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های برف بود. بربال هنوزهم پرهایی به خود كشيد كه های كوتل نگاهم را قلهاز بلندی

 ها دور رفتم.ها سالسبز دره ۀشسته بر چكاد، از دامان گرم االهفرشته های سپيِد ن

اق صدای بلنِدت. آن روز برفباد و طوفانی ـ آخرین زمستانی كه دهكده را ترك گفتيم

 لرزراند.های برف، در و دیوار را میها با پُندیتاق پلخمان

كشِك كنجكاوانه زنان از پِس دیواِرباغی سوی ميدانی، كله ۀبست یهاها و دربچهدرب

 بودند.که در پناِه آن نشسته

شنيدم. ان را میها و سخناِن دیگرلرزیدم. گپدرپهلوی مادرم از ترس و خنك می 

 گفتند:می ،فهميدمچيزی نمی

  "رفته!ی كسی شنگر"

 ا گویند. فراِر دختری برای رسيدن به مرد دلخواه ر :*شنگری

 . با مردی دختری از خانه برای وصلت و ازدواجفرارکردِن  :شنگری رفتن

 به نکاح کسی درآوردن.   بردن و هه زور و جبر از خاندختری را ب: شنگری بردن
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یمرا در آغوش م افت،یینم یجنگمادرم كه فرصِت آوردن هيزم را ازشدِت پلخمان

 . فشرد

حِس فشاِر انگشِت مادرم، دیدم مسافربر از فراز كوتل فرودآمده و لِب  با

ۀ ريرفع حاجت و نوشيدن آِب زالل پياده شده اند. نگاِه خ یبرا ی. عده یاستستادهیرودا

خشمالوِد  ۀچهر یمعما ،دوختچشم می میو باز به سو بُردیکه دستش را به آب م یجوان

 مادرم را گشود.

ميان شيشه و  – ِب كبابی دهن دره را با خود داشته هنوز بوی كباك – كِف دستم را 

 جانب راست رویم حایل کردم. 

خواستند هایی كه میبا خانواده همه دوباره سوار مسافربِر پراز آدم شدند. ما    

 را به ده بگذرانند، همسفر بودیم. تابستان تعطيل روزهای

گویی  به همه حس  ،اصلی شد ۀند شهرک گذشت و وارد دروقتی مسافربر از چ

 آورِ دیگری دست داد. حس آزادی از مقرراتِ دلگيرکننده شهر. جوانانی که گرمی خفقان

ا از کشيدند و به بام مسافربر رفتند ت بودند، یکباره بالکرده داخل مسافربر را تحمل

 بيشتر ببرند. ۀهوای آزاد و طبيعت زیبا بهر

آدم، غرش رود و  ده ازمار پيچ كنار رود خانه، پژواك مسافربرهای پوشي ۀدر جاد

ه های جنبندکردی، گل، گياه و شاخهآفرید که حس میچنان  شوری می كسآهنگ شاد قر

کردند، صدا همراهی میرقصند. آوازی را که همه یکها میباد، به ساز و صدای آدم از

 پيچيد:در دره می 

 صنما  دلکم در تب و تابس

 جگرم بی تو کبابس صنما. 

 زنده گی بی گِل روی تو به من 

 دم به دم رنج و عذابس صنما

 دم به دم رنج و عذابس صنما

دلهرهشوراند. می جنباند و لببا تکرار پيهم مصرع آخر، راننده هم ازمستی سرمی

 رودخانه شوند. برود و همه غرِق راننده  دستاز  مبادا جلو ،ترسم گرفت ومی م
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رنگ و گاه سپيِد های گلیرو به خانه یکی یکی در کنار راهروهای باریکِ  مسافران

 و های کجخِط راه ،شدرمیشدند. وقتی فاصله جاده از رودخانه دوها پياده میدهکده

رمردم در درازای ساليان به صورت اکردی از اثِر گشت و گذکه تصورمی – پيچی

یی می گذشت و بز و دِر هرخانههای سباغستان و هازمين از – بيعی نقش شده باشدط

 د. کنسوی رود وصل های آنه دهکدهپل را ب ، تارفتمی

شان بودند با دیدن مسافربر، ازهمان خِط راه مسافران و دوستانبهکه چشمکودکانی

آشنایی  ی شاد و خندان سيماهایهاها و چهرهرساندند و بانگاهمارپيچ خودرا به جاده می

 ُجستند.را می

موشی پرازذوِق رسيدن هلهله جایش را به خا و شدن و ته شدن مسافران، شور کم با 

آوردند و های گذشته را به لب میهای شيرینی از یادهای تابستانها تکهداد. بچهمی

و روبه  شدندشان بلند میجاهایکردند. از به صدای بلند قلقله می واپسين فرسنگانه را

 کردند.هایی را زمزمه میروستاهای آشنا نام

 

 مان پياده شدیم. مادرم ازکساِن نشسته در باِم مسافربرپيش از غروب در نزدیكی دهكده

كه به درحالیدان را فرودآورد. بدهند. جوانِک خوشپوشی جامه دانش راخواست جامه

  م گفت:به مادر ،كردسوی من نگاه می

 "م!رُ باال میتان كنم ، مه ده شه كمكمی"

 درنگ گفت:مادرم به تندی و بی

 "!نی، خير ببينی"

 و رو به من كرد:

 "ستی؟زود شو چه استاده ،گل افروز" 

های تلِخ مادرم ترسيدم. دستكول مادرم را به كرد. ازنگاه جوانك با شنيدن نامم تبسمی

پایم گذاشته بودم، برداشتم و به راه افتادم. از دِم دِر خانه  یی راکه پيشِ شانه كردم. بقچه

 كند.پس نگاه میهنوزهم پسدیدم كه جوانك 
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کفشکِن کوچک گذشتيم و داخل خانه  مادرم قفل در را به سختی بازکرد و هردو از

. ا نهی ،رودباال میواقعاً به ده جوانکتا ببينم  که  ،دانم چه حسی مرا واداشتشدیم. نمی

كوچك روبه سـوی رود را گشودم  ۀدید که من پنجرها را میوی اتاقسسو وآنمادرم این

 رود. باال پـــيش میجوانک آهسته آهسته روی پِل طویل و لرزاِن ده که دیدم و

کردم که غرش رودخانه پل را به لرزه میحس .بودم زمانی با مادرم ازآن پل گذشته

گذشت وبه سوی بزرگی میهای روی سنگ و سرعت از. وقتی آب به شدت استآورده

. لرزیدتوانند بگذرند. پل میگی میهم به ساده پل ها از سرِ پنداشتم که موجمی ،آمدپل می

داد. رفتم. مادرم دشنامم میمی غرید. من از ترس  با دست و پا روی پل راهرودخانه می

 م. گذارتا به پا روی پل گام ب ،گرفتدستم را می

او اما  ،ترسدهم می كرد. پنداشتم اوزنده همان ترس را دیدن جوانک روی پل باز

 های پل بزند، گذشت. كه بنشيند و یا دستی به تخته چوبآنبی
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های بلنِد دوطرِف رودخانه روشنایی را ترخوابيدم. كوهگی طوالنیشب را از خسته

هنوز نوِر آفتاب به لب  ،كه خواِب درازی داشتمآورد. باآنمی تاریكی را زودتر و دیر

 باال آفتابی بود.بود. دهرود نرسيده

غمينی از دور به گوشم آمد.  های آرام مادرم چون آهنگِكه بلند شد، ناله هياهوی روز

 .كند. كنارش نشستممیادرم را پاكقاب عكس بر مادرم شدم و رفتم دیدم که بلند جا از

 پرسيدم:

 "چه گپ اس مادر؟"

 "هيچ!" -

اب الی كت باز درکاغذی پيچيد و ،یی را از مياِن کتاب گرفتكهنه اُف كشيد و عكسِ 

ای ههای افراشته، دستها با گردنآدم گذاشت. عکس را ازالی کاغذی کشيدم. صفی از

 هم.های فشرده بههای بسيار جدی و لبآویزان، چهره

 گفت: ،رفتمیترشدهسفيِدمویش نمایانی مادرم كه تارها 
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 !"م باید درس بخوانه... قباد سه سال دگه سه سال دگه"

 مادرم را – فهميدم چیکه درست نمی – چيزهای نامعلوِم دیگری و دوری قباد 

 برد.خود فرومی در آزرد ومی

با ما  را هاشب و آمدهم ازخوابگاِه دانشگاه می یك ماهی كه در كابل بودیم، قباد

داد که گاه اندرزهایی می و کردهایی میخوابيد. مادرم پيش ازخواب به قباد قصهمی

که قد و قامتش  هم قباد را کردم مادرم هنوزگرفت. تصورمیم میهنگام شنيدنش، خنده

 پندارد.، کودکی میستامادرم شده من و از بلندتر

کاکایم درشمال  ۀنبود. خان زیاد دوردانشگاه  بلخی از الدینجالل ارراهی موالناهچ

بود.  – كردیمگی میجا زندهدوباره رفتن به ده همان هم پيش از جایی که ما – چهارراه

را به ده  به ترِک مكتب شدم. پدرم من و مادرم ناچار ،ده از مرگ مادركالنم در پس

 رفت. – الربری كاكایم به شمگی شركت مسافدر نماینده – آورد و خود دنبال كارش

های بردیم. شبسرمیاتاق جدا ازعمارت اصلی به آن روزها من و مادرم در دو در 

. نشستيمو می رفتيمشدند، من و مادرم هم میجمعه وقتی همه دراتاق نشيمن جمع می

 شد.میشروع هردر ها ازقصه

کرد. حکایت می های دوردهکده و هاسفرهایش به شهرستان از ترکاکایم بيش 

کردند. شبی کاکایم حکایت خندیدند و گاهی هم تعجب میهایی که گاه همه میقصه

 دیدند:بار یک مسافربر را میایی کرد که مردِم آن برای نخستينرفتنش را به روست

باستانشناس و چند جهانگرِد همراِه  رو به شهرکی رسيدیم که دوما از یک راه گاری" 

وز چاشِت ر !های جهان زیر خاک خفتهقدیم ترین مدنيتجه یکی از که این دگفتنما می

و  دهرسو سررسيدن رسيدیم. ساعتی از رسيدن ما نگذشته بود که زن و مرد از بود که

 س ماندب   کاهی را آورد و پيِش پوزِ  ۀ. یک پيرمرد دهاتی پشتاردگرفتن را گرداگرِد موتر

 و گفت: بخو! 

خوره؟ می هخوره چی کالنی کاه که نمیاِ حيوانی به ، گفت، خورهگفتيم کاه نمی

جهانگرِد زردچهره و  یک مردِ د. ترس دوباره سوار بس شدن مسافرای خارجی از

رفت. برقک کمره مردمه متواری د و چند قطعه عکس گربسه پایين ک ۀپرمویی شيش
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یی ر  و تصميِم رفتن به سوی تپه دها نقشه ر  می دیدنتازه از بس فرامدیم، خارجی .کد

 م مالترفهميدیکه پسان – داشتيم که گروهی از مردم پيشاپيِش شان مرِد دستارسفيدی

 دیدم که مال و مه رفتم نزدیک. د. مسافرا سواِر بس شدندبه سوی ما می آمدن –اس 

 شد. رتنزدیک ،بيگانه د ر پشت شيشه بس خورد ۀکمی ترسيده، چشمش که به چند چهر

 س!دم گفت: درش بتين هرچه اس شيطانیدستی به ارابه ها کشيد و روبه مر

شنيدِن غرِش ماشين  .دکه زیِر بس آتش کنن ددویده سوار بس شدم. مردم هيزم آوردن 

 "هم پيش از تاریکی خوده کشيدیم. د و مارهمه ره دوباره فراری ک

یش که کاکایم از جا بودندگوش به سخن نشسته خندیدند. دیگران هنوز قباد کاووس و    

وانست تترکسی میکشيد که کمطول می قدرها آنشد و رفت. همه خندیدند. گاه قصهبلند

 پایانش بشنود. آن را تا

نز و کنایه گاه بر سریکی و ط با ،نشستندسه دخترش پهلوی هم می م بازِن کاکایم ه 

 آمد، گپ وشان نمیخواب گشودند. تاو خنده را می هم بر سردیگری دهاِن گفتار گاهی

به  دار رادیویی راهای دنبالهماند، قصهتی هم گفتنی دیگری نمیقآمد. وشان میسخن

 گفتند. میباز صدای بلند

کرد. هيچ تبسمی شب میخندید و بسياری روزها را بیزد، كم میمادرم كم گپ می

 بزند. های بيهودهد، بخندد و حتا حرفکنخواست که مادرم هم مثل دیگران قصهدلم می

 گفتم:بارها وقتی می

 "مادر یک چيزی بگو!"

 گفت:می 

  "...؟ بگویم هچ"

 گفتم:می

 "... ازخود بگو، ازپدرت، از مادرت، از"

یا چيزی در موردشان شنيده  آید که روزی یکی از نزدیکاِن مادرم را دیده  ویادم نمی 

 بيایند.توانند پيش ما ستند که نمیا دور قدرآن ،کردمباشم. گاهی تصورمی
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ش چيزهایی پيهم و پيوسته خانواده ۀتنگش کردم و در بار که بسيار به یک روز 

 یی به گوشم آمد:صدای غمين جواب ساده ،پرسيدم

 "شم ...مه دگه پيش اونا مرده حساب می"

 لب بازهم تکرار کرد: زیر و نمایان شد چشمان مادرم دراشک 

 "... شانهمۀ  مه دگه مردیم پيش"

که فشاری زیادم  پشيمان شدم. اینبازكرد و عكسی را خيره شد. از پاحافظ را دیوان 

 شد.تواند پيِش کسی مرده شمرده شود، سرم باز نمیچه گونه آدم زنده می

 گذشتيم، بار ازباغ آسيا می ازی تلخان از پس ،زمستان سرد های بسيارشبی ازشب

 .هق هق گریستمادرم مثل کودکی  .شد ين افتاد. تلخان تيت و پاشانمادرم به زم ۀشان

 هرچه پرسيدم:

  "چرا مادر؟"

 ربود.ش را میصدای گریه ،جوابی نداد. صدای بلنِد رود

 چيزی خواب هم ناآرام بود. خوابم نبرد. التماس كردم و سوگند دادمش كه روی بستر 

 . بگوید

 گفت: ،به سقف چشم دوخته نفس عميقی كشيدسرش روی بالشتش، 

و... ازهمی راه به خانها پيش همسال"  بودم. پساناپدرت جمشيد آمده ۀی طو یک ش 

 "دنبال كده... شنيدم كه پدرم در دمای صبح جای پایمه روی برفا

 ز مياِن اوراِق کتاب كشيد و گفت:عكس سياه وسفيدی راا

   "... مه پيش ِ اونا دگه مردیم ،خواهرم و پدرم، مادرم، برادر" 

تم. داش آميز انتظاِر ادامه سخنش رارا بست. با نگاه و سيمای پرسشگریه راه سخنش 

 چشمان نمزده افزود: كه به من خيره شده بود، بانوِر ضعيف چراغ، درحالی زیرِ  در

...  پدرت دهِ و  ما ۀی ماندم، جنگ شدیدی شد مابين قریی خانه پااِ صبِح روزی كه د  "

صدای بلنِد تاق تاق پلخمانا،  دگه ميزدن.یک ها به سویهای برفه با پلخمانمردا پندی
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وليس هم نتانست جلو جنگه پ محشربود محشر. ،افتادن مردا سِر برفا خمی شدن وز

فاميدم كه كی زخمی و جنگه بس کدند. مه نتا که  ،ميانجی  شد حکمران آمد و بگيره.

کالنا و ریش. شده شهسوار کور ردی به نامم چشم پس خبرشدم كه چند روز د.اوگار ش

 "...يصله كدندسفيدای دو طرف پيش چشم حکمران ف

 بغض گلویش را گرفت و گریه زبانش را بست. 
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بودم که از برون صدای پدرم را شنيدم. با شادمانی فراوان در كنار دریچه ایستاده

های تكيده وتارهای گونه بود.الغر شده ش را بوسيدم. پدرم بسيارهایدویدم. دِم در دست

ماندند كه در زمين خشكيده یی خليده ش به خارهای سياهی میچند روزه نتراشيده ریشِ 

 باشند.

گرفت و سيمایش راغمی پدرم هر باری كه به سویم می دید، زود نگاهش را پس می

 پوشاند. می

 گفت:كوچك كه بودم به مادرم می

 !"مانههایش به رود میببين چشم"

زه دسِت چپ و کردم تامیبوسيد. درآن روزها که حسمی هایم راخندید و چشممی

گی شدند. قلِب کوچکم به سادهمادر و پدرم آماده رفتن به شهر می ،امراستم را شناخته

 شد.نمی کنده از نخستين محيِط آشنا

اه دریچه نگ كنار ۀ. هربار كه در آیيناستخاطره  فقط آن ناز و حالوتِ کودکی برایم  

دیدم. رود دیدم و میرنگ آب را در چشمانم می .افتادمها میبه یاد آن حرف ،كردممی

 از رنگ، پيوندهای دیگری هم ميان ماست. کردم که غيرداشتم. فکر میرا بسيار دوست
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 . داشتم رم آرامِش عجيبیروزهای بودِن پد 

 دستی به سرم کشيده گفت: كه پدرم از جایش برخاست و آمد نزدیکم نشست وشبی

 "... رمشمال بُ طرف فردا صبح مه باید دوباره " 

 بُرند.را می ناز ت عضوی انگار هایی کهسوزش کردم، از آنسوزشی در دلم حس

 ا رود وگی را ب. گفتم تا کی زندهکسی نياز داردگفتم مادرم به تنهاستيم. تنهای گفتم ما

گفتم چراهميش خواِب مين است که می گذرد. گی هستاره بگذرانيم. زنده درخت و

 چيزی نگفتم. گفتم...بازآمدِن کسی را ببينيم. 

 گفتم:فقط  

 "جه بمانی؟شه که هميننمی"

 گفت:پدرم   

 هنوز ... بلخ یك ماِه دگه در ،استم ... کارا زیاد اس ... یك ماه د  تخار مه مجبور استم"

دمه سه آ-دو مه به تنایی كارِ  ،تخار به او بسپارمكسی ر  نيافتيم كه كارای شركته د  

 "... کنممی

م دم. پدرصبح، وقتی صدای شرفه و باز و بسته شدِن درها را شنيدم به تندی دوی

چون کودِک  چرادانم کشيد. نمیگویی انتظار مرا می ،وشيدپمیهایش را کفش

که گرفت، صدای گریهدانش را جداشدن را نداشتم. پدرم جامه ۀسالی تحمل لحظخورد

م بلند شد. پدرم سرم رادر آغوش گرفت و هرچه کرد که نگریم، نتوانستم. مادرم هم 

خواست به پشِت راِه رفتِن پدرم بریزد، از دستش افتاد و گریست و جاِم آبی را که می

 روی فرِش خانه ریخت.
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کرد. به گی رودخانه پرمیرا صدای هميشه هامادرم و خاموشی لحظه تنهایی را

درختان،  گان و شرشرصدای پرندهبودم. کردهمادرم عادت  هستیرودخانه چون صدای 

گی، صدای کودکان، آوازهای زنان ومردان و همه صداهای آوازهای حيوانات خانه

ولی صدای جاری رودخانه پيوسته، شب  ،اه بلند می شدند و گاهی هم خاموشدیگر گ

های خاموش، وقتی نگاهم رسيد. شبهای بسته هم به گوش میروز از پشِت پنجره و

از  غوالبآب و  به صدای گذشتِن امواج بود و گوشمبه آسمان روشن و پرستاره می

 گیانوشهکردم که رود آهنگِ میحس ،دهای کوچک و بزرگِ بسترِ روسر و ميان سنگ

 خواند. می

 داد.می فرارسيدن تابستان خبر ده، از كنار گوشه و های شهری درصدای بچه وسر 

 هایی راکه مادرم ساعتی پيش از یک ماهيگيرجوی آب آسيا با كارد كوچكی ماهی لبِ 

 پرسيد: ،دخترك نوجوانی آمد و كنارم نشست كردم.میبود، پاكخریده

 "تو گل افروزاستی؟"

 دادِن سر پاسِخ آری دادم. شور با

 دخترك گفت: 
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تانه هم به مه داد.  ۀ... یما برت سالم گفت ونشانی خان زینت ... اهر یما ستممه خو"

 "...! های زمستانيشه در ده باال بگذرانهتانه به ده بيایه. شاید رخصتیاو امسال نمی

های روشدیم. نگاهروبهبا او  ،ست که روز آمدن به دهکردم كه یما همان جوانکیحس 

 به سرعت از خاطرم گذشت.  هایشپس دیدندقيق و پس

 به دخترك گفتم:

 !"شناسممه یما ره نمی"

 ".یمابرت سالم گفت" جرأت دخترک برایم عجيب بود

ح صری سالم و پيام و احساس متضادی همراه بود. از تصور سيمای آرام یما برایم با

 جاحيا این شرم و زن و انگار کردم کهمیكردم. حسزدن دخترك حِس ترسیحرف

های دیگری در ذهنم هجوم مادرم و تصاویر زن این حس، تصویر اند. باهم  همزاد

 آوردند.می

 دخترك خندید و گفت:

 !"تره  از رنگ چشمایت شناختم"

من و مادرم برگرِد خوردن سه وقت  ۀها و تالِش روزانخت. تمام تپيدنروزهای یكنوا

پس از  .گرفتيممیگی ت آمادهبرای چاش ،خوردیمه میزد. چای صبح را کمی ورنان د  

گی شاید تکرار هکه زند این تا چيزی به شام تهيه کنيم. از تصورِ  ،جنبيدیمچاشت می

 گرفت. تنگی می ترسيدم. دلم رامی ،همين دایره باشد

 

کردم. از شهر سخن گفتم، از قباد، از پدرم كناِر رود با مادرم  درِد دل می ۀدر باغچ

آلود رود کف و های سفيدگاه به موج .دوختا میهای دستمالی رو كاكایم. مادرم گل

های زدن. پس از کوککردمیخود زمزمه آرام بالب آرام چيزهایی زیرِ  شد ومیخيره

دستمال را  روی دستمال نمایان شد. ی سبزهاگل سرخی با برگ ۀشاخزیادی، 

 های دور اشاره كرده گفت:زانو گذاشت و به كوه روی
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كه درد دوری از خانواده استخوان هاس، ده سال پيش یك روزما پشت همو كوه ۀدهكد"

 ،بودممغز تنا ششتهزیردرخِت چار – اشاره به درخِت بزرگی –جه بود، اونسوز شده

سو گشتن، به سو و آن. پس از اینیدم كه زیر درختا سرگردان اسرا دزِن سياهپوشی 

حواسمه از  ش وهُ گرفت.  ه لرزهپایمش سرا. نزدیك که شد با دیدن چهریسوی مه آمد

 هان و چشم، گپ وگفت که آرام باشم. از دریخت و مره میمادرم اشك می .دادمدس

 رفتنِ  .فاميدمدیدم و نه زمان و وقته مینه چيِز دگه ر  می .شدندبرون میگریه یکجا 

ویش به سآمد. . مادرم بسيار پير به چشمم میرسيدهما فهماند که روز به پایان افتو به 

یافته باشه.  تمام محبتای عالمه در چشمای مادرشدم كه مثل كودكی می ،دیدمكه می

مبادا كسی ترسيد که بود. میدن مه آمدهشان به دیمادرم پت و پنهان از مردم روستای

م و با هم ششتي ،بگو رهگذری بود ،جه پرسانت کدنداگه این، گفتخبر شوه. به مه می

كدم، كاشکی كودكی بودم تا مره هم دربغل وقِت پس رفتنش آرزومی...  درد دل كدیم

 نيمی از كدمجایش خيست، حس کد و از و که خداحافظیا برد، كاشکه!خود گرفته می

 ..." چكيدها پيش پيِش قدمای ما می. اشكدها جداشدنشد. راه تنم جدا

 شد. ازدامنه كوه فریاد ومادرم به ٌگل سرخی كه در كنج دستمال دوخته بود، خيره

 خوان بلند بود:                                های مرد سنگردیناله

  ها گذری وشادی ما گذریغم  

 كار دنـيا گذری دنيا گذری و

 ... 

 كرد. هردو خانه رفتيم. صدای مردِ دستمال را جمع مادرم تارها را به من داد و

 آمد.به گوش می –که شب مهتابی بود  –تاریکی شب هم  خوان درسنگردی
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زن از كنارم گذشتند. هردو هنگام گپ  آوردم که دولب رود آِب نوشيدنی می ۀاز چشم

های شان تعجب کردم. برایم چهرهبودند. با شنيدن نامم از زباندوخته من چشمزدن به 

ز آیينه به كند. اناآشنایی بودند. خانه که آمدم، دیدم، مادرم در آیينه سرش را شانه می

 كرد، پرسيد:من نگاهی

 "چه عجله داری؟" 

 پنجره را گشودم و گفتم:

 "شناسی؟آن دو زنه می"

 شدند. گفتم:د. از دور به خوبی شناخته نمیآمد و زنان را دی

 ."ها در گپ زدن  نام مره گرفتنآن"

شد، به كه غمی در سيمایش آشكارتر میدرحالی ،گذاشتمادرم شانه را سر جایش 

 جمع كردن موهایش پرداخت.

یی را گیگرفته تر ازهرروزدیگری گپ زد و شام هم ناآرامی وتا شام کم ،آن روز 

 دم.خوانش میدر چشم و چهره ،پنهان کند خواستکه می
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گویی  ،خورندنمیها در آرامش هوا تكانی از پنجره سرم را برون كردم. دیدم، برگ 

 اند. گفتم:به خواب رفته

 !"امشو هوا بسيار گرم شده"

خوابيدند. بام ما هرچند جای خوبی برای های شان میدر گرمای زیاد، مردم سِربام

 خوابيدیم.ما كم روی آن میخوابيدن داشت، 

ما را که باغ  ۀآمدیم به ده. خانکه همه باهم میهایی افتادم های تابستانیاِد بامخوابی 

فاصله داشت.  اندک دهکده های دیگرِ از خانه کرد،ه جانان جدا میکوچکی از خانه باب

های يمهها، جمع شدن و قصه گفتن تا نهای تيلی روی بامها و چراغکچشمِک فانوس

 انگيز بود.شب، زیبا و دل

م کمی دورتر در و مادر پدر ،خوابيدميان من و قباد می هایی که مادرکالنم درشب 

خوابيدند. از خوابيدِن زیر پوشاند، مییی از باِم خانه را میکه گوشهتاکی  ۀزیر چيل

ها روی ی صبحول ،آمدنمی کرد، خوشممیرا از چشم پنهان هاچيله که آسمان و ستاره

دوختم. می های آویخته انگور چشمافتادم وبه خوشهپدر و مادرم به پشت می بسترخالیِ 

های سنگ .کردجا در چشمم زنده میتر از همهلشکِر سنگ شده را روشنآفتاب  نورِ 

 کوه بلندی. ۀدامن ها درخورد و بزرگی چون قطاِر آدم

 "؟شدچه می ،شدندمیاگرآن سپاهيان سنگ ن" يدمپرسمی خوداز  

 ،کردم به شهزاده نرسندکه آرزو میمادرکالنم با صدای سِم اسپاِن سپاهيانی  ۀقص

 شد:میدرذهنم زنده

لخشه، شازاده وقت شکار دخترک چوپانی ر  که  با بزش ازروی سنگِ کالنی می"

نه کوفکرمیکنه میده. دخترک روی دستای پرزور شازاده بوی خوشی ر  حسنجات می

 س که اوگفت آدمه د  هرسختی کمک می کنه، همی مرِد جوانیخدایی ر  که پدرش می

کنه و شهزاده که دخترک ناگاه دستای شازاده ر  ماچ میاست. ر  سِر دستایش گرفته

کنه و جای بوسه دخترکه به لبایش نزدیک نمی گویی طلسم شده از دخترک چشمشه دور

شه، تاریِک تاریک. دخترک که گویی همه اختيارشه به دسِت کنه. هوا تاریک میمی

خوابه. شازاده که پوسِت سفيد بزرگی می و شازاده داده باشه، شبه روی سنگِ هموار
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... وقتی  اندازهو نرِم حيوانی ر  روی سنگ انداخته، شالی ر  هم روی دخترک می

و تو سرزده. شازاده دخترکه بينه. افشه میورِ خيزه با حيرانی چارد  می دخترک از خ 

وهش. دخترک که فکرمیبره به دِ می بينه اس، خاموشانه سوی مردم می کنه هنوزم خ 

ن بينه... افتيدمیوابی کنه که خمیی می تانه بگویه. حسدانه که چی چيزواصالً نمی

بی اراده دستای ، دستای جوان خوشرویی دیدنخوده روی ، آمدنبه هوش ،از سرِ سنگ

رد  یی بين شانتا رسيدن به ده، کلمه... عجيبی رفتن و برخاستن خوِ  د  ، کدنه ماچجوان

او پرسيده و او  کنه که مرِد جوان چيزی ازمیشه. فقط دخترک خودش حسو بدل نمی

شه . از زیِن اسپ به کمک شازاده پياده میدادهنگشت دهکدیشه به جوان نشان ا هم با

وگونه خوده یافه. مردم ده و پدرش، برابِر مردم ده و پدرش می د   و پس از آرامِش خ 

ِن بينن. دیدیی برگشته میاسپ بيگانه روز سرِ  از خانه دور بوده و دختری ر  که ش و

یکباره . یکی و آرهمی مردم، دخترکه به خود های تند وتيزِ و خشم پدر و نگاه قار

 تندتر پروا وگه. همه بیه میآیایی ر  که یادش میهزنه و به صدای بلند چيزمیچيغ

 گردانه وروی برمی پدر زنه، مگربه پدرش فریاد می کنن. دخترک رونگاهش می

د کنه. صدای شازاده که بلنگذاره. مادِر دخترک گپای دخترشه باور میگپِشه ناشنيده می

نشانه میاسپش  آورن. شازاده دخترکه به زودی سرِ شه، مردم ده به سویش هجوم میمی

دهه. شاه به سراپای درنگ راه میشازاده ر  بی ،گيره. دربان کاخراِه فراره پيش می و

دوزه و پسرشه با خشم دخترک که پوشيده در جامه ُگل ُگلی دهاتی اس چشم می

ه شا گه.شه و به صدای آهسته قصه ر  به شاه میخوانه. پسر به شاه نزدیک میفرامی

ده که دخترکه از کاخ برون کنن. رنگ از روی مان میفر سکوت از چرت و پس

کنه. شازاده می گه، مگرپدرش فرمان را تکرارپره. چيزایی به پدرش میشازاده می

 برآیه.گيره و از کاخ میسپاهی، دسِت دخترکه می پيش از تماِس دسِت دو

ازاده از چشم شو دخترکه فرسته تا پسرشه بياورن شاه سوارانی ر  به دنبال شازاده می 

 ..."شازاده پيش وسوارانی به دنبالش .گم کنن

 ،شدنمی شِب مهتابی به درستی دیدهمادرکالنم با اشاره به کمرگاِه کوهی که در 

 گفت:می
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کنن چنان یکی میدوزن و حسجه شازاده و دخترک چشم به چشم یکدگه میدر اون"

 "شده ان که فاصله مرگ اس.

کرد و باصدای نازک مادرکالنم گلویش را صاف می ،رسيد که می ی قصهجااین تا

 خواند:ولرزانی می

 ش که کنههدریا که کالن شوه نگا

 دودل که یکی شوه جدایش که کنه

 هميرهرکس که جدا کنه عزیزش ب

 يرهــــبگگکش درم خانهـــنِد دلـمان

 :دادمی کرد و ادامهمیاشِک ناچکيده از چشمش را پاک کرد ودرنگی می سپس

 ،دخترکه ببينه روه تا مادرِ ه میشنوه، به سوی دزِن شاه که  خبِر فرار فرزندشه می"

. هگکس به او اعتنایی نکده به شهخانم میدخترک قصه دختِرمعصومشه که هيچ مادر

کنن: سنگ شوه سپاهيانی که ریزن و ازتِه دل دعا میمادرانه اشک می هردو با سوزِ 

 ره کم کنه! تار مویی از آن دو

شازاده و دخترک که نزدیک اس از ترِس رسيدِن سپاهيان در پرتگاهی بيفتن،  

ب مالن و خوبينن. چشمای شانه میآیه. پ س میکنن که صدایی از دنبال شان نمیمیحس

خوره. بلند چيِزی به چشم نمی بينن که غيراز سنگای پست وحيرت می  کنن. بانگاه می

کوه حوضی ر   بلندی همو در مگر. بينهی شازاده و دخترکه نمیکس آن، ساال پس از

تا امروز کسی نفاميده که ا و از کجا  که آبش هميشه درگردش و حرکت اس.بينن می

گن روزی و روزگاری می یکی از عجایب همی دره اس.. رهآیه و به کجا میمی

 ."انِر دگه شنيدهپيداشدنشه ازیک شهِر خب و حوض انداخته ان وصندوقی ر  د  اُ 

 گفت:مادرکالنم تا پيش از مرگش بارها به من می

کوه بلندس، راهش هم . برمره میم و پاهایم جور بود تُ هرروزی که حوصله داشت"

  ."دیدنش ضرور دور، مگم

 گفت: د،هایش بلند كرده باشازعمِق چرت مادرم که گویی سرش را

وشویم"  !"امشو به بام خ 
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 هایش قفسی. انگارهای خانه به دلتنگیهم دلتنگ است و دیوارم که مادرم حس کرد

 دیواری نباشد.  خواستيم که ميان ما و آسمانمی هردو

 روی بستردر زیر سقِف آبی پر ستاره درازكشيدیم.

دیم. باد گوارایی كرمیسرم گذاشت. هردو به آسمان نگاه مادرم سرش را كنار 

آور الی خوابالی ۀی به آهنگ و زمزمشب، گویهاهم درسكوت كامل وزید. ستارهمی

 گرفت:باشند. مادرم ستاره ها را نام میرود گوش فراداده

 و ..." بخت، ستارای سه پایه ۀهفت برادرا، عاشق و معشوق، ستار"

 پرسيدم: ،كردرا که می "هفت برادراۀ "قص

 "چرا مه تنا یك برادر دارم؟"

 گفت:

 "قسمت و نصيب."

 گفتم :

 "دگا خو زیادس، به ما که رسيد کم شد؟قسمت "

 گفت:

قباد  ،ار ماه ِ دگه مانده بود به زادنشسه ساله بودی كه طفل پنج ماهه داشتم. چ"

ناليد. دِم صبح  پيش طبيب بردمش. حالش بسيار بد و ناجورشد. تماِم ش و از درد می

 د  بغلم بگيرمش. م وبره. مه مجبورشدم که  از زمين بلندش كن تانست راهخراب بود. نمی

رشد و شدیم. قباد زود جوهردوی ما بستری ... كدسوزی طاقتمه طاقطاقت یکدم دردِ 

 "دادم.مگم دگه تواِن به دنيا آوردن کودکه از دس ،مه هم جورشدم و زنده ماندم

آمد، شت كوه باالمیآهنگِ رود ازپ هردو به ماهی كه گویی با ،یی درنگ كردلحظه 

 گفت: ،کردتر نمایان میشنماه سيمایش را رو كه نور مادرم در حالی دوختيم.چشم

توهم یک همراِه دگه  ... حاله رفـتمخودم مـیكاش به جای او طـفلك معصوم "

 !"داشـتیمی
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كردند. مادرم خاموش آهش را حسها هم سردی كشيد که پنداشتم ستارهچنان آِه سردی

دیدم که بود، میتر شدهزیِر نوِر ماهی که بلندسان که خوابش برده باشد. در آن ،شد

 چشمانش را بسته.

و  های بخت، عاشق ومعشوقخيره به ستاره ،خوابخامهای های چشمآخرین پلك تا 

 خواب. در شاید هم ،به خوابرفتم می هاافسانه ... با
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 كردیم. مادرم سبدهای توت تازه را درمیشامروزهای گرما را گاه با چيدِن توت 

يزك شود ،كردجاهای آفتابی بام هموارمی كوچكی از توِت تازه را  . سبدخشك و تا م 

بودم، توت دست زدهاولی كه به شاه بار . گذاشتمشدن لِب چشمه  برای سرد

 آلود است.توت خونپنداشتم كه شاهتا دیرها می بودم وگریســـــته

از آبِ سردِ چشمه برون کرد. با هم گردِ سبد نشستيم. پيرمردی  مادرم سبدِ توتِ تازه را 

های از دهکدهمن و مادرم  به تصوِر رهگذری  آمد. به پيرمرددور به سوی ما می از

خوردِن و از ستایِش ایاسك لب رود نباشی گفتيم. پيرمرد پسمانده دادیم وپایين سالم

روی سنگی نزدیِک ما نشست. مادرم با تعجب نگاهی به سوی ، آمدتوت تازه، خندیده

در نگاِه اول او را  کهداد. ازینپيرمرِد نشسته در نزدیکش کرد و دوباره سالمی

پيرمرد به پاسخ مادرم فقط خندید. مرِد گرم و سرد دیده  خواست.پوزش ، استنشناخته

کرد و از گرمی سوزاِن  پدرم یاد از ،خورد. از وضع و حال ما پرسيدمی شادی به چشم

 هوای شمال.

  گفت: 

صاف و پاکه آدم دگه  ی هوایاِ ی ایاسک، اِ  اس بهشت...جه بهشتبه خدا این"

  ."یافهنمی
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 آورد.مرد چنان خوشسخن بود که مادرم را هم به خنده

 دانستم که اهل همين ده است. عصرهابودم و میده دیده ترها هم درپيرمرد را پيش 

 بزرگِ ۀصف آمد و درمی شدند. اوغ میشد که همه از کار فاراش پيدامیوقتی سروکله

ها زدند و صدای خندهنشست. دیگران ِگردش حلقه میهای دهکده میمياِن خانه

 ناميدند.را سرفرازمی شد. مردِم ده اوبلندمی

ه پول را یک بست ،ست مادرم داد و دست بُرد به جيبشیی را به دسرفراز نامه 

 گفت: کرده و بازهم به مادرم داد. مادرم برون

 "این بِر چی؟"

 سرفراز خندیده گفت: 

 "بِر تو!"

درنگی شوخی و  از پس  ،نفهميده بود پول و نامه ازکی استسرفراز، مادرم را که 

 خنده گفت:

 !"ها ره شوهرت جمشيد خان فرستادهاین"

 هردو خندیدند.   سپس

 رم گفت:که رفت، ماد سرفراز

هميشه  باشم ...ساکن د  ده دیدهماه  ره  چند هيچ یادم نيس که مه او ،مرِدعجيبی اس"

 ."در سفر و رفت و آمد اس

ه من نوشت ۀهایی که در بارهای پدرم و گپنیبار، سه بار. ازپریشا نامه را خواندم، دو

 م:گفت گفت.سخناِن مبهمی ،پرسيدمنفهميدم. ازمادرم هم که  بود، چيزی

 ؟"... پدرم چرا نامه گنگی نوشتهاس  ها چیكنایه ی اشاره واِ 

 مادرم گفت:

... هرچه باشه  هش و  فهمم که چی تشویشی دارهجه، چی میجه و او اونمه این"

 ."کنهمیحواسشه کار و دوری از خانه  پریشان
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 شادی نيافتم.  ۀمادرم هم پس از خواندن نامه جلو درسيمای

نامه را  ش نوشتم. مادرمهایم را از سردرگمی نامهمه گلهجوابيه به پدرم، ه ۀنام در

 داد. "اوستان دوباره به شمال سفری دارمدر آخرین روزهای ت" به سرفراز که گفته بود
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دیدم. قامِت مردم را از پشت پنجره به خوبی می روِ  و شدند، رفت ها که دروجواری

جایش را به مردان،  ،بودمزارع را ازدیده پنهان کرده های ميانِ ها که راهبلنِد جواری

 کرد. آمد بودند، خالی و های رنگارنگ، درکار، تپش و رفتجامه کودکان و زنانی که با

که در گرما به آن پناه  های درختانیاز سایه پيتونشينی گوارای پایان تابستان، همه را 

د.ابی گردِ های آفتگریزان د و در زمينیم ،بردندمی  هم می آور 

برون،  با کم شدِن کارِ رفت. مردم، خزان، دهکده آهسته آهسته  به سوی آرامشی می

کردند. در واقع، سال دونيمه داشت که یکیشان را در خانه ها سپری میتر وقتبيش

سرآغاِز سختکوشی، نوروز  شد. می اول پایيز آغاز روزِ  دیگرش با و ش با نوروز

 ها. آدم و هاخانهدروِن  برد بهپایيزهمه شوِر برون را می و و تپيدن در برون بود کار

 ور گویی، شعداری، قصه و افسانهزندههای شبشب پایيز و زمستان هایشب

 ند.اکتابخوانی 

سردی  همه اشد. بمیی بلندپوش بابه جانان صدای مثنوی خوانها از سهآدینه شب 

خوان به گوشم  آراِم صدای مثنویتا موج ،گذاشتمهوا، یگان شب دربچه را باز می

 برسد.
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 یادش از رویی هرگزبود، مهربانی و گشاده بابه جانان كه از خویشاوندان پدرم

های قدر کنجکاوانه از گوشهكرد و آندید، نوازشم میرفت. هرباری که مرا مینمی

 کردند.ها مثل خودم دست و پا گم میه گاه پاسخپرسيد کگيم میزنده

ردی كه شد. ممیخاِص محلی خوانده ۀبه شيو مانند ومثنوی به صدای بسيار آراِم ناله

شِب  ارب. ماهی یکاستمثنوی خوانی را از پدرش فرا گرفته گفتندخواند، میمثنوی می

ها در خوانامهشد.  شهنمی روز برگزار در هانشست خوانی بود. گاهی هم اینامهشهن

فتند گرمردان دوِرشان را می کوچکی ازۀ خواندند. حلقنشستند و مییک محِل آفتابی می

تن بودند كه   ها دوخواندادند. شهنامهفرامی گوشو  نشستدزنانی هم می وکمی دورتر

 خواندند.هم میها گاهی تنها و گاه باآمدند. آنمی از روستاهای دور

به صورت نثرخالصه  های قصه راتِر بخشخواندند كه بيشیی میه را به گونهشهنام

خاصی می ۀشد، یکباره صدا طنطنگيرا می کردند و در جایی که موضوع جالب ومی

بخشيدند که گویی ها را چنان شور و حال میبيت رویاروخوان یافت و هردو شهنامه

 كوبند.طبل جنگ می

داد. وقتی اسفندیار خوِن  سفندیار هيجان عجيبی برایم دستدر جنگِ رستم و ا روزی

 ،گفتکوهِ پدران و آبایش میآميز به حریف، از شُ کرد و باصدای طعنهرستم را تحقيرمی

ی کردمیگرفت. حسمیایستادند. شوِرعجيبی جانمیدر برابرِ همدیگر  هاخوانشهنامه

گذارند ودی کتاب را میاند و به زدرآمده خوان در جلد رستم و اسفندیاردو مرِد شهنامه

 گيرند.می رو شمشي

 ،عذراو  مجنون، وامق یوسف و زليخا، شيرین و فرهاد، ليلی و ۀهای عاشقانقصه

 های سرد زمستان بود. ... حالوت و گرمی شب ویس و رامين

های مجنون، زنانی هم به سرگردانی ،ای فراغتهها درلحظهقصه بازگویی وقت

گریستند که گویی همه چيز پيش چنان می ... فرهاد، زندانی شدن یوسف و مرگِ

 . استشان اتفاق افتادهچشم

قدر رستم و سهراب، به گریه افتادم. درمرگِ سهراب آن ۀروزی هنگاِم شنيدِن قص

ما  ۀدهکدر مردی را که در هربا پسری مادرم هم آرامم نکرد. ازآنگریستم که دلدا
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کردم که روزی اوهم سهرابی را خواهد کشت. بی تصور می ،دیدمرستم نام داشت، می

کردم گمان می گاه .جستمدوری می هم بود، مرِد خوب و مهربانی آن مرد که موجب از

 اند.ها یاد گرفتهپهلواناِن قصه که مردم، جنگيدن برسِر آب و پُلوان را از

کشيدم: خانه، باغ و چيزهای دیگری. دخترک هایی روی خاک مینقشدرکودکی  

آمد قدر که مثالً میداد، آنکشيد، گسترش میمیهایی را که روی خاک م نقشهمبازی

م انداختيشدیم و دست میگرفت. ناگهان هردو خشمگين مییی از باغ مراهم میو گوشه

های مرا با آمد و همه نقشدخترک می شد. برادربه موهای یکدیگر. صدای ما بلندمی

تا خواهرش را آرام کند. فریادزنان برادرم راصدا می زدم. قباد  ،کردمیپاهایش ویران

رفتيم. قباد کرد. ما هردو گریسته خانه میمی های دخترک را پاکمی آمد و همه نقش

ی اایان هم برکردم که فرمانروها فکرمیشدند. پسانمی دخترک  باهم درگير و برادر

قدر مقدس جلوه می کشند و آن را آن، خطی و نقشی میشان به بازیۀگسترِش سلط

 دهند. میایستند وجاندهند که لشکرها برسِر پاسداری آن می

  ازمادرم پرسيده بودم: ،بودمکه در مرگِ سهراب گریستهزیرو 

 اها ر  تاختِن ش ده و راهِ کاووسه نجات می، کشهرا رستمی که  دیوها ر  میچ"

 "بينه؟ره و پسرشه تا جوانی نمییک کرت هم پيِش تهمينه نمی ،کنهمی صاف

کرد که از دیگران  را به گفتِن چيزهایی مجبور درنگِ طوالنی خود از مادرم پس

 شنيده بود.   
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م، گذشتمياِن دهکده که می ۀگذاشت. از کوچنان درش را بازمیطلوعِ آفتاب زِن بابه جا

رسيد، پوش میتاریکی که به سههای نيمهپيوستند. از زینهمن میدخترکاِن دیگری هم به 

های آن شب که در همان اتاِق بزرگی ،منزل سوم فقط یک اتاق بود گذشتيم. درمی

ان، تحافظ، گلستان، بوسکتاب، دیوانِ سوره، پنجشد. پنجبرپا می نيز خاِص شعرخوانی

آمد یان مخواند. بابه جانمثنوی ودو سه کتاب دیگررا هرکس به نسبِت توانایی خود می

دایره را چهار  هدست راستش. هم دکاِن نوآموز کنارِ کو ،نشستو در وسط خانه می

ابتدایيه امکاِن رسمی درس  ۀدور از که برای شان باالتر – دادند. دخترانتشکيل می

نشستم  که دخترانی می ۀمن در حلق آمدند.از پسران میر تبيش – خواندن در ده نبود

 خواندند. حافظ می

رگشتن سال ب، ابتدایيه بود ۀبودم، آخرین سال دورفظ را شنيدهنخستين باری که ناِم حا

های سياِه همشکل و چادرهای سفيِد افتاده به دوِرگردن به به ده. همه دختران با لباس

  مشِق خوشنویسی با خطِ  خان ساعتِ دوختند. معلِم خِط ما ميرتاجمیچشمتخته سياه 

يوسته های بيدل را پيتبس که تکب آن نام شاعر را. از نوشت و زیرِ بيتی میزیبایی تک

 پرسيد:نخست از شاگردان می ،نوشتهربيتی را که می ،نوشته بود

 "شعر از کيست؟"
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 گفتند: درنگ میبی 

  !"بيدل"

ميرتاج خان فهميدن و نفهميدِن  متِن شعر اهميتی نداشت. هرچه را که خودش برای 

کنيم. ها را درست خطاطینوشت. مهم این بود که شکِل کلمات و واژهمی ،پسندیدمی

 یک روز که نوشته بود: 

 هرآن کسی که درین حلقه نيست زنده به عشق

 نمرده به فــــــتوای من نمـــاز کـــــــنيد  او بر

 از ما پرسيد:

 "شعر از کيست؟"

 همه به یک صدا گفتيم: 

 "بيدل!"

 انگشتش را به عالمت نفی تکان داد وزیِر بيت نوشت: حافظ 

عشق عشق  ... حلقه حلقه... زنده زنده زنده حلقه - نوشتيمهرکلمه را ده بار می بعد

 عشق....

 :تا غزلِ   

 را دستم صاحبدالن خدا رود زدل می

 پنهان خواهد شد آشکارادردا که راِز 

ولی معنایش را نمی فهميدم. بابه جانان هم از  ،خواندمرست میپيوسته شعر را د

فهمم، شد. وقتی گفتمش که معنای شعرها را نمیدرست خواندنم درشگفت می

 گفت: ،اميارخندید. روزی که فهميد، من چندسالی هم مکتب رفتهبس

 "حيف اس که ادامه ندادی!"

 :غزلِ بعد از یم شرح می داد. گی و دقت زیادی اشعار را برابا آهسته ازآن،پس  
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 کيست ۀزکاشان افروزیارب این شمع دل

 کيست ۀسوخت بپرسيد که جانان جان ما

 شد. سرم بازتر 

 شدم. رفته با بيان حافظ  و شرِح بابه جانان آشنا میرفته 

بيانش برایم  های دیگر. زبان وکوچِک ما بابه جانان آدمی بود نه مثِل آدم ۀدهکد در

یی بود به سوی دنياهای ناشناخته. شنيده بودم که او هرگز از دره برون روزنه

ها تا آسمان ،توان از زیِرآسمان کوچِک دره. تعجبم این بود که چه گونه میاستنشده

 رد. تا الیتناهی پروازکرد و دیگران را هم با خود بُ  و
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قدم  ِس سردی و یخبندی، چنداز ب دیدم که راِه جوی راجوی آسيا نشسته می دركنار

 شود.اند و آب آن نرسيده به آسيا، دوباره با رود یكجا میمن بسته از دورتر

های که قادر به شکستن یخِ شاخه –دهکده، سردی و حضورِ بی معنای آفتاب  خاموشیِ  

حواسم را گرفته بود. صدای مادرم با صدای رود و صدای  – درختان بلندی هم نبود

يان ای مهگردشِ تندی روی سنگ آمدند و باگاِن خوشرنگ و کوچکی که میکوتاهِ پرنده

 آميخت:می ،زدندرود، نولی به آب می

 "بياخانه! ؟ی خنکاِ کنی د  چه می"

ورد سنگ دیگر بخمثِل صدای لوليدن سنگی كه به  ،صدایی شنيدم ،خواستم بروممی  

ن  خاری را از زیر سنگی می ۀبتیدم كسی د ،آب افتد. به طرف چپ نگاه كردم در و د. ك 

آن را روی آب گذاشت. بته را ك ند و صفحه كاغذی را به روی خارهای آن فـروبرد و 

 یبار که نمود. به سویم كه نگاه كرد، دیدم همان جوانکیمیآشنایی  ۀچهر ،د قـيق شد م

 گفت:دید و زبانش به مادرم میچشمش مرا می روزبود. آنهيره به من نگاه کردخخيره

 "کمک تان کنم؟"
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دیگری به خود گرفته بود. به یادم سخِن  ۀهای بلند، قيافو پاپوش پوشاك زمــــستانی با 

  !"آیهیما زمستان می، "یما می گفت را خواهرِ  ی آمد که خوددخترک

های شمرده طرف پل رفــــت. ترسی آمد. یما با گامكاغذ روی بته خار به ســــویم می 

 گِی سنگی پيشِ برآمده در خارۀ ... بتدانستم که در كاغذ چيستدر دلم چنگ زد. نمی

 هایم جرأت گرفتنش را نداشت. دیدم به خط درشت نوشته شده:شد. دست چشمم بند

  !افروزهای گل"

 "و می گردم شب و روزبه دنبال ت 

یی حظهد. لدم، كسی نبود. آب به سرعت بته را بُردیسو سو و آنشد. این ترترسم بيش

ميان  در خانه وبه رود كوچكی چرخيد و بعد لغزیددر كنار بند جوی آسيا در گرداب 

 امواج از چشم نا پدیدشد. 

را  فضای ذهنم چنان ،کوتاهی که به سرعت اتفاق افتاد ۀتصویرهای غافلگيرکنند

 خواند:گرفت كه تصورکردم، رود هم به صدای  بلندی می

 !افروزهای گل

 به دنبال تو می گردم شب و روز

و ارسهاز پنداشتم از چخوانند. بجایی كه همه آن را می ،بردفكركردم، دریا كاغذ را می

 آید:صدا می

 های گل افروز!

صدایی نيست.  ،دیدم خاموشی است .کردم کرده سرم را بلندشرمی را حس گرمیِ 

 با عجله سوی خانه رفتم.خورد. یكسی هم به چشم نم

بی آن كه عقب نگاهی كند، در حال باال  ،پخت. از پنجره یما را دیدمیگ میمادرم د

 ست.شدن به بلندی

دیرخوابم  تا ،كرد. شبهنگام خوردن، نشستن و خواب، تصویرلِب جوی تركم نمی

 کنم.  می باالیی حسیی نسبت به جوانک دهدلسوزی چرا دانستمنبرد. نمی
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جایی که  ، سوی رودپهلوی درخِت خشكی درآنرا دیدم. ایستاده  بازهم یما دیگر روز 

 شد.میما به خوبی دیده ۀاز خان

 جا.زند به آنمتوجه شدم که عصرها سری می بعدها  

روی سنگِ سپيدی نشسته  داشت، یگرمنسبی هم که هوای زمستانی آفتاِب ی روز 

 دیدمش، كتابی در دستش.

ما بود، شاخه ۀکه رو به سوی پنجر آن با ،یی ایستادابری بود، لحظه که هوا آخر بارِ  

 شد.های خشِک درخت، مانع درست دیدنش می

 د.كاست، خوابم نبرپایاِن آن روز، تانيمه های شبی كه سپيدی برف سياهی شب را می 

. بابه جانان است ۀبه دامنه شنيدم که صدا ازخان رو ۀآمد. از پنجرمیتلخی  ۀصدای گری

بود. وسوسه و حِس گنگی  ترشد. مادرم در خواِب ژرفی فرورفتهصدای گریه بلند

 کرد.تر میذهنم بزرگ و بزرگ در تصویِر بابه جان را

رو به باال.  ،زندمیدیدم، تنها در راِه تنگی به مشکل گام در خواب بابه جانان را 

دانم چه کسان، پيوسته بيند. کسان دیگری هم که نمینمی هرچه صدایش می کنم، پس

د ها ناپدیرود که از چشممی قدر دورکنند. بابه جانان بی پروا به همه صداها، آنصدا می

 می شود. 

رد. شغم تلخی قلبم را فجانان آورد، بازگشِت بابهکه مادرم خبر از سفر بیپس از آن 

 كوهی ۀرا دردامن او یازنيمروز. پسدششاد بابه جانان پيش چشمم زنده نورانی و ۀچهر

 پند.  تها میدیدم كه در طبـيعت سراپا سفيد انبوهی از سياهیمی دور سپردند. از به خاك

م ربودند. مادبرای غمشریكی به خانه بابه جانان رفتيم. زنان زیادی آمده روزی که

 گفتند.كردند و چيزی میمی زن به سوی ما نگاهیی نشست. چندگوشهخموشانه در 

سرش را به سوی او پيش برد و آهسته  ،بودبابه جانان نشسته مادرم که در کناِر زنِ  

 آلودی گفت:گفت. زن بابه جانان با صدای گریهچيزی در گوشش 

 "ی  دنيا...اِ  فامه که چند روزاس د  ... کی میشه تغييردادقسمت و تقدیره نمی"

 گلوی گرفته ازغصه به زبان آورد: با ومصرعی را 



33 

  

 "رفتِن خویش از آگه نشدیم هرگز"

 های شعرسبق خوانی، شورِ جمع شدِن دخترکان و پسران، زمزمه ۀلکردم که هلهحس 

 .اندپيوسته سردی گوردر به صدای خاموِش بابه جانان  همه ین،حکایاِت شير و
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آوردم. د میبودم با خودكانک کوچِک نزدیک به پِل کهنه چيزهایی را كه خریده از

ت زیاد دق کردم که دیدم رهگذِر یک چشمی بامی بابه جانان فکر ۀراه به رفتن یکبار در

باال رسيدن به پِل ده کرد. تا تندتر راهایم . حِس ترِس مبهمی گاماستبه من چشم دوخته

 و ردنگاِه غيرعادی م زمين برنگرفتم. تصورِ  پانزده دقيقه راه بود، چشم ازکه بيش از 

ه خواست بمیانگيخت. خانه که رسيدم دلم حدش، ناراحتی عميقی برمی توجه بيش از

 آمد. به مادرم گفتم:ییباز به نظرم گپ بيهوده .مادرم بگویم

 !"حال و احوال پدرمه پرسيد دكاندار"

 گفت:

 !"خدا خيرش بده"

خریدم از پدرم یی داشت، هرباری که چيزی میفروشنده كه با پدرم آشنایی دیرینه

 کرد.یادی می

 زنی از ۀكرد. صدای گری هموار ریسمانی باالی هایی را كه شسته بود،مادرم پوشاك

ت بلند هایش را شست و چشم هردوی ما به زِن قامخانه بابه جانان بلند شد. مادرم دست
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ابه زن ب ۀبابه جانان سرش را به شان ۀخان کنار راهروِ  ۀفتاد که درصفو خوشلباسی ا

 گرید.جانان مانده و می

 مادرم گفت: 

    ."حتمن تازه خبر شده، اسخواهر بابه جانان"

م آمدند. مادرمی ترتاریكها به نــظرم تابيد. اتاقعقب خانه می ۀدریچ ضعيفی از نور

دلتنگی زیادی که برایم دست  پاليد. ازآن می يزی دربود و چیی را باز كردهصندوقچه

 یی به تماشا نشستم.لحظه داد، پنجره را بازكردم و

رفت. سگی در پيشاپيش كاروان بود. مادرم ها به سوی شمال میكاروانی از كوچی 

مادرم، حسِ تنهایی  كرد. درخموشی و سکوتِ طوالنیِ هنوزهم چيزهایی را زیرورو می

زیادی  هایها و پرسششکستِن سکوتِ دلتنگکن، گپ ۀشد. وسوسمی تربيش مو ناراحتی

 آورد:به زبانم می را

 "ریم؟مادر، چرا پيش پدرم نمی"

 ۀکردم که فکرش را آمادمیزمان حسهم گرفت وهایش را از زمين نمیمادرم چشم

 گشود:یی به سختی لبانش را میجمله .کندمی پاسخی

 !"ر  یله كنيمتانيم خانه ما نمی"

  "تانيم؟چرا نمی" -

 ..." بسوزه جه باید چراغیپدرت این ۀ... به گفت فامممه هم نمی" -

 "چراغی باید بسوزه. "معنای روشنی ازگپهایش نمی یافتمكردم می چه فكرهر

کند. برای من که بخش بزرگی میمن پنهان مادرم چيزی را از که کردمتصورمی

انست تونمی تر ازحقيقِت این تصورگرفت، دردی سنگيندرم میازدنيای کوچکم را ما

خواست چيزی از دلم می ،یافتممی فرورفته هادنيایی ازغم در را باشد. هنگامی که او

 کردم دری به رویم ناگشوده است.آن دنيایش را با من قسمت کند. حس می

 مد:آمیبه یادم غزلی از حافظ گفته بود، ۀبه جانان که باری به بهانگِپ با 
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 اسس، حقيقت هم محجوبما حجابی وقتی همه چيز ،دنيای ما دنيای حجاب هاس"

"... 

و منظور  ست، درست نفهميده بودم که حجاب چيمبودهبارِ نخستی که این گفته را شنيد 

 .هاز حقيقِت محجوب چ

 هایم گفت:چشم پس ازدرنگی  بر خواند،م میهرهمادرم که گویی پرسشی را در چ

فامه آدم چه می خود ببره ... ره هم با اگه پدرت جای مناسبی بيافه شاید یک روز ما"

 !"جه کنده نشدهنیا از ما که هنوز ۀقسمت و تقدیره ... آب و دان
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 هباال در یک خِط افقی  بغربی ده ۀهای دامنباغستان نورش از آفتاب سرزده بود و

 آفتابی را باز كرد و پرسيد: ۀرفت. مادرم پنجرسرعت پایين می

 "چه خواب دیده بودی؟"

شب با فریاد از  هایخنک سردی از پنجره وزید. پنجره را بستم. یادم آمد كه نيمه

 گفتم: .بودمخواب پریده

کنم و پاهایمه به سختی ... فرارمی دوههای سرخ به دنبالم میمرد یك چشمی با آینك"

یی شه. یک دفعه خوده در لبهترمیكشم. مرد به مه نزدیك و نزدیكاز ميان انبوه برفا می

 "... زنم ویافم كه جایی برای فرارندارم. چيغ و فریاد میمی

چشم مادرم بریزد، به زودی با آستينش  ۀخواست از گوشكه می قطره اشكی را

 گيری كرد.كرد. نفهميدم كه چرا گریست وچرا ازگریستن جلوپاك

هردو به تماشای  ی راهایهکرد. لحظوسته به کاری سرگرم میروز مادرم خود را پيآن 

 گفت:شناخت. مادرم میها پيش میرا از سال پيرمرِد ماهيگيری گذراندیم که مادرم او
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در  از بودم وبودم، روزها ره درخانه میی دهکده آمدهاِ اولی که مه به  سال"

لِب رود همی مرِد  ،کد که از در برآیم اولی که پدرت مره مجبوربرآمدم. روز نمی

  "... هردو ششتيم و سيلش کدیم. بود ترماهيگيره دیدیم که او وقتا جوان

 های لببه سرعت آن را در ميان سنگ گرفت،وقتی ماهی را با چنگکش می ماهيگير

د کرد خوتپيد و تالش میچاره چه قدر میدیدیم که ماهی بيمی کرد و ما میرود پرتاب 

های پيوسته خودرا تا لب خيز و تپيدن با جست وها را به سوی آب بکشد. یکی از ماهی

ی شدت به سنگاز ُدمش گرفت و سرش را به  .که چشم ماهيگير به او افتادد، رود رسان

 . ماهی از تپش ماند. به مادرم گفتم:زد

 "رف!که د  ا و میکاش"

 م گفت:مادر

 ."قسمتش نبود دگه"

ادرم بود. م گشتيم که  سرو صدای چند زن پيِش دِر خانه اميرک بلنداز کناِررود برمی

 گفت:

 "سود خور! ۀمردک"

 گفت:اميرک به صدای بلند می

 "دزد باید پيدا شوه!"

 :زدمی فریاد زبيده زِن اميرک به گریه

  "... خدا بشرمانه دزدشه ... زیوراتم ۀصندوقچ ... و ندارم بود تمام دار

با خرامی که گویی خودش را  ،گالبی به تن داشت گلدارِ  ۀزبيده که جام ۀزِن همسای

 گفت: ،یافتزیباتر از دیگران می

 ."ی جه هم دزد پيداشداِ خدا خيرکنه د  "

 :زن دیگری

 "مگم دیدیم. ،ما نشنيده بودیم"
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کردم اصالً گپ فکرمی کهچنان – بوديای دهکده که هميشه خاموش میزِن مالِک آس

 ا صدای نازک و لرزانی گفت:ب – زدن برایش دشواراست

 "!هبرین کسی ر  بگویين که پشِت ناخن ببين ،ستينچرا استاده"

م را با که مادرش باری دسِت زنبور گزیدهشد و رو به دخترکی  های زبيده گشادچشم

 بود، گفت:خوانش وردی آرام کرده

 "؟مادرت خانه اس"

کرد و به سوی دخترک دستی جنباند.  يدکگِپ زنش را تأبر  سر تکانِ  اميرک هم با

 با ،سالی بودقد و ميانهمادرش که زِن ميانه از درنگی دخترک به سوی خانه دوید. پس

 از در برون شد و رو به زبيده گفت: ،شدهسياه و سرمه شمانیچ

 "چه گپ شده؟ ... خيریت اس"

گفت. باز ،یی که اول گفته بودزیوراتش را با همان آه و ناله ۀصندوقچزبيده گم شدن 

 کرد و با دست دیگردرست می زِن وردخوان با یک دست دستماِل پيچيده دوِر سرش را

. کسی پا پيش ورندسال باشد، نزدش بياهفت تا پسر و یا دختری را که زیرِ  ،کرد اشاره

 را گرفت. پسرک ترسيد. صدای مادر شنکرد. زن خودش به سوی پسرکی رفت و دست

 بلند شد: پسرک

 "بی!نترس بچيم برو کتی بی"

گفتندش، بی میخوان که همه بیت داد. پسرک و زن وردأبه پسرک جرصدای مادر 

رک به پس بیاند و بیبی و پسرک در اتاق تنها نشستهدانستم که بیباهم رفتند. خوب می

خوان د و به پسرک پس از آن چيزهایی زیر لب می .ندگوید که پشت شستش را نگاه کمی

 گوید:بی به پسرک مینکند. بی چشمش را از پشِت ناخِن شست دور که گویدمی

  "گه راه ها را آبپاشی کنين!بی میبی"

 بی راتکرار کند:های بیپسرک باید گفته

 "ها را آبپاشی کنين!گه راهبی میبی"

 "کنين!گه دزد  حاضر بی میبی" -
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 "گه دزد  حاضر کنين!بی میبی" -

چيزی در پشِت  – ه بودمچون من که عيِن عمل را در کودکی انجام داد – اگر پسرک

ی یی مدر مياِن آن با قلِم خودرنگ نقطه يدی رامی آورد وپبی کاغذ سبی ،ناخن نبيند

 را به کودکهای قبلی ههمان گفت دهد وآن را در برابر چشِم پسرک قرارمی گذارد و

 گوید.میباز

اند. همه انتظاِر بی گویا اجنه است که به کمک اوراد زیرتسلطش درآمدهمخاطب بی 

ه همه یی از در برون شد و ببی با لبخنِد پيروزمندانهبی و پسرک بودند که ناگهان بیبی

 گفت:

  "دزد پيداشده!"

رسيده بودیم که سروصدا دِرخانه نمن و مادرم به  آشکارا نگفت. هنوز اما نامش را

 بلندشد:

 "س!ا دزد غالم"

 مادر غالم بلند شد: و پدر ۀبه خان مادرم جگرخون شد. صدای زبيده رو 

 !"بگویش که یک دفعه برآیه برون؟ کجاس غالم"

 به زبيده گفت: غالم وارخطا از دِر خانه برون آمد و رو مادر

 "؟چه گفتی درست نفاميدم"

 غالم با صدای پرسوِز آميخته به گریه گفت: مادرزبيده گپش را بازگفت و 

 "... سا تهمت س ...ا س ... به خدا دروغا دروغ"

 ش اوج گرفت و روبه زبيده گفت:یکبار گریه 

 "تر نيافتی که سرش تهمت کنی!ازمه کده بيچاره"

 با فریاد گفت: ،زبيده که گویی آتش گرفته باشد

 ؟"بی پرسان کواز بیگن،  برو گی می...همه گممه چی می"
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مادر و پدِر غالم که دختران شان عروسی کرده بودند، در دنيا کسی جزغالم نداشتند. 

 به گفته مادِرغالم:

 !"تاخدا بخواهه کاری بيافه ت،روز پيش شار رفه س-غالمشاه همی دو"

 دیگر کسی غالم را ندید و نه احوالی از او شنيد.

 نخودشا ۀتا به گفت ،غالم بودند بيده چشم به راهِ تر از زمادر و پدِرغالم  که بيش 

  ".دتهمتگره روسياه کنن"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



42 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انباهِ  ، سرِ زاریسبزه ۀگوش دیدم. درباز می ۀآفتاِب در حال غروب را از پنجر

گویی راز و نيازی داشتند. مثل  كنار هم نشــــسته در ۀدو پرند ،های مزرعهسنگ

 آورد.هایش را از راه كوچكی كه از كوه به قریه می رسيد، پایين میرمهروز شبانی هر

مسافربرها زمانی  كوچكی پيش ازتاریکی نزدیك دهکده ایستاد. معموالً  مسافربرِ 

 آن باشد. مادرم گفت: ایستند که کسی از اهِل ده مسافرِ می

  "کسی ته شد."

رم بود که پدشده مادرم نيمخيزشد. سرگرم کاری شدیم که صدای در بلند هردوسپس 

خسته  پدرم یی لباِن مادرم راگشود.پدرم، خنده ۀازحضوِرغافلگيران در برابرش ایستاد.

بود به شد. كاالهایی را كه آوردهمی دیده آمد. خطوط پيــــشانيش آشكارتربه نظر می

گفت. معلوم مادرم داد. کمی که د مش راست شد، از كار و بارش قصه كرد. ازشمال 

 گفت: ،بودت. از فوت بابه جانان خبرشدهراضی نيسهم  بسيار هاشد كه ازکارمی

 "شان برم.حاال ناوقت اس، صبح باید خانه"

 پرسيد: 

  "خوانی؟هایته میسبق"
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 گفتم:

کم پيش خود مثنوی ر  کم حافظه تمام كده بودم.. مده اپس از رفتن بابه جانان ُكندترش"

 !"خوانممی

 

یی ها كه لباس پرندگونهشناختم. یكی از آنها را نمیزنانی خانه آمدند که آنبه زودی   

پدرم هم از آمدن  و دوخت. مادركنجكاوانه به من چشم  به تن داشت، در نگاِه اول بسيار

 رسيدند.ها خوشحال به نظر نمیآن

د. یکیشنمی ی معلوممعمول یشان برایم گفتگوهایزدند، گپیمها که بلندبلند گپزن 

 گفت:ش می

 ."قيمت ها چقه بلند رفته"

 گفت:دیگرش می 

 ."ی وقت عروسی کدن کمِر آدمه خم می کنهاِ  راستی هم د  "

 خندیدند.شان می ۀو باز هم 

دید. ناگهان یی داشت. پيوسته به سوی من میپدرم خاموش بود و مادرم گویی دلهره 

شد. دست مرا گرفت و پولی را به دستم داد و  های زنان از جایش بلنددر ميان گپ

 چيزهایی بخرم. پول خرید كمانی برای موهایم را نيزگفت، بروم از دکان سِر پِل کهنه 

که به پول نگاهی کند، آن را به دستم داد. دیدم پولی را که  آن از پدرم گرفتم. پدرم بی

رم ماد به جای پدر و .زدم ز پوِل خرید یک کمان است. لبخندیتر اشبي است،پدرم داده

 زنان پاسِخ لبخندم را دادند.

عليك شان برایم عادی حتا سالم ،آمدآن زن به یادم می كنجكاوِ  هایچشمراه هم  در 

 نبود.

کند. پسرك از لت وكوب می بودم كه دیدم مردی پسركی رادكان نرسيدههنوز به  

كــشيد. فكركردم، مرِد مستی كرد و مرد دستـش را به سوی خود میدست مرد  فرار می

جا  از كرد. دكانداركند. ِسلی محكم مرد، فریاد پسرك را بلنداست، با پسرك بازی می
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ماند یمرد به همان کسی م ۀچهرآورد. نيم ت و بچه را با خودپرید، دست مرد را گرف

 طرفش را ببيند، پسرك را رهاارهمرد بدون آن كه چ ود.بدوختهبه من چشمكه باری 

 شد. عقب دكان غایب ۀر كوچكرد و خود د

وری ناج آمد. ازآلود پسرك آبی ریخت. پسرك با گریه سرِ گپباالی دست خاك دكاندار

میکه پيوسته به مداوای مادرش خاك زیارتی را طوالنی مادرش گفت و از پدرش 

ش را به و مادر رودمی. پسرك که مكتب ناستو مادرش همچنان درد داشته استآورده

. پسرک با گریه شودمی رودِم دِر دکان با پدرش روبه ،ب ردمیدرمانگاِه آن سوی بازار 

 می گفت:

   ."خانه رفمه یله کدم ... مادرم دسِت مادر پدرمه که دیدم"

 كه كسی مخاطبش باشد گفت: آن از آن که پسرک رفت، دكاندار بیپس 

گن که کدام دختِر تانه، میبه زن و اوالدش رسيده نمی ... سا شهسوار آدم نامردی"

  "دگه هم نامزدش اس. ۀبيچار

 هكمان موی را به موهایم زدم. خریطه را گرفتم و سوی خانه به راه افتادم. بدون شرف

 ی داشت،كنجكاو ی که چشمانصدای زن ،خل اتاق نشده بودمداخل خانه شدم. هنوز دا

 رسيد.بلند به گوش می

 فرادادم: ایستادم و به سخنانش گوش 

 "... نماندهرسيده و جوان شده، دگه مشكلی باقی دخترشكر به سر"

 صدای شكسته پدرم:

 "... ولی ،ماندهها باقیمشكلی نه كه مشكل"

بلنِد  صدایبودم. یأسی به دلم چنگ زد. نيدهشكسته نش چنين وقت صدای پدرم راهيچ 

 آمد: زن می

گپا  یاِ چی كنيم. گپ آسانی نيس، آدما سر فيصله سرپي تانيم ازنمی هرچه باشه ما"

 "كشته شده.
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تكه با دسپدرم درحالی ،مه دیدآهست از كنج در ،پس از سكوتی كه اتاق را فراگرفت

 :داداست. زن ادامه را پوشيده، بسيارغمگين هایش رویش

هم شاهدبود. شهسوار هم حوصليش بهحكمران  ن،همه مردم از فيصله خبردار"

 "سررسيده، می خواهه عروسش درخانيش باشه.

 یو با حدس و گمان ندذهنم زنده شد در های دکانداربا شنيدن نام شهسوار، گپ

و گذرا در روانم، چنان گيج کننده بود كه نزدیک کوتاه  گی این تصور. زنندهندآميختدر

 يد:با عجله پرس ،دمرا دیتاق بيرون شد. وقتی شد بيفتم. دستم به در خورد و مادرم از ا

 "؟رهچه شده تُ ...  افروزگل"

 از دهنم برآمد. مادرم مرا با خود به اتاق دیگر برد. پرسيدم: "هيچ" به مشكل صدای 

 "ها كی هستن؟این"

 یی گفت:به صدای آهسته 

 !"زنيمباش که گپای پدرت خالص شوه باز گپ می"

واژه ها  د.خواست چيزی بگویپرداخت. دلش میكنارم نشست. به نوازِش موهایم  

 شد.سخن منصرف می ۀشكستند و از ادامزبانش می زیر

خواب  ۀخانه. او تا لحظ از ، جایی دوربودهها رفتند. هوش و فکر پدرم هم رفتزن 

 پرسيد.میش را نبود و مادرم هم چرای خاموشی خاموش

 

های گذراند. ریشمی سه ساعت را در برون-وشد و دا پدرم از خانه برون میروزه 

 ش حكایت از غمی داشت. نا تراشيده

عجيب  هایبه گفتن حرف ناگزیر م، پدر و مادرم راهای پيهم و پيوستهدلهره و پرسش

تواند به خواست تند تقدیر به دست خداست. گفتند همه چيز هميشه نمیوغریبی کرد. گف

 گفتم: ،شدم طاقتو بدبختی پرده است. عصبانی و بی ُرِخ خوشبختی در آدم باشد. گفتند

 "گين؟کنده نمیپوست چيزه صاف و همه باالخره چرا"
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 م.بودندانستهرفت طبيب را  و آن تب كردم، تب بسيارشدید. از شدت درد، آمد شبِ 

جنبِش  .استصبح پس از نوشيدِن شربتی رویم را عقب گشتاندم، دیدم پدرم ایستاده 

همه  . انگارلرزاندمی محکِم اعتماد را سنگی و ۀش خانچشماِن مملو از غصهها و پلک

 م.نزمی پا آواری دست و زیرِ است و چيز فروریخته

ندانستم  .م حس كردمیی در پيـشانيگرمی ،دوباره روی بالـــــشت ماندم که سرم را 

 برون شد. از دستی. پدرم آهسته از در لبی بود و یا از

باهمه  ،شنومشان را نمیخوابم و صدای کردندمی مادرم را که تصور و های پدرگپ 

 باز:ازپشِت دِر نيمه .شنيدمتلخی می

شر  ازی مگم دخترک ما .یک جای دگه رفتيمهمه چيزه یله نکردی که می چرا"

 ."خالص می شد

 صدای پدرم:

زمين و باغ  ،خانه ،همه دارایی، ترک می کدیم اما اگه ده ر که ممکن می بود...کاش"

حکمرانی  ،هم که بریم جاهر تانيم.نمی . فيصله ره شکستانده.. هامی دادن به آن اما ر

ی گپه تضمين اِ ه خود ماهم ردمه خو در جایش بان. مردم دم. کنهره یله نمی پشت ما

 ".دکده ان

 مادرم: ۀصدای گری

 "دیدم.ی روزه نمیاِ که  تگرفمره می خدا کاش. همه مصيبت از دست مه اس"

گرفته بود  درد روح و روانم را ،عد که تبم نشست و ظاهراً جور شدمدو روز ب-یکی

 کرد.و ترکم نمی

تا با من  ،هرباری که پدرم آمدمرغبانگی که پدرم آماده رفتن شد، بيداربودم. 

دیدند که  آمدند و مادرم باربار و برآمد پدرخداحافظی کند، چشمانم را نگشودم. تا آفتاب

 چشم بگشایم.که شد خوابم. دلم نمی

م زد. یی برپيشانيلرزد. بوسههایش میدست که کردمپدرم دستی به موهایم کشيد. حس 

 مادرم، صدایی پيچيد: ۀمياِن صدای گری از در برون شد. در
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 !"بگویش پدرت زود پس می آیه به خير ،که شد بيدار"

کردم که چيزی مرا می . تصورداشتم نه حِس خاصی نه اندوهی به دلم چنگ زد و 

 شود.می یا چيزی از من جدا ،کندجدا می

نوعی  ،بازگفت های پدرم راشد و گپ مادرم که در برابرم ظاهر ۀپریدرنگ ۀچهر  

 درعمِق روانم. کرد رخنه می – گویی ازلی و ابدی – ق و نوعی پيوندتعل

 بودم. افتاده بستر های غروب درتا نزدیک

بزرو بههای ، جایی كه خطوط راهبلنِد كوه ۀدامن نشست، درسوی آفتاب اندازچشم در

 خشك درختی به خود كشيد كه یكی یی، نگاهم را دوبودند، دركنارچشمههم وصل شده

 و دیگری سبز بود.

 گفت:مادرم می 

 ."سا اشفهاس كه خشك اس و آِب آن چشمه لآن درخت سا"

 "هم خشك! یا و یا سبز" گفتم با خود آهی کشيدم و 
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 ش به سوی روداز دو پنجره چشمی به برون دوختن. یکی ،هرروز در اتاقی نشستن

یی که روزانه یی ازجادهمزرعه، مردم و گوشهدیگرش به سوی کوه،  و شودمی باز

بارش را پيش گذرد. یکآن می موتری و مسافربری از – شاید هم پنج بار – چهاربار

 ام.ندیدهشاید هم  ام، یاکم دیده ازطلوع

خشک  ۀجنگی کودکان در مزرعزمستان ساعتی می نشستم و به مشِق پلخمان در 

 دوختم.برف چشم می از وپُر

ه ب خوانی هم تعطيل است. دیگرانه، سبقکه زمستان نيست. بابه جانان رفت حاال 

، من اما خيزند.خورند. میخوابند. میخندند. میروند، به آغيل، چراگاه. میمزرعه می

 یکی، در روشنایی. چيزی رادر سکوت، درصدا، در تار ،کنممیچيزی را کم حس

 کنم.میم حسچيزی را گُ  .جویممی

 ،هاتناندیشم. زنیش میه بردباریزند. بگاهی هيچ حرفی نمی .زندکم حرف میمادرم 

د هم به باغ و مزرعه شود، زنان گرمی ده بلند همه. وقتی سروصدای مردمِ  از دور

كه  زنی دو ۀطعن گذرد. ازانه میاعتنا و بــيگمادرم از كنار همه بی ،شوندجمع می

 ترکند. بيشاند، دوری میآمدِن مادرم معيوب شده پـسران شـان فردای شِب شنگری

كاكایم  ۀخان ست كه درند. یگانه همگپش زنیک سخن با کسی را باز خواهد سرِ نمی

یی با گردد و لحظهآید. برمیمی درختان به سوی ما زیرِ  كند. زن ازگی میزنده

اند.  هده دارنگهداری ملک وزميِن کاکایم را ع زن و شوهر شود.میشوهرش همگپ
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دانم که دانم. میکند، چيزی نمیازدرِد مشتركی که مادرم را به آن زن نزدیک می

بيند کرد. مادرم وقتی آن زن را میگی میمرد زنده زن و ازمرگش با آن مادرکالنم پيش

رو به او چشم آید، گشادهکه پس از گپ زدِن کوتاهی با شوهرش، از زیِر درختان می

ر این با، افزاید که برخالِف هربارگوید و میدرنگ از آمدن کاکایم مین بیدوزد. زمی

 تر به دیدن کاکایم برود.هرچه زود که خواهد. از مادرم میاستتنها آمده

ود. شبه زودی آماده رفتن می –شت دا کسی را ۀرفتن به خان عادتِ تنها کمتر – مادرم

ما  ۀو این که کاکایم چرا خودش به خانرفتنش  تنها پرسشِ  آید،تا بيگاه كه به خانه می

 ماند.ناشده میحل ،نيامد

هان رد. پنب  سو میسو و آناین های پریشان و مبهمنگاه مادرم سخنان زیادی را با ۀقياف 

 گوید:م فقط میكنجكاوانههای د. به پاسِخ پرسشمی كن  

 رساندِن كاری كده مسؤول به سرآن كاكایته  كاكایت خِط پدرته با خود آورده كه در"

از قباد یاد كد و  .او از هر در سخن گفت. ِن كاكایت بنا به پيغامی باشه... شاید هم آمد

 "... زنده گی خودش و ش، از خانه وهای درسیاز كاميابی

 "مسؤول چه كاری؟" وسوسه دارم كه بپرسم 

خواهد از رنِج کند و میمی یا کند وهم نمی که تصور – مادرم را ۀفشرد هایگپ 

 خوب می فهمم. –مضاعفی بکاهد 

 دهد.دلم گواهی بدی می 

 ،دركاز كار و بار روزانه یادی میخالف هرروز كه بيشتر هنگام ناِن شام، مادرم بر

 گوید:می و كشدآه سردی می

روزم  گذران شب و دانمنمی ،اگه روزی تو نباشی .همه چيزم استی ی خانه تواِ د  "

 د."ش خاد طوچه

مانـــندی باصدای نـــاله بوســد ومی كشــد. رویم رابه نوازش دســتی به سرم می 

 گوید:می

 ."شهسخت میقه بسياری وقتا نفس كشيدن هم چه"
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آورد. مهتاب به شور می نور زیر درخت پشت پنجره را در هایباِد مالیمی شاخه

 دور شب. ازجاری رود در سراپای  ۀهمهم، هاستاره هِ كنم. نگاسرم را برون می

 ند.نكبل میباال بِلده هایی درچراغك

 "قدر سخت اس.گاهی نفس كشيدن هم چه" كندنگار صدای مادرم را تكرا رمیدلم ا 
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م. شنومیداالن  را از مردانیكه صدای  داشتش را نگرمی چاشتگاهی هنوز آفتاب

دهم و در را شوم. سالم میكنم. با چند مرِد مو سفيد مقابل میبازمی درب كفشكن را

 پرسند:دارم. میمیباز نگه

 "كسی خانه اس؟"

 گویم:می

 "مادرم اس!"

زند برد. پسركی را از دریچه عقبِ خانه صدامیداخل خانه می ها راآید و آنمادرم می

 گوید كاكایم را بگوید که به خانه ما بياید.و می

پس  گوید.مهمانان چه می خواهم بدانم كه کاکایم بانمی نشينم ومی اتاق دیگری تنها در

بگوید كه صدای  خواهدكند، چيزی میرفتِن مهمانان، مادرم دِر اتاق را باز می از

 شود:می كاكایم از دِم دروازه كفشكن بلند

 !"شينتا ش و جمعه آماده با ،ها ر  جمع و جور كنينشمام باید خانه"

 کنم.میحسهستی  همه ش را باساده بياِن سبك و سنگينی و تلخی اثرِ  

 پيچد.می جاهمه وی و آمدِن نزدیكان شهسوارت ۀآواز
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ن سرنوشتی شده که آخری . مادرم تسليِم جبرِ استكنم كه كارد به استخوان رسيدهمیحس

 ت".سا هرتاریکی روشنیپشِت " باوری هم دارد که . اوپنداردشه میراه و چار

خورم، حتا گمان زنم، غصه میترسم. از پگاه تا بيگاه چرت میخواب می بازهم در

دوری دیرینه از خانواده و خویشانش را به اميدی بسته  کنم که مادرم پایاِن دلتنگی ومی

 ش منم.که قربانی

 پرسند:ومی تن می آیند دانم که دوشود. مینزدیک می ماجرا آغازِ 

 "كاكایته به وكالت قبول داری؟"

پاسخی  "آری" دانند. جزسکوتم راعالمت رضا می پذیرند،گفتنم را نمی" نه" 

 گاه پایان.آن ... بشنوند خواهندنمی

 درد.می كرمی تنه درختی را

 خلد.یزند و فروممی روح نقب تن، در ... چيزی در درد، دلهره 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



53 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

نشينم. صدای پای کسی مه میروم، لِب چشآید. میكوچِك كنار جوی میکسی از راه 

 ترارسویش. نزدیكهکند به چایستد. نگاهی میمن می از گام دورتر شنوم که چندرا می

 یما؟ - آیدمی

 بينم، یما:می شنوم.صدایی میكنند. میبازی درختی كودكانی زیر دورتر

 ،... به عجله آمدم یابهاین هفته همه چيزپایان میدر كابل خبرشدم كه پایان  پریروز"

به ... فردا ش و، تمام ش انیمنمیجه دو شبی بيش این-یكی ... تا تصميمم خوده برت بگم

 "... كشممی تان انتظاِرته ۀپيِش خان آن درخت بيدِ  زیرِ 

 .مصمم و اندوهگين حالتی می رود. به سرعت. با ،شودیگپش كه تمام م

 نوشم. به تصویرِ اضطراب. با كف دست قرتی آب می از ،فهممنمی تش راآخرین كلما

 مانم.م درآب خيره میشكسته

ۀ تكيد ۀهمه تأ كيد مادرم. چهر با ،زنمچيزی به لب نمی از دسترخوان مختصر چاشت

 این در و كنم درِد گسستِن پيوند بامیبينم. حسمی تررا لحظه به لحظه افسرده مادر

 تر.هم سخت شاید ،كندن است، جاناندوهگيناین سيمای  و دیوار
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های دیگر. چراغ هم روشنایی چندانی نداشت. از شب ترشب فرارسيد. شبی سياه

که باید پس از شب و روزی خانه  – من برگِ رهاشده درباد، به ناچاریسرگردان، چو

 اندیشيدم.می – را برای هميش ترك بگویم

چون  ها. شاخهاستنحيِف تازه بلندشده از پشِت كوه را گرفته و ماه الغر ۀابری جلو 

 نگارا – دنزمیبرهم شان راکه باِدمالیمی خلوت – های بلند و لرزاِن دعاگویانیدست

ازحسی  یی لبریزاند. برای لحظهاهای بيهوده سردادهنجوبه جای اوراِد فراموش شده، 

اما  ،بلند کنم ترین صدای نيازپنهان ۀِت درک کنندتانم را در برابِرعظمشدم که دس

 از من گرفت.  چيزهایی را نگاه به سوی آن درخت بيد، چيزی و ۀوسوس

ج خانه سرگرِم پوش چشمم به مادرم افتاد که در كن .، شایددانمخالی از هرحسی؟ نمی 

 .ستكردن لحافی

ش جنبد. قلبم به تپدیدم قامتی در سياهی زیر درخت می .ز پنجره برون كردمسرم را ا 

 ردیدن دستمال به سرم د یی بعد، از. لحظهندهایم موهایم را با دستمالی بستافتاد. دست

خيره به مادرم خيره .بكشمبزنم، فریادكنم، چيغناله خواستشدم. دلم می شگفتی

فس كشيدن هم چه قدر سخت گاهی ن: "کردكردم. صدای تلخی ذهنم را تسخير نگاه

 ."اس
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ها پایين شدم. تا چشمم به درخت بيد افتاد، شبحی آهسته از پلهدر را باز كردم و آهسته

و پس از لرزِش کوتاهی چنان سست  ندتند به سویم دوید. دستم را گرفت. پاهایم لرزید

 فت:گ که نزدیک بود بيفتم. یما دستم را به سوی خود كشيد و با صدای لرزانی ندشد

 "بریم... زودتر بریم!"

آن هراس داشتم، ندانستم.  قدر گيج بودم كه گذشتن از پلی را كه در روز روشن ازآن

م اختيار خود کردم پاهایم درمیولی حس ،ز پل فاصله گرفته بودیم. می رفتما هاگام

 م.دانب رد، كجا؟ نمیک شد، میمینيست. چيزی مرا 

 شنوم:کردم که صدایی از دورمیحس ،یما بازشد ۀوقتی دِر بزرگ خان 

 "ای؟چرا این جه آمده"

 شنيدم:ترین صدایی بود که مینزدیک ،نبود دور از صدا 

 "ام؟آمده جه...این چرا..."

لبخندی که به  با ،کمرنگِ چراِغ خانه نورِ  برابرِ  استخوانی مادركالن یما در ۀچهر

 گی داشت.گری از زندهگی آمد، حکایِت رنگِ دینظرم ساخته

 ام. کجا؟رفته دانست كه كجابود و كسی هم نمی كسی مرا ندیده 

 زهری و دردِ . بودیدنی که تصورش را هم نکردهش شدن و جدا درِد بریدن، رها 

 گرفت. نيز چنان که تحمِل نشستن را ،زد تلخی. سرم دور

تری را در پاهایم پاهایم حس كردم. چشم بازكردم. کسی دستماِل  در ییسردی 

م پاك كرد. جام شربتی به دست هم دستش عرقِ جبينم را ماليد. سرم را بلندكردم. یما بامی

جرعه آن را نوشيدم. نفهميدم جرعه ،گی و شرمیآميخته با حِس بيگانه داد. در بيخودیِ 

 چه طعمی داشت.

يدِن پرس دوبار-یکیدانست چه كند. پس از نمی خورد. انگارمی نظروپاچه بهیما دست 

کرد. مادركالنش  درک – من از ترهم کم شاید – ثمری مشوره با من راهایی، بی حرف

 گفت:

 د!"پيغام کو که پدر و مادرت به ده بياین"
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شد پيشبينی. شگفتی و حيرتم وقتی بيش غيرقابلِ  ،نو ها، همه چيزدر و دیوار، چهره

 . ستامکان یکباره عوض شده که پنداشتم زمان و

عمارِت پيوسِت  های سبزی و گل بامانند، چند درخت و كرتدیوارهای بلند و قلعه 

 .است نمای خانه ،نشستبرآمد و آفتاببه آفتاب ی روهادیواِر شمالی قلعه و پنجره

 کردم وی زدم. نگاهیی را پسهرپنجره ۀنخستين صبحی که آفتاب سرزد، پرد در 

 آمد.جستم که به چشمم نمیمیچشم دوختم. انگارچيزی 

داد، با یما یی دانه میكه چند ماكيان و خروس را پشِت قفسهمادرکالِن یما درحالی 

دركالنش را ننه صدا كرد. یما كه ماهایش را تأیيد میهم با سر گپ گفت. یمامی چيزی

 آمد:یشان هم مگپزده آمدند به كفشكن. صدای ها را بست و هردومرغۀ كرد، قفسمی

گی نكاح و عروسی ر  بگيرن... آماده و به زودی دفردا پدر و مادرم بياینپس-فردا شاید"

 !"تا آمدن شان خوبس که گپ از خانه برون نشوه

 ماند:زدنش به دعوامیننه كه گپ

ی اِ  سرِ  ... شنگری آمدن كار آسان نيس ... گی بچيم، دختر شنگری آمدهراست می"

 ."احتياط كنيم ... بسيارگپ آدما كشته شده 

 بودم:ماند که درگذشته هم شنيدههایی میهایش به همان گپگپ 

ه ش آورداصلی ۀبه زبردستی و زور دوباره به دهكدشنگری رفته را  دخترِ  مردانی،"

به رود افگندن و فردایش به  ده  ورو به مشوره مالی ده در تاریكی ش و قطعه قطعه ك

  "... که دختری از دهكده شان گم شدهپوليس و حكومتی خبر دادن 

 گفت:مادرم می

... آدمایی  شهش با خانواده و نزدیكایش قطع میهرابطكسی شنگری رفت  وقتی"

خانواده و نزدیكاِن دختر اگه  دانن.ختر شنگری رفته ر  ننگ میهستن که گپ زدن با د

ننگ  ۀبردِن لک از بين ترین کارو جنگ دخترشانه پس به خانه برگردانن ساده با حمله

مردی که دختر به او  ۀس. آشتی وقتی ممکن اس که از خانوادا – دخترشنگری رفته –

 "ی ر  چام بِدهن.رگید پيوسته دخترِ 
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 شنيدم. می انگاررا  صدای مادرم طنين دردِ 

ا با پاک کردم. یم هایم رای آمد. اشکپای ۀبه سوی رودخانه چشم دوختم. شرف 

 گفت: ،گی نگاِه عميقی کردسراسيمه

 !"ی همه چرت و فكره ندارهاِ زنده گی ارزش "

را گشود. آهسته چيزی گفت. یما از  در ،وآمِد یما را زیِرنظرداشتار رفتننه که انگ

د کنارم درازکشيهای شب تنهایم نگذاشت و هنگام خواب هم در در برون شد. ننه تا نيمه

 و با صدای آرامی به گوشم گفت:

  !"نكاح خوب نيسی زن و مرِد بیکنزدی"

 ، چشمانش را بست.ببيندبی پاسخم که  به سيمای آنمعناداری کرد و بی ۀخند
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های شبی دختِر جوانی را از پيش چشم مادرش جن برد... مادرش همو شب تمام خانه"

جوان دهكده شد، دختران دخترک گمآن از روزی كه  دهکده ر  گشت. دخترشه نيافت.

 ۀشدِن یکبارشدن و غایبن. از گموشدر برون نمی شام از ۀپس از آشكار شدن ستار

ه کشيده و خودشه به مستی جگِر دخترکگه كه آلگه. كسی میمی ههرچ هدخترک هرک

 "شده.بردن در راه زدهها او ره میگه كه وقتی جندیگری می رود افگنده.

 ،آمدتر از پيش میبه نظرم معصوم یما و به سيمایش که ۀبه موهای تازه کوتاه شد 

 کردم که گپش تماممینوز حسه – درنگهایش را شنيدم. بیدوختم و با تعجب گپچشم

 د:رسيپ –است نشده

 "؟باور داریبه اجنه "

 گفتم:

 !"تانه باشهدنيای کالن هرچه می نیدر"

 پيش از پایاِن سخنش، گفتم: ،گویدهای دالِک دهکده را بازمیپوقتی فهميدم که یما گ

 !"دگيش معلوم اس"
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یکباره حکایت  قصدش از کرد. نوعی پشيمانی در سيمایش ظاهرشد. انگارسکوت 

 کردن، گشودِن باب سخنی بود که نگفتش.

سحرگاهان همان  رفتم ومی خواب سختی پایان رود بهها با صدای همهمه بیشب 

 .شنيدممی آهسته و از دور و بيداری خواب را ميان زمزمه

دیدم. یک بلندی آلود و مست را میامواج كف ،از رود بود درسكوت قلعه که دورتر 

ی بيدها ۀشاخه های لرزان وافتاد شد.م میانع دیدِن درسِت خانه های دهكدهمانند متپه

هایم کودکی ،های پریشان وافتاده روی آبا زلفهای رود، چون سرهای خميده بكناره

بود. روزی با چند هدر فاصله چند بيد یک درخِت سنجد جاگرفت آورد.را به یادم می

دم بوکردم. هنوز مشتی سنجد نگرفتهخوشبوی سنجد را به مشکل خم ۀم شاخهمبازی

 چند ۀشاخه دامنم را با خود باالبرد. صدای خند نوکِ که شاخه از دستم رهاشد و خارک 

و با  مهمه توانم را دردستانم متمرکز کردبلند شد.  عریانم ۀکودک با دیدن نيمی ازباالتن

هم از چند قدمی  شده را از شاخه جدا کردم. دیدم پسرکی هنوزشدِت تمام دامِن پاره

کردم آدم و حتا لبخند بود که حس آرام و خالی از شوخی  کند. نگاهش آن قدرنگاهم می

 . استبزرگسالی به من چشم دوخته

های مرموِز بودم که نگاهکردهبابه جانان باربار حس ۀخوانی در خانبعدها هنگام سبق

ش نخستين باری بودی که او از خوانیجوید. آخرین روِز سبقسهيل چيزی در من می

 من پرسيد:

 "داری؟یقين به فال "

جانان را هم به سوی ما کشاند.  آميِز بابهگيری سهيل نگاِه پرسشوشهکمگپی و گ

زی نه دادمش. چي است. پاسخی مياِن آری وپنداشتم که درسؤالش معنای دیگری هم نهفته

زیِر چشم همه چيز  جانان که ازیی از دیوان حافظ را گشود. بابهبا خود گفت و صفحه

 گفت: ،را دیده بود

   "ان!غزل را بلند بخو"

 گی گفت:پاچهسهيل سرخ شد و با دست

 !"فالی دیدم"
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 بابه جانان گفت:

 "کنه بخوان!چه فرق می"

 سهيل که گویی صدایش لرزشی داشت، خواند:

 ستا خلوت گزیده را به تماشا چه حاجت"

 "ستا ست به صحرا چه حاجتا چون کوی دوست

 دست پایان درس را اعالم کرد. همه از جا ۀاشار جانان باغزل بود که بابه ۀر نيمد

برخاستند و رفتند. به سهيل گفت که غزل را تا آخر بخوان. وقتی من از جا برخاستم، 

 سهيل درنگی کرد.

 :فتجانان گیک روز پسرکی به بابه چندین صبِح دیگرهم. ،صبِح دیگرسهيل نيامد

 !"ش بُرده شهررا خانوادهسهيل "
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 باز بزرگ زند. درِ تا ببيند چه كسی درمی ،قلعه بلندشد. ننه رفت صدای تك تِك درِ 

 تر ازمردشد، مردی كه پوشاك سفيد به تن داشت با زنی چاق وگندمی كه قدی كوتاه

 ۀتان ننبرنجی داشت، دس. مرد که ریش تراشيده وموهای ماشداشت، داخل قلعه شدند

ها رساند. هردو یما را در آغوش گرفتند د خود را به آنهای تنگام با یما را بوسيد. یما

 صورتش را بوسيدند. یما پيشاپيش آمد و به من گفت: و سر و

 !"پدر و مادرم"

دوباره ، دندبه سویم دیآمدند و با مکث  نزدیک دوبه سالم شان از جا برخاستم. هر

 شنيدم:می آهسته بسيار هرچند را وشنيدشانشدند. گفت دور

ره آبرومندانه  او رفتيم وخواستگاری می شد...ی طو نمیاِ س، كاش دخترك زیبایی"

 "آوردیم.به خانه می

  "خو دگه... تقدیر كار خوده كده." ـ

 "... كمر خوده شخ كنيم. چاره نيس ،هر چه زودتر به فكر كارا شویم" ـ

ه هم خبر كنيم ... با چند تا كالن و مو سفيد .از همه مال بياریم  که نكاح شوناولتر  ـ

 "... شهمردم ده هم اگه مشوره شوه خوب می
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سه تن به خانه -كامالً تاریك نشده بود كه دو درخشيد. هوایی میدر افق مغرب ستاره

یما چادر بزرگ سفيدی را كه عالوه بر سر  ۀها چند مرِد موسفيد. نندنبال آنآمدند و به 

سرم انداخت. یما آمد و آمدِن مردان به  يش ازپ ،بودمتی از رویم را نيز پوشاندهقس

گوشی كردند. مال شروع كرد پُس و زیر . مال و موسفيدان با پدر یما پُسنزدیكم نشست

 . گلویم خشکی کرد و نامم را شکسته به زبان آوردم. مال تکرار کرد:پرسش به

 "افروز؟گل"

 گفتم: 

 "بلی!"

 مال:

 "بنِت؟"

 !"جمشيد" ـ

 مال:

 "جمشيد خان"

 رو به یما:

 رِ بدِل مه ر دیگری ندارد درنسب دخت که به این نام و افروز بنِت جمشيد خان راگل"

 "ای؟به زنی  خواسته بودی و قبولش کرده شرعی

 کرد: یما سه بار تکرار

 ."امخواسته بودم و قبولش کرده"

 یما:ۀ انگشت به سوی به من کرد و با اشار مال رو

عی خواسته به نکاح شر ا فرزنِد دارا را به حيِث شوهرجواِن حاضر و آماده، یم"

  "ای؟بودی و قبولش کرده

 کرد. آیاتی را به جاری سه بار گفت به زبانمیی که خودش میگونهبعد جمله را به  

 یما گفت: به پدرِ  دعای طوالنی رو از پس خواند و صدای بلند
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 "مبارک باشه!"

ده چند موسفيِد دهک ۀحلق یما از جایش برخاست، درسرما پاشيدند. پدر  مشتی نقل بر 

 نشست. از ميان صداهایی که در اتاق پيچيده بود، صدای پدر یما بلندترشد:

مگم . ما خبرنداره ۀانكسی از آمدن دختر به خ جدل جلوگيری شوه. باید از جنگ و"

 ش باشه.رسيدِن درد به فکِرعالج خوب اس که آدم پيش از مانه.گپ هميشه پنهان نمی

ه همه یی كدختر. مه حاضر اســــتم به فيصله ۀبه دهــكد دنوچند تا موســـــــفيد بر فردا

 "بپذیرن، تن بتم.

 گرفت.   گریبان مرا می ،جنگ هرزخمی از دانستم که طعنه و دشنامِ می

 ،ا به اتاق دیگری برد، اتاقی کوچکشب که پُخته ترشد، مهمانان رفتند. مادر یما مر

 در را بست. هردوو مادرش دستی به سِر یما کشيد و آراسته. یما هم داخل اتاق شد ولی 

 خاموش.  ،نشستيم روی بستر

 ۀِم دهکددبينی واکنِش مرکردم که صدای گنگ و مبهِم ترسی لبم را بسته. پيشمیحس

 آسانی نبود. ما کارِ 

بود، بودنش مطمئن ندر و پنجره را که گویی از بسته  یما از جایش برخاست. دستگيرِ  

 با دست فشاری داد و پرسيد:

 "چراغه ُگل کنم؟"

  "ُگلش کو!"ـ 

 ۀگوشم به زمزم بيخِ های یما در فسیافتم. صدای ن ترخود را را حت در تاریكی

 ماند.ناآشنایی می

 گفت: 

  "ش ِب آمدن یادت اس؟"

 ندادم. پاسخی

 کرد. وقتی گفت:قصه ينه به بينههای آن شب را بهيجان یما
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  ..." بود كه از سر پل بيفتینماندهگرفتم چيزی اگه دستته نمی"

گفت چه را كه یما میآن ۀشدند. همشِن آن شب درذهنم زندهتصویرهای پراکنده و نارو

 زدِن یما برایم روشن نبود. هنوزمرِز مياِن شوخی و جدی حرف آوردم.به یاد نمی

ام افتاده ام و به سوی رودخانه به راهیما دوباره برگشته ۀنگویا آن شب من ازعقب خا

 .استباخود آورده باز و یما با التماِس زیادی مرا

 کرده ویما سری به اتاق زد. پنداشتم که چيزی را گم ۀصبح پيش ازنوشيدن چای، نن 

یافت. رابود. دستمال دادهكه شب گذشته به دستِ من  هم دستمال سپيدی را جوید. شایدمی

برد. یما نگاهِ معنا داری كرد، نگاهی  رضایتمندانه و گذرا دید. آن راهای سرخ آن به لكه

 آميخته با تعجب.

ر تبيگاه برگشتند. درست پيش ،یما به دهكده ما رفته بودند ۀمردانی كه ازسوی خانواد

 هاییافسانهشبِح  خورند و از ترسِ های ده به چشم نمیازلحظاتی که دختران در کوچه

 جرأِت دیدِن پشِت پنجره های تاریک را هم ندارند.  ،اندکه شنيده

خيرعروسی ره ا بهفرد" كه به یما گفتخانه آمد. باآن ،پدر یما پس از دیدِن مردان

ِح خشک و خالی دهاِن شه به نکامردم ده انتظارهایی دارن که نمی، گيریمجشن می

 سيمایش افسرده بود. "شانه ببندیم

 درنگ پرسيد:یما بی 

 "ها چه گفتن؟آن"

 پدرش گفت:

افروز به ده باال رفته افروز وقتی خبر شدن كه گلچيِز به خصوصی نی، نزدیكان گل"

دان و مر رک کنن.ان که مجلسه تخواستهبا تهدید و تندی می ان وبلندشده یکباره از جا

نيم هم بشيان که اول باید باماندهها فهآنو بردباری به  مندیبا حوصله ما ۀبزرگان قری

انده خيل معروس هایی كهبين دوطرف بگو مگو بر سر پيشنهادها و شرط گپ بزنيم. و

ِل یی جزقبوجلوگيری از خونریزی وجنگ،چاره باال برِ موسفيداِن ده بوده، درگرفته.

 ."شرطای شان نداشته ان
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 یما گفت:

 "چه شرطا؟"

 ما گفت:پدرش از جا بلند شد و رو به  ی

 !"ی بگيریمدِم نقد خوبس که بِر فردا آماده گ ،ی گپا بگذریماِ  از"

انی . برای کساسترفتنم خبری بدتر ازمردن ونبودنم بوده حتماً به مردم ده شنگری  

که من هم مثل او برای همه در  داندمادرم تازه می مگر ،نيست ها باورکردنیافسانههم 

 ...  م مرده امدهکدۀ پدری

ش، از دوستانش های شـــــــــب اززنده گیتركردم. یما تا نيمه ،یی را كه یما آوردخينه

 هایی كرد. تصورکردم که در کودکی باری با اوش قصهاز خانواده دركابل و

یی ِر سينما شيِریخ فروشیهای بلند. کناِر دکاج روی سينما بایی روبهام. خانهسرخورده

 جا برده بود.درم من و قباد را آنیک روِزعيد پ بود که

مالی آن را با دست قلبی در كِف دستِ چپم گذاشت و ۀبه گون پيش از خواب، یما خينه را 

 بست.

دند. لی قلعه آوریمرد اسپ سفيدی را به حو آفتاب به قلعه نرسيده بود كه دو ،صبحدم

كردند، چيزی های گل، مردانی را كه اسپ را زین مییما از راهرو ميان ُكرت پدر

پدر یما  ۀپرست را به شانهای آفتابگل سرِ  گفت. وزِش آرام شمالك صبحگاهی

  سياهِ كرد. دودِ كوفت. پدِر یما گوسپندانی را كه برای كشتن خریده بود از قلعه برونمی

 برد. را، باد ازسِر دیوارقلعه با خود می هادیگدان

د، هایی آوردنکنان خينه را با هدیه و پوشاكیزنان و شادخينه که نزدیكاِن شاه ُدهلشبِ 

 نورِ " م را نبيند و به اصطالح خود شانتا كسی روی ،راهم بر سرم انداختندشالی 

 .د"عروسه نبرن

ناختمش وبار اول شکه درست نمی – نزدیکاِن شاه، زِن جوانی با رسيدِن خانواده و 

 نزدیکم شد. گفت: – دیدمشبود که می

 "بگی! دستته باال"
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را  بست و مشتم بعد با تعجب دید که دسِت چپم خينه دارد. انگشتاِن دسِت راستم را 

 باالی سرم برد و گفت:

 "بانش! طوهمی"

کند، به کمک همان زِن جوان مشتم را  تا خواست مشتم را باز ،زِن ميان سالی آمد

 در م راگرفت و انگشتانگشتِر طالیی را آورد. دستم را  بسته و بلند نگهداشتم. مادِر یما

یی خواست مشتم را بازکند، خينهآن زِن ميان سالی که می فروبرد. پس از انگشترۀ حلق

ها در ميان صدای دف ودایره، جوان تقسيم کرد. آن را که دردست داشت به هفت دخترِ 

کفزنان آوازهای مسِت جمعی  هفت نقطه روی کِف دستم گذاشتند. زنان پایکوبان و

 خواندند:

 حنا بيارید 

 بر دستش گذارید

 ... 

قلعه و زیر درختان به چشم  های کناِر دیوارِ باننيمروز، مهمانان درسایه پس از

 خوردند.می

رمِق آفتاِب مغرب به روی ننه که تازه در را گشود، افتاد. موِج صدای زنان بی نورِ 

سفيدی را به من داد که باال یکباره فضای اتاق را پرکرد.  ننه پوشاك و كودكاِن ده

 هم لباس سفيدی به تن كرده بود. بپوشم. یما

بود، تفنگ ها به صدا درآمدند. ك که خانه را به لرزه آوردهسدر ميان صدای مست قر 

 ما؟ ۀدهکد های مردانِ لرزید. آتِش تفنگشد. دلم میازجاپریدم. نفسم به شماره 

های لرزانم محکم گرفتم. هایش را با دستجستم و دست جا از ،شد یما که داخِل اتاق 

 وارخطایی وعجله پرسيد: با

 "چرا رنگت پریده؟ ،چه گپ شده"

 لکنِت زبان گفتم: با

 "صدای تفنگا! ... صدای تفنگا"
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خوردم که یما دستم را گرفت و پشِت پنجره هرصدای آتِش تفنگی تکان می از هنوز

افتاد که چرخان و رقصان، گاه به هوا و مردانی  ۀزد. چشمم به دایرپرده را پسبردم. 

کردند. درمياِن مرداِن تفنگباز، پيرمردی باتفنگِ گاهی هم درمرکِزحلقه رقص، آتش می

 یما برد.حال می رقصيد که آدم مرزهای زمان را از یاد می و ش چنان با شورقدیمی

 لبخندی زد و گفت:

 !"اس مه بُُرم که ميگن شكرریز"

 زدِر قلعه برون شد.اسپی ا یما سوارِ  

جا عروس را از ميان مردِم آن از و رودعروس می ۀمعموالً شاه سواِراسپی خان 

 آورد. می خود ها باباغها و كوچهشکرریزاِن كوچه

 برگشت.، شان داشتم به شادی کودکاِن دهِ یما ازگردِش کوتاهی که شایده

هایم را زن دست به دنبالش، آمدند. دو رش با چند مرد و زنشاه پيشاپيش، پدر و ماد

 پاته دو آهسفت. هرگر ایستادم. یما دسِت راستم را یما كنار شدم. در بلند گرفتند. ازجا

 همنوا با صدای بلنِد آواز خوان: ،پيش گذاشتيم

 آهستا برو

 ماِه مان آهستا برو 

 آهستا برو 

 شاِه زنان آهستا برو

 زیبددر دامن شب گل سبد می

 زیبدوصال تا ابد میپيمان 

 آهسته برو كه راه دور است بسی 

 زیبدیاین جوره كه آهسته رود م

ا همه به ماز دیگران نشستيم.  بلندترن. جایی از مهما اتاق بزرگِ پُر زدیم درگام می

 بود. گرفته را فضا مردم با ساز و آواز ۀبودند. همهمچشم دوخته

هم زنانی دستم را گرفتند که از جا بلند ز با همه، نگاهِ  برابر پس ازنشستِن طوالنی در 

 بودم که زنی صدا زد:شوم. قد راست نکرده
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  "اول شاه!"

 باشم.گویی ازفرماِن فرمانروایی سرپيچيده حِس ترسی ميخکوبم کرد. تو 

 "ایستاده شوه! شاه" -

 "چرا نشسته؟ عروس -

ی نزدیک من. کس ایستاد، بعدشاه میباید اول  طام. فقدانستم چرا نشستهشاه ایستاد. نمی 

 به سوی خود بلند دست گرفت و دو شاه شد. چيزی درگوشش گفت. یما دستانم را با

 کرد.

 ... آمد و دستم را گرفت شبحی از زیِر درخت بيد به نظرم تاریکی آمد.

 گوشم گفت: در یما آهسته 

 "بریم! افروزگل"

رفتن درخواب، از مياِن مردم گذشتم. رسيدیم  مثِل طوِل راِه آمدن تا ده باال، مثِل راه

خواند، آن بودیم. صدای آواز خوان که آهنگِ شمالی می به اتاقی كه شِب پيش در

 رسيد:هنوزهم به گوش می

 دوتا آهوازین صحراگذشتند

 غمين، خاموش، بی پروا گذشتند

 ازین صحرای بی حاصل دوآهو

 کنارهم ولی تنها گذشـــــتند

 یما پنجره را بست. 

 صدایی نشنيدم.  دیگر 

هنگامی چشم بازكردم كه هوا روشن شده بود. با چشمان نيمه بسته روی بستر دراز 

 شد. كشيده بودم که یما دستی به موهایم كشيد و ازاتاق برون

 رفتند. مادِر یما دوباره شهر و پدر
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 .گفتمی بارباراِن خاصِ خودش از بودِن یما در ده با زب ش رامادركالِن یما خوشحالی 

 کرد.می ش كاربيگاه در زمين و باِغ پدری ازپگاه تا مخصوصاً روزهایی که یما

 داد. می ننه راهم عادی جلوه ۀگی، رفتاِر گاه غـيِر صـــميميانزنده کردنم باعادت 

نزدیك  شد. آمد وكله ننه نمایان و خندیدم که سرهای طنزآميز یما میبه گپ یك روز

 شنيد. ازمی هایش رادقت گپ آورد. یما با هرکس سخنی به ميانو هرجا  ما نشست. از

 رو به یما گفت: نکاح و عروسی گفت و یکباره چهره غمينی به خود گرفت و

 "فامی که همو روز به چی جنگ نشد؟می"

 یما گفت:

 "نی!"

 کند، ماليده گفت:یی که اشکی را پاک میهایش را به گونهچشم 

ه تُره دید فاميدم که خنده کنم یا گریه.مین، شده بودروز بِر مه خوشی و غم گد  همو"

 "شد.آمه دنيا سرم ش ومیت که یادم میمگم زین ،شدمخوش می

 یما گفت:

 "ننه جان مه درست مقصدته نفاميدم!"

خداکنه که خواهرکت زینت هم  سفيداسریش ۀفيصل مقصدم از کدام گِپ نو نيس. -

 "راضی شوه.

 "به چی راضی شوه؟ زینت!" -

  "همو روز همی گپه فيصله کدند!ز، افروبه بچی کاکای گل" -

یما با هردودست رویش  ،ننه می خواست گپش را ادامه بدهد یما كامالً دگرگون شد.

 تلِخ یما نشکست. یماگفت: کرد. سکوتِ راپوشاند.ِ ننه لحنش را عوض

 "دقه مره به حال خودم بان!یک"

گی بيچاره کرد. چنان از سرِ  شد. یما دستانش را از رخش پساز اتاق برون ننه

 کرد که دلم به لرزه آمد. باصدای دردآلودی پرسيد:نگاهی
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 "بچی كاكایت چه نام داره؟"

 گفتم:

 !"كاووس"

 برخاست و گفت:نام را دوباره تكرار كرد. از جا 

 "لِب رود. ۀم تا باغچرُ می یكبار"

دیگری  شوند، یا به جایی و چيزِ محومی، شوندِب رود، گویی صداها گم میل 

اند، ش ناله شدهكه در دو كناره رود تمامی صداهایی را که کردمپيوندند. تصورمیمی

 زند. فریاد می
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های سالکرد. ازخواهرش یاد می از بود. باربارگرفته زینت ذهِن یما را حضورِ  

 ش:خنده ش، ازلبان هميشه پركودكی

 "چيزی گم شده...، گفتی چيزی کم اسمی ،خندیدما روزی كه زینت نمی ۀدر خان"

 گفتمش: ،زینت یادکرد یک روز که زیاد از

  !"شنزدیک ببينی بری از شه یکبارمی"

 گی پذیرفت. به ساده زود و گپم را بسيار 

 سخناِن ننه را به دقت گوش کرد: ،پيش از رفتن

 !"باال نریاز راِه پِل ده"

دیدند. مرغبانگ، هنوز خواب بودم که مردم دِه ما دیگر یما را به چشِم دشمن می 

 صدای یما:

 "مه می روم!"

 شدند.ر بروند از ننه یکجا بيدارشدم. یما نزدیک آمد. به دنبالش تا دِرقلعه رفتم. با
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 "خداحافظ!" -

 !"خداحافظ" -

 گفت:ناجوری همراه شد. ننه می روزهای تنهایی با دل بدی، سردردی و 

 !"ی درداره دارهاِ طفل که پيدا شوه ، چيِز عجيبی نيس"

 گفت:ماهی که از رفتِن یما گذشت، ننه می 

  "كد! مچم چرا دیر"

شدم . گاه دلتنگ میاسترافراگرفتهو دیواِر  مفهومی درکردم که نوعی بیتصورمی 

 اشتها و دلزده.آمد. عصبی،  بیگریستم. گاه ازهمه چيز بدم میو می

 بود:یی را آورد كه در آن یما نوشتهیک روز ننه نامه 

 "... آیمبه زودی می"

دوختم. راِه باریِک کناِر مزرعه، نيمی سوی رود چشم میپنجره به آن از روزها

یی خانه باغ را دیگرِ  ۀنيم جا باهم بنشينيم. جلومادرم دوست داشت آنازباغی که 

 کرد. پشتِ باغ راِه رفت وآمد را از رود جدا می جا که دیوارِ تا آن ،رفتيمبود. میگرفته

 به عکِس سياه وسفيدی یک روز درهمو پشِت دیوارنشستيم. یوار، جانِب رودخانه مید

 بود.آورده ودکه مادرم آن را با خ دوختمچشم

 گفتم: 

 !"عکاس چشم دوخته انهمه بسيار جدی و بی لبخند به "

 گفت:

ش به آدم سه پای هقوار پایه ر  آورد کهمردی یک سه ایستادیم. به پهلو مه پهلو"ه

 "... سِرآدم از ترسرش کالن. ماندمی

 خندیدم. مادرم هم خندید. 

دیدیم. مردی که پسرش می عکاسی راۀ گفت، همه بار اول بود که کمرمیآن روز 

با خود آورده بود که  شهرکی در ختِم دره عکاسی را بود ازرفته ،رفتخارج می
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خویش و  باشد و هرگزداشته ها را با خودتا پسرش آن ،های یادگاری بگيردعکس

 گرفتنِ  ا که ازهمه ر قدر پيش و پس بردعکاس آن گفت،می اقاربِش را از یاد نبرد.

، زنيدپلک ن، کردیمهمه به دستش نگاه می ،کرددستش را بلند میکرد. پشيماِن ما  عکس

ه. صندوقچ برد درونِ آستيِن سياهی می از دستش را داد.پيهم دستورمی. نخورید تکان

گفت، یک روز پدرت عکس را می .که عکسی از آب برون شد تا ،ماندیم همه انتظار

را معرفی کردم  هایک چهرهیکبودم، یافت. با انگشت دهیی که درتنم آورازجيبِ باالتنه

.. . 

ازجا  ،شدنمایان مادرم در سيمای آن روز پس ازین سخنان وقتی ناراحتی و غمی

 کرد به گفتِن چيزهای دیگری:خاست. شروعبر

گی چی به فامه زندهخوبس که آدم نمی گذره.می، رهی روز هم میاِ  ،روزا رفت او"

 .آینده خيال اس خيال. مگم هميش همرای ماس ،گذشته اگرچه که رفته آره.میسرش 

  "... بيننشانه میميگن آدمای خوشبخت فقط پيِش پای

 ازبودم. چاشِت روز بود که ننه یدهاز پنجره ند را جز آمدن به قلعه، برون در روزِ  از

واستم بعد خ ،مشکل بستما ببند. اول در را به به من گفت که در ر قلعه برون رفت. رو

برون شنيدم. باز می كردم كه صدایی از را ببينم كه پشِت دِر چه چشم اندازی دارد. در

 صدای یما بلند شد:گذشتم. از پشِت در دور شدم.  آناز خيِر باز كردِن 

 !"واز كو دره ؟کيستی"

ی که تا یدلتنگیه هم عليك و پرسانی بارا ُگشودم. پيش از سالم به سرعت رفتم و در 

 م گرفت. یما با جدیت گفت:خنده ،آن لحظه داشتم

 "س؟چه خنده"

 شد. ش بازعلِت خندیدنم را که فهميد، چيِن پيشانی

خواستند به زودی زینت بی خبری زینت از سر نوشتش و این که پدر و مادرش نمی

 نجامد.ادانست به چه میرا بداند، برای یما درِدسری بود که نمی همه چيز
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كه  رفت. خيره به پوشاكیمی شده نگاهش به من کنجاوتر ،کردکه قصه میدرحالی 

آن گونه که گویی  چيزهایی را  ،شادی به خود گرفت ۀمی كرد، چهرتنم تنگی رب

 به افکاِر دیگری روآورد. روبه ننه گفت: کند وخواهد فراموشمی

 "ره!گل افروز هم روز به روز چاق شده می"

 گفت: ننه

 !"چند ماِه دگه هم صبر كار اس که الغر شوه"

 خندیدند.

 بود.یما بازهم مشغوِل آبادی قسمتی از باِغ شد که سيل چند سال پيش ویرانش کرده

چاشتگاهی ننه یما را در قلعه نيافتم. غذایی را که آماده کرده بودم، خودم گرفتم و  

سوی رود افتاد. کودکانی ما آن ۀبه خان رودخانه که رسيدم، چشمم بردم. نزدیک باغِ کنار

کردند. زنی از کناِر کرد، بازی میدرمسير راهی که جاده را به دهکده وصل می

تن داشت، درچند قدمی  رنگِ روشنی بهنيلی ۀزِن دیگری که جام کودکان گذشت و با

نشستند روی  و آمدند سوی جوی باغِ آسيا یی هردوما ایستاد. پس از لحظه ۀخان ۀدرواز

مزدکاری روی  دیدم که با مردِ  را نشستيم. یماجا میسنگی که بارها من و مادرم آن

دیوار باغ همکاری دارد. چشمش به من افتاد. روی دیواِرسنگِی تازه بلندشده ایستاد و 

 شد: کردم که یکی از آن دو زن مادرم است. صدای یما بلندداد. حسدستی تکان

 "افروز!گل"

اند. زنی که پشت به سوی رود به من چشم دوختهردم که آن دو زن از آنتصور ک

ماند. نگش به مادرم میتيره ر ۀجام ،بودرا گشتانده باال نشسته بود و تازه رویشسوی ده

بلندی به  غذا دردستم از ۀکشيد. دیگچمی سوقد و الغراندام. حسی مرا به آنزنی ميانه

د. شدن شنيدم. آن دو زن از جا بلند را باز ی رسای یماشدم که صداسوی رود پایين می

گ از يد. دیخش. پایم لنددش هایم تندتر. گاماستکردم که مادرم آن سوی رود ایستادهحس

 رد. گفت:بلندم ک ،ندشوم که یما رسيد. دستم را گرفتخواستم از جا بلدستم افتاد. دوباره 

 "بریم خانه!"
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 گفت:کنم. مینگاه را نگذاشت که باری هم پشِت سرم 

 !"جه بودن رفتنزنائی که اون ... کسی نيس"
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را برای مداوا آورد. پس های شب ننه زنی نيمه ،بلند كرد درد صدایم را شبی كه فشار

 . تنم به یخی می مانداز یک هفته کم خوابی و بی خوابی، تماِم بدنم سيخ می زد از درد

روشنی صبح عذاب کشيدم. آفتاب سرزده بود که در  کرد. تاچکه آبش میچکه که درد

 – حالت نيمه با هوشی نوعی سبکی و آرامشی حس کردم، همراه با شنيدِن صدایی

را بلند  م رها کرد. با همه ناتوانی خودکی. زِن قابله کودک را روی سينهصدای کود

هایی شد و دوباره بسته. چشمختی بازمیهای کوچکی افتاد که به سکردم. چشمم به چشم

 که گویی رنگش را از چشمان من گرفته بود.

 از ،سوی دیواِر بلندیشنيدم از آنانگار صدایی می !"ببين چشمایش به رود می مانه"

 ام.هایم را درآغوش گرفتهکردم که کودکیآن دورهای دور. حس

 گفت:د. ننه میگریـه و ناآرامی مهرافزون خوابم را ربو هاشب 

 "شكر كه صدای كودكی ازی خانه بلندشد."

 گفت:می ،عدها که ناآرامی مهرافزون کم نشدب

 "باشه.تنها ناآرام می طفلِ "
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م ذکر و رفت. چون سایه به دنبالش بودم. فکرمیشده ترمهرافزون بزرگ و بزرگ

داالن نيفتد. تا  هایترسيدم که از زینهرفت، میمهرافزون بود. از روزی که به پا می

هراسم  انگار است،های داالن رساندهدیدم که خودش را به زینهزدم میهم میچشم به

 دانست.را می

پریدم.  جا شبی خواب بودم. بيدار شدم که مهرافزون در کنارم نيست. یکباره از 

 صهصدای خنده آمد. رفتم دیدم که یما مهرافزون را روی شکمش خوابانده و برایش ق

بود. پدرش به خواب رفته ۀمهرافزون سرش روی سين چينی. بزکِ  ۀقص کند،یم

را که سرمی کرد به  بود. یما عادت داشت، قصه ییدانم تا کجای قصه را شنيدهنمی

 نيست. می کرد مهرافزون بيدارحتا وقتی هم که حس ،پایان برساند

است ازقصه و  ما پرهای که کودکیباآن ،شنيدمرا بار اول می بزک چينی ۀقص 

ها می چرخيدند. نزِد مادرم همه چيز، ازبخت های مادرم همه ِگرد ستارهافسانه. قصه

وقتی  ،مبوددیده. بارها ندداشت هاگی نسبتی به ستارهتا مرگ وزنده ،و بدبختی گرفته

کرد به دعا. گویا همزمان می مادرم دست بلند ،شدنورش گم می افتاد ویی میستاره

یافتم که  با ستاره ها های مادرم زنانی را میشد. در قصهتِن کسی جدامی حی هم ازرو

هم داشت.  هایش باوریگانه همدم شان بود. مادرم به قصه هاکردند و ستارهدل می درد

 :گفتاو می

 ."استیی خوابيدهفرمانروای این دره فرزند زنی بوده که شبی با ستاره "اولين

بزک چينی که برای نجاِت  ۀجرأِت مادران – مثِل من –ظِر مادرم به ن شاید هم  

دهد، تا کودکانش را نجات ،رودکودکانش به مصاِف شير، پلنگ، روباه و گرگ می

 باشد.عجيب آمده

از جنگی  به زباِن نثر ،کردندهای جنگِ سهراب را میقصه هم وقتی هاخوانشهنامه 

 .نیز هم بابود و آندادهسپيد رخ دژِ  گفتند که در کنارِ می

پاسداِر آن  که دختری هم دادمرزی را نشان می ،با اشاره به سوییجانان  بابه 

آن زن گردآفرید نام  ،گفتمی . سپسبسيار دور نيست مرز م کهکرد. حس میاستهبود

 داشت:
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 هر دليرانه از ،مرزی بود گژدهم پهلواِن پيری که حکمراِن دژِ  گردآفرید دخترِ "

 – خواستپهلوان را به هماوردی مینجوانی که جها – ليرمردی به جنگ سهرابد

ناگهان اسپش پی  شدن، هماویزتاختن و سهراب  خشم بر با ، هنگامِ رود. گردآفریدمی

سرش دور. چشماِن درخشان و زلفاِن  از کالهخود و افتدشود. گردآفرید به زمين میمی

 بنِد سهراب می ب رد. گردآفرید با حيله و هوش ازپریشاِن گردآفرید دل و دین سهراب 

 ."رهدمی

 شنيدم.باری بود که حکایت دليری و جنگجویی زنی را می نخستين و واپسين
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گذشت زمان بود. مهرافزون پاسخ  بلند شدِن قامت مهرافزون برایم تصویری از  

 در – باشمبرادرک هم داشته که یک خواهرک یاکاش – کردآرزویی را که هميشه می

 یكی از آخرین روزهای خزانی دریافت. صدای پدرش راکه شنيد:

 !"سنامش مرواریآوردیم، برت یک خوارک "

 د.سانررا به مرواری  در را باز کرد و به عجله خود 

رهایش گی توانست به سادهافزون گدیگک و عروسکی بود که نمیمرواری برای مهر 

 تا ،بوسيدپاهایش را می ها وکشيد، دسترویش دست می و کند. در خواب هم به سر

 ۀکرد، شادِی دیدِن چهریمواشد. مرواری هم به مجردی که چشمکه بيدارمیآن

 خواندی. هایش میدر چشم مهرافزون را

 مرموزی کرد. چيزِ رمیتده را بيش گی درتنگناهای زنده بزرگ شدن دخترها، فکرِ  

 داشت. بازمی رفتن به شهر را از یما

 :زگفتمبودم، باکرده یک روز همان پرسشی را که باری از مادرم 

 "جه نمی ریم؟چرا ازین"
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 بود.خواست بدهد، نيافتهکه می یما پاسخی نداد. انگار هنوز پاسخی را

 

که برایم  زدندسرم دور می ِد مرواری، فکرهایی درهای پيش از تولآخرین ماه از 

رار های فروزنهآميختند که چون خياالتی می ها باسابقه نداشت. پس از زادنش آن فکر

 خواندندم. به آرامشی فرامی ،ناپذیرهای تحمللحظه قرارِ  و

 

کردند. مهرافزون بازی می بود. هردو صدای مهرافزون و مرواری از لب رود بلند 

انگشت  ابود، بپدرش آموخته ی را که ازهایها و کلمههای لِب رود حرفروی ریگ

خندیدند. سترد. هردو قاهقاه میرا می هاها و واژهنقش ،آمدنوشت. موِج آِب میمی

ست و جا سکوتی کوتاه، یما از از پس یکباره دوید. مهرافزون از باالی سنگ بزرِگ  ج 

ه آب را ب خودپایم لرزیدن گرفت. یما  صيقلی و لشمی لخشيد و به آب افتاد. دست و

انداخت. مهرافزون را كه نزدیك بود موج با خود ببرد به عمِق رودبار، ازآب كشيد. 

 كردش. بوسيد و دل آسا میو صورتش را می زد. یما سرمیمهرافزون از ترس  چيغ

مرواری را نتوانستم از  ترسی شد. مهرافزون و ۀهم برایم مای از آن روز به بعد رود

رود بازدارم. منع كردِن تأثيِر معکوسی یافت. هردو بيش از همه  رِ بازی کردن در كنا

 بودند.گرفتهبه بازی کردِن لِب رود عالقه ،جا

 

رچند ه ،کی همسن وسالش به فاِل نيک گرفتمآشنایی وهمگپِی مهرافزون را با دختر 

 بود. کرده این نزدیکی او را از مرواری دورتر

شد که مهرافزون دویده به سوی صدا قلعه بلند نمی هنوز صدای دخترک از پشِت درِ 

 تا برگشتِن مهرافزون. ،بودرفت. مرواری چشم به در میمی

 شان:کردند که گفتملی قلعه ِجزبازی مییمرواری در حو مهرافزون و 

 "بيایين که شام شده!"



81 

  

ش ایههيچ لبخندی ازکناِر نواسهیما وارد قلعه شد. بی شد. پدر قلعه بلند ِصدای در

از  یما پس بود. پدرِ  صدای خنده مرواری بلند مگر است،ندیده ها راگذشت. پنداشتم آن

شد که  ترم وقتی بيشقيماً به اطاق ننه رفت. پریشانیمن، مست با عليِک مختصرسالم

ون ننه چ ۀگری ۀسوخت. صدای آهستننه می شب از نيمه گذشت، یما نيامد. چراغِ اتاقکِ 

درِز  پيوست. ازها میبه صدای چرچرک ،تاریکی و خاموشی قلعه تلخی در ۀزمزم

ِت تا پش ،خاموش و گرفته. یما که انگار آمدنم را ،یما به چشمم خورد نيمرِخ پدرِ  ،هپرد

 گفت: و در برآمد. نزدیکم شد از ،ارسی حس کرده باشد

و نشدی تو"  ؟"به چی خ 

 "؟گریهمی ننه چرا ... هيچ" -

و تو برو" -  !"زنمگپ می، آیممه می بازشو  خ 

 نمای یما در روشنی . نگاه وگویدمی تواند چيزی را بگوید که سيمایینمی گاه سخن

نگشت. دم برتا سپيده ،کمرنگِ پشِت ارسی، حکایِت تلخی داشت. برگشتم به اتاق. یما

 پسر از دِر قلعه برون شدند. و دم، دیدم که پدرسپيده

یب برخورِد سرِد آمدن و یی ازرفتِن پدرش گفت. هنوز ِگله از ساعتی بعد، یما آمد و 

 گفت: ،زبانم بود که گویی حرفم را شنيد رزی رفتِن پدرش در خبر

 !"جه آمده... پدرم فکرکده بود که زینت این نيس گزار جای گله و"

 "زینت؟ " -

 چاي چپه شد. یما گفت: ۀدستم به پياله خورد و پيال

 "زینت!بلی "

مهرافزون و  ۀهای روزانبازی ش ازکمگپی دوامداِر یما و دوری و خاموشی از 

 شد.به خوبی درک می ،کشيدرنجی را که او می ،مرواری

 بودش:جا گفتهآن بود. درتا پُِل پایين بدرقه کرده ،یما پدرش را

 "کنيم.انشاءهللا پيدایش می، آیممه هم می"
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 :استگفته زده،كه اشكی در چشمانش دورمیپدرش درحالی

 ."دگه زنده و مردیش برم یكيس"
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 زِن سبز چشمی که لباس گلداری چونیما آمد. به دنبالش  ،لی خانه نشسته بودمیدرحو

 سر. زناِن دهکده به تن داشت و دستماِل گِل سيبی بر دیگر

 ۀی در بارکتاب که تاسبودم. یما گفته بود، او آمدهزنی انگليسی چيزهایی شنيده ۀدربار 

 گِی مردم این دره بنویسد.زنده

 ۀهجل نشست. اگرلباس محلی به تنش می ،که سيمای بازی داشت و قامتی بلندزن  

 ست خارجی.کردی که زنیباور نمی ،شنيدیارسی را از زبانش نمیپ ۀشکست

 کرد وقتی خودش را به من معرفیدانست. گرفت. نامم را می اُنسزود با من 

گویند. می" علی ضابط"را  بودم که مردم اوخندیدم. از زبان یما شنيده ،"اليزابت"

 به خنده گفت: .افسری است ۀت که ضابط نخستين رتبدانساليزابت می

  "کشم.ا نمیاین تفاوت که مه کسی ربا ، هم کم از یک افسر جنگی  نيستممه "

گذشته یاد کردم، زود فهميد که از کدام  زد. وقتی ازاز ما حرف می آزاد و رهاتر 

تردید ازچند خانواده یاد کرد، تصویری از زِن  دهکده هستم. نشانی خانه را که گفتم، با

 گفتم: ،جانان داد بابه

 "نزدیک شدی. حاال"
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 را دیدم پسرِ  کرد. روزی که اوگی میکمی باالتر از جوی آسيا، زنی زنده ،گفت

 بود. گفتم: جوانی هم با او

 "قباد!"

 گفت:

 ."نامش یادم نيس"

 گفتم: ،شمایلش که گفت شکل و از 

 "قباداس! همو"

ام در نتوانسته طوربگيرم. تعجب کرد که چه جلِو ریختن اشکم را نتوانستم  

 سال مادرم را ببينم. گفتمش:هایسال ،دهترین دهکنزدیک

 "یی از سرنوشتم اس.ی گوشهاِ "

 گفت: خنده تلخی کرد و  

 "می دانم."

به او گفتم.  – ر از هر کسیتکه نمی دانم چرا خودمانی –یی از دردهایم را بعد شمه 

 می گفت:ش قصه کرد. های کودکیاليزابت هم از سال

  م."ازهم فاصله داری قدرنمی دانم چرا ما آدما این"

کرد که دید چندین بار از قباد یاد کردم و بارها از مادرم. م را وقتی خوب درکدلتنگی

قباد را  ۀزد. چهرحرف نمی دانم. مادرت زیادها چيزهای زیادی نمیراجع به آن ،گفت

 آورد.هم درست به یاد نمی

ا هآن بودند، دیگربرایش گفته ،بودهرفته ما ۀدومی که به دهکد من بار آشنایی با پس از

 اند شهر.رفته

 اولين دیدار، او داشت. پس از یما، اليزابت استعداِد خاِص درِک دیگران را ۀبه گفت

گی و مردم برایم زنده هایش ازگفت. برداشتمالقاتش با مردم برایم می آمد. از بارها



85 

  

 بسيارعادی را که بارها دیده وبودم که بياید. چيزهای جالب بود. انتظارش می

 گفت:شنيدم. میزباِن اليزابت به رنگِ دیگری می بودم، ازشنيده

 "قلعه بزنم.خواهه سری هم به دلم می ،رمهرجا که می"

ش بياید. بود که روزی به خانهگذاشته بود و قراراليزابت یما را در یک عروسی دیده 

 گفت:آمد. میمی وجد حوصله و مهربانی مردم به یادآوریِ  از

 "دوستانه اس، ولی ميان خوِد تان ... هارفتاِر شما با خارجی"

 آورد.         به زبان نمی کرد و کلماِت پایانی جمله را دیگرسکوت می  

 نوی بود. اليزابت برایم چيزِ  ۀبيباکان و های بلندخنده 

 روز پرسيد:یک 

 "؟گنمی داراخان ۀبچرا  ده یما مردمِ  چرا"

 گفتمش:

 "گفتن!جمشيدخان می مره هم در دِه ما دخترِ "

 درنگی افزودم: پس از

 "!نامی ندارم جهاون مگم حاال"

 شد:کرد، لحنشن بسيارجدی میهایش یاد میکودکی اليزابت وقتی از

مادرم در یک سفِر تفریحی  ... امنکردهام حسرا به معنایی که شنيده من اصالً  پدر"

ن تریهفته را در یکی از قدیم ها دو. آنبودهمردی که بعدها نامشه فهميدم، همبسترشدبا 

ی خانهمرد نشان ،روزی که سفِر تفریحی شان تمام شد روستاهای اسپانيا سپری کردند.

ای های مادرم برنامه مگر سی.وعده و وعيِد ترتيِب عرو ش را به مادرم داده بود با

. آن وقت که با مادرم به امریکا سفرکردم بودم  ه سالههميشه بی جواب ماندن. س

یی را که دانستم که مادرم درجستجوی چيزی و یا کسی اس. وقتی مادرم نشانینمی

بار به عمارت  یافت، از خوشی و شوق گریست. چند ،ها به آن نامه فرستاده بودسال

ازکرد و کاغِذ نشانی موسپيدی در را ب درآورد. مردِ  را به صدا کرد و زنگِ درنگاه
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که از  تیی اسمگر این دفتِر بنياِد خيریهت، دقيقن همين آدرس اس گفت: ،مادرم را دیده

 "است.سوی مردم تکساس تأسيس شده

 افزود:اليزابت می

مادرم  یک سال پس از آن گریست.مادرم در برگشت از تکساس سراسِر راه را می" 

ت در نام داش ایرانی بود، آشنا شد. مرد که مختار-که کارمنِد شرکتی انگليسی با مردی

بر  نخستين دعوای مادرم با مختار .کردگی مینشيِن لندن زندهخارجی ۀیک محل

صاحِب  درم در پایاِن ساِل اوِل ازدواجششد. ما ها آغازسِرشموليتم در مکتِب خارجی

یی ما به خانه تولِد داویدناميد و مادرم داوید. پيش از را داؤود می او پسری شد که مختار

وباش ما غير از اپارتماِن بود کرد، کوچ کردیم. درگی میمادرم در آن زنده که پيشتر

محمدی به عنوان خارجی درکودکستاِن محل  مختار همه انگليسی بودن. برادرم داوید

تهران کردن. برای پذیرفته نشد. شش ماه پس از آن مادرم و مختارمحمدی عزِم سفِر 

اش ی بودوباعيان نشينی که نخستين روزها ۀغيرمنتظره بود. درمحل و داوید سفر من

بار  م می خندیدند، دوست شدم. دوبعدها با کودکانی که به  لهجه ،برایم دلسرد کننده بود

 جنجال برانگيزبود که به جدایی انجاميد.  قدرآن غيبِت طوالنی مختار

که مرِد  اوید به دادگاه کشيد و سرانجام مختارسِر د بر مادرم از مختار جداشد. دعوا 

از مادرم گرفتن و به  روزی که داوید را سرشناس و متمولی بود، برنده اعالم شد.

زنده گی ما بود. داوید با چشمان اشکبار به ما  ترین روزمحمدی سپردن، تلخ مختار

خِم یک کشيد. وقتی داوید و پدرش در پدرش او را به سوی خودش می کرد ونگاه می

. تالِش مادرم برای دیدِن جا از هوش رفتمادرم جابه ،دوراهی از چشم ناپدید شدن

نه با یگا دیدار اما ،م دوبار سفرش را به تعویق انداختماند. مادر اوید بی ثمرۀ ددوبارِ 

 نشد. هرگز برایش ميسر پسرش

کردیم. میبه یادش گریه  و نشستيماطرات داوید با ما بود. روزها میدر لندن هم خ

با خود به تهران بردم، وقتی مادرم از زبان مردِم از آخرین باری که مادرم را  پس

ازچشمانِش جای اشک  ،هاس که به تهران برنگشته انسال محل شنيد که داوید و پدرش

روِز جشِن پایانی  گریست. درو نه می خندیدآن پس مادرم نه می یأس می بارید. از

ن انستم آخریخبرهای خوشی که می د و تقدیر های تحسين ویی را با نامهدانشگاه هدیه
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ها خانه اما خالی بود. سراغ مادرم را از همسایه ،آوردم خود با ،ندانتظارهای مادرم بود

ی  کسی مبوالنسساعتی پيش دیده که ا، دانست. فقط زنی گفتگرفتم. کسی چيزی نمی

 . استرا به شفاخانه بُرده

ه ندانستم چ هرگزو برای هميشه بسته در اتاقی یافتم با چشمانی  باالخره مادرم را

  "... اضطراری بوده ۀکردِن شمار که آخرین تالشش دایر استبرسرش آمده

  – پس از آن پایانی بود. ۀنقط از چشم اليزابت چکيد، انگار آن روز قطره اشکی که 

 فقط گفت: ،نکرداز گذشته  یادی دیگر – باریک به جز

 با یک مؤسسه خيریه همکاربودم.  مدتی هم در لندن ام وتأریخ خواندهشناسی و جامعه"

 "حِس گمشده و گنگی مرا به شرق کشاند.

 :گفتاليزابت می

دم. رکدردهایم را فراموش در سفِر اولی که به افغانستان داشتم، فشارهای روانی و"

ی را بسيار سادهگ. زندهخندیدنبرابِر بسی از مشکالت می ربا مردمی مواجه شدم که د

 "گرفت. که بایدن گرفتآن می تر از

 که اليزابت را دریک عروسی دیده بود، گفت: یما

دان با های مرزدنرا به شور آورد که در ميان کف یک آهنگِ شاِد محلی چنان او 

یی هم ر که ظاهراً مرد مذهبیخواست بنشيند، ملکميمی گرمی خاصی رقصيد. وقتی

خيل سد جنگی بيِن عروبا انگشِت ميانه دستی به پشِت اليزابت کشيد. نزدیک بو ،بود

 خورد جا د وردربگيرد. اليزابت جابه –که ملکميرهم ازنزدیکاِن شاه بود  –خيل و شاه

داد. او بالبخندی به روی همه  ملکمير گرفت و به ماجرا پایان ش عکسی ازبا کمره و

 گفت:

 !"این عکس را در کتابم چاپ می کنم"

هرباری که اورا  ،بودم را با اليزابت درک کردهنوعی همدلی ه نزدیکی ویما هم ک 

 کرد که سری به قلعه بزند.دید، خواهش میمی
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قصه  تصورم  از چيزهای دور کرد. گاه ازاليزابت صاف و ساده با آدم درِد دل می 

 کرد:می

مِع که شموليِت داوید را درج کسی بود ،مهربان و خوش برخورد آقای والتر، مردِ "

آن  ا دریی که مخانه یا مالِک اپارتمان و – زنش کرستينا، پذیرفتکودکاِن انگليسی می

گی هم داشت. کرستينا و سگش جداییعالوه برشوهر، س – بردیم نيز بودسرمیبه

. بودهمراهش می سگ  حتماً  ،بود یا نهمی می رفت، آقای والتر هرجا کهبودند.  ناپذیر

 ين بلند. نژادش را کسی نمیحدوِد پنجاه سانتی از زم های آویزان وسگی سفيد با گوش

هندی برسِر  گفتند، روزی با یک مردِ می گاندی. – نامش را همه می دانستند ،دانست

تا به دادگاه هم رسيده. به قوِل آقای والتر،  ناِم سگش بگومگویی داشته که دعوای شان

آقای والتر و  است.ش هرگز سخنی به لب نياوردهکرستينا در مورِد راِز نامگذاری

 ال باس نخستين روزِ  در گی کنند. آن دوبه مشکل توانستند سالی را باهم زنده کرستينا

 هم جداشدند. کرسمس ازهم عروسی کرده بودند و شبِ 

چه چيزی نبودیم. آن ما به فکِر کسی و ن،از تهرا بدوِن داوید برگشتنِ  روزهای تلخِ 

 ورتوجه ما د ۀاز دایر – جنسی دارد ۀسگش رابط نا باکرستي – گفتندها میکه همسایه

درز کرده بود، به  – دوست و همکاِر کرستينا – د. این موضوع که از زباِن اميليابو

 دهن همه افتاد.

های کودکی را دیدم که سرش سگ بود و تنش آدم. بعدها در یک مجله طبی عکس 

این زمانی بود که کرستينا به جرِم پرتاِب نوزاد و سگش از پنجره به برون، زندانی 

 "بود.

 خندید.مانده از حيرتم میاليزابت به دهاِن باز 

 دیدم. آرام وکرد، مییی که پل را از چشم پنهان میتا بلندیها، غروباليزابت را  

شد و به ش به سرعت دورمیهاپيِش قدمخورشيد از پيش زد. خِط روشنیِ میشمرده گام

 رفت.ها میسوی بلندی

. سرخی و خاکستری به هم ندشدمی ُگم هاها درآتِش افقو دیگدان تنور بلندِ های دود 

 شد.میسياهی چيره ،ندآميختمی
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ها ناِن عادت داشت که صبح گرما در داد.میا آتش درهزمستان، شام مادرم فقط در 

م . اگر خوابکردگرم میخاستن از خواب تنورش را دسترخوان بياورد. با بر گرم سرِ 

 کرد.می بيدارم اِن گرِم گندمبود، بوی نطوالنی می

 

 عد گریست. نمی دانم چه شنيدهزل زد. ب داردنبالهۀ یما دقایقی از دربچه به ستار ۀنن 

بود ش. هنگاِم بيدار شدن به یما گفتهیی رفت به بستِر خواببدوِن رد و بدِل کلمه که بود

های شمالی، مردم قيام است. در آن هنگامهم باری این ستاره را دیده بوده که در جوانی

 داردنبالهۀ ستار ۀشاهی چند شاه در یک زمان، دنبالاعالن پاد جنوبی و مشرقی را با

 دانستند.می

های عجيبی از گذشته به همدیگر مردِم ده هم، ترس از پاچاگردشی را با قصه 

 گفتند. می

 ۀزیست و اليزابت در خانبازار می ۀیی رفت که در محلسراغ زِن بيوهیما به  دوبار

 است،هو بسترش را بسته و رفت بار "علی ضابط" د. زن وقتی به یما گفته بود کهوبمیاو 

ه که او شدیا چيزمبهمی باعث کرد که اتفاقی افتاده وود. یما تصورمیبدهنکر یما باور

 .استکردهبی سر و صدا دره را ترک

 انتظار داشتم که روزی بازهم اليزابت را ببينم.  
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 ش و حواسش هم جای دیگری. پرسيدم:پریشان بود وهُ  ،یما از بازار که برگشت

 "چه شده؟"

. باز از در برون شد. آن روز رفت و آمِد مردم هم نفهميدم چيزی گفت که درست

رکس اند. هدیدم گرِد مال جمع شدهردم را میتر از روزهای دیگر بود. از پنجره مبيش

 .ندخوردبسيار جدی به چشم می هاتها و حرکداد. چهرهسر و دستی تکان می

 رفته بودم بازار.  ،شام یما آمد. گفت

نه، اسه چایخانه، دواخ-وایی، سبزی فروشی، خوراکه فروشی، دوچند قصابی، یک نان

یک  – را ندارندکه هردو گنجایش بيش از بيست تن  – ییدو رستوراِن و مهمانخانه

ی یک دندانساز ،های پایين ختم می شودشيبی دهکدهجایی که جاده به سوی سر. نجاری

، کجگردینخستين ، نرسيده به ر. جانِب باالیی بازاتوان یافترا می خانهو دو معاینه

راسِت دروازه  دانم موچِی پيری که در کنار. نمیگذردمی ليسه و مسجد از جلوِ  جاده

 نه.   است یادکانی داشت، هنوزهم زنده بازار سرِ  ،مسجد

ت به موچی گف یک روز پدرم دستم را گرفته رفتيم نزِد آن موچِی پير. پدرم آن روز

 یی دارد؟کند، چارهتنگی میهایم در پایم که بوت
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 کفشدوز خندیده گفت: 

 "آری!"

ها را گذاشت پشِت داد دست موچی. موچی کفش ها را از پایش کشيده وپدرم کفش 

تری را پيِش پای پدرم ماند. آن روز متوجه لرزِش اما بزرگ ،های کهنهسرش و کفش

 هایش را پس گرفت.  فشتاعلت خندیدنش. پدرم هم خندیده ک ،بودم های موچی پيرشانه

 یما گفت:

ان چایخانه عکس سياه و سفيدِ مردی را کوبيده بازار بسته اس. د  وسط بازار در دیوارِ "

 : کارل مارکس پيشوای کارگراِن جهاناستشدهکه زیرش نوشته

نگی نوشته خررفيد. باالی عکس با خِط درشت و سس ریشِ  و بزرگ، مو ِ با سر مردی

های ماشيِن سرمایه  نابود خواهيد ورنه زیرِ چرخ ،ن جهان متحد شوید: کارگرااستشده

 !"شد

گی چرِخ ریسنده آورد.ام، به یادم میگی دیدهیگانه چرخی را که در زنده ناِم چرخ، 

یستن ر پيوسته مشغولِ  نشست وکه روزها زیرِ درختِ توتِ کهنسالی می را صنوبر خاله

ش. مدیدنمی یی بيکارلحظه ،بوداز ناتوانی خم شدهکه پشتش نبود. باآمی و بافتن

که  کردمتصورمی د"شیکباره ُچپ وزِن زبانداری بود، مگم یکی " گفتاگرمادرم نمی

 صنوبر گنگ است.   خاله

سِر کنجکاوی و به  از یا ،شاید برای خرید ،آمِد یما به بازار ادامه یافت رفت و

 آوردِن اطالع و خبِرنو.دست

خيره به عکسی که در زیرش  ،بودبسته شدِن بازار پيرمردی را دیده از سروِز پ 

 نوشته شده بود: کارل مارکس

 بود:کاغِذ عکس و به صدای بلند گفته زیرِ  بود درپيرمرد، تياقش را فروبرده

بِ کالنه حی عکسِ قاضی صااِ  د،زدنما عکسِ اشرار و اوباشه به دیوار می ۀدر زمان"

 !"ال چسپاندینشرمس که در دیو
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بود. بعد دو مردی که مرد را از کندِن عکس منصرف کرده عذر و زاری مردم پير 

وری زدهپيکداری تمام بازار را د  پوش و کالهبا مرِد شيک ،داشتندظامی نپوشاِک نيمه

گی ش هم دستی به پارهبودند. یکینظری انداخته های خشمالود به همهند و با نگاهبود

 بود.عکس کشيده کاغذِ  قسمتی از

خشماگين مردان هيچ شباهتی به عکِس  هایهای تراشيده و چهرهریش ،گفتیما می

 دیوار نداشت. کوبيده شده بر

یما تا بيگاه خانه نيامد. شام  ،فرار داد از بازار روزی که صدای آتش تفنگ، مردم را 

 گرای ضِد شوروی درمارکسهای زانپارتيبا خود آورد که از سوی  یما اوراقی را

کارل مارکس یک فيلسوف  ،روز بود که هردوی ما فهميدیمبود. همانبازار پخش شده

 آلمانی است.  

تند گرف آمدند و با احترام عکس کارل مارکس را از دیوار مرِد تفنگدار یما گفت، چند

 و روی دیوار با رنگ نوشتند: مرگ بر سوسيال امپریاليزم

که  یی راهای مرِد شرقی چهرهرداِن مسلحی وارد بازار شدند. عکسدو ماه پس، م  

های مسجد، ليسه و چند دکان دیوار رب ،ی پاک تراشيده و لباِس غربی داشتهاریش

 قطب  عکس نوشته شده بود: سيد کوبيدند. زیر

سيدقطب طرفداران  و مخالف شوروی ازجنِگ شدیدی که ميان طرفداراِن مارکسِ  

روز دوام  شب و دو کرد. همزماِن جنگ که دومیهرکس به هرنوعی قصه ،درگرفت

 جا شدند.کوه جابه ۀبلندترین نقط عساکر شوروی در ،کرد

 ۀنپِس کهيیما رادیوی فل ،يده بودده پيچ ها و صدای چرخبال درروزی که غرِش تانک

 زارازه از باهایی که تریتگرفت. با ب و خاکش را کرد. گرداقچه پایينتپدرش را از 

 بود، صدای رادیو بلند شد:آورده

 ها، اشراف،اخوانی ،هژمونی چين، های محلیدرتبانی با سکتاریستافراطيوِن چپ "

خواهند در گی آمپریاليزم امریکا میدستهزمينداران و ارتجاِع منطقه به سرخوانين، 

که کشور  آن خبر ازیملی و دموکراتيک سد واقع گردند. ببرابر انقالِب برگشت ناپذیِر 
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زميد ر شوراها و نيروهای انترناسيوناليستی به کمک رفقای انقالبی تا پای جان خواهند

 ."و انقالب راهش را در دهات و روستاها بازخواهدکرد

تا ساعت دوازده  شد وصدا از رادیوی کابل  بود. رادیو از ساعت شش صبح آغاز می

 شب نشرات داشت. 

قلعه، رادیوهای مهماِت جنگی و اسلحه را در مهتاباز  باربری پُر تلفاِت انفجاِر یک

گفت. " نفر هشت"گفتند و رادیوکابل آن را به شموِل راننده  "د تننو"خارجی 

و  فتِن حقایقهم که در جستجوی یا افزود. یماخبری آدم میِ بودن خبرها، به بیمتفاوت

 شد.می کم از شنيدِن رادیو دلزدهکم ،بوداطالِعاِت تازه

لتی دو عساکرِ  ،مقاومتگران توسط بازار عمارت حکومتی و تصرف از یی پسهفته  

باال به سوی ِم رفتن از دهاشغال کردند. دو مردی را که هنگادوباره  و شوروی بازار را

ی بود که همه مردم ادزمادرش الِل یکی ،گرفتند – به جرِم تبليغاتِ ضِد انقالبی – بازار

 داشت برسرِ  که عادت ییهای خاص اوآشنایی داشتند. دیگرش دهقاِن سادهده به اشاره

ه  آن مرد صميمانکند. یک روز به یما هم که تسبيحی دردستش بوده و با  هرچيزی دعوا

 :بودگفته است،درِد دل می کرده

 "تسبيح بازیچه نيس!"

 های اطراِف بازارهای باالیی دره به دهکدهبخشمقاومتگران از  های دیگرِ دسته

يوستند، پباال ساختند. جوانانی که به مقاومت میده ۀقل در سنگر رسيدند. مقاومتگران دو

 خواندند:می مذهبی-های آزاد سرودهای ميهنيیهنگاِم عبور از دهکده

 رزم ماست حق

 یارماست حق

 در ستيِز ظلم

 کاِر ماست حق
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شد. یما ان دیدبانی میسوی عساکِرشوروی ومقاومتگر های رفت و آمِد مردم ازراه

همراِه شماری از زنان و کودکاِن فراری که دهکدهای شان بمباران شده  – ش راننه

های سنگ ۀها در سایکيلومتر پياده برد. آنراِه کناِر رودخانه حدود چهار  از – بود

 دولت نظارت رساندند که از خِط زیرِ به جایی می را بزرگِ لب لِب رودخانه خود

پناِه سنِگ  تا در ،بودها را مجبورکردههای جنگی آنگذشته باشند. دوبار دیدِن چرخبال

 ترس و خنکیِ  زنان از زنند. گریه و سرو صدای کودکان وهتبزرگی همه زیر آب غو

ه یی کپافشاری همه بود. ننه بابه سرعِت عمِل یما افزوده ،آِب سحرگاِه پيش ازطلوع

ا گذشتن ها ببود. آندهافتا نفس راه ازدرنيمه ،به رفتن داشت داردنباله ۀپس از دیدِن ستار

 آن پيشينه آشنایی داشت. ۀبودند که یما با رانندری رساندهباغی خود را به مسافرب از

آن  ها و پس ازافگنماهش نگذشته بود که صدای بدر راِه برگشت هنوز از باِغ سِر ر

تا صداها خاموش  ،دمان  د. سه ساعت دیگر در باغ میشنو  لرزی را میانفجارهای زمين

ه ب باریکی که رودخانه را راِه  باال درشوند. چاشتگاِه روز، نيم فرسنگ مانده به دهمی

بيند که با مردی را می زن وکودک، سه  دو ۀشدپارهجسِد پاره ،پيوستیی میدهکده

جانی با بارش کنارشان االغ نيمه ند. دربودیی سوراخ سوراخ شدههای خوشهبمهای چره

د که فراخوانتا کسی را به کمک  ،دود. یما به سوی دهکده میاستتپيدهدرخون می
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 و وبيند. صدایش چند گاشده را میهای بمبارانخالی و خانه ۀجسدها را ببرند. دهکد

یی که چاره اندازد. یمادهکده را به وحشت می های زنده مانده درگوسپند و شماری مرغ

 سپارد.را به آب می هاکشد و آنرودخانه می نزدیک تا ،جسدها را به تنهایی ،بيندنمی

 رسد.نمی است،غروب زنده بوده زورش به االغی که تا

خوردم که یما از جا تکان نمیماندم.  سراپا خون آلوِد یما د ق ۀدیدن جام شامگاه با 

 آلودش را به رودخانه افگند. پاک خواست. سراپایش را شست و پوشاِک خون ۀجام

که روزی از گمشدِن دختری  مردی همو – دالِک ده ۀباالهم ازدیدِن جنازمردِم ده خونِ 

در گِل صبح با دختِر جوان و زنش  به جوش آمد. مرد که – بودما قصه کرده ۀدردهکد

خاکی، ۀ می جادقد چند یی دراز نزدیِک گودی ،شوندظارت برگردانده مین از خطِ 

حاجت به قضای ،هایی دردستروزنامه برهنه ۀتنافتد که بانيمش به عساکری میچشم

 بلندکند. عسکری از جا تُف مین به سوی عساکِر نيمه برهنه  تُفاند. زِن سلمانشسته

از پا  سلمان با خشم سر آورد.شود و آلتش را به سوی زِن سلمان به حرکت درمیمی

 رِ کوبد. عسکمی دارد و به سرعت به فرِق عسکرسنگی را از زمين برمی ،شناسدنمی

ه سينه دارد و ببرمی –است تهگام دورتر باالی سنگی گذاش چند – تفنگش را که دیگری

سلمان حمله  همکارش باالی زن و دختر زخمی با دو کند. عسکرِ سلمان آتش می

را  شتهدید همکاراِن مهاجم گيرد و بادیگری با تفنگش موضع می که عسکر ،کنندمی

 دارد.میباز از حمله به زناِن سوگوار

 آورند.  پيکر سلمان را به دهکده می ،رهگذر با زن و دختِر سلمان مردِ  دو 

های ارتِش ها و توپتانك ،های كوه حمله شدبلندی زشبی که باالی قرارگاه شوروی ا

ت امني دادیم. رادیوکابل ازسرخ سنگ و كوه را به آتش كشيدند. ما به رادیو گوش می

 داد.کشور مژده می سراسرِ  آرامش در و

تن از دوستاِن یما آمدند  داد. روزی دوآميخته با سردرگمی آزارمان می ۀنوعی دلهر 

ميان  فقط از .دوستانش هرچه داشت در برون داشت بردند. یما که با را با خود و یما

ها به ز پيوستن آنشناختم. سه روز پيش اها را میآن دوتنِ -های یما بود که یکیگپ

آمدن و یا نيامدنش تا فردا، ترسی را  بود. تأکيِد آن روِز یما به دیر مقاومت خبر داده

ها مهرافزون و مرواری را به اتاق ننه ِک گلولهدر دلم زنده کرد. سِر شب غرِش هيبتنا



96 

  

غنيمِت بودن و حتا وراجی و تندگویی ننه  باراتاِق خالی برای نخستين داد. در فرار

راِه یما ماندم. مهرفزون و مرواری بههم چشما کردم. شب گذشت. تماِم روز راحسر

دند و به سوی دردوی هردوکردند. پامال می ها رادیدم که عقِب گردبادکی ُکرترا می

به تندی سوی در دویدم. نظامی داخِل قلعه شد.  ۀسبزگون ۀدر را گشودند. مردی با جام

دوختم و ی یما چشمهای مرواری و مهرافزون بلند شد. با تعجب به سراپاصدای خنده

 كولیبود: پشدهم گرفت. یما که گویی جن بدلش کرده باشد، به کلی عوضدرنگ خندهبی

سياِه آویخته به  تن. در دستمال راهداِر سفيد و لباِس نظامی چریک ها بر و سر رب

ها . سيمای یما با پوشاك چریكآمدمی خوانا به چشم "قرارگاه مركزۀ "گردنش نوشت

 شد.معلوم می جدی بسيار

 گفت:آمد. میرفت و شبانه خانه میاز آن پس یما روزها می 

 "ان كه شبانه خانه باشم.دادهجازهمره ا به خاطرتنهایی شما"

 رسيد.ها به گوش نمیگلوله صدای و روز وضع آرام بود چند

شان بسياری روزها با هم شد. هردویمیمهرافزون گهگاه با دختری از قلعه برون 

 ،آفتاب غروب كرد و هوا تاریك شد ،كردند. یك روزگرِد قلعه گردش می زدند ومیگپ

شد. همراه با نمیكسی دیده .د. از دِر قلعه سری به بيرون زدممهرافزون خانه نيام

بود كه دوباره به  شناختم به چارگرِد قلعه دویدم. تاریكینمی از پای مرواری كه سر

 فریاد از یما پرسيدم: خانه برگشتم. با ناله و

  "مهرافزون چه شد؟"

سو مهرافزون گفته اینزیِرلب  بار كرد. چندگم اپایش ر بود، دست وکه تازه رسيده یما

 گرفتم که با مهرافزون بود. با شنيدِن نام، یما تند از سری زد. نام دختری را سوو آن

و خاک به روی و  مرد برگشت. گرد دو زن و چند-بعد، با یكیخانه برون شد. دقایقی

کرد. نه میاهمویش نشسته بود. پریشان، اندوهناک و سراسيمه به هرسو نگ

. التماس، استگفتی عاری از هر حسی شدهگفت. میشنيد ونه چيزی میمی چيزی

 آورد. به فریادمدیگری درمی ۀهرلحظه به گون نفرت سيمایش را ، خشم وسرگردانی

 شنيد.بود، گویی چيزی نمینداد. کرخت ایستادهپاسخی "چه شده؟ ... چه گپ اس"
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ست بُردم که موهایم را بکنم. گی دكردم. از بيچاره رهایی را به گوشه مرواری  

 سوی در. زنیافزون گفته دویدم به دستم، دستم را گرفتند. مهر موی در ۀغنچ

دم.  به آن زن عذر كردم مندی فراخوانزدیکم آورد و به حوصلهنرا دوباره مرواری 

در  كرد. هيچ پاسخی گریهزن بی "چرا؟، چرا همه خاموش ان، چه شده" كه بگوید

 "شیکغصه میدگيشه ازغم و، رفت یکيش خوکه گفت " صدای آراِم زن دیگریبرابِر 

 پيوسته تکرارکردم که گلویم خشک شد. را "رفت کجا" قدرنآ

مهرافزون را  باالاز خاموشی طوالنی، وقتی شنيدم که دو مرد از نزیِک پِل ده پس 

 نفهميدم که چه گونه به زمين افتادم. کرد. دیگر یم سياهیهاچشم ،اندشنگری برده

یدهليز م وشنایی نوِر چراغی که درر کسی لحافی را به سرم کشيد. بيدارشدم. در

هایش را می پوشد. به پهلویم دستی کشيدم، کفش ،شانه ربیما تفنگی  دیدم ،سوخت

جا بلند شوم دوباره افتيدم. ماليدم. تا از  هایم راکنارم خوابيده بود. چشم مرواری در

شنيدم، های یما مییی که از گامرا به سوی شرفه کرد. خوددرد گرانی می سرم از

 صدا کردم: کشيدم.

 "کجا ميری؟...  یما! ...یما

 گفت: ،گلو بلندشود ناخواسته از آمد. با صدای محزونی که انگار گام پس یما چند 

 !"پشِت مهرافزون"

 در تاریكی از چشمم ناپدیدشد. 

ه ب – خترِک همبازی مهرافزون شنيده بودزبان د از را یی که نام بختيارلحظه از یما 

 بود.دست داده از اختيار – گفته خودش

ود. بپنجره نشسته شاِخ بزرگ مقابلِ رفته و روی خانه باال درخِت زردآلوی عقبِ  از 

و صدایی در خانه نيست. از پنجره،  بود كه هيچ سریما دیده ،دمسپيده روشنیدر  كم كم 

 تيرش را .از درد ،گاه فریاد زده بودآن بود.خانه را كامالً خالی یافته داخل اتاق شده و

جایی كه صدای  – پسر خاله كاووس – بختيار ۀ. خانبودآتش كردهخالی هایاتاق در

قرارگاِه نظامی شوروی قرار گرفته،  اكتی ازبود، هدف رآتش تفنگِ یما از آن بلند شده

 شود.دود و آتش به هوا بلند می



98 

  

كنند. یما می، دنبالشتهشانه دا بر را كه تفنگی با دوربين یماشوروی  عساكر

ها قرارگرفته و یما به سرعت از پل پل هدف توپ ،کندكه از پل عبور می هنگامی

ان درخت ریزد. یما در زیره روی دریا فرومیگذرد. آتش پيهم راكت و توپ، پل را بمی

 شود.باال از چشم نا پدیدمیده

هوش  خاک وارد قلعه شد. هنوز و گرد از روی پر و یما با سر هادر مياِن آتِش گلوله

 نيافته بود كه یما گفت: وحواسم تمرکِز پرسيدِن چيزی را

 !"ها پناه بردهبختيار به شوروی"

تر قلعه را ترك کنيم. مرواری را گرفتم و پولی را كه یما از ما خواست هرچه زود 

قلعه را ببندیم، از پشِت  ۀبدون آن كه درواز ،عجله برداشتم. با نزدم گذاشته بود نيز

 رسيدند و قلعه خود را زیر درختان دهكده رساندیم. مرداِن مسلِح دیگری نيز دیوارِ 

 مردم را به ترِك دهكده واداشتند.

كودكان از ترس و وحشت بلندبود. به سرعت از زیرزیر درختان، دهكده چيغ و فریاد  

 تری برسانند.كودكان را به جای امن مرد مؤظف شدند كه زنان و را ترك گفتيم. دو

 که آتشباری بر – باالبا مردان مسلح دوباره به ســوی ده وقتی یما خواست همراه 

یی پيش شد. مرواری که تا لحظه م جدادل از دلخانه ،برگردد – سرش ادامه داشت

یکباره به سوی یما دوید. یما روی مرواری رابوسيد،  ،آدِم نيمجانی بود از ترواکنشبی

رفت.  وداعی دوباره نگاهی به سوی من كرد و با كوتاه گوشش گفت و چيزی در

. گویمبتوانستم چيزی ن و شد آن نگاه نهفته بود كه زبانم گنگ دانم چه معنایی درنمی

 زد:همه وجودم فریاد می همگام بامردان مسلح رفت. انگار یما

 "... نرو! نرو"

 ارها مرواری راانفج . پژواکِ استگرفتهباال آتشده خانه در دیدم كه چندمی دور از

باال نه ده قدر که نه صدایی به گوش می رسيد وشدیم، آنرفته دور میداد. رفتهتکان می

ه کاآنکرد. بجدا می را از بازار باالیی بود که دهآخرین چشم اندازم ُغره آمد.به چشم می

آن دره  مدتی را در پيمودیم.میتنگی راه ۀ، به سوی درگذارمشد گامی پيش بدلم نمی

های دیگر وصل ه دهكدهآن را ب كه جانِب راسِت دره اصلی قرارداشت و راه باریكی
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را  هاافگنبم گی كوهی. نزدیكی دو كوه شرِ فرورفته دیم. دراتاقی زیرِ مانكرد، می

 گفت: ،ارگاِه مقاومت سراغ یما را گرفتمفرمانده قر کرد. ازمی کم

  !"باالسهنوز هم در اطراف ده"

ودك ك ارهدیم، پنج زن و چبو كه ما در آن – یا بهتراست بگویم مخفيگاهی – دراتاقی

 آوردند.خوردنی می های مجاور به ما نان ودهكدهخوابيدند. مردم از بانه مینيز ش دیگر

 ، جداییگیگسستهزیِر یک سقف،  کردیم. نبودن دررا تجربه می نوعی سختی دیگر 

 تیافاگرخوابی به چشم راه می – انتظار به خواب رفتن بادلهره و .گیو از هم پاشيده

  م گشودن.مبهِم آميخته با تردید چش تر و انتظارِ بيش ۀدلهر باز با و –

 ،داشتدل را به ناله وامی ،نداشتهایی که پاسخیمرواری با پرسش ۀافسرد سيمای 

. چند روِز پيهم از پدرش و استش جاگرفتهدیدم که غصه درنگاه معصومانهمیوقتی 

آید. با گرفتن نام مهرافزون گفتم، پدرت به زودی میپرسيد. میمهرافزون می

 پرسيد. میهایی كه كردم، دیگرچيزی نگریهبِس  گریستم. ازمی

باال بروم و از نزدیک پس از گذشتِ روزها انتظار، چاره را در آن دیدم که باری به ده

را نزد  گرفتم مرواریدانستم. تصميمفرسایی رفتن با مرواری را مییما را ببينم. طاقت

 كوچكی داشت، بگذارم. كه خودش هم دخترِ  زنی

سوی به آن چاشت رسيدم به پلی که بازار راهایتا نزدیك ،راه پيمودممرغبانگ  از 

باال، مات و مبهوت  می دیدم: کرد. از دهی دربلندی شماِل دهمیرودخانه وصل

های ها و درختفروریخته، شاخه هایهای سوخته، دیوارهای ویرانه، سقفزمين

. چون زميِن بزکشی شده،پامال هاینیگرباغ نيستند، پلواهایی که د، باغكنده و سوخته

 خورد. یی به چشم نمیقلعه

سو سو و آنیما را بجویم. این کجای این همه بربادی و ویرانی دانستم که درنمی  

حکایت از جنگ شدیدی کرد كه  ری از یما نيافتم. مرِد تفنگداریزدم. خبری و اثسری

 بود. گفت:هدادهفـته پيش در اطراف پایگاِه ارتـش سرخ رخ

 ".دشان رفتنگی به قرارگاهایپس از جنگ همه"
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دیدنم برایش  ،جوی چيزی در یک خانه ویرانه دیدممرد را که هنگام کاوش و جست 

خورد و بارنگِ پریده خاموشانه به من چشم دوخت. تکان جا غافلگيرکننده بود. از

درنگاِه اول  هک بود. بعد که سِر گپ آمد، فهميدم های خشکش ترسانندهنگاه

رک ت یی پس از جنِگی که ما قلعه رابيند. زنش را هفتهروح زنش را می استکردهخيال

ش زن گورِ  تا ،بوددوری آمده ۀود. چهارمين باری بود که از فاصلکردیم، از دست داده ب

 گرفت که گفت: بيابد. وقتی گلویش را غصه را

جه دگه کسی هم نيس که نای ،انکدهره خاک  ها و کجا اواصالً نمی فامم که کی"

  ."بپرسم

کردم. در ميان میدیدم، حسهایی که میتر و بربادتر از همه ویرانیرا ویران خود

برگشتن  و صدایی هم مرا به صبر ،صدای شکستن شکستِن چيزی وچيزهایی

 خواند.فرامی

ی و درد گیخسته گی،بود که نزد مرواری رسيدم. ماندههمه شتاب، هوا تاریک شده با 

 دردی بزرگ. متن حواسم و در متنِ  یهای مبهمچون حاشيه ،بندبنِد تنم راگرفته بود

 حواسم همه متن.

 پرسيدم: ،آمدنم را داشت چاره که انتظارِ زِن بی بود. اززن خوابيده كنارِ  مرواری در 

 "ناآرامت ساخت؟"

 گفت: 

 !"زیاد خوابش برد ۀاز گری"

از  ،گرفتم.  رهگذری گفتهرکسی سراغ یما را می گرفت. ازدلم آرام نمی 

، شاید بتوانم آورندگزارش گردمیخود  ۀهنامدفترفرهنگی جبهه مقاومت كه برای ما

 اطالعی به دست آورم. 

یِن ی درقسمِت زیرهای امنفرهنگی که فاصله زیادی نداشت، رفتم. مياِن اتاق به دفترِ 

اشين تایپ بلند بود. تاریکی صدای ماتاقِ نيمه ۀکسی را نيافتم. از پنجر ،گی کوهفرورفته
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ش تفاوتی دستگی و بیدیدم که با خسته سالی راتک زدم. نيمرِخ مرِد نيمهبه پنجره تک

 کرد و گفت: یی بلندرا به سوی باغچه

 ."جه استنمسؤولين اون"

و ،شنودکرد که صدای زنی رامیتی حسوق   جایش بلندشد.  داد. از ررویش را د 

ام. فرهنگی سری زده نمود که گویانخستين زنی باشم که به دفترِ برخوردش چنان می

 ،کوه نمایان بود هایآلودش تا بلندیکناِر رودخانه که خِط کف ۀه باغچاز پنجره، روب

آمد، مانع شنيدن کوچکی که از سرشيبی تندی میۀ صدازد. شاید صدای آِب رودخان

به سوی چند مردی که زیِردرختی نشسته و باهم  کرد و رو شد. مرد در را بازمیصدا 

پس از شنيدِن سخنان مردی  ،من شوندزدند، رفت. مردان بدون آن که متوجه میگپ

کردند. مرِد لِب آب اشاره به سوی سنگِ همواری در آفتابی ،کردمی که مرا همراهی

بود، آن به پشت افتادهبانيمی از پتویی که روی کاغذ به دستی، چشم به آسمان،  قلم و

 .ویدجالیتناهی آبی واژه می شاعری در بود. انگارنيز پوشانده ش رانيِم تنه

را که شنيد، چشمش به ما افتاد. برخاست. پتویش را تکاند و روی سنگ  پاها ۀشرف 

 ۀرفترنگ های روی ميزِ آمدیم. به کاغذها و یادداشت به سوی دفتر رهاکرد. باهم

 ۀشد. با لهج سياهش گشادتر ِ های گشادچشم ،هایم را که شنيدشد. گپغزی خيرهچهارم

 بسيار محلی پرسيد:

 "خط خوان استی؟"

جلوم  نامه راهای ماهکرد. شماره لبخنِد گذرایی را در سيمایش نمایان ،پاسِخ مثبت

ز ا ه چرخبالی راد کشمیدیدهعکس جواِن زیبایی  ،گذشته ۀگذاشت. در پشتی شمار

که عکاسان و خبرنگاراِن بود. درحالییی قراردادهکوتاهی هدِف راکت سرشانه ۀفاصل

کشورهای اروپایی و امریکایی  تمام در این خبر .اندغربی شاهد صحنه بوده

نگاِر انگليسی که از نزدیک رویدادهای جنگ را است. یک روزنامهمنتشرشده

هنوز خبر را تا آخر  است.را شجاع ترین مرِد دنيا خوانده ، این جواناستکردهمیدنبال

اخير را گان جنگ در یک ماه شدههای شهدا و کشتهبودم که لسِت طویلی از نامنخوانده

م بزرگ برای ۀناپدیدشدن در یک در شدن وشدن و مهاجرت، کشتهجابرایم داد. ارقاِم بی

 بود.  تصور خارج از تکاندهنده و
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جاشدِن ما و بی از ،بوده از جاهای دور به دست آوردهماهنامه باوجوِد ارقامی ک ِمدیر

برایم  ماهنامه را ۀدفترش اطالعی نداشت. آخرین شمار های دیگری درنزدیکیخانواده

 داد. گرفتم و برگشتم به پناهگاه. 

 لیو ،نداشتشد که از شوهرش خبریاه میبود، سه مزنی که با مرواری اُنس گرفته

 گفت:می نمود. هربارخاطرش برایم عجيب می اطمينانِ  دلپُری و

 اس." خدامهربان، شنمی پيدا"

زنی که روزانه به ما نان می  ۀزدم. با مرواری به خانهرسو سرمیدلتنگی به  از 

 ۀدر مياِن مزرع ،بيشتر از یک کيلومتر فاصله داشت آورد، رفتم. خانه که چيزی

 ،ماندر به بخشی از کوه میاز دو .بودهای اطرافش آباد شدههای کوهاز سنگ کوچکی

رخوانی نشسته نان و چای کودکانی که د وِر دست :مسکونی. دیدن یک خانواده ۀتا خان

 مردی، گوسپندی را که تازه کشته و از پا در دوشد وزن، شيِر بزی را می ،خورندمی

 می کند. شاِخ درختی آویزان کرده، پوست

روزهای  ۀیا خاطر د. شاید هم پدرش وبينحسرت می اه مرواری هم بکردم کسح

 بودن با مهرافزون یادش آمده باشد.

آمد. روی مرواری  شيردوشيدن را رهاکرد. به سوی ما ،زن، وقتی چشمش به ما افتاد

 رابوسيد. به خنده گفتمش:

 !"خورنمیبچه های خودت نان و چای ، بودیآورده شير كه به ما نان و پگاه"

 گفت:  

افسوس  .مانهی به زغال میروسياه و رهیزمستان م ،سهمه آ مدنی ی روز سرِ "اِ 

 "!... صدقی سِر تان كنيمچيزی که داریم قسمت می، تر نداریمبهبيشتر و  كه چيزِ 

 گفتم:

 "از قسمت كدن اس. شما زیادتر کارِ "

 آهی كشيده گفت:

 شهد نقل و كبابم بخوری تيرمیص
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 شهكرده به آبم بخوری  تيرمیتر 
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جا به ما گفتند كه از این ،لنِد تك تِك در همه را بيدار كردنيمه های شبی كه صدای ب 

 ،دآوردن شوروی پيش بينی شده بود. چند خر و قاطر ۀباید برویم. خطر حمل هرچه زود

تاریكی شب از راه باریكی به  ند. همه درببر كودكان را و تا بارها، زنان، مرداِن پير

 مرواری دیگرتوان . پس از حدوِد سه ساعت راهپيمایی من وها راه پيمودیمسوی بلندی

افتاد. خرش  ما گذشت. چشمش به ما رفتن را از دست دادیم. مرِد خرسواری از کنار

شویم. مرواری خواست که سواِر خر من و گفته جستی زد به زمين. از "هُشهُش"را 

را پهلوی  کرد، نزدیک آمد و خرکه پيشاپيش، مردم را رهنمایی می تفنگداری مردِ 

 تا به ساده گی سوار شویم. ،سنگی برد

 راه افتادیم. پس از ساعتی صدای پيرمردی از مياِن مردم بلند شد:

 "بچه جان، کی به منزل می رسيم؟"

 پاسخ داد: هم به صدای بلند مرِد تفنگدار 

 "ها پيدا ميشن.افگنبمروشنی که شوه باز ، وشنی باید برسيمپيش از ر"

 مرد همه را به تيزرفتن فرامی خواند:

 "سپيده سر نزنه! که هله"
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 گفت:پيوسته می زدند. مرِد تفنگدارمیزنان و به سختی تندتر گامنفسها نفسپياده

 "ی آخری كوتل اس!اِ  ر،زودت هله"

وتل راه ك به سختی تا سرِ  رفتن ماند. پياده شدیم و حيوان از ،شد ترراه که بيش بلندیِ 

برود. نفسم راه توانست دیگرگرفتم، نمی پای ماند. دستش را از پيمودیم. مرواری باز

 كرد:شد. مردی به كمك ما شتافت. مرد دیگری تكرار میبند می

 "زود! هله، زود شوین|"

كه بِل ش را به سوی چراغیچراغ دستی مسلح بِل چراغی را دیدیم. مردِ بِل دور از

یی پيش چراغی ما به سرعت به همان سمتی که لحظه روشن كرد. كرد، ُگل وبِل می

 به مردِ  ،یك زن از جانب مقابل ما آمدند و مرد زدیم. دوشد، گام میُگل و روشن می

 از مسلح چيزی گفتند. مرد مسلح كاغذی را به دست یكی از مردان داد و خود پس

زنی که کودِک خوردسالی در بغل داشت، باز گشت. همه با صدای  خلوِت کوتاهی با

 حافظی كردند. خدا او بلند با

ه ب گفته پيشاپيش به راه افتادند. ما "یاهللا" شدند روبهزنی که تازه با ما رو و مرد دو

آلود به دیدم که مست و کفکوچکی را می ۀروشن، رودخانهوای نيمه ن. دردنبال شا

های های درهآبه مجموعهشدم کبار متوجه . برای اولينشدمی سوی پایين دره سرازیر

 آورد.میطغيان را به بزرگ فرعی، رودبارِ 

بارها را فرود آوردند. مرواری كه جز  ،كه به كوه پيوسته بود ییسنگی ۀنزدیك خان 

ه او كرد كگویی التماس می خواببا چشمان خسته و خام ،بود نخفته باالی االغ ساعتی

 شدند. میدیگری نيز پيوسته به كوه دیده هایرا بخوابانم. هوا که روشن شد، خانه

 تریی كه در پایينسه زن و چند كودك جدا كرد و به خانه-زِن ميزبان مرا با دو

 ماً داخلدِر خانه بود، گذشتيم ومستقي جویكی كه مقابلِ  رهنمایی كرد. از ،قرارداشت

گی را گی و گرسنهد. زن ميزبان که گویی خستهبوکوچه سِر  آن دروازۀاتاقی شدیم که 

پيِش  ركرد. نان تنوری و پياله های شيرباشد، فوراً خوانی هموامان خواندهاز سيمای

اری از سنگينی خواب به كرد. مرویاری می را هر یك ما گذاشت. زِن دیگری هم او
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رفت. زِن ميزبان، لحافی را باالیش به خواب پهلویم نوشيد و در را شيرۀ سختی پيال

 گفت: .و خودش نشستانداخت 

جه شوروی آمدن به این بِرعساكر. استيم خيلی دور بازار ما از، جه كامالً امن اساین"

 ."گذشتن از سنگرای د ورادوِر بازار کاِر آسانی نيس و

گونه یی بود که گویی  هایش بهیی که می گفت لبخندی می زد. گپپس از هر جمله  

 خوابم برد. ،. سرم را کناِر سِر مرواری ماندمدادما را خاطرجمعی می

معصوم و رنگ ۀاست.  چشمم به چهر هم خواب که شدم، دیدم مرواری هنوز بيدار 

 ای ایندانستم در کجنی که نمیگاروحم سرگرداِن جستجوی گمشده مرواری و ۀپرید

دایم بلند شدِن ص چنان یأسی به دلم چنگ زد که نتوانستم جلوِ  .ها را خواهم یافتدنيا آن

 هرکسی دلی خالی کرد. و هم گریستند را بگيرم. زنان دیگر

کودِک شيرخوارش مزاحم دیگران گذاشت صدای ها نمیزِن جوان و کمگپی که شب

 گریستِن خود را بگيرد. زن که آرا نام داشت، ۀنتوانست جلِو ادامهمه تالش  با ،شود

تا این جا آورد،  را مسلحی که پيشاپيش ما بود. مردِ  ش راغمی پوشاندهکنندهخيره زیباییِ 

کرد. مرد تر بود، کمِک زیادی میدرطوِل راه به آرا که قِد بلندش در ميان همه نمایان

 درختی ایستاد. ش دقایقی زیرِ برگشتنش، با آرا و کودک پيش از

 گفتم: کردم و رسيدن به ده یاد ۀکرد. ازلحظچشماِن زیبایش را پاکآرا  

   ..." هی به تن داشتی  که با آن مردلباِس سيا"

 که گفت:بودم تمام نکرده جمله را

 !"اوشوهرمه" 

 گفتم:

 ؟"ی پسرکاِ پدِر "

 نداد. دستی به موهای کودکش کشيد و پاسخی
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کرد. سهراب درحاِل  ش نزدیکبود، به سينهدوخته راب را که به من چشمسه سرِ  

او  کرد که ازمیگویی حس .گرفتادرش هم نگاهش را از من نمیچوشيدِن پستاِن م

 گویم.می سخن

 گفتم:

 !"ایمانده ناِم زیبایی"

سهراب را روی راِن راستش گذاشت و  آرا پستانش را از دهِن سهراب گرفت. سرِ  

 ش. سهراب که چشمانش را بست، آرا گفت:زانوهاکرد به جنباندِن  شروع

 "اسمشه باباش پيش از تولدش مونده."

 پس از درنگِ کوتاهی:  

 "توی ایران."

 "ایران؟" -

 ."مگه پسرم توی پاکستون به دنيا اومد، مردیکمیگی زندهان ها ما که ایر -

 آراگفت:

دلم راغربت و اون هم توی پاکستون زده  درقپس از ازدواج مون در پشاور، اون"

 "بود که راضی شدم برگردم.

پس از  ،دیمبو ما که ایران" ماند، سری در نياوردم.های آرا که به معمایی میگپ از 

  ".... توی ایران از تولدش مونده نامشه پدرش پيش مون در پشاور...ازدواج

 شوهر کردم اگرمیکرد که حس نزدیک آرا را به هم قدر من وروزهای تلخِ انتظار آن

هيچ درِددلی به خواب ها بیشب ،چه سخت خواهد بود خود ببرد، بياید و او را با آرا

 رفتن. 

های ها تا نيمهد، شببرمییاد را از "شتهرونی" ۀرفته لهجخودش رفته ۀآرا که به گفت

تيلی کناِر پنجره را  رفتند. چراغکِ کرد. سهراب و مرواری به خواب میشب قصه می
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که زناِن دیگر به خواب آن گاه  تا ،دادیممیم و به صدای همدیگر گوشکردیپُف می

 دادیم. ما به نجواهای خود ادامه میو رفتند می

 شبی در مياِن خواب و بيداری صدایی شنيدم:

سيار ب ۀشهر تنها کسونی بودیم که رابطپایين زینت را نمی تونم فراموش کنم. ما در"

دونست که زینت با خسرو از کابل هم نمی به جز من، حتا شير نزدیکی داشتيم.

 "فرارکرده.

 :بينمحس کردم که خواب می

 "نامزد پسری به ناِم کاووس بوده.او "

شنيدم. سيمای زینت بود که می چشمانم را ماليدم. خوب گوش به آواز شدم. صدای آرا

 پيِش چشمم زنده شد:

 !"مه تره از رنگِ چشمایت شناختم استی؟افروز گل تو"

 آمد:صدای آرا می 

 "هم دوستای بسيار نزدیکی بودن...ا شير و خسرو ب"

 شد فریاد بزنم:کرد. دلم می سوزی در دلم خانه 

  "مگه نگفتم که یک روز... زینت... خبرِ  یما!"

 . شِب تاریکیپيش از بلند شدِن صدای گریه، از در برون شدم. آرا هم به دنبالم آمد

 ها وصدای جویبارکی:وزید. صدایی بلندتر از شرشِر برگبود. باد می

 ؟"ریافروز، کجا میگل"

  بازهم پرسيد: گریسته ایستادم.

  "افروز؟چی شده گل"

چيزی نگفتم. آرا دستم را گرفت. به اتاق برگشتيم. آن شب هردو خاموشانه به خواب 

آمد، روزی با کسی م. آرا که هيچ باورش نمیفردای آن به آرا قصه کرد رفتيم و

 سربخورد که زینت را بشناسد و آن هم درین دره.
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بودیم آرا شروع  کردم. یک روز که تنهاتری میبيشنزدیکی  با آرا حِس همنوایی و

 کرد به گفتن:

گذشت. شير و خسرو که زینت و خسرو می با گی ماهمسایه هشت ماهی از سال و"

ن کردن. زخمی شدشناختن، چيزی رو از یکدیگه پنهون نمییکدیگه را می در کابل هم 

محل  او نيمه قهرمانی ساخته بود که جرأت و شهومتشه مردم شير درجنگ عراق از

 ۀکردی. قصحس نمیشدی لنگيدنشو اگه دقيق نمی .لنگيدستودن. پای چپش میمی

نه نمی اگرا بي تن. کسی اودونسه رو همه میفرارش از دام دشمن با پای زخم خورد

 بود که دیگه به جنگ نری. شير دیگه به جنگ نرفت ودونس. یه بار پدرم بهش گفته

کرد. وقتی شير در میسامانی داد. او خودشه مدیوِن پدرم حس و شو سرگیزنده

هميشه آميخته دیدم. نگاهش بارها او را می ،کردنزدیک به خونه مون کارمی فروشگاهِ 

د بود. یک روز سرِد زمستونی که ما قصد سفر به پاکستونه داشتيم، مرِد ریش با لبخن

سفيدی که از نزدیکاِن شير بود به خونه مون اومد. پدرم همه چيزو به من گفت. نه 

وم گل سکوت حرفای پدرمو شنيدم و صدای مخالفی هم از نه هم گریستم. با خندیدم و

 "هم نامزد شدیم. گدشته بود که من و شير بان مرد نبلند نشد. یه هفته از اومدِن او

تر آرا سکوتی کرد. سرسهراب را که از سایه درخت دورشده بود به خود نزدیک 

به من و مادرش نگاِه گذرایی کرد. آرا  کرد. سهراب با گریه چشمانش را گشود و

هم به خواب رفت. آرا  ده بازپستانش را به دهن سهراب برد. سهراب پستان را مکي

یی را که در کنارش بود به سایه کشيد. سهراب را دوباره روی آن کهنه ۀتوشکچ

 خواباند:

ها نميتونن  مدرسه رسمی برن، مگه توی نيده بود توی پاکستون هم پناهندهپدرم ش"

شه. پس از اخراجم هرمحله پشاور مدارس خصوصی ارزون و حتا رایگون یاف می

ام، پدرم از موندن توی  دونستن من پناهندهنمی  رسالی کهاز مدرسه و اون هم بعِد چا

شدن. مجلِس که پای شان به مدرسه برسه بزرگ میاونتهرون دلزده شد. دو خواهرم بی

ماه از عروسی م بود. چارير دو شب  پيش از رفتِن خانوادهمختصرعروسی من و ش

خسرو  کرد واجارهیی براشان اومدن. شير خونه مون گذشته بود که زینت و خسرو

کرد. تاریکی اون خياطخونه کاِر شاقی می شش ماه توی. کاری در یه خياطخونه یاف
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داد گشت. مالک خياطخونه پوِل بخورنميری بهش میو تاریکی شام برمی رفتصبح می

 گف: بقيه شو جمعاً برات می پردازم.و می

 ،گفتنسپهبدی می یبود، مالک خياطخونه را که آقایه روز که خسرو پوالشه خواسته

 نزد من نداری! بهش گفته بود: دگه پولی

زنه تا ه آقای سپهبدی مییابه و باربار سری بخسرو کاری در کارخونه نجاری می

مگه جواب سپهبدی یکيه. پوليس هم دردشو دوا نمی کنه. ، شو بگيرهماهانه ۀبازموند

بدی. آقای سپهدی قای سپهیک شب شير، خسرو را با خود گرفته هردو ميرن پِس دِر آ

ان. دعواشان بلند پرسه که برای چه کاری اومدهش از شير و خسرو میدر دهليِز خونه

گه که یه تومن هم به کسی گه که مجبوری پوالرو بپردازی. سپهبدی میشه. شيرمیمی

مگه که هرگز ازایندم. خسرو مینمی  دهگرتا حقم را نگيرم.  سپهبدی برمی ،جا نمی ر 

به آشپزخونه و کارِد بزرگی را گرفته با غضب و تندی به سوی شير و خسرو حمله 

افته لغزه، هيکِل بزرگش بی موازنه به روی میکنه که ناگهونی پایش روی مرمرمیمی

و دشناِم و فریاد و فحش  ره. شير و خسرو در ميون دادو کارد در سينه خودش فرومی

رسونن. دِم دِر قا رو به زحمت تا بيمارستون میآلوِد آخانواده سپهدی، تِن خون

 ها بهگيره. پوليسشو به سوی شير و خسرو نشانه میبيمارستون خانم سپهبدی انگشت

 ۀگرفتاری شير و خسرو را همسای آین و دستا شونه می بندن. خبرسرعت می

رِد م و زینت رفتم. زینت رو نيافتم. به کمک زن ۀخيرخواهی به من داد. به زودی خون

غار، چهارراه  ۀن از شوش رفتم ميداِن مولوی، کوچنيمه سالی  که اهل شيراز بود

فقط  ،کردن گشتم.  نشانی دیگه ندوشتمیگی مها زندهسيروس. جاهایی را که افغونی

جا به اولين قمرخانم را شنيده بودم. آن ۀخان، مرویکه از زبون شير ناِم کوچه یادم اومد

نام و شکل مردی را توضيح دادم که مشهور به صوفی بود. صوفی کسی که سرخوردم 

ه زن دید و بعد نگاهی ب مسوی بهداشت. مرِد جوانی با تردید  یی با شيرشناسایی دیرینه

 بود که تهرونی ام. گفتمش: صوفی همشهری شوهرمه.کردهمرِد همراهم کرد. حس و

خِل حياِط بزرگی شدم که اطرافشو داد. دابا انگشت خانه مشهور به قمرخانم را نشون 

اومد. قال و هم صدای کوبيدن ميخ از جایی به گوش می ها گرفته بود. صدای قيل واتاق

بردن تا اتاق صوفی. صوفی پس از اون که از گرفتاری شير  گی مراجا به سادهاون
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 زن و مرِد شيرازی برگشتهمان  خبر شد، نذاشت که دیگر به شوش برگردم. صوفی با

هامونه با خودش بياره. مرد مهربون و عجيبی بود. و لباس م تا اشيای ضروریبه خونه

خوابيد. کارش هم یی میرف جای دیگهها میه شون شدم، شباز روزی که وارد خون

کرد. زنش هم که گی مییی بود که زندهدر همون کفشدوزی های زیِرخانه

ها در همون یه اتاق با من ميخوابيدن. بود، با دو دختر و یک پسرش شبدیده غربت

او هيچ نشونی به دس نياورد. صوفی  دوسه باری که صوفی به سراغ زینت رف، از

به کمِک دوستاِن ایرونيش به هر جا که بند و زندون بود سری زد. یه بار شنيد که در 

ن زندون ای ان. دوبار به ان، روز دیگه احوال اومد که در زندان اوین بنِد وزارتِ کشور

 ن.جا افغونی ها نيستت گفت: اینم با اهونرادر زندوِن اوین ب و آن زندون رفتم. پاسدارِ 

 "از شير اثری نيافتم. 

 چشمان پر از اشکش را با دامنش پاک کرد: 

. دیدمشکاش یه بار می .گفکاش صوفی به من می ،را کشته ان کاش می دونستم شير"

از حکم  بود. پسمگه دیگه دیر شده .دانستم همه چيزو شير اومد، رضا برادروقتی شه

 برادرشن روز به وهم. ره در زندون قصر دیده بوده ، صوفی رفته بوده و اواعدام

 "خبر داده که بيایه تهرون. رضاشه

 سکوت و هق هق گریه: 

 "رضا اعدام کرده بودن.شه شير و خسرو را یه هفته پيش از اومدنِ "

 صدای بلنِد گریه:

 خسرو با خانم سپهبدی. ۀها اومده بودن خونکرد که پوليسرضا قصه صوفی به شه"

مواد مخدرو  – به قوِل خوِدشون – زیر کرده و از جيِب لباسای خسروسر و  همه چيزو

 زدن چه رسه بهمیخسرو و شير حتا سيگارو به لب ن ش تهمته.ان. باور کن همهیافته

عدام پوِل  مصارِف ا گفت که پوليس در همون روزِ رضا صوفی به شه آن جور کارها.
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له هرکه پو ان خواست.ه خرجی که کرده بودهتا هم ،های شليک شدهشونه از گلوله

روز بعدش که رفته  صوفی اون روز پولی ندوشته و دادن.داد جسدو تحویلش میمی

چند  ی باروز چهارم صوف کفن و دفن هم به اون عالوه شده.پوليس بهش گفته که خرج 

ره، ولی پوليس نشونی جایی را که در ميوِن اعداميان شير و خسرو تن دوستانش می

 "یابه.نمی ،انکردهخاک هم را

آرا به اتاق برگشتيم. مرواری هم در  گی مانده بود که من وآفتاب مغرب از درخشنده

آرا زل زده به  ،های آرا فهميده باشديزی از گفتهميان بازی و رفت و آمدش، گویی چ

بود. چشماِن آرا که از بِس گریه سرخ شده بود، به مرواری افتاد. سِر مرواری را به 

یی ه از شير داشت صفحهیی کرد و رویش را بوسيد. آخرین نشانیسوی خود نزدیک ک

 :گفتبود. آرا میرضا دادهکيهان بود که صوفی به شه ۀاز روزنام

 "م به آخرین تصویِر شير افتاد.درست پنج ماهه باردار بودم که چشم"

بود و کردهبود، چشمانش سياهیرضا گرفتهآن روز که روزنامه را از دسِت شه 

شير و خسرو را که در تماِم  کند. آرا عکسِ یی نگاهلحظه بودعکس شيررانتوانسته

رنگِ روزنامه را در مياِن کهنه و زرد ۀحها همراهش بوده، نشانم داد. صفسفر

" اعداِم دو قاتل و قاچاقچی"عنوان درشِت روزنامه  بود. زیرِ جا کردهجابه ییکتابچه

 گفت:ها هم لباسِ سياه و سپيدی به تن داشتند. آرا میعکسِ سياه و سپيِد دو جوانی که آن

 "یی بود که پيش از رفتنش با خسرو پوشيده بود.این همون لباِس مشکی"

 بود:روز به آرا گفتهآن شير 

مگه دیگه رنگی یاف  ،ایام تو سياهشه به من دادهتهتو پيرهنی خواس ی که ازهر بار"

 "شه.نمی

 بود:آرا به جوابش گفته 

 "شينه.سياه به رنگت خوب می"

زده و پيشانی گشاده، گویی نگاهاِن اندوهباِرشان را خسرو با موهای بلنِد شانه و شير 

 د.به نقطِه نامعلومی دوخته باشن
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های بلند و سر به آسمان، آرام و دور افتاده، آسمانی صاف و روشن، کوه ۀدهكد

و گاه هم  –اها بلند گی تاه آدم را به سادههایی کهای سبِز طبقه طبقه چون پلهزمين

آمد، به صورت ها میبرند. آب جویکی که از بلندیمی –کردم که تا آسمان میحس

قطعه و های قطعهها و زمينتوت، تاكستان و ارمغزهچ بادام، درختان هاینوبتی باغچه

 .کردكوچك زراعتی را سيرآب می

ِه رابهچشم ،گرفتآمدش تماِم روز را می رفت و نياز از رفتن به بازاری کهمردِم بی

یک صبِح روشِن  دانستند. دربودند که تقویم همه روزهای خوش را میهایی میبقال

 شد.می شان نمایانلهسروک نوروز و پيش ازعيد

اد د د ور با دیدن پول در دستم سرش را ،شویی خریدمکه ازبقال صابوِن رختروزی 

 ،بدِل غله و ميوه خشک بود شان درآميزی کرد. مردِم ده هم که سوداینگاِه پرسش و

 دوختند.به پول چشم
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 رشدنش برروز رفتنش جایی برای سوا ،قاطردیدم که روِز آمدنش سوارِ  بقال را 

 نبود. قاطر

فهمن كه چه خوب می .گویی باد به گوِش بقاال می برهنامزدی و عروسی ر   خبرِ " 

نفع كنن و هم ضرورت مردمه  هم تا ،کوهستانی بيارن چيزها ره به دهكدای دور و

قال نشينن با بقال. بآرن و میاگه بقالی شبه در ده بمانه مردِم کنجکاو ناِن خوده می رفع.

گه هایش میگردیجه ر  باحكایتای دورهجه و اوننشه. خبرایی از یبه نقال بدل می ش و

و د ر چشمش بيایه. تا ،گهو می   "که خ 

ن آ یی كه درروی خانه ها در پيتو پيشِ چاشت ترِ گفت که بيشپيرمردی می ها رااین 

د، پيش از شکه دلش تنگ می نشست. گاهی همآمد و مییم، میگذراندمیشب و روز 

 گفت:نشست ومیجای نمایانی می در آمد ومی پيشين

 "كنه.افتو پيش از چاشت مره گرم نمی"

 قدروزید. همانهای بلند شمال میما هم خنكِك سردی از سوی كوهستانگردر فصل 

 ،د را بشنویمپيرمر ۀکنندهای سرگرمخواستيم قصهو میبودیم که ما چشم به راه می

ل کند. پيرمرد كه گاه هایش گُ تا گپ ،بودهم منتظِر مخاطبی می که اوکردم میحس

بود. شد، توجه ما را به خود جلب كردهمینِم اشك  هنگام قصه كردن چشمش پرِ 

هایش را بشنویم. او برای دعا كردن به قبرستان ده ها و گفتنیداشتيم كه درِددلدوست

ِر وگورنمایان بود. پپرمرد با انگشت دهای سرخ و سفيد قبرستان از رفت. بيرقمی

داد. وقتی از مادرش نشان می ،كه بيش از صد سال عمر خورده بود مادرش را

 را بگيری: گریه توانستی جلوِ كرد، نمیمیقصه

كرد و دو سال بعد پسری به دنيا آورد و نامشه عروسیگیسالهمادرم در شانزده"

 "فرامرز ماند.

بوده كه چند  گفت، یك روز در كنار كودك نوزادش خوابمی مرد از زبان مادرشپير

اند. كودك را گذاشته و خود به عجله از در خانه برون شده ودیده كه زن بيدارش كرده

 گفت:برند. پيرمرد میجوانش را با چند جوان دیگِر ده می شوهر
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 دور قِد بلند واو از  پدرم نگاهی كنه. مادرم نتانسته بود كه بِرآخری بار به چشمای"

 "شده دیده بود.پدرمه در ميان جوانای عسكری جلب ۀچارشان

كرد  پيرمرد سكوت ،شد كردند بلندترما بازی میكودكانی كه در نزدیكی وقتی صدای 

 داد و گفت:یی را نشانبه طرف راست، خانه و با نگاهی

ره کالن كد و به پيری و ممادرم د  همو خانه هشتادو چند سال انتظار پدرمه کشيد. ا"

 نیان بدو ماند.ببنده، چشمایش به در خيرهپيش از آن كه بِر آخری بار چشمایشه  رساند.

  !"پدرت آمد ،چشمشه از در بکنه گف: پدرت آمدکه 

شوخی و خنده  سرِ  ،تأثر گوش به آوازش هستند دید كه همه باوقتی می بابه فرامرز

 های مالنصرالدین.  فکاهی کرد به گفتنِ گرفت و شروع میرا می
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و گی كرد. شب از ماندهمیروزها بازیبود، گرفته کودکی که خو مرواری با چند

دنيای کوچکی که  كرد. درمیاز گذشته یادی  تربرد. کمگی زود خوابش میخسته

ها جنگ كوهسوی در آندانستند كه هركس مصروف كارخودش بود. فقط می ،داشتيم

شدم. زن  ییكه پسر جوانش در سنگربود، جویای احواِل تازهاست. رفتم از زنی

 آید. ازبود كه چند روز بعد پسرش به ده میفقط خبرشده ،دانستچيزهای زیادی نمی

 زن پرسيدم:

 "آیه ؟برت گف كه چند روز بعد می هك"

 زن گفت:

 "بود، شنيدم.پيش از سنگر آمده ۀزبان زنی که شویش هفت از"

 چریدند:داد که گوسپندانی دورادورش می دور نشان ۀیی را در دامنبا انگشتش خانه

 "آیه.جه میگاه اینگاه، ماس دارِ معامله"

 گفتمش:

 "شه یکبار ببينمش؟می ،گه بچيت به خيرآمد"ا
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 گفت:

 "مه باز خبرت می کنم."

کردم. میخوششد،  دلمی بدل و آمد رد اِم رفت وبه چند کاغذ و یادداشتی که هنگ 

 ،بودمکرده – باهمه اطمينانی که ازآمدِن شوهرش داشت – که از آرا را پرسشی

كسی  ار بودِن ما مگر: اندیشه است ه اوهم درگيِر ایندیدم کازگذشِت زمان، میپس

 ؟دداندور می ۀگوش نیدر

. آرا با زنی که فهميدم چه کنمدرست نمیداشت،  روزی که مرواری درِد شدید گلو

. يدکوبر غُ در اُ گياه را   .را آورد یتِ گياهاِن دارویی را داشت، رفت و گياهشناخ ۀتجرب

دادم که صدای  . مرواری را خوابرا چند چکه در حلِق مرواری ریختآب آن گياه 

 آرا آمد:

 "اس! افروزهمو گل ،بخُ "

 کرد وگفت:را پيشبودم که آرا سرش ازجا بلند شده

 "مرِد جوانی با تو کاری داره!"

 قدر شدید شد که دوباره به زمين نشستم. آرا دویده نزدیکم آمد:ضرباِن قلبم آن

 "افروز؟چه شده گل"

مرِد جوانی  بود باآرا در را بازکرد. دیدم همان زنی که خبِر آمدِن فرزندش را داده

 عليک کردم. زنزن سالم رفتم با برخاستم وجا  ترشد. از. تپِش دلم کماستایستاده

 گفت: رد ودستش را به سوی فرزندش بُ 

 "آمده. بهزاد دیروز"

 رو به آرا گفتم: شد. تریکنزد و بهزاد سالمی داد

 "هُشت به مرواری باشه!"

 گفت: آرا سهراب را در بغلش فشرد و

 "درسته!"
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 کرد. گفت: آمدمادِر بهزاد با خوشرویی زیادی پيش

 "بریم خانه!"

 روبه بهزاد پرسيدم:

 "شناسی؟یما ره می"

 کرد: بهزاد درنگی

 !"درست یادم نيس مگر، سا نام به گوشم آشنا"

 :پرسيدم د،بياور تر به ذهنش فشارخواست بيشمی

 ؟"قه دور اسجه چهازین قرار گاه مركز"

 "سخت اس.، رفتن هم پياده او بِر یک زن و ،راِه دوریس" -

 "اسپ؟با " -

 "شه!می ترآسان" -

 ."جه برماگه کمكم كنی که مه تا اون، پول كرایه اسپه دارم" -

شه س. ازو پس به ساده گی میهم استم. مشكل تا سرك عمومی مه چندروِز دگه" - 

  "دِه دگه اسپای کرایی زیاد اس. آن در .رف

 مادر بهزاد:

 "گی مه صاحب یكی ازو اسپاره بگویم؟اگه می"

 "پرسش! نيكی و" -

 بهزاد:

 "كنم.ی كاره میاِ مه "

 با سپاسگزاری زیاد به طرِف اتاق رفتم.
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گوش به آواِز  .بوددوختهاندوهی به دورها چشم غرقِ ه، پریدرنگ زیبا و ۀچهر آرا با

زلفش  ۀتارهای آویخت گام دورتر از دِر اتاق، زیِر درختی. ناخودآگاه با مرواری، چند

 کرد.بازی می

 باز" پيچيد:سرم می یی درزمزمه انگار .کردمها حِس دلتنگی میهمه غروب مثلِ  

 "من آمد به پایان شاِم دلگيراست و روز

نمود. نزدیِک آرا های بلنِد زندانی میش برایم چون دیواربلند با همه زیبایی هایکوه 

رنگِ آفتاب، طالیی کرد. نورِ گاوهایش را آزادمیدهقانی قلبه تریينهای پازمين شدم. در

 –گویی باالی دهقان و گاوهایش که  کردآبشار را چنان برجسته می های کوچکِ قطره

 فتيم:گهردوی ما نگفته می ریختند. انگارمی – بودند آبشار بسيار دور و پایين از که

 !انداِز زیباییچشم چه
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دو جوره -مقداری خوردنی را با یكی ،آماده باشمکه فردا  خبرداد شبی كه بهزاد

 پوشاكی كه داشتيم در دستمالی بستم. تمام شب خوابم نبرد. 

تِك در، صدای خانه رسيدند. پيش از تك درِ  اسپ پيشِ  صاحبِ  سحرگاه بهزاد و مردِ 

 گفت: پای اسپ را شنيدم. در را نيمه باز نگهداشتم. بهزاد

 "استيم! تيار ما"

آرا که صدای در  قچه را برداشتم.به بهزاد دادم و خودم ب مرواری را كه خواب بود

يش پ آمد و شالی را که با خود آورده بود، دورم پيچيد و چشماِن خوابپُر را شنيده بود، با

 گفت: ،لبم برون شود از"نی"  از آن که صدای

 "شه!باشه کارت می"

 نگهداشتم. آرا بازاسپ شدم و مرواری را که هنوزهم خواب بود، پيِش رویم  ِسوار  

خواست بگوید که بهزاد کردم. چيزی میک آمد. تماِس دستش را با دستم حسهم نزدی

 به من گفت: رو

 "بریم دگه به خير!"
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 گفتم: است.یدم اشک در چشماِن آرا خانه کردهدادم، د سرم را دور 

 "ت به خدا!هپنا"

 ش بلندشد. دسِت آرا همزمان با صدای خداحافظی 

 روز شدیم، روشناییپيشاپيش اسپ به راه افتادند. وقتی از نشيبی پایين میدو مرد 

اسپ و بهزاد نيز  شد. چند جا در كنار چشمه و آب توقف كردیم. صاحبِ می ترنمایان

یی را که با خود داشتم، هخواستم توشمیاسپ گذاشته بودند. شان را باالیهایتوشه

 گفت:بهزاد نگذاشت.  .بازکنم

 "ه راِه دوری پيِش روس!باش"

 داد.  نهای چپاتی پيچيده بود، به منان كه در الی یی راشدهگوشت پخته سپس 

 ۀها فكر می كرد تا دوری فاصلراه تر به امنيتسالی بود، بيشاسپدار كه مرد ميانه 

 آن.

 شد كهمیجا دیدهشد كه نزدیك سرك عمومی رسيدیم. بازار كوچكی در آن تاریك هوا 

 بودند. بهزاد گفت:هایش بستهدكان

 "مانيم.جه میشبه همين"

شد می ها برد. معلومشد. بهزاد مرا به یكی از خانهدر كناِر سرك چند خانه دیده می 

 :رفت و گفت شناسد. مرا به اتاقی رهنمایی كرد. بهزاد با  اسپداركه صاحبخانه را می

 "جه می آیيم.ما فردا سروقت همين"

خواب آماده عليک کرد. خوردنی آورد و جایقی وارد اتاق شد. با مهربانی سالمزن چا

ش درین خانه زنده گی می كند و بهزاد را هایش فهميدم كه او با خانوادهپکرد. از گ

 شناسد. زن گفت:می

 "هاس. ما در كنج دگی حولی استيم.ی اتاق مهمان"اِ 

 خانه را نشان داد: هاز پنجر 

 "ره خبر كو! داشتی ماهرمشكلی "
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تِك در بيدارم كرد. دیدم بهزاد خوابم برد. صبحدم صدای تكم. كمیمانده و خسته بود 

هرچند دلم به دخترك سرگردانم  ،زند. مرواری را بيداركردممیگپ خانهبا زِن صاحب

را  خورد. وارخطا خودخواستم بيدارش کنم. از جایش به شدت تكانسوخت و نمیمی

 م انداخت. رویش را بوسيدم و گفتم:به بغل

 !"سواری کنیخواهی باز اسپمی"

یا  بود وسواری خوشش آمدهدانم از اسپداد. نمی شور "آری" متِ السرش را به ع

 ۀدید.  بقچه را گرفتم و خوش خواهد خواهرش را و پایان سفر پدر كرد درمیفكر

كردم و به دست هتغو ،شتگذآب جویك پاكی كه از كنار خانه می انگوری را در

 مرواری دادم.

 رفتيم.خانه پيشبه سمت راست رود عمومی ۀاسپ شدیم و راه افتادیم. از جاد سوار 

خورد که بيرق رفت، دو اتاق كوچكی به چشم میدر كنار راهی كه به سوی بلندی می

 ایی دو مردآفتابی آن روی دو چارپ ۀهایش بود. در صفدرازی اتاق بر و از آن بلندتر

ستش باز ش رو به آفتاب زخمبنِد سفيدی را که از پای رابودند. یکی زخمی نشسته

 دیگرش پشت به آفتاب، سرش روی زانوانش. و بستبود، دوباره میکرده

کردم. بهزاد با مکث نگاهی ،خود فرورفته بود به مردی که سرش روی زانوانش در 

اشاره به  را گشت. برگشت. با هااتاق، مرد زد ری به آن دودرنگِ نگاهم، س از پس

 گفت: بيرِق بلنِد صليب سرخ

 "ی درمانگاِه مردِم همی محل اس."اِ 

شد. مرِد اسپدار جلِو اسپش را درمانگاه هموارمی ِ در برابرِ  سرشيبی راه، درست در 

 تری کشيد. به سوی بلندی دیگری در راه تنگ

دیدی، راِه در مياِن دو کوِه نزدیک به هم را میآسماِن کوچکی را بر فراِز راه ن اگر

 پنداشتی.تونلی می

م. پيمودیرفتيم. بيش از ساعتی راهمی ،آمدخالِف جهتِ آِب جویی كه از بلندی كوه می 

 نمود.تر مییی که آسمان روشنرسيدیم به فراخی
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ودند. از بهيده شدگی كوه چهایی در فرورفتهپيش از آن که به فراخی برسيم، صندوق 

 ند.ا ِر مهماِت جنگیپُ  یا های خالی وشد كه صندوقآن تصورمی ۀرنگِ سبِز تير

چيزی غير از كوه  ،کردیدقت نمی های کوچک که اگردریچه سنگی با هایاتاق 

 سو نشانه گرفت و گفت:دیدی. بهزاد انگشتش را به هماننمی

  ."قرار گاه مركز"

 به زودی افزود:

 ."شهجه كسی دیده نمینمچم چرا ای"

كه لباس چریكی به تن داشت برون آمد.  ها شد و با مردیبهزاد داخل یكی از اتاق

 باهم چيزی گفتند. بهزاد دوباره برگشت و گفت:

 "دار كِس دگه نيس.غير از پهره"

 با پریشانی و اضطرابی که درسيمایش نمایان بود، آهسته زیِرلب گفت: 

 "جنگ اس. گی برِ آمادهشه كه میمعلوم"

 شد: صدایش بلندتر 

  "نزدیِک پایگاه.، ان قرارگاه مؤقتهمه رفته"

 روشن کرد." پایگاِه عساکِر شوروی" منظورش را با تکرارِ 

 گفتم:

  "ممكن اس که مام بریم؟"

 هم فشرده گفت:یی فكر، لبانش را بهاز لحظه بهزاد پس

 "شه كه بریم.می"

 گفتم: اسپدار به مردِ  ناراحتی و شک درلحِن بهزاد، روبا دیدِن نوعی 

 ."های پایگاه دارمتا نزدیك ،پول رفتنه"

 مرد با لبخندی پاسخ داد: 
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 "كنه، خداكنه كه كاِر شما شوه.فرقی نمی"

 رفت.گپشيزی هم نمی ،داشتار احتياج زیادی به پول نمیاسپد مردِ  دانستم كه اگرمی 

از كناِر دیوار باغ به سوی بلندی دیگری به راه  ی رفتيم واز یك نشيبی به طرف باغ

چهره و افتادیم. گروهی از مرداِن تفنگدار به ما نزدیک شدند. بهزاد مرِد سرخ

 کشيد و به صدای بلند گفت:ها درآغوشسبزچشمی را از ميان آن

  "زدراس وی تی دیمتری!"

 کشيد، روبه بهزاد گفت:مرداِن تفنگدار خندیدند. مردی را که بهزاد درآغوش 

 "گو! عزیز، دیمتری نه ،نه متریدی"

 بازهم همه خندیدند. 

 گفت: بهزاد 

ها اوره به شوخی ... بچه زیزمی نامه اصالً روسی اساین مرد که خودشه حاال ع"

صد متری سنگرشان اسير دو تا در حدوِد صد ییهاز فاصل .می گفتن "ده متری"

  "بود.شده

 دادِن دست به سوی عزیز گفت: بهزاد پس از تکان

سنگِر خود جای  از شان خبر نشه، دور چریِک چرسی از ترسی که فرماندهِ  دوتا"

و از پناِه سنگی که زیِر  چرس استن ۀغرِق نش .زننچرِس خوده می و رنیی میگوشه

روی سنگِ دیگری نشسته  شوروی بينن که یک عسکرِ شن و میان برون میآن نشسته

از  خبربی دوربينِ  وی مردِ تفنگای خوده به س پایيِن دره را تماشا داره. بينو با دور

ا که چاره رمردک بی .کنن که پایين بيایهدست اشاره میگيرن و با نشانه می ،نزدیک

 آیه و از سرِ آورن به ده. هرکسی میکشان مییی جز پایين آمدن نداشته، کشانهچار

حال و ما در قرارگاه بودیم که بی .زنهردکه میبِرم و ثواب مشتی و لگدی به سر

ی جه یکشيمه آوردنش. به زودی من با دوتن دیگر بردیمش به فرماندهی جبهه. اونبی

را که خوب روسی بلدبود، آوردن. فرماندهِ جبهه دستشه دراز کد که با دمتری  هااز بچه

 سپ .داشت رش دردلنگيد و کمجایش خيست. پایش می دست بده، دمتری به مشکل از
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ن. او زدکرد به گپکم پرید و شروعکه ترجمان با دمتری کد، ترسش کم هاییازشوخی

ما که ش دشان گفتنای، بردکردنثبِت لشکِر چهلم می را گفت، روزی که در مسکو نامش

ز ا مثِل ویتنام.د، ناهدرتجاوز ک اجنآها امریکایی که ویدربه دفاع از ملِت مظلومی می

یک  شدیم. سالنگ با شما از نزدیک درگير در باریک ،ماهآمد اجینا نماهی که مشش

جاده ماند. من و یکی از  ها درا مرده از چریکگرفت و سوخت. سه ت تانک ما آتش

از  با دوربين هم مه هرروزا ج. اینددیدیم. امریکایی نبودن ار اهآندوستانم آمدیم و 

 بار هممی خواستم اگر یک بينم.ب اها رانم به خوبی دهکدهوتا بت ،آمدممی سنگر دورتر

 ها پرسيد:یکی از چریک .دها بيفته چشمم به امریکاییدش که

 آخر دیدی یانی؟ 

 "همه خندیدن.

 بهزاد ادامه داد:

 اوعليه متری ره ندیده بودم و شنيده بودم که حاالیهمو روزها به بعد ِدگه مه د از" 

  "که دیدیمش. ،جنگهعساکِر شوروی می

 مردِ  کنان پيشاپيش وزیادی پيموده ایم. بهزاد قصه به پشت نگاه کردم، دیدم راهِ    

بود که طوِل راه را  بهزاد متمرکز ۀدنبالش. حواسم چنان به شنيدِن قصبه  اسپدار

 نفهميدم.

اسپدار مشِک کوچکی را که با خود داشت، گرفت و بازهم  مرواری آب خواست. مردِ  

دیگری از مردان  قدمی آِب تازه پرش کرد و به دستم داد. گروهِ  چند جویکی در از

گاه به پای کيلومتر دو از چيزی کمتر شدند. هنوز مان ردگفته از کنار "سالم"مسلح 

رسيد. بهزاد با انگشتِ شهادتش کوهِ پایگاه ها به گوش میتِك گلولهبود كه صدای تكمانده

های خفيِف هواپيمایی از بلندی شد. غرِش بسيار ترندتر و بيشبل داد که صدانشان می را

 برش نگاهی کرد و گفت: جا ایستاد. به دور ورسيد. بهزاد جابهمی نامعلومی به گوش

 "... بمباران نشه که بتيم. بهترس راِه خوده تغيير"

اِه رچپ است. ازشدن کردم که ترس درحاِل غالبترس و اميدی در جدل بودم. حس با

 كردیم. بهزاد گفت:تپه خود را به عقِب كوِه بلندی نزدیك مياِن دو
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  "ها باشه.س. ممكن اس یما با آنجه قرارگاِه نيروهای متحرك ااون"

گرمم کرد که شِک ضعيِف آن را دلچنان  ،اطمينانی که در لحِن بهزاد یافتم 

 نکردم. حس

قرارگاِه نيروهای متحرك از قرارگاه مؤقت چندان دور نبود. هردو در دامنه  ۀفاصل 

 كوهی بودند همجوار. دو

 بمباران كردند.چِپ تپه  ۀیی را در دامنقلعه هاتنرسيده به بلندی تپه، جِ  

تپه به سوی كوه  ۀرا از اسپ پياده كرد. از دامن به تندی از تپه گذشتيم. بهزاد ما 

پ، اس از نزدیك سنگِ بزرگی اسپ را بستند. كمی دورتر اسپدار مردِ  دویدیم. بهزاد و

 دهن یك شگاِف بزرگ كوه نشستيم. در

لحظه  یی كه چندرسيد. تپهبه گوش می موشک نيز داشت. صدای توپ وبمباران ادامه 

را پریشان و  رفت. بهزادهای پيهِم توپ قرار گهدف گلوله ،آن گذشتيم ۀپيش از دامن

 ۀواری پریده بود و به خواهش پيوستکردم. رنگ مرتر از آن یافتم که تصورمیگمدرسر

آميخته با ترس در گلوی با نوعی لرزِش  داد و فریادش رامن كه گریه نكنی، گوش می

 کرد. بهزاد گفت:میکوچکش قرت

 ..." پياده نشه که عساکرِ  زود زود. جه ره  ترك كنيم.این"

 :ندشد ی مردانی از یك سنگر بلندهارفتيم كه صدا تركوه پيش ۀچند گام از دامن

 "پس برین، پس برین!"

سوی  بهزاد را از آمدن به ،دست ۀپيوست ۀاشار با هرچند .ها دویدبهزاد به سوی آن 

رفت. آتش ها، به تندی پيش میدست آن ۀتوجه به اشاركردند. بهزاد بیسنگرمنع می

 ها بهزاد را از چشم ما پنهان كرد.نی و پيهِم گلولهناگها

ه شان از خشك شد. دیدم كه بهزاد دوباره ایستاد. كالشينكوفش را ما ۀخون در جاِن هم 

هم به سرعت جانِب اسپش دوید.  اسپدار دوید. مردِ  تند به سوی ما به دست گرفته و

 پرید و رفت. لجام را دانم چه فکری به سرش زد که بدون گفتِن حرفی از جانمی

کشيد به سوی خود می ها در هواپيچيد. مرد، لجام رابود که صدای بارانی از گلولهگرفته
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 یی را از جيبشکرد. تسمه لجام را رها فشرد. مرد بندِ میجا ایستادن پاجابه و اسپ بر

بنِد لجام آمد و مرد دوباره  گرفت. اسپ چند گام پيش کرد و به پشت اسپ کوبيدنبرون

 ها.گرفت. بازهم صدای بارانی از گلوله به دست را

 غلتيد. مرد به زمين 

 صدای و زدمیتقال دستم را پس دست بستم. با با زد. دهن مرواری رامیمرواری چيغ

 شد.ش بلندترمیگریه

 داشت، رساند. چند قرار ما بلندِی باالی سر را به سنگِ بزرگی كه در بهزاد خود 

ا روی زمين وعقب ها گاه به سينه خود رهم به سوی ما دویدند. چریك دیگرچریك 

دویدند. با نزدیک شدِن آتِش گلوله ها، صدای میكشيدند و گاه به شتاب سنگی می

های مرمی ها، پوچکِ گلوله آتشِ  کالشينكوف بهزاد نيز بلند شد. درمياِن صدای

 ریخت.میروی ما  و سر كالشينكوف بهزاد بر

خواهد خود را پایين سِر دیگِر سنگ می یی نتوانستم بهزاد را ببينم. دیدم ازحظهل 

 را باز از چشمم دورکرد. ها بهزادبکشد. آتِش گلوله

کرد.  صدای به زمين خوردن جسمی، فریاِد مرواری را بلند ،پس از درنگی سکوت

ایش فوران داشت. ، در چند قدمی ما. خون از شانه و پسِر سنگ پایين افتاد بهزاد از

كردِن ماشه را نداشت. با دستش را به ماشه برد. انگشتش، گویی كه دیگر شيمه كش

 صدای لرزان و آهسته به ماشه اشاره كرد و گفت:

  "فر! ... دونف... دو نفر"

 باشد.به خواِب سنگينی فرورفته چنان آرام كه انگار ،به زمين گذاشت بهزاد سرش را

بست. چادرم را دور سرم پيچيدم. كالشينكوِف  لِب مرواری را نيز سکوِت سهمگين  

اندم. سنگ بنش گی زیرِ فرورفته یی درافتاده به زمين را گرفتم. مرواری را به گوشه

 كشيددامنم را به سوی خود می مرواری با چيِغ دردناکی سکوِت کوتاه را شکست. او

به زور از دامنم  دستش را بوسيدم وزاری سودی نكرد. رویش را  و زد. عذرمیچيغ و

 جدا كردم.
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فریاد  بِس چيغ و معصومش غرِق اشك. ازۀ شد. چهر بلندتر و صدای مرواری بلند 

 شقيد. خود را در خاک می لرزید ومی

یی پيش دستش را به همان سان که بهزاد لحظه گاهم را به تلخی از رویش گرفتم.ن

شدم.  سنگ باال كنارِ  از كردم و ز كال شينكوف پاكبا دامنم خون بهزاد را ا ،ماشه برد

آیند. ميِل كالشينكوف را به ســـوی به سویم می انگشتم را به ماشه بردم. دیدم دوعسكر

كردم. م حسكردم. دردی در شانهـه را كـــشباقوت تمام  ماشـــ گرفـــتم و آن دو

نگ س ی سنگ نگهدارم. از سررا روی شيب دستم افتاد.  نتوانستم خود كالشينكوف از

 فروغلتيدم.  

شد، مییی که به خوبی دیدهدامنه از تفنگدار مرد صدای گلوله ها خاموش شد. چند

با لباِس  را نخستين بار آمد که یمامیها همان گونه به چشممآن از آمدند. یكی پایين

 نعره زدم: بردم و گلو توانم را در ۀبودم. همچریکی دیده

    "یما!"

 به كسی نرسيد. که هرگز برآمدازگلویم  یصدای

 بلند بود. جاآن از که آتِش عساكر رفتندها به سویی میچریک 

به چشمانم كه تفنگداری نزدیك آمد.  هِق مرواری خاموش شد. مردِ هق ۀصدای خست 

 از چشمم كاكافيروز! اشاره به مرواری كردم. نگاهش را –چشم دوخت، شناختمش 

 زدم: یی كه نداشتم فریادپ س رفت. باهمه شيمهسگرفت. پ  

 "كاكا... فی ...روز!" 

 هيچ پاسخی فاصله گرفت و دور شد.بی

 كردم. مرواری را دیدم و گریه را قُرت ۀبا اشک شست ۀگرفت. چهر بغضی گلویم را 

 همراه باحسِ  کردم.میزخِم شانه حس از تربيش را فيروز کاکا دورشدنِ  سنگينی دردِ 

ت، ه کمک به تِن تيرخورده و افتادهیی کبودِن دهکدهننگ ذلت، حسِ  حقارت، حسِ 

شان را گی و غيرتردانهو م هدكاشان مید، ازعزتنکمی دارشرافِت مردمش را لکه

 می برد: پرسش زیر
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 "مرواری چه گناهی داشت؟ ... مگر مرواری"

ویم را به س به سختی خود ،فته بودگر او را از جنبيدنمرواری با همه ترسی که تواِن 

از پهلویم  ،ماليد. شالی را که آرا داده بود هایش را به دستمکشيد. نزدیكم آمد. دست

دیگرش را روی خود  م و نيمِ م کرد. نيمی از شال را روی شانهگرفت. خودش را نزدیک

 کشيد.

 ش به گوشمصدای گریه ،آمدشدند. ازچـــــشماِن مرواری اشـــك میصداها خاموش 

 آمد.نمی

 ای ،شد كامالً تاریك نفهميدم كه هوا به تاریكی پيوست. دیگر چيز ماننِد صدا، همه

 چشمانم. 
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 مرواری:

 مبه شكمش چسپاندم. پاهای را پشتِ خونپُِرمادرم ترسيدم. خود زدن به شانه و تاز دس"

 ... بردنزدیك پاهایش بردم. خوابم را

م ند. بيدار شدم. چشماركنوازش ایم راموه و دستی كشيد کسی به رویم دم کهركحس

 هوای درشنيدم. های پيهِم دلش را میو تپش م گرم بوده شكم مادرم هنوز بازشد.

 .دداشتنخيره سونم دریتفنگدار خيره چند مردِ ، روشن

يشم شد. پ ترداد. نزدیک ریگیبه د را پشت مادرم ایستاده بود، تفنگش درمردی كه  

 "زد و خم شد. زانو

 پایان
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