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برخی از دوستانم ـ احمد دهقان، رضا اميرخاني و داوود غفارزادگان ـ پيش از چاپ، اين 
داستان را از سِر لطف خواندند. از همه شان ممنونم، به خصوص از داوود عزيز که پاره ای 

از لغزش های آن را تذکر داد.





توجه: اين داستان همان قدر به واقعيت نزديک است که پلنِگ سر کوه به ماه. بنابراين، 
همه ي حوادث، اماکن، اسامي  و شخصيت هاي آن خيالي است هر چند که واقعي به نظر 

برسد و يا تاريخ هم از آن ها به همين شکل نام برده و ياد کرده باشد!





مقدمه ناشر:
”مردگان باغ سبز“ آخرين رمان محمدرضا بايرامی است که نخستين بار در 
نمايشگاه بين المللی کتاب تهران، از سوی ”سوره مهر“ منتشر و با استقبال 
خوب و دور از انتظاری هم مواجه گرديد به گونه ای که نسخه هايی که با 
عجله و در آستانه ی نمايشگاه آماده شده بود، در همان هفته ی اول به فروش 
رسيد و از آن پس ناشر، عمًال نمی توانست به تقاضاها پاسخ بگويد. اما بعد 
از توزيع گسترده تر رمان واکنش هايی نسبت آن شروع شد که فضا را به 
سوی حواشی و سياسی کردن صرف اين داستان پيش  برد که چون خارج از 
حيطه ی ادبيات قرار داشت، نويسنده و ناشر در قبال آن سکوت اختيار کردند 
تا ارزش ادبی اثر، تحت الشعاع قرار نگيرد، چرا که معتقد بودند پرداختن به 
فرعيات (بدون در نظر گرفتن آن اصول و خالقيتی که سهم و دل خوشی 
اصلی هر نويسنده است در نوشتن) نوعی جفا و يا حداقل کم لطفی در حق 
کتاب است. نقد يک اثر داستانی، حق طبيعی هر صاحب نظری است اما در 

اين مطالب، از فضای مرسوم نقد ادبی، خبری نبود.
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شيوه ي روايت داستان که به طور عمده از زبان شخصيت هاي اصلي و 
علي الخصوص باالش فرقه اي نقل مي شود و استفاده از برخي کلمات، بهانه اي 
بود براي دامن زدن به اين فضا، از سوي عده اي و به شکل آگاهانه يا غير آگاهانه.

اولين موج از اين دست در نيمه ی دوم تير ماه ۸۹ شروع شد و عده ای سعی 
در ترويج و تبليغ نوع برداشت خودشان از داستان داشتند. در مقابل، سايت های 
مختلفی هم اقدام به چاپ جوابيه ی نويسنده به اين اظهارات کردند که اساسًا 
جعلی بود و نويسنده هيچ جوابيه ای به کسی نداده بود به همان دليل پيش گفته.

موج دوم اين نوع از برخوردها، مدتی بعد از رونمايی رسمی کتاب در 
حوزه ی هنری روی داد و کم کم گسترش يافت و به روزنامه ها و مجالت 
و گاهنامه ها و فصل نامه ها و سايت های مختلف کشيده شد و سرانجام 
مردگان... را در محاق کامل فرو برد. از آن پس هر کسی از ظن خود، يار! 
رمان شد و سايت ها و وبالگ ها پر شدند از اظهار نظر در باره ی نويسنده 
و کتاب. جالب آن که اکثر اين نظريه پردازان اظهار کرده بودند که هنوز 
از  بودند، هم چنان  را نخوانده اند و آن هايی هم که خوانده  بايرامی  رمان 
جنبه های ديگر اثر و از جمله کم و زياد بودن آمارهاي ارايه شده و کارها 
و خالف کاري ها فرقه و... سخن می گفتند به جای بررسی ادبی آن. در اين 
مرحله هم نويسنده به خاطر اين که جو متشنج نشود، از هر گونه مصاحبه ای 
خود داری کرد و مصاحبه ها و مطالب پراکنده ای که از او در مطبوعات چاپ 
شده اند، همگی به قبل از توقيف کتاب برمی گردند. در نهايت مدير انتشارات 
سوره مهر، برای رفع سوء تفاهم توضيحاتی ارايه داد که در روزنامه ها و 
آن  تکرار  به  نيازی  اين جا  در  و  شد  منعکس  خبری  مختلف  سايت های 

نمی بينيم و تنها به ذکر چند نکته بسنده می کنيم:
مردگان باغ سبز، داستانی است که بخش اصلی و عمده ی آن در يک 
برش زمانی کوتاه که کمی بيش از يک هفته را در برمی گيرد، اتفاق می افتد. 
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طبيعی است که در چنين محدوده ی کوچکی، به هيچ وجه نمی توان تمام ابعاد 
يک واقعه را تبيين کرد، آن هم واقعه ای از نوع بيان شده در اين داستان که 
اختالف نظرها و ديدگاه ها در مورد آن به قدری شديد و گاهی متضاد است 
ـ حتي از نظر آماري ـ که تقريبًا به هيچ وجه نمی توان در مورد آن به اجماع 
کامل رسيد. ضمن اين که تالشی از اين دست، کار و هدف و يا به عبارتی، 
وظيفه ی داستان نويس نبوده و به عهده ی مورخين و محققين است که از قضا 
آن ها هم در اين موضوع، اتفاق نظر نداشته و مرتب در رد مطالب هم ديگر، 
مقاله ها و کتاب ها می نويسند. کار داستان نويس همين است که از اقوال مختلف 
استفاده کرده و ضمن منعکس کردن آن ها، قضاوت نهايی را به خواننده واگذار 
کند. بنابر اين عدم قطعيتی که در رمان بايرامی ديده می شود، ناشی از همين 
نوع نگاه است که خود او هم در مصاحبه ای به اين مطلب اشاره کرده است.

تا آن جايی که ناشر می داند، مردگان باغ سبزـ  هم چون نويسنده ی آن 
ـ اثری است کامًال مستقل اما نويسنده قصد دارد در قالب يک سه گانه، 
به ابعاد ديگری از قضيه ی فرقه ی دموکرات آذربايجان هم بپردازد. در آن 
صورت، به لحاظ زمانی، مردگان باغ سبز در وسط قرار خواهد گرفت. يعنی 
اين سه گانه را  اين توضيح که  با  کتاب صفر و دومی هم خواهد داشت 
حتی نمی توان مجموعه رمان های به هم پيوسته قلمداد کرد. تنها نکته ی 
مشترک آن ها اين است که به موضوع فرقه ی دموکرات آذربايجان پرداخته 
و ابعادی از آن را روشن می کنند. در اين دو جلد، نويسنده با نگاهی تحليلی 
و داستانی، فقط به وقايع قبل از شکل گيری و بعد از فروپاشی فرقه اشاره 
می کند و از مردمی سخن می گويد که در بادي امر به داليلی مثل ظلم و 
تعدی ژاندارم های نظام شاهنشاهی، ندانسته به فرقه ی دموکرات آذربايجان 
روی خوش نشان داده و از آن ها استقبال می کنند، بی آن که بدانند برخی از 
تازه به دوران  رسيده های اين فرقه، گوی سبقت را از همان ژاندارم ها ربوده 
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پس زمينه ی مردگان باغ سبز تاريخ است، الجرم نويسنده گزيری نداشته 
است جز آن که جا به جا به انتخابات اشاره کند چرا که نقش کاتاليزوری 

انتخابات در واقعه ی آذربايجان، غير قابل انکار است.
داستان از حرکت هايي سخن مي گويد که اصالت نداشته و به خاطر 
وابستگي سران آن به خارج از کشور، شکست مي خورند و اين وسط، فقط 
مردم عادي هستند که قربانيان اصلي هستند، وِاال سران که فرار کرده و 

جان به در مي برند.
و اما در مورد واژه لباس شخصی و يا لباس شخصی ها هم ذکر اين نکته 
ضروری است که افرادی به اين نام در همه ی دوره ها وجود داشته اند، گيريم 
بتوان همان اشخاصی  با اسامی مختلف. مثال خيلی مشهورش را شايد 
ناميد که در زمان  جنگ های داخلی اسپانيا، با ژنرال فرانکو در فتح مادريد 
همراه  عمًال  اما  نداشتند  يونيفرمی  هيچ  که  افردای  می کردند.  همکاری 
فرانکو بودند، همان کسانی که به فرهنگ سياسی، واژه ای به نام ”ستون 
پنجم“ را افزودند. منظور از لباس شخصی ، ستون پنجم يا هر عنوانی از اين 
دست، ماموران بی لباس است. ـ مثال ديگر، گزارش سفير آمريکاست در 
کتاب ”رضا خان“ از نشر مرکز مطالعات تاريخ سياسي معاصر که می توان 
به آن مراجعه کرد تا معلوم شود که در آن زمان هم اين افراد وجود داشته اند 
ـ به هر حال اگر چنانچه نويسنده اين افراد را پليس لباس شخصی می ناميد 
و يا ژاندارم بی يونيفرم، آيا در مفهوم داستان تغييری حاصل می شد؟ در 
تاريخ اشاره شده است که برخی از ژاندارم ها لباس فرم خود را در آورده و 
به صورت افراد عادی، برای سرکوب فرقه ی دموکرات اعزام شدند. بنابراين 
در اين مورد به خصوص، اشاره ی داستان، يک اشاره ی تاريخی و دقيقًا 
مختص به زمان وقوع داستان می باشد. شگفت آن که کتاب های تاريخی 
که در آن ها به موضوع ژاندارم های لباس شخصی و يا تيرباران افسران 
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و در آزار و اذيت مردم، بر آنان پيشی خواهند گرفت به گونه ای که با همان 
سرعت به وجود آمده، اعتبار خود را در نزد مردم از دست خواهند داد. مردمی 
که بعد از فروپاشی فرقه هم تاوان ندانم کاری و وابستگی آنان را خواهند 
داد و...يعنی در هر صورت، هزينه ی اصلی، به انسان های عادی تحميل 
می شود، چيزی که مردگان باغ سبز هم از آن سخن می گويد: قربانی شدن 

آدم ها در مسلخ سياست مدران و سياست مداران وابسته.
ديگر اين که، مردگان باغ سبز رماني است فني و اين ويژگي مي طلبد 
گاه  (که  مي خواند  که  مطالبي  به  بيشتري  دقت  با  محترم،  مخاطب  که 
پاره پاره هستند و به ظاهر در تضاد با هم) توجه ي الزم را مبذول نمايد و 
اجزاء مختلف و پراکنده را در کنار هم قرار بدهد تا به نتيجه ي نهايي برسد. 
متأسفانه عدم دقت به اين موضوع، باعث شد که عده اي در تفسير و تبيين 

رمان، مطالبي بگويند و بنويسند که خالف واقع است.
اساسًا در اين داستان، چيزي به نام حضور نويسنده در متن و روايت 

مستقيم وجود ندارد و همه چيز از ديدگاه شخصيت ها بيان مي شود.
دو  بکنيم،  آن  به  گذرا  اشاره ای  باشد  شايد الزم  که  ديگری  نکته ی 
واژه ی "انتخابات“ و ” لباس شخصی“ است که حساسيت هايی را برانگيخته 

و برخی نسبت به آن واکنش نشان داده اند.
هر کسی که کمی از تاريخ معاصر مطلع باشد، به خوبی می داند که وقايع 
آذربايجان و سرکوب فرقه ی وابسته ی دموکرات آذربايجان، دقيقًا قبل از 
انتخابات پانزدهم مجلس روی داد و اساسًا همه ی ماجرا هم به بهانه ی 
انتخابات اتفاق افتاد، يعنی همان گونه که در داستان منعکس شده است، 
ابتدا دولت قوام مدعی شد که هدف از روانه کردن ارتش به آذربايجان، فقط 
نظارت بر حسن انجام انتخابات می باشد، اما اين يک فريب تاکتيکی بود و 
به سرعت هم جای خودش را داد به مقصود اصلی. بنابراين و از آن جايی که 



١٤    مردگان باغ سبز

فرقه ی دموکرات و شعار دادن و پايداری آن ها اشاره شده، چاپ شده اند 
بی آن که مشکلی برای آن ها ايجاد شود. به عنوان مثال، در هيچ کدام از 
اين کتاب ها، صحنه ی اعدام افسران فرقه ـ که در آن به پای چوبه ی دار 
می روند و با وجود اين، هنوز از اعمال خود پشيمان نشده اند ـ حتی مورد 
تحليل قرار نگرفته و عمل آن ها در پيوستن به فرقه، تقبيح هم نشده  در 
حالی که در مردگان باغ سبز، از آن ها با عنوان گول خوردگان نامبرده شده 

و با اين حال، از اين زاويه هم عده ای سعی در تخطئه رمان کردند.
آخرين نکته ي قابل ذکر اين است که باالش، زماِن حاضر را با زماِن 
واقعه در هم آميخته ست. به طور طبيعي او، در زمان حادثه، جانبداري هايي 
از فرقه دارد يا نظرات آن ها را بازگو مي کند (حتي در مواردي که درست 
را هم درباره ي  به زمان حاضر که مي رسد، نظرات جديدش  اما  نباشند) 
ادعاي  براي فرهنگ سازي،  بيان مي کند. درباره ي تالش شان  فرقه اي ها 
حق طلبي داشتن، برخي کارهاي عامه المنفعه کردن براي فريب مردم و... 
متأسفانه عده اي بدون دريافت اين موضوع اساسي، در برابر کتاب موضع 
کشيدن  بيرون  با  به خصوص  پرداختند.  آن  تفسير  و  تعبير  به  يا  گرفته 
گه گاه  البته  و...  نظرها  اظهار  برخي  و  توصيف ها  و  گفت وگوها  ناقِص 
مدعيان منتقدي هم وجود داشتند که تعمداً و حتي به بهاي به تجاهل 
ممکن،  هر شکل  به  و  بکوبند  نه  و  وار  نعل  بر  کردند  سعي  خود،  زدن 
نتايج دلخواهشان را از داستان بگيرند، از جمله با ناديده گرفتن زاويه ديد. 
جهت گيري نهايي رمان در برابر حرکت هاي وابسته و تجزيه طلب و سران 
است. روشن  کامًال  دانشيان)  يحيي  غالم  و  پيشه وري  (امثال  آن  خائن 
اکنون که مردگان آماده ي چاپ سوم شده است، ما اميدواريم به جاي 
ديگران، خود رمان سخن بگويد تا بي واسطه، آنچه را که در درون دارد، به 

خوانندگان محترم عرضه بدارد.
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«و من هيچ حيواني را نديدم که از رحم و شفقت بويي نبرده باشد.
و من حيوان نيستم.»

هميشه همين طور است. انتخابات را مي گويم. قبل و بعدش اتفاقات زيادي 
مي افتد. کاريش هم نمي شود کرد. و همين است که هست. مثل آتشي است 
که جاي دوري روشن شده، اما دودش زياد است و به چشم همه مي رود 
چون همه جا مي رود. شايد اگر انتخاباتي در کار نبود نه ”قوام“ بهانه اي به 
دست مي آورد براي حضور در آذر باي جان و نه روزنامه و راديو سعي مي کرد 
فعاليتش را زياد کند تا نياز داشته باشد به آدم هايي مثل ”باالش“ . اما ديگر 
ارتش  را گرفت. هرچند که گفتند  بود و نمي شد جلوش  افتاده  راه  سيل 
مي آيد که فقط نظارت کند چراکه ممکن است تقلبي صورت بگيرد و در 
سياست هم دخالت نخواهد کرد. و چه کسي ديده که نظامي ها کاري به 
سياست داشته باشند؟ نظامي  نظامي  است و سياسي سياسي. اگر غير از اين 

بود که به نظامي  مي گفتند سياسي و به سياسي مي گفتند نظامي...
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باالش دلش نمي خواست پدر را زياد اذيت کند. براي همين هم سعي 
مي کرد بيش تر تو روزنامه باشد تا راديو. اما برنامه ي راديويي ش هم گرفته بود. 
تو شهرهاي مختلف مي شناختندش و ِبِهش احترام مي گذاشتند. اين جوري 
دوستان زيادي هم پيدا کرده بود. از مردم عادي گرفته تا افرادي که کاره اي 
بودند. هر وقت ”پيشه وري“ يا ”بي ريا“ مي آمدند براي سخن راني، او بود 
که قبل و بعدش حرف مي زد و يا شعر مي خواند. و هر دوشان با او رفتار 
خوبي داشتند، به خصوص بي ريا که خودش هم اهل شعر بود و سخن راني 
که مي کرد، شور زيادي در مردم ايجاد مي شد. پيشه وري هم مي دانست 
که باالش عالوه بر راديو، تو روزنامه ي”آذرباي جان“ هم کار مي کند. براي 

همين هميشه دوست داشت هم کار او نشان بدهد خودش را.
«... وقتي از زندان درآمدم، خواستم بروم مجلس. مجلسي ها اعتبارنامه  م 
را رد کردند. نگذاشتند وکيل مردم تبريز بشوم. ترسيدند. من هم شروع 
کردم به نوشتن و بردن آبروشان تو روزنامه ها. وقتي ”آژير“ را درمي آوردم 
نصف مطالبش را خودم مي نوشتم؛ با اسم هاي مستعار. نويسنده نداشتيم 
که. حتي همين گزارش هايي را که تو االن مي نويسي، من خودم مي نوشتم. 
اين جور نبود که مثل ”دوزگون“ براي خودم پادشاهي بکنم و هر قسمتي يه 
مسؤولي داشته باشد و فقط سلطنت سردبيري به عهده ي من! آستين ها را 

باال مي زدم و هر کاري مي کردم.»
اين ها را مي گفت و ”چشم آذر“ را نگاه مي کرد و مي خنديدند. هر وقت 
به  گاهي  کنارش.  مي نشست  هم  داشت، چشم آذر  پيشه وري سخن راني 
باالش مي گفت که پيش از سخن راني چه شعري بخواند يا چه جوري شروع 
کند حرفش را که بيش تر تأثير بگذارد. گاهي هم حرفی نمی زد و تن مي داد 
به سليقه ي او و باالش چيزی می خواند که می توانست شعر تازه ا ی باشد 

از خوِد بی ريا:
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«من بو ميدانه قدم قويماميشام شهرت ايچون
مال ايچون، عزت ايچون، شوکت ايچون، ثروت ايچون

ياراديب حاق منی اؤز ميلتيمه خدمت ايچون
حاضرم جانی فدا ائتمگه بو ملت ايچون»۱

خب اين هم يک جور کار بود. کاري که با کارهاي ديگر فرق داشت 
و باالش را در موقعيت خاصي قرار داده بود؛ طوري که گاهي وقتي حرف 
ـ  تو درشکه  يا خيابان ـ يکي گوش هاش را تيز مي کرد و بعد زل  مي زد 
مي زد به صورت  او و آخرش يک دفعه مي پرسيد: «َاده َسن او ايسگاه داليندا 

ناقيل ِديين دويورَسن؟!»۲
البته او کارش فقط داستان گفتن يا شعر خواندن نبود، ولي مردم  و 
بيش تر از همه اين بخش ها را دوست داشتند، مخصوصًا داستان هايي را 
که درباره ي ”ستارخان“ و ”باقرخان“ و ”شيخ محمد خياباني“ مي گفت يا 
هم  گاهي   . يا...  ”کوراوغلي“  يا  نبي“  ”قاچاق  يا  ”اصلي ـ کرم“  درباره ي 
براشان از ”َدَده ُقورُقود“ مي خواند که کتابي بود قديمي  و مال صدها سال 
پيش و در آن از دالوري و شرف و دفاع از وطن سخن گفته مي شد و از 
قوم ”اوغوز“ بر جا مانده بود که اجداد برخي از آذرباي جاني ها به حساب 
مي آمدند گويا. وقتي مي گفت که شاعر بزرگ يونان يعني ”هومر“، براي 
نوشتن شاهکارش يعني” اوديسه “، از ”َده لي دومروِل“۳ دده قورقود  استفاده 
کرده، همه ي آذري ها غرق لذت مي شدند و به فرهنگشان افتخار مي کردند 
و اين همان کاري بود که دوزگون از او خواسته بود و همان حسي بود که 

۱. من برای شهرت در اين ميدان قدم نگذاشته ام
يا برای مال و عزت و شوکت و ثروت

حق مرا برای خدمت به مردم خلق کرده است
حاضرم جانم را فدای اين خلق بکنم

۲. ببينم تو همانی نيستی که پشت ايستگاه داستان می گويی؟!
۳. ده لی دومرول: دمرول ديوانه سر
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حزب دوست داشت ايجاد کند. اين که آذرباي جان همه چيز دارد و حاال که 
اين طور است، چه نيازي است به دولت مرکزي؟!! آن هم دولتي که در عمل 

محاصره شان کرده بود و نمي گذاشت حتي گندم به استان برسد.
گاهي هم شعرهاي حماسي مي خواند. با صدايي که مي گفتند خيلي 

تأثير مي گذارد.
«ائله وور َزخمه ني سيمَدن قور آچيل سين

عالمه شؤله  ياييل سين
نه کي کار واردي ائشيت سين

نه کي الل واردي دانيش سين...»۱
دوزگون او را آزاد گذاشته بود که خودش برنامه را اداره و اجرا کند. 
نکرده ام.  اشتباه  تو  درباره ي  هميشه هم تشويقش مي کرد. مي گفت من 
تو هماني بودي که ما دنبالش مي گشتيم. محبت بي حد داشت. آن قدر که 

شرمنده مي کرد.
اما اوضاع به  سرعت عوض شد. دولت مرکزي مي خواست انتخابات 
دوره ي پانزدهم مجلس را برگزار کند. انتخابات هم هميشه همين جوري 
آن  اجراي  بر  مي خواهد  که  گفت  زيادي...  اتفاقات  بعدش  و  قبل  است. 
نظارت کند؛ در همه جاي کشور. و با اين که آذرباي جان خودمختار است، 
اما جزء کشور که هست. پس نبايد مخالفتي بشود با آمدن نيروهاي نظامي 
 به آن جا و براي مهار اوضاع، آن هم در حالي که هيچ کار ديگري به جز 
اين نخواهند کرد و همه چيز همان طوري خواهد ماند که بود. به نظر حرف 
درستي مي آمد. عده اي مخالفت کردند، اما آخرش قرار شد که مانع نشوند 

۱. چنان زخمه را بر تار بزن که از سيم جرقه برخيزد
تا شعله اش در جهان پخش گردد

هرچه کر هست بشنود
هرچه الل است به زبان بيايد



مردگان باغ سبز  |١٩

و بهانه ندهند به دست آن ها. سران حزب گفتند که اگر جلوشان را بگيريم، 
باز جنگ خواهد شد و دنيا که تازه از دست جنگ دوم جهاني خالص شده 
عليه ما خواهد بود؛ چرا که ديگر هيچ کس حوصله ي جنگ ديگري را ندارد 
حتي اگر داخلي باشد، چيزي که  يک سال پيش تجربه کرده بودند و خيلي 
وحشت ناک بود. مي گفتند اگر نگذاريم نظاميان دولت مرکزي به استان بيايند، 
قوام هم نمي گذارد که انتخابات داشته باشيم. يعني انتخابات آذرباي جان 
بروند. مجلس  به  آن  نمايندگان  که  نمي دهد  اجازه  و  نمي کند  قبول  را 

و اين جوري شد که خبر رسيد قشون دولتي با توپ و خمپاره و تانک هاي 
امريکايي، حرکت کرده و جمع شده پشت دروازه ی قزوين. همان  وقتي بود 
که ”غالم يحيي“ فرمانده ی  کل فدايي ها شده بود و مي گفت فقط دو تا 
خمپاره انداز دارند که کار نمي کند و دو تا توپ هفتاد و پنج ميلي متريـ  گويا 

ـ که کار مي کند ولي گلوله ندارد.
اما مرگ خر عروسي است براي سگ!

همه جا ُپر از خبرهاي دسِت اول بود. فرصت خوبي پيدا شده بود که 
باالش چند روزي از دست راديو دربرود. گفت که مي خواهد برود گزارش 
تهيه کند و سر و گوشي آب بدهد. ِبِهش اجازه دادند. موقِع حرکت خود 
دوزگون راهش انداخت و گفت: «مواظب خودت باش! گزارش گر زياد پيدا 
مي شود، اما صدايي مثل صداي تو نه! تو فقط صدايي! اين را يادت باشد!»

و او سوار کاميون ”ماک“ي شد که دسته اي از فدايي ها را مي برد به 
”قافالن کوه“ . با اين که قرار نبود جنگي دربگيرد، اما براي احتياط در آن جا 
جبهه اي تشکيل مي شد. قافالن کوه نزديک ميانه بود. باالش در آن جا ـ 
ميانه ـ دوستي هم داشت: رييس بانک شهر. مرد آرامي  که خانه اي در 
همان نزديکي بانک داشت. با زني مهمان نواز و يک عالمه بچه ي کوچک 
که گويا همگي دختر بودند. ماه پيش هم باالش يک شب مهمان او شده 
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و محبت ها ديده بود براي چندمين بار، و اين جوري بود که دوستي شان 
قزوين،  بعد  و  زنجان  به  رفتن  از  قبل  بود. تصميم گرفت  عميق تر شده 
سري به دوستش بزند و احوالي از او بگيرد، به خصوص که کاميون هم 
اول قرار بود به مقر حزب در ميانه برود و چيزهايي را بار کند و با خودش 
ببرد. آذر بود و ماه آخر پاييز. باد سوزداري در شهر مي وزيد. بادي که از 
سمت اردبيل مي آمد و سرماي کوه هاي سبالن را با خود داشت. سرمايي 
که خبر از برف آن جا مي داد و شايد در ميانه هم به زودي شروع مي شد.

وقتي از پشت کاميون پريد پايين، يک راست رفت به طرف بانک و 
دوستش را پريشان حال يافت. هم ديگر را در آغوش گرفتند و نشستند به 

چاي خوردن. باالش پرسيد: «چي شده التفات؟ چرا پکري؟»
التفات گفت: «بدجوري دل شوره دارم.»

ـ چرا؟ مگه چي شده؟
و او با تعجب باالش را نگاه  کرد.

ـ تو که تو مرکِز خبري! بايد بيش تر از من بداني! اوضاع بدجوري دارد 
به هم مي ريزد. همين روزهاست که به آذرباي جان حمله کنند. روزنامه هاي 

تهران دارند به طبل جنگ مي کوبند.
و شروع کرد به خواندن مطلبي از صفحه ي دوم يکي از آن ها:

«قوام السلطنه همانطور که توانست در دوره وزارتش اسماعيل سميتکو 
را که از سوي اجانب حمايت ميشد سرکوب كرده و آرامش را به آذربايجان 
بازگرداند اکنون هم قادر است غائله را بخواباند با اين تفاوت که اينبار امير 

ارشدش تيمسار رزم آراست»
منظور از امير ارشد، سردار ”امير ارشد قره چه داغي حاجي علي لو“ بود. 
معروف به ”سام خان“ که در نبرِد ”شکريازِي“ شهِر خوي، افراد ”سميتکو“ 
را تارومار کرده بود و درست در وقتي که مي توانست خود او را هم بکشد، 
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از پشت هدِف گلوله ي خودي قرار گرفته و کشته شده بود. مي گفتند که 
”کرباليي علي خان“ سرهنگ ”نخجواني“ ـ  به دستور روس ها  ـ او را زده.

پنج  و  بيست  بيست  برمي گشت.  اول جهاني  زمان جنگ  به  ماجرا 
سال پيش.

التفات، ”کيهان“ و”اطالعات“ را پرت کرد طرف باالش.
ـ ببين چي چي ها نوشته ند!

شاه گفته بود که با حرکت هاي تجزيه طلبانه مبارزه خواهد کرد و قوام 
هم قول داده بود که به زودي مسأله ي آذربای جان حل خواهد شد. باالش 
سرسري صفحه ي اول روزنامه ها را از نظر گذراند و گفت: «اين ها همه 
سروصداهاي بي خودي ست. گمان نکنم حمله کنند. قرارداد داريم. همه شان 

خودمختاري را پذيرفته ند. مسأله فقط انتخابات ست. همين و بس!»
ـ پس قشون تو قزوين چه کار مي کند؟

ـ آن ها هم اگه بيايند، دخالت نمي کنند، اگه بنا بود دخالت کنند خود 
امور  در  ارتش  که  نکرد  اعالم  مگه  دخالت مي کرد.  ”درخشاني“  تيمسار 
مملکت داري و سياست دخالت نمي کند؟ اگه مي خواستند نمي توانستند با 
لشکر سوم زير فرمان او، جلِو حزب را بگيرند؟! درست ست که االن فرقه 

کلي نيرو دارد، ولي روز اول چي داشت؟
ـ پس آن قضيه ي رضاييه و سرهنگ ”زنگنه“ چي؟! يا پادگان اردبيل؟! 
آن ها که مثل درخشاني عمل نکردند. مي گويند تو اردبيل حزب وقتي پيروز 
مي شود، دوگروهبان را بيرون شهر سروته چال مي کنند تو زمين. چون تا 
آخرش هم مقاومت مي کرده ند و نمي گذاشته ند پادگان سقوط کند. فکر 
مي کني اگه دولت مرکزي حاکم بشود، از انتقام اين ها مي گذرد؟ بله! قوام 
گفته مي آييم فقط براي نظارت. ولي ما چرا بايد باور کنيم؟... چوپاني را که 

خوابش ببرد مي فرستند دنبال گله داري؟
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باالش گفت: «تو زيادي بدبيني انگار!»
اما التفات هنوز هم نگران بود. گفت: «اين قوام مارمولکي ست که لنگه 
ندارد. مطمئن باش که حمله مي کنند و حمام خون راه مي اندازند. اين همه 
نيرو به خاطر انتخابات راه نيفتاده. با پليس و ژاندارمري هم مي شد نظم 
را برقرار کرد. تازه مگه فدايي ها از عهده ي اين کار برنمي آيند؟ االن که 
مي گويند تبريز از تهران هم امن تر ست. نيست؟ کسي که مي تواند اين همه 
وقت امنيت شهرها را برقرار کند، نمي تواند براي يه روز امنيت صندوق ها 

را تأمين کند؟!»
باالش گفت: «يادت باشد که هميشه  يه پاي ثابت انتخابات تقلب ست. 
آن ها مي خواهند مأموران خودشان پاي صندوق ها باشند َواّال ما را متهم 

مي کنند به تقلب.»
ـ اين ها همه ش بهانه ست.

باالش خنديد.
ـ گيريم که بهانه باشد و جنگ را شروع کنند. آن وقت چه مي شود؟ 
مگه  مي اندازند؟  راه  خون  حمام  و  مي شوند  پيروز  که  مي کني  فکر  چرا 
آذرباي جان کم نيرو دارد؟ يعني بيست هزار فدايي از جان گذشته، تو خاک 
خودشان نمي توانند جلِو رزم آرا را بگيرند؟! فقط اسلحه کم داريم که البد آن 

را هم دوستان شمالي مي دهند.
التفات گفت: «زياد هم نمي شود به آن ها اطمينان کرد. قوام تازه از مسکو 
برگشته. از کجا معلوم که موافقِت اين دوستان شمالي را هم نگرفته باشد؟»
واقعًا بدبين بود. ديگر نمي شد شک کرد. باالش گفت: «نه، آن ها به ما و 
انقالب ما خيانت نمي کنند. اگه اين کار را بکنند، کل آزادي خواهان جهان تف 
می اندازند تو روشان. ما را به”ارتجاع“ نمي فروشد”حکومت شوراها“. اين تو 

مرامشان نيست. ”پرولِتاريا“ و زحمت کشان را فداي ”بورژوا“ نمي کنند.»
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آن روز اين اصطالح ها لقلقه ي دهان هرکسي بود.
دو دوست تا مدتي از اين حرف ها زدند و بعد باالش رفت به مقر فرقه 
تا خودش را برساند به اولين ماشيني که مي رفت به طرف شرق. «دموقرات 
فرقه سينين عضوليک ورقه سي» نداشت، اما معرفي نامه اي که باهاش بود، 
باز مي کرد و اين طوري مي توانست به خيلي جاها  راهش را در همه جا 

سرک بکشد و خبر تهيه کند.
تو مقر فرقه با تعجب فهميد که کسي به سوي زنجان نمي رود. مجبور 
بود که شب را همان جا بماند. روي برگشتن به نزد دوستش را هم نداشت؛ 
بس که پذيرايي مي کردند و بس که شرمنده مي شد. و گويا همان جا و 
همان شب بود که شنيد دولت مرکزي به استان دار دولت آذرباي جان پيغام 

داده که بايد تا فردا تسليم بشود. چه اتفاقي افتاده بود؟! نمي فهميد.
و  مي آوردند  خبر  که  پيک هايي  و  بود  آمد  و  رفت  آن شب يک سره 
تلفن هايي که به صدا درمي آمد و تلگرام هايي که مي رسيد و ماشين هايي 
که به مقر وارد يا از آن خارج مي شدند. معلوم بود که اتفاقات بزرگي دارد 

مي افتد. اتفاقاتي که او َاَزش خبر نداشت.
دم صبح از صداي انفجاري از خواب پريد و ديگر نتوانست بخوابد. از پشت 
پنجره نگاه کرد به بيرون. چيزي ديده نمي شد. شيشه ها را بخار گرفته بود. هوا 
خيلي سرد بود. آمد بيرون. همان طور پتو بر دوش رفت سراغ نگه بان دم در.

ـ چه خبر شده؟! اين صداي انفجار مال چي بود؟
نگه بان برگشت و با تعجب نگاهش کرد. ته حياط، ماشيني دور زده بود 
و با چراغ هاي روشن مي خواست از در برود بيرون. نگه بان رفت به سراغ 
در. آن را باز کرد. ماشين به سرعت گذشت. نگه بان برگشت طرف باالش و 

طوري او را نگاه کرد که انگار جن ديده.
ـ تو ديگه از کجا پيدات شد؟!
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باالش گفت: «تو خواب گاه بودم. صدا بيدارم کرد.»
نگه بان با شک نگاهش کرد.

ـ تو خواب گاه ما؟! تو تو خواب گاه ما چی کار مي کردي؟!
ـ تو خواب گاه چی کار مي کنند؟! خب خوابيده بودم.

نگه بان کمي  هلش داد به عقب و دست راستش را برد طرف ماشه ي 
”برنو“. تفنگ را نگون فنگ آويزان کرده بود از شانه اش. به نظر مي آمد از 
آن آدم هاي بداخالقي باشد که وقتي کاري را ِبِهشان مي سپارند پدر همه را 

درمي آورند بس که جدي هستند.
ـ من دارم به تو مي گويم کي هستي، آن وقت تو مي گويي خوابيده بودم! 

به جهنم که خوابيده بودي! اصًال براي چي خوابيده بودي؟
تازه فهميد که نگه بان اصًال نمي داند او کيست. خودش را معرفي کرد و 
گفت که شب گذشته براي خوابيدن به آن جا آمده. معلوم شد که آن موقع 
کس ديگري سر ُپست بوده و نگه بان از هيچ چيزي خبر ندارد. و حاال که 

شناخته بود يک دفعه مهربان هم شده بود.
ـ گفتم ها چرا به چشمم شيرين مي آيي! پس بگو صدات را شنيده بودم!

معلوم نبود با کساني که شيرين به چشمش نيايند چه طوري برخورد 
مي کند وقتي که اين شيرينش باشد! اما باالش خوش حال بود که همه چيز 
به خير گذشته و بي صبرانه چشم دوخته بود به دهان او تا بلکه خسته بشود 
از آسمان ريسمان به هم بافتن و از اين  در و آن در گفتن و فراموش کردن 
ـ  اصًال  ـ يادش رفته بود که هيچ کدام از  اصل کاري. هرچند که او انگار 
حرف هاش به درد آن يکي نمي خورد و فقط منتظر شنيدن يک خبر است 

او، که آن را هم نمي شنود آن قدر که مجبور مي شود به بريدِن حرف او:
ـ باالخره نگفتي! اين صداي انفجار مال چي بود؟!

و گويا صحبت کردن در اين باره براي نگه بان هيچ مزه يا صرفه  يا جذابيتي 
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نداشت که باز لحنش جدي شد و خيلي سردـ  و در يک کلمهـ  گفت: «نمي دانم!»
«خب  غريد:  لب  زير  ـ  مي شد  دور  او  از  که  حالي  در  ـ  باالش  و 

نمي توانستي اين را از اول بگويي؟»
ولي مگر مي توانست به خواب گاه برگردد بي آن که بفهمد چه خبر شده؛ 
آن هم حاال که خواب به چشمش حرام شده بود؟ پس براي چه آمده بود 

اين همه راه را؟ و دوزگون...
نگاهش را در حياط چرخاند. چراِغ اتاِق فرماندهي روشن بود و صداي 
حرف زدن مي آمد َاَزش. منتظر شد. از اتاق بغل فرماندهي چند نفري بيرون 
آمده بودند. انگار دو تاشان آماده مي شدند که بروند جايي. يکي از آن ها 
از گوشه ي  را  بيرون. آن يکي زين ها  بياورد  از طويله  را  تا اسب ها  دويد 
ـ  که به نظر مي آمد کاره اي  حياط برداشت و در همان حال براي سومي  
است  ـ سر تکان مي داد و چشم چشم مي گفت و او باز سفارش مي کرد 
که فقط به خودش يعني به دست خودش برسانند و تا ظهر برگشته باشند 
و اين که ”نوروزآباد“ هم بايد بروند يا خودش به تنهايي برود و اين که سيم 
از  شود  گرفته  امضا  بايد  حتمًا  اين که  و  شده  قطع  هم  فالن جا  تلگراف 
تحويل گيرنده. و چشم! و از راه اصلي نروند. و چشم! و اسب ها را هم هالک 
نکنند. و چشم! و با اين اسب ها هنوز خيلي کار دارند. و چشم و چشم! و 
بود... معلوم  بود سراغ سومي ؛ همان که  رفته  باالش  اين شلوغي  وسِط 

ـ فدايي يولداش اين صداي انفجار مال چي بود؟
و او نگاه سرسري  می انداخت به او و می گفت از بيرون ميانه آمد و باز 

سفارش و سفارش و باز چشم و چشم. و باالش رها نمي کرد هنوز.
ـ ولي خيلي بلند بود. به صداي توپ و خمپاره نمي خورد انگار.

ـ يولداش ها جايي را منفجر کردند.
و باز سفارش و سفارش و باز چشم و چشم. و حاال اسب ها آماده شده 
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بودند و تو آن سرماي سگ... از بيني هاشان بخار بلند مي شد و باال مي رفت، 
به طرف چراغ زنبوري و مثل مهي به نظر مي آمد که تنوره مي کشد هرچند 

نه زياد.
ـ کجا را فدايي يولداش؟!

و انگار رشته ي کالم يا سفارش از دست فدايي يولداش درمي رفت چرا 
که برمي گشت و طوري چپ چپ نگاه مي کرد که باالش مجبور مي شد 
مي فهميد  زيرا  بشود،  شرمنده  کمي  و  بکند  جمع وجور  را  خودش  کمي 
هرچند گفته اند کار گزارش گري اصلش جسارت است، اما به نظر مي رسد 
که اشتباهي رخ داده اين وسط و آن  جا به جايي وقاحت است با جسارت، 
يعني همان چيزي که فکر مي کرد ندارد يا خيلي کم دارد و يا آن قدر نيست 
که بتواند نيازش را برآورده کند. و با خود مي گفت آخر مرا چه به اين کارها؟ 
و ياد دوزگون مي افتاد و محبت هاي او و به خودش مي گفت: ولي آدم که 
تکان  و سر  بدهد  ادامه  باشد. پس سعي مي کرد  نمک نشناس  نمي تواند 
مي داد براي فدايي يولداش که گفته بود راه زنجان! و طوري گفته بود که 
يعني ديگر گم  شو و دست بردار يا خفه شو! اما مگر مي شد دست برداشت؟ 
ديگر. جسارت  بود  روزنامه نگاري همين  کار  و  مي شد  دوزگون چه  پس 

مي خواست و... و بايد سري از توش درمي آورد.
ـ ولي براي چه منفجر کردند فدايي يولداش؟

و آن وقت بود که فدايي يولداش چنان منفجر شد که صداش دسِت 
کمي  از خود انفجار نداشت.

ـ آچيل ِگده! ايت جهنمه! سارييب سان ظاليم اوغلي ظاليم؟!۱
ـ  که ترکي را با  و آن وقت بود که دِر اتاق فرماندهي باز شد و يکي 

لهجه ي گيلکي حرف مي زد  ـ آمد بيرون.

۱. دست بردار! گم شو به جهنم! گرفته ای ما را پدر ظالم؟!
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اشتباه  را  خط  چرا؟  مي کشي  عربده  ”قاضي“۱؟!  ست  خبرت  چه  ـ 
گرفته ي؟! اين جا که نه قافالن کوه ست نه ”قيزقلعه سي“!

اسمش  اين  مي شد  معلوم  مرگش  از  بعد  و  به زودي  که  ـ   قاضي  و 
بوده و نه شغلش  ـ او را نشان مي داد تا بگويد: «ببخشيد جناب سرهنگ 
”غازيان“! اين خبرنگار آذرباي جان کالفه م کرده. تو اين هيرووير مرا گرفته 

به سين جيم!»
سرهنگ غازيان خنديد. نگاهي به باالش انداخت و رو به قاضي گفت: 
«چه  کارش داري؟! او هم دارد کارش را انجام مي دهد. ببين چه قدر هم زود 
بيدار شده! اين را مي گويند وجدان کاري! ما هم اگه خواب نمانده بوديم، 
گردنه ي  تو  مي توانستيم  آذرباي جان.  دروازه ي  پشت  نمي رسيد  دشمن 
”کويين“ جلوش را بگيريم ولي حاال تو گردنه ي”شبلي“ هم گمان نکنم 

بتوانيم هيچ غلطي بکنيم. تا خود تبريز مي آيند.»
فدايي يولداش که حاال آرام شده بودـ  هرچند نه زيادـ  با نگراني پرسيد: 

«يعني آمدنشان حتمي  ست؟»
سرهنگ گفت: «آره! فقط نمي دانيم با جنگ يا بي جنگ! هنوز هيچ 
به  رسيد  االن  زنجان.  به  تلگرام  رونوشت  اين  جز  نشده  دستوري صادر 
به  قشون  ورود  در صورت  که  داده ند  دستور  آن جا  فدايي هاي  به  دستم. 
شهر مقاومت نکرده و درگيري ايجاد نکنند تا قوام بهانه اي نداشته باشد. به 

عده اي هم گفته ند که برگردند سمت ميانه و تبريز.»
قاضي پرسيد: «کي اين دستور را داده؟»

سرهنگي که ترکي را با لهجه ي شمالي حرف مي زد گفت: «خود ژنرال 
”دانشيان“!»

۱. توضيح مکرر: اين شخصيت خيالی است، اما محمود قاضی اسدالهی سرهنگ دو ارتش فرقه بود در 
ميانه و در نوروزآباد كشته شد با شليک تيری به پيشانی اش و اسبش همان گونه آورد او را که...
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قاضي انگار لحظه اي غرق شد تو فکر. با دست به سواران اشاره کرد 
که ديگر بروند يا در واقع بتازند و همان طور که سکوت صبح با صداي ُسم 
اسب آن ها مي شکست ـ  که بر سنگ فرش مي رفتند  ـ رو برگرداند َازَ شان يا 
از رِد رفته شان و برگشت طرف سرهنگ غازيان: «ولي اين يعني چه جناب 

سرهنگ؟! من يه بوهايي مي شنوم. قضيه چيه؟»
چه  تحت  حزب  رهبران  و  شده  چي  نمي دانم  «من  گفت:  سرهنگ 
شرايطي اين دستور را صادر کرده ند، ولي همين ست که هست. اوضاع دارد 
از هم مي پاشد به گمانم. اين طوري پيش برود، زياد دوام نمي آوريم. هرچند 
که نظامي ها گفته ند در امور مملکت داري و سياست دخالت نخواهند کرد.»

الماس  را فقط  الماس  ـ دروغ مي گويند. مثل هميشه! و مثل سگ! 
مي ُبّرد. من و تو که ديگه اين را خوب مي دانيم.

کنيم  صبر  و  باشيم  آرام  بايد  ما  قاضي!  باش  «آرام  گفت:  سرهنگ 
تا ببينيم اين درگيري هاي پراکنده مي گذرد يا به جنگ تمام عيار تبديل 

مي شود. کار ديگري برنمي آيد از دستمان.»
قاضيـ  که باالش بعداً مي فهميد او هم سرهنگ بوده ولي نه سرهنگ 
تمام ـ شالق اسب سواري اش را طوري رو هوا بلند کرد که انگار آن را با 
دستش يا به جاي دستش اشتباه گرفته  يا مي تواند از آن به جاي آن استفاده 

کند؛ حتي در اشاره کردن يا حواله دادن به جايي.
ـ به همين روشنايي روز قسم که اين ها ما را به کشتن مي دهند. ببين 

کي گفتم اين را جناب سرهنگ!
شالقش را رو به شرق و کوه ها تکان مي داد. از آن آدم هاي هميشه 
حاضر به رکاب بود گويا که معموًال شالق هم دارند. سرهنگ باز خنديد. 
انگار  تاريک ست.  قاضي؟! هنوز که  را مي گويي  روشنايي  گفت: «کدام 

همان قدر که بويايي ت قوي شده بينايي ت ضعيف شده!»
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با شالقش ور مي رفت.  ِيلخي  قاضي ديگر چيزي نگفت. همين جور 
اما ُتن صداي سرهنگ عوض شد. آه کشيد. و شايد با خود بود که گفت: 
«نمي دانم چرا جوابم را نمي دهند. فقط با نقشه ي من مي شود جلِو اين ها را 
گرفت. آن هم نه اين جا، نه تو خانه. اگه بتوانم سران را متقاعد به انجامش 

بکنم، شايد همه چيز برگردد به روال عادي.»
قاضي گفت: «زماِن دست دست کردن نيست. االن يه هفته ست که 
دارند تو را سر مي دوانند. کي موضوع را طرح کرده ي؟! گمانم بيش تر از ده 
روز ست. البد االن طرح رفته تو کنسول گري شوروي و بعد هم مي رود 
باکو و کرملين. اين ها فکر مي کنند اگه حمايت استالين نباشد، تو نمي تواني 

اجراش کني. ديگه فايده اي هم ندارد، اگه هم قبول کنند.»
مي دهد  جواب  هم  هنوز  نکرده!  فرقي  هيچ  «چرا!  گفت:  سرهنگ 
را  قرباني. آن ها  تا  يه مقدار جسارت مي خواهد و چند  اين طرح. فقط 

هم که داريم.»
اشاره کرد به خودش و قاضي. قاضي پوزخند زد. سرهنگ گفت: «من 

فقط به موافقت نياز دارم نه کمک خارجي!»
و دست گذاشت رو بازوي قاضي.

بار  را  اسب  االن.  درمي آيد  آفتاب  اقًال!  بکش  کمي  دراز  برو  برو!  ـ 
کشيدن از پا درمي آورد نه دويدن!

قاضي رفت.
سرهنگ او را دعوت کرد به اتاقش. رفتند طرف بخاري اي که کتري 
سياه دود زده اي گذاشته بودند روش. سرهنگ براي هر دوشان چاي ريخت. 
بعد گفت: «تشت از بام افتاده. براي همين جلو تو هم راحت حرف مي زنيم. 

ولي برنداري اين ها را تو روزنامه چاپ کني! روحيه ها را خراب مي کند.»
باالش چشمي  گفت و نشست رو صندلي. هر دو فرورفته بودند تو فکر. 
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چيزي ذهن باالش را مشغول کرده بود. اما نمي توانست به راحتي آن را از 
سرهنگ بپرسد. ِمن و ِمني کرد و باز خاموش شد. در آن لحظه، هم جسارت 
يادش رفته بود هم وقاحت. و مرده شور ببرد اين خبرنگاري را! سرهنگ 
متوجه شد. گفت: «راحت باش! چيزي مي خواهي بپرسي بپرس!» و خنديد.

ـ شايد روزهاي آخر همه ي ما باشد. دلت را نمي شکنم. قاضي هم آدم 
بدي نيست. سه شب ست که نخوابيده. عصبي ست. اگه طرح گيالن را 
قبول کنند، تمام اميد من به اوست. قدرت سازمان  دهي و سرعت عمل 

شگفت آوري دارد. من با ده تا افسر مثل او، کل کشور را مي توانم بگيرم.
باالش پرسيد: «ببخشيد جناب سرهنگ! به نظرتان اوضاع خيلي وخيم 

ست؟ مي خواهم ببينم چه مي شود.»
به  کمر  که  مي گويد  حسم  ولي  نمي دانم!  هم  «من  گفت:  سرهنگ 
به  بسته اند. من  به قول شما ترک ها دمقرات  يا  نابودي حزب دموکرات 
اندازه ي کافي بال سرم آمده که اين چيزها را بفهمم. فاصله ي بجنورد تا 

گنبد، از زمين تا آسمان هم بيش تر بود!»
باالش هنوز نمي دانست که او به چه چيزي اشاره مي کند. پرسيد: «پس 

سرنوشت ما چه مي شود؟»
ـ هيچ کس نمي داند؛ هيچ کس! اما باز به قول شما ترک ها اسبي که ميخ 
طويله ش را مي َکند دو تا به خودش مي زند يکي به زمين. سرنوشت ما هم 

شايد همين بشود.
نااميد  اصًال  او  فهميد که  بعداً  باالش  اما  تلخ حرف مي زد،  سرهنگ 
نيست. اتفاقًا تنها آدمي  بود که نقشه ي روشني داشت براي مقاومت و خارج 

شدن از آن وضعيت بد.
سرهنگ.  براي  آورد  کاغذي  كسي  که   مي زدند  حرف  همين طور 

تلفن گرامي  بود رسيده از تبريز.
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ـ جواب درخواستتان ست جناب سرهنگ!
سرهنگ کاغذ را نگرفت. سرش را هم باال نياورد. پرسيد: «چي گفته ند؟»

ـ گفته ند نه! پس نمي دهند.
سرهنگ ناراحت شده بود. چهره اش در هم رفت. از پنجره نگاهي به 

بيرون انداخت و زير لب گفت: «حرام زاده ها!»
معلوم نبود به کي فحش مي دهد. باالش اين را فقط ساعتي بعد فهميد؛ 
با هم مي رفتند سمت جبهه ي  بود و  همان  وقتي که تو جيپ سرهنگ 
قافالن کوه و او يک دفعه به حرف آمد؛ بي مقدمه. گفت نمي دانم چرا پس 
نمي دهند؟ و باالش نپرسيد که چه چيزي را و خود سرهنگ توضيح داد 
که اسلحه هاي زيادي را تحويل دوستان آذرباي جان شمالي داده اند و آن ها 
حاال به جاي اين که در اين وانفسا چيزي هم بگذارند روش و برش گردانند، 
با بهانه هاي مختلف از تحويلش طفره مي روند و هيچ کس هم نمي داند 
چرا. و او به تبريز تلگرام زده تا اسلحه ها را پس بگيرد و جواب داده اند که 
نمي دهند. و باالش ديگر نپرسيد که اين اسلحه ها چه بوده و چه طوري 
شايد  نبوده.  اسلحه ي سبک  که  بود  مطمئن  فقط  افتاده دست شوروي. 
چيزهايي بود که از پادگان هاي اردبيل و سراب بيرون برده بودند. توپ هاي 
هفتاد و پنج ميلي متري و مسلسل هاي ضد هوايي و غيره، که گفته  مي شد 
البته  خراب بوده اند و براي تعمير سپرده شده بودند به دست دوستان. و 
دوستان  که خيانت نمي کردند و حتمًا اشکالي پيش آمده بود يا از بهانه گيري 
دولت ايران مي ترسيدند که آن ها را متهم کند به دخالت در امور داخلي 
کشور ـ و کار را بکشاند به شوراي امنيت، همان طور که تهديد کرده بود ـ 
و براي همين هم امانتي ها را تحويل نمي دادند. و در هر صورت نبايد که به 
دوستان بدبين شد! و فکر مي کرد خود سرهنگ غازيان هم ـ البد ـ مثل 
يولداش قاضي، چند شبي است که نخوابيده و عصبي است و براي همين 
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به دوستان و حاميان فحش مي داده بي آن که منظور بدي داشته باشد.
سرهنگ ساکت شده بود و گوش مي داد. صدايي شنيده مي شد. صدايي که 
غرش بود و نه انفجار. و به  يک باره سرهنگ و باالش هجوم بردند به طرف 
حياط و هواپيماي تک موتوره اي را ديدند که از آسمان شهر مي گذشت و دود 
سفيدي از خودش به جا مي گذاشت و ارتفاعش زياد بود. و فدايي ها بي خودي 
تيراندازي مي کردند به طرفش و شايد فکر مي کردند که ِبِهش خواهد رسيد 
و بعد همان طور که آسمان را نگاه مي کردند و هواپيما دور مي زد و کاغذ 
مي ريخت، سرهنگ داد زد بگو فشنگ ها را حرام نکنند! و باالش نفهميد که 
به کي مي گويد و هواپيما دوباره چرخيد و غرشش بيش تر شد. و انگار کم کم 
مي فهميد که پدافندي در کار نيست و مي تواند بيايد پايين تر تا راحت تر کار 
خودش را انجام بدهد و باد کم تر پراکنده کند کاغذ هاش را. و بعد رفت و ديگر 
نبود همان وقتي که سرهنگ داد مي زد چند تاش را هم براي من بياوريد تا 
ببينم چه مزخرفي گفته اند! و باز معلوم نبود که به کي مي گويد. و آن موقع 
باالش به فکر حرکت بود و سعي مي کرد جسارتش را به کمک بطلبد و از 
سرهنگ بپرسد که ِکي ماشيني به سمت زنجان مي رود تا او را هم با خود ببرد و 
نمي دانست که او با تعجب خواهد پرسيد: «زنجان مي خواهي بروي چه کار؟!»
تا دولتي  قشون  ببينم  تا  قزوين  سمت  بروم  آن جا  از  مي خواهم  ـ 

کجا آمده.
سرهنگ يک دفعه چنان خنديد که چيزي در چشم هاي باالش پريد. 
سرش را گرفته بود رو به هوا و قهقهه مي زد و دست هاش را به هم مي کوبيد 
و مي کوبيد و مي  خنديد و مي  خنديد. و بعد انگار يک دفعه ُبريد يا خسته شد 
يا باز چيزي به فکرش رسيد که به فکرش برد. آن وقت بود که ُبق کرد و 

قيافه اش طوري شد که باالش فکر کرد االن است که بزند زير گريه.
ـ ِکي از تبريز درآمده ي جوان؟
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باالش گفت: «ديروز صبح!»
سرهنگ ابروهاش را گره انداخت.

ـ پس بي خود نيست که از چيزي خبر نداري.
باالش نگران شده بود.

ـ از چي جناب سرهنگ؟
سرهنگ سرش را انداخت پايين. انگار با خودش حرف مي زد.

ـ االن تو قزوين ديگه کسي نيست. قشون تو راه زنجان ست. هجده 
گردان پياده، سه گردان زرهي و چند يگان توپ خانه، با تجهيزات کامل و 
تانک هاي امريکايي. هواپيماها هم که از چند روز پيش شناسايي شان را 
شروع کرده بودند، االن دارند پشتيباني مي کنند. خود محمدرضا و رزم آرا 

هدايت عمليات را به عهده دارند گويا.
ـ يعني زنجان سقوط مي کند؟

ـ نمي دانم قصدشان  ورود به شهر هست يا نه. ولي دستور داده شده که 
مقاومتي جلوشان انجام نشود. حتمًا وارد شهر مي شوند، اگه بخواهند.

سرهنگ برگشت طرف باالش: «باز هم مي خواهي بروي سمت قزوين 
آقاي گزارش گر؟!»

باالش نمي دانست چه بگويد. در هر صورت ـ حاال که اين همه راه را 
آمده بود ـ خيال نداشت که دست خالي برگردد. سرهنگ به دادش رسيد.

ـ من يه ساعت ديگه مي روم براي سرکشي به جبهه ي قافالن کوه و 
قيزقلعه سي. اگه خواستي، با من بيا!

باالش از خدا مي خواست. برگشت به خواب گاه. دفترش را درآورد. تند 
و تند براي خودش چند نکته اي را که شنيده بود يادداشت کرد. بعد لباس 
پوشيد و جلِو در شروع کرد به قدم زدن تا مبادا سرهنگ او را نبيند. شده بود 
درست مثل همان  وقتي که رفته بود جلو راديو و دفتر ميرقاسم چشم آذر. 
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همان روزي که گوزن با شاخ هاش گير کرد تو گل بي آن که بخواهد بي آن که 
بداند. اما سرهنگ او را فراموش نکرده بود. سوار ماشين که مي شد با دست 
به راننده اشاره کرد که براند به طرف خواب گاه. و باالش سوار شد و از در 
که بيرون مي رفتند، نگه باِن بداخم با احترام نگاهش مي کرد؛ يک جوري که 
انگار مي خواست به زبان بي زباني بگويد: «نمي دانستم که با جناب سرهنگ 

مي پري َواّال به تر برخورد مي کردم باهات.»
نظر  به  و  بود  کمي  گرفته  آسمان  که  حالي  در  زدند  بيرون  ميانه  از 
مي رسيد که باران خواهد باريد؛ همان باراني که باالش آن همه دوستش 
راه  آن   در  يا  مي گفت  شعر  يا  مي کرد  فکر  درباره اش  همه  آن  و  داشت 
مي رفت يا از آن دل گير نمي شد حتي اگر تنها اتاقي را که مال آن ها بود ـ  

در گذشته اي نه چندان دور  ـ تهديد مي کرد به ويراني...
خب اين ها مي تواند خسته ات کند، اما اگر مي خواهي دقيقًا بداني که 
چه اتفاقي افتاد، به گمانم حتمًا بايد گوش بدهي َواّال چه طوري مي خواهي 

بفهمي که باالش ِکي و چه طوري رسيد به آن جايي که رسيد.
آفتاب درنيامده بود آن روز. هوا کمي سرد بود با اين که زمستان نرسيده 
بود و هنوز آخرهاي آذر بود. (اين را انگار گفتم قبًال) باالش با سرهنگ 
غازيان و محافظ و راننده اش سوار بر جيپ فرماندهي به سوي قافالن کوه 
و قيزقلعه سي مي رفتند. همان جايي که در آن فدايي ها مشغول کندن سنگر 
بودند و گاه گداري تيراندازي مي کردند به سوي هواپيمايي که باالي سرشان 
پرواز مي کرد؛ همان جايي که مثل موش تپه ها را سوراخ سوراخ کرده بودند. 
سوراخ هايي که گاهي از يکي از آن ها دود بلند مي شد و اين مال فدايي يا 
سربازي بود که سرما ِبِهش فشار آورده بود آن قدر که  يادش برود که بايد 
احتياط کرد که الزم نيست که غذا را گرم کند يا چاي بگذارد که چي؟ که 
خانه ي خاله است مگر يا که آمده براي گردش؟! که اگر چنين کند، قشون 
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حتي نياز ندارد که  يک تير هم شليک کند، چراکه آن ها خودشان خودشان را 
مي کشند پيش از آن که الزم باشد که آن ها بکشند و که و که هاي ديگري 
که  يادش نمي ماند. و اين ها را فرمانده شان مي گفت، يعني داد مي زد يا با 
صدايي مي گفت که انگار مخاطبش نه چند دسته ي پراکنده در تپه ها که 

کل کوهستان است تا خود زنجان و تا خود ميانه.
اما سرهنگ غازيان شايد از زندگي خشک نظامي  خسته شده بود و شايد 
هم واقعًا به اين باور رسيده بود که دارند روزهاي آخرشان را مي گذرانند و 
براي همين هم به زندگي اش فکر مي کرد و به گذشته اش و بخشي از آن 
را به زبان مي آورد همان طور که رسمش است ـ  و در چنين وقت هايي روي 
مي دهد ـ  و بعداً باالش هم مي ديد يا مي فهميد. در بندرشاه به دنيا آمده بود 
و بعد از گرفتن ديپلم رفته بود به نيروهوايي تا دانشکده ي افسري را طي 
کند و با رتبه ي اول و درجه ي ستوان دومي  و نشان ”دانش“ فارغ التحصيل 
بشود تا بعد وصل شود به حزب توده و شاخه ي نظامي  آن را درست کند 
و دست گير و زنداني بشود تا بعدتر ـ در آن فرار معروف توده اي ها از زندان 
افسران آن جا و شکست  قيام  به  بپيوندد  تا  به خراسان  برود   ـ بگريزد و 
بخورند در گنبد و فرار کند به شوروي تا آخرش از آذرباي جان سر دربياورد 

و وردست پيشه وري بشود و زيردست غالم يحيي.
همه ي عمِر سرهنگ به مبارزه و فرار گذشته بود بي آن که روي آرامش 
را ديده باشد. و فکر مي کرد شايد فقط مرگ، خوِد مرگ بتواند او راـ  و بلکه 
همه را ـ از اين مخمصه خالص کند؛ يعني به آرامش برساند. مرگي که 
به نظر مي رسيد دلش مي خواهد به استقبال آن برودـ   هرچند نه با نااميدي 
شايد  برگشتن  موقع  گفت  که سرهنگ  فهميد  وقتي  باالش  را  اين  و  ـ 
برود به تبريز و پيشه وري و ژنرال را حضوري قانع کند که اگر مي خواهيد 
جلو قشون را بگيريد فقط از طريق گيالن مي توانيد؛ يعني همان جايي که 
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سرهنگ به اندازه ي کافي با آن آشنا بود و جوان هايي از آن جا به سراغش 
آمده و اسلحه خواسته بودند تا پادگان هاي ضعيف شده را تسخير کنند. و 
سرهنگ مي گفت که در کل گيالن دو گردان بيش تر باقي نمانده و مي شود 
آن ها را هم راحت خلع سالح يا تارومار کرد. و وقتي باالش مي گفت حاال 
اين کارها،  که قشون دارد وارد آذرباي جان مي شود ديگر چه فايده دارد 
سرهنگ مي گفت که اشتباه نکن! اين همان چيزي است که در شطرنج 
ِبِهش مي گويند کيش. و کيش چيزي است که به شاه داده مي شود. و وقتي 
چنين اتفاقي بيفتد، او که قدرت حرکت چنداني هم ندارد بايد سريع دفاع 
کند، مثًال اسبش را برگرداند سِر جاش يا سربازهاش را قرباني کند، َواّال مات 
مي شود. و اگر شاه مات بشود که بازي تمام است. مي گفت از طريق خلخال 
و ماسوله مي شود سريع به سمت رشت و رودبار رفت تا بعد دو ستون ـ  يکي 
از قزوين و يکي از مرزن آباد  ـ پيش روي کند به طرف تهران و به شاه کيش 
بدهد تا او مجبور شود نيروهاش را براي دفاع، از آذرباي جان فرابخواند. و 
اين ها را که مي گفت باالش مي گفت: «آخر ما که قرار نيست درگير جنگ 
بشويم.» و سرهنگ معتقد بود که چاره اي نيست و حتمًا جنگ خواهد شد.

و اين طوري حرف مي زدند و مي رفتند به طرف قافالن کوه تا اين که 
ديدند يک ستون نظامي  دارد نزديک مي شود، يعني چيزي که ستوِن ستون 
هم نبود، اما چون رخت نظامي  داشت و سالح جنگي، مي شد گفت يا خيال 
کرد که ستون نظامي  است يا بوده، َواّال طوري حرکت مي کردند که انگار 
دارند مي روند قدم زني و همان طوري، يعني بي هيچ عجله اي و بي آن که 
از جايي  انگار خسته و کوفته  يا  دارند. و  به نظر برسد مقصد مشخصي 
برمي گشتند؛ مثًال از مراسمي  يعني عروسي يا عزايي و شايد در آن ور کوه. 
و يا ـ  آخرين چيزي بود که به فکر مي رسيد ـ لشکريان شکست خورده اي 
هستند که تارومار شده و سازمانشان را از دست داده اند و نه تنها فرمانده، که 
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حتي يک ارشد ساده هم ندارند که راه رفتنشان را نظمي  بدهد، همان طور 
که شدند،  نزديک تر  اما  يا...  و  است.  نظامي   هر ستون  رسِم حرکِت  که 

فهميدند که هيچ کدام از اين ها نيستند.
احتياط  ـ  براي  ـ   محافظ  و  آن ها.  جلو  بود  ايستاده  سرهنگ  جيپ 

مسلسلش را مسلح کرده بود.
ـ شما کي هستيد؟ کجا داريد مي رويد؟

ـ ما را مرخص کردند جناب سرهنگ. داريم مي رويم خانه هامان. ِدِه ما 
همين نزديکي هاست.

ـ کي شما را مرخص کرده؟
ـ فرمانده مان!

ـ فرمانده تان کي هست؟
ـ سروان ”مراد بيگ لو“ ! به ما گفت که برويد خانه هاتان. ديگه به شما 

احتياج نداريم.
سرهنگ يک آن خشکش زد. نگاهي به همراهان انداخت و بعد تک  

تِک افراِد ستون را از نظر گذراند.
ـ شما ها از زنجان مي آييد؟!

ـ بله!
ـ و داريد مي رويد خانه هاتان؟

ـ بله!
ـ آن هم با اسلحه؟!

ـ بله!
ـ و شما را مرخص کردند؟!

ـ بله!
ـ و مطمئن هستيد که فراري نيستيد؟!
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ـ بله!
شروع کردند به قسم خوردن به خدا و پيغمبر و ائمه و امام زاده اي که 
نه باالش مي شناخت و نه سرهنگ گويا. و آن ها جهتش را نشان مي دادند 
و انگار تو روستاشان بود يا همان نزديکي ها. و البد اصًال تصور يا شايد 
بشود گفت تخيل هم نمي کردند يا يادشان رفته بود که اين سرهنگي که 
دارند براش قسم پشت قسم مي خورند و حواله اش مي دهند به امام زاده، 
 يک وقتي توده اي بوده و بعد شده فرقه اي و در هر حالـ   اگر بي اعتقاد هم 
نباشدـ  نبايد هم دل خوشي هم از خدا و پيغمبر و اين جور چيز ها داشته باشد 
همان طور که آن ها هم نبايد به عنوان يک فدايي و عضو حزب، زياد از اين 
چيزها مايه بگذارند. ولي انگار از آن وقت هايي بود که همه فراموش کرده 

بودند که چي بايد باشند يا قرار بوده باشند.
مردها قيافه هاي سرماگداخته و رنج کشيده اي داشتند و خستگي انگار از 
پا انداخته بودشان و به نظر نمي آمد که دروغ بگويند، اما سرهنگ به خاطر 
تفنگ ها ِبِهشان شک کرده بود. و محافظ يک آن دستش را از رو ماشه ي 
مسلسل برنمي داشت و آن ها نمي دانستند که حاال اوـ   سرهنگ ـ  مي خواهد 
با اين ستون خسته ـ که حتمًا عاصي هم بود ـ چه  کار کند که خودش 
سريع راه حل را پيدا کرد و تازه آن جا بود که باالش فهميد يک فرمانده 
چه طوري مي تواند در يک آن تصميم درست يا غلط بگيرد و يا مسأله اي را 

حل کند. دستور داد: «عقب! همه تان برويد عقب و منتظر باشيد!»
ستون خستهـ  با چشم هاي بي اعتماد و دهان هاي خشک و صورت هاي 
ـ  در مظاِن دروغ  بي فروِغ  ماِت  متحيِر  مفلوِک  رنج کشيده ي سياه شده ي 
عقب مي نشست بي آن که اعتراضي بکند و يا کسي بپرسد که منتظر چه 
چيزي بايد باشيم؟! بعد سرهنگ با اشاره،  يک يک آن ها را صدا مي کرد و به 
دقت سؤال هايي َاَزشان مي پرسيد و آخر سر مي فرستادشان به جايي دورتر 
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و يا کورتر تا نتوانند با قبلي ها حرف بزنند يا آن ها را ببينند حتي، تا نکند که 
مطلبي جا به جا يا رسانده  يا فهمانده  يا درکانده شود و درز کند.

ـ چه ساعتي شما را مرخص کردند؟
ـ چند ساعت طول کشيد که به اين جا برسيد؟

ـ اسم آن نفر سومي  که پاش را با پارچه بسته چيه؟ مال کدام ده ست؟ 
اسم پدرش را مي داني؟

ـ وقتي مراد بيگ لو شما را مرخص مي کرد دقيقًا چه گفت؟
ـ به خود شما گفت يا يکي ديگه آمد و خبر را داد؟

و آن قدر از اين سؤال ها پرسيد تا از تو شان چيزي دربياورد که با هم 
نمي خواند يا نشان مي دهد که يکي از آن ها دروغگوست. و ظاهراً موفق 
نشد. و آن وقت بود که انگار اطمينانش جلب شد. همه شان را صدا کرد و 

گفت: «حاال درست و حسابي بگوييد که در زنجان چه خبر ست؟»
و آن ها گفتند. هم چيزهايي را که خودشان ديده بودند و هم چيزهايي 
را که شنيده بودند و خبرش را مردمي  آورده بودند که بعد از آن ها دررفته 
بوده اند و اسب يا ماشين داشته اند و تو راه به آن ها رسيده و آن ها را ديده 
و خبرها را داده و از آن ها گذشته و به سرعت رفته بودند. همه چيز چنان 
وحشت ناک بود که وقتي ستون دور شدـ  تا دقايقيـ  همه ماتشان برده بود.

دستور عقب نشيني از باال صادر شده بود. از طرف رييس ستاد ارتش ملي، 
يعني ژنرال ”محمود پناهيان“ . هزار و چهارصد فدايي را با سالح هاشان 
مرخص کرده و يک گردان را هم به سوي تبريز فرستاده بودند و اين جوري 
از پنج هزار نيروي محافظ زنجان، فقط هزار و ُنه صد نفر باقي مانده بود 
که از آن ميان هم فقط هزار و دويست نفر فدايي بودند و بقيه سرباز. و 
فرماندهان به رييس ستاد اعتراض کرده بودند. اما او گفته بود که اين دستور 
را پيشه وري و دانشيان صادر کرده اند و کاريش نمي شود کرد. و اين همان 
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بود که قبًال شکل ديگري از آن را خودشان شنيده بودند؛ اين که مقاومتي 
نباشد و بهانه اي داده نشود و...

و سرهنگ به فکر فرورفته بود و حتمًا براي او هم خيلي عجيب بود 
که چرا زنجان درست وقتي از نيرو خالي مي شود که به آن احتياج دارد، 
يعني وقتي که قشون به طرفش حرکت کرده و به زودي وارد آن خواهد شد 
تا برخالف قولش از کشته ُپشته سازد و نزديک به دويست خانه را بر سر 
ساکنان آن ويران سازد. کاري که اگر هم به دست خود آن ها انجام نمي شد، 
ارباب ”ذوالفقاري“  از تفنگچي هاي  انجام مي شد که  يا  افرادي  به دست 
بودند و يا توسط ارتش حمايت مي شدند. و همه ي اين ها عالوه بر آن سران 
فرقه و رؤساي ادارات دولتي بودند که توسط خود ارتش دست گير شده و به 

زندان ها برده شده بودند تا بعد محاکمه ي صحرايي و تيرباران بشوند.
عجب بساطي!

و همين بود که بود و کاريش هم نمي شد کرد.
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کاش بود و مي ديديش.
”آرشام“ از جيک وپيک من خبر داشت. وقتي مي خواست برود، قوطي ام را 
از زير خاک درآوردم. همه ي پول ها را ريختم کف دستم و بي آن که بشمارم 
رفتم سراغش. سر شب بود؛ از آن وقت هايي که بايد مي رفتيم سراغ پريدن 
از رو بام ها يا از سر بامي  به بامي. ولي حاال آرشام مي خواست برود و ديگر 
وقتي براي اين کارها نداشت. رفتم دِر خانه شان. سوت زدم. کمي  طول 

کشيد تا بيايد بيرون.
ـ چرا نمي آيي تو؟

ـ کارت دارم.
ـ چه کاري؟!

ـ بيا تا بگويم.
تو تاريکي آمد جلو. مشتم را خالي کردم کف دستش. با تعجب نگاهم کرد.

ـ اين چيه؟
ـ پول! پول نديدي تا حاال؟
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ـ چرا! آن قدر ها هم نديد بديد نيستم. ولي چرا مي دهي به من؟!
ـ به چه دردم مي خورد؟ تو داري مي روي سفر. مي تواني خرجش کني. 
ولي من فقط بايد قايمش کنم. حتي اگه  يه روز به سرم بزند و چيزي بخرم، 

نمي توانم َاَزش استفاده کنم. مي شود مثل پيراهنم.
راه  از  آمد؛  که  بود  ظهر  سر  بودم.  خريده  َچرچي  يک  از  را  پيراهن 
کوهستان. قاطر سياهي داشت. و آن قدر بارش زده بود که به سختي مي شد 
از آن باال که مي آمدند، همه تعجب کرده بوديم،  حيوان را آن زير ديد. 
چراکه فقط يک گوله ي رنگ به رنگ ُپر صدا ديده مي شد که از کوره راه 
پايين مي آمد و مي پيچيد و شکل مي گرفت و از شکل مي افتاد و اگر حوصله 
داشتي و بيش تر دقت مي کردي تازه ـ  آن وقت  ـ مي توانستي يک گردي را 
هم ببيني که پشت سر آن گوله مي آمد و بايد کمي ديگر صبر مي کردي تا 
نزديک تر بشوند و بفهمي که آن گردي کاله گنده اي است بر سر مردي، 
همان طور که آن گوله قاطري است که بار مي آورد. از پارچه هاي رنگي 
گرفته تا شلوار و پيراهن هاي جورواجور و وسايل خانه و الک و غربيل و 
سرند و زنگوله هاي مختلف. از شتري تا بره اي. که از همه جا آويزان بود و 
دلنگ و دلنگ صدا مي داد. و گمانم چرچي براي اين که همه بدانند که آمده 
 يا دارد مي آيد، اين همه زنگوله ـ  آن هم از هرکدام چند تا و بلکه چندين 
تا ـ مي آويخت وگرنه مي توانست همه شان را بچپاند تو خورجين که جاي 
کم تري بگيرد. و اين جوري بود که نفهميدم اول صداي زنگوله ها را شنيده ام 
يا اول پارچه هاي رنگي را ديده ام. و گمانم هيچ کس تا آن موقع آن همه 
صدا را يک جا نشنيده بود. ده ها زنگوله، هم زمان به صدا درآمده بودند و 
انگار مي خواستند خبري را بدهند که خيلي مهم بود. خبري که همه ي ده 
را برمي داشت و مردم را مي  کشيد به طرف چرچي ای که تو بساطش براي 
همه، چيزي پيدا مي شد. پس بي جا نبود که دوره اش کنند. و همين جوري ها 
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بود که صداي سوت و فلوت هايي که به بچه ها فروخته بود، همه جا را 
برداشت و قاطي صداي زنگوله ها شد. من اما اهل اين جور چيزها نبودم. 
تنها چيزي که چشمم را گرفته بود يک پيراهن کامواي قهوه اي بود که رو 
سينه اش نوار پهني داشت. نواري که از سه رنگ قرمز و سفيد و سبز بافته 

شده بود. مثل پرچم ايران که جلِو دِر مدرسه بود.
نمي توانستم چشم از پيراهن کاموا بردارم. انگار مثل آدم هاي گرسنه اي 
شده بودم که کنار قهوه خانه اي جايي مي ايستند به تماشاي آدم هاي در حال 
غذا خوردن و با اين که تمام سعي شان را مي کنند که او متوجه نشود اما 
يک هو مي فهمند که اشتباه کرده اند، چراکه شکل غذا خوردن طرف عوض 
مي شود. ديگر با لذت و جان و دل نمي خورد يا ممکن است لقمه در گلوش 
گير کند يا بدتر از همه، برگردد و چپ چپکي نگاهي بيندازد به تماشاچي يا 
در واقع مزاحم. (يک بار که رفته بوديم سرعين آب تني  ـ و بعدش تو خيابان 
قدم مي زديم و همه جا را نگاه مي کردمـ  اين ها را ديده بودم و آن موقع آب 
گرم ها پولي نبود و مردم هنوز ياد نگرفته بودند که از آب بيش تر مي شود 

پول درآورد تا از ماست کره.)
و من با همين دو تا چشم هام چه چيزها که نديده ام!

چرچي هم همين طور بود. تو آن شلوغي کنار چشمه ـ در حالي که 
آدم هاي زيادي دوره اش کرده بودند و او با هرکدام از آن ها آن قدر حرف 
مي زد که من تصور مي کردم چانه اش حسابي بايد لق شده باشدـ  چند باري 
نگاهش گير کرد تو صورتم يا در واقع چند باري غافل گيرم کرد. و طوري 
که کامًال معلوم بود که براي لحظه اي رشته ي سخن از دستش دررفته و 
يا درست تر اين که من حواسش را پرت کرده ام جوری که ـ  حتي ـ  يادش 
رفته که پک بزند به سيگاري که لحظه اي هم از دستش رها نمي شد و 
ـ کاغذ شان راـ و  هنوز يکي تمام نشده  يکي ديگر مي پيچيد يا مي ليسيد 
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گوله مي کرد يا توتون مي ريخت توش يا روش، تا بعد با انگشت بزند زيرش 
و پخش کند يا بخش کند يا... اما نمي دانم بار چندم بود که صداش هم 

بلند شد.
ـ ببينم پسر! تو چيزي مي خواهي؟

دود سيگارش مي رفت به هوا و او مثل بچه هايي نگاهم مي کرد که 
لقمه گازي دستشان است و مي ترسند سگی چيزی آن را بقاپد و دربرود و 

براي همين کمي عصبي هستند. شانه باال انداختم.
ـ من؟!

داشت يک يايليق۱ را به زني مي فروخت و دستش را آورده بود جلو تا 
پول آن را بگيرد. و زن سکه ها را ـ  دو انگشتي  ـ از جيب کوچک جليقه اش 
درمي آورد، و طوري که انگار به جانش بسته است و در همان حالي که 
درازش مي کرد به طرف چرچي، باز چانه مي زد و چرچي چيزي نمي گفت 
و زن يکي از سکه ها را برمي گرداند سر جاش و باز دستش جلو نمي رفت و 
انگار طمع مي آمد سراغش تا شانس يا توانش را در چانه زني بيش تر و بلکه 

هرچه بيش تر امتحان کند.
ـ اين سي شاهي را هم بردارم به خاطر اين که کمي  نخ کشيدگي دارد 

مثل اين که!
و چرچي باز چيزي نمي گفت و از اين در و آن در و از اين ور و آن ور 
حرف مي زد و از راه دوري که آمده بود و از سختي گذشتن از کوهستان 
اين  انگار  و  را مي برده.  آدم  باال مي وزيده و  بادي که آن  و  و کوره راه ها 
وسط تنها چيزي که اهميت نداشت قيمت فروش بود، طوري که به نظرم 
مي رسيد پيرمرد يا ديوانه ي ديوانه است يا راست راستي دارند کاله مي گذارند 

سرش و او نمي فهمد. و باز مرا نگاه مي کرد.

۱. يايليق: روسری تابستانه
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ـ گفتم شايد چيزي بخواهي.
اين بار حتي شانه هم باال نينداختم. چه مي توانستم بگويم؟ مي توانستم 
بگويم که از ُکت کهنه ي ”ميران“ خسته شده ام و چشمم دنبال آن پيراهن 
کامواي رنگي است؟ آن وقت فکر مي کرد گدا هستم. نمي دانست که شايد 
بتوانم با پول خودم هم آن را بخرم، اما از ترس ميران نمي توانم. چه طوري 
مي توانستم به او حالي کنم که اين پول خودم است و آن را ذره ذره پس انداز 
کرده ام؟ با زحمتي که از عهده ي کم تر کسي برمي آيد؛ خوشه چيني! همان 
کاري که ديگر داشت ورمي افتاد گويا و شايدـ  به جز گنجشک ها و موش ها 
و کالغ ها ـ من تنها کسي بودم که هنوز اين رسم قديمي  را زنده نگه 
مي آمد  گيرم  فرصتي  تا  ـ  پاييز  اول هاي  و  تابستان  آخرهاي  مي داشتم. 
ـ مي افتادم به جان کلش ها و تا غروب خوشه جمع مي کردم و همه را 
مي ريختم رو يک صخره ي صاف و با تخته اي مي کوبيدم و کاهشان را 
مي دادم به باد و بعد جمعشان مي کردم تو دست مال و گره مي زدم و موقع 
برگشتن به ده ـ  و برگرداندن گله  ـ آن را با خودم مي بردم تا بريزم تو دخل 
ـ  که  ”ياور“ و به جاي خرما و آب نبات و هندوانه و خيار و اين جور چيزها 
ياور هم غر نمي زد، چراکه هيچ کس  بقيه مي خريدند ـ پولش را بگيرم. 
نمي توانست گندم و جويي مثل من تحويلش بدهد. يک دانه سنگ ريزه 
هم توش نبود. انگار مثل آب باران از آسمان ريخته بود؛ پاِک پاک، صاِف 
صاف. کار سختي بود. ولي بيش تر که فکر مي کردم، به نظرم مي رسيد كه 
خوشه چيني هم براي خودش عالمي  دارد. معموًال صد يا دويست قدمي 
 جلوتر از گله مي رفتم تا قبل از اين که همه ي خوشه ها را نفله کنند سهم 
خودم را بردارم. شده بودم رقيبشان انگار. تا کمر دوال مي شدم و اگر کسي 
اما گمانم رقيب  بِز جلودار گله هستم.  نگاه مي کرد، فکر مي کرد  از دور 
اصلي ام نه گوسفندها که کالغ ها بودند و هميشه برايم سؤال بود که آيا من 
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دارم غذاي آن ها را از چنگشان درمي آورم يا اين که آن ها دارند به سهم من 
دست درازي مي کنند؟

يک وقت هايي، به زمين هايي مي رسيدم که از بس کالغ توش نشسته 
بود سياه شده بود؛ سياِه سياه؛ طوري که اصًال نمي شد باور کرد. اين همه 
کالغ از کجا مي آمد؟ اگر همه ي مردم ده هم جمع مي شدند، نمي توانستند 

آن ها را بشمارند. گمانم عدد کم مي آوردند.
و من با اين دو تا چشم هام چه چيزها که نديده ام!

اين جور وقت ها يواشکي ِبِهشان نزديک مي شدم و بعد يک هو دست هام 
بود  باز مي کردم رو به آسمان و چنان جيغي مي زدم که هرچه کالغ  را 
بلند مي شد به هوا؛ طوري که در انبوهي شان گم مي شديم من و گله. و 
آن قدر زياد بودند که عينهو لکه ابرها سايه مي انداختند و صداي قارقار و 
پرواز آشفته شان همه جا را برمي داشت. آن وقت بود که رقابت را فراموش 
بال باِل  به آسمان و چيزي نمي ديدم جز  را مي گرفتم رو  مي کردم. سرم 
سياهي ها و صداهايي که هم ديگر را قطع مي کردند انگار. و حرکتي که 
گيجت مي کرد و تو را مي برد به جايي نامعلوم و ناشناخته. انگار به شهري 
دوردست که شهر کالغ ها بود و ُپر از هياهو و قيل و قال. و منتظر مي شدم. 
در  شايد  غريبه اي هستم.  در جاي  مي ديدم  آرام مي گرفتند،  و کمي  که 
ارتفاعات کوه. و آدم هايي را مي ديدم که هيچ وقت نديده  بودم و صداهايي 
را مي شنيدم که قبًال فقط شنيده بودم بي آن که صاحب آن ها را ديده باشم. 
از کوچه اي مي گريخت و يکي  را نشان مي داد که شبانه  و يکي مردي 
او را نمي شناختم و زني را مي ديدم که  باباي توست و من  مي گفت آن 
و  دنده ها  تمام  مردهايي،  و  بال بال مي زد  و  بود  افتاده  آستانه ي دري  در 
اين  يکي مي گفت  و  بودند  کرده  تفنگ خرد  قنداق  تِه  با  را  دندان هاش 
مادرت است و من او را نمي شناختم. و پيرمردي را مي ديدم که کور نبود، اما 
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خودش را زده بود به کوري و با اين که آن مرد گريزان را مي برد، اما طوري 
وانمود مي کرد که انگار آن مرد است که دارد اين پيرمرد را مي برد. و يکي 
مي گفت اين پدربزرگت است و من نمي شناختم او را؛ و گيج تر مي شدم و 
دلم مي خواست از آن شهر فرار کنم و هياهوي کالغ ها باز آن قدر باال بگيرد 
که همه چيز را در خود گم کند. و همين طور مي شد، تا وقتي که به خود 
بيايم يا صدايي صدايم کند يا گله از چشم رسم گم شود يا باز سروکله ي 
”هديش“ پيدا بشود که گاو ها و گاوميش را مي چراند و معموًال تو دشت بود 
و به ارتفاعات نمي آمد، چراکه آن جا علف دندان گيري براي گاو ها ندارد و 

الزم نيست که گاو باشي تا اين را بفهمي.
و نمي دانم چرا اين خياالت عجيب و غريب هي تکرار مي شد و اذيتم 
مي کرد؛ طوري که سعي مي کردم به چيز ديگري يا به تري فکر کنم تا حال 
خوشي به دست بياورم. مثًال به اين که آدم وقتي ارزش چيزي را مي فهمد 
که آن را ذره ذره گير آورده باشد يا با زحمت زياد؛ مثل هماني که مي گويند 
با فالن جاش در را باز مي کند، يعني بس که سختي کشيده  يا بس که 
گرفتاري داشته  يا بس که دستش بند بوده به چيزهاي ديگر تا در. و من 
ـ  که ديگر هيچ کاهي  با سختي گندم و جو را به دست مي آوردم و آن را 
هم قاطي اش نبود ـ مي ريختم رو دست مال نان و هي نگاه نگاه مي کردم و 
هي مشت مشت َاَزش برمي داشتم و هي آرام آرام و آبشاروار فرومي ريختم و 
هي کيف مي کردم و هي کيف مي کردم چرا که اين ها دانه هايي بودند که 
خوشه خوشه از رو زمين جمع کرده بودم و به خاطرشان از بس دوال شده 
بودم کمرم راست نمي شد به اين زودي ها و حتي براي خودم هم کمي 
سخت بود که بتوانم باور کنم که اين گندم درشت و طاليي و پاکيزه، از 
همان زميني جمع شده که اصًال به نظر نمي آمد چيزي داشته باشد توش 

جز کلوخ و ملخ.
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اما همين بود که بود.
و من با اين دو تا چشم هام چه چيزها که نديده ام!

و اين کمي  اميدوارم مي کرد بي آن که بدانم چرا. انگار کورسوي اميدي 
بود در آن نااميدي. پول هايي را که از ياور مي گرفتم مي ريختم تو قوطي. و 
قوطي را قايم مي کردم تو کلجان يا خرابه ي پشت خانه و هر بار که به سراغ 

آن مي رفتم حسابي دوروبرم را مي پاييدم تا کسي بو نبرد و زمين ندرد.
بچه هاي کوچک شامه اي دارند که شامه ي سگ پيشش هيچ است. 
همه اش مي ترسيدم که محل گنجينه لو برود و همه ي زحمتم هدر بشود و 
براي همين هم هي جاش را عوض بدل مي کردم؛ آن قدر که بعضي وقت ها 

خودم هم به سختي پيداش مي کردم.
اما اين بار مي دانستم که کجاست و چرچي اگر مي گفت که کاموا چند 
بپرسم مگر  او  از  را  قيمت  نمي توانستم  اما  تکليفم روشن مي شد.  است، 
از ظهر  کمي  تا  يعني  مي شد،  خلوت  دوروبرش  و  مي کردم  اين که صبر 
گذشته و همان  وقتي که او خسته و عرق ريزان، کاله خيلي گنده اش را 
برداشته و دست مال چارخانه اش را درآورده تا عرق پشت گردنش را تميز 
کند و در همان حال چشم مي  گرداند به دوروبرش و باز کمي در نگاه من 
گير مي کند و گمانم چيزي زير لب مي گويد که به نظر نمي آيد فحش بوده 

باشد، چراکه  يک جور ديگري زل زده به صورتم.
ـ هنوز هم که اين جايي! مثل مگسي که جمع مي شود دور شيريني! 

مگه کار و زندگي نداري تو؟
هيچ  بيرون  مي بردم  را  گله  بايد  باز  که  عصر  تا  ندادم.  را  جوابش 

کاري نداشتم.
ـ اگه چيزي مي خواهي بگوها!

نمي خواستم. اما مي توانستم كه قيمت اجناس را بپرسم. پيراهن کاموا 
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را نشانش دادم.
ـ چنده..؟

قيمت را گفت: پنج ريال! مطمئن بودم که بيش تر از اين ها پول دارم. 
چيزي نمانده بود که قوطي ُپر بشود. رفتم تو فکر. گفت: «اگه چشمت را 
گرفته، برو بگو بزرگ ترت بيايد بخرد. من از يک راه دو بار نمي گذرم. براي 
همين ست که همه جاي اين محال را گشته م. وجب به وجب! فکر نکن 

چند وقت ديگه دوباره مي تواني مرا ببيني.»
و سيگار ديگري پيچيد. چيزي نگفتم. رفت به طرف چشمه و سر و 
صورتش را شست و شروع کرد به جمع کردن وسايلش. و هنوز هم حرف 
مي زد و چيزهايي مي گفت بي آن که شنونده اي داشته باشد. و انگار از آن 
آدم هايي بود که مي توانند خودشان را با خودشان سرگرم کنند و خوش 
بگذرانند يا از ناخوشي شان کم کنند و من اين جور آدم ها را هم ديده ام؛ 
آدم هايي که براي خودشان حرف مي زنند يا درددل مي کنند يا چيزهاي 
بامزه مي گويند حتي. يعني همان آدم هايي که چون کم پيدا مي شوند مردم 
گاهي ِبِهشان مي گويند ديوانه. و اصًال کار مردم همين است که به کسي که 
مثل خودشان نيست بگويند ديوانه  يا خيال باف يا ُخل يا چيزي ديگر يعني 
بدتر. ديوانه ها هم البد براي همين است که معموًال ساکت هستند و فقط 
دو جور از آن ها بيش تر پيدا نمي شود: ديوانه اي که مي خندد و ديوانه اي که 
گريه مي کند. و البته همه مي گويند ديوانه اي که مي خندد خطري ندارد، اما 
واي از ديوانه اي که گريه مي کند، چون حتمًا وضعش خيلي درهم است که 
گريه مي کند وَ اّال کم پيش مي آيد که تو اين دنيا آدم چيزي را پيدا کند که 
ارزش گريه کردن داشته باشد. مثًال گريه کند که از مجازاتش بگذرند؟ براي 
چه بايد گريه کند؟ براي اين که مي زنندش؟ يا براي اين که خارهاي زيادي 
رفته تو پاهاش و ديگر طاقت ندارد و با اين حال هنوز هم شالقش مي زنند 
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و مي گويند بگو غلط کردم، بگو ُگه خوردم با پدرگور به گور شده ام؟ يا براي 
اين که  يکي منتظر است که گريه کني تا او اداي آدم هايي را دربياورد که دل 
دارند و دلشان هم رحم دارد و مي توانند بخشش هم داشته باشند؟ مرده شور 
ببرد خودشان را و بخشِششان را. و ُگه خورده اند خودشان با پدر خودشان و 

پدِر پدِر خودشان و پدِر پدِر پدِر خودشان.
اما او ديوانه ي ديوانه هم نبود يا دسِت کم ديوانه ي ساکتي نبود. پرسيد: 

«چي شد؟ بروم يا وايستم؟»
نمي دانستم چه بگويم. تکليفم روشن نبود. تا آن موقع، روز نرفته بودم 

سراغ قوطي. حتمًا از باالي ده ديده مي شدم و اين خطرناک بود.
ـ اگه چشمت را گرفته، بيا برش دار! پولش را بعد مي دهي.

شايد دست انداخته بود مرا. نگاهش کردم. اما بي آزارتر از اين حرف ها 
بود. اين را وقتي فهميده بودم که  يايليق مي فروخت. انگار حواسش جاي 
ديگري بود و اصًال توجه نداشت به کارش. گفتم: «همين االن مگه نگفتي 

که از يه راه دو بار نمي گذري؟»
خنديد. گفت: «من آدم سرگرداني هستم. حاال يه چيزي گفتم تو چرا باور 
مي کني اوغول باال؟ خدا را چه ديده ي! شايد باز هم گذرم افتاد از اين ورها.»

عجيب ترين کاسبي بود که تو عمرم مي ديدم.
و من با اين دو تا چشم هام چه چيزها که نديده ام!

مي خواست نسيه بدهد بي آن که اميد برگشتي باشد. شايد هم داشت 
دستم مي انداخت به تالفي آن همه نگاه خيره. تازه شانس آورده بود که 

کاموا را نگاه مي کردم نه خودش را، يعني چشم هاش را.
نمي دانستم چه کار کنم. رفتم پشت خرابه. يک طوري از کنار محل 
دفينه گذشتم که انگار فقط دارم مي گذرم، اما تمام حواسم به اين بود که 
ببينم اگر بخواهم جنگي، آن را از زير خاک دربياورم چه قدر طول مي کشد. و 
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معلوم بود که زياد طول نمي کشد با آن خاک سستي که داشت و بيش ترش 
هم دستي بود و خاکستر تنور. اما باز هم بايد احتياط مي کردم. براي همين 
هم چند بار الکي رفتم و آمدم و بعد يک هو افتادم به جان زمين و قوطي 
را درآوردم و فروکردم زير پيراهن و تندي رفتم رو پشت بام تا دوان دوان 
و نفس نفس زنان و کمي  ترسان و کمي  لرزان ـ  آخر خيلي هيجان زده شده 
بودم ـ در پناه خرمن علوفه بنشينم و سرآسوده بشمارمشان، ولي باز هم 
هي دوروبرم را نگاه مي کردم و حواسم بود که غافل گير نشوم، يعني ديده 

نشوم، اما خبري نبود يا در واقع خطري.
را  ريز  پول هاي  بود.  خوب  اوضاع  کاهگل.  رو  کردم  خالي  را  قوطي 
ريختم رو هم و پنج ريال سِر هم کردم و بعد قوطي را چپاندم الي بافه ها تا 

سر فرصت و جرأت، جا به جاش کنم و رفتم به طرف بيرون روستا.
که  حاال  و  مي آمد  زنگوله هاش  صداي  بود.  رودخانه  نزديک  چرچي 
نزديک تر شده بودم مي ديدم که مثل ماشين دودي عجيبي است که مي رود 

و مي برد هرچند با سرعت کم و در پيچ و خم.
دويدم دنبالش. نمي توانستم داد بزنم که وايستا. نمي خواستم صدام را 
بشنوند. سِر ظهر بود و آفتاب کجکي نمي تابيد و سيخکي مي تابيد و سايه ها 

فرار کرده بودند و من خيس عرق شده بودم.
نزديک همان جايي که زمين داشتيم، چرچي يک بار برگشت و پشت 
سرش را نگاه کرد و مرا ديد، اما انگار باز به عقلش ـ هرچند که معلوم نبود 
که چيزي به اين نام دارد يا نه ـ  نرسيد که صبر کند َدمي يا کمي. شايد هم 
باور نمي کرد که با او کاري داشته باشم، شايد هم مرا شناخته بود و بدتر از 
همه اين که شناخته بود، اما مي رفت که از دست نگاه هاي مزاحمم فرار کند. 
هرچه بود به روي خودش نياورد تا اين که حسابي نزديک شدم و غرق صداي 
زنگوله ها. و تازه آن وقت بود که برگشت و چوب قاطرراني اش را طوري 
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باال آورد که انگار سگي افتاده دنبالش و او مي خواهد بزندش يا براندش.
ـ باز هم تو؟!

چنان نفس نفس مي زدم که نمي توانستم چيزي بگويم. فقط نگاهش 
کردم. گفت: «چه مي خواهي؟ چرا اين همه نفس نفس مي زني حاال؟!»

به سختي توانستم بگويم: «کاموا! پيراهن کاموا را مي خواهم!»
رو برگرداند و باز چيزي زير لب گفت و لب خندش را حس کردم.

ـ پس پشيمان شدي؟! من که همان جا ِبِهت گفتم بيا ورش دار! البد 
باور نکردي! فکر کردي دارم سربه سرت مي گذارم. اما نه، راست مي گفتم. 
من خيلي اهِل اين کسب نيستم. همين قدر که پول سيگارم دربيايد بسم 
ست. کارم چيز ديگه اي بود. ناچاري مرا کشيد به اين سو. نمي خواهم راه ها 

از دستم خسته بشوند. براي همين دو بار َاَزشان نمي گذرم.
از حرفش سر در نياوردم. فکرم پيش کاموا بود.

ـ پولش را مي دهم.
ـ چي؟!

انگار صداي زنگوله ها نگذاشته بود صدام را بشنود. شايد هم گوشش 
کمي سنگين بود و متوجه نشده بودم.

ـ پولش را... پولش را مي دهم.
ـ پول چي را مي دهي؟
ـ پول پيراهن کاموا را!

با تعجب زل زد به صورتم بي آن که از رفتن بازبماند.
ـ تو؟! چه طوري مي خواهي پنج قران پول بدهي؟ ُهش!

و قاطر را کمي آرام کرد.
رفتم جلو. دستم را دراز کردم به طرفش.

ـ بيا بشمار!
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باز مشتش.  تو  کردم  خالي  را  مشتم  من.  طرف  به  شد  کمي  خم 
گفت: «ُهش!»

و قاطر ايستاد. و ديگر صداي زنگوله ها نمي آمد مگر گاهي و موقع تکان 
خوردن حيوان. پول ها را نگاه کرد؛ سرسري. به نظر نمي آمد که شمرده باشد.

ـ ولي اين را بابات نداده!
گمانم از خرد بودن آن ها فهميده بود که آن ها را از کجا آورده ام. براي 
همين هم چيزي در اين باره نپرسيد، اما هنوز همان طور نگاهم مي کرد و 

گويا رفته بود تو فکر.
ـ پس اين طور!

يعني پس چه طور؟! باز سر در نياوردم. يک دفعه ساکت شده بود. فکر 
کردم نکند خياالتي براي پولم داشته باشد. کافي بود هي کند و برود با 
اين که دست و دل بازي اش را ديده بودم قبًال. اما ديوانه هاـ  چه گريان باشند 
چه خندان  ـ فقط يک چيزشان بد است و آن اين است که قبًال نمي گويند 
که چه  کار مي خواهند بکنند و تو هم البته نمي تواني پيش بيني کني. براي 

همين گاهي زياد نمي شود ِبِهشان اطمينان کرد.
ـ نمي خواهي پيراهن کاموا را بدهي به من؟

از رو قاطر پريد پايين و ُپرحرفي اش را از سر گرفت.
يا  مي کردم  صبر  مي زدي  داد  خب  کردي!  هالک  که  را  خودت  ـ 
به زحمت  را  اين همه خودت  تو ده نخريدي که  برمي گشتم. اصًال چرا 

نيندازي؟ تو که پول هم داشتي!
جوابش را ندادم. چشمم به کاموا بود. ايستاده بوديم وسط راه. قاطر 
باد مي انداخت و  با لذت پشگِل خيِس خري را بو مي کرد و لب هاش را 
خره مي کشيد و دندان هاي درشتش را مي ديدم. از طرف رودخانه بوي آب 
مي آمد و بوي چمن رسيده  يا لهيده. و همه جا خلوت بود. حتي يک ِقرقي 
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هم که آن نزديکي ها ديده مي شد رفت نشست رو بلندترين نقطه ي سنگي 
به استراحت.

چرچي با بساطش کشتي مي گرفت انگار. ولي آخرش توانست کامواي 
سه رنگ را پرچمي از البه الي پيراهن هاي ديگر درآورد و بگيرد طرف من. 

بعد هم پشت و روش کرد تا همه جاش را نشانم بدهد.
ـ سالِم سالم! نبري باليي سرش بياوري و بعداً پدر و مادرت مدعي 
بشوند و هفت جّدم را پشِت سرم رديف کنند. من از يه راه دو بار نمي گذرم. 

برگشتي در کار نيست.
مي دانستم. کاموا را گرفتم رو سينه ام. کمي بزرگ بود.

گفت: «بده عوضش کنم.»
گفتم: «نمي خواهم!»

گفت: «ولي برات بزرگ ست.»
گفتم: «عيب ندارد!»

بچه ها  مي خرند چون  بزرگ  را  بچه ها  لباس  که  بودم  ديده  هميشه 
بزرگ مي شوند.

ـ خيلي خب! مبارک ست! مي خواهي بپوشي؟
تندي گفتم: «نه».

و او هنوز هم نگاه مي کرد مرا.
ـ تو پسر کي هستي؟

گفتم: «نمي دانم!»
کلي خنديدـ  و وقتي مي خنديد دود پله پله از دهانش درمي آمد و مي رفت 
باال، عين وقتي که مي خواستند آسيا گازوييلي را روشن کنند و اولش بود 
ـ بعد گفت: «اين را جاي ديگه اي نگو اوغول باال! برات حرف درمي آورند. 

منظورم اسم پدرت ست...»
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ـ گفتم که! نمي دانم!
خنده از رو لب هاش پريد. گمانم حاال او داشت به ديوانه بودن من 

فکر مي کرد.
ـ مگه مي شود آدم اسم پدرش را نداند؟! من تا هفت جّدم را مي شناسم.

سر تکان دادم. نه نمي شناختم. باز خنديد و صداش چنان بلند بود که 
رفت و خورد به دامنه ي تپه ي سنگي رو به رو و برگشت.

ـ اسم... اسم خودت را چه طور؟! اسم خودت را مي داني؟
گفتم: «بولوت ِصدام مي کنند.»

گفت: «بولوت؟!»
و کمي  خيالش راحت شد گويا. انگار ديگر انتظار نداشت که اسم خودم 

را هم بدانم!
ـ پدرت را که نگفتي! مادرت کيه بولوت؟ اقًال اسم او را بگو!

گفتم: «آن را هم نمي دانم!»
«دست  زد:  داد  بعد  و  کرد  نگاهم  کمي  بّروبر  شد.  ساکت  يک دفعه 

انداختي مرا دله؟»
شايد هم «دست انداختي مرا ده لي؟»۱؛ خوب نفهميدم.

ـ نه! راست گفتم.
ـ يعني چه؟ تو اصًال کجا زندگي مي کني؟

ـ پيش ميران!
ـ ميران؟!

ـ ”ميرآلي!“
ـ آها! ولي نشنيده م اسمش را. من با اين که اهل اين ورها نيستم همه ي 
خبر ها را مي شنوم چون مردم راه مي روند و آن را اين ور و آن ور مي کشند با 

۱. ده لی: ديوانه
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خودشان. اين جوري من خيلي ها را مي شناسم. از دور يا نزديک، و بي آن که 
ديده باشم. پس ميرآلي پدرت نيست؟

ـ نه! فقط مرا پيدا کرده.
ـ از کجا؟

ـ از کنار چشمه!  ”آت گولي!“
اين بار سرش را گرفت رو به آسمان و طوالني و تکه تکه خنديد ـ 
ولي ديگر دود نکرد چون هنوز نتوانسته بود سيگار ديگري بپيچد ـ و فقط 
چشم هاش آب افتاد. و دندان هاي يک خط در ميان ـ و البد پوسيده اش ـ 
زد بيرون. و همه زرِد زرد و همه درد درد. سيگارِي حرفه اي بود گويا. من هم 
خنديدم. نمي دانم چرا. همين جوري خوشم آمده بود َاَزش. گفت: «بچه ي 
بامزه اي هستي. اگه خواستم شاگرد بگيرم، حتمًا مي آم دنبالت. پس ميرآلي تو 
را از کنار چشمه پيدا کرده؟! خوبه که تو کوچه و از رو خاک روبه هاي تنور پيدا 
نکرده. مثل عدسک داستان ها! بعضي از بچه ها را هم از آن جا پيدا مي کنند. 
مي داني که! بعضي هاشان را هم مي گويند درنا ها مي آورند. همان درنا هايي 
که گاهي به آشيانه ي قديمي شان هم سر مي زنند، اگه شکار نشده باشند. 
ببينم درنا مي آيد به ده شما؟ نکند درنا تو را آورده و خودت خبر نداري؟... 
تا حاال تو آشيانه ي درنا ها سرک کشيده  ي؟ درناها آشيانه ي دايمي  ندارند. 
مدتي يه جا مي مانند و بعد که مي روند، تو آشيانه شان چيزهاي زيادي جا 
مي گذارند. فکر کنم يکي شان هم تو را جا گذاشته. حتمي  همين طور بوده!»

و باز خنديد و بعد آسمان را نگاه کرد و انگار غصه اش گرفت به  يک باره. 
گفت: «تو آشيانه هاي متروک همه چيز پيدا مي شود جز گرما. دست که 

بزني مي فهمي که ولش کرده ند به امان خدا.»
منظورش را نمي فهميدم. من فقط صداي درنا ها را شنيده بودم بي آن که 
خودشان را ديده باشم ؛ آن هم موقع کوچ. و وقتي که از باالي ده مي گذشتند. 
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ولي ديگر برايم مهم نبود که پيرمرد چه مي گويد. پيراهن کامواي خوشگلم 
حسابي  آن  با  مي توانستم  بود.  کافي  همين  و  بودم  آورده  دست  به  را 
خودم را گرم نگه دارم. ديگر الزم نبود که ُکت هاي بوگندو و پاره پوره ي 
ميران را بپوشم. ُکت هايي که آن قدر وصله داشتندکه معلوم نبود اصلشان

چه رنگي بوده.
ـ خب خداحافظ!

قبل از اين که راه بيفتد چند تا از سکه ها را پرت کرد به طرفم.
ـ اين ها را بردار!

ـ براي چه؟
ـ زياد ست!

ـ چرا؟ مگه نگفتي که پنج ريال مي شود؟
انگار نشنيد حرفم را.

با خودش  و  تکان مي داد  و هنوز هم سر  و دور مي شد  دود مي کرد 
حرف مي زد و مي رفت. و گمانم اين عادت مال آدم هايي است که زياد 
تنها مي مانند. مثًال گله چران اند و همه  اش تو کوه و دشت، يا چرچي اند و 
همه اش اين ور و آن ور. و همين طور مي رفت و کاله لبه دار گنده اش مثل 
يک آفتاب گردان بزرگ و رسيده به چپ و راست خم برمي داشت. بعد صاف 
شد و آن، وقتي بود که صاحبش يک دفعه ايستاده بود رو جاده. و زنگوله ها 

هم از صدا افتاده بودند. چه خبر شده بود؟
کمي بي حرکت ماند و بعد رو برگرداند به سمت من و طوري نگاه کرد 
که دلم ريخت و فکر کردم نکند مي خواهد کاموا را پس بگيرد؟ سرش کمي 
رو به باال بودـ  به خاطر اين که آن کاله گنده و بلکه خيلي گنده جلو ديدش 
را نگيرد ـ و انگار هوا را بو مي کشيد يا دوست داشت يا ناچار بود که از زير 

چشم نگاه کند آدم را يا آدم ها را.
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ـ بيا اين جا ببينم!
چيزي نمانده بود شروع کنم به فرار. اما يادم آمد که هفت هشت سال 
پيش يک بار مي خواستم از دست آقا فرار کنم و بعد پشيمان شدم و بعد به 
نفعم تمام شد. و اين جوري شد که رفتم به طرفش؛ و تازه مي دانستم که هر 
وقت دلم بخواهد مي توانم فلنگ را ببندم و او هم آقا نبود که بتواند گيرم 
بياورد بعداً. ميران هم که به اندازه ي کافي تمرينم داده بود. رفتم و پرسيدم: 

«کاري داشتي؟»
يک چيزي انگار ذهنش را مشغول کرده بود.

ـ ببينم،گفتي تو را از کنار چشمه پيدا کرده ميرآلي؟!
سر تکان دادم. چه چيز عجيبي مي توانست تو اين ماجرا باشد؟

بوده؟ فرقه اي  آن  سر  باال  که  ست  کسي  همان  ميرآلي  نکند  ـ 
قبل از مرگش.

از حرفش سر در نمي آوردم. فرقه اي ديگر چه بود؟ منظورش را نفهميدم، 
اما گويا از مرگي حرف مي زد که مي توانست يادآور مرگ پدرم باشد. پدري 
که حتي اسمش را هم نمي دانستم. فقط يک چشمه  يادم بود و آن علف ها 
و قورباغه هايي که مي پريدند تو آب و بوِي ِپِهن و آن صدايي که هميشه 
صدايم مي کرد و نمي توانستم درباره اش با کسي حرف بزنم جز با آرشام و 

آن هم کمي: «سوختم، سوختم خدايا!... سوختم!»
ـ گفتي چي؟ فرقه؟!

از  مي گذرد  سال  پانزده  ده  نباشد.  هم  بايد  نيست.  يادت  تو  آره!  ـ 
آن وقت ها. از شکست و فرارشان!

ـ فرار؟! فرار به کجا؟
ـ به شوروي!

ـ چرا؟
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ـ معلوم ست! کسي که رو پاي ديگران مي ايستد، زود می خورد زمين. 
افتادن دنبال اين بيج ها مثل چسباندن بيني  ست به دِر فالِن خر. اين را پدرم 
مي گفت. تو دوره ي او هم خيلي سروصدا شد. سميتکو آتشي علم کرده بود 

تو آذرباي جان. سروصدا ها شد. اما او از جاش تکان نخورد.
خيلي ابلهانه پرسيدم: «کي؟ خره؟»

شالقش را بلند کرد رو هوا. انگار مي خواست بکوباند به سرم، اما نمي دانم 
چرا پشيمان شد. اين ديگر که بود؟ نه مهرباني اش معلوم بود نه خشمش. 
مفت مفت حاضر بود از پنج ريالش بگذرد يا يکي را کتک بزند! به نظرم کمي 
 ُخل و ِچل مي زد، اما معلوم بود که  يک وقتي عقل درست و حسابي هم داشته.

از گفته هاش سر در نمي آوردم. با کي داشت حرف مي زد؟
ـ گويا داشته مي رفته که خودش را برساند به  يه روستايي در همين 
حوالي. نتوانسته بوده از مرز بگذرد. خسته و درمانده برگشته بوده و البد 
شب ها مي خوابيده و روزها حرکت مي کرده تا اين که مي رسد به اين جا و 
فکر مي کند ديگه راحت شده و آخر مسير ست و به زودي خالص خواهد 
شد. نمي دانسته که  يه جور ديگه خالص مي شود بي چاره. شايد هم واقعًا 
خالصي همان بود و ديگران نفهميدند. تو آن چند روزي که مرز باز بود، 
هزاران نفر َاَزش گذشتند و رفتند آن ور. اما اين بابا چرا نتوانسته بود و چرا 
بخت َاَزش رو برگردانده بود؟ خدا مي داند... آيا گرفتار قره يقه ها شده بود يا... 
ُهش! ُهش حيوان! آن روزها خيلي ها رفتند. با خانواده  يا بي خانواده. اما اين 
بابا نتوانسته بود يا شايد هم نخواسته بود. درست مثل آن يکي که مي گفتند 
با چه مکافاتي خودش را مي رساند به مرز و کلي معطل مي شود تا آن را باز 
کنند و فقط هم براي او باز کنند، چراکه آدم مشهوري بوده گويا. ولي رد 

نمي شود و برمي گردد. و معلوم نبوده که چرا.
يک دفعه نگاهم کرد و خاموش شد. مثل آدمي بود که انگار داشته با 
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خودش حرف مي زده و يا براي خودش غذا مي خورده و فهميده که غريبه اي 
نگاهش مي کند و غافل گير شده. و طوري زل زده بود به من که انگار نبايد 

آن جا مي بودم و بودم؛ مثل مزاحمي  سمج.
و باز قاطرش را هي کرد و زنگوله ها بيش تر صدا دادند. هين از جان 
و دلي گفت و راه افتادند در حالي که من همين طور سر جا يخ کرده بودم. 
نمي آوردم.  در  سر  َاَزش  حسابي  و  درست  که  ذهنم  تو  مي آمد  چيزي  و 
انگار مهي بود که از کوهي سرازير مي شد در حالي که باد شديدي هم 
مي آمد و آشفته اش مي کرد و باعث مي شد که گوله بشود و بچرخد و تنوره 
بکشد حتي. حرف هاي جديدي شنيده بودم که بعدها فهميدم که چه قدر 

مي توانست به هم بريزدم.
گوله ي رنگي دور مي شد و صداي زنگوله ها را با خود مي برد.

مدتي ايستادم به تماشا و بعد دويدم به طرف چرچي.
ـ صبر کن! صبر کن!

رو قاطر برگشت و طوري داد زد بر شيطان لعنت! که ترسيدم. اما باعث 
نشد که بايستم.

ـ ديگه چي مي خواهي؟
ـ درباره ي آن مرد؟ اسمش چه بود؟ اسمش را مي داني؟

کمي فکر کرد و بعد گفت: «نه، من چه مي دانم!»
ـ ولي گفتي که آدم مشهوري بوده.

ـ از اين آدم هاي مشهور زياد بود که حاال ديگه اسمي هم َاَزشان نمانده. 
من چه مي دانم کي بود! قضيه مال ده پانزده سال پيش ست. گفتم که! تو 

آن سال ها خيلي اتفاق ها افتاد و دودش رفت به چشم همه.
زل زده بودم به چشم هاش. چشم هايي که جاذبه ي پيراهن کاموا باعث 
شده بود که بار اول در آن ها غرق نشوم ـ همان طور که رسمش بود ـ 
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و انگار حاال بايد قضاش را به جا مي آوردم. و چه مرموز بودند و چه قدر 
مي توانستند آشفته ام کنند!

ـ پس اسمش را نمي داني؟
داد زد: «نه بابا، گفتم که! از اين اسم ها زياد بود. صدر، کاتب، فدايي، 
يولداش، باش، باش وزيري. همه شان مثل کف رو آب در عرض يه سال 
از بين رفتند. محو و نابود شدند. باد آورد و سيل برد. از آن هايي هم كه 
رفتند آن ور، نه خبري آمد نه اثري! يه نامه ي خشک و خالي هم ننوشتند يا 
نتوانستند بنويسند. گويا غرق و گرفتار شدند و رفتند پی کارشان. مثل دشت 
و کوهی که مه غرقش می کند...عده ی زيادی هم کشته شدند ازشان. تا 
بيست و پنج هزار نفر را گفته ند... آدم با بعضی چيزها تکليفش روشن از 
هشت نيست. مثًال مردی بود قوام نام که آذربای جان را نجات داد اما دستش 
آلوده شد به خون. رحمت و لعنت دايمی را برای خودش خريد. هر دو را 

باهم و هم زمان!»
راه افتاده بود و من هم، هم پاي او مي رفتم و او گويا احساس مي کرد 
که حرف زدن ديگر براش مايه برنمي دارد و چفت دهانش را شل کرده 

بود دوباره.
ـ با اين دو تا چشم هام چه چيزها که نديده ام! رييس فرقه ي سراب را 
دوشّقه کرده بودند و هر شّقه اش را آويزان کرده بودند به  يکي از دروازه ها؛ 
بود.  باال  آن  جنازه  ساعت  چهار  و  بيست  قصابي!  گوشت  مثل  درست 
. اسمش همين بود. کس و کارش را مي بينم االن.  جنازه ي ”محبوب“ 
حتي نمي توانند به روي خودشان بياورند که چه مصيبتي را تحمل کرده ند! 
نتوانستند جنازه ي کشته شان را دفن کنند حتي. جرأت نکردند. چه روزهايي 
بود! خدا ببرد و نياورد ديگه! افسرها را وقتي تيرباران مي کردند هنوز سرود 

مي خواندند و هنوز ايمانشان را از دست نداده بودند بي چاره ها!
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و من با اين دو تا چشم هام چه چيزها که نديده ام!
اين بار از جمله اش خوشم آمد و نمي دانم چرا. شايد به خاطر آن که 
چيزهاي زيادي نديده بودم، نه با يک چشم نه با دو چشم. و همه ا ش تو 
يک ده نکبتي بودم که هرچند چسبيده بود به کوه  بزرگي به نام ”سولتان 
ساواالن“ ۱، اما هيچ اتفاقي نمي افتاد توش جز اين که سيل بيايد يا مرده ها 
از قبرهاشان بزنند بيرون يا صدايي صدايت کند بي آن که اثري يا خبري 
باشد از صاحبش. و براي همين بود که بزرگ ترين خاطره ات مي شد يک 
بار رفتن به آب گرم در وقتي که مردم گويا وقت نمي کردند يا به عقلشان 
نمي رسيد که ببينند يا بدانند که مي توان از آب هم کره اي گرفت که خيلي 
به تر است يا خيلي بيش تر است از کره اي که از ماست مي گيرند و چرخاندن 
هم ندارد و ِنه ره۲ هم نمي خواهد و خودش از خودش يا خودش از خود کوه 
مي زند بيرون و مي شود پول و مي شود ديدش و مي شود ُبردش و مي شود 
شمردش و خوردش، آن هم در حالي که در همين نزديکي ها هنوز هم رسم 
خوشه چيني ـ براي جمع کردن پول ـ ورنيفتاده و فقط کالغ ها نيستند که 
آن را زنده نگه مي دارند و... فکر کردم اگر يک روز من هم گفته هايي داشته 
باشم براي نقلـ  که گويا فقط از کساني باقي مي ماند که سر جاي خودشان 
نبوده باشندـ  شايد با همين جمله ها شروع کنم و شايد ”امير“ شنونده خوبي 

شده باشد تا آن وقت.
همين طور حرف مي زد و حرف مي زد و من گوش مي دادم و گوش 
مي دادم و چشم دوخته بودم به چشم هاش ـ آن قدر که زير پا را نمي ديدم 
و چند بار نزديک بود زمين بخورم و چرچي البد فکر مي کرد بيش تر غرق 
حرف هاش شده ام و نه چشم ها ـ و مي گفت و مي گفت و نمي دانست که 
، سولتان  آذربايجان“  ”کوههای  نوشته ی  به  اما  می نويسند،  ۱. سولتان ساواالن: سلطان سبالن هم 

ساواالن يا در اصل سولوتان ساواالن ـ به معنی «باج گيرنده ی زيبا» ـ کلماتی است آذری.
۲. نه ره: خمره  يا مشكی که در آن ماست را می زنند تا بشود کره و دوغ.
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منتظر فرصتي  هستم تا سؤالي را بپرسم:
ـ تو گفتي ميرآلي کسي ست که پدرم را کنار چشمه پيدا کرده؟

ـ من؟ من همچين چيزي گفتم؟!
ـ آره!

ـ من کي گفتم؟
ـ همين چند دقيقه پيش!

ـ نه پسر جان! من اين را نگفتم. تو انگار حواست بدتر از مِن پيرمرد 
پرت ست. من کي گفتم؟

ـ نگفتي ميرآلي باال سر يه فرقه اي بوده قبل از مرگش و کنار چشمه؟
سر  اين  از  هست.  چشمه  هزاران  محال  اين  تو  شايد!  گفتم  نه،  ـ 
آن  شده ند.  کشته  نفر  ده ها  کنارشان  و  آن سرش.  تا  گرفته  آذرباي جان 
بابايي هم که گفتم، کنار يکي از اين چشمه ها کشته شده، شايد در حال آب 
خوردن، يعني شايد وقتي که تفنگش را گذاشته بوده رو زمين و خم شده 
بوده که آب بردارد يا بخورد، يعني تو همان حالتي که مي گويند حتي مار 
هم آدم را نيش نمي زند. شنيد ي که؟ مي گويند اگه مار بخواهد يکي را بزند 
و ببيند او در حال آب خوردن است، صبر مي کند تا آب خوردنش تمام بشود. 
اما انسان حتي از مار هم بي رحم تر ست. از همه ي حيوان ها حيوان تر ست 
گاهي... من اصًال اين ورها را نمي شناسم. بار اولي است که مي آيم. حتي 
اسم ميرآلي را نشنيده م. خبر مرگ هم که هميشه راحت پخش مي شود. 

زود همه مي شنوند.
باز هم داشت حاشيه مي رفت. ميرآلي پدرم را کنار چشمه پيدا کرده بود 
همان طور که مرا هم. و اين عين واقعيت بود. و نمي توانست ده ها واقعيت 
بوده باشد. ده ها نفر فرقه اي که کنار ده ها چشمه کشته نمي شوند در حالي 

که بچه اي هم به همراه دارند.
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ـ تو را به خدا! تو از پدرم خبري داري؟
برگشت و نگاهم کرد و لب خند زد.

ـ تو کمي  ديوانه نيستي بچه؟! من چه خبري مي توانم از پدرت داشته 
همه  دوره گردم.  يه  فقط  من  ندارم!  خبر  هم  مادرت  از  حتي  من  باشم؟ 
جا مي روم؛ روستا به روستا و شهر به شهر. و اين باِر سنگين را با خودم 
مي کشم. براي همين هم خبرها را مي شنوم. همين و بس. و مگه نشنيد ه ي 
که «اولوم آتي يوگوره ک اوالر»۱. اين چيزهايي هم که گفتم خبرهاي کهنه 
ست. يه وقت از اردبيل تا سراب که مي خواستي بروي هزار تا از اين خبرها را 
مي شنيدي. مثًال تو همين روستاهاي نزديک شما، بيست و پنج شش نفر از 
يه فاميل را کشتند. همين تازگي ها. البد شنيده ي! ظاهر کار يه انتقام گيري 
ناموسي بود، اما مي گويند ژاندارم ها اين بازي را چيدند تا به دست خود مردم 
روستا، انتقام هم قطارشان را بگيرند. گويا اهالي اين ده تو دوره ي فرقه گري 
دو تا گروه بان را کشته بودند. کينه اش مانده بود رو دل ژاندارم ها تا اين که 
بهانه به دستشان افتاد: تو اين ده  يه دختري بود که مي خواستند او را بدهند 
از اين که اين خاک تو سر به  يکي ديگه دل  اقوامش، غافل  از  به  يکي 
باخته در جاي ديگه اي. طرف هم تا شنيد پرنده دارد مي پرد، قول و قراري 
گذاشت و ماشيني آورد و دختره را دربرد و آن ها با اسب افتادند دنبالش و 
نتوانستند بگيرندش و بعد دعوا شد و شکايت بازي، تا اين که به ژاندارم ها 
رشوه دادند و گفتند همه ي قوم و خويش هاي پسر دررفته را دست گير کنند 
و بريزند تو طويله و بعد هم بروند و شتر ديدي نديدي! و اين جوري شد که 
اول از بام طويله آتش ريختند تو و بعد با قمه هاي تيز و برنده ايستادند دو 
طرف در و گذاشتند آن ها يکي يکي بيايند بيرون. و خب سر بود که به هوا 
پرت مي شد و دست بود که قطع مي شد. و از همان موقع اسمشان شد قان 

۱. اسب مرگ شتابان می رسد.
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اوزلي و شرور. يا نمي دانم چه کسي را سه روز از طناب آويزان کرده بودند 
طوري که قبل از مردن يخ زده بود از سرما و شده بود مثل چوب خشک. 
يا آن سردار شاهسون راـ  که قد رشيد و هيکل سنگيني هم داشتـ  وقتي 
داشتند دار مي زدند داد زد شماها طنابتان پوسيده و از بين مي رويد! اتفاقًا 
دارش زدند و وقتي طناب را باال مي کشيدند، پاره شد و او با دست هاي بسته 
از جاش بلند شد و نگاهي به مأمورها انداخت و داد زد نگفتم مادرفالن ها؟! 
نگفتم طنابتان پوسيده؟ ديديد حاال؟ و دوباره طناب آوردند و دارش زدند 
و اين بار ديگه پاره نشد. تو شهر خود ما هم که از ُکشته ُپشته ساختند. 
از اين چيزها زياد بود. هر روز خبرش مي رسيد و من هم چون اين ور و 
آن ور زياد مي رفتم زياد مي ديدم و مي شنيدم. قتله ليق ۱هم که جاي خود را 
دارد. آن روز همه جا ُپر از جنازه بود. مي کشتند و ول مي کردند و مي رفتند. 
قبر خيلي ها شان حتي معلوم نيست کجاست. قبر ندارند. هيشکي نمي داند 
کجا چالشان کرده ند. مثل همين که کنار چشمه کشته شده و نمي دانم 
هماني ست که تو مي گويي يا نه. گويا او هم قبر نداشته. مأمور هاي دولت 
بعد از چند روز پيداش کرده  ند در حالي که کمي  پوسيده بوده  يا باد کرده 
برده  و  بوده  کنده  را  بدنش  کمي  از  چيزي  حيواني  مي دانم  چه  بوده  يا 
بوده. اما در اين ميان من زني را مي شناختم که بي خود و بي جهت قرباني 
مي آمد. پيش  خيلي  هم  چيزها  اين  از  باشد. خب  کاره اي  بي آن که  شد. 

يک دفعه چشم هاش خيس شد و من نفهميدم که باد چه چيزي آورد 
باز هم بعد  تو. پلک زد و پلک زد و مدتي چيزي نگفت.  انداخت آن  و 

به حرف آمد.
ـ آره! اين جوري بود. خيلي از مردم بي چاره، با جان و دل براي اين 
کنند.  آزاد  را  مملکت  مي خواهند  مي کردند  فکر  گذاشتند.  مايه  نامردها 

۱. قتله  ليق: روز قتل عام. ۲۱ آذر سال ۱۳۲۵.
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نمي دانستند که مي خواهند بفروشند، مفت هم بفروشند. آن هم به کي؟! 
به کافرهاي بي دين کمونيست! کمونيست مي داني يعني چه؟ يعني کسي 
که مي گويد خدا نيست. آره! خدا را منکر هستند اين بالشويک ها! ابله تر از 
اين ها پيدا مي شود به نظرت؟ البته مي گويند حتي بعضي از سرکرده ها هم 
از خدا بي خبر!  ُاروس هاي  اين  براشان  نمي دانستند که چه آشي پخته ند 
فقط وقتي فهميدند که ديگر دير شده بود. افسوس! چه فايده! بعد از آن که 
خانواده ها از هم پاشيد و سرها رفت باالي دار!  اي... اي! من خودم بعضي 
از اين هايي را که براي اعدام مي بردند، با همين دوتا چشم هام ديده م. با 
چه صداقت و سادگي مي رفتند! با چه ايماني! هنوز هم باورشان نمي شد 
که خيانت بوده همه چيز! نوزده افسر را اعدام مي کردند. با چه وضعي! اگه 

بگويم تا چند شب خوابت نمي برد.
چشم  نمي توانستم  من  و  مي زد  حرف  و  مي زد  حرف  همين طور 
مرا  چرا  اما  بودند.  آشنا  بدجوري  چشم ها  اين  بردارم.  چشم هاش  از 

نمي ترساندند؟ چرا برق شرارت نداشتند؟
داد زدم: «ولي تو دروغ مي گويي. تو پدرم را مي شناسي حتي اگه او را 

نکشته باشي.»
يک دفعه از کوره دررفت. شالقش را باال برد. داد زد: «اي بر پدرت..!»

از چيزي که  انگار پشيمان شد  و  پايين  آورد  را  ولي يک هو صداش 
مي خواست بگويد. اضافه کرد: «... رحمت!»

درهم شکسته بود کمي. مثل آدم هاي تسليم شده حرف مي زد يا مثل 
آدم هاي خسته.

ـ من از کجا پدر تو را مي شناسم؟! چرا اين حرف را مي زني باال؟
ـ چشم هات؛ من اين چشم ها را...

قبل از اين که شالق فروبيايد، با خيز بلندی دور شدم و ضربه فقط کمي 
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 به  شانه ام گرفت و ادامه ي آن کشيده شد رو شکم قاطر و وادارش کرد به 
دويدن و صداي زنگوله همه جا را برداشت. از شتري گرفته تا بزغاله اي. و 

از هر کدام چند تا. و بعد چيزي افتاد رو زمين و شکست. کوزه ي آب بود.
ـ اين همه راه را مثل سگ ول گرد دنبال من افتاد ي که چي؟! خريد 

بهانه بود؟ دنبال صاحب مي گشتي بي پدر؟
چشمش به کوزه بود. جواب ندادم. گذاشتم آن قدر داد بزند تا کمي آرام 
بشود. آن وقت بود که گفت: «ديدي چه کار کردي؟ کوزه شکست! حاال چه 
خاکي بريزم تو سرم؟ تا روستاي بعدي کلي راه هست. اين طرف ها چشمه 

سراغ نداري؟»
گفتم: «چرا!»

ـ دور ست؟
ـ تقريبًا! بايد بروي  آت گولي.

ـ ها؟!
يک جور عجيبي نگاهم کرد.

ـ اين همان چشمه اي نيست که گفتي...؟
ـ چرا خودش ست.

نگاهي به تپه هاي دوروبر انداخت.
ـ گمان نکنم بتوانم پيداش کنم. مرا مي بري طرفش؟

يادم رفت که همين حاال مي خواست با شالق بسوزاندم. مثل ابله ها 
قبول کردم و البته پولي که برگردانده بود هيچ نقشي نداشت اين وسط. 
از چند تپه باال و پايين رفتيم تا اين که دره اي که  آت گولي توش بود پيدا 
شد. برکه ي جلو چشمه از همان دور برق مي زد. انگار چيزي توش بال بال 

مي کرد يا مي جنبيد يا مي لرزيد يا مي ترسيد يا مي رقصيد. نشانش دادم.
ـ آن جا  آت گولي ست. ديگه مي تواني خودت بروي.
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نمي دانم چرا پيرمرد از حرف زدن بازمانده بود. آيا چانه اش خسته شده 
بود؟ يک دفعه بد جوري ساکت شده بود. اما بعد شنيدم که چيزي را زير لب 

تکرار مي کرد: «آت گولي!  آت گولي!»
و يک جوري گفت که نفهميدم منظورش کدام  آت گولي۱ است!

البد منظره ي آن جا چشمش را گرفته بود. جاي قشنگي بود. بعد رو 
کرد به من.

ـ و تو را از همان جا پيدا کرده ند؟
ـ آره خب. گفتم که!

يک دفعه چشم هاش ُپر اشک شد و مثل آب برکه برق برق زد و بال بال 
زد و لرزيد و اين بار مطمئن بودم که باد چيزي را نياورده که بيندازد آن تو. 
و فکر کردم واقعًا که مغز درست و حسابي ندارد اين بابا. فقط مهرباني و 

خشمش نبود که معلوم نبود. خنده و گريه اش هم همان وضع را داشت.
ـ چي شده عمو؟!

گفت: «هيچ چي! ياد نوه م افتادم.»
پرسيدم: «مگه نوه ت طوري شده؟»

گفت: «رفته جايي که ديگه هيچ وقت نمي توانم ببينمش.»
همه  اين  صورت  آن  در  چراکه  نبود  قبرستان  منظورش  گمانم 
به زودي  و حتمًا  داشت  از شصت سال  بيش تر  باشد.  نااميد  نمي توانست 

عزراييل مي آمد سراغش.
ـ خيلي دور ست؟

آه کشيد و گفت: «خيلي... خيلي بيش تر از آن که بتواني فکرش را بکني!»
راست مي گفت چون من از دوري و جدايي هيچ چيز نمي فهميدم. پس 
دليلي نداشت که مغزم را با اين فکرها خسته کنم، چون فايده اي هم نداشت. 

۱. آت گولی هم برکه ی اسب معنی می دهد و هم رها کن برکه را.
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برام دورترين جا و آخر دنيا سرعين بود؛ همان جايي که  يک بار گذرم افتاده 
بود و تو چشمه هاي گرمش آب تني کرده بودم قبل از اين كه مردم آن ها را 
بردارند براي خودشان و پولي ش کنند. و چه کارها که بلد نيستند اين مردم!

و من با اين دو تا چشم هام چه چيزها که نديده ام!
ـ تو هميشه سفر مي کني؟!

ـ آره!
ـ يعني همه ش تو راه هستي؟!

ـ آره!
ـ پس زن و بچه ت چي؟! آن ها را ِکي مي بيني؟

زندگي خودشان  و  زنم چند سال پيش مرد. دخترها هم سر خانه  ـ 
هستند. کسي کاري با من ندارد. من هم کاري با کسي ندارم.

فکر کردم چه آدم عجيبي! انگار فکرم را خواند. گفت: «نکند تو هم مثل 
خيلي از مردم فکر مي کني من ديوانه شده م؟ نه، من ديوانه نيستم. نه جدايي 
توانست مرا ديوانه کند نه زندان و نه به باد رفتن زحمت بيست و نه ساله م.»

نمي فهميدم از چه چيزي حرف مي زند. اما به نظر مي آمد که کم کم دارد 
خوش اخالق مي شود و صورتش به مهرباني مي زند يا مي رود و شايد هم 
راست مي گفت و در چشم هاش هيچ چيزي نبود که بايد باشد و من اشتباه 
مي ديدم يا فکر مي کردم يا به خيالم مي آمد بس که خيال مي کردم. شايد 

آشنا نبود واقعًا. شايد هيچ وقت پدرم را نديده بود چه رسد به کشتن او.
دوباره شروع کرد به تعريف کردن چيزهايي از قديم و نديم، اما من تو 
فکر سرنوشت خود بودم. و او هرچه بيش تر مي گفت بيش تر گيج مي شدم. 
من کي بودم؟ کجا زندگي مي کردم؟ چه اتفاقي افتاده بود در آن جا براي 

من و پدر و ديگران؟
کمي ديگر رفتيم و باز هم حرف زديم تا اين که مسير پايين رفتن را 
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نشانش دادم.
ـ از اين جلوتر نمي آم.

ـ چرا؟! مي ترسي؟
نمي توانستم چيز بيش تري به او بگويم. همان جا ايستادم و دور شدنش 
را نگاه کردم و ديدم که نم نمک دارد فرومي رود تو دره و طوري بود که 

انگار بلعيده مي شود.
بعد ـ قبل از اين که کامًال گم بشود ـ براي آخرين بار رو برگرداند و 

گفت: «راستي هيچ مي داني که نوه م تقريبًا هم سن تو بود؟»
از کجا مي توانستم بدانم؟!
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فکر نمي کنم که ديده باشي اما شنيده ا ي حتمًا! شاخ گوزن را مي گويم. همان 
پيچ در پيچ زيبا و خيال انگيز که مثل دو بال، دو طرف سرش باز مي شود و 
چنان قيافه اي به او مي دهد که نمي توان فراموشش کرد به خصوص که اگر 
ديدار اول بوده باشد. از دور که مي آيد فقط اين بال هاي گشوده را مي بيني 
با  پرواز مي کند؛  به زمين  نزديک  دارد  و  پرنده اي است  و خيال مي کني 
شکوه تمام. مثًال عقابي است و افتاده دنبال خرگوشي تا شکارش کند. اما 
جلوتر که مي آيد بدن را هم مي بيني و تازه مي فهمي که گوزن است و آن 
شاخ هاش بوده و عالوه بر شاخ و بدن، پا هم دارد؛ پاهايي که هرچند به 
زيبايي شاخ ها نيستند، اما باعث فرار مي شوند همان طور که آن بال هاي 
گشوده و زيبا باعث دردسر يا گرفتاري. شاخ ها به درخت ها و درخت چه ها 
گير مي کنند و گوزن را در دام مي اندازند و آن وقت از پاها هم کاري ساخته 

نيست ديگر.
صداِي باالش شاخش بود و اين جوري شد که گرفتار شد:

شهرِت دوزگون را شنيده بود و بيش تِر شعرهاي او را خوانده بود. يک 
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روز تو ساختمان روزنامه اي که او توش کار مي کردـ  يا همه کاره اش بود در 
واقعـ  رفت به ديدارش. تو يک بناي کهنه ساز نزديک ”خانه ي مشروطيت“ 
. گفت شاعر است و مي خواهد شعرش را براي دوزگون بخواند و نظر او را 
بشنود. استاد او را پذيرفت. تو دفتري که عکس لنين و پيشه وري و ستارخان 

و باقرخان و شيخ محمد خيابانی را چسبانده بودند به در و ديوارش.
ـ خب بخوان ببينم چي داري تو چنته ت؟

باالش شعر را خواند؛ با صدايي رسا و گيرا. اما از چهره ي دوزگون معلوم بود 
که از کار خوشش نيامده. با اين حال تو ذوقش هم نزد. سري تکان داد و گفت: 
«معلوم ست که زبان مادري را خوب مي داني. ببينم! شعر فارسي هم مي گويي؟»

باالش گفت: «نه، تا حاال امتحان نکرده م.»
ـ امتحان نکرده ي؟ خب چه به تر! چرا ما بايد به زبان آن ها شعر بگوييم؟ 
بايد به زباني بنويسيم که نمي فهميم؟ مگه آذري چه ش ست؟ چرا  چرا 
نبايد به زبان مادري شان درس بخوانند؟ بگذار مدرسه هايي  بچه هاي ما 
که مي سازيم راه بيفتد و کتاب ها از زير چاپ دربيايند. ديگه نمي گذاريم 
اين فارس ها به زبان خودشان و با کتاب هاي خودشان به ما درس بدهند. 
به زبان خودمان و با کتاب خودمان به بچه هامان درس مي دهيم. چي کم 
داريم؟ بگذار بفهمند که فرهنگ ما هم غني ست و هم وجود دارد و هم 
دايره ي واژگانش گسترده تر ست از فارسي. خيلي وقت ها! مثًال همين گاو را 
در نظر بگير! بله گاو! فارس ها يه گاو مي گويند و تمام مي شود مي رود پي 
کارش. اما ما در ترکي ”اوکوز“ داريم، ”اينک“ داريم، ”جونگه“ داريم، ”دانا“ 

داريم، ”پوتا“ داريم، و همه ي اين ها به معني گاو است. مي فهمي؟ گاو!
باالش که سرش را با خجالت پايين انداخته بود انگار يک هو به خودش 
آمد. کمي  جا خورده بود. اول با تعجب و بعد تأييد بله اي گفت و باز سرش 
بود و سه سالي مي شد که  پنج شش سالش  و  بيست  پايين.  انداخت  را 
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ازدواج کرده بود؛ بعد از بازگشت از سربازي در هنگ ژاندارمري اردبيل که 
 يک دوست خوب براش به ارث گذاشته بود به نام ”مقصود“ . تو محله ي 
”چرنداب“ تبريز مي نشستند. در خانه ي سه اتاقه اي که  يکيش دست او بود و 
دو تاش دست بابا. باباش نظامي  بود. زيردست تيمسار درخشاني، فرمانده ي 
لشکر تبريز، که بعدها محاکمه شد به خاطر تسليم کردن ارتش. بابا هم 
قرار بود ستواني اش را بگيرد، اما هيچ وقت نتوانست و او هم فدا شد؛ مثل 
مردم عادي ديگر. تا همه بفهمند که ”فدايي“ يعني چه، او فدا شد در حالي 
که خودش تقصيري نداشت. فداي باالش شد و باالش يعني بچه اش و 
بچه اش يعني پسرش و پسرش يعني مخالف سرسختش. ولي چه کسي 

اهميت مي داد؟ همان شد که مي گويند. سوزاندن تر و خشک با هم.
آن روز، دوزگون گفت و گفت و شعر ترکي خواند و خواند اما نظري 
درباره ي شعر باالش نداد. فقط آخرشـ  وقتي مي خواستند خداحافظي کنند 
ـ انگار که  يک هو چيزي يادش آمده باشد، گفت: «راستي چه صداي خوبي 

داري! چرا َاَزش استفاده نمي کني؟»
باالش غافل گير شده بود. آمده بود که درباره ي شعرش نظر بگيرد، اما 

درباره ي صداش نظر مي دادند!
ـ صدا؟! ِصدام؟! صدا به چه دردي مي خورد؟

دوزگون از پشت ميزش بلند شد. هنوز هم پر شور و حال بود. گفت: 
را  از صداي ما ما  امروز ما همه صداييم و مردم  اما  «واقعًا نمي فهمي؟! 
شناختند و سرازير شدند به سويمان. مگه آن اطالعيه ي اعالم موجوديت 
ـ که فرداِي تسليم شدن ژاپن و پايان جنگ جهاني چاپ شد ـ چه داشت 
که اين همه مردم را به دنبال ما کشيد؟ همه جا تظاهرات شد. همه از ما 
پشتيباني کردند. در اردبيل، خوي، سراب، مرند، تکاب، زنجان... حتي در 
گيالن! براي چه؟ براي آن چند جمله اي که رو کاغذ بود؟  اي مردم ما از 
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ظلم خسته شده يم. ما عدالت مي خواهيم. ما مي خواهيم که ثروت کشور 
عادالنه تقسيم بشود و فرصت هاي شغلي به  يکسان در اختيار همه قرار 
بيمارستان مي خواهيم. ما مي خواهيم که ما را  بگيرد. ما مدرسه و راه و 
هم ببينند و حقمان را بدهند. بگذارند به زبان خودمان بخوانيم. بگذارند به 
زبان  خودمان بنويسيم... حتي آن مردمي  که بعدها داد مي زدند پيشه وري 
هورا  پيشه وري  يولداش  براي خود  َشَهري۱،  هر  آليب  پيشه وري/ شوقي 
نمي کشيدند که! نه براي اين ها نبود. براي اين بود که صداي آزادي خواهي 
و حق طلبي ما را از پشت آن خطوط شنيدند و به طرف ما آمدند. آن وقت تو 
مي گويي صدا چه اهميتي دارد؟! آن هم در حالي که ما امروز بايد صدامان 
را نه تنها به کل ايران، که به کل دنيا برسانيم تا نه فقط حکومت قوام و 
پهلوی، که همه ي حکومت هاي جهان آن را بشنوند حتي اگه کر و الل 
باشند! و آن وقت هم شهري خوب من که ترکي هم شعر مي سرايد آمده و 

به من مي گويد صدا چه اهميتي دارد؟!»
دست هاش را به هم کوفت. ادامه داد: «ببين ما چه هم شهريان شريفي 
داريم! تو نمي داني که فقط صداست که مي ماند؟! حتي بعد از اين که ما از 

بين برويم؟»
اين حرف آخر باالش را به فکر فروبرد هرچند که بايد زمان مي گذشت 
تا بفهمد که چه قدر راست است. آره صدا مي ماند، حتي اگر سرگردان باشد. 
ولي حتمًا به گوش اهلش مي رسد. اين را شک نکن! صدا مي ماند همان طور 

که خدا مي ماند.
آن روز دوزگون ـ بي آن که بداند ـ به از بين رفتن هم اشاره کرده بود. 
ولي چه کسي فکر مي کرد که اين از بين رفتن با چنان سرعتي پيش بيايد؟! 
در عرض يک سال و چند ماه همه چيز از هم پاشيد! همه چيز! همه ي 

۱. شوق پيشه وری همه ی شهرها را گرفته است.
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آن دولت و نظم و نظام و برو و بيا! در آذر متولد شده بود ـ به طور رسمي  
و در سال بيست و چهار ـ در آذر هم از بين رفت ـ به طور رسمي  و در 
سال بيست و پنج ـ و درست وقتي که بايد جشِن سال گرد گرفته مي شد ـ 
و چشم آذر که نه فقط رييس راديو که چشم فرقه هم بود و همه  را بسيج 
کرده بود براي اين کار ـ عزاي مرِگ دوستان و آشنايان گرفته شد. بيست 
و يک آذر روز بزرگ کشتار بود! چه سرها بر دار رفت و چه بدن ها تکه تکه 
شد و چه گلوله ها که بر جان هاي پاک و ناپاک نشست! آدم هايي که گاهي 
با چنان ايماني رفتند جلو جوخه ها که در طول تاريخ سابقه ندارد. و چه قدر 
جاي خوش حالي است که اين طوري رفتند، يعني پيش از آن که زيادتر عمر 
کنند آن قدر که بفهمند که همه چيز فقط يک بازي بوده. و چه ساده آن ها را 
گول زدند و چه ساده چه به سادگي، ايشان را ُكشتند. مرگي ارزان و بي اجر! 
يک بازي کثيف که در آن مثل هميشه، آدم هاي عادي قرباني مي شوند 
و البته گاهي سران پشيمان هم. مثًال وقتي که جلِو ”باقراف“ بايستند و 
اسلحه هاشان را بخواهند براي بازگشت به وطن و ادامه ي جنگ، آن هم در 
حالي که آن مردک ـ رييس جمهور ـ براي چندمين جلسه است که تکرار 
مي کند: شما براي آن شکست خورديد که از دولت مرکزي کامًال نبريده 
بوديد. و نمي گويد براي اين شکست خورديد که ما پشتتان را خالي کرديم 
چراکه ارابه ي به گل نشسته را گاو پير مي تواند بيرون بياورد۱. و قوام ـ اين 
سياست مدار پير ـ آمده بود اين جا و تو ”ماسکوا“ قولي را داده بود؛ قولي که 
البته هيچ وقت عملي نشد ـ با استعفاي او و در آستانه ي تشکيل مجلس ـ 
تا شايد باز هم آن قانون طبيعتـ  برای شورویـ  درست دربيايد که خيانت 

پاداشي ندارد...
پس  پسر.  باشد  داشته  اهميتي  برايت  نمي کنم  فکر  حرف ها  اين 

۱. پالچيقا باتان آرابانی قوجا اوکوز چيخاردار.
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برگرديم به باالش.
دوزگون پرسيد: «کارت چيه؟»

باالش گفت: «تو بازار تبريز دوره گردم.»
ـ دوره گرد تو بازار؟! يعني چه دقيقًا؟

ـ يه چرخ دارم و يه پريموس. سيب زميني کباب مي کنم و با نان و 
سبزي مي فروشم به مردمي  که مي خواهند شام و ناهار ارزان بخورند.

ـ و با اين حال شعر هم مي گويي؟!
ـ اگه حالي دست بدهد.

دوزگون راه مي رفت و دست هاش را پشت سرش به هم حلقه کرده 
بود. باالش نمي فهميد که او به چه فکر مي کند تا اين که باز شاعر را مقابل 

خود ديد. چشم در چشم.
بيا  از فردا  بازار تبريز را فراموش کن! به کلي!  ـ چرخ و پريموس و 
راديو! با اين صدا مي تواني گوينده بشوي. ذوق شعر هم که داري. شايد تو 
آذرباي جان هم دستت را بند کردم. به عنوان گزارش گر يا همچين چيزي. 

حتمًا مي تواني بنويسي.
باالش بهتش زده بود. گفت: «نمي دانم!»

دوزگون بازوي او را فشرد تا دل گرمي ا ش بدهد.
با  هم  بزرگ  نويسندگان  از  خيلي  مي تواني.  که  هستم  مطمئن  ـ 
نويسنده شدي و حکايت  تو هم روزي  گزارش گري شروع کردند. شايد 
خلق بزرگ ما را نوشتي و رنجي را که براي آزادي انسان و ايران مي کشيم 
ـ  که مثل هميشه بارش افتاده رو دوش آذرباي جان  ـ و حتمًا ”شولوخوف“ را 
مي شناسي؟ ميخاييل الکساندرويچ شولوخوف! نويسنده ي ”دن آرام“ و خيلي 
از کتاب هاي ديگه که بعضی از کارهاش اين جا ترجمه شده، اما شاه کارش 
هنوز نه. تو کشور شوراها، امروز همه از ”ماکسيم گورکی“ و او حرف مي زنند. 
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مي داني اين بابا کارش را از کجا شروع کرد؟ از گزارش نويسي! رفته بود 
بين کارگرهاي چوب ُبر و گزارش الوارکشي آن ها را براي روزنامه ي ”پراودا“ 
يا همان حقيقت مي نوشت. اين که چه گونه چوب ها را به آب مي اندازند و 
رودخانه مي آوردشان شهر و به کارخانه ي کشتي سازي و نجاري و غيره. 
خب اين اول کارش بود و بعد هم رفت جبهه و گزارش جنگي نوشت و شد 

نويسنده ي بزرگ خلق، و رنج هاي زحمت کشان را تصوير کرد.
و باالش از دانسته هاي زياد استاد شگفت زده شد. او ـ با اين که شاعر 
بود ـ نه فقط داستان نويس هاي بزرگ شوروي را مي شناخت،که چيزهاي 
اين را که حقيقت يعني پراودا، در حالي که  ريز را هم مي دانست. حتي 
باالش بعدها مي فهميد ـ يعني خيلي دير يا خيلي بي فايده ـ که حقيقت 
بعد  و  ناکرده  گناهي  به  دار شود  بر  است  قرار  ميانه که  در  يعني مردي 
از تحمل شکنجه هاي فراوان و همچون مسگري در شوشتري به جاي 
براي  ندارد مگر تالش  ارزش  و فکر مي کرد ديگر هيچ چيز   ... آهنگري 
نجاِت همان يا همو که به نظر مي آمد تنها چيزي است که باقي مانده؛ اگر 
که بشود. اگر که بتوان! و اگر بناست روزي فدايي بشوي، همان ِبه که فداي 
همين بشوي و اين کاري است که هرچند سخت به نظر مي رسد، اما حتمًا 
مي شود از عهده اش برآمد که گفته اند بار را باربر مي برد و درد را دردمند.

اما آن روز، روز ديگري بود و قصه ي ديگري.
گفت: «اسم شولوخوف را شنيده م. ولي من فقط يه عالقه مند ساده ي 

شعر هستم. حتي به ندرت داستان مي خوانم...»
دوزگون دو نسخه ي آخر روزنامه ي آذرباي جان را چپاند زير بغِل باالش 
و در حالي که او را از در بيرون مي کرد، گفت: «حرف نزن! حتي يه کلمه! 
من خودم به تر مي دانم که تو چي هستي. فردا دم دفتر مير قاسم باش!»

باالش جرأت کرد که بپرسد: «ميرقاسم؟!»
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دوزگون گفت: «ميرقاسم چشم آذر! رييس راديو!»
و در را به روي او بست در حالي که او همچنان مات و حيران مانده 
بود. تا آن روز اسم چشم آذر را هم نشنيده بود. اصًال خيلي اهل راديو گوش 
دادن نبود مگر اين که برنامه ي ادبي داشته باشد. مثًال خود دوزگون بيايد و 
شعر بخواند. آن هم شعرهاي با احساس که باالش بعدها از آن ميان، ”يادا 
سال مني“ ۱ را خيلي دوست داشت. شايد به خاطر آن که او را به ياد ”صور 
اسرافيل“ می انداخت و آن شعِر زيباِی پردرِد ”ياد آر ِز شمع مرده ياد آر“ ِ 
”دهخدا“ . حتي روزنامه ي آذرباي جان هم که مي گرفت براي اين نبود که 
ببيند دموکرات ها چه کار جديدي کرده اند يا سخن راني تازه ي پيشه وري چه 
بوده يا ژنرال غالم يحيی به کجا رفته و براي چه رفته. براي اين مي گرفت 
که ببيند مطلب ادبي چه دارد. اما خب سرنوشت چيز ديگري بود و آن را 

شاخي رقم زد که...
يادش رفته بود که چه ساعتي بايد جلو راديو باشد؛ براي همينـ  روز بعد 
ـ از هفت صبح آن جا بود. در آن  سوز و سرمايي که از طرف کوه ها مي آمد 
و گوش و بيني را مي سوزاند. زمستان بود و برف همه ي کوه ها را پوشانده 
بود. از ”عينالی“ ۲گرفته تا ”مورد“ و ”پکه چين“ . از آن وقت هايي بود که 
بازار قديم که سرپوشيده بود، همه جمع  کار باالش خوب مي گرفت. تو 
مي شدند دور پريموس و انگار خوششان مي آمد که دست هاي سرمازده ي 
خود را با بخار ديگ چه ي چدني گرم کنند يا بيني شان را ببرند جلو و بوي 
از  در همان حال،  و  کنند  را حس  کباب شدن  در حال  سيب زميني هاي 
باالش بخواهند که براشان ”باياتي“ بخواند بي آن که بدانند او فقط وقتي 
مي خواند که دلش گرفته باشد يا خودش بخواهد يا يکي که  يادش يا در 

۱. مرا به  ياد آر: باری يادا سال منی، يادا سال منی/ شيرين خاطيرلرله، خاطيرال منی...
۲. عينالی: مخخف عون بن علی
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واقع ياد قديمش چنان عزيز است و يا درست تر اين که چنان لطيف است 
مي توان  ديگري  چيز  چه  و  بود  شيرين  و  بود  دوساله  و  بود  بچه  آخر  ـ 
گفت درباره اش تا بتوان گفت چيزي گفته اي ـ که نمي توان به او گفت 
نه و بايد براش خواند و غمگين هم نخواند و گشت و گشت و پيدا کرد 
چيزي را که غمگين نيست و حتمًا هست، يعني وجود دارد، طوري که 
بغِل پل  يا  را لب مرز و در نقطه ي صفر و کنار  حتي يکي مي تواند آن 
چوبي بخواند، و فقط بايد کمي به  يادش آورد و کمي لحنش را پيدا کرد 
سعي  هم  آوازخوان  تراکتورراِن  فدايِي  آن  شايد  که  همان طور  کمي...  و 
داشت انجامش بدهد با همان تک بيت ديوانه کننده اش که با «عم اوغلي 
گلدي خويا» شروع مي شد ولي حاال باالش كنار راديو بود و نمي دانست 
که  مردهايي  و  در  جلِو  نگه بان  به  مي کرد  نگاه  و هي  بکند  بايد  چه کار 
پيچيده در شال و کاله،  يکي يکي پيداشان مي شد و براي نگه بان سري 
نبود. دوزگون  کدامشان  هيچ  و  تو،  مي رفتند  و  دستي  يا  مي دادند  تکان 

باالش  و  نداشت  فايده اي  و  مي َکند  جان  اما  آمد،  باال  آفتاب  بعد  و 
نمي دانست چه قدر آن جا ايستاده و با خود مي گفت: «نکند اصًال خبري از او 

نشود...» که يک دفعه صدايي شنيد.
ـ تو چرا اين جا پابه پا مي شوي؟!

برگشت و ديد كه دوزگون است. پالتو پوشيده بود و کاله روسي گنده اي 
گذاشته بود رو سرش. همان کالهي که بعد ها ـ يک بار ـ وقتي تو دفتِر 
آذرباي جان، باالش زل زده بود به ديوار و چوب رختي، دوزگون از اتاقش 

بيرون آمده و غافل گيرش کرده بود با آن و به تصوِر خود.
ـ چي شده؟ اگه خيلي چشمت را گرفته مال تو!

بله؟! و  بود  و باالش رو برگردانده بود و مثل همان ديدار اول گفته 
شرمنده و گناه کار به خود آمده بود، هرچند که نمي توانست بگويد که در 
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حال فکر کردن به گزارشش بوده  يا سعي مي کرده جمله ي مناسبي پيدا 
کند براي تکميل آن يا داشته فکر مي کرده که هفته ي آينده کجا برود به تر 
است و اصًال کالِه رو چوب رختي را نگاه نمي کرده و... اما به جاي اين ها، 

لب خندي زده بود و گفته بود: «ممنون استاد! براي سر من گشاد ست.»
و اين بار دوزگون بود که با تعجب نگاهش کرده و کمي به فکر فرورفته 
بود. و او ـ در آن لحظه و شايد به خاطر هول شدن يا غافل گير شدن يا 
خجالت کشيدن از او که خيلي احترام مي گذاشت ِبِهشـ  نفهميده بود که چرا، 
و فقط حس کرده بود که از حرف او خوشش نيامد يا آن را طعنه اي گرفت  يا 
در واقع در آن طعنه اي يافت، در حالي که باالش بي آن که بداند چراـ  يعني 
در حالي که نه فقط برای شعرش که گويا بيش تر براي شخصيتش ـ براي 
دوزگون چنان عزت و مقامی  قايل بود که حتي به فکرش نمي رسيد که...

ـ مگه نگفته بودم جلو دفتر ميرقاسم باشي؟!
چيزي نگفت. فقط به نگه بان نگاه کرد.

دوزگون پرسيد: «راهت ندادند؟»
باالش به عالمت نه سر تکان داد. با اين حال، موقع گذشتن از کنار 
نگه بان، دوزگون براي او خط و نشان کشيد و خنديد: «واي به حالت! حاال 

ديگه مهماِن من را راه نمي دهي تو؟! نمي گويي از سرما تلف مي شود؟!»
و از حياط گذشتند و از پله هايي باال رفتند و پشت در اتاقي، دوزگون به 
او گفت همين جا باش و خودش رفت تو و او باز به انتظار ماند، آن قدر که 

جوانکي آمد بيرون و گفت: «دنبال من بيا!»
و او حتي نپرسيد که تو کي هستي و من کجا بايد بيايم با تو؟ دنبالش 
راه افتاد و رفتند به اتاقي در زيرزمين و دِر چرم پوشي را باز کردند و داخل 
شدند و پيرمرد سفيدمويي آمد به طرفشان و جوانک گفت: «آقاي چشم آذر 

گفتند همين االن يه ِتست صدا از ايشان بگيري.»
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و پيرمرد انگار کارش همين بود. صندلي  را نشان داد و گفت: «بنشين 
تا خبرت کنم!»

بعدهًا خيلي  ميکروفن سياهي که  رو صندلي. جلِو  باالش نشست  و 
کارش مي افتاد به آن. پيرمرد به اتاق ديگر رفته بود. کمي  بعد برگشت. 

گفت: «ضبط آماده ست. چيزي داري بخواني يا من بدهم؟»
که  طوري  بود،  کمي  گيج  هنوز  و  نمي کند.»  «فرقي  گفت:  او  و 
انگار پا گذاشته بود به دنياي عجايب. پيرمرد نسخه اي از آذربای جان را 

گذاشت جلوش.
و  آرام  فقط  از هر کجاش که مي خواهي.  بخوان!  رو همين  از  بيا  ـ 
شمرده! با حرکت دست من شروع مي کني و با حرکت دست من هم قطع 

مي کني. فهميدي؟
راه هاي  از  که  خبري  خواندِن  به  کرد  و شروع  داد  تکان  سر  باالش 
ساخته شده مي گفت و از بيمارستان بزرگي که در يک جايي درست مي کردند 
و از زمين هايی که بين دهقان ها تقسيم شده بود. در همان حال، چشمش 
به پيرمرد بود و اشاره ي دست او و پايان کار و کاغذي که بيرون آورده بود 
و همان جا چيزي مي نوشت روش تا بدهد به دست او که نمي دانست قبول 

شده يا نه. اما پيرمرد راضي به نظر مي رسيد.
ـ اين را ببر دفتر آقاي چشم آذر! کاِرت تمام ست.

«کاِرت تمام ست.» راست مي گفت. کامًال!
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صداي شرشر آب به گوش مي رسيد. صدايي که انگار فقط مال آن وقت ها 
نبود و از گذشته هاي دور و دراز مي آمد. از کنار چشمه اي گم شده در البه الي 
چمن زاري درونشده، که جا به جا علف هاي ُدم اسبي در آن و بر آن روييده بود 
و گاهي به سر و صورت کشيده  يا ساييده مي شد و مي شد گفت نوازش گر 
است تا اذيت کننده، به خصوص در آن هواي کمي مرطوب و بر آن زمين 
کمي خيِس کنار جو و با آن قورباغه هايي که هي از جلِو چشم باال و پايين 
مي پريدند و هم شيرجه زدنشان را مي شد حس کرد و هم پاشيده شدن 
آب را به صورت، که خنک بود و خوب بود و مي چسبيد. پروانه هاي آبي 
هم بودند و هي پرسه مي زدند و گاهي مي نشستند رو ُدم اسبي هايي که 
در رقِص آرامشان جلِو نور آفتاب را مي گرفتند تا چشم را نزند. ديگر بوي 
باروت نمي آمد و آن دود آبي کم رنگ هم راهش را کشيده بود و رفته بود 
به آسمان. همان طور که صداي ترکيدن تير هم؛ چيزي که انگار در هواي 
آفتابي و بي ابر آن روز، تنها لکه اي بود که مي توانست تو هوا معلق بشود و 
آرام آرام شکل عوض بکند و يواش يواش از هم باز بشود و وا برود و برود. 
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پدر هم بود. گمانم درست افتاده بود رو همان جايي که آب ازش مي جوشيد 
و باال مي آمد تا بعد راهش را بکشد به سوي برکه و البه الي ني ها. ديگر 
آب چشمه را هورت نمي کشيد و ديگر جويي که به سمت برکه مي رفت 
سرخ نبود، يا بود و من چرخيده بودم رو به آسمان ـ مثل الک پشتي که 
برگردد سر جاش ـ  اين راحتي ها  به  نتواند  باشند و  پشت و روش کرده 
ناله اش را بشنوم؛ هرچند به سختي،  اما هنوز مي توانستم  و نمي ديدمش. 

هرچند بريده بريده.
«سوختم... خدايا سوختم!»

اين ها  همه ي  بميرد.  مي خواست  خودش  از  پيش  انگار  که  صدايي 
را خوب يادم هست، حتي بوي نم ناک چمن ها را و تپاله ي گاوي را که 
آن نزديکي ها بود و خشک نشده بود و مگس ها مي نشستند روش و بلند 
بال هايي داشتند که  مي شدند و صداي وزوز شان مي آمد و بعضي هاشان 

نمي شد گفت آبي است يا سبز.
«بولوت!... بولوت! کجايي؟»

صدا واضح بود و چيز جديدي مي گفت! چيزي جز «سوختم... خدايا 
سوختم!» انگار از همين تپه  يا دره ي نزديک مي آمد. آيا ديگران نمي شنيدند 

آن را؟ يا حواسشان نبود؟ پس چرا به روي خود نمي آوردند؟
«بولوت! هي! کجايي تو؟»

صدا باز مي آمد و نزديک شده بود و از کنار چشمه بلند نمي شد و صداي 
پدر نبود. و نبود.

يک دفعه  يخ کردم. يعني به خود آمدم و ديدم که  يخ کرده ام، طوري که 
نمي توانم از جايم بلند شوم. آيا دفعه هاي قبل هم صدايي را به جاي صداي 

ديگر گرفته بودم؟
به سختي از تو گودي آب َکند برخاستم. انگار چسبيده بودم آن جا و کنده 
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نمي شدم. نگاه کردم به رو به رو. ديدم آرشام مي آيد به سويم. از بيراهه.
انتظارش را نداشتم. و البد فقط براي اين که چيزي گفته باشم بود که 

گفتم: «اهه! تو اين جا چه کار مي کني پسر؟»
هرچند که راست راستي هم تعجب کرده بودم.

گفت: «آمدم ديدن تو!»
از حال و هواي کنار چشمه کنده شده بودم. گفتم: «بِهت نمي آيد اين 

همه معرفت داشته باشي.»
گفت: «وقت داشتم آخه! وقتي وقت داري معرفت هم داري.»

برنامه ي سفرش به هم  آيا  کمي گرفته بود. چي شده بود نمي دانم. 
خورده بود؟

ـ نه جداً! چه طور شد که ده را ول کردي و آمدي اين جا؟
ـ ديگه نمي توانستم نگاه کنم!

ـ چي را؟
ـ مگه خبر نداري؟

ـ نه. من از صبح تو صحرا هستم. طوري شده؟!
ـ گاِو ”مش عنايت“ ... ديديش که!... همان پيشاني سفيده.

ـ خب! مرد؟!
ـ نه بابا! هرچند که فکر مي کنم خودش دوست داشت بميرد و اين 

روزها را نبيند.
گفتم: «دور از جان تو!»

جواب نداد. فهميده بود که از چيزي خبر ندارم و آدم را جان به لب 
مي کرد تا بگويد. عادت هميشگي اش بود. اگر مي گفتي درخت، تا همه ي 
از خود درخت نمي گفت. گفتم:  شاخ و برگ ها را توضيح نمي داد چيزي 

«هرچه بگويي گوش مي کنم به شرطي که اول آخرش را بگويي.»
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گفت: «دارند گاو عنايت را از گاوي مي اندازند!»
بي اختيار داد زدم: «نه بابا!» و يادم افتاد که حيوان چه آتشي راه انداخته 
بود اين چند وقت. فقط خودم چهار پنج شلوار و آن چيزي را که پوشاندنش 
به عهده ي شلوار است ديده بودم که جر مي خورد يا خوني مي شد. شاخش 
وقتي  و  نبايد! کرباليي هنوز هم مي لنگيد  بود که  آشنا شده  با جاهايي 
مي پرسيدند کجايت درد مي کند، فحش خواهر مادر مي کشيد به همه و 

عصاش را تو هوا تکان مي داد.
ـ پس اين طور!

ـ آره! همين طور!
خودش را گرفته بود و مثًال نمي خواست حرف بزند، اما طولي نکشيد که 
همه چيز را گفت: از صداِي نعره اي که شنيده بودند تا جمع شدن رو بام ها. 
و از سر کنج کاوي. گاوه اين بار به کسي حمله نکرده بود. شکارچي شکار 
شده بود و چند مرد او را خوابانده بودند رو ِپِهن ها و سعي مي کردند دست 
و پاش را مهار کنند و نمي توانستند؛ بس که قوي بود و بس که مي ترساند 
هنوز هم! دهانش کف کرده بود و چشم ها يا در واقع آن چشمي که رو 
به باال بود و ديده مي شد، شده بود قد يک پياله. چشم ديگر را به همراه 
قسمتي از پوزه فرو کرده بودند تو ِپِهن ها، همان مرداني که سرش را نگه 
داشته بودند و سعي مي کردند نگذارند بچرخد و آن ها را هم بچرخاند. اما 
حيوان مي چرخيد و نفسش را که مي داد بيرون، همه در گرد و غبار ِپِهن گم 
مي شدند و نعره که مي زد، کف دهانش مي پاشيد به هوا و اوضاعي مي شد 
که بيا و ببين! و عنايت داد مي زد ماشاء اهللا! مگه نان نخورده  ايد شما مردان 
بزرگ؟! از عهده ي يک گاو هم برنمي آييد؟! و خودش چوب بوته کنی به 
بار ديگر بپيچاند آن چيزي را که  دست مي چرخيد و سعي مي کرد يک 
به نظر مي آمد باعث همه ي اين مشکالت بوده و گاوي را بازمي داشته از 



٨٦    مردگان باغ سبز

اين که خر بشود و سرش را بيندازد زمين و حرف گوش کند و بار ببرد و 
شخم بزند به جاي اين که با نه بدتر مردم دربيندازد شاخش را.

و امير هيچ فکر نمي کرده که خر کردن يک گاو اين همه ناجور باشد، 
طوري که آدم سنگ دلي مثل او هم نتواند ببيند و بايستد به تماشاش!

ـ نعره هاش را اگه مي شنيدي! در و ديوار را مي لرزاند! گمانم وقتي يه 
گاوي را سر مي برند، اين همه درد نمي کشد.

لنگر  و  مي زد  قدم  باز  نيش  با  و  بود  گذشته  گوسفندها  البه الي  از 
را  پاهاش  که  همان طور  يعني  بود،  عادتش  که  همان طور  برمي داشت 
مي کشيد رو زمين و شانه ي راستش را برده بود باال. يک کتي بود هميشه. 
و باز هم وسط نقل، يک دفعه حرف را عوض کرد. اين هم از آن کارهايي 

بود که فقط از او برمي آمد.
ـ چشم ميرآلي دور! گرفتي خوابيدي؟!

گفتم: «نه بابا. مگه مي شه اين جا خوابيد؟ يه ذره غفلت کني همه شان 
مي روند تو يونجه زار و مي ترکند.»

ـ پس خواب نبودي؟
گفتم نه، فقط دراز کشيده بودم.

يک کتي آمد تو صورتم:
«ولي صدا را نشنيدي ناکس!» 

خنديدم.
ـ من فکر مي کردم که فقط ميران ست که گير مي دهد. تو که بدتري!

او هم خنديد.
ـ معلومه که خيلي از دستش دل خوري.

چوب دستي ام را از رو زمين برداشتم. با هم رفتيم به طرف گوسفند ها و 
آن هايي را که پراکنده شده بودند جمع کرديم و آورديم وسط.
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ـ دل خور؟! دارم ديوانه مي شوم. از دور که مي بينمش، طوري مغزم به 
هم مي ريزد که انگار قاتل بابام را ديده م. مي دانم که تا بيايد بهانه گيري 
را شروع مي کند. خدا هم اگه اين همه مي خواست به سر بندگانش مّنت 

بگذارد، همه مي گفتند برو پي کارت! نخواستيم!
ـ يه ذره هم ذاتًا بداخالق ست. مگه نه؟! گاهي هديش را هم مي زند.

ـ آره! ولي مرا که مي بيند گندش به کلي باال مي آيد.
کوه  طرف  نرمي  از  باد  آسمان.  وسط  به  بود  نرسيده  آفتاب  هنوز 
مي آمد و بوي کلِش گندم زارهاي دروشده را با خود مي آورد. بوي خاک 
و  بود  تابستان  آخرهاي  مي آمد.  هم  سيب زميني  بوي  گرم.  و  دم کرده 

فصل درآوردن آن ها.
ـ تو هم که هيچ بهانه اي نمي دهي دستش؟!

براي خواب.  بود که جان مي داد  از آن روزهايي  را گرفتم.  طعنه اش 
نسيم خنکي هم مي وزيد و تکه ابرها هي مي آمدند جلِو خورشيد و سايه 

مي انداختند دل چسب.
ـ من فقط دراز کشيده بودم. کمي  هم رفته بودم تو فکر.

زل زد به صورت خواب آلو و چشم هاي ـ البد ـ پف کرده ام.
ـ ولي معلومه که حسابي خسته ي.

گفتم: «تا نيمه شب سيب زميني مي برديم. ديدي که! وقتي به خانه 
رسيديم، مرده مان افتاد.»

ـ چرا نگذاشتيد براي امروز؟
ـ مگه مي شود سيب زميني را از زمين درآورد و نبردش ده؟ براي دزدها 

که درنمي آوريم.
ـ خب چرا همه ش را درآورديد؟
ـ نمي دانم! دست من که نبود.
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نشستيم رو تلي از سنگ هايي که از سِر زمين و در طول ساليان جمع 
کرده بوديم. پاي تل پر بود از سوراخ هايي که موش ها کنده بودند. بعد به 
نظرم آمد که گاوميش مش عنايت را می بينم با آن چشم يا چشم های 
که  بوته کنی  چوب  آن  زير  و  رميده،  هراسيده ِی  ترسيده ِی  ورقلمبيده ِی 
وسطش زنجير بود يا طناب نازک اما محکم، يعنی با زنجير يا طناِب محکم، 
به هم ديگر وصل می شدند و دوِر هر َگَون سخت جانی هم که حلقه اش 
می کردی، با يک اشاره بوته را ـ حتی اگر ريشه دار بود ـ از جا می کند، 
چه رسد به گاو يا تخِم گاو دست و پا بسته ای؛ که آن را می  کشيده اند يا 
درست تر اين که می پيچانده اند و يا باز درست تر اين که می چالنده اند و يا باز 
درست تر اين که می چزانده اند و يا باز درست تر اين که می کوبانده اند و باز 
درست تر اين که می لهانده اند و يا حتی می ِجرانده اندـ   به تالفی آن سرکشی 
يا سرپيچی و افسار سرخودی و... ـ تا او با تمام وجود نعره بکشد در حالی 

که از دهانش کف می زند بيرون و از سوراخ يا سوراخ های بينی...
ـ انگار هنوز هم خوابت مي آيد.

گفتم: «خوابم که مي آيد. هديش نصف من هم کار نکرد، اما صبح مثل 
مرده افتاده بود. واقعًا هم افتاده بود. چند بار صداش کردند و بيدار نشد و 
براي همين مثل هميشه زورشان به من رسيد. عزيز دردانه ست ديگه. عزيز 

دردانه ي ميران... مرده شور!»
ـ پس گاوها را نياورديد به چرا؟!

نيامد  دلشان  جلوشان.  مي ريزيم  خشک  علف  گفت  ميران  نه!  ـ 
يکي يه دانه را اذيت کنند!

گفت: «ولي ديگه صحرا علف دندان گيري ندارد براي گاوها. چند روز 
ديگه سرما شروع مي شود. آن وقت مثل همه، فقط حشم را بيرون مي آوريد 

و دوتايي مي چرانيد. بارت سبک مي شود.»
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مي دانست که اين طور نيست. هديش هميشه بار بود خودش. آن هم 
نه از نوع سبک. جوابش را ندادم. چشم دوختم به دوردست؛ آن جا که باد، 
علف هاِي وحشي يال کوه را برمي آشفت. همان جايي که جان مي داد براي 

اين که صدايي بلند شود و بکشدت دنبال خودش.
ـ شايد هرکس ديگه هم به جاي او بود، همين وضع را پيدا مي کرد. 
حساب کن بعد از پنج تا دختر و کلي نذر و نياز پيدات بشود! مادرم مي گويد 

از اول هم لوسش کردند.
گفتم: «اگه کمي  زودتر به دنيا آمده بود شايد من هم اين همه بدبخت 

نمي شدم. ميران ولم مي کرد و مي رفت پي کارش.»
ـ يعني خيال مي کني ميرآلي براي اين تو را آورده که فکر نمي کرده 

پسردار بشود هيچ وقت؟!
گفتم: «نه! گمان نکنم همه ش هم اين بوده باشد.»

هم  ديگري  چيز  چه  بفهمم  نمي توانستم  مي کردم  فکر  هرچه  ولي 
مي توانست بوده باشد.

انگار دوباره برگشته بودم پاي چشمه. ناخواسته.
ميران مرا نزديک آت گولي پيدا کرده بود. کنار جنازه ي پدرم. هيچ کس 
نه  داشته.  را  کدام سمت  به  رفتن  خيال  و  کيست  پدرم  که  نمي دانست 
کسي اسمش  را مي دانست نه کسي فهميده بود که از کجا مي آمده و چرا 
گذرش افتاده به آن جا و چرا کشته شده. حرف هاي زيادي دهان به دهان 
مي گشت که معلوم نبود راست است يا دروغ. پرت وپالهايي که گاهي خودم

هم مي شنيدم.
ـ قطعله۱ بوده. داشته مي رفته طرف مرز. اسب و اسلحه هم داشته!

ـ به هواي اسب و تفنگش او را کشته ند.

۱. اين کلمه را «قتله» هم نوشته اند خيلی يا بعضی ها.
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ـ قاتل باهاش حساب کتاب هايي داشته. شخصي! ربطي به دولت ندارد.
ـ پس چرا آن جا کشته؟

ـ کسي چه مي داند! شايد دنبالش افتاده و ديده که آن جا خوبست براي 
اين کار. شايد هم شنيده که طرف مي خواهد از مرز بگذرد و برود و فرصت 

را از دست نداده. چون ديگه دستش ِبِهش نمي رسيده.
ـ نه اين جوري نبوده. پدر بولوت راهش را کج مي کند به طرف چشمه تا 
آب بردارد. آن جا تفنگش را مي گذارد رو زمين تا قمقمه  يا کوزه ش را پر کند. 
ضارب مي ديده  يعني از دور او را زير نظر داشته. به هواي دزديدن تفنگ 
مي آيد و بعد درگير مي شوند و او با تفنگ خودش کشته مي شود. گلوله از 
راست سينه ش خورده و از پشت درآمده بوده. مدتي طول مي کشد تا جانش 
دربرود. همان موقع بوده که خودش را مي کشيده طرف دهانه ی چشمه تا آب 
بخورد و آب بخورد آن قدر که از سوراخ گلوله به جاي خون آب بزند بيرون.
ـ و داد مي زده انگار... يه چيزي مي گفته همان طور که خونش مي رفته.

ـ رّد خون تا مدتي رو چمن هاي خشک باقي مانده بود. خون به راحتي 
پاک نمي شود که!

ـ خود ميرآلي که مي گويد سواري را ديده که دور مي شده و لوله ي اسلحه 
از باالي شانه يا زير بغلش زده بوده بيرون. يه راست مي رفته طرف کوه.

ـ ميرآلي آن جا چه کار مي کرده؟
ـ رفته بوده براي شکار بلدرچين. تورش را پهن کرده بوده رو زمين 
و دراز کشيده بوده کنارش. يه ُکِت کهنه هم کشيده بوده به سرش که 
ديده نشود. صداي بلدرچين ماده را تقليد مي کرده تا بلدرچين ها را بکشد 
به آن طرف. گويا سوت سّومش را زده بوده و بلدرچين ها داشته ند نزديک 
مي شده ند که صداي ترکيدن تير برخاسته و بلدرچين ها فرار کرده ند. ميرآلي 

هم فحش داده و بلند شده که ببيند چه خبر شده.
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ـ پس چرا آن گروه بان ديالق مي پرسيد مطمئن هستيد که ديروز کشته 
شده؟! چرا فکر مي کرد مرده ي کهنه ست؟!

ـ چه طور مي توانست کهنه باشد؟! خود ميرآلي مگه آن جا نبود؟! مگه 
بچه را برنداشته بود بياورد؟

ـ شايد به همان يه روزي که رو زمين مانده بود مي گفت کهنه.
ـ ولي مي گويند قاتل نمي دانسته که او بچه دارد و او را گذاسته رو 

چمن ها. اول کشته و بعد ديده.
ـ باز رفتي تو فکر؟! چي شده؟

صداي امير بود اين بار. همان آرشام ديگران. نگاهش کردم. نمي دانستم 
چيزي به او بگويم يا نه؛ آن هم حاال که مي رفت و ديگر شايد هيچ وقت 
هم ديگر را نمي ديديم. و اگر مي خواستم چيزي به او بگويم وقتش بود که 

بگويم. اما دست نگه داشتم. بايد مي ماند براي زماني ديگر يا به تر.
ـ خب از گاو عنايت مي گفتي!

ـ همين ديگه! من ولش کردم و از ده زدم بيرون.
ـ يعني هنوز ادامه داشت کارشان؟

ـ آره! حاالحاالها طول مي کشد.
چيزي صدا کرد و از کنارمان گذشت. قهوه اي بود و مي غلتيد و مي رفت. 
از گوشه ي چشم ديدمش و رو برگرداندم. ”قان بالداق“ بود، گوله شده و گرد، 
هم چون خار غلتانی. و در باد مي رفت. اگر خوش حوصله بودم، مي گرفتمش 
تا دانه هاي ريز کنجدمانندش را دربياورم و بخورم. اين هم از آن کارهايي 
بود که صحراگردي يادم داده بود بي آن که از کسي ياد گرفته باشم. اما 
از صبح، باز بدحوصله بودم و بيش از سه بار آن صدا را شنيده بودم که 
صدا مي کرد يا صدايم مي کرد و دقيقًا نمي فهميدم که از کجا مي آيد يا 
به  دارد  ارتباطي  يا چه  يا جان من  از من  يا چه مي خواهد  چه مي گويد 
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آن چشم هايي که نمي توانستم فراموشش کنم. چشم هاي مردي که دور 
مي شد و با خود چيزي را مي برد که مال خودش نبود و با دست هاي بزرگ 
و کشيده اش، آن را گرفته بود سفت و سخت. و گاهي برمي گشت و پشت 
سرش را نگاه مي کرد و البته نه مرا. انگار هنوز هم مي ترسيد آن مردي که 
ديگر مرد نبود، يعني ديگر چيزي از او باقي نمانده بود که بشود گفت مردي 
است ـ آخر حسابي ُگنُدَله هم شده بود ـ بلند شود و راه بيفتد دنبال او و يا 
اسب و يا تفنگش را پس بگيرد و يا مثًال تپانچه اي چيزي داشته باشد و در 
آخرين لحظه آن را دربياورد تا پيش از آن که جانش کامًال دربرود، جان آن 

کسي را بگيرد که جانش را گرفته. تق، تق! تته تق!
آرشام شروع کرده بود به غلتاندن سنگ ها. دستش را گرفتم.

ـ چه کار مي کني امير؟ مي خواهي کار بتراشي براي من؟ تل را چرا به هم 
مي ريزي؟ به جاي خراب کاري بگو که تکليفت چه شد؟ رفتني شدي يا نه؟

انگار به  يک باره  يادش آمد که براي چه آمده. خوش حال بود. سنگ 
باريکي را پرت کرد به طرف کاکلي تازه از راه رسيده اي که نشسته بود 
کوه.  رفت طرف  يک راست  هوا.  به  شد  بلند  کاکلي  خاراشتر.  بوته ي  رو 
همان جايي که کمي مه آلود بود و مي دانستم که دم غروب بارش يا بارشش 

را مي فرستد طرف ده. امير آمد تو چشمم. موذيانه مي خنديد.
ـ پس فکر کردي براي چه آمدم اين جا؟ فقط به خاطر گاوه؟! از امروز 
من هيچ کاري ندارم. آزاِد آزادم. فردا هم مي رويم. تو ده که تو را نمي شود 

زياد ديد. گفتم بيايم اين جا سراغت تا کمي  حرف بزنيم.
شروع کرد به بشکن زدن و چرخيدن.

ـ خب ديگه ما رفتيم رفيق! کاري باري؟!
حس بدي دست داد ِبِهم، از همان ها که گاهي تو هواي مه آلود، آدم 

گرفتارش مي شود. 
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بابات  عجب  چه  حالت!  به  خوش  رفتني شدي؟  واقعًا  «پس  گفتم: 
قبول کرد؟»

گفت: «براي اين که خرجمان نصف شد. ”قادر“ هم مي آيد. قرار شده  يه 
اتاق بگيريم. تو خانه ي پيرزني که فاميل آن هاست. قادر را که مي شناسي؟»

همراه  است.  آرشام  هم کالسي  که  مي دانستم  اما  بودمش  نديده 
و  مي رفتند  ”سرعين“  تا  دوتايي  و  مي آمد  ”آلوارس“  از  جديد.  سال هاي 
برمي گشتند. تمام سال هاي اوليه ي دبيرستان را با هم بودند. اما همراهي 
من با آرشام در همان ده خودمان تمام شده بود؛ سه سال پيش و در کالس 
ششم. تا آن جاش را هم شانسي خوانده بودم. به زور معلم هاي مدرسه، که 
نمي دانستم بايد دوستشان داشت يا َاَزشان متنفر بود. وگرنه ميران کسي 
نبود که بگذارد من درس بخوانم. و هنوز هم که هنوز است ـ البد ـ فکر 
مي کند من براي او نقشه کشيده بودم تا خودم را بکشانم به چشم معلم ها 
و يادشان بيندازم که  يکي را ـ که من باشم ـ يادشان رفته. نمي دانست که 
همه چيز فقط يک اتفاق بوده. از همان ها که گاهي پيش مي آيد و کاريش 
هم نمي شود کرد. مثل برخورد دو تا آدم به هم در روزي که صحرا خلوت 
است و خيس و يکي مي رود طرف کوه و يکي نشسته دور آتش ُپردود؛ 
يا کالغ ها را نگاه مي کند که آن باال مي چرخند و هي فرو مي روند تو دود 
و درمي آيند و بازي شان گرفته و معلوم است که چوپان به اندازه ي کافي 
نتوانسته گندم ها را يا در واقع خوشه ي آن ها را از چنگ آن ها دربياورد که 
نتوانند اين جوري... و کسي گله اش را نياورده بيرون، چراکه همه مشغول 
کاري هستند که تکراري است. يعني يک بارـ  در سال هاي دور يا نزديکـ  
انجام شده، اما شايد خوب انجام نشده و براي همين هم دوباره بايد انجامش 
داد. يعني بايد باز هم مرده ها را برگرداند به سر جاهاشان، يعني به قبرهاي 
خيسشان که ـ بي نظم و ترتيب و بي آن که به فکر مردم باشند ـ از آن ها 
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زده اند بيرون و هيچ هم فکر نکرده اند که اگر شست پاي يکي رفت وردست 
ِگل و گردن آن ديگري، آن وقت تکليف چيست و چه کسي بايد جواب گو 
اين که دليل  اما  را ويران کرده،  آمده و همه چيز  باشد؟ گيريم که سيل 
نمي شود. آمده که آمده. خيلي ها مي آيند و مي روند. اما نقل فقط از کساني 
باقي مي ماند که سر جاي خودشان نبوده باشند. و همين است که هست.

آن روز هم آقا داشت مي رفت شهر. پنج شنبه بود گويا. و آن موقع ها 
سگ هم داشتيم. يک سگ ريزه و سر تا پا سياه. که بعدها رعد و برق زد 
و کشتش درست رو همان دامنه اي که معموًال مي رفتيم براي جمع کردن 

قارچ، بعِد خوردن صاعقه ِبِهش.
گله کنار رودخانه بود. رو چمن زاري که به خشکي مي زد. نشسته بودم 
باالي تخته سنگ سفيدي که از دل زمين زده بود بيرون. حواسم نبود. متوجه 
نشده بودم که سگ براي چه پارس مي کند. فقط وقتي به خودم آمدم که 
حس کردم حيوان مي دود به سويي. و سر باال آوردم و ديدم پياده اي دارد راه 
مي رود رو جاده. از کاله سربازي اش او را شناختم. اسمش يک هو همه جا 
پيچيده بود. آن هايي را که از مدرسه درمي رفتند گير مي آورد و فلک مي کرد 
يا دنبالشان، سر مي گذاشت به کوه و کمر. موقع تعقيب هيچ كس جلودارش 
نبود. اولين اسب سر راهش را مي گرفت و مي پريد روش و مي تاخت. چه 
تاختني! اسب ها زير پاش از پا درمي آمدند. مي تاخت و از دشت ها و کوه ها 
مي گذشت و رّد فراري ها را مي زد و آن ها را ـ مثل دزدهايي که دست گير 
شده باشند ـ برمي داشت و مي آورد جلِو مدرسه. همان جايي که نيمکتي را 

وارونه مي کردند تا بساط فلک را علم کنند.
و من با اين دو تا چشم هام چه چيزها که نديده ام!

روز اول همه ي مردها را جمع کرده و از آن ها خواسته بود که شناسنامه ي 
بچه هاشان را بياورند. مردم هم وقتي مطمئن شده بودند که او براي سربازگيري 
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نيامده، شناسنامه ها را آورده بودند. اما مشكلي حل نشده بود. بعضي زنده ها 
شناسنامه ي مرده ها را برداشته بودند براي خودشان. بعضي زنده ها شناسنامه 
نداشتند هنوز. بعضي مرده ها شناسنامه داشتند هنوز. اصًال معلوم نبود کي 
مرده است کي زنده. همه چيز قر و قاتي بود. آقا کلي عصباني شده بود.

ـ شما ها چرا شناسنامه ي مردگان را باطل نمي کنيد؟! فرق زنده و مرده 
را نمي فهميد؟! چرا دست از سر مردگان برنمي داريد؟

و مردم طوري نگاهش کرده بودند که انگار عجيب ترين سؤال عالم 
را مي شنوند.

و آقا وقتي ديده بود اين جوري به جايي نمي رسد، از مردها خواسته بود 
که اسم همه ي بچه هاشان را با ذکر دقيق سن و سال براش بنويسند تا 
بفهمد چه کساني بايد به مدرسه بيايند. و اين جوري چيزي تکميل شده بود 
که ِبِهش مي گفتند ليست. ليستي که من در آن  جايي نداشتم و کسي هم 

فکر نمي کرد که بايد داشته باشم. حتي خودم...
ـ تو را تو کالس نديده م!

گفتم: «مدرسه نمي روم آقا.»
گفت: «چند سالت ست؟»

گفتم: «هشت سال!»
گفت: «پسر کي هستي؟»

گفتم: «پسر هيشکي!»
گفت: «هيشکي؟! يعني واقعًا اسم پدرت همين ست؟»

فکر کردم از بس اسم هاي عجيب و غريب شنيده تو روستامان، شايد 
واقعًا هم خيال مي کند که اين هم يکيش! گفتم: «نه آقا! پدر ندارم آقا!»

گفت: «با کي زندگي مي کني؟»
گفتم: «با ميران!»
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شناسنامه ها.  با  که  بود  همان طور  هم  اسم ها  با  ميانه اش  گمانم 
اخم کرد.

ـ ميران؟! اين ديگه چه جور اسمي ست؟!
گفتم: «همان ميرآلي است آقا!»

گفت: «ميرآلي يا ”اميرعلي“؟! شما دهاتي ها آن قدر اسم ها را مي شکنيد 
که آدم نمي تواند اصلش را پيدا کند!»

گفتم: «نمي دانم آقا، مردم ميرآلي مي گويند.»
ـ و کي مي گويد ميران؟!

جوابش را ندادم. نمي توانستم بگويم که من هم اسم هاي خودم را دارم. 
چپ چپ نگاهم کرد. گمانم کمي  عصبي شده بود.

ـ ميران، ميرآلي، اميرعلي، اين بابا اسم کوفتي ش هرچي هست فرقي 
نمي کند. ِبِهش بگو پس فردا دستت را بگيرد و بيايد مدرسه تا ببينم تو چرا 

نمي آيي سر کالس؟
ـ چته بولوت؟ باز که رفتي تو فکر؟

ياد پنج سال پيش افتاده بودم و ياد آقا. اولين بار رو همين زمين بودم 
که ديدمش. سراغ ميران را گرفت و وقتي موضوع را به او گفتم، گمانم از 
همان اول به همه چيز شک کرد، چون براي مبادا کتک مفصلي ِبِهم زد و 
بعد رفت مدرسه تا بايستد جلِو آقا که َاَزش مي پرسيد تو چرا اسم بچه ات را 
از من قايم کرده ا ي؟ و او مي گفت که بچه ي او هنوز به سن مدرسه نرسيده 
اصًال و او مي گفت بولوت را مي گويم و او مي گفت بولوت که بچه ي من 
نيست. من هديش را مي گويم و مگر شما خودتان نگفته بوديد که اسم 
و سن بچه هاتان را بگوييد و من هم همين کار را کردم و هرچي هست 
گفته ام و خالفي نکرده ام يا دروغي نگفته ام که قرار باشد به خاطرش... اما 
آقا همان فرصتي را به او داده بود که به ديگران مي داد و آن چيزي نبود 
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جز يک روز، که اگر مي سوخت، فلک هم نمي توانست کاري بکند و فلک 
بود و آبروريزي هرچند که او آدم آزاد انديشي هم بود و حق انتخاب هم 
مي داد چراکه مملکت داشت رو به پيش رفت مي رفت و ديگر گذشته بود آن 

زمان ها که آن طور گذشته بود.
ـ چه قدر زود گذشت آن سال ها! سال هايي که با هم بوديم. شايد اگه آن 
روز به جاي رفتن به طرف آقا، فرار کرده بودم به طرف کوه، سرنوشتم چيز 
ديگه ي مي شد يا چيز ديگه اي رقم می زد آن را. اگه فرار نکردم، فقط به 
اين خاطر بود که فکر کردم فايده اي ندارد و تو ده هم مي تواند گيرم بياورد. 

حتمًا پاهام را مي بست به فلک. کي بود که بتواند بگويد اين کار را نکن؟!
حاال هفت سال از آن روز گذشته بود. من فقط دبستان را تمام کرده 
بودم و او رسيده بود به اين جا و البد براش خيلي جالب بود که برود به جايي 

که همه چيز در آن تازگي داشت.
ـ کاش من هم مي توانستم بروم. کاش گذاشته بودند من هم درس 

بخوانم. آن وقت شايد همراه امروزت هم من بودم.
ـ يعني ميرآلي مي گذاشت بروي؟

ـ نه، ولي خودم مي رفتم. بدتر از اين  که نمي شد. قرار نبود که خرجم 
را ميران بدهد.

ـ پس از کجا پول مي آوردي؟ مي داني زندگي کردن تو شهر چه قدر 
سخت ست. بابام چند بار رفت و آمد و سفارش و پيغام و پسغام فرستاد تا 

اين که توانستيم يه اتاق بگيريم تو خانه ي يه آشنا.
ـ من کار مي کردم.

ـ چه کاري؟!
ـ هر کاري که پيش مي آمد. فکر نمي کنم الزم باشد که بيش تر از 

اين جا بدوم. حاال، آن جايي که مي خواهي بماني چه طور جايي هست؟
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ـ نمي دانم! من که نرفته م. اما بابا مي گفت يه خانه ي کهنه ست تو جنوب 
تهران ،که دورتادورش چند تا اتاق دارد و يکي از آن ها را مي دهند به ما.

ـ کي مي بردتان؟
ـ باباي قادر مي آيد و تو سرعين سوار ميني بوسمان مي کند تا راه بيفتيم. 
را  را هم يه جوري مي رويم. شايد هم آشنامان يکي  به بعدش  از آن جا 
بفرستد دنبالمان تو گاراژ شهر. بايد اتوبوس سوار بشويم، ولي اتوبوس ها 

فقط صبح زود حرکت مي کنند.
ـ پس مي روي و ما را فراموش مي کني؟

نامه اي که مي نويسم  اولين  نامه مي نويسم.  برات  ـ مگه مي شود؟ 
براي توست.

ـ و البد فکر مي کني ميران هم دوان دوان مي آورد و آن را مي دهد
به من!

ـ مگه ديوانه م که بفرستم براي آن ها. مي فرستم خانه ي خودمان و 
مي سپرم که بدهند به دستت.

ـ ببينيم و تعريف کنيم! تو هم که بروي، من اين جا ديگه حسابي 
تنها مي شوم.

ـ هديش که هست.
اصًال  ديگه  و  برود  هم  او  االن  که  بود  خدايم  از  نياور!  را  اسمش  ـ 
نبينمش. کاش به جاي دوم، سوم بود. اين دو سال کوچک تر از من بودن 
را  از خدا خواسته همه ي کارها  هم بهانه ي خوبي داده دست ميران که 
بيندازد رو دوش من و به او چيزي نگويد. اگه تنها باشم، تکليفم روشن تر 

ست. شايد آن موقع ميران هم کم تر غر بزند يا بزند.
چيزي نگفت. زل زده بود به صورتم. به وقتش شنونده ي خوبي بود. 
ادامه دادم: «هزار سال هم بگذرد فايده اي ندارد. من تو اين خانواده غريبم. 
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غريبه هم باقي مي مانم. گاهي فکر مي کنم کاش همان قديم، کنار پدرم 
مرده بودم و محتاج اين ها نمي شدم.»

از رو پشته ي سنگ ها آمد پايين. گفت: «اتفاقًا آن ها محتاج تو هستند. 
تو به درد آن ها بيش تر مي خوري. اين همه کار مي کني. اين همه زحمت 

مي کشي، بار مي بري.»
از جا بلند شدم. راه افتادم دنبالش.

ـ راحت باش! آره من خرم! مي دانم! دارم نوکري شان را مي کنم.
ـ منظورم اين نبود.

ـ همين ست. حاال چه به روي خودم بياورم چه نياورم. کار بي اجر!
ـ بي انصاف نباش! همه شان که با تو بد نيستند.

صداش  اختر“  خاله”  همه  که  بود  مادربزرگ  و  ”نرگس“  منظورش 
مي کردند و من ”خاور“ يا مادربزرگ خالي.

و ديگر چيزي نگفتم. زل زدم به دوردست و باز هم کمي  ماتم برد گويا. 
صدايي مي آمد و علف ها موج برمي داشتند و کم کم اسبي شکل مي گرفت 
که انگار سرخ بود، با لکه هاي سفيد بر دست و پا و مردي که سوار آن شده 
بود و تفنگ را مي برد و به سرعت دور مي شد، صورتش را پوشانده بود، اما 
دست هاي الغر و کشيده اي داشت ـ گويا ـ و چکمه ي بلندي که سياه 
نبود. رنگ ديگري بود که  يادم نمي آمد. و چشم هاي مرد را هم ديده بودم. 
چشم هايي که انگار هيچ وقت نمي توانستم فراموشش کنم. چشم هايي که 
ترسيده بود و مي ترساند. چيزي ته آن ها موج مي زد که معلوم نبود چيست، 
نمي توانستم  هيچ وقت  رازي؟!  چه  ولي  مي کرد.  پنهان  انگار  را  رازي  اما 
بفهمم. هيچ وقت! مرد حاال کجا بود؟ چه مي کرد؟ زنده بود؟ مرده بود؟ از 
دور آمده بود يا از همين دوروبرها؟ آيا باز هم هم ديگر را مي ديديم يا ديده 
بوديم؟ و آيا ممکن بود که اين ديدار طوري باشد که فقط، يکي آن يکي را 



١٠٠    مردگان باغ سبز

بشناسد؟ شناختي که حسابي غيرممکن به نظر مي رسد براي آن ديگري، 
که من باشم. شناختن از رو چشم ها. چشم هايي که هميشه انگار مجذوبم 
مي کردند و باعث مي شدند که همه چيز را فراموش کنم و ماتم ببرد و سعي 
کنم آن ها را تو قاب يک دست مال ببينم. و طوري به آن ها زل مي زدم که 

گاهي صداي صاحبانشان را درمي آوردم مخصوصًا صداي غريبه ها را.
مرا زل زل  مي زند،  زل  نعل بندش  به  که  شتري  مثل  چرا  «تو 

نگاه مي کني؟!»
«شناختي؟... صاحبت را؟»

«خوابت برده؟!»
«هوي..!»

از وقتي که  يادم مي آمد، اين متلک ها را شنيده بودم و حرف هايي را که 
پشت سرم مي گفتند و گاهي جلِو روم.

«ديوانه ست. تو چشم ها غرق مي شود.»
«بچه هم اين قدر ُپررو! يه  راست مي رود تو چشم و چال آدم!»

يک بار هم سر اين کار کتک مفصلي خورده بودم، همان روزي که 
ميران مهمان غريبه اي را به خانه آورده بود که قرار بود محصول را سر 
خرمن و يک جا بخرد. دم عصر بود. مرد غريبه اسب هم داشت. اسبي سياه. 
سياه سياه. حيوان را جلِو خانه بست و پياده شد و يک راست رفت به طرف 
چاه آب تا صورت نکبتش را بشويد همان وقتی که ميران داد زد: «آب بکش 

باال، بولوت!»
و من بيرون آمدم و بي آن که چيزي بگويم دلو را فرستادم ِته چاه و 
همان طور که منتظر ُپر شدن آن بودم نگاهي انداختم به دست هاي کشيده 
باز چشم!  گير کردم.  و همان جا  مرد،  بعد چشم هاي  و  باريک  و صورت 
يک چشم ديگر! شايد مثل همه! ولي يکي از اين چشم ها پدر را کشته 
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بود و شايد نزديک بود و شايد هر روز نگاهم مي کرد و شايد بزرگ شدنم 
را مي ديد و شايد هيچ وقت فکر نمي کرد که بچه ي دوساله اي بوده باشد 
و بتواند آن چشم هاي کمي  رميده و کمي  رماننده را به خاطر بسپارد براي 
هميشه، و شايد نه براي انتقام که فقط براي پرسيدن جواب يک سؤال: 
چرا؟! چرا؟! چه کار کرده بود؟ اصًال کاري کرده بود؟ چيزي از شما خورده 

بود؟ چيزي از شما برده بود؟ حقي از شما ناحق کرده بود؟
ـ مش ميرآلي اين پسرت چه ش هست؟! چرا اين طوري به من نگاه 

مي کند؟ انگار باباش را کشته م!
و ميران آمده بود به طرفم تا تشر بزند.

ـ صد بار نگفتم زل نزن به مردم؟! نمي خواهي آدم بشوي تو؟
و رو به مرد: «پسرم نيست! االن آدمش مي کنم.»

و دشت و صحرا قسمتم شد. شايد از همان وقت يا کمي زودتر. از دست 
ميران درمي رفتم و مي رفتم براي خودم ول مي گشتم. اولش دل گير بود، اما 
بعد به همه چيز عادت کردم. مي توانستم هر جا که دلم مي خواست بروم و تو 
هر سوراخ سمبه اي سرک بکشم. النه ي پرنده ها را پيدا کنم و رد حيوان هاي 
وحشي را. کم کم فهميدم تفاوت رد روباه و گرگ چيست و خرگوش ها شب 
را کجا مي گذرانند و کجا مي شود تره کوهي پيدا کرد و خورد و کجا هنوز 
پونه اش از دهن نيفتاده. و همين جوری ها بود. و بعد صداها شروع شد. مثل 
خيالي شلوغ و درهم و برهم. چيزي که دلم مي خواست درباره اش با يکي 
صحبت کنم هرچند که باور نکند و اين يکي، کي مي توانست باشد جز 
آرشام؛ او هم که داشت مي رفت و ديگر معلوم نبود که بتوانم ببينمش يا 
به اين زودي ها ببينم. ولي مگر مي شد همين طور يک هو شروع کرد؟ فکر 

کردم اول درباره ي چشم ها براش بگويم يا شايد دست ها.
ـ تو خاطرات قديمت را يادت مانده؟
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ـ بعضي هاش را آره! مثًال همين هايي را که درباره ي مدرسه و آقا گفتي، 
من هم يادم بود. حتي يادم هست يه روز جلِو باباي ”الياس“ را گرفت. موقع 
برگشتن از آب ياري. گفت پسرت کجاست؟ چرا از مدرسه فرار کرده؟ باباهه 
گفت نمي دانم! گفت االن يادت مي آورم. و کالس را تعطيل کرد. گفت كه 
نيمکت را ببريم وسط حياط و از او که با چشم هاي از حدقه درآمده نگاهش 

مي کرد خواست که چکمه هاش را دربياورد.
ـ منظورم اين ها نيست. منظورم خاطرات دور ست.

ـ يعني کي؟
ـ مثًال دوسالگي! تو از دوسالگی  ت چيزي يادت مانده؟
يک جوري نگاهم کرد که انگار حرف عجيبي زده ام.

ـ مگه آدم از دوسالگي  هم چيزي يادش مي ماند؟!
ـ براي من مانده!

ـ چي مثًال؟
ـ يه جفت چشم!

ـ يه جفت چشم؟!
ـ آره! چشم هاي مردي که پدرم را کشت.

کمي  سکوت کرد. جايي را نگاه مي کرد يا شايد تو فکر بود. بعد خيلي 
مطمئن و محکم گفت: «نمي شود!»

گفتم: «تو از کجا مي داني؟»
گفت: «براي اين که نمي شود. همين! تو صورت پدرت را يادت مانده؟»

نمي دانستم منظورش چيست. گفتم: «نه!»
گفت: «پس چه طوري چشم هاي قاتل را يادت مانده؟!»

توضيحي نمي توانستم بدهم ولي يادم مانده بود و کاريش نمي شد کرد. 
درباره ي دست ها شايد مطمئن نبودم و علتش هم دست هاي ميران بود که 
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کشيده بود و من َاَزش متنفر بودم و البد براي همين، از اين جور دست ها 
بدم مي آمد با وجودي که خيلي مي تواند به درد کشاورز بخورد، يعني حتي 
مي تواند امتيازي باشد براش. اما چشم ها را خيال نکرده بودم، همان طور که 

صدا را هم به گمانم.
باز  مانده،  يادم  هم  پدرم  صداي  بگويم  اگه  البد  «پس  گفتم: 

مي گويي نمي شود؟»
گفت: «صدا کمي  فرق مي کند.»

خوب بود که با اين يکي از در نه درنيامده بود. کمي  نشستيم بي آن که 
حرفي بزنيم. گمانم او هم رفته بود تو فکر. آخرش گفتم هرچه بادا باد و 

رو کردم به او.
انگار که  صدايي  مي شنوم...  صدايي  من  گاهي  امير!  کن  گوش  ـ 

صدام مي کند.
که  بشود  مطمئن  مي خواست  انگار  که  کرد  نگاهم  جوري  يک 

شوخي نمي کنم.
ـ يه صدا؟!... يه صدايي که صدات مي کند؟!... چه مي گويد حاال؟

ـ مي گويد سوختم خدايا... سوختم!
را  داري که همين  پرسيد: «حتم  بعد  انگار.  فکر  تو  فرورفت  کمي  

مي گويد؟»
ـ آره!

ـ و فکر مي کني اين صداي پدرت ست؟!
پيداش نمي کنم. مي روم و فکر  اما  اوهوم! گاهي مي افتم دنبالش،  ـ 
برد خواهد  هم  مرا  صدا  اين  روز  يه  آخرش  مي آيد  نظرم  به  و  مي کنم 

با خودش.
ـ به کجا؟
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ـ نمي دانم!
ـ چرا؟!

ـ اين را هم نمي دانم!
نشسته بوديم رو به کوه و امير مي رفت به زودي. وقتي مه مي آيد که 
بيايد تپه ها و کوه ها شکل عجيبي پيدا مي کنند. مه حلقه مي زند دورشان و 
قله ها بيرون مي مانند و ديده مي شوند و مي شوند عين جزيره هايي که ديگر 
به هم وصل نيستند و تو چيزي مثل برکه شناورند. تک تک. دور از هم. 

جدا جدا. و امان از جدايي!
از همان وقت ها بود.

امير پرسيد: «نمي ترسي؟»
گفتم: «نه، نمي ترسم و همين برام عجيب ست.»

و نگاهش کردم تا نظرش را بدانم. شانه باال انداخت؛ يک کتي. گفت: 
را  تير خورده و خودش  بابات  «من نمي دانم چه بگويم. تو شنيده ي که 
مي کشيده طرف چشمه قبل از مرگ. آدمي  که تير مي خورد خون َاَزش 
مي رود و تشنه مي شود. براي همين مي رفته طرف چشمه. يعني خودش را 

مي کشيده رو به آن سو.»
ـ يعني چه اين حرف ها؟!

ـ يعني اين که تو شنيده  ي که پدرت خودش را مي کشيده طرف چشمه 
تا آب بخورد و آب بخورد آن قدر که به جاي خون از راست سينه ش... آدم 
اين جوري چه مي تواند بگويد اگه که بخواهد، اگه که بتواند؟ حتمًا مي گويد 
سوختم خدايا سوختم! اين چيزي بوده که تو ساخته ي. او اصًال چيزي نگفته 

و فقط خودش را مي کشيده طرف آب.
ـ ولي يه جور ديگه ست صدا. از تشنگي نيست، حتي از درد گلوله 

هم نيست.
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ـ پس از چيه؟
ـ نمي دانم! نمي فهمم! يه جور تلخي هست توش. يه جور ناباوري يا 

ناچاري يا تسليم يا گاليه  يا هم چين چيزي.
از جاش بلند شد.

گفت: «من نمي دانم چه بگويم. ولي تو زياد تنهايي و زياد بيابان گردي 
مي کني. مواظب خودت باش! همين!»
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آن شب باالش ماند تو جبهه ي قافالن کوه. وردست فدايي ها. و تا خود 
صبح. اما به سرهنگ غازيان خبري رسيد که حسابي منقلبش کرد. تو آفتاب 
رو به مرِگ غروب، يک دفعه رنگش پريد. مدت زيادي دوردست را نگاه کرد 

و بعد داد زد: «راننده!»
چهره اش چنان سياه شده بود که باالش جرأت نکرد چيزي بپرسد. 
اما معلوم بود که خبر بسيار تلخي را به او داده اند؛ خبري که فقط روز بعد 
مي توانست از آن مطلع بشود، يعني همان روزي که برمي گشت به ميانه و 
از تک تيري مي شنيد که درست وسط پيشاني يک نفر را سوراخ کرده و از 
پشت سرش درآمده. و آن بي چاره گويا رفته بود به سرکشي. و با اسبش 
وارد دره اي شده بود در حوالي نوروزآباد تا اين كه ـ کمي  بعد ـ ديده بودند 
که اسب برمي گردد اما از سوار خبري نيست. و حيوان آمده بود جلوتر يا 
شايد هم با دوربين نگاه کرده بودند که اين بار فهميده بودند که اسب تنها 
نمي آيد، سوار هم هست، يعني سوار را هم مي آورد، ولي او طوري خم شده 
بود رو زين که اصًال ديده نمي شود از دور و براي همين آدم اولش فکر 
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مي كرد که نيست. و خون از نوک انگشت هاش مي چکيده و قطره قطره 
مي ريخته پايين، طوري که مي شده آن ها را دنبال کرد و رسيد به محل 

تيراندازي، يعني همان کاري که بايد سرهنگ غازيان مي کرد...
دم غروب بود و آفتاب مي رفت که برود که راننده به سرعت دويد سمت 
سرهنگ و گفت بله قربان! و سرهنگ دستور داد: سروته کن! برمي گرديم. 

همين االن!
و سوار شدند و باالش حتي جلو نرفت که بپرسد کجا مي روند و اين که 
او را هم مي برند يا نه و همه ي اين ها در حالي بود که مي دانست سرهنگ، 
سرهنگ قاضي نيست که الزم باشد به خاطرش همه ي جسارت و وقاحت 
را با هم به کار بگيري بي آن که هنوز هم اميدي باشد به ارتباط يا التفات. اما 
فکر کرد به تر است که او را ول کند به حال خود و مزاحمش نشود در اين 
حال بدي که دارد. و اين جور که معلوم بود آن ها هم قصِد قيزقلعه سي را 
نداشتند ديگر. پس اگر براي شب جايي گير مي آورد و فانوسي و پناهگاهي، 

مي توانست زير نور آن بنشيند به مرتب کردن يادداشت هاي برداشته...
«و سربازها و فدايي هاي قافالن کوه همين طور يک سره سنگر مي کندند 
و زمين را گود مي کردند و معلوم نبود که اين کار را از ترس دشمن مي کنند 
يا از ترس سرما. و باد ناجوري مي آمد آن باال و دره ي رو به رو دل گير بود. 
و مي گفتند عده اي رفته اند به انبار هاي ميانه تا ديناميت بردارند و بياورند 
اما  يا ريِل راه آهني يا چيزي ديگر.  براي منفجر کردن جايي؛ شايد پلي 
چيزي گيرشان نيامده و دست خالي برگشته اند، چراکه انبار خالي بوده و 
يا آن را خالي کرده بوده اند بي آن که مسؤوالن بخواهند و يا حتي بدانند. 
و  بودند؛  ترسيده  همه  و  ـ  خبرش  سر  پشت  ـ  مي آمد  دولتي  قشون  و 
هواپيماهايي  بودند  بريده  را  امانشان  که  بودند  هواپيماها  از همه  بيش تر 
و...» بودند  زده  شخم  را  سنگرها  و  کرده  بمب باران  هم  روز  همان  که 
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و باز هم از قول فدايي جواني مي نوشت:
به  بستند  را  همه  و  پايين  آمدند  بعد  و  ريختند  را  بمب هاشان  «اول 
به طرفشان، ولي  تيراندازي مي کرديم  برنو  با  ما  رگبار، چپ و راست. و 
فايده نداشت. و هفت نفر کشته شدند درجا. و يکي که از پرت گاه پرت 
شده بود ـ بي آن که بميرد ـ همه اش داد مي زد و کمک مي خواست، ولي 
ما مي گفتيم خودت بايد جور خودت را بکشي و بيايي باال، همان طور که 
رفته اي پايين. و او باز هم فقط داد مي زد ـ قبل از بي هوشي ـ و مي گفت 
آخر چه طوري و مگر خودتان مي توانيد حرام زاده ها و مگر مي شود با يک 
پا؛ و گويا آن پاي ديگر هنوز باالي پرت گاه بود و همراهي نکرده بود او را 

و ما نمي ديديم...»
و اين ها را در حالي مي گفتند که اصًال انتظار جنگ را نداشته اند و خيال 
بي آن که  دشمن  اما  به شهرها،  برخواهند گشت  به زودي  که  مي کرده اند 

اعالم کند، آن را شروع کرده بود.
و سر شب همه جمع شده بودند دور راديو و به اخبار گوش مي دادند و 
حرف مي زدند تا وقتي که پيشه وري سخن راني کرد و به قوام هشدار داد 
که بايد جواب قتل عام مردم زنجان را بدهد و اين که اصًال قرار نبوده که 
اين طوري رفتار کنند يا سران آن جا را دست گير کرده  يا درجا اعدام کنند. و 
مي گفتـ  راست يا دروغـ  که ما تا آخرين قطره ي خون مقاومت خواهيم کرد 
و نخواهيم گذاشت که آذرباي جان زير چکمه هاي ارتجاع له بشود و به زودي 
شما را از اعمال کثيفتان پشيمان خواهيم کرد و سزاي خيانتتان را خواهيم 
داد و از اين حرف ها. و اوضاع خيلي بدتر از آني بود که مي شد فکرش را کرد. 
و گويا يک جنگ تمام عيار درگرفته بود. و خبر مي رسيد که اطراف تبريز را 
به سرعت دارند سنگربندي مي کنند و از آن طرف هم راديوي دولت مرکزي 
مي گفت،  يعني خبر مي داد که اختالف شديدي در گرفته بين پيشه وري و وزير 
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فرهنگش. و انگار محمد بي ريا اعتقادي به جنگ نداشت و شوروي هم گويا 
از او پشتيباني کرده بود، اما پيشه وري و دانشيان مي گفتند تا آخرين فشنگ 
خواهند جنگيد و نخواهند گذاشت که آذرباي جان به دست دشمن بيفتد...

باالش آن شب را در حالي به صبح رساند که هي صداي گلوله به گوش 
مي رسيد و او در طول شب چند بار بيدار شده و ديده بود که صدا همين طور 
ادامه دارد. و از دور مي آمد و کم و زياد مي شد. از نگه بان نزديکش پرسيد: 

«اين صداي چيه؟»
پيش روي  دارند  هستند.  ذوالفقاري  «نيروهاي  بود:  گفته  نگه بان  و 

مي کنند. تير درمي کنند که ما را بترسانند.»
و تازه هوا روشن شده بود که خبر رسيد فدايي ها دارند ميانه را ترک 
مي کنند بي آن که معلوم بشود چرا. و باالش که باور نمي کرد، تصميم گرفت 
برگردد و ببيند چه خبر است آن جا. اما فدايي هاي قافالن کوه که از شنيدن 
خبر عقب نشيني در ميانه به وحشت افتاده بودند، شروع کردند به حرکت 
به سوي قزل اوزن يا همان سفيدرود، در حالي که سازمانشان از هم پاشيده 
و  پيشنهاد مي کردند  راهي  و  در حالي که هرکدام حرفي مي زدند  و  بود 
در حالي که آخرش هم از هم جدا شدند و در حالي که باالش ـ که آن 
منطقه را نمي شناخت ـ چاره اي نداشت جز آن که بيفتد دنبال گروهي که 
حدود بيست نفر بودند و به سوي ارتفاعات مي رفتند تا در محل به هم 
پيوستن  رودخانه های”آي دوغموش“ و ”قارانقو“ و ”َشَهرچاي“ ، کناره را در 
پيش بگيرند و بروند، چرا که مقصد آن ها کوه هاي ”بزگوش“ بود و باالش 
مي دانست که اين کوه ها به ميانه نمي رسند، اما نمي دانست که چرا آن ها 
به آن سو مي روند تا اين که فهميد ـ هرچند نه به موقع ـ که آن ها قصد 
رفتن به ”ساري قيه“ ي اردبيل را دارند و بايد َاَزشان جدا بشود به ناچار. و 
راه را پرسيد و تنهاي تنها برگشت به طرف ميانه در حالي که هنوز خبري 
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از قشون نبود اما شهر هم حالت شهر عادي نداشت. و راه افتاد به طرف 
ساخلوي فرقه تا سرهنگ غازيان را پيدا کند. اما آن جا شنيد که سرهنگ 
رفته به طرف قزل اوزن تا پل هاي راه آهن و جاده ي آن جا را بررسي کند. و 
باز شنيد که براي مباداـ  از شش ماه پيشـ  زير پايه هاي پل ها ديناميت کار 
گذاشته اند و سرهنگ مي ترسيد که گذشت زمان ديناميت ها را فاسد کرده 
باشد و حاال که زمان استفاده رسيده نتوانند آن ها را منفجر کنند. و باز هم 
شنيد که همه مي گفتند اگر پل ها خراب بشوند، قشون دولتي محلي براي 
عبور نخواهد داشت و زمين گير خواهد شد، شايد حتي براي ماه ها. و در اين 
فاصله  يا ماه  يا ماه ها، زمستان مي رسيد و برف آذرباي جان به کمک مي آمد 
و به اين فارس هاي قجِر بي پدر ُپردردسر نشان مي داد که سرما يعني چه 
و... و مي شد در اين فاصله گردنه ي شبلي را سنگربندي کرد يا حتي بست 
و نگذاشت که پاي دشمن به تبريز برسد و تا آن موقع دوستان شوروي هم 
حتمًا اسلحه ها را پس مي دادند و مي شد جلِو رزم آرا و قوام و شاه را گرفت، 
به خصوص اگر کسي به طرح کيش دادن سرهنگ توجهي مي کرد. و اين 
همان طرحي بود که باالش بعد ها فهميد که سرهنگ آن را با سران فرقه 
هم در ميان گذاشته، اما آن ها او را پيچانده  يا سر دوانده و گفته  بودند به 
جايي نمي رسد، اگر که دوستان شوروي کمک نکنند. و آن ها هم هنوز 
جوابي نداده  بودند. و همه ي اين ها در حالي بود که سرهنگ فکر مي کرد 
براي اجراي طرح اصًال نيازي به کمک خارجي ندارد و نمي دانست که در 
هر صورت سران حزب با اين عمل مخالفت خواهند کرد، چراکه رسيدن به 
تهران امکان نداشت مگر با کمک آزادي خواهان گيالن و اين چيزي نبود 
که حزب بخواهد. آن ها فرقه را فقط يک حرکت آذري مي دانستند و حاضر 
نبودند با دست هايي که از ساير جاهاي کشور دراز مي شد به سويشان، دست 
بدهند، و اين چيزي بود که فقط باالش بعد ها معني آن را فهميد؛ يعني 
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درست وقتي که براي همه چيز دير شده بود جز فرورفتن در کام مرگ؛ 
يعني همان چيزي که به تر از آغوش دوستان به نظر مي رسيد؛ دوستاني 
که اسلحه ي خود آن ها را به خود آن ها نداده بودند. دوستاني که آن ها را نه 
به نفت سياه که حتي به وعده ي خشک و خالي آن فروخته بودند بي هيچ 
ناراحتي يا عذاب وجداني. و فقط راديوي دروغشان مانده بود که مثًال از 
آن ها حمايت مي کرد يا... دوستان حيله ساز حقه بازي که به افسران قيام 
خراسان هم کلک زده و آن ها را يک دفعه و ناگهاني ول کرده بودند وسط 
معرکه تا در گنبد کاووسـ  يعني درست در چند قدمي  مرزـ  کشته و آشفته 
و  بودند  درآورده  فرقه  از  سر  مانده هاش  زنده  که  افسراني  همان  بشوند؛ 
سرهنگ غازيان يکي شان بود. و تازه اين همه ي ماجرا نبود. يعني مخالفت 
با طرح گيالن فقط براي اين نبود که مجبور مي شدند از غير آذري ها کمک 

بخواهند. چيزهاي ديگري هم بود...
و مي دانم که خسته مي شوي، ولي اين است دنياي کثيف سياست يا 
سياست مدارهاـ  که در واقع سياست مدار کثيف است و نه سياست و دريا که 
حتمًا نجس نمي شود حتي اگر سگي يعني دهان سگي...ـ  و شايد بگويي به 
ما چه مربوط در هر حال؟! ما که کاري با آن نداريم، ما که اصًال نمي فهميم 
خوردني است يا پوشيدني! پس براي چه بايد بهش فکر کنيم؟ ولي راستش 
را بخواهي ما هم به آن کاري نداشته باشيم او به ما کار دارد. در مورِد اين 
باالش بي چاره هم که اصًال وضع فرق مي کند. اگر اين چيزها را نگوييم 
انگار درباره ي او هيچ نگفته ايم، ولي تو هر موقع که خسته شدي، مي تواني 

بگويي بس کن و من بس مي کنم. خيالت راحت!
در مقر فرقه، باالش يک چيز ديگر را هم فهميد؛ خبري که روز گذشته 
آن همه سرهنگ را آشفته کرده بود کشته شدن سرهنگ قاضي بود. همان 
فدايي يولداِش بداخالق. و يک دفعه خيلي ناراحت شد. اگر مي دانست اين 
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اتفاق مي افتد، حتمًا سعي مي کرد با او مهربان تر باشد و بيش تر حرف بزند 
حتي اگر مي دانست که فحش مي شنود. اما ديگر چه فايده!

يک ساعتي آن جا نشست و يک بار هم از تلگراف مقر استفاده کرد تا 
به روزنامه چيزي بفرستد و خبرها را بدهد و مشروح يا مبسوط يا ريِز آن 
را بگذارد براي زمان برگشتن خود. بعد هم چون از سرهنگ خبري نشده 
بود، راه افتاد به طرف بانک تا به دوستش التفات سر بزند. التفات صندوق 

را بسته بود و آشفته تر از روزهاي قبل به نظر مي رسيد.
کارمندهاش همه رفته بودند و او تند و تند داشت چيزي مي نوشت.

باالش پرسيد: «چه خبر شده التفات؟خير باشد!»
التفات گفت: «از فردا بانک تعطيل ست. دارم حساب ها را جمع مي کنم.»

ـ چرا؟!
و او با تعجب او را نگاه کرد.

ـ چرا؟! واقعًا نمي داني؟! قشون از زنجان راه افتاده. راديو شان مي گفت 
که امروز فردا ميانه را مي گيرند.

باالش خنديد.
ـ باور نکن رفيق! مي داني که! من تو راديو هم هستم. بيش تر حرف هايي 

که راديوها مي زنند دروغ ست؛ دروِغ محض!
ـ چرا دروغ؟! کي مي خواهد جلِو آن ها را بگيرد؟ خبر نداري که فرقه 
دارد ميانه را خالي مي کند؟! نيرو ها را خواسته ند به تبريز. ديگه چيزي براي 
سرهنگ غازيان نمانده. قاضي هم که کشته شد. جنازه ش االن تو راه تبريز 

ست. شنيده ي خبرش را؟
باالش سعي کرد دوستش را دل داري بدهد.

ـ اگه پل ها را منفجر کنند، دشمن نمي تواند از اين راه پيش روي کند. 
آن وقت اگه بخواهد تبريز را بگيرد، بايد از راه مراغه وارد بشود و اين يعني 
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شش ماه عقب افتادن همه چيز. هدف تبريز است نه ميانه.
اما التفات خوش بين نبود.

هم  بعدش  نشست!  نتوان  اگه  و  مگه  در  سعدي  قول  به  که  اوًال  ـ 
شش تا پل به آن ُگند گي را چه طور مي خواهند منفجر کنند؟! حتي اگه 
و  مي شود  سرازير  همان  از  قشون  بماند،  باقي  قزل اوزن  رو  هم   يکيش 
همه جا را مي گيرد. تازه مگه زورشان به پل آهني مي رسد که بخواهند 
پل  آن وقت  کنند.  منفجر  را  ”پل دختر“  فوقش  فوِق  کنند؟  منفجرش 
چي؟! فرعي  پل هاي  چي؟!  زنجان ـ  ميانه  جاده ي  پل  چي؟!  راه آهن 

آن موقع، نه باالش مي دانست و نه هيچ کس ديگر که همه ي ديناميت ها 
نم کشيده اند و تو انبار ها هم چيزي براي جايگزيني وجود ندارد و فقط يکي 
تعمير  در عرض شش ساعت  را هم  آن  که  ديد  پل ها صدمه خواهد  از 

خواهند کرد و حمله به ميانه شروع خواهد شد.
ـ از ميانه هم بگذرند تو گردنه ي شبلي جلو شان را مي گيرند. کافي ست 
يه برفي ببارد تا اين تهراني ها بفهمند که سوز و سرما يعني چه! زمستان هم 
که الحمدهللا در راه ست. سرما همه شان را مي کشد. الزم نيست ارتشمان 

خودش را به زحمت بيندازد.
صداي ترمز ماشيني شنيده مي شد. جيپ برزنت پوشي ايستاد نزديک 

بانک.
التفات گفت: «اگه تا آن موقع تو تبريز جا خوش نکرده باشند!»

و بعد همين طور که حرف مي زد و دفترها را جمع مي کرد يک دفعه 
ساکت شد و باالش رد نگاهش را که گرفت ديد خشکش زده رو به در 
و او هم چشم گرداند به آن سو. سه نفر ـ با لباس نظامي ـ  وارد مي شدند: 
يکي شان جلو بود و دو تاشان عقب. و با عجله مي آمدند به طرف رييس 

بانک که حاال انگار يک هو هول شده بود و مي دويد به استقبال.
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ـ سالم قربان! چشم ما روشن! خوش آمديد! بفرماييد خواهش مي کنم!
و آن که جلوتر بود چشم ها و نگاه نافذي داشت عين گرگ، اما عجيب تر 
از چشم ها سبيلش بود که رو لب هاي قيطاني و نازکش ديده مي شد، مثل 
که جنگ  در  وقتي  آن هم  بود!  گذاشته  هيتلري  سبيل  لکه اي کوچک. 
جهاني با شکست و خودکشي هيتلر و تسليم آلمان نازي تمام شده بود و 

شايد تو دنيا کسي منفورتر از هيتلر وجود نداشت.
باالش هنوز نفهميده بود که مرد کيست و در آن جا چه کار مي کند، اما 
وقتي مي ديد که دوستش التفات، دست و پاي خود را گم کرده و با عجله 
مي رود براي پذيرايي، حس کرد که او بايد آدم بسيار مهمي  باشد. براي همين 
هم به بهانه ي کمک خودش را رساند پاي سماور و پرسيد: «اين کيه التفات؟»

التفات ـ در حالي که صداش به سختي باال مي آمد ـ گفت: «تو واقعًا 
ژنرال دانشيان را نمي شناسي؟! غالم يحيي ست ديگه!»

غالم يحيِي  بود  شکلي  اين  پس  زد.  خشکش  هم  باالش  بار  اين  و 
فدايي ها!  فرمانده ی   دموکرات!  حزب  نيروهاي  کل  فرمانده  ی  معروف؟! 

مردي با سبيل هيتلري و نگاه گرگي!
دوباره نگاهش کرد و ديد که او ـ بدون احساس غريبگي ـ لم داده رو 
صندلي التفات و در و ديوار را نگاه مي کند در حالي که مردهاي همراهش 

همين طور سرپا ايستاده بودند و تکان نمي خوردند.
ـ تو با غالم يحيي چه کار داري التفات؟!

ـ من با او کاري ندارم.
ـ پس او اين جا چه کار مي کند؟

ـ نمي دانم! فکر مي کنم با من کاري دارد. به هر حال، گذري نيامده.
باالش تعجب کرده بود.

ـ با تو چه کاری مي تواند داشته باشد؟!
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ـ هرچه فکر مي کنم چيزي به عقلم نمي رسد. ولي دلم بد جوري 
شور مي زند.

دست هاي التفات مي لرزيد. باالش سيني چاي را از او گرفت و براي 
مهمان ها برد. غالم يحيي نگاهي سرسري به او انداخت و استکان را برداشت. 
قندش راـ  عين دهاتي هاـ  تو چاي خيساند و شروع کرد به خوردن. التفات 

هنوز سرپا بود. غالم يحيي نگاهش کرد. گفت: «چرا نمي نشيني اميني؟»
التفات نشست بي آن که چيزي بگويد.

ـ خب چه خبر ” اميني“؟
التفات گفت: «سالمتي!»

ـ مي بيني چه قدر برامان کار تراشيده ند؟! از صبح تا شب مي دوم. االن 
نرسيده دوباره بايد ِگرد کنم برگردم تبريز!

ـ بله قربان! خدا خيرتان بدهد!
ژنرال با بدبيني نگاهش کرد و استکان خالي را گذاشت رو ميز. باالش 
جلو رفت که باز چاي بياورد. دانشيان با اشاره ي دست مانع شد. التفات را 
نگاه مي کرد هنوز. و او چشم مي دزديد ازش يا سعي مي کرد چنين کاري 

بکند و نمي توانست انگار.
ـ تو بانک چه قدر پول هست اميني؟

التفات انگار يک لحظه درماند که چه بگويد. به فکر فرو رفته بود.
ـ ها التفات! ما زياد وقت نداريم. نکند نمي داني که تو بانکت چه قدر 

پول داري؟!
سيبک التفات باال و پايين رفت. انگار گلوش بد جوري خشک شده بود.

ـ چرا! اتفاقًا پيش پاي شما حساب ها را جمع کردم و بستم. هميشه اين 
کار را مي کنم تا خيالم راحت بشود. کارمندها گاهي...

ژنرال حرف او را قطع کرد.
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ـ ولش کن اميني! با من از اين بورژوا جماعت حرف نزن! پول! بگو 
پول چه قدر داري؟

التفات باز کمي  دست دست کرد. انگار تو همان يک آن مي توانست اتفاق 
ديگري بيفتد تا او را نجات بدهد. اما آخرش نااميد شد يا تسليم شد يا مثًال 
ـ همان طور که مي گويند ـ تن داد به قضا يا بال يا تقدير يا ناچاري يا اجبار 
يا هر چيز ديگري که بشود اسمش را گذاشت و بعد با صدايي که انگار 
حکم اعدام ـ و گويي اعدام خود ـ را مي خواند گفت: «دويست و هشتاد 

هزار تومن!»
ـ اين پول ها مال کيه؟

و او با درماندگي باالش را نگاه کرد ـ و انگار يادش رفته بود که او 
نه کارمندش است و نه چيزي در اين باره مي داند ـ و بعد برگشت رو به 

غالم يحيي و گفت: «بله؟! متوجه نشدم چي گفتيد.»
و او کمي بلند تر از قبلـ  و با کمي تحّکمـ  گفت: «پرسيدم صاحب اين 

پول ها کيه؟ دولت يا ملت؟!»
ـ هر دو!

ـ يعني چه که هر دو؟ دقيق به من بگو که از اين دويست و هشتاد هزار 
تومني که مي گويي، چه قدرش مال مردم ست و چه قدرش مال دولت!

التفات به سختي گفت: «هشتاد هزار تومان مال مردم ست و دويست  
هزار تومان مال دولت.»

ژنرال دست باال آورد.
ـ خيلي خب! همين را مي خواستم بدانم. هشتاد هزار تومان مردم را نگه  

دار پيش خودت و دويست  هزار تومان دولت را بده به من! سريع!
التفات سِرجا يخ زده بود. انگار که نمي دانست چه کار بايد بکند. ژنرال 

تشر زد.
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ـ معّطلمان نکن اميني! گفتم که! کار داريم.
و  تلوتلو مي خورد  به سوي گاو صندوق، در حالي که  افتاد  راه  التفات 
مي خورد به ميزها و طوري بود که انگار مست کرده  يا چشم هاش جايي را 
نمي بيند. وقتي کليد مي انداخت تو گاو صندوق، باالش ديد که دست هاي او 
واقعًا مي لرزد و نمي تواند سوراخ کليد را پيدا کند. و بعد بازش کرد و همان جا 
گوني بود و چند تا هم بود گويا. و بيش تر، بسته هاي نو داشتند که هنوز 
دست نخورده بود ِبِهشان و ده تا ده تا يا پنج تا پنج تا چيده شده بود رو هم. 
و همين طور که اين بسته ها را يکي يکي مي انداخت تو گوني هي معطل 
مي کرد و انگار منتظر بود که معجزه اي رخ بدهد؛ مثًال غالم يحيي از کارش 
پشيمان بشود يا يکي از راه برسد و بگويد نه نکن اين کار را ژنرال! نکن! و 
او راهش را بکشد و برود يا اتفاق ديگري يا به تري بيفتد: پيکي از راه برسد 
يا تلفني به صدا دربيايد و به ژنرال خبر بدهد که ديگر الزم نيست و مشكل 

حل شده و پول نمي خواهند و نبايد بانک را خالي کرد و...
مي توانست  التفات  که  نبود  صدايي  و  شد.  بلند  صدايي  يک دفعه  و 
انتظارش را داشته باشد. نه صداي تلفن بود نه صداي پيک. صداي انفجار 
باال و گوش کردند و منتظر  آوردند  را  بود؛ سنگين و دور. همه سرشان 
شدند و ديگر خبري نشد و ژنرال محافظانش را نگاه کرد و انگار داشت 
نگران مي شد کم کم و پرسيد: چرا يکي؟ و کسي جوابش را نداد و باز داد 
زد: يکي تان برود زنگ بزند ببيند چي شده؟ نکند بقيه عمل نکرده باشند؟ و 
ديگر آن آرامش قبلي را نداشت، يعني راحت ننشسته بود رو صندلي التفات 
و در و ديوار را نگاه نمي کرد، بلکه راه مي رفت و گاهي مشت يک دستش 
را مي کوبيد کف آن يکي و چيزي زير لب مي گفت و باز راه مي افتاد يا 
مي ايستاد باالي سر التفات: بجنب اميني بجنب! چشم! ولي بايد بشمرم 
قربان ! وقت مي برد. و باز راه مي رفت و راه مي رفت و عصبي و عصبي تر 
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مي شد انگار. و مي رفت و از پشت شيشه مردي را نگاه مي کرد که رفته بود 
سراغ جيپ و سعي مي کرد با جايي تماس بگيرد و نمي توانست گويا. پس 
تو چه غلطي داري مي کني مردک؟ و به آن مرد مي گفت، اما التفات سرش 
پايين بود و به خودش مي گرفت و بسته ها را تندتر و تندتر جا به جا مي کرد تا 
شايد تمام شود حاال که اميد نجاتي نيست و حاال که راه گريزي وجود ندارد. 
و هنوز تمام نشده بود و آن مرد مي آمد تو آستانه ي در و شرمنده و عذرخواه 
بود. نمي شود جايي را گرفت قربان. يعني چه که نمي شود؟! ارتباط ها قطع 
شده قربان! آخر چه طوري قطع شده؟ کي قطع شده؟ نمي دانم قربان! دوباره 
امتحان کن! سرهنگ غازيان را برايم بگيريد! و آن مرِد ديگر مي رفت به 
به  بله؟! و رو  با تعجب مي گفت  و  بانک و شماره مي گرفت  تلفن  سراغ 
ژنرال مي کرد. مي گويند هنوز برنگشته قربان. خيله خب، خيله خب! بپرس 
اين انفجار مال کدام پل بود؟پل دختر! پل دختر؟! خب بپرس چرا هنوز پل 
راه آهن و بقيه ي پل ها منفجر نشد ه ند؟ يعني چه که نمي دانند؟ ديناميت ها 

که مشكل نداشته؟ داشته؟
و تو اين شلوغي التفات شروع مي کرد به پر کردن گوني دوم و بعد هر 
دو را مي کشيد به طرف در و ژنرال هنوز به مرد دستور مي داد بگو جناب 
سرهنگ اگه تا نيم ساعت ديگه آمد، بيايد مرا پيدا کند قبل از حرکتم! و 
التفات بي چاره کاغذ و قلمي  را گرفته بود به طرف ژنرال. اين را امضا کنيد 
قربان! و ژنرال رو به مرد بيرون داد مي زد چي شد؟ و مرد مي گفت هنوز 
هيچي. جاهاي ديگر را هم نمي توانم بگيرم. باز هم سعي کن! چشم قربان! 
و رو مي کرد به التفات. براي چه بايد امضا کنم؟ و او مي گفت رسيِد دويست 
هزار توماني ست که گرفتيد. نه، من امضا نمي کنم. و مي رفت رو به مرد 
دوم. تبريز را برايم بگير! فوري! دفتر فرمانداري. بگو خود ”جاويد“ صحبت 
کند. و التفات کالفه و رنگ باخته دنبال ژنرال مي افتاد هر جا که مي رفت. 
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ولي مرا مي کشند قربان! کي تو را مي کشد اميني؟
و رو به بيرون: ول کن فعًال! بيا اين گوني ها را بگذار تو ماشين! بعدش 
منتقل کنيد به آمبوالنس. امضا کنيد! خواهش مي کنم! من چند تا دختر 
دارم. پرسيدم کي تو را مي کشد؟ ما؟ نه، آن ها قربان! آن ها کي هستند؟ 
حکومت! حکومت؟! حکومت کي هست؟ مگه ما نيستيم؟ چرا قربان ولي... 
ولي چي اميني؟ اين جا آذرباي جان ست مردک! تهران  که نيست. و مي رفت 
به طرف تلفن بانک، اما انگار هنوز کسي نيامده بود آن طرف خط. تو را به 

خدا امضا کنيد! به من رحم کنيد!
و مرد دوم مسلسلش را مي گذاشت رو زمين تا گوني اول را کول کند و 
ببرد بيرون بي آن که اسلحه اش را برده باشد و ژنرال نگاه مي کرد و پوزخند 
مي زد و مي گفت ناموست رفت به باد! ما را باش که به کي ها دل خوش 
کرد ه يم! اسلحه را ول مي کند مي رود! و مرد سريع برمي گشت و آن را 
برمي داشت و شرمنده بود و سر به زير، اما ديگر نمي توانست گوني دوم را 
کول کند و گويا مجبور بود آن را بکشد دنبال خودش و بُسراند و ببرد. به 
من تهمت مي زنند. مي گويند پول را خودت برداشتي! مرا مي کشند قربان! 
رحم کنيد! من چند تا دختر دارم. و ژنرال مي رفت به طرف در. ول کن 
اين تبريز را! برمي گرديم. و التفات باز اصرار مي کرد و ژنرال مي گفت مگه 
من پول را براي خودم مي خواهم که به تو امضا بدهم؟ بايد خرج فدايي ها 
بشود. ما تو جنگ هستيم. نمي فهمي؟ فردا خودت يا يکي بيايد دفتر من 
اسنادش را تنظيم مي کنيم. و التفات هنوز هم دست برنمي داشت. کدام 
اسناد؟ اسناد نمي خواهد! شما فقط به من يک امضا بد هيد! همين کافي 
است قربان! و ژنرال مي رفت و سوار ماشينش مي شد و مي رفتند بي آن که 

امضايي در کار باشد...
و التفات تکيه داده بود به نرده هاي جلِو بانک و در يک دستش کاغذ 
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بود و در دست ديگرش قلم و به راهي نگاه مي کرد که ژنرال دانشيان و 
همراهانش گردوخاک کنان در آن گم شده بودند به دنبال آمبوالنس، در 
حالي که انگار تمام بار دنيا را بر دوش او گذاشته  يا جا گذاشته و رفته بودند، 
طوري که هرچه سعي مي کرد آن را بگذارد رو زمين و از شّرش خالص 
بشود موفق نمي شد و نمي توانست. و با آن قلم و با آن کاغذ و با آن صورت 
بي حرکت و با آن چشم هاي ماِت مرده ِی سرد، به مجسمه اي شبيه بود که 

جلِو بانک کار گذاشته باشند به  يک باره و ناگهانی!
و باالش زير بغل او را گرفت همان طور که زير بغل هر سوگواري را 
بانک. و نشاندش رو  مي گيرند براي دل داري يا کمک. و آوردش داخل 
صندلي و کاغذ و قلم را از دستش گرفت يا کشيد يا به زور درآورد و انداخت 
به گوشه اي و نگاه کرد به او. مثِل صرعي هايي بود که تازه به هوش يا به 
خود آمده باشند، اما نه آن قدر که کامًال هم حواسشان برگشته باشد سر جا، 
بلکه همان قدر که بتوانند با تعجب نگاه کنند دوروبري ها را يا حرف هاي 

آن ها را بشنوند بي آن که گوش بدهند.
ـ ديگه فکر کردن و غم خوردن فايده اي ندارد! زد و برد! تو تالشت را 
کردي. ولي کار ديگه اي نمي توانستي بکني. نااميد نباش! حتمًا يه فکري 
مي کند برات. شايد خودش اسناد را بفرستد، همان طور که مي گفت. مي داند 

که اين همه پول را نمي توان همين طور بي هيچي برداشت و برد.
هم  گوش  حتي  که  مي آمد  نظر  به  و  نمي گفت  چيزي  اول  التفات 
نمي دهد، اما کم کم به خود آمد و خود را يا دست ِکم بخشي از خوِد خود را 
بازيافت؛ همان قدر که بتواند سرش را تکان بدهد ـ مثل مادرمرده ها ـ تا 

بگويد: «ديدي با من چه کار کرد اين راهزن؟! ديدي؟!»
و باالش کمي  ناراحت شد، اما به روي خودش نياورد. دوست نداشت 
کسي پشِت سر ژنرال حرف بدي بزند. هرچند که او را از نزديک نمي شناخت 
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به هر حال  ولي  نمي افتاد،  راديو  به  و گذرش هم  بود  نديده  قبًال هم  و 
مي دانست که مرد مجادله است و محاسبه و نه اهل مباحثه  يا مصاحبه. 
هرچند که اين بار در نقش ديگري يعني بدتري و يا نوتري ظاهر شده باشد 
(به ناچار و از سر اجبار) که نمي شد چيز ديگري به آن گفت جز مصادره. اما 
به هر حال فرمانده  ی فدايي ها بود و شب و روز مي دويد ـ و البد همان جور 
که به نظر مي آمد يا نشان مي داد يا مي گفت حتي ـ و همان طور که از 
سرهنگ غازيان و سرهنگ قاضيـ  مرحومـ  ديده بود. اما شايد التفات هم 
حق داشت که بدگويي کند؛ آخر چرا او رسيد نداده بود؟! مگر چيزي کم 
مي شد َاَزش يا وقتش را پيدا نمي کرد يا کسي مي گفت که چرا اين کار را 

کرده  اي يا...
و حاال التفات دوباره افتاده بود به تقال و فکر مي کرد مثل غريِق در آب، به 
هر چيزي که بشود مي توانـ  يا بايدـ  چسبيد و امتحان کرد آن را دسِت کم.

تبريز  تو  تو  باالش؟  بريزم  به سرم  خاکي  من چه  نظرت  به  حاال  ـ 
مي تواني برام کاري بکني؟ گفته بودي گاهي خود پيشه وري را مي بيني و 

از نزديک تو را مي شناسد...
خودش  که  مي بينم  را  او  وقتي  فقط  من  ولي  «آره!  گفت:  باالش 
بخواهد نه وقتي که من بخواهم. تازه چه فايده دارد؟ فکر مي کني سريع 
دستور مي دهد که پول ها را به تو برگردانند يا اسنادش را تنظيم کنند تو

اين شلوغي؟»
التفاِت بي چاره بد جوري درمانده شده بود. گفت: «پس من چه کار بايد 

بکنم؟ به خاطر ريال به ريال اين پول مرا مي ِکشند زير اخيه.»
افتاد. آدم بدي به نظرش نيامده بود.  باالش به  ياد سرهنگ غازيان 
گفت: «من دارم مي روم دفتر حزب. مي خواهي تو هم بيايي؟ گفتنش به 
سرهنگ غازيان فکر نمي کنم ضرري داشته باشد. بگذار در جريان باشد 
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اقًال. االن به گمانم او مهم ترين مرد شهر شماست. درست نمي گويم؟»
التفات به خود آمد. از جاش بلند شد. گفت: «خوب شد يادم انداختي!»

و گاوصندوقي را که حاال فقط هشتاد هزار تومان در آن باقي مانده بود 
قفل کرد. دِر بانک را هم بست و آمدند بيرون، همان وقتي که چند هواپيما 
هم از باالي شهر مي گذشتند تا بروند و بمب هاشان را فروبريزند رو کوه ها 

يا جايي ديگر.
ـ دارند قافالن کوه را بمب باردمان مي کنند.

عقب نشيني  همه  نيست.  کسي  ديگه  که  آن جا  «ولي  گفت:  باالش 
کردند. خودم ديدم.»

ـ پس حتمًا دارند کساني را که البه الي کوه ها آواره ند می کشند.
ـ شايد!

پياده رفتند به طرف مقر. سرهنگ غازيان برگشته بود. و نشسته بود تو 
دفترش. ”رولور“ ش را درآورده بود و با آن بازي مي کرد. انگار نه انگار که 
جنگ است. اما بعد فهميدند که منتظر خبري است و شايد فکر مي کرد آن 
خبر آن قدر اهميت دارد که مي تواند بقيه ي چيزها را رها کند. يعني نه اين که 
آن ها ارزشي نداشته باشند، بلکه به خاطر اين که ديگر فايده اي نمي توانستند 

داشته باشد، اگر که از خبر اصلي خبري نمي شد. متوجه مي شوي که؟
اجازه ي ورود خواستند و سرهنگ انگار از خداش بود که کسي در آن وقت 
برود سراغش که گفت بياييد تو! و حتي سعي کرد با التفات شوخي هم کند.

ـ چه خبر اميني؟! مي گفتي ما خدمت مي رسيديم؛ پول که نمي آيد به 
خدمت کسي!

و خنديد و وقتي مي خنديد گونه هاش ـ که جاي گلوله در آن بود ـ 
حسابي گود مي افتاد. خيلي تميز زده بودنش. يک سوراخ کوچک اين ور، 
يک سوراخ کوچک آن ور؛ انگار که بخواهي گوشتي را بزني به سيخ. و 
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چند جاي نيمه خالي دندان که گلوله تراشش داده بود ـ هرچند نه به خوبي 
دکترها ـ و هنوز پر نشده بودند.

و باالش اين ها را وقتي فهميده بود که مي رفتند طرف قافالن کوه.
سرهنگ خبرهاي تبريز را داد.

ـ حتمًا شنيده  يد که پيشه وري استعفا داده و االن محمد بي ريا صدر 
ست. سخن راني داشت تو تبريز. مردم زيادي جمع شده بودند. بي ريا سعي 

دارد اوضاع را آرام کند.
و بعد به  ياد باالش افتاد.

از قافالن کوه؟! چه طوري برگشتي  ـ تو چه طوري هم سفر؟! چه خبر 
آقاي گوينده  يا روزنامه نگار يا خبرنگار يا...؟

نگاه کرد به باالش.
ـ راستي کدامش را بايد گفت؟ چه کاره محسوب مي شوي؟

باالش گفت: «اگه باد اين طوري بوزد هيچ کاره! عين همان بابايي که 
سعي مي کرد تو توفان نخود و کشمش پرت کند به دهانش.»

سرهنگ باز هم خنديد و بعد گفت: «واقعًا هم که باد هاي سمي  شروع 
به وزيدن کرده و گردباد هر لحظه دارد به ما نزديک و نزديک تر مي شود و 
نمي دانيم که کداممان را خواهد برد و کداممان را برجا خواهد گذاشت. من 
فقط خوش حاليم از اين ست که چشم هاي نگراني را پشت سرم نمي گذارم.»

رفته بود تو عالم خودش. گمانم به همان چيزهايي فکر مي کرد که هر 
مردي و شايد هم هر فردي، در آخرين لحظه به آن ها مي انديشد، يعني 
همان کاري که باالش هم بايد مي کرد به زودي و البته مال او به راحتي مال 
سرهنگ نبود و جاي خوش حالي نداشت اصًال. اما التفات اجازه نداد که اين 
حال و هوا زياد دوام بياورد و بي مقدمه گفت: «به دادم برس جناب سرهنگ! 

غالم يحيي پول هاي بانک را برداشت و برد.»
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«مرد  گفت:  جدي  و  شوخي  بعد  کرد،  نگاهش  کمي  سرهنگ 
نمي زني!  حرف  که  خانه ت  دِر  نوکِر  از  چيه؟  غالم يحيي  ناحسابي! 
فرمانده ی کل فدايي هاست. بگو ژنرال دانشيان! بگو رفيق ژنرال! بگو 

اقًال!» يولداش غالم يحيي 
التفات باز هم حرف قبلي اش را تکرار کرد.

ـ مرا مي کشند قربان کالهت بروم. مرا مي کشند!
سرهنگ هر دوشان را دعوت کرد به نشستن. گفت: «آرام باش مرد! 

آرام باش ببينم چي شده. کي تو را مي کشد؟! چرا تو را مي کشد؟!»
التفات شروع کرد به گفتن ماجرايي که به نظر مي رسيد سرهنگ از قبل 

مي داند، اما چيزي نمي آورد به روش.
ـ حاال دقيقًا بگو که فکر مي کني چه کسي تو را مي کشد؟ ابراهيمي؟! 
آره؟! خب به چه جرمي؟ مي گويد چرا در شرايط بحراني پول دادي که 

صرف جنگ بشود؟
ـ نه خير قربان!

ـ پس کي؟! مگه مدعي العموم حکومت مّلي مان ”فريدون ابراهيمي“ 
نيست؟

التفات دست هاش را هم به کمک گرفته بود تا شايد کاري را که زبان 
نمي تواند انجام بدهد آن ها انجام بدهند.

ـ من کاري به حکومت ملي ندارم جناب سرهنگ! حکومت مرکزي 
مرا مي کشد.

ـ حکومت مرکزي؟!
سرهنگ کمي  ساکت شد. نگاهي به باالش انداخت و بعد باز رو برگرداند 

طرف التفات.
ـ دستت درد نکند! وقتي تو در بغل گوش ما اين طوري فکر مي کني، 
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طبيعي ست که آن فدايي سر كوه سنگرش را ول کند و دربرود. ما نمرده، 
دولت  که  مي داني  از کجا  تو  که!  واقعًا  مي کني؟!  عزاداري  برامان  داري 
بقيه ي  بتوانيم  و  کنيم  پيدا  ديناميت  االن  اگه  اين جا؟  مي رسد  مرکزي 
پل هاي قزل اوزن را هم منفجر کنيم، دولت مرکزي هيچ وقت پاش نمي رسد 
به ميانه. المصب ها نم کشيده بودند. فقط يکي شان منفجر شد. از شش 
ماه پيش بسته بوديمشان زير پل ها. االن دربه در دنبال ديناميت هستيم. 
منتظرم که تلفن به صدا دربيايد و خبر پيدا شدنش را بدهد. آن وقت مي دانيد 
چه مي شود؟ شرايط کامًال عوض مي شود. و جنگ يعني همين. يعني بايد 
تا  دو  بجنورد  تو  ما  وقتي  باشي.  اوضاع  منتظر عوض شدن  آن هي  در 
کاميون ارتشي و چند تا بي سيم و صد تا تفنگ را برداشتيم راه افتاديم طرف 
ترکمن صحرا، فکر مي کرديم آن جا مثل قهرمان ها از ما استقبال مي کنند و 
دسته گل مي اندازند َگل و گردنمان. اما همه چيز عوض شد به  يک باره. 
ما بيست تا افسر بوديم که قيام خراسان را شروع کرديم. از سرهنگ گرفته 
تا ستوان سه. به ”مراوه تپه“ که رسيديم يگان اسواراني را ديديم که دنبال 
مأموريتي مي رفت. خودمان را بازرس ارتش جا زديم و اسلحه ي هر صد و 
بيست نفرشان را ضبط کرديم و ريختيم تو کاميون، بعد هم گفتيم که ما 
کي هستيم و چي هستيم و از کجا مي آييم و به کجا مي رويم. افسران آن ها 
هم پيوستند به ما و زيادتر شديم و تا آن موقع اعالميه ي ضد حکومتمان 
در کشور پخش شده بود و با اين کار حماسي هم، ديگه همه از ما حرف 
مي زدند، همه جا؛ و مي شنيديم که از گوشه و کنار افسران زيادي به سوي 
ترکمن صحرا حرکت کرده ند تا در آن جا بپيوندند به ما. اما در گنبد کاووس 
و  کوپه ها  آن  با  ـ  افسر  همه  آن  برگشت.  ورق  و  شد  عوض  چيز  همه 
درجه هاي سنگينشانـ  از يک ستوان ژاندارمري شکست خوردند. از فردي 
به نام ”حيدر حسيني“ . او که از قبل قضيه را مي دانست، ما را غافل گير کرد. 
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اولين تير به ستوان ”حسن نجدي“ ۱ خورد که تو جيپ جلويي بود. هفت نفر 
در جا کشته شدند و بقيه زخمي. هرچه هم سالح داشتيم از بين رفت و افتاد 
دست ژاندارم ها. خودمان هم مجبور شديم فرار کنيم به سمت تاالب هاي 
”آلماکول“ و ”آالکول“ تا برسيم به ”اينچه  برون“ و از مرز شوروي بگذريم. 
من از صورت تير خورده بودم. دندان هام ُخرد شده بود و دهانم مرتب ُپِر 

خون مي شد و نمي توانستم نفس بکشم.
انگار سرگذشت سرهنگ براي لحظه اي حواس التفات را پرت کرده بود. 

چند دقيقه اي چيزي نگفت و بعد باز ياد ”بيرعباسي“ ۲ خودش افتاد.
ـ حاال من چه کار کنم سرهنگ؟
سرهنگ گفت: «من نمي دانم!»

ـ تو نمي تواني به من رسيد بدهي؟
سرهنگ خنديد.

من  از  را  رسيدش  و  غالم  به  داده  ي  را  پول ها  بدهم؟!  رسيد  من  ـ 
مي خواهي؟!

ـ يعني باور نمي کني؟ دويست  هزار تومن پول را برد. باالش شاهد ست.
باالش به تأييد سر تکان داد. سرهنگ گفت: «من مي دانم که تو راست 
مي گويي. ولي اين منطقي نيست که من به تو رسيد بدهم. اگه کسي از 
من پرسيد تو چرا رسيد دادي، آيا بايد جوابي داشته باشم يا نه؟ نمي گويند 
تو چرا رسيد دادي براي پولي که نگرفته ي؟ آن هم در حالي که گيرنده 
خودش رسيد نداده؟ البد داليلي هم داشته که رسيد نداده. من چه مي دانم 

چي شده!»
و التفات هنوز هم چانه مي زد و شايد مثل غريقي بود که قايق را از 

۱. پدر مرحوم بيژن نجدی، نويسنده ی ”يوزپلنگانی که با من دويده اند“ و...
۲. اشاره ای به داستان کمدی معروف ”مشهدی عباد“: وسط معرکه ای، حمالی که لحظه ای زير پای 

مشهدی عباد نشسته بوده، دنباِل گرفتن مزد ناچيز خودش است...
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دست داده و سعي مي کند به خاشاک بچسبد، اگر که بتواند و اگر که بشود 
و مثل همه ي غريق ها نمي تواند بفهمد که اين کار فايده اي ندارد، چراکه 
شايد مغزش از کار افتاده و هماني شده که سرهنگ مي گفت. يعني از دست 

دادن منطق.
ـ آخه شما همه تان...

مکث کرد. شايد مي خواست بگويد سروته  يک کرباس، اما پشيمان شد 
انگار و گفت: «آخه شما همه تان با هم هستيد. چه طور تو نمي تواني به جاي 
رفيقت رسيد بدهي و مرا از اين بدبختي برهاني؟! من هفت سر عائله را اداره 
مي کنم. من که حزبي نيستم. من که تقصيري ندارم. من که کاري نکرده م. 

مرا مي کشند جناب سرهنگ! مي کشند!»
از صداش التماس مي باريد. سر هنگ هم ناراحت شده بود. اما معلوم بود 
که نمي تواند کاري بکند. دوباره صداي هواپيما آمد و ديگر کسي عالقه اي 
نداشت که برود و ببيند يا بپرسد که کجا را بمب باران مي کنند و يا چه 
اعالميه اي مي ريزند و يا چندتا هستند و يا از کدام طرف مي آيند و يا به 
بلند شد، سرهنگ نفس  تلفن  کدام طرف مي روند. و گويا وقتي صداي 
راحتي کشيد و باالش نفهميد که به خاطر خالص شدن از دست التفات 
است يا به خاطر خبري که ممکن بود از ديناميت ها به دستش برسد. در هر 
حال مکالمه کوتاه بود و باالش جز چند خب، چيز ديگري نشنيد که اولي 
هيجان زده بود و دومي  نااميدکننده. بعد دوباره سرهنگ برگشت به اتاق و 

گفت: «مرا تنها بگذاريد. نمي توانم کاري بکنم.»
و لحنش يک جوري بود که حس بدي از آن مي باريد و شايد مي شد 
گفت که کمي يا حتي خيلي غمگين است. نشسته بود رو صندلي و زل زده 
بود به جايي نامعلوم، در حالي که از اتاق مجاور صداي عصبي اي مي آمد 
که باالش مي دانست صداي قاضي نيست و صداي کس ديگري است که  
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يک ريز حرف مي زند، يعني داد مي زند و يا حتي شايد بشود گفت که با تمام 
وجود فرياد مي زند و بد و بيراه مي گويد، حتي وقتي که او خداحافظي کرده 
بود و آماده مي شد که برگردد به تبريز. و معلوم نبود که با تلفن صحبت 

مي کند يا با خودش.
کل  تو  يعني  مي شوم!  ديوانه  دارم  ديناميت؟!...  تا  چند  خاطر  به  ـ 
آذرباي جان يه جعبه ديناميت گير نمي آيد؟!... چي دارند به سِر ما مي آورند 
آاله تعاال؟!.. ما را انداختند تو آتش و پاي خودشان را کشيدند کنار! باورم 
نمي شود... اي لعنت به همه تان!  اي تف به ذاتتان! نه اسلحه  را پس دادند نه 
گذاشتند تو گيالن جلوشان را بگيريم نه گذاشتند تو زنجان راهشان را سد 
کنيم نه ديناميت دادند که اين جا يه کاري بکنيم. تو شبلي هم هيچ غلطي 

نمي توانند بکنند. همه مان را مي دهند دم تيغ اين مادر به خطاها! مي دانم!
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ذهنم چنان پريشان شده بود که  يادم رفته بود پيراهن کاموا را قايم کنم. و 
حاال رسيده بودم َدِم ده. و ميران اگر مي ديد، جوابش را نمي توانستم بدهم 
و حتمًا فکر مي کرد از خانه ي اوست که پول ِکش رفته ام و آن را خريده ام. 
هرچند که هيچ وقت پولي پيدا نمي شد تو آن خراب شده و تا يادم هست 
از فقر و زحمت و نکبت و محنت و از اين جور چيزها مي ناليد و مي ناليد و 
آخرش هم گريزي مي زد به کرب وبال، و اين که در اين بدبختي بايد شکم 
چه مفت خورهايي را سير کرد، آن هم در حالي که نه سيرماني مي شناسند و 
نه الل ماني و قصد هم ندارند که بروند الي دست آن پدر گور به گور شده اي 
که معلوم نيست از کدام گوري مي آمده  يا به کدام گوري مي رفته و چرا.

و البته اين طور نبود که تو آن خانه همه با من بد تا کنند. رفتار نرگس 
هم ديگر  کار  به  کاري  يعني  نه خوب.  بودند  بد  نه  هم  دخترها  نبود.  بد 
روستاي  تو  تاشان  بودند. چهار  رفته  و  کرده  نداشتيم. همه شان عروسي 
خودمان بودند و يکي شان رفته بود به جاي غريبه که فقط عيد ها مي آمد 
براي ديدن و براي من هم يک تخم مرغ رنگ شده با پوست پياز مي آورد 
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که خيلي دوستش داشتم، اما آخرش گرسنگي بر دوستي پيروز مي شد و 
دخلش را مي  آوردم. مادربزرگ هم که کامًال مي شد گفت مهربان است 
باهام و اين را مي شد موقع غذا کشيدن به تر فهميد، چراکه هميشه هوايم را 
داشت، مخصوصًا وقتي که غذاي خوب داشتيم. مثًال ميران مي توانست ته 
دست مالش کمي برنج بياورد تا نرگس آن را با رشته اي که خودش بريده 
بود و خشک کرده بود قاتي بکند و رشته پلو بپزد و سيب زميني هم بگذارد 
روش موقع دم کشيدن، و اين به ترين غذايي بود که مي خورديم و از بيرون 
که مي آمديم عطرش تو کوچه  پيچيده بود و حسابي گرسنه ترمان مي کرد. 
مي نشستيم به خوردن و من از گوشه ي چشْم مادربزرگ را نگاه مي کردم 
که دندان نداشت و با اين حال با لذت کامل غذاش را به دهان مي گذاشت 
و زور مي زد که قورتش بدهد. و فکر مي کردم اگر يک روز قرار باشد بگذارم 
و بروم ـ طوري که ديگر نخواهم پشت سرم را هم نگاه کنم ـ تنها کسي 

که دلم براش تنگ مي شود، هم اوست و نه هيچ کس ديگر.
و باز بايد گفت که ما غذا را با دست مي خورديم و در خانه ي ميران 
هم ـ مثل خيلي از خانه هاي ديگر ـ از اين قرتي بازي ها خبري نبود که 
قاشق بردارند و بيفتند به جان غذاـ  همان طور که کشاورزي بيل برمي دارد 
و مي افتد به جان زمين، موقع آب ياري يا شخم و وجين ـ مخصوصًا از 
اين قاشق هاي فلزي! همه چيز را با دست مي خورديم حتي آب گوشت را. 
فقط يك قاشق چوبي بزرگ بود که وقتي نان را تليت مي کرديم، با آن 
همش مي زديم و بعد تکه تکه لواش مي بريديم و باهاش تليت برمي داشتيم 
و مي چپانديم تو دهانمان و شايد هم براي همين بود که  يکي از اولين 
خبرهاي داغي که امير از مدرسه آورد، اين بود که آقا معلم غذاش را با 

قاشق فلزي مي خورد، حتي اگر برنج باشد!
وقتي بود که هنوز خودم نمي رفتم مدرسه. و مدت ها نشستيم به صحبت 
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کردن در اين باره که چه طور مي شود با آن وسيله ي دست و پا گير غذا خورد 
و لذت هم برد! و بعد به اين نتيجه رسيديم که اين شهري ها هرچند که 
ممکن است خيلي چيزها را خوب بدانند، اما از بعضي چيزها هم همان قدر 
سر درمي آورند که هديش از گله داري يا چيزي ديگر... همين بود و کاريش 

هم نمي شد کرد...
پيراهن کاموا را خريده بودم، اما نمي دانستم با آن چه کار مي توانم بکنم. 
آيا مي شد که گاهي آن را يواشکي از زير کِت ميران بپوشم بي آن که او يا 
کس ديگري متوجه بشود؟ مخصوصًا در روزهايي که ِشه مي آمد؟ و ِشه 
باراِن باران نبود مِه مه هم نبود، يعني نه مِه خالي بود نه باراِن خالي؛ چيزي 
بود بين اين دو. به هوا که نگاه مي کردي مي ديدي بارشي در کار نيست. 
دستت را مي گرفتي باال و خيس نمي شد. جلويت را نگاه مي کردي، تا دو 
چوب پرتابـ  و بلکه بيش ترـ  پيدا بود. اما بعد از نيم ساعت يا يک ساعت، 
مي ديدي که همه ي تنت نم کشيده بي آن كه متوجه بشوي و مي ديدي که 
مي لرزي و سردت شده و يخ کرده اي و کوه هاي دوردست هم پيدا نيست 
ديگر. ِشه هم چين چيزي بود و اين بالها را به سرت مي آورد. رو علف ها 
که راه مي رفتي خيس بودند. به پشم حيوان ها که دست مي کشيدي دستت 
نم برمي داشت و خم برمي داشت. شب ها هم که مي خوابيدي استخوان هاي 
نم کشيده ِي سرِد ُپردرد ُزق ُزق مي کرد و حتي گاهي شق شق؛ يعني بس 
که  آن سرمايي  براش  بود  از بس  بيش  که  و بس  بود  که خشک شده 
بود، اما به نظر نمي آمد که هست... اما اين هوا هوايي بود که گوسفندها 
خيلي دوستش داشتند و گله در آن به تر از هميشه مي چريد و مجبور بودي 
جلو شان وايستي و مواظبشان باشي و نمي توانستي بگذاري و بروي جايي 
و پناه بگيري. مثًال تو غاري که کوچک بود و با اين حال مي توانست چتر 
يا سايه بان خوبي باشد در ظهر هايي که هوا گرم بود و گوسفند ها سرشان 



مردگان باغ سبز  |١٣٣

را براي در امان ماندن از شّر آفتاب فرومي کردند زير شکم هم ديگر و تکان 
نمي خوردند؛ يا در هواي سرد ِشه که کم کم لرزه مي گرفتي حتي. در حالي 
که آن جا مي توانستي چرتي هم بزني ـ اگر که مي شد ـ و بدجوري هم 
مي چسبيد. آره! فقط در هواي ِشه شايد مي توانستم کاموا را بپوشم و بايد 
براي چنين روزهايي آن را هم مثل پولم قايم مي کردم. و چه جايي به تر از 

زير خرمن علوفه!
را چه قدر  آن  پيراهن خريده ام و مي دانست که  آرشام مي دانست که 
دوست دارم. يک شب وقتي مي خواستيم از بام ها بپريم کاموا را پوشيدم. آن 
شب رفتيم سراغ بلندترين بام روستا که مال مسجد بود. خيلي مي ترسيديم 
اما پريديم و طوري نشد و خيلي هم خوش گذشت. مخصوصًا که موقع 
برگشت، ”جعفر“ و ”حيدر“ تو تاريکي کوچه مرا ديدند و نشناختند. جعفر داد 

زد: «تويي بولوت؟»
که  بولوت  نبود.  «بولوت  گفت:  حيدر  شديم.  رد  و  ندادم  را  جوابش 

اين طوري لباس نمي پوشد.»
گريه  تنم  به  و  بود  بزرگ  برام  هميشه  ميران  کت هاي  کردم.  کيف 

مي کرد و همه از يک کيلومتري مي فهميدند که کي دارد مي آيد...
حاال که آرشام رفته بود وقت هاي بي کاري را تنها بودم و گاهي مي رفتم 
و مي نشستم رو صخره هاي تيز باالي ده. از آن جا همه جا پيدا بود. صخره ها 
کله قندي بودند و تو تاريکي اين طور به نظر مي رسيد که انگار چند تا آدم 
هستند که ايستاده اند آن باال به تماشا. در تاريکي، ِده جوري مي شد که 
انگار افتاده ِته  يک چاه و اميد نجاتي ندارد و فقط مي تواند داد بزند، آن هم 
گاهي. صداي مردها را مي شنيدم و صداي سگ ها را هم. دم غروب يا سر 
شب هميشه اين جور است که سگ ها پارس مي کنند و به نظر مي رسد که 
چيزي ديده اند يا کاري دارند، اما هيچ کاري ندارند و فقط پارس مي کنند 
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تا پارس کرده باشند و بعد ساکت مي شوند تا ساکت شوند و بعد مي روند 
نُدله مي شوند پاي ديوارها يا سر بام ها و مي خوابند تا وقتي که اتفاقي  و گُُ
بيفتد. مثًال دستي دري را باز کند و نوري را بپاشد بيرون يا پسربچه هايي از 
سر بامي  بپرند تو کوچه و پا بگذارند به فرار؛ همان وقت هايي که معموًال از 
خانه ها بوهاي خوشي هم بلند مي شود و مي شود فهميد که کي چي پخته و 
چه قدر خوش به حالش شده. از بوي سيب زميني آب پز گرفته تا کله جوش و 
اشکنه، همه جا مي پيچد و بعد کم کم از بين مي رود چون ديگر خورده شده. 
و سگ ها هم خاموش مي شوند و چراغ ها هم، يکي يکي؛ و آن وقت است که 
صداي باد را تو گوش يا درست تر اين که بغل آن مي شنوي و مي فهمي که 
از اول هم بوده، هرچند که به نظر نمي آمده. اما حاال واضح تر شده و هرچه 

هست توش، پيداست يعني شنيده مي شود.
ـ سوختم خدايا!.. سوختم!

صدا در باد مي آمد و کم و زياد مي شد. بلند شدم و نگاهي انداختم به 
اطراف. اين بار معلوم نبود که از کجا مي آيد. باد مي پيچاندش و هي جهتش 
را عوض مي کرد يا طوري بود که انگار باال و پايينش مي برد و مي کوباندش 
به اين ور و آن ور و از نفس مي انداختش. فکر کردم نکند يکي از پرت گاهي 
چيزي افتاده و نمي تواند حرکت کند و فقط گاهي ناله مي کند تا کمک بخواهد؟ 
اما چرا هميشه اين ناله را فقط من مي شنيدم؟ چرا هيچ کس ديگر نمي شنيد؟

داد زدم: «آهاااااااااي! تو کجايي؟»
باد بود و  و نگاه کردم به تاريکي. هيچ چيز پيدا نبود. فقط هوهوي 
نبودند. مي دانستم که گاهي  اما کور  بودند،  سوسوي ستاره هايي که دور 
تير  بعد مي روند سمت کوه و صداي  و  ِده  به  شکارچيان خرس مي آيند 
خالي کردنشان را مي شود شنيد هرچند به سختي. شايد يکي از آن ها بود 
که زخمي  شده و افتاده بود تو کوه و کمک مي خواست. شايد هم خرس 
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حمله کرده بود ِبِهش، هرچند که در ِده مي گفتند که ديگر نسل خرس دارد 
ور مي افتد و به زودي بايد آن را فقط در کوزه ها يا موزه ها يا باِغ وحش ها يا 

نمي دانم چي سراغ گرفت يا ديد و از اين حرف ها.
ـ صداي من را مي شنوي؟... کمک مي خواهي؟ مي خواهي... خواهي... 

اهي... اهي... اهي!
صدا تو کوه مي پيچيد و برمي گشت و ُخرد مي شد و کم کم مي رفت که 

از بين برود.
ـ آهااااااااااااااي ي..!

به جاي او، يکي از تو ده جوابم را داد.
ـ مگه آزار داري توله سگ؟!

ديگر صدايم درنيامد، اما تصميم گرفتم که صاحب صدا را پيدا کنم و 
ببينم منظورش از اين کارها چيست و چرا صداش با اين که بلند نيست ولي 

اين همه رساست.
از آن شب هاي تاريکي بود که به نظر نمي آمد ماه خيال درآمدن داشته 
باشد. پرنده ي شب گردي از باالي سرم گذشت و من با اين که آن را نديدم، 
اما صداي بال هاش را شنيدم که خشک بود و استخواني بود و معلوم مي کرد 
که پرنده ي گنده اي است. و ياد َچرچي افتادم و حرف هايي که درباره ي 
درنا ها مي زد. من فقط مي دانستم که درنا ها به طرف شمال کوچ مي کنند 
و از باالي روستاها که مي گذرند قيچ مي کشند و گاهي که هوا مه آلود و 
سنگين است و نمي شود ادامه داد، مي آيند پايين و صداي عجيبشان همه 
جا را برمي دارد و همه را از خانه ها مي کشد بيرون تا با تعجب بيايند و ببينند 
که روي «قاالق»۱ ها و سر خرمن ها و شاخه هاي درخت ها و بام مسجد و 
همه جا و همه جا را گرفته اند و منقارهاي استخواني شان را به هم مي زنند 

۱. قاالق: انبار سوختی که به صورت گنبدی شکل و از تپاله و سرگين ساخته می شود.
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و قات قات صدا درمي آوردند و جا به جا مي شوند و سفيدي مي زنند تو آن 
غليظِي مه. اما بيش از همه، درشتي هيکلشان است که دهان ها را باز نگه 
مي دارد و چشم ها را گشاده  يا دريده. قد يک گوسفند هستند هرکدامشان 
و بلند که مي شوند از اسب هم بلندترند. و اين ها همان پرنده هاي با شکوه 
و دور از دست رسي هستند که هيچ وقت فکر نمي کردم آشيانه هم داشته 
باشند و يا که بنشينند و يا که بمانند و يا که بخوانند. به نظرم مي آمد که 
زمين گير  و  نيستند  يک جا  يعني  ندارند،  قرار  اصًال  و  مي کنند  کوچ  فقط 
نمي شوند مگر از سر اجبار يا به خاطِر شکار. اما حاال َچرچي مي گفت که 
آشيانه هم دارند و آن را که ترک مي کنند چيزي درش مي گذارند يا جا 

می گذارند که ممکن است بچه ي کوچکي باشد...
دلم مي خواست دوباره َچرچي را ببينم. گمانم خيلي حرف ها مي توانست 
داشته باشد براي زدن. حيف که گفته بود از يک راه دو بار نمي گذرد. و من 
شنيده بودم که بعضي ها مي گويند از يک سوراخ نبايد دو بار گزيده شد، اما 
چرا نبايد از يک راه دو بار گذشت آن هم در حالي که بعضي ديگر آن قدر از 

آن مي گذشتند که راه خسته مي شد از دستشان؟ چه اشکالي داشت؟
اين که  و  بود  گفته  فرقه اي ها  درباره ي  که  افتادم  چيزهايي  ياد  بعد 
بعضي هاشان قبر هم ندارند. و به نظرم مي رسيد که معلوم نيست آدم اگر 
قبر نداشته باشد، چه حالي پيدا مي کند. اما گمانم مي شد گمان کرد که 
پخش و پال شدن نمي تواند خيلي هم جالب بوده باشد. چه معني دارد که 
مثًال دستت يک جا باشد و پايت يک جا و سرت جاي ديگر؟! آن وقت اگر 

خواستي بگويي جايي هستم، بايد بگويي کجا هستم؟
برگشتم به خانه چون باران داشت شروع مي شد. و از آن باران ها نبود 
که بتوان حتي لحظه اي زيرش ماند، چراکه رگبار بود و شايد هم تگرگ بود 
و چنان مي کوبيد و چنان سروصدا مي کرد که مجبور شدم آخرهاي راه را 
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بدوم و باز خيس خالي شده بودم.
آن شب باران شديدي باريد و سيل راه افتاد. تمام شب ُشرُشر باران قطع 
نمي شد و آسمان از غرمبيدن نمي افتاد و چنان همه چيز را به هم مي کوبيد 
که همه ترسيده بوديم و مادربزرگ داد مي زد يا ابوالفضل! يا حضرت عباس! 

خدايا به خير بگذران! خدايا رحم کن! خدايا ببخش! خدايا بيامرز!
و باز صداي غرمبيدن مي آمد و سقف طويله اي بود که فرومي ريخت و 
صداي بع بع گوسفند هايي بود که وحشت کرده بودند و البد همين جور که 
مي دويدند هم ديگر را لگدکوب مي  کردند و باز صدا، و باز چيزي مي غرمبيد. 
و اين بار سقفي نبود که خراب بشود، بلکه سنگ و صخره اي بود که در 
رودخانه مي غلتيد و مي آمد، يعني آورده مي شد. و ميران وحشت زده بود و 
مي گفت سيل سيل..! و مي رفت پشت پنجره و برِق رعد که خط مي کشيد 
ـ تا بعد غرشش همه جا را روشن کند ـ مي گفت اوهو! چه خبر است! و 
ما ريسه مي شديم کنار پنجره تا ببينيم چه خبر است و منتظر مي مانديم 
بتوانيم  تا  تا تندر ديگري هوا را بشکافد يا روشن بکند يا روشن تر کند 
قبرستان راـ  در آن نور لحظه ايـ  ببينيم که مثل درياچه ي غّران و لرزاني 
بود که همه جاش را آب گرفته بود و فقط سِر سنگ قبرها َاَزش زده ـ يا 

مانده ـ بود بيرون.
دم  تا  ما  و  نمي آمد.  بند  صبح  تا  باران  و  مي ُبرد.  و  مي َکند  سيل  و 
صبح نمي خوابيديم. و مي لرزيديم يا مي ترسيديم يا مي چرخيديم حتي، تا 
اين که خواب ـ و در واقع خستگي ـ مي بردمان و يا شايد بتوان گفت که 
مي خوردمان، طوري که تنها وقتي بيدار مي شديم که آفتاب پهن شده بود 
رو زمين و بر همه جا و بر همه چيز و ديگر از سيل و باران هم خبري يا 
اثري نبود. و فقط نرگس بود. که وحشت زده بود. و داد مي زد تا بيدارمان کند.

ـ بلند شويد! بلند شويد!... مرده ها برگشته ند به سوی ما!
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و اين را طوري گفت که گمان نکنم اگر خود مرده ها را ديده بوديم، اين 
همه مي ترسيديم.

ـ ديوانه شده  ي؟! معلوم هست که چه داري مي گويي؟! مرده ها برگشته ند 
به طرف ما؟!

مگر چنين چيزي امکان داشت؟ با چشم هاي خواب آلود بيرون آمديم 
در حالي که آفتاب تند اذيتمان مي کرد و مجبور بوديم هي پلک بزنيم و 

پلک بزنيم.
و نرگس ايستاده بود جلِو در و با دستش به جايي اشاره مي کرد که  
يونجه زار بود، يعني دست ِکم قبل از اين که سيل بيايد؛ و حاال تنها چيزي 
که در آن يا بر آن ديده مي شد گل والي سياه بود و تکه هاي زرد و سفيد 
استخوان بود که همه جا را پوشانده بود؛ و دست بود، و پا بود، و سر بود، و 

دنده بود، و از همه جور بود. کوچک و بزرگ، تازه و کهنه!
انگار يکي دانه پاشيده بود رو زميِن بعِد شخم، اما به جاي گندم يا جو 
يا چيزي ديگر يا به تر، استخوان پرت کرده بود همه جا و از اين گرد مرگ 
محصولی درآمده بود ـ نمی شد گفت سبز شده بود ـ که بعضي هاش آدم را 
مي لرزاند بس که مي ترساند چراکه انگار نيش خند مي زد يا مي زدند و يا همه 

را گرفته بودند به مسخرگي.
و چنان دور از انتظار بود که چند دقيقه اي هيچ کس نتوانست چيزي 
بگويد. اما بعد کم کم به خود آمديم و ميران داد زد و خبر را داد و بعد هم ما 
را فرستاد به دِر خانه ی كساني که نيامده بودند بيرون يا آب گرفتگي را بهانه 

مي کردند و نمي خواستند بيايند.
و اين طوري بود که همه ي ده جمع شدند تا بلکه  يک بار ديگر مرده هاي 
خود را بسپارند به خاک. مرده هايي که از قبرها طوري بيرون آمده بودند که 
انگار روز َمحشر است و حساب رسي. و گمانم در آن روز، سخت ترين کاِر 
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همه اين بود که استخوان ها را درست بچينند کنار هم، طوري که آدم ها 
قاتي نشوند و جوري نباشد که دست يکي برود وِر دست ديگري يا...

و من با اين دو تا چشم هام چه چيزها که نديده ام!
ـ نه نشد. اين به آن نمي خورد. رنگش را نگاه کن! رنگش تيره تر ست. 

مرده ي قديمي  ست.
ـ اين استخوان هاي سفيد را بياوريد اين ور! همان که مال بچه ست. 
فکر مي کنم دختر ”شيرعلي“ باشد. دو سال پيش خاکش کرديم. هنوز کهنه 

نشده. خود ”شيران“ را صدا کنيد بيايد ببيند.
ـ اين کله مي داني مال کيه؟! از دندان هاي بزرگش شناختم او را.

به هر زحمتي بود مرده ها را برمي گردانديم سر جاِي اّولشان.
و گمان مي کنم آدم به همه چيز مي تواند عادت کند. و شايد همين جوري 
است که کار سخت تبديل مي شود به کار آسان يا حتي تفريح. خوشه چيني 
براي من همين طور بود و حاال مرده جمع کني هم داشت براي اهالي اين طور 
مي شد. اول با ترس و لرز نزديک شده بودند و حوالي ظهر ديگر داشتند 
انگار آمده اند براي گردش و سرگرمي. گاهي  طوري رفتار مي کردند که 
يکي شان استخواني را برمي داشت و همين طور که آن را در دست گرفته 
بود به فکر فرومي رفت و گويي مي خواست خاطرات مشترکش را با او به  ياد 
بياورد و در اين حال اگر زياد بي حرکت مي ماند خودش هم به نعشي شبيه 
مي شد که در حال پوسيدن است، چراکه سر و روي همه گل آلود بود و پاها 
بدتر؛ طوري که بعضي ها مجبور مي شدند از خيِر کفش يا چکمه ها بگذرند، 
چون مي چسبيد به زمين و ديگر کنده نمي شد يا کنده مي شد، اما با يک من 

گل، که نمي شد آن را راحت جا به جا کرد.
آن ها ـ همه ـ چيزي داشتند البه الي آن استخوان ها که شايد بشود 
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بهش گفت وابستگي، اما دارايي من البه الي مرده ها هم همان قدر بود که 
بين زنده ها.

بعد از مدتي متوجه شدم کسي کاري باهام ندارد و حواسش به من 
نيست. چيز شخصي هم نبود که باعث بشود ميران زياد جوش بزند به 
خاطر دررفتن از زيرش. براي همين ِگِل کفش هام را شستم و يک تکه نان 
برداشتم و بي آن که کسي متوجه بشود، از ده زدم بيرون و يک راست رفتم 

به طرف تپه هاي نزديک  آت گولي.
از ميران شنيده بودم که: «آت اولنَده  ِيَهري قاالر، آدام اولنَده آدي»۱

و از پدر من هيچ چيز باقي نمانده بود؛ حتي اسمش.

۱. وقتی اسب می ميرد زينش باقی می ماند و وقتی انسان می ميرد اسمش. 
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آدم هميشه فکر مي کند که مادرش از ديدنش خوش حال مي شود به خصوص 
که به خاطر سفر، چند روزي هم او را نديده باشد. آن هم سفري که به 
هر حال همه مي دانند بيش تر خطر بوده تا سفر. چراکه جنگ بوده و جنگ 
که شوخي ندارد با کسي. گلوله هم که در نمي زند. رو پيشاني کسي هم 
که ننوشته اند سرباز يا فدايي يا گزارش گر ساده  يا گوينده ي راديو، اما مادر 
باالش اين طور نبود. در را باز کرد و وقتي باالش را ديد يا فهميد يا حس کرد 
يا بوييد، غم صورتش را پر کرد به جاي شادي. چشم هاي آب مرواريدي اش 
را تنگ کرد و گفت: «تويي باالش؟!» و طوري گفت که انگار انتظار همه 
کس را داشته جز او. و او هنوز سر درنمي آورد که چه اتفاقي افتاده و اين چه 

برخوردي است ميان مادر و فرزند. گفت: «بله مادر!»
و فکر کرد نکند در نبودش خبري به او رسيده که در راه  يا ميانه  يا 
قافالن کوه  يا قيزقلعه سي حادثه اي روي داده براش و مادر براي همين است 

که اين طور ناباور است. اما فرصتي نشد براي پرسش.
مادر سريع در را باز کرد و دست او را گرفت و کشيدش تو حياط و 
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صداش را برد پايين.
ـ اين جا چه کار مي کني ننه؟!

و باالش باز هم نفهميد و فکر کرد البد پدر بي وقت برگشته به خانه و 
مادر مي ترسد که او، او را ببيند و باز دعواشان بشود و او بماند وسط و کاري 
از دستش برنيايد جز گريه کردن؛ آن هم با آن چشم هايي که... ولي خانه 
خلوت بود و جز مادر، که او را مي کشيد به سوي اتاق، هيچ کس ديگري در 

آن ديده نمي شد.
ـ کسي نديد آمدنت را؟

و او لب خند زد.
ـ معلوم ست که خيلي از بابا مي ترسي! نترس ننه! کالغ ها ِبِهش خبر 
نمي دهند! تازه تو فکر مي کني بابا نمي داند که وقتي نيست من مي آيم به 

ديدن تو؟ حتمًا مي داند، حتي اگه به روي خودش هم نياورد.
مادر با آن دست هاي استخواني و لرزان، دِر اتاق را هم پشت سرش 

بست. از چيزي هراسان بود.
گفت: «پس هنوز نمي داني تو شهر چه خبر ست؟! کي آمده ي؟»

باالش گفت: «تازه رسيده م. رفتم خانه ي خودمان، کسي در را باز نکرد. 
معلوم نيست ”مدينه“ کجا گذاشته رفته.»

مادر گفت: «حتمًا رفته خانه ي يکي از فاميل ها!»
باالش تعجب کرد.

ـ براي چه؟! معموًال از اين کارها نمي کرد.
مادر گفت: «براي اين که سراغ تو را َاَزش نگيرند.»

و آن وقت بود که باالش کمي  نگران شد. براي چه بايد کسي سراغ او را 
از مدينه بگيرد؟ مگر شکايتي شده َاَزش يا ُخرده ُبرده و بدهي دارد به مردم؟
ـ درست بگو ببينم چي شده ننه؟ يه طوري حرف مي زني که آدم حس 
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بدي پيدا مي کند.
را  نداري! وضع شهر  خبر  از هيچي  که  مادر گفت: «حاال مي فهمم 
نديده ي! همه چي عوض شده! دارند فرقه اي ها را مي گيرند. خون همه شان 

حالل اعالم شده.»
آن وقت بود که باالش حسابي جا خورد.

ـ کي اين کار را کرده؟
ـ من نمي دانم مادر!

ـ پس دولت چه کار مي کند؟ جلوشان را نمي گيرد؟
ـ کدام دولت؟! همه شان دارند درمي روند. پيشه وري را مي گويند از مرز 
ُجلفا گذشته و رفته آن ور. بي ريا را هم امروز زدند. حمله کردند به ماشينش. 
به سختي توانست خودش را نجات بدهد و پناه ببرد به بيمارستان شوروي.

باالش گيج شده بود. در نبودش چه اتفاقاتي افتاده بود؟! مادر از چه 
چيز هايي حرف مي زد! حتمًا پدر او را ترسانده بود. مي دانست که شب و روز 

از فرقه بدگويي مي کند و آن ها را نجس مي داند.
بد  نمي تواند  اين قدر ها هم  اوضاع  مادر!  نباش  باالش گفت: «نگران 

باشد. هنوز قشون دولتي به ميانه هم نرسيده، تبريز که جاي خود دارد.»
مادر اما بي قرار بود. گفت: «خب نرسيده باشد، ولي مي رسد. از ميانه تا 
اين جا هم که راهي نيست. دو ساعته مي آيند تبريز و همه جا را مي گيرند.»

و با دست لرزانش ـ که باالش فکر مي کرد هيچ وقت قدِر آن را آن طور 
که بايد و شايد ندانسته ـ دست هاي او را گرفت تو دستش.

ـ پسرم، بايد فرار کني! هرجا که توانستي خودت را گم و گور کن! حتمًا 
مي آيند سراغت.

باالش باز هم سعي کرد لب خند بزند.
ـ ننه جان، تو چرا اين قدر نگراني؟ من که کاره ي نيستم. من فقط يه 
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گوينده و گزارش گرم. حاال گيريم بر فرض، قشون دولتي هم رسيد به تبريز. 
خب برسد! کسي با من کاري ندارد. من که مسؤوليتي نداشته م. نه تفنگ 

دست گرفته م، نه فدايي بوده م، نه تو يه ميتينگ شرکت کرده م حتي.
آن وقت بود که مادر زد زير گريه. بي مقدمه و ناگهاني.

افتاده که اصًال  اتفاقاتي  اين يکي دو روزه  تو  به خدا مي کشندت.  ـ 
باورت نمي شود. خيلي ها را به ُدم اسب و پشت ماشين بسته ند و تو خيابان ها 
کشيده ند. مي گويند چند نفر را هم کشته ند. کافي ست که به  يکي بگويند 
فدايي. بگويند بگيريدش! ديگر کارش تمام ست. کسي نمي آيد بپرسد و 
ببيند اسب ست يا اصالن۱! مي ريزند به سرش و به بدترين شکل مي ُکشند 

يا کتکش مي زنند. تو را هم که خيلي ها مي شناسند. صدات را شنيده ند.
باالش به فکر فرورفت. هنوز هم ناباور بود. پرسيد: «کي ها؟! کي ها اين 

کار را مي کنند؟»
ـ من چه مي دانم ننه!

و او کم کم نگران پدرش هم مي شد. نکند او هم صدمه ببيند اين وسط 
و به خاطر او؟ مادر اما اطمينان داد: «نترس! همه مي دانند که او چه قدر 

مخالف فرقه چي هاست.»
نه  هرچند  است.  ناجور  هم  واقعًا  وضع  که  مي فهميد  کم کم  باالش 
آن قدري که البد مادر فکر مي کرد. اما معلوم بود که بايد زود از آن جا برود 
بيفتد، مادر دست مال  راه  پيدا کند. وقتي مي خواست  را  و زن و بچه اش 

کوچکي را از صندوق چه بيرون آورد.
ـ بيا اين را هم با خودت ببر!

ـ چي هست؟
ـ پول!

۱. اصالن (آصالن): شير. «آت دی يا آصالن».
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ـ من پول به اندازه ي کافي دارم.
اتفاقي  نمي داند که چه  بگير! الزمت مي شود. جز خدا هيچ کس  ـ 

خواهد افتاد.
مي دانست که مادر در طول سال ها ذره ذره آن را جمع کرده. نمي خواست 
تمام پس انداز او را بگيرد. دلش نمي آمد. اما او هم دست بردار نبود. و باالش 
به ناچار قبول کرد تا مادر بدود طرف اتاق ديگر و قرآن بياورد و آن را بگيرد 

رو سر او.
ـ به صاحب همين کتاب مي سپارمت. هرجا که مي روي محافظت باشد 

ان شاءاهللا!
باالش قرآن را بوسيد و از زير آن رد شد و چشم دوخت به صورت 
چروکيده ي مادر که هنوز هم سفارش مي کرد و هنوز هم چشم هاش بي قرار 

بود و صداش بي قرارتر.
ـ خانه ي هيچ کدام از فاميل ها نرو! به خصوص خواهرهات! هيچ جا امن 

نيست. هيچ جا!
بايد از هم جدا مي شدند. مادر مي لرزيد. باالش براي اولين بار در عمرش 
او را به سينه فشرد. دست هاش را حلقه کرد دور بازوهاي استخواني مادر و 
او را که بوي حنا مي داد بوسيد و بوييد. و تازه آن وقت بود که فهميد چه قدر 
دوست مي داشته او را. و افسوس که ديگر فرصتي نمانده بود براي نشان 

دادن مهرباني و اين ديدار مي توانست آخرين ديدارشان باشد که شد.
و مادر مثل گنجشک است به گمانم. هميشه رو ديوار يا درخت خانه 
سروصدا مي کند بي آن که به چشم بيايد و فقط وقتي متوجه نبودش مي شوي 

که ديگر نيست، که ديگر پريده، که ديگر رفته، که ديگر مرده.
باالش حس مي کرد که ديگر مادرش را نخواهد ديد.

وقتي داشت از پله ها پايين مي رفت گفت: «مرا ببخش ننه!... و حاللم 
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کن!... اگه که مي تواني... مي دانم که خيلي اذيتت کردم... شايد هم ديگه را 
نبينيم بعد از اين.»

مادر همين طور مي لرزيد و بي صدا گريه مي کرد. باالش اضافه کرد: «... 
و تو را به خدا ديگه گريه نکن! اگه اين ديدار آخر باشد، نمي خواهم که با 

چشم هاي خيس در يادم بماني.»
بد جوري احساساتي شده بود؛ آن هم در زمانه اي که به نظر مي رسيد 

ابلهانه تر از اين، کاري وجود نداشته باشد.
اما به کوچه و خيابان که  رفت، ترس جاي احساس را گرفت. زيرچشمي 
 همه جا را مي پاييد. ولي کسي دنبالش نبود. کسي نگاهش نمي کرد. و به 
نظر نمي آمد که اوضاع زياد هم بد باشد. شايد مادر اشتباه کرده بود. شايد 
بيش از حد ترسيده بود. شايد ِمهر مادري باعث شده بود که اين همه نگران 
باشد و او را هم نگران کند. کمي  خودش را دل داري داد. بايد مي فهميد 
که در چه موقعيتي قرار دارد. راه افتاد به سمت راديو؛ که نزديک تر بود. و تا 
آن جا هيچ اتفاقي نيفتاد جز آن که هواپيمايي بر فراز شهر پيدا شد و اعالميه 
ريخت و اين کاري بود که در شهرهاي ديگر هم انجام مي شد و ديده بود. 

جاي نگراني نداشت که!
ساختمان راديو پيش روش بود. نگه بان هم نشسته بود سر جاش. سر 
حال و مثل هميشه. و تنها فرقي که کرده بود اين بود که اين بار سالم او 
را با تعجب جواب داد و بعد هم به فکر فرورفت. و البته در مملکِت آزاد ـ 
که حزب دموکرات هم دارد ـ هرکسي مي تواند، يعني آزاد است که فکر 
کند بي آن که کس ديگري کاري داشته باشد به کارش هرچند که کمي هم 

تعجب کرده باشد از تعجبش.
اما انگار همه چيز رو به راه بود آن جا. پس رفت داخل. ولي هنوز از حياط 

نگذشته بود که صدايي را از پشت سرش شنيد.
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ـ َاَده سفي بوردا َنه ُپخ ييرسن؟!۱
صدا تهديد کننده نبود با وجود مؤدبانه نبودنش. رو برگرداند و هم کارش 
را ديد. همان که مسؤول اتاق فرمان بود و هيچ وقت نتوانسته بود اسمش 
را ياد بگيرد. خواست برود جلو، اما انگار او مي ترسيد َاَزش. باالش مجبور 
شد بايستد سر جاش. فهميد که اتفاقي افتاده. يک چيزي عوض شده بود. 

با نگراني پرسيد: «چي شده؟ راديو سقوط کرده؟!»
مرد گفت: «نه!»

ـ پس چرا اين طوري حرف مي زني؟
ـ همه گذاشتند رفتند. چشم آذر هم قايم شده.

ـ جدي؟!
همان  به  چيز  همه  انگار  وارفت.  يک دفعه  او  و  داد  تکان  سر  مرد 
بدي بود که مادر گفته بود. نمي دانست چه کار بکند. يخ کرده بود سر 
جاش. هم کارش گفت: «به نظر من سريع از اين جا برو و پشت سرت 

را هم نگاه نکن!»
و او قبل از اين که راه بيفتد فقط فرصت کرد يک سؤال ديگر بپرسد.

ـ روزنامه چي؟! از آذرباي جان خبر داري؟
صداي سرد جوابش را داد: «نه!»

گيج شده بود. انگار همه چيز با سرعتي باورنکردني فرومي ريخت و از 
هم مي پاشيد و تکه تکه مي شد. هرجا مي رفت، نابودي قبل از او خودش را 
رسانده بود آن جا. از ميانه گرفته تا قافالن کوه و قيزقلعه سي، از قزل اوزن 
گرفته تا دامنه هاي بزگوش. همه جا و همه جا. جز نابودي چيز ديگري 
ديده نمي شد. انگار يخي بودند جلِو آفتابي سوزان؛ و طوري آب مي شدند که 

نمي شد باور کرد. چه خبر شده بود؟

۱. اين جا چه ُگهی می خوری ديوانه؟
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روزنامه آخرين اميدش بود. می دانست که نبايد اميدی به ديدار ”شمس“ 
داشته باشد. شمس مدير روزنامه بود اما در روزهای عادی هم همه اش 
انتظار ديدن  فقط  نمی شد.  بند  تو جلسات. يک جا  و  بود  آن ور  و  اين ور 
سردبير را می شد داشت، اگر که بود. و هنوز نمي دانست که کجا بايد برود 
دنبال زن و بچه اش. و چه قدر بايد صبر کند و کي به خانه اش نزديک بشود 
که خطر کم تري داشته باشد. شايد بار اول هم که رفته بود،  شانس آورده 

بود که گير نيفتاده بود. همين طور تو فکر بود که رسيد.
دفتر روزنامه هم سوت و کور بود. اتاق خودش و دوزگون به هم ريخته 
بود و نشان مي داد که با عجله چيزهايي را جمع کرده و با خود برده اند. 
آخرين شماره هاي روزنامه پخش شده بود رو زمين، همه جا. عکس بي ريا 
خاکي شده بود. سخن راني اش را چاپ کرده بودند زير عکسش. جلِو دفتِر 

حزب؛ تو خيابان ستارخان.
دوروبر را نگاه کرد. داخل اتاق ها خبري از ميز و صندلي نبود. انگار همه 
را برده بودند. عکس لنين افتاده بود رو زمين و شيشه ي قابش تکه تکه شده 
بود. همه جا پر از جاي پا بود. چه اتفاقي افتاده بود؟ آيا اموال روزنامه را 
غارت کرده بودند؟ آيا دوزگون و ديگران را دست گير کرده بودند؟ او بايد 

چه کار مي کرد حاال؟
نمي دانست. تکيه داد به ديوار و آرام آرام ُسر خورد و نشست بر زمين. 
هيچ چيز بدتر از بي خبري نيست؛ هيچ چيز! اين را آدم فقط وقتي مي فهمد 
که دستش کوتاه شده و از همه هم کوتاه شده و از همه جا هم کوتاه شده، 
يعني همان  وقتي که با هرچيز و ناچيزي که مي تواند ـ درست مثل آن 
غريقي که بچسبد به خاشاک ـ سعي مي کند از عزيزانش خبري بگيرد يا 
از خودش خبري بدهد به آن ها. و گاهي مي شود و گاهي نه. باالش هم از 
همه جا بي خبر مانده بود. نمي دانست به سر خانواده اش چه آمده و آن ها 
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کجا رفته اند و آيا مي دانند که او برگشته  يا نه؟ هم کارانش چه شده بودند؟ 
چشم آذر کجا قايم شده بود؟ استاد دوزگون کجاست؟ چه طوري مي توان 
ازشان خبري گرفت؟ آن هم در شرايطي که جاي خودش و بلکه جان 

خودش هم در خطر است و نمي تواند اين ور و آن ور برود. عجب بساطي!
ـ مي دانستم که سر مي زني.

جا خورده بود. تند برگشت به طرف صدا و نگاهش تير کشيد. ”اورشان“ 
بود؛ حروف چين روزنامه. چه قدر خوش حال شد از ديدن او. انگار دنيا را داده 
بودند ِبِهش. يک آن همه ي غصه ها را فراموش کرد و بلند شد و رفت به 

طرف پيرمرد.
ـ چي شده اورشان؟

ـ مي بيني که! همه چيز را يا غارت کردند يا ويران.
ـ کي ها؟

نمي کنم  خيال  اما  بودند،  مردم  مي گويند  بودند.  کي  نمي دانم  من  ـ 
همه شان مردم بوده باشند.

ـ استاد دوزگون کجاست؟
ـ رفت!
ـ کجا؟

ـ به سمت جلفا. االن بايد از مرز گذشته باشد.
ـ نه بابا؟!

هر لحظه مي فهميد که چه قدر کم فهميده. وضع خيلي بدتر بود. بدتر از 
آني که بشود تصور کرد. زير لب گفت: «عجب!»

و کمي به فکر رفت. حاال چه کار بايد مي کرد؟ خيلي اميد بسته بود به 
کمِک دوزگون . نگاه کرد به پيرمرد. اورشان انگار يک دفعه  ياد چيزي افتاد. 

دست کرد تو جيبش و کاغذي را آورد بيرون.
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ـ بيا!
باالش کاغذ را گرفت.

ـ چي هست اين؟
ـ استاد دوزگون داد. گفت بدهم به تو. مي دانست که مي آيي.

پيغامي  چه  نبود.  دلش  توي  دل  کرد.  باز  را  کاغذ  عجله  با  باالش 
 مي توانست داده باشد استاد؟ شروع کرد به خواندن. نشاني بود؛ نشاني يک 

خانه. فقط همين!
ـ اين چي هست اورشان؟!

ـ جايي که زن و بچه ت آن جا پنهان شده ند. استاد جور کرده.
باالش يک دفعه از جا پريد. بي اختيار گفت: «ها!» و دوباره زل زد به 
کاغذ. اورشان اضافه کرد: «اما نبايد ِبِهشان سر بزني. بايد صبر کني که 

آب ها از آسيا بيفتد.»
باالش آهي از ته دل کشيد. وقتي بچه اي دوساله است، آن قدر شيرين 
است که هيچ چيزي جاش را نمي گيرد. کافي است که  يک ساعت باهاش 
بازي کني تا همه ي غم و غصه هاي دنيا از يادت برود. و حاال از آن وقت ها 
بود که باالش خيلي احتياج داشت به ديدن او. و مي فهميد که نمي تواند 
و اين خيلي براش دردناک بود. خيلي! اما چاره اي نداشت جز آن که صبور 

باشد. نمي خواست سالمتي آن ها را به خطر بيندازد.
از اورشان پرسيد: «همه از روزنامه رفتند؟»

قايم  رفتند که  بعضی هم البد  و  رفتند  به خانه هاشان  بعضی  آره!  ـ 
بشوند. خود شمس هم شنيده م که راه افتاده طرف مرز. اين جا نيامده تو اين 

چند روز. من نديده مش.
ـ پس تو چرا نرفتي؟

ـ با مِن پيرمرد کسي کاري ندارد. داشته باشند هم مهم نيست. جايي 
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را ندارم که بروم.
ـ يعني نمي ترسي؟!

ـ نه! روزنامه را غارت کردند و رفتند. ديگه چيزي نمانده که ببرند. فکر 
هم نمي کنم که برگردند. الاقل به اين زودي ها! من تو همان اتاق خودم 
مي مانم تا صاحب اين جا معلوم بشود و مرا يا بيرون کنند و يا نگه دارند. تو 
هم اگه جايي نداري، مي تواني اين جا بماني، همين باال! اگه کسي هم آمد، 
مي بينيش و مي تواني بّپري تو کوچه و فرار کني. البته من جلِو غريبه ها را 
مي گيرم و سروصدا مي کنم تا غافل گير نشوي. به پيري م نگاه نکن! هنوز 
هوش و حواسم با خودم ست. تو را هم ديدم که وارد مي شدي. نخواستم 

َدم در جلوت را بگيرم.
باالش چاره اي نداشت جز اين که قبول کند. اورشان گفت: «البته همه ي 
شيشه ها را شكسته ند. اذيت مي شوي. ولي چه مي شود کرد؟ مي ترسم بيايي 

پايين پيش خودم و گير بيفتي.»
باالش گفت كه همان جا براش خوب است. بود هم. جاي ديگري را 

سراغ نداشت. با سرما هم يک جوري کنار مي آمد، به ناچار.
قرار شد غذا را هم اورشان براش بياورد. پولش را مي داد و او مي خريد 
يا مي پخت. فرشته ي نجات شده بود به  يک باره و در جاي الزم و بلکه به 
شدت الزم. اگر به اورشان بر نخورده بود، حاال چه کار مي توانست بکند؟ 

البد آن قدر آواره ي خيابان ها مي شد تا آخرش گير بيفتد.
حسابي شرمنده ي پيرمرد شده بود. اصًال فکر نمي کرد که اين همه 
بامعرفت باشد. نشاني را چند بار ديگر خواند و حفظ کرد و بعد کاغذ را 

برگرداند به اورشان.
ـ مي تواني يه کاري برام بکني؟

ـ اگه از دستم بربيايد.
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دست مال پولي را که مادرش داده بود، از جيب درآورد. آن را داد به 
اورشان. گفت: «مي تواني اين را برساني به زن و بچه م؟ هم به درد شان 

مي خورد و هم مي خواهم بدانند که من برگشته م.»
اورشان پول را گرفت و گفت: «باشد. خيالت راحت! کار ديگه اي هم 

داري بگو.»
باالش گفت: «يه زحمتي هم فردا برات دارم. اين که بروي دِر خانه ي ما 
و به پدر و مادرم بگويي که جاي من و بچه ها امن ست. فقط نبايد بگويي 

که کجا هستيم. نه جاي مرا نه جاي خانواده را.»
اورشان گفت: «اين هم رو چشم!»
باالش چشم هاي پيرمرد را بوسيد.
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و او را نه لباس شخصي ها کشتند و نه نظامي ها. او را همان چيزي کشت 
که قرار بود از او دفاع کند، يعني تفنگش؛ و تفنگش يعني بالي جانش و 
جانش يعني همان چيزي که آن را کنار چشمه جا گذاشت و يا در آن جا در 
رفت و يا در آن جا به در شد و يا در آن جا درگذشت و يا در آن جا ِنفله شد و 
يا در آن جا ُمثله شد و يا در آن جا حيوان ها آن را تکه تکه و قطعه قطعه کردند 
و هر تکه اش را و هر قطعه اش را بردند به سويي و جويی و يا حتی کويی، 
طوري که نشود يا نتوان به اين راحتي ها پيداش کرد، و طوري که وقتي آن 
گروه بان ديالق آمد که صورت واقعه  يا ضايعه يا سانحه  يا حادثه  يا در واقع 
فاجعه را بنويسدـ  بي آن که از رو اسبش بيايد پايينـ  بگويد از اين که چيزي 
نمانده! و انگار ناراحت بوده که قطعله اي پيش از آن که او بکشدش مرده. و 

با اجازه ي کي؟ و چه غلط ها!
و اين چشمه همان چشمه اي بود که باالش بعد از گم شدن، از آن يا از 
آن جا سر درآورده بود و از اسب پياده شده بود و تفنگش را گذاشته بود رو 
زمين و بچه را که خواب بود خوابانده بود يا گذاشته بود آن ورتر و مي خواست 
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آب بردارد و چاي دم کند و کمي  عزيزش را نگاه کند و کمي  عزيزش را 
ببوسد و کمي  عزيزش را بُبويد، چراکه آخر دوستش داشت همان طور که 
مي توان هر بچه ي دوساله اي را دوست داشت در همان  وقتي که مي گويد 
َبه يا َبع و فکر مي کني گفته با يا بابا و ذوق مي کني و شوق می کنی. و 
قاتلش شکارچي بود، اما شکارچي آدم نبود و گمان نکنم با کشتن يکي 
بتوان به کسي لقبي داد يا تهمتي زد يا گفت... شکارچي حيوان بود و البد 
يک بار وسوسه شد و يا شايد هم با خودش گفت يعني فکر کرد که چه 
فرقي مي کند؟! شکار شکار است و بايد کشت. آن هم شکاري که تفنگ 
شکاري هم دارد و آن را از خودش دور کرده ـ ابلهانه ـ و نمي داند که اين 
باال، يکي دراز کشيده و مي پايدش و هرچند که اول قصدي نداشته، اما بعد 
قصدي يا در واقع سوء قصدي پيدا مي کند و آن قدر آدم ابلهي است که فکر 
مي کند که تا قطعله ديدي بايد کشت بي آن که حواست باشد به اين که بچه 
دارد يا نه. بچه اي که ممکن است کمي  آن  طرف تر افتاده باشد رو چمن هاي 
خشک و بار خاري بشود بر دوش. و به ناچار. و او اول به قصد تفنگ آمده 
بود فقط. خميده خميده. رميده رميده. آرام آرام. قدم به قدم. و َدم به َدم. و بی 
سروصدا. و خودش شکارچی بود. و می دانست که چه طور می توان تفنگی 
را مسلح کرد. برای مبادا و اطمينان. و اين ديگری نمی دانست، يعنی نديده 
بود. برای همين وقتی برگشت و تفنگش را دست آن ديگری ديد، راه افتاد 
به طرفش تا آن را بگيرد يا پس بگيرد يا بازپس بگيرد. و هيچ توجهی نکرد 
به او که می گفت ـ در واقع تهديد می کرد ـ که جلو نيا، که می زنم. چرا که 
خيال می کرد که نمی زند که نمی کشد که نمی تواند که مسلح نکرده آن را، 
و يا چنين فرصتی نداشته و يا چنين سرعتی و يا حتی چنين همتی. اّما او 
زد. ماشه را چکاند و زد. و شايد در يک لحظه ی توفانی و با تصميمی آنی 
يا حتی بدون تصميم. تا بعدش تازه بنشيند و فکر کند که چه کار بايد بکند 
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يا می تواند بکند با اين ها؟ و تفنگ را کجا قايم کند و اسب را کجا رها؟ ـ 
يعنی از خير آن هم بگذرد ـ تا باز، هم چنان آواره باشد و سرگردان، چنان 
که پيش از اين بود و چنان  که بعد از اين هم می توانست بشود و البته اين 
بار نه در کنار رودی به نام قزل اوزن و شهری به نام ميانه که در کنار رودی 

به نام بالقلو و شهری به نام اردبيل. و بد جوری زد و بد جايی زد...
و بيا اين بخش را رها کنيم که مي ترسم سردرد بگيري يا گيج بشوي 

يا...
و همين بود که بود.
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آدم هميشه خيال مي کند که خيلي مي داند، اما بعد مي فهمد که اشتباه کرده.
اما فکر  امير دل گير خواهم شد،  از رفتن  بعد  من هم مي دانستم که 
نمي کردم که اين همه جاي خالي اش را حس کنم. مي شود گفت که کمي 
 غافل گير شده بودم. هرجا را نگاه مي کردم جاي خالي او را حس مي کردم. 
به دامنه ي تپه اي چشم مي دوختم و يادم مي آمد که در يک  هواي باراني ـ 
که قبلش هم رعد و برق مفصلي زده بود و سِر تپه را بسته بود به شالق 
ـ مسابقه گذاشته بوديم که ببينيم کي زودتر مي رسد به آن باال تا شايد 
از دل  از خوردن تندر به  يال ها ـ  ببيند که ـ بالفاصله بعد  قارچ هايي را 
زمين درمي آمدند و چنان خوش مزه بودند که تا ماه ها نمي شد فراموششان 
کرد. کنار رودخانه مي رفتم و يادم مي آمد که با هم، سنگ هاي بزرگ را 
مي غلتانديم تو آب تا راه را سد کنيم و سطح آب بيايد باال و بتوانيم از رو 
صخره ها جفت پا بّپريم آن تو و از ترس برخورد با کف رود، دل تو دلمان 
نباشد. غروب ها که به طرف ده راه مي افتادم يادم مي افتاد که گاهي با هم 
همراه مي شديم و گله هامان را قاتي مي کرديم و رها مي کرديم که به حال 
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خودشان بروند و خرها را به زور نگه مي داشتيم تا گله دور بشود و آن ها 
بي تابي کنند طوري که وقتي ولشان مي کنيم، از هر اسبي تندتر بدوند و 
از پشت سرمان تنوره بکشد و  صداي ما دشت را بردارد و گرد و خاک 

به آرامي  باز بشود و همه جا را بپوشاند.
دهاتي ها مي دانند؛ هيچ حيواني خرتر از خر نيست. براي همين وقتي 
دم غروب است و سوارش شد ه اي و داريد مي رويد به سمت ده، هيچ  كسي 
جلودارش نيست. کافي است که چوب دستي ات از زير بغلت ول شده و افتاده 
باشد، يعني نياز داشته باشيد به کمي  عقب گرد. اما خره چه فکري مي کند؟ 
فکرش را هم نکن! اگر بکشي اش هم، حاضر نيست اين ده بيست قدم را 
برگردد و تو را برساند به چوب! اصًال و ابداً! خيال مي کند دوباره مي خواهي 
برش گرداني صحرا و ازش کار بکشي و قدم از قدم برنمي دارد. هرچه با 
مشت يا بغل زانو ِبِهش بزني بي فايده است. مثل تخم مرغ خام مي ماند که 
نمي شود چرخاندش. و آن وقت مجبوري جاي گرم و نرمت را ول کني و 
از رو پاالن بپري پايين و بدوي دنبال چوبت تا آن را برداري و عصباني و 

کالفه برگردي و پاهاي حيوان را ببندي به چوب؛ و به تالفي!
نبود که همه ي خاطرات ما مشترک باشد ـ  هرچند که اين طور هم 
منظورم به امير است البتهـ  چون زياد نمي توانستيم در طول روز هم ديگر را 
ببينيم مگر اين که شانسکي با هم همراه مي شديم. براي همين هم بيش تر 
تو روستا با هم بوديم تا صحرا. و تفريح مورد عالقه مان هم پريدن از رو 
بام ها و آويزان شدن از تيرهاي بيرون زده از سر سقف ها بود و در اين حال، 
چرخاندن بدن از تو حلقه ي دست ها که خيلي مزه مي داد، مخصوصًا وقتي 
که سر و ته بودي و آسمان پيش رويت و زمين پشت سرت ـ دو متري 

پايين ترـ   و انگار به پرواز درآمده يا رها شده بودي بين آن دو.
و آدم وقتي بچه تر است انگار وزن ندارد. براي همين از رو بام مي پرد 
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پايين و چيزيش نمي شود و ترسش مي ريزد و دلش مي خواهد باز هم امتحان 
کند. در حالي که اگر بزرگ تر باشد، مثل تپاله مي ترکد و وامي رود. دقيقًا 
همين جوري ها بود که مي گويم. عيِن گربه چنگ مي زديم به ديوار و خودمان 
را مي کشيديم سر بام ها و بعد آن باال مي ايستاديم در حالي که معموًال تنگ 
غروب يا اول شب بود و چراغ ها را تک و توک روشن کرده بودند و دِه نکبتي 
حالتي داشت که دوست داشتم به گمانم. نمي دانم تو اين کار ـ پريدن ـ 
چه چيزي بود که ما را ـ و بيش تر مرا ـ مي کشيد دنبال خودش. شايد تنها 
چيزي بود که نشان مي داد افتادن هميشه هم بد نيست و گاهي مي تواند 
لذت هم داشته باشد حتي. مثل از اسب افتادن نبود يا مثل افتادني نبود که 
ممکن است براي کسي پيش بيايد که تير مي خورد به جايي اش، مثًال راسِت 
سينه اش و او همان طور که سرخ شده  يعني همان طور که داغش کرده اند و يا 
همان طور که مي سوزد، سينه خيز خودش را مي کشد به طرِف... نه اين طوري 
نبود. يک جور افتادن بود که در آن با اين که پايين مي رفتي اما انگار باال 
مي رفتي و پرواز مي کردي. پروازي که درش گذشتن باد را هم از کنار بدنت 
احساس مي کردي؛ که نوازش گر بود و هيجان داشت و از اين جور چيزها.

گاهي وقت ها صاحب خانه اي صداي پامان را مي شنيد ـ بي آن که ديده 
باشدمان ـ و داد مي زد: «آن باال چی کار مي کني سگ پدر؟!» و من به طور 
طبيعي آرشام را نگاه مي کردم، چراکه فقط او پدر داشت و مي شد در باره اش 

قضاوت کرد؛ خوب يا بد.
گاهي هم يکي نامردي مي کرد و يواشکي مي آمد و مچمان را مي گرفت 
يا چوبي، سنگي حواله مان مي کرد، از لب بام. که سخت بود فرار کردن از 
جلوش يا زيرش. اما هيچ کدام از اين ها باعث نمي شد که از خيِر امتحان 
کردن بام هاي بلند و بلندتر بگذريم. مثل دزدها راه مي افتاديم و در روز 
روشن بام ها را شناسايي مي کرديم براي وقتش و بي آن که به کسي بگوييم. 
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و گمانم همين راز بود که من و آرشام را به هم نزديک کرد، يعني نزديک تر 
کرد، به خصوص بعد از آن که مچ پاي من دررفت و وانمود کرديم که در 

صحرا اين طوري شده تا ميران کتکم نزند...
آره! امير رفته بود و من ديگر نه از بامي  به بامي  مي پريدم و نه مزه ي 
افتادِن متفاوت را مي فهميدم و نه خره را وادار مي کردم به تاختن. فقط گاهي 
مي رفتم آب تني؛ آن هم به خاطر اين که خيلي آرامم مي کرد، به خصوص 
وقتي که از سرم مي گذشت. جدي مي گويم. وقتي آب از سرت گذشته ، 
يعني وقتي سرت زير آب است، يک دفعه همه چيز عوض مي شود برايت. 
دنياي ديگري مي بيني. انگار صداي سنگ هاي کف رود را مي شنوي و 
صداي قورباغه هايي را که کمي  باالتر يا پايين تر از تو شنا مي کنند و صداي 
سنجاقک ها را که باالي آب هستند و با اين حال، وزوزشان قطع نمي شود 

و تو مي شنوي آن را.
و هنوز يک ماه نشده بود که آرشام به قولش وفا کرد و نامه فرستاد. 
سعي کرده بود حسابي طوالني بنويسد تا مثًال سرگرمم کند. شايد هم اصًال 
همچين خيالي نداشت و من اين طور فکر کرده بودم. خالصهـ  هرچه بودـ  
کلي چيزها نوشته بود آن تو. از ديدني هاي شهر گرفته تا خانه اي که در آن 

زندگي مي کردند و پيرزني که صاحب خانه شان بود.
بعد هم همان حرف موقع رفتن را تکرار کرده بود: اگر بيايي اين جا، حتمًا 
ِبِهت خوش مي گذرد. از قادر هم خوشت مي آيد. مي دانم که اختيارت دست 
خودت نيست، اما نمي دانم که چرا فکر مي کنم حتمًا گذرت به اين جا خواهد 
افتاد. اگر اين درياي آدم ها را ببيني، مي فهمي که دنيا چه قدر بزرگ است و 

چه چيزهايي دارد که ما حتي نمي توانيم تصورش را بکنيم.
حرف هاش به جاي اين که سرگرمم کند يک جورهايي بي قرارم مي کرد. 
ـ و شايد فقط بشود گفت  تنها دل بستگي ام  بودم؟  به چي چسبيده  من 
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کنج کاوي امـ  کسي بود که حضورش را هنوز آن جا حس مي کردم. منظورم 
خاطره اش نيست. چون از او خاطره اي نداشتم. او از بين رفته بود، اما چيزي 
َاَزش باقي مانده بود که نه فقط از بين نمي رفت که روزبه روز واضح تر و 
واضح تر هم مي شد. و آن صداش بود. آره! صداش! تنها چيزي که از او باقي 
مانده بود. و من هميشه آن را مي شنيدم و اول نمي فهميدم که اين صداي 
چيست که هميشه تو دشت و صحرا شنيده مي شود و تنها هم من آن را 
مي شنوم و نه هيچ کس ديگر. و بار اول فکر کردم کسي دارد سربه سرم 
مي گذارد. فکر کردم کسي قايم شده پشت سنگ ها. صداش بم بود و آرام. 
خيلي آرام بود و چيزي در آن بود که نمي شد گفت ناله است يا صدايي است 
از سر ناباوري يا ناچاري يا حسرت يا درد يا غافل گيري يا چه مي دانم چه. 
آن روز مه بود و هديش هم با من بود. صدا را که شنيدم، نگاهي انداختم 

به او. اما به نظر نمي آمد که متوجه شده باشد.
ـ شنيدي؟!

ـ چي را؟
ـ صدا! يه صدا مي آيد!
ـ صدا؟! چه صدايي؟!

ـ انگار يکي داشت ناله مي کرد.
اين جور  نبايد  يک جوري نگاهم مي کرد که فهميدم ديگر هيچ وقت 
چيزها را به او بگويم. صدا دوباره به گوش مي رسيد. از باالي تپه مي آمد 

شايد. بايد مي رفتم و مي ديدم. گفتم: «زود برمی گردم.»
نگاهم کرد. وانمود کردم که مي خواهم بروم خودم را سبک کنم. و 
سريع دور شدم. مه چنان غليظ بود که بيست قدمي  را هم نمي شد ديد. 
نمي دانم چرا از صدا نمي ترسيدم و به نظرم مي رسيد که دارد مرا مي خواند.

شروع کردم به باال کشيدن از تپه. از آن مه هايي بود که مي چسبد به 
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زمين و همه چيز را خيس مي کند و سرماي زيادي هم دارد. اما من خيس 
عرق شده بودم با اين حال. گاهي پاهام رو علف هاي نم ناک ليز مي خورد 
و صداي آن ها را درمي آورد. گاهي نگاه مي کردم به پايين تا مطمئن بشوم 
که گله و هديش ديده نمي شوند. گاهي مي دويدم، گاهي راه مي رفتم و 
ُسر مي خوردم رو چمن ها يا ”کؤدؤ“ ۱هاي ليز. و اين جوري بود که رسيدم 
به نوک تپه. همان جايي که باد هم مي آمد و باعث مي شد مه تنوره بکشد 
و شکل بگيرد و از شکل بيفتد. نفس نفس مي زدم و گمانم بيش از آن که 
هيجان زده باشم کنج کاو بودم. دوروبرم را نگاه مي کردم تا زودتر ببينم آن 
چيزي را که بايد. اما ديده نمي شد. هرچند که هنوز هم صداش مي آمد، از 
البه الي هوهوي باد. و من يک آن با خودم گفتم نکند اصًال اين صداي باد 
بوده باشد که من شنيده ام يا مي شنوم و فکر مي کنم صداي آدميزاد است؟ 

آخر نمي شد تصور کرد که صدايي آن طوري آن جا شنيده بشود.
اما نه صداي باد بود و نه من خياالتي شده بودم. صدا مي آمد. شکي 
نبود درش. همان طور آرام، همان طور شمرده، همان طور مبهم، و شايد بشود 
گفت رازآلود حتي؛ طوري که نمي شد فهميد چه مي گويد اما نمي شد هم 

ازش گذشت.
و اشتباه کرده بودم. صدا از سِر تپه يا پشت آن نمي آمد. از طرف هاي  
آت گولي مي آمد؛ همان برکه و چشمه اي که... وقتي يادم آمد که آن جا 
چشمه اي هست که از البه الي چمن زارها مي جوشد و گويا يک روز مردي 
آن جا ـ البه الي علف ها ـ  بچه اي  و  بوده  پدر من  بوده که  افتاده  آن جا 
ونگ مي زده که من بوده ام و مردي آن نزديکي ها توِر بلدرچين گيري اش 
را پهن کرده بوده که ميرآلي يا ميران بوده، حس عجيبي پيدا مي کردم.  
هم  و  مي کشيد  خود  سوي  به  مرا  هم  هميشه،  که  بود  جايي  آت گولي 

۱. کؤدؤ: گياهی تک ساقه و بلند که تو مراتع و چمن زارها رشد می کند.
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مي ترساند يا درست اين که مي رماند يا باز درست تر اين که مي لرزاند يا باز 
درست تر اين که... نمي دانم دقيقًا چه بود، اما يک چشمه يا برکه ي عادي 
نبود برايم. و حاال درست از همان سمت مي آمد صدا.  آت گولي دور بود. تو 
راه ”قوتورسؤيي“ ! چند تپه را بايد رد مي کردم تا مي رسيدم ِبِهش. در آن 
هوا و با آن وضع نمي توانستم بروم سراغش. به خصوص که صداي هديش 

هم درآمده بود.
ـ آهاي! کجايي؟ گير کرده؟!

کمي  آن باال ايستادم. کمي  گوش دادم و بعد خسته و خيس و عرق کرده 
و مثل آدم هاي شکست خورده، برگشتم پايين، در حالي که ناي راه رفتن 
نداشتم و انگار از چاه کني برگشته بودم و دلم مي خواست تو همان هوا و 
کنار همان َکرت يونجه زار بگيرم بخوابم رو زمين خيس. هديش گفت: 

«الل شدي مگه؟ چرا جوابم را نمي دادي؟»
و بعد زل زد به صورتم و نيشش باز شد.

ـ انگار کارت خوب جلو نمي رود! رنگ و روت هم پريده. زياد به خودش 
فشار نياور! مواظب باش! پاره مي شود و کار مي دهي دست خودت!

جوابش را ندادم. از وقتي امير رفته بود، ديگر اصًال حوصله ي هديش 
را نداشتم.
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انتظار همه چيز و همه کس را داشت جز ديدن او و او يعني پدر و پدر يعني 
دردسر. آن هم در چنين وقتي. از کجا پيداش شده بود به  يک باره؟ آن 
هم مثل جن و بي سروصدا؟! يک دفعه ديده بود ايستاده جلِو آستانه و پابه پا 
مي شود. و اول فکر کرده بود اورشان است يا غريبه است و خودش را کشيده 
بود تو تاريکي اتاق دوزگون، اما بعد متوجه شده بود که اين يکي قدش 
بلندتر است و کاله ارتشي هم گذاشته سرش و زير لب گفته بود: «واويال! 
ديگه تمام شد.» و مثل همه ي وقت هايي که آدم گير مي افتد و به همه 
شک مي کند، به اورشان بي چاره بدبين شده بود. پيرمرد براي چه او را پناه 
داده و بعد فروخته بود؟ خدا کند که اقًال ارزان نفروخته باشد: قوِل ماندن در 
کار را ِبِهش داده باشند يا پس نگرفتن اتاقکي را که در آن زندگي مي کرد 
و جز همان، چيز ديگري نداشت. اما پيرمرد مقصر نبود. مرد خودش آمده 
بود و با اين که ارتشي بود، پدرش بود. غمگين و خسته، اما هم چنان مغرور.

ـ مي بينم که مثل جغد چپيده  ي تو اين خرابه؟
هوا تازه تاريک شده بود، اما نه آن قدر زياد که از نزديک هم نتوانند 

هم ديگر را ببينند.
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ـ جاي مرا از کجا پيدا کردي؟ اورشان گفت؟
ـ نه، آن بي چاره تقصيري ندارد.

ـ پس چي؟!
ـ آب چاله را پيدا مي کند همان طور که اسب آخور را.

نمي تواند در  پدر  و  تاريک شده  باالش کمي خوش حال شد که هوا 
آن وضع او را ببيند و بيش تر طعنه بزند. با ريش نزده و موهاي ژوليده و 

لباس هاي کثيف، حتمًا شکار به تري ديده مي شد.
پدر نگاهي به در و ديوار کرد. با پا، کاغذ هاي پخش شده بر زمين را راند 
به عقب. سعي کرد جايي پيدا کند براي نشستن و نتوانست. گفت: «جاي 

بدي نيست برات! بيش تر از اين هم لياقت نداشتي!»
باالش نتوانست طاقت بياورد. گفت: «فکر کردم آمده ي لوَام ِبد هي 

نه خّفتم!»
پدر زل زد به صورت او. چشم هاش برق مي زد. و صداش همان صداي 

رسا و کوبنده ي هميشگي بود.
ـ دستت کوتاه شده، اما زبانت نه هنوز!

باالش چيزي نگفت. پدر همين طور نگاه مي کرد.
ـ پس براي همين بود که به اورشان نشانی نداده بودي؟ مي ترسيدي 

من لوَات بدهم؟!
باالش ديگر طاقت نياورد. چشم از چشم هاي پدر دزديد. سرش را انداخت 
پايين. گفت: «به خاطر خودتان اين کار را کردم. گفتم اگه بدانيد، براتان بد 
مي شود. شايد زير فشارتان بگذارند. شايد مادرم راه بيفتد و بخواهد مرا ببيند.»

پدر پوزخند زد.
ـ از کي تا حاال به فکر ما افتاده  ي؟! تو اگه به فکر ما بودي که اين بال 
را سر ما نمي آوردي. هنوز هم شب و روز با خودم مي گويم خدايا چه خالفي 
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کرده بودم که سزايم اين جزا بود؟
باالش دوباره سرش را آرام آرام باال آورد. گفت: «ديگه از اين حرف ها 
گذشته. چيزهاي تکراري را پيش نکش! تو براي چه نگراني بابا؟ به قول 
خودت سنگ به پاي لنگ مي خورد. من هم حاال کاري را کرده م و سزا يا 
جزاش را مي بينم يا نمي بينم. از تو هم انتظار چيزي را ندارم. نمي خواهم 
اذيت بشويد. حساب هامان جداست. کسي هم کار مرا به پای تو نمی نويسد. 

شايد حتي سين جيمت هم نکنند.»
ـ يعني تو فکر مي کني همه ي مخالفت من با تو به خاطر خودم بود؟ به 

خاطر اين که روسفيد و پيشاني باز باشم؟
ـ نه، مي دانم...

ادامه نداد. پدر گفت: «ولي اين را راست گفتي! حساب هامان از هم 
جداست. هيچ کدام از ما را هم قرار نيست که تو قبر ديگري بگذارند. امروز 
هم که حقيقتًا قيامت ست. اگه باور نمي کني، يه سر از اين خراب شده بيا 
از جنازه شده. کشته ند و ول  تا بفهمي که چه مي گويم. شهر پر  بيرون 
کرده ند و رفته ند. امروز صبح هم دستور رسيد که تيمسار درخشاني خودش 
را به تهران معرفي بکند. حتمًا زنداني ش مي کنند. دست کم او مي توانست 
جلِو کشتار را بگيرد. اما حاال از فردا چنان حمام خوني راه مي افتد که هرچه 
تا حاال بوده از يادها برود. مي داني چه کسي را فرمان دار اعالم کرده ند؟! 
سرهنگ زنگنه! فرمانده  ی سابِق پادگان رضاييه! همان که پارسال هم تا 
آخرش جلِو فرقه ايستاد، هرچند که زن و بچه ش را برده بود گذاشته بود 
را داده ند؛ شده  بود. حاال مزدش  تو کنسول گري ترکيه و خيالش راحت 
فرمان دار! از فردا ديگه درخشاني کاره اي نيست تو اين شهر و تو اين استان 
دستورهايي  چه طور  که  است  معلوم  و  داد.  خواهد  دستور  ما  به  زنگنه  و 
مي دهد. برو خدا را شکر کن که حرمِت پدر و پسري نمرده هنوز. َواّال اگه 
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بنا بود کسي را دست گير کنم، تو اولي ش بودي.»
بسته اي را پرت کرد جلِو باالش.

ـ اين لباس ها را مادرت داده. ِبِهش نگفتم که جات را پيدا کرده م. فقط 
گفتم شايد بتوانم از طريق يه واسطه به دستش برسانم. از بس گريه کرده، 
ديگه آن يه ذره سو هم از چشم هاش رفته. اگه ُمرد، بدان که قاتلش تو 

هستي. گفته باشم!
بعد، از جيبش چيزي درآورد و گذاشت رو بسته و بدون خداحافظي، راه 
افتاد که برود. باالش تا دم در دنبالش رفت. نور بيرون کمي چهره هاشان 
را روشن کرده بود. نمي توانست برود جلوتر. گفت: «بابا! يه دقيقه صبر کن! 

کارت دارم.»
پدر ايستاد سر جاش بي آن که رو برگرداند.

ـ بگو! گوش مي کنم.
ـ تا حاال من خواهشي از تو داشته م؟

ـ نه!
همان طور ايستاده بود پشت به او، و منتظر.

ـ ولي حاال يه خواهشي دارم.
ـ بگو!

ـ خواهش مي کنم که ديگه نيايي ديدن من.
پدر بي آن که جواب بدهد، قدم گذاشت در روشنايي و رفت که برود.

باالش برگشت به سراغ بسته. ديد چيزي که پدر از جيبش درآورده 
و گذاشته رو آن، پول بوده. رفت تو فکر؛ فکر پدر. اين چه نفرتي بود که 

مي گفتند و نداشتند؟ سر درنمي آورد.
روزگار بدي بود.

و همين بود که بود.
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آت گولي دور بود. َاَزش مي ترسيدم، در همان حال که کشيده مي شدم به 
طرفش. دشت و کوه خلوت بود. نه گله اي بيرون آمده بود نه کشاورزي 
براي شخم پاييزي. همه جا گل آلود بود. زميِن طرِف  آت گولي بدتر. مي رفتم 
به آن سو. جايي که اسم ديگري داشت، اما چون به  آت گولي نزديک بود،  

آت گولي صداش مي کردم.
اول از بلندي کرت ها مي گذشتم که کم تر خيس بودند. اما بعد ديدم 
جز  نمي آورم  گير  چيزي  و  مي شوند  سنگين  دارند  پاها  و  است  بي فايده 
کندي اي که گذشتن از زمين هاي نوشخم به وجود مي آورد. براي همين هم 
ـ قبل از اين که عصباني بشوم يا عصباني تر بشومـ  برگشتم تو راه هاي اصلي 
تا درست و حسابي گل آلود بشوم. بي مّنت. و همين بود که بود. تو راه هاي 
اصلي گل آلودتر مي شدي. اگر که مي شدي، اما زودتر مي توانستي راه بروي 
دست ِکم يا زودتر مي رسيدي يا زودتر روشن مي شد تکليفت. خوب يا بد. 
غرق گل يا در گل. و هميشه به نظرم مي آيد که ِگل يکي از آن چيزهاي 
عجيب و غريبي است که در روستاها پيدا مي شود و زياد هم پيدا مي شود. و 
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خيلي ها همان قدر درباره اش مي دانند که ممکن است درباره ي غذا خوردن 
با دست بدانند. و البته من نمي دانم که جاهاي ديگر چه چيزي بيش تر پيدا 
مي شود. اما مي دانم که در روستا بيش تر از ِگل چيزي پيدا نمي شود. براي 
همين هم کنار آمدن يا نيامدن با آن، يکي از کارهايي است که همه ناچارند 
ِبِهش فکر کنند. و باز فکر مي کنم آدم هاي کمي  پيدا بشوند که بتوانند از 
ِگل فرار کنند، يعني بدانند که چه طوري مي توان با آن همان طوري کنار 
آمد که خودشان مي خواهند نه همان طوري که آن مي خواهد. يعني ِگل در 
اختيار آن ها باشد نه آن ها در اختيار ِگل. يعني... و گمانم عصباني شدنم هم 
معموًال براي همين بود. براي اين که من اسير ِگل بودم نه ِگل اسير من. 
فکر مي کردم خيلي زرنگي کرده ام. زمين را نگاه مي کردم تا پا را نگذارم رو 
جاهاي خيس. نوک پا مي رفتم تا زياد فرونروم. قدم ها را کوتاه برمي داشتم 
تا زياد به کفش ها فشار نيايد. سنگيني ام را نمي انداختم رو يک پا تا... و باز 
مي ديدم که کم کم چاُرغ ها دارند سنگين مي شوند و اول باورم نمي شد و بعد 
باور مي کردم و مي ديدم که ِگل از کناره هاي آن يا آن ها ور مي آيد و تسليم 

مي شدم ـ به ناچار ـ و مي فهميدم که همه ي آن کارها بي فايده بوده.
و گمانم فقط يک نفر بود ـ تو روستا ـ که از پِس ِگل برمي آمد و او 

کسي نبود جز پدربزرگ آرشام يا امير؛ و کاري نداشت جز آموختن قرآن.
و من با اين دو تا چشم هام چه چيزها که نديده ام!

در روزهاي باراني، از اين سِر ده تا آن سرش مي رفت بي آن که ذره اي 
ِگلي بشود طوري که همه انگشت به دهان مي ماندند و گاهي سربه سرش 
مي گذاشتند و مي گفتند که اين کرامات را به آن ها هم ياد بدهد يا اين که 
اين بار يواشکي مي افتند دنبالش تا خودشان از رمز و راز کار سر در بياورند 
و ببينند که آخر چه گونه مي گذرد از اين همه ِگل و ُشل. و مگر مي شود و 
مگر مي توان؟! و نکند چند جفت کفش با خودش برمي دارد به جاي يک 
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جفت و به جايي که مي رسدِ گلي را پرت مي کند گوشه اي و ِدلي را مي کشد 
به پاها و از اين حرف ها.

بابابزرگ آرشام تنها کسي بود که در ِگل گير نمي کرد يا درنمي ماند 
يا نمي ماند. و تا زماني که زنده بود هروقت من و آرشام را با هم مي ديد 
لب خند به لب مي آمد به طرفمان در حالي که دو انگشت دست راستش را 
فرو کرده بود تو جيِب چِپ جليقه اش تا بفهميم که نفري سي شاهي کاسب 

خواهيم شد.
ـ برويد و خوش بگذرانيد!

و آن وقت، امير مي دويد به طرف دکان ياور و من مي دويدم به طرف 
خرابه ي پشت خانه مان. و از همان وقت ها بود که خوشم آمد از آدم هايي 
که در ِگل نمي ماندند و گمانم همه اش به خاطر بابابزرگ آرشام بود تا به 

خاطر خود آن ها.
مي دانستم  ولي  بودند،  کرده  برداشت  را  سيب زميني ها  و  بود  پاييز 
باقي مانده اند پيدا کرد و  از آن ها را که  تايي  که هميشه مي توان چند 
باهاش شکم را از قاروقور انداخت. اين ها سيب زميني هاي ريز به دردنخور 
بودند يا آن هايي که کسي نديده بودشان و مي شد با شن کش پيداشان 
با چوب سپيدار و براي  کرد. شن کش را هم خودم درست کرده بودم. 

همين جور وقت ها.
کارم که تمام شد، نشستم رو تخته سنگي که از دِل زمين زده بود بيرون 
و با دانه هاي شن کش شروع کردم به کندن گل ها و آن وقت، باز هم سبک 
شدم. بعد سيب زميني ها را ريختم رو يال تپه و رو همان جايي که مي خواستم 

آتش روشن کنم و دويدم دنبال بقيه ي کارها.
زمين خيس بود و بوته ها و سرگين ها خيس تر. اصًال به نظر نمي رسيد 
که بشود آتش روشن کرد. تنها شانسي که داشتم بادي بود که آن باال 
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مي وزيد. اگر آتش کمي دوام مي آورد، باد آن را گيرا مي کرد هر طور که شده. 
مي دانستم. اما روشن کردنش مکافات بود. و گمانم هر آتشي همين جوري 
است. يعني اول با سختي روشنش مي کني تا بگيرد و بعد که گرفت، حتي 
اگر بخواهي، باز هم نمي تواني جلوش را بگيري. او راه خودش را مي رود 
و تو هم بايد راه خودت را بروي. مثل دشت هايي که آخرهاي پاييز آتش 
مي زدند تا مثًال آفتش را بکشند و البته نه کاري داشتند و نه براشان مهم بود 
که النه ي پرندگان هم خراب مي شود اين وسط و فقط آفت نيست که. و 
شعله زمين را ليس مي زد انگار؛ و هر َدم بزرگ و بزرگ تر مي شد و حريص 
و حريص تر. و دامن مي گستراند و ُکلش هاي بيش تري را در خود فرومي برد 
پرنده ها  و  برمي داشت  را  برمي خاست و همه جا  يا مي خورد و دودش  و 
دسته جمعي مي رفتند يا در واقع درمي رفتند و النه هاشان را ول مي کردند 
به امان خدا. و هرکس هرجاي دشت که بود ـ در هر ساعتي و از هرکجا 
ـ نگاه مي کرد و گويي سرگرم مي شد يا لذت مي برد. و هرکس هرجاي ده 
که بود نگاه مي کرد و گويي سرگرم مي شد يا لذت مي برد. و شب مي شد و 
همه نگاه مي کردند و گويي سرگرم مي شدند يا لذت مي بردند. و نصفه شب 
مي شد و باز همه نگاه مي کردند و گويي هم چنان سرگرم مي شدند يا لذت 
مي بردند. و بوي دود مي آمد و بوي سوختن مي آمد و باد هم بود و گاهي 
تندتر هم مي توانست بشود يا تندباد هم مي توانست بشود. و اين جوري بود 
که  يواش يواش بعضي ها نگران مي شدند که نکند آتش، ترها را هم بسوزاند 
يعني نکند کشيده شود به  يونجه زار يا ُقُرقي که داشتند ـ در جايي ـ و سِر 
راه آتش بود يا سِر راه آتش قرار مي گرفت به هر حال و حاال که چنين بود 
و حاال که باد مي وزيد و حاال که کسي جلودارش نبود. و آن وقت بود که 
مي گفتند بايد خاموشش کرد. و نمي شد. و آن وقت بود که مي گفتند شايد و 
بلکه کاش و بلکه  اي کاش که اصًال روشنش نکرده بودند، و مگر چه قدر 
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آفت دارد اين دشت که اين طوري بايد بسوزد؟ و جهت باد هم عوض مي شد 
گاهي و دود و خاکستر را مي آورد به ده و مي پاشيد به سر و روي همه، و 
همه جا تيره تر مي شد حتي يعني شب تر مي شد حتي. که دود بود اما هزار 
بار و بلکه صد هزار بار و بلکه صدها صد هزار بيش تر بود از دود تنور يا 
از دود همه ي تنور ها با هم. و آن که نه  يونجه زار داشت و نه ُقُرقي را ُقُرق 
کرده بود شايد اعتقادش بود و شايد فقط مي خواست بقيه را دل داري بدهد 

که مي گفت دود زياد که عالمت بزرگي آتش نيست!
راه افتادم رو يال تپه و هرچه ”خاراشتر“ خشکيده و خار غلتان سرگردان 
و َگَون کندني و اين طور چيزها ديدم جمع کردم، اما مي دانستم که همه شان 
زود مي سوزند و تمام مي شوند و مي روند پي کارشان بي آن که به تپاله ها و 
سرگين ها زورشان برسد. بايد کار اساسي تري مي کردم. برگشتم به گندم زار. 
ُکت کهنه ي ميران را از تنم درآوردم و توي آن را ُپر کردم از کلش هايي 
که کم تر خيس شده بودند. چند تا سرگين درشت هم پيدا کردم؛ مثل ُگِل 
بار، و رويه شان را که نم دار نبود کندم و ريختمشان رو ُکت. براي همه  شان 
 جا شد. انگار ُکت ميران ـ که به تن من گريه مي کرد ـ به تنها دردي که 

مي خورد و خوب هم مي خورد همين کار بود. ُگه کشي!
بعد چند کالغ را ديدم که پراکنده شده بودند رو ُکَلش ها و سنگي پرت 
نکردم به طرفشان. کاري نداشتم آن جا و کاري نداشتيم با هم، چرا که 
فصل خوشه چينی گذشته بود. برگشتم سِر اجاق و کلش ها را گوله کردم 
رو سرگين ها و خارها را هم رو آن ها. بعد ُکت را انداختم سر دوشم تا باد را 
بشکند و به هر زحمتي که بود آتش را روشن کردم. دود کرد و دود کرد و 
بعد شعله ي زردي آن زير پيدا شد که منتظر شدم تا جان بگيردـ  هرچند نه 
زيادـ  و بعد کمي به همان حال ماندم تا اين که ديدم دود دارد خفه ام مي کند 

و بلند شدم تا بروم عقب و عقب تر و بنشينم سِر سنگ و به تماشا.



١٧٢    مردگان باغ سبز

را که علم  تنور  نرگس  بودم.  را روشن کرده  آتش عمرم  ُپردودترين 
افتضاحي! پيچ و تاب  بيندازد. چه  مي کرد نمي توانست اين همه دود راه 
مي خورد و باال مي رفت و قبل از اين که برسد به قله، باد آشفته اش مي کرد 
و مي بستش به شالق انگار. اما کالغ ها خوششان آمد. چراکه ديدم از خيِر 
تقصيري  بودند بي آن که من  نکرده  پيدا  آن  تو  گندم زارـ که البد چيزي 
داشته باشم ـ گذشتند و خودشان را کشيدند باالی سرم. و هي تو دود 
فرومي رفتند و درمي آمدند يا در واقع وقتي صداي قارقارشان را شنيدم سر 

باال آوردم و ديدم آمده اند و با دود بازي مي کنند.
و من با اين دو تا چشم هام چه چيزها که نديده ام!

گاهي حلقه ي پروازشان را بزرگ مي کردند و مي رفتند و قله ي تپه را 
هم دور مي زدند، طوري که مدتي آن پشت غيبشان مي زد. گاهي هم همان 
باال مي چرخيدند و سر مي گذاشتند دنبال هم و شيرجه مي رفتند تا نزديکي 
کالغ هاي  شوند.  َسَقط  که  است  االن  مي کردم  فکر  که  طوري  زمين، 

ديوانه اي بودند.
منتظر  مي شنيدم،  را  صداشان  که  همين طور  و  اجاق  کنار  نشستم 
شعله ور شدن و بعد فروکش کردن آتش شدم تا بشود سيب زميني ها را 

خواباند تو گدازه ها.
به نظرم آتش تنها يک بدي دارد و آن اين است که وقتي به آن خيره 
مي شوي مي روي تو فکر و هيچ کارش هم نمي شود کرد. به  خصوص که 
تنها هم باشی. آن هم در روزي که صحرا بيش از هميشه خلوت و دل گير 
است و در دامنه ي تپه اي خيس که کالغ ها پرواز مي کنند باالش و سروصدا 
راه انداخته اند و در دود غليظي فرومي روند و درمي آيند. اما آخر چه اتفاقي 
ممکن بود افتاده باشد کنار  آت گولي؟ سر درنمي آوردم. آيا واقعًا مي شد که 
حيوان ها دست و پا يا قسمتي از بدن يک انسان را کنده و با خود برده 
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باشند؟ پس ميران چه غلطي مي کرده اين وسط؟! يعني وقتي جنازه را ديده 
فقط بچه را برداشته و رفته  يا دررفته؟ يا چو انداخته و اهالي را خبر کرده 
و آن ها هم رفته اند پاي  آت گولي و جسد را ديده اند؟ شايد هم آن ها تقصير 
نداشته اند و ژاندارم ها نيامده اند يا وقتي از ”نير“ آمده اند دير آمده اند. و اين 
دير آمدن حتي اگر فرداي آن روز هم بوده باشد، باز کافي بوده براي اين که 
جسد در شب تنها بماند و حيوان هايي بيايند سراغ جنازه و قسمت هايي از 
آن را بکنند و ببرند. اما براي چه بايد با خود برده باشند؟ براي اين که در 
جاي راحتي بخورند آن را؟ مثًال تو النه شان و همراه توله ها؟! و اين ديگر 
چه جور اتفاقي است؟ ولي حتمًا از مردم هم نمي شده انتظار داشت که آن 
شب را نگه بان يک مرده ي غريبه باشند که دست بر قضا معلوم يا مشکوک 
بود به فرقه اي بودن و يا تفنگي را ربودن و يا در کنار چشمه اي ُغنودن 
بعِد ربودن، و يا در کنار چشمه اي غنودِن قبِل ربودن يعني در حال رفتن به 

سوي دزدي يا در حال برگشت از آن.
و هرچند که نمي دانستم فرقه اي چيست، اما معلوم بود که چيز خوبي 
هم نبايد بوده باشد. ولي َچرچي نگفته بود که آن فرقه اي همان بوده که 
پاي  آت گولي کشته شده و حيوان ها هم تکه هايي از همو را کنده يا خورده يا 
برده اند و يا گور او هم... به اين جا که رسيدم ديگر نتوانستم افکارم را دنبال 
کنم. هيچ کس با من از گور حرف نزده بود يا نشنيده بودم که بين خودشان 
چنين چيزي بگويند. فقط از ژاندارم ديالقي گفته بودند که روز بعد از قتل 
از نير آمده و اسبي را سوار شده و سردستي گشتي زده در آن حوالي و بعد 
برگشته تا بگويد چيزي پيدا نکرده،  يعني چيز به دردبخوري پيدا نکرده. نه 
استخواني، نه ردي از حيوانات. جسد يا در واقع باقي مانده ي آن را هم حتمًا 
برده بوده اند. مگر مي شد که رهاش کنند در بيابان؟ هرچند که ناشناس بوده 
باشد. هرچند که فرقه اي بوده باشد. و در اين مملکت چه چيزي فراوان تر 



١٧٤    مردگان باغ سبز

از گور..؟! حتمًا در جايي گوري پيدا کرده و به خاکش سپرده بوده اند؛ گيريم 
که به طور ناشناس، گيريم که بي هيچ عالمتي، گيريم که بي هيچ نشانه اي 
از اسم يا رسمـ  که نداشته و البد آن ها هم نمي توانسته اند بدانند و تقصيري 
هم نداشته اند درباره ی اين يکی ـ اما باالخره گور بي نام و نشان هم گور 
است. مگر مي شود گفت که نيست يا نيست؟ و اين ديگر چيزي نبود که 

بتوانم درش از ذهن يا خاطره کمک بگيرم.
خاطرات من انگار مرده به دنيا آمده بودند، چراکه هيچ کس وجودشان 
را باور نمي کرد. چون آدم وقتي دوساله است هنوز آدم حساب نمي شود و 
چون فقط آدم ها خاطره دارند او نمي تواند خاطره داشته باشد و اگر بگويد 
چيزهايي را ديده و صداهايي را شنيده، حتمًا دروغ مي گويد، چون بچه ي 
دوساله تنها کاري که بلد است ونگ زدن است که بعدها ـ يعني وقتي که 
بزرگ تر شد ـ همان هم به  يادش نمي ماند، طوري که وقتي به او بگويي 
تو خيلي زرزرو بودي، قيافه ي از همه جا بي خبري به خودش مي گيرد و با 

تعجب مي گويد: «من؟!»
زد. چون مردم فکر  از خاطرات دوسالگي حرف  نبايد  پس هيچ وقت 
مي کنند دروغ گو هستي و با اين که خودشان کاري ندارند جز دروغ گفتن، 

اما از دروغ گو خوششان نمي آيد.
بگويد که در دوسالگي  نوجواني دهن لقي کند و  اگر يک وقت  پس 
چشم هاي مرد صورت پوشيده اي را ديده و به خاطر سپرده که پدرش را 
کشته بوده و دست هاي بلند و انگشت هاي کشيده اي هم داشته، همه فکر 
مي کنند دروغ گوست يا خيال باف است يا خل است يا چيزي ديگر يعني بدتر.

آخر مگر ممکن است بچه ي  يکي دو ساله چيزي يادش مانده باشد؟ و 
وقتي اين ها را نمي شود گفت، آيا مي شود از صدا حرف زد؟ صدايي که ناله 
هست و ناله نيست. صدايي که ضجه هست و ضجه نيست. صدايي کمي 
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 ناباور ـ شايد به خاطر غافل گيري ـ ، کمي  مغموم ـ شايد به خاطر عاقبتي 
که پيدا کرده ـ ، کمي  دل گير ـ شايد به خاطر اين که فکر مي کرده حقش 
اين نبوده ـ ، کمي  لرزان ـ شايد به خاطر اين که ترسيده ـ ، و کمي  دردمند 
ـ چون به هر حال درد دارد ـ و درد را که نمي شود کاريش کرد و فقط بايد 
گفت. اما به کي؟ به چي؟ شايد تنها کوه و دشت شنونده ي خوبي باشد. 
شنونده اي که مسخره ات نمي کند و فقط گوش مي دهد. با صبر و حوصله.

اما مردم همان طور که از مرده ها مي ترسند ـ و شايد براي همين هم 
شب ها را پيش آن ها نمي مانند (مگر از سر ناچاري و در امام زاده اي کوچک 
و در شبي بسيار سرد و بلکه بسيار بسيار سرد) به خصوص که آن مرده، 
مرده ي غريبي هم بوده باشد که در جاي پرتي يعني در کنار چشمه اي يا 
برکه ای افتاده باشد ـ از حرف هاي زنده ها هم مي ترسند و البته نه همه ي 
حرف هاي آن ها، بلکه فقط حرف هايي که به دل خواِه آن ها نيست و گاهي 
اين جور به نظر مي رسد که فقط تحمِل شنيدِن يک جور حرف را دارند 
و آن چيزي نيست جز همان که انتظارش را داشته اند. و باز انگار طوري 
است که دوست دارند فقط حرف خودشان را بشنوند، ولي از زبان ديگري. 
و آن وقت مي شود به آن ها درباره ي صداها گفت و يا درباره ي ِکِششي که 
به سوي برکه يا چشمه اي وجود دارد که مي توان از آن ترسيد و در همان 
حال رفت به طرفش؟ آن هم مردمي که اصًال عادت ندارند گوش هاشان 
را اذيت کنند همان طور که چشم هاشان را هم. و شايد اگر غير از اين بود، 
يکي از آن ها ـ که شايد از مرده هم نمي ترسيد ـ حاضر مي شد که از چند 
ساعت خوابش بزند و آن چشم ها را ـ که براي چيزهاي بي هوده تري بيدار 
مي مانند و گاهي حتي تا خود صبح و بي آن که بدانند صداشان يعني صداي 
حرف زدنشان ممکن است اذيت کند کسي را يا باعث چندش او بشود حاال 
که دست بر قضا و شايد هم به خاطر تشنگي يا شايد هم به خاطر رفتن به 
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مستراح بيدار شده ـ مدتي باز نگه دارد تا روز برسد، يعني تا وقتي که آن 
گروه  باِن ژاندارمري ـ که قد ديالقي هم داشته ـ از راه برسد براي نوشتن 
چيزي که صورت سانحه مي گفتند يا حادثه  يا واقعه يا ضايعه يا فاجعه  يا 

هم چين چيزي.
او  اين که  از  پيش  قطعله اي  که  بوده  ناراحت  اصًال  هم  او  انگار  و 
بُکشدش مرده ـ با اجازه ی کي؟ و چه غلط ها! ـ و شايد هم براي همين 
بوده  که در چند خط و همان طور نشسته بر اسب، آن چند سطر را قلمي 
 کرده براي دادن به اهالي و گرفتن اثر انگشت از آن ها ـ که مثًال شاهد 
ماجرا بود ه اند ـ و حتي به خودش اين زحمت را نداده که پياده شود از 
اسبش يا نگاه دقيق تري بيندازد. و گفته از اين که ديگر چيزي نمانده و 
نگفته که باالخره همان را هم مي خواهند يا نه؟ يعني مي برند يا نه؟ يعني 
خوراک خاک خواهد شد يا خوراک همان هايي که قبًال قسمت هايي از 
آن را ـ و البد جاهاي خوش مزه تر يا نرم ترش را ـ کنده و با خود برده 
و تا آن موقع خورده اند و اين جوري بوده که... فکر کردم فکرم مشغول 
چيزهايي بوده که سيل با خودش آورده و براي همين هم هست که اين 
همه تکه تکه  و قطعه قطعه شده و نمي توانم جمعش کنم آن را. ولي آخر 
چرا بايد مرده ها از قبرهاشان بزنند بيرون و يا برگردند به سوي زنده ها؛ 

همان طور که نرگس مي گفت؟
آن  از  دارد  مردي  که  نشدم  متوجه  همين  براي  و  بود  پايين  سرم 
نزديکي ها مي گذرد. مي رفت به طرف کوه و دره نزديکش بود. نگاهش 
کردم. به نظر نمي آمد که از روستاي خودمان باشد. مرا هم نديده بود انگار. 
دنبال چه مي گشت آن جا؟ کمي  ديگر نگاهش کردم؛ آن قدر که در گودي 
دره ي عميق گم شد و غيبش زد به کلي. به نظر مرد آشفته و تنهايي 
مي آمد و کمي  هم عجيب. دوروبر را نگاه کردم. نه گله اي ديده مي شد که 
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او همراهش آمده باشد و نه گاوي و يوغي و خيشي، مثًال براي زراعت و 
اين جور کارها. گفتم شايد مردي است که از راهي مي گذشته و مسيرش 
را کج کرده تا شايد در گودي دره کمي خود را سبک کند. اگر اين طور بود 
ـ چند دقيقه بعد ـ بايد از دره درمي آمد يا باال مي آمد و همراه و هم سفري 
هم بايد مي داشت که کنار جاده به انتظارش ايستاده  يا نشسته، چون اگر 
همراه نداشته باشد، دليلي ندارد براي سبک کردن خود به گودي برود و 
سختي بکشد و همان جايي که هست مي تواند همين کار را بکند. اما او 
انگار هيچ چيزي نداشت و چند دقيقه ي ديگر هم گذشت و باز ديدمش. 
اما نه اين طرف. از شيِب آن طرف دره باال مي رفت و چنان عجيب بود که 
ناخواسته از جا پريدم. او کي از دره پايين رفته و باال آمده بود؟ چه طور 
مي توانست به اين سرعت به دامنه ي آن سوي دره رسيده باشد؟ انگار رو 
هوا رفته بود ناکس! دره را مي شناختم. بارها گله را برده بودم به آن سو. 
مي دانستم که چه شيب هاي تند و نفس گيري دارد و چه سرازيري هاِي 
ليزي. کِم  کم يک ساعت طول مي کشيد تا از آن تو بگذري. تازه اگر راه را 

بلد بودي و کلي هم َجْلد بودي.
يک آن فکر کردم نکند او مرد ديگري باشد، اما نبود يعني خودش بود. 
بعد با خود گفتم حتمًا متوجه گذشت زمان نشده ام. و آتش را نگاه کردم. 
وقتش بود که سيب زميني ها را بخوابانم تو گدازه ها و بنشينم کنارشان و 
همان طور که با چوبي روشان را مي پوشانم، منتظر بشوم تا بوي پختن بلند 
بشود و البته چند تايي از تپاله ها ـ که هنوز خيس بودند ـ بدجوري دود 
مي کردند. آن ها را جدا کردم و گذاشتم کنار تا براي خودشان دود کنند و 
خشک بشوند. خوبي اش اين بود که از ده ديد نداشتند روم يا به سوم، َواّال 
شايد ميران مي فهميد و مي آمد دنبالم يا ِصدام مي کرد و مجبور مي شدم بروم.

بيست  ده  براي  کسي  ما  روستاي  در  اما  نمي دانم،  را  ديگر  جاهاي 
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کيلومتر، خودش را به زحمت نمي انداخت يا سبک نمي کرد که حضوري 
برود و حرفش را بزند. از همان دور مي زد و با شفافيِت تمام هم. و همه هم 
مي شنيدند و براي همين بود که هميشه صداهايي به گوشت مي خورد که 

بيش تر فرياد بود، هرچند کمي بي شرمانه تا مهربانانه يا محترمانه:
«آهاي! تو که نزديک رودخانه هستي! فکر نکن نمي بينمت! گاوت را از 

زمين من مي بري بيرون يا خودم بيايم مادرت را...»
و با همين تذکرهاي ساده ي اخالقي، همه چيز حل مي شد و ديگر نيازي 
نبود که صاحب زمينـ  که آمده بود رو بام يا همين طور دست بر قضا متوجه 
شده بود که  يکي دارد دست برد مي زند به مرتع يا زراعتش ـ سوار اسب 
بشود و بتازاندـ  آن هم در حالي که هنوز ادامه دارد کار آن يکيـ  و خودش 
را برساند به دشت تا از نزديک چيزي را بگويد که از دور هم مي شود گفت 
و ارزان تر هم تمام مي شود و فوري هم اثر مي کند و الزم هم نيست که به 
خاطرش اسب را هالک کني و ببندي به شالق يا خون خودت را کثيف 
کني يا بعدش زد و خوردي شروع بشود حاال که رفته اي تا آن جا و حاال که 
آن بابا هم سعي دارد که بگويد که عمدي نبوده، که نديده، که فکر کرده 
زمين خودشان است، که تازه رفته بوده، که هنوز چيزي نخورده، که اصًال 
از اين کارها خوشش نمي آيد و شير حرامي  که از گاوي دوشيده شود که... 
و البته ـ هرچند مهم نيست اما ـ معلوم است که مثِل سگ دروغ مي گويد.

”ِپنَجه يش“ م راگذاشتم کناِر آتش تا گرم بشود. سعي مي کردم خوش 
بگذرانم. براي همين با شن کش، کلش هايي را که خيس نشده بودند يا باد 
خشکشان کرده بود جمع کردم و ريختم نزديک آتش تا جايي داشته باشم 
براي نشستن. نه گله اي بود و نه سِرخري. روز خوبي مي توانست بشود َبرام. 
در روستا هم همه سرشان گرم شده بود به تعميِر خرابي هاي سيل و برگردان 
مرده ها به قبر و سنگ چيدن و ِگل گرفتِن دِر آن ها ـ البد آن قدر که بتوان 
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مطمئن شد که دوباره نمي زنند بيرونـ  و دشت و صحرا خالي ِخالي شده بود 
و هرچه نگاه مي کردي خلوتي بود و خلوتي و سکوت بود و سکوت. فقط 
گاهی پرنده ها سروصدا مي کردند بي آن که ديده بشوند. کسي کاري به کارم 
نداشت. انگار وجود نداشتم اصًال. مثل همان تخته سنگ هاي تيز باالي ده 
شده بودم که گاهي دلم مي خواست به جاشان  بودم و مي ايستادم به تماشا 
بي آن که مرا ببينند يا چيزي از من بخواهند يا با بکن نکن ها و بروبياهاشان 
حوصله ام را سر ببرند يا هي سرکوفت بزنند که نان يامفت مي خورم و به 
خاطر خداست که مرا نگه داشته اند َواّال ولم مي کردند تا گورم را گم کنم 
و بروم همان گوري که آن مرتيکه رفته؛ آن گوربه گور شده اي که اصًال 
معلوم نيست چه کاره بوده و اگر کک به تنبان نداشته، چه کار مي کرده 
تو اين راه هاي فرعي؟ پس حتمًا يا دزد بوده،  يعني تفنگ يکي را دزديده 
بوده  يا مي رفته دزدي يا از دزدي برمي گشته  يا گردنه گير حرفه اي بوده 
 يا... فقط معلوم نيست که اين وسط بچه ي کوچک را براي چه مي برده با 
خودش، گوربه گور شده؟ شايد اين هم از حقه بازي اش بوده. براي راه گم 
کردن و براي اين که ِبِهش شک نکنند يا... و البد هيچ هم فکر نمي کرده 
که به تيِر غيب گرفتار مي شود و بچه اش را مي اندازد رو آدمي  که اگر از 
اول مي دانسته،  يعني ديده بوده که او بچه دارد و آن را يا او را ول کرده 
رو چمن ها چون خواب بوده، اصًال جلو نمي رفته تا چشمش بيفتد به آن 

چشم ها و دلش بلرزد، چرا که آخر انسان است و حيوان که نيست...
هر بار که ميران عصباني مي شد، روايت هاي جديدي از پدرم مي گفت 
شنيده کسي  از  يا  مي ساخت  خودش  مي آورد!  کجا  از  نمي فهميدم  که 

بود آن ها را؟
هرچه بود گفته هاش چيزي به من نمي افزود و چيزي هم از پدر کم 
نمي کرد، چراکه نه من چيزي داشتم براي به دست آوردن و نه او چيزي 
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داشت براي از دست دادن، حتي يک اسم. و آدمي  که چيزي ندارد، براي 
چه بايد ناراحت بشود؟

باز رفته بودم تو فکر و بوي سيب زميني ها درآمده بود که ديدم مرد غريبه 
دارد برمي گردد. سرش پايين بود و انگار زمين را نگاه مي کرد. اما معلوم بود 
که به سوي من مي آيد. يادم آمد که  يک جاييـ  و نمي دانم از کيـ  شنيده 
بودم که فقط آدم هايي مي ترسند که چيزي دارند براي از دست دادن و من 
هيچ چيز نداشتم و با اين حال مي ترسيدم. و تازه آن جا بود که فهميدم چه 
حرف چرتي زده آن بابا. مي ترسيدم، با اين که هيچ چيزي نداشتم جز پاهايي 
آماده براي فرار. چون وقتي طرفت آدمي  است مثل ميران، اين تنها چيزي 
است که نياز داري ِبِهش، يعني تنها چيزي است که به دردت مي خورد يا 
درست اين که تنها چيزي است که مي تواني َاَزش استفاده کني؛ آن هم نه  
يک بار و دو بار که هميشه ي خدا. براي همين هم تا دنيا دنياست و ميرآلي 
بي آن که  را مي کشند  تنت  پاهات هستي که جوِر همه ي  ميران، مديون 

چيزي به روي خودشان بياورند و يا ِگله و شکايتي داشته باشند.
حاال هم مرد مي آمد به طرفم و مي دانستم که به موقعش اين پاها 
مي توانند جورم را بکشند. اما غالِف چاقو را ـ که يادگار آرشام بود ـ از رو 
پيراهن لمس کردم و مطمئن شدم که سر جاش هست و يک دفعه قّوت 

گرفتم و از جا بلند شدم.
ـ سالم! خسته نباشي!

ـ زنده باشي!
به نظر مرد آرامي  مي آمد.

گفت: «آتش مرا کشيد به اين طرف!»
و اضافه کرد: «آتش و دود!»

انگار گفته هاش را پيش خود مزمزه و يا  شمرده شمرده حرف می زد. 
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هضم می کرد و بعد به زبان می آورد.
تپاله هاي خيس هنوز دود مي کردند، اما کالغ ها ديگر نبودند. صداشان 
نمي آمد. مرد چشم دوخته بود به آتش. براي چه آمده بود؟ گفتم: «مي خواهي 

خودت را گرم کني؟»
گفت: «نه. سردم نيست.»

پيش خودم گفتم پس حتمًا گرسنه اش است و بوي سيب زميني او را 
کشانده به اين سمت. و هرچند که مرد است و بزرگ است، اما باز هم روش 
نمي شود حرفي بزند. و به نظرم آمد وقتي چيز زيادي داري نمي دانم چه 
حالي مي شود پيدا کرد يا داشت، اما وقتي نداري يا کم داري گويا راحت 
مي تواني آن را با ديگران قسمت کني. و تازه سيب زميني هاـ  گيريم که کم 
ـ دارايي من هم که نبودند. دورريختني هايي بودند که کم کم داشتم استاد 
مي شدم در جمع کردنشان و اگر همين جور پيش مي رفتم يکي دو سال 
بعد، ديگر براي کالغ ها نايي نمي ماند که بخواهند اين طوري ديوانه بازي 
دربياورند باالي سرم. شايد هم مي گذاشتند و براي هميشه مي رفتند. به هر 
حال، تقسيم کردن چيزي که خيلي مايه برنداشته باشد کار سختي نيست 

به گمانم. گفتم: «کم مانده که بپزند!»
پرسيد: «چي؟»

گفتم: «سيب زميني! سيب زميني ها را مي گويم.»
لب خند زد.

ـ آها! پس داري سيب زميني مي پزي؟ پس بگو چرا با اين همه زحمت 
آتش روشن کرد ي.

فکر کردم دروغ مي گويد. حتمًا بوي خوراکي او را کشانده بود به اين جا. 
چه چيز ديگري مي توانست باشد؟ کمي  مشکوک شده بودم ِبِهش. سرم 
را باال آوردم و زل زدم به چشم هاش و برخالف انتظار، گمانم نگاهش مرا 
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نرماند؛ هرچند که باز هم به فکرم فرو برده بود. نه، از اين چشم ها خطري 
به من نمي رسيد. مطمئن بودم. نگاهش يک جورهايي مثل نگاه َچرچي بود. 
دومين غريبه اي بود که... هرچه سعي کردم او را در قاب دست مالي ببينم 
که بيني و چانه اش را پوشانده، نتوانستم. فايده اي نداشت. انگار تو قاب جاي 

نمي گرفت و يا از آن بيرون مي زد.
و جوان بود. با اين حال پالتوي ِبژ پوشيده بود و کاله بره گذاشته بود رو 
سرش. از همان ها که بيش تر پيرمردها مي گذارند. يک راست آمد به طرفم. 
کمي  آتش را نگاه کرد و بعد نشست. گفتم: «عمو! کجا مي رفتي از اين ور؟»

ـ جاي خاصي نمي رفتم.
و من با اين دو تا چشم هام چه چيزها که نديده ام!

تو اين وضع آمده بود به صحرا و براي خودش ول مي گشت و با اين 
حال ادعا مي کرد که جايي نمي رفته!

ـ يعني هيچ جا نمي رفتي؟
دکمه هاي گنده ي پالتوش را باز کرد تا راحت تر بنشيند.

بروم.  بايد  کجا  که  نمي دانم  هم  خودم  که  بود  اين  منظورم  نه،  ـ 
همين جوري مي رفتم.
ـ همين جوري؟!

ـ آره! دنبال چيزي هستم.
خيالم راحت شد. خنديدم. گفتم: «پس بگو! حاال فهميدم. گم شده داري. 
من خودم يه بار چاقوم را کنار رودخانه گم کرده بودم. موقع درآوردن لباس ها 
از جيبم افتاده بود البه الي چمن ها. آن قدر گشتم و گشتم تا پيداش کردم.»

او هم لب خند زد.
ـ پس چاقو هم داری؟!.. اين جا چه کار مي کني حاال؟

گفتم: «گمانم کمي  دلم گرفته بود. آمدم براي خودم ول بچرخم. تو 
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روستامان سيل آمده. همه چيز را به هم زده. مرده ها را از قبر درآورده. مردم 
دارند برشان مي گردانند.»

خنديد. گفت: «جّدي؟!»
گفتم: «تو روستاي شما سيل نيامده؟»

گفت: «من مال اين ورها نيستم. از يه جاي دور مي آم.»
پرسيدم: «پس چه طوري گذرت افتاد اين ورها؟!»

انگار رفت تو فکر يا آهي کشيد.
ـ همين طوري! سرنوشت!

هم  هنوز  کردم.  نگاهش  دقت  به  بار  اولين  براي  و  «آها!»  گفتم: 
سرش پايين بود.

مرد عجيبي به نظرم مي آمد. نمي توانستم تصور کنم که چه طور آدمي 
 است. خواستم مسأله ي گذشتن از دره را پيش بکشم. اما بعد فکر کردم 
چيز خوبي نيست براي شروع. نمي خواستم ذهنش را خراب کنم تا فکرهاي 
ديگري درباره ام بکند و آخر سر هم به همان چيزهايي برسد که گاهي 

ديگران مي رسيدند.
ـ سيب زميني مي خوري؟

ـ نه، ممنون!
ـ تعارف نکن! من اگه بخوام، باز مي پزم.

ـ تعارف نمي کنم.
سرش را باال آورد و من ديدم که چه قدر قابل اطمينان به نظر مي رسد. 
انگار از مدت ها پيش هم ديگر را مي شناختيم. دوباره تکرار کردم: «يعني 

گرسنه ت نيست؟»
گفت: «نه، اصًال!»

سيب زميني ها را درآوردم. و باز نگاهش کردم و اين بار پاهاش را ديدم. 
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باورم نمي شد. اگر جّن ُسم دار ديده بودم اين قدر تعجب نمي کردم. لحظه اي 
چنان ماتم برد که نتوانستم چيزي بگويم و بعد فکر کردم زمان برگشته به 

عقب و بابابزرگ امير زنده شده!
پاهاي مرد يک ذره هم ِگلي نشده بود. انگار نه  انگار که اين همه دره و 

تپه و شخم زاِر ُسسِت ُپرکلوخ را زير پا گذاشته!
گفت: «به چي زل زده  ي؟»

خنديدم و گفتم: «به هيچ چي!»
به جاي اين که بترسم يا تعجب کنم به  ياد بابابزرگ افتاده بودم و آن 
حس خوبي که داشت و ديگر مطمئن نبودم که کامًال ربطي به سي شاهي ها 

داشته باشد.
ـ پس گفتي تو روستاتان سيل آمده و مرده ها از قبر زده ند بيرون؟

گفتم: «آره! مردم دارند از صبح آن ها را برمي گردانند سر جاشان. امروز 
کسي گله ش را نياورده بيرون. براي همين، همه جا اين قدر خلوت ست.»

گفت: «البد دهتان خيلي مرده دارد.»
گفتم: «نه! چرا اين طور فکر مي کني؟»

ـ آخه گفتي مردم از صبح دارند آن ها را برمي گردانند سر جا شان.
اين نيست.  اين حال گفتم: «موضوع فقط  با  بود.  توضيحش سخت 

استخوان هاشان پراکنده شده.»
مرد عاقلي بود. گفت: «آها! فهميدم! طول مي کشد که آن ها را پيدا کنند 

و جمع کنند يه جا.»
پرسيدم: «به نظر تو اصًال اين کار الزم ست؟ استخوان استخوان ست 

ديگه. چه فرقي مي کند که کجا باشد؟»
گفت: «من هم زياد نمي دانم، ولي مي گويند اگه همه ي بدِن مرده يه 
بايد  جا نباشد، روحش تا قيامت سرگردان مي شود. به هر حال، هرکس 
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براي خودش گوري داشته باشد. گور هم که بدون دست و پا يا سر و بدن 
نمي شود. بايد همه شان را جمع کرد يه جا تا بشود گفت گور.»

گفتم: «تو به اين چيزها اعتقاد داري؟»
گفت: «بيش تر اعتماد ست تا اعتقاد!»

از حرفش سر درنياوردم. چه فرقي مي کرد؟
پرسيد: «پس تو چرا پيش آن ها نيستي؟»

نفهميدم که منظورش مردم است يا مرده ها. فرقي هم نمي کرد. گفتم: 
«من کسي را ندارم آن جا!»

گفت: «آها!»
و فکر کردم مي توانيم از چيزهاي به تري حرف بزنيم يا کارهاي به تري 
بکنيم. سيب زميني ها را از زير خاکستر درآوردم و همه شان را با سليقه چيدم 
کنار آتش. بعد به او گفتم که مي تواند از سنگ استفاده کند براي تميز کردن 
پوست سياهشان. حتمًا شهري بود و خيلي چيزها را نمي دانست. اما گفت 

که چيزي نمي خورد و من فکر کردم شايد تشنه است.
آدم وقتي تشنه است ديگر نمي تواند چيزي بخورد و با اين که گرسنه 
است اما طوري است که انگار گرسنه نيست. تشنگي همه چيز را از ياد 
زيادتر که مي شود احساس مي کني که داري  بد چيزي است و  مي برد. 
مي سوزي. سر تا پا. چوپان ها اين چيزها را خيلي خوب مي فهمند، چون 
صحراگردند. و صحرا جايي است که معلوم نمي شود کي آب دارد يا کجا 
مرد  و  مي کردم  اشتباه  اصًال  شايد  و  بهِِِش.  برسی  می توانی  و  دارد  آب 
من  البته  تشنه  ي!  «حتمًا  گفتم:  غذا.  نه  سراغم  بود  آمده  آب  هواي  به 
آب ندارم. ولي اين ورها يه چشمه هست. ِبِهش مي گويند  آت گولي! خيلي 

نزديک نيست. اما...»
گفت: «ديدمش موقع آمدن!»



١٨٦    مردگان باغ سبز

و چشم گرداند به اطراف. دورتادورمان کوه بود و تپه بود و دشت بود و 
صخره. با دره هايي که گاهي اين وسط دهن باز مي کردند و طوري بود که 

انگار آن جاها يک تکه از دشت فرورفته تو دِل زمين.
گفت: «اين جا چه قدر دل گير به نظر مي رسد.»

گفتم: «شايد به خاطر اين که امروز کسي نيامده صحرا. َواّال دست کم 
شخم زن ها بايد مي بودند. االن  وقت شخم پاييزي ست.»

گفت: «شخم پاييزي!»
و يک جوري گفت که نفهميدم سؤال مي کند يا تعجب کرده. با اين 

حال گفتم: «فکر مي کردم که روستايي نباشي.»
گمانم چيزي نمي دانست از شخم پاييزي. انگار حرفم را نشنيد. حواسش 

جاي ديگري بود.
پرسيدم: «تو هيچ کار ديگه ي نداري جز پرسه زدن؟»

گفت: «آخرهاي پاييز مي خواهي چه کاري داشته باشم؟»
گفتم: «ولي تو که کشاورز نيستي!»

گفت: «فرقي نمي کند. پاييز براي خيلي ها فصلي ست که بايد منتظر 
کشته ها شان باشند.»

يک جوري گفت که نفهميدم منظورش ُکشته هاست يا ِکشته ها، اما زود 
افزود: «و پدرم هميشه مي گفت نمي شود جو کاشت و گندم برداشت.»

خيالم راحت شد. هنوز هم تو فکر بود و دوروبر را نگاه مي کرد.
بعد پرسيد: «االن آخرهاي آذر ست ديگه! درست مي گويم؟ من از بس 

بيرون بوده م حساب زمان از دستم رفته.»
گفتم: «آره!» و باز نگاهش کردم.

گفت: «گاهي آدم دلش مي خواهد بنشيند و اين فصل ها يا فاصله ها را 
جا به جا کند.»
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می خواستم بدانم برای چه، اما به جاش پرسيدم: «يعني مي شود؟»
گفت: «نمي دانم! ولي اگه بشود، من دلم مي خواهد هميشه پاييز دير 

بيايد. مي گذارمش براي آخِر آخر!»
گفتم: «چرا؟»

گفت: «نمی دانم! شايد بس که دل گير ست.»
فکر کردم عجب کاری! گفتم: «همه چی به هم نمی خورد آن موقع؟!»

گفت: «چرا! شايد بشود مثل کتابی که شيرازه ش را کنده ند.»
و باز ساکت شد. و باز نمي دانستم که به چه چيزی فکر مي کند. و گفتم 

يعنی فکر کردم که حرفي بزنم هر چند بی ربط.
ـ حاال پيدا کردي آن چيزي را که دنبالش بودي؟

ـ نه متأسفانه!
ـ پس چی کار مي کني؟

ـ چاره اي ندارم. باز هم دنبالش مي گردم.
دوباره سرش را انداخت پايين و انگار که با خودش حرف بزند گفت: 

«آن قدر رفته م و برگشته م که خسته شده ند.»
از حرفش سر درنياوردم و فقط نگاهش کردم. شايد منظورش «خسته 
شده م» بود. خواستم چيزي بگويم. گفت: «راه ها را مي گويم!» و باز لب خند زد.

اين بار ناچار شدم که سر تکان بدهم. کجا شنيده بودم شبيه اين حرف 
را؟ يادم نمي آمد.

مرد کمي  از اين در و آن در حرف زد. من هم براي اين که نشان بدهم 
اين طور نيست که از جايي خبر نداشته باشم از َچرچي گفتم و او گفت که 

او را کنار چشمه ديده.
ـ آمده بود آب بردارد. خسته بود. نشست کنار برکه و کمي صحبت 
کرديم. قبًال ارتشي بوده. تو لشکِر تبريز. اما بيرونش کرده بودند و شده بود 
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دست فروش.
نمي دانم چرا به سرنوشت او عالقه مند شده بودم.

ـ نفهميدي چرا بيرونش کرده بودند؟
ـ چرا اتفاقًا! سر پسرش!

ـ سر پسرش؟!
او  يا فکر مي کردند که کاره اي هست و  آره! پسرش کاره اي بوده   ـ 
کمکش کرده که از مرز بگذرد و فرار کند. آن ها هم شش ماه زنداني ش 

مي کنند و بعد هم اخراج مي شود.
ـ چه طوري مي فهمند که به پسرش کمک کرده؟

ـ نمي فهمند!
ـ پس چي؟! فکر کردم چيز ديگري گفتي.

ـ سِر پسرش نبوده! باعث فرار يه فرقه اي شده موقع زندان باني ش!
ـ آها زندان بان بوده پس؟! فکر کردم گفتي زنداني بوده!

گفت: «نه درست شنيدي. گفتم زنداني! معموًال همين طور ست گاهي. 
زنداني ها زندان بان مي شوند و برعکس.»

گفتم: «يعني او هم اولش زندان بان بوده؟»
گفت: «آره! و در همان وقت، آن فرقه اي را فراري داده تا عوضش بتواند 

براي پسرش کمک بگيرد.»
ديدم زياد سر درنمي آورم از حرف هاش. رها کردم.

ـ به نظرم راست مي گويي. َچرچي هم درباره ي فرقه گفت. تو مي داني 
آن ها چي بوده ند؟

ولي  بوده ند،  کي  بگويم  مي توانم  مي دانم.  چيزهايي  يه  «آره!  گفت: 
مفصل ست جريانش. نمي شود همه ش را بگويم االن. باشد براي بعد!»

گفتم: «مگه باز هم قرار ست اين جا باشي؟»
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نمي دانم چرا جا خورد از حرفم. گفت: «شايد! آخه هنوز پيدا نکرده م آن 
چيزي را که دنبالش هستم.»

ـ و آن قدر مي گردي تا پيدا کني؟
شانه اش را باال انداخت.

ـ هنوز تصميم نگرفته م. از طرفي کار خاصي هم ندارم. گمانم باز هم 
دنبالش بگردم.

نمي دانم چرا دلم خواست که اميدواري اش بدهم.
ـ پيداش مي کني. من مطمئن هستم.

گفت: «ممنون!»
و افزود: «چيز ارزش مندي نيست. اما مي داني که! آدم هميشه چشمش 

دنبال چيزي ست که مال خودش ست.»
سر و روش خاکي بود. انگار از توفاني گذشته  يا در گردبادي گرفتار شده 
بود. نمي دانستم که چه مدت در آن حوالي پرسه مي زده. باال که مي رفت، 
کجا  به  بود؟  افتاده  راه  کجا  از  ندارد.  عجله اي  هيچ  که  مي آمد  نظر  به 

مي خواست برود؟ کي راه افتاده بود؟ چرا کفش هاش گلي نبود؟
انگار فکرم را خواند. گفت: «خوابم نمي برد. گمانم آرامش ندارم. يکي 
گفت حتمًا فکرت جايي مشغول ست، دنبال چيزي هستي... از صبح زود 
سمت  مي روم  اول  مي افتم.  راه  بگيرم،  تصميم  بي آن که  بيرون.  مي زنم 
آفتاب رو. آن جاها را خوب مي گردم و تا آن موقع اعماق دره ها هم روشن 

مي شود و مي توانم برگردم طرفشان.»
پنجه يش را گرفتم به طرفش: «اقًال کمي نان بردار!»

گفت: «نه..!»
اما بعد انگار پشيمان شد. تکه اي از آن را کند ولي نخورد. بازي بازي 

مي کرد باهاش.
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گفتم: «تو اين نان ها را مي شناسي؟»
گفت: «آره! کيه که نشناسد؟!»

گفتم: «انگار گفتي شهري هستي و من فکر کردم شايد...»
گفت: «نه، ديگه اين قدر ها هم شهري نيستم که پنجه يش را نشناسم. 

تو شهر ما فطير مي پزند تقريبًا به همين اندازه و شکل.»
ـ کدام شهر؟

ـ تبريز!
گفتم:  «پس چه قدر دور شدي از شهرت!» و او چيزي نگفت. بعد ياد 

صداهايي افتادم که گاهي مي شنيدم.
ـ به نظرم خيلي خوب ست که آدم وقتي دنبال چيزي مي گردد پيداش 

کند واّال کالفه مي شود.
گفت: «همين ست که تو مي گويي.»

تو آن هواي آفتابي، يک دفعه ابرها از راه رسيدند و جلِو نور خورشيد را 
گرفتند. هر دو سرمان را آورديم باال و نگاه کرديم. بعد ديديم که ابرها خيال 
رفتن ندارند و دارند سياه مي شوند. کالغ ها هم آن دورها پرواز آشفته اي 
داشتند. شايد باز هم مي خواست باران ببارد و اگر باز سيل مي آمد و مرده ها 

را مي ريخت بيرون، کارمان زار بود.
مرد خيلي بي آزار به نظر مي رسيد. براي اولين بار دلم مي خواست با يکي 
ـ که خيلي هم بزرگ تر از خودم بود ـ حرف بزنم. پرسيدم: «تو آن ورها که 

بودي صدايي نشنيدي؟»
گفت: «نه، چه صدايي؟!»

گفتم: «صداي يه مرد! مردي که انگار ناله مي کند يا کمک مي خواهد 
يا غصه دارد.»

گفت: «چه مي گويد؟»
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سوختم  مي گويد  مي لرزاند.  مرا  که  مي گويد  چيزي  «گاهي  گفتم: 
خدايا... سوختم!»

و برگشتم و نگاهش کردم. مي ترسيدم مسخره ام کند يا فکر کند من 
ديوانه ام، اما ديدم دارد گوش مي کند و دل گرم شدم.

ـ ... به نظر تو چرا اين حرف را مي زند؟
گفت: «شايد آرامش ندارد.»

گفتم: «مثل يه روح ست انگار!»
گفت: «روح ها هم بي قرار مي شوند.»

گفتم: «من نمي توانم پيداش کنم. صداش مي آيد اما خودش نيست.»
گفت: «چرا مي خواهي پيداش کني؟»

کناِر  خشِک  چمن زاِر  از  و  کنم  او صحبت  با  پدرم  درباره ي  خواستم 
رودخانه و آن جوي خوني که مي رفت به طرِف برکه و آن چشم هايي که 
سواره دور مي شد و البد آن تفنگ هم تفنگ پدر بود رو دوشش، همان طور 

که آن اسب اسب او. اما پشيمان شدم. حتمًا باور نمي کرد.
يک ساعتي نشستيم به حرف زدن و بعد مرد گفت که بايد برود و به 
من هم سپرد که به تر است برگردم و کوه را نشانم داد. و ديدم مه به سرعت 
دارد مي آيد پايين تا همه چيز را غرق کند. باران  ريزي شروع کرده بود به 
باريدن. اما حاال حاالها طول مي کشيد تا زورش به آتش برسد و بتواند آن را 
خاموش کند. هوا سرد بود و باد، خارغلتاني را با خودش مي برد و مي چرخاند 

و گاهي مي کوبيدش به سنگ ها و صخره ها.
حسابي امروز  بروم.  بايد  ديگه  «من  گفت:  جاش.  از  شد  بلند  مرد 

خسته شدم.»
گفتم: «چيزي هم که نخوردي!»

هنوز تکه نان در دستش بود. گفت: «اين را با خودم مي برم. شايد 
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بعد خوردم.»
را  پالتوش  باِل  باد،  و  سمت  آت گولي  مي رفت  داشت  افتاد.  راه  و 
تکان تکان مي داد و انگار مي خواست او را مثل پرنده اي به پرواز دربياورد. 
آن قدر نگاهش کردم تا اين که تو دره گم شد. بعد يک دفعه به خود آمدم 
و به او فکر کردم و اين که که بود و در اين روز خلوت و در اين صحراي 
باراني، دنبال چه مي گشت؟ چرا حتي اسمش را به من نگفت يا اسم مرا 
نپرسيد؟ چه طوري گذرش افتاده به اين جا و چه طوري چيزي را گم کرده؟ 

و چه چيزي را گم کرده؟!
باران تندتر شده بود. آتش دود مي کرد. دودش چشمم را سوزاند. آن 
دورها رعد و برقي ترکيد. به زودي رگبار شروع مي شد. بايد برمي گشتم قبل 
از آن که حسابي خيس بشوم. اما نمي توانستم مرد را فراموش کنم. اصًال 
چه طوري گذرش به چنين جاي پرتي افتاده بود؟ چرا از راه اصلي نمي رفت؟ 
دوباره داشتم گيج مي شدم، آن قدر که با خود گفتم نکند اصًال مردي در کار 
نبوده و همه چيز را خيال کرده ام؟ اما وقتي به پنجه يش نگاه کردم آسوده 
شدم. خيالم راحت شد. جاي تکه اي که کنده بود و با خود برده بود، خالي 
بود. دوباره نگاه کردم به راهي که او از آن گذشته بود و رفته بود. و يک دفعه 
متوجه چيزي شدم. مرد هيچ ردي از خودش به جا نگذاشته بود. هيچ ردي! 

و اين کمي عجيب بود.
و من با اين دو تا چشم هام چه چيزها که نديده ام!

چه طور ممکن بود که تو آن زمين هاي ُسست و شخم خورده ي پاييزي، 
ردي از خودش باقي نگذاشته باشد؟ بعد يادم آمد که کفش هاش هم گلي 
نبوده و فکر کردم حتمًا آدم باسليقه اي است که مي داند چه طوري برود که 
در ِگل گير نکند؛ درست مثل بابابزرگ آرشام. ولي در هر صورت بايد رد 
کفش هاش بر جا مي ماند. شايد خوب نگاه نکرده بودم. شايد اين ورتر بود 
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يا آن ورتر. شايد...
نگاه کردم  افتادم. هرچه  راه  و  بلند شدم  بايد مي رفتم کمي  جلوتر. 
هيچ ردي نديدم. انگار مرد هيچ وزني نداشت و هيچ اثري از خودش بر 
جا نگذاشته بود. آن وقت بود که دوباره به خودم شک کردم. دويدم به 
طرف دره در حالي که صداي رعد و برق هاي پي درپي هم شنيده مي شد 
و گوش را کر مي کرد. انگار آسمان مي خواست جر بخورد. هنوز صدايي 
و  تپه ها  و  کوه ها  به  و مي خورد  بلند مي شد  ديگري  نشده صداي  تمام 
تکرار مي شد و تکرار مي شد. تندر هاي بي امان دامنه ها را بسته بودند به 
را  اما من مي خواستم مرد  به هم مي ريخت.  به زودي همه چيز  شالق. 

دوباره ببينم هرچند از دور.
دويدم تا لب دره. همان جايي که گم شده بود توش. ايستادم. همه جا را 
نگاه کردم. آن دورها، مه آرام و سنگين مي خزيد تو دره.  آت گولي ناآرام بود 
و به سياهي مي زد. حباب هاي بزرِگ روش مي ترکيدند و باز می شدند. انگار 
باران تندي شروع شده بود آن جا. خبري از مرد نبود. باز همه جا را با چشم 
گشتم. انگار باران شده بود و باريده بود. انگار آب شده بود و فرورفته بود. 
انگار باد شده بود و گذشته بود. با تمام وجود داد زدم: «آهااااااي... کجايي؟»

و باز چشم چرخاندم به اطراف. فقط دره بود که جوابم را داد.
ـ کجايي؟... کجايي؟... جايي!.. جايي! اي اي... اي... اي!



١٩٤    مردگان باغ سبز

هميشه همان طوري نمي شود که فکرش را مي کني. کار را مي گويم. همان 
چيزي را که همه دنبالش هستند و انتظار هم ندارند با پاي خودش بيايد به 
سراغ کسي، مثل صيدي که آمده به شکارگاه. اما به سراغ باالش آمده بود 
و او چه قدر خوش حال بود که شغل آبرومندانه اي پيدا کرده. گويندگي راديو 
و گزارش نويسي براي روزنامه ي آذرباي جان، که تصميم داشت اين يکي 
را به شدت جدي بگيرد تا جواب اطمينان و محبت دوزگون را داده باشد. تو 
عالم خيال هم نمي توانست به هيچ کدام از اين کارها بينديشد و حاال هر 

دو شان را داشت.
اولش قرار نبود كه گويندگي زياد وقتش را بگيرد؛ هفته اي يک روز. که 

بعد بيش تر شد.
 ، نزديک ”شاه گولي“  در آن غروب سرد، وقتي مي رفت طرف خانه، 
ـ  نوغا“ ي خوب خريد. زمستان بود و هوا سرد و خوردن  دو کيلو ”اريس  
شيريني مي چسبيد و قّوت مي داد. مي شد بعدش زد به کوه و رفت تا سر 
عون بن علي. اما باالش مي خواست هرچه زودتر خودش را برساند به خانه. 
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زنش  مدينه و مادرش ”مالحت“ حتمًا خيلي خوش حال مي شدند از شنيدن 
خبر. دست فروش ديروز گوينده ي امروز شده بود و روزنامه نگار فردا! و عجب 
بازي هايي داشت روزگار! همان روزگاري که مي تواند مردي را در غربت 
آواره کند يا در شهر خودش عزت و احترام ببخشد، و چنان به سرعت که 
او نتواند از گيجي دربيايد. و هميشه فکر مي کنيم ما هستيم که داريم براي 

زندگي نقشه مي کشيم. نمي دانيم که گاهي او براي ما نقشه مي کشد.
ديوار خانه شان کاهگلي بود. براي اين که نم نکشد، سر ديوار آجر چيده 
بودند. آجرهايي که از همه جاش قنديل آويزان شده بود؛ بزرگ و کوچک. 
هميشه همين طور بود. برف سِر ديوار آب مي شد، قنديل مي بست و از دور 
که مي آمدي ديواري را مي ديدي که انگار موهاش را افشان کرده رو سرش 
و منتظر توست. چه قدر دوست داشت آن خانه را با آن ديوارهاي قنديلي. و 
آن اتاق رو به کوچه که مال او بود. و کلون را که به صدا درمي آورد مدينه 
مي دويد به استقبالش. و در را چارطاق باز مي کرد و مي آمد به کمک تا 
دوتايي چرخ را ببرند تو تا بعدش او دست کند تو جيبش و مشتي پول را 

بگيرد طرف او.
ـ بگير اين ها را بشمار! مي ترسم تو مستراح از جيبم بيفتد.

اما اين بار مدينه در را چارطاق نکرد. سِرظهر بود و انتظار باالش را 
نداشت. داد زد: «کيه؟»

و باالش گفت: «منم! باز کن!»
و مدينه در را باز کرد و با تعجب نگاهي انداخت به او.

ـ چي شده باالش؟!
ـ مگه بايد طوري شده باشد؟

ـ پس کجا رفته   ي از صبح بي خبر؟! چرا بساطت را نبرده بودي؟
ـ ديگه بساطي نيست.
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ـ يعني چه؟!
ـ يعني همين!

باالش جعبه را باال آورد و لب خند زد.
مدينه پرسيد: «اين ديگه چيه؟»

ـ اريس نوغاي درجه يک!
ـ مي دانم! ولي براي چی گرفتي؟!

ـ براي اين که کار جديد پيدا کردم. ديگه نمي روم دنبال دست فروشي. 
َچرچي که نيستم!

مدينه انگار جن ديده بود. گفت: «ووي! بسم اهللا!»
و دل به شک، چشم دوخت به باالش تا او مجبور شود تند و تند و 
همان دمِ در همه چيز را براي او تعريف کند و بعد منتظر بشود که در صورت 
او، ناباوري جاش را بدهد به شادماني، آن هم چنان زياد که اصًال نمي شد 
زنش چه قدر  فهميد  باالش  که  بود  موقع  آن  تازه  و  داشت.  را  انتظارش 
دوست داشته که او شغل به تري داشته باشد. چيزي که هيچ وقت به رو 
نياورده بود. و چه زن نجيبي بود! انگار از گله و شکايت چيزي نمي دانست 
و يا اسم اين کلمات را هم نشنيده بود گويا. حتي حاال هم شکايتي نمي کند 
البد. اگر که بتواند از آن زير بيايد بيرون و راه بيفتد. ولي انگار جاش بد 
نيست يا به چيزي رسيده که ِبِهش مي گويند آرامش. و زياد پرسه نمي زند. 
مدينه حيف شد. او ديگر اصًال تقصيري نداشت. نبايد قربانِي اين سرنوشت 

مي شد. انصاف نبود. اصًال انصاف نبود...
پاييز باران هاي تندي باريده بود. ابرها رو کوه هاي سهند جمع مي شدند 
برق هاي  و  رعد  و  شهر.  طرف  به  مي کردند  حمله  و  مي شدند  سياه  و 
بعد  و  مي بست  به شالق  را  ”باباباغي“  و  عينالي  دامنه هاي  وحشت ناک 
نه باران که سيل مي آمد انگار. از آن ها که مي گويند آسمان  سوراخ شده 
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بود و هرچه بار داشت فرومي ريخت و... در همين بارندگي ها سقف اتاق 
شروع کرد به چکه کردن. اول يکي و دو تا و بعد بيش تر و بيش تر. هي 
بيش تر  را  فرش  و  گليم  و  کنند  جمع تر  را  پا شان  و  دست  بودند  مجبور 
کم کم  که  آن قدر  چکه ها؛  زير  بگذارند  ديگري  ظرف هاي  و  بزنند  تا 
قرض  براي  ـ  مالحت  سراغ  مي رفت  که  بار  هر  مدينه  و  آوردند  کم 
باجي!» خانم  آمد  کم  هم  «باز  مي گفت:  و  مي خنديد  ـ  ظرف   کردن 

و خانم باجي نگران مي شد که در آن اتاق نمور نوه ي کوچولوش سرما 
بخورد و مريض بشود يک وقت. و مي گفت که بياييد تو اتاق هاي ما و آن ها 
مي گفتند روز بعد و بعد نمي رفتند و باران آخرش قطع مي شد اما چکه ها 
نه. تا دو روز ادامه داشت يعني تا وقتي که باران ديگري از راه مي رسيد و 
روز از نو و روزي از نو! هر زن ديگري بود کالفه مي شد. اما مدينه انگار 
همه ي اين ها را هم جزيي از زندگي مي ديد. شايد هم آرامش را از مالحت 

ياد گرفته بود. از مادر.
«سالم مادر!»

مادر به سختي مي ديد. چشم هاش آب مرواريد آورده بود و بايد صبر 
مي کردند که برسد و عمل کنند، اما هيچ وقت آن زمان نرسيد چون باالش 
رفت و مدينه کشته شد و مادر در غم آن ها دق کرد و مرد. دقيقًا همين

از کار هم که اخراجش کرده  بود. مريضي بهانه شد. پدر هم تنها ماند. 
بودند و آن خانه را هم که ديگر نمي توانست ببيند. پس گفت مي روم دور و 
دورتر و اين جوري شد که شد دوره گرد؛ چرچي؛ همان شغلي که  يک زماني 
پسرش داشت و کنار گذاشت و او نداشت و به سراغش رفت. جا عوض 

کرده بودند گويا.
چشم هاي مادر نمي ديد، اما بوها را خوب احساس مي کرد. گفت: «يه 

بويي مي آيد!»
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«بوي  گفت:  بگذارد.  مادر  سر  به  سر  داشت  دوست  خنديد.  باالش 
آدميزاد؟! مثل قصه هاي کودکي؟!»

مادر گفت: «نه!»
باالش باز خنديد: «دستت درد نکند! يعني من آدميزاد نيستم ننه؟»

و جعبه را گرفت جلِو او. مادر بوييد و لمس کرد و ديد. و صورتش باز 
شد. اما نگراني زود جاش را گرفت.

ـ پس هرچه درآورده بودي دادي به اين؟
بود  نرفته  بين  از  اما هنوز قحطي  بود،  تمام شده  تازه  جنگ جهاني 
و کسي درآمد خوبي نداشت که بخواهد از اين ول خرجي ها بکند. دولت 
مرکزي به آذرباي جان نمي رسيد. کمک ها از آذرباي جان شوروي آمده بود. 
روزنامه ي آذرباي جان آمارش را زده بود: قند هشت صد تن، آرد سي صد 
و شصت تن، گندم صد و پنج تن، پارچه... آن موقع هيچ کس معني اين 
دانه پاشي ها را نمي فهميد و همه آن را مي گذاشتند به حساب نوع دوستي و 
شرمنده مي شدند. دولت ”حکيم الملک“ و قوام به فکر ما نيست و برادران 
آذرباي جاني مان با اين که هيتلر را شکست داده اند و هرچه داشته اند آن جا 
خرج کرده اند و خودشان هم کم قحطي و مصيبت ندارند، باز از شکمشان 
مي زنند و مي رسانند به ما. و واقعًا که دارند ثابت مي کنند ماهاـ  جنوبي ها و 
شمالي ها ـ پاره ي تن هم هستيم که جدامان کرده اند. و به زور و ظلم هم 
جدامان کرده اند۱. اگر غير از اين بود که در اين وانفسا به فکر ما نبودند! (و 
البته اگر قرار باشد روزي روزگاري به هم بپيونديم و اين جدايي تمام بشود، 
اين اصل است که بايد بپيوندد به بدل و نه برعکس، يعني ما بايد بپيونديم 
به آن ها و نه آن ها به ما، چون اصل همان جاست که پراودا هست و حقيقت 

۱. آرازی آيرديالر / قومدان دويرديالر/ من َسَندن آيريلمازديم/ ظلمَدن آيرديالر: ارس را جدا کردند/ با 
شن سيرابش ساختند/ من از تو جدا نمی شدم/ با ظلم جدامان کردند.
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هست و عدالت هست و رفاقت هست و همه با هم يولداش اند هرچند که 
بدل بوده باشد يا بدلی بوده باشند.)

باالش براي مادر هم توضيح داد که کاري پيدا کرده و به زودي وضعشان 
به تر خواهد شد. مادر بي چاره هم ذوق کرد. مثل بچه ها بود. احساسش را 

پنهان نمي کرد. و او شيريني را گرفت جلِو او.
ـ بردار! به زودي صداي مرا از پشت ايستگاه مي شنويد!

يک دفعه صورت مادر در هم رفت.
ـ پشت ايستگاه؟! تو پشت ايستگاه چه کار داري؟

مجبور شد که دوباره توضيح بدهد.
ـ گفتم که! بخشي از کارم هم تو راديوست.

پشت  زدن  حرف  منظورت  که  نمي کردم  فکر  ولي  فهميدم  ـ 
باشد. ايستگاه 

ـ مگه اشکالي دارد اين کار؟
مادر رفته بود تو فکر. به چه مي انديشيد؟ طول کشيد تا او بفهمد.

ـ پدرت، پدرت را چه کار مي کني؟
يک دفعه باالش يخ کرد. اين وسط، اصًال پدر را فراموش کرده بود. پدر 

ارتشي بود و از روز اول از حزبي ها و فرقه اي ها بدش مي آمد.
«اين ها آدم نيستند. تو دل مملکت مي خواهند مملکت درست کنند. 
مي خواهند ما را از اصلمان ببّرند تا دستمان به چشم اجنبي باشد و اگه يه 
روز اين ُاروس هاي از خدا بي خبر نخواستند قند و شکر و گندم به ما بدهند، 
از گرسنگي بميريم. آخرش هم ما را مي اندازند زير پاي اين خرس قطبي.»

باالش سعي مي کرد قانعش کند: «اوًال که خود آن اصلي که ازش دم 
مي زني خودمختاري آذرباي جان را قبول کرده،  يعني به رسميت شناخته 
و اين قانون شده. تو هم که مرد قانون هستي و البد نمي خواهي با آن 
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مخالفت کني؟ بعد از آن، دولت مرکزي تا حاال براي ما چه کار کرده؟! 
نه راهي، نه آب لوله کشي، نه بيمارستان، نه مدرسه. استان  سوم را همه 
فراموش کرده ند. اما اين ها تو همين چند ماه ببين چه کارها کرده ند! اگه 
نبودند، االن در تبريز و خوي و تکاب و سراب و اردبيل، مردم هم ديگه را 
مي خوردند. جاهاي پرت تر که بدتر. تو فکر مي کني اصًال دولت قوام مي داند 
که آذرباي جان چند تا شهر دارد؟ فکر مي کني ما را به حساب مي آورند اصًال؟ 
جزء آمارشان هستيم؟ چرا چشم هات را باز نمي کني تا حقيقت را ببيني؟ 
اين ها دارند کار مي کنند. فقط حرف نمي زنند. با جان و دل هم کار مي کنند 
به طرفشان.» براي همين مي روند  و  نيستند؛ مي بينند  مردم هم کور  و 

ـ راست گفتي. کمي هم براي مردم کار مي کنند. اما اين براي عوام فريبي 
است. براي اين که مردم را بکشند به طرف خودشان. براي اين که همه، 

جنايت هاي آن ها را فراموش کنند.
باشد.  نتيجه اي داشته  تا ديروقت حرف مي زدند بي آن که  پدر و پسر 
آخر سر پدر براي اين که او را بچزاند مي گفت: «پس معّطل چه هستي؟چرا 

نمي روي عضو بشوي؟»
و باالش مي خنديد. مي گفت: «تو که مي داني! من از کار سياسي خوشم 

نمي آيد. حتي اسم اين حزبي ها را نمي دانم کامًال.»
و پدر چيزي نمي گفت، اما حتمًا خوش حال بود از اين بابت.

آن روز شادي خانواده ي باالش شروع نشده تمام شد. پدر حتمًا خيلي 
ناراحت مي شد اگر که مي فهميد پسرش قرار شده در راديوي فرقه حرف 

بزند و در روزنامه ي آن ها مطلب بنويسد.
نشستند به فکر کردن که ببينند چه کار مي شود کرد. روزنامه مهم نبود. 
اصًال معلوم نبود که بخواهند اسم او را هم آن جا چاپ کنند،  ولي راديو حتمًا 

اسباب دردسر مي شد. دير يا زود.
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قرار گذاشتند در اين باره چيزي به پدر نگويند.
ـ تو چاپ خانه کار پيدا کرده م. همين و بس!

و همين کار را هم کردند. ولي اوضاع آن طوري پيش نرفت که باالش 
فکر مي کرد. هنوز چند وقتي از شروع کارش نگذشته بود که  يک روز ديد 

پدر ُغر مي زند پشِت سِر يکي.
ـ چه پرت وپالهايي مي گويند مردم؟! آخرالزمان شده! دين و ايمان از 

بين رفته. روز روشن تهمت مي زنند.
را هم مي زد. مادر پرسيد:  اين حرف ها  همين طور که چاي مي خورد 

«چي شده مگه؟ از چي داري حرف مي زني؟»
و پدر گفت که يکي از هم کارانش امروز به او گفته که صداي باالش را 

از راديو شنيده که شعر و خبر مي خوانده و از اين جور مزخرفات.
از  مدينه.  به  انداخت  نگاهي  يواشکي  و  شد  خشک  باالش  گلوي 
چشم هاي او هم نگراني مي باريد. آن روز مادر تازه کرسي گذاشته بود. همه 
جمع شده بودند تو اتاق آن ها تا گرم بشوند. ملوسک کوچولو هم ـ که آن 
همه دوستش داشتند ـ خوابيده بود زير لحاف. گرماي کرسي ِبِهش ساخته 
بود و لپ هاش گل انداخته بود. يک سالي مي شد که از شير گرفته بودندش 
و غذاخور شده بود. بيسکويت مي خورد و شير گاو و اين جور چيزها؛ که از 

بقالي سر کوچه مي گرفتند. صبح به صبح.
سکوت طوالني شده بود. پدر حتي از باالش نپرسيد که آن صدا مال تو 
بوده  يا نه. و پرسيدن نداشت که. و اصًال تصورش را هم نمي کرد که. پس 
به جاي آن، از صداي خوشي گفت که ارثي شان بوده در خانواده. و از پدر 
مرحومش که خوش صداتر بود و اذان مي گفت و همه ي محله عادت کرده 
بودند که با اذان او افطار کنند، طوري که اگر يک روز صداش را نمي شنيدند 
حتم مي کردند که مريض شده و آن وقت جلِو خانه ُپر مي شد از عيادت کننده ها.
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ـ کرباليي چه ش شده؟ امشب صداش نيامد چرا؟!
که  بود  گرفته  چنان  باالش  گلوي  و  شد  طوالني  سکوت  شب  آن 
نمي توانست حرف بزند. براي همين هم الکي گفت خوابش مي آيد و رفت 
به اتاق خودشان تا فردا هم برود پيش دوزگون تا ـ هرچند که درباره ي 
پدرش چيزي نمي گفتـ  بگويد که دلش مي خواهد گويندگي را بگذارد کنار 

اگر که بشود. و معلوم است که نمي شود.
با  اين که غروب يک روز پدر  تا  اين طوري گذشت  يکي دو هفته اي 
چنان چهره ي گرفته اي آمد که همه فهميدند ديگر انکار فايده اي ندارد. 
صورتش سياه شده بود و از آن وقت هايي بود که مي گويند اگر کارد بزني، 

خون درنمي آيد. حتمًا خودش صدا را شنيده بود.
در آن سرما، تو حياط راه رفت و راه رفت و سيگار کشيد و سيگار کشيد 

و آخر سر هم باالش را صدا کرد تا مثل متهم ها بايستاند رو به روش.
ـ من به تو نان حرام داده م؟

باالش سرش را انداخته بود پايين. زيرزباني گفت: «نه!»
ـ من به تو ياد داده م که حرامي  بخوري؟

ـ نه!
ـ من به تو ياد داده م که وطن فروشي بکني؟

ـ نه!
ـ من به تو ياد داده م که دروغ بگويي؟

ـ نه!
ـ من به تو ياد داده م که از هر راهي شده مي شود نان آورد سِر سفره؟

ـ نه!
پدر راه مي رفت و سيگار مي کشيد و مي پرسيد و باالش فقط مي گفت: 
«نه» و همين طور سرش پايين بود. تا اين كه پدر ايستاد. زل زد به صورت 
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پسر. با چنان صدايي پرسيد: «پس چرا؟!» که پسر مجبور شد سرش را بياورد 
باال و ببيند خون چشم هاي پدر را گرفته و موهاش ـ که هميشه مرتب 
و شانه کرده بود ـ ژوليده شده. يک لحظه دلش به حال او سوخت. يک 
لحظه پشيمان شد از کارش. کاش با همان دوره گردي مي ساخت. کاش در 
همان بازار سرپوشيده مي ماند. کاش هيچ وقت به ديدار دوزگون نمي رفت.

اما ديگر کار از کار گذشته بود. و سخت بود که جلِو پدر بايستد، ولي بايد 
از خودش دفاع مي کرد آخر. بايد مي گفت که همه ي اين کارها را به خاطر 
نان نکرده. بايد مي گفت که اعتقاداتي هم دارد و براي آن ها کار مي کند. 
پس سعي کرد مؤدب باشد تا پدر را نيازارد. گفت: «گوش کن بابا! تو صبح 
بلند مي شوي مي روي پادگان و عصر برمي گردي. از هيچ چيز خبر نداري. 
نمي داني دوروبرت چه اتفاقي دارد مي افتد. حکومت پهلوي براي ما هيچ 
ارزشي قايل نيست، همان طور که براي ُکردها. ماها را مزاحم مي بيند. دلش 
مي خواهد هميشه عقب مانده باشيم و تو فقر و بدبختي. به فکر ما نيست. تا 
حاال يه کار به دردبخور براي استان  سوم نکرده. ثروت ملي را فقط خودشان 
برمي دارند و کمي از آن را هم تو تهران خرج مي کنند و والّسالم. هزار 
فاميل درست کرده ند و همه چيز را به کمک آمريکا و انگليس چپو مي کنند. 
کسي از رنج و درِد ما مردم خبر ندارد. کسي نمي فهمد که چه مي کشيم. و 
حاال تو اين شرايط، اين جا دولت خودمختاري درست شده تا حق ما را به ما 
برگرداند. ارزاني و وفور نعمت هم که آورده. قند کيلويي هشتاد ريال را کرده 
پنجاه ريال، گوشت کيلويي بيست و پنج ريال را کرده هجده ريال. امنيت 
را هم که مي بيني! دزدي و مزاحمت هاي خياباني و گردنه گيري را از بين 
برده. به کل. مدرسه ساخته ند. خيابان آسفالت کرده ند. کتاب! به ترکي دارند 
کتاب درسي چاپ مي کنند.”آناديلی“ و... مردم هم خب چشم دارند و عمل 
اين ها را مي بينند و با دولت مرکزي مقايسه مي کنند و جذب مي شوند. تو 
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چون نان خور آن ها هستي نبايد که حق را ناحق بکني.»
پدر عصباني شد. داد زد: «درسته! من کسي نيستم که نان بخورم و 
نمکدان بشکنم. نوکر دولت مرکزي هستم نه اين چيزي که محلي ست 
ولي شما اسمش را گذاشته يد ملي! آخه کجاي اين دولت ملي ست؟! حتي 
قزوين را حاضر نشد بپذيرد. گفت شما جزء آذرباي جان نيستيد! انگار نه 
انگار که آن ها هم ترکي حرف مي زنند. آن وقت شما ِبِهش مي گوييد ملي! 
واقعًا خودتان خنده تان نمي گيرد از اين اسم؟ ولي اگه بدانم اين هاـ  اين مثًال 
دولت ملي شماـ  مواجبم را با طال مي دهد، باز هم حاضر نيستم نوکري ش 
را بکنم. درخت را اگه قطع کني هم، به طرف خودي مي افتد. اين يادت 
ندارد. گيريم که دولت  نان خور بودن من  به  باشد! حرف هاي من ربطي 
قوام و پهلوي چيزي نباشد جز کثافت، اما ما مسلمانيم. بميريم به تر ست تا 
اين که گوش به فرمان اين کمونيست هاي از خدا بي خبر باشيم. ستارخان را 

يادت رفته که زير هيچ بيرقي نرفت؟»
باالش گفت: «اوًال که من فقط هوادار دموكرات ها هستم و نه عضو شان. 
پس الزم نيست زياد حرص و جوش بزنی براي کوبيدنم. آن هم در دفاع از 
حکومتی که از باال تا پايين فاسد ست. کاش همين قدر که تو بهشان ايمان 
داری، خودشان هم به خودشان ايمان داشتند. بی ايمان تريِن آدم به آن ها 
خود آن ها هستند. اگه غير از اين بود که به يه نفر غير از خودشان هم ُپستی 
می دادند يا هرروز دِر يه روزنامه را نمی بستند و اجازه می دادند ديگران هم 
حرف بزنند. چرا اين کار را نمی کنند؟ چون غير از خودی ها شان، به هيچ کس 
اطمينان ندارند و نمی گذارند ديگران حرف بزنند. از خودشان مطمئن نيستند 
و می دانند که چه قدر شکننده ند. کافی ست به اسم های روزنامه ها نگاه کنی 
تا بفهمی که چه طور نفس ها را بريده  ند و قلم ها را شکسته ند و هرچند روز، 
يه روزنامه را می بندند: ”ارس“ به جای ”ايران“ ،”افق آسيا“ به جای ”رهبر“ 
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،”نبرد“ به جای ”ايران ما“ ، ”پرچم“ به جای... ”داد“ به جای... ”مردم“ به 
جای.. اين ها روزنامه هايی ست که توقيف می شود و جاش را می دهد به 
روزنامه های جديد تا باز نوبت توقيِف آن ها برسد. وقتی ديگران حق ندارند 
حرف بزنند، فکر می کنی حق دارند که کاره ی باشند در اداره ی مملکت؟ 
خودشان هم که به اندازه ی کافی نيرو ندارند. برای همين مجبور می شوند 
که ضعيف ترين افراد را هم در پست های حساس به کار بگيرند تا جايی از 
دستشان در نرود و بتوانند مهارش کنند. يعنی آدِم رام می خواهند هرچند 
که خام هم باشد. نتيجه ی اين مديريت هم معلوم ست. فاجعه در فاجعه، 
فاميل بازی در فاميل بازی. باند بازی در باند بازی. فساد در فساد. وقتی مالک 
گوش به فرمان بودن ست، هيچ غريبه ای را به کار نمی گيرد هيچ مديری. 
بهانه هم دارد، اگه احيانًا کسی اعتراضی داشته باشد. می گويد فاميلم را 
آورده م که حرفم را گوش بکند و ...همين جوری ست که فساد اداری و 
اقتصادی و ... همه جا را می گيرد.خب، آخر اين دعوا هم معلوم است. پدر 
چنان نفرتي از پسر پيدا کرده بود که هيچ چيزي نمي توانست از بين ببردش. 
بعد از آن، چشم ديدن او را نداشت. گفت که تا سِر هفته بايد از خانه رفته 
باشد و ديگر تا آخر عمر هم حق ندارد که اسم او را به زبان بياورد و اگر باز 
چشمش بيفتد به چشم او، بايد مطمئن باشد که  يکي از آن ها مرده خواهد 

بود و... حتي موقع اسباب کشي هم خشمش از بين نرفته بود.
ـ کسي که اسب ديگران را سوار شده باشد زود زمين مي خورد. اين ها از 
خودشان هيچي ندارند. من مرده و تو زنده! صبر کن تا ببيني! حکومتي که 
اين همه سنگش را به سينه مي زني، امثال تو را فقط به عنوان گوشِت َدم 
توپ مي خواهد و نه بيش تر. گذشِت زمان اين را نشان مي دهد. بگذار سري 

که حرف شنو نيست بخورد به سنگ. به جهنم!
و همين شد که او گفته بود. همه قرباني شدند؛ هزاران نفر، و در کمال 
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ناباوري، هم خودشان و هم خانواده هاشان. 
راديو کمک بخواهد.  و  از دوزگون  نداشت جز آن که  باالش چاره اي 
استاد  اما  نگفت که چرا.  و  بيرون  انداخته  از خانه  را  او  پدرش  گفت که 
جناب  اين طور!  «پس  گفت:  بود.  باهوشي  آدم  فهميد.  خودش  دوزگون 

سروان نتوانست تحملت کند؟»
و باالش توضيح داد که ديگر جايي براي ماندن ندارد. و اين طوري 
شد که در يک جاي پرت، زيرزميني را در اختيارش گذاشتند تا دست زن و 

بچه اش را بگيرد و پناه ببرد به آن.
و هر جوري بود زمستان سياه گذشت. هرچند که باالش وقتي به  ياد 
چشم هاي گريان مادرش مي افتاد، دلش آتش مي گرفت. چه قدر به مادر 
التماس کرده بود که گريه نکند. چه قدر گفته بود که گريه براي تو ضرر 

دارد. ولي مگر مادر مي توانست گريه نکند؟ مادر مادر بود.
روزها ـ وقتي که پدر در خانه نبود ـ مي رفت به ديدار مادر و با تعجب 
درمي يافت که گذشت زمان هيچ چيزي را حل نکرده و پدر روزبه روز بيش تر 
از او متنفر مي شود. معلوم بود که راست گفته و تا آخر عمر بينشان جدايي 

خواهد افتاد؛ جدايي ناجور. و امان از جدايی.
تکه تکه شده بودند و کاريش هم نمي شد کرد!
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يکي داشت از پله ها مي آمد باال. تند و با عجله. کاله بافتني گذاشته بود 
رو سرش و عينک سياه زده بود به چشم ها. در يک دستش عصا بود و در 

دست ديگر بقچه اي...
باالش از پشت پنجره همه چيز را ديده بود. مرد آرام آرام راه مي رفت. 
اما وقتي  ليز بخورد،  انگار مي ترسيد  تمام.  احتياط  با  و  ديوار  به  چسبيده 
بيش تر دقت کرده بود فهميده بود که مرد بي چاره از افتادن و فرورفتن 
مي ترسد تا از ليز خوردن. تاريکي هوا نگذاشته بود که همان اول متوجه 
بشود. مرد کور بود. و عصا مي زد و مي آمد و مواظب بود که نيفتد تو جوِي 
ُپر لجن يا نخورد به در و ديوار. و همين طور مي آمد و مي آمد تا اين که رسيد 
به جلِو روزنامه. بعد آن جا کمي  معطل شد همان طور که رسم نابينايان است 
يعني همان قدر که بتوانند دست بکشند به دوروبر تا بفهمند يا دريابند که 
کجا هستند و دوباره... اما اين يکي انگار قصد راه افتادن نداشت. زيِر سردِر 
روزنامه گم شده بود و باالش فکر همه چيز را مي کرد جز اين که او را در 
حياط ببيند، آن هم در حالي که درست از جلِو اورشان گذشته بود بي آن که 
او مانعش بشود يا بپرسد که کجا مي روي يا به او خبر بدهد يا سروصدايي 
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راه بيندازد، آن قدر که آن يکي بشنود و بپرد تو کوچه و رو برف ها و... و حاال 
مرد نابينا در راه پله بود و انگار ديگر يادش رفته بود که کور است و عصا را 
زده بود زير بغلش و فرز و چابک مي آمد باال. و باالش يک دفعه به خود آمد. 
و آماده شد که بپرد تو کوچه و فرار کند هرچند که کمي  دير شده باشد. اما 

مرد امانش نداد.
ـ نترسي ها! من هستم!...

و صداي پدر بود. و باز در تاريکي به هم رسيده بودند همان طور که 
ممکن است مسافري به مسافري برسد در راِه شهر و در شبي مهتابي و سرد 

که هر دو مي روند تا بروند. باالش با تعجب رفت به پيشواز.
ـ چي شده بابا؟

آماده ي  باشد؟  شده  طوري  بايد  هردقيقه  مگه  «هيچ چي!  گفت:  پدر 
حرکتي تو؟»

باالش هنوز از بهت درنيامده بود.
ـ منظورم اين وضعي ست که براي خودت درست کرده ي!

پدر عينک سياه را از رو چشم ها برداشت.
ـ چاره ي ديگه اي نداشتم. اين جوري کسي شک نمي کند به ما.

باالش مدتي پدر را نگاه کرد. نمي دانست چه بگويد. آخر سر پرسيد: 
«مگه ”عمران“ را فراري دادي؟»

پدر گفت: «آره! االن تو يه باغ منتظر توست.»
دهان باالش از تعجب باز مانده بود. هنوز هم باورش نمي شد که پدر 

توانسته باشد اين کار را بکند. چه قدر دسِت  کم گرفته بود او را!
ـ نوه ت چي؟

بردم آن جا. االن فقط منتظر تو هستند. هرچه  را هم  ـ”اميرحسين“ 
لباس گرم داري رو هم رو هم بپوش!
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بقچه اي را دراز کرد به طرف باالش.
ـ اين را هم مي گيري تو دستت.

ـ چي هست؟
ـ ُخرده ريز! بقيه ي وسايل، تو همان باغ ست.

باالش سريع لباس پوشيد. از پله ها رفتند پايين. هوا تازه تاريک شده بود 
و سرما کم کم بيش تر مي شد. باالش رفت سراغ اورشان. پيرمرد دست هاش 
را حلقه کرده بود دور بخاري هيزمي. آرام بود. هم ديگر را در آغوش گرفتند 
و باالش هرچه سعي کرد حرف مناسبي پيدا کند و به او بگويد موفق نشد. 
خيلي زحمتش را کشيده بود و نمي شد جبران کرد. ساعتش را باز کرد و به 

زور چپاند تو جيب او.
ـ اين را از من به  يادگاري داشته باش! ديگه به هيچ دردم نمي خورد.

اورشان قبول نمي کرد. ساعت را از جيب درآورد. مي خواست پس بدهد. 
باالش گفت: «مگه  يادگاري را رد مي کنند؟ از تو بعيد ست اورشان!»

و او به ناچار قبول کرد و آمدند بيرون در حالي که پدر عصا مي زد و 
تکيه داده بود به بازوي باالش، که هم او را مي برد و هم بقچه را. هيچ کس 
نمي دانست که اين پدر است که دارد او را مي برد و نه برعکس. و خيابان 
تِه  يک  که  باغي  آن  به  رسيدند  اين که  تا  به کوچه،  و کوچه  خيابان  به 
بن بست تاريک بود و درش را باز  می کردند قبل از رسيدِن آن ها. تراکتوري 
منتظرشان بود و راننده شال و کاله کرده و خودش را پيچانده بود در رخت 

و لباس. پدر معرفي کرد.
ـ اين عمران ست. شما از جلفا آمده بوديد که بچه تان را برسانيد دکتر. 
رفتيد پيش دکتر ”ولدي“ که مطبش نزديک استان داري ست. گفته بچه 
تب مالت گرفته به خاطر اين که شير نجوشيده ي گاو داده  يد ِبِهش. تا دو 
هفته،  يا مي ميرد يا خوب مي شود. واگير هم دارد مرضش و به تر ست کسي 
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از اهالي ”قزل قشالق“ جلفا هستيد که  يه روستاي  ِبِهش نزديک نشود. 
مرزي ست به گمانم.

عمران خنديد و شال گردنش را سفت تر کرد. آدم مرموزي بود.
پدر بسته ي بزرگي را چپاند تو جيب باالش.

ـ اين را هم همراه داشته باش! هر چه قدر که مي شد تهيه کردم. از 
خودمان و ديگران.

باالش بسته را بيرون آورد.
ـ اين کارها براي چيه؟! من که دارم مي روم. آن طرف هم گمان نکنم 

پول به دردم بخورد.
ـ چرا، مي خورد! پول همه جا به درد مي خورد. نشنيده ي که مي گويند 

براي زنده و مرده الزم ست؟
فايده اي نداشت که با او جر و بحث کند. اخالقش را مي دانست.

پشت تراکتور، تريلي بسته بودند که خوش بختانه همه چيز در آن پيدا 
مي شد. از لحاف گرفته تا آب و غذا. و اين همان جايي بود که باالش و 
اميرحسين يک شب را بايد در آن سر مي کردند يا درست تر اين که زندگي 
مي کردند تا برسند به جلفا و البته نه به اين راحتي، بلکه با دل هره اي که تو 

راه لحظه اي او ـ و البد عمران ـ را رها نمي کرد.
هر بار که ماشيني نزديک مي شد و هر بار که به شهر يا دهي مي رسيدند 
يا آدم هايي را مي ديدند که ايستاده اند تو جاده و سياهي شان ديده مي شود، 
دلشان مي لرزيد اما تا مرند هيچ اتفاقي نيفتاد و فقط بعد از آن بود که  يک 
جا جلو ِ شان را گرفتند و آن ها مجبور شدند که داستاني را که حفظ کرده 
بودند تکرار کنند و بعد، شب از نيمه گذشت و همه جا خلوت شد و کمی هم 
يخ کرد و کمی هم مه شد و کمی ساکت بود و کمی... فقط صداي زوزه ي 

تراکتور مي آمد و صداي هوهوي باد.
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آن وقت بود که انگار ترِس عمران هم ريخت يا شايد هم براي اين که 
ترس را از خود دور کند شروع کرد به خواندن شعري درباره ي ”حيدرخان 
عمواوغلي“ که گويا يک بيت بيش تر نداشت يا او همان يک بيت بيش تر 
را بلد بود يا بلد بود ولي فقط مي خواست همان يک بيت را بخواند شايد 
براي اين که همان هم کفايت مي کرد براي قصدي که او داشت که معلوم 
نبود که چه بود و که بود و هي، اين يک بيت را به صورت هاي مختلف ـ 
و انگار در دستگاه هاي مختلف ـ مي خواند  و يا سعي مي کرد که بخواند. 
از لحِن محزوِن ”کارواِن“ ”تيموربهبودف“ گرفته تا لحِن مثًال شاد «سني 
ياناسان تويوق توتان/ اودتاناسان تويوق توتان»۱ که اصًال به آن نمي آمد و 
حالت مسخره اي به صداش مي داد، طوري که باالش گفت بس کن ديگر! 
و اين تنها حرفي بود که در راه به آن درازي با هم زدند و البته او هم گوش 
نکرد و شايد هم لج کرد و شايد هم واقعًا خوش حال بود که مي ديد دارند 
مي رسند به مقصد و اين جوري بود که باز شروع کرد به تکرار بيت، با آهنگي 

ديگر و جديدتر:
«عم اوغلي َگلدي خويا

خولي الرا قارار قويا»۲
و گويا اين فدايي ها ـ حتي اگر ترک هم نباشند ـ عادتشان اين است 
که وقتي بخواهند زمزمه کنند بيتي را ـ به تکرار ـ باز  گويند طوري که آدم 
را کالفه مي کنند چراکه او منتظر بقيه اش است بي آن که بداند بقيه اي در 
کار نيست و همين است که هست؛ درست مثل هماني که چشم آذر آورده 
بودش به راديو و او بايد مصاحبه مي کرد باهاش. و ِبِهش ـ در اتاقي که 

۱. بسوزی ای مرغ دزد
آتش بگيری ای مرغ دزد

۲. عم اوغلی آمد به خوی
تا به کار آن ها سر و سامانی بدهد
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هنوز در آن براي خودش نشسته بود ـ گفتند کمي حرف بزن با خودت تا 
صدايت گرم بشود و آماده بشوي براي مصاحبه. و او شروع کرد به زمزمه ي 
بيتي که بعد معلوم شد که هرچند مي تواند تا ابد ادامه داشته باشد، اما هيچ 

ادامه اي ندارد در واقع.
«يه جنگل ستاره داره جنگل

يه جنگل ستاره داره
يه جنگل ستاره داره جنگل

يه جنگل ستاره داره
يه جنگل ستاره داره جنگل

يه جنگل ستاره داره...»
و چون در راه هيچ فرصتي پيش نيامده بود که باالش با عمران صحبت 
کند، فقط بعدها، يعني تو مرز بود که فهميد او فرمانده ی يکي از دسته هاي 
فدايي بوده. در کليبر يا جايي همان نزديکي ها و تا آخرش مقاومت کرده، 
به  بعد  و  تسليم.  به  کرده  مجبورش  و  تمام شده  گلوله هاش  که  طوري 
روستايي رسيدند. و آن موقع ديگر هوا کامًال روشن شده بود. و تراکتور 
را تحويل دادند و پياده رفتند به سوي مرز. هنوز خبري از قشون نبود و 
معلوم هم نبود که به زودي خبري بشود، اما شکارچيان انسان گويا آن جا 
هم فعال شده بودند، چراکه مرد روستايي ِبِهشان سپرد که از دره ها بروند و 
به هيچ غريبه اي نزديک نشوند و باالش بعد ها وقتي فکر مي کرد، باورش 
نمي شد که توانسته باشد اميرحسين و آن همه باري را که با خود داشت تا 
مرز برساند و به نظرش مي آمد اين او نبوده که بچه را مي برده، بلکه اين 
بچه بوده که او را مي برده. يعني همان گرمايي که در بدنش بود و همان 
لب خندي که گاهي دهانش را باز مي کرد ـ آن قدر که او بتواند چند دنداني 
را که درآورده بود ببيند و براش شکلک دربياورد اگر که بتواند ـ و خوابيدن 
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راحتش که گويي چيزي نمي فهميد از سرما يا اصًال سرما چيزي بود که 
به تر مي خواباندش يعني در آن يا با آن راحت بود يا راحت تر بود و يا... و 
بعد در مرز بودند و رسيده بودند به پل چوبي بزرگ يا در واقع طوالني، که 
از اين سِر رود به آن ورش کشيده شده بود و مردان و زنان ديگري ـ خسته 
و نااميد، دل گير و منتظر، نگران و مضطرب، افسرده و در خود، مغموم و 
متفکر، مچاله شده و خرد ـ با نگاه هاي مرده آن ها را نگاه مي کردند که 
نزديک مي شدند و هنوز آن نااميدي را نداشتند که آن ها داشتند چون از 
چيزي خبر نداشتند و حتي تعجب کرده بودند که چرا آن ها آن جا نشسته 
 يا ايستاده اند و چرا از مرز نمي گذرند؟ و يکي از فدايي ها چنان سرش را ـ 
مغموم و خاموش و مات و متحير و در خودـ  تکيه داده بود به تفنگش و نگاه 
مي کرد و يا نگاه خاموشش خشک شده بود به جايي نامعلوم که انگار نه به 
برنو که به سنِگ قبِر مادِر مرحومش تکيه کرده. ولي آخر چه خبر بود آن جا؟

پرسيدند، ولي کسي جوابشان را نداد. رفتند جلوتر و باز پرسش. و اين 
بار مردي که با زنش يا دخترش نشسته بود زير يک پتو ـ يعني دوتايي 
يک پتو را کشيده بودند رو سرشان تا مثًال از سرما در امان باشند ـ گفت 
مگر کوريد؟ و مگر نمي بينيد که مرز را بسته اند؟ و او هنوز هم باور نمي کرد، 
يعني نمي توانست باور کند يا اصًال تصورش را نمي کرد يا حتي به خيالش 
نمي رسيد که ممکن است چنين اتفاقي افتاده باشد. و جلوتر مي رفت تا از 
ديگري بپرسد و آن ديگري اگر حوصله داشت همان جواب را به او مي داد 
َاَرس نگذاشته که درست بشنود و  او فکر مي کرد شايد صداي غرِش  و 
بايد از يکي ديگر پرسيد، چراکه اين راه را که همين جوري نيامده است 
از دست داد، آن هم در  اميد را همين طوري  اين آخرين  و مگر مي شود 
حالي که همه مي دانند هيچ اميد ديگري نيست جز اميد به آن ها و او هم 
به خدا. پس چه طور مي توان گذاشت که  اميد  بگويد  نيست که  پدر  که 
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دوستان کشور شوراها آن ها را از بهشت رانده و دوباره برگردانند به جهنم تا 
خوراِک لباس شخصي ها و يا نظامي هايی بشوند که هرچندـ  با شنيدن َترک 
مقاومت از سوي حزب و دولت مليـ  عجله اي براي آمدن ندارند، اما به هر 
حال خواهند آمد و خواهند گرفت و خواهند کشت. و چه کسي گفته که در 
چنين شرايطي، مرز را ببندند؟ و پس چرا اين”کميته ي نجات“ نمي دانسته و 
چيزي نگفته اگر هم که مي دانسته؟ و او که نمي تواند با اين بچه به آب سرد 
بزند، يعني همان کاري را بکند که ديگران قصدش را داشتند و يکي شان 
ـ از همين حاال ـ از پانزده متر طنابي مي گفت که بايد بخرد و از کاري 

مي گفت که قبلش بايد بکند ـ اگر که بشود ـ تا تو آب يخ نزند و...
باالش رفت رو پل، همان جايي که افراد ديگري از آن برمي گشتند و 
گاهي طوري که انگار تعادلشان را از دست داده اند و نمي توانند سر پا بند 
بشوند و براي همين است که به ديگران تنه مي زنند بي آن که حواسشان 
باشد و بي آن که مالحظه ي اين را بکنند که کجا قدم مي گذارند و يا اين که  
يکي ممکن است بچه اي را به بغل داشته باشد؛ بچه اي که هنوز خواب 
است و حتي غرش رود يا سردي بادي که انگار بر سطح پل بيش تر است 

تا جاي ديگر، نتوانسته او را از خواب ناز بيدار کند.
واگويه يا  مي گفت  خود  با  را  ضرب المثلي  همان  انگار  يکي شان  و 

مي کرد يا زمزمه مي کرد که زماني پدر گفته بود: «کسي که رو پاي خودش 
راه نرود خيلي زود مي افتد.»

و باالش جمعيت را کنار مي زد و راه را باز مي کرد تا باز جلوتر برود 
آن قدر که بتواند مرزدار يا نگه بان اول را ببيند، يعني اولين آدم خارجي اي 
را که به عمرش مي ديد و کمي جا مي خورد يا تعجب مي کرد يا... ايستاده 
بود وسط پل. درست پشت نقطه ي صفر مرزي. با پاهايي که به اندازه ي 
عرض  شانه ها از هم فاصله داشت. و با کاله گنده ي روسي که  يک ستاره ي 
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سرِخ درخشاِن پنج پر وسط برگردان آن ديده مي شد. و با دست کش هاي 
سياه ـ البد پشمي ـ و با دهاني که  يک ريز مي جنبيد و حرف مي زد، يعني 
نه اين که صداش شنيده بشود بلکه از بخاري که از آن بيرون مي آمد و از 
حرکت گه گاهي دستش معلوم بود که دارد توضيحاتي مي دهد براي مردم 
و مي راند آن ها را و... و لوله ي تفنگ از پشت شانه اش زده بود بيرون و به 
او حالتي را مي داد که بيش تر مي ترساند يا او را بزرگ تر نشان مي داد، حتي 
بزرگ تر از نگه بان هاي ديگري که چند قدمي عقب تر از او ايستاده بودند. و 
باالش باز جلوتر مي رفت و حاال درست در پنج قدمي  مرد خارجي بود و او با 
دست اشاره مي کرد که ديگر جلوتر نيايد و همان جايي که هست صبر کند 
و باالش صبر مي کرد، يعني مي ايستاد و مي پرسيد: «يولداش سالدات! چرا 

مرز را بسته يد؟! کي باز مي شود؟»
و او به سردي مي گفت: «ديگه باز نمي شود. از اين جا برويد!»

طوري  و  بود  ناباور  هم  هنوز  او  و  مي کرد  دور  را  او  دست  با  و 
دوروبرش را نگاه مي کرد که انگار دنبال کسي است که او را بخواند به 

کمک يا همراهي يا هم کاري.
ـ آخه براي چه  يولداش سالدات؟!

ـ من چه مي دانم! دستور همين ست. يه هفته باز بود. از بيست و يک 
تا بيست و هشت آذر. ديروز بستيم. پنج عصر!

ـ حاال ما بايد چه کار بکنيم؟
ـ من نمي دانم! کجا بودي تا حاال؟

يعني ممکن نيست دوباره مرز  يولداش سالدات.  بودم  قايم شده  ـ 
را باز کنيد؟

ـ نه اصًال! به همه گفتم. هزار بار! و از صبح دارم تکرار مي کنم. چرا 
باور نمي کنيد؟
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بايد مي کرد؟ حاال که مي فهميد که  باالش ساکت شد. حاال چه کار 
ديگران ـ منتظران ـ چرا آن طور بي حال بودند و چرا... اما سعي مي کرد 

هرطوري که شده رييس نگه بان ها را قانع کند.
ـ ولي يولداش سالدات من بايد از مرز بگذرم.

ـ همه همين را مي گويند.
ـ ... ولي مرا مي کشند!

ـ همه همين را مي گويند.
ـ من... من گاو پيشاني سفيدم. همه مي شناسند مرا. عنايتي، چيزي.. تو را...

نزديک بود مرد را به خدا قسم بدهد. يادش رفته بود که او کمونيست 
است. اما مرزدار باز همان حرف قبلي اش را تکرار کرد.

ـ همه همين را مي گويند.
ـ من...!

ـ گفتم از اين جا دور شو! کري مگه؟
و انگار او هم مثل سرهنگ قاضي بودـ  که در نوروزآباد ميانه کشته شده 
بودـ  و چيزي نمانده بود که صبرش سر برود هرچند که اين بار يک پناه جو 
مقابلش باشد و نه  يک خبرنگاِر سمج که نمي داند چه طور مي شود پل زد بين 
جسارت و وقاحت و يا اين که مرِز ميان آن ها کجاست؟ و البد چيزي نمانده 
بود که فحش بدهد. براي همين هم باالش به تر ديد که عقب نشيني کند، 
اما به جاي آن رانده شد رو به جلو، چراکه به  يک باره عده اي هجوم آورده 
بودند به سوي صفر مرزي و سرنگه بان تفنگش را از رو شانه مي آورد پايين 
و آن نگه بان هايي که عقب تر ايستاده بودند مي آمدند جلوتر و صداي خشک 
گلن ِگدن در آن سرماي پيش از ظهر مي پيچيد، طوري که به هر صداي 
ديگري غلبه مي کرد، از جمله به صداي مردمي  که درهم برهم حرف مي زدند 
يا اعتراض داشتند يا... و صداي غرش ارس که آن پايين سفيدي مي زد و 
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کف مي کرد و مي خروشيد و خودش را مي کوبيد به پايه هاي پل و مي رفت.
و نگه بان اول کمي عقب کشيده بود خودش را. البد آن قدر که فقط 

خطِر خلِع سالح را از بين ببرد و خيلي قاطع داد مي زد.
ـ برگرديد عقب!... گفتم برگرديد عقب!

و هنوز معلوم نبود که قصد جمعيت چيست، اما چون زياد بودند آن ها 
هم احساس خطر کرده بودند البد.

ـ برگرديد عقب!... فکر مي کنيد مي توانيد اين طوري رد بشويد؟! همه تان 
را به جرِم عبوِر غير مجاز اعدام مي کنند.

اما کسي گوش نمي داد و سرنگه بان يا رييس نگه بان ها يا مرزدار يا 
سرمرزدار، رو برمي گرداند به ديگران و اشاره اي مي کرد و گلوله اي منفجر 
انگار  و  به  يک باره ساکت شوند  تا همه  تيزي مي کشيد  مي شد و صفير 

يادشان برود که چه مي گفتند يا براي چه آمده بودند.
برگشتند به اول پل و پراکنده شدند رو خاِک خودي. مرد و زن و پير و 
جوان و به ندرت کودک. و بيش تِر مردها اسلحه نداشتند و معلوم نبود که آن 
را چه کار کرده اند. در راه انداخته بودند يا با غذا و پول عوض کرده بودند يا 

اين که اصًال فدايي نبودند؟ هيچ چيز روشن نبود. هيچ چيز!
«ياتما طولکي کولَگه سينَده

گوي ِيسين اصالن َسني
ِکشَمه نامرد ُکرپي سينَدن

گوي آپارسين سل َسني»۱
صدا يک آن تو سرش خط کشيد و گذشت. نفهميد چرا. به خاطر خود 

۱. زير سايه ی روباه مخواب
بگذار شير تو را بخورد

از پل نامرد نگذر
بگذار سيل تو را ببرد
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حرف نبود فقط. و برگشت که صاحب آن را ببيند، اما او ديگر ساکت شده 
بود و معلوم نبود که کدام يک از اين مرداني است که سرشان را انداخته اند 
زير و دنبال بخار نفس هاشان مي روند تا جايي پيدا کنند براي نشستن و 
چشم دوختن به راه  يا پل يا فکر کردن يا پاره کردن پارچه اي براي اين که 

از آن شال يا کاله درست کنند.
و خبري از برف نبود، اما سوِز سرما استخوان را مي ترکاند. و باالش 
مطمئن بود که اگر قرار باشد آن ها شب را هم همان جا باشند، يخ خواهند 

زد و نصف بيش ترشان خواهند مرد.
اين که  کرده  يا  را خيس  نبود که جاش  معلوم  گريه مي کرد.  بچه  و 
گرسنه اش شده باز. شايد هم سرما اذيتش مي کرد با وجودي که آن همه 

پوشانده بودش.
او  و آن طرف تر، عده اي آتش روشن کرده و نشسته بودند دورش. و 
تا در کنار آن، کهنه ي بچه را عوض کند و  راه می افتاد به سوي آن ها 
از ساکش غذايي دربياورد براي او. و اين جوري بود که پتويي را که دور 
اميرحسين پيچيده بود پهن کرد رو زمين يخ زده. و آتش خوب نمي سوخت 
و چوب ها خيس بودند، اما خوش بختانه دود به هوا مي رفت به جاي پخش 
شدن و چشم بچه را نمي سوزاند و گرماش هم خوب بود. طوری که کم کم 
داشت گل مي انداخت آن لپ هايي را که در طول راه هر وقت خواسته بود 
ببوسدشان، ديده بود يخ زده هستند و منصرف شده بود، چراکه مي ترسيد 

لب هاي خودش آن را بيش تر اذيت کند.
و تا کهنه را باز کرد بچه ساکت شد. از اين بچه هاي ونگي نبود. فقط 
وقتي گريه مي کرد که مشکلي داشته باشد يا جايي از بدنش درد کند يا 
گرسنگي تاب و توانش را بگيرد. شايد از همان روزها داشت تمرين مي کرد 

که به سختي عادت کند.
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و آدم هاي دور آتش، دست هاشان را گرفته بودند باالي آن و زل زده 
بودند به شعله ها. و بيش تر شان در عالم خود فرورفته و خاموش بودند. فقط 
يکي دوتاشان سرسري نگاهي به باالش و باالش کردند و بعد زني آمد به 

طرف آن ها.
ـ اين کار را بگذار به عهده ي من!

باالش تشکر کرد و جاش را داد به زن تا او کهنه ي بچه را عوض کند 
و بعد با سليقه او را در پتو بپيچد همراه با سرزنشي ماليم: «چرا کاله را 

سروته گذاشتي سرش؟»
باالش تازه آن جا بود که فهميد چرا همه اش جلِو چشم هاي بچه پوشيده 
مي شد، طوري که او را مجبور مي کرد تا هي کاله را باال بکشد يا تا بزند. 

دوباره گفت: «ممنون!»
بپرسد  انگار مي خواهد چيزي  و ديد که زن هنوز نگاهش مي کند و 
تو  ندارم، ولي  آمد: «قصد فضولي  زبان  به  اما آخرش  و روش نمي شود. 

گوينده ي راديو نبودي؟!»
باالش سر تکان داد.

زن با مهرباني صورت بچه را بوسيد و او را برگرداند به پدر تا او، او را 
تو بغل تاب بدهد و وقتي مي بيند که با چشم هاي براق و کنج کاو دوروبر 
را نگاه مي کند، لب هاش را ـ که ديگر سرد نيست و آتش گرمش کرده ـ 
به لپ هاي او فشار بدهد و بگويد: «بخواب! بخواب عزيزم! بخواب گلم! 

بخواب نازنينم! چيزي براي ديدن وجود ندارد. باور کن! هيچ چيز!»
ـ رسم روزگار همين ست. سواره ها زود می روند و زود مي رسند و اين ها 
براي ما پياده ها هيچ ارزشي قايل نيستند. اگه کسي نتوانسته در عرض 
يه هفته اي که مرز باز بوده َاَزش بگذرد، البد پياده بوده و ارزش نداشته! 
دانه درشت ها رفته ند! اول از همه! چون زرنگ تر بوده ند و فقط آدم زرنگ به 
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دردشان مي خورد. دست وپاچلفتي ها را مي خواهند چه کار؟!
باالش با تعجب زل زده بود به صورت باريک و بلند و گونه هاي دراز 
و چشم هاي بي خوابي کشيده ي مرد. کجا ديده بود او را؟! کجا شنيده بود 
اين صدا را؟! هرچه فکر مي کرد يادش نمي آمد. و اين همان صدايي بود که 
بر سر پل هم شنيده بود که آن شعر تکان دهنده را مي خواند: ياتما طولکی 

کولگه سينده...
کمي  گيج شده بود و طوري زل زده بود به مرد که آخرش خود او هم 

فهميد و نگاهش را مثل زهر پاشيد به سوی او.
چه  اين ها  که  نفهميده ي  هنوز  مي کني؟!  نگاه  اين طوري  چرا  ـ 

حرام زاده هايي هستند؟! نمي داني با کي طرفي؟!
باالش نمي توانست بگويد که بيش از حرف ها، چيز ديگري او را به 
فکر واداشته و تعجبش را برانگيخته. چيزي که نمي داند صداست يا سيما؟ 
صدا و سيمايي که  يکي اش آشناست، اما نمي داند کدامش. مرد حرفش را 

دنبال کرد.
ـ آره  يولداش! انگار نمي دانستي! دانه درشتي نمانده. االن همه شان تو 

باِغ ”مردکان“ هستند.
باالش اولين بار بود که اين اسم را مي شنيد، آن هم از دهان مردي که 

معلوم نبود صداش آشناست يا سيماش.
با تعجب گفت: «باِغ مردگان؟!»

و مرد هم انگار تعجب کرد از تعجب او.
ـ مردگان؟!..من هم چين چيزی گفتم؟!

”سياوش  شايد  شاعری  قول  از  و  ـ  بود  خودش  برای  انگار  بعد  و 
صبح  اما  نمی بينند،  را  سحر  «مردگان  کرد:  زمزمه  که  ـ  کسرايی“نام 

حتمی الوقوع ست.»
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و رو به باالش پوزخند زد: «آی زرشک!..»
و باز: «من گفتم مردکان، نه مردگان!» 

باالش گفت آها و پرسيد: «حاال کجا هست اين مردکان؟»
ـ يه روستاست؛ نزديک باکو! از راديو شان شنيدم. همه ي يولداش ها 

جمع شده ند آن جا به سالمتي و مبارکي!
يولداش مير جعفر پيشه وري، صدر محترم حزب دمقرات آذرباي جان ـ 
که خدايش بيامرزد! ـ ، ژنرال يولداش غالم يحيي دانشيان، معاون يولداش 
که  ـ  آذرباي جان  دمقرات  حزب  فدايي هاي  کل  فرمانده ی  و  پيشه وري 
خدايش بيامرزد!ـ  ، يولداش ”غالم رضا الهامي“ ، وزير دارايي حزب دمقرات 
آذرباي جانـ  که خدايش بيامرزد!ـ  ، دکتر ”مه تاش“ ، وزير کشاورزي حزب 

دمقرات آذرباي جان ـ که خدايش بيامرزد! ـ ، دکتر...
مرد همين طور يکي يکي اسم ها را مي خواند و ِسمت ها را مي گفت و 
در آخر هم با حالت مسخره اي رو مي کرد به آسمان. هر دو دستش را باال 
مي برد، تا آن جايي که مي توانست و مي شد، و چيزي را تکرار مي کرد که 
وقتي باالش شعر مي گفت ـ در گذشته اي انگار خيلي دور و يا حتي خيلي 
خيلي دور ـ آن را ”ترکيب بند“ مي خواندند و اين ترکيب بند طوالني ـ که 
مرده شور ببرد ترکيبش را ـ همين طور ادامه داشت. و بعضي هاش هم غلط 
بود چراکه معلوم نبود آن افراد هم رفته باشند. تا اين که يکي گفت و يا در 
واقع پرسيد که فکر مي کنيد فردا صبح مرز را باز کنند؟ و حرف را عوض کرد 
و شايد دقيقًا اين را فقط از آن جهت گفت که حرف را عوض کرده  يا خود را 
يا خودشان را از دست آن مردي که معلوم نبود صداش آشناست يا سيماش 
آن قدر ها هم  اما  نمي رسيد،  نظر  به  ديوانه  هنوز  که هرچند  بدهد  نجات 
بي خوابي کشيده بود ـ با آن چشم هاي گودافتاده و سرخ و با آن گونه هاي 
برجسته و استخواني ـ که دسِت کمي  از آن ها نداشته باشد. و حتمًا براي 
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همين بود که اين همه بدبين بود واّال مگر مي شود به رفقا خوش بين نبود 
آن هم فقط به اين دليل که مرز خودشان را بسته اند و نمي خواهند رفقاي 
ديگري را... ولي آخر دليلي داشت حتمًا و اگر نمي خواستند راه بدهند، پس 

چرا يک هفته آن را...
ـ آن قدر ما را اين جا معّطل مي کنند که قشون مي رسد يا لباس شخصي ها 

دخلمان را مي آورند! مثل موش افتاده  يم تو تله!
باالش يک هو به خود آمد. به راستي منتظر چه بود؟ و مگر حتمًا بايد 
اُتراق کرد جايي، اگر که ديگران بکنند؟ نه، نبايد تسليم شد. او که موش 
نبود و تنها هم نبود و نمي توانست هم که خودش را در سوراخي بچپاند و 

قايم کند همان طور که موشي از ترس ِقرقي يا شاهين يا...
که  کند همان طور  امتحان  را  بختش  ديگر  بار  تا يک  بلند شد  پس 
گفته اند و همان طور که مي داني. که مردن در ميدان ِبه ز ماندن در کنِج 
زندان يا... و مثل هميشه، عده ي ديگري هم راه افتادند به سوي نقطه ي 
صفر. هرچند که همه مي دانستند فايده اي ندارد، اما البد ـ با اين حال ـ باز 
نمي شد از خيرش گذشت و يا شايد يکي از آن ها حرفي مي زد يا راهي پيدا 
مي کرد براي قانع يا راضي کردن مرزدارها و يا شايد هم دستور جديدي... 

آخر خدا را چه ديده اي! و مگر نمي شود و...
يولداش سالدات اين بار با تعجب نگاهش کرد.

ـ باز هم که تويي؟!
ـ بله  يولداش! مي خواهم ببينم خبر جديدي...

بچه را کمي باال آورد تو بغلش و ادامه داد: «من نمي توانم زياد صبر کنم.»
يولداش سالدات داد زد: «برو رد کارت مرد! مگه کسي از تو خواست 

منتظر بشوي؟ سفي اوغلي سفي!»
و باالش ديگر چيزي نگفت، چون باز يادش آمد که ممکن است فحش 
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بشنود، آن هم در جايي که نه از جسارت کاري ساخته بود نه از وقاحت. پس 
همين طور نگاه کرد و نگاه کرد و بعد با خودش گفت چرا بايد اين جا معّطل 
بشوم؟ و همان به تر که آخرين بختم را امتحان کنم و بروم دنبال کارم، اگر 
که نشد يعني اگر که نگرفت. پس باز گفت: «گوش کن سالدات يولداش! 

من آدم مهمي هستم. کافي ست که...»
يولداش سالدات حرفش را بريد: «يه بار ديگه اين را گفته بودي.»

ـ نه  يولداش سالدات! کمي به من گوش کن! همه مرا مي شناسند. کافي 
ست که  يه زنگي بزني و بپرسي. به خود پيشه وري يا استاد دوزگون!

مرزدار با بدگماني نگاهش کرد. انگار داشت به اين فکر مي کرد که نکند 
مرد راست بگويد و نکند...

گفت: «من دوزگون را نمي شناسم.»
ـ خب به خوِد يولداش پيشه وري زنگ بزن!

گفت: «از کجا پيداش کنم تو اين شلوغي؟»
ـ مگه همه شان تو باِغ مردکان نيستند؟

گفت: «خب باشند! از کجا معلوم که پيشه وري هم آن جا باشد و تو هم 
راست گفته باشي؟ تازه اگه که بتوانم پيداش کنم! چه کاره بودي مگه؟»

هم  روزنامه نگاري  بودم.  يعني  فرقه هستم،  راديوي  گوينده ي  من  ـ 
مي کردم. همه صداي مرا مي شناسند.

مرزدار تو فکر بود و نگاهش مي کرد و انگار نمي توانست تصميم بگيرد. 
چيزي نمانده بود که باالش به التماس بيفتد. چيزي نمانده بود که بچه اش 
را سر دست بگيرد و بگويد ببين! من يک کودک خردسال با خودم دارم، 
ندارد؟ نمي بينيد که  او رحم کنيد! نمي بينيد که دو سال بيش تر  به  اقًال 
سردش است؟ نمي بينيد که ديگر طاقت ندارد؟ نمي بينيد که... و حاال که 
انگار مرزدار کمي  نرمي  نشان مي داد و حاال که شايد مي شد گفت قصد 
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هم کاري دارد و حاال که او کمي اميدوار شده بود و حاال که انگار چيزي 
به دست آورده بود و حاال که نمي خواست آن را به اين راحتي ها از دست 
بدهد، وقتش بود رو کند هر چيزي را که تو چنته دارد، اما هنوز هم با بدبيني 

نگاهش مي کرد يولداش سالدات.
گفت: «باشد! زنگ مي زنم به باغ مردکان! ولي واي به حالت اگه 

دروغ گفته باشي!»
يک دفعه چيزي از وسط سر باالش گذشت. موجي که لحظه اي گيجش 
کرد طوري که انگار ضربه اي خورده به آن و يا يک آن و چيزي نمانده که 
غش کند از ناباوري و براي همين هم به زحمت مي تواند جلِو خودش را 
بگيرد و يا... درست مثل آدم هايي که از توفان يا سختي بزرگي رها شده 
باشند و وقتي بي هوش بشوند که به مقصد مي رسند، يعني به جايي امن و 
طوري نيروشان را تقسيم مي کنند که فقط تا همان جا برساند آن ها را و نه 

بيش تر يا پيش تر يا...
کار تمام بود و نگه بان اسم او را مي پرسيد.

ـ باالش!
ـ فاميلي ت؟!

ـ ندارم، يعني الزم نيست! بگو باالِش راديو!
گفت: «خيله خب! برو عقب باالِش راديو و ديگه هم مزاحم من نشو! 
صدات  بکشد.  طول  ساعتي  چند  ست  ممکن  مي کنم!  را  خودم  تالش 

مي کنم. منتظر باش!»
و باالِش راديو حتي يادش رفت که تشکر کند و چيزي او را برد که 
گويي هنوز هم همان موج بود و مي کشيدش و اين جوري بود که از جلِو 
چشم هاي ناباور و آرزومنِد کساني گذشت که هنوز رو پل بودند و دنبال او، 
و طوري نگاهش مي کردند که هر آدم خارق العاده و يا بسيار خوش بخت و يا 
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بسياربسيار خوش بختي را مي نگرند. آدمي  که خيلي دور است از دست رس، 
طوري که حتي نمي شود با او حرف زد و فقط بايد نگاهش کرد با حسرت 
يا آرزو. و براي همين بود که هيچ کدام چيزي نمي پرسيدند؟ ولي چه اتفاقي 

داشت مي افتاد؟ و آيا اصًال قرار بود که بيفتد؟
برگشت به کنار آتش. چيزي نپرسيدند َاَزش. فقط عمران نگاهش کرد و 
نيم چه لب خندي زد در حالي که زير لب بيتي را وزوز مي کرد که فقط باالش 
مي توانست بداند که چيست، هرچند که ديگر نمي فهميد در کدام دستگاه 

خوانده مي شود و يا اين که آن دستگاه جديد است يا نه.
«عم اوغلي َگلدي خويا... خولي الرا قارار قويا...»

در اين مدت معّطلي، يکي دو بار بيش تر نديده بود عمران را. و يکي 
همان باري بود که کمي حرف زده بودند. آدم عجيبي بود. وقتي فهميده بود 
که مرز را بسته اند، نه تعجب کرده بود و نه ناراحتي نشان داده بود و نه چيزي 
گفته بود. آن قدر ساکت بود که به نظر مي آمد اگر قرار بود اعدامش کنند ـ 
و نمي توانست فرار کند ـ باز هم چيزي نداشت براي گفتن و اصًال به نظر 
نمي رسيد که بخواهد وقت قاضي عسکر را با شوخي يا وصيت و يا نصيحتي 
بگيرد، آن هم تو آن سرمايي که حتي شايد بخار نفس ها را هم نمي شد ديد، 
چراکه تا مي آمدند بيرون تبديل مي شدند به چيزي که اسمش ديگر بخار 
نبود بلکه  يخ بود يا همان چيزي که ِبِهش  گفتند ِشه و فقط مال باران نبود 
و برف هم مي توانست داشته باشد. و يا حتي به نظر نمي آمد که به اين فکر 
کند که از چه دل هره اي فرار کرده و با چه دل هره اي فرار کرده. يعني از پاي 
چوبه ي دار و با آن همه مکافات. و فقط يک جا بود که عالقه مندي نشان 
داد به چيزي و آن نبود جز طناب و البته نه طناِب دار. اما سؤالي که پرسيد 
چنان عجيب بود که آن مرد ديگر فکر کرد اشتباه شنيده و دوباره همان 
حرف قبلي اش را تکرار کرد که گفته بود پانزده متر! در حالي که عمران 
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پرسيده بود چند است و نپرسيده بود که چند متر؟! و شايد هم اين طبيعي تر 
بود براش، يعني شايد پول کمي داشت در جيبش و نمي دانست که مي تواند 
با آن طناب بخرد يا نه؟ و اين جوري بود که چند به چون غلبه مي کرد 
همان طور که گاهي پيش مي آيد و مي داني و کاريش هم نمي شود کرد.

باالش از ساکش بيسکويت و سيب زميني آب پز درآورد و آن ها را داد 
به خورد اميرحسين و بعد هم سعي کرد چند تا مغز گردو و کشمش را قاتي 
کند و بکوبد و در همان وقت و در تِه جيب، دستش خورد به قلنبگي پولي 
که پدر به زور چپانده بود آن تو بي آن که به اصرار باالش توجه کند که هي 
مي گفت آخر من که دارم مي روم و ديگر پول به چه دردم مي خورد؟ و حاال 
مي ديد که هنوز هم پول به درد مي خورد، همان طور که پدر گفته بود و زنده 
و مرده را از آن بي نيازي نبود گويا. و همين است که هست. و بعد به ده ها 

احتمالي فکر کرد که مي توانست براش رخ بدهد:
مرزدار زنگ مي زند.

مرزدار زنگ نمي زند و دروغ گفته است.
پيشه وري را پيدا مي کند.

نمي تواند پيشه وري را پيدا کند.
پيشه وري او را به ياد مي آورد.

پيشه وري او را به ياد نمي آورد.
پيشه وري او را به  ياد مي آورد ولی مي گويد که آدم مهمي نيست.

پيشه وري او را به  ياد مي آورد و مي گويد که آدم مهمي هست.
پيشه وري سفارش او را مي کند.

پيشه وري سفارش او را نمي کند.
پيشه وري او را به  ياد مي آورد و مي خواهد سفارش او را بکند ولي نمي تواند.
پيشه وري او را به  ياد مي آورد و مي خواهد سفارش او را بکند و مي تواند.
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باغ مردکان اصًال تلفن ندارد.
باغ مردکان تلفن دارد.

باغ مردکان تلفن دارد، اما کسي آن را جواب نمي دهد.
باغ مردکان تلفن دارد و کسي آن را جواب مي دهد.

باغ مردکان تلفن ندارد اما بي سيم که دارد.
باغ مردکان نه تلفن دارد نه بي سيم.

باغ مردکان بي سيم دارد اما...
سرش به َدوران افتاده بود. بلند شد و از کنار آتش دور شد تا کمي قدم 
بزند و شايد هم جايي پيدا کند براي سبک کردن خود. فکر کرد برود کنار 

آب. بچه، باز خوابش برده بود و خودش را رها کرده بود رو دست هاي او.
از حاشيه ي يخ زده و ُسر پايين مي رفت که ديد يکي نشسته لب رود، 
سرش را تکيه داده به لوله ي ”کراپ“ شکاري اش و زل زده به آب. جواني بود 
موي بلند و الغر و و خوش سيما که گرگي نشسته بود و بي آن که تکان بخورد، 
براي خودش مي خواند. و البد فکر مي کرد که صداي آب صداش را خواهد 
کشت و نمي دانست کسي که از دور مي آيد مي شنود آن را، هرچند به سختي:

«آلماني آتديم خاراال
قالدي ساراال ساراال

وورورلميشام بير ماراال
آي ساري گوينک

گوزينده عينک...»۱

۱. سيب را انداختم توی چوال
ماند و زرِد زرد شد

گرفتار آهويی شده ام
ای زرد پيراهن

عينک بر چشم...
(در مناطق روستايی آذربايجان رسم است که موقع بردن عروس، به طرف او سيب پرتاب می کنند.)
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تو عالم ديگري بود. از همه کناره گرفته و نشسته بود براي خودش. 
شايد جواني بود که نامزد داشت و حاال که مجبور شده بود همه چيز را 
پشت سر بگذارد و آواره بشود، به  ياد او افتاده بود و براي دلش مي خواند. 

کسي چه مي داند!
باالش به  ياد مدينه افتاد کهـ  مثل خيلي ديگر از مردم شهرـ  در آتشي 
سوخته بود که ديگران افروخته بودند. مدينه اي که همه ي شهرش بود. 

افسوس! صد افسوس!
اما چرا نمي گذشت اين روز به درازي يک قرن؟ چه خوب که ساعتش 

را بخشيده بود به اورشان َواّال االن نمي توانست چشم از آن بردارد.
دوباره برگشت کنار آتش ـ که حاال ديگر دود نمي کرد، چراکه رو به 
خاموشي مي رفت ـ و ديد که آن ها همين طور نشسته اند به حرف زدن تا 

شايد دريابند که چه بوده علت اين شکست مفتضحانه و خردکننده.
ـ تو همان زنجان کار خراب شد. اگه آن جا جلو شان را گرفته بودند...

و آتش رو به خاموشی می رفت.
ـ پل هاي قزل اوزن را نتوانستند منفجر کنند... من خبر دارم.

و آتش رو به خاموشی می رفت.
ـ فدايي هاي ميانه را نبايد فرامي خواندند به تبريز. گويا فکر کرده بودند 
و  راه آهن  نمي دانستند که کسي  بود.  از خوي خواهد  تبريز  به  که حمله 

جاده ي به اين خوبي را ول نمي کند که برود دور قمري بزند.
و آتش رو به خاموشی می رفت.

ـ نه! موضوع اين نبود. بين پيشه وري و ديگران اختالف افتاد... فکر 
مي کنيد براي چه محمد بي ريا شد صدر؟

و آتش رو به خاموشی می رفت.
ـ بين وزير قشوِن خلق و وزير کشور هم گويا دعوا شده بود. بين ”جعفر 
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کاويان“ و دکتر ”سالم اهللا جاويد“ که حاال استان دار شده! آن هم استان دار 
آن ها! کي باورش مي شود؟!

و آتش رو به خاموشی می رفت.
ـ انگار ”شبستري“ هم تو دعوا بوده، ولي معلوم نيست با کي؟

و آتش رو به خاموشی می رفت.
ـ با پيشه وري بوده. من مي دانم!
و آتش رو به خاموشی می رفت.

ـ نه! اين ها نبوده علت شکست! از خود باقرُاف دستور رسيده بود که 
مقاومت نکنيد! اسلحه ها را براي همين پس ندادند.

ـ ...
همين طور مي گفتند و مي گفتند بي آن که به نتيجه اي برسند. و مردي 
که معلوم نبود که صداش آشناست يا سيماش، مثل باالش گوش مي داد 
و چيزي نمي گفت و زل زده بود به آتش در حال خاموشی، اما به  يک باره 
منفجر شد و داد زد: «پرت وپال مي گوييد! همه تان اشتباه مي کنيد! مثل 

کبک سرتان را کرديد زير برف و نفهميديد که چه اتفاقي افتاد!»
و آن وقت بود که همه ساکت شدند و زل زدند به او و آن قدر نگاهش 

کردند تا اين که دوباره به حرف آمد.
ـ چرا نمي فهميد؟! سِر ما معامله کردند. چيزي که بايد بدانيد اين ست. 

همين و تمام!
اما انگار کسي قانع نشده بود چراکه هم چنان نگاهش مي کردند بي آن که 

حرفي بزنند. ولي آخرسر يکي به زبان آمد.
ـ معامله کردند؟! کي با کي؟

ـ دولت مرکزي، با اين ُاروس هاي از خدا بي خبر!
همه مان  ما  مي زني؟  حرفي  چنين  چه طور  ست.  تهمت  اين  نه!  ـ 
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خسته  يم، همه مان با مکافات خودمان را رساند يم اين جا و معلوم هم نيست 
که بخواهند مرز را باز کنند به رومان، اما اين دليل نمي شود که تهمت بزنيم 

و به حاميان خودمان شک کنيم.
مردي که معلوم نبود صداش آشناست يا... خنديد؛ عصبي و کالفه.

ـ پس فکر مي کنيد قوام براي چه رفته بود به مسکو؟!  ها؟ براي چه رفته 
بود؟ براي اين که امتياز نفت شمال را بدهد به حاميان عزيز ما. همين و تمام!

ـ نه! باورم نمي شود.
ـ چرا؟! باورت بشود! قراردادش را هم بسته ند. جوهرش خشک نشده 
هنوز. فقط بايد مجلس پانزدهم تشکيل بشود و تأييد کند و برود پي کارش. 

همه چيز روشن مي شود بعِد انتخابات.
زل زد به جايي نامعلوم و ـ انگار که براي خودش ـ اضافه کرد: «البته 

اگه عمر ما کفاف بدهد و ببينيم. همين و تمام!»
در زندگي ساعاتي وجود دارد که با يک عمر برابري مي کند، به خصوص 
اگر آن ساعات در روزي باشد که براي خودش قرني است. آره! روزي به 
درازي يک قرن! و در همان روز و همان ساعات بود که کم کم تمام باورهاي 
باالش فروريخت؛ به همه کس و همه  چيز. آخر چه طور مي شد انتظار داشت 
که دوستان انقالبي شمالي، آن ها را فروخته باشند؟! آن هم به نفت سياه؟! و 
تازه آن هم نه به خود نفت سياه که به وعده ي خالي آن يا وعده ي سياه آن. 
آيا مي شد تصورش را کرد؟ اما هرچه بيش تر فکر مي کرد بيش تر مي فهميد 
مردي که معلوم نبود صداش آشناست يا سيماش، راست  گفته، هرچند که 
عصبي بوده باشد، هرچند که بي خوابي کشيده باشد و هرچند که به نظر 

برسد ـ کمي تا قسمتي ـ تعادلش را از دست داده.
اتفاقاتي را که رخ داده بود کنار هم مي گذاشت و مي ديد که کامًال با 
هم جور درمي آيند و همان بويي را مي دهند که آن افسر ميانه اي هم حس 
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کرده بود گويا. بوي خيانت! بوي شديد خيانت!
فرماِن ترِک مقاومت به بهانه ي اين که نبايد بهانه داد به دست قوام، 
خالي کردن زنجان از فدايي ها، فراخواندن نيروهاي ميانه، آن هم در حالي 
از جنگ فرار کرد و خود آن جا ِبِهش  که ديگر معلوم شده که نمي شود 
احتياج دارد، نبوِد ديناميت، که انگار تخمش را ملخ خورده  يا نسلش ورافتاده 
از آذربای جان، تحويل ندادن اسلحه ها و حتي دعواي پيشه وري و بي ريا 
و... همه ي اين ها حلقه هايي بود کوچک و بزرگ که به آن حلقه ي اصلي 
مي رسيد که مرد مي گفت. همان مردي که... و اگر اين حلقه ي آخر نبود، 
شايد آن حلقه هاي ديگر مي توانستند بي معنا باشند يا بي ارتباط با هم، اما 
حاال تک تکشان معني داشت و تک تکشان در راستاي هم بود و درست 

مي نشست سر جاِي خودش.
و باالش مي ديد که بدجوري خالي شده زير پاش، به  يک باره و دور از 
انتظار. و با اين حال ـ با اين  همه اصرار ـ هنوز هم دارد مي رود به سوي 

کسي که باعث همه ي اين کشتارها و آوار گي هاست!
و ديگر نمي دانست چه کاری بايد بکند و مي ديد که مغزش درست و 

حسابي از کار افتاده در آن روزي که... نمي گذشت.
و همين طور مغموم و در خود نشسته بود که صدايي آمد؛ از آن ور پل 

بود: «باالش!... باالِش راديو!»
و يکي اشاره کرد به او.

انگار صدات مي کنند. برو خوش  ـ تو اسمت باالش نيست مگه؟ 
طلبيده! باش! 

و او طوري راه افتاد که انگار دارد در خواب راه مي رود و باز هم جمعيت 
دنبالش کشيده شدند؛ از سر کنج کاوي و شايد براي اين که کار ديگري 
باز شايد براي اين که شايد فکر کردند که ممکن است  نداشتند آن جا و 
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خبر جديدي بشود و اين طوري بود که تقريبًا رسيدند به نقطه ي صفر و 
آن مرزدار قبلي هنوز بود، اما چيز ديگري گفت: «به مردکان زنگ زدم. 
پيشه وري نيست. رفته باکو! پيش يولداش باقرُاف! بايد صبر کني که برگردد 

به ”ياشيل باغ“ . برو و بازهم منتظر باش!»
و باالش همين طور گيج و گول نگاهش مي کرد و نمي دانست که بايد 
چه بگويد که  يک دفعه باز صداي آن مردي که معلوم نبود صداش آشناست 

يا... بلند شد.
ـ گفتي ياشيل باغ يولداش سالدات؟! واقعًا اسمش همين ست؟!

مرزدار با بدبيني نگاهش كرد و گفت: «بله! چه طور مگه؟! تو چه کاره 
هستي که مي پرسي؟»

مردي که معلوم نبود صداش آشناست يا سيماش گفت: «هيچ چي! 
من کاره اي نيستم... من، هيچ کاره اي نيستم... هيچ کاره بودم و هيچ کاره 

خواهم بود. »
و شروع کرد به خنديدن، و طوري که همه برگشتند و نگاهش کردند. 
چنان از ته دل مي خنديد که بدنش مي لرزيد و مجبورش مي کرد که تاب 
بخورد و خم و راست بشود و گاهي با کف دست بکوبد به زانوش گويی که 

انگار دارد از هيجان مي ميرد و...
مرزدار بدبين شده بود. گفت: «گم  شو از اين جا!»

و به ديگران هم اشاره کرد که دور بشوند، اما موج خنده چنان زياد بود 
که مجال حرکت به مرد نمي داد. تو آن سرما و رو آن پل چوبِي مرزي ـ 
که سوز سردي هم مي آمد ـ از خنده روده ُبر شده بود. و باالش و ديگران 
 طوري نگاهش مي کردند که انگار دارند عجيب ترين موجود عمرشان را 
مي بينند، چراکه اگر روزي هم مي توانست روِز خنده باشد حتمًا و بلکه حتمًا 
حتمًا و بلکه قطعًا حتمًا، آن روز اين روز نبود و مردي که معلوم نبود صداش 
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آشناست يا سيماش هم چنان مي خنديد و آن وسط گاهي تالش بي حاصل 
مي کرد که چيزي بگويد و نمي توانست.

ـ ياشيل... ياشيل... يا...!
اما آخرسر چند نفري رفتند که کمکش کنند و زير بغلش را بگيرند، ولي 
او همه شان را کنار زد بي آن که نگاهشان بکند يا محلي به آن ها بگذارد 
و ديگر از بس خنديده بود چشم هاش اشک افتاده بود و مي رفت که  يخ 
بزند اشک ها، درست همان طور که خوِن آن يکي ها زده بود، در تبريز و در 
پادگاني که اعدامشان مي کردند تا بعد بلدوزر بيايد و صاف کند قبرهاشان 
يا  احوالشان  يا  اخبارشان  از  نماند  خبري  يا  آثارشان  از  نماند  اثري  تا  را 
اعضايشان در آن شب يا نيمه شبي که پدر را آن همه لرزانده بود تا آخرسر 
مجبور بشود برود به کمک قطعله اي به نام باالش و باالش يعني بچه اش 
و بچه اش يعني پسرش و پسرش يعني... اما مرد انگار توانست جلِو خودش 
را بگيرد ـ هرچند به سختي ـ و خنده اش را خورد و البته نه همه ي آن را 
بلکه همان قدرش را که بتواند حرف بزند هرچند بريده بريده و هرچند اولش 

نامفهوم. و حاال سرش را برده بود رو به آسمان.
ـ باغ!... ياشيل باغ... باغ سبز!  اي خدا!... اي خداي کمونيست ها و غير 
کمونيست ها! حاال فهميدم... حاال فهميدم که چه قدر شوخي، چه قدر باحالي! 

چه قدر...
و هنوز هم هيچ کس نفهميده بود که منظورش چيست و چه چيزي او را 
به چنين وضعي کشانده آن هم اين طور ناگهاني تا اين که خنده اش را کامًال 

بريد و انگار همه ي خوِد خود را بازيافت.
ـ باغ سبز! پس بگو که دِر باِغ سبز را نشانشان داده بودند که ما را 
فريب دادند و در آخرش هم فروختند!... نوش  جان!... گواراي وجود!... 

من هم بودم مي فروختم! من هم بودم...
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همين طور حرف زد و حرف زد و بعد گريه اش گرفت آن هم گريه اي که 
دسِت کمي از خنده اش نداشت، يعني به همان بلندي و به همان رسايي. 
تکيه داده بود به نرده هاي پل و طوري گريه مي کرد که تمام  شانه هاش 
مي لرزيد و اين بار نه از خنده. و باالش به  ياد مي آورد که شنيده دو جور 
بيش تر ديوانه وجود ندارد. ديوانه اي که مي خندد و ديوانه اي که گريه مي کند 
و خطرناک است و حاال با کمال تعجب به نوع سومي  برمي خورد که نه اين 
بود و نه آن و بلکه هم اين بود و هم آن. ديوانه اي که انگار در همان لحظه 
به دنيا آمده و هست شده بود آن هم در چند قدمي  نقطه ي صفر مرزي و 

در آن روِز سردي که به درازي يک قرن بود...
همه شان ايستاده بودند و با تعجب يا تأثر يا هم دردي يا همراهي يا 
هم کاريـ  حتيـ  مرد را نگاه مي کردند بي آن که کسي بتواند تصور کند که 
چه خواهد کرد و چه خواهد شد و باالش حتي يادش نمي آمد که باال رفتن 
و گذشتن او را از نرده نگاه کرده باشد و فقط زماني ديدش که رو هوا بود 
و با آن پالتِو تيره ِي کلفِت سربازيـ  که البد دکمه هاش را هم نبسته بودـ  
به پرنده ي سياه ناشناسي مي ماند که به سوي آب يخ زده و خروشان پرواز 
مي کند يا در واقع شيرجه مي زند يا در واقع... و آب غّران و جوشان، چنان 
او را جهاند و پيچاند و کوباند و چالند و لهاند و لمباند و برد که انگار هرگز 

نبوده بود مردي که معلوم نبود صداش آشناست يا سيماش.
و همهـ  ساکت و آرام، و مغموم و در خودـ  جمع شده بودند کنار نرده ها، 
حتي نگه بان هاي آن  طرِف خط مرزي و زل زده بودند به آب تا شايد اثري 
ببينند از اويي که انگار فقط صدايي بود؛ صدايي بلند شده به اعتراض که 

حاال ديگر خاموش شده بود براي هميشه و در آن روزي که...
که  حالي  در  هم  آن  شد  دور  پل  از  که  بود  کسي  اولين  باالش 
برگشت  برود.  راه  نمي توانست  حسابي  و  درست  و  مي خورد  سکندري 
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کنار آتشي که ديگر خاموش شده بود. امير را در بغل فشرد و وا رفت 
و زل زد به خاکسترها.

يادش نمي آمد که چه قدر آن جا نشست و چه قدر در همان حال ماند. 
همين قدر مي فهميد که ديگران هم برگشته اند و سعی می کنند آتش را 
دوباره علم  کنند و يکي انگار مي خواهد چاي بگذارد و معلوم نيست که از 
کجا کتري گير آورده و باز صحبتشان را از سر گرفته بودند که ديگر چيزي 
نداشت براي او و يا چيز تازه اي نداشت براي او تا اين که حرف هاي مردي 

توجهش را جلب کرد.
ـ او را مي شناختم هرچند که آشنايي ندادم. من خودم از ميانه آمده م. 
اول مي خواستم بروم ”خداآفرين“ ؛ مرز اردبيل! بعد شنيدم که آن را بسته ند. 
به آستارا هم نمي شود رفت چون بد جوري مي گردند تو راه. براي همين 
بود که آمدم اين ور... نمي دانستم که اين جا هم... او شايد آخرين فدايي يي 
بود که از قيزقلعه سي عقب نشيني کرد. اگه زودتر آمده بود، شايد از مرز 
مي گذشت و حاال در باغ مردکان قدم مي زد. البته به گمانم قبل از من از 
ميانه درآمده. از خيلي چيزها خبر نداشت. مثًال نمي دانست که هم کارش ـ 

سرهنگ غازيان ـ کشته شده.
باالش با تعجب پرسيد: «فرمانده ی  فداييان قافالن کوه؟!»

مرد گفت: «آره! تو بمب باران کشته شد.»
باالش چنان  جاخورد که حد نداشت. تازه داشت مي فهميد چيزي که 
آشنا به نظرش آمده بود، صداي آن مرد بوده و نه سيماش. صدايي که آن را 
در ميانه شنيده بود. از اتاقي در مقر فرقه. صدايي که فحش مي داد. و چنان 
پي گير و مسلسل وار که باالش فکر مي کرد که او هنوز هم بايد همان جا 
باشد و مشغول به همان کار. نمي دانست که از مرز جلفا سر درآورده. عجب! 
چه بازي هايي داشت زندگي؛ هماني که فکر مي کني داري براش نقشه 
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مي کشي و نمي داني که اين اوست که دارد براي تو نقشه مي کشد! و حاال 
مردي او را شناخته بود. و حاال به او هم مي شناساند. اما چرا آشنايي نداده 
بي شک.  فرا رسيده  زمانه ي عجيبي  بعدها مي فهميد که  فقط  بود؟چرا؟! 
زمانه اي چنان عجيب که انگار روز محشر است و همه با هم غريبه اند و 
براي همين، ممکن است پدر و پسر و پدِر پدر به هم برسند ـ گيريم در 
روستای پرتی به نام ”الطران“ و در پای کوهـ  يا راه آن ها را به هم برساند، 

بي آن که هم ديگر را بشناسند يا آشنايي بدهند! و همين بود که بود.
اما بازي هنوز هم تمام نشده بود و گويي قرار هم نبود که بشود و آن 

روز به درازي يک قرن به پايان برسد حاال حاالها.
او ديگر توجه چنداني  مرد ميانه اي همين طور که حرف مي زد ـ و 
با خودش گفت  اول  باالش  و  زير خنده.  زد  ـ  يک دفعه  نداشت  آن  به 
که انگار او هم دارد ديوانه مي شود، هرچند از نوعي که مي خندد، يعني 
از نوعي که خطرناک نيست. اما بعد علت خنده ي مرد را فهميد ـ که 
حکايتي بود ـ و بيش از پيش بهتش برد طوري که تا مدتي نمي توانست 

چشم از مرد بردارد.
ـ ... مي گويند بز به فکر جان ست و قصاب دنبال دنبه!۱ حاال وسط اين 
بگير و ببند و بکش و آويزان کن، رييس بانک هم دويست  هزار تومن پول 
را باال کشيده و پس نمي دهد. دست و پاش را بستند و بردند انداختند تو 
زندان. هر روز شکنجه ش مي کنند که ُمقر بيايد، اما او هم نم پس نمي دهد. 
اگه به خاطر پول نبود، همان اول حسابش را مي رسيدند. به کسي رحم 

نمي کنند که! من اين ها را ديده م. می دانم چه درنده هايی هستند..
باالش به سختي توانست بگويد: «رييس بانک ميانه؟! ... التفات اميني 

را مي گويي؟»

۱. ِکچی جان هاييندا، قصاب پی آختارير!
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مرد گفت: «آره! همان! پس شنيده  ي اسمش را؟ ادعا مي کند که پول 
را فرقه برده!»

باالش بي اختيار گفت: «خداي من...» و ديگر نگفت که با التفات دوست 
است و همين جور اهللا بختکي اسم او را نشنيده، فقط توانست بگويد: «ولي 
راست مي گويد آن بنده ي خدا. پول را غالم يحيي برد. من خودم شاهد بودم.»

مرد با تعجب پرسيد: «تو آن جا بودي؟! جّدًا؟!»
اما باالش ديگر جوابي نداد. به  ياد التفات افتاد و آن خانه ي نزديک بانک و 
آن زني که مهربان بود و مهمان نواز و آن بچه هايي که همه شان دختر بودند 
گويا و حاال بي پدر مي شدند شايد، آن هم در حالي که کسي نمي توانست 
کمکشان کند. اي کاش سرهنگ غازيان کشته نشده بود. به نظر نمي آمد 
که آدم بدي باشد. حتمًا به همه مي گفت که چه کسي پول را برداشته و 
التفات  برده. اما حاال سرهنگ هم نبود و هيچ کسي هم نمي توانست به 
کمک کند و بي گناهي ديگر قرباني مي شد حتمًا و فقط مدينه ي او نبود که!

عصر بود و هوا سردتر شده بود و هنوز افراد ديگري به طور پراکنده از 
راه مي رسيدند و خودشان را ـ خسته و کوفته ـ مي رساندند به مرِز بسته و 
شايد همان سؤال هايي را تکرار مي کردند که او و ديگران تکرار کرده بودند. 
و مردي که از پانزده متر طناب حرف زده بود، نبود ديگر. شايد رفته بود 
دنبال اين که بختش را همان طوري امتحان کند که مي گفت. اما جواِن کناِر 
رودخانه بود هنوز هم، همان طور نشسته بر لب رود. و خاموش و در فکر 
و شايد به ياد گذر عمر! ديگر آواز هم نمي خواند، اما طوري بود که انگار 
تا ابد مي تواند همان جا بنشيند و زل بزند به آب. حتي وقتي آن مرد ـ که 
حاال فهميده بود صداش آشنا بوده و نه سيماش ـ خود را از رو پل پرت 
کرد، باز او تکاني نخورد و هرچند که صداها را نمي شنيد، ولي چشم هاش 

که  ديده بود البد.
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زن قبلي هم باز آمده بود به سراغ بچه و مي گفت که اگر الزم است باز 
کمک کند. هرچند که باالش فکر مي کرد ديگر هيچ کس نمي تواند به او 
کمک بکند مگر خودش و آن هم شايد. حاال که تِه ديِگ سياه  رو شده بود 
و مردي خودش را کشته بود بعد از نشان دادن آن، به کجا مي رفت اگر که 
مي گذاشتند؟ آيا مي توانست در مقابِل اين همه چشم منتظر، با خيال راحت از 
پل چوبي بگذرد و طوري وانمود کند که انگار مي خواهد از جهنمي پا بگذارد 
به بهشت؟ يعني به همان باغ سبزي که مرد عاصي آن را شوخي و طنازي 
خدا ديده و آن همه خنديده و آن همه گريسته بود پيش از خودکشي؟! 
آيا مي توانست به مدينه که قرباني شده بود و به مادر که به زودي مي شد 
و به پدر که همه چيزش را از دست مي داد و بيابان گرد مي شد و ُمَخّبط، 
بگويد ناراحت نباشيد! غصه نخوريد! شما قرباني چيزي شديد که ارزشش 
را داشت و آن نبود جز حقيقت. ما دنبال حقيقت بوديم و اين  جان فشاني ها 
همه براي آن بود؟ براي حقيقتي که شايسته است که به خاطرش رنج ها 
باشي! بوده  هم  رنج بران  و  پرولتاريا  طبقه ي  از  که  به خصوص  بکشي، 

و در اين لحظه، حقيقت چه بود؟ کجا بايد مي جست آن را؟ در آن سوي 
مرزها؟ در کشور شوراها؟ نزد دوستان و حاميان گرامي؟!

و هرچه فکر کرد ديد آن، چيزي نيست جز مردي که به زودي بر دار 
مي شد به گناهي ناکرده و بعد از تحمل شکنجه هاي فراوان و هم چون 
مسگري در شوشتري. و فکر کرد ديگر هيچ چيز ارزش ندارد مگر تالش 
براي نجات همان که به نظر مي آمد تنها چيزي است که باقي مانده، اگر 
که بشود، اگر که بتوان. و اگر بناست روزي فدايي بشوي همان به که 
فداي همين بشوي و اين کاري است که هرچند سخت به نظر مي رسد، 
اما مي شود از عهده اش برآمد حتمًا. که گفته اند بار را باربر مي برد و درد 
را دردمند. مي رفت و شهادت مي داد و حقيقت را مي رهاند. بعد از آن هم 
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مهم نبود که چه اتفاقي بيفتد براش. شايد اصًال او را نمي کشتند و زنداني 
يا تبعيدش مي کردند مثل هزاران نفر ديگر. و می شد يکی از آن هايي که از 

برازجان و کرمان تا بندرعباس و کاشان پراکنده می شدند.
يا در واقع  انتظاري و  يا در واقع  اشتياقي و  يا  و ديگر هيچ ذوقي و 
افتخاري نمانده بود براش و دلش مي خواست نه به باغ مردکان فکر کند 
صفر،  نقطه ي  آن طرف  که  ناشناخته اي  دنياي  به  نه  و  پيشه وري  به  نه 
مي توانست در انتظارش باشد. اما در همين موقع باز صدايي بلند شد که 

کمي  واضح تر از قبل بود و کمي اميدوارکننده تر.
ـ باالش!... باالِش راديو!

و باز همه او را به هم نشان دادند و بعضي ها شروع کردند به تبريک 
گفتن پيشاپيش.

ـ خوش به حالت! آخرش شانست گفت!
ـ سالم ما را هم برسان! بگو که هنوز طوطيان دربند فراوان ند!

باالش بلند شد. بچه را پيچيد تو پتو و در مياِن نگاه هاي متعجب همه، 
جاده را در پيش گرفت. رو به ميهن و پشت به دشمن. و راه افتاد که برود. 
و هيچ توجهي نکرد به حرف هاي آن مرد ميانه اي که حاال ديگر داد مي زد 
و هر لحظه صداش را باالتر و باالتر مي برد، طوري که به نظر مي رسيد در 

آخر، حنجره اش پاره خواهد شد.
ـ کجا داري مي روي؟ آن هم حاال که کارت درست شده؟! مي کشندت!... 
به خدا مي کشند تو را!... به خاطر صدات!... من اين جماعت را به تر مي شناسم. 

نرو ابله!... ابله!... ابله!... ابله! سفي اوغلي سفي!... کوپي۱ اوغلي کوپي!...»
اما او رفت که رفت.
و همين  بود که بود.

۱. کوپی: شکسته ی کوپک. به معنی سگ نر.
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پاييز داشت تمام مي شد. آخرهاي آذر بود. دشت و صحرا خشکيده بود. ديگر 
علِف دندان گيري نداشت. عصرها بادهاي سرکش از راه مي رسيدند و همه 
چيز را در َگردوغبار فرومي بردند. خاِک زمين را لوله مي کردند و مي بردند به 
هوا و بعد مي پاشيدند به سر و روي همه. موها سفيد مي شد و دهان ها پر از 
شن ريزه و چشم ها سرخ و ورُقلمبيده. بس که باد بود و بس که خاک مي آورد.

و  مي شد  شروع  هم  گردبادي  ـ  کوبنده  رگبارهاي  از  پيش  ـ  گاهي 
مي چرخيد و همه چيز را مي چرخاند و مي برد. صداي غرشش چنان ناجور 
بود که آدم خيال مي کرد چيزي دارد آن تو ُخرد مي شود يا از هم مي پاشد. 
و نزديک تنوره اش اگر گير مي کردي، بويي را حس می کردی که انگار بوي 
سوختن بود و فکر مي کردي شايد در سر راهش از کلش هايي گذشته که 

کشاورزان براي از بين بردن آفت و بچه ها براي بازي، آتش مي زدند.
پاييز بود و زمين خشک شده بود و کسي گله ي گاو يا گاوميشش را 
نمي آورد براي چرا. فقط گوسفند ها را مي آوردند. آن هم کساني که مرتع 
داشتند، مثًال جايي را آب ياري کرده بودند بعد از درو. و علف ها دوباره قد 
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کشيده و آمده بودند باال و با اين که علِف بهاره  يا تابستانه نبودند اما باز هم 
علف بودند، يعني به درد مي خوردند و مي شد شکم گوسفندها را سير کرد با 

آن ها يا سرگرمشان کرد دسِت کم.
زمين کنار تپه و نزديک آت گولی هم از همين زمين ها بود. ميران بعد 
از درو آب ياري اش کرده بود و يونجه ها باال آمده بودند. ترد و تازه و شاداب، 

هرچند خاک گرفته.
ُقُرق مي چرخاندم و  را رو کلش ها و زمين هاي بي  تا دم غروب گله 
بعد مي بردم تو يونجه زار و مي ايستادم جلو شان تا پراکنده نشوند و بتوانند 
نيم َکرِت کوچکي را ـ که سهم روزانه شان بود ـ پاک کنند. و حسابي هم! 
يعني طوري که ديگر فقط ريشه ها بر جا بماند و نه چيز ديگر. و البته براي 
اين کار بايد مبارزه ي جانانه اي را شروع مي کردي، جوري که جوِر تمام 
بي کاري روز به در مي شد. گوسفندهاي گرسنه حاضر نبودند به سهمشان 
ـ و يا در واقع سهمي  که تو براشان در نظر گرفته بودي ـ بسنده کنند. 
هي از اين طرف و آن طرف هجوم مي آوردند و از سّد شالق مي گذشتند و 
پوزه هاشان را مي رساندند به  يونجه هاي تازه، و با چنان ولعي که باورت 
نمي شد. و تازه مي فهميدي که فقط گاو نيست که  يونجه را مي فهمد. همه 
به َکرت هاي ديگر دهان درازي  اما من نمي گذاشتم که  مي مردند براش. 
کنند چراکه هم علف کم بود و هم اين که آن ها نبايد زياد مي خوردند. يونجه 

بود و مي ترکاند.
گاو ها و گاوميش را هم بسته بوديم تو طويله و غروب تا غروب علف 
خشک مي ريختيم جلوشان. هديش ديگر کاري نداشت و مثل دشت بان ها 
براي خودش ول مي گشت. و خوش حال بود که از شّر گاوميشي خالص 
شده که درست و حسابي نمي چريد و زل مي زد به جايي و انگار مي رفت 
تو فکر و بعد ماق مي کشيد و ماق مي کشيد و آخرش رم مي کرد و سر 
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مي گذاشت به کوه و دشت و همه را مي انداخت تو دردسر.
صحرا باز هم خلوت شده بود، چراکه همه  يونجه  زار نداشتند يا داشتند 
ولي نه جايي که به راحتي بتوانند بعد از درو دوباره آب ياري اش کنند تا بشود 

باز هم ازش استفاده کرد.
در زمين هاي نوشخم گندم ها شروع کرده بودند به قد کشيدن و بوي 
سبزينه شان مي آمد. بويي که خيلي دوست داشتم و اگر فرصتي دست مي داد، 
بدم نمي آمد که دراز بکشم رو کلوخ هاي نرم و بيني ام را از آن ُپر کنم، 
به خصوص صبح ها که شبنم مي نشست رو شان، و بو شان را بيش تر مي کرد.

و ديگر اين که هديش از هفت دنيا آزاد شده بود و فقط گاهي به من 
سر مي زد؛ همان طور که مثًال صاحب زميني مي آيد براي ديدن دروگرها 
يا چوپانش و با همان سؤال هاي ابلهانه: «اوضاع چه طور ست؟»، «خوب 

مي چرند؟»، «چه قدر ديگه مانده از يونجه زار؟»
از دور که پيدا مي شد، حسي ِبِهم مي گفت بپا! دردسر دارد مي آيد.

بهانه  را  آوردن  ناهار  را خراب کند. گاهي  تنهايي ام  دلم نمي خواست 
مي کرد و مي ديدي چيزي پيچيده تو دست مال تا بياورد و پرت کند جلِو 

رويم و مّنت بگذارد به سرم: «بيا! غذا آوردم برات!»
و اين ها معموًال مال وقتي بود که حوصله نمي کردم يا تنبلي ام مي آمد 
که سر ظهر گله را برگردانم به ده تا آن ريخت و روهايي را ببينم که دلم 
نمي خواست. اما اصًال فکر نمي کردم که  يک روز او کيسه ي جاجيمي  اش را 

پر از سيب زميني بکند و بيايد سراغم.
ـ اين را براي چه آوردي؟!

نيشش باز شده بود.
و بخوريم  و  بپزيم  که  آوردم  مي آورند؟!  چه  براي  را  سيب زميني  ـ 

کيف کنيم.
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چيزي نگفتم. کيسه را خالي کرد رو زمين. حسابي مايه گذاشته بود. 
همه ي َکَپز۱ ها را جمع کرده بود و آورده بود. پارچه ي کوچکي را از ميان 

آن ها برداشت و گذاشت رو سنگ.
ـ اين هم نمک! نمک هم آوردم که حسابي خوش بگذرد.

و  کرده اي  سيب زميني  هوس  خودت  که  نگفتم  نزدم.  ذوقش  تو 
”آزا“  کردن  جور  دنبال  مي رفتيم  بايد  من.  بگذاري سر  مّنت  نمي خواهد 
يا سوخت و درست کردن آتش. گوسفند ها نزديک يونجه زار مي چريدند. 
ترسيدم چشم ما را دور ببينند و خياالت بزند به سرشان. حسابي از آن جا 
راندمشان عقب. بردمشان رو کلش گندم زار، همان  که من و کالغ ها َتهش 

را جارو کرده بوديم و چيزي نداشت.
سر ظهر بود و باد هنوز شروع نشده بود و هوا مي شد گفت آرام است. 

سرِد سرد هم نبود.
به نظرم آن هايي که مي گويند ُگْه ُگْه است و فرقي ندارد هيچ ُگهي 
نيستند، يعني هيچ چيز نمي دانند از آن. ُگه ُگه است اما خيلي با هم فرق 
دارد. مثًال ُگه يا پشگل خر! ـ همان که به خرماي دانه درشت مي ماند ـ 
نبايد رفت سراغش مگر براي روشن  اصًال به درد نمي خورد. هيچ وقت 
کردن اوليه ي آتش. مثل کاغذ است. چشم به هم بزني مي سوزد و تمام 
مي شود و مي رود پي کارش. پشگل گوسفند! جمع کردنش همان قدر سخت 
است که آتش زدنش. به زحمتش نمي ارزد. فکرش را هم نکنيد. پشگل 
اسب! هيچ فرقي با ماِل خر ندارد جز اين که بزرگ تر است و پوک تر. اما ماِل 
گاو و گاوميش! عالي است. دير مي گيرد، اما دير هم مي ميرد. حرف ندارد. 
گدازه اي که درست مي کند مي تواند تا ساعت ها گرم بماند و چند تنور نان را 

۱. کپز: سيب زمينی تخم آلفا که زياد بزرگ نمی شود و کامًال سفيد است و موقع پختن اگر فشارش بدهی، 
توی دست می پوکد به جای له شدن. 
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جواب بدهد، پختن يکي دو اجاق سيب زميني که جاي خود را دارد...
سر  خوب  ُگه  از  اما  نمي فهميد،  را  چيزها  خيلي  هرچند  هم  هديش 
درمي آورد. درست مثل پشگل غلتان ها که وقتي تپاله ي گاوي را از زمين 
برمي داري يعني وقتي آن را به سختي از ساقه ها و ريشه ها و علف هايي که 
ِبِهش چسبيده مي َکني يا جدا مي کني مي بيني آن تو براي خودش جا خوش 
کرده بوده و انگار يک هو متعجب شده  يا جا خورده که فهميدهـ  يا درست تر 
اين که ديده ـ خانه اش سقف ندارد، يعني يک دفعه سقفش را از دست داده، 
و همين طوري سرش را از باقي مانده ي آن ـ که هنوز چسبيده به زمين ـ 
بيرون مي آورد و طوری نگاهت مي کند که انگار طلب کار است يا مال باباش 

را خورده اي! واقعًا که!
و من با اين دو تا چشم هام چه چيزها که نديده ام!

تا من به خودم بجنبم ديدم هديش آغوشش را پر از تپاله و سرگين گاو 
و گاوميش کرده و دارد مي آورد. همه خشِک خشک. همه ترِد ترد. همه 

کلفِت کلفت. با آن بغل پر ايستاده بود باالي سرم و مي خنديد.
ـ چيه؟! با پشگل غلتان ها ور مي روي به جاي اين که آزا جمع کني؟!

غافل گيرم کرد ناکس. گمانم براي همين کمي  عصبي شدم. گفتم: 
«مي داني! ديوانه ها دو جورند: آن که مي خندد و آن که گريه مي کند... و تو 

ديوانه ي خطرناکي هستي با اين که مي خندي.»
از آن روزهاي سرحالي اش بود. گفت: «زود باش! خيلي طول مي کشد 

تا اين همه را آتش بزنيم و بساط را علم کنيم.»
برداشتيم و برگشتيم سِر زمين خودمان.  بوديم،  را جمع کرده  هرچه 
گوسفندها يواش يواش خودشان را کشيده بودند نزديک يونجه زار. چيزي 
نمانده بود که شبيخون بزنند. دوباره دورشان کردم و بعد شروع کرديم به 
چيدن اجاق. تپاله ها را به هم تکيه مي داديم و طوري سرپا نگه مي داشتيم 



مردگان باغ سبز  |٢٤٥

که زيرشان به اندازه ي کافي جا براي گردش هوا باقي بماند. هم هديش 
کبريت داشت و هم من. کمي  کلش آورديم و آتش زديم و بعد فوتش 
کرديم تا بگيرد. يکي دو تا کالغ بي کار نشسته بودند سر تپه و نگاهمان 
مي کردند. ديگر با هم کاري نداشتيم. پس دشمني هم معني نداشت. آن 
دورها، ساواالن فرورفته بود تو ابر. فقط کله اش بود که مثل فضول ها از رو 

ابرها سرک مي کشيد.
کلي نشستيم و صبر کرديم تا اين که آتش شعله ور شد و بعد از تيزي 
افتاد. حاال وقت چال کردن سيب زميني بود. هديش آن قدر آورده بود که اگر 

چهار پنج نفره هم مي خورديم، باز گرسنه نمي مانديم.
دامنه ي تپه ُپر بود از تيغ هاي خشکيده که ساقه هاي بلند و کشيده اي 
داشتند. رفتم باال. چاقوم را درآوردم. چند تا از تيغ ها را از بيخ بريدم. خارهاش 
را تراشيدم و براي هر دومان انبر درست کردم. سيب زميني ها را با همين 
انبرها پوشانديم. هنوز هم آتش آن قدر گرما داشت که از انبرها دود بلند کند. 

براي اين که نسوزند، هي مي ماليديمشان به خاک.
ديگر کاري نداشتيم و بايد منتظر مي شديم که بپزند. وقت ناهار بود و 
گرسنه ام شده بود و به نظرم مي آمد که هوس هديش به بد وقتي هم نيفتاده.

و باز بايد گفت که گله پراکنده شده بود و مثل مگسي که دست از 
شيريني برنمي دارد، دوباره کشيده مي شد به طرف يونجه زار. چند تا سنگ 
پرت کردم جلو شان. ترسيدند و برگشتند. نگاهي به آسمان انداختم. خبري 
از خورشيد نبود اما مي دانستم که دو سه ساعت ديگر وقتش است که گله را 
ول کنم رو يونجه زار تا شکمي  از عزا دربياورند و با هم مسابقه بدهند در تند 
خوردن. چنان حرص مي زدند که آدم باورش نمي شد. و صداي يک بند َکنده 
شدن ساقه ها همه جا را برمي داشت و مرا ياد دخترهايي مي انداخت که بعد از 
بافتن چند رج قالي، دفه ها را به دست مي گرفتند و چند نفري شروع مي کردند 
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به کوبيدن، آن هم با چنان سرعتي که اصًال نمي شد دست هاشان را ديد.
ـ شنيده م از آرشام نامه آمده برات؟

برگشتم به طرف هديش و با تعجب نگاهش کردم.
ـ تو از کجا مي داني؟
ـ باد خبرش را آورد.
هوا را نشانش دادم.

ـ کو؟! هنوز که شروع نشده! ولي غلط کرده اگه هم آورده!
گفت: «نمي خواهي بگويي چه نوشته بود؟»

گفتم: «نه!»
رفت به طرف اجاق.

ـ به جهنم! نگو! آن ابله چه مي تواند نوشته باشد؟ اين يکي دو سال هم 
که بگذرد، خودم مي روم و همه چي را مي بينم.

يکي از سيب زميني ها را از زير گدازه ها در آورده بود و امتحان مي کرد. 
گفتم: «نوش جان!»

دهان هديش سوخت. سيب زميني را انداخت کف دستش.
ـ چه قدر داغ ست!

و لب خند زد.
ـ ولي حسابي دارد مي پزد، بي آن که بسوزد. آتش خوب يعني همين!

نداشتم. رفت البه الي يک  نزديکي مان گذشت. کارش  از  سمندري 
بوته ”چالغي“ ۱ و گم شد. وقتي چوپاني، يعني خيلي تنهايي و وقتي خيلي 
تنهايي، هيچ چيزيـ  براي وقت کشيـ  آن قدر مزه نمي دهد که اذيت کردن 
سمندرها! مي بيني و مي افتي دنبالشان. از اين بوته به آن بوته و از اين 
سنگ به آن سنگ و از اين پشته به آن پشته. و با چنان سرعتي که انگار 

۱. چالغی: بوته ای بلند با ساقه های محکم و گل های آبی. برای جارو درست کردن از آن استفاده می کنند.
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راست راستي قصد جانش را داري! هروقت که جايي پناه مي گيردـ  مثًال زير 
سنگ يا الي گوني ـ با چوب بيرونش مي آوري و دوباره وادارش مي کني 
که با تمام سرعت بدود و تو را هم بدواند. و آن قدر ادامه مي دهي که هر 
دو از نفس مي افتيد و البته بيش تر او، که درست جلِو چشمت و در حالي که 
دهان صورتي اش نيمه باز است و پهلوهاش چنان باال و پايين مي رود که 
فکر مي کني همين حاالست که قلبش از حرکت بايستد، له له مي زند و انگار 
سرنوشت شوم را پذيرفته و يا به آن تسليم شده از سر ناچاري و يا به گردن 
گرفته آن عاقبتي را که آن همه سعي مي کرده َاَزش فرار کند و نمي توانسته 
بس که بي فايده بوده و بس که همه چيزش را از بين برده طوري که ديگر 
نا و نفسي نمانده و حتي... و آن وقت هرکدام، خسته و کوفته، راهتان را 
مي کشيد و به طرفي مي رويد در حالي که شايد تو بگويي برو خوش باش! 
و الزم نبود که اين همه بترسي! و همه اش شوخي بود. و او بگويد با چه 
آدميزاد،  از  ديوانه تر  و فکر کند  راحتي ول کرد!  به چه  و  زحمتي گرفت 

ديوانه اي پيدا نمي شود همان طور که باالتر از سياهي رنگي.
البته بيرون کشيدن موش از سوراخ هم هست، ولي خيلي دردسر دارد. 
به خصوص که بايد آتش هم درست کني آن هم ُپر دود! تا بعد سوراخ های 
النه ي موش را پيدا کني. همه اش را. و موش ها چون خيلي حقه باز هستند، 
راه هاي زيادي براي رفت و آمد دارند که بايد يک يکشان را پيدا کني و 
ببندي جز دو تاي آخري را. يکي همان است که رو به باد دارد، و مي خواهي 
جلوش آتش روشن کني و طوري که بيش تِر دودش برود آن تو؛ و ديگري 
هماني که بازش گذاشته اي و مي داني که موشه چاره اي ندارد جز اين که دير 
يا زود از راه آن فرار کند و تو اگر سگ داشته باشي، مي تواني بفرستي اش 
رو سر آن  سوراخ تا غذاي يامفتي گيرش بيايد و کيف کند. البته ِقرقي ها هم 

مي توانند بيايند به کمکت.
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و من با اين دو تا چشم هام چه چيزها که نديده ام!
هيچ وقت نفهميدم که قرقي ها از کجا مي دانند که چه کاري مي خواهي 
در  آن،  همان  در  درست  و  مي خوانند  را  دستت  چه طوري  يعني  بکني، 
همان جايي هستند که بايد باشند؟! و آن وقت، وقتي است که موش بي چاره 
مي آيد از سوراخ بزند بيرون و مي بيند قرقي مثل اجل معلقـ  يعني در واقع 
مثل خودش ـ ايستاده باالي سرش و تو هوا يا رو هوا. و در جا بال بال 
مي زند و منتظر است. و اگر چرخ هاي کوچک زد حتمًا شاهين است و نه 
قرقي، چراکه شاهين ها هر چه قدر هم که تالش کنند باز نمي توانند عين 
به سوراخ  برمي گردد  و موش بخت برگشته  رو هوا.  بمانند  ثابت  قرقي ها 
ُپر دود و مي بيند که نه خير! دارد خفه مي شود و به اين نتيجه مي رسد که 
مردن در ميدان ِبه ِز خوابيدن در کنج زندان، يا در واقع خانه  يا در واقع النه، 
و اين خفت چيزي نيست که بتوان تحمل کرد. به هيچ قيمتي! و اين جوري 
است که به  يک باره با حرکتي قهرماني ـ يعني جهشي ـ از سوراخ بيرون 
مي زند تا باز شانس يا بختش را امتحان کند به اميد علف هايي که شايد 
بتوانند پناهگاهي باشند. و صد البته ـ يا افسوس ـ که ديگر پاش به زمين 
نمي رسد براي اين کار يعني اين امتحان، چراکه قرقي ناکس همان رو هوا 
او را زده و برده و يا حتي مي شود گفت خورده و حاال که دور مي شود، ديگر 
عجله اي ندارد و از آن شيرجه هاي برق آسا هم خبري نيست و صحنه را ـ 
مثل صحنه ي جنگي شکست خورده، يعني پايان يافته ـ ُپردود اما بي رونق، 
خالي يا درست تر اين که باقي گذاشته و مي رود که برود. و اين درست همان 
چيزي است که براي پرنده هايي مثل کاکلي و گنجشک و بلبل هم ممکن 
است روي بدهد. اما چوپان اگر چوپان باشد همين طور که مي داند چه طوري 
مي توان گندم را از چنگ کالغ درآورد همان طور هم بلد است که پرنده را از 
چنگ خورنده و قرقي و شاهين و اين جور چيزها درآورد. و اين بار اين اوست 
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که به کمک او يا در واقع براي ربودن شکار او مي رود و نه برعکس. يعني 
زحمت را يکي مي کشد و بهره را يکي ديگر مي برد، همان طور که رسمش 
است و همان طور که مي داني. يعني شاهين يا قرقي يا باز، پرنده اي را دنبال 
مي کند و مي تاراند الي سنگ و تل هايي که همه جا به اندازه ي کافي يافت 
به آن جا و مي بيند که  را مي رساند  مي شوند. و چوپان مي دود و خودش 
شکارچي هي شيرجه مي زند و شيرجه مي زند بي آن که چيزي گيرش بيايد. 
و آن وقت است که او شروع مي کند به جا به جا کردن سنگ ها و آن قدر که 
بتواند پرنده ي هراسان را ببيند که حسابي کرخت شده و با اين که در چند 
وجبي اوست، اما از ترس شکارچي با چشم هاي هراسان او را نگاه مي کند و 
نمي پرد و شايد هم فلج شده و يا حتي عقلش را از دست داده اگر که بشود 

گفت اصًال چنين چيزي داشته.
ـ فکر مي کنم وقتش باشد!

شده  مغزپخت  سيب زميني ها.  روي  کردن  باز  به  کرد  شروع  هديش 
بودند بي آن که بسوزند. الزم نبود هيچ کدامشان را بماليم به سنگ. همه شان
را درآورديم و چيديم کنار آتش تا سرد نشوند. بعد، هديش نمک را آورد

و بازش کرد جلِو رويمان. ديگر حسابي گرسنه شده بوديم. شروع کرديم 
به خوردن.

ـ کي مي خورد اين همه را؟
اما همه را خورديم. عصر بود و هوا باز مي رفت رو به تير گي. وقتش بود 
که باد شروع بشود، قبل از بارش باران، و گرد و خاک بياورد و همه چيز 

را برآشوبد.
کوه سياه شده بود، اما مهي در کار نبود و چيزي سرازير نمي شد پايين.

هديش خميازه کشيد.
مي گرفتم  و  بودم  خانه  االن  کاش  شدم!  سنگين  «چه قدر  گفت: 
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مي خوابيدم.»
گفتم: «من که کاري ندارم با تو. هروقت خواستي برو!»

گفت: «آن قدر سيب زميني خورده م که نمي توانم شکمم را بردارم و با 
خودم بکشم تا آن جا. تنبلي م مي آيد.»

و دوروبر را نگاه کرد. پرسيدم: «دنبال چيزي هستي؟»
گفت: «دنبال قمقمه ام. آب نياوردي؟»

آفتاب  اصًال  که  نمي دانستم  صخره.  زير  گذاشتم  ولي  «چرا!  گفتم: 
درنمي آيد و همه جا سايه مي شود.»

رفتم به طرف قله و قمقمه را از زير صخره برداشتم. خودم هم تشنه 
شده بودم بس که نمک زده بوديم به سيب زميني. اما وقتي قمقمه را تکان 
دادم ديدم آب کمي  دارد. از خير خوردن گذشتم و برگشتم پايين. هديش 
قمقمه را گرفت. درش را باز کرد و يک قورتي همه ي آب را خورد و بعد 

طلب کارانه نگاهم کرد.
ـ تو که گفتي آب دارم!

ـ پس اين چي بود خوردي؟!
ـ همين چند قلپ؟! من هنوز تشنه م. چرا خالي بود قمقمه ت؟

ُپر  ُپر مي آوردم و  اين سرما کي تشنه ش مي شود؟ گاهي  گفتم: «تو 
مي برم. فقط حمالي ش مي ماند برام.»

ـ ولي مي بيني که حاال تشنه مان شده.
هم  آن  خوردي!  سيب زميني  همه  اين  اين که  خاطر  «به  گفتم: 

ُپر نمک!»
ـ حاال چه کار کنم؟

ـ يعني چه؟!
ـ هنوز تشنه م. وقتي فهميدم آب نيست تشنه تر هم شدم.
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گفتم: «حاال نمي ميري که! تا خانه دوام بياور!»
گفت: «تو خودت تشنه نيستي؟»

گفتم: «چرا! ولي طاقت مي آورم.»
يک دفعه از جا پريد. براق شد تو صورتم. گفت: «خر گير آوردي؟! وقتي 
رفتي بياوري همه  ش را خوردي و همين چند قلپ را براي من نگه داشتي! 

فکر کردي نفهميدم بوته؟!»
گفتم: «به تر ست خفه بشوي وَ اّال باز دعوامان مي شود.»

به جاي خفه شدن سعي کرد لجم را دربياورد.
ـ آي بوته بوته بوته!...آي بوته بوته بوته!

گفتم:  کنم  نگاهش  بي آن که  کنم.  جمع  را  گوسفند ها  که  افتادم  راه 
«براي همين اخالق هاي گندت ست که دلم نمي خواهد سال به سال هم 

ببينمت. گم  شو برو خانه!»
انتظار داشتم که موقع برگشت، ديگر او را نبينم. اما نرفته بود.

ـ تو که هنوز اين جايي!
گفت: «حيفم مي آيد روزم را خراب کنم، آن هم به خاطر آب! حال

رفتن به خانه را هم ندارم. ننه تازه مي خواست تنور راه بيندازد. آدم خفه 
مي شود آن جا.»

گفتم: «خب، برو آب پيدا کن!»
گفت: «از کجا؟! اين دوروبرها که چشمه نيست. با اين شکم پر هم 
نمي توانم. اگه مي دانستم آب نداري، خودم مي آوردم. کاش گفته بودي! تو 

نمي تواني بروي دنبال آب؟»
خنديدم.

ـ من؟ من که عالف نيستم مثل تو! گله را ول کنم بروم براي تو دنبال 
آب؟ مرغ پخته هم خنده ش مي گيرد!
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گفت: «پس چه طور من اين همه راه را کوبيدم و براي تو سيب زميني 
آوردم؟ حاال خوب ست که فقط يک بار کارم به تو افتاده!»

ـ جدًا؟! ولي من که اين جوري يادم نمانده! کي بود که رفت گاوميش را 
پيدا کرد آورد؟ تو بودي؟

ـ چه فرقي مي کند؟ تو برو دنبال آب و من هم قول مي دهم َدم غروب 
کمکت کنم و دو تايي وايستيم جلِو گله. حّسش را ندارم بروم تا  آت گولي.

يک دفعه برگشتم و تيز نگاهش کردم. اما راست مي گفت. نزديک ترين 
مرا  هم  و  مي ترساند  مرا  هم  که  چشمه اي  بود.  همان  آت گولي  چشمه 
مي کشيد به سوي خود. از دور نگاهش مي کردم. مي ديدم که چه طوري 
هيچ وقت  ولي  مقابلش.  برکه ي  به طرف  مي کشد  راه  و  مي جوشد  آبش 
نزديک تر نمي رفتم. و حاال يکيـ  آن هم آدمي  مثل هديشـ  انتظار داشت 

بروم آن جا و براش آب بياورم. چه خيال خامي!
ـ چي شد؟ رفتي تو فکر! مي روي؟

ـ نه!
ـ چرا؟ فکر مي کردم قبول کردي. مي روي براي خودت تاب مي خوري و 
وقتي برمي گردي ديگه چيزي نمانده به غروب. اين بد ست؟ گردش مفتي!

نمي توانستم به او بگويم که چه حسي دارم نسبت به  آت  گولی. نه حرف 
ترس را مي توانستم بزنم نه حرف کشش را. اما گفته اش حسابي وسوسه ام 
مي کرد. هميشه مي دانستم که آخرش بايد يک روز بروم کنار آن چشمه و 
آن برکه تا از نزديک ببينم همان طوري است که در خاطرم يا خاطره ام مانده  

يا نه؟ اما اصًال فکر نمي کردم اين اتفاق زماني بيفتد که هديش بخواهد.
و من با اين دو تا چشم هام چه چيزها که نديده ام!

قمقمه ام را برداشتم. کلي وصيت و نصيحت کردم درباره ي مواظبت از 
گله و راه افتادم تا شايد کابوس براي هميشه دست از سرم بردارد.
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پدر دوباره آمده بود. اين بار ديرتر. ايستاده بود تو تاريکي. جزيي از آن شده 
بود انگار. بعد از ديدار اول، باالش کمي  به خود آمده بود. خرده شيشه ها و 
ورق پاره ها را از اتاق دوزگون ريخته بود بيرون. گليم پاره اي را انداخته بود 
کف زمين تا شايد بتواند کمي  از سرماي آن جا بکاهد و نتوانسته بود. تمام 
شب سوز سردي از پنجره تو مي زد. سوزي که امان آدم را مي بريد و خواب 
را از چشم ها مي ربود. اورشان شب ها لحاف کهنه اي را مي آورد باال و روزها 
مي بردش تا اگر کسي آمد، آن را پيدا نکند و به چيزي مشکوک نشود. باالش 
خودش را در لحاف مي پيچيد اما باز هم مي لرزيد و مي لرزيد و مي لرزيد، تا 
دم صبح، آن قدر که ديگر خستگي او را از پا بيندازد و خوابش ببرد. با اين که 
به پدر گفته بود ديگر به ديدارش نيايد، اما بي صبرانه منتظرش بود و حاال 
پدر آمده بود و بي هيچ گفت وگوييـ  پيش از همهـ  او را در آغوش گرفته و 
طوري بوسيده بود تا او فکر کند که پدر به زودي متوجه ي اشتباهش خواهد 
شد يا از گيجي در خواهد آمد يا خواهد فهميد که اين باالش است يا همان 
بچه اش يا همان پسرش يا همان دشمن سرسختش يا همان فرقه ای يا 
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همان طرفدار فرقه،که می توانست کمونيست باشد و نجس هم باشد. ولي 
خوش حال بود که اين بار مي تواند جايي را براي نشستن تعارف کند به او. و 
تعارف مي کرد. و پدر مي نشست و او مي ديد که چه قدر شکسته تر شده در 
همين چند روز. باز هم موهاش ژوليده بود و چشم هاي گودافتاده اش نشان 

مي داد که مدت زيادي است نخوابيده.
ـ چه خبر بابا؟

ـ سالمتي!
ـ تو شهر چه خبر ست؟

ـ همان خبر هاي هر روزي. کشتن و کشتن و کشتن. از وقتي که ارتش 
آمده، اعدام ها هم شروع شده. امروز صبح فريدون ابراهيمي  را دار زدند.

ـ دادستان حزب را؟
ـ آره! دادگاه نظامي  شد. عکسش را روزنامه ها زده ند. باالي دار! يادم 

رفت برات بياورم.
ـ محاکمه ش چه طوري بود؟

ـ مثل شير وايستاد ابله! ِبِهش مي گفتند تو مدعي العموم بود ي و بعد 
مي گفت  کشته ی،  آدم  داده ي،  قتل  دستور  تو  شده  ي.  تشکيالت  معاون 
من فقط دستور قتل کساني را داده م که دشمن مردم و ملت آذرباي جان 
بودند. مي پرسيدند پشيمان نيستي؟ مي گفت نه، به کارم افتخار هم مي کنم. 
باورت می شود؟ آن هم در حالي که بقيه را وقتي محاکمه مي کنند، فقط 
عليه خودشان حرف مي زنند! جالب نيست؟ به طرف مي گويند چه دفاعي از 
خودت داري؟ به جاي دفاع کردن از خودش، شروع مي کند به حرف زدن 
عليه خودش؛ که چه اشتباه هايي کرده و چه طور آلت دست شده و نفهميده 
و غلط کرده و گه خورده و پشيمان ست و از اين حرف ها! خالصه خودش را 
مي کوبد به جاي دفاع از خود. انگار جاي متهم و مدعي العموم عوض شده!
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باالش گفت: «حتمًا شکنجه شان مي کنند که اين طوري به هم مي ريزند.»
اما حتمًا  نديده م هنوز! خدا مي داند!  نمي دانم! خودم  پدر گفت: «من 
قربان صدقه شان هم نمي روند. من حتم دارم که در اين کشور ـ هر نظامي  
هم که حاکم باشد، با هر اعتقادیـ  همين جوري با مخالفانش برخورد خواهد 
کرد، به خصوص که اگه سر در آخور بيگانه هم داشته باشند. بروبرگرد هم 

ندارد. مطمئن باش!»
باالش به فکر فرورفته بود. اگر قرار بود او را بکشند، چه کار مي کرد؟ 
آيا مي توانست بگويد من افتخار مي کنم که گوينده ي راديو و نويسنده ي 

آذرباي جان بودم؟ آيا دست و پا و دلش نمي لرزيد؟
ـ پس ارتش هم وارد شد؟! اورشان مي گفت که همه جا رفت و آمد 

مي کنند. ولي چرا اين قدر دير؟! البد تو شبلي جلوشان را گرفته بوده ند.
پدر پوزخند زد: «يکي مي مرد ِز درد بي نوايي، يکي مي گفت زرَدک چي؟ 
نمي خواهي؟ کي جلو شان را گرفته بوده؟! کسي مانده مگه؟! مثل کف رو 

آب نابود شدند و از بين رفتند، يا فرار کردند و چپيدند تو سوراخ ها!»
باالش هنوز هم سر درنمي آورد: «پس چرا ارتش اين قدر دير وارد 

شهر شده؟!»
پدر گفت: «اتفاقًا تمام ديشب را به همين موضوع فکر مي کردم.»

برگشت و باالش را نگاه کرد و وقتي ديد که او با دقت گوش مي کند، 
حرفش را پي گرفت: «و به نتيجه ي تلخي رسيدم.»

باالش پرسيد: «چه نتيجه ي تلخي؟!»
پدر گفت: «با تأخير وارد شدن ارتش به شهرها تعّمدي ست. ديگه حتي 
ننه جانت هم مي داند که دو ساعت بعد از فتح ميانه، مي شد رسيد به تبريز. 

اما ارتش نيامد! چرا؟»
چشم دوخته بود به صورت باالش. باالش گفت: «من نمي دانم. اين جا 



٢٥٦    مردگان باغ سبز

از چيزي خبر ندارم.»
پدر گفت: «به دو دليل ارتش سريع وارد شهرها نمي شود. اّول اين که 
مزاحم کار قره يقه ها نشود. دوم اين که مردم از کشت و کشتار و قتل و غارت 
و ناامني به ستوه بيايند، طوري که وقتي ارتش وارد مي شود، به استقبالش 
بروند و قرباني بکشند براش. حتی انسان! باورت مي شود؟ يه چاپلوسي، 
ببرد چون می گفتند شاه  را آورده بود که جلِو قشون سر  بچه ي خودش 
هم همراه قشون ست! بچه را خوابانده بود رو زمين همان طور که مرغی 
را می  خوابانند و پا می گذارند رو بالش. چاقو را گذاشته زير چانه ی بچه و 

منتظر بود که...»
باالش بدجوري لرزيد. هيچ سرمايي نمي توانست اين طوري بلرزاندش. 

حرف پدر را ُبريد.
ـ مگه مي شود هم چين چيزي؟!

پدر قسم خورد و حتي اسم مردک را هم گفت. از آن اراذل بي سروپايي 
از  را  چاقو  و  داده  فحشش  مردم  مي شود.  پيداشان  جاها  خيلي  که  بود 
دستش گرفته بودند. چه چيزها مي شد شنيد! سِر باالش مي خواست بترکد. 
آدم ها به کجا مي توانستند برسند؟ حتي نمي شد تصورش را هم کرد. يادش 
انتقام گيري عجيب. مردي  مي آمد که داستاني خوانده بود درباره ي يک 
از زندان فرار مي کند، اما فقط به خاطر اين که در بيرون، زندان بانش را 
پيدا کرده و به بدترين شکل بکشد. اين وسط افراد بي گناهي هم قرباني 
مي شوند. نويسنده در شروع کتاب، جمله اي نوشته بود که اولش چيزي از 

آن فهميده نمي شد:
«و من هيچ حيواني را نديدم که از رحم و شفقت بويي نبرده باشد. و 

من حيوان نيستم!»
و حاال انگار همان زمانه بود و همان آدم ها، آدم هايي که هيچ بويي از 
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رحم و شفقت نبرده بودند.
پدر دوباره شروع کرده بود به حرف زدن، اما انگار ديگر روي صحبتش 

با باالش نبود.
خون  مثل ضحاک  انگار.  دارد  آدم کشي  مرض  هم  فرمان دار  اين  ـ 
مي خورد. می گويند تا حاال بيش تر از دوهزار نفر را کشته. ديگه قبرستان 
پيدا نمي شود برا چال کردن مرده ها. همه جا پر شده. همه عزادارند. همه 

وحشت زده ند. همه مي ترسند، حتي آن هايي که کاري نکرده ند.
دهان باالش از تعجب باز مانده بود.

ـ واقعًا دوهزار نفر را کشته ند؟!
ـ بعضي ها حتي مي گويند سه هزار نفر!

ـ تو کدام شهرها؟
پدر با تعجب نگاهش کرد و بعد پوزخند زد.

ـ کدام شهرها؟! دلت خوش ست؟ دارم فقط از تبريز حرف مي زنم.
چشم هاي باالش مي خواست از حدقه بزند بيرون.

ـ اين همه کشته فقط تو تبريز؟! پس آمار کل آذرباي جان چه قدر ست 
در اين صورت؟

ـ تو مي داني که کسي تو اين مملکت آمار نمي دهد؛ اگه هم بدهد، غلط 
مي دهد. يه چيزهايي همين طور دهان به دهان مي چرخد يا از راديوهاي 

خارجي شنيده مي شود.
ـ چه قدر؟!

ـ بين هشت تا بيست يا بيست و پنج!
ـ هزار؟!

پدر سر تکان داد.
باالش باور نکرد.
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ـ تو را به خدا؟!
ـ همين ست که گفتم. حاال زنداني ها و تبعيدي ها هم به اين آمار افزوده 

مي شوند کم کم.
ـ پس بگو نسل مردم آذرباي جان را مي خواهند از رو زمين بردارند.

ـ ديروز آتش بزرگي روشن کرده بودند. هيزمش فکر مي کني چه بود؟ 
تو  کافي ست  شده!  چاپ  ترکي  زبان  به  که  درسي هايي  کتاب  آناديلی ! 

خيابان يکي داد بزند قطعله! مي ريزند طرف را مي کشند در جا.
باالش بي قرار شده بود. پرسيد: «اين ديگه  يعني چه؟! رمز ست؟»

پدر گفت: «اين جوري هم شايد بشود گفت.»
اما باالش هنوز هم سر درنياورده بود.

ـ منظورت قتله که نيست؟
ـ نه! قطعله مي گويند. يعني قطع ايله! نابود کن!

ـ کي اين اسم را درست کرده؟
ـ ظاهراً همين قره يقه ها!

ـ اين لباس شخصي ها که مي گويي چه کاره ند اين وسط؟
ـ هيچ كسي نمي داند!

باالش ديگر نمي توانست چيزي بپرسد. فاجعه هزاران بار بيش تر از آني 
بود که فکرش را مي کرد.

ـ ولي آخه، اين همه آدم را کي مي کشد؟ صداي کسي درنمي آيد؟ کسي 
اعتراض نمي کند؟ سازمان ملل براي همين چيزها تشکيل شده. سازمان 

ملل چيزي نمي گويد؟
ـ نه!

ـ چه طور ممکن ست؟
انتقاد  شوروي  راديو  و  بي بي سي  فقط  همين جوري ست.  که  فعًال  ـ 
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مي کنند به ظاهر. ولي کيه که گوش کند؟ همين جور دارند مي کشند و 
مي کشند و تمامي  هم ندارد.

پدر ساکت شد. ديگر آدم قبلي نبود. انگار چيزي در او فرو ريخته بود. 
چيزي که کمرش را شکسته بود و از آن همه غرور، اثري بر جا نگذاشته بود.

ـ چه طور اين همه آدم را مي کشند؟ کي محاکمه مي کند؟
ـ محاکمه اي در کار نيست. تو خيابان و خانه مي کشند.

ـ ولي يه دولت که نمي تواند اين جوري آدم بکشد. آن هم دولتي که تو 
سازمان ملل عضو شده. پدرش را درمي آورند.

ـ نمي توانند!
ـ آخه چرا؟ زور اين ها، اين همه زياد شده؟!

ـ نه، همه شان را که نظامي ها نمي کشند.
ـ پس کي مي کشد؟

ـ قره يقه ها! گفتم که! اين جوري پي گيري هم نمي شود کرد. مي گويند 
مردم کشتند ما نکشتيم، ما چه کار کنيم؟ ما اگه بخواهيم بکشيم، محاکمه 

مي کنيم. مگه نمي بينيد؟ عين فريدون ابراهيمي!
ـ پس اين طور! عجب کلکي! راست مي گويي.

ـ همين طور ست. مردم که اين همه پدرکشتگي ندارند با هم. خودشان 
تفنگچي هاي  که  را  کساني  حتي  کشتند.  مردم  مي گويند  و  مي کشند 
محمود خان ذوالفقاري مي کشند، باز مي گويند مردم کشتند. من نديدم اما 
مي گويند بيش تر قره يقه ها ژاندارم هستند که  يونيفرم هاشان را درآورده ند. 
البته برخي از افرادي هم که تا ديروز براي فرقه يقه جر مي دادند، حاال 

آمده اند اين طرف.
باالش که  آن قدر  زد.  حرف  خيلي  هميشه  برخالف  پدر  شب  آن 

نگران او شد.



٢٦٠    مردگان باغ سبز

ـ نمي خواهي بروي؟
پدر به جاي جواب پرسيد: «نمي خواهي بپرسي که ُپست جديدم چيه با 

عوض شدن استان دار؟!»
باالش نگاه کرد به صورت پدر. چيزي داشت او را خفه مي کرد. منتظر 

شد تا دوباره به حرف بيايد.
زندان بان. شدم  عمري  آخِر  مي شود؟  باورت  شده م.  زندان بان  ـ 

کاش اين يه سال هم زودتر تمام شده بود و بازنشسته شده بودم و اين 
روزها را نمي ديدم.

بد جوري شکسته بود. آدمي  نبود که از اين حرف ها بزند. و آن روز 
نمي دانست که رنگ بازنشستگي را هم نخواهد ديد و او هم فدا خواهد 
شد تا هيچ بي گناهي بي عقوبت نماند. درست همان طور که رسمش هست. 
يعني له شدن کساني که کاره اي نبوده ند و قسر دررفتن دانه درشت ها يا 

کم تر آسيب ديدن آن ها.
ـ حاال چرا تو زندان بان شده  ي؟

ـ براي اين که االن دو جور نظامي  بيش تر نداريم: آن که مي کشد، يعني 
اعدام مي کند و آن که نگه مي دارد، يعني زندان بان ست. و من بين بد و بدتر، 
بد را انتخاب کردم و شدم زندان بان. آن هم در شهري که کًال زندان شده؛ 
تمام پادگان ها، سربازخانه ها، اصطبل اسب ها و هرجا که بتواني فکرش را 
بکني. تو يه طويله اي که بيست تا اسب را مي بستند سي صد نفر را چپانده اند. 
به بعضي هاشان آن قدر بد مي گذرد که التماس مي کنند که ما را اعدام کنيد 
تا راحت بشويم. سروقِت يکی شان که می رفتيم همه ش می گفت تو را به 
خدا، مرا خالص کنيد! فکر می کرديم چه آدم ساده ای ست. نمی داند که ما 
نمی توانيم کسی را آزاد کنيم، اما بعد فهميديم که ما ساده بوده يم. منظور او 
اعدام بود. فکر کنم سي چهل هزار نفر را زنداني کرده ند در تمام آذرباي جان.
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باالش باز هم گفت: «ديرت مي شود بابا! برو!»
اما او هنوز هم دلش مي خواست حرف بزند. انگار داشت مي ترکيد يا 
انگار ديگر چيزي مهم نبود براش. و اين جوري بود که حکايتي را شروع کرد 
که طوالني بود يا شايد هم چون توفانی بود، طوالنی بود يا به نظر می رسيد 
و هر لحظه اش کش می آمد و بزرگ می شد و ابعاد پيدا می کرد و اعماق پيدا 
می کرد، چرا که زنده می شد، چرا که می آمد جلِو چشم، چرا که اذيت می کرد:

ـ قرار شد نوزده افسر را اعدام کنند، تو خود پادگان. و شب قبل. ما بايد 
آن ها را تحويل سرهنگ ”فوالدوند“ مي داديم که مسؤول اعدام هاست. باد 
سردي مي وزيد و تکه هاي برف تو هوا سرگردان بود. زمين پادگان، که 
بيرون شهر ست و تو حتمًا ديده ي آن را، يخ بسته بود. همه جا سوت و کور 
بود. سرما دست ها را خشک مي کرد و صورت ها را مي گداخت. زنداني ها را 
سوار کاميون کرديم و خودمان نشستيم تو دو تا جيپ. يکي عقب و يکي 
جلو کاميون. برديمشان به طرف ميدان اعدام. نزديک تر که شديم، افسرها 
شروع کردند به خواندن سرودهاي ترکي، آن هم تو آن سرمايي که پشت 
کاميون تنوره مي کشيد. ما هرچه لباس گرم داشتيم پوشيده بوديم و با اين 
با تن هاي رنجور و کم لباس سرود مي خواندند! حال مي لرزيديم و آن ها 

همه چيز براي تيرباران آن ها آماده شده بود. حتي قاضي عسکر هم 
آمده بود که وصيت ها را بشنود. آن طرف ميدان، يه گروهان سرباز و چند 
افسر ديده مي شد. کاميون ايستاد و ما هم پياده شديم و شروع کرديم به 

پايين آوردن افسرها.
سرهنگ فوالدوند، مضطرب و پريشان، قدم مي زد و منتظر بود. پشت 
سرش، جلِو تپه، هفت چوبه ي دار و نوزده قبِر آماده ديده مي شد. آن دورها 
هم يه بلدوزر ستاد، منتظر ايستاده بود تا بعد از تمام شدن کار، قبرها را 
بپوشاند تا هم شناخته نشوند و هم آن جا را صاف کند براي درخت کاري 
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و محو كردن هر چيزي که از اعدامي ها بر جا مي ماند. افسرها را تحويل 
و من صداي  قاضي عسکر.  پيش  بردند  را  آن ها  گرفتيم.  امضا  و  داديم 
خنده و شوخي شان را مي شنيدم که سربه سر قاضي مي گذاشتند و تفريح 
مي کردند. بعد، ستوان ”سامي“ ، که فرمانده  جوخه ي اعدام بود، رفت به 
طرف گروهان سربازان که در سه صف خبردار ايستاده بودند. گفت بيست و 
پنج نفر داوطلب مي خواهم. هر کي فکر مي کند تيراندازيش به تر از ديگران 
ست بيايد بيرون! هيچ کس بيرون نيامد. رنگ سربازها پريده بود. سرها شان 
را انداخته بودند پايين و بعضي ها شان مي لرزيدند، اما معلوم بود که از سرما 
نمي لرزند. ستوان کمي  منتظر ماند... همه در سکوت فرورفته بودند و برف 
کم کم تند و تندتر مي شد... کسي از صف سربازان جدا نشد. ستوان با تعجب 
جلِو آن ها قدم مي زد و هرکس را که نگاه مي کرد، او بيش تر در خود مچاله 
مي شد و سرش را پايين تر مي برد. داد زد پس تيرانداز خوب نداريم! و رو 
کرد به فرمانده  آن ها. گفت چشمتان روشن جناب سروان! اين ها هم سرباز 
هستند که تربيت کرده يد؟ بعد گفت تيرانداز خوب نمي خواهيم. همه تان  که 
تيراندازي بلد هستيد؟ بيست و پنج نفر داوطلب مي خواهم. خوب يا بد! و 
باز منتظر شد و باز کسي نيامد بيرون. و اين بار ستوان عصباني شد. داد 
زد اصًال تيراندازي بلد نيستيد مادر ِج.... ها؟! و رفت به طرف نفر نزديکش. 
پِس گردنِي محکمي  به او زد که صداش تو آن سرما همه جا پيچيد. بعد 
همين طور راه مي رفت و افراد ديگري را بيرون مي کشيد تا اين که رسيد به 
سربازي و نگاه کرد به چشم هاي هراسان او. داد زد: «تو!» سرباز بيرون 
آمد در حالي که تلوتلو مي خورد. يکي دو قدمي  برداشت و غش کرد و افتاد. 
ستوان فحش ناجور داد و گفت اين کثافت را جمع کنيد و ببريد بازداشت گاه! 
دو نفر از سربازهاـ  از خدا خواستهـ  رفتند طرف او. اما ستوان انگار شمردن 
بلد نبود. سه چهار بار نفراتي را که بيرون کشيده بود شمرد و بعد دستور 
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گويا صداي  تپه.  و  به طرف چوبه ها  رفتند  داد.  قدم رو  و  راست راست  به 
قدم روشان بر زمين يخ زده حواس افسرهاي اعدامي  را پرت کرده بود. يکي 
از آن ها گفت بچه ها آن جا را! دقيقًا همين طوری! و چند دقيقه اي ساکت 
شدند و نگاه کردند و باز شروع کردند به شوخي کردن با قاضي. هم ديگه 
را مي شناختند و وقتي يکي مي خواست وصيت کند، ديگران سربه سرش 
مي گذاشتند و مي گفتند که  يادت رفت براي فالني هم سفارش بفرستي 
يا از قاضي عسکر مي خواستند که خودش هم چيزي اضافه کند و از اين 
قبيل. بعد، فرمانده  ی جوخه آمد به طرف افسرها. پرسيد تمام شد کارتان؟ 
چند تايي از آن ها با هم گفتند بله جناب سروان! ستوان آن ها را به سه دسته 
تقسيم کرد: دو تا شش تايي و يکي هفت تايي! هفت نفر اول را حرکت دادند 
به طرف چوبه ها. وقتي از جلِو سربازها مي گذشتند، مشت ها شان را گره کرده 
و باال برده بودند. انگار نه براي اعدام که براي ميتينگ مي بردند آن ها را! 
اصًال نمي شد باور کرد. همه ي ما مي لرزيديم به خاطر آن ها، ولي خود آن ها 

عين خيالشان نبود...
سيگاري  و  بزند  کبريت  توانست  به سختي  مي لرزيد.  پدر  دست هاي 
روشن کند. باالش مثل يک توده ي آهن، چسبيده بود به زمين. انگار هيچ 
چيزي نمي توانست او را از آن جا بکند. نه اين سرماي استخوان سوزي که 
از پنجره ي بي شيشه مي آمد و نه چيزی ديگر يا بدتر. دوروبر را از ياد برده 
بودند. پدر چشم دوخته بود به شعله ي دستش و شايد مي ديد که چه طوري 
جان مي َکند تا جان بَکند و خاموش بشود. هيچ کدام به فکر خطر نبودند و 
اين که ممکن است از بيرون ديده شوند. باالش از پدر نخواست که ماجراي 
اعدام نوزده افسر را ادامه بدهد و اين بار ديگر دير شدن را فراموش کرده 
بود يعنی به خاطر آن نبود... اما خود پدر دوباره به سخن درآمد بعد از آن که 

چند پک عميق زد به سيگارش.
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و  نمي خواندند  سرود  ديگر  چوبه ها.  به  بستند  را  اول  نفر  هفت  ـ 
خوش مز گي نمي کردند. همه سکوت کرده بودند. فرمانده ی  جوخه آمد جلو. 
سربازاِن خِط آتش را مرتب کرد و نگاه کرد به افسر ها که ببيند آماده هستند 
يا نه. همين موقع، يکي از آن ها رو کرد به بقيه. چيزي زير لب گفت که بعد 
فهميديم اجازه خواستن بوده. آن ها هم به عالمت موافقت سر تکان دادند. 
بعد، افسر رو کرد به ستوان سامي ، فرمانده  ی جوخه. صداش خيلي غمگين 
بود. گفت مي توانم خواهشي از شما بکنم در اين َدم آخر؟ ستوان گفت بگو! 
افسر گفت اجازه بدهيد فرمان آتش را خود ما بدهيم! ستوان با تعجب، او و 
بعد سرهنگ فوالدوند را نگاه کرد. سرهنگ چيزي نگفت. سامي  برگشت 
رو به افسر و گفت اين از اختيارات من نيست. و باز سرهنگ را نگاه کرد. 
سرهنگ آمد جلو. پرسيد چه مي خواهيد؟ افسر دوباره خواهشش را تکرار کرد. 
سردوشي ها شان را کنده بودند و نمي فهميدم که چه درجه اي دارد. سرهنگ 
کمي  فکر کرد و بعد گفت نه، متأسفانه نمي توانم موافقت کنم. بعد باز هم 
همه ساکت شدند... سربازاني که براي خط آتش آماده شده بودند، مثل 
مجسمه هاي يخ زده بودند. تفنگ هاشان... تفنگ هاشان برنو بود و آن ها را به 
حالت پاشنه فنگ نگه داشته بودند. چنان سرد بود که برف به زمين ننشسته 
ليز نخورند.   يخ مي زد و آن هايي که حرکت مي کردند مواظب بودند که 
سرهنگ با دستش به فرمانده  ی جوخه اشاره کرد و او به چند تا از سربازهاي 
ديگه... و آن ها جلو رفتند تا محکومان را به پاي چوبه ي اعدام ببندند. همان 
افسري که اجازه خواسته بود که فرمان آتش را خودش صادر کند، باز هم 
به حرف آمد. گفت من نمي خواهم که چشم هام را ببنديد. سربازي که براي 
بستن چشم هاي او رفته بود به سامي  و سرهنگ نگاه کرد. فوالدوند گفت 
نه، نمي شود. ببنديد! و او بست و من تازه آن موقع بود که متوجه شدم در 
آن سرماي کشنده دو تا از افسرها لخِت لخت هستند. معلوم بود که موقِع 
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حرکت لباسشان را داده اند به هم بند هاشان بي آن که ما متوجه بشويم. فقط 
شورت کوتاهي به پا داشتند. اما عجيب بود که نمي لرزيدند...نه، نمی لرزيدند.

با ته سيگار، سيگار ديگری روشن کرد. تندتند پک زد. چند بار  پدر 
سرفه کرد. سرش را انداخت پايين. نفس تازه کرد. حکايتش را از سر گرفت: 
«حاال همه چيز براي اجراي اعدام آماده بود تا من صحنه هايي را ببينم که 
در تمام طول عمرم نديده م و هيچ وقت نمي توانم فراموش کنم و خواب 
را از چشم هام فراري داده... قبل از آتش، باز کمي  ديگه سکوت شد و بعد 
ستوان کارش را شروع کرد. دستش رو قبضه ي شمشيرش بود تا به وقتش، 
آن را از نيام بيرون بکشد و فرمان بدهد. دورتر يک سروان تمامـ  با گوشي 
و وسايل پزشکي ـ ايستاده بود به انتظار؛ درست مثل همان بلدوزر. ستوان 
دستور فشنگ گذاري داد و بعد دستور کشيدن گلن ِگدن و آخرسر داد زد 
هدف نفر مقابل! و شمشيرش را از غالف درآورد با صدايي که تنها صداي 
ميدان بود. نفس ها همه در سينه حبس شده بود. حتي سرهنگ فوالدوند 
هم با نگراني همه چيز را نگاه مي کرد و گمانم از اين اعدام منزجر و يا حتی 

شايد بتوان گفت که متنفر بود، اما کار ديگه اي نمی توانست بکند.
دوازده افسر باقي مانده، دورتر برده شده بودند و نه چوبه ها را مي ديدند 
و نه رفقا هاشان را. سامي  شمشيرش را گرفته بود رو به افسرها و باز منتظر 
بود و گويا بايد موافقت فوالدوند را مي گرفت که گرفت. سرهنگ با سر 
اجازه داد و دست هاش را با ناراحتي قفل کرد پشت سرش... فرمان اجراي 
آتش که صادر شد، افسرها باز مشت هاشان را گره کردند و بدن هاشان را 
سفت. بعد صداي گلوله ها بود و ضجه ها و انفجارهاي پي درپي که مثل 
رعد مي ترکيد در آن هواي برفي. و بعد کاسه ي سرها بود که به هوا پرت 
مي شد و تکه هاي مغز بود که به اطراف مي پاشيد به همراه خون و گوشت و 
پوست. چنان صحنه اي بود که اصًال نمي تواني فکرش را بکني، هرچه  قدر 



٢٦٦    مردگان باغ سبز

هم که بگويم. ولي دو تکه از آن براي هميشه آرامش مرا از بين خواهد برد. 
اولي وقتي اتفاق افتاد که همين هفت نفر را اعدام مي کردند و دومي  بعدتر: 
بايد بيست و پنج نفر، به هفت يا شش نفر شليک مي کردند. يعني اگه هر 
سربازي فقط نفر جلوش را مي زد، يک افسر، سه  يا چهار و يا حتي پنج تير 
مي خورد. اما آن چيزي که هيچ  وقت نمي توانم فراموش کنم اين ست که  
يکي از افسران، با اين که  يک يا چند گلوله به چشم راست و سرش خورده 
بودـ  طوري که استخوان کاسه ي سرش پريده بود به هواـ  هنوز زنده بود و 
نفس نفس مي زد و از دهانش خون مي ريخت به بيرون. ولي چيزي که همه 
را تکان داد و باعث شد سرواِن پزشک غش کند، اين نبود. ديدِن چشم افسر 
بود و باز نه همان چشم راست ـ که هرچه در آن بود ريخته بود رو صورت 
و قاتي خون و گوشت شده بود.ـ  بلکه چشم چپ او بود که به خاطر افتادن 
چشم بنِد سياه، باز شده بود و همه ي ما را نگاه مي کرد و پلک مي زد و پلک 
مي زد، و بعد دهان خون آلودش بود که هي گشوده مي شد و چيزي مي گفت 
که اول نمي فهميديم چيه. چون فقط مي گفت قل... قل... و خون امانش 
نمي داد. اما بعد فهميديم که مي گويد يا سعی دارد که بگويد قلب!... آره باال، 
همين را مي گفت. به خدا قسم! مي گفت قلب و از آن ها مي خواست که به 
قلبش شليک کنند تا راحت بشود. ولي آن ها هنوز قصِد اين کار را نداشتند 
و فقط شش دقيقه بعدـ  ساعت را نگاه کردمـ  فقط شش دقيقه بعد بود که 
زدِن تير خالص را شروع کردند. و در اين مدت، آن افسر جان مي َکند و 
نمي مرد؛ با آن صورت متوّحش و ناگفتني. و سربازهايي که تيراندازي کرده 
بودند، ايستاده بودند و همه شان گريه مي کردند و يکي شان گويا زير خود را 
خيس کرده بود چراکه از کنار پوتينش بخار بلند مي شد. بعد ستوان سامي 
 شروع کرد به تير خالص زدن با ”پارابِلوم“ . به مغز يا گوششان شليک 
مي کرد و آن ها ديگر بي حرکت مي شدند. بعدش هم به سربازها گفت که 
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از چوبه ها بازشان کنند. تو اين فاصله، سرهنگ فوالدوند هم گفته بود که 
پزشک ديگري بيايد براي معاينه. و او آمد و تا جنازه ها را ديد جا خورد. 
رنگش پريد و دستش شروع کرد به لرزيدن. ولی آخرش توانست خودش را 
جمع و جور کند. اول نبض کشته ها را مي گرفت و بعد گوشي مي گذاشت رو 

قلبشان و وقتي مطمئن مي شد که مرده اند، اجازه مي داد که ببرندشان.»
پدر می گفت و باالش می ديد؛ و چنان می ديد که يادش می رفت که 
شنونده ای بيش نيست و نمی بيند يا نمی تواند ببيند اما آن افسرها با همان 
لباس های پاره پوره و با همان بدن های برهنه و با همان پاهای ُلخت ـ که 
کشيده می شد رو برف و يا حتی می شد گفت می چسبد به آن ـ و با همان 
پوستی که ـ بر زمين يا يخ ـ جا می ماند و همراهی نمی کرد صاحبش را ـ 
يعنی پيش از وقت به استقبال چيزی می رفت که قرار بود آن ها بروند ـ 
می آمدند جلِو چشمش، در يک روِز برفِی سرِد تيره وتاِر پردرِد مه آلود که نه 
جايی را می شد ديد و نه صدايی بود جز سکوت! و گاهی يکی شان می خنديد 
و صداش دانه های برِف سرگرداِن بال بال زِن رها در هوا را کنار می زد و انگار 
راه باز می کرد تا بگويد در اين مکان و در اين زمان، مردگان آسوده ترين ند. و 

ما راحت راحت شديم. و بدا به حال زندگان!
بدنشان  از  قسمتي  يا  موها  و  يخ زده  آن ها  خون  زودي  همين  به  ـ 
چسبيده بود به زمين. خون وقتي گرم بود، يخ را آب مي کرد و بخار بلند 
مي شد، اما زمين خيلي سرد بود و زود همه چيز را منجمد مي کرد و وقتي 
سربازان، مرده ها را مي کشيدند به سوي قبرهاي پشت چوبه هاي اعدام، 
مو يا قسمتي از بدن آن ها کنده مي شد و مي ماند سرجاش، همان طور که 
رِد خوني شان؛ که مثل جاده هاي باريک ـ تا کنار گور ـ کشيده شده بود. 
سربازها بال هاي پالتوشان را فرومي کردند زير تسمه ي کمرشان و جنازه ها 
را مي کشيدند. همان سربازهايي نبودند که تيراندازي کرده و بعد گريسته 
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بودند. سربازهاي ديگري بودند. سربازهايي که بين آن ها آدم هاي عجيبي 
هم پيدا مي شد. مثل يکي شان که جسدي را کشيده بود کنار قبر و با آن ور 
مي رفت... سرهنگ فوالدوند او را از دور ديد و داد زد: تو چه غلطي مي کني 
آن جا؟ سرباز بي آن که از جاش بلند بشود گفت کفش هاش نو ست. دارم 
کفش هاش را درمي آورم قربان! سرهنگ يه دفعه از جا کنده شد و در حالي 
که رو زمين يخ زده ليز مي خورد و هر آن احتمال داشت که سرنگون بشود، 
هجوم برد به طرف او و چنان لگدي به سرباز زد که او به همراه جسد غلتيد 
تو گور و افتاد رو خون و گوشت و مغِز تکه تکه شده، طوري که وقتي بلند 
شد، صورتش تمامًا خون آلود بود و قيافه ي وحشت ناکي پيدا کرده بود. و 
عجيب تر اين که هنوز هم کفش ها را تو دستش داشت... بعد نفر ديگري 
را به سوي گور کشيدند، اما يک باره مچ دست او کنده شد و جا ماند در 
دست هاي سرباز. به  خدا قسم! از بس تير خورده بود، مچ به گوشت و پوستي 

بند بود و جدا شد...
معلوم نبود که چه وقتي از شب است. باالش ديگر نمي خواست که 
درباره ي افسران اعدامي  بشنود ـ چرا که پدر از مرگشان می گفت و آن ها 
زنده تر می شدند و نزديک تر می شدند و می آمدند جلو و جلوتر و انگار شکل 
می گرفتند هر چند از ميان برف يا مه يا غبار و يا هم چين چيزی، طوری که 
ديگر حتی می شد قيافه ی تک تکشان را هم باز شناخت و از هم جدا کرد 
يا جدا ديد. مثًال آن که گفته بود چشم مرا نبنديد، صورت کشيده و چانه ی 
تيزی داشت و آن يکی، همان که...ـ   ولي احساس  کرد که پدر نياز دارد به 
حرف زدن و اگر چيزي نگويد، سکته خواهد کرد به زودي. براي همين هم 
چاره اي نديد جز گوش دادن. و پدر از جسارت شگفت انگيزي گفت که به 
نظرش بيش تر به حماقت مي زده و از اتفاق هاي ديگری که روي داده بود. 
مثل وقتي که  يکي از افسران اعدامي  از جلِو گروهان سربازان مي گذشته. 
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و به آن ها ايست خبردار داده، با صدايی رسا و همه ي آن ها اطاعت کرده 
و خبردار ايستاده اند بي آن که فرمانده هانشان اين دستور را داده  باشند. و از 
افسر ديگري گفت که ساعتش را بخشيده بود به سربازي که آمده بود که 
دست هاي او را به چوبه ي اعدام ببندد. برو خوش باش! و سرباز حق شناسانه 
گفته  بود ممنون جناب سروان! شما قبًال هم به ما لطف داشتيد و معلوم بوده 
که او، يک وقتي زير دست همين افسر خدمت مي کرده. و از افسر ديگري 
گفت که موقع رفتن به سوي اعدام با صدايي کوبنده داد زده بود مرگ بر 
حکومت مرتجع قوام السلطنه و پهلوی! اما وقتي به محل اعدام رسيده و خون 
و گوشت و تکه هاي مغز چسبيده به تيرها را ديده، رنگ از روش پريده و با 
صداي لرزان، به سربازي که مسؤول بستن دست ها و چشم ها بوده گفته بيا! 
بيا زودتر دست مرا ببند به تير! االن غش مي کنم مي افتم و آبرويم مي رود...

و مي دانم که گفتن اين صحنه هاي دل خراش چه به روزت مي آورد. 
ولي مي خواهم بداني که چه شد و در چه وضعي گير کرده بوده باالش و 
در چه مملکتي زندگي مي کرد، تا خودت از البه الي حرف هاي مختلفي که 
مي شنوي حقيقت را دريابي و دل به شک نماني که اين اين را گفت و آن 
آن را، آن هم در وقتي که مي داني يه حادثه را چند جور نشان مي دهند يا 
هرکس تصور و خيال خودش را مي گويد به جاي واقعيت و تو درمي ماني 
که کدامش درست است و گاهي زجر مي کشي همان طور که ممکن است 
برای  هر پسری چنين باشد که پدرش را کنار چشمه و يا نزديک آن... و 
البته من همه ي اين ها را در حد درک يا توان يا ديد خودم مي گويم واّال 
ممکن است چيزهاي ديگري هم بوده باشد که من نمي دانم يا پيدا نکرده ام 

يا نديده ام يا...
اما باالش فکر مي کرد که درباره ي پدر اشتباه کرده! از او فقط گوينده ي 
خوبي درنمي آمد، خبرنگار به تري هم مي توانست بشود. به خصوص حاال 
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که شروع کرده بود به توصيف گروه دومي  که براي اعدام برده مي شدند، 
يعني اولين گروه شش نفره. و همين طور با ذکر همه ي جزييات و يا حتي 
شايد بشود گفت احساسات و يا شايد حتي بشود گفت توصيِف صحنه. از 
برف و يخي که کم کم رنگ خون را به خود مي گرفت تا بخاري که هوا را 
ُپر و بلکه سنگين و بلکه غير قابل تحمل و بلکه غير قابل تنفس و بلکه 
باعث تهوع و بلکه اسباب سرگيجه و... مي ساخته و فقط بخار خون بوده 
و نه چيزي ديگر يا برتر. و سرما هم آن قدر زياد بوده که رفت و آمِد تنها 
نمي توانسته آن چيزي باشد که بايد يخ ها را آب مي کرده يا... و ديگر انگار 
نه براي باالش حرف مي زد و نه براي خودش. انگار صدايي بود که صدا يا 
صداهايي را شنيده بود و آن ها را تکرار مي کرد يا بازمي تاباند، همان طور که 
آيينه اي نور را؛ يعني بي آن که ِبِهشان فکر کند. درست همان طور که دره اي 
ممکن است صدايت را تکرار کرده باشد و داد بزند کجايي کجايي؟ و طوري 
که انگار خود اوست که دارد داد مي زند و نه عابري که ايستاده کنار آن و 
فرياد می کشد و منتظر مي ماند تا جوابي... اما بعد يک باره ساکت شد و رو 
برگرداند طرف باالش و شانه هاي او را در ميان دستانش گرفت و ناگهاني 
و قاطع گفت: «پسرم تو بايد فرار کني. بايد از کشور بروي. من هر کاري 

الزم باشد، برات مي کنم. مطمئن باش!»
باالش با تعجب پدر را نگاه کرد. آيا اين همه را گفته بود که چنين 
نتيجه اي بگيرد در آخر؟ او را چه شده بود؟ چرا امشب باورهاش اين طوري 
به هم ريخته بود؟ از در که تو آمده بود، ـ وقِت روبوسي ـ باالش همه اش 
بعد  و  بود.  نگفته  اما هيچ چيزي  بگويد نجسم کردي.  پدر  مي ترسيد که 
نشسته بود به نقل کردن باليي که به سر افسران فرقه آمده بود و حاال... 

چه چيزي باعث شده بود که اين طور زيروزَبر بشود؟
ـ چه طور به اين نتيجه رسيدي بابا؟! چرا مي خواهي اين کار را بکني؟ 
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چي به هم زده اين ترازو را؟ ايمانت به ما زياد شده  يا به آن ها کم؟
پدر پوزخندي زد. مدتي همان طور باالش را نگاه کرد و بعد گفت: «من 

چه ايماني مي توانم به آدم هاي بي ايمان داشته باشم؟!»
باالش سعي کرد لب خند بزند.

ابراهيمي  چه طور  فريدون  که  گفتي  االن  خودت  ولي  بي ايمان؟!  ـ 
کشته شد! خودت االن گفتي که نوزده افسر با چه آرامشي سرودخوانان 
که وقتي  حتي  رفتند،  مرگ  استقبال  به  متلک گويان  و  شوخي کنان  و 

مي دانستند زجرکش خواهند شد! اين ها ايمان نيست به نظر تو؟
پدر لرزيده بود، اما نه در همه چيز.

گفت: «چرا! اما گول خورده  بودند بي چاره ها! از رو سادگي و صداقت! 
نمي دانستند که نمي دانند! َواّال چه طور مي شود به چيزي ايمان داشت که 

صاحبش به آن ايمان ندارد؟»
باالش با تعجب پرسيد: «يعني چه؟! از کدام صاحب حرف مي زني؟»

پدر گفت: «معلوم ست! از صاحب شما، نه آن صاحبي که ما ِبِهش 
معتقديم! چرا پيشه وري و غالم يحيي دررفتند؟! مگه صاحب اين حرکت 
نبودند؟ چه طور توانستند همه را بدهند َدم تيغ و جان خودشان را بردارند 
و فرار کنند؟! تو به اين مي گويي ايمان؟! ولي من نمي گويم. چون وقتي 
به ايمان فکر مي کنم، مردي از اجداِد صاحب يادم مي آيد که هميشه جلو 
سپاهيانش مي جنگيد و زرهش پشت نداشت، چون پشت نمي کرد به دشمن. 

هيچ وقت و هيچ جا!»
هم غالم يحيي  که  نمي دانست  هيچ  فرورفت.  فکر  به  باالش 

دررفته است. ژنرالي که فقط يک بار توانسته بود او را ببيند. هنگام بردن 
پول هاي بانک ميانه. و با آن سبيِل هيتلری و نگاِه گرگی. و حاال چه مي کرد 
با آن پول ها؟ آيا آن ها را هم با خود برده بود به کشور شوراها يا تقسيم کرده 
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بود بين فدايي ها؟
ـ حتمًا ناچار شده ند بروند. ما که دقيقًا نمي دانيم آن ها تو چه شرايطي 
به  به موقعش دربروي و  بايد  با قديم فرق مي کند.  امروز  بوده ند. جنگ 

موقعش هم حمله کني.
ـ يعني فکر مي کني آن ها دوباره برمي گردند و حمله مي کنند، بعد از اين 
فرار بزدالنه و از هم پاشيدن سازمانشان؟ واقعًا که! به قول فارس ها، بزک 

نمير بهار مي آيد! نمي دانستم تو هم اين قدر ساده اي!
باالش نمي دانست که چه جوابي بدهد. به تر ديد که حرف را عوض کند. 
انگار چيزي هوا را انباشته بود که هرچند بوي خون نبود، اما نفس کشيدن 

را سخت مي کرد.
ـ پس همه ي ما بي ايمانيم!  ها؟! دستت درد نکند! ولي تو چرا مي خواهي 
به  يه بي ايمان کمک کني؟ مي ترسي مرا هم بکشند؟ خب شايد نکشند. 
همه را که نمي توانند بکشند، خسته مي شوند، گوله هاشان تمام مي شود، 
بروند  بايد  دارند:  هم  ديگه اي  کارهاي  مي آيد،  خوابشان  نمي کنند،  وقت 
کردستان هم بکشند، بايد بروند خوزستان هم بکشند، ترکمن صحرا هم 
شايد دوباره شلوغ بشود و بخواهند بروند بکشند، افسران خراسان هم باز 
شايد فيلشان ياد هندوستان بکند و الزم باشد که بروند و بکشند. مگه با يه 

دست چند تا هندوانه را مي شود کشت؟  ها؟
چرا  نگفتي  «ولي  داد:  ادامه  بعد  و  شد  خيره  پدر  صورت  کمي  در 
مي خواهي خودت را به خطر بيندازي؟ مگه نه اين که االن قيامت ست؟ و 

مگه نمي گويند در قيامت پدر پسر را فراموش مي کند و پسر پدر را؟»
آن  و  مي فهمم  را  چيز  يه  فقط  من  نکن!  «سؤال پيچم  گفت:  پدر 
مي افتد.  خودي  سمت  به  کني،  قطع  را  درخت  بخواهي  وقتي  اين که 

همين و و السالم!»
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گفت و نگاه کرد به صورت شيطنت بار پسر.
ـ تو هم وقت گير آورده ي براي مسخره بازي؟!

وقت! واقعًا هم نمي دانست يعني نمي توانست تصور کند که آن شب سرد 
زمستاني ـ که از آن شب ها گذشته ـ جزء اوقات خوب و بلکه خيلي خوب 
و بلکه به شدت خوِب زندگي باالش بوده؛ با وجود آن که به گفتن و شنيدن 
روايت تلخ و تکان دهنده اي نشسته بودند که نشان مي داد چه طور وطن را 
سراسر سياهي گرفته. اوقاتي که درش پدر و پسر توانسته بودند با هم حرف 
بزنند به جاي دعوا. کي اين همه خوش بختي داشتند در عين بدبختي؟ و 
اين براي باالش لذت بخش بود. و حاال تازه مي فهميد که چه قدر راحت تر 
است و آن ها چه به زحمت مي انداخته اند خودشان را قبًال. حرف زدن خيلي 
آسان تر بود تا جنگيدن. افسوس که در زمانه اي اين را مي فهميد که ديگر 
به هيچ دردي نمي خورد و کسي با کسي سخن نمي گفت مگر با گلوله و از 
گلوي تفنگ. و اين صدا و سخني بود که در همه جاي آذرباي جان طنين 

مي انداخت و به نظر مي آمد که شنوندگان زيادي هم داشته باشد.
و همين بود که بود!
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نزديک تر  و  نزديک  که  صدايي  مي رسيد.  گوش  به  اسب  تاخت  صداي 
مي شد. و من مي ترسيدم نگاه کنم، چراکه آن وقت مي شدم عين قرباني اي 
که زل مي زند به چاقوي قصاب. زمان ديگري اگر بود همه چيز را واگذار 
مي کردم به پاهايي که به اندازه ي کافي جوَرم را کشيده بودند و مي دانستم 
که باز هم شرمنده ام نمي کنند، اما حاال هرچند که آن ها آمادگي داشتند، 
ولي من نداشتم. وقت فرار نبود. و سر باال آوردم به ناچار. ميران اسب تازه ي 
باباي حيدر را گرفته بود و چارنعل مي تاخت و نزديک مي شد. از رو جوي ها 
و آب َکندها مي گذشت و يک سره حيوان را شالق مي زد، طوري که صداي 
آن را از دور هم مي شد شنيد که مي توانست تاالپ تاالپ قلبي را ببرد تا سر، 

جوری که انگار جاي قلب و مغز عوض شده.
تسليم و ترسان ـ در حالي که به زور خود را سر پا نگه مي داشتم ـ 
منتظر شدم همان طوري که  يک اعدامي  مي تواند تکيه زده باشد به چوبه ي 
دار و گاهي حتي مجبور بشود به  يکي التماس کند که بيا و دست هاي مرا 

ببند تا شايد مانعي بشود براي افتادن و آبروريزي.
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اما ميران نيامد به سراغ من. دستش را برد پشت سرش و اول چيزي را 
پرت کرد پايين که کسی نبود جز هديش. و بعد تاخت به طرف گوسفندها و 
همان طور سواره دورشان زد، طوري که انگار قصد دارد سروته گله را جمع 
کند به وسط. و آخرسر تاخت به طرف من و من باز هم تکان نخوردم از 
جام و با خود مي گفتم بگذار زير ُسم اسب مرا له کند چراکه ديگر تحمل 
انتظاِر بيش تر را نداشتم و بايد شروع مي شد کاري که بايد... ولی در آخرين 
لحظه افسار را کشيد. و اسب گردن خم کرد به چپ و چنان از بغل دستم 
گذشت که گمانم بادش مرا پرت کرد و نه برخوردش. و همان وقت بود که 

پشتم ـ از شانه تا کمر ـ سوخت و انگار قلوه َکن شد.
«ساخال يتيم
يسين گو...»۱

و اين تنها چيزي بود که گفت و بعد سر اسب را برگرداند رو به گوسفندها 
و همان طور که مي تاخت داد زد: «بدويد! معطل چه هستيد پس؟!»

چنان  کمرم  و  چه  برای  بدانيم  بی آن که  دويديم  هديش  و  من  و 
مي سوخت که  يکي دو بار نزديک بود بيفتم. اما زماني نبود که بشود ميدان 

داد به چيزهاي جزيي!
ميران دست کشيد به شکم گوسفندهاي بادکرده و اول از همه، آن هايي 

را که بيش تر باد کرده بودند سوا کرد و سپرد به ما.
ـ محکم نگه داريد و نگذاريد تکان بخورند!

سنگي پيدا کرده بود و رو تيغه ي چاقو تف مي کرد و تيغه را مي کشيد 
را سر  ما فکر مي کرديم که مي خواهد حيوان ها  و  تيزش کند.  تا  آن  به 
بود که گردِن  اين جوري  او فقط مي خواست خون گيري کند. و  اما  ببرد، 

۱. يتيم را نگه دار
تا ماتحتت را بخورد (اشاره به ناسپاسی)
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گوسفندها را چپانديم الي پاهامان و ميران کارش را شروع کرد. کاري که 
گمانم به اندازه ي کشتن دل به هم زن بود. نوک چاقو را مي گذاشت زير چشم 
گوسفندها و همان طور که فشار مي داد و فرومی کرد، مي کشيدش به طرف 
پوزه، و پوسِت سفت مثل پارچه جر مي خورد. ولي اگر خوني بيرون نمي زد، 
ميران مجبور مي شد کارش را دوباره تکرار کند. و صدايی نبود جز صداي 
جر خوردن و فحش. «لعنتي!» و باز هم. و من مجبور مي شدم که ـ دور از 
چشم او ـ رو برگردانم و در همين برگردان ها بود که ديدم نيمه ي راست 
صورت هديش هم سرخ شده بي آن که اثر انگشتي بر آن ديده شود. و اين 
نيمه اي بود که رّد اشِک خشکيدهـ  يکي دو جاـ  خاک آن را هم شسته بود 

و برده بود همان طور که باران تپه هاي بي علف را مي شويد.
ـ ولش کنيد!

و هر بار که ميران اين حرف ها را مي زد ما مي دانستيم که بايد گوسفندهاي 
ديگري را بگيريم و بکشيم طرف او يا زير تيغش. و من هيچ نمي دانستم 
که پوسِت صورت گوسفند اين همه سفت است. گاهي ميران چنان چاقو را 
فشار مي داد که من و حيوان دوتايي هل داده مي شديم يا رانده مي شديم 
رو به عقب و با اين حال پوست شکافته نمي شد و ميران را مجبور مي کرد تا 
باز... و در تمام آن مدت، سوزش گردن تا کمر را فراموش کرده بودم و حتي 
اين طور به نظرم مي رسيد که رد شالق در حال ِسر شدن است تا اين که باز 
درد آمد به سراغم و آن، وقتي بود که ميران کار خون گيري را تمام کرده 
و چاقو را فروکرده بود تو زمين و نشسته بود کنار َکرت و ـ بي حوصله و 
سياه شده ـ براي خودش سيگار مي پيچيد تا بعد زل بزند به گوسفندها و 
منتظر بشود که ببيند چه مي شود عاقبت کار. اسب هم رفته بود تو يونجه زار 
و مي چريد بي آن که کسي کاري داشته باشد به کارش. و ما همه مي دانستيم 
که  يونجه هيچ باليي سر اسب و خر نمي آورد و من نمي دانستم چرا. شايد 
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آن ها، با اين که اسب و خر بودند، اما مي دانستند چه قدر بخورند که نترکند و 
شايد هم نمي دانستند و نمی ترکيدند با اين حال.

و باد تندتر شده بود و از دوردست صداي ُتندر به گوش مي رسيد و معلوم 
نبود که باران کي شروع خواهد شد. فقط صداي تهديدش مي آمد.

آخرهاي پاييز و تو آذر، آدم انگار هيچ کار ديگري نمي تواند داشته باشد 
جز انتظار کشيدن. انتظار براي باران و تگرگ و گاهي حتي برف يا کتک 

يا چيزهاي ديگر يعني بدتر.
و همين جوري بود و کاريش هم نمي شد کرد.

نمي دانم چه قدر صبر کرديم. آسمان همين طور مي غريد و مي خروشيد 
و مي گرومبيد و گردناک بود بي آن که ببارد. بعد ديديم که ميران باز چاقوش 
را برداشته و جايي را نگاه مي کند در جهت غروب. و هنوز نمي دانستيم که 
دنبال قبله مي گردد. اما آخرش آن را پيدا کرد و هر دو دستش را به آن 
سمت باال برد، همان طور که انگار رسمش است و موقع نشان دادن به 

ديگري، اين کار را مي کنند.
ـ بياييد جلو!

دوباره چاقوش را تيز مي کرد و چشمش به گوسفندي بود که به نظر 
مي رسيد حالش بدتر از بقيه است. گوسفند را از ميان گله کشيديم بيرون. 
انگار صورتش را با سيخ داغ سوزانده بودند. خوِن روِي شياِر زخم ها، خشک 
و سياه شده بود و کمی دويده بود بين پشم های کوتاه و ِزبر صورت. گفت: 

«بخوابانيدش زمين!»
خوابانديم. و خودش آمد جلو و حيوان را با قبله راست کرد.

ـ دست و پاش را محکم بگيريد!
حرف زدن  جرأت  بي آن که  هم  به  انداختيم  نگاهي  هديش  و  من 

باشيم. داشته 
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ـ زود باشيد! مگه کريد؟
هديش دست هاي گوسفند را گرفت و من پاهاش را. چشم ها را بستم 
تا چيزي نبينم. اما به سختي مي توانستم پاهاي حيوان را ثابت نگه دارم. 
هر وقت که ميران چاقو را حرکت مي داد، موجي تمام بدن را مي لرزاند و 
گوسفند سعي مي کرد از دست ما دربياورد دست و پاش را، و نمي توانست 
و زجر می کشيد و درد می کشيد. با تمام زورمان گرفته  بوديمش و کم کم 
احساس مي کرديم که بدن شل مي شود و شل تر می شود تا اين که ميران 

گفت: «ولش کنيد!»
و ما ول کرديم و من تازه آن وقت بود که الشه ي خون آلودش را ديدم و 
باز هم لرزيدم و کمي ترسيدم و کمي ماتم برد و کمي يخ کردم و کمي جا 
خوردم. با چشم هاي تيله ا ي و روشن، انگار به من مي خنديد ـ در زمانه اي 
که مردگان مي توانستند آسوده ترين باشند ـ آن هم با دهان کمي باز که 

دندان ها را به رخ مي کشيد و يک جوِر جوري بود.
و فکر مي کردم همه چيز تمام شده ديگر، اما ميران خودش دويد و 
گوسفند ديگري را هم به زمين زد و ما هم دويديم تا باز هم دست و پاش 
را بگيريم و مهار کنيم ... و کار که تمام شد، ميران چاقوي خوني و دست 
خوني  ترش را با علف ها پاک کرد و همان طور که چشمش به الشه ها بود 
سيگار ديگري را روشن کرد ـ با دست هايي که بيش تر به سياهي مي زد تا 
سرخيـ  و همان طور که به آن پک هاي عميق مي زد، مرا نگاه کرد و طوري 
نگاه کرد که مجبور شدم سرم را بيندازم پايين و باز هم چشم بدزدم از آن 
چشم هايي که هيچ وقت نتوانسته بودم درست وحسابي نگاهشان کنم و حاال 
که گوسفند ها را کشته بود، البد کار ديگري نداشت و مي توانست برگردد 
سر وقت من. ولي باز هم نه فحش داد و نه کتکم زد. فقط نگاه سنگينش 
را حس مي کردم رو خودم. و نمي دانستم به چه چيزي فکر مي کند تا اين که 
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تِه سيگار را پرت کرد و بلند شد ايستاد و گفت: «آن دامنه را مي بينيد؟»
و من سر باال آوردم و ديدم دامنه ي تپه را نشان مي دهد و چيزي نگفتم. 

دوباره پرسيد: «مي بينيد يا نه؟»
هديش گفت: «آره!»
ميران رو کرد به من.

ـ تو چي؟! زبانت را گنجشک خورده؟
گفتم: «مي بينم!»

گفت: «من همين جا نشسته م. از آن دامنه مي رويد باال و هرچه خار و 
تيغ و َگَون ست مي َکنيد و مي آوريد. فهميديد؟»

هيچ کدام جرأت نکرديم بپرسيم براي چه.
او هم چاقو را از رو زمين برداشت و پرت کرد به طرف من.

ـ اين را هم با خودتان ببريد! خيلي کار داريم. تا من يه سيگار ديگه 
مي کشم برگشته  باشيد!

از کارش سر درنمي آورديم. خار و تيغ و َگَون را مي خواست چه کار؟ به 
کباب شدن مي شد فکر کرد، اما به اين که بخواهد کباب بدهد اصًال! و چرا 

ديگر چيزي به من نگفته  يا کتک ديگري نزده بود؟
فکر کردم شايد غِم مرِگ دو گوسفند، آن قدر ناراحتش کرده که هنوز 
نمي تواند به اين چيزها فکر کند و البد سِر وقتش خواهد ترکيد و باز ياد 
شالق خواهد افتاد و اگر جاي ديگري بود ياد چيز ديگري. مثًال چوبي و يا 
سنگي و يا کلوخي، که همه جا هست و دم دست هم هست و به همه جا 
هم می توان زد و الزم نيست که هوای سر را داشته باشی يا چشم و چال را.

به هر زحمتي بود نفري يک بغل خار و تيغ جمع کرديم و آورديم. ميران 
به خشکي گفت: «بريزيد زمين!»

ريختيم. سرسري نگاهشان کرد. گفت: «کم ست! باز هم بياوريد!»
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و به سيگارش پک زد.
دوباره شروع کرديم به باال کشيدن از تپه. آسمان سياه شده بود. به زودي 
باران مي گرفت و بايد عجله مي کرديم. به هر چيزي که مي شد فکر کرده 
بودم. مثًال به اين که ميران مي خواهد آتش روشن کند و حيوان ها را دود 
بدهد. اما براي چه؟ آيا فايده اي داشت؟ عين همان کاري که در آغل ها 
مي کردند و آن چيزي نبود جز آتش زدن گوگردي که از غاري در ارتفاعات 
ساواالن مي آورديم و کافي بود که  يک مشتش را آتش بزني تا آرام آرام 
دود کند و ديگر اثري نماند از گنه و هر حشره ي پرنده و خزنده و درنده ي 
ديگري که تو طويله  يا البه الي پشم گوسفند ها پيدا مي شد. و بعد ياد آن 
غار افتادم که نمي شد در آن چند دقيقه بيش تر ماند و صبر کرد َواّال خفه 
مي شدي. و هميشه َکَفش ُپر بود از پرنده ها و چرنده ها و خزنده هاي ابلهي 
که شب را آن جا گذرانده بودند تا مثًال استراحتي کرده باشند بي آن که بدانند 
که اين استراحت دايمي  خواهد بود. و مي گفتند جسدهاشان نمي پوسد و 
ممکن است ماه ها و يا حتي سال ها پيش مرده باشند و نه شب قبل يا 
شب هاي قبل. و همه شان زردي مي زدند و چيزي مي پوشاند رويشان را که 
نه نمک بود و نه َگرِد گوگرد؛ و به آن ها حالتي را مي داد که نمي شد َاَزش 
سر درآورد. انگار يکي آمده بود و به همه شان رنگ يکساني زده بود که 
مي شد گفت رنگ مرگ است يا رّد آن يا چيزي يا کسي که دلش مي خواهد 
اين رنگ هاي مختلف را ـ که از آِن حيوان هاي جورواجور و رنگارنگ بود 
ـ به  يک رنگ دربياورد، همان طور که آفتاب َدم غروب با دشت و کوه و 

صحرا مي کرد و...
گوسفند هايي که جان در برده بودند اين ور و آن ور مي رفتند، اما هيچ کدام 
نمي چريدند. با آن صورت هاي خوني به سگ ها يا گرگ هايي شبيه بودند 
که از يک الشه دري حسابي برگشته باشند. همان سگ ها يا گرگ هايي که 
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وقتي به الشه اي مي رسند، سرشان را تا شانه فرومي کنند تو شکم و وقتي 
بيرون مي آورند فقط کله شان نيست که خوني است؛ گردن و دست و حتي 
 شانه هم رنگي شده و به آن ها هيبتي داده  يا نکبتي داده که آدم را حتي از 

دور هم مي ترساند.
و من با اين دو تا چشم هام چه چيزها که نديده ام!

دور از جان، خري بود که ناغافل و در طويله مرده بود و چون انگار 
مسؤوليت هر خري با گاوي است، آن را بسته بودند به  يوِغ گاوها و مي کشيدند 
به طرف قبرستان تا همان نزديکي ها ولش کنند، با شکم بادکرده و پاهايي 
گشوده از هم و َدم غروب. يعني همان وقتی که چوپاني، بي خبر از همه جا، 
دارد از صحرا برمي گردد و چوب دستي اش را گذاشته رو شانه و دست هاش 
را پهن کرده به دو طرف آن،  طوري که شده عين مترسک و دارد براي 
خودش هم چيزي زمزمه مي کند، چراکه فکر مي کند ته صدايي هم دارد 
البد. و با اين وضع و با اين حال ـ يعني دنبال گله اش ـ مي رسد به نزديک 
قبرستان و يک هو متوجه مي شود که گوسفند ها از چيزي ترسيده اند و اگر 
َدم ده نبوده باشد مي تواند فکر کند که گرگ ديده اند و رميده اند، اما آن ها 
گرگ نديده اند. خري را ديده اند که با اين که اول مرده به نظر مي رسيده، 
ولي بعد معلوم شده که مرده نيست، يعني تکان مي خوَرد و يا درست تر 
تکان تکان  بد جوري  اين که  درست ترتر  يا  و  تکان تکان مي خوَرد  اين که 
مي خوَرد، درست همان طور که درباره ي خر هاي زنده پيش مي آيد، يعني در 
اولين فرصتي که گير بياورند دراز مي کشند و مي غلتند در ُکلجان و نمي دانم 
چه لذتي دارد اين کار که هيچ وقت هم از آن دست برنمي دارند، حتي اگر 
کتکشان بزني. اما اين يکي مرده و انگار چنان آن کار ـ غلتيدن در ُکلجان 
ـ را دوست داشته که حتي مرده اش هم نمي تواند از آن دست بردارد. و 
خب معلوم است که چوپان هم کمي  مي ترسد و ُنُطوقش مي برد، گوسفند 
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که جاي خود دارد. و هنوز دست ها همان طور مانده دور چوب و همان طور 
مترسک وار. و دهان هم باز و يا نيمه باز و شايد حتي کم کم چشم ها هم 
گشاد و گشادتر، و البد عين مال گوسفند ها! اما بعد يادش مي آيد که چوپان 
است و نه گوسفند و چوپان که نبايد بترسد حتي اگر گرگ ديده باشد چه 
رسد به خر مرده اي که مي غلتد و پاهاش را تکان مي دهد. و براي همين 
سنگي برمي دارد و پرت مي کند به طرف خري که مرده، ولي انگار هنوز 
به شکم  مي خورد  که  است  يا سوم  دوم  و سنگ  را!  مرگ  نکرده  قبول 
حيوان و دنگي صدا مي دهد و آن وقت است که حيوان هايي از شکم حيوان 
درمي آيند و پا مي گذارند به فرار. با همان سر و رو و موي خون آلودي که 
شکل و شمايِل عجيب و غريبي داده ِبِهشان،  طوري که اصًال نمي شود باور 

کرد سگ بودنشان را...
ـ خيله خب! بس ست!

به  آمد  و يک راست  بلند شد  و  له کرد  پا  زير  را  ته سيگارش  ميران 
طرف من. فکر کردم االن شروع مي کند به زدن، ولي فقط نگاهم مي کرد،
به بدوزم  چشم  بودم  نتوانسته  هيچ وقت  که  چشم هايي  همان  با 
يا شد  غرق  چشم هاش  در  بتوان  که  آدمي  نبود  ميران  هرگز!  آن ها. 
هم آخرش  تا  که  هرچند  بکنم  را  کار  اين  نمي توانستم  من  هم  شايد 
از هيچ يا چندشم مي شود. آن هم مني که  او مي ترسم  از  نفهميدم که 

با  گاهی  مي کرديم  آب تني  وقتي  و  نمي شد  چندشم  ـ  حتي  ـ  حيواني 
قورباغه اي باال مي آمدم که از تو آب و از زير سنگ ها گرفته بودمش و 
مي گفتم نگاه، نگاه امير! و او نگاه مي کرد و دماغش چين مي خورد و رو 
برمي گرداند و تف مي کرد و يک کتي دور مي شد و بور مي شد و مي گفت َاه 

َاه تو ديگه کي هستي!
ميران دستش را کشيده بود به صورتش و طوري شده بود که ِبِهش 
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مي گويند قان اوزلي۱. همان که لقب دهي بود يا شد؛ درست يا نادرست.
ـ خب چه خبر؟! تعريف کن!

چه چيزي را بايد تعريف مي کردم؟
ـ چيزي داري براي گفتن؟

سرم را انداختم پايين. رفت و شالق اسب سواري  را برداشت و دوباره 
زل زد به من.

ـ پس حرفي نداري! نه؟
طوري مي گفت که انگار قاضِی عسکر است و خودش را آماده مي کند 

براي شنيدن وصيتم.
ـ جوابم را بده! حرفي داري يا نه؟

زيرزباني گفتم: «نه!»
گفت: «پس اين طور! فکرش را مي کردم.»

و شروع کرد به پهن کردِن َگَون ها و خارها و تيغ ها. انگار مي خواست 
من  و  داشت.  ادامه  متر  بيست  ده  که  باريک  راهي  کند.  درست  راهي 
زيرچشمي  همه چيز را نگاه مي کردم و گمانم هديش هم زل زده بود به 
دست هاي باباش و به اندازه ي من گيج بود و نمي دانست اين راه ُپرخار به 
چه درد مي خورد و چرا با اين دقت و سليقه درست مي شود تا بعد با پا کوبيده 

و پهن شود براي کاري که بايد.
ـ چاُرغت را دربياور!

همان جا بود که  چيزي هجوم آورد به مغزم و گمانم شروع کردم به 
اين که بفهمم يا دريابم که چه اتفاقي دارد مي افتد يا قرار است که بيفتد. نه 
با ناباوري که گويا از سر عادت هايي اين جوري، نگاهي انداختم به صورت 

ميران که ديگر آرام بود و سياه نبود. گفت: «نشنيدي که چی گفتم؟!»

۱. قان اوزلی: به معنی صورت خونين. به جای «شرور» استفاده می شود.
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باز يکي از آن کارهايي را کردم که آدم مي کند بي آن که بداند چرا. و آن 
نبود جز نگاه کردن به صورت هديش، که کم کم رنگش مي پريد و البد او 
هم مي رفت که دريابد که چه چيزي در انتظار من است. و انگار مي توانست 

کاري بکند يا جلِو کاري را بگيرد يا...
چاُرغ ها را درآوردم و باز نگاه کردم به صورت خون سرِد ميران. ُتندري در 

همان نزديکي ها ترکيد و صداش همه مان را ترساند. باران شروع مي شد.
ـ جورابت... جورابت را هم دربياور!

به آرامي شروع کردم به َکندن جوراب ها.
ـ عجله کن! االن باران مي گيرد.

جوراب ها را پرت کردم به طرف يونجه زار و باز چشمم افتاد به الشه ي 
خون آلود گوسفندها. ميران شالق را تا کرده بود رو دسته اش. بازي بازي 

مي کرد باهاش. راه پر از خار را نشانم داد با شالق.
ـ شروع کن به حرکت! مي روي تا ته و برمي گردي. بدون َکلک َملک! 

اگه از راه دربيايي، اين شالق را خرد مي کنم رو تنت.
و ديگر مي فهميدم که در تمام مدتي که ساکت بود يا ما را دنبال جمع 

کردن خار مي فرستاد، به چه چيزي فکر مي کرده.
نگاهي به راه ُپرخار انداختم. آيا مي توانستم از آن بگذرم؟ آيا توانش را 

داشتم؟ آيا در راه نمي ماندم، همان طور که براي خيلي ها پيش مي آيد؟
و  کردم  اطاعت  و  تسليم شدم  نمي رسيد.  فکرم  به  ديگري  هيچ چيز 
اين طوري بود که کاري شروع شد که هيچ وقت نفهميدم چه قدر طول کشيد 
اما هميشه فکر می کنم که با کل عمرم برابري مي کند. و به نظرم مي رسيد 
که ساعات به کنار، در زندگي حتي لحظه هايي وجود دارد که با يک عمر 

برابري مي کند. لحظه هايی به درازی يک قرن!
و من با اين دو تا چشم هام چه چيزها که نديده ام!
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و به گمانم دور اول سخت ترين دور بود و يادم است که اولين تيغ به 
پاشنه ي پاي راستم فرورفت و باعث شد که نتوانم آن را بگذارم رو زمين و 
به طور کامل. و لنگيدن از همان موقع شروع شد. اما يادم نيست که کي لب 
خود را گاز گرفتم و اصًال چيزي نمي فهميدم تا اين كه گرماي خون را حس 
کردم رو چانه و گردنم، و تازه آن موقع بود که  يادم آمد که کار خودم بوده 
و نه ميران. ميران فقط شالق مي زد، آن هم به پشت و پاها و همان جاها؛ و 
فقط زماني که از راه درمي آمدم يا قدم ُکند مي کردم يا فکر مي کردم که حق 
دارم تيغ و خاري را از جايي دربياورم يا زخم خون آلودي را با دست بمالم 
يا... و مي ديدم که رنگ هديش سفيد شده مثل آرد و مي ديدم که نمي تواند 
از جاي خود تکان بخورد و مي ديدم ـ در آن آخر ـ که مي لرزد و می ترسد 

و مي شنيدم که التماس مي کند.
ـ ولش کن بابا! تو را خدا ولش کن!

و ميران اهميتي نمي داد. و چيزي به مغزم هجوم مي آورد که سرگيجه 
نبود، سردرد هم نبود، خواب هم نبود، اما با اين حال مي خواست مرا ببرد؛ 

مني را که تصميم داشتم نه گريه کنم و نه اعتراض.
و باز هديش بود که حاال ديگر تکاني به خودش داده بود و مي آمد که 
دست هاي پدرش را بگيرد و ميران او را پرت مي کرد به عقب و او از زمين 
بلند مي شد و باز مي دويد به طرف او تا بيفتد به پاهاش و من دور مي زدم 
و مي چرخيدم و ديگر نمي ديدمشان، هرچند که باز صداي افتادن هديش 
ِلزگي  دارم  و  دلم  زير  زده  انگار خوشي  که  بودم  و طوري  را مي شنيدم. 
مي رقصم، گيريم با ناشي گري، گيريم جانيفتاده، گيريم نه به آن تندي، 
گيريم نه با آن نشست و برخاست موزون، هرچند که دست ها هم بي کار 

نبود و پاها را همراهي مي کرد در اين کار بزرگ.
و باز هديش. و اين دفعه انگار به پهناي صورتش اشک مي ريخت.
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ـ دست از سرش بردار بابا! بيا مرا بزن به جاش! مي ميرد بابا، مي ميرد.
و ميران به حرف مي آمد و با من بود نه با هديش.

ـ بگو ُگه خوردم با بابام! بگو ُگه خوردم تا ولت کنم!
و من نمي گفتم و او دوباره شالق مي زد و اين بار نه به خاطر اين که راه 
نمي روم، بلکه از آن جهت که گويا کم کم داشت آرامش يا خون سردي اش 

را از دست مي داد.
ـ نمي خواهي بگويي؟... نه؟!... پس بچرخ تا بچرخيم!

و باز گريه ي هديش و ردي که خاکي را مي شست و ميران که ديگر 
داد مي زد.

ـ آن قدر مي زنمت که بميري!... آن قدر راهت مي برم که به راه بيايي! 
مي کنم  نابودت  کنند!...  فرار  ديدنت  از  جوجه تيغي ها  که  مي کنم  کاري 
همان طور که نابودم کردي، نابودم کرديد!... يه عمر ست که دارم از دستت 
عذاب مي کشم... يه عمر ست که مثل آيينه ي دق هر روز بايد نگاهت کنم 
و حالم به هم بخورد از خودم و از تو و از آن باباي گوربه گورشده ت که معلوم 
نبود از دزدي مي آمد يا به دزدي مي رفت... بگو غلط کردم! بگو غلط کردم 

با آن باباي گوربه گورشده م!
و من ديگر گوش نمي کردم، چرا که آن چيزي که مي خواست ببردم ـ 
و نمي گذاشتمـ  انگار دست بردار نبود و می آمد که ببرد به هر قيمتی، و فقط 

مي توانستم صداي هديش را بشنوم قبل از افتادن و به سختي.
ـ کار او نبود بابا!... کار من بود... بولوت رفته بود آب بياورد!... من... من 

خوابم برده بود... من... من!
حرف  خاطِر  به  نمي فهميدم  من  و  مي شد  ميران شل  دست  انگار  و 

هديش است يا افتادِن من يا خستگي خودش...
و گمانم همه ي آب قمقمه را خالي کردند رو صورتم و سرم که آن طور 
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از جا پريدم.
هديش شانه هام را گرفته بود و سعي مي کرد بلندم کند از رو زمين. و 
آبي که بر ستون فقراتم راه افتاده بود، بدنم را و جاي شالق ها را مي سوزاند. 

و انگار پر از نمک بود.
از پشت پرده ي تار ميران را مي ديدم که گوسفندهاي مرده را با آن 
سرهايي که هنوز از بدنشان جدا نشده بود، يعني به آن آويزان بود و هنوز 
لق لق مي زد و با گردن هايي که هنوز از آن ها خون ُشّره مي کرد، بار مي زد. 
انگار پاهاشان را با چيزي مثل کمربند بسته بود به هم و آن ها را مثل دو 

لنگه ي خورجين جا به جا مي کرد جلِو زين.
باران هم شروع شده بود و نم نم مي باريد بی آن که ديگر خبری باشد از 

رعد و برق.
ـ خوبي بولوت؟

بود  معلوم  که.  نداشت  پرسيدن  ابلهانه ای!  سؤال  چه  و  بود.  هديش 
از درد  باور نکني! نه فقط کف پاها که تمام بدنم  که خوبم ، هرچند که 
مي سوخت. نمي توانستم تکان بخورم. نمي توانستم حتي آب دهانم را قورت 
بدهم يا مزه ي شور خون را تف کنم بيرون، و هديش که خارها را مي کند 
دوباره به خودم فشار مي آوردم که داد نزنم، آن هم حاال که به نظر مي رسيد 
ديگر کار تمام شده  يا کارم تمام شده. ولي واقعًا خوب بودم. خوِب خوب! 
و تازه آن موقع بود که فهميدم در زندگي چيزي هست به نام لذِت بعِد 
شکنجه! حس خوبي که نمي دانم از کجا مي آمد و چرا مي آمد؟ ولي بود. 

قسم مي خورم که بود. هرچند که باور نکني.
و من با اين دو تا چشم هام چه چيزها که نديده ام!

ـ چرا لج کردي و خودت را انداختي به اين روز؟! اگه حرف مي زدي، 
آسمان به زمين مي آمد؟ چي را مي خواستي ثابت کني؟ اين را که... و حتي 
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يه کلمه هم نگفت؟!
و  خار  درآوردن  به  بود  کرده  شروع  دوباره  هديش  ندادم.  را  جوابش 
پاشيدن خاک به روي زخم. اما نمي توانست خارهاي شکسته را دربياورد يا 
خارهايي را که بودند بي آن که به چشم بيايند. همان جا بود که فهميدم فقط 

خارهايی را می شود بيرون کشيد که ديدنی  ست و َدم دست.
ميران کارش را تمام کرده بود. مي آمد به طرف ما و انگار کمي  سرش 
پايين بود يا نمي خواست با من رودررو بشود يا ديگر کاري نداشت به کارم 

يا... هرچه بود ديگر نگاهم نکرد. فقط گفت: «بلندش کن اين را!»
و هديش شانه هام را از پشت بغل کرد و مرا کشيد باال، اما نمي توانستم 
پاها را بگذارم رو زمين و مجبور بود تمام وزنم را تحمل کند. ميران هم 
آمد به کمکش و به ناچار. دست و پام را گرفتند و بردنَدم به طرف اسب. 
نمي توانستم پاهام را بگذارم تو گردی رکاب. دوتايي مرا کشيدند رو زين، 
همان طور که البد الشه ها را کشيده بودند. ولي آن جا هم نمي توانستم بند 
بشوم. همان  جايم مي سوخت که مي گويند سوختن دارد! خودشان متوجه 

شدند. ميران گفت: «سنگيني ت را بينداز رو گوسفندها!»
و من خم شدم و خوابيدم رو الشه هايي که بوی پشم خيس می دادند و 

هنوز ازشان خون مي چکيد و بدن اسب را هم رنگي کرده بود.
آن وقت بود که ميران گفت: «حرکت مي کنيم!»

و به هديش دستور داد که سريع گله را هم راه بيندازد. خودش هم افسار 
اسب را کشيد تا دو الشه و نصفي را که بار زده بود برساند به ده.

و همين بود که بود.
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به مرز دارد،  بود. هيچ کس فکر نمي کرد آدمي  که پشت  برگشتن آسان 
مي تواند فراري باشد و به سمتي برود که همه از آن درمي رفتند. داستان 
قبلي هم هنوز بود بي آن که کهنه شده باشد. داستان پسري که تب مالت 
گرفته بود چون شير نجوشيده خورده بود و بايد مي بردنش تبريز چراکه 
مرضش واگير داشت و مي توانست ديگراني را هم که نزديک مي شدند آلوده 
کند. وقتي در ”صوفيان“ ژاندارمري جلِو ماشين را گرفت، چيزي نمانده بود 
که باالش شروع کند به تعريف، در همان حالي که دست مي کشيد به جيب 
بغل و فکر مي کرد که شايد به جاي گفتن بتوان نشان داد. چرا که مردِم 
همه جا يک جور چشم دارند، اما يک جور زبان که ندارند. و شنيدن کي 

بود مانند ديدن؟
که  افتاد  سالمتي  فکر  به  ژاندارم  هم  شايد  نشد.  پول  به  نيازي  اما 
مي گويند مهم تر است از پول. هرچه بود رد شدند و رفتند در حالي که خبر 
حرکت قشون را مي شنيدند، اما هيچ جا نشاني از خود آن ها ديده نمي شد و 

همه جا در ُقُرق لباس شخصي ها بود هنوز.
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و اين جوري بود که رسيدند به شهري که انگار ديگر شهر آن ها نبود 
و حسابي در آن احساس غريبي مي کردند که البته هيچ ربطي نداشت به 
تمريِن تو راه. همان تمريني که در آن، باالش سعي مي کرد صداش را 
انگار سرماي سختي خورده و براي  عوض کند و طوري حرف بزند که 
همين است که صداش درنمي آيد يا از تو دماغش درمي آيد. صدايي که با 
خود او هم غريبه بود و طوري که گويي کس ديگري دارد با او صحبت 
از همان بيست و سه آذر در دست  با خود. و شهر  او  مي کند و نه خود 
نظامي ها بود و کاميون ها و جيپ هاشان از خيابان ها مي گذشت و سربازها 
جلِو سنگرهايي که با گوني درست شده بود نگه باني مي دادند و همه جا پر از 
شعارهاي ”وطن خواهان“ بود. همان اسمي  که لباس شخصي ها هم گذاشته 
بودند رو خودشان، هرچند که ممکن بود وطن خواهان واقعي هم قاتي شان 
شده باشند. و اولين آن ها را باالش وقتي ديد که داخل مغازه اي شده بود 
تا خريد بکند و مردي که بيرون مي رفت، چيزي بسته بود به آستين راست 
پالتوَاش که همان بازوبند بود و وقتي باالش را نگاه مي کرد، او هم نتواست 
چشم از او بردارد و اين طوري بود که کمي  به هم زل زدند مثل دو گربه ي 
ول گردي که وسط ديوار باريکي رسيده باشند به هم و طوري که هرکدام 
مانعي باشد براي ديگري و طوري که انگار يکي بايد برگردد يا از آن باال 
پرت بشود پايين ـ با ضربه ي کاري ديگري ـ تا راه باز بشود، آن هم راهي 
که درش نه مي توان همراهي داشت و نه همدلي ـ که از همراهي هم 
مي تواند به تر باشد ـ اما مرد بي آن که حرفي بزند يا کاري بکند فقط کمي 
زل زد به او يا کمي فرورفت تو چشم او، همان طور که ژاندارمي  فرومي رود 
وقتي که مسافري و از راهي مي گذري. و بيرون که رفت، بقال گفت: «انگار 

طلب کارند از همه!»
و باالش پرسيد: «کي بود؟!»
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مرد گفت: «مگه بازوبندش را نديدي؟ وطن خواه!»
ـ وطن خواه؟!

بازوبند را تو شهر مي بندند تا نظامي ها آن ها را بشناسند.  ـ آره! اين 
چه طور نمي داني؟! از اصحاب کهف که نيستي جوان؟

باالش کمي  هل شد. البد سر و روي ژوليده و لباس هاي زيادي که رو هم 
رو هم پوشيده بودندـ  و شکل و شمايل غريبي داده بود ِبِهشان به خصوص با آن 
ساک و کوله و...ـ  مرد را به شک انداخته بود. بچه را نشان داد. گفت: «گرفتار 
مريضي اين هستم. دارم شهر به شهر مي برمش. شب و روزم را نمي فهمم.»

و کمي  خوراکي خريد و زود آمد بيرون. هنوز نمي دانست که چه طوري 
مي تواند از پدر و مادرش خبر بگيرد. بايد راهي پيدا مي کرد تا هم از آن ها 
بر سرش و چه طور در  آمده  بگويد که چه  به آن ها  بگيرد و هم  خبري 
آخرين لحظه برگشته تا ـ به گمان خود ـ چيزي را نجات بدهد که شايد 
بيش از همه، بهانه اي بود براي سبک بار کردن خود تا نجات دوستي. ولي 
آخر چه گونه؟ به خانه ي خودشان که اصًال نمي شد نزديک شود. خانه ي 
خواهرهاش هم بي خطر نبود. آيا مي توانست يواشکي برود سراغ اورشان و 
از او پيغام بفرستد و يا حتي خبري بگيرد؟ از کجا معلوم که او از پدر و مادر 

هم چيزي نداند؟
و فکر کرد به تر است تا شب منتظر بشود و بعد برود سراغ پيرمرد. ولي تا 
آن موقع را چه کار بايد بکند؟ مي شد همين طور تو خيابان ها گشت بي آن که 
خطري داشته باشد؟ و آيا اورشان هنوز هم همان جا بود؟ و آيا ساختمان، 
باز هم خالي بود؟ و آيا نظامي ها يا ديگران آن را اشغال نکرده بودند؟ و آيا 
پيرمرد را نينداخته بودند بيرون؟ و آيا او نمي ترسيد؟ و آيا مادرش به تر شده 

بود؟ و آيا پدرش نمي گفت که چرا...؟ و آيا...
دوباره همان حالي را پيدا کرده بود که در مرز. اما اين بار پيش از آن که 



٢٩٢    مردگان باغ سبز

کالفه بشود پا گذاشت در خيابان و همان طور که اميرحسين را در بغل 
مي فشرد راه افتاد، ولي هنوز چيزي نرفته بود يا چيز زيادي نرفته بود که 
ديد دو نفر دارند از پياده روي رو به رو مي آيند و يکي شان بازوبند دارد و هيچ 
معلوم نيست که همان مرد قبلي است که رفته و يکي را با خودش آورده  يا 
اين که مرد ديگري است که دارد با مرد ديگري راه مي رود ـ هرچند کمي 
تند ـ اما کاري به کار کسي ندارند و شايد هم اصًال وطن خواه نيستند و او 
اشتباه ديده و بازوبندي هم در کار نبوده. ولي ديگر جا يا وقت يا فرصِت 
پيش  در  را  برگشت  راه  و  خيابان  آن طرف  رفت  پس  نبود.  چرا  و  چون 
گرفت و بعد به  سرعِت قدم هاش افزود تا برسد به کوچه ي دردار، يعني 
به همان جايي که خوب مي شناختش ـ آخر اهل آن شهر بود هرچند که 
غريبه شده بود ـ و مي دانست که اگر وارد آن بشود ديگر دست کسي به 
او نخواهد رسيد. و حاال کوچه نزديک مي شد و او ـ براي اطمينان ـ يک 
بار ديگر به بهانه اي برمي گشت و مي ديد که بله مردها همين طور دارند 
تعقيبش مي کنند و حاال مي پيچيد به کوچه و بچه از خواب بيدار شده بود 
وسط آن هياهو و او به پاهاش مي گفتـ  هم چون کودکی هاشـ  وبال من 
گردنتان، اگر نامردي کنيد. و پاها مي دويدند و او را مي دواندند و مي بردند و 
درست تر اين که درمي بردند. و پس کوچه اي پيدا مي شد که آخرشـ  درست 
زير باالخانه اي ـ محلي داشت براي عبور، هرچند که از دور معلوم نباشد 
و هرچند که... و مي ديد که ديگر شده  يک قطعله ي درست و حسابي و 
حرفه اي که انگار کاري ندارد جز فرار. آن هم فراري که تمامي  نمي شناسد 
و تا قيامت مي تواند ادامه داشته باشد و حتي به او آن قدر فرصت نمي دهد 
که  يک بار ديگر خانواده اش را ببيند و در بغل بفشارد آن سري را که بوي 

حنا مي داد؛ مادر!
مجبور بود سريع از شهر برود بيرون. مي دانست که اتوبوس هاي تهران 
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کي راه مي افتند و کجا سوار مي کنند. با اين که مقصدش ميانه بود يکي از 
آن ها را سوار شد، چراکه حال بچه بد بود و دکترهاي تبريز از او قطع اميد 
کرده بودند و بايد مي بردش تهران. و البته هرچند مريضي اش ناجور بود، اما 

واگير نداشت که جاي ترس داشته باشد يا بهانه اي براي سوار نکردن.
جلِو دروازه ي خروجي شهر، دو نفر آمدند باال و همان طور که آرام آرام از 
ميان صندلي ها مي گذشتند چيزهايي از بعضي از مسافران مي پرسيدند اما 
آخرش همه چيز به خير گذشت و راه شبلي و بستان آباد را در پيش گرفتند. 
راهي که چند وقت پيش هم از آن گذشته بود گرچه رو به تبريز و نه پشت 
به آن. و از گردنه که سرازير مي شدند چشم گرداند تا بلکه سنگري ببيند، 
يعني همان اميد آخريِنـ  سابقـ  را، و نديد. همين را هم انتظار داشت. تنها 
چيزي که ديده و شنيده مي شد دروغ بود. و مردي که صداش آشنا بود و 
نه سيماش، چه خوب فهميده بود اين را و اين ها را و البد حق داشت که 
آن طور بخندد و گريه کند. ديوانه ي نوع سومي  که وقتي شنيد دِر باِغ سبز 
را ديده و آن ها را فروخته اند، ديگر نتوانست بيش تر طاقت بياورد و پرنده ي 
سياه ترس ناکي شد که شيرجه مي زد به سوي آب؛ همان جايي که مرد 
ديگري ـ جوان، با موهاي بلند و زلف پريشان و نگاِه مغموِم آرام ـ نشسته 

بود و براي دِل خودش مي خواند شايد آخرين آواز عمرش را:
«آلماني آتديم خاراال
قالدي ساراال ساراال

وورورلميشام بير ماراال...»
و مرد ميانه اي هنوز هم داد مي زد و انگار مي توانست اين کار را تا آخر 
دنيا هم ادامه بدهد: نرو!... نرو ابله! تو را مي کشند... سفي اوغلي سفي!.. 
کپي اوغلي کپي! و پدر مي آمد و اعدام نوزده افسر فرقه را ديده بود در آن 
هواي يخ زده و برفي. و بد جوري در هم ريخته بود. و آدم دلش مي سوخت 
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به حالش. و مادر هم بود و مي لرزيد و مي گفت برو پسرم برو! و از ديدن 
باالش ناراحت بود تا خوش حال، و سرهنگ قاضي مي آمد قبل از کشته 
شدن در نوروزآباد و همين طور عصبي. و داد مي زد آچيل ِگده! ايت جهنمه! 
سارييب سان؟ و عمران پدر درمي آورد بس که آن يک بيت را تکرار مي کرد: 

عم اوغلي گلدي خويا...
و بدي جاده اين بود که آدم را مي برد به فکر؛ درست مثل شعله ي آتش، 
و باعث مي شد که کمي  خياالتي بشود طوري که فکر کند مي تواند براي 
بچه ي دوساله اي که چشم باز نکرده ، فقط مصيبت ديده و مصيبت، درد 
دل کند آن هم در وقتي که با سرعت تمام به سمت چيزي مي رود که آن 
همه َاَزش گريخته و آن چيز چيزي نيست جز مرگ. همان که مي گويند 
اسب تازنده اي دارد. يوگوره ک! و فکر کرد مرگ آسان است به شرطي که 
آدم بداند براي چه مي ميرد، يعني به شرطي که ارزشش را داشته باشد و به 
شرط ديگري، يعني به تري و آن اين که درد نداشته باشد. و مي دانست که 
نمي شود. افسوس! اگر چنين نبود چه مشتاقانه مي شد رفت به سويش. انگار 
پروازي بود ـ يا مي توانست باشد ـ آرام بخش و البته نه از آن نوعي که مرِد 
صدا آشنا امتحان کرده بود. آدم وقتي مي پرد بايد باال برود نه پايين، هرچند 

که به خامي  پريده باشد يا از بامي  پريده باشد.
و فکر کرد دارد چيزي مي گيرد که مردم ِبِهش مي گفتند غم باد و کتاب ها 
مي نوشتند افسردگي. و فکر کرد بايد مواظب خودش باشد و فکر کرد که 

ديگر بايد فکر نکند. و همين بود که بود.
ميانه نزديک مي شد و راننده نگفت در همان جا نگه خواهد داشت َواّال 

باالش خود را سبک نمي کرد.
ـ من پياده مي شوم آقا!

ـ يعني چه؟! مسخره کردي؟ مگه نمي روي تهران؟
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ـ نه! ديگه پشيمان شدم. حال بچه م خراب ست. مي ترسم نرسد به آن جا.
تا مسافران  ايستاد  اتوبوس هم رفت و جلِو قهوه خانه اي  پياده شد و 
چاي بخورند يا بروند دست شويي. حاال بايد کجا دنبال التفات مي گشت؟ 
زندان شهر در کدام خيابان بود و به آن جا که مي رسيد چه بايد مي گفت؟ 
مي توانست بگويد که من قطعله ي هستم فراري  که درست لب مرز و در 
وقتي که داشتم آماده ي عبور مي شدم، شنيدم که مردي کشته خواهد شد به 
گناهي ناکرده و هم چون مسگري در شوشتري و حاال آمده ام شهادت بدهم 
که پول را غالم يحيي برده و نه او؟ مي توانست بگويد که تسليم سرنوشت 
شدم و ديگر نمي خواهم از آن به دامني پناه ببرم که فهميده ام ناپاک است؟ 
مي توانست بگويد که گوشتم را بخوريد حاللتان چراکه مي دانم استخوانم را 
دور نمي ريزيد و يا می ريزيد اما به هر حال در خاک خودم و در وطن خودم 
می ريزيد و اين خيلي به تر است از آن، آن هم براي مني که مي دانم درختي 
هستم قطع کردني که دلم مي خواهد بيفتمـ  حاال که از آن گريزي نيستـ  
اما به سمت خودي هرچند که او هزار بار و بلکه صدهزار بار و بلکه صدها 

صدهزار بار بدتر باشد از غير خودي؟ مي توانست بگويد...
و همين موقع بود که اميرحسين بيدار شد و با آن چشم هاي جست وجوگر 
نگاهي انداخت به صورت پدر و چيزي گفت که معلوم نبود َبه است يا بابا. و 
کالهش باز لغزيده بود رو چشم ها و چيزي نمانده بود که آن ها را بپوشاند. 
کاله را عقب راند و ساک و کوله اش را رو شانه جا به جا کرد و ديد که 
بي اختيار به بانک نزديک شده. شهر خيلي شلوغ نبود، شايد از آن جهت که 
نظاميان دوست داشتند حضورشان را بيش تر در تبريز به رخ بکشند کهـ  به 

باورشان ـ چشم فتنه بود و سر مار.
مردي پيش مي آمد؛ با گاري خالي. و با اين حال آن را به سختي دنبال 

خود مي کشيد. فکر کرد به بهانه اي سر حرف را باز کند با او.
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ـ خسته نباشي! بانک بسته بود. تو از رييسش خبر نداري؟
ـ التفات را مي گويي؟!

سعي کرد لب خند بزند.
ـ مي شناسيش؟

مرد خنديد.
ـ بله! چه جور هم! امروز همه او را مي شناسند.

ـ عجب!
مرد هنوز هم لب خند مي زد و زور مي زد و گاري را مي برد. باالش کاله 

بچه را درست کرد و او را در بغل فشرد. مجبور بود کمي  همراه مرد برود.
ـ خب؟!

مرد برگشت و نگاهش کرد.
ـ مي خواهي ببينيش؟!

البد تعجب کرده بود و فکر مي کرد که باالش نمي داند که او اسير است 
و تو زندان.

ـ نه! همين جوري کنج کاو شدم. بچه م مريض ست. تو اين بانک پول 
داشتم. گفتم شايد بتوانم بردارم.

مرد يک جور به خصوصي نگاهش کرد و اين بار خنديد.
ـ آزاد شده! مي تواني االن بروي و ببينيش!

باالش با ناباوري نگاهش کرد.
ـ جدًا؟! پس چرا سر کارش نيست؟ کجا مي توانم ببينم؟! خانه ش؟!

نيش مرد به پهناي صورتش باز شد.
ـ نه! تو همين چارراه وسط شهر!

به  نرفت.  او  دنبال  ديگر  باالش  شد.  دور  و  کشيد  را  گاري اش  و 
با آن خنده هاي عجيبش. شايد  بود، مخصوصًا  نظرش کمي سفيه آمده 
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هم مي خواست سربه سر او بگذارد. و حاال رسيده بود جلِو بانک و مي ديد 
که ساختمان صحيح و سالم است. پس جاي آن را عوض نکرده بودند. و 
التفات چه کار مي کرد وسط چارراه؟ آيا دفتري چيزي باز کرده بود آن جا؟ 

سر درنمي آورد.
برگشت تا باز مرد عجيب را نگاه کند، اما فقط گاري او را ديد که دور 
مي شد هم چون تابوتي، و طوري بود که انگار خودش مي برد خودش را و آن 
هم نه  يک نواخت. مي رفت و مي ايستاد. مي رفت و مي ايستاد. يک جوري 
شد باالش. انگار پا گذاشته بود به شهر ارواح. و همين جور مي رفت و تو 
فکر بود که رسيد نزديک چارراه و ديد مردم دور چيزي جمع شده اند و نگاه 
مي کنند و حرف مي زنند و يا مي گذرند. از خيابان رد شد و رفت آن طرف 
تا شايد خبر جديدي بشنود و هنوز اصًال فکر نمي کرد که ممکن است 
گاريچي درست گفته باشد اما بعد چيزي ديد که تا آخرش هم فکر مي کرد 
شايد کابوسي بوده در شبي سرد؛ همان شب مهتابي که خوابيده بودند کنار 
قبر و چنان  سوزي مي آمد که تقريبًا چسبيده بودند به مرده ـ هرچند شايد 
مقدس ـ تا شايد ديواِر آن يا ديواره ي کوتاه آن، بتواند پناهشان بدهد در 
با  از زنجان  همان جايي که شايد پيش ترها فداييان در حال عقب نشيني 

دست ِبِهش اشاره کرده و قسم خورده بودند بي آن که نشانش بدهند.
مردي را به تير چراغ زنبوري آويزان کرده بودند. چشم هاش باز بود و 
گويي دنيا را با کمي حسرت، با کمي درد، با کمي تعجب، با کمي ناباوري، 
با کمي سردرگمي، با کمي نااميدي، با کمي ناچاري، و با کمي تسليم نگاه 
مي کرد. بادي نمي آمد اما جسد تکان مي خورد و طوري بود که انگار گاهي 
مي چرخد تا جاي بيش تري را بتواند ببيند يا از حوادث آن طرف چارراه هم 

بي خبر نماند.
خيلي باال نکشيده بودندش و اگر دور بودي، شايد فکر مي کردي چراغ 
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زنبوري گنده اي است هرچند خاموش، هرچند تيره. و چشم ها چنان شفاف 
بود و چنان يخ زده که به نظر مي آمد تا ابد مي تواند همان طور نگاه کند 

بي آن که فروغش را از دست بدهد...
باالش چنان شکست يا درهم شکست که حد نداشت. خم شد رو زمين. 
کوله و ساکش را انداخت و فقط بچه را نگه داشت و بعد سعي کرد صداي 
گريه اش را خفه کند، اما شانه ها چنان مي لرزيد که هر کاري کرد نتوانست 
نگاهش  مردي  که  کرد  که حس  بود  و همان موقع  بگيرد.  را  آن ها  جلِو 
مي کند، ناجور. و از حرف هاي مردم فهميد که دو روز است التفات را از 
آن باال آويزان کرده اند و ممکن است يک روز ديگر هم همان جا باشد. و 
همان شب اول چنان يخ زده که شده گوشت قرباني که از قناره اي آويزانش 
کرده باشند. پيش از تقسيم. و شب دوم کمي  کشيده انَدش باالتر، چراکه 
سگ هاي ول گرد، آخر شب مي آمده اند و مي پريده اند به طرفش و پاچه ي 
شلوارش را هم يکي از آن ها قلوه کن کرده و برده َواّال شب اول که اصًال 
اين جوري نبوده. و زن و بچه اش حق نزديک شدن به او را ندارند و روز سوم 
يا چهارم مي توانند بيايند و جنازه را بگيرند يا ببرند، هرچند که نبايد مراسمي 

 باشد يا عزاداري ای. براي دزد بيت المال که از اين کارها نبايد کرد و...
و باالش فکر مي کرد که ديگر نمي تواند کمر راست کند و زير لب حرف 

مي زد و ديگر يادش هم رفته بود که صداش را عوض کند.
ـ خدايا چرا همين را هم براي من زيادي ديدي؟!... چرا َاَزم دريغ کردي؟ 
چرا؟!... از بزرگي ت چيزي کم مي شد؟... به غرورت برمي خورد؟ من لياقتش 
را نداشتم؟... به اندازه ي کافي بهاش را نپرداخته بودم؟ زودتر مي توانستم 
بيايم و نيامده بودم؟ تندتر مي توانستم بيايم و نيامده بودم؟... آخه چرا؟  اي 

خدايي که   مي تواني ميخ را ميسمار۱ کني، اگه که بخواهي...

۱. ميسمار: ميخ طويله، ميخ بزرگ
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و گويي داشت تبديل مي شد به همان صدايي که  يک بار در همين ميانه 
شنيده بود و از اتاقي در کنار فرماندهي و يک بار در مرز و از مردي که خبر 

زنداني بودن التفات را داده بود و يک بار هم...
ـ ... فيرقه بؤلبؤلي۱!...

يک لحظه به نظرش آمد که  يکي از دو مردي که نگاهش مي کرد 
چيزي گفته. انگار يکي از آن ها او را شناخته بود و از صداش هم شناخته 
بود. به خود آمد. سر باال آورد و نگاه کرد. مردها چيزي به روي خودشان 

نياوردند. جنازه را نگاه مي کردند. اما ديگر نمي شد دست دست کرد.
سريع ساک و کوله اش را جمع کرد و انداخت رو شانه اش. بچه را در بغل 

فشرد و از چارراه دور شد و رفت به سمت بيرون شهر.
التفات هم کشته شده بود، فقط يک چيز مانده  بود براش.  حاال که 
آخرين حلقه اي که به دنيا وصلش مي کرد. و آن نبود چيزي جز جانش و 
دل بندش، يعني مايه ي اميد ـ نااميد ـ ش، يعني نور چشمش، يعني ناي 

پاش، يعني پسرش.
و همين بود که بود.

۱. فيرقه بؤلبؤلی: بلبِل فرقه
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گاوميشه از اولش هم کمي  ديوانه بود. اين را مطمئن هستم َواّال چه دليلي 
داشت که ساعت ها با آن چشم هاي درشت و کمي مرطوب، زل بزند به 
جايي و فروبرود تو فکر؟ گيريم که پاييز باشد و زمين علف چنداني نداشته 
 باشد و شايد چريدن به پوزه خسته کردنش نيرزيد، ولي وقت هاي ديگر 
چه؟ تابستان و بهار که چيزي کم نبود. پس چرا آن موقع هم مثل مجسمه 
مي ايستاد و نگاه مي کرد و نگاه مي کرد؟ آن هم نه جلِو رو که دوردست ها 
را، و طوري که ما براي بار دهم گول مي خورديم و رّد نگاهش را مي گرفتيم 
تا ببينيم به چي زل زده. و هيچ چيز نمي ديديم. بعد هديش عصباني مي شد. 

و داد مي زد: «اوهوي!»
و گاوميش محلش نمي گذاشت؛ آن قدر که هديش مجبور مي شد سنگي 

کلوخي بردارد و پرت کند به طرفش و فحشي حواله اش کند.
ـ ... اين جا هيچي نمي خورد و تو آخور امان بقيه را مي ُبرد، اگه هم 
به  را  ُغَرش  آن وقت  مي شود.  کم  شيرش  و  مي ماند  گرسنه  نتوانست، 

من مي زنند.
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ِغر گاوميش و صدا مي داد. و حيوان مجبور  سنگ مي خورد به پوست چِِ
مي شد مثل گاو شيرده و گوساله، سرش را بيندازد پايين و مشغول خوردن 
انگار باز چيزي مي ديد که  بشود، اما کمي بعد باز زل مي زد به جايي و 
نمي کردند  حس  ديگران  که  مي کرد  حس  بويي  و  نمي ديدند  ديگران 
گردن باز  و  مي کرد  نگاه  باز  و  مي زد  عر  و  مي کشيد  باال  را  بيني اش  و 
رم يک دفعه  بعد  و  مي شد  جوري  جوِر  يک  چشم هاش  باز  و  مي کشيد 

مي کرد و بعد چارنعل مي رفت تا آخر زمين و بعد هديش را مي کشيد دنبال 
خودش تا بدود و فحش بدهد و شالقش را تو هوا بچرخاند و بدتر، حيوان 
نگاه  را هم  برود و پشت سرش  اين که  اما  بود  برماند. همين جوري ها  را 
نکند اصًال سابقه نداشت و معلوم بود که افتاده ايم تو دردسر حسابي؛ آن 
هم در حالي که هوا داشت خراب مي شد و از  شانس ُگِه من همان روز 
بايد هديش عشق برادري اش گل مي کرد و مي آمد نزديک من تا گله ي 
گوسفند ها و گاوها پيش هم باشند و من و هديش هم پيش هم. سربه سر! 
و از آن وقت هايي بود که از صبح معلوم بود هوا خواهد گرفت و باران خواهد 
باريد و خيلي ها اصًال مال و َحَشم  هاشان را نياورده بودند بيرون، چون گاو 
و گاوميش که خر نيست. به راحتي آب خوردن سرما مي خورد و آن وقت خر 
بياور و باقالي... حرف من هم خريدار نداشت که بخواهم مانع بشوم. ميران 
هم که خيال مي کرد چيزي از جيبش نمي رود و چه به تر که هديش را دِر 
ُدِم اين چند حيوان، راهي کند تا به قول خودش دسِت کم هوايي بخورند و 
سرحال بيايند، چراکه به زودي سرما و برف و زمستان از راه خواهد رسيد و 
آن ها به اندازه ي کافي بي حرکت خواهند ماند که سمُ زخم بگيرند و از اين 
چيزها. و اين جوري بود که َسرخري به نام هديش همراهم شد تا روزم را 

خراب کند و نگذارد تو عالم خودم باشم.
ـ به نظرم َمَله زده بودش.
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ـ به تره نظرت را براي خودت نگه داري. مله کجا بود اين وقت سال؟
ـ مله که وقت نمي شناسد. هميشه هست!

نگاهي انداختم به سرتاپاش: «آره بعضي مله ها همين طورند!»
ُبّراق شد تو صورتم.

ـ منظورت منم؟!
گفتم نه. اما باور نکرد. از جاي ديگري عصباني بود و کرمش را به 
من مي ريخت. گفت: «تو هم اگه نمي داني بدان! بعضي ها هم جد اندر جد 

زبان دراز هستند و فکر مي کنند بايد حاضرجواب باشند.»
به حالت مسخره تف کرد رو زمين: «البته اگه جد اندر جدي داشته باشند!»

جوابش را ندادم، اما هنوز هم دلش خنک نشده بود.
ـ راستي تو شنيد ي که مي گويند طرف از زيِر بوته به عمل آمده؟ من 

فکر مي کردم اين فقط يه ضرب المثل ست!
َواّال خودم همين جا  گفتم: «خفه شو،  آمد.  به جوش  يک دفعه خونم 

خفه ت مي کنم.»
با نفرت نگاهم کرد. گفت: «تو يه حرام زاده بيش تر نيستي. سگ کي 

باشي که بخواهي مرا خفه بکني؟»
آن وقت بود که حسابي ترکيدم.

ـ تو هم توله ي يه پدِرسگ پدِرعقده ي پسردار شدني که الي دست 
پنج تا دختر به دنيا آمده و بزرگ شده بعد از آن که کلي نذر و نياز کرده ند 
که خدا رحم کند و يه تخم دوزرده بدهد ِبِهشان. غافل از اين که خدا زرده 
را زردي مي شنود و بقيه را نمي شنود و مي شوي ُگه. ُگه خالص! لوس و 

ازخودراضي!
گمانم جواب دندان شکني بود يا چيزي بود که شنيدنش نياز داشت به 
کمي  سکوت يا هضم يا... هرچه بود هديش آرام شده بود و فکر مي کرد 
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و چيزي نمي گفت و من خيال مي کردم که کم آورده، اما بعد فهميدم که 
دوباره به  ياد گاوميش افتاده.

ـ رم کرد لعنتي! نتوانستم بگيرمش. طوري دررفت که انگار روح ديده! 
حاال چه کارش بکنم؟

کرد.  نگاه  را  آسمان  مي آمد.  تندر  صداي  بود.  رفته  يادش  را  دعوا 
مي دانست که ميران او را هم مي زند، اگر که زيادي عصباني بشود. گفتم: 
«تو سِر هر کي آن همه شالق بزني يا رم مي کند يا روح مي بيند. معلوم 

ست ديگه!»
گوش هاش آويزان شده بود. چشم دوخته بود به سمت کوه؛ همان جايي 
و  بود  سنگين  مه  و  داشت  ِشه  هوا  مي آمد.  پايين  َاَزش  آرام آرام  مه  که 

مي چسبيد به زمين.
ـ به نظرت حاال چه کار کنيم؟

ـ چه کار کنيم نه، بگو چه کار کنم!
ـ يعني چه؟!

ـ يعني همين! مسؤوليت گاوها که با من نيست. هست؟
با دست اشاره کردم به خودش. حواسش پرت شده بود انگار. نگرفت يا 

نگرفته گرفت. گفت: «يعني نمي خواهي کمک کني؟»
ـ چه کار بايد بکنم برات؟ گاوميش را انداخته  ي زير ضربه ي شالق و 
باعث شده ي که رم کند و سر بگذارد به کوه و دشت و حاال که گير کرده ي 

تو ِگل، از من کمک مي خواهي؟
انگار حرفم را نشنيد. با نگراني زل زده بود به کوه. کمي رنگش پريده بود.

ـ اگه گرگ ها بخورندش چه؟
ـ به جهنم! خب بگذار بخورند.

با ناباوري گفت: «بخورند؟! به همين راحتي؟! باور کن بابا جفتمان را 
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مي ُکشد. حاال خود داني!»
رفتم طرف گوسفندها.

ـ اصًال کي دعوتت کرده بود که بيايي اين جا؟ مي رفتي براي خودت! 
مثل هميشه! گند زده ي و مي خواهي من جمعش کنم؟ ولي من نمي توانم.

دويد و خودش را رساند به من. گفت: «بايد برويم دنبالش و قبل از 
تاريکي و پايين آمدن مه، پيداش کنيم. صداش مي آيد. خيلي دور نشده. به 

گمانم تو همين دره ي بااليي ست.»
ـ خب چه کار کنم؟ برو بيارش، اگه اين جوري ست. من که نمي توانم 
اين جا را ول کنم و بروم. کي از گله مواظبت مي کند آن وقت؟ اگه گرگ 
آمد سراغشان چه؟ اگه رفتند تو يونجه زار و ترکيدند چه؟ کي جوابش را 

مي دهد؟ تو جوابش را مي دهي؟
گفت: «پس من اين جا مي مانم و تو تنهايي برو دنبالش! مرا که مي بيند 
بدتر رم مي کند. چند بار نزديک بود برسم ِبِهش، ولي فرار کرد سگ مصب.»

شستم را باال بردم براش.
ـ بيه! همينم مانده بود که ُگه تو را من جمع کنم آن هم بعد از اين همه 

فحش هايي که دادي؟
چيزي نگفت. با درماندگي نگاه مي کرد. مي دانستم که کارش گير است. 

پرسيدم: «حاال کي حرام زاده ست؟ من؟!»
گفت: «نه!»

فهميده بود که کارش زار است.
گفتم: «پس کي؟»

گفت: «من چه مي دانم! دنيا پر ست از حرام زاده! من که همه شان را 
نمي شناسم.»

داد زدم: «ولي من يکي شان را مي شناسم. خوِب خوب!»
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جوابم نه؟  يا  دنبالش  مي روي  «حاال  زد:  داد  نگرفت.  خودش  به 
را بده االغ!»

مه داشت نزديک مي شد و باران ريزي مي باريد. از آن باران ها که درش 
خيِس خيس مي شوي بي آن که به نظر بيايد. چاره اي نبود. مثل هميشه 
هديش خراب کاري کرده بود و من بايد درست مي کردم و اين اصًال ربطي 
به دو سالي که از او بزرگ تر بودم نداشت. گفتم: «پس حواست را جمع کن 

عوضي! باليي سر گوسفندها بيايد بابات را مي نشانم به عزات.»
و راه افتادم. از دامنه ي تپه باال رفتم تا پيش از رسيدن مه نگاهي به 
دوروبرم بيندازم. زمين هنوز خيس نشده بود، اما قدم هام کم کم سنگين 
مي شد و چون مجبور بودم بدوم، کمي عرق کرده بودم و نفس نفس مي زدم 
و دعا مي کردم که سرما نخورم يا باران تندتر نشود، آن قدر که زمين را 
حسابي خيس کند و ِگِل شخم زارهاِي نوِکشته بچسبد به پاها و نگذارد که 

راه بروم يا خسته و بسته و کالفه ام کند.
جز  نمي شد  ديده  چيزي  دوروبر.  به  انداختم  نگاهي  باال  آن  از  بعد، 
اشتباه  به  را  آدم  نرم نرم تکان مي خوردند و  درخت هاي آن سوي دره که 
مي انداختند و جز صخره هاي دوردست که آن ها هم سياهي مي زدند، ولي 
اين قدر پيدا بود که نه زنده اند و نه حيوان. چاره اي نداشتم جز آن که بروم 
به همان سمتي که هديش از آن برگشته بود. راهي بين  آت گولي و کوه. با 

دره اي که کجکي مي رفت باال؛ طرف ارتفاعات.
راه افتادم در حالي که دوروبرـ  در آن دورهاـ  کم کم در مه فرومي رفت؛ 
کامًال. و چنان ساکت بود که انگار همه ي زمين به خواب رفته. نه صداي 
آدمي  مي آمد، نه پارس سگي، نه آواز پرنده اي. سوت و کور بود و دل گير. 
به تخته سنگ يا درختي که مي رسيدم از آن باال مي رفتم که خوب بتوانم 

دوروبرم را نگاه کنم و هم چنان چيزي نمي ديدم جز سکوت بي پايان.
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نمي دانم چه قدر رفته بودم که ديدم يکي دارد رو يال غربي دره جا به جا 
مي شود. فکر کردم خودش است. با اين که سختم بود باز شروع کردم به 
دويدن و نزديک تر که شدم فهميدم که آن سياهي حيوان نيست. آدم بود. 

و مي رفت طرف کوه.
داد زدم: «آهاااااااي..!»

ايستاد و برگشت رو به من. مردي بود. از اين دور نمي توانستم بشناسمش. 
داد زدم: «گاوميش ما گم شده. تو نديديش آن ورها؟»
گفت: «نه، من خودم هم دنبال گم شده هستم.»

صداش کمي  آشنا آمد به نظرم. انگار منتظر بود که برسم بهش. شايد 
هم هم مسير بوديم. پا تند کردم و ديدم همان مرد قبلي است و خيالم راحت 

شد که او را خيال نکرده ام و واقعًا وجود دارد وجودش.
ـ سالم! فکر کردم ديگه نمي بينم تو را!

ـ چرا؟! گمانم گفته بودم که تا پيداش نکرده م نمي روم.
ـ گاوميش ما رم کرد و گم شد. تو چي گم کرد ي؟حيوانت را؟

خنديد و گفت نه و من فهميدم که نمي خواهد درباره ي آن حرف بزند. اما 
بعد گفتم: «حتمًا برات خيلي با ارزش بوده که اين همه دنبالش هستي.»

گفت: «نه زياد، ولي مي داني که! گفته م شايد! آدم هميشه چشمش 
دنبال چيزي ست که مال خودش ست و تا پيداش نکند آرام نمي گيرد؛ شايد 
از آن جهت که ِبِهش عادت کرده. مي داني! سخت ست که سال هاي سال 
با يه چيزي همراه باشي و بعد َاَزش جدا بشوي يا جدات کنند بي مقدمه و در 
حالي که اصًال انتظارش را نداري. و خب اولش فکر مي کني اين هم عادتي 
ست مثل عادت هاي ديگه و عادت مي کني ِبِهش، اما سال ها مي گذرد و 
نمي تواني عادت کني و مي بيني بي قراري و فکر مي کني علتش همان ست 
و مي گردي دنبالش تا بلکه پيداش کني. اين جوري ست ديگه. کاريش هم 
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نمي شود کرد.»
مطمئن نبودم که از حرف هاش سر درمي آورم. همين قدر فهميده بودم 
که مرد بي آزاري است و اين کافي بود برای من، به خصوص حاال که در 

جاي پرتي هم همراه بوديم، به ناچار.
گفتم: «تو هم داري مي روي طرف کوه انگار؟»

گفت: «آره! با خودم گفتم کمي  هم اين طرف ها را بگردم. گويا همراه 
هستيم. مي خواهي با هم دنبال گاوميشت بگرديم؟»

از خدايم بود. با اين حال گفتم: «ولي تو از کارت نماني؟»
را کجا  که  نمي دانم  دقيقًا  نمي کند.  فرقي  من  براي  «نه،  گفت: 

بايد بگردم.»
همراه شديم در حالي که مه پايين تر آمده بود، اما هنوز باران تندتر نشده 
بود و همان طور ريز و نرم مي باريد. گفت: «نبايد اين همه خيس شده باشي.»

گفتم: «کمي  عرق کرده م.»
برگشت و دقيق نگاهم کرد.

ـ سرما مي خوري.
انگار مي دانست.

دوباره راه افتاديم. گفتم: «اين جا زياد آدم هاي غريبه رفت وآمد نمي کنند. 
تو دومين نفري هستي که تو اين چند وقت مي بينم.»

گفت: «آره، به نظر من هم جاي پرتي ست. من چند ده آن طرف تر يه 
دوست دارم. تو سربازي با هم آشنا شديم. دهشان آبادتر ست. من يک بار 
راه افتادم که بروم و او را ببينم. قرار بود چند وقتي پيشش بمانم. تو همان ده 
 يا تو مغازه شان در شهر. از بيراهه مي رفتم. اما هيچ وقت به آن جا نرسيدم.»

ـ جدًا؟! يعني پيداش نکردي؟ به خاطر همان بيراهه رفتن؟!
ـ نه، تو راه اتفاقي افتاد و نرسيدم. قديم ها از اين جور چيزها زياد پيش 
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مي آمد. ده پانزده سال قبل را مي گويم.
ياد حرف هاي چرچي افتادم. گفتم: «انگار يه اتفاقي افتاده آن موقع ها! 

يه اتفاقي که خيلي بزرگ بوده.»
گفت: «آره  يه خبرهايي بود. زندگي هايي از هم پاشيد. آدم هايي کشته 
شدند. آدم هايي براي هميشه چشمشان خيره ماند به در يا دريا يا رود يا مرز. 

جدايي ها پيش آمد، جدايي ها!»
مرد  درنياوردم.  سر  مي شد.  چيزيش  گمانم  بود.  جوري  يک  صداش 
عجيبي بود، اما انگار از خيلي چيزها خبر داشت در حالي که من از گذشته 
همان قدر مي دانستم که از آينده، يعني هيچ! براي همين گفتم: «مثل اين که 
اوضاع خيلي خراب بوده آن وقت ها! قبل از تو يه َچرچي را هم ديدم. مي داني 
که! چيزهاي ناجوري گفت. از ُکشته ها و ُپشته ها و فرقه و نمي دانم چي.»

سرازير شده بوديم تو دره. مي رفتيم به سوي مه. گفت: «آره، مملکت 
کًال به هم ريخته بود. تازه جنگ دوم جهاني تمام شده بود که آذرباي جان 
آشوب شد. يه دولت تشکيل دادند و اعالم خودمختاري کردند. فرداي روزي 
که ژاپن تسليم شد، اعالميه هايي به همه ي در و ديوار شهرهاي آذرباي جان 
چسبانده بودند، از آستارا گرفته تا ماکو. تشکيل دار و دسته اي را خبر مي داد 
بعضي ها  گفتي!  که  فرقه اي  همان  ِبِهش.  مي گفتند  دموکرات  حزب  که 
اعالميه ها را کنده بودند و براي ديگران مي خواندند، آن هم با چه لحن 
حماسي و گيرايي! آدم اشکش درمي آمد. واقعًا قشنگ بود. به تمام دردهاي 
مردم آذرباي جان اشاره کرده بود. آخرش هم گفته بود که بايد زمين ها را از 
خان ها گرفت و تقسيم کرد بين همه. خيلي ها گول همين چيز ها را خوردند 
و رفتند طرفشان. بعد آن ها به پادگان ها حمله کردند و آن ها را کشتند يا 
وادار کردند به تسليم و بعد هم حکومت درست کردند. وزير آوردند، وکيل 
آوردند، استان دار و فرمان دار تعيين کردند، براي خودشان ارتشي به هم زدند 
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و اسمش را گذاشتند فدايي. خيلي کارها کردند، خيلي اتفاق ها افتاد، خيلي! 
و آدم هاي زيادي قرباني شدند، با گناه و بي گناه. من يکي شان را از نزديک 
مي شناختم. خيلي زجر کشيد. اگه فرصت بشود، درباره ش بيش تر مي گويم 
برات. مردی را هم می شناختم که اين وسط، نه جسمش را توانست نجات 
بدهد نه روحش را. و اين جوری بود که شکست خورد، به بدترين شکلی که 

می شد و شد غصه دارترين مرد عالم.»
کمي  ساکت شد و بعد باز هم شروع کرد به گفتن. از بعضي حرف هاش 
سر درنمي آوردم و نمي دانم چه طوري نگاهش مي کردم که سعي مي کرد 

توضيح بدهد، اما باز هم چيز بيش تري يا ديگري دست گيرم نمي شد.
ته دّره حسابي اين ور و آن ور را گشتيم اما خبري از گاوميش نبود. و تازه 
آن جا بود که فهميدم اين شهري ها چه قدر ساده هستند برخالف ما دهاتي ها:

رسيده بوديم به النه اي که الي درخت چه ها بود و به سختي ديده مي شد. 
از جلِو دهانه اش که مي گذشتيم، مرد انگار يک دفعه چيزي ديد يا يادش آمد. 
تندي رفت طرف دهانه و شاخه اي از درخت چه را کند و با آن شروع کرد به 
گشتن در البه الي استخوان هايي که کف النه ـ که معلوم نبود مال گرگ 
است يا روباه  يا شايد حتی کفتارـ  ولو شده بود. به دقت استخوان ها را اين ور 
و آن ور مي چرخاند و نگاه مي کرد. خيال کرده بود که ممکن است حيواني 
يا چيزي گاوميش به آن ُگند گي را ـ آن هم به آن زودي ـ آورده و خورده 

و استخوان هاش را آن جا جا گذاشته باشد.
به زور جلِو خنده ام را گرفته بودم. اما آخرسر گفتم: «اين استخوان ها 

کهنه ست عمو!»
و او بالفاصله جواب داد: «مي دانم!»

و هنوز هم سرش پايين بود َواّال مي ديد که من چه طوري با تعجب 
گفت  و  دور  انداخت  را  چوبش  و  گويا  شد  نااميد  بعد  مي کنم.  نگاهش 
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برويم و رفتيم و حکايتش را از سر گرفت آن قدر که از دره درآمديم و باز 
هم خبري نبود از حيوان. و مه پيش رومان پيچ و تاب مي خورد و انگار 
مي آمد که بخورد ما را. و او از سرمايي مي گفت که مرِد ديگري در کنار 
رودخانه اي شاهدش بوده، آن هم در حالي که بچه ي بي پناهي را هم در 
آغوش داشته و بچه گريه مي کرده و البد مادرش را مي خواسته، اما مادري 
در کار نبوده ديگر. و بعد پناه برده اند به امام زاده اي تا بخوابند رو قبري.
حرف نمي خواهد  ديگر  کردم  فکر  و  شد  ساکت  يک دفعه  بعد  و 
با و  براي خودش  زمزمه مي کند،  را  لب چيزي  زير  که  شنيدم  اما  بزند. 

صدايي سوزناک.
ـ آيري ليق آيري ليق... يامان آيري ليق! ۱

و باز صداش يک جوِر جوري بود و اين بار برگشتم و چشم هاش را 
نگاه کردم. و من اگر تو دنيا از هيچ چيزي هم سر درنياورم، غصه را خوب 
مي شناسم. و مي توانستم قسم بخورم که آن مرد غصه دارد و يا حتي از آن 
آدم هايي است که ِبِهشان مي گويند دل مرده. ولي آخر چرا؟ و حس کردم که 
چه قدر بد است که مردي غصه داشته باشد. آن وقت هيچ چيزي نمي تواند او 
را شاد کند و انگار ديگر بي چيِز بي چيز است. اما غصه ي بچه ها مثل سايه ي 
وسط روز است که ابر سرگرداني انداخته رو سر آدمي  که مي تواند چوپان يا 

هرکس ديگري باشد. زود از بين مي رود.
باز هم حرف زديم و از دره گذشتيم. حاال پاي دامنه ي کوه بوديم و مرد 

پرسيد: «گاوميشه چرا دررفت؟»
گفتم: «داداش خوانده ي ابلهم با شالق افتاده بود به جانش چون علف 
نمي خورد و زل زده بود به جايي. عوضي، حيوان را رم داده و مي گويد مله 

زده  يا روح ديده!»

۱. جدايی، جدايی... جدايی ناجور!
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خنديد و من خوش حال شده بودم که مي ديدم حالش به تر شده. بعد براي 
اين که چيزي گفته باشم پرسيدم: «راستي به نظر تو اصًال روح هست؟»

گفت: «آره، اگه نظر مرا بخواهي هست.»
ـ چه کار مي کنند؟

ـ گمانم براي خودشان پرسه مي زنند يا سرگردان اند گاهي!
کمي  ترسيده بودم. گفتم: «واي!»

بي سروصدا  همين  براي  بترسانند.  را  زنده ها  ندارند  حق  «اما  گفت: 
مي روند اين ور و آن ور.»

گفتم: «من گاهي يه صدايي مي شنوم.»
عالقه مند شده بود. پرسيد: «چه صدايي؟»

گفتم: «صداي يک آدم ست. يه مرد!»
ـ چه مي گويد؟

ـ فقط يه چيز مي گويد: سوختم خدايا... سوختم! هميشه همين را تکرار 
مي کند. به نظر تو ممکن ست روح باشد؟

گفت: «درباره ش قبًال با من حرف زده بودي. حتمًا يادت رفته! ولي 
نمي دانم چه بگويم. البد کاري دارد. شايد يکي مي خواهد باهات حرف بزند.»

گفتم: «نمي دانم، شايد هم خيال مي کنم. پدر من گويا کنار چشمه کشته 
شده. نمي دانم چه طوري! هرکس يه حرفي مي زند. گاهي فکر مي کنم شايد 

اين صداي اوست که مي شنوم.»
به جاي آن که  اما  باشد،  براش جالب  اين ماجرا خيلي  فکر مي کردم 
درباره ي آن بپرسد درباره ي هديش پرسيد: «راستي تو گفتي داداش خوانده! 
بودم.  نشنيده  داداش خوانده  اما  بودم،  مادرخوانده شنيده  و  پدرخوانده  من 

داداش خوانده ديگه کيه؟»
اين  تو  انداخته  بود. همين کّره خري که مرا  گفتم: «منظورم هديش 
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دردسر. ولي اگه بخواهي بداني ماجرا چي بوده، بايد خيلي برات حرف بزنم. 
اگه باز هم ديگه را ديديم، شايد تعريف کنم. آن وقت مي فهمي که من هم 

حرف هايي دارم.»
سر تکان داد: «حتمًا! حتمًا مي شنوم.»

و رفتيم و بعد احساس کردم که کمي مغزم به هم خورده و گيج شده ام. 
به خصوص وقتي به بعضي حرف هاي مرد فکر کردم. و گويا او هم متوجه 

حالم شد که پرسيد: «طوري شده؟»
گفتم: «نه!»

گفت: «پس چرا تو فکري؟ فکر گاوميشه را نکن! پيداش مي کنيم، حتي 
اگه مه همه جا را بگيرد. »

و لب خند زد.
را  هم ديگه  امروز  بود،  نکرده  رم  گاوميشه  اگه  خودمانيم ها!  ولي  ـ 

نمي ديديم.
قاتي  خودم  فکرهاي  با  شنيده م  که  را  چيزهايي  گاهي  «من  گفتم: 

مي کنم. ياد گاوميشه نبودم فعًال.»
گفت: «گاهي همين طور مي شود.»

و ديدم که ايستاده و جايي را نگاه مي کند. رد نگاهش را گرفتم و ديدم 
گاوميشي کنار يک تخته سنِگ بزرگ، دارد مي چرد براي خودش.

مه زياد شده بود ولي نه آن قدر که گاوميش ميران را نشناسم. گفتم: 
«خودش ست.»

گفت: «من هم همين فکر را مي کنم.»
راه افتادم طرف حيوان. مي دانستم که چه طوري آرامش کنم. کلي شکم 
و  شانه اش را نوازش  کردم تا تنش از خوشي بلرزد و بعد با چشم هاي درشت 

و انساني اش نگاهم کند و نفس صدادارش را فوت کند به طرفم.
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مرد هنوز همان طور بي حرکت ايستاده بود سر جاش. يک آن برگشتم و 
نگاهش کردم. داد زدم: «تو نمي آيي؟»

گفت: «نه، مي خواهم کمي  ديگه اين جاها را بگردم. من غريبه م. بيام 
جلو، گاوميشت باز رم مي کند.»
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همه مهربان شده بودند. يکي يکي مي آمدند ديدنم. هديش غذا مي آورد. 
نرگس لباس هاي خوني ام را شسته و خشک کرده بود. خواهرناتني ها با سِر 
سوزن و سنجاق مي افتادند به جان پاهام تا خارهاي جديدي را پيدا کنند 
و دربياورند. و من مکافات داشتم. انگار در کاهدان دنبال سوزن مي گشتند. 
برام خرما هم خريده و آورده بودند. خود ميران هم سرمي زد. نمي آمد تو. 
مي نشست رو سکوي آستانه ـ پشت به من ـ سيگاري آتش مي زد و دود 
می کرد و به مادر امير مي گفت: «چه طور ست حال اين مهماِن نخوانده؟»

او جواب مي داد: «اين جوري نگو مش ميرآلي! چه فرقي مي کند؟  و 
مثل پسرم ست. به خدا تا وقتي که خودش نخواهد، نمي گذارم ببريدش!»

نفرين  را  پسرش  و  پاهام  به  مي ماليد  روغن  شب  هر  مادربزرگ  و 
مي کرد و مي گفت که خدا بشکند آن دست هاش را. مهربان نشده بود. 

مهربان بود.
و هديش مي گفت چرا نگفتي که تقصير تو نبوده؟! و کي برمي گردي 
خانه؟ و من به او نمي گفتم که چه تصميمي گرفته ام و ديگر به آن جا باز 
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نخواهم گشت. و مي گفت که بابا پشيمان شده. و خودش هم فهميده که 
زيادي تند رفته و نبايد حرف هاش را جّدي گرفت که گفت ديگه راهت 
نمي دهم به خانه. و گوشت يکي از گوسفند ها در همين روستاي خودمان 
تمام شده و فروش رفته و فقط آن يکي را برده اند به جاهاي ديگر. و برام 
گوشت مي آورد که بخورم و کباب کنم و من مي گفتم بعداً! و نمي خوردم. 
با  و  آن  از  بود  باد مي رفت که آب گوشت پخته  بر  آرشام  مادر  و زحمِت 
آن و حاال بايد نان و پنير مي آورد براي من يا تخم مرغ آب پز مي کرد يا 

سيب زميني کباب، اگر که تنورش روشن بود.
هرچند  بروم،  راه  بتوانم  و  بشود  خوب  پاهام  تا  کشيد  طول  روز  سه 
لنگ لنگان، هرچند به سختي، هرچند با بدبختی. اولين کاري که کردم اين 
بود که بروم سراغ گنجينه ام. و مي دانستم که ديگر کالغ ها از دستم راحت 
خواهند شد. اما گنجينه نبود. زمين را َکندم بي آن که چيزي پيدا کنم. و 
آن وقت بود که به همه شک کردم. به بچه هايي که شامه اي دارند که ماِل 
سگ پيشش هيچ است و به خود هديش حتي. يکي از آن ها زاِغ مرا چوب 
زده بود بي آن که متوجه بشوم. يکي پول ها را برداشته بود و رفته بود و حاال 
البد خوش مي گذراند و پاشنه ي در دکان ياور را مي کند يا شايد هم منتظر 
بود که آب ها از آسيا بيفتد. اما کي؟ سر درنمي آوردم و يادم نمي آمد که 

بي احتياطي کرده باشم. پس چه طور لو رفته بودم؟
هوا تازه تاريک شده بود. از آن وقت ها بود که با آرشام مي رفتيم دنبال 
پريدن از بام ها. و حاال ديگر او نبود و من هم مي خواستم بروم دنبالش ـ 
شايد ـ ولي پيدا نمي کردم پولم را. و فکر کردم دوباره بگردم و مثل موش 
شروع کردم به سوراخ کردن جاهاي ديگر و آخرسر قوطي را پيدا کردم. 
يادم  بودم  کرده  را عوض  از بس جاش  ِبِهش.  بود  نزده  کسي دست برد 
رفته بود که کجا آن را چال کرده ام. درست مثل آن هايي که عقب نشيني 
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با  بودند  کرده  زنجان مرخصشان  از  يا  بودند  يا شکست خورده  مي کردند 
اسلحه هاشان و فراري نبودند و با اين حال تفنگ خود را پنهان مي کردند 
جايي و شايد در شب تيره اي و براي روز مبادايي؛ و بعد که مي رفتند سراغش، 
ديگر آن را نمي يافتند و هيچ هم معلوم نبود که کسي برش داشته  يا نه.

سکه ها را پخش کردم تو جيب هام تا قلنبگي آن توجه کسي را جلب 
نکند. تصميم داشتم فقط از مادربزرگ خداحافظي کنم. اما قبلش کارهاي 
اين  و مي دانستم که  باال  رفتم  ميران  خانه ي  بام  از  داشتم.  ديگري هم 

آخرين بارم است و ديگر تکرار نخواهد شد.
کامواي دوست داشتني ام سر جاي خودش بود. البه الي بافه ي علف هاي 
خشک. بوي يونجه و شبدر مي داد. با همان رنگ هاي شادي که آدم را به 

ياد پرچم مدرسه مي انداخت.
را هم  ُکت  بعد  پوشيدم.  زيرش  از  را  کاموا  و  درآوردم  را  ميران  ُکت 
کشيدم به تنم تا فعًال کسي متوجه نشود. از آن وقت هايي بود که سگ ها 
شروع مي کنند به پارس کردن و طوري که انگار چيزي ديده اند، ولي فقط 

همين جور پارس مي کنند که پارس کرده باشند و عادتشان است.
ستاره ها هم از همان سر شب درآمده بودند و ماه هم داشت از پشت 
تپه هاي گون آيدين مي آمد باال و به زودي مهتاب همه جا را روشن مي کرد.

برگشتم به طرف خانه ي آرشام.
به مادرش گفتم: «کبريت داري خاله؟»

گفت: «آره!» و پرسيد: «براي چه مي خواهي؟»
گفتم: «الزمش دارم.» و او هم چيز بيش تري نگفت.

کبريت را چپاندم تو جيبم و راه افتادم به طرف باالي روستا؛ همان جايي 
که صخره هاي کله قندي و تيزي دارد شبيه به آدم هايي که ايستاده اند و از 
رو بلندي همه جا را مي پايند. همان جايي که گاهي وقتي مي نشستم روش، 
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صداهايي مي شنيدم. صداهايي که فکر مي کردم آخرش مرا با خود خواهد برد.
از ده رفتم بيرون. نور چراغ ها را مي ديدم که از درهاي باز يا سوراخ هاي 
بلندترين صخره ي  سِر  رو  نشستم  گرفتم  مي زد.  بيرون  ديوارها  و  بام ها 
باال  آن  از  داشتم  و من هميشه دوست  بود،  پام  زير  انگار  ده  کله قندي. 
نگاهش کنم در همان حالي که صداي باد را مي شنيدم که گاهي صداهاي 

ديگري هم قاتي اش بود.
«خب خداحافظ! اين ديدار آخر ست.»

ابلهانه است. اما کمي  احساساتي شده بودم.
و من با اين دو تا چشم هام چه چيزها که نديده ام!

تمام خاطراتم از آن ده نکبتي مي آمد جلِو چشمم. آقا معلم را مي ديدم 
که اسب مي تازاند و با اين که دهاتي نيست، اما سوارکار قابلي است و هيچ 
فراري اي نمي تواند از دستش قسر دربرود. کاري هم ندارد به اين که طرف 
اسمًا زنده باشد و رسمًاـ  يعني قانونًاـ  مرده و يا برعکس. هرچند که هميشه 
از سر مردگان  داد مي زند شماها چرا دست  عصباني است و هرچند که 

برنمي داريد؟ و چرا شناسنامه هاشان را باطل نمي کنيد؟
امير را مي ديدم که با من از بامي  به بامي  مي پرد يا از تيرهاي بيرون زده 
از سقف آويزان مي شود، طوري که زمين پشت سرمان باشد و آسمان پيش 
رو. چرچي را مي ديدم با آن گوله ي صداداري که با خودش مي آَوْرد و از کوه 
سرازير مي شد و آن زنگوله هايي که از قاطرش آويزان کرده بود! ُخل مي زد، 
اما انگار از خيلي چيزها خبر داشت. مي گفت اولوم آتي يوگوره ک اوالر! و 
دود مي کرد و مي رفت به طرف  آت گولي تا آب بردارد. ميران را مي ديدم که 
هميشه دنبالم بود و نمي دانست که پاها شرمنده ام نخواهند کرد. هديش را 
مي ديدم که پشت سر پنج دختر و بعد از کلي نذر و نياز به دنيا آمده بود تا 
بگويد پسري که از کنار چشمه ـ و به قول او زير بوته ـ پيدا شده ديگر به 
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درد نمي خورد و يا کهنه شده و يا نان خور اضافي است اما، غلط کرده بود. 
خودم بايد جمع وجورش مي کردم. نرگس را مي ديدم که هميشه خواسته 
بود مادري کند برام ، اما هيچ وقت نتوانسته بود و حاال که مي رفتم، البد 
به ميران تشر مي زد که برو برش گردان و نگذار برود و مي ترساندش و 
مي گفت گرگ مي خوردش و آبرومان مي رود، اگر که چيزي از آن باقي 
مانده باشد با اين کارهاي تو. و مادربزرگ را مي ديدم که ايستاده و زل زده 
به راهي که من از آن رفته ام و توجه  يا باوري ندارد به حرف هميشگي 
ميران که مي گفت پسر به راه پدر مي رود. و يک جوري غصه اش گرفته که 
دعا مي کنم که تبديل نشود به گريه، چراکه در تمام عمرم فقط طاقت دو 
چيز را ندارم: يکي گريه ي بچه ها و ديگري گريه ي پيرزن ها. و آخرسر اسب 
سياه باباي حيدر را مي ديدم که جان مي َکند تا جان ندهد و نمي دانست که 
آدم ها حيوان نيستند که بتوان از دستشان دررفت و بايد تن داد به قضا يا به 

بال يا به سرنوشت يا به هرچه. و همين بود که بود.
چراغ ها هنوز روشن بودند، اما شب مي گذشت و مي دانستم که بايد راه 
بيفتم واّال نمي توانم به اتوبوس صبِح زوِد شهر برسم، آن هم در حالي که 
بايد قبلش خودم را مي رساندم به سرعين تا از آن جا بروم به اردبيل، مگر 
اين که  يک سره مي رفتم به طرف ”ارجستان“ تا يک راست به خود شهر 
برسم؛ کاري که سخت به نظر مي رسيد. از دره هاي سر راهش مي ترسيدم 
و مي دانستم آن که گفته «کسي که چيزي ندارد، از چيزي هم نمي ترسد»، 
مثل سگ دروغ گفته. و صدايي مي آمد اما انگار آن صدايي نبود که هميشه 
صدام مي کرد. صداي پرنده بود و از دور مي آمد. شايد باز هم درنا ها بودند 
و از سفر دور و دراز می آمدند و به سفر دور و دراز می رفتند و از باالي ده 
مي گذشتند و نمي نشستند مگر اين که هوا مه باشد يا ِشه باشد و بال هاشان 

سنگيني کند و آن ها را وادارد به نشستن و...
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مهتاب درآمده بود و مي شد آسمان را ديد. سرم را بلند کردم تا شايد 
درنا ها را ببينم. نتوانستم و شايد نبودند اصًال.

زمان حرکت نزديک مي شد. ُکت ميران را از تنم درآوردم. گذاشتمش 
رو نوِک صخره. پشت کردم به باد و کبريت اول را آتش زدم. خاموش شد. 
کبريت ديگري کشيدم. خاموش شد. کبريت سوم اما جان گرفت. کمي 
نگهش داشتم تو حلقه ي دست ها تا شعله ورتر بشود و بعد ُکت را آتش زدم 
و گرگي نشستم کنارش تا سوختنش را نگاه کنم و هيچ توجهي نکردم به 

صداهايي که گاهي از ده شنيده مي شد:
«آن جا چه غلطي مي کني؟!»

«آن کدام ديوانه ست که آتش روشن کرده رو صخره ها؟!»
«آهااااااي!»

«چرا جواب نمي دهي؟! مگه کري؟!»
«کتک مي خواهي عوضي؟!»

«مي خواهي بيام حسابت را برسم؟»
«نمي گويي باد آتش را مي اندازد به خرمن ها؟!»

و بعد صداي بلندتري برخاست و گمانم کمي  جا خوردم از آن و نه فقط 
به خاطر بلندي اش: «تو کي هستي آخه؟»

من کي بودم؟ خودم هم همين را مي خواستم بدانم اگر که مي شد.
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دو روز ديگر طول کشيد تا پدر برگردد. چه قدر دير! حتمًا به خاطر درست 
از  که  گربه اي  مثل  بود.  خراب  حالش  هم  باز  بار  اين  اما  کارها.  کردن 
و  دوزگون  اتاق  تاريکي  به  را کشيد  تِن خسته اش  برمي گردد،  ول گردي 
بي توجه به پسر نشست رو زمين بي آن که سالم باالش را جواب بدهد يا 
حتي نگاهي بيندازد به او. چه خبر شده بود؟ خب معلوم است؛ کار درست 
نشده بود. درست نشده باشد به جهنم! پدر چرا بايد اين قدر خودش را زجر 
بدهد؟ از همان اول پيدا بود که خوش بيني است اين فرار از زندان! مگر 
مي شود به اين راحتي از زندان فرار کرد؟ اگر اين جوري بود که آن جوري 
نبود. ولي چه اهميتي داشت! همين که پدر تالشش را کرده بود کافي بود 
براش يعنی برای باالش و  اي کاش مي توانست بگويد که چه قدر ممنونش 

است براي تا همين جا.
به  که  آن قدر  پايين،  بود  برده  را  سرش  و  بود  نشسته  گرگي  پدر  و 
زانوهاش چسبيده بود پيشانی ش. و باالش دست گذاشت رو شانه ي او و 
آن را فشرد و ماالند و حتي نوازش کرد دزدکي. و بايد دل داري اش مي داد. 
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پس گفت: «مهم نيست بابا! خودت را ناراحت نکن!»
و پدر کمي سرش را آورد باال و طوري او را نگاه کرد که انگار مي خواست 
بپرسد مگر تو هم خبر داري؟ و بعد دوباره سرش را فروانداخت و شانه ها 
و صداي  بگيرد  را  خودش  جلِو  نتوانست  بعد  و  لرزيدن  به  کردند  شروع 
هق هقش هم بلند شد و چيزي گفت که گويا فقط در اين لحظات مي گويند، 
همان طوري که انگار مردي آن را در سِر چشمه گفته، همان  وقتي که گلوله 
داغش کرده و سينه خيز خودش را مي کشيده به طرف دهانه ي چشمه تا 
دهان بر دهنه اش بگذارد و آن قدر آب بخورد و آب بخورد که از جاي گلوله 

به جاي خون...
ـ يانديم آّاله... يانديم!

ولی آخر چرا؟ فقط به خاطر اين که نقشه ي فراري نگرفته؟ خب نگرفته 
باشد، آن هم در حالي که اين، بايد براي اصل کاري ـ که اوست ـ مهم 
باشد، که زياد نيست، يعني اصًال چيزي نيست که بتواند بيندازدش به گريه، 
و تازه کي گفته ديگر همه ي سرها به سنگ خورد و همه ي راه ها به چاه؟ 
شايد بشود نقشه ی ديگري کشيد يا راه ديگري پيدا کرد يا کار ديگري و 

بار ديگري...
باالش و  بگويد  چيزي  بي آن که  مي کرد  گريه  همين طور  پدر  و 
دستش زير  يک دفعه  که  مي ماليد  مهرباني  با  را  او  شانه هاي  همين طور 
يا مي کنند  احساس  همه  نمي دانست  که  کرد  احساس  را  چيزي  ِزبري 

نه؟ و آن چيزي نبود جز سياهي و سياهي پيراهن بود و پيراهن را پدر 
پوشيده بود و اين ديگر عجيب تر از عجيب بود. يعني حتي بايد عزاداري 
کرد به خاطر نگرفتن کاري يا فراري يا در واقع نقشه اي يا در واقع ـ از اين 
هم بدتر يا دورتر ـ فکِر نقشه ي فراري؟! و آخر چرا؟ آن ها که چيزي را از 

دست نداده بودند.
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ـ سخت نگير بابا!
باز هم گريه قطع نشده بود و يک دفعه پيراهن سياه به فکرش فروبرد 
و آن  سوختم سوختم گفتن ها. و چنگ زد به شانه هاي پدر و نفسش بريد 

و به شماره افتاد.
ـ چي شده بابا؟!... تو را به خدا... به من هم بگو!

نمي دانست که چه طوري  يا  نمي داد  امانش  يا گريه  نمي گفت  پدر  و 
شروع کند يا با چه جمالتي، و باز هق هق و باز اصرار باالش که سکته 
خواهد کرد و ديگر طاقت ندارد و نکند مادر که مي گفتي خيلي... اما پدر 
آخرش فقط توانست يک کلمه بگويد و آن کلمه مدينه بود نه مالحت و باز 
هم انگار باالش شک کرد و به نظرش آمد که مالحت را مدينه شنيده  يا 

پدر اشتباه گفته  يا... و با تعجب تکرار کرد: «مدينه؟!»
و پدر سر تکان داد و ديگر گريه امانش را بريده بود و باالش اصًال 
نمي توانست باور کند و هنوز هم بهت زده و يخ کرده بر جاي مانده بود. آخر 

چه طور او؟ او که چيزي اش نبود.
ـ ما نمي دانيم... ما نمي دانيم چه طوري... جاش را پيدا کردند... گويا سه 

نفر بوده ند... امان از دست قره يقه ها!
ـ کار لباس شخصي ها بوده؟

ـ نه، ولي آن ها مأمورها را آورده ند.
ـ خب؟!

باالش گريه نمي کرد و فقط گوش مي داد و به نظرش مي آمد که بايد 
رنگش پريده باشد. و پدر در تاريکي مچاله شده بود پاي ديوار و انگار مردي 
بود ايستانيده شده در آن جا که بعد از شليک رگباري، وارفته بود سر جاِي خود.

ـ سه تا مأمور آمده ند دم در... گفته ند بگو شوهرت بيايد... مدينه گفته 
که  هست  وقتي  چند  نمي دانم...  من  گفته  کجاست؟...  گفته ند  نيست... 
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نمي بينم... گفته ند يااهللا بگو کجا قايمش کردي اين بلبل فرقه را؟ گفته من 
قايمش نکرده م... بياييد بگرديد! گشته ند و باز گفته ند بگو چه کارش کرد ي 
و... و با قنداق تفنگ... با قنداق تفنگ... کوبيده ند تو دهنش، تو دنده هاش، 

تو شکمش... تو... تو... تو...
باالش شانه هاي او را بغل کرد و سينه هاي بي قرار را چسباند به خودش، 
همان طور که مادر را چسبانده بود. و پدر هنوز هق هق مي کرد و بال بال مي زد 
و سعي مي کرد چيزي بگويد، ولي مگر مي شد به اين راحتي کلمه اي پيدا کرد؟

ـ آرام باش بابا! خواهش مي کنم آرام باش!
پدر ساکت شد. خودش را ول کرده بود تو بغل باالش و کم کم خود را 
بازمي يافت و سر و دست تکان مي داد و انگار براي خودش بود که نوحه 

سر داده بود.
نابود  نمي شوم...  آدم  ديگه  اما  باال،  مي شوم  آرام  مي شوم...  آرام  ـ 
شدم... همه چيزم از بين رفت... همه چيزم! مانده م بين زمين و آسمان...

معلق!... دارم ديوانه مي شوم... دارم ديوانه مي شوم باال... ديوانه ي ديوانه!... 
به دادم برس!

خودش را از آغوش باالش کشيده بود بيرون و طوري او را نگاه مي کرد 
که انگار انتظار معجزه اي را دارد. چه دردي مي کشيد فقط خدا مي داند، اما 

باالش چه کار مي توانست بکند؟
از جا بلند شد و پالتوش را پوشيد. در بيرون، برف ريزي شروع کرده بود 
به باريدن. حتي در تاريکي ديده مي شد. بي سروصدا آغاز شده بود و آرام آرام 
و مي نشست  و دفن می کرد  و می پوشاند  را سفيدپوش مي کرد  جا  همه 

بي آن که البد آب بشود.
نگاهي به خيابان انداخت و دکمه هاش را بست.

مثل  ديگر.  بزند  حرف  نمي توانست  مي شد.  خفه  داشت  انگار  پدر 
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بچه هايي شده بود که سکسکه مي گيرند و نفسشان باال نمي آيد و حرفشان 
يا گاليه شان يا گريه شان نيمه کاره مي ماند. باالش براي او آب آورد. به زور 

داد به خوردش تا سکسکه ي پدر قطع بشود.
ـ من مي روم.

پدر با چشم هاي نگراِن سوزاِن گريان نگاهش کرد.
ـ کجا؟

ـ مي روم ببينم چي آمده به سر خانواده م.
پدر از جا بلند شد.

ـ حاال؟! حاال که مدينه را کشته ند؟
ـ اما آخر بايد کاري بکنم.

ـ چه کاري مي تواني بکني جز گير انداختن خود؟ هرچه الزم بود ما 
انجام  داديم. جنازه االن زير خاک ست.

دست باالش را گرفت و کشيد. باالش نشست به ناچار. و ياد بچه اش افتاد.
ـ نوه ت... نوه ت کجاست حاال؟

ـ برديمش خانه ي خودمان. عموت مي خواست ببردش. نگذاشتم. گفتم 
بچه ي خودم ست.

ـ مادرم... مادرم چه کار مي کند؟
ـ گريه مي کند. همه ش گريه مي کند. دوام نمي آورد پيرزن. مي دانم!

دوباره صداش شکست. باالش سردرد گرفته بود. مغزش انگار مي خواست 
بترکد. چرا به اين جا رسيده بود کارش؟ چرا به اين جا رسانده بودند؟ حاال 
غصه ي چه کسي را بايد مي خورد؟ عمو را، زن عمو را، مدينه را، مادر را، پدر 
را ـ که اين طوري از پا افتاده بود ـ يا پسر را که حاال ديگر ”صاغر“ ۱ شده 
بوده ـ و به زودی يتيم هم می شد ـ و بايد در دست هاي ديگران بزرگ 

۱. صاغر: مادر مرده، صغير.
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مي شد، اگر که مي شد. به جاي چه کسي بايد مي سوخت؟ به جاي چه کسي 
بايد گريه مي کرد؟ اين چه سرنوشتي بود؟ چه کسي رقم زده بود آن را؟ تف 

بر اين بخت سياه! تف بر اين سرنوشت پاره پاره! امان از جدايي!
اما بايد تمامش مي کرد. ديگر طاقتش را نداشت. دوباره بلند شد و پدر 

باز پرسيد: «کجا؟»
ـ مي روم که خودم را معرفي کنم.

ـ که چي بشود؟
ـ ديگه مهم نيست.

پدر کمي  صداش را برد باال.
ـ مهم نيست؟ آن هم حاال؟! حاال که  يه نفر به خاطر تو کشته شده و 
يه نفر هم همين روزها مي ميرد تو نوبِت مرگ؟! نه، من نمي گذارم اين کار 

را بکني. بايد بروي. من از يه راه دو بار نمي گذرم. کار بايد تمام بشود.
باالش گفت: «خب من هم همين را مي گويم. مي خواهم تمامش 

کنم ديگه.»
پدر جلِو او را گرفت: «اين طور بي هوده؟ خون دخترعموت چه مي شود 

آن وقت؟ مي خواهي هدر برود؟ کي جواب گوش خواهد شد؟»
باالش گفت: «همان که جواب گوي خون هاي ديگه ست. مگه خودت 

نگفتي که ممکن ست تا هزاران نفر را کشته باشند؟»
اما پدر دست بردار نبود.

ـ نه، اين جوري نبايد تمام بشود. همان جوري تمام مي شود که من 
مي گويم. فردا يا پس فردا حرکت مي کني. امشب عمران را فراري مي دهم. 

به بهانه ي دست شويي مي آورمش بيرون.
باالش آه کشيد. گفت: «اين راه به جايي نمي رسد بابا!»

پدر جواب داد: «چرا اتفاقًا االن  وقتش ست. راه ها را خيلي مي پاييدند. 
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اگه  به تر شده.  بودند. االن مي گويند  پاسگاه گذاشته  و  بازرسي  همه جا 
از دست بدهيم، قشون مي رسد به جلفا، هرچند که عجله اي  فرصت را 
هم براي اين کار نداشته باشد، و آن وقت ديگه نمي شود از مرز گذشت. 
االن فقط بايد مواظب شکارچيان انسان باشي. همان قره يقه ها! که همه 

جا هستند.»
فقط انگار  که  لباس شخصي هايي  قره يقه ها!  انسان!  شکارچيان 
به بود  کرده  وادار  را  آن ها  چيزي  چه  باشند!  کشته  که  مي کشتند 

اين همه خشونت؟
وقتي  که  مي آمد  يادش  و  نمي فهميد  مي کرد  فکر  هرچه  باالش 
مي خواستند گوسفندي را قرباني کنند فرار مي کرد که نبيند آن را در اين 
وضع. و ملوسش که به دنيا آمده بود، پدرـ که حاال شده بود پدربزرگ ـ 
بره ي حنايي رنگ خوشگلي خريده بود که خيلي هم بازي گوش بود و تو 
حياط مي افتاد دنبالشان و هرجا که مي رفتند مي آمد و گاه آن زبان کوچِک 
خيِس ليزليزوش را مي ماليد به دست يا صورت کسي و قلقلکش مي داد. و 
بعد زمان کشتن فرارسيد و پدر حيوان را آب داد و خواباندش رو به قبله و 
گفت: «بسم اهللا!» و از او خواست که دست و پاش را بگيرد و او هرچه کرد 
نتوانست و از خانه زد بيرون و آن قدر قدم زد و قدم زد تا نه  فقط کار کشتار 
که حتي کار تقسيم هم تمام شده باشد. و حاال از شکارچياني مي شنيد که نه 
گوسفند که آدم را مي کشتند و شقه شقه مي کردند و هر شقه  اش را مي بردند 
به طرفي، بي آن که خم بياورند به ابرو و يا ککشان بگزد. چه طور مي شد 

چنين کاري را کرد؟ به کجا رسيده بود انسان؟! هنوز هم باورش نمي شد.
مدت زيادي پدر را نگاه کرد. دلش به حال او مي سوخت. پدر هم تکه تکه 
شده بود. در چه جهات مختلف و حتي متضادي بايد به کار مي انداخت هوش 
و حواسش را! چه طوري مي توانست با اين حال پريشان چنين کارهايي را 
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بکند؟ اما معلوم بود که او تصميم خودش را گرفته و هيچ چيزي نمي تواند 
آن را عوض بکند و باالش تسليم شد و بعد درباره ي پسرش پرسيد.

ـ کي او را مي رساني به من؟
ـ براي چه؟ مي خواهي ببينيش؟

ـ نه مي خواهم ببرمش!
پدر بد جوري جا خورد: «ببري ش؟! چه طوري؟! آن هم حاال که ديگه 

مادري ندارد.»
باالش گفت: «بايد ببرمش بابا. اين تنها چيزي ست که از زندگي برام 

باقي مانده. تنها چيزي که مي تواند زنده م نگه دارد.»
پدر به فکر فرورفته بود. آخرسر گفت: «ولي دست و پات را مي گيرد. 
چه طوري مي تواني تو اين سرما يه بچه ي دوساله را با خودت ببري؟ تو راه 

مي ميرد. به مرز نمي رسد.»
ـ اين جا هم بماند معلوم نيست که وضع به تري پيدا کند. مگه خودت 

نگفتي که سرهنگ بچه ي يه فدايي را پرت کرده تو تنور نانوايي؟
ـ ولي او بچه ي يه فدايي بوده. ديگه هم از اين کارها نکرده ند.

ـ فکر مي کني مي آيند شناسنامه ي مرا نگاه مي کنند که ببينند فدايي 
بوده م يا نه؟ آن هم در اين زمانه اي که شتر را به جاي روباه مي کشند و 

روباه را به جاي شتر؟!
ـ االن بيش تر فکر قره يقه ها مشغول غارت ست تا کشتن؛ غارت و 

تجاوز!
باالش به سختی تکان خورد: «تجاوز؟!»

اين  ادامه بدهد، هرچند که معلوم بود حرف زدن در  پدر مجبور شد 
باره سخت است براش و گويی چيزی از دهانش پريده که نبايد می پريده:

اما  کرد  تحمل  می شود  را  مرگ  نشديم.  بی آبرو  که  شکر  را  خدا  «آره! 
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بی آبرويی را نه.»
باز غرق شده بود تو عالم خودش. ديگر چيزي نمي گفت و گريه هم 
نمي کرد. مثل مجسمه اي خشک شده و نشسته بود آن جا. و حاال برف تندتر 
مي شد و کم کم خيابان ستارخان را سفيد پوش مي کرد. کاميوني از آن جا 
گذشت و رفت به طرف ميدان شهرداري و مجلِس سابِق حزب. ارتشي 
بود. باالش از پشت پنجره رفت کنار. اتاق روشن تر شده بود. شايد به خاطر 
نور برف، شايد هم چشم بيش تر به تاريکي عادت کرده بود همان طور که 

می تواند به نور هم عادت کند.
صداي خش خشي مي آمد و پدر انگار تازه  يادش آمده بود که کاغذي 
توجيبش دارد و آن را درآورده بود تا بدهد به باالش و مي گفت انگار اعالميه 
است و همه جاي شهر چسبانده اند آن را و او يکي اش را از ديوار کنده و 
آورده بی آن که فرصت نگاه کردنش را پيدا کرده باشد. و باالش کاغذ را 
بود  و مجبور  نمي شد  ديده  اما چيزي  بخواند.  و سعي مي کرد  مي گرفت 
کبريت پدر را بگيرد و بچرخد رو به ديوار و زير آن نور مرده، هر بار فقط تا 

جايي بخواند که مي توان  سوزش انگشت ها را تحمل کرد.
«اين اشخاص کثيف ديوسيرت که بنام فرقه دموکرات از پشت کوه 

قاف دستور ميگيرند...»
کبريتي ديگر: «... آدمکشان رذل و کالش و اوباش و قالش بيسروپا 
دين  و  هستند  عزوجل  بزرگ  خداوند  وجود  منکر  که  هستند  بيديني  و 

نميشناسند و ناموس نميفهمند...»
و  است  جهاد  است  بزرگ  خداوند  فرمان  اين   ...» ديگر:  کبريتي  و 
آله و سلم شما مردم شرافتمند  اکرم صلي اهللا عليه و  پيغمبر  جانشينان 

مسلمان را بدان امر ميدهند که وطن خود را...»
و باز کبريتي ديگر، که روشن نمي شد، و پدر که نگاه مي کرد.
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ـ چي نوشته؟
ـ چيز مهمي  نيست. به نام علما صادر کرده اند، اما امضا ندارد. گمانم 

جعلي باشد.
ـ از اين قره يقه ها هر چيزي بگويي برمي آيد. پستان مادرشان را گاز 

مي گيرند.
پدر ـ که آماده ي حرکت مي شد ـ از جاش بلند شد.

ـ من مي روم. براي فردا شب آماده باش! همه چيز را برات مهيا مي کنم. 
براي نوه م هم لباس گرم و غذا مي گذارم. توکل به خدا! هرچند که مي دانيم 
به هم خورده و  ميانه  اما االن،  بکارد، گندم درو نمي کند.  کسي که جو 
مذهب گم شده. شايد فرصت خوبي باشد که خودت را به جايي برساني و 

جانت را درببري.
باالش نمي دانست چه بگويد. چشم دوخت به برف.

و همين بود که بود.
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چرچي گفته بود اولوم آتي يوگوره ک اوالر! اما من که نمرده بودم. براي 
همين هم وقتي شنيدم که زن ها به  سر زنان دارند مي دوند يا می آيند به 
استقبالمان، کمي  تعجب کردم. خبر را پيش از ما رسانده بودند ولي درست 
نرسانده بودند انگار. شايد هم، خوني که از گردِن الشه ها مي چکيد و پاها 
و بدن مرا هم ـ مثل بدن اسب ـ رنگي کرده بود، آن ها را به اين اشتباه 
انداخت. البته اين وسط شايد باران هم مقصر بود که همه چيز را قاتي پاتي 
مي کرد. شايد اسب باباي حيدر هم بي تقصير نبود. اگر به جاي آن اسب 
ابلق، همان اسب سياه قبلي بود ـ همان که از پِس حيوان ها برآمده بود و 
از پِس انسان ها نه ـ همه چيز يک جور ديگري به نظر مي رسيد و نه اين 
شکلي. به هر حال، صداهاي ناجوري مي شنيدم قروقاتي و از ترس گرفته 

تا تعجب و از تعجب گرفته تا «اوخشاما».۱
«واي خدا!...»

«بي رحم... جالِد بي رحم!...»
۱. اوخشاما: آغو؛ شعری که در سوگ می خوانند.
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«قاتل!...»
«تو انساني؟!  اي بدتر از حيوان!... خدا ازت نگذرد!»

«چه طور توانستي اين کار را بکني؟...»
«تف به روت بيايد نامرد!...»

«چه طور نفهميدي که او يه بچه ست هنوز؟!»
«به خاطر چي؟ واقعًا ارزشش را داشت؟! چي به دست آوردي؟»

«جواب خدا را چه مي خواهي بدهي؟»
«تو از مار هم بدتري!»

«مظلوم باال مظلوم!... مظلوم باال مظلوم!»
و اين آخري صداي مادربزرگ بود و دلم را بدجوري ريش کرد، چون 
چيزي درش بود که افسوس بود تا خشم، و حسرت بود تا تعجب، و بغض 
بود تا تهديد، و درد بود تا سرزنش، و سوز داشت تا سؤز.۱ و غم بود. و من 
از هر چيزي هم که سر درنياورم غم را خوب مي شناسم. فرقي هم نمي کند 

که غِم مردي سرگردان باشد يا پيرزني فرتوت.
و ميران چنان خاموش بود که انگار الل به دنيا آمده. و به گمان من 
هيچ اللي نمي تواند حرف بزند نه به ضرِب تار نه به نيِش مار. هديش هم 
که عقب تر بود و گله را مي آورد. پس مجبور بودم جوِر خودم را خودم بکشم 
و سرم را از رو زين يا در واقع از رو الشه هايي که بوي پشم خيس و خون 
دلمه بسته مي دادند بلند کنم تا بگويم که من هستم، يعني زنده هستم، 
يعني هنوز وجود دارم، يعني هنوز نمرده ام. و اين طوري بود که با آن صورت 
خون آلوِد از ريخت افتاده ِی وحشِی درهم، سر باال آوردم بي آن که به درد 
نشيمن گاه محلي بگذارم. و ديدم که همه  يک هو ماتشان برد و صداهاشان 
انگار روح  بريد و خشک شدند سر جاهاشان و جوري نگاهم کردند که 

۱. سؤز: حرف.
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ديده اند يا انگار مرده اي زنده شده  يا انگار... و بعد مادربزرگ بود که دويد و 
رسيد و انگار سعي کرد جايي از بدنم را بغل کند و انگار نتوانست و انگار گير 
نياورد و انگار گير آورد، اما جاي تميزي گير نياورد و انگار براي همين هم 
بود که دست کشيد به موهام و طوري گفت «تو زنده ي بولوت» که انگار 
معجزه اي رخ داده يا انگار مرده اي از قبر زده بيرون يا انگار... مادر آرشام هم 

بود بين زن ها و همان صدايي بود که ميران را نفرين کرده بود...
سعي هرچه  مرا.  بعد  و  پايين  کشيدند  را  الشه ها  اول  خانه،  جلِو 

کردم بايستم نتوانستم. براي همين هم به سختي از بين جمعيت راه باز 
کردم. چار دست و پايي رفتم به طرف خانه ي مادر امير و هيچ توجهي 
نکردم به صداهايي که از پشت سرم مي آمد و بيش ترش ماِل ميران بود تا 

نرگس و مادربزرگ.
ـ مگه تو سرت خورده که گيج شده  ي و راه خانه را گم كرده ي؟!

ـ آخورت را گم کرده ی حيوان؟
ـ کجا مي روي؟!

ـ نرو پسرم! نرو! ما يه خانواده ايم. ميران عصباني بوده. بايد بفهمي!
ـ کجا مي روي ابله؟ پشيمان مي شوي. اگه بروي، ديگه راهت نمي دهم 

به خانه. نرو ابله! نرو!
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و  خشکيده  نی زارهای  و  فراوان  خم های  و  پيچ  با  ُپر صدا.  و  بود  ُپر آب 
درخت های تنومنِد کنارش. قزل اوزن! رودی که انگار آبش يک سره سفيد 
بود و يک سره می  جوشيد. از کنارش که حرکت مي کردند صداش گوش را 
ُپر مي کرد. اميرحسين از اين صدا خوشش مي آمد. انگار الاليي خواب آوري 
بود براش و باالش بايد از آن دوري مي کرد، چرا که غرقش مي کرد و باعث 
مي شد که صداي اطرافش را نشنود و اين خالف آن چيزي بود که  يک 
قطعله ِي حرفه اي بايد رعايت مي کرد. در پيچ هاي تنگ يا آبشارهاي کوتاه، 
صداي خروش بيش تر مي شد و گوش را ُپر مي کرد؛ حتي از دور. و آيا اين 
همان مسيري بود که عقب نشيني کنندگان از قافالن کوه در پيش گرفته 
بودند و او هم مدتي را رفته بود با آن ها، تا جايي که  آي دوغموش، قارانقو 
و َشَهرچاي به هم مي پيوستند و بعد دامنه هاي بزگوش شروع مي شد؟ و 
به کجا مي رسيد آخر اين راه؟ کاش بيش تر دقت مي کرد يا مي پرسيد در 
آن موقع، ولي آخر از کجا مي دانست که باز گذرش به آن جا خواهد افتاد و 
آيا اين همان رودي بود که به دريا مي رسيد و به شمال؟ و همان سفيدرود 
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آن ها بود؟ ولي مقصود کجا بود؟ آيا مي توانست خودش را برساند به او؟ 
آن هم در ساري قيه نامي  که هيچ وقت نديده بودش؟ و پناهش مي داد آن 
دوست قديمي، همان که  يادگار خدمت در هنگ اردبيل بود؟ نمي دانست. 
اما مي ديد که چاره ي ديگري هم ندارد و شنيده بود که ”ميرزا کوچک خان 
جنگلي“ هم ـ بعِد شکست ـ به سوي اردبيل مي رفته تا به ”عظمت خانم“ 
نامي  پناهند بشودـ  که خاني بوده با وجود خانم بودن و قبل از پيدا کردِن آن 
سرنوشت شوم، يعنی قبل از اين که گوِش فرستادگاِن حکومت را ببُُِّرد و پس 
بفرستد به جای مالياِت خواسته شده، و کار را بکشاند به جايی که از تهران 
نيروی نظامی بفرستند برای سرکوبش ـ که بيش از سی صد ِده داشته و 
سی صد تفنگ چِی سوار. و در اردبيل و سراب و خلخال و خياو و حتی خود 
گيالن ـ اما آن روز صبح وقتی اهالی طايفه ی ”يوردتچی“ و ”فوالدلو“ از 
خواب برمی خيزند (شايد در دهی ”عرشه“ نام)، می بينند که ابری يا توفانی 
يا گردبادی يا مه غليظی، دارد می آيد به طرفشان و از همه سو هم می آيد 
و با سرعت هم می آيد! و همين طور ايستاده اند به تماشا و نمی دانند اين 
چه جور ابر يا توفان يا گردباد يا مهی است که از همه سو می آيد و نه از 
يک سو، که متوجه می شوند اين ابر نيست و گردباد نيست و مه نيست و 
توفان... توفاِن لشکر است و بلکه توفانِ  قشون است و بلکه توفانِ همه ی 
قشوِن کشور است که می آيد. و برای محاصره و برای کشتِن عظمت خانم 
است که می آيد، هرچند که بعداً معلوم شود پسرانش را ـ جز ”جوزی خان“ 
نامی ـ کشته و خود او را زنده خواهند گذاشت برای اين که ذلتش بدهند 
و خوار و خفيفش کنند با تجاوزهای متعدد و به صف کردن سربازها و... ـ 
و سردار بزرگ و باشکوِه جنگل را هرچند روس ها و انگليس ها و رضاخان 
نتوانسته بودند از پا دربياورند، اما سرما درآورده بود، در کوه هاي خلخال. و 
او هرچند سردار نبود و به روس ها هم خدمت کرده بود ـ به جاي جنگيدن 
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با آن ها و دانسته و ندانسته ـ اما هيچ بعيد نبود که همان سرنوشت را پيدا 
کند، به خصوص با آن سرمايي که دم به دم بيش تر و بيش تر مي شد انگار. و 
سرماي اردبيل بود و کوه هاي ساواالن، يعني چيزي که مال تبريز پيشش 

به حساب نمي آمد اصًال.
بود و همين طور که  را داده  تازه عوض کرده و غذاش  را  جاي بچه 
مي رفت به سوي سرنوشت، ناگهان احساس کرد که چيزي حرکت مي کند 
رو دامنه ي مقابل و سر جا خشکش زد و بيش تر که نگاه کرد، متوجه شد 
که سياهي مردي در آن جا ديده می شود. البه الي درخت چه ها مي گشت و 

دنبال چيزي بود گويا. عجب! چرا حواسش را جمع نکرده بود؟
به زودي فهميد که مرد، هيزم شکن است و تبر بلندي هم همراه خودش 
دارد. دلش لرزيد. حاال چه کار بايد مي کرد؟ جايي براي پنهان شدن نبود. 

ولي آيا مي توانست برگردد؟ در آن صورت مرد را به شک نمي انداخت؟
قدمش سست شده بود. به سختي جلو مي رفت و قلبش چنان مي زد که 
انگار مي خواست از سينه بزند بيرون. اما آخرسر تصميم گرفت که چيزي 
به روي خودش نياورد و از پايين دسِت مرد بگذرد، طوري که انگار آدمي  
است و دارد مي رود جايي يا از آن برمي گردد. و حاال که لو رفته بود، ديگر 
دليلي نداشت که از رودخانه فاصله بگيرد. پس نزديک شد در حالي که 
ناديده می گيرد عين خودش. و آن وقت  او را ديده و  مي دانست مرد هم 
بود که کمي به شک افتاد. مرد تبر داشت و او دست خالي بود. حتي به 
عقلش نرسيده بود يک چاقو بخرد براي خودش، با آن همه پولي که پدر 
داده بود ِبِهش. و چه خفت ها مي توانست کشيده باشد براي تهيه ي آن.

به مرد نزديک مي شد در حالي که معلوم بود که دل تو دلش نيست.
انگار  ايستاد و  او  او چه خواهد کرد؟ و  حاال چه خواهد شد؟ يعني 
باال  باالش دستي  و  نديده  را  او  وانمود کند که  نمي خواست که  ديگر 
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آورد و مرد هم همين طور و بعد مشغول کارش شد و انگار همه چيز به 
خير گذشته بود در ميان ناباوري.

مرد دوباره شروع کرده بود به شکستن شاخه ها، اما بعد دست از کار 
کشيد و زل زد به جايي و بعد به صدا درآمد:

ـ دارند مي آيند!
باالش ناخواسته پرسيد: «کي؟ نظامي ها؟!»

مرد گفت: «نه! شکارچيان انسان! قره يقه ها! دنبال قطعله مي گردند.»
گلوي باالش خشک شد. با اين حال سعي کرد لب خند بزند.

مي روم  دارم  نيستم.  کاره اي  که  من  کيه؟!  ديگه  قطعله  قطعله؟!  ـ 
ِدِهمان... همين.. همين ”سلطان کندي“! نزديک ست!»

مدتي طول کشيده بود تا بتواند از بين اسم هايي که موقع عقب نشينِي 
فداييان قافالن کوه شنيده بود يکي را انتخاب کند: ”ايشله“ ، ”طرناب“ ، 

”شقاقی“ ، ”سويون“ ، سلطان کندي.
اما مرد طوري نگاهش کرد که انگار روح ديده. چه چيز عجيبي بود در 
اين گفته؟ مگر اشکالي داشت که  يکي اهل آن جا باشد؟ پس چرا طوري 
به گوشش  انگار هيچ وقت حتي اسم سلطان کندی هم  نگاه مي کرد که 

نخورده!
سلطان کندي  اهالي   از  «تو  پرسيد:  مرد  چراکه  مي کرد؛  اشتباه  اما 

هستي جدًا؟!»
ـ آره!

ـ پس اين جا چه کار مي کني؟!
ـ بچه  م را برده بودم دکتر. بدجوري ناخوش ست. مرض واگيردار گرفته.

مرد باز نگاهش کرد و پيش از آن که مشغول کارش بشود، گفت: «به 
هر حال دارند مي آيند! از من گفتن بود. ديدم بچه همراه داري، دلم به حالت 
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سوخت. خود داني!»
باالش نمي دانست چه کار بکند. آيا مرد راست گفته بود و لباس شخصي ها 
بود؟ نزده  او  کردن  امتحان  براي  را  حرف  اين  آيا  مي آمدند؟  داشتند 
در تبر  صداي  درختي.  جان  به  بود  افتاده  کرد.  نگاه  را  مرد  زيرچشمي  

کوه مي پيچيد.
و حاال بايد چه کار مي کرد؟ دودل شده بود. آخرسر تصميم گرفت کمي  
از شيب برود باال و نگاهي بيندازد به اطراف. از کجا معلوم که مرد راست 
نگفته باشد؟! شايد در اين زمانه هم کسي پيدا مي شد که دلش براي ديگري 

بسوزد، هرچند به خاطر بچه اي و يا َدمی و لحظه ای.
اين که  تا  مي شد  بيش تر  ديدش  دامنه ي  هي  و  مي رفت  همين طور 
 يک دفعه سواراني در نگاهش قد کشيدند که از سمت اردبيل مي آمدند يا 
از سمتي که او فکر کرده بود سمت اردبيل است. يک آن سر جا يخ زد و 
بعد دويد به طرف رودخانه. مرد راست گفته بود. بدجوري هم. دلش لرزيد 
و همين طور که مي دويد ليز خورد و افتاد و چيزي نمانده بود که بچه را هم 
بيندازد، ولي به سختي جلِو خودش را گرفت و بلند شد و دوباره راه افتاد. اما 
بعد متوجه شد که ساکش را جا گذاشته. بايد برمي گشت. نمي توانست ردي 
از خود بر جا بگذارد. سوارها به تاخت مي آمدند به همان سو و چهار نفر بودند 
گويا. و او مي دويد و مي پريد و تلوتلو مي خورد و طوري بود که فکر مي کرد 
تا کنار رودخانه هزاران کيلومتر راه باقي مانده هنوز. و اين وسط بچه ناآرامي 
 مي کرد، اما هنوز گريه اش را شروع نکرده بود که آن هم شروع شد به زودي. 
با آن تکان هاي شديد که نه شباهتي داشت به  حق هم داشت طفلک. 
حرکت ننوـ  که او هيچ وقت رنگش را هم به خود نمي ديدـ  و نه کاري بود 

که براي آرام کردن بچه مي کنند، چه کار ديگري مي توانست بکند؟
و مرد فکر مي کرد هرچند که انتظار مرز هر ساعتش قرني بود، اما حاال 
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چيز بدتري رسيده بود که مي شد گفت هر دقيقه اش قرني است. و با همين 
وضع بود که خودش را البه الي علف هاي بلند و خشکي پنهان کرد که 
پايين تر از لکه برفي ديده مي شد. و چند قرني گذشت. و ديگر فقط صداي 
آب بود. که نمي گذاشت صداي ديگري را بشنود. و نمي دانست که سوارها 
چه قدر فاصله دارند. و باز چند قرن ديگر گذشت. و فکر کرد به تر است 
سرش را بياورد باال و نگاهي بيندازد و جرأت نکرد و منتظر شد هم چنان. و 
هم چنان قرن ها مي گذشتند. هرچند به سختي. و چيزي نمانده بود که خيال 
کند سوارها گذشته اند و رفته اند و بلند شود که ديدشان، از البه الي علف ها، 
و در حالي که ايستاده بودند و ديگر نمي تاختند و شايد مي خواستند اتراق 
کنند يا آب بردارند يا غذا بخورند و يا بدتر از آن اين که آتش درست کنند؛ 
براي چاي گذاشتن. اسب هاشان خورجين داشت و يکي شان چپ و راست، 
قطار فشنگ از خودش آويزان کرده بود، اما معلوم نبود که چندتاشان مسلح 
هستند. و گويا بچه بيش تر از باالش فهميده بود که آن ها کي هستند و چه 
مي کنند يا مي توانند بکنند و براي همين با تمام وجود ونگ مي زد و پدر را 
مجبور مي کرد در همان حال بدي که دارد و گير افتاده، او را تکان بدهد تا 

شايد کمي  آرام بشود، اگر بشود.
و هنوز به نظر نمي رسيد که سوارها آن ها را ديده باشند مگر اين که مرد 
هيزم شکن چيزي گفته باشد. مردي که معلوم نبود هنوز رو دامنه است يا 
آمده براي خوش آمدگويي ـ به آن ها ـ و يا شايد، خودش هم فرار کرده و 

رفته؟ کسی چه می داند!
و هنوز باالش نمي دانست چه کار بايد بکند که  يکي از مردها از بقيه 
جدا شد و يک راست راه افتاد به طرفي که او پنهان شده بود درش. و او 
انتظار اين يکي را نداشت اصًال و براي همين هم بود ـ البد ـ که نفسش 
از شماره افتاد و قلبش گويي مي خواست راهي پيدا کند براي فرار و بيرون 
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آيا  آن ها..؟!  يا  بود  ديده  را  او همه چيز  آيا  نمي توانست.  و  از سينه  زدن 
بي خودي وانمود کرده بودند که او را نديده اند؟ همان طور که انگار رسمش 

بود در آن جا!
و باز قرن هايي بدتر يا سخت تر گذشت و باز مرد نزديک شد و کاله 
لبه دارش را با بغل دست، کمي  هل داد به عقب و باز قرن هايي... و حاال مرد 
وارِد علف زاِر خشک شده بود و باالش دست خود را فشار مي داد بر دهان 
اميرحسين و سنگيني خودش را مي انداخت روي او ـ طوري که اگر آن 
نمي کشت، اين مي کشت حتمًا ـ و مرد مي آمد. و قرن ديگري مي گذشت. 
و مرد مي نشست. و قرن ديگري مي گذشت. و مرد دست مي برد به دکمه ي 
تمام  بگو. مگر  اسب  و  نگو  مرد  و  ديگري مي گذشت.  قرن  و  شلوارش. 
واقع  يا در  را  باالش طوري خودش  و  مي شد کارش در يکي دو قرن؟! 
خودشان را به زمين فشار مي داد که انگار قرار بود مرتِع خشکيده دهان باز 

کند و او را يا آن ها را ببلعد يا پناه بدهد يا...
و قرن ها سپري شده بود و مرد خودش را سبک کرده بود و برمي گشت 
تا بعد دوري در آن حوالي بزنند و دوباره راه بيفتند. و باالش دست خود را 
از جلِو دهاِن عزيزش برمي داشت و مي ديد که او آرام شده و بدجوری آرام 
شده، هرچند که هنوز هم نگاه مي کند و هرچند که رنگش کمي سياه شده 
و هرچند که انگار... و يک دفعه به خودش مي آمد و خود را درمي يافت و 
يادش مي آمد که چه کار کرده و دست پاچه مي شد و داد مي زد يا ابوالفضل! 
يا فاطمه ي زهرا! يا امام زمان! و بچه را تکان مي داد. و او هنوز هم آرام بود. 
و او با تمام زورش مي کوبيد به سر خود. و او هنوز هم آرام بود. و او باز او 
را تکان مي داد و مي کشيد. و او هنوز هم آرام بود. و او رويش را باز مي کرد 
و او رويش را ناز مي کرد و او رويش را مي بوسيد. و او هنوز هم آرام بود. 
و او چنان نعره اي مي زد که هرچه کالغ بود ـ رو سپيدارهاي خشکيده ي 
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کنار رودـ  همه فرار مي کردند وحشت زده. و او چشم باز مي کرد و صدايي از 
خودش درمي آورد که ديگر نه َبه بود و نه با بود و نه بابا و انگار ناله اي بود 
خفه شده در گلو. و تازه آن وقت بود که باالش ـ همان طور درازکش ـ او را 
در بغل مي فشرد و چنان زاري مي زد که در عمرش به  ياد نداشت همانند 
آن را. چه گونه مي شد آدم تيشه بزند به ريشه ي خودش، بي آن که بداند؟ 
چه گونه مي شد که به دست خود، همه ي دليل زنده بودنش را از بين ببرد؟ 
مگر کم مانده بود؟ و آيا اين همان کاري نبود که در تمام اين مدت به آن 

دست زده بود بی آن که بداند، بی آن که بخواهد؟
ديگر غريبه اي نبود که بخواهد يعنی الزم باشد که به خاطر او و يا در 
واقع از ترس او، صداش را بکشد. پس مي گريست. با تماِم وجود و از عمِق 
نه فقط دلش که همه چيزش  يعني  جان. و وقتي مردي گريه مي کند، 

شکسته. ولي اشتباه مي کرد. آن جا هم تنها نبود هرچند که ميانه نبود:
ـ مي توانم کمکت کنم... البته به شرطي که پول داشته باشي!

رو برگرداند و ديد مرد هيزم شکن گرگي نشسته و نگاهش مي کند در 
همان حالي که به سيگارش پک مي زند. به آرامي  و سرآسوده. کي آمده بود 

پايين که او نديده بودش؟
صداش را ُبريد و کمي  مرد را نگاه کرد از پشِت آن پرده ي تار. و او 
همين طور آرام بود و همين طور سيگار مي کشيد و آن تبر بلند را طوري 

گذاشته بود رو پاها که انگار بدش نمي آمد که به رخ بکشد آن را.
گريه اش را بريد، اما فرصتي نماند براي پاک کردن اشک ها.

ـ تو چه کمکي مي تواني به من بکني؟!
ـ بستگي دارد به خواست خودت. بچه داري و من دلم به حالت مي سوزد. 

گفتم که! ولي تو باور نکردي.
نمي دانست چه بگويد. کمي ديگر مرد را نگاه کرد. حاال او مي دانست 
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و بلکه به خوبی هم می دانست که باالش قطعله است و دارد فرار مي کند 
و اگر می خواست او را لو بدهد می داد و نداده بود. و شايد مي شد به او اطمينان 

کرد حال که چنين بود.
ـ من مي خواهم بروم اردبيل!

مرد دستش را بلند کرد رو به هوا.
ـ اوَوَوه!... اردبيل؟! مي داني چه قدر راه ست از اين جا؟ امروز نمي رسي، 

شب يخ مي زنيد تو راه.
چه قدر اميدوارکننده! ولي نمي شد که نرفت. مقصود همان جا بود و نه 

جاي ديگر.
ـ چه کار بايد بکنم حاال؟

ـ من ِبِهت مي گويم. اول بگو که چي الزم داري، اگه که پول داري.
ـ دارم!

مرد خوش حال شد. ته سيگارش را پرت کرد طرف آب. از جا برخاست.
غذا، بگو!  تنگت  دل  مي خواهد  هرچه  حاال  چيزي!  يه  شد  اين  ـ 

اسب، تفنگ؟!
باالش با تعجب گفت: «تفنگ؟! تفنگ را مي خواهم چه کار؟»

مرد گفت: «تو اين راه هاي ناامن به دردت مي خورد. نمي دانم به جايي 
مي رسي يا نه، اما مطمئن هستم که بي تفنگ نمي تواني! فقط شکارچي ها 
نيستند که! گرگ ها هم هستند. و آن قدر گوشِت آدم خورده ند تو اين چند 

وقت که اصًال چيز ديگري از گلوشان نمي رود پايين، ولي خود داني!»
و  بود  را شروع کرده  اما کاري  بگيرد،  نمي توانست تصميم  باالش 

بايد به جايي مي رساندش.
ـ اسب چند ست؟

ـ هشت صد تومان بدون چانه!
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سر تکان داد.
ـ باشد! قبول مي کنم.

ديگري  بگويد مگر چاره ي  انگار مي خواست  زد.  لب خند  باز  مرد 
هم داري؟

ـ سالح چي؟! سالح چه مي خواهي؟ ”سن تي ين“ ؟! پرابلوم؟! کراپ؟! 
”پنج تير“  ؟! ولي از من مي شنوي فقط برنو نگير، چون سالح سازماني ست 
و لوت مي دهد سريع. من خودم يه کراپ شکاري دارم. اگه بخواهي آن را 
مي فروشم به تو. اين هم دويست تومن بي چانه. شد هزار تومن سرراست. 
ولي اگه چيز ديگه اي بخواهي، بايد صبر کني و بيش تر معطل بشوي چون 

خودم ندارم.
دهان باالش از تعجب باز مانده بود. اين هيزم شکن ظاهراً ساده که بود؟! 
مگر زرادخانه داشت؟! چه نقشه اي کشيده بود براي او؟ از کجا مي توانست 
اسلحه بياورد، آن هم از همه نوع؟! آن قدر مطمئن حرف مي زد که به نظر 
توپ  يک  يا  مي خواهم  امريکايي  تانک  يک  بگويي  بهش  اگر  مي رسيد 
هفتادوپنج، بالفاصله مي گفت باشد برايت مي آورم فقط بايد کمي صبر کني 

و بيش تر معطل بشوي، چون خودم ندارم!
ـ خب چرا ساکت شدي؟ مي خواهي يا نه؟

باالش گفت: «اسب را مي خواهم.»
ـ تفنگ را چه طور؟!

ـ مطمئن نيستم که به دردم بخورد.
مرد با اطمينان گفت: «مي خورد! از من بشنو!»

ـ آخه من تيراندازي بلد نيستم اصًال.
مرد با تعجب نگاهش کرد.

ـ بوَوَوه! تو ديگه چه جور قطعله اي هستي؟! فدايي نبودي مگه؟
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ـ نه!
ـ پس چي بودي؟!

ـ هيچ چي!
ـ هيچ چي؟! پس چرا داري فرار مي کني؟ برای هيچ چی؟! خود پيشه وري 
که نمي خورد باشي، گرچه صدات کمي آشناست، ولي صداي او نيست که 
من از راديو شنيده م گاهي. و تازه اگه او بودي، االن بايد آن ور مرز باشي. 
مردک عوضي همه را به کشتن داد و در رفت. اما باشد! من کنج کاوي 

نمي کنم. تيراندازي را هم خودم يادت مي دهم. قبول؟!
باالش بي اختيار گفت: «قبول!»

مرد خنديد.
ـ اين شد يه چيزي هم شهري. حاال پول هات را نشانم بده که ببينم 

عکس کدام پادشاهي را دارد.
باالش دست کرد تو جيب، در حالي که کمي مي ترسيد و چشمش به 

تبِر مرد بود. نکند بعد از ديدن پول... اما مرد فقط لب خند زد.
ـ خوب ست. حاال چند تا اسکناس پشت قهوه اي جدا کن و بده به من! 

فقط به عنوان بيعانه و براي اين که بدانم موقع برگشتن، تو را مي بينم.
چاره ي که  ديد  بعد  اما  کند،  اطمينان  مرد  به  نمي خواست  اول  باالش 

ديگري ندارد؛ آن هم در حالي که او مي توانست با آن تبر، همه ي پول ها را 
صاحب بشود و کاري هم از دست او برنمي آمد. و اين جوري بود که اسکناس ها 
را چيد رو هم رو هم و صد تومان جور کرد و داد به مرد تا راضي و خشنود راه 

بيفتد، با سفارشي در آخرين لحظه.
ـ راستي خيلي دور نشوي ها! من زود برمي گردم. ِدِهمان همين پشت 

تپه ست.
طرف شرق را نشان مي داد.
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او رفت در حالي که باالش باز هم بي قرار شده بود و نمي دانست که 
قيد صد تومان را بزند و برود يا اين که منتظر بشود. و گاهي فکر مي کرد که 
مرد رفته تا کمک بياورد براي غارت او. و گاهي هم فکر مي کرد که کدام 
دزدي است که از شريک خوشش بيايد و اگر که چنين قصدي داشت، مگر 
نمي توانست که تنهايي دست به کار بشود و مگر نمي توانست که بچه اش 
را تهديد کند و مگر نمي دانست که او خسته است و مگر نمي ديد که کلي 
راه رفته؛ با آن بار گران و يا گران بها. و همين جوري هم مي شود از پسش برآمد

حتي بي آن که نيازي باشد به تبر يا به نفر.
و اين جوري بود که در همان حوالي ماند تا اين که باز صداي تاخت اسب 
آمد و مجبورش کرد که پشت سنگي قايم بشود. اما او شکارچي نبود و 
شکارچي انسان نبود. هيزم شکن بود. و برگشته بود. سوار بر مادياني سرخ و 
الغر و بسته اي به بغل. کنار رودخانه افسار اسب را کشيد و دور خود چرخيد. 
البد دنبال او مي گشت در همان حال که او راه را نگاه مي کرد تا ببيند کس 

ديگري هم مي آيد يا نه.
ـ کجايي پس؟!

باالش از پشت سنگ آمد بيرون. ملوسش را خوابانده بود رو پتو ـ بين 
ساک و کوله ـ و در پناه صخره اي، تا باد کم تر اذيتش کند. و حاال دستش 

آزاد شده بود.
مرد بسته را پرت کرد به طرف او.
ـ نگذار بيفتد رو زمين! گناه دارد!

باالش بسته را تو هوا گرفت. بوي نان مي داد.
ـ نگفته بودي ولي برات نان و خرما هم آوردم. اگه نخواستي، پولش را 

نده، مهمان من!
از اسب پياده شد و باز هم همان لب خند! که انگار جزيي از وجودش
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بود. و بعد با دست زد رو دنده هاي شمردنِي حيوان.
ـ پير ست اما زمين گير نيست. کارت را راه مي اندازد.

و بعد پارچه اي را باز کرد رو زمين.
ـ اين هم تفنگ! کراپ را آوردم برات.

و باالش طوري نگاه مي کرد که انگار همه چيز را خواب مي بيند و مرد 
البد فکر ديگري مي کرد درباره ي او که گفت: «نگران نشو! براي هيچ کدام 
از اين ها آدم نکشته م. من حالل و حرام سرم مي شود. دستم به خون کسي 
آلوده نشده تا حاال. تفنگ را يه فدايي ِبِهم داد. از قيزقلعه سي عقب نشيني 
مي کردند. من هم ِبِهش غذا دادم و شب را تو خانه نگهش داشتم. اسب 
را هم کنار همين رودخانه پيدا کردم؛ موقع هيزم شکني. براي خودش ول 
مي گشت. صاحبش معلوم نبود کجا رفته. کمي بدنش خوني بود. خودم 

شستمش. خير ببيني از هر دو تاشان!»
و همين طور شد که او گفته بود! باالش از هر دو خير ديد، آن هم چه خيري!

قبًال نه صد تومان را شمرده و آماده نگه داشته بود. پول ها را داد 
به مرد در حالي که ديگر چيز زيادي باقي نمانده بود ته جيبش. مرد 

«برکت!» گفت: 
و شروع کرد به شمردن و باالش گاهي اسب را نگاه مي کرد و گاهي 
تفنگ را و گاهي خورجين را که از گردن حيوان آويزان بود و مرد بعدًا 
توضيح مي داد که مخلوِط کاه و جو است و آن قدر هست که تا دو روز بعد 
کارش را راه بيندازد و امروز هم آخورش را خالي کرده ، يعني هرچه توانسته 
خورده و... و بعد نوبت تفنگ بود و فشنگ گذاري و ُپر کردن و خالي کردن 
و چه گونگي تيراندازي، هرچند بدون فشنگ. و دسِت آخر راه بود. و راه 

سخت بود.
ـ خب، گفتي مي خواهي بروي اردبيل؟! اول بايد از اين کوه ها بگذري. 
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کار سختي ست. نمي دانم با اين بچه چه طور مي خواهي از پسش بربيايی!
ـ تو راه را نشان بده و کاريت نباشد. خود راه...

ـ باشد! من همه چيز را ِبِهت مي گويم. کمي جلوتر که بروي، به  يه 
دوراهي مي رسي. سمت راستي را راه زمستاني مي گويند و سمت چپي را راه 
تابستاني. جفتش مي رود به طرف گردنه و کوه. رو به غروب که بايستي، 
بزگوش مي افتد پشت سرت، اما خود ما هم جرأت نمي کنيم زمستان ها از 

راه تابستانه بگذريم. خيلي خطرناک ست. گفته باشم.
ـ خب؟

ـ تو مي خواهي بروي خود اردبيل؟
ـ نه! اول بايد بروم ساري قيه.

به  هم  آن  از  قبل  مي گذري.  هم  نير  از  پس  فهميدم.  آها،  ـ 
سمت  به  بپيچ  شدي  رد  که  ماليعقوب  از  مي رسي.  ”ماليعقوب کندي“ 
شمال. به ده نزديک نشو! هرچند که هنوز بعضي ها خبر سقوط فرقه را 
نشنيده ند و راديو ندارند. به هر حال، خيلي مواظب باش! از من مي شنوي 
راه هاي اصلي را فراموش کن! آن جاها چيزي پيدا نمي کني جز مرگ. يه 
امام زاده ي خيلي کوچک هم سر راه هست. اگه بتواني پيداش کني، شب 
را مي تواني توش بگذراني. راستي با تفنگ نروي تو شهر! بيرون شهر يه 
جايي چالش کن. مثًال پاي يه تير تلگراف و شماره اش را حفظ کن! االن 
نظامي ها دارند انتقام پادگان اردبيل را مي گيرند. به کسي رحم نمي کنند 

اگه سالح ببينند دستش. مرا هم ديدي نديدي!
شايد  و  بود  لق شده  به  يک باره  چانه اش  و  مي گفت  مرد همين طور 

نمي دانست که هر جمله اش براي باالش چه ارزشي دارد.
به مي رسي  آن وقت   . ”باليقلوچاي“  به  برساني  را  خودت  بايد  ـ 
که باش  مواظب  ولي  مي گذرد.  ده  وسط  از  درست  چون  ساري قيه، 
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گير ”هديش بيگ“ نيفتي.
ـ هديش بيگ ديگه کيه؟

شکارچيان  سرکرده ي  ست.  رشيدالسلطان“  ”مجيدخان  افراد  از  ـ 
او نيستند و  با  آن جا. شاهسون ست. هرچند که همه ی شاهسون ها هم 

بعضي هاشان اعدام هم شدند تو اين گير و دار.
باالش گفت: «ممنون! خيلي کمکم کردي.»

و مرد باز هم شروع کرد به گفتن.
ـ قبل از ساري قيه، دو تا ده ديگه هم سر راهت هست: ”ارنجه ليک“ و 

”ايالن جيق“ . اما گمان نکنم آن جا به مشكل بر بخوري.
باالش نمي دانست چه بگويد. مرد دست کرد تو جيبش. چند فشنگ 

بيرون آورد. آن ها را پرت کرد جلِو او.
ـ اين هم فشنگ ها! ياد گرفتي که چه طوري جا بيندازي! فقط صبر کن 

من کمي دور بشوم و بعد تفنگت را پر کن! مي فهمي  که!
نيشش کمي  باز شده بود. باالش سر تکان داد. هيچ کس به هيچ کس 
اطمينان نداشت. مرد افسار را گره زد به درخت چه اي. دستي باال آورد و راه 
افتاد و کمي  دور شد و انگار يک دفعه باز چيزي يادش آمد که برگشت به 

طرف باالش و ديد او هنوز ايستاده و نگاهش مي کند.
ـ راستي يه چيز ديگه هم هست.

ـ چي؟!
ـ ديگه به کسي نگو که سلطان  کندي  هستي. اين جا همه هم ديگر 

مي شناسند. را 
لب خندي زد و قبل از اين که دوباره راه بيفتد اضافه کرد: «من خودم 

اهل سلطان کندي هستم.»
و خنده اش را با خود برد در حالي که باالش هنوز ايستاده بود و به 
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راهي نگاه مي کرد که مرد از آن و در آن دور شده بود. مردی که گفته بود 
از راه هاي اصلي حذر کن! و باالش تصميم گرفت راه تابستاني را در پيش 
بگيرد در آن روزي که نمي دانست آخر پاييز است يا اول زمستان و حتمًا 
کسي از آن جا نمي گذشت و او بايد مي گذشت ـ به همين دليل ـ که سفر 

بود و خطر، و سفر بود و حذر.
و بعدازظهر بود و غروب زود از راه مي رسيد. مخصوصًا در آن روزي 
که معلوم نبود آخر پاييز است يا... و اگر وقت داشت، حتمًا آتشي روشن 
مي کرد تا َقنداغ درست کند براي امير؛ اما زماني براي اين کارها نمانده بود. 
بايد راه مي افتاد و زودتر مي گذشت از کوهستان و گردنه و از آن راه ها يا 
کوره راه هاي فرعي و ناآشنا و نامعلوم و بلکه معدوم، تا شايد بتواند تنها چيز 
باقي مانده اش را نجات بدهد. مدينه کشته شده بود، همان طور که التفات، و 
مادر به زودي مي ُمرد تا به عروسش بپيوندد و پدر هم ُمخّبط مي شد نه به 

خاطر زندان و اخراج که به خاطر چيزي ديگر، يعني بدتر.
تکه تکه  شده و از هم  پاشيده بودند. ديگر نه خانواده اي بود و نه آينده اي. 

شاخ گوزن، گوزن را گرفتار کرده بود و کاريش هم نمي شد کرد.
و همين بود که بود.
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او. وقتي خداحافظي مي کرديم،  به مادر امير نگفتم که شايد بروم سراغ 
بغض کرده بود. تاريک بود اما نه آن قدر که نتوانيم هم ديگر را ببينيم. گفتم: 

«من دارم براي هميشه از اين جا مي روم.»
باورش نشد. با تعجب گفت: «کجا؟!»

گفتم: «هنوز زياد مطمئن نيستم. اما خبرش به شما مي رسد، اگه برسم.»
گفت: «پس نمي خواهي به من بگويي؟»

گفتم: «نه، دليلش اين نيست. فقط مطمئن نيستم که مي رسم. راه ها را 
خوب نمي شناسم.»

گفت: «باشد! من اصرار نمي کنم. اما هروقت که پشيمان شدي برگرد 
اين جا. تو و آرشام براي من فرقي نداريد.»

گفتم: «ممنون!»
گفت: «چرا صبح راه نمي افتي؟»

گفتم: «مجبورم شب حرکت کنم.»
نگران شده بود. گفت: «ولي خطر دارد. نمي ترسي؟»
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گفتم: «چاره اي نيست. بايد راه بيفتم.»
و بعد خواهشم را در ميان گذاشتم.

که طوري  يه  اين جا،  بيايد  که  کني  صدا  را  مادربزرگ  مي تواني  ـ 
آن ها نفهمند؟

قول داد و من منتظر شدم. و همه چيز کمي طول کشيد و فکر کردم 
نکند او موضوع را به ميران و ديگران گفته باشد؟ اما نگفته بود. روغن ماليدن 
به پا را بهانه کرده و مادربزرگ را از خانه کشيده بود بيرون. پيرزن وقتي 
ديد آماده ي حرکتم، کمي جا خورد. حتي نپرسيد که اين پيراهن کامواي 
رنگي پرچمي چيست که پوشيده اي و يا آن را از کجا آورده ا ي؟ فقط نگاهم 
کرد و نگاهم کرد و بعد با صداي شکسته اي گفت: «حتمًا بايد بروي؟»

گفتم: «حتمًا بايد بروم.»
ديگر چيزي نپرسيد و من او را بغل کردم و ديدم که کمي مي لرزد و فکر 
کردم شايد به خاطر سرماست. آخِر پاييز بود، اما به وسط زمستان مي ماند.

گفتم: «دلم تنگ مي شود برات.»
چيزي نگفت.

گفتم: «خوبي هات از يادم نمي رود.»
چيزي نگفت.

گفتم: «فراموشت نمي کنم.»
چيزي نگفت.

گفتم: «دلم نمي خواهد به خاطر من غصه بخوري.»
چيزي نگفت.

گفتم: «خداحافظ!»
چيزي نگفت، اما يک هو زد زير گريه و اين بدترين خاطره اي بود که در 

آخرين لحظه بار خود کردم.
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فکر مي کردم باز مرد را مي بينم چراکه گفته بود هنوز هم قصد دارد دنبال 
بيش ترين  ما  روستاي  در  نبود.  او  از  خبري  انگار  اما  بگردد،  گم شده اش 
جست وجو مال اسب باباي حيدر بود. وقتي بُخو يا ميخ طويله اش را آزاد 
کرد تا همان طور برود که گفته اند يعني همان طور که  يکي به زمين مي زنند 
و دو تا به خود ـ همين جور بود ديگر، نه؟ ـ حيدر و باباش و باباِي باباش و 
چند باباي ديگر کوه ها و دره هاي پاي سولتان را و ”قورديولي“ را ـ که راه 
عبور شاهسون ها به کوه بود ـ و ”آلغيرچاي“ را ـ که چمن زارهاي خوبي 
داشت براي چريدن و وسوسه کردن هر اسب ـ و ”سوتوکيلن“ را ـ که 
آبشار سر راه آن جا بود ـ و ”ياتاق“ را ـ که محل استراحت گله ها بود ـ و 
”شيروان دره سي“ را ـ که اگر کسي دست بر قضا مي رفت داخل آن ديگر 
نمي توانست بيايد بيرون، هرچند هم که بخواهد ـ و ”قارتال باتان“ را ـ که 
دره ي تاريکي بود و اگر حيوان هاي وحشي مي خواستند چيزي را يا در واقع 
کسي را بخورند، مي کشيدنش به آن جا و براي همين هميشه داخل آن پر 
از استخوان هاي بي گوشت بود ـ و ”آي باتان“ را ـ که دورترين تپه به ما 
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و نزديک ترين به کوه بود ـ و ”گون آيدين“ را ـ که مرتعي بود در محل 
برآمدن آفتاب ـ و ”خرابادالي“ را ـ که جاي قديمي  روستامان بود قبل از 
زلزله ي بزرگ و هنوز هم آن قدر در و ديوار و پناه و پسله داشت که بتواند 
اسبي را البه الي خودش پنهان کندـ  و ”قزل قيه“ راـ  که به سوي پرت گاه 
مي رفت ـ و... و آخر سر  آت گولي را ـ که هرچند دور بود، اما به هر حال  
آت گولي بود و نمي شد نديده اش گرفت ـ گشته بودند بي آن که چيزي پيدا 
کنند و هيچ کس نفهميده بود که اسب بي چاره جايي نرفته و فقط موقع 
تاختن ـ يعني همان موقعي که  يکي به خودش مي زده و دو تا به زمين 
و يا برعکس ـ دستش ـ آخر اسب ها هم دست دارند هرچند که ِبِهشان 
بگويند چارپا و هرچند که انگار نصفش را مي گذارند به حساب نصف ديگر 
و يا شايد فقط به خاطر اين که مي خواهند صرفه جويي کنند در استفاده از 
کلمات و يا... ـ رفته تو سوراخ موش و چنان شکسته که بند نيست مگر 
به مويي و در تمام اين مدت، حيوان بي چاره هرچند که ممکن است که 
روزها کاري نداشته باشد، اما شب ها تمام وقتش صرف اين مي شده که 
بدنش را يعني همان باقي مانده ي آن را از دست روباه ها و سگ هاي ول گرد 
و حيوانات ديگر درببرد اگر که بتواند. و اگر که در آن حفره ي بزرگ ـ که 
گويا ُقُرق موش خرماها بوده بس که سوراخ سوراخش کرده بوده اند ـ بتواند 
به اندازه ي کافي قدرت چرخش يا گردش يا نرمش يا چيز ديگري را داشته 
باشد، در همان حالت افتاده و گندله شده و در همان وضعي که َدم به َدم 
بر شمار مشتريانش افزوده مي شد. و البد به خاطر بوي خوِن همان دستي 
بوده که بند نبوده مگر به مويي و يا به خاطر زخم هاي جديدتر و ديگري که 
هرکدام يادگاري بوده از يکي از مهاجمان و... سه روز بعد که اسب را خسته 
و نيمه جان پيدا کردندـ  که ديگر به هيچ دردي نمي خورد جز اين که سرش 
را ببرند براي سگ هاـ  هرکس سعي مي کرد به جاي کمک به حيوانـ  که 
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به نظر مي رسيد همه ي نيروش نه به خاطر زخم که به خاطِر دفِع مهاجمان 
از دست رفته ـ مهارتش را در حدس زدن تعداد يا نوع آن ها و اين که اين 
زخم َکَپل مال کدام يکي است و گردن را کي خراشيده و پا را کي َکنده، 
تلف کند و کسي توجهي نداشت به زجري که حيوان مي کشيد؛ حيواني که 
نمي دانست آدم ها حيوان نيستند که بتوان از دستشان دررفت يا بخشي از 

خود يا بخش باقي مانده ای از خود را دربرد يا...
ولي آخر هيچ معلوم نبود که مرد هم اسبش را گم کرده باشد و تازه 
اسبي که سوارش را به زمين زده و فرار کرده، مگر چه قدر مي تواند دور بشود 
آن هم با زين و لگامي که حسابي دست و پا گير است و خالي اش بيش تر 
خسته مي کند تا بودنش در دست يا زيِر ران مردي. و باز چه دليلي دارد ـ 
اگر اسبش را گم کرده باشد ـ که آن را يا خبر آن را از ديگران پنهان کند؟ 
مگر سکه است که اگر يکي بداند، چشم بگرداند و پيداش کند و يواشکي 

بگذارد تو جيب خودش؟
و باز ديدم که خيلي از کار مرد سر درنمي آورم و نمي فهمم علت اين 

همه گشتن را.
و کم کم داشتم به  آت گولي نزديک مي شدم و حاال ديگر مي توانستم 
برکه ي جلِو آن را از باالي تپه ببينم که کمي  موج داشت و هرچند که برق 
نمي زد، اما هنوز هم مي توانست چيزي را بازبتاباند که نمي دانستم چيست 
و صداي قلبم را مي شنيدم که در گوشم ـ عين صداي آسياي گازوييلي 
ـ تاق تاق مي کرد و انگار مي خواست از سينه ام بزند بيرون. و بعد ديگر 
يادم نيست که آن باقي مانده ي راه را چه طوري رفتم. مثل اين بود که رو 
هوا رفته ام و مثل اين بود که من دنبال پاهام نمي روم، بلکه اين آن ها 
هستند که دنبال من مي آيند تا به سوي چيزي برويم ـ سرانجام ـ که آن 
همه از آن مي ترسيدم و با اين حال آن همه کشيده مي شدم به طرفش و 
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نمي دانستم که اين کشش يا رانش، چه طوري دارد مرا مي برد با خودش 
و گمانم کم کم داشت يادم مي رفت که براي چه آمده ام يا براي که. حتي 
قمقمه اي که به کمر بسته بودم و گاهي صدا مي داد ـ طوري که انگار 
مي خواهد بودنش را يادآوري کند ـ يادم نمي انداخت که براي برداشتن 
آبي آمده ام که طلب و خواست هر تشنه اي است و فرقي هم نمي کند که 

سيب زميني خورده باشد يا گلوله.
چشمه؛  جلِو  خشکيده ي  چمن زار  به  رسيدم  که  بود  اين جوري  و 
همان جايي که مردي ـ در آن قبل و از اين که خودش را بکشد به سوي 
آب ـ افتاده بود رو زمين و مي گفت سوختم خدايا... سوختم! و سينه خيز که 
مي رفت، رد خوني از خود بر جاي مي گذاشت که تا دهانه ي چشمه کشيده 
مي شد. و آن صدا، صدايي بود که انگار هيچ وقت نمي خواست تمام بشود 
و تا آخر دنيا قرار بود سرگردان باشد. و از جايي بلند مي شد که پسرکي 
دوساله صداي آب را مي شنيد و اين صدا، صدايي بود که انگار فقط مال 
آن موقع نبود و از گذشته هاي دور و دراز مي آمد. از کنار چشمه اي گم شده 
در البه الي چمن زاري خشکيده اما دروَنشده که جا به جا علف هاي ُدم اسبي 
در آن و بر آن روييده بود و گاهي به سروصورت کشيده  يا ساييده مي شد 
و مي شد گفت نوازش گر است تا اذيت کننده، به خصوص در آن هواي کمي 
مرطوب و بر آن زمين کمي خيس کنار جو و با قورباغه ها يي که هي از جلِو 
چشم باال و پايين مي پريدند و هم شيرجه زدنشان را مي شد حس کرد و 
هم پاشيده شدن آب را به صورت، که خنک بود و خوب بود و مي چسبيد. 
پروانه هاي آبي هم بودند و هي پرسه مي زدند و گاهي مي نشستند رو ُدم 
تا چشم  مي گرفتند  را  آفتاب  نور  جلِو  آرامشان،  رقِص  در  که  اسبي هايي 
راهش  آبِي کم رنگ هم  دود  آن  و  نمي آمد  باروت  بوي  ديگر  و  نزند.  را 
تير  ترکيدن  که صداي  همان طور  آسمان،  به  بود  رفته  و  بود  کشيده  را 
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هم؛ چيزي که انگار در هواي آفتابي و بي ابر آن روز، تنها لکه اي بود که 
مي توانست در هوا معلق بشود و آرام آرام شکل عوض بکند و يواش يواش 
از هم باز بشود و وا برود و برود. و پدر هم بود. و گمانم درست افتاده بود 
رو همان جايي که آب از آن مي جوشيد و باال مي آمد تا بعد راه بکشد به 
سوي برکه و البه الي ني ها. و ديگر آب چشمه را هورت نمي کشيد و ديگر 
بود و من چرخيده بودم  يا  نبود  جويي که به سمت برکه مي رفت سرخ 
رو به آسمان ـ مثل الک پشتي که پشت و روش کرده باشند و نتواند به 
اين راحتي ها برگردد سر جاش ـ و نمي ديدم. اما هنوز مي توانستم ناله اش 
خدايا... سوختم! بريده بريده: سوختم  به سختي، هرچند  بشنوم، هرچند  را 

و انگار درست همين جا بود که آن گروه بان ديالق ژاندارمري ـ همان 
که از رو اسبش پياده نشد و شايد از اين ناراحت بود که چرا قطعله ای پيش 
از اين که او بکشدش مرده. و با اجازه ي کي؟ و چه غلط ها! و مگر شهر 
هرت است اين جا، هرچند که بيابان پرت باشد و نه شهر ـ صورت سانحه 
يا حادثه يا واقعه يا ضايعه و بلکه در واقع، يعني درست تر اين که فاجعه اي را 
مي نوشت به صورت سرسري و با همان چيزي که به آن مي گويند اکراه  يا 
اکراِه تام. و زير لب مي غريد: از اين که چيزي نمانده و همه اش را حيوان ها 

خورده اند يا برده اند، و با اين حال بياييد امضا کنيد!، و جهنم!
به  و  خشکيده  چمن هاي  به  مي کشيدم  دست  ديوانه ها  مثل  من  و 
علف هاي ُدم اسبي و زل مي زدم به دهانه ي چشمه اي که خيلي هم شباهت 
ديده  هم  قورباغه اي  و  بودم  کرده  تخيل  يا  تصور  که  چيزي  به  نداشت 
نمي شد و هيچ خبري هم از پروانه ها نبود و فکر مي کردم همه چيز را با هم 
قاتي کرده ام انگار. چيزهايي را که شنيده بودم و چيزهايي را که ديده بودم 
يا خيال مي کردم که خيال نکرده ام و ديده ام. و چه قدر نياز داشتم که در آن 
حال، باز مرد را ببينم، اما او گذاشته بود و رفته بود و هيچ هم معلوم نبود که 
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گم شده اش را پيدا کرده و رفته  يا همين جوري!
و برکه ي جلِو چشمه سبز نبود، ولي به سبزي مي زد و البد دليلش هم 
علف هايي بود که کنار و ته آن روييده بودند و هنوز هم سبزي داشتند. اما 
آب يک جوِر جوري بود که آدم را وسوسه مي کرد که برود داخل آن، هرچند 
که شنا بلد نباشد و هرچند که نداند عمقش را. و شايد اصًال سيالبي آمده و 
همان طور که مي توانست قبرستاني را بشويد و با خود ببرد، مردي را هم با 
خود برده و هنوز در گودي خود ـ که معلوم نبود چه قدر است ـ نگه داشته، 
اگر که آن گروه بان ديالق خودش آن را نبرده باشد به بهانه ي اين که به 

درد نمي خورد يا مثًال کم است يا هم چين چيزي!
و وقتي به خود آمدم، ديدم طرف هاي عصر است و باد شروع شده و من 
از صداي آن ـ شايد ـ خود را بازيافته ام تا دريابم که اگر نايي براي هديش 
نماندهـ  به فرضـ  فقط از تشنگي مي تواند باشد يا از اين که ديگر نمي تواند 
فحش هاي جديدي پيدا کرده و حواله ام کند َواّال هم چنان بايد ـ با خشم 
ـ مشغول همان کاري بوده باشد که انصافًا توان خوبي هم درش داشت، 

طوري که مي شد به آينده اش حسابي اميد بست.
بد جوري دير شده بود. سريع قمقمه را پر کردم و طوري از  آت گولي دور 
شدم که انگار از کابوسي فرار مي کنم. مي دويدم و فقط وقتي مي ايستادم 
بدهم. و  ادامه  نتوانم آن جوري  باشد و ديگر  افتاده   به شماره  نفسم  که 
باال  ازش  اگر  که  ـ هماني  تپه  آخرين  به سر  رسيدم  که  بود  اين طوري 
شنيده  او  هنوز صداي  و  ـ  ببينم  را  هديش  و  گله  مي توانستم  مي رفتم، 
نمي شد و شايد هم حدس من درست بود، هرچند که معلوم نبود بايد مديون 

تشنگي باشم اين را يا کمبود فحش.
و من با اين دو تا چشم هام چه چيزها که نديده ام!

از تپه باال رفتم و ديدم همه چيز آرام است. گوسفند ها کنار يونجه زار 
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پراکنده شده بودند و ديگر نمي چريدند و اين طور به نظر مي رسيد که خسته 
شده اند از پوزه گرداندن بي حاصل در کلش ها. هديش هم معلوم نبود که کجا 
نشسته و ديده نمي شود. با خود گفتم چه فکر هاي بي هوده اي که نکرده ام! و 
همان طور که باد سرِد دامنه ِي تپه صورتم را مي نواخت، سرازير شدم پايين.

ـ هي! من آمدم!
ناراحت  بودم  هديش  جاي  به  اگر  هم  من  خب  نشد.  شنيده  جوابي 
مي شدم. سفر قندهار که قرار نبود بروم. خيلي طول کشيده بود. کج کردم 
طرف يونجه زار. چند تا از کرت ها پايمال و له شده بودند. با تعجب نگاه 
کردم. چه کسي دست برد زده بود در نبوِد ما؟ کي اين اتفاق افتاده بود؟ شب 
قبل يا زودتر؟! چرا صبح تا حاال متوجه نشده بودم؟ ُگل يونجه ها را خورده 
و همه شان را نيم سير ول کرده بودند ناکس ها. و وقتي چيزي نيم سير بشود 
خيلي بدتر از وقتي است که به کل از بين رفته باشد، چون ديگر هيچ حيواني 
آن را نمي خورد به خاطر بويي که گرفته، آن هم در حالي که همان کنار، 

بوته هاي تازه و شاداب وجود دارند.
چشم چرخاندم به اطراف. هنوز هم از هديش خبري نبود. کجا گذاشته 
بود و رفته بود؟! يعني مي شد که گله را به حال خود رها کرده و برگشته 
باشد ده؟! آن هم در کنار يونجه زار و در حالي که کمي  غفلت، مي توانست 

به بهاي جانشان تمام بشود؟!
خوبي اش اين بود که گوسفند ها نرفته بودند سراغ يونجه ها و اين خيلي 
عجيب بود! مگر نه اين که نمي شد يک آن چشم برداشت ازشان، چراکه 
همه شان مي دويدند به آن سو و مثل قحطي زدگان حمله مي کردند؟ ولي 
حاال چه شده  بود که اصًال نمي چريدند و مثل سِر ظهرهاي گرم، جمع شده 
بودند دور هم؟ با اين تفاوت که ديگر نشخوار هم نمي کردند و حيواني که 

نشخوار نکند يا چيزي نخورده و يا اين که...
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يک هو دلم بدجوري لرزيد. قبل از اين که بروم سراغشان، براي آخرين 
بار و با تمام وجود داد زدم: «هديش ش ش ش ش ش!...»

و همين وقت بود که چيزي از گودی آرخ يا آبَکنِد بين دو کرت باال آمد 
و قد کشيد و شکل گرفت و شروع کرد به ماليدن چشم هاش. هديش بود. 
چنان جا خوردم که  يک آن نتوانستم چيزي بگويم و فقط نگاهش کردم. 

اما بعد داد زدم: «تو آن جا چه غلطي مي کردي؟!»
جوابم را نداد. معلوم بود که قضيه ي خاک توسري و اين چيزها نيست. 
رفتم به طرفش. هنوز هم باور نمي کردم. براي همين هم گفتم: «نمي خواهي 

بگويي که خوابت برده بود؟!»
به جاي جواب، داد زد: «تو اين همه وقت را چه کار مي کردي آن جا؟ 

نکند داشتي با همان بوته اي که از زيرش درآمدي حرف مي زدي؟»
يقه اش را گرفتم.

ـ اول تو جواب مرا بده عوضي؟ خواب بودي؟!
سر تکان داد. دستم شل شد. يقه را ول کردم و همان طور که گوسفند ها 

را نگاه مي کردم ناخواسته گفتم: «يا حضرت ابوالفضل!»
و دويدم به طرف گوسفندها. اشتباه نکرده بودم. تازه مي فهميدم که 
تکان هم  و  ندارند  هم  نشخوار  چرا  و  نمي خورند  چيزي  گوسفندها  چرا 
حتی  شايد  و  بيش ترشان  بودند  کرده  باد  ندارند.  هم  حال  و  نمی خورند 

می شد گفت همه شان.
تو  که  بودند  «نرفته  زدم:  داد  مي شد.  نزديک  داشت  هم  هديش 

يونجه زار؟!»
و انگار هنوز هم نمي خواستم باور کنم. و او به جاي جواب زل زده بود 
به شکم هاي آن ها. دوباره داد زدم: «جوابم را بده! گوسفندها رفته  بودند تو 

يونجه زار يا نه؟»
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گفت: «نمي دانم! من خوابم برده بود.»
نفسم بند آمد.

ـ مگه آدم گله را کنار يونجه زار ول مي کند و مي خوابد؟! چه طور توانستي 
هم چين کاري بکني؟!

گفت: «من نمي دانم چه طوري شد.»
ـ چي چه طوري شد؟! خواب رفتن تو يا تو يونجه رفتن گله؟

کمي گيج بود. ِمن وِمن کرد.
ـ هيچ کدام را نمي دانم. ولي همه ش تقصير توست! چرا اين قدر دير آمدي؟

بعد  و  تو صورتش  آب داري خواباندم  زورم چک  تمام  با  و  رفتم جلو 
قمقمه را پرت کردم طرف سرش. آن را رو هوا گرفت و يک آن بي حرکت 
ماند و انگار نمي دانست که اول دعوا را شروع کند يا اول آب بخورد. اما بعد 
قمقمه را کوبيد رو زمين و داد زد: «مرا مي زني بوته؟! بگذار به بابا بگويم. 

ببين چه کارت مي کند!»
انگشتم را رو گونه اش شناختم. ديگر  نگاهش که کردم، رد هر پنج 
جاي معطلي نبود. راه افتادم که اولين گوسفند را وارسي کنم، اما نرسيدم 
ِبِهش، چراکه هديش شيرجه زده بود به طرفم و هر دو پام را قفل کرده 
بود در حلقه ي دست هاش. زمين خورديم و غلتيديم و هم ديگر را خاک مال 
کرديم و باز غلتيديم و چون نمي خواستم تو دهانش بزنم، مشتي خواباندم 
سر شانه ي چپش و البته او هم توانست مثل سگ بازويم را گاز بگيرد و بعد 
خاک بپاشد تو چشمم. و در تمام اين مدت، من فقط به  ياد گوسفند ها بودم 
و داد مي زدم ول کن! ول کن عوضي! و او گوش نمي کرد تا اين كه دو تايي 
با هم گوسفندي را ديديم که سرنگون  شد و تنها آن وقت بود که دست هاي 
هديش شل شد و شايد او هم تازه باورش شد که همه چيز چه قدر جدي است.

با آن سر و رو و موي خاک آلود  بعد  و  يک آن همين طور يخ زديم 
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ِبِهمان  که قيافه هامان را عوض کرده و البد حالت وحشيانه اي داده بود 
ـ به خصوص با آن چشم هاي ورقلمبيده اي که از پشت گرد و غبار پيدا 
که  حالي  در  کرديم،  بلندش  زمين  از  و  به طرف گوسفند  دويديم  ـ  بود 
مي لرزيد و در حالي که نمي توانست سرپا بايستد يا بند بشود و در حالي 
که شکمش باد کرده بود مثل طبل، و دهانش نمي جنبيد، حتي ذره اي!

ـ حاال بايد چه کار کنيم؟!
قبل از اين که جواب هديش را بدهم، نگاهي انداختم به گوسفند هاي 
هيچ كدام  اما  کرده اند.  باد  آن ها  از  تايي  چند  که  نبود  معلوم  هنوز  ديگر. 

سرحال نبودند.
ـ نگرش دار!

دويدم و تکه چوبي پيدا کردم. هديش گوسفند را با پاهاش طوري نگه 
داشته بود که انگار سوارش شده. چوب را به زور فروکردم در دهان گوسفند 
تا آرواره ا ش قفل نشود. بعد مشتم را پر از خاک کردم و ريختم تو دهان 
حيوان تا وادارش کنم به نشخوار کردن. الي دندان هاش هنوز هم پر از 

يونجه هاي نيمه جويده بود.
ـ چوب را بکش بيرون!

هديش چوب را درآورد. گوسفند کمي  نشخوار کرد و بعد عطسه زد و 
گرد و خاک را پاشيد به هوا و به ما و باز دهانش از حرکت افتاد در همان 

حالی که هديش دست مي کشيد به شکم او.
ـ به نظرت خيلي باد کرده؟

ـ کور که نيستي! دارد مي ترکد.
انگار که بخواهد رازي را در ميان بگذارد، آهسته گفت: «بابا هر دومان 

را مي کشد!»
گفتم: «اول تو را بايد بکشد.»
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گفت: «مگه من مسؤول گوسفند ها هستم؟»
گفتم: «تو که نمي خواستي مسؤوليتشان را قبول کني چرا مرا فرستادي 

دنبال آب و خودت گرفتي مثل خر خوابيدي؟»
گفت: «فقط دراز کشيده بودم. نمي خواستم بخوابم. نمي دانم چه طوري 

خوابم برد.»
و زل زد به صورتم.

ـ به تر نيست راهشان ببريم يا آب بد يم ِبِهشان؟ رودخانه که خيلي 
دور نيست.

گفتم: «به اين راحتي ها راه نمي روند. آب هم بدتر باعث مي شود كه 
شکمشان باد  کند. تازه اگه که بخورند.»

درمانده شده بود. پرسيد: «پس چه خاکي بريزيم تو سرمان؟»
گفتم: «نمي دانم! فقط بايد نشخوار بکنند وگرنه مي ترکند.»

بعد دوباره خاک ريختيم تو دهان گوسفند. و دوباره چوب چپانديم الي 
بود. همه اش  بي فايده  اما  داديم.  مالش  را  دوباره شکمش  و  دندان هاش. 
بي فايده بود. گوسفند، ديگر نيفتاد، ولي همين طور بي حاِل بي حال بود. گفتم: 

«ولش کن اين را! اميدي نيست ِبِهش!»
و رفتيم سراغ گوسفند هاي ديگر. اما آن ها هم وضع به تري نداشتند. شکم 
همه شان شده بود اندازه ي شکِم گاو و کاري از دستمان برنمي آمد. هديش 

مي دانست چاقو دارم. گفت: «اگه الزم شد حاللشان بکني، مي تواني؟!»
چه فکرهاي ابلهانه اي! گفتم: «تو را شايد، ولي اين ها را نه!»

چيزی نگفت.
با سروصورت خاکي زل زده بوديم به گله.  ديگر خسته شده بوديم. 
وقتي يکي ديگر هم قدم لرزه گرفت، فهميدم که بي خودي داريم وقت تلف 
مي کنيم. گفتم: «بدو هديش! بايد مثل ِقرقي بروي و ميرآلي را خبر کني! 
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بگو چاقوي تيز هم بياورد با خودش.»
مثل گوسفندي گيج، ناباور نگاهم کرد تا اين که داد زدم: «مگه کري؟! 

نشنيدي که چه گفتم؟»
آن وقت بود که هديش به خود آمد انگار و شروع کرد به دويدن و من 

نشستم رو خاک و سرم را گرفتم بين دست هام.
و همين بود که بود.
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پدر مي گفت که هنوز راه حلي براي فراري دادن باالش پيدا نکرده، هرچند 
که شبانه روز دارد مي گردد. و اين که تحقيق کرده و شنيده كه در شهر 
جمعيتي تشکيل شده به نام کميته ي نجات يا ”جمعيت نجات“ و کارش اين 
است که کمک کند به کساني که بايد از مرز بگذرند يا قايم بشوند. و شايد 
ترتيب اسکان باالش و زنش را هم آن ها داده بودند و آن ها نمي دانستند. 
اما مشكل اين بود که نمي شد به اين جمعيت وصل شد، به خصوص که 
اگر قرار بود اين کار را کسي مثل او بکند. و حتمًا ِبِهش شک مي کردند 
و فکر مي کردند مأموري است و آمده دنبال دست گيري! آخر چه کسي 
مي توانست باور کند که افسر وفادار ارتش ـ که بيش از همه از فرقه و 
فرقه گري متنفر است آن قدر که به خاطر آن تنها پسرش را در سرماي 
سياه زمستان از خانه بيرون کرده آن هم در حالي که بچه ي کوچکي هم 
داشته اند ـ حاال دربه در دنبال افراد فرقه باشد، نه براي گرفتن که براي 
کمک گرفتن و نه براي دست گيري که براي دست گيري! نه، هيچ کس 

باور نمي کرد اين را، هيچ کس!
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پدر از پيدا کردن مستقيم آن ها نااميد شده بود. نمي توانست در خيابان 
برود و بگويد بسم اهللا، کي جن است؟! همه فرار مي کردند َاَزش.

و مي گفت اگر بشود کاري کرد، فقط از داخل زندان مي شود. از طريق 
برقرار کنند و شايد در  ارتباط  باهاش  زندانياني که سعي مي کنند  همان 
بينشان آدمي  هم باشد که بتواند که بگويد که چه طوري مي توان به جمعيت 

يا کميته وصل شد و از اين حرف ها.
اما ذهن باالش را فکر ديگري مشغول کرده بود. به اين مي انديشيد که 
چه چيزي آخرش باعث شده که پدر خود را به خطر بيندازد و بخواهد کسي 
را نجات بدهد که دشمنش بوده  يا دشمن سابقش بوده و هنوز هم اعتقاد 
دارد که اعتقاد ندارد و بازي خورده و دنبال بزدالني راه افتاده که خودشان 
بزدالنه... نکند مادر اين کار را از او خواسته باشد؟ نکند فقط به خاطر اوست 
همه ي اين تالش ها؟ اما مگر نگفت که مادر هنوز نمي داند که او جاي او 
را پيدا کرده؟ پس چيست قضيه؟ فکر مي کرد و فکر مي کرد و به جايي 
نمي رسيد و آخرش برمي گشت به صحنه ي اعدام افسراني که زجرکش 
شده بودند و پدر آن را با همه ي جزيياتشـ  شايد براي ترساندِن او و يا شايد 
براي هشدار دادِن به او و يا شايد براي آماده کردن او ـ تعريف مي کرد و 
وقتي آن لحظه هاي آخر را مي گفت و آن گلوله هايي را که کاسه ي سرها را 
مي درانده  يا مي پوکانده  يا مي پاشانده و چشم ها را سوراخ مي کردهـ  بي آن که 
بکشد و در همان حالي که چشم ديگر هنوز هم پلک مي زد و پلک مي زد 
و دهان هم هنوز سعي مي کرد چيزي بگويد که همان قلب مي بايست بوده 
باشد اما فقط خون بيرون مي زده از آن و فقط گفته مي شده قل... قل به 
جاي قلب... قلبـ  باالش مي ديد که دست هاي پدر چه گونه مي لرزد. شايد 
از آن جهت که مي توانست فرزندش را هم در چنين وضعي تصور يا تخيل 
کند. اما آخر او که نظامي  نبود و اگر قرار مي شد بکشندشـ  که هيچ معلوم 
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نبود ـ با گلوله نمي کشتند که! با طناب دارش مي زدند يا لباس شخصي ها 
در خيابان چاقو فرو مي کردند تو شکمش يا... پس چرا پدر اين همه...؟ و 
فکر مي کرد هرچه بوده در همين صحنه ي اعدام افسران بوده و بس. و 
با اين که خودش پدر شده بود و در تمام طول شب و روز دلش لک مي زد 
که آن کوچولوي دوساله را در آغوش بفشارد و با نوک دماغش، لپ هاي 
او را قلقلک بدهد يا با تيغ هاي ريشش او را برماند يا بترساند يا بخنداند، 
اما هنوز آن قدرها هم پدر نشده بود که بفهمد يک پدر چه ها مي کشد و 
چه کارها مي تواند بکند به خاطر فرزندش و چه طور مي شود که  يک دفعه 
راهش را عوض مي کند و مي شود همان چيزي که حتي خودش هم تصور 

نمي کرده و يا...
پدر به اين نتيجه رسيده بود که بايد از طريق زندان به کميته ي نجات 
برسد و وقت زيادي هم ندارد براي اين کار. و باالش اصًال نمي توانست باور 
کند که او بتواند اين کار را بکند. مگر مي شد به اين راحتي ها؟! تشکيالت 

بود و تهديدات بود و حتمًا احتياط مي کردند. با همه ي توان.
و وقتي از هم جدا مي شدند نشاني مدينه را داد به پدر، اما سپرد که 
مبادا او را بردارد و ببرد خانه. به تر است در همان جايي که هست بماند و پدر 
اگر مي تواند فقط دورادور هواش را داشته باشد و زياد هم خودش را با فکر 
فراری دادن او اذيت نکند که اصًال عملي به نظر نمي رسد و جز زحمت، 

هيچ حاصلي نخواهد داشت.
اما در ميان ناباوري اش، دو شب بعد پدر آمد و گفت همه چيز درست 
شده! ولي چه طوري؟! و معلوم شد که عمران نامي ، نشاني يکي از افراد 
ارتشي ـ که  لباس  با همان  رفته  او  به سراغ  پدر  داده و  او  به  را  کميته 
حسيني  و  راست  و  ـ  باهاش  برود  آن ور  و  اين ور  راحت تر  مي شد  باعث 
همه چيز را گفته. اين که از اول از فرقه و فرقه اي ها متنفر بوده، اين که 
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تاخت  اسب غريبه مي توان  با  اين که  راه رفت،  نمي توان  ديگران  پاي  با 
و  بي پدر  هم  اول  از  حرکت  اين  اين که  مي کند،  سرنگونت  باالخره  اما 
باقرُاف  به دهان  آن  که هميشه چشمشان  بوده درست مثل سران  مادر 
است تا ببينند چه فرمايش ها فرمايش مي کند آن مردک، اين که حريف 
پسرش نشده متأسفانه، و اين که پسرش هماني است که در راديو برنامه 
داشته و در روزنامه ي آذرباي جان ـ که مرده شور ببرد آن را همان طور که 
برده ـ مطلب مي نوشته و آخرش اين که کمک مي خواهد؛ به هر قيمتي!

ـ و آن ها قبول کردند؟
پدر گفت: «بله!»

باالش جا خورد. پرسيد: «چه طور به تو شک نکردند؟! و عمران چرا بايد 
چنين کاري را براي من و تو بکند؟ او چه نفعي مي برد اين وسط؟ هيچ چي 

با هيچ چي جور درنمي آيد. گمانم دست به سرت کرده ند!»
پدر گفت: «تو ديگه کاري به اين چيزها نداشته باش! فقط آماده ي 

حرکت شو! هر وقت که گفتم!»
باالش پرسيد: «به مدينه هم گفته  ي موضوع را؟»

پدر گفت: «نه هنوز!»
و به فکر فرورفت.

ـ براي چه بايد به مدينه بگويم؟! سر فرصت خبرش مي کنيم. البته بايد 
بداند که تو رفته ي. آن وقت ديگه الزم هم نيست که قايم بشود. مي تواند 

از آن تو بيايد بيرون.
باالش گفت: «ولي پدر، من اگه رفتني باشم، اين راه برگشت ندارد. 
نمي توانم زن و بچه م را اين جا بگذارم و مثل همان هايي دربروم که تو 

ِبِهشان مي گويي بزدل.»
پدر چيزي نگفت. باز مدت زيادي فکر کرد و بعد سرش را آورد باال. 
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قبول کرده بود؛ بي چک و چانه.
ـ پس نقشه عوض مي شود. کمي  ديگه بايد صبر کني. من از زن و بچه 

حرفي نزده بودم با آن ها.
با اطمينان مي گفت. از کجا مي دانست که آن ها هم قبول خواهند کرد؟ 

باالش متعجب شده بود.
ـ چه طوري اين کارها را مي کني بابا؟

پدر طفره رفت.
ـ فکر مي کني سنِد حماقت را فقط به نام تو زده ند؟!

دوباره شده بود همان پدر قبلي؛ مغرور و حاضرجواب.
ـ نه، جداً مي خواهم بدانم اين  قدرت را از کجا آورده ي؟

ـ به موقعش مي فهمي!
باالش اصرار کرد.

ـ موقعش همين االن ست بابا. من بايد بدانم که تو چه کار کرده ي 
يا مي کني!

ياد  را  آدم  که  ـ  آويخته  و سبيل هاي  درخشان  آن چشم هاي  با  پدر 
ستارخان مي انداختـ  چشم دوخت به صورت او. گفت: «زمانه فقط عوض 
نشده، عوضي هم شده! قديم بچه ها بايد به پدرشان جواب پس مي دادند، 

حاال پدرها بايد به بچه ها جواب پس بدهند!»
اما باالش از رو نرفت.

ـ به خدا نمي روم، اگه واقعيت را نگويي.
ـ از کي تا حاال اهل حقيقت و واقعيت شده ي؟! تو به واقعيت چه کار 

داري؟!
ـ يعني چه؟! پس با چي بايد کار داشته باشم؟!

و آن وقت بود که پدر مجبور شد اعتراف کند، هرچند که به نظر مي رسيد 
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اين کار براش سخت و حتي شايد بشود گفت خيلی خيلي سخت است.
ـ ما با هم معامله کرديم.

ـ با کي؟
ـ هم با عمران، هم با کميته ي نجات!

ـ يعني چه؟! يعني پول دادي به جفتشان؟
ـ نه! پول به چه درد آدمي  مي خورد که منتظر اعدام ست؟

ـ عمران منتظر اعدام ست؛ خب باشد! ولي کميته ي نجات چه؟ آن ها 
که حتمًا پول نياز دارند براي کمک به بقيه  يا البد دادن رشوه در جاهايي!

پدر اطمينان داد.
ـ نه! معامله ي پولي نداشتم با کسي.

ـ پس چي؟!
ـ قرار شد يه کاري من براي آن ها بکنم و يه کاري آن ها براي من!

ـ کار آن ها که معلوم ست، ولي کار تو چيه؟
ـ قرار شد من هم عمران را از زندان فراري بدهم. اين شرِط عمران 
هم بود براي کمک به من. آن ها هم پذيرفتند. نمي دانم چرا. شايد براي 
اطمينان و فهميدن حسن نيت من. شايد هم اين عمران واقعًا آدم مهمي 
غنيمت  هم  را  نفر  يه  آزادي  حتي  واقعًا  هم  شايد  نمي دانم.  من  و  باشد 
را هم خوب مي شناختند. هرچند که مطمئن  تو  اما  مي شمرند و شايد... 
هستم اگه پاي عمران را پيش نمي کشيدم، اطمينان نمي کردند به من يا 

کاري نمي کردند براي تو.
باالش به جاي اين که خوش حال بشود، حسابي پکر شد.

ـ چه طور توانستي هم چين چيزي را قبول کني؟! چه طوري مي خواهي 
عمران را فراري بدهي؟ تازه فکر مي کني اگه فراري ش بدهي، دست از 

سرت برمي دارند؟ يا تو را هم مي گذارند سينه ي ديوار؟
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پدر سيگاري از جيبش درآورد. پشت کرد به پنجره تا کسي نور را نبيند. 
کبريتش را درآورد که مال کارخانه ي کبريت سازي تبريز بود و باالش يک 
بار رفته بود تا از کار کارگران و زحمت کشان آن گزارش تهيه کند براي 
روزنامه. سيگار را گيراند و چند پک عميق زد به آن. صداش چنان رسا 
بود که باالش فکر کرد به جاي خودش، اگر او گوينده شده بود، کارش 

بيش تر مي گرفت.
ـ کچل، کالهش که از سر افتاد ديگه از هو کردن نمي ترسد. چه کار 
مي توانند بکنند با من؟ اوًال معلوم نيست که بفهمند کار من بوده. بعد از 
آن اگه فهميدند، مي گذارند به حساب سهل انگاري! سهل انگاري هم که 
قانونش معلوم ست. توبيخ دارد و نهايتش يه مدت زنداني. خودشان هم 
مي دانند که با اين شرايط خيلي ها مي توانند فرار کنند و مي کنند. همه جا پر 
از زندان شده و اين زندان ها حفاظت درستي ندارند. يعني نمي توانند داشته 
باشند. پس جاي تعجب نيست که  يکیـ  که دست بر قضا منتظر اعدام هم 
هست يعني انگيزه ي بيش تري هم دارد ـ خودش را بزند به آب و آتش تا 

بختش را امتحان کند.
باالش نمي دانست که پدر اين حرف ها را براي دل داري او مي زند يا 
باشد،  بود و مي توانست  اما هرچه  او مي گويد.  واقعًا همين طور است که 
چاره اي نداشت جز قبول کردن و شرمنده شدن. چه قدر پدر را به زحمت 

انداخته بود!
همان مي خواست  دلش  بود،  نرسيده  خداحافظي  زمان  اين که  با 
اما آخر.  ديداِر  آن  در  بود  گفته  مادر  به  که  بزند  ِبِهش  را  حرف هايي 

نمي توانست. نمي شد.
مادر مادر بود و پدر پدر. و هيچ کاريش نمي شد کرد.

و همين بود که بود.
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ـ  لنگه ي خورجين  ـ مثل دو  را  آن ها  و  بسته  به هم  را  کوله و ساکش 
انداخته بود رو اسب. تفنگ را هم پر کرده و بندش را گره زده  بود به قاچ زين 
تا بعد، هرچه لباس کوچک و بزرگ بود، رو هم رو هم بپوشاند به اميرحسين 

و اسب را بکشاند کنار صخره و سوار شوند و راه بيفتند.
راه تابستاني خيلي بدتر از آني بود که تصور کرده بود. دم غروب بود 
که رسيدند به آن و شروع کردند به باال کشيدن از کوه. راه بزرو بود و 
پيچ وخم هاي فراوان داشت. از همان دامنه، باد سرد شروع کرد به وزيدن 
و بعد کم کم ـ باال و باالتر که مي رفتند ـ تبديل شد به توفان. توفاني که 
همه چيز را مي َکند و مي برد و با اين که بارشي در کار نبود، معلوم نبود 
از کجا برف هاي کهنه را با خود مي آورد و مي کوباند به سر و صورت. و 
دست ها چنان يخ زده بود که نمي توانست انگشت ها را حس کند. و صورت 
بتواند  نبود بچه  بود که مطمئن  پتو پوشانده  با  اميرحسين را هم طوري 
باد بود و توفان بود و  اما هيچ چاره ي ديگري نداشت؛ که  نفس بکشد. 
امان نمي داد و حتي نمي گذاشت که راه را ببيني، هرچند که راه چنداني هم 
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ديده نمي شد و سيالب هاي پاييزي يا برف هاي قبلي همه ي آن را کنده و 
يا شسته و يا روبيده و يا کوبيده و با خود برده بودند. و اين جوري بود که 
بعد از مدتي مجبور شد از اسب پياده بشود و ُدم حيوان را بگيرد، چراکه آن 
باال ديگر نمي شد باد را تحمل کرد و ديگر چشم ها نمي توانست جايي را 
ببيند، يا اگر هم مي ديد، فايده اي نداشت، چون چيزي وجود نداشت براي 
ديدن. و اين اسب بود که او را مي برد و نه برعکس. اما انگار حتي راه رفتن 
هم نمي توانست مانع يخ زدن بشود. و يک ساعتي اين طوري رفتند و با باد 
جنگيدند و در توفان خميدند و از سرما لرزيدند و چيزي نديدند تا اين که 
باالش احساس کرد که دارد مي افتد. پايان راه و تسليم! آن هم در جايي 
که هيچ کس نمي فهميد که چه باليي به سرش يا سرشان آمده. افسوس 

و صد افسوس!
ولي نه، نمي توانست پايان اين جوري را تحمل کند، آن هم بعِد اين همه 
سختي و بعِد اين همه عذاب. و هرچند که خواب آرامش بخش بود و هرچند 
که همه ي غصه ها را مي شست و چنان مي برد که انگار آب است و خاک 
مي برد و هرچند که زيبا بود و هرچند که دل چسب به نظر مي آمد و هرچند 
که مي رهاند و هرچند که سبک مي کرد و هرچند که مي برد و هرچند که 
مي خورد و هرچند... و هرچند که مي ُمرد... در همان حال و َدم هم مي فهميد 
که اين مرگ است که مي آيد و نه خواب و بايد آن را پس زد به هر قيمتي 
و نه به خاطر خود. براي خودش شايد به ترين کار همان بود که دراز بکشد 
کنار صخره اي و بگويد آخيش راحت شدم و راحت بشود، درست مثل آن 
گدايي که از شاعر و عارف نامدار پول مي خواست و او مي گفت ندارد يا 
نمي دهد و اين مي گفت تو که اين همه به جانت بسته اين پول ها، چه طوري 
مي خواهي جان بدهي؟ و او مي پرسيد خودت چه طوري مي خواهي جان 
مي گفت  ببندد  را  اين که چشم ها  از  قبل  و  مي کشيد  دراز  اين  و  بدهي؟ 
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اين جوري و جان مي داد به همان راحتي؛ اما بچه اش چه؟! او چه گناهي 
داشت؟ او چرا بايد مي سوخت؟ اويي که همه ي اميد باقي مانده اش بود.

يک دفعه به خود آمد. چشم ها را وا کرد. و سرش را چرخاند. و کمي باال 
برد. و کمي هم خم کرد. و کمي در غم رفت. و کمي ماتش برد. و کمي 

ناالن بود. و کمي مي ترسيد. و بسا مي لرزيد...
نظرش  به  و  مي زد  روشني  باال،  آن  چيزي  آسمان.  به  دوخت  چشم 
مي رسيد که ماه درآمده، هرچند که کوالک نمي گذارد درست و حسابي ديده 
بشود، ولي بود. مطمئن بود که بود و او داد مي زد: «خدايا!... خدايا کمکم 

کن!... نگذار اين جا بميرم! نگذار!...»
و همين طور که فرياد می کشيد، به خيالش مي آمد که چيزي دارد در پاها 
راه مي افتد و آن ها را به حرکت درمي آورد و جان مي دهد. و فکر کرد شايد 
تأثير داد زدن است و شايد هم داشتند از کوه سرازير مي شدند و نمي دانست...

بعد ها ـ يعني در تمام طوِل روز ديگر ـ باالش هرچه فکر کرد سر 
درنياورد که چه طوري از کوه گذشته، آن هم از راه تابستاني! نه مدت رفتن 
را يادش مي آمد و نه از خوِد راه چيزي ديده بود. ردي، اثر پايي يا عالمتي، 
هيچ چيز نبود، هيچ چيز! و با اين حال از گردنه گذشته بود و گذشته بودند و 
تازه مي ترسيد يعنی تازه فرصت می کرد که بترسد و هرچند که شجاع نبود، 
اما يادش مي آمد که در جايي خواندهـ  شايد از قول بناپارتـ  که آدم ها سه 
جورند: يکي آن که قبل از کاري مي ترسد؛ يکي آن که وسط کاري مي ترسد؛ 
يکي آن که آخر کاري مي ترسد؛ و دوتاي اول ترسوترند و ترسو، اما سومي 
 شجاع است. و او البته فکر مي کرد که گاهي جسارتي وجود دارد که به 
وقاحت مي زند يا بايد بزند و نه شجاعت. و پدر مي گفت که  يک بار جسارتي 
ديده که به حماقت مي زده و نه شجاعت و اين منظورش شغل خبرنگاري 
بود ـ که مرده شور ببرد آن را ـ و او منظورش نوزده افسر اعدامي بود ـ 
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سرودخوانان  حال  اين  با  و  ـ  را  آن ها  بود  نبرده  هم  مرده شور  حتي  که 
استقبال مرگي  به  ايست خبردار کشان،  و  و شوخي کنان  متلک گويان  و 
رفته بودند در آن روز يخ زده و برفي که آن همه فجيع بود و آن همه...

و سرازير که مي شدند، مي دانست که هوا گرم نشده و آخر پاييز است 
يا اول زمستان و با اين حال طوري بود که انگار خيلي هم سرد نيست. و 
حاال که عقلش آمده بود سرجا و چشمش كمي باز شده بود، دوروبر را نگاه 
مي کرد در آن شب مهتابي. اما نه راهي پيدا بود و نه صداي آبي به گوش 
مي رسيد. طوري که مطمئن شد که گم شده اند و سرگردان خواهند ماند. اما 

بايد جايي را پيدا مي کرد براي گذراندن شب، اگر که مي شد.
دوباره سوار اسب شد و جلوتر که رفتند، بدنش سرد شد و سرما برگشت. 
اما از گردنه گذشته بودند و همين نيرو مي داد به او. و باز رفتند و رفتند و ماه 
باال آمد و باالتر آمد تا اين که سياهي اي پيدا شد باالي يک تپه. به سياهي 
صخره نمي خورد يا نمی ُبرد. چيز ديگری بود گويا. راهش را کج کرد به 
آن سو تا برود جلوتر و بفهمد که به امام زاده اي رسيده اند. و شايد اين همانی 
بود که فدايي هاي زنجانـ  موقع عقب نشيني و برخورد به سرهنگ غازيان 
ـ ِبِهش قسم مي خوردند بي آن که توجهي کنند به اين که او ـ سرهنگ ـ 
زماني توده اي بوده و حاال شده فرقه اي و در هر صورت نمي تواند از خدا 
امام زاده اي گم نام. و سعي  به  باشد چه رسد  داشته  پيغمبر دل خوشي  و 
مي کردند جهتش را نشان بدهند. امام زاده اي چنان کوچک که به سختي 
تيمم خوانده مي شد و  با  نمازي که  نماز خواند.  يا  مي شد در آن چرخيد 
در آخرش به جاي دعا، باالش مي زد زير خنده چراکه  يادش مي افتاد که 
قطعله اي بيش نيست و قطعله  يعني کسي که فرقه اي بوده و فرقه اي يعني 
و  بوده  کمونيست  که  يعني کسي  دموکرات  و  بوده  دموکرات  که  کسي 

کمونيست يعني کسي که مي گويد خدا نيست.
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ـ من کي م؟ کاش مي دانستم!
و چه بازي شگفتي داشت روزگار!

پنجره ي امام زاده شکسته بود و فانوس آن ـ که از ميخي آويزان بود 
ـ نفت نداشت. در همان تاريکي بچه را فشرد به سينه و سعي کرد به چيز 
ديگري فکر نکند و وقتي مي خوابيدند، راهي نداشتند جز دراز کشيدن بر سر 

قبر و در آغوش گرفتن آن.
و همين بود که بود.
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تفنگ ممکن است چيز خوبي نباشد و آدم را به کشتن بدهد اما چاقو حتمًا 
هست و اگر آن را به کمرت نبسته باشي، محال است که بتواني در شبي 
ـ گيريم که مهتابي ـ در دشت و صحرا راه بيفتي. آن هم تنهاي تنها و 
در هفده سالگي. چاقو چيز خوبي است، به خصوص اگر که يادگاري  باشد از 

دوستي دور اما نزديک.
و اين جوري بود که با اطمينان مي رفتم بي آن که پشت سرم را نگاه 
کنم يا به نظرم برسد که چيزي جا گذاشته ام، چراکه چيزي نداشتم که جا 
گذاشته باشم. البته مي ترسيدم و به نظرم مي رسيد چه حرف چرتي است 
اين که مي گويند وقتي چيزي نداري براي از دست دادن، ديگر دليلي هم 

نداري براي ترسيدن.
هوا سرد بود و سوز مي آمد، اما نه از باران خبري بود نه از برف. فقط 
چند تکه ابر در هوا سرگردان بودند و گاهي جلِو ماه را مي گرفتند که همه 
جا تاريک مي شد و گاهي انگار شرمنده مي شدند و مي رفتند کنار که همه 
جا روشن مي شد. و تازه آن موقع بود که  يادم افتاد که اسم خودم هم ابر۱ 

۱. بولوت: ابر
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است و يادم نيامد که کسي ِبِهم گفته باشد که چرا. البد ميرانـ  و شايد هم 
نرگسـ  اين اسم را گذاشته بودند روم. و همين طور الکي. اما اسم ها از کجا 
مي آمدند؟ از آسمان نازل مي شدند؟ چرا به  يکي مي گفتند بولوت و به  يکي 
هديش؟ و يکي هيچ چيزي نداشت، حتي اسم؟ َچرچي نيمه ديوانه اگر بود، 
البد مي گفت که اسم ها را هم درنا هاي کوچ رو مي آورند اگر که برگردند و 
اگر که شکار نشده باشند در سفرهای دور و درازشان. و بعد ده ها زنگوله اش 
را به صدا درمي آورد و مي رفت که برود، و طوري که انگار هيچ چيزي نبوده 
جز گوله اي از صدا. صداهای ريز، صداهای بم، صداهای کم، صداهای ... 
و مردي در دفتر روزنامه اش راه مي رفت و مي گفت مگر نمي داني که فقط 
صداست که مي ماند، حتي بعد از اين که ما از بين رفته باشيم. و شايد اگر 
کمونيست نبود، مي گفت مگر نمي داني که فقط خداست که مي ماند، حتي 
بعد از اين که ما از بين رفته باشيم. و کمونيست کسي بود که مي گفت خدا 

نيست و ابله تر از اين پيدا نمي شد.
ديدم که دارم خودم را گول مي زنم. بيرون روستا بودم و مي رفتم به 
طرف سرعين و شب بود و مي ترسيدم. و سياهي هاي ثابت را چيزهايي 
مي ديدم که حرکت مي کنند يا افتاده اند دنبالم يا منتظر فرصتي هستند تا 
حمله کنند به طرفم يا... و براي همين بود که دلم مي خواست به چيز ديگري 
فکر کنم ـ هرچه که باشد ـ تا يادم برود که کي هستم و کجا مي روم.

از سياهي ها تکان  اما هنوز زياد دور نشده بودم که ديدم واقعًا يکي 
مي خورد و گويا راه مي رفت، و مي رفت جايي يا افتاده بود پي من يا من 
افتاده بودم پي او، يعني رسيده بودم به او يا او رسيده بود به من يا ما رسيده 

بوديم به هم.
پيش از آن که فرصت ترسيدن پيدا کنم صدايی گفت: «نترسي ها! 

من هستم.»
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و با اين که صداي ميران نبود، فکر کردم نکند اين اوست که افتاده دنبالم 
و مي خواهد َبَرم گرداند. اما يکي ديگر بود. همان مرد بي آزاِر سرگردان که 
دنبال گم شده اش مي گشت. و من چه قدر خوش حال شده بودم که دوباره او 

را مي ديدم. آن هم در شبي چنين.
ايستادم تا برسد. آمد کنار دستم. گفتم: «فکر مي کردم که ديگه رفته ي! 

فکر مي کردم ديگه نمي بينمت! چه تصادفي!»
گفت: «دارم مي روم اتفاقًا!»

دوش به دوش هم راه افتاديم. گفتم: «چه جالب! من هم دارم مي روم. 
آن هم براي هميشه.»

«چرا  پرسيد:  فقط  بود.  نکرده  تعجب  زياد  انگار  اما  کرد  نگاهم 
مي لنگي؟!»

گفتم: «بعداً ِبِهت مي گويم. هرچند که ديگه مهم نيست.»
و باز گفتم: «به نظر تو اشتباه مي کنم؟»
انگار حواسش به من نبود. گفت: «ها؟!»

گفتم: «رفتنم را مي گويم!»
گفت: «نه! به نظر من هم به سني رسيده ي که بگذاري و بروي.»

براي اولين بار دستش را گرفتم.
ـ ممنون!

ـ براي چه؟!
ـ براي اين که دل داري م دادي.

دوباره گفت آها يا  ها يا هو.
نفهميدم. کمي  نگران به نظر مي رسيد.

قحطي آدم  به  يک باره.  بودم  افتاده  ميران  به  ياد  چرا  نمي دانم  و 
بود انگار.
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ـ ميران هميشه به من مي گفت که پسر به راه پدر مي رود.
ـ همان ناپدري ت؟!

ـ آره! دارم براي هميشه از شّرش خالص مي شوم.
ـ انگار خيلي از دستش دل خوري!

ـ دل خور؟! دارم ديوانه مي شوم. اسمش که مي آيد، مغزم طوري به هم 
مي ريزد که انگار قاتل پدرم را ديده م. از من مي خواست که بگويم غلط 

کردم با بابام. من هم داغش را گذاشتم به دلش. لج کردم.
را مي ديدم. دوستان خوبي بود که خنده اش  بار  اولين  خنديد. گمانم 

شده بوديم.
ـ که اين طور! پس داري به حالت قهر مي روي؟

سر تکان دادم.
ـ ِبِهشان گفته ي که کجا مي روي؟

ـ نه!
ـ پس اگه بخواهند دنبالت بگردند، نمي دانند که کجا بگردند!

ديگر حتي  يونجه زار مي گذشتيم.  رو به روي  از  دادم.  تکان  دوباره سر 
نمي خواستم که نگاهم را بچرخانم به آن سو.

ـ پس بي رد مي روي! بي رد! شايد بعداً بگويند در کنار همان چشمه اي 
که پيدا شده بود غيبش زد. شايد درباره ت افسانه ها بسازند و بگويند همان 
با خود برد. شايد آن ور ها کلي دنبالت  او را  صدايي که مي شنيد، آخرش 
بگردند تا اين که نااميد بشوند و ديگه چيزي نماند از تو جز خاطره اي دور. 
طوري که وقتي درو مي کنند يا شخم مي زنند يا از آن ورها مي گذرند حتي، 
اگه صدايي شنيدند بگويند صبر کنيد! حرف نزنيد! گوش بکنيد! و گوش 
کنند و ساکت بشوند و بعد بگويند نه، صداي او نبود، صداي ديگه اي بود. 

و شايد پرنده بود. و گذشت.
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من هم خنده ام گرفت. گفتم: «تو چه خيال هاي خوبي داري! بايد 
اين  از  آن ها  فقط  اين ورها.  مي آيند  گاهي  شايد.  مي شدي  ”عاشيق“ 

حرف ها مي زنند.»
زير لب گفت: «عاشيق!»

و ديدم که به فکر فرورفته و بعد يک هو شروع کرد به خواندن:
«آيري ليق آيري ليق آمان آيري ليق

هر بير َدردَدن اويالر يامان آيري ليق
فيکرونَدن ِگئجه َلر ياتا بيلميرم

بو فيکري باشيمدان آتا بيلميرم
نينيئم کي َسنه چاتا بيلميرم

آيري ليق آيري ليق آمان آيري ليق
آيري ليق آيري ليق يامان آيري ليق

نينيئم کي َسني آتا بيلميرم
نينيئم کي َسنه چاتا بيلميرم...»۱

گفتم: «چه صداي خوبي داري عمو! فقط حيف که غمگين مي خواني. 
من ترانه هاي شاد دوست دارم.»

گفت: «آها! پس فکر مي کنم و اگه  يادم آمد برات مي خوانم.»
بعد من هم به فکر فرو رفتم و تا سوتوکيلن هيچ حرفي نزديم. آن جا 

۱. جدايی جدايی، امان از جدايی
از هر دردی بدتر است جدايی

از فکرت شب ها نمی توانم بخوابم
و اين فکر را نمی توانم از سرم بيرون کنم

چه کنم که نمی توانم به تو برسم
جدايی جدايی، امان از جدايی
جدايی جدايی، جدايی ناجور

چه کنم که نمی توانم تو را رها کنم (اين بيت ايهام دار است: چه کنم که تو را پدر نمی دانم.)
چه کنم که نمی توانم به تو برسم
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صداي آب مي آمد که از بلندي فرو مي ريخت و مرد پرسيد: «ساکت شد ي! 
به چي فکر مي کني؟»

را قاتي  از چيزها  ِبِهت گفته م. بعضي  گفتم: «به همان که قبًال هم 
کرده م. نمي دانم کدامش را تو گفتي و کدامش را خودم ساخته م. ذهنم کمي 

به هم ريخته. گاهي اين را با آن اشتباه مي گيرم.»
فکر  و  جايي هستم  مثًال  گاهي.  مي آيد  پيش  «براي من هم  گفت: 
مي کنم قبًال هم بوده م. حرفي را مي شنوم و فکر مي کنم قبًال هم شنيده م. 
آدمي  را براي اولين بار مي بينم و فکر مي کنم قبًال هم ديده م. گمانم حس 

ششم مي گويند ِبِهش.»
باز هم سر درنمي آوردم. يک هو از دهانم پريد و گفتم: «تو از پدر من 

خبر نداري؟»
با صداي بلند خنديد. ديگر به خنده هاش هم عادت مي کردم.

ـ چرا مي خندي حاال؟!
گفت: «اين حرف را به َچرچي نزده بودي؟»

راست مي گفت. اما يادم نمي آمد که اين را به او هم گفته بودم يا نه. 
خب همه چيز قاتي شده بود و انگار کاريش نمي شد کرد. پرسيد: «حاال 

پيش کي مي روي؟»
گفتم: «شايد بروم پيش دوستم امير، آرشام!»

گفت: «امير آرشام؟! تا حاال نشنيده بودم چنين اسمي  را!»
همه  ست.  يکي  «جفتش  گفتم:  مي گذارد.  سربه سرم  که  فهميدم 
مي گويند آرشام من مي گويم امير. گاهي هم مي گويم آرشام. مثل آن ها!»

گفت: «چرا؟!»
گفتم: «نمي دانم!»

گفت: «آها!»
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و از سِر جويي پريد. گفتم: «کمي  نگرانم!»
گفت: «نگران چي؟!»

گفتم: «ديدن امير! مي ترسم آن قدر براش حرف بزنم که فکر کند ديوانه 
شده م. خيلي چيزها بايد بگويم ِبِهش. ولي يه جوري شده م!»

ـ چه جوري؟!
ـ خيال مي کنم که دنباِل خياِل خودم راه افتاده م و دارم مي روم!

باز گفت آها! و باز رفتيم و من فکر کردم شايد او هم وقتي از دشت 
اما خبر  مي گذشته صداي درنا ها را شنيده و شايد خودشان را هم ديده. 
نداشت و گفت شايد اين يکي را خيال کرده ام. و بعد از مقصدم پرسيد. 
گفتم: «دارم مي روم سرعين. آن جا بايد سوار اولين ماشين بشوم تا بروم 

شهر. مي خواهم خودم را برسانم به اولين اتوبوس صبح.»
زير لب گفت: «اتوبوس صبح!» و رو کرد به من: «نمي رسي اين طوري! 
ماشين هاي سرعين دير حرکت مي کنند. آن قدر صبر مي کنند تا پر بشوند. 

آن وقت، زماني مي رسي به اردبيل که اتوبوس تهران حرکت کرده.»
پرسيدم: «پس چه کار کنم؟ نمي توانم که برگردم.»

گفت: «چرا يه راست نمي روي آن جا؟»
نگفتم  و  بگذرم.»  آت گولي  نزديِک  و  ارجستان  راه  از  «بايد  گفتم: 

که مي ترسم.
گفت: «به هر حال، من دارم مي روم طرف شهر. اگه خواستي با من بيا!»

با خوش حالي گفتم: «از راه ارجستان؟»
گفت: «آره!»

چيزي نمانده بود که بپرم و بغلش کنم.
همين طور رفتيم و راهمان را کج کرديم به طرف ارجستان و او انگار 

گشت و گشت تا شعر شادي گير بياورد و شروع کند به خواندنش:
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«آلماني آتديم خاراال
قالدي ساراال ساراال
آلماني آتديم خاراال
قالدي ساراال ساراال

وورولميشام بير ماراال
آي ساري كوينک

گوزينده عينک
هارا مارالي سان
اوزي گويچک

سوزي گويچک
هارا مارالي سان...»۱

کمي مي توانست  انگار  و  مي داد  ِبِهم  خوبي  حس  يک  صداش 
 سبکم کند.

همان  ”بيله درق“.  به  می رسيد  آخرش  که  نزديک  شديم  دره اي  به 
روستايی که ”ويالدره“ هم می گفتند بهش. سرازير شديم توش بي آن که 
از همان  باز هم  بودند. مرد  بترسم. ماه تمام قد بود و سايه ها کش آمده 
چيزهايي حرف زد که قبًال هم َاَزشان گفته بود، آن هم درست بعد از وقتي 

که گفتم: «چه شب درازي!»
و او گفت: «حرف مي زنيم و کوتاه مي شود.»

و همين طور شد که گفته بود.
حاال چراغ هاي شهر را از دور مي ديديم و او نصيحتم مي کرد.

ـ هميشه از راه هاي اصلي برو! تو راه هاي فرعي هيچ معلوم نيست که 
۱. ... تو آهوی کجا هستی؟

ای خودش زيبا
حرف هايش زيبا...



٣٨٤    مردگان باغ سبز

چه اتفاقي مي افتد. حتي از سرنوشت آدم خبردار نمي شوند.
گفتم: «باشد!»

و چشم دوختم به آن گوله ي نوراني. انگار هزار تا هزار چراغ روشن 
کرده بودند تو شهر. آن قدر زياد بود که اگر همه ي مردم روستاِي ـ سابِق ـ 
ما جمع مي شدند، نمي توانستند آن ها را بشمارند. گمانم عدد کم مي آوردند. 
زمين را سفيد کرده بودند، همان طور که چيز ديگري، مي توانست آسمان 

را سياه کند.
گمانم هر دو مدتي محو ديدن نورها بوديم. اما آخرش او گفت: «من 
فقط تا نزديکي شهر مي روم. نور برق ست آن ها! چه قدر فرق مي کند با نور 

چراغ زنبوري هاي قديم! به هرحال مواظب خودت باش!»
منظورش را فهميدم. صداي پارس سگ مي آمد. بايد به زودي از هم 
جدا مي شديم و من دلم مي خواست مرد را بغل کنم. ولي مگر مي شود مرد 
غريبه اي را بغل کرد؟ چه فکرهاي ناجوري که درباره ات نمي کنند! براي 
همين هم فقط دست داديم. و شهر پيش روم بود. و مرد لب خند مي زد. انگار 
او هم خوش حال بود که با من هم سفر شده و نمي دانست که من چه قدر 

شادم که او، مرا رسانده به شهر. تنهايي مي ترسيدم.
هم ديگر  هيچ وقت  ديگه  نکنم  گمان  خداحافظ!  رفتم.  من  خب،  ـ 

را ببينيم.
گفتم: «دلم برات تنگ مي شود، هرچند که تازه آشنا شده بوديم.»

گفت: «من هم همين طور!»
و راهش را جدا کرد در حالي که من همان طور ايستاده بودم و رفتنش 
را نگاه مي کردم. و يک جوِر جوري شده بودم که قبًال هيچ وقت نمي شدم. 

بعد يک هو چيزي يادم آمد. داد زدم: «راستي!»
ايستاد و رو برگرداند طرفم.
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ـ ها!
ـ مي خواستم يه چيزي بپرسم َاَزت.

گفت: «بپرس!»
گفتم: «ناراحت نمي شوي عمو؟»

گفت: «گمان نکنم!»
پرسيدم: «پيدا کردي آن چيزي را که دنبالش بودي؟»

گفت: «آره!»
گفتم: «و مي خواهي بگويي که چي بود؟»

دوباره گفت: «آره!»
گفتم: «پس بگو! بگو که چی گم کرده بودي!»

بالفاصله گفت: «گورم را!»
و من اول جا خوردم. و کمي يخ کردم. و کمي خشکم زد. و کمي ماتم 

برد. و کمي ترسيدم. بعد، يک هوا خنديدم که عمو را ديده م.
فکر کرده بودم مرد غمگيني است. نمي دانستم که جور ديگري هم 
مي تواند باشد. گفتم: «پس اين طور! چه شوخي بامزه اي! من فکر مي کردم 

اين فقط يه فحش ست که معلم هاي فارس مي دهند گاهي!»
اين بار او هم حسابي خنديد و کمي  هم لرزيد ـ گويا ـ و بعد دستي 
تکان داد برام و رفت و در تاريکي گم شد؛ طوري که انگار جزيي از آن بود، 

و طوري که انگار هيچ وقت نبوده بوده مردي که...
و من با اين دو تا چشم هام چه چيزها که نديده ام!

و همين بود که بود.

تابستان۱۳۸۸








