظه همه  کی یبرا فرار بود.

شرده اسرت ابتردا حرس      کسران یشهر با خاک  یمطلد شد تمام یوقت

 یخشرنود  نیر اما ا . گفت نیغرورش باال گرفت و در دل به خود آفر

  یکحمار  در سرکوت  هرت داد. و بُ دیخود را به ترد یبعد جا یقیدقا

را  یهرگونه حسر  گرید نداشت. یراه ایدن یکجا سیبه ه یکیتار افتاد.

آمد امرا زودگرذر بروده و     یبه سرش م یآن یافکار از دست داده بود.

 یزده و در اهنا رونی.با لباس استراحت شب از خانه ب نداشتند یا هیاا

 سر آد  یستاره ها باال.  سردرگم شده بود یاشناسن یکیحدود تار یب

کررد   یبه باال نگاه م یتاباندند .وقت یدر چشم م طنتینورشان را با ش

    دلبرانره برر صرورت آد  نرور      نیکه چرا ستاره ها چنر  نیا یدر شگفت

هرم   یکمر  .دیترسر  یهمه فقط مر  نیشد. با ا یاندازند غرق فکر م یم

عمرش را خطا کرده  یماملحظه احساس کرد ت کی یبرا شر  داشت.

و ننگ او بوده  یزیر بروآ ی هینبوده بلکه ما کیتنها نو افتخارات  نه 

چنران برا    خرورد.  نیکرد محکم زمر  ریگ یزیبه چ  یناگهان اا است.

 قلب  فشرده شرده و درد گرفرت.   یلحظه ا یخورد که برا نیزم نهیس

جررا  نیررا ایخرردا»درنررگ نکرررد بلنررد شررد ادامرره داد. بررا خررود گفررت:
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         قررتیحق یبررو زیررچ سیفهمررم! چرررا هرر ینمرر یزیررچ سررت؟چراکجا

 نیر جمد شده اند؟! من چررا ا  نجایچه ا یکبوتران برا نیدهد؟! ا ینم

  آورد هرگراه در   ادیر بره   کنرد.  هیآن به فکرش آمد گر کی« جا هستم؟

کرد و مساله خود بره خرود حرل     یم هیگر یافتاد کم یم یگه چار یب

هرا   هیر گر دینکشر  یفول به دل  داد و سکوت گرفت. اریشد. اخت یم

و در آمدند.دست و صرورت    افتهیچشم ها را  دیسر یلیباال آمدند خ

کند تا با آرامر    تیتالش کرد صبر و حوصله اش را تقو خشک بود.

سروخته بره    یگوشرت و مرو   یبرو  درست بگرردد.  ریمس یاِ یشتریب

رو   یچررا هرر فررف مر     لعنت! یا»شد گفت: یعصب .دیمشام  رس

 کالفه اش کررده برود.   یگو خست یگمسردر!« د؟یآ یم یسوختگ یبو

 زیر دوست داشت همره چ  حوصله اش فاق شد خون  به جوش آمد.

 ینبرود جرز برو    زیر چ سیشرب امرا هر    نیسنگ یکیدر تار را بهم بزند.

 یکبوتران هم در دسترس او نبودند.برا آد . یسوخته  یگوشت و مو

خواسرت ترالش    یمر  .ستادیا دنیچند لحظه جرئت به خرج داد از دو

بره گوشر     یزن یسوزناک ضجه  یا افتاده است.صدابفهمد کج دکن

کجرا   نمی! اسر نرازن ؟یاسر  کجارفت» کرد. یاسرش را صدا م نشست،

آمرد.چنان کره    یمر  کیر زن بره گوشر  نزد   یناله ها« بغلم! ای! بیرفت

از همه جهت توان   گرید ادامه داد. دنیبا او مواجه شود به دو دیترس

از آن  یی. رهادیلرز یبه خود م جانیو ه یاز نگران رفته بود. لیبه تحل

ترا   ستادیا را باخته بود. دشیشده و ام یافتنیدست ن یایرو  یجا برا

. دیمرس دسرت اورا چسرب    از کنار  یرمردیناگهان ا .ردیبگ یقینفس عم
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تما  بدن  سروخته   گرفته بود. نییسرش را اا وحشتزده نگاه  کرد.

به گونره هرا    دهآب ش  یوسط چشم ها یاهیس چون زغال شده بود.

را  در سکوت فقط مس دسرت او  گفت. ینم سیه بود. دهیو ماس دهیرس

 . و از او فرار کرد دیهراسان دست  را اس کش محکم گرفته بود.

 ینه آد  هرا »لب گفت: ریز .ختیر ییچا گریاستکان د کی متفکرانه  

            ؛« شروند!  یدچرار عرذاب وجردان نمر     چگراه یچرون او ه  یشررف  یبر 

خشرن   یلر یارل، ترو خ  « »شرد!  روزیا کایبچه ها! آمر میشد روزیا ما »

 میابت کرد خیاسم خودمان را در تار!« »م؟ی! ما امروز چکار کردیهست

خودت را بگرو،  ...« »یبمباران هسته ا در یبمب افکن انوالگ یتا  فرب

حمل کررد   یکه بمب هسته ا ییمایهواا نی.اولیخلبان انوالگ بتیال ت

 یلحظره ا  کررد.  یا دهیکشر  یال خنده « اان انداخت.و بر سر مرد  ژ

به نرا  تئرودور    یمرد هلند کیاو  گر شد. تیبعد متوجه سکوت هدا

و تئرودور  »گفت:دانست تئودور بهت زده شرده اسرت.   یخوب م بود.

تئرودور  « امرروز اسرر!   یتئرودور چکرار کررد    آخ ،یگر انوالگ تیهدا

آخ » «؟یدار یسر ارل االن چره ح  »تا  گفرت:  چنان در سکوت بود.هم

 گاریچرب و آبجو بخرور  و سر   یغذا کیکنم دوست دار   یحس م

 یحس نیمن هم چن قنیدق« »دود کنم بعد چند ساعت بخوابم. ییکوبا

 زد. ییبره چرا   یافکارش خارج شود دم ی دامنهاز  نکهیبدون ا« دار .

ساکنان  دچار مرض  یکه همه  دید یم یدهکده ا را ایدن ال یدر خ

 سیرئر  اسرت!  فیچقدر کش استیس»بودند.در دل گفت:خشونت شده 

از حواس  به خانه رفرتن و بغرل    یمیکه ن یملت در حال کیجمهور 
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 سیهر  کند. یجنگ را صادر م کیزن  است فرمان  یگرفتن باسن ها

کشرتار   یگنراه  یبر  یکند چه شمار آد  ها یهم مشغول نم فکرش را

درنگ انجا   یگ باز صدور فرمان هم فرمانده هان جن شوند. اس  یم

اگرر   ایر آن .  یهرا  امرد یاز ا یتیدرک و درا سیبدون هد کنن یم فهیوظ

.« کننرد  یتوجه به آن، فقط دستور را اجرا م یهم داشته باشند ب یآگاه

توانسرت خردا را روشرن     یدوست داشت مر  دل  از همه گرفته بود.

             امررا گرراه برره گرراه خرردا را مقصررر   درک کنررد و بررا او حرررف بزنررد. 

از گناه آد  ها آمرد. برا انزجرار     یاستکان در نظرش قسمت دانست. یم

ار از کشافت شده است  ایدن». با خود گفت:دیکش یکنارش گذاشت آه

ستمگر هرر روز   یدانم چرا آد  ها ینم .ستین یدرست شدن گریو د

زور دست و اا  ریز میبدبخت هم دا دگانیگردند؟! ستم د یتر م یقو

 چگراه یکره ه  ییره ها دلشان را خوش کرده اند به خداچا یب زنند. یم

عرادل و   یخردا  نیر ا یراسرت  یراسرت  از کرامات  نشده اسرت.  یخبر

 توانستمیکاش م یکجاست؟! ا میا دهیرا شن ف یتعر شهیکه هم ییتوانا

در  ها نفرهزار یوقت خدا کجا بوده است! مایروشیبمباران ه وزبفهمم ر

 یا کررد؟!  یعادل چکرار مر   یداخاکستر شدند خ یچشم برهم نهادن

 االتیدر خ کایجمهور آمر سیچون رئ خدا هم  دی! شاطانیلعنت بر ش

زن   یبه فکر باسن ها ستیخود بوده است! نه نه، خدا که آد  ن دیال

منظورش  قنی، دق خدا مرد! -گفت  چهین ی! وقتست؟یاما اس چ باشد.

شته است. بلره  دا مانیهم به وجود خدا ا چهیکنم ن یچه بود؟ تصور م

فقرط در   دارنرد.  مران یبشر به وجرود خردا ا   یتمام میگو یبا جرئت م
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دانرد   یمر  یو بزرگ یمنطق خدا را موجود فرا یکی متفاوت. یگونه ها

.اهل مرذهب  دانرد  یاتم مر  کیرا  هم او یکیکند،  یرا اداره م ایکه دن

کنرد.   یرا نگاه مر  دانند که همه اش ما یجهان م یخدا را آن سازنده 

خردا وجرود    میتروانم بگرو   ینمر  یکنند. ول یه نظر من همه اشتباه مب

توانسرتم   یکاش م یرد وجود او ندار .ا یبرا یکاف لیچون دال ندارد.

خدا وجود نردارد.از   دیتوانست بگو یهم نم چهیوجود ندارد. ن میبگو

 خردا مررد.   -او گفرت   .زد چون دکرارت  یرو دست به فلسفه باف نیا

 دیر کره دارد با  یدرک و فهمر  یآد  بره واسرطه   بود که  نیمنظورش ا

 دیر ام یبر یغ یو به کمرک هرا   ردیخود را به دست گ یزندگ تیمسئول

 مشکل بروده انرد.   نیدچار ا شهیجهان هم گاندینگاه کن ستم د نبندد.

       دسرت رو بره آسرمان     دنرد ید یچاره ها از همنروع خرود جفرا مر     یب

 چهیبروده اسرت.ن   نینر چ شره یهم .ردیر گرفتند تا خدا حقشان را بگ یم

خردا مررده اسرت.تا هررکس سرراغ       میفکر کن دیهمه با درست گفت.

درسرت ماننرد   خود برود و با تما  توان  از آن محافظت کند. یزندگ

رها کرد ارس   مایروشیبر سر مرد  ه یکه بمب هسته ا یخلبان .جنگل

سررش را مغرورانره    جور واجور یاهایار از دن ایدن کیکردن  ابوداز ن

او را کررد.   زنر  را براال زد    یگرفت به خانه اش رفت لنگ هرا  باال

جمهرور   سیرئر  ایر چرب خورد و به استراحت ارداخت.  یسپس غذا

شرد. آن   خیآد  ترار  نیآن روز در کشور خودش محبروب ترر   کایآمر

 یبرا یز نیکودکران  و فنر   یاهویر با تمرا  ه  مایروشیوقت در ژاان ه

آن گاه خدا  شد. دیهمه نااد  یدل آد  ها یآرزو  ،یارندگان باغ ها
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   را نگراه   مایروشر یمررد  ه  یخدا خاکستر اسرتخوان هرا   ایآ کجا بود؟!

            یکرراش کسرر یبررا زنرر  را؟ ا بررتیاررل ت یعشرر  برراز ایررکرررد  یمرر

 ا   دهی! هرگرز نشرن  دیر مرن بگو  یسوال را بررا  نیتوانست جواب ا یم

ه اسرت. ااشرا   دسرت نرامرد هرا افتراد     ایدن .فتندیبه فالکت ب نگرا ستم

ا   یوانگیر جرز د  یسررانجام  سیافکرار مرن هر    نیر ا د،یگو یراست م

اگرچه ساب  برر   بوده. نیهم شهیهم ار از کشافت شده است. ایندارد.دن

بره   اجیر شناختند.اما آن موقد کمترر احت  یم شتریرا ب گریمرد  همد نیا

در جهالرت و   میر بشرر دا  .ستین نیچن داشتند.نه، گرید کی یریدستگ

جهرت تاسرف    نیر همنوع خود بوده است.وضد اکنون تنها از اکشتار 

جرور   یهرا  شررفت یشود که با وجرود ا  یم دهیتر از گذشته د زیبرانگ

   مران را حفر     یوانیر واجور و گسرترش افالعرات هنروز هرم ذات ح    

به آن متوسل شرده و   یطی. هرگاه به نفد مان باشد در هر شرامیکرده ا

را  گرران یحر  د  میاوشر  یچشم ماحساس و وجدانمان  بر تما  عقل،

 کیر  یبررا  یرا حتر  یدل کسر  یکنم وقتر  یمن فکر م .میکن یم دیضا

 .میر و او را کشرته ا  میزده ا تی  دست به جنادَ آن م،یرنجان یلحظه م

 نیهمرر یاش در ادامره   یبرا آن همره بزرگرر   مایروشرریکشرتار مررد  ه  

ما اگر  باشد. مهربان تر دی. بشر بادآم  یا یلحظه ا کی یرنجاندن ها

خوب با مررگ   است. یحتم مانیاما مرگ برا میریگ یم دهیخدا را ناد

برا   ردیکه هر لحظه ممکن است گوشمان را بگ میدان یو م میآشنا هست

 میتسل یممکن است در هر زمان یکنم هر آدم یمن فکر م خود بکشد.

  را مران  همنروع لحظره دل   کی یوجود چرا حتا برا نیمرگ شود. با ا
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اورا تلخ  یما زندگ یعنیچه؟!  ردیاگر اس از آن لحظه بم !میرنجان یم

بره تناسرب    « شده ا .  یمن روان ار .دیگو ی. ااشا راست ممیکرده ا

 نییو سرر ارا   دیکشر  یروانر  آه بلنرد   یشران یار زانیدرک خود از م

رفتره برود. برا اوضراع و      مرات یذهن  به حاشرور نامال  یتمام گرفت.

ت حواس  را جمد کند به کرارش  توانس یمشکل م داشتکه  یاحوال

 دایر ا یساخت مشتر یکه م ییها سیتند یبپردازد، و از آن جا که برا

 شرده برود.   ریر داد. ا یمر  ییتن به تند آب رهرا  شتریشد هرروز ب ینم

 یشرد  در آن هرا مرو    یدست تر م کیشده و هرروز  دیسف  یموها

ر تا چند ترا  یشد یم  یدق یلیمگر خ خورد. یسخت به چشم م اهیس

و  نیار از چ یا دهیآب ند ری. اوست دست و صورت  چون کویابیب

نرگ کوچرک امرا    سر راه رفتن به خرافر لَ  دار بود. هیسا یشکست ها

افتراد کره    یمر   یبه اسرتخوان هرا   یکه در گا  داشت تنش یمحسوس

 نیر ا فاقت داشت. یب  یبکما یا هیکرد. روح یم شتریاش را ب یریا

شرد.تنها   یمررد  نمر   یگاه قراف  سیه بود.اار ن یب رشیا ریدر تصو زین

تازه آن هم ارر از اخرتالف    تخته نرد بود. یااشا و باز داریارتباف  د

       را مالمرت   ااشرا همره اش او   .آمرد  یدردنراک برا او سرر مر     ینظر ها

 یجلرو  دیر شرود، با  یمر  وانره یداد کره دارد د  یهشدارش مر  کرد. یم

نشران   ییاعتنرا  یب  یها حرفاما اغلب به  رمردی. اردیافکارش را بگ

     داشرت بره لرب     یرا برر مر   یاستکان چرا  یتلخ یداد و با خنده  یم

بره   شهی.همرفتندیقورت م یچا یرساند، سخنان  همراه با جرعه  یم

خرود   یمیدوست قد یجور ااسخ گفتن به تذکر ها ریاز ز یآسان نیا
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و  گفرت  یم آمد. یدانست اما کوتاه نم یم کیرفت. ااشا هم ن یدر م

بررد در   یسرد شده اش را مر  یشد چا یگفت تا خودش خسته م یم

تره   سررو  کررد.  یخودش استکان ار م یدوباره برا ختیر یآشخانه م

دست از افکرار   دیرفت که دلفان با یجمله نم نیکالم  هم فراتر از ا

در برابر او با حوصرله و گشراده رو بره     شهیدلفان هم بردارد. دهیفا یب

تنهرا   ایر از دار دن داشرت.  یرا دوست م داد. او یسخنان  گوش فرا م

باهم بزرگ شرده   یاز کودک .دید یو کنار خود م هیبود که همسا یکس

      گرر ید یتجربره   یاریبرود و نبرود هرا و بسر     هرا،  یبودند.غم و شراد 

 . باهم گرفته بودند

سراسر روستا هرا را بررف در    . داد یبرف م یسوزنده  یبو آسمان   

نازک  یافتاده و صدا نییمرتبه اا کیمرد   یاهویه بود. خود فرو برده

بررف فرصرت    یشرده   زیر ر یباد مرفوب و حامل دانره هرا   فیوظر

داخل خانه چرون ظهرر     یا یقیتا دقا بود. افتهیبه گوش آد   دنیرس

آفتاب را اوشاند  یبزرگ رو یستعصرگاه د راما سَ روشن روشن بود.

 برود.  مرار یمرادر دلفران امرا ب    د.و زنان خانه دار دست به فانوس بردنر 

دلفران فرانوس   »همانطور که در بستر دراز بره دراز افتراده برود گفرت:    

 نهیشرد سر   یمر  یچند روز!« اوریب ز یدو بغل ه لهیروشن کن برو فو

 یدلفان ناخواسرته خانره را نگراه    کرد. یسرفه م زیر کیاهلو شده و 

گوشره   یممرادر تمرا   یماریچند روز ب آمد. بیبه نظرش غر انداخت.

 یروح ساخته بود. سرکوت مطلر ، سررما    یکنار آن را متاار کرده و ب

گرد  منینش یو گوشه ها یکه دور بخار ییو خرده آشغال ها یبخار
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 یهمره   .یچرا  یار از تفاله ها ینشسته و قور یاستکان ها آمده بود.

  یب یمادر گور سرد یخانه ب افتیها  درنگاه  برجسته آمد.در نیا

 یدر نبود او مادر از همه  گذشت. یال از مرگ ادرش مسه س .ستین

 یخانه اناه گرفتره برود همره     یگوشه  یاهیانظار افتاده و در برگ س

دلفان هم در کمک کرردن بره او کرم     کرد. یم ییکارها را خود به تنها

 ادیر  سیخر   یو گونره هرا   راما زن عراجز مردا  غمبرا   گذاشت . ینم

 ادیر را دانسرته و ز  ات حرال او رو اسرش مراع نیشوهرش بود. به هم

باشرد. برار    اهیدر لباس س ردیم یعهد کرده بود تا م شد. ینم ک ینزد

 سیهر  یناگهران مرادر بر    بر دل  نشست. به او نگاه دوخرت.  ینیسنگ

 یکنر یچکرار م :»دیارسر  یزیتحکم برانگ یلحاف با صدا ریاز ز یتکان

 ارج شرد. و شرتابزده خر  .« د یبله مادر شن« »چه گفتم؟! یدیشن ! ؟اسر

سرقف برا غررور     یچروب  یرهرا یت ساخت برود.  میو قد یخانه کاه گل

بار بودنرد.اتاق   ریخود محکم ز یسال سرجا یِسال ها یجوانمردانه ا

خواب اهل خانه شده  یو دو اتاق کوچک هم جا منینش یبرا یبزرگ

 کیر نزد یداشت که در گوشره ا  همخانه  یبزرگ زانیبه م یافیح بود.

 جاتیداد. بهار سرال ، آن را سربز   یم ن یغچه نگچاه آب چند متر با

را  منیاا برجا بود. دلفان در نش زیینشاط تا اا ی هیما نیکردند و ا یم

اسرپند   یرفت رفت خوشه  میداخل شد مستق یکه گشود باد فشرده ا

چنان به  وارید ینه یخشک اسپند برس یداد. دانه ها یباز یرا لحظه ا

 دیر لحراف را کنرار زد نگراه کررد د     شران یکه مادر از صدا دندیهم مال

 سیمادر گ خورند. یتکان م یبخار یباال واریبه د ختهیآو شانیسرجا
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رنرگ   نیزد و ا ینوک دماغ  قرمز م جو گرفته بود. یدانه ها  یها

 اه،یسر  ی دهیکشر  یابروها کم، یبا مژه  ییچشم ها آن بود. یشگیهم

 یو اوست صورت دهید خشک گرما یدراز، لب ها یو کم کیبار دماغ

جلروه   یساده و ب یکک مک کشم  رنگ داشت. رخسار یبا دانه ها

اش نشان فَرَه وَهَر که  دهیکش یشانیا انیمانده بود اما درم یاز او برجا

 یمهربان شد. یم دهید بایز اریکرده بودند بس یبر آن خالکوب یدر جوان

 یهرا  سیبا گ یی. زن الغر اندا  و بلند باالبود  یدرست رو فیتوص

در  یرفرت حترا لحظره ا    ینم دیبلند، در هرنگاه مهربان. چنان که ترد

 یبانو نرا  داشرت امرا از کرودک     نیزر باشد. یاش بدخواه کس یزندگ

دل از فرامررز   یبراران  یمهرنگراه او در روز  کردند. یم  یصدا نیزر

   سرراز   یان زنرران آبررادیررخبررر م یاز گررردش شررتابنده   یربررود و ارر

خرود   نیریشر  یچاره هرروز بره گذشرته هرا    ی. ب دیشان بوق یعروس

 یریر زن ا وهیر ب زیبرد و چون حال خود را وضد ترحم برانگ یم الیخ

 تنهرا هرم   خرورد.  یهرد  افسوس مر  دید یخانه م یافتاده در گوشه 

اش دلفان بود. اس از مرگ نابهنگا  فرامرز  یخشنود ی هیسخن و ما

گذاشرت .   یآرامر  نمر   زین سایار ادیغم و عزا شد .  کوکساز خانه 

رفته بود و اس از مرگ فرامرز به  یدور یچرا که دختر به دهستان ها

  یامرا بهانره    یشد . از فرف یحس م شتریخانه نبودش ب یسبب خلوت

 یدارنرده و برازنرده ا   یبا خانواده  سایکه ار نیخافر داشت، ا تیامن

رفرت.  گ یغم سرنوشت او دامرن  را نمر   کمبود و دست  افتهی وندیا

بود و در انجرا    یخورد. نوجوان باهوش یدلفان از کنار مادر جنب نم
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مادرش جروان اسرت    دیرس یم کیشعورش ن نمود. یم یقو یهرکار

 نیدهرد. بره همر    ینشان مر  ریرا ا و اونشسته   یاما گرد غم بر موها

کررد ترا    یمر  یزندگ ینوجوان سربراه تیتوانست در هو یسبب تا م

و  دیمط شهیهم .ابدیاش را باز  هیند باشد و روحمادر از بابت او رضام

را کنرار   شرتابان آن هرا   وارد شد. ز یه یبا بغل بزرگ خوش رفتار بود.

  سرر و تروک چروب هرا را      برداشت. یا شهینشست ت .ختیر یبخار

 کیدو در بزرگ داشت.  یزمیه یبخار انداخت. یم یزد در بخار یم

و در  اندازنرد یاخلر  ب کوچرک را راحرت د   یهرا  ز یر در از جلو تا ه

     گذاشرتند ترا    یبلنرد را از براال در آن مر    یهرا  ز یر ه باال بود. گرشید

 ز یر ه ییآمدند . ازهمان در جلو یم نییسوختند و خود به خود اا یم

کرار توسرط مرادر     نیخانه گر  شد.اغلب ا دینکش یفول انداخت. یم

 ییزهرا یشرد ترا اسرر چ    یاو فرصت یماریشد.اما چند روز ب یانجا  م

شسررته و  زیررو اسررتکان را برره آشررخانه برررد تم یقررور تجربرره کنررد.

 گذاشرت.  یبخرار  یرو اش ، یشرگ یهم یآب بر جا یبازگرداند.کتر

کرد.کنرار مرادر    زیر جارو برداشت همه جرا را تم  یچون زن خانه دار

 یکوتراه  یچرت رفته بود.از آن چرت هرا  ینشست.در سکوت کوتاه

مررادرش  دیشرریاند یظرره الح یبرررا .تکرره فقررط خررا  مررادران اسرر

          چررون انجررا  کارهررا خسررته اش کرررده   اسررت. ایررزن دن نیارکررارتر

کرده بود مادر خواب  کوتاه بوده و چشم  ینیب  یهمانطور که ا بود .

 یسوزد ، کتر یخوب م یبخار دیکرد سر چرخاند د یرفه اسُ گشود.

 نیر   ااسر  قربانت شو»گفت: .زندیزند و استکان ها تم یهم سوت م
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لحظه  نیدر هم« بود. یها سرگرم نیکدا  کار مادر ا!« »یکار کرد همه

    بازش گررد شرد گفرت:    مهیدر بلند شد.مادر چشمان ن یکوبه  یصدا

 دلفان بلند شد بررود در را براز کنرد در راه گفرت:    « زند؟! یکه در م» 

با  نیزر« حاضر است. مانیچا خواهد باشد. یهرکه م دانم مادر. ینم»

 یچرا  دیبود برداشت د ک یرا که نزد یشد قور ندبل زیخ مین یمتبس

و  ختیآن آب جوش ر یبلند شد رو .دیجوش یم یکتر خشک دارد.

اشرت سررش    لحظه دلفران وارد شرد.   نیدر هم گذاشت. یکنار بخار

 را هرردو  دیر دلفان رخسارش دگرگون شده شروق و ترد  ااشا هم آمد.

 اشاا»گفت: دارد. یش خواهشاسر دیدرنگ فهم یمادر ب داد. ینشان م

اسر ؟ اهل خانه خوب هستند؟  یآمده ا نجایهوا چطور شده ا نیدر ا

 نیر زر»گفرت:  دیبگو یزیااشا مجال نداد دلفان چ« شده؟ یزیدلفان چ

دلفان  دیآمده ا  اگر اجازه بده !د؟یدان یاست مگر نم لدایخانم امشب 

چطرور   دیشر یندا یدلفران شرر  گرفرت. مر     نجایا.« دیایما ب یبه خانه 

مادر ...« میآ ینه ااشا من نم »تنها بگذارد.گفت: ماریحال ب امادرش را ب

نره   را از خافر  برد. لدایحتا  یماریب نیبر من ا یوا»آورد: انیحرف م

نردار .   یمرن کرار   دیر ایتواند ب یاسر  ، دلفان اگر خودش بخواهد م

. ااشا همره اش  ما  یخانه  ندیایها ب نیرو .ا ینه مادر نم« »اسر  برو!

داشت  میتصم قنی.اما دلفان عمدینگو نطوریزد که ا یچشم چشمک م

 ریما ز دلفان؟! ییگو یچه م»برد گفت: رونیرا ب در خانه بماند.ااشا او

چطرور کاسره    نجای! ای.خال میجشن کرده ا یخانه مان را آماده  نیزم

وانم تر  یاسرت. مرن نمر    مرار یااشا مادر  ب نیبب!« »م؟یو شاد باش میبزن
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اس چکار !« »؟یفهم یتا صبح مست کنم. م میایبگذار  با تو ب  یتنها

از  یکیرفتم باغ  روزیتنها باشد.د ستیدرست ن ییگو یم م؟درستیکن

جشرن   نجرا یا دیر مرن هرم باشرم با    یخواه یاگر م» «دبه ها را آورد .

همانقردر کره    اوریتنگ شراب ب کیفقط  داخل اتاق. میرو ی.ممیریبگ

 سرت یمخالف ن دنمانمادر  با شراب خور نماند. یزیچخورده شود و 

چشرم بررادر   « »ده گذشرته اسرت.  عفکر کند کارمان از قا خواهمیاما نم

دلفران   یآور .راسرت  یمر  نجرا یبچه هرا را ا  اس من رفتم. نگران نباش.

          اسرت دور هرم جمرد    دهی.از بچره هرا شرن   دیر ایب خواهرد یهرم م  وانیک

.« میخبررش کنر   دیگو یدر خانه مان م امروز چهار بار آمده میشو یم

 نیهمر  یبررا  لدایدوست است.جشن  کیهم  وانی.کدیایب دهخبرش ب»

 چشم. یقدم  رو دیای! بگو بد؟یایچرا ن .میاست که دورهم جمد شو

کنرد.برو   یمر  ینامرد یاست فقط در خروس باز یخوب یبچه  وانیک

کررد .   یم.تبسدینداشت بگو یحرف سیااشا ه« برو بچه ها را خبر کن.

 یمرار یب نیاسر !ا ردیبم ادرتم»مادر اندوهناک گفت: شتابزرده رفت.

کفلمره   یبرا یزیچ دیبا رفت.  ادیلدا از یهوش و حواسم را ااک برد 

مرادر، دسرتت درد    میخرواه  ینمر  یزیر چ.« »کررد    یکردن درست م

نروش  .« »میخرور  یهرم شرراب مر    یکم میشو ینکند.دور هم جمد م

کمر  برد اسرت     -گفتره انرد   میاز قد .دینخور دایز یجانتان اسر  ول

        تازسرمناسررب میخرور  ینمرر ادیر نگرران نبرراش مادرز .« »البرر ادشیر ز

 یاز اتراق هرا را براز گذاشرت ترا هروا       یکیدلفان در .  .« میخور یم

هرواک  درش زبانره    یاز سوراخ ها یآت  بخار گرم  کند. منینش
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مرادر بلنرد شرد آن را     خورد. یکشان تکان م رینف زین یکتر .دیکش یم

از  داد.  یجرا  یسپس کنار قرور  ختیدر استکان  ر یبرداشت قدر

          در  دیحررال شررن نی.در همرردیهررم اسررتکان  را رنررگ بخشرر  یقررور

در  یدلفان اسرر  صردا  »کرد. یدلفان داشت اتاق را مرتب م زنند. یم

 رفرت.  اطیر به فرف ح دیدلفان کوک در رفته ار« زنند! یدر م دیآ یم

 یچند نفر به حد آزار دهنده ا یو خنده  اهویه یباز شدن در صدابا 

از آن هرا   یکر ی یصردا !« د؟یر خند یآرا  آرا ! بره چره مر   »داخل شد.

« چکار کرده؟ داخل. دییایب« »چکار کرده! وانیک یدلفان اگر بدان»گفت:

       کلره شران را   میصدتا گنجشک شرکار کررده بود.ترا االن همره داشرت     »

نخسرت  « چسربد.  ی.با شراب مر میگذران یخوش م امشب .میکند یم

.حردودن هرم   بودندداخل آمدند.همه نوجروان   یکی یکیااشا و سپس 

آخرر همره وارد    به دست ، یبزرگ دیسف ی سهیک وانیک . کلیسن و ه

خواسرت   یآمرد.دل  نمر   یدلفان از شرکار گنجشرک بردش مر     شد.

بکشد  ییبایز ینمود آد  ارنده  یم انهیبه نظرش وحش گنجشک بزند.

دوسرت   دیر را کره د  وانیدست ک ی سهیکند.ک فیاز آن ک یتا لحظه ا

  کند. با تنافر نگاه  کررد گفرت:   رون یب هتوانست از خان یداشت م

!« ؟یچطور دلت آمد وحش !؟یقهرمان هست یکارت فکر کرده ا نیبا ا»

آمرد   وانیسکوت گرفته سرپس خنرده سرردادند.ک    یلحظه ا یهمه برا

    .اوریر تشرت برزرگ ب   کیر برو »گذاشت گفت:او  یشانه  یدست رو

 .دیرا باال گرفت خند سهیک «؟یدیها را د نیا یشد فیخر ک



 008/  محمد رضا نظری دارکولی   

و خسرو  دونیااشا فر شدند. ینفر بودند با خود دلفان انج نفر م چهار

خا  خودش سرر از   یها طنتیبا اصرار و ش وانیرا خبر کرده بود.ک

اسرتند بره او خبرر    خو ینمر  چکدا یآب در آورده بود. تا د  آخر هریز

ود خبرش کنند اما ااشا کرم دل  دلفان سفارش کرده ب نکهیبدهند و با ا

شران   لهیتا فو دیکش نق  ااشا را از خانه دنبال خود طانیش راس .بود

شرد کره    نطرور یا و آن همه گنجشک به دا  افتاده  را به او نشران داد. 

غرروب   گفرت  یم اهویبا ه .دیگرد لدایوارد مجلس شب  روزمندانهیا

از سررما وارد آن   یگنجشک هرا فررار   دهیچون د باز بوده و لهیدر فو

 دونیفر و سپس چفدش کرده است. گرفته نیاند چند ساعت کم شده

 نیبا ا داشت. یسر بزرگ و گردن کوتاه بود. یاسر کله بور و خموش

   گفتنرد   ینمرود امرا همره مر     یمر  ایرفت و با ح یسکوت م شهیکه هم

و   یشد ، نر  ینم یدهن به دهن کس شوب است.آت  و شرآ یتکه ا

شرد ده   یمر  یرفت اما چنان چه عصربان  یهم در اوست  فرو م هیکنا

بزرگ داشت.صورت،  یبا سوراخ ها یهننفر جلو دارش نبود . دماغ اَ

 دنیر کررده برود. سرر خند    اهیرا آفتاب سر   یاشت گردن و دست ها

 یتند بهانره  همه دوسرت داشر   شد. یرو به آن رو م نیچهره اش از ا

 یا قونره یخسرو الغر ر .دیخند یچون با نمک م زندیرا بر او دنیخند

 مهربران،  داشت. یبلند یزد و صدا یحرف م کل یبود که فراتر از ه

         را بررا دسررت مرتررب   یموهررا شررهیهم بررود. دیررخرروش انجررا  و مط

را   یر رو و مردا  سرر   برود.  یو مردع  فتهیخود ش زین وانیک کرد. یم

 یکرار در رو برود. بره آسران     رینسبت هم از ز نیبه هم کرد. یمرتب م
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 .کررد یحرف  حساب براز نم  یرو یگفت.کس یخوردن آب چاخان م

   زده گفرت:  جران یآمد ه رونیااشا ب و دیجهان را کوب ی هدر خان یوقت

 هرزار  وان،یر چاخان نکرن ک » « گنجشک شکار کرده ا ! رهزا ایااشا ب »

کشافرت   یهرا  یها!« »؟یارشان کنگنجشک کجا جمد شدند تا تو شک

حررف   ایر بار  باشد؟! فقط با مرن ب  نیمن کجا چاخان کرده ا  که دوم

 سیااشرا هر  .« میریرا بگ شانتا همه  میو خسرو را هم ببر دونیفر نزن.

که قلبن به رفتن خرودش   یجگر گذاشت و در حال ینگفت.دندان رو

نشد.خسررو  هم باورشران   دونیبا او همراه شد.خسرو و فر دیخند یم

 یفاصرله اِر   یبر  دونیر فر! « ؟یکن یچاخان م نقدریچرا ا وانیک»گفت:

ح  بره   وانیک...« یاگر دروغ گفته باش وانیک»را گرفت گفت: حرف او

اگر دروغ گفته باشم؟! اگرر دورغ گفتره باشرم چره     :» زد  ادیجانب فر

سر بزرگ  را چرون آفتراب ارسرت براال      دونیفر!« ؟یخور یم یهگُ

و چرون خرروس شراخ و شرانه     « کنم. ینت را ااره مکو»گرفت گفت:

حررف نرزن   »زد ترا کنرار برود.گفرت:    یدسرت  دونیر ااشا بره فر  .دیکش

  یهمره شرتابزده بره سرو     «!دیر گو یچاره راست مر  یب دیشا !دونیفر

 یاما همه اش جرد  دونیروان شدند.در راه فر وانیک یخانه  ی لهیفو

 داشت. یتهاجم ی افهیو ق

 یکیصردا و در ترار   یفشار دادند.گنجشک ها بر  را لهیدر فو یآرام به

گم شده بودند.داخل شدند.چند گنجشک جابجا شد.خسرو خنده اش 

او  ی هیر کدا  به کنا سیه« بچه ها هزار گنجشک ار زدند.»گفت: دیترک

.« اور یتا فانوس ب دیباش نجایا»اعتماد به نفس گفت: با وانی.کدندینخند
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ااشرا   فانوس روشن آورده بود. دو نداد برگشت. یولف با شتاب رفت.

همه چشمشران   داد باال برد. یکه قدش راه م ییرا گرفت و تا جا یکی

 سر شوق  آمدند. افتاد. لهیفو یبزرگ گنجشک در گوشه  یبه دسته 

هرم   گرر یفرانوس د  رو شرد.  آبرومند و ار وانیک گریبه بعد د نجایاز ا

هرا را   نیر چطرور ا :»فرت فاقت گ ینشان داد.خسرو ب یبزرگ یدسته 

صراحب گنجشرک هرا     ییرفت.گو وانیک یهمه به سو نگاه «م؟یریبگ

تکران   یگنراه  یبه نشان بر  یراه گرفتنشان را هم بداند.سر ستیبا یم

 دیر دانم.من بدامشان انداختم االن شما عرضره دار  یمن نم »داد گفت:

را  لره یکوچرک فو  یانجرره   یااشا با تبسم.« »مشانیریبگ دیکمک کن

بلره  »حوصله گفرت:  یب وانیک« شود؟ ین انجره باز مآ»گفت: ردنگاه ک

 یدار  ولر » «؟یدار یریگیتور ماه وانیک» «م؟یشود.تا چکار کن یباز م

چرا حررف  »ده گفت:ز رو شتابخس«خسرو انتر برد ااره اش کرد. نیا

 تیر اسرر عمو  یحرامزاده ! من سالم اس داد .داده بود یزن یمفت م

 دونیر فر« ب ، اراره شرده برود.   آ ریر ز رختد ی شهیانداخته بود به ر

.« اوریبرو زود تورت را ب»ااشا گفت کرد. یساکت فقط به آن ها نگاه م

         یریگیبرا ترور مراه   »زبران براز کررد.    دونیر فر قرقرکنران رفرت.   وانیک

 میکنر  یکمک م همه دون،یبله فر« »ااشا؟ یریگنجشک بگ یخواه یم

 لهیفو رونیرا از ب تورااشا  تور آورد. وانیک.« میریگ یها را م نیتما  ا

نفرر هرم    کی میریگ یسه نفر تور را م»مقابل انجره نگاه داشت گفت:

فرانوس   نجرا یا دیر دهرد. با  یمر   یکند و آن ها را ک یانجره را باز م

سرخوشانه داوفلب شد داخرل   وانیک.« ندیایتا به فرف نور ب میبگذار
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زبران   گرفتند. قهیگنجشک ها را در چند دق یروش همه  نیبه ا باشد.

نرور   الشران یبره خ  .دنرد یار یبسته ها هراسان به فرف نور فانوس مر 

  یریگیمحکرم ترور مراه    یرشته ها انیاست . اما در م ییآفتاب و رها

راند انجره را بست. بچه هرا از   رونیهمه را ب وانیآمدند . ک یگرفتار م

سپس در آن  تما  کمک دادند تا جمد شود. یاریهر فرف تور با هوش

آوردند  یم رونشانیچنگ زده و ب نینازن یبه ارنده ها دندبر یدست م

از هرکدا  شان چند قطره خون بر  . کندند یدرنگ م یو سر شان را ب

 . شد یدست بچه ها تف م

 یگذاشتند وقت یاوست گنجشک ها را کنده و در تشت م اقیاشت با   

نسرت در  دا یخوش نم سیه نکرد. یکار بودند دلفان کمک نیمشغول ا

به دفعات کنار مادرش رفت و حرال  را   شود. کیخشونت آن ها شر

ار کرد به اتاق بچه ها  یمنقل بزرگ یداغ بخار یشد.از زغال ها ایجو

بره   تند باد بود. رونیب کباب کنند. گنجشکبرد تا هم گرمشان کند هم 

براد ، شرب    زیر انگ جران یه یصردا  زد. ینره مر  بسته تَ یدرو انجره ها

ترر شردند.دلفان    کیر همه به منقرل نزد  بود. دهیغرور بخش را یزمستان

 زیر به چشرمان بررهم مرادرش ن    ختیر ز یه یبلند شد رفت در بخار

کوتراه   یدر سکوت به خواب رفته بود.از همان خواب ها کرد. ینگاه

 یخوشر  یایر رو در ایر داد .  یباد گوش م یانگار به صدا. شمادرانه ا

شرغول نشرخوار گوشرت نرازک     به اتاق بازگشت همه م کرد. یم ریس

 فیر ظر یاستخوان ها ی.وقتدید وانیگنجشک بودند.آن ها را چون ح

بره نظررش    شرتر یکردنرد ب  یخود له مر  یدندان ها ریگنجشک ها را ز
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آمدند.درسرت ماننرد چنرد گوسرفند مشرغول خروردن از        یمر  وانیح

دلفان همه اش  یرو یکجا م»تعارف کرد: وبا دهان ار به ا وانیآخور.ک

           خسرررو مارشررکم دارد همرره را   نیررا بخررور، ایررب !یرو یمرر رونیررب

خرور  .   یمرن گنجشرک نمر   « » مانرد!  ینمر  تیبرا یزیچ خورد. یم

شراب » خسرو گفت : « !دیزیشراب بر میبرا  ؟دیشده ا یقکدامتان سا

 ی دهخنر  دونیفر«  . میده یشراب نم یبا گنجشک است . اگر نخور

« اسرت.  یخوب یمزه  رود. یت ماز کفَبخور دلفان »کرد گفت: ینینازن

خرورد . ارس    ینمر  ،خور  ینم دیدلفان بگو .دیحرف نزن»ااشا گفت:

« شراب. دلفان، ایب »سپس رو به دلفان ادامه داد:.« دیلق  را تنگ نکنخُ

.همه کاسره  نطوریهم زیرا ن گرانیجا  د ار کرد مقابل  گذاشت. یجام

      زد گفرت:  یااشرا لبخنرد  آمرد رو بره    فی.دلفان سر کدندیزدند و نوش

دسرت خرودت   »ادب گفت: تیااشا با رعا« شده است! یشراب خوب »

دسرت  »زد گفرت:  یحیبازهم لبخند مل دونیفر« نوش جان! بود دلفان.

 نوش جان.»ااشا بازهم گفت:« است. یشراب خوب یلیتان درد نکند.خ

 گفتنرد،  یمر  یو سخن شد.از هر در دنیسرشان گر  نوش «نوش جان!

        ا برره دل شررراب امرر یکردنررد.گرما یبررار هررم مرر هیرر.کنادندیندخ یمرر

 .  همه شان مهر داده بود

 سماور را خراموش کررد.   .دیبه صورت  کش یدست سر باال گرفت.    

 سیهنروز هر   نظر دوخت. یسنگ سیدر همان حال نگاه چرخاند به تند

 یتتوانسر  یمر  یشد یم  یاما اگر دق بود. افتهین یا یقابل معرف تیهو

اش را کره   رفرت ارالتو   شود. یآدم یقرار است مجسمه  یبزن حدس
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بره ااشرا    دیبا»با خود گفت: دیبود برداشت اوش واریبه د یخیم زانیآو

   خرود سربب    نیآمرد و همر   یگشاد مر  یاالتو به تن  کم« بزنم. یسر

شکسته با گس  ی نهیچند وجب آ نشان دهد. رتریشد سست تر و ا یم

از  .خرت یآو یکه االتو به آن م یخیم انکنار هم د.بو چسبانده واریبه د

 نا مرتب و کم نور. روح و خموش بود. یزد. ب دیکارگاه را د نهینگاه آ

خراک   زیر همره چ  کراره و برر   مهین سیتند ن،یکارش اخ  زم لیوسا

کره صراحب     یکارگاه ایمانست.  یکهنه م یانبار کینشسته بود. به 

خودش  یرفت رخسار فرسوده تر  کینزد  مرده باشد.  یمدت ها ا

 یدرشرت و صرورت گررد    یچشرم هرا   یدر بچگر  را هم نگاه کررد. 

 دید شاداب داشت. یرخسار برجسته و یگونه ها داشت.دماغ موزون،

 یو شکسرت هرا   نیکنار چشمان  چروک افتاده و صورت  ار از چر 

نشسته و گونره   یدیسر و صورت  به سف یموها دار شده است. هیسا

بره راه   دیاز عم  وجود کشر  یشده بود. آه ریا ست.فرو رفته ا  یها

آرا   شران  یروح ار یقردر  دیشا کند داریخواست ااشا را د یم افتاد.

مرتبره حرس عرذاب     کی شد خبر از او نداشت. یم یچند روز .ردیگ

 یآسمان باال« من چرا از احوال ااشا غافل شد !»وجدان به دل  افتاد:

 اهیسر  شد. یاندود م ریدور ق یهابود اما در اف   یالجورد یسرش آب

برود.   ی  دارراکد و دَ یهوا کرد. یتردد نم یآدم سی. در کوچه هاهیس

آن سرر   یاهیسر  نبرود.  شران یدایارنرده هرا ا   آن ته دل  سرد شد. کی

  یآمد.بره قرد  هرا    یترر مر   کیهر لحظه نزد آسمان به حرکت افتاد.

 مت جلرو به سر  یچون سطح متحرک  یاا ریز نیزم داد. شتریشتاب ب
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االتو در آورد بره   بیشد.دست از ج یاار م یاو ب یرفت و گا  ها یم

غلبره کند.رعرد خروف     نیافتاد تا بر حرکرت شرگفت آور زمر    دنیدو

 البرربرره دن یبرقرر سیآمررد.اما هرر دیررآسررمان اد یاهیدر سرر یزیررانگ

ااشرا   یشده و خانره   کینزد گرینداشت.مقابل نگاه  تار شد.حال د

حظره سره نفرر    ل نیبودند.در هم ستادهیدر ا یچند نفر جلو .دید یرا م

آورده و شرتاب زده از خانره دور    رونیر ااشا را دراز افتاده برر نعر  ب  

آن ها رفتند.اضطراب گرفت  یبودند در ا ستادهیهم که ا یکسان کردند.

 شرتر یخرود را ب  دنیر با تما  توان سرعت دو و ضربان قلب  باال رفت.

    . نمرود  یمر  دهیر فا یکررد بر   یش مر هرچه تال کرد.اما از آنها دور بود.

 ،ی،آهرااااا  یآهرااااا »بزند: ادیناچار شد فر آن ها برسد. هتوانست ب ینم

    ااشرا را کجرا    !دیر صربر کن  !کرنم ی.خواه  مدیر صبر کن یااشااااا،آهااااا

او چنران   یهرا  ادیر کررد و فر  یگریآسمان رعد بزرگ د!...« د؟یبر یم

گرفت.دل   ینفس ستادیا .دیرس یخفه شد که به گوش خودش هم نم

بود ااشا  دهیبا چشمان خود د .ردیخواست همان جا دراز بکشد بم یم

ااشرا را کجرا   »بره دل گفرت:   حال بر نع  خوابانده برده بودند. یرا ب

چشمان  ار اشرک شرد.    یکاسه « شو ! کیچرا نتوانستم نزد بردند؟!

   گرفرت و    یار  یگرر ید یآسرمان سرو   یاهیسر  به راه  ادامره داد. 

.آرا  و دیر جنب ینمر  گرر ید  یاا ریز نیروشن تر گشت. زم کوچه ها

  یمعمرول  یبا فاصله  .دیشد.در را کوب کیااشا نزد یبه خانه  متفکرانه

را گرفرت   .دست اوستیآمد چشم  که به دلفان افتاد گر رونیااشا ب

   شرد.دلفان مرات و   کیر مرتبره تار  کیراهرو  .در را بست.دیداخل کش



 مرگ همسایه /  025

              ااشررا همرران فررور   مانررد. رهیرراو خ سیان خررکررال  برره چشررم  یبرر

  یو لرزان بر گونه هرا  شاندرشت اشک درخ یدانه ها .ستیگر یم

داخل رفت برا   خودش جلوتر« دلفان ااشا مرده است.».گفت:دیسُر یم

دراز  منینشر  یرا فراخواند.داخل شد.ااشرا گوشره    دست او یاشاره 

 نمرده است! نه نه !»بود. دهیوابخود گرفته و آرا  خ یرو ییاتو دهیکش

 نگراه  کن.نفرس    کیر مرده است دلفان، بررو نزد « »در خواب است!

رفت.کنارش   یهوش و حواس  را گرد آورد چند گا  ا« کشد. ینم

 یهرم تبسرم   بر لب داشرت.او  یشد.خنده ا  ینشست در صورت  دق

ماطرب و هراسران اترو را   . لحظه متوجه شد نفس ندارد کیاما  کرد.

            جنررب  بررود.  ی.سرررد و برر دیدسررت برره صررورت  کش   ار زد.کنرر

 . قفل شد زبان 

درسرت حررف دل مررا     .یزد یخوب اری! حرف بس بر تو ااشا نیآفر» 

مررد    !گفتری که تو  نیهم قنیدق ناراحت هستم. نیمن هم از ا. یگفت

 شرده انرد.   الیخ یو ب تیاهم ینامرد شده اند.به مرگ هم نوع خود ب

مرد  دفاع  یکه از حقوق همه  یحال در ،یراننده تاکس کی یچرا وقت

مررد    ، خرودش را گذاشرت   نیریشر  جران کرده و به نشان اعترراض  

 گرر یآن ها بدون شک دوست داشتند چند نفر د دل نسوزاندند!  یبرا

گراه   سیامرا هر   ت بررود. لر دو یآبرو رتشیرا بسوزانند تا ب نهم خودشا

 شره یهم گذاشرتند.  ین افراد نمآ یلحظه جا کی یخودشان را حتا برا

 یافرتم.آن شرب کره دربراره      یمر  تیر اه حررف  ادیاست.االن  نیهم

.تو یبراهوش هسرت   یلر یااشرا ترو خ   .یزد یجنگ حرف م اندهانفرم
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        نیمر  یجنرگ رزمنرده هرا را رو    یفرمانرده هرا   . یگفتر  یدرست مر 

گرذرد   یهمه سال از جنگ م نیرفتند.ا یفرستادند اما خودشان نم یم

 . رفته و کشته شده باشرد  نیم یجنگ رو یفرمانده  میا دهینشن هنوز

هرم کره کشرته     یی.آن هرا هم هسرتند ن ها زنده برگشتند و هنوز آاکشر 

 .نیم دانیبه دور از م یعنیرفتند. نیخود از ب یشدند در است فرمانده

 یفرمانده ها هم کسان نیکه بدون شک ب میالز  است بگو انیم نیا در

 . کردند رانیخاک ا یجان فدا یداشتند و به راست ریدل ش کهبودند 

-دنر یگو یکه مر  ییآن ها د  هاست.آرحم  یدل ب نیمن با هم مشکل

در  گرران یکه رنج  د ییآن ها . هیهمسا یبرا یخوب است ول مرگ

    نیکرنم همره چنر    یار  نگراه مر  دافکند. ینم یدلشان حس بشر دوست

هررکس   ه بدخواه شده اند.هم گرفته تا درشت. زیاز مسائل ر شده اند.

   یدسرت بره هرکرار    یشرادمان  نیا یخود است و برا یبه فکر شادمان

خروردن   نیزمر  یبررا  کنرد.  یمر  مرال یح  همنوع خرود را اا  زند. یم

 .دارد.. یرقابت باشرد گرا  برر مر     انشانیکه م یدوست خود در موارد

 ایر  یه باشد.خودارسرت تتوانرد داشر   یم یچه نام یماریب نیدانم ا ینم

ااشرا   «شرود.  یمر  رترر یبره روز فراگ  هرچه هسرت روز  .ی زیست گرید

 را   برود و قلرب اراک    دهیر با او هم عق .دیفهم یا خوب مر سخنان او

 یبرا یتلخ یفقط زندگ یافکار نیدانست با چن یم کیاما ن ستود. یم

 ق یخواسرت رفر   ینمر  سیه سوخت. یدل  م خودش ساخته است.

 سیحترا سرخنان  هر    ست افکار ودان یم محال شود. یآرزوها یقربان

دلفران  »  :گفرت  دیکش یآه نخواهد داشت. تیبشر ماریب کریبر ا یاار
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   براهم   .میر براهم برزرگ شرده ا    یکرودک  ؟ازیدار یدوسرت مر  مررا   تو

    دلفران   «؟یخرواه یمررا م  یترو آرامر  و آسرودگ    ایر .آمریخافره ها دا

 شرد.  چهره اش دگرگرون  از او نداشت. یارسش نیگاه انتظار چن سیه

بره   یجرد  ی افره یق. شرد  بسته ای طیوارد مح باز یفاا کیانگار از 

من  معلو  است دوستت دار ! !ااشا؟ ییگو یچه م»خود گرفت گفت:

 تواسررت. یشررگیهم یمررن شررادکام یآرزو نرردار ! یاز تررو کسرر ریررغ

  نیر اس به خرافر مرن هرم کره شرده دسرت از ا      » «ست؟یمنظورت چ

روح مرررا هررم عررذاب   یهسررت نجررایهروقررت ا هررا بررردار! شررهیاند

             نفررس یبررا سررگ مرگرر  .مینرردار یصرراف ی.خودمان زنرردگهیدیررم

  اری  ز یا  ه یجهنم یآت  زندگ هحرف ها ب نیتوهم با ا .میکش یم

  خرودت   بره فکرر مرن براش.     یستیاگر به فکر روان خودت ن .یکن یم

 دسرت برردار.   است. دهیفا یا  اما ب دهیهم عق تیبا حرف ها یدان یم

براهم شرراکت    میتروان  یما م .میبه فکر خودمان باش ایب م،یشاد باش ایب

سرشرار از   یدلفران برا نگراه   .« میانرداز یراه ب یکار نان و آب دار میکن

.مرن  یتو ح  دار ز یدوست عز»گفت: شد  یعاففه در چشمان او دق

آزار  و افکار آرامت در مصاحبت  یرا م خافر تو میآ یم نجایهرگاه ا

 برزرگ   براهم  م،یر سال باهم بروده ا  یسال ها .گردد یم شانیبا من ار

جرز   ریاخ یسال ها نیندار  ا دی.ترد میو خافره ها باهم دار میشده ا

دانم به خافر گذشته ها است کره   یم نساخته ا . تیبرا یزیچ یاننگر

 ریر مرا ز گریها د شهیاند نی.اما ایکن یرا تحمل م میها یفکر شانیار

 یمرار یب رمررد یمرن اکنرون ا   کرده است. یفشار خود شکسته و متالش
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نردار .تو   لبه گرا  گذاشرتن در گرذرگاه کسرب مرا      لیم سیه شده ا .

ندار  نگرران حرالم    دیشو .ترد یم تسبب عذاب من ،ییگو یراست م

 گرر ید ایر ا درمان کرنم  رخود   ایدهم  یخافر قول م نیبه هم .یهست

« تنهرا مرن؟!  » «یشاد باش یتوان یاس االن م .میاین دارتیبه د چگاهیه

سخنان   یه آسانب شهیهم بود. حیصر نااشا با او کامل« ما یهردو نه،»

تما  شررم    یگگرفت اما با آسود یدر دل شرم  م کرد. یرا نقد م

 ینیگذاشت.سخنان او غم سرنگ  ییبلند شد رفت چا کرد. یرا انهان م

در چنرد   کررد.  یاما تظاهر بره آرامر  مر    رمردی.اانداختبر دل دلفان 

تختره   یفقط مشغول براز  نکردند. ییگفتگو سیکه آن جا بود ه یساعت

تِ تِ تِ   یصدا .ختندیر یاس مت یندینرد بودند.در سکوت ناخوشا

با  خانه را گرفته بود. یچوب سراسر فاا یها بر صاف فاستِ  افتادن 

مارطرب شررد   یااشرا قرردر  دلفران برخواسررت.  ، یشردن برراز  انیر اا

 دینه برادر با« »شب را بمان. برادر، نیبنش دلفان؟! یرو یکجا م»گفت:

 دیر لرز یاش م نهیس وندلفان در «دار .سپاس از لطفت. ییبرو  کارها

 نیترر  یبرود ومعمرول   یااشا اما رفترارش معمرول   داشت. هیو حال گر

ااشا تا کارگاه  یخانه  ریاش کرد. مس یشگیهم  یرا با رف یخداحافظ

 ریر به وجود ا یناشناس یاراده  .دیچون گاو جنون زده دو را ر  کرده،

 . داد یم دنیاو توان دو

تر   آکرد.کارگراه   یو مقال مرد  روح آد  را ماطرب م لیق یصدا  

داد  یبره خرود رنجر  نمر     چکسید  هر آآن همه  انیدر م گرفته بود.

در  یا جره ین ها نتآ. نگاه کردندیهمه نگاه م .ندیکند آت  فرونش یکار
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 یآورد و داشرته هرا   یهمه جرا در مر  از  سر انهیت  وحشآبر نداشت.

ابرزار   ییندار  .چند تا یزیمن که چ»با خود گفت: شد. یدلفان دود م

         نررد ک زشیرراگرکارگرراه بسرروزد و ر امررا نرره، سررنگ اسررت. یو قطعررات

همره   .دیرسر  تیر افکار بود که به جمع نیدر هم« شو ! یخانمان م یب

 ، در مرات   ی شره یشکوچرک   یله از گُ برود. کیراه بازکردند تا نزد

 یترراژد  انیسران تماشراچ  هرم ب  او .دیر د می شرد  فقط آت  شتابان را

 گرید»در دل گفت: نظر بست.  یصحنه عقب رفت و به سوختن سرا

 ییجرا  سیتروانم بررو .ه   یااشرا هرم نمر    ی به خانه خانمان شد . یب

 دیر د یوقتر  .دیگرفرت کره بره کارگراه رسر      یداشت بغا  م «ندار .

سرپس   کررد.  یو تبسرم  دیکشر  یقر یت نفس عمسراناه  سالمت اس

 یکیبزرگ و تار ورکارگاه به نظرش گ انداخت وارد شد. دیشتابزده کل

 .بودند  کرده نیاس از مرگ کم ین عذاب هاآ یمد که در گوشه هاآ

 دیر نبا دیشر یهراسر  داد.اند  ییمرتبه در عمررش تنهرا   نینخست یبرا

از مالقرات   دیر اعمرر کند.ب  دیر هرم با  گریدست کم چند روز د .ردیبم

توانست آسوده خافر  یآنگاه م گذشت. یدوست  چند روز م نیخرآ

مرد  یاگر م .ندیبنش یدرست یخواست سخنان ااشا بر کرس ینم .ردیبم

که بارهرا ترذکر    چرا افتاد. ی  مارام  تمآشک ااشا وجدان  در  یب

خواسرت ااشرا    یدلر  نمر   سیه بردارد. یداده بود دست از فلسفه باف

خواست خرود   یم .دیینپا یریاش د یبدون او زندگ ق ید رفکن الیخ

خبرر   یاز احوال  ب دیآمرگ کند که او وجدان  درد  میتسل یرا زمان

کورمال کورمرال خرود را بره تخرت      رفت  یا یکیدر تار بوده است.
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ن افتاد و کنار سماور بره  آ یرو رونیهمانگونه با لباس ب رساند. یچوب

 افرت ی یوجردان  یب  یخواب ااشا را رف همیدر حالت ن خواب تن داد.

اما  توجه باشد. یخود ب یشگیهم  فیگ ررحتا به م ستیکه ناممکن ن

ااشرا مررد   »و بره دل گفرت:   دهرم ز  بعد تصورات خود را بر یا ظهلح

              سررخن  یبررا مررن برروده اسررت.او منطقرر   شررهیاسررت.او هم یبزرگرر

وجردان بردانم.او بره     یرا ب او دیمن نبا مشکل از من است. .دیگو یم

را دوسرت   او شره یهم یبررا  دیر اس با من چنان گفت.  یخافر آسا

امرا دلر     برود خسته « است. یااشا مرد خوب من است!  یاو رف بدار .

    یتوانسرت بره روسرتا    یگرفرت بخوابد.دوسرت داشرت مر     یآرا  نم

برا   ندیاش بازگردد و آن جا هر روز کنار قبر ادر و مادرش بنشر  یادر

  .دیر دل باز کند سخن بگون ها اَآ

بلنرد شرده و بررگ     یره هرا تَ یچیکنار باغچه نشسته بود و با ق مادر  

ترور دور   یبه فرز ماحک .ختیر یم یگرفت در ظرف یرب ها را متُ

آن را کنار زده بود تا راحت بتوانرد   . یشانه ها یباغچه افتاده بود رو

اش  یحالت فنرر  یاما تور خود به خود به واسطه  . کوتاه کند یسبز

 یبار سربز  کیهرچند روز  او باال رفته بود. یاجمد شده و از شانه ه

کوتاه شده روز  یتره ها شد. یتر م نیکرد و سفره شان رنگ یتاه موک

انردازه شران نظرم شروق      یکدسرت یگشت و  یم یبعد توکشان قهوه ا

     گرررد باغچرره ترور زده بودنررد تررا مرررغ و  داد. یبرره چشررم مر  یزیر انگ

     یاه ار گر وجرود گراه بره     نیبا ا ها را از جا نکنند. یها سبزخروس 

سر از آن داخرل در آورد   یبه فرز نامعلوم یطانیمد مرغ فرز و شآ یم
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 دیر ار یکرد و باال مر  یدر قد قد مقآن ؛  آمدن عاجز شود رونیو در ب

 او یعاقبت مادر صردا  شد. یخراب م  یچنگال ها ریها ز یکه سبز

 کیر نزد آورد. یمر  رون یر از اشت تور ب رسید یمو شتابان  دهیرا شن

ترور هرم    نیر که اسرر ! ا  ینیب یم« »مادر؟ یکن یم چکار»رفت گفت:

ل قدر شُ نیتا ا نیبه زم میکوب  کن خیدوباره م دیبا خراب شده است.

مراسرم عرزا لبراس مرترب بپوش.مراقرب       یرو یمر  یل نباشد.دارو وِ

چشررم !« »یمراقررب برراش نخنررد !یدهانررت برراش حرررف اضررافه نزنرر

متوجره   ین،کسر یرضچنان که از حا «رسد. یمادر.نگران نباش عقلم م

خان چرا گجر تو هم می دانی ااشا»سخن  نشود در گوش ااشا گفت:

      آد  برود.آد  هرا همره     نکره یا یبررا »جرواب داد:  هیر ااشا بره کنا « مرد؟

دق مرگ  -گفت یادر  م!« »؟ییگو یچه م دانم ااشا، یم» .«رندیم یم

برا حرکرت سرر بره     « ق کررد. خرودش دِ  یدست برادر زاده هرا  شد.از

آن که چشرمان  » اشاره کرد و ادامه داد: یورباغه اقچشم  یبرادرزاده 

گجرخان اسرت.خوب نگراه     یاز برادر زاده ها یکیدارد  یا دهیاف

 تلرخ  وهیر م یلر یخ ،ییگو یدرست م« »است! تلخ وهیچقدر م نیکن بب

کنرد   یاصول مر  تیدارد رعا .ستیقلبن عزادار ن داستیاست.روشن ا

بله اردر   « »اش کند. خفهخواسته است  یا  ادرت م دهیشن شرف. یب

   چراره هرگراه مشرکل داشرت بره       یبر  داشت. یگجرخان را دوست م

.« دیرسر  یکرس نمر   سیبه ه ان یز بود. یآمد.آد  خوب یما م یخانه 

 .  «روح  شاد! دانم. یبله، م»
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داغ و خشک بود.هوا چنان داغ بود کره   ابانیکرد ب یتا چشم کار م    

 زیر رنرگ هرچ  نیزم نیبازد  آتش ای آمد، یجنب  ذرات آن به چشم م

 دیمقابل نگاه آد  افتاده و ماند د یمات یارده  یرا مات کرده بود.انگار

اشت خرود انهران  کررده     گرما یا هینداشت.ال یشد.آسمان رنگ یم

 یکه دهان  از تشنگ دید یحال م یب یکرد آدم یهرکجا دقت م بود.

اوسررت  اهیهمرره سرر برراز بررود. دهیررچررون مرررغ گرمررا د یو گرسررنگ

رفتند.هرکه  یتفاوتشان راه م یزار دنبال مادران بنَ اریبس نبودند.کودکا

 کم اشرت داشرتند.   اریو بس یفرفر یلباس نداشت.کودکان مو دید یم

 لباس بره ترن نداشرتند.اما    زیاکشر بزرگ ساالن هم فاس بودند.زن ها ن

          ن هررا را آ یتنرره  نییشررورت اررا یجررا میضررخ یاارچرره  یارراره ا

نوک برزرگ داشرتند و سراسرر     اشکل ب یهرم یاستان ها اوشاند. یم

دراز شده  یتا چشمشان به او افتاد همه با دست ها بدنشان چرک بود.

ناچرار   نداشت. دنیبخش یبرا یزیچ .دندیوالتماس کنان به فرف  دو

بره   کررد.  نیاش را سرنگ  نهیگر  درون س یهوا ذارد.شد اا به فرار بگ

  یر نفرس عم  سرتاد ی.ادیکرس ند  سیسر برگردانرد هر   نفس نفس افتاد.

           نرروک  یزیررجررا جمررد شررده و برره چ کیررکررالغ  یدسررته ا گرفررت.

حررکت  بودنرد و بره     رینداد اما چون در مسر  هاه آنب یتیزدند.اهم یم

را نروک   یکوچک اریبس ی اسر بچه دید شد، کینزد راه  ادامه داد،

 طانیلعنت بر ش »با خود گفت:.  چند ماهه بود ینوزاد دیشا د.ننز یم

     امرا   کررد،   یرا کر  انکالغر « ؟!افتراده  نجرا یآد  اسرت.چرا ا  کیر  نیا

کشافت ها آن قردر   نیا»به دل گفت: گستاخ جنب نخوردند. یارنده ها
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« ترسرند.  ینماز آد  زنده هم  گرید که دنگوشت و خون آد  خورده ا

ور آن  نیر زورمندانره ا  زد. یبچه نوک مر  اهیس یاز آن ها به کله  یکی

 یخرال  یمنقار در کاسره   چشم چپ اورا درآورده بود. کرد. یورش م

گلولره    کیدر چشم جنازه چون شرل  وکتکوب   ی.صدادیکوب یآن م

 . بود زیهراس انگ

 یهرا  ابانیخ ،.غروب گاه بود دیوز یم یزیو شوق انگ میمال مینس    

 یگفت جا یدر درون  م یبیبودند.حس غر اهویه یشهر خلوت و ب

به  بود. اریدر و انجره ها بس مده است.خانه ها به هم فشرده،آ یناشناس

از  یوجرود امرا اارر    نیر با ا باشد. یتیمد شهر شلوغ و ارجمعآنظرش 

 گذشت. یرفت.از کنار در باز خانه ا یشتابزده م اریاخت یب مرد  نبود.

داشرت کره از    یاریدار بسر  بیش یدون نگاه کردن متوجه شد اله هاب

دو گرا  فاصرله گرفرت ناگهران      شده بودند. ریرو سراز ادهیداخل به ا

 یغلرت خروردن آدمر     یفاصله صردا  یب شد. دادین جا داد و بآ دیشن

 .سرتاد یهرراس گرفت.کنجکاوانره ا   یمرد.کم آاله ها به گوشر    یرو

گفت.بره فررف    ینمر  سیفرف هر  اد.د یدشنا  م رگید یبه کس یمرد

 یدر الره   انیر عر مهیبا بدن ن یزن جوان دیمرتبه د کیخانه بازگشت 

د. ز یبره او لگرد مر    ی.مرد چراق اسرت اشت در افتراده   درست ،یآخر

مررد برا    « ! رونیر برو ب ! کشافت رونیبرو ب»شلوار به تن نداشت گفت:

ص بره  درنگ صورت متشخ یب، حالت برافروخته چشم  به او افتاد 

کنرد   یبخواهد از عابر ناشناس دادخواه ییخود گرفت و چنان که گو

      شررف   یبر  دارد! سیفلیزن سر  نیر نگراه کرن ا   ایر آقا ب»عاجزانه گفت:
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 سبب خشرونت  انِیسپس به خافر ب .«ندخواست مراهم بدبخت ک یم

 ادیر شده و ح  به جانبانره رو بره زن فر   شتریخافرش ب نانیافم  خود

نگفت.بلنرد شرد.بلوز    سیزن ال  ترا کرا  هر   «  !! رونیبگفتم برو :»دیشک

بود.دمراغ   برا یرفت.ز رونیر ب انیعر مهیبا همان بدن ن در دست، یقرمز

 . تداشر  دهیکشر  ، برجسرته اش  یخوش تراش و به تناسب لرب هرا  

 یابرر آمرده و اوسرت سربزه      یاشک بود.گونره هرا   سیچشمان  خ

 یش فر  و فنجران خو ییها نهیس . رخسارش را کامل کرده بود ییبایز

استان سمت چپ   یاما چند انگشت باال شد. یاو م تیجذاب یادامه 

ذوق  یکرده بودنرد کره ترو    زرنگ سر با یمانندِ صورت لیدو زخم زگ

 .خرت یر یاش بر شرانه هرا مر    ییخرما یسر راه رفتن موها .زدید  مآ

که در خود داشت  یبا تما  اندوه  یشد رقص گا  ها یدور م یوقت

مررد چراق رو    کرد. یم ریتصو ییو دلربا یمعل  آسمان یشته فر را او

متفکرانه بره رفرتن    نشان داد و در خانه برهم نشست. یبه دلفان تبسم

ن زچره   ایاسرت؟خدا  یچه درد گرید سیفلیس»ت:فدر دل گ ادامه داد.

کره   دیر لخرت د  ید  هرا آاز  یلیچند اا جلوتر صف فو « بود! ییبایز

اشت  یو به نقطه  ستادهی.در سکوت ادندوب ستادهیحال ا یهمه شان ب

و  زیر ر یبدنشان زخم ها یرو کردند. یسر نفر جلوتر از خود نگاه م

لرت  آرنگ بود.چنرد نفرر از مررد هرا      یبه صورت لیدرشتِ سرخ متما

افتراده   یزن و مرد در هرم قراف   شان ور  کرده و زخم داشت. یتناسل

 رگیکرردیهررم برره  یترروجه سیهرر .برراسل یهمرره لخررت برر  بودنررد.

کرس   سیافتراده برود و هر    فررو  کی.سکوت مرض آلود و دردناداشتندن
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 ت،رفر   ی.در جهت حرکرت آن هرا ار   دیگشود سخن بگو یدهان نم

و دند ش یداخل م یکی یکی بود. درمانگاه. دیرفت تا به سر صف رس

کره   یکسان انیاز م کرد. یم  ین ها واکسن تزرآچند ازشک جوان به 

بره   یو چانه گرم انسالیم رده بودند ممدآ رونیواکسن شان را زده و ب

مخافرب   یب سرو گردن کوتاه قد تر از دلفان بود. کی .شد  کیاو نزد

 دلفران  «؟یسرت یترو مبرتال ن  »که رفت گفت: او کیدزد اما نز یحرف م

خرانم براز    چرا؟!» باال آورد. سرش را به نشان گفتن نه، ماطرب شد.

اوهرم دنبرال     ج کرد.ک ریمس « !یشو نهیبهتر است واکس یول ؟یستین

 ییکرا ی! آمریلعنتر  باتوهسرتم  ؟یحررف بزنر   یزبان ندار »گفت: ترف

مررن » !«دیرررا برردبخت کرد مررا یلعنترر یهررا ییکررایشررما آمر !؟یهسررت

آه نره نره دروغ   .« »رانیاز ا!« »؟یاس از کجا آمده ا!« »ستمین ییکایآمر

 .گذارنرد  یجهنم اا نمر  نیمرد  اارس به ا !یستین یرانیتو ا !ییگو یم

ش کرور  یبراره  را دارنرد.من در  بشرر تمردن   نیرت یمیقد رانیمرد  ا

را بردبخت   ها مرا  ییکایآمر ،یرانینگاه کن ا دانم. یم ییها زیبزرگ چ

 کردند.کشور ما آلوده است. سیفلین ها گواتماال را آلوده به سآ کردند.

« جرا بررو!   نیر از ا یرانیا جا برو! نیاز ا برو، ! برو،؟یچه آمده ا یبرا

دسررت  بررا  دود.ز یحرررف مرر شررهیاند یرا گرفررت.ب  یض گلرروبغرر

 .برسرد اش بهتر به شنونده  هیمد تا شدت گالآ یم نییاا سخنان  باال

 ییآد  دانرا  سیهر »رفرت.  یمر  گرید یبه سو زد. یفور حرف م نیهم

.گواتماال دیر ایب نجرا یبره ا  دیر نبا ییآد  دانا سیه !دیایبه گواتماال ب دینبا

 یکرا یامر !دکر ماریمارا ب کایآمر !میشده ا ماریما ب یهمه  آلوده است.
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 ا دنبال کردر مات و مبهوت با نگاه او!...« تکاریجنا یکایآمر !تکاریجنا

   مررد    نیر بود ترا اوضراع ا   یجا م نیااشا ا دیبا »همانجا به دل گفت:

هردف  ادامره داد.از    یگرفت به رفتن ب نییسراا!« کندگناه را نگاه  یب

د کره همره   ید یشد.آد  ها را م یشلوغ ابانید خگذشت وار یکوچه ا

ن هرا  آاوست  یرو شدند. یلباس از تن در آورده اژمرده حال ظاهر م

 ی.عرده ا نیزنرگ چرک  یصرورت  یبرآمرده   یزخم هرا  همه زخم بود.

شرهر سراسرر    یهوا .شانیها نهیس یزخم به صورتشان افتاده و عده ا

ساختمان  ینیعقب نش به رفت. یم  یرو ا ادهیدر ا ماتم و مرض بود.

نشسرته   یاهیآسمان به س .ردینفس بگ یتا دم تاناه گرف دیرس یبزرگ

شد کره داشرت    یمرتبه متوجه مرد کی بود. کیتار مهیو آن جا هم ن

زد دسرت   یمرد لبخنرد  چشمشان درهم گره خورد. .دیکش یم گاریس

در ساختمان  ینور المپ روشن اتاق.« نجایا ایب  یرف » آورد گفت:  یا

آمرده    یمرد ار  دست داده بود. ییرا روشنا کیتار یفاا ۀمیمقابل ن

 یکرف دسرت  ارر شرده برود از زخرم هرا        در نور منتظر دلفان برود. 

به رسم ادب دست داد اما تما  تالش خود  .نیسرخ وخون یبرجسته 

 «؟یا بهیغر»دست او به سطح دست  برخورد نکنند. یرا کرد زخم ها

از » «کرنم.  یبلره بلره گمران مر    » «؟یسرالمت  هنوز ؟یتازه آمده ا« »بله»

همره را مبرتال کررده     سیفلیس نخواب! نجایا ینز سی! با هبروگواتماال 

مرد  متاسرف هسرتم.به نظرر     نیا یمن برا شده ؟ نطوریچرا ا« »است.

 یقیک عماُ «گرفته اند؟! سیفلیچرا همه س باشند. یمرد  خوب دیآ یم

بره او انرداخت    یشرم چ یسرر براال گرفت.گوشره     زد. گارشیبه سر 
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شرهر   نی! من هم اکنون وارد انم؟از کجا بدا نه.« »چرا؟ یدانینم»گفت:

« کرار را کررد؟   نی! چطور اکا؟یآمر» «کار را کرد. نیا کایآمر» «شده ا .

 ییکرا یتوسط ازشرکان و دانشرمندان آمر    یاز دوسال ا یماریب نیا»

  یزمرا آ سیسرفل  کرروب یم یخواستند. بر رو یم وارد گواتماال شد.

از شرهروندان   یتعداد یبه فور عمد کایمتحده آمر االتیکنند.دولت ا

وده کرد تا اارات آن را مطالعه کند و لآ سیفلیس کروبیجا را به م نیا

گسرترش   کرروب یم دینکشر  یفول رقم خورد. نیگواتماال چن یبدبخت

 ا کررد؟! ر کرار  نیچرا ا کایآمر.« »ینیب یم یشد که دار نیکرد و ا دایا

   وجردان   اسرت یس کردا  وجردان؟!  « »جدانشان کجا رفتره برود؟!  اس و

شک ندار   مدار حرا  زاده هستند. استیس یها د آبیشتر شناسد. یمن

 «زاده بروده انرد.  حرام بدبخت کردند نیکه مرد  گواتماال را چن یکسان

  یمرررد  خودشرران آزمررا یرا بررررو کررروبیآن کشافررت هررا چرررا م»

 یهرا حر  زنردگ    نیر ا یعنر ی نبودنرد؟! مررد  آد    نیا یعنی نکردند؟!

 نجرا یاز ا  یر رف یهر » !«دند؟کر نیادر و مادر ها چرا چن ینداشتند؟! ب

  منتقرل   یبرا ارتبراط جنسر    سیفلیس دور شو! نجایاز ا یتوان یتا م برو!

او در گفرتن سرخن     دیر تاک «بررو!  نشو. کینزد ینز سیبه ه شود. یم

 .ردیراه بگ اریاخت یباع  شد دلفان ب

سرر بره ترو     رفرت.  یبان خانه ها مر  هیسا زا رفت و دور شد.گ شتاب

بررود و زود  یکوترراه ابانیرا جلررب نکنررد.خ یتررا توجرره کسرر دیکشرر

گرداند.از شرهر دور  ربود.وحشت زده سرب کیتار کِیسرآمد.آسمان تار

ناگهان احساس کررد   بود. دهیرس یاز سکنه ا یخال یشده به محوفه 
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 مرردان  ادیر بره   یلحظره ا  یبررا  خرارش دارد.  یاش کمر  یآلت تناسل

  شرلوارش را   افتراد.آن هرا برر آلرت شران زخرم افتراده برود.         سیفلیس

در حدود  یاش زخم بزرگ یآلت تناسل یرو .دیکش نییوحشت زده اا

چشمان  ار  یکاسه  .دیخار یم یدرد نداشت فقط کم دو سانت بود.

مرن   ینشرد .خدا  کیر نزد ینز سیمن که به ه»به دل گفت: اشک شد.

نکررد .اس چررا مبرتال     یکینزد یزن سیمن که با ه گرفته ا ! سیفلیس

بند بند استخوان ها و ذره  سردرد هم سراغ  آمد.« خدا!!! یوا شد ؟!

مبرتال   سیفلیمن به س»ماطربانه گفت: .دیترس یاوست تن  م یذره 

 دایر درمانگاه را ا دیبرو  واکسن بزنم.درمانگاه کجا بود؟با دیبا شده ا .

 دینباشد چه؟! با بازمن اگر درمانگاه  یخدا یز باشد.واکنم.خداکند با

         شررتاب داشررت و اضررطراب داشررت. از راه رفترره بازگشررت.« برررو .

           منتقررل  یبررا ارتبرراط جنسرر سیفلیسرر -آن مرررد گفررت.»دیترسرر یمرر

 یارتبراط جنسر   یمن که با کسر  اس چرا من مبتال شده ا ؟! شود. یم

 تاز راه تمراس اوسر   سیفلیخدا س یوا  .اما به او دست داد نداشتم!

خوب فکر  دی!!! باینه نه آن مرد گفت با ارتباط جنس شود؟! یمنتقل م

 .«ندار  ادیا  خود  به  دهیخواب یبا زن دیکنم شا

کنرد   اریزن بس او دل سوزاند.آهسته آهسته اشت سرش راه افتاد. یبرا

 «د؟یر دخرانم شرما از الره هرا افتا    »شرد گفرت:   کیر نزد رفرت.  یراه م

هنوز بلوز قرمز رنگ  بود. کاش سیصورت  خ نگاه کرد. سربرگرداند

بود اما محکم مشت   یزیچ زین گرشیدر دست د نگ داشت.چَ را در

      چررا  »بلره گفرت.   آوردن سررش،  نییبرا ارا   شرد.  ینمر  دهید بسته بود.
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کانردو    کیر  مشت باز کرد. «؟یمبتال کن سیفلیه سباورا  یخواست یم

دسرت در   . جلو رفت بغل  گرفرت  . آن را نشان داددر دست داشت.

زن را کامررل لخررت کرررد  رفتنررد. یواریررد ی وشررهدسررت هررم برره گ

 نیمر زبرگشتند با دقت به  هردو «از دستم افتاد.» «  را بده.وکاند»گفت:

  . افتندیبود آن را ن دهیفا یچشم دوختند اما ب

 یاارر  سیهر  ه داد.به دل را دیترد نه. ایکرد  یکینداشت با او نزد ادی به

چررا   اس شهر کجا رفت؟!.»دید یم ابانیهمه جا را ب از درمانگاه نبود.

 یآد  هرا  یلعنت بر همره  »دچار وهم شده بود. «شد؟! ابانیهمه جا ب

 نیببر  مرد  را بدبخت کردند؟! نیچرا به خافر منافد خود ا !شرف یب

زرگ براهم بر   یاز کرودک  !یدوست دار .تو برادر  هسرت  را ااشا من تو

امرا   شرو ،  یخبر باشم نگرانرت مر   یروز از حالت ب اگرچند .میشده ا

دانشرمندان  ! تفاوت باشم یبزرگ ب ظلم نیتوانم نسبت به ا یچطور م

دسرت   یفقرط بررا   ، کرده اند ماریمرد  گواتماال را به عمد ب ییکایآمر

بوده اس چرا  تیاگر هدف خدمت به بشر .یدرمان یبه روش ها یابی

« هستند. فیآن ها کش مرد  خودشان انجا  نداده اند؟! یرا رو  یآزما

دست بردار « »دانم. یدانم ااشا م یم.« »یشده ا  یدلفان تو روان ار»

چره   یدهر  یااشا.چرا گوش نم دار یدست بر نم» «دست بردار! !دلفان

مبرتال کررده    سیفلیسر  کرروب یمرد  گواتماال را به م کایآمر !میگو یم

اس چررا سرخنان مررا     یدان یاگر م« »دانم. یمدانم دلفان  یم« »است!

 «داشرتند!  یا زهیکار زدند چه انگ نیکه دست به ا یزمان !؟یریاذ ینم

احسراس   کرا یآمر است دلفان. دهیفا یدار  اما ب مانیمن به سخنانت ا»
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« نبرود.  نینره چنر  « »کرار زد.  نیدست به ا یداشت وقت ریغرور و برت

 یبررا  یمرگ خوب است ولر  -ندآن ها در دل گفته ا« »اس چه بود؟»

تو » «سوزد. یم تیبشر یااشا دلم برا کردند. انتیآن ها خ  ! هیهمسا

 یفکرر  شران یدسرت از ار  خرودت بسروزد.   یینروا  یب یدلت برا دیبا

خرود را جسرتجو کررد     زیر م یازشک جوان هرچره کشروها   . «بردار.

واکسرن   ایر ب نبررو بعرد   هسرسرنگ تما  شرد »گفت: .افتیسرسرنگ ن

درمانگاه سرسرنگ  کیشود  یمگر م دکتر؟! یشود آقا یمگر م» «بزن!

بره   دیر با گرفتره ا .  سیلیمن سف دیبه من واکسن بزن دیبا نداشته باشد.

 برود.کم حررف    یا افره یدکتر مرد جوان و خوش ق .«یدزنبمن واکسن 

 یچشرمان کوچرک و خمرار    زد اما مهربان و خوش برخورد بود. یم

بررو آقرا سررنگ    »برود.  ختره یرسررش   یجلرو  یاز موها یداشت.کم

      سیفلیمرن سر   !دیر بره مرن واکسرن بزن    دیر با شرود!  یمگر مر  .«میندار

  یدستک  هرا  نشان داد، یتلخ یدکتر خنده !« ؟یمفه یم گرفته ا .

 فهمرم.  یبلره مر  »دستان  را رو به دلفان گرفت گفت: کف را درآورد،

 مرار یه بهمر  نجایا اااش یوا»بود. نیدستان  ار از زخم چرک «نطور؟یا

 ؟!بکنندا ر کار نیشد ا یچطور قلبشان راض کایشده اند.دانشمندان آمر

به فکرر   یستیاگر به فکر خودت ن» «ها فکر نکردند؟! امدیا نیچرا به ا

 باهم کار میتوان یم !یکن یم  یا ز یا  ه یجهنم یبه زندگ من باش.

!« یباش شاد یوانت یاالن م« ».دست بردار!میاندازیراه ب یب دارآنان و 

است  یچه سوال نیا» «؟یمرا دوست دار« »ما. ینه هردو« »تنها من؟!»

بره   ایر  کرنم یخرود  را اصرالح م   ایر معلو  است دوستت دار !  ااشا؟!
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گنراه   یمررد  بر   نیر توانم به وضد ا یااشا چطور م .میآ ینم دارتید

        هرا  آن کرار  چره  بره  ،ترو  توجره  عقرل،  بری  آد  آخر» . «توجه نکنم؟!

، ولی دست کم می توانم معترض باشم! هیس کار، هیس کار « »د؟!می آی

. آدمها همه قاتل شده اند. آسرانِ آسران    دنیا دست نامردها افتاده است

   آد  هرا ترالش   آسان آسران نره دلفران .    « »می برند.همدیگر را از بین 

یعنی در این مسیر رنرج مری برنرد و     می کنند همدیگر را از بین ببرند.

                 « بلرره درسررت مرری گررویی. امررا چرررا؟!   « » م مرری کننررد.هزینرره هرر

 .  «نمی دانم دلفان » 

احساس کرد هوا یک مرتبه خنک شرد. الرک چشرمان  بره لغرزش       

یک راست نگراه  در برجسرتگی هرای سرنگ      افتادند. چشم گشود.

یک آن دریافت کارگاه را با تمرا  وجرود دوسرت     تندیس گره خورد.

اگر به فکر خودت نیسرتی بره فکرر مرن     » سخن ااشا افتاددارد. به یاد 

بره دل  « باش !... به آت  زندگی جهنمری ا  هیرز  اری  مری کنری!...     

زار مانرده  از تما  هویت  همان ایرمرد نَ« من تنهای تنها هستم.» گفت:

بود که دایم غم ناراستی زمانه را مری خرورد. اناهگراهی جرز کارگراه      

کست و ترس مری کررد. خرود را مررد     نداشت. گاه به گاه احساس ش

بیمارِ بی اهمیتی می دانست. جهت افکرارش هرر لحظره از آسرودگی     

روان اری  شده بود. تنها کاری که داشت و بره او   رش می کرد.دورتَ

آرام  می بخشید، ایکر تراشی بود. کاری که در کارگاه کوچک خود 

 . و به دور از هرگونه هیاهویی انجا  می داد
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جهان  می گویند بیشتر از یک میلیارد نفر مرد  »و گفت:بغض در گل

ون کشورهایی چدر فقر مطل  زندگی میکنند.این درحالی است که 

خرج ساخت اسلحه و فشنگ می کنند. آمریکا ساالنه میلیارد ها دالر 

     ی آد  را سوراخ نمایند. فشنگ هایی که ساخته می شوند سینه 

  هایی که زندگی را دوست دارند. آد  هایی بدبخت و بی چاره. آد

همسر و فرزندانشان را دوست دارند. بوسه ی همسر به دلشان آرام  

 ب را می فهمند. کسانی که لذت خوردن خوراک های خو .می دهد

دوست دارند راه رفتن کودکان خود را ببینند و خنده های  بی تردید

دای ممتد   ص  تَآن ها سرشوقشان می آورد؛ اما بی خبرند از تَ

    دستگاه هایی که شبانه روز برای سینه ی آن ها فشنگ می سازند.

آن ها باید بمیرند. محکو  به مردن هستند. حتا اگر هیس گاه با صدای 

بلند سخن نگفته و هیس گاه سبب رنج  کسی نشده باشند. باید 

     بمیرند چون در سرزمینی زندگی می کنند که می تواند برای 

دیگری آسای  آفرین باشد. یا اینکه سرزمینشان را دولت های 

     حاکمان جنایتکار و خود ارست اداره می کنند. وای خدای من! 

  می گویند روزانه حدود بیست و انج هزار نفر در دنیا از گرسنگی 

می میرند و تعداد زیادی از آن ها کودکان هستند! بیست و انج هزار 

نج هزار نفر آد  از گرسنگی می میرند! نفر در روز! روزانه بیست و ا

بیان رقم  آسان است، اما بیست و انج هزار نفر آد  زنده در روز از 

گرسنگی می میرند! به خیالم اگر به هر کدا  از آن ها در روز یک کیلو 

نان گند  بدهند زنده خواهند ماند. یعنی سازمان های جهانی امداد 
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ار کیلو نان به خدمات خود اضافه نمی توانند روزانه بیست و انج هز

کنند؟! حتم دار  می توانند اما مشکل جای دیگری است. مشکل اینجا 

حالی می میرند؟ ها در چه . آن بی نوا است که بشر راه کج می رود

 .  «مردن بر اار گرسنگی چگونه اتفاق می افتد؟...

   . همه جا آد  های سیاه دیده می شد. چهره هایی مظلو  داشتند   

زاری بغل زن های بسیاری میانشان بود در حالی که بچه ی ریقونه ی نَ

داشتند. همه با دستان دراز کرده تقاضای نان می کردند. به هر فرف 

نگاه می کردی حاور داشتند. چشمان همه از شدت الغری صورت 

و صافی گونه ها برجسته شده بود. با این حال هیس جنبشی نداشتند. 

از اندن چشم در وجودشان نمانده بود. لک زدن و چرخدیگر توان ا

دهان همیشه باز و فک افتاده شان می شد فهمید هفته هاست چیزی 

نخورده اند. برخی از زن ها گاه گاه ناله سر می دادند. گویا کودکشان 

      با چشمان نیمه باز، همانطور که در بغل آن ها بوده و نگاهشان 

د. دسته دسته گرد هم آمده اما نسبت به می کرده است سرد شده بو

هم بی اهمیت بودند. چشمان نیمه باز نگاهی به دور می گرفتند. 

صورتشان خالی از نشان زندگی، فک های افتاده، زبانشان در دهان به 

سان بلوط خشک سوخته ای بود. بیشترشان توان بر خواستن نداشتند. 

شان  اهند کسی در کفِعاجزانه دست باال می آوردند. چنان که بخو

چیزی بگذارد. دست که باال می گرفتند توان بلند کردن سر برایشان 

نمانده بود. سر باال نمی گرفتند تا آد  رخسارشان را بیشتر ببیند و 

شان نماید. درست مانند معتادین به  متاار از حال نزارشان چیزی سهم
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ارند. حتا به مواد مخدر که قوای خود می بازند و توان ایستادن ند

مراتب وضد شان بدتر از آن ها بود. تما  نشانه های زندگی از 

وجودشان ار کشیده بود. گویی با خوردن هوای آزاد زنده بودند. در 

    آن ها زندگی در حد یک قطره هم دیده نمی شد. بچه ها گریه 

نمی کردند. ساکت و بی جان نگاه خود را بی هدف به نقافی وصله 

   به جنب  ها نیز توجه نمی کردند. صورت آن ها مانند می زدند. 

چسبانده بودند. هیزمی که در تکه ای هیز  بود که دو چشم به آن 

بود. دیواری دولت مردان اروتمند نیمه اش سوخته  شومینه ی

بدنشان خشک شده و  کودکانی که از شدت فقر و گرسنگی های ممتد

دو استخوان فشرده به  کون خشکیده و جای باسن باسن نداشتند.

اوست برایشان مانده بود. دنده هایشان داشت زور می زد از اوست 

بیرون بزند. قطر انتهای ران آن ها با مس اایشان مساوی می زد. از باال 

 یده بود.اشت چسبیکدست و صاف. شکم شان داخل رفته و به  تا مس

ن سنگینی گردن بسیار باریک داشتند. چنان که تصور می شد سر به آ

شان چنان بود اگر هر دلی آن جا بود و می دید تنگ  می کند. اوضاع

. اگر هم حاور داشت هیس کاری  می شد. خدا اما حاور نداشت

نمی کرد تا غروب شود و شمار مردگان به بیست و انج هزار نفر 

. عاجرانه دست دراز می کردند. حالشان اما چنان نزار بود که به  برسد

توانایی جویدن نان نر  هم نداشته و اگر در دهانشان  نظر می آمد

کلوچه ی فومن ایرانی هم بگذارند نتوانند آن را جویده و قورت 
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دهند. انگاری دست دراز می کردند تا مرگ را بگیرند و تمنایشان 

 . برای آن بود

شاید اگر امدادگرانی ایدا می شدند و آن ها را برده تحت مراقبت ویژه 

اس از یک ماه  ،. با تزری  سر  های تقویت کننده ی بدنمی گذاشتند

فتند. در میانشان هم کسانی تحت نظر بودن توان خوردن سوپ می یا

که هنوز ذره ای قوت داشتند. می توانستند کشان کشان راه بودند 

ها نیز از سخن گفتن شان فقط بروند و جلو آمده گدایی کنند. اما آن 

ن صدای بچه گربه مانده بود. درست ی نازک و سوزناکی چوناله 

مانند بچه گربه ناله می کردند. کسانی که ایرمرد بودند یا ایر زن هایی 

با سران خشکیده ، ناله ی نازکی از ته گلویشان در می آمد، تقاضای 

کمکم کنید! شما را » کمک می کردند. ناله شان بی تردید می گفت: 

 . ...«د بمیر ! کمکم کنید!کنید! نگذاریبه خدا قسم می دهم کمکم 

در جای دیگری دسته ای آد  ردیف نشسته بودند. زن هایی چند بچه 

همراه داشتند. یکی سه بچه، یکی چهار بچه و یکی دو بچه. ناگهان 

جمعیت جابه جا شد تا به منطقه ای دیگر نقل مکان کند. اما چند بچه 

ند. آن ها مرده مانده اآمد از مادرشان جدا افتاده و جا  به نظر می

ه و همان جا رهایشان کرده بودند. مادران توان حمل شان را نداشت

خدایا روزی بیست و انج هزار نفر آد  از  »آهی کشید گفت: . بودند

می خواست خدا را ببیند و « گرسنگی می میرد! خدا اس تو کجایی؟!

زنم. من باید خدا را ببینم با او حرف ب» با او حرف بزند. با خود گفت:

به او بگویم چرا این مرد  را عذاب می دهد؟! اگر خدا مهربان است 
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اس چرا برای حال این مرد  بدبخت کاری نمی کند؟! روزانه بیست و 

در مقابل کشورهای انج هزار نفر آد  بی گناه از گرسنگی می میرند. 

میلیاردها دالر خرج ساخت تفنگ و هواایمای دیگری هستند که 

این چه عدالتی است؟! لعنت بر این زندگی! لعنت بر  جنگی می کنند.

 .  « ت بر انسانیت! لعنت! لعنت! لعنت!! لعن وجدان آد  ها

. در جای جای آن چیزهایی سیاه به چشم  بیابان صاف و سوزانی بود

می خورد که ارندگان گردشان می چرخیدند. نزدیک که می رفتی 

ده بودند. کودکان و ایرزن متوجه می شدی آد  هستند. آد  هایی که مر

، در  ، ایر و جوان ، زن هایی که گرسنگی جانشان را گرفته بود. مرد

زیر آت  آفتاب جان داده بودند. بیشترشان اما کودک بودند. کودکانی 

خورها مرده بودند تا چشمانشان نصیب الش که چشم زیبا داشتند.

 . بودند ها با سماجت باالیی به آن ها چسبیده . الشخور گردد

زمین چون ساج داغ بود و اای آد  را می سوزاند. آفتاب آتشین هم 

دود از سنگ بلند می کرد. همه جا خشک بود. مرد  دهکده ها از 

گرسنگی و تشنگی هر روز می مردند. هزاران نفر گرد چاه خشک 

شده ای جمد می شدند. از آن گل شل باال می کشیدند تا صاف کنند 

 آد  راه کج » با خود گفت:رسنه و بدبخت بودند. و بنوشند. مرد  گ

روزانه بیست و انج هزار نفر از گرسنگی می میرند. یعنی .  می رود

          اگر روزی بیست و انج هزار اسب بمیرد باز چنین سکوت 

سازمان حفاظت از تردید ندار  ساکت نخواهند نشست!  می گیرند؟!

شکل آن ها اقدا  فوری می کند. حیوانات به میان می آید و در رفد م
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البته کارش اسندیده است. می خواهم بگویم ارزش جان آدمی از 

حیوان بسیار اایین تر است. جان آد  از مگس هم کم ارزش تر است! 

. کسانی هستند  فاصله ی فبقاتی میان مرد  دنیا از زمین تا ماه است

خوراک در رفاه کامل به سر می برند. روزی دویست دالر خرج 

  ی لوکس شب را به صبح گی شان می کنند، در خانه هانحیوان خا

گران قیمت ترین ماشین ها سوار می شوند. در حالی که می رسانند و 

        هزاران نفر از مرد  دنیا در گوشه ای دیگر به خافر گرسنگی 

را جان شیرین  خوش ی میرند. مگر چنین نیست که هر کس م

 ه زندگی کند یکی این فور بمیرد؟!یکی آن گوناست؟! اس چرا باید 

کجاست عدالت دنیا؟! کجاست عدالت خدا؟! کسانی هستند به قدری 

چاق و سنگین وزن می شوند که نمی توانند راه بروند. قدری که 

چند برابر آن خرج جراحی و  رج بزرگ شدن اندا  خود کرده اند،خ

 ی هم به آن ها برداشتن چربی های اضافه شکمشان می نماید. کس

بی شرف چرا زیاده روی می کنی؟! به جای ارخوری و  -نمی گوید 

بدبخت کردن خود چرا به نیازمندی کمک نمی کنی تا هم خل  را 

خوش آید هم این هیکل بی چاره ات . چرا زندگی ساده تری ای  

    نمی گیری بی شرف؟! روزی بیست و انج هزار نفر از گرسنگی 

ت بشر بلند ارواز آد  می فرستد بر سطح ماه گا  می میرند! آن وق

بردارد. هزینه های میلیاردی می کند تا فاا نوردی به مریخ بفرستد. 

  حدود صد سال است هر روز میلیاردها دالر هزینه می کند هیس 

زمین  نظر من کمک رسانی به آد  های زندۀنتیجه ای نگرفته است. به 
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ارد. دانشمندان خیال ارداز با فرضیه بیشتر از ارواز به فاا ضرورت د

   های تخمی تخیلی شان هر روز هزینه های گرانی روی دست 

تیجه ی مفیدی از کار خود دولت ها می گذارند بدون اینکه کمترین ن

تا وقتی مرد  زنده ی دنیا از گرسنگی می میرند چنین  بگیرند.

که هنوز به  آزمایشاتی بازی کودکانه و دور از عقل سلیم است. آدمی

درستی نمی تواند مرض سرما خوردگی را درمان کند، هنوز راهی 

       برای درمان سرفان نیافته است که در عمل موار باشد، هنوز 

سالم زندگی کند، هر روز در حال  نمی تواند به صورت اجتماعی و

شتن و ریختن خون همنوع خود است، می خواهد به مریخ برود آن ک

     ،  کند!!! دیگر بس است! دست بردارید! بی شرف هاجا سایه باز 

بی ادر ها! بی غیرت ها دست بردارید! حیوان های وحشی و درنده 

دست بردارید! از کشتن هم دست بردارید! از بی توجهی به درد 

     همنوع خود و درندگی دست بردارید! شما به چه ایمان دارید؟! 

از خیانت بردارید! شما به چه های جنایت کار دست  ای سیاستمدار

تان! می شاشم به  دینی ایمان دارید؟ من می شاشم به دین و آئین

معرفت و قلبتان! می شاشم به تما  دلبستگی هایتان! چرا نمی خواهید 

آد  شوید! دست از تظاهر بردارید! در سخنرانی ها همه اش به 

ید؟! یعنی و حقوق بشر اشاره می کنید. چرا دروغ می گوی وکراسیدم

کیلو نان بخشیدن به مرد  فقیر برایتان دشوار یست و انج هزارروزانه ب

است و اقتصاد کشورتان را به رکود می کشد؟! بیست و انج هزار کیلو 

های است چرا دست روی  نان! دو کامیون نان می شود. دروغ گو
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دست می گذارید تا این همه آد  به کا  مرگ روند. من آن هایی را 

ویم که حامی صلح هستند! آن کشورهایی که دستشان به جنایت می گ

آلوده نشده است. سیاست مدارهای جنگ آفرین را نمی گویم. آن ها 

الز  است ابتدا دست از آد  کشی بردارند. ای کسانی که حامی حقوق 

بشر و صلح هستید چرا جلوی مرگ مرد  فقیر را نمی گیرید؟! کدا  

عار می دهید؟! چرا مرد  دنیا به سمت حقوق بشر؟! اس چرا فقط ش

درنده بودن ر  کرده اند؟! چرا همدیگر را می کشند؟! لعنت بر ادر 

ناه کشور خود چرا مرد  بی گ ، ردن دراز جنایت کاراین بشار اسد گ

  را به قتل می رساند؟! آهای بشار اسد حرا  زاده با تو هستم! ای 

زار نفر از مرد  سوریه را قتل و انجاه ه حرا  زاده تو با چه منطقی صد

عا  کردی؟! آخر قلدری تا چه حد؟! در کجای تاریخ بشر یک رئیس 

جمهور صد و انجاه هزار نفر از مرد  کشور خود را کشته است فقط 

به سبب اینکه با دولت او مخالف بوده اند؟! چرا وقتی دیدی این همه 

م! وقتی دیدی مخالف داری کنار نکشیدی؟! ای تخم شیطان با تو هست

این همه آد  مخالف ریاست جمهوری ات هستند چطور شرمنده 

نشدی؟! چرا شر  نگرفتی کنار بکشی؟! ای بی شرف سوریه را با 

خاک صاف یکسان کردی! ای حرا  زاده چرا برای کشتن مرد  از 

بمب شیمیایی استفاده کردی؟! ای بی غیرت! ای تخم شیطان چرا 

از بمب شیمیایی استفاده کردی؟!  برای کشتن مرد  کشور خودت

لعنت بر ادرت! لعنت بر شیر مادرت! بی شرف آن همه کودک و آد  

بی گناه را چرا با بمب شیمیایی نابود کردی؟! آهای حرا  زاده با تو 
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هستم! حرا  زاده! تخم شیطان! صدایم به گوش هیچکس نمی رسد. 

دازد و هیس شاید بشار اسد هر شب به گاییدن زن های جنده می ار

توجهی به اعتراض های مرد  نشان نمی دهد. چرا که او را سیاست 

 .  «مدارهای جنایت کاری چون خودش حمایت می کنند.

نگاهی دوباره به مجسمه بست. نمی دانست آن سنگ باید تندیس     

ایسته ای می شناخت؟ خوب چه کسی شود. چه شخصیت بزرگ و ش

که صلح جهانی را حمایت کرده و  باید کسی باشد:»  گفت فکر کرد.

اما چه کسی چنین بوده است؟! راستی  ر ترویج آن کوشیده باشد.د

نیست. نام  از خافر   چند روزی می شود خبری از آن اسر جوان

ایی بود؟ آن همه اصرارش چه بود اس؟! آن همه اصرار رفت. آقای اای

ان ها همه که اینجا کنار  کار کند ، فکر کرد  هر روز می آید. جو

اینطور شده اند. می خواهند یک شبه تما  راه ها را فی کنند. آها 

، آقای بابائی! اما اسر خوبی بود. از آن ها که بدون  نام  یاد  آمد

حمایت دیگران وارد عرصه هنر می شوند. بی چاره چقدر هم گالیه 

نفس کشیده ای « ! امیدوار  در زندگی و هنر ایروز شود. به دل داشت

بلی، این مجسمه باید تندیس آد  بزرگی شود. کسی » رفت ادامه داد:گ

که معنای درست صلح جهانی را به دنیا آموخته باشد. از فردا ایوسته 

    کار می کنم تا هر چه زودتر آماده شود. من که به گفته ی ااشا، 

روان اری  شده ا . درست هم می گوید. باید تندیس ساخته شود تا 

وزها سر به خاک گذاشتم دست کم کار مفیدی کرده باشم. اگر همین ر

  .  « وای بر ما آد  های بی امر! عمرمان رفت هیس کاری نکردیم!
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هوا خنک بود. باد نرمی به در کارگاه می خورد و تکه ی االستیکی که 

دلفان جای شیشه به زواره ی در گس زده بود را بازی می داد. 

        پ ، دِپ می داد عقب و جلو االستیک با کوب  باد صدای دِ

رد داخل داد و کارگاه برای لحظه ای می رفت. باد بوی خوش خاک تُ

  . چون روستای ادری دلفان خوش هوا شد

ناگهان فنین شکافنده ی رعد لرزه ای بر دنیا انداخت. مادرش    

دلفان آسمان را « دلفان اسر  بیا داخل، بیا داخل بیرون نمان.» گفت:

می کرد. آفتاب یک مرتبه خاموش شد. نیمه ی زمین هنوز نور  نگاه

گر  خورشید را داشت. اما فرفی دیگر سایه گرفت. آسمان نیز چنین 

بود. درست دو قسمت. یک فرف روشن و صاف و فرفی دیگر 

ابرهای سنگین و هراسانی ر  کرده روی هم می افتادند. شتابان دست 

      ید را تنگ و تاریک تر به دست هم داده و هر لحظه سقف وس

می کردند. در سمت غرب، میان کوه ها تاریک و سیاه بودند. از آن جا 

تا می رسید. ابرها هنوز بود که رعد و برق بر می خواست به روس

ه باران ریز و نازنینی همراه باد آسمان را نبسته بودند کفرف روشن 

د. باد مالیم چون به دیوارها می خورد و زمین نقطه چین شرسید.  سر

نسیم دلنوازی قطرات سبک را بی هدف رها می کرد. به صورت آد  

شان با آن ها هیجان  می خوردند و ارنده ها در حال ارواز در برخورد

می بینی که آسمان سور دلفان اسر  بیا داخل! »زده نغمه سر می دادند. 

بینم چشم مادر بگذار کمی بیرون باشم، می خواهم ب« »گرفته است!

 . «هوا چطور می شود.
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. خدا را سپاس.  هوا چطور می شود! هوا زیبا می شود. زیبای خدا» 

. به همه جا  سپاس برای این بارندگی. این هوا می خواهد برکت بدهد

 .  «برکت می دهد. به کشت ها و سرزمین.

ین ور آن ور می رفتند. مادر مرغ و خروس ها قدقد کنان زیر باران ا

ه دست آمد. در کاسه دست برد چند مشت نان ارز شده ای بکاسه 

بیا داخل دیگر اسر  » گفت:.  به داخل بازگشت ها ریخت برای مرغ 

باران کمی تند تر شد و مرغ ها به گوشه های حیاط « خیس می شوی.

ز کردند. چشمشان به نان ریزه ها بود اما خوش نداشتند دویده و کِ

        یوار اهلو گرفته و گردن داخل زیر باران بروند. در کنارهای د

می کشیدند. با این حال به فرفی که مادر نان ریخته بود چشم دوخته 

بودند. دلفان هم قدری به آن ها نگریست سپس بیرون رفت. در حیاط 

رد همه جا به را روی هم گذاشت چنان که بسته نشود. بوی خاک تُ

است برود ااشا را مشا  می رسید. آد  سرمست می شد. دل  می خو

بیرون آورد زیر باران بگردند. یا به کوه بروند در سایه ی غاری آت  

روشن کرده و باران را تماشا کنند. نگاه سمت کوه برد. در همین 

لحظه برق بزرگی زد که تاریکی غرب چند لحظه چون وقت آفتاب 

زی هم در ای داشت . با خود روشن شد. رعد بزرگ و هراس انگی

 مه ی قارچ ها سر بیرون ای چه نور زیادی داشت؟! االن هو»گفت:

حرف مادر به یادش آمد و داخل رفت. هنوز اا در راهرو  «زده اند.

ااشا تو » یدند. برگشت باز کرد. ااشا بود.نگذاشته بود که به در کوب

ااشا گردن  را از قطرات باران « حالت چطور است؟ بیا داخل.هستی؟
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 شید. ذرات باران به گوش ها و چشمان  می دزدید و داخل می ک

      می خورد. داخل آمد اشت به در چسباند و در سایه ی آن گفت:

« برویم یکی از بزهایمان گم شده بگردیم ایدای  کنیم. دلفان بیا» 

چند ساعت ای . در باز بوده بیرون رفته « »کجا رفته؟ کی گم شده؟»

آبادی را گشتم نیست که است. معلو  نیست لعنتی کجا رفته. تما  

نیست. می ترسیم بیرون روستا برود هوا هم تاریک می شود. گیر 

االن می رویم. بگذار به « »گرگ می افتد. ادر  گفت دنبال  بگردیم.

صدای او از « مادر!»از همان جا مادرش را صدا زد. .« مادر  بگویم

     مده از بزهای ااشا گم شده. االن آیکی « »بله اسر !»داخل گفت:

بروید، بروید بگردید ایدای  « »می گوید برویم بگردیم ایدای  کنیم.

 همان بز » و به گوش ااشا گفت:« کنید تا هوا تاریک نشده است.

ااشا بدون اینکه او را ببیند و از همان جا که بود به « سفید تان ااشا؟

بله همان بز سفیدمان. لعنتی چند روز ای  هم گم » گوش او گفت:

بروید بروید تا هوا « »انداخت تا ایدای  کنیم.مان سر د به دردش

بچه ها شتابزده « تاریک نشده! ایدای  کردید زود به خانه برگردید.

رفتند. به خانه ی ااشا رسیدند. مادر ااشا چارچوب در را قالب کرده 

« خوبی عزیز ؟ مادرت چطور است؟ دلفان» بود. با دیدن دلفان گفت:

    بز را ول کنید « »ه، ممنون! برویم کجا بگردیم؟لخوب است خا»

بچه ها. بیایید داخل. شاید خودش برگردد. جای دوری نمی رود، 

نه »دلفان مجدانه گفت:« مت است.لعنتی شیطان همیشه مایه ی زح

اگر از روستا بیرون برود هوا تاریک می شود خانه را باید ایدای  کنیم.
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در همین لحظه بز را دید که از « ایدا نمی کند گرگ می خوردش.

نگاه » د گفت:اشت دیواری سر برآورده به آن ها نگاه می کرد. سری

به فرف  دویدند. « کجا؟کجا؟»ااشا با هیجان گفت:« کنید آن جاست!

هر کدا  یک فرف کوچه ایستادند به فرف خانه هدایت  کردند. بز 

وان فرار کرد. نزدیک در خانه شد. اما مادر از داخل بیرون آمد و حی

مادر « مادر مادر برو داخل، در را باز بگذار!» ااشا ماطربانه گفت:

دستپاچه شد خندید و داخل رفت، در را هم باز گذاشت. دو مرتبه 

بچه ها بز را به فرف در هدایت کردند. این بار مطیعانه داخل رفت. 

بچه ها نیز به دنبال  وارد شده و در را اشت خود بستند. صدای 

 . نده شان بلند شدخ

به خانه بازگشت دید مادرش یک گونی روی سرش گرفته و با تکه 

« چکار می کنی مادر؟» چوبی می خواهد ناودان کیپ شده را باز کند.

چرا دیر آمدی اسر ؟ بز را ایدا کردید؟ این ناودان کیپ شده باید باال »

 چشم تو برو داخل من خود  درست  می کنم.« »بازش کنی.بروی 

مادر رفت سیخ آورد. دلفان « فقط یک سیخ بده تا برو  باال بازش کنم.

زد. از دماغ و  از نردبان باال رفت. باران تند شده بود. به صورت  می

جای ناودان آب گرفته بود. تا آرنج، دست زیر  چانه اش می چکید.

آب کرد. سنگی راه آن را بسته بود. آن را که بیرون آورد، آب جمد 

فت. مادر تبسمی نشان داد و صدای فِشششششهِ بلندی اایین ر شده با

ای قربان دستت اسر ! خوب شد. بیا اایین. بیا اایین االن سرما »گفت:
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دلفان سرید اایین آمد داخل رفت. لباس های خیس خود « می خوری!

 را عوض کرده و کنار بخاری هیزمی نشست.

       ای  از حرکت روز بعد دلفان برای آوردن قارچ به کوه رفت. 

به دل  می خواست ااشا را هم با خود ببرد، اما ناگهان فمد گرفت.

رو است هر چه قارچ جمد کنیم دوست دارد همه را  ااشا ار»  گفت:

هایی باید قارچ خودش ببرد. تازه اگر بیاید تنبلی می کند و من به تن

  است تنها برو  شریک بی ماید هم برای خودجمد کنم. اس بهتر

 .  «درست نکنم.

سر غروب شده بود و هنوز نتوانسته بود قارچ بیابد. هوا داشت به  

تاریکی می نشست. آسمان تنگ ابر بود و همین سبب تاریکی بیشتر 

  هوا شده بود. ابرها نمه بارانی اس دادند. ساب  بر این در کوه و 

یس زمین های حوش روستا، همیشه آد  دیده می شد. اما آن روز در ه

کجا کسی نبود. انگار همه ی اهالی در خواب بودند سرِ زمین ها و 

هیس کس بیرون خانه نیست، ولی » کوه هیس کس ندید. با خود گفت:

به فرف « چرا؟ یعنی هوای بارانی همه را به خانه هایشان تپانده است؟

اایین روان شد. در تنگه ی کوه بود. به سنگ بزرگی رسید. دست  را 

داد و از کنارش اایین آمد.  ناگهان در ده قد  آن فرف  به آن تکیه

سنگ آدمی دید نشسته بر زمین و روی  به آن فرف بود. بی حرکت 

ن  به سیاهی می زد. نشسته و به دور دست ها نگاه می کرد. رنگ بد

 ؟ چرا روی زمین نشسته و حرکت این دیگر کیست»با خود گفت:

به فرف او نگاه کرد. ناگهان  از کنار سنگ اایین آمد و« نمی کند؟
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چشم  به چهره اش افتاد. از کنار او را دید بدون اینکه متوجه شود. 

 وای خدای من!»آد  نداشت.ترس به وجودش افتاد به دل گفت: شکل

وحشت زده به فرف اایین ر  کرد. چنان با شتاب « این آدمیزاد نیست!

               بی شک سرو گردن   د که اگر زمین می خوردرمی دوی

درست بسان غزال از روی سنگ ها جه  می زد و  . شکست  می

چند بار سنگ زیر اای  در رفت غلت گرفت. به اایین کوه رسید. 

ناگهان دید او  و به عقب سر برگرداند. برای لحظه ای نفس تازه کرد

ود. از شدت وحشت داشت قالب تهی می کرد. به هم به دنبال  می د

د. قلب  داشت می ترکید و سینه اش ار از هوا شده بود فرار ادامه دا

بیرون هم نمی آمد، نمی توانست نفس بگیرد. فرف چپ شکم  نیز 

درد گرفت. سرعت دویدن  ناخواسته اایین افتاد. هر چه می دوید 

   انگار سر جای نخست بود. انگار ای  نمی رفت. اما سرش را بر 

     تر به او نزدیک  لحظه وحشتناک هرمی گرداند می دید موجود 

می شود. خروشان نزدیک می آمد و نفس های صدا دار می کشید. 

  گویی دشمن خونی اجدادش را دنبال می کرد. دلفان همانطور که 

ای خدا این دیگر چه موجودی »به گریه افتاد. ناله کنان گفت: می دوید

ا دو هوا تاریک شده و همین ترس او ر« است؟! با من چکار دارد!

چندان کرده بود. به تپه ی کنار روستا رسید. اگر آن را هم اشت سر 

می گذاشت صدای سگ ها بلند شده و نجات می یافت. اما همان 

لحظه موجود ناشناس در دو قدمی اش قرار گرفت. سر برگرداند 

نگاه  کرد. دماغی با اره های باز و چشمانی برجسته داشت. دهان 
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و اوست سیاه ارمو داشت. موهای سرش بلند گشاد و باز، سر باریک 

وسیاه بود. با حالتی بر افروخته دنبال او می دوید. دلفان دیگر توان  

یا اهورا مزدا کمکم کن! یا اهورا مزدا  ! یا خدا»ناالن گفت: نمانده بود.

در همین لحظه ناگهان جهان را مقابل خود دید. با دیدن او « کمک!

چون تاایر آب بر آت  ، وحشت افتاده در  قلب  آرا  گرفت. وجود او

دل دلفان را فرو نشاند. دلفان به اشت نگاه کرد. موجود ناشناس غیب 

دلفان اسر  حالت چطور » شده بود. از دویدن ایستاد. جهان گفت:

دلفان چشمان گریان داشت. برای  « است؟ چرا می دوی؟ چه شده؟

اش روشن ره سخت بود حالت فبیعی به خود بدهد. ترس در چه

دلفان با تو »جهان دو مرتبه گفت: حس می شد. کمی شر  گرفت.

دلفان هنوز نفس « هستم چرا می دوی؟! چه شده؟! گریه کرده ای؟!

خیلی  . جهان موجود عجیبی دنبالم افتاد عمو» نفس می زد. گفت:

چطور موجودی بود؟! تف بر شیطان،  چه می گویی؟!« »ترسناک بود.

نترس عزیز . بیا برویم چند بار بگو. مزدا.هوراا تف بر شیطان! بگو

« بیا. ،نترس من کنارتم، بیا« » نه، نه می ترسم عمو!« » ببینیم چه بوده!

ی نبود. به فرف روستا روان چند گا  رفتند. اما هیس کس و چیز

است دلفان جان. بگو ببینم هر چه بوده دیگررفته »جهان گفت: شدند.

ن هر آنچه دیده بود تعریف کرد. جهان آهی دلفا« چه قیافه ای داشت؟

اسر  هیس گاه تنها به کوه نرو. آن که دیده ای مرد  آزما » کشید گفت:

   دلفان هنوز کمی « آیم.بوده است. بیا تا در خانه تان همراهت می 

خوشحال شد جهان همراهی اش می کند. جهان مرد می ترسید و 
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اسر  تو و ااشا همیشه، » مهربان و خوبی بود. در مسیر خانه گفت:

 وقت و بی وقت در کوه و باغ ها می گردید. مراقب باشید. اینجا 

لحظه  چند« آزما و اری دارد. نباید بی موقد به کوه بروید.مرد  

بینم برای چه به کوه رفته االن بگو ب » سکوت گرفت سپس ادامه داد:

رفتم قارچ ق زیاد داشت، دیروز آسمان رعد و بر»دلفان گفت: «بودی؟

قارچ؟! تنها رفته بودی قارچ »جهان خنده ای کرد گفت: «بیاور .

بیاوری؟! مگر تو جای قارچ می شناسی؟ یا فکر کرده ای همه جای 

کوه قارچ دارد؟! من شاید فردا با چند نفر از اهالی روستای اایین برای 

ه هیس گادیگر  . اگر ایدا کرد  برایت می آور .آوردن قارچ به کوه برو

با « تنها به کوه نرو. هوا هم که تاریک شد هر جا بودی به خانه برو.

    ه ها گا  های آرا  به خانه رسیدند. چند سگ از خانه ی همسای

دلفان از صدای سگ ها آرام  گرفت و  لوله ی کوتاهی سر دادند.

مادر بی فاصله  ه زد.ود را بازیافت. چند بار به در ضربروحیه ی خ

دلفان اسر  از ظهر کجا رفته » دید دلفان است. گفت:آمد و گشود. 

جهان خوبی »هان هم افتاد رو به او کرد گفت:چشم  به ج« بودی؟!

همه خوب هستیم خواهر . « »گل اندا  خوب است؟ برادر؟ چه خبر؟!

سالمت باشی برادر.چطور شده اینجا را « »شما حالتان چطور است؟

ا دید  چند واهر . دلفان رکوچک شما هستم خ« »نورانی کرده ای؟!

ماجرای دلفان « احوالی از شما بپرسم.قد  خواستم همراهی اش کنم و 

      را برای زرین نگفت. اندیشید اگر بگوید غرور بچه شکسته شود.

نه « »ائید! بفرمائید چای حاضر است.لطف کرده ای برادر. بفرم »
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آباد! به دلفان گفتم خواهر  باید به جایی برو  کمی کار دار . خانه تان 

هوا تاریک شد همیشه خانه باشد. هر روز به ااشا هم تذکر می دهم 

 ای  از تاریکی هوا هر کجا هست خودش را به خانه برساند. هزار

درست می گویی برادر. اگر به »زرین گفت:« جور اتفاق می افتد.

دلفان حرف عمو » رو به دلفان گفت:« حرفت گوش کنند خوب است.

زرین باز « بله شنید .چشم.» دلفان سر اایین گرفت گفت:« یدی؟!را شن

به نشان ف کرد جهان داخل بیاید اما او دو دست  را هم تعار

خداحافظی باال آورد و رفت. چند گا  دور شد  سپاسگزاری و

خدا به همراهت برادر! به گل اندا  سال  « »خدا نگهدارتان.»گفت:

 «چشم خواهر!« »برسان!

د. مادر چیزی نمی گفت. خبر نداشت بر اسرش چه داخل رفتن

گذشته است. کنار بخاری نشست. دلفان نیز رفت به متکا تکیه داد. 

دلفان اندیشمندانه به « کجا رفته بودی اسر ؟» مادر سکوت شکست 

مادر خنده ای « رفتم کوه قارچ بیاور .» دیوار مقابل نگاه دوخت گفت:

ن فور نیست که تو بروی ایدا کنی! قارچ؟! کجا؟! قارچ ای» کرد گفت:

درست می گویی « » قارچ همه جا که نیست اسر . باید جا بلد باشی.

مادر. هر چه گشتم ایدا نکرد . جهان گفت فردا می رود کوه اگر ایدا 

بله اسر  جهان می داند کجا قارچ هست. « » کرد برای ما هم می آورد.

گردد. اگر برود برایت می بینی که هر سال می رود دست ار بر می 

برای خودش و اسر در استکان چای ریخت. دلفان حین « می آورد.

خوردن چای به سیفا فرو می رفت. مادر نگاه  کرد شاید بخواهد 
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حرفی بزند اما او باز به دیوار نگاه می بست. مادر دریافت اسرش 

خوب اسر  کوه رفتی چه » سخنی دارد که نمی تواند بیان کند. گفت:

دلفان « چیزی نمی گویی!کجاها رفتی؟چه دیدی؟چرا ر بود؟فو

ا که هنوز ترس ساعتی ای  از دوست داشت حرف بزند. چر

ش ریشه کن نشده بود. اگر موضوع را به مادر نمی گفت چون وجود

مادر امروز به میان خرسنگ » بار سنگینی روی دل  می ماند. گفت:

اسر  آنجا » برید گفت: مادر کال  او را« های فرف غرب کوه رفتم...

چرا رفتی؟! آنجا که قارچ ندارد. تا به حال کسی از آن فرف ها قارچ 

نیاورده است. باید به قسمت این فرف کوه می رفتی. آنجا زمین نر  

تری دارد. من خود  سال ها ای  رفته ا  می دانم دارد. میان سنگ و 

سیاه های کوچک کمر که قارچ ندارد اسر ! اگر هم داشته باشد از آن 

این ها را گفت و به او نگاه کرد. دلفان « است که آد  را بیمار می کند.

هنوز در فکر بود. گویی حرف های مادر هیس ارتبافی به اندیشه ی او 

خوب اسر  » نداشت. اس دریافت باید به سخن وادارش کند. گفت:

میان  مادر داشتم از کوه اایین می آمد  در« » بگو. دیگر کجا رفتی؟

مادر به صورت خود چنگ زد « خرسنگ ها یک مرد  آزما دید .

چشمان  از هراس تا جایی که می شد باز شد. اسر را از نوک اا 

    تاایشانی برانداز کرد تا افمینان حاصل کند حال فبیعی دارد. گفت:

فرار کرد  او هم به دنبالم آمد. « » ! نزدیکت آمد؟ چکار کردی؟وای»

 نبالم کرد. داشت نزدیکم می شد که جهان را دید . تا اشت تپه د

مرد  آزما با آمدن جهان غیب شد. به خافر همین بود که جهان تا 
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اسر . وای!  خدا رحم کرده دیوانه نشده ای« »د.اینجا همراهم آم

خت! چرا به کوه به به من بددخدا رحم کر چطور زهره ترک نشدی!

جور جانور و موجودی دارد؟! رفتی؟ مگر نمی دانی این کوه ها همه 

من نمی دانستم. من فقط ترسید  « » از کجا فهمیدی مرد  آزما است؟

 «و فرار کرد . جهان گفت مرد  آزما بوده است.

مرد  آزما با آد  کاری ندارد. آزاری » مادر نفس عمیقی کشید گفت:

. اگر قلب آد  ردبُ نمی رساند ولی نگاهشان کنی ترس دلت را می

شد با دیدنشان ممکن است سکته کند. اما اگر نترس باشی ضعیف با

چطور؟ »دلفان شگفت زده گفت:« شان شوی. می توانی هم صحبت

  نه اسر  آن ها بی آزارند. خیلی از« »می زنند؟یعنی به آد  صدمه ن

آد  ها مرد  آزما دیده اند. ادران ما و بسیاری از مرد  روستا حین کار 

دلفان کنجکاو شد درباره آن ها بیشتر  «ده اندزمین آن ها را دی در سر

برایم تعریف کن مادر. هر چه می دانی بگو. چطور با  ». گفت:بداند

سال های دور، زمانی که »مادر تبسمی کرد گفت:« آد  حرف می زنند؟

من بچه بود  توی روستا یک مردی بود همه آقا صدای  می کردند. 

زبان ها افتاده بود. در هر حال آن  نمی دانم آقا نا  او بود یا فقط روی

« مرد آقا نا  داشت. آقا، عصرگاه روزی در حال ماهی گیری است...

مرد  آزما از زیر آب » دلفان هیجان زده حرف او را قطد کرد گفت:

نه اسر  گوش کن. تور دامی گذاشته و رفته بود آن را جمد « »درآمد؟

ک رودخانه می شود کند. در حال جمد کردن تور است که کسی نزدی

او هم چون دارد دقت می کند تور خوب جمد شود  - ! آقا -می گوید
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و ماهی ها در نروند. سر باال نمی گیرد و همانطور در حال کار به 

     چکار  -باز می شنود که او می گوید !  گوش او می گوید ر بله

    ر بله بله ماهی  آقا هم می گوید - می کنی آقا؟ ماهی می گیری؟

می گیر . آرا  و دقی  تور در دست از آب بیرون می رود. به خیال  

او رفته است. مشغول در آوردن ماهی ها می شود. در این حال ناگهان 

سخن  به لبه ی  چشم  به آن فرف رودخانه می افتد و می بیند هم

ناک سرجلو آورده دوال شده مده و در سکوت، با قیافه ای وحشتآب آ

ه نیم گا  جلوتر آید به آب می افتد. باحالتی عصبانی و است. چنان ک

ترسناک میخ میخ به او چشم دوخته است. آقا وحشت زده می شود 

   فریاد می کشد. موجود ترسناک اما همچنان بی حرکت به او نگاه 

می کند. آقای بی چاره چنان وحشت زده می شود که تور و ماهی ها 

رد. بی چاره دو سه هفته تب و لرز را رها کرده اا به فرار می گذا

 گرفت و زبان  بند آمده بود. هرکس او را می دید می گفت ر آقا 

جن زده شده دیوانه شده است. از آن اس سِر و گیج شد و هیس گاه 

هم بهبود نیافت. مات و مبهوت به آد  نگاه می کرد. گویی از همه 

ی رفت. چنان کس می ترسید. از تاریکی می هراسید و شب بیرون نم

که حتا شب برای شاشیدن هم جزئت نمی کرد به مستراح حیاط برود 

آقا  -یس می کرد. زن  چند جا گفته بودخودش را خو رختخواب 

بی چاره و ناقص شده است. شب ها جرئت ندارد به مستراح برود. 

بی چاره تا ایر شد همین وضد را داشت. زن  هر روز زیر انداز او را 

ر بیرون رفتن هم همراه  می رفت. اگر لحظه ای تنها می شست. و د
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می ماند داد و هوار می کرد و به گریه می افتاد. چاره سیاه تا وقتی 

االن اسر  اگر توهم جن زده می شدی من  مرد همین حال را داشت.

اشت و اناه   بدبخت چه خاکی به سر  می ریختم؟! اریسا که خدا

سی ندار ، دیگر هیس گاه تنها به باشد آن سر دنیاست. من جز تو ک

کوه نرو. مرد  آزماها به آد  صدمه نمی رسانند ولی به خافر اینکه 

دلفان در « قیافه شان مشل آد  ها نیست با دیدنشان وحشت می گیریم.

اندیشه افتاد. دوست داشت درباره ی مرد  آزما بیشتر بداند. ماجرایی 

 رفتن های خودش انداخت. که مادر تعریف کرد او را به یاد ماهی گ

صبح گاه بود. تور در دست به رودخانه رفت. حسا  آن فرف رود     

روی سنگی نشسته و دو دست زیر چانه اش داده منتظر آمدن او و 

ااشا بود. درست همان جایی نشسته بود که روز ای  قرار شد بیاید. 

ا فریاد تا چشم  به دلفان افتاد هیجان زده بلند شد دست تکان داد ب

« دلفان، دیدی من هم آمد ! دیدی من هم آمد ؟!ان! دلف»گفت:

فریادش سراسر ذوق و شادی بود. دلفان هم برای اینکه دل بچه را 

آفرین! آفرین! کار خوبی کردی »بیشتر شاد کند با روی خندان گفت:

آمدی. آفرین که آمدی! آنقدر ماهی می گیریم امروز که از خوشحالی 

اسرک هیجان زده بود. به لب آب آمده بنا گذاشت به « بال دربیاوری.

راه رفتن کنار رودخانه و با چهره ای خندان نگاه کردن به دلفان. 

      هرفرف دلفان چند قدمی راه می رفت او هم به موازات گا  بر

می داشت و نگاه می کرد. دلفان تور را روی زمین اهن کرد. ناگهان 

باید برو  بیاورم  این »با خود گفت:متوجه  بی قراری اسرک شد. 
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همین که به آب زد، ااشا « فرف. بی قرار است نمی تواند به آب بزند.

آن فرف آب است. « »شریک کوچکمان کجاست!»هم سر رسید گفت:

رو به بچه کرد « بگذار خودش بیاید دلفان  نرو!« »می رو  بیاورم .

فان درحال رفتن دل« ، چرا آن جا ایستاده ای! بیا این فرف»گفت:

ااشا با خنده « جریان آب تند است ااشا ول  کن خطر دارد!»گفت:

دلفان  « بگذار بزرگ شود برادر! بچه اینطور بزرگ می شود!»گفت:

      اهمیت نداد و رفت. اسرک هم ذوق می کرد دو دست به کمر 

می گذاشت به آب نزدیک می شد. منتظر رسیدن دلفان بود اما 

را به فرف دیگر می کرد که ااشا تصور کند بدون  مغرورانه روی 

کمک دلفان هم می تواند به آب بزند. دلفان به آن فرف رفت او را 

سپس با کمک ااشا به آماده  وش خود سوار کرد به این ور آورد.برد

کردن تور ارداخت. حسا  کنارشان می نشست و با حرف های شیرین 

 خود به فاای کار صفا می داد. 

گهان نگاه سنگینی به فرف خود احساس کرد و از اندیشه به در نا   

مادر این مرد  آزماها با آد  »مادرش به او خیره شده بود. گفت:آمد. 

    چه حرف هایی می زنند. هرچه میدانی برایم بگو. چطور حرف 

 اسر  مرد  آزماها آد  را امتحان »مادر تبسمی کرد گفت:« می زنند؟

اینکه ناآگاه باشند، مرد  آزماها از همه چیز آد   می کنند. البته نه

ان روشن شود آگاهی دارند. اما او را آزمای  می کنند تا برای خودش

  تو دیگر مرد شده ای. به آد  اند می دهند. اسرچگونه آد  هایی اند. 

وقتی آد   آد  باید همیشه به یاد مرگ باشد؟ -می گویندشنیده ای 
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  اشد کار نادرست نمی کند. ح  کسی را مرگ را درخافر داشته ب

نمی خورد و به کسی ظلم نمی کند. چون ایمان دارد روزی خواهد 

مرد و بهتر است زندگی نیکی داشته باشد. آدمیزاد جماعت همیشه 

     مرگ را فراموش می کنیم. برای مشال همین امروز یک همسایه  

و به یاد کردار و  می میرد. او را خاک می کنیم، قدری گریه می کنیم

گناه های خود می افتیم. اما همین که از قبرستان باز می گردیم به 

خود می گوییم این همسایه بود مرد، من که نبود ! من نمی میر . من 

چرا بمیر . من کارهای نکرده ی بسیار دار . نه، نه، من نمی میر ، 

ی کنند. و همسایه بود مرد. اسر  همه ی آد  ها مرگ خود را انکار م

     این به سبب ضعف عقل شان نیست. بلکه فقط به یک دلیل ما 

نمی توانیم به مرگ خود بیاندیشیم و آن هم این که، جان ، بسیار 

شیرین است. وقتی همسایه را به خاک می سپاریم لحظه ای یاد مرگ 

مرگ برای من نیست، برای  -می افتیم اما بی درنگ به خود می گوییم

ت. ما به آسانی مرگ دوستان و همسایگان وحتی ادر همسایه اس

ومادرمان را تصور می کنیم اما تصور مرگ خودمان برایمان غیرممکن 

و وابستگی بسیار ما به جان می نماید. عش  به جان، شیرینی جان 

   ی دهد تصویری از سنج  عقل را می گیرد و اجازه نمجلوی 

-زبان می آوریم، از این دستجمالت کودکانه ای به  . مان بسازدمردن

برای  مرگ حقیقت دارد، مرگ اتفاق فبیعی و الزمی است ولی

او ایر و ناتوان است. او که کار مهمی  همسایه، من هنوز کار دار .

هم زیادی دار . نه، نه، ندارد. من باید چنین کنم، چنان کنم، کارهای م
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زماها به چشم مرد  آ - برای من نیست! عادالنه نیست من بمیر ! مرگ

آد  می آیند تا مرگ را به او یادآوری کنند. به او اند می دهند. تا 

کردار نیک داشته باشد. گاه از اندار و کردار نادرستشان انتقاد می کنند. 

اگر هم آد  درست کار و نیکی ببینند با او دوست می شوند. با او 

ه دل  حرف می زنند و همیشه به دیدارش می روند. او هم چون ک

قر  است کار نادرست نکرده و نمی کند از آن ها نمی ترسد.آد  

وقتی کار نیکی می کند قلب  آرا  و خوش می شود. حال اگر همیشه 

آزماها وقتی جلوی ر باشد قوی و شجاع می ماند. مرد  درست کا

چشم آد  نادرستی ظاهر می شوند قیافه ی زشت و ترسناک به خود 

 او را بترسانند. اما مقابل چشم آد  های  می گیرند، برای این که

      دلفان هیجان زده گفت:« کار زیبا و مهربان ظاهر می گردند.درست

      چه  آزماها با چه کسانی حرف زده اند؟مادر برایم بگو مرد  » 

اسر  می گویند گجرخان با مرد  آزماها و اری ها رفی  « »گفته اند؟

انی است. خیرخواه همه است. به هیس است. گجرخان آد  ساده و مهرب

  کس ضرر نرسانده و کسی را نمی رنجاند. آزارش به مورچه هم 

ها دوست  دارند و مدا  به خافر همین اری ها و مرد  آزمانمی رسد. 

خوب بگو ببینم با او چه حرف هایی زده اند؟ « »دیدارش می کنند.

زیاد خبر ندار  اسر  « »اگر چیزی شنیده ای بگو دوست دار  بدانم.

با او چه گفته اند ولی شنیده ا  مرد  آزماها و اری ها یک شب به 

 -نزدیک  خانه ی برادرهای او می روند و گجرخان را صدا می کنند.

گجرخان بیا بیرون! گجرخان بیا بیرون! اهل خانه همه می ترسند اما 
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چکار دارید؟  –گجرخان با چهره ای خندان بیرون می رود می گوید

بعد می رود باالی  -د چکار دارید؟ آمد  ببینم چکار دارید. آمد ، آم

تپه ای که نزدیک خانه های روستا است. و با آن ها مشغول صحبت 

اسر ، « »به او چه گفتند؟ چه صحبتی کردند؟»دلفان گفت:« می شود.

برادرها و زن  برادرهای  همه جا گفته بودند من هم شنید . همه از 

ده و به اای تپه رفته بودند. برادر ها از کردار ناااک خود خانه بیرون ز

آگاه بوده و جرئت نکرده بودند باال بروند. زن ها هم ترسیده و به 

مرد  آزماها صدایشان به  -خانه برگشته بودند. برادرهای  گفته بودند

گجرخان!  -اایین تپه می آمد با گجرخان شوخی می کردند می گفتند

یبا و خوشگل هستی. تو چقدر مرد نازنینی هستی! گجرخان توچقدر ز

با او احوالپرسی گر  و صمیمی   -حالت چطور است؟ چه خبر؟ 

کردند. یکی اس از دیگری، همه با او احوالپرسی کردند. گجرخان هم 

هه هه هه هه ، خوب خوب هستم. خدا را سپاس! همه  -خندید

ال ار برکتی چیزخوب است. دارید می بینید خدا خوب می بخشد، س

شت ها خوب آمده اند. همه چیز خوب است. بارندگی زیاد است. کِ

است. خدا به همه رحم کند! خدا به همه ی مرد  دنیا برکت بدهد. 

خدا کند همیشه اینطور بارندگی باشد. همه جا آباد شود. شما حالتان 

     سایه شان از اایین دیده  – چرا کم ایدا شده اید؟!ست؟ چطور ا

شد. گجرخان با شادمانی حرف می زد و دست های  را مشل می 

زک و زیبای یک زن به همیشه حرکت می داد. یک مرتبه صدای نا

بغلم. بیا می خواهم بغلت کنم.  گجرخان عزیز  بیا - گوش آمد گفت
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گجرخان خنده ی  -بیا عزیز  من امشب با تو کار دار  عزیزِ خدا

ولم کن، نه نه، ولم کن،  -د گفتای کرد که سرشار از ذوق بو کودکانه

! قشنگ خدایی، تو خیلی  چکار داری عزیز ، ولم کن قشنگ خدا

زیبایی. عزیز  ولم کن عزیز  ولم کن، می خند ، می خند . عزیز  

 -گفت صدای نازک زن هم می آمد -می گیردولم کن خنده ا  

ر عزیز ، گجرخان عزیز، بیا، می خواهم ماچت کنم، من امشب با تو کا

« دار  عزیز . می خواهم خوشحالت کنم. می خواهم امشب کیف کنی.

مادر خنده اش ترکید « یفی؟؟چه ک»دلفان حرف او را برید گفت:

 خواست فکرنمی خواسته است با گجرخان بازی کند. می»گفت:

دلفان اما همه چیز را خوب می فهمید. اسرش مشغول این چیزها شود.

مادر من »ت شده بود. در دل گفت:او حتی وسوسه گشته و کیرش راس

چقدر در اشتباه است! دوست دارد به مرگ فکر کنم ولی نمی خواهد 

خوب »آهی کشید و روبه او گفت:« از لذت عشقبازی سردر بیاور !

گجرخان صدای  « »مادر بگو، بعد چه شد؟ گجرخان چکار کرد؟

ر آه خدا، آه خدا، تو چقدر قشنگی، چقد -اایین آمده که می گفته

         خوب است! آه عزیز  تو چقدر خوبی! آی قربانت شو ! آخ 

برادرها اایین تپه داشتند از  -خند ، می خند ، خنده ا  می گیردمی

حسادت می ترکیدند. جرئت نداشتند باال بروند. می ترسیدند مرد  

آزماها زهره ترکشان کنند چون از کردار ناشایست خود آگاه بودند و 

فقط برای گجرخان است نه ند این خوش رفتاری آنها  نیک می دانست

حسرت می خوردند که نمی توانند باال بروند. خیلی دوست کس دیگر.
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داشتند بدانند آن باال چه دارد می شود. ساعتی بعد به خانه رفتند اما از 

شدت حسادت تا صبح خوابشان حرا  شد بیدار ماندند. آنها برادران 

     ند. همیشه عذاب  می دهند و از او خوبی برای گجرخان نیست

استفاده می کنند. با اینکه برادر خونی شان است اما دوست ندارند سوء

به تن  باشد. آن شب هم حسادت خفه شان کرده بود. برادر  سر

ای خدا این مرد را کجا بردند؟! می ترسم خفه اش »بزرگ تر گفته بود:

یرین عقل است. چکار کنند! این مرد دیوانه است. جنی شده و ش

کنیم؟! چه خاکی به سر کنیم؟! امشب جن ها خفه اش نکنند! نباید 

بگذاریم اا به این خانه بگذارد. جن دار و دیوانه است. ولی امشب 

همه چنین « خالص  می کنند. چکار کنیم؟! گجرخان را نکشند!

را نگران حال او نشان می دادند.درحالی حرف هایی می زدند و خود 

به واقد حسادت داشت دیوانه شان می کرد.  هیس نگران  نبودند.که 

رفتاری کرده بودند. منتظر  حسودی می کردند اری ها با او خوش

بودند بیاید تعریف کند با آنها چه ها کرده است. خواب به چشمشان 

نمی آمد. بامگاه گجرخان با لبانی خندان سالنه سالنه به خانه 

زن ها با  بال  رفتند. قلبن از او تنفر داشتند.بازگشت. برادرها به استق

فاصله ایستاده و خنده می کردند. گجرخان داخل آمد. برادرها او را 

نشاندند تا تعریف کند چه کرده است. زن ها به اتاق دیگر رفته بودند 

ند. آن ها هم کنجکاو شده و می خواستند ددامی اما از اشت در گوش 

کوچک با کمال بی احترامی و گستاخی  بدانند چه می گوید. برادر

کجا رفته بودی گجرخان؟! ما همه شب تا صبح نگران تو  -گفت
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دار  بگو ببینم کجا رفتی جن خواب نکردیم. کجا رفتی دیوانه؟! بودیم

ای بابا چکار  -خنده ای کرده و گفتگجرخان ساده دل  - دیوانه؟!

ولم کنید. رفتم به  دارید. بگذارید بخوابم. شب نخوابیده ا  خسته ا ،

    تا بخوابم. خجالت اری ها سر زد . هیس کاری نکرد ، ولم کنید 

 -بزند. دهان  ار از خنده شده بود. فقط می گفت می کشید حرف

ولم کنید تا بخوابم. رفتم به اری ها سرزد . هیس کار نکرد  فقط تا 

ز صبح نشستیم. برادرها سمج شده و هر فور شده بود می خواستند ا

شرح ماجرا آگاه شوند. رهای  نکردند و باز هم ارسیدند. یک مرتبه 

همه متوجه شدند گجرخان شلوارش را برعکس اوشیده است. برادر 

اگر هیس کار نکردی اس چرا شلوارت برعکس شده  -کوچک گفت

ی گویی چه کاری است؟! بگو رفته بود  اری بازی! بگو چرا به ما نم

من دوست  خاصیت! چرا یکی از آن ها را با برادر بیبا آن ها کردی؟! 

نید. با حالتی جدی بیرون نمی کنی؟! همین را که گفت زن  از اتاق ش

 -برادر بزرگتر گفت -چه می گویید؟! به ما هم بگویید!  -آمد گفت

می خواهد برای ما مردها  هیس، تو برو توی اتاق، گجرخان حرفی دارد

 رفتی با آنها خوابیدی؟ -گفت زن به اتاق رفت. برادر کوچک بگوید.

 -ی؟! گجرخان ساده دل به ناچار گفتراست  را بگو، با آنها خوابید

        -برادر بزرگتر گفت  ا ، ، ولم کنید خسته ، کرد  بله بله کرد 

خوابی کردی با اری ها؟! با اری ها بغلخوابی  ناقال بغلای شیطان 

له بله، کرد ، کرد ، ب -گجرخان ذوق زده شده و خندان گفت کردی؟!

ولم کنید خسته ا ، بگذارید بخوابم. به من گفت دوستت دار ، گفت 
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دلفان در  - گجرخان عزیز . زن ها از اتاق حرف های او را شنیدند.

مادر « زن ها حرف ها را شنیدند و چوچوله شان سفت شد.» دل گفت:

سکوت گرفت. برای خود چای ریخت و مشغول نوشیدن شد. دلفان 

مادر تو گفتی مرد  آزماها آد  را امتحان می کنند تا یادآور » ت:گف

نان که انگار انتظار مادر چ« کردار آنها شوند. از این هم برایم بگو.

می کشید، چای را شتابزده سر گرفت و قورت داد تا چنین ارسشی 

    ن از آد  سوال می کنند. با او سخ»بی درنگ ااسخ بگوید، گفت:

و نترسد اندش می دهند می گویند تحمل داشته باشد  می گویند. اگر

چنین کند، چنان کند، راه های زندگی نیک به او می آموزند. اگر هم 

ترسو و نادرست باشد به او تشر می زنند. کرده های الیدش را به باد 

تو  -نقد می گیرند و کمی وحشت  می دهند. مشالٌ به او می گویند

         رد؟! چرا به همسایه ات آزار مگر نمی دانی روزی خواهی م

می رسانی، چرا مال فالن کس را دزدیدی؟! چرا به دوستت حسودی 

می کنی! چرا بدخواه دیگران هستی! چرا به نیازمندها کمک نمی کنی! 

چرا ظلم می کنی! چرا دوست داری شکست دیگران را ببینی؟! چرا به 

چرا آد  نیکی مرگ فکر نمی کنی! چرا ح  مرد  را می خوری! 

نیستی! چرا یواشکی رفتی سنگ های مرز زمین ها را به نفد خودت 

جابجا کردی! مگر نمی دانی روزی خواهی مرد؟! چرا به مرگت فکر 

نمی کنی! چرا دیگران را نفرین می کنی! چرا فقط به فکر آسای  

اگر آد  ترسویی باشد شاید همان آغاز سخن از  – خودت هستی!

      شهامتی باشد وجود و با  فتد. اما اگر آد  باوحشت غ  کند بی
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به همه  می تواند از سخن آن ها اند بسیاری بگیرد. مرد  آزماها آگاه

شان را می دانند. اگر از ارها، کردار و اندچیز هستند. سخن دل آدم

کسی خوششان بیاید ممکن است راست راست ببرند و دست  را 

سرشت اما وحشت می دهند. به روی گنج بگذارند. به آد  های بد

سراغشان رفته و وحشتشان می دهند تا زندگی به کامشان زهرمار 

شود. اسر ، آد  بهتر است همیشه نیک باشد، برای دیگران نیک 

دلفان نفس کشیده ای گرفت « و کردار نیک داشته باشد. اربخواهد، اند

آد  های درست می گویی مادر. نمی دانستم مرد  آزماها اینقدر »گفت:

آد  نیستند آنها اسر ! اگر آد  » مادر خندید گفت:« خوبی هستند.

بودند که مشل ما به همدیگر ظلم می کردند. اگر آد  بودند که چون ما 

کار زشت می کردند. اگر آد  بودند که با آگاهی خدادادی شان برای 

همنوع خود نقشه های الید می کشیدند. آد  است که همیشه دست به 

درست می گویی « »ت می زند و خون همنوع خود را می ریزد.جنای

بله اسر ، « »مادر. اس از قرار معلو  گجرخان آد  بسیار نیکی است.

گجرخان به هیس کس آزار نمی رساند. همیشه مهربان و خیرخواه 

مرد  است. خدا به او رحم کند تن  سالم بماند. چون هیس کس ندارد 

ا به فرف دیگر چرخاند و حالت مادر روی  ر« مراقب  باشد.

    گویندگی چهره اش کنار رفت. گویی سخنان  تما  شده بود و 

می خواست به کاری دیگر بپردازد. دلفان نیز عقب رفت سر به دیوار 

اس آن مرد  آزما می خواست به من اند بدهد »تکیه داد. به دل گفت:

رچ همراه خود من امروز به ااشا حسادت کرد  و او را برای آوردن قا
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او عذرخواهی کنم. ای کاش ار من ناشایست بود. باید فردا از نبرد . ک

 می شد با مرد  آزماها حرف بزنم! برایم خوب می شد. از آن ها 

مادر چند تخم مرغ در روغن حیوانی « درس های بسیار می گرفتم.

نیمرو کرد و ای  کشید. دلفان به خافر درس هایی که از سخنان او 

ه بود خرسند و اراشتها سر سفره رفت و سیر خورد. مادر گرفت

نگاه  از همه وقت عزیزتر و مهربان تر آمد. اسر مهر به دل  دویده 

بود. همان شب تصمیم گرفت آد  نیکی بشود. روز بعد در کندن و 

آماده کردن باغچه به مادر کمک کرد. غروبگاه از او اجازه خواست به 

« برو، سال  مرا هم به گل اندا  برسان.» ت:دیدن ااشا برود، مادر گف

دلفان می خواست از ااشا عذرخواهی کند و بگوید دیروز حسادت 

کرده او را به کوه نبرده است. با این اعتراف می خواست گناه  

هنوز گامی از مادر فاصله نگرفته بود که در « چشم مادر.»سبک شود.

زرگی به دست وخنده بر را کوبیدند. رفت گشود. ااشا بود. کیسه ی ب

هیس « »قربان تو ااشا، چه خبر؟« »درود دلفان، خوبی؟» لب داشت.

کیسه را جلو « ادر  امروز رفت کوه قارچ آورد. این هم سهم تو است.

آورد و دلفان از دست  گرفت. هر دو داخل رفتند و دلفان ماجرای 

رسید اما روز ای  را مو به مو برای او شرح داد. ااشا آغاز سخن می ت

دلفان »وقتی به تعریف مرد  آزما رسید وحشت بیشتر گرفت گفت:

درست می گویی ااشا ولی من « »خدا رحم کرده دیوانه نشده ای!

مگر دیوانه شده ای اسر! « »دوست دار  باز هم آن مرد  آزما را ببینم.

می خواهم ببینم تا برایم حرف بزند. مادر  گفت « »ببینی تا چه شود؟!
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دست « »به آد  اندهای خوب می دهند. به شرط اینکه نترسد.آن ها 

بردار دلفان، از مادرت اند بگیر، چرا می خواهی از مرد  آزما اند 

نمی ترسی؟ مگر از خوبی یعنی تو« »رای اینکه آد  نیستند.ب« »بگیری؟!

نه ، نه ااشا « »شان است که آد  نیستند؟! آد  اشرف مخلوقات است.

رت است. آد  انگل مخلوقات است. آد  شرافت این ها همه حرف چ

ندارد. آد  بی ارزش ترینِ مخلوقات است. آد  فقط دست به جنایت 

دست بردار دلفان، عارف مسلک شده ای! اگر مرد  آزما « »می زند.

تالش می کنم نترسم. می خواهم با او حرف « »ببینی نمی ترسی؟

رست چیست. هر بزنم. می خواهم بپرسم درستی چگونه است و ناد

« فور شده باید او را ببینم. بین خودمان بماند ااشا، به کسی نگویی!

      به کسی نمی گویم ولی کارت اشتباه است. جن دار می شوی »

چه « »نترس دیوانه نمی شو . کمکم می کنی؟« »نکن! ،بی چاره

جان مادرت ولم کن دلفان! مگر من « »گفتم کمکم می کنی؟« » گفتی؟!

ی جن و اری ها هستم؟! حرف  را هم می زنی می ترسم. هر  واسطه

 «کار می کنی خودت بکن.

یک مرتبه آسمان رعد و برق بزرگی کرد. دلفان به خود آمد دید در    

ای کاش مرد  آزما ها می ریختند » اندیشه افتاده است. با خود گفت:

   باد سمجی از « همه ی آد  های جنایت کار را ادب می کردند!

ایچید به فرف میز رفت  روزنه های کارگاه داخل آمد در فاا ایچیدُ

روزنامه ای به زمین انداخت. دلفان  در تاریکی بود. بلند شد المپ 

روشن کرد و به فرف میز رفت. نگاهی به روی آن انداخت. دستی به 
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ای مختلف بود. روی یکی مجسمه کشید. روی میز ار از مجله ه

هیروشیما  -ر، روی مجله ای دیگر نوشته بودجنایات بش -نوشته بود

دموکراسی. و چندین  -چه بود و چه شد، روی یکی دیگر نوشته بود

مجله ی دیگر زیرآنها و دور از نظر مانده بودند. خم شد روزنامه را 

جدید گروهک حمله ی » برداشت به اشت  نگاه کرد، نوشته شده بود

 ر شمال شرق نیجریه صدحرا  به روستایی دتروریستی مسلمان بوکو

نوشته های اایین تر را هم نگاه « بیست و انج کشته برجای گذاشت. و

حرا  عقیده گروهک تروریستی مسلمان بوکو» کرد. نوشته شده بود.

دارند کره ی زمین گرد نیست. آن ها همچنین عقیده دارند مدرسه 

 رئیس آن ها به خبرنگاران رفتن بچه ها به سبک غربی حرا  است.

در دین اسال  برده داری مجاز است، در کتاب آسمانی ما  -ه استگفت

برده داری مجاز شده است. به همین دلیل ما آد  ها را می دزدیم و 

چند تا به روزنامه زد و کنار مجله ها ارت  « برده ی خود میکنیم.

کرد. آن روزنامه ها و مجله ها بودند که او را روان اری  کرده بودند. 

های آن ها به او فشار می آورد و هر لحظه بیمارترش می کرد. نوشته 

ااشا همه اش می گفت از این مطالب نخواند اما دلفان گویی اختیار از 

      کف داده بود و همه وقت مشغول مطالعه ی چنین نوشته های 

 بشر راه کج می رود! بشر هر روز است تر  »می شد. با خود گفت:

اها موجودات ااکی هستند. بشر با دین جنایت می شود. فقط مرد  آزم

می کند. با دروغ جنایت می کند. از راه دین به همنوع جنایت و دست 

درازی می کند. هیس گاه خیرخواه همنوع خود نبوده است. نگاه کن! 
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این چه وضعی است! هر روزنامه ای باز می کنی می بینی امروز یک 

کشته است. یا یکی به دیگری  گروه به گروه دیگر حمله کرده چند تن

دست درازی کرده، یا این کشور به آن کشور حمله ی نظامی کرده یا 

این سیاست مدار مرد  خودش را بدون محاکمه اعدا  کرده است. باید 

آهی کشید. احساس گرسنگی کرد. درون « گریست به حال خویشتن!

     شکم  را انگار چنگ می زدند. کمی لرز گرفت. رفت به

یک تخم مرغ در  شپزخانه ی کوچک خود یخچال را باز کرد نان وآ

آورد. گاز روشن کرد نیمرو ساخت. همانطور ایستاده خورد. رفت 

 المپ را خاموش کرد و روی تخت دراز کشید به اندیشه افتاد.

صدای جیغ زن و گریه ی بچه آسمان را گرفته بود. گرد و خاک از   

مه ی بسته شدن می دید. گاه صدای رِشم نچِ شمزمین بلند می شد. چِ

شود.  دری به گوش می آمد. گاه کسی با لگد به دری می کوبید تا باز

آن فرف تر کوب  بسته شدن انجره و ناله های خفیفی بلند می شد. 

    کردن گروهی آد  به این فرف آن فرف، جیغ، ناله و صدای رَ

هر شنونده ای همه جای دهکده می ایچید و به دل  گریه ی بچه در

هراس می انداخت. ناگهان چند مرد مسلح با روی اوشیده و لباس 

نظامی میان غبار ادیدار شدند. به درخانه ها شلیک می کردند، با لگد 

می کوبیدند و آن ها را باز می کردند. داخل که می رفتند صدای 

دِ ، دِ  دِ ،  -در می رفت  کشیده ی جیغ زن بلند می شد. چند فشنگ

و جیغ زن فرو می نشست. آرا  و آسوده بیرون می آمدند و وارد  - دِ

خانه ای دیگر می شدند. در جای دیگر چشمان خود را گشاد کرده و 
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یک خشاب در انجره ی خانه ای خالی می کردند. دوستان گروه خود 

را که می دیدند با همان گشادی چشم نگاه  کرده اشاره می دادند 

چهار نفری وارد خانه ای می شدند چند نفر  تا کنار هم جمد شوند.

می کشتند بیرون می آمدند. گروهی از اهالی روستا درحال فرار و اناه 

بردن به کوه بودند. اما آد  ک  ها متوجه شدند. دو نفر با ماشین 

جیپ رفتند همه شان را از اشت تیرباران کرده و با شتاب برگشتند. 

س سوار بر موتور و ماشین های خود تعدادی دیگر به رگبار بستند. سپ

چند تیر در کردند. گویی آن ور  نظر که افتادند باز همشده و رفتند. از 

روستا هم آد  دیدند. رفتند و ده ها آد  مرده در غبار سنگین فرو 

افتاده بر روستا اشت سر گذاشتند. جنازه ها در خاک و خون غلتیده 

ضجه ی چند زن بود و فولی نکشید صدای اضطراب انگیز 

گریه ی کودکان نیز درآن آمیخت. با خود !...« ای خدااااا » برخواست.

لعنت براین جنایت کارهای بی ادر! این ها هنوز دست از ملخ  »گفت:

ت ! لعنت بر ادر و خوری برنداشته اند؟! این کشافت های حیوان صف

     حرا ! لعنت برادرتان گروه بوکوحرا ! نگاه کن اینتان بوکومادر

بی شرف ها آسوده آسوده بچه های مرد  را می دزدند، به آن ها 

تجاوز کرده و به فروش می رسانند! یعنی بشر از این ننگ تر به خود 

می بیند؟! لعنت بر ادر هرچه آد  جنایت کار و تروریست است! 

در دین ما اسال ،     -  آمده می گویدسرکرده شان با گستاخی تما

  می دزدیم و برده ی خود  ست ، ما هم آد  ها رابرده داری مجاز ا

آخر بی ادر این حرف های چرت را چطور ساخته اید؟!  -می کنیم!
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در این عصر آد  ماشین ری  تراش برقی ساخته است ! آن زمان که 

آن فرف تر  ه خیمهدچنین سخن هایی می گفتید بوی گندتان به دواز

ی شان را بکنند. بی ادرها. بگذارید مرد  زندگدست بردارید! می رفت.

چرا نمی نشینید مشل همه آد  های دیگر دنیا زندگی کنید! چرا همیشه 

ماه تعلیم  دنبال بهانه ای هستید خون بریزید! ببر درنده هم اس از چند

بی آزار می شود. شما چرا آد  نمی شوید ؟! خانواده ی بچه هایی که 

ا می شکافد. از فرف ک رآن ها می دزدند، فنین ناله های قلبشان فل

زاده ها دختران جوان را مورد تجاوز قرار داده سپس به دیگر آن حرام

    فروش می رسانند. با گستاخی تما  به کرده ی خود اعتراف هم 

های بزرگی می کنند! قلبشان  می کنند! نمی دانم چطور چنین جنایت

خدایا »ت:آه سردی کشید گف« شود! آیا وجدان ندارند؟!چطور راضی می

چقدر خوب می شود مرد  آزماها بیایند بریزند یقه ی این جنایتکارها 

   را بگیرند شاید بترسند و دست از کار خود بردارند، دنیای آرامی 

می شود!  چقدر خوب می شود دنیای  آرامی داشته باشیم، خالی از 

جنگ، خالی از جنایت، خالی از بدی، خالی از دزدی، خالی از نامردی 

! بشر دیگر نمی تواند این مسأله را حل کند، چون  و خالی از دروغ

اش را ندارد. جنایت کارها توانمندتر از صالحین هستند. انایی تو

هرچه سرمایه در دنیاست دست جنایت کارها افتاده است. آن ها 

نیرومند هستند. با هر فشنگ می توانند یک آد  نابود کنند و روزانه 

کارخانه های بزرگ خود می سازند. در این دنیا  میلون ها فشنگ در

الیدی برتر از ااکی شده است. آد  های صلح فلب اما هیس توانی از 
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خود ندارند. عمری تالش کرده اند خود را ااک نگاه دارند و ریاضت 

کشیده اند. سرمایه ی مالی ندارند و دل کشتن آد  هم در سینه شان 

دان ایستادگی نمایند. بی فایده است. نیست. اس نمی توانند مقابل الی

مگر مرد  آزماها بیایند و چنگ به گلوی جنایت کارها بزنند. گلوله 

نمی کند. هیس گلوله و بمبی در مرد  آزماها کارگر  فقط در آن ها اار

    نیست. آن ها را بمب اتم هم از بین نمی برد. چاره ی دنیا دست 

بی شرف ها را به کامشان حرا  آن هاست. باید بیایند و زندگی این 

چرا دست از جنایت برنمی دارید؟!  -باید بیایند و به آنها بگویند کنند.

    چرا نمی خواهید دنیای ااک و شادابی داشته باشید؟! چرا لذت 

نمی برید وقتی می بینید کودک فقیری بستنی می خورد؟! چرا دوست 

خواهید فقیران جهان  ندارید مرد  دنیا هم شادکا  باشند؟! چرا نمی

هم وضعشان  خوب شود و سیر گردند؟! چرا شادی تان را میان افراد 

بشر تقسیم نمی کنید؟! چرا به همدیگر کمک نمی کنید؟! چرا خرسند 

           نمی گردید از بخش ؟! چرا لذت نان دادن دست فقیر را 

ت نمی فهمید؟! لذت دوستی را چرا نمی فهمید؟! چرا دست از جنای

برنمی دارید و دنیای  مهربانی نمی سازید؟! دنیایی که همه غمخوار 

ه شاد و قوی باشند، دنیایی که خالی از غم و عزا باشد! مهم باشند، ه

سوال ببرند تا آد  های ظالم چقدر خوب می شود بیایند و همه را زیر 

زای کار خود برسند! بیایند این سیاست مدارهای جنایت کار و به س

تور را روی زمین بکشانند و از تخم آویزانشان کنند. آن ها را دیکتا

بترسانند تا زندگی شان زهرمار شود. با آن ها چنان کنند که دست از 
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جنایت بردارند. کسانی که دیکتاتور هستند، کسانی که شب را آسوده 

می خوابند درحالی که ای  از آن دستور قتل عا  صدها نفر را صادر 

نی که جوان های بی گناه را به جر  حرف زدن زندانی کرده اند. کسا

کرده اند و اعدامشان می کنند. کسانی که جنگ ها برمی افروزند تا 

مرد  بی گناه زیر آت  بمب دود گردند. کسانی که با نیرنگ و دروغ 

مرد  را می فریبند و به آن ها ظلم می کنند. کسانی که بسیاری آد  

واده شان به رفاه و قدرت برسند. کسانی خوب می کشند تا خود و خان

که به نا  دین به مرد  جنایت و ظلم می کنند. کسانی که به مرد  

دروغ می گویند و هیس عذاب وجدان نمی گیرند. کسانی که جنایت 

را قانون می کنند. آری، فقط مرد  آزماها از عهده ی چنین آد  هایی 

  قدر خوب می شود! برمی آیند. چقدرخوب می شود اگر بیایند! چ

 « . ای کاش بیایند! ای کاش!

همه  جا تاریک تاریک بود. صدای شَپ شپ و تَپ تپ اا می آمد.    

داشت هراسان راه می رفت. این ور آن ورش را نگاه می کررد. در دل  

 نزدیک  کسی جیرغ مری زد. مرردی فریراد      تاریکی صدای اا می آمد.

  ان بره آسرمان مری گرفرت.     فنرین دردناکشر    « آی آی آی!» می کشید

دسته ای آد  درحال فرار از چیزی بودند. حدود دویست مترر جلروتر   

گروهی آد  جمد شده بود. جمعیت یک مرتبه متفرق شد. یکری ایرن   

به خانه هایشان اناه می بردنرد. درهرا    فرف می دوید، یکی آن فرف.

     محکم بسته می شد. المپ هرا خراموش مری گشرت. سرگ هرا لولره        

کردند. سگ هایی که در فول روز زنجیری به گرردن ، همگرا  برا    می 
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   سران سرگ کروچ نشرین هرا     در اارک قد  می زدند، آن لحظه بزن ها 

کره اضرطراب را بره    می دادند. چنران لولره ای    لوله ی کشیده ای سر

 بندبنررد وجررود آد  مرری انررداخت. سروصررداهای درهررم و نررامعلو  از 

های  ار از صداهای گنرگ شرده   خیابان ها به هوا می نشست. گوش 

بود. نمی دانست چه به چه است و دارد با چگونه اتفراقی روبره روی   

می شود. سرگردان و نا آگاه فقط راه می رفت. به آد  ها نزدیک شد تا 

سوال کند موضوع از چه قرار است، چه شده و مرد  چره شران شرده    

     جرا  ک»است؟ دراین حال مردی حین فررار بره او نزدیرک شرد گفرت:     

مرد الغرر انردامی برود.    « آن فرف! مرد  چه شان شده ؟!« »می روی؟!

قیافه ی آد  های ساده و کم حررف را داشرت. از آن هرایی کره فقرط      

وقت اجبار سخن می گویند. چشمان برهم و گونه های صاف داشت. 

زده به ترن   تمیز و شیک بود. صورت  اصالح شده و لباس های عطر

می گریخت. هراس اما در چهره اش ردی نداشت. کرده بود. از چیزی 

          گررویی آد  درون داری بررود. از آن دسررته کرره برره آسررانی ، خررود     

   کجرا مری روی مَررد؟! کجرا     « »بگو مرد  چه شان شرده؟!  »نمی بازند.

       ای مررد حسرابی مرن    « »چررا نررو !  « »می روی؟! بره آن فررف نررو!   

ا دسرت جلروی رفرتن مررد را     بر « می گویم آن فرف نرو! گوش کرن! 

تو را خدا بگو چه شده؟ چه برسرمرد  آمده؟ چررا یرک   »گرفت گفت:

جن هرا بره شرهر    « »مرتبه سر و صدا شد؟ مرد  چرا به هم می لولند؟

معلو  نیست جن اند یا دیو هستند یا روح. معلرو  نیسرت.    ریخته اند.

زنند روی آمده اند آد  ها را می گیرند لختشان می کنند و کتکشان می 
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جرن   چطور ممکرن اسرت؟!  « »زمین می کشانند. خیلی وحشتناک اند!

دسرت او را   «ای مرد ناحسابی نرو! گروش کرن!  « »دیگر چطور است؟

وارد « گفتم نرو! از من گفرتن برود.  » کنار زد به فرارش ادامه داد گفت:

یرا  ایستاد تا فکر کند که جلو برود  دلفان لختی  کوچه ی تاریکی شد.

تپ تپ ااهای مرد داشت دور می شد. عاقبت کرامالً محرو    نه. صدای

شد. گویی به خم کوچه افتاده بود. مات و مبهوت چون تنه ی خشک 

      درخت ایسرتاده برود. سررانجا  بره راه افتراد و آرا  آرا  جلرو رفرت.        

می خواست سر دربیاورد چه اتفاقی افتراده اسرت. یرک مرتبره مررد       

سیاه و خشن بود. در نگاه دلفران دقیر     آزمایی مقابل روی  سبز شد.

« تو بگو کره هسرتی؟! چره شرده امشرب؟!     « »تو که هستی؟»شد گفت:

     داشت رنگ می باخرت و تررس بره قلرب  مری افتراد کره مررد آزمرا          

دلفان تو هستی؟ دلفران ! ترو   »چهره اش روشن و خوش تر شد گفت:

گذاشت دلفان سر اایین آورد. او هم دست چاک دهان « دلفان هستی؟

جمعیرت بره   « هرووووو ی ی ی! » با فریاد رو به نفرات دیگرر گفرت:  

فرفشان ر  کرد. آد  هایی که عذاب می دادنرد را هرم کشران کشران     

نگاه کنید! این دلفان است! دلفران  » آوردند. مرد  آزما رو به بقیه گفت:

همه نزدیرک ترر   « خودمان. دلفان ایرشده است. دلفان اای  می لنگد.

یانشان یکی جلو آمد دلفان را به آغوش کشید. او هم مرات  شدند. از م

« چه شده؟! چرا به شهر آمده اید؟ چکرار مری کنیرد؟   »و مبهوت گفت:

« دلفان ما آمده ایم ح  مرد  را بگیریم. نگاه کن! این آد  هرا را ببرین  »

دلفران ایرن را   « »با این ها چکار دارید؟! این آقا چکار کررده اسرت؟!  »
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« نره « »می دانی این مررد کیسرت؟  « »چرا؟!« »بدهیم.گرفته ایم عذاب  

این همان مردی است که آد  های بی گناه را اعدا  می کرد. در تمرا   »

برای « »اگر بی گناه بودند چرا اعدامشان می کرد؟!« »عمر جنایت کرد.

این که قدرت بیشتر به دست آورد. مخالفان خود را نرابود کررد. فقرط    

ناح  آد  های بسیاری اعدا  کرد. االن ما  برای کسب قدرت بیشتر. به

       مجرر  ایرمرردی برود کره سرر ارایین       « می خواهیم مجرازات  کنریم.  

     رهرایم کنیرد! رهرایم کنیرد! ای خردا!     »می گرفت. به گریه افتاد گفت:

     ببینیرد چره نالره ای مری کنرد. بره قیافره اش         »دلفان گفت:« ای  خدا!

  ه، دلفران توچره مری دانری ایرن مررد چره        ن« »نمی آید گناه کار باشد!

     اگرر بردانی االن خرودت تکره اراره اش        جنایت هایی کررده اسرت؟!  

می کنی. ما می دانیم و این کار را خواهیم کرد. تو هم با ما بیرا دلفران.   

این حرامزاده ها می آوریم. کسانی مشل این  سر بیا نگاه کن ببین چه بر

را تیربراران کردنرد. زن هرای جروان     ایرمرد که جوان هرای بری گنراه    

بسیاری بیوه کردند و کودکان بی گناه زیادی یتیم نمودند. ما این ها را 

  مری کنیرد؟!    چطرور مجرازات  « »همه مجازات می کنیم، بیا نگراه کرن!  

می تروانیم دلفران، مری تروانیم،     « »ند عذاب دهد!مرد  آزما که نمی توا

نداشتیم عرذاب بردهیم.اما    فقط تاکنون ماموریت خوب هم می توانیم.

همه رو بره او خنرده   « بیا نگاه کن. االن دستور داریم این کار را بکنیم.

نشان دادند تا ته دل  قر  شود در امن وامان است. سرپس مشرغول   

مجازات ایرمرد شدند. دو نفر ااهای  را گرفتنرد. دو نفرر هرم دسرت     

ر کشریدند.  . یک مرتبه همه با هم دست و ارای  را بره کنرا    های  را
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کشیدند، کشیدند، کشیدند. به حدی کشیدند که با صدای قِرِت قِررِت  

دلخراشی دو اای  از هم جدا شد. دست ها نیز کنده شد. از ناحیه ی 

تحتانی خون فواره زد. زبان  را گرفته و کشیدند.آنقدر کشیدند که ترا  

سینه آمد. سپس رهای  کردند اما به جرای نخسرت خرود برنگشرت.     

ور آویزان ماند. یکی دیگر آمد آن را گرفت کشید کشید کشید همان ف

دِپ، از بیخ قطد شد. یکی دیگر آمد چنرگ در کاسره ی    -تا صدا داد 

، آن هرا را   قِ  –و فشار داد فشار داد با صدای  چشم های ایرمرد کرد

      از جررا درآورد روی خرراک انررداخت. چشررم هررا برخرراک لِرررپ لِرررپ 

از خودشان اشاره کردند او هرم ایرمررد را چرون    می لرزیدند. به یکی 

اوست گاو بر زمین کشید و رفت تا در تراریکی گرم شرد. بره دلفران      

به سرویی دیگرر دویدنرد. دلفران     « دلفان بیا، دلفان بیا، دلفان بیا!»گفتند:

سرگردان شده بود. با آن ها همراه شد. در اعماق وجودش حس سرما 

خیابانی بیرون آمده نزدیک شدند.  داشت. گروهی مرد  آزمای دیگر از

چند مجر  نیز با خود ای  کشیدند. آن که دلفان را به آغوش کشریده  

ازکجا  نه نمی دانم.« »دلفان می دانی این ها چه کسانی اند؟»بود گفت:

این ها سیاستمدارهای دیکتراتور هسرتند. آن گرردن    « »بدانم؟! تو بگو!

       سروریه اسرت. االن    دراز که مری بینری رئریس جمهرور جنایرت کرار      

درسرت مری گوییرد، رئریس جمهرور      » « می خواهیم مجازات  کنریم. 

سوریه صدوانجاه هزار نفر از مرد  کشور خودش را قتل عا  کرد. امرا  

اگر ممکن است او را ببخشید. اگر ببخشید بهتر است. شاید خودش را 

! او هزار بارها او بخشیده شده است. بارهای بارها دلفان« »اصالح کند.
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هم دست از جنایرت نکشریده اسرت. االن بره      بار بخشیده شده اما باز

ولی کشرتن  « »احترا  روح آد  هایی که کشته است باید مجازات شود.

نه، دلفان تو نمی دانی صالح « »بی فایده است. باید این ها را بترسانید.

چیست. این آد  دیگر تما  وجودش فاسد شده و امیدی بره بهبرودی   

     دو نفرر شرانه هرای او را محکرم گرفرت. یکری هرم        « ح  نیست.رو

کله اش و محکم کله را کشید کشید کشید. گرردن  درازترر، درازترر،    

    درازتر شد. رفت رفت رفرت ترا انردازه گرردن زرافره فرول گرفرت.        

جان  را آت  زدنرد .  بدن بی کاسه ی چشمان  ارخون گشت . سپس

کشراندند .  آزما  ایرمرد لختی اری    به محل دیگری رفتند . چند مرد 

نه ، نمی شناسرم ،  «  »این مرد را می شناسی ؟» باز هم به دلفان گفتند:

          مررد  آزمرا گفرت :    « ا دیرده ا  . بره یراد نردار  کیسرت     اما انگار او ر

« خواهیم کون  بگذاریم . م به این ایرمرد تجاوز کنیم . میمی خواهی» 

          چرره مرری گوییررد ؟ ! مگررر دیوانرره : »  دلفرران برره خررروش آمررد گفررت

شده اید ؟! مگر شما لواط کار هستید ! رهای  کنید ! مگر شما کشافت 

کار هستید ! رهای  کنید ! از شما بعید است . شرما موجرودات اراک    

خدا هستید . شما آمده اید جنایتکارها را مجازات کنیرد ، چنرین کرار    

خواهید به کون این ایرمرد دخرول  زشتی به شما نمی آید ! چطور می 

نره  «  » شرتی اسرت !   کنید ؟! هر کارش می کنید بکنید اما لواط کار ز

چرون  « »د با هرکسی چون خودش رفتار کرددانی ! بای دلفان ، تو نمی

این ایرمرد جنایتکار دسرتور  « »دش ؟ مگر چکار کرده این ایرمرد ؟خو

زندانی ها لواط و زنا شود  داد به زندانی ها تجاوز شود . دستور داد با
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نه ، نه ! رهای  » « ن ما هم می خواهیم او را بکنیمتا اعتراف کنند . اال

، احتیاجی به گاییدن شرما نیسرت !   نید ، این آد  را خدا گاییده استک

آدمی که چنین کشافت باشد ، چنین جنایت ایشه باشد ، خدا کون  را 

ترازه  » زما با جردیت گفرت :   مرد  آ« ااره کرده است . رهای  کنید . 

برای افالع تو باید بگویم ، این ایرمرد را نه فقط خدا  بلکره بنرده ی   

ایرن  »به گوش دلفان نزدیک کرد گفرت:  دهان« خدا هم گاییده است . 

ایرمرد در نوجوانی توسط معلم  هم گاییده شده است . نه یک بار ، 

خصوصی اش به او نه دوبار ، بلکه بارها ! بار نخست معلم در کالس 

گفت رر تو بچه ی با استعدادی هستی . اگر می خواهی در بیان عقاید 

بی باک شوی باید فاصله ی دو انگشت زیرر بیاره هایرت را بمرالم .     

نترس ، نترس عزیز  ، تو باید بی باک شروی ، آرا  براش ! ر چنرین      

دلفران شرگفت زده و   . «  شلوارش اایین افتاد و کیرر معلرم وارد شرد   

 «      مکن اسرت ، ترو از کجرا مری دانری ؟      وای چطور م» سف گفت:متأ

   ای بابا دلفان جان ما مرد  آزماهرا از همره چیرز خبرر داریرم ، چررا       » 

    بچره هرای همکالسر  نیرز     نمی فهمی ! تازه این موضوع را همره ی 

برای اینکه آن زمان »«  اس چرا جلوی این کار را نگرفتید؟« »می دانند

شتیم . معلم بارها او را کرد و مرا دیردیم ، امرا اجرازه ی     مأموریت ندا

دخالت نداشتیم . االن زمان دیگری است . ما اکنون مأموریرت داریرم    

کونی را مجرازات کنریم .     همه ی جنایت کارها ، از جمله این ایرمرد

     خررافره ی  کررن ببررین چطررور کررون  ارراره مرری شررود .خرروب نگرراه 

تم که بدانی کون  برا کیرر آشناسرت و    قدیمی اش را به این جهت گف
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به دوستان  اشراره کررد . ایرمررد    « نگران  نباشی . خوب نگاه کن ! 

به زور آنها چهار دست و اا ایستاد . یکی از مررد  آزماهرا کیرر چرون     

. ایرمررد   کون او گذاشت و برا فشرار داخرل داد    دست خر خود را درِ

. مرد  آزما ر سرفه کردزبان  توک زد و دو با دهان  بسان بز باز شد

بیشتر داخل برد . مفعول لواط چشمان  به خون افتاد . باز هم داخرل  

تر برد . برد برد ، تا  کون ایرمرد ااره شرد و خرون بیررون زد . دلفران     

       : رد و فاصررله گرفررت . همصررحبت او گفررت  حررال  بررر هررم خررو  

جرای  به . « فت اشت  بس استرهای  کنید ! این کون ااره برای ه»

گردن ایرمردی را با فنراب بسرتند . آویرزان  کررده و      دیگری رفتند.

آتش  زدند . آسمان ، سیاهی مرکب آسایی داشرت . هریس سرتاره ای    

سرک نمی کشید . از دور دست قال و مقالی به گوش می آمد . دلفران  

این صدای دوستان خودمران  «  »این صداها دیگر چه است ؟ »  گفت :

خیلری ناراحرت شرد  کرون آن     «  »مجازات می کنندست . دارند آد  ا

  هرم آد  مانرده مجرازات    ایرمرد را ااره کردید ! کار زشرتی برود . براز    

ناراحت نباش دلفان ، با او کاری کردیم کره برر دیگرران روا    « »کنید ؟

ونی بود و تجربه داشت . هنوز آد  هرای  ردانسته بود . در ضمن ، او ک

بله ولی مری توانیرد آنهرا را    « » ات شوند . بسیاری مانده که باید مجاز

ببخشید . بخش  بزرگ ترین درس بره آد  مری دهرد . ایرن هرا آد       

  نره دلفران ، ایرن هرا آد      «  » هستند ، نباید چنرین مجرازات شروند !    

نیستند ! این ها از آد  بودن خارج شده اند . تو هیس نگو ، فقرط نگراه   

رد قد بلند و مو سفیدی را چند نفر باز در تاریکی فرو رفتند . م« کن . 
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آد  مسلح محافظت می کردند . چشمشان بره ایرن هرا افتراد ، بسریار      

دلفان ترو  » مرد  آزما به دلفان گفت: والنه بنا کردند به تیر اندازی .مسئ

           ! گلولرره در مررا ولرری ااررر  د ! تررو گلولرره مرری خرروری سرررت را برردز

جلو رفتند . به آسانی تفنرگ هرا    آنهازمین دراز کشید. روی «نمی کند.

را از محافظین گرفته در دهانشان فرو کرده و دددددد ، شلیک کردند . 

سپس مرد مو سفید را گرفتند . دلفان با اشاره ی دوستان ای  رفرت .  

این یرک سیاسرتمدار دیکتراتور و جنایتکرار     «  » این دیگر کیست ؟ » 

؟! چررا   نایرت کرردی  چرا آن همه ج». نگ زدندبه گلوی  چ« است . 

؟! چرا جنایتکاران را حمایت مری کرردی ؟!   مرد  بی گناه را می کشتی

برا سرواد را    یچرا ح  مرد  گرسنه را مری خروردی ؟! چررا آد  هرا    

ن گلچین می کردی می کشتی ؟! چرا این همه سال دروغ گفتی ؟!!! اال

می خواهید برا ایرن   » ن گفت:دلفا «باید به سزای کردار خودت برسی!

بلره دلفران ایرن    « » رد چکار کنید ؟ قیافه اش برایم کمی آشناسرت .  م

آشنا است . بارها قیافه اش را دیده ای . این آد  به ملیون ها آد  ظلرم  

« االن خرودت مری بینری .   » «مری خواهیرد چکرارش کنیرد ؟    « » رد ! ک

     مررد  گراه جنبشری     ش کردند رفتند بره صرحرایی رسریدند.   خرک  ا

ده ها نفر جوان خوش  ی نمی گفت . فریادی جلوتر می کرد ولی چیز

. بره  و صورت اصالح شده ایستاده بودند تیپ ، با کت و شلوار مرتب

         شرد . همره بره نظرر آشرنا      آنها نزدیک شدند . در چهرره شران دقیر   

برایم آشنا اند ولی خروب بره یراد     این آد  ها که هستند ؟»می آمدند. 

فان . همه را این مررد کشرته   ن تو هستند دلاین ها همه دوستا« »ر .ندا
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مرری خررواهیم ایررن « » االن مرری خواهیررد چکررارش کنیررد ؟ « » اسررت.

ات کنریم . ترا روحشران آرا     جنایتکار دزد را مقابل دیدگان آنها مجاز

نخست موهای سر و صورت او را آت  زدند . موهرا باصردای   « گیرد.

افره ی موجرود   شرد . قی کزکز انزجرار برانگیرزی سروخته و دود مری     

. شرالی دور گرردن  انداختره و او را روی زمرین ترا      ترسناکی گرفت

گفتند بر روی  تف بیندازند . آنها  اجلوی اای آد  ها کشیدند . به آنه

اما قلب نیک داشتند . تف کردن را خوش نمی دانستند . ناچار ، چشم 

 می بستند و تف می کردند . تفشان در هوا آتر  مری شرد روی مررد     

افتاد . همه ، یکی یکی تف انداختند . مررد در آتر  زغرال شرد .      می

دلفان انتهای صف را نگاه کرد . ملیون ها نفر فول داشت . ملیون هرا  

نفر ، متشکل از ، زن ، مرد و بچه . یکی از مرد  آزماهرا در گروش او   

به دختر زیبایی اشاره کررد  « آن دختر جوان را می شناسی ؟ » گفت : 

نره ،  » ود و در همین لحظه نوبت تف انرداختن  شرد .   که در صف ب

« نا  دارد . همان که همسایه ات برود !   آن دختر ندا « » نمی شناسم . 

ندا تف انداخت . آت  بزرگی تن بی جان و سوخته ی مررد را چنرد   

ایم ندا ؟ ندا ؟ ندا همسایه ی مرن ؟ نردا برر   » لحظه در خود گرفت .  

ردنرد همراهشران شرود و از آنجرا رفتنرد .      به دلفان اشاره ک« آشناست

بیابان در یک لحظه فی شد به محیط دیگرری رسریدند . مررد جروان     

   نظامی اوشی ای  آوردنرد . یکری دیگرر هرم اشرت او ظراهر شرد .        

قیافه ی سگ  دوبرمن  داشت . چند نفر دیگر جلو کشاندند . جلرویی  

  او دود بلنرد  را آت  زدند . ناله اش به سقف آسرمان مری خرورد . از    
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   «ایرن مررد کیسرت ؟    »در فریادش می آمیخت . دلفان گفت: می شد و

این مرد ال تیبت است دلفان . همان خلبرانی کره بمرب اتمری روی     » 

! ال باید بسوزد! ال باید بسوزد » گفت : و« وشیما انداخت . مرد  هیر

ن وای این همان خلبان است ؟ چطور دل  آمد آ«  » ال باید بسوزد ! 

کار را بکند ؟! وای خدای مرن ایرن آد  وجردان  چطرور اجرازه داد      

نفرات بعد هم سوخته شدند . همره  « جنایت به آن بزرگی را بکند ؟! 

در آن عملیات دست داشته بودند . همان که قیافره ی سرگ دوبررمن    

این «  » این مرد کیست ؟ » داشت ای  کشیده شد . دلفان باز ارسید : 

اانهرایمر هرم   « ت ، دانشمندی که بمب اتمی ساخت . مرد اانهایمر اس

آت  گرفت اما هیس فریادی نکرد . گرویی راضری بره سروختن برود .      

سوخت و زغال شد بر زمین افتاد . از آنجا هرم رفتنرد . نمری فهمیرد     

    چطور راه هزار کیلومتری در چشرم برر هرم نهرادنی فری مری شرد .        

د را می بست . اما جمعیرت  همه جا گر  و خشک بود . تاریکی راه دی

بر هم فشرده ی سیاه اوستان در جنب  های خود به چشم مری آمرد .   

مردانی فقیر و بی چاره با دستان دراز شده برای فلب لقمره ای نران .    

دلفان ، االن باید کار نیک بکنیم و تو هم می توانی » مرد  آزما گفت : 

در «  چه کراری ؟   « »کمک بدهی . از آن کارهایی که دوست داری . 

 چشم بر هم نهادنی به شهر شلوغ و ایشرفته ای رفتند .

وارد فروشرگاه هرا    هرچه اول داشت برداشتند. کیف مردی را قاایدند.

 شدند. انواع خوراکی های کنسرو شده وشریر، انیرر، نران و خروراکی     

انرواع گوشرت هرا، لرواز       هرچه بود بار خود کردند وآمدند. بچه ها،
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هرچه  چیز به درد بخوری بود همه را آوردند. یک مرتبره   بهداشتی و

مردمری سریاه اوسرت و     هم سر از بیابان گر  و خشک درآوردنرد.  باز

فقیر عاجزانه دست ای  می آوردند . کمک می خواسرتند. نالره هرای    

 ظریفی می کردند . 

« چکرار کرنم؟! نمری دانرم!    « »دلفان کمک کن چرا کاری نمی کنی؟!» 

 ی؟! این خوراکی ها را بین مرد  تقسیم کن ترا بخورنرد.  چرا نمی دان»

آن ها که نمی توانند بخورند کمکشان کن . کنسروها را براز کرن، آب   

میوه باز کن، ظرف های شیر را باز کن! بده مرد  بخورند. به آن ها که 

ضعیف شده اند نمی توانند چیزی قورت دهند شریر بخروران، آبمیروه    

یرک  « همه باید سیر شوند. واهد به او بده!هرکه هرچه می خ بخوران.

مرد  هیجان زده شده و از خوشحالی اایکوبی  مرتبه خوشی فرو افتاد.

هی هو هو »گرفتند. دست چاک دهان گذاشته و فنین شادی سر دادند.

مررد    خنده بر لرب هرا نشسرت.   «  هی هو هوهو! هی هو هو هو، هو،

ی دادنرد. بره کودکران    آزماها با مهربانی و سخاوت به همه خوراک مر 

عزیز  بره  »آغوش مادر بسته های شیر می دادند. به مادر ها می گفتند:

        هررکس  « خرودت هرم نروش جران کرن!      بچه ات شریر برده بخرورد!   

می دیدند انواع خوراکی بارش می کردند. در جای جای جمعیت دیده 

آن هرا  می شد. زن ها خنده می کنند و مرد  آزماها با احترا  و مهر به 

              خرروراک مرری دهنررد. یکرری رفترره بررود در دهرران زن ایررری لقمرره      

آن فرف تر ایرمردی ذوق گرفته دندان های سرفیدش را   می گذاشت.

       در تاریکی حرکرت مری داد. خنرده بره چهرره شران زیبرایی و نمرک         
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           مرری بخشررید. برخرری هررم از شرروق مرری گریسررتند. شررتابزده دهرران   

چنان که گرویی هرراس داشرتند فرصرت اری  آمرده از        .می جویدند

، دو دستی خوراکی ها را چسبیده و به همه چیز ناخنک  دستشان برود

همه ی شهرها و روستا ها چنین شده بود. مردمان فقیرر بره    می زدند.

فنرین هیجران انگیرز     در دل ها مهر باال گرفت. فراوانی نعمت افتادند.

 . را گرفتشادکامی ، آسمان و زمین را ف

ردیف بسیار فوالنی و منظمی ای  آمد، ای  می آمدنرد. میلیرون هرا    

مرد   نفر آد  که همه چیزی به دست داشتند و با آرام  راه می رفتند.

    ایرن آد  هرا چکرار مری کننرد؟ از کجرا       »دلفان گفت: آزماها ایستادند.

نزدیرک   وقتری  دلفان ما باید به این آد  ها احترا  بگذاریم.« »می آیند؟

آمدند ادای احترا  کن و برایشان بوسه بفرست. این هرا مررد  قربرانی    

     دلفرران راه « قربانیرران بمبرراران اتمرری. هیروشرریما و ناکررازاکی هسررتند.

ا رمن این مررد    من این مرد  را دوست دار .»گریه اش باز شد گفت:

این ها قربانی سیاست های کشیف  دولت ها هسرتند.این   دوست دار .

« من این قربانیان را دوست دار . رد  همیشه برای من عزیز بوده اند.م

ایشتاز صف آمد. دختر بچه ای جلودار شرده برود. چیرزی بره دسرت      

آن بچره  »دلفان گفت: داشت که سر راه رفتن آن را باال نگاه می داشت.

اوهم یکی از قربانیان است که آرزوی صلح « »چرا ایشتاز شده است؟!

ر اار تشعشعات اتمی بیمار شد مرد. ساداکو ساسراکی  د جهانی داشت.

     آن ها  همه درنای کاغذی بره دسرت دارنرد. برا ایرن کرار        نا  داشت.

 جمعیت نزدیرک آمرد.  « می خواهند جهان خالی از جنگ و کینه شود.
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درناها چون ارچم دستشران   مردان و زنان و کودکانی با چشمان برهم.

 ذی خرود را روی زمرین گذاشرتند.   همه آمدنرد و درناهرای کاغر    بود.

 همه را بر زمین نهاده  و کنرار رفتنرد.   هزاران هزار درنای کاغذی شد.

       معصرومیت نگاهشران بره دل آد  لررزه      بر لرب هایشران خنرده برود.    

        دسررت بره هررم چسربانده و دعررایی زمزمره کردنررد.گویی     مری افکنرد.  

و آرزو  -ان ببریرد درناهای کاغذی صلح را به همه ی جهر  -می گفتند

مرد  آزماها دست به سینه رو بره   می کردند دنیا سراسر دوستی گردد.

 . دلفان نیز چنین کرد آن ها ادای احترا  کردند.

لره  دلفان شنید در می زنند، رفت گشود. اسربچه ی کَ صبح گاه بود.   

دلفان بره  »خنده ی با نمکی کرد گفت: تراشیده و صورت چرکینی بود.

ایام  را داد و کروک در  « برای کندن چاه بیاید کمک کند. ادرت بگو

چند روز ای  سخن »فرامرز به گوش زرین گفت: رفته دوید دور شد.

همان اسرت ایرا  فرسرتاده انرد      از کندن چاه برای روستا به میان افتاد.

همران  « »کجا چاه می کنیرد؟  نیک باشد.« »حکمن امروز باید کار کنیم.

چرا آن جا؟! آن جا اگر آب داشرت  » «فرف تر. جای ایشین ده گا  آن

نمی دانم می گویند جرای قردیم از   » «که از چاه قدیم آب باال می آمد!

رگه ی آب ده گا  فاصله دارد. این جای تازه به نظرشان درست روی 

زریرن در اندیشره افتراد و    «  خدا کند چنین باشد!« »رگه ی آب است.

فی جابجرا مری کررد. فرامررز     سکوت گرفت. در آشخانه بی هیاهو ظر

آماده شد و رفت. زن در سکوت و اندیشه بدون توجه به دلفان خانره  

 گویی در خیالی ناشناس فرو رفته بود. هیس نمی گفت. را جارو کشید.
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قیافه اش در نگاه دلفان مات و مبهوت می آمد. اسر حال عجیب مادر 

همچنرین   ، مادر برا بیران آرا  و بری حرال     ظهر که شد، نگران  کرد.

دلفان اسر  بیا این ظرف خوراک را برای ادرت »رخسار سردی گفت:

چنرد مررد    ظرف اارچه ایچی آورد و دلفان گرفت رفت.« ببر سر چاه!

 فرامرز نیز حارور داشرت.   از روستای اایین با جهان سخن می گفتند.

فرامرز، تو کار می کنی تا من چند دقیقه بره  »جهان رو به او کرد گفت:

« برو  سری بزنم زود باز می گرد .دانیال هرم مری آیرد کمکرت.    خانه 

برایرت ناهرار   « »تو برو! من خسته نیستم تو برو! برو برادر من هستم.»

توهم بمان  نه، نه چیزی نفرستی.دلفان  ناهار آورده است.« »می فرستم

تروهم   من باید سری به خانه برزنم.  نه برادر سپاس .!« »بخور بعد برو 

بعدظهر همره   عجله نداریم. وصله ناهار بخور بعد کار کن.بنشین با ح

      ایرن هرا را حرین رفرتن     « به خرودت زیراد جرور نرده!     می آیند کمک.

فرامرز گرره ی اارچره را   «  زود می آیم!» دور که شد گفت: می گفت.

کجرا  »مردان مهمان قصد رفتن کردنرد.  گشود چند نان روی ظرف بود.

یکری از آن هرا   « نشرینید برکرت بدهیرد.   سفره اهن شرده. ب  می روید؟!

جهران هرم    خردا زیراد کنرد!    نه برادر، ما می رویم.»تبسمی کرد گفت:

خانره ی  « »کار داریم باید بررویم.  بسیار تعارف زد به خانه اش برویم.

خردا   ره اهن شده است، بنشرینید! این سف جهان نرفتید را کاری ندار .

آن هرا نگراهی بره هرم     « ؟!چرا تعارف می کنید تان بدهد بنشینید!خیر

دور هم  زرین گوشت و سیب زمینی سرخ کرده بود. کردند و نشستند.

ارس  »سرپس مهمران هرا گفتنرد:     جمد شده و با اشتیاق ناهار خوردند.
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شرما مگرر کرار     نه برادر های خوبم.« » بگذار ماهم بمانیم کمک کنیم.

فراتمران  ن ندارید؟! سپاسگزار  قربانتان شو  بروید به کارتران برسرید.  

نگاه کنید چند متر اایین رفته اند! همره   از صبح همه بودند. زیاد است.

چیزی نمانده بره امیرد    االن سرو کله شان ایدا می شود. خانه رفته اند.

خردا  »آن ها هم یکری یکری گفتنرد:   « خدا همین امروز به آب می افتد.

خردا خیرتران    -دستتان درد نکنرد!  -برکت بدهد! چاه خوبی می شود

هرکردا  ادای احتررا  نشران دادنرد و     « دهد کرار خروبی کررده ایرد.    ب

دلفان اسرر  ایرن   »فرامرز و دلفان تنها ماندند. ند.خداحافظی کردند رفت

       کمری مری مرانم بعرد      چشرم اردر مری رو .   « »ظرف ها را می برری؟ 

          در همررین لحظرره دیررد دانیررال شررتابزده برره سرروی آن هررا  « مرری رو .

 نزدیرک شرد    اه رفتن دست هرای  را حرکرت مری داد.   سر ر می آید.

آفرین به دانیال بره وقرت سرر    »ادر گفت:  «دانیال آمد.» خنده ای کرد.

دانیال مرد جوان و خوش رویی برود. بسریار حررف مری زد و     « رسید.

چطروری   بره بره آقرا دلفران گرل!     »همیشه هیجان داشت. رسید گفرت 

« آفررین اسرر خروب!    اسر؟خوبی؟چه خبر؟ آمده ای به ما سر بزنری؟ 

دانیرال صرورت   « برای ادر  ناهار آورد . سپاس ! شما خوب هستی؟»

دسرتت درد نکنرد.االن   »خنده ای کرد. الغر وآفتاب سوخته ای داشت.

فرامرز تبسرمی   دلفان چند گا  عقب نشست.« کنار برو چاه خطر دارد.

    او مری کنرد و دانیرال براال      رو به آن ها نشان داد و داخل چراه رفرت.  

              همررین فررور زمررین را مرری کنررد، خرراک را در سرربد      مرری کشررید. 

دانیال نیز با فناب باال می کشید چند اا آن فررف ترر برر     می ریخت.
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گاه به گاه به گوش دلفان شیرین بیانی مری کررد ترا     زمین می ریخت.

هوا گر  بود و ارندگان به سایه بان ها گریختره   حوصله اش سر نرود.

تنهرا   هکده در سکوت ظهرگاهی افتاده و خواب گرفتره برود.  بودند. د

او  صدایی که به گوش می آمد، دِ  دِ  کلنگ فرامرز در عم  چاه برود. 

نیرومندانه و شتابان کار می کرد. چنان که اس از دو ساعت دانیرال را  

         مررد جروان  حرین براال کشریدن فنراب سررخ مری شرد           خسته کرد.

چنرد  « را زیاد ار نکن جان تو خسته شرده ا !   فرامرز سبد »می گفت:

بار به گوش او گفت خسته شده است ترا او از ارایین خنرده ای کررد     

و فاصرله ی میران کروب     « ریز . سبک برایت می چشم چشم.»گفت:

دانیال هم فرصت می یافت نفسی تازه کند و با  کلنگ بیشتر شد. های

صورت ادامره یافرت،    دلفان سر سخن بگشاید. قدری دیگر کار به این

دانیال هیجان «  ! نا ِ خدا! آهای نا ِ خدا»تا اینکه فرامرز از اایین گفت:

نا ِ خدا! « »به آب افتاد.« »چه شد فرامرز؟»زده رفت سرک کشید گفت:

دانیررال خنررده ای کرررد « زیرراد زیرراد!« »نررا ِ خرردا، آبرر  زیرراد اسررت؟

سبد  را کشید.فناب « اس ار کن بفرست باال. دستت درد نکند!»گفت:

وقتی داشت خالی اش می کرد هیجان زده و خندان  ار از گلِ آب بود.

دست ادرت برکت دارد دلفان! مرا از صربح   »رو به دلفان گرفت گفت:

دلفران تبسرمی   « داشتیم نا امید می شردیم.  چند متر کندیم خشک بود.

فرامرز همچنان کلنگ می زد و تند « دست همه تان خوش!»کرد گفت:

د را ار می کرد باال می فرستاد. دانیال هم با دیدن آب خوشحال تند سب

هوا داشرت بره    خستگی نااذیر شده بود. شده بود خوب کار می کرد.
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 خنکی می نشست و هنوز خبری از مرردان دیگرر روسرتا نشرده برود.     

دانیال با چهره ی خندان داشت سبد را خالی می کرد که ناگهان شرنید  

تا جان در بدن داشت  خوف انگیزی ریزش کرد. چاه با صدای رِِِِِمه ی

     ای خردا! ای خردا!! فرامررز!! فرامررز! فرامررز! ای خردا!       »فریاد کشید:

هوار مرد  کجایید بیاییرد فرامررز    هوار! هوار مرد ! ای هوار! ای هوار!

        کشرته شرد! ای هروار! ای خردا! ای خرردا ! خردا!! چراه ریرزش کرررد!        

دلفان مات و مبهوت شده بود و فقط با اضرطراب  « ای هوار! ای مرد .

 به او نگاه می کرد. یک مرتبه همه ی اهالی روستا با اضطراب ریختند.

جهان و دانیرال هرردو ارایین     دلفان را کنار زدند دور چاه جمد شدند.

مررد  براال همره بره گریره       رفتند. با تما  توان خاک را باال می دادنرد. 

عاقبرت صردای    تر خاک ها خرارج شرود.  افتادند.کمک می کردند زود

   فرامررز مررده برود. اورا    گریه ی جهران و دانیرال از چراه برخواسرت.    

  . بیرون آوردند

تمرا  مررد     جنازه ی فرامرز را بر نع  نهاده و راهی قبرستان کردند.

روستا عزادار شده و حاور داشرتند. زریرن جلرودار زن هرا و اشرت      

فرارز کجا » ین زار می زد می گفت:جمعیت مردان روان شده بود . زر

ای خدا!! فرامررز را کجرا    فرامرز! فرامرز! فرامرز! ای خدا!! می روی؟!

فرامرز! ای خدا اسر  یتیم شد! ای مرد  اسر  یتیم  می برند؟! فرامرز!!

فرامررز   شد اریسا دختر  کجایی! دارند ادرت را می برند خاک کننرد! 

 شیون مری کررد و فریراد     رفت.دنبال نع  کشان می «  کجا می روی!

دلفران را تنهرا نگرذار     فرامررز ایرن چره روزی برود؟!     فرامرز!» می زد:
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 راه قبرستان به زودی اایران شرد و جنرازه را در قبرر نهادنرد.     « فرامرز!

هرکس آمده بود گریست. اهالی برای خاکسپاری مردی آمده بودند که 

 خراک ریختنرد.  به خافر آسای  آن ها مرده برود. وقتری روی جنرازه    

ای خدا! فرامرز برادر عزیز ! فرامرز! تقصیر مرن  »جهان ناله کنان گفت:

چررا رفرتم ترا     من چرا به خانره رفرتم؟!   ای خدا! تقصیر من بود. بود.

چررا رفرتم؟!   »روی سرش می کوبیرد. « چرا رفتم؟! فرامرز به چاه برود!

کررد و  گل اندا  نیز میان زن ها شیون می « خدا مرا بک ! چرا رفتم؟!

        ای خردا! ایرن چره روزی برود!    »زار می زد. زریرن جیرغ مری کشرید.    

دلفان کنار قبر نشسته برود گریره مری کررد.     «  فرامرز! فرامرز! ای خدا!

او چشم بر نمی داشرت و مراقرب حرال      یکی از زن های همسایه از

بود. ااشا و بچه های دیگر روستا نیز با رعایرت آداب میران جمعیرت    

شر  بچگانه آن ها را گرفته بود و به دلفان  ودند می گریستند،ایستاده ب

نزدیک نمی شدند.گویی هراس داشتند خلوت ماتم آگین دوستشان به 

خاکسپاری اایان شد و جمعیت ماتم زده به سوی خانه ی  هم بخورد.

سرنا  هل به استقبالشان آمد.گداز سرنا و دُ فنین دل مرحو  راه گرفت.

صدای  تا آن سر  که به خیال هرکس آن جا بود، چنان جیغ می کشید

و در خانره ی   سه روز تما  اهل روسرتا در عرزا بودنرد    دنیا می رفت.

شب ها ضجه هرای سروزناک او بره     زرین رفت و آمد جریان داشت.

 . سقف آسمان می نشست

صبح گاه روز سو  چند تن از مردان روستا و جهان مقابل در ایسرتاده  

آت  بزرگی به اا کررده ، گررد آن    د و نمناک بود.هوا کمی سر بودند.
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هیز  ها در آت  برا   آمده و سخن های کوتاه گفت و شنود می کردند.

شران دود   صدای قِرت قِرت می شکسرتند و از میران جرای شکسرتن    

دلفان در جمد مردان  نازکی بر می خواست در داغی آت  گم می شد.

از بیرون آبرادی بره گروش     ناگهان صدای ناله و جیغ زنی ایستاده بود.

حدود چهل نفر آد  نزدیک  همه به سوی راه روستا نگاه بردند. رسید.

می شدند. تعداد بیشترشان زن بود. زن جوانی جلوتر از همه می دوید 

خبر مررگ اردرش را    و با دو دست روی سرش می کوبید. اریسا بود.

                    جیرررغ مررری زد و برررا فریررراد  شرررنیده و برررا اقررروام  آمرررده برررود.

اردر   قربانت شو  کجرایی؟!  کجایی ادر عزیز ؟! ادر!! ادر!!»می گفت:

مادرش از خانره   نزدیک خانه شد.«  ادر قربانت شو ! دردت به جانم!

بیرون آمد. تا چشمشان به هم خورد بنا کردند به شیون و ناله سردادن. 

خود  از زمین خاک بر می داشت به سر و صورت اریسا زمین نشست.

مادر اردر  کجرا رفتره؟! اردر  را      مادر ادر  کجاست؟! مادر! »می زد.

مادر نشسرت سرر اورا روی شرانه ی خرود     « بیاورید؟! بگو مادر بگو!

 صدای گریه شان در هم رفت. اریسا یک مرتبره غر  کررد.    گذاشت.

آب بیاورید! رحمت بر اردرتان آب بیاوریرد اریسرا    » صدای زنی آمد.

مادر! مرادر   !ولم کنید» آب زدند، به حال آمد. به صورت «  غ  کرد!

گل اندا  حاضر شد زیر بغلر  را گرفرت و داخرل    « ادر  کجاست؟!

جهان  «دلفان را بیاورید! دلفان کجاست؟!»رفتند.صدای  از حیاط آمد.

 به دلفان گفت داخل برود. اریسا برادرش را بغل گرفت گریه سرر داد. 

 نمی دانرم اریسرا،  »ن بغا  ترکید.دلفا«  دلفان ادر کجاست؟دلفان؟!»
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سرخنان  در زار  « رفت... رفت، نمی دانم، رفت داخل چاه، نمی دانم،

 . گریه مفهو  نبود

همره اش دوسرت    دلفان اس از آن روزی که مرد  آزما دیرده برود،     

از آن ها انرد بگیررد و بره     داشت بازهم ببیند و با آن ها سخن بگوید،

ت گجرخران را هرم مالقرات کنرد و     می خواسر  آگاهی بیشتری برسد.

شاید بازهم  کوه می رفت. درباره ی آن ها با او حرف بزند.گاه به گاه 

میران صرخره هرا     باغ ها و دشت هرا مری گشرت.   در  زما ببیند.مرد  آ

داشت بره فررف    صبح گاه یک روز به کوه زده بود. جستجو می کرد.

د ترا نفسری   میران دو صرخره ایسرتا    اایین می آمد خسته و گرسنه بود.

ناگهان صدای گریه شنید. اایین تر آمد افراف را نگریسرت ترا    بگیرد.

            دیررد آدمرری بررر زمررین نشسررته گریرره  ببینررد صرردا از کجررا مرری آیررد.

مرد  آزمرا اسرت.    یک مرتبه دریافت آد  نیست، نزدیک شد. می کند.

برای لحظه ای ترس در وجودش راه یافرت و خواسرت دور شرود.اما    

دلفران! ترو دلفران    »آزما اورا نگاه کرد با همان حال گریره گفرت:  مرد  

وضعیت ترحم انگیز او به دلفان قوت قلرب داد. برر ترسر     « هستی؟

بلره مرن   « »تو مرد  آزمرا هسرتی!   بله من دلفان هستم.»غلبه کرد گفت:

دلفران اگرر   « »چره ات شرده؟   چرا گریه می کنی؟!» «مرد  آزما هستم.

 امرروز گجرخران   « »امروز چه می شرود؟ !« »بدانی امروز چه می شود؟

بله دلفان امرروز گجرخران   « »گجرخان چرا؟» باز گریست. « می میرد!

 از دست برادر زاده هرای  دق مری کنرد     ق می کند.امروز دِ می میرد!

من می دانرم. بره هریس    « »تو از کجا می دانی؟  آخر چرا؟!»  «می میرد.
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بره ترو    آیم اذیتت می کرنم!  اگر خبر بدهی می  کس خبر ندهی دلفان!

       نمری گرویم بره هریس کرس      « »گفتم تا بدانی اما بره هریس کرس نگرو!    

برای اینکه به آگاهی ما ایمران  « »اما چرا به من خبر دادی؟ نمی گویم.

مرن گجرخران را   »« ؟االن تو چرا گریه می کنری  نمی گویم.« »بیاوری.

 ه اش زشرت نبرود.  چهر دلفان در قیافه ی او. دقی  شد.« دوست دار .

هرچه بیشتر سخن مری گفرت    رخسارش هر لحظه خوش تر می شد.

تا اینکه آن قیافه ی سیاه ناگهان فریبرا   بیشتر به سوی زیبایی می رفت.

       «را ببیرنم. هرا   مرن مردت هاسرت دوسرت دار  شرما     » و روشن شرد. 

    مرا   ،بلره « »راسرت مری گرویی؟!   « »ت داریم.ماهم تورا دوس می دانم.»

دانیم تو چه مدت است در ای دیدنمان هسرتی. بره همرین خرافر     می 

من االن بره دیردن   « »اس چرا به دیدنم نیامدید؟!« »تورا دوست داریم.

اس چررا ترو اینجرا    « »ما دروغ نمی گوییم!« »دروغ نگو!» «تو آمده ا .

من از براال آمرد  و اتفراقی صردایت را      ی،دنشسته بودی گریه می کر

من آمد  سر راه ترو نشسرتم منتظرر مانرد  ترا      » «شنید  نزدیک شد ؟!

 تو آد  خروبی هسرتی،  « »! برایم حرف بزن اس به من اند بده« »بیایی.

برای همه نیک بخواه ! االن هم به خانه برو. به هیس  همیشه نیک باش!

من همیشه مراقبت هستم. به خانره بررو. دیگرر     کس نگو مرا دیده ای!

وست داریم. برو دلفران بردرود! یرادت    هیس گاه از ما نترس. ما تورا د

بگذار کمی بیشرتر بمرانم حررف    « »بماند همیشه نیک خواه همه باشی!

دلفران آهسرته و آرا  بره    « نه دلفان من نمی توانم بمرانم بررو!  « »بزنیم.

شادمانی سراسر وجرودش را گرفتره بود.گرویی     سوی خانه روان شد.
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  سرربرگرداند دیرد    چند گرا  کره فاصرله گرفرت     دنیا همه ازآن او بود.

 مرد  آزما رفته است. به خانه رفت . راز خرود را در دل نگراه داشرت.   

   روز بعد خبرگرفت گجرخان مررده اسرت.از آن ارس همیشره ترالش      

وقتی همراه ااشا در مراسرم   می کرد نیک و نیک خواه همه کس باشد.

عزاداری گجرخان شررکت کررد چنران در کارهرا کمرک مری داد کره        

در میان آد  ها چند بار مرد  آزما دیرد امرا    را برانگیخت. تحسین همه

چون می دانست فقط بره چشرم او    هیس واکنشی جز تبسم نشان نداد.

 .  می آیند و دیگران آن ها را نمی بینند

گون دید. الرک  یده یک آن مقابل نگاه خود را آتشااشا در حالت خواب

نجره ی کوچک داخل رانه از اصاز هم گشود. روز شده بود و آفتاب مُ

چنرد برار الرک زد. یرک      آمده روی زمین و صورت او اهن شده بود.

راست نگاه  به تخته نرد خورد که گوشه ی خانه قرار داشت. به یاد 

همره اش   از بچگری خروب برود.    دلفان مرد خوبی است.» دلفان افتاد.

همیشره مرارا    بره دیگرران کمرک کنرد،     تالش می کرد مهربران باشرد،  

از همان کودکی عاقل و فهیم بود. بزرگ  کرد نیک باشیم.نصیحت می 

االن ایرمررد نراتوانی    هیس فلزش عوض نشرد.  هم که شد همان است.

شاید هرم   دست از نیکی نمی کشد، شده اما بازهم دست بردار نیست،

نیکی دست بردار او نیست. بیچاره افتاده کنج یرک کارگراه برا سرنگ     

معلرو    رف تراشیدن سنگ می کند.خود را صایی توان زندگی می کند.

دیروز چرا ناراحت   نیست چیزی عایدش می گردد یا نه! وای بر من!

چرا آن حررف هرا را    اورا رنج  داد . کرد ؟! من با او بد حرف زد !
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ای بابا تقصیر خودش است! کارها و سخنان   چه ا  شده بود؟! زد ؟!

ار اینجا مری آیرد   دیگر از تحملم دور است! دیوانه ی روان اری  هرب

هرچه می گویم دست بردار دست بردار بره   روحم زیر فشار می رود.

 چیرزی از او نمانرده ،   گوش  نمی رود. به خدا دلم برای  می سوزد.

آن ها را گفتم به خیال اینکه شاید به زندگی بازگردد و  تباه شده است.

جامعه  خواستم تذکر بدهم تا مشل این همه آد  عادی ترک اشتباه کند.

بررای   او باید دست از ایرن اخرالق مرداری اش برردارد.     زندگی کند.

  یرک   خروراک خروب بخرورد،    خودش مشل همه لباس شیک بپوشرد، 

خانه ی مرتب اجاره کند کارگاه را بفروشد یا کار دیگری در آن آغراز  

اگرهم یاد امالک و  کند و برای خودش زندگی آسوده ای راه بیاندازد.

مگر چنین نبود مرا آنجرا    سر دارد به روستا بازگردد. خانه ی ادری به

کسی نداشتیم بلند شدیم آمدیم شهر شاید ایشرفت کنیم؟! اهل روستا 

 یاالن اولدار و مالک شده اند.کسرانی کره بررا    همه ای  از ما آمدند،

االن بره لطرف    گیر لقمه ای نان بودنرد،  خانه ی ما چواانی می کردند،

مراهم   مغازه دارند، اولشان از اارو باال مری رود.  نهخدا  ده تا ده تا دهَ

       دلفران   اردر مادرمران مررد.    یم آمدیم.کسری هرم آن جرا نداشرتیم،    دید

 بی چاره کره همران نوجروانی اردرش مررد سرارسرت مرادرش شرد.        

خواهرش هم که ای  از مرگ ادر به خانه ی بخت رفته و دورافتراده  

ارش هرم مررد و او تنهرای    مادر غمب کسی جز مادرش را نداشت. بود.

دل و دمراغ زنردگی    شده بود مردبزرگ تنهرایی کرنج خانره.    تنها شد.

    نداشت ، زمین ها را مری داد دسرت فامیرل و همسرایه رویشران کرار       



 214/  محمد رضا نظری دارکولی   

من هم که ادر و مادر  رفتند تنها شد ،گفتم به شهر برویم  می کردند.

می دیدیم  همه را خواستیم ایشرفت کنیم. ببینیم آن جا چه خبر است.

مراهم بره سررمان زد بررویم.آه      دست خالی رفته و مالک شده بودنرد، 

خدای من االن دلفان چکار می کنرد؟ حرال  چطرور اسرت؟نگران      

هستم چکار کنم؟ایرمرد دیگر غیر قابل تحمل شده است. حوصله اش 

چون دندانی که نمی شود آن را کند دورش انداخت ، اوهرم   را ندار .

از کرودکی   ؛ رفی  هستیم، ولی نمی شود رهای  کنمکفر  را درآورده 

بری حوصرله   « چکرار کرنم؟   دل نگران  هسرتم،  باهم بزرگ شده ایم.

با قیافه ی خواب آلودی که گویی نمی خواست  حالت نشسته گرفت.

خواب را از خود به تمامی دور کند نگاهی دیگر به سروی تختره نررد    

اس می ریختیم، کجرا  ا هم تن لعنت بر تو! گاه به گاه بای دلفا» گرفت.

   خانه نیمره تاریرک برود. بره نظرر       بلند شد.« رفتی؟می دانم قهر است!

می آمد المپ کوچرک ترر از انردازه ی مناسرب آن برود و هریس گراه        

       از ایررن رو ااشررا شررب هررا هررم خاموشرر   . روشررن  نمرری سرراخت

المپ کوچکی بود که فقط حوش خودش را آن باال روشرن   نمی کرد.

مجلره و   گوشه ی اتاق توده ای لباس روی هم افتراده برود.   نمود.می 

اما  به آن سو نگاهی کرد. روزنامه نیز بین لباس ها به چشم می خورد.

گرویی همره چیرز را     بهم ریختگی در چهره اش تغییری ایجاد نکررد. 

فبیعی دید. برای  معمولی بود از وقتی به شهر آمده بود همیشه چنین 

اجراق   ه  آشرخانه رفرت در کترری آب ریخرت برر     زندگی می کرد. ب

وقت نشستن به سان ایرمردان صد ساله آرا  و  گذاشت آمد و نشست.
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 انگار احتیاط کرد استخوان های  از همه جدا نشروند.  محتاط نشست.

« ای روزگار ! ایرر شرد   »آهی کشید. به متکا اشت داد زانو بغل گرفت

    مری بره نظرر کشیرف     ریشر  ک  سر و صورت  در سفیدی افتاده برود. 

چون آد  های بیماری  می آمد.  قیافه ی معتادین را به خود گرفته بود،

ای روزگرار! مادرمران   »شده بود که در خانه ای زندانی شان می کننرد. 

کاسه ی چشمان  ار اشک شرد. بره   « ادرمان کجا رفت؟! کجا رفت؟!

با دلفران   چقدر ، چه کارها کردیم یادش بخیر!» یاد روزهای دور افتاد.

همران   دلفان همیشه آد  نیکی برود.  بله، ماهی گیری! شراب خوردیم!

گ بره  هرچه ماهی بزر روز که ماهی می گرفتیم و حسا  هم آمده بود،

  !...«. خودش رسید داد به بچه

صدای خروش رود فبیعت را هیجان انگیز  رودخانه خروشان بود.    

     رش آب فررو خرورده   فنین نرازک ارنردگان آسرمان در غُر     کرده بود.

همران برار نخسرت     می شد. به قسمت راکد آب رفتند.تور انداختنرد. 

دلفان بره آب زد ترا از آن فررف رود هرم      هشت ماهی درشت درآمد.

باال اایین  حسا  با ماهی ها خوش شده بود. یک بار دیگر تور بیاندازد.

 آی نگراه کرن ااشرا    چه ماهی های خوب و بزرگی هسرتند! » دیمی ار

   دلفران همرانطور کره عررض آب را مری ایمرود       «  چقدر زیبا هسرتند! 

کجایشان زیبا است  »بدون اینکه نگاه برگرداند گفت: خنده اش ترکید.

بره آن فررف آب رفرت. برا رعایرت      «  حسا ؟! آن ها را باید بخوریم!

یک دست تور انداخت. تور بررای لحظره ای روی    ، تمامی اصول کار
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آن را براال کشرید دوازده    رفت از نظر افتراد.  آب اهن شد سپس اایین

 . ماهی گرفته بود

نره نره ! مری خورنرد بره      « »بیاندازمشران آن ور؟  » رو به حسا  گفت:

یکی یکری همره را   «  بگذار بخورند به سنگ چه عیبی دارد؟!« »سنگ!

    ااشرا گفرت:   حسا  هیجان زده جمد شان کررد.  آن فرف ارتاب کرد.

مراهی هرا را در گرونی ریخرت و جرا      « بررویم.  دلفان کمی اایین تر »

 ااشا نیز چند بار ترور انرداخت.   دلفان به این فرف آمد. عوض کردند.

ل آلود بود و ماهی ها راحت آب گِ تعدادی دیگر ماهی بزرگ باال آمد.

دلفان و ااشا هم از این فرصت استفاده کرده و زیاد  به تور می افتادند.

هرا ،  غروب گاه وقت تقسیم ماهی ار شد.گرفتند . چنان که گونی شان 

چشم، می دانم  آقا حسا  » « ااشا دقی  سه قسمت  کن!» دلفان گفت:

حسا  نگاه شر  آمیزی به ااشا انداخت و لبخنردی  « هم شریک است.

گویی بابت او خیرال  راحرت راحرت     دلفان نکرد.هیس نگاهی به  زد.

 ه آن هم برفرف شد.بود و تنها ذره ای نگرانی از جانب ااشا داشت ک

چنان زیاد بود که حسا  نمی توانسرت سرهم    ماهی ها سه قسمت شد.

با این وجود دلفان ماهی های درشت و خوب سهم  خود را حمل کند.

 . خودش را در کیسه ی او انداخت و تا در خانه برای  برد

را به وقت خود راهری   دلفان یک سال از ااشا بزرگتر بود. ادرش او   

ااشا هنوز کوچک است سال بعد نا   -اما جهان گفته بود رد.مدرسه ک

البته مدرسه ی روستا برر اسراس سرن بچره هرا       نویسی اش می کنیم.

به این صورت کره بچره ی ده    همه درهم بودند. کالس نمی گذاشت،
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در میران آن هرا    ساله در کالس نخست با هفت ساله هرا قرافی برود.   

که هشت سال از دلفان بزرگ تر  اانزده ساله هم دیده می شد در حالی

اهالی روستا یک اتاق مرتب را بررای   هم الفبا را می آموختند. بود و با

کرالس هرا را   ه و به اختیار معلرم گذاشرته بودنرد    مدرسه در نظر گرفت

در چند  هم جوان مهربان و سخت کوشی بود. او چگونه برگزار نماید.

وقتی ااشرا   فان می آمد.دو روز هم به روستای دل روستا درس می داد.

              همیشرره برراهم   وارد مدرسرره شررد دلفرران برره کررالس دو  رفررت.    

دلفان روزهایی هم که کالس نداشت دل  می خواسرت برا    می رفتند.

  می رفت بچه ها را می دید و ارس از کرالس برا    ااشا به مدرسه برود.

مرای  در فول تحصیل همیشه اس از معلرم، راهن  آن ها بازی می کرد.

دلفران اگرر    -ااشا بود.گل اندا  یک روز زرین را دیرده و گفتره برود    

کاری ندارد به خانه ی ما بیاید کمی به ااشرا درس بدهرد ، چنرد روز    

ااشرا از درس هرا    است معلم به روستای خودشان رفتره و نمری آیرد.   

 هرچه هم آموخته فراموش می کند .  عقب می افتد،

اب دفتر اهن کرده بود درس می خوانرد  سان بچه های منظم، کتااشا بِ 

بیا کمی بره مرن    خوبم،« »حالت چطور است ااشا؟» و دلفان وارد شد.

   بچه هرا مشرغول درس شردند. ارس از سراعتی،     !« چشم « »درس بده!

ا شوق و اشرتها نشسرتند   گل اندا  برایشان املت درست کرد. بچه ها ب

بره   خوشرمزه برود!  خیلی  دستتان درد نکند!». دلفان گفت:سیر خوردند

نوش جانت اسر ! زحمت کدا  است؟! مگر یرک  « »زحمت افتادید . 

 « .  املت ساده نبود! تو زحمت کشیدی آمدی!
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زده رفرت در   فنین غلغل جوشیدن آب کتری به گوش  آمد. شرتاب 

قوری چای خشک انداخت و روی  آب جوش ریخت گذاشت تا د  

 چکرار کرنم؟   ان هستم.دلوااس دلف:» بکشد. آمد نشست با خود گفت 

 « .بهتر است چای بخور  برو  کارگاه .

کوچره در   دو استکان چای ریخت، شرتابزده نوشرید و بیررون رفرت.    

     آفتاب چنران داغ برود کره کلره ی آد  تَر      گرمای ظهر می سوخت.

می گرفت و چشم به سختی باز می شد. ارنده ها در سایه بان خانه ها 

 د  به کارگاه نزدیک شد.د  قَقَ یرون نبود.هیس کس ب اناه گرفته بودند.

دلفران در   صدای کوب  چک  از داخل می آمد.گوش به در چسباند.

همرین   نگران حال  برود .  خیلی خوب! »حال کار بود. با خود گفت:

در « که مشغول کار است اس وضد بدی ندارد. بگذار کارش را بکنرد. 

تاد که با دلفان به شرهر  . به یاد روزی اف را نکوبید و بی صدا بازگشت

آمدند. یکی از آشنایان چند سالی ای  تر به شهر آمده و کار و کاسبی 

خوبی راه انداخته بود. ااشا هم گردن او ح  داشت. بره همرین سربب    

راهی آدرس او شدند شاید راهنمایی شان کند. انتظار اسرتقبال بسریار   

ن اسر الغرر و  هما اما خالف تصورشان ای  آمد. گرمی از او داشتند.

بی نوایی که سال ها چواان خانه ی جهان بود، مرد چاق و دارنرده ای  

آن هرا را   شده بود که اشت میزی نشسته و به کارگر، دستور مری داد. 

 دید ؛ چنان سرد برخورد کرد که گویی ساعتی ای  کنار هم بوده انرد. 

از اشت میز سرگر  کار با ماشین حساب شد تا بره خیرال مهمران هرا     

 درود بر ترو کیرومر !   »برسد آنان را ندیده است. ااشا بلند شد گفت:
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بدون اینکه به خرود حرکتری بدهرد فقرط الرک      « حالت چطور است؟

دلفران!! حالتران    ااشرا،  بره بره!  » چشمان  باال آمد، کمی نیز بلند شرد. 

دلفران فعنره ی اورا فهمیرد.اما    «  شما کجا شهر کجرا؟!  چطور است؟

چکار دار ! ح  دارد فعنه بزند. بررای  »ل گفت:چیزی بروز نداد. در د

احوال ارسی گرمی تحویل او «  خودش صاحب نان شده است بی بته!

 چره خبرر بررادر؟!   »دادند و از وضد کارش سوال کردند. ااشرا گفرت:  

برردون اینکرره از اشررت میررز بیرررون آیررد   « شررهرتان چطررور اسررت؟ 

دلفان هردو خسته ااشا و « چرا نمی نشینید؟! بفرمایید! بفرمایید!»گفت:

روسرتا مری شرود و    به خیالشان استقبال به رسم مرد  و گرسنه بودند. 

چند صندلی ردیف  شده بود.  کیومر  به خانه اش مهمانشان می کند.

به ایروی از اشاره ی دست او جلرو رفتره و نشسرتند.کیومر  دسرت     

چنان دست دادن بی مهرری   توک دست شلی به آن ها داد. جلو آورد.

کیومر  چرا عروض  »هزار دشنا  بدتر بود. ااشا به خروش آمد. که از

عوض  :»اوهم با قوت قلب گفت «  این چه رفتاری است؟! شده ای؟!

بی خیال مهم نیست ولی چون گذشته ها ، « »چطور شده ا ؟ ا ؟! هشد

می خواهی بلند شو  بیایی  چکار کنم آقا ااشا؟!« » تحویل نمی گیری!

نره عزیرز  نمری خواهرد     »فان حرف میان آورد.دل«  جای من بنشینی؟!

تو آنقدر سگ دو کرده ای تا به آن صندلی رسیده ای!  جای تو بنشیند.

مرن اصررار کررد  گفرتم      ما درکت می کنیم. ااشا میل آمدن نداشرت. 

برویم کیو را ببینیم، درست نیست به شهر آمده ایرم دیردارش نکنریم.    

 راست مری گویرد،  »رد گفت:ااشا خنده ای ک« ااشا با خواه  من آمد.
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ما کار داشتیم ولی به خواست دلفان آمردیم ببینریم کیوجران بره کجرا      

           را برره گرررگ هررا وا  ر کرره گوسررفند هررای مررارسرریده اسررت. ارری  تَرر

از قصرد کیرو   « االن خرابکراری نمری کنری؟    االن چره؟  می گذاشرتی. 

صدای  کردند تا سال های گذشرته بره خرافرش آیرد و دریابرد آد       

رکجا برسد نباید گذشته ی خود فراموش  شود. کیومر  بره سریفا   ه

 رفت. برای لحظه ای تما  گذشرته اش مقابرل چشرمان  مررور شرد.     

   او سرال هرا اربراب  برروده و در     دریافرت ااشرا برگرردن  حر  دارد.    

نداری ها یاورش بوده است. ای برد رفتار خوبی نداشته است و بایرد  

رخواهی  از فرفی هم نمی خواست عرذ  رد.بگذا بیشتر به آن ها احترا 

احساس هراس می کرد که اگر عذرخواهی کنرد شراید رویشران     کند.

دلفران  »ت کنند ، به دلفان رو کررد گفرت:   زیاد شود و چیزی درخواس

           خرروب کرراری کردیررد بررر مررا منررت       سپاسررگزار ! لطررف دارد!

ی برادر خیال یعن» دلفان با فعنه گفت:« چای می خورید؟ گذاشته اید.

خندی بره رخ آورد. بره ایرن    کیومر  زهر«  داری چایی هم نیاوری؟!

              ر فعنرره نررزن شررما متوجرره نیسررتید و رسررو  شررهر را    معنررا کرره    

سپس برا اسرتحکا  رو بره ایرمرردی کره گوشره ی مغرازه         نمی دانید.

آقا قدرت سه استکان چای »مشغول جابجا کردن چند فرش بود گفت:

ایراهن بلندی داشت کره زور   ایرمرد کالهی به سر و« ود باش!ز بیاور!

اوست صوت  ار از  می زد به زانو ها برسد.گوژاشت و کوتاه قد بود.

دلفران  «  برر روی چشرم آقرا!   » چین و چروک های کهرن سرالی برود.   

« کیرو اوضراعت چطرور اسرت؟برایمان حررف برزن کیرومر !       »گفت:
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روستا نیست آد   ر است.زندگی شهر کمی دشوا شما سالمت. خوبم،»

ت نمری کنرد بره    اینجرا آد  وقر   بتواند همیشه رفت و آمد داشته باشد.

یعنی چه؟ شرهر  »ب داشت.گفت:ااشا هنوز غاَ« خیلی از کارها برسد

 چطور است؟! فوری حرف می زنی انگار اینجا همه دانشمند هسرتند. 

    مگر چکار می کنی؟همین مغرازه کره بره قرول خرودت وقرت برایرت        

« ی گرذارد، اگرر روسرتا برودی االن بیشرتر از ایرن دارایری داشرتی.        نم

این سخن را در جواب « تو نمی دانی ااشا!»کیومر  لبخندی زد گفت:

         توکره مری دانری بررای مرا بگرو       خیلری خروب!  »کنایه های او گفرت. 

ما هم  که آمده ایم جاگیر شویم.  می خواهیم بدانیم شهر چطور است.

بره صرندلی اش تکیره داد    « ی  درست باز کنریم؟ بگو چطور یک کاسب

خروب  »سرپس گفرت:   نفسی گرفت تا حالت سخنرانی به خود بگیرد.

« چه کراری در نظرر داریرد؟    کاری می کنید! شهر بهتر از روستا است.

بره نظرر    خیلی خوب!»« هرکاری که درست و ااک باشد.»ت:دلفان گف

ار سرختی اسرت   رفی ندارد کر قالی فروشی صَ من یک مغازه باز کنید.

قربات شرو  ترو خیرال کررده ای مرا از      »ااشا گفت:« صرف هم ندارد.

روستا کیلومتر ها راه آمده ایم شهر تا کاسبی تورا خراب کنریم! بررادر   

ما آمده ایم کار بزرگی راه بیانردازیم   عزیز چرا اینطوری فکر می کنی!

کنریم   آمده ایم چنان کرار  قالی فروشی بود که همان روستا می ماندیم.

را هم بگیریم! ما نیامده ایم بره ترو    که بتوانیم دست دوستانی چون تو

شرهر کره مرال مرن      نه برادر به من چره ارتبرافی دارد!  « »صدمه بزنیم.

ایرن حررف هرا     اگر می خواهید یک قالی فروشی بزرگ بزنید. نیست.
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اس شهر اینطور  آها فهمید .« »! شما سرور ما هستید. کدا  است ااشا

دردت به جرانم   این که چنین حرف هایی بیاموزی.« »چطور؟»« است!

اس چرا از من می ارسی « »  هندوانه بار  نکن، بی احترامی هم نکن!

« برادر؟! البد من چیزی می دانم می گویم قالی فروشی خوب نیسرت. 

مرا نمری خرواهیم اگرر      قالی فروشی خوب است یا برد،  برادر جان، »

 دلفان خنده اش ترکید.«  متوجه ای؟! خوب هم باشد ما نمی خواهیم.

 چه بگرویم! »کیومر  هم خندید گفت: خنده ی او فاا را عوض کرد،

ااشرا  « نمی دانم ، باید فکر کنم ببینم چه کاری برایتران خروب اسرت.   

ایرمرد چرایی آورد روی میرز   « خیلی خوب! ببینیم چه می شود.»گفت:

خرودت چرایی   عموجران بررای    »دلفان رو به او گفت: وسط گذاشت.

ایرمرد نگاهی به کیومر  کرد و رو به دلفان دست باال «  نیاورده ای؟!

   « مرن نره...   مرن نره ،   نروش جران،   نوش جران،  »آورد لبخند زد گفت:

برا ایرن    -ادامه ی سخن خود را نگفت اما گویی می خواسرت بگویرد  

من که نمی توانم با مهمان هرای اربراب    حرفتان برایم دردسر ساختید،

کیومر  سر جلرو   نگاهی به کیومر  کرد شتابان رفت. -بخور !چای 

 دلفان با کارگر اینطور حررف نرزن،  »آورد و آرا  به گوش دلفان گفت:

این اگر با ما  کارگر که نباید با ما چایی بخورد. رویشان زیاد می شود.

چایی بخورد فردا کارش را انجا  نمی دهرد! از ایرن ارس اگرر اینجرا      

دلفان ناراحت شد و لب به چرایی  «  ای من رو ندید!آمدید به کارگره

دلفران بره    نزد. ااشا نیز در خود فرو رفت اما چایی را متفکرانه نوشید.

    چه رفتار زشتی! آد  با برزرگ ترر از خرود چنرین رفتراری      »دل گفت:
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 خاک بر سر من که به این جا آمرده ا ! شرهر جرای دروغ و     می کند؟!

        جرای  شرهر   برابرری آد  هاسرت.   نرا  بی احترامی اسرت! شرهر جرای   

     مرن دیگرر اینجرا    »آهری کشرید گفرت:   « بی ارزش بودن انسان اسرت. 

به همین سخن اکتفرا  « اگر هم آمد  با کسی حرفی نمی زنم. نمی آیم،

می دانست اگر حرفی بزند در  کرد و چیزی در توجیه کردن او نگفت.

از قالی فروشری کیرومر     وقتی نبود آن ها ایرمرد را ناراحت می کند.

ااشا خانره ات آبراد مرن مری خرواهم بره       » بیرون آمدند به ااشا گفت:

مری دانرم ولری    « »روستا برگرد ! اینجا چرا رفتار آد  ها چنین است؟!

 چشرم بررادر!  « »بد هم دارد. همه جا آد  خوب دارد، صبر داشته باش!

هرچه توبگویی! ولی من همرین سراعت هرای نخسرت دلرم از شرهر       

    در برازار قرد    « خدا  کند آد  خروب هرم داشرته باشرد.    ، رکین شد چِ

 ای  تر نیز شهر آمده بودند، . می زدند و مغازه ها را تماشا می کردند

اما آن روز مقصودشان جاگیر شدن و سکونت بود. به دکان هرا دقیر    

می خواستند ببینند کدا  یک بهتر است.دلفان ایرمردی کنار  می شدند.

  دید که داشت چهره ی دختر بچره ای را روی کاغرذ فراحری   خیابان 

مادر بچه انتظار می کشید کار او اایان شرود. ایرمررد کرارش     می کرد.

مادر بچه تبسرمی رو بره کاغرذ کررد  و      تما  شد و کاغذ را به او داد.

دلفران   تشرکر کررد و برا بچره اش رفرت.      مقداری اول به ایرمرد داد.

نمونره هرایی از    و مداد نقاشی می کشرید.  نزدیک شد ایرمرد با ذغال 

کارش را کنار خود گذاشته بود. برا او سرر صرحبت نگشرودند، فقرط      

همرین روز   ااشرا، » نگاهی به کارهای  کردند و بره راه خرود رفتنرد.    
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مرن فهمیرد  شرهر جرای خروبی       نخست آمدیم با کیو روبرو شردیم. 

ن ایرمرد نقراش.  مشل ای اما اگر اینجا بمانم چنین کاری می کنم. نیست.

هم در آن به کسی بی احترامی نشرود   یک کار هنری که هم زیبا باشد،

هنر هم « »کار هنری هنر می خواهد، مگر تو هنر داری؟« »و ااک باشد.

    می آموز  ااشا جان! راست  را بخرواهی مرن کمری مجسرمه سرازی      

« البته یک کارگراه مری خرواهم.    همان کار برایم خوب است. می دانم.

از همین االن راه خرودت را ازمرن جردا مری کنری      »ااشا خندید گفت:

بله با هرم  » «مگر قرارمان نبود به شهر بیاییم و باهم کار کنیم؟! رفی ؟!

زندگی مان نیز باهم خواهد بود.اما کرار فررق مری کنرد.ممکن      آمدیم،

بیشتر به هنرر   من آد  اول گرایی نیستم . است هدفمان مشل هم نباشد.

 من برخالف ترو،  آخر دیوانه ای تو! اول همه چیز است.« »ر .عالقه دا

خوب برادر عزیز االن « »هدفم اول است. به شهر آمده ا  اولدار شو .

چطور می توانیم باهم کار کنیم؟! رفیقی مان سرجای خرود مری مانرد    

خیلری  « »ولی کارمان جداست ، چون تو هدفت اول است و من هنرر. 

تو باید کاری « »شخص شد.االن من چه؟اس تو کار و هدفت م خوب!

حتمن باید درآمرد خروب    بله،» «ایدا کنی که درامد خوب داشته باشد.

همانطور کره راه مری رفتنرد     «ایدا می شود نگران نباش!» «داشته باشد.

اارچره فروشری   « » دلفان به نظرت اارچه فروشی چطور است؟»گفت:

زیاد نردار   » «داری؟ به گمانم خوب باشد ولی اول زیادی می خواهد.

تمیرز   ولی با آنچه دار  می توانم شروع کنم. به نظر  کار خوبی باشد،

  «و درآمد زاست.
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خیلی خوب. اس باید با یک اارچه فروش حررف برزنیم راهنمرایی    » 

          مرررد  اینجررا برره آد  چررایی   توچقرردر سرراده ای دلفرران! « »بگیررریم.

 « راهنمرایی کننرد؟!   چطرور بررای مرن وقرت مری گذارنرد       نمی دهند،

 « . درست می گویی.»

 گل اندا  و جهان ایر شده بودند . جهان شده بود ایرمرد کم سخن،   

ز می کرد. گاه دوست داشتنی و مهربانی که همیشه ی خدا کنج خانه کِ

کراری نمری کررد.     به گاه بیرون می رفت جلوی در آفتاب می گرفت.

از هیکل و توان جروانی اش  چیزی  زمین ها را دست مرد  سپرده بود.

    هرگراه سررما مری خرورد بیشرتر از بیسرت روز آزار        باقی نمانده بود.

زار گل اندا  نیز همینطور ایرر و نَر   هیکل  کوچک شده بود. می دید.

کهرن سراالن آرا  و کرم سرخنی شرده       شده و اشت  گوژ گرفته بود.

  صردا   بودند. از گوشه ی نیمه تاریک خانه گاه یکری شران دیگرری را   

  سرخن در گوشری ،    و او نیز از فرف دیگرر اتراق بره آرامریِ    می کرد 

 ااسخ می داد . 

از همه ی دفعات اری    در روز سردی جهان بیمار شد به بستر افتاد.  

دل و دماغ دارو نداشت. بی هیاهو عذاب می کشرید.   حال  بدتر شد.

خبرر بره گروش اهرل روسرتا       چند روز به همین صورت ناخوش بود.

سید و همه به عیادت او آمدند.  بیماری اش به درازا کشید. گویی به ر

داد جهران را دیردار کننرد.    کسانی که هنوز نیامده بودند فرصرت مری   

آمد خانه  ، ، ااشا از راه دوری وارد روستا شد ظهرگاه روزی عاقبت ،

 . دید ادرش مرده است
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وسرتا  ر ولی و کم سرو صردایی خاکسرپاری شرد.   مجهان با مراسم مع

چون گذشته ها یک دست و ارهیاهو نبود. بزرگان مرده و خانواده هرا  

 ها ااشرا، م با شکوه نبود. به همین سربب بعرد  مراس .تقسیم شده بودند

هیس گاه دل  نخواست آن روز را به یاد آورد. گل اندا  هرم ایرر ، از   

کار افتاده و گوشه گیر شده بود. ااشا تا جایی کره مری توانسرت از او    

اما مرگ جهان هنوز دور نرفته بود که ایرزن   قبت به عمل می آورد.مرا

 . نیز سرش را گذاشت رفت

ااشا مرد جا افتاده ای شده بود. اما دل و دمراغ زن گررفتن نداشرت و    

 تنهای تنها کنج خانه زندگی می کرد. یاد مرگ اردر و مرادر قلرب  را    

ترداعی  می فشرد. به همین سبب دوست نداشت مرگشران در ذهرن    

شود. چون بچه های ده ساله دل  می گرفت. یک روز در حرالی کره   

دلفران  »رفی  را دید گفت: ، چند ماهی از مرگ مادر دلفان می گذشت

، خدا روحر    من کسی برایم نماند، توهم که مادرت به ایزد ایوست

 ر دنیا، بیا با هم به شهر برویم.را شاد کند ، خواهرت هم که افتاده آن اَ

هرکجا نگاه می کرنم جرای دسرت اردر و      دلم به اینجا نیست. من که

تروهم بیرا. اردر و     می خرواهم بررو .   مادر  را می بینم دلم می گیرد.

مادرمان اینجا مردند، بگذار ما به جای دیگری برویم و برای خودمران  

« هرگاه هم اولدار شدیم به اینجا باز می گردیم. زندگی خوبی بسازیم.

خوب می گرویی بررادر، مرن هرم کسری را       »گفت: دلفان اندیشه کرد

! از وقتی ادر  مررد   ، مادر  خیلی عذاب کشید ااشا ندار ، مادر  مرد

 «  ! مری فهمری!   این همه سال در غم او بود تا وقتی سرش را گذاشت.
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خردا روحر  را شراد     مادرت زن نمونه ای بود. بله برادر می فهمم! »

چکار کنیم دلفران؟یعنی مروافقی   » «روح ادر و مادر توهم شاد!« » کند.

بله برادر چرا مواف  نباشم؟! وقتی آد  اردر مرادرش   « »به شهر برویم؟

 ! ما االن در اینجا هم غریب هسرتیم،  در همه جا غریب می شود بمیرد

الز   اس بهتر است به شهر برویم شاید آنجا زنردگی مران بهترر شرد.    

   ، بعرد   ا را ببینریم است ابتدا یک مرتبه برویم خوب بگرردیم همره جر   

می آییم جمد می کنیم برای همیشه می رویم. مرن و ترو دیگرر بچره     

      « ! الز  است یرک برار بررویم تحقیر  کنریم.      نباید اشتباه کنیم نیستیم.

بره دل  « درست می گرویی. ارس یرک روز مری رویرم.      چشم برادر. »

 سرت. ، دلفران هرم بیچراره ا    من ادر و مادر  مردند و تنها شد »گفت:

 مادر عاجزش این همه سال در عزای شوهرش سریاه بره ترن داشرت.    

وقتی هم مرد چنان بی سروصدا رفت انگار هیس کس از دنیا کم نشده 

، دختررش بری چراره آن همره مراتم       درست مشل مرگ مادر مرن  بود.

گرفت! دوهفته کنار دلفان ماند و اصررار داشرت بررادر همرراه  بره      

 «.  چون من تنها شد.گرمسیر برود ولی او نرفت و 

خانه  انواده اش نیز حاور داشتند.ود. اریسا و خدر خانه ی دلفان ب   

همه در عزای مرگ زرین سیاه اوش بودند. ده روز از مرگ  شلوغ بود.

مادرمران مررد ، کسری     برادر، »او گذشته بود. اریسا رو به دلفان گفت:

م باشیم. آن جا بررای  . تا کنار ه نمانده است توهم با ما به گرمسیر بیا

         خررودت سررایه ای برراز مرری کنرری، ازدواج مرری کنرری و سرررو سررامان  

برادر هیس نمی گفت. در سیفای عمیقی افتراده برود. ااشرا    « می گیری.
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برا مرا   » واهر دوباره سخنان  را از سرگرفت.خ سرش را اایین گرفت.

هرم کسری    اینجرا  من کسری را نردار .   بیا تا کنار هم باشیم، بیا دلفان،

گراه بره    نمانده است. زمین ها را دست اقوا  و اهل آبادی می سپاریم،

اینجا نمان برادر تنها در ایرن خانره دق    گاه می آییم دیداری می کنیم.

 ااشا برادر تو بگرو! اگرر برد    »می کنی! نگاهی سوی ااشا گرفت گفت:

 ، نره « » می گویم بگو بد می گویی ! دلفران برا مرا بیایرد بهترر اسرت.      

حرفتان کامال درست است. با شما بیاید  خواهر  از این بهتر نمی شود!

اینجا می خواهد چکار کند! آن جا شاید به درد  خیلی خوب می شود.

کنار هم باشید بهتر است توهم خواهرش هستی. بررای    هم بخورید،

بره گروش دلفران    « یک زن دست و اا می کنی، سر و سامان می گیرد.

ر خواهرت درست می گویرد.کاش مرن هرم چنرین     دلفان براد »گفت:

    همره چیرزش از    خواهری داشرتم! آن جرا آب و هروای بهترری دارد.    

ااشرا بررادر، تروهم    » را برید گفرت:  اریسا کال  او« جا بهتر است. این

برا   تروهم بیرا،   توهم می توانی بیرایی!  چون دلفان برادر عزیز  هستی،

و  تروهم اردر   نردگی کنیرد.  هردو بیاییرد آن جرا ز   دلفان رفی  هستی،

خواهر عزیز بررای  « »توهم بیا! مادرت به ایزد یکتا ایوست تنها شدی.

من هم مری آیرم.    من خیلی خوشحال میشو . ما بهتر از این نمی شود!

  ر  کنرد بعردش مرن هرم     بگذار دلفان بیاید به قول معروف جایی را گَ

جلرو آمرد دو    یکی از زن های فامیل اریسا آن سر اتاق بود،« می آیم.

خواهرتان »دست باز کرد تا توجه همه به سوی  جلب شود بعد گفت:

راست می گوید! اسر  بیا آن جا! اینجرا کسری نرداری! مرادرت خردا      
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روح  را شاد کند رفت دیگرر برر نمری گرردد. بیرا آن جرا ترا کنرار         

اینجا چکار داری! اگر نیایی خواهرت خیال  آسروده   خواهرت باشی.

« با ما بیا. قربانت شو  نهایی مگر می شود! بیا عزیز .نیست . زندگی ت

        ااشرا اسرر  تروهم اینجرا کسری نرداری       » :به گوش ااشرا هرم گفرت   

کالمر  سراسرر   « می خواهی بمانی چه کنی؟! توهم بیا قربانت شرو ! 

    درسرت  »دلفران سرر براال گرفرت گفرت:      دوستانه و نیک خواهانه بود.

هنروز چهلرم مرادر      توانم با شما بیایم!می گویید ولی االن چطور می 

ایرن خانره نبایرد     شما به سالمت بروید من هم مری آیرم.   نشده است!

  هنوز مرد  از راه های دور بررای سرر سرالمتی و تسرلیت      خالی شود.

من هرم   شما بروید در اناه خدا. درست نیست در بسته باشد. می آیند.

بگذاریرد   سرردرگم هسرتم.   هنوز باید سیفا کنم ببینم برنامه ا  چیست.

اگرر   شما به من لطف مری کنیرد.   سر خود بیایم بعد تصمیم می گیر .

زمین ها بایرد تکلیفشران    بتوانم حتمن می آیم ولی االن شدنی نیست.

 ای قربان کالمت اسرر . « »شما بروید. مشخص شود و هزار کار دیگر.

 نرد. درست می گویی! اریسا برادرت درست می گوید بگذار مدتی بما

 .  «ما می رویم برادرت هم می آید نگران نباش. ولی بعد می آید.

دلفان ااشا را  فردای آن روز اریسا و همراهان  راهی گرمسیر شدند.  

ااشا می دانم تو به خافر رضایت خواهر  آن فور حررف  » دید گفت:

خرودت فکرر کرن     ولی برادر من دوست ندار  به گرمسیر برو . زدی.

هرکس خبر بگیرد بره خانره ی خرواهر      ا می زنند!مرد  چه حرف ه

دلفرران عرضره نداشرت زنرردگی کنرد وبرال گررردن      -رفتره ا  میگویرد  
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من هیس گاه اینجا را رها نمکنم به گرمسیر برو . بررو    خواهرش شد.

« تا چه  شود؟! اگر از اینجا نقل مکان کنم بره جرای بهترری مری رو !    

گوید.آن حرف ها را فقرط  دل من هم چنین می  برادر ح  با تواست.»

     جلوی روی خرواهرت گفرتم ترا فکرر نکنرد در زنردگی ات دخرالتی        

 .  «بله می فهمم.« »می فهمی چه می گویم؟ می کنم.

بامگاه بود. ااشا در خانه ی دلفان شب را سر کرده بود ترا د  صربح      

هرکدا  اول هرای خرود را در جیرب هرای زیررین       راهی شهر شوند.

ازی کردنرد ترا خیالشران از بابرت دزد آسروده باشرد.       شلوارشان جاس

خت می کند. ایشترها شنیده بودند شهر شلوغ است و دزد جیب آد  لُ

اده چنرد دقیقره   لباس تمیز و مرتب به تن کررده بیررون زدنرد.کنار جر    

سر رسید سوار شردند. راننرده ناشرناس برود و      ایستادند تا یک جیپ

   مری رفرت   ر از تفنرگ در رفتره   سان تیر شین بما سخنی میانشان نیفتاد.

ایس ها را اشت سر مری گذاشرت. وقتری از جیرپ ایراد شردند ااشرا        

چقدر سرید مارا رساند! االن باید بره ترمینرال    درود بر نیاکان !»گفت:

 اننده ی ماهری برود! ر»دلفان خنده ای کرد گفت:« برویم بلیط بگیریم.

ه شرد  مسرت   دتا وقتی ایرا  حسن زیرک گذاشته بود.خوشم آمد نوار 

درود برر   هم در گوشرم هسرتند.   تازه هنوز . گورانی های زیرک بود 

!  دلفان راه بیرا « » ! درود بر آن حنجره ی جواهرت! شیر مادرت زیرک

 «. چشم ! برویم. چشم،« » دیر می شود!

ه بود. بارهرا چررت زدنرد و    ردمسیر فوالنی هر دوی  آنها را خسته ک

            س در بیابرران اسررت و راننررده بررا  بیرردار شرردند دیدنررد هنرروز اتوبررو 
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 ربیلک راگرفته به جلو نگاه می کند ؛ بازهم خوابیدنرد. بی حوصلگی قَ

مسافران تعدادشان کم بود و همه یک دست از وقت حرکرت خرواب   

ااشا حرالم خرراب   »دلفان گفت: عاقبت رسیدند. شدند تا خود مقصد.

. بیرا بررویم ناهرار    از شدت گرسنگی دار  مری افرتم   است، گرسنه ا .

بیرون ترمینال شلوغ و ار سر صدا بود. یکی « برویم موافقم.« »بخوریم.

ت. یکی چند آهای بیاید این ور بازار لباس نصف قیم -جار می کشید

صردای خر  داری هرم بره      - ! ! بادکنرک  بادکنک -گا  آن فرف تر

نران برنجری    -بلندی ریزش سنگ از عقب کرامیون شرنیده مری شرد     

! نران برنجری    بیا ببر! تازه و لذیذ ! بیا ببر! سوغات کرمانشاه ن!کرماشا

    گراه کسری رو بره     - ! ترازه و لذیرذ  ! سوغات کمانشاه بیا ببر کرماشان

! از مغرازه ی مرا دیردن کنیرد!      بفرماییرد   ! بفرمایید –آن ها می گفت 

       وارد «  چرررا اینطررور مرری کننررد؟!  »دلفرران خنررده اش گرفررت گفررت: 

       عرده ای قلیران    تخرت هرای بسریاری داشرت.     انره ای شردند.  قهوه خ

عده ای مشغول خوردن بودند و برخی هم در انتظار ای   می کشیدند،

چره  »آمدن سفارشی که داده بودند. روی تختری نشسرتند ااشرا گفرت:    

خیلی « »من املت می خور . ، هرچه خودت دوست داری« »بخوریم؟

زده  شرتاب  سرید آودنرد.  داد. سفارش املت« من هم میخور . خوب،

رنرگ املرت از    مشغول خوردن شدند. ااشا در حالی که روغن سررخ 

دستشان درد  خیلی املت خوبی است. »چاک دهان  راه گرفت گفت:

صرال  اچون اول داده ای به کامت خوش است برادر! اتفراقن   « »نکند!

چه اش خوب است؟! نه روغن  حیوانی است! نه تخم  خوب نیست.
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محلی و نه گوجه اش تازه! گوجه نزده اند که ! رب چهار سال  مرغ 

       سرریر خوردنررد و راه بررازار  ااشررا خنررده اش ترکیررد.« . ارری  اسررت.

 . فتندرای  گ

جلوی یک مغازه ی اارچره فروشری    وارد بازار اارچه فروشان شدند.

ایرمرد خوش چهره ای با کت و شلوار، کاله شااو و صرورت اصرالح   

دلی نشسته و به عصای خود تکیه کرده بود. داخل مغازه شده روی صن

اسر جوانی در حال مرتب کردن لوله های اارچره برود. ایرمررد نگراه     

چانه اش از فررط ایرری    قیافه اش نورانی میزد. شیرینی به آن ها کرد.

گویی با دسرتمال   چشمان  آب گرفته و درخش  می کرد. افتاده بود.

ل و چرا که سرخ شده بودند. لپ های  شُ شان داده بود به کرار مال 

ل شده بود. اایین الک زیرین چشمان  اف کرده  و تصویر به اایین وِ

    را کامل تر نشان  داد. دلفان متوجه نگاه او شد دست براال بررد:   ایر او

 روز شرما خروش اسرر !   » ایرمرد سر شوق آمد گفرت: «  روز بخیر! »

کال  شیرین او گونه ای استقبال «  ! خسته نباشید عزیز ! درود بر شما

 . نیک شد و دلفان نزدیک رفت. ااشا نیز اا ای  گذاشت

« عموجان حرال شرما خروش اسرت؟با عررض اروزش سروالی دار .       »

خواسرت از روی   « من در خدمت شما هستم. سپاس اسر ! بفرمایید!»

صررندلی بلنررد شررود و ادای احترررا  نمایررد کرره دلفرران ملتمسررانه      

  اختیرار داریرد!  « »خواه  میکنم! کنم راحت باشید!خواه  می»گفت:

          اگررر خرردا بخواهررد  بلرره از شهرسررتان آمررده ایررم،« »غریبرره هسررتید؟

 اراکی راه بیانردازیم.   می خواهیم اینجا بمانیم و کار کاسبی مناسرب و 
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       دنبرال کسری    امرا هریس شرناختی نرداریم.     کمی اول جمد کررده ایرم.  

ایروز  به امید خدا چه کاری اسر ؟» «مان کند. می گردیم که راهنمایی

آفررین برر    آفررین! « » هرکاری که ااک باشرد.  ، نمی دانیم« »می شوید

! کار ناااک به هیس دردی نمی خورد. کار باید ااک باشد. اسرر    ارشم

نانی که از راه ااک در نیاید بره درد نمری خرورد ، چرون یرک روز از      

دریافت ایرمرد آد  با تجربره و   ر  شد.دلفان دلگ«  دماغت در می آید!

ان درست زنردگی کررده انرد و    مما ادران بله عموجان!» درستی است.

دوست داریرم چرون زنردگی آن هرا      لقمه ی ااک داده اند خورده ایم.

رشرته   ولری هریس سرر    رفیقم به اارچه فروشی عالقه دارد. ایشه کنیم.

 ایرمررد  «  کنرد؟  شما کسی را می شناسید کره راهنمرایی مران    نداریم.

مرن خرود  عمرری اارچره      اسر  قربانت شرو ،  »خنده ای کرد گفت:

به فرف مغازه های کناری « همین مغازه مال من است. فروش بوده ا ،

  آن وری و  کران مرن اسرت ،   آن یکری هرم دُ  » اشاره کررد و ادامره داد.  

مغرازه ی کنراری    این آقا اسر که می بینید اسر  است، اشتی اش هم.

کاسربی تروان      است. بقیه را اجاره داده ا . ایرر شرده ا  اسرر .   داماد

شما جوان ها باید کار کنید. من دیگرر تروان نردار . اارچره      میخواهد.

 مرد دارد. کمی حوصله می خواهرد ولری درآ   ی است،فروشی کار خوب

درآمد خروبی دارد   مد خوبی ندارد دروغ گفته است.هرکس گفت درآ

برا آد    سررت نررود،   مواظب باشی کاله باید له می خواهد.ولی حوص

داشته باشی  هنست بایستی حوصلباالی سر جِ کاله بردار معامله نکنی،

ولی شما  بله اسر  ! اینطور است.«  »  خیلی خوب!» «خوب می شود.
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       کران براز کنیرد مالتران را کراله برردار هرا غرارت         اگر دُ تجربه ندارید،

خردا را  « »نه هریس کرس اینجرا نرداریم    « »اینجا فامیل دارید؟ می کنند.

معلرو  اسرت هنروز     داشته باشید عزیز ! از قیافه تان ااکی مری ریرزد.  

       ! گفتری کرار اراک     شرارت و شریطنت در خاکتران فررو نرفتره اسرت     

شما عزیز هستید! » « شما لطف دارید عمو جان!» «می خواهیم فهمید .

اینجا به  اولتان برای خودتان، اگر مایل باشید می توانید با ما کار کنید .

ترا هروقرت خواسرتید     لطف خدا سرمایه هست. بیاید اینجا کار کنیرد. 

بمانید.اگر هم خبره ی کار شدید و خواسرتید جردا شروید برازهم مرا      

خود  دیگرر رفتنری    وظیفه داریم کمکتان کنیم. بچه هایم را می گویم،

نمری توانرد    د.می خواهد دکتر شرو  این اسر  دانشگاه می رود. هستم.

مغازه اداره کند.اگر می خواهید کار کنید بره نرا  ایرزد یکترا بفرماییرد      

عموجان این رفیقم می خواهرد  »دلفان خرسند شد گفت:« شروع کنید!

ااشا « رفی  هستیم چون برادر. بهتر است خودش حرف بزند. کار کند.

عمو جان از این بهتر نمی شرود.من همیشره چنرین    »تبسمی کرد گفت:

امیدوار  بتوانم خوب کار کنم  از این بهتر نمی شود. ری میخواستم.کا

رضرایت مرن را جلرب نکرن اسرر !      « » ضایت شمارا جلب کرنم! رو 

بلره  « » خیلری خروب!   رضایت وجدان و خدای خرود را جلرب کرن!   

 بلره،  بلره، « »اس اگر اشکالی ندارد با اسرتان هم صحبت کنیم. حتمن!

«  اسر  بیا!»رو به مرد جوان گفت:سربرگرداند « خیلی خوب می شود.

اسر  برایت همکار ایردا شرد.این آقرا ،    « » بله ادر!» اسرش ای  آمد.

خیالت راحت باشرد ترازه وارد شرهر شرده و هنروز       اسر خوبی است.
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   اگر دوست داری کره برزودی مری آیرد مشرغول       کاسه اش ااک است.

 به امید خدا!»اسرش با احترا  رو به ااشا و دلفان کرد گفت:« می شود.

     مرن هرچره اردر  بگویرد روی چشرم       از دیردنتان خوشروقتم!   چشم.

مغازه که متعل  بره خرودش    ادر  اختیار جان مرا هم دارد، می گذار .

همین که  رحمت بر شیر مادرت.»دلفان به میان سخن او دوید.«  است!

ادر  زنردگی  برادر عزیز، « »مرد درستی هستی! احترا  ادرت را داری

«  درس خوانرده و برا ادب اسرت!    »ایرمرد با خنده گفرت: «  ن است!م

« ااشا« »می خواهم نامتان چه بود؟ اوزش» اسر جوان رو به ااشا کرد:

هروقرت تشرریف بیاوریرد     بله آقا ااشا ما در خردمت شرما هسرتیم.   »

عجله نکنیرد  »ایرمرد گفت:« از فردا چطور است؟ خوشحال می شویم.

عموجران  »ااشا هیجران زده شرد.  «  بیاید! هروقت خودش آمادگی دارد

    هنوز اینجا ساکن نشرده ایرم. یرک خانره اجراره کرنم        بزودی می آیم.

باید به روستا بررو  کارهرای کروچکی هسرت بایرد       م خدمت.می رسَ

 خیلی خروب،  خیلی خوب!« »ولی زود می آیم انجا  دهم بعد می آیم.

ی اسر ! آدرس اینجا را برو هرکار داری انجا  بده که زود به اینجا برس

خیلی بزرگری   چشم ادر جان!« »خوب ببین که بیایی راحت ایدا کنی.

 ارس برزودی   » با آن ها خداحافظی کردند. اسر جروان گفرت:  « کردید.

چند گا  از مغازه فاصله گرفتنرد   «. ! به امید دیدار! نیمت آقا ااشامی بی

 برود ااشرا.   ! این مررد خروبی   خدا سپاس! روز خوبی بود»دلفان گفت:

 قد  تو نیک برود.  بله برادر،« »ت خوب می شود.خیلی خوب شد کارَ

نه برادر تو خرودت بره فکرر اارچره     « »تو جلو رفتی با او حرف زدی!
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االن برویم؟ اول  تو ایروز باشی من خوشحال میشو .« »فروشی بودی.

 . «خیلری خروب.  « »کافی بهمراه نداریم. برویم روستا برا ارول بیراییم.   

ی دیگر هم در بازار چرخیدند سپس راهی روستا شدند. ااشرا در  ساعت

 . دل شادمان بود و دلفان را بیشتر از هر زمانی دوست می داشت

جاهای مناسبی برای  ایرمرد از دیدن دوباره ی آن ها خوشحال شد.    

چند بنگاه رفتند خانه ی مناسرب   یافتن خانه ی اجاره ای ایشنهاد داد.

اما فولی نکشرید سرر از بنگراهی درآوردنرد کره       تند.آن ها سراغ نداش

صاحب  می گفت خانه ای سراغ دارد درست مناسب زندگی آن هرا ،  

خانه ی کوچک اما  که هم فروشی است و هم اجاره ای. رفتند دیدند.

 اتراق بزرگری بررای نشریمن.     مستقلی بود. راهررو تراریکی داشرت و    

ور کوچره را بره   کوچکی هم داشت. انجرره ی کروچکی نر   آشخانه ی 

انتهرای تاریرک   . سررویس توالرت و حمرا  را در     نشیمن می ریخرت 

خوب است آقا قیمرت را  »گفت: . رو ساخته بودند. ااشا اسند کردراه

مرررد بنگرراهی حالررت دوسررتانه ای برره چهررره ی خررود داد      بگررو!

اگر هم خریدار باشید گذاشته اند ده میلیون ولی  دومیلیون رهن.»گفت:

ااشرا دلفران   « ن نقد باشد هشت میلیون برایتان بگیرم .می توانم اولتا

ایرن را   برادر ما عادت به کرایره نشرینی نرداریم.    »را کنار کشید گفت:

      مررن حوصررله ی  هشررت میلیررون خرروب اسررت. بخررریم بهتررر اسررت.

مرا عرادت نرداریم     بله برادر راست مری گرویی.  « »کرایه نشینی ندار .

بلره  « »ارول داری؟  مبارک باشد. واهد.فلبکار کوبه مان را بزند اول بخ

از  االن دار . چند جا فلب داشرتیم هفتره ی اری  آوردنرد.     اول دار .
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برا  « فرفی دیگر، اول زود خرج می شرود. بردهیم ملرک بهترر اسرت.     

مرد صاحب خانه را خبر کرد آمد.  همراهی بنگاه دار به بنگاه او رفتند.

ضرایت  رخانه رفته و خانه با زن میانسالی بود برای انتقال سند به دفتر 

دلفران   کامل هردو فرف به نا  ااشا شد، کلیرد آن را تحویرل گرفرت.   

دو  شتابان رفت شیرینی خرید آمد بین همه ی حاضرین اخر  کررد.  

دلفران   هرردو خوشرحال بودنرد.    رفی  به خانره ی جدیدشران رفتنرد.   

فقط این راهرو اش اگر تاریرک نبرود    همه چیزش خوب است.»گفت:

اولردار مری شرویم بره امیرد خردا        فدای سرت برادر« »داشت.نقص ن

«  خدا برکرت بدهرد! ایرن هرم خروب اسرت!      « »بهترش را می خریم!

برویم فرش بگیریم  وسیله جور می شود.« »وسیله نداریم چکار کنیم؟»

 « . و چند ظرف آشپزخانه.

گاز خوراک ازی و چند تایی ظرف خریرد   دلفان دو قالی ش  متری،

خانه را مرتب نمودند. ااشا چایی درست کررد و   کرد آورد.بار ماشین 

 . در خانه ی تازه شان باهم نوشیدند

دلفان هم در خانه می مانرد. ااشرا    ااشا هر روز صبح سرکار می رفت.

غروب که می آمد از بازار می گفت. گاه قیمت و نا  جنس  اارچره را  

مری گشرت. یرک     دلفان در نبود او کوچه خیابان ها را بازگو می کرد.

  رفرت  روز در انتهای کوچه ی  ااشا ملک جالب توجهی دید و دلَر 

غروب که ااشا از کار خود بازگشت موضروع را اری     اجاره اش کند.

شراید   یک انبار برزرگ. « »کجاست؟چطور است؟ »او نیز گفت: کشید.

هم کارگاه بوده است. برا ایرن جرا دو دقیقره ایراده روی فاصرله دارد       
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 یخیلر « »کار من. برو  آن ترو فقرط مجسرمه بسراز .    ودرست مناسب 

ملرک   کوچه را تا انتها رفتند و ده گا  ایچیدنرد. « برویم ببینیم. . خوب

ر متوسرطی  د آن جا بود. به ریخت  می آمد کارگاه نجاری بوده باشد.

خیلری  « »االن چکار کرنم ااشرا؟  .»اسند کرد  داشت و مستقل بود. ااشا

را بکوب سوال کن این ملک متعل  به چره   ، فردا بیا در همسایه آسان

 .  «کسی است و آدرس بگیر!

ااشا بیا چای بخور تا تعریف »دلفان گفت: . ااشا از سر کار بازگشت    

رفتم صراحب  « » چه شد؟ ، چه»اوهم آمد نشست گفت:« کنم چه شد.

 رفرتم درِ « »خرب بگرو چره شرد؟     ، یراد  نبرود،   آها« »کارگاه را دید .

     ارسرید  صراحب ایرن کارگراه را      آقایی آمرد بیررون،   .همسایه را زد 

بسریار  « »ملک خود من اسرت.  را ندارد. قابل شما -گفت می شناسد؟

           ولرری  نرره اجرراره اش نمرری دهررد.»«  اجرراره مرری دهررد؟ خرروب شررد.

خودش با زبان خودش گفت انج میلیون ولی « »چقدر؟؟« »می فروشد.

بره نظررت    خیلری خروب اسرت.    .خیلی خوب است دلفان« »اول نقد.

مرن گفرتم چهرار میلیرون      مری دهرد.   چرا برادر،« »اایین تر نمی دهد؟

همرین   از شهرستان آمرده ا  آد  دارنرده ای نیسرتم،    بیشتر اول ندار ،

 -گفرت  ر نقد نقد.گفتم   نقد است؟ اولت نقدِ -گفت مقدار اول دار .

 -گفتم دی؟می خواهی در را باز کنم خوب نگاه کنی؟ شاید اسند نکر

می توانی  خیلی خوب، -گفت من اسند کرده ا . نه نمی خواهم ببینم،

همین االن هم می توانم  ر بله،دا با اول نقد به دفترخانه بیایی؟ گفتم فر

فردا سراعت یرازده برا ارول نقرد بیرا        نه االن نه، -خندید گفت  بیایم.
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     ه مری دانرم سراعت یرازد     -گفرتم  . سر همین خیابران اسرت.   دفترخانه

 بره امیرد خردا.    چشرم،  -گفرت  شما هم برا سرند ملرک بیرا.     می آیم،

خوشم آمد! یعنری فرردا    آفرین بر تو دلفان!»  «خداحافظی کرد  آمد .

بله اگر از نظرر ترو معاملره ی    « »ساعت یازده آن کارگاه را می خری؟

فردا مرن هرم    مبارک باشد! بهتر از این نمی شود برادر!« »خوبی است!

. راستی چهار میلیون حاضر  خود  را می رسانم دفترخانه ساعت یازده

اشرکال  « »بله حاضر است ولی چیزی دیگر برایم نمری مانرد.  « »است؟

 « .خیلی خوب شد. ندارد اول جور می شود برادر!

دلفان ساعت یازده به دفتر خانه رفت دید فروشنده ای  از او آمرده    

درود برر   »می کرد گفرت: تا چشم  به دلفان افتاد تبس و منتظر است.

  بررای شرما هرم    رسپاس برادر! امیدوا« » مبارک باشد بفرمایید! ! شما

نزدیرک شرد درود    در همین لحظه ااشا وارد شد.«  معامله نیک باشد!

فروشنده سند کارگاه را تحویرل مسرئول    دلفان اورا معرفی کرد. گفت.

ین شد کره  ا« سند معتبر است.»هم بررسی اش نمود گفت: او ابت داد.

فروشنده اول گرفت و کلید هارا تحویرل دلفران    معامله جوش خورد.

 . با تبسمی خداحافظی کرد رفت«  امیدوار  خیر ببینی!»گفت: داد.

از همان روزی که اا به شهر گذاشتیم دوست داشرت   »به دل گفت:    

عجب حوصله ای دارد این  . کند کارگاهی داشته باشد و به تنهایی خو

نرگ عروض   ! این سال ها من مشغول کار بازار بود  هزار بار رَ ایرمرد

! این حوصله اش خرود   کرد  ولی او هنوز سرگر  سابیدن سنگ است

! اگر تو چنین روحیه ی  ! لعنت بر تو دلفان حوصله ی مرا سر می برد
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! رفیقم تو برودی   عارفانه ای نداشتی االن من هم اوضاع بهتری داشتم

مرن   ! ! لعنت دلفران  ! زندگی را رها کرده ای نیاکه شده ای غمخوار د

روزی که به شهر آمد  دنبال کسب  هم در کنارت آد  بی چیزی شد .

دلفران را   بلره،  ! بلره،  خاک بر سر من برای زندگی و رفیقم مال آمد .

باید یک مغازه ی بزرگ باز  دیگر باید رها کنم به زندگی خود  برسم!

نگی کنم تا مرالم گررد آیرد! اخرالق     کنم و چون همه ی کاسب ها زر

! باید دلفان را به کلی رها  داری آخر عاقبت  دیوانگی دلفان می شودمَ

با قیافه ای دگرگون و شرتابزده وارد خانره   «  کنم و به زندگی ا  برسم!

می خواست تالش کند ذهرن  از   شد. رفت زیر چایی را روشن کرد.

خرواهی دلفران    نیک»ت:تمامی خافرات گذشته ااک گردد. با خود گف

خرواه مرا    مگر مررد  نیرک   زندگی مراهم تباه کرد! لعنت بر وجودش!

مرن بایرد    هستند که ما خودمان را بدبخت کرده ایم؟! دیگر بس است!

و فرسروده شرد  هنروز ازدواج     باید اولدار شرو . ایرر   راه خود برو !

      من باید ازدواج کرنم مرن هرم آدمرم. یرک زن زیبرای زیبرا         نکرده ا ،

 « .می گیر ! بله حتمن این کار را می کنم!

دلفان هرم در   روز بعد و روزهای دیگر نیز سخت درگیر کاسبی شد.  

 . خافرش هر لحظه بی معنا تر می گشت

مرات و   بی حوصله و فلبکارانه با ایراهن آبری اش بیررون رفرت.       

د. متفکرانه  همه ی مسیر ها را سوار تاکسی شد تا بره قبرسرتان رسری   

در میان  نفر از همسایگان آنجا بودند. آشنایان هنر دوست دلفان و چند

داری مجسمه های  جمد چند نفر هم از کارمندان شهرداری که گاه گُ
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حترا  کردند و به او تسرلیت  همه ادای ا را می خریدند حاور داشتند.

         خروب شررد   »جنرازه خاکسرپاری شرده بررود. برا خرود گفرت:       .گفتنرد 

 . « ! حت شدامرد ر

شب ساکت و بی جنبشی بود. بی اختیار در مسیر کارگاه دلفان گا      

از داخرل   ، ناگهران صردای نالره و شریون شرنید.      برداشت نزدیک شد

صدای ناله ی زن و مررد از   کارگاه بر می خواست. بیشتر گوش سپرد.

 کارگاه دلفان بر می آمد . زار می زدند و نا  دلفان را صدا می کردنرد. 

ایرن  »وحشت زده شد و هراسان به خانره اش رفرت. برا خرود گفرت:     

صربح گراه   «  ! صدای چه بود خردا؟!  صدای چه بود؟! صدای جن بود

چند نفر از کارکنان شهرداری بودنرد.   . شنید در می زنند. رفت گشود

آمرده ایرم برا اجرازه ی شرما در       آقا ااشرا،  »یکی شان جلو آمد گفت:

یم، یک مجسمه گفته بود مری سرازد ترا در    کارگاه آن مرحو  را باز کن

اگر آماده باشد می خواهیم آن را برا اجرازه ی    مرکز شهر نصب گردد.

 خودتران برویرد!  » ااشا به یاد صداهای ترسناک شب افتاد.« شما ببریم.

من بیایم چکار کنم؟! شما که کلید کارگاه را دارید! اختیرار آن جرا برا    

داشته باشید! آن مرحو  که روز ای  نه برادر باید شما حاور « » شما!

کلید داشته باش تا  مجسمه حاضر است، -آمد کلیدی به من داد گفت

را گشودیم دیروز رفتیم کارگاه   آن را ببرید.اگر خود  نبود  بتوانید 

ااشا بره میران حررف او    « دیدیم سر بر زمین گذاشته است . ما دیگر...

آهری کشرید   .« بری  ایسرت قل « »علت مررگ  چره برود؟    »رفت گفت:

ناچار شرد و همرراه   «  خواه  میکنم همراه ما بیایید! بفرمایید!»گفت:
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همه اش می ترسید آن جا ار از جن باشد. کلید  آن ها به کارگاه رفت.

همره   مجسمه با زیبایی تما  حاضر شده برود.  انداختند و داخل شدند.

شراعر  تندیس زیبایی از سعدی شریرازی  «  استاد روحت شاد! »گفتند:

آن مرحو  »آن که هم صحبت ااشا شد گفت: بزرگ ایرانی ساخته بود.

به خرافر   »همکارش با آهی گفت:«   از صلح جهانی می زد.همیشه دَ

بله تنها سرعدی  »دیگری گفت:« همین تندیس سعدی را ساخته است. 

بود که همه ی مرد  دنیا را به صلح جهانی دعوت کرد. همین سرعدی  

کره در آفررین  ز یرک     آد  اعاای یک ایکرنرد، بنی  -گفت  بود که

چو عاوی به درد آورد روزگار، دگر عاوها را نماند قررار.   گوهرند،

 « .ز محنت دیگران بی غمی، نشاید که نامت نهند آدمی. تو کَ

،  ، بله آقا ااشا دوست شما آد  روشن فکر و صرلح فلبری برود    بله » 

    فهمیررده انررد. فقررط کسررانی چررون او معنررای شررعر سررعدی را نیررک  

 « .  روح  شاد!

      مجسمه را برداشتند ، کلیرد هرا را بره او دادنرد و رفتنرد. ااشرا هنروز        

می ترسید جن ها ایدایشان شود. شتابزده به خانه رفت و بررای خرود   

 ی درست کرد . رچای

 

 ولیـظری دارکـن                                                   
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