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 گرکه خشکیده کنون خوشه صبرت زگناهم        

 گرسیه روی و سیه فعل و سیه گفتارم                               

 کن کرمی                                                            

 نگه از نرگس شهالیم بخش                                                   

 وبایم نیستطهوس سدره و                       

 تو بدین پاک مسیحایم بخش.                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.takbook.com



8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.takbook.com



9 

 

 ولای   اشات  برکتاا   شام چ کاه  . هرچناد صفحه اول کتاا  را گشاو   

که   ر حالی . کر  می حس را شنیدنش به اشتیاق و پیرمر  نگاه سنگینی

فصل اول کتا   و از گلویی صاف کر  ،بر روی صندلی جابجا می شد

 چنین خواند:

سر  ر گریبان پیش می رفت. پستی و بلندی زمین  ،گوسفندان  ر پیش

ند گوسفندی بو  که به تمام  ارایی اش چ. بیش از پیش نمایان شده بو 

و مای سادر ند.   ه ایوه زنان نیز گوسفندی اگر  اشاتند با  بصحرا می بر . 

وابسته بو . اگر باران می بارید و علف می رویید  بیابان زندگی به علف 

. چشامان هماه باه اسامان باو  از برزگاران تاا         اشتامید به سالی بهتر 

احصل این امید به توکل م.  اشت بایست می اسمان بر چشم امداران. 

  شاراماااش صاااحرا کمااای راحااات  ،تنهاااااساامان و اسااامانیان باااو .  

 ور بو . همین که غرولند کباری را  ه می گذاشت. از هیاهوی مر مان ب

خیار  ید کاه  انمی شنید کفایت می کر . می خواست لب به  شنام بگش

سکوت کر . کدام خیر  ،گذاشته اند مچنین تحفه ای  ر کاسه ا نبینند که

 بو  زن از خویشان بستان. کاش  ختر خاله را نگرفته بو . هه ای گفتندید

مای گفات نجاس     خواست تا از گله مراقبت کند کبری مدام سگ می

. بیچاره حیوان با این وفا اری  ست می ز لباسهایش با اکراه به است. 

  میزا ه پاک؟انجس بو  و 
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  چاه هر. خواهاد  مای  ماا رم  گفات  مای  کباری  بار   مای  خاناه  باه  هرچه

 های حرف با که بو  نگرفته زن.  اند می ما رش فرمو  می گفت، می

کبری مدام مای گفات، شاوهرکر م وسامه کانم ناه        .کند زندگی خاله

 بنشینم وصله کنم.

با شوق به خانه می امد ولی زو  فراری می شد.  ر بیابان ارامش بیشتر 

از  همسر شبان می بایست بینی اش به باوی پشاگل اشانا باشاد.      اشت.

هرچه  اشت کم  .نمی کندچوپان که ا م عاقل طلب بوی گل و گال  

بو . با خو  می گفت روز اول که می  انستی چه  ارم و چه ندارم؟ من 

 و باو م  جاوان  مان  مدم تو چرا قبول کر ی؟اخر شدم به خواستگاری 

پس  ؟کارت نمی ایدچرا ما رت همان اول نگفت که صولت به  جاهل

می خور ؟ چرا فقط به فکر شوهر  ا ن  ختر یا زن   بزرگی کجا به  ر 

همه چیز  .چرا تا همین جا و حکم شرع،  ا ن پسرند؟ اگر تکلیف است

راست گفته اند که این چشام   می شو ؟ خالصهبه انتخا ، به پیشنها  

 چاره چشم  گر نمی کند. هرکس باید به فکر خو  باشد.

همدم روز و شب، همان  .بو  و   ستش را فشر . عصای موسی گشتهچ

ولای افساوس    عصایی که گوسفندان را هدایت و بران تکیاه مای کار    

 معجزی نداشت.
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گرچه امی گفتند.  ر بیابان ماه و ستاره برایش سخن  ، ر سکوت شب

 .باه زباان اور    چون اهال منبار   احساس می کر  نمی توانست  انچه را

 و  ساخن  بیشاتر از اناان کاه خا     ارامش طبیعات و شاکوه افارینش را   

جا  نه حرص  نیا  ر  ل  اشت و نه غرور بی . کر  می حس ویندمی گ

نه زبان به غیبات   سکوت بیابان برایش از هرکتابی گویا تر بو . ر سر. 

 شو ه بو  و نه چشم برمنکر گشا ه.گ

کاه   چنان  ر لوح وجو ش نقاش مای بسات    بار می شنید هرانچه یک

کسی نیست که ی اندیشید با خو  م بو  زگاریعجب رو حجار برسنگ.

  از قلت مال می نالند. هاز کمی عقل ناالن باشد که هم

طبیعت سرشار از رمز و راز و اموزه های بسیار بو . زندگی  ر طبیعات  

، چه یعنی شناخت، خلوت و  وستی با خو  واقعی، رهایی از من ذهنی

 کس سخن با  می فهمد؟ چه کسی خنده سبزه می شناسد؟

از افتاا  بخشاش، از بااران     .حدیث زندگی باید جستاز گز و گون  

زبان مرغ می  انام   نرمی، سنگ ها سخن می گویند، هیچ می  انستی؟

 سلیمانم به جان تو.

وجب به وجب بیابان را می شناخت. بوی هر گیاه را از  ور می شانید.  

بخشی از هستی بو . بخشای از ان   ،از این جهان ،بخشی از این زندگی

 کل بو .  باونه که پیربابا می گفت می بایست کل، همان گ
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**** 

. ا بیات را انتخا  هنش  نبال حکایت  یگری بو ذکتا  را ورقی ز  

ور . برای برون اکر ه بو .  حکایتی را می بایست به رشته تحریر  ر می 

رام مای شاد.   اکار بهتر از نوشتن. باا نوشاتن   ه رفت از بحران روحی چ

فعال به ساراغت   ار پیشین رها می شوی، تفکریوقتی می نویسی از افک

می اید. بهتر می بینی، افکارت منسجم می شو . ایده های تازه به ذهنت 

منتظر شنیدن ماابقی   چشمان پیرمر  منتظر بو . به خو ش امدمی رسد. 

  استان را چنین ا امه  ا :  استان. بیشتر منتظرش نگذاشت و

باباا باه    ی کار . حکایتهاای پیار    استانهای کو کی را  ر ذهن مرور ما 

 فارو   ساخن مای گفات هماه باورهاا     باباا   پیروقتی فکرش وا می  اشت. 

که  و عاشقی، از  اوو  نبی می گفت .حکایاتش غریب بو  می ریخت.

شوی زن  عشق زنی منجر به ان شد که شویش را به جها  گسیل  ار  و

 اختیاار  اش را نگشت و  اوو  نبی زوجه از نبر  باز نام  اشتاوریا  که

 ر  ل بیاباان ایان حکایات هاا       که ما ر سلیمان باو .  زنی نمو . همان

می اموز  که زیا  گنهکار نیستی. که  به تو خوشایند بو . این حکایت ها

د. کمی ارام می شوی و نمی ترسی و گرنه می یاببی گناه زندگی معنا ن

ماذاقش   حکایات ترس الو  زاهدان باه  خوف خداوند زهره می  راند.

گونااه چوپااان بااه وحشاات گوساافندان رچااا نبااو  چ   خوشااایند نبااو .  
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پدر اسمانی  خداوند رابابا همیشه  پیر ؟دیخشمی بن سمانی خطا رااپدر

باباا   پیار  تر بو . که از پدر مهربان راست می گفت همان صدا می کر .

 شاوق بار چشامانش     ی ژالاه  ،سمانی را صدا مای کار   اهرگاه که پدر 

 و شاوق شانیدن   عاشاقی، تنهاایی   هایان است و  اساتان بیاب می نشست.

 نارنج. رو، قصه  ختر شاه پریان یا حکایت  ختر ت  ختران زیبااحکای

 ختر   ر ارزویش به خوا  می رفت. شبها  خترنارنج که  ر کو کی،

 بهار معنای همان نارنج  خترنارنج که از میان میوه نارنج بیرون می امد. 

کاش  ختر ترنجی هم بو  شایسته شاهزا ه بو .   ختر نارنج ولی افسوس

 که  ل به چوپان می سدر . چرا همه  ل به شهزا ه ها مای بساتند. مگار    

می شد که کسی  ل به شاهزا ه سوار بر اسب سفید با ان اصل و نسب با 

 بیایاد و از محنات و ساختی   شااهزا ه ای  همه خدم و حشام نبناد .    ان

چه رویای شیرینی بو   ختران  سفید، شهزا ه سوار بر اسبرهایت کند. 

 . جوانان خیال پر از و  ر حسرت  ختر نارنج  م بخت را

امروز ولی فکر می کر  چه  استان های کو کانه ای، همه  نبال بهترین 

 بابا  رست می خواند: بو ند. پیر

 هرکسی روز بهی می طلبد از ایام     

 عجب ان است که هر روز بتر می بینم                                                 
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 ر بیابان سر و  همین ایام بو  که . ر شهر کسی نمی شناختبابا را  پیر

 نده پوشای کاه نگااهش تاا عماق جاان رساو         ژکله اش پیدا می شد. 

می کر . ریش  بلند و انبوهش ا می را سحر می کر . چنان پرصالبت 

نقش کنند. صادایش چاون   سخن می گفت که انگار با پتک بر سنگ 

 نگاه و یبه قامت کشیده، جذبه می لرزاند.  مضرابی بو  که سیم ساز را 

 راستی چشمانش سگ  اشت.ه کالمش موجب تفاخر بو . بصالبت 

 باباا شاعله هاا باه رقا   ر       شبانگاه برکنار اتش انگاار باا ساخنان پیار    

 رام ا صادایش  مدند با اوج صدایش زبانه مای کشایدند و باا فارو     امی 

  می شدند.

 چنین می خواند:

 ساز به حافظ شاه شاهان غزل

 راز به ان پیرخراباتی هم

 منزکوی می فروشان من برو

 با که گویم من که چونم، چگونه

 قسم بر با ه ی مستان بیدار

 قسم بر می پرستان  ل افگار

 خطا کر م که گفتم راز  ل را

 زیان کر م زیان کر م خدا را
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 طلوع کن امید تازه ای خواهم

 ببخش ای نازنین از نو شروع کن.

 قیاق  اتش هیبتی شاهانه می یافت. هیچگااه   کنار ر تیرگی شب و  ر

  شینگفت از کجا می ایاد و چارا ایان هنگاام از ساال  ر صاحرا پیادا       

بساته باه   از او پرسید.  اینکه نه می بایست فقط به او گوش  ا  می شو .

مار ی  و ،  ر تکاپو چون باا .  خاک نبو  انگار از نسل مرغان هوایی ب

جا تعلق یابد. اسمان سقفش بو  و رهایی  چون او نمی توانست به یک

 از هر قید مرامش.

 منوش اویشن  ر کنار اتش گرمشان می کر . گهگاه گل گاوزباان،  

 انتظاارش را مای کشاید.    گاه  منوش نعنا عیششان را تکمیل مای نماو .  

 ز شاااهنامه بیشااتر ا عشاایر   .هنااوز سارو کلااه اش پیاادا نشاده بااو    امساال 

. روح  الوری و  اشاتند می  انستند. چاه میازان از اشاعار کاه  ر ساینه      

بی شک بارای عشاایر       اشعار حماسی بیشتر عجین بو . اسلحشوری ب

باباا زیباا تارین     تشین پیار اتش و کالم اشهنامه قران عجم بو . گرمای 

ور  و اتشای  ان سوخته از جیاب بیارو  لحظات را برایش رقم ز ه بو . 

افروخت. بار االغ را زمین گذاشت. کمی نان خشک  ر  ر  اخل کاسه 

مسین که پر از کشک بو  ریخت. کنار اتش گذاشت تاکمی گرم شو . 

تش ترکیبی مطبوع او گرمای  ی شامگاهکاسه  اغ شده بو . سر ی هوا
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 انست که  ،ایجا  کر ه بو . گرگی واق واق شروع کر  نه چندان بلند

بابا بو . چون همیشه بلند و کشیده با  ستاری بر سر،  ید اشنا باشد. پیربا

  ر  رخشاش چاون ماهتاا     ،چابک و ارام می خرامید چون نسیم نرم

 بی بدیل. 

گرگی  اطراف پیربابا چرخی ز  و  مای تکاان  ا  و کمای  ور تار  ر     

راست گفته اند سگی که واق واق می کند  کنار گوسفندان  راز کشید.

 ی گیر .نم

فراری تلخ سخن می گفت.  و ی بزرگ از کوچی عظیمپیربابا از قتل عام

 سیاه مرگ عالم را فرا  ر خالل جنگ و اشو   ر زمانی که فتنه و ابر

عثماانی  . صورت گرفتارامنه توسط ترکان عثمانی  کشتار گرفته بو ، 

  ،ی ساتی ارامناه باا  ول غربا     با اروپاییان  ر ستیز و از  رون نگران هام 

غمی بر  لش سانگینی مای کار .     راهکار را  ر حذف ارامنه  یده بو .

 هرگاه سخن از ماریاا مای گفات اه سار  مای کشاید. چشامانش قرماز         

 از هر  ری سخن می گفت. ،می شد. حرف میان حرف می اور 

اواز سر  ا . صدای رساایش  ر هنگاام    ،چون همیشه که بی تا  بو  

گر یااد. تحریرهااای مسلساال وار و  صااالبت تاار ماای   خواناادن پاار اواز

 پرقدرتی که تا اسمان قصد عروج  اشت.
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 شب شمع یک طرف ر  جانانه یک طرف

 من یک طرف  ر اتش و پروانه یک طرف                                         

 م ز ند مجمع  لهای عاشقانبره

  طرف و شانه یک طرفبا  صبا ز یک                                               

 گرچه رفعت را ندیده بو  ولی شعرش را با صوت پیار ا .شعر رفعت بو 

باو  کاه  ر زنادگی ایان      یشاید ماریا تنها  ختار  بابا بسیار شنیده بو .

سالک پیر حضور  اشت. شاید چون شیخ صنعان  ل و  یان از  سات   

پوچ جهان، ور . انگار از اتنها نامی که با حسرت به زبان می  بو .  ا ه

 و همین خاطره را  وست می  اشت.  همین نام

باه   ، بی برقع و روبند،بابا از  خترانی می گفت که چون برف سفید پیر

 چون حوریانی که  ر جنت به پیشاواز ماومنین   لطافت چون بهار بو ند. 

سیاحت گذراناده و   و این روح سرگر ان عمر خو  را به سیر .می ایند

 ها. چاه   از مهربانی ها و سا گیمی گفت  اماری ارام نداشت. از گویی

 باه افساانه    بهشتی باو  مجسام و بهااری باو  جاویادان.      .بو بی االیش 

 پس چرا کبری چنین نبو ؟ .می ماند

 ناگفته ها بسیار  اشت. چه شده و چه کر ه بو  تمام و کماال باه زباان   

شوق بی شک احساس گناه می کر . شاید گریخته بو  و مع .نمی اور  

چون  یگر  ختران به صلیب کشیده شده بو ؟  ارها کر ه بو . شاید ماری
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چه بسیاری از  ؟شاید چون گوسفندی بی چوپان اسیر گرگ ها شده بو 

 ختران که موی سر تراشیده بو ناد و باه هیاات پساران  ر اماده تاا از       

نان ا تعرض  ر امان بمانند. کو کان و پیران طاقت سختی راه نداشتند.

 سر به مخالفت  اشتند بر  ار شدند.که 

 رهاایش   بال  ارمن گفتاه باو  شاوق رفاتن بادان  یاار       زابابا  بس پیر زا

همدم بیابانش  ، سرزمینی رویایی، ارزویی کهشیرین یرویای .نمی کر 

 می  رید.از هم   ان را گهگاه واق واق سگش یا بع بع گوسفندان و بو 

نجا کشید. همان شیرین ه اشیرین ببرای یافتن  را همان  یاری که خسرو 

  ختاری  عشاق  از سااز  تصنیف شیدای مگر که فرها  را کوه کن کر .

 یگار از ارمنساتان غربای خباری نباو .       نکشاید؟  جنون به کارش ارمن،

 نیاا   سااکنانش  ر . باو   نازاع  نا سر بر تاریخ  ر همواره که یسرزمین

  .شدند هپراکنده و اوار

شاه عباس قدرتی  اشت و می توانست پیش پیر بابا می گفت کاش چون 

باه پااس ایان    مگار نباو     از فاجعه انان را باه ساوی ایاران گسایل  ار .    

 بر کلیسای اچمیازین نقش بسته بو . عباس شاه تصویر بزرگواری

بابا فصلی از زندگی را گشو ه بو  ولی هربار نیمه تمام. انگار  هرسال پیر

 هرچند به ظاهر و به هیبات جماع    که از تکه های مجزا شکل یافته بو .

 می نمو  ولی حکایت زندگی اش بس پراکنده بو .
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 ،خیاال  وحقیقات   شایرین،  به غایت لیکن ،همه چیز  ر ابهام و  ر رویا

 . بو  گشته ممزوج و میختها رهم 

 اساتان   ،افسانه ای بو  ملماوس  ،ارزوها و حکایات  رهم می امیخت

گااهی   استان گذشته ای تاریاک.   ،هرکس بو   استان روزگاری بهتر

یا ت می رو   اساتان   ،می کنی را گمیت و ارزو خو ت هم مرز واقع

شانیده هاا و    .ای یا نقل  یگری، انگار  یده ای یا تجربه کر هست و ات

هماان کاه     یده ها  ر هم می امیز  و تجربه ای می شو  خیاال انگیاز.  

م.  ر کنار هم  استانی واژگان این کهنه کتابی ما ی پیربابا می گفت همه

ماا را  نخ نامریی هستی  . استان  یگری  استان ماست را بیان می کنیم.

 .کنار هم نشانده است

بابا برای بی تابی  انگار پیر .قرارش می کر  بی حضور  اشتهرگاه که 

شاورانگیز باو  و     و بی قراری امده بو . ولوله  ر  رونش می انداخت.

 ر وجو ش به جریان می افتا .  ریچه ای  سیالیحس انگار  .وراوجد 

 پیربابا می گفت باید روصلی نو. ف ،تازه ینگاه ،به منظری  یگر بو  رو

نشان از ان اصل  ،به نور بو  از ماه و افتا  و ستاره تا شراره های اتش

باه روشانایی    کار ن  پشات  مبا ا که به روشنایی پشت کنای.  نور  ارند.

نگاه برساز زمین  ار . ا  و  نور اسمانها  از  هر نور نشانتاریکی است. 

می نواخت و گویی شراره های اتش برجانت می ریخات.  ر عروقات   
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شدی چاون   سبک می ،جریانی  یگر حا ث میشد. ناصافی می ریخت

از پیله تن جدا  ،حس خو  پروانه ،حس خوش پرواز. چون مرغ هوایی

باه مطباوعی    ،چون لبخند صابحگاهی لبریاز از لطافات و خاوبی     ،شدن

 به شیرینی عیدی صبح نوروز. ، منوش  ر غرو  سر  پاییز
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  ریشم  ل با کنم چه                                               

  ارم جراحت سینه صد  و که                

 نیست فریا م و بسته لب گرکه

 سخنم از مرنج تو                                    

 فروخور ه بغض با که نیست ای گله

 . ارم حکایت سحرگاه
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شااید کسای    .یار رفته بو که می کشید یا ی از   ر این سالها هر نقشی

نمی  ید و نمی فهمید ولی او  رجای جای نقش هایی که کشیده باو   

 ساوس  ولای اف همسارش باو .    ، رتماام نقاش هاا    را مای  یاد.   همسرش

نمی خندید. خرسند نبو .  ر میان رنگ ها مخفی شده بو . انگار حجا  

گرفته بو . خو  را از چشم غیر پوشانده، تنها به او نگاه می کر . سخن 

رنگ ها سخن  نقش از او بو  ولی زبان همسرش شده بو . نمی گفت.

را تمام نقش ها همین میل به  نیا  اشت. زو  سفر کر ه بو .  می گفتند. 

 می ترسید.  همان طور که اومی گفتند، از مرگ می ترسم. 

زبان رنگ را می فهمید. ا بیات خوانده بو  ولی رنگ ها را از واژه ها  

جادانش  ر  یاا و با رفتنش بیشتر  ر  لش نشساته باو     بهتر می شناخت.

همیشاه باه   مای شاو .    تر به هرچه  سترسی نداری محبو  عذا  بو ؟

تی؟ قرار و ارامش را  ر بیرون جساتجو مای کنای؟     نبال نداشته ها هس

حرص تصاحب کر ن  اری، بدست اور ن بیشتر و بیشتر غافل از انکه 

 از  ست می  های.  اشاته هاا را باه پاای خیاالی موهاوم         اری  را انچه

 می ریزی.

. تحصایالت عالیاه را  ر رشاته    بیشتر عالقه به طراحی  اشت تا ا بیاات 

ن همچنان بر بوم نقشی از رنگ روغن اکنار  ا بیات  نبال کر ه بو  و

انحه ای باو  کاه   سا مای  انسات؟    همسرخو  را مسبب سفر  می کشید.
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هنوز میل به زنده  یقین .رهایش نمی کر  چون بختک به او چسبیده بو 

مگر می شاو    ،شر این  نیا چشیدن شور و ،بو ن  اشت میل به زندگی

مگر مای شاو  کاه نخواهاد      د.میل به زندگی نداشته باش ی جوان ختر

کو کی را  ر اغوش بگیر  و ثمره زندگی اش را ببیند؟ ولای افساوس   

ساال از زنادگی مشاترک نگذشاته باو  کاه ان تصاا ف         که تنها یک

  نامیمون اتفاق افتا .

 . ر جلسات مشاوره پیشنها  روان شاناس باو  کاه  سات باه قلام ببار        

اما   فتری نمایان ساز .سال تالش  ر  انشکده را بر اوراق  ماحصل چهار

خلق اثری  روان شناس می گفت اگر به فکرازچه می نگاشت، از خو ؟ 

بی نق  و کامل باشی عمرت کفاف نخواهدکر . مگر اثری بی نق  و 

بی عیب هست؟ مگر می شو  اثری را نقد نکر ؟ اگر از زمانش بگذر  

نباید   یگر بیات خواهد شد. هر کالمی هر نقشی برای لحظه ای است و

زمان که زیر سایه اثر  ان  یگران لحظه را از حضورش محروم ساخت. 

 یگر نمی شو  یک عمر را برای صایقل  بمانی گذشته است. یک عمر 

هرساخن   ،کار گذاشت. انچه مهم است پیام است. چون یاک گفتگاو  

تا کالمی نگاویی پاساخی نمای شانوی،      حرفی  یگر بهمراه می اور .

طریق است. هنرمند چون صیا ی است که تور  طی حرکتی نخواهد بو .

امید به صید نهنگ  ر   انداخته، از ماهی ریز و  رشت صید می کند. با
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زمانه ی وحدت کنار ساحل نمی ماند. تالش می کند تا چه  ر تور افتد.  

نیست که زمانه ی کثرت است.  یگر اقوال و عقیده ها ثابت نمی ماند. 

تا ننویسی نمی ماند. با   ت جاو انه کن.لحظه های زندگی را برای خو

 اشکار می شو .ذهنت   رونی نوشتن الیه های

 از روی تخت صدایش کر  کجایی؟  صولت بابا

 بزرگ همین جا پدر -

 چرا نمی خوانی؟ -

  .بروی چشم، بگذار گلویی تازه کنم ،ناالن، اال -

 کاه کاغاذها را باه  قات ورق       رحاالی  کام ریخت وه جرعه ای ا  ب

 خواند: چنین این می ز 

برکنار اتش نشسته بو ند که نقی چساتک بهماراه گوسافندانش اماد.     

 صدای سگها باال رفته بو . 

 یار همیشگی ،بابا سالم بر پیر ،سالم بر صولت -

 نقی مر  صحرا سالم بر -

ز   تش را همانقی کنار اتش ولو شد تکه ای هیزم بدست گرفت و 

 وگفت:

 ی؟رو می چامن اهوبه کالته  ،صولت

 هرجا که گوسفندان راحت تر چرا کنند. -
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 برای یک گوسفند سر می برند. یگر صحرا هم امن نیست.  -

نند اپیربابا به میان سخن نقی چستک پرید که اجانب از هرگوشه  ر پی 

وکاایالن و وزیااران  بااه  ناادان گیرنااد. را یاان ساارزمینا زاکااه تکااه ای 

 . رخوابند

  طفل است و خام. کهنقی گفت سلطان 

اعی حاصل شو  که اجانب مباید مر ی برخیز  و اج ا امه  ا ،ربابا پی

 متفرق.  همه جمعند و ما

 زمانی است می گویند منقرض شده  رینسل مر ان که   نقی گفت

 همه باید روز بهتری بخواهند. بابا یک  ست صدا ندار . ولی پیر -

ملک کار ه را چه ب ماهمه می خواهند ولی کسی تالشی نمی کند.  نقی:

 مگو.  ختر شاه پریان و مملکت، بامن جز سخن از

زنان  از ات نقی تو که می گفتی تنها بهره :بابا خنده ای کر  و گفت پیر

  حرقه البول بو . چه شد که سر  لبران را می پسندی.

نقی صورتش را برگر اند و زیر لب غرغری کر  و تکه ای نان پیش 

 سگها انداخت.

 جویدند. رای تکه نان همدیگر را میب .صدای سگ ها بلند شد

 چه  یدی؟ می کر ی؟ بابا نگفتی  ر بال  روم چه پیر -
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 یااره شااده بااو  انگااار گذشااته را ماارور ماای کاار .    خپیربابااا بااه اتااش  

از شرق از کرانه هاای  بابا مدتی  ر قونیه بو ه است.  می  انست که پیر

حرکت  ر  مداممر ی که ملک عثمانی را طی کر ه بو .  غر ، سند تا

و که چون ا  می بایست روان بو  پیربابا همیشه می گفت بو ه است. 

همان گونه کاه معنای    که سالکان را سکون شایسته نیست. ، ر حرکت

برکت زیا  بو ن نیست جاری بو ن و مفید بو ن اسات. حرکات یعنای    

جاری بو ن و الطاف الهی را بهتر  انستن، هستی را شناختن. بهانه ای تا 

 رون هم بدر ازی. اول باید میل سفر  اشت، شوق رفتن، ارزوی  به سفر

 رها شدن.

 از پس فرنگی ها بر نمی ایند ارامنه را مسابب هماه چیاز    بابا گفت:  پیر

 می  انند.

 . بگیر پاالنش برنمیایی خر ازپسچستک گفت:  نقی

 تعصب چشم را کور می کند. -

رافتا ن همین با عثمانی   اجل سگ میرسد نون چوپان را می خور . -

 موش  وانده اند.   ر کار عثمانی فرنگی هاحمایت است. به هوای 

سرها باالی  ار، ما ران با سرانگشت پیر بابا چشمانش را ماالند و گفت: 

گور فرزندان می کندند. توانی نبو  که مر گان را به خاک بسدارند. بوی 
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 ه و ناله ابه رگی هر سنگی را ااو و تعفن همه جا پیچیده بو . گرسنگی

 وا می  اشت.

 است، همه جا جنگ ا  انبار که شلوغه کوزه می شکنه. گفت:نقی  -

 خب کاسه و کوزه ها سر ارامنه شکسته.

وت قدرت از هر شاهوتی بادتر   همد و گفت که شاپیربابا میان سخنش 

 است.

همیشاه یاک نفار     میان  عوا که نقل و نبات خیر نمی کنند.  نقی گفت

 چربتی نوش کن. ،دیم گفته اند ز ی چربتیمقصر نیست. از ق

 بااا خااو   باباا ا امااه  اشات.   چشامهایش ساانگین شاده بااو  و نقال پیاار   

می اندیشید مر م بیچاره چه گناهی  ارند. صاحبان قدرت باهم  رگیرند. 

افسوس که بشر  مر م می شو . شهوت قدرت و جهانگیری باعث کشتار

 پند نمی گیر . 

بابا پیش چشمانش تصویر می شد.  خنان پیر ر خوا  کابوس می  ید. س

 را می  ید که می گریزند و کمک می خواهناد و او تنهاا نظااره     زنانی

 انگاار ترسایده اسات. مای خواسات فریاا  بزناد          ،توانی ندار  .می کند

 پرید. عرق کر ه بو . قلبش تندتر می ز . نمی توانست. ناگهان از خوا 

چاون او   شب رفته بو  و نقای چساتک    ر سیاهی .از پیربابا خبری نبو 

 رمیده.اتش اکنار 
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نخوابیادیم و صابح    ،سرهم کر اراجیف   یروقت تانقی گفت از بس  

هم نماز خواندش را  ،ندار  که کاری خوا  ماندیم. نماز هم قضا شد.

  پیادایش  پیرباباا  فکر خوا  ماندن  یگران هم نیست. هرگاهندیدم. که 

 . وشمی رنز یکت شیطان انگار  وشمی 

 بگذر  رتیتقص از خدا شیطان؟ -

 اگر یک حرف  رست ز  این بو  که ،مالها ی ، گفتنقی چستک  -

 بگو. نگفت پرسیدم هرچه  یدی. گوید می زیبا سخنان همیشه شیطان

 یک گوید می هند از بار یک کر ی؟ می غلطی چه ارمن  یار  ر تو

. یسات باز هماش  طریقات؟  کدام. کند می سرهم سخن جنو  از بار

 خان مجلس  ر کم. مر م  ست  یدم ولی گندم نون نخور م  رسته

 خدمت. نیستند کم عالمان و بزرگان از. نیست منبر و وعظ جلسه  ایی

 . ما بشنو ه هم اینها ام بو ه  ایی خان

راه خاو   ر پایش    وای روزگار گفات و اهای از نهاا ش برخواسات      

  گرفت.

نیست بگوید مار  باو ی    یکی گفت نرفته بو  که برگشت وچند قدمی 

کر ی؟ سالک که نباید بترسد. حاال برای ما نناه مان    انجا مقاومت می

 گرماای  بارای   لم .ر یمگبرباهم به شهر   غریبم  ر اور ه ای؟ راستی
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  وجااان تاان از شااو  شسااتن و مااال مشاات لاام  ،شااده تنااگ خزینااه

  می خواهد. 

ا کیسه می کشیدند بهرحال چون همیشه بهتر بو  که  ر حمام یکدیگر ر

  ریو مشات و ماالی و گاار  و غباار از جساام و جاان ماای ساتاندند. کباا      

 بو  بوی خوشما قسمت می گفت مر م شویشان بوی گال  می  هد 

 پشگل.

افسوس که خزان  ر راه بو  و تابستان رو به پایان. راست گفته اند کاه  

زو تر باه   گوسفندان را هی کر . بهتر بو تابستان برای مر م فقیر است. 

از ظهر گذشته بو  ان بسته ها لب تر کنند. بد تا زیسرچشمه قنات می رس

  ر کالته ی بری رسید. یبه کنار استخر کوچک که

ا   از  یدن ا  جان تازه گرفتند.  ست و صورت به ،گوسفندان تشنه

 رسایه بیدی که کناار   می بخشید.شعف با ز . زالل ا  ارامشی توام 

. حس می کر  رخت چرکش کر  شستن به شروع ، بو  استخر روییده

قتای مای نگرناد    چشمی مراقبش هست. چشم ها چه سری  ارند  کاه و 

جای پای  می شو . انگار چیزی از تنت می کنند. انگار  ر  رون اشوبی

 بیابان ماامن کشاف و شاهو  اسات.     را می توان احساس کر . چشم ها

 ثقاال نفااس کاام   نااد.بو نااد کااه از شاابانی مرتباات رسااالت یافت  کاام ن

 می شو . انگار رهاتری، زبان طبیعت را بهتر می فهمی. 
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 استانی کولی نقی چستک می گفت  رهر صورت نمی فهمی. اینها  

  چرا مدعیان بسیارند؟، که هرکس برای گفتن من باز کر ه

 نقی چستک همواره  ر پی ان بو  که حق با کیست؟ چه کسی بیشاتر 

بابا می گفت قیاس کار شیطان  ترند؟ پیرمی  اند؟ کدام  ر علم ارجح  

 نقای چساتک مای گفات هماه را       .است و گفتگو ایین  رویشی نیست

سه کار شیطان است،گوسفند هم ای یده ام و همه چیز را ازمو ه، اگر مق

 ر این حرف است  ر واقع  ههماهل ظاهر،  واهل معنا  قیاس نمی  اند؟

 چیزی نمی  اند.  ، نیا هیچ کس

لبااس   ش مای کار . بارای بار ن ا  اماده باو .      رکی نگاه ورتر  خت

از  گلدارش کهنه می نمو  ولی تازگی از صورت جوانش مای تراویاد.  

نسیمی مالیم لباس  ختر را   اشت. خاص  ور چهره جوانش  رخشش

 به رقصی  لدذیر  ر اور ه بو .

عمر زیاا ی از  گرچه خو ش نیز ا ر جوانی  ر هر لباسی پسندیده ای. 

. جوانی به راستی باه  ل   اشت غلبه ولی احساس پیری رفته بو خدا نگ

 بو  نه به سال.

فارو   خترک سالمی کر . چه مهرباان و چاه صامیمی، ناگهاان  لاش      

 تاللوی خورشید بو  و چون نسیم مالیم چون ،ریخت، چه حس زیبایی

بهشاتی پدیاد    ،و ا  گاوارایی  ر بیاباان    نابر کوچکی  ر اساما  نرم.

www.takbook.com



32 

 

باه   ،حوری ای بر این بهشات کوچاک پاای گاذار ه باو      ور ه بو  و ا

چه جوششی  ر جانش رزوهای نقی. ابه نرمی  و بابا لطافت حکایات پیر

توصیف  ختران ارمن. شاید از بال   یگران  بابا بو  وحکایت پیر .افتا 

 مده بو  که چنین غوغا به پا می کر .ا

 .د عروج  اشتقص ،می کر اسمان را پر که  بابا  صدای ساز پیر چون

 ز  همانگونه که زخمه می .صدا می خواست سقف اسمان را پاره کند

  ارم هوای عاشقی. و بانگ بر می کشید:

 هوای عاشقی بو . هوا،  

خورشید هیچگاه اینقدر زیبا نبو . گرمایش نوازش خورشید  ر زمستان 

ز یقین باا  ا  ،، بوی نرگسرا یا  اور می شد. نسیم بوی بهار گرفته بو 

چناین عطار اگاین     کجا صحرا این .میان گیسوان  ختر عبور کر ه بو 

 ر بیابان، بوی خوش عو  که پیربابا گهگاه  بو   بوی خوش  رمینه بو ؟

  ر اتش می افکند.

 ریا که تاا کناون    گام که برمی  اشت موجی بر اندامش ظاهر می شد.

 ساباند و جامه برتنش می چ ،مواج. نسیم ،ندیده بو  بی شک همین بو 

 مادن  اشاات. مای بایسات گریبااان    ااز جاماه قصااد بیارون   بهاار   انگاار  

گرماا را  ر  رون خاو     گرفت. ر می  رید. ناگاه شعله ای و زبانه ای 

خواست حس می کر . خون  ر عروق با شدت بیشتری  ر جریان بو . 

www.takbook.com



33 

 

تا سخنی اغاز کند. حرفی نداشت. چه می خواست بگوید. همه چیز را 

ز و گوسفند  اشت مر  بیابان بو .  ختر ا ه بو . سرکار با بزفراموش کر 

ز ه الب قنات کوزه کوچکش را پر ا  کر .  خترک زبان بازکر  کا 

 کجا می ایی؟

 هیچ جا همین جا.

می گفت که اهل کدیور است از  هخجالت کشید چه جوابی بو ؟ سا 

اور .  محله های سمنان هرسال این موقع گوسفندان را به این کالته می

گوسفندان صاحب کالته را هم با گوسفندان خو  به صحرا می بر .  ر 

 تا  یگار اماور کمکای      وشیدن گوسفندان و از  رو کر ن گندم و جو

تر مدتی از شهر مهماز همه  .می کند و اذوقه ی و بهایی  ریافت می کند

  ور است و غرولند هسمرش را نمی شنو .

 صاحب کالته ای؟ -

 نه

 امدی؟پس از شهر  -

 اره از کدیور

 هرسال می ایی؟ ندیده بو مت؟ -

 هرسال همین موقع.

 ؟دبشوی رختتکسی نداری شویی، رخت می -
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  . اشات  لاب  باه  ای معصاومانه  لبخند ختر   ارم نه ندارم. ؛ ستداچه شد

 شهر است. از  ست ز ن به لباسم اکراه  ار .  زنم  ر بگوید می خواست

 انه گذاشت و گفت تا کی هستی؟کوزه را بر ش  خترک  وباره خندید.

 تا وقتی که صحرا گوسفندان را سیر کند.

 تا زمانی که ما هستیم؟ ،زی می مانیروپس  ه  -

 تازه به ذهنش رسید که او هم سوال کند به راستی  ر هرسنی باشی باز

 هم همان کو کی، بازهم با  یادن  ختاران خاون تاازه ای  ر عروقات      

 ید  خترک  ار  از او فاصله  ،درسدتا خواست سوالش را بمی جوشد. 

 شااااید  .سااارش را برگر اناااد نگااااهی باااه او اناااداخت    .مااای گیااار  

 الش هساتند و خرامیادنش را نظااره    نبا می خواست بداند چشم هاا باه    

  ند؟نمی ک

براستی چه می پرسید؟ کو ک که بو ند تنها سوالی که هر بار از کبری 

 ساوال احمقاناه ای؟    می پرسید این بو  که چند سالت شده است؟ چاه 

 سااوالی باه ذهاانش   ،مای  انسات چنااد ساال  ار  ولاای هرباار جااز ایان     

 پاس هناوز باه سان بلاوغ      ؟ساال هشات  نمی رسید. یکبار هم گفته بو  

فقط می شد به گذشته خندید. خنده ای کوتاه، خنده ها زو   نرسیده ای. 

 خشک می شد.
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بابا فقط  زبان پیربه خو  امد برای او این سخنان بی معنی بو . عشق  از 

زیبا بو  و شنیدن  اشت. به  نبال گوسفندان  ویدن  ر  شت و صاحرا  

. از نمی گذاشتبرای زندگی بخور و نمیر  یگر مجالی برای این حرفها 

بس کبری گفت فالنی چنان می پوشد و چنین می خور  و این زندگی 

 چیست که  اریم از همه چیز و از همه کس بیزارش کر ه بو .

خواست که از صاحب کالته  ر خصوص  ختر بدرسد. کیسات از   می

کجا امده؟ باخو  اندیشید نکند خوا   یده اسات.  ختار شااه پریاان     

چرخید چند بار  میصاحب کالته را خو  می شناخت. زبانش ن نبو ؟

،  وسات  چون خیال باو   ل کر . کالم تا زبانش امد ولی فرو خور . 

ول می انجامید. کاش فقط گوش باو  و   اشت این  یدار تا قیامت به ط

 صدایش را می شنید. 

عرق کر ه بو . گر 1 ر لمچخای خستگی خوابش نمی بر .  شب با همه

 ر بستر مدام جابجا می شد. خنده های  خترک  ر پیش گرفته بو . 

از همیشه  نی را بر اشت. از جا برخواست. چشمانش مجسم می شد.

 تزئیئن می کند. نقش  یگری  نی باز مت راسوزناک تر نواخت. 

 ، هد . با تو سخن می گوید. انچه  ر او می  می انگار پاسخ می می بند

 چون هرکالمی که با نقش عشق زیباتر  با تو سوال و جوا  می کند.

                                                                 
1

 .تاس گرم بسیار که عبا شبیه و پشم ازجنس چوپانان مخصوص لحاف=لمچخا 
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 بوی زندگی به نفس کالمت را مهر عشق می زند.  ،نی هم .می شو 

 ها را می اور . می  هد. عطراگین می شو . چون نسیم که بوی  رمینه

 خاطرات گذشاته  ور سارش مای چرخیاد. پادر کاه خاو  باه یاا ش          

ور . از بی بی شنیده بو که پدر  ر بیابان  ر برف و بوران مانده انمی 

 و هبه خانه امد بو .  مار از روزگارش  ر اور ه طوفانسرمای سخت و 

و  دفای بیابا  رما ر تا ظ .بازگر اندرا  هکه خور   وغ خواست تا تریاقی

همیشه  جان یافته بو . شوی را بی ریز  کاسه ما ه ساز  و  ر ااش  وغ 

 وغ خواسته بو  نه اش  وغ. اگر  وغ زو تر  ا ه  ، از توما ر :می گفت

می بزرگ شده و ما ر شوی  یگر اختیار کر ه ییت بو ی شاید زنده بو .

  .دما ایحیی به خاناه مای    میرزا ،بو . به یا   اشت که کو کی خر  بو 

یحیی نیز به  میرزابی بی  ستش می گرفت و به اتاق خو  می بر . عمر  

سالی  .بو ند بزرگتر او . استا  یحیی خو   و  ختر  اشت که از نیا نبو 

یک بار نوروز به نوروز به  یدن هم می رفتند انهم به اکراه. استا  یحیی 

 به  و سال نکشید که ما ر را تنها گذاشت. هم 

 ختر خواهر کوچکتر به  ،ز کو کی پی چوپانی رفته بو . ما ربه ناچار ا

 ختر خواهرم  ،ما ر فکر روز گار پیری خو  بو  که کبری .او  ا ه بو 

که به غیر اعتما ی نیست و نمی خواهم  ر  ،است و عصای  وران پیری

 پیری بی عزت شوم.
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 نکه می خواست عصای پیری ما ر شو  امروز بالی جانش شده بو .ا

کوک، ناکوک شده بو . چه زو  رار بو  بساز باشد که ناساز شده بو . ق

بعدها شنیده بو  که خاله نیز به  ختر گفته بو  مر  باید که بیرون از خانه 

چاه چااره کاه  اماا ش      .ه هر روز پیش چشمانت و بالی جانتباشد ن

 چوپان شده بو  و مر  بیابان.

ربار که بروی باید تحفه ای نمی شناسی و ه را ما ر می گفت  ختر غیر

 ختر خواهرم که  یگر این حرفها ندار .  .ببری و خرجت زیا  می شو 

بحثی نیست و باشد، خاله هم به  خترگفته بو  که جهازت کم و بیش 

 و خااویش گوشات هاام خورناد اسااتخوان  ور     کااه قاوم  هماان ساخن  

کار ن  شاید مجال فکار   نمی اندازند. اینگونه بو  که زندگی اغاز شد.

  ؟ اشت که انتخا  کند ای نبو  مگر گزینه

شوی خاله که جرات که پدر موجب سرکوفتش است.  ه بو فهمید هابعد

نگاه کر ن  ر چشمان خدا ا  نداشت پس از مارگش مای گفات ایان     

نقل ما ر از باجناق  ازکجا پیدایش شد، نه پدرش معلوم بو  نه ما رش.  

پادر  از این قرار بو  کاه    ماجرا پدر  یگر بو  و حسد شوهرخاله  یگر.

بزرگ صبحگاه که به حمام می رفته تا غسل بجا اور  کاو کی را بار   

از نقی به خانه می بر .  ، کو ک راکنار حمام می بیند که تنها رها شده 

 که استا  حسین یک روز  ر میاان صابح باه حماام     به کنایه شنیده بو  
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از  ، سببو ندا ه استه اب اوال یگر ا نکه خدا اسبب  بهمی شده است 

صبحگاه شاید از زخم زبان مر م  ر امان باشد. چنین بو  که  تا او نیست

خادا ا    ناامش  وور ه باو   انوزا  را یافته و باه خاناه   پیش از   یگران 

 ا بجای اهمان روز بو  که نماز را  ر خانه و فر تنها شاید گذار ه بو . 

 اعت کر ه بو ؟به تیمم قن ونکر ه  لغسالبد .  ورا

  واز کو کی قوی بنیه می نم خدا ا از پدر و ما ر کو ک خبری نبو . 

تا پدر و ما ر کو ک پیادا   ها گذشتلسا و عصای  ست استا  حسین.

اساتا    ،فرزند را به استا  حسین  ا ه بو  کاه پادر   ربیعلی شیخ شدند و

 نه انکه کو ک را رها کر ه است. پدر و ما ر کو ک از حسین است

عشایر بو ند و کو کان  یگاری هام  اشاتند. چناین باو  کاه زورشاان        

  نرسیده و از خیر کو ک گذشته بو ند.

ریشاه  ای تاا مگار     ر رگ و خونش بو  یا بهانه نگر یباو بیا مداری ا

بو  و هیچگاه ناام پادر    سرکر ه بیابان  ر عمر خدا ا  بیابد. های خو 

گرکمی ا البت بی بدلیل بو .که  ر رشا ت و ص ،یقافله ساالر .ستنندا

 ر سااوارکاری و  بخات یاارش بااو  شااید تفنگچاای سالطان ماای شاد.     

 تیراندازی رقیب نداشت.

شاید که تمام طایفه از او حسا  می بر ند هیبت و قوت پدر چنان بو  

صادای بلنادش هار      یگران شاده باو .  همین هم باعث حسد باجناق و 
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بای شاک ایان     می غریاد.  می  اشت چون شیر مخاطبی را به تمکین وا

 گرچاه ماا ر همیشاه    اقوت و این باازو کاه  اشات نشاانی از پادر باو .       

اماا حکایات حساد     ماا ر فلاک نخواهاد زا .    ،چون خادا ا  می گفت 

زنان را  ر پشت  ر،  ،شب زفاف چون  ر بو  که شوهرخاله از این قرار

د هفته ای  ر انتظار تحقق وصال گذاشته بو . خدا ا  برایش می خندیا 

ناروز جارات   اانگشت  ر بینی کر ن هم نادار .   جرپزه مر ککه این 

ولی  ر حیرت از این بو  که چرا  ختر به  ، نداشت را   پاسخ به خدا ا 

  ا ه است؟ پسر خدا ا ،

و  می گفت  ر گذشته های  ور  ر فرنگستان چه بسایار  ختاران  ا پیرباب

 زماان  هماان  از د.و سلحشاوران مای خواساتن    انپهلوان ه فرزند ازک زنان

پیر  بابا می گفت  ست ناپاک بشر بو .  با بوی خیانت همراه نسل اصالح

 طبیعااات خداونااادی، هیچگااااه مقباااول نیسااات. نقااای چساااتک      بااار

 را اصاالح  قوچ و میش تا ساگ و اساتر    امداران نسلمی گفت چطور 

از خنده ریسه می رفت که من هم حاچارم نسال خالیاق را     ؟می کنند 

 اصالح کنم. 

 

**** 
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 اه چه کوتاه بو                                

 خنده به صبر زمین                                        

 رق   ر اغوش با                                        

 برگ                                                  

 جدا گشته کنون از  رخت                                                 

 بخت. و  نرگس با فر و  هم اغوش گل با از ستم                             

قافله ساالر شهر زو   ار فانی را و اع گفت  .ولی افسوس که کوتاه بو 

گ کر ن رانچه پدر اندوخته بو  ما ر  ر بز و زن و فرزند تنها گذاشت.

زنادگی ساخت و روزگاار ناامرا  باو .  ر       .ش خرج کر یمکو ک یت

د تا خرک می کوشو هرکس  نیستگار سختی  یگر به کسی امید وزر

خویش به مقصد برساند. به قول ما ر کسی  ست  ر جیب ما نکند انتظار 

وای  هستی،عزیز ،انگاه که بر صدری و یا بر زین سواری کمکی نداریم.

نوک بر سرت می کوبد. به روزی که بیفتی. راست گفته اند که کالغ 

یک لحظه چون برگ که با  سر  پاییز از  . یک  م استبهرحال ا می  

  فرو می افتد. . به ناگاهاسمان به زیر پایش می افکند
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 تغزل شبستان  ر                       

 تا  بی  ل و یار و من                                        

 شد چه                                                              

  ان حاصل                                                            

 گرفتم محرا  ی گوشه من که بوسه                                            

 همه                            

 من و زمعشوقه است عتا  و طعن                                

 مانده و رانده                                                                     

  وجهان زسرشکم                                                                     

 .گرفتم ا                                                                                  
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مد و بیشاتر کاار   ازو تر از همه می  .مده بو اکالس نقاشی   ختری به

هرچند  ر طراحی چندان استعدا ی از خو  نشان نمی  ا  ولی  .می کر 

  ماا ه بو . بیشتر از نقاشی به ا بیات عالقمند باو . مثال ز نی  پشتکارش

 می گفت که نقاشی به او  قت  ر طبیعت، نگااه تیزبیناناه و موشاکافانه    

 یگر  .ساز تصویر می  ،می  هد. نقاش بهتر می بیند و یقین بهتر  ر کالم

.  ر زمانی که غم از نثر نیست تصویراست و نقش، طیف است و رنگ

 ست  ا ن همسر و عذا  حا ثه گریبانش را گرفته بو  و به سختی  ر 

سا ه و بای تکلاف. راحات     ،امده بو  هماکالس ها حاچر می شد سر

 فروشی به  ور بو . حکایت حال و گذشاته را  فخر سخن می گفت. از

هرچند چهره شا ابش  . ر  کشیده می نمو  .ا ا می کر  سهل و اسان

. از متارکه اش می گفت. که به زبان می اور  نداشت ینشان از غم های

  شده بو .قفسی که از ان رها  از

که مهری  ر  ل  ختار افتاا ه اسات. هرچناد کاه       به مرور احساس کر 

تالش  ار  سر عشق بدوشاد و حاال  رون نهاان  ار . طبیعای باو  کاه       

برای او نیز  شوار  ،سر  رونگونه که بیان   ختران راز  ل نگویند همان

 بو . 

 چارا از بیاان احسااس مای ترساای؟ شااید احسااس عریاانی مای کناای؟         

 فارو   یاگار پذیرفتاه نشاو    ن ترین نقطه احساست اشکار مای شاو  و  نها
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با  رفتن. فکر می کنی که  ترس بر ،می ریزی. می ترسی از عریان شدن

هم تماس  نمی توانی نهان شوی.  رکالس نقاشی چند باری  ست ها با

 بهسخن  چون جرقه بو . گاه یک تماس کوچک یک  فتر .گرفته بو 

به بلندای یک زندگی.  یک تاریخ و ،ناگفته ها یک شرح از مراه  ار ،ه

ولی همیشه کوتاه چون برق گرفتگی، این برق گرفتگی یعنی هوشیاری 

 ماده باو ؟  افته. به راستی برای مشق طراحای ناز ش   از ناگیعنی حسی 

 به نقاشی کشانده بو ؟او را نقاشی عاشقش کر ه بو  یا عشق 

 به خو ش امد.ه کر .  وباره صدای پدر بزرگ رشته افکارش را پار

 نمی خوانی؟ خوا  رفتی؟ -

 خب تا کجا خوانده بو م؟ اهان نه،  -

    هانش را قورت  ا  و چنین خواند:ا

باه  و طارح موچاوع    خواستگاریقصد که به های پاییز بو  روزیکی از 

 ن  اشت که از از واج  و جوان سخن رانداما ر عزم  .رفتند  خاله خانه

 هاا فقاط ماا را مار       ایان  ظااهرا  گفات  .باو   پشیمان شده ولی همان جا

با  پیش از انان خاله  یگر .می  انند و  ر پیش غیر حجا  نمی گیرند

ولی کسی سخت حجا  نگرفته بو .  هانجا بو  و اینگون پسرانو  شوی

عقلاش غلباه    زا ه بار   یری ندایید که ما ر فراموش کار  و مهار خاواهر   

خاواهرم باه مان      ختار  ،یریکه  ر پ سخنان همیشگی شروع شدیافت. 
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که اشنا اگر گوشت بخور   تکراری کالمهمان  .کر  رسیدگی خواهد

 استخوان  ور نمی انداز .

هرگاه که  .کره را باید پای ما یان گرفت نقی چستک همیشه می گفت

می  انست که منظور  .ما ر برمی اشفت از نقی این کالم را نقل می کر 

نده که حیف است  ت خوبت را به غیرخواهرش است و فی الفور می گف

 و بدت را هم به غیر نده که عیب است.

اولین بوسه  ی،یک روز زمستان ر انکار بو   همه او که .اما ورق برگشت

مر م بیشتر باه مساجد    نشاند.کبری بر لب  سلطانی ر مسجد  را عاشقانه

مسجد سلطانی باا ان عظمات نماازگزاران     و جامع به نماز می ایستا ند

مظاالم  ر   پاول می گفتند مسجد سالطانی از   .می  ید اندکی را به خو 

، که چون مفصل مسجدی با چنین شکوه .ساخته شده است و نماز ندار 

 مساجد جاامع ماومنین و    رونقای نداشات و   باو   شهری نشساته  بافت  ر

را  ظهر زمساتان   ان .ه سر ی کشیدامومنات را بیشتر به خو  می  ید. 

. نماز تمام شده بو . کبری بو ندمانده ن کسی ر مسجد  به یا  می اور .

 ر تااریکی  صاتی تاا   فر . سالمی باو  و شدندروبرو   تنها بو .  ر هشتی

فرا گرفتاه باو ،    او را رینییچه ترس ش .درا ببوس کبریلب های هشتی 

اغیار. عشاق بار تارس      قلبش تندتر می ز  از شوق عشق و از ترس نگاه

یز انگار  ر انتظار این لحظه بو . لبهای چون اتش کبری نغلبه کر ه بو . 
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 شوق چنان بای تاا  و    انیند ابررا بی هیچ مقاومتی تقدیم کر ه بو . 

 بی خیالشان کر ه بو ؟ احساس چون امواج بهم خور ه و طوفانی به پا

 ر خانه خدا  تمامی جوانی  ر لبهای اتش گرفته بهم ممزوج شد. .کر 

 ی غریبی بو .  وسوسه ا غیر خدا بو ن؟ب

شاید همین نمی  اند. تشنه را طاقت نیست.  گرسنه ا ا  سفرهافسوس 

 گناه باعث شده بو  که هیچگاه رچایت از زندگی نداشت.

 غاااز شااد. کااار  ل بااو  و  اجااا  از همااان کبااریاصاارار بااه از واج بااا 

حال که او اصرار  ان، شهد بوسه مگر از یا ش می رفت. یبی تابی ها

مرحوم شاده   ییا محرم بو  یا فالن سنگ صبور شده بو . می کر  ما ر

 روز شگون نداشت. شاید ما ر می خواست بفهمد که  ر سر بو  یا ان

چاون رویاا باو      مومن امروز شده بو . ،می گذر . منکر  یروز پسر چه

باره اتفاق افتا ه بو . یک لحظه یک  یدار یک سالم و همه چیز به یک

 مسجد نمی رفت ان روز به شاید .سرنوشت یک بوسه ی عاشقانه و یک

نشاط جوانی و پیچ و تا  تن از  خور . تقدیر به گونه ای  یگر رقم می

همه چیز  زیر هرلباسی هویداست. طوفان خواستن بر عقل غلبه می کند.

 رنگ می باز  و تن همه شوق می شو .
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 ؟. کدامین اهریمن جا و کر ه باو  ناپدید شدچه زو  شیرینی بوسه ها 

 ورنمای شیرین  ناگهان ان شور و اشتیاق  و  گر ید و به اسمان رفت.

 زندگی افسوس تلخ شده بو .

 روشنی و نور همراه افتا  غرو  از قبل باید را می گفت عروسبابا  پیر

 ان .عمل می کر  بابا پیر وست  اشت که به این حرف  . بر حجله به

از  .ار  بار ار   2تاپو از تامی خواست  و روز که  ر مهتابی ایستا ه بو 

ور برای خ .... مر ککه این  می گفتشنید که خاله به شویش سه  ری 

  ا  شااهر اگریاز از ولیمااه قصاه ماای بافاد. بیچاااره  ر بیاباان اساات و      

 مای  انمی  اند. چقدر شنیدن سخنان  یگران ازار  هنده است کااش  

گتار. هماان   که خاله بو  و بزر کر  چه می شدو نمی شنفت.  نمی  ید

 روز  انست که از واج با قوم وخویش این سکوت ها را هم  ار . چند

که  روا نبو برزخی  ر  لش بو . ولی  .بار پیش از عقد پشیمان شده بو 

  خترخالاه را رهاا  ، باو   جاوانمر ی  ایاین  از  ورعهد گسسته می شاد.  

  .می کر  

راستی  همی گرفتم و  و ل نبو م. شک ب امروز می گفت کاش تصمیم

عمل  ،و ایمان نچه یقین  اریاتنها باید به  . می را می خشکانداریشه 

                                                                 
2

 وحبوبات آرد و گندم نگهداری برایکه   حیوان موی و گل از شده ساخته بزرگی ظرف 
 استفاده می شد.
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  ر ان  یار چنین میان زنان و مر ان فرقی نیست. ،پیربابا می گفت کنی.

ز ایک  انگار هر .هم بیگانه ساخته است زاانان را جدایی میان  و جنس 

  .وا ی  یگری هست

یدار خالاه رفتاه باو  شانید کاه      که به   اولین عید نوروز پس از از واج

و تر به  یدار بزرگان شتافته زهمه  یرتر امده است. سال بعد  زاگفتند 

ساال   باو  کاه پاای  ر خاناه گاذار ه،      فار ی لاین  بو  باز گفتند کاه او 

 نامبارکی بو ه است.

 یگری از شوق و عشق تصویر کر ه باو . نقای چساتک     شرحبابا  پیر 

. عشق کدام  م را گمراه می کنداخر همیشه می گفت اراجیف این پیر

است. این حرفها برای شکم گرسنه نان نمی شو . زن برای  ق  ا ن مر  

امامان ما کم از  ست  فریده شده است. اگر زن نباشد که مر  نمی میر .ا

زنهایشان نکشیدند. مگر شها ت امام حسن زیر سر یکی از زنهایش نبو . 

نقی چساتک مای گفات شایطان      ست.به  ل می نش بابا رپی ولی سخنان

نه پدرش مشخ  است کیست و نه ما رش. از  این پیربابا مجسم است

نچاه مای گویاد    اکجا امده؟ ناگهان پیدایش می شو  به ناگاه نیسات.  

 لو . نقی چستک می ترساندش.الو  است و شرک اعجیب است. کفر

 چه می گفت؟ پیربابامگر 
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پیربابا می گوید  ه می ساز .نقی چستک می گفت برای پیامبران هم قص

  ور جهان.حج گر ش که روزه صرفه نان است و 

امید چنین  و از همه جا نا می شد انگاه که  ر خشم چستک نقیخو  

 ارزو که هستند کنندگانی تطهیر برایش لنگ تیمور و چنگیز :گفت می

 ناه، .  اشات  نیااز تطهیرکننادگان   ایان  باه  زمین. شدند می تکرار  اشت

 خادا،  سارگرمی  .نامیاد  مای  کنناده  تطهیار  بایاد  نبو  مناسبی منا قصا 

 .هاست بنده ریش به خندیدن

  کاه  باو   شانیده  را ساخنان  ایان  کاه  از .می  انسات ساخن نقای نیسات    

 اعمال توجیه برای است بو ه ا میان  ست  ر ابزاری خداوند گفت می

 .کر ارشان و

 ایان  هنا  مگار . فهماد  نمی را ا م حرف هم خدا گفت می چستک نقی

  خواهاد،  مای  چاه  هار  کناد؟  مای  خواهد می خو ش انچه هر که است

 توجهی اش بنده حرف به کجا گیر ؟ می باز بخواهد هرچه و بخشد می

 .خالص نیست، صالحت به گوید می  ار ؟

وقتی به نقی می گفت این حرف ها کفر الو  نیست می گفت: این ها را 

ناخن نداشته باشی که الهی  هم این پیرخر از بس گفت لقلقه زبانم شد.

   نیا که نداریم اخرت هم برایمان نگذاشت.پشتت را بخارانی. 
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 گفته خدا به شیطان  گفت می که بو  یکی بابا پیر با چستک نقی حرف

 فریفتی؟ مرا تو که بو 

بابا می گفت کاه ا م خلیفاه خادا نیسات. ایان بهاناه ای اسات کاه          پیر

  هد.  میزا ه هرکاری  لش خواست انجاما

اورا ی  ار  و کاش می توانست از او بگیر .   بابا نقی می گفت که پیر

رام کر ن  ختران. وقتای نایش نقای     از طلسمات تا  عای چشم زخم و

که اگار اورا    گشت  از گوشه لبش روان می اچستک باز می شد و 

پیربابا را  اشته باشی  ختران برای تو غش می کنند ا مای را  رخلساه   

باباا   پیر ،بابا می گفت اورا  را بده بار که به پیر هر می بر .فرو شیرینی 

 شی چه کشکی.امی گفت چه 

 تا برایت نگه  ارمبده من  ،با کرامت پیر ،نقی می گفت ای مرشد کامل

 .خوشکی  اشته باشم بگذار تا از  ار  نیا  ل

 کاه اماروز نداشاتم و     ناد بابا می گفت اگر قارار باو  بارایم نگاه  ار     پیر

 خنده ای می کر .

  اریرا نقی: نگفتم، نگفتم اورا  

 بابا  وباره می خندید و می گفت عشق را  ر طلسمات می جویی؟ پیر

 عیش را  ر هرکجا باید جست -

 حال چهره خو  نشان  ا ی -
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 چی؟ -

 مایوسف خو  نمی فروشیم -

 نقی ترش می کر  و زیرلب می غرید.

سخن کوتاه می کر  و از ر حتی المقدوانکار بو  و  چون همیشه بابا پیر

بابا می رفات مای گفات :     نقی چون همیشه تا پیر میان برمی خواست و

 پیرخر.

حکایااتش را باه    .بابا را  وست  اشت صدای ساز و صدای پیرهرچند 

اما کینه ای از او به  ل  ،بابا را می شناخت پیش از او پیر .ذهن سدر ه بو 

نه می توانست غیبتش را نکند. و بابا را  اشت  نه تا   وری پیر . اشت

بابا چون  ر مسجد است ناه مای شاو  کناد ناه مای شاو          می گفت پیر

وری یخ اسوزاند، چون لباس پشمی می پوشی گرمت می شو   ر می 

 انگاار  ازر ه باو  و تحقیار شاده.     ،نقای از روزگاار رنجیاده   . می کنای 

 و و از هماه چیاز. نماو  روزگاار تارس باو         کاس  می هراساید از هماه  

 بی اعتما ی.

پیر بابا که ناخن بر سه تار می کشید انگار پوست و نااخنش باا چاو     

حسی جریان می یافت که هوش   رهم می امیخت و  ر چو  خون و

 .چه بسیار شعر نغز  ر خاطر  اشت از سر می بر  و قرار از  ل می ستاند.

 .با تماامی صاالبت و رساایی صادا     ،چه پرشکوه و با سوز ا ا می نمو 
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 از خاو    .سوزی  ر ان بو  که تا عمق وجو ت را به اتش مای کشاید  

بی خو ت می کر . صدا نبو  که جا و باو ، ساحر باو ، فریاا  باو  و      

بابا می گفت انچه می شنوی تصویری است از انچه  ر باال  پیر اتش.

عرشیان است و گرنه چگونه قرار از  و معاشقه ر  می  هد. نغمه و  تغزل

 شا ه. پیربابا می گفت اگر چشم جانت گدو به باال می کشتو می ستاند 

وایای  ارناد و   ا بی که ا  و با  و خاک و اتش هریکشد  ر می یا

 افرینش و  استان حیات تقریر می کنند. سرنغمه ی خو  ساز می کنند. 

و ماه، از خشم طبیعات و از زمزماه    لاز هبوط و از عروج، از گر ش سا

ناد بناد   ب ،گر اهل حاس باشای و حاال   ات که های کروبیان اینچنین اس

وجو ت مرتعش می گر  . راست می گفت انگاه کاه زخماه مای ز     

  انگار بند بندت از هم می گسست.

پیربابا  .بو ن  ر طبیعت و نغمه ی با  و مرغان گوشش را  قیق کر ه بو 

هرکاه صادای    از طبیات براماده اسات و    ،راست می گفت که این هنار 

اشاناتر اسات.  ر تنهاایی بیاباان چاه       الهی د به رموزطبیعت را می فهم

که گوسفندان را به  ور  تا بزنی همدمی  اری؟ جز اوازی بخوانی و نی

تر گر   و زمین بخشنده  خو  جمع کنی و نیایش کنی تا طبیعت مهربان

می گفت   بابا پیر تا روزی فرا  تر رسد مگر اهل خانه بهتر بیاسایند. ،تر

چه  ،چون ساز. یخو ت را کنار گذار می شو  موجب که عشق است
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، ان صدایی  اگر از  رون تهی نگر   اوای خوش ندار ،نی چه سه تار

 بر  ل می نشیند که از  یگری گویند. از خو  تهی گر  .

چنان با تحریر نرم و گاه طوفانی خو  شعر را مرصع می کر  که زرگر 

ا مای شاد   هر فضا رافسوس که این گوهر نا    طال را نقش می بست.

، ولی صدا رها بو  می رفت تا به کاش می شد  ر بندش کر . گرفتش

 پیوند .ه بیکران ب

یقین صدا  ر جایی از این  نیا می ماند. صدا قصد رهایی  ار . از محبس 

سینه بیرون رفته و باز نمی گر   چون جان که از کالبد برون رفت بعید 

پااره   ناه  ر پای  که جامه  ران می ز  بابا انگاه  پیر گر  . است که باز

بده خنجر  ،خواند کر ن جامه که شکافتن سینه بو .  همان که همیشه می

 جان راستی که می بایست سینه چاک کر  کهه که تا سینه کنم چاک. ب

 روح غلیان می کار  تان باه تادش      قصد عروج  اشت. ،تا  نمی اور 

ژگون می شد و خلسه ای بو    سر بر  ور سینه می چرخید.  نیا باامی افت

 و حس و حالی وصف ناشدنی.

 بشر بیشتر می خواهد و .بابا همیشه می گفت طمع رنگ زر ی است پیر

 ام می انداز . مگر نه اینکه بنی اسرائیل   می را  را این بیشتر خواستن

 . بو ند بیشتر می خواستند و از مائده ی اسمانی غافل
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بار  هوس گوهر سلطانی  اشات.  ن که مال  یگرا طمع نه  راز کو کی 

باالی ایوان غربی مسجد سلطانی کو کان می گفتند فیروزه ای است که 

مجاد    را  شاو  از فاروش فیاروزه خارج سااخت     اگر مسجد روزی خ

کنند. بزرگترها می گفتند سفالینه ای است فیروزه ای رناگ  می مسجد 

ه کسای  می گویند مبا ا کا  ینولی کو کان  ر گوش هم می گفتند چن

 خو نماااایی ایاااوان فیاااروزه ی نیلااای بااار بااااالی بناااد .  انطماااع  ر 

باه   .چه چنان بلند بو  که  ست کاس بادان نمای رساید     گرا .کر  می 

 ،رویای شایرینی باو    .برای  یدن فیروزه می رفتبیشتر مسجد سلطانی 

 او را به مسجد می کشاند. ،همین رویای خوش کو کی.خو  رویای 

 به  ستش می افتا  و  ختر نارنج  راغوشش. هوزچه  لدذیر بو  که فیر

  یاار  ایان  بزرگ یقین بو . او  اشت برای تکو کان  وس  یگر چون

 ر خانه  یطمع  ر گوهر سلطان بدان گناهش کشاند و بی حرمت. شد می 

 ؟شفته اش کر ا ین امروزنیکان چن

 طمع برخانه باریتعالی گنااه اسات. باا خاو       نقی چستک می گفت که 

نقای   ن محتااج تار باو .   اکاه او باه    ،گفت خدا را چه نیاز به گوهرمی 

 راند هار روز کالمای  اشات و    چستک هرچه را شنیده بو  بر زبان می

 ر مجلس بزرگان که به خدمت می رفت هر انچه را می شنید  ایده ای. 

رزو را نقی  ر مجلسی گفته بو  که این اهمین  به گوش جان می سدر .
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 یگران را برای او تکرار می کر  وگرنه  امروز پاسخ و .پاسخ را شنیده ب

اولین بار نقی گفته بو  که فیروزه ای بر بااالی ایاوان غربای قارار  ار .     

هر وسوسه ای جای پای نقی  ر تخم هوس را نقی  ر  لش کاشته بو . 

 احساس می شد.
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 بفروخت گندم  و به رچوان روچه پدرم              

 سیب؟ به که یا                                                              

 .انار به گمانم من                                                                       
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حرفی بدون انکه  .اند ر وبالگ می خو را همابه فراست  لنوشته های 

شاید  وست  اشت بیشتر و بیشتر از  .از نوشته ها بر زبان بیاور  یا کالمی

اسرار  ن. وسوسه شیطان است و یا میل به  انستمی یافتنهانخانه  ل خبر 

هرچاه بیشاتر از شاوریدگی      یگران که کنجکاوی را افازون مای کناد.   

. شاید این بیشتر  خترک می  انست بیشتر نمایش بی احساسی را  اشت

انکه نامی از صاحب  می نوشت بی همااتش اشتیاق را ترغیب می کر . 

نامه بر زبان اور ه شو . چه اظهار نظرهایی که  یده نمی شد. مر انی که 

با ا ای لطف و  ف برای خو  قبای ارزو  وخته بو ند واز این حس لطی

ه با  . اشاتند  هماسعی  ر نفوذ  ر قلب  بی اساس تمجید و تعریف های

تشی اراستی چه احمق بو ند.  ختری که چنین پرشور می نگار  یقین 

 ر  ل کاه   ان کاار؟ ه با بوالهوسی چا  را نکه می سوز ا . ر سینه  ار 

شاید  می تواند  ل بر  یگری بند ؟ گداز و چنین می  گرو  یگری  ار 

یب از هم میل به رقابت  ر نها  هر مر ی ریشه  ار  و از بیرون کر ن رق

مار    پیروزی  ر هار میادانی خوشاایند اسات.     میدان خرسند می گر  ؟

 است و میدان می طلبد.

. بهتر بو  پدر بازرگ را بیشاتر    استان عشق نامکرر بو  و هربار شنیدنی

 کتا  را ورقی ز  و ا امه  ا : معطل نمی کر .
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از  رز و گوشه ی  کار ک بانقی چستک کنار اتش تنور نشسته بو  و 

تنوری کوچکی ساخته  تش می سدر . اسه تخم شدش می تراشید و به الب

گرچه پختن نان با سااج را تارجیح مای  ا  و    ا .بو ند که نان می پختند

 و شادند  مای  جمع هم  ور بارها و بارها چرا فصل .برایش سا ه تر بو 

  نقی اتش  ر تنور می افروختند. باگاهی 

مال ها ی شدش از سر نقای   .بو ن روز اول مکتبخانه اهم ،تبه یا   اش

نقی از ساایرین بزرگتار باو  و    چستک برگرفت و  ر  هانش گذاشت. 

کو کان سر به زیر افکناده هام از   برای خو  هیبتی و برو بیایی  اشت. 

کو کی نبو  که  .ترس و هم نیشخندی که از  ید مالها ی پنهان بماند

یبت نقی چستک همان روز هشدشی بر میان سرش  ر حال تفرج نباشد. 

 خااطرات چاه ساریع مارور     تاز میدان شاد.   هبر با  رفت و مال ها ی یک

واسش جای  ریافته بو  که هوش و ح  صدایش ز  می شد. نقی چستک

  یگر است.

کف  یگرمی خاراند و با استین  سرش رابا یک  ست  نقی  رحالیکه 

گفات یاا ت هسات کالتاه     بر کنج  هانش را پاک می کر   خشکیده

ماچه خرهای  .مدند خرهای باغداران را هی می کر یمانان که می نشی

 . تنهاا  ناد قی به پا می کر رکالته نشینان و نره خرهای باغداران چه قشق

پیرمر ان  شنام می  ا ناد.   می افتا ؛می بایست گریخت. بارها به زمین 
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وقتی کاه صاولت گفات :    قیامتی به پا می شد.   شهر به هم می ریخت.

  .این می شو عاقبت کار   ر پی ماچه خران  ویدنرفتن، خانه جای مکتب

تاو چارا   نقی براشفت و با غیظ  ر حالیکه  ندان بهم می فشر  گفات:  

 ....نمی لس اصغر که سگ برایش  همان ها ی مالپسرچنین می گویی؟ 

صدایی ناهنجار  اتف به رویت روزگار. ب خطیب شده است و منبر نشین.

ر انداخت. چون چسب به سارخی اتاش چسابید و    خلط از  هان به تنو

 بخار شد.

از مکتبخاناه ایان باو  کاه      سابب گاریختن   ا اماه  ا  کاه  نقی چساتک  

ا که  ر هوا بو گفت که  ر النه زنبوران ملکه ای هست زیه امالها ی ب

           ر ه افشاانی مای کناد. گار ه هااا  ر     گاا مای رقصاد و  ر ناور خورشاید    

ر و بدور از چشم اغیار تبدیل به سکه های رافتا  پیش از صالت ظهنو

گوناه کاه    کار ه باو  هماان    چاوبی  ر الناه زنباوران    زر می شو . نقی

 ایان  بالغ نا پسری بایست می که بو  گفته مالها یمالها ی گفته بو . 

 از افتد ملکه به گزیده همسر مر ان چشم گرا که رساند انجام به را مهم

 را  وشیزگانو حسد  شاهپا غیرت  که ملکهچرا . نیست خبری ها سکه

نقی ندرسیده  را لمس کر ه باشد. ینمی پسند  که طالب زر تن زن . ار 

چرا  ؟یچه  ید بو  که چرا این راز را تنها به من می گویی؟ مگر از من

شوق  یدن ملکه ی زنبورها و  یادن  راز را از فرزند خو   ریغ کر ی. 
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راز  مالها ی تاکید  اشت که .بو  کر ه ورک را چشمش انگارسکه ها 

پنهان ماندن راز . می شو  نهانچون  انه که  ر خاک  کر  را باید پنهان

  چون پنهان ماندن  انه رمز روییدن و به ثمر نشستن ان است.

یاد ولای انباوه    انمای   ملکه بیرون رها می کند، نقی چو   ر النه زنبو

 و ی گیرناادقارار ماا  تیاارهپایش چشاامانش چااون اباری    ،ساربازان ملکااه 

ید تا چشم هایش شماه طول ک بیش از یک می کنند. روزگارش را سیاه

 و ور سار با مده بو .  نایش زن اکامل باز شو  تا سرحد مرگ رفته و باز 

 رویااایش ملکااه ای    ر وباارایش نگذاشااته بااو . بیهااوش شااده    ت ساا

ورها بو  یاا فرشاته   بملکه زن .ببر او را  ،می  ید که می خواست با خو 

نقی می گفت ایان سازای    ؟سزای کو کی بازیگوش چنین بو  مرگ؟

 سوالی بو  که مالها ی جوابش را نمی  انست.

ش را خاراند و ا امه  ا  کاش مالها ی زنده بو  یپا ن  وانقی چستک می

شاشیده  هابار که بار و یقه اش را می گرفت ولی خب بر قبرش نه یک

 بو .

 .ستیبر قبر مسلمان بی حرمتی جایز ن -

مرا  با نامر یموخته بو  شاید چنین نمی کر م. چه کنم که اگر به ما ا -

 . ا فراری  خانهاز مکتب
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نقی چستک می خندید که خشم سالها با این ا ای احتارام التیاام یافتاه    

  است.

خانه می انداخت انگاه  3   ر خوتانقی می گفت هرسال شبانگاه که 

تا گوارایش شو  حال   می شاشیدم اکه همه خسبیده بو ند  ر جوی 

 جایز نیست؟ این عمل تو می گویی که بر قبرش

 ان نقی چستک می گفت مالها ی یکبار بر  رخت توت مرا  یده بو 

مش روی برگر انادم از رو  دزمان که  یگر به مکتب نمای رفاتم تاا  یا    

 :گفت مد وا تر نرفت پیش

  خوری؟ تری و توت می از توت کوچک 

  بخور.این تو هم بیا  -

گفت نیش خندی کر  و طبق معمول  ر حالیکه میان پا می خاراند، ی نق

 کوفته شد.  و صورتمچوبی به سویم انداخت که از  رخت به زیر افتا م 

 مد و گفت حاال بخور.اباالی سرم 

 نقی از رو نرفته و باز گفته بو :

 .زنم ..... ر خو  نان ،تو چون که است ان از بهتر

 هم می سایید ا امه  ا :که  ندان ب نقی  ر حالی

                                                                 
3

 آب انبار خانگی 

www.takbook.com



64 

 

امروز کو کان کوی می خندند و می گویند نقی همیشه  ر حال عطسه  

 بیرونش بینداز . گورالهی که  کر ن است.

جایم  ر کنج طویله است و میان گوسفندان، کک سرتا پایم را می جو  

زندگی ام خالصه  ر موی چوبدار گله  ارانم.  و شدش هم نشینم است.

نمی  انم چه شاد   ،هرسال بدتر از سال پیش سفند است.بز و پشگل گو

پایش  ایای ام مارا     مام خرابی های عالم بر سر من اوار می شو . تکه 

 که نقی طهارت نمی گیر  و ایساتا ه  فاع باول     ،کر   سعایت خان هم

 رنه  ر مجلس خان  ایی خدمت می کر م. گوشم به سخنمی کند وگ

. چه سری بو  که مالها ی می شدم اهاز همه ی اقوال اگ و بزرگان بو 

  د.نایستا ه  فع بول می ک می گفت با هرکه مشکل  اشت

و بم  هرچه بو  زندگی زیر سزای نجس کر ن ا  شر  مالها ی بو ؟

 بسیار  اشت. 

بابا گفته بو  اگر می توانی نغماه ای بارای شاهرمان     نقی چستک به پیر

به رام هیچ نمی گفت. اهمیشه نقی اصرار و پیر بابا چون سمنان ساز کن. 

 .نغمه ای ساختهر ترتیب پیر بابا 

 زشهری که بر تارک سبز تاریخ

 استوار است                                

 است ماندگار  زتهمورث این یا گار
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 سخن گویم از شهر عشق و شهر ایثار

 های ساروژز                

 علمدارز پیر                               

  ار کویر تشنه و خاک تب

 های کومش و گون غاتز 

 ها و گویش زبان

 از ان با ه نوشان معنی

 حکیم الهی                

 رفعت و

 پیر فانی             

 که سمنان و ارگ و مسجد باشکوهش

 همه موجبات سرفرازیست                         

 چشمم تا که باقیست. بو  نور                              

 هان نقی چستک هم ه ای  ر ماهور از گوشه خاوران شروع می شد. نغم

ا با زخمه های دبسته شده بو . وقتی پیربابا لب به اواز می گشو  چنان ص

غلت های صدا و سکوتها و فاراز و فرو هاا  ر   ساز هماهنگ می شد و 

 یگرگاون  هم می امیخت که هر شنونده ای به وجاد مای اماد. کاالم      

می شد و جانی  وباره می گرفت. نقی چساتک هام کاه  ر پای بهاناه      
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بابا ناچار به سکوت می شد. نقی چستک  جویی از شعر بو  با صدای پیر

 با تحریر و کشش صدا هرکالمی را شعرگون بیان  می گفت که پیربابا 

با ساز و با تحریر  ر  .نه شاعر . تصنیف ساز استمی کند. جا وگر است

 ز، کالمش را چون ترانه جلوه می  هد.اوا

بان نراندی؟ از ز از شیخ عالالدوله چرا سخنی بر :نقی چستک می گفت

کار به سارو ه چ؟ حرفی نز ی رویش محمو  ازپیرنجم الدین نگفتی؟ 

قلعه های پاچنار، چاله خندق،   اشتی؟ مگر  ژهای  یگر  ر شهر نیست؟

 چرا سارو؟

 رهااا و تااک تااک ساانگهای سااارو   بابااا ماای گفاات کااه  ر  یوا   پیاار

 می توان صالبت و استقامت را حس کر . 

 از نصاااحیت خوشاااش   باباااا یاااا اور ماااال هاااا ی باااو .   شااااید پیااار

نمی امد. نقی می گفت همه حرف های زیبا می زنناد. گوشام از ایان    

از سر  رون خلق اگاه است و وای بر روزی   حرف ها پر است. خدا تنها

 که پر ه ها فرو افتد.

کاه از   اشات  کمانچاه کرمخاانی    .خو  مشق کمانچاه کار ه باو    نقی 

ولی افسوس که کمانچه از  سات  ا ه   .مانده بو پدربزرگ به یا گار 

یده بو ند امروز به تو می گفتم  بو . نقی می گفت اگر کمانچه ام را ندز
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شهر اماروز انگشات باه     یتمام کمانچه کش ها ن یعنی چه.ز که ساز 

 وس، افسوس. هان می ماندند. افس

ایان  مای گفات   و ها ی از ساز ز نش راچای نباو ه    مالنقی می گفت 

  خدا و اکارشان با خواندن کته چ ،  پیشهرخانوا ه لوطی مسلکند و ط

 ا عیه.

ویش پذیرفته نشد کینه  ر  ل گرفته اپیربابا می گفت چون  ر حلقه  ر

است. نقی چستک که افتخار مای کار  شااه پادر بازرگش را قرمسااق       

 خاطر زیرکیه ان خو  لفظ قرمساق را بوانده است و اعلیحضرت با  هخ

خو  ابا  اشته تا با این جماعت هم لقمه و هم  می گفت به او  ا ه است

 گفته بو  که  ربا غیظ بارها از حلقه  رویشان پیاله شو . نقی چستک 

 خری مرا ا م حسا  نکر . هیچ مجلس

رای چیدن انار از  یوار باال می گفتند بنقی چستک کمی لنگ می ز . 

 کمای ترخااون  ر باغچاه حیاااط   رفتاه اساات ولای خااو ش مای گفاات    

مای گفتناد ترخاون بایاد      نمیدا  که نشا کنم کسی ،مبکار ممی خواست

از  یوار باغ به زیر افتاا  و   چنین بو که .شو  و گرنه نمی گیر  ه ز ید

  پایش شکست.

رای چیادن اناار زو  باو .    اگرچه هنوز با  ،چند اناری با خو  اور ه بو 

 ر انه های سر  انا ،کر  کندن  پوست بهاناری به  ست گرفت و شروع 

www.takbook.com



68 

 

باغ محالت  یگر مملو از انار شده بو . کوچه باغ  .چون یاقوت  رخشید

کویر. موهبتی  لبریز از خنده های سر  انار بو . بهشتی  ر  لشهر های 

و  نادانهای زر ش   ر حالی که  هانش باه پوزخناد گشاو ه     خدا  ا .

 طبق معمول چنین خواند: نمایان شده بو 

 انار؟  و برای مکافات این

 یار؟ ی ممنوعه میوه طلبم گر
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 روزگار کند پژمر ه و پرپر       

 برجویبار روئیده نوگل                         

  رید بلبل نجرهح                                 

 است امده کنون غضبناک با                             

 بیا سرخم نوگلم                    

 .شمار غنیمت وقت                                            
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تاا باه وچاوح پایش      می کر  وست  اشت  ر  ل شب با خو  خلوتی 

حضور چنین لعبتی زندگی را  چشمانش خرامیدن  ختر تصویر می شد.

. کبری هم ابتدا چنین می نمو  ولی چرا هایچ حاس و   می کر چه زیبا 

خالاه باه    نشده بو ؟ شاید از روزی که شنید همه سال ایجا  محبتی این

کبری می گفت باید چیز خورش کنی یا شاید زو تر انگاه که  ر روز 

، وار برکار شو نکه به قول خو ش ساعقد پایش را لگد کر ه بو  مگر 

. چرا این فنون را به او نیاموخته بو ناد؟ بیخاو    محبت رخت بربسته بو 

  افسااااوس .نبااااو  کااااه ماااای گفتنااااد کااااوزه نااااو چهاااال رو روز    

 از اول اینگونه بو . کوزه اش

پسری به او  ا که شش فرزندی هم نداشت تا به ان  لخوش کند. خدا 

 خاور نباو . کباری    می گفتناد روزی ماه نشده سوی عالم باقی شتافت. 

برای انکه کو ک راحت بخوابند و او اسو ه باشد، کمی  بو  اموخته

سوخته تریاک  هد. تجربه خوبی بو  کو ک راحت می خوابیاد. روز  

بیشاتر بخواباد برمیازان ساوخته افازو ه       کاو ک  بعد طمع کر ه بو  که

 بو که برای همیشه خوابید.

 هساتند. پیربابااا  نقای چساتک مای گفات کاه زناان ساوارکاران خاوبی         

 باید نخ  ا  و همهم هوا کر ن است .   کمی گفت زندگی چون با با

کشید. اگر فقط نخ بدهی با با ک می رو . اگر هم فقط بکشی پاره  باید
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می شو . ولی زندگی ملغمه ای عجیب بو  که  رقالب هایچ  ساتور و   

 طرحی قرار نمی گرفت.

اشت می غرید و باه مااه   چون پلنگ  وست   .سمان کامل بو اماه  ر 

پلنگ که  یوانه می شاو  مای خواهاد قارص مااه را  ر      چنگ می ز . 

 اغوش بگیر . 

 خوابیاادن زیااار ساااقف اساامان باااه طبیعااات خااو  بیشاااتر نز یکااات     

می کند.  وست  اری غرش کنی،  وست  اری ازا  باشی، رها از هر 

رفت گ لش  چون با  چون نسیم. ،بابا رها بو  بندو قید. کاش چون پیر

بابا می گفت  ور  و شروع به نواختن کر . پیرانای هفت بندش را بیرون 

غریب بو  تا کنون  . ر  هان می گیرند که  ر سداهان نای نه بر لب که

ه باا   ر پاای گاون هاا     ی او صدای بیابان باو  صادای زوز  ن .ندیده بو 

 ن منتظرای تنهایی، همدم شب های بی قراری و اکنوصدای ازا گی صد

روشنای خورشید و  تایار. کاش خورشید زو تر می تابید   یدار ینده ما

باید گوسفندان  .گر  راسته ادم برکنار برکه به زیبایی یار صبحخنکای 

 دمبح. کاش صریزه خوار مراتع  یگران بو  .را به کالته مجاور می بر 

چه خوا  شیرینی،  .مداخوا  به چشمش  سحرنز یک  می امد.زو تر 

 باااااو  و  ختاااااری کاااااه  ر ابرهاااااا راه مااااای رفااااات     یگلساااااتان
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نازک تنش  از حریر نرمیچهره اش خو   یده نمی شد ولی لطافت و 

 هویدا بو . 

این زمان نخسبیده  تاهیچ وقت  . یر شده بو  .فتا  پوستش را خاراندا

با شتا  به ساوی سرچشامه    ر شگفت بو .  گرگی هم از حال اوبو . 

 خترک نرم نرمک هویدا شد.  ر  ،نکشید انتظار به  رازا قنات شتافت.

تاش  ااغوش بو . چون   ر حسرت تن پیچ و تا  گام بر اشتنش همه

 فریا  بو  از نای جان. ،یا که بهتر ،سوزان، چون شعله بو   ر رق  با 

 انحنا و تا  و زپیچ

 زمنحنی

 ها شعله و با  رق  ز

 بران ای تازه خطوط

 .ام  یده سرو قامت

 اه شااعله ماای افااروز  و خرمناای را بااه اتااش     چااون نساایمی کااه ناگاا  

 شارم از نگااه  هام   می کشد ناگاه خرمن جانش شعله ور گر یاده باو .  

مر  سالم برگفت  کنان خترک خنده . تماشاهم شوق  کر ن  اشت و

 . لیر

 مر   لیر؟ اطراف نگاه کر  کی؟ من؟

  لیر است ، خترک خندید، مر  صحرا
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 هان بله

 باز  خترک خندید

نتوانست چشم بر  .نگاه ها بهم گره خور  کاش بیشتر و بیشتر می خندید.

و  ریخت بو  ولی یک  نیا حرف. حجا  ها فرو ای زمین  وز . لحظه

شارم رخات   . گرفات  جام مساتی و سارور  سر  ل با نگاه بیان شد. قلب 

 بربست وتن همه خواهش شد.

 ،هر زن و  ختر یدار ناممکن نبو .  ر بیابان که شوق  وسویه بو   چون

 می گریزش نبو  که ااز  .بو  تکاپو  ر مر ان پای به پا ،شیرزنیچون 

طبیعات باا هماه ی      ر شهر ا می بیش از وحوش خاوف انگیاز اسات.   

زیبایی نمی شد از خشمش  ر امان بو . اگر روزگار قهر می کر ، اگر 

ن باران نمی بارید. اگر بیماری شیوع پیدا می کر .  یگر طبیعت  گرگو

 زن و مار     ،جاوان   ر میان این طبیعت همه  ر تالش بو ند. پیار و  بو .

 نر و ما ه ندار . ،نمی شناخت. همان که نقی می گفت شیر

. عو عوی سگ بیشتر شده بو   انسته بو  که صاحبش  ل به کار ندار 

تماام  سار  ر جاای  یگار  ار .     باو  کاه   فهمیاده حیوان زبان بسته هام  

 بیچاره افتا ه بو .  مسئولیت برگر ن سگ

مده از اچه رویای  ل انگیزی ولی با کبری چه می کر . هرچه برسرش 

 ؟ممکان باو   مگار   ،چشم خاله و بزرگان  قاوم  یشقوم و خویش بو . پ
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عقلش به جاایی نمای رساید.     .شده بو مشکل  کر نش حل چون معما

سخن  ل با عقل یکی نبو . کاش  ستی از غیب می امد و همه چیز را 

می کر . گاهی اظهار عجز می کنی. انگار میان زماین و اسامان    رتبم

 معلقی، وا ی حیرانی است و اچطرا . 

 .بو  مهناز که چون نامش به قرص قمر می ماند از نعمت ما ری محروم

پدر بعد از سه سال  ر حالی که از پشت تیاری بار    .زا رفته بو  ما ر سر

باو .  با اسب کشیده شده یک فرسخ بر روی زمین  ،فرقش اصابت کر 

. گرگعلی را پدر  ر  رگیری کشته شد اینگونه ،گرگعلی برا ر کوچک

 .خااتون  ی که به عقد گرگعلی  رامده بو  رابیوه جوان و کر  صدا می

 خاااتون .ش مای کناد  تحملا  مای  انسات کاه خااتون باه ساختی       مهنااز 

 خاناه   ،کاار  بی انکاه گرگعلای واقاف شاو .    می رماند  خواستگاران را

 .انجام می شدی اجر و مز  ب

ارامش، حس شایرین کاو کی کاه    مهناز می گفت مر  یعنی حمایت، 

که   اشتن پدر  حس خو همان ،. حمایت راغوش پدر  ر امان است

 گرگعلی کوشیده بو  که جای پدر را بگیر  ولی .ن بی بهره بو ااو از 

ز او را کاه زناش ا   مهنااز  ماا ر  4یه چه سو  که نتوانسته بو  حتی مکنا 

  گرفته بو  باز ستاند.

                                                                 
4

 .کردند می برسر سنگسری زنان که روسری نوعی=  (Makenaمکنه ) 
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روزگار  ر ییالق و قشالق و  ر پی گوسفندان  ویدن و شیر  وشیدن و 

 چهار هز  ختری ابیشتر  کشک سابیدن چندان بر او اسو ه نگذشته بو .

نقی چستک می گفت که  ختر  ساله می نمو . شاید زو  کمال یافته بو .

 باه  ولای  را زیا  می کناد. چهار ه ساله به عمر می افزاید و نور چشمان 

  ر  ل می کاشت و زندگی را معنا می  ا . را امیدیقین 

 ثمره ای نداشت.  خاتون و  ختر شوهر  ا ه بو  و از گرگعلی 

سال پیش  5گرگعلی را اخرین بار  ر جشن نرونصولت به یا  اور  که 

. ند بره ها را  ر میان میش ها رها کر .از هرسال باشکوه تر بو   یده بو .

فصل باروری بو . موسم از یا  برکت. همه . بر سرنا و  هل می کوفتند

 اذین ها بره از جفت گیری رمه، از از یا  گوسفندان. ،شا  از این تناسل

ز . قاوچ بازرگش گاوی از     گرگعلی اناری بر سر قوچ بازرگش . شدند

. همه جا پر از می رسیدصدای خنده های او به اسمان  همه ربو ه بو .

امید و ارزو کاه   .خوش یمن بو  .انار  انه  انه شد بت و شا ی بو .شر

 چون  انه های انار هزار هزار شوند. شدههمین گونه گوسفندان زیا  

                                                                 
5

 معنای به انیران یا نرون. است سنگسر ایل اساطیری و کهن جشنهای از یکی نرون جشن 
 .است پایان بی روشنایی
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 باه کناایتی و زخام زباانی      مادام خاتون بر مهنااز ساخت مای گرفات و     

ن بو  که از فعال خااتون و از   از اکهولت سن گرگعلی مانع  می ازر .

  یابد. رنج مهناز اگهی

یاز به توچیح بیشاتر نباو  کاه    ن .بایست بداند  انسته بو  یگر انچه می 

ی  ر رنج مضاعف بو . ممحبت والدین بی بهره و از نامر  مهناز از مهرو

. گرگعلی گفته بو  پیش از پناه و ملتجا خواسته بو  خدا بی پناهی که از

  بای نصایب   سهمی ندار مرگ باید حق مهناز را بدهد تا او که از ارث

بهرحال از انچه که امروز  اشت سهمی هم مربوط به برا ر بو . نماند. 

ساهم   و خواهد  ا .عروسی به ا ر  را مهناز که سهمگرگعلی گفته بو  

نچاه  ار   ا ختران را تمام و کمال  ا ه بو . همه می  انستند که  یگر 

 برای خاتون است و مهناز.

.  هاد ی نرگس افتا ه باو  بارایش ر    مهناز می ترسید تا اتفاقی که برا

 ماای گفتناد ترکماان او را  ز یاده انااد.    .نارگس  ر صاحرا رباو ه شاد    

به نیست شاده اناد و خونشاان باه      می  انست که بسیاری  ر صحرا سر 

هم بو  با  وسار عائلاه    خاتوننگران برا ر  گر ن ترکمانان افتا ه است.

یشاه از  یادنش باه    هم بو . پروا ولی همچنان چشمان هیزی  اشت، بی

مده بو  ااین بار که می  ید.  چشمانش نقش گرگهراس می افتا .  ر 

زندگی با می کر   فکرکمی نگرانش کر ه بو .  خاتونپچ پچ هایش با 

www.takbook.com



78 

 

   یگر به سار اماده  یگار احسااس امنیات و اراماش نداشات.        گرگعلی

 ماااای ترسااااید خاااااتون مجبااااور بااااه از واج بااااا باااارا رش کنااااد.   

احساس مای کار     علی حرف خاتون را می پذیر .می  انست که گرگ 

 خاتون گرگعلی را می فریبد. 

*** 

 به 7چقا .بو ند مهمان خاتونبرا ر  6با نقی چستک سالیان قبل  ر گوت

  را رسااااایده بنااااااگوش تااااا  سااااابیل مااااادام و بااااو   کااااار ه تاااان 

ولای از   و هم سفره شدندهرچند نان و نمک با هم خور ه  .پیچاند می

 .زمان توله بو  ناگرگی  خوشایندی به او نداشت.همان زمان احساس 

بهترین مربی سگ های  .می بایست با سگهای گله باشد تا اموزش ببیند

را  ر   خاو  های کارکشته بو ند. سگ های پیر کاه عمار   سگ ،وانج

بو ند بر سینه گل میخ  اشتند تا بر سر و ساینه  گذرانده گله  پاسبانی از

 بسته به توانمندی سگ ها  اشات.  یپانچو هر توفیق گرگ ها بکوبند.

   شدامیانشان شکر بعدها  ولی گر ید.اشنایی  اننقی چستک سبب 

 خاتون به عقد گرگعلی  رنیامده باو . نقای    . هنوزو رفاقت بهم ریخت

 .مزیر بار نرفت منبینداز  و  مرا گر ن خواهرشخواسته  می :می گفت

                                                                 
6

 خیمه یا سیاه چادر عشایر سنگسری 
7

 .میشود پوشیده دیگر لباسهای روی که آستین بدون و رنگ سفید پشمی لباس(= چوخا)چقا 
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 لی رساید کاه باژگوناه نقا    از این رو بهم ریخته اند. به نظر م می گفت

گفت  رنهایت خواهرش را به پیرمر ی انداخته است. می نقی  می کند. 

 نقای  .بگاذار   بجاا  خااتون  بارای  اموال سر زمین گذاشته، زو تر مگر تا

 با پیرمر  چه کار؟ن لعبت طناز را ا کهمی خندید  

کسی سفره انداخته را و حلوای نیم خور ه را پس گرچه ا نقی می گفت

 نمی اور .هم ولی برسفره خو   ،ی زندنم

انگار جان  وباره ای  کرار می شد و وابستگی بیشتر،  یدارهای روزانه ت

 .ه بو یافت یگر زندگی سوختن نبو  معنای ساختن  .یافته بو 

9و کمی کلوا 8اش وگر ختر
 تاازه ای حاس کار .   طعم   .اور  برایش 

پنجاه   نی  اشات. و حظی باه یاا  ماناد    نش لذتی فراموش نشدنی خور

 .هایش اعجاز کر ه بو  طعم عشق هر غذایی را مطبوع می کر 

 نشهرچه کار؟ مر  بیابا  ر صحرا می ماند. او را با و کاش باز نمی گشت

 بهتر از ا میان می  انست. پیار  زبان گوسفندان رابو  نه بازار و مکتب. 

مه تکرار اهل حال کم بو  ه بابا می گفت خلق را همه قال است نه حال.

گرگ بو ن سهل تر  ی  ر بیابان پنجه  ر پنجه .می کر ندسخن  یگران 

 از همنشینی با نامر ان بو .

                                                                 
8

 .پزند می سنگسر در که ساده آش نوعی=  (vogere)وگر 
9

 .پزند می چوپانان که نانی= کلوا 
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 برایشاز زندگی  فرصتی تا فصل نوینی ،اغاز زندگی تازه به  نبال مهناز

 ینده  رست نمی اندیشید.ابه شاید او هم گشو ه شو . 

 شبانی زندگی انکهچون خو  بیابانگر  می خواست.  ختر صحرا یقین 

 ر ییالق و قشالق  اشته باشد. روزی  ر حرکت  ،انکه  ل. بشناسد را

امد نه  ر سکون. این سرزمین برای زندگی شبانی مهیا بو . بدست می 

خاور . علاف و خاار و بوتاه هاا کاه        علف بیابان را گوسافند و باز مای   

 خوراک ا م نبو . یک جاا نشاینی ا م را ترساو مای کار . جارات را       

 می گرفت. 

 زنای چاون خاو      ،شاید او  ر انتخا  کبری اشتباه کر ه باو . چوپاان  

 مگار پیغمبار خادا نباو  کاه پسار      می خواهد. زنی که بیابان را بشناسد. 

 ،باه ایان حکام    زیاد  .خوانده اش را فرمو  که زینب هم کفو تو نیسات 

گاه  و نفر وصله هم نیستند. کاش پایش از از واج   زینب را طالق  ا .

از هم چگونه با یک   و جهان جدا نسته بو . پیربابا راست می گفت ا 

حس می کر  مهناز از جنس  می شوند؟ با یک کالم با هم اشنا ،نگاه

 .خواناد خو ش هست. زبانش را می  اند. ناگفته سار چامیرش را مای    

 زندگی بیزار نیست. ی  نیای مشترکی  ارند. از این شیوه

از  ور یا یک  گرچها ، ابو  اتفاق می افت  یدارهای روزانه به هر سختی

 نیا حرف  اشت. زمان متوقف می شد. قرن ها بو   یک نگاه گذرا. اما
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د.  نمی کرحس  یگر را   یگر را می شناختند. لحظه لحظه هم که هم

یافته بو ند. شاید برای مهناز هم تنها با او بو ن  را نیمه گمشده ی خو 

 می شد.مهم بو . زندگی با او معنا 

**** 

، انگاه که چوپانان از فرط خستگی به خوا  شب هنگام بعد از نماز عشا

 زیر تک  رخت بید قرار گذاشته بو ناد. زماان باه ساختی      می رفتند  ر

از  ختر نبو .  و حاکم شده بو  خبریا می گذشت. هول و اچطرابی بر

 نگرانای مادام افازون    و خیال چون گر با   ر سارش مای چرخیاد.     فکر

 به اجبار .زنگوله از گر ن بزغاله گشو ه بو  می شد. مهناز خواهد امد؟ 

  نمای بایسات کسای باه او ظان      د.یا مراه احشام مسیر رفته را بازگر ه به

 ساار ی   ر اسامان ماای  رخشااید و بااا   هااالل باریااک ماااه باار . مای  

 را  سر ی می رفت و ابری نازک گهگاه چهره مااه  هوا رو به می وزید.

برقاع باه    چاون  ل افاروزی کاه    .اری می رفات نبه کگاه و  می پوشانید

 شبیه و صدای با  به زوزه گرگ و باز بر ر  می کشید. ندکناری می افک

، خناده ای مساتانه، خناده ای    انگار کسای مای خناد     .بو  انگیز خوف

قرار شده  چاره ای نبو  می بایست همچنان منتظر می ماند. بی شیطانی.

خرخری  و گهگاهو  به  ور خو  می چرخید گرگی هم بی تا  ببو . 

می کر . فهمیده بو  که باید ارام باشد. اسمان انگار می خواست ببار . 
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گهگاه نمی از ابرها به زیر می افتا . اینگونه هوای متغیر تا کنون ندیاده  

رام نز یک امهناز بو   کر . می خرخر و هی  م به  ندان گرفتگرگبو . 

از سرش   10سرگیراوا  رو  به طول انجامیده بو . خه خاتون بتا  .می شد

جذابیتی  سر  ر اور هموهای  بو .  ر تاریکی هم می  یدکه کنار رفته

فرصتی نبو  می بایست هرچه زو تار  ور   .است وچندان به او بخشیده 

میش و  مهناز چهار قدر ارام نبو ند. گاه اینگوسفندان هیچ می شدند.

و  بو . از قضا هنگام غرو  نقای را  یاده  یک بره به نقی چستک  ا ه 

از تاو خاواهم    گوسفندان به او سدر ه بو  که این گوسافندان را سامنان  

نقی با تعجب پذیرفته بو . بای شاک  ر حیارت بو کاه  ختار      گرفت. 

  گرگعلی چرا گوسفندان را به اومی سدار ؟

شاید هم امده ولی او  .خوشحال بو  که نقی نز ش نیامده استصولت 

گوسفندان صاحب کالته را به او  ا ه بو . از روز قبل باه   بو . نیافته را

می خواهد کم کم به  اینکه ی سمت جنو  اهوان حرکت کر  به بهانه

سوی سمنان برو . نگران نقی چستک بو  که گفته بو  با هام باه شاهر    

 او  رانتظار نقی سماق ،. هر باربرگر ند. با خو  اندیشید چاره ای نیست

 به قول نقی همیشه شعبان یک بار هم رمضان. کید،می م

                                                                 
10

 عنوان به آن از درگذشته سنگسری زنان که ظریف پشمینه پارچه = (sar gira) سرگیرا 
 .کردند می استفاده چادر
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  ل شاااب   وسااات  اشااات  ر  .نفاااس مهنااااز را حاااس مااای کااار    

وقت نانی  بابا افتا  که می گفت هیچ یا  سخنان پیربه می بوسیدش ولی 

نجس نکن. با خو  اندیشاید بهتار اسات صابور     قرارست بخوری را که 

 یازماید.زمو ه را  وباره باد. شیرخر نخور ه بو  که باش

  ر  اشات   وست. یافت می شدت تن خواهش و کر  می غلیان حس

 گرفاات  ر ذهانش طعاام خااوش گنااه  ر رقصاای ماادام     ماای غوشاش ا

 هام  مهناز پشیمان شد، یقین .بار حتی  ست پیش بر  یک .می چرخید

یقین این  ،مدها نجاتش به که  ید می ای منجی او  ر . شاید اشت پرهیز

  تنها را عفت بو  محروم چیز همه از کهشک ان بیناجی ا ا  می  اند؟ 

 .هراسان ناپاکی از و  ید می خویش سرمایه

هرچند هراس  . وست  اشت پیش از رسیدن به شهر نز  پیربابا می رفت

و شنیدن پناد پیاران زیاانی    پیر  نیا  یده بو   بهرحالاز سرزنش  اشت. 

هم حاللشان به و  نداشت. کاش پیربابا را می  ید تا مگرصیغه ای بخواند

بابا را یافتند.  ستار برسر چون همیشه رها، چون  به صبح نرسیده پیر کند.

انگاار   برکنار اتش نشسته بو . به اتش خیاره شاده باو .    با   ر تکاپو.

همه  گوییناگفته خواند.  .خوا  نداشت.  ر  ل شب خلوت کر ه بو 

پاکان عالم بارهم  گفت به نام عشق و به حق بابا  پیرچیز را می  انست. 

ناگهان  سمان خواند شده است.اکه خطبه عشق پیش از این  ر  .حاللید
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 ختر را به شک  ،پشیمان شد که خو  پرسید مگر اذن پدر الزم نیست؟

 انداخته است.

 کسی نیاز نیست. اذن هیچ ،پیربابا خندید و گفت: انان را که می گریزند

تارس را باه    وراه خو  را یافته بابا خرسند از این بو  که عشق  شاید پیر

 گذشااااته   باااه  .رفاااات فااارو  ر خاااو   پیربابااااا . اسااات  ه ور افکناااد 

گفت کاش نمی ترسیدم. یقین ترسیده به نظر چنین زیر لب  ؟می اندیشید

شااید باه    . ریاز بو . شاید شجاعت نداشت  سات ماریاا را بگیار  و بگ   

انجام  هد؟  ر برابر سداه عثمانی چه کار می توانست کنجی خزیده بو . 

 .شدبابا تر  هرچه بو  گوشه چشم پیر

هماراه   ای . ولی افسوس کاه او هدیاه  بو و ه اهدیه ی  مهناز ب11کارتی 

 هد. این پارچه قلب  ختر بو  که باه او هدیاه    مهنازبه  خو  نداشت تا

 زنادگی ای  وبااره.   ،همیشاه  تی بارای  و مو عهدنشان عشق. ،  ا ه شد

 ید. شااید ماهتاا  نیاز  و  لادا ه را تنهاا      خز یماهتا  به پشت تکه ابر

 از رفتن هام  بو  و ن. بی قراری بو  و بی تابی، مجال ماندن خواستمی 

هم  سوالی بو  که شوق با ؟چه خواهد شد ؟چه  ر پیش بو  می هراسید.

 بو ن محوش می نمو .

                                                                 
11

 .است شده می استفاده مردها لباس دوختن برای که ای پارچه 
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باا   راه چه طوالنی شده بو . هرچناد گاام ز ن  ر بیاباان ایان هنگاام و     

و شوقی غیر قابل وصف  اشت ولی هراسی برجانش افتا ه محبو  شور 

  بو . می بایست هرچه زو تر  ور می شدند.

 شد  و ر ند تا  یده نشوند. مهناز مجبورباغ ها عبور می ک کوچه از میان

هرچه به خاناه   بار چهار  ست و پا میان گوسفندان بماند تا  یده نشو .

چون کوه برسرش اوار شده  .نز یکتر می شدند مشکالت بیشتر می شد

 سواالت  ر ذهنش می چرخید. ؟بو . چه خواهد شد

 مهناز به تنورخانه رفت. نبو . گوسفندان را  ر طویله کر . ر خانه کسی 

 .باشد رفته پدر خانه به طبق معمول می بایست کبری

این چاه حاس    ؟تدا پرسید کسی  ر خانه هستبما ر هنگامی که امد ا

نچه مر  می بیند این جماعت حس اراستی ه  اشتند. بغریبی بو  که زنها 

را مطلع ساز  که مهناز به  مدن کبری ما رامی کنند. بهتر  ید پیش از 

ما ر  نیست. را پذیرا مشخ  بو  که ما ر این کالم کنیزی امده است.

 ر   انست که چشام ماا ر را گرفتاه اسات.     را گفت تا به حمامش بر .

 خترک کیست  زنان که فته بو . سواالت پیریا چه زو  خواستگارحمام 

 ان  اشت که جنس خو  مشاتری بسایار  ار .   نشان از ؟و شوهر  ار 

چون  ختر نارنج است به سدیدی چون برف و کیسه کش حمام گفته بو  

 نگاهش چون خورشید.
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کبری گفت که کنیزی اور ه است. مهناز سخنی بر زبان نمی راند و به  

زیر لب گفت  گرچه ما را مده است.اکه به کنیزی  می کر تایید با سر

 ،حاال کنیز  ار هم شاده  .ی  هدبه سگ ا  م یز بیکاراکه عروسش 

ن و کنیز  اری؟ خاله پشات چشامی ناازک    زن چوپاولی کبری نشنید. 

 گوناه   کناایتی باو  ساخت. از ان   کر  و گفت پدرت را  یاده باو ی؟   

 .خی ندا  سکوت بهتر بو پاسنمی رو .   از زیا   وقت سخن ها که هیچ

ماد و  اما ر به کمکش  چاله. پشت سر ،حق گفته اند که پیش رو خاله

را شاکر   خالاه گفات خادا   قدر نمی  انید.  که، گفت خانمی نکر ه اید

 نمر یم و  یدم.

 می  ا . را با نمی  انم جوا  و سکوت، هر سوالی مهناز هم سکوت بو 

 بااو  کاه بااه صاحرا باااز    بهتار  خو کاار مشاغول بااه کاار  رخانااه شاد.     

ولی صحرا هم بارای او امان    می گشت تا  سوال و جوا  را نداشت.

 نداشات نبو . می بایست از چشم ها خو  را مخفی نگه  ار . چاره ای 

بااز باه    نگذشاته باو  کاه   چند روزی بهتر بو  کمی از مهناز  ور باشد. 

ر بیابان خبر گم شدن مهناز یقینا   .گرچه میل رفتنش نبو اصحرا رفت 

اگر نقی بو  از  قرار بو  با هم برگر ند.، خبر نداشت . از نقیپیچیده بو 

کااش باه نقای     ؟همه جا خبر  اشت. نکند نقی همچنان منتظرش هست

گفته بو ؟ یا به طریقی مطلعش می کر  که بازگشته است. جرات اینکه 
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 بهتر  یاد گوسافندان را باه ساوی    راه اهوان را  ر پیش بگیر  نداشت. 

با  و بیابانک هی کند. خالف جهت اهوان بهتر بو  می رفت. اصوفی 

می  انست که بیهو ه  علفی نبو  و گوسفندان را خسته می کر .اگرچه 

 است ولی می بایست از حوا ث به  ور می بو . 

 بازگشاااات شاااانید نقاااای چسااااتک کشااااته شااااده اساااات.      راه ر  

که  ز ندنقی را  چههر .نز  او یافته اند را گرگعلی گوسفندانمی گفتند 

از  ختار گرگعلای خباری     .سخنی نگفته اسات  چه بر سر  ختر اور ه،

ه می ز ه که ب بیچاره فریا  .بو بسته  به  م اسبخاتون او را برا ر  نیافتند.

کسای   ،گوسفند را به مان  ا ه  چندبه پیغمبر خو   ختر این  خدا به پیر

 امانت به انیگوسفندیا ش امد که مهناز ان شب گفت  باور نکر ه بو .

  یسهممهناز به گمان خو  .  پس گیر باز اوز ا بعد تابه نقی  ا ه است 

 این کار رفت.سر بر اشته بو . افسوس که جان نقی بررا  ز رمها

غمی جانکاه بر  لش نشست. نمی توانست جلوی اشکهایش را بگیار .  

ک گونه اغاز این فصل جدید رقم نمی خور . چرا شروع یا  کاش این

افسوس  ،خاتون بهانه نبو ؟ افسوس برا رخصومت  نفر پایان  یگریست؟

   لش برای نقی تنگ شد.

کبری را ماالناده باو  ولای     ،هرچند  ختر .مهناز را  ر تنور کر ه بو ند

به زحمت به چار  و شاتم بسایار  ر تناورش کار ه        خترانشخاله و 
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صولت امد باید کاه نمی خور .  ،خاله گفته بو  خر که جو  یدبو ند. 

. ساربه  مهناز کبو ی  ر زیر چشم  اشات کلیف این کنیز روشن شو . ت

زیر افکنده بو  تا مگر کبو ی چشامش  یاده نشاو . ماا ر باه فراسات       

  رگوشش خواند کاه خار باا لگاد خار      که خشمگین است  ریافته بو 

کند ولی کبری  ظم غیظنمی میر . خونت را کثیف نکن. سعی کر  ک 

کبری برایش نفرین می کر . ناله ونبو  فحاشی می کر . ول کن ماجرا 

خط و نشان می کشید که جایش  ر تنور است. ناسزا می گفت و فریا  

 معرکه شده بو .  خاله هم اتش بیار می ز .

 کنیز پتیاره ات را ببینم. ،کبری گفت بوی پشگلت را ببینم

یا  ز  که فر  هانش کوفت که خون جاری شد. برای اولین بار چنان بر

 .را گرفات  شپرید قلاب  که همسرم است. رنگ از رخسار ما ر ،نه کنیز

 ابای  ار   اکبری مویه می کر . ما ر مای گفات پسارجان زن گارفتن     

کارت با  ام و گوسفندان است. خطبه ی عقدی  و  رست است که سر

 ید. این چه گناهی است؟اسمان به قهر می اباید، گناه است 

 انده است پیربابا خطبه را خو -

 غلط کر ه به گور پدرش خندیده. -

هر  و لب به نفرین و ناسزا  نها . چا ر سر کر  و سر بر شانه خالهکبری 

 گشو ند.
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 باشی. پیچیده لحاف  ر همیشه الهی :گفتکبری می 

   .کر ه پیدا بزن هم تا حاال تخم  و زر ه می کر ه،  ست خاله می گفت:

به گدا گشنه بدهی همین است. از   ختر الهی نان اهو شو  و تو تازی.

 ماست که برماست.

بار   ساخت  وسکوتی رفت  ری سه  اخل به ما ربا رفتن کبری و خاله 

 فرما شد.  خانه حکم
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 اسیر من  امت به ای                            

 اربگذ سنگدلی                                           

 .مگیر پروازم میل                                                    
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لو  بر صفحه وبالگ اچه زو  اتفاقات کالس  ر هاله ای از ابهام و رمز 

 . اند اشارت که بشارت اهل است کس ان .می نشست

 رانتظار بیانی   خترک امده بو  که باری از غمش را به  وش کشد و

 ری سخنی گفته  کالس طراحی از هر ر گرچه ا .بو  که همدر ی کند

. سفر کر  سخن از همسفری که تنهاگاه بو  و  گاه حدیث فراق می شد.

راستی سخت است همسافرت  رکناارت جاان  هاد. شااهد مارگ       ه ب

 .  اسان نیست نیمه راه بو ن رفیق وهمسفر 

. به بازی می کندبا احساس  ختر  اه احساس خباثت می کر  که چراگ

قدر  ، اریهنگامی که  نظر سخنانش بیشتر اتش سینه را افزون می کر .

انگار برای تو چابط شاده    . قرار نیست چیزی بدست بیاوری،نمی  انی

 است. نمی گریز  کفتر جلد همین بام است. 

 . ست  ختر را گرفت تا خط را  رست ترسیم کند ،یک بار  ر کالس

 ر  لنوشته ها . بعد نچه می گوید نمی گیر ای شده بو  که چرا عصبان

گرچاه باه   ااز پیش حسا  شده برنامه ای  .خواند که عمدی  رکار بو 

 اری  ر نگاه  وست  شاید این پرهیز و خو  .روی خو  هیچگاه نیاور 

انتظار بی جایی بو   مطلوبترش ساخته بو . میل بازی اش افزون تر بو .

بار گفته بو  که بعضی المصب ها  یک  ل بی پر ه بگوید؟ که  ختر راز

  ر رو بگو.  رو ،اللند، خب حرف را رک و راست
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رتو گوش کن. شرم و حیای  ختر و یا سر ی یوازنم   حکایت  ر می

 رفتار او فاصله ها را همچنان حفظ کر ه بو . 

 اسیر من  امت به ای 

 بگذار سنگدلی

 مگیر. پروازم میل

پرواز به کجا؟ ولای   .کر متاثرش که بو   ی هما  رین نوشتهتاثیرگذارت

سنگ تنها  .که  ر این عالم کسی پر پرواز  یگری نیست حقیقت این بو 

  بسیار است. پرواز پر شکستن برای و کلو 

 پااایش اماااده ناشااای از ان تصاااا ف منجااار باااه      بحاااران روحااای  

برخالف گاه به کسی نگفته بو   هیچ. بی حوصلگی و افسر گی شده بو 

و بحاث  اخال ماشاین     ظاهر خو  زندگی ولی از  رون تهی بو . جر

منجر به سبقت بیجا شده بو . انحراف از جاا ه و چاک کار ن خاو رو     

خاو  را مسابب    .. وجدانش ناراحت بو گر یدهمسرش  مرگمنجر به 

ست. گاهی شک می کر  که قلبا  وست نداشت چنین می شد؟ می  ان

 ؟، همین نبو ندان  لچسبه چن یان زندگ بهترین پایان بر

اینقدر بی رحم نبو . چرا رهاایی را مای بایسات  ر مارگ  یگاری       ،نه

جستجو می کر . چرا با زندگی رهایی میسر نگر  . هرچه بو  هنوز از 

 ن اتفاق ناامیمون رهاا نشاده باو . شاب هاا       اتجربه ناموفق گذشته و از 
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دگی روزانه را تحت ارام شبانه زنانمی توانست راحت بخوابد. خوا  ن

الشعاع قرار  ا ه بو . حکایت خنده  اری بو  بحران روحی اش را حمل 

که چقدر به همسرش وابسته بو ه چقدر بی تا   ،بر وفا اری می کر ند

 براستی که عقل مر م  ر چشمشان است.است. 

از ناموفق بو ن  ر  ،خوانده بو  از روزهای سخت پیشین همااز تنهایی 

 خو  نمی  انست که محبو  هرچه  رهما ای او نوشته بو  و بر .از واج

پرسیده بو  که به  هما چندین  فعهرا می  اند و خوانده است.  سر  ار 

این چیزهاا   ارا ب خو شپاسخ  ا ه بو  که  ؟عالقه  ار  نویسی وبالگ

تشدید همین  لنوشته ها بو  که شوق نوشتن را  ر او  .مشغول نمی کند

وبالگ نویسی   یات باسوال بو  چطور یک کارشناس ا ب همابرای  .کر 

 بیگانه است؟

هریک  استان خو  را  . ر کالس نقاشی بسیار سخن از گذشته شده بو 

 حدیث یکی  و روز نبو .  ند.باز گفت

 شنواست. اگر گوش شنوا باشاد سافره  ل بااز     هرکسی  نبال  و گوش

توجاه باو ه ولای  ر     محبات و  بارها گفته بو  کاه  نباال  هما می شو . 

 زندگی کوتاه مشترک نیافته است. 
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. با خو  می اندیشید بزرگ را تحریر کند بهتر  یده بو  که  استان پدر

گونه که  و نه اگاهی از پیرامون. همان چه روزگار اسو ه ای نه غم  نیا

 پدر بزرگ همیشه زمزمه می کر :

 نه از چینم حکایت کن نه از روم

کشورابستن حوا ث بسیار بو  و انها تند و نه از روم. نه خبر از چین  اش

ور ه بو . حکومت ااجنبی از هرگوشه ای سر بر و گوسفند.   ر پی  ام

 اشت عوض می شد. فقر و بدبختی بیدا  می کر . جهل گریبان ملات  

 . گرفته بو . خرافه همه جا رواج  اشت

یا   با خو  به ر جدل بو  حکایت خو  را می نوشت؟ نبهتر  و  ل بو . 

خاو    ل گفته بو  مهام ایان اسات کاه بنویسای، بارای        افتا  که مشاور

بهتر بو  که سر  لبران  ر حدیث  یگران بنویس، بنویس تا ارام شوی. 

که  استانی را شاروع کار ه اسات گال از      شنید همااور ه شو . وقتی 

رویش شکفت.  استان روابط نز یک تری را رقم ز . ساخن از عشاق،   

بلندیهای زندگی، شرح شیدایی  یگران،  ی وپست ،از فراز و فرو سخن 

 راحات تار صاحبت     هماا حس نز یکی مضاعفی را موجب شاده باو .   

ز تناوع  اگاهی  لش برای کبری می سوخت. گاه ساخن   همامی کر . 

ویراساتاری کتاا  را   هماا  طلبی مر ان و بی وفایی باه میاان مای اور .    

 ا رس وبالگش را بدهد. تا خواسته بو  تا از اوبارها  .برعهده گرفته بو 
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سرهم  ای بار بهانه او هر . ر وبالگ بخواند و نظر  هدرا نوشته هایش 

رچه تمامی نوشته ها را خوانده بو  و می  انست  ر  ل و گا .کر ه بو 

ذهنش چه می گذر . شاید تالشی بو  تا سر  ل عیان تار گویاد لایکن    

جایی  :ویزه گوش  اشت کهارگ پرهیز  اشت که همیشه سخن پدربز

 را  ر نیار.  ....، وریاکه نان  ر می 

اموزش نقاشی با  رامدی  ،بو  تحصیل  ر رشته ا بیات عجیبی روزگار

حداقل. پس از فوت همسر شرکت هم به پیسی خور ه بو  و کارش را 

بو  حاداقل  ناز  ست  ا ه بو . کالس های نقاشی فقط برای سرگرمی 

 .می کر  ممکن شی را برایمدا ر

حساابدار   کماک  عناوان  باه ار شده بو   ر یکی از موسساات ماالی   رق 

از هم گسسته بو . هیچ اجماعی  او را کار شو . انگار زندگیه مشغول ب

به  مالی . پسر رئیس موسسهنبو  میان اش  ر عالقه و کار، تحصیل میان

سه سر موو قول به اشتغال  شد  یشنایافتح با   .مده بو اکالس نقاشی 

 از بیکااار شاادنش  . باایش از یکسااال اتفاااق مهماای باارای او بااو   مااالی

می گذشت.  یگر پر اخت اقساط خو روی فرسو ه اش  شاوار شاده    

بو . وقتی جیب ات خالی هست انگار زور نداری، حرفی بارای گفاتن   

نیست.  وست  اری از مقابل  وستان واشنایان فرار کنی. حس ساربار  

 با پول اموزش نقاشی که نمی شد زندگی کر . . یستخوشایند نبو ن 
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 ر خصوص  استان  هما  .اخرکتا  هنوز کامل تحریر نشده بو  لفص

 شاوق  روایات پیرمر  و .و کار کمی سخت شده باظهار نظر می کر . 

بهرحاال   بو .  شواررفین طجلب رچایت  و  ر اثر هما خل و تصرف 

  استان را نمی شد چند نفری نوشت. 

روز افزون هما  ر سیر نوشته ها مشخ  بو .  ر پس این رابطه اشتیاق 

 یکای راز قلاب  یگاری را     پاک و سا ه اتاش اشاتیاقی شاعله ور باو .    

  یگاری  بار  تاثیر تکاپوی  ر  و به زبان نمی اور  و  یگریمی  انست 

و ترس شاید ماانع از ان مای شاد کاه       هرچند شرم و حیا .می سوخت

وستت  ارم. شاید کار زن نبو  تاا باه ایان    بی االیش بگوید   و راحت

 .، مای فهمیاد  بو  بیدار شده باو   هم صراحت سخن بگوید. اگر خوا 

ولی چه می شد کر  که خو  را بخاوا    می کر ، اتش شوق را حس

 ز ه بو .

نمی فهمای،  معانی را عاشق می شوی  یگر راحت نمی بینی نگاه کها 

می کنی و بعد  که حس شک  اری،  ل سخنش با سر یکی نیست. چرا

 ی.زنی، اینگونه راحت تر صغری و کبری می چینی. خو ت را گول می

ا با . همین بارز  اسات کاه عشاق را زی    بو ه و هستحقیقت همیشه تلخ 

 وست  اری تجربه اش کنی. حکایتی نامکرر است. گام نها ن  ،کر ه

هرلحظه شور اسات و اشاتیاق. حکایات غریبای      ، ر سرزمینی ناشناخته
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عطشی جان سوز. سرابی گریز ناپذیر.  . تجربه ای وصف ناشدنی.است

 تنها باید چشید. 

برای تدریس نقاشی باه خاناه    .  یگررا شروع کر مالی کار  ر موسسه 

 شاکوهی وصاف ناشادنی  اشات.      ،چه جاه و جاللای  .رئیس می رفت

 اتااق  بارای  تاابلو  یاک جز ترین کارمند به خاناه رئایس راه یافتاه باو .     

گرچه همسار  ا مقبول افتا .انچه را که کشید، گرفت.  سفارش پذیرایی

گونه ای کنار هم ه رئیس بهار را برخزان ترجیح می  ا  ولی نقش ها ب

کاه مفتاون ایان      رهم پیچیده و ترکیب شده بو  نشسته بو  و رنگ ها

 ر این  کرانگی رنگها و  ر رق  نور و سایه و می شدی.  ر بی زیبایی

م می شدی.  وست  اشتی بر برگها گام می گذاشتی طیف بهم پیوسته گ

 تا صدای برگهای فرو ریخته را  ر زیر پا حس کنی. وقتی برگها سخن 

 هاای بااقی ماناده بار  رختاان را هام        می گویند و با  خزان تک برگ

می لرزاند می فهمی که تو هم به زو ی پایان خاواهی یافات و باه زیار     

 است، روز عریانی همان روز حسا .روز عریانی نز یک  خواهی افتا .

پاسخ  رستی نمی  ا .  .سراغ تابلو را می گرفت که چه کر ه است هما

 ،بر روی تابلو کار می کر . نقشی از خزان بو  تا  ر کالس فرصتی بو 

 انگار از غم بو  . هرگاه حرفیز و غم بو یخزان برگ ریز. سخن از پای

غم های گذشته را  یاز سنگینمی خواست باری  تر می شد. مهربان هما
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  همانگوناه کاه نوشاته باو  شاانه هاایم را بارای پاذیرش         .شدک بر  وش

هم با تابلو ارتباط برقرار کر ه بو . هرچیز بهانه ای  هما غم هایت بدذیر.

 بو  برای بیان احساس و سخن از گذشته و حال و اینده.

محاول شاده    حضور  رخانه رئیس بیشتر می شد. بسیاری از امور به او 

 ولای  ر طراحای   هر هفته  ر کالس ها حضور  اشت هما با اینکه بو .

گرچه احساس می کر  مطلب بیشاتری بارای   ا .می کر پیشرفت کندی 

 موزش به او هم ندار . ا

رایی و اویراستاری نوشته ها انجام شد. صحبت  رباره  استان، صفحه 

ای ارتبااط و شاناخت   بار  ،زانهبازخوانی بهانه بو  برای  ر   ل های رو

 یصبر برای شانیدن کالمای خوشاایند و انتظاار     همابیشتر و شاید برای 

   لدذیر و ارزویی  لنشین.

بهانه ای  ،مدامی  مالی برای واریز یا  ریافت پول گاهی به موسسه هما

سخن می گفت  همابو  برای  یدار. از زیا  شدن مشغله و فشارکاری با 

که همکاران  کسی سخن نگفت. سسه با هیچولی از ارتباط با رئیس مو

 مترصد همین اخبار بو ند.

 اما ه شده بو  فصل اخار کتاا  را بخواناد. بهتار  یاد از پیرمار  نظار       

انچه تحریر کر ه بو  همان بو  که  ر خاطر پیرمر  نقش بسته  .بخواهد

ساوالی کاه هار نویسانده      ؟ذهنیت چقدر حکایت را تغییر ا ه بو  بو ؟
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داند. بداند که چه تاثیری برمخاطب گذار ه، چه حسی را  وست  ار  ب

 القا نمو ه است. کشش  استان چگونه بو ه است.

 پسندیدی پدر بزرگ؟ -

 هنوز که تمام نشده -

 تا االن، انچه شنیدی خو  بو ؟ -

 نمی  انم -

 چرا؟ مگر نشنیدی -

 حکایت خو م را می  یدم -

 عجب، انتظار تعریف  اشتم -

 انچه نوشتی خو ت باور نداشتیحتما خو  بو  ولی به گمانم  -

 یعنی چی؟ باور  -

 مشخ  بو  که خو  تجربه نکر ی گویی کر یباز -

سخن کوتاه کر  به نظر پیرمر  نمی  انست قرار نیست  استان را خاو   

 تجربه کر ه باشی. کتا  را ورقی ز  و ا امه  ا :

کبری  .و شب خاله نفرین می کر  روز .نگشت کبری از خانه پدری باز 

 خبار چاه زو     نه شایر شاتر ناه  یادارعر .     ته بو  راحت شده است.گف

می رسید. زنان فامیل و پیر زنان محل با سرعت هرچه تمام تر اخباار را  

هرکس عروس خالاه باو  ساوخته،    می گفت بری کمخابره می کر ند. 
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خاله فرمایش کر ه بو  کسی که روز با گوسفندان است و  جزغاله بو .

 شویش گرچه خط و را  ار . ها لیاقت همان ،دخواب شب پیش خر می

نشان می کشید و رجز می خواند می  انست مر  میدان نیست و قادرت  

  ندار . او را با  ر پنجه انداختن هپنج

کسی  . ر خانه را می ز ند .ما ر با مهناز بیرون رفته بو  .هنگام ظهر بو 

باه خاناه    ها ر زا هگشو  پدر کبری با برا ر و برا   ر را که .پاسخ ندا 

گفات پادر    هماین کاه   .مدند. پدر کبری  ر گوشاش ز  و هلاش  ا   ا

نفر  یگر  چهارسوخته که چنان بر  هانش کوبید که خون جاری شد. 

. نفر را چنان ماالند که رمقی برایشان باقی نماند پنج هر .بر سرش ریختند

پدر  ر  میدان  ار زورخانه شهر بو . خون همان ،هرچه بو  پسر خدا ا 

و مهناز وار  شدند.  ر حیرت  ما ر لحظههمان  رگ هایش جاری بو .

خاون از  . چاه شاد   ،مده ما ر جزع فزع می کر  که پسرماکه چه پیش 

افتان و خیازان باا سارو صاورت     بینی شوهر خواهرش می چکید و همه 

از  ر که بیارون مای شاد مهنااز      شتند.گذاپا به فرار کوفته و کبو  شده 

کوبید که بر زمین افتا  و به سختی پدرکبری سته تیشه بر کمر چنان با  

 از  ر خانه خارج شد.

 .کمر برایش نماندبدبخت  ،کار کر ی  ختره ما ر فریا  ز  چ

 شد. کمخواهرت زحمت بهتر،  -
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 ما ر  ما ر زیر لب گفت چشم سدید و  ر خانه را محکم بست.

 ، ا ه   شستی نشانمی گفت به یا  خدا ا  افتا م. یقین از اینکه چر

 او را به چشم کو ک می  ید، که این، هنوز خرسند بو . شاید پیش از

 .است فرزند برای ما ر همان کو ک همیشه

و به خیر قائله را   ختر بستاندیه مهر مدتی نگذشت که لس اصغر امد تا

 می گفت: بغبغ ر  لس اصغر با  بخواباند.

 مدم.ا ،یانی کن ر م از بس گفتند مال اصغر ای حکیم پا -

 خب نمی امدی. -

 پسر خدا ا  خدا خیرت  ها . احکام هیچ می  انی؟ -

 هم بگو. تو میدانی کافی است. به ما -

 کنایه می زنی. -

 بو . ما چه کنایه ای؟ پدرت استا  -

خو  است پس حرمت استا  الاقل می  انی. زن ستاندن ا ابی  ار .  -

 نز  من می امدی می گفتی ای بزرگ راهنمایی کن.

ن شیر غرید و گفت وچ .از سه  ری بیرون امد بسته کمر به چا ر مهناز

 توکه احکام شرع می  انای نشانیدی کاه از واج مقادس اسات؟ انچاه       

  می خواهی بستان و برو تا اتش به پا نکر م.
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 و مااادام ریشاااش را   لاااس اصاااغر کاااه رنگاااش کمااای پریاااده باااو    

 . نیست. . انست که مسجد جای .. می خاراند

مد به بازار کهناه  اگفت نو که  .بار االغ کر  بو  اور ه بریرا ک انچه

 مهریه را هم گوسفندان حسا  میشه  ل ازار و از  ر خانه بیرون رفت.

ما ر غر یک میش و یک بره باقی ماند.  تنها و و به کبری  ا ند کر ند

 هماه چیاز از خاناه رخات بربساته اسات.       میز  که عروس جدیاد اماده  

را هم   اشتندان اندک مالی که  . حق  اشتبو نگران  ما ربی شک  

خاواهر زا ه اش    ر هر صاورت کبری با خو  بر ه بو . از طرف  یگر 

 بو . چشم  ر چشم می افتا . سخن زنان محل را چه می کر .

*** 

 اشته بو  یعنی عشاق را تجرباه نکار ه باو ؟      سخن پیرمر  به فکرش وا

ن و یعه الهی را نیافته بو ؟ یعنی کالمش بویی از عشق نداشت؟ معنی ای

نخ جا ویی عشق نوشته هایش را خو  بهم نچسبانده بو ؟ عشق چیست 

بدان می بخشد. بوی زندگی برجما  نشیند گر ا ،که چون عطری  الویز

 عشق را هرکس می شناسد. خاطرات  ر مقابل چشمانش می گذشت.

 ا به نام خواندور  و  ختر رارا  رکالس به زبان  همااولین باری که نام  

 تحریر شده بو : وبالگ  ر صفحه انگار گل از رویش شکفت.

 اگر نامم را بر زبانت جاری کنی
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 نامم زیبا می شو 

 نام من از  هان تو شنیدن  ار 

  وست  ارم صدایم کنی 

 با صدایت مرا به بند می کشی و من این بند را  وست  ارم.

 کشیده بو  وقتی پرسید  ان  فعه ای که  ر کالس نقش مبهمی بر بوم

 گفت هما  ر نقش خشونتی حس می کنم

 عشق نمی فهمد. ،می خواستم با زبان رنگ بگویم -

  و روز بعد  ر صفحه وبالگ نوشته بو 

   وستت  ارم. صبور بی احساس 

فریا  از  ست  ، انگار با حرص نوشته شده بو .خشونتی  وست  اشتنی

 .است ی ز هکسی که نمی فهمید یا خو  را به نفهم

شاید فکرمی کر  زنان وفا  اری را  وست  ارند. بهتر بو  نقش شاوهر  

 وفا ار را بازی می کر ؟

بار نوشته بو  چرا نگاهم نمی کنی از نگاهم گریزانی.  ختری که  یک

 ز کی نگاه کند انتظاار    اشت همیشه سر بزیر می افکند بیشتر  وست

اش را با او می تواناد   ر ی  اشت که حس می کر  ایندهجسارت از م

پاسخ را چه زیبا نوشته بو  شاید ساوال را  ر چهاره اش    بهتر رقم بزند.

 خوانده بو . پاسخ قانع کننده ای بو :
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 جرات سر بلند کر ن ندارم

  ر نگاهت ذو  می شوم

 اگر خنده هایت را ببینم

 بی شک می میرم

 تو افتابی و من چون گلوله برف

 پایان می یابمتو  ر 

 مرگ نمی هراسم ولی با تو بو ن را  وست  ارم.از 

بر  ل سانگش اینهماه واگاویی احسااس      .شاید پیرمر  راست گفته بو 

 وقتاای کساای شاایفته ات ماای شااو  خااو ت شااک     تاااثیری نداشاات.  

 را بهتاار از هرکساای مای کناای. شاااید اشاتباهی گرفتااه اساات؟ خاو ت    

 .. نوشته هاا تماامی نداشات   می رو می شناسی. حس کر  سرش گیج 

 ه بو .کر ثبت را  ه لحظه ی با او بو نلحظ

نوشته ای بو  و پیامی برای کسی که  ،هر هفته یکشنبه فر ای روز کالس

 نمی خواند.

نقش بر بوم کشیدنم مهم نیست چگونه اغاز شد و اولین رنگها باا چاه   

هم با تو بو ن است. مهم انتظار اغاز هفته است. م عشقی کنار هم نشست.

غاز هفته. مهم انتظار روز اپایان هفته اند و من  ر ارزوی  همه  ر انتظار

  یدار است. 
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بی تابی و تشنگی و هر  ؟مدن به کالس نقاشی عاشق شده بو اپیش از 

روز عطش بیشتر، برای انچه که خو   ر ذهن خو  می سازی. گاهی از 

احساس خشم می کنی. تنفر را حس می کنی  که عشق و  ،بی توجهی

 خانوا ه اند.نفرت از یک 

 ،ای  یگر شنبهباز 

 تمام تالشم این است به تو فکرنکنم

  ولی افسوس جاخوش کر ه ای. 

 ای ارزوی لعنتی  یوانه ام کر ی. 

 ل   اشت.  کندن یک جلسه کالس نیامده بو  همان زمان که تالش  ر

  هام  سر ی احساس بااز  کمی نگران شد. انگار با همه ی بی توجهی و

خواهد بداند که تا  چه می شو ؟ هرکسی میرا . شوق میلی وجو   ار 

 کجا خواهد رفت. 

روی تاا  یگاری را    یاا فراموشای؟ مای    ؟عشق کشاف و شاناخت اسات   

 فراموش می کنی. بشناسی ولی خو ت را هم گم می کنی،

 ل بساته باو  و جاز      ل وقتی بسته شد مگر باه راحتای رهاا مای شاو ؟     

رک اول نیافتاه باو   ر   نچاه  ر زنادگی مشات   اصابوری گریاز نداشات.    

  ارتباطی جدید جستجو می کر .

 بیان  وست  اشتن سهل تر است یا اقرار به یک گناه؟
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سوال جالبی باو . چارا بیاان    این سوال  یگری بو  که هما نگاشته بو . 

 وست  اشتن  شوار بو ؟  ر اعماق قلبت عشق را گناه می  انی؟ باور 

عاشقی گناه است؟ ترس از این نداری که عشق زیباست. اموخته ای که 

 وا ی ناشناخته چنین کر ه ترا؟

جالب اینجا بو که جماعتی که  ر همه امور احساسشان بر عقلشان تفوق 

 ار   ر از واج بااه  نبااال ا لااه عقلاای هسااتند. انکااه  ر امااور عقالیاای   

خواهد عمال کناد.    احساسی عمل کر ه  ر وا ی احساس، عقالنی می

 باید بروی از عقل مد  می گیری. انجا که به  نبال  ل 

تا نسوزی چنین نخواهی نوشت ولی چه  .چکامه ها و نوشته ها بسیار بو 

باید کر  که هیچکس بخاطر سوختن  وستت نخواهد  اشت. ا می به 

  نبال  اشته ها نیست  ر پی نداشته ها می گر  . بی تا  اسات و قارار  

 لم خااک قارار نیسات.    بابا راست گفتاه باو  کاه  ر عاا     پیرمی جوید.  

باید  ل کناد از ایان خااک و     بی تابی است و خواهش و تمنای بیشتر.

 خاکیان. 

 برای تو می نویسم

 همه جز تو می خوانند

 همه نظر می  هند

 کاش تو هم می خواندی
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 کاش از حالم با خبر بو ی.

لبخند موذیانه ای برلبش نقش می بست. چه احساس شیرین وخبیثانه ای 

 میرشان با خبر باشی.چاز سر  ری وگذاته پای  ر ذهن  یگران هسا .بو 

 و نمای گویاد،   از اینکاه مای خواناد    چه حسی  اشات؟  می  انستاگر 

 شوبد؟اخرسند خواهد شد؟ یا که برمی 

صحبت از و بالگ و اصرار باه خوانادن صافحه وبالگاش     بار که  یک

 برای چه می نویسی؟  اشت از هما پرسید:

 .ر جوا  ندا  و سکوت ک

 گفت از  ر  بنویس

 :نوشته بو شب  ان فر ایبازهم سکوت کر  ولی  ر صفحه وبالگ 

 از  ر  می نویسم

 ریا

 ریا

 از  ر  نبو نش.

راستی که ه ب چرا وقتی  ر   یگری را می بینی سعی  ر التیامش نداری؟

انگاه که هما نوشاته باو : تماام زنادگی مان یاک         می.اغریب است 

 هفته. ساعت است، یک ساعت  ر
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برای  . بقیه هفتهاستهمان یک ساعت کالس نقاشی می  انست منظور، 

می شد. حتی وقتی نوشته بو :  منفعل ترنداشت. می خواند ولی  هما معنا

 خورشاید مان چارا هار روز سار تر      .افسوس که از نگاه تو مای گریازم  

 می شوی؟ 

 ر  ولی قدرت هر عکس العمل و حرفی را از  ست  ا ه بو . می خواند

 د.یزبان  ر کامش نمی چرخ اشتیاق و مقابل این شور

چرا جنسایت   ام، می فشر ی خو  انگاه که نوشته بو  کاش  ر اغوش

هناوز از   برای تو معنایی ندار . بازهم نتوانسته بو   ر اغوشاش بگیار .  

سانحه مرگ همسر رها نشده بو ؟ بعد از رفتن عاشق شده باو ؟ عشاق   

 قاادر ی ها  ری؟ یااا وقتای از  سات مای   یعنای وقتای نیسات؟ وقتای نادا     

  انی؟ وقتی نداری  لتنگ می شوی؟ می 

نگاه که توانا هستی و همه چیز مهیاست. ا  ،گاهی ا می زاهد می شو 

 زهد گریبانت را می گیر . 

 گااه گار   نوشته ها  یگار اتاش شاده باو .      ،و بی تابی اوج عاشقی بو 

ازیگر. همان گونه که گر بو  نه باتماش  ،کرمی ن اقدامیمی گرفت ولی 

  ر ان حا ثااه تنهااا تماشاااگر باااو . زنااش جااان ماای  ا  و او تنهاااا       

 می توانست نظاره کند.
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کاش کو ک بو م و به اغوشی پناه می بر م ولی افسوس اغوشی  ر 

  انتظارم نیست.

 ولای   ساال مای خواناد    جمالتی کاه یاک  اغوش او پناهگاه شده بو ؟ 

ولای ساکوت باو  و     دهساخت شا   حاس مای کار     سنگ تر شده بو .

ی ساخت  انتخاا   ،زندگیشاید می بایست تصمیم می گرفت.  سکوت.

  .بو 

ولای خاو  از عشاق     از عشاق نوشاته باو     ساخن  .بزرگ بو  حق با پدر

یا که میال باازی اش بیشاتر     گریزان بو ؟ از این وا ی غریب می ترسید

  ؟بو 

میزان  چه حد است. و شیدایی تاکجاست تا  وست  اری بدانی این شور

 . هرچااااه بیشاااااتر  بااااا جنااااون عاشااااق بایااااد ساااانجید      عشااااق را 

.  یاوانگی تاا کجاسات. عاشاق کجاا      یبیشتر ا امه می  ها  یمی ازمای

خواهد برید. غافل از انکه اطمینان با شک حاصل نمی شو . روزگاار  

 ستین  ار .اهای بسیار  ر  خو  بازیگر است. بازی

االیش    چه سا ه و بیمده بوابه کالس  هماهمان جلسات اولی بو  که 

 بارخالف او کاه باه قاول معاروف باا ماشااه        سرصاحبت بااز کار ه باو     

گفت چرا رنگ با خو   او ور . وقتی بها می بایست حرف از  هانش  ر

 :گفت هما می اور ؟ چرا رنگ نمی خر ؟ ن
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 زیا ه.خیلی نکش که  ام کمبو های ما را به ر استا ،  -

 و گفت:  ر ذهنش می کاوید از گفته پشیمان شد. پاسخ مناسب را

 جا هست هکم و کاستی هم -

  ر زندگی من خیلی بیشترولی  -

 ؟یگی همه با خبرداز زنمگر عجب،  -

  ر عسرت و حسرت گذشت. بازهم خدا را شکر.  زندگی ما که -

 سرزنده می امدی؟ و به نظرم همیشه خیلی شا  -

 یک هفته  رمیان پیش مشاور میرم خیلی خوبه. -

 برای چی؟ -

 با کمک مشاور پشت سرگذاشتم مروحی که  اشت بحرانهای -

 پس  یگه نمی روی؟ -

 چرا،  ر   ل میکنم باهاش برایم خیلی خوبه. -

ریا بو  و  عوت به ارتبااطی بیشاتر. وسوساه باه  انساتن       صحبت ها بی

 :برای ا امه صحبت گفت همیشه تداوم بخش این مصاحبت هاست.

 نمی خواستم شمارا ناراحت کنم.  -

وری گذشاته بارای مان ناراحات کنناده نیسات.       ایاا  ناراحت نشادم.   -

تذکری است که حماقت های پیشین را فراموش نکنم. اشاتباهی کاه   

 سال عذا  بو . امروز ولی احساس خاو  رهاایی را   نتیجه اش یک

www.takbook.com



113 

 

شدم. گاهی فکر می کانم   زا هحس خو  ازا ی. انگار از نو  ، ارم

 د رها شدم.بالم هنوز مجروحه، ولی  یگر  ر قفس نیستم. از بن

 سخنوری بهتر از نقاشی می  انیشما  -

را به تصویر بکشم. شنیدن کی بو    وست  ارم تا احساسم را نقاشی -

 مانند  یدن.

 ؟غم را یاشا ی را  -

 .غمم هستم. همزا  با غم بیشتر اشنا -

 . بیشتر ملول می شوند . ارند اندازه کافی غم همه به -

هم  ابتدا باهمان از ه نامز ی  و ماه پس از عقد جدا شده بو ند.  ر  ور

 یگاری   مشکل  اشتند. خو ش هم می گفت نمی  اند چرا بااز اشاتباه  

مناسب هم  ،کر  و سرسفره عقد نشست.  ر  وره نامز ی که  انسته بو 

 ر ش بالی جانش شده بو . همدمی می خواست تا سخن  مرهمنیستند. 

صله  یگری حو کس امان از  ست این حوصله که هیچ . ل فاش بگوید

را ندار . زمان بی حوصلگی است و بی مهری. هرکس غم خو  را تنها 

 مر ماان اسات . روزگاار    میانمی کشد. زمانه، زمانه ی  وری و فاصله 

ند نو می  ا  همه می خوانند هم غریبی. غریبی است حتی  ر خانه خو 

ان واگویه و نشخوار کالم  یگر  تنها .ولی کسی عامل به  انسته ها نیست
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ن سخن بزرگان هستند کسی صحبت نز یکانش را یدهمه  نبال شن .است

 هم گوش نمی کند. 

احساس رهایی،  نه که س وست  اشت او هم سفره  ل می گشو . افسو

 اشت. انکه با او پیماان بساته    حس خو  ازا ی که عذا  وجدان نه

زیر خاک ارام   امروز  ر ، ر شا ی و غم کنارش ،همسفرش باشد ،بو 

مرگ این اتفاق ناشناخته، این بزرگترین تجربه که هر نفسی  گرفته بو .

وری کاه  ابزرگترین تجربه را زماانی بدسات مای     را خواهد چشید. ان

  یگر تجربه نیست. قابل انتقاال نیسات باا خاو  ایان تجرباه را باه گاور         

 مرگ تلخ است یا شیرین؟  یگران است. لمی بری؟ هرچه هست نق

 ،ارزش تارین مساائل   قادر بارایش مساخره باو . بای     امروز چ ،بحث ها 

 راستی کاه تماامی مشاکالت از مان شاروع      ه . بمی کر زندگی را تلخ 

می بسات.   می شد. غرور و خو خواهی رخت بر ما می شد. کاش من،

 می شو ؟ مگر خو خواهی دونا می بی غرور؟ ب

بی جهت باه  که از خاطراتت هم سر سخت تری؟  هما راست گفته بو 

 ات گذشته چسبیده بو .خاطر

 از هماا  کار  کاه    ل حالل کر ه بو  و جان ازا . چند بار  ل مهر هما

فراست  ریافته ه ولی خجالت کشید. ب ؟بدرسد مهرت کامل بو  یا نصف
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 هرچاه  وسات  ارناد    خلاق . کسی خوشش نمی ایاد  ،بو  که از سوال

 می گویند تنها می بایست ترغیبشان کر . 

ر ند. چون ک یون پازل هایی همدیگر را تکمیل مچ گفته ها و نوشته ها

حرکات  ست  ،برای شناخت بیشتر، نگاه ها و گر گرفتن ها منابع متعد 

 و بیشتر. یک مکملی بو  بر اگاهی بیشتر و صورت هر

 ر کالس نقاشی  ر خو ش فرو رفته بو  به گذشته ها فکار مای کار .    

شم می خور . صدای سیاه بر بوم بیشتر از هر رنگی به چ و رنگ سربی

 ور .ابه خو ش  هما

 ببخشید یک سوال -

 بفرمایید. -

 شما که می گفتید باید از شا ی کشید نه از غم -

 خب -

 شما از شا ی می کشید؟ -

چارا  از گفته پشیمان گفت: به ظاهر سکوت کر  و پاسخی ندا . هما  -

  می مگر اشرف مخلوقات نیست؟انمی کشید؟  چهرهنقشی از 

 هست؟ به گمان شما -

 رویان محکی بو  که او را پساندیده  نظر ترغیب به کشیدن نقش زیبا به

شارح   ،است؟ یقین وقتی زیبا رویی  یدی  وست  اری تصویرش کنی
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 .بنویسای  شاز پیچ و تا  و از گرفتاری زلف ،جمالش بر کاغذ بنگاری

 ریااا را  ر وسااعت  .تاللااوی خورشااید را  ر صااورتش نمااایش  هاای 

 سات  لب به تحسین  گرادبانویی که چشمانش هویدا کنی. همچون ک

به  که پسندتان نبو ؟ ،نگشایی خو  خواهد پرسید هرچند با نفی پختش

 کم و کاستی را ببخشید.  ست پخت خانم شما نمی رسد،

 از همسرتان تصویری نکشیدید.   -

 نقش عزیزانم را برلوح  ل می کشم.   -

رفات. شااید   به فکار فارو    هماجوا  ناخو اگاه به ذهنش خطور کر . 

 بوم خو  رفت. سراغاهسته  که پاسخ خو  را گرفت

 ر میان ابرها  ر میان سایه روشن مر ی نقشی که هما کشیده بو  گویی  

سمان ایستا ه بو ؟ چهاره ای نداشات. چاون رویاا، چاون تصاویر       ا ر 

ارزویای  سات نیاافتنی، ارزویاای     ،شااهزا ه ای ساوار بار اساب سافید     

  ل را بیاان مای کنناد.    گویند نقش ها رازنقش ها  روغ نمی  تکراری.

نقاشی برای کشیدن طبیعت خداوندی بو . انچه که نقاش ازل کشایده  

 پایچ و تاا .     زاچشم را خیره می کند. گلساتانی از رناگ، بهشاتی پار     

بی شک هرنقاش که نقش از طبیعت می نگار  از نقش نقاش ازل برکت 

  بااااار باااااوم  کاااااه خاااااو  وگرناااااه نقاااااش از  ل  مااااای گیااااار  
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باید حرف از کل ی کشی مالل است و تنهایی، غم است و بی کسی. م

 حرف فر  حرف بی کسی است.  ،ن مجموعاز  از 

گفت با کبری احساس همدر ی  کتا   ویراستاری حین  ر هما بار یک

، چرا نگفتینوشته ها مر ساالرانه است. از تنهایی کبری سخنی می کنم. 

ت و ناسازگاری؟ جااه طلبای   خواسته های زن همیشه زیا ه خواهی اس

 ر روزگاری که طالق مذموم است به کجا رسیده ناپسند نیست؟  هامر 

خار عمار   ا می  هد؟ زنای کاه تاا    کبری که طالق را بر زندگی ترجیح

. فکر می کنی راحته؟ تا ماندتنها پدری  ی خانه  رطور که گفتی  همان

ه و کنون حس ساربار باو ن  اشاتی؟  ختاری کاه باه خاناه بخات رفتا         

مدی، نه بیمه ای،  ر جامعه ای که کوچکترین حرف و انه  رته؟ بازگش

تا گزک از  یگری بدست گیرند.  دمی شو . همه مترصدن حرکتی رصد

 اسات. راساتی هایچ     نامی محفال  یگار  رسارگ  مار م،  انجا که اشاتباه 

 نیا را از نگااه یاک زن   نگاه به زن مطلقه چگونه است؟ می  انی هنوز 

ی؟مشکالتش را می شناسی؟ چرا فکر نمی کنی زنها هم هیچگاه  یده ا

 ا مند؟ 

 من گفتم زنان  -
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از طرز نگاه کر ن  به گفتن نیست،و گفت نیازی هما میان صحبتش پرید 

از مشکالت  یکاندیشیدن تا نوشتن و نقش کشیدن می توان فهمید.  ر و

 زندگی زنان  اری؟

 می  انم  رکش مشکل است. -

 ا امه  ا : هما

ت را پر کنم. پس برای چاه  یی ام می گفت قرار نیست من تنهابه من ه

ماد؟ معناای زنادگی مشاترک را     ااز واج کر م؟ بارای چاه  نباال مان     

 فهمیده بو ؟

می خواست بگوید که چه انتظاری این طایفه نسوان از مر   ارند. مثال  

شو . طبیعت مر  اینگونه است  این است که ازگرگ بخواهی گیاه خوار

هم می خواست خو  را چهار میخه کند که لق نخور . نه  کبری یگر، 

فرزندی، نه محبتی و نه زبان نرمی، به چه چیزش  ل خوش مای کار ؟   

 ولی سکوت کر .

 ر  ،زخم های گذشته سرباز کر ه بو . هرکس تصویری که می خواست

از هرکسی  رک  هم مطلقه بو  و یقین کبری را بهتر هما نقش می  ید. 

  زا .ا حالل کر ه بو  و جانکر . مهر می 

. هما عصبانی پشیمان شد کبری مهر حالل نکر  می خواست بگوید ولی

مانند زمانی که می خواهی حرف خو   بو . تند و کتابی سخن می گفت.
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بارای  ولای  ه ها را با صالبت بیشتر به کارمی بری. ژبرکرسی بنشانی، وا

البتاه تفااوت    کاه  و گفات  نماند نگاهی حق به جانب گرفات  انکه جا

 فرهنگ همین است  یگر.

مده بو ند به خانه رفت و ا همه به  یدنمان نز یک اقوامروز عقد که  -

 ا تنها گذاشت.م خوابید و مهمانها را با

  ا ه باشد گفت: خب حق  اشته با عروساش  همانکه جوابی به ابرای 

 ن که با معشوق تنها خوشتر است.اباشد. ز می خواسته تنها 

 ل کر  و گفت حتما شاما تحاویلش نمای گرفتای، خالاه و     شیطنتش گ

 عمه ی عروس که  ر ی از او  وا نمی کر . 

زر ه شاده  اخواند که از کالمش  هما نیشخندش خشک شد.  رچهره

 .است

 ندرسیدی چرا کبری شوهر نکر ؟ -

 نیشخندی ز  و گفت  لیلش را نقی چستک گفت

 چی؟ -

رفت و  یگر بحث را ا امه چرا خاتون را نگرفته است. هما  ر فکر فرو 

ندا . انگار کالفه بو . او هم از پاسخ خو ش شرمگین شده بو . هیچ گاه 

 گونه سخن نگفته بو ند. این
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را نداشت بعد از  و هفته  همامدتی بو  که فرصت  یدن صفحه وبالگ 

 مد. افرصتی بدست 

 وهرگمن اگر میوه نوباوه ندارم چه کنم؟ من اگر ،به تو ای نور  و  یده

 کنم؟ چه ندارم ناسفته

بی پروا نوشته بو . عشق جرات را زیا    ر صفحه وبالگ نقش بسته بو .

انگار سوال را  ر ذهنش  فقط گفتن  وستت  ارم  شوار بو ؟ می کند؟

خوانده بو . برای که نوشته بو ؟ او که باور کر ه بو  نوشاته هاایش را   

 می خواند.شب نامه ای بو  برای انکه ن هر ونمی خواند 

*** 

 

به سختی می گذشت. مهناز بار برشکم  اشت. ما ر خوشانو    روزگار

 رزویا و شو  که فضای خانه از صدای کو کی لبریز این به امید بو .

کاش مد. ا و برکت هم می مدن کو ک خیراتحقق یابد. یقین با  سالها

. کند و زندگی جاان تاازه بگیار     صحرا را سبز د تارسیبهار زو تر می 

افسانه های عامیانه،  استان  کرسی حکایت از گذشته بو . زیر ر  شبها

 ختر نارنج  استانی بو  که مهناز باز می گفت.  ختر نارنج نه از میاان  

  نارنج که از  ل بیابان به  امانش افتا ه بو . 
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 ولی بو  اما ه هرکاری برای. زمستانی بو  که به یا   اشت ترین سخت

شاکم  سایر مای کار .     امی بایست شکم اهال منازل ر  . نبو  کار از خبر

ر پدر بهترین یا گار برای این سرپُ کشید.به بیابان و صحرا  او را گرسنه

به خیر نمی شوند ولای ناه    ر عاقبتو سر بُ ربُ روزگار بو . شنیده بو  تر

چوپاان   برای هوس که برای سیرکر ن شکم خانوا ه و حفظ جان بو .

 باشد؟مگر می تواند شکارچی 

هیچکس  گرچها .چاره ای نبو  می بایست  ر سرما راه بیابان می گرفت

بهرحال از خانه  و سگ پیر، ان هم سگ گله به شکار نمی رو . با خر

روزها بی ثمر شب می شد. جز خستگی نصیبی نداشت.  نشستن بهتر بو .

چند تیری حرام کر ه بو . با خو  عهد کر  که  ست خالی به خانه باز 

حال که شب  ر بیابان مانده باو ،  مضحکه ی  یگران می شد.   . نگر

 .گر  شرمنده ما ر و همسر  نداشتست  و

. می خواست بازگر   می شدپشیمان  اشت  فایده ای نداشت کم کم 

اجال  نباالش     ر تیر رس تفنگش باو .  د.ش نز یک قوچیکه ناگهان 

 از هماز شوق و  هم  ستداچه شد. این بار نباید خطا می کر . کر ه بو ؟

 سرما  ستش می لرزید. غرشی  ر  ل بیابان پیچید.

ور ن اشا ی اهل منزل وصف ناپذیر باو . حکایات پوسات کار ن و      

 از  کرسای  زیار  گوشت شکار به خانه خو  حکاایتی باو  کاه شابها  ر    
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 ولی احساس غرور. نمی کر  شد. خو ش هم باور ان خسته نمیتعریف 

گوشت را قرمه خت سربلند بیرون امده بو . زمونی س. گویی از ا اشت

 ،از اسمان رسیده بو  سر کر . مائده ای با ان زمستان را می شد .ندکر 

خیر باو ، چاه کسای گفات       یگر گوشت شکار زیر  ندانش مزه کر .

 خیر نیست؟ بُر سر عاقبت

*** 

زایاد   . ما ر می گفت پسر مای بو ند منتظر امدن فرزند بهار امد و همه

زیبا می شو . انگاار   پسر است که ما ربا ر لختی  ار  و تنبلی، که  خت

 می ستاند. زیبایی  وباره می بخشد و  ختر همه زیبایی را

نوید بخش روزگار  ،همراه . یارگشتعشق قابل تحمل  روزگار با سختی

هرچند کوشید که راز  بو .بهتری بو . نقی چستک خون بهای این  عشق 

فتا   ر پشت ابر باقی نماناد. مهنااز   ااند ولی مهناز ند  نقی چستک را

 انست. چه می شد کر  که عشق خون بهاا   را مسبب مرگ او می خو 

 می خواست.

گرگعلی  ؟ اشت حالی چه پیرمر . کر  می  لتنگی گرگعلی برای مهناز 

خبرها به گوشش نرسیده بو ؟ بهار امده بو  و  با  یدنشان چه می کر ؟

بی تابی مهنااز   اخبار به زو ی همه جا می پیچید.همه  ر تکاپو بو ند. 
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هرچاه   ش بگیرند. ر پی تر شده بو . اصرار  اشت که راه صحرا  افزون

 ما رمی گفت که فرزندت را مراقب باش به خرجش نمی رفت.

 امسال ابا  اشتند گوسفند به او بسدارند. با چند میش و بز به زنان هم پیر

 فرزناد  بار وش و مهنااز باار   روز گار ر با ،مراه مهناز راهی صحرا شده

از حرکت نمی هراسید  بیابان راه اهوان  ر پیش  اشتند.  ختر برشکم.

 جا  ر اشو  بو . ماندن  ر یکاز که 

نقی بو  نقی هم نبو  که خبری یا نقلی بگوید.  خبری از پیر بابا نداشت.

ه ب حکایات و نقل ها، نقی بو  و هم صحبتی کناراتش. ،و سا گی ها

 به یا اشت پا می گذ به هرجاراستی که خاطره ها با مکان  ر پیوندند. 

 یاا    بهتر باه  .هم  وباره زنده می شوند  ر بهار خاطره ها .می افتا  نقی

برکنار هر  رخت و بوته ای انگار شبی یا روزی  می ایند. برهرستیغی و

 هرچاه  نقی حرص می خاور  و  وسات  اشات    را با نقی گذرانده بو .

امروز شایرین باه    ،لجاجت ها ان همه ی . کند نفی ،گویند می یگران 

 نظر می امد.

 برایش مهم نباو   زمان ناگاه نشد.اسر نقی با خاتون و  هیچگاه از سر

کیناه نقای بار  ل بارا ر     بی سابب  . هرچه بو  خو  نمی شناختچون 

 نشسته بو .نخاتون 
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انگیزتری را اور ه بهار  ل  ،صحرا از هرسال سبزتر بو . زمستان سخت 

  امن تر می شد. زمانه ابستن حوا ث بسیار بو . همان بو . هر روز بیابان نا

گونه که پیربابا می گفت  وران شاز ه ها رو به اتمام است. ظلم پایدار 

نخواهد ماند. ولی رعیت همیشه رعیات اسات. نقای همیشاه مای گفات       

قی و به زباانی  چعیف ابزاری  ر  ست زورمندان است. هر زمان به طری

فریفته می شو . نمی  انست با گرگعلی چگونه روبرو خواهد شد. هر چه 

 هبی شک گرگعلی با رمه با  اینک مهناز زنش بو  و ما ر فرزندش. بو 

  چاامن اهاو   کالته ی به مد. بهتر بو  کهاهوان می ا های کالتهسوی 

   .هو را چمانت کر ه باو اهو زبان بسته اجا که چامن  رفت همان می

 بی شک این  یدار اتفاق می افتا  پس هرچه زو تر بهتر.

شب برکنار اتش نقل خاطرات گذشته بو . سخن از فر ا، از نام فرزند. 

تنها ماه بانو  .بگذارند هریک نام پدر خویش را برکو ک می خواستند

نام ما ر مهناز نامی بو  که بحثی برسر ان نبو . مهناز می گفت کاه از  

 نمی ترسد که از نفرینهای کبری  ر هاراس افتاا ه اسات.   گرگ بیابان 

که این نفرین نحسی به  نبال  نکند ناله و نفرینش  امن کو ک را بگیر .

   ار .

 .بابا فراموش کر ی که می گفت تنها توکل کن مگر سخن پیر -

 از  رون اشوبم. -
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 .استبخسب، بخسب که فر ا راه زیا   ر پیش  -

بای حسای بار انادامش      کرختای و خوا  باه چشامش نمای اماد.     ولی 

 کاااش حکمفرماا شااده بااو  ولاای چشاام هااا میاال بااه خااوا  نداشاات.    

  انگار  ا بابا گهگاه نویدی می می  انستی که چه پیش خواهد امد؟ پیر

ور . نقی می گفات ساخن مالهاا ی  ر گوشام     از اینده خبر می ا که

 ویند.ن خبر از عالم باال می  ز ند و به  وستانشان می گیطااست که شی

مهنااز مشاتاق  یادار     .مای کر ناد   یاک روز  یگار حرکات   می بایست 

  ر بیابااان و کنااار علااف هااای روئیااده پرنشاااط تاار از قباال   و گرگعلای 

. شاید می خواست سهم خو  از پدر بگیر  و زندگی را سامانی می نمو  

به چرا ببرند.  گرگعلیرا  ر مراتع  می توانستند گوسفندان بخشد.  یگر

ریزه خوار  یگران باشند. همه منوط به این بو  که گرگعلی  نیازی نبو 

 خاتون بو  که نگرانش  بیشتر؟ گفتنها را می پذیرفت. خاتون چه می ا

 می کر .

هوا  اشت تاریک می شد هنوز به کالته نرسیده بو ند. هیاهویی به پا بو  

 صدای میان خورجین بیرون کشید. از سرپر را ،مد و نالها صدای تیر می

مد. می ماندند؟ یا پیش می رفتند. مهناز می گفات  لام   اپای اسب می 

 شو  است. ا

 بهتر بو  می ماندند.
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 صدای گرگعلی را می شنوم -

 صدای گرگعلی کجا بو  -

برجانش لرزه افتا ه باو . اسابی ساوارش را بار      نفس نفس می ز مهناز 

ی صدا مد.اروی زمین می کشید. از  ور  یده می شد به سوی انان می 

 تیر همچنان بلند بو . 

 راساات  ؟از  ور شااناخته باو  مهنااز فریاا  کشااید بارا ر خاااتون اسات.     

افتان و خیزان به سمت صدا ها رفت چاره ای نبو  می بایست  ؟می گفت

گرگی هم پیر شده بو   یگر سگ سابق نبو . . را به گرگی می سدر  رمه

د شده بو . یکی  و  و  بلن تش گرفته،ااز بلندی باال رفت. سیاه چا ری 

تیری ز  سواری از برا ر خاتون بو .   رست بو تن بر زمین افتا ه بو ند. 

رسیدند. گرگعلای بار زماین     گوت نیم سوختهبه سوی  یگر گریخت. 

چشم هایش نیمه باز بو .  ر   ر صاورتش   .می کر  سخس افتا ه خ

حرا صا مهناز را  ید. مهناز سار برساینه گرگعلای گاذار .      . یده می شد

 میخته بو .اهم ب صحرا  ر بو . سرخی و سبزی رنگین شده

 پدرجان -

 زنده ای مهناز کجایی بابا، -

 شوی من هم ، اینها بابا -
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   ر چهااره اش رچااایت را   حاارف ز ن باارای گرگعلاای  شااوار بااو .   

 یگر  .به نظر می رسید  یگر خیالش راحت شده است می توانستی ببینی.

انه بخت رفته، شاید راحت تر می توانست نگرانی ندار .  ختر برا ر به خ

 با برا ر روبرو شو .  یگر کمتر شرمنده برا ر می شد. 

 یگار فرصات نباو  نماد      مهناز اخرین بوسه را برگونه گرگعلای نهاا .  

 سوخته بر زخمش بگذار . گلوله از گوشتش بیرون بکشد. لابش را تار  

خواست.    میای گرگعلی خشکیده بو . یقین  اشت که اه کند. لب

خون از بدنش رفته بو . تشنگی غالب شده . کشید می را اخر های نفس

 بو . گرگعلی چشمانش را بست. 

 پدر -

 پدر :بلندتر فریا  ز 

 ،میختاه باو   اگریه و مویه بهم  می خواست گوش فلک بشنو . فریا  با

و  مدند. صدای تیرابه این سو می  نفراز  ور  ست  و سه  هی جانسوز.ا

 ا شنیده بو ند. ولی  یر شده بو . هیاهو ها ر

. باه  زنی  ر اتش افتا ه بو  بو ند. افتا ه زمین بر مهاجمان از تن چهار

 و  سات ساوخته باا     سار  سختی می شد تشخی   ا  که خاتون اسات. 

 ر زندگی کوچ نشینی این  رگیری ها و  چربه ای  رسر جان باخته بو .

ه اتمام بو . صدای شکستن ب خور  ها طبیعی بو .  وران قجر روو زو  
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استخوان های این حکومت  و صد ساله به گوش می رسید. شیرازه کار 

 از  رگیری ها بیشتر.و  از  ست رفته بو . بیابان هر روز نا امن تر می شد

 هر گوشه ای کسی تفنگی بدست گرفته بو  و رجز می خواند.

ار بو  گعلی یشاید بخت با گر ان فرصت بر ن چیزی نیافته بو ند.اجمهم

 که برا ر خاتون رسیده بو  ولی چه سو  که عمر هیچ کدام به  نیا نبو .

 .می  یدبهرحال صحرا از این نزاع ها بسیار 

بیشاتر شاده باو .  لاش      ش ر   ر زیر شاکم مهناز بی قراری می کر . 

. بهام ریخات. سارما تماام     چشمش سیاهی می رفات شو  شده بو . ا

 انگاار کاو ک زو تار    گار مای گرفات.    وجو ش را فرا گرفت ناگهاان  

می خواست پای به این عالم گذار .  ر  بیشتر می شد. لحظه ی مرگ و 

انگار می میری و  وباره متولد می شوی ولی این باار باا یکای     ،زندگی

تولد فرزند با مارگ گرگعلای قاران کار ه باو .       تا می شوی.  یگر.  و

شاید.  ر بهار  ر فصل چشم به جهان بگزو تر فرزند بیابان می خواست 

 .  ل برگیر رویش، امده بو  تا غمی از 

و  رگیری، زایمان  شواری  بیابان  ر این لحظات ترس بدون قابله  ر  ل

 یقین  اشت که نعمتی است، موهبتی فرستا ه شده از بهشت.  بو .

کو ک به  نیا شده بو .  زا هانگار از نو  ،تولد  وباره ای بو  برای مهناز

بر پسر ننهاا . چناین   هیچ کدام را نام ، گرگعلینه نام  و پدر نامنه مد. ا
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خداوند بر او ارزانی به پاس نعمتی که . نعیم، خواست نمی سرنوشتی را

مده بو تا االهی امده بو . نعیم  نعیم  ر فصل بهار با نعمت های . اشت

 خبر از اینده ای بهتر  هد. 

 ت.گ نگریسرکتا  را بست.  ر چشمان پدر بز

 پدربزرگ با تعجب پرسید تمام شد؟

 بله که تمام شد. -

 تازه  استان از اینجا شروع می شو . -

  یگر  استانی قابل عرض نیست پدرجان -

 یعنی چی؟ -

هزار و یک شب که  یعنی مابقی  استان را می شو  حدس ز . قصه ی -

 نیست.

 این که قصه نقی چستک بو  و پیربابا -

  شت.  رحالی که بر پیشانی چروکبزرگ را ندا حال و حوصله نقد پدر

رنه گو، انداخته بو  سینه صاف کر  و گفت: اصل ماجرا همین بو   یگر

و  هرکسی می تواند از فحوای کالم به فراست  ریابد که مراتع گرگعلی

نقی چستک و  شما و مهناز رسید. تازه گوسفندانبه گوسفندانش همه 

شاتید. زنادگی عاوض شاد.     هم  ا شاید اندکی از اموال برا ر خاتون را

رونق گرفت. صاحب مرتع شده بو ید. بی بی مهناز هم به کار  ام و رمه 
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نعیم خوش قدم  اشنا بو . نعیم هم که با خو  روزی و نعمت اور ه بو .

و سگ ها نمی گذاشاتند کاه    میش ها می زاییدند بو  و صحرا مساعد.

ن  یگر تفنگ صولت خا هیچ گرگی  ر این میان چیزی به  ندان بگیر .

 .  یگاار چرنااده و پرنااده و  رنااده همااه از او هاام شااده بااو  بااه  ساات 

 می هراسیدند. 

راستی پدر بزرگ گوشت گرم شکار مای گویناد ا م را سارخوش و     

 شوخی و شنگی من نتیجه ان نیست؟ شو  و شنگ می کند؟ این

تعدا  گوسفندان روز به روز بیشتر می شد. هنر بای بای   بله پدر بزرگ  

 ر افزایش ایان سارمایه و روناق کساب و کاار بسایار ماوثر باو .          مهناز

. بهرحاال از صادقه   پذیرفت کامالهم  یگر عروس را  صولت خانما ر

نه  به کلی  ور شدید.هم از شهر  ل و منالی رسید.ابه م پسرش سر عروس

خالاه را.  یگار لاس     اه و نالاه ی حرف های کبری را می شنیدید و نه 

 یگار بار    بگوید این چه عقدی و عروسی است.اصغر هم نمی توانست 

مد مهم نیست  ر تنهایی خو  ماند تا او باشد تا  ر زمانه اسر کبری چه 

این سخنان  یگار نوشاتن نادار . مخاطاب      مر ساالر غلط زیا ی نکند.

 پسند نیست وگرنه سخن گفتن از زبان کبری خو  کتابی  یگر است.

شاید  یگر رمق و حس و حالی  پیرمر  از روی تخت فقط نگاه می کر .

 نگاهش با تعجب همراه بو . نداشت که پاسخ  هد.
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 از زبان کبری؟ -

بهرحاال از مارگ گریازی    می  انم که می گوییاد   ،بله از زبان کبری -

  می  ر هر صورت باید بار سفر ببند  چه  ر تنهایی چاه  ر ا. نیست

 جمع.

ینی. گویی باه   ر چشم های پیر مر  مرور خاطرات گذشته را می شد بب

 مرگ می اندیشید. شاید از هر زمان  یگری به خو  نز یک تر می  ید.

سال پیش مهناز او را تنها گذاشته باو .   منتظر بو  تا زمان سفر فرا رسد.

 منتظرش بو ند.و خیلی های  یگر مهناز، ما ر 

 چی شد پدر بزرگ به فکر فرو رفتی؟ -

  اشتم به گذشته فکر می کر م. -

کاه  ایان  چیزها را نمای شاو  نوشات. ماثال      گ، خیلی ازبزر اره پدر -

ذره ای از اموالش را به فرزندانش  امروز،، که صولت خان شده صولت

 گونه بچه ها بیشتر به یا کسی ندا ه است. چرا؟ چون فکر می کند این

رسیدگی می کنند. بهرحال خو ش زحمت کشیده چرا راحات از   او

 مال و منالش  ست بکشد.

 زه ای می شنوم.های تا حرف -

اره پدربزرگ خیلی از حرف را نمی توان نوشت نه می توان گفات   -

 ولی  ر سینه ها باقی می ماند 
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 م هست.نن فرزندااهرچه  ارم از  -

تر مهم  اختیارش بدست فرزندانت خواهد بو اره، ولی اینکه چه زمان  -

 هست.

 جوانان امروز پخته خوارند. -

 ز گفته ها پشیمان شاد. خاو  نیاز   ا .بو  چهره پدر بزرگ  رهم  ر رفته

 با گاه هیچنمی  انست چرا اینگونه سخن گفته بو . سخن  رشتی بو .  

 گونه سخن گفتن ان این .بو  نگفته سخن پروا بی گونه این پدربزرگ

بغض سالها  هم با کسی که  ر بستر بیماریست؟ از خو ش شرمنده شد.

و تربیت  ر خانوا ه  موزشا ترکیده بو . سکوت را اموخته بو . همین

میان هر ارتباط  ،باعث شده بو  که راحت سخن نگوید. شیشه ای نازک

  بو .  همان بهتر که این شیشه شکست. 

فرصت نداشت می بایست خداحافظی می کر  و به جلسه می رفت قرار 

پیش از این می گفت به جای همراه رئیس به جلسه مهمی برو . ه بو  ب

و روز بهتری  بال گوسفندان رفته بو  امروز حال رس خواندن اگر به  ن

 ر جلسات بزرگان حاچر  ه بو . ستیار رئیس شد واقع  ر امروز . اشت

 نیای  یگری بو . کشف های تازه، شناختی می شد. شرایط تغییر کر ه، 

 شناخت.می می بایست بیشتر و بیشتر   نو از پرامون،
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  ید خواهی باغبان                                               

 اناری من                                                                        

 تو چشمان پیش                                               

 عاقبت                                                                    

 .چید خواهم                                                                    
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 وار . بزناد  همابه و بالگ که فرصت نکر ه بو  سری یک ماه می شد

 اولین جمله نظرش را جلب کر : .صفحه نخست شد

سار ی هاای تاو را چگوناه      گرفت.را که جای م یکس وای به حال ان

 خواهد کر ؟ باز تنها می مانی، می  انم. تحمل

 کاادام را   لمیااان عقاال و  یگاار ا امااه ناادا . نتوانساات بیشااتر بخوانااد.  

نکاه  امی بایست برگزید؟ به  نبال کسی باید رفت که عاشقت شده یاا  

 موقعیت بهتری را برایت رقم خواهد ز ؟

بزرگ می گفت از واج کار  ل است ونه عقال ولای  نیاا،  نیاای      پدر

 بهتار باو  باه رختخاوا      .اس خساتگی مای کار    سا اح بو .یگر شده  

بعد از یک هفته  .برگشته بو ماه عسل با  ختر رئیس  تازه از .می رفت 

 هم به موسسه می رفتند.  و با هر کار شروع می شد و فر ا مرخصی 

 

  95 اردیبهشت
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