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 روي صحنة زندگي
 

در تاريكي روزنه اي از نور مي بيـنم، در روشـنايي روزنـه اي از                
 تنم خـيس و   .  من آمدم، بدون اجازه    -من آمدم، با اجازه   ظلمات را،   

لزج است و خونآلود، من با خون و آب آمدم، آخرين وابـستگي ام را               
بريدند و گره زدند، حاال ديگر خاآي شده ام، ديگر ايـن طـرف مـرز                
 مهم است، ديگر راه برگشيت نيست، سرم آم مو است، چـشمهامي آـم سـو               

 مججمة نرمـي دارم و صـورتي ملتـهب، بـه            ست، مغزم خام و نا فهم،     ا
 آن چـه    -! اين بود؟ نه   –!  گردم، اين است؟ نه    دنبال زاينده ام مي   
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صداي ضـربان قلـبش     .  ويل حتمًا اين يكي ديگر خودش است       -!طور؟ شايد 
 موسيقي من در زندان تاريك تنـهايي ام         يگانهرا از دور مي شنوم،      

  و ال  ها در دسـت   چقدر احساس ضعف مي آنم، حاال اندام مرتعـشم        بوده،  
ديگـر  ! ه نگاه شوق آلـودي دارد     ، چ به الي انگشتان نرمش قرارگرفته    

چيزي را به دهامن فرو     . مطمئنم آه خودش است، زاينده ام را مي گومي        
 مي ريزد و به گلـومي فـرو         آن، چيزي در دهامن    از مي آند، نرم است و    

مني دامن آه او چگونه     ! انگار آه خومشزه است   !! مي رود، بد نيست؛ نه    
ايي آمد، آـرم آوچولـو      صد. مرا شناخت، شايد از صداي بلند اشكهامي      

  باالخره اومدي؟
با اشك آمدم، با درد آمدم، با فرياد آمدم، با خـون و آب آمـدم،                

زمـان مـي گـذرد،      . مني دامن ويل به هر حال آمدم      ... براي چه؟ براي    
  آمي بـزرگرت شـده ام،       حاال .عبور زمان را با اندامم احساس مي آنم       

مـي گـردم، شـايد بـه        . حاال آمي نا فهميم از بني رفته و چهارپـامي         
مي چرخم، مي خنـدم و حرآـت        !  هويتم دنبالو شايد به    ! دنبال خودم 

مي آنم به صورت چهارپا، شايد اآنون طبيعتم اين باشـد، حـاال زور              
اآنـون تـرس در     .  خبور عزيـزم   ،باالي سرم است، زور زاينده ام، خبور      

 باالي  باز هم زور  ! اگر خنوري لولو مي خوردت    ذهنم آشيانه مي سازد،     
 ،حاال ترس آشيانه اش را حمكم مي آنـد        .  خبواب عزيزم  ،خبواب. سرم است 

، اآنـون اولـني     ...اگر خنـوابي بابـات ميـآد      . به چهار چوب تصورامت   
چيزهايي را آه در زندگي احساس مي آنم زور و زورگويي اسـت، تـرس               

 چه رابطه اي بني بابا و لولو وجود دارد؟ . است و قدرت
گذرد و دوباره عبور زمان را با اندامم احساس مي          باز هم زمان مي     

حاال بزرگرت شده ام، باز آمي ديگر از نا فهميم از بني رفته و              . آنم
تكه . دوپامي، دو پايي آوچك، هنوز به دوپايي بزرگرت تبديل نشده ام          

 خبور عزيزم، باز هم زور و زورگـويي، مـي           ،اي گوشت آباب شده، خبور    
حـاال  .  طعم خون و طعم گوشـت، لذيـذ اسـت          خورم و باز هم مي خورم،     

ديگر گوشت خوار شده ام، حاال ديگر خون خوار شـده ام، حـاال ديگـر                
براي درنده گي و خون خواري مترين مي آنم و حاال ديگر درنده گي را               
با متام وجود احساس ميكنم، دوست دارم پاره آنم، طعـم خـون بـرامي               

كه الستيك آشي مي آشم و مترين       لذت خبش است و حاال دندامن را روي يك ت         
 . مي آنم، متريين براي دريدن

باز هم زمان مي گذرد و دوباره عبور زمان را با اندامم احساس مي              
 دوپـايي بـزرگ     ،اآنون وابستگي بيشرتي به خاك پيدا آـرده ام        . آنم

بازي آن، برو بازي آن     . شده ام، ويل هنوز تبديل به بزرگرت نشده ام        
 ويل اين بار نافرماني برامي شريين و مقاومت برامي          بچه، باز هم زور،   

دسيت از روي خـشم صـورمت را نـوازش مـي            ! اي بچة جلباز  . لذت خبش است  
 مـساوي   ، مساوي است با جلبازي و جلبـازي       ،مقاومت! آند، حاال فهميدم  

. ويل بد نيست، هر چيزي در دنياي من قيميت دارد         . است با ضرب و شتم    
از حالت آرم و چهارپا بودن در آمـده ام و           احساس مي آنم آه ديگر      

دگر ترسي ندارم، هنايت تنبيـه مـي        . مي خواهم پوسته ام را بشكافم     
 . شوم

باز هم زمان مي گذرد و دوباره عبور زمان را با اندامم احساس مي              
چـرا  . آنم، فهيم تر شده ام و سؤاالت زيـادي در ذهـن مـي پـرورامن               

ه است، هيچ وجه تـشاهبي بـا مـن          زاينده ام آه حاال نام او مادر شد       
چرا پدر هر شب آه به خانـه        ... ندارد؟ وقيت آه مرا به محام مي برد       

 مـادرم نـرم اسـت و        هايمي آيد پاهايش بوي بد مي دهد؟ چـرا دسـت          
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پـول چيـست؟ گرسـنگي      باريك؟ چرا پدرم دستهايش زخمت است و بـزرگ؟          
چـرا دخـرت    آيست؟ فقر و ثروت يعين چه؟ چرا دخرت با پسر فـرق دارد؟              

اصـًال  ! مهسايه آه آالس اول است روسري سر مي آند؟ حتمًا گناهي آـرده            
 گناه و ثواب چيست؟ 

باز هم زمان مي گذرد و دوباره عبور زمان را با اندامم احساس مي              
باز هم نا فهميم آمي از بني رفته و مي گويند آه من به بلوغ               . آنم

 ،پدر. اال سؤال مي آنم   ح. مي پرسم، مي خوامن و مي نويسم      . رسيده ام 
 ثواب و گنـاه يعـين       ،نزول چيست؟ چرا مهساية ما ربا مي خورد؟ مادر        

 پس انـداز بـه چـه دردي مـي           ، چرا احتكار بد است؟ مادر     ،چه؟ پدر 
 زيبـاترين آيـست و چيـست؟        ، زيبا پرسيت يعين چه؟ مـادر      ،خورد؟ پدر 

 ،مادر بيگانه آيست؟    ، پدر  متجاوز آيست؟  ، جتاوز يعين چه؟ مادر    ،پدر
 با ادب آيست و بي ادب به چه آسي مـي            ،فرهنگ بيگانه يعين چه؟ پدر    

 ،پـدر  آيا آسي آه با ادب تر است سياسـتمدارتر اسـت؟          ، پدر گويند؟
 مهان جلبازي مـساوي بـا ضـرب و          ،آيا مقاومت ،خودي ها يعين چه؟ مادر    

پدر، خدا آيـست؟    انتقاد، اعرتاض و اعتصاب يعين چه؟       ،  پدرشتم است؟   
ا چيست؟ پدر، آيا تو شيطان را مي شناسي؟ مادر، آـي تـو              مادر، خد 

را فريب داد و چرا تو پدر را گول زدي؟ پدر، تو چـه زمـاني ديـن                  
خودت را انتخاب آردي؟ مادر، آيا وقيت آـه دينـت را انتخـاب  مـي                 

پدر، مرگ يعين    آرده بودي و بينش آاملي داشيت؟        يآردي، حتقيقات آامل  
 انسانيت يعين چه و زيبايي با زشـيت چـه           چه و جهان بيين چيست؟ مادر     

فرقي دارد؟ مادر، تو چرا از پدر خوشت مي آيد؟ پدر شهوت يعين چه؟              
پدر، سانسور يعين چه و خود سانسوري چيست؟ پدر، آيا مهـة آارهـايي              

چرا توان    پدر، آه ما روي زمني اجنام مي دهيم خدا دستور داده است؟          
ت؟ مـادر، اميـان چيـست؟ پـدر،         انساهنا در برابر مشكالت برابر نيـس      

مادر، تاريكي با سياهي چـه فرقـي دارد؟         رابطة تقوا و اميان چيست؟    
پدر، چرا نور وظلمت مهيشه با هم در ستيزند؟ پدر و مادر، شـب بـا                
روز چه تفاوتي دارد آيا هردو زيبا نيستند آه زشيت هـا و نـافهمي               

 ؟ ...؟ مادر...پدر هاي انسان را خمفي مي آنند؟ 
.  به دانشگاه مي روم و حاال بسياري از مسايل را درك مي آـنم              ديگر

مسايلي را آه در آن جتربه اي داشته ام، مي گويند حاال تو مي فهمي               
حاال مهة احساسات را درك مي آـنم        . ويل باز احساس مي آنم آه نافهمم      

اآنون بعضي از احساسها را بيشرت ملـس مـي آـنم،            . ويل دانشها را نه   
در من قويرت هستند، احـساساتي آـه از دوران آـودآي،            احساساتي آه   

بيشرت مهراه من بوده اند مهچون زورگويي، قدرت منايي، درنـده خـويي،             
 ... جلبازي، آنجكاوي، زيبا پرسيت و

، بـا تـرس و      دگر دانشگاه را پشت سر گذاشته ام و زندگي مـي آـنم            
دون دهلره، با نا اميدي و يأس، با خفقان و بغـض، بـدون آزادي، بـ               

حال فرزنـدم را     ... بدون امنيت آاري، بدون درآمد، بدون سرمايه و      
 .مي بينم در آينده اي مبهم و مه آلود بدون اسطوره، بدون هويت

دگر مي گويند پري شده ام، زيرا زندگي آرده ام با آوله باري سنگني              
و شايد سبك، عازم سفر هستم، سفري شايد، شايد بـس طـوالني، سـفري               

بس آوتاه، دگر به هيچ چيز وابستگي احساس مني آنم، حيت           شايد، شايد   
به خاك آه بر روي آن زاده شده ام، آمده بودم با فرياد، با اشك،               
با درد، آمده بودم با اجازه، بدون اجازه، آمده بـودم بـا رنـج،               

دم از نور، آمده بودم از تاريكي ويل اآنون دگر وقـت رفـنت              وآمده ب 
دگر زمان بـرامي مفهـومي نـدارد،        . ده است است رفتنم مهانند آمدمن ش    
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عبور خواهم آرد، عبور خواهم آرد از خاك از باد از آتش از آب از               
بله از زمان خـواهم     . زيبايي از زشيت از خوبي از بدي و از ويراني         

گذشت، از حلظه ها و درد و رنج و اشك خـواهم گذشـت و بـه تـاريكي                   
 باز هم بدون اجازه مي      به هر حال  . شايد مي روم و شايد هم به نور       

دگرخاآي نيستم، از خاك    !!...  شايد هم اجازه بگريم و بعد بروم       روم
چه زشت و چـه زيبـا،       و متعلقاتش عبور آرده ام، چه خوب و چه بد،           

 . من رفتم
بله عزيزان، من از دو زمان گذشتم و به زمان سوم رسيدم پس سپردم              

وخته، دخرتم بساز، بساز    به دست مشا، ساخنت زمان وسطني را براي نسل س         
آه حاال نوبت تواست، پسرم بساز، بـساز آـه حـاال نوبـت تـو اسـت،                  

. ست ويل شريين است و لذت خبش تر       بسازيد آه ساخنت سخت تر از ويراني ا       
بگذار مليت بعد از ما، از تو، از مـن، از مـا درس بياموزنـد آـه                  

دان، خشت  فرزن. ويراني بس بسيار منفور است و سازندگي بسيار شريين        
هاي خراب را بكنيد و به دور بياندازيد ويل خانه را ويران نكنيـد              

آه روزي مشا هم به     . به جاي آن خشت خراب خشت سامل را جايگزين آنيد         
   ...سفر مي رويد، مهانگونه آه من رفتم و قبل از من

 
 
 
 
 
 
 
 

 ديباچه اي بر آواي غمناك ساز
  

يكـرد و در دوردسـتها بيـاد        قلبم فشرده و طوفاني در درومن غوغا م       
زادگاهم سرزمني سرسبز و خرم مازندران افتاده بودم و آجنـا را بـا              

 .باراهناي ممتدش و با مچنهاي بسيار و جنگلهاي انبوهش بياد مي آورم
بياد مي آورم آه رود هزار چگونه سينة جنگلها و آوهها و دشت هـا               

خزر هجـوم مـي     را مي شكافت و مغرورانه براي سرآوبي دريا به طرف           
 .برد

بياد مي آورم حمرومان غيور و ساده دلـش چگونـه مهربانانـه چهـرة               
آودآانه ام را غرق بوسه مي آردند وقيت مهة اينها را بياد مي آورم              
آنگاه قلم ناچيزم دل سپيد اين اوراق را مي شكافت و داستاني نـه              
 چندان در خور حتسني ويل زيبـا بوجـود مـي آورد و آن سرگذشـت مـردي                 

 .ستمديده و حرمان زده مي باشد
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 آواي غمناك ساز
 

ابر مـي   . صداي  طوفان و خروش دريا خشم خداوند را آشكار مي ساخت           
غريد و مهراه با مرثيه خواني باد اشك مي رخيت ، صداي ساز دهين بـا                
آواي وحشتزاي طوفان درمي آميخت و موسيقي غم انگيـز و دردآلـودي             

 بـا جـواني آـه از قيافـه اش روح            مـردي پـري   . را به بار مي آورد    
 پريمـرد   دنـد وبفداآاري و جوامنردي خوانده مي شد درآنار هم نشسته          

آهسته دستهاي لرزانش را به حرآـت درآورده و ازديـدگان دردمنـدش             
 آتشي آـه از     جماورت پسرك در   و دانه هاي شفاف اشك را جاري مي ساخت       

مي چوب  تري آه      ساحل هتيه شده بود نشسته و به          آنار هيزمهاي جنگل 
 خريه شده بود آم آم حال پريمرد منقلب مي شد و زير لب آلمـات                سوخت

نامفهومي را زمزمه مي آرد آهسته آهسته صداي لرزانش اوج مي گرفت            
 اينك ديگر مي شـد      ،و در ميان ديوارهاي دود گرفته آلبه حمو مي شد         

 مـي   آلماتي را آه از دهان پريمرد خارج مي گرديد به وضوح شنيد آه            
، آنشب هم مهني طوفان لعنيت برپا شد و تو با اين ساز             ) آالرا: (گفت  

نشسته بودي  ) آمي(دهين آه اآنون آهنه و فرسوده شده بر روي دماغة           
پـسرك سـرش را نـيم چرخـي         . ، آه خداي مـن چقـدر وحـشتناك بـود            

برگرداند و با صدايي آه از آن احساس مهدردي مي باريد پرسيد عمـو              
 آسي صحبت مي آين ؟ امري از چه 

: پريمرد حلظه اي چشمان اشكبارش را بـه چهـرة جـوان دوخـت و گفـت                  
ابراهيم گوش آن اآنون درست بيست و هفت سال از آن ماجرا مي گذرد              
و من تا آنون اين ماجراي دردناك را در صندوق سينه ام حمفوظ نگاه              

ق هـسيت   داشته ام ويل حاال براي تو آه ميدامن جواني پاك هنـاد و صـاد              
تعريف مي آنم ويل قسم ياد آن بـه آهنـايي آـه ميخواهنـد راز مـرا                  
بدانند حقيقت را بگويي ، وبه اهايل روستا بفهماني آه من بيگنـاه             

ابراهيم خنده حمزوني آرد و سـرش را        . دچار اين مهه درد ورنج شدم         
 :به عالمت تائيد تكان داد و پريمرد چنني آغاز سخن آرد 

ايل ده شاهزاده ملك خرب دادند آه ارباب با خانواده          آنروز به مهة اه   
اش به ده مي آيد ، مردم مهه فعاليت آردند و خانه اربـابي را آـه                 
وياليي زيبا در باالي تپه اي آه مشرف به خانه پدري مـن بـود آب و                 
جارو و متيز آردند ما چند نفر از جواهناي ده آه اغلب بيست و پـنج                

 راس اسب و قاطر به پيشواز ارباب برزو و          ايل سي ساله بودمي با چند     
آهنا در دشت منتظر مـا بودنـد مهينكـه بـداجنا            . خانواده اش رفتيم    

رسيدمي ارباب با مهة ما احوالپرسي آرد و آمـي از وضـع ده و حمـصول                 
پس از يك ساعت اسرتاحت دستور داد تا بارها را به قاطرها             . پرسيد

ا و مسعود خان پـسر اربـاب را         ببندمي و مرا هم مامور آرد تا دخرته       
ارباب ده ما نـسبت بـه اربـاب         . سوار اسب آنم و مواظب آهنا باشم        

روستاهاي اطراف مهربانرت بود ويل در بعضي مواقـع بـسيار سـختگري و              
حساس مي شد باالخره من مسعود خان ،آالرا و زيبا را سوار اسب آردم              

ادگـان معتقـد    آخر مـا روسـتا ز     . بدون اينكه توجهي به آهنا بكنم       
هستيم آسي آه نان آسي را خورد حيت تا پاي جان هم بايـد در راهـش                 
فداآاري آند و نبايد به ويل نعمت خود خيانت منايد به هر حـال بـه                

 و اطرافيـانش از جلـو حرآـت آردنـد و مـن و               خودشدستور ارباب ،    
ني هنگام متوجه شدم    مهارباب زاده ها از پشت سر آهنا براه افتادمي در         

 دو چشم شهال و مرموزي مرا مي نگرد بي اختيار وجـودم لرزيـد و                آه
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 او وقلبم به سخيت طپيد و بي اختيـار چـشم در چـشم آـالرا دوخـتم                  
 .فرياد زد امري، امري مگه با تو نيستم 

 من ناخودآگاه بدمن يخ زد خدايا چه شـد ؟ آـه او مـرا صـدا زد ،                   
گري، مـن مـي خـواهم       آالرا دوباره صدا زد امري بيا دهانه اسبم را ب         

آـالرا  . من بي اختيار دوان دوان پيش رفتم        . آمي پياده راه بروم     
امري رآاب را نگهدار تا پياده شوم چـون پاهـامي           : لبخندي زد و گفت   

گفتم خامن آخر از اربـاب عقـب مـي          . گرفته و منيتوامن طاقت بياورم      
 گويـد   صداي ارباب را شنيدم آه با مالميت مـي        بالفاصله   سپس. مانيم  

مانعي ندارد بگذار آالرا اينجاها را سياحت آند چـون او خيلـي از              
من از ته قلب خوشحال بودم      . مناظر آوهستاني و جنگل خوشش مي آيد        

آه الاقل مي توامن چند قدمي را در آنار آالراي زيبـا راه بـروم  و                 
رآـاب را گـرفتم و      . مني دامن چرا اين خوشحايل به من دست داده بود           

اده شد و با نگاهي عميق به صورت آفتابزده و گنـدمگومن خـريه              او پي 
گفتم خامن ايـن وظيفـة مـن        ! متشكرم  : شد و بعد لبخندي زد و گفت        

امري خواهـشي   : بود ، آالرا نگاه غم انگيزي به صورمت انداخت و گفت            
با آمال سادگي و    . از تو دارم اگر عمل آين يك دنيا از تو متشكرم            

. خامن مشا سر خبواهيد هرگز چاآر مضايقه مني آنـد           : صفاي باطين گفتم    
امري مشاها قلب پاآي داريد من از تو مي خواهم          : آالرا با خنده گفت     

آه با من دوست باشي و هيچ موقع مرا خامن صـدا نزنـي ، زبـامن بـه                   
لكنت افتاده بود ، منيدانستم چه بگومي ، آخر در ميان ما رسم بـود               

ا دخرت دوست باشد ويل حاال آالرا دخـرت اربـاب           آه پسر با پسر و دخرت ب      
من حريف ندارم ويل مشا     : از من تقاضاي دوسيت مي آرد بي اختيار گفتم          

 ، اوال مشـا     با ما خيلي فرق داريد من منيتوامن بـا مشـا دوسـت باشـم              
آـالرا بـه    .  مشا دخرت ارباب و بزرگ ده هستيد          دوما ،دخرتيد ومن پسر  

 فقط خباطر صفاي باطين و ساده ديل مشـا مـي            امري من : من خنديد و گفت     
خامن پس اجازه بدهيد پـيش      : ناچار گفتم   . خواهم با تو دوست باشم      

در حاليكه مشتاقانه نگـاهم مـي       . ارباب مشا را آالرا خامن صدا بزمن        
 براه خود ادامه دادمي تـا       مهانطور. هسيتهر طور آه مايل     : آرد گفت   

 از طبيعت ، مـردم و از خـودش بـرامي            به ده رسيدمي در بني راه آالرا      
تعريف مي آرد و از اينكه مرا مشتاق مي ديـد مـي خنديـد و بعـضي                  

آهنا را به ويال رساندم و وقيت آه مي         . مواقع حرفهاي خنده دار ميزد    
از فردا امري بايد بچـه هـا را         : خواستم خداحافظي آنم ارباب گفت      

 تو در بني جواهناي ده      براي تفريح به هر جا آه مايل باشند بربي چون         
از مهه پاآرتي ويل ارباب مني دانست آه در درون من چه غوغايي برپاست              

 در قلـب مـن       ، آري ابـراهيم  : پريمرد پـس از مـدتي ادامـه داد          . 
طوفاني بر پا شده بود آه زندگيم را از هـم مـي پاشـيد و احـساس                  

 مـرد   ميكردم آه اين اولني وآخرين طوفان زندگيم خواهد بود، و پـري           
امري برو گله آمد ، گوسفندها      : مادرم صدامي زد و گفت      : ادامه داد   

من براي اولني بار بـدون توجـه        . را مجع آن و غذايشان را حاضر آن         
به دستورهاي مادرم بطرف جنگل رفتم و از ميان درختان بيد جمنون ،             
گالبي و انار وحشي مي گذشتم غم بر دمل چنگ مي زد زيرا مـن اآنـون                 

س مي آردم آه دخرت ارباب را دوسـت دارم ويل در درومن بـا خـود                 احسا
جدل داشتم آه بالخره او ارباب زاده است و ما هيچ سـنخييت بـا هـم                 
ندارمي مهانطور آه گرگ و بره با هم سـنخييت ندارنـد در مهـني خيـاالت                 
بودم آه احساس آردم دمل بر عقلم پريوز شده وديگر عقلم آار منيكـرد              

د آه فرمان ميداد ، خالصه دوست دارم بداني آه صدامي           اين بار دل بو   
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در ميان جوانان ده مشهور بود و مهه مي گفتند صدامي خوب است و مـن                
هر موقع آه احساس خستگي مي آردم و يا ناراحت بودم به مهني جا آـه                
االن هستيم مي آمدم و اندآي با خواندن ترانه هـاي حملـي خـودم را                

به اينجا آمدم و باالي مهني آلبه خرابه رفتم         تسكني مي دادم آنشب هم      
و آواز گيلكي مشهوري را آه پسران براي نامزدهايشان مي خواندنـد            

 :زمزمه آردم آه ترمجه اش اينست 
 سر تپه مناز مي خواند دخرت جان
 مرا پيش خود مي خواند دخرتجان
 خدا را التماس مي آند دخرتجان

 با خدا راز و نياز مي آند دخرتجان
دامي اوج مي گرفت و آمسان تريه ، فضاي مرموز جنگـل را وهـم آلـود                 ص

ميكرد وقيت آه آوازم متام شد آرام آرام  بطرف ده برگـشتم ويل شـبح                
 اسـت ويل    پـري   جـن ويـا    سفيدي را بر سر راه خود ديدم ، فكر آردم         

از حس رفتم ، قلبم     ) . آالرا  ( مهينكه به نزديكي اش رسيدم او بود        
چرا آمـده بـود ؟ از آجـا ميدانـست آـه مـن               ! ايا  خد. فشرده شد   
 اينجام ؟

با مهان خنده منكني خود پيش مي آمد و با صداي بلنـدي مـي خنديـد و                  
: درست روبروي من ايستاد و با صداي گريايش شروع به سخن گفنت آـرد               

اين تو بودي چقدر زيبا مي خواندي ، چه صداي ناز پروري            ! اوه امري 
سيت پس تو هم  احساساتت مانند من مي باشـد ،            امري تو يك فرشته ه    . 

او چه مي گويد از آجا مي داند من         ! خدايا  . تو هم مرا دوست داري    
او را دوست دارم آخر چند ساعت بيشرت نيست آه با هم دوست شـده امي                
ويل ديگر بيهوده بود چون از آنروز به بعد در يك وقت در آنار اين               

قات مي آردمي و در آنار هم ماننـد دو          آلبه من و آالرا مهديگر را مال      
قوي خوشبخت بودمي و آم آم مردم با ترس و لرز از من و آـالرا يـاد                  

ارباب نسبت  .  بود      پيچيده مي آردند و شايعاتي در بني اهايل روستا       
به من بدبني شده بود و سخت گريي مي آرد ويل اينها هيچ از دوسيت بـي                 

ب شوم فرا رسيد ، دريا آرام بود        آاليش من و آالرا مني آاست تا آن ش        
. و من صداي ساز دهين را از داخل دريا مي شنيدم آه مرا مي طلبيد                

از خانه بريون آمدم و راه آلبه را پيش گرفتم ، راسيت يادم رفت آه               
بگومي ظهر مهان روز من به خواستگاري از آالرا پيش اربـاب رفـتم ويل               

 زد و مرا دهـاتي آثيـف        مشاو به من پرخاش آرد و سيلي حمكمي به گو         
مي خواستم به ميعادگاه بروم ويل خودم را بـا او بيگانـه             . خواند  

احساس مي آردم ، باالخره به آنار دريا رسيدم ، هوا منقلب بـود و               
آم آم امواج باال مـي آمـد ، رگبـاري شـديد             . آبسنت حوادث ناگوار    

ه اي سـياه    شروع شد ويل صداي ساز دهين مهچنان به گوش مي رسيد و ساي            
از ميان دريا به چشم مي خورد ، امـواج دريـا ديگـر خـشمگني شـده                  

 ديگر صداي ساز     با غرشي مهيب خود را به ساحل ميكوبيدند،         و ندبود
 سـكوت بـود و زوزه بـاد و صـداي امـواج ،                به گوش مني رسـيد،    دهين  

 ي قـايق  ،ديوانه وار خودم را به دريا زدم  در نزديكي هـاي سـاحل             
آب مي رقصيد و جسدي بر روي آب شـناور پـيش مـي آمـد                خايل بر روي    

 ديگـر   ، آـالرا  ، آـالرا   چـرا؟  ! من   خودم را به او رساندم اوه خداي      
چيزي نفهميدم وقيت چشم گشودم خودم را گوشه اطاقي بـا ميلـه هـاي               

ارباب مشا را به عنوان قاتل دخرتش       : آهين يافتم و مامور زندان گفت       
سال گذشت بـا پـريوزي انقـالب اسـالمي          بيست و هفت    . معريف آرده است    

درهاي آهين باز شد و مامور زندان  به من نويد آزادي داد ويل آجـا                
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را داشتم بروم بعد از بيست و هفت سال به ميعادگاه مي رفتم آهنـا               
 اشك مي رخيت ،     پري مرد از چشمهاي   ... . مي دانستند من بيگناهم ويل      

ز شايع شـد آـه روح آـالرا         فرداي آنرو .  به ميعادگاه رفته بود      او
 .پريمرد را ربوده است و هيچكس مني دانست او به آجا رفته است

ابراهيم هنگامي آه چشمانش را گشود عمو امري را نديد وآتش خـاموش             
 بود و ابراهيم 

 !سردش بود انگار آه وجود دو شبح را احساس مي آرد 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 تولد نوزادت مبارك 
 

اي ستارگان آه چون نگينهاي زرين بر لوحة        . ت  زمان ، حلظه اي بايس    
آبي رنگ آمسان نقش بسته ايد اندآي از ناز و غمزه دست برداريـد و               
تو اي ماه آه يكي از دلربا ترين موجودات جهان هسيت گـوش فـرا ده                
تا داستاني عربت انگيز و درد آلود را آه ساليان سال است سينه ام              

 غمگني تر مي سازد برايتان بازگو       را مي خراشد و قلب اندوهبارم را      
البد مهـة مشـا     . منامي ، تا شايد اندآي قلب غمزده خويش را تسكني دهم            

مرا مي شناسيد من زمني هستم و مي دانيد آه انساهناي گوناگون ، با              
رنگهاي خمتلف و ايده هاي منحصر به فرد در سطح نا مهـوار مـن و در                 

 وجنگلـهاي   صـحراهاي سـوزان    پرآب و علف و در        يا سرزمينهاي خشك و  
 و در آوههاي سر به فلـك آـشيده زنـدگي مـي آننـد هـر روز                   سرسبز

حال ، من يكي از آهنا      . هزاران اتفاق خوب و بد برايشان رخ مي دهد        
را هر چند آه شرم دارم برايتان بيان آنم ويل براي اينكه ببينيـد              

نـدازه  بعضي از خملوقات موجود آه بر جسم من حكمراني مي آنند به ا            
در . اي لعني مي باشند آه قابل تصور نيست براي مشا تعريف مـي منـامي              

شهري متمدن و پيشرفته آه ساختماهناي آمسان خراشش به روي پيكر مـن             
 . سنگيين مي آرد 
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آندو بقدري مهديگر را درك     . زن وشوهرخوشبخيت با هم زندگي مي آردند      
ي باشـم بعـد از      مي آردند و دوست مي داشتند آه قادر به توصيفش من          

گذشت دو سال وچند ماه شوهر هراسناك در شيب ظلمت بار بـا گامهـاي               
وحشتزده دوان دوان به طرف تلفن رفـت و مشـاره اي را گرفـت و بـا                  

خواهش ...... خوا.......... بيمارستان.......... الو: لكنت گفت   
 اطالع دهيد هر چه زودتر خودش را به اين آدرس         ..... مي آنم به دآرت   

سـپس  . برساند چون زمن در حال زاميان است خواهش مي آنم عجله آنيد             
آدرس خانه را به مسئول بيمارستان داد و گوشي را سر جايش گذاشـت              
و بي تابانه با گامهاي لرزان طول و عرض اتاق را براي چنـد بـار                
ممتد پيمود و سپس دستهاي لرزانش را به سوي آمسان بلند آـرد و بـا                

او را جنـات بـده ،       . جنـات   ! ني زمزمـه آـرد خـدايا        صداي مرتعش چن  
پروردگارا اگر او مبريد منهم مرده اي بيش خنواهم بود رحم آن ، رحم              

. 
مهزمان با چندمني فرياد دردناك زن ، زنگ درب به صدا در آمد و مرد               

. با عجله خود را بـه درب رسـانيد دآـرت هبمـراه يـك پرسـتار بـود                  
دآرت . ي دآرت او در حال درد دادن است         بفرمائيد ، عجله آنيد ، آقا     

با خونسردي گامهايش را آمي تندتر آرد و هبمراه پرسـتار بـه طـرف               
دآرت وارد اطاق شد و درب را       . اطاقي آه مريض در آن بسرتي بود رفت         

نيم ساعت انتظار ، نيم ساعت درد و رنج ، اينك           . پشت سر خود بست     
رويا مي آرد زيـرا پرسـتار       ديگر شوهر زن در خود احساس خوشبخيت و         

در حاليكه تبسمي مؤفقيت آميز بر لب داشت پيش آمد و با شوق گفـت               
مـرد در   . آقا ناراحت نباشيد زاميان با مؤفقيـت اجنـام پـذيرفت            : 

حاليكه اشك شوق در ديدگانش موج مي زد خود را به دآرت رسانيد واو              
آقـا بـه     : دآرت او را گرفت و با مهرباني گفت       . را غرق بوسه منود     

مهسرت برسي هبرته زودباش برو و برايش چيزي هتيه آن چـون دچـار ضـعف                
شده ، شوهر شوق آلود خود را به درب اطاق رسانيد و بچه اي را در                
آنار زنش ديد در حاليكه خدمتكارش  ننه پريه او را قنداق مي آـرد               

 .شوهر آه نامش جميد بود پيش دويد و فرياد زد شهال. 
. سرش را غرق بوسه آرد اوه خداي من از تـو متـشكرم              آنگاه چهره مه  

تو ساملي شهال ؟  و سپس چهرهاش را به طرف ننه پرية  مستخدم  منـوده                  
پسره : ننه نوزاد چيه ؟ ننه پريه با هلجه اصفهاني اش گفت            : و گفت   

جميد و شهال ديگر خـود را خوشـبخت تـرين           . آقا جون مژده گوني بديد    
چنـد روز گذشـت و ايـن خـرب ميـان            . دانستند  انساهناي روي زمني مي     

اقوام و دوستان آهنا منتشر شد از آنروز به بعد سبد گل و آـادويي               
هايي بود آـه يكـسره برايـشان مـي فرسـتادند در هنمـني روز تولـد                  
فرزندشان قلب شهال يكباره طپيد و دسته گلي را آه پسرآي ژنده پوش             

 روي آارت آـه بـر روي        برايش آورده بود نتوانست در دستش نگهدارد      
تولد نوزادت مبارك امضاء    (( دسته گل سنجاق شده بود نوشته بودند        

ضربان قلب شهال زياد شد تا حدي آه سرش به دوران افتاد و             )). بيژن
خود را به ديوار تكيه داد اشك در چشمانش به گردش در آمـد و بـا                 

ود شعله  باز آتشي آه در پس خاآسرت ب      ! بيژن  : آوايي درد آلود گفت     
ور شد آخر او و بيژن چند سال پيش مهديگر را مي شـناختند آهنـا در                 

شهال با قليب پاك و بيـژن بـراي         . حد پرستش مهديگر را دوست داشتند       
تصاحب ثروت ناچيز پدر شهال و دست يافنت به اميال شهوانيش خـود را              

 .واله و شيداي او نشان مي داد
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اجـشان متولـد شـد ويل اينبـار         دومني نوزاد شهال در سال چهارم ازدو      
نوزاد دخرت بود و روز هنم تولد ، باز مهان آارت و دسـته گـل توسـط                  

. پسرك ژنده پوش به دستش رسيد و دوباره حال شهال را دگرگون آـرد               
چند صباحي آه از اين مقدمه گذشت ، يكروز وحشتناك ترين اتفاق در             

جميد براي ديدن   يك روز صبح    .  زندگي اين زوج خوشبخت بوقوع پيوست       
اقوامش به طرف مشال رهسپار شد و شهال خيلي پافشاري آرد آه از اين              

جميد رفت و شـهال بـه خانـه         . مسافرت چشم بپوشد ويل جميد قبول نكرد        
آمسان رو به زوال مي رفـت       . بازگشت ويل غروبي شوم در انتظارش بود        

شـب مهـه    و خورشيد در پس آوههاي بلند خمفي مي شد و سياهي و ظلمات              
جا را فرا مي گرفت آه ژاندارمي ،  زنـگ در را بـه صـدا در آورد                   
حلظه اي بعد شهال بگمان اينكه جميد از نيمه راه باز گشته اسـت بـا                
عجله در را باز آرد و در مقابل خود ژاندارمي بالباس فرم ديد آه              
با قيافه اي غم آلود و چهره اي گرفته پاآيت به دست او داد و گفت                

فم اين وصيتنامه جميد شوهرتان مي باشد آه در اثر تصادف در            متأس: 
شهال متحري بـا نابـاوري      . جاده هراز نزديكي مبارك آباد جان سپرد        

 .نه، نه اين دروغه: به ديدگان ژاندارم نگريست و با فرياد گفت 
و با عجله سر پاآت را باز آرد ، و ديد نوشته شده شهالي عزيز مـن                 

اليكه مرگ جلوي چشمامن برقص درآمده اسـت ايـن          در دمادم مرگم در ح    
شهالي عزيزم چون فرصت زياد نيست خالصـه        . نامه را برايت مي نويسم      

مي آنم تو از اين پس پدر و مادر بچه هامي مي باشي و متام اموال و                 
داراييم را به تو مي خبشم تا آهنا را خوشبخت آين در ورقـه اي رمسـي                 

 ام ، ديگر فرصت نـدارم خـداحافظ از          آه در زير گنجه آتاب گذارده     
 .بچه ها خوب نگهداري آن ، مهچون يك پدر

شهال گريان واندوهناك به اطاق خودش پناه بـرد پـسرش نـوذر شـريين               
زباني مي آرد وقيت مادرش را ديد آه گريه مي آند پيش پايش دويد و               

مامان، مامان چرا گريه مي آين ؟ و در مهني          : با فرياد آودآانه گفت     
حني ضجه هاي دخرت خردسالش بگوشش رسـيد و مـادر بـر شـدت گريـه اش                  

چند روز گذشت خرب سـاحنه در جـاده هـراز از جرايـد مـنعكس                . افزود
دو ماه بعد ، روزي شهال در حاليكه  مي خواست جهـت خريـد               . گرديد  

بيژن مردي  .(از خانه خارج شود ناگهان بيژن را در مقابل خود ديد            
در حاليكـه   ). ي استخواني و چشماني جذاب بود     بلند قامت با چهره ا    

شـهال مـن از ايـن خـرب         : سعي مي آرد خودش را متأثر نشان دهد گفت          
خيلي ناراحت شدم و به مشا تسليت مي گومي اجازه ميدهي بيام تو بـا               

اگر اجازه دهي بيام در حياط      ... ام...ام... مشا مي خواستم دربارة   
ه ها ما را با هم مـي بيننـد و           صحبت آنم چون جلوي درب منزل مهساي      

شهال يـك حلظـه ديـده از ديـدة بيـژن منـي              . فكرهاي ناجوري مي آنند   
دليل اصلي آه اين دو     . توانست برگريد باز در دام او اسري شده بود          

به هم نرسيده بودند پدر شهال بود آه مي گفت اين پسره عياش و بـي                
هاي خـودش را هـم      مسئووليت است و براي پول درآوردن سر هبرتين رفيق        

آاله گذاشته ، واعتمادي به او نيست ، پدرشـهال در پـي خواسـتگاري               
بيژن از دخرتش ، به حمل زندگي او رفته بود و حتقيقات زيـادي آـرده                
بود ويل بعد آه متوجه شد بيژن چگونه آدميست دست رد بـر سـينه او                

آرده  زد و بيژن وقيت ديد شهال با پسر يكي از مهكارهاي پدرش ازدواج              
شهال بـا تعـارف او را بـه         . مرتصد فرصيت بود تا به آرزوهايش برسد        

آري بيژن پريوز شده بـود و اآنـون بـه هـدف             ...... . خانه برد و    
. هنايي نزديك تر شده بود از آن پس مهه آندو را با هم مـي ديدنـد                  
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شهال ، ننه پريه مستخدم را به خاطر درپوش گذاردن بـه روي آارهـاي               
رفتار شهال با اطفال معـصوم خـودش خـشن          . راج آرده بود    ننگينش اخ 

شده بود و هر روز پسرك بيچاره را به باد آتك مي گرفت تا اينكـه                
شهال چهرة پشت پردة خود را نشان داد يك روز بيژن گفت اين بچه ها               
مزاحم عشق و زندگي ما هستند ومن منيتوامن با وجود اينـها بـا تـو                

ود پست شـهال را بـا زبـاني رياآارانـه           زندگي آنم و بيژن اين موج     
فريب داد تا اين آه شهال در يك جنون آني  بـا دسـتهاي خـود دخـرت                   
معصوم و بيگناهش را آشت و سپس بـه طريقـه اي او را مكارانـه در                 

بيژن گفت ديگر مني توانيم نوذر را بكشيم        . حياط خانه اش دفن آرد      
 دخرتك را مـي آنـدمي       ودر حياط خانه چالش آنيم چون وقيت داشتيم  قرب         

مهسايه روبرويي آه مشرف بر حياط بود به ما شك آرده خوب شد موقـع               
فرداي مهـان روز دومـني نقـشه بيـژن عملـي            . دفن آردن ما را نديد      

او و شهال با نقشه شومي نوذر را نيز در بيابـاني مليـزره              . گرديد  
سه ماه  رها منودند و شهال در جرايد آگهي آرد آه پسرم گم شده و تا               

اين مادر  . مرتبًا براي آسي آه نوذر را پيدا آند جايزه تعيني آرد            
هنگـامي  . بي عاطفه احساسات مادر و فرزندي را فراموش آرده بـود            

آه نوذر دوان دوان از پي ماشني آخـرين سيـستم بيـژن مـي دويـد و                  
قلب شهال هرگز براي فرزندش نطپيد و بر        . فرياد ميزد مامان  مامان    

آخـر  . دي شيطاني از روي رضايت بر لبهايش نقش بسته بود           عكس لبخن 
پس از يك ماه بعد از      . مزامحني زندگي جديدش را از سر وا آرده بود          

آگهي دادن در روزنامه بيژن و شهال بـا هـم ازدواج آردنـد و شـهال                 
صاحب ثروت بالتكليف فرزندان شوهر مرحومش جميد گرديـد و چنـد سـال              

 سري شده بود و با حيله گـري بـر ثـروت او              گذشت بيژن ديگر از شهال    
دست يافته بود و حاال بعد از چند سال و انـدآي ، ديگـر از ثـروت                  
شهال چيزي باقي منانده بود به خاطر حيف و ميلها و وخلرجيهاي بي حد              
بيژن و نادانيهاي شهال ، ثروت شهال داشت متام مي شد و اآنون موقـع               

دمه يكروز نزاع را شروع آرد و       اجراي نقشة بعدي بيژن بود بدون مق      
زنيكة هرزه من ديگر از تو سري شده ام تو يـك ديـوي ،               : فرياد زد   

بدخبت ، من تو را مني      . تو فرزندانت را به خاطر هوس ازخودت راندي         
خواهم اينها مهه حرف بود و پس از اين حق نداري در خانة من مبـاني                

 و آنگاه وجدان خفتـه      شهال حريت زده به چهرة خشمناك بيژن نگريست       . 
او مي ديد بزرگرتين جنايت     . اش بيدار شد و عواطف مادريش رشد منود         
گريـه آنـان بلنـد شـد و         . را در طول تاريخ بشري مرتكب شده است         

اسباب خمتصري آه فقط لباسهايش بود در جامه داني گذارد و بي هـدف              
ات بـا   صبح روز بعد در متام روزنامه ها اين آلم        . از خانه خارج شد   

ديشب زني به نام شهال با لباس ليمـويي         . حرويف درشت نوشته شده بود    
 خودآشي منـوده اسـت آـه مهـراه او           120 مرتي آوچه    45رنگ در خيابان    

اعرتاف نامه اي بسيار تكان دهنـده بـود بـه ايـن مـضمون آـه مـن                   
 .........   .فرزندامن را

 لبـهاي بيـژن     آري او مرد و بر آارهاي ننگينش خط بطالن آشيد و بر           
پست ترين خملوقي آه در روي جسم من زندگي مي آند لبخندي مغرورانه             

 .از روي رضايت نقش بست
 ماموران اداره آگاهي و پليس پس از خواندن اعرتاف نامه بـه طـرف              
خانه شهال هجوم بردند ويل جبز استخواهناي دخرتك آسي را پيدا نكردنـد             

ن مهسايه ها هم از رفت و آمد        انگار آه اصال بيژني در آار نبوده چو       
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مردي به اين خانه هيچ اطالعي نداشـتند ومهـه بـه يـك چيـز اشـاره                  
 ]      اين زن با دو فرزندش تنها زندگي ميكرد [   داشتند 

 ويل او    پس بيژن آه بود؟ پس بيژن چه شد؟ اصال آيـا او بيـژن بـود؟               
 .........  د اصًال او آدميزاده نبود او بيژن نبو
ذشت مدهتا هنوز هم شبها از خانه شهال  صـداي زجـة دخلـراش و                پس ازگ 

ناله و التماس دخرتبچه اي به هنگام مرگ ، خواب مهسايگان را آشفته             
 .ميسازد ، تو اي شب ، صدق گفته هامي را خود گواه باش

فرا موش آرده بودم بگومي آه نوذر را يك روستايي پيـدا            !!  هان ،، 
سرش  فرزندي نداده بود نـوذر را بـه          آرد و چون خداوند به او و مه       

فرزند خواندگي قبول آردند و او هم اآنون مشغول به حتـصيل اسـت و               
ماموران آگاهي هم ميدانند آه نوذر به مهـراه آن خـانواده زنـدگي              

 . ميكند و مراتب را به سازمان سرپرسيت گزارش داده اند 
زي و عـشوه     حاال مشا مي توانيد ، اي ستارگان و تو اي مـاه ، غمـا              

گري مناييد چون داستامن به پايان آمد و عقده اي آه مرا ديوانه مي              
 .منود گشوده شد 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 ِاما دخرت ارمين شهر ما
 

آفتاب آخرين دقايق عمر خويش را مي گذراند و اخرتآمسان آم آم جـان              
چون شـب خنجـرش را تـا        . مي گرفت و رنگ آمسان تريه و سرخرنگ مي شد         

ه روز فرو آرده و با خونابـة آن حجـابي سـرخرنگ بـر               دسته در سين  
چون ساية پيك غم در هپنـة       پوش  چهرة خورشيد آشيده بود دخرتآي سياه       

. پياده رو در آنار ديوارهاي نيمه خمروبه و آاهگلي پـيش مـي رفـت              
دستكش سياه و آيف سياه ، جوراب و آفش سـياه و بـاالخره روسـري و                 

را در بر گرفته بودند و مهه نشانه        لباسهاي سياه ، جسم زيباي دخرت       
و نويد دهندة خرب يأس آوري بودند آه از وجود و قيافة دخرت تـراوش               

او تنها دخرت زيباي شهر بـود آـه         . مهه او را مي شناختند      . مي شد   
در ميان متام دخرتان مسلمان و ارمين و آليمي زبـانزد خـاص  و عـام                 

و در آودآي پدر و مادرش      داستان زندگيش را مهه مي دانستند ا      . بود  
را از دست داده بود و عمو سيمون و زنش اليزا آه بچه نداشـتند و                
تنها مشروب فروش شهر بودند او را با اندك ثروت پدريش به فرزندي             
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تنها چيزي آه   . اما نه خواهر داشت و نه برادر      . قبول آرده بودند    
د و يك پسر    بياد داشت اين بود آه در شهر رشت فقط يك عموي پري دار            

عموي هتيدستش هر چند ماه يكبار بديدن او مي آمد و هـر             . عمو و بس  
اما حلظه اي آه    . بار مقداري لباس و اسباب بازي براي او مي آورد           

را مي ديد مهـة غمهـايش را        )) هايك((و پسر عمويش    )) ژوزف((عمويش  
عمو سيمون مي فـروش     . فراموش مي منود و قلب آوچكش به وجد مي آمد           

 متام سعي خود را مي آرد آه به او بد نگـذرد ويل گـاه گـاهي آـه                    ،
مشرتيها سر به سرش مي گذاشتند ، آنوقت بود آه تنگ خلقي مي آرد و               

. مهه را به باد ناسزا مي گرفت ، حيت اليـزا زن پـري و وفـادارش را                 
هر چند مـدت آـه      . بعضي موقعها آه سرحال بود با اما بازي مي آرد         

مـشرتيهاي  . ت بر زيبايي او افـزوده مـي گرديـد           از سن اما مي گذش    
حسرت به دل ، حلظه اي را انتظار مي آشيدند آه دخـرت، عمـو سـيمون                 
براي آهنا در پياله هاي سفايل ، شراب آهنه بياورد و آهنا به سـالميت               
طاق ابرويش شراب خبورند و يا اينكه آنقدر مي نشستند و انتظار مي             

. اي دلنشني و گريايش آواز ارمين خبواند      آشيدند تا اما برايشان با صد     
آوازة حسن و زيبايي او دهان به دهان گرديده بود و اآنون دخرتهـا              

امـاي مغـرور ،     . از حسادت و پسرها در انتظار ديداراو مي سوختند        
اماي زيبا ، چون فرشتگان پر مي گشود و هر جا آه نشانه اي از او                

ي گرفت از او تعريف ها مي       يافت مي شد مدهتا طرف صحبت مردم قرار م        
جواهناي شهر با خود    . آردند و زيبايي خريه آننده اش را مي ستودند          

مي انديشيدند آه او سراجنام سر راه سرنوشت آدام خوش شانسي قـرار             
خواهد گرفت؟ چرخهاي روزگار مهچنان به گردش طبيعي خود ادامـه مـي             

 روز ، آن    داد مهچنان آه هر روز، تبديل به شـب مـي شـد و شـب بـه                 
هنگام بود آه حادثه هاي آبسنت متولد مي گرديدند و هزاران اتفـاق             

اما اين دخرت زيبا و افسرده اآنون به آجا         . را به وجود مي آوردند    
مي رفت؟ و چرا لباس سياه بر تن منوده بود؟ به چه جهـت چـشمانش ،                 
رنگ گلگون افق را به خود گرفته بود؟ مهة اين سؤال هـا در اذهـان                

اي نفرين بر تو روزگار ، اي منحوس         . كردذران بي شبحه جتلي مي    رهگ
و زشت سريت ، عاقبت اماي زيبـاي مـا را نيـز غمگـني منـودي آنقـدر                   

ويل اما چه مي انديشيد     .  را ببيين  اشحسوديت شد آه نتوانسيت خوشبخيت      
، افكارش بر سر چه چيز معطوف شده بود؟ آم آم بـه مـشروب فروشـي                 

مي شد چشمان شهال و حريتزده اش بر روي ديوارهـاي           عمو سيمون نزديك    
گلي و درهاي چوبي فرسوده آه هزاران شيار بر آهنا نقش بسته بود ،              

با خود مي انديشيد تا ديروز من به زشيت اين ديوارهاي           . مي لغزيد   
اوه چه زشـتند    . نگريسته بودم   نآاه گلي و درهاي آهنه چوبي هرگز        

ي پايش دهان گشوده بود و هر چه چـشم          اينها ، خيابان سنگ فرش جلو     
دو نفر اسب سوار با تأني از طـرف         . آار مي آرد بي انتها مي منود        

مقابل پيش مي آمدند ، اما گوشهايش را تيز آرد تا سخنان آهنـا را               
تو ميداني آه چـرا امـا لبـاس         : بشنود يكي از آهنا به ديگري گفت        

مهينقدر مـي   . مني دامن   نه  : سياه مي پوشد؟ سوار دومي در جواب گفت         
سـوارها بـه    . دامن آه او خانواده اي ندارد آه برايش عزا دار شود          

دو قدمي او رسيده بودند آه يكي از آهنا با احـرتام آـاله لبـه دار                 
خممليش را از سرش برداشت و دومي هم اندآي از روي زين نيم خيز شد               

 شهر ،درود   درود برتو اي زيباي   : آهنا با هم دهان گشودند و آفتند        
اما حلظه اي به آهنا نگريـست و فقـط لبخنـد            ! بر تو اي اهلة زيبايي    

. رنگ پريده اي برلبان خوش تراشش نقش بست و از آنـار آهنـا گذشـت               
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. رهگذران اندآي افسار اسب را آشيده و به پشت سر خويش نگريستند             
او با قيافة حمبت بارش ، آوهي از يخ اسـت و            : لوريس به آلربت گفت     

 زده و از     هـي  گار آه آسي را نديده است و يك دفعه به اسبانشان          ان
 و  شداما آم آم به ميكدة عمو سيمون نزديك ميـ         . آن نقطه دور شدند   

ياد آنروزها مي افتاد آه هايك پسر عموي رشـيد و زيبـايش در مهـني                
مكان او را درآغوش مي فشرد و با او وداع آرده و به طرف رشت مـي                 

وزگار گذشته ، اشك در چشمانش حلقـه مـي زد و            با يادآوري ر  . رفت  
مهني ديروز بود آـه عمـو       .  گذشته سر بزير مي افكند     خاطراتاز وحشت   

سيمون نامه اي از پستچي دريافت آرده بود آـه از طـرف عمـو ژوزف                
 :برايشان فرستاده شده بود منت آن نامه چنني بود 

 پـري و    ، سـالم مـن    ) امـا ( اليـزا و بـرادرزادة قـشنگم         -سيمون(( 
اين نامه را در حايل مـي نويـسم         . درمانده را از راه دور بپذيريد     

آه آمرم شكسته و دست تقدير، اماي قشنگم عروس زيبامي، پـسر عمـوي              
اماي خـومب ؛ ناراحـت نـشو سرنوشـت چـنني            . تو را از من جدا آرده       

خواسته بود چه مي شود آرد؟ در سحرگاه مجعة پيش ، جسد هايك را آه               
آري اين هديـه    .  عثمانيها شرآت آرده بود برامي آوردند        در جنگ با  

اي بود آه جنگ برامي فرستاده بود هديه اي آه بشرهاي مافوق بـراي              
ارضاي اميال دروني و حس خون آشامي خود برامي درست آرده بودند من             

جويي و فقط مي     نه قدرت مقابله با آهنا را دارم و نه قدرت انتقام          
 مقدس بزمن و در مقابل آن شكايت آـنم و خبـواهم             توامن زانو بر حمراب   

مرا نيز مانند هايك رها سازد تا از دست اين نرينـگ بـازان ظـاهر                
اماي من دوردستها را بنگر ، چه مي بيين؟ سياهي و           . فريب جنات يامب    
پس چه هبرت مهة ما درآن سياهي حمو شومي تـا روشـنايي             . باز هم سياهي    

مهيـشه  . مان سكوت است و زمان لب فرو بسنت         دخرتم ز ! براي آهنا مباند    
از جنگ بگريز و خود را      . خاموش باش و در هيچ آاري عرض اندام مكن        

تابع حمض نشان بده تا جرقه ها روشن شوند و آن جرقه هـا شـعله ور                 
شـعله اي آـه     . گردند و آنگاه تو نيز جزيي از نور آن شـعله شـو              

ه هايـك رفـت و در مقابـل         آري ، براهي برو آ    . هرگز حمو خنواهد شد     
اجانب و بيگانگان قد برافراز و تا پاي جان براي آسـايش ديگـران              

هر چند آه ما در ايران عزيزمان جزو اقليـت هـستيم و اگـر               . بكوش
خود حمو شدي الاقل سايه اي از قدر شناسي نسبت به تـو در دل ملتـت                 

در اماي من ، هر شب يكشنبه به آليـسا بـرو و             . باقي خواهد ماند    
حمراب مقدس بر خداي يگانه سجده منا و براي هايك گريه نكن چـون او               
قهرماني است آنام ، آه خودش را براي سد آردن راه دمشن خبشيده است              

. و فقط براي آن طلب آمرزش آن ، هر چند آه او آمرزيده شده اسـت                 
.))                                        خداوند بر تو رمحت آورد 

 تو ژوزفعموي 
 

اشك در چشمانش حلقه زد چطور مي توانست به توصية عمويش گوش دهـد              
در حايل آه قلبش براي هايك و بياد او فشرده مي شد از ديروز چنـد                
بار به آليساي شهرشان رفته بود و در مقابل حمراب مقدس براي تسالي             

آه :  مي گفت    زير لب آرام زمزمه ميكرد و     دل غمگينش گريسته بود و      
 هايك عزيزم چه روزهايي را داشتيم آه مـرا در آغـوش خـود مـي                 اي

هايـك  . فشردي و با بوسه هاي گرم خود ، روحم را نوازشگر مي شدي              
مني داني آه من بعد از تو چقدر تنـها شـدم تنـها تـر از                 : عزيزم  
. اما با خود اين حرفها را مي زد ويل از بار غمش مني آاسـت              . مهيشه  
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 يل ماه گذشـت و    9   آه براي اما رخ داده بود      از اين حادثة ناگواري   
اليزا ، امـا    . اما هنوز لباس سياه را از تن خود در نياورده بود          

را دلداري مي داد و عمو سيمون هم بـه حمبـت خـود نـسبت بـه امـا                    
افزوده بود آه اما جاي خايل هايك را در قلـب غمـزدة خـود احـساس                 

وزآه داشـت از آليـسا      يك ر . نكند و با اين حال باز او غمگني بود          
به طرف خانه مي آمد به لوريس برخورد آرد لوريس بـا احـرتام سـالم                
آرد و اما لبخند آـوچكي زد و بـسيار مؤدبانـه بـه او سـالم  داد                   
لوريس آه از خيلي وقت پيش متوجة اما شده بود و مي خواست آه بـا                
او ارتباطي دوستانه برقرار آند دنبالة جواب سالم را گرفـت و بـا              

 سوايل  توامنمي خبشيد ، مي   : لوريس از اما پرسيد     . او مشغول صحبت شد   
ازمشا بكنم؟ اما با تعجب به او نگاه آرد و سپس سرش را بـه عالمـت                 

چـرا مشـا لبـاس سـياه        :لوريس بالفاصـله پرسـيد      . تأييد تكان داد    
پوشيده ايد؟ مشا تقريبًا مدت زمان طوالنيست آه اين لباسهاي تريه را            

يد؟ اما با غمگيين و ناراحيت خاصي آـه حـاآي از دل زخـم               به تن دار  
من پسر عمومي را آه با او نامزد بودم در جنـگ            : ديده اش بود گفت     

با عثماني ها از دست داده ام  و چون خاطرش خيلي برامي عزيز اسـت                
لوريس در فكر   . مني توامن او را به اين زوديها به فراموشي بسپارم           

توان دل آسي آه عزيز ترين شـخص زنـدگيش را           فرو رفت آه چگونه مي      
او پس از آمـي فكـر بـا آلمـاتي           . از دست داده است را تسلي داد        

مشرده وبسيار متني از اما براي صرف شام  در بزرگرتين رستوران شـهر              
اما  خنست از اين دعوت سر باز زد         . نام داشت دعوت آرد     ) تنمر(آه  

ويل وقيت آه  بـا اصـرار        . ذيردو گفت آه مني تواند چنني دعوتي را بپ        
لوريس مواجه شد قرار شد آه با موافقت عمـو سـيمون و اليـزا بـه                 
دعوت او پاسخ مثبت دهد و در صورتيكه آهنا موافق باشند فـرداي آن              

لـوريس يكـي از     .  يكديگر را در رسـتوران ببيننـد         6:30روز ساعت   
ند آـه او    ثرومتند ترين پسران شهر بود و خيلي از دخرتان آرزو داشت          

يكبار هم آه شده گوشه چشمي به آهنا بيانـدازد حـاال چـه رسـد بـه                  
امـا در طـول راه      . اينكه خبواهد از آسي تقاضاي دعوت به شام آند          

تا منزل به دعوت لوريس فكر مي آرد آه آيا در صورت موافقـت عمـو                
سيمون و اليزا آيا آار اوصحيح خواهد بود يا خيانيت اسـت آـه بـه                

ايك مي آند در اين افكار بود آه به منزل رسيد و بعد             پسر عمويش ه  
از مدتي آه با خود آلنجار رفت موضوع را با خانواده اش در ميـان               
گذاشت عمو سيمون و اليزا از اينكه لوريس از اما دعـوت بـه شـام                
آرده بود خيلي خوشحال شدند چونكه آهنا او را به خوبي مي شناختند             

سيار پاك و متشخصي اسـت و خيلـي هـا           و مي دانستند آه او جواني ب      
آرزو دارند آه او داماد آهنا شود از اين رو بـه امـا گفتنـد آـه                  

ويل اما باز هم وقيت آـه بـه وجـدان خـود             . حتمًا دعوتش را بپذيرد     
در درون او غوغايي بر پا بـود        . رجوع مي آرد احساس گناه مي منود        

 خواهد بود و بـس      و خالصه خود را اينگونه قانع آرد آه فقط يك شام          
و از فرداي آنروز مهه چيز متام خواهد شد و او پـيش وجـدان خـود                 . 

 .آسوده خواهد گشت
لوريس بدون اينكه بداند اما خواهد آمد يا نه  به رسـتوران شـهر               
رفت و دستور هبرتين غذاها را داد  وبه شيكرتين بوتيك شـهر رفتـه و                

 عـزا در بيـاورد       دو دست لباس بسيار زيبا بـراي اينكـه او را از           
.  مهراه با يك گردنبند برليان براي اولـني روزآشـنايي شـان خريـد               

ميزي را آه او و اما قرار بود بر روي آن شام صـرف آننـد دسـتور                  
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ساعت . فرداي آنشب فرا رسيد   . داد تا با زيباترين گلها بيارايند       
  غروب بود آه اما وارد رستوران شد سر آه چرخاند ديـد آـه                6: 30
ريس خيلي زودتر به رستوران آمده است  لـوريس آـه چـشم بـه در                 لو

دوخته بود بالفاصله از جاي خود بلند شد و به طرف او آمد و او را                
تا ميز مهراهي آرد  برروي ميز گلدان گلي با گل هاي بـسيار زيبـا                 

لوريس با حمبت به اما نگـاه       .مهراه با يك مشع روشن به چشم مي خورد          
دانستم آه حتمًا مي آييد و سپس در مقابلش نشست و           مي  : آرد و گفت    

با او مشغول صحبت شد سپس گارسون را صدا زد و آرام در گوشش چيزي               
گفت چند حلظه بعد گارسون بـه مهـراه يـك جعبـة آـادويي بازگـشت و                  

سپس رو به اما آرد و گفـت        .انعامي دريافت منود تعظيمي آرد و رفت        
يـد لبـاس سـياه را از تـن مشـا در             خامن اما ، باالخره يك نفر با      : 

بياورد لوريس با آمال احرتام ، لباسها را به اما تقدمي آـرد امـا               
من مني توامن اينـها را از مشـا         : درآن حلظه خيلي خجالت آشيد و گفت        

من منـي تـوامن     : چرا؟ اما گفت    : لوريس با تعجب پرسيد     . قبول آنم   
 ايـن را شـنيد در       وقـيت آـه لـوريس     . به روح پسر عمومي خيانت آنم       

ببينيد خـامن امـا ؛      : انديشة آوتاهي فرو رفت و بعد از مدتي گفت          
مرا دوست خود بدانيد و اين را هم بدانيد آـه روح پـسر عمويتـان                
خيلي خوشحال مي شود آـه بـه زنـدگي خـود سـر و سـامان بدهيـد و                    

 9مشا در طي ايـن      : زندگيتان را از نو شروع آنيد وسپس ادامه داد          
ين خود را به پسرعمويتان ادا آرده ايد و ديگر الزم  نيست             ماه ، د  

ميز غـذا توسـط گارسـون بـا         . آه خود را بيشرت از اين عذاب بدهيد       
ظرافت خاصي چيده شد و بعد از چيدن ميز شام ، لوريس و اما مشغول               
خوردن غذا شدند وقـيت آـه غـذا  را صـرف آردنـد لـوريس گردنبنـد                   

براي اولـني   : رد و با آمال ادب گفت       برليانت را از جيب خود در آو      
 اميدوارم آه اين هديه را از من بپذيريد اما از اين            ،روز آشنايي 

كرد و با شرمي آه حاآي از جنابت و         ميمهه حمبت لوريس احساس شرمندگي      
آن شب بعد از مدهتا خنـده       . وقار او بود هديه را از ا و قبول آرد         
 توانسته بـود او را شـاد        بر لبان اما نقش بست و لوريس از اينكه        

فرداي آنروز  مهه با آمال تعجب ديدند آـه          . آند بسيار خوشحال بود   
اما لباس سياه را از تن درآورد و لباس بسيار زيبايي با رنگهـاي              
شاد و روشن پوشيد  مردم از اينكه مي ديدند دخـرت زيبـاي شهرشـان                

تند ويل  دوباره زيبايي و طراوت خود را بدست آورده خيلي خشنود گـش           
هنوز علتش را مني دانستند عمو ژوزف و اليزا هم از اينكه امـا را               

چنـد روز بعـد ، از       . دوباره شاد مي ديدند بسيار خوشحال بودنـد         
آـه در آن نامـه      . لوريس توسط مستخدمه اش نامه اي براي اما رسيد        

امـا بـا    . از اما خواسته شده بود آه هر چه سريعرت به ديدنش برود           
يعين چه اتفاقي براي لوريس افتاده آه بايـد         : د پرسيد   تعجب از خو  

 وقـيت   ،به ديدنش بروم؟ در مهني افكار بود آه نا خود آگاه حاضر شـد             
مستخدمه .  آه در جلوي درب خانة قصر مانند لوريس بود           به خود آمد  

خامن آقاي من مهش مشا را در خواب صدا مـي آنـد و هزيـان مـي                  : گفت  
بود لوريس داراي تيب شديد بود و هزيان زيادي         واقعًا هم مهني    . گويد  

 اما او را ديد بالفاصله مشغول پرسـتاري از او           و زماني آه  مي گفت   
شد با اين آه مدت زيادي از آشنايي آهنا مني گذشت ويل اما به لوريس               
احساس عالقة شديدي مي آرد و انگار يك نفر از اعماق روح و قلب او               

اما مستخدمه را صـدا زد      . داشته باش   فرياد مي زد آه او را دوست        
پيش عمو سيمون برو و جريان را تعريف آن و بگو اما امشب             : و گفت   
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او آنشب را خنوابيد و تا صبح از لـوريس پرسـتاري            .  خانه مني آيد    
 هم بدون آمي اسرتاحت ، از لـوريس مراقبـت مـي             چند روز بعد  آرد و   

ششهاي او هببـود يافـت      آرد و بعد از چهار روز وقيت آه لوريس با آو          
از اما قدرداني آرد و او را حمكم در آغوش گرفـت و فـشرد و از او                  
تشكر آرد و بوسه اي بر لبان سرد امـا زد و بعـد از ماههـا و آن                   
ماجراي تلخ ، لبهاي اما از آن بوسه شريين گشت و احساس گرمي آـرد               

د و  اما احساس عشق شديدي به لوريس مي آر       . و دوباره ملتهب گرديد     
بعد از هببود يافنت لوريس ، اما بيشرت وقت خود را با او مي گذراند               

به رودخانه براي ماهيگريي و به جنگل بـراي گـردش و تفـريح مـي                . 
رفتند و روزها را با خوبي و خوشي پشت سر مي گذاردند و شـبها از                
فراق يكديگر خواب به چشمانشان مني آمد و اما در پشت پنجرة اطـاق              

يك ماه گذشت و    . زهاي شريين آينده با لوريس فكر مي آرد         خود به رو  
لوريس با خانواده اش به خواستگاري اما آمدنـد و او بـا خوشـحايل               

عمو ژوزف هم خوشحال بـود      . موافقت خود را با اين وصلت اعالم آرد         
آه دامادي خوب و ثرومتند و با شخصيت دارد آه مي تواند برادرزاده             

وسي را در خانة لوريس آه مهانند قـصري بـا           عر. اش را خوشبخت آند     
شكوه بود گرفتند و در آن عروسي متـام افـراد سرشـناس شـهر دعـوت                 

اما . بسياري ميكردند   و خوشحايل  يشاداحساس  بودند مهه از اين وصلت      
 و بعـد از     منودنـد و لوريس زندگي جديدي را با خوبي و خوشي آغـاز            

بـه    امـا و   اي شاد آردن  برمدتي داراي فرزند پسري شدند آه لوريس        
آن  و   گذاشـت ) هايك  (  را    فرزندشان نام ،احرتام شهداي وطنش ايران   

 .ندگي آردند ز درآنار هم تا پايان عمربا هنايت خوشبخيتدو
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 لكة ننگ
 

 توجه_ توجه
اين عنوان در يكي از خياباهناي مشايل شهر بـر روي           ... آسايشگاه دآرت 

 .وجه هر شخصي را به خود جلب مي منودتابلويي نوشته شده بود و ت
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آن روز آه من از آن خيابان مي گذشتم هوا، مرطـوب و نيمـه ابـري                 
 لذت خبش توأم بود آلمات نوشـته شـده روي تـابلوي             يمهراه با اندوه  

آسايشگاه در مقابل ديدگامن برقص در آمدند ويل مـن بـي اعتنـا بـه                
بًال بـا دآـرتي آـه       نوشته هاي روي تابلو وارد حموطةآجنا شدم چـون قـ          

ساليان سال بود با هم دوست بودمي قرار مالقات گذاشته بودم تا سري             
مـي خواسـتم    . به تبعيدگاه اشخاص منفور و مطرود شدة اجتماع بزمن          

نگهبـان جلـوي درب بـا       . به جايي بروم آه مهه از آجنا مي گرخيتنـد           
 ورودي  تلفن ورود مرا به دآرت حامتي اطالع داد و چند حلظـه بعـد درب              

آريدور گشوده شد و دآـرت حـامتي بـا چهـره اي آرام و مهربـان بـه                   
 بعـد بـا     دسـتامن را فـشرد،    پيشوازم آمد و با شادي وصف ناپـذيري         

از هر دري سخن به ميان آوردمي       . اصرار زياد مرا به دفرت آارش برد        
تا اينكه داستان شگفت انگيز و دردناآي را برامي بـازگو منـود آـه               

دآـرت حـامتي داسـتان را       . اره در ذهـنم مانـدگار شـد         خاطره اش مهو  
در يكي از روزهاي هباري براي تفريح و گردش بـه           .اينگونه آغاز آرد  

مهراه چند تن از دوستان خود به  طرف باغات اطراف شهر رهسپار شدمي              
در آنار جويبار پر مچين آه گلهاي رنگارنگ چون دامن حوريـان زيبـا              

بودند منزل گزيـدمي انـدآي بـه گفتگـو          بر آنارهاي جويبار روييده     
پرداختيم و به موسيقي شادي آه از البه الي خطـوط صـفحة گـرام بـه                 
اطراف پخش مي شد گوش مي دادمي و در مهني حني صدايي مهانند آواي جغـد                

مـن و   . و از پس آن ناله اي دردناك جگرخراش ممتد به گومشان  رسيد              
 بلنـد شـده بـود        از آجنـا   ادوستامن از روي آنجكاوي  به طريف آه صد        

آه ناگهـان    با گامهاي سريع و با عجله پيش مي رفتيم           حرآت آردمي و  
 در البه الي درختان جواني خوش سيما با موهايي درهـم و مـشكي               ديدمي

در حاليكه طنابي به گردن آوخيته بود در تالش بود و گويي دام مـرگ               
 سياهي را به    طعمة لذيذي براي خويش يافته و براي صاحب صدا عفريت         

. ارمغان آورده و با لذت هر چـه بيـشرت در صـدد آزار جـوان بـود                   
سراسيمه به طرف جوان خيز برداشتيم و امحد يكي از دوستامن  در يـك               
حلظه خود را به درخت آوخيت و طناب را باز آرد، جسد نيمـه جـان او                 
چون آوهي بي پايه و نا استوار روي زمني هپن شد و آنگاه چند نالـة                

وزناك و مقطع از حنجره اش خارج شد و ساآت و بي حرآت باقي ماند               س
سرم را بر قفسة سينه اش چسباندم خوشبختانه هنوز نفس مي آـشيد             . 

مي تـوانيم آمكـش آنـيم او        : با شادي رو به دوستامن آردم و گفتم         
زنده مي ماند باالخره با آمك دوستامن او را از مرگ حتمي جنات دادمي              

د جوان چشم گشود و ديده بر ديده ام دوخت و آنگاه با             حلظه اي بع  . 
لبخنـدي  در جوابش   براي چه مرا جنات داديد ؟       : فريادي خشمناك گفت    

زدم و سؤالش را بدون پاسخ گذاردم و حلظه اي بعد او را آرام آرام               
او خريه به ديده گامن نگريست و بعـد شـروع           . به حمل نشسنت خود بردمي      

جوان آه خود   .  با لكنت علت خودآشي را جويا شد         امحد. بگريسنت منود   
 ساله بودم آه پـدرم  را از دسـت           16: را حسن معريف منوده بود گفت       

دادم و با خواهر و برادرهاي قد و نيم قد و مادر جوامن آه بيش از                
 سال از عمرش مني گذشت تنها ماندم از آن پس من به آـار مـشغول                 33

را خوشبخت آنم از زندگي و حتـصيل و         شدم و براي اينكه خانواده ام       
مهه چيزم چشم پوشيدم و مهـه چيـز را در خوشـبخيت مـادر ، خـواهر و                   

 مي گذشت و من هر روز بيـشرت تـالش            وساهلا روزها. برادرامن مي ديدم    
مي آردم و رنج مي بردم تا اينكه روزي گرفته و خسته از آـار بـه                 

رفتم قلبم فشرده شـد      خانه بازگشتم ويل بچه ها را گريان ديدم پيش          
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ــواهر ــت   ماز خـ ــيون گفـ ــا شـ ــدم و او بـ ــا شـ ــت را جويـ :  علـ
ــا ــا....م ــار   ....ن....م ــه آ ــودش را چ ــي؟  خ ــودش را چ ــان خ مام

چرا؟ سراسيمه به اطاق خواب مـادرم رفـتم و چهـرة            . آشت....آرد؟ك
رنگ پريدة او را ديدم در آنار ختتش تعدادي قرص هـاي جـور واجـور                

 يك تكه آاغذي افتاد آه بـا حـروف درشـت            خايل بود ناگهان چشمم به    
حسن ، من مادر خوبي براي تو و بچه هـامي نبـودم             ((نوشته شده بود    

من يك زن بدآاره و درمانده بودم آه زندگي مرا جمبور به اجنام چنني              
از خودم و از اين زنـدگي نكبـت بـار خـسته شـدم و از                 .آاري آرد   

. مـرا بـبخش   .  خبـشم  اينكه ماية ننگي براي مشـا باشـم خـود را منـي            
 ))مادرت

اشك درون چشمامن حلقه زد و بي اختيار سر به ديوار آوبيدم و ديگر              
زندگيم از آن روز تا آنون با درد و رنج آميختـه            . چيزي نفهميدم   

از اينكه بيشرت از اين در توامن نيست و آنطور آه دمل مـي              .شده است   
 از اين رو دست به      خواهد مني توامن براي خانواده ام آاري اجنام دهم        

درحاليكه مهه از داستان زندگي حسن متأثر شده بودمي         . اين آار زدم    
دوسـت مـن ، انـسان در زنـدگي          : دست او را در دست گرفتم و گفتم         

 بـا    و بگـريد مصيبت هاي زيادي مي بيند ويل بايد مهة آهنا را ناديده            
 طـرف   آنگاه مهه دسته مجعـي بـه      . نكند  زبون  خوار و    خود را    خودآشي

خانة حسن رهسپار شدمي و او را به خانه رسانده و پراآنـده شـدمي و                
در فكر اين بودمي آه بتوانيم آاري با درآمد مناسـب بـرايش پيـدا               

مدتي گذشت تا اين آه متوجه شدمي آه آهنا منزلشان را عـوض             . مناييم  
منوده اند آهنم به خاطر اينكه نتوانسته بودند آن مبلـغ اجـاره را              

د با دوستامن خيلي دنبالشان گشتيم ويل هـيچ آـس اطالعـي از              بپردازن
آهنا نداشت تا اينكه يك روز، يكي از پرستاران اطـالع داد بيمـاري              
را از طرف آالنرتي آورده اند من براي ويزيت به اطاق معاينه رفـتم              
دستهاي بيمار از پشت بسته شده بود و چند نفـر پلـيس اطـرافش را                

 وقيت بيمـار    ، براي معاينه فرياد زدم آهاي     گرفته بودند بي اختيار   
. رويش را برگرداند باور مني آردم ، مات و متحري بـه او نگريـستم                

اوه حسن تو هسيت ، گويا او مرا مني شناخت وقيت علـت را از يكـي از                  
قربان ، او خانه اش را به آتـش آـشيده و            : پليسها جويا شدم گفت     

. يت تكان داد و بزير افكنـد        و سرش را با ناراح    ... خواهرش را هم    
 . خواهرش را هم آشته است اوگفت خواهرش را چي؟: با وحشت پرسيدم 

بـا  .... اوه خداي من ، پس دخرتك معصوم هم از روي فقر گمـراه شـد              
گامهاي سست به طرف حسن رفتم و چشمان خونبـارش را نگريـستم هـيچ               

 درديـده   نشانه اي از انسانيت ، آينه ، نفرت ، عطوفت و مهربـاني            
پرونـدة   .  ميـداد    رجنش  ش درون ي در گانش نيافتم ويل گويا غم مرموز     

از آن  . حسن تكميل شد و روانة يكي از اطاق هاي آسايشگاه گرديـد             
پس هر روز صداي دشنام ، خنده ، گريه و آواز سوزناك او بـه گـوش                 
مهه مي رسيد حيت حمكومني طبيعت آه در اين اطـاق هـاي بـي روح حمبـوس                  

آري دوست من ، او نيـز طعمـة بـي           . به حال او مي گريستند      هستند  
عداليت روزگار گرديد زيرا او خود را مـسبب بـدآاره شـدن مـادر و                
خواهرش مي دانـست در صـورتيكه مقـصر او نبـود بلكـه اگرمـادر و                 
خواهرش استقامت داشتند و شجاعت به خرج مي دادنـد مـي توانـستند              

راي  روحي ضعيف و جسمي بي پايـه         انساهنايي واقعي باشند ويل آهنا دا     
.  گرگ زندگي آهنا را دريد و به تريگي آـشاند            دليلبودند  و به مهني      

باالخره يك روز سرد و پاييزي با صداي دويدن پرستاران و مددآاران            
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از اطاق بريون آمدم و به مسيت آه آهنا مي دويدند من هـم دويـدم مهـه                  
طـاق رسـيدم ديـدم پارچـه        وارد اطاق حسن مي شدند وقيت آه به در ا         

 را به باالي سـرش رسـاندم و         مند فوري خود  ه ا  بر رويش آشيد   ي  سفيد
هان سرم به دوران افتاد و ديدم آه يكي از          گپارچه را آنار زدم نا    

مددآاران مي گويد او با تكه آهن تيزي شاهرگش را بريد ديگر آاري             
 .مني توانستم برايش اجنام دهم 

 چشمانش پر از اشك شده بود من        ، را برداشت   عينك خود   دآرت حامتي  سپس
نيز بسيار متأثر گرديدم و با خود گفتم اينهم سرنوشت يكـي ديگـر              

مهينكه داستان به پايان رسيد برخاستم و بـا يـك دنيـا             .از انساهنا 
 خداحافظي آرده و از آجنا خـارج شـدم و بيـاد             دآرتتفكر و اندوه از   

 .الصه يافتمشعري افتادم آه متام داستان را در آن خ
 

 تو چون آين اخرت خويش را بد«« 
 »»مدار از ملك چشم نيك اخرتي را 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 انتقام آوليها
 

نزديك هبار است و هوا سرد، باران با قطرات درشت مهچو گريـة شـادي               
فرشتة آمسان بر آوهها و دشتها مي بـارد و بـر شيـشة جلـوي ماشـني                  

ين داستامن بـودم، در فكـر پـول در          من در فكر آخر   . برخورد مي آند  
آوردن ازآن، در فكر معامله آردن، در فكر تلفـن خانـه ام آـه دو                
ماه بود پولش را نداده بودم و ديگر داشت قطع مي شد، درفكر بـرق               

 در صـورت عـدم      ،خانه ام آه روي فيشش نوشته شده بود آخرين اخطار         
 پويل آـه بـه      پرداخت قطع مي گردد، در فكر اجاره خانه ام، در فكر          

سرايدار ساختمان بدهكارم، در فكر مغازة روبروي سـاختمان آـه از            
گرفتم، در فكر خرج حتصيل دخرتم آه فيش شـهريه و            مي   آن نسيه سيگار  
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 و من در فكر مهسرم بودم آه تا آنون بـا            فيش سرويسش را آورده بود    
بله، در فكر او بودم آه تا ديـر         . مهة مصيبت هامي با من ساخته بود      

وقت منت هايي آه سفارش گرفته بود تايپ مي آـرد و چـشمهايش ديگـر                
خداي من، حاال   . مهان چشمهايي آه من عاشقش شده بودم      . ضعيف شده بود  

ذهنم تاريك شده، آافيست آه يهوداي دمل به من خيانـت آنـد و فقـط                
خـط  اآنون من از آنـار      .... آافيست آه يك فرمان در يك حلظة تاريك       

شـايد تـا حلظـه اي       . ز آنار دره ها عبور مي آـنم       آسفالت جاده و ا   
ديگـر  . ديگر از وسط دره ها عبور آنم، اگر يهوداي دمل پـريوز شـود             

چرا بايد اينگونـه شـود؟      . ديگر بريده ام، بريده   . خسته ام، خسته  
در ايـن   . را به ما نشان منـي دهـد       چرا زندگي هيچگاه آن روي خويش       

 دهشتناك و صداي زوزه و دست       احواالت بودم آه صدايي، صداي ضربه اي      
چرا؟ با گلة گوسـفندان و      ! و پا زدن به گوشم رسيد، آه نه، خدايا        

چند قرباني؟ و حـاال ديگـر مـن هـم           . بزهاي آوليها تصادف آرده ام    
ديگر نزديك به غروب بود و باران شدت بيشرتي گرفتـه           . قرباني بودم 

چند نفر بـه    بود، داشتم در ماشني را آرام باز مي آردم آه ناگهان            
 خودتان چيـزي     به آقا: سومي دويدند و مرا به بريون آشيدند و گفتند        

نشد؟ عينك و لباسهامي داشتند خيس مي شـدند و چهـره ام انـدوهناك               
خونابه اي آه از زير پاهامي به سوي دشت سرازير مي شـد مـرا               . بود

حـاال  . وحشت زده آرد ويل در عني حال توجهم را نيز جلـب آـرده بـود               
چند نفر را آشتم؟ آقا احلمدهللا آسي آشته نشد،         . م گريه مي آردم   داشت

آمي خيـامل راحـت شـد ويل        . فقط چهار تا گوسفند و يك بز آشته شدند        
رئـيس  . دست و پامي مي لرزيد و اشك مهچنان از گونه هامي جـاري بـود              

آوليها دستور اتراق آردن داد و ايل چادرهايشان را باز آردنـد و             
ماشـينم را بـه      .شان را به داخل چادرهـا بردنـد       اسباب و اثاثيه    

آنار جاده گذاشتند و مرا به داخل يكـي از سـياه چادرهـا بردنـد                
مـردان ايـل داشـتند      . انگار اين سياه چـادر از مهـه بـزرگرت بـود           

شـب بـر دشـت      . گوسفندهاي نيمه جان را سر بريده و ذبح مي آردنـد          
ان جاي خود را به     ، ابرها رفته بودند و بار     پردة سياهي آشيده بود   

سرم به شدت درد مي آرد، چشمامن سـرخ شـده بـود،             . مهتاب داده بود  
حاال دگر صبح اسـت، صـبحي       . خيلي خسته بودم و ديگر نفهميدم چه شد       

چشمامن را آه باز آردم احساس غرييب داشتم،        . زيبا در دشيت بي انتها    
اينجا آجاست؟ من اينجـا چـه مـي آـنم؟ بايـد بـه دفـرت                 ! خداي من 

شنواره مي رسيدم، امروز آخرين مهلت مجـع آوري آثـار نويـسندگان             ج
داشتم . واقعًا مني دانستم چرا من در چادر يك آويل بسر مي برم           . بود

لباسم را مرتب مي آردم آه سريع و باعجله حرآت آـنم و بـروم آـه                 
ناگهان مردي قد بلند، چهارشانه با قيافه اي آفتاب سوخته و گندم            

:  جلو آمد و با من دست داد و گفت         رگ و پينه بسته   گون و دستاني بز   
آقا مهندس سالم، حالتان چطور است؟ ما ديشب وقيت ديدمي آه مشا ناخوش             

مگـر ديـشب چـه      : من با تعجـب گفـتم     . احواليد ديگر مزامحتان نشدمي   
ديشب مشا با گلة ما تـصادف آرديـد و          : او گفت اتفاقي افتاده بود؟    

تـازه داشـت    ! آه خـداي مـن    .  آشتيد چهارتا گوسفند و يك بز ما را      
در مهني حني پسر بچه اي جلـو آمـد و           . يادم مي آمد، چه شب شومي بود      

روي يكي از گونه    . نه حاضر است  آباليي حيدر، آباليي حيدر صبحا    : گفت
: هاي پسرك جاي زخم سالك بود و آباليي حيدر رو به من آـرد و گفـت                

آقا مهندس بياييد برومي دست و صورتي صفا بدهيد در نزديك مـا يـك               
من بـا آمـي دوديل و اآـراه حرآـت آـردم و بـه                . چشمة زالل آب هست   
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ي بـود آبـي     دنبالش رفتم و دست و صورمت را درآب چشمه شستم عجب آب           
سبك شدم و دهلـره     . بسيار گوارا و خنك آه روح انسان را جال مي داد          

 آقا  : آباليي حيدر دستم را گرفت و گفت       .ام از بني رفت، مني دامن چرا      
. مهندس برومي صبحانه خبورمي و بعد بزرگان ايل ما با مشا صحبيت دارند            

نه آوردند  باالخره رفتيم و در چادر سياه بزرگ نشستيم براميان صبحا         
آباليي حيدر  . صبحانه اي عايل آه شامل خامه، آره، پنري و شريداغ بود          

آقا مهندس ببينيد مهة اينها حملي است و با چيزهايي آه مشا در             : گفت
 تـشكر   من بـا رويـي گـشاده از او        شهر مي خوريد بسيار فرق دارد،       

ي احساس غرييب مي آردم ظروف و لوازم آهنا هم زياد بـه دمل منـ              . آردم
 و پيش خودم مي گفتم اينها هبداشت را رعايت مني آنند و شـايد               نشست

نـوروز، نـوروز،    : در مهني اثنا آباليي حيدر صدا آـرد       . من مريض شوم  
مهان پسرك آه سالك روي صورتش بود به داخل چادر آمـد            . آهاي نوروز 

و آباليي حيدر به او اشاره اي آرد و پـسرك سـفرة صـبحانه را مجـع                  
وقيت آه سفره مجع شد،     .  با لبخندي گرم از او تشكر آردم       من هم . آرد

من از سر جامي بـراي      . بزرگان ايل دارند مي آيند    : آباليي حيدر گفت  
چهار نفر از ريش سفيدان آمدند و       . احرتام برخاستم و دوباره نشستم    

 و با من سالم و عليك گرمـي آردنـد بعـد از              دردور و برمان نشستند   
رئـيس  : ، آباليي حيدر شروع آرد به معريف آردن       سالم و تعارفات معمويل   

. مريزا تقي، مريزا عشقي و ابـراهيم مـريزا        : علي و سه نفر ريش سفيد     
آقا مهندس، مـا    : بعد از معريف، رئيس ايل شروع به صحبت آرد و گفت          

. آدمهاي بدخبيت هستيم و گوسفند و بز تنها سرمايه هـاي مـا هـستند              
و ما با فروش لبنيـات آهنـا آـه          د  اين حيوانات به ما برآت مي دهن      

باشد امورامتان را مي گـذرانيم      مي  ) پنري، آره، شري، ماست     : ( شامل
و از پشم آهنا گليم، جاجيم و گبه درست مـي آنـيم و بـه مفـت مـي                    

رزق و روزي ما هم اينطوري به دست مي         . فروشيم چه آار مي شود آرد     
زا تقي آه از مهه پريتر      در مهني موقع مري   . آيدآخر ما اهل جتمالت نيستيم    

درست است آه تصادف مشا با گله عمدي نبوده باالخره بايـد            : بود گفت 
آقا : ابراهيم مريزا حرف او را قطع آرد و گفت        . خسارت ما را بدهيد   

... مهندس، چهارتا گوسفند بوده با يك بز آه به عبـارتي مـي شـود              
 و چنـد     آردند  و فقط گوش مي    مريزا عشقي و آباليي حيدر حريف مني زدند       

تا از زن و دخرتها هم از سوراخ ها و درزهاي چادر داشتند يواشـكي               
رئيس  آه ببينند آه باالخره آخر ماجرا چه مي شود و            نگاه مي آردند  

ايل به آهنا چشم غره مي رفت در مهني حال نوروز با يك سيين چاي وارد                
يد و بعد   بفرماييد، بفرماييد حاال چايي خبور    : شد و آباليي حيدر گفت    

رئـيس ايـل    : مهني را آه گفت   . اجازه بدهيد آقا مهندس هم صحبيت بكند      
آباليي حيدر بلند شو برو پيش گله مبان آي به          : رو به او آرد و گفت     

 صحبت آردن اينگونه مسائل آه مربـوط         و در  تو گفت آه اينجا مباني،    
ن آباليي حيدر هم بدو   . دخالت آين به رئيس و ريش سفيدان ايل مي شود         

رئيس علي اين بار رو     . اينكه حريف بزند با دخلوري چادر را ترك آرد        
آقا مهندس در ضمن اين را بگومي آه ما به شـهري            :  گفت به من آرد و   

باز من حريف نـزدم و سـاآت بـودم و بـا تعـارف               . ها اعتماد ندارمي  
دوبارة رئيس علي چايي ام را خوردم منـي دامن چـرا چـايي از گلـومي                 

آقا مهندس، چه شد پول ما را مي دهي         : مريزا تقي گفت  . تپايني مني رف  
چـايش را نـصفه و      يا نه؟ چه آار آنيم؟ من آرام اسـتكاني را آـه             

 حقيقـت   ،رئـيس علـي   : نيمه خورده بودم در نعلبكي گذاشتم و گفـتم        
مطلب اين است آه من مهندس نيستم، من يك نويسنده هستم، ديشب هـم              
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آه آتامب را در آجنـا شـرآت دهـم و           داشتم به دفرت جشنواره مي رفتم       
واقعًا اآلن پويل ندارم و آل سرماية من مهني دست نوشـته هـامي اسـت و                 
سپس بعد از گفنت آمي از مشكالت زندگيم مريزا عشقي آه از بـدو ورود               
 تا حاال ساآت بود آرام از سر جايش بلند شد وبا اشاره اي به بقيه              

ا به دنبـالش    و ابراهيم مريز    و مريزا تقي   رئيس علي بريون رفت آنگاه    
به من احساس حقارت دست داده بود باز هم به          . از چادر بريون رفتند   

خاطر نداشنت پول بايد سرشكسته مي شدم در دمل آشـوبي بـر پـا بـود                 
حاال بايد چه آار آنم؟ بدخبيت خودم آم بود اين هم اضافه شد             ! خدايا

د و دوباره هر آـدام      در مهني افكار بودم آه آهنا به داخل چادر آمدن         
: مـريزا عـشقي گفـت     . سر جايشان نشستند و من هم غمگني و ساآت بودم         

آقا مهندس مي دانيم آه مهندس نيسيت ويل با عينكي آه زده اي و چون               
شهري هسيت ما به مشا مي گوييم آقا مهندس، اصًال ما به مهة شهري هايي               

و عينـك مـي     آه آمي لفظ قلم صحبت مي آنند و لباس شيك مي پوشـند              
زنند آقا مهندس مي گوييم آه يك دفعه مهه خنديدند از گوشه و آنار              

اول من امخهامي را رخيتـه بـودم ويل منـي           . چادر هم صداي خنده مي آمد     
ندة خدامن چرا با آن مهه دردي آه در سينه ام داشتم خود به خود با                
ا بود  بي آاليش آهنا من هم خنده ام گرفت و با آهنا هم صدا شدم، مدهت              

مريزا عـشقي آـم آـم صـداي          با صداي . آه خنديدن از يادم رفته بود     
آقا مهندس مشا سه راه بيشرت نداريد يا پول         : خنده قطع شد و او گفت     

نقد براي چهار گوسفند و يك بز را مي دهيد يا اينكه ما يـك نفـر                 
را مهراه مشا مي فرستيم آه ماشينتان را بفروشيد و با هزينـة سـفر               

سكوت . ر به ما بدهيد يا اينكه دو ماه براي ما آار آنيد           آن يك نف  
: بر جملس حاآم شده بود و من متعجب آهنا را نگاه مي آـردم و گفـتم                

آخر مهسر و فرزندم منتظرم هستند و آلـي بـدهكاري دارم و در ضـمن                
بايد به جشنواره بروم  و اصًال من از آارهايي آه مشا مي آنيـد سـر                 

ماشني هم مال من نيست و مال يكي از دوستامن          رشته اي ندارم در ضمن      
است آه براي سه روز از او امانت گرفتم آه بـه جـشنواره بـروم و                 
برگردم و من دوباره بدون اينكه به آهنا مهليت براي حرف زدن بـدهم              

اجازه بدهيد من بروم، تا دو ماه ديگر پول را برايتان مـي             : گفتم
 از پيشنهادات مـا را انتخـاب        مني شود بايد يكي   : آهنا گفتند . آورم

من آمي در فكر فرو رفـتم       . آنيد و گرنه تو را حتويل پليس مي دهيم        
آهنا حق دارند، زن و بچة من هم حق دارند پس تنها            : و با خود گفتم   

در جاده آه مي آمدم     : سپس به آهنا گفتم   آسي آه حقي ندارد من هستم       
 حـداقل بـا مهـسرم       آمي باالتر يك قهوه خانه ديدم اگر اجازه بدهيد        

متاس بگريم، باشد بر اي مشا دو ماه آار مي آنم ويل به مشا گفـتم آـه                  
رئيس علي  . من در آارهايي آه مشا اجنام مي دهيد هيچ جتربه اي ندارم           

آه چهره اي مهربان به خود گرفته بـود بـا حلـين آـه از مهـدردي اش                   
نـي در   برو به زن و بچه ات خرب بـده تـا از نگرا            : حكايت داشت گفت  

بيايند و بگو بيايند اين ماشني را هـم بربنـد چـون زيـر آفتـاب و                  
. باران خراب مي شود، نگران نباش آم آم مهة آارها را ياد مي گـريي              

آهاي آباليي حيدر، آباليـي حيـدر را        ، آباليي حيدر  :رئيس علي داد زد   
: از داخل چادر مي ديدم آه با سرعت و دوان دوان مـي آمـد و گفـت                 

 قهوه   به با آقا مهندس  : رئيس علي گفت  . لي آمادة خدمتم  بله رئيس ع  
 تا او به خانه اش تلفن بزند و بعد با او به             خانه پايني جاده برو   

بعد رئيس علـي و     . اينجا برگرد آقا مهندس تا دو ماه ميهمان ماست        
ريش سفيدهاي ايل پچ پچ آنان از چادر خارج شدند و سر آارهايـشان              
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 را مي پوشيدم آه صداي رئيس علي تـوجهم          من داشتم آفش هامي   . رفتند
را جلب آرد آهاي مردها و شريزهناي ايل تا دو ماه اينجا اتراق مـي               
آنيم صحرا پر علف است و چشمه اي هم در آنارمـان، بارهايتـان را               

من و آباليـي حيـدر      . زمني بگذاريد آه اين بار ميهمان اين صحراييم       
ني روشن نشد و هر دو پيـاده        به مست جاده رفتيم و هر آاري آردم ماش        

به مست قهوه خانه راه افتادمي و بعد از چهل و پـنج دقيقـه پيـاده                 
 آقـا   مسـال . باالخره رسيدمي : روي قهوه خانه را از دور ديدم و گفتم        

: صاحب قهوه خانه گفت   . من تصادف آرده ام اجازه مي دهيد تلفين بزمن        
خانه بريون بـر روي     آباليي حيدر آنار صاحب قهوه      . باشد تلفن آجناست  

نشست و انگار داشت ماجراي ديشب و امروز        ختيت زير ساية درخت نارون      
من مشارة خانه ام را گرفتم صداي مهسرم بود الو،           .را تعريف مي آرد   

بـد  : سـالم حالـت چطـوره؟ رامـتني       : ميرتا. الو سالم ميرتا منم رامتني    
ار آـردي؟   مـا خـوبيم، چيكـ     : نيستم، تو خوبي؟ نازنني چطوره؟ ميرتا     
ديگر من انگار بغـضم     ... نه: آتابت را به جشنواره رساندي؟ رامتني     

ترآيده است و بي صدا از گونه هامي اشك جاري مي شود، آل ماجرا را               
چـرا؟  : براي او تعريف آردم و ميرتا گريه مي آند او هم مـي گويـد              

: بـه او گفـتم    . چرا ما؟ چرا دست به هر آاري مي زنيم بن بست است           
اري پول پس انداز آرده ام زير آتاخبانه داخل يك پاآت اسـت             من مقد 

آن را بردار و آمي هم از پدر و مادر و برادرت آمك بگـري تـا مـن                   
مي دامن آه تو شري زن هـسيت و         : برگردم و به او دلداري دادم و گفتم       

مي دامن آه بقدري قوي هسيت آه مي تواني اين دو ماه را حتمل آين بـه                 
 فقط به آوروش تلفن بـزن و بگـو بيايـد بـه ايـن                نازنني چيزي نگو  

ماشني آنار جاده است من هـم مهـراهم آمـي پـول دارم آـه                .... آدرس
آن را هم برايت مي فرستم مي دامن آه الزمت          اينجا به دردم مني خورد      

مي شود، عزيزم انشاءاهللا آه برگشتم جربان مي آنم ديگر با من آـاري              
ي شود زود به زود به ما تلفن بـزن،          دمل برايت تنگ م   : نداري؟ ميرتا 

مواظب خودت باش يك موقع با آهنا درگري نشوي، مي خـواهي بـا پلـيس                
نه عزيزم به پليس چيزي نگو آار خرابرت مي شـود           : متاس بگريم؟ رامتني  

خيالت هم از طرف من و آهنا مجـع باشـد مردمـاني سـاده دل و پـاآي                   
ور رويـت را مـي      هستند، پول تلفنم زيـاد مـي شـود خـداحافظ از د            

خداحافظ مواظب خـودت بـاش اگـر بـه مـشكلي            : ميرتا. خداحافظ.بوسم
 تلفن  ،با بي ميلي متام   . برخوردي زود مرا در جريان بگذار،خداحافظ     

آقا چقدر مـي    : را گذاشتم و بريون رفتم و به صاحب قهوه خانه گفتم          
. آقا قابلي ندارد، مي شود دو هزار تومـان        : شود؟ او در جواب گفت    

لش را دادم و تشكر آردم و با آباليي حيدر به راه افتادمي و بـه                پو
رئيس علي و ابراهيم مريزا جلو آمدنـد و بـا مـا دسـت               . ايل رسيدمي 

مشا هم خـسته نباشـيد،      : من هم گفتم  . خسته نباشيد : دادند و گفتند  
امروز مشا با نوروز و چند      : خب حاال چكار بايد بكنم؟ رئيس علي گفت       

مـن هـم حـريف نـزدم و گفـتم           . ويد و هيزم مجع آنيد    تا بچة ديگر بر   
با اين لباسها آه مني     : رئيس علي دوباره مرا صدا آرد و گفت       . باشد

تواني آار آين مي گومي آباليي حيدر به تو يك دست لباس بدهـد و مـن                 
 يك اسري هيچ وقت مني تواند حريف بزنـد و بـه داخـل چـادر                 حريف نزدم 

 دست لباس از آهنايي آـه خودشـان مـي           رفتم آمي بعد آباليي حيدر يك     
پوشيدند برامي آورد، پرياهن سفيد بدون يقه و سه دگمه و يك شـلوار              
پاچه گشاد مشكي و يك باال پوش با جليقه اي از پشم بز آه سـه خـط                  

آردم نوروز و چند تا     لباسهامي را عوض    مهني آه   . مشكي بر روي آن بود    
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هـم آمـي از ايـل فاصـله         از بچه هاي ديگر به دنبامل آمدند و بـا           
گرفتيم و از اطراف دشت تا ظهر مقدار زيادي هيزم مجع آـردمي، بچـه               
هاي بازيگوش هم زير چشمي مرا نگاه مـي آردنـد و مـي خنديدنـد و                 
زمزمه هايي از آهنا به گوش من مي رسيد، آقا مهندس را نگاه آنيـد               

چـه  اين لباسها چقدر به او مي آيد و من حريف نداشتم آـه بـزمن آخر               
آسي يك شهري را ديده است آه اين گونه لباس بپوشد وقيت آه آارمان              
متام شد به ايل برگشتيم و هيزم ها را يـك جـا آپـه آـردمي، موقـع                   

 آباليي حيدر آه نسبت به ديگران خيلي بيشرت به من احساس            ناهار بود 
نزديكي مي آرد و تقريبًا داشت آم آم با من رفيق مي شد با قيافـه                

آقا مهندس موقع ناهار است بيا بـرومي        : ه جلو آمد و گفت    اي دوستان 
 زنان ايل   دست هاميان را درآب چشمه بشوييم و بعد برومي ناهار خبورمي          

حتمًا مشا هم خيلي دوست داريد رئـيس        ناهار آبگوشت بار گذاشته اند      
علي عاشق ميهماني است و ميهمان ها را خيلي دوست دارد خبـاطر مشـا               

 مهة ايل آباب بره بدهد مهان بره هاي نيمه جـاني            امشب قرار است به   
با او به مست چشمه حرآت آردم و        . آه بر اثر تصادف سرشان را بريدمي      

آـه راه    و در حايل      من يك حلظه خجالت آشيدم     او مهينطور صحبت مي آرد    
مي رفتيم من حريف مني زدم تا به چشمه رسيدمي سنگهاي ته چشمه آـامًال               

بود و داشتم دست هامي را مي شستم آه او آرام به            در زاليل آب منايان     
مشا نبايد ناراحت باشيد تقدير اينگونـه بـوده         : شانه ام زد و گفت    

است و آاريست آه شده در عوض مشا هم دو ماه براميان اينجا آار مـي                
آنيد و آرام آرام پس از اينكه دست و صورمتان را شستيم به اتفـاق               

دمي و بعد ناهار خوردمي، دوباره موقـع        هم به مست چادر بزرگ حرآت آر      
ناهار خوردن رئيس علي و مريزا تقي و ابراهيم مريزا و مريزا عشقي و              
آباليي حيدر آنار من سر سفره نشسته بودند و حرف هاي بامزه اي مي              

 ويل خب، روز اويل بود آه در ميان آهنا          زدند آه من احساس غرييب نكنم     
اشتم ساد گي و صداقت و پاآديل را در         بودم با متام احساس غرييب آه د      

 آهنا مانند بيشرت شهريها نبودند آـه بـراي          خطوط چهره شان مي ديدم    
بدست آوردن مبلغي به هر خيانت و جنـاييت دسـت بزننـد و يـا دروغ                 
بگويند و هبتان بزنند آامًال برامي روشن بود آه غذاي اين عشاير يـا              

ين و حالل تـرين غذاسـت و        پاآرتمهان به لفظ عاميانة خودمان آوليها       
ذره اي مال يتيم ويا حرام قاطي ندارد در حال خوردن بـودم و مهـني                
افكار آه غذامي متام شد و آهنا هم آم آم غذايشان متام شد و سفره را                
مجع آردند آه نوروز براميان چايي آورد به او مي خـورد آـه دوازده               

ا درس مي خوانند؟    بچه هاي مش  : سال داشته باشد از رئيس علي پرسيدم      
بـه حمـض    . نه، هيچ آس اينجا سواد خواندن و نوشـنت نـدارد          : او گفت 

آيا دوست داريد   : پرسيدم اينكه اين را گفت فكري به سرم زد و باز         
من در اين دو ماهي آه اينجا هستم به بچه هاي مشا خواندن و نوشـنت                

ه بـا   آهنا آ . ياد بدهم تا حدي آه راحت بتوانند خبوانند و بنويسند         
ما بايد با هم    : دقت و اشتياق به حرف هاي من گوش مي آردند گفتند          

رئيس علي به مهراه ريش سفيدان به بريون چـادر رفتنـد            . مشورت آنيم 
به حمض اينكه آهنا از چادر بريون رفتند آباليـي حيـدر آرام بـه مـن                 

من و آباليـي حيـدر چـايي مـان را           . آقا مهندس چاييت را خبور    : گفت
. مي آه بعد از مدتي آهنا وارد چادر شدند و آنارم نشستند           خورده بود 

ما بعد از مشورت تصميم گرفتيم آـه مشـا از امـروز             : رئيس علي گفت  
. ديگر آار نكنيد، فقط به بچه هاي ما خواندن و نوشنت يـاد بدهيـد              

: مشا آيا خودتان خواندن و نوشنت مي دانيد؟ رئيس علي گفت          : من گفتم 
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تـو بـه مـا آـاري        ه هاي ما بدانند بس است       از ما ديگر گذشته، بچ    
خب، حاال براي خواندن و نوشنت بچه ها چه مـي خـواهي؟             . نداشته باش 

يك ختته سياه آوچك، مقداري گچ سفيد و آاغذ و مداد و پـاآن              : گفتم
مشا چند تا بچه داريد آه خبواهنـد درس يـاد بگرينـد؟             . براي بچه ها  

دخرتها چـه طـور؟ او      :  گفتم بيست تا پسر دارمي و من     : رئيس علي گفت  
آهنا نياز نيست سواد داشته باشند، پسرها ياد بگريند براميـان           : گفت

 هـم   من بعد از حبثي طوالني آهنا را متقاعد آردم آه دخرتهـا           . بس است 
بايد سر آالس درس شرآت آنند و سواد خواندن و نوشنت ياد بگريند تـا               

دادم علـم بـراي مهـه       بتوانند قرآن خبوانند و يا بنويسند و ادامه         
بـاالخره آهنـا آباليـي حيـدر را بـه شـهر             . است نه فقط خمصوص مردها    

دو بـسته   . فرستادند و تا غروب آفتاب او بـا آلـي لـوازم برگـشت             
مداد، يك بسته پاآن، يك ختته سياه آوچك، چهار بـسته گـچ سـفيد و                

مهة ايل آنشب خوشحال بودند و آبـاب بـره مـي            . مقداري آاغذ و دفرت   
ند، ماه در آمسان بود و ستاره ها سوسو مي زدند و شهاب ها به               خورد

مـن هـم بـه مهـراه        . قول آباليي حيدر آرزوها را برآورده مي آردند       
جوان ها و بچه ها آنار آتش مجع شده بودمي و بزرگ ترها آباب درسـت                
مي آردند و آباليي حيدر مشغول گفنت داسـتاني از ديـو و آل بـود و                 

ار روزانه آنار چادرها نشسته بودنـد و اسـرتاحت          خامن ها خسته از آ    
حاال صبح شده شبنم روي گياهان صحرا را پوشانده بـود و            . مي آردند 

بعـد از خـوردن     . چوپان ايل گوسفندها و بزها را به چرا مـي بـرد           
صبحانه بچه ها در آالس درس آه مهان چادر بزرگ وسـط ايـل بـود مجـع                  

عدادشان چهل و پـنج نفـر مـي         پسرها و دخرتها روي هم رفته ت      . شدند
شد، پسرها را در يك رديف پشت سر هم و دخرتها هم در يك رديف پـشت                 
سر هم روي زمني نشاندم و شروع آـردم بچـه هـا، ايـن الـف اسـت و                    

 ... اين
از روز تصادف چهار روز مي گذرد و حاال آالس درسم شلوغ تر شده است               

ظهـر و نزديـك بـه       دخرتها و پسرها هم صبح مي آمدند و هم بعـد از             
غروب آه مي شد آم آم جوان هاي سن بـاالتر و مردهـا و پريمردهـا و                  
دخرتان بزرگرت بي سر و صدا و يواشكي مو قعي آه من داشتم روي ختتـه                
سياه چيزي مي نوشتم وارد آالس مي شدند و ته آالس البه الي بچـه هـا                 

بـرامي  در روز اول برامي آمي تعجـب آور بـود ويل بعـدًا              . مي نشستند 
عادي شد و فهميدم آه آهنا هم دوست دارند آه آمي سواد ياد بگرينـد               

چون سنـشان   و به مهني خاطر يواشكي و خمفيانه وارد آالس درس مي شدند             
نسبت به بچه هاي آوچك آـالس بـاالتر بـود آمـي از مـن خجالـت مـي                    

به هر حال هوا آه تاريك مي شد خامن ها هم به هواي اينكه              . آشيدند
خودشان هم آنار شـوهر     براي آالس مي آورند تا آالس روشن شود         فانوس  

ها و بچه هايشان مي نشستند و در سر آالس درس حضور پيدا مي آردند               
و با بچه ها مهنوايي مي آردند و مي نوشتند و مي خواندند گاهي هم               
چون يك دفرت و مداد براي سه نفر استفاده مي شد بيـشرت در انتـهاي                

نوبـت مـن    : مادر و بچه حبث پيش مي آمد اين مي گفـت          آالس بني پدر و     
خنري، نوبت من است و بچـه هـاج و واج پـدرو             : است و آن يكي مي گفت     

مادرش را نگاه مي آرد و مداد را هم او مـي گرفـت و مـي آـشيد و                    
انگار در بدن ايل    . باالخره دعوا را بني خودشان حل و فصل مي آردند         

 . خون تازه اي جريان يافته بود
امروز روز پنجم است، من به مهسرم تلفن زدم خيلي دلتنگي مي آرد و              

نازنني خيلي دلتنگيت را مي آند و هبانة تو را مـي گـريد و               : مي گفت 
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بعد از آلي صحبت من از او دربارة آوروش پرسيدم آه چرا منـي آيـد                
آه آوروش پيغام داده، هروقـت آـه آـارش          : د؟ او گفت  ماشينش را برب  
ماشني را بياورد، من در اين دو ماه نيازي بـه ماشـني             متام شد خودش    

بله آه او نيازي ندارد بـراي اينكـه يـك           : من در دمل گفتم   . ندارم
پژو زير پايش است و يك زانتيا هم آه تازه از آمپاني گرفتـه بـه                
مهسرش آادو داده است و اين پيكان لگن مدل پايني بـه چـه دردش مـي                 

 ماه در پارآينگ خانه اش نباشد چيزي        خورد، حاال مثًال اين قراضه دو     
من بعـد از    . از او آم مني شود ويل به هر حال به من حمبت داشته است             

خداحافظي با مهسرم به ايل برگشتم و به آمك جواهناي ايـل ماشـني را               
در پارآينگ قهوه خانه دور از نور آفتاب و بارش باران قرار دادمي             

ش آـردم آـه سـر فرصـت آن را           و به تعمري گاه آنار قهوه خانه سفار       
تعمري آند و با جواهنا به ايل برگشتم از تپه اي آه مشرف بـه ايـل                 
بود با آهنا باال رفتم و ايل را از فاصله اي نسبتًا دور نگـاه مـي                 
آردم، چقدر زيبا بود چادرهاي آوچك مشكي آـه در وسـط آهنـا چـادر                

چادرها به   و دود سفيدي آه از آنار بعضي از          مشكي بزرگي برپا بود   
، در  هوا بر مي خواست انگارآه قسميت از دشت را  مه آلود آرده بود             

دور دست گوسفندها و بزهـا گـرد و خـاآي بـراه انداختـه بودنـد،                 
 خيلـي   ،لباسهاي سياه و سفيد مردان و لباسهاي رنگي حملي زنان ايل          

نظرم را جلب آرده بود، انگار آه ايـن رنـگ بنـدي و جنـب و جـوش                   
 .ند با طبيعت داشتمهاهنگي خاصي

 
شري دوشيدن را يـاد گرفتـه       . امروز يكماه متام است آه در ايل هستم       

آموخته  آردن را نيز   تام مهينطور خامه، سرشري، آره، پنري و ماست درس        
، تا به امروز اهايل ايل هم آمي خواندن و نوشنت ياد گرفته انـد               ام

بزرگ ترهـا   چون در دو نوبت صبح و عصر مي آموزند و در نوبت غروب              
هم مي آيند آهنا هم آمي پيشرفت آرده اند ويل در طول اين مـدت يـك                 
دخرت بيشرت از مهه نظرم را جلب آرده، او صورتش را بر خـالف ديگـران                
آامًال مي پوشاند و فقط يك چـشمش را بـريون مـي آورد و آسـتني هـاي                   

و تا روي انگشتانش را مي پوشاند و مداد را          لباسش خيلي بلند است     
. روي انگشتانش را گرفته مي گريد و مي نويسد         تا   ز روي آستيين آه     ا

نام او ماه بانو است دخرتي است شانزده ساله، اندام الغـري دارد و              
بسيار حنيف به نظر مي رسد تعجب مي آنم آه چرا او تا آنون ازدواج               

او . نكرده است آخر ايالتي ها  زود دخرتانـشان را شـوهر مـي دهنـد               
ار خوب است و پيشرفت قابل توجهي آرده و يكي از هبرتين            درسهايش بسي 

او دخرت برادر آباليي حيدر است، بـرادر آباليـي          . شاگردهاي آالس است  
حيدر چند سال پيش بر اثر بيماري در گذشـت و آباليـي حيـدر از آن                 

  .موقع از خانوادة آهنا سرپرسيت مي آند
اومي بيـشرت شـده،     حـس آنجكـ   . امروز چهلمني روز است آه در ايل هستم       

، چرا او مانند ديگران نيست و       بايد سر از راز اين دخرت در بياورم       
مهيشه در تاريكي آخر آالس مي نشيند، زياد با بچه ها صحبت مني آنـد               

 خيلي گوشه گري اسـت و بيـشرت دوسـت دارد آـه در                با آهنا مني جوشد    و
ون مـي   مهه از چـادر بـري     . بچه ها زنگ تفريح است    . انزوا به سر برد   

ماه بانو آخرين نفريست آـه      . روند آه آبي خبورند و يا نان و پنريي        
. ماه بانو، مـاه بـانو     : مي خواهد از آالس خارج شود، صدايش مي زمن        

او آرام به نزديكم مـي آيـد و نوشـته           . دفرت مشقت را بياور ببينم    
هايش را به من نشان مي دهد و من مي گومي آفرين، خيلي عايل نوشـته                
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 درست هبرت باشـد از تـو        ،ر مي آنم آه تو از مهة بچه هاي آالس         فك. اي
 او با مهان يك چشم آـه از         يي؟گو مي    راستش را به من     دارم يك سؤايل 

انگار مي دانست آـه     . بفرماييد: زير روسريش مرا نگاه مي آرد گفت      
مـن بـا    . من چه مي خواهم از او بپرسم و غمگينانه نگاهم مي آـرد            

چرا تو بيشرت اوقات در انتهاي آـالس        : ميز پرسيدم جسارت و حلين حمبت آ    
درجاي آم نور مي نشيين و فقط يك چشمت را بريون مي آوري؟ اين طوري               

مـن حـاال آرام مـي خـواهم آـه           . به چشمت فشار زيادي وارد مي شود      
روسري او را آمي عقب تر بزمن آه او سرش را پس آشيد و نگذاشت آـه                 

آقـا  :  بفهمم و آرام به مـن گفـت        من دليل پوشاندن آامل صورتش را     
بيماري توچيـست؟ ويل جـوابي از       : من پرسيدم   .مهندس من مريض هستم   

مـن مـي    : او نشنيدم و دوباره سؤامل را تكرار آردم و به او گفـتم            
توامن آمكت آنم ويل اول بايد علت بيماريت را بدامن، من چنـد پزشـك               

ن هـستند و مـي      آشنا در شهر سراغ دارم آه از دوستان بسيار خوب م          
او آـه انگـار برقـي از اميـد در چـشمش             . توانند به تو آمك آنند    

بار دستم را آه بـه طـرف صـورتش           پديدار شده باشد حريف نزد و اين      
 تكاني خنورد و آرام روسريش را از نيمة ديگـر صـورتش آنـار               ،بردم
 ترسـناك و    .چه مـي بيـنم بـاور آردنـي نيـست          ! واي خداي من  . زدم

 آه آمي هول آرده بـود و انگـار آـه از آـسي مـي                 وحشتناك است او  
آقا مهندس اآلن يكي مي آيد و اگر من را بـا مشـا ايـن                : ترسيد گفت 

: گفـتم . بعد صـورتش را زود پوشـاند      . طوري ببيند خيلي بد مي شود     
انگشتان دستت را ببينم؟ و آرام از زيـر دفـرتش دسـتانش را بـريون                

حامل داشت دگرگون مي شد،     . دآورد و آستني هايش را تا مچ دست باال ز         
احساس خيلي بدي پيدا آرده بودم ويل طاقت آوردم و با حاليت منقلـب              

صـورت و   : اين بيماري تو تا آجا پيشرفت آرده؟ گفت       : از او پرسيدم  
مـن بـه او     . دستامن را آه ديديد انگشتان پاهامي نيز اين طوري شده         

آيا آس ديگري هم    قبل از رفتنم از اينجا حتمًا آمكت مي آنم          : گفتم
سگمان اين طوري شده بـود      : در ايل دچار اين بيماري شده است؟ گفت       

برو به بچه ها بگـو آـه سـر          : من گفتم . آه آباليي حيدر او را آشت     
او روسريش را مرتب آرد و نيمي از صورتش را پوشـاند            . آالس بيايند 

و آستني هاي لباسش را تـا نـوك انگـشتان دسـتش آـشيد و دفـرتش را                   
اشت و جلوي چادر رفت و بچه ها را براي نشسنت در آالس درس، صدا               برد
بعد از اينكه آمي درس دادم احساس آردم آه سرم خيلي درد مـي              . زد

آند و زودتر از معمول آالس را تعطيل آردم و بـه مسـت قهـوه خانـه                  
: رامـتني . رفتم و به مهسرم تلفن زدم و ماجرا را براي او شرح دادم            

؟ جزام بيماري خيلي خطرنـاآي      !جزام: ميرتا. ن بود آره آل ماجرا اي   
است مواظب باش خودت نگريي، اگر اين طوري باشد تـو و آـل ايـل در                 

به او گفتم به بيمارستان رازي برو و بـه دآـرت حـامتي              . خطر هستيد 
جريان را بگو و يك ختت رزرو آن من فردا دخرتك را با خود مـي آورم                 

بعـد از   . دم و بـه ايـل برگـشتم       و بعد از آلي صحبت خداحافظي آـر       
ناهار آه مهه بر سر آارهايشان رفتند آالس درس دوباره شـروع شـد و               

بچه ها زنگ تفريح است و مهه بريون        : بعد از دو ساعت درس دادن گفتم      
رفتند و باز هم آخرين نفر ماه بانو بود او را آرام صدا آـردم و                

 اول تـو    د آـه او   با دآرتي آه دوستم است صحبت آردم، قرار ش        : گفتم
 به ما گفـت تـو را حتـت درمـان             نظرش را   از اينكه  را ببيند و بعد   

چند وقت در بيمارستان بسرتي مي شوي و بعـد اگـر خـدا              قرار دهد و    
آخر ايـل را چـه      : او هم قبول آرد و گفت     . خبواهد هببود پيدا مي آين    
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 نياز به اجازه  : به او گفتم  . آنم؟ تازه آباليي حيدر اجازه مني دهد      
نيست من براي آهنا نامه اي مي نويسم و آهنا خودشان به دنبالت مـي               

 فردا صـبح بـرو آنـار قهـوه          ،آيند فقط نبايد به آسي چيزي بگويي      
خانه بايست تا من هم بيامي، مكانيك ماشني را درست آرده بـا ماشـني               

. خبواهد در بيمارستان هستيم    دوستم مي رومي و سه ساعت بعد اگر خدا        
يعين آقا مهندس مـن مثـل روز اومل مـي           : شحال شد و گفت   او بسيار خو  

:  بـه او گفـتم     .انشاءاهللا، اگر تا اآلن دير نشده باشـد       : شوم؟ گفتم 
آنگاه درس دادن را دوبـاره      ،برو به بچه ها بگو آه سر آالس بيايند        

 بهتا غروب آه بيشرت افراد ايل از سر آارشان مستقيمًا           . شروع آردم 
گوشه اي از چادر مي نشستند و به درس دادمن          آرام در   آالس مي آمدند    

مهة آهنـا خيلـي خـوب پيـشرفت آـرده           با دقت گوش مي آردند و البته        
 مي توانستند خبوانند و آمـي هـم بنويـسند ويل آـامًال مـسلط                ،بودند

نبودند بايد اول هجي مي آردند و بعد آلمات را بـه هـم ربـط مـي                  
 نبود بلكه خوب هم بـود       دادند و مجله را مي خواندند ويل باز هم بد         
 مردمــان ايالتــي واقعــًا ،نــه اينكــه از آــار خــودم تعريــف آــنم 

آالس درس متام شد و بعد      .  و تشنة يادگريي بودند    استعدادشان خوب بود  
از اينكه شام خوردمي طبق روال هر شب دورآتش مجع شدمي، آمي حرفهـاي              

آهنـا از   بامزه زدمي و از آار روزانه صحبت آردمي و چـايي خـوردمي و               
دالوريهاي خود در جنگ با گرگ و حيوانات وحشي صـحبت مـي آردنـد و                
گاهي از اوقات هم حبث ها و صحبت هاميان به تعريف از داسـتان هـاي                

 .قدميي از جن و ديو وآل مي آشيد
ديگر وقت خواب رسيده بود ماه در آمسـان نـور افـشاني مـي آـرد و                  

 چه لذت خبش است زير سقف       .ستارگان مهچونگني هاي دامنش سوسو مي زدند      
آمسان خوابيدن و چه لذت خبش است تنفس در هواي آزاد شب و چـه لـذت                 

ويل فكر ماه بـانو و      . خبش است سكوت بيابان و ديدار هر شب ستارگان        
 . عواقب فرارمان ترسي در دمل اجياد مي آرد، ترسي از انتقام آوليها

. ش بود دل آار خو  صبح شده بود، صبحانه ام را خوردم و هر آسي مشغو          
بچه ها در چادر بزرگ مجع شده و منتظرم بودنـد آـه درس امـروز را                 

من آرام بدون اينكه آسي بفهمد و بي سر و صـدا            . برايشان شرح دهم  
به طرف قهوه خانه رفتم، ماشني را آرام از پارآينگ آجنـا در آوردم              
چشمامن به دنبال ماه بـانو مـي گـشت او را ديـدم آـه پـشت درخـت                    

ماشني را حرآـت دادم و جلـوي        . اري در آنار جاده خمفي شده بود      سپيد
درخت توقف آردم و در جلو را باز آردم و او سوار شد و حمكم در را                 

رنگش پريده و دستانش مي لرزيد دچار دوديل شده بود ويل ديگـر             . بست
  تـا آنـون    ، چون من حرآت آرده بودم و مطمئنـًا آهنـا          بودخيلي دير   

. شتند و به دنبال ما مـي گـ        شده بودند ماه بانو   متوجة غيبت من و     
آم آم به خاطر مي آورم آه ديروز چشماني ما را از درز چادر نگاه               

فكر مي آنم آه نوروز بوده، مهـان        . مي آرد، چشماني آوچك و آنجكاو     
پسر بچه اي آه روي صورتش سالك بود حتمًا وقيت آه مي بينـد مـا دو                 

ال مـا مـي گردنـد مهـه چيـز را            نفر در ايل نيستيم و مهه بـه دنبـ         
ديگر نزديك به شهر شده بـودمي و سـاختمان          . آندمي  برايشان تعريف   

من رو به مـاه بـانو آـه خوابيـده           . هاي بلندش از دور منايان بود     
با صـداي مـن     . خامن آوچولو پاشو، پاشو آه رسيدمي     : بودآردم و گفتم  

خبـاطر زمخـي    . او آرام از خواب بيدار شد و روي خود را حمكم پوشاند           
حاال به بيمارستان رسـيده     . آه در صورتش بود از من خجالت مي آشيد        

را جلوي درب بيمارستان پارك آردم و مـاه بـانو را بـا               شنيامي، ما 
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من از دوستان دآـرت     : خود به بيمارستان بردم و به پرستار خبش گفتم        
ار پرست .لطفًا به ايشان اطالع دهيد آه رامتني آمده است        . حامتي هستم 

بعد از اينكه چند بار دآرت حامتي را به قـسمت پـذيرش فـرا خوانـد                 
ديدم آه او دارد با عجله به مست من مي آيد و از دور بـا مـزاح و                   

اين چه لباسي است آه پوشيدي؟ مرد حسابي خوب رفتـه اي            : طعنه گفت 
ديروز خامنت به من تلفن آـرد و آـل مـاجرا را بـرامي               . خوش گذراني 

ستم بـا او دسـت بـدهم و         ا بني صحبتهاي دآرت مي خو     تعريف آرد من در   
شايد خودت هم گرفتار شـده      : روبوسي آنم  آه او امتناع آرد و گفت        

. يكي دو روز بايد بسرتي شوي تا ببينيم اوضاع تو چگونه است           . باشي
با ناراحيت و نگراني از اينكه نكنـد         من بعد از حال و احوال پرسي      

دآرت جان اين مهـان دخـرت       : ه او گفتم  من هم گرفتار جزام شده باشم ب      
 و يك پرستار هم صدا آـرد         برومي بياييد به اتاق من   :  دآرت گفت  .است

من و ماه بانو و پرستار به اتفاق        . مشا هم مهراه من بياييد    : و گفت 
: دآرت حامتي به اتاقش رفتـيم و او رو بـه مـاه بـانو آـرد و گفـت                   

انو امتناع مي آـرد ويل      اول ماه ب  . دخرتجان روسريت را بردار ببينم    
مهني آه من گفتم اشكايل ندارد و دآرت مي خواهد تو را معاينه و خوبت               
آند به حرفم گوش آرد و پرستار دستكش به دست آرد و روسـري او را                

پرسـتار روسـري    : آنار زد در مهني موقع آه دآرت صورت او را ديد گفت           
لش منقلـب شـده     دآرت هم مثل من حـا     . را دوباره روي صورت دخرتك بكش     

دآرتجان اين دخرت مهـش شـانزده سـال دارد،          : بود در مهني حلظه من گفتم     
.  انـد   و انگشتان پاهايش هم اين گونه شده       ، دست ها  عالوه بر صورتش  

 و مهـة لباسـهايش را        معاينـه بربيـدش    روي ختـت  : دآرت به پرستار گفت   
ة  پرستار دخرتك را برد روي ختيت آـه پـشت پـرده بـود و مهـ                 .درآوريد

لباسهاي او را درآورد و انگار آه با منظـره اي وحـشتناك روبـرو               
شده باشد از آجنا بريون آمد و سـريع رفـت و يـك مالفـه آورد و دور                   
دخرتك پيچيد و بعد دآرت را صدا آرد و وقيت هم دآرت دست ها و پاها و                 
صورت دخرتك را خوب معاينه آرد با عجله از اتاق خـارج شـد و چنـد                 

پرستار به مهراه ختيت آمدنـد و مـاه بـانو را آـه دورش               حلظة بعد دو    
مالفة سفيدي پيچيده شده بود روي ختت خواباندند و لباسـهايش را در             

 و او را به يك اتاق خصوصي بردند آه          يك آيسة پالستيكي بزرگ رخيتند    
درآجنا فقط يك ختت بود آه به آن اتاق قرنطينه هم مي گفتند بعد از               

دسـتور داده   : دادند دآرت وارد اتاق شد و گفت      اينكه او را انتقال     
ام آه لباسهايش را بسوزانند و در ضمن تو هـم بايـد يكـي دو روز                 

بعد مرا معاينه آـرد     . بسرتي شوي تا ببينم آه اوضاع تو چگونه است        
حـامتي  : فعًال آثاري در تو ديده مني شود و من به دآـرت گفـتم             : و گفت 

بعـد از   : ب مي شـود؟ دآـرت گفـت       جان، حال دخرتك چگونه است؟ آيا خو      
آزمايشات اوليه مشخص مي شود و نظر قطعي را بيمارستان ختصصي ايـن             
بيماري در هتران اعالم مي آند آه او آيا خوب شدني اسـت يـا نـه و                  
اگر هم هببود پيدا آند قسمت هايي آه فرم ماهيچه هايش به هم رخيته              

 ، از هببودي آامـل    بايد جراحي و مورد بازسازي قرار گريد البته بعد        
 آن هم پزشكان متخصص با جراحي پالستيك         طوالني زمان مي برد    يآه مدت 

آنگاه پرستار را صدا زد آـه       . و زيبايي اين آار را اجنام مي دهند       
وقيت آه پرستار   . مرا به خبش بربند و در يك اتاق قرنطينه بسرتي آنند          

فعـًال بـه    : مآمد من هم از در اتاق داشتم خارج مي شدم به دآرت گفت            
دآـرت حـامتي هـم      . مهسرم چيزي نگو تا ببينيم وضعيت من چطور مي شود         

 آه داري ديگـر      اي اميدوارم تو با آن وضع زندگي     : قبول آرد و گفت   
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دچار اين بال نشوي و من هـم در اتـاقي آوچـك يـك ختتـه بـه صـورت                     
 .انفرادي بسرتي شدم

 و هـواي صـحرا و       دمل براي مهسر و دخرتم تنگ شده مهچـنني دمل بـراي آب            
مردمان ساده دل آجنا و بچه هايي آه با ديدن مـن در سـر آـالس درس                  
برق اميدي در چشمانشان پيدا شده بود براي مهة اينها دلتنـگ شـده              

امروز و فرداست آه چنـد نفـر از         . بودم ويل از طريف دهلره هم داشتم      
  .احساس ترس مي آردم. ايل سراغ ما بيايند
 بيمارستان بسرتي شده ام و امروز جـواب هنـايي           دومني روز است آه در    

اينجايي آه من   . مثبت و يا منفي بودن آزمايشم را به من مي گويند          
و ماه بانو بسرتي شده بودمي يك بيمارستان دوليت است و هزينه هـايش              

چند حلظه مي شود آه دآرت براي       . نصف قيمت بيمارستان هاي خصوصي است     
هزينة ما چقـدر مـي شـود؟ او         : رسيدممعاينة من آمده است از او پ      

تو آه دفرتچة بيمه داري هزينة تو چيز زيـادي منـي شـود فقـط                : گفت
مقداري بايد براي داروها و آزمايشهاي اضايف هزينه آين ويل آن دخـرت             

بله دفرتچة بيمه دارد فكر     : من به دآرت گفتم   آيا دفرتچة بيمه دارد؟     
چه را داده است دفرتچـه اش       مي آنم آه آميتة امداد به آهنا اين دفرت        

پس سوئيچ ماشينت را بده آه بـروم دفرتچـه          : دآرت گفت . در ماشني است  
سـوئيچ ماشـني را از مـن        . را بردارم تا هزينه اي برايش ثبت نشود       

: اين دخرت پدر و مادر دارد يا نه؟ من هم به او گفتم            : گرفت و گفت  
آرت رو به من آرد     د. پدرش فوت آرده و عمويش از آهنا سرپرسيت مي آند         

ببني رامتني تو هبرتين دوست من هسيت و از دوران حتـصيلمان تـا              : و گفت 
آنون ما با هم رفاقت داشته امي و من مي دامن آـه اآلن وضـع ماليـت                  
زياد خوب نيست مهسرت هم چيزهايي به من گفته، حـاال تـو چطـور مـي                 

حامتي : فتمخواهي آه مهني هزينة جزئي بيمارستان را پرداخت آين؟ من گ          
عزيز، دوست من، وظيفة انساني من حكم مي آرد آه او را بيـاورم و               

دآرت آمي فكر آرد    . بسرتي آنم و البته آمي هم روي تو حساب آرده ام          
باشد من هر آاري آه از دستم بر بيايد تـا آجنـا آـه سـعي                 : و گفت 

ي دارم برايتان اجنام مي دهم البته مهني آه مشا دو نفر را در خبش بسرت              
آردم به ادارة علوم پزشكي و ادارة هبداشت تلفن زدم و آـل مـاجرا               
را هم برايشان تعريف آردم چون بايد آل ايـل فعـًال قرنطينـه شـود                

پس : من گفتم . شايد موارد بيشرتي پيدا شود آه مبتال به جزام باشند         
نه، در  : مهة آهنا بايد قرنطينه شوند و اجازة حرآت ندارند؟ او گفت          

ي آه هستند مي مانند و ادارة هبداشـت و مـأمورانش اجـازة              مهان جاي 
جاجبايي به آهنا مني دهند تا نتيجة آزمايـشات تـك تـك افـراد ايـل                 
معلوم شود البته يك تيم پزشكي با جتهيزات آامل به مست ايـل حرآـت               

و من سفارش آرده ام آه به بستگان دخرتك بگوينـد آـه او              آرده اند   
دآرت من براي آهنا چند خط      : من فورًا گفتم  . اينجا در بيمارستان است   

نامه اي ساده نوشته ام و در آن نامه ذآر آرده ام آه مـاه بـانو                 
احتماًال تيم پزشـكي و     :  دآرت هم گفت   .را به اين بيمارستان مي آورم     

پليس به آجنا رفتـه انـد و بـه آهنـا خـرب داده انـد آـه دخـرتك در                      
با دآرت صحبت مي آردم دو نفر       در مهني اثنا آه     . بيمارستان بسرتي است  

در را باز آردند و به داخل آمدند، آباليي حيدر و رئيس علي بودند              
 يا تعصب بيجا نبود بعد از سالم و حال           و در چهرة شان اثري از خشم     

ا اشك در   و احوال پرسي دآرت مهة ماجرا را براي آهنا تعريف آرد و آهن            
 مهندس جان درست است آه      :آباليي حيدر گفت  . چشمانشان حلقه زده بود   

چرا از اول موضوع را به خود ما نگفـيت؟           ما افراد آم سوادي هستيم    
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و سپس رئيس علي هم در حاليكه بغض خود را فرو مي داد با هلجـه اي                 
آل ايل را حماصره آرده اند امروز آـه متوجـه           : خاص و عاميانه گفت   

ينجـا  شدند آه ما دو نفر بيماري نـدارمي اجـازه دادنـد آـه بـه ا                
آقا مهندس از تو ممنونيم آه به فكر ما بـودي ويل آـاش از               . بياييم

من آه ترسم از آهنا برطرف شده بود        . اول ما را در جريان مي گذاشيت      
و ديگر ناراحت اين نبودم آه شايد آهنا در مورد من فكر بدي بكنند              

من به ماه بانو گفتم آه به آباليي حيدر بگوييم ويل او مانع             : گفتم
در مهني حلظـه    . آباليي مني گذارد آه من به بيمارستان بروم       :  و گفت  شد

راست مي گويد مـن گفـتم       : آباليي آه سرش را پايني انداخته بود گفت       
آه اول با داروهاي گياهي اي آه خودمان مي دانيم آاري آنـيم آـه               

در مهـني   . هببود پيدا آند واگر خوب نشد او را به بيمارستان بياورمي          
آقا مشـا اشـتباه آرديـد اگـر         :  با ناراحيت و عصبانيت گفت     حلظه دآرت 

زودتر در مهان اوايل آه دخرتك به اين بيماري مبتال شده بـود او را               
به بيمارستان مي آورديد هر گز اين اتفاقـات منـي افتـاد اآلن هـم                
معلوم نيست آه اصًال خوب بشود يا نه، زنده مباند يـا نـه، مشـا بـا                  

ه سين ندارد و لذتي از اين دنيا هـم نـصيبش            زندگي يك دخرت معصوم آ    
آباليي حيدر در حني صحبتهاي دآرت با صداي        . نشده است بازي آرده ايد    

بلند زد زير گريه و رئيس علي هم آه اشكانش سرازير شـده بـود او                
دآرت حامتي و من با ديدن اين صحنه بسيار غمگـني           . را دلداري مي داد   

 آوتاهي آه آباليـي گريـه اش بنـد          و متأثر شدمي و بعد از مدت زمان       
مشا چند حلظـه صـرب      : دآرت بايد چكار آنيم؟ دآرت حامتي گفت      :  پرسيد آمد

وقـيت مـن و     . آنيد تا بروم ببينم چه مي شود و از اتاق خـارج شـد             
آقا : رئيس علي و آباليي تنها شدمي آباليي حيدر رو به من آرد و گفت             

گوسفندان ما را مي بينـد      مهندس ما آدمهاي بدخبيت هستيم هر آس گلة         
فكر مي آند آه ما وضعمان خيلي خوب است ويل اين طور نيست سهم مـن                
و برادر مرحومم از گلة ايل بيست و پنج رأس گوسفند و پانزده رأس              
بز است آه با فروش شري و آره و پنري و ماست و سرشري و دوغ و چيـدن                   

بـا زمحـت خـرج      پشمهاي بز و گوسفندان و بافنت گبه و جاجيم و گليم            
لباس و خـورد و خوراآمـان را در مـي آورمي و اگـر ايـن چنـد رأس                    
گوسفند و بزمان را هم بفروشيم از گشنگي مي مريمي و يا بايد صـدقه               

وقـيت آـه او     . سري از مردم ايل بگريمي آه غرورمان اجـازه منـي دهـد            
آباليي تو مهني جا مبان من بـه ايـل          : صحبتهايش متام شد رئيس علي گفت     

 روم و از مردم ايل آمك مي گريم شايد بتوامن مقـداري پـول هتيـه                 مي
خب، رامتني جـان خطـر از       : در مهني حني دآرت وارد اتاق شد و گفت        . آنم

سر تو رفع شده آزمايشات چيزي را نشان مني دهد و تو مرخـصي و مـي                 
من با اينكه خيلي خوشحال شده بـودم وقـيت چـشمم بـه              . تواني بروي 

 علي و آباليي حيدر افتـاد خوشـحايل خـودم را فـرو              چهرة غمگني رئيس  
دوست عزيزم دآرت حامتي، يك لطفـي       : خوردم و رو به دآرت آردم و گفتم       

تو هبرتين دوسـت مـن      : چه مي خواهي؟ من گفتم    : دآرت گفت . در حقم بكن  
هسيت پول بيمارستان من را تو حساب آن من تا چند روز ديگر پول را               

 باشد مهم نيست تو پاشو و برو بـه زن و            :دآرت گفت . برايت مي آورم  
بچه ات سري بزن آهنا خيلي نگران تو هستند من هزينة بيمارستان تو             
را پرداخت مي آنم هر چند آه برايت آلي ختفيف هم گرفته ام هزينـة               
بيمارستان تو هم زياد نيست و مهش بيست هزار تومان مي شـود شـانس               

: تشكر آردم و از او پرسيدم     من از او    . آوردي آه دفرتچة بيمه داري    
در اينجـا   : دآرت براي ماه بانو چكار مي توانيم بكنيم؟ دآـرت گفـت           
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امكانات ما حمـدود اسـت و او را بايـد بـه بيمارسـتان ديگـري در                  
پايتخت منتقل آنيم آه ختصصش اين گونه بيماريهاست و اضافه آرد او            

اسـهاي  از او تـشكر آـردم و مهـان لب         . را تا فردا منتقلش مي آنيم     
:  و گفـتم   ايالتيم را پوشيدم و رو به آباليي حيدر و رئيس علي آردم           

دآرت مرد بسيار خوب و شريفي است و نيازي به سفارش نيست او هنايـت               
من فكري  :  دآرت گفت  .سعي خودش را مي آند آه به مشا آمكي آرده باشد          
ما بـه اتـاق دآـرت       . آرده ام، هر سه نفري بياييد برومي به دفرت من         

وقيت آارش متام شد زيـر برگـه        . متي رفتيم و او شروع آرد به نوشنت       حا
رامـتني عزيـز، اگـر مـي خـواهي آمكـي بـه              : ها را مهر آرد و گفت     

دوستانت بكين اين نامه ها را بگري و وقيت آه به هتران رفيت به آميتة               
، ادارة هبزيسيت، هالل امحر، هيئت امنـاي مـسجد          امداد، ادارة سرپرسيت  

من در اين نامه هـا      . وهيئت امناي هيئت چهارده معصوم برب     رسول اهللا   
توصيه آرده ام و به طور خمتصر شرح بيماري و وضعيت مايل ماه بـانو               
را نوشته و توضيح داده ام به اميد خدا آه آهنا آمك مي آننـد تـا                 

 و در بيمارسـتان     اين دخرت معصوم دچار آمبود و مـضيقة مـايل نـشود           
آباليي حيـدر و رئـيس علـي آـه خيلـي            .  آند ختصصي هببودي آامل پيدا   

خوشحال شده بودند و برقي از اميد در چشمانشان مي درخشيد دآـرت و              
من هم به ايل مي روم تا آارهـا         : رئيس علي گفت  . من را دعا آردند   

را سر و سامان بدهم و آمي پول مجع آوري آنم و براي آباليـي حيـدر                 
سپس خداحافظي آرد   . ت آند بياورم تا او هزينه هاي اوليه را پرداخ       

و رفت و من هم از دآـرت حـامتي خيلـي تـشكر آـردم و نامـه هـا را                      
وقـيت آـه    . برداشتم و از بيمارستان خارج شدم و به مست خانه رفـتم           

وارد خانه شدم ميرتا از ديدن من اشك شوق مي رخيـت و مـن او را در                  
هـم در   آغوش گرفتم و نازنني هم به گرية مادرش گريه مي آرد او را              

وقيت آه براي اسرتاحت رفـتم آـه روي         . آغوش گرفته و غرق بوسه آردم     
آاناپه بنشينم ناگهان هر دو زير خنـده زدنـد چـون تـازه متوجـة                
لباسهاي من شده بودند و بعد از محام آمي اسرتاحت آـردم و بـا هـم                 
چايي خوردمي و من آل ماجرا را برايشان از اول تعريف آردم و ميرتا              

 را آه در نبود من برايش اتفاق افتـاده بـود را بـرامي               هم مشكالتي 
و آمك  تعريف آرد و تعريف آرد آه چگونه پدر و مادر و برادرش به ا             

سة ر تلفن و مد   ، پول آب، برق     ،حاال ديگر بابت اجاره خانه      . آردند
دخرتم بدهكاري نداشتم، فقـط بـه مغـازة روبرويـي سـاختمان بابـت               

: ميرتا به مـن گفـت     . ان بدهكار بودم  سيگارهاي نسيه چهار هزار توم    
: مـن گفـتم   .حاال مي خواهي چكار آين؟ جشنواره هم آه مهلتش متام شـد           

عزيزم نگران نباش چهار آتابي را آه نوشته ام امتيازش را واگذار            
امتـان  ورمي آنم و با مقدار جزيي از پويل آه بدستم مي آيد فعـًال ام              

ازي ديگـري براميـان      را مي گذرانيم تا ببينيم آـه سرنوشـت چـه بـ            
: ميرتا آه جريان دخرتك ايالتي را شنيده بـود گفـت          . تدارك ديده است  

هر هفته حاجيه خامن آه در انتهاي اين آوچه مي نشيند سـفرة نـذري               
فاطمة زهرا مي گذارد من اين هفته به آجنا مي روم و آمي براي اين               

ه هتران مـي    من هم ب  : دخرت آمك مي گريم تو چكار مي خواهي بكين؟ گفتم         
روم شايد نوشته هامي را به قيمت خـوبي واگـذار آـردم و قـسميت از                 

بلغ آن را به آباليي حيدر دادم آه اآلن شديدًا نيازمنـد بـه آمـك                م
است و چندين نامه هم دآرت حامتي داده آه بايد اين نامه ها را بـا                
خود بربم و به مراآز مربوطه اش برسامن تا آهنا نيز آمكـي بـه ايـن                 

نواده بكنند در ضمن عزيزم، مي خواهم متام آتاهبـاي آتاخبانـه ام             خا
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را بفروشم در وضعيت حاضر فكر مني آنم آه اآلن نيازي به اين آتاهبا              
 بعدًا هم مي توامن متام آهنا را دوباره خبرم، حداقل بـا             .داشته باشم 

فروش آهنا آمي براي خانه خريد مي آنيم و من هم به هتران مي روم و                
ميرتا هم قبول آرد و مـن متـام         . ه هاي سفرم را پرداخت مي آنم      هزين

آتاهباي آتاخبانه را بعد از اينكه چند جا رفـتم بـه قيمـت بـسيار                
ارزان فروختم و با پول اندآي آه دستم آمـده بـود مقـداري بـراي                
خانه خريد آردم و مابقي را برداشتم و به مست هتران حرآت آردم وقيت              

ول متام نامه ها را به دست مـسئولينش رسـاندم           آه به هتران رسيدم ا    
وبه چندين انتشاراتي سري زدم و منونه هاي آارم را به آهنا دادم و              

دو روز ديگر مراجعه آنم تا به من بگوينـد آـه            : آهنا به من گفتند   
در برخوردي آه با انتـشاراتي هـا        . از آارهامي خوششان آمده يا نه     

اخباني و حمدوديت هاي چاپ و نشر و        داشتم مهه از بازار بد آتاب و آت       
به هر حال بگذرمي، چون تـا آجنـايي         . هزينه هاي باال صحبت مي آردند     

آه من مي دامن پا به هر صنفي آه مي گذارمي مهه از بازار بـد و بـي                   
به هر حال من به بيمارستان ختصصي جزام رفتم و          . پويل ناله مي آنند   

ا ديدم و او تـا مـرا ديـد          بعد از پرس و جو آباليي حيدر را در آجن         
خوشحال و با عجله جلو آمد و روبوسي آـرد و بعـد از آلـي حـال و                   

آقا مهندس ديدن يك آشنا در شهري غريـب و          : احوال پرسي به من گفت    
بـد  : گفـت من از او پرسيدم از ماه بانو چه خـرب؟           . بزرگ نعميت است  

س علي  نيست پزشكان دارند براي مداواي او سعيشان را مي آنند، رئي          
هم از ايل آمي برامي پول هتيه آرد و به من داد و خدا را شكر، فعًال                 

متـام  : من هـم بـه او گفـتم       . آه منتظرمي ببينيم آه چه پيش مي آيد       
نامه ها را بردم و به مسئولني دادم از اين طرف هـم بايـد منتظـر                 

از ايل برامي نگفيت آـه چـه        : نتيجه باشيم و از آباليي حيدر پرسيدم      
: يا مورد ديگري از جزام در ايل ديده شـد يـا نـه؟ او گفـت                آشد؟  

ادارة هبداشت و مأمورينش خيلي زمحت آشيدند ويل هيچ موردي از جـزام             
در ايل پيدا نكردند و آلي دستورات پزشكي به ايل دادند آه ايالتي             

 رعايت آنند ويل آقا مهندس، خودت مي داني آه مـا در ايـل               دها باي 
: من به او گفتم   . ودي دارمي آاريش هم مني شود آرد      امكانات هبداشيت حمد  

 و  چرا يكجا ساآن مني شويد تا زندگي مشـا سـر و سـامان پيـدا آنـد                 
بتوانيد هبرت زندگي آنيد و بچه هايتان هم بتواننـد درس خبواننـد و              

اگر ما در يكجا مبـانيم و سـاآن         : او گفت . در آينده آاره اي شوند    
 مني شود چـون مـا ايالتـي هـستيم و            شومي و ايل را ديگر حرآت ندهيم      

ايالتي هم به آوچ زنده است ما خباطر تغذيـة گوسـفندان و بزهاميـان               
هبار و تابستان به جاهاي خنك مشال مي رومي و در پاييز و زمستان به               
جنوب آه هوا گرمرت است آوچ مي آنيم چون علفهـاي هبـرتي در بيابـان                

هـا و سـاده زنـدگي آـردن         آجنا پيدا مي شود و ما با مهني آوچ آردن           
توانسته امي سنت هاي خودمان را حفظ آنيم و گله هاي بزرگي داشـته              
باشيم ما در شهر زير سقف آمسـان مـي خـوابيم و زيـر نـور مهتـاب                   
ستارگان را مي مشارمي و در روز در بيابان هاي خدا آار مي آنـيم و                

ارنـد  احشاممان به بيابان ها آود مي دهند و زمني را قوي نگه مـي د              
ما هم در رودخانه ها محام مي آنيم و از آب چشمه ها مـي نوشـيم و                  
در جاهايي آه ما زندگي مي آنيم خربي از جتمالت دنيوي و دود و سر و                

مـن در   . صدا و بسياري از زشتيهاي جامعه شهري مشا پيـدا منـي شـود             
برابر حرفهاي حمكم آباليي حيدر ديگر حريف نزدم واقعًا دمل براي بچـه             

من رو به آباليي حيدر آردم      .  ايل و آن حال و هوا تنگ شده بود         هاي
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آباليي آن لباسهايي را آه بـه مـن داده بوديـد را دارم،              : و گفتم 
آباليي خنـده   .  بياورم ان برايت مشا را ديدم  يادم باشد اين دفعه آه      

عجب به مشا مي آمد آقا مهندس آهنـا را يادگـاري از             : اي آرد و گفت   
ر آن لباسها مال من بود مي خواهم آه هر وقت آهنا            من داشته باش آخ   

من هم رويـش    . را نگاه مي آين به ياد ما بيفيت و ما را فراموش نكين            
باشد هدية تو را با خوشـحايل قبـول         : را مهربانانه بوسيدم و گفتم    

يكـي دو روز    : بعد از آباليي حيدر خداحافظي آردم و گفـتم        . مي آنم 
ي زمن و بـه طـرف در خروجـي بيمارسـتان            ديگر مي آمي و به مشا سري م       

ماشني آوروش هنـوز دسـتم بـود و واقعـًا           . و از آجنا خارج شدم    رفتم  
دوست پولدار با معرفت در بعضي او قات خيلي به درد آدم مي خـورد               
و حرآت آردم و به دنبال مسافرخانه اي گـشتم آـه از مهـه ارزانـرت                 

ق يك ختته گـرفتم ويل      باالخره يك جايي را پيدا آردم و يك اتا        . باشد
چون تنها بودم زياد حوصله ام مني شد آه در آجنـا مبـامن در ايـن دو                  
روز بيشرت اوقات در جلوي آتابفروشي هاي ميدان انقالب پرسه مي زدم            
خصوصًا متاشاي آتاهباي دست دوم قدميي خيلي برامي لذت خبش بود ويل حيـف              

تاب آـه داسـتاهناي     خيلي دمل مي خواست چند آ     . آه قدرت خريد نداشتم   
افسانه اي نوشته بود خبرم و يا آتاهبـايي از چنـد نويـسندة مـورد                

 ... عالقه ام داشته باشم خب، چه مي شود آرد
در اين دو روز با يك آتابفروشي آه آتاهبـاي دسـت دوم مـي فروخـت                 

او سرگذشت خودش را برامي تعريف مي آـرد آـه چگونـه در              . آشنا شدم 
در يك حادثة رانندگي از دست داد و در يـك           آودآي پدر و مادرش را      

آتابفروشي به عنوان شاگرد مشغول به آار شد و بعد دسـت مزدهـايش              
را مجع آرد و يك مغازة آتابفروشي باز آرد و برامي تعريف مـي آـرد                
آه چگونه در آودآي با بـدخبيت درس خوانـده بـود آن هـم در مـدارس                  

.  برابـر سـن او بـوده       شبانه، با افرادي آه سن آن ها سه يا چهار         
تـو آـه يـك      : خالصه، او بعد از شرح ماجراي زندگيش از مـن پرسـيد           

نويسنده اي چرا آتاب هاي مورد عالقه ات را منـي خـري مگـر در بـني                  
حقيقـتش را   : آتاب هاي من آتابي به دردت مني خورد؟ مـن هـم گفـتم             

خبواهي نويسندة بي پول به چه دردي مي خورد؟ من تـازه مـي خـواهم                
 هفت سال پـيش تـا آنـون         -ي اولني بار آتاب هايي را آه مدت شش        برا

خيلي ها مرا نا اميد آرده اند ويل نا اميد          . را چاپ آنم  نوشته ام   
نشده ام و تا اآلن دارم تالش مي آنم آه هر جوري آه شده آتاب هـامي                 

نويسنده هايي آه معروف هـستند مگـر از اول          . را چاپ و منتشر آنم    
 خيلي از آهنا بعد از مرگشان به شهرت رسيده اند           شهرتي داشته اند؟  

يا حداقل ده ايل بيست سال بعد از چاپ اولني آتابشان، ديگـران پـي               
به ارزش آاري آهنا برده اند ويل خب، براي آهنا ديگر چـه فايـده اي                

من هم تازه شروع آرده ام و حـاال راهـي           . داشت، خيلي دير شده بود    
قادي در پيش دارم و هنايت سـعي خـودم          بسيار طوالني و سخت و پر انت      

را خواهم آرد آه روزي مانند صادق هدايت و يا جالل آل امحـد و يـا                 
من مطمئن هستم آـه تـو مـي         : او لبخندي زد و گفت    . صمد هبرنگي شوم  

شـوي و انـسان     روزي مانند آهنا    تواني با پشتكار و تالش و مطالعه،        
مـن بـه او     . رآت آنـد  اگر خبواهد مي تواند جلوتر از هدف خود هم ح         

به نظرمن آارم زماني برامي ارزش پيدا مي آند آـه اثـرم را              : گفتم
يك ناشر، امتيازش را هر چند ناچيز خبرد و منتشر آند اين طوري از              
حلاظ خودم هبرت است حداقل شهامت اين را پيدا مي آنم آه دوباره دست              

 بعد از چند    بعد فروشندة آتاب هم نظرم را حتسني آرد و        . به قلم بربم  
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صحبت آوتاه ديگر من از او خداحافظي آردم و بـه طـرف مـسافرخانه               
سر راه يك ساندويچ خوردم  و رفتم آه اسرتاحيت آنم چون فردا             . رفتم

با چند انتشاراتي قرار مالقات داشتم تا جواب هنايي را براي چاپ و             
 .انتشار آتامب بدهند

دار شدم دگر صـبح شـده       از سر و صداي بوق و رفت و آمد ماشني ها بي           
بود با عجله دست و صورمت را شستم و لباسـهامي را پوشـيدم و پـرده                 

ويل هاي اتاق را آنار زدم نور چشمامن را مي زد آفتـاب خـوبي بـود                 
دود و سر و صدا و مههمة مردم سر تا سر شهر را پـر آـرده بـود از                    

راتي مسافرخانه بريون آمدم و يك چايي و آيك خوردم و به مست انتـشا             
 . هايي آه قرار بود امروز جواب هنايي را بدهند رفتم

 : اولني انتشارات
بلـه اجـازه    : خـامن منـشي   . قرار قبلي داشتم  ... با آقاي : سالم خامن 

بعد از اينكه خـامن منـشي بـا رئـيس انتـشارات             . بدهيد مهاهنگ آنم  
به داخل  . مي توانيد به داخل برويد    : مهاهنگ آرد پيش من آمد و گفت      

 رفتم جتهيزات مديرييت آجنا بسيار شيك بود قيمت لـوازمش بيـشرت             اتاق
از اساس منزل من بود با اعتماد به نفس آجنا نشستم و بعد از سالمي               

او . مطالعه فرموديد ... آقاي: بسيار مؤدبانه مهراه با احرتام گفتم     
بدون مقدمه مي روم سر اصل مطلب، بد نبود         . بله مطالعه آردم  : گفت

ن بودجه ندارمي آه امتياز آتاب مشا را خبرمي ويل حاضر هستيم            ويل ما اآل  
نصف سرمايه از ما و     . آه با مشا به صورت مشارآيت آار را اجنام دهيم         

بنده سرمايه اي ندارم و به      ... آقاي: من گفتم . نصف سرمايه از مشا   
آيا مشا از نوشـته     . مهني خاطر امكان اين نيست آه بتوامن مشارآت آنم        

اگـر  : وشتان نيامد؟ و يا نظر مشا را جلب نكـرد؟ او گفـت            هاي من خ  
نوشته هاي مشا برامي جالب نبود هرگز پيشنهاد مشارآت را به مشا منـي              

 و مي گفتم آه خودتان با سرماية شخصي خود بايد چاپ آنيد ويل              دادم
ببينيد مشا يك نويسندة گمنام هستيد و شهرت و معـروفييت نداريـد و              

ا منتشر نشده است ما مني تـوانيم ريـسك آنـيم و             تا اآلن آاري از مش    
اگر ما آتاب مشا را چاپ آردمي و روي دست ما ماند آنوقت چه آنـيم؟                

: من هم گفتم  . هبرت است در اول آار با مشا به صورت مشارآيت آار آنيم           
بسيار خوب، اگر من آدم معرويف بودم و قبًال نوشته هايي از مـن بـه                

ي آمدم مشا خودتان به دنبال جديد تـرين         چاپ رسيده بود به اينجا من     
، درست است؟ پس خواهش مي آنم آه در زمينـة چـاپ             آارهامي مي آمديد  

آتامب به من آمك آنيد من حاضر هستم در قبال مبلغي بـسيار نـاچيز               
امتياز آتامب را بر اي پنج سال در اختيار مشا قرار دهـم چـون مـي                 

رمايه اي ندارم آه به صورت      خواهم فقط آتاهبامي چاپ شوند و واقعًا س       
متأسفم آقا، ما مني توانيم     : او گفت . مشارآيت اين آار را اجنام دهم     

من از او خداحافظي آردم و دست نوشته هامي را برداشتم           . ريسك آنيم 
 . و به مست يكي ديگر از انتشاراتي هايي آه قرار گذاشته بودم رفتم

 : دومني انتشارات
 . داداين هم پيشنهاد مشارآت مي

 :سومني انتشارات
 .باز هم پيشنهاد مشارآت

 :چهارمني انتشارات
آارتان جالب بود بايد بيشرت تالش آنيد اگر خبواهيد ما حاضرمي آتـاب             

 .مشا را با سرماية خودتان چاپ آنيم
 :پنجمني انتشارات
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 .باز هم پيشنهاد مشارآت! خداي من
 : ششمني انتشارات

 .آارتان ضعيف است
 .اشتم نا اميد مي شدمديگر آم آم د

 :هفتمني انتشارات
 .ما حاضرمي آه امتياز آتاب مشا را خريداري آنيم

به هر حال قرارداد بسته شد در درومن        . بسيار متعجب و خوشحال بودم    
غوغايي برپا بود احساس پريوزي و شادي زيادي در دمل نقش بسته بـود              

چـك را نقـد      و از مهان جـا رفـتم         و به آينده اميدوارتر شده بودم     
آردم و چند آتاب مورد عالقه ام را آه در آتاب فروشـي آتـاب هـاي                 
دست دوم ديده بودم خريدم و ماجرا را هم بـراي دوسـت آتابفروشـم               

بعد از آلي صحبت از     .  و او با لبخندي به من تربيك گفت        تعريف آردم 
نيمـي از   . انگار آباليي حيدر منتظرم بود    . آجنا به بيمارستان رفتم   

روش آتاب هامي را به او دادم و بـرايش آرزو آـردم آـه مـاه                 پول ف 
پويل آه به او دادم دو برابر چهار گوسفند و          . بانو زودتر خوب شود   

خدا مشا را سر راه ما قـرار        : وقيت آه پول را گرفت گفت     . يك بز بود  
داد اگر مشا دچار حادثه مني شديد و در ايل مني مانديد شـايد خيلـي                

آنگاه شانه ام را بوسـيد و       .  به جزام مي شدند    از افراد ايل مبتال   
دستم را به گرمي فشرد آه صميميت و عالقة درونـي خـود را بـه مـن                  

به اميد خدا دوباره روزي مهديگر را ببينيم و         : نشان مي داد و گفت    
به هر حال بعد از آمي صحبت از او         . ما بتوانيم حمبت مشا جربان آنيم     

هم حرآت آردم در آجنا دو نفـر چـشم          جدا شدم و به طرف شهر و زادگا       
 شايد دآرت و آوروش هـم منتظـرم باشـند         . براهم بودند، مهسر و دخرتم    

دآرت خباطر بيست هزارتومان طلبش و آوروش هـم منتظـر ماشـينش، آـه               
  . براي فروش در منايشگاه بگذارد

 : پنج سال بعد
نري، هنوز هم مي نويسم و هر سال نزديك هبار آلي شري، آره، ماست، پـ              

تا اآلن يك گليم يـك جـاجيم و يـك           . خامه و سرشري حملي برامي مي رسد      
گبة زيبا هم هديه گرفته ام و هر سال به مدت دو ماه به بچه هـاي                 

 .ايل درس مي آموزم و باز هم مي نويسم
ماه بانو هم آه آامًال خوب شده است ديگر آخر آـالس در تـاريكي منـي                 

 پوشاند گـردي صـورتش هويداسـت او         نشيند و ديگر رويش را آامًال مني      
ديگر آستني هايش را روي انگشتانش مني آشد، از نوروز آه حـاال آمـي               
بزرگرت و عاقل تر شده است شنيده ام آه قرار اسـت مـاه بـانو تـا                  

ابـراهيم مـريزا و     . پانزده روز ديگر با پسر رئيس علي ازدواج آند        
زنند مردم ايل هم    مريزا عشقي خيلي پريتر شده اند و هر دو عينك مي            

مي گويند مي خواهند اداي آقا مهندس را در بياورند ويل مريزا تقـي              
مهانطور سر زنده و سر حال است آباليي حيدر باز هم آه شب مـي شـود                 
جوان ها، دخرتها و پسرها را دور خودش در آنارآتش مجع و شـروع بـه                

يـا  داستان بايف مي آند داسـتاهنايي ترسـناك و گـاهي خنـده دار و                
آموزنده از جن و آل و ديو مـي گويـد و هنـوز داسـتاهنايش در بـني                   

 . جوانان ايل طرفداران بسياري دارد
 . و من باز هم مي نويسم و آهنا باز هم مي گويند آقا مهندس
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 يلداي شبان
 

زمستان بود، هوا غمبار، آمسان را توده اي ابر سياه پوشانده بود،            
وب بود، سرما بيداد ميكرد، در آور سوي زندگي، روز شروع يلداي            غر

شبان، هزار گاهي صداي چرخش لنگة دري، وآوفته شـدن آن بـه چهـار               
چوب، و صداي خش خش رد پاها بر روي يخ سرتك آوچه به گوش مي رسـيد                 

در پس اين گرگ و ميش هوا، زني با چادر مـشكي پـاره، هـر چنـد                  . 
هر مقدار آه روز به تاريكي مي اجناميد        . يدگاهي به آوچه سرك ميكش    

ودهلرة او در چشمانش منايان بود ، زمزمة        . سرك آشيدن زن بيشرت ميشد    
او صداي خلوت آوچه را در هم مـي شكـست، سـرما بيـداد مـي آـرد،                   
تاريكي دامنش گسرتده تر ميشد، المپهاي تريهاي گردن آج آوچه، آه به            

ار يـخ بنـدان وهـواي سـرد،         آثار عهد عتيق مي ماند، در زيـر غبـ         
چندين نفرين شده اي ،     : روشنايي بيجانشان ، سوسو مي زد و مانند         

زاوية آوچكي ازگوشة  سه راه را روشن مي منود ، هوا تاريك شـده و                
او فرزندش را مي جـست      . زمزمة زن حال تبديل به زجه و التماس بود        

جنا آـه   تـا بـدا   . ، از هر تك رهگذر آوچه نشاني از او مي خواسـت             
سرما را شكست و خود را به دست باد سرد سپرد و در ميان آوچه، با                

حال ديگر صدايش هراسـناك بـود، و من اشـك بـر             . تين لرزان ايستاد    
گوشة چشمش قنديل يخ بسته بود ، گالش آهنه اش را بر زمني ميكـشيد               
تا خود را بطرف چارسوق برساند ، درب مهسايگان را مي نواخت ، آمك              

د ، او نشاني از فرزند ميجست ، آوچه را هبـت تـاريكي فـرا                ميطلبي
گرفته بود ، ديگر سوسو چراغ برق حريف تـاريكي نبـود ، بـريف بـي                 
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احساس از دل تاريك آمسان شب مي باريد ، چندين پـري مـرد و پـري زن                  
مههمه آنان از انتهاي آوچه پديدار شدند ، هر يك مجالتـي بـر زبـان                

يگري از سـر خـوردن ماشـني ، وآن يكـي از             مرياند ، يكي از خون ، د      
آه زن بيچـاره ، آه      : فرار راننده سخن ميگفت ، مهنـوايي مهـسايگان        
بينوا منيداند آـه    ... بيوة درد مند ، آه بينواي بي سرپرست ، آه           

شايد فرزند او بوده ، حال ديگر سرك آشيدهنا بر آوچه زياد تر شده              
وش ميداد ، سر راست و زود       بود ، هر آسي رهنمودي به پري زن گالش پ         

، يا چنني است و چنان ، و او آواره در ميان آوچه و نزديك چارسوق                
بقايل حمل ، سر گذارد تكيه داده بر آاه گل ، ديگـر وحـشت نيـز در                  

، .چشمان او مرده بود ، او با شب زمستان در آميخته و سـرد بـود                 
ساس منـي   سرما سوزناك بود ، و زمان بي انتها ، ديگر بـرف بـي احـ               

باريد ، ماه از پس ابرهاي به هم فـشرده هـر از چنـد گـاهي سـرك                   
ميكشيد و بيجان و بي رمق هالة زرد رنگ خود را بر زمني مي افشاند               

،  گروهي به زن نزديك شدند ، زن متنا مي آرد ، سـراغ فرزنـد را                  .
مي گرفت ، آهنا نشاني خواستند ، زن نشاني داد ، يكي از آنان بـا                

با چنني نشانه اي  آه تو داده اي ،  قامت خبون             :  و گفت   تاثر به ا  
برفتة فرزندي  و  جگر گوشه اي  را ديدمي ، آه در جلوي اتو مبيلي                 
، بر روي يخ خيس سرد آسفالت خيابان پرپر مي زد ، مهانند آبـوتري               
زخم خورده آه از آمسان بر زمني سقوط آرده است ، زن شيون آرد و بر                

د ، او را بر پاي داشتند و تكـرارش آردنـد آـه              يخ آوچه فرو غلتي   
منرده است ، زن گفت او يتيم بود ، آوچك بود ، گفتند منرده اسـت ،                 
زن گفت  حمصل بود ، برامي نان ميخريد ، اميدم بـود ،گفتنـد زنـده                 
است زنده است به خداوند سوگند آه هنوز زنده بود به بيمارسـتانش             

نــد بــه درب بيمارســتان ، ، او را بــا خــود برد.انتقــال دادنــد 
نگاهبان سخت دندان گرد قل مچاق  دست رد بر سينة مادر گريان زد ،               

: فرزندم بود ، نگا هبان پرسيد آه را ميگويي ؟ گفـت             : مادر گفت   
فرزندم بود ، مهانكه در خونش غلطان بود ، سـرما بيـداد ميكـرد ،                

نالـة  سرماي يلداي شبان ، سرما تا مغز استخوان رسـوخ مينمـود ،              
:  مادر گريان در دل سنگ نگاهبان اثر نداشت ، فقط بـه او گفتنـد                

، شب با مهة  وهـم  و خيـالش بـراي آن زن مفهـومي جـز                   .منرده است   
برهوت ، سرما ، درد ، بوي مرگ ، تاريكي ،  و نفرت چيز ديگري به                 
ارمغان نداشت ، آخر او مادر بـود ،  شـب را منـي شـناخت ، مـادر                    

ان است ، اما او فرزندش را ميجست تـا حلظـه اي در              مهواره بيدار زم  
آغوشش بفشارد و گرمي وجودش را در متام سردي جسم نيمه جان فرزندش             
بريزد و ضربان قلبش براي فرزند نويدي باشد اميد خبش آه فردا هـا              

، آن شب مادر در آن هواي سوزاننده سرد جانگـداز،           .را بشارت دهد    
ل سخت دندان گرد قلچماق  بيمارسـتان        در برابر جلاجت نگاهبان سنگد    

آه راه بر او بسته بود ،  به چهار چوب  درب چسبيد و تا نيمه شب                  
ميناليد و شيون ميكرد ، پرستار شب زنده دار خـوب روي آـه بـراي                
آاري به دم درب آمده بود زن را ديد ، مادر را ديد ، مويه هـايش                 

: ت ؟ نگاهبان گفت     هبان پرسيد چه ميخواهد ؟ آيس     ارا شنيد ، از نگ    
به گمامن  فرزندش را ميجويد آه تصادف آرده ، پرستار به زن نزديك              

: شد ، زن در حايل آه سرما بر لبانش قفل زده بود جنوا آنـان گفـت                  
، مـادر   . فرزنـدت زنـده اسـت       : فرزندم ، فرزندم ، پرستار گفـت        

ري برخيز تا نشانت دهم ، زن مني توانست، سرما پاهايش را قفل و زجنـ              
زده بود ، پرستار به درونش آشيد ،او شـنل خـود را بـردوش آن زن                 
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افكند آه بدنش با يخ و برف و سرما وشب عجـني شـده بـود ، شـب از                    
نيمه گذشته بود ، سرما بيـداد ميكـرد ، مـادر دگـر سـردش نبـود                  
تاريكي را مني فهميد فقـط فرزنـد را ميجـست ، پرسـتار بـا عجلـه                  

در چهـره مهتـابي آن پـسرك را ديـد و            فرزندش را به او منود ، مـا       
اندام بي نفس را درخون ، دستاني را آه باز منيشدند به جرب گشود و               
چشماني آه منتظر به درب دوخته شده بودند را بست ،  پـسرك ديگـر                

دآـرت ،دآـرت ، مـادر       : شب را منيديد ، پرستار با عجله فرياد آشيد          
ي درد آور ، قلب مادر      ،، شب ظلمات بود و مرگ بسرت      .... پسرك سكته   

و فرزند يكي شده بود در مهان شب روح مادر و فرزند سفري طوالني را               
آغاز آرده بودن ، شب يلداي شبان شيب طوالنيست ، شـب سـرد زمـستان                
است وآخرين شب آن مادر و فرزند ، شب يلداي شبان يكـي از شـبهاي                

 ، .هر سال است 
 
 

 سپيده بود و سرما بيـداد        شب نزديك به                         « 
 »ميكرد 


