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 داستان می کمتر کسیدرافغانستان آن گاه . چھل وچھارسال پيش چاپ شد » سپيد اندام « 
 پدیده ھای ادبی نو شمرده می شد و منتقدان ادبی آن را نخستين رمان  ازاین رمان. نوشت 

ه نویسی شد ، نگرش مطبوعات  انگيزۀ جوانان به قصھمان بود که. مدرن در افغانستان شمردند 
رفته رفته نوشتن داستانھای کوتاه . خارج را به خود کشيد و به چند زبان دنيا ترجمه اش کردند 

رمانھای زیبای خواندنی و در روزگار ماندنی ، نوشته شده اند و  فزونی گرفت و دراین سالھا ، حتا
ست ودرتاریخ قصه نویسی نوشته می شوند ، مگر این اثربا خاطرۀ نسلی گره خورده ا

. افغانستان جایی دارد   
شاید گذشته از ھمه گپھا ، بنابردلبستگی بدان زمان وزندگی که این رمان زادۀ آن است ، 

 به خصوص می .را به خونندۀ این زمانی پيش کند » سپيداندام  « نویسنده خواسته است ، 
  .له نگرفته استبينيم که وضع اجتماعی امروز ھم ازآن سالھا بسيار فاص

راز  شکی نيست که درسنجش با معيارھای داستان نویسی معاصر و رشد زبان دری و رمزو
.نوشتن به آن ، کھنگيھایی دارد که می توان نادیده گرفت   
ذیرفته شده بود ، اینک در پ» آیدن « چون نام این اثر دربرگردانھا و معرفيھا ونقدھا ، درچند جا ، 

٢٠٠٩ جون  .انتشار می یابد  » آیدن « به نام » م سپيداندا « این جا  
 

  جھاندرآینۀ مطبوعات» آیدن « 
 

نوشتۀ » بعض پژوھشھای تازه دربارۀ افغانستان « دانشگاه اناربرامریکا کتاب  ١٩۶۵ درسال  
سطرھایی » نگاھی به ادبيات افغانستان « مولف درفصل  . کردجورج گراسمک را منتشر

 ١٩۶۵ درسال »  سپيد اندام« اولين رمان محلی « : می نویسد » اندام سپيد « درشناساندن 
یکی از استادان _ آقای اسدهللا حبيب ... پيدایی یافت که بزبان دری نوشته شده است 

».دانشکدۀ ادبيات درنوشتن این اثرمھارت وژرف نگری به خرج داده است   
زی داستان ، درکناردوازده داستان کوتاه سيمای مرک_به نام  آیدن » سپيداندام  « ١٩٧۴ درسال 

« نام آن گزینه را نيز. مسکو به چاپ رسيد » دانش« ، به برگردان روسی ، توسط انتشارات 
.گذاشته بودند » آیدن  

این گزینه را شعبۀ ادبيات شرق ، موسسۀ شرق شناسی اکادمی علوم اتحاد شوروی چاپ کرد 
ی ھمان انستيتوت که برگردانندۀ داستانھا بود ، درمقدمۀ کارمند علم_ و بانو ليدیا نيکوgیونا 

:چنين می نویسد » آیدن «  )رمان کوتاه(مفصل خویش دربارۀ پاوست   
 یگانه » آیدن«.درپاوست آیدن با مبارزۀ جدی شخصيت ستم کش با ستمگر رو به رو استيم « 

 ب که درموضوع دھقانی متفاوت از دیگر داستانھای کوتاه حبي. اثربزرگ داستانی حبيب است 
تمام گروه ھای درآن  ، دراین اثر پانارامای گستردۀ زندگی روستارا می بينيم ،  که نگارش یافته

اجتماعی معرفی شده اند و بی حقوقی تنگدستان و بيدادگری زمين داران و کارطاقت فرسای 
 نشان داده شده اند  وموقعيت تحقير آميز زنان خوب ،دروضع نيمه وابستگی فيودالی ،دھقانان 

)١٠ رویۀ (» .  
 اصm یک خط سوژه که با سرنوشت سليمان وآیدن پيوسته است ، انکشاف می یابد این اثردر« 
 مگررفته رفته ، ھمه باشندگان ده درعرصۀ فعاليت کشانده می شوند و بدین صورت نگارستان ؛

 ھنراستادانۀ کرکترنگاریست ،حبيب که دارای . رنگارنگ تصویرھای ھنری آدمھا آراسته می شود 
خواننده چشمان مرموزآیدن را . شخصيت انفرادی می بخشد ، گاھی  قھرمانی را با یک اشاره 

مانند دریاچۀ آب زgل است ،  صورت کودکانه ومعصوم نمای سليمان را و باgی خميدۀ ، که  آبی 
 وحریص کmنتر را وپيکرخوش جيmن جادوگررا که ھمه لنگرش را بر عصا می اندازد ، چشمان براق

تراش رشيد را با آن پا ھای پرمووپاچه ھای فراخ تنبانش و ریش کوسه وچشمان شاریدۀ بابه 
.  درویش و  سگ دلسوزبه صاحبش  را ،  به وضاحت و دقت می بيند   
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با اپيزودھای روشن اززندگی ده  وتصویرھای رسم ورواجھا و عادات دھاتيان و » آیدن « پاوست 
. شيھای رنگين ازطبيعت شمال افغانستان آب ورنگ بيشتر یافته است نقا  
مقام برجسته » آیدن « روزگاری که ھنوز نثرمعاصرافغانستان تھی از آثار بزرگ است ، پاوست  در

.یی  دراین نثر دارد   
کاندیدای اکادمسين اکادمی علوم تاجکستان ، مقاله یی _ به خامۀ صاحب تباروف ١٩٨٠ درسال 

 )١٩٨٠ دسامبر١٣ ( » معارف ومدنيت « ارۀ داستان نویسی اسدهللا حبيب در روزنامۀ درب
.انتشاریافت  

اساس ایدیاوی وتماتيکی اکثرپاوستھا «  : موصوف دربخشی ازآن مقاله چنين می نویسد 
وحکایه ھای اسدهللا حبيب را زندگی مردم کشورش ، ودرآن جمله روستا یيان ، که نویسنده خود 

.ن بوده ، تشکيل می دھد شاھد آ  
محيط فيودالی دھات افغانستان علی الخصوص حياط دھقانان مزدور ھمه خلق وقومھا که در 

درحکایه ھای گوناگون او ، درسيمای بوبۀ ، با تمامی تضادھایش ، مضافات شمال اقامت د ارند 
د ، جھانتاب ، ترسون ، شاه مرا)»دھقانان « (، اکرم ، دgرام ، گلک )»به خاطرپول «(گاو چران 

و دیگران خيلی واقعی وحقانی ) » سپيد اندام « (،آیدن ، سليمان ، رشيد )»سه مزدور«(
درانکشاف نثربدیعی دری زبان افغانستان سھم اسدهللا حبيب  ھمين طور. انعکاس یافته اند 
» .مھمی می گذارد   

وچند داستان » سپيد اندام «ان بنگاه نشر غفورغmم درتاشکند برگردان اوزبکی رم١٩٨٢  درسال 
آقای حليم هللا حبيبوف مترجم داستانھا ، مقدمۀ . منتشر ساخت » آیدن « کوتاه را به نام 
  .وشيوۀ قصه نویسی حبيب برآن افزود » سپيد اندام «مفصلی دربارۀ 

. آن ترجمه با آن مقدمه اش ، دریغا که دور از دسترس است    
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آیدن   

   
 فتاب مانند آتش سيالي انسانآبش تاو  سنگينی نمی کرد نروز ھوا  آن قدر گرم و تن فرسا نبود ، بر دلآ

باد مmيمي مي جنبيد و يگان برگ زرد خاك آلود ، از شاخه ھاي بلند  . اندحيوان و ھمه چيز را نمي سوخت
رقص بي حال و خسته روي كه در كنار ده صف كشيده بودند ، رھا مي شد و با ، درختان كھنسال توت 

  . خاك پودرنماي سرد مي نشست 
 نگاھش در دل ھواي بي غبار نا آرام پرگشود و بر ؛ موج خيزي برق زد ۀچشمان آيدن چون درياچ

سينهِ مه آلود كوه بلندي كه جسور و با شكوه پيش روي او قد برافراشته بود لغزيد و پيش از آن كه در 
،  جھنم سردي كه بين دھكده و آن كوه دھن گشوده بود –س آور اعماق خاكستري رنگ پرتگاه تر

تر از قله تنش را ساييد ، باgتر رفت و يك قطعه كبود و ينیود اوج گرفت و بر لكه ھاي ابر پاسرنگون ش
  . خاطره انگيز آسمان را كه درست باgي كوه قرار داشت ، بوسيد 

   »!اوه « : زكش پس رفت ، گفت نا لبھاي تر و گلوي مھتابي آيدن ، ناشكيبا جنبيد و در حالي كه
 بلند كوه مي نشست ، دست ھايش را به ۀدلش شد كه كاش پرنده مي بود ، پرواز مي كرد و بر آن قل

ھم پيچيد و آن چنان كه پستان ھاي برجسته و گرمش را بيشتر به كلوخ ھاي ديوار فشرد و چند بار 
ي چيزي به يادش آمد يا شايد اصm یگو.  گونه ھايش گرم شد قلبش تپيدن گرفت و. ھمانگونه ھوس كرد 

 ھرگاه كه تنھا مي ، چند ماه از . ديگر آن جا نباشد. اما احساس كرد كه بايد فرار كند . كاري نداشت 
ھمان احساس لذت بخش التھاب آميز ، ھمان گرمي ،  ؛ ماند ، ھمان احساس به وي دست مي يافت

  . . . ب و ش قلپي ، تیھمان ناشكيبا
 كمي . پيرانه را از كوچه شنيدۀدر حالي كه چادر سرخش را از افتادن باز مي داشت ، آواز چند سرف

پدرش بود ، قدي ميانه ، پوست زرد ، چشمان آسماني ، پيشاني .  از باgي ديوار ديد .سرش را بلند كرد 
ي روييده بود ، با ھمان عصاي لك یقھوه دار كه بر آن يك دسته موي فراخ پرچين ، گونه ھاي gغر،  زنخ بر

با كسي سخن . نگ رفته و باgپوش نصواري و دستار سياه نا مرتبش ، ھمان جيmن جادوگر معروف ر
آيدن چند دقيقه به . زيرا سايه وار پياپيٍ پدر آيدن گام مي نھاد ؛  ديده نمي شد وآن دیگر. گويان مي آمد 

 بهدوان دوان . ه آن ديگر كه بود خوب مي دانست ك. وخت  پدرش چشم دۀحركت دست و جنبيدن كل
  . ي ھنگام فرار برنخاست زز پاھاي سپيد برھنه اش ، ھيچ آواا . خانه رفت 
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 . خنديد ھاي مكرر و خوش آمد آميز نعيم كmنتر» بلي «  شوھرش و صدایمادر آيدن با شنيدن 
ه كسي به وي دستور دھد ، چاي جوش شيطان را gحول كرد و بي آن ك. دستش را به دھنش گرفت 

  . سياه دود پرشان را از كفش كن برداشت و رفت كه چاي دم كند 
آيدن موھايش را دوسه بار شانه كرد ، دست ھايش مي لرزيد و با عجله آميخته با دقت و مو شكافي 

  . آن را دو چوتي كرد و پشت سر انداخت 
ون كرد ، در حالي كه تبسم غرور آگيني روي به رخساره ھايش دست كشيد و چادرش را گرد گل

لبانش مي رقصيد و درخشش آرامي به چشمانش سايه افكنده بود ، پس از يك تكان ابرو و جنبش 
پرده را كمي پس زد و دزدانه نگاه . وسوسه انگيزي از برابر آيينه گذشت و رفت پشت ارسي مھمانخانه 

  . كرد 
كmنتر ريشش را با دقت تراشيده و دستار فيروزه .  مي زد نعيم كmنتر چاي مي نوشيد و پدرش گپ

چشمانش را از ھر روز بيشتر سرمه كرده بود و مانند ھر روز ، رو به روي ارسي نيمه .  بسته بود یی
در آن .  ديده مي شد  خوبي كه آيدن قرار داشت ،یباgي توشك و نيمه باgي نمد نشسته بود و از جا

ردن خود را با چادر سفيدش پيچيده بود ، با بشقابي كشمش و چارمغز داخل شده اثنا مادرش كه سر و گ
خنده ي سردي كرد و بشقاب را با صداي خشكي باgي » . اين را آيدن جان از پول خود خريده « : گفت 

كmنتر نيز با تبسم رضامندانه اي بدون آن كه . سيني مسي بزرگي كه چاينك و پياله در آن بود ، گذاشت
نگاھش چون برگ خشكي در . به مادر آيدن يا پدرش نگاه كند ، به گوشه آيينه رو به رويش خيره شد 

آبگير چشم ھاي آيدن شنا كرد و باز مانند روز گذشته ، آيدن سرخ شد ، خنديد و براي چند دقيقه خود را 
 ھايش تب آلود بود و تند ، تند نفس مي كشيد و دستش را باgي قلبش گذاشته بود ، گونه. پنھان كرد 

كي او پول داشت . فكر كرد چرا مادرش دروغ گفته بود . ي را مي مكيد یاندام مرمرينش شيرهِ لذت گوارا
زيرا اگر او پول مي . تا چيزي بخرد ، آن ھم براي نعيم كmنتر در نظرش خيلي خنده دار و ناپسند آمد 

دوست داشت براي خودش . پدر و مادرش داشت براي ھيچ كس نمي خواست چيزي بخرد ، حتي براي 
چرا بايد براي ديگران ؟  مخصوصا چرا براي نعيم . پيراھن بخرد . سرخي ، سفيده بخرد . گيراي موي بخرد 

يادش آمد كه روز گذشته ھم مادرش يك دستمال سفيد خامكدوزي شده را به كmنتر داد  و گفت ! كmنتر 
آيدن سوگند خورد . . . چرا دروغ گفت  ؟ !  ھان  »  .  وخته است اين را آيدن جان به دست خود د«  :  

آخر چرا نامش دو روز مرتب به رنگ مخصوصي پيش يك مرد نا محرم . كه آن دستمال را بار اول ديده بود 
  گرفته شود ؟ 

 ھر دو روز با شنيدن نام او كmنتر تا گوش ھا سرخ شده بود و آيدن ھم ناچار از پشت شيشه خود را
  . دور كرده بود و سرخ شده بود 

اما كنجكاوي . بدش آمد . بدنش لرزيد . آيدن كوشش كرد تا آن صحنه ھا را روشن تر تصور كند 
وي آنگاه ھمان دستمال خامكدوزي .   شيشه نعيم كmنتر را ببيند ۀمخصوصي او را واداشت تا باز از گوش

ي به ياد آيدن نوازشش مي كرد ی آن مي كشيد ، گوشده را باgي زانويش گذاشته بود و دستش را باgي
  . خوشش مي آمد . و از دست كشيدن لذت مي برد 

. پارسال گندم ھا را سرخي گرفته بود « : گفت . كشت و ناسازگاري ھوا گپ مي زد ۀپدر آيدن در بار
داشت ، اما خودش زمين ن»  ... امسال ھم ژاله زد ، سال ديگر به سه يكه حق دھقان پيدا نمي شود 

سخن ھا را تنھا براي سرگرمي كmنتر مي گفت و خاص به خاطر او اين قدر ميل و عmقه نشان مي داد ، 
 خود را نظربا آن ھم كmنتر مثل اينكه سخنانش را نمي شنيد ، ھيچ در گفتار با وي ھمراھي نمي كرد ، 

. ا بي جا و به جا مي خنديد  مي گفت و ي »بلي  « نمي گفت ، بل آن چنان كه ذھنش مشغول بود 
گاھي خنده اش آن قدر بلند مي بود و آنقدر ذوق زده و بيجھت خوشحال معلوم مي شد كه پدر آيدن با 
دستپاچگي مخصوصي سكوت مي كرد و مانند كودكي كه گناه شرم آوري كرده باشد ، حيران و 

از جاي ديگري شروع مي كرد دھنش باز مي ماند و سخنش را . سراسيمه به چشمان كmنتر مي ديد 
ي را سر مي كرد و گاھي دلش تنگ یگفتار تازه . ي داشته باشد یبي آن كه به موضوع پيشترش اعتنا

ھش ت داده سوال مي كرد تا به آن وسيله كmنتر را به خود جلب كند و سرگرم نگاأمي شد و به خود جر
   . بيارددارد و نگذارد كه دق 
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» . . . بلي ، بلي البته « :  كmنتر بmفاصله گفت  » ؟چند جريب زمين داريدشما « :يك بار پرسيد كه 
در اين سال ھا به زمين داري ھم « : جيmن جادوگر آب دھنش را جمع كرده گفت .  خشكي كرد ۀو خند 

ه و باقي ماند. اگر خود انسان ديده باني نكند چيزي را ناظر مي دزدد  و چيزي را دھقان . بركت نمانده 
گذشته از . خاك و دود شده مي رود  و از گاو غدود براي زمين دار باقي مي ماند . ھم اين و آن مي شود 

» راستي شما با برادرتان زندگي مي كنيد ؟ . پناه به خدا ؛ آن اگر خانواده ھم ده ، يازده سر باشند 
آيدن  »  .  با شماست حق. و گفت كامm درست است  ...  ھه ھه ھه «: پاسخش خنديد كmنتر به 

  » برادرتان چند بچه دارد ؟ « اين بار جيmن بلندتر پرسيد . خنديد و فرار كرد 
   ». عفو مي خواھم . د ؟ وهللا نشنيدم یببخشيد چيزي پرسيد«   -
 »پرسيدم برادرتان چند بچه دارد ؟ «   -
 ». . . .ھان پنج بچه ... يك ، دو ، برابر پنچ بچه . . . بچه ؟ «   -
اما به نظر بنده ببينيد ما ھم چند جامه از . خدا داشته باشد ، عمر ارزاني كند . مال خدا ، زياد است «  -

بھتر نيست از ھمين حاg حق خود و حق برادرتان را . . .  شما جلوتر كھنه كرده ايم ، از تجربه مي گوييم 
  »ن در اين باره مخالفت خواھد كرد ؟ مگر برادرتا. جدا كنيد ؟ چرا شما ھم آرزو و آرمان داريد 

كmنتر در حالي كه نم پيشانيش را خشك مي كرد ، نگاھش را از چوپ ھاي خشك و بي نفس 
من به سخنان . يد یشما كامm درست مي گو. . . البته  . . . بلي ، بلي « : ارسي ناگھان دزديده گفت 

 به گفته اش نشان دھد دست ھايش را به شدت و براي آن كه راستي و وفاداريش را» شما ايمان دارم 
  . ن كرد يكان داد و ابروانش را باg و پايت

 بورش ۀ زير مژگان شكسته و ريختازجيmن جادوگر لب ھايش را مرده ، مرده شور داد و در حالي كه 
د از او ترسيد كه كmنتر شاي.  گردنش كمي خم شد و شانه ھايش افتاد ،با نگاه ياس آلودي به وي ديد 

فكر كرد ، شايد كدام پيش آمد ديگري او را آشفته داشته . دل آزرده است كه توجھي به سخنانش ندارد 
زيرا به ھمه مردم . گمان كرد كه خواه مخواه با برادرش در آويخته است . اما نمي شد پرسيد  ؛است

بار دست به گريبان ھم مي دھكده آفتابي بود كه باgي تقسيم حاصmت ، ھر سال آن دو برادر چندين 
  . انداختند و با آن ھمه پرخاش و زد و خورد بازھم در يك حويلي بود و باش مي كردند 

چند تار از نمد سرخي كه  فرش بود كند و در حالي . جيmن از پرسش دليل پريشانيش خودداري كرد 
مي داني اين از ھمان نمدھاي . ود از اين نمدھا حال پيدا نمي ش! كmنتر «  :  كه آنرا تاب مي داد گفت 

آن . من طفلي ترا به ياد دارم . . . قديم است آن وقت ھا تو طفل بودي ، شايد ني كه حتمي طفل بودي 
مانند يك . يد كنان خنديد یين انداخت و تایكmنتر سرش را پا. وقت ھم طفل آرام و دوست داشتني بودي 
يوز ، جنت مكان پدرم « :   خود را نزديك تر لغزاند و گفت طفل با ناخن زمين را خاريدن گرفت و كمي

  » . . . از ھنر حيرت انگيز شما . . .  از شما بسيار ياد مي كردند ، باشي مرحوم 
  .جيmن شاید برای نشان دادن دوستی ویا شاید بی ھدفی ، ازشما به تو گذشت 

مي داني ، زبان « :  ت نشست گفت چشمانش برق زد و در حالي كه راس.  نفس طوgني كشيد   وی 
  » آخر گذشته از آن ھمين مادر مرحومت را به پدرت كي مي داد ؟ . ھمباق مادرت را من بستم

من بسيار جاھاي ديگر . اگر چه من در اين باره ھيچ نشنيده ام ، اما باور مي كنم « : كmنتر گفت 
  » آخند دعوا كرده بود ياد شما است ؟  دgك كه باgي دخترۀھمان مردك. قدرت شما را ديده ام 

يك دgك . . . توبه ، توبه . . . نابودش كردم ، نابود . . . راستي خودم ھم حيران ماندم « : جيmن گفت 
خنديد گوي لبھاي چملكش مانند زردآلوي گنديده اي » . . . ھه ، ھه ، ھه ! بي اصل و نسب عجب است 

! مامه ! مامه « :  ايش را پاك كرده آنگاه صداي آيدن شنيده شد شاريد و آبش ريخت ، با آستين لب ھ
  » . روغن يك قطره نمانده 
خير ، دختر ، خدا دولت كmنتر را ده برابر كند ، مھربان است ، آخر بيگانه نيست « : مادرش صدا كرد 

  » . ده ، بيست سير روغن پيش او ارزشي ندارد . از خود ماست 
رش خانه ، آفتاب زرد رنگ غروب را در آغوش مي كشيد و چند تا مگس ميان ي از نمد نرم فیگوشه 

بشقاب كشمش و چارمغز پرواز و نشست داشتند وبعض آنھا به سوي چشمان سرمه اندود كmنتر مي 
مگر جادوگر دليل مي گفت تا او را قانع كند كه شب مھمان . كmنتر اجازه رفتن مي خواست . دويدند 

  . شان گردد 
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ن كنار اجاغ بر آتش نشسته به مادرش با قھر و گلو گرفتگي مي گفت كه چرا او را مجبور ساخت آيد
شعله ھاي آتش به روي . تا صدا كند كه روغن خmص شده در حالي كه بين دبه روغن ھنوز وجود داشت 

ه از او  و مادرش سايه ھاي رقصان نارنجي و سياه مي افكند و گاھي كه صداي شبيه تركيدن پوقان
  . سوختن چوب خشك بر مي خاست ، ھر دو تكان مي خوردند و به چشمان ھم مي ديدند 

پدرت پير شده ديگر كاري از وي .  انسان دورانديش مي باشد  «:  مادرش با بي ميلي گفت كه 
و ديگر به روستاھاي دور به جادوگري و فال بيني رفته نمي تواند و ديگر دامن آن در آمد . ساخته نيست 

زير لب چيزھاي ديگري ھم » . . . زمستان و روز ھاي سخت تر از آن پيش رو داريم . عايد برچيده شد 
گوش كن با تو سخن « :  مادرش دامن او را كشيد و گفت . اما آيدن دامنش را تكانده برخاست . گفت 

  » . مي گويم 
بر آيد كه جامي پر از آب به ھمين كه خواست از آشپزخانه » نمي توانم . نمي توانم بشنوم  « -

 چشم پاره ، هللا ، سرباني ، سر نور داري ، گورستان كشت  «: كمرش خورد و فرياد مادرش برخاست 
از دست ما رستم شدي ؟ آخر به ما آدم شدي ؟  به پدر جيmن جادوگر . الھي شاخ جوانيت بشكند . كند 

  » . . . لعنت با اين دختر كmن كردنش 
با .  اطرافش را ديد كسي نبود كmنتر و پدرش براي اداي نماز ديگر رفته بودند مسجد آيدن ھراسان

يش یدو چوتي موي خرما. چشمانش كبود و توفاني بود .  حويلي ايستاد ۀدامن تر و گلوي گرفته به گوش
سمت به خاطرش گذشت كه شايد ق. چون دو مار مرده باgي پستان ھايش آرام و بي حركت افتاده بودند 

. فقط ھمان دم بود . رفته باشد كه او و كmنتر اين تابوت فرسوده و سنگين زندگي را يك جا تا گور ببرند 
 كرم زده و گنديده را ميانش گذاشته باشند و ۀكه مرد، نخستين بار كه زندگي برايش تابوتي را مي ماند 

يك تابوت فرسوده با . اه پيچا پيچ دراز ، يا كوتاه  يك كوره ر–وي بايد آن را با يك نفر مثm كmنتر تا گور ببرد 
  ! يك مرده گنديده 

با خنده ھاي ، پدر و مادرش با شmق ھا دنبالش افتادند ، ھمه مردم ده . خواست آن تابوت را نبرد 
ه بر مي انگيختند ، ھل. تشويق مي كردند را تلخ و كنايه ھاي نيش دار ، آن دو شmقدار ، آن پدر و آن مادر 

از خود ھراسيد ، و از پدر و . از آن تصور وحشت آور بيمناك شد . سراپاي آيدن لرزيد . . . ھله مي كردند 
آن اشكال كج و وج كه پدرش روي كاغذ مي .  بر شيطان نفرين كرد و در برابر ارواح خبيثه زانو زد ؛مادرش 

ي كه تنھا پدرش با یدنياي بزرگ غير مر اقبال ، موكلين و ۀشوربخت و نيك طالع ، ستار. كشيد يادش آمد 
  . پرکردند آن رابطه داشت ، ھمه واھمه دار و نا خوش آيند مغزش را 

  
  

 )2(   
البته زود نخوابيده بود . زيرا شب زودتر به خواب رفته بود ، از خواب برخاست ، زود تر از مادرش ، صبح 

gبه سخنان پدر مادرش گوش داده بود و ،ه  انداختی خود، بلكه مدتي به بھانه سردردي لحاف را با 
سپس در حالي كه ھنوز آنان با ھم پس ، پس داشتند و آوازشان مانند زيرپا شدن برگ ھا و چملك شدن 

سخنان پدرش در باره دوزخ سوزان و . و پاره پاره شدن كاغذ ھا شنيده مي شد ، به خواب رفته بود 
 نگويد و زوزه سيم تيلفون عmقه داري كه   حتي  اوف پدر و مادراژدھاي آتشين و اين كه بايد فرزند مقابل 

شدت باد را نشان مي داد ، تا صبح روياھاي وحشت آوري به بالين او فرستاده بودند و با وقفه ھا سرود 
  . ھاي گريه آوري باgي سرش مي خواندند 

  . صبح زودتر از مادرش برخاست بلی ، 
ي زردي  قله ھاي كوه ھا ھمه يادھاي یموھايش بازي كرد و گونخستين وزش سرد ھنگام طلوع با 

 زد و رويش را  خودنفس عميقي كشيد ، كوزه را خم كرد و دو سه لپ آب به روي. غم انگيزش را شست 
با دامن پاك كرد و ھمين كه در مرغانچه را باز كرد و ماكيان ابلقش با پرھاي سيخ سيخ شده و روي سرخ 

 آن روز ھم مانند روزھاي . چنان به نظرش آمد كه ھيچ واقع نشده ،آب دويد و گرم به سوي كاسه 
باز پدرش به سر و دوش وي  . می دادگذشته بود و باز يكدانه تخم ھنگام نوشيدن چاي صبح به پدرش 

  .  مي گفت  »بارك هللا ، بارك هللا« دست مي كشيد و 
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زود ھمسايه ھا . ر برنج و يك گوسفند آوردند  روغن ، چند سيپدھقانان نعيم كmنتر آن روز چند پي
بر آمده پرسش ھا كردند و براي صحبت شبانه با شوھران شان موضوع ھاي ھا خبر شدند و باgي ديوار 

ي يافتند و با لبخند ھاي حسد آميز و یقابل انكشاف و اظھار نظر و شايسته ھر گونه پيشگو، جان دار تازه 
  .ين شده رفتند یاستھزا آلود از ديوار ھا پا

 ده ، چند روز بعد در خانه ش ھاي دراز شان ، چند تن سرشناسبا دستار ھاي بزرگ و سفيد و ري
يز به یي توسط تند بادھاي پایباز نام آيدن و پدر و مادرش گو. جيmن جادوگر به نام خواستگار آمدند 

ن را  پاھايشاياناھپتقليد سحتي اطفال ترانه ھا ساختند و در حالي كه به . سراسر ده مي پاشيد 
 و چوب ھاي درازي را بيرق وار در دست مي گرفتند آن ترانه ھا را بيدندسخت ، سخت به زمين مي كو

زنان ده مي خنديدند و پيرمردھا سرھاي . باgي بام ، ميان كوچه و سبزه زارھاي بيرون ده مي خواندند 
. . .  دخترم نامزد دارد « :  ن جادوگر گفته بود كه شگفتي آور تر آن بود كه جيm. شان را مي جنباندند 

دوستي و برادري اين معني را نمي دھد كه  فورا در بدل كمكي كه انسان  به دوست خود مي كند ، 
  »   . چشم به دختر او  بدوزد 

طلب اين جمله ھا ھم مردم ده را متعجب ساخته بود كه نامزد آيدن كه خواھد  بود ؟ و نيز كmنتر را م
اين آوازه ھا چنان بر شھرت كmنتر شكست آورد كه ديگر براي مدتي رختش . آشنا و ناسپاس مي گفتند 

  . را از آن ميدان بدر برد و نام آيدن را بر زبان نياورد 
زيرا او » ني « : ي مي پرسيدند كه آيا كار خوبي شده بود ؟ حتمي مي گفت یاگر از آيدن با خوشرو

ا خود را آھسته ، آھسته قانع ساخته بود كه بايد به فرمان پدر و مادر گردن گذاشت و زير بار گذشت روزھ
كmنتر ھم كامm . تسليم شد و آنچه او حدس مي زد ھمان بود كه مي بايست وي ھمسر كmنتر شود 

ركيده سخنان جادوگر مانند بم در سراسر ده ت. مانند او حدس زده بود و مردم ده نيز به آن باور داشتند 
 از آن سر در نمي آورد ، حتي آيدن کسیبود و اين عمل او را ھم كمتر از يك جادو نمي دانستند و ھيچ 

كه گمان مي كرد از ھمه راز ھاي پدرش آگاه است در پاي اين معماي مھيب ، اين كوھستان تيره و بھت 
  . آور چون آفتاب ھنگام غروب به درماندگي فرو نشسته بود 

اين كلمه در نظر او خوش آھنگ و » . . .  آيدن نامزد دارد  «درش بگوش خود شنيده بود كه او از زبان پ
ي كه دلش مي خواست ، با یگاه گاھي به خود مي باليد و نامزدش را به صورت ھا. گوش نشين بود 

. لباسي كه مي پسنديد ، پيش چشمش رسم مي كرد و نيمه شب ھا با خيال او به خواب مي رفت 
توبه ، توبه گويان در جستجوي يك كوزه آب گرم . ھان تنش گرم مي شد و از خواب مي پريد سحرگا

  . سرگردان مي گشت 
 او را مي  دیگری ھمنمي دانست نام او را از كجا بيابد ، از كه بپرسد ؟ آيا بجز پدر مادرش كس

  . البته اين راز براي ھمه نگفته بود . شناخت ؟ ھيچ نمي دانست 
ي و ترسي فراوان یخانه عمه اش مي رفت و با او از ھر در صحبت مي كرد و با كم روروزھا به 

آنگاه با ولع و اشتھاي ؛ موضوع را طوري طرح مي كرد كه وي راجع به فرستادگان كmنتر چيزي بپرسد 
آنقدر مي گفت و پرحرفي مي كرد كه در خود جرات پرسش . جوشاني از سر و با جزئياتش بيان مي كرد 

نام اين لعنتي چه خواھد بود ؟ مگر « : شرمگين و دشنام كوچكي مي پرسيد ۀي يافت و ھمراه با خندم
 پشتش مي زد و قھقه مي خنديد آھسته به برعمه اش در حالي كه » نامش را كسي خواھد دانست ؟ 

  » اgغ زاده « : گوشش مي گفت 
پسر عمه اش كه ميراب چند  -رشيد .  شد اين گونه صحبت ھا بين عمه و برادر زاده چندين روز تكرار

مامايم كmنتر را فريب داده  «  :مي گفت . ده آن ناحيه بود ، گاه گاھي دزدكي صحبت شان را مي شنيد 
و با آيدن پيمان بسته بود كه آن راز را برايش »  اين چگونه نامزديست كه كسي خبر ندارد ؟ . است 

ه خانه شان مي آمد و با پدرش گرم مي گرفت و باوي يكجا به كشف كند ، بنابر آن روزھاي متواتر ب
مادرش آيدن را مجبور مي ساخت تا ھر چه ضرورت دارد پيش روي رشيد از پدرش . مسجد مي رفت 

به زودي چند نوت از . ي پرداخته خودش باشد یبخواھد و اين مطلب آن چنان دلخواه رشيد بود كه گو
يش شريك یمثليكه باgيش حق داشتند به دارا.  مي گذاشت جيبش مي كشيد و پيش روي مامايش

  . بودند 
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.  خود گندم ، چوب ،حتي ميوه مي آورد ۀاز خان. رشيد روزھا مانند يك غmم به خانه شان كارمي كرد 
يك روز زنش بند دستش را گرفته گريه كنان گفته بود كه بگذار ، مي روم خانه پدرم ، بيار دختر جيmن 

 اشك ھاي گرمش باgي دست ھاي پر موي و كلفت رشيد دانه ، دانه  .... ، اين خانه و اين توجادوگر را
ابروھاي سياه و كشيده اش . اما رشيد از آن جوان ھايي نبود كه زنش بتواند سد راه او شود . ريخته بود 

ھر چه دارد حاضر است  او را به زمين زده بود و برايش گفته بود كه پرواییرا چين داده و با تندي و بي 
  . او را بيشتر برانگيخته بود نيز  چشمك رضامندانه مادرش درآن روزھا. قربان ماما و دختر مامايش بكند 

بدن زرد ماھتابي پرگوشت ، روي گرد و چشمان آسمانيش .  زيباتر بود راستیاز زن رشيد ، آيدن به 
ي و شيرين زباني مخصوصي داشت كه یمز آشنااو را در آن دھكده زبانزد ساخته بود و گذشته از آن ر

  . بدان اندازه كه زن و دو طفل خود را از ياد ببرد . توانست رشيد را كور و كر بسازد 
آخر ھمين آيدن بود و ھمان رشيد پسر عمه اش از كودكي ، روزھا و شب ھا در يك خانه جنگ مي 

ب ھاي مھتابي با ده ، پانزده دختر ديگر مي كردند و در ش» جفت است تاق « كردند ، آشتي مي شدند 
 . شديكباره رشيد ديگرگون مگر چطوری . مي كردند » چشم پتكان « در يك سراي بزرگ جمع مي شدند 

زيرا آيدن ھمان دختر لطيف محبوب و ھميشه . شايد تغييري كه در آيدن رونما شد او را منقلب گردانيد 
و در نخستين نگاه به اندام خوش تراش و متناسب . افته بود ي يیغرور و تمكين شايسته . متبسم نبود 

  .او ، ھويدا مي شد كه پيراھنش تنھا رنگ بدن او را پوشانده است 
اما كاري نكرد و . زن رشيد نزد بي بي زھره در دھكده نزديك رفت و تعويذي براي دفع جادو گرفت 

به خانه پدر ، خويشان و اقاربش مي .  خودش شروع كرد به تسكين دادن، ناچار با گفتن و درد دل كردن 
آيدن با فmن و فmن : مي گفت . مي كرد و تھمت ھا مي بست  از آيدن بنام مرد فريب جلف ياد. رفت 

به اميد آن كه آن سخنان بگوش رشيد خواھد رسيد و از وي دل خواھد كند و چون . روابط سري دارد 
دستش را مانند نسيم سپيده دم به سر و روي . اه خواھد آورد ي به gنه اش پنیعقاب از تير وارھيده 

  . . . آنان شگفته و خندان خواھند شد و . نوازش نديده دو كودكش خواھد كشيد 
. ھمه مي گفتند جيmن رشيد را به جادو گرفته است در سياھي نيمه شب ھا تعويذ دود مي كند 

ي افشانند و از گورستان ھاي دور و خرابه ھا ، از ي مي خواند ، ارواح شرير دور و برش پر میچيزھا
. خوابگاه بوم ھاي پير و پر و بال شكسته چشم به راه مرگ ، تا خانه او ، كاروان كاروان به راه مي افتند 

استخوان ھاي فرسوده نياكان بي گناه شان را چون عصا و نيزه و گرز با خود برداشته ، پيران خميده 
ك درازشان زمين را جاروب مي كند ، كودكان رمنده و وحشي كه چون برق از كران قامتي كه ريش بوي نا

در ميان شان . جوانان زمخت و خشم   آلود ، ھمه آماده فرمانبري مي شوند . تا كران زمين مي تازند 
ين كرده ، كتاب بزرگي را پيش یجيmن جادو گر در حالي كه شب پوش سفيدش را تا باgي گوش ھايش پا

يش گشوده لب ھايش را حركت مي دھد ، چيزي مي خواند ، با چشمان مشتعل و آتش بار ، به رو
دو چين عميق بر پيشانيش افتاده و دانه ھاي عرق چون مھره . ي  بي جنبش و حركت مي بيند یگوشه 

ش برويد ميان رشيد و زن« ھا روي پوست پيشانيش مي لولد و يكباره سرش را تكان مي دھد و مي گويد 
به آواز شبيه صداي چرق چرق گنجشك » .من اين چنين مي خواھم ! شتاب كنيد ! جنگ و دعوا بريزيد 

ھا يكي از ديگري سبقت مي كنند و مانند غبار سنگين و شومي بر در ديوار خانه رشيد فرود مي آيند ، 
  .چنگ و دعوا مي پاشند و مي روند 

اب عميقي رفته اند ، بيدار مي نشيند و باز با يك جيmن جادوگر ، در حالي كه دختر و زنش به خو
  . . . ي كه انسان ھا آنرا شنيده نمي توانند ھمه آن ارواح بدكار را مي خواند و یصدا ، صداي قھرآگين 

زن رشيد نيز چون زنان سوگوار با لباس چركين و چشمان پر اشك از فرصت ھاي غيبت شوھرش 
  ؛ويشانش مي رفت و آنقدر غيبت مي كرد كه دلش خالي مي شداستفاده و كرده به خانه دوستان و خ

آرامشي احساس مي كرد و شامگاه كه سوي خانه مي آمد ھر دو كودك سه ساله و يك ساله اش ، 
چندين قدم دور از خانه شان خاك آلود و اندوھگين از او استقبال مي كردند و ھمين كه مادرشان را مي 

. يقي شكسته در ساحل سيماي بي فروغ شان لنگر مي انداخت ي چون قان بي جاۀديدند ، خند
  .زانوھاي خود را گرفته خم خم مي شدند و به سويش مي  دويدند 

  
 )3(   
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. خدا نكند ، او خواھر زاده من است « : جيmن با پشت دست عرق پيشانيش را پاك كرده گفت 
   » . دو طفل دارد ؛زن دارد ؛ درست است دوستش دارم ، مي بيني 

گم باشد با ھر دو چوچه اش ،  او را شما زن حساب مي كنيد ؟ زن كه به خشو احترام نداشت ، نباشد -
  .بعد تا چھار زن را حmل گفته اند ديگر چي ؟ . رشيد ھمين امروز طmقش مي دھد . 
  . حاg زود   است . م يباز كدام روز ديگر در اين باره صحبت مي كن؛  خوب حاgبگذار -
چه زود است ؟ دختر جوان شده ، . شما از ما بھتر مي دانيد . كار خوبي نيست ، ختر جوان در خانه  د-

  ! نام خدا خط خوان سواد بر آمده اگر باور نمي كنيد به كتاب ببينيد . گناه دارد . نگاه كردن  درخانه 
 .  لبانش را حركت مي داد تبسم تلخي»    . خواھر  بگذار  دو سه روز تا با  ھم  مشوره  كنيم   «  -

  ». نرم  برآيد و ديگ سمنك نيست كه شب چمجه بزني و فردا گرم « :  گفت 
  . رضاي آيدن جان را مي پرسيد ؟ آيدن جان خو پسر عمه اش را مانند جانش دوست دارد اگر -

 كسي دوست دارد ؟ اگر بدانم كه آيدن نام« : يك بار چشمان جيmن جادوگر به خشم درخشيد گفت 
لب ھايش كشال » . من از آن پدرھا نيستم . را  بر زبان بگيرد مانند گنجشك كله اش را جدا مي كنم 

چشمانش تنگ تنگ شد و با . مشتش را گره كرد و سرخي گرم و خونيني برچھره زردش رنگ زد . شد 
بھتر مي خودم ؛ ھرچه خودم بخواھم ھمچنان مي كنم « : آوازي كه به غرش شباھت داشت ، گفت 

اين قدر از پاي نيفتاده ام كه افسار زن و فرزندم ھم از دستم . پير شده باشم ، باشم ، پروا ندارد ؛ دانم 
اگر غير از تو كسي ديگر چنين مي گفت مي ديد كه چه ! خواھر .  آنان را يله سر رھا كنم  ؛ رفته باشد
   . »مي كردم 

 رگ ھاي گردنش شخ شده بود و ؛ طرف مي پاشيد  ذرات لعاب دھنش به ھر؛تمام بدنش مي لرزيد 
در گوشه نيمه روشن خانه كه . عصايش را بدان سختي باgي نمد مي كوفت كه خاك زيادي باg مي شد 

    :نور آفتاب مستقيما نمي تابيد ، خواھرش خود را جمع كرد و به نرمي گفت 
  » . ه کند نگاخدا از غري و دزدي .  دوست داشتن بد نيست! شو ن  قھر -
  ! ياهللا خواھر ؛ دانستي ؟ حاg خدا يارت ، .  كوتاه اين كه آيدن نامزد دارد ، نامزد -

در حالي كه ھراس سردي بخش و آشفتگي آوري در »  نامزد ؟ اين نامزد كيست ؟ از كجاست ؟ -
  .رگ ھايش جريان كرد ، تمسخر آميز خنديد 

 ، سرش را پيش آورده با آوازي آھسته ، تھديد كنان جيmن ، پاھايش را جمع كرده چار زانو نشست
. سخن آخرين ھمين است كه او نامزد دارد . به ھيچ كس مربوط نيست ، ھر كه باشد ، باشد  « :  گفت 

  » ديگر از سر كل ما دست بردار مي شوي ؟  
صدايش مانند صداي خروسي زير و شيطاني شد چشمانش را به خواھرش دوخت و رگ ھاي 

  . ش ورم كرد گردن
مادر رشيد گوشه چادر را تكانده بر خاست و آن چنان كه اندوه شكست چھره اش را پير تر و سياه تر 

 كشيده گفته گفته پرچينشچادرش را باgي پيشاني خشك . قامتش را نيمه راست كرد ، نشان مي داد 
ما ھم در اين ده . . .  كمايي كرده ايد نام نيك! خوب زير سرتان بگذاريد كه خواب تان ببرد « : به راه افتاد 

جيmن جادوگر دو » . . . رشيد غم ندارد ، سر زنده باشد كmه بسيار است ، اما . . . سربلند داشتيم 
در حالي كه . مادر رشيد رويش را نگشتانده » اما چي ؟ « :  كلمه را چون گلوله در قفايش پرتاب كرد 

خرخركنان چيزي گفت و از حويلي بر آمد مگر سخنش را كسي . بلغم فراواني در گلويش مي لرزيد 
  . نشنيد 

مانده شده بودند و از اين كه روز چھارشنبه نذر زيارت را ھم  . برگشتندشام آيدن و مادرش از زيارت 
بوي شمع ھنوز از انگشتان شان نرفته بود ، جيmن ،  . ، خوشحال معلوم می شدند ادا كرده بودند 

به عمه ات  چيزي « : ھمين كه چشمش به آيدن افتاد فرياد زد . ميان حويلي قدم مي زد اندوھگين ، 
  » گفته بودي تو ؟ 

   نه -
  .  آخر ، گفته بودي كه كسي را دوست داري -
  . . .  نه وهللا اگر -
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. مشت سنگيني به شانه اش خورد و در حالي كه مادرش به دنبال او مي دويد، پا به فرار نھاد 
پس از گذشتن . از دورچون درياي سياه توفاني ، غم غم كنان پيشانيش را پرچين تر مي ساخت پدرش 

دو سه خانه ، دست مادرش به چوتي ھاي موي قھوه ي و نرم آيدن رسيد و با لنگه كفشي كه در دست 
ي شان از چيغ و ھاي ھاي آيدن زنان ھمسايه باgي ديوار ھا. داشت تا توانست به سر و شانه او كوفت 

به ھيچكدام معلوم . بر آمدند خاموش و بي حركت تاپايان ماجرا را تماشا كردند و به خانه ھاي شان رفتند 
نبود كه مادرش چرا آيدن را زد ؟ اما ھيچكدام در خصوص علت آن داد و فرياد پيش چشمان كنجكاو 

  . ھر كه حدسي زد و افسانه اي ساخت . شوھران شان ساكت نماندند 
ود مادرش علت ھم معلوم نبود ، زيرا شب ، ھنگامي كه در كنار جيmن جادوگر لحاف را تا زير براي خ

   »؟ ه راستي اين سركل ، به عمه اش چه گفته بود « : زنخش كشيد ، آھسته گفت 
خودش . بدن استخواني و  پرچين  و  چروك جيmن ، گرماي مطبوع  زير لحاف را  با اشتھا مي مكيد 

   »گمان كردم از موضوع خبرداري ، ورنه چرا او را زدي ؟ « : ر كرد و گفت را نزديك ت
 جيmن تو ھنوز نمي داني ، دختر جوان شده اگر ھمين وقت غرورش را نشكناني فردا نه به تو و نه به -

  . من سر خم مي كند 
شيدن ھا و  گمان مي كنم به عمه اش گفته است كه رشيد را دوست دارد و بدون آن كه به نفس ك-

شايد چيز ديگري ھم گفته « : ي كند ادامه داد یصورت خراشيدن ھا و ديگر حركات تاسف آميز زنش اعتنا
  » . باشد 

   عمه اش امروز آمده بود ؟-
  . به خواستگاري ،  بلي -
   تو چه گفتي ؟-
  .  چه مي گفتم ؟ آن چه به كmنتر گفته بودم -
دندانش .  نعيم كmنتر ده يازده ھزار افغانيش را سپرد و رفت  « :  خوب گفتي ، زن ، كر كر خنديد و گفت-

من و تو . دختر مال مردم است ، امروز يا فردا دامن شوھر را مي گيرد و مي رود « :  جيmن گفت . را كند 
خدا خو  از آسمان روزي نمي  . اين ھم يك نوع داد خدا است . ھمين طور بي آب و بي نان مي مانيم 

  ». . . كسي را واسطه مي كند . د انداز
  »  ديگر رشيد به خانه ما خواھد آمد ؟  «جمله اخير چھره رشيد را ھم به ياد مادر آيدن آورد ، پرسيد 

  . گمان نمي كنم -
حركت پرخانه ھاي بينيش به خوبي ديده . نور مھتاب نيم خانه و نيمي از صورت آيدن را روشن كرده بود 

  . فس مي كشيد چند تار موي باgي پيشانيش افتاده بود آرام آرام ن. مي شد 
راضي « : جيmن جادوگر پس از آن كه زير چشمي دختر را دقيقانه ديد ، آه طوgني كشيده گفت 

نيستم ، زندگي مرا طرد كرده ، اما مرگ تنبلي مي كند ، نمي آيد ، نجاتم نمي دھد ، گوئي آن جيmن 
زنش با آن كه از تغيير ناگھاني او تكاني . عظيمي از چھره اش مي جھيد چند دقيقه بيشتر نبود ، نفرت 

تبصره گردن ، بر ھركس نام بد گذاشتن و گپ و گويي عادت به مرگ « :  ت داده گفت أخورد ، به خود جر
  مرض شان شده است ، اما چه طور؟ بين مردان در باره ما كدام نظر بدي كه نخواھد بود ؟. زنان است 

 را مي كشد ، خورد مي كند ، اگر خودشان چيزي نمي گويند ، نگاه شان ھر چيزي  ؛ آدمت بد اس-
 .شايد پس از اين بدتر شود ، به روي ماھم بگويند . مي گويد 

پيش از آن كه خواستگارھاي كmنتر را جواب دادند ، يعني از روزي كه كmنتر به خانه شان راه يافته 
اگر دو سه نفر صحبت مي . مردم با جيmن جادوگر دگرگون شده بود بود و ھر چيزي فرستاد ، روش 

صداي شان آھسته آھسته فرو مي نشست و آنگاه به . داشتند و جيmن جادوگر نزديك شان مي شد 
پس پس مرموزي بدل مي گرديد و باgخره با سردي از ھم جدا مي شدند و با چشمك مبھمي براي روز 

صميمي ترين دوستانش با وي مزاح نمي كردند ، بلكه با يك سmم . د ديگر پيمان مmقات مي بستن
 يك احت، يك كلمه رك و پوست كنده ، نگاه جيmن در ھوس يك مزاح غليظ . خشك از برابرش مي گذشتند 

ھمگي از او دور شده بودند و چون زمين زير بحرھا .  زجر مي كشيد  ، دشنامي كه از دل برخاسته باشد
ي كه در دل یي غوطه مي خورد باز ھم رازھایكه جيmن ھرچه با پر رو، يقي پنھان بودند در تيرگي عم

رفتن به مسجد و بازگشتن يگانه . گاھي دلش بتركيدن مي رسيد  . ندشان بود ، بيگانه مي ماندی ھا
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باgپوش رفت و آمدي بود كه جيmن نتوانست آن را ترك كند و در آن راه نيز اكثر با دست راستش گريبان 
  . نصواري كلفتش را محكم مي گرفت و سرش با لرزش تاثر آلودي به پيش خم مي شد 

  » نمي دانم تو چطور يكباره تغيير كردي ؟ « : زنش خود را به او نزديك تر كرد و آھسته تر گفت 
   يعني چه ؟-
اين . ده اند  تو نمي گفتي كه بايد به غم خود بود و مردمان احمق براي مردمان زيرك ساخته ش-

  حكمت خداوند است ، نمي گفتي ؟ 
جيmن نگاه منتظرش را در تاريكي نيم رنگ به چشمان زنش كه چون دو لكه سياه معلوم مي شد ، 

  .خوب اين كه درست مي گفتم . دوخت 
 نمي گفتي كه ھيچكس به درد انسان نمي خورد ، فقط پول است كه از آن ھرچه ساخته مي -

  شود ؟ 
  .  چيز خوبيست  بلي پول-
پس چرا ھمين آيدن را نمي دھي به كmنتر ، به رشيد يا به كسي ديگر كه ما صاحب چيزي ،  خوب -

  . پول شويم به زندگي خود برسيم 
جيmن در حالي كه نگاه تحقير آميزش را از چھره وي مي دزديد ، پيشانيش را بر كاه گل سرد 

جنبشي كرد ، اقص عقل است و بعد از يك اف سرد طوgني راستي كه زن ن:  ديوارگذاشت وبا خود گفت 
 نرم و یابروھايش را باg برده ، لب ھايش را جمع كرد و با آھنگ.  كودكي را پند مي داد مانند این که و 

خوب ، آيدن را داديم  به  . من به كسي ضرورت دارم كه مانند عصا دستم را بگيرد . سنگين ادامه داد 
   آيا مي تواني نان پيدا كني ؟،نخواستيم . نام ما مي شود دختر فروش ؛ ي خواستيم پول زياد؛ شوھر 

آن وقت ھا . . .  افسوس جواني ھايم ،  نه ، من ، ھيچ كاري از دستم پوره نيست ، ھيچ كاري -
  . . . !خوب گل مي دوختم 

است يا دروغ كاري كردم تر و  ھر طوري كه بود ، رکنون تا . . . كن ، بگو ، من مي توانم ؟ ن ذكرش را -
اما پس ازين ياراي ده به ده گشتن ندارم ، باور كن اين مردم به نان شب و روز خود . خشكي گير آوردم 

بازار ما سرد . . .  كه ديگر مردم به ما عقيده ندارند مگو. . . كو پول كه به جادوگر بدھند . درمانده اند 
ست ؟ ما و تو تازه عروسي كرده بوديم ايادت .  ارزاني و فراواني بود . . .قديم ھا آرامي بود  . . . شده 

به ھمين دروازه حويلي ما تعويذ مي گرفتند ، جادو . . . خلق خدا جمع مي شدند ! چه رفت و آمدي بود 
  . . . مي بردند 

ايه ،  . مثليكه ياد آن روزھا خون گرمي شد و با شور و مستي جواني در رگ ھاي جيmن به راه افتاد
سرش را با دستمال سرخي محكم بسته بود ، دستي به . خنديد و راست به جايش نشست . . . ايه 

رمضان دزد ، ھرشب جمعه مي . يادت است « : گفت . ريش ماش و برنج خار ، خار رسيده اش كشيد 
  ». آمد و حق مي داد 

   :ين دست ھايش گرفته بود گفت زنش در حالي كه آرنج ھايش را باgي بالش گذاشته و صورتش را ب
ياد ھمان عmقه دار گذشته ھم  «  :جيmن جادوگر اين بار بلندتر  گفت » ! چه زندگي آرامي داشتيم « 

ھمان مرد _اسكندر ، رفيق رمضان . گليم ملك را دزديدند مرا خواست كه تاصبح دزد را پيدا كنم . بخير 
ركفچه مي ماند ، دو ماه مي شد كه يك پول نداده بود و خبر gغر اگر يادت باشد كه تو مي گفتي به ما

من ھم . داشتم كه چندين گاو را از ھمين ده خود ما دزديده و چند خانه را در دو سه ده ديگر چور كرد 
نوبت خود را از دست ندادم نشاني ھاي چھره اش را يكي ، يكي به عmقه دار گفتم ، آخر او از كدام 

با دو شmق گليم را به شانه اش ! كه را نمي شناخت ! از چه خبر نمي شد . . . د دزدي بي اطmع بو
  ».  عmقه دار به من   بخشيد ، يادم نيست دو صد بود يا سه صد افغاني .  آورد انداخته

   گذشته گذشت ، بعد از اين ؟  :  زنش چشمان خود را ماليد و با صداي خواب آلودي گفت 
 جيmن دست مي كشيد و چين ھاي روي و پيشانيش را عميق تر نشان مي نورماه به سر و سنيه

ي ھيچ خون نداشت لبانش حركت كرد و دھنش یرنگش زرد تر از آنچه بود به نظر مي خورد ،گو. داد 
  » . خدا مھربان است « : ي باز شد ، فاژه طوgني كشيد و گفت یمانند گور فرو ريخته 

فرو رفته بود و بعد از دقيقه ھا يگان قورباغه در زير چادر ماشي دھكده در سكوت نيمه شب خزاني 
جامنك دلتنگ مي شد و از ميان آب دم كرده و گرم سرش را بيرون مي كرد و آوازش با بوي لجن و بوي 
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گياه ھاي پوسيده ، از كنارھاي مرداب نزديك ده بر مي خاست و در نور ماه كه از آسمان پر از ستاره ھاي 
  .  دھاتيان مي رسيد ۀ ريخت ، شست و شو مي شد و تا خانه ھاي تك افتاددرخشان مي

  
  

 )4(   
 هجيmن ني چلم را ميان لبان كبود رنگ چملك ، چملكش گرفت و چنانكه چشمانش ھر آن از كاس

 تانفس داشت ، كله اش مي لرزيد ومي بر آمد و كومه ھايش به سوي داخل دھنش كشيده مي شد 
 ، زغال ميان سرخانه مي سوخت و قرقر ببا صداھاي شبيه شكستن چو.  پر كرد شش ھايش را از دود

بعد در حالي كه آنرا از پيش رويش دور مي كرد ، آب . خفه و يك نواختي از ميان چلم بر مي خاست 
 آيا به شما درس.  تو جوان تعليم يافته  تو راست گوي ، قربانِ خوب ، قربانِ  « :دھنش را قورت كرده گفت 

  »داده اند كه دختر خود را باgي ھمباق به شوھر بدھيد ؟ 
جواني كه سرش برھنه و يكدسته موي سياه چرب باgي پيشانيش آرام و بي حركت افتاده بود 

البته براي ما چنين « : نگاھش را روي نقش ھاي نمد لغزاند و بي آن كه به روي مامايش ببيند گفت 
. من تنھا طرفداري از برادرم نمي كنم . شيد را اميدوار نمي ساختيد رد درس نداده اند ، اما از اول باي

قھر براي شما چه باقي گذاشت ؟ . رشيد به ھر صورت ، به حق نعيم كmنتر ھم ھمين كار سزاوار نبود 
  ». شھرت شرم آور . نام بد . نشوید 

بايد به تو بفھمانم كه اول « : مامايش در حالي كه با عصايش به سوي او اشاره مي كرد ، گفت 
دومش اگر به . كmنتر سود خورت ، خودش از موضوع اطmع داشت و بيھوده خود را بي خبر نشان داد 
نمي دانم من . رشيد يك كلمه در باره دخترم گفته باشم ، مي دھم يا نمي دھم ، زبانم بريده شود 

سومش تو كه « :  ه اطرافش انداخت و گفت  نظر شرربار و افروخته يي ب »! ديوانه ام يا ھمه اين مردم 
ي نام بد ، شھرت شرم آور ، نام نيك تو كدام است ؟ ھمان شھرت افتخار آميزت كو ؟ لعنت به یمي گو

تا . اين مكتبي مكتبي بودن به درد نمي خورد ،  روغن زده شيطان ، اين سر برھنه ، اين موي ھاي براق 
  » . . .  عmقه دار خواھي شد ؟ روزیک  كه بازی می دھی ،كي مردم را 

ين انداخت و در حالي كه كمي در یگردنش را دراز كرد چشمانش را مانند يك جوان خودخواه و ترسو پا
برادر رشيد مانند . كه باgي نمد پاشيد  آوازش تغييري پيدا شد جمله آخرين را گويي به كسي نگفت ، بل

 مامايش گوي ،و برده بود و ھمين كه لبانش حركت كرد سنگ پشت كله اش را در گريبان باg پوشش فر
  » چه تو و چه يك سنگ . از حاgگپ بزن ! بدبخت « :  نخستين كلمه را از ھوا قاپيد و بلع كرد 

  . خير اگر من به درد نمي خورم شما در تمام عمر به درد نخورده ايد ماماجان ،  -
دستش را به . . . ان خور اضافي ، چربوي سر  شكمبه  قبول دارم ، ھر دوي ما بيكاره ، ھردوي ما ن-

من سخنان ديگري را ھم كه پشت سر ! شيطان ، خير « : سختي باgي زانويش زده عتاب آميز گفت 
اگر كتاب ھاي من . تو ھم مردم را فريب مي دھي . اگر من مردم را فريب مي دھم . گفته اي شنيده ام 

به سختي . جوان  برزمين ميخ شده بود » . م بايد در آتش انداخت قابل سوختن است ، كتاب ھاي ترا ھ
دست ھايش به دو طرف تنه عرق كرده اش آويزان » بامان خدا « : برخاست ، خشك و ياس آگين گفت 

آواز مامايش . ي كه بي اختيار برداشته مي شد جانب در راھش را كوتاه كرده مي رفت یبود ، با قدم ھا
  » ! بي جھت خود را زحمت دادي « . تمام بدنش را لرزاند . گردنش ريخت مانند آب سردي به 

آيدن و مادرش كه تا اخير به گفت و گوي جيmن و خواھر زاده اش گوش داده بودند از ارسي خانه 
ديگر ، با تبسم حاكي از دلسوزي حقارت آميزي به باgپوش دراز سياه و تنبانش كه به طرز غريبي پاچه 

سر برھنه اش را ميان باgپوش پشميش فرو . ين به يك اندازه داشت مي نگريستند یg تا پا از بایھاي
. برده بود، آواز پاھايش شنيده نمي شد ، درحالي كه ھدف يك جفت نگاه تلخ قرار داشت ، بر آمد و رفت 

ياد او مانند برق با ي براي خود باز كرده بود و یاو تازه در دلش جا. آيدن تمام شب در باره رشيد انديشيد 
يك شعله گرم ولي كم دوام سينه اش را روشن مي ساخت و راحت مي بخشيد و زود در معماي گنگ و 

نامزدي كه ھيچ كس ، جز پدر  مادرخودش از او . ابھام گيج كننده يك نامزد مجھول ميمرد و محو مي شد 
به چشم پدرش مي خورد و مانند دانه آن ھم مانند روح ھا و شيطان ھا ، مانند جن ھا . آگاھي نداشت 
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 چطور مي شد  »! آيدن را دوست دارم « ھاي رمل فقط با او سخن مي گفت و فقط به او گفته بود كه 
  . اما فكر مي كرد كه پدر  مادرش ھم آنقدر خوش باور و ساده نبودند ! باور كرد ؟ شايد دروغ گفته بود 

انند يك سيني آتشين در وسط آسمان غبار آلود ، خشك و بي فردا ، روز به نيمه رسيده بود و آفتاب م
زمين تشنه بود و سردي جانبخشي سايه ھاي ديوارھاي فرسوده دھكده را چش . حركت قرار داشت 

مي كرد ، حيوان ھا بي حال وتنبل شده بودند ، دھان ھايشان باز بود ، نفس نفس مي زدند ، كوه 
 اندوھگين ايستاده بود و در ميان صخره ھاي سياه و بزرگ آن زير سركش و مغرور در پھلوي ده سرگران و

سراي جيmن جادو گر كه نيمه ديوار . سينه مارھاي نا آرام ، شاخه ھاي خشك خارھا مي شكست 
فرسوده دورادور آن كشيده شده بود و به سمت آفتاب نشست آن دو سه خانه كوچك ، ازگل یی پخسه 

  .  تنور ھول مي زد زرد بنا كرده بودند ، مانند
ين یآيدن از خانه ھمسايه سرش را بلند كرده مي خواست از باgي ديوار بگذرد و به سراي خودش پا

رشيد بيل براق . آنقدر آھسته كه به سختي شنيده توانست . از كوچه آھسته صدايش كردند . شود 
وباره gي يكي از تاب ھاي شف دستار كبودش را از باgي چشمش گذشتانده د. بزرگي به شانه داشت 

آن فرو برده بود ، پيرھن تنبان نيلي تاريكي به تن داشت ، پاچه ھايش برزده و پاھاي پرمو و زمختش تا 
زير زانوھا برھنه بود ، گرد خفيفي باgي بروت ھاي پرپشت و سياھش ديده مي شد ، چھره اش آفتاب 

  .  خشك شده بود سوخته ، عرق آلود و خسته بود ، لبانش مانند چوب ،
چشمانش كه از گرمي سرخ شده بود ، گردشي كرد و با . شايد براي تقسيم آب باgي بند رفته بود 

گوش ھاي آيدن صدا » ! آيدن با حيات خود بازي مكن « :  و كاكه ھاي دھات آن ديار گفت ھالحن اوباش
چه آرام  و مرموز  و دو ي با چشماني شبيه دريای طmۀكرد ، پيش چشمش سياه شد و مانند مجسم

رشيد چند لحظه .  ايستاد  دربرابرنگاه رشيدي جmدار كه تا باgي سرينش مي رسيدیچوتي موي قھوه 
بعد از آن كه از . به سراسر كوچه نگريست و گوشش را براي ربودن خفيف ترين آوازي آماده ساخت 

داني من يك عمر در اين ده سرشكن مي !  آيدن  «: خالي بودن كوچه مطمئن شد ، پس پس كنان گفت 
خودت خوب مي داني اگر يك شب كمر ببندم . و بي حريف زندگي كرده ام ، ھنوز ھم ميدان از من است 

چنان به » ! مكن ، مرا بي آبرو مساز ، خود را بي آبرو مساز ، خود را . يك زنده جان در اين ده نمي گذارم 
آيدن دانست كه .  شكي را در دل آيدن نمي گذاشتآرامي و اعتماد سخن مي گفت كه جاي ھيچ

دست  و پايش سست شد و در حالي . ي دارد یتصميمي كه بدنامي و رسوا. تصميم بدي گرفته است 
اين دو » آخر من اختيار ندارم ، چكنم ؟ « : كه خود را براي شنيدن آواز رشيد خم كرده بود ، آھسته گفت 

طوري كه بوي حزن و ھراس عميقي از آن شنيده مي . د فرستاد جمله را از ژرفاي دلش به سوي رشي
رشيد در .  به گوش رشيد نرسيد و با جنبش آرام باد ، از ھم پاشيد و نابود شد مثل آن کهشد ؛ اما 

من در اين ده مردي نمي بينم كه ترا از من بگيرد ، تا از جانش : حالي كه لب زيرينش را مي گزيد ، گفت 
  ».  ارزان نيست   ،  قيمت جانشبلي به. نگذرد 

. دقتش درگفتار و كلماتش كه تا آخرين حرف زنده و خشم آميز تلفظ مي شد، آيدن را زيادتر فشرد 
ين لغزاند و در یآيدن ، بي اختيار زھرخندي كه در آن نقش زاري و ضجه ديده مي شد ، خود را از ديوار پا

رخسار ھايش سرخ . ك شست ھاي پايش به زمين رسيد نوبود ، حالي كه پيراھنش تا كمرش باg رفته 
 چند دقيقه .به سوي خانه به راه افتاد. نگاه مmل اندودش را از زمين گرم برنمي گرفت . و عرق آلود بود 

 مادرش با آستين ھاي بر زده در حالي كه جاروبي در دست داشت بر آستانه در آشپزخانه پيدا .گذشت 
  » ! اوي آيدن ، آيدن « :  صدا كرد ؛ شد 

 مي . مي خواست فال خودش را ببيند .در آن وقت آيدن ، يكي از كتاب ھاي پدرش را ورق مي زد 
 به .كتاب را چندين بار ورق زد . خواست در باره آينده اش چيزي بداند ؛ اما نمي دانست چگونه فال ببيند 

 ھا ، چھار گوشه ، سه گوشه ، با الفباي  دائره ھا ، نيم دائره.اشكال غريب و شگفت انگيز آن خيره شد 
يل ، ی، خط ھاي شكسته و راست ، نام ھاي فرشتگان ، جبر. . . ب . درھم و بي ترتيب ، مثm ج، ا، و

يل ، اسرافيل و ھزار گونه نام ديگر ؛ زحل ، مريخ ، مشتري كه به مشكل آن ھا را خوانده مي یمكا
حسرت و گنگي آرزو كشي ،  آن كلمات ، شك ۀدر چھر. توانست ، ھر كدام جلو چشمش مي درخشيد 

به وي بگويند ، با جزئيات  . گمان مي كرد آن ھا مي خواستند با وي رازي را در ميان بگذارند . را مي ديد 
بگويند ، روشن و پوست كنده بگويند ، سراپا حكايت كنند ؛ اما افسوس كه نتوانستن چون ديواري پوgدين 
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در حاليكه اشتياق نيمه . يا او نمي توانست بشنود يا آن ھا نمي توانستند بگويند  . ل بودیميان شان حا
جان و رو به مرگي در دلش آخرين جنبش ھايش را انجام مي داد ، بوسه گرمي از پشتي چرمي خاك 

شتر لندتر از دوبار پيب» !  آيدن «: سومين بار صداي مادرش سكوت گرم حويلي را دريد . آلود آن برداشت 
« : مادرش گفت . آيدن كتاب را گذاشت و به بيرون جھيد . و كمي آميخته با خشم و فشار مخصوص 

طالع بد ما لعنت ، در خانه چه بد مي كردي ؟ بر. حاgجواب نمي دھي ، مرده شوي ببرد ! دختر بي حيا 
  » ھيچ « : آيدن گفت » 

دانه ھاي مرواريد به رخساره ھايش كومه ھايش لرزيد ، گلويش ورم كرد و قطره ھاي اشك چون 
ھمانند محكومي كه دليرانه امر اعدام خود را خواستگار است ، يك قدم پيش آمد ، چشمان . غلتيد 

«  گرفت ، چيغ زد هآسمانيش ميان لرزش اشك گرم درخشيد و با گردن كمي خميده گريبانش را دو دست
  » !  نباشم من بايد بميرم ، بايد زنده. آخر ديگر حوصله ندارم 

ي ترسيده باشد ، گوش ھايش را تيز كرد و با نگاھي یمادرش چون گربه بارداري كه از شرفه پا
مي خواست بر وي بجھد ، او را از پا در آورد يا كم از كم با فرياد تھديد . پرسش آگين به وي خيره شد 

وانيش بشكند ججوان شده ، شاخ دختر « : زيرلب تكرار كرد : آميزي آن چيغ عنان گسيخته را پاسخ گويد 
  » . ، اين بي حيا چشمش به ھواست ، باgي فيل مست سوار است 

 شدنگاھش شرربار . ي آتشي در آن ديدگان انتقام جوي افروختند یچشمانش آبدار و بزرگ شد و گو
ا چيغ  اما سوزي كه ب؛قامتش را قدري خم كرد مثليكه خود را براي حمله وحشتناكي آماده مي ساخت . 

.  يگانه فرزندش ،دختر جوانش بود ؛ دلش سوخت ؛ آيدن آميخته بود نرم ، نرم به سينه مادرش رخنه كرد 
 رفت و روي آيدنش را ميان دو دست ؛دست ھايش را شست و به دامنش پاك كرد ؛ جاروب را انداخت 

چرا :  شد ، گفت  فشرد و در حالي كه نفس گرمش برپيشاني عرق آلود آيدن گسترده ميهسردش گرفت
 ھكك او را گرفته بود ، درست گريسته نمي .ي ھق ھق گريست یدخترم ؟ چرا ؟ چه شده ؟ آيدن لحظه 

 سر از نو مي گريست ، شديد تر و تلخ ؛ تكان مي خورد و بغض گلويش مي تركيد ؛مي لرزيد . توانست 
  . تر 

ي ناشكيبا جان سپردند و در گوشه  و اشك ھاانديك باره يك جھان شرم و افسوس بيخ گريه را سوخت
. چ سفيد شد گ رنگش مانند .ين انداخت یسرش را پا. ھاي چشم آسماني و روشن آيدن خشك شدند 

بايد در ! . . .   خشم مادر ، خشم پدر ، خشم خدا – گناه نا بخشودني –پنداشت گناه بزرگي كرده است 
ضربه ھاي عصاي پدرش ، . ه تسليم شد ھمانند شاھين پر شكست. برابر مادر حتي اف نمي گفت 

 زنجير ھاي آتشين و شmق ھاي و مارھاي آتشين ومشت و لگد مادرش و در دنياي ديگر دوزخ سوزان 
  . . .آتشين 

 خجلت او را خواھد شست و زنگ خاطرش را خواھد زدود – علت گريه اش –به اميد آن كه بيان علت 
  . مادرش دست او را گرفت و ھر دو سوي خانه روان شدند .  شد نآماده گفت. گلويش را صاف كرد . 

 نه آن شعله پاشي و نه آن خشم را ،آفتاب چون قھرمان پيري كه شكست را پيش چشمش ببيند
آھسته آھسته خود را از ميدان مي كشيد و به سوي غبار زرد رنگي كه به روي ديوارھا و gي . داشت 

آيدن دامن مادرش را گرفته . ل شكسته و بي حال خيره مي شد برگ ھا ، براي وداع ، دامن مي كشيد د
  . . . چند روز است ھر گاه نزد دخترھا مي روم ، با نزديك شدن من صحبت خود را قطع مي كنند « : گفت 

   كدام دختر ھا ؟-
 كدام ؟ ھمه شان ھر جا كه باشند ، به سوي من ديده مي خندند ، اشاره مي كنند و امروز ھر قدر -
آخر من به شما « : به ايشان گفتم . نارشان نشستم با من يك كلمه ھم سخن نگفتند ، دلم تنگ شد ك

 يكباره  ».چه كرده ام ؟ حق ھم داشتم بپرسم ؛ زيرا نمي دانستم ، نمي دانستم گناھم چه بود 
از آن پس . ( بازھم خنديدند . از زن رشيد بپرس كه تو چه كرده اي « : يكي شان گفت . خنديدند 

 . ) سكوتي ژرف و سنگين و صداي حزن آلود گريه 
صداي فش فش نفس . مادر آيدن چادرش را گرد گلون كرد . صداي پاي جيmن جادوگر شنيده شد 

كشيدن جيmن ، تق تق چوب دستش و صداي پيزارھاي چرم چپه اش باgي زمين سخت خشك او را مي 
 .آزرد و ناراحت مي ساخت 
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سرش را چنان به زير . روانش انداخته بود و چشمانش فقط پيش پايش را مي ديدجيmن گرھي به اب
. انداخته و باgپوش نصواري اش را به دور بدنش پيچيده بود ، مثليكه كه نمي خواست كسي او را ببيند 

به جواب سmم ھاي شان حتي اشاره اي نكرد و ھمين كه از كنار ارسي مي گذشت غم غم كنان گفت 
  و بعد از چند قدم  رويش را برگشتانده با  آواز غم آگين  و خسته اي كه بيشتر  »چاينك چاي ؛  يك « : 

  . ي مھمانان بود ، داخل شد یو به خانه اي كه مخصوص پذيرا» ! يك چلم « : جه ھمانند بود گفت ضبه 
ند و نه از نگاه نه زباني چيزي مي گفت.  ، به چشمان ھم ديدند انهآيدن و مادرش چند دقيقه خاموش

ھر يك در انديشه ھاي مغشوش و در ھم خود فرو . اندوھگين شان جز ياس گنگ چيزي خوانده مي شد 
شايد در يك نكته مي انديشيدند يا شايد در دو نكته كامm متمايز ؛ اما اينقدر مسلم است كه . رفته بود 

  . جوابي نداشت زيرا مي دانست كه مادرش. آيدن ھرگز به فكر پاسخ مادرش نبود 
 جاي خود بود ؛ اما پراكندگي نامحسوسي بر ھمه چيز سايه در چيز راز چند روز ، در خانه شان ھ     

 تصور مي شد كه آن خانه دستخوش زلزله شديدي شده يا از سال ھا به يكي از اشياي .افكنده بود 
نان .  را فاش مي ساخت نگاه ھاي آن سه نفر آشفتگي عجيبي. خانه دست گرمي تماس نكرده است 

يا . مي  خوردند ، چاي مي نوشيدند ، مي خفتند بي آن كه اندك ميل و كششي در خود احساس كنند 
مله ، امر يا نھي يا سوال و لو به تلخي و خشم بر ج يك ؛از غرقاب رموز و اشارات درد آلود سرد بر آيند 

  : شنيده شد كه گفت ازھمان مھمان خانه پدرش آواز . مادر آيدن رفت كه چاي دم كند . زبان بياورند 
امروز يكيش به من مي گويد ، . مادر آيدن ، به نظر من اين مردم عقل شان درست كار نمي كند « 

باز آوازه شد كه به رشيد . يكبار آوازه شد كه دخترت را به كmنتر مي دھي، گفتند نشد ، جادوگر 
در اين دامادھاست يا در دخترت ؟ آن ديگر احمقش كه مال چطور نقص . پيشكش كرده اي ، آن ھم نشد 

 مي گويد كه ، جادوگر مي خواھد ، با پول دختر كواسه ، .می کند خنده ، ھندو و مسلمان را مي خورد 
 . . . ث من از تو ھم بدتر شدم چكه ريش مردني ، سود خور ديو؛توبه ، توبه . كواسه اش را آرام بسازد 

لعنت بر كار بد . gحول و gقوت اg باهللا  . . . بیوکمانند سگ ھر يكش را ب . . . اگر ترس خدا نباشد
قفل دھنش را بعد از چند روز باز كرده بودند ، آوازش بلند تر و سرعت گفتارش »  . . . لعنت . . . شيطان 

  . خاموش گرديد ، بيشتر شده رفت و چون پاسخي شنيده نشد 
ي بر صورت گرم و ماھتابي گذاشته شده بود و ھق ھق گريه آيدن در خانه ديگر دست ھاي سپيد

شنيده مي شد و نيش كلمه ھاي پدرش به گوش ھاي او فرو مي رفت و زھر سوزاني در تنش نفوذ مي 
كرد و مي انديشيد كه اگر او به دنيا نمي آمد آن ھمه غم و رنج آن ھمه غوغا و درد سر پيدا نمي شد و 

  . . .با جن ھايش بازي مي كرد و با كتاب ھايش راز مي گفت و پدرش آرام و بي خيال 
  

 )5(   
ي برپا بود و زير خيمه ی حويلي كه مرده را شسته بودند ، خيمه ۀدر يك گوش. ھوا تاريك شده بود 

يان را كه دورادور سراي در یاز پس حرير نازك و سپيد ابر ، فروغ ماه كله ھاي روستا. شمعي مي سوخت 
 به آرامي .سرھاي شان فرو افكنده بود . ي فرسوده نشسته بودند روشن مي كرد یپخسه پاي ديوار 

ي یگو.  با ھم صحبت داشتند تن پنجاه ، شست نفري  تنھا دو ، سه گروهنفس مي كشيدند و از ھمان 
 . مرگ دل ھا را نرم ساخته بود ۀبا نسيم سرد شامگاھي غم سنگيني مي آمد و آنجا مي ريخت ، ساي

به .  شده بودند ربان شكسته و متواضع ، ھمه پاك و راست ، ھمه دوست و دلسوز ، ھمه آرام و مھھمه
مي گفتند و از خداوند » توبه « وقفه ھا به سوي ماه و آسمان چشم مي دوختند و گريبان خود را گرفته 

  . عفو گناه ھاي شان را مي خواستند 
 عميق و ھراسيده شان در گوشه ھاي تاريك نفوذ مي نگاه ھاي. شان بود بدن سايه ھا چندين برابر 

به جستجوي روح مرده كه از گورستان برگشته و تا چھل شب از خانه خود خبر مي گيرد ، گوشه ، . كرد 
نفس كشيدن و خنده مرموزي از تاريكي ھا به ، آواز شرفه پاي .  حويلي را با چشم مي جستند ۀگوش

  . ند مي شد نفس ھاي شان ب. گوش شان مي رسيد 
در اين اثنا صداي لرزاني بر . دھد و بترساند ب كلوخ خوردي از ديوار كافي بود كه ھمه را تكان نافتاد
برادر رشيد با ھمان باgپوش سياه درازش در حالي كه الكين دود زده «  نزديك بيایيد! برادران :  خاست 

مردم با گرب گرب .  كن ظاھر شد  در يك دست و لوله كاغذي در دست ديگر داشت به دھن كفشیی
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« :  به آواز  بلند گفت ،  آن چنان كه گلويش پر مي شد .چند سرفه كرد . سھمگيني دور او را گرفتند 
ما مرده را نا وقت به . انشاء هللا مرا مي بخشيد كه در اين نا وقتي شما را زحمت مي دھم ! برادران 

رحوم نيز بجا آورده شود ، شما را تكليف دادم تا امشب خاك سپرديم و براي آن كه وصيت شفاھي آن م
  » خودم نوشته ام ، بخوانم . . .  وصيت نامه او را كه از زبان خودش به شھادت خانم و دخترش و من 

و آواز گريه . يگان پيرمرد كه دلي نرم تر داشته شف دستار خود را به سوي چشمان خود برد 
من ، غmم جيmني در آخرين نفس زندگيم نمي دانم « :  د اين چنين خواند برادر رشي. تاثرانگيزي باg شد 

زندگي شصت و چند ساله در اين ده جز اين چھارديواري كوچك ، يك وجب زمين ديگر ندارم كه به كسي 
مربوط خودم . اما مي خواستم راز كوچكي را فاش سازم كه آن ھم به كسي ديگر تعلق ندارد . واگذارم 

  ۀ بي پدر و مادري كه در خانۀسليمان شاه فوgدي ، ھمان مزدور بچ. بوط به دخترم مي باشد است ، مر
من جوان شد و نخستين بار ريشش را ھمين جا تراشيد و بعد تقريبا يك سال و چند ماه پيش به اجازه 

بر آمد و بنا بر آن روزي كه پشكش . خودم رفت و دھقان نعيم كmنتر شد باgي من حق فراوان داشت 
عازم عسكری شد ، با وي قول دادم كه دخترم آيدن نامزد اوست و يگانه كسي است كه در زير آسمان 

نمي . از اين مطلب به جز خدا ، من و نعيم كmنتر تا حال كسي آگاه نبود . خدا براه او چشم دوخته است 
دستار خويش و قومش را . ش داد توانستم بگويم ، مي ترسيدم بر من بخندند كه آخر دخترش را به مزدور

ي خواھند گفت كه من یمي ترسيدم دخترم را از راه نكشند ، حتي ترس داشتم كه چيزھا. به زمين زد 
سليمان به عسكری رفته ، آيدن اگر دختر من است و رضاي خاطر مرا مي خواھد ، چشم . از گپم بگردم 

. .  توصيه مي كنم كه اگر روح مرا خشنود مي خواھد به مادرش. او را ھمسر خود بداند . به راه او باشد 
  . «  

  . پيھم سرفه كرد آوازش لرزيد 
 ۀغرغر نامفھومي در ميان حلق. تا اين جا ھمه خاموش بودند و به آھستگي نفس مي كشيدند 

كرد ي كلمه ھا را از سوراخ ھاي بيني اش به بيرون پرتاب مي یيكي به آواز بمي كه گو. يان پيچيد یروستا
 با صداي زير خفه شده یديگر» . . .  به گورش رحمت ، راستي حق خدمت سليمان را ادا كرد «  :گفت 

يك آواز ديگر مانند » . سليمان غير ھمين خدا بيامرز ديگر كه داشت ؟ مثليكه از بيخ بته بود « :  گفت یی
 رشيد دھنش را  ».از بيخ بته است  اين سياه سر كه دارد ؟ مثليكه  « :گلوله اي در دامن تاريكي غلطيد 

وقتش « :  مي خواست چيزي بگويد كه دست gغري بر لب ھايش گذاشته شد و آھسته گفت . باز كرد 
سليمان در اين خانه جان كند و به جواني رسيد،  «  :كسي ديگر گفت » . . . وقتش نيست . . .  نيست 

 مرد كپ و خميده يي كه باgي خاك سرد چھار زانو پير» . . . كار خوبي شد . خوب شد . ھي خدمت كرد 
  بخوان فرزند ، بخوان كه ديگر چه گفته ؟ : نشسته بود دستش را باg كرده گريان گفت 

ديگر «  : برادر رشيد در حالي كه دستمالش را از جيب باgپوشش مي كشيد با گلوي گرفته گفت 
معلوم مي شود « : ش را به طرف راست كرده گفت ي رويیخطاوارپير مرد به » . نتوانست چيزي بگويد 

تا دم مرگ به غم دنيا بوده ، حيف ، حيف اگر . . .  خدا رانده ۀمردك. . . كه كلمه ھم نتوانسته بخواند 
 كسي ».نکيركلمه نخوانده رفته باشد ديگر چه با خود برده ؟ حاg با بغلكشي خاك ، گرزھاي گران منكر 

باgيش ياسين « :  به طرف چپش ديده گفت  وجنبشي كردمگرباز. اموشش كرد بازويش را تكان داد و خ
حسن « : كسي غم غم كنان گفت »  بلي بلي خوانديم  «  :برادر رشيد شنيده گفت »  خوانده باشند ؟ 

اين جاي ھمين گونه حرف . ي كردي شب جمعه و روز جمعه را ندانستي یغم كش ، سال ھا گدا
  ».  جان در عذاب است ھاست ؟ عقل كه نباشد

آدم خوبي بود ، خدا « :ن ھاي خود را مي تكاندند گفتند پھمه برخاستند و در حالي كه دامن چ
شان پيچيده نشسته ی در ميان خانه ، در روشني خيره چراغ تيلي زن ھا به چادرھا » . رحمت كند 

با .  چشم نمي خورد  چھره ھاي شان تشخيص نمي شد و رنگ لباس شان نيز به درستي به.بودند
 مردان دنباله نوحه را گرفتند و آواز گريه شان بلندتر شد ، تا آن جا كه در سكوت شامگاھي در نبرخاست

با جمmت نيمه موزون ، از روح جيmن مي پرسيدند كه آيدن را به كه . سراسر دھكده شنيده مي شد 
تنھا  . ای زنان انبارھای غمھای دیرینه بود دلھ. زن فرمانبردارش را به كه گذاشته است . گذاشته است 

نزديكان جادوگر گيسوان  . بيندازیم  ماتم زنھاگفتند فریاد می توانست اندکی ازآن بارھا کم کند و 
جيmن پوشاکه ھای در وسط خانه .  سراندازھا را يكسو گذاشتند . و سفيد شان را افشاندند خاکستری
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دو دسته به . لباس ھاي تاريك پوشيده بودند . ائره وار به گردش شدند جادوگر را نھادند و دورا دور آن د
موي خود را مي كندند . چنگ مي انداختند. چيغ مي زدند . سينه ھاي شان مي زدند و مويه مي كردند 

لحظه ھا ،  مي گذشت یيگان رھرو گرسنه و مانده كه از نزديك. آوازھاي زير و بم به ھم آميخته بود . 
افسوس مي گفت . موھاي بدنش راست مي شد .  سھمگين گوش مي داد ھایمي ايستاد و به آن آواز

  . ، چق چق مي كرد و ھر دو دستش را به رويش كشيده به راھش ادامه مي داد 
ھنوز ديگ ھاي چدني پنج سيره كه براي پmو دم كردن و نان دادن تمام .  روز گذشته بود سه چھار

  . ز مسجد آورده شده بود در گوشه حويلي جيmن جادوگر چون نھنگ ھا دھن باز كرده بودند اھل ده ا
بوي برنج پخته با بوي روغن كنجد و زردك آميخته از gي دسترخوان ھاي چرب و چركي كه باgي ديگ 

نده بودند و از  در نيمي از حويلي اجاغ ھاي عميق به اندازه نيم قد ك.ھا انداخته بودند به ھوا باg مي شد
چھار نفر با آستين ھاي برزده و چشماني .سه چھار روز به اين سو آتش فراواني در آن ھا مي سوخت 

  . كه از اثر بيدار خوابي و حرارت آتش سرخ شده بود در كنار ديگ ھا ايستاده بودند 
رك لباس ھاي چ.  گوشه ھاي چشمان شان پخل آلود بود .كفگيرھاي بزرگ در دست داشتند 

با پشت دست عرق پيشاني شان را پاك . وچربي كه از آن بوي دود به مشام مي رسيد ، به تن داشتند 
 پmو دود بوي و پر روغني را مي ،مي كردند و ميان غوري ھاي مسي كه بوي روغن گنديده مي داد

گر گذاشته  و به جاي آن ھا غوري ھاي خالي ديندچشم به ھم زدن غوري ھا  ناپديد مي شد. ريختند 
 كل ، كور و نيمه ديوانه ھاي خاك آلود و بي  يتيم ھا ، پير زن ھاي گدا  ،. براي شل و شت . مي شد 

جنگ آنان ، يك ديگر را تيله كردن ھاي . پيرھن تنبان ده ، باgي بورياي بزرگي ته ديگي ھا را مي انداختند 
مردم . ت ھاي افتخاري تفريح خوبي بود شان و دو دسته نان خوردن ھاي شان براي آشپزھا و پيش خدم

خود مي ماليدند » ماسي « ، گروه گروه مي آمدند نان مي خوردند و دست ھاي چرب خود را به ريش و 
  . چند عاروق بلند مي زدند و مي رفتند 

يبعد از مرگ جيmن جادوگر آيدن و مادرش در حالي كه به ھفتاد وھفت پشت نعيم كmنتر تف و لعنت مي 
  . دند رفتند به شھر ، به محكمه كر

قاضي مرد سپيد چاق كم گپي بود كه خيلي به آھستگي سخن مي گفت و دوست داشت تمام 
  . مطلبش را به يكروز نگويد بلكه چيزي براي فردا بگذارد 

رفت و آمد داشتند ، كه نيم روز راه بود ، شش يا ھفت روز آيدن و مادرش پاي پياده از ده تا شھر 
 ازدواج به ميل آيدن گذاشته شد و آيدن ھم سرش را به ديوار ھاي محكمه كوفت كه چوچه سگ مساله.

 روح پدر را ناخشنود ساختن و يك كسي را كه با ،واويm . قاضي را به ھمسري قبول دارد و كmنتر را نه 
 استخوان ،يرفتن آبرويشان بازي كرده روزھا مادر و دختر را تا پشت ميز قاضي كشانده بود به شوھري پذ

 و اگر به جاي بابه درويش ناظر ، خود كmنتر به محكمه حاضر مي بود و چشم آيدن به اندھايش را سوخت
به . با چند دشنام تلخ دلش را يخ مي كرد و روح پدرش را شادمي ساخت کم ازکم چشمش مي افتاد 

ابي بود كه آن قرض را تا قيامت ھم ھر حال زن و دختر جيmن جادوگر مديون كmنتر بودند و اين ھم آفت
  . نمي توانستند ادا كنند 

يك نيمه روز گرم كه مادر آيدن رفته بود خانه يكي از خواھر . يك ھفته گذشت ، ھيچ آوازي بر نخاست      
 بگويد و بشنود و نفسي به راحت بكشد ، كه ؛خوانده ھايش تا بعد از ماه ھا غبار غم را از دلش بشويد 

mنتر كنار ديوار خانه شان چند دقيقه پاس داد و مانند سگي كه دنبال گربه بيفتد ، خودش را ميان نعيم ك
سر راست به سوي در خانه رفت و در حالي كه دو دستش را به دو كنار تختة در گرفته . حويلي انداخت 

 موھايش پريشان و آيدن كه»  چه مي دوزي ؟ آيدن . . . چه « : بود نفس زنان و با گلوي خشكيده گفت 
چھره اش عرق آلود بود و تكمه پيراھنش را مي دوخت ، تكان سختي خورد و با ديدن كmنتر دست و 

 چشمان سرخ و سرمه آلود كmنتر ، پرش لب ھايش كه به ھيجان جوشاني گواھي .پايش سست شد 
، سرخي و گرمي در تن مي داد و رازھاي پليد درون او را برون مي ريخت ، تند تند نفس كشيدن ھايش 

آن وقت كmنتر قيافه وحشتناكي داشت كه آيدن با ديدنش بدون اراده حركت كسل و . آيدن نماند 
ن ابريشمين سبز پآستين چ. مايوسي كرد ، اما دست ھاي مردانه پر زور و گوشتي بر زمينش انداخت 

آنقدر كله اش را . ودي نبخشيد با آخرين زور دست و پا زد مگر سآیدن كmنتر ھم در حلقش فرورفت ، 
 گرم بسيار ھوا .برزمين زد و به راست و چپ حركت داد كه خس و خاشاك روي نمد به موھايش چسپيد 
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آيدن ديگر توان مقاومت به خود نيافت . بود و انسان با كمي جنبش و  حركت ، بي حال و خسته مي شد 
و گاھيكه آيدن پس از .  جستجو كرد  کمیآنجاين بدنش جھيد و ی پانيمۀيك دست كmنتر وحشيانه به 

رويش خون آلود و خراشيده و . ساعت ھا چشمش را باز كرد مادرش تك و تنھا باgي سرش نشسته بود 
 دانه ھاي اشك ،چون مھره ھاي براق به رشته كشيده . موي سرش تارتار ميان انگشتانش جر شده بود 
ھمين كه نگاه گرمش به چشمان . بود ، بدنش مي لرزيد روي صورتش مي لوليد ، لب ھايش كبود شده 

كف سفيدي . بي خود شد .  كوفت ۀ خودپر آب آيدن غرق شد با فرياد جگر خراشي دو ، سه بار به سين
به خود تابيد .  كبود شد یبدنش تمام. رقص تلخ و مرگبار _ي را آغاز كرد یبه گوشه دھنش رقص پا بر جا

 آيدن با ديدن .خرخر مي كرد .ش مي كردند کي خفی با ھم گره شد و گودست و پايش با لرزش شديدي
دو قطره اشك به گوشه چشمانش چون دو ستاره شام ، .  اما آوازش بسيار بلند نبود ؛او با ھمه زور ناليد 

  .  آن را مكيد ۀدرخشيد و نا شكيبا بر نمد فرود آمد و نمد تشنه ھم
عد مادر آيدن پيغامي به نعيم كmنتر فرستاد و ھمان بود كه خانه  آن روز پنھان ماند و دو روز بۀحادث

نفس « آيدن با گلوي پر از گريه و حزن سوزاني . شان از ريش سفيد و رويدار و صاحب رسوخ پر شد 
 از « و او ھم گرفت و قبول كرد و دو نفر مرد عاقل و بالغ و مسلمان ھم» .نفيسه اش را به كmنتر داد 

 سفيد بزرگي برسرش گذاشته و باg لنگیآمدند و پيش چشمان پير مرد ريش درازي كه »  شھادت شھر
 مردم دستمال ھاي پر از نقل و شيريني را زدند زير بغل و و دعای خير خواند ، سر مجلس نشسته بود 

  . راه خود را گرفته رفتند 
 جنبيد و با غرور مخصوصي  در حالي كه خنده پيروزي بر لبش مي،در ھمان روز شيريني خوري کmنتر

حركات ساختگي و غير ، كه فقط ھمانروز به سراغش آمده بود و به سخنان او آھنگ فرمان داده بود 
 اگر اين كنيزك به چنگ نمي آمد ،  «:  گفته بود كه نزدیکش به يكي از رفقاي ،طبيعي زيادي مي كرد 

اين يگانه راھي بود كه پول نمي سوخت . رفت ھمه مي گفتند دو پيسه دختر جادوگر كmنتر را به نظر نگ
« : و با خنده كوتاه وسردي گفته بود كه » ورنه ازين گرسنه ھا ده دوازده ھزار افغاني بدست مي آمد ؟ 

  »  كجا ؟ بی اصل ونسباين چند روز مھمان ما باشد و رنه من كجا و اين يتيم دختر . خوب است 
سوار كردند و چند اسپ سركش و مست ديگر به دنبالش به راه آيدن را دنبال كmنتر بر اسپ فربھي 

ي و شكسته رنگ آن روز كه آسمان نيلگون بود و كم كم باد مي وزيد ، دسته یدر غروب طm. افتادند 
دسته زنان با چادرھاي سفيد در حالي كه رخساره ھا و لب ھايشان را سرخ كرده بودند دف زنان كوچه 

  .  پشت سر مي گذاشتند ھا و پس كوچه ھاي ده را
آواز روپيه ھايي كه به گردن آويخته بودند و پولك ھاي كه به سينه و آستين پيرھن شان كوك كرده 

در پرتو . آواز پايزيب اطفال شان با آواز دف مي آميخت . چوریھای شان آواز گلوبندھاي نقره يين و  ،بودند
ا دامن ، در چين لباس شان رو مي نھفت و عريان درخشش فراواني ، از گريبان ت ،خورشيدتابش آخرين 

ولي دختران جوان با روي بي سرخي و سفيده ؛ ي كرده بودند یزنان آرايش غليظ و دل گزا. جلوه مي كرد 
پياپي شان آن قدر خاك بر ميخاست كه ديوار . نظر ھا را به سوي خود مي كشيدند ، يگان يگان ، شان 

ي برديوار و بام خانه ھا ، یگوآن روز. شد ، انسان راه خود را نمي يافت ھاي كوچه به درستي ديده نمي  
كودكان شان را به پشت گرفته باgي بام ھا و ، ھمه به تماشاي محمل عروس و داماد . زن باريده بود 

ي دختراني كه به تازگي باgتنه پيراھن شان تنگ شده بود و گوشت نرم آغاز جوان. ديوار ھا بر آمده بودند 
شور و شوقي . دھانشان را مزه مزه مي كردند ، روي شان را گرد و قدشان را كمي كوتاه نشان مي داد 

در راه ھرچه دھقان ھرچه چوپان و ھر چه باغبان بود تا دقيقه ھا از كار دست . در دل شان جوش مي زد 
  . مي كشيدند و خسته و خاموش خيره مي شدند 

  
 )6(   

 .چشمانش نور نشاط مي پاشيد .  دھنش به خنده باز بود .ه خود گرفته بود سليمان قيافه كودكانه ب
راستي رشيد ؟ : در حالي كه با gي دو زانو نشسته بود دستش را به سر برھنه اش كشيده و گفت 

بروھايش را چين داد ، تاري از شف دستارش جدا كرد و آن چنان كه به كشيدن ريشه ھاي ارشيد 
ي مھم ترين رازي را مي خواست ی به خشم اوف كشيد و گو،ھايش مشغول شد  درز دندان زگوشت ا

« كمي آھسته تر گفت .  گوشه دستر خوان را قات كرده جلو تر نشست و سرش را نزديك آورد .بگويد 
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باور مي كردي كه من اينجا بيايم ؟ به خواب ھم نمي ديدي ، ھم چنان كه گفتم ، من دشمن تو شدم و 
  ». حاg دوست تو ھستم . رديدم باز دوست تو گ

. سليمان سه روز مي شد كه از عسكری آمده بود و شبي كه به شھر رسيد حيران ماند كجا برود      
  .نمي شد  كه سرراست سوي خانه جيmن جادوگر  روان شود 

ھنوز گرمي دست جيmن را كه ھنگام وداع دستش را فشرد احساس مي  كرد ، ھنوز بوسه او 
به گوشش طنين » دخترم را به تو مي دھم   « :نيش گرم بود و ھنوز جمله اميد بخش او كه گفت برپيشا

بي پولي بي كسي و ھمه . اين جمله در دو سال خدمت عسكری بازويش را گرفته بود . مي انداخت 
فت با يك اميد بال مي گشود و روزي كه ترخيصش را گر، درد و رنجش را از ياد برده به سوي يك روشني 

دو سه صد افغاني كه توسط گلكاري در روزھاي جمعه به دست آورده بود يك جوره زير گوشي برنجي ، 
يك خال بيني ، يك دانه پيرھن و دو متر داكه براي آيدن ، يك لنگي سندي آبي و يك چين براي جيmن 

  . جادوگر و چند متر چيت براي زنش خريده بود 
كجا برود ؟ با تصور خانه :  موتر گذاشت و با خود انديشيد ۀراباا كنار در تاريكي شب خورجين كاgيش ر

جيmن شرمش گرفت ، خيلي برايش گران تمام مي شد كه در خانه نامزدش ، خسرش و خشويش برود 
مثليكه گناھي را . ھر دو پنھان باشند . در روزگار نامزدي مي بايست دختر و پسر ھر دو بشرمند . 

  . . .ي بترسند یو از رسوامرتكب شده باشند 
ھرچند دلش . ناچار به دروازه مامايش روي آورد . سوي خانه نعيم كmنتر نيز دلش كش نمي كرد 

  . نمي خواست 
پولش را از ھر چه و ھركه بيشتر . اين مامايش ھيچ گاھي به دردش نخورده بود ، خسيس بود 

يمود و تا دھن در تصميمي نگرفته بود كه برود پرادوست مي داشت با آن ھم سليمان دل و نا دل آن راه 
  ! يا نه 

 بدنفردا ھمين كه چشمش از خواب باز شد ، ناظر نعيم كmنتر با ھمان بروت ھاي دم موشي و 
او يك . كوچكش دم در را گرفته بود و پيامي از كmنتر داشت ، كه سليمان با شنيدن آن سخت تكان خورد 

چطور . ل پاك عرق ريخته بود و دانه دانه حاصل گندمش را جمع كرده بود سال در زمين ھاي كmنتر با د
 ھيچ به يادش   ».ديگر ترا كار ندارم« : مي شد كه ھنوز عرق پايش خشك نشده كmنتر پيام بفرستد كه 

سليمان خواست ، دو روز بعد كه ھنوز آن تشويش در مغزش بيدار بود . نيامد كه چه گناھي كرده بود 
  . مزدش برود و ره آوردش را ببرد كه مشت ھاي گران رشيد در را كوفت خانه نا

ھمان رشيد مغرور ماجراجو ، ھمان كاكه و اوباش ، يك جاھل به تمام معني كه با ھر قدمش از زمين 
ي با ھم نان چاشت را خوردند  و یدوتا.  شكر گذاري ميخواست ، پيش روي سليمان  دوستانه نشست 

. سليمان ، من دشمن تو شدم و باز دوستت شدم ، حاg دوستت استم « :  ت كه بعد از نان او گف
او مي خواست دليلش را بپرسد كه »  راستي رشيد ؟ « سليمان گفت  كه » . دوست صميمي ات 

 دستر خوان را قات كرده جلوتر نشست و ۀگوش. ي رشيد اين پرسش را از چشمان سليمان خواند یگو
  : گفت 

ھم چنان كه گفتم ، حاg دوست تو ! دي كه من اين جا بيايم ؟ به خواب ھم نمي ديديباور مي كر« 
برمن اعتماد كن ، اگر من خبر نداشتم كه آيدن نامزد توست ، كmنتر كه آگاه بود او به مامايم . استم 

   ». . .خدابيامرز 
 و رشيد چرا به سليمان كه از آمدن رشيد تا آندم ھجوم پرسش ھا را در مغزش احساس مي كرد

. . . خانه اش آمد اين دوست شدن و دشمن شدن چه معني داشت؟ از نعيم كmنتر چرا صحبت شد 
ازين قبيل ھزارھا چراي ديگر چون شام گرم و تاثر انگيزي او را فرا گرفته بود كه قلبش يك باره فشرده شد 

  » مگر مامايت مرد ؟ « : و پرسش از زبانش جھيد 
. ھيچكس بورياي قيامت را جمع نمي كند . ھر كس پير مي شود و مي ميرد  . پشتش نگرد! ھان 

ھمين جوان شدن است ، پير شدن است و مردن ما و شما جلويش را گرفتن نمي . ھركس خضر نيست 
  . توانيم 

چشمانش ، حركت مي داد و قيافه مظلومي به خود گرفته بود برای دعا لبانش را سليمان درحالي كه
  : ف دوخت ونفس سردي از سينه اش كشيده  گفت را به سق



    

  

  

 

 

20 

مي داني كه از موضوع نامزدي من و آيدن به جز مامايت ، زنش و ھمين كmنتر كسي خبر ! رشيد « 
نداشت ، اين وعده را مامايت داده بود و حاg كه او رفته ، تا زن مامايت خودش بر زبان نيارد  gم تا كmم  

 حال تا ھستم خدمت شان را بايد بكنم و آيدن ھم  ھردر.  مرا نخواھد مي شود كه او. نخواھم گفت 
  . البته خواھر من خواھد بود و با او مانند يك برادر رفتار مي كنم 

»  . وهللا رشيد ، دروغ نمي گويم  «  :سليمان گفت . تبسم استھزا آميزي روي لبان رشيد شنا كرد 
بگذار من سخنم را تمام بكنم آنگاه متوجه مي شوي كه ي اما یمي دانم راست مي گو« : رشيد گفت 

نعيم كmنتر ھمين خسيس كه ترا « : و ادامه داد » . خنده مي آورد . چرند گفته اي و سخنانت  ياوه بوده 
ھم مانند يك سگ راند ، چخ كرد ، به مامايم چند ھزار افغاني كمك كرده بود و ھمين كه مامايم 

  » . مجبور شدند آيدن را در بدل قرض به او بدھند . ترش را گرفت درگذشت ، گريبان زن و دخ
كله اش را بعد از تكان خفيفي نزديك تر كرد و . سليمان تصور كرد گوش ھايش درست كار نمي دھند 

  » در خانه كmنتر است يا در خانه خودش ؟  حاg آيدن« : دستش را بر شانه رشيد گذاشته گفت 
  ». ست دو ماه مي شود كه آغوش كmنتر را گرم كرده است در. در خانه كmنتر « 

بقچه باز شد و . سليمان بقچه را كه بر آن تكيه كرده بود از زير آرنجش كشيده به شدت به ديوار زد 
  . ھمه محتويات آن تيت شد . . . تكه چيت ، زير گوشي ، لنگي 

ان سرش را تكان داد ، اشك در سليم» تمامش ھمين بود ؟  «  :رشيد ، نرم نرم خنديد و گفت 
  » خير چه كنم ؟  «  :چشمانش جوشيد و با آواز خشكي گفت 

  !   تو تنھا نيستي دستت را بده .  من با تو استم سليمان  -
: رشيد ، در حالي كه دست سليمان را مي فشرد ، گفت . سليمان دستش را به سوي او دراز كرد 

  ».  يك انتقام خونين – خود را آماده بساز براي يك انتقام« 
   چه مي كني ، مي خواھي كmنتر را بكشي ؟  -
   خير ، چه كنم ؟  -

اگر آيدن با وي خوش باشد ، او را دوست داشته باشد  «  : سليمان مكثي كرد و با آواز مmيمي گفت 
  ». ، من ھيچ گاه چنين كاري نمي خواھم بكنم 

خدا مي خواھد و من سوگند مي خورم كه خاص براي تو اين كار  من يقين دارم كه آيدن چنين روزي را از -
  .  خاطر جمع باش . بيا يك كار ديگر ، از آيدن ھم مي پرسم ، قول مي دھم كه از او بپرسم . را مي كنم 

  .ھر دو به زمين مي نگريستند . رشيد ھم خاموش بود . سليمان خاموش بود 
اما . گيرد لحظه يي خاموش مي ماند لحظه يي مي انديشد البته ھر كس در برابر تصميم بزرگي قرار 

مردمان ترسو به اندوه شكست خود فرو مي روند و مردمان دلير لذت پيروزي را احساس مي كنند ، كيف 
آن دو ھم لحظه يي انديشيدند ، سقف خانه ماماي سليمان دود آلود بود و . مي كنند و دلير تر مي شوند

و غبار از شكاف كوچكي كه به ديوار غربي خانه گذاشته بودند داخل مي شد و نور آفتاب ، ھمراه گرد 
  . روي گليم را چون پينة زردي روشن مي كرد 

به خانه مامايش ھم وجود او . آن وقت كامm تنھا بود . سليمان ھمه آرزوھايش را برباد شده مي ديد 
او تنھا رشيد را داشت ، كه يك  . دو ، سه روزي بيش نمي توانست آن جا باشد. سنگيني مي كرد 

 را دوg و سه g مي رابطۀ شانرشته ھاي .  شان را استوار تر مي ساخت پيوند مشترک حادثه ، يك غم 
  . كرد ، بازوھاي شان را به ھم مي پيچيد و نگاه شان را در يك نقطه گره مي زد 

بروت ھاي سياھش را  . رشيد مانند گرگي جسور و وحشي بود. زير چشمي به سوي رشيد ديد 
شانه عريض و پھنش ، سينه فراخش ، . ي در نقش ھاي گليم فرو مي رفت ینگاھش گو. تاب مي داد 

ابروھاي نازك و راستش ، روي استخوانيش با بيني بلند ، ھيچ .  چيني كه ميان دو ابرويش انداخته بود
ي مي یت كرد گوأسليمان احساس جر. خيلي با ايمان و با اراده معلوم مي شد . شكي را نمي پذيرفت 

جلوتر لغزيد و در حالي كه برقي از يك . خواست از ھمان لحظه دست به دست شوند و به راه بيفتند 
  : تصميم در چشمانش مي لرزيد پرسيد 

  » چه وقت تو به من احوال مي دھي ؟ ! خوب رشيد « 
ھوش كن به . من مي روم . فردا بعد از پيشين تا . موضوع ھمين جا باشد . فردا ، اما تو ديگر مينديش « 

  ». ي یكسي يك حرف ھم چيزي درين باره نگو
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سليمان نمي توانست از رفيقش خواھش شب باش كند ، زيرا رشيد ھم مي دانست كه او خودش 
در آن خانه به سختي مي گنجيد و مامايش قدم او را بر ھستي و داراييش شوم مي پنداشت و شب و 

به دنيا آمدن سليمان ھمان بود و مرگ پدر و مادرش   «  : غصه مي خورد و مي گفت برباد شدن ازبيم روز 
  » ديگر از او چه خيري مي شود چشم داشت ؟ . ھمان 

ي در دنبال داشت ، كره خر خاكستري رشيد یبعد از خداحافظي گرم كه سكوت ژرف و انديشه زا
و چندين قدم نگاه ھاي آشفته و غم آگين سليمان را . تاد گوش ھاي نرم و پر مويش را جنبانده به راه اف

  . ھمراه برد 
  

 )7(   
. آفتاب روز چھار شنبه بر پيشاني تپه ھا بوسه مي داد و گرم گرم بر سراسر دشت دامن مي كشيد 

 اما قطار  زنان  از دھكده ھاي دور و نزديك به سوي گوري ؛ ھنوز روز با ھمه شور و حركتش بنا نشده بود
. ي سايه مي انداخت راه مي پيمودند یكه باgي تپه بلندي قرار داشت و باgي آن درخت پشه خانه تنھا

.  برادر كmنتر نيز با آيدن زيارت مي رفتند ، غوري ھاي حلوا و قتلمه را بر سرھاي شان گذاشته بودند زنانِ
  . ي از دنبال شان به شانه مي برد یيك بزغاله gغر را ھم چوپان بچه 

 زنان و گريه اطفال عقب مانده ، شور و ۀاله دور از مادر ، خنده و صحبت بلند بلند و روستاييانغبع بع بز
  .  خاموش دشت برپا كرده بود ۀھنگامه در يك گوش

 سراسيمه به اطرافش مي .آيدن يگانه كسي بود كه در آن ميان كمتر مي گفت و كمتر مي خنديد 
حس مي كرد مردي آنان را تعقيب ،زيرا او ھمين كه از خانه بر آمد . ند ديد و اندوھگين خاموش مي ما

به فكر آن كه شايد وھم يا تصوري باشد ، دم بر نياورد ، مگر باري ھم از عقب ديواري شكسته . مي كند 
نمي .دنبال آنان است به ديگر مطمئن شده بود كه راستي كسي . سايه اي نظرش را جلب كرده بود 

ي بگويد ، زيرا بي آن ھم چندان نام نيكي نداشت و اگر شايد كسي مي بود او را نيز ايورزن توانست چيز
به ھر حال خموشانه راه مي رفت و ھر آن به انتظار يك .  آيدن مي شمردند و بدنامش مي كردند ۀھا لوند

  . حمله ناگھاني و يك پيش آمد وخيم و وحشتناك بود 
 او خبر كرده اند و او ھم با خشمي جنون آميز قصد جانش گمان مي كرد سليمان را از عروسي

گاھي دلش مي شد كه ھمين حدسش به جا باشد و به زودي دھقان نيرومندي از يك . كرده است را
.  او را بشكافد ۀجويچه بجھد و چون شھبازي در جمع شان حمله ور شود و با كارد زنگ آلودي سين

  . اھاي زھرآگين كmنتر و سخنان نيش دارش را نشنود چشمانش جاودانه به ھم آيد و ديگر صد
مي خواست . ديگر به آن خانه زنده باز نگردد و آن حركات تحقير آميز و آن رنگ ھاي نفرت آور را نبيند 

ديگر به ياد نياورد ولو اگر گذشته ھايش صحنه ھاي جانبخش . ي به مشامش نرسد یكه ديگر اصm بو
كشد ، اما آن بم نگيرد ، نخورد ، نخوابد و تا ابد از ميان زندگان رختش را بيرون ديگر نينديشد تصمي. باشد 

شل . دقيقه ھا از پاي مانده بودند . تشويش و آن نگراني بازھم ادامه مي يافت و به پايان نمي رسيد 
  . شده بودند ، نمي رفتند ، نمي گذشتند ، و راه زيارت نيز دراز و درازتر مي شد 

  ي به نظر مي خورد ، مگر آيدن وجود یي مي آمد و نه سايه یآواز پااگر چه نه 
يك مرد را در آن حوالي به درستي احساس مي كرد و انديشه قدم ھاي گران جان او را با ھمه  وھم 

.  او يك زن بد نام بود  . بگويدچيزی ھيچ نمي توانست . انگيزي بر قلب درد اندودش بر مي داشت 
بود ، حتي اگر يك گنجشك نر باgي پلواني چرق چرق مي كرد و دمش را مي جنباند روزگارش بد گذشته 

  . ، ايورزن ھا به سوي او مي ديدند و طعنه آميز مي خنديدند 
  . خون سرخ بزغاله پھلوي گور كوچكي را رنگين ساخت و تف گرمي از آن بر خاست 

 پا و سر برھنه gغر و جسور ، تقسيم شد كمي حلوا و قتلمه باgي زنان خميده و پير فرتوت ، كودكان
آوازھاي خشك و لرزان به ھوا محو شد و چندين دست . بعض دوبار گرفت و به بعض يك بار ھم نرسيد . 

به تماشاي زنان زيارت وبدن ھاي لرزان كم زور دورتر رفتند . خالي به زير چادرھاي پينه، پينه بازگشت 
آويخته بودند و آواز خش خش لباس شان بگوش مردگان سرود ي كه به گردن یچي كه آواز روپيه ھا

ي تازه از قبر یآن زنان gغر و مريض ، آن كودكان استخواني خاك آلود ، گو. نشستند ، آسايش مي خواند 
مردگان چندين ساله بودند ، زيرا بيگانه وار مي ديدند ، به ھم پس پس مي كردند و . ھا برخاسته بودند 
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ي شد ، بايد خوش شوند و بخندند ، غمگين مي شدند ، خاموش مي ماندند و زماني گاھي كه تصور م
  . كه مي بايست آرام و خاموش باشند ،  مي خنديدند و جست و خيز مي زدند

حلوا و قتلمه را زود ، زود بلعيدند و دست ھاي شان را به دامن و گوشه ھاي چادري ھايشان پاك 
ي تا باgي یي از روپيه از شانه تاكمرش افتاده بود و دو چوتي موي خرماآيدن در حالي كه رشته ي. كردند 

سرينش مي رسيد ، آرام و خاموش باgي فرش سبزه كه بر ھمه تپه ھا و دشت ھا ھموار بود قدم 
ھايش را گذاشتن گرفت شكمش كمي بزرگ شده بود و رنگش با رنگ گل ھاي زرد خورديكه دانه دانه 

نگاھش مرموز بود و از رفتارش مي شد حدس زد . ديك مي كرد بي شباھت نبود مي كند و به بينيش نز
ي برود ، راھش را در ميان بلندي ھاي قبرھا پيچ و تاب خورده دنبال مي كرد یكه مي خواھد پنھاني جا

جنبش دست مردانه اي جلوترش خواند ؛ باز پيشتر رفت از ميان قبر فرو رفته كله رشيد نمودار . توقف كرد 
آيدن با بستن پلك ھايش وا نمود كرد » از آمدن سليمان كه خبر داري ؟ ! آيدن « : شده بود آھسته گفت 

  » ! ھان « 
   »  ستي ؟اديگر تو با كmنتر راضي ! مرا سليمان فرستاده ، بگو « 
  . با ياس سوزاني نظري به اطرافش انداخت » اگر نباشم چه ؟ « 
اين جمله را چنان با جنبش كله و تكان مخصوصي ادا كرد كه   » اگر نباشي از غم خmصت مي كنم« 

  » مگر كmنتر را مي كشي ؟ « :  پرسيد  . به مطلبش پي بردزودآيدن 
  » . فقط مردم را از شرش نجات مي دھم «  _
. اما خودش خوب مي دانست كه بيھوده ممانعت مي كند »  ! به لحاظ خدا . . . رشيد جان ! نه ! نه « _ 
تو با كmنتر در « : كوتاه ديگر به گوش ھاي آيدن فرو رفت ۀيك جمل. شيد گاھي از عزمش نمي گشت ر

 سينه گورھا را پريشان ۀچون غير شرفه پاي باد مmيم بھاري كه سبز» ھمان باg خانه مي خوابي ھان ؟ 
. بي تپه ناپديد گرديد  آوازي بر نخاست ، با قدم ھاي نرم و بي آواز خميده خميده ، در سراشي ،مي كرد

با آن كه ايورزن ھايش به كباب . آيدن مدتي نشست و دست ھاي عرق كرده و سردش را به ھم فشرد 
 ی  احساس مي كرد با نگاه ھا  خود سرگرم بودند و كسي متوجه او نشده بود ،حكردن و خنده و تفري

د كنايه است و حتمي معناي ديگري ھمه از موضوع آگاھند و ھرچه مي گوين. شان او را تھديد مي كنند
دلش به . باgي زيارت دعا خواند و پنھاني گريست . آن روز تا ديگر مرتب آب نوشيد و چلم كشيد . دارد 

  . تركيدن رسيده بود و ناچار به مادرخيرو كه يگانه ھمرازش بود قصه كرد 
 بيش از ديگران به آيدن دوست مادرخيرو دايه ميان سالي بود كه گاھگاھي در خانه كmنتر مي آمد و

آنقدر گرم و از دل سخن مي گفت . بود و با وي ساعت ھا مي نشست و ازين در و آن در صحبت مي كرد 
لبان پرده مانندش كه دورادور حفره . كه آيدن در افسانه ھاي كھنه او غرق مي شد و لذت مي برد 

ھف .  پرباد و پريشاني مي ساخت دھنش چين مي خورد و مي جنبيد ، ھنگام سخن گفتن موسيقي
و ھيچ حرفي از زير بيره ھاي سرخش جان به سmمت برده نمي . . . ھف مي كرد ، پف پف مي كرد 

  . توانست 
. نعيم كmنتر خmف عادت به خانه نيامد و پيغام فرستاد كه مي خواھد در سراچه بخوابد . شب شد 

تا صبح بيدار بمانند ، آيدن كه شنيد به نرمي لبش را گزيد و دستور داد كه . چھار نفر مزدورش را صدا كرد 
زن كه پير شد عقلش را از . . . رازش را از سينه اش كشيدند . مادرخيرو را فريب دادند « : با خود گفت 

ھك . در كام سكوت رسوا و سردي فرو رفت »! طفل مي شود ، كاش به او نگفته بودم . دست مي دھد 
  .د  فشرده ش قلبش.و پك ماند 

دو نفر از مزدور ھا ھمين كه از مھمان خانه بر آمدند سر راست سوي اتاقك سياه شان روان شدند 
از ماندگي و خستگي . آرام آرام گام مي نھادند ، در راه غم غم مي كردند . كه تا صبح آرام  بخوابند 

خدا . او نميرد ما بميريم .  است جان كmنتر جان است ، جان ما بادمجان « :مي گفتند . شكايت داشتند 
  » . . .  كند امشب اين باغچه را آتش بزنند 

مگر نمي شد به جاي ما سنگي ھست . خدا حكيم است . كدام پدر لعنت است كه از جايش مي جنبد 
نگ  آوازشان به ُب».از ما كه پوره نيست . صبح تا شام بيل زدن  و شام تا صبح يك چشم نخفتن . كند 

امفھومي بدل شد و رفته رفته با سياھي ھاي تنه شان كه چون دو سايه ، در آغوش تيرگي خورد نگ نُب
  .  باغچه نابود شد ۀدر دورترين گوش. شده مي رفت 
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قامتش . ريش كوسه و چشمان شاريده داشت . بابه درويش ناظر ، پير تقريبا شصت ساله يي بود 
يم مي نازيد  و زور پيران و ھمساgنش را زور ايمان مي به استخوان ھاي قد. كمي خميده و كوتاه بود 

  . دانست 
 صورتي مي آمدند ، ھرچه مي گفتند بات و بروت بود و عقيده داشت كه ۀھمه جوانان در نظرش بودن

اگر يك روز وي در خانه كmنتر نمي بود ، كmنتر و تمام ھستيش را آب مي برد ، يگان دھقان شاه زور 
ھر كاري را با جوش و خروش آغاز . نامش را از ھيچ بھتر مي گذاشت . را جلب مي كردپركاري كه نظرش 

  . مي كرد اما زود سرد مي شد 
به ضعف و ناتواني متھم ساخت ، . آن شب ، قاسم را كه جواني سرخه ، ميانه قد و كم گپ بود 

  » . م ي تا صبح پاسپاني مي كنیاگر مي خواھي برو بخواب ، خودم به تنھا« : گفت 
ياهللا ، « : قاسم با چشمان خون دمه كرده اش نگاھي به وي انداخت و بازويش را كشيده گفت 

اين مرد احمق ، اين كmنتر را . تا صبح بيدار مي مانيم ، مي دانم بيھوده است ! بھادر ، قھرمان روي زمين 
  ». له كنيم برويم ھر دو سگ را ھم ي. يقين دارم ھيچ واقع نمي شود . ترسانده اند 

دو سگ بزرگ و خونخوار _قاسم رفت ، قپmن و بويناق  . قدم زدن گرفت ھابابه درويش ميان درخت
كmنتر را كه ھر كدام به دو زنجير بسته بود ، رھا كرد و تفنگش را به شانه كرده بيخ ديوار باغچه خاموش و 

  . متفكر ، شروع كرد به رفت و آمد 
 محكم چوبش به درختي پاسخ ۀ را با ضربه یی ترين شرفکم درويش در نخستين دقايق شب ، بابه

گاھي با شنيدن . مي گفت و با زرنگي و دقت مخصوص به سوي سايه ھاي درخت ھا پيش مي رفت 
  . آواز پاي قاسم نيز سراسيمه مي شد و به پشت درختي كمين مي گرفت 

 ضخيم ۀشم قاسم ، عقب تنبابه درويش پنھان از چ. پاسي از شب گذشت و ھيچ واقع نشد 
كله اش آويزان شده بود و آواز جر و فاصله داري از سينه اش بر مي . درختي نشسته به خواب رفته بود 

ھر دو سگ بزرگ عف عف مي كردند و ديوار . قاسم رفته بود كه چلم بكشد و خوابش را بپراند . خاست 
  . به ديوار مي جھيدند 

با تmش . رده بود و با روياي شوم وحشتناكي دست و گريبان بود آيدن در ميان بستر گرمش عرق ك
آخريني از چنگال مرگ مي گريخت ، گونه ھايش مي لرزيد و آھسته و لرزان مي ناليد ، جويده ، جويده 

ي بي یلحظه ھا بيدار مي ماند و باز گو. چيزي مي گفت نفس ھاي خفه شده ضجه مانندي مي كشيد 
م ھا به تمام بدنش نرم ، نرم جريان مي كرد و پلك ھايش را به ھم مي دوخت حالي سنگيني از راه چش

  . خوابش مي برد . 
 . باغچه دويدندۀشب از نيمه گذشته بود كه ھر دو سگ با سر و صداي زيادي به سوي دور ترين نقط

چند . يامدند ناپديد شدند و باز ن. در ميان درختان انبوه آواز عف عف شان را تيرگي سھمگين شب بلعيد 
ين شدند و مردي كه دھن و بينيش را با شف  یقدم دورتر از باgي خانه ، رشيد و سليمان از ديوار پا

جنبش مرموزي تا پاي ديوار تنش را كشيد و آن جا دو سياھي . دستارش پيچيده بود ، باgي ديوار ماند 
از . تا ارسي باgخانه به پا ايستاد ھول انگيز و سراسيمه روي ھم شدند و ستون سياه درازي از زمين 

ي برديوار چسپيد ، پيچ و تابي خورد و درون یيني جا به جا نشست ونيم باgینيم پا. ميانه دو نيم شد 
 ميله ۀنور ضعيف چراغ دستي در ميان باgخانه رقصيد و آيدن سردي بي حال كنند. خانه سرازير شد 

  . تفنگچه  را بر شقيقه اش احساس كرد 
  » ! كmنتر كو ؟ نشان بده « _ 
  » . . .  براي خدا ! آه رشيد جان « _ 
  » ! زود بگو كجاست  .   حركت خود را ضايع خواھي ساخت کمترینبا « 

نظري به اطراف خانه انداخت و ھمين . جز نفس ھاي طوgني لرزان خفه چيزي به پاسخش نشنيد 
وي در حالي كه .  آواز بابه درويش باg شد  ،يدكه مي خواست از ارسي خم شده به سليمان چيزي بگو

ي كه از حلقش بر یچيغ ھاو از جايش نمي جنبيد با تتلكي و گنگي ، فريادھاي وحشتناكي مي كشيد 
قاسم از كفش كن اتاقش . مي آمد در سكوت اندوھگين شب جان مي گرفت و تا نقاط دور مي گريخت 

رشيد وسليمان و آن كس ديگر كه باgي ديوار .  رفت آواز سگ ھا نزديك شده مي. ي كرد یير ھواف
  .  مانند گنجشك ھا پريدند و ناپديد شدند ،نشسته بود 
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با سرھاي برھنه ، . نعيم كmنتر ، مزدورھايش ، برادرش ، زنان برادرش ھمه ميان باغچه ريختند
آيدن . ن گپ مي زدند  بلند بلند بي نوبت و پر ھيجا.موھاي جر و پريشان و كmه ھاي سفيد شب پوش 

سگ ھا عف . اطفال از ترس مي گريستند .  اما صدايش را نمي كشيد  ؛ھم به دھن ارسي آمده بود
چند نفر بودند ، چه ھيكل ھاي مھيبي : عف مي كردند و بابه درويش ته و باg مي رفت مي گفت 

راش و نا تراشش كه خود آن چطور مسلح بودند و او چه حمله يي كرده و چسان با آن چوب ناخ. داشتند 
آيدن آن ھمه gف ھا و دروغ ھا را مي شنيد و خموشانه . را تياق مي گفت به شانه يكي كوفته است 

 gفوك كه گمان مي كرد از آن بروت ھاي دم موشي ماش و برنج ۀمي نگريست و بر جرت و فرت آن كوس
 را سيخ مي كرد و قغ قغ كنان كته آويزانش ھم خون مي چكد مانند چوچه خروسي رگ ھاي گردن خود

و در دلش مي گفت گاھي .  خنده اش مي گرفت ،مي گفت و نمك حmلي خود را نشان مي داد 
ي به بار یشايد اگر مادرخيرو مي دانست كه اين چنين رسوا.  مي آورد رسادگي و راستي ھم درد سر با

  . حتمي اين راز را فاش نمي ساخت ، مي آيد 
ھمسايه ھا . كسي يك چشم نخوابيد و با طلوع سپيده ھمه گرد آمدند . صبح شد آن شب ھمچنان 

اگر به عmقه دار اطmع مي دادند ، او ھم كاري نمي كرد جز آن كه . جمع شدند و با ھم مذاكره كردند 
چند نفر دھقان نيرومندشان را مي برد زير چوب مي انداخت ، بندي مي كرد و چند ماه خورد و بزرگ ده 

  مي رفتند ، تحقيق مي دادند و آخر سخن به ارباب واگذاشه مي شد و خودشان بين خود به اصطmح 
  . فيصله مي كردند » ولسي « 

  . اندام ھاي بي موازنه زنان و مردان خواب آلود با تشويش ھاي شان در ھم مي آميخت 
نه : آورد با آواز خشكي گفت نعيم كmنتر چون ماديان گرسنه گردنش را دراز كرد ، سينه اش را پيش 

بودن اين فاحشه در اين . دزد بودند و نه به قصد كشتن كسي آمده بودند ، فقط با آيدن رابطه داشتند 
از جانب من ، يك ، دو ، سه ، . ھر سو كه مي رود خدا يارش . خانه نحس است ، بدبختي مي آورد 

  !طmق است 
 ۀ به خود گرفته بود و در حالي كه باgي صفه یی نامردانۀقيافآغاز روز ، كmنتر کمرنگ  در زير آفتاب 

  .   زنان گوش ھاي پكه مانندش را پر كرد گریه وناله و افسوسھایميان باغچه مي خواست بنشيند آواز 
چند بار دستش به .  كه بيفتد نبوددو سه بار تف كرد ، اما ھيچ لعابي در دھنش . رنگش پريده بود 

نه گرمي ،  . می لغزیدنگاھش بر صورت ديگران . و دوباره باgي زانويش قرار گرفت سوي پيشانيش رفت 
 مادر ۀآواز گري.  درختي را برشانه اش مي جنباند ۀ شاخۀباد نرمي ساي. ي در آن بود ینه نفوذ و نه معنا

 در كنار  سفيدتۀي كه چون فيیآيدن از درز تخته ھاي ارسي باgي خانه به بيرون مي ريخت و در كوچه 
  . يگان رھرو پيشاني ترش برھنه پا را دقيقه ھا از رفتار باز مي داشت . باغچه پيچ و تاب خورده بود 

  
 )8(   

 آن را گل آلود ساخته بود نور خفيفي مي آمد و در نيمه روز ، ۀاز كلكين كوچكي كه آب باران آئين
ه بودند ، نور ضعيفي مي پاشيد و چھره ي كه چپه گذاشتیشمع سرخ رنگي در آن تاريكي از باgي تغاره 

  . ھاي رشيد و سليمان را روشن مي كرد 
آن .  باشد ھم نامي از من و تو برده نمي تواند شدهخبر ازقصد ما  نعيم گرسليمان ، ا« : رشيد گفت 

  ». شب ترا براي ھمين بردم كه خودت شاھد مرگ رقيبت باشي 
راستي به حق آيدن « سليمان گفت . لش را يخ ساخت دبا طmق دادن مگر بازھم كارش را كرد و 

ھمه آوازه ھا و ھمه . درست است ولي ما و تو جبران مي كنيم « : رشيد گفت » . بيچاره ستم كرد 
ي یالبته ، من حاضرم ، با ھمان عmقه « : و به جواب خود شنيد » . كنايه و طعن را خاموش مي سازيم 

. صاحب زندگي مي شوي ، آرام مي شوي . ھنوز ھم دير نيست « : اد و دوباره ادامه د» . كه داشتم 
سليمان كمي » . اگر مردم خبر ندارند ، من وتو كه به پاكي اين سياه سر بي پناه سوگند ياد مي كنيم 

 با ولع زيادي شش ھايش را از ھوا . چاھي سرش را بر آورد بني از یبه فكر فرو رفت و گو.  مكث كرد 
  . ز رشيد او را باز مجبور ساخت كه ھيچ نگويد و گوش بدھد آوا. پركرد 
است ، كفايت مي كند ک ھمين كه آيدن بي گناه و پا . با خود فيصله كن . سليمان ، دو دل مباش « 

 . «  
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» ! بيا مادر « : و بلندتر صدا كرد » مادرم « : رشيد آھسته گفت . دو ضربه خفيفي به در نواخته شد 
 « :گفت ، پله در پس رفت و مادرش باgي آستانه ظاھر شد و نور زيادي ميان خانه دويد در حالي كه يك 

   ». ھمان برادر حنيف بقال را ھم با خود آورده است –حاجي صمد و حاجي امان . آخن آمده 
« : كه دلش از خوشي جوش مي زد ، دستش را به گردن سليمان گذاشته گفت  رشيد در حالي

 و حاجي امان ديگر ، سليمان داماد و آيدن عروس ، ما خودمان ھم شاه خيلي و حاجي صمد يك شاھد
رنگ  سليمان  . تبسم کردمادر رشيد   .  مثلی که خواست خدا ھمين است ھم عروس خيلي ، يا هللا 

  . سرخ  شد  و از  جايش برخاست 
ا .ان آويزان شد غروب ھنگام ، در دھن در مسجد دھكده دست ھاي گل پر بچه ھا به پھلوھاي ش

چند دقيقه پيكر لرزان شان با شكم ھاي بزرگ و ناف ھاي بر آمده به سوي حوض آب گنديده پر از كرم و 
 سليمان و آيدن ، کهحيران ، حيران ، ديدند . بقه نزديك نشد و كومه ھايشان از آب حوض پر نشد و نپنديد 

 ھمه بقچه بزرگي را بر فرقش گذاشته راه مي مادر آيدن پيش از. باgي خر خاكستري رشيد سوار بودند 
 سرور بي فروغي تصوير آينده آن عروس و داماد را .چھار پنج نفر ديگر ھم به دنبال شان روان بودند . رفت 

  .  به سوي باغ رشيد مي رفتند آنان . در ميان مه و غبار تيره در مخيله شان رسم مي كرد 
كه تابستان ھا خودش مي نشست و زمستان ھا دروازه و آن جا رشيد دوخانه كوچك كلوخي داشت 

سليمان و آيدن .  مادر آيدن را ھم كmنتر فروخته بود ۀچون خان. ارسي آنرا كنده با خود به ده مي آورد 
اما رشيد غم شان را خورده بود و پيش از نكاح ، آن دو خانه را جاروب و پاك كرده . سرپناھي نداشتند 

   .آماده ساخته بود 
در تمام باغ ھاي آن جا جز ، تا وقت گرما و پخته شدن انگور . زندگي در آنجا كسل و بي جان بود 

يگان باغبان پير چروكيده مردني جنبنده اي به نظر نمي خورد ، كه بعد از روزھا دو تاي شان با ھم رو به 
ه و كله ھاي استخواني با شانه ھاي برآمد، رو مي شدند و زير سايه ديواري چند دقيقه مي نشستند 

 كوتاھي كه به سرفه يا لرزش آوازي ۀ چند جملنمی دیدند ، باآويزان در حالي كه به صورت يكديگر ھم 
يكي به ديگري يك دھن نصوار مي داد و دوباره در ميان شاخه ھاي . درد دل مي كردند ، مي انجاميد 

  .  تن شان را مي كشيدند  وعريان بي برگ مي خزيدند
آيدن تا شام از ميان جويه ھاي تاك .  به سردي مي رفت و بادھا نيز با غريو و ھياھو مي وزيدند روزھا

چوب جمع مي كرد ، سليمان مي رفت به باغ ھاي مردم پخسه مي زد ، ديوار آباد مي كرد وخشت مي 
  . در خود باغ رشيد بيل مي زد . انداخت 

لبان سليمان مانند gشتك . شالكي مي نشستند شام با مادر آيدن ، ھر سه شان دور دستر خوان 
  .سياھي كش مي شدو توته ھاي نان جوين قاق را فرو ميبرد

ي كه دو نفر به سختي بر آن مي توانستند خفت ، ھموار كرده یكھنه پارۀ  خانه  نمد ۀدر يك گوش
چراغ تيلي كوچكي . ي پيچيده گذاشته بودند ی سر آن دو تا لحاف ژنده ميان گليمچه gبودند و به با

از زندگي خود . درحفره ديوار ، ھر شب دود مي كرد و نور سرخ رنگ لرزاني به دورا دور خود مي پراكند 
يگان قطره . راضي بودند و ھر شام بعد از نان آيدن يخنش را مي گرفت و به سقف خانه خيره مي شد 

ي شيري و گرم او دور نمي كرد و آرام اشك بر رويش مي غلتيد و سليمان نگاه مھرآميزش را از زير گلو
  .آرام مي خنديد 

دستار سياھش . پاچه ھاي شلوار جيمي وكبود رنگ رشيد برزده بود . يك روز رشيد و مادرش آمدند 
يخن گوپيچه اش چاك بود و . بي توجه و دقت دور سرش حلقه شده بود . بزرگ و به اسلوب كاكه ھا 

  .ود جيلكش را ھم  بر شانه  انداخته ب
. كمي خميده راه مي رفت . ي ھا به سر داشت یمادرش چادري ساني سفيد ھمانند ديگر روستا

رشيد ، اوش اوش گفته با ريسماني كه گاه سواري ، ركاب ساخته بود ، پاي خر خاكستريش را به تنه 
  .درخت توت محكم بست 

را ھم صدا كردند و ھر سه ميان آيدن .  باغ رفتند ۀ آن روز سليمان و رشيد ، قدم زنان در يك گوش
سليمان ، حاg به بھترين صورت مي توانيم انتقام خود را از كmنتر « : رشيد گفت .  تاك نشستند ۀجوي

كلوخي را كه بين دو انگشت . با شنيدن سخن رشيد ، سليمان چند بار پلكھايش را حركت داد » . بگيريم 
آيدن با شكم بزرگ و . ي برگ ھاي زرد تاك ريخت كلفت و چركينش داشت فشرد و خاك خشكي به رو
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رشيد بچه «  : سليمان گفت . پيش آمده و رنگ پريده اش تبسمي كرد و نگاھي به سليمان انداخت 
آدم . مادرخيرو يگانه دوست من است « :  آيدن گفت »  . آيدن به دنيا بيايد ، باز كاري خواھيم كرد 

« : رشيد جنبيد ، به ابروانش گره انداخت و گفت » . م خواھد داد او براي من خدمتي انجا. مھربانيست 
مادر خوانده من . كمي ساده است « : گفت . آيدن فورا جلو سخنش را گرفت » ھمان دايه ؟ ! مادرخيرو 

رشيد با ھر جمله آيدن بيشتر » . چاره كmنتر را ھم او مي كند . دست سبك دارد .  خوبيست ۀداي. است 
  .  شد و سرش را بر تنه اش مي آويخت و نگاھش را ميان خاك فرو مي برد فشرده مي 

ھوش . گمان نمي كنم كه ھنوز ھم مردم دلسوز و مھربان پيدا شوند . اين زن خوش من نمي آيد « _
سليمان چون شاھين به دام افتاده يي سراسيمه به .  اعتماد نداشته باشي و ناکس كن به ھر كس 

چيزي به يادش مي آمد ، خود را جمع و جور مي كرد و با وقار مخصوصي .  مي ديد چشمان آيدن و رشيد
ي غير یبه كبودي دامنه ھاي آسمان خيره مي شد و گاھي كه آيدن در باره مادرخيرو گپ مي زد ، گو

  . يد مي كرد ینرم ، نرم كله اش مي جنبيد و تا. ارادي بود 
را ھم با خود بردند و آنچه در بھار از او ماند چند  روزھاي سرد زمستان ، گوشت و نيروي آيدن 

در . سليمان ھم روز به روز gغر و عليل تر مي شد . استخوان نحيف و يك شكم بزرگ حيرت انگيز بود 
  .  بھار نتوانست دھقان كسي شود 

تا . رفت به پاس كمكي كه رشيد به وي كرده بود ، كندن جويه ھاي تاك و تمام كار باغ او را به عھده گ
شام ھا ميان باغ بيل مي زد و آيدن ھم در بردن زنبيل ھاي پر خاك با سليمان ياري مي كرد و شب ھا تا 

در آن روزھا كه اكثر . ي پلك ھايش به ھم نمي آمد یسپيده از درد كمر مي ناليد ، مي گريست و دقيقه 
 باgي يكي از زمينداران آن گرسنگي مي كشيدند ، يگانه اميدشان چند سير گندمي بود كه سليمان

در جوزا ھنگام درو گندم مي بايست برود . يز چند جريب زمين او را قلبه كرده بود یدر پا. دھكده داشت 
اما ميانه ھاي بھار حوصله اش سر رفت و با زنش شبانه قرار گذاشت كه فردا برود و از ؛ حقش را بگيرد

  .  بگيرد و بيايد حقش چيزي كمتر ، ھر چه ميسرش شد گندم يا جو
سحرگاھان كه ھنوز ھوا تاريك بود ، سليمان نيم ناني به كمرش بست و پاي برھنه ،  در حالي كه ، 

دشت . ي را بردوش انداخته بود ، روان شد یريسمان كوتاھي به كمرش بسته  بود  و خورجين  كھنه 
ن ابر آلود و تيره بھاري چشم ھاي پرعلف و گندم رسيده را زير پا مي گذاشت و به كرانه ھاي آسما

گاھي كه ابر ھا چون شترھاي گل آلود مست مي غريدند و بر دوش ھم سوار مي شدند و . دوخته بود 
باد سردي بر روي علف ھا و گندم ھا ، دست سنگين  خود را مي كشيد  به فكر يك باران توفاني شديد 

  . مي افتاد و چين خفيفي برپيشانيش پيدا مي شد 
ي در لجن ھاي مجھول یسپيده عريان تر مي شد و شب چون عفريت سير كرده  و بي اشتھاچھره  

. فرو مي رفت ، يا چون سراپرده سياھي به سوي دنيا ھاي ناپيدا و كھكشان ھاي دور كشيده مي شد 
ھمين كه ابرھا زردي . كم كم آواز يگان خروس از خانه ھاي دھاتيان برخاست و سگ ھا به خواب رفتند 

. رفت ، سليمان باgي پلواني نشست و نانش را از كمر گرفته لقمه لقمه بلعيد و به راھش ادامه داد گ
در . به زمين ھاي نعيم كmنتر نزديك شده مي رفت . مدتي ديگر راه پيمود . ھنوز راه زيادي مانده بود 

ر نفر به نظر مي خوردند ، ي از زمين كmنتر كه راه سليمان نيز از باgي آن مي گذشت ، سه چھایگوشه 
انگشتانش از سوراخ آستر . چند اسپ ھم دورتر مي چريد سليمان به جيب ھايش دست زد ، پاليد 

جيبش بر آمد ، يك چاقو ، حتي يك ميخ نيافت لبش را به سختي گزيد و در ميان سينه اش جنبش سرد و 
ي جل نمدين اسپ بدن كم جنبا باg. نفس عميقي كشيد و ھمچنان پيشتر رفت . سريعي احساس كرد 

ي كه براي یو از راديو ترانزيستوري كه پيش رويش گذاشته بود ، آوازھا. و خواب آلود كmنتر لميده بود 
بابه درويش ناظر ھم پيش رويش زانو زده بود و به يك طرف دو نفر . سليمان نامفھوم بود، بر مي خاست 

مان كmنتر داس بزرگي را كه در دستش بود برداشته صدا مزدورش قطعه بازي مي كردند ، با ديدن سلي
    »! نمان « : كرد 

رنگ اين است اين بسته غلط است و . رنگ تپان است . ھنوز آن دو نفر مزدور غال مغال داشتند 
  . . . بيا پاسور . . . بيا پاسور . . . كو نداري  . . . ماتكه 

 سليمان را ھمين كه دستش ۀي كھنیپيراھن حلوابابه درويش به يك جھش خود را رساند و يخن 
. مشت سليمان پس رفت لب و دھن و پيراھن بابه درويش را سرخ ساخت  . پاره کردرسيد ، تا دامن 
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 به دنبال .صدای پاھا نزدیک شد . سرش خم شد دستش به سوي اgشه اش رفت ، خم شد ، خم شد 
  .  محكمي ھم به كله اش خورد سوتۀ به زودي فحش تلخي نوك داس برشانه چپ سليمان فرو رفت  و

 آواز خفيف تاخت اسپ ھا را كه فرار مي كردند و دور مي شدند . کردزد و خورد چند دقيقه دوام 
  . جز پيكر بي ھوش خون آلودي در آن گوشه دشت چيزي نماند . گوش ھاي سليمان فرو كشيد 

  و بي جنبش سليمان را به دوش كشيده ی زخمنيمه ھاي روز بود كه دو نفر دھقان ناشناس پيكر 
 مادرش . فرياد جگر خراش كشيد وآيدن با ديدن او به موھايش چنگ زد . آوردند و در وسط خانه خواباندند 

 ھق ھق مي كرد و دست ھاي استخوانيش را به صورتش مي ،مي لرزيد ، چشمانش را پت مي كرد 
ھيچ مرد افسوس گويان ، ميان .  شور و فرياد را نپرسيد ھيچ زن  باgي ديوار باg نشد وعلت آن. كوفت

باغي كه در سراسر آن پشه يي پر نمي زد ، قدم نگذاشت و ھيچ كودك از اين آشفتگي و گريه و زاري 
فقط در يك چھار ديوار كوچك و دود آلود ، سليمان بي . نترسيد و عقب در ، يا پشت تنه درخت پنھان نشد 

مادرش از پاره گي ھاي لحاف ، پنيه مي كشيد آن . ن مي گريست و چيغ مي كشيد آيد. حال افتاده بود 
 و نيم سوخته آن را باgي زخم ھاي سليمان كه چون كنده چوبي در وسط خانه افتاده بود اندرا مي سوخت

  . و ھنوز از چند جاي بدنش خون سياه رنگي جريان داشت مي گذاشت 
  

 )9(    
ديگر از كشمكش شبانه شان ، آتش در دامن . سيه مست بھار گره شد عربده ھا در سينه ابرھاي 

يد و در نيمه ھاي روز پرستو ھا باgي یخوشه ھاي گندم به زردي مي گرا. آسمان شعله ور نمي شد 
  . ديوار ھاي باغ ھا ، قطار مي نشستند و ھل ھل نفس مي زدند 

شكمش آنقدر بزرگ شده بود . نمي توانست آيدن روزھا تا شام استفراغ مي كرد و يك قدم راه رفته 
شب ھا . ھمان مادرخيرو ، شب  و روز پرستاري مي كرد . كه ھر كدام مي گفتند حملش دوگانه است 

تازه روي زخم ھاي سليمان را ارچق . روزھا برايش ھوسانه مي پخت . دركنارش مي خفت كه نترسد
  . وانست آھسته آھسته ميان باغ قدم بزند گرفته بود و به كمك چوبي كه زير بغل مي گرفت مي ت

ين بدن آيدن پيچيد و نرم یپاسي از يك شب تاريك و ھول انگيز گذشته بود كه درد شديدي در نيمه پا
ناله و ضجه آيدن تا سپيده دم در ميان . نرم سراپايش را فرا گرفت و لحظه به لحظه شديدتر شده رفت 

مادرخيرو مانند دايه كار كشته آستين ھا را . دعا مي خواند  زير لبمادر رشيد . اطاق كوچك شان باg بود 
  . بر زده بود ، آب را گرم و سرد مي كرد و بعضي چيزھا مي خواند و به روي آيدن چف و پف مي كرد 

آيدن با نيم بدن برھنه باgي دوپا نشسته فرياد مي زد و گاھگاه بي حال مي شد و سرش را روي 
رنگش پريده بود و دندان ھايش با آواز قريچ قريچ جگر خراشي روي ھم . شت سينه مادرش مي گذا

ي يك یيده مي شد ، تا آن كه دم صبح آواز نوزادي برخاست و نالش آيدن خاموش گرديد و خوناب بدبویسا
  . تغاره گلي را پر كرده و نيم خانه را ھم تر ساخت 

باز اگر دختر مي بود ، ! فرزند آدم بدين خوردي  .براي خدا يك كف دست « : آواز مادرخيرو شنيده شد 
كودكش را ھم با چند تكه پاره پوشانده . آيدن را ميان لحاف كھنه پيچيده روي نمد خواباندند » .پm پسش 

دقيقه ھا بعد ، آيدن بخواب عميقي فرو رفت ، مادرخيرو  باgي سرش نشسته   . در كنارش گذاشتند 
  . روزدیگر ھم به نيمه رسيده بود . گذشته بود شب پایان نيافتنی ،  .بود

ي كه چند یتابش آفتاب ھمه چيز را گيچ و تنبل مي ساخت و زير سايه درخت توت باgي گليمچه 
مادر آيدن و مادر رشيد زير چادر ھاي سفيد شان خود را پيچيده چون دو سنگ ، جاي آن سوخته بود 

  . پشت به خواب سنگيني فرو رفته بودند 
  » حال آيدن چطور است ؟ ! مادرخيرو « : مان با رنگ پريده سرش را از ارسي داخل كرده پرسيد سلي

خون . يدنش نيست یشايد خدا بر بيچارگي شما رحم كند و او را بگذارد زنده بماند ورنه اميد پا« _
 شد ، سپس سليمان با نگاه نافذ و سوز اندودي به پيكر خاموش آيدن خيره» . زيادي ضايع كرده است 

 آه سردي درگلويش لرزيد و بي تابانه به سوي جويه ھاي تاك رفت و .چشمانش را به آسمان دوخت 
بعد از چند دقيقه آيدن چشمانش را گشود و فورا مادرخيرو از گوشه چادرش ماده . خودش را پنھان كرد 

قورت ! قورت كن « :  گفت نصواري رنگي به اندازه يك بادام باز كرده روي لبان خشكيده و سردش گذاشت
چشمان كنجكاو و سراسيمه . آيدن آن را به سختي فرو برد » دخترم كامm راحت مي شوي ! كن 
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مادرخيرو پندك كاgيش را برداشت . آيدن آھسته آھسته دو باره به خواب رفت . مادرخيرو به او دوخته بود 
آن نھفته بود با چشمان بسته آيدن و روي ي حسرت و سوز فراواني در یو از دھن در نگاه گرمي كه گو

ھمين كه قدم بيرون نھاد سليمان را سر راھش ديده با گلوي . بي مژگان و ابروي كودكش انداخت 
مي خواھم باري از اطفالم خبر . آيدن به خواب رفته است  « : خشكيده و نفس ھاي كوتاه به وي گفت 

ش شد و تا چندين قدم آواز غور و ياس آگين او را مي  سليمان رفيق راھۀنانیدعاھاي روستا» .بگيرم 
  . شنيد كه به بارگاه  پروردگارش نيايش مي كرد و نذر به گردن مي گرفت

با . گرماي روزھا رنگ گياه ھا را سياه تر ساخته بود و ھمه علف و بوته افسرده به نظر مي خورد      
آن روز آسمان نيمه .  زير درختان ھموار شده بود باران ھاي بھار و مرور ھفته ھا فرشي از برگ شكوفه

آفتاب باgي سر مادرخيرو قرار داشت و او در حالي كه پندك كاgيش را بر سرش گذاشته بود . صاف بود 
غباري از غم بر دلش نشسته بود و براي آن كه خودش را مطمئن بسازد گوشه . تيز تيز ، گام مي نھاد 

نظري ھم به عقبش انداخت و . دقت لمس كرد ھيچ گرھي وجود نداشت چادرش را ميان انگشتانش به 
گوئي ، عmمه ئي بر پيشانيش گذاشته بودند كه ھمه اسرار او را فاش مي . دوباره به راھش ادامه داد 

. آن نقش را ھمه ديده بودند ، ھمه گياه ھا ، آفتاب ، برگ ھاي شكوفه كه بر زمين ريخته بود . ساخت 
ي پيش آورد تا سر چشمانش و راھش را از باgي برگ ھاي شكوفه به سوي پلوان خشك و چادرش را كم

سراسيمه به عقب نگريست ، . باز ھم تصور مي كرد انبوھي مردم دنبالش مي دوند . بي علف كج كرد 
  . كسي را نيافت 

به خانه نعيم نزديك ھاي غروب ، عرق كرده و مانده ، آن چنانكه پاھايش سنگين و كرخت شده بود ، 
پند كش را كنار در گذاشت و خودش ھم . كmنتر رسيد  و سر راست به سوي اتاق مخصوص كmنتر رفت 

  . آن نشست ی پھلو 
 و شب پوش شيدندكmنتر آھسته روي جايش جنبيد ، سيم ھاي چپر كت ضجه جگر خراشي ك

  . سفيد كmنتر نمودار شد 
   »؟ چه آورده اي ! مادرخيرو « _

« .  گريه گلويش را مي گرفت  »خواه بد ، خواه خوب . ھر چه رضاي او بوده . است خدا شد خو« _ 
  »   به وعده وفا كن ،بده حاg ، نامردي مكن 

به تفصيل «  چشمانش را ماليد  »به گمانم گپ تمام شده « : كmنتر باgي بسترش نشست و گفت 
  » نزد من مھم نيست ، آرزويم مھم است پول . قصه كن ، خواه، مخواه به وعده وفا مي كنم 

  چه . . . ھمين كه امشب شب زايمانش بود . . . چه بگويم . . . نمي توانم « _
  » . . . آه . چه بگويم . . ھمه ترياك را به حلقش گذاشتم . ھمه ترياك را به حلقش گذاشتم . . . بگويم 

« : غم غم كنان گفت .  ده بود  سكوت كرد ، چشمانش از خواب زياد تنگ شه ییكmنتر لحظ
چوچه ھايت را گذاشتي و به دستور . درست دو ماه تمام . مي دانم . خيلي زحمت كشيدي ! مادرخيرو 

من . . . خيلي ناچيز . اين پول ناچيز است . . . يقين دارم ھيچ گماني باgيت نمي كنند . من رفتار كردي 
  » . . . ديگر بخشش ھا . . . تحفه ھا ديگر . با تو تا زنده استم كمك خواھم كرد 

چند نوت صد افغاني از جيب واسكتش كشيده به دست مادرخيرو داد و در حالي كه ناراحتي عجيبي 
. بعد از اين ھرچه كرده اي فراموش كن « : او را فرا گرفته بود و گلويش ھر آن خشك مي شد  گفت 

تمام اين دو .  خانه آيدن بايد بزني كه رفتن آخرين است اگر چه يك بار باز ھم سري به. قطعا از يادت ببر 
 رازجز من و تو  احدي از اين . ماھي را كه براي من كار كرده اي فراموش كن خاطر جمع و آسوده باش 

  » . آگاھي ندارد و نخواھد يافت 
  «: فت  چادر چشمانش اشك پر شد و بريده بريده گۀدست ھاي مادرخيرو لرزيدن گرفت و در زير ساي

چطور خدا نمي داند ؟ گناه من ! چه بدبختي . . . اي خدا ! . . . اي خدا . . . خدا كه . . . خدا كه 
  » ! . . .آخرت . . . آه . . . در آخرت . . . در آن دنيا . . . بخشودني نيست 

ر مانند گربه يي كه شعله ھاي آتش به سويش حمله و. كmنتر سراسيمه به سوي او چشم دوخت 
  . دھنش خشك شد . كمي خود را جمع كرد . چشمان سرمه اندودش برق زد . شود 

  » . . . ھيچ گناه . . . ھيچ گناه « 
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من چه گناه بزرگي . آيدن مرا مادر خوانده بود  «  :آواز گريه مادرخيرو باgتر شد و ھق ھق كنان گفت 
. . اي خدا . . . يك دختر به سويم تبسم كرد وقتي كه ترياك را روي لبانش گذاشتم ، به مھرباني .  كردم 

. . روح مادرم . مرا نمي پرورد . . . ھرگز مرا شير نمي داد . اگر مادرم مي دانست كه من آدم مي كشم 
. . . از خاطر چوچه ھا. . . از خاطر فرزندانم . . . اوgد  بmي جان . اي واي . . . مداجدا. . . روح پدرم . 

mاز خاطر يك لب نان آدم كشتم . . .  خوارچوچه سگ ھاي ب .  
  » . . . نمي بخشد . . .  خدا نمي بخشد 

»  اين چه حرف ھاي بي معنيست ؟ . . . مادرخيرو ديوانه شده اي ؟ « :  كmنتر با دستپاچگي گفت 
» ! اين صد ديگر ، بگير . . . پول كم است ؟ « : گفت . ي دود سياھي زير ابروانش مي چرخيد یگو

ي كه آيدن سرش را باgي یلبخند آيدن ، دعاھاي سليمان و آن روزھا. مادرخيرو سخنان او را نمي شنيد 
ھمه آن روز ھا از . مادرخيرو را مادر مي گفت و او ھم آيدن را دخترم مي گفت . زانوي او مي گذاشت 

تش مي پيش چشمش دامن كشان مي گذشتند و نرم نرم در اندوه سوزان سينه اش چون قوغ آ
  .نشستند 

لرزش . ي به سيم ھاي برق دست زد یگو. موھاي نرم و خشك آيدن را پنجه ھايش لمس كردند 
ناگاه . منفوري از نوك پنجه ميان رگ ھايش فرو رفت و تا قلبش دويد ، مور مور كرد و تمام بدنش را لرزاند 

  . پول دست داشته اش را با فرياد دلخراشي پيش پاي كmنتر انداخت 
آي ارواح . . .  ھم در اين دنيا ھم در آخرت . . . تباه مي كند . . .  مرا  مي سوزاند نۀ اين پول خا« 
 شد  و با خفه میآوازش . . . اشك ھايش مانند باران مي باريد . . .  چيغ زد » ! . خدايا . . . بزرگان 

. د به پندكش چنگ مي زد ين مي شد بر تنه اش آويزان مي شیسرش پا. لرزش گلويش ، مي  لرزيد 
  . گوشه چادرش را زير دندان مي فشرد 

زبانش ، دست و پايش ، تمام . كmنتر با رنگ پريده و چشمان ميخ شده و بي حركت او را مي ديد 
مادرخيرو . عرق سردي روي پيشانيش جريان كرد  . ندي به زنجير كشيده شده بودیسلول ھاي بدنش گو

. گيسوان خاكستري اش از دو پھلوي صورتش آويزان شد . خته ندامت ايستاد چون ھيكل تراشيده و پردا
چين ھاي پيشاني و گوشه ھاي دھنش عميق تر شد و در حالي كه پندكش را زير بغل گرفته بود با 

آنجا با قاسم ، مزدور كmنتر ، رو . چشماني اشك ريز در را به عقبش بست و خود را به كفش كن انداخت 
گونه ھايش . به نظر مي آمد كه تازه از حمام بر آمده است .  ھمچنان گريان از كنارش گذشت به رو شد و

آماس كرده و سرخ بود ، عرق زيادي ميان چين ھاي پيشانيش مي لوليد وھنگام رفتار پاھايش بسختي 
قاسم با چشمان خون دمه كرده و سرخش مدتي او را نگريست و سرش را آھسته . برزمين مي خورد 

  .  جنباند 
   

 )10(   
چند نفر باغبان مزدور كه از پاچه ھاي برزده ، سر و روي خاك آلود و لبان خشكيده شان پيدا بود كه 

  . كارھاي زور طلب و شاق شان را گذاشته آمده اند ، مغموم و خاموش كنار ديوار كوچه نشسته بودند 
از شاخه بزرگي كه به بيرون باغ . داشت آسمان ھيچ ابر و غباري ن. آفتاب ھنوز خوب گرم نشده بود 

آواز گريه دو سه زن از ميان باغ شنيده مي . يگان توت ، باgي خاك نرم كوچه مي افتاد . سر كشيده بود 
شد و آن ھم گاھي با غچ غچ ساچ ھاي باgي درخت توت ، چنان مي آميخت كه از بيرون به درستي 

  . شنيده نمي شد 
سوزني « تابوتي را كه باgي آن » . جنازه را كشيدند « : گفتند . ديوار افتاد جنبشي ميان مردان كنار 

چھار .  رنگ رو رفته و شاريده يي را كه معلوم مي شد از قناويز پسته يي ساخته شده ، انداخته بودند  »
 در سليمان. نفر كه مانند مرده ھا بي گوشت خشك و خاك آلود بودند ، به دوش كشيده بيرون آوردند 

رشيد ھم در كنارش راه . حالي كه با شف دستارش اشك ھايش را پاك مي كرد از دنبال شان مي آمد 
  .  مي كرد ھمراھیبرادر رشيد نيز با باgپوش سياه درازش جنازه را . مي رفت 

مانند خيمه چركيني كه . باد ، ميان چادرش خانه كرده بود . زني با چادري سفيد شتابان مي آمد 
از باgي پلوان ھا و .  آن را برداشته باشد ، مي پيچيد به زمين ھموار مي شد ، برداشته مي شد توفان
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دو .  خوب نزديك شد .جويھا به سرعت مي گذشت و ھردم شكلي ديگر مي گرفت و نزديك مي شد 
  »  . ..خودم او را كشته ام . . . من او را كشته ام « :  دسته به سينه اش مي كوفت و فرياد مي زد 

تابوت را آھسته گذاشتند و در حالي كه با نگاه ھاي حيرت آميز به سوي يك ديگر ديدند به جاي شان 
چنان با تmش و ھول . چيزي گفت ، مادرخيرو در ميان گريه و سرفه ، نيم و نيم كله . بي حركت ايستادند 

جنبيد و جنبيد و مادرخيرو . پاره سازد كه مبادا در سينه اش بتركد و او را پاره ، را پرتاب مي كرد پھایشگ
  . خود را ميان باغ برد 

  . gحول گويان تابوت را برداشتند و بردند سوي گورستان . . . gحول 
سليمان ديگر نمي گريست و ھنگام رفتار ، نگاھش چنان روي علف ھا ، تپه ھا و سنگ ھا جا به جا 

 درنده و جسوري گاه گاه نظري به پھلوي راستش ، به ي مي بريد يا فرو مي رفت و با وقاریگو، مي شد 
. برادر رشيد ، يخن باgپوش پشميش را باg كرده بود . مي انداخت ، رشيد كه خاموش و متفكر بود 

لوش ھايش کشمال تنبانش را مي رقصاند ، كmه پوست موي رفته نصواري رنگي به سر داشت و باgي 
بعد از چندين قدم نظري به سايه اش مي انداخت . آلش نشود مسجد دردانه تكمه دوخته بود كه یک يك 

  . و موي چرب كرده اش در زير آفتاب گرم براق بود 
  . از دور سنگ ھاي گورھا ھويدا شد و قبركن پير كمرش را گرفته نفسي طوgني كشيد 

  .چند تن دیگرھم ازباغھای دوروبر دردعا شریک شدند   .آیدن را به خاک سپردند 
يكي . دور سليمان را گرفتند ، در سايه درخت توت با تن تفتيده ، تشنه و عرق آلود س که آمدند ، پ

با يك . ديگري ريش كوتاھش را پيش آورده مي گفت . دروغ مي گويد . اين زنكه ديوانه است : مي گفت 
 كmنتر سر جنگ  اگر با. سياه سر ، با يك عاجزه چه مي تواني بكني ؟ مرد ھيچگاه با زن نمي جنگد 

  .  صاحب رسوخ است ؛ او رويدار است ؛ خود را زحمت مده ؛مشت و درفش برابر نيست ،داري 
حاg كه كاري  « : ه گفتجواني كه چشمان خورد و صورت زرد ورم كرده داشت ، يك قدم پيش آمد

 رشيد خاموش بود و ». دوباره به دست نمي آيد . با اين كارھا مرده زنده نمي شود . شدني بود ، شده 
. زنان با آواز بلند گريه مي كردند . ي از چيغ زدن آرام نمي شد گوش مي داد یبه آواز كودك كه لحظه 

 ۀ از باgي يك پت نگاھش .ه بودچشمانش را به دھن باز و لبان كبود رنگ كودك دوخت، دورتر ، سليمان 
 را به سختي گزيد و با ناراحتي شلب. يافت جايش را خالي. ارسي جھيد و در كنار كودك آيدن را جست 

ھمه »   ديگر من فرزند حرامي كmنتر را پرورش بدھم ؟  گناه من چيست ؟ « : مخصوصي گفت 
ھمانجا صحبت مي كنيم . يد خانه ، چاي بنوشيد بياِ« : آواز رشيد باg شد .  خموشانه به وي نگريستند 

ي معطلي دھن ھاي خشك و لبان تفتيده شان راگشودند و بستند ب. مثليكه به انتظار اين آواز بودند » . 
ي یو زبان گرم و كم رطوبت شان را تماما به كام ھاي شان چسباندند و بدون آن كه يكي به ديگري اعتنا

  . به سوي خانه روان شدند ، داشته باشد 
و كمرش با . سرداشت كmه گلدوزي كھنه به  . بی یک حرف ازخانه برآمدچند دقيقه بعد سليمان     

 راھش را باgي زمين ھاي كج كرد  .يج كوچه دويدپچند قدم در خم و .  بسته بود  گل سيبدستمال سرخ
. و اسب سرخ رنگ gغري را كه صاحبش معلوم نبود وتمام بھار با يك جل كھنه آن جا مي چريد سوار شد 

 و آن جانور كه از چند ماه پشتش سنگين ريسماني كه به جاي افسار به پوز اسب بسته بود به ھوا رفت
  . نشده بود ، گوش ھايش را پس برد و دو پاي پيشش را ھر چه دورتر جلو انداخت 

 كامm به جلوخم كرده بود ، ،كه معلوم مي شد روزي زياد تنومند بوده ، سليمان پيكر استخوانيش را 
در ميان .  قوغ آتش در آن مي سوخت چھره اش چون دود كمرنگ متراكمي بود ، كه چشمانش مانند دو

. ي نماند كه نپاليدند ی جويه ھاي تاك ، خانه ھاي ھمسايه ھا ، جاپيشدر مردم . تپه ھا نا پديد شد 
كركس ھا  پاره ھایش را .  را گرگ ھا خواھند خورد شافسوس ، جسد. گفتند رفته كه خود را بكشد 

  . خواھند كشيد سوي gنه شان ریزه ریزه زنبورھا . بردخواھند 
 نرم و كم بادي ميان كلوخ ھاي بزرگ نشست وگويي از گفتار ، ۀجوان زرد  ورم كرده چون پوقان

.  يك مسلمان ! آه ، نه كفن ، ورنه گ« : مطالب آخرينش را كنده كنده و نا مكمل گفت . خسته شده بود 
كفيدن گورھا و . توبه ازقيامت  . . .ام . . . بي نماز جنازه ؟ « . باز ھم ريش كوتاھي پيش آمد » . . 

اين از كدام گور با كدام كفن بر خواھد « : آواز خشكي از عقب باg شد » . . . برخاستن با كفن ھا 
  » ! خاست 
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راستي خود را « :  رشيد آھسته خموشي را فرو  ريخت . سكوت سرد  و مرگباري حكمرفا شد 
  » .   چرا خود كشي ؟  افسوس ، افسوس !كشي خود.  كشته خواھد بود ؟  سخت نامرد بوده  

 .  خاموش شد  چيغ زد ، چيغ زد ودوسه روزی پيوسته. ، بی شيری را طاقت کرده نتوانست كودك 
مادر آيدن ھم چند ماھي سرگردان به اين در و آن .  يك بلندي ديگر به بلندي ھاي گورستان افزود . مرد 

ردش را در حالي كه دست و پايش كج  شده بود ، از آشپزخانه در رفت و يك روز صبح جسد يخ كرده و س
دندان ھايش دانه دانه و خاك آلود مانند سنگريزه ھايي كه باgي گل سياه رنگي چيده . يي كشيدند 

پوست زير گلويش ، پرده ھا و كيسه ھاي كوچكي ساخته بود و موھاي ماش و . باشند معلوم مي شد 
او را ھم . ھا ميان خس و خاشه فراموش شده باشد به نظر مي آمد برنجش چون كوت پشمي كه روز

  .بردند و به خاك سپردند 
سرد بود و زمين را برف يخ شده و ضخيمي پوشانده  يك روز كه ھوا منجمد كننده. ت  دو سال گذش

  . دكان ھاي ده بيش از ھر روز با قدم ھاي دھاتيان نقش بر مي داشت ی بود ، ميدان رو به رو 
ن ھاي پاره پاره و دستارھاي چركين ريشه ريشه شده سگ پير سفيد بزرگي را پ دھاتي با چو سهد

برف زدند و از زير پايه ھای كه توته جگري را دندان مي زد و با خون آن برف را سرخ مي ساخت با گلوله 
ي ی و باد لحظه يي كه سيم ھاي تيلفون از آن مي گذشت ، راندند و به كاغذي كه بر پايه ميخ شده بود

مرد قد . برآن پایه ھميش اعmنھای عmقه داری را می چسپاندند. آرامش نمي گذاشت ، چشم دوختند 
او را ديده يك قدم عقب رفتند و آھسته زمزمه . بلندي ھم با ريش و دستار سفيدش آمد و آن جا ايستاد 

 بلند بلند سmم دادند و او ھم با شد و »  . قشmق استعالي جناب  بركت ،  آخند ،مبارك آدم « : كردند 
   :  خواند با آواز بلندي و گذاشت  باgي كاغذعصايش را . فت گ » سmمم  عليك و«مد و تلفظ مكملي 

، سليمان كه دو سال قبل نعيم كmنتر  !را واضح خاطر باد چشمۀ کmن ھمه مردمان قشmق « 
 عmقه انخودش فرار كرده بود تا حال چندين تن از سپاھيصاحب رسوخ و معزز اين ده را به قتل رسانده ، 

مردم قشmق بدانند كه ھركس او را .  بودند كشته است فرستاده شدهداري را كه به قصد گرفتار كردنش 
به . زنده به دست ما بسپارد ھزار افغاني و اگر مرده اش را بياورد پنجصد افغاني انعام داده مي شود 

  . محل امضاي عmقه دار صاحب . كرديم كه مسبوق باشيد شما اعmن و ابmغ 
ي روي كاغذ دزديده سوي ھم ديدند و آوازي از یدھاتيان نگاه شان را از خط شكسته و كج و وج ميرزا

  . ايشان بر نيامد 
  : مرد قد بلند ريش سفيد گفت 

ن ھم از عmمات قيامت اي.   خون خور شده ، وحشي شده .بکشيد خط بيني  .کنيدتوبه ، توبه «      
چه نان ده بود ، چه دست باز . خداوند او را غريق رحمت كند .  حيف كmنتر . حيف كmنتر  . است  
  ». . . به به . . . ي یي بود ، حاتم طایحاتم طا! . . . داشت

ی  دونفرشان با اندام ھاي gغر و  زرد رنگ در حالي كه كتاب ھا. بچه ھاي مكتب رخصت شده بودند 
. يك باره به سختي خنديدند آن دو . شان را زير بغل مي فشردند ، خموشانه پشت آخند ايستاده بودند 

بعد  ،  كاغذ كه در اثر وزش تند باد از پايه جدا شده  .آخند نيز خنديد و دھاتيان ديگر ھم آرام آرام خنديدند
  . و روي برف افتاد آھسته لغزيد ، از چرخي به ھوا ، باgي دستار آخند نشسته بود 

 زیرپا شدن برف ، ۀ با غژ غژ  آشفتھمه. يكي از دھاتيان ، با نوك پيزارش آن را  زير برف دفن كرد 
يش را فشردن گرفت  دندانھا جگر را برداشته آورد زير پايه نشست و بر آنۀباز سگ پير توت.  شدند پراکنده

  . تيلفون ، كاغذ اعmن نمي رقصيد ۀ پايۀر بر سينديگ.  سرخ کرد و با خونش برف سفيد منجمد را بيشتر 
  
   

   ، کابلقلعه فتح هللا
  ١٣۴۴ دوم عيد قربان ،  حمل ٢۴ 

  اسدهللا حبيب
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