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ول(ا)فصل    

  

در دل  ییاو ج گرفت می موج و شد می بلند ناقبرست پشت زا نانسا لهان به شبیه ییاهاصد. بود کرده ؼروب خورشید

 زا ناسما هیاسی و بود خاهی سورانه چانه مثل دهاسقؾ خبود. انه مخروبه سکوت حکم فرماخ در اما می شد.ریکی گم ات

نشسته بود روی زیلوی چرک  علیجانمیلرزید. گلی هاک یارهادیو روی زردش نور.کرد می پت پت نفتی غاچر.بود اپید نا

 و بود شده داگش گردش و هاسی ناچشم.باکت یاه ورقه یال بود کشیده ار گردنش و سر و بود کرده خم ار کمرش. مرده.

 بود دهایستا چوبی و پوسیده در پشت کسی رانگا. گسست هم زا ار رشافکا ییاصد ناگهان.کرد می لادنب ار باکت یاه نوشته

 خیره در به و کرد بلند ار سرش.کرد می ؼژؼژ یشاه تخته. ن میخوردا.در به شدت تککوبید می نا به محکم مشت، اب و

 ورقه.شد خلاد ناکش زوزه ؼیاد داب .شد کوبیده رادیو به و شد زاب در رهایکب به.بود شده حبس نفسش.زد می تند قلبش .شد

 سهاک.خزید می نسوا سو ینا به و بود شده جمعسوخته، نیمه و خاسور خاسور ؾالح. به هم میخوردند  شق قش   باکت یاه

 .بست سختی به و داد بود،هل پشتش داب نیروی که ار دربلند شد و . کرد می زر زر و زد می ؼلت کیاخ زمین روی ورشو

 ندناخو در ؼرق حدی ات.باکت روی داد قوس ار کمرش رهاودوب برگشت یشاج سر..گرفت مارا چیز وهمه شد قطع اهاصد

 مانجا خورشید طلوع ات ار راک ینا و .دید می ار ییاج ،اه نوشته جز نشاچشم نه و شنید می ار ییاصد یشاگوشه نه که شد

 روی.کشید ناسرش وگونی شتابودگذ چیده خودش صولا وطبق دقت اب که ییابهاکت بقیه روی ار نا و بست ار باکت بعد.داد

.نشانشست روی چشم گرم و یش،سنگیناپلکه.زیرسرش شتاگذ  ار زویشاب و کشید زادر زیلو  

  سر توی رفت ومستقیم زد بیرون تیزی نوک هنیا یاه سیخ مثل رادیو یادرزه یال زا خورشید ظهر،نور نزدیک

 چرک و بلند یاه خنان اب مامد.  سوخت می پوستش..بود شده پوشیده پشت پر و هاسی موی و ریش زیر که ،صورتشو 

ی ا سهاک و نان .در پشت مدا ؼلملی1 ماهنگ نا در.شنید می مویه یاصد نازقبرستا.شیدامیخر ار صورتش و سر شا گرفته

.کوفت در به دیگرش دست اب و بود گرفته دستش کؾ یک روی ستام  

؟.....آهای علیجان؟علیجان  

 گرد و میکرد جیر شد،جیر زاب میارا به در.داد هل و ختاندا در روی ار شا نیاستخوا بدن سمت یک وزن نشنید که بیاجو

 لنگش یاپ. بود پیچیده قاتا گرم یاهو توی عرق بوی.شد می پخش هشار جلوی و شد می کنده شا پوسیده بدنه زا کاخ و

 خیس بدن و پریده روی و رنگ اب.،روح افتاده بود روی زمین بی و سرد سنگی تخت مثل.رفت ونزیکش کشید زمین روی ار

  . عرق

؟علیجان  

حرفهای تکراری را نداشت.دلش .حال و حوصله شنیدن بود اپید در یال زا که قبری چند به زد زل.شد زاب نشاچشم 

 میخواست در همان حالت بود و نبود خواب به سر ببرد.

                                                                                                    کر؟ 3سیچه جواب  نمیدی2پ  

.کرد کاپ ار علیجان کرده عرق صورت سرو شای کش سبز هکال اب   

 جوری افتاده بودی فکر کردم مردی

ر.ادیو به داد تکیه و الاب کشید ار خودش زد، زمین به ار دستش کؾ دو علیجان   

زهابس سیت4 اخد  

میکنی؟ چه اینجا  

لواح5هیچ   

؟به اخر خونه ئی تو ،میشینی نقبرستو یامی شو وقتیه چن گفت،گرفتم صفدر رتدابر زا   وؼتاسر  

                          صدایش را بلندتر کرد.

خل و چل میشی؟ اینجا خوؾ داره،   

تبقیه جاهاس مث هم  اینجا  

رمانمی در تو راک از سر هیچ که من  

                                                           
1
 غآلم علی 

2
 چرا 

3
 پسر 

4
 برآت 

5
 دآیی 
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لواح نباش ندل نگرو  

کشید عمیقی نفس کرد، زادر ار یشاهاپ و داد تکیه رادیو به ؼلملی  

 و عثاب ا   نگذره اخدشو، ئیعین سیاهی  بود،شده  هاسی تدس یه ،زمینهمشون سوخته بودن،ازمین سر رفتم مروزا

بینیش؟ تیفنیش،ر  اب  

نشاده شتاگذ و ستام سهاک توی زد نان یا لقمه علیجان  

  اه 

    کشیده به باقی زمینا مردمش و به زمین انداخته شیتآ ...دهاند وش6 دختر که داپیرمر لج ا  ..بوده قلی جعفر ر  ک   راک میگن

گفت یا نشسته فرو یاصد اب.شد زاب پلکش پشت دوخت،چروک زمین به ار نشاچشم  

نشوندمون  هاسی کاخ به ، هخیر نبین   

...لواح بزرگه اخد  

 بیرون زده گونی یال زا که ییابهاکت روی رفت هشا،نگکشید روی سر طاسش ار هش کرد،کال بؽل ار ؼرشال یاهاپ ؼلملی

 بود.

 بازم چسبیدی به ئی کتابا؟؟

 چه کنم حالو..

 ؼلملی صدایش را بلندتر کرد.

 دست بردار کر..این کار آخر و عاقبت نداره..

 اگه این کتابا نباشه منم نیستم حالو..

 تو همین کتابا نوشته بیای قبرستون؟

 مگه مردم میذارن تو حال خودم باشم حالو؟

رفت هواومد حاال که دیگه شکر خدا اونم دود شد تا دیروز خوب بود ا کشاورزیت نونی در می  

 خدا روزی رسونه حالو

میفته سرت ا   افکر ئی بگیری زن اگر  

فریدندا ناپریش مناپریش فریدند/ا ناماس نه سر نه امر  

فریدندا نایشا کاخ زا امر /کاخ در رفتند ناطراخ ناپریش  

  بزنه؟ حرؾ سیت توناخ با بفرستم زنم   میخوای

   شوهرشه که برگرده میدا به هنوز توناخ

، جنازشم  پیدا نکردنبردش آو پیش لاس دو مرزابی ا،خد؟کدوم شوهر  

 هر کسی به امیدی زندگی میکنه حالو

گفتم اونا دل ،سی مادری کنه برادرات   هرواخو میتونه توناخ  

لوابزرگه ح نشواخد  

 بلند شد.

میری؟ اکج  

    میرم راه ازمین خد رو

 

 همیشه تا  چیزی میگم بلند میشی میری

                                                           
6
 بهش 
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توی صدایشعلیجان بؽضی افتاد   

 کاش کسی حال منو میفهمید حالو...

  

 اه بود،سنگریزه غاد زمین.ندابد ار مقصدش و هدؾ نکها شت،بیاد می بر قدم ده خلوت و تنگ یاه کوچه زا هستگیا به

 بود شده زاؼا نقلی علی نهاخ زا رودی مثل پشکل هاسی رد.شد می له نرمی به پشکل یشاپ زیر.ندزد می برق بافتا نور زیر

 ورده ا جوش به ار سرش خون اگرم.ده پشت یاه زمین ات بود رفته مستقیم بعد و هیمابرا مش کوچه به بود پیچیده و

 دور زاسیاهی زمین های سوخته کشاورزی .نشست بیدی درخت رنگ کم یهاس زیر یا لحظه یابر.دید می رات نشاچشم.بود

 پیدا بود.آهی کشید.

 ای خدا خودت روزی برسون

 بود کرده زاب هم زا ار یشاهاپ غ /الا هیزم زیادی جمع کرده بود و بسته بود به پشت االغ.میانه راه.دافتا توناخ به هشانگ 

 و میزد غالا پشت به بود ستشار دست که یا ترکه اب توناخ.خورد نمی ناتک یشاج زا و زمین روی نابودش شتهاگذ ومحکم

 و بود کرده عرق نیشاپیش.کرد زهات نفسی و کرد یشاره. مدا می جلو گردنش و سر فقط اما.کشید می ار رشافسا

.کرد بلند ار دوردستش زا. میدرخشید  

رارب  7 مسال  

مسال  

زد می نفس نیش،نفساپیش به کشید ار ستینشاسر  توناخ  . 

 . برنمیداره  قدما    قدم میشیم ونهخ یکنز وقت هر نفهم زبون ئی سیچه نمیدونم

دافتا هار به و شد کنده زمین زا و لرزید .شد سست یشاپ یک.داد هل پشت زا ار غالا رفت و شد بلند علیجان  

:گفت می و میرفت شتاد .نشتخاتون   خسته چهره روی لبخندی  

آفتاب داغ،گرما زده میشی ئی....زیاد نمون زیر نکنه کمت ریابر ا   اخد  

 که ار شا گیوه شنهاپ.داد مهادا هشار به خورشید کاسوزن شعها زیر طراخ نازپریشابنگاهش را از خاتون برداشت. 

ند:امیخو لب زیر. داد می اصد خرت خرت زمین روی بود ندهاباخو  

روز و شو نماراب دیده زا سرشک/ روز و شو نمایابی در سر که مو  

روز شو لونمان که همیدونم /درد میکند یماج نه دیرم تب نه  

تش ا ار نشاستخوا مؽز ات که خورد می صورتش و سر به ؼیاد داب.بود شده خورده ترک و خشک یشالبه اگرم شدت زا

 به ار خشکش نازب.داد تکیه یا نهاخ رادیو به و نشست زمین روی.دید نمی چیزی زده ؼم و ی خلوتامیزد.جز کوچه ه

  .نداخو و نداچرخ نشاده توی سختی

دل ینا زا رمازا در ناروز و شو /دل ینازا رماز و خسته ایاخد  

دل ینا زا رمابیز که نابست زمو /مو زا لدان دل و لمان دل زا مو  

   کم کم.برد می ار گلویش تیؽی میکرد حس کشید می که نفس. میرفت توی چشمش و میچرخید زمین روی زا کاخگرد و 

 فرو زمین روی نا زا نیمی که دافتا یا نهاخ خشتی رادیو به چشمش ناگهان.زد می کبودی به هشانگ در چیز همه رنگ

 به مبهوت و تام لحظه چند ات.ختاندا رادیو نسویا به ار خودش و شد بلند شتاد بدنش توی که نیاج رامقد اب.بود ریخته

 قرمز و زرد یاه گل اب سرشاسرت که بزرگی یتانه بی طاحی.بود دیده ار بهشت زا یا تکه رانگا.بود ندهام خیره نهاخ طاحی

 دوار .تویرفت بود طاحی یانتها که ریاود  8 به.میدرخشیدند رنگی یاه سالما همچون خورشید نور زیر و بود شده پوشیده

 شده شفتها وا حضور زا که ناگوسفند و واگ یاصد. ناقبرست یاشبه بود،مثل ریکات ریکات.دید نمی ار ییاج نشاچشم

 شیری زا پر زده زنگ فلزی سطل به هشانگ.برگشت نشاچشم سوی کم کم.پیچید می گوشش توی کشیدند می نعره وبودند

 سر زا زده وحشت تاناحیو.شتابرد تندی و بلند یاه قدم سطل سمت به.بود شده شتهاگذ تنومندی واگ یاپ نزدیک که دافتا

 میچکید و خورد می سر ریشش روی شیر سفیدی.نشاده توی کرد زیراسر و کرد بلند ار شیر سطل.رفتند می راکن هشار

                                                           
7
 برادر 

8
 سیآه چآدر 
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 زیر که خنکی زمین روی انجاهم.بود کرده پر ار شا بینی مرطوب یاهو و یونجهو  هاک بوی.زنده شدانگاری . سشالب روی

 ریشش و سر به امگسه.میرفت سردی به رو طویله یاهو.بست ار نشاچشم و کشید زادر بود شده پوشیده خشک پهن

 سطلی که دافتا یا پریده رنگ زن به هشانگ کرد زاب که ار نشاچشم.شنید خشی خش یاصد.میکردند وزوز و میچسبیدند

 زر به دستش لرزش اب سطل دسته.فشرد می و بود گرفته مشتش توی ار منگلیش گل راد چین مناد گوشه.بود گرفته دستش

 دست راچه.دافتا زمین به و شد شل یشاپ و رفت،دست عقب به نشاچشم هیاسی زن. جنبید یشاج زا علیجان.بود دهافتا زر

 لاخ نا امخصوص. بود اشنا یشابر چقدر.دوخت شا چهره به ار هشانگ.بود حرکت بی یا مرده مثل.رفت زن راکن به اپ و

نی زیر زا شرنگ ییاحن یاموه.لبش گوشه گوشتی گلو 
 البه ؾاطرا.بود ریخته شا کرده عرق نیاپیش روی سفیدش و سرخ 9

 هار نهامی در وبود زده دور ار پلکش و بود شده کشیده چشمش گوشه زا زکیان رگ.شد می کبود رفته رفته یشاپلکه پشت و

 که البه نزدیک ار گردش گوش.ختاندا لرزه به ار یشاپ و دست ترس. کشد نمی نفس کرد حس.بود شده گم بروا به رسیدن

 که ار سرش.زن روی دافتا مردی یهاس لاح ناهم در.میکرد خس خس گلویش ته.،برد بود شده خشک هیا کشیدن لاح در

 کرده جمع شا سوخته بافتا و یا عضله یاه زواب پشت ات ار یشاستینها.بود نهارشاچه و هیکل قوی مردی ندابرگرد

 .کرد می مدهابر بیشتر ار شا سینه که کشید می عمیقی یاه نفس. بود زده بیرون شا شقیقه زا قطور و خونی یارگه.بود

  :کرد بلند ار رشارگد یاصد مرد. بود کرده تهی لباق علیجان

شرؾ؟ بی ریاد راک چه مزن با  

شنمت  ....شت  ...شت  .بود مدها بند نشازب علیجان  

.پوستش روی دافتا سرخ ییاخطه.صورتش به کشید ار خنشان و کشید جیػ .مدا برهنهاپ و سیمهاسر دیگر زنی . 

؟اومده سرت به چی طال نیم،زادر گیسم وی  

اگر  خونت  نریزممردم ان  

و گریه   و میکند ار گیسش.گرفت ار هشار جلوی زن. کرد حمله علیجان سمت به و کشید بیرون اه یونجه نامی زا ار سیاد

 میکرد

،فقیر  اخد یارض محض کن ولش،دامر، دامر.  

.بود جهیده دامر صورت توی خون  

بوآم زندش نمیذارم10به ارواح خاک   

 به ار سشاد دامر.شد رجاخ دراچ زا و دوید علیجان.شد می مدنشا نعام و داد می رافش دامر سینه روی ار دستش ،زن

 مرد و زن دافری یاصد هنوز. رادیو پشت ختاندا ار خودش.زد رهافو یشاپ زا خون. یشاپ قاس به خورد.  کرد پرت سمتش

.شنید می ار  

ا ،سیچه در  به روش باز کردهد11 نکن لتادخ تو/داره هیاگن چه رهابیچ زن ئی/دامر تقصیره بی طال نیم   

.بسوزه سیم دلت ساعب حضرت ای:کرد،گفت بلند زمین روی زا سختی به ار خودش  

 اب که بود ینا مثل شتاگذ می زمین به که ار یشاپ شنهاپ. نداسوز می ار وپوستش بود چسبیده سشالب به غاد یاه سنگریزه

 لودشا ک اخ یاه گیوه پود و رات یال میرفت و میسرید یشاپ قاس زا میارا به گرمی خون.زنند می یشاپ ناستخوا به تیشه

 می ار لختش یاهاپ نویاز زیر رات که ار بلندش هناپیر و شد ال دو.مدا می در ؼریبی و عجیب یاه شکل به انجادر و

 بود زده نگشتیا سر ومثل بود دهاد ؾاشک ار یشاپ سرخ گوشت ن،استخوا سفیدی.کرد هانگ زخمش به و زد باال نداپوش

 عشوه مرطوب نسیم.کوه پشت بود رفته نیمه ات خورشید.دافتا هار به نا،لنگ نبود مهم یشابر چیزی رانگا که لتیاح اب.بیرون

 نمی راکن چشمش جلوی زا زن چهره.داد می ار گندم سبز یاه خوشه بوی که وزید می دیابا نا یارهاکشتز نباج زا گری

 یالهاب هیاسی مثل ریکیات.گرفت می پیش در ار هشار دلیل بی زاب ولی کرد برگشتن قصد راب چند.شتاد ناوجد باعذ.رفت

 نزدیک با هاچ راکن به.زدند می برق ریکیات توی و سرید می اقبره سنگ روی هام نور.نداپوش ار اج همه کم کم غکال

 جلوی اعتهاس که یا مرده بوی میکرد،مثل حس بدنش زا مطبوعیان بوی.بود چسبیده تنش عرق به سشالب.رفت ناقبرست

 لتویاپ.تنش روی ریخت سرد با پی در پی یاسطله و وردادر ار یشاسهالب.شداب ندهام زمین روی نابستات کاسوزن بافتا

 پیچید  خودش دور ار پوشید می بلندش هناپیر روی اگرم و اسرم توی و کرد نمی وزاتج کهنه گونی یک حد زا که مندرسی

بلند شد..بود زده چندک در جلوی بودو کرده قوز یا یهاس مثل ریکیات در ؼلملی.مخروبه نهاخ سمت به رفت و  
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گشتم؟ دمبالت رو اج ؟همهک ر پ  کجایی    

زیلو روی ختاندا ار خودش و قاتا توی رفت علیجان  

نداره فتا بم دمجوناب..لواح نترس  

.رویش کشید ار پتو ؼلملی  

زخمیه؟ سیچه تاپ  

علیجان یاپ به بست و کرد زاب ا ر کمرش دور لاش  

.شده رنگی چه الاح و بوده رنگی چه قبل زا نبود معلوم که لشیاب روی شتاگذ ار سرش علیجان  

زهابس سیت اخدخ ،ا  

.میخورد ناتک زدن حرؾ حین یشاپ شست کرد، بؽل ار نویشاز دو همیشگیش دتاع مثل ؼلملی  

 سرگردون همیشه ونما،تهفر وا به   قتخالا جونت زا   ردی،12شتماردب ترس م،دافتا مرزتابی اخد رابر دایی،دوما دیر که مروزا

  ....کردیم پیدا کوه سر زش  اجن ات گشتیم، دمبالش روز چند ات تفر   روز ،یهبود

 یاصد یشانهانداد یال بهال زا و میخورد هم به راختیا بی یشانهادند.چشمش روی بود دهافتا سنگین یشاپلکه علیجان

زن..زن: مدا می بیرون نیالرز  

دستش کؾ روی نشست نیشاپیش ؼیاد.علیجان نیاپیش روی شتاگذ ار دستش ؼلملی  

ریاد لرز و بت.. میمونی شیتآ کوره مث  

 روی شتامیگذ ار دستش کؾ مامد و نشست رشاکن انجاهم بعد.کنند قشاقند که یا بچه مثل.دورش پیچید محکم اپتور

 بیرون گونی یال زا بیاکت برد دست ؼلملی.کرد پر ار قاتا یافض علیجان پؾ و خر یاصد.گذشت نیمه زا شب.نیشاپیش

 زادر علیجان راکن انجاهم و شتاگذ سرش زیر لشاب ناعنو به ار باکت.ندام باکت گرفته کاخ جلد رو نشانگشتا یاج.کشید

 نشست زمین روی.پرید باخو زا بود پیچیده ناقبرست کور و سوت یافض در که جؽدی یاصد اب علیجان بعد تیالحظ .کشید

 شده کیاخ ؼلملی هاسی راشلو.زیلو روی بود دهافتا شوراه ارهادیو درز یال زا بامهت نور.زد راکن خودش روی زا ار وپتو

 یابر.شتاد لرز کمی هم هنوز.ختاندا رویش ار پتو.بود اپید حلقش ته ات که کشید می ییاصد بی یاه نفس زاب ناده اب.بود

 راکن و شتابرد بود شتهاگذ در راکن که ار نفت پیت و شد بلند.کرد می ولش بعد و گوشتش توی رفت می اسرم یا نیهاث چند

 می شا جرقه و کشید می نهازب تشا.میزد هم به ار تشا زیر یا ترکه اب.کرد روشن تشیا و نشست سوخته نیمه یاه هیزم

 ار انها و قوری توی ریخت ار کتری با زا ریامقد.بود سیدهام شا قوری کؾ یاچ.داد می اصد چروق چرق و. اهو به پرید

 نور به یلام ار باکت.تشا راکن نشست زاب و شتابرد ار شا نگلیسا مهان لؽت باکت گونی یال زا و برگشت.تشا روی شتاگذ

 دافتا هشانگ در یال زا.لیدام می ار نا و بود گرفته درد گوشش.شد رابید ؼلملی.کرد ندناخو به شروع و گرفت تشا نالرز

  :گفت شا نهاش روی ختاندا می ار پتو که لیاح در و رفت رشاکن.علیجان به

چطوره؟ لتاح  

داد باجو مکثی زا پس علیجان  

اخد شکر   

دیمیز   حرؾ همش باخو تو  

ب  ل خواح خیلی وقته ا   لوارم حدم بی خ   

 .دستش قاس توی خزید پوستش زا میارا به ییاراگو یاگرم.تشا به رو گرفت ار دستش کؾ. تشا راکن نشست ؼلملی

 اب.سرش روی کشید محکم ار هشکال و کرد جمع ار خودش. ناقبرست ریکیات به رفت هشانگ .بیداس هم به ار یشادسته

:گفت نیالرز یاصد  

  رهاد فرق اج همه با اینجا ریکیات... اخد ای 

  .علیجان سمت به نداچرخ ار یشاچشمه

ترسی؟ نمی هیچ تو  
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  کرد بلندتر ار یشاصد ؼلملی.نشنید و بود لعهامط در ؼرق علیجان

..مبا توا  

.خورد ناتک یشاگوشه علیجان  

تی؟فگ چه اه  

؟اینجا یامی نمیترسی چطور تمفگ  

بترسم چی ا    

مرده همه ئی ا    

مونندخو مثهم  ونا ا  

؟تو مردی گهم    

ن هگم   ده ای حالو؟تو ز   

 تو منم خل کردی کر

. :گفت شتاد بؽض که ییاصد اب  

... دهافتا کماخور و خورد ره،ا  ادن خوشی روز و لاح ،هیچ تفر   از سر زنش وقتی ا   اخد بنده ،بود علی کرم زن هفته مروزا

شو ات زری رقب سر میشینه همش..نستخوا و تپوس مشت یه شده  

کشید هیا علیجان : 

هیچ قبتاع هیادشاپ خود گرا/هیچ قبتاع هیکال زرین گرا  

هیچ قبتاع هیار کاخ خرا در/ببخشند نتاسلیم ملک گرا  

 و میشد شنیده چوب سوختن یاصد اتنه.شد احکمفرم سوکت تیالحظ یابر.هیاسی سمت به نداچرخ ار هشانگ زاب ؼلملی

 یاچ و گرفت ار قوری دسته ستینشا سر اب علیجان.مدا می بیرون پرحجمی سفید رابخ شا لوله زا که کتری سوت یاصد

 گوشه.نداچرخ می مشتش توی ار یاچ ناستکا بود، رفته فرو فکر به ؼلملی. ناستکا توی ریخت قیر مثل وؼلیظی هاسی

.علیجان سمت به نداچرخ ار چشمش  

نی؟میخو چی  

. ریخت یاچ نیاستکا و زمین روی شتاگذ ار باکت علیجان  

نگلیسیا مهان لؽت  

.نشست لبش گوشه خندی زهر ؼلملی  

برات میشه نون و آب؟ باکت چی؟درسو که  

 نصؾ بعد. کشید هورت بعد و بیداس یاچ توی ار قند ناستکا ته اب.رویش ریخت یاچ و نعلبکی کؾ شتاگذ قندی علیجان

 به کشید ار شت،دستشاگذ زمین ار نعلبکی و ناستکا. ریخت بود سیدهام نعلبکی کؾ که قندی ندهاقیماب روی ار یاچ دیگر

 ریشش

لواجونم ح ده بهافتامرض  مث  

ری و شو اط دارتباح ارواجن و  باتن فمیگ ن؟بعضیارسود قباقل شو میادم عاخه ا ،رنا،حقم دشدی دیوونهمردم فک میکنن 

حرؾ میزنی! باهاشون اینجامیشینی   

شهانب اشه/گرم شنعت کند بیجانب ام لاگه ز حاکسی که   

؟اینجای اید شو بیاب احتم  

م نمیکننبال جواسو ه هاردم  قل اال  

اینجا تا چشم کار میکنه مردم فقیر و گرسنه رو میبینی،تو خودت ا  تو ئی ده همه بی سوادن،سواد تو به چه دردی میخوره،

تری بعد میگی.....  بدبخت همه   
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 بعد.نداپوش ار ناستکا رهادیو و شد جمع دستش زیر ران،بخاستکا سر روی شتاگذ ار دستش.نگفت هیچ دیگر ؼلملی

 توی شتاگذ ار نعلبکی و ناستکا علیجان.بود بسته گره دستش زیر که ریابخ به دوخت ار هشانگ و کرد بلند ار دستش

 لاح ناهم در شد بلند انهاستکا زا جلنگ جلنگ یاند،صداؼلط با توی ا رانهاو نارویش ریخت کتری با زا و ورشو تشت

 گفت:

 میگی چه کنم حالو؟

ت باشخو برو پی کاری؟کشت و کارت که سوخته میخوای ا گرسنگی بمیری..به فکر خواهر و برادر  

کن داشته باش حالو،خدا خودش راه نشون میدهصبر   

.شد بلند ناساهر رهاؼلملی به یکب  

ریکی؟اتتو   کیهاون  ،اخد ای  

لواح شتهاد ورت تالاخی  

.یشاج سر نشست رهادوب  

یدوما که ییاج ئی با  زهانس سیت اخد ؟جن   نکنه..رحیم نالرحما هللا بسم، مشددی/  ،اه ،اه ،ونممگ به  ولی  

دهازی ولگرد سگ شو وقت لو،ئیاح نترس  

رحیم نالرحما هللا بسم.....کن سل13 زش  ادر اپ و دس!چیه سگ  

 می ؾاطرا به ار هشانگ. شنید می همیشه زا بلندتر ار نفسش یاصد.ریکیات توی رفت و شتاگذ راکن ار بشاکت علیجان

 و دست .قبر روی بود خمیده که شخصی به خورد چشمش زری قبر راکن.بود شده هشار ییاروشن اقبره سنگ برق.نداچرخ

 رانگا.رفت نزدیکش .رهاد جن نرو..کرکه:شنید می دور زا ار ؼلملی یاصد.. هللا بسم...هللا بسم:گفت لب زیر.شد خشک یشاپ

 میارا به ار سرش.قبر روی بود دهافتا سبک و لخت یشاپ و دست.دید می بهتر نشاچشم شداب شده کمرنگ ریکیات که

 شدن خفه لاح در که رانگا یشاصد.دافتا بیرون هم یشانهادند سفیدی کرد زاب که ار نشاده. زد می برق نشامشچ.بلندکرد

امد و گفت: بیرون گلویش زا سختی به شداب  

،علی کرم منم..  نترس  

 شنهاپ روی.شد نرم یشاپ و دست. دافتا گردش به بدنش توی خون کرد حس.داد بیرون از بینی اش محکم ار نفسش علیجان

  قبر روی شتاگذ ار سرش علی کرم.نداخو تحهاف و قبر روی شتاگذ ار نگشتشا دو.علی کرم راکن نشت یشاپ

شد هاسی منم راروزگ مردن وقتی ا    

کرم بوده اخد حکمت  

یزید خرتا مث شده حکمتی؟زندگیم چه  

 فقط آدمای صبور حکمت خدا رو میفهمن..

 یا خهاش مثل ریکیات توی. گرفت ار علیجان هناپیر و کرد زادر ار دستش دامر.شد بلند و زد نویشاز به ار دستش علیجان

  شتاد یا نهاملتمس لتاح هشانگ.رسید نظرش شد،بهاب گیر هنشاپیر به که

 آتیش گرفتن زمینا تقصیر من بی

.نشست سنگین علیجان  

کرم؟ کردی چه تو  

داد،دیگه حال خودمو نفهمیدم،چراغ نفتی رو تا شو تو زمینم داشتم کار میکردم،مش ابراهیم اومد خبر مرگ زری رو بهم 

 انداختم رو زمین و اومدم..

بگی دیابا هلا به یداب   

بدم رتشون  اخس رمابی اکج ا    

هی کرده؟اکر جعفر قلی چه گن14پ   

                                                           
13

 نگاه 



 

9 
 

گمون نکنم هیچ وقت  تفر   کرد قهر  که جوری صالا ،نمیرسه وش15 شتدس کسی، هت  فر اروست ئی زا   لهاس یه قلی جعفر کر

  برگرده

.لرزید می و بود سرد نشادست.گرفت ار علیجان یاهاپ و کشید زمین روی ار خودش فلیجیا مثل علی کرم  

 اینم بودب زن و بچم کم ام...عذنیکی درد و دل بک باشتم از دا..نیعلیجان رمدان ییاج من..میکنن بیرونم اروست ا بفهمن مردم

                                                                عصبانین هر وقت آروم شدن بهشون میگم،االن مردم بهش اضافه شد

                  

ل محو شدن استه شده بود و در حان کاز درخششان  ارگاه و ستاشت روشن می شد.ماد اهو.ناسمارفت رو به  علیجانه انگ

:مداز دور می ای ؼلملی ابودند.صد  

..علیجان..علیجان  
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 فصل دوم

 

ب کتری از ار شد و کمی ابید علیجانده بود روی زمین.افتاب مثل گیسوی زنی نرم افتانور هی شکسته شده بود.اتک صبحگ

 اکرم علی ر بؽل.چند مرد زیر نادور قبرستند اچرخ اهش رال نگان حار همق زد.دریخت توی مشتش و به صورتش شال ار

یش کشیده می شد اهان.پاده بود روی دستشافتازه شل اعلی مثل جنز روی قبر زری بلندش می کردند.کرم اگرفته بودند و 

ز انه نه سالتون سالان حین خاخت پشت سرش.در اندار می اشید و دو خط موجدامی خر اروی زمین.نوک کفشش زمین ر

ند ادرش.مویه می خوار قبر مات کنفش نمی کرد.رفت نشساطراخته بود و هیچ توجهی به اندایین اپ ان رد شد.سرش رارشاکن

ز شده ایش بافت موهاتون. بایش سر میخورد.رفت نزدیک خاک زیر پایین.خامد پای تپه الاز با علیجانپیچه می کرد. و دست

نیدرش مرده بود ازه مالی که تان ساش.درست مثل هماده بود روی سینه افتان ابود و پریش هی  بسته بود دور اسی گلو 

نیب مستقیم میخورد به فرق سرش و برق افتانور  سرش. .ر قبرام نشست کنارا علیجان می زد. اش چشم رگلو   

تون؟اچه پریشونی خسی   

نی گوشه  اتون باخ گرفت. اش رطوبت چشمش رگلو   

..         دا خدا بیامرزم  اومد به خوابم..دل شوره ای افتاده به جونم   

  ..                                                                                                                           الایشاخیره  

ر اثا رهالکوبی شده بود.به یکبان خاش که نقش گلی روی انه اخ چاتون سر خورد و جمع شد توی سوران خاز چشماشک ا

  ن بلند شد و رفت.اساهر،شاد توی چهره افتاترس 

تون؟ اخ اکج  

                                                                                                                           ه کرد.ان نگاسمابه 

                        ....                                                                                  ر..وقت تنگ ابر وقت تنگ  

ن از قبرستاشت ای ریز و تندی که بر میداقدم ه ا.بخار به پیراهن بلند خاتون که روی زمین را جارو میکرد چسبیده بود

 اورزی بلند شده بود.بوی گندم سوخته همه جای سوخته کشاز زمین هاهی  که ات ریز و سیاز ذراپر بود  ارج شد.هواخ

روی زمین ؼلت  ار ورده بود ایش از شهر براپور اهی  که چند روز پیش شامه سپید و سیاد روزناپخش شده بود.حرکت ب

موج می  ای زد.نوشته همشت م امه راد زیر روزناشت.بابرد امه راشد و روزن یش. دوالاشنه پاخت روی پاندانرم د واد

نشست .هزاران فکر آمد توی  انجانی همیقی طوالادق ات ند.ار خوای چندمین بابر ان رایراک اگرفتند.خبر ورود متفقین به خ

و چسبیده بود به سقؾ  الاکشیده بود ب اخورشید خودش ر سرش.زمینهای سوخته،خواهر و برادرانش،بی پولی و گرسنگی...

 الی روستاهام ا.تماهاهم درگیر شده بودند.رفت سمت صد این بود که چند مرد بایی بلند شد.مثل اصد ز توی ده سروان.اسما

سر و  علیجانبسته بودند. اه راصد متر جلوتر ر انه جعفر قلی.تان زده بودند بیرون و جمع شده بودند جلوی خایشانه هاز خا

به سختی  ابلند میشد.ؼلملی خودش ر ابه هوزمین  زاک اخ گرد و کتک میزدند ار که کسی رانگا.جلوتر الاکشید ب اگردنش ر

               ری. ار دیواندش کناگرفت و نش ازویش راب علیجانن مردم کشید بیرون.گیج شده بود و تلو تلو می خورد.از میا

                      

          لو؟                                                                                                                 اح خبر  چه  

..گرفتنش به باد کتک مردم،اومده کر جعفر قلی   

لو؟اح چهسی  

 انگاری تو باغ نیستی،خو آتیش زده به زمینا مردم 

که یه ساله تو ده نبودها  کجا معلوم حالو،ئی بیچاره   

 پ امروز سیچه رفته بود سر زمینا؟

 علیجان فریاد زذ:

 ای مردم کی دیده کر جعفر قلی زمین آ رو آتیش زده؟

توی جمعیت عبدل فریاد زد:از   

بپرس بهت میگن کار کی بوده مرده هاهی علیجان دیوانه برو از   
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میفشرد.ؼلملی گفت:علیجان دندانهایش را به هم همگی خندیدند.    

 فکر کردی اینا به حرؾ تو گوش میدن؟

گرفته بودند ومی بردنش  ان دور پسر جعفر قلی را.مردکنده می شداعیت پرجمد.ار تکیه دابه دیو ابی رمق سرش ر علیجان

.سیؾ الدینج اتوی مسجد ح  

چند روز پیش خونه مش ابراهیم  ن بپوشن،همی،تا سال دیگه از کجا بیارن بخورن و ئی کشت و کار همه سرمایه مردم بوده

همش از گرسنگیه.. خو ،تا حاال دزد نبوده تو ئی آبادی و دزد زده  

به  الی که دستش راخته بود و درحاندایین اپ ایش ول شد روی زمین.سرش راهار سر خورد و نشست .پاتکیه به دیو علیجان

لید  گفت: انیش می ماپیش  

 کرم علی چطوره؟

وش رحم کنه. اخد ..مگرتونستیم آو بندازیم تو گلوشزور  مروز به انمیزنه.. اؼذ لب به  صالا...خوبی نداره حال و روز  

که  الش رای.باشت گوشه اجمع کرد و گذ ان.پتو و زیلو رای قبرستالابه بانه خرارفت توی خبلند شد وگر گرفته بود. علیجان

و  شتابرد انگلیسی رامه اب لؽت نان.کتاشت رویشاگذ ابود بیرون ررش تیزی پر زده از گوشه کنامثل سنگ سفت بود و

مد پشت در.ایش.ؼلملی التوی نخ نماشت توی جیب پاگذ  

نی؟اچه عصبشد ؟سیپ  یه هویی چت   

ریاک پی برم ید اب لو..اهیچ ح  

ری؟اچه ک  

رگریاک  

؟اکج  

 اینجا که کار نیست ،میرم تهران

فرو می خورد. انویش.بؽضش راروی زشت اگذ اؼلملی نشست پشت در.دو دستش ر  

رت...ابر مثرم تو هم اترس د  

روی  ان دو دستش فشرد.پوست دستش مثل چوب خشک بود.مسیر رگهامی اؼلملی ر ر ؼلملی.دستارفت نشست کن علیجان

می گفت:ارالحن  ابود.ب ادستش پید  

بزنمگرسنگی دست و پا چاره ندارم حالو،بمونم اینجا به قول خودت تو فقر و   

 پ خواهر و برادر صؽیرتو چه کنم ؟

 بعد خدا امیدم به خودته حالو..

 بهشون نمیگی داری میری؟

 تو بگی بهتره..

یا بازم...دوری کنی نمیدونم سر عقل اومدی میخوای از این کتابا   

لبخندی زد و گفت:  علیجان  

دل خرم نشینند اته همنشینند                    همیشه ب ان که بانا اخوش   

 

 از روی سنگ قبرهامی اراخلوت بود.به  اوج گرمات اعان در سامد.قبرستانه بیرون از خایقی بعد او هم دقاؼلملی که رفت 

زیر لب ه می کرد و میرفت توی فکر.انوشته بود نگ اروی سنگهقلم و چکش  ایی که خودش باعبور می کرد و به نوشته ه

ند:امیخو  

کردم کم و بیش/  بدیدم قبر دولتمند و درویشن گذر ابه قبرست  

ک رفته/نه دولتمند برده یک کفن بیشانه درویش بی کفن در خ  
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رش اده بودند کنایستاج هم انو و قمر تایش.خیرباشته بود جلوی پاگذ ارسه  دبه شیر  ونتاده خان سوی جاده.ار جارسید کن

ستینش سر خورد ابلند کرد. اتون دستش ران زیر نور برق می زد. خای بلند و زرین دوزیشاهن ها.پیرو حرؾ می زدندا او ب

.دافتابیرون  ظریفش ق دستشاو س  

پیداش میشهپور اش االن  ..ایور جاده ار..بیابر ابی  

ز زیر ا.ده به گوش می رسیدای جانتهاز اپور ای موتور سه چرخ شاصدج رفتند.انو و قمر تاخیر ب ده.انسوی جارفت  علیجان

ی امحو می کرد.چرخ جلوییش لق بود و جیػ می کشید.جلوی دبه ه اده رایقی جادق ابلند می شد و ت اک به هواستیکش خال

 ار ایش دبه هاه و عضله ان کوتادست از موتور پرید بیرون.باپور انزدیک موتور بردند.ش ان رایشادبه ه ازنهشیر ترمز کرد.

بید روی اره موتور خوا.به یکبتون نشست پشت موتوراخبود.هش به چرخ جلویی ا.نگعلیجانر .اخت توی قسمت باندا

ش و گفت:اب سوخته افتاخنده شیرینی نشست روی صورت  پورازمین.ش  

 ایجوری نگاش نکن که درب و داؼونه،سالم سالم،هیچ عیبی نداره

ستیکی کرد.روکش پالمی سنگین  انفسش رقک موتور. اتای روز پیچیده بود توی انشست توی موتور.هرم گرم علیجان

د اهوؾ ب یین.اد پاد اشیشه ر پور خیس عرق بود.اس شاسش.زیر بؽل و پشت لباغ  شده بود و میچسبید به لباد اصندلیه

ز استینش پؾ کرده بود و می لرزید.ا د.ار داد قراورت باز شیشه برد بیرون و در مجا ادستش رکر می کرد. ادم راگوشش 

 ادنش رل لنگی دور گراخت.دستماندار می اشی ای می جوشید و روی صورتش راب مثل چشمه ای اسش قطره هافرق سر ط

ش و گفت:اکشید به کله   

ره..اش میبیتآ نسموآ ازانگاری  ..ییهاگرمچه    

قطع کرد  ازش راواره ابه یکبند.ارم می خوازاری نا  ز..اوا.زد زیر شاب سوخته افتاد توی چهره افتای اخنده   

میری؟ اکج اگرم ئی تو   

دم کنپیاه اسر سه ر  

؟خوندیش ووردمامه که سیت اروزن  

اه  

ع مملکت چطوره؟اوضا  

مونابی سرو س  

..نشودنه سی خو مون  ابی سرو س امثال مار فقط سی اه برن  

دانش دانش ایین راحرکت گردنش ده پ اند باچرخ اپور سرش راش  

.وردماخ درایی شنفتم شایه حرف،بودم اینجا دیروز که  

؟ چی  

. ن.دد حرؾ میزازن مر پشت سر نیم طالهمه   

.:  گفت بزند حرؾ گوشی در که رانگا وردا ینناپ ار یشاصد پوراش     

یه ؼریبه هم کنارش ،دوار تو افتادهنه زنش بیونه..میر میره خاسر ک اد امر  

شیابروها نامی ه بوددافتا گرهی. شد فروختهابر علیجان  

 خو که چی؟

ر ازور  به د کتک اب به گرفتشد اتن مرفی بدبخت ،میگ پشت سر نیم طال دهافتاحرؾ  وردنشازیر دسش د   

نش.زیر لب گفت:اد توی گوشت رار می دافش اخنش ران علیجان  

زن ئیجب امردم چی فکر میکنن ر  

؟بشی پیاده یاونمیخ اینم سر سه را کرد و گفت: پور ترمزاشرفته بود توی فکر.   

 کرم کردی.

یش کرداتون صدا.خلی شدهایش خاشد حس کرد زیر پاشته باروی پنبه گذ ایش رار که پانگاشد. پیاده  
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رها..قوت دجیبت تو بدارلقمه نون  و پنیر  ئی ار..بیار..برابر  

تون که از پس چهره رنگ پریده خاشفتگی انش شد.اهش متوجه لرزش دستاتون می گرفت نگاز دست خا ان وپنیر راوقتی ن 

ه می کردانگ ابرمی گشت و پشت سرش ر اهار بود.گاشکاتصنعی رویش نشسته بود،لبخند   

تون؟اپریشونی خ هنوزم دل  

..خدا به همراترو بر..تو انه بر  

ی از بوته هاده پر بود اؾ جاطرا..ب می شد توی چشمشاز تای مستقیم بکاده خاز روی جاب افتانور .دافتاه ابه ر علیجان

یه اس اهی مژه هاسیجمع کرده بود. انش راچشم تعضال رج می شد.ای کبود رنگ دور دست خاقله کوههز ارت احر ر.اخ

ی ان صداز ای موتور قطع شد.بعد ان صداگهانی موتور سه چرخ دور و دورتر می شد.اصدخته بود جلوی چشمش.اندا

ؼلتید.شروع به دویدن ن خورد.سرش به عقب برگشت.موتور پی در پی روی زمین می ایش تکاگوشهکی شنید.اهولن

ده بود روی افتان قلبش توی گوشش می پیچید.زنی ای ضربا.صددایستاز حرکت می اشت ادکمی که نزدیک شد،موتور کرد.

نیز قد بلند و ازمین. تون بلند شد و روی اره خاشت.به یکبامی قدم بر میدارابهت زده به ست.اتون اهش فهمید که خاسی گلو 

نرم  ا.بعد سرش ر.صورتش رنگ گچ شده بود علیجانی اسیبی ندیده بود.خیره شد توی چشمهار هیچ انگاد.ایستایش ادو پ

چشم بر  توییک قدم رفت جلو. علیجانخت به گیسش.اندایکرد و چنگ وحشت کرد .وی وی ه کرد.اند و به موتور نگاچرخ

ده افتای شیر اد روی زمین.دبه هافتاشد.یش سست اهاپ د توی بدنش.افتاضعؾ  .توناد روی خافتاز پشت اهم زدنی موتور 

ز ا اخودش ر علیجانده .اری شده بود توی جاده و روی زمین می ؼلتید.سفیدی شیر مثل رودی جازیری جابودند توی سر

خته اهن گداگرفت و بلند کرد.بدنه موتور مثل  ادوید.دو دستی یک طرؾ سه چرخ ر توناکرد و به سمت خ اروی زمین جد

.سه نددر می لرزیاز شدت فشای بدنش اهیچه هام ماکوه می پیچید.تم توییی می کشید که ادهابلند کردن فریغ بود.حین اد

 ا.نصؾ صورتش رندابه پشت برگرد خاتون رانبود. اک و پیداده بود روی خافتار زد.صورتش اتون کناز روی خا اچرخ ر

                 گفت: روی صورتش بود شتاطرش دامش خاراز ان انده بود.لبخندی که نشاسرخی خون پوش

..بهترههمیشه  الم ان حالا  

رزه..انم می الامش ارا به اگر یه عمر بدبختی کشیدمم نحس میک  

رج انش خاز دهابلند کرد و خون  اتون راسر خ علیجانگلویش قل قل می کرد. تویورده بود و ابند  اه نفسش راخون ر

گفت:ک و عمیقی کشید و اشد.بعد نفس پ  

بود که هیچ وقت چراغ علی برنمیگرده  دلم افتادهبه     

  می خورد فرو ابؽضش ر علیجان

 زیاد حرؾ نزن خاتون،برات خوب نیست

موندمو درد تنهایی و بی کسی.. منچراغ علی که رفت   

ش بود.الی که هنوز لبخند روی چهره اشد.در ح اره علیجانز دست اتون سبک شد و اسر خ  

مرور می کرد. این شعر راذهنش  تویتون چشم دوخته بود. اجز کشیده خیقی به چهره زادق ات علیجان  

هی هشتاهی تو فلک هفت شمر خوام یک خردمند نگشت    خواچون چرخ به ک  

همه هشت     چه مور خورد به گور و چه گرگ به دشت ارزوهاید رفت و اچون ب  

نی تش رفته بودند او همه متعلق ار دنیانگایی شنیده نمی شد.اصدی سکوت،هیچ اتون.جز صداکشید روی صورت خ ار گلو 

ر گونه به اهش،زرد و بیماده بود به موتور.چهره سیاپور تکیه دا.شس سنگینی می کرداحساب عمیق. بلند شد.اتوی یک خو

 علیجان.مینده بود روی زافتاشته بود روی کتفش و زل زده بود به چرخ کنده شده موتور که اگذ انظر می رسید.دستش ر

پور ان شابه زور ریختش توی دهگردن دبه. ینده بود تواری شیر ما.مقدشت.سبک شده بوداز روی زمین بردا ادبه شیری ر

نی گفت:اجی الاصد ا.بک شده بوداز خاکه پر   

عوض میکردم.. چرخو  ئی اگه  

 اتفاقی بود که افتاد

 کاش من به جا خاتون میمردم

،تو تقصیر نداری    بودرسیده اجلش   
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..  چشم افتاده به موتورت نمیدونم چرا لرزی افتاد تو بدنم اروله ت16ت فم گابو ..مدموتور خری ئیزه اروزی که ت  

ک و می ریخت روی سرش.امی کرد توی خ ای بلند گریه کرد.مشتش راصد اد به موتور و باتکیه د اپور سرش راش  

مثل گوشتی که . کرده بود عت پیش تؽییرانسبت به چند ستون.ازه خاجن رارفت کن علیجانل خودش ؼرق شده بود.اتوی ح 

کی اهن خاز زیر پیراهه اشکمش مثل شکم یک زن نه مب ورم کرده بود.افتای ایش زیر گرماشد، دست و پال پختن بادر ح

ی سم ان مثل صدایشای پادویدند.صدن می ا.مردشتاتون برداز خا اهش را،نگییادهای فریاشنیدن صد امده بود.با الاب شا

به تندی روی زمین می  ای لنگش راز همه پازند،یک دست بود.ؼلملی جلوتر ازمین خشک می ت روی سب  که ای ادسته 

 ار بر موج دریاری مثل تکه چوبی سواورده بود.گاخودش  اغ بسته بود بالاکه به پشت  اش راری فرسوده اگ داداخد کشید.

صله می از هم فاز روی کلوخی ترق و تروق اری ارعبور گ اهر ب اش یای پوسیده احرکت می کرد.تخته هنسو این سو ابه 

ز بدنه ای جیر جیر اری.صداشتند توی گابلند کردند . گذ اتون رازه خان جناز مردا اچند تز به هم می چسبیدند.اگرفتند و ب

ی ایش ترکهایش برهنه بود  و کؾ پاری بیرون زده بود.یک پاگز اتون ای خاق پاز ساد.نیمی افتاری بلند شد و کفش گود اگ

نگشت شستش و در استیکی گیر کرده بود نوک ی دیگرش کفش پالان نفوذ کرده بود.روی پاک درونشاشت که خاعمیقی د

لت مضطربی گفت:اح اب علیجانزو و سر گردن اؾ باطرامی کشید به  ادن بود.ؼلملی دستش رافتال اح  

 سالمی کر؟

.دار می داش وفشاخته بود توی سینه اندار یکی چنگ انگاود. ری باهش به گانگ د.اب نداجو علیجان  

د:امه داداؼلملی   

 بدهخیرش  اد چپ کرده..خداکه موتور مر دیدهسر کوه  ات فو گ اومد نسوامقلی هر17که  بودیم سیؾ الدینجی امسجد ح تو

دزود خبرمون کرکه   

شته ان روی هم گذانزدیک شکمش ان رایشا.دسته ری حرکت می کردندامنظم پشت سر گ یشیارا امی و باران به امرد

نش اچشم سکوت کرده بود و  علیجاند ومثل موجودی زنده روی زمین می دوید.افتاتون ای خاز پاستیکی بودند.کفش پال

  ل می کرد.ادنب احرکت کفش ر
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 )فصل سوم(

 

شی شده،بیرون ز هم متالای کوچک ابرهاز دل ان اسمای انه هاز کرارنجی رنگ تندی،اکرد.نور نشت ؼروب می اخورشید د

ریکی همه او دورتر می شوند.تاز ان می کرد کوه و دشت اشت،گماهر قدمی که بر میداب علیجانمی زد. ازده بود،که چشم ر

هم پیچیده  تویز دور و نزدیک ا، ای جیر جیرکهاصدخش شده بود روی زمین.ه،پاز نور ماله ضعیفی اگرفته بود.ه افر ار اج

ز دو ابیشتر  الاح،جست و خیز می کردند.ندز دل زمین بیرون زده بودارو اج مثلر،که ای خاتی زیر بوته  ها.موجودندبود

ز اد که افتایی اؼهاهش به چرافت.نگاشک اریکی راده گز کرده بود.کم کم نوری زرد رنگ،تپیاکی اده خان جادر  اکیلومتر ر

ی که هناقکی اتاود.ه گیشه بلیط فروشی بایستگار.نزدیک سکوی اه قطایستگارفت.رسید به  اتند تر ردور سو سو میزدند.

شت.ای جرم گرفته داشیشه ه  

ب اشته بود روی لپش وبه خوامشت کرده بود و گذ اهی نشسته بود توی گیشه.دستش راه راکستری راهن خاپیر اب  مردی

نده اپوش انش راسفیدی چشم ،ی خونارگه هز کرد.اب انش راچشم هاکرا اب خنش زد به شیشه.مردانوک ن اب علیجانرفته بود.

چیه؟ الت ؼیض گفت:هاح اب بود.  

..اقاری الیط دب.ن مرداز دریچه زل زد توی چشمایین و اکشید پ اسرو گردنش ر علیجان  

محکم زد روی برگه  اخت ومهر راندایین اپ اسرش رلپش. نده  بود رویانش،سرخ مانگشتای اشت.جابرد امرد مشتش ر

و گفت: علیجانی اسهاسرو صورت و لبرخید حول چمی میزیابه طرز تحقیر  نشابلیط.چشم  

ر صبح حرکت میکنه...اقط   

ه از کشیده بودند نگام به شکلی روی سکو درادی که هر کدافراه.به ایستگاگرفت و رفت نشست روی سکوی  ابلیط ر 

ده بود او داتون به ان و پنیری که خانبود.بقچه ن اریکی پیدات توین هم ازن بودنش اس و حتی مرد یارنگ لب ،میکرد.چهره

ده بود توی سرش.  افتادی ای زیاشت.فکر هامیلی به خوردنش ند اماش.ؼاشت زیر سرش.بوی پنیر رفت توی دماگذ ار  

ی اصد از می کشید.باز درام مینشست و باشت.مداند رام و قرارامیکشید.تون.سرش تیر ا...خم طالفکر پسر جعفر قلی..نی

می دید.خسته و  ار ادمها.چهره بیرون بود پرتو خورشید زدهمد بیرون.ای مشوش از فکر هار اممتد  و پر قدرت بوق قط

خل ای دار و براطقشت.مضطرب بودند.میدویدند به سمت ان گردش ندار خون توی بدنشانگارنگ پریده به نظر می رسیدند.

ی ار ،بوی تند عطر و نفس هاریک بود.دود سیگاگن نیمه تای واگن.فضاهمه رفت توی و خر  ادند.امی د هل اشدن همدیگر ر

گن از پنجره مستقیم به سقؾ واریکی اده بار توی پرتو نوری که مثل جاگرد و ؼبت اذر .ن حبس شده بودافرین در امس

ش پشت ان و سینه رش مردی نشسته بود که سر و گردا.کنزده نشستاره دواصندلی شم،دور هم می لولیدند.روی میخورد

مه ازیر روزن زا ار دستش نشسته،سرش راکسی کنس کرد احسا.همین که ن شده بوداشت پنهادست د ی که تویامه اروزن

مش خورده ابه مشمطبوعی اینکه بوی ناه کرد.مثل انگ علیجانش به انی استکای عینک ته الاز باکشید بیرون و 

مه.روبه رویش مردی قوی اجمع کرد زیر روزن اخودش ر زاند به سمت دیگر و باچرخ اکمرش رجمع کرد. اؼش راشد،دماب

هی مثل اسی دودش زد بیرون.ان گونه استخوار زد.ایک پک عمیق به سیگروشن میکرد. ارش رانی،سیگاسبیل قیط اهیکل ب

کسترش ار زد و خای به ته سیگا ش ضربه اره اشانگشت ا ابمد بیرون.انش از دهاید ار بیرون می اطز دودکش قادودی که 

 خن روی شیشه بلند میشود،گوشادن نز کشیایی که ایش مثل صداصدگن بلند شد.از ته وای پیرزنی اگن.صداکؾ و ریخت ،

زرد:امی  ار  

بکش.. رو کوفتیون ا برو دم پنجره ،رتاز بوی گند سیگایم بی خفه شداحسامرد ن  

 بعد تهد بیرون.از پنجره دا ارش راقنچه کرد و دود سیگ البش رر پنجره.ام رفت کناخونسردی هرچه تم امرد قوی هیکل ب

ر ادند.قطافتاتق تق به لرزه   اگنها.ومد ادر  الوکوموتیو به صدش کرد.سوت ضعیؾ اله  اکؾ پ اخت زمین و باندا ار راسیگ

دت کرده بود که اریکی عاکم کم به ت اگرفت.چشم ه افر ار اطویلی شد.ظلمت همه جرد تونل اعت بعد واچند سمد.ابه حرکت در

ین بود که امثل جلو کشیده میشدند.  عقب و به شدت به اهگناورج شد.از تونل خان ان تکاد و تکای زیاسر و صد ار باقط

زده ری گره ابه میله کن ادستش ر پیرزن شیک پوشروی ریل جیػ می کشیدنند. ارند.چرخهاد از ریل راشدن  اقصد جد

ینکه به ار مثل اره قطاگن سر می خورد.به یکبای رنگش کؾ وان چرم قهوه ازی می کرد.چمداب راختیایینش بی ابود.لب پ

د.سکوت ایستار اگن پرت شدند.قطان همگی به یک سمت وافرا،به جلو کشیده شد.مسشداجسم سختی برخورد کرده ب

.ده بود طرؾ دیگرافتاله شده اش مچامه ابه دست،خودش یک طرؾ و روزنمه امرد روزنشد. احکمفرم  

درتون لعنت..اون پدر و مای بر اذلیلتون کنه... اپیرزن شیک پوش زیر نیمکت گیر کرده بود و ؼر می زد.خد  
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 بود زیر نیمکت.ستیکی گلوله شده پیرزن مثل توپ پالز  زیر نیمکت بیرون بکشد.ا انی سعی می کرد پیرزن رامرد سبیل قیط

هی که بوی روؼن سوخته اد.کم کم دود سیامی د ارد،صدای که ترک بردایش مثل شیشه انهاستخواکه می کشید، ازویش ر اب

ز نمی ابود و بد می زدند.در گیر کرده ار در.جیػ  می کشیدند و فریان جمع شده بودند کنافراپر کرد.مس اگن رای واد،فضامید

ز پنجره بیرون ا انکه خود راقی به قصد ادند.زن چای در فرو کرده بودند و چند نفری هل می دلوال توی اهنی راشد.میله 

د می زد:ای فریاشیده ای نخراصد ار باز قطا.مردی بیرون له می کردان زد،توی پنجره گیر کرده بود وابیند  

...ین بیرون...عجله کنید...عجله کنیدازودتر بی  

ش زد بیرون.در به ای شقیقه ادور میله حلقه زد.رگه ای گردش رانه هاو ش ار زد.دستهاکن ان رافرار در.مسارفت کن علیجان

به بیرون پرت کردند.پیرزن  اوردند و خود ران به سمت در هجوم افراگن.مسای در میسرید توی وز الاز شد.نور امی بارا

پ میزد اپ تات اش رانتزی ای پراهابیرون.پش زده بود از زیر روسری نخی ای فرفری سفیدش اموهگن.انده بود توی وام

ست؟..چمدو)سرفه(ازتون نگذره....چمدونم کجا انش میگشت.خدال چمداروی زمین و به دنب  

دست  اگرفت و ب ایک دستش زیر بؽل پیرزن ر اب علیجانن شد.ایاگن نماهرو وار ه درهم فشرده تویای سیابرهاود مثل د

ز ارپیچی اهی مار دور می کردند.دود سیاؾ قطاطراز ا ان رافرارج شدند.خدمه مسار خاز قطاشت و ابرد انش رادیگرش چمد

ده بودند ایستار یکدیگر ار دولتی کنانداه نشکال ان بازرساز بار و دوتن ارج می شد.در نزدیکی دود،رئیس قطار خای قطانتها

ن ار می دویدند.پیرزن همچناؾ قطاطران در ازرساز باعده دیگر تی می گرفتند.ایکدیگر صحبت می کردند و تصمیم او ب

شده بود روی زمین. یش پخش و پالاسهاز لباز شده بود و نیمی انش بان چمداؼرلند می کرد.ده  

ر ای دوده گرفته نشسته بودند کناه و چهره های سیاسهالب ان و خدمه بانار شد.لوکوموتیو راتش مهاعت بعد احدود یک س

مت بلند اق ان.مردی بود بافرامد  توی جمع مساران رییس قطاز ابعد خشک میکردند. ان راهنی و عرق و سر و صورتشاریل 

ند و گفت:اخو امش فرارابه  ان رافراشت مساچهره خونسردی که د ای جوگندمی. باو موه  

رد و امختصری دت از به تعمیرانی ندیده و فقط نیاسیب چندار ار کردیم،قطامه اتش رانه به موقع انکه خوشبختاتوجه به  اب

هیم کرداحرکت خو ان مجدداز ابعد   

م که انداؼر هپوست و الانی سیای جوا،صداهان همه صدان.در میافرامسد توی افتای پچ پچ ار،صداز رفتن رییس قطابعد 

یی می کرداشت خود نمازی داهوالهجه   

.....فیمالاره می گفتی یکی دو روز اخو یه ب، وی... ئیطوری؟و  

هر چند دقیقه تون لنگ می زد.اخ غالای ار مثل پاکوموتیو بلند شد.قطی زوزه سوت لواؼروب خورشید  صدز اکمی قبل 

ز به اهی توقؾ می کرد و بای مدت کوتاد برای زیالرزش و سر و صد اشد بال عمیقی فر رو رفته بانکه در گودار چونایکب

ر رسید اب نزده بود که قطافتاولو کرده بودند.هنوز  اندلیهروی ص ان ران خسته و کوفته خودشافرامسد.افتاه می اسختی به ر

ده بود ایستا هناه ان راتوی مید اعتهاس ات علیجانهی رفتند.ام به رار زدند بیرون.هر کداز توی قطان افراخر.مساه ایستگابه 

گرفته بود رو به  اچشمش ررش.سر و امیون.رفت کنار کاده بود کنایستاد به مردی که افتاهش امی کرد.نگ ان پاو  این پاو 

ش گفت:اؼی ای تو دماصد ابیین.اپ  

ینور..ازش اون میله بؽل دستت ردش کن بنداز اب و بگیر اش قربونت..سر طناد  

خت به اندا اش راله او دنب میون گره زدادور میله پشت ک ان رامحکم کشید. پیچید دور مچش و گرفت و اب راسر طن علیجان

م می انجامیون ای کانتها ات ار راین کا.علیجانخت طرؾ انداگره می زد دور میله می  اب رانکه طناز او هم پس اسمت مرد.

 می ا.مرد دستش رده بود روی پوست دستش و سوز می زدافتاری اب مثل رد مای طنالید.جامی م ادستش ر علیجان.دنداد

..رت درسته جون توامخمو تیلیت کرد..ک این جنسار زدم تق تق اصبح که ب ا  ش...امتم داب و گفت:قلوم مراکشید روی طن  

ل گفت:ان حامیون،در هماورد و کشید به شیشه جلوی کاز دور گردنش درا ال لنگی رادستم  

؟ی بریامیخو اش کجاد   

شهار باکه ک اهر ج  

ش؟اری داچه ک  

 چه فرق میکنه

ی خوباس ببرمت یه جاش که بار شو داکبر لک و پیس نوکرته بپر سوا  

د.بعد نوک اب دات ش کشیده شده بود،انه ازیر چ ات که اینه.  نوک سبیلش رابرد جلو  اش رکبر صورتار شد.اسو علیجان

شت.نفس اده بود گذاؾ داروی پلکش شک ات ابرویش را قو بود و گوشهای چای که مثل جاروی زخم کهنه  انگشتش را
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سفید رنگ که کشیده شده بود  ی ریز و درشتالکه هز اپر بود ن.روی دستش اشت روی فرماگذ اعمیقی کشید و دستش ر

ؾ اطرانی و اپیش ده بود رویافتاچند لکه هم بود. اجمع کرده بود پید استینش رایی که اج ات زویش واق دست و باروی س

ورد.ابه حرکت در  امیون راکپلکش.  

ن حین زهر خندی زد و گفت:ادر هم  

خ ترس اس اینو واگیر ن ره،اگیر ماو اماد بی درمونیه پیسی درلبت هرچند ا،ین مرض روم بودهادمه اوختی ی ا ین گفتم که یه و 

 م دوساشت بات ندامیگرفتن،حتی کسی جرصله ازم فازم میترسیدن.مکتبم میرفتم همه ا اون موقع بچه هادمه ای،رهورت ن  

همچین که ،س بودخرخون کال بچه،نشد من دوس اب باب کتاؼلومی هم بی حسلبت ا،بهش میگفتیم ؼلومی،یکیشون الاشه..

لبت ا،ز من میترسیدنا امن ،چون بچه ه اد بافتاینه که ا، مث خر میزدنشمیگرفتنش  اه بچه هایه نمره خوب می گرفت تو ر

ر....اهی روزگ،کلش بیرون کرد اشده همچین زدش که فکر منو به کل  من دوس اونم یه روز ننش فهمید با  

 خب بعد؟

ؾ و تشک مردم و پنبه ام...پنبه زن بود..تو کوچه میشست و لحاقاش..دیگه قید درس خوندنو زدم..رفتم ور دست اهیچی د

م...دیگه مجبور شدم بشینم اقاد دست اؾ تشک نمی داد دیگه لحافتاونم نشد،چون هر کی چشش به من می البت امی کرد....

...تو خونه و پنبه بزنم  

سگ مصب..ست؟است کجارو..حواد زد:هی یاورد بیرود.فریاز شیشه ا اه کرد و سرش ریکسر اشین رام ره بوقابه یکب  

لیشم نیس..جون تو دیر دیده بودمش لهش کرد ه بودم..اح الصاده..اد وسط جاو میارو مثل گاش یامیبینی د  

ش د روی چهره عبوسافتان و لبخندی امکؾ دستش زد به فر ش رفته بود توی هم.بعداره یقی بعد هیچ حرفی نمیزد.چهادق ات

...کنم امیونو دست و پاین کاقرض و قوله تونستم  ارتاهز اخره بعد یه عمر بدبختی و بالاو گفت:ب  

د:امه دادایش و اد توی صدافتاندوهی ا  

نمون کم مونده یمدش میگفتن هانوخو،ریشاستگار رفتم خواچند ب،یمون بودادختر همس،دنام ندقدسو باحیؾ که هیچ وخت 

....ش ریختن سرموادرایه روزم بر،کبر لک و پیسادختر بدیم به   

ورد.یک ورق که زد مثل چک خورد توی صورت از جیبش در ا اش رانگلیسی اب لؽت اکت علیجانسکوت کرد.رفت توی فکر.

:ند و گفتاراخ اه می کرد .پوشت گوشش راب نگاگوشه چشمش به کت امد بیرون.باز فکر اکبر و ا  

ب چیه ؟این کتا،شهاش فضولی نباد  

نگلیسیالؽت   

نش قلمبه شده بود.اخت.چشماندا الاب ایش رابروهاکبر ا  

ری؟اتم دامگه سو  

د.ایین حرکت دارو به پ اسرش ر علیجان  

نگلیسی بلت شی؟ای اس چی میخواو الاشی ...حاشته بات دافکرشم نمیکردم  سو صالایی اش..خدای ول دا  

بگیرمد اید یانمیدونم،ب  

شیانگلیسی بلت بابون م ببرمت خوبه ز  ایی که میخواون جاس البت بدم نیس واشتی..ارمون گذاری سر کانگا  

؟اکج  

لمهاع اشه خدز سرمون کم اکی شرشون  ،ین مملکتادن به جون افتامثل خوره  امصب..الانگلیس هاه اردوگاه..اردوگا  

ر میده؟اکی به من ک  

رم ،حلش میکنماد اشنا اونجاکبرت مرده؟ اش..مگه اشه داکت نباب  

زهاست بساو اخد  

ز اد .سمت دیگرش نور خورشید افتایه امیون سات کسم ز شهر.یکارج ای که میرفت خاده اج خت تویاندا امیون راکبر کا

ی اه ل میزد.برشال بال باخت روی شیشه .دستماندا اش رال لنگی امکبر.دستاد روی سر و سینه افتاشیشه مستقیم می 

ؾ کرد و گفت:اص ایش را.صدنشاره راد روی کنافتال می اؾ دستماطراز انوری   
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رش انفتم سفحتی ش  ،فش نشون نمیده ولی خیلی دلرحمهالبت قیا،شرفیه امرد ب،ن همینگاکه رفتی برو پیش سرهنگ ج اونجا

 احتم،ش بنویس بده بهشامه براری یه نات داتو که سو،یی فقیری که جمع میشن جلوی کمپادمابدن به  اکرده همیشه ؼذ

بند میکنه.. اخودش  دستتو یه ج  

ستش بلند کرد و گفت:اره به سمتت راشا اکم کرد.دستش ر امیون راکبر سرعت کا  

هه..اردوگاده اونور جا،رسیدیم  شاد  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

19 
 

رم(ا)فصل چه   

یم و خنکی می وزید د مالاخته بود.بال حرکت بودند،رنگ و رو بادر حمی اراکستری رنگی که به ای خابرهاز پشت اخورشید 

کبر ان.اناه نگهبای سیاروی چکمه ه نداند و می نشامی چرخ اهو تویکرد و بلند می  ارک سطح زمین از خازکی ایه نکه ال

ز ایک به یک بررسی می شدند و بعد  امیونهال ورود به کمپ بودند.کایی که در حامیونهات سر کرک کرد پشاپ امیون راک

عده به ره کرد اشا ند.قلنجش شکست.اچرخ اکمرش ر کبرامی شد. امضان ان،توسط نگهبایید شدن،زیر برگه مجوز ورودشات

ر.اردای خای که جمع شده بودند پشت سیم ها  

رو میبینی؟اوناش اد  

اه  

.جنامفلس که به نون شبشونم محتره ایه مشت بدبخت بیچ، جمع میشن اینجادن که میشه اد اؼد وخت  

نیت می لرزید از عصبایش اشت گوشه لبش. صداری روشن کرد و گذاسیگ  

ی بوگندواده..بیبین چطوری تو مملکت خودمون تفتیشمون میکنن..مرتیکه های حرومزاجنبی ها  

 ار و منتظر ؼذاردای خاسیم هبلمه به دست،نشسته بودند پشت اسه و قانی که کارفت نزدیک کسیین.امد پامیون از کا علیجان

ورد و ای تنبک در می ان صداز اشته بود روی شکمش .اسر و ته گذ  اش رابلمه ای،قاق و سبزه ان مرد چانشابودند.در می

زو از سینه،بای اشد،قسمتهادریده ب ان رانی وحشی این بود حیواش که مثل اره پوره اس پابز زیر لاند.از می خواوابلند 

ؼر رش زنی الاکن ورد.از خودش در می اؼه وبز،ای بلبل،قورباد و صدالت می داتؽییر ح ایش رالبه اهابود.گ اوکمرش پید

ر که انگا، اهش راتمه زده بود.نگاش زده بود بیرون،روی زمین چنباز زیر چهره رنگ پریده اش ان گونه استخوام  که اندا

ر ،دو اردای خاوی سیم هنسادر ش دوخته بود.اسه اده کافتا لی و گودافش نیست به کؾ خاطرادیگر هیچ چیز دیگری در 

ن ایشانه هایی که روی شاسلحه هاسر  شتند، امی که به تندی بر میدهر قد اوردند.بان می ان کشاکش اتیلی رارو پز سرخاسرب

ز ادر انهار به سمت اردای خاز پشت سیم ها ان رایشاسه هاعت کان.جمانشار م میخورد به پشتان کرده بودند مداویزا

نده اپوش ایش راک پوست پای که خابرهنه  ان.زن پاشاسه هامی ریخت توی ک ار الت ؼرور ؼذاح اب ازهاز سرباد.یکی کردن

شت روی شقیقه اگذ اش راسلحه از دیگر اسرب ورد.اجلو  اش راسه ای پیچیده بود دور سرش،کابود و روسری کهنه 

 ورد.ادر  ار مسلسل رای رگباترق ترق صد ،نشاده او خیره شده بودند.بعد باسکوت کرده بودند و به زن.مکثی کرد .همه 

من گل اریخت روی د اسه ؼذاد زمین و کافتایش بند نبود.ای دورتر توی محوطه کمپ قهقه می زدند.زن روپازهاسرب

شت و امن زن برداز دا اسه رامشت کرده بود و به هم می فشرد.ک انش رانگشتامده بود.اخونش به جوش   علیجانمنگلیش.

ز ترس می ا.سر زن د دست زناز کرد و داز کمرش با اده بود راتون بهش دای که خاپرت کرد.بقچه  ازهابه سمت سرب

.لرزید یش پریده انه گرفت.رنگ لبهانش علیجانبه سمت سر  اسلحه رامد و ابود.جلو  سلحه به دست گر گرفتهاز اسرب 

بروز ندهد  الی که سعی می کرد خشمش رادر ح سلحه.ابل اد مقایستابلند شد و مستقیم  علیجان ش می لرزید.ابود.پره بینی 

 ،زیر لب می گفت:

د  بی وجود بزن..،گه مردی بزنا  

  .علیجاند جلوی ایستاز کرد و اب ایش راکبر سر رسید.دستهان حین ادر ن توی چشم یکدیگر خیره شده بود.ایشاچشمه

به بزرگیت  اشم،وردماز دیوونه خونه درش ازه ابه جون خودت ت،بی نرهاش من،عقل درس حساد نیا،ناب سروانوکرتم جن

 ببخشش نوکرتم..

ندش.امیون نشاتوی ک و بردش انجاز اگرفت و ار علیجانزوی اب  

ب تکوم نمی خوره..از ابم ایه هو میزنن می کشنت ،درگیر نشو اینا اب،هتا،قربون شکل م علیش اد  

ن همینگ متوقؾ کردار جان محل کاختمابل سامق امیون راکبر کادر محوطه کمپ   

ر خودم..ار و باس برم پی کامنم دیگه ب،ن همینگو میبینیشاری جانس بیاگه شا،ختموناین ساس بری تو اب،ش اخب د  

ی اریکی عبور می کرد.صداهروی نیمه تاز ران.اختماشد.بعد رفت توی س از و جدابه گرمی فشرد و  اکبر رادست  علیجان

سفت  اهش ران کوتانگشتاهرو مردی پشت میزی نشسته بود وای رانتهاشکسته بود.در  ان راشین نویس سکوت اتق تق م

ن حک شده بود،به اتی روی ی که جمالاشین نویس برگه ای مالاز بان اشین نویس می زد.همزمای ماو محکم به دکمه ه

ی  کم پشت ابلند کرد.موه از چند دقیقه مرد سرش رارشد می کرد و سر می خورد روی میز.بعد  ن می گرفت وامی جارا

ده افتایش برق اشد ،موهازده بلیس  اوی سرش راین بود که گانده بود به یک سمت.درست مثل اباخو اش رالیده اروؼن م

ی؟اگفت:چی می خوشگری الحن پرخ ابسمت سرش. کده بود یافتاؾ ابود و خطی ص  
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ت کنماقسرهنگ همینگ مال استم باخو  

شین نویس شد  ام ار باره مشؽول کاخت و دوباندان ییاپ اش درهم شد.سرش رامرد چهره   

رناوقت ند  

ی گفت:انه الت ملتمساح انزدیک مرد کرد و ب اشت روی میز و خودش راگذ ادستش ر علیجان  

تشون کنماقمالزه بده اجادری کن ابر،ومدماه دوری از را  

رت...ازم بگم؟برو پی کاب،رنار گفتم وقت ندانیت گفت:یه باعصب ابلند کرد و ب ایش رامرد صد  

هرو نشست از رای این رو در گوشه از ارد.ای ندایده او فا ان کرد حرؾ زدن بادید که گم التی رادر چهره مرد ح علیجان 

نچه اهر ن همینگ.ای جای برامه انش و شروع کرد به نوشتن ناشت روی راورد و گذاز جیبش دراؼذی ایش.کانوهاروی ز

 می نوشت زیر لب می گفت.

عزیز سرگرد  

خودم  ارم باقه در عالانگلیسی بسیان اموختن زباکه به  انجاز ا.ماد گرفته ای ینگلیساکلمه  0111من طی خدمت خودم حدود 

نگلیسی انم ار نمیتواشتن کارم وبدون داکنون بیکاد بگیرم.من ای ان راین زباه کردن خودم ام  ولو به قیمت تباشته ار گذاقر

نید امی تو اری بدهید.شمانگلیسی به من کامی این قسمت نظاکنم که در   استدعا از شمام که امده ا  اینجاد بگیرم.به ای

نکه ام بدهم.به محض انجا ایفم راعت وظال شجاکم انم باعی هستم و می توار خود خیلی جدی و ساشید که من در کامطمئن ب

ری مشؽول ابه ک ابد و  مرابت الهی بر قلب شمارم نور ار دانتظا.من بت می کنماث ابه شم این مطلب راشروع کنم  ارم راک

 کنید.

و خیره شده بود.اق به ای براموه ای متعجب مرد شد که زیر سری باههامی نوشت متوجه نگ امه ران که ناهمچن علیجان  

جیر جیر می کرد بلند شد و ،ن حین مرد که صندلیش امشتش.در  وگرفتش تویکرد  ات ام کرد،ورق راتم امه ران که ناز ابعد 

دقیقه پیش تؽییر کرده بود.یک  ش نسبت به چندارنگ چهره مد بیرون.اق اتاز ان همینگ رفت.طولی نکشید که اق جاتابه 

مد ا علیجانر اه رفتن بلند شود به کناشنه کفشش در حین رای پای که سعی می کرد صداگرفته بود و به گونه  الاب ابرویش را

 و گفت:

 چه می نوشتی؟

ی سرگرد همینگا..براقامه ان  

 بده ببینم

ختانداهی سر سری او نگاند به ابی بخوادرست و حس ایش رانکه محتواز کرد و بی اب امه رای نات  

 اشتی بایی داگه بفهمم قصد گدا،مربوط می زنیانه حرؾ نجی میکنی و اشه نه ورادت بادرضمن ی،تشوناقمیتونی بری مال

فهمیدی؟،ر در می زنیادر ضمن قبل رفتن چند ب،من طرفی  

اقا..بله ..ب  ب    

به رنگ قهوه  ارهادیو.نداق چرخاتادور  ادور ت اه و گردش ران سیا.چشمقاتاتقه کرد بعد رفت توی  ار در راچند ب علیجان

ق اتای که وسط از پنجره ا.ارهازده شده بود روی دیو نگلیسای دیدنی کشورانهامکز ایی اب عکسهاق  بود. ی روشنا

ن به سمت یکدیگر خم شده بود روی میز روبه روی العه بزرگ که سرشاغ مطاخل شده بود. دوچرای داگ پریده بود،نور رن

ده بود و بیرون ار تکیه دابه دیو ار شانه ار پنجره.یک شاده بود کنایستا،مت بلنداق ان همینگ بایی می کرد.جاپنجره خودنم

ن همینگ بی اتی بعد جاری مثل مته میرفت توی سرش.مضطرب شده بود.لحظاعت دیواک سای تیک تامی کرد.صد اشاتم ار

ی لخت و روشنی که اشت.موهایی داب و دلربامد نشست پشت میزش .چهره جذازد، اندابی  علیجانهی به انکه حتی نیم نگا

نه اشت زیر چابه هم گره زد و گذ انش رانگشتاشت.اؾ و نرم مثل پوست زن دابود وپوستی ص ندهابابه پشت خو

 اوت بیداق.شخصیتی متفاتامد توی انی اردکابود. ازد پید اصد انی راردکارش که از لحن گفتاین انی به نظر میرسید.اش.عصبا

شته بود روی سینه اگذ استش راکؾ دست رجفت کرده بود و  ایش راهاپضع به نظر میرسید.ار فروتن و متواکرده بود.بسی

نی گفت:الحن مهرب اش و با  

ن..در خدمت هستم..ابله قرب  

دی..انفرازن احمق رو بگو یک هفته بنداز این سربای بلند گفت:اصد ان همینگ باج  

  میکشه سلحهای من شیر شده..روی مردم بدبخت ابر الامی گفت:حارابه میز دوخت و به  انش راچشم
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به من زل زدی؟ نفهمیدی چی گفتم؟ اد زد:چراره فریادوب  

میشه اجراعه دستورتون السان..ابله بله قرب   

روشن می  افندک پیپش ر الی که بان همینگ در حان نخورده بود.جایش تکاز جاده بود و ایستاق اتان وسط اهمچن علیجان

شت و بعد یک قدم دورتر اکه نوشته بود،روی میز گذ ای رامه ان علیجانکه جلو برود.ست او خواز اره سرش اشا اکرد ب

فذش ابی و نان اهی چشماه می کرد،گهگامه نگاحیرت به ن ان همینگ بالی که جانحادر همند.ان همینگ خیره مارفت وبه ج

حیه از نارق سردی ه می کرد،عامل نگات اب او ران همینگ ان که جاهمچن .ه می کرداو نگا بهمه بلند می کرد واز روی نا ار

ید و شد،نفس عمیقی کشاقض شده بار نوعی تناکه دچ رانگان همینگ ازیر شد.جاکمرش سر می روی گودیاراگردنش به 

دوخت و گفت:خودت نوشتی؟ علیجانبه  ان راز چشمابیش فرو برد.ای موهه البنش الانگشتا  

ناد و گفت:بله قربابه سختی قورت د انش راب دها علیجان  

 اه رهاشم توی اش راره اشانگشت ار پی در پی اشت و چند بابرد اه رنگی که روی میزش بودرایگوشی تلفن س افور

نی.اردکانی...اردکاشت وبلند گفت:اگذ اشد،گوشی راس باری تمانکه منتظر برقراند.بعد بی اچرخ  

ن همینگ گفت:اق.جاتامد توی انی اردکانیه بعد اچند ث  

هارگای خدمت در کابر ین شخصای تنظیم کن جهت معرفی امه ان اسریع  

ناعه قربالسا  

د دست اد امه رانی ناردکامهر کرد.بعد  امه رای نانتهان همینگ اق.جاتامد توی امه به دست انی ناردکاطولی نکشید که 

و گفت:زود برو بیرون علیجان  

 د.ایستای اند.لحظه افرو می نش ایش راگونه ه تشاد خنکی به صورتش می خورد که امد بیرون.بان اختماز سا علیجان

که بوی  ی مطبوعیاز بوی خنک هوا ایش راه.ریه نفس عمیقی که کشید ابست و ب انش راز کرد ،چشماز هم با ایش رادسته

 اهاه صدارگاک توی .شنیده میار گاز کاشی اری گوش خاهای کمپ بود.صدانتهاهی که ارگاپر کرد.رفت سمت ک د،ان می داراب

ه موج ارگاکبسته  یان در فضاهنگ اب می خورد و اذهن مای چکشی که به ا.صدیده بودندهم پچ تویصی الحن خ ام باهر کد

طی می  ان مسیر قبلی راره قوت می گرفت و هماد و به محض خوردن ضربه بعدی دوبافتان می از جامی گرفت و رفته رفته 

به  یه قد و خنده روان شلوؼی،پیرمردی کوتامشوش کرده بود.در می اه رارگای کان همگی فضارگرای کادهای فریاصدو  کرد

که سردرگم شده بود رفت. علیجانر اکن  

ل چی چی می گردی؟اکو  دنباک  

شتمار دارییس ک اب  

حلقه کرد دور گوشش  اش راره اشانگشت شست و انش بود،دو الی که لبخند روی لبان حاپیرمرد در هم  

میشنومن  ،بزنبلندتر حرؾ ،کواچی چی ک  

بلند کرد:رییس؟رییس؟ ایش رانزدیک گوش پیرمرد برد.صد اسرش ر  

کو،ببینم چی چی میگیاکو ینجا امحکم گرفت.بی ار علیجانپیرمرد مچ   

مده ان بیرون از تنور نایی بود که اق مثل گرماتای گرم درون اه بود.هوارگاق کوچکی که در گوشه کاتابرد به  او را

ن خیس عرق ابدن هردوشن به سختی عبور میکرد.از ار بود که نور ضعیفی ای دیوالاری باظ داحفشد.پنجره کوچک و اب

د زد.نشست پشت میزش و اب اؼذی که تو دستش لوله کرده بود خودش راک از کرد و باب اش راشد.پیرمرد دکمه یقه 

شتی؟ار داکی ک اگفتی بکو اخو ک،ب میکنهمصب خر توش ت ال،رماقو رو نداتای اقت نشستن تو اط صالاگفت:  

هارگارییس ک  

رت چی چی هست؟اک،دامیمروز ن  ارییس   

کو خوندن نوشتن بلدی؟ان ریزش و گفت:کابرد نزدیک چشم اد.پیرمرد ورق رابه پیرمرد د ارمه ان  

اه  

ینجوار اردانبار..میشی انباخو پس میبرمت   

ه عبور کرد.رسیدند به ارگام کازدحای طویل و پر اهرو هاز راهم پشت سرش  علیجانمی رفت. ها.تند و فرز رپیرمرد بلند شد

ق رفته بود.اتاسقؾ  ایی که تاروی قفسه ه ندت فلزی ریز و درشتی که شلخته ریخته شده بوداز قطعار.پر بود انبا  
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گفت: ه می کردانگ الی که به قفسه هاپیرمرد در ح  

د شد بنویسی تو اید هرچی کم و زیامیشه..تو ب داخلرج میشه یه سری هم ایلو خاینجو هر روز یه سری وساز اکو..اببین ک

ینجو....اشتم ای لیستو که گذا  

ر میکنه؟انگلیسی کاه چند نفر ارگار چرخی زد و گفت:تو کانباتوی  علیجان  

..حتاحت رالت رایرونین..خیاهمه  ینجواکو..اوم پیرمرد و گفت:هیچی کد روی چهره معصافتالبخند شیرینی   

و از هر طرؾ به او  ندادر پنجه گرفته  او رار انشست روی زمین.حس کرد در و دیو لابیح علیجانه.ارگاپیرمرد رفت توی ک

دوخت به پنجره  اهش راشت زیر سرش.نگاگذ ازویش راز کشید و باپ می شنید.دراپ تای تاورند.توی سرش صدار می افش

حین پیرمرد برگشت و گفت:ن اریک شدن بود.در ال تان در حاسمار.انباکوچک   

ر و ....اب هست..بردار یه دست رختخوانباته ،دم رفت بهت بگمای،کواستی کار  

زویش سفت شده بود و تیر می ار شد.باب عمیقی.نیمه شب  بیدارفته بود توی خو.نشنید ای پیرمرد رامه حرفهادا علیجان

ز همیشه می ابلندتر  ایش راگیوه ه و رفته بود.خرت خرتریکی و سکوت فراهرو توی تاه.رارگاکشید.بلند شد و رفت توی ک

ن پیچیده بود ای خرو پفشایی.صداپتوه یتو خودشان را جمع کرده بودندبیده بودند.اه خوارگاز کای ادر گوشه  ارگرها.کشنید

ن شده اویزاز سقؾ ای از سیم بلند و پوسیده امپ که روشن کرد.نور زرد ال اغ رار.چرانبابرگشت و رفت توی  ه.ارگاتوی ک

ورده بود ابیرون  ازش رادم در.اخت زیر قفسه هاندا اد به موشی .جستی زد و خودش رافتاهش ار.نگانبابود،پخش شد توی 

ز ابرد و  الاب اند،سرش رار چسبابه دیو ار رفت.گوشش رانبای انتهانه به نه سالد.سالانش می دامیزی تکاو به طرز تسخیر 

ند.بعد الت مان حایقی به هما.دقر دیده می شداه موجداهنی،مای از پشت توری سیمی و میله هاه کرد.اه نگاگوشه پنجره به م

دست به نوشتن زد د وای تکیه دابه قفسه   

ن همینگاخدمت سرگرد ج  

ی عزیزاقا  

نی ایراه که یک مرد ارگامنشی ک اماندیدم. اه رارگا.من رئیس کده بودیدار فرستای کابر ار ام اهی رفتیم که شمارگابه ک ام

د نمی انگلیسی یاهیچ وقت  انجانگلیسی بلد نیستند.من فکر کردم  در انی هستند و ایرایم ام رفقاد که تماری داست به من کا

بود اد نگیرم نانگلیسی یاگر ام اخودم شرط کرده  ای عزیز من باقامدم.ا اینجاره این موضوع بود که دوباطر اگیرم.و به خ

  الهی بر قلب شمار نور اشد.انگلیسی بان  ان زندانکه نگهبازید به شرط اندان بی ان خودتابه زند امر اشمست اشوم.ممکن 

د ای انگلیسی رامل اه به طور کانم طی خدمت خودم ظرؾ پنج ماری بدهید.من میتواشد به من کانگلیسی بایی که ابد و در جابت

ری به من بدهید.اچنین کزد که ابیند اوند به دل شمارم خدامیدوابگیرم.من   
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 )فصل پنجم(

 

 

 ابش برده بود.باده بود ،خوای که به قفسه تکیه دالت نشسته ان حاهم اب علیجانریک بود.ایل صبح هنوز هم تاوار درانبا

سته بود روی گیوه ه موشی گره خورد که نشادمی و سیان باهش به چشماب پرید.نگاز خواه ارگاک ی ترق و تروقاصد

ب قوس امشک  هم همینطور.شکمش مثل غ گردشاشمرد،می لرزید.دم ار مویش راد تامی شد تعد که نازکشش.سبیل ا

 ایین میپرید.دو دستش راو پ الان قلبش تند شد.شکمش تند تند باره ضرباش.به یکباس شده بود روی گیوه او مم گرفته بود

ن به گیوه اهمچن علیجان.اپرید زیر قفسه ه پ،اپ تات چشم به هم زدن جستی زد ویک گرفت.بعد در  اؼش رامشک کرد و دم

مد:ان حین پیرمرد اس میکرد.در احسایش اروی پنجه پ ار ی نشستن موش ای جا.هنوز هم گرمه می کرداش نگا  

ی بلند شی؟امخوکو..ن  اؼر بخیر کا  

روی زمین بلند کرد.ز اکه مثل تنه درخت خشک شده بود  اد و بدنش ران داتک اسرش ر  

ریمار داریکلو..بلند شو که کلی کاب ا  

  علیجاند به ای که دستش گرفته بود دامد و برگه اپیرمرد جلوتر 

ی لیستو هرچی اتو  ها، شهاست باکو حوا..بعدم کارتونای کار تو اریم..همه رو جمع کن بزازم دی برگه نوشتم چی چی الاتو 

د شد بنویسیاکم و زی  

د.اب داو جواحرکت سرو گردنش به  اب علیجان  

ک کردادستش پ پشت اب انش راپیرمرد کؾ دور ده  

شیام جمع ک رده بام همه چیو براعت دیگه برگشتم میخواکو..یی ساخو ک  

م کسر قالانده هرجنس و اقی ماصه باف.بالاشت و چید توی جعبه هار بردانباز اؼذ نوشته بود،اکه توی ک اهر چه ر علیجان

 انه به جعبه هاورابامد.ناعت بعد اپیرمرد چند سد.ام دانجا عت از یک سادر کمتر  ار ارها.همه کرد کردالیست و توی اشده ر

لی گفت:اخوشح اه کرد و باو بعد به لیست نگ  

ردم  صالا افرد احت کن تاسترارت تموم شد..امروز کای اکو برای..کاز پسش بر بیافکرشم نمی ک   

ر جدی گفت:ابسیم و ارالحن  اب علیجان  

ید برمار کنم..باک اینجامن نمیتونم  اقاولی   

د؟.اینجو خوشت ن میاز اکو..مگه اک اچر  

فشرد. انیش راکشید به صورتش و پیش ابیحوصلگی دستش ر اب علیجان  

اقانمیشه   

رم که بریات ک ردم دیگه ن مذالو که پیداح صالامگه دست خودته..  

هم  ان زن و مرد که بارای هزایی مثل صدامد بیرون.صداه ارگاز کانی الت پریشاح ابدهد ببی انکه به پیرمرد جوابی  علیجان

به محل  انفهمید چطور خودش رسرزنش می کرد. ام خودش راشت.مدافی نداز ک.تمرکه بودسرش پیچید تویپچ می کردند پچ 

نکه ایش مثل از موها بود.یک دسته گونهر اش زرد و بیماشت.چهره الت طبیعی ندانی حاردکانده بود.ان همینگ رسار جاک

یی که اصد ار در مشتش سرفه کرد.بعد باده بود سمت دیگر سرش.چند بافتایش بلند شده بود و از جاشد ،اده بافتاد زیرش اب

رندان داب سرگرد مهمای خروس بود گفت:جنامثل صد  

هی دستش گرفته بود امد بیرون.بطری سیاق اتاز ان افسر جوان یک از اند.بعد اق منتظر ماتاعت پشت در احدود یک س

هش از زیر کمربند چرم سیا  اهنش راز کرده بود و پیراب اش رامی ای کت نظادکمه ه.قهقهه میزد و تلو تلو می خورد.

هن سفیدش خیس اق.زیر پیراه برای سیانو رفته بود زیر چکمه هاز اری که تاخته بودش روی شلوانداکشیده بود بیرون و 

 .جلو رفتخمی کرد و اش قطع شد.اخنده  علیجاندیدن  ا.ببود اده بود پیدافتای که از زیر یقه اعرق بود.سینه سرخش 
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ن ای چشمد.زل زد تواد الاب او سرش ر علیجان نهاشت زیر چاگذ اش راره اشانگشت اخته بود.اندایین اپ اسرش ر علیجان

ی گفت:اهسته ای اصد افسر.باچهره  د رویافتای از مکثی،خنده  اس بود.پرت اش سرخ و پر حراه چهر . فسرا  

ندین..خودشه..اخودشه...گونگ  

دایستاز اچرخی زد و ب علیجاند.دور انش بوی تند مشروب می داده  

ندین هستی؟اتو گونگ  

د زد:افری هخند ابرد.بن همینگ اق جاتاه خودش به امحکم گرفت و همر ار علیجانزوی اشد باب بانتظر جونکه ماو بی   

ندین!است..گونگاینجان..ببین  کی اهی ج  

ری که پر اتوی زیر سیگ ارش رار دیده می شد.سیگان حبس شده بود ،تار در اقی که بوی تند سیگاتان همینگ در اچهره ج

ندین؟اتعجب پرسید:گونگ او ب موش کردار بود،خانده سیگاز ته ما  

رفت و گفت:ن همینگ ایی نزدیک جامریکافسر ا  

دت نیست؟انت کرد..یاز هندی که به کشورش خیان..همون سربندیان ...گونگاره جا  

د و زد زیر خنده.ان همینگ به صندلی لم داج  

نیهایراده ارگر ساین فقط یه کاتیوس..انه م  

مو نمیزنی اگونگ اسر کشید و گفت:ولی ب اد.بطری رایستا علیجانز روبه روی ان برگشت وباتیوس تلو تلو خورام  

ق زد بیرون.اتاز اه می رود اب رانکه توی خوابعد مثل   

شت و گفت:اپشت سرش گذ انش راده بود،دستالی که به صندلی لم دان حان همینگ در هماج  

دی؟ایستامثل سیخ  اونجا ا..چراخب گونگ  

ن امیز و یک قدم رفت عقب.جشت روی اکه نوشته بود گذ ای رامه اخته بود ،ناندایین اپ ان که سرش راهمچن  علیجان

ش می کشید و می انه ابه چ ام دستش راندن مداند.حین خواز روی میز کشید و خوا امه راؾ نشست و ناهمینگ ص

کرد.طولی  اصد انی راردکال ان حاکرد.در هم اشاتم ابیرون ربه پشت سرش گره زد و  انش رار پنجره.دستاخندید.بعد رفت کن

نکه ان همینگ بی اق.جاتامد توی ان همینگ به خود می گرفت اضعی که در حضور جاهر متواظ ناهم انی باردکانکشید که 

ربریارو بفرست قسمت ب اند گفت:گونگابرگرد اسرش ر  

؟اتعجب پرسید :گونگ انی باردکا  

ربریانه گرفت و گفت:بفرستش قسمت بانش علیجانبه سمت  ان همینگ پشت دستش راج  

ناه کرد و گفت:بله قربانگ علیجانتعجب به  انی باردکا  

هی که چند روزی در ای سیابرهامد بیرون.ان اختماز سال ان همینگ گرفت،خوشحاز جا امه  رانکه معرفی ناز اپس  علیجان

ن همچون ارات بارید.قطرامی ب انهاز اقی نی شالارادر هم لولیده بودند ومی ؼریدند و ب الاخته بودند،حاندان لنگر اسمابستر 

 امیونهاد.نزدیک کامی د الپ صدلپ ش  یش ش  اهاب روی زمین جمع شده بود و پاش فرو می رفت.سر تویدین فوال هایمیخ 

نی ایرامور ا.مرانبا ات دن حمل می کردناشتند و روی کمرشابر می د امیون هاز کا ایی رابه سرعت گونیه ارگرهارفت.ک

د می زد:اده بود وفریایستانی ایه باخشمگینی زیر س  

پتی..ای پاسریعتر...بجنبید مفت خوره  

ن ادو چند ار اد می شد،فضاش گشاخ بینی اد زدن سورامور  که حین فریای مامی زد.صد ارگرهازوی کاترکه به ب او ب

 خته بودانداؼرش زیر گونی سنگینی که به کمرش ی الاها.پپیرمردی  به هش رفت انگ  ارگرهاکن امشوش کرده بود.در می

د زد:افریمور اروی زمین می کشید.م ار یشاهایش خم شده بود و به سختی پانوهانزدیک ز الرزید.کمرش تبه شدت می   

،ه برو مردنیارد ،بجنب،پیرمرد خرفت   

ز انش باشد،دهار باحتضال انکه در حاشد و خودش هم مثل  از دستش رهاگونی می گوشه اراورد.به اب نیاپیرمرد دیگر ت

ش امد بیرون .سر ترکه ان ایباز زیر سابه هم می فشرد، ایش رانهالی که دندامور در حاروی زمین.مده بود افتانده بود وام

نه گرفتان می چکید،به سمت پیرمرد نشاز اب ات اکه قطر ار  

به زور کتک بلندت کنم؟ ابلند میشی ی  
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رج می شد.انش خاز دهاله ضعیفی ای ناصد اپیرمرد تنه  

خشم گفت:تو کی هستی نره ؼول؟ امور بای گردش.مانه هاشت روی شاگذ اپیرمرد و گونی رر ابه سرعت رفت کن علیجان  

ر پیرمرد رو هم میبرم..ایی جدی گفت:من باصد امور و باد دست ماد امه رامعرفی ن  

ؾ کردازیر می شد  گرفت و صان سراران باز ا ناودانکه مثل  اهش رمور لبه کالام  

ز جلوی چشمم دور کناین پیرمرد زپرتی رو هم اهر ؼلطی میکنی سریعتر..  

شت و می گرفت زیر بؽلش و امیون دو گونی برمیداز کا.بعد می رفت  و رانبان ایه بازیر س دبلند کرد و بر اپیرمرد ر علیجان

 علیجانرید.ابند می بن یک ارای ؼروب بود . بانزدیک الا.حدام میدانجا امیونهامل کاتخلیه ک ات ار راین کا.رانبا احمل می کرد ت

می گفت:ارایی شنید که به اشنای اشت،صدامیون بر می داز کا ار راخرین بالی که ادر ح  

ش علیاش علی...داد  

کبر..تویی؟ا اه  

خت روی کولش.اندامی  ار امد گونیهارگر که می اک.ای گونیهبه المیون.الارفته بود پشت ک  

ئن شک نکرده...امرتیکه خ ونا اشه تارت گرم بام نکن...سرت به کاش نگاد  

میکنی؟ راین قسمت کاو گفت؟بینم تو  علیجان ورد نزدیکاد و امی سر دارابه  اگونی ر  

رابر اه  

د نمیگیریانگلیسی یایرونین..زبون اکه همه  اینجا  

 چه کنم

ری چه ؼلطی میکنی؟اد،دی اچقدر لفتش د،ی نره ؼولاهاد زد:از دور فریار موام  

بگو ..حتمی کمکت میکنه حرفتون همینگ جدی ازم برو پیش جا.بدرومد.ش اش صداوه داوه ا  

زهاست بساو اخد  

تابه همر اش خدابرو د  

 خل نفوذ کرده بود.از زیر در به دان اراب.اده بودند روی گونیهافتا دمر ارگرهاک.رانباتوی  شت  و بردابرد ار راب علیجان

زکش ای ناصد ابلند کرد و ب اه کرد.دستش رانگ علیجانش زرد شده بود،به انی که سفیدی اچشم ابلند کرد.ب اپیرمرد سرش ر

 گفت:

خیرت بده جوون اخد  

کشید  علیجانبه سمت  ازش رایش پرید.گردن دراز جاره از کشیده بود که به یکباؼری درن سبزه و الار پیرمرد جواکن

خت و گفت:اندابیرون  ای سفیدش رانهاودند  

بودی نه؟ر اولک تونم تو قطووی..   

د:اب دابست و خسته جو از کشید و چشملنش رامی روی زمین درارابه  علیجان  

ر؟اکدوم قط  

مهافتو خوب یامت..قیتیش گرفت..خوم دید  ار که اهمو قط د   

 چطور؟

م که دو تازوی داولک دمت گرم..چه زور و ب م زیاشتی رو کولت..اگونی میذ ادوت اری..دید  دهالبته مون م زور   

مده شد.ازه یک تخم مرغ براندازویش به اد.بار داو فش مشت کرد ازد و دستش ر الاب استینش را  

م ولی خدابی ندازوی درست حساهوم..خو هرچن بل و ب م زیار  دهایی زور   

ؼی که ارید.چرامی ب ام و بی صداران اران.بایه بار شد و رفت نشست زیر سای شب بیداب.نیمه هارفته بود توی خو علیجان

ن زیر نور زد ارات باقطرد.امی د انسو حرکت می کرد و ؼژ ؼژ صداین سو و اد به ایم بوزش مال ان بود باویزاز سقؾ ا

ه و بلند می شدند و روی اغ،کوتاحرکت چر ان گرفته بودند.باج ایه هازیر می شدند.سان سرایه باز ساغ می درخشیدند و اچر
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مد و ار شد.ازی  هم بیداهوان از بر می کرد.جوا اش راؽت و معنی ورد و هر لادر  اش رامه ازمین سر می خوردند.لؽت ن

ن و گفت:ایه باد زیر سایستا  

ری؟ابید ولک  

اه  

؟نه بی زده به سرتام بیخوتون    

 چه کنم

..امو    سم تو چنه؟اسم م ممدوح 

علیجان   

ن و گفت:ارات باممدوح خیره شده بود به قطر  

م..اب ندامو خیلی وقت خو م میپرهاب اد تو سرم که خوال میائیقدر فکر و خی ر  ز سر   

 چه فکری؟

ماؾ بریده دختر عابچگی ن ا م ر ..موم بود  تم ش  اولی مگه جرئت د،فش مث وزغ بوداووی قی،مشم بگیر  ضی نشد  ابزرگ که شد 

صه یه مد..خالم نمیوخوش  زش اخو ،م ولی مو نمیتونست  ،ید بگیریشاسمش روته بام میگفتن هرچی هست ام..ننه بوحرفی بزن  

و دختر اد..ننه ازم بهم نمیدپیاووا18وقتی به ننم گفتم دیگه ،ب چقد قشنگ بودمصال،بون چشمم خورد به یه دختراروز تو خی

پشت پرده  ازن  ،قدم بوداع زهادم..تاز اوقتی رفتم خونشون پر بود ،ریشاستگام خویی رفت  امونم تنه،یم قبولهابی اگفت تنه

م رفته، کبری خواه گشچه کال فهمیدم بودن..همو روز عقد کردیم ..ولی بعدش بود و به عقدم  که منگل هر بزرگشه  ادی سر 

مش پس  ام.تست  اه میخومو صؽری ن   لی.وورده بودنادر ری کردم نتونستم ا،مث گوریل.بعد هر کقاه و چاسی ...دم.وویافتادید 

م.به زور یکی دو ماه برگشتیم نداگولم زدن.هیچ ر اینابت کنک که اث ر کردم اق شد و فراتم طقاش زندگی کردم ،بعد طاه باش 

ن.ومدم تهروا  

بم کردو گفت: ایش راند و صدابرگرد الت ؼیض سرش راح اندن شده بود.ممدوح باسکوت کرده بود وؼرق خو علیجان  

نشنید چی گفت م! صالا.رم درد و دل میکن ماکی د امونه بگو نشست م ب  

د شود گفت:ایجالتش انکه تؽییری تو حابی  علیجان  

د؟از دست من برمیاری اچه ک  

م بعد تو میگی چه کن م؟خو میمیری یه راخیرت بده ع اووی خد ره نشون م بدی؟اه چامو مو مث خر تو گل گیر کرد   

ر چیزی درست نمیشهافر اب  

م تیکه بزرگم گوشمه. لتار حانگامو تو ابلند کرد.ع ایش راممدوح صد م بیاموهاپسرعخوش نیس.برگرد  و ارن میکشنم.ام گیر 

.زن دیوونه هم  خو بیخ ریشمه  

امی گفت:تو برگرد توکلت به خدارالحن  اب علیجان  

 انجاند بعد همار مای شب بیدانیمه ه ات علیجانر.انباهی کشید و بلند شد و رفت توی اممدوح رفته بود توی فکر.حرفی نمیزد.

  بش گرفت.ان خوایه بازیر س
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 )فصل ششم(

 

 

ه می رسیدند از رایی که امیونهاز کا ار ارهالود،باب ان خواسر و صورت پؾ کرده و چشم اب ارگرهاگرگ و میش بود.ک اهو

ری انبود. بیم انجانی اردکابود. اسکوتی حکمفرم انجان همینگ.در ار رفت به دفتر جام کانجاز ابعد  علیجانتخلیه می کردند.

ر تقه کرد و بعد رفت توی اچند ب ان همینگ راق جاتاده بود روی میزش.در افتای شلخته یاؼذهانه نشینش کرده بود.کاخ

ن ریخته بود ایش پریشاریکی.موهافسرده نشسته بود توی تاهری اظ اکشیده بود و ب ای رای قهوه ان همینگ پرده هاق.جاتا

مضطرب شد علیجانه کرد.انگ علیجانلت خشم به اح انه زده بود.باصورتش جوروی .ریش زبری نیشاروی پیش  

ن..اقرب،ناقرب  

؟ایی گونگاینجازم که ابی گفت:اهسته ای اصد ان همینگ باج  

شتمایی داضان..تقاقرب  

رتو عوض کنم؟ای کازم میخوابد بال  

ن همینطورهابله قرب  

ر کنی؟ابت کای ثانمیتونی یه ج امشکلت چیه ؟چر  

د بگیرمانگلیسی یاید ان..من باقرب  

موهایشسنگین کشید به  ان همینگ دستش راج  

د بگیری؟انگلیسی یایلی که انقدر ما اچر  

ری گفت:الحن سرزنش ب ابلند کرد و ب ایش راصد علیجان  

رو بکنماین کاید اهی میده باینکه قلبم گوای ابر  

د.امه دادا از مکثی حرفش راپس   

ر بدتری بکنه..وضع منم اون ممکنه کاین صورت اد،در ار گیرش نیاد بکشه ولی یه روز سیگار زیادرست مثل کسی که سیگ

د بگیرم بهتره بمیرمانگلیسی یاگه نتونم اهمینطوره..  

ابنشین گونگ ایقی بعد گفت:بیازل زده بود.دق علیجانن همینگ به اج  

ابشین گونگ اینجا ابه صندلی جلویی کرد.بیره اشا ،نگشتشاحرکت دو  ان همینگ بانشست روی صندلی دورتر.ج علیجان  

یی گفت:ای رساصد اشت و بابرد ان همینگ گوشی رای تلفن بلند شد.جان حین صدادر   

ده؟افتاقی اتفاگریه میکنی؟چه  ارلی..تو هستی پسرم؟چراوه،چاد همینگ صحبت میکنه...سرگرلو.ا  

وسرخ شدش جهید اره خون توی چهره ایش.به یکبابروهاد توی افتاگرهی   

ن خودمو میرسونمالانه،گریه نکن پسرم اوه..زنیکه دیوا  

ز کرد و اب افت.پنجره راشک اق راتاریکی اعقه تاکشید.نوری به شدت ص ا.پرده رر پنجرهاشت و رفت کنامحکم گذ اگوشی ر

ی عمیقی می اشل کرد و پی در پی نفس ه اتش راواند.گره کراد میجنباب اش رای عرق کرده اموهبرد بیرون. اسرش ر

ز انکه اوبی  علیجانن اخیره کرد توی چشم ابیش ران امد نشست پشت میزش.چشماند.بعد الت مان حایقی به هما.دقکشید

شد گفت:اه باگاشد ایج تصمیمی که گرفته بانت  

نگلیسی بنویسی؟اتو به امه هاتو میتونی ن  

نانه خیلی خوب قرب  

د به میز.اتکیه د ارنجش راخم کرد و  ان همینگ کمرش راج  

ل میل اکم اری بام بیاین پس براز ای که یامه انه هر ن ار کنی یاینکه کاز ام عابهتره سعی خودتو بکنی،من به تو قول میدم 

 تصحیح کنم

شتاروی سرش گذ اش رامی اه نظعجله کال ان همینگ بلند شد و بامده بود.جانش بند ازب علیجان  
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ههاردوگاغ اری به منزلم که توی باتو بیامه هاطرم ناسوده خاسعی کن ؼروب که من   

فتمندی هستیدار مرد شرابسی ان،شماز روی صندلی بلند شد و گفت:قربان زده اهیج علیجان  

رمار دارو ترک کن که خیلی ک اینجا،زودتر ار خب گونگابسی  

مه ام سعی کرد نادقت هر چه تم ان.و بایه باز ؼروب خورشید گذشته بود.رفت و نشست زیر ساعتی ال بود.ساخوشح علیجان

د و امید انش خرچ خرچ صداش روؼن میچکید.دهاز لب و لوچه امد.ان همینگ بنویسد.ممدوح ای جانگلیسی برای به ا

 گفت:ولک ته دیگ نمیخوری؟

د.احرکت د الارو به ب اسرش ر علیجان  

زت بک ن م؟اهش امیگ م میشه یه خو  

د.ایین حرکت دارو به پ اسرش ر علیجان  

مو بنویسی؟ اننه بو امه هم برامیگ م تو که نوشتن بلدی،میشه  یه ن ا  

شون تنگ شده؟البخندی زد و گفت:دلت بر علیجان  

تنگ که شده ولی..خو   

 بگو بنویسم

م،بعدش بنویس...ام بوم ننه..سالبنویس،سال ا م اچطوره؟....بنویس..مو  ال شمال م خوبه.حابنویس..مو ح ا..مو ممدوح  ومد 

م بی اک اینجان.اتهر  الب کردن....ازتون رفتم زن گرف تم..گولم زدن.دختر دیوونه شونه بهم ؼاجار میک ن م.بنویس..مو ؼلط کرد 

 بنویس...بنویس....

.سشالید به لبام ای چربش راشت روی زمین .دستهاگذ اممدوح بؽضش گرفت.ته دیگ برنج ر  

خرشو خودت یه چیزی بنویسانمیدون م،  

ن همینگ ای جاش برامه انگلیسی و به کمک لؽت نابه  ان روز رات اقاتفام اند و سعی کرد تمار ماسپیده صبح بید ات علیجان

هنی،سد اری ام می وزید.مثل دیواشدت هر چه تم ادی باه بان همینگ.در رار رفت منزل جاز کان روز بعد ای ابنویسد.فرد

مثل کؾ دست  ابه شدت توی هم پیچیده بودند.برگه ناو برگ درختخ اد.شابه عقب هل می د او رام اهش شده بود و مدار

 ارفت.در ر الاز برگ شده بود،باد وپر امید ایش ؼژؼژ صدای چوبی که  زیر پاز پله هاخیسی به روی هم کشیده می زدند.

له اشت،که دنباد ی لخت و کم پشتیان درشت بود و موهاستخواز کرد.سبزه و اب اکه زنی هندی بود، در ر راتقه کرد.خدمتک

نه گفت:الحنی مودب اه کرد و بانگ علیجاننش به اچهره مهرب ازیر کمرش میرسید.ب اش تا  

؟اقارید ار داچه کسی ک اب  

سرگرد همینگ اب  

م بود.اران اند ،همچنامی چرخ اهو توی ایش راد به شدت به صورتش میخورد و موهالی که باچهره زن،در ح  

؟اقاچیست  اسم شما  

ندیناگونگ  

اقاخل ایید دابست.طولی نکشید که برگشت و گفت:بفرم اخل رفت  و در رازن به د  

رناب سرگرد تشریؾ میان جنالایید بنشینید از کرد و گفت:بفرمادر اره به صندلی دستش راشار اخل.خدمتکارفت د علیجان  

ی الت ؼم زده ابه طرز عجیبی حنه اند.خاؾ چرخاطرابه  اهش رانو و قوز کرده نشست روی زمین.نگار زاچه علیجان

ک اخ انه بود رار خان قیمتی که در گوشه و کناس گراجنا شد.ان زندگی نکرده باکسی در  الهای بود که سانه اشبیه خشت.اد

ز ای تیره گلدوزی شده ابود.پرده ه پر شده  ی کثیؾاز ظرفها ق بوداتایی که وسط ازیب خوری امیز ؼذ گرفته بود.روی

صی امش خارا ار باب می خوردند.خدمتکان تایشامی سر جاراز درز پنجره می گذشت،به ان که از طوفاشی ای نان هواجری

ن اگهان سکوت نا.در میجمع می کرد ار ی ریخته شده بوداشفته ابه شکل  قاتاو کؾ  اکه روی دسته صندلیه ایی راسهالب

بود و بقیه  اول پیدادو پله  ان خورد.تنهامد تکالن می ای سانتهای از پله هایی که اپ قدمهاپ تای تاصد ای گردش باگوشه

ب بلند و اس خوامه و لباپیژبعد  ایی هادمپ ابتداکه  انجا انزدیکتر میشد.ت ای قدم هاهی مطلق فرو رفته بود.صداسی توین ا

شت  نشست و پشت الی دی حالایه هاروی صندلی که پن شد.ایاریکی بیرون زد و نماز دل تان همینگ ایت چهره جادر نه
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به  اشته بود روی زمین و صندلی راگذ ایش راهاکستری رنگ.پار خاده بود به دیوای که تکیه داری شده اتم کاکرد به میز خ

ی گفت:ای گرفته اصد اد.بان  می دای به عقب جلو تکانه الت بچه گاح  

ببینم چی نوشتی انشستی؟بی اونجا ا،چر اگونگ  

خت روی انداسنگین  ایش ران همینگ یک پاد.جایستاو اد و نزدیک ان همینگ دابه ج امه رابی درنگ بلند شد و ن علیجان

می  علیجانبه  ازم رت الاخط می کشید و توضیح اشت راد دایرایی که اهاند و زیر جابه دقت می خو امه را.نی دیگرشان پار

د و سعی ان همینگ گوش می دایی جادقت به حرفه ان لحظه در زندگیش تجربه نکرده بود بابه  اشوقی که ت اب علیجاند.اد

شت امه برداز روی نا ان همینگ چشمش راعت جانی حدود یک ساز گذشت زماطر بسپرد.بعد ابه خ الب رامی کرد کلیه مط

تعجب پرسید: اوب  

نمیشینی؟ اده بودی؟چرایستا این مدت سر پا،تو اوه گونگا  

نارم قرباسگذاسپ  

ن توست؟از دوستاون نوشتی اجع به امت راکسی که توی ن..ممدوح..یعنی اببینم گونگ  

نابله قرب  

رهاری داسؾ باوه ،چه زندگی تا  

درشت نوشت وگفت:ای برگه چند خطی رالاب  

رم که میتونه بهش کمک کنهادرس،دوستی داین ابگو بره به   

ن،خیلی ممنونماچشم قرب  

ر گفت:اند و به خدمتکابرگرد ان حین سرش را.در همعلیجاند به اد امه ران همینگ ناج  

حت کنیاستراین خونه یک شبه تمیز نمیشه،بهتره بری افیه،امشب کای ا..براجولی  

ی زنی بلند شد:اصد الاز طبقه با  

ن؟کدوم گوری رفتی؟ان؟جاج  

 ای عصبی رارهاشت.میرفت و می پیچید توی مؽز و تاهنی میکوفت،زنگ داهنگر به میله ای چکشی که ایش مثل صداصد

فشرد و زیر لب گفت: انیش ران همینگ پیشامرتعش می کرد.ج  

ز شروع شدای من،باه خدا  

ن؟ابلندتر کرد:ج ایش رازن صد  

ونیم خیز بلند شد وگفت: شت روی لبه صندلیاگذ ان همینگ دستش راج  

یینمارت،من پارگام اینجا ابی  

مد گفت:ایین می از پله هل پالی که به سرعت ارت در حارگام  

رفتی چه ؼلطی بکنی؟ اونجا  

نش .اگرفت جلوی چشم اره دستش رالن.به یکبامد توی سامیخته بود.اد در هم ای زوزه باصد ایش باهاپ پاپ تای تاصد  

غ کوفتی رو کی روشن کرده؟این چراوه،ا  

ک می کرد گفت:اپیشبندش پ اب الی دستش رادر ح اجولی  

میکنم خانمموش ارو خ اغ هان چرالا  

 الایینش به بام زیر پلک پاشت.مدالت عصبی داش رنگ پریده  بود و حادوخت.چهره  ابه جولی ارش راخمن ارت چشمارگام

نی گفت:الرز یاصد ان همینگ و بامی پرید.رو کرد به ج  

ر میکنه؟اچیک اینجاین زن ان..اج  

ر میکنهاک اینجامروز از اره عزیزم،اون خدمتکا  
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 لی که تلو تلو میای کبود رنگش برد.در حانش به سمت لبهان لرزانگشتای البه ز الاکه دود می کرد  ارش رارت سیگارگام

میزی الحن تحقیر  او ب افوت کرد توی صورت جولی ارش را.دود سیگارفت سمت جولیمی خورد، ام به صندلیهاخورد و مد

ا،جو...لی...یاگفت:جو...لی...ی  

  اشد،گوشش رازی شنیده باهنگ وش نوانکه امثل  کشید . ای بلند جولیابه موه اتش رچرخید و دس امی دور جولیارابه 

ی گفت:اهسته ای اصد ابرد و ب انزدیک موه  

ن؟اره...میشنوی جایی دای..زیباه..چه ..صدار سیابشاین..ا  

د توی افتار ترس اثامد به عقب.کم کم ار می افش اب ا.سر جولیاشدت بیشتری میکشید به موه اب اهر دفعه  دستش ر

ن نمی خورد.ایش تکاز جا اماه میکرد.ان همینگ نگاگوشه چشم به ج اصورتش.ب  

رتارگاد زد:بس کن مان همینگ فریاره جابه یکب  

ده بود و رفته بود توی ایستا انجارت مثل مجسمه یخی همارگانه بود.ماقش که پشت خاتابه سرعت دوید و رفت توی  اجولی

ن همینک نفس عمیقی کشید و گفت:افکر.ج  

ر من اکن اینجا ابه چی فکر میکنی؟بی،عزیزم ،رتارگام  

 ایش ران موها ای رنگی که باب پرید.گیره فیروزه از خوار انگارت.ارگان همینگ مثل چکی خورد توی صورت مای جاصد

ی کم ای موهبه الز الایش.پوست سرش ای موهبه المی برد الارابه  اؼر و سفیدش رن الانگشتاز کرد.اب ار به پشت بسته بود

ن همینگ و گفت:اکشید جلوی صورت ج ان همینگ.سرش رامد نزدیک جاپشتش به وضوح دیده می شد.  

م بیشتر شدهان،ریزش موهاببین ج  

ند.ارت چرخارگای ماؾ موهاطرا انش رابی حوصلگی چشم ان همینگ باج  

طبیعیه این ریزش موهانه عزیزم،  

ز ان پر اده تویی ریزش انهان کند.دنداپنه انیتش راکرد عصبر کشیدن سعی اسیگ اب اماد.الت دارت تؽییر حارگاچهره م

ز من توجه میکنیای دیگه بیشتر ادودش محو شده بود و گفت:تو همیشه به زنه  

و گفت: علیجاند.رو کرد به ابی نداشد،جواری شنیده بال تکرار که سوانگان همینگ اج  

اتو میتونی بری گونگ  

ه کرداو نگاحیرت به  اشد ب علیجانزه متوجه حضور ارت که تارگام  

ستادم جنگلی هان؟مثل این کیه جاوه،ا  

له ای شش سارلی که پسر بچه ان حین چاز روی صندلی بلند شد.در ارت ،سرخ شد. ارگامیز مای تمسخر اههاز نگا علیجان

دو دستش  ارت بارگامی کشید.م اق می چرخید و هوراتای چوبی که دستش گرفته بود ،دور اپیماهو ایین.بامد پا از پله هابود 

یش از جا انه هان مثل دیواگهای جویدن یخ ،شنیده می شد.نایی شبیه صدانش ،صداز دهاد.ار می داگرفته بود و فش اسرش ر

 رلیاچ ی بلندش رفته بود توی گوشت تنش.دو دستاخنهامحکم گرفت.ن ارلی رازوی چارلی رفت.دو بابلند شد و به سمت چ

نکه پلک بزند،زل زده بود به اد شده بود،بی از وحشت گشانی که اشمچ ابه شدت می لرزید.برت ارگاتوی دست م

کرده. ای پیدانه الت مرداد می کشید،حاخشم فری از بارت که ارگای مارت.صدارگام  

بار بگیر بخوامگه نگفتم کپه مرگتو بذ  

د ان میدارلی محکم تکازوی چادو ب  

؟ناگوش نمیدی؟ه اچر  

ز روی اخشم  اش لرزید.بای بینی اد که پره هاش بیرون داز بینی ای ابه گونه  البریز شده بود.نفسش ر ن همینگ صبرشاج

 ای سرخش رارلی لب ها.چشگری می کردان پرخارت همچنارگاکرد.م ارت جدارگاز دست ما ارلی راصندلی بلند شد و چ

ره اشانگشت ان همینگ اش.جانده بود به سینه ادودستی محکم چسب ایش راپیمایم شده بود پشت میز.هواؼنچه کرده بود و ق

ری گفت:اثیر گذالحن ت انه گرفت و بارت نشارگابه سمت م اش را  

بل تحملارت،ؼیر قارگابل تحملی ماتو ؼیر ق  

کرده  انه پیدالتی بس حقیراش حان لحظه چهره اه میکرد.در ان همینگ نگانه به جاروابارت سکوت کرده بود و نارگام

یقی به ای دقاش،جمع کرد و برانه اده بود روی شافتاکه  اسش راله شد و نشست روی صندلی.یقه لباؼذی مچابود.مثل ک
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ن ایین می رفت،جاپ از پله هان که ارج شد.هم زمانه خاز خا علیجانلید.ابه گردن بلند و سفیدش می م اتنبلی  دستش ر

د.ایستاچوب در ان همینگ در چابرگشت و روبه روی ج ای رفته راپله ه علیجانزد. اصد او راهمینگ   

شتید؟امری دان ،ابله قرب  

ی منزل کمک کنارهاتو ک او به جولی اعتی زودتر بیاچند س افرد  

ب سرگرداچشم جن  

هر قدمی که  ا.بندچنگ می زد ان یک دست روی زمین رانگشتان مثل اخ و برگ درختایه شاغ گذشت.ساز باریکی شب ادر ت

ن عبور می کرد و میرفت به ای درختبه الز الاد اه بای جیػ زنی همرادر پنجه می رفتند.صد او رابیشتر  ایه هاشت سابرمی د

ی از شیشه هاخل بسته شده بود.از دازنجیر محکمی  اد و بامی د اهنی تق تق صدار.درب انباند به ارس ادوردست.خودش ر

یگری ندید.خیره شد به چهره خودش که ده بود،چیز دافتای شیشه جز عکس خودش که رو اماه کرد.اخل نگان به دالرز

ده بود روی شیشه و گفت:افتا  

  .. سوزهلت میادلم به ح،ریای به روح من ندهتای جسم تو هیچ شبا

 

 

 

 

  

 

 

                                                             

 

 

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

32 
 

 )فصل هفتم(

 

 

ی سفید گره خورده سرخ رنگ به نظر می ابرهاز پشت ان اسمامثل روز روشن بود. اییز هواه پاین مولین شب سومادر 

چرخ می زدند و  ابلند میشود،توی هو ابه هو ر پنبه زناز چوب زنگ دای پنبه که امثل تکه ه ای برؾ،بی صدانه هارسید.د

. ان و جیپ هاله کشیده بودند روی زمین و درختام ار بانگایی که اروی برفهمی می نشستند ارامیرقصیدند و به   

خودش  علیجاننم کشیده بود. ارهاتر روی دیوالادو وجب ب اعرق کرده بود و زمین ت ارهار دیوانباریک اهروی تنگ و تادر ر

ی زبر وخشن بدنش سیخ شده اموهمیخزید. میارازیر پوستش به  امه زده بود.سرمتاجمع کرده بود و روی زمین چنب ار

به سختی کشید دور  ایش رالتوی نخ نماهی می رفت.گوشه پارو به سی ن ایش کرخت شده بود ورنگشان پانگشتاد.بو

ش ،قلم ان یخ زده ادست ان همینگ می نوشت متمرکز کرد.بای جاید برای که بامه احول محور ن ارش رافکا.یشان پانگشتا

ز امد می نوشت.رو به رویش ممدوح،درانچه به ذهنش می اؼذ و هر اشت می کشید  روی کان ندای بر اده اراکه هیچ  ار

ز الی که ابرده بود توی شکمش.در ح ار زانوهایشجمع کرده بود و  ایش رانه هاک.شاکشیده بود روی چند گونی چرکی نم ن

مد گفت:ار سفیدی بیرون می انش بخاده  

م، اکه ت ،خو ئیجورییهاووی ئی دیگه چجور سرم م  اهمی فرد صالاصبح قندیل میبند  ه م مون  امو ها..پسرعز،والاهوابرمیگرد 

م،دروغ میگ م کوک اینه که تو سرماز ابکشن بهتر  ؟ابمیر   

ی به خود گرفت و گفت:انه الت ملتمسا.چهره ممدوح حدابی ندافکرش مشؽول نوشتن شده بود و جو علیجان  

نوشتن به چه دردت میخوره؟ اتونم ؟تو ئی سرم اب اهی کوک  

 بنویسم بهتره

ماستخوناد تو؟به جون تو مو که اد نیاو زنجیر و سفت کنی که با،میتونی اقربونت کوک مم یخ بسته،نمیتونم  تکون بخور   

 ب می شدند.امی نشستند روی زمین و خل سرک می کشیدند واد سرد موزی به داه بای برؾ به همرانه های در دز الا

 به پوست دستش،دور دستگیره کنده شده میچسبیدکه به شدت سرد شده بود و مثل یخ  ازنجیر پوسیده و زنگ زده ر علیجان

.ی در عبور می کردندز الان و مضطرب ای برؾ پریشانه هاز داز هم تک وتوکی اب امامحکم بست. در  

مو ،رو سرگرده معرفی کرده بوداهمو که ئی یسمش؟اچی بود ،و کسی که گفتیا ادمت گرم ولک،خیلی بهتر شد،میگ م..مو ب اه

م،اهاب مو می اتش همه زندگی بواواشت،همو کراووی چه سرو وضعی د،ابیادم حساین ا ا  طرؾ دکتر بود، ش حرؾ زد 

،جوری که میگفت بی دردسر میتونم طالامه بم دا،یه نرزیدا م و دیگه د که بدم به رفیقش که وکیل  ؼشم اسر صالاقش بد 

م،ولی....   نر 

یش بی رمق شد.ا.صدهی کشیدا  

چرا ناراحتی؟پ    

......یه روز قبل اومدنم ننش با کلی ذوق و شوق اومد پیشمو گفت:دخترم حامله شده ممدوح  

 این بود که پیرزنی بار ضعیفی که روی شیشه نشسته بود.درست مثل اکشید به بخ ار شده بود.دستایستار پنجره اکن علیجان

می گرفت   ز کمپ ای رفتن ابر یداب تصمیمی که ر فکری برؾ و دانه ها.خیره شده بود به دشدان دمیده بانفس بی رمقش بر 

ن هم ابیشتر  مضطرب می کرد. او ران همینگ قوت بیشتری می گرفت واه رفتن به منزل جار در رافکاین ا.فرو رفته بود

ینکه ا ،مثل شتاهر قدمی که بر می د ابن همینگ.ای رفته بود به منزل جگردانه شان خاز گذشت شش هفته که به عنواپس 

 م خود فرو می برد.ادر ک اش رای برهنه اهای به هم فشرده برؾ میشکست و پایه هرد،الایش ترک برمیداشیشه زیر پ

زه دو امثل جن ایش راهارد پکحس می  می بریدند هم نمیفهمید.فقط ار انهاگر اس نمی کرد.طوری که احساهیچ  ایش راهاپ

ز کردن ال بادستش، که در ح ز کرد.اب ان همینگ در را.جالاکشید ب از پله ها امی کشد.به سختی خود ر خود امرد تنومند ب

د گفت:ان می دانش اش راحتی ارایی که عمق ناصد اد.بایستاز حرکت اتش بود اواکر  

ومده؟ایی سرت چه بال،اگونگ،ی مناوه خدا  

د زد:ار شومینه.فریاند کنانش او راگرفت و  ار علیجانزوی ابی درنگ زیر ب  

ر،بجنبا،یه پتو بیا،جولیاجولی  
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درهم و  ار اهاشد،صدان فرو رفته بادرونش ینکه یک مشت پنبه ایش مثل انده بود.گوشهاق خیره ماتاچشمش به کؾ  علیجان

یش می جهید.یک مشت امی کرد و توی رگهش ،نفوذ اکی دورن پوست خشک و یخ زده ابه شکل دردن امبهم می شنید.گرم

نه اخت دور شاندا ان همینگ پتو راب شدن بود.جال اش ،در حانه ابرؾ که مثل دستی  سرد نشسته بود روی ش

 سشاحسای برؾ مثل شبنم  رویش نشسته بود انه هایی که دان پوشیده شده زیر موهاچشم انست باتو علیجانیش.اه

ن دیده می امید در ای ارقه هاهی که بانگ ان همینگ.باد توی چهره جافتالبخندی ن دهد.ان همینگ نشابه ج ار شاخرسندی 

ه اسی یاطر دکمه هاسوده خاه کرد.و بعد اخته بود توی جیب جلیقه خوش دوختش،نگاندازنجبر زرین  اعتی که باشد،به س

لت ؼم اح اری بود.باتم کاکه روی میز خی اینه ارت نشسته بود روبه روی ارگاز کرد.ماز دیگری بایکی پس  اش راجلیقه 

ن همینگ اشته بود روی سرش.جاهی که گذاه گیس سیی کالبه المی کشید ال انش رانگشتاگینی زل زده بود به چهره خودش.

به  کرد روی صندلی. امثل تکه گوشتی  ره اکرد و بعد خودش ر اروی دسته صندلی ره اش رارت جلیقه ارگابی توچه به م

ه کرد انگ علیجان  

رو به خودت میگیری اری رنگ و روی زنده هاد  

گفت: اروشن کرد و پکی زد و به جولی اپیپش ر  

رابی ای گونگاغ برایه قهوه د  

س میکرد احسا شا معده ان تاز دهاسر کشید.سوزشی  ار  یه نفس قهوه علیجانورد .اغ انی قهوه دایقی بعد جولیل فنجادق

ز توی جیبش در اکه تر شده بود  امه راش گذشت.ناو سر و سینه  از پهلوهایی شد و ارای گواکه رفته رفته تبدیل به گرم

ز انفس گرمی  الانش که حاتوی ده انش راشید.زباز هم فرو پاز کرد توی مشتش از هم با امه رانکه نابه محض   اماورد.ا

ند و گفت:امد چرخان بیرون می ا  

شتماعرضی د ،ناقرب  

ابگو گونگ  

ه اردوگار به ترک اچات نانامکای شدید و نبود اطر سرمانی فقیر و بی چیز بودند به خارگرای من که کارهاقط ن..همه هماقرب

هی که از را اماحد مرگ پیش رفتم  امروز تان من اومت کردم..قربامروز مقابه  اشتم ..تاطر هدفی که دا..من به خ اماشدند.

ن منو گرفتهاتو اسرمکه  ا... چرز خودم متنفرمایت ابی نه الاتردید نکردم..ولی ح یالحظه  ید توی زندگیم برماب  

ز مکثی گفت:ان همینگ پس اج  

د بگیریانگلیسی هم یاینجوری میتونی ا،ر کنیاک اونجاه اردوگاز و توی اهوابه نظرم بهتره بری  به ،اخب گونگ ابسی  

.علیجاند دست ای و دان همینگ چند خطی نوشت روی برگه اج  

ین اب،بهتره توی است بخواقی که زیر پله هاتامشب توی ادرضمن ،وسونین رو بده به سرگرد الاه و اردوگاره ادابرو  

بیرون نری اسرم  

و  رتارگاد پشت صندلی مایستان نخورده بود.رفت و اینه تکابل از مقابود  اعتهارت که سارگاد به مافتال چشمم ان حادر هم

لمس کرد ارت رارگای مانه هاه کرد.شارت نگارگاینه به ماز توی ای انه البخند مؽرور اب  

س می درخشیدیالمایی مثل از زیبامشب توی مهمونی، اعزیزم..  

میکشید روی  ال رالتی عصبی دستماح اک کرد.باپ ایش صورتش رارال سفیدی که توی دستش می لرزید ،ادستم ارت بارگام

ن انگیزی به جاه نفرت اشک دورش حلقه زده بود ،نگا که نیاز پشت چشمامد.اصورتش.پوستش مثل خمیری کش می 

لی که از روی صندلی بلند شد و در حاپرت کرد. ای ورد و به گوشهاز سرش درا اه گیسش رره کالاخت.به یکبانداهمینگ 

.نشاچشمن همینگ.زل زد توی اد روبه روی جایستاگرفت و  اده بود دسته صندلی راز دست دا ادلش راتع  

نه می کردی؟اشقاه عاکه هرزه نگون زنالت ندیدم چطور به ان؟به خیاحمقم جافکر کردی من   

ز کرداز هم بارت ارگاؼوش گرفتن مای در ابر انش ران همینگ دستاج  

گندیده تو رو به .... موی راوه..عزیزم..من یه تا  

د زد:اعقب کشید و فری ارت خودش رارگام  

دروؼگوی رذلبه من نزدیک نشو   

هم  ش دراینگ چهره ن هماسر می خورد.ج اهن سفیدش روی پله هاله پیرا.دنبالارفت ب از پله هارت دوید و ارگام

ن ابه ج ام شب را.تماق زیر پله هاتارفت به  علیجاننه.اد توی خافتاسکوتی ینه و پیپ کشید.انشست روبه روی  انجاشد.هم
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ز او  از روی پله هایی که ای قدم هاصد اره بان همینگ می سوخت.به یکبال جارت فکر می کرد.دلش به حارگاهمینگ و م

سر می  اپله ه رار کنامی روی دیوارابه  الاز بانی  ان نور ضعیؾ و لرزامد بیرون.همزماز فکر ای سرش می گذشت ،الاب

 علیجانقطع شد. ای قدم هایی صدایی هم بیشتر می شد.در جای روشنانزدیکتر می شد،پهن ای قدم هاخورد.که هرچه صد

س سفید ان لباهم ارت که بارگاد به مافتاهش ایش.نگاده بود توی دست و پافتای اورد بیرون.رعشه ای در ز الا اسرش ر

کج و معوج  ارت رارگا.شعله شمع می لرزید و چهره پریده رنگ مایین پله هاده بئد پایستابلند،شمعی دستش گرفته بود و 

به سمت  ایش رارت قدم هارگاممده بودند.اکی به حرکت درار به طرز دهشتنام هم همینطور.روی دیواسجایه اد.سان می دانش

ی اخه های خونی مثل شاهش دوخته شده بود به شعله شمع.رگها.نگعلیجاند روبه روی ایستاشت و امصمم برد علیجان

ده افتاه می کرد. توی چشمش عکس شعله شمع ارت نگارگابهت زده به م علیجاننده بود.اپوش ادرخت ،سفیدی چشمش ر

 علیجانؾ گردنش میزد بیرون.اطران استخواد.نفس که میکشید ان نمی داز خودش نشالعملی ارت هیچ عکس ارگابود.م

 بریده بریده گفت:

نما...خا...خاخ  

نهفته بود گفت:ن از خشم و ترس در التی ایی که حاصد از کرد و باز هم با اش رای ترک خورده ارت لبهارگام  

وفتی رو بده به منکون ا  

نم؟اچی رو خ  

ز ا ای راب پوسیده اطن.اق زیر پله هاتاکشید روی زمین و رفت توی  ایش راهاه میرفت،پاب رار که توی خوانگارت ارگام

ز چشم انه و اریکی خاب کشیده می شد روی زمین.بعد رفت توی تاله طنای وسیله به درد نخور بیرون کشید.دنبای تعدال

ی سکوت چیزی اجز صد امایی بشنود.اتیز کرده بود بلکه صد ار یشاده بود.گوشهایستایش اسر ج علیجانمحو شد. علیجان

ده بود،در افتانش اب به جاضطرال که ترس و ان حادر همکی فرو رفته بود.اهی دهشتنانه در سکوت و سیاخ نمی شنید.

 امتوجه نمی شد.تنه ایش راهاه می رفت که خودش هم حرکت پاط راحتیا ابمی و ارانقدر به انه سرک کشید.ار خاگوشه و کن

ز کشید روی تختی که اقش.دراتابرگشت به بعد  یقی احس می کرد.دق انسو میچرخید راین سو و اکه به  انش راحرکت چشم

ز اب ان شده بود.خواویزان انساش چوب رشته رشته شده همچون موی از بدنه پوسیده انه شده بود و ایش طعمه موریاهاپ

نیمه  انه رای خاهی فضان دنده می شد.کم کم نور سرد صبحگاین دنده به از اصبح  روی تخت  انش گرفته شده بود و تاچشم

ده ارده تکیه در پنجره و به پاده بود کنایستارت.ارگاد به مافتانه می رفت بیرون،که چشمش از خاشت اروشن کرد.د

ند ابه نرمی چرخ ا،سرش رعلیجانی اهای پاشنیدن صد اغ.باتوی مشتش جع کرده بود و زل زده بود به ب ابود.گوشه پرده ر

ن گرسنه پیچیده بود ای پرندگاند. صداول برگردالت ابه ح اره سرش راه کرد.بعد دوباو نگارش به ان خماگوشه چشم او ب

م شروع به حرؾ زدن کرد:ارالحنی  ارت بارگاغ.ماتوی ب  

یه روز سرد زمستونی.... امی کردن..هیچوقت نفهمیدم مقصر کدومشونه..ت اهم دعو ادرم بام پدر و مالی بودم..مدراهمسن چ  

دامه داداجمع کرد و بعد  ایش رانه هان لحظه لرزید و شادر   

ده بود توی افتازش اب پریدم..جناز خوایین....من ای پشت بوم خودشو پرت کرد پالاز بادرم..ابیه همین  روز بود..مدرست ش

ون..برؾ خونی ادم هنوز روی برؾ حرکت می کرد..احت نبود...خون مارار هیچ نانگازشو بلند کرد و برد...اکوچه..پدرم جن

 همیشه جلوی چشمم  

ه عصبی کشید و گفت:ای کوتانفس ه  

درم حق میدم ابه م اما،فتم و دستم سست میشهارلی می اد چاص کنم  یین زندگی کوفتی خالاز شر ام اهر وقت خودمو میخو

نا،درست، مث جبود کنهانت مرد که میتونه یه زنو ناچون  فقط خی  

ر امد کنا اگریه می کرد.جولی ابه گلویش می فشرد و بی صد ایش هم همینطور.دستش رارت سرش می لرزید.دست و پارگام

رت وگفت:ارگام  

تیش بنشینید..بدنتون سرد شدهار ایید کنانم بیامی خورید..خ ادید؟سرمایستا اینجا انم ..چراخ  

رفت به  میاراشت.گردنش شل شد و سرش به اروی هم گذ ایش رال بود.پلکهان نشست.بی حارت روی صندلی جنبارگام

ب عمیقی.ا.و رفت توی خوعقب  

مدت ز رسید و بعد ظرؾ اهواعته به ار سار بیست و چهاقط از ترک کرد.باهوابه قصد سفر به  ان همینگ رانه جاخ علیجان

رفت.سرگرد  بود  ایی هامریکاه اردوگار که نزدیک ن شهار اره کادامیون به خرم شهر رفت.مستقیم به اک اعت باشش س

ره مثل انش بود.به یکباز دوستایکی  ال صحبت باده در حایستاخت.امی گذشت شن انجاز اره پیرمردی که اشا اب اوسون رال

نکه از اقبل  ات ننده جیپ بود ،ازی که راقطع کرد و به سمت چیپ دوید.سرب اشد،صحبتش راینکه متوجه مطلب مهمی شده با
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وسون نیمی ز.سرگرد الاد به سرباد امه راند به چیپ.نارس اخودش ر علیجانده بود.ان لم داروی فرمببیند، اوسون رسرگرد ال

ز گفت:اه پوشیده شده بود.به سربیه کالاش زیر ساب سوخته افتاز چهره ا  

ت نمیکنی؟حرک اپس چر  

ده شدهافرست ای شمان همینگ براز طرؾ سرگرد جامه این نان اقرب  

لو و ای گوشتامه می خندید.لبهاندن ناند.درست شبیه سرگرد همینگ،حین خواز گرفت و خواز سربا امه راوسون نسرگرد ال

 در بر می گرفت. او پلکش ر انه هؾ گواطرای ریز و درشتی افت و چروکهامی شک  امی پوست خشکش رارابی رنگش، به 

کرد و گفت: امضا امه چند خطی نوشت و زیرش رالفور زیر نان  فاز ا بعد  

.ایی هامریکاه اردوگابرو به   

و ه د ایستا،انجان در امیاز نظادی ا.عده زیایی هامریکاه اردوگارفت به  علیجاند.از دستور حرکت داره دستش به سرباشا اب 

یی ازهابل سرباده بود مقایستاد.ان داو نشابه  انت راگرفت.بعد سرگرد گر امه ران نانگهبمی کردند. لیتابیده ،فعانشسته و خو

 ان گرفته بودند ومحکم و باسلحه جلوی سینه شاه،اه خود سیبرو رفته بود زیر کالا ان تایشال رژه رفتن بودند.سرهاکه در ح

شیده اند،گوشه ریش نتراکه می خو امه رانت ناسرگرد گردند.به زمین می کوبیدند و پشت سرهم حرکت می کر اصی پانظم خ

ر شد اد و قراری داردانباد شؽل او پیشنهاری بکند.بعد به ایش کاست برایل ابود که م اش پیداز چهره اشید.امی خر اش را

 لایر 54.روزی شد. لیتامشؽول فع انجالی در اخوشح ار رفت و بانباز ظهر به ار کند.پیش اک انجایشی در ازمای مدتی ،ابر

و  انهار خیلی بزرگ بود و مرتب سروانبامی خورد. اهم ؼد انجاو همشت اری هم دافه کاضان اوه بر حقوق می گرفت،عال

و هم پیشرفت می انگلیسی این رو از انگلیسی حرؾ میزدند .او ا امد می کردند و بارفت و  انجایی در به امریکای ازهاسرب

ه گلی ای کانه هاریک و خای بان کوچه هاز میالت مسرت بخشی اح ار رفت.بازاده به بپیاکرد.روز سیزدهم نزدیک ؼروب 

ز ایی اسرخ  و کرخت کرده بود.لکه ه ای سرد ،دست و صورتش رامد می کردند.هوادی رفت و ار جمعیت زیازاگذشت.توی ب

نه ای نوشته بود،قهوه خانه اخ سر در قهوهد روی زمین.افتان عبور می کرد و می ابرای عای پز الانور خورشید  به سختی 

ه ای سیاهلبریش برده بود وانزدیک قفس قن ارش رده بود.سایستان احب رستوراشم صاعمو ه نه ایخادر چ شم.جلویاعمو ه

ز قفس کز ای اشه گو شده بود و درن اویزایش الهاری باورد.قنای بلبل در می از خودش صداؼنچه کرده بود و  ارنگش ر

نگیزی به اه ؼم انگ اند فرو برده بود و بامیلرز ار انهای سرد ای زرد رنگش که هوان پرهادر می اکرده بود.نوکش ر

مد.گفت:اقش می اشت که به هیکل چای کلفتی داشم صداعمو هن چشم دوخته بود.ارهگذر  

رش از وقتی جفتش مرده  ئیجوری شده..نمیدون م چه کام،ئی قدر ذوق می کرد که نگو،ولی ز میخوند  اواش اهر وقت بر

ن م..چند ب م گفتم خو ئی زبون بسته که جار خواک  م،ولی پیش خود  لو اح ام بون  ازه ایی رو بلد نیست که بره ،تاست م پرش بد 

م به زور نوکشه میکاروزی که ئی د ولی بی  گلوشب بلکه یه چیکه بپره تو انم تو ره..چند وقته هیچی نمیخوره...خود 

رهاخر هفته دووم بیا ابعید تیدس..اف  

برد زیر بؽلش. انش راجمع کرد و دست ایش رانه هاش  

..تمومه؟اگرمت بگیره..ه مغ بریز  ای دات یه چاؼریبه بریم تو بره میکنه..اسی دم  استخون ا..اووی سی ئی سوز و سرم  

م می رسید.چند اغ نفتی به مشای،فیتیله چرابؽل کرد.بوی توتون،عطر چ او راؼوشی محکم ای گرم مثل انه هوایخاچ توی

ی مضحک میزدند و ان می کشیدند.حرفهاو پک پک قلی الی نشسته بودند دور میزی و لمیده بودند روی صندلیهاوبامرد ال

کشیده بود روی  اش رانی ارارسید،یقه ببی به نظر می ادم حساشت و اهری معقول دامردی دیگر که ظه می زدند.هقهق

ورد ایین امی کشید و دود می کرد،پ الاب ام خودش راکه مد اغ نفتی راشم فیتیله چرای می نوشید.عمو هامی چاراگردنش وبه 

و گفت: علیجانی ار پاشت کنابلند کرد و گذ اغ راو چر  

م ،حسازه برای تایه چ ات بی گرمت میکنهات میریز   

ریک روی یک کؾ ان کمر باستکاند.بعد چند امی لرز ارش رابید و  شلوانش به هم می سانه رارفتن،گوشت میه احین ر

گفت: انهاز ا.یکی ناشت روی میز مرداگذ ار انهای اورد.چند تادستش گرفت و   

لوماغ دام دار عمو..میخواون قوریتو بیا غ و یه نفس سر بکشم همچین که بچ سبه به گ   

ی میز و نعره می کشیدندبقیه میزدند رو  

ی ولالی رو وس س  ا،ی ولای ول ا  

گفت: شم اعمو ه  

...تمومه؟هورت بکشی نهاستکای اش بتونی نصؾ ارش کردی کپ الاح از صبح تاهدونی که تو او کا  
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شت اگذ اررنجش ا .نشست نوک صندلی وعلیجانشت روی میز ان هم گذاستکاشم دو اعمو هن دیگر حرفی نمیزدند.امرد

میزروی   

م تاسرد نشده،مو ب اره..بخور تالیه..فقط سوز داخشک و خ اینجای  ازمستون گه اب نکردن ارو خر اینجا ات الوای ا اید بر 

م کناشتی صداری داک  

د زد:امد تو فریا اگذشت.ت علیجانز پشت کمر انی امثل تیر کم اوز سرممد تو.ساز شد.مردی انه بایخاعت بعد درب چانیم س  

اسرمز اییتو برسون..مردم اشم چاعمو ه  

ره خندید و گفت:ابه یکب  

تی؟د..خوعلیجانهی   

.علیجانر اسم بود.نشست کناپسر مش ق. قلی،هش کرد انگ علیجان  

چه میکنی؟ اینجا  

 هیچ..چه کنم

 از کی اینجایی؟

زیاد نیست   

روز پیش رفتم ده،سراؼتو از ؼلملی گرفتم چند    

چطوره؟ نلشواح  

بلند کرد: اریش انیت صداعصب ابقلی   

رن  نه خرجی...حتی نون اس دا..نه لباز گرسنگیرن میمیرن ات دادراهر و براکه خو کنبترس..شرم  اخد از...علیجانبترس 

علیجان کن..شرم دانه هم گیرشو نمیاروز  

بلند ز روی صندلی اشد،به سختی ار بیرون کشیده باواز زیر ا ارون می سوخت. درست مثل کسی که خودش رز دا علیجان

.ترک کرد ار قهوه خانهن اشد و تلو تلو خور  
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 )فصل هشتم(

  

د سردی زوزه ابرسید. دادآبادی اریکی شب به روستاندیمشک ،تاده ادر ج هاعت راز شش ساترک کرد و بعد  اخرم شهر ر

ضربه  ا.بست میشد.اد خم و راحرکت ب اب ملینه ؼلاه خریک و خلوت  می وزید.درب پلیتی و زنگ زدای تان دور کوچه هاکش

ز گوشه ان به چشم میخورد ،رفت.از ای که پرتوی نور ضعیفی مثل نور شمع از کرد .به سمت پنجره اب ایش در راپنجه پ

هر و دو ار دیده می شد.خوانده بود ،تاپوش اری که روی پنجره راز پشت بخاهمه چیز ه کرد.اخل نگاست پنجره به داسمت ر

ن چند ایشایه هازی میکرد.سان باغ ،روی صورتشاغ نفتی. نور سرخ چرار چرالت قوز کرده نشسته بودند کناح اب درشابر

ند.ؼلملی الرز می ار اه یهاس نهاش شد،سرو می رجاخ غاچر سر زا که رتیاحر .ر نقش بسته بودان روی دیوابر جسمشابر

نده ابرگرد اش راز گونی سفیدی که لبه اش جمع کرده بود.انه اخته بود روی شاندادرون پتویی که  اده بود.خودش رتکیده ش

ن ایین میپریدند.پوستشاو پ الان می گرفتند و بایقی بعد جادق اغ.بلوطهاورد و میریخت سر چرابود،مشت مشت بلوط در می 

غ و اوی سر چرد ریکش ادند.ؼلملی کؾ دستش رامی د اشد،ترق و تروق صداز تفنگ بدر شده بافت مثل تیری که اکه میشک

می رفتند.بلوط زیر  الاز سر و کول هم با ای جمع کردن بلوطهانش برادراهر و براخوریخت روی زمین.  ای برشته رابلوطه

نیش رد ار پیشاز کنان رگی که اگر گرفته بود.ضرب علیجانین بود که سنگ می جوند.اد.مثل امی د ان خرچ خرچ صدانشادند

ده افتانش از خشم به جایی که امی زد.گرم اوی رگش گره خورده بود و درجکرد.خون ت کی حس میابه شکل دردن امیشد ر

محکم می  ایش راهابه.پانه خرا.رفت سمت خحس نمی کرد ایی رایی که دیگر هیچ سرماج ابود ،هر لحظه بیشتر می شد و ت

یه اک حس می کرد.ساسرد و نمن اش زده بود بیرون و زمین راره ای پاز جلوی گیوه هانش انگشتاکشید روی زمین.نوک 

ن شکلی که در ایلش به هماروشن کرده بود سر می خورد.همه وس اه رویش رانی درنده،روی زمینی که مایه حیواش مثل سا

نه اخت روی شاندا ایش رابهاد.گونی کتامحکم بیرون د ا.نفسش رنده بوداقی ماقش جمع کرده بود،دست نخورده باتاگوشه 

بلند  انهاز اک اخگرد و ریخت روی زمین. ارابهاتش روشن می کرد.کتای که همیشه یاشت و نشست جادبر اش .پیت نفت را

قتی همه و یش.اشکش لؽزید و سر خورد روی گونه ها.ابهادوخت به کت اهش رایقی نگا.دقنالی کرد رویشاخ اپیت نفت رشد.

ن ایشاشان به تمارادامثل عز انجاهم اعتهاسمیشد.گم و  ناسماهی امیرفت توی سی یی میکشید کهادهاتش زد.فریا ان راش

کستر ایل به خسوخت و تبد ابهانگلیسی نرود.وقتی همه کتان ادگیری زباغ یاخودش عهد بست که دیگر به سر ابنشست.

س زنده بودن نمی احساشد.ای که خشک شده بانه الی شده بود .مثل رودخا.خخودش را کشته بودانگایش بلند شد.از جاشد،

نش خرید.سپس شروع به ادراهر و برای خوازم بود برس و هرچه الارد ،گندم،لباسفیدی صبح زده بود بیرون.رفت و کرد.

هر و ام شد.دید که خوانی تمافشار مشؽول بود.وقتی تخم این کاعی کرد.چند روز به اشتن توی زمین زراعت و تخم کازر

 اشت.چرامی ندان دوالیش چنداخوشح امال شد.او هم خوشحاقت نواند،ار شده الند و سرزمین مشؽول به کانش خوشحادرابر

د بگیرد.رفت ان یان زبا اند باتوبی که بانده بود و نه کتاقی مایش بانه پولی بر اماد.افتانگلیسی ان اد زباکه چند روز بعد به ی

 از شبهاتو یکی  کرد. گریه میند و اشد،مویه میخواده بازدست دا ایش.مثل کسی که عزیزش رابهاکستر کتار خاو نشست کن

 هار زمین روی با موج.پدرش نهاخ سمت رفت خورد توی صورتش.بلند شد. ن مثل چکی ارات باقطر ن سختی گرفت.اراب

 درابر.بود بیدهاخو هرشا،خو نهاخ توی.بودند مدهادر حرکت به با کهنه،روی سایی،لبادمپ ،لنگ پشکل.بود دهافتا

 هانگ سقؾ روی بود دهافتا غاچر سر یاخهاسور زا که یا یهاس به و رادیو به بود دهاد تکیه ار یشاهاکوچکش،پ

 که مسی یاه سهاک زا بود پر دورش ات دور.میکشید هورت یاچ و غاچر راکن بود زرگترش،نشستهب درابر صفدر.میکرد

 نایشاصد. اه سهاک کؾ به میخورد صلهاف اب ناراب یاه قطره.چکید می با انها زا که سقؾ یاه خاسور زیر نابودش شهاگذ

 و سر به کشید ار ستینشا سر.یا گوشه نشست و بزند،رفت حرفی نکها ،بی رمق بی و منگ علیجان.قاتا توی بود پیچیده

.صورتش  

:گفت صفدر  

بگیرهغ گرمت اچر نزدیک ای؟بیتنشس اونجاچه ر سیابر  

ن شده بود.اویزایین اشد،به پای بانه اشتن داغ.گردنش همچون مرؼی که در پی بردار چرارفت کن ار دست و پاچه  

حتی؟اراچه نر ؟سیاچته بر  

که  ایش راهاو حرؾ میزد،صفدر پام مدتی که ای صفدر گفت.در تمانگلیسی بران ابدگیری زاش به یاقه ز عالا علیجان

و خیره شده ارش به ان سبز خماز و چشمان باده ابؽل کرده بود و ب اش زده بود بیرون راره ار پاز شلوایش انوهاز

یش گوش می اشت زیر سرش و به حرفهاگذ اچرخید و دو دستش ر علیجانز کشیده به سمت الت دران حاهم اعیل باسمابود.

ن از اش و رفت توی فکر.بعد اکشید به بینی قلمی  اش راره اشانگشت شست و ام شد،صفدر ایش تمانکه حرفهاز ابعد کرد.

 گفت:
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،به شرطی که  کن راشتی کاکه دوس د  اه هر جاپنج ،شش م ا..تبا پولش کتاب بخربفروشش  ببر وریم اوی که دای گار ابر

باشی نلموای و کمک حاشت هم که بیاخرجی بفرستی،فصل برد برامونبرج  بهبرج   

 

ن فروخت و اه توماجبه قیمت پن ان راشت و به دزفول رفت.ابرد او راب نزده گافتا که شنید،صبح زود ار این حرفها علیجان

ز می اهواصلی که مستقیم به اده ای رسیدن به جاز شد.براهوازم ان خرید.سپس عای به قیمت بیست تومؽتب لاپولش کت اب

د اب. شتاده روی دپیاکیلومتر  صلی ،یکاده ارسیدن به ج اه خلوت بود و تاعبور کرد.ر نبر بود،اکه می هیاریکه راز بارفت،

 ای ریش بلندش عبور می کرد و پوستش ربه الز الان سردی  انگشتای صورتش می خورد،که همچون ارطوبی به پهنسرد م

ز ایین میدویدند. ای کوه،به پالاز بانی اند.مرداچرخ اه کوههروب ایی پیچید توی کوه.چشمش رای نعره هالمس می کرد.صد

هی پوشیده شده ای سیارچه هاپ ان  بایشاچهرهیین.از دل کوه کنده میشد و سر می خورد به پاک و قلوه سنگ ان خایشازیر پ

س به دادم برساحضرت عب ابود.بهت زده زیر لب گفت:ی  

ده بود از جان ،که یکصد کیلومتر دورتر ابه محله خودش بستند و ایش راو دست و پ او حمله کردند .چشمهابه ن امرد

که  از کردند.سرش راب ایش ر ادند،چشم هایستایی که امد.جامی  الاز گلویش بانفسش سنگین شده بود و به سختی بردند.

یی از شد.هوار باختیانش بی اصره کرده بودند.دهاؼی که مسلح هم بودند ،محازده مرد یادو ادورش ر اند ،دور تاچرخ

ل گفت:ان حاشد.در همانش چسبیده بای یخ،به زباین بود که تکه انش.درست مثل اسرد،مستقیم خورد به نوک زب  

س..احضرت عب ای  

رچه ای پز الا اهش پوشیده شده بود.خنجرش راق سیامد جلو.لبش زیر سبیل بران،مردی سیه چرده و قوی هیکل انشاز میا

هن شده بود روی ل،پای شؽالهاهش مثل بار سیایش.شلواپ پنجه  که بسته بود دور کمرش بیرون کشید و نشست رویی ا

دم گفت:ان اخت به جاندامی  ای که ترس رای خفه اصد الید و بانش ماره رابه کن ازمین.خنجرش ر  

 کی هستی؟

.. ...ع  علیجانع   

ی؟امی از کجا  

دادآبادی اروس..ست  

میری؟ ابه کج  

زاهوا  

لید.انش ماره رابه کن ان راره اکشید.بعد دوب انش برد و رویش هانزدیک ده اخنجرش ر  

ومدی جووناذن من اگرگعلی ..بی  ههار ،هاین را  

می زد. اند.برقش چشم راگرفت جلوی نور و چرخ اخنجرش ر  

س توئون بدیاب  

و گرفت.از ا ان پولش رالی کرد و سی توماخ ایش ران جیب هاز مردای کرد و یکی اره اشا  

د توی گلویش و گفت:افتابؽضی  علیجان  

یتیمم  در اهر و برال خواین پول ما اقا  

چشمش به خنجرش بود و گفت:گرگعلی   

رو نزنه..چون دیگه زنده نمیمونی.. اونادلت شور   

.علیجانمد نزدیک اگره زد به پشت کمرش و  انش رابلند شد و دست  

مونو به دولت لو میدیاس بکشمت جوون..وگرنه میری و جاب  

ر و نمیکنماین کافتم قسم هرگز ابه شر اقا..اقا  

شتند.در اد ابه حرکت و او رابستند و  و  ارنش اره کرد.چشماشاحرکت خنجرش به دو نفر روبه رویش  ابرگشت و ب علیگرگ

و  اهای پاتوجه می کرد.صد اهان دیگری به صداز هر زمایش بیشتر اهی که می رفتند کسی حرفی نمی زد. گوشهاطول ر

و  امی شنید.دسته ای دو مرد  رای دور شدن قدم هافقط صد الادند.حایستایی اجهم پیچیده بود. تویؼی انفس نفس دو مرد ی
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 ر می کرد،اچشم ک ازد.ت ا،چشمش ر او تپه ه اده بود روی کوههافتارنجی رنگ خورشید که از کرد.نور ناب ار چشمش

ی ا ی تپهالاز باه رفتن،اعت راز یک سابعد گم کرده بود. اه راست.رانست کجاگرفته بود.نمید اکوه و دشت فر افش راطرا

ی از پا او راو گرسنگی  اسرممنه رشته کوه.اشده بودند زیر دهی جمع ای سیال. مثل لکه های مادر هاچ19چشمش خورد به 

ل رفت.از حاورد و ادر   

فته شده از موی بز بای که دراه چار و پود سیابه تز الانور خورشید ز کرد،اکه ب انور گرمی ،نشسته بود روی پلکش.چشم ر

ش اپیر ممد گرده د.امی د اصدخته بود و گروپ گروپ انداموج  ار دراد روی بدنه چابی زده بود بیرون.اتیزی دشنه  بود،مثل

توی ریه  می کشید ایش و دودش رای لبهبرده بود ،ال ان راشته بود روی هم.نی قلیالشی که گذاده بود به دو باتکیه د ار

 ای بایی و نقره یی به رنگ طالان،سکه هاز سر قلیا.شته بودان گذار قلیاروی چوب پر نقش و نگ ا.یک دستش ریشاه

ز ای درایش موهاز مجرای پهنش که اره گوشهابه یکبدند.امی د ان شده بودند  و جلنگ جنگ صداویزای زرینی،ازنجیره

  علیجانن خورد و چشم دوخت به اسفیدی بیرون زده بود تک

نالت چطوره جواح  

 شکر خدا

ه گم کرده بودی؟ا،رده بودی تو کوه و کمرافتا  

هزن شدماسیر را  

  ندیا،وگرنه زنده نمیمرحم کردهت بش ا..خدااااه

 ار دستش راکه هر چند دقیقه یکب اد.جرام می دانجادت از روی عا ار راین کاکرد. ابه جاروی سرش ج اه نمدیش رپیرممد کال

پخش  اکسترش توی هوافوت کرد.خ شت کور میشد،اکه دار ن ال سر قلیاند..بعد زؼامیچرخ روی سرش اهش رمیبرد و کال

زد و رفت نشست روی  الاب ادر راه چال سیابش  و بلند شد.انه اخت روی شاندا ار اچوق20برویش.اشد و نشست روی مژه و 

شد،لبخندی نشست روی چهره انش مزه کرده باینکه به دهان و مثل اتخت سنگ سرد و مرطوبی.پکی زد به قلی

.سرد یاهو توی بود پیچیده نان بوی پیرممد.نشست روی تخت ستگی نزدیک  مد.اهم بیرون  علیجانش.عبوس  

ی اهو جمع کرده بود. استینش رابسته بود به کمرش.لت دمرابه حدی انوزوه.ار تای سرخی نشسته بود کنامین21س الب ازنی ب

 ار راین کا ق دست دیگرش.اخت روی سانداق دستش می از روی یک سا ان راسرخ کرده بود.خمیر ن اسرد پوست دستش ر

 ان رابعد مد.امی چرخید و کش می  ان دیده میشد که توی هوانبود.فقط خمیر ن ایش پیداد که دستهام میدانجان سرعتی اچن اب

برویش انیش،که بین دو ابه پیش است کرد و پشت دستش رار اکمرش رد و پؾ کرد.اد اوه.چو چو صداخت روی تاندا

.نیشایشرد،نشست روی پالکوبی ظریفی نقش بسته بود کشید.سفیدی اخ  

پهن کرد روی  یک  انی رانش میچکید.نانگشتای ز الار دستش بود.کره اهی که کنابلمه سیازیر کرد توی قاسر ابعد مشتش ر

نه بود گفت:افت زناز ظراری ایی که عاصد ابلید رویش.ام اکؾ دستش و کره ر  

..هوینواز باهوی ن  

ی زبر و است میشد.موهاو ر د.بدنش به نرمی دوالان میدابود،تکر مال22که بسته به  امشک ر نی بود ،انو دختر جواز بان

د یک سمت ا.بشانه ازیر چ گره زده بود ار نوکشزیر گردنش و  اده بود تاب داز کرده بود و تاز فرق سرش با اهش راسی

پیش پیرممد.سینی مد اشت روی سینی ورشو،اگذ ان و کره راکرد و ن اره اد.مشک ران میدابرده بود و تک الاب اهنش راپیر

ی سرخ کم رنگی ایش لکه هاخت.روی گونه هاندا علیجانهی دزدکی به از گوشه چشمش نگاد دست پیرممد،اکه می د ار

و گفت: علیجاند به اورد و دادر ایش را.بعد چوقعلیجانی اشت جلوی پاگذ اده بود.پیرممد سینی رافتا  

ردتگ  24ز رو ان،بنداچه سیه جو ر  23    

خیرت بده اخد  

شت روی اگذ ان راپیرممد قلین.ان و چنگ میزدند تو پشمشال گوسفنداده بودند دنبافتاپیچیده بود توی دشت. ای بچه هاصد

د و گفت:انش دانش از کرد و دشت سبز رادر ادستش رزمین.  
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رهان،علفت گرمسیر تمومی ندامیبنی جو  

جمع شد. لب و لوچه اشز درد ایش.اهاق پابه س مالید ازد و دو کؾ دستش ر الاب اش رراشلو  

چریدن زمین لخت شده از بس تو ئی یه گله جا،ریارم حیوون و حشم و ببرم تو سبزوان ندا،تونمو بریدهاما ادرد پ  

.که خورد،بلند شد ان و کره ران علیجان  

ن؟اجو اکج  

 زحمتو کم میکنم

ره،ادرت می از پا اریکی و سرمان،گم میشی،تاه بلد نیستی جوار  

رماره نداچ  

 ارهاو تو چمن ز ان به صحراید ببریشارم،هر روز صبح باغ دالاده و او نر و ماس گار 021ر کن،من او ک ان همینجابم

 ایی که پیش مافه ؼذاضاس و به ابت هر را بهی دو لایراجبت هم مان نکنه،مواره شاشی گرگ پان باظبشانی،موابچر

 میخوری

م ار شد.در تمان روز مشؽول کاز هماشت.از به پول داهش نیامه رادای ابرشت و اکه هیچ پول ند اقبول کرد.چر افور علیجان

یک قدم جلوتر  الود بود.تامه  اروز بیست و پنجم هونگلیسی تمرین می کرد.اب لؽت هم از روی کتانی می کرد،امدتی که چوپ

 اگله رته حلقش نفوذ کرد. او ت شان رفت توی بینی اورد بیرون،بوی پشم  گوسفندادر از توی چاکه  انمی شد دید.گله ر ار

ز روز می گذشت،مه ان می شد.هرچه از دیدش پنهاند.جلوی گله میرفت توی مه و ابه سمت دشت وسیعی که پشت کوه بود،ر

یش کشیده شده انتهاری که ات روی سبزواناشد،کم رنگ تر می شد.حیوال گسستن بار و پودش در حارچه سفیدی که تامثل پ

ن از بر می کرد.در همای مرطوب و لؽت ارهاز کشید روی علفزاخودش هم درشؽول شدند.ریدن م،به چمنه کوه ابود به د

ب می اپرت ان به هواز زیر سمشاندند،زمین کنده میشد و گل شل ایی که می پراجفتکه اهم درگیر شدند.ب اغ بالاحین دو 

ز ازده صفحه ادو اده ی اخورده بودند و تنه الؽتش رب اکت اوهاد.وقتی که برگشت،گاتمه داخ اؼهالاع اشد.بلند شد و به نز

ل ادر حنده بود.مثل یخی که اش خیره ماره شده اب تکه پانه به کتاورابانده بود.ناقی ماندن نبود ،بابل خوان هم قابش ،که اکت

عت بیهوش اسب عمیقی.چند ادیگر نمی فهمید.رفته بود توی خو ال خودش راد روی زمین.حافتارفت و  اشد ،واب شدن با

ز ا ات راناب ،حیواضطراترس و  اد بود.بادهکده زی اش هم باصله ار شد،شب شده بود.فاده بود روی زمین.وقتی بیدافتا

دور  اب سریده بود و دشت راب،روی ام مهتانه.نور نقره فادر پیش گرفت.رسید به رودخ اه ده راجمع کرد و ر راگوشه و کن

ن سوی ان.ایشاشت روی بدنهاب خیز بر میدانه عبور می کرد،درخشش از رودخاپشت کوه.گله که  ات رفتهو  زده بود

 علیجانریکی.ان رفتند توی تامشا.هرکدشیداز هم پاریکی بیرون زد.گله از دل تای سرخ رنگ دو گرگ انه برق چشمهارودخ

به  انی که میکشیدند،پای لرزازوزه ه اگردن کج کردند و ب افت.گرگهاشک ان راسماریکی اتند.رد سرخ تیر،اچک اشه برنو رام

ره ان خون فواز گردن بریدشان دو تخت سنگ.اد بود میافتاغ الاشه دو د پی جمع کردن گله.الافتاریکی اتوی تشتند.ار گذافر

بعد رسید به  عتیاد.سافتاه  اجمع کرد و به ر امحو کرده بود.بقیه گله ر ا. رد سرخ خون،سفیدی تخت سنگ رمیزد

د زد:ان فریادر پیممد.یکیشار چابود،جمع شده بودند،کن نایی که دستشامشعله ان بادر.مرداچ  

و تپهاشن سر اهاونان..ارن میاد  

ن بود ،کج میشد به پشت ایی که توی دستشاتش سر چوبهامدندد به سمتش.اشتند می ان هم دانزدیکتر شد.مرد علیجان

نزدیک گوشش. اؼش کشیده شده بود تایه دمابود.س پیرممدچهره  نی تویار نگراثا ن.اسرش  

ن شدیمان؟دل نگرابودی جو اکج  

لی که نفس نفس میزد،گفت:ادر ح علیجان  

غ رو کشتنالادو  اگرگه  

ز مکثی گفت:اش عوض شد.پس انیت رنگ چهره از عصباپیرممد   

  ن...اری جواری نداک اینجانه گرگ بکشه به چه درد میخوره..تو دیگه انی که نتاچوپ
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 )فصل نهم(

 امه راره روزناند.به یکبامه می خوای دیگرش و روزناخته بود روی پاندا ایش راده بود.یک پانی روی صندلی لم داردکا

له کرد و محکم زد روی میز.همش دروغ ...همش دروغامچ  

گرفت و گفت: الاب اؾ نشست روی صندلی.سرو گردنش راجمع کرد و ص اد،خودش رافتا علیجانچشمش که به   

ز؟اهوار میکنی؟مگه نرفته بودی اچیک اینجا اگونگ  

ب سرهنگات جناقومدم مالا..اقابله   

د.ان دار نشامشؽول ک ای روی میز،خودش راورق زدن پرونده  انی باردکا  

قشون بفرستم اتابی معطلی به ومدی تو رو ادن هر وقت اب سرهنگ دستور دامیتونی بری،جن  

بی حوصلگی  ای بیرون می کشید و باز توی قفسه ا ابی راهی ،کتاز گاش.هر انه ابخاده بود ،روبه روی کتایستان همینگ اج

ند،گفت:ابرگرد انکه سرش راز شد،بی ایش.در که باشتش سر جاز میگذاورق می زد  و ب  

حمم نشوامروز مزانی مگه نگفتم اردکا  

دایستا انجامد،همارچوب در جلوتر نیاز چها علیجان  

نام قربسال  

ز شد الی ،پوستش باز خوشحا ن همینگاج  

...خودتی؟ اوه گونگا  

علیجانی انه هاشت روی شاگذ ادودستش ر  

دی؟امه ندان اخیلی منتظرت بودم..چر  

ن همینگ.اد به جاکه نوشته بود ،د ای رامه ان علیجان  

دماتوضیح دمه همه چیزو این نان توی اقرب  

یقی گفت:از دقابعد ندن کرد.اخو گرفت و نشست پشت میزش و شروع به امه ران همینگ ناج  

ری؟ان بیکالاینطور..پس اکه   

نابله قرب  

ر بشیامشؽول به ک اونجالیه،میتونی ار خوری خاها..شؽل پیش خدمتی ناش گونگان نبانگر  

ه کرد.امه نگاز به نان همینگ باج  

ن بنویسی؟استام دامه،برای نوشتن نابهتر نیست به ج اگونگ  

نیش چین ارفت و روی پیش  الاچه بز روی پلکش ریخته شده بود،بای پایش که مثل موهابروهاد شد.انش گشاچشم علیجان

ناستا...داد. دافتا  

ن گفت:اطمینا اجمع کرد و ب اش راند.لب و لوچه امیچرخ احول نوشته ه ابی رنگش ران ان که چشمان همینگ همچناج  

ن بنویسیاستاره..تو میتونی..میتونی دا  

نش شور و شوق موج می زد.ابلند کرد .توی چشم اسرش ر  

ن بنویساستام دامه برای نوشتن ناین به بعد به جاز ا  

ناولی..ولی قرب  

مشؽول بشیر ابه ک احت کنی و فرداستراژارامشب میتونی توی گام بده..انجاری که گفتم رو اک  

ن بود افسرار خوری اهار ناژی که کنارابود..به گ راپرستؾ و ان صاسمامد،اه بیرون ن همینگ کار جان محل کاختماز سا

ی ارهای به خودش گرفته بود.تانور مرده اژگندیده بود و بوی جارای درون گاهوکشید. اژ رارا،رفت.درب پلیتی گ

توی  ک اخگرد و ر زد.اهش کناز جلوی را ار ارهاخت و تاندانده بودند.چنگ اپوش اک گرفته جلوی در راعنکبوت،کهنه و خ
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ی ای پیت هبه الده بودند الافتان،شلخته ادوده گرفته بود.تنه بریده درخت ار ارهاره دیواپخش شد.روی سقؾ و کن اهو

ن استادست به نوشتن د ای سوسکهاژمتروک و سر و صداران گان ار و در میاولین بای اتی.برتنه درخنفت.نشست روی 

درد گرفته بود  گیجگاهشبی می سوخت.از بی خوایش اچشمهنه.اشپزخاز نوشتن کشید ورفت سمت ایی سحر دست اروشنزد.

ی گرم انه،هواشپزخاتوی .ی سرد،نفوذ میکرد توی چشمش.امثل قلب می تپید.هو انجاین درد میکشید به پشت سرش و ا،و 

ر سفیدی ایی که پشت سر هم ردیؾ شده بود،بخاز سر دیگهازش کرد.انو امی پوستش راراسش گذشت وبه ار و پود لباز تا

روی یک  شپز نشسته بوداه گم میشد.انه رایی در میان بیرون میزد و حرکت میکرد به سمت سقؾ و جارپیچ و لرزام

،میزد به هیزم زیر ترکه که توی دستش بود اکشیده بود زیر دیگ.ب اخم کرده بود و سر و گردنش ر انو.کمرش راز

ند.صورتش سرخ شده ابرگرد اسرش ر ای پاشنیدن صد اشپز با بؽل کرد. از زیر بلند شد و گودی دیگ راتش اشعله دیگ.

ری؟ار دانیت گفت:چیکاعصب اش.باگرفته بود و میسرید به سمت نوک بینی  اؼش رانیش ،خط دمابود.عرق پیش  

اقاپیشخدمتم   

ند اگرفت و چرخ اشت.رفت به سمت دیگ دیگری.دسته بلند کفگیر راحوصله حرؾ زدن هم ندل و اشپز خلقش تنگ بود.حا

ل گفت:ان حاز زیر بؽلش گذشت.در همار به نرمی خورد توی سر و صورتش و اتوی دیگ.بخ  

شپزخونه رو تمیز کنار و ارو رو برداونن جاه کنی؟برو ایسی و بر و بر منو نگاو اصبح همونج ای تامیخو  

قچه.ات روی بود شده شکسته شیشه پشت زا خورشید زرد نور شت و خش خش کشید روی زمین.ابرد ارو راج علیجان  

د زد.اشپز دانی.اده بود روی زمین سیمافتاش اقعی ازه وانداز ازتر انقش پنجره در  

ریمارو بشور...دست بجنبون ..وقت ند اون ظرفابعدش   

ر خوری به اهالن نار ساز پشت ذیوان افسرای اپ پوتین هاپ تای تاپر کرده بود.صد انه راشپزخای ای مختلؾ فضاهاؼذبوی 

شت روی میز ابرد و گذ ان شده راسینی مرغ بری علیجانتندتر شد. اشپزهاو  ارهای خدمتکاگوش میرسید.حرکت دست و پ

ن ان مثل بطریهلشای سرخشا.صورتهاکرده بودند روی صندلیه اسبک ره ان راد کرده بودند و تنه شاگش ان رایشاها.پافسرها

زد: اصد او راتیوس ان سرگرد مافسران ان ،عرق کرده بود.در میابشاشر  

جلو..جلوتر...جلوتر اندین...بیاهی گونگ  

ینکه بی حس امثل  اش کج می شد.دستش رانه ام به سمت شار بسته بود.سرش سبک شده بود و مداعرق روی گردنش شی

.نش دود گرفتانگشتار نوک از سیگانش برد و ابه سمت لبشد اشده ب  

نیستی..دروغ میگفت...میدونم..که...دروغ  ا...تو گونگن میگفتاندینی..جارم ...تو..خود گونگاولی...من...شک ند

ون زنیکه هرزه..ا...ارتم دروغ گفت...خودم دیدمش..بارگاون..به مان...یه دروؼگوی بزرگه...اخه جامیگفت...  

م میمونهاتیوس؟مثل چرک کؾ پاین کیه ماقطع کرد و گفت: اتیوس راؾ مسکیت حراسرهنگ   

ی ریز و اپرید بیرون و قطره ه اسهز گیالاب امحکم کوبید روی میز.شر اتیوس دو دستش رابلند خندیدند.سرگرد مت افسرا

نیت گفت:نخندیداعصب ان و بافسرادرشتی مثل شبنم نشست روی میز.رو کرد به   

کشید و  سر اب راتیوس بطری شران بود،به خوردن مشؽول شدند.سرگرد ماخطوط خنده روی صورتش لی کهان در حافسرا

ریاد داسو،تو ،ن گفت اگفت:ج  

نابله قرب  

ن مینویسی؟اج،یابر،چی   

نان قرباستاد  

ن نوشتی رو بخونای جابر،نی که استاد،بخون  

ست ار برده ان به کاستانوشتن د تویکه  اسش راحسام اند.سعی کرد تمان خوافسرای اکه نوشته بود،بر انی راستاد علیجان

تیوس اند.سرگرد مات مختلؾ چرخابه جه اهش رابلند کرد و نگ اند،سرش راخو ان راستانکه داز ان منتقل کند.بعد افسرا،به 

 نش بهانگشتاروی کؾ دستش.نوک  شته بوداگذ اش رانه اسکیت،چاو دوخته بود.سرگرد ابه  ان میشی و سبزش راچشم

 یش.انوهازشته بود رو اگذ ارنجش راکمر خم شده  اوسون نشسته بود لبه صندلی و بنرمی رفته بود توی پوستش.سرگرد ال

فقط حرکت  ن نمی جنبیدند.ایشاز جانده بودند و هیچ او چرخان به سمت از پشت صندلیهلیشا ان رام بذنشان هم تمافسرابقیه 

یقی اه می کردند.دقاو نگایین میرفت دیده میشد.همگی بهت زده به او پ الان بانیشاز زیر کت نظانفس کشیدن  ان که باسینه ش

لی گفت:اخوشح امحکم کوبید روی میز و ب اتیوس کؾ یک دستش رابعد سرگرد م  
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نگیزهای..حیرت اده العارق اوو..تو خابر  

ن که به شدت ارات بای قطراصد ن مثلای دست زدنشاتشویق کردند.صد او ران شکسته شد و همگی افسراره سکوت ابه یکب

نکه از انه.بعد اشپزخایی بود.رفت توی اتوی دلش ؼوؼ علیجانخوری. الن ؼذانی بخورد،پیچیده بود توی سابه سقؾ شیرو

ی شب مشؽول انیمه ه اده کرد و تافستان میز تحریرش اک پزی به عنواز فر خوراند و ام انجاد. همام دانجا ایفش راوظ

ن همینگ اند و بعد میرفت به منزل جان میخوافسرای اخوری برالن ؼذاچه مینوشت توی س روز به بعد هرن از انوشتن شد.

ره ان نبود .دربایکس انهای ایش بحث می کرد.موضوع بحث هاندیشه هاو  ارهاره کاو دربا اب اعتهاو س

 حرؾ میزدند. اهازه دریانداو  ان،فقران،ثروتمنداطین،شکل جهد،سالا،بالوهالبا،اسه،گیالان،کوههان،فرشتگات،شتراحشر

حضرت طین،زندگی و مرگ او،شیان،پدربزرگ امبرپیاخدا، مت ،ا،روز قیارهاجع به ما،رمیکرد  امه پیدادا انهان اسخن

ه اپنج مپر میکرد. اؼذ راصفحه ک ارهان کلمه میشد هزاراو هز اتبدیل به صده این نوشته هان مینوشت و او همچناعیسی.و 

تش به نظر میرسید.زمین ای ان مثل گلوله اسماند.خوشید در قلب اخو ابه دفترش فر او ران همینگ اه ،جاسط تیر ماوابعد ،

زیر شیر  ان راه خودشز کالاش میسرید.دو سربایش عرق کرده بود و توی گیوه اهاغ و چسبنده شده بود.کؾ پانی داسیم

 ان رابود.دستش از دور پیدارج میشد که ان خاز تنشاری ان.بخاب میکزدند و شرشر میریختند روی سرشاز اپر  ،ریافش

 ابه صد ان همینگ همه چیز به هم ریخته بود. شلوغ پلوغ بود.صداهم همینطور.توی دفتر ج علیجانبلند کردند. علیجانی ابر

شتند و ایی بر مدارتونهامدند و کاعجله می  ایی بازهاده بودند.سربافتاری اکن گوشه م بهاهر کد او صندلیه انمیرسید.میز ه

یش،نشسته بود اشنه پانی روی پاردکادند.امی د ان خش خش صدایشاده بودند روی زمین،زیر پافتا یی کهاؼذ هامیرفتند.ک

ورد.ادر می  ایی راروبه روی کمد فلزی طوسی رنگی و پوشه ه  

نیاردکاب ام جنسال  

ن اق میبردنش میرون.جاتاز اک ک و ن  گرفته بودند و ن   امیزش ر سرز دو ادو سربز بود.ان همینگ باق جاتاد.درب اب نداجو

ق .اتاده بودد وسط ایستاهمینگ   

اتو گونگ ابی  

ین سو ان به اشد،روی دستشاج شده بای موار دریاشتند بلند می کردند.مثل کشتی که گرفتاد اش رانه ابخاز دیگر کتادو سرب

د زد:اهمینگ فرین ا.جارهانسو حرکت می کرد و میخورد به دیوا  

اچلفتی،محکم بگیریتش،بی عرضه ه ای دست و پاکودنه  

ن اکه رفتند بیرون،ج ازهاست نمیشد.سربان رایشاهار پاز حدقه زده بود بیرون و زیر سنگینی بان ان سبزشاچشم ازهاسرب

جعبه فلزی بسته بود.هی نقش ای سیابلوهامثل ت اب عکسهالی قای خاری که جاد به دیواهمینگ نفس عمیقی کشید.تکیه د

ر چق چق اچند ب اگوشه لبش.ب شتاگذری کشید بیرون واز کرد و سیگاب اتویش ردیؾ شده بود ر ارهایی رنگی که سیگطال

گرفت و گفت:میکشی؟ علیجانرو به  ار سرخ شد.جعبه رافندک سر سیگ  

نانه قرب  

ر پنجره.اد کنایستاشت و رفت و امی قدم بردارابه   

به قول خودتون کتونو ترک کنیم..اید خاب الان...حایراومدیم به ار همین دیروز بود که انگال گذشت.اسحتی شش ابه همین ر

گران بودیم رفتیم..امهرباگر نا  

شته بود.اقچه گذاکتی که روی طاره کرد به پاشا  

ر خوندم..تو اصد بز اهر کدومشون رو بیشتر ،ندین بهشت نیستای گونگابر،فکنان نوراستاد،ی خودتهار..نوشته هابرش د

مروز دیدمابه  اده ترین مردی هستی که تالعارق اخ  

رنگ صورتش م بدنش یخ کرده بود.ان همینگ.تمار پنجره ،روبه روی جاد و رفت کنابه سختی حرکت د ایش راهاپ علیجان

بلند کرد. او سرش ر علیجاننه اشت زیر چاگذ انگشتش ران همینگ امثل گچ سفید شده بود.ج  

لت خوب نیست؟اح اچیه گونگ  

ناچه فرقی میکنه قرب  

تو ببراد گرفتی،برو نوشته هانم که یازه زباشی،تال باید خوشحان بالا..تو که ار گونگادست برد  

ره به چه درد میخورهاطبی ندانی که مخاستان داقرب  

نت بخوننافیاطراخب بده   
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دنان تو ده من همه بی سواقرب  

کت توی دستش میلرزید و گفت:اپ  

ز من قبول کنیدان هدیه ان به عنواقرب  

اگونگ اما  

 قربان هیچ کس با این سر و وضع فقیرانم به من کار نمیداد جز شما این کمترین کاریه برای جبران زحماتتون

مرور میکرد این بیت رامد بیرون.توی ذهنش ان همینگ از دفتر جا علیجان  

وستری پیشه دیرینه تاز کینه توست/بیدابی ای چرخ فلک خرا  

ند/بس گوهر قیمتی که در سینه توستفاگر سینه تو بشکاک اوی خ  
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 )فصل دهم(

ه پیدا عباس سید کله و سر که االن   یش  م   

نه قبرستون ا   ؼروب دم همیشه مین م ش منم یز  بیرون م   

ن ه،اال حرؾ کسی با هیچ کتابفروش حسین میرزا ن می ز   

نیست عباس سید اسمشم حتی  

چیه؟ پ    

عباس سید می زنن صداش همه زبونشه ورد عباس حضرت یا بس عالمه،ا   خدا  

بلده خارجی زبون..بارشه خیلی میگفت حسین میرزا  

چاخان ای ... 

تو مرگ به .. 

میاد داره ساکت ساکت .. 

 

 جلد چند.  زمین روی میکشید را بود دستش توی که چوبی تیکه.بیرون امد جعفر زاده امام پشت از سالنه سالنه علیجان

 زاده امام حرم روی روبه بودند ایستاده که مردانی کنار از.بؽلش زیر بودشان گرفته و ای روزنامه توی بود پیچیده کتاب

 سرش پشت از را دارشان معنا نگاههای.کردند سالم همگی مردان.کرد بلند دستش همرا به را چوب تیکه.کرد جعفر،عبور

 دستش میرزا.میرزا کتابفروشی به رفت.بؽلش زیر کرد جمع و کشید را پالتویش.پهلویش به میزد خفیفی سرمای.میکرد حس

چوبی دخل توی بود کرده ارنج تا را . 

میرزا سالم  

بیرون کشید دخل توی از را دستش نارضایتی با میرزا . 

سید سالم  

میدادند صدا  زر زر و میچرخیدند میز روی ها سکه.میز روی ریخت و کرد سوا مشتش توی کاؼذی پولهای از را ها سکه . 

 جیب توی کرد  را پولها و کشید اهی.کرد صاؾ مشتش توی را پوره پاره پولهای و. صندلی پشت به داد تکیه را کمرش

اش جلیقه . 

ترم سنگین بفروشم پیاز زمینی سیب  

علیجان به انداخت را نگاهش . 

تو؟ جز به میخونه کتاب کی اصال  

میرزا؟ ناشکری و تو  

شکرش:گفت و کرد نگاه سقؾ به و کرد بلند را گردنش و سر میرزا  

علیجان پای جلوی گذاشت و کرد بلند را والور چراغ و شد بلند . 

سید؟ کردی جمع خودتو اینجوری سردته  

رانش توی شد کشیده  آرامی به و زانویش سر به خورد مستقیم چراغ گرمای.نداد جواب . 

کرد دراز پایش کنار بود گذاشته علیجان  که کتابهایی به نشانه را دستش میرزا . 

من به بدشون  

 ها؟

خوندی کتابارو اگه من به کجاست؟بده حواست  

میرزا دست داد را کتاب بسته . 
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ها قفسه توی چید و درآورد روزنامه الی  از کتابها میرزا . 

 بدم که دادن مشقاشونو. رفتن اومدی دیر.بودن اومده شاگردات از دیگه تا چن و هه خپله یارو اون و معلم آقا پات پیش

 .بهت

علیجان دست داد و برداشت میزش روی از را ها ورقه . 

نمیگیری؟ پول ازشون چرا میدی یاد انگلیسی بهشون که تو میگم  

مینوشت چیزهایی داشت و رانش روی بود گذاشته را ها ورق علیجان . 

کنم چه میخوام .. 

بست را مؽازه ای شیشه ودرب برداشت  مؽازه جلوی از را صندلی میرزا . 

باشه باز بیخود چرا  نمیزنه پر مشتری وقتی . 

علیجان پای جلوی گذاشت آورد را صندلی . 

میگیره درد پات.سید صندلی رو بشین . 

تره محکم خدا زمین .. 

بیفتی؟ میترسی چیه  

نیفتی؟ و باشی نشین باال  

میارم کم تو پیش همیشه که من . 

گفت حین همان در.روزنامه الی پیچید و برداشت دیگر کتاب جلد چند ها قفسه توی از میرزا : 

بگیره یاد انگلیسی خودت پیش بود،میفرستادمش زنده منم پسر کاش . 

علیجان دست داد را کتابها بسته . 

میدی کتاب مفتی فقیر من به بده خیرت خدا  

نمیخونی؟ قرآن ناکامم پسر برا مگه  

 هرشب

نیس هم مفتی همچین پس  

ریخت چای استکان دو  چراغ سر لعابی قوری از.صندلی روی گذاشت و برداشت میزش روی از را استکانها سینی میرزا . 

دوز لب سوز لب چای یه اینم  

دستش داد را چایی . 

نسوزه لوچت و لب بپا  

کشید هورت و کرد خالی نعلبکی توی را چای دوبار به و انگشتانش سر گذاشت را نعلبکی و کرد باز هم از را انگشتش پنج .  

میرزا بده خیرت خدا  

تنگش؟ میزنی سیگارم معمول طبق  

پرسش؟ و نیکی  

 گذاشت را دودش و زد عمیقی و محکم پک.دستش داد و دراورد اشنویی سیگار نخ یک و چوبی دخل توی کرد دست میرزا

شد خمار چشمانش. پایش جلوی ریخت و شد خاکستر سیگار کل دوم پک با.ماند هایش ریه توی . 

میرزا بسازه واست خدا  

میزش پشت نشست میرزا . 



 

47 
 

شد؟ بلد نوشتن خوندن ها انگلیس پیش سید میگم  

انگلیسی فقط  

عربی؟ و فارسی پس  

خودم پیش  

بروجردی؟ هست سالی دو یکی  االن  

میکنه فرقی چه بیش و  کم  

نمیزنی؟ حرؾ گذشتت از وقت هیچ چرا  

بگم؟ چی  

میکردی بگو،چیکارا خودت از  

هیچم االنم و بودم هیچ .. 

خونوادت؟ پیش نمیگردی بر چرا  

مردم کنن فکر بذار  

نگرانتن خیلی حتما  

بگم چی برگردم خالی فروختم،دست من که بود گاوشون زندگیشون همه  

چی؟ که اخرش  

کبابه هجرت از دل دونه خدا/بیحسابه مو دل درد و ؼم  

ثوابه باهلل دلم مرغ بکش/صیاد ته پای و دست بنازم  

طاهر؟ بابا  

 ها

سید؟ میگی شعر خودم  

 .نه

برود که شد بلند خیز نیم و زانویش سر گذاشت را دستش . 

عباس حضرت یا ... 

مونده دومت چای سید؟بشین کجا ا  

 .نشست

میکردی؟ چیکار انگلیسیها سید،پیش میگم  

مینوشتم داستان  

گذاشتی؟ سرکارم  

 نه

بخونمشوم منم نمیدی چرا  

همینگ جان به دادم همشونو  

 کی؟

.... 

بنویس؟ من برا داستانم یه بگه میرزا اگه  

 مینویسم
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من؟ جون  

بده کاؼذ قلم  

نوشت و رانش روی گذاشت را کاؼذ و جایش سر نشست دوباره.گرفت را کاؼذ و قلم و شد بلند خیز نیم . 

بود؟ کی همینگ جان نگفتی  

بود شده  نوشتن نشنید،ؼرق . 

کری؟ سید،مگه اهای  

میرزا ها  

میری؟ طفره دادن جواب از همیشه چرا نمیدونم  

میرزا نمیخوره دردت به  

کردی؟ چیکار ،تو رفتن که انگلیسا  

بودم آواره تهرون تو سال یه  

درآوردی؟ بروجرد از سر چطور پ  

نداد جواب . 

کنارش؟ میشینی شب و روز که کیه قبر اون بگو میرزا مرگ سید  

 ازتوی که ادمهایی به.مؽازه ای شیشه درب به دوخت را چشمانش.پایش جلوی زمین، روی گذاشت و تا را کاؼذ علیجان

گفت و صدایش توی افتاد ؼمی.میکرد نگاه میشدند رد خیابان : 

مادرم قبر  

میرزا پاشم  

نرو میرزا جون  

نمیشنود میکرد حس چون کرد بلندتر را صدایش میرزا.مؽازه توی آمد خیابان شلوؼی صدای. کرد باز را در و رفت  

میای؟ فردا  

باشه عمری اگه  

 ده.جوی توی میریخت  و میکرد سوا گاری توی از را گندیده های میوه داشت.بود نشسته فروش میوه بابای حاج میدان دور

گاری توی بود مانده انار دوازده . 

بابا حاج سالم  

فت م داشت م اومدیی،دیگه موقع به سید،چه سالم.. به یر  م   

کارتونی جعبه توی انداختشان یکی یکی بعد.گاری وسط کرد جمع بود شده پال و پخش که را ها انار و کرد باز بؽل . 

نشه پاره وخ یه کارتون زیر بگیر دستتو    

بابا حاج زیاده همش  

ته روزی دور ب ریز سید،نمیخوای خود   

نگیره ما از رو تو خدا  

کرد شقه چهار را اناری و برداشت گاری توی از را تیزش چاقوی بابا حاج  

بخور کمه،بگیر بازم ب خوری هرچی انار   ئی از میمونه، ل بو مث خدایی سید ببین  

دهانش توی رفت انار های دانه کل گاز یک با. گرفت بابا حاج از را انار .. 

کرد نگاه پوستش روی بود نشسته سیاهی که علیجان دست به بابا حاج . 

دربیاد چرکت گردت به ب ک شم حسابی کیسه یه نمره حموم ببرمت فردا بیا سید  میگم   
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داد رد جواب دستش حرکت با.شد عوض دهانش تلخ مزه.میکرد ملوچ ملچ.جوی توی انداخت را انار پوست علیجان . 

میشی مریض  

بابا حاج  گرفتم خو چرک این با من  

میلؽزید زمین روی بود زده صابون را چرخش انگاری.برداشت را گاری چرخ زیر سنگ . 

منتظرن بچم و وخته،زن سید،دیر برم باس ،من میلته طور هر    

بابا حاج همرات به خدا  

 

 او و بود قبرستان که جعفر زاده امام انتهای  گرفت پیش در را برگشت مسیر. بود گرفته را خایابانها تاریکی جلوی ماه نور

 بؽضی.داشت عجیبی حال و حس.مادرش قبر روی نشست.گذراند می قبرستان داخلی های طاق از یکی زیر همانجا را شبها

 ناحیه در دردی یکباره به.کشید دراز مادرش قبر کنار و کرد جمع را پایش و دست بچگیش مثل.بود اورده درد به را گلویش

 همان در.بود پایش ساق توی روی پیش حال در درد این.بود پایش توی سوزن رفتن فرو مثل.کرد احساس پایش مچ

 حس را عجیب درد آن دیگر.میشد سردتر بدنش لحظه به لحظه.درآورد جیبش توی از را قلم و کرد دراز را حال،دستش

نوشت و روزنامه روی کشید نرمی به را قلم.میشد سنگین داشت پلکش. نمیکرد . 

نفزود جاللش و جاه من رفتن وز/سود را گردون نبود  امدنم کز  

بود چه بهر از رفتنم و امدن این/نشنید گوشم دو نیز کسی هیچ وز  

میلرزید.بود سرد تنش.صورتش پهنای به ریخت اشکش.قبرستان سرازیری توی افتاد و خورد سر.کرد رها را قلم . 

 

**** 

 سمت دوید.چرخاند می اطراؾ به را سرش هراس و هول با.بیرون زد مؽازه از دست به روزنامه حسین ظهر،میرزا نزدیک

فروش میوه بابای حاج . 

بابا حاج..بابا حاج  

بود خوابانده را گاری سمت یک اش سنگینی.گاری لبه روی بود نشسته . 

میزنی؟ نفس نفس میرزا چته  

نداری؟ خبر سید از..از  

ه پیداش االن   ولی میرزا نه یش  میاد بشه تموم که میوش و ،سیگار م   

داشتم نیومد،کارش دیروزم  

میرزا؟ داری کارش چه  

شده، گم ،میلیونر زده تیتر اطالعات روزنامه تو ببین رو اینجا  

نو به میرزا چه تو م   

خودمونه عباس سید منظورش  

باال پرید گاری چرخ.شد بلند گاری لبه روی از بابا حاج . 

میرزا معلوم کجا ا    

 شده و شده چاپ انگلیس تو داستاناش مینوشته،حاال داستان براشون بوده که انگلیسیها گفت،پیش بهم بار یه خودش

بدن، بش پولشو و کنن پیداش که زده اگهی اطالعات روزنامه..بابا حاج میفهمی.سال کتاب ترین پرفروش  

عباس؟ سید نوشته یعنی  

دریکوند   علیجان اسمش بابا حاج نه  

و چطو ؟ بهت اسمش  گفت   
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نوشت داستان یه برام دیروز . 

درآورد را کاؼذ و جیبش توی کرد دست . 

دریکوند نوشته،علیجان خودشو اسم ،آخرش ایناهاش ... 

خدا عظمتت قربون ای..... اون به میدن پولو همه این یعنی.. ا ه  

صدایش توی بود افتاده شادی بابا حاج . 

برمیگردم جلدی باشه گاری ای به حواست پسر هی  

بودند شده جمع مردم زاده امام جلوی . 

میرزا؟ شده چی یعنی  

میدونم چه   

زد فریاد بابا حاج  

رحیم کل اهای... رحیم کل  

بیرون امد جمعیت توی از رحیم کل . 

رحیم؟ کل خبره چه  

زده نیش پاشو  عقرب خدا بنده  

رحیم؟ کل کی  

امامزاده.... در جلو آوردن جنازشو...عباس سید  
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