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کوچک  پشم  گلوله  یک  مانند  دست هایم  میان  در  می درخشد.  غار  تاریک  نیمه  فضای  در  چشمانش        
چند  پایم  زیر  می چرخاند.  سو  آن   و  سو  این  به  را  سرش  آرامش  با  نیست.  نگران  هیچ  است.  گرم  و  نرم 
را  انگشتانم  پشمک  کنم.  خبر  را  بچه ها  باید  کردم!  پیدا  گنجی  عجب  می لولند.  هم  در  دیگر  پشمک  تا 
چند  زیاد  نور  از  می زند.  را  چشمانم  تند  خورشید  تابش  می شوم.  نزدیک  غار  خروجی  به  او  با  می لیسد. 
لحظه ای دچار نابینایی می شوم. بچه ها در سمت راست غار روی یک صخره پت و پهن و صاف در زیر 

نور آفتاب ولو شده اند.
)تا مغز استخوان دیوانه ها( به من نگاه کنید! آی دلی حسن،  لر  - آهای، های، هوی... زیرالما دلی 
طایفه  در  دیوانه  دختر  سمبل  )نازینیم  نازینیم  دلی  نیگار  نیگار،  کن!  نگاه  طرف  این  به  حسن  دلی  وای 

ساتلو و کریملوی ایل شاهسون( نگاه کن ببین چه گنجی پیدا کردم! 
و  بسته  را  چشم ها یشان  همه  می روم.  میانشان  به  گربه  یک  نرمش  با  نمی خورند.  تکان  هیچ یک 

گوش هایشان را با انگشت سبابه گرفته اند!
- ایرتی لر )عوضی به شاهسونی و مصنوعی به آذری شهری( چشم هایتان را باز کنید گنج پیدا کردم! 

هستند  باز  راکه  پنجه هایش  و  می گیرم  را  گربه  بچه  گردن  پشت  می شوم،  نزدیک  حسن  دلی  به  آهسته 
باز  می کند.  جمع  حسن  صورت  روی  را  پنجه هایش  آهستگی  به  گربه  بچه  می گذارم.  صورتش  روی 
سینه اش  روی  را  گربه  بچه  و  می زنم  باال  آهسته  را  یقه اش  بدون  و  قرمز  پیراهن  نمی خورد.  تکان  هم 
سینه اش  توی  را  دستش  سرعت  به   و  می شود  نیم خیز  کوتاه  فریاد  یک  با  حسن  دلی  بار  این  می گذارم. 
با  ایستاده  پا  سر  دیگر  اکنون  که  نیگار  می شوند.  بلند  جا  از  بچه ها  همه  حسن  فریاد  صدای  با  می برد. 
دسته  و  می گذارد  گردنبندش  روی  را  راستش  دست  همیشگی  ادای  با  حسن  دست  در  گربه  بچه  دیدن 

موی لخت و شبق گونه روی پیشانی اش را به باال فوت می کند و می پرسد: 
- یاراماز شوماسر )بدجنس شوم سر( از کجا پیدایش کردی؟ 

قبل از اینکه جواب بدهم به قولباق و بویماقش )دستبند و گردنبند( نگاه می کنم که مدعی است پدرش 
آرشین آنها را از سنگ آسمانی درست کرده است و سپس به غار اشاره می کنم و می گویم: 

- ازیلگن،چزیلگن )لوس ننر( چندتای دیگر آنجا هستند. 
در طایفه ساتلو و کریملو تعداد پسرها ده برابر دخترهاست! با قحطی دختر رو به رو هستیم. دختربچه ها 
ما  همه  دختر  وجب  یک  نیگار  همین  سوارند.  پسرها  ما  سر  روی  و  فهمیده اند  را  خود  بودن  کمیاب  هم 
به طرف  بچه ها  همراه  پس می گیرم و دوباره  از دلی حسن  را  گربه  بچه  را منتر خود کرده است.  پسرها 

غار می رویم. 
رقص کنان  و  قشقرق  با  و  برداشته  را  آنها  گربه!  بچه  تا  هفت  و  هستیم  آدم  بچه  تا  هفت  اتفاقی!  عجب 
درشت  و  ریز  مارمولک های  می گذریم.  شقایق ها  و  ریگ ها  میان  از  می افتیم.  راه  ایل  اتراق  طرف  به  
قهوه ای از زیر پایمان فرار می کنند و به زیر سنگ های همرنگ خود می خزند. هنوز کشف نکرده ام که 
چرا مارمولک ها به رنگ طبیعت اطراف خود در می آیند. سیاه، سبز، قهوه ای و رنگ های دیگر. امروز 
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آسمان سخاوتمندانه صاف و بی ابر است. وای به حال کسی که نیاز فوری به یک تکه ابر داشته باشد! 
دسته کوچکی از ملخ های بزرگ با صدای ورر ورر از باالی سرمان عبور می کنند. سال قبل در کوچ ایل 
از  سهمگینی  صدای  می شد.  سیاه  آنها  جمعی  حرکت  از  آسمان  بودم.  دیده  را  ملخ ها  فوج  فوج  پرواز 
پرواز دسته های عظیم آنان دشت و کوه را پر می کرد. بزرگ ترها با نگرانی پرواز آنها را دنبال می کردند 
و می گفتند ملخ ها می توانند مزارع سر راه خود را نابود کنند و موجب قحطی در یک منطقه وسیع شوند. 
همه دشت اتراق ایل را شقایق های وحشی در بر گرفته اند. باید تا اولین قارا چادیر )چادر سیاه( از میان 

گل بوته های رنگارنگ و شقایق های وحشی بگذریم. در راه نیگار با صدای بلند ریتم می گیرد: 
- دلی بیچاره نینه سین/ چکسین چولین چینه سین )دیوانه بیچاره چاره ای جز جویدن قبایش ندارد( 

ما هم می دانیم که منظورش از دیوانه ما پسرها هستیم! خانوارهای ایل با دیدن بچه گربه ها چه خواهند 
گفت؟ گربه ها را همراه خود به کوچ نمی آوریم و آنها را در قشالق با کسانی می گذاریم که کوچ نمی کنند 
زاد  خالی  خانه های  از  انبوهی  بین  در  قشالق  در  بال  فراغ  با  هم  گربه ها  هستند.  )ساکن(  قاپو  تخته  و 
راحت  موش ها  شر  از  را  مردم  قشالق،  به  ییالق  از  ایل  برگشت  در  موش ها  قمع  و  قلع  با  و  می کنند  ولد 

می کنند. 
به اولین چادر اتراق که می رسیم سگ ها پارس کنان به استقبال ما می آیند. همیشه تعدادی سگ تنبل 
در ایل از کنار چادرها تکان نمی خورند و بی خیال گله بانی زیر سایه چادر لم می دهند. با این  که سگ ها ما 
را می شناسند، ولی به  طور غیرعادی دور ما می چرخند و پارس می کنند. شاید علت بچه گربه ها باشند. 
بچه های ایل ترسی از سگ ها ندارند. تاسف می خورم که دستم بند است و نمی توانم با یک تکه چوب 
حساب آنها را برسم. با واق واق سگ ها، اینجا و آنجا بزرگ ترها از چادرها بیرون می آیند و می خواهند 

سر در بیاورند چه اتفاقی افتاده است. 
پاچین  می رود.  آب  چشمه  طرف  به   گرفته  دست  به   را  قیرات  لگام  که  می بینم  را  مادرم  چادرها  میان  از 
زردرنگش با گل های قرمز درشت زیر آفتاب می درخشد. دوان دوان به  طرفش می روم و فریاد می زنم: 

- آی ننه، آی ننه بری باخ، بری باخ، پیشیک باالسی! ) نه این ور را نگاه کن، بچه گربه!( 
از  را  گربه  بچه  آهستگی  به  او  می آورم.  در  حرکت  به  مادرم  حیرت زده  چشمان  مقابل  در  را  گربه  بچه  و 
دستم گرفته و با دقت براندازش می کند. قیرات در این هنگام پاهایش را به زمین کوبیده و شیهه بلندی 

می کشد. مادرم می گوید: »این بچه پلنگ است.« و می پرسد: »از کجا پیدایش کردی؟« 
آنقدر  مادرم  است.  ذهنم  در  پلنگ  نام  به   حیوانی  از  مبهمی  تصویر  و  است  پلنگ  پدرم  سوگلی  سگ  نام 
شگفت زده است که لگام قیرات را روی دوشش انداخته و به من اشاره می کند که به چادر برگردیم. هنوز 
می گویند:  که  می شنوم  را  همسایه ها  همهمه  چادرها  بین  باز  فضای  در  که  نرسیده ام  خودمان  چادر  به 

»بچه پلنگ، بچه پلنگ!« 
در چادر خودمان هم همین شگفتی و همهمه بین خواهران و برادرانم راه می افتد و مرتب بچه پلنگ 

دست به  دست می شود. پدرم هم به شوق آمده و با بچه پلنگ بازی می کند. 
- یم ، یمک...
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به نظرم می رسد حتی پدر و مادرم هم نمی دانند غذای بچه پلنگ را باید چگونه نامید. یم یعنی غذای 
است.  انسان  غذای  هم  یمک  و  می شود  برده  کار  به  اهلی  حیوان  غذای  برای  کلمه  این  ولی  حیوان، 
خواهرم با یک کاسه شیر به بچه پلنگ نزدیک می شود. بچه پلنگ هم مثل بچه گربه ها با همان ادا و 

اطوار شیر را لیس می زند. 
تابش  آغاز  با  فردا  تا  می خوابیم  زود  شب  آمدن  با  می خوابند.  چادر  یک  در  خانواده  همه  کوچ  هنگام 
لحظه  چند  می برم.  ظریف  و  نازک  جاجیمی  زیر  خودم  با  را  پلنگ  بچه  کنیم.  شروع  را  کوچ  خورشید 
غرش  با  گذشته  شب  از  پاسی  است.  گذاشته  سر  پشت  را  سختی  و  طوالنی  روز  می برد.  خوابش  بعد 
سهمگینی از خواب بیدار می شوم. مادرم که در کنارش خوابید   ه ام، زودتر از من بیدار شده، دستش را 

روی کتفم می گذارد و آرام می گوید: »مادر بچه پلنگ هاست.« 
بچه پلنگ هم که زیر جاجیم در بغلم خوابیده به آهستگی تکان می خورد. باز هم صدای غرش پلنگ این  
بار از فاصله نزدیک تری به گوش می رسد. گویی پشت چادر است. سگ ها شروع به واق واق می کنند. 
با هر بار غرش پلنگ گویی کوه و دشت به لرزه در می آید. بچه پلنگ هم با شنیدن صدای مادرش تکان 
خودم  به  محکم تر  را  او  برود.  چادر  بیرون  به  و  شود  بلند  می خواهد  حتی  می کنم  احساس  و  می خورد 
می چسبانم. در این لحظه درک عجیبی دارم. بچه پلنگ، مادرش، شب سیاه، چادرهای ایل، خودم و 

خانواده ام، همه و همه بخش هایی یگانه از طبیعت هستیم. 
فردا صبح هنگام بستن اسب ها و برچیدن چادرها، هم ایلی ها غرولند را شروع می کنند. هر کس چیزی 
می گوید. پاسی از خوابشان با غرش مهیب مادر پلنگ ها و واق واق سگ ها از دست رفته است. صدای 
دینجیلمدی«  گوزلرمیزگجه  اوشاغالر،  قاالییز  »اوشانا  می گوید:  بلند  بلند  که  می شنوم  را  خان  توز 

)لعنت بر شما بچه ها شب چشمان مان روی آرامش و دنج بودن را ندید(. 
روزهای بعد که توز خان مانند دیگر بزرگ ترها فهمید که تالش برای قانع  کردن بچه ها برای پس دادن 
آنقدر  جمله اش  البته  گذاشت.  زبان نفهم  یعنی  بیلمز«  »دیل  را  ما  اسم  است،  بیهوده  پلنگ ها  بچه 
آدمالر  بیلمیز  دیل  آمان  »آی  می خواندیمش:  پلنگ ها  بچه  با  بازی  هنگام  عصرها  ما  که  بود  آهنگین 

الینده قالمیشام« ) امان، در دست آدم های زبان نفهم گیر کرده ام(. 
می بینم.  را  دیگر  بچه های  و  نیگار  حسن،  دلی  چادرها،  میان  در  آفتاب،  خوابیدن  از  قبل  اتراق  هنگام 
بچه پلنگ ها در آغوش مان هستند. همه غرش مادر پلنگ ها را شنیده اند و همچنین زمزمه بزرگ ترهای 
ایل را برای پس دادن بچه پلنگ ها. چگونه می توانیم مادر بچه پلنگ ها را آرام کنیم؟ هیچکس راه حلی 
ندارد. غرش پلنگ مادر هر شب تکرار می شود. از نزدیک ده یاتان عبور کرده و در کنار ده سامان اتراق 
می کنیم. سامان آخرین ده بزرگ قبل از اتراق تابستانی ایل است. ولوله از نعره مادر بچه پلنگ ها آنقدر 
روشن  پدرم  و  مادر  حرف های  و  رفتار  از  است.  گرفته  جلسه  به  تصمیم  ایل  شورای  که  است  گرفته  باال 
بچه  همیشه  قشالق  در  کرده ام.  خو  پلنگ  بچه  به  کوتاه  مدت  در  شوم.  جدا  پلنگ  بچه  از  باید  که  است 
می کنم.  درک  آنها  با  را  پلنگ  بچه  تفاوت  کوتاه  مدت  همین  در  اما  می زدند،  وول  خانه مان  در  گربه ها 
همه  این  را  جدایی  که  است  احساس  همین  شاید  و  شده ام  نزدیک  استثنایی  حیوانی  به  می کنم  حس 
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دشوار می کند. امشب آخرین شبی خواهد بود که با بچه پلنگ خواهم بود. 
آن شب هم بچه پلنگ دور از مادرش در کنارم زیر جاجیم خوابید. خواب می بینم که بین آسمان و زمین 
روی ابر سپیدی نشسته ام و بچه پلنگ در آغوشم است. باد با سرعت ما را همراه خود به سرزمین های 
صخره ای  روی  پلنگ  بچه  مادر  پایین  آن  و  می شویم  رد  انبوه  جنگل های  باالی  از  می برد.  دست  دور 
عظیم ایستاده و نعره می کشد و پنجه هایش را به طرف ابری که ما روی آن در پرواز هستیم باال می آورد 
می کند.  حرکت  ما  سر  پشت  بی انتها  فضای  در  و  می پرد  دیگری  ابری  تکه  روی  سریع  خیز  یک  با  و 
گرفتن  برای  سهمگین  و  بلند  غرش های  با  مادر  پلنگ  و  می چسبانم  خودم  به  تنگ تر  را  پلنگ  بچه 
قلبم  می شود.  نزدیک تر  و  نزدیک  لحظه  هر  صدا  ماست.  تعقیب  در  سپید  ابر  دنبال  به  کوچکش  بچه 
نزدیک  و  می شود  بلندتر  و  بلندتر  صدا،  می لرزم.  می نشیند.  تنم  بر  سردی  عرق  و  می ایستد  وحشت  از 
که  است  پلنگ  بچه  مادر  صدای  نمی کنم!  اشتباه  می شوم.  بیدار  خواب  از  وحشت  با  است...  گوشم 
حتی چادر را هم به لرزه در می آورد. صدای واق واق سگ ها و همهمه اهالی ایل که دوباره همگی از 

خواب بیدار شده اند به گوش می رسد.  
بابا  حیدر  می شوند.  جمع  چادر ها  بین  باز  محوطه  در  تدریج  به  ایل  افراد  آفتاب  اشعه  اولین  با  صبح 
سخنگوی شورای ایل به آرامی در برابر جمعیت قرار می گیرد. بچه پلنگ به آهستگی انگشتانم را لیس 
می زند. با نگرانی به دلی حسن و نیگار نگاه می کنم. آن ها هم هر دو نگران هستند. حیدر بابا با صدایی 
گرفتن  پس  و  چوپانان  کردن  آزاد  و  سامان  ده  به  حمله  بر  آرا  اکثریت  با  شورا  »تصمیم  می گوید:  متین 

گوسفندهاست!« 
ایل  گوسفندهای  گله  که  شود  روشن  تا  نیست  الزم  بیشتر  لحظه  چند  می کنم.  نگاه  نیگار  به  واج  و  هاج 
فوریت  با  ایل  شورای  و  شده اند  گرفته  گروگان  به  چوپان  چند  همراه  و  شده اند  دهاتی ها  مزارع  وارد 
بابا  حیدر  حرف های  از  بعد  بالفاصله  حمله  تدارک  است.  کرده  خارج  دستور  از  را  پلنگ ها  بچه  موضوع 
می شود.  انبار  چادر ها  جلوی  محوطه  در  دستی ها  چوب  دارند.  شرکت  تدارک  در  همه  می شود.  شروع 
مشک های آب در کنار چوب ها گذاشته می شوند. با شوق همراه همه بچه ها چوب دستی ها را از چادر ها 
بیرون می کشیم و در حرکت بعدی تا پشت جبهه در نزدیکی ده سامان حمل می کنیم. بچه پلنگ تمام 

مدت زیر بغلم است. 
با اولین حمله زنان و مردان جوان ایل دهاتی ها تسلیم می شوند. صد ها نفر از افراد ده زخمی شده اند. 
از  ایل  سامان  ده  از  پس  می شوند.  گرفته  پس  گله ها  و  شده  آزاد  چوپانان  شمارند.  انگشت  ایل  زخمیان 
مناطق کوهستانی گذر کرده و وارد دشت های سرسبز می شود. شاید به همین دلیل مادر بچه پلنگ ها 
چند شب یک بار پیدایش می شود. همه صحبت افراد ایل به شرح و توصیف نبرد با ده سامان خالصه 
شده و بچه پلنگ ها را تا حدی از یاد برده اند. بچه پلنگ ها هم به سرعت بزرگ شده اند و افراد ایل را با 

شیطنت های خود مشغول کرده اند. کمتر کسی از پس دادن آن ها حرف می زند. 
روز ها و شب ها به همین آهنگ می گذرند. در شب های تاریک و بی ماه، مادر پلنگ ها همچنان نعره زنان 
به دنبال فرزندان خود می گردد. پدر و مادرم که روزهای اول می خواستند که بچه پلنگ را به مادرشان 
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برگردانم دیگر از اصرار برای برگرداندن او دست برداشته اند و دیگران هم به شکل جدی به پس دادن 
بچه پلنگ ها فکر نمی کنند. 

گذشته  مثل  دیگر  هم  سگ ها  حتی  و  کرده اند  عادت  پلنگ  سهمگین  نعره های  به  ایل  اهالی  کم  کم 
نمی دهند.  نشان  می دادند،  انجام  دایمی  کردن  واق  واق  با  اول  شب های  در  که  شکل  آن  به  واکنشی 
پلنگ مادر، تمام مدت ایل را تعقیب می کند و به دنبال ما می آید. پیش از حرکت ایل، بچه پلنگ ها میان 
دست و پای زنان و مردان بازی می کنند و با هم کشتی می گیرند و هنگام اتراق بدون اعتنا به سگ ها 
چون  می کنم.  انتخاب  را  کوچکم  پلنگ  اسم  می گذرانند.  یکدیگر  با  را  وقت  تمام  دیگر،  حیوانات  و 
خال های بدنش زیر نور آفتاب حنایی رنگ است و به قرمزی می زند، نامش را پلنگ قرمزی می گذارم. 
من  اکنون  اما  می کند.  حمل  را  قیز  قزل  خواهرم  و  من  قیرات،  ما  سیاه  اسب  ایل،  حرکت  هنگام  در 
قرمزی را هم همراه خودم به داخل خورجینی می برم که پدرم برای حمل ما محکم به پشت اسب بسته 
از  خواهرم  زیرا  است.  گذشته  از  بهتر  خورجین  طرف  دو  بین  تعادل  من،  همراه  قرمزی  وجود  با  است. 
من بزرگ تر و سنگین تر است. سرهای ما باید از خورجین بیرون می ماند تا بهتر نفس بکشیم. قرمزی 
حرکت  بکشد.  نفس  راحت  بتواند  هم  او  تا  می گیرم  باال  طرف  به  را  سرش  و  می گذارم  سینه ام  روی  را 
موزون اسب معموال موجب می شد که بعد از مدتی هر سه نفر ما به خوابی آرام فرو برویم. پلنگ قرمزی 
هنگام حرکت ایل حتی از من هم بیشتر می خوابد. احتماال او حرکت آرام قیرات را بیشتر از من دوست 
شاید  و  دارد  بیشتری  آرامش  احساس  آن  در  که  است  گرمی  و  امن  جای  برایش  نیز  من  آغوش  و  دارد 

دوری از مادرش را هم فراموش می کند. 
در  می رود.  پیش  ییالق  سوی  به  سرسبز  دشت های  میان  از  همچنان  ایل  و  می گذرد  هم  پی  از  روز ها 
طول راه هنگام کوچ در یک روز بهاری، هنوز نخوابیده ام و از باالی قیرات و به آسمان آبی در طول راه 
نگاه می کنم. تکه های ابر ها و حرکتشان همیشه برایم جالبند. قصه های شگفت انگیزی را که شنیده ام 
دهانش  از  و  دارد  سر  سه  که  بزرگی  اژدهای  می بینم.  ابر ها  میان  در  را  قصه ها  این  قهرمان های  و 
می خواهد  و  ایستاده  تیز  و  بلند  شمشیر  یک  با  که  پهلوانی  مقابلش  در  و  می خیزد  بر  آتش  شعله های 
سرهای این اژد ها را با یک ضربه جدا کند. صدای فریاد او می  آید که عزمش را جزم کرده است تا آخرین 
پا بلند می شود. صداهایی از اطراف می شنوم  ضربه را فرود آورد. اسبش شیهه ای می کشد و روی دو 

که می گویند: »دونقوز دونقوز!« )گراز است! گرازاست!( 
من  و  کند  مهار  را  او  تا  می کشد  پایین  به  را  لگامش  محکم  پدرم  است.  شده  بلند  پایش  دو  روی  قیرات 
در میان خواب و بیداری حیوان بزرگ و سیاهی را می بینم که در حال فرار است. پلنگ قرمزی تکانی 

می خورد و پنجه هایش را آرام در بدنم فرو می کند. ترسیده است. 
کنار چادرمان مشک دوغ با طناب های کلفتی به سه تیرک چوبی بسته شده و با حرکت دست های مادرم 

به جلو و عقب می رود. شیر داخل مشک با صدای آهنگینی یک نواخت حرکت می کند. 
شدنم  بزرگ  برای  است  معتقد  -که  کره  خوردن  به  را  دوغ  نوشیدن  مادرم  هستیم.  ییالق  نزدیکی  در 
پلنگ  نیست  خبری  هم  دوغ  از  کنم  امتناع  کره  خوردن  از  اگر  و  است  کرده  مشروط  است-  ضروری 



10 آیریلمیش                              ما آموزش پلنگ ها را بلد نیستیم                                                     

قرمزی روی پاهای من نشسته است. 
در  تنها  می بلعد.  را  کره  کوچکش  و  قرمز  زبان  با  تمام  اشتیاق  با  می دهم.  او  به  کره  کمی  بار  اولین  برای 
یک زمان کوتاه بعد از ورود بچه پلنگ ها به ایل، رشد آن ها چشمگیر است. به طوری که اعضای ایل از 
سرعت بزرگ شدن آنها به وجد آمده اند. پدرم مجبور می شود خورجین بزرگ تری برای حمل ما سه نفر 
بر پشت قیرات بگذارد. به جز کره، غذای دیگری هم به قرمزی می دهم. قورمه گوشت! قورمه یکی 
از غذاهای مرسوم در میان مردم ایل است. گوشت گوسفند را به تکه های نسبتا کوچک می ُبرند و بعد 
از سرخ کردن، در چربی و شکمبه گوسفند نگهداری می کنند. من، عالوه بر سهم کره ام مشت مشت 
را  قورمه ها  سیری ناپذیر  اشتهای  با  هم  او  و  می دهم  هم  قرمزی  پلنگ  به  خوشمزه  قورمه های  این  از 

می خورد و بزرگ می شود. 
روز ها از پی هم سپری می شود. در یک روز آفتابی و گرم، هنگام اتراق ایل در دشتی پهناور و مشرف 
به یک رود بزرگ و نسبتا آرام، بچه پلنگ ها را دسته جمعی برای آب خوردن به کنار رودخانه می بریم. 
آفتاب،  نور  انعکاس  با  رودخانه،  کف  سبز  و  سفید  و  خاکستری  سنگ های  عمق،  کم  قسمت های  در 
که  می شود  سبب  رودخانه  زالل  آب های  با  برخورد  در  خورشید  شعاع  می آیند.  نظر  به  درخشان تر 
ریگ های ریز و درشت و رنگارنگ، براق تر و زیبا تر جلوه کنند. بچه پلنگ ها با تعجب به تصویر خود در 
با  بار  هر  اما  کنند؛  شکار  می کنند،  عبور  سرعت  با  که  را  براق  ماهی های  می کنند  تالش  و  می نگرند  آب 
دست خالی و خشمگین از ناتوانی در شکار ماهی ها به خشکی برمی گردند! ما بچه ها برای فرونشاندن 
این  داخل  ماهی ها  تا  می کنیم  باز  آب  مسیر  در  را  پیراهنمان  دامن  و  می شویم  آب  وارد  پلنگ ها  خشم 
ماهی ها  می اندازیم.  پلنگ ها  بچه  جلوی  را  شده  صید  ماهی های  سپس  و  بیفتند  پارچه ای  تورهای 
خارج از آب، با دهان های باز باال و پایین می پرند و بچه پلنگ ها با شعف و غرور آن ها را شکار می کنند. 
)ماهی،  بالیق«.  »بالیق،  می گویم:  می اندازم  قرمزی  پلنگ  جلوی  را  صیدشده  ماهی های  که  بار  هر 
ماهی( این بازی سرگرمی ما شده بود و هر  گاه که ایل از مسیر رودخانه ای عبور می کند، کوشش می کنم 
بود  گفته  بچه ها  ما  به  داشت  که  دانشی  با  جعفر  عمو  بدهم.  یاد  ماهیگیری  و  آب بازی  قرمزی  پلنگ  به 
که خال های بچه پلنگ ها با هم متفاوت هستند. یکی دیگر از سرگرمی های ما شمردن خال های آن ها 
گردن  چپ  و  راست  طرف  خال های  به  دقیق  نگاه  با  هم  من  بود.  یکدیگر  از  پلنگ ها  بچه  تشخیص  و 
پلنگ قرمزی متوجه شدم که حتی این دو خال هم یکسان نیستند و با خوشحالی و قشقرق و فریاد این 
کشف بزرگ را با بچه های دیگر هم در میان گذاشتم. با بزرگ شدن بچه پلنگ ها، نوع بازی های آن ها 
روز  آن  اما  بودند.  بی اعتنا  ایل  حیوانات  به  و  می کردند  بازی  یکدیگر  با  معموال  آن ها  می کند.  تغییر  نیز 
عصر، موقعی که مثل هر روز، پلنگ قرمزی همراه با دیگر بچه پلنگ ها مشغول بازی و کشتی گرفتن 
سگ ها  توله  به  پلنگ ها  بچه  شدند،  نزدیک  آن ها  به  صدا  و  سر  با  ایل  سگ های  توله  از  تا  چند  بودند، 
و  من  نظر  به  البته  گریختند.  و  گرفته  فاصله  آن ها  از  صدا  و  سر  و  سرعت  با  سگ ها  توله  و  کردند  حمله 
تحریک  را  دیگر  پلنگ های  بچه  و  قرمزی  واقشان  واق  با  که  هستند  سگ ها  توله  مقصر  بازی هایم  هم 

می کنند، در حالی که آن ها به مرغ ها و خروس ها هیچ کاری ندارند. 
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پدرم و بزرگ ترهای ایل معتقد هستند که بچه پلنگ ها آنقدر بزرگ شده اند که دیگر برای ایل و حیوانات 
تصمیم  این  شنیدن  از  می رسد.  گوش  به  آن ها  برگرداندن  زمزمه  دوباره  کم  کم  و  خطرناکند  اهلی 

بزرگ تر ها و فکر دوری از قرمزی دلم می گیرد. نمی توانم این تصور را داشته باشم که او را برگردانم. 
گوی آتشین خورشید در مغرب آرام آرام در پشت کوه های بلند، خود را پنهان می کند. ایل به دشتی وسیع 
بلندی  سپیدار  درخت های  پهناور،  دشت  این  راست  سمت  است.  رسیده  گسترده  و  سبز  چمن زاری  و 
هوا  هنوز  اینکه  با  می پراکند.  هوا  در  را  چمن  گس  بوی  و  می وزد  آرامی  به  باد  کشیده اند.  آسمان  به  سر 
روشن است، از فراز برگ های سبز و درختان بلند، گوی نقره ای ماه، بی مهتاب در آسمان می درخشد. 
در ایل جنب و جوش همیشگی جریان دارد. بچه پلنگ ها با هم یک جا جمع شده اند و بازی می کنند. 
که  سرزمینی  به  و  دوردست  کوهساران  و  صخره ها  به  و  کشیده ام  دراز  آن ها  نزدیک  چمن ها،  روی  من 
جوالنگاه عقاب ها و باز هاست نگاه می کنم. محو تماشای مناظر اطراف شده ام؛ قرمزی با فاصله کمی 
از بقیه بچه پلنگ ها به بازی و شیطنت مشغول است. ناگهان صفیر بلندی به گوشم می رسد و عقابی را 
می بینم که با بال های گسترده خود به چابکی از آسمان به طرف زمین فرود می آید و قرمزی را در یک 
فرصت  حتی  من  می برد!  آسمان  دل  به  سرعت  به  و  گرفته  خود  قوی  چنگال های  با  زدن  هم  به  چشم 
فریاد زدن هم پیدا نمی کنم. با دهانی باز و چشمانی از حدقه درآمده نگاه می کنم. عقاب را می بینم که 
با قرمزی به طرف آسمان پرواز می کند و دور تر و دورتر می شود. حاال دیگر چیزی جز یک لکه سیاه در 

آسمان دیده نمی شود. که هم دور است و هم نزدیک. 
میخکوب  جایم  بر  است،  افتاده  سرعت  این  به  که  اتفاقی  از  حیران  و  بهت زده  می آید.  بر  نهادم  از  آه 
تعجب آور  همه  برای  آنچه  می شوند.  خبردار  ماجرا  از  همه  و  می پیچد  ایل  در  سرعت  به  خبر  می شوم. 
است، ربوده شدن پلنگ قرمزی است. عقاب ها، بار ها توله سگ ها و مرغ ها را ربوده اند. افسانه های 
مختلفی در حافظه مردم ایل است و ضرب المثل هایی که سینه به سینه از نسل های گذشته حفظ شده و 

در میان مردم رایج و ورد زبانشان است. 
تاسف  با  و  می افتد  دور  گذشته های  یاد  به  می شنود،  را  قرمزی  شدن  ربوده  داستان  وقتی  بس  قیز  خاله 
عقابی  وسیله  به  را  ساله اش  دو  پسر  شدن  ربوده  داستان  ما  برای  می زند،  موج  آن  در  غم  که  صدایی  و 
بزرگ و سیاه بازگو می کند و اینکه هرگز نتوانست حتی جسد پسرش را هم پیدا کند. سپس با دست های 

چروکیده اش اشک های خود را با دستمالی که در دست داشت پاک می کند. 
با  شب ها  از  خیلی  کبود،  درشت  چشمان  و  کشیده  صورت  پرپشت،  و  قهوه ای  موهای  با  جعفر  عمو 
صدای بم خود برای ما شاهنامه خوانی می کند. او آن روز عصر، برای آرام کردن و دلداری دادن به من 

می گوید: 
- می دانی که سیمرغ، زال - پدر رستم - را در صحرا پیدا کرد و او را به قله قاف برد و همراه جوجه های 
خود بزرگ کرد. شاید قرمزی هم سرنوشت پدر رستم را داشته باشد و عقاب او را همراه جوجه های خود 

بزرگ کند. 
صدای او در گوشم می پیچد. آرزو می کنم که کاش این گونه باشد! 
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شب هنگام، نور نقره ای رنگ ماه در سراسر دشت پخش می شود. باد مالیمی می وزد و بوی گل های 
خوابم  قرمزی  بدون  اما  می روم،  جاجیم  زیر  دلتنگی  با  می پراکند.  هوا  در  را  نمناک  خاک  و  وحشی 
بدنی  و  باز  دهانی  با  که  می بینم  را  قرمزی  الشه  می گذرد.  ذهنم  از  غریبی  و  عجیب  فکرهای  نمی برد. 
خونین، روی صخره ها افتاده؛ دلم می خواهد فریاد بزنم، اما صدای عمو جعفر در گوشم زنگ می زد: 
»زال - پدر رستم - را سیمرغ به آشیانه اش برد و بزرگ کرد. شاید قرمزی هم اکنون باالی یک صخره، 
همراه جوجه های عقاب خوابیده باشد.« و چقدر از این تصور و خیالم لذت می برم. با خود می گویم او 
در  و  می کند  تجربه  را  جدیدی  زندگی  عقاب ها  جوجه  همراه  دوردست ها  آن  در  قله ای  باالی  در  اکنون 

جایی است که متعلق به آن است، در دل کوه ها! 
فردای آن روز، آفتاب از پشت کوه های سر به فلک کشیده سر بیرون می آورد -همان جایی که به تصور 
من، قرمزی زندگی جدیدی را آغاز کرده است - با غمی جانکاه در کنار در چادر ایستاده ام و به آسمان 
زندگی  سیاهی.  لکه  نه  ابری،  نه  روشنایی؛  و  است  نور  می کند  کار  چشم  که  جایی  تا  می نگرم.  آبی  بلند 
پلنگ  نبود  من  اندازه  به  هیچکس  که  می دانم  و  غمگینم،  من  اما  باشد.  می بایست  که  است  همانی 

قرمزی را حس نمی کند و دلتنگ او نیست. 
از  قرمزی  پلنگ  دوری  بی تابی  دادن  نشان  مانع  که  می دهد  رخ  خانواده  برای  دیگری  فاجعه  همزمان 
طرف من می شود. اسب دایی مادرم بدون سوار بر می گردد. هیچگاه مادرم را تا این حد غمگین ندیده 
مسیر  از  مسلح  دایی  پیش،  روز  چند  می گریست.  آهسته  و  گرفته  آغوش  در  را  اسب  گردن  و  سر  بودم. 

کوچ خارج شده بود. 
بلند  پرش  یک  با  می شود.  نزدیک  ایستاده ام  چادر  مقابل  که  من  به  و  است  پدرم  دست  در  قیرات  افسار 
صخره های  و  کوه ها  است؛  پایم  زیر  دشت  همه  می آید،  در  پرواز  به  سیاه  اسب  می پرم.  قیرات  پشت 
من  و  می خزد؛  دشت  در  آبی رنگ  دراز  مار  یک  مانند  که  پهناور  رودخانه ای  تنومند،  درختان  عظیم، 
کشیده  فلک  به  سر  کوه های  می شود.  کوچک تر  و  کوچک تر  زمین  روی  چیز  همه  می روم  باال تر  هرچه 
است.  نشسته  آن  نوک  بر  سپید  و  سیاه  بال های  با  الجثه  عظیم  عقابی  که  را،  قله  بلند ترین  و  می بینم  را 
آن قدر بزرگ است که به خوبی از آسمان می توانم او را ببینم. او   همان سیمرغ است که زال را زیر پر و بال 
گرفته بود. خودش است. امید داشتم که قرمزی را هم در کنار بچه های او ببینم. لگام قیرات را محکم 
سیمرغ  می شوم،  نزدیک تر  قله  به  چه  هر  می شوم.  سرازیر  سیمرغ  قله  طرف  به  سرعت  به  و  می گیرم 
شیهه ای  قیرات  پوشانده.  را  کوهستان  تمام  بال هایش  که  است  بزرگ  آنقدر  می شود؛  بزرگ تر  و  بزرگ 
می کشد؛ او و پدرم در کنارم ایستاده اند. من مقابل چادر ها هستم. درست می شنوم شیهه قیرات است. 
هنگام غروب آفتاب، بچه پلنگ ها در کنار هم می لولیدند. هم بازی هایم از ترس اینکه مبادا یکی دیگر از 
بچه پلنگ ها به وسیله عقاب ها ربوده شود، آن ها را در آغوش گرفته اند. میان دلی حسن و نیگار آهسته 

بر زمین خاکستری رنگ می نشینم. نیگار به آهستگی دستش را روی زانویم می گذارد و می گوید: 
- افسرده نباش بچه پلنگم را با هم بزرگ می کنیم. 

دست هایش را بیشتر روی زانویم فشار می دهد. گرمای تنفسش را در گوشم احساس می کنم، با نجوا 
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می گوید: 
- ایستیرسن آداخلیم اوالسان؟ )می خواهی نامزد من باشی؟( 

است.  نکرده  غروب  کامال  هنوز  خورشید  می کنم؛  نگاه  آبی  و  صاف  آسمان  به  دیگر  بار  خوده ام،  یکه 
چقدر دور است این آسمان بلند از زمین؛ و ناگهان در مقابل نگاه خیره من، یک نقطه سیاه در آسمان که 
این  به  زده  شگفت  می دوم.  طرفش  به  می کند.  سقوط  زمین  به  دور تر  کمی  می شود  بزرگ تر  و  بزرگ تر 
توده سیاه می نگرم. چشمانم می خواهد از حدقه در بیاید! رویا نیست. عقاب سیاه در میان چنگال های 
را  تالش ها  آخرین  و  می کوبد  زمین  به  را  بال هایش  است.  کندن  جان  حال  در  قرمزی  پلنگ  خونین 
را  او  کشان  کشان  و  است  گرفته  تیزش  دندان های  با  را  عقاب  گلوی  قرمزی  می کند.  ماندن  زنده  برای 
و  می گذراند  را  زندگی  آخر  لحظه های  که  را  عقاب  غرور،  با  می رسد،  که  من  به  می آورد!  من  طرف  به 
وقتی  می جهد.  رویش  دوباره  پلنگ  حرکتی،  کوچک ترین  با  می کند.  پرت  پایم  جلوی  می زند،  بال  بال 
می خواهم به او نزدیک شوم، قرمزی با صدای ترسناک و تهدیدآمیزی عقاب نیمه جان و زخم خورده را 

دوباره زیر پنجه های خود می گیرد! 
چند قدمی از او فاصله می گیرم. قرمزی الشه عقاب را با دندان هایش گرفته است و روی زمین می کشد. 
پلنگ ها  بچه  می برد.  آن ها  میان  را  الشه  غرور  با  قرمزی  می رسیم،  پلنگ ها  بچه  نزدیکی  به  وقتی 
همگی بر روی عقاب می جهند و در زمانی کوتاه آنچه باقی مانده پرهای سیاه و سپید خون آلودی است 

که همراه با باد به دوردست ها می رود. 
حاال پلنگ قرمزی را در آغوش می گیرم. تمام بدنش از چنگال های عقاب زخمی شده است. ایل مراد 
اطمینان  من  به  قرمزی  معاینه  از  بعد  می پرداخت،  بیماران  مداوای  به  ایل  در  که  پرتجربه ای  پیرمرد 
می دهد که همه زخم ها سطحی هستند و خطری جان او را تهدید نمی کند. آن گاه از خورجینش چند نوع 
کوچک ترین  بدون  خسته،  و  آرام  هم  پلنگ  می کند.  ترکیب  تره  روغن  با  و  می آورد  بیرون  دارویی  گیاه 

مقاومتی دراز کشیده، که پماد را روی زخم هایش بگذارند. 
و  می رسد  ایل  همه  گوش  به  زودی  به  سیاه،  عقاب  با  سخت  نبردی  از  قرمزی  پیروزمندانه  بازگشت 
موجب شگفتی و تحسین همه می شود. چند تا از پرهای سپید عقاب را که باد خود نبرده است برای به 

یاد ماندن این نبرد سرنوشت ساز، نگه می دارم. 
آن شب، قرمزی خسته و زخمی از تالشی طوالنی، به خواب عمیقی فرو می رود و من هم در کنارش، 

بی دغدغه و نگرانی به خواب می روم... 
ابرهای  دوخته ایم.  چشم  می کند،  حرکت  سرعت  با  که  آب  جریان  به  و  ایستاده ایم  رودخانه ای  کنار  در 
برای  و  می جهد  بیرون  ابر ها  میان  از  عظیم  برقی  یک باره  به  پوشانده.  را  آسمان  تمام  تیره ای  و  سیاه 
لحظه ای همه جا را روشن می کند. صدای مهیبی زمین و زمان را به لرزه در می آورد و بارانی سیل آسا 
شروع به باریدن می کند. آب رودخانه هر لحظه باال تر می آید. من و قرمزی ناگهان در محاصره آب های 
خروشان قرار می گیریم و جریان آب به سرعت ما را همراه خودش به کف رودخانه می برد. ماهی های 
قزل آال با پولک های براق خود، دسته جمعی میان سنگ های سپید و سیاه شنا می کنند. قرمزی مانند 
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همیشه به دنبال چنگ انداختن و شکار ماهی ها است و من هم به دنبال او. ناگهان با جریان آب من به 
طرفی دیگر کشیده می شوم و با سرعت از قرمزی دور می شوم اما این بار در میان سیالب خروشان تنها 

هستم و دست و پا می زنم... 
با صدای ترسناک رعد و برق از خواب بیدار می شوم. قرمزی در کنارم خوابیده و باران به شدت می بارد. 
چند روزی از برگشتن قرمزی می گذرد. روزی دو بار او را پیش ایل مراد می برم. او زخم های قرمزی را 

می شوید و پماد سبزرنگش را روی آن ها می مالد. بعد از چند روز، کم کم زخم ها ناپدید می شوند. 
ایل برای حرکت آماده شده است. پدرم آهسته به من می گوید: 

- تا چند روز دیگر قرمزی و بچه پلنگ های دیگر را باید به مادرشان پس بدهیم، زیرا کم کم نگاه داشتن 
این بچه پلنگ ها برای اهالی ایل و حیوانات دیگر خطرناک است. تصمیم نهایی را شورای ایل خواهد 

گرفت که به زودی تشکیل می شود. 
عصر   همان روز، موقع اتراق، خبر برگرداندن قرمزی و بچه پلنگ ها را همه می دانستند. من و دوستانم 
از جدایی بچه پلنگ ها حرف می زنیم و از این تصمیم دلگیر هستیم، باورمان نمی شود که وقت جدایی 
رسیده است! حاال سگ ها هم از بچه پلنگ ها می ترسند و پلنگ قرمزی آن قدر بزرگ و سنگین شده که 

دیگر نمی توانم بلندش کنم. 
شب قبل از تشکیل شورا، تاریکی قیرگون بر دشت و چادر ها سایه افکنده، به انبوه ستارگان که در کنار 
هم، مانند تراشه های الماس می درخشند، نگاه می کنم، این الماس های درخشان، آن قدر نزدیک  اند 

که گویی اگر دست دراز کنم، می توانم آن ها را لمس کنم. 
روی  ایل،  چادرهای  از  دور تر  کمی  دارد.  کشیده ام  دراز  آن  روی  که  زمینی  با  کمی  فاصله  چه  آسمان 
صخره ای بلند که مشرف به دشت است، سایه پلنگی را می بینم که پنجه های خود را به سوی آسمان 
زمین  به  آسمان  از  است،  نزدیک  او  به  خیلی  که  را  درخشانی  ستاره  پرش  یک  با  می خواهد  و  کرده  بلند 
ارتعاشش  گویی  و  می آید  نظر  به  ترسناک  تاریک،  شب  آن  دل  در  که  است  بلند  آنقدر  نعره هایش  بکشد. 
زمین و زمان را می لرزاند. یک لحظه تصور می کنم که پلنگ، موقع پریدن از این صخره عظیم، می لغزد 

و به اعماق دره پرتاب می شود. تا چشم کار می کند، سکوت و سیاهی است. 
صبح روز بعد، از صدای گوسفند ها، بز ها و سگ ها غوغایی بر پا است. بوی چوب و آتش و نان تازه همه 
جا پیچیده و دسته ای کبوترچاهی، پروازکنان در آسمان پدیدار می شوند و صدای بال  هایشان به گوش 

می رسد. 
بابا، سخنگوی شورا  از چادر ها تشکیل می شود. و باالخره، حیدر  ظهر   همان روز شورای ایل در یکی 
تصمیم  مورد  در  پرشور  گفتگویی  شویم.  جمع  نتیجه  شنیدن  برای  می توانیم  ما  همه  که  می کند  اعالم 
شورا بین ا هالی در می گیرد. نظر ها مختلف است. اما آنچه که جالب به نظر می آید، به جز ما بچه ها که 
از وجود بچه پلنگ ها در ایل، بسیار راضی هستیم، بزرگ تر ها همگی با تجربه ای که دارند فکر می کنند 

بهترین راه، برگرداندن آن ها به صخره ها و نزد مادرشان است. 
حیدر بابا آهسته و بی شتاب از چادر شورا بیرون می آید و پشت سر او هفت نفر از زنان و مردان ایل نیز 
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از  زود تر  چه  هر  می خواهیم  همبازی هایم  و  من  و  می گذرد  کندی  به  لحظات  می پیوندند.  جمعیت  به 
تصمیم شورا آگاه شویم. هنوز آفتاب غروب نکرده است. 

حیدر بابا با صدایی رسا رو به جمعیت می گوید: 
- بعد از مشورت و در نظر گرفتن همه جوانب، اعضای شرکت کننده به دالیلی که خواهم گفت، تصمیم 
گرفتند که بچه پلنگ ها را باید نزد مادرشان برگرداند. زیرا عادالنه نیست که از این بیشتر بچه پلنگ ها 
از  با تعقیب مداوم ایل  پلنگ مادر آسایش ایل را به هم زده و  باشند. غرش های شبانه  از مادرشان جدا 
محل اصلی زندگی خودش هم فاصله زیادی گرفته و جانش در خطر است. و ما نمی خواهیم یکی از این 

شب ها به طور اتفاقی از روی یکی از صخره ها سقوط کند و هالک شود. 
دلی حسن که در کنارم نشسته آهسته می گوید: 

- پلنگ باالالرینی گوتریپ ایلدن قاچاق اوالق! )بچه پلنگ ها را برداشته از ایل فرار کنیم!( 
جواب می دهم: »کجا؟« همه ما سکوت کرده و با دقت گوش می دادیم. حیدر بابا در ادامه سخنانش 

گفت: 
کنترل  قابل  دیگر  که  شده اند  بزرگ  حدی  به  ولی  نزده اند  ایل  به  زیانی  پلنگ ها  بچه  کنون  تا  اینکه  با   -
نیستند و ما را به سوی ناشناخته ها خواهند برد. زندگی آن ها در طبیعت و کوهساران همراه با مادرشان 
به نفع همه است. در   نهایت افراد ایل در آموزش پلنگ ها تجربه ندارند. بر حسب روایاتی، اجداد ما قبال 
پلنگ ها را آموزش می داده اند و با پلنگ های دست آموز به شکار می رفتند. اما بین ما چند نسل فاصله 
که  گرفتیم  تصمیم  آرا  اکثریت  با  شورا  اعضای  ما  است.  بسته  بر  رخت  ما  میان  از  آموزش  این  و  افتاده 
برای برگرداندن بچه پلنگ ها جشن بزرگی ترتیب دهیم و در این جشن برای قدردانی از شجاعتی که 

قرمزی با کشتن عقاب نشان داد، مدال طالیی ایل را قبل از رفتنش به او تقدیم کنیم. 
ولوله ای در میان جمعیت می افتد. دالیلی که حیدر بابا - رئیس شورا - برای برگرداندن بچه پلنگ ها 
پلنگ ها  مادر  تنهایی  ما،  نظر  از  پذیرش  قابل  دلیل  تنها  می آید.  عجیب  بچه ها  ما  نظر  به  می کند  اعالم 
چادر  در  طرف  به  شب  هر  که  شاهدم  مادرش  نعره های  شنیدن  از  را  قرمزی  پلنگ  بیقراری  من  است. 
گذاشته  قرار  روز  همان  برمی گردد.    جایش  سر  دوباره  می شود،  روبرو  بسته  چادر  با  چون  و  می رود 
می شود که تا سه روز دیگر جشنی بزرگ در ایل ترتیب داده شود و سپس بچه پلنگ ها برگردانده شوند. 
با قرمزی به طرف چادر می روم اما از طرفی از تصمیم  آن شب، غمگین و افسرده از چنین تصمیمی، 
بود  کرده  مصادره  ناوریز  که  سکه هایی  از  هم  آن  قرمزی،  به  شجاعت  نشان  عنوان  به  طال  مدال  دادن 
و نزد شورای ایل نگهداری می شود، افتخار می کنم. دوباره داستان مصادره کردن طال ها توسط افراد 

مسلح ایل از ذهنم می گذرد: 
در  مسلح،  سوار  هفت  همراه  می درخشد،  آفتاب  در  یالش  موهای  که  خود  قهوه ای  اسب  با  »ناوریز 
تپه  آن  اطراف  در  که  خاکی  جاده ای  در  تاخت  به  پوشانده اند،  دستمالی  با  را  خود  صورت های  که  حالی 
دهانه  ناوریز  باریک تر می شود،  که جاده  خاکریزی  نزدیکی  در  حرکتند.  در  قراردارد،  بلندی  ماهورهای 
اسب قهوه ای خود را می کشد. اسب با شیهه ای بلند می ایستد و پشت سر او سواران دیگر نیز اسب های 
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خود را متوقف می کنند. آن ها به سرعت از اسب های خود پیاده می شوند و با در دست گرفتن لگام آن ها 
که  نمی گذرد  ایل  مسلح  مردهای  شدن  پنهان  از  مدتی  می شوند.  پنهان  و  می روند  خاکریز ها  پشت  به 
ارابه ای در جاده پدیدار می شود. دو مرد جوان که لباس نظامی به تن دارند این ارابه را هدایت می کنند 
و پشت سر آن پانزده سرباز محافظ در حرکت هستند. ارابه به خاکریز نزدیک می شود و هنگامی که در 
از پناهگاه خود بیرون  حال رد شدن از قسمت باریک تر جاده است، ناوریز و هفت یار مسلح به سرعت 
اینکه  از  پیش  و  می شوند  غافلگیر  ارتش  سرباز  دو  می بندند.  ارابه  بر  را  راه  گلوله،  شلیک  با  و  می آیند 
بخواهند از تفنگ هایشان استفاده کنند، به قتل می رسند. مهار اسب های ارابه به دست دو مرد مسلح 
سرعت  به  سرباز ها  می لرزاند.  را  اطراف  بیابان های  انفجار،  صدای  و  گلوله ها  شلیک  می افتد.  ایل 
مهار اسب ها را بر می گردانند و به طرف عکس جاده به تاخت فرار می کنند. صدای شلیک گلوله قطع 
مسلح  مردان  می افتند.  زمین  به  می شود  شلیک  آن ها  به  پشت  از  که  سرباز ها  از  نفری  چند  نمی شود. 
به سرعت با شلیک گلوله آن ها را تعقیب می کنند و تنها چند نظامی می توانند از معرکه جان سالم به در 
از  پر  که  را  صندوقی  در  می رود،  ایستاده  جاده  کنار  در  اکنون  که  ارابه  طرف  به  ناوریز  کنند.  فرار  و  ببرند 
سکه های طال است، باز می کند و با کمک دو تن از همراهانش تمام سکه ها را داخل کیسه های چرمی 

می ریزد. سواران مسلح ایل با سرعت در جاده خاکی ناپدید می شوند.« 
صبح روز بعد، چادری بزرگ، دور از چادرهای دیگر، تک و تنها برافراشته می شود تا هنگامی که پلنگ 
آتش های  نکنند.  صدا  و  سر  سگ ها  می شود،  نزدیک  چادر  این  به  بچه هایش  گرفتن  پس  برای  مادر 
مجمعه های  نشود.  مادر  پلنگ  ترساندن  موجب  تا  است  پنهان  بزرگ  چادر  پشت  در  برافروخته شده، 
می رود،  آسمان  به  آتش  از  که  دودی  و  می گذارند  افروخته شده  آتش های  کنار  در  را  گوشت  از  پر  بزرگ 
بوی کباب را در همه جا می پراکند. در مجمعه های کوچک تر، انواع تنقالت را چیده اند. زنان و مردان و 
کودکان ایل دسته دسته به طرف چادر بزرگ در حرکت هستند. آن شب شور و غلغله ای بزرگ و دیدنی از 
برپا شدن این جشن در اطراف چادر به چشم می خورد. عاشق بایرام با صدای رسا و زیبای خود ترانه ای 

دلنشینی را می خواند: 
پنجره نین می للری / آچیپ قیزیل گوللری 

او غالنی یولدان ایللر / قیزین شیرین دیللری 
)از پشت میله های پنجره ای که در آن گل های سرخ روییده است 

حرفهای شیرین معشوق، عاشق را شوریده تر می کند( 
فرزند  خان   ابراهیم  دلنشین  صدای  با  را  خان  تیلم  شاهسون  ایل  شاعر  از  سروده هایی  همچنین  و 
دوستعلی بک گوش می کنیم . بختیار نوه دو ستعلی خان یکی از بچه پلنگ ها رادر آغوش خود گرفته  
با افتخار می گوید  ودر کنار پدرش ابراهیم خان نشسته است. ابراهیم خان همیشه هنگام معرفی خود 
به  که  حمزه  کچل  از  خنده دار  داستان هایی  خان  ابراهیم  است.  آناخانلی  تیره  از  و  لر  کوسه  طایفه  از  که 
خان ها گفته بود به تنهایی قادر است که کور اوغلی، یاغی قهرمان ایل را به دام بیندازد، برایمان تعریف 

می کند. 
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نیگار آهسته و در گوشم می گوید: »منیم آداخالیم چاقداش کوراوغلی اوالجاق!« )نامزد من کور اوغلی 
معاصر خواهد شد(. 

صدای ساز و آواز آن چنان شورانگیز است که همه را به وجد می آورد. دختران ایل با لباس های رنگی 
زیبا و چارقدهای پولک دوزی شده و موهای سیاه بلندی که از دو طرف بافته شده است، دسته جمعی به 
میان  در  حافظ  از  شورانگیز  غزلی  خواندن  با  بایرام،  عاشق  مشغولند.  دست افشانی  و  پایکوبی  و  رقص 
فراموش  گوش،  پا  سرا  ما  و  می افزاید  جشن  این  شکوه  و  عظمت  بر  برابر  صد  دختر ها،  پرشور  رقص 

می کنیم که بچه پلنگ ها باید به مکان اصلی خودشان در میان کو ه ها و صخره ها برگردند. 
صدای عاشق بایرام و این غزل پرشور حافظ برای همیشه در خاطرم حک شده: 

ساقی به نور بده بر افروز جام ما 
مطرب بگو که کار جهان شد به کام ما 

ما در پیاله عکس رخ یار دیده ایم  
ای بی خبر ز لذت شرب مدام ما 

آن  نمی توانم  کالمی  هیچ  با  که  داده  جشن  این  به  شوری  چنان  آواز  و  شعر  و  رقص  و  هلهله  شادمانی 
سکوت  به  را  جشن  در  شرکت کنندگان  همه  بابا  حیدر  که  می شود  نزدیک  نیمه  به  شب  کنم.  توصیف  را 
دعوت می کند. حاال نوبت آن رسیده که پلنگ قرمزی، دوست من، به خاطر شجاعتش در نبرد با عقاب 

سیاه، به گرفتن مدال طالیی مفتخر شود. 
به  قرمزی  و  من  که  می کند  اعالم  رسا  صدایی  با  بابا  حیدر  و  می گیرد  فرا  را  جا  همه  سکوت  لحظه ای 

محوطه خالی وسط چادر برویم. من و پلنگ به وسط چادر می رویم. حیدربابا رو به جمعیت می کند: 
- این مدال طال به قرمزی اهدا می شود و به گوش او آویزان خواهد شد تا همیشه همراهش باشد. این 
نشانه ای است از طرف مردم ایل برای رشادت او در جنگیدن و شکست عقاب تیز پنجه بعد از یک نبرد 

طوالنی. 
زندگی  شهر  در  قبل  مدت ها  که  ایل  افراد  از  یکی  توسط  که  را  مدال  و  می نشیند  پلنگ  بچه  کنار  سپس 
می کرده و فن زرگری و ساختن زیور آالت طال را یاد گرفته و تبدیل به گوشواره شده، به گوش قرمزی 

آویزان می کند. 
صدای هلهله و شادی و آفرین و مرحبا، همه جا پیچیده است و من با افتخار و غرور به این قهرمان نگاه 
آن  می رویم.  پلنگ ها  بچه  دیگر  و  بچه ها  طرف  به  شادی  با  قرمزی  و  من  مدال،  اهدا  از  بعد  می کنم. 
شب، قرمزی و بچه پلنگ ها هم با ولع تمام گوشت های خام را می خورند. صدای ساز و آواز و خنده هر 
لحظه بلند تر می شد که ناگهان غرش عظیم پلنگ مادر همه را وادار به سکوت می کند. گویی هیچکس 
در آن لحظه در چادر وجود ندارد! سکوتی سهمگین فضای پر از شادی را به یکباره تغییرمی دهد. بیرون 
چادر، پلنگ مادر ایستاده است و سایه او عظیم و غول آسا به نظر می آید. در این سکوت وحشت زا، بچه 
پلنگ ها به طرف شکاف چادر حرکت می کنند و یکی یکی از چادر خارج می شوند. من نزدیک قرمزی، 
ایستاده ام و از پشت حلقه های اشک رفتن او را می بینم. همه جا نیمه تاریک است. پلنگ مادر در جلو 
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و هفت بچه پلنگ پشت سر او، به آرامی به سوی کوه ها و صخره های ترسناک حرکت می کنند و در دل 
تاریکی ها ناپدید می شوند.



آیریلمیش )جداشده(
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      - هاوار، هاوار... توکلین... بوردا...

حسن  دلی  و  نیگار  با  زمستانی  آفتاب  کمرنگ  نور  زیر  شکسته  ایوان  نزدیکی  در  خاک  از  تلی  روی 
بچه  از  که  هستیم  کاغذهایی  از  فروش  بازی  برای  بلیت  تهیه  مشغول  و  شویم  گرم  کمی  تا  نشسته ایم 
مدرسه ای های ده تقریبا زوربگیر می کنیم. با شنیدن داد و فریاد هر سه نفرمان از شکاف دیوار  بیرون 

می رویم. 
- هاوار هاوار مخلوخ توکلین... گلین... گورین... نه وار.

هاوار،  آی  آمده اند:»  بیرون  هم  همسایه ها  از  تن  چند  می آید.  خان  علی  قیقاج  خانه  طرف  از  صداها 
وای هاوار مخلوخ توکلین گلین گورین بوردا نه وار )هوار هوار، مردم بریزید بیایید بیایید ببینید اینجا چه 
بقیه  با  همراه  می کند.  نفوذ  آدم  استخوان های  داخل  تا  سرما  و  است  سرد  و  خشک  هوا  هست(«.  خبر 
جمعیت  با  همراه  می آمد.  جا  همان  از  قیقاچ  فریاد  صدای  می رسانم.  اسب ها  آغل  نزدیکی  به  را  خودم 
وارد طویله اسب ها می شوم. داخل طویله  تاریک است. چند لحظه ای می گذرد تا چشم هایم به تاریکی 
خوردن  مشغول   طویله  راست  گوشه  در  که  اسب  دو  پرهیب  سایه  است.  تاریک تر  آغل  ته  کند.  عادت 
یونجه بودند به دشواری دیده می شود. کمی پایین تر روی اسبی ابلق پسربچه ای لخت و پتی با چشمانی 
درشت و سیاه که در نگاهش حیرت و وحشت موج می زند با موهای بلندی که تا سرشانه هایش ریخته 
با  دریده  نگاهی  و  باز  دهانی  با  تاسش  سر  و  بلند  پیشانی  با  خان  علی  قیقاچ  است.  چسبیده  زین  روی  به 
هراس لب هایش را می جوید و سبیل های آویزان و جوگندمیش تکان می خورد. و با حرکت دست ها با 
صدایی زیر همراه با لکنت زبان جویده جویده رو به جمعیتی که در آغل جمع شده بودند کرد و می گوید: 
متوجه  اسب ها  تیمار  و  دادن  یونجه  هنگام  که  می شود  روزی  چند  آقایان(  )خانم ها،  آقاالر  »خانمالر، 
شدم اسب ابلق عرق کرده و خسته است. او لحظاتی پا به پا می شود و دوباره ادامه می د  هد: »از خودم 
روی  به  ببیند  را  او  کسی  که  آن  بدون  شود.  اسب ها  آغل  وارد  شب  هر  می تواند  کسی  چه  می پرسیدم 
برگرداند؟  طویله  به  دوباره  را  خسته  و  عرق کرده  اسب  و  بتازد  تاریک  و  سرد  دشت های  در  و  بپرد  اسب 
روی  که  رسید  خاطرم  به  بکری  فکر  ناگهان  می کند.  استفاده  سواری  برای  برگ  و  زین  از  می دانستم 
از  نتواند  و  بچسبد  قیرها  به  می آید  آغل  به  سواری  برای  که  شخصی  تا  بمالم  قیر  مقداری  اسب   رکاب 
شگفت انگیزی  صحنه  با  کردم  باز  را  آغل  در  که  امروز  است.  خوبی  نقشه  می دانستم  شود.  پیاده  اسب 
می چرخد.  کوچک  پسر  و  اسب  طرف  به  دوباره  خان  علی  قیقاچ  بهت زده  چشمان  شدم.«  روبرو 
نگاه های جمعیت هم بر روی پسربچه سنگینی می کند. در این لحظه اسب ابلق با دیدن ازدحام و سر و 
صداها با یک حرکت ناگهانی به جلو جهید. با این حرکت اسب، موهای صاف و سیاه پسربچه چسبیده 
به زین به روی صورتش ریخت. جمعیت هم هیجان زده به او نگاه می کردند. او زیبایی خاصی داشت 
افزوده  آغل  داخل  جمعیت  به  لحظه  هر  بود.  شده  مردم  تعجب  موجب  بیشتر  هم  زیبایی  همین  شاید  و 
می شود. مردان و زنان با دهان هایی باز و متعجب به اسب ابلق و سوارش نگاه می کنند. در طویله حتی 
جای سوزن انداختن هم نیست. جمعیت زیادی از سر و کول هم نزدیک در باال می روند و کنجکاوانه 
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از کسانی که داخل آغل اند، می پرسند: »بو کیمدی ) این کیه؟(« ازدحام اطراف اسب بیشتر از بیرون 
طویله است. مردها و زن ها و بچه هایی که دور تا دور اسب ابلق ایستاده اند جرات نمی کنند به او نزدیک 
توضیح  بیشتر  هیجان،  با  قیقاچ  نمی شناسد؟  را  او  کس  هیچ  که  آمده  کجا  از  ناشناس  پسر  این  شوند. 
می دهد: »وقتی وارد آغل شدم، به یک باره نور سپیدی از دهان پسر بچه بیرون جهید و آغل را روشن 
کرد.« جمعیت با شنیدن این راز، دسته جمعی فریادی از تعجب می کشند. قیقاچ، آقای توز، جن شناس 
و  ریز  چشمان  و  قرمز  گونه های  و  گرد  صورتی  با  او  است.  کرده  خبر  بچه ها  از  یکی  فرستادن  با  را  ایل 
قدی نسبتا کوتاه، با زحمت از میان جمعیت راه خود را باز می کند و به نزدیک اسب می رسد و از  قیقاچ 
می خواهد که اسب کهری را که مشغول خوردن یونجه است از سمت راست آغل به این طرف بیاورد. 
سپس با کمک قیقاچ پایش را روی  رکاب می گذارد و بر پشت اسب می نشیند. و هم سطح پسربچه قرار 
به  سپیدی  نور  می کند.  باز  را  پسرک  دهان  و  نیست  بهت زده  جمعیت  بقیه  خالف  بر  توز  آقای  می گیرد. 
فریادهایی  با  جمعیت  می کند.  روشن تر  لحظه ای  برای  را  طویله  و  می جهد  بیرون  او  دهان  از  باره  یک 
از  شگفت زده تر  نور  دیدن  با  همه  می کنند.  نگاه  فوق العاده  منظره  این  به  حیرت زده  چشمانی  با  و  خفه 
چند لحظه پیش هستند. به درخواست آقای توز چند نفر داوطلب می شوند و با حوصله و دقت پسربچه 
را از زین و قیرها جدا می کنند. او همچنین درخواست می کند که پیراهنی برای پسرک بیاورند. من در 
فاصله کمی با اسب ها ایستاده ام و بی درنگ پیراهنم را درمی آورم و به طرف اسب کهر پرتاب می کنم. 
آقای توز پیراهن را برمی دارد و پشت و رو به تن پسربچه می کند، و این بار با صدای بلند می خواهد که 
به او سنجاق قفلی بدهند. در یک چشم به هم زدن ده ها سنجاق قفلی از سربند زنانی که معموال برای 
نزدیک تر  او  به  همه  از  که  قیقاچ  به  دست  به  دست  می کنند،  استفاده  سنجاق ها  این  از  چارقدها  بستن 
است و سپس به آقای توز می رسد.  او با دقت به جای دکمه با ده ها سنجاق قفلی پیراهن را از پشت به 
سنجاق ها  »این  می گوید:  جمعیت  به  رو  و  می کشد  عمیق  نفسی  سپس  و  می کند  سنجاق  پسربچه  تن 
هرگز نباید باز شوند چون به محض باز شدن، پسربچه برای همیشه غیب می شود!« با تمام شدن کار او 
ولوله ای در میان جمعیت می افتد. مساله مهم تر و پیچیده تر از آن چیزی است که تصور می شد. بیشتر 
جمعیت معتقدند که ماجرایی به این شگفت انگیزی نمی تواند از طریق شورای ده و اعضای هشت نفره 
شود.  تشکیل  عمومی  جلسه  روز  همان  غروب  که  می گیرند  تصمیم  جمعی  دسته  همانجا  و  شود  حل 
سمت  از  برف  سوز  و  است  زمستان  اواسط  می باشد.  ده  میدان  عمومی  مهم  جلسه  این  تشکیل  محل 
شاخه های  و  می افتد  کاهگلی  بام های  پشت  بر  زمستانی  کمرنگ  و  بی رمق  آفتاب  می وزد.  کوهستان 
خشک درختان در آن سرمای زمهریر از حرکت باد آهسته تکان می خورند. کوچه های ده خلوت به نظر 
می آیند. چند نفر از مردهای جوان ایل در کمرکش دیوار شکسته ای زیر آفتاب ایستاده و با یکدیگر گپ 
می زنند. دو پسربچه با چکمه های سیاه پالستیکی، بازی کنان در میان کوچه پر برف جلو می روند و با 
فشار عاج های پوتین نقش هایی را روی برف و یخ حک می کنند. هنوز لختی به تشکیل جلسه عمومی 
و  جنب  می شوند.  سرازیر  ده  میدان  طرف  به  و  می آیند  بیرون  خانه ها  از  کم  کم  جمعیت  اما  است  مانده 
جوش و حرکت مردم، کوچه های ده را از سکوت در می آورد و جمعیت در میدان ده، گردهمایی بزرگی 
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می دهند. تشکیل 
در آغاز این گردهمایی، حیدربابا پیرمرد و رهبر شورای ده با صدای رسای همیشگی، شروع کار جلسه را 
اعالم می کند و توضیح می دهد: »همه شرکت کنندگان در این جلسه عمومی حق نوبت گرفتن و حرف 
زدن دارند. افراد زیر پانزده سال حق رای ندارند و تصمیم گیری باید با اجماع کامل باشد. حتی مخالفت 
یک نفر هم موجب می شود که موضوع به مجمع عمومی آینده واگذار شود، مگر اینکه مخالف را قانع 
داریم.«  احتیاج  شرکت کننده  افراد  نوبت گیری  و  یادداشت  برای  جوان  داوطلب  نفر   چند  به  ما  کنیم. 
قرار  دسترس  قابل  و  مختلف  جاهای  در  و  می شوند  داوطلب  جوان  پسر  و  دختر  چندین  بالفاصله  و 
می گیرند. در این هنگام یکی از جوانان پیشنهاد جالبی می کند. او از جمع می خواهد که چند نفری هم 
نظریات  و  حرف ها  تکرار  با  و  شوند  انتخاب  است  کمتر  گوششان  شنوایی  که  مسنی  افراد  به  یاری  برای 
پسربچه  می کنند.  استقبال  آن  از  بزرگساالن  و  می شود  واقع  توجه  مورد  که  کنند.  کمک  آنها  شنیدن  به 
را  بابا  حیدر  حرف های  انگلیسی  زبان  به  جعفر  عمو  می نشیند.  جعفر  عمویم  با  همراه  جلوی جمعیت  در 
طرف  در  فارسی  زبان  مترجم  عنوان  به  ایل  جوان های  از  یکی  و  می کند  ترجمه  عجیب  پسربچه  برای 
هم  کالمی  پسربچه  لحظه  آن  تا  چون  می کند.  فارسی  به  ترجمه  به  شروع  و  گرفته  قرار  پسربچه  دیگر 
بر زبان نیاورده و روشن نیست که قادر به حرف زدن هست یا نه و به فرض این که بتواند صحبت کند، 
حاضرین  به  ایل  شورای  باتجربه  اعضای  از  یکی  وسیله  به  بدن  حرکات  زبان  بود؟  خواهد  زبانی  چه  به 
به  را  او  حرکات  می توانند  همه  که  شکلی  به  جمعیت  روبروی  در  او  می شود.  یادآوری  عمومی  مجمع 
خوبی ببینند، می ایستد و می گوید: »قبل از نشان دادن حرکات بدن، باید بدانیم که این عالمت ها برای 
توجه  آنها  معانی  و  حرکات  این  به  دقت  با  پس  می باشد.  جمعیت  و  سخنرانان  بین  ارتباط  کردن  آسان 
کنید. چرخش دو دست به شکل دایره به دور هم به این معناست که موضوع تکراری است. حرکت هر 
دو دست به طرف باال به این نشان است که گوینده باید بلندتر صحبت کند. لرزاندن پنچه ها مانند رقص 
روی  به  دست هایتان  کردن  ضربدر  با  را  خود  مطلق  مخالفت  و  می دهد  نشان  را  نظر  با  موافقت  بندری 
سینه نشان بدهید. اگر نظری برایتان قابل تحمل است اما با آن موافق نیستید، با رفت و برگشت دست 
به  وسط  انگشت  اساسنامه ای  اخطار  برای  نمایید.  مخالفت  اعالم  باال  و  پایین  طرف  به  صورت  جلوی 
صورت عمودی روی کف دست دیگر قرار می گیرد.« حیدر بابا دوباره رو به جمعیت می گوید: »جلسه 

را با این توافق آغاز می کنیم: »پسربچه را در ایل باید نگه داشت یا نه؟«
در  ابلق  اسب  بر  سوار  را  اسرارآمیز  پسربچه  که  او  است.  خان  قیقاچ علی  می گیرد  نوبت  که  کسی  اولین 
از ماندن او اعالم می کند و می گوید:  آغل پیدا کرده است، با همان صدای زیر مخالفت صریح خود را 
»خانمالر، آقاالر عرض ایلیم قولوقویزا )خانم ها، آقایان عرض کنم به خدمتتان( من حرف آخرم را اول 
می زنم. اگر این بچه جن در ایل بماند بر سر ما لجن خواهد مالید )باشیمیزا خره یاپار(، مرگ پسرعموی 
هم  پسربچه  این  افتاد.  اتفاق  زمستان  غروب  یک  در  او  تعقیب  و  جن ها  دسیسه  اثر  در  علی  قوت  من 
فراموش  را  پسرعمویم  ناگهانی  مرگ  نمی توانم  هیچگاه  است.  خطرناک  ما  میان  ماندنش  و  است  جن 
بستر  در  و  مرگ  از  »قبل  می کند.  تنگ تر  را  چشمانش  می نشیند،  صورتش  روی  که  غمی  با  و  کنم.« 
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به  کند،  غروب  زمستانی  کوتاه  آفتاب  که  آن  از  »پیش  کرد:  تعریف  اینگونه  را  ماجرا  برایم  او  بیماری 
طرف خانه ام بر می گشتم. هوا رو به تاریکی می رفت. با عجله و قدم های بلند از کوچه پشت باغی هر 
چه زودتر می خواستم به ده برسم. اما هنگام عبور از کنار باغ انگوری که دیوار شکسته و درازی دارد، 
جن ها دنبالم کردند. در آن غروب سرد وحشت انگیز نامم را تودماغی و با تلفظ غریبی صدا می کردند و 
صدایشان همراه با زوزه باد در گوشم می پیچید. »لووات علی، لووات علی. هاردان بورا گلمیشن؟ )از 
رسیدم  خانه  به  نفس بریده  و  گذاشتم  فرار  به  پا  مخروبه  باغ  کنار  از  وحشت زده  آمده ای(«  اینجا  به  کجا 
و در دم  غش کردم. مدتی گذشت تا به هوش آمدم.« قیقاچ با آهی سوزناک در حالی که بغض گلویش 
به  او  می دانید  که  همانطور  روز  آن  فردای  »از  می گوید:  می کند،  نگاه  کجا  به  نیست  معلوم  و  گرفته  را 
بستر بیماری می افتد و اشتهایش را از دست می دهد و پس از چند هفته بدون اینکه بیماریش را بتوانند  

تشخیص دهند، از دنیا می رود.«
- دام دام دام یوی آوادان! )دام دام خانه اش آباد باشد(!

پایان  در  داماد  و  عروس  به  دادن  کادو  هنگام  در  دهل  نوازنده  جمله  نشسته  من  کنار  در  که  حسن  دلی 
مرگ  دردناک  خاطره  یادآوری  از  افسرده  ظاهری  با  قیقاچ  می گوید.  بلند  صدای  با  را  عروسی ها 
پسرعمویش به میان جمعیت باز می گردد. مردم با این که این داستان را بارها شنیده بودند به پسربچه 
مانند  پسربچه  این  گویی  و  می کنند.  نگاه  بیشتری  دودلی  و  ترس  با  ایستاده  روبرویشان  در  که  عجیب 
است  توز  آقای  سخنران  دومین  است.  داشته  دست  علی  قوت  مرگ  در  خطرناکش  هم جنس های  بقیه 
که موافق ماندن پسربچه در میان مردم ایل است و با صدای آرامی سخنانش را آغاز می کند. جمعیت 
با حرکت دست های خود به طرف باال نشان می دهد که صدای او را نمی شنود. با دیدن حرکت دست ها 
جن های  و  بی آزار  جن های  می کنم:  تقسیم  دسته  دو  به  را  جن ها  »من  می گوید:  بلندتری  صدای  با 
جن  این  کنم.  معرفی  خوب  جن های  دسته  از  می توانم  را  بختک  مطلب  شدن  روشن  برای  خطرناک. 
خود  بتواند  کسی  اگر  و  است  ساختگی  دماغش  می افتد،  آدم ها  روی  شب ها  وزنش  تمام  با  معموال 
دیروز  می رود.  خیلی ها  سراغ  جن  این  می رسد.  آرزوهایش  همه  به  بگیرد  را  او  دماغ  و  بدهد  حرکت  را 
میان  از  آفروز  خانم  لحظه  این  در  می کرد.«  شکایت  من  به  رویش،  بر  شب ها  بختک  افتادن  از  سولماز 
جمعیت، با لحنی اعتراض آمیز بدون نوبت و با صدای بلند و با تمسخر می گوید: »بختک ساخته ذهن 
یو  دام  »دام  حسن:  دلی  هم  باز  می افتند!«  رویشان  به  همسایه  مردهای  شب ها  که  است  زن هایی 
در  ایل  در  آفروز  شهرت  می خورد.  هم  به  جمعیت  بلند  خنده  با  جلسه  نظم  کوتاه  مدتی  برای  آبادان!« 
برداشتن باکرگی پسران جوان است. جوانان زیادی آموزش جنسی خود را از طریق او تجربه کرده اند. 
دارد.  خمار  و  سیاه  چشمانی  زیباست.  بسیار  و  بلندقد  او  است.  داده  »آفرودیت«  لقب  او  به  جعفر  عمو 
زدن  حرف  هنگام  سرخش  و  قلوه ای  لب های  و  است  بلند  و  مواج  آبشاری  مانند  خرمائی اش  موهای 
آنچنان جذاب و هوس انگیز است که پای هر مردی را به لرزه در می آورد. در اقامت در تهران چیزهای 
زیادی آموخته است از جمله فیلم »آخرین تانگو در پاریس« را دیده و به فکر »انقالب جنسی« در ایل 
افتاده است و گاهی هیجان زده آنچنان با آب و تاب صحنه های سکسی فیلم را وصف می کند که زنان 



24 آیریلمیش                                              آیریلمیش )جداشده(                        

ایل با شیفتگی محو تعریف های او می شوند. او از جمله برای همه استفاده از روغن حیوانی را هنگام 
عشقبازی توصیه می کند! یکی از دختران جوان که از گردانندگان جلسه هست راهش را از میان جمعیت 

باز کرده و درگوشی با آفروز و دلی حسن صحبت می کند. شاید هشدار برای رعایت نظم جلسه است.
سبز علی با شنیدن نامش از وسط جمعیت می گذرد. او الغر و قدبلند، با موهایی پر و سیاه از مخالفین 
می گوید:  و  می کند  صاف  را  سینه اش  می آید.  جلو  به  و  است  ایل  مردم  میان  در  پسرک  ماندن  جدی 
کرده ام.  تجربه  استخوانم  و  گوشت  و  پوست  با  را  جن ها  شرارت های  که  هستم  زنده ای  شاهد  »من 
یک روز صبح در هوای گرگ و میش به طرف حمام راه می افتم و وقتی به حمام می رسم و کنار خزینه 
خودشان  شستن  و  کشیدن  کیسه  مشغول  زیادی  دوستان  و  آشناها  خزینه،  اطراف  می بینم  می نشینم، 
به  اتفاقی چشمم  به شکل  سبب شگفتی ام می شود.  زودی در حمام  آن  به  ازدحام مردم صبح  هستند. 
پاهای یکی از آنها می افتد. تعجب می کنم! چرا سم دارد؟ به پاهای بقیه هم نگاه می کنم. همه جمعیت 
در حمام سم دارند. سراسیمه از کنار خزینه به طرف بیرونی و پیشخوان حمام می روم که حسین آقا سیم 
حمامی را خبر کنم. از وحشت می لرزیدم اما حسین آقا سیم با خونسردی  پیش دستی می کند و سم های 
خود را روی پیشخوان حمام می گذارد و می گوید چه می خواهی بگویی؟ که همه به جای پا سم دارند؟ 
من پریشان حال تر، به طرف در بیرونی حمام می دوم و بیهوش می شوم و هنگامی که به هوش می آیم، 
حمام  می گویند  من  به  می کنم  تعریف  را  ماجرا  وقتی  ایستاده اند.  سرم  باالی  که  می بینم  را  نفر  چند 
یادآوری  از  عصبانی  و  برافروخته  و  نیست!«  حمام  در  هم  سیم  آقا  حسین  حتی  هیچکس  است.  خالی 
او  بیاید.  سخنرانی  برای  جمعیت  جلوی  به  که  می رسد  علی  کرم  نوبت  برمی گردد.  جایش  سر  داستان 
پیرمرد آرامی است و مشهور به طرف داری از دهاتی ها در اختالف با ایل است. در ضرب المثل های ایل 
هرکسی که از مخالف حمایت کند مثال کرم علی به میان می آید: »کرم علی کند طرفیندن چیخان تکی 
)طرفداری از ده مانند کرم علی(«. زیرا در اختالفات میان روستاییان و ایل نشینان قاضی عادلی است 
و سمبل دوستی و اتحاد میان مردم است. او می گوید: »،ماندن پسربچه در ایل موجب آن می شود که 
رابطه مسالمت آمیز و صلح جویانه ای میان شاهسون ها و اجنه برقرار شود و پسربچه می تواند میانجی 
خوبی برای بهتر شدن روابط شود و تازه اگر هم جن ها خطرناک باشند این پسربچه چه کاری می تواند 
علیه ما انجام دهد؟ )نه ایش گورجک بیزیم حقیمیزه بو اوشاق(«. مردم با شناختی که از او دارند منتظر 

چنین سخنرانی مثبتی بودند، مخالفین هم تعجب نمی کنند.
گل اندام مامای ده که زن میانسال و فربهی است نفر بعدی است که با عجله روبروی جمعیت می ایستد. 
مرگ  شاهد  »من  می گوید:  ریز  صدایی  با  جویده  جویده  و   دارد  حضور  ایل  بچه های  بیشتر  تولد  در  او 
زائوهای جوانی بوده ام که »آل « شبانه به سراغ آنها می رود و جگرشان را با چاقویی که تیغه آبی رنگی 
دارد می برد. و آن  را در سبد پشمی اش می اندازد و پس از شستن در آب جوی آن را می بلعد. من او را با 
چشم خودم ندیدم، اما از مادربزرگم که او هم مامای ایل بود، شنیدم که دماغی گلی، چشمانی آتشین، 
موهایی ژولیده و دندان هایی آهنین با نیش های جلوآمده و پستان هایی آویزان دارد. و از خطرناک ترین 
گل اندام  سخنان  شنیدن  با  هستند.«  ما  دشمن  و  شرور  و  بدجنس  جن ها  همه  من  نظر  به  جن هاست. 
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همهمه ای در میان جمعیت در می گیرد. همه با هم پچ پچ می کنند و هر کسی نظر خودش را می گوید. 
دقایقی می گذرد و دوباره آرامش و سکوت برقرار می شود. برادر بزرگ من حسین آقا که جوان بلندباال و 
خوش قیافه ای ست، برای صحبت کردن نوبت گرفته و با شنیدن نامش رو در روی جمعیت می ایستد، 
سینه خود را با چند سرفه کوتاه صاف می کند و با صدای رسا می گوید: »صبح زود گله را به طرف چراگاه 
کنار  در  هم  من  و  چرا  مشغول  گوسفندها  بود.  سرد  کمی  لطافتش  تمام  با  صبحگاهی  هوای  می بردم. 
سنگ بزرگی منتظر اولین اشعه آفتاب می نشینم تا کمی گرم بشوم. اما پس از لحظاتی چشمانم سنگین 
چند  می کنم،  باز  را  چشمانم  که  هنگامی  می شنوم.  را  صداهایی  بیداری  و  خواب  میان  در  و  می شود 
آنها  همراه  بروم.  عروسی  جشن  به  آنها  همراه  که  می گویند  من  به  و  هستند  سرم  باالی  آشنایان  از  نفر 
صبح  تا  داشتند.  شرکت  جشن  این  در  هم  زیادی  دوستان  و  است  مفصلی  جشن  می روم.  عروسی  به 
خوابم  خستگی  شدت  از  صبح  نزدیکی های  می خوریم.  و  می نوشیم  می کنیم،  پایکوبی  و  شادمانی 
هم  گله  سگ های  و  چرا  مشغول  گوسفندان  هستم،  سنگ  همان  کنار  در  می شوم  بیدار  وقتی  می برد. 
عروسی  در  هم  با  که  آشنایانی  از  برمی گردم،  ده  به  که  آفتاب  غروب  هستند.  آنها  مواظب  صدا  و  سر  با 
شرکت داشتیم، سوال می کنم که در جشن به آنها خوش گذشته است؟ اما آنها با تعجب نگاهم می کنند 
در  که  می شوم  متوجه  تازه  من  و  می کنند.  بی اطالعی  اظهار  و  عروسی؟«  جشن  »کدام  می پرسند:  و 
خواب به عروسی از ما بهتران دعوت شده ام. به نظر من جن ها مهربان و مهمان نوازند، این پسربچه هم 
از جنس همان هاست و با ماندنش در ایل موافقم. آقای توز جن شناس با اجازه پاسخ مستقیم می گوید: 
»اصطالح “از ما بهتران” این معنا را ندارد که جن ها از انسان ها برترند. ما این صفت را از ترس در مورد 
آنها به کار می بریم، چون همه جا هستند و حرف های ما را می شنوند. برای اجتناب از دشمنی بیشتر و 
خطر آزارشان، بهتر است با این نام توصیفشان کنیم.« جمعیت با سر و صدا و همهمه دوباره به اظهار 
صدا  را  علی  فرزند  و  می کند  دعوت  سکوت  به  را  همه  دوباره  بابا  حیدر  می پردازند.  خودشان  میان  نظر 
می زند که برای حرف زدن آماده شود. او پس از برگشتن از شهر نظریات جالب و غریبی پیدا کرده و تمام 
مانند  هم  آنها  که  می نماید  گوشزد  مردم  به  و  می دهد  سخن  داد  متحد«  »ملل  نام  به  سازمانی  از  وقت 
فرزند  بی خبرند.  آن  از  هم  خودشان  که  دارند.  »حقوق«  سازمان  این  در  خاکی  کره  انسان های  همه 
علی مرتب به مردم تبلیغ می کند که سازمان ملل متحد حقوق ماهیانه برای آنها در نظر گرفته و ملزم به 
پرداخت آن است. رفت و برگشت های او به شهر موجب شده که رفتارش هم با دیگران متفاوت باشد. 
شب ها هم عینک دودی به چشم هایش می زند و آن را نشانه ای از »مدرنیت« به حساب می آورد. او به 
آهستگی از میان جمعیت راهی پیدا می کند و با لحن مخصوصش که بعد از رفتن به شهر مانند نظریاتش 
با  من  تا  کند  زندگی  ایل   در  پسربچه  این  که  است  »بهتر  می گوید:  شده  »مدرن تر«  و  است  کرده  تغییر 
بیانیه  در  واقعا  اگر  یا  و  نه؟  یا  دارند  حقوقی  متحد  ملل  سازمان  در  هم  جن ها  که  بفهمم  بیشتر  تحقیقات 
شدن  دموکراتیزه  خواهان  و  بنویسم  نامه ای  نشده،  گرفته  نظر  در  برایشان  حقی  سازمان،  ملحقات  و 
اعالم  مستقیم  پاسخ  عالمت  با  جعفر  عمو  بشوم.«  سازمان  این  در  هم  جن ها  حقوق  گسترش  و  بیشتر 
می کند که در نوشتن این نامه به زبان انگلیسی اگر با مضمون دفاع از بچه های بی خانمان باشد، به او 
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جعفر  عمو  دستمزد!  نه  و  است  »حق«  جمع  معنای  به  »حقوق«  می دهد  توضیح  ولی  می کند،  کمک 
شخصیت برجسته ایل از سرشناس ترین افراد به شمار می رود. به زبان های فارسی، انگلیسی و عربی 
تسلط کامل دارد و عالوه بر شاهنامه خوانی خطاط هنرمندی هم هست. او به آموزش مردم ایل اهمیت 
می دهد. عالوه بر آموزش زبان عربی و انگلیسی، کالس های خطاطی او هم سبب شده که افراد ایل 
خط شکسته و نستعلیق را بیاموزند، و نگاره های خطاطی  بسیار بدیعی را هم آفریده و دیوارهای اتاقی 
که در آن زندگی می کند، پوشیده از این تابلوهای زیباست و در کناری هم انبوه کتاب هایش قرار گرفته 
و  می زند  غیبش  ناگهان  اما  می کردند.  تعقیبش  ژاندارم ها  دلیلی  چه  به  نیست  معلوم  گذشته،  در  است. 
بعد از چند سال غیبت، وقتی دوباره در ایل پیدا می شود، انبوهی از کتاب های گوناگون همراه اوست. 
در  بزرگی  دگرگونی  جعفر  عمو  آموزش  و  کتاب ها  است.  شده  نوشته  مختلف  زبان های  به  کتاب ها  این 
تحت  نجف(  )کربالیی  نجف  کالوا  جز  به  همه  است.  نداشته  سابقه  موقع  آن  تا  که  می اندازد  راه  به  ایل 
تاثیر عمو جعفر عضو »حیزبوت« شده اند. در این لحظه که سکوتی حاکم شده است، من دستم را بلند 
می کنم و به جلو می روم و می گویم: »حاضرم به پسربچه زبان ترکی شاهسونی بیاموزم.« صدای دلی 
حسن به گوشم می رسد: »دام دام یو آوادان!« قند علی نفر بعدی، پیرمرد درشت اندام و سیه چرده ای 
یک  »در  می کند:  یاد  بوده  افتاده  برایش  پیش  سال  چند  که  اتفاقی  از  و  است  مخالفین  گروه  از  که  است 
تکان  جایش  از  االغم  که  شدم  متوجه  و  می گذشتم  سواره  جن ها  دره  کنار  از  دیرهنگام  توفانی  شب 
کشیدم.  قوا  تمام  با  گرفته  را  افسارش  کنم.  رها  همانجا  را  بسته  زبان  حیوان  نمی خواستم  نمی خورد. 
اما االغ لجباز تکان نمی خورد. مجبور شدم از عقب او را هول  بدهم و ناگهان هر دو به ته دره سقوط 
می کنیم. و با چشمانم دیدم که جن ها در تاریکی قهقهه می زنند و از پرتاب شدن من خوشحال هستند. 
از ترس بیهوش می شوم. نزدیک سحر وقتی به هوش می آیم در آن هوای گرگ و میش االغم را کمی 
می شوم،  بیمار  سخت  اینکه  با  خوشبختانه  برمی گردم.  ده  به  مجروح  تنی  با  و  می کنم  پیدا  طرفتر  آن 
شکل  هیچ  به  و  ندارم  جن ها  از  خوشی  دل  بعد  به  وقت  آن  از  می برم.  در  به  سالم  جان  واقعه  این  از  اما 

نمی خواهم این پسربچه که از جنس جن هاست، در کنار ما زندگی کند.«
مال شاه مراد آموزگار چند نسل از جوانان ایل است. علوم دینی بخشی از آموزش های اوست که مورد 
استقبال مردم قرار نگرفته است. یکی از ضرب المثل های رایج میان مردم ایل در مورد کتاب خواندن 
هنگام  است  شایع  شد.  خواهد  مراد  شاه  مال  می گویند  باشد،  کتاب خوان  کسی  اگر  و  می گردد  بر  او  به 
مطالعه کتاب های عمو جعفر، آنها را با انبر کوچکی ورق می زند تا دستانش نجس نشوند. زندگی ساده 
و فقیرانه ای دارد و درآمدش از راه درس دادن و گرفتن مواد غذایی پایاپای می گذرد. و معتقد است در 
دهند  جواب  سوال  این  به  و  بایستند  گداخته ای  ساج  روی  باید  دیگر  دنیای  به  عبور  هنگام  مردم  آخرت 
که چه اموالی در دنیا داشته اند؟ و با خنده و سرافرازی می گوید من جواب خواهم داد: »فقط یک عبا 
ثروت  دنیا  این  در  که  کسانی  حال  به  وای  می شوم.  رد  پل  از  پرش  با  هم  بالفاصله  و  دارم«  عصا  یک  و 
بی حد و حصر دارند. باید مدت ها روی ساج گداخته بمانند و بسوزند! او با عبایی که بر دوش انداخته، 
قرار  جمعیت  روبروی  شده  نازل  اجنه  با  رابطه  در  که  آیاتی  و  سوره ها  درباره  زدن  حرف  برای  عصازنان 
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است  موجودی  جن  اٍر.«  نَّ ِمن  اِرٍج  مَّ ِمن  اْلَجانَّ  »َوَخَلَق  می کند:  آغاز  آیه  این  با  را  کالمش  و  می گیرد. 
می گوید:  مستقیم  پاسخ  اجازه  با  جعفر  عمو   )۱۵ آیه  الرحمن  سوره  )قرآن  است  شده  آفریده  آتش  از  که 
تشعشع  معنای  به  اِرٍج  زیرامَّ باشد  گویاتر  می تواند  ترجمه  این  کرد.  خلق  آتش  از  تشعشعی  از  را  جن  »و 
درست تر است.« مال شاه مراد زیر لب وردی می خواند که قابل فهم نیست و می گوید البته ترجمه آقای 
ُموِم« جن پیش از  اِر السَّ نَّ َقْبُل ِمن  َخَلْقَناُه ِمن  جعفر هم کامال درست است. و ادامه می دهد: »َواْلَجآنَّ 
»و  می گوید:  و  می گیرد  اجازه  جعفر  عمو  هم  باز   »)۲۷ آیه  حجر  سوره  )قرآن  شده  خلق  انسان  آفرینش 
پیش از آفرینش انسان، جن را از آتشی سوزان و بی دود خلق کردیم.« مال شاه مراد سینه اش را صاف 
کرده در ادامه سخنان خود اظهار می کند: »ترجیح می دهم که من آیه های قرآن را به عربی بخوانم و 
اعالم  نظر  این  با  را  خودشان  توافق  دست  حرکت  دادن  نشان  با  مردم  کند.«  ترجمه  را  آنها  جعفر  آقای 
ِإنٌس  َيْطِمْثُهنَّ  َلْم  ْرِف  الطَّ َقاِصَراُت  »ِفيِهنَّ  می خواند :  عربی  به  و  می دهد  ادامه  مراد  شاه  مال  می کنند. 
.« و عمو جعفر ترجمه می کند: »در آن باغ ها، دلبرانی فروهشته نگاهند که دست هیچ  َقْبَلُهْم َو اَلَجانٌّ
بر  چنین  آیه  این  از  که  می دهد  توضیح  جعفر  عمو  است.«  نرسیده  آنها  به  ایشان  از  پیش  جنی  و  انس 
می آید که جن دارای دو جنس نر و ماده است، چرا که رابطه جنسی دارد. )قرآن سوره الرحمن آیه ۵۶(. 
جمعیت از شنیدن این همه آیه به عربی در مورد جن ها کنجکاوی بیشتری نشان می دهد. مال شاه مراد 
این بار بدون خواندن آیه به عربی، مستقیما ترجمه را بیان می کند: »جن ها چون انسان ها دسته دسته 
فصلت   سوره  )قرآن  رفت.«  خواهند  آخرت  جهان  به  بعد  و  کرده  زندگی  مرگ  زمان  تا  می آیند،  دنیا  به 
آیه ۲۵( قیقاچ بدون نوبت فریاد می زند: »جن زاده عاقبت جن شود. اگر چه با آدمی بزرگ شود!« مال 
نِس  َواْلِ اْلِجنِّ  ِمَن  ُجُنوُدُه  ِلُسَلْيَماَن  با سوره نمل ادامه می دهد: »َوُحِشَر  با ذکر زیر لب  شاه مراد دوباره 
بگوید.  مردم  برای  او  را  آیه  این  معنی  که  می خواهد  و  کرده  جعفر  عمو  به  رو  و  ُيوَزُعوَن.«  َفُهْم  ْيِر  َوالطَّ
عمو جعفر متین و آرام مانند همیشه آیه را ترجمه می کند: »سپاهیان سلیمان از جن و آدمی و پرنده گرد 
۱۷(« با تمام شدن جمله عمو جعفر، ناگهان یک دسته  آمده و به صف می رفتند. )قرآن سوره نمل آیه 
پرنده با سر و صدا از باالی سر مردم رد می شوند و روی دیوارهای پیرامون جلسه می نشینند! با دیدن 
و  می دارد  بر  جلو  به  گام  چند  می شود.  بلند  ناگهانی  و  عجیب  شکل  به  پسربچه  پرندگان،  آوای  و  پرواز 
نگاه  می نشیند.  دستش  روی  مستقیما  پرندگان  از  یکی  بالفاصله  می آورد.  باال  را  چپش  دست  سپس 
می گردد.  پدیدار  سرخش  لبان  بر  رازآلودی  لبخند  می شود.  دگرگون  پرنده ها  دیدن  با  پسربچه  نگران 
نگاهش جمعیت را زیر نظر می گیرد و سپس به پرنده های روی دیوار خیره می شود. همه نگاه ها، نگاه 
با  نفر  چند  می اندازد.  جمعیت  اول  رده  روی  مستقیم  را  نگاهش  پسربچه  سپس  می کنند.  دنبال  را  او 
می کنند.  عقب نشینی  جمعیت  میان  به  و  شده  جابه جا  رازآلودش  لبخند  و  پسربچه  نافذ  نگاه  از  نگرانی 
دوباره  هم  پرنده ها  کردند(«  رم  )شاهسون ها  هورکدیلر!  »شسونلر  می گوید:  بلند  صدای  با  حسن  دلی 
شروع به خواندن می کنند. این صحنه دیدنی و غیر قابل توصیف موجب می شود که حتی مال شاه مراد 
هم با تعجب زیر لب با کلمات عربی شگفتی خود را نشان دهد. صحنه شگفت انگیزی است. پرنده ها، 
ِئِن اْجَتَمَعِت اِلنُس َواْلِجنُّ َعَلى َأن َيأُْتواْ  جن و آدم ها در یک جلسه مشترک! مال ادامه می دهد: »ُقل لَّ
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ِبِمْثِل َهَذا اْلُقْرآِن اَل َيأُْتوَن ِبِمْثِلِه َوَلْو َكاَن َبْعُضُهْم ِلَبْعٍض َظِهيًر.« عموجعفر بی درنگ می گوید: »بگو اگر 
جن و انس گرد هم آیند تا همانند این قرآن کتابی را بیاورند، نتوانند هرچند یکدیگر را یاری دهند. )قرآن 

سوره اسراء آیه ۸۸(« 
در این جا آفروز با عالمت دست به معنای جواب مستقیم می گوید: »جمله باال از نظر منطقی مصادره 
به مطلوب است. من اطمینان دارم ما هر کتابی را با قرآن مقایسه کنیم، پیشاپیش مال شاه مراد تصمیم 
ذکر  با  آفروز  جواب های  و  پرگویی  از  مستاصل  پیرمرد  نیست!«  قرآن  خوبی  به  نه،  بگوید  است  گرفته 
نِس ِإِن اْسَتَطْعُتْم  کلمات زیر لبی و آهسته باز هم به عربی آیه دیگری را می خواند: »َيا َمْعَشَر اْلِجنِّ َواْلِ
ْرِض َفانُفُذوا اَل َتنُفُذوَن ِإالَّ ِبُسلَْطاٍن.« و خودش ترجمه می کند: »ای  َماَواِت َواْلَ َأن َتنُفُذوا ِمْن َأْقَطاِر السَّ
رفت  نتوانید  بیرون  ولی  روید  بیرون  بگذرید  زمین  و  آسمان  قطر  از  می توانید  اگر  آدمیان  و  جنیان  گروه 
مگر با قدرتی. )قرآن سوره الرحمن آیه ۳۳(« آفروز بدون نوبت با صدای بلند می گوید: »در مورد عبور 
از قطر زمین و آسمان منظور،  عبور از جو است. یوری گاگارین اولین انسان فضانورد از کشور شوروی 
موضوع  مورد  در  اما  کرد.  عبور  موشک  با  زمین  جو  از  تکنولوژی  و  علم  قدرت  با  و  جن ها  کمک  بدون 
اصلی بحث، این پسربچه از نظر من باید در ایل بماند، بو آال گوز، قارا ساچ، بیزیم قوناقیمزدی. )این 
چشم شهالیی و گیسو سیاه مهمان ما است(« جمعیت از دانش و حاضرجوابی آفروز دوباره می خندند 
با ماندن بچه در ایل  با اعالم توافق  و تعجب خودشان را نشان می دهند. مال شاه مراد حرف هایش را 
تمام می کند. عمو جعفر نفر بعدی است که خواهان حرف زدن است. روشن بود که جلسه بدون حرف 
همه  از  جعفر  عمو  دست  حرکات  و  نگاه ها  ایستادن،  شیوه  شود.  تمام  نمی توانست  جعفر  عمو  زدن 
کسانی که تا این لحظه حرف زده بودند متفاوت است. همه حرکات وی نوبل است. گویی سال ها استاد 
دانشگاه بوده است. البته یکی از شایعه ها در مورد عمو جعفر این است که وی در دوره ناپدید شدن خود 
است:  مهربانی  از  مملو  جعفر  عمو  لحن  است.  خوانده  درس  شوروی  در  لوبومبا  پاتریس  دانشگاه  در 
این  در  است.  آمده  دوری  جای  از  او  که  است  روشن  است.  آمده  کجا  از  پسربچه  این  که  نمی دانیم  »ما 
جلسه افراد ساتلو، سیخاولی )در این لحظه مراد بک از رهبران ایل سیخاولو که به سرخابلو هم نامیده 
و  لر  کوسه   ، کریملو  یارجانلو،  قوتلو،  می دهد(  تکان  دست  جعفر  عمو  برای  جمعیت  میان  از  می شوند 
طایفه های دیگر حضور دارند و هیچ یک، این پسربچه را نمی شناسند. نباید فراموش کنیم که ما هم مرز 
کشورهای قفقاز و ترکیه هستیم. شاید این پسربچه از آن سوی مرزها آمده است. وظیفه ما نگهداری 
از وی و جستجوی خانواده اش است.« از چشم جمعیت پنهان نمی ماند که کالوا نجف به هنگام حرف 
زدن عمو جعفر سعی می کند خود را بی اعتنا به حرف های وی نشان دهد. کالوا نجف تنها فرد ایل است 
سخنان  شنیدن  از  بعد  است.  حیزبوت  و  جعفر  عمو  مخالف  شدت  به  و  است  مهتر  خان  عبداهلل  نزد  که 
با گرفتن رای اعالم  بابا و گردانندگان مجمع ختم و کفایت جلسه عمومی را  موافقین و مخالفین حیدر 
می کنند. موافقان در اقلیت هستند و اکثریت حاضر در جلسه رای مخالف می دهند. ناگهان قبل از آن 
که گردانندگان، جمع بندی خود را ارائه دهند، دوباره اتفاق جالبی می افتد. دست پسربچه برای حرف 

زدن باال می رود!
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کس  هر  می ریزد.  هم  به  جدی  شکل  به  را  جلسه  نظم  حد  بی  صدای  و  سر  نمی شود.  باورشان  مردم 
چنین  منتظر  کس  هیچ  می رسد  نظر  به  می کند.  صحبت  دستیش  بغل  نفر  با  و  می کند  نظری  اظهار 
حرکتی از طرف پسربچه نبوده است و هنگامی که او را آماده برای سخن گفتن می بینند، همه سکوت 
می کنند. پسربچه با لهجه ای عجیب به زبان ترکی سخنان خود را آغاز می کند. از دهانش نور می جهد 
و صدایش شبیه آوای پرندگان است. مردم با چشمانی شگفت زده به او نگاه می کنند. صدای نازک او 
در  می کردم  فکر  بزنم.  حرفی  شما  عمومی  مجمع  در  نمی خواستم  »من  می پیچد:  آنها  گوش  و  فضا  در 
موافق  شما  میان  در  افرادی  دیدم  که  هنگامی  اما  شوم.  ناپدید  سنجاق ها  کردن  باز  با  مناسب  فرصتی 
حرف  من  پشتیبانی  به  که  کسانی  تمام  از  اول  درجه  در  بزنم.  حرف  گرفتم  تصمیم  هستند،  من  ماندن 
منتظر  است  زیاد  بسیار  هم   تعدادشان  که  مخالفین  دارم.«  پرسشی  مخالفینم  از  اما  سپاسگزارم.  زدند 
شما  همه  نیستند؟  متفاوت  انسان ها  »آیا  می پرسد:  حماسی  لحنی  با  پسربچه  اند.  پسربچه  پرسش 
می شود.  بیشتر  کنجکاوی  موجب  سوال  این  طرح  می کنند!  نگاه  یکدیگر  به  مردم  هستید؟«  یکسان 
پسربچه ادامه می دهد: »من با زندگی شما کامال آشنا هستم. چندین سال  است که ایل شما با تهاجم 
دایمی خان ها به ویژه عبداهلل خان روبروست. و او از حمایت کامل ژاندارم های دولتی برخوردار است. 
دام ها  چراندن  و  مردم  برای  را  بزرگی  مشکالت  مراتع  شدن  دولتی  بهانه  به  و  ماموران،  کمک  با  و 
شنیدن  با  مردم  می پیچید.  فضا  در  است!«  درست  »کامال  فریاد  است.«  آورده  وجود  به  طبیعت  در 
سخنانی که به دلشان می نشیند به هیجان می آیند. پسربچه ادامه می دهد: »زندگی روزانه مردم ایل 
در درگیری با زورگویی خان ها و دولت حامی آنها تباه می شود. عده ای که خطر جن ها را عمده می کنند، 
ناآگاهانه تضادهای فرعی را جانشین تضادهای اصلی می کنند.« نیم بیشتری از جمعیت با تکان دادن 
با  آنها،  توافق  دیدن  با  پسربچه  می کنند.  اعالم  او  سخنان  با  را  خود  کامل  توافق  دست  دو  پنجه های 
مطلق  عمومی،  مجمع  در  نظریاتشان  »برخی  می گوید:  بیشتری  شهامت  و  دلگرمی  و  بلندتر  صدایی 
کردن هویت پدیده ها بود. اینگونه برخورد با پدیده ها مانع درک ما از چندگانگی و ترکیبات آنها می شود. 
می گوید:  و  می کند  اشاره  جاده  طرف  به  سپس  متضادند.«  و  ترکیبی  بلکه  نیستند،  یکپارچه  پدیده ها 
که  مختلف  و  متضاد  جهت  دو  یعنی  نشیب،  و  فراز  با  اما  است،  یکی  جاده  کنید،  نگاه  روبرو  جاده  »به 
اثر  و  باشد.  شفابخش  می تواند  اما  است  زهر  نوعی  خود  پادزهر  می دهند.  تشکیل  را  واحد  جاده  هویت 
متفاوت با زهر دارد. می خواهم بگویم که نه من یک جن خالصم و نه شما یک انسان خالص. در ضمن 
است.  دندان هایم  بودن  براق  علت  به  می جهد،  بیرون  به  کردن  صحبت  هنگام  من  دهان  از  که  نوری 
نه  جایی،  هیچ  در  است،  متضاد  چیز  همه  واقعی  جهان  در  است.  متفاوت  شما  دندان های  جنس  با  که 
در زمین نه در آسمان، نه در جهان معنوی و نه در جهان طبیعی، هیچ چیزی اینچنین انتزاعی یا فقط 
اینگونه یا فقط آنگونه وجود ندارد.« این بار جمعیت به شکل یکپارچه دست هایشان را به عنوان موافق 
نشان می دهند. پسربچه وقتی توافق جمعیت را می بیند، با دلگرمی تصمیم ماندن خود را در ایل برای 
آشنایی بیشتر با زندگی شاهسون ها اعالم می کند. و نگاه رازآلودش را روی عمو جعفر متمرکز می کند 
طرفم  چهار  که  است  این  )درکم  بدیالر  تو  تو  یولداشالر  نیمی  یا  دورت  که  شونیرم  دو  »بیله  می گوید:  و 
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که  »لحظاتی  می دهد:  ادامه  سپس  و  می کند(  تلفظ  دورت  را  دورد  پسربچه  البته  گرفته اند.  دوستان  را 
به فکر ماندن در ایل شما بودم برای خود اسمی انتخاب کردم. این اسم »آیریلمیش« است. زیرا من 
هم از قیر و هم از زندگی قبلی خود جدا شده ام. سخنرانی آیریلمیش با سکوت حاضرین تمام می شود. 
سکوتی که حاکی از توافق جمع برای ماندن او در ایل است. و با فریاد ما بچه ها قشقرقی به پا می شود. 

هنوز پایان جلسه اعالم نشده است که با صدای رسای مادرم زرافشان جمع دوباره سکوت می کند.
مادرم می گوید: »می خواهم رازی را با شما در میان بگذارم. با شنیدن سخنان آیریلمیش در مورد ستم 
مورد  در  شوهرم  از  خان  عبداهلل  که  دارید،  خبر  شما  همه  کنم.  سکوت  این  از  بیش  نمی خواهم  خان ها 
سال  هر  او  بیندازد.  زندان  به  را  او  می خواهد  و  است،  کرده  شکایت  داشته  ما  انبار  در  که  غالتی  دزدی 
انبارهای ما را اجاره می کند و در ازای اجاره بها مقداری از این غالت را برای خورد و خوراک دام ها در 
شدیم.  بیدار  خواب  از  عجیبی  صداهای  با  ما  زمستانی  سرد  شب های  از   یکی  در  می گذارد.  ما  اختیار 
با  آقا  محمد  با  رفته اند.  بیرون  و  شکسته  را  آغل  در  گاوها  که  بود  این  رسید  نظرمان  به  که  فکری  اولین 
چراغ قوه به طرف آغل رفتیم. در آغل گاوها بسته بود، اما دیدیم در کنار دیوار حیواناتی پناه گرفته اند. 
اول فکر کردیم که گاوهای همسایه هستند، وقتی کامال نزدیک آنها شدیم و نور چراغ قوه را روی دیوار 
انداختیم، نزدیک بود از ترس سکته کنیم، حیواناتی شبیه به شتر اما چند برابر بزرگتر در کنار دیوار پناه 
گرفته بودند، اما از شدت گرسنگی توان حرکت نداشتند. با ترس و لرز در آغل بزرگ و خالی را باز کردیم 
و آنها سینه خیز از در طویله بزرگ به داخل رفتند، و تصمیم گرفتیم که این ماجرا را برای هیچ کس بازگو 
می دهد:  ادامه  او  می کند.  گوش  مادرم  حرف های  به  مطلق  سکوتی   در  و  بار  این  جمعیت  نکنیم.« 
»این راز دوم ماست. ماجرای دیگری هم اتفاق افتاده که ترجیح می دهم همسرم محمد آقا  آن  را بازگو 
کند.« پدرم مرد درشت اندام و قوی هیکلی است و به مهربانی و نازک دلی در بین مردم شهرت دارد. از 
میان جمعیت با شنیدن نامش، به جلو می آید و در کنار مادرم زرافشان می ایستد و در تایید حرف های او 
می گوید: »چند شب قبل از این ماجرا، صدها آهو را که به علت سرما، گرسنگی و بی غذایی به ما پناه 
آورده بودند، در آغل دیگری جا داده و مخفی کرده ایم. و ترسمان از این است که عده ای به طمع شکار 
کنیم.  خالی  را  خان  عبداهلل  جو  انبارهای  که  شد  این  بر  تصمیم مان  باالخره  و  بیفتند.  زبان بسته ها  این 
زیرا ما فقط آذوقه زمستانی حیوانات خود را داریم و از طرفی برای کمک به این حیواناتی که به ما پناه 
آورده اند باید کاری بکنیم.« با شنیدن این رازها در بین مردم شور و ولوله ای می افتد. و همه مشتاقانه 
کردند  صحبت  موردشان  در  آقا  محمد  پدرم  و  زرافشان  مادرم  که  ناشناخته  حیوانات  این  که  می خواهند 

را هر چه زودتر ببینند. 
جلوی  در  که  آیریلمیش  می شود،  باز  آغل  در  وقتی  می آید.  در  حرکت  به  آغل  طرف  به  جمعیت  سیل 
بیرون  دهانش  از  نوری  معمول  طبق  و  می کشد  شگفتی  از  فریادی  حیوانات  دیدن  با  است  جمعیت 
می جهد که دیگر برای جمعیت تازگی ندارد. آنچه که مردم را به شگفتی و هیجان آورده دیدن حیواناتی 
است که تا به حال نظیر آنها را ندیده اند و نام این حیوانات را برای اولین بار از زبان آیریلمیش که ظاهرا از 
جنس خودشان نیست، می شنیدند، دایناسورها! عمو جعفر شخصیتی که با کتاب ها و دانشش همیشه 
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جمعیت  و  می کند.  تایید  را  او  گفته  حیوانات  تاریخ  کتاب  به  مراجعه  با  هم  بار  این  می آید  مردم  کمک  به 
شگفت زده از این همه دانش پسربچه می شود. و به این شکل آیریلمیش زندگی در میان ایل نشینان را 
آغاز می کند. البته شایع است که عمو جعفر برای دلخوشی بچه ها وجود دایناسورها را تایید کرده است.

من و آیریلمیش سریعا دوستان خوبی برای یکدیگر می شویم. زیرا در مجمع عمومی، با عشق و محبتی 
که در دلم نسبت به او دارم، داوطلبانه می خواهم گویش ترکی شاهسونی را به او آموزش دهم و همین 
اینگونه  به  و  می پذیرد.  را  ما  خانه  در  زندگی  پیشنهاد  و  می شود.  من  به  نسبت  محبتش  موجب  مساله 
زندگی  می شود.  کاشته  دوستی مان  نهال  و  می آید.  وجود  به  او  و  من  بین  محبت  عمیق  ریشه های 
آیریلمیش با ما زمستان طوالنی و سرد را گرما می بخشد. هر روز با طلوع آفتاب و آغاز زندگی قشالقی 
در ده، ما در غذا دادن به دام ها با یکدیگر همکاری داریم. و از زمانی که راز زندگی دایناسورها در آغل 
خانه آشکار می شود یکی از وظایفم غذا دادن به آنها است و آیریلمیش که اطالعات جالبی در مورد این 
غذا  در  است،  جذاب  بسیار  برایم  که  زندگی شان  از  مختلف  داستان های  کردن  تعریف   با  دارد  حیوانات 
هم  کنار  در  دیگری  آغل  در  می رسید  صدها  به  تعدادشان  که  جیران ها  می کند.  کمکم  هم  آنها  به  دادن 

هستند و جو و علوفه دادن به آنها در بعضی از روزها به عهده ماست.
از  است  شبیه  بیشتر  پرندگان  آواز  به  که  جادوییش  صدای  با  آیریلمیش  کوچکمان،  اتاق  در  شب ها 
من  کرد.  نخواهم  فراموش  را  آنها  هرگز  که  می کند  تعریف   قصه هایی  ناشناخته  و  بیگانه  سرزمین های 
هم داستان هایی را که در مورد قهرمانان ایل شنیده ام برایش بازگو می کنم. آن شب هم او می خواهد 
بیگانه  و  دور  کشوری  »در  کنم:  نقل  برایش  کرده،  تعریف  مادرم  که  را  داستان هایی  از  دیگر  یکی  که 
شاهزاده  دیدن  با  فالگیر  زنی  کودکیش  هنگام  بود.  اسکندر  نامش  که  می کرد  زندگی  شاهزاده ای 
برای  راهی  و  شود  محاصره  فلزات  میان  در  که  رسید  خواهد  فرا  هنگامی  مرگش  که  می کند  پیشگویی 
جانشین  سالگی  نوزده  در  جوان  اسکندر  و  می گذرد  پیشگویی  این  از  درازی  سالیان  باشد.  نداشته  فرار 
پدرش می شود. و به پادشاهی یونان و مقدونیه می رسد. و با فرماندهی سپاهیانش برای کشورگشایی 
با اینکه آریو برزن سردار  به آسیای صغیر حمله می کند. با شکست داریوش سوم وارد ایران می شود و 
ایرانی در مقابل او تا حد مرگ پایداری می کند اما شکست می خورد و با همه سربازانش به قتل می رسد. 
اسکندر تخت جمشید را به تصرف در می آورد. و با استاتیرا دختر داریوش سوم ازدواج می کند. و بعد از 
آتش زدن تخت جمشید برای فتوحات بیشتر به طرف افغانستان و هندوستان هم لشکرکشی می کند، 
جاودان   عمر  می خواهد  که  می رسد  شوکتی  و  قدرت  چنان  به  جدید،  کشورهای  و  سرزمین ها  فتح  با  و 
داشته باشد. او که به افسانه آب زندگانی جاویدان باور داشت، چند نفر از سردارانی را که به آنها اعتماد 
به  جاودان  زندگی  به  یافتن  دست  و  حیات  آب  کردن  پیدا  دنبال  به  طال  و  تجهیزات  با  داشت  کامل 
سردارها  فرستادن   اسکندر  دیگر  می شود.  سپری  زیادی  سال های  می فرستد.  جهان  ناشناخته  نقاط 
سرزمین های  گشودن  و  بیشتر  فتوحات  به  و  می کند  فراموش  کلی  به  را  جاودانگی  آب  یافتن  برای 
مختلف و کشتار انسان ها و خوشگذرانی ادامه می دهد. اما از طرف دیگر سرداران او با زیر پا گذاشتن 
سرزمین های مختلف، سرانجام پس از سالیان دراز جستجو، در ناحیه قفقاز، میان کوه های آرارات آب 
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حیات را پیدا می کنند و آن را در مشکی ریخته و به سوی اسکندر باز می گردند. در آن هنگام او برای فتح 
جزیره عربستان در بابل به سر می برد. آنها بعد از یک سفر دراز و خطرناک به بابل می رسند. هنگامی که 
سواران به ستاد فرماندهی اسکندر نزدیک می شوند، آفتاب در وسط آسمان است. اسکندر کمی دورتر 
از میدان جنگ پس از یک نبرد طوالنی و خسته کننده، در حال استراحت است. هنگامی که سردارانش 
مشک آب حیات را می خواهند به او تقدیم کنند، سربازان محافظ او می گویند که اسکندر بسیار خسته 
است و در خواب عمیقی فرو رفته باید منتظر بیداریش بود. به دستور یکی از سرداران، سه تیرک چوبی 
و  است  صاف  آسمان  روز  آن  می کنند.  آویزان  تیرک ها  از  را  حیات  آب  مشک  و  می کنند  فرو  زمین  در  را 
حرارت آفتاب سوزان، و کالغ ها با قار قارشان در آن حوالی پرواز می کنند. در همین هنگام یکی از آنها 
سربازانی  می کند.  سوراخ  را  آن  پی  در  پی  زدن  نوک  با  و  می کند  حمله  آب  مشک  به  یکراست  آسمان  از 
چند برای محافظت اسکندر از آفتاب سوزان با سپرهایشان دیواری آهنین دورادور وی برافراشته اند. 
می نگرد.  اطرافش  به  و  می گشاید  را  خود  چشمان  اسکندر  تشنگی،  احساس  و  شدید  گرمای  از  ناگهان 
زنده  یکباره  به  کودکیش  خاطرات  لحظه  آن  در  که  شگرف،  و  است.  فلزها  محاصره  در  که  می بیند  و 
می شود و ناگهان به یاد زن فالگیر و چگونگی مرگی که برایش پیشگویی  کرده است می افتد. سیاهی 
که  حیات  آب  قطره های  آهنگین  صدای  و  قدمیش،  چند  در  زندگانی  آب  مشک  و  سرش  روی  بر  مرگ 
به روی زمین خشک  فرو می ریزد، چک، چک، چک، در گوشش می پیچد. اسکندر در چند قدمی آب 

حیات می میرد!«
است.  سرد  هوا  برویم.  دشت ها  طرف  به  سواری  برای  می خواهیم  آیریلمیش  و  من  است.  زود  صبح 
در  قیرات  می تازیم.  دشت ها  سوی  به  و  می گذاریم  پشتش  بر  زین  و  می آوریم  بیرون  آغل  از  را  قیرات 
هوای سرد به سرعت حرکت می کند. آیریلمیش لگامش را در دست دارد و من پشت سر او نشسته ام. با 
حرکت اسب و وزش باد موهای بلند او که تا سرشانه هایش ریخته، به این طرف و آن طرف می رود. من 
سرم را با کالهی پشمی پوشانده ام، اما سرما تا مغز استخوانم نفوذ می کند و حیرانم که چگونه آیریلمیش 
در سرما اینگونه از سواری لذت می برد. او سوارکار ماهری است که بدون ترس می تازد و فرسنگ ها راه 

را زیر پا می گذارد. دیگر اسب سواری به بخشی از فعالیت روزمره ما بدل می شود.
لکه های  مرتفع تر  قسمت های  در  فقط  و  می شود  آب  کم  کم  کوه ها  و  دشت ها  برف  زمستان،  اواخر  در 
سر  نازکشان  برگ های  با  وحشی  پونه های  روان،  آب های  کنار  در  می خورد.  چشم  به  هنوز  برف  سپید 
به  بسته  شکوفه های  مانند  خود  زیبای  جوانه های  با  بیدمشک،  شاخه های  آورده اند.  بیرون  خاک  از 
دوباره  زندگی  از  نشان  و  کرده اند  آغاز  را  تازه ای  زندگی  جویبارها  سراسر  در  سپید  و  قهوه ای  رنگ های 
روز  چند  تا  می کنیم،  بدرقه  ده  بیرون  تا  را  دایناسورها  برف ها،  شدن  ذوب  با  دارند.  بهار  آغاز  و  طبیعت 
زیادی  جمعیت  کردند،  ترک  را  ما  دایناسورها  که  روزی  مانند  هم  روز  آن  برسد.  جیران ها  نوبت  که  بعد 
ناگفتنی  ولوله ای  و  شور  مردم،  صداهای  با  همراه  دهل  و  ساز  صدای  شده اند.  خارج  خانه هایشان  از 
به  و  می گذرند  ده  کوچه های  از  هم  کنار  در  آهو  صدها  و  می کنیم  باز  را  آغل  در  ما  است.  انداخته  راه  به 
دشت های بی انتها می رسند. آفتاب هنوز غروب نکرده، گله آهوان در کنار هم به طرف کوه ها می روند 
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آنها  تا  می مانیم  منتظر  آنقدر  آیریلمیش  و  من  است.  تماشایی  و  زیبا  طبیعت،  به  دوباره شان  بازگشت  و 
من  غمگینی؟  »چرا  می پرسد:  آیریلمیش  می افتم.  قرمزی  پلنگ  بدرود  یاد  به  یکباره  می شوند؛  ناپدید 
تعریف  برایش  را  است  آویزان  گوشش  بر  که  مدالی  و  پلنگ  بچه  داستان  هستم.«  کنارت  در  هنوز  که 
مسیر  در  را  ما  سرنوشت  روزی  »شاید  می گوید:  و  می دهد  فشار  شانه هایم  بر  را  دستش  او  می کنم. 
پلنگ قرمزی قرار دهد.« در آن سال تدارک کوچ از طرف خانواده ما دیگر وجود ندارد. یکی از اتفاقات 
دردناک دیگر هم رفتن عمو جعفر از ایل است. او تحت فشار خان ها مجبور می شود که ایل را ترک کند 

و ساکن شهر قم شود.
نشسته ایم.  دارد،  کمی  روشنی  که  گردسوزی  چراغ  گرداگرد  ما  همه  تاریک،  و  سرد  نسبتا  شبی 
سایه هامان روی دیوار اتاق افتاده و سایه آیریلمیش  بر روی دیوار به نظرم عجیب می آید. در حالی که 
به شعله چراغ گردسوز نگاه می کنم و چشمانم به نور خیره شده، به سخنان پدرم که با صدایی آهسته و 
غمگین می گوید: »ما امسال دیگر کوچ نمی کنیم.« گوش می کنم و با شنیدن این خبر غمی بزرگ در 
دلم می نشیند. فکرش را هم نمی کردم که باید برای همیشه ایل را ترک کنم. آن شب احساسم این است 
که آیرلمیش می دانسته ما مجبوریم به شهر برویم. هنگام خواب در مورد آینده از آیرلمیش می پرسم. او 
سرش را باال می گیرد و به چشمان من نگاه می کند و می گوید: »انسان ها سازندگان تاریخ خود هستند. 
ولی نه طبق دلخواهشان، بلکه در اوضاع و احوال موجودی که از گذشته به آنها ارث رسیده و مستقیما 

با آن روبرو هستند.«
دیگر  »بایاتی  می پرسد:  کنجکاوی  با  او  و  بگویم.  بایاتی  آیریلمیش  برای  که  می کنم  فکر  شب  آن  
در  که  هنگامی  ایل  مردم  است.  آرزو  و  سوال  به  پاسخ  نوعی  بایاتی  می دهم  توضیح  او  به  چیست؟« 
شب های زمستان دور هم می نشینند، برای یکدیگر بایاتی می گویند. و گفتن این بایاتی ها آنقدر ادامه 

پیدا می کند، »تا آخرین بایاتی که تعیین کننده اتفاقات آینده است«، و بی اختیار شروع می کنم:
گنج  صخره  )از  توکلیر  خیردادیر  گل  آپار/  گل  گتیر  دستمال  سوکلیر/  یاخام  چکمه  توکلیر/  خم  »قایدان 
بایاتی  دومین  می ریزند(«  ریزند  گل ها  ببر/  گل  بیار  دستمال  شد/  خواهد  پاره  یقه ام  نکش!  می ریزد/ 
چاتبدیر/  بوینوزون  قوچ  یاتیبدیر/  قوچ  »قارشیدا  می گویم:  بلندتر  کمی  صدای  با  می آید  یادم  به  که  را 
حیف بو قوچو گلسین/ قورری یرده یاتیبدیر )در روبرو قوچ خوابیده است/ شاخ هایش بر آمده اند/ حیف 
می آید  ذهنم  به  بایاتی ها  درپی  پی  همینطور  و  است(  خوابیده  بی حاصل  جای  در  که  باشد/  قوچ  این  از 
گوزو  قاشی  گوردیم/  آداخلین  قارداش  باالجا/  تودیم  قوش  بیر  آقاجا/  آدیم  »آقاج  می گویم:  برایش  و 
قاراجا )چوبدستی ام را پشت سر هم پرتاب کردم/ یک گنجشک کوچک گرفتم/ برادر نامزدت را دیدم/ 
بوینوم  منم  گلنده/  یاری  خالقین  دورلو/  سو  دیبینده  قیرلی/  آقاجی  ساق  است(.  سیاه  ابرویش  و  چشم 
بورولو )درخت سقز می شکند/ در کنارش آب جمع می شود/ هنگامی که یار دیگران می آید/ گردن من 
کج می ماند(. میخک اکدیم تاسینان/ یار تودوم هاواسنان/ منی یاردان آیریدان/ گونی قالسین یاسینان 
)با تاس گل میخک کاشتم/ با عشق یار گرفتم/ کسی که مرا از یار جدا کرد/ روزگارش با ناامیدی بگذرد(. 
دو  سقز  )درخت  قاچا  گوتیره  منی  ایسترم/  اوغالن  مرد  بیر  ساچا/  دوالشدی  الیم  هاچا/  آقاجی  ساقیز 
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شاخه است/ دستم در زلف پیچید/ در آروزی یک جوانمرد هستم/ که مرا فراری دهد(. آقا آت کیشندی 
کشید  شیهه  سپید  )اسب  گلدی  باشالدی  تویون  قارداشا/  اولوم  قربان  گلدی/  دیشلدی  گمین  گلدی/ 
آمد/ لگامش را به دندان گرفت آمد/ قربان برادرم بشوم/ عروسی اش را شروع کرد آمد(.« وقتی آخرین 
در  که  دارد  خوبی  آینده  از  نشانه  عروسی  و  سپید  اسب  که  می گویم  آیرلمیش  به  می شود،  تمام  بایاتی 

انتظار ماست. و با امید به همین آینده چشمانم را بر هم می گذارم. 
سپید  گل های  می شود.  بی سابقه  ده  مزارع  در  دیم  کشت  کافی،  بارندگی  و  مناسب  هوای  با  سال  آن 
من  مشغولند.  پنبه چینی  به  مردم  و  شده اند.  گسترده  ده   نزدیکی های  تا  و  گرفته  را  دشت  سراسر  پنبه 
هم  پنبه چینی  بازی  برای  گاهی  و  می رویم.  پنبه  مزارع  به  روز  هر  مادرم  و  پدر  همراه  هم  آیریلمیش  و 
آیریلمیش  و  من  مدت  تمام  می شود.  زخمی  پنبه  غوزه های  چیدن  از  کوچکمان  دست های  و  می کنیم 
مکان ها  زیباترین  و  طبیعت  دامان  در  که  هستیم  خوشبختی  پسربچه های  و  می کنیم،  بازی  هم  کنار  در 
زندگی شاد و کودکانه ای داریم. مزارع پنبه آنقدر پربارند که چیدن تمام غوزه ها و جمع آوری آنها امکان 
بقال  برای  پنبه  فروش  و  خرید  که  این  با  نمی آید.  بر  پنبه  همه  این  خرید  پس  از  ده«  بقال  »تنها  و  ندارد 

سود فراوانی دارد، اما موجب دردسرش هم شده است.
برای  ایلچی ها  می شود.  برگزار  هم  سر  پشت  عروسی  جشن های  و  شده اند  پولدار  ایل  افراد  بیشتر 
خواستگاری وقت کم آورده اند )در ایل یک دختر آنچنان مهم است که نه خانواده پسر، بلکه نمایندگان 
ایل به عنوان ایلچی به خواستگاری دختر می روند(. در پایان هر جشن مسابقه دو بین جوانان صورت 
می گیرد و رسم بر این است که به برنده مسابقه، تکه بزرگی از گوشت سینه گوسفند جایزه می دهند. و 
برنده می تواند که این تکه گوشت را به هر خانواده ای که دخترشان را انتخاب کرده، هدیه کند و به این 
بسیاری  برای  مسابقه  این  و  می شود.  انجام  رسم  این  با  جوانان  برای  خواستگاری  قدم  اولین  ترتیب 
مسابقات  این  از  یکی  در  است.  سینه  معنی  به  »دوش«  هم  مسابقه  نام  است.  مهم  و  سرنوشت ساز 
آیریلمیش با سرعتی شگفت آور همه دوندگان حتی عباس چرپان را که بهترین دونده ایل است، پشت 
سر می گذارد. آیریلمیش هر بار بعد از برنده شدن در مسابقه سینه گوسفند را به خانواده متفاوتی می دهد 
و چون پسربچه هست، همه می دانند که خواستگاری در میان نیست. در آخرین جشن عروسی عباس 
از  بعد  جشن  شوند.  برنده  و  کنند  تالش  شده  ترتیبی  هر  به  که  دارند  تصمیم  دیگر  جوان  چند  با  چرپان 
رقص و آواز و خوردن کبابی مفصل به پایان می رسد و جوانان ده  می دانند که این آخرین مسابقه است. 
با  آیریلمیش هم مانند همیشه آماده است و  یک صف مرتب در کنار هم ایستاده اند.  شرکت کنندگان در 
صدای  شلیک تفنگ مسابقه آغاز می شود. اما در این لحظه اتفاق عجیبی می افتد. آیریلمیش لحظاتی 
منتظر می ماند. دوندگان دیگر تقریبا از او دور شده اند عباس چرپان از همه جلوتر است و من با چشمانی 
دوندگان   دیگر  تعقیب  به  تصور  مافوق  سرعت  با  یکباره  به  او  اما  می کنم.  نگاه  دوستم  به  حیرت زده 
می پردازد که برای همه کارش بسیار شگفت انگیز به نظر می رسد. او مانند باد به عباس چرپان می رسد 
معتقدند  بعضی ها  می شود.  مسابقه  برنده  و  می زند  جلو  است،  پایان  خط  قدمی  چند  در  که  هم  او  از  و 
که باید آیریلمیش را برای مسابقات جهانی المپیک آماده کرد و می گویند به این شکل او می تواند تمام 
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مدال های طال در مسابقات جهانی المپیک را درو کند و یکی از بهترین دوندگان جهان شود. روزهای 
گرم تابستان آغاز می شود و خورشید گرمای جان بخش خود را پررنگ تر بر زمین می گسترد و زندگی این 
خواهد  اتفاق  ما  زندگی  در  شگرفی  تغییر   که  می دانم  کودکی ام  تمام  با  من  و  دارد  ادامه  جاودانی  سرود 
افتاد. روزهای زیادی از ماندن آیریلمیش در میان ایل سپری می شود و در کنارش گذشت ایام برای من 
لذت بخش و شادی آفرین است. اتاقی که ما در آن می خوابیم پنجره کوچکی دارد که به باغی پر از درخت 
باز می شود. شب است ولی هنوز نخوابیده ایم. از دریچه به بیرون و به آسمان نگاه می کنم. ماه از میان 
او  می آیی؟«  شهر  به  ما  با  هم  »تو  می پرسم:  آیریلمیش  از  می کند.  نورافشانی  درختان  سبز  برگ های 
هم از دریچه به آسمان چشم دوخته و پس از سکوتی طوالنی می گوید: »نه.« از جوابش دلم می گیرد. 
این جدایی برای من بسیار سخت تر و غم انگیزتر از جدایی پلنگ قرمزی خواهد بود. هنگامی که من و 
پلنگ قرمزی وداع کردیم، او به سوی مادر و زندگی طبیعی اش در دل کوه ها برگشت و من هم در ایل 
طبیعی  زندگی  ادامه  دشواری  تمام  با  جدایی  این  و  کردم  تجربه  را  او  بدون  زندگی  طبیعت  دامان  در  و 
من و او بود. اما این بار ترک ایل و آیریلمیش به مراتب دردناک تر از جدایی من و پلنگ قرمزی است. 
آیریلمیش با صدایی آرام ادامه می دهد: »من می خواهم برای تحقیقات در آکادمی جن شناسی مسکو 
فکر  آخر  سر  و  می کنم  آیریلمیش  از  سوال  چند  هم  سر  پشت  حیرت  با  شوروی؟  بروم!«  شوروی  به 

می کنم که شاید آیریلمیش از شوروی آمده باشد.
رفتن خانواده ما به شهر مساله ای بسیار مهم و جدی برای مردم ایل است. آشنایان و فامیل ها با اینکه 
غالت  مصادره  مورد  در  خان  عبداهلل  شکایت  خاطر  به  پدرم  آقا  محمد  که  می دانستند  پیش  مدتی  از 
را  این  انتظار  اما  است،  افتاده  بزرگی  دردسر  به  بودند،  آورده  پناه  ما  به  که  آهوهایی  و  دایناسورها  برای 
و  شده اند.  باخبر  ما  خانواده  کوچ  از  مردم  همه  دیگر  اکنون  بشویم.  ایل  ترک  به  مجبور  ما  که  نداشتند 
می دانند که آیریلمیش هم با اینکه همراه ما به شهر نمی آید اما تصمیم دارد که از ایل برود. ما به دلیل 
خورشید  وقتی  صبح  روز  آن  کنیم.  ترک  صدا  و  سر  بی  را  ایل  می کنیم  کوشش  پدرم  مساله  حساسیت 
انوار طالیی خود را به روی زمین می گسترد و پرندگان با صدای دلکش خود در آن صبحگاه تابستانی 
ده  شورای  جلسه  در  بار  دومین  برای  باید  که  می دانیم  و  می شویم.  بیدار  خواب  از  ما  می خوانند،  سرود 
شرکت  جلسه  در  خانواده ام  با  داریم  اجازه  که  هستیم  پسربچه هایی  تنها  آیریلمیش  و  من  شویم.  حاضر 
کنیم. در اولین جلسه، شورای ایل از آیریلمیش درخواست کرده بود که ایل را ترک نکند. اما او اعالم 
می رویم.  شده  تشکیل  آن  در  جلسه  که  چادری  طرف  به  همگی  کند.  سفر  مسکو  به  باید  که  بود  کرده 
می کند.  اعالم  را  جلسه  یاسای  آرامش  با  شورا  رئیس  منتظرند.  چادر  در  شورا  اعضای  بقیه  و  بابا  حیدر 
یکی از اعضای شورا نقشه هایی را در برابر آیریلمیش باز می کند و توضیحاتی مفصل به او برای عبور از 
مرز می دهد. نقشه ها تمامی مرز ایران و شوروی و منطقه قفقاز تا روسیه را نشان می د هند. آیریلمیش 
می نماید.  مطرح  نیز  را  سواالتی  و  می دهد  گوش  شورا  عضو   سخنان  به  و  می کند  نگاه  آنها  به  دقت  با 
از  دیگری  عضو  می گیرد.  قرار  کنارش  در  و  گرفته  جا  ظریفی  و  چرمی  کیف  در  بررسی  از  پس  نقشه ها 
سکه های  و  اسکناس ها  با  ماهرانه  بسیار  جاسازی های  با  را  داری  نگار  و  نقش  و  عجیب  کمربند  شورا 
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به  شوراست،  اعضای  از  خود  که  آقا  محمد  پدرم  می کند.  اهدا  او  به  کمرش  به  بستن  برای  طال  درشت 
او می گوید که با قیرات می تواند سفر خود را آغاز کند، زیرا ما در شهر به اسب احتیاج نداریم. با شنیدن 
این خبر از خوشحالی در پوستم نمی گنجم. قیرات تنها نخواهد ماند و با آیریلمیش نزدیک ترین دوستم 
یکی  بابا  حیدر  اشاره  با  داشت.  خواهد  درازی  و  دور  سفرهای  و  تاخت  خواهد  ناشناخته  دشت های  در 
متعلق  که  را  تفنگی  است،  گرفته  قرار  چادر  کنار  در  که  بزرگ  صندوقی  داخل  از  شورا  اعضای  از  دیگر 
از یاران مسلح ناوریز  از افراد مسلح ایل است، بیرون می آورد. او و برادرش حجت  به »نجات « یکی 
بودند و به دستور مستقیم رضا شاه بعد از مصادره طالها اعدام می شوند. این تفنگ را به آیریلمیش به 
یاد »نجات« قهرمان پانزده ساله ایل می دهند. او تیراندازی و کار با اسلحه را ماهرانه یاد گرفته است. 
تفنگ  لمس  شیوه  با  گویی  و  است  شگفتی  موجب  که  می نشنید  چنان  آیریلمیش  دست  بر  نجات  تفنگ 
را  قطعاتی  جلسه  پایان  در  بایرام  فقط  نیست.  خبری  جشن  از  می گردد.  نجات  دست های  رد  دنبال  به 
آن  از  »آینده  می زند:  زنگ  گوشم  در  هم  هنوز  کلماتش  و  می خواند  خود  زیبای  صدای  با  او  می نوازد. 

کسی است که برای آن بهتر بجنگد.«
با آغاز روز به طرف جاده راه می افتیم. قیقاچ و آقای توز قیرات را زین کرده و دو جاجیم خوشرنگ و پر از 
نقش و نگار بر پشت آن بسته اند. آیریلمیش تفنگش را در لوله چرمی جلوی زین جا داده و لگام قیرات 
را به دست می گیرد. افراد از ایل می دانند که کوچ ما باید پنهانی انجام بگیرد. تا رسیدن به جاده خاکی از 
میان ریگ ها و گل های وحشی می گذریم و به کنار جاده می رسیم. زمان زیادی نمی گذرد که اتوبوس از 
دور پیدا می شود و  پر سر و صدا ترمز می کند. در مسیر طی شده در جاده گرد و خاک فراوانی در هوا بلند 
می شود و بوی خاک در هوای گرم می پیچد. آفتاب بر چهره آیرلمیش تابیده. او چشمانش را از شدت 
نور و خاکی که در فضا پیچیده کمی تنگ کرده، اما نگاهش بر من سنگینی می کند. نگاهی که نمی دانم 
اشک هایمان  می کنیم.  بغل  را  یکدیگر  وداع  برای  است.  رسیده  فرا  جدایی  لحظه  دارد.  حکایت  چه  از 
در هم می آمیزد. غمی بزرگ از این جدایی بر دلم می نشیند. همراه پدر و مادرم سوار اتوبوس می شوم. 
طرفی  ماشین  ته  قسمت  در  پنجره  کنار  صندلی  نشسته اند.  اتوبوس  در  بچه  و  مرد  و  زن  زیادی  تعداد 
می کند.  حرکت  اتوبوس  می نشینم.  آنجا  درنگ  بال  است.  خالی  نشسته  قیرات  روی  بر  آیریلمیش  که 
کنار  در  چارنعل  قیرات  می گیرد.  سرعت  اتوبوس  می رود.  یورتمه  افراشته  سری  با  آن  کنار  در  قیرات 
اتوبوس می تازد. شیشه کثیف و کدر کنار صندلی را با سختی پایین می کشم تا بتوانم آیریلمیش را بهتر 
واحد  جاده ای  می شود.  سرازیر  و  سرباال  جاده  می تازد.  اتوبوس  کنار  در  که  است  طوالنی  مدتی  ببینم. 
بر  شکاری  بازی  می کنیم،  عبور  کوهستانی  منطقه ای  از  که  هنگامی  نشیب.  و  فراز  متضاد  جهت  دو  با 
باالی سرمان به پرواز در می آید و پس از چند چرخش سریع، روی شانه چپ آیریلمیش می نشیند. گویی 
تفنگ و اسب را می شناسد. فرسنگ ها و فرسنگ ها، از دشت ها و کوه ها می گذریم. بر چهره آیریلمیش 
دانه های عرق نشسته است. پره های بینی قیرات گشاد شده است. گویی اتوبوس، طبیعت، آیریلمیش 
اولین  برای  و  می کنم  نگاه  چهره اش  به  شده اند.  هم  از  جدایی ناپذیر  بخش های  قیرات  و  شکاری  باز  و 
دو  هر  فلز!  و  لبخند  از  آمیخته ای  می کند:  شگفت زده ام  اول  روز  مانند  که  می بینم  او  از  تصویری  بار 
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سوی این آمیزه، سرشت جدایی ناپذیر او هستند. دختری زیبا از پنجره سرش را بیرون می کند. موهای 
از  را  چشمش  اینکه  بدون  او  می دهد.  آیریلمیش  به  آب  جامی  می شود.  پریشان  باد  در  افشانش  و  بلند 
هیچ  گویی  است.  نینداخته  عقب  به  هم  نیم نگاهی  حتی  روز  تمام  می نوشد.  را  آب  دارد،  بر  جاده  عمق 
نیرویی از پشت او را فرا نمی خواند. تفنگش را از غالف چرمی بیرون می آورد، جایی را در آسمان نشانه 
می گیرد و شلیک می کند. باز شکاری به پرواز در می آید. تفنگ را در غالفش می گذارد. پیراهنش را در 
آورده و با نزدیک شدن به طرف پنجره اتوبوس، آن را به دستم می دهد. آفتاب کم کم غروب می کند. 
دشت تهی است، تهی از آیریلمیش. پیراهن را می بویم و به صورتم می فشارم. عطر آیریلمیش در هوا 

پراکنده می شود.
 



تسخیر دژ دراکوال 
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      شبح دؤبوئناری در آن شب سیاه از مسافتی دور خوفناک به نظر می آید. ابرهای خاکستری آسمان 
پنجره های  می زند.  سوسو  تیرگی ها  میان  از  کم نور  و  کوچک  ستاره ای  گاه گاهی  و  است  پوشانده  را 
قصر با پرده های ضخیم و میله های آهنی استتار شده اند و گویی اشباح خون آشام در پشت این پرده ها 
میان  در  زوزه کشان  باد  می روم.  دژ  طرف  به  است  درخت  از  پر  که  جنگلی  جاده  از  آهسته  حرکتند.  در 
خودم  گوش  به  فقط  مطلق،  سکوتی  در  کشیدنم  نفس  و  قدم ها  صدای  و  می پیچد  کاج  و  سرو  درختان 
گرفته  قرار  قصر  بزرگ  در  قدمی  صد  در  که  بلندی  دیوار  پای  تا  را  خودم  گربه  یک  چاالکی  به  می رسد. 
می آید.  نظر  به  تسخیرناپذیر  بلند  صخره های  مانند  سیاه،  و  غول آسا  سنگی  دیواری  می رسانم.  است 
به  تعجب  )حرف  الال!  او  می کنم.  نگاه  آنها  به  و  ایستاده ام  من  که  فاصله ای  از  قصر  عظیم  کنگره های 
کنگره  باالترین  به  را  دندانه  چند  و  سنگین  قالب  دارند.  فاصله  زمین  از  راه  فرسنگ ها  نظر  به  فرانسه( 
دژ پرتاب می کنم، پس از چند بار تالش، باالخره قالب به کنگره گیر می کند. از طناب آویزان می شوم 
و پس از اطمینان از محکم بودن آن قال ب دوم را هم پرتاب می کنم. با این پرتاب، دومین قالب هم 
به کنگره در جایی که محکم چنگک می شود، طناب دوم را برای مهار و ایمنی به دور کمرم می بندم و 
مانند یک بندباز ماهر خودم را باال می کشم. کنگره های دژ، در شب با نوری کمرنگ، حتی ترسناک تر از 
تاریکی به نظر می آیند. شتابان از شکاف سنگ های دژ به اوج می روم. روبروی پنجره ای توقف می کنم 
صدایی  با  پنجره  می پرانم.  را  پنجره  قفل  شکاریم  کارد  با  نشده.  پوشیده  آهنی  میله های  با  می دانم  که 
تشخیص  به  قادر  تاریکی  در  می شوم.  اتاق  وارد  و  می زنم  کنار  را  پرده  می شود.  باز  ناله کنان  زنگ زده 
هیچ چیز نیستم. کورمال کورمال کوله پشتیم را باز می کنم و سپس با روشنایی صفحه موبایلم به دور و 
بر نگاهی می اندازم. روز به عنوان یک توریست تمام دژ را زیر پا گذاشته ام. چشم بسته می دانم اکنون 
در این اتاق چه اشیایی وجود دارد. کف اتاق با چوب های قهوه ای تیره پوشیده شده. اتاق با دری که به 
رنگ چوب های کف آن است، با دو پله به راهروی درازی منتهی می شود، نقش های عجیبی روی در 
حکاکی شده، گل هایی با ۲۱ پر با سه دایره درهم و گل بزرگی به همان شکل درست در میانه در، که زیر 
آن عدد ۹ و ۳ و حرف »ک« کنده شده، و یک صندوق چوبی در کنار دیوار سپید و گچی اتاق با نوارهای 
شکل  به  فلزی  زبانه  با  صندوق  در  و  می خورد  چشم  به  درهم  نقوشی  با  نقره ای  پیچ های  و  فلزی  سیاه 
در  و  دارد  پایه  سه  که  سیاه  رنگ  به  گرد  چوبی  شاندلیر  یک  اتاق  سقف  از  شده.  قفل  درهم  مستطیل  دو 
هر پایه المپی به شکل شمع در آن جاسازی شده آویزان است. در سکوتی وهم آلود کیسه خوابم را باز 
می کنم و لخت به داخل آن می روم. لحظاتی کوتاه به برنامه فردا فکر می کنم و اینکه با موهیتو از فردا 
را  ماهه  دو  تمرینات  برنامه  داشت.  خواهم  وقت  مسابقه  این  برای  ماه  دو  کرد.  خواهم  آغاز  را  تمریناتم 
روی لپ تاپ برنامه ریزی کرده ایم. قرار شده که من شب ها در دژ دراکوال بخوابم و روزها تمرین داشته 
روح  تسخیر  و  دژ  به  شبانه  ورود  با  که  است  معتقد  او  است.  موهیتو  ایده  دراکوال  دژ  در  خوابیدن  باشم. 
دراکوال به عنوان نماد مرگ، به زندگی و نیرویی شکوفا دست خواهم یافت که موجب پیروزی من در 
جالب  ماجراجویی  یک  دژ  به  شبانه  آمدن  و  دراکوال  روح  تسخیر  من  برای  شد.  خواهد  آینده ام  مسابقه 
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است. البته باید بگویم باال رفتن هر شب از دیوارهای سر به فلک کشیده دژ و پایین آمدن روزانه در دو 
برای  ویژه  به  است،  بوکسور  یک  برای  بامزه ای  تمرین  بوکس،  ورزش  درونی  منطق  برای  متوالی  ماه 
پیرامون  جنگل های  و  بلند  کوه های  و  دژ  اطراف  طبیعت  عالوه،  به  بغل،  زیر  و  بازوها  کتف ها،  تقویت 

قصر، با هوایی فرح بخش و سالم برای تمرینات روزانه ام عالی است.
آالرم موبایل را برای بیدار شدن تنظیم می کنم. زیرا باید دژ را در ساعتی ترک کنم که کسی متوجه رفتنم 
می گذارم.  کفشم  داخل  را  آن  باشم،  داشته  دسترسی  موبایلم  به  بتوانم  تاریکی  در  اینکه  برای  نشود. 
فردا اولین روز تمرینم خواهد بود. در پاریس با موهیتو در دوره آموزش مربی گری بوکس آشنا شدم. او 
قهرمان سبک وزن جهان است. بیست سال با هم تفاوت سنی داریم. خنده رو و شیطان است. بدون 
هیچ نقطه مشترکی با هم دوست  هستیم. زبان فرانسه را بعد از ده سال اقامت در این کشور به اصطالح 
استادان  ولی  نمی فهمد  را  مفاهیم  و  واژه ها  از  بسیاری  تئوریک  درس  کالس  در  می زند.  حرف  تارزانی 
دیپلم  گرفتن  به  موفق  دو  هر  دوره  سال  دو  از  بعد  دارند.  سمپاتیک  برخورد  او  با  جهانی اش  تیتر  برای 
را  چنگک ها  است،  تاریک  هنوز  آسمان  که  هنگامی  سحرگاه  می شویم.  فدرال«  »پروو   بوکس  عالی 
و  می خورم  لیز  سرعت  به  پوشانده  را  دست هایم  که  چرمی  ضخیم  دستکش  با  و  می آویزم  دژ  کنگره  به 
به پایین دژ می رسم و قالب ها را از کنگره جدا می کنم و آن ها را با دقت در کوله پشتیم جا می دهم و از 
میش  و  گرگ  هوا  می کنم.  نگاه  آسمان  به  برمی گردم.  بودم،  آمده  دژ  طرف  به  شب  که  جاده ای  همان 
است. از میان درخت ها روشنایی صبح را می بینم. آسمان صاف است و نزدیک ترین ستاره به زمین با 
است.  دژ  نزدیک  که  می رسم  کافه ای  به  جنگلی  جاده  از  گذشتن  از  پس  می شود.  محو  صبح  روشنایی 
بیرون  در  نشستن  جای  به  می دهم  ترجیح  است.  سرد  کمی  می وزد  که  نسیمی  و  صبحگاهی  هوای 
می کنم.  انتخاب  را  پنجره  کنار  میز  هستم.  مشتری  اولین  نمی بینم.  را  کسی  هیچ  بروم.  داخل  به  کافه 
صندلی را جلو می کشم و می نشینم. از شیشه پنجره به بیرون نگاهی می اندازم. اولین اشعه آفتاب را 
که بر ارتفاعات روبرو افتاده و کم کم پخش می شود می بینم. گل های شمعدانی در گلدان های بزرگ با 
گل های  غرق  سقف  از  آویزان  گلدان هایی  و  گرفته  قرار  پنجره  روبروی  در  سرخابی  و  بنفش  رنگ های 
دختری  می کنم.  باز  را  لپ تاپم  می درخشند.  صبح  روشنایی  در  که  کبود  و  تیره  آبی  رنگ های  با  اطلسی 
زیبا با موهای خرمایی با پیشبند سورمه ای نزدیکم می شود و صبح بخیر می گوید. از او به زبان فرانسه 
بالفاصله  که  دارد  عادت  مختلف  مشتری های  به  کد  دادن  به  آنقدر  او  چیست.  آنالین  کد  که  می پرسم 
تکه کاغذی را به من می دهد که کد روی آن نوشته شده است. نگاهی به سایت های مختلف می اندازم. 
روی سایت »روز آنالین « این تیتر خبری توجهم را جلب می کند: »دولت احمدی نژاد در تسخیر اجنه و 
شیاطین!« در خبر نوشته شده که چند نفر از نزدیکان احمدی نژاد و مشایی به جرم تالش برای استفاده 
نام  به  شخصی  محفل  این  رهبر  شده اند.  دستگیر  دولتی  مسایل  حل  و  تصمیمات  در  اجنه  قدرت  از 
»عباس غفاری« است. که در مورد او گفته اند در جریان بازجویی موجب سکته و مرگ بازجو هم شده 
در  کجاست؟  او  اکنون  می افتم.  ایل  عمومی  مجمع  مشهور  جلسه  آن  و  آیریلمیش  یاد  بی اختیار  است! 
روسیه و یا جایی دیگری از جهان؟ یاد مال شاه مراد می افتم که آیه های قرآن را در مورد جن ها در جلسه 
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به  فیس بوک  روی  را  ترسانده است! خبر  قرآن  به  با مراجعه  را  بازجو  هم  بود. حتما عباس غفاری  گفته 
و  می زنم  کرده اند،  پست  مجازی  و  حقیقی  دوستان  که  مطالبی  برای  الیک  تا  چند  می گذارم.  اشتراک 
روی صفحه اواندر حریفم که تا دو ماه دیگر در برابر هم خواهیم ایستاد نگاهی می اندازم. نمی خواهم 
که  هنگامی  باشد.  داشته  من  مورد  در  را  اطالعات  کمترین  باید  او  بفرستم.  دوستی  تقاضای  برایش 
و  عادی  مسئله  یک  امر  این  کنم.  پیدا  نمی توانم  را  او  مسابقات  از  ویدئویی  می کنم،  جستجو  گوگل  در 
متداول است، زیرا بوکسورها اجازه نمی دهند که ویدئوهای نبردشان در یوتیوپ پخش شود. قهرمانان 
که  نبسته ام  را  فیس بوک  هنوز  کنند.  بررسی  را  آنان  تاکتیک های  ترتیب،  این  به  رقبایشان  نمی خواهند 
دوستی که از جنبش سبز است و آشنا با خبرهای درون حکومت در کامنتی زیر خبر ماجرای دستگیری 
عباس غفاری می نویسد: »وزارت اطالعات بخشی دارد که از جن گیرها در بازجویی استفاده می کند!«

 ۹۶ و  قد  سانت   ۱۸۰ با  رقیبم  دارد.  اختیار  در  زیادی  اطالعات  اواندر  جنگیدن  شیوه  مورد  در  موهیتو 
کیلو هیکلی نزدیک به جو فریزر، و تاکتیک هایی  شبیه به او دارد. و من هم با ۱۸۵ سانت قد و وزن۱۱۰ 
کیلو، استراتژی نبرد در برابر او را تدوین کرده ام. دو ماه هم فرصت خوبی برای آمادگی جسمی ایده آل 
و کار روی تاکتیک و تکنیک برایم خواهد بود. قهوه ای را که سفارش داده ام جرعه جرعه می نوشم و از 
مزه تلخ آن لذت می برم. به ساعت موبایلم نگاه می کنم. دو ساعت دیگر وقت دارم. ساعت ۹ صبح در 
باید  موهیتو  مربیگری  با  است،  حوالی  همین  در  که  براشف  شهر  انسانی  علوم  دانشکده  بوکس  باشگاه 
تمرین را آغاز کنم. به یاد اولین روز آشنایی با مهیتو می افتم. اولین روز تشکیل کالس مربیگری برای 
بوکس بود. هنوز استاد سر کالس نیامده، نگاهی به دور و برم می اندازم. حدودا۲۰ نفر روی صندلی ها 
من  آنها  میان  در  مربی  مسن ترین  هستند،  آفریقایی  و  عرب  قهرمانی،  تیتر  با  آنها  بیشتر  و  نشسته اند 
هستم. هنگامی که استاد وارد کالس می شود، همه با تعجب به هم نگاه می کنیم. ما او را می شناختیم 
میریام چوماز قهرمان بوکس اروپا، زنی زیبا با اندامی ورزیده مانند الهه های یونان، گویی بتی است که 

هنرمندی چیره دست او را تراشیده است!
سر ساعت ۹ با موهیتو به طرف باشگاه می رویم و اولین سیانس را شروع می کنیم که سیانس دو ساعته 
بوکس  روند   ۶ عضالت،  تقویت  برای  هالتر  با  کار  دقیقه   ۲۰ بوکس،  ویژه  نرمش  ساعت  نیم  است. 
هدایت شده و ۶ روند کار روی کیسه بوکس که عبور از فاصله به نیم فاصله و عکس آن را اجرا خواهم 
ریتم  آوردن  پایین  برای  آرام  حرکت  یعنی  گذشت،  خواهد  آرامش  به  برگشت  به  وقت  باقی مانده  کرد. 
کاردیاک. حریف تمرینیم دانیل هم قد  و قواره اواندر است. تمام ریتم نرمش، کار روی کیسه بوکس، 
نبرد روی رینگ با شدت ۷۰ درصد تعیین شده است. روی رینگ استراتژی خود را در برابر دانیل به این 
شکل به کار می برم که باید او را از خود دور نگه دارم و از بیرون به او ضربه بزنم. این متد شناخته شده 
کرد  خواهد  سعی  هم  او  متقابال  می دانم  دارد.  قد  برتری  حریف  به  که  است  بوکسوری  برای  معتبری  و 
متد تن به تن را اجرا کند و به داخل بدن من نفوذ کند. الزمه این متد شکستن فاصله و عبور از فاصله به 
نیم فاصله است. یعنی پس از هر جا خالی و یا رد کردن ضربه ها، باید از تکنیک ضدحمله استفاده کند. 
برابر  در  اول  بار  که  کلی  علی  محمد  کرده ام.  کار  فریزر  و  کلی  علی  محمد  مسابقه  دور«  »دو  روی  بارها 
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عمومی  شیوه  بود.  کرده  انتخاب  را  رینگ  طناب  طرف  به  عقب نشینی  تاکتیک  خورد،  شکست  فریزر 
تحرک  با  بود.  حریف ها  روی  راست  و  چپ  مستقیم  ضربات  سانتی   ۱۹۰ قد  برتری  دلیل  به  علی  محمد 
و جابه جایی سریع و رقص پای بی نظیر. عقب نشینی مداوم محمد علی طبعا از نظر داورها نقطه منفی 
دور  علی  محمد  جهت  همین  به  بود.  فریزر  نبرد،  کنترل کننده  و  هدایت  آنها  نظر  از  واقع  در  و  بود.  او 
اول مسابقه را باخت. در برگشت بار دیگر او کال متد خود را تغییر داده، به جای عقب نشینی دور فریزر 
شد.  پیروزی اش  سبب  استراتژی  همین  و  می گرفت  نشانه  را  وی  چانه  آپرکات  ضربات  با  و  می چرخید 
تالش  کنم.  اجرا  رینگ  روی  هم  خودم  می دهم  یاد  شاگردانم  به  که  را  طالیی  اصل   ۶ می کنم  کوشش 
برای اشغال وسط رینگ و از دست ندادن آن در تمام روند، قرار گرفتن  دایمی در نزدیک حریف برای 
باال بردن شانس اصابت بیشترین ضربات به او، خروج از محور بعد از هر حمله به حریف برای اجتناب 
از ضد حمله، حمله دوبل به حریف. معموال با اولین حمله دست هیئت داوران پایین رینگ روی ماشین 
مشخص  می برد.  بین  از  امتیاز  ماشین  روی  دادن  فشار  برای  را  آنها  تردید  دوم  حمله  می رود.  امتیاز 
بودن و قدرتمندی ضربات و در پایان، هیچ زمان مرده ای نباید در نبرد وجود داشته باشد و معنیش این 
است که در برابر حریف نباید بدون اجرای فن بدون حرکت ایستاد. به کار بردن رهنمودهای عمومی و 
اجرای آن در عمل مشخص می شود. به یاد می آورم که در کالس مربیگری بعد از چند جلسه به استاد 
تعریف حرکات معروف شده بودم. برای شوخی در میان جمالت و تعریف ها نام فالسفه را لیز می دادم. 
بعد از این که در یک جلسه در برابر ریئس فدراسیون بوکس ایستادم و جلوی تحقیر مربی ها را از طرف 
او گرفتم، به اسپارتاکوس معروف شدم. موهای سر و سینه ام را رنگ مشکی کرده ام. صورتم صاف و 
بدون چروک است. هیچ بخشی از بدنم سن واقعی ام را افشا نمی کند. در کارتی که از طرف فدراسیون 
بوکس رومانی چند ماه پیش برایم صادر شده سی و دو ساله هستم. موهیتو جز هیئت منصفه فدراسیون 
بوکس است و مرا الی چند بوکسور خارجی جا داده که قرار است ملیت رومانیایی بگیرند. بوکسورهایی 
که امکان مدال آوردنشان زیاد است شانس این را دارند که به عنوان قهرمان در تیم های ملی کشورها 
دوش  سریعا  نشوم.  آفتابی  زیاد  که  کنم  سعی  باید  هستم  رومانی  در  که  ماهی  دو  تمام  در  شوند.  وارد 
ترک  موهیتو  با  همراه  را  سالن  بوکس  تمرین  برای  دانشجو  پسران  و  دختران  آمدن  از  قبل  و  می گیرم 
می کنم. مسابقه بوکسی که خود را برای آن آماده می کنم بوکس »حرفه ای« است. بوکسور حرفه ای 
چنین  فاقد  من  که  باشد  داشته  هم  را  »آماتور«  بوکس  در  قهرمانی  سابقه  شدن  حرفه ای  از  قبل  باید 
سابقه ای هستم. سال دوم دانشجویی که دیگر خیالم از ادامه تحصیل راحت شده بود، دوباره ورزش 
جمهوری  هم  انقالب  از  بعد  بود.  گذاشته  آن  بر  پایان  نقطه  زندان  و  دستگیری  که  بودم  کرده  شروع  را 
اسالمی بوکس را ممنوع کرده بود! می توانم به عنوان مربی بوکس و »پیشکسوت« مسابقه بدهم ولی 

سطح آن راضی کننده نیست.
شب وقتی دوباره به دژ دراکوال بر می گردم. از راهروی بلندی که با درهای متعدد به چندین اتاق دیگر 
می رسد رد می شوم. روبروی دری که دستگیره ای فلزی با نقش سر یک مرد با موهای بلند و چشمانی 
بسیار بزرگ و عجیب دارد، می ایستم. در را آهسته باز می کنم و به داخل می روم. با نور کم موبایل، از 



43 آیریلمیش                                                  تسخیر دژ دراکوال 

سایه وحشت انگیز تخت چوبی بزرگی که قسمت باالیش به دیوار چسبیده است، یکه می خورم. تختی 
تخت  روی  کنم.  تسخیر  آمده  در  پرواز  به  دژ  سراسر  در  که  را  او  روح  باید   است.  دراکوال  به  متعلق  که 
دراز می کشم و به فکر فرو می روم. با اینکه هر باور متافیزیکی را رد می کنم، ولی در این محل احساس 
چه  می برم،  سر  به  تنها  و  تک  دیگری  کره  در  گویی  می کنم.  بی وزنی  احساس  یکباره  به  دارم.  عجیبی 
و  است.  تاریک  جا  همه  دارد.  دیگری  ابعاد  فضا  و  زمان  که  هستم  مکانی  در  عجیبی،  و  مبهم  احساس 
را  دیگری  دژ  می شود.  روشن تر  و  روشن  که  می گیرد  شکل  چشمانم  مقابل  در  مبهمی  تصاویر  ناگهان 
دیواری  می کنم.  نگاه  اطرافم  به  خوابیده ام.  آهو  پوست  تکه ای  روی  قدیمی  قلعه ای  درون  می بینم. 
و  تاریک  فضایی  دارد.  قرار  آن  در  بلند  پایه  گردسوز  چراغی  که  مقابلم،  در  رف  یک  با  ضخیم  و  سنگی 
روشن، و صدای شیهه اسبی به گوشم می رسد. وهمهمه مردان و زنانی که به زبان ترکی، زبان مادریم 

سخن می گویند! باز هم تصاویر به عقب تر می رود، عقب تر و عقب تر. 



دژ کور اوغلی  
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      روی تپه ای بلند ایستاده ام. اطرافم را نگاه می کنم، منطقه ای پوشیده شده از تپه ماهورهای سنگی 
و خاکی و تقریبا سرسبز است. ناگهان صدای هلیکوپتری را می شنوم. به سرعت کاپشنم را درمی آورم 
و مسلسلم را به شانه ام می آویزم و دوباره آن را می پوشم. اما سر مسلسل بیرون است و دستم را روی 
آن می گذارم. با قدم های بلند به طرف پایین تپه راه می افتم. هلیکوپتر باالی سرم است. نگاهی سریع 
وحشتناکی  شکل  به  گوشم  در  کبراست،  نوع  از  که  جنگی  هلیکوپتر  موتور   صدای  می اندازم،  باال  به 
می پیچد. بادی که از چرخیدن ملخ های هلیکوپتر خاک های اطراف تپه را بلند کرده به صورتم می خورد. 
حتی لحظه ای خلبان را هم می بینم. هیچ فکری به جز فرار از مهلکه از مغزم عبور نمی کند. آیا لباسم 
چرخ  من  عکس  جهت   در  تپه  پشت  طرف  به  هلیکوپتر  نبرند؟  شکی  که  هست  معمولی  کافی  اندازه  به 
نیافتاده  کار  به  هلیکوپتر  جلوی  پنجاه  کالیبر  مسلسل  هنوز  چون  کرده اند.  تردید  است  معلوم  می زند. 
است. با تمام قوا به طرف پایین تپه به شیوه زیگزاگ می دوم. در دامنه تپه، تخته سنگ های بزرگی با 
درختان کم پشت، نظرم را جلب می کند و به پناه گرفتن می اندیشم. صدای غرش مسلسل را همزمان 
رگبار  با  درختان  تکه های  و  سنگ ها  است.  شومی  صدای  می شنوم.  سنگ ها  تخته  میان  به  پریدن  با 
مسلسل به هوا پرتاب می شود. ناگهان سوزش عجیبی در رانم احساس می کنم. شاخ و برگ درخت ها 
همراه با سنگ ریزه ها  به سر و رویم پرتاب می شوند. بوی باروت فضا را پر می کند. با یک خیز دیگر در 
شلیک  به  شروع  و  می گذارم  مسلسل  ماشه  روی  را  دستم  می گیرم.  سنگر  بزرگتری  سنگ  تخته  پشت 
ترس  موجب  گلوله  اصابت  اما  است.  گلوله  ضد  جنگی  هلیکوپتر  شیشه های  می کنم.  هیلیکوپتر  به 
می کنم.  خالی  آن  روی  را  خشاب  تمام  و  می گیرم  نشانه  را  هلیکوپتر  کوچکتر  پروانه  می شود.   خلبان 
به  است.  کوچک تر  پره های  همین  شود،  کبرا  سقوط  موجب  می تواند  کردن  شلیک  با  که  نقطه ای  تنها 
سرعت خشاب دیگری را جا می اندازم و دوباره پره ها را هدف می گیرم. با شلیک خشاب سوم است که 
دود سفیدی از دم هلیکوپتر در آسمان بلند می شود و دقایقی بعد دیگر آسمان خالی است و هیچ صدایی 
به  که  گلوله ای  می زند.  فوران  آن  از  خون  و  است  گرم  می گذارم.  رانم  پشت  را  دستم  نمی شود.  شنیده 
رانم اصابت کرده مسلما از تفنگ یکی از افراد داخل هلیکوپتر بوده که به سویم شلیک شده. اگر گلوله 
کالیبر پنجاه بود، بهترین شکلش این بود که دیگر ران هم نداشتم. شلوارم را در می آورم و با باند باالی 
پانسمان  و  کرده  ضدعفونی  را  زخم  روی  و  می کنم  باز  را  اولیه  کمک های  کیف  می بندم.  را  گلوله  زخم 
که  آبی  قمقمه  با  مرتب  را  لب هایم  ندارم.  کمک  به  امیدی  هیچ  و  هستم  تنها  می کشم.  دراز  و  می کنم 
دارم تر می کنم. خونریزی رانم ادامه دارد. شکاف بزرگتر از آن است که با پانسمان ابتدایی خونش بند 
بودیم  گرفته  سنگر  دیواری  پناه  در  گروهمان  با  وقتی  پیش  روز  چند  که  می افتم  زنی  رفیق  یاد  به  بیاید. 
محلی  من  فهمید  که  هنگامی  خطر  شدن  برطرف  از  بعد  می شدیم،  باران  گلوله  هلیکوپتر  با  آسمان  از  و 

نیستم، پرسید: »اگر اینجا بمیری، مادرت خبردار خواهد شد؟«
سنگ  تخته  کنار  در  می کند.  غروب  کم  کم  آفتاب  می برد.  را  امانم  پیش  لحظه  از  بیشتر  لحظه  هر  درد 
تنها صدای باد و آبی که از میان سنگ ها جاری است به گوشم می رسد. زمان کند می گذرد. مانند این 
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روی  را  کالیبر۴۵  کلت  می ر ود.  تحلیل  به  رو  قوایم  افتاده ام.  سنگ  تخته  این  کنار  در  قرن هاست  که 
بیهوش  که  می کنم  سعی  باشم.  شلیک  آماده  تا  می گذارم  ماشه  روی  را  انگشتم  و  می دهم  قرار  سینه ام 
و  احساس  صورتم  روی  را  گرمی  نفس  رویا  در  نمی فهمم.  چیزی  دیگر  و  است.  بی فایده  اما  نشوم 
دقایقی بعد آن را روی رانم حس می کنم. باند پانسمان به آهستگی باز می شود. شیئی زبر، روی زخمم 
گلوله  دور  بارها  است.  وحشتناک  درد  می رسد.  گلوله  به  و  می کاود  را  زخم  درون  درمی آید.  حرکت  به 
شده  کمتر  دردم  می کنم  احساس  بعد  زمانی  می کشم.  فریاد  می آید.  بیرون  رانم  از  گلوله  می چرخد. 
نمی کنم.  درک  را  زمان  گذشت  می روم.  فرو  بی خبری  و  تاریکی  در  دوباره  و  یافته  تخفیف  درد  است. 
آفتاب  دارم.  عجیبی  امنیت  احساس  بیداری  و  خواب  بین  است.  برگرفته  در  را  بدنم  مطبوعی  گرمای 
روی صورتم افتاده است. چشمانم را آهسته باز می کنم. سرم سنگین است و تب دارم. تصاویر مبهمی 
می بینم. دست هایم را می توانم حرکت بدهم. دست راستم به فلزی سخت و سرد می خورد، اما دست 
چپم را وقتی حرکت می دهم گرمای موجود زنده ای را احساس می کنم. تفاوت میان واقعیت و رویا را 
چسبانده  بدنم  به  را  بدنش  و  کشیده  دراز  کنارم  در  می کشد  نفس  که  موجودی  نمی فهمم  لحظه  این  در 
یک  شاید  می شود.  خیره  بازم  نیمه  چشمان  به  و  می کند  بلند  را  سرش  است.  نرم  و  گرم  بدنش  است. 
سگ گله است! آیا باز هم این یک رویای دیگرست که در رویاهایم می بینم؟ سرم را کمی باال می آورم 
و به کنار پایم نگاه می کنم. گلوله ای خونین در کنارش افتاده است. به سمت چپ خم می شوم و گلوله 
را بر می دارم. گلوله مسلسل ژ-ث است. گذر زمان را زیر توهم تب آلود نمی فهمم. سگ گله را پلنگ 
می پیچد.  گوشم  در  غرشی  صدای  است؟  کشیده  بیرون  رانم  از  را  گلوله  این  چگونه  اما  کرده ام.  تصور 
چشمان را باز می کنم. پلنگی باالی سرم ایستاده و مستقیم در چشمانم نگاه می کند. با تمام قوا نیم خیز 
را  تپانچه  آهسته  است.  ایستاده  برابرم  در  عظیم  و  پیکر  غول  جثه  با  پلنگی  نیستم.  رویا  در  نه  می شوم. 
از زمین برمی دارم و با یک حرکت سریع اسلحه را به طرف سینه پلنگ نشانه می گیرم. پلنگ با غرشی 
و  است  قوی  کوهستانی  منطقه  در  شلیک  صدای  بازتاب  کنم.  شلیک  نمی خواهم  می گریزد.  خفیف 
می تواند موجب کشف گوشه ای باشد که پناهگاه من است. مشغول پانسمان رانم می شوم. شاید هنوز 
بی جواب  رانم  از  گلوله  آمدن  بیرون  سؤال  ولی  هستم،  هوشیار  کنم  باور  نمی توانم  هستم.  رویا  در  هم 
بماند. نمی دانم چه مدت گذشت تا دوباره صدای غرش پلنگ را شنیدم و دوباره کلتم را در مشت فشردم. 
پلنگ در فاصله ای نه چندان دور از من ظاهر شد. به آهستگی حرکت می کرد. این بار با کمی دقت نگاه 
کردم. چیزی را همراه خود می کشید و تا جایی پیش آمد که الشه یک حیوان شبیه آهو را زیر بدن و الی 
بود،  شگفت انگیزی  صحنه  یله.  زمین  به  دورتر  گام  چند  آرامی  به  و  کرده  رها  را  الشه  دیدم.  دندانش 
در  جرقه ای  ناگهان  پلنگ؟  ماجرای  اما  و  بودم  کرده  پیدا  نجات  گرسنگی  از  شکارشده  آهوی  وجود  با 
ذهنم می جهد، شاید پلنگ قرمزی باشد؟ قرمزی، قرمزی! پلنگ آهسته بلند شده و با گام های نرم به 
سویم می آید. در گوشش تکه فلز می درخشد. دیگر چسبیده به من است. سرش را در آغوش می گیرم. 
و  بود  کوچک  پلنگی  بچه  که  می افتم  زمانی  یاد  به  است.  مرطوب  و  زبر  زبانش  می زند.  لیس  را  صورتم 
می دهد  فشار  زخمم  محل  روی  را  زبانش  دوباره  می لیسید.  را  صورتم  و  می کرد  بازی  من  با  وقت  تمام 
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است.  شده  قطع  تقریبا  پایم  خونریزی  کرده ام.  فراموش  را  دردم  خوشحالی  از  می دارد.  نگاه  مدتی  تا  و 
پلنگ قرمزی غرشی می کند و دور سرم می چرخد. به یاد غرش های مادرش می افتم و در یک چشم به 
هم زدن الشه گوزن را جلوی پایم می اندازد. با همان غروری که عقاب را در چنگ خود گرفته بود و به 
زیر پایم انداخته بود، سینه خیز و با زحمت فراوان، تکه چوب های خشک اطرافم را برای درست کردن 
آتش جمع می کنم. با کبریتی که همراه دارم با تالش آتشی روشن می کنم و با حرکتی کند با خنجری که 
همراه دارم تکه ای از گوشت آهو را جدا می کنم و درسته روی آتش می اندازم. اکنون دیگر به جای بوی 
باروت، بوی کباب در فضا و در مشامم می پیچد. با حرص و ولع، زیر نگاه کنجکاو قرمزی تمام گوشت 
است.  شده  بهتر  حالم  که  می کنم  حس  می نوشم.  قمقمه ام  آب  باقی مانده  از  آب  جرعه ای  می بلعم.  را 
جعبه  در  می کند.  بی تابم  پایم  درد  می شود.  سردم  می کند.  باز  را  خود  پرهای  سیاه  زاغی  چون  تاریکی 
کمک های اولیه مسکنی پیدا میکنم، در دهانم می گذارم. تلخ است. قورتش می دهم. زمان می گذرد. 
نمی دانم چقدر؟ دردم کمتر شده و در کنار پلنگ قرمزی به خوابی که تصور بیداری هم برایش نیست، 

فرو می روم!
از  شکار  هنگام  فقط  قرمزی  پلنگ  نمی کنم.  حس  هم  زیادی  درد  ندارم،  خونریزی  می گذرد.  روزها 
من جدا می شود. آتش کنار صخره همیشه روشن است. و غذایم فقط کباب است. از آبی که از شکاف 
کمی  که  کرده  زیادی  کمک  خوردن  غذا  و  استراحت  می کنم.  پر  را  قمقمه ام  می ریزد،  پایین  به  سنگ ها 
به  سرعت  با  می زنم،  صدایش  هرگاه  است.  باهوش تر  هم  شکاری  سگ  یک  از  دوستم  بگیرم.  انرژی 
من نزدیک می شود. شانسی که آوردم این  است که هنوز باند تمیز و ماده ضدعفونی برای زخمم دارم. 
می گذارم،  قرمزی  پلنگ  قدرتمند  پشت  روی  بر  را  دست هایم  سختی  با  بروم.  راه  و  کنم  حرکت  باید 
راه  کمی  می توانم  حاال  می شوم.  امیدوار  می دارم.  بر  قدمی  چند  لنگان  لنگ  می شوم.  بلند  آهسته 
می دهم  ترجیح  نمی کردم.  هم  را  فکرش  که  است  قوی  آنقدر  او  می کنم.  تکیه  قرمزی  پلنگ  به  بروم. 
نیروی  با  هلیکوپتر  که  دارد  امکان  داشت.  خواهم  بیشتری  امنیت  شوم.  دور  نظامی  درگیری  محل  از 
کمکی برگردد. باید به جای مطمئنی برای بازیافتن سالمتی کاملم بروم. پلنگ قرمزی کامال مرا درک 
می کند. حتما او غار امنی را می شناسد. بدنش را به زیر بدنم می کشاند و روی پشتش قرار می دهد. سوار 
بر پشت او شبانه از کوهستانی خطرناک می گذریم. سنگ هایی که از زیر پایش به پایین پرتاب می شود، 
نشان از آن دارد که از کنار دره ای عمیق عبور می کنیم. بعد از گذشتن از کوه ها هوا کامال تغییر می کند 
و گرم تر می شود. پلنگ قرمزی از تپه ای نسبتا بلند، با چنان قدرتی باال می رود که گویی من بر پشتش 
نیستم. از این همه نیرو و قدرت در شگفتم. در تاریکی تشخیص نمی دهم که به کجا می رویم. قرمزی 
می ایستد و به آهستگی مرا زمین می گذارد. شاید داخل غاری است. از خستگی بی حد بی درنگ دراز 

می کشم. چشمانم بسته می شود، گویی دیگر در این دنیا نیستم.
چقدر خوابیده ام؟ نمی دانم اما به طور یقین بیش از یک روز و یک شب هست که خوابیده ام. پلک هایم 
را به سختی باز می کنم. پلنگ قرمزی در کنارم دراز کشیده است. در کجا هستم؟ شباهتی به غار ندارد. 
دیوارهای سنگی اتاق توجهم را جلب می کند. لنگان لنگان خودم را تا نزدیکی پنجره می رسانم. روی 
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قدیمی  و  متروکه  قلعه  این  در  است.  پوشانده  را  جا  همه  غلیظی  مه  هستم.  کهن  دژی  در  بلند  تپه ای 
هیچ نشانی از زندگی نمی بینم. به شدت گرسنه و تشنه  ام. مه صبحگاهی کم کم فرومی نشیند. اکنون 
قرار  سرسبز  دره های  و  ماهورها  تپه  محاصره  در  قلعه  ببینم.  خوبی  به  را  دژ  اطراف  پنجره  از  می توانم 
دارد. دیوارهای سنگی در قسمت هایی سالم و در بعضی نقاط شکسته و فروریخته است. از پنجره اتاق 
به حیاطی که اطرافش دیوارهای سنگی است، نگاه می کنم. گویی قرن ها به گذشته برگشته ام. آهسته 
خاموش  اجاقی  کنار  در  را  کهنه  چخماقی  می روم.  پایین  طرف  به  دژ  مخروبه  پله های  از  احتیاط  با  و 
می یابم. پلنگ قرمزی با شنیدن شکار از زبان من به سرعت به طرف بیرون قلعه می رود و بعد از مدتی 
کوتاه ناپدید می شود. از روی دیوار شکسته ای به زحمت رد می شوم و در بیرون قلعه چوب های خشک 
را جمع می کنم و در اجاق می چینم و با چخماق رنگ و رو رفته آتش درست می کنم. دود سفیدی از روی 
چوب ها بلند می شود. و بوی چوب سوخته همه جا را پر می کند. باید آب هم پیدا می کردم. به این امید 
هستم که چشمه ای در کنار دژ پیدا کنم. پلنگ قرمزی آهوی بزرگی را شکار کرده و باز هم با غرور آن را 
جلوی پای من پرت می کند. برای چند روزمان کافی است. حدسم درست است. بیرون از دژ چشمه آب 
زاللی قرار گرفته و اطرافش پر از درختان میوه است. با خنجر همراهم پوست آهو را می کنم و در چشمه 
ذخیره  از  است.  کرده  پر  را  فضا  تمام  کباب  بوی  می کنم.  پهن  آفتاب  در  شدن  خشک  برای  و  می شویم 
جنگی ام فقط نمک و ادویه را استفاده می کنم و دست به بسته های خشکبار نمی زنم. در صورت تمام 
شدن نمک چگونه می توانم نمک تهیه کنم؟ رشته خیالم را درباره دژ پی می گیرم. شاید در گذشته ای 
دور در این قلعه متروکه صدها جنگجو زندگی می کردند. تصور می کنم که مردان و زنان زیادی گرداگرد 
و  همهمه  صدای  می شود.  سرخ  آتش  بر  و  شده  کشیده  سیخ  به  شکار  گوشت های  زده اند.  حلقه  آتش 
مطبوعی  گرمای  می کنم.  نگاه  آتش  شعله های  به   کرده.  پر  را  فضا  اسب ها  شیهه  با  همراه  آنها  فریاد 
دارد. گوشت آهو بر روی آتش سرخ می شود. بوی آن همه جا پیچیده، دلم از گرسنگی ضعف می رود. 
گویی ماه هاست که غذا نخورده ام. با اشتها شروع به خوردن می کنم و قرمزی هم در کنار من مشغول 

خوردن گوشت خام می شود.
در شروع یک روز آفتابی و گرم به جستجو در اطراف دژ می پردازم. چشمه ای زیبا می یابم که اطرافش از 
برگ های سبز درختان بید پوشیده شده  است. با گیل لباس هایم را می شویم. گیل را از زیر صخره های 
انعکاس  کردم.  پیدا  شانسی  خوش  با  بود،  شده  درست  خاک  مختلف  الیه های  از  که  معدنی  در  سنگی 
آبتنی  قرمزی  پلنگ  با  انداخته.  چشمه  آب های  روی  را  جذابی  رنگ های  شاخه ها  میان  از  آفتاب  نور 
می کنیم و با گیل پلنگ را خوب می شویم. او از تمیز شدن و بازی با آب لذت می برد. آنقدر او را می شویم 
که پشمهایش زیر نور آفتاب می درخشد. روزها را با کشیدن خط روی  دیوار می شمارم. نیروی گذشته را 
به دست آورده ام. و می توانم در پیرامون دژ بگردم. باید بدانم کجا هستم. در یکی از روزها که در دژ به 
کنکاش و گشت و گذار مشغول هستم، در باالترین قسمت قلعه خط نوشته هایی روی سنگ می بینم که 

به فارسی نوشته شده، اشعار زیبا و عاشقانه ای در وصف نگار: 
ستاره ای بدرخشید و ماه مجلس شد/ دل رمیده ما را رفیق و مونس شد/ نگار من که به مکتب نرفت و 
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خط ننوشت/ به غمزه مساله آموز صد مدرس شد 
رایحه گونش  خم  در  نگار/  ابروی  و  سر  و  نگار  قربان  به  من  قرار/  محراب  سر  در  ندهم  جان  او  از  پیش 
نتوان یافت خالف/ من به قربان نگار و خم و گیسوی نگار/ من به قربان نگار و گذر کوی نگار/ بلبالن 

گر همه مستند به گل های بهار/ من به قربان نگار و گل خوشبوی نگار... 
باید برای جستجو دورتر از دژ بروم. از تپه به طرف پایین سرازیر می شوم. مسافت زیادی را طی می کنم 
قرمزی  از  جدایی  یاد  جاده  دیدن  با  چون  می گردم،  بر  سرعت  به  اما  می بینم  دور  از  را  جاده ای  اینکه  تا 
می افتم، و این که دوباره مجبوریم از هم جدا شویم. فکر می کنم که این دژ متروکه و پرت  بهترین مکان 
را  آنها  و  برگردم  باشد،  ضروری  که  هنگامی  در  می توانم  و  بود  خواهد  سالح هایم  کردن  مخفی  برای 
بردارم. در یکی از اتاق های دژ شروع به کندن حفره ای در زمین می کنم و آنقدر کندن را ادامه می دهم 
که عمیق و عمیق تر می شود و تپه ای کوچک از خاک انباشته شده در کنارم باال می آید. درست در آخرین 
لحظه ای که از عمق حفره راضی هستم، ناگهان به شیئی سخت برمی خورم. خم می شوم و با لمس آن 
می فهمم که چیزی در زمین دفن شده است. اشتباه نمی کنم. با کاوش بیشتر، شمشیری سنگی در دل 
خاک پیدا می کنم! رنگ و جنس سنگ، شگفت انگیز و نادر است. به جستجو ادامه می دهم. دستم به 
اشیایی  یافتن  امید  با  می کشم.  بیرون  را  آن  است.  کوچکی  و  فلزی  صندوقی  برمی خورد.  دیگر  چیزی 
طرف  هر  از  بیابم.  را  دیگری  چیز  نمی توانم  ندارد.  فایده ای  اما  می دهم.  ادامه  کندن  به  هم  باز  دیگر، 
در  دستی  نارنجک  دو  و  خشاب ها  با  همراه  را  کمری  کلت  و  مسلسل  می رسم.  بی حاصل  خاک های  به 
آن  روی  و  می گذارم  حفره  در  و  می پیچم  است،  افتاده  دژ  از  بیرون  در  چرا  نیست  معلوم  که  پالستیکی 
و  گرد  می آید  نظرم  به  که  دارم  صندوق  درون  اشیا  کشف  برای  غریبی  کنجکاوی  می کنم.  پر  خاک  با  را 
را  حرکاتم  و  نشسته  کنارم  در  حفاری  مدت  تمام  در  قرمزی  پلنگ  است.  نشسته  رویشان  بر  قرون  غبار 
باشکوهی  و  بزرگ  سالن  دور  زمان های  در  شاید  که  می شویم  قلعه  از  بخشی  وارد  هم  با  می کند.  دنبال 
را  زردرنگی  کاغذهای  می کنم.  باز  را  صندوق  در  کنجکاوانه  و  می نشینم  سخت  زمین  بر  است.  بوده 
و  می گذرد.  چشمانم  جلوی  از  کلمات  است.  فارسی  خط  با  ترکی  زبان  به  نوشته هایی  می کشم.  بیرون 

می خوانم: 
خان ها  با  را  بی امانی  مبارزه  تو  بگذارم.  اختیارت  در  را  زندگیم  تجربه های  می خواهم  پسرم!  »روشن، 
شروع کرده ای، اما باید بدانی که آنها تنها نیستند و به قدرتی به نام دولت تکیه دارند. اگر پشیتبان آنها 
چنین قدرتی نبود، تا به حال در برابر جنگاوران زبده تو از صفحه روزگار محو شده بودند. قدرت اصلی 
می خواهی  تو  است.  دولت  دست  در  اقتصادی  نبض  و  ارتش  بیدادگاه ها،  ثروت،  و  پول  زندان،  یعنی 
برای رعیتها و ندارها بجنگی. در این مبارزه نباید فراموش کنی که نمی توانی قدرت دولتی را دور بزنی 
و دایما با خان ها در ستیز باشی. روزی مجبور خواهی شد با این نیروی اصلی روبرو شوی و مبارزه کنی. 
بیشتر  جذب  نقشه  و  ببری.  پیش  باید  هم  با  همراه  را  هماهنگ  نیروی  دو  سرنوشت ساز،  جنگ  این  در 
رعیتها را در برابر ظلم خان ها داشته باشی. به این معنی که هم کار روشنگرانه و سیاسی درباره ماهیت 
عملی  رهبری  برای  نظامی  و  عملیاتی  بازوی  یک  دیگر  طرف  از  و  دهی  انجام  را  رعیتی  ارباب  روابط 
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کنی.  متحد  را  دولتی  ضد  نیروهای  همه  باید  مبارزه  این  در  پسرم!  روشن  باشی.  داشته  هم  را  جنبش 
بخوان.  فرا  دولت  علیه  مبارزه  در  وحدت  به  را  مذهبی  اقلیت های  و  ترکمن  بلوچ،  کرد،  فارس،  اقوام 
دهقانان نیروی اصلی مبارزه علیه نظام ارباب رعیتی هستند. باید از تضاد میان این دو گروه، بیشترین 
سود را ببری. پیشه وران شهر و تجار هم می توانند به متحدان شما تبدیل شوند. مبارزه شما از مرزهای 
ایران فراتر خواهد رفت. باید اقوام ساکن کشورهای همسایه را هم دعوت به مبارزه علیه حکام خودشان 
بکنی. به تجربه مبارزه نسل های قبل خودت چون بابک خرمدین، زنج ها و به ویژه تجربه هنوز زنده و 
درخشان جاللی لر توجه کن. عمر من دیگر به سر رسیده، اما حقیقتی تلخ و ناگوار را برایت می بایست 
روشن کنم. با تمامی رهنمودها و تجارب، تو در این مبارزه پیروز نخواهی شد! زیرا هنوز شرایط واقعی 
تجار  و  شهری  پیشه وران  است.  نشده  پدیدار  فئودالی  و  دولتی  ستم  از  اقوام  و  دهقانان  رهایی   برای 
نه  باشند.  داشته  نیاز  شهرها  در  مزدبگیر  انبوهی  به  که  نیافته اند  گسترش  و  رشد  آنقدر  هنوز  هم  شهرها 
در ایران و نه حتی در اروپا هنوز چنین شرایطی رشد نکرده است. هنوز اقوام ایرانی فاقد مفهومی به نام 
ملت هستند. دید آنها محدود به قوم خودی است. هنوز اقوام ایرانی با یکدیگر رابطه اقتصادی و بازار 
اقوام  ذهن  در  مشترک  تاریخی  گذشته  هنوز  است.  نگرفته  شکل  مشترک  زبان  هنوز  ندارند.  مشترک 
نیافته است و سر آخر هنوز جغرافیای سرزمین مشترک تثبیت نشده است. مبارزه تو و هم رزمانت با یک 
پاسخ من این است: حتی  کرد؟  باید مبارزه  پس چرا  پرسید  از من خواهی  روبروست.  تاریخی  بن بست 
شکست شما شرایطی را به وجود می آورد که دولت و خان ها را به اجبار به دادن بخشی از خواسته های 
مردم وادار می کند. زیرا ترس خان ها از انتقام و آرام کردن مردم شرایط امتیاز دادن را به وجود می آورد 
برای  است  رهنمودی  و  می شود.  مردم  آینده  مبارزات  زنجیر  از  حلقه هایی  شما  مبارزه  دیگر  طرف  از  و 
نسل های آینده و برای رسیدن به افق های دورتر و ژرف تر. من تجربه هایی مانند آنتیگون را رد می کنم 
که می گوید: »من با نفرت عجین نشده ام.« به نظر من او می بایستی کینه را در دل مردم علیه حاکمان 
وقت می پروراند و جنگ عادالنه را دامن می زد. پسرم روشن! مبارزه سخت و دردناکی خواهی داشت، 
شاید مانند شکست اسپارتاکوس. من شمشیر تو را از یک سنگ آسمانی تراشیده ام. نیرویی سمبولیک 
در دستان توست. هنر و توانایی در آن، نیروی کمکی تو خواهد شد. می توانی عاشیق شوی و با ساز و 
آواز خود در عرصه دیگری در جذب مردم به سود خودت استفاده کنی. برای دست یافتن به این نیروی 
قوشابالق  در  آفتاب  طلوع  تا  سحر  از  چهاردهم  شب  در  است  کامل  بدر  ماه  که  هنگامی  باید  جادویی 

)چشمه دوقلو( آب تنی کنی.«
بعد از خواندن این وصیت نامه قدیمی، شگفت زده، شمشیر کور اوغلی را در مشت می فشارم. در دستم 
برخی  زیرا  دیگری ست.  شکل  به  اوغلی  کور  مبارزه های  واقعیت  پایان  پس  می گیرد.  جای  محکم 
روایات می گفتند که او با دیدن تفنگ شمشیرش را غالف کرده و ناپدید شده است. آنها ساده اندیشانه 
تفنگ و سالح آتشین را سمبل دوران جدید می دانستند که دیگر جایی برای پهلوانان شمشیر به دست 
ندارد. زیرا آنها با درک اشتباه از شرایط نمی دانستند که دوران جدید دو قرن بعد شروع می شود و اختراع 
ماندن  باقی  برای  خان ها  و  فئودال ها  شدن  مجهز  بلکه  نیست،  جدید  دوران  آغاز  تنها  نه  آتشین  سالح 
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و ستم بیشتر است. در جلوی چشمانم تصاویر کور اوغلی و قیرات که هر دو پیر شده اند ظاهر می شوند 
حمله های  همه  آن  به  افسوس  است!  گرفته  قرار  قوی تر  هم  باز  موقعیت  در  تفنگ  با  که  دشمن  و 
و  می تاخت  چهارنعل  که  قیرات  به  افسوس  آن ها.  تاراندن  و  دشمن  قلب  به  اوغلی  کور  ارتش  سنگین 
می نوردید  در  را  دشوار  جاده های  و  سنگالخ ها  می جهید.  آتشین  جرقه های  نقره وارش  سم های  زیر  از 
در  که  اوغلی  کور  بر  افسوس  و  می نوشت.  جاده ها  طومار  بر  را  اوغلی  کور  نبردهای  باشکوه  داستان  و 
بن بستی تاریخی و عبورناپذیر سوار بر قیرات سرگردان شده بود. به پلنگ قرمزی که در کنارم ایستاده 
می گویم: »برویم!« هر دو از دژ خارج می شویم. هنگامی که از فاصله ای دورتر به دژ نگاه می کنم، به 
یکباره برایم روشن می شود که اینجا چنلی بئل دژ کور اوغلی است. باید قوشابالق چشمه دوقلو را هم 
پیدا کنم و منتظر ماه شب چهارده و بدر کامل بمانم. به اتاق باالیی دژ کور اوغلی بر می گردیم. پوست 
خشک شده آهو را روی زمین پهن می کنم و روی آن دراز می کشم. به رفی که در دل دیوار سنگی است 
نگاه می کنم. چراغ گردسوز پایه بلندی روی آن قرار گرفته و روشن است. از پایین دژ صدای شیهه اسبی 
را می شنوم و همهمه ای که در گوشم می پچد، و به زبان مادریم ترکی است. صدای ساز همراه با نوای 
گرم عاشیقی که می خواند. در یکی از اتاق های دژ که پرده های رنگین از پنجره های آن آویزان است، 
در کنار آینه، زنی زیبا موهای بلندش را که به سیاهی شبق است شانه می زند. در کنارش دختری جوان 
نشسته و در باز کردن تاب های گیسوانش به او کمک می کند. در چشمان زیبا و خمار نگار غمی جانکاه 
موج می زند. سال ها از زندگی مشترک او با کور اوغلی گذشته و او هنوز نتوانسته فرزندی به دنیا بیاورد. 
ناگهان صدای پای اسبان و شیهه آنان در دژ می پیچد. دلی لر برگشته اند. دختر جوان از پنجره نگاهی 
خود  لبخندزنان  نگار  است.  برگشته  دژ  به  اوغلی  کور  که  می گوید  جوان  بانوی  به  و  می اندازد  بیرون  به 
را آماده می کند که به پیشواز عشقش برود. مدت  زمانی بعد صدای پایی در پله های دژ می پیچد. نگار 
می ایستد.  در  چارچوب  کنار  که  است  حسن  دلی  اوغلی،  کور  جای  به  اما  دوخته،  چشم  در  به  مشتاقانه 
وقتی نگار با نگرانی از او می پرسد چه اتفاقی افتاده؟ دلی حسن می گوید: »خبر خوبی برایت دارم. کور 
می خواهی  مشتاقانه  که  است  این  نه  مگر  بیاورد.  برایت  را  منطقه  پسر  زیباترین  ایواز  می خواهد  اوغلی 
مادر باشی.« لبخندی زیبا بر روی لبان نگار می نشیند و قلبش ماالمال از شادی می شود. آرزوی مادر 
شدن را سال هاست که در دل دارد. دختر جوان در گوش نگار می گوید: »هرچه زودتر باید برایت لباس 
گشادی بدوزیم، زیرا ایواز باید از باالی پیراهن تو به پایین انداخته شود، تا سمبل زاده شدن او از تو باشد 
و همه بدانند که پسرخوانده و جگرگوشه توست.« آن شب آسمان صاف است و ماه چنان درخشندگی 
مادرش  که  است  پسری  با  همراه  محبوبش  برگشتن  مشتاق  نگار  که  می داند  گویی  که  دارد  بی نظیری 

خواهد شد. صدای ساز یکی از عاشیق ها همراه با ترانه ای به گوش نگار می رسید: 
گیسوی  غوغای  می افشاند  دست/  به  ساز  عاشق/  زنی  کوهستان/  نگار  بود  اوغلی/  کور  خوان  »ترانه 
ساری  بنفشه زار  یاد  به  عاشیقالر)عاشقان(/  صدای  جشن  در  مهاجر/  پرنده های  قوس  میان  تار  تار/ 
عشق/  قصه  در  نوت ها  نوت/  زرد  کلید  دل زار/  دشت  شور  سوی  آن  شیدا/  نگار  می نواخت  گلین/ 
تاریخ  سایه/  به  سایه  می شد/  پژواک  گویی  کمانچه/  و  ساز  تارهای  بر  جادویی/  انگشتان  می نوازید 
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عاشیقالر/ می خواند نگار سر افشان/ اپرای لب شیرین یار/ و زیبایی صدای پگاه/ به لحظه های الالیی 
و  کررم/  و  اسلی  خروشان  آوای  شیفته/  بلبلی  چون  مدهوش/  نگار  می خواند  آنا/  عزیز  آی  آنا/  عزیز 
شب/  الهه  زلف  پریشانی  به  عاشق/  پری وش  می رقصید  که  دیوانه/  و  می شدم  مست  سوداگری/  من 
استخو ان هایم/  نرمای  در  گرم/  گرم  نسیم گونه  غزل/  امواج  می رفت  فرو  آذری/  موسیقی  باغ های  در 
نگار می خواند/ افسون و سرخوش/ آی سا ری گلین/ وای وای سا ری گلین/ امان امان سا ری گلین/ 
نگار می خواند آهش ور/ چنان سمفونی نفس کوه را/ که چمن های قره چیمن/ به یاد می آورند/ یاشیل 
یاشیل/ سبز سبز/ چکامه عاشیقالر را/ در خاطره های ترکیب آبی و زرد/ ترانه خان کور اوغلی/ بود نگار 

کوهستان زنی عاشق )شعر از شهال آقاپور. نام نگار با اجازه ایشان در شعر آورده شده است.(«
ریش سفیدان  )عزیزم  گوللر  اولسون  یوخسول  اولسا/  عقلین  جا  دریا  گوللر/  بیکلر  آغ  گوللر/  »عزیزینم 
ندار  و  بی پول  اما  باشی،  داشته  عقل  هم  دریا  اندازه  به  اگر  می دهند،  قرار  نیشخند  مورد  را  تو  بزرگان  و 

باشی(« 
و  )هفته  منی  تایالر  بو  یوردو  کی/  یو  قورقوشوم  یوکوم  منی/  لر  ایل  لر،  هفته  منی/  چایالر  »آپاردی 

سال ها همچون رودخانه مرا با خود می برند در حالی که سنگینی بار غم آزارم می دهد(«
شده.  پوشیده  غلیظی  مه  از  دره ها  است.  نکرده  پهن  دژ  اطراف  را  طالیی رنگش  انوار  خورشید  هنوز 
با پلنگ قرمزی به جستجوی چشمه دوقلو راه می افتیم و فرسنگ ها راه را می پیماییم و پس از  همراه 
رسیدن به کوه های مشرف به دژ که صعب العبور است در سمت چپ کوه در دره ای نسبتا ژرف، چشمه 
را پیدا می کنم. چشمه در حصار دره ای سرسبز واقع شده. زیر سایه درختی می نشینم. باید چند روزی 
همراه  کرده ام  پیدا  قدیمی  صندق  آن  در  که  را  کاغذهایی  تمام  باشم.  ماه  چهاردهم  شب  منتظر  آنجا  در 
داشتم. یکی دیگر از کاغذهای زردرنگ را باز می کنم. پیش از آن فکر می کردم  که آیا من حق خواندن 
این نامه ها را دارم، به ویژه نامه های عاشقانه ای که برای نگار توسط کور اوغلی نگاشته شده است. هیچ 
عاشقانه  نامه های  این  خواندن  مانع  نمی تواند  نیست،  بیش  فریبی  که  عمومی  اخالق  جمله  از  نیرویی 
بشود. چشمانم از روی خطوط می گذرد و گویی صدای کور اوغلی در گوشم می پیچد: »نازنینم نگار، 
می کنند.  پرواز  دوردست  هدفی  سوی  به  نفس نفس زنان  درنا  دسته ای  می کنم،  نگاه  آسمان  به  وقتی 
در  اما  رسید،  خواهند  آزاد  سرزمین های  به  آنها  است.  عرق  خیس  بدن هایشان  و  خسته  با ل هایشان 
من،  آسمان  خورشید  باشم؟  کنارت  که  رسید  خواهد  روزی  آیا  است.  دشوار  من  برای  زندگی  تو  فراق 
یادت همواره در خاطر من است و عطر گیسوان سیاهت در مشامم. نگارم دوریت امروز برایم دردناک 
بیرون  عاشقانه  نامه های  البه الی  از  را  دیگری  زرد  کاغذ  دشوار...«  نیز  تو  به  رسیدن  و  وصل  و  است 
می کشم: »نگار من، امید نوبهار من، لبی به خنده باز کن، ببین چگونه از گلی خزان باغ ما بهار می شود. 
نازنینم، بهار دیگری از راه می رسد و باز تو در کنار من نیستی. پرندگان مهاجر و درناها دسته جمعی و 
پرواز کنان به سرزمین هایی که در بهاران دوباره گرم و سرسبز شده باز می گردند. و من چشم انتظار تو 
برگ های  و  شده اند  گسترده  دشت ها  و  کوه ها  دامنه  در  وحشی  شقایق های  نگشته ای.  باز  هنوز  که  ام 
خیس و سبزشان در زیر نور آفتاب می درخشد و من به یاد تو از میان دشت های سرخ فام عبور می کنم. 
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نور چشمانم، تاج سرم و عالج دردهایم، بیا و زخم هایم را درمان کن، و بدان که جدایی از تو سخت و 
جان گداز است. در چنلی بئل همه چیز خوب پیش می رود. شب ها با دلی حسن دمیرچی اوغلی و ایواز 
هم  برابر  در  که  گاه  هر  و  بودی.  بزم ها  درخشان  ستاره  همیشه  تو  که  می آورم  یاد  به  و  داریم  آواز  و  بزم 
می رقصیدیم من زیبایی های تو را دوباره کشف می کردم و تو نگاهم را دنبال می کردی و با هر حرکت، 
بر  نگاهم  می کشی.  رخم  به  را  زیبایی هایت  آگاهانه  که  می دانستم  و  می خواندی  بدنت  همراهی  به  مرا 
اسب های  ران های  شبیه  که  کشیده ات  ران های  و  می چرخیدند  زیبا  حرکتی  با  که  موزونت  ساق های 
پستان های  و  داشت  قرار  دیدگانم  برابر  در  سخاوتمندانه  نافت  گودی  و  می شد  متوقف  بود،  وحشی 
با تو یکی می شدم. چقدر  اناریت را شبها روی سینه ام حس می کردم و لب های داغت را می بوسیدم و 

پوست ما با یکدیگر آشنا شده بود. روی هم می لغزیدند و جغرافیای یکدیگر را می شناختند...« 
به یکباره خواندن نامه را نیمه تمام می گذارم و آن را در الی کاغذهای زردرنگ جا می دهم و به یاد نیگار 
کوتاه  دیدار  فرصت  چقدر  دیدمشان.  دوباره  که  بود  پیش  سال  یک  همین  می افتم.  خودم  حسن  دلی  و 
بود. زندگی مخفی داشتم و نمی خواستم آنها را به خطر بیاندازم. روزی به جستجویشان  خواهم رفت. 
آسمان در آن شب با بدر کامل ماه روشن است. صدای زنجره ها در اطراف به گوش می ر سد. وقتی به 
چشمه  آب  درون  از  می توانی  را  ماه  می کنی  تصور  و  می بینی  را  دومی  آسمان  انگار  می کنی،  نگاه  آب 
بیرون بکشی و در میان دست هایت بگیری. وقت آن رسیده که برای به چنگ آوردن  نیروی جادویی 
قدرتی  که  شوم  تبدیل  عاشیقی  به  گاه  آن  و  کنم  آب تنی  و  روم  فرو  قوشابالق  نقره گون  آب های  در 
الیزال و باورنکردنی برای ساز زدن و آواز خواندن خواهد داشت. تصمیم گرفته ام پلنگ قرمزی را هم 
حد  چه  تا  روشن  آب های  میان  در  مهتاب  در  آب تنی  می شویم.  چشمه  وارد  کنم.  جادویی  چشمه  وارد 
می تواند اثربخش باشد؟ در فکر پلنگ قرمزی هم هستم، آب تنی چه تاثیری روی او خواهد داشت؟ 
نور ماه از خالل آب عبور کرده و در عمق چشمه باریکه های نور به روی هم می لغزند. پلنگ قرمزی را 
گفته  اوغلی  کور  پدر  کیشی  علی  نمی کند.  مقاومتی  هیچ  می برم.  دوقلو  چشمه  آب های  زیر  به  خودم  با 
بود تا طلوع آفتاب باید در چشمه آب تنی کرد تا به نیروی جادویی آوازخوانی و نوازندگی دست یافت تا 
صبح می توانیم در چشمه  بمانیم. حس می کنم ما ادامه چشمه، کوه ها و ستارگانی هستیم که در آسمان 

می درخشند. 
دور  فضای  در  که  هستیم/  ستارگانی  غبار  ما  دیده ام/  را  بی نهایت  شب/  قیرگون  چشمان  در  من 
تکه  هزاران  تیرگی ها/  با  برخوردشان/  از  و  می چرخند  افقی/  و  عمودی  معلق  نورهای  می درخشند/ 
رنگی/ زیر خروارها خاکستر/ مدفون می شوند/ و دوباره/ در یک انفجار مهیب خوشه ای/ آغاز دیگری 
خواهیم داشت/ شعله ور خواهیم شد/ و با نیروی جادویی آب ها/ عاشقانی می شویم/ که می خوانیم و 

می سراییم. 
را  آسمان  و  یافته  راه  سیاهی  درون  به  کم  کم  سپید  جویی  مانند  روشنایی  می کنم،  نگاه  آسمان  به  وقتی 
روشن و روشن تر می کند و ستارگان گویی به یکباره همه در این جوی شیری رنگ غرق می شوند و دیگر 
اثری از آنها بر روی آسمان نمی بینم. اما من و پلنگ قرمزی در میان آب های چشمه دوقلو غوطه وریم 
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و گذشت زمان را حس نمی کنیم. گویی نیروی جادویی آب ها قدرت جسمی من و او را صدها برابر کرده 
اکسیژن  نبود  از  ترس  بی  درخشان  آب های  درون  نکنیم.  حس  را  خواب  و  خستگی  که  شده  موجب  و 
ماهی ها  تماس  و  می کنیم  نظاره  را  کوچک  ماهی های  رفتن  پایین  و  باال  باز  چشمانی  با  طوالنی  مدتی 
ماهی ها  شکار  از  و  بود  کوچکی  پلنگ  بچه  قرمزی  که  را  زمانی  می آورم  یاد  به  و  می کنم  حس  بدنم  با  را 
که  هنگامی  نمی گنجد.  هم  تصور  در  که  آنچه  از  قو ی تر  است،  بالغ  و  قوی  اکنون  او  اما  می برد.  لذت 
اولین امواج نور بر روی آب های چشمه می افتد و به یکباره همه جا روشن می شود. ما هم از آب خارج 
می شویم. هوا لطیف، خاک نمناک و مرطوب، شبنم بر برگ های لطیف و تازه و نسیم که عطر گل های 
سرسبز  می کند  کار  چشم  که  جایی  تا  و  بلند  روبرویمان  تپه  می پراکند.  فضا  در  را  مست کننده  گوناگون 
می کنم.  شروع  خواندن  آواز  برای  را  تالش  اولین  الله.  سرخ  گل های  غرق  تپه  دامن  حاشیه  و  است 
همیشه  که  آهنگی  می خوانم.  اوغلی  کور  پیری  و  کهولت  وصف  در  را  شاهسون  ایل  غم انگیز  آهنگ 
را  بزرگ  نظامی  تیپ های  حمله  هر  )در  یخاردیم  تیپلر  آقیر  ده  حمله  »هر  بود:  دشوار  برایم  خواندنش 
شکست می دادم(« صدایی که برای خودم هم ناشناخته است از گلویم خارج شده و در کوه ها می پیچد. 
صاف، زیبا و قدرتمند، گویی سال هاست که زیر نظر استادان بزرگ تعلیم آواز دیده ام. چند آهنگ دیگر 
را به افتخار کور اوغلی می خوانم. دیگر تردیدی ندارم که آوازخوان شده ام. باید صدای پلنگ قرمزی 
را هم بشنوم که تمام مدت با کنجکاوی و آرامش و سکوت مانند یک گربه نگاهم می کند، صدایش را 
تقلید می کنم تا به آواز خواندن وادارش کنم. می گویم: »بخوان!« اولین آوایش، صدای زخمه بر تار 
آوازی  با  را  آوایش  است،  عالی  تجربه  اولین  برای  و  هستند  ملودیک تر  حدی  تا  بعدی  آواهای  است. 
قطع می کنم. آوازم را با آوایش ادامه می دهد. مسابقه پر هیجانی است. »ببار ای ابر بهار« شجریان را 
از آن آهنگ های کردی، فرانسه، انگلیسی، عربی، روسی. پرندگان آوازخوان هم در  می خوانم. بعد 
اطرافمان صدای سرودشان به آسمان می رسد و پروانه ها با بال های رنگین در میان گل های بنفش و 

الله های سرخ کنارمان پرواز می کنند.
دژ  در  ما  اقامت  شب  آخرین  این  می گردیم.  بر  دژ  طرف  به  چشمه  کنار  از  قرمزی  پلنگ  با  روز،  همان  
کور اوغلی است. آن شب هم ماه در آسمان می درخشد و این دژ قدیمی و مخروبه زیر نور سپید مهتاب 
هم  قرمزی  پلنگ  و  می کشم  دراز  آهو  پوست  روی  ایستاده.  شب  آرامش  و  سکوت  در  پابرجا  و  استوار 
در کنارم می آرامد. فردا ما از یکدیگر دوباره جدا خواهیم شد. اما این بار با تجربه هایی کامال متفاوت. 
به  سحرگاهان  دارد.  دیگری  مفهوم  برایمان  جدایی  بار  این  و  هستیم.  مبارزه  برای  آماده  و  بالغ  دو  هر 
سنگی  کنار  در  می شویم.  نزدیک  جاده  به  و  می گذریم  سرسبز  دره های  میان  از  می رویم.  جاده  طرف 
بزرگ دست بر شانه های قوی پلنگ قرمزی می گذارم. و استوار در چشمانش نگاه می کنم. شجاعانه و 
محکم با یکدیگر وداع می کنیم. در مسیر حرکت به طرف جاده بارها به پشت سرم نگاه می کنم. پلنگ 
در کنار سنگی بزرگ ایستاده و رفتن مرا نظاره می کند. در کنار جاده برای ماشینی که از دور شبحش را 
می بینم، با شستم عالمت اتو استاپ را نشان می دهم. ماشین کمی دورتر از من توقف می کند. راننده 
می کنم.  نگاه  را  ماشین  نمره  می روم.«  باشکاله  »تا  می گوید:  و  می کشد  پایین  را  راست  سمت  شیشه   
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حدسم درست بود. در ترکیه هستم. در کنار راننده می نشینم. همراه با حرکت ماشین به عقب می نگرم. 
پلنگ قرمزی را دیگر نمی بینم. دشت تهی است. تهی از پلنگ قرمزی. 

دژ  پایین  به  را  خودم  سرعت  به  قبل  روزهای  مانند  و  می شوم  بیدار  خواب  از  موبایلم  زنگ  صدای  با 
کوچه ای  در  است.  ابر  از  پوشیده  آسمان  می دهم.  انجام  تنهایی  به  را  امروز  تمرینات  می رسانم. 
نان  و  میوه  مقداری  راهم  سر  کوچک  مغازه  اولین  از  دراکوال  دژ  از  کوتاهی  فاصله  با  تقریبا  سنگفرش 
ورزش  می کنم.  آغاز  را  نرمش  کوه  دامنه  در  و  می روم.  »واالجنا«  رشته کوه های  طرف  به  و  می خرم 
شروع  آرام  باید  را  حرکات  است.  خواب  در  هنوز  انسان  بدن   زیرا  است،  مشکل  همیشه  صبحگاهی 
از  پس  و  می کشم  عمیق  نفس های  و  می روم  راه  کوه  دامنه  در  صبحانه  از  بعد  شود.  بیدار  بدن  تا  کرد 
تایمر  می باشد.  امروزم  اصلی  برنامه  دویدن  دقیقه  چهل  می کنم:  شروع  را  جدی  کار  ساعت  دو  گذشت 
تدریج  به  آرام  از  دویدنم  ریتم  می پردازم.  دویدن  به  و  می گذارم  شروع  روی  بسته ام  دستم  مچ  به  که  را 
تبدیل به دویدن سریع می شود و به تدریج سرعتم باال و باالتر می رود و دوباره به ریتم آرام بر می گردم. 
چاالکی  و  تنفسی  قدرت  کاردیاک،  ریتم  بردن  باال  هدفم  کنم.  عبور  ناهموار  راه های  از  می کنم  سعی 
در  یعنی  بود.  خواهد  روند   ۶ مسابقه ام  کند.  عادت  مقاوم  و  یکسان  ریتم  به  پاها  عضالت  نباید  است. 
از  بعد  می کنم.  تنظیم  درصد   ۸۵ روی  را  دویدن  شدت  می شود.  مشخص  نبرد  سرنوشت  دقیقه  هجده 
انجام  راست  و  چپ  جلو،  به  شدن  جابه جا  با  همراه  را  شادو  می زنم.  سایه  دقیقه ای  سه  روند  دویدن۱۰ 
پهناوری  رودخانه  کوهپایه  کنار  از  می دهم.  پایان  شکم  کردن  عضالنی  حرکات  با  را  سئانس  می دهم. 
می گذرد. شاید بیش از یک ساعت در رودخانه شنا می کنم و با اعصابی آرام از آب سرد خارج می شوم. 
فردا باید تمرین در سالن دانشگاه را با طناب زدن شروع کنم و ۸ روند با دانیل بوکس »حمله آزاد« کار 
خواهیم کرد و پس از آن مدت نیم ساعت هالتر سینه. عاشق هالتر هستم. قبل از بوکس وزنه بردار بودم 
و در واقع تحت تاثیر جو مسابقات محمد علی کلی و شخصیت فراتر از ورزشی او قرار گرفتم و به همین 
صدای  هم  هنوز  کردم.  رها  داشتم  آن  در  شدن  قهرمان  برای  بسیاری  شانس  که  را  وزنه برداری  جهت 
حلقه های هالتر در گوشم زنگ می زند. یک بوکسور باید عضالت قوی داشته باشد تا ضرباتش کوبنده تر 
و پرقدرت به حریف برخورد کند. طبق معمول، سیانس با برگشت به آرامش پایان می پذیرد. برای سه 
هفته دیگر هم برنامه ریزی به این شکل است که تست مچ )مسابقه آزمایشی( با بوکسور دیگری انجام 
یک  شناخته شده  شیوه  به  تا  شد  خواهم  روبرو  تمرینی  بوکسور  چند  با  ماه  دو  مدت  این  در  داد.  خواهم 

بوکسور عادت نکنم...
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تاثیر  زیر  و  درگیر  ذهنم  روز  تمام  می خوابم.  دراکوال  دژ  در  شب  هر  که  است  هفته ای  سومین  این       
تصاویری بود که با تمام جزئیاتش شب گذشته از دژ کور اوغلی در برابر دیدگانم قرار گرفته بود و لحظه ای 
این  در  اسرارآمیز  نیرویی  گویی  اما  ندارم،  متافیزیک  به  اعتقادی  که  این  با  نمی گذاشت.  آسوده  مرا  نیز 
است.  من  گذشته های  از  زمانی  و  فضا  یادآور  دژ  این  از  گوشه ای  هر  و  می کشاند  گذشته ام  به  مرا  قصر 
و  اول  طبقه  مخفی  پله هایی  نیست...  گذشته ام  زندگی  و  من  بین  فاصله  ایجاد  به  قادر  هم  چیز  هیچ  و 
پله ها  کنم.  استفاده  پله ها  این  از  می گیرم  تصمیم  چرا  نمی دانم  می کند.  متصل  هم  به  را  قصر  این  دوم 
به شکل وحشتناکی تاریک است و اگر نور تلفن دستی کمکم نمی کرد، بی شک پایم می لغزید و به پایین 
پرت می شدم. دقایقی بعد به اتاقی در طبقه دوم می رسم که کوچک ترین اتاق این دژ می باشد. در را باز 
تخت  باالی  قسمت  قهوه ای  چوب  با  کوتاهی  دیوار  و  گرفته  قرار  یکنفره ای  تخت  پنجره  کنار  می کنم. 
را پوشانده و آن را از قسمت میانی جدا کرده است. روی تخت دراز می کشم. به دیوار سیاه روبرویم در 
تدریج  به  می مانم.  گذشته  برگشت  منتظر  خلسه  و  محض  سکوت  در  مدت ها  و  می دوزم  چشم   تاریکی 
انسان های  به  دیوار  از  خروج  با  اشباح  این  که  نمی گذرد  زمانی  و  می شوند.  ظاهر  دیوار  روی  اشباحی 
از  یکی  دست  در  که  قوه ای  چراغ  نور  می آورند.  هجوم  من  طرف  به  مستقیم  و  می شوند  تبدیل  واقعی 
آنهاست، مستقیما به چشمم افتاده. چند نفرشان پلیس و با اونیفورم یک شکل اند و چند نفر دیگر »از 
ما بهتران« هستند. دست و پایم را می گیرند و کشان کشان مرا می برند. مقاومتی نمی کنم و نمی دانم 
چرا. چند هفته پیش در تظاهرات دانشجویی در میدان ۲۴ اسفند از محاصره آنها فرار کرده بودم. شاید 
نور مستقیم چراغ قوه گیجم کرده، شاید هویتم مشخص و محرز شده است. در حالی که اسیر آنها هستم 
و دست و پاهایم را گرفته اند به قسمتی عمیق تر پرتابم می کنند و با سر در چاهی تاریک سقوط می کنم. 
به  نشسته  برابرم  در  که  شبحی  بعد  لحظاتی  است.  تابیده  چاه  درون  به  فلزی  تور  پشت  از  کم رنگی  نور 
کنارش  در  می فشارد.  مرا  دست  و  می شود  بلند  نیم خیز  که  می بینم  را  جوانی  می یابد.  هویت  تدریج 
و  روشن  پوستی  شده.  زده  ته  از  سرش  موهای  است.  ساله  پنج  و  بیست  حدودا  می نشینم.  زمین  روی 
چشمانی عسلی دارد. پتوی سیاهی به دور خود پیچیده و از کنار آن می توانم پاهای باندپیچی شده اش 
که پر از لکه های بزرگ خون است را ببینم. اولین فکری که از ذهنم می گذرد ساواکی بودنش است و 
هم  خون  لکه های  و  پاهایش  باندپیچی  حتی  و  بکشد  حرف  من  از  تا  آورده اند  سلول  این  به  مرا  که  این 
و  می آید  حرف  به  مدتی  از  بعد  می شود.  حاکم  ما  بین  سنگین  سکوتی  نیست.  بیش  صحنه سازی ای 
او  که  بود  روشن  است.  چاپخانه  کارگر  می گوید  و  دارد  آذری  لهجه  ته  می کند.  معرفی  حسن  را  خودش 
باید حرف زدن را شروع می کرد. چشم هایش را کمی کوچک می کند و می گوید: »چیزی برای مخفی 
کردن ندارم. دو شب پیش در زدند. هنگامی که در را باز کردم با سرعت چند نفر لباس شخصی اسلحه به 
دست وارد خانه شدند. هنوز از شوک این حمله سریع خارج نشده بودم که مرا بر روی زمین خواباندند و 
یکی از آنها روی پشتم نشست و کلتش را روی شقیقه ام گذاشت. چند نفر دیگر به طبقه دوم رفتند و چند 
لحظه بعد صدای شلیک چند تیر را شنیدم. رفیق برادرم برای دیدن ما به خانه آمده بود و برای لحظاتی 
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پشت  از  که  دیدم  را  او  جسد  بردند،  باال  اتاق  به  مرا  لباس  پوشیدن  برای  که  هنگامی  بود.  تنها  اتاق  در 
آوردند.  جا  این  به  کرده  دستگیر  را  خانواده  اعضای  همه  است.  جاری  خون  بدنش  از  و  افتاده  زمین  به 
او  حرف های  پایان  با  است.  »کمیته«  زندان  این  نام  که  می دهد  ادامه  و  را.«  مریضم  و  پیر  عمه  حتی 
نگهبانی  و  می شود  باز  سنگینی  صدای  با  سلول  در  می رسد.  گوشم  به  زنی  دردناک  سرفه های  صدای 
در چارچوب آن ظاهر می شود. با صدایی خشک و خشن خطاب به من می گوید: »فرنج را بیانداز روی 
سرت و بیا غذا را بردار!« با دو کاسه آبگوشت به سلول بر می گردم. غذا بدطعم و بی مزه است. حسن به 
زحمت خود را برای خوردن غذا جابه جا می کند. خودم را معرفی می کنم: »دانشجوی سال دوم ادبیات 
فارسی هستم و امروز صبح در مقابل در ورودی دانشگاه تهران دستگیر شده ام.« فکر می کنم به فرض 

اگر ساواکی هم باشد می توان با دادن اطالعات عمومی او را فریب داد.
بعد از شام نوبت رفتن به توالت است. نگهبان اعالم کرده است که فقط سه بار در شبانه روز می توانیم 
رفتن  راه  به  قادر  حسن  می گذریم.  آهسته  است،  خون  لکه های  از  پر  که  راهرویی  از  برویم.  توالت  به 
فریاد  با  که  نرفته ایم  جلو  گامی  چند  هنوز  می گیرم.  را  بغلش  زیر  کنم.  کمک  او  به  می خواهم  نیست. 
می بینم  چون  توالت  در  اما  کنم.  رها  را  بغلش  زیر  می شوم  مجبور  و  می شویم  روبرو  نگهبان  خشمگین 
تعجب  است.  سنگین  وزنش  می گیرم.  پا  سر  را  او  کودکی  مانند  بایستد،  پاهایش  روی  نمی تواند  حسن 
خونریزی  سلول  به  بازگشت  در  می گیرم.  پا  سر  دقیقه ای  چند  را  او  بچه  یک  مانند  راحتی  به  که  می کند 
کف پاهایش شروع می شود. قطره های خون از میان باندهای پایش چکه می کند. دیگر اطمینان دارم 
وضعیت  این  به  را  خود  همکار  سیاسی،  سبک  پرونده  با  دانشجو  یک  از  کشیدن  حرف  برای  ساواک  که 
نمی اندازد. در ضمن حسن هیچ سوال شک برانگیزی از من نمی کند و سعی دارد بیشتر خودش حرف 
بزند. به تدریج احساس می کنم که در البه الی حرف هایش آگاهانه می کوشد تجربه بازجویی و شکنجه 
را سریعا به من منتقل کند. در فاصله دو روز و یک شب چندین بار به شدت شکنجه شده است و در همان 
حتی  بعدی  دفعات  در  و  است  برداشته  شکاف  و  شده  متالشی  پاهایش  کف  کابل  ضربات  اثر  بر  اول  بار 
با  را  سینه اش  روی  سوخته  قسمت های  داده اند.  ادامه  را  کابل  با  شکنجه  وحشیانه  هم  باندها  روی  از 
شوک الکتریکی نشانم می دهد. تحث تاثیر شوک برقی مرتب از چشمانش آب می آید. اما روحیه خود 
به  قادر  هنوز  شکنجه  از  ناشی  رنج  و  درد  همه  این  با  که  ام  شگفت زده  است.  مسلط  خود  بر  و  نباخته  را 
شوخی کردن و خندیدن است. به باالی در سلول روی دیوار اشاره می کند که نوشته شده است: »اختر 
عشق تو منو به زندون انداخت!« و می گوید اینجا قبال زندان غیرسیاسی بوده است. اندازه سلول ۱۸۰ 
سانت در دو متر مانند دخمه ای کوچک است. و با توجه به فصل زمستان هوای سلول هم سرد و غیر 
قابل تحمل است. هر کدام دو پتوی سربازی نخ نما شده داریم. شاید نیمه های شب دوم بود که ناگهان 
در سلول با صدای تندی باز شد و مرد کوتوله و زشت رویی در آستانه در با فریاد به حسن گفت: »اگر خانه 
امنت را نگویی، تکه تکه ات می کنم!« مرد کوتوله تهدیدات خود را با فحش های رکیک لمپنی چاشنی 
می کرد. هراس را در چهره حسن می بینم. در سلول بسته می شود. اولین بار است که نام »خانه امن« 
را می شنیدم. حسن می گوید: »رسولی بازجویم است و به دنبال خانه امن من است. چنین خانه ای در 
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که  دارند  هم  امنی  خانه  تیمی،  خانه  جز  به  چریک ها  »گویا«  که  می دهد  توضیح  سپس  و  نیست.«  کار 
فردی است و هیچکس از آن خبر ندارد.

می آمد.  عادی  چیز  همه  نظر  به  شدم،  دستگیر  تهران  دانشگاه  ورودی  در  جلوی  در  که  پیش  روز  چند 
بالفاصله  و  گرفتند.  طرف  دو  از  را  دست هایم  قوی هیکل  پلیس  دو  دانشگاه  به  ورودم  محض  به  صبح 
پرونده  کنم  فرار  اگر  کردم  فکر  اما  داشتم،  فرار  فرصت  زدند.  حلقه  دورم  به  و  شد  اضافه  تعداشان 
سال  یعنی  زمان  آن  تا  می رفتم؟  باید  کجا  می کردم  فرار  اگر  تازه.  و  شد  خواهد  سنگین تر  سیاسی ام 
مدتی  می شدند.  آزاد  دستگیری  از  بعد  ماه   ۶ تا   ۲ از  بعد  معموال  سیاسی  دانشجویان  خورشیدی   ۱۳۵۴
که  هنگامی  تا  ماندم  منتظر  بود،  آذر  شانزده  خیابان  در  که  شورش  ضد  گارد  محل  در  دست  به  دستبند 
و  شدیم  هزار  دو  و«  ام  »بی  ماشین  یک  سوار  گرفتند.  تحویل  پلیس  پاسگاه  از  مرا  ساواکی  نفر  چهار 
را  کتم  آن ها  از  یکی  بعد  مدتی  نشستم.  ماشین  عقب  در  بسته  کتف های  با  ساواکی  دو  محاصره  در  من 
روی سرم انداخت و خواست که به پایین خم شوم. ماشین حرکت کرد و دیگر نمی دانستم که ما از چه 
ماشین  کردن  ترمز  با  می شنیدم.  را  ماشین ها  بوق  صدای  فقط  می کنیم.  عبور  خیابان هایی  و  محالت 
فهمیدم به مقصد رسیده ایم. وقتی پیاده شدم همراه با چهار مامور ساواک که همه قوی هیکل بودند، 
یک  با  و  کردند  تنم  آبی  فرنچ  ورودی  محل  در  باشد.  کمیته  است  ممکن  زدم  حدس  که  رفتیم  محلی  به 
فرنچ دیگر که روی سرم انداختند، سر و چشمانم را پوشاندند. و حدس می زدم در جایی که باید در کنار 
رفت  آنجا  در  ساعت ها  من  و  بود  پاره  کمی  فرنچ  بغل  زیر  دارد.  وجود  بلندی  راهروی  می نشستم  دیوار 
و آمد کسانی را می دیدم که روی سرشان فرنچ کشیده شده بود و با پاهای خونین از کنارم می گذشتند. 
برای  صحنه سازی ها  این  تمام  می کردم  فکر  می رسید.  گوشم  به  وحشتناکی  فریادهای  صدای  گاهی 
سلول  در  حسن  با  که  است  روز  سه  نداشتم.  ترس  احساس  و  بودم  خونسرد  کامال  است.  من  ترساندن 
برده اند.«  یاد  از  را  تو  نیست!  خبری  بازجویی  از  آوردی  »شانس  می گوید:  من  به  شوخی  به  او  هستم. 
در  چهارم  روز  صبح  است.  من  از  بزرگ تر  سالی  چند  او  است.  شده  بدل  و  رد  ما  بین  زیادی  حرف های 
سلول باز می شود. نگهبان اسم مرا صدا می زند و می گوید: »فرنچ را روی سرت بینداز و بیا بیرون!« از 
چند راهرو عبور می کنیم. فقط پاهای نگهبان را می بینم. از چند پله باال می رویم و بعد از پیمودن راهی 

نسبتا طوالنی باز از چندین پله پایین می رویم.
همراه با نگهبان بعد از پایین رفتن به اتاقی وارد شدم. صدایی می گوید: »روپوش را از سرت بردار!« 
آهسته فرنچ را بر می دارم. تاریکی محض حاکم است. فکر می کنم برای ترساندن من است. سایه ای 
کوچکی  نسبتا   اتاق  می شود.  روشن  یکباره  اتاق  چراغ  می کند.  برق  اداره  به  ناسزا  به  شروع  اتاق  در 
است با چند صندلی فلزی ارزان قیمت در اطراف، و در قسمت باالی آن میز بزرگی قرار گرفته. مردی 
نگاهش  دقت  به  »بنشین!«  می زند:  نهیب  من  به  نشسته،  چرمی  صندلی  یک  روی  که  درشت هیکل 
است.  ساله  پنج  و  سی  می کنم  فکر  می آید.  نظر  به  مسن  بودم  ساله   ۱۹ جوانی  که  من  نظر  از  می کنم. 
موهایش روشن با چشمانی درشت و میشی و دماغی عقابی و تیپی که به ایرانی ها شباهت ندارد. روی 
یکی از صندلی های فلزی می نشینم. خیره نگاهم می کند و می گوید: »اسم من بهار است. بازجوی تو 
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هستم. یا راحت حرف می زنی و تمام اطالعاتی را که می خواهم راست و پوست کنده بدون هیچ کلکی 
می گویی و یا مجبورت می کنم که حرف بزنی.« 

با  را  خود  »رابطه  می خوانم:  می گذارد.  من  جلوی  شده،  نوشته  بزرگی  دفتر  در  که  را  سوالی  اولین 
در  برزیل  شهری  چریک  رهبر  و  نظریه پرداز  ماریگال  کارلوس  جزوه  به  بنویس!«  خرابکار  گروه های 
مورد مبارزه با پلیس مخفی سیاسی زیر شکنجه و بازجویی فکر می کنم. باید کوتاه جواب داد! که از یک 
طرف بازجو به اطالعات جدید دست نیابد، و از طرف دیگر در ادامه بازجویی، مسیر جواب ها در یادمان 
استفاده  خودمان  ضد  بر  تناقض  این  از  نتوانند  وسیله  این  به  بازجوها  که  نشویم.  تناقض  دچار  که  بماند 
کنند. در نوشتن بالفاصله خطم را تغییر می دهم. زیرا بعضی از بیانیه هایی که در دانشکده پخش شده 
به  سوال  دومین  ندارم.«  خرابکار  گروه های  با  رابطه ای  »هیچ  می نویسم:  کوتاه  بود.  من  خط  با  بود، 
این شکل مطرح شده است: »نام کسانی را که با آنها رابطه داری و کتاب با یکدیگر رد و بدل می کنید، 
در  می کنم.  وقت کشی  پاسخ ها  نوشتن  برای  ندارم.  رابطه  هیچکس  با  می نویسم  کوتاه  باز  بنویس.« 
وجود  آنها  در  اطالعاتی  هیچ  که  کلی  آنچنان  می نویسم.  را  بی معنایی  مطالب  روشن  سوال های  مقابل 
به  جواب  خواندن  از  بعد  بازجو  بار  هر  می گذرد.  ساعتی  دو  بی معناست.  هم  آنها  سپردن  یاد  به  و  ندارد 
چشمانم نگاه می کند. از تالقی نگاهم با وی فرار می کنم. وگرنه می تواند بفهمد که واقف به بلوف های 
شکنجه،  اتاق  به  می فرستمت  »االن  می گوید:  و  می کند  جواب ها  به  سطحی  نگاهی  بازجو  هستم.  او 
آن وقت به حرف می آیی.« بی اختیار یاد حسن می افتم و رهنمودهایی که از او شنیدم. جوابی به بازجو 
نمی دهم و سکوت می کنم. تعداد شکنجه شوندگان آنقدر زیاد است که در صف می ایستم. تا لحظه ای 
که روی تخت با روپوش پالستیکی سپید دست و پایم را محکم می بندند، ترسی به خودم راه نمی دهم. 
تخت  روی  نیستم.  دیدن  به  قادر  و  است  پوشیده  صورتم  و  سر  می کنم.  فکر  مقاومت  سمبل  پرومته  به 
و  تاریک  دنیایی  در  محض  سکوتی  می ماند.  تخت  از  بیرون  پا  قوزک  از  بسته ام  پاهای  و  نمی شوم  جا 
وهم آلود حاکم است. چه کسانی در کنار تخت شکنجه ایستاده اند؟ صدای صفیر شالق را که مانند زوزه 
باد است  می شنوم و بالفاصله بر کف پایم فرود می آید. شکنجه گر حسینی است. هنگام ورود به اتاق 
فرنچ را از صورتم کنار زد و در چشمانم خیره شد. صورتش شبیه گوریل است. کله کوچکی بر شانه های 
افتاده اش از او موجود بی قواره ای ساخته که می خواهد خود را ترسناک تر هم جلوه دهد. بعدها او را در 
به  پایم  کف  است.  بلندتر  معمول  حد  از  که  دارد  درازی  دست های  می بینم  کامل  طور  به  بازجویی  اتاق 
ندارم.  آشنایی  دردی  چنین  با  می آید.  فرود  پاهایم  کف  به  هم  سر  پشت  کابل  ضربات  می سوزد.  شدت 
این  روی  متوالی  روزهای  می آید  نظرم  به  نمی فهمم.  را  زمان  گذشت  انسانی.  مقاومت  از  فراتر  دردی 
در  و  کرده  باد  پاهایم  ندارم.  رفتن  راه  توان  می شوم،  باز  تخت  از  که  هنگامی  می شوم.  شکنجه  تخت 
دمپایی زندان جا نمی شود. با هر قدم درد می کشم. بعد از مدتی با عبور از راهروها در سلول با صدایی 
خشک باز می شود.  وارد سلول می شوم و فرنچ را از روی سرم بر می دارم. تنها هستم. در برگشت فکر 
می کردم دوباره با حسن در یک سلول خواهیم بود و دلگرم بودم. اما اینجا سلول دیگری است. روی 
یک پتوی نخ نماشده  دراز می کشم و پتوی دیگری را روی پاهایم می اندازم. درد امانم را بریده. پاهایم 
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را ماساژ می دهم. فایده ای ندارد. چند ساعتی می گذرد. در سلول باز می شود و نگهبان نوبت رفتن به 
کنم.  استفاده  دستشویی  از  می توانم  بار  سه  روزی  فقط  که  می دهد  تذکر  و  می کند.  اعالم  را  دستشویی 
از راهروی پر از خون رد می شوم و هنگامی که به سمت توالت می روم به یاد حسن می افتم. او به چه 
شکل می تواند بدون کمک کسی به تنهایی به توالت برود؟ و اولین شب را تنها در سلول می گذرانم. با 
ناخنم خطی روی دیوار می کشم تا به این ترتیب روزها را بشمارم. بعد از شکنجه خوابیدن برایم بسیار 
مشکل می شود. ساعت ها با تفکر و درد می گذرد و یادم نمی آید که چگونه خوابم می برد. روز بعد خبری 
چه  و  آگاهند  من  سیاسی  فعالیت های  از  حد  چه  تا  آنها  که  می کردم  فکر  وقت  تمام  نیست.  بازجویی  از 
همراه  که  هنگامی  بار  یک  است.  خوب  روحیه ام  می کردم.  مقاومت  باید  دارند.  موردم  در  اطالعاتی 
بود.  گرفته  را  وجودم  عجیب  خشمی  داد.  هول  شدت  به  مرا  او  می رفتم،  توالت  طرف  به  زندانبانی  با 
که  زدم  نهیب  خودم  به  اما  کنم.  تبدیل  بوکس  کیسه  یک  به  را  او  مشت  باران  زیر  و  برگردم  می خواستم 
وارد نبردی این چنین نابرابر با شکنجه گرها نشوم. به خط هایی که روی دیوار کشیده ام نگاه می کنم. 
ناگهان در سلول با لگد باز می شود و دوباره فرنچ به روی سرم می افتد و به طرف بازجویی می روم. تکرار 
برداشته  شکاف  پاهایم  زیر  بار  این  اول،  بار  از  کشنده تر  دردی  و  پاهایم  کف  بر  کابل  ضربات  و  شکنجه 
است. با پاهای خونین و درد فراوان به طرف اتاق بازجویی می روم و به اجبار پاهایم را پانسمان می کنند 
و به سلولم بر می گردم. فاصله بازجویی ها از یک طرف فرصت طالیی برای جمع بندی و قرار گرفتن در 
جریان پرونده است. ولی از طرف دیگر نیروی اولیه جسمی و روحی انسان به تدریج تحلیل می رود. تا 
کی می توانم در برابر نبردی چنین نابرابرانه مقاومت کنم؟ به مبادله کتاب ها و ماشین تایپ فکر می کنم. 
وقتی با مهرداد اعالمیه سیاسی می نوشتیم و پخش می کردیم. و چه وقت زیادی برای تایپ کردن یک 
انگشتی صرف می کردیم. هنگام دستگیری کتاب زبان روسی همراهم است. در الی کتاب جمله ای از 
لنین را به کمک مهرداد ترجمه کرده ام. فکر می کنم همین جمله برایم مسئله ساز خواهد شد. کتاب ها 
و لباس هایم را در کیسه ای تحویل گرفته بودند. روزی یک نخ سیگار به هر زندانی می دهند. سیگاری 
با  نیستم، ولی می گیرم و در باالی دیوار توالت برای سیگاری ها می گذارم. نگهبانان سلول ها هر روز 
باز کردن در سلول، مقررات کمیته را اعالم می کنند. دست شویی روزی سه بار، غذا سه بار، مرس زدن 
به سلول های پهلویی ممنوع و... یکی از فاشیست ترین آنها خود وارد سلول ها شده و به سلول پهلویی 
تمام  بازجوها  و  است  زندانی  از  پر  سلول ها  می اندازد.  دام  به  را  زندانی ها  ترتیب  این  به  و  می زند  مرس 
شکل  به  است.  زیاد  بازجویی ها  فاصله  دلیل  همین  به  شاید  هستند.  شکنجه  و  بازجویی  مشغول  وقت 

مدام غرق در گذشته  ام. آینده برایم قابل تصور نیست. چند سال در زندان خواهم ماند؟
»سرت  می گوید:  آمرانه  لحنی  با  اونیفورم  لباس  با  نگهبان  می پرم.  خواب  از  در  ناگهانی  شدن  باز  با 
سکوت  باشد.  شب  نیمه های  باید  می دانستم  سرانگشتی  حساب  یک  با  بیا!«  بیرون  و  بینداز  پایین  را 
جلویم  در  نگهبان  فقط  هستم.  تنها  راهروها  از  عبور  هنگام  است.  حاکم  کمیته  بر  مرگباری  و  مرموز 
حرکت می کند. اولین بار است که در نیمه شب و چنین ساعتی به بازجویی می روم. تمام راهروها پر از 
لکه های خونی است که معلوم نیست متعلق به چه کسانی است. در جزوه ماریگال درباره مقاومت زیر 
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شکنجه خوانده بودم که بازجوها کوشش می کنند گاهی شبانه از زندانیان بازجویی کنند. چون تاریکی، 
به  شاید  می آیند.  نظر  به  ناشناخته تر  ابعاد  همه  سیاهی  در  است.  ابهام برانگیز  و  وهم آلود  ترسناک، 
همین دلیل راهروهای کمیته نیمه تاریک اند. بر خالف انتظارم به جای اتاق بازجویی، یکراست از اتاق 
از  کشیده  دست ها  است.  سپید  و  ضخیم  پالستیک  از  شکنجه  تخت  روکش  می آورم.  در  سر  شکنجه 
ناحیه مچ به کنار تخت بسته می شود و پاها در کنار هم با مهاری که از باالی مچ پا عبور می کند، محکم 
کابل  ضربات  با  شکنجه  می گزند.  را  پایم  زیر  مار  و  عقرب  نیش  مانند  کابل  ضربات  می چسبد.  تخت  به 
شکنجه  نوع  موثرترین  ساده،  شکنجه  همین  که  حالی  در  می رسد.  نظر  به  تحمل  قابل  و  ساده  ظاهرا 
است. زیر پا مقاوم است و شکنجه گران می توانند مدت ها شکنجه را ادامه دهند. ضربه به سر و یا پشت 
بالفاصله زندانی را زخمی می کند و ادامه فشار و شکنجه بیشتر را غیر ممکن می سازد. زیرا تداوم آن 
موجب مرگ زندانی می شود. این تجربه شومی است که رژیم شاه از سازمان های امنیتی سیا و موساد 
می شود،  استفاده  متفاوت  ضخامت های  و  قطرها  با  که  کابل  سنگین  ضربات  است.  آورده  دست  به 
غیرمترقبه،  طور  به  ضربه ها،  همین  بین  در  می کند.  هدایت  مغز  به  مستقیم  را  درد  درازکش،  حالت  در 
چیزی شبیه یک تخته پاره کلفت با تمام قوا از بغل به چانه ام اصابت می کند. یک لحظه فکر می کنم فکم 
ضربه  این  ولی  بود،  آمده  فرود  فکم  به  حریف  بوکسور  سنگین  ضربه های  رینگ  روی  بارها  شکست. 
آنقدر  گرفتگی.  برق  شبیه  حالتی  می پرد.  چشمانم  جلوی  از  سپیدرنگی  نور  نیست.  آنها  با  قیاس  قابل 
ضربه،  محور  و  انعکاس  طریق  از  بسته  چشم  با  می توانم  که  دارم  خوردن  مشت  تجربه  رینگ  روی  در 
محکم  و  دندان  فشردن  با  نمی بیند،  را  جایی  چشمانم  اینکه  با  بزنم.  حدس  را  پاره  تخته  اندازه  و  قطر 
می شوم.  سرم  سریع  چرخش  مانع  و  می دهم  نشان  ضربه  به  اتوماتیک  واکنش  گردن،  عضالت  کردن 
گذشت زمان را احساس نمی کنم. گویا روزها و هفته ها روی این تخت بسته شده ام. در اتاق بازجویی 

فکم برای حرف زدن باز نمی شود. دستانم آنچنان می لرزند که قادر به نوشتن نیستم. چه شانسی!
سرما  که  است  بچه اش  نگران  می زند.  تلفن  جایی  به  است،  گرفته  قرار  برابرم  در  خواب آلود  که  بازجو 
من  نگران  هم  مادرم  شاید  که  نمی کند  فکر  لحظه ای  دژخیم  این  آیا  می کنم  فکر  دارد!  تب  و  خورده 
و  مسکن  قرص  تا  چند  و  می شود  اتاق  وارد  بلند  سفید  لباس  با  مسن  نسبتا  مردی  بعد  دقیقه  چند  باشد؟ 
لیوان آب به دستم می دهد. بازجو برای لحظاتی اتاق را ترک می کند و من با این به اصطالح »دکتر« 
تکه تکه  وگرنه  کن  »اعتراف  می گوید:  »دلسوزانه«  لحنی  با  و  می شود  نزدیک  دکتر  می مانم.  تنها 
نوشته  دروغ  را  خانه ات  آدرس  »چرا  می گذارد:  جلویم  را  سوالی  و  می گردد  بر  بازجو  شد!«  خواهی 
به  مدت  همه  این  از  بعد  اکنون  و  است  گذشته  دستگیریم  از  ماه  یک  می کشم.  عمیقی  نفس  بودی؟« 
خانه ام رفته اند. حتما در این مدت دوستان دانشجو خانه را از کتاب های »بودار« تخلیه کرده اند. دایره 
کتاب های بودار برای بازجو آنقدر وسیع است که شامل نسخه های صادق هدایت برای خودکشی هم 
با این که چندین بار به اتاق شکنجه  می شود! درد چانه ام به شکل وحشتناکی موجب بی خوابیم شده. 
روی  دهد.  پایان  زندگیم  به  می توانست  چانه ام  روی  ضربه  و  بود  استثنایی  امشب  شکنجه  اما  رفته ام، 
رینگ بوکس علت اصلی مرگ بعضی از بوکسورها همین ضربه به فک از بغل با هوک و یا آپرکات از زیر 
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چانه بوده است. مایع درون مغز با چنین ضربه هایی جابه جا می شود ولی معموال بعد از لحظاتی به جای 
خود بر می گردد. اما امکان این وجود دارد که ضربه شدید و تکان شدید سر در حدی باشد که مایع نتواند 
فضای الزم را برای برگشت داشته باشد و با فشار از بینی خارج شود. در چنین حالتی مرگ حتمی است. 
اصال تصور نمی کردم برای خواندن چند کتاب و چند تظاهرات دانشجویی تا پای مرگ بروم. آینده ای 
ندارم و فقط به گذشته فکر می کنم. چرا اینجا هستم؟ چگونه انگیزه مبارزه علیه رژیم در درونم شکل 
گرفت؟ به گذشته بر می گردم. به هر گوشه ای از زندگیم که فکر می کنم همه چیز به روشنی مانند پرده 
قرار  حافظه ام  در  که  آنچه  از  انبوهی  میان  از  می کنم  کوشش  می شود.  ظاهر  دیدگانم  برابر  در  سینما 
گرفته، انگیزه های اصلی برای مبارزه را دسته بندی کنم. حرکت در مسیر گذشته را شروع می کنم. به 

چادری سیاه می رسم که در بیابان بر افراشته شده. نزدیک تر می شوم و در چادر را باال می زنم.
او  اما  بسته،  نقش  سیاه  نواری  مانند  پهلوهایش  بر  چوب  ضربه  جای  می آورد.  در  را  پیراهنش  مادرم 
رفتیم.  خوشه چینی  به  دیگر  روزهای  مانند  صبح  امروز  است.  مغرور  بی عاطفه  چوپان  بر  ما  پیروزی  از 
می کند  کار  چشم  که  جایی  تا  شده اند.  درو  همه  گندم  مزرعه های  می تابید.  سرمان  بر  مستقیم  آفتاب 
سنبله  صدها  طالیی  خشک  ساقه های  این  میان  در  است.  پر  دروشده  ساقه های  و  پوشال ها  از  زمین 
کوتاه گندم که با حرکت داس کشاورزان قطع شده اند، در البالی ساقه ها و در سراسر مزرعه پراکنده اند 
و کار ما جمع آوری همین سنبله هاست. با مادرم از جمع بقیه خوشه چینان جدا می شویم. و در یک بخش 
بکر و دست نخورده، خوشه ها را جمع آوری می کنیم. مادرم نمی گذارد که من کار کنم و می گوید تیغ ها 
دست هایت را زخمی می کند. و معموال در کنار جوال های سنبله ها مواظب خوشه ها و بازی هستم. با 
نی های ظریف ساز بادی درست می کنم. جیرجیرک های مختلف با رنگ های جورواجور را می گیرم و 
خرگوش ها  گرفتن  برای  راه حلی  هیچ  و  می دوم  ملخ ها  دنبال  می کنم.  نگهداری  آنها  از  قوطی  یک  در 
در  گوسفند  گله ای  با  همراه  چوپانی  می بینم  ناگهان  که  بودم  شده  دور  مادرم  از  کمی  نمی کنم.  پیدا 
مسیری که جوال ها را گذاشته ایم حرکت می کند و گوسفندها به طرف جوال های پر از گندم ما می آیند 
و مشغول خوردن سنبل های درون جوال می شوند. با فریاد مادرم را صدا می زنم که با شنیدن صدای 
فریادم به طرفم می آید. و همزمان با چوپان به من می رسند. پس از جر و بحث کوتاهی که در می گیرد، 
چوپان با چوبدستی به مادرم حمله می کند. با اولین ضربه ای که به پهلوی مادرم فرود می آورد از پشت 
و  قد  نظر  از  اما  ندارم  بیشتر  سال  ده  بکوبمش.  زمین  به  که  می کنم  سعی  و  می چسبم  محکم  را  کمرش 
قواره  مانند پسری چهارده ساله ام. مادرم هم چوبدستی چوپان را محکم می چسبد و هنگامی که مادرم 
چوبدستی را با تمام قوا به طرف خود می کشد، در مسیر حرکتش مرد چوپان را به جلو هول می دهم و 
ضربه  چند  با  و  آورده  باال  قدرت  با  را  آن  و  است  مادرم  دست  در  اکنون  چوب  می افتد.  زمین  به  سر  با  او 
که  اتفاقاتی  تکرار  با  هم  من  و  می کرد  نگاه  من  به  مادرم  شب  آن  می گذارد.  فرار  به  پا  چوپان  مرد  کاری 
اتفاقی  هم  پیش  هفته  چند  می روم.  جاجیم  زیر  به  خوشحال  و  پیروزمندانه  داستان،  مرور  و  بود  افتاده 
پسر  با  خواهرم  طاووس  ازدواج  برای  تا  بود.  شده  دعوت  میهمانی  به  شد.  او  تعجب  موجب  که  افتاد 
برادرش که در ده زندگی می کرد رضایت دهد. مادرم مخالف این ازدواج بود. هنگامی که یکی از مردان 
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خشمگین از مخالفتش به او حمله کرد. مانند فنر از جا پریدم و با کله، ضربه جانانه ای به شکمش زدم 
مادرم  باریک  و  تنگ  کوچه های  از  عبور  هنگام  خانه مان  به  بازگشت  هنگام  افتاد.  زمین  به  پشت  از  که 
آماده  همه  این  و  شود  حمله  من  به  است  ممکن  که  می دانستی  کجا  »از  پرسید:  و  شکست  را  سکوت 
واکنش بودی؟« در جوابش با خنده توضیح می دهم آنقدر با بچه های محل زد و خورد کرده ام که لحظه 

شروع دعوا را حس می کنم.
پتو را بیشتر روی پاهایم می کشم و چانه ام را ماساژ می دهم.  دردم کمتر شده. با دست زدن به چانه ام و 
حرکت دادن آن اطمینان پیدا می کنم که فکم نشکسته. صدای بوق ممتد اتوبوسی از زیر پوست شب 
می گذرد و تا سلول نفوذ می کند. حسن تا آنجا به من اطمینان پیدا کرده بود که حتی  نقشه »کمیته« را 
هم برایم توضیح داده بود. پشت کمیته شرکت اتوبوسرانی ایران پیما قرار گرفته و هر بوقی رویای سفر 
ذهنم  در  روشن  گذشته  از  تکه ای  هستم.  راضی  گذشته  به  برگشت  اولین  از  می کند.  یادآوری  برایم  را 
جا می گیرد. اطمینان دارم اگر با همین روشن بینی تکه های دیگر زندگی ام را بازسازی کنم، پرتوی از 
خیابان  در  باید  نشوم.  گم  حافظه  شهر  کوچه های  پس  کوچه  در  باید  گرفت.  خواهد  قرار  برابرم  در  آینده 

اصلی راهم را برای جستجو ادامه بدهم.
وارد  پهن  نسبتا  و  بلند  کوچه ای  از  کند.  پیاده  ژاندارمری  روبروی  مرا  که  می خواهم  ایران پیما  راننده  از 
محله پمپ بنزین می شوم. در گذشته نه چندان دور وقتی کودک بودم این دیوارهای کوتاه را چقدر بلند 
آب  یک  پایین تر  کمی  گرفته.  قرار  قم  شهر  به  ورود  هنگام  خیابان  چپ  سمت  در  ژاندارمری  می دیدم. 
انبار بزرگ وجود دارد. شایع بود که یک بار بچه ای از پشت در مخزن آب افتاده و غرق شده و جسدش 
آب  منبع  تنها  که  چون  نیاورد،  در  را  آن  صدای  و  سر  مدت ها  تا  هیچکس   اما  مانده،  باقی  انبار  آب  در 
آشامیدنی محل همین آب انباراست. این محله در حومه شهر قم، محل سکونت دهاتی ها و اقوام خانه 
خراب است که به تازگی به شهر کوچ کرده اند. اما زندگی در اینجا نه زندگی شهری است و نه ایلی و نه 
روستایی. بخشی از روستاییان با دام های خود به این محله آمده و آنها را در حیاط و زیرزمین نگهداری 
می کنند. زیر پل »دمیرچی« که دو تکه قم را به هم می چسباند، رودخانه بزرگی که دیگر کامال خشک 
از روی پل  شده است، محل خرید و فروش دام هاست. برای پیدا کردن یک شاهسون کافی است که 
به ازدحام جمعیت زیر پل نگاه کنید. اگر کسی یک سر و گردن از دیگران بلندتر باشد، حتما فردی از ایل 
جمعیت  بین  در  پل  روی  از  را  پسرعمه ام  علی  بایرام  همیشه  که  است  ترتیب  همین  به  است!  شاهسون 
پدری  خانواده  پسر  مسن ترین  او  داریم.  سنی  تفاوت  سال  پنجاه  پسرعمه  این  با  می دهم.  تشخیص 
تکه ای  در  شده،  تقسیم  قسمت  دو  به  بنزین  پمپ  محله  هستم.  خانواده  این  عضو  کم سن ترین  من  و 
»قرنلی«ها که یک قوم ترک زبان هستند، ساکنند و در طرف دیگر »گائینی«ها که فارس زبان با گویش 
غلیظ هستند. تاریخ محله، تاریخ زد و خورد دایمی بین این دو قوم می باشد و خبری از پلیس و قانون هم 
نیست، مگر این که کسی کشته شود. حتی بچه های دو قوم جرات گذر از محله دشمن را ندارند و آب 
انبار محل درگیری دایمی بین این دو قوم است. محله مدرسه ندارد و ما مجبوریم پیاده تا وسط شهر قم 
به مدرسه »رضویه« برویم. سر راهمان گاراژ تریلی های نفتکش قرار گرفته اند و به اجبار دسته جمعی 
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خیال بافی  نه  و  واقعی  مساله ای  شدن  کشته  و  تجاوز  و  دزدی  بچه  از  ترس  می کنیم.  عبور  محل  این  از 
از  بعد  شوفرها  شاگرد  که  است  روغنی  کهنه های  با  خورد  و  زد  ما  مهیج  بازی های  از  یکی  گرچه  است. 
استفاده آن ها را در محوطه جلوی گاراژ می انداختند. گاهی هم با بچه های گائینی از دور با سنگ پرانی 
زد و خورد می کردیم و هر بار با تلفات و سرهای شکسته از هر دو طرف زخمی و خسته به خانه هایمان 
آتش  خود  بلکه  نمی شوند،  محل  دو  بچه های  جنگ  مانع  تنها  نه  بزرگ ترها  از  بسیاری  می گشتیم.  بر 
درشکه چی ها  از  بعضی  است.  ما  »بازی ها«ی  دیگر  از  هم  درشکه ها  پشت  پریدن  هستند.  معرکه  بیار 

بی رحمانه شالق را با مهارت تمام به سر و صورت ما فرود می آوردند. 
آنقدر  می کشم.  کیسه  را  پشتش  می یابم.  نشسته  خزینه  کنار  در  که  را  پدرم  می شوم.  محله  حمام  وارد 
بزرگ و درشت استخوان است که باید از پشتش صعود کنم! بیشتر از همیشه در حمام می مانیم. مانند 
بارهایی که پدر می خواست به مسافرت برود. تنها در برگشت به خانه است که با زمزمه مادرم می فهمم 
با پیگیری شکایت عبداهلل خان به پرداخت مبلغ سرسام آوری محکوم  که مسافرتی در کار نیست و پدر 
شده است و چون قادر به پرداخت نبوده به سه سال زندان محکوم شده است و فردا پلیس با حکم جلب 
وی به خانه خواهد آمد. مادرم به پدر دلداری می دهد که: »چاره ای جز زندان رفتن تو نداریم.« و سپس 
مشغول جمع آوری لباس های پدر می شود. از طرف ایل نامه ای به دادگاه فرستاده شده است که محمد 
آقا انبار غله عبداهلل خان را برای نجات گوزن ها و دایناسورها باز کرده است، ولی دادگاه نه تنها به این 
دادگاه  »شئونات«  به  اهانت  برای  پیگیری  به  تهدید  را  امضاکنندگان  بلکه  است،  مانده  بی اعتنا  نامه 
کرده است. مادرم می گوید: »دادگاه محمد آقا را به جرم مصادره غالت به نفع دهقانان و عضویت در 
شده  استخدام  شهربانی  در  که  خودمان  ایل  از  جوانی  پلیس  صبح  فردا  است.«  کرده  محکوم  حیزبوت 

است، با شرمندگی برای بردن پدرم به زندان در خانه ظاهر می شود. پدر دیشب فوت کرده است!
ماه  این  در  معموال  است.  ماه  اسفند  اواخر  بودن!  »یتیم«  شدم:  روبرو  جدیدی  مشکل  با  پدر  مرگ  با 
مدرسه  ناظم  می بندند.  صف  حیاط  در  بچه ها  و  می آید  در  صدا  به  مدرسه  زنگ  است.  سرد  هنوز  هوا 
روبروی صف های دانش آموزان ایستاده و مانند شاهینی که به شکارش نگاه می کند، با آن چشم های 
را  خود  شکار  حرکتی  کوچک ترین  با  و  دارد  نظر  زیر  را  آنها  جلوآمده اش،  چانه  و  عقابی  دماغ  و  کوچک 
انتخاب می کند. بچه ها هم از ترس  خط کش خوردن به کف دست در سرما با دماغ های قرمزی که آب 
از آن جاری است و برای سرازیر نشدنش، گاه گاهی باال می کشند، همه آرام  ایستاده اند. چند دقیقه ای 
شده اند،  انتخاب  دانش آموزان  پدرهای  بین  از  که  مدرسه  انجمن  اعضا  از  نفر  چند  با  مدرسه  مدیر  بعد 
کت  و  می خوانند  لیستی  روی  از  هستم  آنها  جزو  هم  من  که  را  شاگرد  چندین  نام  می آیند.  صف  سر  به 
لحظه  آن  گاه  هیچ  می کنند.  اهدا  ما  به  است،  یک رنگ  و  شکل  یک  همه  که  را  خیریه ای  شلوارهای  و 
در  دارم.  بدی  بسیار  احساس  کنم.  گریه  می خواهم  و  می فشارد  را  گلویم  بغض  نمی کنم.  فراموش  را 
مقابل دانش آموزان دیگر خجالت زده می شوم. به غرورم لطمه خورده و یتیم بودنم موجب شرمساری 
من شده. با گریه ظهر همان روز به خانه برگشتم. مادرم هنگامی که ماجرا را شنید، گفت: »فردا با تو 
صبح  فردا  دارم.  او  برای  را  دیلماج  نقش  و  گرفته ام  فرا  سرعت  به  را  فارسی  زبان  می آیم.«  مدرسه  به 
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سر  باید  و  نداریم  آنها  خیریه  به  احتیاجی  که  می گوید  مدرسه  مدیر  به  و  می رویم  مدرسه  به  مادرم  همراه 
صف کت و شلوار را پس بگیرند و بگویند اشتباه شده است و من یتیم نیستم! احساس خوبی دارم. فردا 
اولین روز غرورانگیز برای من است! روز جمعه همراه مادرم با تمام پس اندازش به بازار قم می رویم و 
او یک دست کت و شلوار گرانقیمت برای من می خرد. وقتی به چشمان او نگاه می کنم، قول می دهم 
هنگامی که بزرگ شوم و کار کنم، برایش لباس زیبا و گرانقیمت و درخشانی خواهم خرید که اگر از ایل 

نگاه کنند او را در شهر ببینند!
راه  جای  می چرخم.  سلول  در  و  می شوم  بلند  جا  از  می آید.  خوابم  شدت  به  باشد.  صبح  نزدیک  شاید 
تا نوری از آن به آینده  از بازجویی آینده به جمع بندی درباره گذشته خودم برسم  رفتن نیست. باید قبل 
دیگر  تجربه های  جستجوی  به  باید  باشد.  سیاسی  مبارزه  به  شدن  وارد  عامل  نمی تواند  فقر  تنها  بتابد. 
این  در  باید  است.  »حافظه«  بازسازی  نامش  که  شده ام  مسابقه ای  وارد  می کنم  احساس  باشم.  هم 

مسابقه برنده شوم.
تابستان آن سال هم به پایان می رسد و ما دوباره به قم و محله خودمان بر می گردیم و زندگی به همان 
شکل همیشگی است تا این که یک روز محله ما هم وارد متن شهر می شود و جنب و جوش پیدا می کند. 
اخبار عجیب و غریب به سرعت در همه جا پراکنده می شود. می گویند در شهر حکومت نظامی شده و 
سربازان پادگان منظریه که در خارج از شهر کنار جاده تهران قرار دارد، شهر را اشغال کرده اند. آن روز 
ترس  ایستاده اند.  خیابان  طرف  دو  در  دست  به  تفنگ  سربازها  می روم.  مدرسه  به  همیشه  مانند  صبح 
عجیبی به دلم می افتد و فکر می کنم هنگامی که از خیابان بخواهم رد شوم و به مدرسه بروم، سربازها 
به من شلیک خواهند کرد. اگر به مدرسه هم دیر برسم، چگونه تاخیرم را توضیح دهم؟ تصمیم می گیرم 
که با یکی از سربازها حرف بزنم و از او بخواهم که به من کمک کند. با دلهره به سرباز جوانی که به نظرم 
آشنا می آید و شکل جوان های ایل است، نزدیک می شوم و از او می خواهم به من کمک کند. او دست 
مرا می گیرد و به آن طرف خیابان می برد. نزدیک در مدرسه عده زیادی از بچه ها ایستاده اند. در مدرسه 
بسته است. یکی از همکالسی هایم می گوید مدرسه تعطیل است. آن روز برای اولین بار کشف می کنم 
کسانی  جزو  هم  من  رسیدیم،  محله مان  به  وقتی  مدرسه  از  برگشت  در  می کشد.  را  انسان ها  گلوله  که 
بودم که تایید کردم که وضعیت شهر غیرعادی است و مدرسه رضویه هم تعطیل است. بقال سر کوچه 
دینی  وظیفه  به  و  برود  قم  مرکز  به  زنش  چشم  از  دور  دارد  سعی  و  پوشیده  کفن  که  می بینیم  را  آقا  علی 
خود، جهاد، جامه عمل بپوشد. او می گوید که آقا حکم داده و او برای رفتن به جهاد حاضر است. منبع 
اصلی اخبار پانزده خرداد ۱۳۴۲ در محله مادرم و برادرم هستند که در تظاهرات علیه رژیم شاه شرکت 

می کنند.
تابستان دیگری آغاز می شود و من و مادرم طبق معمول به طرف شهریار برای خوشه چینی می رویم. 
با  را  خود  مخالفان  شاه  که  بود  شده  شایع  می کنم.  نگاه  قم  دریاچه  به  و  نشسته ام  اتوبوس  پنجره  کنار 
هلیکوپتر به دریاچه قم می اندازد. بر طبق همین شایعات گفته می شود طیب حاج رضایی را بعد از اینکه 
می اندازند.  پایین  به  پالسکو  ساختمان  از  و  گذاشته  بشکه  در  کرده اند،  دستگیر  تهران  در  خرداد   ۱۵ در 
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تهران  طرف  به  دریاچه  می دهد.  را  او  تیرباران  حکم  دادگاه  بعدا  و  نمرده  بوده  قوی  خیلی  چون  او  اما 
فرو  آن  در  زیادی  افراد  تاکنون  می گویند  است.  باتالق  از  پر  آن  گرداگرد  و  گرفته  قرار  راست  سمت  در 
رفته اند. همیشه غباری مه آلود دریاچه را فراگرفته است و در سمت چپ و روبروی دریاچه رشته کوهی 

فرسوده قرار دارد که اصال شبیه تکه ای از کره زمین نیست.
تازه  مدرسه ها  و  است  مهرماه  اوایل  می گردیم.  بر  خانه  به  ما  و  می رسد  پایان  به  هم  سال  آن  تابستان 
آزارم  بدی  شکل  به  تنهایی  و  غربت  حس  می آید  یادم  کنم.  حرکت  جایم  از  نمی توانم  من  اما  شده.  باز 
می داد. وقتی که مرا نزد پزشک می برند، او بعد از معاینه به مادرم می گوید هیچ مشکل جسمی ندارم. 
ما  که  اتاقی  افتاده.  بیماری  بستر  به  شکل  این  به  فرزندش  کوچک ترین  که  است  غمگین  بسیار  مادرم 
تا دور آن دیوارهای آجری  در آن زندگی می کنیم، پنجره چوبیش به حیاط کوچکی باز می شود که دور 
آب  از  آب  کشیدن  و  حوض  کردن  پر  برای  که  سبزرنگ  تلمبه ای  و  وسط  در  آبی  حوض  با  دارد،  بلندی 
شکسته  در  یک  با  کوچکی  مستراح  حیاط  کنار  در  و  می آوردیم.  در  حرکت  به  را  آن  بلند  دسته  باید  انبار 
چوبی. وسط این اتاقک کوچک، سنگی به شکل مستطیل با یک سوراخ بزرگ به چاهی وصل می شد 
و آفتابه ای مسی با دسته ای شکسته که برای شستشو از آن استفاده می کردند همیشه در کنار دیوار قرار 
داشت و از آب داخل حوض که سبزرنگ و پر از خاک شیر بود برای شستشوی ظرف ها و شستن دست 
و صورت و پر کردن آفتابه استفاده می کردیم. در روی یکی از دیوارهای اتاق تاقچه ای گچی به شکلی 
ساده و کمی کج خودنمایی می کرد. روی این تاقچه چراغی گردسوز و یک توپ پالستیکی با رنگ زرد 
و قرمز در کنار دو کتاب بالینی ام، بینوایان به فارسی و کور اوغلی به زبان ترکی قرار گرفته. کور اوغلی 
است،  حفظ  را  آن  تمام  که  مادرم  کمک  به  شده،  نوشته  فارسی  خط  به  و  استانبولی  ترکی  زبان  به  که  را 
و  داشتم  قرار  آن  مقابل  در  تنها  و  تک  و  است  مشکل تر  برایم  بینوایان  کتاب  خواندن  اما  می خواندم. 
و  والژان  ژان  و  می فهمیدم  بیشتر  بار  هر  و  می خواندم  عالقه  با  و  می گرفتم  دست  در  را  آن  تابستان  هر 
شهر پاریس را کشف می کردم. بوی این توپ پالستیکی با رنگ های تند زرد و قرمز و سبز در تمام اتاق 
می کنم  فکر  دایما  و  بزنم  حرف  که  ندارم  قدرت  اما  بیزارم،  آن  از  که  تند  و  مشمئزکننده  بویی  پیچیده. 
رودخانه ها،  گل ها،  میان  از  گذشتن  و  است.  ایل  به  دوباره  کوچ  آرزویم  است.  کرده  بیمار  مرا  بو  این 
کوه ها و دیدن اسب های سرکش، پلنگ قرمزی و آیریلمیش. روزها از پی هم می گذرد و من بی حرکت 
باز  را  چشمانم  شده  صبح  کنم.  پرتاب  بیرون  به  پنجره  از  را  توپ  این  که  دارم  آرزو  خوابیده ام.  ساکت  و 
می دارم  بر  توپ  از  را  نگاهم  بدبوست.  پالستیکی  توپ  می آید،  چشمم  به  باز  که  چیزی  اولین  می کنم. 
اتاق  در  ناگهان  دارد.  حضور  نقاشی هایم  در  اکنون  شهر  در  طبیعت  می شوم.  خیره  سقف  به  دوباره  و 
به  می آید.  طرفم  به  و  می شود  اتاق  وارد  خودم  هم قد  پسربچه ای  می کنم،  نگاه  تعجب  با  می شود.  باز 
که  می گویند  چشمانش  ولی  است  کرده  تغییر  صورتش  خطوط  می شناسمش.  می کنم،  نگاه  چشمانش 
حرف  می خواهد  دلم  چقدر  می گیرد.  دست هایش  در  را  دست هایم  و  می نشیند  کنارم  است!  آیریلمیش 
از  »من  کنم:  صحبت  او  با  نگاهم  و  چشمانم  با  می کنم  سعی  است.  بی فایده  اما  می کنم،  تالش  بزنم. 
خوب  را  درس ها  مدرسه  در  ترک زبان  کودکان  بیشتر  مانند  که  پسربچه ای  است.  تنگ  دلم  زندگی  این 
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نمی فهمد و مشکل دارد، چون زبان مادریش ترکی است. هر روز صبح مدرسه با »چوب فلک« برای 
پسربچه  این  کودکانه  بازی های  رسمی!  شکنجه  نوعی  یعنی  می شود،  شروع  بدبخت  دانش آموز  چند 
تحریک زنبورها و تحمل نیش آن ها و زد و خورد با پارچه های کثیف و گازوییلی است که شاگرد شوفرها 
می شود.  محسوب  »جرم«  پسربچه  این  برای  بودن  یتیم  کرده اند.  پاک  را  نفتکش  تریلی های  آنها  با 
که  می دهند  دستش  نان  سفره ای  پدرش  تابوت  پشت  که  کودکی  شده.  یتیم  که  بوده  او  از  گناه  گویی 
معنایش »برکت« برای او باشد! ترس از دزدیده شدن و تجاوز و کشته شدن کابوسی دردناک برای این 
آنها  ترساندن  با  هم  بزرگترها  تربیت  و  نصایح  و  می شود  محسوب  سال هایش  و  همسن  همه  و  کودک 
زیر  بعد  و  گذاشت  خواهند  گونی  در  و  دزدیده  را  شما  »جهود«ها  بیایید  خانه  به  دیر  اگر  که  است  همراه 
گونی آتش درست کرده با جوال دوز بدنتان را سوراخ خواهند کرد تا روغنتان را جمع کرده و بفروشند! 
در جایی که این پسربچه زندگی می کند، قانون بی رحمانه جنگل حاکم است. در چنین جنگل ظلمت، 
باید دیلماج مادرش هم باشد و همیشه نگران این مساله که آیا خوب ترجمه کرده، آیا مادرش مطلب را 
بکشد  فریاد  بازار  در  می خواست  مادرم  پدرم،  شدن  مرگ  دق  از  بعد  نمی کنم  فراموش  است؟  فهمیده 
و علیه رژیم شاه شعار بدهد، چقدر تالش کردم تا به او بفهانم خودت هم دستگیر خواهی شد. ما فقط 
فقط  هم  فیلم  و  سینما  سالن  از  و  دارد.  وجود  تلویزیون  نام  به  شگفت انگیزی  دستگاه  که  شنیده ایم 
تعریف هایش به گوشمان رسیده. آیا منصفانه است که تعطیالت تابستانی من فقط ساعت ها با نشستن 
عبور  جاده  از  که  باشد  شورلت هایی  و  بنزها  به  حسرت بار  نگاه  حاصلش  و  بگذرد  قم  تهران  جاده  کنار 
هم  ما  از  دختربچه ها  وضع  نشسته اند.  ماشین ها  در  که  ننری  پسربچه های  زندگی  به  رشک  و  می کنند 
باز  چشم  هنوز  و  شده  تکه تکه  ابریشمی  و  فرنگ«  »نخ  هم  آن  قالی بافی  با  دست هایشان  است.  بدتر 
گوسفندهای  از  دارد.  بافتنشان  فرش  نوع  به  بستگی  آنها  قیمت  و  می شوند  ازدواج  به  مجبور  نکرده اند 
طرف  از  فروش  موقع  دمیرچی  پل  زیر  گوسفندهای  بدن  به  حداقل  است.  بدتر  وضعشان  هم  فروشی 
خریدار دستی کشیده می شود تا معلوم شود خوب تغذیه شده اند یا نه. تنها تفریح این دخترها روز جمعه 
چند  بروند.  ور  پسربچه ها  با  مجبورند  و  ندارند  را  مردها  به  کردن  نگاه  جرات  است.  کردن  بازی  لی لی 
هفته پیش بتول که یک دختر کامل و بالغ است مرا به زیرزمین برد و با عجله شلوارش را پایین کشیده و 
از من خواست او را بغل کنم. این هم شد رابطه جنسی برای یک دختر بالغ؟ مدرسه دو تا توالت کثیف 
بیشتر ندارد و گاهی اوقات به علت تراکم دانش آموزان و نرسیدن نوبت برای توالت باید در شلوارمان 
تاسف  و  غم  نمی خواهم!«  را  کودکی  این  من  ندارند.  حقوقی  گونه  هیچ  که  کودکانی  کنیم.  مدفوع 
شدیدی بر صورت آیریلمیش نقش می بندد. مادرم حیرت زده وارد اتاق می شود و آیرلمیش را در آغوش 
صدای  با  و  می دارد  بر  کتاب هایم  کنار  از  را  توپ  می رود.  رف  طرف  به  آیریلمیش  می بوسد.  و  می گیرد 
خواهدرسید.«  پایان  به  زودرس  کودکیت  دوران  کنم،  پرتاب  بیرون  به  را  توپ  این  »اگر  می گوید:  بلند 
دفتر مدرسه ام را که در کنارم است بر می دارم و با مداد قرمز روی آن می نویسم: »من این پسربچه گی را 
نمی خواهم، می خواهم بزرگ شوم!« آیریلمیش نگاهی به مادرم می اندازد و با تایید او روبرو می شود. 
سپس به پنجره نزدیک می شود و توپ را با تمام قدرت به بیرون پرتاب می کند. سرم را به طرف پنجره 



69 آیریلمیش                                در برابر هیوال، زندان و انقالب

گرفته ام. توپ پالستیکی با عبور از دیوار بلند، در میان ابرها گم می شود. لحظاتی پرمعنا بین ما سه نفر 
می گذرد. آیریلمیش آهسته با مادرم حرف می زند و سپس با فشردن دست هایم ناپدید می شود. همان 
شب با شگفتی مسیح اهلل رضایی عاشیق ایل در قم را می بینم که با ساز بلندش وارد خانه می شود. مادرم 
آواز  و  گرفته  دست  در  را  سازش  بایرام  عاشیق  شام،  خوردن  از  بعد  است.  داده  ترتیب  کوچکی  جشن 
می خواند. اولین آهنگ غم انگیز ولی بیان حال واقعی من و برایم نیروبخش است: »کسی را  ندارم که 
نزد من بنشیند، کسی را ندارم که با آتش من بسوزد. حاال می فهمم که زندگی در غربت اعتباری نداشته 
است. ورق های دفتر عمر ورق خورده اند.« با هر آوازی بخشی از بدنم به وجد می آید. نیم خیز می شوم 
و سپس می نشینم. مادرم رختخوابم را سریعا جمع می کند. عاشیق آخرین آواز را می خواند: »آینده از 

آن کسی است که برای آن بهتر بجنگد!« فردا صبح به مدرسه می روم.
دیشب  بازجو  مطمئنم  می شود.  واضح تر  و  روشن تر  گذشته  از  تصوراتم  و  افکار  می کنم  احساس 
کنار  خودم  با  بیشتر  که  دارم  وقت  ساعتی  چند  هنوز  بخوابد.  را  روز  تمام  است  مجبور  و  بود  خواب آلود 

بیایم و درکی درست از خود و گذشته ام به طور کامل داشته باشم. باید در این مسابقه برنده شوم! 
دبیرستان کریم خان زند در میدان خراسان یک »الت خانه« واقعی است. پر از »دیپلم رّدی« که بعضی 
از آنها به زور »چاقو« از دبیران نمره می گیرند. افتخار کمال مدیر دبیرستان این است که یکه بزن محله 
مولوی است! هر روز صبح شاگردان مجبورند سر صف سرود »شاهنشاهی« بخوانند. مانند سالن های 
سینما که قبل از تماشای هر فیلم تماشاگران باید همه در مقابل فیلم شاه و فرح و سرود شاهنشاهی که 
شهباز  ته  آباد،  نجف  بی سیم  »ته  محله های  از  دبیرستان  این  شاگردان  بایستند.  پا  بر  می شود،  نواخته 
نیست  کم  آنها  تعداد  که  هم  خوبی  دبیرهای  الت خانه  این  در  هستند.  آباد  مسگر  و  دوقلو  تیر  جنوبی، 
شروع  از  هفته  دو  هنوز  کنند.  باز  سوراخی  ظلمت  این  در  می کنند  کوشش  جدیت  با  که  می شوند  پیدا 
باز  سال نگذشته است که بین شاگردان زمزمه ورود یک »دبیر استثنایی« دبیرستان را پر کرده است. 
موهایش  است.  حماسه  وجودش  همه  است.  گرفته  قرار  برابرم  در  دیگر  »حماسی«  انسان  یک  هم 
خرمایی رنگ، با چشمان درشت و روشن که هوشیارانه و عمیق در پشت عینک پنسی جلوه می نماید. 
شانه های  با  گونه  سرو  قدی  بر  زیبا  صورت  و  سر  این  گلگون.  و  سفید  صورتش  رنگ  سرخ،  لب هایش 
ساعت  دو  است.  عاطفه  و  احساس  از  ماالمال  و  آهنگین  روشن،  رسا،  صدایش  است.  استوار  فراخ 
مانند برق و باد می گذرد. الت های کالس هم مسخ  شده اند. نامش هم حماسی است: »محمد حسام 
می کند.  دعوتم  خانه اش  به  ناهار  برای  بار  یک  که  نمی گذرد  ماه  دو  از  بیش  کردستانی!«  امین  الدین 
همسرش با چشمانی سبزرنگ از یک خانواده پر نفوذ ُکرد است. روشن است که باید منتظر یک گفتگو 
ساله   ۲۵ که  را  رّدی«  »دیپلم  یک  پیش  هفته  چند  برگشته ام.  دبیرستان  به  امین  میانجیگری  با  باشم. 
است و با ماشین پیکان به دبیرستان می آید، کتک مفصلی زده ام. امین خرسندیش را از این مساله که 
می گذارد  جلویم  را  کباب  چلو  بشقاب  نمی کند.  پنهان  بوده،  شاعرم  همکالسی  عبداهلل  از  دفاع  برای 
می دهد:  ادامه  خنده  با  سپس  و  نیست!«  راهی  سو  آن  از  هستی.  یکه بزن  که  »شنیده ام  می گوید:  و 
بخش  روی  آرامی  به  می آورم.«  در  خورد  و  زد  برای  را  کتم  و  عینک  باشد  الزم  که  جایی  هم  »خودم 
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شخصیت رمان خوانم انگشت می گذارد و می گوید: »این قسمت از شخصیتت را نشان بده و برجسته 
می شود.  دبیرستان  وارد  دوم«  »معلم  بعد  سال  که  کرده  شخم  را  دبیرستان  حدی  تا  اول  معلم  کن!« 
چشمان  و  بزرگ  سر  جز  به  شاید  است.  تدین  نامش  منطق.  و  فلسفه  دبیر  حماسی،  هم  باز  شخصیتی 
سیاه و نافذش هیچ شباهتی به دبیر فلسفه ندارد. هیکل تدین شبیه یک کشتی گیر سنگین وزن است. 
به سرعت با هم دوست می شویم. هر پنجشنبه با هم به خانه او می رویم و شنبه با هم به دبیرستان بر 
می گردیم. به زبان عربی و فرانسه مسلط است. برای اولین بار »اندیشیدن« به معنای واقعی کلمه را 
با او تجربه می کنم. کانتی  است و علم گراست. حتی لحظاتی که دخترانش از سر و کولش باال می روند، 
رشته توضیحات فلسفی اش قطع نمی شود. دیدی جهانشمول دارد و عمیقا مردم را می شناسد و راحت 
اولین  »با  می گوید:  جایی  در  هوگو  ویکتور  می کند.  باز  را  خود  نگرش  و  جهان بینی  راه  شهر  جنوب  در 
تابش اشعه آفتاب، کابوس ها می گریزند.« در کمیته عکس این اندیشه جاری است. از صبح باید منتظر 
بازجویی ماند. بازجویی دیشب ناتمام ماند. شاید بازجو در کمیته خوابیده باشد و امروز دوباره بازجویی 
تا این لحظه را ترسیم  شوم. باید مسابقه علیه زمان را برنده شوم. باید یک »خط راهنما« از گذشته ام 
کنم. یک گام کوچک کافی است تا جلوی پایم را، گذشته با نور کم رنگ خود روشن کند. افکارم باز هم 

عمق بیشتری پیدا می کند.
سال ۱۳۵۴ است. جو دانشگاه و جنبش دانشجویی سنگین تر شده است. ضرروت تظاهرات بیرون از 
چهارراه  فردوسی،  میدان  در  رو«  در  و  »بزن  تظاهرات  چند  دستگرمی  برای  می شود.  مطرح  دانشگاه 
در  دانشجویی  می کند.  شلیک  پلیس  سیروس  چهارراه  در  می گذاریم.  اسفند   ۲۴ میدان  و  سیروس 
بدون  است.  شده  شهید  می گردم.  بر  حادثه  محل  به  بعد  ساعت  یک  شاید  می افتد.  زمین  به  کنارم 
اینکه نامش را بدانم. حمله به گارد دانشگاه را سازمان می دهیم. چند زخمی و ماشین های له و لورده 
شده گارد حساسیت شدید ساواک را بر می انگیزد. تظاهرات فوق العاده در روز عاشورا باز هم بر شدت 
قرار  با  عاشورا  روز  در  را  تظاهرات  که  نبود  بیشتر  نفر  صد  از  شاید  تعدادمان  می افزاید.  دستگیری ها 
امکان  گارد  شورش  ضد  کامیون های  جمعیت  نفر  هزار  صدها  میان  در  کردیم.  شروع  شاه  مسجد  در 
پیش روی و تعقیب را از دست می دهند. در تمام تظاهرات از حلقه محاصره پلیس فرار کرده ام. روزی با 
ورودم به دانشکده ادبیات، گارد برای دستگیریم دانشکده را محاصره می کند. از در استادان با کمک 
دکتر سادات ناصری استاد واحد مولوی با مخفی شدن در ماشین دکتر مظاهر مصفا فرار می کنم. مسلم 
باز  ساواک  شوم،  فراری  اگر  کرد؟  باید  چه  است.  شده  مشخص  ساواک  و  پلیس  برای  هویتم  که  است 
هم بیشتر حساس خواهد شد. دانشجویان به مرکز عضوگیری مبارزه چریکی تبدیل شده اند. هر غیبت 

طوالنی شک وصل شدن به آنها را تقویت می کند.
اکنون دیگر تصویرم تمام قد روی دیوار سلول نقش بسته است. نزدیک صبح است. دیگر برایم روشن 
و  دیکتاتور  رژیم  با  باید  است.  من  زندگی  ادامه  اینجا  در  بودن  نیستم،  سلول  این  در  اتفاقی  که  است 
را  دشمن  کافی  اندازه  به  چرا  بود؟  کوتاه  همه  این  سیاسی ام  عمر  چرا  اما  می کردم،  مبارزه  شاه  وابسته 
نپنداشتم؟  جدی  را  می کرد  درز  بیرون  به  که  دانشجویان  شکنجه  تشدید  خبرهای  چرا  نگرفتم؟  جدی 
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جزوه  در  بلندمدت  و  طوالنی  مقاومت  نیامد؟  در  آب  از  درست  ماریگال  کارلوس  جزوه  از  بخشی  چرا  و 
نهایی  جمع بندی  به  می رود،  تحلیل  روانی ام  و  جسمی  نیروی  که  مدتی  تمام  در  بود.  نشده  پیش بینی 
تجربه  بودند،  گرفته  قرار  زندگی ام  مسیر  در  که  مبارزی  انسان های  از  »هیچکدام  می شوم:  نزدیک تر 
سیاسی و تشکیالتی موثر در مبارزه را نداشتند.« چه جمع بندی تاثرآوری! اشک هایم سیل آسا بر پهنه 
صورتم جاری می شود. در گوشه این سلول کامال تنها فقط در برابر خودم هستم. نمی دانم زمان چگونه 
می گذرد، اما به یکباره احساس می کنم تنها نیستم. از پشت پرده اشک می بینم. شبحی در کنارم نشسته 
است. چشمانش می گوید که آیریلمیش است! صورتم را با فرنچ پنهان می کنم. نمی خواهم آیریلمیش 
صورتم  روی  از  را  فرنچ  است.  شکست  و  ضعف  عالمت  اشک ها  این  کند  فکر  و  ببیند  را  اشک هایم 
و  زندگی  جمع بندی  از  تاثر  و  درد  احساس  که  نیستی  نفری  آخرین  و  اولین  »تو  می گوید:  و  می دارد  بر 
مشترک  سرنوشت  بیانگر  خون  لکه های  از  پر  راهروهای  و  شکنجه  زیر  فریادهای  داری.  مبارزه هایت 
تو با هزاران انسان شریف دیگر می باشد. با این جالدها بجنگ!« و سپس دهانش را به گوشم نزدیک 
نگهبان  و  می شود  باز  ناهنجار  صدایی  با  در  می زند.  حرف  می شنوم  زحمت  به  که  صدایی  با  و  می کند 

می گوید: »بیا بیرون صبحانه ات را بردار!« 
در اتاقی لباس هایم را تحویل می گیرم. چهار بلیت اتوبوس، یک خودکار بیک، کتاب هایم و صد تومان 
پول، تمام اموالم هنگام دستگیری در دانشگاه تهران بود. بازجویی تمام شده و می خواهند مرا همراه 
از آنجا به زندان عمومی بفرستند. کتاب درسی و گرامر روسی را که دوباره  چند نفر دیگر به قرنطینه و 
پاسبان  یک  دست  به  دستبندی  با  که  چپم  دست  به  قصر  زندان  حیات  از  عبور  هنگام  در  دارم،  همراه 
بسته شده، می دهم و آهسته ورق می زنم. کاغذ جمله لنین را بیرون می کشم و در دست راستم که آزاد 
ماه  دو  که  را  چشمانم  آفتاب  می کنم.  پرتابش  گل  بوته  یک  الی  به  آهستگی  به  و  می کنم  مچاله  است، 
در تاریکی بوده آزار می دهد. قلبم انباشته از شعف و شادی است. بدون لو دادن نام هیچکس بازجویی 
برابر  در  داده ام.  نجات  را  اجتماعی ام  زندگی  می شوم.  قرنطینه  وارد  افراشته  سری  با  کرده ام.  تمام  را 
هیوالی شکنجه پیروزمند بیرون آمده ام. هیچ چیز دیگری مهم نیست. نه زندان، نه آینده و نه گذشته. 
در زندان، زمان ُبعد عجیبی می گیرد. هم کوتاه است و هم بلند. روزهای آینده دیر فرا می رسند، اما یک 

بار که می گذرند محو می شوند.
در اتاق کوچکی روی صندلی نشسته ام. نگهبان وارد می شود. یک استکان چای و یک بشقاب گالبی 
روی میزی که در طرف چپ من قرار داشت می گذارد. و یک بسته سیگار وینیستون از جیبش در می آورد 
و کنار بشقاب قرار می دهد و بالفاصله از اتاق خارج می شود. عضدی روبرویم در چند متری پشت میز 
گوشت آلود  و  سرخ  صورتی  با  تنومند  و  چاق  هیکلی  و  بزرگ  کله اش  نشسته.  قهوه ای رنگی  و  بزرگ 
دراز  سلول  در  دیدم.  را  او  بار  اولین  برای  دیروز  است.  گذاشته  میز  روی  را  بزرگش  دست های  دارد. 
کشیده بودم. در باز شد و مردی در آستانه در ظاهر شد. کت و شلوار آبی تیره ای پوشیده بود که هیکل 
چاقش را کوچک تر نشان داد و کراواتی با رنگ های آبی و قرمز با خطوط درهم به گردن کلفتش آویزان 
زندان   ۴ شماره  بند  شورشگران  »از  پرسید:  و  خواند  بود،  دستش  در  که  کاغذی  روی  از  مرا  اسم  بود. 
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قصر هستی؟« از جایم بر می خیزم و در برابر وی قرار می گیرم و پاسخ می دهم: »از زندان شماره چهار 
هستم، ولی شورشگر نیستم.« فکر می کردم که یکی از کارمندان ساواک است که برای تنظیم لیست 
سلول ها آمده است. صدای گریه ای از سلول نزدیک من به گوش می رسید. این روزها نگهبانان تغییر 
روش داده اند و رابطه بهتری با زندانیان دارند. حتی به ما اجازه داده اند که مسابقه بارفیکس بدهیم و 
خودشان نیز به عنوان داور و شمارشگر در این مسابقات حضور دارند. و یکی از آنها گفته است که کسی 
که صدای گریه اش شنیده می شود، دختر جوانی است که تازه از خارج آمده و کنفدراسیونی است. مرد 
شکم گنده کراواتی آنچنان بلند بلند حرف می زند که مشخص است می خواهد عمدا لحن تهدیدآمیزش 
از طرف دیگر زندانیان شنیده شود. برای این که خیالش را راحت کنم که از بلوف هایش هراسی ندارم، 
می گویم: »چند روز پیش در روزنامه کیهان خواندم که شکنجه زندانیان سیاسی در همه زندان ها موقتا 
اجرا نمی شود.« و ادامه می دهم که تنها حربه تان از دست رفته و بهتر است که تهدید نکنید. در جوابم 
می گوید: »اگر شما را شکنجه نمی کردیم، ایران تبدیل به ویتنام می شد.« و با صدای بلندتر می گوید: 
»تو خبر نداری! رهبران تو از روسیه پول و اسلحه می گیرند.« با صدای بلند جواب می دهم که هنگام 
دستگیریم، همراهم صد تومان پول، یک خودکار و چهار بلیت اتوبوس بود. می بینید که جاسوس های 
شوروی چقدر فقیرند! اما شما که جاسوس آمریکا هستید، در وضع خیلی بهتری قرار دارید. حس می کند 
که برای ترساندن من باید خود را معرفی کند. در میان جمله ای بی سر و ته می گوید: »من که عضدی 
هستم... « من هم بدون ترس به سر بازجوی کمیته که در عملیات مسلحانه به خانه های تیمی شرکت 
می کرد، جواب های سرباال می دهم. با عصبانیت به نگهبان می گوید: »در سلول را ببند!« با رضایت 
کمیته  انفرادی  سلول  در  که  هست  ماهی  دو  می کشم.  دراز  زمین  روی  او  با  پیروزمندانه  رودررویی  از 
دیکتاتوری  علیه  مردم  انقالب  می گذشت.  بودم،  کمیته  در  که  روزی  اولین  از  سال  دو  از  بیش  هستم. 
شاه شروع شده و با گام های بلند به پیش می رود. حوادث شگفت آوری در بیرون رخ می د هد. و همراه 
و  می شود  ظاهر  تلویزیون  در  شاه  که  هنگامی  می کند.  عقب نشینی  زندان ها  در  دیکتاتوری  رژیم  آن  با 
بند شماره چهار  زیلو در  روی  را شنیده است،  انقالب  که صدای  لرزان می گوید  پریده و صدای  رنگ  با 
نشسته ام. پاسبان بند آنچنان شوکه شده بود که با سرعت به زیر هشت که بخش مدیریت زندان است 

می گریزد.
سلول کمیته تازه رنگ شده است. کف سلول موکت انداخته اند. از بازدید سرزده سازمان عفو بین الملل 
با  خارجی  جوانی  روزها  آن  از  یکی  در  است.  شده  شروع  عمومی  زندان های  از  آنها  بازدید  می ترسند. 
امر  این  شد،  زندان  وارد  محافظ  بدون  و  تنها  زندانیان  لیست  داشتن  دست  در  با  روشن،  بسیار  موهای 
موجب شگفتی همه ما شده بود. بعد از کمی احتیاط سر صحبت را با او باز کردیم. از شدت شکنجه ها 

تعجب می کرد و می گفت: »در هیچ جای جهان این همه زندانی شکنجه شده ندیده است.«
المپی کم نور از پشت کرکره فلزی، سلول را تا حدی روشن می کند. سر و کله چند روزنامه و کتاب پیدا 
پلنگی  شبیه  بار  این  کرد.  مطالعه  می توان  کوتاهی  مدت  فقط  که  است  کم  آنچنان  نور  البته  است.  شده 
هستم که در قفس گرفتار شده. به آن جوانی که دو سال پیش وارد کمیته شده بود، شباهتی ندارم و با او 
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چنان فاصله ای گرفته ام که به نظرم فردی بیگانه است. کتاب هایی که در بیرون از زندان خواندن آنها 
زندان  در  مخفی  سیاسی،  زندانیان  از  بزرگی  نسل  وسیله  به  می شد،  محسوب  سنگین  و  بزرگ  جرمی 
با پلیس و یادگیری  مانده بود. هر زندانی کوله باری از تجربه، مبارزه و زندگی است. من هم در مبارزه 
انگشت های  تعداد  از  که  خود  جاسوسان  طریق  از  پلیس  شده ام.  تبدیل  زندان  در  شخصیتی  به  سیاسی 
به  دوباره  انتقال  از  قبل  می کنم.  سیاسی  فعالیت  زندان  در  که  می کند  پیدا  اطالع  اند،  کمتر  هم  دست 
است  جانیانی  نزدیک  من  سلول  می کنند.  منتقلم  قصر  انفرادی  سلول  به  اول  شورش،  جرم  به  کمیته 
که به اعدام محکوم شده اند. در زیر هشت، قسمت مدیریت، حتی بلوز زندان را هم از من می گیرند. از 
سرما می لرزیدم. دو تا پتوی نخ نماشده در سلول هست که آنها را به خودم می پیچم. با شنیدن صدای 
افغانی  نظرم  به  که  جوانی  مرد  می کنم.  نگاه  راهرو  به  سلول  در  روی  چشمی  از  در،  به  آهسته  ضربات 
است، پشت در ایستاده است و می گوید: »آقای سیاسی ما قاتل نیستیم!« با صدایی که در آن وحشت 
را  او  حرف های  می کند.«  اشتباه  پسربچه  سیاسی،  »آقای  می دهد:  ادامه  می خورد  چشم  به  مرگ 
می شنیدم. از این چشمی فقط می توانستم قسمتی از راهرو را ببینم. او پشت سر هم سیگار می کشید. 
با  هم  آن  شود،  حلق آویز  بناست  فردا  و  می کند  حس  سرش  روی  را  مرگ  سایه  که  مردی  سخنان  به 
عدالت این سیستم دیکتاتوری، گوش می کنم. منقلبم که نمی توانم با هیچ زبانی حس آن لحظه را که 
دیگر  و  می زند  غیبش  یکباره  به  کنم.  بیان  بود،  آورده  پناه  من  به  و  می کرد  خطاب  سیاسی  آقای  مرا  او 
»اسم  می گوید:  می شود.  نزدیک  سلول  در  به  دوباره  بعد  دقیقه  چند  ببینمش.  نمی توانم  چشمی  از 
آقای  ماند.  خواهند  تنها  من  از  بعد  کوچکم  دختر  و  جوان  زن  ندارم.  بیشتر  سال  بیست  است،  مراد  من 
پنهان  مبل  پشت  که  ساله ای  دوازده  پسر  نکنند؟  اعدام  را  ما  که  بگویید  آنها  به  نمی توانید  شما  سیاسی 
شده و شاهد کشته شدن پدر و مادرش بوده، در دادگاه شهادت داده که ما قاتل هستیم. این بچه اشتباه 
می کند و نمی تواند افغان ها را که لباس های یکسان دارند و تقریبا به هم شبیهند، از همدیگر تشخیص 
کشیدن  آنها  آرزوی  آخرین  حتما  است.  شده  پراکنده  راهرو  در  سیگار  دود  می زند.  غیبش  باز  و  دهد.« 
سیگار است. دو مرد دیگر را هم می بینم که مانند پاندول ساعت در حرکتند و با گذشت زمان، هر لحظه 
دست بندم  پاسبانی  می شود.  باز  سلول  در  سپیده دم  می شوند.  نزدیک تر  محکومند،  آن  به  که  مرگی  به 
را باز می کند. مدتی نمی گذرد که دوباره در سلولم را باز می کنند و به دستانم دست بند می زنند. پاسبان 
داشتیم.«  دست بند  کمبود  اعدام  محوطه  به  افغانی ها  بردن  »برای  می گوید:  پرسشگرم  نگاه  برابر  در 
سیستم  قانون  و  عدالت  که  بوده  مردی  دستان  روی  بر  پیش  ساعتی  تا  می کنم.  نگاه  دست بندم  به 
حاکم  اعدامی ها  زیر  بند  راهروی  بر  سنگینی  سکوت  روز  آن  تمام  گرفته!  او  از  را  زندگی  شاهنشاهی 
است. ایاز که در سلول بغلی با صدای بلند آهنگ های ترکی می خواند، در سحرگاه امروز، به جرم تجاوز 
انسان های  خاطرات  شده.  خاموش  همیشه  برای  دیگر  او  شد.  اعدام  ساله  دوازده  دختر  یک  قتل  و 
با  محکوم به مرگی که در جامعه به آنها جانیان می گفتند، هرگز از خاطرم محو نمی شود. نگهبانان که 
جوان  محکومین،  این  از  یکی  می کردند.  صحبت  من  با  اعدامی ها  مورد  در  داشتند،  خوبی  رابطه  من 
پرداخت  و  مالی  اختالف  سبب  به  خوانده ام.  موردش  در  کیهان  روزنامه  در  که  است  تحصیلکرده ای 
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نشدن  حقوقش، پسر کارفرمای خود را به گروگان گرفته و به قتل می رساند. او با غل و زنجیر در سلولی 
غول پیکری  مرد  زندان،  ریئس  یحیایی  بیژن  بودم.  وحشتناکی  صحنه  شاهد  من  و  است  زندانی  تنگ 
ضربات  و  لگد  زیر  شده،  بسته  زنجیر  با  که  را  بی دفاعی  انسان  بی وجدانی،  با  ندارد،  شفقتی  و  رحم  که 
مشت، خرد و خاکشیر می کند و هنگامی که از سلول خارج می شود، زندانی محکوم به اعدام غرقه به 

خون مانند حیوانی بی دفاع حتی قدرت ناله کردن را هم نداشت.
در سلول دراز کشیده ام. در باز می شود و نگهبان می گوید: »بلند شو!« با دست بسته به راه می افتم. 
اداهای  و  ظریف  صدای  و  گوشتالود  صورت  با  شعله ور  سروان  می شوم.  هشت  زیر  مدیریت  دفتر  وارد 
زندان  به  »امروز  می کند:  اعالم  زیر  صدای  همان  با  و  می کند  نگاه  من  چشمان  به  تهدید  با  زنانه، 
از  مسلسلی  رگبار  صدای  هنگام،  همین  در  باشی!«  رفتارت  مواظب  باید  اما  می گردی!  بر  عمومی 
بیرون به گوشمان می رسد! هر دو می دانیم که در بیرون تظاهرات است و ارتش به روی مردم شلیک 
رنگ باخته  گوشتالودش  صورت  می کند.  تغییر  نیز  شعله ور  صدای  و  لحن  رگبار  صدای  هر  با  می کند. 
خریدن  جز  چیزی  آخرش  حرف های  دارد.  لرزش  و  شده  آهسته تر  ظریفش  صدای  و  می رسید  نظرم  به 
که  بود  من  اجازه  با  »می دانی  می گوید:  و  می کند  بلند  کاغذ  روی  از  را  سرش  عضدی  نیست!  خود 
بعد  و  دارند!«  باالیی   و  قد  عجب  برادرانت  کردند؟  دریافت  را  تو  با  مالقات  اجازه  کمیته  در  برادرانت 
زندان  در  فعالیت هایت  تمام  و  تو  دادگاه  بازجویی،  »پرونده  می دهد:  ادامه  و  می زند  لبخندی  تلخی  با 
نشان  زندان  در  کارهایت  دهی.  فریب  را  بازجوها  توانستی  خوب  که  است  معلوم  کرده ام.  بازرسی  را 
و  نظر  تجدید  برای  را  پرونده ات  دوباره  می توانم  نیستی.  تظاهراتی  ساده  دانشجوی  یک  که  می دهد 
تا  شد  این  سبب  کسی  چه  »می دانی  می پرسد:  سکوت  مدتی  از  بعد  و  بفرستم.«  جدید  دادگاه  تشکیل 
رسمی  اجازه  بودند،  غیرقانونی  خانه سازی  مشغول  غیرمجاز  محدوده  در  تهران  از  خارج  در  که  مردمی 
بگیرند؟« جواب می دهم: »نه.« می گوید: »من! به شاه تلفن زدم و گفتم چریک ها مشغول تبلیغ بین 
اجازه  باید  آنها  نفوذ  از  جلوگیری  برای  و  هستند  تهران  محدوده  در  غیرقانونی  خانه سازی  برای  مردم 
می کنید  فکر  می کنید؟  فکر  چه  ما  درباره  شما  کرد.  موافقت  هم  شاه  و  داد.  مردم  به  را  ساختمان سازی 
صدا  را  نگهبان  و  اوین.«  زندان  »می فرستمت  می گوید:  نداریم؟«  احساس  و  نیستیم  انسان  ما 
می زند. سیگار و چایی و گالبی دست نخورده روی میز کنارم باقی می ماند. در کوچک زندان »قصر« 
داده ام.  شهرستانی  رفیقی  به  را  لباس هایم  می کنم.  عبور  در  از  زندان  دمپایی  و  لباس  با  می شود.  باز 
زندان  مدیر  مانده.  باقی  نظامی  حکومت  به  دیگر  ساعت  نیم  هنوز  است.  شب  نیم  و  هشت  ساعت 
ریسکی  چنین  کسی  چه  بخوابیم.  زندان  در  را  شب  می توانیم  نظامی  حکومت  علت  به  بود  کرده  اعالم 
برای  راه حلی  بیرون  در  می کنم  فکر  برگردد.  ورق  و  بشود  نظامی  کودتای  یک  شب  شاید  می پذیرد؟  را 
خوابیدن شب پیدا خواهم کرد. تصوری از بیرون ندارم. با عبور از در با صحنه ای سوررئالیستی روبرو 
می شوم. هزاران نفر آن طرف خیابان برایم کف می زنند! چند کامیون و جیپ با مسلسل های سنگین 
در کنار زندان موضع گرفته اند. مردم هیچ ترسی ندارند. تا وسط خیابان پیش می آیم و به مردم تعظیم 
دوستان  از  یکی  می کنند.  دعوت  خانه شان  به  مرا  دست هایم  فشردن  و  روبوسی  با  نفر  ده ها  می کنم. 
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زندان که زودتر از من آزاد شده، به خانه می رساندم. هنگامی که جهانی در خواب است، در گوشه ای 
سیاسی  دیگر  که  محل  بچه های  از  انبوهی  با  صبح  از  است.  نوینی  ورق  درگیر  ایران  تاریخ  تهران،  از  
شده اند، برای شرکت در تظاهرات دانشگاه تهران قرار می گذاریم. خبری مانند برق و باد می پیچد که 
افسران نیروی هوایی شورش کرده اند و در محاصره نیروی سرکوب نظامی هستند. همراه با انبوهی از 
مردم خودمان را به پایگاه نیروی هوایی می رسانیم. افسران شورشی حلقه محاصره را شکسته و خود 
را به انبار اسلحه رسانده اند. سیل سالح به بیرون و به دست مردم داده می شود. »انتقاد مسلحانه« از 
رژیم شاه شروع می شود. کمیته های »خمینی« در شهر با بلندگو به مردم می گویند که امامشان دستور 
مسلحانه  انقالب  طوالنی  شب  آن  در  بیهوده!  برگردند.  خانه  به  می خواهند  مردم  از  و  است  نداده  قیام 
ادامه می یابد. قیام از خمینی عبور کرده است. قرارمان شب در خانه من است. بچه ها شب با انبوهی 
اسلحه بر می گردند. باید دنبال جایی بزرگ برای سازماندهی ادامه قیام باشیم. شب چادر سیاه خود را 
بر تهران گسترده است. در کوچه کم نور جلوی خانه چند قدم می زنم. اولین غنیمت جنگی ام را که یک 
سوراخ  سوراخ  را  شب  و  می چرخد  سرعت  به  رولور  توپ  می روم.  نشانه  شب  سیاه  چادر  به  است  رولور 

می کند. آنجا شاهان و خان ها بودند و اینجا انقالب است!



شاهزاده مرگ پوسیده است 



77 آیریلمیش                                    شاهزاده مرگ پوسیده است 

 « شهر  چپ  دست  خیابان  اولین  به  آنست.  در  شدن  گم  شهر،  یک  شناختن  برای  شیوه  بهترین         
استراحتم  روز  امروز،  می کنم.  پارک  وسیع  راهروی  یک  در  کافه،  اولین  جلوی  و  می پیچم  براشوف« 
آمد  و  رفت  وسیله  آسانترین  موتور  بگردم.  موتور  با  را  براشوف  به  نزدیک  شهر  چند  می خواهم  و  است 
می کنم،  انتخاب  را  دنج  کافه ای  تراس  گرم  و  آفتابی  هوای  در  است.  شلوغ  شهرهای  در  کردن  پارک  و 
تی  می گذارم.  کنارم  صندلی  روی  را  کاسکت  کاله  شده ام.  عرق  خیس  می آورم.  در  را  چرمی ام  بلوز 
یکی  او  شدم.  آشنا  بوکس  مربیگری  دوره  در  موهیتو  مانند  پارادی  با  است.  تنم  پارادی  دوستم  شرت 
و  بودم  دیده  تنش  را  زیبا  شرت  تی  این  بار  چند  است.  جهان  حرفه ای  بوکس  وزن  سنگین  قهرمانان  از 
با آمیخته ای از تکه های مشکی  چشمم به دنبالش بود. تی شرتی پر از نقش و نگاربه رنگ الجوردی 
با رنگ نقره ای براق در روی سینه. باالخره یک روز هنگام تمرین روی رینگ، تاب  و آبی با جمله ای 
از رینگ خارج شد و تی شرتش را در آورد  نیاوردم  و به او گفتم تی شرتت  را به من بده ! همان لحظه 
و برایم روی رینگ پرتاب کرد. یک قلپ از قهوه اکسپرسویی را که برایم آورده اند می نوشم، مزه اش 
مانند اکسپرسوی ایتالیایی است متفاوت با نوع فرانسوی، کمی تلخ تر و غلیظتر است. در گوشه تراس 
داخل  ماشین  یک  عقب  چرخ  کافه  روبروی  می بوسند.  را  یکدیگر  نجواکنان  و  اند  نشسته  جوانی  زوج 
برای  هم  هنوز  می گذارم.  میز  روی  و  آورم  می  در  پشتی ام  کوله  از  را   قلم  و  کاغذ  است.  افتاده  جوی 
تا  می کشم  دستی  کاغذ  روی  به  می کنم  لمس  را  قلمم  می کنم.  استفاده  کاغذ  و  قلم  از  مطالبم،  نوشتن 
کلماتی را که می خواهم بنویسم احساس کنم. نوشتن جمالت برایم شبیه وارد شدن روی رینگ بوکس 
ساک  از  را  تاپم  لپ  راضیم.  نوشته هایم  از  می شوم.  خیره  روبرو  به  و  می کنم  بلند  دوباره  را  سرم  است. 
در می آورم، فیس بوکم را باز می کنم و نوشته روی کاغذ را روی استاتوسم تایپ می کنم : »انسان باید 
و  امروز  قهرمانانه  تالش های  بزرگترین  با  که  رویایی  رویاهای  رویا،  تا  داریم  رویا  اما  باشد،  داشته  رویا 
یافتنی  دست  پیگیری  و  اندیشه  شجاعت،  با  که  رویاهایی  و  هستند،  نیافتنی  دست  نزدیک،  آینده  در 
هستند. انسان باید بین این دو دسته رویا تمایز قایل شود. شکست در رویا نباید انسان را از داشتن رویا 
روبرویم،   می آورم.  باال  را  سرم  دهد.«  سازمان  تجدید  را  آنها  اندوختن،  تجربه  با  باید  بلکه  کند،  ناامید 
تخته ها  و  می شوند.  نزدیک  افتاده  پیاده رو  کنار  جوی  در  که  ماشینی  به  تخته  تکه  چند  با  مرد  و  زن  چند 
را زیر چرخهای عقب می گذارند. یکی از زن ها پشت ماشین می نشیند و دیگران سعی می کنند چرخ را 
چند  از  بعد  و  است  ناشیانه  کارشان  سبک  می کند.  کمک  آنها  به  آرام  گاز  چند  با  هم  راننده  بکشند.  باال 
بار آزمایش، با ناامیدی ماشین را رها کرده و دوباره از خیابان عبور می کنند. منتظر می مانم تا کاملن از 
دید ناپدید شوند و سپس بلوزم را می پوشم و دستکش های موتور را دستم می کنم و به ماشین نزدیک 
باال،  می کنم.  بازی  آنها  با  و  می آورم  فشار  فنرها  به  ماشین  وسط  از  نیست.  سنگینی  ماشین  می شوم. 
می  بیرون  ماشین  می کشم.  باال  است  افتاده  جوی  در  راکه  ماشین  از  طرفی  قوا  تمام  با  باال...  پایین، 
آید. صدای کف زدن زوج  جوان و صاحب کافه را که الی لنگه در ایستاده است، می شنوم. پشت میز 
می نشینم و روی کاغذ می نویسم : » این هم به افتحار ژان والژان که به تنهایی گاری را بلند کرد و جان 
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الیک  تا  چند  بوک.  فیس  روی  می گردم  بر  دوباره   » نیست!  ژاور  از  خبری  اما،  داد.  نجات  را  انسانی 
توبره  به  مقاله ها  این  با  را  بوک  فیس  خاک  می گذارم.  اشتراک  به  را  حیزبوت«   « مقاله های  و  می زنم 
مرد  دو  و  زن  سه  که  قبلی  نفر  پنج  می کنم.  بلند  را  سرم  دوباره  گفتگو  صدای  شنیدن  با  کشید!  خواهم 
هستند، دو باره با تکه های تخته پاره، به ماشین نزدیک می شوند. ماشین بیرون است! گویی هیچ گاه 
در جوی نبوده است. به یکدیگر و به اطراف نگاه می کنند تا توضیحی بیابند. دستم را روی لبهایم می 
معنای  باشم  مطمئن  اینکه  بدون  کنند،  سکوت  که  می کنم  اشاره  جوان  زوج  و  کافه  صاحب  به  و  گذارم 
می دهد.  نشان  آنها  به  مرا  انگشت  با  من،  اشاره  به  توجه  بدون  چی  کافه  می فهمند.  را  عالمت  این 
بطرفم می آیند. به موتورم اشاره می کنم و به انگلیسی می گویم : »ماشین را بستم پشت موتور و بیرون 

کشیدم!«
به  کافه  صاحب  آمده اند.  آلمان  کلن  شهر  از  و  توریستند  آنها  هستیم.  میز  دور  نفری  شش  بعد  لحظه ای 
میز نزدیک می شود و قبل از سفارش گرفتن، با حرکات بدن شیوه در آوردن ماشین را از جوی آب نشان 
می دهد. یار محمد، افغانی و زنش نادژدا ملیت روسی دارد. فسون ترک است که در آلمان به دنیا آمده، 
اولین  است.  انگلیسی  مشترکمان  زبان  است.  آلمانی  الکه  هم  پنجم  نفر  است.  آلمانی  کارل  شوهرش 
توضیحم چگونگی بیرون آوردن ماشین است. نگاهشان ناباورانه است. می خواهند بدانند چه ملیتی 
مسلط  ترکی  زبان  به  می زنم.  حرف  فسون  با  استانبولی  غلیظ  لهجه  با  شیطنت  با  توریستم؟  آیا  دارم؟ 
نیست چون در آلمان متولد شده. حرفهایم را به آلمانی ترجمه می کند. الکه به زبان فرانسه می پرسد: » 
فکر می کنم در کشور فرانسه زندگی می کنی؟ « حتما نمره موتورم را دیده و متعجبند از اینکه چگونه با 
موتور از فرانسه تا رومانی آمده ام. چند دقیقه ای از آشنایی نگذشته که با هم صمیمی شده ایم و یکدیگر 
را تو خطاب می کنیم. زوجها تقریبا ۵۰ ساله اند . الکه به نظر جوانتر از آنهاست. پوستهایشان کامال قهوه 
ای است و نشان از آن دارد که در کنار دریا حسابی آفتاب گرفته اند. سفارش آبجو می دهند و می گویند 
که  می گویم  آنها  به  و  نمی نوشم  الکل  و  می دهم  سفارش  میوه  آب  و  می کنم  قبول  هستی.  ما  مهمان 
ذوب  مهندس  که  محمد  یار  جز  به  دبیرند  همه  می زنیم.  حرف  دری  هر  از  کنم!  رانندگی  موتور  با  باید 
آنجا  به  دولتی  بورسیه  عنوان  به  افغانستان  انقالب  از  بعد  و  شوروی  پاشی  فرو  از  قبل  است.  فلزات 
رفته. چشمان سیاه و درشتی دارد. بلند قامت و الغر است. زنش نادژدا، دبیر زبان روسی است. کارل 
دبیر ادبیات آلمانی، و فسون دبیر علوم طبیعی و الکه دبیر تاریخ است. لیوانهای آبجو برای بار دوم پر 
می شود. صاحب کافه خوشحال است که چند تا مشتری پیدا کرده. کارل دستی به ریش حنایی رنگ و 

بلندش می کشد و می پرسد: 
و  برویم  ما  تا  ماندی  منتظر  و  نکردی  کمک  ما  به  بیاوریم  در  را  ماشین  می زدیم  زور  ما  که  موقعی  چرا   -

تنهایی ماشین را در بیاوری؟ 
ژان  افتخار  به   « می خواند:  محمد  یار  می کنند.  نگاه  نوشته  به  همگی  گذارم.  می  جلویش  را  نوشته ام 
والژان ، ژاوری در کار نیست!« یار محمد با خنده و بلند می گوید: »ایرانی است!« و می پرسد: »چرا 
به افتخار ژان والژان؟« پاسخ می دهم: »بی شک بینوایان ویکتور هوگو را خوانده اید. ژان والژان به 
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دنبال  به  که  ژاور  می دهد.  نجات  است  شدن  له  حال  در  که  را  انسانی  و  می کند  بلند  را  گاری ای  تنهایی 
اوست، شاهد ماجراست و به یاد می آورد که ژان والژان در اسارت، به دستور او دکل شکسته کشتی ای 
را که روی آن پرچمی نصب شده بلند می کند و به دوش می گیرد و وارد صف زندانیان محکوم به اعمال 
فقط  می کند،  بلند  تنهایی  به  را  سنگینی  گاری  که  مردی  بدجنس،  پلیس  ژاور  نظر  از  می شود.  شاقه 
در  جوی  از  را  ماشین ها  تنهایی  به  والژان  ژان  افتخار  به  هم،  دیگر  بار  چند  باشد.  والژان  ژان  می تواند 
آورده ام زیرا از کودکی شیفته شخصیت او بودم. او انسان بی نظیری است که هرگز فراموش نمی کند که 
افراد بینواتری از او وجود دارند مثل کوزت که به کمکش نیازمندند.« هنوز در مورد شغلم کنجکاوند. 
برنزه اش  و  ورزیده  بدن  و  پوشیده  رکابی  نیم تنه  یک  با  کوتاهی  شورت  است،  کرده  جلب  را  نظرم  الکه 
تقریبا لخت است. ساق پاهایش پر و ماهیچه ای است، باالی زانوانش گرد و بر آمده و عضالنی است، 
کمرش باریک و شانه های پهن محکم و کتف های زیبایی دارد. موهایش مشکی پسرانه و بسیار کوتاه 
است و چشمان آبی در صورتش می درخشد. از همان لحظه اول دست های بزرگ، کشیده و قوی اش 
جذبم می کند. نافش را سخاوتمندانه عریان کرده، شبیه ناف نگار در شب های بزم کوراوغلی! احساس 
می کنم که مایلند اطالعات بیشتری از زندگیم داشته باشند. لحظاتی به فکر فرو می روم. افراد جذاب 
در  نظرشان  جلب  برای  است  کافی  شوم.  آشنا  آنها  با  بیشتر  می دهم  ترجیح  می آیند.  نظر  به  مهربانی  و 
مورد بوکس و مسابقه حرف بزنم. می گویم محقق هستم و در زمینه های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی 
و فلسفی مقاله می نویسم. یار محمد با شیطنت نام خانوادگی ام را می پرسد و بالفاصله با آیفونش گوگل 
با  را سرچ می کند. عکسم را با کاله و سبیل به همه نشان می دهد و بعد نگاهی به مقاله هایم می کند و 
صدای بلند تیترها را به آلمانی ترجمه می کند: هگل پایه گذار دیالتیک مدرن، مارکس پایه گذار دیالکتیک 
ماتریالیستی، نقدی بر نظریات آلن بادیو، جهانی شدن سرمایه داری نولیبرال، علل فروپاشی شوروی، 
نیستم.  بوکم  فیس  صفحه  روی  اطالعات  نگران  و...  ایران  جامعه  اصلی  تضاد  فقیه  والیت  رژیم 
عکسم  به  و  گرفته  را  آیفون  الکه  است.  یکی  رومانی  در  ورزشی ام  هویت  برگه  با  و  داده ام  تغییر  را  سنم 
نگاهی می اندازد، چند بار از زوایه های مختلف به عکس نگاه می کند. نگاهش را به چشمانم می دوزد.  
لحظه ای در آن خیره می شود و با لحنی دوستانه می گوید: »بدون سبیل بهتر هستی.« ده روز است که 
در کنار ساحلند و تصمیم دارند یک هفته باقی مانده از تعطیالتشان را در شهر براشوف بمانند و منطقه را 
بازدید کنند. کوشش می کنم با صحبت های عادی بحث را به شکل دیگری تغییر بدهم، متوجه شگردم 
در  نیرویی  »چه  می پرسد:  و  است  کنجکاو  ایران  سیاسی  موقعیت  مورد  در  که  می گوید  الکه  می شوند. 
روحانیت  احمدی نژاد،  خامنه ای،  فقیه  ولی  دارد؟  را  باال  دست  سیاسی  قدرت  در  اسالمی  جمهوری 
اصلی  »قدرت  می گویم:  می کند.  دنبال  را  ایران  سیاسی  تحوالت  که  است  روشن  پاسداران؟«  یا  و 
حکومتی در دست والیت فقیه است که بخشی از روحانیت را در کنار خود دارد. سپاه پاسداران در شرایط 
فعلی متحد ولی فقیه است. هر دو نیرو انحصارات وسیع اقتصادی را در دست دارند و رانت خوار نفتی 
هستند. تمام دستگاه دولتی در بخشهای کلیدی در دست آنهاست. نوعی از حکومت تئوکراتیک است 
که مدعی مشروعیت الهی برای خود است. احمدی نژاد با تقلب و کودتای انتخاباتی دو دوره چهار ساله 
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ایران  سیاسی  آینده  تحوالت  در  اطرافیانش  و  خود  برای  قدرت  این  حفظ  خواهان  اما  است،  قدرت  در 
داشته  سیاسی  و  اقتصادی  قدرت  نظامیان  جا  هر  تاریخی  تجربه های  به  »بنا  گوید:  می  الکه  است.« 
ادامه  گفتمان،  تغییر  با  می گیرد.«  قرار  مردم  مقابل  در  سختی  مبارزه  باشند،  حاکم  روحانیت  متحد  و 
می دهم دوستان زیادی در کلن دارم و هرازگاهی به کلن سرمی زنم. فسون می گوید از موسیقی ایرانی 
کارل  می کنند.  سکوت  همه  لحظه ای  چند  است.  کرده  دیدن  ایرانی  کنسرت  چند  از  و  می آید  خوشش 
به من می گوید: »در تیتر نوشته هایت که یار محمد ترجمه کرد، در مورد دیالکتیک هم نوشته ای، دلم 
هیجدهم  قرن  پایان  در  هگل  دوران  به  جدی  پز  با  بزنی.«  حرف  باره  این  در  کلمه ای  چند  می خواهد 
فرانسه  سیاسی  انقالب  و  ارتباطات  صنعت،  علوم،  رشد  با  اینکه  و  می کنم  اشاره  نوزدهم  قرن  آغاز  و 
شدن  پیچیده  که  بود  الزم  دانشی  نوشته ها،  وسیع  تیراژ  و  چاپ  امکان های  ویژه  به  اروپا  در  آن  تاثیر  و 
شرایط فعالیت انسانی را توضیح دهد و سیستماتیک کند و درکی جهانشمول از پدیده ها به دست دهد، 
آلیستی  ایده  درکی  با  اما  دوره ای،  چنین  بازتاب  هگل  باشد،  داشته  نظر  در  را  ویژگی ها  اینکه  عین  در 
از  دارد.«  وجود  واقعیت  از  هسته هایی  هگل،  دیالکتیک  مرموز  پوسته  »زیر  می گوید:  مارکس  است. 
نظر من دیالکتیک باید پایه مادی داشته باشد و از داده های علمی و مبارزه طبقاتی تغذیه کند. این جمله 
لنین جالب است که می گوید »ماده دارای پتانسیل است، چیزی شبیه احساس.« و اضافه می کنم که 
سینه  روی  نوشته  و  می کشد  سر  را  آبجو  لیوان  الکه  باشد.  داشته  نظر  در  را  پتانسیل  این  باید  دیالکتیک 
تی شرت ام را با صدای بلند می خواند: » قدرت در شجاعت است.« نگاه و کنجکاوی جمع را لحظاتی، 
مقاله ای  شوروی  پاشی  فرو  دالیل  مورد  در  »آیا  می پرسد:  نادژدا  می کنم.  احساس  سینه ام  روی 
نوشته ای؟« در اینجا فسون با خنده اعتراض آمیز می گوید چرا  همزبان مرا سوال پیچ می کنید؟ نادژدا 
مورد  در  توضیح  برای  انگلیسی ام  که  می دهد  جواب  نادژدا  کن!  صحبت  فروپاشی  این  مورد  در  خودت 
به  می گوید  و  کشیده  ریشش  به  دستی  کارل  نیست.  قوی  کافی  اندازه  به  سابق  شوروی  سقوط  دالیل 
اقتصاد  دو  ما  »درشوروی  می گوید:  گذاشته  میز  روی  را  دستش  نادژدا  کنم.  ترجمه اش  تا  بگو  آلمانی 
داشتیم، یکی اقتصاد رسمی و دولتی و دیگری اقتصاد زیر زمینی و موازی. مقامات دولتی در تغذیه این 
بازار موازی و زیر زمینی نقش گسترده ای داشتند. افراد حزب هم برای کوچکترین فعالیتهای اقتصادی 
از  مردم  جدایی  نقطه  و  آورده  بوجود  دلسردی  مردم  بین  در  ارتش  فساد  و  بودند.  شده  روزمرگی  درگیر 
به  زدن  دامن  با  شوروی  کمونیست  حزب  دوم  و  بیست  و  یکم  و  بیست  کنگره  بود.  داده  شکل  را  دولت 
مصرف گرایی برای رقابت با سرمایه داری غرب که از توان باالتری برخوردار بود با اعالم مرحله عبور 
دایمی  تهدید  باید  داخلی  عوامل  این  به  کرد،  متزلزل  را  اقتصادی  رشد  پایه های  زودرس،  کمونیسم  به 
و  مادی  عظیم  خسارات  هیتلر  ارتش  حمله  کرد.  اضافه  هم  را  سرمایه داری  بزرگ  قدرتهای  سنگین  و 
انسانی در جامعه پدید آورده بود. با این حال شوروی پس از جنگ دوم جهانی به ابر قدرت تبدیل شده 
بود و در عرصه هایی مانند فضا و برخی تحقیقات علمی از همه قدرت های دیگر جهان باالتر بود. روسیه 
اکنون مورد چپاول مافیای سرمایه دار ی قرار گرفته است. تصور کنید جوانی به نام خه دروفسکی بعد 
از فروپاشی، ناگهان صنعت عظیم پترولیم را با زد و بند با مافیای سیاسی و اقتصادی به دست گرفت. 
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دست  در  را  دوما  مجلس  نمایندگان  اکثریت  خرید  مالی  امکان  دروفسکی  خه  که  می گوید  پوتین  حتی 
داشت. نتیجه این است که دنیای یک قطبی جدید به هیچ وجه بهتر از دنیای دو قطبی سابق نیست، 

به ویژه برای مردم روسیه و تمام کشورهایی که اتحاد جماهیر شوروی سابق را تشکیل داده بودند.« 
با نگاهم به جمع نشان می دهم که مایل به تغییر سوژه بحث هستم. آبجوی سوم را سفارش می دهند. 
را  ما  کنیم.  نیک  پیک  طبیعت  در  و  شهر  از  خارج  در  می خواهیم  امروز  »ما  می گوید:  فسون  یکباره 
همراهی می کنی؟« لحظاتی فکر می کنم. امروز کاری ندارم، این جمع هم یک انترناسیونال کوچک 
به  را  لیوانش  و  نشسته  من  روبروی  الکه  هستیم.  نزدیک  هم  به  فکری  نظر  از  که  است  روشن  و  است 
می گوید:  فرانسه  به  و  می کند  لمس  آنرا  تمام  ظرافت  با  و  می کند  نزدیک  میوه ام  آب  لیوان  به  سالمتی 
به  لبخند  با  دارد.  مالیمی  آرایش  چشمانش  می کنیم.  نگاه  هم  چشمان  به  مستقیم  تو.«  سالمتی  »به 
چشمانم نگاه می کند. تمام دندانهای صدفیش نمایان است. از چشمان هم آهسته پایین می آییم. روی 
بینی هستیم. نفس کشیدن همدیگر را می شنویم، دوباره بر می گردیم روی چشمانمان، با حرکت چشم 
را  گردنش  پسرانه اش  موهای  همدیگریم.  گردن  روی  هستیم،  یکدیگر  چانه  روی  هم،  لبهای  روی 
بلندتر کرده است. روی سینه های هم هستیم، ریتم کاردیاک هم را می توانیم بشماریم. دوباره چشمانم 
را می کاود، می گوید: »زیبای وحشی!« به فرانسه می گویم: »وحشی نیستم، ولی به »تمدن« کنونی 
لب  به  را  واحدی  جای  لبهایمان  اکنون  می کند.  عوض  لیوانم  با  را  لیوانش  دارم.«  جدی  انتقادهای 
من  می گوید  فسون  راند،  خواهم  شما  پشت  موتور  با  و  می آیم  شما  با  می گویم  تا  بیا!  می گوید  می گیرد. 
هتل  صاحب  می گوید  کارل  ندارم.  دوم  نفر  برای  ایمنی  کاله  می گویم  می شوم.  سوار  تو  موتور  ترک 
موتور سوار است، شاید کاله موتور یدک داشته باشد. هتل آن طرف خیابان است. موتور را با دست تا 
می گذارم.  هتل  در  را  بلوزم  و  پشتی  کوله  هورا!  دارد.  اضافی  کاله  هتل  صاحب  می دهم.  هل  هتل  در 
هوا خیلی گرم است. فسون نزدیک می شود و می گوید الکه راضیم کرده که او همراه تو باشد، ولی قول 
داده در برگشت من سوار موتور شوم. قند در دلم آب می شود! با شعفی که قادر به پنهان کردن نیستم 
نوجوانی،  »در  می دهد:  پاسخ  نشستی؟«  موتور  پشت  حاال  »تا  می گویم:  و  می شوم  نزدیک  الکه  به 
با  عالمت  تا  چند  قرار  می گویم  ایمنی  کاله  گذاشتن  از  قبل  نمی ترسم.«  و  ام  موتورسواری  شیفته  اما 
هم می گذاریم، ضربه به شانه راست، یعنی آماده  ام حرکت کن ، ضربه به شانه چپ یعنی بایست، بلند 
کردن پا از روی جا پا و دراز کردن آن یعنی تشکر از ماشین هایی که به ما راه می دهند، فشار به وسط کمر 
به طرف جلو یعنی سرعت برو، عالمت پیروزی به موتور سوار روبرو و بعد کاله ایمنی اش را می بندم. 
زیر بند را با دو انگشت از زیر چانه اش امتحان می کنم. باید دو انگشت رد شود. اولین تماس انگشتانم با 
گردن و زیر چانه اش است. می گویم روی موتور نباید فاصله ای بین مان باشد، چون تعادل موتور به هم 
می خورد. در پیچ ها مسیر نگاهت باید به جایی باشد که من نگاه می کنم. و آرام پشت ماشین راه میفتم. 
اول باید ترسش بریزد و به رانندگی من اطمینان پیدا کند. می گویم می توانی دستگیره عقب موتور یا کمر 
مرا بگیری، دستهای قوی و بزرگش را دور کمرم چفت می کند. یار محمد رانندگی می کند،  پشت چراغ 
قرمزها کنار ماشین آنها می ایستیم و برای هم ابراز احساسات می کنیم. هنوز از شهر خارج نشده ایم که 
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شهر  از  می کند.  نگاه  جا  همه  به  طبیعی  طور  به  و  نشسته  پشت  در  راحت  آورده ام.  بدست  را  اعتمادش 
خارج می شویم. بوی سبزه ها همه جا پیچیده. با سرعت از چند تا ماشین سبقت می گیرم و بعد گاز موتور 
را خالی می کنم. صدای موتور چهار سیلندر کورسی را به ملودی تبدیل می کنم. با تکانهای موتور الکه 
بدنش  لمس  است.  چسبیده  پشتم  به  ورزیده اش  و  سفت  سینه های  می چسباند.  من  به  را  خود  بیشتر 
آرامترم می کند و با دقت و خونسردی بیشتری رانندگی می کنم. ماشین ها برایمان بوق و چراغ می زنند. 
الکه به کمرم فشار می آورد. سرعت را زیاد می کنم، باز هم فشار می آورد، با سرعت به ماشین ها نزدیک 
با  را  بدنش  نرم،  حرکآتی   با  الکه  می گیرم،  قرار  آنها  پشت  لحظاتی  موتور  گاز  کردن  خالی  با  و  می شوم 
و  کرده  حلقه  کمرم  دور  را  دستش  می دهند.  نوازش  را  پشتم  پستان هایش  می کند.  هماهنگ  حرکاتم 
فشار می دهد و رانش را به رانم می چسباند. عضالت نیرومند رانش با ران هایم یکی شده اند. چانه اش 
را روی شانه ام می گذارد. نفسهایش را می شنوم. چشم انداز زیبایی در برابرمان گستره شده است. آرزو 
می کنم جاده تمام نشود. تمام حرکات بدنش با بدنم حرف می زند و پاسخ می شنود. دوباره پشت ماشین 

قرار می گیرم و بعد از چند دقیقه با پیچیدن به یک جاده باریک در میان درختان می ایستیم. 
بعداز غذاخوردن روی زمین ولو می شویم. چشمهایم را می بندم و به فکر فرو می روم. نگران مبارزه با 
اواندر نیستم، با یک بوکسور درجه باالی سنگین وزن فاصله دارد. صدای نواختن گیتار همراه با آواز به 
گوشم می رسد. چشمانم را باز می کنم. الکه زیر درختی نشسته و گیتار می نوازد و به آلمانی می خواند. 
چشمانم را دوباره می بندم. ،سالها از آب تنی در قوشا بوالق گذشته. برای خودم زیاد آواز خوانده ام و 
گاهی هم برای دوستان خیلی نزدیکم. چند ماه پیش در مزرعه دوست فرانسویم در حومه شهر بوردو 
با یک گروه موزیک آشنا شدم. تمرین می کردند. با گشاده رویی پذیرفتند که با آنها باشم و آواز بخوانم. 
با آهنگی آذری شروع کردم، رهبر ارکستر با تعجب نگاهم کرد و گفت: »این صدای یک خواننده ماهر 
با ما چند روز دیگر روی سن بخوانی؟ چند روزی وقت  آیا حاضری  و کارکرده است و با هیجان پرسید 
بود،  شده  زده  شگفت  شود.«  هماهنگ  تو  با  موزیک  گروه  که  کنیم  انتخاب  را  آهنگها  می توانیم  داریم 

وقتی شنید نمی خواهم روی سن بروم، می گفت در سینه ات یک »صندوق« داری.
روبروی الکه می نشینم.. به الکه می گویم می خواهم آواز بخوانم. لحظه ای نگاهم می کند و ناباورانه 
و  کمانی  ابروهای  به  کنی.  همراهیم  گیتار  با  باید  ولی  شنیدی،  درست  می گویم  »جدی؟«  می پرسد: 
همه  می خوانم.  مژه  و  ابرو  زیبایی  وصف  در  آذری  به  را  آهنگ  اولین  و  می کنم  نگاه  بلندش  مژه های 
الکه  به  دلبستگی  شروع  مستقیم  پیام  آهنگی  هر  بدهم.  ادامه  می خواهند  و  می نشینند  دورم  حیرت  با 
است. با هر آهنگی، گام هایی به طرف هم برمی داریم، گاهی آهسته و گاهی شتابان. در کنار هم از میان 
درختان عبور می کنیم. شانه هایمان گاهی یکدیگر را لمس می کنند، الکه خودش را کنار نمی کشد.  وارد 
راه بی برگشتی شده ام و می توانم جلو بروم. بعد از طی مسافتی به مانعی بر می خوریم که راه را سد کرده 
و  می ایستم  مانع  پشت  لحظه ای  خصوصی«.  »باغ  شده  نوشته  رنگ  زرد  پالک  این  روی  حتما  است. 
زیر  از  بار  این  الکه  طرف  به  مانعم.  آنسوی  سریع  پرش  یک  با  و  بپرم.  مانع  روی  از  می خواهم  می گویم 
مانع بر می گردم، مانند یک ورزشکار شروع به نرمش پا و دست می کند. چقدر دلم می خواست او را در 
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پرشگر  یک  مانند  شد.  خواهد  نمایان  زیباتری  و  باالتر  هارمونی  با  بدنش  حتما  ببینم.  تنیس  بازی  حال 
حرفه ای باال و پایین می پرد و با نرمش و آسانی از روی مانع عبور می کند. آنسوی مانع در باغ »ممنوع« 
با شادی و به شکل طبیعی دست یکدیگر را می گیریم. گویی سالهاست یکدیگر را می شناسیم. دستش 
حلقه  شانه اش  دور  را  دستم  بجنگی؟«  من  با  »می خواهی  می پرسد:  می دهم،  تاب  باال  و  پایین  به  را 
می کنم، شانه اش را روی باالی سینه ام فشار می دهد و می گوید: »احساس می کنم در کنار مردی راه 
روبروی  زیباست.«  خیلی  کردن  باور  برای  فرانسوی ها  قول  به  است.  آمده  دیگری  کره  از  که  می روم 
و  می گیرم  لبهایم  میان  محکم  را  لبهایش  می دهد.  نشانم  را  لبهایش  مسیر  چشمانش  می ایستیم،  هم 
دراز  زمین  سبز  سفره  اولین  در  آورد؟«  من  سوی  را  تو  زیبا  باد  »کدامین  می کنم:  نجوا  گوشش  در  بعد 
من  چیز  چه  »از  می پرسد:  زیر.  رو،  زیر،  می شود،  عوض  جایمان  مرتب  هم  آغوش  در  می کشیم. 
خوشت آمد؟« حرکت دستم را از روی ساق پایش شروع می کنم و می گویم: »از اینجا«. دستم را روی 
می گویم  و  گردن  سینه،  می بوسم،  را  نافش  دارم،  دوست  را  قسمت  این  ویژه  به  می برم،  باال  زانویش 
را  گوشش  الله  بعد  و  می گیرم  گاز  نرمی  به  را  ظریفش  چانه  بعد  و  می آید  خوشم  بدنت  بخشهای  این  از 
را  تراشش  خوش  دست  کف  می بوسیم.  را  یکدیگر  نیاید.«  خوشم  که  نیست  جایی  بدنت  در  می گویم  و 
کودک،  یک  دستهای  کنم.  جستجو  آنها  در  را  زندگی  مسیر  می کنم  کوشش  می گیرم،  چشمانم  جلوی 
می خوانم:  را  دستش  کف  کیبورد،  روی  انگشت ها  دست،  به  قلم  کار،  دانشگاه،  دبیرستان،  مدرسه، 
»این خط عشق است. در آغاز این خط، منتظر شاهزاده شرقی با اسب سفید بودی، اکنون در میانه خط، 
می دهم:  پاسخ  داری؟«   اعتقاد  عشق  »به  می پرسد:  است!«  آمده  قرمز  موتور  با  شاهزاده ها  دشمن 
»حس زیبایی شناسی ما، ادبیات رومانتیک، هنر و فرهنگ، مفهومی به نام عشق ایده آل را به وجود  
آورده اند، ولی جوامع کنونی مبتنی بر پول و ضد ارزش های انسانی از جمله ضد مفهوم عشق است و 
عشق واقعی مانند یافتن گنج شده است.« روی سینه ام قرار می گیرد، دستم را دور کمرش حلقه می کنم 
و می گویم: »ما نمی توانیم عشق را تعریف کنیم، شاید عشق ما را تعریف کند!« می گوید: »خیلی جالب 
آذری  آهنگ  یک  برایش  آهسته  دارم.«  وقت  فعال  هفته  یک  کرد!  خواهم  تعریف  را  تو  من  پس  است. 
را  تو  راه  و  نشود  غبار  و  گرد  می آیی  که  هنگامی  تا  می پاشم  آب  را  کوچه ها  می کنم:  ترجمه  و  می خوانم 
به سوی خودم هموار خواهم کرد. می پرسد: چگونه؟ جواب می دهم: »در مدت هفت شب، هر شب 
با  تا بخوابی. این قصه ها نشانه هایی از من خواهند داشت و  برای تو آنقدر قصه های زیبا خواهم گفت 
نشانه هایی از خودم به سوی تو می آیم که با احساس، عاطفه و دانش در هم تنیده شده و شب آخر روشن 
خواهد شد که ما در پایان ماجرای کوچک هستیم یا در آغاز یک رابطه عمیق.« می گوید: »زبان بازی. 
مطمئن نیستم که یک دوان ژوان نباشی اما مایلم شب را با تو سر کنم.« لحظاتی به فکر فرو می روم. 
می پرسد: »زنی منتظرت است؟« پاسخ می دهم: »نه، به یک جای ایده آل برای گذارندن هفت شب 
استثنایی فکر می کنم. راز کوچکی در آن نهفته است. قول می دهی بالی زیگفرید سرم نیاید و رازم را 
آشکار نکنی؟« تی شرتم را باال می زند و سینه ام را محکم گاز می گیرد و می گوید: »قول می دهم رازت 
را نگه دارم و تجربه زیگفرید تکرار نشود. این هم امضای ام روی سینه ات!« هنگام برگشت فسون به 



84 آیریلمیش                                    شاهزاده مرگ پوسیده است 

من نزدیک می شود و با لحنی ملوس می گوید: »در برگشت من پشت موتور می نشینم، حتی اگر در این 
چند ساعت حلقه ازدواج هم رد و بدل کرده باشید!« در بین راه مرتبا به ماشین نزدیک می شوم تا وجود 
الکه را احساس کنم. به هتل باز می گردیم و دور میز نوشیدنی می خوریم و حرف می زنیم. الکه لباسش 
را عو ض کرده و اعالم می کند که شب را با من می گذراند. دوستانش خوشحال می شوند. معلوم است 
از  نباشید،  نگرانم  ام،  بزرگی  »دختر  می گوید:  و  می کند  دوستانش  به  رو  لبخند  با  دارند.  دوست  را  او 

پسش بر می آیم!« 
پرتاب  دژ  کنگره  سوی  به  را  طناب  که  هنگامی  است.  برافراشته  سر  هولناک  تاریکی  در  دراکوال  دژ 
به  می شود.  چفت  کنگره  به  و  می کنم  پرتاب  را  دوم  طناب  نمی کند.  درک  را  هدفم  الکه  هنوز  می کنم، 
مقاومت طناب اعتماد دارم، از جنس پالستیک فشرده است، تحمل یدک کشیدن یک کامیون را هم 
باشد!  آماده  صعود  برای  و  شود  سوار  من  پشت  که  می گویم  و  می دهم  الکه  به  را  پشتی ام  کوله  دارد. 
هنوز هم فکر می کند که شوخی می کنم. با خنده بر پشتم سوار می شود. هنگامی که مهار دوم را به دور 
باال  دژ  از  می خواهی  واقعا   « می پرسد:  و  می شود  جدی  هم  او  برای  مساله  می بندم  هردوی مان  کمر 
بروی؟« پاسخ را با باال رفتن شروع می کنم. او سنگین است ولی با نرمش و چاالکی به پشتم چسبیده 
و به من اعتماد می کند، شاید فکر می کند مردی که ماشینی را به تنهایی از جوی بیرون کشیده به اندازه 
کافی قدرت دارد. در نیمه راه آنچنان به شعف می آید که الله گوشم را میان لبهای خود گرفته و به آرامی 
باز  با  و  می کنم  جمع  را  طنابها  عرق  در  غرق  ندارم.  نیاز  بیشتری  تالش  به  و  است  باز  پنجره  می مکد. 
بوسه های  از  پس  آلمانی!«  زیبای  آمدی  خوش  من  قصر  »به  می گویم:  الکه  برابر  در  دست  دو  کردن 
آتشین به آهستگی می پرسد: »کوله پشتی رازهایت کی تمام خواهد شد؟« جواب می دهم: »با کشف 
تو دوباره پر از راز خواهد شد!« می گوید که در چنگال زیبایی ناشناخته و دلهره آوری است و سپس تی 
شرتم را از تنم بیرون می آورد و عرقم را خشک می کند و بدنم را می بوید و در گوشم نجوا می کند: »از 
عطر طبیعی بدنت مدهوشم.« شمع های گوشه تخت دراکوال را روشن می کنم، پرده های ضخیم مانع 
عبور نور می شوند. آهسته می پرسد: »در قصر انبار شراب وجود ندارد؟« دستهایم را دور کمرش حلقه 
می کنم و آهسته پاسخ می دهم: »نباید مشروب بخوریم، چون برعکس تصور عمومی قبل از عشقبازی 
مشروب انسان را خسته و از طرف دیگر حافظه و واکنش هایش را کند و مبهم می کند. می خواهم تمام 
یکدیگر  دهان  در  را  زبانمان  کنم.«  نگهداری  روشن  شعوری  با  جزییاتش  تمام  با  را  بودن  تو  با  لحظات 
با نرمش و تمام احساس به گردش در می آوریم. عمیقا جستجو در یکدیگر را آغاز می کنیم. می خواهم 
هر حرکتم هنرمندانه و مملو از احساس باشد و در آوردن لباس برای حذف تفاوتها معنا داشته باشد، نه 
برای رسیدن سریع به رابطه جنسی. با ظرافت لباس یکدیگر را در می آوریم. در فاصله هر بوسه، تکه ای 
عبور  دندانهایم  الی  از  را  زبانش  است.  هم  روی  لبهایمان  می افتد.  تخت  پایین  به  آهستگی  به  لباس 
می دهم و گاهی با دندان زبانش را نگه می دارم تا با فشار خفیف به درون دهانش بکشد. سینه هایش را 
جفت  چند  چرا  که  می خورم  حسرت  می دهد.  فشار  را  پرعضله اش  رانهای  دستانم  حالیکه  در  می مکم، 
دست دیگر ندارم، حداقل سه جفت دست دیگر الزم دارم. یک جفت برای حلقه زدن دور کمرش، جفت 
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دیگر روی باسن، جفت دیگر روی رانها. بعد فکر می کنم چند جفت لب هم کم دارم. الکه بناگوشم را 
زنان  فقط  نه  داده اند؟«  یاد  تو  به  فرانسوی  زنان  را  »عشقبازی  می گوید:  نجوا  با  و  می گیرد  دهان  در 
با تو شروع شده،  از امروز  از تو زنی وجود نداشته، زندگی من  فرانسوی! سپس می گویم: »زن؟ قبل 
هر چقدر جلو بیایی، با گام های بزرگتر به تو نزدیک خواهم شد.« می گوید اولین آهنگی را که در وصف 
ابروهای من خواندی دلم را لرزاند. باید همیشه برای من آواز بخوانی. می گویم نه تنها همیشه برای 
تخت  روکش  کرد.  خواهم  تازه تر  را  تو  احساساتم  بیان  و  بدنت  نوازش  با  بلکه  ماند،  خواهی  تازه  من 
دراکوال از مخمل قرمز است. احساس می کنم بدن الکه هم مخملی است. می پرسم تو از چه چیز من 
من  از  را  نگاهت  شدم،  گرفتگی  برق  دچار  تو  روبروی  اول  لحظه  »از  می گوید:  می آید؟  خوشت  بیشتر 
می کنی.  مخفی  من  چشم های  از  را  عالی  و  انسانی  و  زیبا  چیزی  می کردم  احساس  ولی  می دزدیدی، 
و  گرم  زدن  حرف  می کردم.  دنبال  را  ظریفت  صورت  بعد  و  آمد  خوشم  عضله ات  از  پر  و  فراخ  سینه  از 
شوند.«  تمام  لبهایت  که  بوسید  خواهم  را  تو  آنقدر  صبح  »تا  می گویم:  دارم.«  دوست  را  شاعرانه ات 
با  شد،   شروع  بدنی  قدرت  با  که  چهره ای  هستم،  تو  سوم  چهره  آغوش  در  اکنون  ام،  »آماده  می گوید: 
دقت در اندیشه ادامه پیدا کرد و اکنون تمام حرکات بدن عریانش رعایت و احترام به من است و هر تمنا 
و اشاره بدن مرا عمیق می فهمد و واکنشی باالتر از خواسته من نشان می دهد. انگشت سبابه و میانی ام 
را در واژنش فرو می کنم و با حلقه کردن آنها او را می جورم. دنبال نقطه حساس و مورد پسند او می گردم 
و آن را پیدا می کنم. از لذت به خود می پیچد و ران هایش را بیشتر از هم باز می کند و زانوهایش را باال 
بدن  به  که  پیامی  می کنند.  جستجو  را  واحدی  چیز  واژنش،  در  انگشتهایم  و  دهانش  در  زبانم  می آورد. 
می گوید در این لحظه ها در عمق متعلق به هم هستیم. سرانگشتانم خیس شده اند. اکنون سه انگشتم 
در جستجوی اوست، می پرسم: »در قانون آلمان تا چند انگشت مرد در واژن زن آزاد است؟« از خنده 
ریسه می رود و با حرکات چشمها و لبها نشان می دهد که سوال را نفهمیده است. ادامه می دهم: »در 
فرانسه فرو کردن چهار انگشت در واژن در صورتی که زن موافق نباشد قابل شکایت و پیگیری است!« 
با ناباوری و خنده با چرخشی ظریف به رویم می آید. آهسته کاندوم را از کوله پشتی ام که کنار تخت است 
در می آورم. الکه مرا وارد خود می کند. تمام حرکات بدنم زیر بدن الکه او را همراهی می کند. آه و ناله ام 
را در آورده است. با فریادی بلند روی سینه ام می خوابد. تخته های رختخواب دراکوال که با حرکت تند 
می رسانند،  گوش  به  را  شکستن  صدای  می کنند،  ناله  و  بودند  آمده  در  صدا  به  الکه  ران های  و  باسن 
و  می گیرم  دستهایم  بین  محکم  را  شانه هایش  است.  صورتم  روی  صورتش  عرق  مدهوش کننده  عطر 
فشار می دهم. آرام از اوج پایین می آید. گردنم را به آهستگی گاز می گیرد و می گوید: »خونت را مانند 
می گویم:  و  می دهم  او  به  نوشیدن  برای  آورده ام  همراهم  که  را  آبی  بطری  مکید!«  خواهیم  دراکوال 
»برای اینکه مرا نکشی، مانند شهرزاد قصه گوی هزار و یک شب، هر شب برایت قصه ای خواهم گفت 
و حتی بیشتر از یکی.« بازویم را به آرامی گاز می گیرد و می مکد. می گوید: »این هم عالمت توافق و 
امضای دوم!« سرش را روی بازویم می گذارد و با دست هایش بدنم را نقاشی می کند. آهسته داستان 
با  چهارم  خوان  در  »اسفندیار  می کنم:  شروع  روئین  دژ  تسخیر  برای  را  خوان  هفت  از  اسفندیار  عبور 
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نگذشته  لحظه  چند  هنوز  می کند،  را  چهره ای  پری  آروزی  خود،  دشوار  مبارزه های  و  زندگی  از  شکوه 
که در کنار چشمه، ماهرویی با جامی شراب در دست ظاهر می شود، اسفندیار یقین می کند که این باید 
پیر  عجوزه ای  به  پریچهره  آن  یک  در  می کشد،  را  وی  گردنش  به  زنجیر  افکندن  با  و  باشد  جادوگر  زن 
باال  را  سرم  شد؟«  چه  پنجم  »خان  می پرسد:  می کنم،  مکث  چهارم  خوان  پایان  در  شود«.  می  تبدیل 
می آورم و به چشمان جادویی اش نگاه می کنم و با شیطنت جواب می دهم: »لحظاتی فکر کردم شاید 
همه  که  می کردم  فکر  اسفندیار  مانند  و  بودم  نشسته  کافه  در  چون  باشی،  چهارم  خوان  جادوی  زن  تو 
زندگیم در مبارزه بوده است و درست زمانی که در آروزی پریچهره ای بودم تو پدیدار شدی، و به زبان 
بلدی؟«  آلمانی  زبان  که  نگفتی  اول  از  »چرا  می پرسد:  تعجب  با  نیست؟«  اینطوری  می پرسم  آلمانی 
جواب می دهم: »نه به آن اندازه که در وصف دوست داشتن تو حرف بزنم!« از شیوه فتح دژ روئین و 
شیفتگی  در  هم  »ما  می کند:  اضافه  و  می آید  خوشش  خیلی  خواهرانش  به  نسبت  اسفندیار  احساسات 
اگر  می گوید،  اشتیاق  با  و  کرده ایم  تسخیر  جایش  خصوصی ترین  حد  تا  را،  دراکوال  دژ  هم،  به  نسبت 
می کند  احساس  گفتنم  قصه  لحن  از  کن!«  تعریف  را  دوم  داستان  ببینی  را  آفتاب  روی  فردا  می خواهی 
در  الکه!  بگذرم.  خوان  هفت  از  اسفندیار  مانند  »می خواهم  است:  عالقه ام  مورد  پهلوان  اسفندیار  که 
و  بگذرم  تو  خوان های  از  قصه ها  و  سکس  اروتیسم،  با  تا  داد  خواهم  خرج  به  را  هنرم  همه  شب،  هفت 
هم  »این  می دهد:  فشار  لطافت  با  و  می گیرد  دندانهایش  بین  در  را  رانم  بگیرم.«  جای  قلبت  قلعه  در 

امضای سوم برای قرارداد عبور از هفت خوان من!«
پلنگ  بچه  آوردن  لحظه  همان  از  می کنم.  شروع  آیریلمیش  مشهور  رمان  از  را  قرمزی  پلنگ  داستان 
در  می کردم.«  نوازشش  و  بودم  آنجا  هم  من  »کاشکی  می زند:  داد  بچه ها  ادای  آوردن  در  با  ایل  به 
پایان داستان احساساتم تحریک می شود، راستی پلنگ قرمزی اکنون کجاست؟ آیا هنوز زنده است؟ 

صدایم می لرزد، الکه در خواب عمیقی فرو رفته است. مانند زیبای خفته!
صبح با بوسه ای بیدارش می کنم. شمع های نیم سوز را در کوله پشتی می گذارم و تخت دراکوال را مرتب 
جمعیت  وارد  آرامش  با  و  آمده  پایین  آخر  طبقه  از  آهسته  شده اند،  قصر  وارد  تازه  توریست ها  می کنیم. 
کافه  در  مفصلی  صبحانه  است.  رویم  پیش  در  سختی  تمرین  امروز  می آییم.  بیرون  قصر  از  و  می شویم 
همیشگی می خورم، این بار همراه با الکه. سپس الکه را با موتور تا هتل می رسانم و با بوسه ای طوالنی 
برای عصر قرار می گذاریم.  تمام روز را به الکه فکر می کنم. در مرکز شهر بیشتر مغازه های لباس زنانه را 
برای تهیه یک پیراهن قرمز رنگ زیر و رو می کنم. گویا رنگ قرمز محو شده است و یا گاهی هم که پیدا 
کار  و  سر  یعنی  بوکس  مربی گری  ندارم.  اندازه اش  حدس  برای  مشکلی  نیست.  الکه  اندازه  می شود، 
داشتن با بدن انسانها، می توانم به راحتی قد، وزن و اندازه های هر کسی را حدس بزنم. معموال مردها 
هشتاد  و  صد  اندازه اش  می گویم  فروشندها  به  می گویند!  دروغ  قدشان  مورد  در  سانت  ده  تا  پنج  بین 
سینه های  روی  می کنم،  پیدا  را  نظرم  مورد  پیراهن  شعف  با  است.  کیلو  پنج  و  هفتاد  وزنش  و  سانت 
پیراهن نقش و نگار زیبایی نگاشته شده است. الکه را با این پیراهن تصور می کنم. روی رینگ مواظبم 
که زخمی نشوم، چون قادر به توضیح به او نخواهم بود. می خواهم راز مسابقه را مخفی نگه دارم. پس 
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از مسابقه بریده روزنامه ورزشی رومانی را برایش اسکن کرده و ایمیل خواهم کرد.
شیرینی  بسته  یک  و  قرمز  الله  گل  دسته  یک  با  همراه  شده،  بسته بندی  کادوی  با  می شوم،  هتل  وارد 
خبر  او  به  االن  است  حمام  در  الکه  می گوید  فسون  می کشند!  هورا  هم  باز  جدید  دوستان  دانمارکی. 
منتظرت  حمام  در  »الکه  می گوید:  دلچسب  و  شیرین  اداهای  با  و  برمی گردد  بعد  لحظه ای  می دهم. 
لبانش  و  می زنم  پس  را  حمام  توری  آهسته  تو!  بیا  می گوید  الکه  می کوبم،  حمام  در  به  آهسته  است!« 
دوش  هم  با  بیا  شو  »لخت  می گوید:  و  می کند  خیسم  و  می گیرد  سرم  روی  را  آب  دوش  می بوسم،  را 
آب  می بوسیم.  را  یکدیگر  خیس  لبهای  می گیریم،  آغوش  در  ولرم  آب  دوش  زیر  را  یکدیگر  بگیریم.« 
یکدیگر  بدن  همه  می کند.  خواستنی تر  را  الکه  بدن  خود،  شفافیت  با  و  می کند  عبور  بدنمان  میان  از 
بوده  ازدواج  به  مایل  و  می کرده  زندگی  مادرش  با  که  »مردی  می گویم:  او  به  جوک  یک  می شوییم.  را 
خودم  من  جان  پسر  می گفته  مادرش  کند،  جلب  را  مادرش  توافق  تا  است  می آورده  بهانه ای  هر  است 
انجام می دهم، تا در نهایت یک روز پسر به مادرش با اشاره به چاله پشتش می گوید مادر جان در حمام 
موافقت  و  نکرده  مقاومت  دیگر  مادرش  و  کنم!  ازدواج  باید  و  بشویم  تنهایی  به  را  تکه  این  نمی توانم 
را  تکه  این  کنیم  ازدواج  هم  با  می خواهی  »اگر  می گویم:  و  می دهم  نشان  را  پشتم  دست  با  می کند.« 
بشوی!« به سالن که بر می گردیم، الکه بالفاصله کادویش را باز کرده و پیراهن را می پوشد و می گوید: 
باز  می گوید  و  می گذارد  جلویم  را  کوچکی  بسته  و  باشی  گذاشته  وقت  آن  کردن  پیدا  برای  باید  »خیلی 
تو  به  رختخواب  در  خودم  می کند  اضافه  و  عشق«  »روزهای  نام  به  آلمانی  زبان  به  است  کتابی  کن!« 

زبان آلمانی یاد می دهم تا به زبان مادریم احساست را نسبت به من بیان کنی!«
شب دو نفره در رستوران هستیم. از دوستانم در کلن حرف می زنم و اینکه هر سال به دیدن آنها می روم، 
داستان های  می پرسد  و  می گذارد  پایم  روی  میز  زیر  از  را  پایش  بودم؟  ندیده  را  تو  چرا  می کنم  فکر  ولی 
امشب را آماده کرده ای؟ می گویم دیشب قبل از پایان داستان بخواب رفتی و تکه آخر را برایش تکرار 
می کنم. از هر دری با هم حرف می زنیم، با فرهنگ است، هر دو سعی می کنیم سوال زیاد خصوصی از 
نزدیک  خواهان  دو  هر  است  روشن  ولی  باشیم،  آزاد  خودمان  درباره  زدن  حرف  برای  و  نکنیم  یکدیگر 
شدن به هم هستیم. می گوید: »تمام روز به تو فکر می کردم. بدنم را لمس می کردم و رد پای دست های 
تو را روی بدنم جستجو می کردم، مدتی بود که با بخشی از بدنم بیگانه شده بودم، دستها و نوازشهای 

تو هشیارم کرد. با خودم  بیشتر آشتی کردم.«
بیرون رستوران او را در آغوش می گیرم لبهایش را میان لبهایم می گیرم. رهگذرها نگاهمان می کنند، 
در نگاهشان تحسین به هیکل های ورزیده ما موج می زند. مرکز شهر را شانه به شانه و دست در کمر دور 
می زنیم. حرف های ما پایان ناپذیر است. می گوید: »حرف زدنت را دوست دارم. جدی ترین جمالتت 

هم رگه ای از طنز دارد. آمیزه ای از فلز و لبخند.« 
تلفن  بعد  و  کن  مکث  لحظه  یک  گوید  می  الکه  راه  درنیمه  دراکوال،  قصر  از  رفتن  باال  هنگام  دوم  شب 
تخت  کنار  شدیم!«  »جاودانه  می کند:  نجوا  گوشم  در  و  می گیرد  عکس  تا  چند  و  آورده  در  را  دستی اش 
دراکوال هستیم، روی تخت دراکوال سی و چهار شیوه عشقبازی را با هم انجام خواهیم داد! شمع ها را از 
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کوله پشتی در می آورم و روشن می کنم و در گوشه های تخت قرار می دهم. دکمه های پیراهن قرمزش 
را با آهستگی باز می کنم، زودتر از من تی شرتم را در آورده است. پوستمان با هم آشناتر شده و یکدیگر 
شاهزاده  دراکوال،  روح  حتما  می دهیم،  انجام  حرارت  با  را  عشقبازی  حالت  دهها  می کند.  جستجو  را 
مرگ از این همه شادابی، لطافت و زندگی بر آشفته است. هر دو می خواهیم عشقبازی طوالنی باشد 
و در آغوش هم حرف بزنیم. با نجوا می گویم با این همه انرژی دو طرفه حتما زبان آلمانی ام در چند ماه 
تکمیل خواهد شد! به اوج نزدیک می شویم، روی الکه هستم و تختخواب به ناله شدید در آمده است، 
با  را  انتها  به  رسیدن  از  بعد  عشقبازی  از  پشیمانی  شاید  و  شدن  تهی  لحظات  می شکند.  زیرمان  چیزی 
نوازش و بوسه بر لبها و بدنش پر می کنم، نباید این احساس را داشته باشد که در دنیای بعد از عشقبازی، 

در برابر خود تنهاست. باید برگشت به آرامش، ادامه عشقبازی باشد.
داستان رستم و سهراب را شروع می کنم، در آغاز به او  هشدار می دهم که »یکی داستان است پر آب 
شوند،  بلند  می گذارم  را  »موهایم  می گوید:  و  می آید  خوشش  تهمینه  و  رستم  آشنایی  شیوه  از  چشم.« 
در کلن طبقه سوم یک آپارتمان در بخش قدیمی شهر اقامت دارم. هنگامی که زنگ زدی، موهایم را 
از طبقه سوم برایت پایین می اندازم تا بگیری و باال بیایی!« موقعی که سهراب کشته می شود، محکم 
در آغوشم می گیرد و می گوید: »زیبا و غم انگیز است!« و می پرسد: »چرا سهراب اشتباه کرد و بار اول 
 / زمان  از  دوم،  دلیری  از  »یکی  می کنم:  بیان  شعر  با  را  فردوسی  منطق  او  برای  نکشت؟«  را  رستم 
سوم از جوانمردیش بی گمان«. توضیح می دهم سهراب نوجوانی بود که گمان نمی کرد که زندگی این 
گونه ناعادالنه است و از طرف دیگر به قدرت خود اعتماد داشت. هنگامی که برای او شرح می دهم که 
فردوسی  عمیق  روانشناسی  از  نشد،  پسرش  شناختن  به  قادر  کینه  و  آز  و  حرص  دلیل  به  رستم  چگونه 
و  کور  انسانی  روابط  در  و  هستند  آز  و  کینه  گرفتار  انسانها  از  بسیاری  هم  هنوز  می گوید  و  می کند  حیرت 
بوک  فیس  و  تلفن  ایمیل،  طریق  از  نبودی  ما  پیش  و  شدیم  بچه دار  اگر  که  می کند  اضافه  خنده  با  کرند. 

دایما در ارتباط خواهیم بود و چنین تراژدی تکرار نخواهد شد!«
داستان دوم از رمان آیریلمیش را از بخش خود آیریلمیش ادامه می دهم. از همان لحظه اول می گوید: 
می پرسد:  )سریع(  »اشنل!«  می گوید:  آلمانی  به  و  شده  بی تاب  شگفت انگیزی!  داستان  چه  »واو! 
»واقعا آیریلمیش جن بود؟« می گویم پاسخ این سوال را هیچ کس به جز خود وی نمی داند. هنگامی 
که به جلسه ایل در مورد آیریلمیش می رسم و حرکات بدنی و قرارهای اداره جلسه را توضیح می دهم، 
در  که  است  »برآشفتگان«  جنبش  به  متعلق  حرکت  »این  می گوید:  و  انداخته  باال  را  شانه اش  ناباوارنه 
شده،  تحمیل  مردم  به  که  اقتصادی  ریاضت کشی  علیه  اسپانیا  اعتراضی  جنبش  از  اخیر  سال  دو  یکی 
چگونه  است.  یافته  گسترش  کنیم«  اشغال  را  استریت  »وال  عنوان  به  آمریکا  در  اکنون  و  شده  شروع 
لحظه  که  هنگامی  است؟«  داشته  وجود  قرارهایی  و  حرکات  چنین  ایران  ایل  یک  در  پیش،  سال  ده ها 
زیباتر  تصاویر  فرانسه  زبان  به  می کنم  احساس  می گویم،  اتوبوس  کنار  در  را  آیریلمیش  تاختن  و  جدایی 
بیان می شوند. سکوت می کنم و فکر می کنم که بیش از نیمی از عمرم در فرانسه گذشته است، آن هم 
نیمه بلوغ شخصیتم. شاید فرانسوی شده باشم. شاید روزی که بتوانم به ایران برگردم به زمانی برای 
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خو گرفتن دوباره با همه تغییرات نیاز داشته باشم. چقدر طول خواهد کشید؟ همیشه به آن سوی مرزها 
گوش می داده ام، ولی تا چه حد موثر بوده است؟ می پرسد: »به چه فکر می کردی؟« همه افکاری را 
که از سرم عبور کرده، برایش بازگو می کنم. در آغوشم می گیرد و می گوید: »سینه من گوشه ای از وطن 
تو خواهد بود. میهن جهانشمول تو.« و با چشمانی سنگین و صدای خواب آلود می پرسد پسربچه بعدا 

آیریلمیش را مالقات می کند؟« و خوابیده است.
می گوید:  و  می گذارد  جلویم  کادو  بسته  یک  الکه  ننشسته ام،  هنوز  کرده اند.  دعوتم  شام  برای  دوستان 
روی  نفر  دو  ما  تصویر  با  است  سفیدی  شرت  تی  می کنم،  باز  را  بسته  می آیم«.  االن  بپوش  و  کن  »باز 
سینه تی شرت، در حال باال رفتن از طناب! صورت الکه از نیم رخ روی نیم رخ صورتم است. دندانهایش 
بر  شرت  تی  مشابه  جفت  با  بعد  لحظه ای  الکه  می خندند.  صورتش  تمام  با  همراه  هستم  آنها  شیفته  که 
روسی  به  نادژدا  می گیرد.  ما  از  دونفره  عکس  تا  چند  محمد  یار  می افتد.  راه  غوغایی  می گردد.  بر  تنش 
به یار محمد می گوید: »دو روز بیشتر نگذشته که این چنین شیفته هم شده اند. معلوم نیست کدامشان 
دیگری را این چنین شیفته کرده است.« به روسی می گویم: »هر دو به سوی هم آمدیم.« الکه با تعجب 
می گوید: »باز تو راز  دیگری را مخفی کرده بودی؟« نادژدا می پرسد: »کجا روسی را یاد گرفته ای؟« 
را  آیریلمیش  رمان  از  بخشی  بشنوند.  را  داستان  مایلند  همه  است.  داستانی  خود  این  می دهم  پاسخ 
فکر  چون  بخواند.  روسی  به  را  لنین  آثار  تا  بگیرد  یاد  روسی  می خواست  جوانی  »دانشجوی  می گویم: 
دانشجوی  باشند!  برده  دست  سرمایه داری  طرفداران  آن،  انگلیسی  ترجمه  در  شاید  است  می کرده 
جوان به علت فعالیت سیاسی دستگیر می شود و داغ روسی یاد گرفتن بر قلبش می ماند. به افتخار این 
دانشجوی جوان در فرانسه دو سال کالس روسی رفتم.« الکه با شیطنت به میان حرف هایم می پرد: 
»مرکل«  شر  ما  افتخار  »به  می گوید:  بلند  خنده ای  با  کارل  می گیرد.«  یاد  آلمانی  من  افتخار  به  »حاال 
را از سر ما بردار.« ناداژدا می گوید: »همراه با پوتین.« یار محمد اضافه می کند: »طالبان و آمریکا را 

هم!«
را  بدنش  جغرافیای  همه  بوده ام.  تماس  در  بدن  این  با  سالها  گویی  است.  شده  خواستنی تر  الکه  بدن 
می شناسم. با تمناهای بدنش آشنا هستم. چند شیوه دیگر عشقبازی را انجام می دهیم. شاید نیمی از 
سی و چهار طرز و سبک را گذرانده ایم. در گوشش نجوا می کنم: »چند تایی هم خودم اختراع کرده ام 
که در عمل معلوم خواهد شد اختراع من است یا قبال وجود داشته است!« عرق ریزان در آغوش هم فرو 
از لحظات سکرآور، آماده شنیدن  می رویم. هوای شبانه در منطقه کوهستانی خنک است و الکه پس 

داستان است.
- امروز یکی از داستانهایی را که می خواستم برایت بگویم مرور می کردم و از خود می پرسیدم آیا همه 
جزییات آن در خاطرم هست؟ و سپس در گوگل، داستان را جستجو کردم و فقط یک نوشته درباره آن 
یافتم و با کمال حیرت دیدم که داستان تحریف شده است. نویسنده با وارد کردن مفاهیم و جمله هایی 

سعی کرده به آن رنگ و بوی مذهبی بدهد. تالشی افتضاح و ناموفق!
گذاشتن  با  و  است.«  شده  شروع  شاهسون  ایل  به  فرهنگی ام  خدمات  که  »می بینی  می گوید:  الکه 
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انگشت اشاره اش روی لبهایم می گوید: »باید جنسی و پایاپای جبران کنی!« 
داستان را شروع می کنم: »در زمانهای قدیم جوانی به نام رسول، پس از دست دادن دارایی پدری، از 
شهر و دیار خود آواره می شود. و در بیابانی خواب او را می رباید. در خواب کسی بر او ظاهر می شود و 
کمانی،  ابروهای  با  زیبارویی  می شود،  خیره  می  جام  در  رسول  که  هنگامی  می دهد.  وی  به  می  جامی 
چشمانی زیبا و قدی چون سرو می بیند.« لحظه ای مکث می کنم، با انگشت ابروهای الکه را می کشم 
و می گویم: »به زیبایی ابروهایت و هم قد تو!« و سپس ادامه می دهم: »دختر از ورای جام به او نگاه 
می کند و هر دو در یک لحظه عاشق هم می شوند. مردی که بر او ظاهر شده می گوید: »نام تو را عاشیق 
در  کرد.«  خواهید  پیدا  تفلیس  شهر  در  را  یکدیگر  شما  صنم،  شاه  را  پریچهر  این  نام  و  می گذارم  غریب 
را  چشمانش  رسول  می نشیند.  او  سینه  به  که  می کند  پرتاب  رسول  طرف  به  گلی  صنم  شاه  لحظه  این 
باز می کند. در رویا بوده است. رسول به شهر تفلیس می رود و در قهوه خانه عاشیقان با خواجه صنعان 
عاشیق  هم  صنم  شاه  نیست!  صنم  شاه  جز  کسی  دختر  می بیند.  را  دخترش  او  خانه  در  می شود.  آشنا 
غریب را می شناسد. خواجه صنعان پدر شاه صنم در قهوه خانه مسابقه آواز و ساز را بین عاشیقان ترتیب 
می افتند.  حیرت  به  عاشیقان  همه  می خواند.  آواز  و  می گیرد  دست  به  را  ساز  غریب  عاشیق  می دهد. 
هیچ عاشیقی جرات شرکت در مسابقه را نمی یابد. عاشیق غریب پس از هنرنمایی درخشان، از خواجه 
که  می کند  موافق  دخترش  ازدواج  با  شرطی  به  او  اما  می کند.  را  صنم  شاه  با  ازدواج  تقاضای  صنعان 
عاشیق غریب مال و منال داشته باشد و به او هفت سال وقت می دهد تا با ثروت بر گردد. عاشیق غریب 
برای کار به شهرهای دورافتاده می رود و با کارهای شاق مال و منالی گرد می آورد. از طرفی دیگر هفت 
سال به پایان رسیده که خواستگاری پولدار به نام شاه ولد رضایت خواجه صنعان را برای ازدواج با شاه 
هنگام  به  او  شده.  کور  گریه  از  غریب  عاشیق  مادر  چشم  انتظار،  طوالنی  زمان  در  می کند.  جلب  صنم 
دست  من  به  فقط  ساز  »این  بود:  گفته  مادرش  به  و  بود  کرده  آویزان  سقف  از  را  سازش  وطن،  ترک 
صدایی  با  ساز  بار  هر  بزنند.  دست  وی  ساز  به  بودند  خواسته  کسانی  بارها  غریب،  غیاب  در  می دهد.« 
و  می گذارد  لبم  روی  را  دستش  الکه  لحظه  این  در  بود.  نداده  دست  کسی  به  و  رفته  باال  وار،  جرینگ 
را  بدنش  و  می کشد  سینه ام  روی  بیشتر  را  سرش  می خواهم!«  طوری  این  ساز  یک  »من  می گوید: 
حلقه می کند و ادامه می دهم: »روزی کسی وارد خانه مادر عاشیق غریب می شود و لحظاتی بعد، مادر 
صدای ساز را می شنود که به پایین می آید. باید عاشیق غریب باشد. چشمانش روشنایی خود را می یابند 
و پسرش را در آغوش می گیرد و به او می گوید که امروز روز عروسی شاه صنم با شاه ولد است. عاشیق 
غریب با ساز به عنوان مهمانی ناشناخته وارد عروسی می شود و در فرصتی شروع به نواختن و خواندن 
می کند. شاه صنم او را می شناسد و از هوش می رود. هنگامی که شاه ولد از ماجرای عشق آنها باخبر 
می شود، عروسی را ترک می کند. مدتی بعد شاه صنم و عاشیق غریب با هم ازدواج می کنند.« الکه با 
خوشحالی می گوید: »چه فکر خوبی! من می روم ایران و عاشیق می شوم و تا هفت سال، هفت روز و 
می پرسد:  الکه  می کنم.«  آویزان  کلن  شهر  در  سقف  از  هم  را  گیتارم  می مانم،  تو  منتظر  ساعت،  هفت 
می گویم:  می بینند؟«  را  همدیگر  بعدا  آیریلمیش  و  بچه  پسر  آیا  نیست.  یادم  را  دیشب  داستان  »پایان 
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می گویم  را  داستان  تمام  و  می کنم  شروع  انفرادی  سلول  از  می کنم.  نقل  را  داستان  ادامه  و  »آری!« 
را  لنین  جمله  یک  ترجمه  کاغذ  تکه  جوان  دانشجوی  که  می رسم  آنجا  به  که  هنگامی  جزییات.  تمام  با 
نگاه  با  و  می آورد  باال  سینه ام  روی  از  را  سرش  الکه  می کند،  پرتاب  زندان  محوطه  چمن های  درون  به 
هیچ  انقالبی،  تئوری  »بدون  می دهم:  پاسخ  بود؟«  چه  لنین  »جمله  می پرسد:  چشمانم  به  مستقیم 
»مرا  می دهم:  جواب  می بیند؟«  بعدا  را  قرمزی  »پلنگ  می پرسد:  داشت!«  نخواهد  وجود  انقالبی 

باید تا فردا شب زنده نگه داری!« 
کافه ای  به  برگشت  با  را  روز  که  می کند  پیشنهاد  است.  استراحتم  روز  می گردد.  بر  آلمان  به  فردا  الکه 
دیدنمان  از  کافه  صاحب  می کنم.  پارک  کافه  جلوی  موتور  با  کنیم.  شروع  دیدیم  را  یکدیگر  اول  روز  که 
خوشحال و با یک چشمک به من از ما استقبال می کند و به میزی اشاره می کند که بار اول آنجا نشسته 
بودیم. الکه غرق در تفکر است و راحت حدس می زند که من هم وضعی مشابه او دارم. در شش شب 
گذشته برایش داستانهای فراوانی نقل کردم. در پایان و یا در میان ماجراهای داستان، الکه با طنز و یا 
تاسف در مورد آنها با اظهار عقیده ای انتقاد کرده بود. از داستان »عرب زنگی« خوشش می آید که زنی 
حمله  با  و  بگیرد  انتقام  مردها  از  و  شود  جنگاور  و  یاغی  گرفته  تصمیم  که  مردان  از  منفی  تجربه  با  است 
شاه  که  روزی  تا  می سازد،  هرم  آنها  جمجمه  از  و  می کشد  و  می کند  دعوت  نبرد  به  را  مردها  کاروانها  به 
این  بدون  و  می افتد  زنگی  عرب  نفوذ  منطقه  به  گذرش  شاهسون،  ایل  رهبر  »اصطالح«  به  اسماعیل 
تصور که با زنی زیبا روبرست، با او  نبرد می کند. عرب زنگی با فرا رسیدن شب، او را به خانه اش دعوت 
زنگی  عرب  جز  کسی  است  خانه  آن  در  که  زیبایی  دختر  که  می بیند  هنگام  شب  اسماعیل  شاه  می کند. 
نیست. الکه پرسیده بود داستان به چه تاریخی مربوط می شود و با شنیدن آغاز قرن شانزدهم با تعجب 
بار  اولین  را  اصطالح  این  چون  است.  زنگی  عرب  کلمه،  واقعی  معنای  به  فمینیسم  پایه گذار  بود  گفته 
الکساندر دومای پسر در مورد زنانی به کار برد که ادای مردها را در می آوردند. هنگامی که داستان اصلی 
و  است  مسلمان  کرم  چون  می شود،  آنها  ازدواج  مانع  بارها  اصلی  پدر  که   بودم  گفته  او  برای  را  کرم  و 
داستان عشق آنها با مرگ دردناک هر دو پایان می یابد، گفته بود دین افیون توده هاست. از مرگ فرهاد 
را  قدرت  و  ثروت  اشراف  که  نمی دانست  پرولتر  فرهاد  بود  گفته  شوخی  با  و  شده  متاسف  بسیار  کوه کن 
رستم  به  عشق  ابراز  در  تهمینه  که  بود  جالب  بسیار  او  برای  دارند.  دوست  احساس  و  عاطفه  از  بیشتر 
پیشگام می شود، سودابه هم شیفتگی خود را به سیاوش ابراز می دارد و شیرین ابتکار عمل در عشق با 
فرهاد را دارد و گردآفرید جنگجویی جسور است. و گفته بود این زنان می توانند الهام بخش مبارزه برای 

همسانی زنان با مردان باشند.
کرده ام.  تعریف  برایش  بوکس،  مسابقه  برای  رومانی  به  ورود  بخش  بدون  کامل،  را  آیریلمیش  رمان 
الکه دو دستش را زیر چانه اش می گذارد و فقط برای نوشیدن قهوه دستش را بر می دارد. به چشمانم 
خیره می شود. در پشت چشمهای آبی اش عمق نگاهش را احساس می کنم. انگشتان دستهایش را در 
می گوید:  و  می گزد  دندان  با  آهستگی  به  را  لبهایش  می فشارد.  را  دستهایش  کف  بعد  و  می کند  فرو  هم 
چون  است،  آزاردهنده  زنده  »قهرمان  می گویم:  هستی!«  تو  خود  آیریلمیش  رمان  نام  بی  »قهرمان 
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می تواند حرف بزند.« با شوق ادامه می دهد و می گوید: »تو در این شش روز یک رابطه کامل انسانی و 
عالی با من برقرار کردی. با اروتیسم، نگاه، حرکات دست، صدا، شیوه راه رفتن، حرکات بدن، انرژی 
بدون  انسانی،  جنسی  رابطه  در  و  است  پایان ناپذیر  تو  در  نوآوری  آن ها.  همه  بین  هماهنگی  ایجاد  و 
جستجوی تسلط، اما نه با بی تفاوتی و بعد از عشقبازی خودخواهانه عمل نمی کنی. همراهیت در تمام 
آماده  مرا  که  می کردی  شروع  زمانی  هم  را  داستانها  و  شدن،  تهی  از  بعد  حتی  است،  بی نظیر  لحظات 
شروع تجربه دیگری می دیدی و با تغییر لحن مرا به سوی فرهنگ جهانشمول انسانی فرا می خواندی 
یا  و  جهان وطن  اینکه  بدون  است،  من  واقعی  میهن  زمین  کره  که  می دادی  من  به  را  احساس  این  و 
اروپامرکز باشم. ما ریشه هایمان به هم وصل می شد، نه آوارگی هایمان، فرهنگ و دانش جهانشمول 
هم  به  رابطه  من  شعور  و  بدن  با  است،  همراه  دل پذیری  احساس  با  داستانهایت  در  تجربه  انتقال  و 
اینها را به یکسان در من دوست داری و جدا از هم نیستند.  تنیده و یگانه ایجاد می کردی، گویی همه 
کاغذ  صفحه ای  می کند.  بازی  قهوه اش  با  الکه  گرفتی.«  نشانه  مرا  انسانی  عالی  احساسات  واقع،  در 
از کوله پشتی ام در می آورم و روی آن به فارسی می نویسم: »الکه دوستت دارم، الکه دوستت دارم، 
الکه دوستت دارم...« بعد به آذری می نویسم: »الکه سنی سویرم، الکه سنی سویرم.« پس از آن به 
آلمانی: »ایش لیبه دیش الکه، ایش لیبه دیش.« و بعد به فرانسه، انگلیسی، عربی و روسی و جلوی 
و  لیلی  داستان  از  گوشه ای  کرده ای؟«  تکرار  بار  چندین  »چرا  می پرسد:  خنده  با  الکه  می گذارم.  الکه 
مجنون را برای او می گویم که مجنون در کالس درس به جای مشق، اسم لیلی را تکراری می نوشته 
عشق  معنایش  که  دارد  وجود  آن  معادل  هم  آلمانی  زبان  در  می گوید  می کنم.  ترجمه  را  مجنون  است. 
»حتما  می پرسد:  است!  نبات  می کند.  باز  می گذارم.  او  جلوی  بسته  یک  آن  از  پس  است.  دیوانه وار 
معنایی دارد؟« پاسخ می دهم: »رسم ایل شاهسون برای به دست آوردن دل دخترهاست!« با صدای 
جایی  تا  را  دستش  می گیرد.  عکس  الکه  رفتن  باال  هنگام  به  هم  بار  این  است.  آخر  شب  می خندد.  بلند 
جلو می آورد که عکس تی شرتها روی سینه مان بیفتد و سپس با خنده می گوید: »اما تو قوی تر از فرهاد 
فرهاد  بود،  زخمی  و  بود  افتاده  صخره  از  اسب  با  شیرین  که  زمانی  گفتی  داستان  آن  در  زیرا  نیستی، 
یک  »فرهاد  می دهم:  پاسخ  زنان  نفس  نفس  بود!«  برده  قصر  تا  و  گذاشته  دوشش  روی  را  اسب  و  او 
شخصیت داستانی است، اما من واقعی هستم!« هر سی و چهار شیوه عشقبازی را امتحان کرده ایم . 
آغوش  در  را  همدیگر  گونه ای  به  است.«  خودت  ابتکارات  نوبت  »امشب  می کند:  زمزمه  گوشم  در 
هم  کوتاه  مدتی  برای  الکه  از  جدایی  باشد.  ما  کردن  جدا  خواهان  نیرویی  می ترسیم  گویا  که  می گیریم 
برایم غیر قابل تصور است. باز هم با زمزمه می گوید راه حل وجود دارد: »یا من به پاریس می آیم یا تو به 
کلن. اگر تو بیایی با هم زندگی می کنیم و به شرط آن که فعالیتت در رختخواب زیاد باشد، قول می دهم 
در مدت کوتاهی زبان آلمانی را یادت بدهم!« روی الکه هستم با متد کشف شده خودم. صدای جیر جیر 
ریختن  شبیه  صدایی  با  تخت  می رسیم.  اوج  به  هم  با  دو  هر  می رسد.  گوش  به  شدت  به  دراکوال  تخت 
یک بنای کهنه در هم می شکند! در آغوش هم در تخت مچاله شده فرو می رویم. دیگر کاری در این دژ 
انرژی  وسیله  به  تختخوابش  روی  دراکوال  مرگ  روح  بداند  که  می شود  خوشحال  موهیتو  حتما  ندارم. 
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پایین  طناب  با  قصر  از  آهسته  شبانه  است!  پوسیده  مرگ،  شاهزاده  دراکوال،  شد.  تسخیر  شیفتگی  و 
است.  مانده  نیمه کاره  عشقبازی  بخوابیم.  الکه  نفره  یک  تخت  روی  باید  می رویم.  هتل  به  و  می آییم 
این بار الکه روی من می آید و می گوید: »این بار نوبت من است که به سالمتی خودمان و آفروز تخت را 
بشکنم.« دستهایم را محکم روی باسن پر عضله خوش تراشش حلقه می کنم و با حرکت الکه محکم 
به طرف خودم می کشم. باید در شکستن تخت با او همکاری کنم. زوزه تخت بلند می شود و با صدای 
نفسهایمان در می آمیزد و به آهستگی زیرمان در هم می شکند! مجبور می شویم روی زمین بخوابیم. 
الکه طاق باز روی مالفه دراز می کشد و سرم را روی سینه اش می گذارد و می گوید: »من پس از شنیدن 
نگرانم  آیریلمیش  اما  کنم،  خودم  شیفته  را  تو  می خواهم  و  شده ام  زندگی ات  شیفته  تو  داستانهای 
»آیریلمیش  می گوید:  »چرا؟«  می پرسم:  و  می کنم  گارسونی اش  آال  موهای  الی  را  دستم  می کند.« 
خلق  همزاد  خود  برای  او  از  تو  است.  تخیلی  شخصیت  یک  از  بیش  وی  نقش  اما  توست،  تخیل  زاده 
صدای  با  نیست!«  افسانه  آیریلمیش  کنی!  انتخاب  را  تنهایی  دانستی  ضروری  هرگاه  تا  کرده ای، 
بودند،  کرده  زندگی  وی  با  مدت ها  که  کسانی  از  »شماری  که:  می دهم  ادامه  و  می گویم  اعتراض آمیز 
هنوز زنده هستند. در جلسه عمومی برای تصمیم گیری در مورد وی، افراد زیادی از طایفه های ساتلو، 
کوسه لر، کریملو، یارجانلو، قوتولو، سیخاولو و طایفه های دیگر ایل شاهسون شرکت داشتند. تازه در 
خلق رمان آیریلمیش من تنها نیستم.« با نوک پایم کوله پشتی ام را به جلو می کشم روی شکمم گذاشته 
برایش  پیام  یک  با  را  الکه  با  دوستی  تقاضای  و  رفته  همکارم  صفحه  روی  می آورم.  بیرون  را  تاپم  لپ 
دوستی  پذیرش  با  الکه  بعد  لحظه ای  می فرستد.  برایم  پوک  یک  و  است  الین  آن  همکارم  می فرستم. 
به عکس همکارم خیره می شود. دست چپم را از شانه اش عبور داده و روی سینه اش می فشارم. پای 
راستم الی پاهایش است و مرتب وی را با رانم به باال می کشم. لبانش را الی لبهایم می چرخانم. باز به 
فکر این هستم که چند جفت دست و لب کم دارم. سپس سینه اش را گاز می گیرم و می مکم و می گویم: 

»مرا شیفته خود کن، این هم اولین امضا!«
با موتور دنبال ماشین می رانم. گاهی در پهلوی ماشین قرار می گیرم. سر چراغ قرمزها دست  از پشت 
الکه را از پنجره ماشین در دست می گیرم. جاده باریک به طرف شمال دور را فرسنگ ها و فرسنگ ها در 
کنار ماشین می رانم. آخرین تقاطع قبل از ورود به اتوبان است. به الکه می گویم آب می خواهم. سرش 
را از پنجره ماشین بیرون می آورد، بطری کوچک آب معدنی را به دستم می دهد و می گوید: »موهایم 
افشان نیست که امواج آن با باد به لرزه در آیند.« دور می زنم و به طرف شهر »براشف« حرکت می کنم. 

جاده خالی از الکه است.



نبرد 
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      سه هفته بعد، تست مچ را در برابر بوکسوری به نام لنوکس با حضور سه مربی هیئت منصفه برگزار 
به  نزدیک  خیلی  نباید  آزمایشی  مسابقه  ندارد.  وجود  ما   کدام  هیچ  طرف  از  اوت  ناک  هدف  می کنیم. 
چنین  و  دارد.  وجود  اصلی  مسابقه  از  قبل  بوکسور  دیدن  آسیب  امکان  زیرا  شود،  برگزار  مسابقه  زمان 
ریسکی قابل پذیرش نیست. کوشش می کنم تمام قدرت و تجربه و آموخته هایم را به عنوان مربی و نه 
فقط یک بوکسور در تست مچ به کار گیرم. می دانم که در روز مسابقه حریف بر من برتری نفس و تحمل 
ضربه خواهد داشت. در این آزمایش سعی می کنم در مصرف انرژی قناعت کنم، چیزی شبیه به صرفه 
می شوم.  برنده  امتیازی  زیاد  فاصله  با  اکولوژیک!  بوکس  روزمره،  زندگی  در  انرژی  مصرف  در  جویی 

ماهیتو از پیشرفتم راضی است. 
استادیوم مسابقه در مرکز شهر قرار دارد. انتظار به پایان می رسد. امروز روز مبارزه است، در رخت کن 
و  است  باز  دهانش  همیشه  مانند  می کنند،  باندپیچی  را  مشت هایم  دستیارش  و  ماهیتو  نشسته ام، 
هستم  آرام  داریم.  اقامت  بخارست  هتل های  از  یکی  در  هم  با  مسابقه،  به  مانده  شب  دو  می خندد. 
را  سرش  موهیتو  ام.  آماده  اواندر  مقابل  در  نهایی  نبرد  برای  که  می دانم  چون  ندارم،  چندانی  هیجان 
می اندازم.  او  به  نگاهی  نیم  تعجب  با  دارم!«  سورپریز  یک  »برایت  می گوید:  و  می آورد  گوشم  نزدیک 
از  مملو  سالن  موهیتو؟  طرف  از  هم  آن  باشم  داشته  انتظار  باید  را  سورپریزی  چه  مسابقه  روز  در 
تماشاچیانی است که بیشتر آنها از طرفداران اواندر اند و برای تشویقش آمده اند. اما من نگران حمایت 
آموزش  آنها  به  و  کرده ام  همراهی  مشابه  موقعیتی  در  را  شاگردانم  بارها  نیستم.  رقیبم  از  تماشاچیان 
داده ام تا بی اعتنا به تماشاگران باشند و تصور کنند که آنها وجود خارجی ندارند. ماهیتو می گوید به طور 
نگاهش  شگفتی  با  هم  باز  دارد.  حضور  سالن  در  تشویقت  برای  ایرانی  یک  کم  دست  که  می دانم  حتم 
می کنم. او به دستیارش که کنار در ایستاده اشاره ای می کند. جایی که من نشسته ام فاصله زیادی با در 
ورودی ندارد. مرد بلند قامت و بسیار شیک پوشی را می بینم که   وارد رخت کن می شود، با کت و شلوار 
که  آویخته  گردن  به  پیراهنش  رنگ  با  کامل  هماهنگی  با  باریک،  کراواتی  خوش دوخت،  و  خوش رنگ 
برایم  او  مشکی  و  درشت  چشمان  می گذارد.  شانه ام  روی  را  دستش  دارد.  او  بی نظیر  سلیقه  از  نشان 
کودکیم  دوران  دوست  می شناسمش،  می کند.  برمال  را  وی  هویت  سرعت  به  که  چشمانی  آشناست، 
است!  آیریلمیش  او  است.  داده  او  به  خاصی  جذابیت  و  است  بلند  کمی  و  براق  و  صاف  هنوز  موهایش 
این  بودیم  کودک  دو  هر  که  پیش  دفعه  مثل  می پرم،  فنر  مانند  جایم  از  نمی گنجم،  پوستم  در  شادی  از 
در  هم  آن  دوباره  دیدار  شوق  می کنیم.  بغل  را  یکدیگر  و  می ایستیم  هم  کنار  در  قواره  و  قد  هم  هم،  بار 
این روز نبرد، چنان مرا به وجد آورده که دلم از خوشحالی غنج می زند. دیدار او آنقدر غیرمنتظره است 
رسیده  مروز  می گوید  آرام  صدایی  با  بزنم.  حرف  و  باشم  او  با  ساعت ها  و  کنم  رها  را  مسابقه  حاضرم  که 
و قبال با ماهیتو تماس داشته و صحبت کرده و از او خواسته تا روز مسابقه این راز را پیش خودش نگه 
دیدار  ام.  هیجان زده  اکنون  اما  نمانده،  مسابقه  به  بیشتر  دیگر  دقیقه  ده  نگوید.  چیزی  من  به  و  دارد 
آیریلمیش برایم مافوق تصور است. حتی لحظاتی مسابقه را هم فراموش می کنم. باندپیچی دستم تمام 
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می شود. او شنل قرمزم را روی دوشم می اندازد. در میان بهت و شادمانی همراه او از رخت کن خارج 
از  دستیارانش  و  ماهیتو  و  آیریلمیش  همراه  غرور  با  برپاست.  باورنکردنی  غلغله ای  سالن  در  می شویم. 
میان تماشگران مسابقه رد می شوم. فریادهای بلند آنها را می شنوم، چراغ های سالن با بازی و رقص  
نورهای آبی و قرمز و بنفش آتمسفر سالن را بسیار زیبا و چشم گیر کرده است. همراه با آهنگ بلندی که 
پخش می شود، فریاد و تشویق مردم هم سالن را به لرزه درآورده. جو بی نظیری بر سالن حاکم است، 
محکم و استوار، کنار دوستم آیریلمیش به طرف رینگ می روم. با دلگرمی عجیبی که ناشی از همراهی 
رینگ  پای  را ادامه می دهم.  راه  قدم هایی استوار  با  نمی اندازم.  نیم نگاهی هم  به اطرافم حتی  اوست 
می رسیم. آیریلمیش دستش را روی بازوانم می گذارد و آن را نوازش می دهد و می گوید: »یک سورپریز 
دیگر هم برایت دارم! یک لژ سالن را اجاره کرده ام، من آنجا همراه یکی دیگر از دوستان تو را تشویق 
خواهیم کرد.« و با فشار دوباره روی بازویم، به طرف جایگاه و لژ مخصوصی که کامال مشرف بر رینگ 
است می رود. از میان طناب ها عبور می کنم و خودم را به باالی رینگ می رسانم. اواندر در گوشه دیگر 
اما  قوی ست  بسیار  و  عضالنی  بدنش  می زند،  برق  بدنش  پوست  است.  ایستاده  سبز  شورت  با  رینگ 
قدش از من کوتاهتر است. شنلم را در می آورم. شورتم نیز هماهنگ با رنگ شنلم قرمز است. ماهیتو 
در کنارم قرار گرفته و یکی از دستیارانش ماهیچه های پشتم را ماساژ می دهد، گزارشگر مسابقه وسط 
رینگ ایستاده و با لحن و صدای مخصوص خودش دو بوکسور را معرفی می کند. من و اواندر روبروی 
برایمان  را  مقررات  مسابقه  داور  استوارم.  و  مطمئن  می کنیم.  نگاه  هم  چشمان  به  و  می ایستیم  هم 
می زند.  حرف  بی وقفه  او  با  هم  لحظات  آخرین  در  و  ایستاده  او  کنار  در  هم  اواندر  مربی  می کند.  بازگو 
از تمام شدن تذکرات داور، به گوشه رینگ  ماهیتو و دو دستیارش نیز در دو طرف من ایستاده اند. بعد 
می روم، لثه محافظت دندان ها را موهیتو به دهانم می گذارد. با صدای زنگ سریعا و بالفاصله خودم 
را به وسط رینگ می رسانم و با رقص پا حرکاتم را شروع می کنم. اولین ضربه چپ را به طرف صورتش 
که  نیست  مشخص  او  برای  باشد.  بعدیم  حرکت  پیش بینی  به  قادر  نتواند  که  شکلی  به  می کنم.  پرتاپ 
ضربات چپم تدارک حمله است یا تکنیک کنترل حریف برای جلوگیری از حمله شدید. تخصصم ضربه 
به شکم با ضربات راست است. اولین ضربه راست را با چرخش بدن و با تمام قوا روی شکمش می زنم 
به  قدم  یک  با  و  می کنم  تکمیل  را  حمله ام  صورتش  طرف  به  مستقیم  راست  و  چپ  یک  با  بالفاصله  و 
چپ از محور ضدحمله او خارج می شوم و دوباره در گارد حمله و دفاع قرار می گیرم. اولین حمله اواندر 
را با متد حمله در حمله پاسخ می دهم. حرکت تدارک حمله را شروع می کنم، چیزی که از دید او پنهان 
با  بار دوم به طور غیرمنتظره حمله مستقیم یعنی بدون تدارک را  بار اول حمله نمی کنم ولی  نمی ماند. 
روی  قوا  تمام  با  ضربه  که  است  ناشناخته  او  برای  حرکت  این  آنقدر  می دهم.  انجام  راست  ضربه  یک 
طرفدار  اکثریت  که  است  معلوم  می شنوم.  را  جمعیت  از  بخشی  تشویق  صدای  می آید.  فرود  چانه اش 
اواندر هستند. ضربات مستقیم او را با عقب کشیدن بدن رد می کنم. باید در مصرف انرژی قناعت کنم. 
زنگ پایان روند اول به صدا در می آید. به گوشه رینگ می روم. ماهیتو به سرعت محافظت را از دهانم 
در  می دهد.  تکان  دست  برایم  می گردم.  آیریلمیش  لژ  دنبال  تند  نگاهی  با  چیز  هر  از  قبل  می آورد.  در 
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کنارش پلنگی بسیار بزرگ نشسته! پلنگی که با نعره های خود سبب خنده جمعیت می شود و همه فکر 
آشناست.  من  برای  نعره  این  اما  است.  رفته  عظیم  پلنگ  یک  مصنوعی  پوست  در  کسی  که  می کنند 
پلنگ قرمزی است! پس دوستی که آیریلمیش گفت همراه اوست و با یکدیگر مرا تشویق خواهند کرد 
سطل  در  و  می کنم  قرقره  آب  قلپ  چند  می نشاندم.  نیمکت  روی  زور  به  موهیتو  است!  قرمزی  پلنگ 
با  باید  و  برده ام  فاحشی  امتیاز  با  را  اول  روند  می گوید  هیجان زده  موهیتو  می کنم.  تف  را  آب  دستم  کنار 
و  قرمزی  پلنگ  نعره  هم  باز  می شود.  بلند  دوم  روند  زنگ  صدای  ببرم.  هم  را  دوم  روند  فاصله  همین 

خنده جمعیت به گوشم می رسد.
هنوز اواندر از گوشه رینگ به وسط نیامده که در برابر او قرار می گیرم. نیروی شگفت انگیزی در تمام 
چپ  ضربه  یک  می گویم.  پاسخ  سریع  حمله  ضد  یک  با  را  حمله  اولین  می کنم.  حس  بازوهایم  و  بدن 
مستقیم، یک هوک محکم در نیم فاصله که از میان گارد اواندر عبور کرده به دهانش اصابت می کند. و 
ضربه سوم هوک چپ که بر نیم رخش فرود می آید. دوباره نعره پلنگ قرمزی سالن را به لرزه می اندازد. 
به سرعت از محور ضدحمله خارج می شوم. ابروی راست حریفم شکاف برداشته و خونریزی می کند. 
به  رینگ  پایین  به  و  می فرستد  »خنثی«  گوشه  به  مرا  و  می کند  قطع  را  نبرد  عالمت،  با  رومانیایی  داور 
با یک نگاه به شکاف اجازه ادامه مسابقه را می دهد. در لحظاتی که اواندر را  دکتر اشاره می کند. دکتر 
معاینه می کنند، به تحلیل استراتژی مورد نظرم می پردازم و تصمیم می گیرم تاکتیک هایم را تغییر دهم. 
می دهم.  انجام  تکنیکی  تنوع  با  را  دوبل  حمله  چند  می کنم.  شروع  حریف  به  را  دوبل  حمله  بالفاصله 
زنگ پایان روند دوم هم به صدا در می آید. موهیتو از خوشحالی در پوستش نمی گنجد. بدنم عرق کرده 
و قطرات آب از روی پوستم سرازیر شده. بدنم را خشک می کنند، چند قلپ آب دوباره قرقره می کنم. 
موهیتو می گوید: »به ابروی شکافته شده اش حمله کن تا داور مسابقه را قطع کند.« در آغاز روند سوم 
اواندر مرتبا بعد از یک نبرد تن به تن دست هایش را دورم حلقه می کند. و سرش را در الی بدنم از درون 
می کند.  جدا  را  ما  مرتب  داور  شود.  خسته  تا  می آورم  فشار  رویش  وزنم  تمام  با  باال  از  می کند.  مخفی 
پیراهن داور کوتاه قد و فربه از تالشی که  برای جدا کردن ما می کند، خیس عرق شده. روند سوم هم 
به پایان می رسد. با شروع روند چهارم ضربات زنجیره ای را در حمله به کار می برم. دیگر نگران کمبود 
نفس نیستم. شکاف ابروی حریف عمیق تر شده است. احساس می کنم گیج است و هوشیاری خود را 
از دست داده است. دیگر چیزی را با ضربات خود نمی سازد و در زیر یکی از حمالت ضربات زنجیره ای 
روی کف رینگ می افتد ولی بعد از سه شماره دوباره روی پاهایش می ایستد. خونریزی ابرویش باز هم 
بیشتر شده، این بار بعد از معاینه مجدد از شکاف ابروی او و خونریزی مداوم، برای جلوگیری از وقوع 
از  بلندتر  و  بلندتر  بار  این  قرمزی  پلنگ  نعره  صدای  می کند.  قطع  را  مسابقه  داور  بیشتر،  جراحت   خطر 

دفعات دیگر باز هم سالن را به لرزه در می آورد.
قرمزی  پلنگ  از  من  از  بیش  تلویزیون  دوربین  می کنم.  بغل  رینگ  روی  را  قرمزی  پلنگ  و  آیریلمیش 
او  کلفت  و  مصنوعی  پوست  به  کنند.  مصاحبه  او  با  می خواهند  خبرنگاران  بیشتر  می کند.  فیلمبرداری 
کشیدن  هم  قرمزی  پلنگ  عکس العمل  تنها  و  می کنند  او  از  پی  در  پی  سوال های  و  می کشند.  دست 
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واقعی  پلنگ  یک  که  نمی گنجد  هم  تصورشان  در  آنها  شده.  همه  خنده  موجب  که  است  بلند  نعره های 
موهیتو  آیریلمیش  گرفتن ها،  عکس  و  مصاحبه  شدن  تمام  از  بعد  باشد.  شده  پنهان  لباس  این  پشت  در 
برگشت  بدون  باشیم.  هم  با  بتوانیم امشب  تا ما  بگیریم  فردا شب  پیروزی را  را راضی می کند که جشن 
به رخت کن با شنل قرمز مسابقه هر سه از در پشت به طرف پارکینگ می رویم. ماشین بزرگ و عجیب 
ماشین  سوار  وقتی  دارد.  قرار  ما  قدمی  چند  فاصله  در  است،  فضایی  سفینه ای  مانند  که  آیریلمیش 
جذب  را  نظرم  که  چیزی  اولین  شده ام.  فضاپیما  یک  کابین  وارد  گویی  نمی شود.  باورم  می شویم 
می کند، شیشه بزرگ ماشین است که مانند مانیتور یک کامپیوتر بزرگ روشن می شود و با فشار انگشت 
»مقصد  می پیچد:  ماشین  فضای  در  صدایی  و  می گردد  پدیدار  آن  روی  به  دیجیتالی  تصاویر  آیریلمیش 
کجاست؟« ماشین به شکل اتوماتیک بدون راننده در خیابان های بخارست به حرکت درمی آید. پلنگ 
از دیدارش بهت زده ام. این همه  از لباسش خارج می شود. او را در آغوش می گیرم، هنوز هم  قرمزی 
اتفاقات غیر قابل انتظار در یک شب. و باورم نمی شود که در کنار او هستم. دیداری که سال ها آرزوی 
جدا  و  بالق  قوشا  چشمه  آب های   در  خوردن  غوطه  از  طوالنی  زمانی  بودم.  منتظرش  و  داشتم  را  آن 
شدن ما می گذشت و بارها از خودم پرسیده بودم که آیا می توانم دوباره او را ببینم؟ پلنگ قرمزی هم با 
شعف و شادی از این دیدار با غرش هایش مانند همیشه گوش فلک را کر می کند. صندلی های ماشین 
آیریلمیش  درمی آورم.  را  شنلم  باشی.  لمیده  راحت  و  بزرگ  مبلی  در  گویی  که  شده  ساخته  شکلی  به 
ورزشی ام  ساک  از  را  آبی  بطری  می خواهم  و  ام  تشنه  بگیریم.  جشن  پیروزی  این  برای  باید  می گوید 
بیرون بیاورم که او با فشار دادن یک دکمه در قسمت چپ و پدیدار شدن یک قفسه، جامی را برداشته 
به  چشمم  لحظه،  این  در  می کنم.  تعقیب  را  او  نگاهم  با  می رود.  ماشین  گوشه  در  دیگری  طرف  به  و 
ُمشکی می افتد که بر روی چهارچوبی قرار گرفته است. آنچه شگفت انگیز و چشمگیر است زره فلزی 
و براقی است که مشک را در بر گرفته. آیریلمیش جام آب را از مشک پر کرده و به من می دهد. اکنون 
در  است  شده  حک  آن  روی  بر  هنرمندانه  و  ظریف  بسیار  که  بی نظیر  نگارهای  و  نقش  از  پر  زرین  جامی 
می نوشم.  باورنکردنی  ولعی  با  را  آب  و  می کنم  نزدیک  لبانم  به  را  جام  ام.  تشنه  می گیرد.  جای  دستم 
نگاه  می گیرد.  بر  در  را  وجودم  تمام  فرح بخشی  گرمای  دارم.  عجیبی  حس  می گذرد.  لحظه ای  چند 
پرسشگرم چشمان آیریلمیش را می کاود. با لبخندی رازآلود می گوید: »به یاد داری شبی را که افسانه 
همانی  تقریبا  نشانی  کردی؟  نقل  برایم  اسکندر  فرمان  به  را  آن  جستجوی  و  جاودانگی  و  حیات  آب 
بود که در قصه گفته بودی!« اما این بار هیچ کالغی قادر نخواهد بود که با نوک زدن مشک را سوراخ 

سوراخ کند.




