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از دهکدهشورآب»دهکده   ییک  به شمار  «  بلخ  ز والیت  زیبا و رسسب  های 

دراز  .  رفتیم سالیان  از  دهکده  این  و باعرق،  طرفبدین مردم    ریزی 

این منطقه خشك و ب  جان  ،
را کنز ز و حاصل،  حاصل  ز ساخته رسسب  خب 

قطع.  بودند  این  و   ۀکسابز که  بودند   ارزار خ  خشك  باورشان  ،  رادیده 

روز ،  آمد نم  و گکه  و شوره  این خشیک  جای  را   اری  خارها  های  رتک  شبر 

د  ، ساننان توانای ااما دست.  وسیع گندم و درختان بلند قامت سپیدار بگب 

و رو کردن   پشت و  غرس درختان بید ، این معجزه را کرد و با کشیدن زابرها 

ز و   که محصوالت،  ساختند   زیباب    ۀ « دهکدشورآب از »  ا ه حفر کاریز   زمی 

 .  در تمام والیت نام داشتآن 

« هوای  و  در  شورآبآب  و  بود  و گوارا  مطبوع  جنگل  آن    هاینزدییک « 

به شکار آن    اربابان در ،  ها روزهای جمعه و زمستانکوچیک وجود داشت که  

چوب  و   پرداختند یم خرگوش   خانهآن    از  ز  تسخی  استفاده    ا هبخاطر 

این جنگل دریاچه کوچیک جریان داشت، کهند  کردیم آرام و    و در عقب 

  شفاف و   مثل آب کاریز ها ،  آب آن.  کرد یمر کت  حصدا بطرف جنوب  ب  

در  مردم  و  بود  مایه  آن    رسد  صید  دهکده    گانباشنده .  پرداختند یمبه 

از جمله    که این دریاچه مایه خالدار دارد و گوشت این مایه،،  ند گفتیم

گوشت خوشمزه  بود ترین  در    هاب   فروش  روزهای  که  به  والیت  بازار 

 .  رسید یم

 *** 
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های خرمن «  شورآب»اکبر دهقانان    ؛گذشتیم يك هفته از آغاز درو گندم  

 درختان از   هایبرگوزید و  اما باد نم ،  خره نموده بودند   ل و غج  خویش را 

،    کحیدر   ا، کور شده بودند و هگفنر بادخانه.  خوردند نم جا تکان   جیالبز

 .  رسید نم زورش به توراندن شمالك 

دهکده اطفال  صبح،  روز  باد،  ،  هر  وزیدن  امید  جمع  ها  خرمنرد  گ به 

 :  خواندند صدا یم و يکند شدیم

 !  شماالره تورابز ! جیالبز  کحیدر . ..  ! ره تورابز  شماال . ..  جیالبز   کحیدر - 

ی نبود   کاما از حیدر   خب 
ز با باد یکجا، در بادخانهاو    گویا .  جیالبز ها به  نب 

 .  گران فرو رفته بود خواب 

قراری چشم به راه وزیدن باد  با ب  ،  و بزرگ  خورد «  شورآب»اهایل دهکده  

 .  بودند 

شبنیمه  فرح ،  های  و  مالیم  و  نسیم  وزیدن گرفت  به    هایبرگبخشی 

شده را    ی را جان بخشید و بوی گندم درو و ج  خواب رفته سپیدارهای لب 

ستان کوچیک که در عقب  .  واقع شده بود راند آن  به طرف دهکده و قب 

به خواب عمیق و سنگینز فرو رفته  ،  خویشهای  خرمندر جوار  ،  دهقانان

م  د  بريده و های  که پوزی سپید، گوش   سیاه رنگ  نها سگ پشمالود ت.  بودند 

بطرف   نگرابز  با  و  بود  بیدار  داشت،  در   خرههای  خرمن کوتاه  شده، که 

 های کوچک ریبه گونه تپه ،  هاسایه روشن م
 

  کرد یمنگاه    آمدند یمبه نظر    یک

های بریده  از اثر تکان خوردن ساقه   و با هر صدای ضعیف و خش خشی که
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ز  گوش ،  خاستشده گندم بریم  زبرش را    ما ا م كوچك  د  و   کرد یمهایش را تمب 

 . د رانشو آهسته آهسته یم

روی دو دست گذاشته بود و چشم از خرمن بر   پوز سپیدش را،  سگ سیاه

،.  اشتدنم  یم   زمابز   گفنر عیل  نگهبابز    ۀوظیف،  خوابید که  و  حفاظت 

 . گذاشته بود او   خرمن را به دوش

خویش   وزیدن  شدت  به  باد  درك کرد که  غریزه  روی  از  سپید«  »پوز  و 

با آهسته  افزاید و یم لذا  پاشان کند،   روی اینکار ممکن است خرمن را 
 

گ

و راست کرد، رس بزرگش را تکان    کرياکمرش را ب،  و پاهایش ایستاد   ها دست

صداداری کشید و جهت مراقبت و حفاظت از خرمن     و داد و فاژه طوالبز 

افتاد آن    سوی اطراف م دباق.  راه  به  بطرف دو  آن    های کوتاه  زد و  گشنر 

ی  ز آمب  خرمن دیگر، که بنظرش کوچکبر از خرمن عیل آمدند نگایه تحقب 

 .  رد و پرموی عیل نگاه کرد گباره آمد رس جایش و به چهره  و انداخت و د

جسیم خویش را پوشانیده بود و روشنز ضعیف    شال ضخیم تن  عیل با 

را ازین  او    »پوز سپید« گفنر حیفش آمد، که .  داد یمرخش را نشان  ماه، نیم 

ز  .  خر من را باد دهد  تا  خواب ناز بلند کند  به این خاطر، رس بزرگش را پایی 

ا عبور کرده  جب  را که از آنه حشی   رده پای،  انداخت و به خاطر مرصوفیت

جایش،    بوییدن گرفت، اما ازین کارش زود خسته شد، دوباره آمد رس بود  

 .  و خوابید  و پاهایش را دراز کرد  ها دست

تابستابز «  شورآب»زیبای  و  کوچك    ۀدهکد شب  و  ،  درین  سکوت  در 

ك ب  اما گاه ، آرامش فرح بخشی فرو رفته بود  خواب و  گایه صدای جب  جب 

را اخالل    «پوز سپید»  و آرامشی   زد یم ت را برهم  و سک  حريص این  ۀقورباغ

ی.  کرد یم ز  که »پوز سپید« هیچ از   درین میان صدای آشنا اما دلهره برانگب 

و سگ همسایه شان که عصدای عو  ،  آمد به گوش رسید خوشش نم آن  
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سپید پای چپ    دست و پنجه نرم کرده بود و در هر دوبار، پوز او    دوبار با 

ازاتش کرده بود، اما باز هم در مقابل شدن با این  اورا سخت گزیده و مج

»پوز سپید« که هیجابز شده بود  .  داد مدشمن پب  احتیاط را از دست ن 

اب  و اگر عیل خ .  رسش را آهسته بلند کرد و به صدای حریف گوش فراداد 

پارس کردناو    ،بود م ن جواب  ز  پب  نب  دشمن  این  را    های  ،  داد یم مکار 

  گذارد یم، اما حاال دندان را روی دندان  داد یمباصالبت و قوت بیشبر جواب  

باید  او    زیرا اربابش خوابیده است و برای جلب رضایت،  کند یم تحمل    و 

د و تحمل کند   .  آرام بگب 

اندام   مار الغر   گونۀکه به  ،  را بطرف راه کوچیک   پوز سپید« نگاه خسته اش»

ی  ،  دوخت آمد یمرش در روشنز ماه به نظ، و باريك ز با اینکه دید قوی و تب 

زیرا نور مهتاب ضعیف   داشت اما انجام راه را تشخیص داده نتوانست،

ز   داد م بود و اجازه ن اگر شب و تارییک  .  را ببیند   که »پوز سپید« همه چب 

آن   های کوچک، درختان پرشاخ و برگ توت و توانست قلعهیم او  ،بود م ن

طرف های سال بدینب  از سال که در جوار جویچهسایل را  درخت کهن   کت

ان دهکده جهت خشک  روییده بود ببیند و قرص  ز را که دخبر های رسگی 

او    ،تشخیص دهد ،  هاچیده بودند   ها و بامدر برج ،  کردن و آفتاب خوردن

و    روی دیوارها   ،حنر قادر بود ببیند، که حریفش چگونه دم را قرقره کرده

و ها یم بام بام   دود  باالی  از  بر   و   ها ناجوانمردانه  دیوارها  و    پشت  عابرین 

ج یم  بازی  فحیوانات  عیل  تراکتور  اطراف  در  را که  و کودکابز    کنند یم د 

زیر  او    »پوز سپید« نیست  زمابز کهناجوانمردانه و محيالنه    هراساند و یم

یم  تراکتور  و شکم  ماکیان  و  را یمخروس   خوابد  دهکده  آزاد  و  های  رماند 

 .  ترساند یم

اندیشه،  سیاهسگ   با  و  گذاشت  خویش  دستان  روی  را  های  پوزش 

ه ز خواب رفتستب  به  خویش  با.  جویانه  ز  اولی  با  دهکده،    نگاما  خروس 
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 . باشتاب از جایش برخاست

ز شده بود و هت  ها فرش کرت   تارییک شب روی خروسان دهکده با بانگ    نشی 

رقابت  دادن با همدیگر  را    صدای مخصوص خود ،  کدامهر  .  ند کردیم ها 

ون   پوز  ».  اتر از دیگران باشد صدايش رساتر و گب    کوشید تا و یم   داد یمبب 

حنر  او  .  و با آنها دوست بود   شناختیماین صداها را    ۀبان همحاصسپید«  

صدای  خواست  یم خروس نوجوان خودشان را شنید، که   ۀصدای جر شد 

اما صدایش ییک  دهد،  ون  بب  از حنجره  و   بار جر یک   و   دلکشی  را  او    شد 

 .  دهکده ساخت ۀمسخره خروسان کارآزموده و با تجرب

و    گفنر رس .  پفش بلند بود   و   خر   عیل به خواب عمیق و سنگینز فرو رفته و 

روی بسبر قو در آغوش  او    انگار ،  شنود نم   صدای این خروسان بدمست را 

هفت دیوار    از امکان عبور    را   دخبر شاه پریان خوابیده است و این صداها 

 . حجله عروس نیست

ش  ،  پوز سپید« مراقب حر کات صاحب خود بود » که درین زمان حریف پب 

ون داد و با اینکارش خواب ناز  و وعع ی ناهنجاری از حنجره فرسوده اش بب 

پوز سپید عصبابز شده  .  عیل را برهم زد و چشمان شبدری اش را باز نمود 

را داد    پب    گهای س وتش پاسخ پارس ق  از جایش برخاست و با تمام جوابز و 

و  دهقانان خسته  باشد همه  آنکه خواسته  بدون  اینکارش  با  از    و  را  ذله 

 .  خواب بیدار نمود 

،  گفته در جایش نشست، با پشت دست چشمانش را شقید هللا  بسم عیل  

بعد بطرف آسمان صاف و  .   کشید ب  ه طوالبز ژ بر نگاه کرد و فاآن   بر و  این

، شادی  ها برگ سپیدارها نظر انداخت و با دیدن حرکت    هایبرگنیلگون و  

منتظره  : آهسته گفت باخود . ب  رساپای وجودش را فرا گرفتغب 

 !  باالخره آمدی! …ای بادعزیز . ..  ! پس از سه روز - 
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چارشانه اما  قد،  کوتاه  جوان  و ،  عیل،  کوتاه  بود   باریش  رنگ  .  ستب  

مصمم  او    حاکمانه   های نافذ و چشمانش به رنگ شبدر بهاری بود و نگاه 

  زنده   را در کار و بار او    جدی بودن  بودن و 
 

  ریز   هایشدندان.  داد یمنشان  گ

ز دست بودند، وقنر که یم و یک  چشمانش  ۀ  های کوچیک در گوشخندید چی 

 ندشدیم ایجاد 

ه  با شتاب بسبر بود،  با   عیل، که دیگر بیدار شده    ب آ  اش را جمع کرد و 

ستان  رسدی که در جویچه شلوپ کنان    پ و لش  رفتیمب  بارییک بطرف قب 

لویش را صاف نمود و بنابر عادت گ اخ و تف    شست و با   دست و رویش را 

 ههمیش 
 

شكر گفت و به خاطر   نوشید و   را   ، چند لپ از آب زالل جوی  گ

، یکبار دیگر حواسش را متوجه رسعت وزیدن باد ساخته و  اطمی نان بیشبر

ز برداشت و   .  جهت وزیدن باد را معلوم کرد   مشنر خاك از زمی 

با صدای بلند خطاب به مرد دهقابز که او    باد، از طرف جنوب یم وزید و 

 کهنه کمر خویش را لریش دراز و انبوه داشت و با  
 

 : بست گفتیم  نیک

 ا؟ هانشاهللا امروز کار میشه  : گلو   -

 : را باال انداخته پاسخ داد  گلو ابروان نازك و نصواری رنگ خويش

 . هللاشا ناها،  -

   : عیل گفت

وع کنیم  -  ز که رسی  ! بیایی 

 :  گلو تبسم نموده متذکر شد 

 :  گفت  کرد یم به طرف افق نگاه  حایل کهو در  وارخطاب  نکو  -

وع  یدوامدارس، چرت نزن چا ،  باد   - چای جنگ  ب  ،  کنیمیم ه بخوریم، رسی
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 . نمیشه

از خود دور کرده  خورد  یمپاهایش پیچ و تاب    عیل »پوز سپید« را که به

 : گفت

 کار توخالیص شد!    ! خانه برو . ..  ! برو  -

   : خودش نزد گلو آمد  و 

  چتور؟. ..  بریمیم و  کنیمیم ، دیگه صبا جوال کنیمیم با باد صامروز و  -

 :  داد گلو پاسخ 

ته بخای -  .  دنش آدمه از کمر میندازهکبوردنش آسان اس، باد  ،  خب 

 :  عیل با يك نوع غرور گفت

حاج  تراکتور نخریده بود و    ؟هیاییادت م  پارسال.  ..   ! ای خرمن چیس   -

ده پشت    کدم و   دم، تولکمه همشه باد    ،ده بود کندم کشت  گتمام زمینارام  

زمینایش  نیم  امسال خو . ..  ام گفته باشم ه اخ گوهللا ا . ..  گدام بردم ه  خر ب

 . ..  امسال. ..  اس  ه ر بو 

   : گلو حرفش را قطع نمود 

، اما تو هنوز بچه هسنر   حایل ما پب  شدیم ظرف شکسته صدا نمیته  - 

 !  بینمتوخنر به سن مه رسیدی باز یم ،  شیمه و قوت داری

   : مکث کرده ادامه داد ب  لحظه عیل 

شماره بسته کد، اگه بز بوردن ای گندما هم دهقاناره   تراکتور کمر ما و  مه   -

 .  د ککمری می ره   هم خرا   انداخت و از کمر یم
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دوخته    به راه دهکده نظر   حایل کهدر    ،عیل دستان درشتش را به کمر زد 

   : بود گفت

   . اونه خالو آمد، چای آورده -

   : گلو با حشت پرسيد 

 ؟  حاج  تره چنديك ميته -

ی نگفت ز ز انداخت، عیل چب   .  رسش را پایی 

   : لو دوام داد گ

، تو چتور  مه گاو ندارم، مره چاریك  - ز  ؟ مییر

   : عیل آهسته گفت

اس  - خوب  آدم  ی    رس او    اگه،  حاج    ز چب  م  بگب  هرقدر که  باشه  خرمن 

 .  ..  کنمیم باز چاريك تول ، اما اگه بیادرش باشه، هگنمی

   : گلو گفت

 ! سهر یم  خدا مهربان اس، پنج خروار بریت، امسال گندم دانه داره -

   : برق ضعیفز در چشمان عیل درخشید 

 . پش از تول مالوم میشه -

 : تنبانش را باال کشیده با اطمینان گفت، گلو 

   ! پنج خروار میشه.  ..  اس ه تول مچشم  -

 : عیل رسش را با امیدواری تکان داد 

بری  .  میخورهاو    کو دال  نجار   خروارش خو طرف گلکار و ما نیم  ا،  انشاهللا  -
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هستم    دو گوش  و   يك رس .  بازام غنیمت اس،.  ..   مه چار و نیم خروار میمانه 

 .  بس میکنه

 :  درین زمان دهقان دیگری به آنان نزديك شده پرسید 

، که هم  .  ..   ؟جی قصه دارین  - ز وع    ایه زود بخوریم و به خب  چبیایی  رسی

 . کنیم

یط يك هفته    های دهقان میانه سال، که ریشش را بدون توجه به گپ لو  گ

اشیده بود و بروت   : های دراز داشت با پریشابز خاطر گفتنبر

 . میشم  پیشخوره۔ مره بس نمیکنه، هر سال 

   : داد یم را تسیل او  گویا   ،عیل

موقه  ه،  میشم، از دهقابز خو کش خان نمیشه  مام که زن کنم پیشخوره  ۔

 .  میایه که آدم نمره، دست و دان هستیم

 :  های مست، بدون اراده گفتدراز، مثل آدم  تدهقان برو 

، هر  ۔ ز رسه، پشت زیاتش جی  جی که ده قسمت ما باشه همو یم  شکر کنی 

 ؟گردینیم

یف را که چاي   د و سیاه شده از د  جوش بزرگ و عیل، جالل پش حاج  رسی

ز در دست داشت و  گرس   را ی 
 

ی رنیک خوان شبر زیر بغل زده بود مخاطب   دسبر

 :  ساخت

  ؟نامد   بایصحاج   ! الو جانخ ۔

 :  پشك رسش را شورانده پاسخ داد 

م و ،  بز  ۔  .  دیگر میایم گفت که شار مب 
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   : ظروف چای را ازش گرفته گفت. ا نوازش کرد ر عیل روی پشك 

  ؟مگم دور نروی فامیدی. ..  ! برو بازی کو  -

ا گفت و     : دور داده ادامه داد  «پوز سپید» طرف به   رویش را  ایبز

سه!  ۔    توام همرایش برو، که نبر

ز و  آب    جویف  مسنر کنان به طر   «و با »پوز سپید  زد یم جست    پش که خب 

 :  گفت  دوید یم

 .  ترسمنم مه  ۔

 :  سپید« محکم گرفته بود ادامه داد  از گوش »پوز در حایل  که و 

نیستممه    ۔  ترس  میشنوی.  ..   بچی   سپید    کترسندو مره    کاکا عیل  ؟پوز 

 !  میگه

ز های شیطنتگردن باريك و نگاه ،  های برآمدهجالل که گونه    بار داشت خب 

 خواند: و یم  زد یمو جست 

  توراره   ال اجیالبز شم کحیدر . ..  ! شماال ره تورابز ، جیالبز  کحیدر  ۔
 .  بز

و باز هم    شکستیم   آمدند یم تش  سهای قدبلند را که پیش دعلف ن  و گرد

 : میخواند 

!   شماال .  ..   ! جیالبز   ک حیدر   ۔  تورابز خوا   وقنر که ره  دسبر پهن    نعیل  را 

؟  جالل،  نام اصیل ای بچه جی  اس  ! عیل جان  ۔  : گلو ازش پرسید   کرد یم

   ؟ياخالو 

 عیل خندیده گفت: 
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،  ال داشتخ  ، ده گردن خود يكشد یم تولد    که  امش جالل اس اما وخنر ن  ۔

ده دان مام  ،  خاطر حاج   اوره از ناز خالو صدا میکنه  ای به  ،  خال خداب  

 !  بیا بشی که چای بخوریم خالو شیشته

  فتاح چایه میاره،  نوش جان  -
ننز باد  او    تا .  حایل    

بر سه يك چند شاجز

 !  آسمان صاف و باد فراوان، امروز طالع کدیم ! میکنم

هللا بسم  و   محکم بستکمر ش را با دستار  .  رص ف کرد   را   عیل به تنهاب  چای

 . گفته به باد کردن خرمن پرداخت

  گندم را راشعیل توانست در ظرف دو روز    کردند یم همانطور که پیش بینز  

 .  د ینما

  های امیدوار نزد اطفال دهکده با دل ،  که او، گندم را راش یم نمود   هر سایل

  به ،  را   خود   امیدوار   های شفاف و چشم  ند و زدیمگردش حلقه  ،  آمدند یماو  

ب  یماو   زبان  با  و  تقاضا  دوختند  گندم  ازش  ز .  ند کردیمزبابز  نب    عیل 

بود،    وقنر که خودش کوچك.  آمده اند او    دانست، که آنان برای جی نزد یم

و ییک دو لپ گندم برایش    رفتیم ند  کردیمراش    را   که گندم،  نزد دهقانابز 

که گویا   شد یم بخشش آنقدر شاد و خوشحال   از این تحفه و او    ند و دادیم

 که  ب  یا خربوزه   گنج قارون را برایش بخشیده اند و گندمش را با انگور و 

باز  ،  بزرگ شده استاو    و حاال که   کرد یمآوردند تبادله  بقاالن به دهکده یم 

ها اطفال و  با راش شدن گندم .  هم همان عنعنه و رسم و رواج نافذ است

   بقاالن مانند زن
ز کرد ن و رفت و آمد  و    ز به و  ها  خرمن بوران عسل در اطرا فز

 . کنند یم  و باتبادله گندم با خربوزه و انگور جشن برپا  پردازند یم

ز دادن و خوشحال سا خ  ده يكدر گب  و دار   عیل بیشبر از همه  ،   اطفالیر

ساخت دامنش را چندین بار پنهابز پر از گندم یماو    زيرا .  مراقب جالل بود 

  نمود و ساير اطفال به تقلید از و تقاضای دریافت گندم یم  آمد یم و بازهم  
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  به او    افروختند و خشم کاکای جالل را بر یم   کهزدند  یم دست به این کار  او  

 . ساختو متاثر یم   عیل را آزرده خاطر  و  زد یمعو ض خر به پاالنش 

رسانید  خودرا بدانجا یم، هنگام وزن کردن گندم  بود یم   رسول اگر در دهکده

و    زد یم  باال    و   های تهو گپ   کرد یم  تهای ترازو را مراقبپله،  و چار چشمه

و حساب   شد یم و آنگاه، عیل اوقاتش تلخ  گرفت  یم ایرادهای حق و ناحق  

   : رفتیماز دستش 

هللا  بسم  ، و دو   هفتاد هللا  بسم   ،و يك  هفتاد هللا  بسم  ، و يك  هفتاد هللا  بسم

  آمد: یم و آنگاه کفر رسول در  و چهار  هفتاد هللا بسم  ،دو و  هفتاد 

ه تو بخوری،  و سب  داگه ده هر ده سب  گندم،    ! غلط کدی،  خانه خراب  -

ه بخوریم؟  !  تانصا ف خوب اس پس ما چب 

 :  داد یمرا نگاه کرده جو اب او  بار های نفرت و با نگاه  گفتیم عیل الحول 

بز و   ! میخاب  یا جان آدمحساب    ! اره ده کار ما بانم  - ز ما غلط    تو غر مب 

 کنیم!  یم

 : داد یم مهادا  هرس ش را با تاثر تکان داد و 

  ا باز از حق م،  اگه کم بود ،  جواله تول کو   ! نكو ه  پیش از موردن، گریبان پار   -

 ! بگردان

  که به گونه عیل دهقان زحمتکش و کاری در دهکده شان دانست  یم رسول  

.  داد م هایش جانب احتیاط را از دست نپگدر    خاطر وجود ندارد به این  

 زدیم ر خاالن پو باز هم به کشید یم ردنش را گهای  ترقس او 

ز  -    ! های موذیمگس  ! برين گم شی 

د کنان از اطرا ف  یکه با خود آورده بود، اطفال را تهد،  و با خمچه سنجدی
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 : گفتیم  تماشا کرده را او  بار های نفرت عیل باز هم با نگاه خرمن یم راند و 

ز ، بانشان -  !  داره  هگنا  طفل هسیر

  رسلول 
 
ر غ

 
 : گفتیم و  کرد یمرغ

؟ یماز کیسه خليفه  -  بخشی

   : گفتیمان نعیل ریشخند ز 

خاز ک  - از کیسه خود یم   يفهلیسه   ، ميتم، طفل ،  بخشمبز از حق خود 

ز   !  خانه ما و تو خراب نمیشه، گندمده يك مشت   هسیر

  : گفتیم نش را یم کشید و ترقس گردهم  ز ابرسول  

ه  ایسنشنم   ه یار   تو   - ز   المت سطرفه شوه خرمنه  او    چشمم  از ریزه بال خب 

ز چ  . و ر میکیز

بود، که هنگ برای اطفالاعیل معتقد  باید  .  اد د  ده یک   م برداشت خرمن 

ی را برپا  ر و انگور خو   شن خربوزه خوریج  و   نه پدران خود را حفظ کرد ععن

آناندر  .  نمود  می   دهکده  همه  برای  میوه  خوردن  نبود ش امکان  برای  .   

که    آمد یم این امکان بدست  و اطفال شان در طول سال تنها یکبار    دهقانان

امکان رصف در ه  خربوز  این  انگور بخورند و  ها  جمع کردن خرمن  زمان  و 

 .  شد یم مهيا 

ابر   غ يك با ، در تمام دهکده ابر  ت خب  زردآلو وجود داشت  وت و يك باغ خب 

 ي هاباغسایر  .  ند کردیم  شان ازان مجابز استفادهیهانوادهخا  و   که دهقانان

از طرف صاحبان  بدهکده  بودند و دهقانانشان  داده شده  اجاره  حق    ه 

 .  را نداشتند  آن استفاده از 

توانست  یماو  .  بود فارغ    تیوداقاز این  او  .  نبود سایر دهقانان    ما عیل مثلا 
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دادر   باغ  میوه دلخواه خویش  و   خل شود هر  پول    بدون  از هر  پرداخت 

و در زمان   کرد یم را شاخه بری و پیوند    ها باغ  این  ب  زیرا عیل همه.  خورد ب

 هایگذاریر خدمتیبه این خاطر و به خاطر سا.  زد یم دواپایسی آنها را دوا  

باشنده   ها باغ   صاحبانعیل،   دهکده و  دوساو    گان  ام  را  احبر و  داشتند  ت 

 .  ند کردیم

ز   نکرداز شدیار  که عیل    زمابز   روز   یک خیال ب  ،  گشت های حاج   بر یم زمی 

ب   ز و  زمی  روی  را  تراکتورش  هدایت  اندیشه  شده  درو  یکبار .  کرد یم های 

.  است  بلند هوا    هب  عظیم دود   هایمتوجه شد که در دهکده شان ستون

  خشت    د به نظرش آمد که شای  ولا
ند  کردیمب  را که باالیش کار  زی پدایسی

ز خشت ها را  و تحت ساختما ن قرار داشت آماده شده است و امروز اولی 

ستون  زمابز کهاما  .  پزند یم این  دود کبه  تاب    ه های  و  پیچ  وحشیانه 

دقت کرد،، حقیقت   ر فتند آسمان یم  یا ه  خوردند و به طرف بلندییم

دریافت  وحشتنا گ   مو   را  شد و  راست  تنش  بش عت    حایل کهدر  .  های 

 ا خود گفت:  ، بتراکتور یم افزود 

   ! هگرفتآتش، جاب  در  ــــ 

   : وز ی را تشخیص داد س ل آتش حم ، وقنر که خوب دقت کرد 

 تبیله! تبيله ما!  ـــــ  

خاموش    و بدون آنکه تراکتور را   اصطبل رساند   جله خودرا بهعشتاب و    با 

ز جهید آ کند از   .  يد و د لهیو به طرف طو  ن به زمی 

دهکده   داشتند که داهایل  تالش  و  بودند  شده  جمع  اصطبل  اطرا ف    ر 

سازند آتش  خاموش  را  یم .  سوزی  آب  باسطل،  آتش  ییک  باالی  و  آورد 

ییک مثل  .  پاشید یم   کهای نافرمان آتش خا ییک با بیل بر شعله .  ریختیم

 .  کرد یمب   آتش نگاه  های لجام گسیختهطرف شعله  ق ق ر  ر  ها،  افسون شده
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 : کرد یمو فغان  و داد  کند یم اما درین میان فاطمه موهای رسش را 

ز توره نجات با ،جالل مه ! از برای خدا ــــ   !  ی 

  تالش اهایل دهکده را بلند ساخته بود و هرکس    و پیغ  غچیحريق ناگهابز  

د   کرد یم ز حریق سهم دلسوزا نه بگب  آنان با ته و باال  . تا در خاموش سا خیر

دلداری   را  یکدیگر  فریاد کردن،  و  داد  با   ، ز برابر  ،  ند دادیم رفیر در  اینکه  با 

را احساس   ود خ آلود آتش، ناتوابز و عجز های خشمو غضب شعله  فوران

اف به این واقعیت تلخ که اصطبل مند  کردیم ز و اعبر حکوم به  اما از گفیر

است یم   نابودی  از  تالش احبر به  و  خو جستند  نافرجام  و  ناکام  ش  یهای 

 .  ند دادیم مایوسانه ادامه 

 :  ها و مواج آتش نگاه کرد با خود گفتعیل به شعله زمابز که

 . ، کار از کار گذشتهاسفایده ب  تالش ـــــ  

  وقنر که .  بود فاطمه از همه بلندتر    یغ و پیغ مردم، ناله و فغانچمیان    در 

زلفان پریشان    گفنر ناج   خودرا یافته است، که با ،  نگاه فاطمه به عیل افتاد 

را گرفته خواهش  او    دامن،  رسانید   و پاهای برهنه با آه و ناله خودرا به عیل

 کرد: 

 عیل باوارخطا ب  پرسید:  . جالل مه نجات بنر   ! نجات بنر  ! جانعیل

 ؟  جالل کجاســــ 

 ؟ شه نمیشنویی صدا، تبیله اسده  ، درون اســــ 

نالید و كمك  عیل دقت کرد، صدای جالل را تشخیص داد، که یم   وقنر که

 : خواستیم

 .  ! ختمو س عیل جان ! مادرجا ن سو ختم  ! سوختم ـــــ 
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اندام درشت عیل تول،  با شنیدن صدای جالل او  .  د شد ی لرزه خفیفز در 

با  به طرف دروازه طويله  بدون درنگ و  در  ،  شتاب  بود  که  حال سقوط 

 .  دوید 

 را مما نعت کردند: او  مردم

 ! نرو که توام میسوزی ! نرو عیلــــ 

مردم را کنار زد، در  .  توجیه نکرد   و را نشنید    های آناناما عیل گفنر گپ 

حایل  بعد در  ب   لحظه  اخل اصطبل انداخت و دهای آتش، خو را  میان شعله

 .  جالل را روی دودست گرفته بود از آنجا خارج شد  که

،  با اینکه دست و سینه اش سوخته بود ،  اما عیل، خر سو ختآاصطبل تا 

 . و آه و ناله مادرش را به شادی و رسور بدل ساخت جالل را نجات داد 

رس  شب  يك  در      د همچنان 
زانو ،  زمستابز تا  برف  بود   که  گرگ  ،  باريده 

راست به طويله حاج   فتح رفته  دهکده زده بود و یک ب  خودرا به  گرسنه

فتح  حاج  به كمك    «پوز سپیدش  » اگر عیل با . و دمبه دو بره را دریده بود 

.  شدند وسپندانش رس به نیست یمگو تمام    شد یمخراب  او    خانه  رسید نم 

ز از دهکده را نداشت، اگر عیل نم بود  ون رفیر  . دیگر کش جرئت بب 

وحشی   که گرسنه   گرگ 
 

ب  او    گ روییدنرا  با  بود  ساخته  در ،  تارییک   تاب 

هر جانوری که از دهکده خارج  .  داد یم   قابو و    شد یم اطراف دهکده ظاهر  

 .  گرفتیمقرار او   ، معرو ض خطر حملهشد یم

زم دهکدهس آن  اهایل  دادند ،  تان،  دست  از  را  سه گوسپند  و  اسب  .  يك 

همه  زنده   
 

دهکده  گان  باشنده گ حیوانات  آب»و  خطر   «شور  معروض 

يك صبحگاه رسد    در ،  داشتکه    اما عیل باشهامت و تهوری.  واقع شده بود 

را نمك  او    پوست ،  گرگ گرسنه را کرد   ۀچار   "پوز سپید"به كمك  ،  زمستابز 
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 .  زینت بخش دیوار اتاقش نمود   آش داد و ، زد 

 هایها و مهربابز وانمردی مرهون ج ،  مردم دهکده به پاس این خدمات عیل

 .  شده بودند او 

ز اهایل دهکده شایع شد، که حاج    ز زمستان بود که در بی  در ختم همی 

یف دخبر خود آدینه را به عیل یم دهد و این جوان شجاع، عاقل و مهربان  رسی

موافقت نکرد و  حاج   جالل با    کاکای،  رسول  ا ما.  سازد یم داماد خویش    را 

 شد یم زمان به عیل پهلوان معروف    که با مرور   و عیل   خورد این بساط برهم  

 .  خانه ماند زن و ب  ب  

های دردل   امیدهاب  را ،  عیل و آدینه که از این شایعات اطالع یافته بودند 

  هایشهامت و پهلوا بز   ،های عیلجوانمردی ،  بویژه.  پرورانیدند خویش یم 

یف قوت بیشبر  وصال را در دل دخبر ح  های آرزومندی اینریشهاو   اج  رسی

شام، زمابز که عیل پشتاره علف را به داخل قلعه    يك،  بخشیده بود تا آنکه

 .  آدينه بر خورد  برد با حاج  یم

بارش  اما هوس   چادر جایل گالب  رنگ به رس کرده و چشمان کو چك،،  آدینه

های آرزومندش به عیل افتاد با دست  وقنر که نگاه.  رسمه کشیده بود   را 

چاه  آن    دوید و به تعقیب  گرفت و تبسم ملیچ روی لبانش   چادرش را   نوك 

 .  ين  روی گونه چپش ظاهر گشت فر و دلک کوچ

دو بدون  آن  .  عیل مات و مبهوت به چهره زیبای معصوم آدینه نگاه کرد 

و بدل کنند، لحظات متواتر در چشمان یکدیگر    ب  هم رد آنکه يك كلمه 

ه شدند  با این تصادف،.  خب  دو همدیگر را موافق حال یکدیگر  آن    گفنر 

ون را یماو    یهاعیل در نگاه .  یافتند  آنان آنقدر .  خواند انعكاسات شایعات بب 

 عمیق در چشمان یکدیگر نگاه کردند که گفنر از یکدیگر پرسیدند: 

 دهند؟آیا این راست است که ما را به همدیگر یم  آید؟آیا از من خوشت یم 
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 ؟آیا تو موافقت داری

   : داد یم صدا پاسخ عیل ب  و 

برای من دست دهد ـــــ   این سعادت  مرد دهکده  ترین  من خوشبخت ،  اگر 

دابز آدینه، که من مرد تهیدسنر ام و تو در ناز و بازار یم   اما .  خواهم بود 

 زنده یا تو باآ  ؟بزرگ شده ای
 

انهگ  ؟  من خوایه ساخت فقب 

   : ند دادیم و هر دو پاسخ  

م ترا داشته باشممن با دل و  ــــ   و خوشبخت    با تو سعادتمند .  جان حارصز

 .  خواهم بود 

همدیگر گذشتند  از کنار  آرند  زبان  به  ی  ز چب  آنکه  بدون  این  .  هردو  اما 

م  ،  
تصادفز و  ساده  بعدها ابرخورد  شد که   

 
بزرگ به    یه عشق  بود  نزديك 

روی  را  یف  آبروی حاج  رسی و  آب  و  بکشد  های    شدیارها   رسواب   ز فالب  و 

 .  ریزد ب شورآب

 *** 
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فرح   مگاو گشام   نسیم  یم بود،  شبدر بخشی  رایحه  و  طرف    وزید  هر  به  را 

های کوتاه به  بزرگ شبدر را بدوش داشت با قدم   ۀ عیل که پشتار .  پراگند یم

با  او  .  قاتش تلخ بود او   داشت، جگرش خون و طرف قلعه حاج  گام بریم 

ز میشود؟ چرا  خورد  یم رسوال بر    که با   اندیشید که چرا هرباری خود یم  چنی 

ز نفرت    ؟اورا تحمل کند   و باالی  های تا تواند گپ نم   چرا از این رسولك چنی 

را بدست  او    باید دل.  کاکای آدینه استاو    آخر   دل دارد؟   در ب  رشدیابنده 

پنجه میان  در  موم  مثل  و  نرمش کند  بچرخاند آورد،  خویش  عیل  .  های 

با آاندیشید: اما جور  یم رسول از حیطه امکان عیل   مدن و طرف ناشدن 

ز آدم سودخوار، ظالم و   داد م اجازه اش ناو  اخالق. بدور است که با چنی 

د او  گر سازش نماید و با حیله  .  دهن جوال را بگب 

های گرم عرق را در  دانه،  داشت و سنگینز بار عیل آهسته آهسته قدم بریم

  نمود پیش پایش را نگاه یم،  رفتیمهمانطور که راه  او  .  یاند پیشابز اش یم رو 

همگام شوم و اجازه بدهم، که به دزدی خویش و  او    : اگر با کرد یم و فکر  

هر روز کیسه خويش را پرتر نماید، با کدام    فریب دادن حاج  دوام بدهد و 

و   آدینه  چشمان  به  توانست  خواهم  در   ؟نگاه کنمحاج   چشم  این که 

 .  من نبوده و نیست و نخواهد بود  بمذه

دلش  .  کرد عیل به قلعه نزديك شده بود و پشتاره بر دوشش سنگینز یم 

احت نما  ،  بار را از دو شش دور کند ب   لحظه برای  خواست  یم و هم    يد اسبر

ز نشست، پشتاره را  ی نزديك كار او  .  بیاندیشد ب   لحظه ز کهنه آهسته به زمی 
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ز نهاد  درین زمان کش اورا آهسته صدا . آ ن تکیه داد  و با پشت به، به زمی 

 :  زد 

 ! یل! عیل ... ع عیل ! عیل

را راست نمود  ندید ،  رسش  را  بلند .  کش  باز هم    ! شد: عیل   صدای زنانه 

 یل! ... ع

ز آب.  صدای آدینه را تشخیص داد ،  عیل برای گرفیر کاریز آمده  به    آدینه 

 :  ر فتاو  عیل باشتاب به طرف. بود 

  تو چرا پشت ...  ؟جی شده آدینه
 
 ؟  آمدیو ا

چند گپ  ،  برامدم.  مام بهانه كده  دیدم که تو میاب    ،دلم تنگ شده بود ــــ  

 !  همرایت دا شتم عیل

ون شدی،  تارییک ای    خوب نیس ده ،  آدینه جانــــ   مردم جی  ،  تو از خانه بب 

 ؟ خات گفت

 .  دلم پشتت دق شده بود ، خاستم تره ببینم، ترسممه از تارییک نم  ـــــ

ه شده بود  او  به چشمان زیبای حایل کهدر ، عیل پهلوی آدینه نشست خب 

 گفت: 

ر روز ده  هدل مام میشه که  .  دل مام پشتت دق شده بود   ! آدینه جان  ــــــ

اب  ر اما زمانه خ  های تره بشنومخنده ،  های تره بشنومی تو باشم گپ پهلو 

 ...  باز همو  و تره ايجه ببینه شده، اگه کش ما 

 آدینه کنج چادرش را با دندان گرفت و جویده جویده گفت: 

یس  عیل  ـــــ
  ؟تو میبر

 
   ؟وست دارید هکه مر ،  یا بری مه دروغ مییک

 ؟ها چیس آدينهای گپ ـــــ 
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   : آدینه با یکنوع غرور گفت 

سنـــــ   سم  عاشقا خو نمیبر یس مه نمیبر بان هرجی که  ، اگه تو از گپ دگا میبر

 دریا مردار نمیشه...  میگن بگوین
 

 .  به لق لق سیک

 .  زنمکه نام تو بد شوه، به ای خاطر ای گپاره یم ،  مه نم خایم ـــــ

ز ، اس نام مه حایل بد ـــــ   ز ،  هرجی میخاسیر سم. گفیر  ؟حایل  از جی ببر

 نگاه کرده گفت:    عیل به طرف آب کاریز 

   ! از بدنایم   ـــــ

 ؟  کدام بدنایم  ـــــ  

 ! نام حاج  ، گپ زدن مردم  ـــــ

ز ،  مه حایل نام ندارم، ریش حاج  ام کل شده ـــــ  .  تمام مردم خب  هسیر

 .  کش دیگه خب  نداره،  تو همتور فکر میکنز   ـــــ

   ! تسیل مینر تو مره   ـــــ

   : هق هق کنان گفت. آدینه این را گفت و به گریه افتاد 

   ـــــ
 

 !  تو مره دوست نداری، تو بریم دروغ مییک

بند ساخت را  راه گلوی عیل  آدینه،  را    حایل که  در .  هق هق  آب دهنش 

 دست آدینه راگرفت: ، داد یم قورت 

اما حایل  .  نخوردیم مام    مه هیچ وخته دروغ نگفتیم و هیچ وخت قسم  ـــــ

ی ره برابر تو  ،  قسم میخورم ز که ده ای دنیای خایک هیچکش و هیچ چب 

 مه با
 

 مانده باشه مه همو يك روز  فر دوست ندانم، اگه يك روز ام از زندگ

 ؟ حایل صحیح شد  کنمیمهم به خاطر رسیدن به تو کار  



 آبشور 

 

22 

 

عالمت تایید  به    رس ش را آهسته،  آدینه، که عقده دلش را خایل کرده بود 

 .  شوراند 

   : عیل دوباره از جایش برخاست و برای آدینه گفت

نم ـــــ ز  !  ره عمیل میکنماو   مه رس خود اعتماد دارم، گنی که مب 

از شاد ی زیاد خواست خود  ،  آدینه با شنیدن این جمله از جایش برخاست

 اما عیل ممانعت کرد: . بیندازد   را به آغوش عیل

 ! یسنر آدینهتو هنوز زن مه ن  ـــــ

ای کاریز فرو  فباره نشست و در حایل که دست خودرا در آب صو دخبر د

 گفت:   داد یمبرد و آنرا تکان یم

 خود هستیم!  ما و تو از یك  ! ای آب روان بسته کده عیل، نکاح ماره ـــــ 
 

 دییک

ه شده با غرور گفت:  مکث کرد ب  لحظه آدینه   و به چشمان عیل خب 

گنی ره که بزنم اوره  .  مام رس خود اعتماد دارم.  ..   اوغان هستممام دخبر    ـــــ

 !  هایم سفیدشوه منتظر تو خات بودم عیلتا زمابز که پیچه . عمیل میکنم

یس  ، که ناوخت شده،  حایل برو   ـــــ
 !  هوا تاریک میشه که خدای نخاسته نبر

 آدینه تبسم ملیچ نمود:  

باره پشت کرد و  و عیل شبدر را د   ! میایم تر  مه پسان.  ترسمنم مه    ! تو برو   ـــــ 

 .  های آهسته براه افتاد با قدم 

   آدینه برایش گفت: 

   ! یادت نره ، منتظرت هستم مه، بینیمصبا یم جانعیل  ـــــ

   رویش را بر گرداند و گفت: ، ایستاد ب  لحظهعیل برای  



 آبشور 

 

23 

 

ه  ياد مه،  ۔ اگه ياد تو بره کو، مام سیل  او    اگه امشو مهتاب برامد طرف.  نمب 

 .  طرفش سیل میکنم

 : پاسخ داد ، آدینه

 .  درست اس ـــــ

این دیدارهای مخفیانه باعث شد که عشق عیل و آدينه آهسته، آهسته 

ها را  ها و قلعهحصارهای خانه ،  گردد و آوازه این عشقص  زبانزد عام و خا

ی  آن    ۀ هرکس دربار   و   ها بگذارد بدرد و پا به دشت و جنگل و کوه  ز .  بگوید چب 

ابز که بخت با ایشان یاری نکرده بود   بویژه زنان پب   هروقنر که  ، و پب  دخبر

.  ند زدیم باال  و    های تا و گپ ند  کردیم را پهن    گلیم این عشق،  آمدند یم گردهم  

برای دهکده حساب   بد  آنرا شگون  آنرا گناه قلمداد  کرد یم ییک  ، دیگر ی 

ز محکوم ب  حاج  را به  ، ها نمود و در میا ن بعضز یم  نب 
بر  .  ند کردیم غب 

 *** 
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،  تراشید ش را یمهای پهن و شکم برآمده بود، رس شانه  حاج  که مردچاق با 

 سپید ب
 

.  انداختشده روی شانه یم   کیش خامك دوزیو    بسترس یم ه  لنیک

 و متب  ک بخشیده  او    و ریش ماش و برنجش به  لباس سپید 
حالت روحابز

م عام و خاص ساخته بود او    مهربا نشو دل    دست باز .  بود  اما این  .  را محبر

و نامش   داد یم رنجش ، خورد بریماو  به، باالی مردم و  های تا ها و گپآوازه 

ز دهان مردم، عیل  او  .  ساخترا لکه دار یم  برای جمع کردن این گلیم و بسیر

 را نزد خود خواست و برایش گفت: 

ون مردم گپ   ! جانعیل ـــــ   ی  های خده بب  ز نن، هرکس یك چب  ز وب و خراب مب 

  خود   تو خو میفایم که مه تره مثل بچی ،  یتانهمه  گرفتدان گ ره آدم  ،  میگه

 !  اما توام باید آبروی مره ده نظر داشته بایسی . دوست دارم

ز انداخته بود   .  عیل پهلوان خجالت زده، رسش را پایی 

 دوام داد: حاج  

 ریا گفت:  حالت تسلیم و ب  عیل با ؟ عیل، تو بگو چتور کنیمـــــ 

ز ـــــ   .  هر جی شما بگویی 

 .  رسول را یصز نیس ما ا، آدینه هم تره میخایه، مه تره دوست دارمـــــ 

 :  پرسید عیل باشتاب 

 ؟ جی میگه ؟چرا 

 .  پشت پیسه و داراب  میگردهاو  ،تو خو اوره میشنایســـــ  
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های آدینه یادش  گپ،  داد یم که به صحبت حاج  گوش    عیل همانطوری

  اسسبابیم رایصز ا  ! جانعیل»  : گفتیم که برایش    آمد یم
، ، مادرم رایصز

میگه میکنه  مخالفت  آدم   اما کاکایم  به  خوده  ای  دخبر غریب مه  های 

 «. نمیتم

 قاطعانه گفت: ،   تفکر ب  عیل بعد از لحظه

بنر که آدینه ره به کش دیگه ننر  قول  ،  یك قول بنر ،  يك کار کو   ۔ حاج   تو 

 !  کنممه ای پیسه ره پیدا یم 

 حاج  شادمانه پرسید: 

 ؟  چطور پیدا میکنز عیل ــــ 

 گفت:    ید قشیم های دست خودرا به هم عیل در حایل که کف 

م کار یمـــــ   .  کنممب 

 ؟  به کجا   ـــــ

   : عیل گفت

 !  جاب  که کار پیدا شد هر . ملک خدا تنگ نیس، پای فقب  لنگ نیســـــ  

 نکو دیوانه ـــــ 
 

   ! باز بگو ، جناول بس ، گ

م همرای نرصهللا ـــــ  .  مب 

 ؟  کجا ـــــ  

  ا، ایرانـــــ 
   ! ما قول بنر که آدینه ره به کش دگه ننر

 حاج  اطمینان داد:  

 . کنهخیانت نم   کامانته خا ، بیغم باش  ـــــ
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و پنجاه و پنج عیل    و یس صد   هزار موافقت کرد و در بهار سال  او    حاج  با 

 .  مشهد رفتند  با نرصهللا مسگر به طيبات و 

 *** 
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 جالل تو باز جی کدی؟  ــــ 

 .  زد او   اول ـــــ

 ؟  طرفا نرو او  نگفته بودم که  ؟طرف رفنر او  تو چرا ــــ 

 .  دم رايمه گرفته بودن.  مه پشت سودا رفته بودم ـــــ

و    های کوچه دست و پنجه نرم کرده بود با بچه ،  مثل همیشهباز  ،  جالل

 .  کرد یم حاج  برایش نصیحت 

ها از عیل یم ترسیدن، اوخت  میکدی، عیل بود، بچه  وخت که جنگاو    ـــــ

    ، هو نیم قدبودن، اما حایل صدایتان دورگه شد  هام قد بچه
يكروز  ،  یکروز بز

ز   يیک  ز یابز مم نبری ما آب و آبرو    . تان کشته میشی  ناچار هستم از ؟  انی 

ای بچاره    ای جایه ایال کنم کو چه بدل کنم، برم یکجای که تو ،  دست شما 

 .  دگه نبینز 

ز افتاده جالل نگاه کرده ادامه داد:    حاج  تند تند به چشمان به زمی 

 و هموجه کار   هتفنگ،  ده يك پوسته  برو   ۔ اگه زیاد دلت جنگ میخایه 
 

بیک

  همرای ای بزن  تو شیشنر و هر روز .  کو، مردم خو از پیشت خوش میشن 

و خت خرا ب اس ماره    بچیم   . بزن، ماره ده عذاب خدا انداخنر او    و همرای 

 . آرام بان

 های خویش را نشانداده گفت:  و دندان  مه ماندبز شان نیستمــــ 

ز اونا دندانمه  ـــــ  دبز نیستم! کدندانشانه نشکنانم ايال    شکستاندن، تا   اینه ببی 
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ه  ــــ ، يك روز   يك روز .  که از رسی تو خالص شویم،  خدا تره از روی ما بگب   
،  بز

ابز و ما ده آتش تو خات سوختیميك فساده یم  ز از    ! بچز برو مکتب.  خب 

 ؟  مابز ها جام ماره آرام نم یا، ره ماندیم، آمدیم مزار   دست تو خو قریه

ز انداخته گفت، گوید دروغ یم  پدرش ،  دید جالل که یم   : رس خودرا پایی 

از ،  وختاندنه سده ره نماندین، تراکتور   مه خو   از خاطر   ؟گنای مه چيســـــ  

ز   تو  ن  ؟یادت رفته  عشی خاسیر مرام یم آمدماگه شار  رام    ن، بردیم  آدینه 

 . بردنیم

ز تف انداخته حاج  از غضب ب  :  زمی 

پ  چالحول وهللا    ـــــ  و  بز  ز مب   قه گپ 
 

مییک یم   ! ر  باال  اگه  ده کو  باید  ماندیم 

 . یمشدیم

 آورد گفت: شا هد یم  و آنرا  کرد یم با دست ریشش را نوازش  که  حایلو در 

  قول دادیم  عیلباز مه خو به    گشتمیم  ده کو   با ای ریش سفید کجا کو   ـــــ

 .  مرداره قول اس

شهر   و  این کوچه  را جالل که  با    دلش  فرصت،  از  استفاده  با  بود  زده 

   : ندی گفتمآرزو 

یم  ـــــ  هر روز خطر    ه و ماره بیغم کو، ایج  یکدفعه خود   ؟پدر چرا کابل نمب 

ز یم  ییک ره ،  اس، هیچ روز نیس که ییک دو نفر کشته نشه ییک ره  ،  پرانهمی 

 .  ه آرایم اسجبریم کابل او . برن، هر روز يك گپ میشهیم شو 

ی  گپ گفنر این   ز یف نقش بست که دیگر چب  های جالل به دل حاج  رسی

ی  .  از جایش برخاست و با تأبز به طرف کوچه براه افتاد   و   نگفت ز اما چب 

ز چند قدم دوباره برگشت و به طرف  ،  در دلش گشت که بعد از برداشیر

 را گذاشته و کاالهای صابون خورده را  
 

زنش که در کنج حوییل، تغاره بزرگ
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 در راه با خود گفت:  . نمود روان شد آبکش یم 

آدم گپ  ،  ده حلوا دندان میشکنه،  اعتبار نیس  ده ای وخت رس هیچکش  ـــــ

، همرایت  همر   ،خوده به هیچکس گفته نمیتانه  ای هر کس که راز دل کنز

 .  خو خو میگه، اما قب  ته میکنه، بهبر اس همرای مادر آدینه مشورت کنم

یف در گذر      "هاعرب"حوییل را که حاج  رسی
 
 کرایه کرده بود، حوییل نسبتا

انداختند و مادر آدینه ه یم  یهای تاك ساچیلهآن    بزرگ بود، در سمت غرب  

    هایبرگ شست و باالی  یم   ها کاال ه این تاکیدر سا
ز و روغنز   ر همواآن    سب 

 .  کرد یم

 :  حاج  با خود اندیشید 

ز و باغ از پیشم رفته  ه ره ماندیم و حایل که د    ـــــ  و جی کابل د،  جی  ايجه،  زمی 

 .  پانزده يك یس  

خنز   وقنر که  انداخترسید ش  نم اد  نگاه  صاف  آسمان  طرف  به  اول   ،  ،

 بعد به طرف جالل نگاه کرده گفت:   ، آفتاب باالی رسش بود 

 ! گفتم برو که ناو خت میشه  ؟تو هنوز هسنر   ـــــ

 و خودش پهلوی زنش نشست: 

تو که   ـــــ  !  میکنه خشک  هاکتصابون آوه ايجه نبی

 . فاممیم  ایقه، ايجه نم ندازم ـــــ

 بعد باحشت گفت: .  حاج  ساکت شد 

 ؟  بودیمیم  شورآو ایل اگه ده ح  ! فاطمه ـــــ

 آه پرسوزی کشید: ، و زر زری بود  گو ر زن الغر اندام په فاطمه ک
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ه،  نگو   ـــــ میگب  آتش  دلم   که 
 

نیک ره  ده  میگب  ،  نام  لم  م در  میشمبو  هر .  ه 

کده از   مبسمر غمیکشم؛ جوی یادم میایه، جوی که  او    ب  که از چاه دفعه

تب    باالی جو ی   ،هیآه یادت میا.  شد یم درون قالع  شیشتیم و   یم  حاج  

ست و پای  د   ز کشیده ااو    کشیدهاو    آدینه  حایل،  ششتیمشکم سب  کاال یم 

، ام رفتغاز ما دگه جی مانده، با ...    طرفه کنه  يك خدا دگه به خب    . افتید 

مردم   ...   میگه راه خطر داره ،  عیل جانام مالوم نیس  زمینام رفت و آمدن

تا  پاره  متشور بخوری شک  مثل گرگ شدن  از دست و پای  ه  توام   ، ز میکیز

   . جالالم ايتور اس، خدا خب  ماره پیش کنه...  افتادی

ز برداشت و با بچو ، اج  ح ز را خط خط کرده گفتآن  یک را از زمی     : زمی 

  ،  میشه  ر گ فکر میکد که ایتو   ه! یه یه زمان  ـــــ
 

ود  خمردم به جان يك دییک

 اب فرق نمیشه ر و خ  آدم خوب .  زام میگه خدا، کاروانیم میگه خدا د،  افتیدن

خته و بچی کاکايش یصایبش گر   س، میگنی ا نانبا  يك   ایجه ده کوچه زرگرا 

 ده دو کان کار میکد، از کوچه
 

ه که آرد قیمت میشه و مه دها پیسه جم کگ

میخرم آرد  و گم شدهه  پیس ،  بريتان  نی ،  ره گرفته  مالوم  میگن  ،  سدرکش 

از مردم بیچاره پیسه جم کده و  ،  دنیاب  عجب    فته ر   پیشی بچی کاکای خود 

 . خودش گریخته

 :  آلود پرسید فاطمه خشم

 ؟ مام پیسه دادن مردمـــــ 

، به خیال شان که، ها، دادن ـــــ  . راسنر آرد میخره او  مردم جی خب 

 :  زنش گفت

ای قروت  ـــــ   ! دنمیفایمکه بچی  کاکایش رفت باید    وخنر   ن! دادم رم، نگاو    رسز

 ساده ،  جی خب    ـــــ 
 

 . زمانه پار آخر شده، کس پشت و روی گپه نم فامه.  ..   گ
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راست میکنه،    خو ده ،  ده غار خود   س مار، که مار ا،  سوطن خو خانه ا  ـــــ 

روز   و د، نر س ملخك يك روز ج ... ؟فایدی ای کار جی ...  خو آدم هستیما م

 .  نر دسخر ب، آجسنر 

  ــــ 
 

 . عقل که هم ره بفامه خو کو ،  راست مییک

باید را   آخر یم فامن، اما به هر   ــــ  ره غلط    بیچارا را   ا اون.  ره نشانداد   اسنی 

ز که جنگ به فایده شان   امن کش که شمشب  ف، اما نماسکدن، فکر میکیز

میشه شمشب  کشته  از  میکنه،  ش  تا ،  باال  نفر کشته  كم  ؟  هدحایل کم 

ش میشن  ؟ندقوماندانا کشته  ز که کشته  میکیز فکر  میفامیدن  ؟  اونا  اگر 

 . یالم میکدنسوهللا اگه طرف تفنگ 

-   
 

وطن پرست    ه هر کس خود،  اما حایل  يك گپ دگه بر آمده،  راست مییک

جنگ   وطن  خاطر  به  مه  میگه  نفامیدیم که   .. .   کنمیممیگه،  ما  حایل 

 .  طرفاو   ایطرف یا . کدامش راست میگه

نیشخند   ی تاك هموار کرده با هابرگهای آبکش شده را روی  فاطمه لباس 

  : گفت

 ! عسکر وماندان ب  قوطن پرست ب  وطن، مثل ...  ! عجب ـــــ

 اما زود از خنده اش پشیمان شد و با خود گفت: ای دیوانه   ،حاج  خندید 
 

گ

اسب  ،  اس و جهالت  ی  از هم   ،خب  نیس هردو طرف  بیگانه  هیچکدام 

باالی  ،  وطن، وطن اس  . روی شیطان سیاه میشه  فامن و آخر یم ،  اس  ملک

 .  امر كده رسول  و طنه خدا و  همه حق داره، حب

  حایل که در  .  شتاب داخل حوییل شده نزد حا ج   آمد   درین زمان جالل با 

با دشواری در دو  کشید  یم ردن  گهای نوجوان  و مثل خروس   زد یم  نفسك  

 نوبت گفت: 



 آبشور 

 

32 

 

 . آمدن...  پشت مه ـــــ

   : حاج  وارخطا شده پرسید  

 ؟  گ پشت تو آمده  ــــ 

   ایببچی نان  ...  اونا  ـــــ

 ؟ جی میگه ـــــ

 .  همرای ما برو ...  میگه ـــــ

حاج   ،  زد یم قلبش از ترس دوك دوك  .  گرفتا در آغویسی  ر جالل  ،  زن حاج  

د  با دو دست فشی را    مثل   ا از جایش برخاست و رسش ر .  پیشابز فراخش 

ز انداخته به فکر فرو رفت  .  اسپ پب  و خسته پایی 

 : گفت  کجالل هراسنا 

 .  مه گفتم، که بریمــــ  

   : شتاب زده پرسید  مادرش  ــــ 

 ؟  کجابريم  ؟به کجا  ــــ 

 جالل نفس سو خته جواب داد: 

   . کابلـــــ  

دوباره جا به جا    های الغرش لغزيده بود آنرا که چادرش روی شانه،  فاطمه

 :  پرسید  کرده از حاج  

 ؟جی میگه ــــ 

 :  بر گشته گفتاو  حاج  به طرف 
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، رسازیا ،  نا یا،  راست میگه  ـــــ ، بز مایه  ز اعتبار نیس،، عوض   بز گوشت اسیر

اس  زبان بهبر  بدل کدن  جالله  ککا ،  بدل کدن، كوچه  نبوردن؟ های  متور 

 .  سم اگمورده و زنديش  

را تسیل  او    حاج   .  سپید گشته بود از ترس مثل آرد غربال شده  ،  چهره جالل

   : داد 

س بچیم  ـــــ اب  ندگه از خا،  نبر    ! ه نب 

 و رویش را طرف زنش دور داده گفت: 

یم بخب  ، تن به تقدير  ــــ  یم  ...  مب     . کابل مب 

   : زنش تایید کنان افزود 

ز  پشت ...  ه چاره نیس گد   ـــــ  .  ماره ورداشیر

خوان    هشته بود، فاطمگجماعت بر شام آنروز که حاج  تازه از نماز   دسبر

 پهن کرده گفت: او  ب  را پیش روی گلدوزی شده 

!  .  جگرخوبز نکو  ــــ   
 نان بخو که از پای میفنر

   زهر! ، ه میخورم، ای زهرسمای نان نیس که  ــــ 

ن طرف و آنطرف  یا   جلدش  ر زيآن    های درشترگ  که  فاطمه با دستان الغر 

 نیم کرده گفت: لیدن، قرص نان را دو و یم ل

  نتو خوده میخاری، اما شور    ! حاج  قار نشو   ــــ 
ك کم خوده شور بنر  ی ،  مينر

ز     ! برو ییک دو نفره ببی 

 حزب  ره یاقوماندان واليته؟ گ ره ببینمــــ  
 ؟منشی
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ز میکنه  اسه ده قلخد،  دل دروگر که نشه  ــــ ی   و   اسباز ع.  ..   تب  ز رنگریز چب 

ا قوماندان، یکیشه ی  برو یا منشی ،  نشی دست روی دست    ...   بور نمیشه

ز   .  ببی 

یف کاغذ کوچك و  ون کرد چارقات شده  حاج  رسی حایل  در    و   ب  را از جیب بب 

 با احتیاط گفت:   داد یمآنرا برای فاطمه نشان  که

 او  نام  ...  لقمه کالن دانه پاره میکنه!  ــــ 
 

؟  یا...  ! ناره نیک  ره میبینز

د و فاطمه دست پیش کرد که کاغذ را    پرسید: ج  احدرين حال از  بگب 

 ؟خط عیل اس

   ــــ 
 ؟بینز یم ، رهدامهر  غذ ای کا ...  ط عیل مهر نداره خ  بز

   : ید سهانه پر ابلفاطمه 

   ؟حکومت روان کده  ـــــ

.  ..  ريمبهمرای اونا  باید  جالل ن، پیغام فرستادن که مه و دبز اونا روان ک ـــــ

ز جال اول زبابز بری   . ندحایل خط روان کاينه  .. .  ل گفیر

ین  ــــ   ؟  به همرای اونا کجا مب 

 : گفت  ستر   خشم آلوده با   حاج  با 

 ؟  هکو   ز نا کجادار ن بغب  ااو . ..  ده گور ...  ؟کجا ـــــ  

   : افزود  ا ج   ح .  شد بر فاطمه چر

 ؟امیدیفحایل ـــــ  

ی اش مرد  که  مثیل،  فاطمه تأثر  ر باشد رسش    هگاوشب  با  انداخته  ز  پاییی  ا 

 : گفت
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 .  ها  ــــ 

خوان عقب کشید  تن الغر ش را از گوشه و   حاج  با قهر گفت: . دسبر

 ؟کشیدی  سده پ و خ خو بز چرا ب  ـــــ

د ش را یمن لو گ ه  دو که غم و ان،  فاطمه  : شمرده گفت ،شمرده،  فشی

  .  نمیشهب  م تد ن آو از گلــــ 

  . تذاشاگر این را گفت و بنای هق هق گریه 

   اد دتسیل ه  را نوازش کرداو  سوخته بود، حاج  که دلش به حال فاطمه  

 ... یس، دست مامام نفتایتور م  ! ... خدا مهربان،  شب ده میان  ! ن نکو اگریــــ   

 : گفتیماطمه هق هق کنان ف

، پیشی  رو ب؟ راشیشنر چ  ــــ     ! بریشان بگو ، اندانومق پیش منشی

      رویب  خطوط ناآشنا  حایل کهحاج  در  
زنش    ،ند شدیم اهر  ظچهره ایسی

 را هدایت کرد: 

ایه جالل و    ، از سای گپ مزاق نی   ! زنو  احتیاط ک  ــــ  دانت پیش هیچکس نب 

ز گپ خراب    هاگه ماره ده قوماندابز و کمیت  امیدی؟ف  ب  آدینه رام نگو ببییز

   . میشه

یم ،  فاطمه گمان  استکه  نهفته  رمزی  راز  این  ز  داشیر نهان  در  ،  کرد 

 : هایش را پاك كرده با جدیت گفتاشک

  ؟گفنر یمه و خت ر ، خو ایور مهده گــــ  

ا یه و همرای هیچکس جاب   ،  جالله بفامانـــــ   که و خت و ناوخت از خانه نب 

  ؟فامیدی.  نره
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سودا رام خودم    یباد از .  که از خانه برایه  مش انمنم    چ هي  هم  ،خو ...  خو  ـــــ

 . ر چادری نمیشناسهیره کش ز ممیارم 

  . تویل شد س  بر خانه مب  سکوت نگران کنندههردو خاموش شدند و 

 *** 
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به کابل کوچیدیرسی   حاج  ،  همان سال باخانواده اش  را.  ف  مل اش  جالل 

فاطمه مرصوف کارهای خانه شدند و خودش به    و  آدينه   . مكتب ساخت

و    های جور ت جالل با آدم ددر این م.  خرید و فروش غله اشتغال یافت

سال همینطور    و آنان د.  سنر ريختو د  و   رفاقت   طرح  آشنا شد و ناجور  

  زنده 
 

بار    کرد یم   ساس اما حاج  اح.  کردند گ  زنده که 
 

ز روز  هر    گ تر  سنگی 

غیابت.  رود یمشدم   آمد بش  یهابویژه  و  رفت  و  جالل  دوستان انه  های 

که    کرد یمگمان    اجنح.  تخسایم  و مشوش  سايو محاج  را  ،  رنگارنگ او 

ی جوان ی ر ارتباطات ناسالم جالل، نگهدا رفت و آمدها با اینبا این  دخبر

ه  لذا برای عیل نوشت ک. ین  نیستآدینه در خانه کار عاقالنه مثل  اب  و زیب

مجبور آن    در غب  .  کابل بیاید شود  یمو بار را ترك كرده، هرطوری که    کار 

را  آدینه  دیگری    است  مرد  دست  به  را  دستش  و  بفرستد  بختش  پشت 

ز بس  ز دخبر جوان در خانه دور ،  ضاع و احوا لاو    پارد زیرا در چنی   نگهداشیر

 .  از عاقبت اندیشی است

نوشت برایش  ز  ،  عیل  همی  در  طاقت  .  گردد یم بر  ها  نزدییک که  دیگر  زیرا 

  زنده   و   دوری آدینه را ندارد 
 

هر .  در ملك بيگانه برایش قابل تحمل نیستگ

نباشد  ایمان    وطن، وطن است و حب وطن  جی  را  ایمان است و هر که 

 .  نیست سعادت نیست

یف  . آدینه رسانید   جالل و ، بر گشت عیل را به اطالع خانمش،  حاج  رسی

 خانمش برایش گفت: 
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ت اس،  ، اس مرد  آدمبخب  بيايه، عیل  : خوب شد ـــــ   آدینه ره ده   چادر باغب 

ز نخا    . زد  تزمی 

   : هارداشتظا تامدحاج  بان

فاطمه طعنه زنان .  یمدادیم ش  یره بر ه  ت باید آدینخو   همو ،  دیمکر   طماغلـــــ  

  گفت: 

 ...  نداره قبول م ر دگفنر بیا،  یودت رایصز نبدخو ، مه چند دفعه گفتمـــــ 

 : حاج  با پشیمابز تایید کرد 

 . رسیدیم هصدای زاغ رفتیم و به خرا ب  ما پشت. ،گفنر یم تو راست ـــــ  

   : زنش افزود 

 . ق ندارهر بای و دهقان ف ...   معتب  فرق ندارهحایل غریب و ـــــ  

   : ش کرد ه حاج  با استیصا ل خوا

موتور بود البته خدا  ه   ناالبته قسمت ش.  ن ده زخمم نمک نپاشایل  باح  ـــــ 

 .  همتور میخاست

 : بینز استخوابز خود را با نوک چادر سپید ملمیل پاك کرده، فاطمه

ســـــ   یاو   ره هر وخنر که از یهما ، خب   .  تازه اس. بگب 

   ـــــ
 

ام مثل جالل    او   ه کهممیفا.  گ،  بود ن  هایج  خوب شد که عیل ،  راست مییک

و دخبر ما سيا    بود یم گم    خانهقیپرخانه و سا  و   کچو رس شو و روز، ده    شد یم

  . شد یم بخت 

 :  فاطمه التماس کرد 
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ره از نام  ام. سیارس    دا خو خ  ، رق ندارهفجالل بچه اس بر ی بچه ای گپا   ـــــ

   . بد نگا کنه

   : ثر گفتتااج  باح

ز ،  داد یم اسپ سواری ره یاد  او    که عیل بری   وخنر   ـــــ  ه دنشکار ک  و   مایه گرفیر

رسش به تنش    ات شد و خآدم    ک م که جالل يیخوش بود ا  م  ،داد یم یاد  

 ...  اما حایل. خات ارزید و کمر مره بسته خات کد 

   ! و ک ن  ب  ک،  يك بچه داریم. ..  اصالح خات شد  ،اسمهربان بیا خدا   ـــــ

   : اج  برآشفتح

نم   ـــــ بچه  هیچ  تبیله  ،  ماند داشتیم، کاش عیل یم کاش  ده همو  که جالل 

ی کوچه   ده ودم و بپیش مردم خجالت نم  حایل مه. میسوخت ای پس پب 

 . به کوچه پشتش نم گشتم

   : کرد   را قطعحاج  فاطمه گپ 

 داره.   نکو خوب نیس، زوالدوا  ب، دانته بخب  واز کو! يك بچه داریم ـــــ

پاهایش را جمع  نوشید  یم حاج  که روی تشك دراز کشیده بود و چای  ـــــ  

 .کرد

 : گفت  فاطمه

 . تاعیل میایه، جالم پیدا میشهـــــ  

ی که از پا اح   : تنبیل شور خورد و گفت  با   شد ده بایتف اج  مثل اسپ پب 

 .  کجا نبود که رس نزدم،  لوم نیسااما درکش م، پالمشيك ماه اس که یم   ـــــ

منده   گفتفاطمه با رسی
 

   : گ



 آبشور 

 

40 

 

 . میکدی  از رفیقایش پرس و پال  ـــــ

زنش نگاه کرد و با صدای که بیشبر به فرياد شباهت  طرف  غضبناك  ،  حاج  

 :  داشت گفت

با ما نشینز ما شوی با دیگ  .  از دست اونا همتور شد   ! رفيقايش  ! رفيقايشــــ  

ن.  نشینز سیا شوی آشنا  اکب  و آصف  ما  ،  شد م اگه همراه فیض و  چرا 

 . چرا به ای روز میفتادیم؟ یمشدیمدربدر 

ز انداخت:    فاطمه رس ش را پایی 

 ها؟، شاید پاکستان رفته باشه ــــ 

ی برم  احایل مه ده    ــــ  پاکستان، ها؟ همتور دلت میخايه؟ برم که  ی پس پب 

؟   جالل بچی نازدابز تو   پاکستان رفته یا بز

را از دور پیاله خویش رانده    ها فاطمه از خجالت رسخ شد، با دست مگس 

  : گفت

 . کنیمیمره روان  او   عیل که آمد ، تو نرو  ــــ 

 حاج  خشمناك امر کرد:  

 . دیوانیم کد ها مگسبچز دروازه ره بسته کو، که  ــــ 

چند دفعه گفتمت که ،  دپ میشه  گریم اس، اگه دروازه ره پیش کنم، هوا ــــ  

 . گپمه نشنیدی و پشت گوش کدی،  جایل بخر 

برخاست  وقنر که،  فاطمه جایش  از  یافت  پایان  اش    را دروازه  ،  جمله 

یف چارزانو زد و کش کرده دنیم   .  باره آمد روبروی حاج  رسی

 حاج  ادامه داد: 
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فایده میکنهاگه ع  ــــ  ې  اور ،  یل ره روان کنیم جی او    میشناسه  هعیل حایل گ 

  وخت جالل خورد بچه بود، حایل مثل غژگاو کته شده، ریش وبروت کشیده

 . ش نماندهی گردن باريك و كومای برآمداو  

 فاطمه مایوسانه گپ حاج  را تایید کرد: 

 ــــ  
 

ایران  او    ، راست مییک بود، حایل  جالل ده  ،  رفتیم وخت که عیل  ساله 

  شکر هژده نزده باشه؟

 .  میشه گیاه هرزه زود کالن،  اس ها  ــــ 

 شیده گفت: ی اندب  فاطمه لحظه

ز یکدفعه  ــــ دگام برو، خدا مهربان اس اگه احوالش مالوم    خب  اس، پیشی 

 شوه! 

 :  پرسید حاج  با استیصال 

 کدام دره بزنم؟    پیش گ برم؟ ــــ 

 . همونا خب  دارن پیش فیض، يا اكب   ــــ 

 حاج  با قاطعیت گفت: 

م ــــ   .  ی دفعه آخر خات بود ا اما ، مب 

 *** 
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گشاید و مثل  بال یم ،  های آسمان مثل فرشته یه رحم است، گاب  ،  زمانه»

اد را آ،  وبا طرساند و مثل درخت  نوایان را یاري یم  مرغ سعادت ب   ز   زير   دمب 

و گایه    دهد جانفرسای آفتاب تابستان امان یمسایه گوارای خود از حرارت  

ز شعلهو باشندگان    هم هسنر دهکده ،  زند های جنگ آتش یم آنرا با افروخیر

، که رسشتش را نگاه کنز گمان یمآن    وقنر به.  نه به کس رحم ندارد ازم کنز

بدی و ب فرومایه داز   بخنر و 
 

به نظرت یم گ اند،  فرزند  او    آید که  ساخته 

شاید هم جالل فرزند  .  جالل  پسنر است مثل  و سودجوب     ت و فخ  مت و لئا

ز این زمانه باشد، یه یه زمانه  «یه یه جالل!  ! راستی 

یف همانطور که یم ر  ظبه اطرافز خود ن،  راه مب  فت  شید و یاند حاج  رسی

اما دید  ،  هایش را کش شنیده باشد ویا ترسیده بود، که این حرف گانداخت  

نیست، هر کس مرصوف بخر بفروش و فریب دادن و او    که کش متوجه

و بچاپاندن طرف مقابل است، در میا ن   گوی دستفروشان و  م بار و بگو ب 

 : گفتیم را جلب کرد که او  ه جفرویسی تو  چانه زدن چیث ،  ران جادهدادکان

ا   ــــ  از    س چیت اصل  ، خیالت ميايه که صبح  به خدا صد دفه که بشوب 

  . دوکان خریدی

   : کرد یمر عذر و زاری یداوخر 

ز بیا د  ــــ  ی پیسه ره  ه ا يم قسم، کداوال ا  رس   ه به خدا، ب...    ! ه قیمت کم پایی 

دست اس    کچر   مال دنیا ،  مدقرض کدیم اگه میداشتم صدقه رست میک

   بخوره! او  ا ه مپه بو ر ه بان که هم د ! رد، جان بيادر گپشتش ن
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   . کگوشت خو دگیش  ، هم ده رپیت حالل، نمیشه،  بز  ــــ 

رسیسی   دروغ  ا ر حاج   به  ترتیب  بدین  و  ند  ب  گشورا  و  ب   و  ب  حیاو   

 عاطفهب  
 

وخريد  تچی  گ هردوی.  لعنت گفت  ار فروش  را  حاج    شان 

و نه خریدار این پول    نه چیت اصل بود .  ند گفتیم هردو دروغ  .  ختاشنیم

ز و آسمان را شاه ،  ند گفتیمدروغ  و هردر .  کرده بود   قرضرا   ،  آوردند یم  د زمی 

ه بمالند   د ندادیم  ر ایمان را واسطه این معامله قرا  و   خدا    تا رس طرف را شب 

  خودش ده نفر دستفروش داشت که اموال ر  خریدا.  و چند قران كماب  کنند 

داو   به  تیه ده  رس   و   بردند یم   تهارا  دهقان  و  ها  را  دست  ه  صادق  شب 

 و   مالیدند و چیت فروش یم
 

پرداخت هرگونه  فراستش از    به خاطر زرنیک

 .  ها معاف بود مالیه به خاطر این چیت 

ز آمدند   .  بالخره هر دو از خرهای خویش پایی 

 چیت فروش گفت: 

خب   ،  ه رپه چیسد   تو بیفارمه هسنر ،  بيادرجان! ما آشناهای قدیم هستیم  ــــ 

   ! یکماه باد بنر  یر اس اگه پیسه ندا

دند که چهره  یکارد در فروش با شنیدن این جمله گفنر شکمش را با  دست

،  د یمحيالنه خار  خویش را  ۀپشت کل، گالب  رنگش ییک و یکبار سپید گشت

  باال کشید، گویا با   پتلون مخمیل خویش را با 
کارها به نبوغ سودجوب     این  تأبز

فرصت   بیانديشد   داد یم خویش  بیشبر  مهلکه    تا  این  از  را  دستفروش  و 

ز ،  زا نجات بدهد مصیبت نب  نبوغش   چیت    گفنر قدی 
 

این زرنیک برابر  در 

  کرد که گفت: یهفروش کوتا 

 مره دستته؟ ــــ 

دستفروش، دست خود را  .  رسوم دست پیش کرد مچیت فروش به رسم  
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 گذاشت: او   روی دست

كم ما  ،  دگه گپ نزن، په مفاد میتم و خالصر بز گپ مه، پنج ، بز گپ تو   ــــ 

   . کرم تو 

با  فروش  مثیل   چیت  رقتبار  قایصز    حالت  و که  حکم    ظالم  ستمگر، 

عادالنه  صادر کرده باشد گفت: او   را بر ب  غب 

خو    ما از هم پنج رپه نان میخوریم  ،ده اي ملك هر کس ده غم خود اس  ــــ 

هم پنجره نقصه   بخاطر تو ،  رسی تو گم نداره،  س توام جوان هسنر ا   خب  

س  .  ما قبول داریم خب 

بگو  ی  ز آنکه دیگر چب  وع به مبر نمودن  گز    با   د یو بدون  چوب  خویش رسی

 . و سودا صورت گرفت بدین ترتیب خریدوفروش انجام شد . چیت نمود 

 :  حاج  باخوداندیشید 

کدام زیان ندیدند زیان اسایس را خریداران مستهلك متقبل هیچ ،  بالخره»

ه .  شوند یم جان دهقان مستهلك  گویا هردو دست بدست هم میدهند تا شب 

را    شان را بیشبر سازنده و خاکسبر دیگدان و تنور شان  فقر ،  را بیشبر بمکند 

دستفروش هردو برای یغمای جیب    چیت فروش و .  باز هم تقلیل دهند 

   «. اندازند اخ و تف یم  زنند و خودرا از سوم چانه یم  نفر 

مصیبت جنگ    ،ار گرنج روز   و   چله نبود و درد   و   آدم چاقآن    که دیگر ،  حاج  

تنش را تراش کرده و شکمش را به پشتش چسپانده  های جالل،  یل مو بدع

بر نگاه   و آن  بر   این  و   رفتیمراه  ،  داشتآهسته آهسته قدم بر یم  ،بود 

  رس ،  اما جالل،  جالل بیفتد   ه توشداو   و   دى دراز قبه  ، شاید نگاهشکرد یم

یس به،  مرصوفز بود   و   آدم پر مشغلهاو  .  ش پیدا نبود ا  و کله کار او    دسبر

مثل   . بدخشان   رفتیم و خودش    کرد یمهر کس نبود، صد رس را تر    آسان و 
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بهاری آرام و قرار نداشتمگس   او    ،های 
 
   قصدا

 
ز    و عمدا در  .  کرد یمچنی 

قرضدران گر آن  غب   نم یدست  رها  را  قایصز کور بانش  صد  با  و  کردند 

ز  .  ساختند ش یم یآشنا ز سب  و    کرد یم جالل از ناچاری چنی  و حاال به چنی 

 . ا عادت کرده بود، همه این کارها به خاطر ردپا گم کردن بود هسیاحت

یف به ییک    الل در جدکان دیگر جاده میوند که امکان مالقات    دو ــــ    حاج  رسی

ز    رفت یمآن   ز رس زد، اما جالل هیچ جاب  نبود، بناچار رس بزرگش را پایی  نب 

   : انداخته گفت

ایه  جم  گگاه  ،  شاید پیش فیض باشه، هموجه هم لنگر دارن،  بریم مندوی  ــــ 

ز  میشن تا خانه کش   .  ره خراب کیز

های رنگارنگ با  جاده، پر از آدم بود، آدم .  ی را پیش گرفتو حاج  راه مند

بطرف    و   ايستاده بود   ییک دم دکان پرزه فرویسی موتر ،  گونهای گونا مشغله

یم  ه  خب  ه  خب  آرزو  .  نگریستموترها  موتر   کرد یمشاید  این  تمام  ای  هکه 

بتواند  او    بیایند تا او    جات نزد نند و جهت خرید پرزه ام  فعال از حرکت باز 

پرزه   امتعه بدل و ب   به جای  به قیمت دلخواه  ارزش خود را  های اصیل 

  لمیده بود و به  . خويش بفروش برساند 
دیگر ی پشت شیشه دکان سلمابز

گاه گایه دستان سیاه و  ،  انداختبار یمرسهای رسیده عابرین نگاه حشت

 .  داد یمو تکان  کرد یم ابری بلند عباریکش را برای 

و ملخ ییک بر دیگری   و آمد بودند و بسان مور  سیل مردم در جاده در رفت 

شید قدیم جلوتر از دیگران باشد، چنان بنظر و کهرکس یم .  د آوردنیمفشار  

ز    هدف و منگهای ب  رسید که آنان هدف معلویم ندارند، مثل آدم یم اما تب 

ز راه یم رفتند  ز هدف اسایس آنان بود ،  تب  ز رفیر ز تب   .  گفنر همی 

یف یم  آدمحاج  رسی ز  تندرو دید که همی  گایه پیش روی دکان کهنه   های 

و قت گرانایستند و ساعتفروش یم  و    ر ش یبهای خو ها  بیع  به خاطر  ا 
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پوشیدن از فصل  ماه  باالپوش که سه  يك  اآن    بهای  ت ضایع  س گذشته 

باره به  و زنند و دکنند و بدون آنکه عزم خريد آنرا داشته باشند چنه یم یم

 .  ادامه میدهند  راه خويش

یف لحظه نمود   ب  حاج  رسی ب.  توقف  را  با خود  مقداری هوای گرم  لعیده 

 گفت: 

ز نباشد؟» و بدون آنکه پاسچز به این پرسش خود    «اگر جالل در مندوی نب 

ز انداخت و به راه خو .  بدهد  وقنر که چندقدم .  ش ادامه داد یرسش را پایی 

 :  رفت گفت
 
ز  ،  کار .  داند که جالل کجا رفته استیم   »فيض حتما کار همی 

افتاد گشت و گزارش با آنان نم اگر  ،  بود ممردم است اگر با آنان رفیق ن 

ز   «بیچاره جالل! ، شد یم چرا چنی 

 ها پشه.  راند   حمله ور شده بودند از خود او    هاب  را که بهحاج  هجوم پشه

اتورهای برق،  ،  ز کنان با صدای یکنواختو وز  همچون صدای موتور جبز

سایه  بطرف زن گداب  هجوم بردند که در زیر  ،  داد یم برق    ا را هکه عکاسخانه

ب  را در آغوش داشت و طفلك دوساله  و   چارزانو زده بود   در خت اکایس

 : نمود و خواهش یم  کرد یم یه  زار ی 

ز ا ــــ   !  ای طفلك معصوم  به ! ز برای خدا، به ای طفلك رحم کنی 

طفیل  را در  ه  كگدا  زن  آن   زن نگاه کرد، منظره دلخراشآن   حاج  به طرف

ز ی ابلوی رقت تآغوش داشت مثل   .  به نظرش آمد  انگب 

 يك سکه پنج روپه ، حاج   
 

  پیش روی زن انداخت، زن دعا کرد: گ

 ه!  تخدا داغ بچایته نشانت ن . ر دخب  ببینز پ ــــ 

 باز صدایش بلند شد:   و 

ز ــــ   ! ای طفلك معصومه ب  از برای خدا، به ای طفلك رحم کنی 
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ا سوخته و پستان  های  ن زن گدا از هم رفته بود و گریبان پاره اش شانه هپب 

پستان آن    در اطراف  و طفلك  چپش را با حالت رقتباری نمایان ساخته بود 

ز بود که در رگ چنگ یم  ،  های این پستان خشکیدهانداخت، اما گفنر مطمی 

ی برای خوردن نیست ز   وبید کش یم ی های کوچک خو که آنرا با مشت ،  چب 

ون    و با صداب  که به سخنر از حلقوم های در هم و   شد یمکوچکش بب  ز   چب 

   : گفتیم هم بر 

   : زن بازهم خواهش کرد 

ز ابه    ــــ  ز   به  ! ي طفلك كمك کنی  پدر نداره، پدرشه  .  ..   ! ای معصوم کمک کنی 

  ! ز  کشیر

ی در دلش چنگ،  حاج   ز برای يك لحظه این    و   زد   با شنیدن این جمله چب 

 .  صدا دوباره در ذهنش پیچید 

! پدر ندارهــــ  ز !  ،  به ای معصوم کمک کنی  ز  پدرشه کشیر

!  جی فکرهای بدې،  حاج  الحول وهللا گفت و بر شیطان لعنت فر ستاد ــــ  

که جالل  کنم  یم چرا فکر  .  ..   که برادرم کشته شده است؟کنم  یمچرا فکر  

، جالل  .  ؟ .. کشته خواهد شد  ، کشد کش نم   را او   کشته نشده است،بز

د تفنگ نم او    ؟را بکشند او    چرا  او    تا کشته شود،  کند م و جنگ هم ن  گب 

 و تفنگ  او  .  اما خودش جنگ نم کند .  اندازد اگر بتواند جنگ یم 
 

مرد جنیک

د و مردم را به جان    فقط یاد دارد که آب را گل آلود کند ،  نیست و مایه بگب 

و ،  بیندازد   هم بمالد  ه  شب  را  نماید جيب  رسشان  خایل  را  شان  او    ،های 

های همه دار و ندار خود را به خال ،  ها از پتوی قمار بلند نشود ماه ،  تواند یم

ببندد  زن،  کمساب   باشد فاسق  جرعه رس ،  ها  يك  در  را  اب  بوتل رسی يك 

ز تفنگ نیست من،  بکشد  را خوب  او    جنگ را دوست دارد، اما مرد گرفیر

ور و او    شناسمیم ز بود، رسی هیچ وقت  .  بدکار و حرامزاده بود   از خوردی چنی 
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ن روبرو  با کش  روبرو  .  شد م خودش  ی  قويبر حریف  با  خودرا  دشمن 

و خمب  کنند و    تا حریفش را دیگران خورد   کرد یمساخت و زمینه سازی  یم

در غندی خب  یم قصه آنگاه یم  . نشستخودش  نان شب،  در  و  خندید 

 دوستان و دشمنانش را با آب و تاب  
 

من  .  خندید و هرهر یم   گفتیم جنیک

ز کرد یمنصیحتش  ،  یمشدیم بااليش قهر    ادرمبر   و  هوا برایش گز    و   یم از زمی 

فردای آنروز بازهم دسته  .  یم اما جالل گفنر مرغش يك لنگ داشتکردیم

ز رنگ به آب  ون و   و داد   داد یم گیل از همی     . کرد یم فغان ما را بب 

را لمس کرد،    دست کیش خامه دوزی شده اش   ی رسید، با و حاج  به مند

ز شود که کیشش هست و یا خواست  یم را دوستان جالل از شانه  او    مطمی 

ر شوراند و به راه  ثدید، کیش هست رس خود را به عال مت تا.  اش زده اند 

 .  خود ادامه داد 

نمك فرویسی فیض، دوست جالل داخل شد،  به دو کان  حاج     زمابز که

ندار مرصو ف فروش نمك بود، آنان  او منتظر ایستاد، زیرا دوک  سالم داد 

وشیدند که طرف  کند و یم زدیمهمچون تمام دوکا نداران و خریداران چنه  

پشت   ک«دگیش گوشت خو ،  ده رپیت حالل»مقابل را فریب دهند جمله  

ون   : گفتیمو خریدار  شد یمرس هم از دهن فیض دوکاندار بب 

ز بیا پنجاه سب  نمك چیس  ــــ مال دنیا  ،  از مه فايده میکنز   که تو ،  کم پایی 

   ! بخورهاو   ما طرف  ، هپاس، پشتش نگرد، بان که هم ده ر  چرك دست

 : گفتیم فیض    ، کرد یم بخوها را تماشا    این بزن و ،  هما نطور ایستاده،  حاج  

نمك  ــــ   اس!  اصل  يك خوردش  تاشقرغاننمك  نمیک  د ،  اس  دیگه  سب   ه 

! ده  میسازه بخر  ز از مه میشنوی ازی    .. .   چند فایده میکنز   و باز فروشه ببی 

، رمضان،  زانام دارمر نمك تب  نشو! مه نمك ا   ازی تب    . ..   اما تو بیفارم هسنر

 نشو! 
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 : کرد یمرمضان عذر وزاری  و 

ز بیا ــــ   اگه میداشتم صدقه رست میکدم،  دیم،  کقرض    های پیسه ر   ! کم پایی 

 ! اس، پشتش نگرد  دست کمال دنیا چر 

را چر حاج  یم دنیا  مال  تمام مردم،  به  یگو دست یمک  دید که  ند و همه 

ز چرك  .  شکنند و رس همدیگر را یم کنند یمو زاری  عذر دست،  خاطر همی 

خود گفت با  حاج   ب  »:  و  ب  دروغگوهای  و  تانحیا  همه  دروغ    عاطفه 

و   ،ید یمیگو  قرار  ر ان  مای   خدا  معامله  واسطه  فریب    یکدیگر ،  دهید یما  را 

افت را زیر پا یم.  دهید یم ز چركدوسنر و رسی دست را لیس    کنید، تا همی 

شوید  مست  و  یم .  بزنید  درینمن  شما  هیچکدام  ر   دانم که  رصز معامله 

  «. د یکنم ن

ز  یدید، که بالخره هر دو از خرهای خو   حاج   آمدند و نمك فروش  ش پایی 

 گفت: 

، دوسنر صد ساله خوده ده يك روز    ار قدیم فتو بي  ! بیادرجان ــــ  مه هسنر

وخت    ه چیس؟ خب  اس اگه نداری پیشت باشه، هر پده ر .  کنمخراب نم 

 خریدار گفت:   ! بنر  که یافنر باز 

 مره دستته!   ــــ 

 : گرفتدار دست فیض را  یخر 

ه گپ نزن کم ما،  گد ، م و خالصترپه مفاد میمه، پنج   بز گپ تو، بز گپ  ــــ 

 .  کرم تو 

 : فیض غم غم کرد 

 . خوریمما از هم پنج رپه نان یم ــــ 
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و   و  اندا خت  ز  پایی  را  نموده   غمغم کنان رس خويش  وع  وزن کردن به    رسی

 .  نمك

   : خریدار رفت، ریشخندزنان حاج  را مخاطب ساخته گفت  وقنر که

نه  ماره بقههمه ره مار خورد و  ــــ   ز سه  .  ..   هههههه.  ..   کور، ده جان مه مب 

ایه خوده قشقه میکشم ش که سنگ خالص نب   هه هههه . سب 

ام پهلوی فیض نشست و با ادب برایش گفت:   حاج  رفت و با کمال احبر

مادرش خون گریان میکنه، هر جای که . که جالل گم اس،  ماه میشه یک  ــــ

م درکش مالوم نیس، هیچ کس ن داری بریم بگو،  مب   نمیگه اگه تو خب 
شابز

   . بگو که زنده اس یابز 

ا ک فیض کاله تاری نخ نما شده اش را از رس تراشیده اش دور     رد، کله ارسی

 لطف اظهار داشت:    با ماليمت و  ارید و خ

اه شده عقل خوده از دست دادهبجالل    .  ب 

 خود گفت:   در دلحاج  

اه ساختید را  او    از دست شماست، شما ــــ   ، با دیگ  ا نشینز ما شوی  م  با ،  بب 

 .  سیا شویشینز ن

   : فیض ادامه داد 

 . ..  او . رفنر یمه دوکان جبار دفیکــــ 

   : را قطع کرد او  حاج  با مهربابز و ماليمت حرف

ه،  میایل از اوجه آمدمه  ــــ او   ما ا.  بریم گفته بودن که یگان دفعه هموه مب 

 . طرفام مالومش نبود 
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 : هرهر خنديد فیض 

سودا داره، امروز ايجه اس صبا ایران، مه هفته پیش   و صد   جالل يك رس ــــ  

   دیدمش همرای آصف بود 

   : حاج  نفش به راحنر کشیده پرسيد 

  زنده اســــ 
 ؟جز

 . و تیار اس جور ، ها ــــ 

 داشته باشد ادامه داد:  ب  و بدون آنکه به حضور پدر جالل توجه 

نه،بنر بده بال    ــــ  ز اس  نمب   ،  سا عتش تب 
 
نخته صايب    و پنجاه هزار ده يك د

 پیشابز واز بزا یه دستش قالب كمساب  اس، چی مادر بشینه و همتور ب.  شد 

همتو ر  ،  ه اما پسا ن دیدن که بز د ره پر کاب  اول حریفش دعوا کد که کمس 

، ه.  اف بازی میکنهصنوش جانش  .  ..   حق و حالل بورده بود   مۀده کمساب 

 .  ه ره خانده نمیتانهطعاما ق، یش پشت دست ماندیمبر ما 

مگینز  یف با رسی   ؟ ممیتان  هداز کجا پیدایش ک؟  حایل کجاس  پرسید   حاج  رسی

ز اهرش مادر و خو . ..  ز ، نارام هسیر    . اوقاتمه تلخ ساخیر

اما درین زمان خخواست  یم فیض   بگوید،  ی  ز داری داخل دوکان ریکه چب 

 از جایش برميخاست گفت:   حایل که  ض در في. د ش

 س. ا دراز او  قصه،  که هم بیادره سودا بتم باز بریت میگم  باش  ــــ 

در جایش    و   فیض برای خریدار نیم سب  نمك سپید وزن کرد و دوباره آمد 

 . نشست

 .  حاج  باشتاب خواهش کرد 

   خو! ــــ 
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ز شد پول را جا به    وقنر کهفیض جيب واسكت خود را واریس کرد   مطمی 

 جا کرده است ادامه داد: 

، خوی و عادت اوره خب  هس حاج  صاحب تو خو پدرش    ــــ  اول    داری،  نر

 کد اما حایل گب  مانده
  مثیل ،  هدپایش ده دند رفته و هموجه گب  ک ،  جوابز

ز نه خالیص نداره، و ش بند بانهلده   که خر   . هر جی دست و پای مب 

ز شد:   حاج  خشمگی 

زگر مانده چتور؟،  باز جی بالزدیش ــــ   که ده گب  جب 
 بز

ز ا ضیف   : فتگو با تأثر  نداخت رسش را پایی 

 کاشیک ده گب     ــــ 
زگر میفتاد جبز زگر خو جوابز داره، اعتماد میکنه لياظ  ،  ب  جب 

لیا.  قوله ميفامه.  ..   و پاسه میفامه   داره  ظ  اما نبیال، بز 
بز قوله  ،   پاس بز

   . ره  وفا  ه بز امميف

  کند یمهایش صدا  از غضب رسخ شد، گمان کرد که گوش ج  های حاه نگو 

 .  پیچید صورتش یم و  رس   در ب  پیدااو درد ن

در   ز یم  حایل کهفیض  زمی  به  آهسته  آهسته  را  پاوه  نیم  و  سنگ  کوبید 

ه مانده بود ادامه   چشمانش در نقطه نامعلویم روی گلیمچه نخ نماشده خب 

 داد: 

پیسه    اطر میکنه، بخ  هره میشناسه، بخاطر پیسه زنگ بسته  س ا پی نت،  نبيال   ــــ 

نه ز ه،،  چرخ مب  نه، بخاطر پیسه راه مب  ز خالصه همه    بخاطر پیسه گپ مب 

ز  اساو    چب  پیسه  هما او    . بخاطر  اسمثل  ج  و هم،  جان  ده  ، بز ا هما  که 

داشت نام  مزار ،  باالچوك  از  ز  عی  سیلش    زارخورا  به  قندهار  و  هرات  و 

رسخیل .  ..   نشدیم ش  یمجاور درواز ،  ه میشنیدنش یهم که صدا.  میامدن

يك    ده همو .  مه يكدفعه ده يك توی دیدمش.  ..   ود ب  بانبود، رسخیل خو 
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عاشقش شدم، خ   زنده کل  ،  یدارش شدمر ديدار 
 

زدمگ اما  ،  خوده رسش 

  .  فایده نكد 
 . از خانه کشید  هایم خالص شد، مره مثل سگ که تنگه  وخنر

 : کشید   سوز ی جگر  فیض آه طوالبز و  ــــ 

   شه سیا کدم حایل بندی اس! لمام قصد خوده گرفتم، د  اما ــــ 

ند  فاما این جمله را طوری ادا کرد که حاج  فهمید که ال ز  .  مب 

فیض داراب  را که با فریب دادن مردم بدست آورده  »  : حاج  با خود گفت

زن و  است  جاب  گذاشته  هر  زن  این  پای  پیش  گونه رصفه  هیچب  ،  بود، 

ای قرو ت آب  او  کیسه،  جوب   را ته کشیده و به ریشش خندیده است، رسز

   : حاج  با تأمل پرسید  «. گرم

 ؟ ای نبیال گ اس. ..  ؟ره از کجا پیدا کنیماو . .. ؟ چتور کنیم حایل ــــ 

بار سنگینز  ،  با مالمت کرد ن هماجان  گفنر .  نمود   فیض گردن خودرا راست

 شمرده شمرده پاسخ داد:  او . را از دوشش دور ساخته است

پدر و مادر نداره خرچ و برچشه کریم چنته  .  عاقله اس،  نام اصیل نبیال ــــ  

، که چیش میشه، جی گردن  ،  میته اما خدا خب  میگن چنته شویش اس، 

یم   اما ده خابز همو .  ..   خوده بسته کنیم و گنای مردمه ده گردن خود بگب 

 . اس

منده حاج  با    رسی
 

   : پرسید گ

 خابز چنته ده کجاس؟  ــــ 

هاب  را که دور م اسپ ساخته بود گرفت و مگس دب  را که از  فیض چوری 

 باره در جایش گذاشته گفت: و و برش جمع شده بودند را ند، چوری را د
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ز س ای دیگه هجبا يك  سا جای ثابت ندارن، امروز ايجه و  ناو   ــــ    ک ده ي  نا او    یر

ز و    . خانه از شش ماه زیادتر مانده نم تانن ون میکیز مردم کوچه اوناره بب 

ز   . مردم بدبخت هسیر

 .  فیض چربر زده گفت 

خانه کوچ ک  ــــ  ای  به  ماه میشه که  نمیشناسه    ه نار او    کش   وز هن.  ندسه 

ز ر   را ک،  بیچاره ها از ترس بیا خدا مهربان  .  کش نکشه  هکه اونار ،  ه پیشیک مییر

يك آدم الغر دروازه ره  .  برو ..   کدفعهی ابز میگم  ش ه بریت نر مه خانه  ،  سا

بریشی بگو مره فيض روان  .  ..   ره کار داری؟  گ،  واز میکنه، پرسان میکنه

نه اگه جالل  او  .   میکنهاب  آدم تره رهنم  و هم .  کده همرای جالل کار دارم

 .  سبریت میگه که کجا بیال بزن اگه نبود ن   پگ  بود همرایش

 *** 
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 .  گرفتجله راه ده افغانان را در پیش  عحاج  باشتاب و 

های پر از کثافات و خاکروبه کوچه  بار نظرش نفرت  هب  ا ههای تنگ و معب 

آمد و مالل  لوش و كثاف،  آور  تا به رسعت ت وادارش یماتعفن و  ساخت 

 های خویش بیفزاید و هر چه زودتر خودرا از رسی گنديده قدم
 

  سیل   ها و گ

ها طوری بود که  اما ساختمان کوچه. های مهاجم کوچه نجات دهد مگس 

  رفت یمکه راه    همانطوری.  این سعادت دست یابد به    توانست به زودینم 

آیا هنوز مردم کوچه  ؟  نبيال هنوز هم اینجاست،  آیا »  : شيد دیانبا خود یم 

ون  اخته و ننش   ا ر آنان   کش    لدنباا جالل به  یشان نکرده اند؟ آ  ازین محل بب 

ز جا  ز شد  دیگر نرفته است و یا اینکه همی  ه است  در ميان كثافات ته نشی 

را  ندارش    و ر  دا  ت و سانیده اپنبیال چس   ا بهر خودسبکشی    و   حیاب  و با ب  

این    ریزد؟د یم مکبه پای این دخبر که کریم چنته مثل جوك خونش را یم 

ين آدم  اكه    گفت  ك فروش مه آدیم خواهد بود؟ فیض ن نو گکریم چنته چ 

که الغر  ر  طو   این کریم، چنته همان.  باز خواهد کرد   الغر دروازه را برویم 

 
 
ز همانطور    است حتما الغر خواهد    اتوان و پر درد و غبار و نوجدانش نب 

به  او  .  بود  این دخبر را  توانسته است  بیندازد دچگونه  مثل عنکبوت  ،  ام 

ه در بدن  و تا جاب    د نوا دش تار بدور  اسقانش است  فو    عاشقان  و و  ا  که شب 

جوابز و زیباب  اش پایان يافت مثل سگ از خانه خود    ر بها  زمابز کهبمکد و  

ونش کند  ز تیاتر دز و باز    بب  باره  و یباروی دیگری را بدام بیندازد و باز همی 

شاید بار دیگر این بازی با  .  سن  و   ها   رصف با تغیب  آدم،  ید آروی صحنه  

عظمت بیشبر و یا باخمودی و عدم موفقیت بازیگران به نمایش گذاشته 
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ز ر  سن خواهد آمد، اما    ی و شود، اما به هر صورت، این تیاتر بار دیگر نب 

بر تعداد تماشاچیان   م؟تعداد بازیگران زیاد خواهد شد یا ک  این بار اینکه  

ز کا  ؟ افزون خواهد گشت و يا خب   رگردابز امور را پیش خواهد برد و یا  همی 

اینها مربوط  ،  داند این را کش نم ؟  خواهد کرد   عوض  کش دیگری جای  با 

رحم و قهار است هر جی  ب  به آینده است مربوط زمانه است و زمانه هم  

یف پش رحمت  .  کند یم دلش خواست همانطور   اندان  مل خياط، قو گرسی

ساده و پیاده را پیدا کرد چند تا    چندتا آدم !  گ بود؟ يك چریس او    نشد؟

ی کرد ساعت و   تفنگ و اسلحه را هم برایش دادند، چند شو   و روز راه گب 

ي  ا  ! زمانه.  .. .  پیسه و زیورات مردم را بزور گرفته و خودش قوماندان شد 

که کاردش به استخوان مردم  ،  ریسچ  یفرسی   و باز هم.  ستهای زمانه ا کار 

از   نحیف که  يك دخبر الغر و  توسط  بود  با ه خود یمیاسرسیده    ترسید 

ب چاقو کشته شد  ا  هخانه   ،به ماتم نشستند   وگخانواده به س  ها ده   و   رصز

ز ماندند   ز اطفال ا،  ها منهدم گردید ویران شد، پل ها يتيم  هچو چ   ،مكتب رفیر

؟ این  یز ر نگ و خون فرزند شدند، اما این همه جران ب  دو پ   ا ر ی برای جی

ند خانواده .  انستكش   خانواده نه  نه  و  قاتالن  ز های  مقتولی  نه  ،  های 

نگ  جت  بصيماما  .  انگهشدت  های غار  نه خانوادهگران،  ای غارتهخانواده 

 «ـدر دبرد وسینه یمه رس یمنرحمام ب  ه وز نه

 
 
یف داخل کوچه نسبتا ی شد   حاج  رسی   در پایان این  مطابق  .  بزرگبر

نشابز

 زرد  چوب     دست راست دروازهچه بطرف  و ک
 

اج  باید  حوجود دارد که    رنیک

 .  کند   ابالبآنرا دق 

یل که یم ز ،  کوچید کریم چنته با خود همیشه ازین رنگ داشت، به هر مبز

ز رنگ    این رنگ عالمنر برای تشخیض خانه،  گویا .  مالید یم   در آنرا از همی 

 . بود او 
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لزوم بود،  اما اینکارش ب  .  تکانید   کو خا   انش را از گرد بن ت  هایحاج   پاچه 

رد این کوچه بیشبر از هر جای دیگری  گقدار خاك و  م  ها گس م زیرا تعداد  

 
 
ی از مردم جناز   بود و خصوصا و  ند  کردیمب  را مشايعت  ه حاال که عده کثب 

ز بلند یم با قدم  کانبوه خا   .  د شهای آنان از زمی 

گان با دلسوزی،  کننده   تشايعم  ،جنازه برجایش متوقف شد دیدن    حاج  با 

رکاب جنازه  ريد هم اباز رس و صورت شا ن یم   عرق  هایدانه   حایل کهدر  

تابوت گلرفتیم دیدن  با  دوکانداران  و  جاهایند  از  شده،  بر  پوش  شان 

ام    خاستند و یم که در   نمودند و آنابز روح میت دعا یمه  و ب ند  کردیماحبر

رسانیدند و برای اینکه از اجر  شتاب خودرا به تابوت یم   با ،  کوچه بودند 

رفتند    گرفتند، هفت قدم یمچارپاب  جنازه را یم   هبیشبر برخوردار گردند، پای

دند و جای خویش را به کش دیگری یم  .  سبی

صواب براي  از  ز  نب  را  ب  پار چا  هپای ،  حاج    جنازه  قدم  چند  و  را گرفت   

سو   ،مشایعت کرد  نفسش  برگشت،  چنخوقنر که  بود  دته  زیر  قيقهد  ب  

ش  دم اهنوز هم  .  تازه کند   سبان دوکان ترکاری فرویسی درنگ کرد تا نفسایه

   : گفت  رایشبدار نکاو راست نشده بود که د

 . کانه گرفنر و ی دو یکطرف استاده شو که پیشی  رادر ب ــــ 

مند  ه حاج  با رسی
 

 :  معذرت خواستگ

   ! ببخش بیادر  ــــ 

را    و صورت و گردنش   ای رس هعرق   و   ون کرد ب  جيب ب  ز دستمالش را، ا  و 

 دوکاندار برای جوابز که نزديك حا ج   ایستاده بود گفت: ، گرفت

ماس  ــــ روز  ز یم،  اینه یم  می  ره  ییک  میشه،  ییک کشته  روز  ییک    ،نهاپر   هر 

میشه قطع  میشه،  دستش  بیوه  زنش  تبایهبت،  ییک  اس  ما  !  ایه   سودای 
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  مال نمیایه یکروز ببینز که موتره ،  بیچارام نمیشه، یکروز ببینز که راه بنداس

  و جواب خریداره ب بیار و باقیل بار کو  ده راه چور کدن، باز خر 
 و فيس و   نر

ز خریداره بکش که چرا ما قیمت میفروشيم  .  ساخیر

  با   استیصال  و   را متاثر ساخته بود از روی ناچاری او   جوان که ديدن جنازه 

   : كراهت گفت

ز  ــــ   .  راست میگی 

  
   : برگرداند پرسید  رفتیم که جنازه ،  جوان بدون آنکه رویش را از طرفز

، که از دم  ای تابوت گل پ ساخته  اس پوش از گ بود؟ دکاندار با مگس پرابز

ز شد یاند و خودش با عجله از پشت دخل پار   ها را بود، مگس  و آهسته   ی 

 : آهسته جوا ب داد 

خوب  ،  ته پیشفهک  ه ما بود، يچو ک د بود، آبروی  ر آدم م،  یشخدا ببخش   ــــ 

ه  ر  فقب  پیشش مانده بود، همو پنی د رو صدیگر بود، که آمد دو ، یادم میایه

   .  داد  شریب

 ؟فقب  گ اس. جوان پرسید؟

 گردن خود را مالیده پاسخ داد:    ندار دکا

بود، يك روپیه  آدم مرد  .  ..   م دکاندار دسته راسهابه میگم،  قصفقب     ــــ 

 .  کش ره نخورد 

 چکاره بود؟  . جوان پرسید: 

والدايش  ا  زن جوان و .  ..   طیاریشه زدن  برد ده طیاره کار میکد، مسافر یم  ــــ

 اريش چوا به جان بیادر بی. ..  ده گردن بيادرش مانده
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.  گان شهید سوختحاج  با شنیدن این گفت و شنید دلش به حال بازمانده 

سد که صدای دکاندار باز بلند شد  نزدیکبر سا خت تا خودرا   ی ببی ز    : چب 

از پیش روی دکان پس شو !  بيادرجان  ــــ  داری رس    ر کا  اگه سودا ،  گفتم که 

بتم ارزان  بریت  بیا که  استاده هسنر   اگه بز جی ،  چشما،  وی   نافر  پیشی و 

؟ برو پشت ؟ جی روز خوده گم میکنز    ! رايت دکانه بند انداخنر

 .  و به راه خود ادامه داد  «راست میگه» : خود گفتحاج   با  

   تنش از خجالت و گرما ،  زرد رسید دروازه  نزديك    وقنر کهحاج   
ا
گرم    کامل

ون    تهای عرق، ییک پشت دیگر از مسامادانه.  شده بود    آمدند یمبدنش بب 

او    چید، گفنر ترس داشت که آشناب  ها را یم با دستمال سپید، این دانه او    و 

و آب و آبروی پنجاه ساله اش با خاک    در نزدییک خانه دروازه زرد ببیند را  

ی،    ،اگر اورا ببینند .  یکسان شود  ی معرکه گب  جی خواهند گفت؟ در پس پب 

  رد کرده است یا ز دروازه   هوس،  از کمر و پا افتاده آدم سن و سال خورده و 

ش را  و    حیاب  صد ب  که قاو    ا ما وا کند، پب  بیحیا!    آمده است که دق دل پب 

  سن و سالش برا.  ق شدن را ندارد ساف
ئهئاز طرفز از  او    ت خوب  برای تب 

ز خطا کاری هاست  . چنی 

اینجا عرق    اال من ح  آمد م ناینجا  او    از دست جالل، اگر »  : با خود گفت

ز    ا رهگذران ب.  شدمخ نم رد و رس خورد و بزرگ ز   مریختم و از رسی نم  چنی 

مشکوگنگاه  یم  که  های  من  سو طرف  را  روحم  و  تن  ان  هاندازند 

، جالل جی گناه دارد؟»باز گفت:    .«کردند نم  . بدتر از مار بد ،  یار بد   بز

 «. فیض و جبار و آصف است كب  و ا اینکار، کار 

بگذرد  ز جالل  یافیر از خب   را کج کند و  حفظ  ،  حاج  خواست که راهش 

ز جالل استیآبروی خودش واالتر از   یادش آمد که فیض گفت:  اما  ،  افیر

وناو    هرگاه .  شناسد نبيال و کریم چنته را کش نم    را بشناسند، از خانه بب 
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ونشان نکرده اند او   ، پس تا حا ل کنند یمشان   حاج   .  را نشناخته اند که بب 

از بس که تحت تاثب  اندیشه .  در کو بید ه  صد دل را يك دل کرد و با مشت ب

 بردارد  ،  فتبدنایم خویش رفته بود یادش ر 
 

که مثل همه مردم دیگر سنیک

ه  بار دوم مشت عرق آلودش را باو  .  وبد ک بدروازه  ه  و مثل آدم حساب  ب

ون دبرای چن.  کوبید، اما کش در را باز نکرد دروازه   ین بار دستمالش را بب 

  ؛ های عرق بیشبر بود هایش را گرفت این بار شدت ریزش دانهق وعر   کرد 

 چه و همه ک ، که  کرد یم زیرا گمان  
 

ی تازه وارد را تماشا    ها گ   کنند یم این مشبر

که کریم چنته    کرد یم   گماناو  .  خندند و به ریش سپید و آبروی ریخته اش یم 

اند  رانده  اینجا  از  باز خواست  یم.  را   
 

با آهسته گ را  در  بر گردد که کش 

 ، پرسید: کرده

 ؟ کیسنر 

   : حاج  نفش راحت کشیده با خود گفت

   ! الیه شکر  ــــ 

ریش خود را    و الغر که گویا یادش رفته بود   نیمه باز شد و مرد مفلوك،  در 

ا شد و صورتش را بشو   در پرسید:  از الی ب  د با صدای خراش برداشته یببر

  گ ره کار دارین؟  ــــ 

   : جله گفتعحاج  باشتاب و 

   دارمر همرای جالل کا ض روان کده مره في

اندام که   آرا  چنتهریم  کمان  ه مرد الغر  با  و عقب  بود  مش جا خایل کرد 

 .  رفت

  نیست که ب  همان دروازه ،  حاج  گمان کرد که اشتباه کرده است این دروازه

 دارد  ه است و یا شاید هم مرد الغر اندام گوش گرفتآدرسش را  او  
 

های گرنیک
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 ی بلندتر تکرار کرد: لذا با صدا،  را نشنیده است که جواب  نداد او  هایگپ

مره فيض روان کده، همرای جالل کار دارم! کریم رسش را آهسته شورانده    ــــ 

 . اشاره کرد که داخل شود 

  و تخ   کریم درواز را دوباره جفت کرد ،  یل پرید یحاج  مثل تب  به داخل حو 

ز روزها رنگ  او    آمد و او    تخ کنان از عقب  که در همی 
 

ز تنیک را بطرف دهلب 

 . ه بود هدایت کرد سپید خورد 

ز مثل خود کریم  یکه حو   کرد یمحاج  به اطراف نظر انداخت، گمان   یل نب 

حوییل کوچك را پاك  ،  ور خواهد بود، اما خالف تصورشآلوك و ماللت  فم

ه یافت ز بیش از چند مبر نبود .  و سبر ز دروازه دهلب  ز ،  فاصله بی    اما کریم همی 

ز کوچک را گل پتوبز  های چونه  اطراف آنرا با مثلث   و   کاشته بود   قطعه زمی 

 .  خورده خشنر زینت بخشیده بود 

او    گفت: همیایل گالره  کرد یمرا رهنمابی    رد اتازه و   مهمان  حایل کهکریم در  

  اگه مه اوناره .  پرموچ شده بودن  بیچز .  ..   دارن، گناه داره   دادم بیچارا جان

 . ده قصه اونا نیس كش ،  نمیتهاو   م کش دیگهتناو 

ز نداشت خاموش نه قدم بریم که  ،  حاج    ی برای گفیر ز اما کریم  .  داشتچب 

با هم دوست و رفیق    و آنانشناسد  یم های سال حاج  را  گویا که از سال 

دردهای دل خویش را    اند و حاال که یکجا شده اند بدون ریا و خودسازی

 . جویند و از همدیگر مدد یم  کنند یم به همدیگر قصه 

 :  گفتیمکریم غم غم کنان 

نداره.   ای گپاره  غم  و صورت خود او    نبيال  جوابز  ام   ،اس   مست  ستار 

 کده نمیتانه، يك جان مه مانده و تمام  رسیده 
 

   زی طرف برو! ااینه  .  ..   ارا کگ

گیل آنرا بدو قسمت جدا  شدند که پرده چیت گل  آنان داخل اتاق طوییل



 آبشور 

 

62 

 

 آیه کشیده ادامه داد:   وقنر که هردو نشستند کریم. کرد یم

.  زد یم او    گالره  شد یم دیگر    وقنر که   ما خوب بود غم گل هاره میخورد هــــ  

او    بیچارهاو    اما   کرد یم ماند و چلمه تازه  ها یمچو گ مه ره ده پالوی کرت 

 .  تور شد 

وع کند؟ جی بگوید  و    ها غم  آیا با ؟  حاج   هك و پك مانده بود که از کجا رسی

يك شود دردهای این   توجیه نبیال را مالمت  ب    ا آی؟  مرد بیچاره و فلك زده رسی

از   کند  را که  هما  یا رسگذشت فالکتبار  آ آن    و  دنبال  گکم کم  داشت  ایه  

و او    اما کریم.  نماید  خودمابز  بالحن  داد:  نجات  رایه  سه  ازین  بدون    را 

یفات و تکلف برایش گفت:   تشی

 .  میاینيك کم صب  کو، حایل . ..  ! ر دبیا. 

با    حاج  روی دو  زانو نشسته بود و در چهره اش يك نوع خشم آمیخته 

در را   نآو    این در ،  از یکسو جستجوی بیهوده جالل.  شد یم م خوانده  حتر 

، خشمگینش ساخته   ز زدن و از هر کس و ناکس پرسیدن و كمك خواسیر

، که روز گار بر   انه  این خگان  باشنده بود و از سوی دیگر، فالكت و اهاننر

 . بوجود آورده بود او   داشته بود، يك نوع دلسوزی پدرانه را در  روا 

  : او گفت

 . مه باید زود برم ــــ 

که روی دو پا چند نشسته بود، دست    ه کرده همانطوریفتخ رس کریم تخ 

الغرش را در جیب گشاد کربر چارخانه کریم رنگش داخل نمود و بدون  

ی بیابد گفت، آنکه ز    : آنجا چب 

بيادر ــــ   نامدى  ز خو  حایل ستاره    ، ب  کو صيك كم    تخ  تخ   خ ت  ! آتش گرفیر

   ! هیحوصله میخا  ای کارا . ..  ! رسهیم
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   : با عجله گفت،  سوزاند که خجالت و خشم رس تا پایش را یم ،  حاج  

، مه ستاره ره کار ندارم ــــ   .  بز

 به ریش سپید حاج  نگاه کرد:  . کریم از جایش برخاست

م  !  ستاره زن مهربانس!  رخطاب  نکو وا  ــــ و پس  کنم  یم ك چلم تازه  ی مه مب 

! ، اگه میشینز ، مه میاب  بیا   اگه با . ..  دیگر اس، میایم  همیجه بشی

ې است؟  ککه گناه این بیچاره مفلو ،  حاج  با خود فکر کرد  خودش با  او   جی

گمان  ،  اطالیع ندارد او    کریم از مقصد اصیل پاهای خود اینجا آمده است و  

ی هستم و به خاطر هورسابز اینجا آمده ام،  کند یم من  .  که من يك مشبر

 لذا گفت: . باید مقصد خود را برایت بگویم

 . ه آمده امگبخاطر يك كار د   هم ــــ 

 : کریم نصحیت کرد 

 نگرد؟  او   بریت میگم که پشت،  اگه ده چرت نبیال بایسی  ــــ 

 حاج  افزود: 

 ...  نبيال و ستاره ره کار ندارم مه، مه جالله کار دارمــــ 

ف و خانواده داری هستمویبگخواست  یم من بخاطر ،  د که من مرد با رسی

 و هورسابز و زه ر ه
 

ا از دست من  هاین کار .  خريد جسم کش نیامده ام  گ

نیست شد .  ساخته  ساکت  نگفت  اما  ی  ز چب  جمالت.  و  این  ز  ،  زیرا گفیر

آمد که نصیب این مرد مفلو ک  پایابز یم   اهانت ب  و    ظرش تحقب  بزرگبن

 . شد یم

  کرد یمباره جفت  و در را د  حایل کهشد و در    جر خار دتخ کنان از  خ  کریم ت

  : گفت
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اری همیجه  د  اگه جالله کار ،  همرای نبیال رفته، شاید ده هم ساتا بیایناو    ــــ 

! اگه ستاره    ! حایل پیدایش میشه  طرف پرده بشی او    ده ،  ه کار داریر بشی

نهگه اول هم  یهر کس که اینجا میا  ز  .  پاره مب 

ا گفت،   را   و در   د یمثل کنده چوب خشك آنطرف در لغز ،  نشو ت  کریم ایبز

شدن  ج  ها را که در حال خار فبز فلزی به شدت جفت نمود و سیل مگس   با 

 . شدن از طریق در بودند به هر طرف پراگنده ساختداخل  و 

و ،  اج   ح زد ،  بندی  خوبز  دوخت  چارزانو  بدر  را  غمبارش  چشم  دو    ، و 

نگریسته  بب   لحظه دوستان و ،  در  تمام  حاال  آمد که  و    بنظرش  اقارب 

دهند  را به يك دیگر نشان یماو    و از آنجا   کنند یم های در را باز  آشنایانش پله 

ش   این  .  کنند یم و تحقب  به  از روی تصادف  اگر کش  جی بدبخنر بزرگ! 

بیا  خواهم کرد یخانه  جی  من  خواهم  ؟  د  پنهان  خواهم گفت؟ کجا  جی 

نگاه ؟شد  پنهان شدن هم نیست و  های جستجوگرش را  اینجا جاب  برای 

ی دیگری نداشت. گرداگرد اتاق چرخاند  ز  . اتاق به جز چند دراز تشك چب 

اهن خواب زنانه به    مقداری لوازم آرایش و ،  رده گل گیلدر عقب پ يك پب 

 و عجله صاحب آنرا برای  حالت نزاری پرتاب شده بودند که شتاب
 

زده گ

ز از خانه نشان   ون رفیر ، حاکم مطلق این اتاق  ر نظم و پ، ب  داد یمبب  يشابز

باشنده    
از روی تصادف راه،  گان آنبود، گفنر اند، که  ه  شا ن بمسافرابز 

چند لحظه کوتاه به این جا انتقال یافته    اینجا باز شده است و آنان برای

 . اند، چون زود رفتنز هستند پس نیازی به تنظیم اتاق ندارند 

ز اخبار گرفته ،  ر رف کوچک چوب  د  نزديك كلكی    ، داشت  موقعیتب    که 

پودری با يك شب   ودرا باخته بود به  خ  رخ  چوشك که رنگ و يك قیط شب 

یحالت   ز انگب  نگاه    رقت  حاج   شب  .  ند کردیم طرف  قیط  این  دیدن  ،  با 

ز   آمد   ادشی،  باره به فکر جالل افتاد و حاج  د ز از همی  شب     که برای جالل نب 
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 و   د شان کفي  ۀدی باالی قلععر   در یک ظهر بهاری  دادند: یادش آمد کهیم  

بود،    لشب  گاو برای کودك ثقي.  گريخت و خشك شد   رسطمه از تاشب  ف

ز ش به ناچار   .  الل را خوراندند و بزرگش کردند ج ب  از همی 

ون هوا . حاج  با به خاطر آوردن جالل به طرف در نگاه انداخت کم    در بب 

ند  کردیمدراب  تالش  ها با چشم سفیدی و دیدهو مگس   شد کم تاريك یم  

  های برق و روی سیم   ها و قخودرا بخاطر نجات از رسمای شب بداخل اتا

 .  ها جا به جا کنند رفك 

   تخ تخ . ..  تخ  تخ  ه کریم راشنید که به شدت بلند شد فصدای رس ، حاج  

جی کاری    مرصو ف   کلو فحاج   آهسته رسش را پیش کرد تا ببیند این مرد م

و بوی نامطبویع را به    شد یم از رسخانه چلم کریم بلند  ،  انبوه دود .  است

 حاج  با نفرت رویش را برگردانده با خود گفت: . ند گاطراف یم پرا 

 بدبخت مفلوك!  ــــ 

به    حاج   باشادی شور خورد و خودرا جا   درین زمان کش دروازه را کوبید 

کش  ،  اما خالف تصورش.  به گمانش رسید که جالل و نبیال آمدند .  جا کرد 

وع به تند زدن  ،  وازه پیش کرد دیگری کله اش را از قاب در  قلب حاج  رسی

،  دقت که انجام داده بود در آخرین لحظات  گویا با همه احتیاط و .  کرد 

نماشده کریم چنته فروریخت و حاال از عقب این آبرویش روی فرش نخ

ز وارد خواهند شد و از   چند مرد دیگر نب 
 آن    مرد بروبر

 
ییک دو تا    میان حتما

 . اورا خواهند شنا خت

نمود، شانه در سینه خویش حبس  را  نفس  و هراس  ترس  از   هایحاج  

بر  ور اما خداوند رحم کرد و این مرد ب .  ضعیف خویش را به دیوار چسپانید 

ز خانه، در این خانه مفلوك را باز  یم ب  خانه کرا  پشت گشت و به امید یافیر

 . کرده بود 
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   او یم گفت: 

 ؟ راب  اسکای خانه   ! انپدر ج ــــ 

 داد:  خس های پتوبز بردارد پاهایش را از گل ه کریم با اکراه بدون آنکه نگا

ز هستیمــــ   ما کرانشی  پیشه،  ما خود  رام  ما  دادیمشش  برو.  گ  باز  بر مرد   

 :  پرسید 

 کراب  نیس؟  یهانزدییک ده ای   ــــ 
 تان خابز

 خ کرده گفت:  کریم تختــــ  

له پالوی ما کراب  بود بود، هم    ــــ 
ز يك مدير    اما دو ماه پیش اوره ،  خانه دو مبز

 کراب  یافت میشه.  گرفت
کل مردم ده شار آمدن، جای پیدا  ،  حایل گ خابز

 . س .. قیمت . کدن مشکل شده، يك خابز دگه اس، اما 

 چند اس؟  ــــ 

 . هشت هزار  ــــ 

  : مرد برو بر پشت رسش را خارید 

سه پدر، يك جای ارزان دوهزار ی  اوه! گ زور   ! اوه  ــــ  هزار ی، اگه  هس،  ما مب 

 دیده بایسی بگو!  

نگا از گله کریم  را  پتوبز گرفتهایش  ع    مثیل،  های  ترصز با  التجانمايد  که 

 گفت: 

 باز دروازه ره بسته کو بیادر!  ــــ 

  رفت و   
بعد از خروج او، زنجب  دروازه بازهم تکان خورد  ب   لحظه مرد بروبر

 حاج  دعا کرد: آن   تکان خوردنو با  
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 ؟  خدا یا خب   ــــ 

 . طفیل در آغوش داشت وارد شد  حایل کهاینبار زن چادری زرد، در 

 شنید که کریم برای زن گفت:  او . حاج  نفش براحنر کشید 

   ! ماطلت اس برو که کش ، برو درونــــ 

 خورده  بز زلفان تو،  ش دور نمود زن که گویا همان ستاره بود، چادری را از رس 

آینه کوچیک را از دستکول پالستییک ، را با دست جا به جا نمود   شو مجعد

ون کرد جاله   بب 
 

کم رسجز  .  اختدنگاه زود گذری ان  و به آن  دار سیاه رنیک

اما در طول راه گفنر  ، و به طرف اتاق براه افتاد  های خویش شقید به گونه 

ی یادش آمد که ایستاده شد دستکول ز دوباره باز کرد و مقدار   ش را که چب 

ید دستکولش  قاز قیط کوچیک گرفت و با عجله در پشت چشمانش ش  کزر 

و    ر کند یگفنر تشویش داشت که د،  باره بست و با عجله به راه افتاد و را د

ش بگذرد  ی از خب 
 .  مشبر

دلش به حال ستاره  ،  کرد یمحاج  همه این کارها را از پشت شیشه تماشا  

 فت: سوخت و با خود گ

ی اش هستمکه    کند یمبیچاره گمان  .   جان زحمت نکش من  ،  من مشبر دخبر

 !  اهل این کارها نیستم

و طفل بغیل خود را روی تشك    ستاره با عجله داخل اتاق شد، سالم کرد 

ون کرد   خواباند  و بدهن نهاد و با صدای    و ساجفر را از دستکول خویش بب 

جمع و جور کردن جای خواب بچه  پرداخت و خود را با  آن    دنیبلند به جو 

 . معرو ف ساخت

 و جلف ستاره را که بخاطر جلب توجه رکات ساخته ححاج  هك و پك 
 

  گ

 .  کرد یم تماشا   ،گرفتصورت یم او 
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تازانوهایش   ز که  اهن کوتاه سب  پب  تنبان   رسید یم ستاره  و  بود  تن کرده  به 

اش و گالب  با پاچه ،  پوشانید را یم   زیبایش  های فراخ پاهای الغر اما خوشبر

  اش ان، روی چشمان سیاه مابروان ک .  های برآمده داشتو گونه  صورت گرد 

بودند و بصورت برجسته  نمایان  ای ستاره  هشانه   و   ها دست حرکت  ا  ب  ی 

باال  و  ز  هرزه د  نرفتیم  پایی    و 
 

از  خگ به صورت  ستاره  جو ایص   افتاده  ابز 

 حاج  باخود گفت: . بخشیدند یم

  زنده آسمان  ،  ستاره روزگاری این    ــــ 
 

ې ه دخانواگ اری  گروز   خت و اس راروشن یمب 

  روزگاری این ستاره امید   و .  گان خدا بوده استگاه بندهاین ستاره پرستش 

در گرو چشمان سیاه و    را   شان  دین   و ل  ابز افرادی بوده است که دگزنده 

دخبر  زن جلفز بیش نیست،  او    اما حاال .  پرفسون این دخبر گذاشته بودند 

ز خود را    سعادت، ناز و کرشمه و ،  یطناز   ،وامانده ای که زیباب   همه چب 

عفت و پاکدامنز خویش را در   بخاطر خویسی دیگران مرصف کرده است و 

ان با پول تبا حاال .  است  نموده و خودرا گنهکار ساخته  دلهبازار عفت گب 

دیگران   را که  بدهد کفاره گناهابز  روا  او    بر باید کفاره گناهان خودرا پس 

 .  داشته اند 

نشان   مرصوف  خودرا  همانطور که  نگاه   داد یمستاره  چشم  زیر  های از 

ی اش لب به سخن  .  انداختیم حاج   ای به  دزدانه گویا منتظر بود تا مشبر

بگشاید، باالی قیمت چنه بزنند و حساب خود را روشن کننده و باید بداند  

مرد از   ستاره با خود گفت: . خوا هد جی یم او  که این پب 

مندوك و کم  ،  شود بیچاره آدم با حیا و محجوب معلوم یم   ــــ  کم هم رسی

خودرا برای زبز که    کمد، که آرزوی ناپا ميشی   شايد .  هم ترسندوك است

ز بار  ز خانه.  داند اما نم .  ید و بیند بگرا یم او    برای اولی  ها  کش که پا به چنی 

م و حیا و عفت و رسی   باید   گذارد یم در این  .  افت را به خانه خویش بگذارد رسی

خانه ز  آمد چنی  امراض  ز  چنی  این  بدون  باید  و .  ها  افت  و رسی حیا  و  م    رسی



 آبشور 

 

69 

 

يف است  دار و پاکدامنز صفات مردم خانواده  برای ما مردم بازاری این  .  رسی

است عیب  ب  بیکاره،  صفات  و   
 

استعرضهگ  
 

ز .  گ چنی  ما  سست   اگر 

كلمه را فردا به زبان آریم بدون شک از و يك    بجنبيم و يك كلمه را امروز 

 خواهیم مرد 
 

از پاهای ما    دستان ما درازتر ،  و در ماه اول آغاز کار   گرسنیک

جی پیش آمده است؟  ا  دانم این مرد وامانده و درمانده ر  اما نم .  خواهد بود 

جی مصیبت برایش رخ داده است که هوس آمدن به اینجا را کرده است؟  

ها، هوس همخواب شدن با يك زن جوان  بعداز سال  او   حتم زنش مرده و 

ی، مردی خودرا یم  شاید هم  .  آزماید را کرده است شاید هم درین پس پب 

  بااین کار او    و   و بدزبان و فرسوده و استخوان خورده است  هليطش زنش  

سال کمبر به اینجا    با این سن و ،  ها آدم   اینگونه،  کشد از زنش انتقام یم   خود 

 .  آیند یم
 
ا ی های ما اکبر ای جوان، شکست خورده در عشق و یا   آدم   مشبر

  و 
اوالد   و اگر هم زن. آیند یم هورسابز اینجا  خرپوالبز اند که بخاطر عيایسی

  در را   و آن  جستجوی تنوع این در   بی شان را زده و در    زنان شان دل   د ارند

با  .  کوبند یم با همخواب شدن  دیگران  اگر شکست خورده عشق است، 

ز یم  ز انتقام یماو    وفا برآمده اگر معشوقه ب  .  دهد خودرا تسکی  اگر .  کشد نب 

،  دنیای عجیب،  جوان است، برای جوان، دنیای جوابز دنیای نوی است

، ب  ،  پرشور و مسنر    ، بند و باریخیایل و ب  دنیای عشق، دنیای ماجراجوب 

ز در    یدنافسونگری و گاه گایه سبکشی و لغز   ،دنیای بزن بهادری و فرورفیر

ا راست مثل دنیای جوابز من ز  . لجبز

 حاج  رشته افکار بیهوده ستاره را با این جمله پاره کرد:  

ز همرای نبیالســــ   . مه جالله کار دارم گفیر

ابروان كمان ز  انداخیر پیشابز   باال  در  زمان  را که گذشت  ستاره، خطویط 

نتظر شنیدن هر فراخش ترسیم کرده بود درشتبر نمایان ساخت، گفنر م
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ز جمله، شتاب از جایش بلند شده   با او  جمله دیگری بود به استثنای همی 

 : و با نویع حسادت گفت

 برایت نگفت؟  کریم ،  نا امشو نمیایناو   ــــ 

 . این را گفت و به اتاق دیگررفت

با خود گفت:  .  باره رساپای حاج  را فراگرفتو و هیجان آمیخته با خشم د

  ها به جاهای بدنام رسکشیدم، دروغگوب  ،  متقبل شدماین همه اهانت را  »

رنج انتظار   رنج داخل شدن به این خانه و ،  ها را دیدمو در جان همدیگر زدن 

 «آخرش هم امشو نمياين، آمدن جالل را کشیدم

بود  برگشته  د،  ستاره که  را  دستكولش گذاشتو ساجقش  میان  رو  ،  باره 

 : نشست و گفتحاج  بروی  

 . که دق دلته واز کنز   آمدی  مه گمان کدم ــــ 

 جواب داد:   شد یم رسخ  حایل کهحاج  در 

 . بری مه و خت ای گپا گذشته ــــ 

م و حیا آرزو ی خویش  .  ستاره با خود اندیشید  نکند که این آدم از روی رسی

نم بهانه یم .  تواند را گفته  را  با جالل  آدم ديدار  مثل  دیگر، که آورد  های 

ی را  اکراب  و جستجوی مرد نامعلوم و یا آدرس ناپیدمیایند و بهانه خانه  

ز شدند خانه را اشتبایه نگرفته اند یم   کشند وقنر پیش یم  پردازند  که مطمی 

ز    شا ید .  به اصل مطلب ، باید کم زمینه چینز کنم  کند یم این مرد هم چنی 

 برایش کم جرأت بدهم لذا پیشنهاد کرد 

مو بیحال نیس، توام زیاد  ستاره رسد   . پب  نیسنر نشی

،  ، باید برومکند یم این زن وسوسه ام  »حاج  با خود الحول وهللا گفت:  
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 «ریشخندم کند. ترسم که اگر زیاد بمانمیم

 ستاره ادامه داد:  

  با يك نو ع بیچاره .  حاج  وار خطا شد .  دانم ده باره جی فکر میکنز یم   ــــ 
 

گ

 گفت: 

ز فکر   ــــ   . نمیکنممه ده باره هیچ چب 

 : ش نمود هستاره خوا 

ون  ــــ م! وخنر که اینجه آمدی باید ده باره بب    ، مردم  هده بار ،  دروغ نگو! نشی

  زنده ،  قضاوت مردم،  فکرهای مردم  هده بار 
 

که راجع به   مردم، ده باره ایگ

ز فکر نک  تجی خا  تو  دودله ميباشه .  اول اینجه ميايهکه    هر کش،  و گفیر

 تو نیس، اینه جالل ساخته  ایتور   باز سوم    و   م و اما روز د
 

وره  اکه تو دیدن  ،  گ

آمدن ده اینجه    گفتیم ل  او   مثل تو،  کرد یمهم همتور فکر  او    وردی، آبهانه  

ز خا نه ،  گناه داره   اما   آبرو میسازه،آب و ب  آدمه ب    ها رفت و آمد ده چنی 

   ها زندهه، اینجام آدم گحایل می ،  حایل  اوتور فکر نمیکنه
 

ز   گ هاب  آدم .  میکیز

ن،  که شکم دارن، نان ميخورن ز و    خنر و   و   راه مب  ز فکر میکیز که تنها هسیر

مثل تمام مردم  ،  مثل همه مردم دیگه  اندیشندرباره گذشته و آینده خود یم 

ون ازی خانه     زنده که بب 
 

ز گ یف و خانواده دار،    ،میکیز مثل تمام مردم رسی

حنر   شما،  خوببر گاه مثل  فکاو    ز ا  گایه  ز نا  میکیز ما،  .  ..   ر  فکرهای  اما 

،  که ای فکرهاب  ستاره اس  ارزش اس بخاطریهای ما برای دیگرا ب  اندیشه

و مردم    ارزش اسبه ای خاطر ب  ،  و کریم چنته اس،  فکرهاي نبيال و هما 

ز   ای فکر ما ره ،  دگه گایه که  خودشان هم گاه  حایل کهدر  ،  مسخره میکیز

  زنده 
 

نن و   رس شان سخت آمد هم گپ ما گ ز های خود شان،  ان گپ   ره مب 

 .  خوش خود شان میایه

آمد،  مات و مبهوت شده بود هیچ باورش نم ،  از شنیدن این جمالتحاج   
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ز خانه ز بیاندیشند  که در چنی   ـ. هاب  چنی 

 او پرسید: 

! تو گپ  ــــ  بز گهای بزر های آدم دخبر ز ؟   تو خوانده و نوشته،  ه مب   
 كده ميتابز

   : ستاره زهر خندی زد  

شومــــ   مقرر  معلم  اگه  میتانم،  ره    ها  نه  صنف  مه  میتانم،  داده  درسام 

او    همتور بود که باید با کریم چنته آشنا شوم و کاسن    اما تقدیرم .  خاندیم

 .ناره پیشه کنم

ه شده گفت:    حاج  در چشمان ستاره خب 

 . اس کای کاسن  نیس، ای از راه کشيدن مردم پا  ــــ 

 .  خندید ستاره با کراهت  

 ا؟ های کاسن   نیس  ؟فريب دادن مردم. ..   ؟کهه، از راه کشيدن مردم پا ــــ 

، نیس،  ــــ   بز

 جز چیس؟   ــــ 

 و ب  ــــ 
 .  اسب  حیاای پسنر

غلط کدینــــ   مردم کاسن  ،  بز  دادن  فریب  و  راه کشیدن  و    ،اس   از  پسنر 

 . کاسن  نیس وسایل کاسن  اس  حیاب  هم کاسن  اس، اگه خود ب  

در ذهن حاج  گفت و گوی امروزی    کرد یمستاره این جمالت را ادا    وقنر که

هم  ده ر پیت حالل  »  ند: گفتیم ندار زنده شد، که  دکا  ضچیت فروش و في

 « س پشتش نگردا دست  کمال دنیا چر . دگیش گوشت خوك

ها و فریب  امروز جی پسنر »حاج  که کم نرم شده بود با خود زمزمه کرد: 
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همه بخاطر بدست آوردن سود بود، بخاطر لیس زدن چرك    یدمها را د دادن

 و ب    راسنر ،  دست
حیاب  و دروغگوب  وسیله کاسن  بود، این دخبر  هم پسنر

 « . د یراست میگو 

 ستاره پرسید: 

 ؟ ور نیستهم. . ؟غلط میگم. ..  ؟چتور ــــ 

 بعد آیه کشیده ادامه داد: 

ز ام، اونام فریب می مفروشن و  اونام یم،  اونام دکان دارن و مامــــ   مام،     و یر

،  که  ایاو    داره و وجود  ه ما يك تفاوت  ش ده پی ،  مام  ونام قسم میخورن و ا

ن، جنسه از دگا میخرن و باالی کش د یراکدکانه   اونا  ه میفروشن، گه میگب 

باالی دگا میفرو شن   و   میخرن  ا گاز د ،  ای کار ندارن  خودشان هیچ دخیل ده 

از د  اما، ما  ز  تنها میفروشیم تن و ا نم گو مفاد میکیز وجود خوده    خریم، 

ا فتمندانه تر از کار اوناس  میفروشیم و   همتور نیس؟. ..  ای كار رسی

ان ماند جی جواب بدهد حاج    وسوسه    این دخبر مرا .  با خود گفت.  حب 

بهبر است برو م و گور خود را گم کنمکند یم آنکه از جایش    اما بدون،  ، 

د گفت:  ز  برخب 

 جالل بیچاره!   ــــ 

   : ستاره عصبابز شد 

؟ما اوره بزور نگاه،  جالل بیچاره نیس  ــــ  ز یم،  د نک  شما چرا ایتور فکر میکنی 

ه، هیچکس    خودش به خواست خود میایه و .  روز اوره بدوشیم  که شو و  مب 

 . هساز اوره وادار نم 

 حاج  با لجاجت افزود: 
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 . ن کدینو بیچاره ره افس او   شما ــــ 

  ما اوره افسون نكديم،  ــــ 
 ده. خودش افسون ش بز

  حاج   ستاره دید که  
 
بخاطر دیدار با جالل آمده و قصد دیگری ندارد  واقعا

 هم جرأت و هم بیحیاب  دارد 
ی نگفت   ،و به اندازه کافز ز  ازین چب 

لذا بیشبر

ان وانمود کرد، که گویا  چن  و خو را به کارهای دیگری مرصوف ساخت و 

 . ندارد او   بیشبر ازین عالقمندی به شنیدن صحبت های بیهوده

   : ستاره بعد از لحظه تفکر گفت

ز ش ــــ  ز ؟ ما جی جالل میشی   ؟ پدرش هستی 

   حاج  با ناراحنر پاسخ داد: 

 م. بز مه پدرش نیست ــــ 

ز تکمیل کرد: ،  دردل  و  کشتم یم   را او    بودم،اگر پدرش نم »  جمله اش را چنی 

 . «کشتمرا یم او  از اعمالش خب  شدم وقنر کهحنر يك ماه قبل  

   : ستاره باز پرسید 

ز ها  ــــ   ؟  پس خشش هستی 

جواب  و  سوال  ازین  به  حاج  که  خواست که  بود  شده  تنگ  خلقش  ها 

 خود را از رسی 
 

ا این  ذد لنجات ده هاستجواب ناراحت کننده ستار  یکباره گ

 ساخت: جمالت را از خود 

 او گفت: 

مه  .  اوالدهای خوده مانده و اينجه آمدهو  ای آدم زن ،  ش هستمیمه کاکاــــ  

 .  زنده اساو  گمان میکدم که کشته شده اما بدبختانه
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   : درامد او  ستاره در گپ

؟ اوال  ــــ  ز    ایش زیاد اس؟دحایل شما زن و اوالدایشه نان میتی 

فروریخت  حاج   این جمله ستاره مثل آب رسدی بود، که روی آتش غضب  

این جمله به گونه نیش زهرداری بود که به تن اش  .  را خاموش ساختاو    و 

آهسته    تفکر ب  حاج  بعد از لحظه .  حال و ناتوان ساخترا ب  او    فرور فت و 

   : و مخترص گفت

 .  بیلــــ 

بگذارد  .  کرد، که دیگر عقب جالل نگردد و از جایش برخاست و با خود عهد  

را  او    که مردم،  دهد اما اجازه نم ،  شود، همان طور شود هر طوری که یم 

ز بیاندیشند  روز   شب و و او آدم سخت و سگت بپندارند و درباره اش چنی 

 . در جور و ناجور را بصدا در آورد  هر 

 ستاره با دلسوزی گفت:  

ز  ــــ   .  بريتان چای دم کنم،  بشینی 

 حاج  گفت:  

 .  بز ناوخت شده ــــ 

 به حوییل رسید از ستاره خوا هش کرد: حاج    وقنر که

 . اگه آمد بریش بگو که یکدفعه خانه بیا  ــــ 

 ستاره اطمینان داد: 

 بیاب  هايجه ره خابز خود فکر کو، . ..  میگم  ــــ 
 .  روخت که خاسنر میتابز



 آبشور 

 

76 

 

بلند    شد یمتشخیص  آن    کلماتکریم، که به سخنر    درین زمان صدای گرفته

 شد: 

 ه کو بیادر! تباز دروازه ره بس ــــ 

ز خروج، پله  ې صبدون آنکه  ،  های دروازه زرد رنگ را آهستهحاج  حی  داب 

نده از درد  گو آ   و چهره اخمو   با اینکه هوا تاريك شده بود .  بدهد جفت کرد 

  اول بطرف چپ و    اما با آنهم از روی غریزه،  شد م تشخیص ناو    الم   و 
 
بعدا

 . راست نگایه انداخته و راه خانه خویش را در پیش گرفت بطرف

د  یبار شك و ظن یمآن    ستاره در جوار کریم چند نشست و با صداب  که از 

 : پرسید از کریم 

 جالل اس؟  ای آدم راسنر کاکای ،آغاگل ــــ 

تاره  خواست به چشمان سیم   حایل کهکریم با تنبیل رسش را بلند کرد در  

 نگاه کند گفت:  

 . همتور مالوم میشه ــــ 

  دل شان رس ما میسوزه اگر جی از همو آدم   ــــ 
یف اس، که نافر که  ،  های رسی

ها کمک کنه،  ه به ما بدبخت یخاکه گویا یم  کرد یم به زبان نگفت اما وانمود  

ز ی پوره نی   س. اما از دستش چب 

   : رسفه کرده پرسید  خت کریم تخ 

 جالله جی میکد؟   ــــ 

 ،  هیاوال دش پشت جالل زهره ترق شدن، باید خانه بیا  گفت زن و ...   ۔ مچم

 . ، جالل گ زن و بچه دارهب  زور! عجب آدم دروغگو ــــ 

 !  گفنر یم ایره برش  کاشیک میامدی و ــــ  
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   کریم از جایش برخاست

سه،  بیا که بریم! بریم که هوا تاریک میشهــــ   تارییک چوچه  ده  !  چوچیت نبر

 .  ره تنا نمیمانن

ی گفته   ــــ  ز به زن و بچی خود چب  راجع  دان جالل شنیدی، که  از  تو گایه 

 باشه؟

ك راکت ده خانیشان  ی خو یکسال پیش  ،  زن نداره  جالل   تخ!! تخ.  ..   بز با با   ــــ 

ه کشته شدن، بیادرش ترکاری فروش  گبیادرش همرای دو نفر د ،  خورده بود 

های اوره  حایل  یم  خاين که زن .  و نیم قد   داشت و شش بچی قد زن    بود، دو 

ز و  خته و دم بدست  یجالل بخيالم از هم خاطر از خانه گر   به جالل بیر

پاره جالل بریم گفت،  گ  یا  دخبر کاکای جالل میشه،  ییک ازی بیوه زنا .  نمیته

   ؟خدام را ست میگه يادروغ

 :  ایل گفتکه رازی را کشف کرده باشد با خوشح  ستاره مثیل 

  ای آدم مهربان غم جالله ندارهــــ  
غم دخبر خوده میخوره،  او    ! ؟خوخو جز

! همه   جی دنیاب 
 

 .  ده غم و قصه خوداسگ

 تخ کرده گفت: کریم تخ 

ز  ــــ   .  تو هنوز ای مردمه نمیشنایس، ده فصل زمستان برفام بری کس نمییر

 ستاره رس ش را شور داد:  

و مال    يك دکاندار اگه راه واليات بند بود  ! هاب  عجب آدم    ! عجب دنیاب    ــــ 

ه، همو   ها نه قیمت او    ،رسید نمبه شار   ه مفاد میکنه که ده  قره بلند میب 

جی   ا مانه اما ما بیچار مطلب خوده گشنه نم   کرد یمصورت بند نبودن راه  

  مره د   ه که بچی یيك آقا میا؟  کنیم
ز گنازدابز يك زن  ،  ه ده ای خا نه راه نتی 

ه نفقه رسان ندارم به لحاظ خدا شويمه  گ هم شوی د   یه که غب  از   میا 
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ز    ماره مالمت میکنه، که جالله بد   ه و یيك پب  ریش سفید میا،  ايجه نمانی 

 مه ب     راه کدیم او 
ز که دخبر ی میمانه، اما ییک هم  و شره ازی خانه بکشی 

ی  هینميايه که بگو  یمای مشبر جی خات   اطفال شما ،  های شماره که ما میگب 

 خود شما چتور زنده ؟  خوردن
 

  ای ره کش پرسان نمیکنه ؟   خات کدینگ

شو پیش خابز    و د.  ..   ؟هم آدم که رفت دروازه ره زنجب  کدی.  ..   کریم

 س. زره احتیاط کنیم خوب ا   زا زد يكدایه ره س هم

ز انداخته    حایل که در بر گشت و در  طرف  کریم دوباره به   رس خود را با پی 

 :  بود آهسته گفت

   همس ياره دز و مال خوده هوش کــــ  
 

،ده. ..  ! نیک
 

ای شوا دزادزی   راس مییک

 . ز هستیمد خودما ؟ ندک  تاما از ماجی ره دزی خا. ..  زیاد شده 

بر گشتند   ــــ  نبیال  و  قیود شبگردی وضع گردد، جالل  آنکه  از  قبل  . شب 

و مشنر   د و اجاق برفر را گذاشته ب. کرد یما سپند امید ر ، ستاره کودک خود 

 : گفتیمرخاند و  چسپند را گرد اجاق یم 

ه  یچشم خیش، همسا،  ایش  چشم،  سسپند بال بند، به حق شاه نقشبند ــــ  

ز   ش، بسوزه یبداند تب  نظر کده.  ده آتش  قه،  هر کس  ببر هر کس  .  نظرش 

قه ببر داغ    و .  چشم کده چشمش  اجاق  روی  را  یختسپند  های دانه .  مب 

ز زده یم  سوختند و کریم که در کنچ  سپند روی تابه داغ اجاق جست و خب 

بود  مثل    گز کرده  اش  چهره    زنده و 
 

نظر  او  نرگگ به  مغموم  شده  خش 

 گفت:   و  بینز درازش را با دست مالید . رسید یم

جی ماره نظر میکنه  ؟  گ ماره نظر میکنه  هم سپند تو مره كشت  ییک خو 

 ! سپند دود میکنز زنا و  بربو ، تو هر شو که 

 ستاره لجوجانه پاسخ داد: 
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  . صد شازاده پاریس برابر نمیکنمبه    ، ره  هرکسه اوالدش، مه يك تار موی او   ــــ 

  ف مرصو او    این را گفت و امیدش را روی تشك انداخت و به شور دادن

 : شد 

امید جانه خو  ،  بردهاو    گهواريشه،  امیدجان ده گهواره  اللوللوللو   اللوللوللو ــــ  

 اللوللوللو. برده

های   ز ز انداخت و مرصوف انديشيدن در باره چب  کریم دوباره رسش را پایی 

 .  نامعلویم شد 

چشمان كوچك    بلند باال، دارای ابروان درشت و ،  جالل که جوان تنومند 

پکو  بود،  مانند  بود   لپشك   بش گذاشته 
 

باريك  .  سپید رنیک گ  
نبيال دخبر

ینه رنگ بود قدش متوسط و موهایشان ز   سیاه و تو بز خورده بود  دام وسب 

دانه  روی گونهو  زرد  اش یم های  نیمه  های رسخ شده  دو  هر  درخشیدند 

 . و خندان داخل اتاق شدند  مست

 ستاره با ورود آنان خواهش کرد: 

 هميایل  اميده خو برده!  ، کم آهستهــــ  

 و نبیال را مخاطب ساخته پرسید:  

 کجا بودین؟ امشو ناوخت کدین!   ــــ 

 نبیال با کرشمه گفت: 

 .  توی رفته بودیم ــــ 

 ؟  توی گ بود  ــــ 

 جالل به عوض نبیال پاسخ داد:  

 . بودیم میله رفته، توی موی نبود  ــــ 
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 ستاره با ریشخند برا ی جالل گفت: 

 کاکایت آمده بود!!    ــــ 

 با شنیدن  
 
روي  .  د یو مسنر از رسش پر   زایل شد   این اطالع، نشه جالل تقریبا

ند از ستاره پرسید: بی  او  ب  خطار زانو نشست و برای اینکه به وا دو    نب 

 کریم کجاس؟    ــــ 

 ستاره زهرخندی زده با ابرو و چشم اشاره کرده پاسخ داد:  

 . جه شیشته و به ماليك حساب میتهاو  او نه، ــــ 

 : پرسید جالل مسخره کنان 

  ؟بافر هسنر یا فاضل. ..  ؟جی میگه کریمــــ 

بلند کرده   آهسته  بود،  لمیده  يك طرف  به  از سنگینز  را که  کریم رسش 

 : پرسید 

؟  ــــ 
 

 جی مییک

 ادامه داد:  پرسش جالل را فهمیده باشد  بعد مکنر کرد و بدون آنکه

 . هستم کاکایش  مه گفت

   : پرسید ستاره 

 ؟  زن داری جالل تو  ــــ 

 را باال انداخت:  ها شانهجالل 

 . بز  ــــ 

 ستاره ادامه داد: 
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 . باید زود خانه بری، والدت پشتت زاره ترق شدنا او گفت، که زن و  ــــ 

 گفت:  ماليده  دستش را ، نبيال در جوار جالل نشست

 . يك ماه میشه که نرفنر  ! یکدفعه برو . ..  ! برو  ــــ 

تب  شدهوخت پس  .  شد چربر  جالل   ز  اوناح،  رفیر از  ندارم، مه    ا یل روی 

مم  . میشی

 نبیال با استهزا گفت:  

مندوك از مادر و کاکــــ   . خود میشمرمه ایبچی رسی

 جالل جدی شد: 

آدم مومن و  .  ..   ، حج رفتهسحاج   ا.  ..   پدر مه س،او    او کاکای مه نیس،ــــ    

شم که از عیل یم وقه نم اازوم  درستکار اس ممرسی  . رسی

نگ کنان دور یر نبيال دستان خودرا که پر از چو  نگ رسی های رنگارنگ بود رسی

 :  گردن جالل حلقه کرده با ناز پرسيد 

 جوان مرد اس؟    مقبول و  ؟ مثل تو تعیل کیس  ــــ 

ه که ده ای  دایران رفته خب  روان کاو    ، سا  پهلوان اس، شوی خوارم او    ها،ــــ  

 . میایه روزها 

 سنر رسش را حرکت داده گفت:  سکریم با 

! او   ستاره يك گيالس  ــــ   بنر

 آنکه حرکنر کند پاسخ داد:  ستاره ب  

پوره  س ح .  ..   ! بس اس دگه.  ..   چشمايته واز کو؟،  جك ده پالويتســــ   اب 

 !  بیا پیش ما   شده باشه، مالیکه رخصت کو 
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   : نبيال خندید، اما ستاره ادامه داد 

 .  خورده همتور ده چرت رفتهراست میگم، نانه که  ــــ 

 نبیال از جالل پرسید: 

 ستاره پدرش مقبول بود؟  .  ..  ای آدم پدرت اس ها؟ جز  ــــ 

ی نگفت و جالل پاسخ داد  ز    : ستاره چب 

 .  ها  ــــ 

 ش هستم؟ یکه مه کاکا،  نبيال پرسید: جز چرا گفته

ز انداخته گفت:   جالل رسش را پایی 

مه که بگو   ــــ  جالل این  . ايتور بچی بداخالق و بد عمل اس  ه پدر یالبته میشی

 .  دیوار تکیه داد  را گفت و با پشت به

دور و درازی   و جالل در فکرهای  های خود شد نبيال مرصو ف کشیدن لباس

روز گار با خود یم او  .  فرو رفت باین  این حالت،  با  چسان ،  اندیشید، که 

جی برایش    او .  برو شود   رو   های مهربان عیل نگاه کند و با او تواند در چشم یم

 ؟ خواهد گفت

 زنده آیا عیل  
 

ز نجات داده است تا آدم باو    گ ل باشد؟  یذر   و   کار د را برای همی 

ز برایش یاد داده بود   را برای همی 
ی و آببازی و تفنگ زبز که    آیا کشنر گب 

توان  او    نه، این مالقات برایش گران خواهد بود ؟  ماجراجوب  کند   دزدی و 

آدینه به    مادر و ،  حاال برای پدر او  .  .. .  ن را ندارد اعیل مهربروبرو شدن با  

 تبدیل شده است ۀيك لک
 

زیب دامان پاك و پر محبت آنان    این لکه،.  ننیک

ز نخواهد شد   ، ب  که از بیخ بريدهبر بته   را ندارد   تازه سب 
 

من دیگر  .  شد، برگ

 . بدرد آنان نم خورم
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 : هایش را پاره کرد نبيال چرت 

نیم!  ،  بیا حایل  خو کو ،  شب در میان، خدا مہربان.  ..   ! نزنچرت  ــــ   ز باز گپ مب 

 نداره!  ای چرت زدن، اگه نرفنر نرو . ..  اگه رفنر برو 

 ستاره گفت: 

 بود،  بر چر پدرت اس، اول که آمد ،  نبيال راست میگه، بیگانیت خو نیس  ــــ 

مه، بسیار مه خيال کدم که پیش مه آمده و یم  ...  رسی

م رسخ شده بود حرفش را قطع کرده پرسيد جالل که از    : رسی

 خانه ره چتور یافته؟  ــــ 

ز دهنش را پا  جواب    کرد یم   ککریم که آب را نوشیده بود و با پشت آستی 

 داد: 

 .  اوره روان کده بود  ض في ــــ 

 .  هر سه سا کت شدند 

ه شده پرسید:    جالل در چشمان کریم خب 

ی نگفت؟  رفتیم خنر که و  ــــ  ز  چب 

 . ه خانه روان کو فی ستاره گفت، گفت که اوره یکدبر  ــــ 

ز  ــــ   ؟  شما چه گفتی 

 ه کرده گفت: فتخ رس  کریم تخ 

 ش گفتم:  یمه بر ،  رفتیم وخنر که  ــــ 

 . بیادر   باز دروازه ره بسته کو  ــــ 
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ی نگفت. دند یستاره و نبيال هرهر خند  ز  . اما جالل ساکت بودم چب 

  

 *** 
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ز برف زمستاهوا رسد و     گزنده بود و ریزش اولی 
رسد    ه هوا را ییک و یکبار بز

بود  با .  ساخته  بود   برف  برای  ،  اینکه کم  اميدبخش یمحاما    او .  نمود اج   

ريخت فاطمه را  ا به کوچه یم ر های بام  که باراشبيل چو ب  برف   همانطوری

 صدازد: 

   مادر جالل!  ! مادر جالل ــــ 

ون شدهفاطمه که رسش را با چادر    بینز اش را که باد   ، بسته بود از اتاق بب 

 کرده پاسخ داد:   کرسخ و متورم ساخته بود پا 

؟ باز جی گپ اســــ 
 

 . م و جارو کنمجبان که خانه ره ؟  جی مییک

، برف پایک را گذاشته     : مد لب بام دست به کمر زده پرسید آحاج 

؟ آدینه ر   ــــ  ده ای پس    شکسته که تو ده کمرش  کجی  ه  تو چرا جارو میکنز

ی جاروره گرفنر   فاطمه مکارانه تبسم کرده گفت: . پب 

 .  حمام رفتهــــ 

   : حاج  قهر شد 

 تنا رفته؟   ــــ 

، دخبر همسایه پشتش آمده بود  ــــ   . بز

 حاج  که خشمش فرو کش کرده بود گفت:  

وع کاو  ،عیل نارسیده ــــ   .  هدحمام رفتنه رسی
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 خواند گفت: بهش نم ب  که  فاطمه با کرشمه

ميايه  ــــ  عیل  سال.  .. !  آخر  چند  از  .. پس  هوس   . !  اس  ،  داره  اوم  دخبر 

  ! های ای زمانه مثل مانیس حاج   دخبر

   : حاج  رسش را شوراند 

ز ــــ     ! خجالت بکشی 

اب  تمقداری پول را گره کرده بود بطرف فاطمه پر آن    و دستمایل را که در 

 کرده امر کرد: 

ز خوب پخته کو، شاید امشو بر امشو يك   ــــ     ! هسچب 

 . ایک شد فپو خودش مرصو ف بر  

ش  ب    و   های چملكدستمال گره شده را گرفته در الی پستان،  فاطمه شب 

 :  گذاشت و پرسيد 

؟  یحاج  اگه عیل عروس بخا  ــــ   ه، عرویس مینر

   : حاج  با خود غرغر کرد 

 العقل ناقص ــــ 

 صدا زد: مه که جواب نیافته بود باز طاف

؟ . هه ..  ــــ   مینر

 گفت:   ها نشنوند آهستهو برای اینکه همسایه اره لب بام آمد وبحاج  د

هب که،  بری هم خاستیمش ــــ   .  یایه و امانت خوده بگب 

 فاطمه با احتیاط و ترس آلود پرسید: 
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؟   ــــ  ز تف انداخت:  حماطل جالل نمیکنز  اج   به زمی 

 . نگرد او   پشت، ك تخم ماگندهی  ــــ 

 *** 
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، هر جی تا    ض روز فی  جالل را یافته نتوانست تا آنکه یک  وید د باال  و  حاج  

حاج  که با  .  مایم با خود پاکستان برده استح را عوض  او   برایش گفت، که

این طالع حاصل  ا یکبار دیگر    ،چرخید ش یم  رس اطالع جهان دور    نمودن 

 برای عیل و فاطمه قاطعانه اعالم کرد: 

م! د   ! يك تخمم گندهــــ   گه بچه ندارم، عیل بچیم اس و آدینام دخبر

ز گفت و    کرد یمفاطمه شیون فغان    : و این موضوع را برای در و همسایه نب 

 : گفتیم

اف تو  ناز  ،   تو اسچی باو    ،اشهبكاره نکو گناه داره هر جی باشه  یحاج   ا  ــــ

تو اوره به    ! دست شکسته اميل گردن  ! حاج  .  ..   افتاده تو اوره کالن کدی

 . و کال نای مردم

برا   فاطمه سکوت  باگر چه حاج   در  در    کرد یم ر  را دو ظو  و    اهر جالل 

دلش بخاطر .  بود یم اما در دلش غوغای محبت جالل برپا  .  داد یمدشنام  

ریش  گانی ریش  فرزندش  نم   شد یم ه  خود  روی  به    طور چ.  ورد آاما 

بگوید یم همسااو    جالل .  ..   ؟توانست  و  دوستان  تمام  برابر  در  و یرا  گان 

آ بود،  ساخته  ذلیل  و  خوار  آبرو  بآشنایانش  بود ی رابو  نمانده  چتور  .  ش 

 فرزند دارد؟او  میتوانست بگوید که

چه شدهیماو    اگر  عسکر  جالل  بگوید که  آشنایانش  برای  ا  ی،  توانیست 

رفته اما ،  والیات  شده  چنان  و  شده  ز  ست  نتوایم  دل خودرا چطور   چنی 

 . توانست این جراحت را التیام بخشد کدام مرهم یم .  قناعت بدهد 
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به یکدیگر   را او    که همه مردم   آمد یمبه نظرش   رفتیمدر کوچه و بازار که  

ش    دهند نشان یم های مردم اورا به ستوه آورده  نیش زدن،  کنند یم و تحقب 

 . بود 

ز  ب  که با گذشت زمان، درد این جدا  کرد یماول گمان     واهد یافت و خ تسکی 

این   ت.  که زدوده خواهد شد لداغ  برخالف  با گذشت هر روز  صاما  ورش 

تر و سوزش این داغ شدیدتر  ز  .  شد یم رنگ این لکه تب 

آدینه را عرویس نماید از رسی این درد جان سوز   و   گمان کرد، زمابز که عیل

ز دردی را دوا نکرده مردم در   نجات خواهد یافت، اما ازدواج عیل و آدينه نب 

هاب  را یم گفتند 
ز دند اگر چه با ازدواج  که قبال گفته بو ،  باره جالل همان چب 

 . فضای خانه شان تغیب  کرد حاج   دخبر 

اما عقاید .  ساخترم یم گخود را رس آن    که با   هاب  یافتمرصوفیت ،  اج  ح

 .  مردم در باره غیبت جالل تغیب  نکرده بود 

ت  یف که مردی با غب    ی بهار   ز رو   ک ب   بود، بالخره در ياو حس   حاج  رسی

 افراد خانواده خود را جمع نموده گفت: 

های مردم  یم نگاه ا ب  از خانه که می.  ه کابل ندارمدمه دیگه حوصله ماندن    ــــ 

 . مثل گلوله در مغزم میخوره

 فاطمه آه و ناله کرد: 

؟ بان هر جی که میگن بگو  نو تو در  ــــ   ! نیخوده میخوری، به مردم جی

 حاج   افزود:  

بر زدم، ناآگاه انداختم، هر . مدمیک ر کمام اول همتور ف ــــ   خوده به در بیغب 

 م. يتاننمدیگه شیشته  سایه    یا  زير   ه طاقت ندارمگد   مه.  جی کدم فایده نكد 
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   :   عیل جسورانه پیشنهاد کرد 

کوچ    ــــ  کوچه  یم،  کنیمیم ازی  مب  دگه  جای  ره  جاو   ،یک  ما  کش  ه 

 ه. شناسنم 

 تبسم کنان تایید کرد:  ،بود فاطمه که با شنیدن این راه حل شاد شده  

یم،  جان راست میگهعیل    ــــ   و ،  ر شااو   مب 
 

ب      یناکای کوچه بو   ای حوییل تنیک

 ه. ازوم دلمه خورد

   : حاج  با قاطعیت پیشنهاد عیل را رد کرد 

ناره  او   ؟ دانر اما خریدارای غله چتو   اس  اوشار از يك دگه دور   شوربازار و ــــ  

 چتور بسته کنم؟  

 گفت:   عیل با عصبانیت

 ؟  حاج  جز چتور کنیم  ــــ 

   : حاج  شمرده شمرده پاسخ داد 

یم ــــ   .  پس مب 

 :  پرسید فاطمه با وسواس  

 کجا؟    ــــ 

 حاج  گفت:  

یمهپس ، تو پیدا شدیم ، هموجه که مه و شورآو .   .  موجه مب 

   : درآمد ش پ گ  عیل در 

حایل پس  ،  نیمدآه  جاو   از همو خاطر از .  اوجه وضع امنینر خوب نیس  ــــ 

ین که بسوزیم ين و از باران یم.  ده همو آتش مب  ز ز یم زير ناوه  خب     ؟شینی 
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   : اج  ریش درازش را نوازش کرده گفتح

 . اس یمآراجه او  حایل وضع تغیب  کده، ! جانعیل ــــ 

   : ونانه گفتنیل مظع

 آرایم نیس.   شورآو ه  د کل دنیا که آرام باشهــــ  

 : بانیت پرسید صحاج  با کم ع

یس؟ کقه ترسندو یا اتو خو  عیلــــ   نبودی چرا میبر

  آدینه که اورا بعیل 
 نگاه کرده گفت:   کرد یم تماشا   رق رق طرفز

 توك نیستم مه همو عیل قديم هستم اما چند سایل غربدحاج  مه ترسنــــ  

  زنده.  .. 
 

 و مسافری کمر مه شکخانهب    ،انهگده ملک بی گ
 

ای  .  ..   تاند س گ

م  ا ه  الکت فر همو  گاياد ،  ريش  تارهای سپید  .. صیبت   و  زهب   .  هاس  مه 

ت نشدیمشدیم اما ب   م  حاج   .  ..   غب  ما  ا.  .. ده دوزخ که بری همرایت مب 

 . ب  و آدینه اسب  ،  اس همرای ما سیارس 

برخاست جایش  از  بط،  حاج   را که  ز کوچیک  و    ف ر کلکی  حوییل كوچك 

انداخت  یل نگاه یمگبه دیوارهای    حایل کهدر  .  شود گشد  شده باز یمنت  سم

 گفت: 

 .  و آمده بود گل۔  

 : رویش را بطرف عیل برگردانده پرسید  و 

؟   ــــ   اوره شناخنر

ی بگوید اما حاج  مخواست یم عیل  مکنر کرد،  ز    : لش نداد جا چب 

 . بچی مرجان خانه، گلوی دهقانه میگمــــ  
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منده ــــ   عیل با رسی
 

  گفت: گ

 .  م آمد دایخو خو   ــــ 

   : حاج   افزود 

ان پارسال آمده بود ــــ   ز آرام    شورآو ده  گفت که  او  .  مده بود آ  د یخر   یبر ،  مب 

نمیا چرا  اس  ز ی آرایم  میکیز یاد  شماره   ، ز میکیز پرسان  مردم  ؟  ز مردم  .  ..   ی 

، میخاین ترا   کشت و  ز   ره  کدرو خوده میکیز
تور بخرن، اما کش تراکتوررابز

 .  یاد نداره

 حاج  مکنر کرده باز گفت: 

يم، چ، جی بادا باد هر   ؟ جانعیلور ط پش  مب 

 پاسخ داد:  ماليده  عیل زنخش را 

ز نم تگپ.  بیه تن به تقدير   ــــ  ممده گور بگوب     ! اندازیم حاج  ه به زمی  ای    ،ب 

یمملک مه اس   س ه ام س قريها  شورآو خو  یم ،  مب   چرا نمب 

در ماه جوزا بود که آنان به دهکده  .  اما تا دوماه دیگر نتوانستند حرکت کنند 

 . رسیدند  شورآب

 *** 
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های توت و سپیدارهای بلند  از درخت  پرها  مثل گذشته   شورآبدهکده  

بغل    جنگ  ایهمثل پنج سال پیش بود، اما مریمآن    هایها و برج قلعه.  بود 

يه ده صنفز  ئابتدا  بمکت  ا با ر اج   حخانه    و   ها را خورده بود بعضز از قلعه

در   تآن    هاینزدییک که  ویرانه  به  داشت،  به وسعت بدقرار  و  نموده  ېل 

س وجوانان دهکده به جوانان ن  ،ها ان افزوده بود و در قبال این ویرابز تقب 

قوي  و  بودب   هالبنيتنومند  بدل گشته  ز ند    زمی  خودرا کشت که که  های 

و به نوبت په  ند  کردیم س  غر های جدید سپیدار  نمودند و بهاران قلمهیم

و چپاول در امان   چور الت دهکده را از رسی  ص احپرداختند و  زمه یم گو    رههپ

 . تند شدایم

ز    مانده بود ب خاره و  ،  های حاج   زمی 
،  خارها بر های هرزه و شعلف   ، وره بافر

ز  ز حاصلخب   با وزش باد  ب  درادیده   و   ب  حیامکیدند و با ب  را یم او    خون زمی 

  ک اطالع داده بود، مردم دهکده كند   گلو   که   ی همانطور .  ند د رس یم شوران

ز  کدۀ ساخته بودند و خودشان امنیت ده قویم  .  کردند یم خود را تامی 

ز حاج     کهوقنر  زمی  به  بار  ز  اولی  نگاه کرد بای  هبرای  خود  از    ،وره  اشك 

ز هیچاو  ،  گانش رسازیر گشتديده  های پرفیض و پرحاصل را  وقت این زمی 

 حقب  و ب  
ز ز ورم کرده به گون  برکت چنی   رخسار زن حامله با    ۀ ندیده بود، زمی 

ه جلو و پر از لکه رنگ   یدهپر  ز آب نارسیده. کرد یم های تب  از خشیک و ، زمی 

  ومر ب  
 هدیده و درز برداشته بود و این کفیفمردم دهکده ک  بر

 
ها و درزها  گ

، چهره زیبای  های التیام یافته جنگ و سوخته همچون زخم 
 

ز را زشت  گ زمی 

ز گندم و شبدر بو بجای رایحه دل و  نازیبا ساخته بود  و  ورم  ک کو خا   یانگب 
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 .  نده بود گپرا طرف هر  خار کرده و شبر 

نگاه  حاج      وقنر که ش اکه خاك طعنه    آمد یم به نظرش    کرد یم به خاك 

 .  خواند ه اش یمضعر مرد و ب  فا، ناجوان و ، ب  کند یم ريشخندش  ،زند یم

ز خشك و ، حاج   ه ماند  وره بروی پلوابز نشست و نگاهایش به زمی  با  . خب 

ز آ  خود گفت: باید  و و توان ،  زبانو به این ب  ند و از  ز   ها را از نو بر ستی  نب 

ز   ۀاما دربار .  تولید بخشید    ،  نبود ب  کار سهل و ساده  ،ها آباد کردن این زمی 

ز در  بودند و هر  افت داشته  یبویژه که دهقانان همه از طرف دولت، زمی 

بود و حاج   تنهاب  نم   دهقان مرصوف کشت و کار خود  از به  توانست 

ز  و ی ر اج   دشواح،  در شود بها  عهده این زمی  د پیشی های زیادی در این نب 

د به عیل پهلوان بسته بود یتمام امیدش را در او   داشت و   .  ن نب 

 ا تاثر برای عیل گفت: ببه خانه برگشت حاج    بش کهوقنر 

ما عیل    ــــ  دست  از  ز  زمی  از .  ..   رفت  جان  ! کاشیک  ز زمی  ه کوچ  یجحیف 

   ! دیمکر نم 

 کشید:   های انگشتانش را عیل ترقس 

هاو  خدا مهربانس، ده جوی که،  بز نکو وجگرخــــ   .  رفته باز مب 

 ــــ 
 

ز ورم ك اما  ،را ست مییک  . ه، کار زیاد کار دارهده، كفيدزمی 

 : را تسیل داد او  عیل

 !  مه هنوز زنده هستم حاج   ،  رخو بز نکو جگ  ! پس جور میشه،  میشهجور    ــــ 

  
خود را   حایل کهباز شده در حاج   پیشا بز   ،عیل برایش داد که   ،با اطمینابز

 گفت:   کرد یمجا جابه  کروی تش 

 ؟  داشتیميك تراکتور که یم  ــــ 
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ز   با تراکتور .  ..   ا وهللاه  ــــ ز ای زمی 
آسان اس، خوردن  او    ها مثلآبادساخیر

یمضر ق نمیشه که از دولت  .  ..   ! حاج   طرف دست    و او   ي طرف ا.  ..   ؟ه بگب 

  ها؟،  و پاي کنيم يك ترا كتور بخریم

 پاسخ داد:   دیشید و  انب  حاج  لحظه  ــــ 

 .  کود و تخم اصالح شده،  تراکتور ، میشه، چرا نمیشه ــــ 

   ؟جز چرا ماطل هسنر  ــــ 

نفر جی به درد  د و تخم ب  و تراکتور و ک .  تنهاب  نمیشهبه  .  ما نفر نداریم  ــــ 

 ؟  میخوره

 : قت خندید عیل قت 

نیس،  ــــ   از عهده    انشاهللانفر کار  تنهاب   نامعلویم  .  برایمش یم ا به  شادی 

 . ا متغب  سا خترا چهره حاج  

ه عیل جان! ــــ   خدا تره نگب 

   : عیل گفت

مه رفتم تراکتور سوخته  ،  دیممه ده فکر تراکتور بودم روز اوی که رسیــــ  

 .  خوده ديدم

   . درآمد ش پ حاج   در گ

   ! ظالما ــــ 

ی دیگه نمااو    از ــــ    ز بدرد    نده،به جز چند آهن راست و کج و زنگ زده، چب 

 .  خورهما نم 

 ب  رحما!  ــــ 
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 . از طرف جنگل و دریا حمله کدن،  از حرکت شما   ه روز باد سکه    گفتو  لگــــ  

 ظالما. ــــ 

 .  تش و خون بود آو  صوب جنگ بود، دود تا ــــ 

   ! رحما ب   ــــ 

 . ندز  شت آمرای همو تیل ترا كتوره هایل کدن و خ  شو تیل تراكتوره همو ــــ 

   : گفت  داده هتکی  ر حاج  پشتش را به دیوا

؟ مال یک مسلمانه آتش زدنکار  ازی    شانفایده   ــــ  جی زمابز  ،  یه یه.  ..   جی

ن. ..  ! ه عیلدش ز میب   ؟ تراكتوره چرا از بی 

! هر جی پیش فگ ب  ــــ  ز د  شان آمد يو ر امه حاج  ز یم  ر مییر بری    برنو از بی 

هیک  که دل تار وقنر .  ان مانا ندارهجو ب    نا جاندار و ا ز مب  ،  شد رحم از بی 

ه هجای رحم  .  شقاوت وسنگدیل میگب 

 : اج   باز تکرار کرد ح

؟  یفایده شان از ــــ   مانه آتش زدن یعنز مال يك برادر  ليك مس   مال   کار جی

  شدهجی  یه  یه   .  آتش زدن  هیعنز مال خود ،  خوده آتش زدن
رحم    ، زمابز

ز رفته ز رفته روشنز  ،  و کور شدیم  کر   همه ما ،  دل از بی  دید چشمای ما از بی 

نمیتانیم ده  فرق  هم  از  را  تارییک  طالب   .  و  خود  تافیکارد  دل  ده  اوره  يم 

 . زنیمیم

ب ی انطور  معیل  ه ز    د دااج   گوش یم ح  گوارنهر ز که به سخنان  پایی  رسش را 

 گفت: او   وقنر که حاج  خاموش شد . انداخته بود 

قصه کد ــــ   و .  گلو  تراکتور یم   خنر همو شو  پو ،  سوختکه    ذ پوز سفید که 

های ید به ایره با چشمش کو قوله یم   زد یم  کر چرخو رد تراکت گ  سفید اس
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فید مثل مادر س  شنیدم، پوز   های گنهکار خود وش گگنهکار خود دیدم و با  

تراکتور   ک وخنر .  دوید یم   تاو باال   میکد و   تاب  ب  ،  باشه  ردهکه بچیش مو  ه 

 
ا
ه از گد   ته دراز کشید و خسوخت، پوز سفید ام زیر شکم تراکتور سو   کامل

   . جاي نخیست، مه ایره به چشمای گنهکار خود دیدم

 .  یدهقزهریش تر ، اسفسگ حیوان باو  ــــ 

 . شتگ  سکوت سنگینز بر فضای اتاق مستویل و  د نهردو خاموش شد 

تاثر خطوط    و   شد   هر های شور اشك در چشمان عیل ظادرین زمان دانه 

  توانست بکند؟ پشت آب رفته بیل نم اما جی یم.  چهره اش را تغیب  داد 

ند  به گذشته است و گذشته حاال .  گب  گذشته است و    این وقایع مربوط 

بدهند ر نان کاآ انجام  باید  دارند که  وی  پیشی زیادی  در .  های  شدن  غرق 

ز های از گذشته وف  مرص دست رفته به جز    ها و افسوس خوردن برای چب 

ز ذهن و ضياع وقت سود دیگری  باید به حال و آینده اندیشید  .  ندارد   ساخیر

و است کار کرد باید بخاطر آینده  سعادت و خوشبخنر از دست  .  ب  که پیشی

در  را  آورد   رفته  به دهکده  پاك کرد   جوی . باره  بايد  دوباره  را    کاریزها .  هارا 

شاخه نمود،  اضاصاف    های 
را فز درختان  و .  زد     نمود  ترمیم  را    مکتب 

را گرفتریخت   شکست و  باید دو   ، ها  آنطرف  اگر ممکن    د یاینطرف و  و 

 . و تراکتور جدیدی دست و پا کرد  گرفتباشد قرضه  

 *** 
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گذشت، آنان   شورآبآنگاه که دو سال از اقامت حاج  و عیل در دهکده  

ا را  هو ریخت   شکست،  ردممفا و صمیمیت  صکه با استفاده از  ،  توانستند 

ند و کارها را دوباره روبراه کنند   . بگب 

ز    و   زد یم  هصدم  زیباب  دهکده را ،  های حاج  که به گونه لکه دردآوریزمی 

اکنون به گونه انگشبر زیبا و گران قیمنر  ،  آزرد تماشاگر را یم دل بیننده و  

اش دهکد  . درخشید یم ه روی انگشتان خوشبر

دهکده    ش برگشته بود، دیگر در ی دهکده شوراب، دوباره به وضع قبیل خو  

  یه فیل  وجود نداشت که صبحانه راطو    کاریزی وجود نداشت که کور باشد 

ترین پ.  مکتب نگردد  ز دیده که درین دهکده جنگ زده زاییده  اما شگفت انگب 

ان به پب  بود و جوانان و   «بآشور » ایجاد کوپراتیف    د،باليدنیمآن    شده 

 . بود 

بودند و کشت    ساخته  را   شورآب   تیف کوپرا  اهایل دهکده تحت رهنماب  عیل 

ز کوپرا   و  . ند دادیم انجام    تیفدرو خودرا بصورت دسته جمیع از طریق همی 

 بود اما در کشت  و ابتداب  ساده    کوپراتیف شورآب کوپراتیفجوداینکه  ا و  ب

حاو    و ر دو  فروش  و  را کمک  صخرید  مردم  الت  صاحمردم  .  کرد یمالت 

ز کوپرایخو  از طریق همی  را  ارسال  تیفش  و میم   به شهر  ایحتاج  داشتند 

ز کوپرات  آوردند و به جرمخودرا بدست یم  بود که گاه گایه   یفایجاد همی 

ز قرار یمی ان خو مورد حمالت دشمن  .  گرفتند ش نب 

ال  شحو خ  ، شاد و شورآبدلو، اهایل دهکده  ه  در ییک از روزهای آفتاب  ما
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رد میدان کوچیک حلقه  گهای گرم و آراسته به تن داشتند  لباس   حایل کهدر  

ی که بمناسبت ختنه سوری پش    ب  را زده بودند و با شور و هلهله کشنر گب 

 .  ردند کیم  براه انداخته شده بود تماشا   شورآبدامدار کوپراتیف  گگلو،  

هوا رسد و گزنده بود، اما بازی آنقدر هیجان آور و رسگرم کننده بود، که  

های تماشاچیان به میدان  چشم .  د کش به رسدی هوا اهمینر قایل نمیش 

ی دوخته شده بود  ان، جوانان، کوچك و خایک کشنر گب  زنان و اطفال ، پب 

ز متلك ها  ان را تشویق ابر  و  با گفیر  . ند کردیم از شور و هیجان کشنر گب 

ز از تماشاچیان   دازد: صدر میان هلهله یکیر

مان، آخر تو رئیس ک! عیلــــ   م اسو ماره نشی بینز  .  پراتیف هسنر اگه بغلنر رسی

 بری! یم  ه ر  ا م

 : دازد صدیگری 

ط بسته کنیم که ــــ   . رئیس بخوهرسی

 دیگری گفت: 

و    ــــ  خورده  سنه  رئیس  چه که  زدهج اگر  نرفته،  ودانه  ز  بی  از  قوتش  ،  اما 

 . گوشت و استخوان قدیم اس روغن زرد خورده

 ییک باز صد ازد:  آن  و 

ط بسته کنیم که رئیس بخ ــــ   ه!  و رسی

ط بسته  زدیم را    ها گپ تماشاچیان این که   ،  نکردند ند، اما هيچيك از آنان رسی

که ،  عیل پهلوان باور داشتند و اگر هم جوان دهقان  زيرا همه به زور بازوی

ایم که به رئیس داشت  غالب یم  او    عیل بود بر   یفحر  آمد از روی حیا و احبر

ز نم زد او  پشت  . را به زمی 
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میان قال مقال و بگومگوی مردم، عیل  بر جوان دهقان غالب آمد و    در 

رئیس  نابز آصدای   از  ی  ط  که  ش  ند کردیمفدار  میان  مردم  و در  رماشور 

   : دهکده پیچیده که گفتند 

 . اظ الياسه کد یهنوز ل ،س ... م! رئیس، رئیس اگفتم ندیدی؟   ــــ 

 ی به پایان رسید   وقنر که
 

یف برای عیل گفت: حاج  . کشنر گ  رسی

یک میگمیبر  جانعیل  .  ت تب 

 عیل هههه خندیده پاسخ داد: 

ی بود   ــــ  نه  ورآور ز   الياس جوان.  ساعات تب  ز .  اس اما بزغاله به بز پب  شاخ نمب 

از  گرفت  یمش را  یعرق رس و صورت خو ،  دستمال بزرگ  با   حایل کهدر  او  

 ش کرد: ه اخو  حاج  

ز ــــ   .  ديمکتیل   از  تانكیشام پر   ! بیا تراكتوره ببی 

راه افتاد و در  بخویش را در بغل داشت با عیل    حاج   که نواسه خردسال 

 برايش گفت:  هرا طول

 !  وال بتیمحشان ایبر . ..  ! ه خب  کنیممعیل  جان باید ای مرد  ــــ 

ی قرار ،  باالی تراکتور   حایل کهعیل در   که در چند قدیم میدان کشنر گب 

 پاسخ داد:  شد یم داشت سوار 

 . ناره بندی کدناو  يم کهلبخيا  امدنندیم اما تا حایل  پس کر روان  نفدو   ــــ 

   : حاج  به ریش سپید خود دست کشیده با اطمینان گفت

 . مانهاما دشمن نم. .. مردم قبول دارن 

و ستون دود آب    پت موتور بلند شد  ت صدای پ. عیل تراکتور را روشن کرد 
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وقفه با  از که  شابریمآن    های کوتاه  میان  در  ب  ه چخخاست،  برگ  های 

 . ید چدرخت توت پی

 حاج   اندام بزرگ و قوی تراکتور را از نظر گذراند:  

 . بدرد میخوره، ها ره از تیل پر کنیمايد پنج گیلنه ب ــــ 

 .  اس پنج گیلنه پر  ــــ 

 ؟ ش کجاسی دیگا ــــ 

   عارف برده  ــــ 

 .  شوه  نشه که راه بند . پس که آورد اوناره پر کو، وخت خراب اس. 

،  گام ده سیا کمر د ،  ستهو ها زیاد اس، سه پ، پوسته،  انشاهللا بند نمیشه،  بز   ــــ 

 ره. خطر ندا حایل راه هیچ ،  زيبالخ جا به جا شده  بلندتپه و 

ز روی شا نه داشت و از جوار آنان یم  ب  پر از که تكری ،  پب  زبز  گذشت رسگی 

 عیل را مخاطب ساخت: 

  کرد:  او   عیل با . ترپاله رس تراکتور بندازی! که ،  یادت نره. ..  ! رئیس ــــ 
 شوجز

هیــــ     ! های غياثه دزی کنز اما یاد توام نره که بجل، ادم نمب 

زن اطمینان داد:    پب 

 . هایشام پت میکنمنمیتمش بجل  خاطرت جم باشه دگه پیسهــــ 

   دور پرتو! ، پت نکو  ــــ 

 عیل برا ی حاج  گفت: . پب  زن رس خودرا جنباند و از کنار آنان گذشت

 . فکر حمله ره دارنــــ   
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های  گفنر به اندیشه.  عیل موتور را خاموش کرده به چو گ تراکتور تکیه داد 

 . دور و دراز ی فرورفت

 :  اج  ازش پرسید ح

 ؟  جی فکر میکنز عیل ــــ 

ز . هیچ ــــ   .  ناك اسر نا، دو نفر بسیار خطو ا میگن ده بی 

 پرسیدحاج  باشتاب 

 ؟  کدام شان  ــــ 

 .  هم دو نفر نام کشیدن. ..  تیل سياه  و  عوضــــ 

 : رسید پحاج  

ز ــــ   ؟ از کجاسیر

يجه اس،  م که ه،  تیل سياه نو آمده اما عوض یکسال میشه،  مالوم نیس  ــــ 

 . ناترس اساده بود، بسیار ظالم و خدک ه باال  کشاد مو ده سیاه کمر، ه

 ات بود، خوخت دگه دیر  او  ،امید فو خات  شد  تيك روز پشیمان خا ــــ 

های خود میاین،  هایشان پس ده قریه وپگر ،  ه ای دو نفر مانع نشونگا   ــــ 

ز میشن ز ، مردممام از کوه پایی   . خو هم دو نفر ممانعت میکیز

 :  حاج  متفكرانه گفت

ز   ــــ ،  که رس رشته کار ده دست اینام نیسکنم  یم مه فکر    ، اوناره بازی مییر

 . از دگه جای خت میشهاو  ،ه میتهیگکش د   هر مانده  و ق

ز آمد  یف داد: تکلید تراک.  عیل از تراکتور پایی   ور را به حاج   رسی

 ــــ  
 

مهربان  ! بیک شدن  سخدا  خب   حایل  از ک ،  اونا  مردم  میشن و که  ز  پایی  ه 



 آبشور 

 

103 

 

ی نمیگه و آشنر اعالن شه  حکومت کش ر  ز  .  هدچب 

 دامه داد: ابرده حاج  وش گعیل دهنش را نزديك  

  ت که اگه ای آشنر راس،  ان کده بود و ر   شان احوالای  اوروز ییک از قوماندان.  

  تک   ماه میشه که به فضل الیه ما   بريش گفتم که يک.  اس که ما بیاییم

ز ايجه بيا به  ،  اگه باورتان نميايه.  تفنگه نشنیدیم از  و  یکنفر تان به تضمی 

 نمیشه! شت پت  گن ا و افتو خو به د، ینهبب دروغه و  نزديك راست

   : حاج  پرسید 

   ؟ض گ اسو ع ؟کدی که ای تیل سیاه گ اسنان سپر ــــ 

 هسته و شمرده گفت: آعیل 

شانه کور کده    خو مال دنیا چشم،  شان  شناسمنم .  گفتاو  .  رسان كدمپ  ــــ 

قناعت    یا دنيا داره    راست میگن که چشم تنگ  آخرام  اد شان رفته و ی  وطنم

  . . . گور   کپر کنه یا خا 

 عیل با تاکید افزود: 

اگه   اشم گفتههوماندان  ق .  ..   میاین.  ..   ! کدن  ستب  و   های دگه بند گروپ ــــ  

 . ملك خود میایم ام بره پس دهم رس 

 حاج  با اضطراب گفت:  

سم  مــــ   ، جاماو  .  ده میکنهو خ  یهادفنا، استو دشمن پیش از آمدن ا.  .. ه میبر

که ای کشت و خون ،  دشمن گ مفت اجازه میته،  خون میشه  و   يك كشت

ز بره   نباشه، جز مفاد  از بی 
 

 ؟ نا جی میشهاو  اگه ای جنیک

 : عیل تایید کرد 

  ــــ 
 

 . ام پله پراندنز با، دیروز . ..  راست مییک
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  ؟کدام پله  پرسید حاج  با تشویش 

ز بردند که مردم ای.  .. پل چوب  ره  ــــ   ه  دطرف تب  ش  پله به ای خاطر از بی 

 . نتانن

 نظر کرد:  ز رابحاج  امیدوارانه ا

 . هاشم زور میشهقوماندان انشاهللا  مه فکر میکنم، که ــــ 

  و شمرد بعیل 
 :  گفت  ها تابز

های  با علف  ؛هاره میشکنانهو بلوط   سپیدارها   طوفان تنا ،  خدا کمکش کنه  ــــ

 . هرزه کار ندار 

 *** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 آبشور 

 

105 

 

 

 

 

کده  هد  بودند که شایعابر در مورد حمله بر   برنگشتهدان عیل  قاصهنوز  

  و هرا
ب را فرا گرفت، حاج   آگان شور باشنده   سپخش گردید و تشویشی

یف برای عیل و   سایر بزرگان دهکده گفت:  رسی

شاید هم دروغ، اما ای حقیقت داره که خب     راست باشه،  ید ای شایعه شاــــ  

دست   کاشا خبه هر خس و  وارخطا ساخته اونا  ه  لح، دشمن مار صآشنر و  

مردمیم آمدن  جلو  تا  ن  ه اندازن  بگب  دهکده  وسیله   جنگ،  به  ین  بهبر

ز صلح ی از تامی  لح باشه، آتش بس باشه، مردم فکر  صاس، اگه    جلوگب 

ز  ز   و   اندیشن  یم،  میکیز ه پیشه میكیز ، جنگ مجال  و ا  ده غب    راه صواب و خب 

ی نمیته دشمن اوه گل آلود میکنه که ما ز ه  یههیچ چب  ما باید کوشش  .  بگب 

ه،  کنیم  . که جنگ در نگب 

ازی سمت    ه و مذاکره بودند گکه اهایل دهکده مرصوف جر ،  درین زمان 

غرب  دشنر که در عقب جنگل كوچك دهکده قرار داشت، دو مرد مجهز  

.  حرکت بودند   الحها بطرف جنگل در    سوار بر اسب،  با قطار وزمه و تفنگ

ز داشتند و  رده ی رنگ  ییک پکول و دیگری کاله قره   ، لباس زمستابز بیر قل شبر

اسپ   ش همو دو شاد، هردو . رسید ایش یمه نایش تا شاهبش گذاشته و مو 

 ش داشت خطاب به دوستش گفت: بكول پ  ه آنکه کال. تاختند یم

ور و حر ی، مقعوض تو یا بسیار ساده و آــــ   . هسنر یص  ا بسیار رسی

به كله    کرد یم ها نگاه  بدور دست  حایل کهعوض لگام اسپ را کشید و در  

 ه پاسخ داد: دزين اسپ کو بی
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ې ه پیسه زند ! پیسه پیسه ــــ   ماس مه ب 
 

 کگ
 

 ...  ه نمیتانم دپیسه زندگ

د  نمو   میل اسپ .  را تحريك كرد او    کوبیده  پ كری پا به شکم اس  دوستش با 

   : را مخاطب قرار داد رین حال عوض د. روی دو پا ایستاد  و 

 ؟و مردی چتور ــــ 

   ! رس تو بوی قورمه ميته تیل سیاه. ..  ا مردی ره بان بری مرد ــــ 

 ؟  تهفا کو یبوی قورمه    ــــ 

ز تحریک کرده به  قمچها را با  اسب   د و ن دیقاه خند ه  اقهردو    هردويش ــــ   ی 

ای هته و ب  رگویسی از میانخ  ند جنگل رسید   یک که نزد   قنر و ،  تاخت پرداختند 

ون جهید و با نگاه  تیل سیاه نگاه  و های وحشت زده به عو ض خشکیده بب 

 : ديدن خرگو ش صدا زد  با  عوض. پا به فرار گذاشت داختهان

 . چو . .. ! نان شو ــــ 

خرگوش وحشت  .  اداشتو ش را با وحشی گری به تعقیب خرگوش  پ سو ا

ز  آنطرف خب  و  اینطرف  فرار    زد یمجست    و   زده  اورا و اما ع،  کرد یمو  ض 

.  و پوستش را کند   رد و رآرا از پا داو    تا آنکه با تفنگ .  کرد یم سبعانه تعقیب  

 .  بر یان کردند آن   رویرا  گوشتش کوچیک روشن نموده و خر آ، آندو 

ز چك زدن گوشت خرگوش از تیل سیاه پرسید:   ضعو   در حی 

 . رقم شدی  كی  ای روزا  ده . ..  و تو بچــــ 

 تیل  سياه پاسخ داد: 

و دشته  ه  دگه حوصله کو .  ..   ذله شدیم،  خسته شدیم  شدیمنيك رقم  .  

 . ندارم

 :  پرسید ض ريشخند زنان و ع
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   ؟بگو   سترا. ..  ؟ ها تریسیم  ــــ 

سم؟  حمره میشنایس؟ جی وخت ترسیدم که  تو خو ،  ترسمنم بز  ــــ   ایل ببر

    ــــ 
؟هی روز ا را دهچجز بز ز  ا دل مب 

ن کردیمورت  قدن و  ویجیم ،  ند زدیم ر اسبعانه چك    گشت خرگوش،  ردو ه

ز  ،  های ضعیف آتشی چشمانش به شعله  حایل کهتیل سیا در    و  که برای پخیر

ه شده بود    : پرسید خرگوش افروخته بودند خب 

نم ــــ  ز  ؟ دل مب 

بز   ــــ  ز پ،  ها، دل مب  ی خوراندن مغزت  ز ای پیسه ره باز .  ..   شده   وچ تره چب 

  یا
 هه؟  ه؟بر یت میتگ .  ؟ .. فته ميتابز

   : تیل سیاه با کم عصبانیت گفت 

تو غب  از پیسه به هیچ   ! پیسه! این پیسه يك روز رسته خات خورد   ! پیسه  ــــ

ز دیگه فکر نمیکنز   ؟کنیمیمکه ما جی ،  تو میفایم چب 

یم،  ها ميفاممــــ   قریه را ویران  .  ..   ،کنیمیم قتل عام    ! هاره میکشیمدینب  ،  مب 

 م. کنییم

این را گفت  ــــ  به  ،  عوض  انداخته  استخوان جويده شده خرگوش را بدور 

از  ،  های خشکیده و مرطرب دراز کشید درین زمانپشت روی علف  ییک 

 کشید  یهدرخنر بسته شده بود شیهه کوتاه  ها، که در نزدییک شان ب  اسب

ز کوبید  و سم  .  به زمی 

 :  پرسید ض انداخته و  به عب  پرسنده نگاه ، تیل سیاه

 باد از او؟ــــ 

 عوض پاسخ داد:   
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یییمیااو  باد از ــــ   م. م و پیسه خوده میگب 

 .  خزيد ض یمو مار خطرنایک شد، که بطرف عوجه درین زمان تیل سیاه مت 

 آهسته برای عوض گفت:   تیل سیا 

 چیم شور نخوری که مار اس! ب ــــ 

  انگشت  و د  با   و  آهسته از عقب باالی مار حمله کرد این را گفت و خودش 

   . از گلوی مار گرفت

د یعوض بدون آنکه از جا ز  را از روی    روی آرنج تکیه زد ،  ش برخب 
 

و سنیک

ز برداشته ب  ب نموده گفت: ا جالل پرتطرف زمی 

 
 

   ! ش ش بک، بیک

اش زانو    اویل  ر جایده بود دوباره  گرفتار  م متیل سیاه همانطور که از حلقو 

   : زد 

     . ک اسمار خطرنا ــــ 

ون کردن مقصن   یطقو از جیبش با يك دست   از نصوار به  داری  وار را بب 

 . را دور انداخت مار جان شه ب  ال ن مار ریخت و چند لحظه بعد ده

با    ضعو  هارا  صحنه  این  همه  بود،  داده  تکیه  آرنج  روی  همانطور که 

 و همان طور که دراز کشیده بود، پرسید:  کرد یم تفاوبر تماشا ب  

؟   ــــ  ال میکنز  ده ای عملیات اشبر

 چرا؟   ــــ 

 . ر همتو ــــ 

ی؟او ــــ   طرف مب 



 آبشور 

 

109 

 

 .  نم فاممــــ 

  چرا آمدی اره نزن تیل سیاه، بری تو زیب ندارهگپای   ــــ 
 ؟جز

چند    ميفایم  چند سال شده؟،  راست بگویم، دق شديم  ،نم فامم بچیمــــ  

وده  خكديم؟ مادر  ن   چهای اوره ما سال میشه که پدر خوده ندیدیم و دست

که    مداول فکر میک؟  م پیش شما یه بغل نگرفتیم چند سال شد که آمدد

 سات
 

یجنیک ه خسته شدیم هر  گد . ..  مامه میفگاس، اما حایل معنای جن ب 

م، مرگ ا  ته شدیم س س، درد اس، دگه خ ا تش  آ، خون اس،  سطرف که مب 

ی خسته شدیمعوض   ؟تایک   ازي سات تب 

 ؟  چطور . ..  ! یمده ای عملیا ت مب  ، پاره بانگای   ــــ 

 . ینر شما ب، نمیشهــــ 

     حایل کهو در    با دست کاالیش را تکاند ، عوض از جایش برخاست  ــــ 
بطرفز

   : ت گفتاخیم ان فت

 ؟  یاب  من غنیمت خو دک  ده و خت جم. ..  ! ذبترسندوك الم ــــ 

 آهسته رسش را به عالمت تایید شوراند تیل سیاه 

 . ره ببینم قریهکه ،  مه رفتم ــــ 

   : تیل سیاه پرسيد 

 ه کدام طرف اس؟  یقر  ــــ 

 وض با استهزا گفت:  ع

جنگل  ــــ این  پنج کیلومبر ،  پشت  فاصله  .. ده  اي.  ی  اي رف  ط  تو  نامدي 

 ! اسمن یش ممه بلست بلستشه ، ه اسممنطقه 
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 گفت:   ف اعماق جنگل چو ر ط باین را گفت و بر پشت اسپ پریده آنرا 

 ! بذهالم چو ــــ 

 *** 
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ز را جامه سپید ،  تر برف لحظه بر    ر ه ،  پوشانیده بود و سکوت مرگبار   زمی 

و و توان خویش را در  .  افزود سنگینز خويش یم   ز دهکده تمام نب  مدافعی 

متمرکز ساخته بودند ترس و حشمت جنگ، بر  شان  هایها و گوش چشم

 .  همه جا مستویل بود 

بارها باد،  وزش  با  ب درختان،  ز  ی  پایی  دوش  از  صدا  بدون  را  خويش    
رفز

حكم  هخرگوش .  انداختند یم به  میان  ی س،  ريزهغا  از  کنان  سینگ  نگ 

روی دو پا    ، دویدند های خشکیده و مرطوب اینطرف و آنطرف یم شاخه

های دراز خويش فاصله خطر را اندازه  ایستادند و با حرکت دادن گوشیم

ز   ه گرفتند و دوبار یم ی س اكخسینه    غزا   و د.  ریختند گیم  زنان  تو جس   خب  بر

مرغ  لکك  ی نمودند و  شاخه به شاخه دیگر جا بدل یم   ز یک كنان اغ  قاغ قا 

چشم  و  دراز  نول  بال  با  تنبل  تنبل  دهکده  فراز  بر    و   زد یم های كوچك 

همه منتظر    گفنر .  دوخته بود آن    های طماع اش را به دهکده و ماحول نگاه 

ز بودند و شعله ور شدن يك جنگ خ ها عیل افرادش را در عقب بلندی .  نی 

 . ها جا به جا کرد قریچو در میان 

 . ..  یمشیمما همیجه منتظر   ، نه ندارهدهیچکس حق فب  ک، بدون اجازهــــ 

 : پرسید کش ازش  

! چرا منتظر میشیمحــــ     گرفتیم    تفنگ  ...   ؟ نه نداریمدب  کفچرا حق  .  ..   اج 

 عجب نیس؟  ؟نه ندارمدک  ده سنگر شیشتیم و حق فب  

 عیل خود را به آنان رسا نید و گفت: 
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   ! آرامبر  ــــ 

 مرد دهقان با جدیت بیشبر پرسید: آن 

 آرامبر ــــ  
 

ز و شبر دزی؟  .  ..   آرامبر ،  جی مییک ده سنگر موضع  خم خم رفیر

ز  ینا ميته عیل؟ میخاما  جی  ب  نكنيم اي  ف   م دشمنام حمله کنه و ما یبگب   ی 

ن  ؟ماره زنده بگب 

 عیل صدایش را کم درشتبر ساخت:  

  فب  .  ..   ديمکتو نبودی، ما همتور فيصله  !  به آرایم  بخو نوروز   هدردت ر   ــــ 

 . کنیمم له ما ناو 

 : مد آروز که برآشفته بود، در گپ عیل در و ن

ای وسایل  ض  عو   ؟ جز تفنگ جی بدرد میخوره  ؟جز چرا سنگر گرفتیم  ــــ 

ق  ، باید بب 
 

 کدینکدین و باالی هر قالع آویزان یمسفید جور یم  یهاجنیک

  .  ..   د  بو ای آسا نبر .  .. 
ی  دایف  ؟ فايدي اي جلسه و جلسه کدن جی شد جز

 ای ب  
 
 ؟ ر کدن جی شد کف و  ویخ

 : گذاشتاج   دستش را روی شانه نو روز  ح

  کنیمیم کو شش    ما ،  باز بگو شور اس،  شچ شه بکاول نم !  مغال نکو غال   ــــ 

ه، همراه شان گپ یم  باز اگه   کنیمیم زنیم، نصیحت شانکه جنگ در نگب 

و خجنگ ، نشد   .  ماس یو پیشی

ما .  .. روز  و ن  نامديم  عیل در صحبت شان داخل شد ما ايجه بخاطر تعرض

یمه  گکه جلو جن،  آمدیم  .  بگب 

ز کرد   : نوروز تفنگش را از شانه پایی 
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ز که ما بری تعرض نا  ــــ  ماره قبول نكدن    گپ  اگه اونا .  ..   دیممبری مام گفیر

 ن؟دحمله ک و 

 حاج  با ماليمت گفت: 

ز یا بز او   هنوز مالوم نیس کهــــ   رصف يك  ،  را پور دقیق نداریم،  نا حمله میکیز

ز  ه را دهکده از د باالی یخب  رسیده که چند نفر شا  .  ..  جنگل حمله کیز

 : نوروز آرام شد 

ه حمله  اگ  یم،اما یکه جور بیا،  با چند نفر میشه،  ساتور باشه درست  یاگه ا  ــــ

 . یمیباید كمك بخا،  سالح ما کم اس. ..  وسیع باشه

 اج  گفت:  ح

میکنه،  کشــــ   باال  شمشب   میشه.  که  شمشب  کشته  باال  ،  با  ماشمشب  

ز یا حمله کوچكاو   اگه،  دیمکن ده هر صورت از دو طرف ،  نا حمله وسیع کیز

 .  تلفات نخات دادیم تنا ما ، کشته میشه

 ادامه داد:   حاج   آیه کشید و 

دهکده از    شايد هر بیست نفر ما نابود شون، اما .  د ما شهید شويمای ش  ــــ 

  ماندن
ه کسابز که ده دهکده بافر ز نمب    زنده نا  او   ،بی 

 
ز ره دوام  گ ز ،  مییر  ها زمی 

ز درخت ره کشت یم  ز  برن و گاوها ها ره شاخ یمکیز  . ره علف مییر

 : د ینوروز پرس

 ؟ ها جا به جا شدن یابز ده دهکده بچه ــــ 

 حاج  گفت:  

 ...  و  ما ، تو دیروز نبودیــــ 
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دشت و جنگل  ،  تمام نشده بود، که صدای وحشتنا گحاج   هنوز جمله   

ز    چند را کت.  را لرزاند  ز شووووو کنان از باالیزمی  رسشان گذشت   به زمی 

ز خورد و منفجر شد ده دهکهای نزدییک و با صدای دهشتناک در   . به زمی 

   : عیل دستور داد 

 پروت!  ــــ 

بار  چندین  بازهم  )شووو ،  و  پاره کرد د  و صدای  را  هوا  گان باشنده.  رم(: 

ز آنرا به وحشت انداخت دهکد گ های جنگل سینو خرگوش   ه و مدافعی 

پا به فرار گذاشتند   گسین   های خویش روی دو پا و نزديك پناهگاه .  کنان 

تارهای   راز دهای  گوش ،  یستادند ا شوراندن  با  و  نموده  راست  را  خویش 

کنان به پرواز در  قاغ  غ قا   ا هزاغ  ،  بروت خویش فاصله خطر را اندازه گرفتند 

ی گرفت و سکوت برای لحظه کوتایه دو فارتآمدند و کرگس   باره  اع بیشبر

 .  فرما گردید حکم 

از  عیل را  نماید   سنگر  رسش  مراقبت  را  اوضاع  تا  نمود  ه  ظن لحیدر .  بلند 

 . تازند یم    پ وارکاران را دید که از سوی جنگل بطرف آنان اسساز  ب  عده

 عیل  شتابزده گفت:  

ه،  تو طرف جنگل برو کوشش کو .  ..   ! حاج    ــــ  با  .  که جنگ در نگب  حاج  

 خونشدی پاسخ داد؛  

 ؟ اما تو همینجه میمابز  خو  ــــ 

 داد:  عیل سمت غرب  دشت را نشان

، مهــــ  م و ا بز  . طرف مب 
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آغاز به حر کت کرد، عده دیگری از سوار کاران را دید که از او    زمابز که

عیل بطرف آسمان نگاه کرده  .  آورند جانب مقابل وحشیانه بر آنان یورش یم 

 گفت: با خود  

 ! خدایا خب  ــــ 

ی افتاد که باالی رس شان با تنبیل باگر کو چشمش به   و گردش    زد یم   لس پب 

 : گفتیم شنیده شد که  هدای نوروز صدر این زمان . نمود یم

م و .  ..   ! نگفتم  ــــ  یا رسی ندا  دیدین  م  ن مام کی که جنگ میخا،  حایل  ،  نر حیا 

 م. شان نیستی

 . عقب زد یت تفنگش را  گگفته  هللا  بسم و 

 : مود ناج  ازش خوا هش  ح

 د: وخت داریم و خودش با صدای بلند فرياد ز  ما ، عجله نکو . ..  ! نوروز ــــ 

 .  بیاین با هم گپ بزنیم ما بری جنگ نامدیم درا ن براــــ 

  د گشودنبارها آتش یمگر  که با   منهای دشب  گلوله فاما صدایش در میان س

یل دهکده  هاا.  جنگ در گرفت،  حاج  های  با وجود تمام تالش .  محو شد 

، این جنگ پایان یافت و  رص های عاما طرف.  سه ساعت مقاومت کردند 

 . از هر دو طرف به جا گذاشت قربانیابز 

 *** 
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بلند  آن    که دود از   ب«شورآ»و دهکده نیم سوخته    جنگ پایان یافته بود 

ی خودنماب   بود به حالت غم
ز گان کشته شده  و   ها اجساد زخم ،  کرد یم انگب 

جنگل روی برف افتیده بودند، خون اجساد  های  نزدییک ار در  ببه حالت رقت 

ز ساخته بود برف  گان وسایل دفایع کشته شده   و   های اطراف خودرا رنگی 

 .  ند زدیم  يایه  س روی برف 

پا و    عیل در حایل   يك  از دبر   ی دستش زخم شد  یک كه  خون  آن    اشته و 

پشته در  بود،  لمیدجاری  بود چ  و ه  ب    بسته  را  پاهای  گ .  شمانش  با  لو 

ناتوابز خود را بطرف دهک  شکسته، سینه کش سینه کش با    ده ضعف و 

  شیمه و توانش با .  کشاند یم
ون شده بود که    اما گفنر خون یکجا از تنش بب 

 . حر کت بازماند  از عیل  در چند قدیم

نظر  طرف  آن  به اینطرف و .  آهسته چشمانش را باز کرد ، نالش گلو  عیل  با 

نان اسپ  آ  فش متوجه شش مرد سوار کار شد، که بطر یهاانداخت و نگاه 

این گروپ  .  قرار داشتند   ض عو   اه و یدر پیشاپیش این گروپ، تیل  س.  تازند یم  

ز    ها بودند و چهار نفر از آنان با خود مجهز با ماشیندار و تفنگچه خورجی 

   : پرسید نالش از عیل   با   گلو ،  همراه داشتند 

 ه چکار دارن؟ گد  ؟جی آمدنری بیا ــــ 

 رد: م عیل تعداد آنان را آهسته ش

لب زیرین خود را با دندان    حایل کهپنج، شش، در  ،  یک، دو، سه، چار ــــ  

   : با خود زمزمه کرد  ید گز یم
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ن. های خوده بهای ماره بکشن و مرده آمدن که زخم  ــــ   ب 

ز ا  هاز اسپ ،  اعضای گروپ نزد اجساد رسیدند   وقنر که چار    مدند و آ  پایی 

مجروح   افراد  به کشتار  آنان  م.  رداختند پ نفر  اول  را آنان  ز  تب    جروحی    با 

تفنگ، موزه و سایر اشياي آنان  ،  به جمع آوری ساعت، پول  ند بعد زدیم

ز ا  اشی.  یم پرداختند   .  نمودند ها جابجا یمرا جمع آوری کرده و داخل خورجی 

ز تك   ی که با ف عیل با شنیدن صدای اولی   :  رحم روی اجساد دويد گفتب    ب 

وع کرحمب   ــــ   . ندها رسی

تيده  افب  که در پهلویش  به تفنگ بدون مریمې   ا ر هايش  عیل خشمالود نگاه 

 مریم  جستجو کرد، اما به عوض یافهایش را به امید  جیب و    ختو بود د 
ز یر

 هایش مقداری میدهریم از جیب م
 

.  ار را یافتو شده نصکج  قیط     توت و گ

 .  گذاشت  آنرا مایوسانه، تماشا نمود و دوباره در جیبش

تماشای  گلو  از  حرکت    که  به  تا  تالش کرد  بود،  ناطاقت شده  این وضع 

ادامه دهد  بود   ود ب لبانش ک.  خویش  با .  و رویش ورم کرده  را  برف    مقدار 

دست گرفته بلعید، اما هنوز یکقدم خودرا نكشانده بود که عو ض باالی 

داشت روی گلو    م وحشیانه ب  روی لبانبس ت  حایل کهدر  .  رسش حارصز شد 

 که از ضعف یم لرزید خم شد و با خشم گفت: 

 ! دینب   ــــ 

.  و شد لرسخ رو مشغول جمع آوری، پویل  و ساعت گ و با مرد بلند قامت و 

پشك مانند تیل    آمد و عیل با نگاه کردن در چشمان  تیل سیاه بطرف عیل

 . يد هایش را به هم شقسیاه دندان

   : پرسید ريشخندی   رس عیل ايستاده شد و با  ییاه باالستیل 

 نامت چیس؟   ــــ 
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 عیل با غرور گفت: 

؟ــــ     نام مه چه میکنز

ز تف انداخت     : تیل سیاه به زمی 

؟  ــــ   چکاره هسنر

 عیل پاسخ داد: 

 .  جی تراکتور ــــ 

 دازد:  صض را و تیل سیاه ع

 .  بیا که یافتمشــــ 

 بعد ادامه داد: 

! مالوم میشه که ــــ  !! آتراکتور جی    دم دالور هسنر

ز کننده  و   . ب  زد لبخنده مشمب 

 . عیل نفش تازه کرده خاموش ماند 

 : پرسید با تمسخر . تیل سیاه

، یا رئیســــ  ؟ تراکتور جی  تکرار کو؟    ! تو جی گفنر

 عیل به راحنر پاسخ داد:  

 . جی هم تراکتور ، هم رئیس کوپراتیفــــ 

 .  تکیه داد  و روی کف دست  این را گفت

 .  کنند   تالیسی  را او  تیل سیاه دستور داد تا 
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 عیل گفت: 

؟ــــ  ز    : از ی کارهایتان جی فایده میکنی 

و  قامت  بلند  مرد  نداد،  را  جوابش  پالی  کش  به  وع کرد  رسی رو  دن  رسخ 

ون کرده  و صن  و قیط کج شدها.  عیل  های خایل جیب ار را از جیب عیل بب 

اما  .  هالکت برساند   با تفنگچه عیل را نشان گرفت تا بهبه تیل سیاه داد و  

ز میالن داد او   تیل سیاه میله تفنگچه عوض که متوجه این  .  را بطرف زمی 

   : حرکت تیل سیاه شده بود ازش پرسید 

؟ مثیل ــــ     بکشش! چرا .  ..   ؟ای کو پراتیفز خوشت آمده ها   که از   جی میکنز

 بکشش؟. ..  ؟ماطل هسنر 

 جواب برایش گفت: تیل سیاه در 

  ما   کنه، دلش رس نصیحت یم ،  بیا که لقمان حکیمه یافتیم.  ..   ! ايجه بيا ــــ  

 . ده جای خود شیشته، یمش مالوم ن امرد نمیسوزه بخاطری که ما 

ز  ،  کرد یم گلوی عیل خشیک   و اش به تحلیل رفته است و نگهداشیر گفنر نب 

 . روی کف دست برایش مشکل شده است

 زبان تر کرده گفت:   او، لبانش را با 

! ــــ  ز ؟  چر   ـفب  کنی  ز  ا ماطل هستی 

که  ،  تنز دیگر از گروه او ، بالشنو بد عوض به آنان نزد يك شد ، درین زمان

ز روی شانه داشت پیش آمد   گوش تیل سیاه گفت:   خعو ض در بی.  خور جی 

 که گپ بزنه!  ،  شن نما  ! بکششــــ 

 ادامه داد: بعد به طرف افراد خود نظر انداخته آهسته 

تیل سیاه در  .  باز پناه به خدا .  ..   وخت او    ایش برن،پزیر، تاثب  گ  نا او   ادا، ب۔ م
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 به طرف عو ض نگاه کرد:  زد یم نیشخند  حایل که

 که ازش ترسیدی؟  ۔ مثیل

سه، بز  ــــ   ؟  ازی موردبز گ میبر

 جز چرا؟ــــ 

. ..   ؟اما افراد   اعتبار دارمترسم، رسی توام  مه از خود نم .  ..   هیچ همتور ــــ  

ز او  ز به قریه  ر فرا  نا از پیشن ما او   روز   و   ای شو   ده.  ..   نا اعتباری نیسیر ها  میکیز

 و تیل سیاه، طرفش نگاه کرد و گفت: . ..  خو ایره میفایم تو  برنپناه یم 

نام دق او    البته.  ..   ! بان که برن،  ده قصیشان نباش؟  ای جی ترس دارهــــ  

 نام پدر و مادر دارن، زن واو الد دارن او   البته شدنآوردن، خسته 

با .  د هردو ساکت شدن ب  خسته  عیل  و   
 

آنگ به صحبت  دو گوش    حایل 

ز ی را داد یم  ت. توانس شنیده نم  ، اما هیچ چب 

های برف خشك را با لجاجت به رس  و دانه  وزید باد تند، از طرف شمال یم 

اما  ،  شد یمباعث اذیت عیل طرف  اینکار با اینکه از یک.  زد یمو صورت عیل  

ویشرا رسحال یم او  از طرف دیگر   .  کرد یم را تقویت  آورد و نب 

 پرسید:  او   از  کرد یم نصوار عیل نگاه   به قیط حایل کهتیل سیاه در 

 حایل  با تو جی کنیم؟  خو  ــــ 

 :  مداخله کرد عوض 

 .  ه بکش! گای س ، تیل سیاه! بکششــــ   

 .  نداخت و هردو خاموش شدند ا نگایه تند او   تیل سیاه به طرف

 عیل گفت: ــــ 
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  فايده؟جی  ازی کشت و کشتار  غان هستیماو  هردوی ما ــــ 

 : تیل سیاه حرفش را قطع کرد 

 نم خاب  بموری ها؟ ــــ 

وی خود را جمع کرده پاسخ داد:    عیل تمام نب 

ز فرق نمــــ   ز یا نکشی  ز   مره اگه بکشی    ای به،  کنه، اما مصالحه ره قبول کنی 

 اس خب  کله 
 

 تانستيم اگر جی که دولت آتش بس اعالن کده و ما یم.  ..   گ

، که ده یم و شما یم ی كمك بخا ز اما   : شد یمصورت روزگار تان خراب  او  فامی 

ز   ما ای  ما نیستی 
 . کاره نکدیم، بخاطری نکدیم که شما بیگابز

ودار  جگرخرایسی ،  درین گب  فریاد  به گاه  رگبار ،  گاه  یا  و  ی  فب  تك  صدای 

 . رسید یم کوتایه به گوش 

رسخ روی ب  که نزدیکش ایستاده بود چشمك    عوض به مرد بلند قامت و 

 زده گفت: ب  بدخواهانه 

 !!  ! شان آمده رحم، شان رس ما سوختهلدــــ 

ی نگفت و ــــ  ز  . اکت شد سعیل چب 

   : با خشم پرسید ه تیل سيا

 ؟خاستنام نیسنر ها   که ده فکر عذر   ، چتور چپ شدی؟ مثیلفچی پرا تیو کــــ  

ده  .  ..  دخبر  چار  شد که  باعث  شما  پیشنهادات  جی کدین؟  شما  ز  ببی 

آتش  کمپ  خوده  ما  ما های  افراد  بفروشنس  بزنن،  خوده  ده .  ..   الح 

ای جنگ شش نفر ما کشته  ه  د.  ..   های ما شورش و بغاوت پیدا شوهکمپ 

؟  شد   و تو جی هسنر

  عیل، آتش به جان عوض و 
ی با   این خامویسی   ن ت  تیل سیاه زده بود، اسب 
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مربوط به  ،  گابز اش همزننده   شان افتاده است و   مجروح، در پیش پاهای

باشد، اما باز هم از روی غرور خامویسی  ن این افراد مسلح یمحرکت انگشتا

 ست. گزيده ا

 آهسته برای تیل سیاه گفت: ، عوض

 ای سگه بکش! ، بکششــــ 

 : تیل سیاه زهر خندی زد 

 . خودشه کشم، باز اول غرور شه یم  ــــ 

بار  و  انداخته  نظر  خود  اطراف  به  سیاه  دیگر    تیل  عیل، که  از  دیگر 

ی را دیده نم ب  گانش از دیده  ز  : پرسید توانست حایل چب 

 ضای بخشش کنز ها؟  اپس تو نمیخاب  از ما تقــــ 

 : عیل شکسته شکسته در چند بار گفت

اما .  ..   شیشتیم  به هم خاطر .  ..   کنمم مه تقاضای بخشش جان خوده نــــ  

؟ ز میکنی  ایتور  چرا  ز .  ..   شما  هموطن   ؟ما کیستیم.  ..   ؟شما کیستی  ما 

 . برادر هم هستیم هستیم مسلمان هستیم

   : فرمان داد  زد یم  با نوك موزه اش به پای مجرو ح عیل  حایل کهعوض در 

ب  کرد و  درد ناله  عیل از   ! چشمايته واز کو ،  کنجاره خو میبینز   ! کوپراتیفچی   ــــ 

 .  چشمانش را باز نمود 

 : پرسید عوض با اهانت 

  هه؟. ..  تان چیس؟  نام کو پراتیفــــ 

شد  بلند  رگباری  صدای  بدهد،  را  پاسخش  عیل  آنکه  از  به  .  قبل  عیل 
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مخاطب   آمده بود اشاره کرده تیل سیاه را آن    آنسوی، که صدای رگبار از 

 ساخت: 

ز ــــ   ندارن!  جك ده برادر کشی  ! قهرمانای شما خوب کار میکیز

 . بسته اش نقش بستلبخند تلچز بر لبان زنگ و 

   نیشخند گفت:  عوض با 

ز شما نیس  هیچ خیشا   ! گرگ پب  ــــ   خوده و ماره بازی  .  ..   و قومای ما، ده بی 

  !  ننر

 عیل آیه کشید،  

، ماره دلما  ،  سگ د بز کسا،  نمیتیم  بازی  ما شماره ــــ   ز   اي بر که شماره بازی مییر

 . شان ناره دامناو  اما ، تان میسوزه

ه شده      پرسید و به چشمان تیل سیاه خب 

 ور تیل سیاه همتور نیس؟چت  ــــ 

 قدیم به عقب برداشته گفت: ، های عیلتحت تاثب  این نگاه ، تیل سیاه

؟ ــــ    پراتیف خوده و چرا نام ک تو چرا ایتور طرف مه سییل میکنز
 

 ؟ نمییک

تکیه کرده  روی آرنج  ،  که مچ دستش تواناب  خودرا از دست داده بود ،  عیل

 : گفت

، که برایت بگويم! ــــ  و يم بشی    : پیشی

 : ریشخند زنان روبروی عیل گنده زد ، تیل سیاه

   ! خو بگو ــــ 

ه    بدون آنکه پلک بزند ،  يده باشد پر   عقل از رسش،  عیل مثل اینکه ه خب  خب 
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 .  ود نم میشا ا  مت او  خال سیاه ای را در گردن

 . رسيد پ خشم  ا بتیل سیاه  ــــ 

؟سیل یم رق طرفمرق، قهمثل ب جی ــــ   ؟مثلیکه دیوانه شدی. ..  کنز

ون  آن    تفنگچه اش را از قاب چریم،  باره از جایش برخاستدو ،  تیل سیاه بب 

   : کرده امر نمود 

 . هگد . ۔ خو، بگو 

ناگهان لبخندی تلخ صورت عیل را که پوشیده از موهای مایسی و برنج بود  

 : پرسید عیل آمرانه . روشن ساخت

؟ستیل سیاه راسنر ای تو  ــــ  يفحبچی . ..  نر  ؟  اج   رسی

 ردنش را عقب برده گفت: گ تیل سیاه با تعجب  

! ــــ     : عیل با خشنودی پاسخ داد  مثلیکه مره میشنایس ها؟ تراکتور جی

ها  .  ..   مه تره از روی خال بغل گردنت شناختم  ! مه تره شناختم جالل ــــ  

های خالدار خوش  که آدم ،  بری پدرت گفتمکه ایره    و خنر .  .. !  جالل خالدار 

نگفتم  .  ..   تره خالو صدا میکد ،  به باد او    قسمت میباشن، پدرت خندید و از 

  ؟که گوشت از ناخون جداب  نداره

د سست شد چه را یم ندست جالل که طپا ز افتاد   فشی بادیدن این  ،  و پایی 

 صحنه خون به چهره عیل دمید، صدایش استحکام پیدا کرد: 

ای تیل  .  ..   ای ریش درازه از کجا کدی؟  ؟ده یتو چرا ایتور رنگت پر !  الو خــــ  

 سیا چیس؟  

 .  جالل، با شنیدن این جمالت مات و مبهوت در برابر عیل استاده ماند 
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ب   ه گرفت  لبان زنگ زده اش را لیسید و با صدای،  عیل، با عطش هوا را بلعید 

 ادامه داد: 

باید  ــــ   باید به خاطرت مانده  ،  عیل تراکتور جی .  ..   بشنایس؟خالو!عیل ره 

 گفت:   کرد یم، اشاره شورآببا رس به طرف دهکده   حایل که! و در ؟باشه

 ه ره باید بشنایس؟یتوای قر ــــ 

زمان عو ض   درین.  اش گذاشتیمجالل خاموشانه تفنگچه را در قاب چر 

از   حایل کهعیل را با تب  بزند در  خواست  یم گویا    با تفنگچه اش پیش آمد 

 خشم یم لرزيد حيله گرا نه گفت: 

   : د ی شی پرسعجالل بادست مانع عوض شد، با صدای مرت دین! ب  ــــ 

   شماره چرا کوپراتیفچی میگن؟ــــ 

   : پاسخ داد   شد یمعیل که صدایش به سخنر شنیده ــــ 

.  ..   باره به قریه کوچ کدیمو مه و پدرت د ،  تو همراه حمایم رفنر   وقنر کهــــ  

پدرت  .  ..   مره رئيس انتخاب کدن.  ..   کوپراتیف ساخته بودن  شورآو مردم  

 .  نگمی فچی کوپرا تی  هخاطر مر   به ای  معاون مه بود 

وی خويش تالش کرد و خودرا روی يك آرنج نگهداشت  یعیل با آخر  ن نب 

 .  جان و روح جالل وارد آمده بود بر   مثل شالق، سخنان او 

تفنگچه اش را    که از خواب گرابز بیدار شده باشد، دست برد و   جالل مثیل

ون کرد و د  :  پرسید عیل ازش . باره بب 

 ؟ میگن  ه اتره چرا تیل سی  ! جاللــــ 

ز انداخت    : جالل رسش را پایی 
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از سیایه و  او   هر جاب  که تیل بوت مه برسه،ــــ   به غب   هجه   و تب 
 

دود    گ

ی بافر نمیمانه ز    . ..  ای خاطر مره تیل سیاه میگن به چب 

   : درین زمان، عوض از با زوی جالل گرفت 

و باز ميله تفنگچه اش    دین اس! ب  او    ، ه بكشگای س .  جی میکنز تیل سیاهــــ  

   . را متوجه عیل ساخت

   فریاد زد  کجالل غضبنا 

ز ــــ   ر و ف. .. ! بس کنی 
 
ز س  ب  ا    ! کنی 

 زد:  غر  رفتیمعقب عقب  حایل کهعوض در 

 .  ای خیانت اس. ..  ؟جی میکنز جاللــــ 

 را از دستش گرفته با خشم گفت:  او  جالل تفنگچه

خیانت  ــــ   ز  نکشیر خوده  اقارب  ز  اگس؟ااگه  خوده کشیر مسلمان  برادر  ه 

شش شهید    ...   ! تبرو پیش مسبر   ! تو برو   ه خاين باشممخیانت اس بان که  

ستان دفن میکنمقيك  ده  ه تمام شانه  م ،  بز میتانناره برنده  او   بانا رام  م ،  ب 

! او   همه،  باالی قب  هر کدام شان توغ ایستاده میکنم ز نا  او   نا شهید هسیر

ز ستو   و حرص مسبر  قربابز جهالت تو   !  برو که دگه نبینمت. ..  یر

ترسنده عقب رفت و افراد گروه با شک و تردید این واقعه  ، ض ترسندهو ع

گفنر از قهر و غضب جالل یم ترسیدند که بدون چون .  ند کرد یمماشا  را ت

 . را اطا عت کردند او  و چرا فرمان

ذاشت و نگاه اش  گرا روی زانوان خويش  او    جالل پهلوی عیل نشست و رس 

از  و غصه یم آن    را، که  میت گونه عیل  غم  و  پریده  رنگ  چهره  به  بارید 

 : پرسید ب  از عیل با صدای گرفته او   ختو د
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  زنده ه  یشما ده ای قر   فنر پدرم معاونت بود ها؟گــــ  
 

ز ها گ جواب  .  میکنی 

  عیل 
   ! بنر

 عیل به آهسته
 

ز گ های گفت، که جالل   چشمانش را باز کرد و با خود چب 

ز بفهمد آن  نتوانست از   : پرسید جالل با شتاب . چب 

 بود؟ عیل با هستهگفتم مادرم همرای شما بود؟ پدرم همراه شما  ــــ  
 

 رسش  گ

 ه گفت: درا شوران

يجان و ه.  ما  قريه خود  ، اس شورآو ای . ..  ره نمیشنایس  هیقر و ای ت. ..  ها ــــ 

برد  فرو  خود  در  را  جالل  سیمای  دیگر  بار  به  او  .  عصبانیت  را  عیل  رس 

ز برف آلود گذاشته از جایش برخاستآهسته ام روی زمی 
 و احبر

 
که  او  .  گ

 عیل زانو زده پرسید:  یکوباره نزد د  لرزيد از هیجان یم  

ز  ا ناو ــــ    عیل جان! . ..  ؟حایل  کجاسیر

عیل  با عطش  .  ب ريختآجالل با عجله پتک آبش را باز کرده به دهن عیل  

در میان تارهای  ،  ن در اطراف دهنشآ  مقدار دیگر و   ید وشن   مقدار آب را 

کرده در چند  عیل آهسته چشمانش را نیمه باز  .  یش ماش و برنجش چکید ر 

 بار گفت: 

ز  ــــ  ز   دسته ییک  ! دشمنه و خت نتی   ! کنی 

خود را که در میان انبوه ريش مستور بود خارید    جچارکن  خ دست زن  جالل با 

 و با خود گفت: 

 نا مردا! . ..  ! دشمن! دشمن

ام و   این را گفت و  ز گذاشت و از جا  رس عیل را با احبر   یش دقت روی زمی 

با  و  به    برخاست  متشنج  انداختحالت  نگاه  جنگ  وحشتناك  .  منظره 
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ز   های خون آلود افتیده بودند اجساد روی برف  را    ها و افراد گروه خور جی 

 . ند کردیمها بار روی اسپ 

دست گرفته با    را در میان دو او    ورتص،  زد   باره پهلوی عیل زا نو و جالل د

 خود گفت: 

جالل با  .  بود جی کدیم؟ چشمان عیل بسته شده    ما   ! جی بدبخنر بزرگ ــــ  

 : هیجان زاری کرد 

؟  بگو پدرم کجاس!  يك لحظهکنم  یميك لحظه! خواهش  .  .. ! جانعیل ــــ  

؟ر مادر و خواه ز  !  عیل جان. ..  م کجاسیر

های ناتوانش را به صورت برافروخته و نادم جالل دو خته بود،  عیل که نگاه 

آهسته پلک  به   
 

پرسید .  زد یم گ مضطربانه  ز نا  او   : جالل  پدرم  ؟کجاسیر  ،

 کجاس؟

د را نشان ،  ها بلند نمود عیل با ناتوابز دستش را از روی برف گوشه میدان نب 

 داده گفت: 

ز افتاد و دستش د و  ! اوجهــــ   .  باره روی برف رنگی 

از شنیدن این کلمه به دوران افتاد و تعادل خویش را از دست ،  رس جالل

  رفتهای لرزان  دم ق  از جایش برخاست با .  داد 
عیل بادست    که،  آنطرفز

بود   او  .  اشاره کرده 
ا
دیوانه   کامل بود حالت  اختیار کرده  را  به  .  ها  وقنر که 

همانجا نشستآخرین جسد یم و  را شناخت  پدرش    حایل که در  .  رسید 

 
 
 :  فریاد زد  اشک از چشمانش رسازیر بود تقریبا

   ! پدر . ..  ! پدر ــــ 

دانه های ریز برف را که باردیگر به  باد به شدت وزیدن خود افزوده بود و  

ز آمدن آغاز کرده بودند مضطربانه این  .  برد یم  طرف طرف و آن پایی 
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بلند کرده ز  زمی  از  را  پدرش  د  ،جالل  قدم  و روی  با  و  های  دست گرفت 

اجساد گذشت روی  از  عیل.  آهسته  پهلوی  را  خودش    خواباند   جسد  و 

 . بطرف اسپش رفت

ی،  اسپ عیل آنان قرار داشت با پوز خود، خون ریخته    که در فاصله صدمبر

شده روی برف را یم بویید و با کراهت رسش را تکان داده از روی برف بلند  

 .  کرد یم

  آمد بطرف عیل و پدر خویش یم    حایل کهجالل جلو اسپ را گرفت و در  

   : کرد یمه  مجدی با خود زمز  مصممانه و 

 . کنمعمیل یم مه مصالحه شماره ، م برهااگه رس مــــ  

 *** 
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باره در سکوت و آرامش فرو رفته  و د«  شورآب»دهکده کوچک و زیبای  

شاداب  .  بود  دیگر  بار  باز  و    بهار  دهکده  این  به  را  رفته  دست  از  رسور 

ز سنجدهای.  گردانید یم لب جوی    نسیم بهاری، رایحه گندم و عطر دل انگب 

ستان  ت و  را بطرف دش زیر در خت پرشاخ    ام جالل را که در ش برد و میم قب 

 نشسته بود تازه یم ر ز بو  
 

پر  ،  هایش را از این عطر هیجالل که ر .  سا ختگ

ز و   کرد یم ستان بزرگ، غم انگب  اندوهباری که پیش روی چشمانش    به قب 

ده شده بود نگاه   چهره صاف و جوانش پر از خطوط غم و .  کرد یم گسبر

ز پدر و    که با از یهاندو  غم و ، اندوه بود  ز رفیر دست داده   اقاربش برايش بی 

هاب  که تازه باالی آنها برپا داشته بود  و توغ   ا ههمانطور که به قب  او    بود،

را با خود برده بود، یکبار متوجه شد  او   های دور و درازیاندیشه  کرد یم نگاه  

ناو  که کش ز  د: را صدا مب 

 کاکا جالل! .  ..  ! کاکا جالل ــــ  

ها گرفت و به  نگاه ،  جالل ن پش خورد سایل  آهای افشده اش را از روی قب 

 . دوخت دوید یم او  که طرف

راه باريك    غولیک را به گردن آویخته بود از   حایل کهدر  ،  پشی شاد و رسحال

ستان رسید،    زمابز که.  آمد یم او    دهکده بطرف  های خویش را  م دقبه قب 

ز  در جوار قب  ستان ایستاد و  .  آهسته ساخت ام رسش را پایی  به رسم احبر

 . انداخت



 آبشور 

 

131 

 

همگام با پشك    و   دسنر به عنوان دعا بلند کرد ،  خاستر جالل از جايش ب

 :  در طول راه از پشك پرسید . بطرف دهکده راه افتادند 

آمدی جان کاکایشــــ   در  ،  چتور  بود؟ پش  یت  و   حایل کهخب   با شادمابز 

ز جالیل را تکان   ضیح داد: تو  داد یمشیطنت دست سنگی 

 . ، پشت تو روان کد همر ،  رئیس از شار گندم آوردهــــ 

 پرسید:   کرد یم نگاه ،  راه باريك دهکده اد جالل همانطور که به امتد 

  ب  را که دم راهش آمده بود ه رس علف هرز   پش با دست.  ؟کدام رئیســــ  

 گفت:   کنده

 . عیل ره میگم ــــ 

 :  پرسید جالل باز ــــ 

   ؟تناســــ 

، قوماندان ــــ   عیل كود   ده قریه جم شدن، مردم، ش اسی شمام همرا یهابز

 . تقسیم میکنه

  به یکباره  کرد یمتقلید او  داشت و از جالل قدم بر یم پشی که همگام با 
 

گ

 بار به طرف جالل دیده پرسید: های پرسش با نگاه ، ایستاد 

 چرا؟. ..  ؟هه. ..  ؟تو چرا هر وخت ايجه مياب   ،  راسنر کاکا ــــ 

عمیق و طوالبز   آه  بعد . دست رس تراش شده پشك را نوازش کرد  جالل با 

   : کشیده با سخ داد 

 .  باره به راه افتادند و همتور بچیم و هردو، دــــ 

 پایان                                                         
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