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گذشت و به سرزمین  مینامعلوهای گویند اسکندر وقتی از مرزمی

سفید و ای هبرخورد با قامتی بلند و چهرمی ناشناسی رسید، به آد

آورند اما می کنند و به نزد اسکندرمی دستگیر صورت. آن مرد راخوش

شمار اسکندر بی زده که هیچ یک از سپاهیانمی مرد به زبانی حرف

اسکندر و  دانستهمیسحر و جادو  ،مردآورده. میچیزی از آن سر در ن

شود که سحر را از مرد بیاموزد اما زبان مرد کار را دشوار می مندعالقه

خواند و از می کاردان داشته، مشاور را فرااوری مشکرده بوده. اسکندر 

جمه کند. تر ی که هستهد که زبان این مرد را به هر طریقخوامی او

 تواند زبان او رامی گویدمی دهد و بعدمی مشاور به زبان مرد گوش

جمه کند اما برای این کار دست کم به شش سال زمان نیاز دارد. تر

گیرد و بعد می زنی از میان لشکریان ،رای مردپذیرد. مشاور بمی اسکندر

 آورد و بعد از چند سال که پسر زبان بازمی به دنیاای هاز یک سال زن بچ

دانسته و هم زبان مادر. پس پسر می کند چنان بوده که هم زبان پدرمی

گوید که او را اسکندر می کند. پدرمی جمهتر برای لشکریان زبان پدر را

 چه خبر است. طرف دنیا اینده تا بفهمد در فرستامی نا
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وحشی های و اردکها پاییز آن سال، هوا خیلی زود سرد شد و غاز
ی فتهشآ خیلی زود شروع کردند به مهاجرت. مردم ده از این مهاجرت

آمدند میها سر در گم شده بودند و هر روز به پشت بامها و اردکها غاز
و ها بزرگی از اردکی را تماشا کنند. گاه دستهها ب آنتا مهاجرت با شتا

آمدند و برای لحظاتی مثل می به سمت جنوب به پرواز درها غاز
وسیع لرزانی ی گرفتند و سایهمی گشوده، جلوی خورشید راای هپارچ

از کوچ آخرین اردک وحشی، نیمه  انداختند. چند شب بعدِمی روی ده
ز سمت کوه آمد و مردم را سرآسیمه کرد. ا عجیبیشب صدای بم و 

باالی  روشنِهای بعد فانوسمی روشن شد و کها خانه خاموشی پنجره
راه افتادند. ها بیشتری توی کوچههای ظاهر شدند و فانوسها پشت بام
با ها که باالی بامهایی دوباره از سمت کوه آمد و زن عجیب صدای بمِ

تاباندند جیغ کشیدند. همه میها به تمام جهتنور را هایشان فانوس
 پیر ده، کوچی ساحره ،سال پیشها حیران شده بودند. سالآشفته و 

پس از این، عقاب و  گویی کرده بود و گفته بودرا پیشها پرندهی فتهشآ
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گویی به درخشند و عقرب بر زبرجد سوار خواهد شد. این پیشمی داس
ساحره، که عمودی  مرمر قبرِ ود که بر سنگِقدری برای مردم عجیب ب

گویی را با باالی قبر ساحره کوبیده بودند، تمام کلمات این پیش
درشت حک کرده بودند و برای همین سنگ به حدی بزرگ هایی واژه

 نصف قبرستان را فرااش سایه یا عصر هر روز شده بود که صبح
 گرفت.می

گویی، به تکاپو افتاده از پیش بخشی مردم وحشت زده از تحققِحاال 
های و فانوس بیلدر یک دست؛ داس، چکش، کلنگ یا ها بودند. مرد

چرب در دست دیگرشان، وسط میدان ده، کنار استخر بزرگ، اطراف 
از استخوان بود و ساحره را  نساحره جمع شدند. مجسمه تمامی مجسمه

به کمر، با دست  داد که دست راستمی نشان و استوار در حالتی ثابت
استخوانی را کیپ روی صورتش نگه داشته. مردم مجسمه ی چپش پارچه

ساز را به یادبود دانایی و مرموزی ساحره ساخته بودند. در واقع مجسمه
در زیر مشهوری را از شهر دزدیده بودند و مجبورش کرده بودند 

ه ساحره را از هزاران تکی خیس، مجسمهی کهتر شالق و هایضربه
 استخوان بتراشد. 

گشود.  ییانابزارش را جلوی چشم روستای مجسمه ساز شهری جعبه
ساز سر ساز زل زده بودند و با هر حرکت مجسمهبه مجسمه روستاییان

های ، چهار نفر از جواننوی کرد. بعد از کوچهمی هم حرکتی جزئیها آن
ه بر دوش گرفته و سفید تنشان بود، نردبانی را ک شکلیک  ده که لباسِ

سفید  چهار پیر بود. پشت سری بودند آوردند. روی نردبان جسد ساحره
سرخی که به های آمدند و از کیسهمی ، شش بزرگ ده عصا کوبانپوش

 برایدرشت رسیده های و گالبی نباتبزرگ های سینه بسته بودند، تکه



 ا ههای استخوان و ساحرهشاپره ▪8

 بیرون ی متراکم جمعیتاز دیوارههایی کردند. دستمی پرت مردم
 کشید.می زد و به درونمی را توی هوا چنگها و گالبیها نبات ،آمدمی
دیگ بزرگ  ،نفر پنجشد و  گشودهمتراکم، شکافی ی دیوارههای انت

برای ساختن مجسمه  گچکه با  ایدایره، کنار مردم میانآوردند و ای مسی
خرد شده  یخِ ی هادیگ پر بود از تکه عالمت زده بودند به زمین گذاشتند.

 درخشیدند.می که در تابش آفتاب
چهار حامل جنازه، نردبان را آهسته به زمین گذاشتند. شش بزرگ ده 
آهسته و عصا کوبان پیش آمدند، هماهنگ با نوای نی که از میان جمعیت 

پیر را برداشتند و در دیگ گذاشتند و به ی برخواسته بود پیکر ساحره
میان  از استخوان با تقلید از پیکرِای هجسمساز دستور دادند ممجسمه

 بسازد. ها یخ
 اشان را میچرهای شالق ،سفیدشانهای چهار حامل جنازه از زیر لباس

، با مردمساز ایستادند و با شمارش مجسمه بیرون کشیدند و چهار طرفِ
را هایی شالق کالغ هوا را شکافتند و صدای شترقِهایشان ضربه شالق

پنج شبانه روز آن طرف استخر نشسته بودند پراند. های ی درختکه رو
شصت و هشت هزار تکه  ازمجسمه را  ساز،مجسمهتا  طول کشید

ساز روز ششم مرد و جسدش را در مجسمه. استخوان بتراشد و بنا کند
دانستند بر سنگ قبرش تصویر قبرستان دفن کردند و چون اسمش را نمی

از آن به بعد، رسم ز چکش و میخ کشیدند. نامشخص و کج و ماوجی ا
پر از ای هبه نوبت، در غروب آفتاب کاس هایکی از خانوار شنبهشد هر 

پیر را ی ساحرهی اش خوردهترپیکرِهای روغن حیوانی ببرد و استخوان
ی جال دادن، مجسمهها و سالها روغن بزند و جال بدهد و پس از سال

، هادرخشید و نیمه شبمی فلزی صیقل خورهساحره در میدان ده مثل 
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، با بیبی کرد و هر صبح نصیبهمی پره را به خود جذبشبهای حشره
گوسفند بافته شده بود، ی که از یال اسب و رودهاش ایجاروی قهوه

وی استخر ریخت تمی کرد ومی مرده را از پای مجسمه جاروهای حشره
 مردم یخ روی استخر راها و زمستانبشود  درشتهای تا خوراک ماهی

 کردند.می شکار ها راشکستند و ماهیمی
ای آمد. آب از میان کانال سیمانیمی آب استخر از قنات بزرگ ده 

گذشت و با شر شر می بخش باالیی دههای جاری بود که از میان خانه
ریخت. صدای فرو ریختن آب به استخر پس می آبشار گونش در استخر

شد. می رفت، واضح شنیدهمی فرو سکوت تاریکز نیمه شب که ده در ا
که اطراف استخر  میمرد هراسانِی پچهپچ اما حاال آن صدای غریب و

 جمع شده بودند صدای معمول نیمه شب را محو کرده بود و هر چه پیش
لرزانی از میان های فانوس ،منتهی به استخرهای رفت، از کوچهمی

لرزان شده های آمدند و اطراف استخر پر از روشناییمی پیشا هتاریکی
که سراپا سیاه ها شد. یکی از مردمی سطح آب استخر خوب دیدهبود و 

درخشید باال میها پوشیده بود داس بزرگش را که در زیر نور فانوس
« گوش بخوابونید هوی...: »زدآورد و مردم آرام شدند. مرد فریاد 

جمعیت کم کم شدت گرفت که ی دیوارههای مرتبی از انتناهای فریاد
شنویم. یکی از میان جمعیت با فشار و تنه راه گشود و خودش را به مین

بلندگو و  و بلندگویی به او داد. صدای خش خشمرد سیاه پوش رساند 
کرد می هو هوها جمعیت آرام شدند و صدای جغدی که در دوردست

ما ناطور گیج ی همه آروم خو...»فریاد زد:  مرد در بلندگو شنیده شد.
 «شنفتیمشدیم، امشب به گمونم قول ساحره رو با چشمامون دیدیم و 
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را صاف کرد و اش تأیید جمعیت. مرد دوباره سینههای  ...ها صدای
طوری به صالح نیست، باید راه بیفتیم و عین یه رعیت ای  اما»فریاد زد: 

زد. می طوری هوارای  لکم دستمون بیاد چیبا دل و جرأت بریم کوه، ب
مردم آن « ؟ها ،باید یه صد نفری بشیم تا بریم. حرف شما چیه اما خو...

تیز های و لبهها چه در دست داشتند، باال آوردند و درخشش تیغه
ابزارشان را نمایش دادند و بعد صف کشیدند و مثل خطی تیره، با 

راه افتادند. وقتی آخرین فانوس از ده درخشان به طرف کوه های فانوس
کردند دست زدند و کیل می تماشاها که باالی بامها بیرون رفت، زن

 شاد پیچید. میصدای دهل با ریتای هکشیدند و این بار از حیاط خان
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تر شهاب سنگی در تاریکی آسمان ظاهر شد و لحظه به لحظه درخشان

رفتند، ایستادند و می روشنی که به سمت کوهای هشد. فانوستر و بزرگ
و همه به شهاب خیره شدند که در « ره طرف ده!می داره»یکی فریاد زد: 

 سرخ و آتشین از خود به جاای هتاریکی فراز سرشان با شتاب دنبال
و ها افتاد. صدای به زمین افتادن داسمی گذاشت و به سمت ده فرومی
تک تک و بعد گروه گروه با شتاب به سمت ده ها پیچید و فانوسها بیل

اما « ای فقط یه تیر شهابه بمونید خو...»راهی شدند. یکی فریاد کشید: 
که به هایی اخت و هوارکشان به دنبال فانوساند خودش هم داسش را

تند دست  که با حرکتِها وقتی فانوس کردند دوید.می سمت ده عجله
، دیگر نه اثری از هادر تاریکی فراز خانهه رسیدند زد به دمی معلقها مرد

دوباره کنار ها سرخ و آتشینش. مردی شهاب بود و نه اثری از دنباله
پر از شربت ای استخوانی جمع شدند و پسرکی دبهی استخر دور مجسمه

های لیمو آورد و زنی هم یک سینی پر از لیوان و پسرک سینی پر از لیوان
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چرخاند و چند نفر لیوان شربت را که ها لیمو را میان مرد لبریز از شربت
آوردند و بعد صدای جرنگِ افتادن می درای هداشتند از جیبشان سکمی بر

مشرف به استخر های سکه توی سینی استیل. دبه که خالی شد از بام
که انگار توی تاریکی میان زمین و آسمان معلق بودند پیش هایی فانوس

صدای ای  چی دیدید؟»بودند و هم صدا با هم پرسیدند: ها آمدند. زن
هیچ، هیچ. کوه عینهو همیشه »فریاد زدند: ها و مرد« نکره چی بود؟

 برخواستای هدار زنانصدای خشها از میان مرد« خلوت بود
« برگشتنای و یک دفعه رخان رفتنهَهیچ که دروغه. تا زمینای کُ هیچِ»-
اطراف مجسمه های بود آرام شد و فانوسها مردکه بین ای پچهپچ و

صدای قهقهه شنیده شد. صدای ها دیگر تکان نخوردند و از باالی بام
آن پایین کسی « گه؟می راستهما ناز»از باالی بام پرسید:  میزنانه و ب

 ،پایین« نازهما چرا برگشتید؟»زنانه بلندتر پرسید:  جواب نداد. صدای بمِ
آمد که آن زن بر باالی بامش ای هورد و به طرف خانفانوسی تکان خ
ه سوی همین ب»فانوسش را باال آورد و فریاد زد: هما ایستاده بود. ناز

فریاد زدند: ها و مرد« س یه تیر شهابتر خان برگشتن، ازچراغ از کهر
تر، مثل عصبانیو تر بود، خیلی بزرگتر تیر شهاب نبود، یه چیز بزرگ»

در های و همه آن پایین، روشنایی« بود بیفته روی ده اجل قصد کرده
به سوی همین چراغ »دستشان را باال آوردند و تکان دادند و فریاد زدند: 

 «قسم
یه قشون از مرد فرستادیم پی یه صدا، حاال برگشتین که  »زن نعره زد: 

زنانه به پایین های کفشها و از باالی بام« تیر شهاب اومد سمت ده
 میاستخوانی خورد و صدای بی به مجسمهها ب شد. یکی از کفشپرتا
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حواستون باشه خو، نخوره » داد. کسی بلندگو را روشن کرد و فریاد زد:
 «به مجسمه

را به زمین گذاشته هایشان که فانوسها دیگر کفشی پرتاب نشد و مرد
ا فرد»بودند و دو دستشان را محافظ سرشان گرفته بودند فریاد زدند: 

را برداشتند و از هایشان و فانوس« ریم پی صدامی میخونی سحر حت
 .هااطراف مجسمه روان شدند توی کوچه

قضیه رو باال بیارید ای  امشب باید ته و دل مینه، ه»فریاد زدند: ها زن
 «طوری تا فردا خواب به چشم هیچ کدوممون نمیادای  و اال

ک لحظه توقف کردند اما بعد شتاب یها توی کوچه روانِهای فانوس
بعد هیچ  میخاموش شدند و کها جا فانوسجا و آنعجیبی گرفتند و این

ها، به زنی که صدای بم شد. یکی از زنمیآن پایین دیده نای روشنایی
شون رو هافانوس صنم...بی بی»بام پیش آمده بود گفت:  داشت و تا لبِ

ی بی صنم یک پای دیگر در لبهبی «نفوت کردند نفهمیم کجا قایم شد
بام جلوتر آمد و نور فانوسش را به این سمت و آن سمت تاباند اما 

ماند و به می تاریکی آن پایین، انگار عمیق بود و نور فانوس همان باال
بی صنم سوت زد و رو به چند زنی که پشت سرش بی رسید.میپایین ن

ها و زن« چوبی بیاریدشی خونهبرید از »ایستاده بودند آهسته گفت: 
بی صنم بی خندیدند و چند نفرشان چاالک و تند از نردبان پایین رفتند.

 زد. فانوسش را وسط بام گذاشته بود و هر وقتمی در طول بام قدم
ایستاد و به دورنمای کوه که فقط خطوط می رسید کنار فانوس،می

جایی که نردبان  بام،ی رهکرد. از کنامی محوی از حجمش پیدا بود نگاه
بود سر دو زن باال آمد و کسی سوت زد. چند زنی که باالی بام به راه 

که سرشان هایی کردند دویدند طرف نردبان و از زنمی بی نگاهبی رفتن
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را باال آورده بودند دستگاه مولد بزرگی را گرفتند و باال کشیدند. بعد 
زنان به کمک هم مولد سیاه را  و نفس روی نردبان باال آمدندهای زن

یکی »بی صنم فریاد زد: بی بام رو به کوچه گذاشتند.ی آوردند و لبه
زد پهلوی مولد می که هنوز نفس نفسهایی یکی از زن« !روشنش کنه
بی صنم نور افکنی را که با سیم بلندی به بی .هندل را تاباندزانو زد و 

افکن چند بار خاموش و روشن مولد متصل بود رو به کوچه گرفت. نور 
بی صنم پرتو پُر را به تاریکی بی پر و ثابت شد واش شد و بعد روشنایی

کنار هما آن پایین تاباند. اما توی کوچه و اطراف مجسمه مردی نبود. ناز
استخر نشسته بود و انگار پاهایش را توی آب استخر فرو برده بود و 

سیمانی استخر ی ش بر لبهفانوسش را خاموش کرده بود و بغل دست
بی صنم پرتو را از پشت سر به نازهما ثابت کرد و فریاد بی گذاشته بود.

بسته های برگشت رو به منبع پرتو و با چشمهما ناز« کجا رفتن؟»زد: 
شون، برید ببینید اگه مرداتون هستن اونجان، اگه هاشاید خونه»گفت: 

 «نیستن خو اون جا نیستن
به ده  نس مسخره شدن پاشوترتا چند وقتی از نه...» صنم گفت:بی بی

 زد و فریادمی نازهما پاهایش را تپ تپ در آب استخر« رسهمین
 «؟...اگه رفتن پی اون صدا چرا منو نبردن؟ها پس کجا رفتن»کشید: می

صنم پرتو درخشان را رو به کوه تاباند اما پرتو تا باالی بی بی
 شد.می رمقبی ه داشت و پس از آن محو وپشت استخر ادامهای درخت

مشرقی تاباند و فریاد های بی نور افکن را چرخاند و پرتو را رو به تپهبی
سنگی و اون جا ی رفتن طویله میحت نرفتن به کوه نازهما... نه...»زد: 

 کرد.ها زد و زن هندل را رمی اره کرده به زنی که هندلاشبعد« خوابیدن
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مداوم های پچهپچ کن را گذاشت روی مولد و سوت زد وبی نور افبی
 بی در تمام ده پیچیدی بیآرام شد و نعرهها زن
ریم...اگه کسی شوم نخورده یا ضعف داره آذوقه ورداره، تا می حاال»

 کیل کشیدند اما این بار نوای دهل شنیده نشد وها و زن« صبح ویلونیم
و زنی که پشت « ستار اومده چی به دل ای یکی بره ببینه»زد:  بی فریادبی
بلکم خوابش برده یا دهلش عیب »بی ایستاده بود خندید و گفت: بی سر

 «و ایرادی کرده
اطراف های ... مردی بود کوتاه قامت و فرز که هر وقت در دهات

پل مجلس جشن، عروسی یا عزایی بود، ممکن نبود موتور یا وانتی از 
نگذرد و دنبال  -اطراف بودهای ه ارتباطی با دهاتراها که تن -آجری ده 

بردند و ستار می آمدند، با التماس و اصرار ستار رامیها ستار نیاید. آن
 ک موتور یا پشت وانتتر داشت و برمی انبانش را بردهل و تنبک و نی

گشت اغلب کت و شلوار می رفت. وقتی برمی نشست و چند روزیمی
آورد که برای مردم تازگی داشت. آخرین می چیزهایینوی تنش بود و 

یک ی باری که سوار بر پیکانی رفت، یک ماه دیگر برگشت و دو وسیله
دو قلوی های شباهت به رادیوبی شکل و یک رنگ با خود آورد که

را در میدان وسط ده، کنار ها کوچک و جمع و جور نبودند. ستار آن
های و صحبتها توانند حرفمیها با آن مجسمه به همه نشان داد و گفت

را بشنوند و برای اثبات حرفش یکی را صدا کرد و ها همسایهی مخفیانه
اره کرد که اش کوچک را به او داد و با دست به اوهای یکی از رادیو

 زردِ ی آن طرف استخر و توضیح داد که دکمههای برود پشت درخت
کالغ ی چند النهها بگوید روی درختو روی دستگاه را فشار بدهد 

گم شد و ها هست. مردم دست زدند و جوانک دوید و پشت انبوه درخت



 ا ههای استخوان و ساحرهشاپره ▪06

ستار دستش را باال آورد و مردم که ساکت شدند صدای جوانک از 
 کوچک توی دست ستار شنیده شدی وسیله

و جمعیت دست زدند و بعد چند « دوازده تا لونه هست دوازده تا...»-
دو قلو رقابت کردند تا  کوچکِ های آمدند و سر خرید رادیونفر پیش 

واچ رسید. یک ساعت مچی وستنی قیمت به هیجده گونی گندم بعالوه
چراغ اما ستار نپذیرفت. رادیوهایش را برداشت و به خانه برد. شب 

به  ها زودتر از همیشه خاموش شد و چند نفر فریاد کشانی خانههمه
چراغ کشید،  خواهی کمکی و هر چه او نعره ستار ریختند یخانه
خرد شده جلوی در های و فردا صبح ستار را با پا ای روشن نشدخانه

کرد یافتند. ستار که می که سوزانده بودنش و هنوز دوداش چوبی خانه
تمام شب گریه کرده بود بعد از خوردن سه لیوان آب قند گفت که پنج 

و فقط دو  اند، کمر و پاهایش را خرد کردهدانرا آتش زدهاش نفر در خانه
دو ی شکستهی . چند روز بعد هم الشهاندتا رادیوی کوچکش را برده

نیامد از روستاهای هسایه رادیو روی آب استخر روان بود و دیگر کسی 
ای چوبیی ببرد و ستار نشسته روی چهار چرخهبرای ساز زدن ستار را 

که ای هشد، چهارچرخمی د در انظار ظاهرساخته بو شکه عبدل نجار برای
چند ماه پس از چهارچرخه نشین شدن و ها داشت جای سازای هجعب

ستار، شش بزرگ ده جمع شدند و مقرر شد که هر روز دو عدد نان، یک 
ستار ببرند و در ی ج و صد گرم گوشت پخته به خانهنبشقاب پر از بر

گذارد. ستار قبول کرد در عوض ستار در هر عروسی و عزا سنگ تمام ب
صورتی که هر روز فالسک چایش را هم پر کنند و او هم بهترین 

نوازد اما مردم قبول نکردند و می بلد نیستندها نواهایی که حتی فرشته
بی صنم قرار را طوری جوش داد که همه راضی شدند. ستار بی باالخره
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جان مایه بگذارد و  ازها کاغذی را امضا کرد که در تمام عروسی و عزا
کیل کشیدند نوای دهلش شنیده شود و بعد کاغذ قرارداد ها هر زمان زن

را خانه به خانه چرخاندند و تمام مردم ده به عنوان شاهد کاغذ را امضا 
بر آن منگنه کردند و باز  میکردند. کاغذ که دیگر جا نداشت، کاغذ دو
 صد و هیجده برگ شد...مردم امضا کردند و در نهایت قرار داد شامل 

های ، متراکم در شش ردیف از ده بیرون زدند به سمت تپههافانوس
یه وقت صدا ندید، جوری »بی صنم نجوا کرد: بی که رفتندمیمشرقی. ک

بی صنم را نفر به نفر به بی این حرفِ« نفس بزنید که خودتون هم نشنفید!
چوب ها را گرفت زنرساندند و وقتی آخرین نفر پیام ها پشت سری

 را باال آوردند و به هم کوفتند.اشان قالیهای و چند نفری کوبهها دستی
بی صنم سریع برگشت، بلندگو را از نازهما گرفت و در بلندگو فریاد بی

سنگی نباشن، دیگه ی به نون و گردو قسم اگه بریم و مردا به طویله»زد: 
 چشم ،ها»: گفتندها و زن« سرتون وقت زاییدن هیچ کدومتون نمیام باالی

عین  تو یه ردیف...»گفت: می بی صنم که مدامبی و باز پشت سر« بیبی
هایشان را فانوسها و زن« سه دو... یک... خیلی قشنگ... قشون...

دادند و وقتی به می وار به چپ و راست تکانهماهنگ با هم و پاندول
ایستاد. فانوسش را باال و پایین برد و بی صنم بی پای اولین تپه رسیدند،

بی صنم چادرش را که به بی را باال و پایین بردند.هایشان فانوسها زن
هم ها گشود و فانوس را زیر چادر پنهان کرد و زنمیکمر بسته بود ک

مالیم تپه باال  بی از شیبِبی را پنهان کردند و پشت سرهایشان فانوس
ی وسیع باالی تپه رسیدند. رو به رویشان طویله رفتند تا به زمین مسطح و
بی قدم به قدم به سمت بی سیاه و درشت.های سنگی، بنا شده از سنگ

که از چوب افرا بود رفت و از شکاف بین در چوبی و بزرگ طویله 
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 اینجا قایم شدن، یه فانوسِ آها، »در نگاه کرد و زمزمه کرد: های تخته
سشون رفتن پای تر رش نشستن، گوسفندا ازروشن گذاشتن بین و همه دو

« چیه؟»آهسته هو کشیدند. کسی از توی طویله فریاد زد: ها و زن« دیوارا
بی صنم با شتاب از زیر چادرش فانوسش را در آورد و در تاریکی بی و

به سنگ از توی  روشن ظاهر شد. صدای کوبشِی نقطهها باالی تپه ده
بی صنم که بی ظه به لحظه شدت گرفت.سنگی برخواست و لحی طویله

نگاه کرد و ها کوبید، از شکاف تختهمی با لگد به در چوبیها همراه زن
ی و دسته« کننمی دارن دیوار او طرف طویله رو سوراخ»نعره کشید: 

هر دسته از یک سمت دویدند تا  .شکافته شد و دو دسته شدها زن
بی صنم به شنیدن صدای یب پشت طویله باشند.ی مواظب دیواره

ضرب باز شد و طویله به  چند گام عقب آمد و درِ ،بر درهای ضربه
 بیرون پریدند و از شیب تپه پایین دویدند و به قهقهه خندیدند.ها مرد
از دو طرف ها و بعد سوت زد. زن« هوی هوی...»بی صنم فریاد زد: بی

تکان هایشان فانوسزدند و می سنگی ظاهر شدند. نفس نفسی طویله
اره کرد که چند گوسفند از آن اش بی صنم به در طویلهبی خورد.می تکان

بی بی کردند.می روشن نگاههای به بیرون سرک کشیده بودند و به فانوس
 «بی؟بی بریم پی شون»یکی گفت: «. همه رفتن ده»صنم خندید و گفت: 

ای طوری  نه...»ند و گفت: اره کرد که در طویله را ببنداش نشست،بی بی
پس چه »پرسیدند: ها زن« ریم ده و باز اونا میرن یه جای دیگهمی باز ما

زده بود چند اش روسریی بی بلند شد و از گرهی که به دنبالهبی «بکنیم؟
را بوئید و ریخت توی ها درشت ریخت کف دستش، آن دانه کشمشِ

چشممون بیاد صاحب اون  ریم سمت کوه، بلکم بهمی»دهانش و گفت: 
بی از شیب تپه سرازیر شد و بی کیل کشیدند وها و زن« صدا چی بوده
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بی در رأس و بی تیب رفتنشان مثلثی شده بود.تر هم دنبالش. حاالها آن
شش زن هماهنگ  ،مثلثی شد تا در قاعدهمی بیشترها همین طور ردیف

وار در دست راستشان پاندولهایشان داشتند و فانوسمی با گروه گام بر
را هم با اشان قالیهای یا کوبهها خورد. چوبمی به جلو و عقب تکان

 دست دیگرشان روی دوش چپشان گذاشته بودند و با سری افراشته
یکی یکی ها دیدند که چراغ خانهمی شدند ومی رفتند. از ده دورمی

بعد « خوابنمی رنو داها رسیدن خونه»شود. یکی گفت: می خاموش
کوبان به سمت پایها از سمت ده آمد اما زنای هصدای محو زاری بچ

بی صنم گفت: بی گذشتندمی کهرخانهای رفتند. وقتی از زمینمی کوه
 «دونممین ؟برای چی ،گفت از این جا برگشتنمی نازهما»

و دو طرفش نگاه کرد های ردیف پنجم خم شد و به زنهای یکی از زن
او فقط »بی صنم خندید. زنی دیگر گفت: بی «پس نازهما کو؟»پرسید: 

صداش تو ماست، خودش قاطی مرداست، بلکم وقتی که ما رفتیم پشت 
در روشون رو ببندیم فانوسشو خاموش کرده و با مردا دویده  طویله راهِ

اره کرد که تندتر بروند و اش بی صنم فانوسش را باال آورد وبی «ده
 شخم خورده پیچید.های بر زمینهایشان کوبش گامصدای 
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شد و گاهی تخته می تیره و محو دیدهمیکوه در تاریکیِ غلیظ، مثل حج
. کردمی روشنایی ضعیفی را منعکس ،صافش در تابش هالل نوهای سنگ

شد می تر دیدهو براقتر ، گستردهتررفتند کوه عظیممی هر چه پیشها زن
ک اند کاند درشت و مسطحهای ی به پای کوه رسیدند تخته سنگو وقت

بی گفت اگر کسی خسته بی شدند.می دیدهتر با سرخی سحر درخشان
آشوب و نگران . چند نفری گفتند که دلدکناستراحت  میک تواندمی شده
بی صنم گفت باید بی و باید هر چه زودتر باز گردند. اندشدههایشان خانه

ها شرقی به تاریکی سیخ بزند تا آنم هایتپهتا خورشید از پشت  بمانند
کوه را خوب جستجو کنند. یکی های و عمقها شکافی بتوانند همه

صدای نیمه شب، دلش گرم  گفت اگر با هم فریاد بکشند شاید صاحبِ
شود. می دردسر مسئله ختمبی بشود و او هم فریاد بکشد و این طوری

 ربی فانوسش را به زمین گذاشت، دو دستش را دوبی ند وهمه تأیید کرد
فریاد ها هوی در کوه پیچید و زن هو... دهانش گرفت و فریادِ هو...
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میان  ،و گوش دادند. فریادشان در کوه« هوی هو... هو...»کشیدند: 
 نی چند برابر بازگشت.سنگی پیچید، منعکس شد و با تَُُُُُُُُهای دیواره

 «باید... شه...میطور نای »بی گفت: بی
شنیده شد و بعد نوای پیوسته و  میده هوار و فریاد نامعلو از سمتِ

 بعد مشخص شد نوای دهل است.  میدوری که ک
و هوا که روشن شد « به هوای صدای ما مردا به راه افتادن...میحت»-
 هرچپایکو   مهی سیاهو مثل  اندبیرون زدهها دیدند که از ده، مردها زن

 بریم...»بی صنم فریاد زد: بی .سمت آنها آیندمیلغزند و میها روی زمین
  .و هر کدام به سمتی دویدند« بلکم تا اومدنشون بفهمیم صدای چی بوده

بی به زحمت رفت روی تخته سنگی که ارتفاع بلندتری در پایین کوه بی
تخته سنگ کوه را تا قله وارسی کرد و بعد از روی ی داشت و دامنه

را باال آوردند و هایشان پایین لغزید و سوت زد. دورتر، چند زن دست
و « ریم طرف هفت صدامی هیچ چی نیست،»بی فریاد زد: بی تکان دادند.

 «اااااااا ا... دا... دا... صدا...»: کوه فریاد زد
کوه رسیده ی قاعدهی و به نیمه شتاب گرفتندبی صنم بی پا به پایها زن

کوهی را دیدند. چهار زن ی سه درختچه ،ودند که روی تخته سنگیب
بی نفس زنان بی غار رسیدند،ی و وقتی به دهانه دنبالشاندویدند و بقیه 

چینی، ننه آوردم اول باری یه ذره طفل بودم که با ننه اومدم جارو»گفت: 
از ها هدرختچای  رو تماشا کردیم و ننه گفتها درختچهای  غار وی دهنه

پیر ی رو ساحرهها درختچهای  هگفت شنیدمی پیر مونده،ی زمون ساحره
دو زن پنهانی دو « خودش به دست خودش وسط سنگا عمل آورده

کندند و زیر چادرشان ها دار درختچهتیغی کوچک از ساقهی شاخه
غار ی بی فانوسش را جلوی رویش گرفت و از دهانهبی مخفی کردند.
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بی رفتند. بی باال گرفته پشت سرهای دیگر هم با فانوسهای . زنرفت تو
در عمق ای هتاریکی عمیق و ساکت بود تا صدای چکیدن قطر ،توی غار

فانوسش را پیش رویش گرفته بود و  ،بی با دستی کشیدهبی غار پیچید.
 هایرا به دیوارههایشان نور فانوس تردو گام عقبها رفت و زنمی پیش

ایستادند و به انعکاس می تاباندند و گاهیمی عرق کرده و لزج غار
بی صنم پیچید بی دادند. فریادمی آب در عمق غار گوشی چکیدن قطره

دار فانوس دستِها که ده ی واحدبه هم نزدیک شدند و مثل پیکرها و زن
را  بیبی فانوس روشن ،جلوتر، در تاریکی غارمیدارد به پیش رفتند و ک

 بی شدند که روی سنگِبی جنبد. جلوتر که رفتند متوجهمی دیدند که
بی صیقلی بود و رنگش به بی شکلی نشسته که در نور فانوس مکعب

بی گفت: بی «بی؟بی ای چیه به گمونت»زد. یکی پرسید: می زیتونی براق
 جعبه دیشب صدا کرده، به گمونم یه طورایی یا رادیوه یا میبه گمونم ه»

این فقط یک ها گفتند که به گمان آنها و زن« داریه بلندگوی خیلی جون
بی از روی سنگ صیقلی برخواست و بی بلندگوی خیلی قوی است.

ریم تا بفهمیم چطور می باید ببریمش به ده، اونقذه باهاش کلنجار»گفت: 
 «نهکنه، بلکم بشه صدای ما رو هم هموقد بلند کمی رو ایقذه بلندها صدا

ها و زن« بیبی طوری صدای شما نکره استمیه»زنی زمزمه کرد: 
 اکتورِ تر بندیمش عقبمی رسه،میخوبه هوشتون ن»بی گفت: بی خندیدند.
سنگ را بلند کردند ها زن« دیممی بریمش تو دهاتا نمایششمی صدیف و

رداشته را او بها فانوسی رفت، همهمی بی صنم جلوشانبی و راه افتادند.
روشن کند. وقتی از ها را با تنظیم فانوسها کرد راه زنمی بود و تالش

را به زمین گذاشت و ها بی فانوسبی غار پا به روز گذاشتندی دهانه
سرک کشیدند ها مرد ،هااز پشت تخته سنگ «کنیممی خستگی در»گفت: 
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بیرون ها سنگبراق آهسته آهسته از پشت تخته  زیتونیِ و به دیدن سنگِ
فانوسا رو بیارید، ها جعبه رو ما زنا میاریم، شما»بی صنم گفت: بی آمدند.

هر کدام فانوسی برداشتند و به طرف ده راه ها و مرد« هر کدومتون یکی
گشتند و به سنگ که در میان می رفتند برمی افتادند. هر چند گام که پیش

 ردند.کمی آمد نگاهمی رو به دهها زنی حلقه
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کبوتر افتاده ی استخوان که به کمرش بود، فضلهی مجسمه بر آن دستِ
مرده و های پرهدور تا دور مجسمه پوشیده شده بود از شب بود و زمینِ

هایشان از برخورد با مجسمه شکسته بود و وقتی که بالهایی سنجاقک
خورد و با تکان می تکان هاسنجاقک ایهشیشهای وزید بالمی مینسی

سنگ براق را تر آن طرفمیلرزید. کمی بدنشان همهایشان خوردن بال
آهنی گذاشته بودند و دو نفر از بزرگان ده کنارش زانو ی روی چهارپایه

جا به جا  ،کردند. بر سطح سنگمی زده بودند و با دقت به سنگ نگاه
 ،ز سنگاتر طرف خط افتاده بود و پایین سنگ با دوده سیاه شده بود. آن

دو  نوی درشت و کوچک درست شده بود. از کوچههای از ذغالای هکپ
ها ذغالی دیگر از بزرگان ده پیدا شدند، پیش آمدند و کنار کپه نفرِ

و ها ذغالی اختند روی کپهاند هایشان چند تکه ذغالایستادند و از جیب
 د و با دقت به سنگ نگاهآمدند و به دو نفری که کنار سنگ زانو زده بودن
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توانند بروند. بعد هر کدام می کردند گفتند که شیفتشان تمام شده ومی
بلند شوند. ها زیر بغل یکی از آن دو را گرفتند و کمکشان کردند تا آن

دیش به بَ یواش خو...»که کنار سنگ زانو زده بود فریاد زد: ها یکی از آن
چیزی »پرسید: ها آمدهیکی از تازه« رهمی آدم زودی خوابهای اینه که پا

و آن دو گفتند که نه و شالن شالن رفتند و دو بزرگ « دستگیرتون نشده؟
 نشستند و به سنگ خیره شدند. عصر صدایها تازه رسیده جای آن

 نوی . از کوچههااکتور آمد و بعد صدای دست زدن و شادی بچهتر
پیش ها و زنها دیگر مردهای اکتورش پیدا شد و از کوچهتر صدیف با

کردند. وقتی می زدند و شادیمی که دستها آمدند و پشت سرشان بچه
یش را هامردم شاد به سنگ رسیدند یکی از بزرگان ده آمد جلو، دست

 را آرام کردند و صدیفها باال برد و آنقدر تکان داد تا مردم بچه
ت که یکی فریاد زد: اکتورش را خاموش کرد. بزرگ ده چیزی گفتر
و پسرکی از میان جمعیت « نگو تا بلندگو برات بیارن نگو یونس... نگو...»

به پسرک داد و ای هپیش آمد و بلندگو را به یونس داد و او هم سک
سه ». یونس در بلندگو فریاد زد: هاپسرک هوارکشان دوید سمت بچه

و زندگی روزه که دست و دل مو که دست و دل هیچ احدی به کار 
و مردم هماهنگ فریاد « زیتونی خیال همه رو دزدیدهی ای جعبه ره...مین

ر بود سر جعبه تَبَ هر چی بال»یونس در بلندگو نعره زد: « ها... ها...»زدند: 
انگاری فقط حرف نازهما باقی مونده برامون که  کوفتیم، نشد که نشد...

و با « ال او طرف...بایس جعبه تو یه آتیش بزرگ آزمایش پس بده، حا
 اره کرداش هاذغالی حرکت پایش به کپه

ایه که برای یه آتیش دندون گیر از پریروز ما بزرگای ده جمع ای کپه»-
و « واال برگرده بره خونش بکپه ،کردیم حاال هم هر کی سهمش رو بزاره
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 قبرستان فروی مردم به صف شدند، صفی کشیده که انتهایش در کوچه
بودند و هر ها شود. اول صف پیرمی مشخص نبود به کجا ختم رفت ومی

 شد و بیشتر هم تکانمیتر رفت جوانمی چه صف به سمت قبرستان پیش
رسیدند تکه ذغال یا تکه چوب یا میها ذغالی که به کپهها خورد. پیرمی

انداختند روی کپه و وقتی آخرین نفر، می کاغذ در دستشان رای بریده
 اخت، صدیفاند رفت سهمش رامی که به زور راهای هچپسر ب

بی صنم جلو بی اکتورش را روشن کرد و به راهنمایی پنج بزرگ ده وتر
 خیشی آمد و کنار استخر دور زد و طوری دنده عقب آمد که لبه

 ...خوبِ»اکتور به سنگ زیتونی خورد و یونس در بلندگو فریاد زد: تر
اکتور سیم تر نگه داشت و از زیر صندلی اکتور راتر صدیف« خوبه

مفتولی بزرگی بیرون کشید و پرت کرد پایین. بزرگان ده سنگ را با سیم 
حاال »اکتور بستند و بعد بلندگوی یونس فریاد زد: تر مفتولی به خیش

اکتور را جا به جا کرد و تر و خیش باال رفت و صدیف« بلندش کن
ایستاد. صدیف خیش ها ذغالی کپه فراز ،آنقدر جلو عقب رفت تا سنگ

ی بی صنم دبهبی آویخته از خیش تکان تکان خورد. را باالتر برد و سنگِ
ی خالی کرد روی کپه ،از میان جمعیت داده بودکسی پر از نفتی را که 

از هایی زبانه کشیدند و بخشها و کبریت کشید. شعلهها ذغال
سنگ زیتونی را در میان گرفتند. ها هاکتور با دوده سیاه شد و شعلترخیش

و تر آمد پایین میو خیش ک« ترخیشو یه آهه بیار پایین»بلندگو فریاد زد: 
آتش پنهان شدند.  سرخِ های از خیش و کل سنگ پشت زبانههایی بخش

افت کرد و سنگ ها مردم آرام به آتش خیره شده بودند تا کم کم زبانه
عظیم مشتی ی آتش خاموش شد و از آن کپهبعد  میباز دیده شد و ک

اکتور را جا به جا کرد و آن قدر تر خاکستر بر جای ماند. صدیف باز
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آهنی و چند نفر ی فرمان را پیچاند تا سنگ را برگرداند روی چهار پایه
را از استخر پر کردند و خالی کردند روی سنگ. هر بار که هایی سطل

آمد می دای بخار شدن سریع آبشد صمی آب سطلی روی سنگ خالی
زیتونی براق شد و بزرگان ده  ،کشیدند تا دوباره رنگ سنگمی و مردم آه

هیچ بالیی »بی صنم فریاد زد: بی پیش رفتند و به سنگ خیره شدند.
انگاری فقط یه قالب زیتونی رنگه »یونس در بلندگو گفت: « سرش نیومده

ای حرفی که ما بهش : »و جمعیت دست زدند و بلندگو گفت« و خالص
ای یه  معلومه... ...؟چرا سنگ...میرسیدیم اینه که فریاد از کوه بوده، از ه

و به « کرده تا برسه به صاحبشمی ساحره بوده و نالهی تیکه از مجسمه
 اره کرد. اش مجسمه

و مردم باز دست زدند و چند « زاریمش پای مجسمهمی حاال برای ابد»-
جمعیت جدا شدند، سنگ را برداشتند و کنار مجسمه ی نفری از پیکره

روان شدند که هایشان آهسته به زمین گذاشتند. بعد همه به طرف خانه
کانال ی به سوی کوچهها . مردم از کوچهکانالی فریاد نازهما از کوچه

کشید و می ستار یکسره جیغی برگشتند. آنجا نازهما کنار چهارچرخه
اره اش کانال کرد آرامش کند نازهما به آب روانِ زمانی که یونس تالش

ایستادند و به آب خیره شدند. کانال  سیمانیی . مردم دویدند و بر لبهکرد
گفت که نازهما در آب خون دیده. یونس با فشار دستش ستار به یونس 

سیمانی کانال ایستاده بودند کنار زد و سرک ی جمعیتی را که بر لبه
بلکم با آب رفته، برید به »ستار گفت: « کو خون؟»زد:  کشید و بعد فریاد

و مردم از دو طرف کانال « استخر، شاید اون جا چیزی به چشمتون بخوره
دیدند از خونابه هایی به سمت استخر دویدند. بر سطح آب استخر رگه

شد. یونس فریاد زد و بر سر کوبید. جمعیت می که کم کم در آب حل
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آمد مثل می ف قنات رفتند اما آبی که از قناتهم فریاد کشان به طر
شدند. می کف کانال واضح دیدهی تیرههای ریزههمیشه پاک بود و سنگ

قنات خم شد و مشتی از آب را چشید و به مردم گفت ی یکی کنار دهانه
سردتر شده. بعد همه  میفقط ک ،سابق استی آب همان مزهی مزه

 ستین برف آرام آرام باریدن گرفت.برگشتند و نیمه شب بود که نخ
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مجسمه را با آستر سفیدی بر زمین نشسته بود و  بلندیصبح فردا برف 

آمدند سمت استخر می خوردند ومی لیزها روی برفها بچهپوشانده بود. 
بچه که متوجه نه طوطی شدند که بر سطح برف افتاده بودند. چند دختر

که بر سفیدی پاک و یکدست ها به طرف طوطیهراسان بازگشتند و بقیه 
بودند رفتند و برشان داشتند.  افتادهرنگارنگ های برف، شبیه بریده پارچه

سیاه عددی  با رنگِهایشان کنده شده بود و روی بالها طوطیی نک همه
دادند می را به یکدیگر نشاناشان مردههای طوطیها نوشته شده بود. بچه

انبان با کردند که نوای نیمی را با هم مقایسههایشان یاه بالسهای و عدد
ها مشرف به استخر، دختر بچههای محزون برخواست و از کوچه میریت

پشت سرشان  برای جمعیتِها پیشاپیش مردم ده پیدا شدند. دختر بچه
انبان با نوای زدند و نیمی رنگ رنگی مرده حرفهای پرندهی درباره
ها جمعیت را به گریه وادار کرده بود. وقتی بزرگتری ش نیمهمحزون

را که هر کدام یک طوطی در دست داشتند دوره کردند، بارش هایی بچه
کوچکشان را به خانه بردند و های برف دوباره آغاز شد و چند زن بچه
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جمعیت راه گشود تا یونس همراه بزرگان دیگر ده پیش آیند. پشت سر 
نشسته بود که به جای چهارچرخ اش روی چهارچرخهستار ها آن

دو تخته آهن صیقلی و صاف داشت و بزرگان ده با طناب اش فلزی
کشیدند و ستار در زیر چتر بزرگ می ستار رای لغزندهی چهارچرخه

 لغزان بسته بود، بهی چهار چرخهی را به کنارهاش که دستهای هتیر
دمید. وقتی بزرگان ده رسیدند به می د و بازکرمی دمید، گریهمیانبانش نی

جمعیت ایستاده بودند، یکیشان ی که هراسان میان حلقههایی بچهی دسته
 کرد و طنابِها کشیدند رمی طنابی را که با آن چهار چرخه رای دنباله

یش را به هم کوفت و از هافرو رفت و بعد دستها سرخ افتاد و در برف
بخت ای  کی اول باری ملتفت شد چی به سر خو...»پرسید: ها بچه
به هم نگاه کردند و همه با هم جواب دادند  میکها بچه «اومده؟ها بسته

. مرد به بزرگان دیگر ده نگاه کرد و باز پرسید: اندکه همگی با هم دیده
پری،  ... رو برف خون نبود؟ دور و اطراف نبودش...ای  هیچ کی»

 را که در آغوشای جلو آمد و طوطیای هپسر بچ «چیزی؟ نشونی...
پرنده ای  فقط هیچ نبود...داراب »نشان داد و گفت: ها فشرد به آنمی

سر به بزرگان ی ارهاش با دارابو « خون هم نبودش رنگ رنگیا بودن...
بروند و بعد شش نفری سر در گوش یکدیگر تر دیگر گفت که نزدیک

شنید. فقط حرکت لب مینها زی از بحث آنمدتی بحث کردند. کسی چی
دستش را باال  دارابدیدند تا می هایشان راو چهره یا حرکت تند دست

اره کرد که بلندگو را برایش بیاورند و وقتی کسی بلندگو را اش آورد و
شیپوری بلندگو داراب  کرد.می رساند مه غلیظی داشت همه چیز را محو

پیچ و خم ی یه قضیهای « گرفت و فریاد زد: قبرستانی را به سمت کوچه
ده، بلکم اگه ساحره بود یه میداره که عقل هیچ کدوم از ما بهش قد ن
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نمونده ای هحاال ما تنهاییم و چار ولی خو... داد...می از قضیه به ما میفه
ای  ببینیم چه به روز مون و زیر کرسی دراز بکشیم وهاکه بریم به خونه

بریم و خوب می اومده، هر کدوم از ما شیش نفر یه طوطیها بخت بسته
و « بتری به سرشون افتاده کنیم بلکم دستمون بیاد چه بالمی نگاشون
دیگر خواستند کشید و وقتی پنج نفر ای هرا از آغوش پسر بچای طوطی
سر خوردند و دور شدند. چند نفر از ها یرند، پسر بچهرا بگها طوطی

اما ها بی صنم رفت دنبال بچهی بیارهاش خندیدند و نازهما به مردم قهقاه
خیلی دور ها که در برف عمیق پیش رفت متوجه شد که بچه میچند گا

بی و پنج نفر دیگر بی . برگشت و بهاندو در پشت مه ناپدید شده اندشده
در روز اول بارش برف شگون ندارد و این مه هم ها گفت که گرفتن بچه

 بازی کردند خستهها که با طوطی میکها عالمتش و ستار گفت که بچه
بدون طوطی در  ،ده گردانند. اما پنج بزرگِ می را برها شوند و آنمی

یا حتی پدر و ها تا نیمه شب بیدار ماندند به این امید که بچههایشان خانه
اس تقدیم کنند را با عذر و التمها مادرشان در خانه را بکوبند و طوطی

را ها طوطیها خوابیدند شاید فردا و فرداها اما هیچ کس در نزد و آن
 بیاورند.
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از همه چیز هراس داری، انگار این هراس با تو زاده شده. هراس از 

 روز. در روز، از مردمِها روز، هراس از خانه

کی و یابی. در تاریمی هاست که آرامش فانی و لرزانت رافقط شب

 روی و بویی را حسمی روشن دههای خلوت این تاریکی به طرف چراغ

بوی برگ درخت  زا بیشتر داری حتیمی از حد دوستش زیادهکنی که می

تر بویی که در تمام ده جاری و ساری است و هر چه نزدیک .سنجد

نا و شآ دانی بوی چیست، بوییمیکنی. نمی حسشتر شوی به ده قویمی

تر هاست از کوه به آن طرفبه جستجوی همین بوست که سال سکرآور،

ا مجذوب تر . همین بوی سکر آور و مذاب روح است کهایهپای نگذاشت

کرده. با تک چشمت همیشه ده را زیر نظر داری تا کی خلوت شود و 

را به ها و از لذت آن بو بیشتر بهره ببری. تمام صداتر بروی نزدیک

، هاشنوی که در آن طرف تپهمی توانی بشنوی.می وضوحی انکار ناپذیر

شنوی که صد و هفتاد نفر از مردم ده در می زند،می به زمین نکای هپرند
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 کنند.می هایشان در خوابشان خر خرخوابیشان، توی رختهاخانه

ارتر از تمام به این عالم نیستند و فرّ شنوی صداهایی را که انگار متعلقمی

 عالمند.اصوات عادی 

بال  سیاهِهای رگه ،توانی حتی در تاریکی مطلقمی با تک چشمت

زاده ها را از چندین متر دورتر تشخیص بدهی. با این قدرتای هپش

گاهی فراتر از  ات حتی گاهی...، قدرت ذهنیاتای، قدرت بیناییشده

توانی رد چیزهایی را متوجه شوی که می گاهی ست. گاهی...هااین

را ها توانی تأثیر آنمی گذشته و گاهها ست از رویدادن آناهسال

یت باعث شده بتوانی از چشم هاتشخیص بدهی، شاید همین توانایی

دانی و دوست نداری بدانی وجودت را، حضورت میاهالی دور بمانی. ن

دانی به محض دیدن مجددت همه چیز می یا نه. اما اندرا فراموش کرده

هراس، آن حرکات  لبریز از دهشت وهای ند آورد. آن نگاهرا به یاد خواه

 لبریز از نفرت و بیزاری و بعد تو را آوردند و توی آن چاه، در گودِ 

نی زنی که تو را آورد فهمید گیاه ئگذاشتند. با این که مطمای هحفر

ات برگ درخت سنجد است و نه چیز دیگر، خواری، غذای مورد عالقه

به تماشای مردم ده ها شبها ند. در تمام این سالاما باز طردت کرد

یک ها داری، آنها بارزی با آنهای که تفاوتای هو درک کردای هنشست

ها دست و یک پا کمتر از تو دارند و تو یک چشم و یک بینی از آن
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ای. اما هرگز . شاید برای همین در بدو تولدت تبعید شدهترناقص

حتی ها عجیبی داری که آنهای که تو قابلیت اندفهمیدهن ...اندنفهمیده

 حسها ین شبترازش خبر ندارند و گرنه حضورت را حتی در تاریک

ست، تاریخ برایت مفهوم ندارد، هاکردند. ذهن تو سیالن و آبشار لحظهمی

 تپد ومی گذشته برایت همه حال است و حال. همه چیز انگاری در ذهنت

 دهد و گاهمی تاریخ در ذهنت جوالنی همهها لحظهی تپد همهمی

آرام بخش ذهنت بویی است که از سمت ها جنون. تنهای بردت تا مرزمی

 کند. هر شب تا نزدیک دهمی اترسد و شیفته و والهمی ده به مشامت

ها و بوتهها زیر سنگهای آنقدر با احتیاط که حتی جیرجیرک ،رویمی

 ترسانی.میکنند را نمی یابیجفتهایشان هایشان و بالکه با ساییدن پا

نشینی و آن بوی لذت آور و می در تاریکی نزدیک ده به تماشا

 توانی تشخیص بدهی از کدام سمتمیکشی، نمی سکربخش را به درون

آید، شک نداری بویی می از هر جایی .آید این بوی مهیج و لرزانندهمی

 . زند...می ده قدمهای روز در کوچه انسانی است، انسانی که هر
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 کوبشی طبلی برخواست و چراغِ  از نیمه شب گذشته بود که ریتمِمیک
 گشوده شد و همه متوجه شدند که هنوز برفها روشن شد. پنجرهها خانه
برف ریزتر. چند نفری از های شده و دانهتر بارد اما بارشش آهستهمی

ل رد کوبش طبل سرک کشیدند و چند نفری هم در به دنباها پنجره
بیشتر از  شو زمانتر روان شدند. دوباره کوبش طبل، این بار بمها کوچه

ستار راه افتادند و ی نفر فانوس به دست به سمت خانهها بار نخست. ده
آمد و می سری بیرونها گذشتند باالی سرشان از پنجرهمی کهها از کوچه

 ستاره، طبل و سازشو بشکنین کهی اگه راهتون به خونه»د: زمی فریاد
شدند میتر ستار نزدیکی به خانهها و هر چه فانوس« محل قد قد نکنهبی

ستار، او را دیدند که ی شد، نرسیده به خانهمی تعدادشان بیشتر و بیشتر
که یک ای هچالکند تا از برفمی لغزانش تالشی سوار بر چهارچرخه

ها لغزانش در آن فرو افتاده بود بیرون بیاید. فانوسی چهارچرخه سمت
 پس اگه تو نیستی کیه که طبل»اطرافش حلقه زدند و یکی پرسید: 
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مگه تو قرارداد قولمون به این بنا »و ستار بغض آلوده گفت: « زنه؟می
پا ای هده دستم باشه؟ کدوم شیر پاک خورد آوازمن ساز و  نشد که فقط

 «ه به گلیم من و طبل خریده؟گذاشت
فانوس به دستان گفتند که هیچ احدی طبل نخریده. اما ستار زد زیر 

و وقتی « بیایید دستی بدید بلکم بیاریمش بیرون»گریه. یکی گفت: 
لغزان ستار را از برف چاله در آوردند باز کوبش طبل و ی چهارچرخه
گفت صدا از سمت داراب  و« زنهمیووی... هیچ هم خوب ن»ستار گفت: 

از توی ها بودند و هر کجا مردها که بر باالی بامهایی قنات است اما زن
ها فراز سر مرد یبه هم پیوستههای هم از بامها رفتند، آنمیها کوچه

آید و بعد جیغ می روان بودند فریاد زدند که صدا از سمت قبرستان
یه »زنی گفت: « ؟ها، چی شده»از کوچه فریاد زد: داراب  کشیدند.

جیغ کشیدند ها و مرد« طرفی، از قبرستونای  دار داره میادروشنای جون
دراز ها سریع بر پشت بامها اختند و دویدند. زناند راهایشان و فانوس

 کی سرشان را باال آوردند تا پنهانی ببینند چه چیزیاند کشیدند و
آمدند و ها هم آهسته به پشت باما هتواند تا آن حد درخشان باشد. مردمی

شد و پیرامونش را تا میتر نور هر چه بود نزدیک منتظر شدند. آن مولدِ
گذشت میها کرد. وقتی از کوچهمی به بزرگی میدان روشنای همحدود

بستند یا می راهایشان آن چنان نور زننده و تیزی داشت که مردم چشم
تی مولد نور به میدان وسط ده رسید، همه گرداندند. وقمی سرشان را بر

مشرف به های متصل به هم خزیدند و به سمت بامهای سینه خیز از بام
میدان و استخر آمدند و از آن جا سرک کشیدند. پایین توی میدان، کنار 

از برف بیرون مانده بود، مولد نور چند بار اش مجسمه که فقط باالتنه
کم کم از شدت درخشش کاسته شد و مردم چرخید و صدای طبل داد و 
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متوجه شدند که مولد نور در دست چپ پیرزن زالی است که بر دوش 
بودند به دیدن ها دو جوانک سوار شده و یک دفعه جمعیتی که بر بام

سوار  آمدند و اطراف پیرزالِها به کوچهها پیرزال خندیدند و سریع از بام
سفید و آن چنان بلندی داشت های ل گیسوبر دو جوانک حلقه زدند. پیرزا

 شد.می گیسوهایش به این سمت و آن سمت کشیده ،که با هر نسیم
 سرِ  پیرزال چرخید و جمعیت را نگاه کرد و مردم دیدند که از پشتِ

طبل های چوبکها زال دو لوله به سر دو جوانک متصل شده، جوانکپیرِ
که بر هایی بر طبلها با چوبکدر دست داشتند و هر چند دقیقه یک بار 

کوفتند. پیرزال دستش را باال آورد و گشود، گوی می گردن آویخته بودند
شد تا تر و درخشانتر آبی رنگ در کف دستش لحظه به لحظه شفاف

 با نوری که ته رنگی از آبیِ ها میدان به روشنایی روز شد، منتی همه
ای  هوی پیرزال... هوی...: »آسمانی داشت. یکی از میان جمعیت نعره زد

دم جاش با یه می ه تا گوسفند و شیش تا گونی ماشخرم، نُمی چراغتو
 و دستش را جلو آورد و ساعتش را نشان داد.« واچساعت وستن

آورد و یک دفعه از بازویش آتشی رو پیرزال دست دیگرش را هم باال 
مد و جمعیت به باال زبانه کشید. از پشت سر جمعیت صدای دست زدن آ

بی شدند که جاروی روده بافتش را بر بی که بازگشت متوجه نصیبه
کشید: می زد و فریادمی آمد، دستمی کمرش بسته بود و پاکشان پاکشان

و مردم دست زدند و یک گام عقب نشستند. « یه ساحره اس...یه ساحره»
ز کسی پیرزال با صدایی خفه چیزی گفت. مردم یک گام جلو آمدند اما با

را جایی فرستاد و وقتی پسر بچه ای هبی پسر بچبی چیزی نفهمید. نصیبه
بی داد او هم بلندگو را به پیرزال رساند. پیرزال به بی بلندگو را به نصیبه

هایشان کوفتند و بر سطح بر طبلها اره کرد و آناش حاملش دو جوانِ
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پیرزال گرفت و بی بلندگو را جلوی دهان بی برف زانو زدند. نصیبه
پیش این ده رو  هزار و هشتصد سالاین ده ارث ماست، »پیرزال گفت: 

بعد با دست راستش به « پایه گذاشتیم و نسل به نسل ما ارباب بودیم
رو به ی دو جوانک کوبید و دو جوانک بلند شدند و در کوچههای شانه

پیرزال  تنِقبرستان دور شدند و جمعیت را مبهوت به جا گذاشتند. بعد رف
بی بی نصیبهی باز همه جا تاریک شد و بارش برف تندتر. صدای گریه

در اش کرد و صدای گریهمی پیچیده بود. کنار مجسمه نشسته بود و گریه
ها بچهی شد و یکباره از چند خانه صدای گریهمی بلندگو منتشر

رو به بی کشید و بی برخواست و یونس دوید و بلندگو را از بغل نصیبه
فردا  تون...هابرید خونه»که واله و حیران ایستاده بودند و فریاد زد:  مردم

« کرد از مامی کی بود و ارث کی رو طلبای  بلکم فردا بفهمیم بلکم...
نجنبیدند. باز بلندگو حرف رفتن را نعره زد و باز کسی ای هاما مردم ذر

برد پیش ستار و به او پیش آمد، بلندگو را گرفت و هما حرکت نکرد. ناز
انبانش دمید و نوای شاد گفت که ریتم تند و شادی بنوازد و ستار در نی

 از شیپوری بلندگو پیچید و جمعیت پراکنده شدند.
صبح فردا صدای بلندگو مردم را از خواب بیدار کرد، یونس در بلندگو 

سنگی برسند تا ی کشید تا بروند و به سر و وضع طویلهمی هوار
هر کدام ها و مردها از سرما اذیت نشوند. نیم ساعت بعد زنها فندگوس

 مشرقیهای برداشته بودند و به طرف تپهای هتکه پنبه یا بریده پارچ
 یکدست و پاک، رد گودی بر جای رفتند. مسیر رفتنشان در برفِمی
ها مشرقی رسیدند روی برفی گذاشت. وقتی به پای اولین تپهمی

خون را دنبال کردند. تپه های خون دیدند و رد چکههای درخشش چکه
ی و لکه دیدندرا دور زدند و پشت تپه، بر سطح برف چند تکه استخوان 
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را آب کرده بود و برف فرو نشسته بود و ها برف که وسیعی از خون
هم دو تر مشخص بود. آن طرف های گرگرد پا ،برفی اطراف فرورفتگیِ

 ز افتاده بود.گوش خاکستری درا
کوبید و می راها تک تک همسایهی در خانهداراب  ،پیشی هفته چند... 

پرسید که کسی می داد ومی کشید نشانمی پاالن خرش را که بر دوش
زیادی جا به های مأیوس شد، اعالنیهها خرش را ندیده. وقتی از همسایه

ش کرد دست به دامن ده چسباند. کسی سفارهای جا به در و دیوار خانه
سواد ندارند و اگر کسی هم خبری از خرش ها بلندگو شود چون خیلی

بلندگو دلش  پشتِداراب های داشته باشد و نخواهد بگوید، با شنیدن ناله
چوبی رفت اما بلندگو آن جا ی به سمت خانهداراب  آید.می به رحم

به سراغ داراب  نو کند. یش راهانبود. گفتند بلندگو را ستار برده تا باطری
هیچ احدی نیست و برای امور شخصی  ستار رفت اما او گفت که بلندگو

قول داد اگر خرش از قِبَل بلندگو پیدا داراب  فقط وقتی راضی شد که
داراب  راه افتادند.ها شد پاالن را به ستار بدهد و هر دو در کوچه

زد می خر را فریادهای داد و ستار در بلندگو نشانیمی را هل چهارچرخه
کرد اگر کسی می تهدیدای هبرد و لحظمی مقدار جایزه را باالای هو لحظ

خبر داشته باشد و نگوید مدیون است و گاهی طبل کوچکی را که روی 
 ده را دور زدندی آورد. وقتی همهمی زانوهایش گذاشته بود به صدا در

ماند برای خودش. می همشدنی نیست و پاالن  گفت که خر پیداداراب 
گفت که ساکت شود چون داراب  ستار دیگر از طبل صدا در نیاورد و به

خرش  یپرسید با شناختی که از روحیهداراب  فکری در سر دارد و از
دور خودش داراب  دهد خر به کدام سمت رفته باشد.می دارد امکان

اره کرد اش سنگیی چرخید، به همه طرف نگاه کرد و بعد به سمت طویله
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خوبی به ی میانهها و گفت که خرش قبلن خر چوپان بوده و با گوسفند
سنگی چرخیده و ی هم زده و چند باری که ول شده، رفته و دور طویله

کرده. ستار گفت که چهارچرخه را به می عر عرها به هوای بوی گوسفند
بلندگو را باال د و وقتی از ده بیرون آمدند ستار مشرقی برانهای سمت تپه

ن باشد گفت حاال مطمئداراب  آورد و عرعر االغ در آورد و بعد رو به
دانسته ستار بلد میگفت که نداراب  گردد ومی خرش هر کجا باشد بر

پاالن را توی داراب  است به این زبان هم آواز بخواند. وقتی برگشتند
خر نشد. چند  منتظر شد اما خبری ازها ستار گذاشت و روزی حیاط خانه

خوردند که عر می دادند و چند نفری هم قسممی نفری مدام به او دلداری
و گفتند که خرش حتمن  اندمشرقی شنیدههای عر االغش را از سمت تپه

گفته بود که رادیو یکبار داراب  گردد و صدیف بهمی در فصل بهار بر
شوند و سر به یم سر به هوایابی وقت جفتها گفته که خیلی از حیوان

گردند می برگشت براشان گذارند و وقتی که عقل به کلهمی کوه و بیابان
 ...باید با چوب برود و در را باز کندفقط و آن وقت آدم  زنندمی و در

مال ها خاکستری را برداشت و از مردم پرسید که این های...یکی گوش
گرفت و خوب را ها جلو دوید، گوشداراب  کدام حیوان هستند.

شه، حداقل اون می طوریای  دونستممی اگه»نگاهشان کرد و گفت: 
یش برف را گود کرد هاو با دست« دادممیپالون تازه تعمیر رو به ستار ن

بعد  .گودی را پر کردها اخت و با برفاند را توی گودیها و گوش
رسیدند به  سنگیی جمعیت از شیب برفی تپه باال رفتند و وقتی به طویله

را ها بزرگ و سیاه دیوارهای چسبیدند و انگشت به انگشت سنگها دیوار
پارچه و پنبه ی وارسی کردند و هر کجا درز یا شکافی بود با بریده

آمدند و ها گرفتندش و برگشتند و نیمه شب چند زن و مرد آهسته به بام
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مثل  ،ده غربِ رو به قبرستان دراز کشیدند اما خبری نشد. قبرستان در
محوی از در شب ساکت و وهمناک بود و انعکاس ضعیف اش همیشه

آمد و میشد و صدای طبل نمی نور بر سنگ مرمری قبر ساحره دیده
که آمده ها شد و آنمی صدای فرو ریزش آب به استخر واضح شنیده

ته ، بلند شدند تا بروند و بخوابند که متوجه آن نور با هابودند باالی بام
پل آجری و  ،آبی در شمال ده شدند. جایی که در دوردستی مایه

ها هندوییی را به آن طرف درهها هندوییی این طرف دره ،عریض ده
آمدند و به آن ها جیغ کشیدند و باز همه به باالی بامها کرد. زنمی متصل

خیره شدند. نور عجیب و شدیدی یک ها گون در دوردستروشنایی آبی
ها پرنور خانهی لحظه درخشید و صدای انفجار همه جا را لرزاند و پنجره

نگاه کردند آن ها خاموش شد و مردم که به خود آمدند هر چه به دور
رفتند و ها هندوییی نور را دیگر ندیدند و صبح فردا مردم به طرف دره

پل را حیرت کردند از دیدن آن چه بر سرشان و بر سر ده نازل شده بود. 
پل در ته دره خرد شد بودند و  پیِ هایِو سنگها آجر ،منفجر کرده بودند

گذشتند با فروریختن پل افتاده بودند ته می دو تیر برقی که از روی پل
برق هنوز آن پایین جریان داشتند و گاه های شکسته بودند و کابلو دره 

آمد، قطع شده می دهزدند. کابل برقی که از می کردند و جرقهمی اتصالی
دارش را بیرون چاقوی ضامنمهنا دره آویخته بود. میری بود و از لبه

مریض از های کشید. چاقویی که فقط وقت قربانی یا بریدن سر گوسفند
مهنا چاقو با صدا بیرون پرید و میری کشید. تیغهمی جیب شلوارش بیرون

خیلیا به »ره کشید: چرخاند و نعها جهتی چاقو را رو به همهی تیغه
دیشب به این  ،زالی چشم خودشون شاهد بودن که نور آبی او عفریته

و جمعیت هوار « طوری تا کنه با ماای  گشته، نباید بزاریممی جا ول
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چاقویش را در بدن ی راه افتادند که تیغهمهنا کشیدند و پشت سر میر
 نعرهمهنا اد. میردمی کشید و فحشمی برد و بیرونمی فرضی پیرزال فرو

و پشت سرش « بریم سر وقتشباید به قبرستون لونه کرده، میحت»زد: می
کشیدند. وقتی پایشان به ده رسید از ظهر گذشته بود و می مردم هوار

 اندباید از استخر ماهی بگیرند چون فرصت نکردهها گفتند که مردها زن
چکش بیاورند تا سطح یخ غذایی بار بگذارند و چند نفر رفتند تا دیلم و 

 . استخر را بشکنند تا...ی زده
 

پناه گرفته بودی که آن صدا را شنیدی، از سمت کوه. آن قدر ها در چاه
از که تو در خود پیچیدی و بعد فریاد و هوار مردم. از اندقوی و طنین

آن صدا و تو به تاریخی فرو ی رندهگاهت بیرون آمدی و باز طنین بُمخفی
خواند و می عجیب در غار میکه از آن تو نبود. پیرزنی که عزایرفتی 

به اشان هفت سگ با سرهایی بریده، خون از گردن بریده ،کنار پیرزن
ته غار روان بود که آن پیرزن روبرویش نشسته بود. در ی سمت دیواره

آمد وحشتناک می مربع شکل و از آن شکاف صداهایی دیواره شکافی بود
را که  مکعبی با طنینی عجیب و جهنمی. پیرزن به سحر، سنگی و لرزاننده

یش هاانگشتی ارهاش چهار مریدش آوردند به رنگ زیتونی در آورد و با
سنگ باال آمد و پیش رفت و شکاف دیواره را مسدود کرد و باز در 

شوی به تاریخ و میشدی،  تغییر کرد و پرتابها ذهنت تاریخ و مکان
بینی محفل ردائیان را، چهل پیرمرد می که از آن تو نیست.آشنا  مکانی نا

 زنند،می این ساحره حرفی و درباره اندو پیرزن که بر فراز کوهی نشسته
شنوی تزویر و زور محفل را برای می شنوی اسمش را، صفورا نام.می
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کند از بازگفتن افسون و رمِز می حرف کشیدن از صفورا اما او امتناع
 شود...میشده،  حایلِ قاف... صفورا تبعیدی محفل سحر درگاهِ

 که شود، از سمت کوه. از آن سنگ زیتونیمی آن صدا سه دفعه تکرار
شود، منتظری می افتد و شکاف دوباره گشودهمی حایل قافی از دیواره

شنوی که نشنیدی. شاید پیرزن میرا باز بشنوی اما ن میآن اصوات جهن
د آن اصوات را قدغن کرده. بعد آمدی باالی با سحر و افسونش ورو

روند، میها از ده به سمت کوهها قنات و دیدی که فانوسی تپه
منبع آن صدا حیرت ی شنوی که دربارهمی صدایشان را شنیدی که

شنوی و می صداهایشان خوب در و وحشت و هراس را اندکرده
 . شنیدی...
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 بیرون آورده بودند و رو به کوچه گریهها نجرهسرشان را از پها بچه

کردند. گاهی ضربات مشت و لگد به می کردند و مادرهایشان را صدامی
در میدان ده، اطراف ها و زنها شد. مردمی شنیدهها یا در حیاطها اتاق در

کنار مجسمه، ای هاستخوان نشسته بودند و میرمهنا روی چهارپایی مجسمه
کشید و مردم خیره خیره می چرخاند، نعرهمی باالی سرش بیلش را
از مجسمه، مترسکی را روی زمین تر کردند. آن طرفمی تماشایش

خوابانده بودند و چند ریسمان از این طرف و آن طرفش کشیده بودند و 
 بعد از گذشتن از چند قرقره و اهرم به دست بزرگان دهها ریسمان

و ها جمعیت نشسته بودند و به نعره یرسید که جلوی پیکرهمی
هوی »دادند. وقتی میرمهنا فریاد کشید: می گوشمهنا میرهای رجزخوانی

را کشیدند و مترسک از زمین ها ریسمانها آن« رذل کثافتی عفریته
فته شدند و شآ سفید مترسک روی صورتشهای برخواست و گیسو

بیلش سر مترسک کنده ی با ضربه میرمهنا از باالی چهارپایه پایین پرید و
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استخر لیز خورد و ی سطح یخ زده رویشد، پرت شد سمت استخر و 
بلند شدند و کنار میرمهنا رو به مردم داراب  مردم دست زدند. یونس و

ریم، می حاال همه طرف قبرستون»ایستادند و یونس در بلندگو گفت: 
شنیده شد و  نوی یکباره صدای جیغی از کوچه« بلکم یه عالجی کنیم
چرخاند و با دست می سفیدی را باالی سرشی زنی که تکه پارچه
خراشید پیش آمد. مردم بر خواستند و زن نرسیده می دیگرش صورتش را

به داراب  جمعیت بر زمین افتاد و جمعیت دورش حلقه زدند.ی به پیکره
 یکی گفت سریع سهراب را خبر کنند و خودش جمعیت را کنار زد و

او را بلند کرده بودند و یکیشان به صورت او ها رفت باالی سر زن. زن
 و کلثوم« چی شده؟ چی شده کلثوم...»پرسید: می زد و مداممی سیلی

 یش خون پس داده بودند.هاپنجه زخمِ هوش بود و به صورتش ردِ بی
کسی خبرش شده که چی به »جمیعت پرسید: ای هحلقی از دیوارهداراب 

زمزمه کرد که داراب  چ جمعیت. جوانی در گوشچ نُو نُ« مده؟سرش او
و مشتی برف « دونستممی»گفت: داراب  سهراب جوابش را نداده.

یش را گشود و هق هق هابرداشت و به صورت کلثوم زد و کلثوم چشم
یش بسته شد و هاو باز چشم« بچم هوی جماعت بچم... بچم...»نالید: 

نکنه او عفریته »: داد زدمهنا لثوم دویدند. میرکی چند نفری به طرف خانه
دویدند. هایشان همه به طرف خانه« ؟بدبخت آوردهای  بتری سر بال

مون بیفته تو هااگه یه خط سر بچه»بی صنم فریاد کشید: بی میرمهنا رو به
بد کردم گفتم  چرا من؟... خو...»بی صنم فریاد زد: بی «تقصیر کاری

ای  گه مهنا،می صنم راست»یکی گفت:  «حبس کنیدها رو به خونهها بچه
و میرمهنا گفت: « تو دست و پا ولو بچرخنها کار بزرگتراست نباید بچه

بی صنم کرد. چند بی و چرخید و پشتش را به« به خاطر شما آقا طیب»
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ی کلثوم رفته بودند بازگشتند و پیکر پسر چهارسالهی نفری که به خانه
ی خواباندند و کسی مالفهها استخوان روی برفی ر مجسمهکلثوم را کنا

صنم که با حیرت بیبی رو به یونس وها دی کشید رویش. یکی از آنیسف
ها قفل بوده و آنکلثوم از این طرف ی خانه کردند گفت درِمی نگاهشان

مرده پیدا ها اتاق و پسر کلثوم را توی یکی از انداز دیوار باال رفته
نشونی از کسی یا چیزی  هیچ ردی... هیچ...»بی صنم پرسید: بی .انددهکر

 «نبود؟
فقط بچه مرده بود  هیچ... نه چوبی... نه خونی... هیچ...»مرد گفت: 

 «همین
کار همون  میحت»میرمهنا باز بیلش را باالی سرش چرخاند و نعره زد: 

ی طرف خانه استخر بهی یونس و پنج بزرگ دیگر از کوچه«. اسعفریته
داراب  سهراب رسیدند،ی به خانهسهراب راهی شدند. وقتی در آخر ده 

باز چی شده؟ »کوبه را چند بار کوفت و کسی از توی خانه فریاد زد: 
و شروع کرد فحش دادن. یک دفعه « زارین همه جا ساکت باشهمیچرا ن
 پشت سر هم از جای جای ده آمد و همه سراسیمه بازگشتندهای جیغ

کوچک پیچیده در  ه پیکرِسمت میدان. وقتی به آن جا رسیدند، نُ
استخوان خوابانده بودند و چند  یدورتادور مجسمه را سفیدهای پارچه

را از  هازدند. یونس پارچهمی مرد و زن باالی سرشان به سر و صورتشان
معمولی و اشان مثل همیشهها کوچک کنار زد، صورت بچههای سر پیکر

نشینی که همیشه بر لبشان بود. یونس سرش را به م بود با لبخند دلآرا
کرد با می که مویهها مجسمه گذاشت و زد زیر گریه. یکی از زن

برای »اره کرد و زار زد: اش لرزانش به یونس و دیگر بزرگان دههای دست
ها؟ برای  گیرید...می برای چی سر هر خرمن از ما مواجب ها... چی...
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ها و در برف« وقتا... میبرای ه ؟ خو...ها سمتون شده بزرگ ده،چی ا
ی اره کرد و باز به سمت خانهاش غلطید. یونس برخواست و به چند نفر

سهراب را گرفته های سهراب راهی شدند، وقتی برگشتند دست و پا
کرد خودش را می زد و تالشمی آوردنش. سهراب مدام فریادمی بودند و

آوردند می که او راهایی خواست آدممی کشید ومی ، مدام گردنکندها ر
زانو زده بودند و ها که روی برف میاما وقتی نگاه کرد به مرد گاز بگیرد

سهراب را گرفت، های زدند آرام گرفت. یونس دستمی به سر و سینه
و سهراب « گنجشکا آوردن طفلِای  ببین چه به روز»بوسیدشان و گفت: 

کنار زد، سهراب که ها را از سر بچهها کشاند تا کنار مجسمه و پارچهرا 
رفت گفت: می لرزید و لحظه به لحظه بیشتر در خود فرومی از سرما

تو بازم بیشتر از همه به شهر »و یونس گفت: « چه کار کنم من؟ خو...»
ل او ما»سهراب گفت: « ل کم...قَبودی، چند سالی به بیمارستان بودی، اَ

خیلی وقت پیش بود، او وقتا خیلی بارم بود اما حاال همه چی فراموشم 
و باز جیغ و شیون از گوشه کنار شنیده شد و دقایقی بعد تعداد « شده
اطراف مجسمه به بیست و یک رسید و تا ظهر مردم  کوچکِهای پیکر

های عقب نشسته بودند و توی میدان پر از پیکرها کاملن به کوچه
سفید، سیاه و زعفرانی رنگ پیچده شده های ود که در پارچهکوچکی ب

زدند و صدایشان از فرط گریه گرفته می به سر و صورتها بودند و زن
بود و یونس مدام به سهراب التماس و سهراب فقط گریه و بعد ستار 

آید و فقط دامن می گفت که این بالی بزرگی است و از جایی غیر از ده
کاری از ها زنده بودند اگر بچهرا گرفته. سهراب گفت  نورسهای بچه

ندارند و بعد بلند شد ها هیچ کاری با مردهها دکتر چون آمدمی دستش بر
اش. میرمهنا فریاد زد: مرده پرید و دوید سمت خانههای و از روی پیکر
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. وقتی اشو دوید سمت خانه« زالهی کشیم از قِبَلِ او عفریتهمی هر چی»
دنبال ردی از آن ها گشت تفنگ دو لولی را که چهار سال پیش خیلیبر

 بودند در دستش گرفته بود و پیراهن سفید براقی پوشیده بود و چند پرِ
طوطی به پیراهنش سنجاق کرده بود. پشت سرش چند مرد با  رنگارنگِ

و ها بعد مرد میکشیدند و کمی آمدند و هوارمی بیل، داس یا ساطور
زدند برخواستند. از می زارها پیچیده در پارچههای که رو به پیکری هایزن

پر از چاقو، داس و کلنگ را به میان های چند نفری فرغون نوی کوچه
، یونس تفنگ را به هوا گرفت داشتمی برای همردم راندند. هر کس وسیل

 . و شلیک کرد...
زدند و می کندند و شخممی گندم راهای زمینها وقتی بود که گراز ...

آن قدر ها کردند. وقتی بود که گرازمی نورس گندم را ریشه کنهای ساقه
ها گشتند و هر کسی که تنمی دههای زیاد شده بودند که آزادانه در کوچه

ستار همه آن وقت کردند. می حمله به اوها آمد گرازمی بیروناش از خانه
داد اگر هر خانوار وقت خرمن یک مَن را در میدان ده جمع کرد و قول 

از ده کم شود و مردم ها کند شر گرازمی گندم یا جو به او بدهند کاری
قبول کردند و ستار شش روز ناپدید شد. صبح هفتم، صدایی در 

پر از  سرک کشیدند و سه جیپِها ده پیچید. مردم از پنجرههای کوچه
بیرون آمده و در ها جیپی ز شیشهاهایشان تفنگهای آدم دیدند که لوله
درخشد. وقتی همه در میدان جمع شدند ستار رفت می تابش آفتاب صبح

اره کرد که شلوارک اش و به چهارده مردیها روی سقف یکی از جیپ
ارمنی هستند و ها دار سرشان بود و گفت که اینلبههای داشتند و کاله

 یکی پرسید که آیا مزدی همرا شکار کنند. ها که خوک اندآمده
چرخند میها توی مزرعههایشان خواهند و ستار گفت نه فقط با ماشینمی
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که از تمام مردم اجازه  اندکردهمی و برای همین مدام به ستار اصرار
ی همهها کالی ندارد، چون همین حاال هم گرازاش بگیرد و یونس گفت

  .چند ماشین توفیری در قضیه ندارد و رد چرخِ اندکرده میرا زخها زمین
و از سمت کوه صدای ها از زمینها تا چند روز مدام، حتی شب

، هاکوهی در دوردست یا در دامنهها آمد و مردم گاهی شبمی تیراندازی
 دیدند که از سمتی به سمتی دیگرمی راها لرزان چراغ جیپهای پرتو
دیدند که از می راها جیپها روز پیچید ومی رفتند و صدای گلولهمی

دیدند که سر یا دست و میسمت پل و  ندرفتمی و ندگذشتمی نوی کوچه
چکد و زمین مسیر می از شیشه بیرون آمده و ازشان خونها پای گراز

بعد باز ستار مردم را ی سرخ شده بود. دو هفته نوی در کوچهها جیپ
های گراز انددم گفت که تا توانستهجمع کرد و یکی از شکارچیان به مر

و امان  روستاییان درهای و تا چند سال زمین انددهشان را شکار کرده
ها امن است و بعد گفت که تصمیم دارند فردا بروند. میرمهنا از آن

خواست که شب مهمان او باشند و به اصرار و التماس او ارامنه راضی 
میرمهنا و حیاطش پر از جمعیت بود و ی خانههای اتاق شدند و شب تمام

همه با کنجکاوی به تک تک حرکات آن چهارده نفر خیره شده بودند و 
فردا  نیمه شب جمعیت با احترام ارامنه را تا چادرهایشان مشایعت کردند.

 ستار پریدند و باز توی میدان جمع شدند و از هم مردم با هوارِ
نه فریاد زد که یکی از پرسیدند که چه شده. یکی از اراممی

 کهرخانهای دیشب گم شده و به زمینهایشان ین تفنگتردستخوش
موقتشان را علم کرده بودند.  اسکانِ های جا که چادراره کرد، به آناش

پچه کردند و کم کم صدایشان آن چنان اوج گرفت که پچ مردم شروع به
آورد و جلوی روی  بلندگوییها یکی از ارامنه رفت و از یکی از جیپ
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ستار شاسی بلندگو را فشرد و رو به مردم فریاد زد که باید تا یک ساعت 
دیگر تفنگ را تحویل بدهند وگرنه عواقبش سنگین خواهد بود. مردم 

 آخر تفنگ به چه کارشان پرسیدندمیردند و کمتعجب به یکدیگر نگاه 
بسته وسط میدان  هایرا با دستهما نازها آید. یک ساعت بعد ارمنیمی

بی صنم ازشان پرسید چه کار با او دارند، گفتند بی نشانده بودند و وقتی
از نازهما  ندو گفت اندکه نازهما را چند بار اطراف چادرهایشان دیده

 پرنده.ی گفته دنبال النهمی گردد و نازهما همیشهمی دنبال چه اندپرسیده
اینکه نشانی از تفنگ بی گربی صنم دیگر چیزی نگفت. یک ساعت دیبی

زد می شالق جیغهای خوش دست دیده شود گذشت و نازهما زیر ضربه
بوده و ارامنه  پرندهی داند تفنگ چیست و او فقط دنبال النهمیکه اصلن ن

چند روز بعد بدون یافتن تفنگ خوش دستشان رفتند و نازهما چهار روز 
بعد او را دیدند که سوار بر ی هشد و یک هفتمی میرمهنا مداوای در خانه
چرخد. وقتی چند نفری از میرمهنا میها میرمهنا در کوچهی دوچرخه

آورد میکه آن قدر دوستش داشت و بیرونش نای هپرسیدند چرا دوچرخ
میرمهنا گفت که دلش از زجری که این چند روزه نازهما  ،به نازهما داده

مثل او تاوان این  ندغیرت داشتکشیده به رحم آمده و اگر مردم یک جو 
 کردند...می خود نازهما را به بهترین صورت تالفیبی چند روز زجر

میرمهنا تفنگ را دوباره پر کرد و رو به هوا گرفت و فریاد کشید: 
و پیشاپیش جمعیت راه افتاد. مردم « زالی ریم سر وقت او عفریتهمی»

رفتند. نزدیکای یم کوفتند و به سمت قبرستانمی پشت سرش گام
شد و بعد نیمه خمیده تر آرام و آرامهایشان قبرستان که شدند صدای گام

رفتند و پشت سنگ قبر بزرگ و مرمری ساحره مخفی  ،با سرهایی پایین
از پشت اش شدند و آهسته سرک کشیدند. بعد میرمهنا با تفنگ افراشته
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ما چرخاند اها تجهی سنگ مرمر بیرون پرید و تفنگ دولولش را به همه
میرمهنا  یارهاش ن بود. چند نفری بهقبرستان مثل همیشه ساکت و مطمئ

از ی . هیچ رد و نشانپشت سر یونس رفتند و به همه جا سرک کشیدند
چیزی غیر معمول نبود و پس از آن مردم پشت سر میرمهنا و تفنگش راه 

ند تا پیکر افتادند سمت قنات، آن جا آبی به صورتشان زدند و برگشت
 را...ها بچه
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ما دو قلوییم، من و برادرم. بعد از آن تصادف، بالفاصله افتادیم توی 

غلیظی فرو رفتیم و راهمان را گم  قایقی عجیب. سوار بر آن در مهِ 
بدون نتیجه، ها جهتی کردیم. در تمام مدتی که سوار بر قایق، به همه

دانستیم چیست و کجاست میمقصدی که نبدون رسیدن به مقصد و البته 
راندیم، سردر گم و وحشت زده بودیم تا پیرزال می سرنوشتهای بر آب

مه شنیدیم و بعد طنابی  غلیظِهای نجاتمان داد. صدایش را از پشت ابر
های به طرفمان پرتاب شد. برادرم طناب را گرفت و به کمک آن از آن ابر

دیم توی قبرستانی هستیم عجیب و ساکت. مه بیرون آمدیم و فهمی غلیظِ
تیب یک قبرستان عادی را نداشت. نه تر آن نظم وهای قبرستانی که قبر

سنگ نداشت، فقط یک پشته ها تیبی، نه عکسی، خیلی از قبرترردیفی، نه
سنگ قبر مرمر تر خاک که دورش قلوه سنگ چیده بودند. از همه عجیب

ها ی به زمین کاشته بودند و از اینبزرگی بود که سر قبرستان، عمود
از تر ، این بود که من و برادرم زنده بودیم و سرحال، سر حالترعجیب

وحشتناکی که حتی روی رود سرنوشت های قبل و از همیشه. آن درد
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توانیم هنوز مثل یک انسان می داشتیم دیگر دنبالمان نبودند و فهمیدیم که
یمان هالمس کنیم. البته هنوز لباسمعمولی نفس بکشیم و همدیگر را 

آلود بود و پیراهن و شلوارمان چند جا پاره شده بود. چند روز از خون
دانیم. توی اتوبان بودیم، میبعدش گذشته بود نهای تصادفمان و درد

سوار بر موتوری که با پول هر دویمان خریده بودیم و برادرم با آخرین 
عمیق  مز و یک لحظه روشناییِتر وق وراند. بعد صدای بمی شتاب موتور

و درخشانی انگار ما را در خود فرو کشید و بعد دردی شدید که انگار تا 
یمان را از هم درید. بعد تاریکی آغاز شد و با آن درد هامغز استخوان
افتادیم که سرگردان بود روی رود و طناب پیرزال ما را  یشدید در قایق

  به این قبرستان بازگرداند.
حیرت زده از این هنر پیرزال، در مقابلش تعظیم کردیم و او کف 

جوشید با آبی ای ها گشود. از کف دو دستش چشمیش را رو به مهادست
صاف و طالیی رنگ و ما نوشیدیم. شربتی که تا بحال چیزی به خوبی آن 

نرسیده بود. شیرینی و روانی عجیبی داشت که وادارمان  انحتی به فکرم
 دادمی که بوی مادرمان راهایی تعظیم کنیم و پیرزال با دست کرد باز

از خون خودش در هایی قطرهایم نوازشمان کرد و گفت شربتی که خورده
کردیم. پیرزال به می آن بوده و حاال جزئی از او هستیم و ما فقط تعظیم

اره کرد و گفت اش شدندمی که دورتر از قبرستان دیدههایی خانه
و حاال از آن طرف  اندسال اربابان آن ده بودههای رای سالاجدادش ب

 سال پیش طلبهای رود و مه برگشته تا چیزی را طلب کند که باید سال
ها شود که سالمی کرده و گفت احتمالن در این ده با کسی رودررومی

توانیم در خدمتش باشیم می کرده. برادرم پرسیدمی سال پیش باید محوش
ما گفت که انتظار این پیشنهاد را ی امان با او رودررو شود. ملکهتا ملکه
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گرداند به آن قایق که تا می داشته و اگر غیر از این بود دوباره ما را باز
آموزش ی سرگردان بمانیم و بعد دورهها ابد در مه و در جریان آب

 دستیاری ما آغاز شد.
دستان ملکه  شربتِ  کتِاولین جلسه؛ آموزش طبل نوازی، از نیرو و بر

سرعتی طبل را یاد گرفتیم که انگار طبل نواختن در ما ارثی بوده  با چنان
ی ما هستند، ادامههای دستی طبل، ادامههای و یاد گرفتیم که چوبک

 ، طبلوقفهکوبند. سه روز تمام بدون می ما که بر طبلهای انگشت
 زدیم تا در طبل نواختن استاد شدیم.می

ن درس، چگونه بنشینیم و چطور برخواستن ما، یاد گرفتیم چطور دومی
آن قدر آرام حرکت کنیم و آن قدر با لطافت بنشینیم که بتوانیم به خوبی 

برادرم ی ملکه را سوار کنیم و از جایی به جای دیگر ببریمش، به گفته
 هدیه بدهیم.امان توانستیم به ملکهمی این بهترین خدمتی بود که

 شود. در میان قبرستانمی م، ملکه بر دوش ما سواردرس سی
های ملکه به نشستن بر دوش ما عادت کند. راههای چرخانیمش تا پامی

. یکبار یکی از ما ملکه را کول کرد که چندان ایمهمختلفی را آزمایش کرد
ملکه گرفتیم و حرکتش دادیم، باز راضی های راضی نبودند. از دست و پا

 ه روی سنگ قبری نشست و ما سنگ را برداشتیم و مثل تختِنبودند. ملک
یمان را هاروان از این طرف بردیمش آن طرف، زیادی سنگین بود. لباس

را شکل یک کیسه به هم گره زدیم. ملکه توی کیسه ها کندیم و آن
نشست و حرکتش دادیم. ملکه حس خوبی نداشت. من و برادرم کنار هم 

ش ما سوار شد. یک پایش بر دوش من و پای ایستادیم و ملکه بر دو
 دیگرش بر دوش برادرم و حرکت کردیم، نه ما خسته شدیم و نه ملکه.
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ای هبزرگ درختی را، تنی تنه ،چند روز فشرده :خون و گوشت ؛تمرین 
دویدیم تا میها و تپهها گرفتیم و در بیابانمی بر دوش ای رادو شاخه

که. استاد که شدیم ملکه بر دوش ما سوار عادت کنیم به سوار شدن مل
مکنده از پشت سرش به پشت سر ما فرو کرد. یک لحظه ی شد و دو لوله

سرمان بود. ی دردی را حس کردیم که شبیه درد فرو رفتن میخ به کاسه
حسی زانو زدیم اما به تشویق ملکه بی حس شدیم و ازبیای هبرای لحظ

داد و بعد به آن می ا دو روز آزارمانحسی تبی و به سختی برخواستیم.
این چیز خوبی است که آدم زنده به  ددانمیعادت کردیم، برادرم گفت ن

کند یا از بدبختی آدم. چند بار می همه چیز، حتی ضعف هم عادت
سر ما فرو ی را به کاسهاش مکندهی متوالی، بله متوالی، ملکه آن دو لوله

یمان هاپا ژی و رمقمان از نک انگشتکردیم انرمی کرد و هر بار حس
 سرمان جمعی رود، توی کاسهمی یمان باالهاشود، از رگمی کشیده

که پوست و امان شود و کم کم ملکهمی شود و از لوله مکیدهمی
روز امان ملکهای هکتر گیرد که پیکرمی استخوانی بیش نبود رنگ و لعاب

خودش نیروهایش را بازیابد. ی به گفته بتواندتا  یردگمی به روز بهتر قوام
وقتی بارش برف شروع شد ملکه دم گوشمان زمزمه کرد که باید خودش 

را که با آن خودش ای جَعد آزمایش کند و پارچه خاکستریی را در رتبه
طوطی به طرف ده پرواز ها ده ارچهرا پوشانده بود گشود و از زیر پ

یمان را شستیم و خونی هات. خون لباسکردند بعد ما را راند به طرف قنا
مکنده تمام پشتمان های را شستیم که از شکاف سرمان، از جای آن لوله

 را خیس کرده بود.
رزمایش؛ ملکه گفت باید قدرت ما را بیازماید و ما را راند به طرف 

یمان بکوبیم و ما ملکه بر دوش هاروشن ده. اجازه داد بر طبلهای چراغ
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 منور ملکه راهمان را روشن کوبیدیم و حباب آبیِمی مانیهابر طبل
روشن ده رسیدیم ملکه دم گوشمان زمزمه های کرد. وقتی به چراغمی

سال های کند اینجا چیزی عوض شده باشد، مثل آن سالمیفکر ن»کرد: 
و بعد گفت که « دانهکردمی دوری مانده که اجدادش بر این ده حکمرانی

راه را به ما نشان داد.  ،حباب آبی ن ده و با تاباندن نورِبرویم سمت میدا
گفت چیزی را ملکه آمدند میها در میدان ده رو به جمعیتی که از کوچه

که به ما گفته بود و بعد دستور برگشت داد. نزدیک قبرستان به ما گفت 
دستش چشم ما را بست و وقتی دوباره های بروید و بخوابید و با انگشت

ما را لمس کرد بیدار شدیم و از ارتفاع برفی که بر زمین نشسته بود چشم 
. ملکه کف ایمبوده که خواب بودهها و حتی روزها فهمیدیم ساعت

ت خون ملکه را نوشیدیم و ملکه یش را رو به ما گشود و ما شربهادست
آزمایش کند. بر « سنبله و وهم»ی که باید قدرتش را در رتبه گفت

تند کوه و دستور داد از تخته ی ار شد و رفتیم در دامنهدوشمان سو
سنگی بر تخته سنگ دیگر بپریم و ما در نور محو ماه، هراسان از افتادن 

جهیدیم تا کوه را دور زدیم و می ملکه از تخته سنگی به تخته سنگ دیگر
سرمان فرو کرد و ی مکنده را در کاسههای رفتیم آن طرف کوه. ملکه لوله

را پرت کرد و حباب آبی دورتر از ما معلق در هوا دو اش حباب آبی بعد
دوم همان جا شروع کرد به ی آمد سمت ما و تکهای هتکه شد و تک

ما ی دیگری آن طرف ظاهر شد و ملکهی چرخیدن و چرخیدن و ملکه
دوم ی دستش را دراز کرد و بخش دوم گوی برگشت سمت ما و ملکه

فت باید بدویم سمت پل. وقتی برگشتیم چنان ما گی محو شد و ملکه
انگار وزن ساختمانی بزرگ بر دوش ما بود. باز با  ،خسته بودیم که ملکه

یش چشم ما را بست و خوابیدیم تا دقایقی قبل که بیدارمان هاانگشت
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را به شنجره آزمایش کند و ما گرسنه و تشنه به اش کرد و گفت باید رتبه
ردیم و ملکه گفت باید جسم و وجودمان عادت کمی او نگاههای دست

مکنده در های کند به تولید انرژی بیشتر با کمترین میزان مصرف و لوله
شود باال می پمپها وجودمان از لولهی سر ما و حس کردیم همهی کاسه

مشتی خاک در آورد و جلوی اش و بعد ملکه از زیر پوشش خاکستری
نم خورده  ،خون شبیه بوی کاهگل که با عطرِداد می روی ما گرفت. بویی

و ملکه برای اولین بار « چه عطری، خاک چیست؟»باشد و برادرم پرسید: 
خاکی است که هفتصد ی عصاره ،دیدیمش که خندید و گفت این خاک

 ده فوت کردهای و خاک را به سمت چراغ نم یا بخار ندیدهای هسال قطر
به صورتم خورد که در این برف  میرصدای وزش باد و یک لحظه باد گ
و من پرسیدم:  رسیدهقابلی ی ازهاند بعید بود. ملکه گفت که قدرتش به

داد و کف  تان خواهمملکه خندید و گفت نشان« چرا باد گرم؟»
یش را رو به هم گرفت و طوری حرکت داد که انگار گلوله برفی هادست

 گ، گرد و درخشانی بزرکند و پیش رویمان حبابمی بزرگی درست
مردم تشنه و گرسنه رو  ده را...های تشکیل شد و ما توی آن، دیدیم فردا

ملکه های زدند و بعد انگشتمی زدند و زارمی خشک شده زار به استخرِ
  و آغاز مجدد خوابمان...
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ظهر بود که در خانه را چنان کوبیدند که داراب وحشت زده به 

بی بی متا صدای بَ و به صدای کوبش در گوش دادمرغدانی خزید و 
صنم را شنید از در مرغدانی به هزار زحمت بیرون آمد و حیرت کرد 

به این کوچکی تو رفته و بعد ای هچطور در یک لحظه از دریچ
خشک شده پاک کرد و دوید سمت های سرتاپایش را از پر مرغ و فضله

دیدن پنج بزرگ ده و فریاد زد: در. در را که باز کرد شگفت زده شد از 
تو بگو »گفت: ها و بعد رو به یکی از آن« ؟ها، و چی داریدبالی نُ»

فاضل با دستش به  «باز شوری دهن یونس ما رو بگیره ترسممی فاضل...
همه به سمت قنات  و اره کرد و گفت اتفاق عجیبی آن جا افتادهاش سمتی

خو... من »رسیدند داراب پرسید:  دهی راهی شدند. وقتی به اولین خانه
چند روزه یه طورایی ای  که چیزی به چشمم نمیاد، بلکم ماجراهای

خو عین »یونس گفت: « خاص و عام کنین؟ی برنامه بوده تا منو مسخره
اره اش و به زمین زیر پایشان« آدم نگاه کن دستت میاد چه قیامتی شده
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یاد کشید، زیر پاهایشان زمین پاهایش نگاه کرد و فر کرد. داراب به زیر
 ک خورده بود.تر خشک و

خواید بالیی سر من می نکنه ؟ چرا...ها ،طوری شدهای  چرا چرا...»-
و بعد روی تکه زمین خشک شروع ...« ها، بیارید، کی بهتون پول داده

 آمد و زیر لب فحشمی رفت ومیها کرد به قدم زدن، جلوی روی آن
کرد بیاد می همش تقال گمونم کار طیبِ...»گفت: می دداد و گاهی بلنمی

و یک دور دیگر زد و وقتی ...« هانقشهای  بلکم ها... بزرگ ده شه...
اره کرد. به اش و به زمین« طوری شده؟ای  واقعن چرا»برگشت پرسید: 
 زمینِ ای هشکل که خشک بود و پس از مرز این دایرای هتکه زمینی دایر

هر چی دلت اومد بار ما کردی »شد. یونس گفت: می شروعپر از برف 
دیشب به خواب دیدم صد »بعد آهسته گفت: « داراب اما خو عیبی نداره

کرد می تا اسب، دقیقن نتونستم بشمارمشون اما انگار یه چیزی بهم نجوا
شدن، می که صد تا اسبن اومدن و از ده ما گذشتن و وقتی از میدون رد

ی گوشتشون ریخت، الغر و الغرتر شدن و بعد از زور دیدم یهو انگار
از خواب پریدم و تا صبح هول به دلم افتاده بود و دست  ،الغری افتادن

 «داشتمیاز دلم بر ن
من هم »فاضل گفت: « خو حاال یعنی که چی؟»داراب خندید و گفت: 

و بعد به « خواب چیه، اما هر چی هست خوب نیستای  نفهمیدم تعبیر
به زمین کوفت و اش گیوهی اره کرد. داراب با پاشنهاش مین خشکتکه ز

و راه افتاد. « بدمصب انگاری صد ساله آب به خودش ندیده»گفت: 
« حاال چه بکنیم؟ به گمونت»م دنبالش و یونس پرسید: یونس و بقیه ه
هیچ، برید هر چی پالستیک و هر چی که آب ازش رد »داراب گفت: 

یونس و بقیه هر کدام به سمتی دویدند. داراب « ریدشه بجورید و بیامین
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های خشک و زمینی را دید برگشت و در مرز دایرهها وقتی دویدن آن
د ک خورده جمع شدنتر خشکِی بعد مردم دور دایره میبرفی نشست. ک

داراب ی ارهاش بیرون آورد و بهای هو هر کس از جیبش پالستیک یا کیس
با کنجکاوی به هر حرکت  ،ردند. دیگر بزرگان دهکپه کها روی برف

« خوای چه بکنی داراب؟می»کردند و بعد یونس پرسید: می داراب نگاه
خشک به زمین ی داراب چند کیسه و پالستیک برداشت و در مرز دایره

 ای تکه زمین بد طور ناخوشه...»فرو کرد و با پا آن را کوبید و گفت: 
شه و گاتا وقتی می شه، عاشقمی ناخوش نه...مومی زادمیزمین مثل آد

ای  پالستیکا طوریای  باید با زمین بدطور ناخوشه...ای  شه،میای هکین
و مردم هجوم « طرف و او طرفشو ببندیم که ناخوشیش نره به زمینای بغل

دار زیر انبوه پالستیک و کتر بعد زمین خشکِی آوردند و چند ثانیه
اره کرد که نروند به اش بی صنم به مردمبی بود.کیسه دیگر مشخص ن

بزرگی دمبه ی بعد برگشت. تکه میو خودش رفت و کهایشان خانه
دستش بود و وقتی مردم با حیرت نگاهش کردند گفت دمبه چرب است 

گذارد آب رد شود. باید دور تا دور زمین خشک را با دمبه چرب میو ن
اگر آب از زمین ناخوش بگذرد کنند تا آب به زمین ناخوش نرسد، 

ای هدمبه یا کاسای هبرد. همه رفتند و با تکمی دیگرهای ناخوشی را به جا
ک خورده را چرب کردند و یونس رفت تر روغن برگشتند و اطراف زمینِ

و ها خشک میان کیسهی و چوب قطور و بلندی را آورد و در وسط دایره
سرخی را به سر آن بست و ی ه پارچهبه زمین فرو کرد و تکها پالستیک

گفت باید همه از این تکه زمین دور بمانند و بعد آمد بیرون و با برف، 
 میاگه کسی رفته به دایره، حت»یش را پاک کرد و گفت: هاکف کفش

را با برف پاک کردند و رفتند به هایشان و همه کفش« کفشاشو پاک کنه
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و کل ده خشک ها ، سطح کوچهاهیشان. صبح فردا حیاط خانههاخانه
که روی هایی ک خورده بود و کالغتر شده بود و کف سیمانی استخر

 نشستند از همه جا جمع شده بودند و روی زمین بال بال زنانمینها برف
کردند تا چیزی پیدا می زمین فروهای کتر دویدند و نوکشان را درمی

ا خورده بودند و فقط کف استخر رهای ماهیها کنند. کالغ
فته و شآ اطراف استخر این جا و آن جا ریخته بود. مردمهایشان استخوان

شدند که داراب را دیدند از پشت می حیرت زده کم کم در میدان جمع
پایین استخر بیرون آمد. دو مرغ را از پاهایشان گرفته بود و های درخت

و دارب گفت که چهار تا  «کجا بودی؟»بی صنم پرسید: بی کرد.می گریه
ها را چال کند و داغ به جگر روباهها یش مرده. رفته بود آنهااز مرغ
 بگذارد.

 
کنی از دیدن این دو نور می دو نور آبی در میدان وسط ده و تو حیرت

 که پس از چندین و چند شب تاریکی ده پدیدار شده و به سمت ده
ای هکوچهای روی و انتمیتر فته از صداها. نزدیکشآ روی. مخلوطیمی
 افتی به تاریخ و مکانی نامی بینی و باز فرومی ایستی و آن ساحره رامی

بینی رو در روی پیرمردی که پیش می نا که از آن تو نیست، ساحره راشآ
، ساحره چیره هاآنی محفل ردائیان دیده بودیش و مبارزه از این در

کست خورده... ساحره اینجاست چرا است از پیرمرد و پیرمرد شتر دست
 ای...آینهی در میان مردم ده و بعدش ساحره
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از تشنگی ها شد که ده خشک شده بود و مرغ و خروسمی سه روز

ها و به دوردستها بامآمدند میمرده بودند. مردم صبح به صبح باالی 
بارد و ده می رفبرایشان عجیب بود که در دوردست ب کردند.می نگاه

فقط در  برفی سرد بود اما برفهای این قدر خشک است. هوا مثل روز
را زد و گفت که ها داراب در خانه ،آبیبی بود. روز چهارمِها دوردست

های باید بروند، دیگ بزرگ نذری ده را بگیرند و ببرند و از برف
اط صدیف دوردست دیگ را پر کنند و بیاورند. دیگ بزرگ را از حی

نفر اطراف دیگ را گرفتند و پشت سر داراب راه ها و ده بیرون کشیدند
افتادند که بغلش پر از مالقه بود برای پر کردن دیگ از برف. وقتی از ده 

آورد می بیرون زدند داراب دستش را باال آورد و جمعیتی که دیگ را
بان چشمش هرا به زمین گذاشت، دستش را سایها ایستاد. داراب مالقه

ها »سرک کشید. یکی از پشت سرش فریاد زد: ها جهتی کرد و به همه
اینکه بی و داراب« ای المصب خیلی سنگینه خسته شدیم... داراب...

 داراب...»و جمعیت فریاد زد: « طاقت بیارید خو»برگردد فریاد زد: 
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« وبا دهن خشک خیلی سخته خ المصب عینهو خر مرده سنگینه... ...هوی
ای بابا، زبون به دهن بگیرید بلکم بفهمم چه »داراب برگشت و گفت: 

 «مکوبخشتی به سرم ب
چیزی دیدی داراب، نکنه او »کرد و پیش آمد و گفت: ها یکی دیگ را ر

خوام بدونم می نه...»داراب آهسته گفت: « عفریته به چشمت اومده؟
و « ا برف برداریمبریم از اون ج ،برفای کدوم طرف سفیدتر و آب دارتره

ها بان چشمش کرد و به دوردستمرد هم کنار داراب دستش را سایه
ای  ول کن داراب...»خیره شد که هوار جمعیت برخواست. مرد گفت: 

« ها»داراب گفت: « برای چی براشون زور بزنیم فهمن...میجماعت هیچ ن
کوه ی دامنههای اره کرد به جمعیت و دیگ راه افتاد و به سمت برفاش و

 طور خشک بود و هر چه نگاهرفتند زمین همانمی رفتند. هر چه پیش
 برف پیداای هرسیدند و نه تکمی باریدمی کردند نه به آن جا که برفمی
کوه رسیدند متوجه شدند آن جا هم خشک ی کردند. وقتی به دامنهمی

و « ؟ودبرف نب مگه از ده این جا پرِ ای ووی...»است. داراب گفت: 
و داراب برگشت. دو دستی به سرش کوفت و « چرا»جمعیت گفتند: 

و داراب با حیرت به « چی شده داراب؟»خیره به ده ماند. مردم پرسیدند: 
بارید و زمین سفید پوش شده بود. مردم می اره کرد. در ده برفاش ده

اختند و به سمت ده دویدند. هر چه داراب اند کیل کشیدند و دیگ را
اره کرد کسی نایستاد. داراب به سمت دیگ رفت، اش عره زد و به دیگن

یش را با آب دهانش خیس کرد و خواست دیگ را هل هاکف دست
و دوید.  شد. به ده نگاه کردتر بدهد اما بعد به نفس نفس افتاد و تشنه

طور که رفته بودند خشک وقتی به ده رسیدند متوجه شدند زمین همان
دهان باز هایی کتر حاال ،خشک از برف نیست. در زمینِمانده و خبری 
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. داراب به کوه نگاه کرد، آن جا درونشانرفت می کرده بود که پای آدم
 میپای کوه سفیدپوش بود. مردهای کوه و زمینی بارید و دامنهمی برف

« پس دیگ کو؟»پرسیدند:  ،که در ده مانده بودند و منتظر برگشتن داراب
ایشان گفت که پای کوه هم مثل این جا خشک بوده. یونس جلو داراب بر

ی پس او برفی که به همه»اره کرد و فریاد زد: اش آمد و دو دستی به کوه
که مانده بودند هوار کشیدند. داراب رو به  میمرد« کوه نشسته دروغه تنِ
 «اگه به خیالتون همش دروغه خودتون برید برف بیارید»فریاد زد: ها آن

که با داراب رفته بودند به هایی یکی از آن« پس دیگ کو؟»یونس پرسید: 
 راه افتاد سمتِ داراب« همون جا ولش کردن»اره کرد و گفت: اش کوه
 . اشخانه

زن  ،وقت رفتن .یونس چند نفر را برداشت و رفتند تا دیگ را پر کنند
و گفت یونس آمد جلو، پنهانی یک لیوان روحی کوچک نشان یونس داد 

اگر نشد برف بیاورند یا هر اتفاقی افتاد دست کم این لیوان را پر کند و 
بعد لیوان را در جیب شلوار یونس فرو کرد. یونس به همراه پانزده نفر 

که  میدیگر راه افتادند. وقتی برگشتند غروب شده بود و از شمار مرد
زن یونس  منتظر برگشتن داراب و گروهش بودند کاسته شده بود و ،ظهر

که بدون دیگ برگشته بودند ماجرا ها هم رفته بود خانه. مردم به دیدن آن
گفته و رفت تا از داراب می را پرسیدند و یونس گفت که داراب راست

 عذرخواهی کند. 
همه دروغ گو »ستار ایستاده بود گفت: ی فاضل که کنار چهارچرخه

 باریدمی یشتری آن جاکوه که حاال برف با شدت بی و به دامنه« شدن
به گمونم پای طلسم و نفرین  نه دروغ نیست...»اره کرد. ستار گفت: اش

وسط باشه، تک تک مردم ده نفرین شدن، اگه یکی از ما بره لب دریا باید 
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را برگرداند و به طرف خانه رفت. اش و چهارچرخه« آفتابه لگن ببره
بروند و از دامن ها وسفندسنگی را باز کرد تا گی فاضل فردا، در طویله

ها شوند. بعد راه افتاد توی ده و در خانهها نفرینی که مردم را گرفته بود ر
خروس یا گاو و خری در خانه دارد  و کس مرغ گفت هرمی زد ومی را

مردم تلف نشوند.  بدِ  به بختِها ببرد بیرون ده و رهایش کند تا زبان بسته
باز کرد که ای هازاند بی در را بهبی نم رسید،بی صی بیوقتی به در خانه

بینی که می خو...»فاضل گفت: « کیه؟»با یک چشم نگاه کند و پرسید: 
اگه مرغ و خروسی یا حیوونی براتون مونده از »و بعد گفت: « بیبی منم

و راه افتاد برود و در « ده بیرونش کنید تا به سیابختی ما هالک نشن
و « یه آنی بیا تو فاضل...»بی صنم گفت: بی کوبد کهدیگری را بی خانه

اخت. فاضل به در اند در را گشود و فاضل را کشید تو و چفت در را
باید تندی برم کار واجب  بی...بی کنیمی چه»بسته نگاه کرد و گفت: 

 یه کاری اگه قول شرف بدی به کسی نگی...»بی گفت: بی «خیلی دارم
چشمه »بی نگاه کرد بی فاضل حیران به« شنه نمونیکنم امروز و فردا تمی

اره کرد، فاضل رفت و در را باز کرد. اش بی به در اتاقبی «پیدا کردی؟
زد، گاو کوچک می توی اتاق گاوی زرد رنگ داشت خودش را لیس

بی آمد جلو و بی رسید.میبود، آن قدر کوچک که به کمر فاضل هم ن
فاضل از دو شاخ گاو گرفت و « ونتقشنگ نیست به گم ها...»گفت: 

ای گاو  کنی فاضل...می چه»بی فریاد زد: بی سعی کرد بکشدش بیرون.
 «!منه

باید ببریمش بیرون ده و ولش کنیم بلکم بره آب پیدا کنه »فاضل گفت: 
و « هیچ جا رو بلد نیستای  نه،»بی گفت: بی «و از تشنگی هالک نشه

خود »اضل خالص کند. فاضل گفت: فهای تالش کرد گاو را از دست
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گم او وقت هیچ کی کمکت می بی، اگه افتاد و مرد به همهبی دانی
 بی سعی کرد فاضل را از اتاق بیرون کندبی «یاد ببریش بیرونمین

کرد و آن وقت ها فاضل گاو را ر« گاو من هیچ بالیی سرش نمیاد»-
چند تایشان پشت و  پریدندمی شد که در همه جای اتاقهایی متوجه پشه

پنجره را کنار زد و ی رفت و پردهپنجره گیر افتاده بودند. فاضل ی پرده
سطل کوچکی را پیدا کرد که تا نیمه از شیر بود.  ،پنجرهی در طاقچه

 چطور...»اخت و پرسید: اند فاضل سطل شیر را سر کشید، بعد سطل را
و فریاد زد:  اره کرداش پر شیر گاو هایبه شیردانو خم شد و « چطور...

کرد می ارهاش پرید ومی بی باال و پایینبی «؟ها، شهمی چطور چطور...»
طرف  دیروز...»بی گفت: بی که فریاد نزن و وقتی فاضل آرام گرفت.

رفت. به خیالم دنبال می قنات جُستَمش. داشت کنار قنات برا خودش
 «زدم و پی ام اومدیکی بود که ببردش و همدمش بشه تا دیدمش سوت 

 چطور...»اره کرد و پرسید: اش پر شیر گاو هایشیردانفاضل دوباره به 
خوره، نون ریختم نخورد، یه میهیچ چی ن»بی گفت: بی «؟تشنه نشده

 قدی خورش سبزی بود ریختم تو کاسه هیچ لب نزد، بعد داشتم شیرشو
کاسه شیر کردم و  کنه ته یهمی دوشیدم، ملتفت شدم داره بر و بر نگاممی

 « گرفتم جلوش دیدم خورد
ای گاو شیرش مال همه است، مال تو یکی که  خو...»فاضل گفت: 

کفشش را در آورد ی بی در اتاق را بست، لنگهبی «نیست، مال همه است
 و آن را طوری در دستش گرفت که فاضل به کنج اتاق عقب نشست.

فاضل « فقط مال منه، مال منگاو ای  نباید احدی خبر بشه،»بی گفت: بی
 « طوره چرا به من گفتی؟ای  هاگ خو...»گفت: 
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کرد حرفشو به یکی می از دیروز تا حاال، همش و همش دلم هوا»-
بزنم، قلمبه شده بود رو دلم، خو هول داشتم، هول داشتم اگه کسی خبرار 

ای طوری بیتره،  خو...»فاضل خندید و گفت: « گیرنشمی بشه از دستم
اخت زمین، پوشیدش و اند بی کفشش رابی «فقط من و تو یلی بیتر...خ

فاضل سطل را « هر روز عصر قایمکی بیا تا دهنت تازه کنی ها...»گفت: 
یه خورده بدوشش هنوز به جیگرم »بی و گفت: بی برداشت و داد به

بی بی «هستای آتیشه، بدوشش تا خوب باور کنم که یه همچی چی
شیدن. صدای ریزش شیر به کف سطل و صدای وز وز شروع کرد به دو

یش را بسته بود و با لذت به هاپیچید و فاضل چشممی در اطاقها پشه
 خورد و وقتی چشم باز کرداش داد تا چیزی به سینهمی گوشها این صدا

 کرد. فاضل سطل را گرفت، انگشتمی بی سطل را به او تعارفبی
الحق که شیر »رد بعد آن را مکید و گفت: را توی شیر فرو باش ارهاش

ای  شه اما انگارمی خالص و خوبیه، شنیدم اگه قحطی بشه شیر سفت
 «؟دهمی چقدری شیر تو روز بهت بیبی»بعد پرسید: « قحطی بارش نیست

کنج اطاق را گشود، توی صندوق چند  صندوق چوبیِ  بی خندید، درِبی
حیرت زده به گاو نگاه کرد و بعد  دبه و قابلمه از شیر پر بود. فاضل

بی گفت: بی آهسته رفت سمت گاو و شروع کرد به نوازش گاو و رو به
و بعد سر گاو را نوازش کرد و به خود گاو « گاو خوبیه، خیلی خوب»

و ناگهان در را باز کرد و « تو گاو خوبی هستی، خیلی خوب»هم گفت: 
دوید و می فاضل توی کوچه بی هم به دنبالش و وقتی کهبی دوید بیرون.

و برگشت تو « یه وقت نگی به کسی هوی...»بی فریاد زد: بی شدمی دور
و بعد کشیدند می بعد صدای جمعیتی که هوار میو در را بست و ک

بی جیغ کشید. در شکست و جمعیت بی هزاران مشت به در ضربه زدند و
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ماندند و جمعیت می اگاهی زیر دست و پها و زنها ترریختند تو. کوچک
بی که با بی برد. فاضل یک لحظه جلوی رویمی به سمت اتاق هجوم

بی... باور بی باور کن»کرد ایستاد و گفت: می دهان باز به این هجوم نگاه
و بعد دوید سمت اتاق. فردا گاو « هیچ کن من هیچ چی بروز ندادم...

بودند و مردم در صفی به مجسمه بسته  میابریشی زرد را با تکه پارچه
ند و هر کدام شد نشسته بودمی گم نوی طوالنی که انتهایش در کوچه

سه  ،ترفاضل ایستاده بود و آن طرف ،ظرفی با خود داشتند. کنار گاو
هر کسی  .سه مجسمه رو به تماشاچیان نشسته بودند شبیهکنار هم فرغون 

صاحب ظرف هم ریخت توی ظرفش. می دوشید ومی آمد گاو رامی پیش
یکی از کوچکی گندم یا النگویی در ی مرغوب، کیسهای هتکه پارچ

رفت تا نوبت به مردی رسید و فاضل گفت: می انداخت ومی هافرغون
 در دست مرد چواو به ساعت وستن« یحیی تو باید ساعتت رو بدی»

هر چی به »را کشید روی ساعت و گفت:  اره کرد. یحیی آستین کتشاش
فاضل سطل را « ساعتو نه، برام خیلی عزیزهای  دم فاضل امامی اشهدلت ب

واچت یا برو حرف مرد یکیه یحیی، یا ساعت وستن»پس داد و گفت: 
اصرار و التماس کرد اما فاضل تر یحیی با لحنی آرام« بزار یکی دیگه بیاد

هایی نپذیرفت و وقتی رقم پیشنهادی یحیی به سه گونی گندم رسید، آن
منتظر رسیدن صفشان بودند آمدند تا بحث را تمام کنند اما نه یحیی و که 

 بی طوره، شیرای  هحاال ک»آمدند تا فاضل فریاد زد: مینه فاضل کوتاه ن
و بلند شد تا گاو را باز کند که جمیعت یحیی را عقب راندند و « شیر

د شونمی چند نفری برایش خط و نشان کشیدند که اگر جلو بیاید مجبور
بزنندش و یحیی سطلش را به سمت فاضل پرتاب کرد، فحشی داد و 

 شده بود. هر نفری که شیرش راتر رفت. وقتی که برگشت، صف کوتاه
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بی صنم را بی نشست. یحییمی کنار استخر و آن جا رفتمی گرفتمی
بی از گریه بیهای مردم متوجه شدند که چشم ،آورد و نرسیده به صف

و مردم ساکت شدند. « هوی هوی خلق اهلل...»هوار کشید:  باد کرده. یحیی
یحیی گوش بده، از شیر خبری ای  هر کی به حرف»فاضل نعره زد: 

آی »اما یحیی بلندگو را آورده بود و توی بلندگو فریاد زد: « نیست
بی صنمه که دیروز ریختید به خونش و به بی هموای  تشنه... جماعتِ

به  بیبی»گریه کرد و گفت:  میبعد ک« دید بیرونتم گاو شیر دهشو آورسِ
فاضل « که آورده همن گفت که گاو مال خواهرشه، گفت االنی یه ماه

اگه گاو یه ماهه اومده  ها... ها...»یش را به هم کوبید و فریاد زد: هادست
و جمعیت تأیید کردند و برگشتند « به ده، چرا هیچ کی ازش خبر نشده؟

 بی نگاه کرد، بلندگو را باال آوردبی به میی کرو به یحیی. یحی
گاو رو همو روز اولی که خواهرش ای  گفتمی گفت...می بی بی»-

اس، سر آورده گمش کرده. یعنی گاو ملتفت شده بود تو یه جای غریبه
بی پیداش بی گذاشته بود به بیابون تا پریروز که یکهویی و دست بر قضا

بی را به مردم نشان داد ی بیباد کردههای چشم و باز گریه کرد و« کرده
جواب خیریه که ای  بزرگ ده،ای  چه کردید به سر ببینید...»و فریاد زد: 

حاشا به »بعد به زمین تف کرد و فریاد زد: « کردمی هر سال به شما
جنب و جوشی به مردم افتاد. فاضل با دهان باز به یحیی خیره « غیرتتون

بی نگاه کردند و بعد فاضل را هو کردند و بیهای به چشم شده بود. مردم
دور ای هچند نفری به سمت فاضل دویدند اما فاضل دوید و در کوچ

بی صنم رو با بی حاال بیتره که گاو»شد. یحیی رو به جمعیت فریاد زد: 
کسی « حیاطش رو درست کنیم عزت و احترام ببریم به حیاطش و درِ

بی بی و مردم هم تأیید کردند.« اسگاو مال همهای ، یحیی»فریاد زد: 
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« گاو من ای گاو منه...نه... »کوفت و فریاد زد: اش صنم با مشت به سینه
تونی بیای و عینهو می اگه به دلته مال تو... بی...بی درستِ»کسی گفت: 

ای گاو  نه...»بی فریاد کشید: بی «فاضل شرط بزاری برای یه کاسه شیر
بی نشستند. بی اما جمعیت برگشتند و پشت به یحیی و« مال من منه...

بی باز زد زیر بی چند نفری هم بلند شدند و گاو را از مجسمه باز کردند.
. یحیی هم آمد بین جمعیت و فریاد زد: اشگریه و برگشت طرف خانه

چند نفری « آبادیه، مال ماستی مال همهای  ههمون اول باری گفتم ک»
که  رپایین استخهای کشیدنش سمت درختمی باز کرده بودند که گاو را

 که گاو راهایی و آن« کجا؟»صف فریاد زدند: های ستار و یونس از انت
بریمش بلکم چوب یا پوست درخت بهش می»کشیدند فریاد زدند: می

و جمعیت به دنبال گاو روان شدند. فردا « بدیم، بلکم شیرش بیشتر بشه
ی کشید. پارچهمی رفت و ماغمی ین کوچه به آن کوچهگاو توی ده از ا

که فاضل به گردن گاو بسته بود دیگر نبود، بلکه هزاران  میسفید ابریش
 مختلف به دم گاو بسته بودند و هر کجا گاوهای تکه پارچه به رنگ

کشید و می ایستاد و ماغمی رفتند. گاو گاهیمی رفت مردم دنبالشمی
 و باز دنبال گاو راه...« ها... آی جونُم»زدند: می ادمردم یک صدا فری

افتادند. سه نفری که متصدی گاو شده بودند نیم ساعت به نیم ساعت می
دوشیدند و به نوبت در می کردند و یک کاسه شیرمی گاو را متوقف

 سه روز بعد گاو مرد و وقتی خبرش را به ریختند.می جمعیتهای ظرف
دادند و مید، زاری کنان پرسید مگر به خود گاو شیر نبی صنم رساندنبی

مردم با حیرت به هم نگاه کردند. بعد از ظهر فاضل توی ده پیدایش شد. 
را زد و گفت که باید بروند و گاو را با عزت و احترام ها تک خانهتک درِ

خاک کنند و همه توی میدان جمع شدند. سیاه پوشیده بودند و بیل و 
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ته بودند. وقتی به آن جا که گاو افتاده و مرده بود رسیدند، نه کلنگ برداش
تک مردم پرسید که خود گاو را پیدا کردند نه اثری از گاو. فاضل از تک

هر چی هست »فریاد زد: مهنا ، نه کسی ندیده بود. میراندپیکر گاو را دیده
ن نور و مردم با دیدها و نیمه شب باز کوبش طبل« اسزیر سر او عفریته

آبی در میدان جمع شدند و نیم ساعت ایستادند و به نوای ی با ته مایه
بی صنم که بی حامل پیرزال گوش دادند و ستار به دو جوانکِهای طبل

به خیالم یه خورده تمرین کردن، »ایستاده بود گفت: اش کنار چهارچرخه
 «زننمیتر تر شده و با قاعدهدستشون روون

گرفتند. پیرزال دست زد و جمعیت دست زدند. پیرزال  که آرامها طبل
آبی منور بود باال آورد و فریاد ای هدر دستش را که انگار با شعل گویِ
بی از میان بی و باز نصیبه« دونممی بدبختی زیاد به سرتون اومده،»زد: 

جمعیت پیش رفت و بلندگو را جلوی دهان پیرزال گرفت و صدای لرزان 
 بلندگو

« سرتون اومده، اما دیگه وقتشه که علتش رو هم بدونیدها ی بالخیل»-
« چی به سرته ساحره، اگه خیالی ورت داشته بگو خو»کسی فریاد زد: 
رو از قبرستان  نتوهاباید ده رو خالی کنید و تموم مرده»پیرزال فریاد زد: 

 کلماتی نامفهوم که در بلندگوی و بعد شروع کرد به زمزمه« ببرید
های یچید و مردم هراسان یک گام عقب نشستند و یکباره درختپمی

دویدند و فقط ها پایین استخر آتش گرفتند و مردم سرآسیمه در کوچه
اره کرد اش بی و نازهما و ستار در میدان ماندند. پیرزال به ستاربی نصیبه

 اگه اینجا خالی بشه، پاهاتو بهت ،اگه مردمو راغب کنی به رفتن»و گفت: 
طبل زنان برگشتند و به ها اره کرد و آناش و به دو جوانک« گردونممی بر

بی هم به دنبالشان. بعد از رفتن پیرزال، بی طرف قبرستان رفتند. نصیبه
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هما شد. نازمی واضح شنیدهها میدان تاریک شد و صدای سوختن درخت
 درِ دی تا می چرخ منو هل»راه افتاد که ستار صدایش کرد و گفت: 

و در تاریکی محو شد. ستار به « نه»نازهما فریاد زد:  «خونمون نازهما؟
را چرخاند برود که اش رفته بود نگاه کرد و چهارچرخه ساحرهسمتی که 

کسی از پشت سر چهارچرخه را هل داد. نازهما برگشته بود. ستار خندید 
 ،مهمش هول به دلم بود که چطور برونم تا خونه، خسته بود»و گفت: 

« هیچ ملتفت شدی سنگ زیتونی غیب شده؟»نازهما گفت: « خیلی خسته
نازهما چهارچرخه را هل نداد. ستار « بمون بمون...»ستار نعره کشید: 

و چهارچرخه تا مجسمه رفت، مجسمه در نور « برو پیش مجسمه»گفت: 
درخشید و چند پشه می تابید محومیها محوی که از سوختن درخت

خوردند. ستار از جیبش فندکی در می ند و گاه به مجسمهپریدمی دورش
نیستش، تا دیروز  ها...»آورد و روشنش کرد و سرک کشید و گفت: 

 «هابودش
ستار و گفت: ی نازهما چهارچرخه را برگرداند و راندش به سمت خانه

نه فردای همو روزی که گذاشتنش پای مجسمه غیب شد، به گمونم »
« فقط نفهمیدم چی بود؟ ها...»ستار گفت: « بوددزدیدنش، خیلی قشنگ 

به گمونت اگه پل درست »نازهما خم شد و در گوش ستار زمزمه کرد: 
رو اش ستار یک دفعه روی چهارچرخه« خرن؟می بشه، سنگ رو به چند

« باشه، من مشتری دارم، نصف نصف»به نازهما چرخید و فریاد کشید: 
ستار گفت: « دونم دست کیهمی نه دست من نیست، فقط»نازهما گفت: 

نازهما « شه، حاال دست کی هست؟می مون کمترای طوری باشه، سهم»
« خو دست خودت، فقط حیرون موندم چطور بردیش تا خونه»گفت: 

 ستار از ته دل نعره کشید.
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انسانی اما آن قدر لطیف و سکرآور،  یشوی از درک بویمی مدهوش
زار در باد چقدر زیباست آن زمان که زار، صدای گندمصدای گندم

خورند به زیبایی نوایی که از می گندمش با وزش نسیم به همهای خوشه
زار کنی که چرا نسبت به گندممی تراود. به این فکرمی ساز پیرمرد بیرون

 کنی کهمی به این فکر داری، خشم و لذت وای هین احساس دو گانچن
توانی پیدایش میبی و با خودت ببریش اما نتوانی صاحب این بو را بیامی

 بیداری و از استتار تاریکی استفادهها خوابی و شبمیها تو روز ..کنی.
 هر چه بیشتر از آن بو لذت ببری و تاروی نزدیک ده می کنی ومی
 بری...می

کند که بیدارت کرد، صدای نامنظم می غریبی بیدارتهای آن روز صدا
به سمت ها چاه سرک کشیدی و از سمت ده زنی انهتنبک و تو از ده

آمدند و حتی صدای گام برداشتنشان را و حتی نفس کشیدنشان می قنات
 ند.ترو نرمتر زنانه آرامهای شنیدی که نفسمی را

آمد. بعد نزدیک میها گر هم با آن زنوه که آن بوی لطیف و نوازش
کنند، گاری را می ری را تزئینشدی که گاها قنات متوجه مردی دهانه

گالبتون را سوار آن کردند و آوردند. بویی که این  بردند و گالبتون...
آمد و بعد می همه سال با عشق و نفرت به جستجویش بودی به سمت تو

هزار و یک چین  سفیدِ  هایِ قنات با لباسی گالبتون از دهانه گالبتون...
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ی از زیر چاهی که حفرهفانوس بدست پیش آمد و پیش آمد و 
آن بود گذشت و تو یک لحظه غافلگیر و متحیر ی گاهت در دیوارهمخفی

ماندی، چقدر بو شدید و نزدیک بود به این خیال افتادی که نکند آن بوی 
. از خودت پرسیدی چرا با این همه توانایی سکرآور از گالبتون باشد

 و بعد به این پاسخ توانی منبع و منشأء این بو را تشخیص بدهیمین
قدرت ی توانی با همهمیرسی که این بو، ربطی دارد به چیزی که تو نمی

و سر در گم  کشفش کنی، تو مدهوش این بو و عطر و گیجها و توانایی
توانی سرچشمه و تاریخش را درک کنی. از همه کس از همه چیز مین

 چرا؟ هیچ چیز... هیچِ شاید بتوانی چیزی دریابی اما از گالبتون هیچِ
 بینی کهمی بر از گالبتون بوده کهشوی آن بوی هوشمی نئوقتی مطم 

ای که شدهشوی می بی صنم سر برید که متوجهبی بینی او رامی
رود که می ک از بیناندکاند میرد که آن بومی گالبتون که گالبتون...

 ر بریدن...که س مانی و در حسرتشمی شود که تو بدون آن عطرمی محو
که مرگ گالبتون انگار که طنابی را برید که تو به آن آویخته بودی در 

بی صنم طناب را برید بی قعر چاهی ژرف و تاریک و سرد و بویناک که
شوی شدی می که برای نخستین بار در عمرت دچار اضطراب و افسوس

خوردت و تو فرو می که حسی غریب است که انگار موجودی از درون
  ...ی ژرف و تاریک چاه تادی در قعراف

کووووووووووووووووووووووووووممممممممممممممممممممککککک
 ککککککککک
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11 
یک سال و دو هفته پس از مرگ ساحره، یک سال پس از دزدیدن آن 

قبرستان جمع  در ،ساز شهری، شبی بزرگان ده بر سر قبر ساحرهمجسمه
د ساحره بود. یک نفر گفت که جمعیت شدند. بحثشان از مراسم سالگر

حاضر در سالگرد کمتر از سال قبل بود و بعد با دل خوری گفت که 
شود. پنج می کم کم شستهها کند نام ساحره و عظمتش از ذهنمی حس

یاد ساحره را  آن چه کهی بزرگ دیگر تأیید کردند و بحث کردند درباره
زدیک صبح بر سر نظری به توافق کند. نمی از سال قبلتر هر سال پر رنگ

رسیدند که دستی در تقویم ببرند، آغاز سال را روز تولد ساحره بگذارند 
و مرگ ساحره را آخرین روز سال و مصمم شدند تقویم ده را به این 

جا شایعاتی جا و آنرا تغییر دادند اما اینها سمت و سو بچرخانند. فصل
ی عید نوروز پنهانی به خانه نخستِی هاشد که خانوارهایی روزمی شنیده

روند با اینکه دید و بازدید در سیزده روز نوروز به کلی می دیگریک
رفت از هفت می دیگرانی ممنوع بود و هر کس برای عید دیدنی به خانه

شالق. چند نفری هم در میدان ی شد تا پنجاه ضربهمی کِیل گندم جریمه
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تعیین کردند که جستجو کنند و بفهمند شالق خوردند. بعد چند نفر را 
گذارند و مشخص شد که می چه خانوارهایی تقویم قانونی را زیر پا

رنگ و وارنگ پنهانی به دیدن های ده در طول آن سیزده به بهانهی نیمه
نیمه شب بر سر قبر ساحره جمع شدند تا  ،روند و باز بزرگانمی هم

آورند. یکی گفت که می درهایی بازیچنین دیوانه  ،ده بفهمند چرا مردمِ
خوان کرده، تولد ساحره اول شاید تولد و مرگ ساحره تقویم را ناهم

 برابر میتقویم قدی تابستان که هر سالِی و مرگش نیمه بودزمستان 
تقویم تازه و این تغییر واقعن بزرگی است و جور در  شود با دو سالِمی

وع بحث کردند و توافق کردند هر چند آید با ذهن مردم و باز تا طلمین
حک ها سال کاری عجیب را رسم کنند تا ساحره را برای همیشه در ذهن

بعد باز جمع شوند و هر کس پیشنهادی ی کنند و قرار گذاشتند هفته
بعد پنج پیشنهاد شد، همه ی هفته بدهد و روی بهترین پیشنهاد کار کنند.

 بحث کنند. اشان کاغذ نوشتند تا خوب درباره بررا 
 تیب بدهند محضِتر و عجیب عظیم میپیشنهاد نخست؛ هر سال مراس

 یادبود ساحره
دیم؛ در طی سال، در هر هفته)در تقویم تازه، هفته شامل سه روز بود، 
شنبه، پنج شنبه و جمعه( از هر خانوار یک کیل جو گرفته شود و بعد در 

انوار یک گونی جو بدهند و روز نخست عید)اولین روز زمستان( به هر خ
 از برکت ساحره است.ها بنویسند جوها روی گونی

مستثنی شدند چون ها و گاوها )االغ و بزهاها سیم؛ روی تمام گوسفند
داغ بگذارند، داغی به شکل ها خوبی نداشت( و حتی آدمی چندان وجهه

 ساحره
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سال در زادروز  بخرند و چند آتش گیرانه و هرمیعظیهای چهارم؛ طبل
را مشتعل کنند و در ده ها عظیم بکوبند و آتش گیرانههای ساحره بر طبل

 بچرخانند.
پنجم؛ ساختمانی عظیم یا بنایی عجیب برای یادبود ساحره بنا کنند و 

 ردر آن بتراشند.تصویری از ساحره را بر سَ
 رخانندبچها ششم؛ هر سال چند نفر را شبیه ساحره بیارایند و در کوچه

بحث بر سر این شش پیشنهاد، دو شب پیاپی فرصت گرفت تا دست ... 
آخر تصمیم بر این شد که سنگ مرمر بزرگ و براقی بخرند و سفارش 

شیوایی بر آن  کنند آخرین پیش گویی مرموز ساحره را با خط زیبا و
ند. یبشوای همرمر حک کنند و هر سال این سنگ مرمر را با مراسم ویژ

این مراسم کم و بیش اجرا شد اما بعد از مرگ آخرین بزرگی  سی سال
که این رسم را بنیان گذاشته بودند همه چیز در غبار فراموشی محو شد و 

 سالیان، بر پشتِ بازگشت و در گذرِاش تقویم ده کم کم به حال عادی
ها و قلبعشاق نوشتند و  هاشیطان یادگاریهای بچه ،ساحره قبرِ مرمرِ
 کج و معوجی کشیدند. خطوطها الت
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 خاک از تیرگی و پلشتی آکنده گشت و هر یک از و پس چون زمین

خواهی خویش بر آمدند و طمع و نیک ،قدرت افسونیان در طلبِ  محفلِ
از همه سوی انوارِ الجورد و نیلی و گنبدیِ افسوِن افسونگران دنیا را به 

ی ی محفلیان و بر طایفهتباهی کشاند اعظم محفلیان که بر باق
درونش ی سایهی سیاه و تیرههای راند اسیر زمزمهمی سحرآلودگان حکم

گان، یک قدرت اعظمش بر همهی پنجه رشِگشت و به لذت و طمع گست
افسون اعظمش ی یک از اعضای محفل را به لطایف الحیل و به پنجه

عظم نپذیرفت و گر ایکی بر جای ماند که دعوت افسونها محو کرد و تن
افسونگر اعظم در پی یافتن  افسونش نرفت و مطرود گشت.ی به زیر پنجه

کهن و های نوشته انوار و تشعشع انجیله بر آمد، همان انواری که بر متنِ
یازید توان شکافتن سحر و حایل می از آن دستای هباستان هر که بر ذر

 ین و زبرین گستردهامپراطوریش بر جهان زیری داشت و پنجهمی قاف
 نبود.اش شد و احدی را یارای مقابلهمی

ها اکابر و اعاظم محفل را فرا خواند و از آنی پس افسونگر اعظم همه
صدارت و  شیرینِی رمزگشایی انوار انجیله را طلب کرد و وعده

ر تمام جهات راندند و در دامپراطوریشان بداد. اعاظم و اکابر سوار بر باد 
از آن چه اربابشان طلب کرده ی نشانو برزن به طمع یافتن رد و هر کوی 

بود بر آمدند. اما در پایان چهل روز فرصتی که ارباب اعظم حد گذاشته 
گر اعظم بازگشتند و به کردار دست نیافتن بر بود همه جز پسر افسون
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ه اعظم اربابشان به زانو در افتادند و کشت نشانی از انجیله در مقابل افسونِ 
 شدند.

 گرفت ومی گان پیشیبا مرگ اکابر محفل، قدرت ارباب اعظم بر همه
شد که او خود حاوی انجیله است و خود انجیله می ک شایعهاند کاند

است و انجیله هموست و همو انجیله است و خنیاگران و رامشگران و 
ا افزودند و بمی پچه روغنپچ افسونگر اعظم بر این چاپلوسان پیرامونِ

پسر و  ،سال دمیدند تا پس از طی سالیانِمیاش قوت بر آتش شایعه
 معبدِ با یک دست و یک پا به ها برتر افسونگر اعظم بازگشت، او تن شاگرد

ای هاعظمش بازگشته بود. به جای پا، تکپر جالل و جبروت پدر و استاد 
کرد و چشم چپش سوخته و نابود می چوب به هنگام راه رفتنش صدا

چشم بود پس از ی بود. صورتش که پیش از این به سپیدی سپیده شده
یش در هم کشیده، صورتش در هم فشرده و تاریک و هااین سالیان رگه

نمود. پدر و استاد اعظمش نتوانست پسر خویش بشناسد و می سیه
پر جالل نیز. آنان پسر را دست بسته و سر خمیده به پای  معبد نگهبانان

 زمانی که پسر با پیکرِها اختند و تناند ن افسونگر اعظمململیتخت و تاج 
سخن آغاز کرد پدر او را به جای آورد و از اش محدود شده و زوال رفته

تخت به هراس و شگفتی پایین جست و پسر را نیک در آغوش گرفت و 
 پسر برای پدر و استادش لب ،خواست. شب هنگامها از نشناختنش عذر

سال با خون دل و اضطرابی روز  پدر این سالیانِ گشود کهای هاز تحف
افزون در طلب و طمعش ذهن و وجودش را ذره ذره به تاریکی فروخته 

و مرموز  تیرهای ه، گفت از ماجرای رسیدنش به عمق شاخبود. پسر گفت
و نامطلوب اما سخت هولناک و قدرتمند.  زااز سحری بس شکنجه

با ها دهد، سحری که تنمی هسحری که صاحبش را تا مرز مرگ شکنج
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روی این سحر فقط و فقط باید از  گیرد و در پیشِمی ساحر قوام خونِ
ی دست پیدا تریت بگذری تا در آن به درجات رفیعهااماند جان و از

اش کنی. سپس جامه از تن به یک سو کرد و پیکر سوخته و چروک شده
 پرسشِ در پاسخِ داد و بعدپدر سوز نشان پیهی شعله زیر نوررا 

 خواست از گستردگی قدرت آن سحر ناکشوفِ می پدر کهی مشتاقانه
در گوش پدر زمزمه کرد که کس تاب این سحر ندارد،  داندزا بشکنجه

بلعد، سحری که خود قدرت و می سحری است که صاحبش را فرو
پذیر و زیرک و رازآلوده دارد. سحری که پس از قوام تفکری بس انعطاف

های نش به هیچ ساحری نیازش نیست و آن طور که از ساحران دنیاگرفت
گان شنیده سحری است که از ساحران و ساحرهها کوهی رونهاند سیاهِ

که او را در  اندسخت بیزار است. چرا که آنان همیشه در طلب این بوده
سحر برخیا به بندش کشند. پدر از چگونگی رمز و راز  رمزی از شنلِ

زا یا پرسید و پسر به این قناعت کرد که سحری است بس رعشهسحر برخ
گان تواند جاری و ساری شود و مایه از بر زبان ساحرهها و هولناک که تن

 شنل که این سحر است، سحری به شمایلِها گان دارد و تنتفکر ساحره
آن سحر را با ی تواند رمز برخیا شود و حایلی افراشته کند که پنجهمی

 قدرت و وسعتش محصور کند. ی همه
پدر از نام آن سحر پرسید و از وصفش، پسر سر به زیر افکنده سکوت 

 ،اصرارش کرد و چون پدر باز پرسید پاسخ نداد و پدر در پنجمین بارِ
پسر را به پاسخی عجیب و شگرف واداشت که نام آن سحر جیلیاست و 

ی د ماند که از دیوارهفرمانبر و غالم آن ساحره یا ساحری خواهها تا سال
اربابش  ،قدرتش محصور قاف آزادش کند و پس از آن با وسعت یافتنِ

پسر پس از این  شود...می قدرتی بلعد و خود بدل به هستهمی را
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ی به زمین در غلطید و پدر با حالی نزار بر سر پیکر خورد شدهاش گفته
کرد می سر و چشمارت اش جنبانید و به پدرمی پسر خیمه زد و پسر لب

را در گوش اش و پدر سر در پیش دهان پسر آورد و پسر واپسین گویه
پدر خواند که جیلیا سحر نیست، اعظم سحرهاست و اعظم ساحران، 

 برترانِ گان و اعالتر از برترینِتواناتر و کبیرتر از تمام ساحران و ساحره
بر دومین بازگو که رمز جیلیا را ای هسحر و افسون. هر ساحر یا ساحر

این سحر نقر شده به کام  که بر واژگانِ میدرنگ با طلسم شوبی کند
مرگ خواهد شتافت و شایسته نیست پدر در پی این سحر باشد و سپس 
به مرگ در غلطید. افسونگر اعظم پنج روز عزا گرفت و صورتکی از 

ت تا گردنبندی به گردن آویخ نانِاشید و آن را چُتر چوب به هیبت پسر
باقی باشد اما چون به سالی گذشت و اش پسر همواره در دل و سینه پندِ

 رون با ساحرِ اند یاد و خاطر پسر محو گشت، باز صدایی تیره و سیه از
خاطر پاک  ،آویز پسردل از پندِ را اعظم به گفتگو برخواست و ساحر

د به جستجوی جیلیا بر آم زدود و وی در طلب لذت و طمع امپراطوری 
که در متنی به قلم ها و عمری بر این جستجو نهاد و آن چه در این سال

بومنظر کارانی نگاشته شده از احواالت ساحر اعظم چندان گواه نیست و 
 بر اینا هارات در متون مرتبط به محفل افسونیه آمده تناش آن چه بر سبیل

و بوده و و از انظار محها قرنی از چشم ،ارت دارد که ساحر اعظماش
در ها بازگشته نیرویی مافوق تمام سحرها منظر وها چون دوباره به چشم

آید می ارات به این نیروی مافوق افسونگران براش ر داشته، آنچه ازسَ سِپَ
چنین است که وی بر سحر جیلیا دست یافته. پس از بر آمدن ساحر 

همه جای به ها دنیا از پلشتی و تیرگی سنگین و ثقیل شده و روز ،اعظم
ها و بلدها سوختن قریه شب داده بودند و تاریکی را فقط آتشِ
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ک بر تمام ممالک و اند کاند جیلیای شکسته. ساحر اعظم به پشتوانهمی
سحر جیلیا بیشتر های ک درگاهاند کاند افکنده تامی پنجهها وسعت
 به خاک خو پایبس خوفناک و درندههایی شود و هیبتمی گشاده

خریان، چند دهاکان، مجنیان، سِگذارند؛ اژدهایان، اژدهاکان، آژیمی
ک اند کاند رود و مه.گان و پلیدکان گان و سرگشتهگان، خون خوارهرگه

ی یش، آن خوفناکان و پلیدکان بر همههاگیرد و هیبتمی که جیلیا وسعت
شود. می تهحضور ساحر اعظم کاس زاگسترند. به همان میزان می خاک

سوگلی محفل ردائیان و افسونگران بوده و  ،قرنهای ساحر اعظم که قرن
چون ماه رو به هالل و نزاری  ،راندهمی گیتی حکمهای بر تمام وسعت

ای هساحراش سخت نادم از کرده ،عمرش در واپسین شبِها رفته و تن
خواند می بس توانا را که تبعیدی خونی محفل بوده به درگاه حکمش فرا

نشیند و در طلوع سحر، ساحره محو شده و ساحر می و با او به گفتگو
  یابند...می باز معبد یرونهانددر اعظم را مرده 

ساحره حاوی و ناقل قدرت و سحر ساحر اعظم بوده و ذهنش  اندگفته
ک سحر جیلیا به صورت اند کاند بعدها مدفن آخرین اسرار جیلیا. ماه

از کنج کنج گیتی برچیده شد و انوار روز تابیدن گرفت و مردم رازآلودی 
 بر قرار شد.ها کردند و جشنها شادیها پس از سال

ی آن چه به حقیقت مشبه است صورت متنی است که تأکید دارد ساحره
در درگاه اش و اسرار یک شبانهها ساحر اعظم به مدد آموخته قدرتِ ناقلِ

قدرت و افسون جیلیا را در هم های وانسته رگهاعظم ت افسونگرِ حکم 
سیه در درگاه انجیله  میبکشد و آن را در گویی به شکل و شمایل چش

که  کاتب کاملِ ،گنا و حصار کند و منبه مدد سحر و رمز برخیا در تن
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بدارد  ام و دورکاتب این اوراقم شمایل آن چشم سیه بر این پاره کشیده
 ر و حصر جیلیا...دست اهرمن از گشودن سح
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19 
های گفتهی بی صنم جمع شدند تا دربارهی بیپنج بزرگ ده در خانه

پیرزال بحث کنند و تصمیم بگیرند چه باید کرد و تکلیف مردم را روشن 
بی توی کوچه ایستاده بودند و ی بیخانههای کنند. مردم آن طرف دیوار

 میادند تا بفهمند توی خانه چه تصمیدمی گاهی یکی را از دیوار باال
از هایی شود. صبح با دمیدن آفتاب، چند خانوار با بقچهمی گرفته

ک کنند اما وقتی تر ین وسایلشان راه افتادند طرف پل تا ده راترمهم
رسیدند آن جا تازه یادشان آمد که پل خراب شده. برگشتند و تصمیم 

انستند آن طرف کوه، کوه دیگری دمی گرفتند بروند و از کوه بگذرند.
هست  میکوه سو ،است که دورتا دور ده را فرا گرفته و بعد از کوه دوم

ولی از  اندآبادی پایشان را از آن فراتر نگذاشتههای که هیچ یک از زنده
این نقل مانده بود که هفت رشته کوه ده را فرا گرفته. چند سال ها قدیمی

ود با دوربین، سه پایه و مقدار زیادی کاغذ. پیش مهندسی از شهر آمده ب
عرض و طول ده را متر زده بود، به همه جای ده با دوربین نگاه کرده بود 
و بعد به راهنمایی یونس رفته بود پای کوه و آن جا هم دوربینش را علم 
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کرده بود و بعد رفته بود باالی کوه و به همه جا با دوربین نگاه کرده بود 
ه سرک کشیده بود به مردم ده گفتها د روز که به تمام جهتو بعد از چن

آن طرف های به دهاتای هجاداشان شود از آبادیمیبود که دیگر ن
مردم ده راضی هستند تا ی بکشند و وقتی یونس گفته بود که همهها کوه

بکشند مهندس ها از کوهای همجانی به او و دولت کمک کنند تا جاد
های بود و وقتی اهل ده خواهش و اصرار کرده بودند و کیسهنپذیرفته 
آخرین ها خشک به او داده بودند گفته بود که آبادی آن کشکِ ازبزرگی 

آبادی استان است و همه جوره بن بست است و از میان این رشته 
به صرفه نیست. مردم بعد از شنیدن حرف ای همتوالی هیچ جادهای کوه

بزرگ کشک خشک را پس گرفتند و بعد با های ل کیسهآخر مهندس، او
سنگ و چوب مهندس را بدرقه کردند و کاغذهایش را که لبریز از 
خطوط کج و معوج بود برداشتند اما هر چه کردند نتوانستند چیزی از آن 

فقط ها را به ستار هم نشان دادند و ستار گفت که اینها کاغذ .بفهمند
فقط برای اینکه نشان بدهند ها ت و خود مهندسمصرف اسبیهای نقشه

اندازند می کشند و وقتی نشان دادندمی را روی کاغذها این اندکار کرده
را گرفت و نگهشان داشت و چند روز بعد که گردباد ها دور و کاغذ

را آورد و ها آمد ستار دوید و کاغذمی به دهها شدیدی از سمت کوه
ی کرد و همهها را توی گردباد رها کاغذی ید دستهگردباد که به ده رس

مصرفی نگاه کردند که در گردباد بی هایمردم ده دست زدند و به کاغذ
رفتند. چند روز بعد مهندس همراه دو سرباز برگشت تا می باال و پایین

همه انکار کردند و  را پس بگیرد.اش جغرافیایی و زمین شناسیهای نقشه
عجیب های تکه کاغذی که خطوط منحنی و شمارهها سرباز وقتی یکی از

پیدا کرد و به مردم نشان داد همه گفتند ها زیادی داشت از یکی از کوچه
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ستار را نشان دادند و ی را بردند و خانهها که کار ستار بوده و سرباز
را بردند و ها گفتند که ستار چند روز پس از رفتن مهندس مرد و سرباز

دادند و چنان گریه و بلوایی ها را که سنگ نداشت نشان سرباز قبری
ستار با کت و شلوار  کهبعد ی برگشتند و یک هفتهها کردند که سرباز

به او گفتند  خاکستری برگشت و برای مردم ده مولد و نورافکنش را آورد
بود  میکه صاحب قبر شده. قبر را نشانش دادند و چون قبر آن چنان قدی

زود  خص نبود از آن کیست با مشورت ستار اسمش را گذاشتند قبرِو مش
 ستار.هنگامِ 

بی صنم که هنوز از دست مردم دلگیر بود گفتند بی ... بزرگان ده به
زال پاک ی گذشته و به محض اینکه ده را از عذاب آن عفریتهها گذشته

د تا خرنمی بیبی زرد کوچک یک بولدوزر برای کنند در عوض آن گاوِ
همسایه باال برود. ستار تصویر های ارج و قرب دهشان در میان دهات

بولدوزر های کارکردی بی داد و نیم ساعت دربارهبی بولدوزری را نشان
بی قول بی محاسن بولدوزر گفت کهی صحبت کرد و آن قدر درباره

حاضر اش بولدوزر در حیاط خانه ،زالی گرفت به محض دفع عفریته
و بعد شاد بیرون دوید و تمام مردم ده را شاهد گرفت و مردم قسم باشد 

بی صنم برگشت و به پنج بزرگ ده گفت که بی خوردند که شاهد هستند.
گذشته و حاال چه شده؟ بزرگان ده با حیرت پرسیدند مگر ها گذشته

بی گفت که بی زال را نشنیده وی ساحرههای دیشب بیرون نیامده و حرف
ها شده و تنمی رفته توی چاه و آن جا پنهانمی ه روز است کهدو شبان

و بعد خنده خنده  باشدآمده که گرسنگی امانش را بریده می وقتی بیرون
رفته توی می میدیرتر در خانه را کوبیده بودند حت میگفت که اگر ک

 برای چی»آمده. داراب متعجب پرسید: میچاه و تا فردا صبح بیرون ن
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آب  ها...»بی صنم گفت: بی «چاه؟ مگه اون جا آب هست؟ ری بهمی
یا یکی بیاد ها رفتم بلکم شمامی رفتم،میهست ولی من برای خاطر آب ن

و فکر کنه من از ده رفتم و پشیمون بشید از اینکه اون بال رو سرم 
 « آوردید و قیمت گاومو بدید

ر سریع ستا« کجا؟»بی صنم پرسید: بی آن پنج نفر برخواستند و
را به سمت چاهی راند که در کنج حیاط بود و فریاد زد: اش چهارچرخه

شماری که به بیهای و صدای مشت« آب هوی جماعت آب... هوی...»
بی صنم جیغ زد: بی و هایی که از دیوار حیاط باال آمددر کوفتند و سر

بست درو های روز نشده که عبدل رو خبر کردم تخته چندهنو  دوباره...»
و رفت تا در را باز کند اما در شکسته شد و مردم هجوم آوردند تو « زد

هم رفتند تا دبه و ظرف بیاورند. داراب روی چاه خم شد و ها و خیلی
از در ای هکشید و تکمی بی صنم که هنوز جیغبی اره کرد بهاش بعد

را  بی صنمبی کرد. چند نفریمی شکسته را در آغوش گرفته بود و گریه
فردا عبدل بیاد و یه در از نو  میگم همیبی بی»آوردند. ستار گفت: 

ی شکستهی بی آرام شد و تکهبی «برات روبراه کنه، یه در از چوب گردو
بی دلو چاهت بی حاال خو...»اخت. داراب گفت: اند به زمین ادر ر

 صورت خیسش را پاک کرد واش بافتنی کتِ بی با آستینِبی «کجاست؟
با  یکی بره دلو بیاره»داراب فریاد زد: « جای در دادمش به عبدل»گفت: 
را راند لب چاه و اش بعد چهارچرخه« نه»و ستار فریاد زد: « طناب

کرد و گوش داد، صدای افتادن سنگ ها برداشت و در چاه رای هسنگریز
لند طنابش باید خیلی ب»ریزه به آب و مردم هوار کشیدند. ستار فریاد زد: 

با خود ای هچمردم دبه یا دیگی وقتی دلو و طناب را آوردند همه« باشه
داشتند و سریع صفی از کنار چاه تشکیل شد، در کوچه خمید و تا میدان 
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یا ها کشید و در دبهمی انداخت و باالمی ه چاهبده رسید. داراب دلو را 
ا سیرآب کرد. کرد. آب گل آلود بود و تا عصر همه رمی خالیها چهدیگ

شد و هر بار دلو از چاه با آب تر و شفافتر عصر کم کم آب زالل
آوردند و توی می و دیگتر بزرگهای آمد و مردم دبهمی بیشتری باال

گذاشتند اما داراب گفت با این که برکت چاه عجیب می حیاط به ردیف
و ها بهگدار از آب چاه کشید و مردم دبی شود همین طورمیاست اما ن

رفتند. بزرگان ده چهار نفر از هایشان را برداشتند و به خانههایشان دیگ
جوانان ده را گذاشتند نگهبان چاه و خودشان رفتند تا استراحت کنند. 

ها به استخر پیچید و از کوچهکانال  نیمه شب صدای شر شر آبشار آبِ
ها ر فانوسفانوس بیرون آمد و اطراف استخر جمع شدند و نوها ده

 استخر پر آب را روشن کرد.
ای هفردا، مردم اطراف مجسمه جمع شدند و داراب رفت روی چهارپای

آب از دامن دهمون پاک  دیدید که بالی قحطیِ»و در بلندگو فریاد زد: 
 و همه دست زدند. « شد
قول رسیدیم که نباید به ای  هما بزرگای ده، نشستیم به حرف و ب»-

زال گوش بخوابونیم، دردسر ما همش آب بود و آب ی یتهحرفای او عفر
و باز همه دست زدند. بلندگو رو به مردم فریاد زد که « که تموم شد

بی بی ؛ هم آن گاو شیر ده و هم آن چاه از قِبَلهاچون تمام این برکت
بی بیهای ده تا هم جواب خوبیی بی بشود ملکهبی صنم بوده، پس باید

د و هم اینکه ده از بالتکلیفی در بیاید. بعد داراب بلندگو را را داده باشن
به ستار داد و ستار از ملکه گفت و گفت که همه ملکه دارند، زنبور، 

اما  اندبرای همین از اول تا حاال خیلی از مردم مرده مورچه و همه...
محاسن ملکه ی شوند و بعد دربارهمی هر روز بیشترها و زنبورها مورچه
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بی صنم بی ده گفت و گفت تا جمعیت گفتند کههای برای تک تک آدم
 شودمی بی صنم از این به بعدبی ملکه باشد و بعد ستار گفت که اسم

بی و ستار از وظایف و بی بانوشاه و همه تکرار کردندبی بی بانوشاه
ا مردم ده بی باید از طرف همهبانو شاه گفت و گفت کهبانو شاه هایکار

بی قبول کرد. بی آن پیرزال رودررو شود و بفهمد حرف آخرش چیست و
دادند که چطور با می بی تمرینبی فردا تا غروب ستار و چندین نفر به

ه شب پیاپی هر ساحره رو در رو شود و با او حرف آخر را بزند. اما تا نُ 
د و بی و مردم منتظر شدند نه صدای کوبش طبلی شنیده شبی بانوشاه چه

نه اثری از پیرزال دیده شد. شب نهم ستار به مردم گفت که شاید پیرزال 
شان هایهخانهای مردم فانوسی از چیزی وحشت کرده و شب دهم همه

مشرف به قبرستان دراز کشیدند و منتظر های را خاموش کردند و بر بام
 ساحره گذشت وبی آمدن آن حباب منور آبی شدند اما سه شب دیگر هم

زد که آن عفریته احتمالن محو می روز چهاردهم یحیی در میدان فریاد
شده و بعد داراب گفت که برای اطمینان باید بروند و دنبال اثری از 

اثری از او پیدا شد نابودش کنند. بعد بلندگو در اگر ساحره باشند و 
ند کنند. همه رفتمی میرمهنا فریاد زد که نیمه شب به قبرستان حمله دستِ

خاموش در های مانده به نیمه شب مردم با فانوس میتا مهیا شوند و ک
ای هآمد و در جمعیت زمزم نوی میدان جمع شدند. صدایی از کوچه

دادند می خاموش صدیف را هل اکتورِتر ، چندین نفرنوی افتاد. از کوچه
 وقتی .کردمی اکتور نشسته بود و فرمان را کنترلتر و صدیف باالی

اکتور و به جوانانی تر بنداکتور به میدان رسید میرمهنا رفت روی مالتر
فاضل و ی ارهاش روشن شدید که به»دادند گفت: می اکتور را هلتر که

« ! دل و عقلتون به فاضل و یحیی باشههایحیی کار کنید، سر خود نباشید
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 یی ویح طیب،بعد پایین پرید و به سمت مجسمه دوید و رو به یونس، 
یش هااکتور با آدمتر بی که چهارسمت مجسمه ایستاده بودند گفت کهبی

 جلوی اندهم مولد را بستهها بی گفت که زنبی بانوشاه آماده است و
همه »یونس گفت: « ؟چیا ورداشتید خو...»اکتور و بعد داراب گفت: تر

یرمهنا هم م« پرنفت داریمهای داس و بیل ورداشتن، یه چند نفری هم دبه
 تفنگش را نشان داد. 

بی سوت زد، سوتی که شبیه بی بانوشاه و« ریممی خو...»داراب گفت: 
اکتور را هل دادند تر هاهو هوی جغد بود و جمعیت راه گشودند تا جوان

در چهارستون روان شدند. مردان در دو ستون  ،اکتورتر و بعد همه پشت
خاموش به یک دست و ساطور به های سفانوها ها. زنمیان دو ستون زن

دست دیگر و در وسط، داس و بیل و کلنگ در دست مردها. وقتی به 
اکتور روشن شد و کسی هندل تر قبرستان رسیدند نعره ناگهانی میرمهنا و

را روشن کردند و ها فانوسها زد و پرتو نور افکن به قبرستان تابید و زن
پخش ها و بیلها و داسها ساطوری یغهو درخشش تها روشنایی فانوس

تابید. پرتو نور ها جهتی به همهها شدند توی قبرستان و نور فانوس
های ها، بر پستی و بلندیتابید به دوردستمی اکتورتر افکن از جلوی

یک لحظه ها ساند. روباهتر هالغزید و چند تا روباه را در تاریکیمی زمین
گذاشتند. می درخشید و بعد پا به فرارمی تابش پرتو درهایشان چشم

به ها دویدند و فانوسمیها طرفی کشیدند و به همهمی هوارها مرد
داد، مدام می اکتورش گازتر قبرستان سرک کشیدند و صدیف بهی همه
کرد. نیم می اکتور را روشن و خاموشتر جلویهای زد و چراغمی بوق

شانی یا ردی از چیزی غیر معمول نیافتند، جمع شدند ساعت بعد وقتی ن
های انگشتی سر قبر ساحره و میرمهنا گفت که حاضر است سر همه
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به دهی  اندزال و دو جوانکش رفتهی پایش قسم بخورد که آن فتنه
  ثروتمندتر و بعد جمعیت برگشتند...

کردند، یم شیونها کشیدند و مردمی به سر و صورتشان چنگها زن... 
سفید و رنگی های کوچکِ پیچیده در پارچههای سطح میدان از پیکر

ستار را به طرف ی پوشیده شده بود. نزدیک عصر نازهما چهارچرخه
کوچک پارچه پوش چرخیدند و های ، در میان پیکرلغزاندمجسمه 

 هوی...»چهارچرخه کنار مجسمه ایستاد و ستار در بلندگو فریاد زد: 
هزار سالی  »...عزادار باال آمد، بلندگو فریاد زد: های قتی سرو« هوی...

و « شنمیشن که نمیطفل پاکا بلند نای  هم که فریاد بزنید هیچ کدوم از
باید به فکر بدبختیای دیگه هم »مردم باز شیون کردند. ستار فریاد زد: 

بلندگو را از دست هما و ناز« باشیم که از همه طرف هوار شده سرمون
طور هر کی به هر کی بخواید یه عمر ای  هاگ»ستار کشید و فریاد زد: 
یه چیزی بزن که »و بعد به ستار گفت: « شهمیزار بزنید که درمونی ن

دمید. نوای مالیم مردم را انبانش نی و ستار در« خودت هم تا حاال نزدی
 آرام کرد.
و تندتر کرد و  نازهما، ریتم نواختنش را تندهای دستی ارهاش ستار به
اره کرد به چندنفری که پشت اش آمدند و بعد نازهماتر نزدیک جمعیت

 شربتِهای دبهها ایستاده بودند و آنها توی کوچه ،عزادار سر جمعیتِ
نفس و لیمو و ستار یک  لیمو را آوردند و شروع کردند به پخش شربتِ 

خالی شد، ستار  شربتهای دمید و وقتی دبهمی نیمداوم به انبان
ای  ستار گفته که باید»زنان باد انبان را خالی کرد و نازهما گفت: نفس

و باز جمعیت شیون کردند « طفالی پاکو ببریم و با عزت خاکشون کنیم
های ستار و از روی پیکرهای و نازهما بلندگو را گذاشت روی زانو



 ا ههای استخوان و ساحرهشاپره ▪91

لیوان و های کوچک پرید و پشت عزاداران با چند نفری که هنوز سینی
چند دشکچه آوردند و ها خالی دستشان بود صحبت کرد و آنهای دبه

گذاشتند و ستار شروع ها را توی دشکچهها پیچیده در پارچههای پیکر
به طرف قبرستان رفتند و نازهما ها و پیکرها کرد به نواختن نی. دشکچه

و جمعیت « ریممی هبریمشون جایی که هممی حاال»در بلندگو فریاد زد: 
به قبرستان کوچک راه افتادند. های و پیکرها بلند شدند و دنبال دشکچه

مرده بود رفتند جایی که قبری هایشان که رسیدند پدر و مادرهایی که بچه
و شش ردیف  هاو خاکها شروع کردند به حفر برفها نبود و با دست

هایی اره کرد به آناش ازهماقبرستان اضافه شد و نهای قبر گود به ردیف
تر ریتم نواختنش را مالیم ،کوچک را آورده بودند و نیهای که پیکر

های را توی گودیها کرده بود و شیون مردم بیشتر شده بود و بچه
و خونین  میزخها گودی هایی که از حفرِکوچک گذاشتند و باز انگشت

ی دند و نازهما با آفتابهخیس و سرد را برگردانهای شده بودند خاک
روی هر قبر قدری گالب ریخت و بوی گالب در  ،کوچک میآلومینیو

ستار برداشت های قبرستان پیچید و میرمهنا آمد و بلندگو را از روی زانو
و « هوی هوی زال عفریته...»دوردست نعره زد: های و رو به بیابان

به طرف ده و غروبش برخواست و آرام و متراکم ها جمعیت از سر گور
لغزاند و ستار می ستار رای سر جمعیت چهارچرخه رفتند. نازهما پشت

دیگر های زوزه کشید و شغالها زد و شغالی در دوردستمیدیگر نی ن
تا حاال صدای شغال این  نازهما...»زوزه کشیدند و ستار آهسته گفت: 

« اشن، گرگن، گرگشاید شغاال نب»نازهما گفت: « همه نزدیک نشنیده بودم
درهم شدن، گرگا و شغاال، با هم »گوش داد و گفت: ها ستار باز به زوزه

گرگی پیچید. چنان واضح و نزدیک که ی و بعد زوزه« کشنمی زوزه
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جمعیت یک لحظه ایستادند و بعد دوباره راه افتادند و نازهما به ستار 
 مییتم مالیا آهنگ و رو ستار ب« رو بشکافنها بچهی تازهنیان قبر »گفت: 

 شروع کرد به نواختن...
ستار جمع شده بودند تا ی آن شب، هفتاد نفر در خانه... 

بی بنویسند. اول شروع کردند به بی بانوشاه نو را برایهای دستورالعمل
بی از خرمن هر خانوار. چهل نفر رضایت دادند به بی بانوشاه تعیین سهم

بی بدهد و سر بی ن پنج کیلو گندم یا جو بهاینکه هر خانوار وقت خرم
بی باید ملکه باشد. ده نفر اصرار بی هر فصل هم یک کیلو، در مقابل

دیگری اضافه بر ملکه بودن انجام بدهد اما های بی کاربی داشتند که
گاو زردش عود کرده بود ی بی را که پس از قضیهبی یحیی بیماری چشم

 آن مسئله خطاکارند و در نهایتی م دربارهمردی بازگفت و گفت که همه
بی بسازد تا بی هری از آهن برایبی فقط ملکه شد و ستار موظف شد مُبی

بی را به موقع پرداخت نکرد کاغذش مهر بی هر خانواری که سهم
مخصوصی های آبادی کاغذهای نخورد. قرار شد ستار به تعداد خانوار

با پرداخت ها ر فصل خانواربی بدهد و سر هبی درست کند و به
عملکرد هر خانوار  ،شان کاغذهایشان مهر بخورد و در پایان هر سالسهم

روی کاغذ نوشته شد، ها اصول و دستورالعملی مشخص شود. وقتی همه
بحث ی شصت و هشت نفر امضایش کردند)دو نفر در میانه

کوبیدند( ستار  ستار رفتند و در را محکم به همی ، از خانههادستورالعمل
که  را برداشت تا فردا در میدان برای همه بخواندها کاغذ دستورالعمل

که هایی کسی بیرون جیغ کشید و همه ریختند توی کوچه و از زن
گفتند ها دویدند پرسیدند چه شده و زنمیها باالی بام ،فانوس به دست

فریاد د. یونس آیمی که نور آبی از سمت قبرستان دوباره راه افتاده و
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کوچک سرتاسر ی کشید و دوید تا بلندگو را بیاورد. بلندگو را در خانه
آن را های ساحره تک تک تختههای گفتند دستمی گذاشتند،میای چوبی

لمس کرده و هر خانوار موظف بود در غروب هر شنبه، بعد از روغن 
د. نا نپوستکند  آن خانه را نیز چربهای تخته ،استخوانی زدن به مجسمه

توی این خانه که شبیه کشتی کوچکی بود که در خشکی فرونشسته؛ 
 باستانی بود با جلدای هچه و دفترچمولد برق، بلندگو، چند میله و دیگ

 میغریبی داشت و تقویهای از پوست بز که نوشتههایی و برگه میچر
شد و می یکم اسفند آغاز با که اولین روز سالش می. تقویترغریب

غریب  پیش تقویمِ سال شد. چهارمی  آخرین روز سالش اواخر تابستان
بی صنم که مدام از بی را ستار با دیگر بزرگان ده اجرا کردند به پیشنهاد

فریاد  هگفت اما به چهار روز نکشیدمی محاسن و برکات تقویم باستانی
ویم خشم آبادی برخواست و بعد از یک هفته مردم خود به خود تق

هیچ کردند و بعد از دو هفته ستار دفترچه را اشان باستانی را در زندگی
 چوبی.ی برگرداند به خانه

حصیری تاباند بلندگو را ی یونس هر چه فانوسش را در کنج کنج خانه
پیدا نکرد، برگشت به میدان و از مردم پرسید و فهمید که بلندگو در 

مه بلندگو به بغل نشسته بود. بی است. نصیبه کنار مجسبی دست نصیبه
 یونس خواست بلندگو را بگیرد اما او حاضر نشد بلندگو را بدهد و مدام

« همین حاالست که ساحره برسه و بلکم که احتیاجش بشه»گفت: می
 بانوشاه نباید به مردم بگیم چه کنن؟ قراره فقط بی...بی»یونس گفت: 

یدان رسید و یونس نور آبی به وسط م« بی طرف حرف او باشهبی
جا کنار مجسمه به زانو نشست. ساحره سوار بر دو جوانک که همان

گوی در  رآمد و بعد مردم در نومی نحیف و استخوانی شده بودند پیش
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دست ساحره متوجه شدند که او دیگر چندان پیر و زال نیست، موهایش 
ند شد، بی سریع بلبی . نصیبهجواناش به رنگ خرمایی شده بود و چهره

 با یک دست بلندگو را جلوی روی ساحره گرفت و با دست دیگر
یش را پاک کرد. ساحره دست راستش را باال آورد و جوری تکان هاکاش

داد که انگار چیزی پرتاب کند و از کف دستش کالفی از آتش پرتاب 
 نوی جلوی جمعیت روی زمین چرخید و بعد در کوچه میشد و ک

 گم شد. ساحره مدام دستش راها پشت دیوارغلطید و دور شد و 
 آتش از کف دستش به زمینهای گشود و کالفمی بست ومی
شدند و در میتر کوچک و کوچکها غلطیدند و در کوچهمی جهیدند،می
و مردم به دست ساحره خیره بودند ها رفتند پشت دیوارمی کوچههای انت

را ها چرخید و رد کالفمی آتشهای شان با حرکت کالفو فقط سرهای
تموم هنرته ای  هاگ»فریاد زد: ای هکرد. صدای زنانمی دنبالها در کوچه

 میاول نشونش دادی و بس، نکنه نیت داری تا صبح هی که همون دفعه
و جمیعت « ؟ها، آتیشی درست کنی و مردم نگات کننی طوری گلوله

ست راستش را طوری ساحره د« ها ها...»پشت سرش تکرار کردند: 
کشد و چیزی زمزمه کرد و بعد می دور دهای هحرکت داد که انگار دایر

، آن قدر نزدیک و واضح که انگار همه توی هاو شغالها گرگی زوزه
 کشند. ساحره به دو جوانک حاملشمی و زوزه اندگردن کشیده ،میدان

آبی درخشان از ده  ربعد نو میراه افتادند و کها اره کرد و جوانکاش
که هایشان بیرون رفت و تاریکی بازگشت. مردم راه افتادند به سمت خانه

درخشانی ظاهر شدند که مثل های ، نقطههاکوچههای در تاریکی انت
درخشانی های بعد چشممیغلطیدند. کمی درخشانی بر زمینهای گوی

کشیدند و همه به جیغ ها مشخص شد. زنها کوچههای هم در تاریکی انت
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برید  برید...»طرف مجسمه عقب نشستند. میرمهنا رو به چند نفر فریاد زد: 
و مولد را که آوردند میرمهنا با چند نفر ستار را از « تندی مولد رو بیارید

پایین گذاشتند و مولد را توی چهارچرخه گذاشتند و اش چهارچرخه
میرمهنا نورافکن را در نازهما را هم سوار کردند. نازهما هندل زد و 
راندند و پشت سر  نوی دست گرفت. چهار نفر چهارچرخه را به کوچه

ی ، جمعیت راه افتاد. وقتی پرتو نور افکن به گوی درخشان کوچههاآن
گرگی بود تمامن از آتش.  ،تابید، مردم فریاد کشیدند. گوی درخشان نو

 عرض کوچه راکشید و می آتشی که به شکل گرگ درآمده بود، زوزه
گشت، سرش را پایین گرفته بود و از دهانش قطره قطره می رفت و برمی

ها نما، دهگرگ شد. پشت سر آتشِمی چکید به زمین و خاموشمی آتش
 تابش پرتودر هایشان خاکستری که چشم گرگ و شغالِها و ده

 کشیدند. جمعیت عقب نشستند و میرمهنا نور افکنمی درخشید زوزهمی
را پرت کرد و نازهما از چهارچرخه پایین پرید و همه به میدان عقب 

استخوان تکیه داده بود و ی نشستند و نوای نی بلند شد. ستار به مجسمه
زد. وقتی جمعیت هوارکشان به میدان برگشتند. نوای نی قطع شد. می نی

قبرستان یکی از دو جوانک ی برید و از تاریکی کوچهها گرگی زوزه
متراکم، دستش را تاب داد و  حامل ساحره پیش آمد و نرسیده به جمعیتِ

کرد و برگشت و در تاریکی محو شد. یونس کیسه را  را پرتای هکیس
میان جمعیت گشود، توی کیسه چند تکه استخوان بود. ستار خزید جلو و 

به خیالم خودش دست به »را یکی یکی نگاه کرد و گفت: ها استخوان
و مردم شیون کردند و ناگهان « کشه بیرونمی موناهاداره مرده کار شده،

کسی فریاد زد. مردم به جنب و جوش افتادند. باز آن فریاد و مردم به 
تر آمد روان شدند. هر چه پیشمی استخری سمت فریاد که از ته کوچه
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 رفت ومی استخری کوچههای آتشین که در انتی رفتند آن گلولهمی
کوچه افتان و خیزان پیش آمد. های شد و کسی از انتمیتر آمد واضحمی

سهراب بود. وقتی به جمعیت رسید افتاد. مردم بلندش کردند. دست 
ریخت. میاش راست سهراب از شانه نبود و خون از بازوی قطع شده

ی را تا کرد و گذاشت بر بازوی بریدهاش یونس پیش آمد و کاله نمدی
کرد و تا او را می کاله نمدی فورانهای هنوز از کناره سهراب اما خون

 برسانند به میدان مرده بود. 
 
 

بینی می شود که پیرمرد رامی اضطراب دوم وقتی آفت روح و وجودت
ردائیان.  محفل در ده. اسمش فقط پیرمرد است، پیرمرد و تمام. حتی در

با خون بسته را  هایپیرمرد هم تبعیدی است اما پیرمرد خودش آن تعهد
. پیرمرد با گشایدمی تا بتواند درگاه قاف را بگشاید شکندمی ،شکسته

توانی حدس بزنی برنده کیست کیست. می ساحره در نبردی است که
و سالیان در گیر و دار این بوده که پلی از جنس ها ساحره در گذر قرن

 که از درون ستهاارواح بر رود سرنوشت بزند اما پیرمرد سالیان و قرن
سحر های شکفد تا به رشتهمی کشد و بازمی سوزد، شعلهمی شکفد،می

جیلیا دست پیدا کند، همان قدرتی که زمین چند بار طعمش را چشیده، 
جیلیا و انجیله. انجیله انگار مادر توست، مادر همه، مادر همه چیز، انجیله 

ست برای نام فقط یک نام است و بس. این واژه یک حرف ناقابل ا
توانی هرگز میگذاری آن منبع نور و قدرت. انجیله چیزی است که تو ن

دانی که با تمام وسعت و می توانی درکش کنی،میبه کُنهش نفوذ کنی ن
از انوار انجیله ای هتوانی ذرمیات هم نمحیر العقول ذهنیهای توانایی
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 توانی.مین افسوس و هزاران افسوس که های... ی...ها درک کنی،
شباهت انجیله و گالبتون در نامفهوم بودن مطلقشان است در لذت 

توانی هیچ درک کنی از این دو. میان، چرا ناشسکرآور و لطافت رویایی
 پرسی که پرسیدی مگر این دو چه دارند که تا اینمی از خودت هزار بار

از انوار ای ههستند و پیرمرد بعد از اتصال به رشت ازه دست نایافتنی اند
، شبیه شیطان مُسَّلم جیلیا از دسترس فهم و درک تو هم خارج شده...

 که از خدا بود و از خدائیت رانده شده. از درگاه پرتوها... و تو میرجی
انوار آبی در  هراسی و وحشتی غیرقابل وصف از پیرمرد. از آن قدرتِمی

تر هراست افزونی اهوجودش. وقتی نبردش را با ساحره به تماشا نشست
زنی قدرت پیرمرد انعطاف افسونی واالیی داشته می شود و حدسمی

بینی وقتی که میای هآینی با ساحره باشد. زمانی که جدال پیرمرد را
 گذارد و سحرمی به نمایش میکمال و تماای هپیرمرد از خود سحر آین

 و افزونتر ندهد هراست افزومی خطا انجامای هباحش را بدون ذراش
محافظ درگاه حایل به دست پیرمرد شکسته  دانی سحرِمی شود،می

بر زمین هبوط  میشود و صاحبان آن اصوات جهنمی خواهد شد که
وه در جای اند دهشتِ سرخِ کابوسِهای بینی شعلهمی خواهند کرد و

 گسترد...می وار سحر جیلیا که در همه جا پنجهنبینی امی جای زمین و
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18 
سهراب مرد، هیچ وقت درست ندیده بودمش. وقتی من به آبادی بودم 

که بچه ها آمد من نبودم. آن وقتمی سهراب به شهر بود و وقتی سهراب
 گفتمی آبادی خودمان دیده بود،های بود چند باری من را به عروسی

تر بزرگ می، کتربزرگ میگفتم کمیخواهم نی انبان یاد بگیرم و من می
. جوان که شد من تربزرگ میگفتم کمی شدمیتر و همیشه وقتی بزرگ

اطراف و وقتی برگشتم سهراب نبود، های برای عروسی یکی رفتم دهات
رفته بود به شهر. پنج سال بعدش سهراب دوباره پا به آبادی گذاشت. 

رفت توی می خیلی عوض شده بود، یک پارچه پوست روی استخوان.
آمد به میها شنبهبعضی پنج زد، چرا...میانه و سال به سال بیرون نخ

بفرستد. مادرش به شهر ای هقبرستان برای بابابزرگ و ننه بزرگش فاتح
عروسی کرده بود و وقتی سهراب به دنیا آمده بود مادرش آورده بودش 

 دیگر هم سر و پایش پیداو سپرده بودش به باباننه بزرگش و رفته بود. 
نشد به آبادی. بعد سهراب مریض شد، طوری مریض شد که روز و روز 

باباننه بزرگش جیغ و فغان بلند شود، طوری ی منتظر بودیم از خانه
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مریض شد که یک قبر برایش کندیم به قبرستان. اما یک هفته نکشیده قبر 
و به استخر و به ها سهراب پر کردیم. سهراب به آبادی و به کوچه بی را
و به همه چیز و همه چیز ها و به مجسمه و به مردم و به مزرعهها اهیم

عزای بابا بزرگ و  بعدِها خوب عادتی شد و قد کشید و قد کشید تا سال
ننه بزرگش یک هویی به شهر رفت و آن جا ماند و ماند تا یک روز صبح 

ز پاییهای کند. آخرمی لخت توی استخر شنا دیدیمش که آمده و لختِ
بود و آب زمهریِر زمهریر. زوری از آب بیرونش کشیدیم و یک ماهی به 
نوبت مواظبتش را کردیم، آخر سینه پهلوی بدی کرده بود به خیالم. 
 بعدش که سر پا شد خانه نشین شد. آن اوایلش از این دهن و آن دهن

را ها شنیدم که سازهایی با خودش آورده از شهر که حتی مردهمی پچهپچ
های پشت دیوارها کند اما من هر چه شبمی دار به جنبانی و رقصوا

فقط گاه به  که نشنیدم گوش چسباندم صدای سازی نشنیدماش خانه
شدم که تا صبح توی حیاط می نآمد و مطمئمی یشهاگاهی صدای قدم

زند. چند باری دلم نهیب زد بروم و زیر می قدماش بابابزرگیی خانه
که اصلن سازی با خودش از شهر آورده یا نه، اما هر  زبانش را بکشم

 بزار همه جا ساکت بمونه. زد که برو...می زدم دادمی وقت که در
 استخری بود و منی کوچهی آخرین خانهاش بابابزرگیی خانه

و تاریکی ها ترسیدم از تپهمی .اشترسیدم از تاریکی آن طرف خانهمی
ساز درندشت قدیمی میدم چطور توی آن خانهآبادی. هیچ وقت نفه ورِدُ

آورد بدون هم زبان و وقتی می شد و چطور طاقتمی تاریکیی همسایه
را گرفت و کشید روی بدن ها بی چادر یکی از زنبی بانوشاه که

دست سهراب، گفت که نباید خاکش کنیم توی قبرستان و من پرسیدم تک
ی نخورندش، حتمن آن ساحرهها لو شغاها چرا. گفت که حتی اگر گرگ
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آورد و پرسیدم پس چه کنیم می عفریته بالیی به بدن این جوانک معصوم
 دوید ومی زدندش،میها گفت که یادم هست هر باری که بچهبانو شاه و

کرد توی آب و می نشست و پاهایش رامی آمد این جا لب استخرمی
هم ها گفت این آخریبانو شاه د.کرمی زد و گریهمی حرفها برای ماهی

دیدم می گشتمی که از قبرستان برها که از شهر برگشته بود، پنج شنبه
 زند.می زلها نشیند و به ماهیمی کنار استخر

خو...حاال چی؟ باید کف استخر رو بکنیم و زیر سیمانا »داراب پرسید: 
خواد و حال و یم نه...سیمان قوت کندن»گفت: بانو شاه «چالش کنیم؟

 زوزهها که ته کوچهها بعد به گرگ« احوال که هیچ احدی نداره
طوری بزاریمش  میشه همیتازه، ن»اره کرد و گفت: اش کشیدندمی

و من « کنیم و بریزیم تو استخر تا آب ببردشاش بمونه، باید تیکه تیکه
 تعجب کردم از عقل این زن و گفتم بهترین حرف است. بعدش باز

و لعنت کردم  اندآمدهتر پیشها صدای جیغ جمعیت و گفتم حتمن گرگ
ام پایین گذاشت و لعنت کردم به آن به میرمهنا که مرا از چهارچرخه

آن دو تا  ،و لعنت کردم به مردی که به آن عروسی جای مزدها دزد
رادیوی کوچک را داد و لعنت کردم به ساحره و بعدش به همه لعنت 

آیند و پرسیدم و نازهما می م که مردم به سمت مجسمه عقبکردم و دید
. به نازهما التماس کردم که اندآتشی جلوتر آمدههای گفت که آن گرگ
س مردم را، اگر تر دانستم وحشت ومی ام را بیاورد وبرود و چهارچرخه

ماندم تا می دویدند و منمی رسید همهمی پایشان به میدانها گرگ
گفت که مولد به می شد،میشوم. نازهما راضی نها خوراک گرگ

 نوی چهارچرخه است و سنگین است و مولد و چهارچرخه توی کوچه
که هر هایی است و احدی دل ندارد برود و بیاردش. خبرم بود با این آدم
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خودم را نجات ها گرگ هنتوانم از دمینشستند نمی عقبتر س زدهتر آن
م اگر برود و هر طوری شده چهارچرخه را بیاورد آن بدهم. به نازهما گفت

شوم نازهما اول باری باورش نشد اما می سنگ زیتونی را با او شریک
وقتی قسم خوردم که فردا صبح اولین خیالم این باشد که سنگ زیتونی 

از  نوی کوچههای دهم راضی شد. اما بعدش گفت که گرگمی را به او
ستند. بعدش سست شد و فهمیدم که اگر حاال جلوتر هها کوچهی همه

چرا  یفهمید شوم. گفتممیها سمبه را نکوبم دیگر خوراک گرگ
آیند. نازهما میپیش نها استخری آرام شدند و آن قدری کوچههای گرگ

گوشت آدم رفته الی ی استخری نگاه کرد. گفتم چون مزهی به کوچه
ت آدم بخورد الفتی با آدم زنده هاشان، گفتم هر حیوانی که گوشدندان

کردم و بعد گفتم اش کند و آن قدر دم گوشش خواندم تا راضیمی پیدا
که برود، چاقوی میرمهنا را بگیرد و وقتی با چاقو آمد گفتم که سر و 

ی دست دیگر سهراب را ببرد. سر و دست را که برید گفتم برود به کوچه
د و بیندازد جلوشان و بعدش و اولش یک انگشت از دست سهراب ببر نو

شوند. بعد دست را بیندازد می ترخیلی رامها شود که گرگمی ملتفت
سر را بدهد  ،جلوشان و برود و چهارچرخه را بکشد و دم برگشتن هم

بهشان. نازهما رفت. مردم برایش راه دادند و رفت. دست و سر سهراب 
ت و به من نگاه کرد و برگش نوی رفت. سر کوچهمی را بغل گرفته بود و

بعد فریادش آمد، جیغ  میاره کردم که نترسد و برود. کاش من با دست
ام که فقط و فقط از گلوی نازهما بود. وقتی برگشت چهارچرخهای هزنان

داد. رسید که کنار مجسمه ملتفت شدم خونریزی دارد. ران می را هل
پیراهن سهراب را  ازای هپایش را گرگی به نیش کشیده بود. تندی تک
 جمعیت و دیدمی پچهپچ پاره کردم و زخم ناطور نازهما را بستم. بعدش
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آسمان  ،سنگیی طویله کنند، آن جا از پشتِمی مشرقیهای تپهی ارهاش
بعد هوا روشن شد و ملتفت  میشد دیدم و کمی ر رنگیحَرا که با سَ

دودی بوده و  خیالِفقط خواب و اش شدیم هر چه دیشب بوده انگار همه
نه گرگی هست و نه کالف آتشی که زوزه بکشد. تا غروب ها به کوچه

هیچ کس جایی نرفت، همه کنار مجسمه کیپ هم نشسته بودیم و نزدیک 
ی سوختههای رفتند طرف درختمی شدند ومی ظهر چند نفری با هم

 و خودشان راها رفتند پشت درختمی پشت استخر و بعد یکی یکی
که پشت ها که این طرف بودند برای آنهایی کردند و آنمی خالی

 دادند و مدام فریادمی کردند دلداریمی خودشان را خالیها درخت
 کردند. غروب که آمدمی زدند و هر چی اسم توی آبادی بود صدامی
تر سشان عود کرد و به هم نزدیکتر سم دوباره عود کرد و مردمتر

س تر قت برف آرام آرام شروع کرد باریدن و به خیالم ازنشستیم. آن و
امشب دیگر  ،خیالم بود که با این برفمثل همه مردم کم شد. من هم 

آید اما هوا که خوب به تاریکی نشست دوباره آن قرص آبی میگرگی ن
قبرستان پیدایش شد و جمعیت برایش راه باز کردند و دو ی از کوچه

ان و رمقی به تنشان نمانده بود آمدند و کنار جوانک که دیگر انگار ج
ساحره را زمین گذاشتند و ساحره چند باری دور مجسمه چرخید  مجسمه

طبل زدند و بعد نصیبه بلندگو را ها اره کرد و آناش یشهاو به جوانک
آورد و جلوی ساحره گرفت و ساحره هم از مجسمه تا دو جوانکش که 

آمد و نصیبه مثل سایه می رفت ومی کوفتندمی راهایشان آرام آرام طبل
کرد می یش را پاکهاشد و آخ که با یک دستش گریهمی دنبالش کشیده

کرد. ساحره می بلندگو را جلوی دهن ساحره میزان ،و با آن یکی دست
خم شد و قرص آبی روشنش را روی زمین ول کرد و قرص آبی از بین 
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تر ر به شیش تا قرص کوچولیآنورت میخورد و ک قلجمعیت های پا
رفت و رفت تا سر کوچه و ای هتقسیم شد و هر قرص کوچولی به کوچ

آتش های پیچید و گرگها گرگی زوزهها بعد در تاریکی آخر کوچه
برگشتند و نرسیده به تر کوچولیهای دوباره پیدایشان شد و بعد قرص

تا  قلخورد و  لقمیدان دوباره به هم وصل شدند و قرص بزرگ آبی 
جلوی ساحره ایستاد. ساحره کف دست چپش را رو به زمین گرفت و 
قرص خود بخودی باال آمد و به کف دست ساحره چسبید. بعدش 

سش نشسته تر و نازهما شاید ازتر بیشتر شد و نزدیکها گرگی زوزه
روی زمین سر خورد و آمد طرفم. ساحره به بلندگو فریاد زد که وقتتان 

ر روز دیگر کاری نکرده باشید رسد و اگر تا چهامی د به آخرشدار
ن باشید که خادمان من و دستش را طوری چرخاند که انگاری تمام مطمئ

و خاک روی  گرتُ همه مثل ابرِدهد و گفت که می زمین و زمان را نشان
. توی نور قرص آبی اشهم پیها ریزند و بعد راه افتاد و جوانکمی ده

شکافی هست به قد یک زخم ها جوانک یکلهدم که پشت ملتفت ش
زند و روان است روی گردنشان می آبه و چرک بیرونبزرگ و ازش خون

 درخشد.می و توی نور
و بعد پشت ها وقتی میدان از نور آبی خالی شد تازه یادمان آمد به گرگ

نشستیم و هر کسی توی دستش تکه سنگی ها به پشت هم رو به کوچه
هوا سرد ی داشت و بقیه مینازهما به پشت گردنم گرهای داشت. نفس

بلند شد و زور زد به هما تونی منو بزاری به چهارچرخه. نازمی بود. گفتم
اختند توی چهارچرخه. اند بدنم اما نشد، یونس آمد و دو نفری من را

ستند م را باز کردم و بستم تا بفهمم حاضر و آماده ههاو انگشتها دست
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فرار کنم از این  وزور بزنم ها توانم به چرخمی آمدند تاها تا اگر گرگ
 جهنم تا...

نده، رفته بودم ماینده تا ساز بزنم به عروسی کاشکی مانده بودم به مایَ
پسر کلیم، بهم گفت بمانم و خواهرش را بگیرم، هم خانه داشت و هم بر 

 ی اما منِ رگوسفند پروا و رو و هم سه تا گاو سر حال و هم هفده تا
گفتم برگردم به دهات خودم، دل بد مصبم طاقت نیاورد  خر... منِ نفهم...

که نیاورد... آدمیزاد است و چه خبر دارد از عاقبتش، حاال هم که پاهام 
نازهما و  گرفتار این چهارچرخه شدند و خودم محتاج این زور و توجهِ 

ها اتا وقتی عقل آدمیزاد چه شیطونیگ اما خو... های... ی...ها زور مردم.
چیز به آن سنگینی را ها با دو تا تخته و طناب و قرقره .کندمیکه ن

اختم روی پاهام. هر چیز بد هم گاتا وقتی چیز خوب اند کشیدم باال و
ماند برای آدم. وقتی سنگ آمد باال و افتاد روی پاهام اصلن می تهش

هام که اصلن هیچ ای خرد شدن استخوانفقط صد نفهمیدم، خو چه بهتر...
از این اش مصرف و نکبتی شدند بدتر هم بشوند. همهبی بود. پاهام که

طاقتی کند و بی هول داشتم که نکند چهارچرخه زیر سنگینی سنگ
چیز محکم و جان  بشکند اما دست مریزاد عبدل، شیر مادرت حاللت...

 های... های... داری ساختی...
 روند ومیها این قدر تعلل دارند، ته کوچهها چی گرگ ایدانم برمین

آیند، شاید از برکت سر و میکشند. چرا پیش نمی آیند و فقط زوزهمی
قبرستان ی دست سهراب باشد که یکدفعه سر مردم چرخید رو به کوچه

و باز آن قرص آبی را دیدیم و دیدیم که ساحره خودش را توی 
آید. خبری از دو تا می درخت پیچانده و پیش یبه رنگ تنهای هپارچ

. ساحره این اندرا کشیده که مردهها س آنآن قدر رُ میجوانکش نبود، حت
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بزند را اش همیشههای نیامد وسط مردم یا کنار مجسمه تا حرفای هدفع
قبرستانی ایستاد و سرش را باال ی و ما را بترساند. همان جا وسط کوچه

ش را گم کرده باشد هاماده که بچه ید، عینهو یک گرگِ گرفت و زوزه کش
مشرقی از طرف قبرستان از های و آن وقت از طرف کوه از طرف تپه

و ها گرگی و از همه جا و همه جا صدای زوزهها هندوییی طرف دره
شروع کردند به پیش ها گرگها آمد و بعدش از تمام کوچهها شغال

گرگ خاکستری از هر کوچه و جلودارشان آن آمدن، ده یا پونزده 
 سرخ که هر چند قدم از دهانشان یک قطره آتش آتشیِ های گرگ

 شد و آن وقت انگاریمی نازک زمین و خاموش چکید به برفِمی
توانستم صدای قلب تند خودم را و قلب تند نازهما را و قلب تند همه می

او به پشت گردنم که های و داغی نفس« نازهما...»را بشنوم و گفتم: 
گفتم به همه بگو دیشب چه طوری او گرگا رو آروم کردی « ها؟»گفت: 

گفت که می شهاو بعد شنیدم که به بغل دستی« ها»و نازهما باز گفت: 
 کند و بعد اینمی وحشی را با آدم زنده اختهای گوشت آدم حیوان

از بین جمعیت خزید شنیدم و یک دفعه یکی ها دهنی پچه را از همهپچ
باقی بدن سهراب را که کم کم داشت زیر بارش  ،کانالی و سر کوچه
شد جلو کشید و بعد نازهما بلند شد و لنگ لنگی از می برف سفید

قبرستان، ی جمعیت گذشت و باقی سهراب را پرت کردند توی کوچه
د و زوزه کشیدنها گرگ بودند.تر ش به میدان نزدیکهاکه گرگای هکوچ

آدم مرده. های کپه شدند سر باقی سهراب و صدای شکستن استخوان
پچی به دهن همه افتاد که به خیالم از این پچ مردم جا به جا شدند و باز

سقا گام ی و کوچهکانال ی کوچههای عالج موقتی بود اما بعدش گرگ
شدند طرح بدنشان میتر آمدند و هر چه به ما نزدیکمی گام پیش
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شد و تعجب کردم از درشتی بدنشان. هر کدام قد یک می دیدهتر گقشن
ی پچهپچ پرواری بودند و باز جمعیت بیشتر به هم چسبیدند وی گوساله

داد و ملتفت شدم که می باالتر گرفت و بعد صدای یکی که فحشها دهن
جمعیت کار افتاده و پسر بوصالح را که از بچگی یک پایش های دست

هجوم ها و گرگکانال ی گرفتند و پرتش کردند توی کوچهفلج بود 
دیگر های آتشی جلوتر از گرگ آوردند طرف پسر بوصالح و وقتی گرگِ

به پسر بوصالح رسید و ران پسر را به دهنش کشید بوی گوشت کباب 
که در بدنش خورده شده بود بلند هایی شده پیچید و پسر بوصالح با زخم

اما جمعیت گرفتنش و هر چه ها ید سمت درختشد و معلق خوران دو
را دراز کردند تا پسرشان هایشان مادرش و بوصالح جیغ کشیدند و دست

را به طرف خودشان بکشند نشد که نشد. چند نفری آن پیرزن و پیرمرد را 
نگه داشتند و بعد میرمهنا بلند شد و پسر بوصالح را از جمعیت گرفت و 

 الح را شکست و بدن پسر را که اگر همبه یک ضرب گردن پسر بوص
های توانست تکان بخورد پرت کرد جلوی گرگمیخواست دیگر نمی

و آن وقت صدایی آمد. صدایی عجیب که مثل هیچ کانال ی کوچه
ایستادند و به باال نگاه کردند ها کوچههای در میانهها صدایی نبود و گرگ

را از سرش کنار زده و به اش و ملتفت شدم که ساحره هم شنل درختی
دو چراغ چشمک زن پیدا  ،هاهندوییی کند و بعد باالی درهمی باال نگاه

زن زیر چشمکهای شد و چراغمی کوپتر که نزدیکشد و صدای هلی
آمد و می که نزدیککوپتر هلی شدند و شکل محوتر کوپتر بزرگهلی

 که با سرعت تندی یشهارنگ و پرهخیلی بزرگ بود و انگار پلنگی
ساحره که به آن تابید مشخص  قرصِ چرخید یک لحظه در پرتو آبیِمی

آتش خاموش شدند و ملتفت های شد و بعد ساحره تاریک شد و گرگ
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 ،خاکستری زوزه کشیدند و دویدند و ده مثل چادرهای شدیم که گرگ
ر شد و لرزاند دومی با صدای بلندش که همه جا راکوپتر هلی سیاه شد و

زن از باالی کوه رد شدند و دیگر نبودند چشمک کوچولیِ های آن چراغ
گم شد و بعد همه جا ساکت شد و صدای شرشر کوپتر هلی و صدای

  آب از کانال به استخر را خوب شنیدم...
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عطری که در جای جای ده  ؟کیست صاحب این بوی سکرآورترین

نشینی تا شاید می صبح خاکستری تا تاریکیِ ها پخش است و تو شب
وجودت را از این عطر لبریز کنی. شاید عطشت نسبت به آن فرو بنشیند 

و به  و شب دگر نشیند. اما باز شب و شب دگر و شب دگرمیکه ن
 محض شنیدن صدای خواب مردم با پاهایی لرزان از شوق به سمت ده

آب  درر چند با شوی...تر نزدیک تردوی تا به منبع آن عطر مدهوشمی
امت، پیکرت و اند ات،چهرهای هو دیدای هتصویری از خودت دید ،قنات
 شود...میاز تو کسی نیست و نتر و تبعیدیتر که غریبای هفهمید

کاهد و میبرایت ماه هالل است که از غلظت تاریکی نها زیباترین چیز
یادگاری از ، دنبال هاهراس از دیده شدن بروی به کوچهبی توانیمی تو

عطر...عطر...عطر...عطر و چقدر غریب است این عطر، به خودت  آن منبعِ
ر جال استخوان پُی روی، مجسمهمی دهی و تا نزدیک مجسمهمی جسارت

شود و می ک تشعشعی مشخصاند که حتی در تاریکی مطلق هم با
نشینی و می روی و کنار استخرمی کند،می را به خود جذبها پرهشب

 کشی...می کنی و هوا را بومی پذیر فرواهایت را در سردی خشک و دلپ
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 میسنگی را نارنجی کرد مردی پشت طویله سحر تا روشنایی، آسمانِ

 جا روی برفِمتراکم نشسته بودند همان ،مجسمه اطرافِ ،که در میدان
ار فریاد زد که باید غبار مانندی که بر زمین نشسته بود دراز کشیدند و ست

اما کسی تکان نخورد و ستار فریاد زد که اگر در هایشان بروند به خانه
اگه »برف بخوابند ضررش بیشتر از ضرر آن ساحره است. داراب گفت: 

 مکث کرد و بعد گفت که میو ستار ک« داری برو به خونت خو وتو دلش
 یریم خونهمی»د زد: یک نفر و بعد یکی فریای توانند همه بروند خانهمی
و همه بلند شدند و « روزا میشده برای هبانو شاه ناسالمتی ،بیبی بانوشاه

بی اما هنوز روی بی بانوشاه سقا.ی همان طور متراکم رفتند سمت کوچه
اره کرد بلند شد و رفت تا اش غبار برفی نشسته بود و وقتی یحیی به او

که  و نازهما« حاال کجا جاشون بدم؟»د: را باز کند و فریاد زاش در خانه
بازم شکر که دست »راند زد زیر گریه و گفت: می ستار رای چهارچرخه

و ستار از جیب کتش نی « چند روزه خیلی کمتر شدنای  کم آدما



 هاهای استخوان و ساحرهشاپره ▪000

آرام برف  بعد بارشِ میکوتاهی بیرون آورد و نوای نی در ده پیچید. ک
های منعکس شد. نازهما به سمت تپهها پنجرهی رید و آفتاب بر شیشهبُ

جمع بانو شاه یاره کرد و فریاد کشید. جمعیتی که نزدیک خانهاش مشرقی
های تپه شده بودند برگشتند و آمدند سر کوچه و نگاه کردند سمتِ

ز این ارنگین کمان محوی  ،سنگیی طویلهی مشرقی. آن جا باالی تپه
که رو به هایی چند نفری با دستطرف تپه کشیده شده بود تا آن طرف. 
راه افتادند و بعد تمام مردم راه ها رنگین کمان دراز شده بود به سمت تپه

افتادند و نازهما چهارچرخه را با شتاب راند تا از جمعیت عقب نمانند. 
سنگی رسیدند متوجه شدند که رنگین کمان ی طویلهی وقتی به پای تپه

فتند به سمتش اما وقتی به جایی که رنگین دورتر است و باز چند نفری ر
کمان بود رسیدند دیدند که رنگین کمان دورتر است و برگشتند پای 

طویله سنگی و گفتند که رنگین کمان در آن دورهاست و از دست ی تپه
کوفتر دیشب از او هلی»کند. یکی از بین جمعیت پرسید: می همه فرار

ها »کردند و نازهما از ستار پرسید: و همه به هم نگاه « ؟کجا پیداش شد
ستار « برای چی دیشب اومد، نکنه بو برده که او عفریته اومده؟

 جمعیت که فرو نشست گفت کهی پچهپچ یش را به هم کوفت وهادست
آیند و همین می همین طوریها کوپترهمین طوری آمده، هلیکوپتر هلی

طوری اومده، بلکم امشب میاگه ه»روند و نازهما فریاد زد: می طوری
ستار گفت « طوری پیداش بشه میهم وقتی او عفریته اومد باز ه

 ماًروند و چند نفر گفتند که حتمیاز یک مسیر دو بار نها کوپترهلی
بوده و جمعیت این را تأیید کردند. بعد کوپتر هلی کار درحکمتی 

نوای نی با  اخت.اند برگشتند سمت ده. نازهما هم چهارچرخه را راه
 تند پیچید و مردم دست زدند و کسی آواز خواند میریت
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  «هوی برف انبار هوی...»-
 مردم تکرار کردند

 « برف انبارها  ها...»-
میان راه یونس از جمعیت عقب افتاد تا پا به پای نازهما و چهارچرخه 

اره کرد که اش برود و چهارچرخه را از دست نازهما گرفت و به نازهما
به گمونت »برود توی جمعیت و وقتی که نازهما دور شد یونس پرسید: 

را برگرداند به جیب کتش و اش ستار نی« کوفتر پیداش شه؟باز هلی
حرفت درست باشه و ای  هخو، اگ»یونس گفت: « نه، مگه بیکاره»گفت: 

« یه مدت او عفریته یه چیایی بو ببره و باز برگرده سروقتمون چی؟ بعدِ
« باید یه خیاالتی بنا کنیم فکرم... میمنم از صبح به ه ها...»ت: ستار گف

 درستکوپتر هلی یه»و ستار گفت: « چی به خیالته؟»یونس پرسید: 
 ب بیشتری راند. صبح فردا، میرمهناو یونس چهارچرخه را با شتا« کنیممی

 کردندمی سیم پیدارفتند و هر چه تکهمی و چند نفر خانه به خانه
های از سیمای هریختند تا ظهر که کپمی ردند و توی میدان روی همآومی

ف جمع شد. ستار توی میدان مختلهای ضخیم و نازک به رنگ
گفت میها راند و به زنمی را از این سمت به آن سمتاش چهارچرخه

را که هایی و بریده پوستها تکه پارچهها و زن دکه چه بکنند و چه نکنن
دوختند. وقتی میرمهنا به ستار گفت که هر می یخته بودند به همجلوشان ر

. ستار گفت اگر امشب و فردا شب سر و اندچه سیم بوده جمع کرده
کند که تا ابد پیدا نشود. بعد به میرمهنا می دست ساحره پیدا نشود کاری

را لخت کنند و به هم متصل ها گفت که سر و ته سیماش و دار و دسته
بعد سیم هزار و یک رنگی را کالف شده گذاشتند پیش  میک کنند و

روی ستار و ستار گفت که مولد را هم بیاورند و وقتی مولد رسید شب 
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شان شده بود و همه دور مجسمه پشت به پشت هم نشستند و یک چشم
شوند و می آتشی ظاهرهای که کی آن گرگها کوچههای به تاریکی انت

 قبرستانی که کی آن نور آبی به سمت ده پیشی شان به کوچهیک چشم
 تاریکیِ  ،ظاهر شدند و نه نور آبیها آید اما تا به صبح نه گرگ آتشیمی

هایی رفتند. ریسمانها بر باالی بامها زن ،سوم یک پارچه را برید تا شبِ
بزرگی که تخت ی شد به تکه پارچهمی که در دست داشتند منتهی

 وی میدان و کل میدان را فرا گرفته بود. ستار به صدیفخوابانده بودند ت
سوخته های آن طرف استخر کنار درخت ،اکتورشتر اره کرد که پشتاش

 اکتورش را روشن کرد و گاز داد. شلنگی که از اگزوزتر بود و صدیف
 بزرگِ ی ودند تا میدان شروع کرد به جنبیدن و پارچهاکتور کشیده بتر

تخت خوب باد ی روع کرد به باد شدن. وقتی پارچهتخت توی میدان ش
پارچه و پوست  کوپترِهلی را کشیدند وها ریسمانها از بامها کرد، زن

در وزش باد شروع کرد به لرزیدن. ستار ها باال رفت و موازی سطح بام
از ها و زن« میزون بکشید مواظب باشید، ریسمانا رو میزونِ»فریاد زد: 

و بعد « ما واردیم ،تو به کار خودت برس ستار»فریاد زدند: ها فراز بام
هندل را ، ستاری ارهاش نازهما که کنار مجسمه بغل مولد نشسته بود با

روشن شد و کوپتر هلی چرخاند و یک دفعه دو چراغ قرمز در زیر
 کردند دست زدند. ستارمی تماشاها و پنجرهها جمعیتی که از کوچه

روی مولد را فشرد و دو  سرخِی به نازهما و نازهما دکمه اره کرداش
ستار دو چراغ روشن ی ارهاش خاموش شد و باز باکوپتر هلی زیر چراغِ

طوری ادامه بده، هی و هی میه»شدند. ستار رو به نازهما فریاد زد: 
بعد خودش « هندل بچرخون و هی و هی دکمه رو خاموش و روشن کن

 را صاف کرد و صدایاش پشت بلندگو سینهبلندگو را برداشت، 
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 اکتورش راتر پدال گازِ ،پیاپی صدیف پخش شد. شش شبِکوپتر هلی
ها شد و زنمی بادکوپتر هلی رسید ومی تختی فشرد و دود به پارچهمی

و مردم کوپتر هلی کشیدند و نازهما هندل و ستار صدایمی راها ریسمان
سرخ و نور آبی نبود و مردم عادت کرده های دست... اما خبری از گرگ

آوردند می سحر به پرواز دربه را از غروب تا کوپتر هلی ،بودند و با شوق
کردند و ستار مواظب خرده می را خالیکوپتر هلی هایو صبح دود

و نازهما برای هایشان رفتند به خانهمی بود و بقیهکوپتر هلی هایریزه
که از نیمه شب میغروب از نو تا شب چهاردهم، ک رساند ومی ستار غذا

اکتورش را به صدا در تر گذشت کاله صدیف را باد برد و صدیف بوق
کهرخان های از سمت زمینها آورد و مردم فکر کردند که ساحره یا گرگ

سوخته و شروع کردند به های و چند نفری دویدند سمت درخت اندآمده
 سان به تکاپو افتادند.و جمعیت هرا داد و هوار

آمد و وقتی به ستار گفتند او بلندگو را می گردبادی از سمت کوه پیش
قطع شد و بلندگو نعره کشید که کوپتر هلی گرفت، صدایها رو به بام

و ها باشید و چند پیرزن و پیرمرد رفتند سمت درختها مواظب ریسمان
دیدند. می ، آمدن گردباد راچهارده رو به سمتی ایستادند که در نور ماهِ

 را در میان زمین و آسمان میگردباد چند تکه کاغذ و زرورق آلومینیو
رو به گردباد کنار به کنار ها آمد. پیرمرد و پیرزنمی چرخاند و پیشمی

به این امید که جهت « چپ...چپ...چپ»هم ایستادند و فریاد زدند: 
آمد و چنان تند بود که می گردباد عوض شود اما گردباد مستقیم پیش

نمدی دو پیرمرد را از سرشان برداشت و باال برد و پیرزنی را به های کاله
اکتور تر زمین زد و وقتی به میدان رسید اول شلنگی را که به اگزوز

کوپتر هلی جیغ کشیدند وها زن ،هاشد برید و بعد از باممی متصل
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پوست های و بریدهها و تکه پارچه کید و چند تکه شدترشدیدتر لرزید و
که میخود برد و دو چراغ چشمک زن دیگر نبودند و دو سی گردباد بارا 

کشیده شده بود به هم خوردند، جرقه زدند و کوپتر هلی از مولد تا
گردباد دو سیم را هم از مولد برید و با خود برد. وقتی گردباد دور شد 

 دید. کسی از توی تاریکی بلند بلند خن
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دیگر سفیدی برف را نداشتند. ها شش روز به نوروز مانده بود و زمین

، ال به الی هابیشتر شده بودند و زیر پیش آمدگی سقف خانهها گنجشک
های رفتند و تکهمی گلی فروهای دیوار چوبی سقف یا در شکافِهای تیر

 از استخر مدام شنیدها هبردند. صدای قورباغهمی کوچک چوب با خود
 رفتند، نزدیک ظهر گاهی چند نفریمی آمدند ومی شد و مردم در روزمی
 ب استخر فرونشستند و پاهایشان را در آمی آمدند، لب استخرمی
و  ریزی که این طرفهای و علفها کردند و ساکت به استخر و سبزهمی

شدند می لندکردند، بعد بمی آن طرف سر بر آورده بودند نگاه
شد نازهما می رفتند. عصر کهمی گرفتند ومی هایشان را دستکفش

آمدند. ستار نشسته در می راند و به سمت استخرمی ستار را یچهارچرخه
طبلش ی کوفت و با هر ضربهمی چهارچرخه گومپ گومپ بر طبلش

 استخوان جمعی دویدند و دور مجسهمی مردم از این طرف و آن طرف
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 رسید همه از هممی ستار به مجسمهی شدند. وقتی که چهارچرخهمی
ها نمانده باشد. سه هفته بود که مردم عصراش پرسیدند کسی در خانهمی

ها توی ده، سرقنات یا سر مزرعه ؛با شنیدن گومپ گومپ هر کجا بودند
نشستند و به می شدند و تا صبح کیپ هممی آمدند و توی میدان جمعمی

گذشت می کردند و هر شب که بدون اتفاقیمی قبرستان نگاهی کوچه
پرسیدند: می و بعد مردم از ستار« امشب هم نیومد»زد: می ستار فریاد

 و مردم هو« بیست و یک شب»گفت: می و ستار« چقدر شد؟»
گفت: می و ستار« چند شب دیگه مونده؟»پرسید: می کشیدند. نازهمامی

اگه برای نوزده شب هم »گفت: می خندید ومی انازهم« نوزده شب دیگه»
تا چهل شب هر آنی  ها...»گفت: می و ستار« ؟ها، نیاد، دیگه نمیاد

و نازهما با « شهمیاحتمالش هست بیاد، اما بعدش دیگه عمری پیداش ن
اگه »گفت: می کرد به شمردن چیزی و آهستهمی یش شروعهاانگشت

و ستار « ؟ها، فرشیمشمی نگ زیتونی روریم و او سمی بعدش خو نیاد...
همیشه سمت قبرستان تاریک بود و همیشه داد. می سرش را به بله تکان

 آمدند و در تاریکی تا به صبحمی خاموش به میدانهای مردم با فانوس
که آفتاب ها نشستند. بعد از چند شب چند نفری تخمه آوردند و صبحمی
 که زده بود را به مردم اعالنهایی المتآمد و ستار تعداد عمی باال
پوشیده شده بود تا ها سیاه تخمه نازکی از پوستِی کرد، زمین با الیهمی

جیغ کشیدند. دو نور زرد ها شبی نوری از سمت قبرستان ظاهر شد و زن
انگاری عالمت »آمدند. نازهما گفت: می لرزیدند و پیشمی کمرنگ که

 جلدِ ی دفترچههای و ستار برگه« سنگ بی گهعالمت و سنگ دیبی دیگه
را پاره کرد و دور ریخت. آن دو نور که پیش آمدند مردم ساحره  میچر

هم با ها را دیدند با سر و رویی پوشیده سوار بر دوش دو مرد که آن
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یش هاچوبی روی شانه ،پارچه سر و رویشان را پوشانده بودند و ساحره
چوب، دو فانوس روشن آویخته بود و با هر گرفته بود و از دو طرف 

ی خوردند. وقتی ساحرهمی تکان تکانها آمدند فانوسمی که جلو میگا
سر و رو پوشیده به جمعیت رسید یک دفعه یکی از دو مردی که حامل 

قاه زد زیر خنده و از میان جمعیت زنی فریاد کشید: ساحره بود قه
که بر ای هدو مرد پایین پرید و پارچ ساحره از دوش آن« دیوونه رجب...»

ی سر و رویش کشیده بود را به طرف مردم پرت کرد و دوید به کوچه
قبرستان، دو فانوس بر زمین افتادند، شکستند و نفتشان به زمین ریخت و 

کردند می دو تکه از زمین آتش گرفت. دو نفری هم که او را حمل
فریاد زده بود رجب رو به  زنان پشت سر او دویدند. زنی کهقههقه

، ها از صبح تا حاال گفتم چرا نیستش»خندیدند گفت: می جمعیت که
خندن می دیشب ملتفت شدم پهلوم با نصرت و غالم نشستن و هر و کر

 کجا به خیالم رسید که همچی خیالی به سر دارن، دیدم با سر و دست
 ...«کنن به می هرااش

کشید و می دوید، نعرهمی برستان رجبقی یکباره ساکت شد، از کوچه
آمد. می پشت سرش نصرت و غالم. از سمت قبرستان نور آبی پیش

شدند، ساحره بر دوش دو جوانک تر جمعیت فریادکشان به هم نزدیک
  آمد...می پیش
تمام قرون و اعصار ی ما، من و برادرم در خدمت بزرگترین ساحره ...

برسد. به ما گفته اش و حق اربابیها هستیم. در خدمت او تا به زمین
عجیب و به قول برادرم  میاولین مسأله، مردم این آبادی هستند. مرد

به از خودشان دارند، جایی که تر که قبرستانی عجیبمیدل. مردساده
 حاال قدرتش رو به تکامل است و گمانخوابیم. ملکه می ما آن جاگمانم 
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لش. اوایل فقط پیرزالی بود که به کنم از برکت ماست این تکاممی
مکنده به سر ما های توانست روی زانوهایش بأیستد تا آن لولهمی زحمت

فرو رفت و کم کم پیکر ملکه آن چنان رمق و لعابی گرفت که حاال، ما، 
امان. جوان شده، بریم از نگاه کردن به ملکهمی من و برادرم لذت وافری

به دل من و برادرم گذاشته. آن آن قدر جوان و رعنا که حسرت 
یش واضح پیداست. آن هاسرتاسر سفیدی که حتی رگهای دست

مار مانندش و آن شربت روح افزا که  پذیرِکشیده و انعطافهای انگشت
 تراود فقط برای ما...می قشنگش بیرونهای از کف دست

از دست تباه نکنم اگر درست بگویم دو ماه پیش)تاریخ اشگمان کنم، اگر
ما به در رفته( البته دو ماه پیش دیگر رمق از وجود من و برادرم کشیده 

طبل هر های شده بود، طوری که حتی اگر میل داشتیم طبل بزنیم چوبک
 کردیم به زودیمی فلزی سنگینی داشت. ما فکر یک بیلِی ازهاند کدام به

نما را احضار کرد گرگهای میریم آن شبی که به ده رفتیم و ملکه آتشمی
دیگر به حال احتضار بودیم. وقتی برگشتیم ملکه گفت استراحت کنید و 

ما کشید و ما خوابیدیم. چقدر های را به چشماش مخملیهای انگشت
دانم. تاریخ از دستمان بدر رفته. وقتی بیدار شدیم انگار میخوابیدیم ن

اشیم با بدنی سالم و بچه شده بودیم، انگار تازه بدنمان را عوض کرده ب
ی پر انرژی. ملکه خوشحال بود گفت باید باز برویم به ده و آن دو لوله

  مکنده را در شکاف سرمان فرو برد و سوار بر دوش ما، رفتیم به ده...
ت گذشت و به یوقتی ساحره سوار بر دو جوانک از میان جمع ...

شبانه روز از بی بلندگویی را که بیست و یک بی نصیبه ،مجسمه رسید
خودش جدا نکرده بود با خوشحالی برد و جلوی دهان ساحره گرفت و 

و دست چپش را از « دیگه مهلت به آخر رسیده حاال...»ساحره فریاد زد: 
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جلوی روی ساحره  ،زیر گوی آبی درخشان کشید. گوی آبی در هوا
معلق ماند؛ چرخید و چرخید و چرخید و همان طور معلق و چرخان از 

استخر یک ی سر کوچه ،تیز سر جمعیت گذشت و آن طرف جمعفرا
شد تر دفعه به دو نیم شد و صدای رعد و نوری عجیب و وقتی نور مالیم

دیگر آن جا ظاهر شده بود. یک تکه از گوی آبی در دست ای هساحر
نو و گوی دوم باز هم معلق چرخید و از فراز سر جمعیت ی ساحره

نو ی رام گرفت. مردم از ساحره به ساحرهبازگشت و در دست ساحره آ
و ستار شانه « واقعیه ستار؟کدوم یکی » کردند و نازهما پرسید: می نگاه
نوری شبیه موجی از ی اخت. گوی آبی در دست ساحره با رشتهاند باال

های نو متصل شد و از انتی ولتاژ باالی برق به گوی آبی در دست ساحره
سرخ ظاهر شدند و بعد دویدند و تبدیل به  آتشِ هایِگرگها کوچه
غلطیدند و به سمت میدان آمدند. از ها آتشین شدند و در کوچههای گوی

گشودند گذشتند و دور می فته و سراسیمه برایشان راهشآ میان جمعیتی که
نور متصل بین دو گوی قطع ی دو ساحره شروع کردند به چرخیدن. رشته

و دو « دیگه زمان به آخرش رسید»ریاد زد: شد و ساحره در بلندگو ف
کند و بعد می دستش را طوری حرکت داد که انگار ارکستر را رهبری

نو حرکات ساحره را تقلید کرد و صدای عجیبی از اطراف ده ی ساحره
برخواست. صدای تند باد و نازهما جیغ کشید. از شش جهت، گردباد به 

 پاییناش ا از چهارچرخهآمد. یک دفعه ستار خودش رمی سمت ده
اخت، بر زمین خزید و پای یکی از دو جوانک را گرفت و نعره زد: اند

چرخیدند و می ایستادند، در جاها و گردباد« های ساحره...های  های...»
آتشین ثابت شده بودند. ساحره به پایین نگاه کرد به ستار و های آن گوی

سی  دم تا سی روز...می همه قول من از سر من... ساحره...»ستار گفت: 
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طور دیگه ای  دردسر.بی دم،می ده رو خالی کنیم از همه چی، قول روز...
سی »و مردم هم به زانو افتادند و نالیدند: « شهمیزور و وقتتون حروم ن

نو یک دفعه محو شد و ساحره در بلندگو ی ساحره« سی روز روز...
و جمعیت هماهنگ با « ست و نه روزبی»ستار نالید: « بیست روز»گفت: 

و ساحره بیست و پنج و ستار بیست و هفت تا ساحره « بیست و نه»هم: 
اره کرد و اش و به دو جوانک حاملش« ست و هفتمینیمه شب ب»فریاد زد: 

 بعد میدان تاریک شد. میگشتند و کطبل کوبان برها آن
جلوی چند خانه،  رفتند ومی صبح فردا، همه از این خانه به آن خانه

را آورده اش . عبدل نجار هم گاریهاو ظرفها پر بود از بقچهها فرغون
آمدند بیرون، چیزی توی می بود توی کوچه و خودش و زنش مدام از در

گشتند تو و می و تند برای هچگذاشتند؛ سماور، چمدان یا دیگمی گاری
، نجار رفت جلوی آمدند بیرون. وقتی گاری پر شدمی با چیز دیگری
اخت و اند را که به گاری چفت کرده بود به دوشهایی گاری و تسمه

داد آمد می زور زد تا گاری را بکشد اما نتوانست. زنش که گاری را هل
و چمدان و چند بقچه لباس را پایین گذاشت. یک دفعه پیرزن همسایه 

گفت نه،  خواهند و زن کهمیرا نها جلو آمد و از زن پرسید که این
و تند برگشت و چمدان اش را برداشت و برد به حیاط خانهها پیرزن بقچه

نجار هل ی ارهاش و با ترا هم برد. زن دوباره رفت پشت گاری را گرف
داد اما باز گاری تکان نخورد. زن باز آمد و دیگ مسی بزرگی را از 

های بشقاباخت پایین و بعد چند دیگچه را که پر از اند گاری کشید و
چینی بود گذاشت پایین. پیرزن باز پیدایش شد و این بار بدون پرسش 

بعد  میزور زد که دیگ مسی را ببرد اما نتوانست. بعد با شتاب رفت و ک
با پیرمردی برگشت و هر دو تالش کردند دیگ را بکشانند. پیرزن رو به 
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لکم اینو شه منت کنی و کمک کنی بمی حنا خانوم...»زن کرد و گفت: 
و باز گاری را هل داد. نجار زور زد و « نه»حنا گفت: « ببریمش به حیاط

را کشید، گاری در جا چرخید. حنا فریاد کشید، دوید و پاره ها تسمه
گاری گذاشته بود برداشت. سنگ را پرت  سنگی را که جلوی چرخ چپِ 

را کرد کنار و رفت تا گاری را هل بدهد که نجار با یک تقال گاری 
کشید و گاری راه افتاد. چند قدم که گاری را کشید برگشت و رو به حنا 

گذاشت آن دیگ می که هنوز جلوی در خانه ایستاده بود گفت که نباید
ی را از شانه و بازوهایش گشود و دوید و در خانهها را ببرند و بعد تسمه

رد. نجار باز کرد و سرش را بیرون آو میهمسایه را زد. پیرزن در را ک
پیرزن رفت تو، در را بست و فریاد « اومدم دیگ رو پس بگیرم»گفت: 

نجار برگشت و به زنش « ما هر چی داریم مال خودمونه دیگتون؟...»زد: 
چینی بود های گفت که باید راه بیفتند. بعد چند دیگچه را که پر از ظرف

. زنش گذاشت توی گاری و خواست گاری را بکشد اما باز هم نتوانست
ی را زمین گذاشت تا گاری راه بیفتد و به طرف درهها چند تا از دیگچه

رسیدند یادشان آمد که پل ها هندوییی رفتند. وقتی به درهها هندویی
خیلی وقت است خراب شده و یک دفعه صدایی از ده آمد. انگار کسی 

وهایش را از شانه و بازها گفت. نجار تند تسمهمی در بلندگو چیزی
زد که پل می ستار در بلندگو فریاد ،گشود و دویدند طرف ده. توی ده

خراب شده و باید این را به ساحره گوشزد کنند و ازش بخواهند که یا 
بدهد که پل را ها پل را تعمیر کند یا دست کم چند سالی وقت به آن

گفت تعمیر کنند. وقتی همه در میدان جمع شدند ستار باز این را گفت و 
فریاد بزنند ها چند نفر باید بروند به قبرستان و این پیام را در تمام جهت

زد می تا شاید ساحره بشنود. میرمهنا، یونس و نجار که هنوز نفس نفس
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از سمت قبرستان شنیده ها آنهای بعد نعره میقبول کردند که بروند و ک
خواستشان را از شد و شب هر چه مردم منتظر شدند تا جواب پیام و در

ساحره بشنوند نه اثری از جواب شد نه اثری از ساحره. فردا نصف مردم 
فریاد ها جهتی تغییر به همه میبه قبرستان رفتند و پیام ستار را با ک

زدند که یادشان نبوده پل خراب است و ساحره حتمن باید پل را تعمیر 
فقط نازهما، آن هم به شب باز هم منتظر و باز خبری نشد. روز سوم  کند.

اصرار ستار رفت به قبرستان و جار زد که مردم ده از ساحره خواهش 
محو  کنار درخششِها تن ،دارند امشب بیاید به ده و شب هر چه ستار

به ها استخوان منتظر شد اثری از ساحره نبود. مردم شبی مجسمه
 یدند و از همکشمی سرکها از پنجرهها رفتند و صبحمیهایشان خانه
گشتند می برهایشان پرسیدند چیز جدیدی رخ داده یا نه و باز به خانهمی

و روز سیزدهم قنات خشک شد. مردم اطراف استخر جمع شدند و با 
کانال نگاه کردند و از هم ی تعجب به کف سمنتی و خشک شده

کانال  راستِ سمتِای هپرسیدند چه شده. بعد دو دسته شدند، دست
دیگر سمت چپ و به طرف قنات راه افتادند. وقتی به  یو دسته سمنتی
قنات رسیدند متوجه شدند که دهانه هم خشک است انگار ی دهانه
کانال  سنگی که کنارست که آبی ندیده. داراب رفت روی تختههاسال

وقتا ای  من خبرم هست که باید هوی...»سمنتی افتاده بود و فریاد زد: 
یونس « الیروبی الیروبی...»مردم یک صدا گفتند: « وبی کنیمرو الیرها چاه

اس از نفرین او عفریتهای  وقتا نیست،ای  الیروبی برا هوی مردم...»گفت: 
 « نه از خشکی زمین
و یونس « من خبرم هست که باید الیروبی کرد نه...»داراب فریاد زد: 

ال گرفت. مردم دو گفت که الیروبی هیچ ربطی به نفرین ندارد و فریاد با



 ا ههای استخوان و ساحرهشاپره ▪011

 دور داراب و به هم فحشای هدور یونس و دستای هدسته شدند دست
 میبرا ه ...بانوشاه ریم پیشمی»دادند تا زنی آمد وسط و فریاد زد: می

 و یونس و داراب دور از هم راه افتادند سمت ده« بانوشاه وقتا کردیمش
روهی پشت سر و جمعیت هم در دو گروه، گروهی پشت سر داراب و گ

قبرستان رفت و یونس از ی یونس. رسیدنی به ده، داراب از کوچه
 میدان کانال و مردم هم در دو دسته پشت سرشان. وقتی ازی کوچه

کردند. نازهما از یکی پرسید می گذشتند نازهما و ستار به استخر نگاهمی
فراشته چه شده اما نه او و نه کس دیگری جواب ندادند. همه با سرهایی ا

ستار را ی رفتند. نازهما چهارچرخهمی پاکوبان پشت سر داراب یا یونس
بانو شاه یسریع راند پشت سر جمعیت. وقتی همه جلوی در خانه

باید »داراب فریاد زد:  دبی در را باز کربی رسیدند یکی در زد و تا
 که پشت سرش بودند فریاد زدند:هایی و آن« الیروبی الیروبی کنیم...

خشکی قنات از  نه... بانو...شاه نه...»یونس فریاد زد: « الیروبی الیروبی...»
بانو شاه توضیح دادند که چه شده وبانو شاه و بعد برای« اسسر او عفریته

 گفت که همه بروند به میدان تا فکر کند و وقتی راهی پیدا کرد به میدان
 به میدان نرسیده بودند کهگوید. همه برگشتند و هنوز می آید و راه رامی
باید به قنات عروسی بگیریم بلکم »دوان دوان آمد و فریاد زد: بانو شاه
 باز نگاهشهای بعد رو به جمعیت که با دهان« خوریش از ما برهدل
قول رسیدم که قنات ای  همن فکرامو کردم و ب ها...»کردند فریاد زد: می

و به « اساز برکت ساحرهاز دست ما خیلی دلگیره، آب قنات همه 
 اره کرد.اش استخوانی مجسمه

چند ماهه کسی ای  از مجسمه غافل موندیم و دیگه توها ما بعد او بال»-
خو حاال  بوده که بیاد و بهش روغن بزنه، چربش کنه، جالش بده؟ نه...
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ی کنه، دلگیر شده دلگیر. ساحرهمی دلیش رو خالی طوری دقِای  قنات
یش را باال آورد و فریاد زد: هاستار دست« ست ما دلگیر شدهما هم از د

 تازه نه ازی ساحره میاس، هاین از نفرین ساحره بی...بی بی...بی»
روی حرفش بانو شاه چند نفری تأیید کردند اما «حرمتی ما به مجسمهبی

کردند. داراب و می را تکراربانو شاه بود و داراب و اکثر مردم حرف
ای هم »ایستادند و داراب در بلندگو فریاد زد: بانو شاه رفتند و پیشیحیی 

« هر چی بگهبانو شاه مگه قرارمون نبود دیگه چه حرفتونه... ...بانوشاه از
در بلندگویی که داراب بانو شاه بی چیزی گفت وبی بانوشاه و در گوش

گیریم و بعد می اولش برا قنات عروسی»برایش نگاه داشته بود فریاد زد: 
ه امردم دست زدند و هورا کشیدند. ستار به استخر نگ« کنیممی الیروبی

 نشست.می بهار کم کم فرو کرد به آبی که داشت در تابش آفتابِ
و سطلی آب و  میابریشای هبی با پارچبی بانوشاه گذشته از ظهر، میک

ه بودند و کرد. یحیی و داراب رفتمی استخوان را تمیزی مجسمه ،روغن
 بازآورده بودند و تمیزشها هندوییی گاری چوبی عبدل را از لب دره

کردند. می رنگی تزئینشهای و بریده کاغذها کردند و با تکه پارچهمی
اخته اند یش گلهاخندید و گونهمی گالبتون را کهتر هم آن طرفها زن

 سنجاق گالبتون سفید بلندی را به کمری کردند، پارچهمی بود آماده
 کردند و چند نفری هم چهار کله قند را از این سمت به آن سمتمی
بی مرتب بی بانوشاه پشت سراش بردند. ستار نشسته روی چهارچرخهمی

بی نکن، خشک سالی همه بی گفت کهمی بانوشاه کشید و بهمی سرک
داد. یم زد و جالمی مجسه را روغنبانو شاه رسه به ساحره.می ربطش

سطل و پارچه را به زمین گذاشت بانو شاه وقتی صدای ستار باال گرفت،
کانال داراب و یحیی با دو سه نفر در آمدند و به ی و سوت زد. از کوچه
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را ای هجیغ کشیدند و دو نفرشان سریع پارچها سمت ستار دویدند. زن
 ینندش.پشت سر داراب و یحیی نبهای جلوی گالبتون گرفتند تا جوان

ستار را راندند به ی آمدند و همراه داراب و یحیی چهارچرخهها جوان
کرد تا می زد و تقالمی سقا و هر چه ستار فریادی سمت کوچه

آوردند و چهارچرخه با می بیشتر فشارها چهارچرخه را نگه دارد آن
از رسیدند ستار را بانو شاه یشد. وقتی به خانهمی شتاب بیشتری رانده

، در را به بانوشاه یخانه چهارچرخه برداشتند و پرتش کردند توی حیاطِ
به همه ها رویش قفل کردند و از همان جا به طرف قنات دویدند. زن

مطمئن شدند مردی نیست وقتی و  سرک کشیدندها به کوچه ،جای میدان
دند کیل کشید و همه کیل کشیها برگشتند به آرایش گالبتون. یکی از زن

پس ستار »و پرسید: ها پیدا شد، آمد کنار زنای هبی نصیبه از کوچبی و
گالبتون « کجاست، برای چی صدای سازش نیست، نکنه رفته پیش مردا؟

عروس که حرف »زنی آهسته به سر گالبتون کوفت و گفت: « نه...»گفت: 
ا یه آِن پیش اینجا بود ام»بی نصیبه گفت: بی بعد خودش به« زنهمین

بی بی «غر و غر کرد که یحیی و داراب اومدن و بردنشبانو شاه اینقذه سر
کجا بردنش، بردنش پیش »نصیبه همه جای میدان را نگاه کرد و گفت: 

و باز زن به سر او کوفت و « نه...»گالبتون قهقهه زد و گفت: « خودشون؟
بی بی «از او طرف بردنش»اره کرد و گفت: اش سقای زنی دیگر به کوچه

رود و نصیبه می صدایش کرد و پرسید کجابانو شاه نصیبه راه افتاد،
رود تا از خانه چیزی بردارد می کج کرد و گفت نوی راهش را به کوچه
سقا و وقتی چهارچرخه ی کوچه پیچید به کوچههای و بعد دوید و از انت

و از پشت و رو افتاده دوید سمت در بانو شاه یرا دید که جلوی خانه
اش کرد باالتنهمی در نگاه کرد. آن طرف در ستار تالشهای شکاف تخته



 هاهای استخوان و ساحرهشاپره ▪017

را باال بکشد و بتواند به چفت در برسد. نصیبه با مشت به در کوفت و 
تقال نکن »در گفت: های صورتش را به در چسباند و از شکاف بین تخته

ه زمین و ستار آن طرف ب« طرف یه قفل گنده کوفتن به درای  ستار، از
بی نصیبه دست توی جیب کتش کرد و چند دانه نخودچی و بی افتاد و

و ستار که « ره ستار؟میدلت ضعف ن»کشمش بیرون آورد و گفت: 
را خودش به دهان ریخت و ها جواب نداد، نصیبه نخودچی و کشمش

ستار گفت: « بعد از ظهر عروسی گالبتونه، چرا نمیای ساز بزنی»گفت: 
بی نصیبه خندید و گفت: بی «زارن بیام بیرونمین بی...بی زارنمین»
ستار فریاد « خوای عروسی پا بگیره، چرا خو؟میگن تو نمی خیلیا خو...»

بی خندید، با بی «فقط نزار پا بگیره چرا... میفهمی خودت بیبی»زد: 
 چرا نزارم، چند سالیه که»در کوبید و فریاد زد: های مشت و لگد به تخته

عروسی ای  روزا خیلی خون خورده، بلکمای  عروسی ندیدم، تازه دلم
 هوی بی...گوش بخوابون...بی نه»ستار گفت: « مرهم بشه برا دلمون

بی نصیبه چهارچرخه را کشاند پشت در، قفل در را امتحان کرد بی «بیبی
« شدمیتر حیف اگه تو بودی عروسی خیلی بانمک حیف ستار...»وگفت: 

صدایش کرد  سمت میدان رفت و هر چه ستار نعره کشید و و به
 برنگشت.

به شکل یک لوزی گالبتون را در کیل کشیدند و ها عصر بود که زن
ی بی نصیبه و زن دیگری دو تا دبهبی میان گرفتند و به سمت قنات رفتند.

 دستها کوفتند و زنمیها پالستیکی گرفته بودند زیر بغلشان و به ته دبه
بی با صدای هر بی بانوشاه یکشیدند. توی ده، در خانهمی زدند و کیلمی

را باال بکشد و در را باز کند اش کوشید باال تنهمی ، ستارهاضربه به دبه
توانست بعد فریاد زد اما زود خسته شد و بعدش از جیب کتش میاما ن
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خشک  کنار کانالِ کهها نی را بیرون کشید و با تمام توان در نی دمید. زن
 رفتند یک لحظه ایستادند و به نوای غمگین نی که از دهمی آرام آرام

و « گوش ندید گوش ندید...»بی فریاد زد: بی بانوشاه آمد گوش دادند،می
. وقتی از ده بیرون زدند، باالی هاو کیل زنها کیل کشید و باز صدای دبه

 ا را دیدند که ایستاده و کیلنازهم ،کوچکی که آنطرفش قنات بودی تپه
 میخبر بدهد و کها دوید تا به مردها زنی کشد. نازهما به دیدن دستهمی

دادند پیدا می که گاری تزئین شده را هلها مرد ،قناتی بعد از پشت تپه
 را به شانه و بازوهایش بسته بود و گاری راها شدند. یونس تسمه

 کرد برقصد. داراب کنار گاریمی یسعها کشید و با صدای دبهمی
 هایش را هر چند وقت یکبار به همدر دست آمد و دو کله قندِ می
 و مردهایی که گاری را هل« آبادان... هوی...»کشید: می کوبید و نعرهمی
 هایشان را به همکشیدند و دستمی دادند یک لحظه دست از گاریمی
به گاری ها وقتی زن« آبادانه باشخوشت »زدند: می کوفتند و فریادمی

کیل ها گاری را چرخاندند. بعد زنها رسیدند یونس چرخید و مرد
هزار چین پوشانده بودند ای هکشیدند و گالبتون را که انگار در پارچ

را پرت کرد اش بی نصیبه دبهبی سوار گاری کردند و باز کیل کشیدند و
« ستار باشه چسبه، باید سازِمین ای طوری به دل نه...»کنار و فریاد زد: 

و همه آرام « عروسیای  ستار انگاری عزاست بی سازِ»نازهما گفت: 
بی به یحیی و بی بانوشاه نی از دوردست شنیده شد. شدند و نوای غمِ

اره کرد و اش کیل بکشندها کردند مثل زنمی داراب و میرمهنا که سعی
مردم به هم نگاه کردند. یحیی باز « ؟کسی بلده نی انبان بزنه»یحیی گفت: 

گفت: بانو شاه و باز همه آرام بودند.« کسی بلده تنبک بزنه؟»پرسید: 
 رو بهبانو شاه یحیی سرش را به نه تکان داد و« خودت چی یحیی؟»
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تو نصیب، بازم عمرت بیشتر از ماست و ستار رو »بی نصیبه گفت: بی
و بعد رو به یحیی گفت: « کنی بیشتر دیدی به مجلس، بلکم تو یه کاری

همین جا بمونید و کیل بکشید »یحیی گفت: « خو االن نی انبان از کجا؟»
و دوید سمت ده و وقتی نفس زنان بازگشت « تا عروسی داغ بمونه

بی تالش کرد در بی بی نصیبه داد،بی انبان ستار بهانبانی شبیه نینی
آمد گنگ و خش دار بود. تا می انبان بدمد اما صدایی که از آن بیروننی

انبان در آمد نوای نی از سمت ده برید. نازهما آمد جلو و نی صدای گنگِ
انبان را گرفت و زیر و باالیش را وارسی و نی« از کجا؟»از یحیی پرسید: 

 انبان در دستِ دیدند نیها و وقتی زن« مال سهرابه»کرد. یحیی گفت: 
کوفتند و کیل ها را نداد باز بر دبه آن خوش نوایی ستار ،نازهما هم

همان جا هما هم آوازخوانان گاری را هل دادند و نازها کشیدند و مرد
پرشمار های نشست و در نی انبان دمید. گالبتون روی گاری در میان چین

 آهسته بشکنها خندید و زیر پارچهمی سفید نشسته بود وهای پارچه
رفتند و وقتی به قنات می ند و جلوی گاریکشیدمی کیلها زد. زنمی

گاری را هل ها قنات ایستادند و مردی دو طرف دهانهها رسیدند. زن
کیل ها قنات خورد، زنی دهانههای گاری به سنگی دادند و وقتی لبه

گاری را عقب ها . مردو گالبتون را از گاری پایین آوردند دکشیدن
حاال باید بری، تا چاه اول برو و »بتون گفت: رو به گالبانو شاه کشیدند و

اخته بودند روی صورت گالبتون اند که راای هبعد پارچ« تندی برگرد
یکی یکی آمدند و روی گالبتون را ها کنار زد و روی او را بوسید و زن

گالبتون را به ها بوسیدند و مردی فانوس روشنی به گالبتون داد و زن
لبخند زد و فانوس را ها ردند. گالبتون رو به زنقنات بی طرف دهانه

هزار چین و ی پارچهی جلوی رویش گرفت و با دست دیگرش دنباله
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قنات رفت تو. ی دامن بلندش را باال کشید، خم شد و از دهانه کنِشِ
اره کرد که بروند دورتر تا اش بی به همهبی بانوشاه کیل کشیدند وها زن

به سویی رفتند و ها اشد و خجالت زده نشود و زنقنات خیالش راحت ب
که گذشت روشنایی  میهم رفتند پشت تپه و مخفی شدند. کها مرد

 کار شد و بعد فانوس در دستِشآ چاهی کوچکی در تاریکی دهانه
اون  به هیچ کی»گالبتون بیرون آمد. گالبتون قد راست کرد و فریاد زد: 

کیل کشان از این طرف و آن طرف  هازن« جا نبود، چاه خشک خشکه
از فراز تپه سرک کشیدند. گالبتون باز حرفش را ها بیرون آمدند و مرد

 یش را باال آورد و وقتی همه آرام شدندهابی دستبی بانوشاه گفت و
گالبتون خندید و « چیزی؟ زمین خشک بود، نمی...»بی پرسید: بی بانوشاه

سفیدش را به همه نشان داد که های پای چپش را باال آورد و کف کفش
صدای خنده یا بشکن  هیچ صدایی...»گفت: بانو شاه خشک بود.

به گالبتون و  میکبانو شاه و گالبتون سرش را به نه تکان داد.« نشنیدی؟
 قنات از ما خجالت بلکم مردِ»قنات نگاه کرد و گفت: ی به دهانه میک

وقتی ما حسابی دور »گالبتون گفت: و بعد به « کشه، باید دورتر بریممی
زنی زیر آواز خوندن و مرد قناتو می شینی ومی ری جلوی دهنهمی رفتیم،

 کنی و به روشمی زنی، بلکم اومد و تو بلند سالمشمی صداش
 که از باالی تپه گوشها اره کرد و به مرداش هابعد به زن« خندیمی
بی نصیبه بی دند و دور شدند.مختلف دویهای دادند و همه به جهتمی

ها دوید. از روی قبرمی بی به طرف قبرستانبی بانوشاه پشت سر
پریدند و از قبرستان که دور شدند نصیبه نفس نفس زنان ایستاد و می

هم نفس زنان ایستاد و بانو شاه «برگردیم خو شاه بانو ...شاه بانو»گفت: 
و « فکر کنم دیگه تموم شده ...ها»به سمت قنات نگاه کرد و گفت:  میک
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قنات رسیدند گالبتون کنار دهانه روی تکه ی برگشتند. وقتی به دهانه
بانو شاه کرد.می مکید و گریهمی سنگی نشسته بود و انگشت شستش را

باز پرسید: بانو شاه تندتر شد.اش گالبتون گریه« چی شد؟ خو...»گفت: 
زنه می طوری زارای  وقتی»ت: نصیبه گف« خو چه مرگته؟ بگو چی شد؟»

به سمت دهانه رفت، سرش را در تاریکی بانو شاه «یعنی که هیچی
 بعد برگشت رو به« هوی هوی...»قنات فرو کرد و فریاد زد: ی دهانه

بی نصیبه رفت بر بلندای بی «برو داد بزن همه بیان»بی نصیبه و گفت: بی
از ها و زنها بعد مرد میک« یایدب هوی...»کنار قنات و فریاد کشید: ی تپه

انگاری قنات از ما خیلی دل »بی فریاد زد: بی بانوشاه همه طرف آمدند.
ده نه رویی به می چرکینه، اونقذه که حساب نداره، نه وقعی به ما

 «عروسش
پس »داراب کالهش را برداشت و باالی سرش تاب داد و نعره کشید: 

و رفت و جلوی دهانه به زمین « آب...هوی  خاک به جگرمون شد، آب...
هم هر کجا بودند نشستند و به زمین خیره شدند. ها افتاد و زار زد. مرد

الیروبی »گفت: بانو شاه «پس عالجی نیست؟ الیروبی چی؟»یحیی گفت: 
« اما حاال... از خودش نشون بده... میبه وقتی توفیر داره که قنات یه جن

صدای  ،اره کرد. از آن سوی تپهاش خشکی و با دو دستش به دهانه
نازهماست، از او وقت تا »انبان آمد، اما ناموزون و ضعیف. یکی گفت: نی

انگار چاره »گفت: بانو شاه «ره بلکم مثل ستار خوش بزنهمی حاال داره ور
 «چی؟»چند زن پرسیدند: « نمونده اال این که عروس قناتو قربونی کنیم

ها زن «باید قربونی بدیم تا بلکم قنات دلش رضا بدهیعنی »گفت: بانو شاه
یش را هادستبانو شاه پچه افتادند و چند زن جوان اعتراض کردند.پچ به

اگه دلتون به حال آبادیمونه و دلتون به حال »به هم کوفت و فریاد زد: 



 ا ههای استخوان و ساحرهشاپره ▪011

ی دورتر در سایه مییونس که ک« بکنیم میکارو حتای  ایدب خودتونه
ای به عقل راست  نه... بی...بی نه»ه بود بلند شد و فریاد زد: گاری نشست

و به گالبتون که رفته بود و در تاریکی « بدبختو قربونی کنیمای  هنمیاد ک
ای  میباید حت نه...»گفت: بانو شاه اره کرد.اش کردمی قنات گریهی دهانه

باالی تپه فریاد نازهما که آمده بود « حاال... میامروز و ه میکار بشه، ه
 انبان راو نی« شهمی ختمای  هستار هی و هی گفت که آخرش ب نه...»زد: 

رفت تا به ستار »و دوید سمت ده. کسی گفت: بانو شاه پرت کرد سمت
 « خبر برسونه

پدرم از پدرش شنیده که او ساال یه »و گفت: بانو شاه یحیی آمد سمت
شه، می قنات الجون و خشکافته به ده، می سالیباری قحطی و خشک

ساکت شدند و به ها و زن« خو؟»فریاد زد: بانو شاه «بعدش... بعدش...
کنن، می یکی رو قربونی او وقت...»یحیی خیره شدند. یحیی فریاد زد: 

رسه به خاک تشنه، شر شر می خونی گفت تا اولین چکهمی پدربزرگم
بانو شاه پا به زمین کوفت.و با نک « پاشه بیرونمی قناتی آب از دهنه

اگه بازم به حرفی دلتون بنده، اینم  ها...»یش را تکان داد و گفت: هادست
مهنا بعد میرمهنا را صدا زد، چیزی در گوش او گفت و میر« حرف و قول

سفید ی چاقویش را در آورد و برگشت سمت گالبتون اما چند تکه پارچه
تون نبودش. داراب همان طور که قنات افتاده بود و گالبی جلوی دهانه

اره کرد و بعد بلند اش زد، با دست به دهانهمی روی خاک افتاده بود و زار
بی نصیبه و چند پیرزن بی بهبانو شاه قنات رفت تو.ی شد و از دهانه

هم ها اره کرد و گفت که بروند و گالبتون را بیاورند. زناش دیگر
فانوس گالبتون را که ها هانه. یکی از زنتیب خم شدند و رفتند به دتربه

هنوز روشن بود برداشت و رفت تو. وقتی که  ،سفیدهای پارچه کنار تلِّ
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کرد تا فرار کند آوردند. بعد می زد و تقالمی برگشتند گالبتون را که زار
بی نصیبه جوراب بی قنات روی خاک خواباندند وی او را در دهانه

آورد و با آن جلوی دهان گالبتون را گرفت و  پای چپش را در میِپش
ضامن چاقوی بانو شاه گالبتون نشستند.های روی دست و پاها باقی پیرزن

 میرمهنا را فشرد و تیغه بیرون جهید و زیر نور عصرگاهی درخشید.
ایستاده تر جوان که آن طرفهای زانو زد، زن کنار سر گالبتونبانو شاه

سرشان را برگرداندند. وقتی که صدای خِر خِر آمد  بودند جیغ کشیدند و
ی دوید. به کوچهمی داد ومی کرد، فحشمی یونس دوید سمت ده، گریه

قبرستانی که رسید دید نازهما ستار را بر چهارچرخه سوار کرده و به 
کار »آوردش. وقتی چهارچرخه به یونس رسید ستار داد زد: می شتاب

س به تأیید سر تکان داد و برگشت سمت یون« ؟ها، خودشونو کردن
قنات. نازهما چهارچرخه را راند و وقتی از تپه گذشتند و از آن سو 

کشیدند می بر سر و صورتشان چنگ ،کردندمی گریهها سرازیر شدند، زن
پر های دستبانو شاه قنات ایستاده بودند وی در دو طرف دهانهها و مرد

پاشید و وقتی ستار فریاد زد: می ن طرفاز خونش را به این طرف و آ
چند نفر دیگر هجوم بردند میرمهنا، یحیی و داراب و « دیوانه اید...دیوانه»

 کردند و دویدند سمت ده.ها طرفشان. نازهما و یونس چهارچرخه را ر
 گالبتون بیرونی هایش را باز در خونی که از سر بریدهدستبانو شاه
ی دو طرف دهانههای را به سنگاش خونیهای جهید فرو برد و دستمی

قنات زد، جای پنج انگشت و قسمتی از کف دستش به رنگ سرِخ 
  ستار... و فریادِ دو طرف دهانههای درخشان روی سنگ
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پیچید. مردم از ها در کوچه بربط صدایهنوز هوا تاریک بود که 

االغی تیره رنگ و کوچک از  سرک کشیدند. پیرمردی سوار برها پنجره
پاالن  جلویزد. بلندگوی کوچکی هم می بربطگذشت و میها کوچه

کرد و نوای می بلندگو میزانی را جلوی دهانه بربطاالغش بسته بود و 
آمدند و پشت سر می بیرونها پیچید. مردم کم کم از خانهمی بربطش

گذشت میها رد از کوچهشدند. پیرممی رواناش پیرمرد و االغ خاکستری
و مردم پشت سرش. وقتی به میدان رسیدند پیرمرد از االغش پیاده شد، 

را آهسته به زمین گذاشت، کالهش را  بربطرفت و کنار مجسمه نشست. 
استخوان را پاک کرد. بعد بلند شد، بند ی برداشت و با کالهش مجسمه

ستار که تازه به میدان اخت و شروع کرد به نواختن. اند را به گردن بربط
و تالش « زنهمی خوبانصافی و حقی که خیلی خیلی »رسیده بود گفت: 

را جلو براند اما جمعیت اش متراکم جمعیت چهارچرخهی کرد از دیواره
نواز به سمت االغش بربط ،جمعیتی داد. پیرمرد در میان حلقهمیراه ن
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برنجی ی د چند کاسهپشت االغ بو رفت. از توی خورجینی که بر پاالنِ
براقی در  کتش دستمال آبیِ بیرون آورد و روی زمین چید. بعد از جیبِ

سمت خورجین و  تآورد، دستمال را هاللی روی زمین گذاشت و باز رف
کوچکی بیرون کشید و برد نزدیک گوشش و تکانش داد و ی جعبه

را اش ینهپاالن باز کرد، س میگذاشتش روی دستمال آبی. بلندگو را از نر
درد نبینی به عمرت، محنت نیفته به »پشت بلندگو صاف کرد و فریاد زد: 

و نشست و « هات، سنگ نخوری به روزاتروزت، زاری نکشی به شب
 ...بربطخم شد و نوای  بربطاز کرد و روی تر بلندگو را روی زمین

 حاال نشنیده بودم، زد که تا به حالِمی ... طوری...طوری...طوری ساز
کشید انصافی می ساز غریبی بود سازش و صدایی که از آن بیرون

. نشنیده بودم این نوا را. از الی مردم سرک کشیدم. جلوتر رفتم ترغریب
سازش. های روی سیم شهایانگشت میو تعجب کردم از چابکی و نر

چقدری قشنگ و ماهر. انگاری ساز جزئی از هیکلش باشد یا که خودش 
زد و صدایی که از ساز می طوری طوری... ش. طوری...زجزئی از سا

هم سراپا گوش شده بودند. فکری ها کشید به خیالم حتی فرشتهمی بیرون
فکری شدم زمین و آسمان و همه چیز و همه دنیا ساکت و آرام  شدم...

 شدند تا گوش بخوابانند به این نوا تا...
را از زیر جعبه کشید و آبی رنگ ی دست کشید، پارچه بربطپیرمرد از 

 پارچه را باالی سرش چرخاند...
شنوم، بویی که بلکم از آن پارچه می ...حس کردم بوی خیلی خوبی

 از خودش...تر از سازش و غریبتر بود، بوی عطری غریب، غریب
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امت اند درد نبینی به»اخت و گفت: اند پیرمرد پارچه را به گردن
شمت مادر، قوت زانوهات برگرده به نور چشمت برگرده به چ جوون...

 نواخت...را  بربطشو باز « زانوهات پیرمرد
نوازد، چطور سازش را کوک می چطور این طور چطور... ...چطور...

 داند، چطور توی این وقتِمی لم دل همه را کرده، چطور لِمِ دل من را...
ا ساز کم این قدر به دلم نشسته، این همه سال این همه عمر به همه ج

اما هیچ نفرشان مثل این  ام و چقدر سازچی...دیدهها ام چقدر ساززده
 چطور این قدر قشنگ و ناز... نواختن... نواختن... نواختن... پیرمرد

 صدایش... عطرش... ...اشآن تکه پارچه اسمش... سازش... اسمش...
طوری کمانه زده که  دیدی چطور کمانه زده روی سازش...می کاش

اری داغ دیده، انگاری کمانه زده روی بدن دختر کوچکش که تازه انگ
 کشد که انگاری برای شدادمی جوری از سازش نوا بیرون مرده...

 دیدی...می کاش ندیدی... نوازد...می
 نواز چرخید. مردم حیران و شیدا نگاهشبربط...پیرمرد بلند شد و 

کرد. کسی می پاک کردند و ستار با بال پیراهنش صورت خیسش رامی
برنجی به زمین افتاد، پیرمرد های پرت کرد و سکه کنار کاسهای هسک

کنید گدا می فکر»کشید. سریع سکه را برداشت و گفت:  بربطدست از 
من دوره گرد عادی نیستم، من فقط اعتماد و  نه... دیدید، محتاج پولم...

به پس داد. بی نصیبی آمد جلو و سکه را به« کنممی رضایت طلب
یش را به هم کوفت و شروع کرد به هابرگشت کنار مجسمه و دست

 آواز...
این  کند...می چطور با این صدا مثل یک آدم عادی زندگی ...چطوری...

انگاری صدای بهشت از  فرشته نیست... اصلن آدمیزاد است... آدم...
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است  البد این طوری بهشت...های انگاری صدای قناری ...اشحنجره
خدا چرا این صدا را  چرا این طور... چرا... بهشت...های البد آواز البد...

 حیف این صداست برای دنیا... برای دنیا گذاشته...
کسی نیست محض ارادت و »مردم نشسته بودند و غرق پیرمرد تا گفت: 

 «مهمون نوازی یه چکه آب بده دستم
را روی دو دستش  بربطچند نفری بلند شدند و دویدند سمتی. پیرمرد 

 بربطیش را از زیر هاخواباند و آوردش باال، پیش رویش. بعد دست
معلق جلوی رویش ایستاد. پیرمرد به مردم نگاه کرد که خیره  بربطکشید. 

 معلق. وقتی که چند نفری پارچی پر از شربت برگِ  بربطشده بودند به 
سنجد به پیرمرد هنوز معلق بود. زنی پارچی شربت  بربطسنجد آوردند 

ی خالی کرد و کاسهها داد. پیرمرد نصف پارچ را توی یکی از کاسه
 شربت را گذاشت جلوی االغش و االغ شروع کرد به خوردن شربت...

گذشت، پرید توی ها آدمی پیرمرد بلند شد، از میان شکاف دیواره
ه استخر و پارچ را در آب لجن آلودی که ته استخر بود شست و در نگا

مردم پارچ را به زن پس داد. خورجینش را از روی االغ برداشت ی خیره
مجسمه، پاالن االغش را هم باز کرد و افسار االغ ی و پهنش کرد در سایه

را آن قدر کشید تا االغ خوابید، بعد برگشت کنار مجسمه، پاالن را 
بودند. اش گذاشت زیر سرش و دراز کشید روی خورجین و مردم خیره

که گذشت چند نفری به زانو و آهسته آهسته به پیرمرد نزدیک  یمک
را خاراند اش خواب بینی درشدند. پیرمرد خوابش برده بود و یک بار هم 

که منتظر شدند و دیدند میو چیزی زیر لب گفت که مردم عقب آمدند. ک
شود، چند نفری بلند شدند و به بقیه سفارش کردند که میپیرمرد بیدار ن
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را هم خبر کنند و رفتند. پیرمرد تا صبح ها پیرمرد آن محض بیدار شدنِبه 
 فردا خوابید. در طول خواب چند بار حرف زد اما کسی چیزی نفهمید.

بیشتر از نصف آبادی کنار به کنار هم اطراف پیرمرد خوابیدند و صبح با 
کوبید و می برنجی را به همی و کاسهدصدای او بیدار شدند. پیرمرد 

به ها رفته بودند از کوچههایشان که به خانههایی خواند. آنمی الالیی
یه »را نشان مردم داد و گفت: ها دویدند. پیرمرد کاسهمی طرف میدان

زنی برایش نان و پنیر و « مروت پیدا بشه یه مقدار قوت و خوراک بیاره
یحان هم را بو کرد و خورد و چند برگ رها ریحان آورد. پیرمرد ریحان

و وقتی دو نانی را که زن آورده بود اش ریخت جلوی االغ خاکستری
را جمع کرد، تکه سنگی گذاشت رویش و ای هپارچی تمام کرد سفره

وسایلش را جمع کرد. پاالن را بر پشت االغ میزان کرد و  بلند شد و
ی اخت و سوار شد و راند به سمت کوچهاند خورجین را روی پاالن

ش نواخت. چند نفری دویدند جلوش و میرمهنا پرسید: بربطو بر قبرستان 
 «کجا پیربابا؟ کجا...»

داراب و یونس افسار  «رفت و رفت باید رفت...»پیرمرد به آواز گفت: 
 چه کار»االغ را گرفتند و سعی کردند االغ را برگردانند. پیرمرد فریاد زد: 

دند و زنی از میدان فریاد اره کراش هاداراب و یونس به خانه« کنید؟می
یونس و میرمهنا هم گفتند و بعد « امشب مهمون ما باش خو بابا...»زد: 

و دوید « علف تازه بجورم ،رم برای خرمی»همه گفتند. نازهما فریاد زد: 
را از گردنش در آورد و آن را با احتیاط  بربطپیرمرد بند  .هاسمت مزرعه

روغن به خوردش بده به  میلطف کن ک»به داراب داد و گفت: 
و « ش، این ساز ما به روغن حیوانی، روغن گوسفند زنده استهاچوب

را باال هایشان چند نفر دست« روغن گوسفند که دارید؟»بعد پرسید: 
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بردند. پیرمرد االغش را برگرداند، آمد وسط میدان و پیاده شد و گفت: 
گرفت و کشید به  داراب دست پیرمرد را« کی؟ی خو، حاال بریم خونه»

 ،، یونس هم دست دیگر پیرمرد را، مردم پیش آمدند و هر کسنوی کوچه
کشید. پیرمرد می بخشی از پیراهن یا بدن پیرمرد را گرفته بود و به سمتی

حاال که این »کرد و گفت: ها رها نعره زد و خودش را از کشش دست
چهار جوان و رفت سمت االغش که « طور شد، همین حاال باید رفت

کشیدند و سعی داشتند ببرندش توی استخر. ستار چهار می افسارش را
 بمون بابا...»را پیش راند، دست پیرمرد را گرفت و گفت: اش چرخه

 «امشب بمون و دل این مردمو شاد کن، خیلی وقته شادی نبوده
کرد که سرشان را کج کرده بودند و معصومانه  پیرمرد به مردم نگاه

« مشخص کنندها ندازیم تا مهرهمی مهره»کردند. پیرمرد گفت: می شنگاه
و کالهش را از سر برداشت. دستش را توی کاله برد و وقتی مشتش را 

قلی، شبیه به تیله بودند. نُی بیرون آورد و گشود در کف دستش دو مهره
درخشان شبیه  سرخِی آبی و روشن بودند و در هر کدام یک رگهها مهره

ها اخت. مهرهاند کوچکی از آتش. پیرمرد دو مهره را به زمینی لهبه شع
مردم گذشتند. پیرمرد های روی زمین حرکت کردند، غلطیدند و از زیر پا

 بانوشاه یتا جلوی خانه یدند و رفتندغلطها و مردم هم بدنبالشان. مهره
 کوفتندیم چسبیدند به در حیاط. بعد در زدند، خودشان را به دربی و بی

از میان جمعیت پیش آمد، کلید را از بانو شاه پریدند.و باال و پایین می
زده بود در آورد و قفل را گشود. تا در اش گرهی که به زیر روسری

از شکاف در پریدند تو. پیرمرد برگشت و رو به ها باز شد مهره میک
یم با من نبود تصم حَقَّن ببخشید... ببخشید...»جمعیت کرنش کرد و گفت: 

هم رفت بانو شاه بی.بی بانوشاه یو رفت به خانه« با بخت و شانس بود
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تو. مردم، دو طرف، توی کوچه نشستند و چند نفری گوش به دیوار 
 و به در حیاط چسباندند تا به باقی بگویند پیرمرد چهبانو شاه حیاط

مشت علف  دوی ازهاندکند. نازهما پیدایش شد، بهمی گوید و چهمی
آورد. از میدان االغ عرعر کرد و پیرمرد از توی حیاط گفت: می زردرنگ

انداخت به می دوید و لگدمی االغ خاکستری کوچک« اذیتش نکنید»
 وقتی به در حیاطِخواستند افسارش را بگیرند. می جوانی که چهار
شت نازهما آرام جلو رفت و دو م رسید، ایستاد و در را بوئید. بانوشاه

نازهما گفت: « چرا این قدر؟»علف را ریخت جلوش. ستار پرسید: 
. مردم زبانش را بیرون آوردو « مثل خشک... بیابونمون خشکه ستار...»

نشستند تا عصر پیرمرد بیرون آمد. افسار االغش را بانو شاه یجلوی خانه
کشید به سمت میدان و مردم به دنبالش. پایشان که به میدان رسید، 

به خاطر »مرد بلندگویش را از پاالن االغ باز کرد و در بلندگو گفت: پیر
کنم براتون که می از وجودم رو عریانای هغریب نوازیتون امشب یه چشم

و کالهش را برداشت، کتش را کند و « تا حاال چشم و دل احدی ندیده
اخت و به اندو کالهش را به زمینها یش را در آورد. کت، کفشهاکفش

خواست، کاله هم و انگار  ف مجسمه رفت. یک دفعه کت از زمین برطر
های انگار به پا همها در سر و تنی نادیدنی باشند معلق ایستادند. کفش

کسی باشند چپ و راست پیش آمدند و زیر کاله و کت متوقف شدند. 
یم آن طرف دنیاها، هاو لباسها خود من این طرف دنیا»پیرمرد فریاد زد: 

کنند پوشیدمشان، برای همین این طور میان زمین و هوا می هنوز فکراما 
و به « . نباید بفهمند من این طرف هستم و گرنه...اندمعلق ایستاده

 که مدامها اره کرد و کاله و کت افتادند و کفشاش یشهالباس
 جنبیدند ثابت شدند.می
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یش هادستکردند و می پیرمرد به جمعیت نگاه کرد که ساکت نگاهش
انگار این چندان که  خب... خب... حاال...»را به هم کوبید و فریاد زد: 

و از زمین فاصله گرفت، « حاال... کردم براتون خوشایند نبود...می فکر
هم از ها اره کرد و آناش چند انگشتی به هوا بلند شد و به کت و کالهش

رد، بعد آرام آرام ت نگاه کیعفاصله گرفتند. پیرمرد معلق به جمزمین 
چطور »پایش به زمین رسید پرسید: های پایین آمد و وقتی نک انگشت

کوکش  ها...»و همه گفتند: « سازتا کوک کن پیربابا...»یکی گفت: « بود؟
چرب پیچیده شده بود به ای هرا که در پارچ بربطداراب پیش آمد و « کن

زیر و  میداشت، کرا بر بربطپیرمرد داد. پیرمرد پارچه را گشود و 
خوب روغن به  نونت حالل مرد... آها...»باالیش را نگاه کرد و گفت: 

 و شروع کرد به نواختن...« خوردش رفته
شود از یک تکه چوب و چند تا سیم این می چطور چطوری... ... چرا...

ش چقدر نرم و روان و هاقشنگ بیرون کشید، نک انگشتهای قدر نوا
من اگر  داشت...هایی شود این طور انگشتمی چطوریراحت... 
خریدار ها ام باز هم مثل قدیممردههای بودم آن وقت با این پا صاحبشان 

و عزاهاشان بنوازم ها آمدند تا بروم به عروسیمی داشتم، از همه جا
مرموزی ساز و  بگو... بگو پیربابا... را هم بجنباند...ها سازی که مرده

 ت را...گوننوازش فرشته
زد و مردم خیره بودند به لغزش می زخمه بربطبه ها پیرمرد تا ساعت

تا او دست از زخمه زدن کشید ها پیرمرد روی سیمی کشیدههای انگشت
چند « هایم تا حاال این قدر خسته نشده بودندانگشت»و بلند شد و گفت: 

« تهاانگشتهم خودت هم  مانده نباشی... ممنون بابا...»نفری گفتند: 
« نه...نه»جمعیت یک صدا و بلند گفتند: « شما چطور؟»پیرمرد گفت: 
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پیرمرد روی نک پای چپش چرخید و کتش را برداشت و از جیبش 
را گذاشت  بربطدستمال آبی براقش را در آورد و پهنش کرد روی زمین، 

، خاصیت پارچه، این دستمالِی این بریده»روی دستمال و فریاد زد: 
گیرد، هرگز کثیف و میدارد، هیچ وقت گرد و خاک به خودش ن عجیبی
و بلند « شودمیشود. عطری هم دارد که هرگز کهنه یا محو نمیکهنه ن
پایین ی سوختههای سوت زد. االغش که رفته بود کنار درخت شد و
 چهار نعل پیش آمد و جلوش ایستاد.  ،استخر

خورجین را باز کرد و از  االغ را نوازش کرد، بعدهای پیرمرد گوش
چوبی کوچک را بیرون کشید، آن را کنار گوشش ی توی خورجین جعبه

بیرون ای هکتر بعد رفت از جیب کتش تکان داد و گذاشتش روی زمین.
چوبی کوچک را گشود. از توی ی که در جعبهتر کشید و برگشت و با

بیرون  از سمندرتر بزرگ ،جعبه حیوان کوچکی به رنگ زرد و سرخ
با دمش به جعبه چوبی ضربه زد و صدایی پرید، بر دو پایش ایستاد و 

این جانور شرورترین موجود »پیرمرد گفت: مار در آورد. ی شبیه فشه
زند و از می کند، حیوانات را نیشمی را زهرها زند، آبمی دنیاست، نیش

ه شود با دست گرفتش. بمیخزد، اصلن نمی هر سوراخی به هر جایی
کند می میری. هر بار که از نیشش استفادهمی محض اینکه نیشت بزند

شود، اما، اما به میتر بعد خطرناکهای دوم و دفعهی زهرش برای دفعه
نیست که شرورترین آفریده است، به این خاطر که هیچ وقت ها این دلیل

ان توی آسمای همیرد، حتی اگر بدنش له شود به محض اینکه ستارمین
ریزش هر کجا باشند در هر های گوشت و استخوانهای ظاهر شود تکه

 حالتی اگر حتی سوخته و خاکستر شده باشند از گوشه و کنار جمع
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شود. حتی، حتی اگر چشمش هم باقی می شوند و حیوان دوباره سر پامی
 «کندمی بماند همان یک چشم باقی بدنش را درست

 پیرمرد خندید.« یمش؟پس چه طوری بکش»یکی پرسید: 
راه کشتنش فقط این است که مجبورش کنی با یکی مثل خودش »-

 راها نرها خورد بیشتر هم مادهمی بجنگد، آن وقت حتمن یکی دیگری را
 اگر حیوانی، گوسفندی چیزی دارید و»بعد فریاد زد: « خورندمی
ند کمی خواهید که شاهد باشید چطور زهر دفاعی این جانور کارمی

 مردم گفتند که هیچ حیوانی برایشان نمانده. پیرمرد متعجب، با« بیارید
که بست تر که جانور را به جعبه بازگرداند و در جعبه را با نکتر یارهاش

بعد « شودمیروستا بدون گوسفند، بدون گاو که ن چطور؟»و پرسید: 
نده و همه چه بالیی آمده؟ این از استخرتان که فقط لجن تهش ما»پرسید: 

جا خشک، این هم از خودتان، حیرت کردم که شما چرا این قدر به ساز 
 «دستی و جادو نهتر دهید اما بهمی رو نشان

که مدام چشم خیسشان  انددیدهتر عجیبهای چند نفری گفتند که جادو
تمام شد پیرمرد بلند شد و گفت: هایشان به قبرستان است و وقتی صحبت

 .. و مردم دست زدند.« واجب شد دیدن این ساحره»
بیدار شدیم از  صدای سازش... روز سوم آمدن پیربابا، سحر که با 

پنجره نگاه کوچه کردیم، ستار انگاری همیشه نشسته روی چهارچرخه 
داد. دیشب می اش را هلزد و نازهما چهارچرخهمی تاپ تاپ بر طبلش

ها فردا باید خیلی کارتوی میدان که جمع نشسته بودیم پیربابا گفت که 
ستار ول شده توی  ،سحر خونیها کنیم شاید برای این خیلی کار

طبلش. رفتیم به میدان، پیربابا کنار مجسمه پنیر و  و تاپ تاپِها کوچه
ته کشید گفتش برویم به اش خورد. وقتی ناشتاییمی ریحانش را
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یاریم. رفتیم و به براقی داریم ب صافِهای مان و هر چی آینه و چیزهاخانه
گرفته بود بیاورد. خودم ها که تابستان از کولیمسی ی زنم گفتم آن قابلمه

، توی صندوق یا توی هاهم دوره افتادم و چند تایی آینه که توی طاقچه
حیاط بود جمع کردم و همه را بردیم میدان. وَه که چقدری آینه و 

ینه سازی. پیربابا گفتش که براق نو. به خیالم اینجا شده دکان آهای چیز
را ببریم و دورتا دور میدان جوری به خاک بکاریمشان که با ها آینه

گردباد هم جم نخورند یک وقتی. یکی رفت و بیل آورد و دور تا دور 
توی جوب کار گذاشتیم اشان را تا نصفهها میدان را یک جوب کند. آینه

و ریختیم پای  هم زدیم و چند نفری از استخر لجن آوردند و با خاک
سیاه کشیدیم تا شب که  پارچهرا ها . پیربابا گفتش که روی آینههاآینه

آمد و هر کسی رفت و قوتی چیزی آورد و همان جا توی میدان خوردیم 
باید ساحره یک  میو ستار گفت که امشب، بیست و هفتم است و حت

چرا  عجب یابویی... ر...ستاهای  ستار... هه.... طورهایی پیدا شود. هه...
 اگر ستار...های  شد اگر...می چی آن دو تا رادیو را راحت ندادی که...

رفتی و ما هم راحت می دادی که حاال پاهایت سالم بود و مثل آدم راهمی
اصلن چرا ساحره  چرا... چرا... جانمان بود و به دلمان زخم نبود که ...

 شود. گندش بزنند به این وقت ویم این قدری دیر پیدااش سرو کله
وقتی. آدم که ساحره باشد، عفریته باشد و از هر انگشتش یک طوری بی

 چرا ستار... شود. چرا...میوقتی حالیش نبی سحر بپاشد بیرون که وقت و
چقدر بشکند  فقط دو تا... دوتا... دو تا رادیوی ناقابل... چرا یابو...

وقتی در را شکستیم چه فهممان بود  چرا... پاهامان که را... اصلن چرا...
مثل یابو... دو تا رادیو را گذاشته بودی  که بعدش که بعدش که بعدش....

زیر متکا که چرا  دگذارنمی رادیو را زیر متکایت یابوی نفهم که چی...
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چه خبرمان بود که دو تا رادیو گذاشتی زیر  گیج سرتق علفی دبنگ...
افتد روی موی میکه از آسمان یک هویی ن نحس شکِخُ بختِ سرت...

 کند،می بخت خشک را آدم ریزه ریزه از این جا و آن جا جمع آدم که...
شوند یک بخت نحس می را یکهوییها خرد این ریزهمی رد وخَمی

 اگه... گندیده. خو تقصیر از دل ناجنس طمعی خودت بود خو...ی گنده
ه ب چقدر خوابش سبک بود... یابو... ...همش دو تا دو تا رادیو... اگه...

یابوی االغ  ستارِ چرا... چرا... یک تقه از خواب پریدی یابو چرا...
از  عفریت...ی اصلی... چرا ساحره... با ده ما چه الفتی ریخته این ساحره

ریخت که تا حاال صد باری کمرش میهر انگشتش یک جور سحر اگه ن
چرا  اال صد باری با این چاقو سرش را....تا ح چرا... را شکسته بودم...

 کجایی ساحره...  تقصیر خود یابوی گیجت... تقصیر کی بود خو... یابو...
...پیرمرد به مردم گفت که مثل همیشه در میدان بنشینند و هر چه به نیمه 

شدند، از نیمه شب هم میتر زدهشد مردم هیجانمی ترشب نزدیک
و « ساعت چنده؟»بود. یکی از یحیی پرسید: گذشت و نشانی از ساحره ن

نیم گذشته »یحیی زیر نور فندکی که مرد برایش روشن کرده بود گفت: 
زیر نور ماه.  محوِ درخشانی پیرمرد دراز کشید پای مجسمه« از دو

ساعتی دیگر گذشت و وقتی ساحره نیامد همه خوابیدند. فردا صبح مردم 
یش را جمع کرده و هادیدند که وسیلهباز به صدای پیرمرد بلند شدند و 
 گذاشت به زمینِای آمد و سینیای هباز قصد رفتن کرده. زنی از کوچ

پنیر زرد و دو تا گردو. ای هپای مجسمه. توی سینی دو تا نان بود، تک
اینکه برگردد و به سینی نگاه کند سوار االغش شد و راند. یکی بی پیرمرد

همه یک جورهایی به من دروغ »پیرمرد گفت:  و« کجا پیربابا؟»فریاد زد: 
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مردم دویدند و جلوی « دروغ گفتید به کار نیست...ای هساحر. گفتید..
 «به وجدانم قسم پیربابا که ساحره هست»االغ را گرفتند. ستار گفت: 

کند می ارهاش آورد و به توی خوانندهمی ... ستار دستش را از متن بیرون
روایت  و اگر به صداقتِای همتن را خواندی که این هم شاهد، همه

 هست...ای هتوانی به پیرمرد بگویی که ساحرمی معتقدی
شود، پس کو می مگر نگفتید امشب حتمن پیدایش»پیرمرد گفت: 

 «حتمنتان؟
هست و مردم ای هو تلقین توی خواننده که البته و صد البته که ساحر

یک شب دیگر هم بماند و یک شب  التماس و اصرار تا پیرمرد راضی شد
در بانو شاه دیگر. غروب که شد مهنا، داراب و یونس وای هدیگر قص

ستار جمع شدند و ستار گفت که باید و هر طوری شده یا ساحره ی خانه
را پیدا کنند یا پیربابا را نگه دارند. داراب گفت پیدا کردن ساحره به 

« یرمرد را پابند کنیم و ماندنیخو باید پ» رسد، ستار گفت: میجایی ن
مونه می شاید اگه کمرش رو بشکونیم و پاهاش رو علیل،»نازهما گفت: 

یونس با تشر حرف نازهما را برید « دیگه...ی و عبدل باید یه چهارچرخه
اون  باید سازشو برداریم و قایمش کنیم جونِ ها...»و یحیی آهسته گفت: 

 «بندِ به سازه
 
 

طنین صداهایی که از فرو افتادن آن سنگ زیتونی پیچیده دانی بعد از می
 و امن نخواهد بود و به غارامان  چندانها گاهت در چاهدیگر مخفی

و امنیتی. بعدش در غار امان  درها دانی آنجا تا مدتمی روی.می
، از تلخی و زخم و هابینی، از کابوسمی آیندههای از رویدادهایی چشمه
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سحر و خشم و های سوزد و شعلهمی و ده در آتشها یتلخی و تلخ
آیند و می از درگاه گشوده بیرون میدهشت ناک و جهنهای صدا طمع...

...  
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17 
زد و می زخمه بربطهای هایش به سیمپیرمرد کنار مجسمه با نک انگشت

د و او مردم دورش نشسته بودند و چند باری به پیرمرد اصرار کرده بودن
هر بار برایشان ساز زده بود و آواز خوانده بود اما حاال دیگر خسته بود و 

کرد. پیرمرد گفت: می انبانش را میزاننی ،ستار نشسته بر چهارچرخه
 ها...»ستار گفت: « زنی؟می ده سازهای گفت تو، تو عروسیمی بانوشاه»

بردنم برای می تادهای قبل اینکه بیفتم روی این فرغون چوبی، به همه
که ریتم تندی انبانش نی انبانش دمید. نوایو بعد در نی« عروسیاشون

پیرمرد بازی کنند. چند  گرفت چند نفری برخواستند و رفتند تا با االغِ 
نفری هم برخواستند و رفتند کنار استخر و پشت به جمعیت نشستند. 

و پیرمرد بلند شد و انبان کشید ستار که این را دید دست از دمیدن به نی
این جانور هر »چوبی کوچک را در آورد و گفت: ی از خورجینش جعبه

ده و می ا کم کم بدنش رنگبار آفتاب به تنش بخوره و الّ یهروز باید 
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شه کنترلش کرد، اگه تکونش بدم و دمشو به میشه و بعد دیگه نمی سرخ
لش هست کنم که چیزیش شده، احتمامی جعبه نکوبه حسابی وحشت

بعد جعبه را کنار گوشش تکان داد و تند جعبه را جلوی « رنگ پس بده
 بلندگو گرفت و مردم ضربات دم جانور را بر جعبه شنیدند.

حاال که مردم رَم کنند از نوای  نشده تا حاالیِ چرا... چطور... چرا... ...
گوش انبان خودم این قدری به چرا نوای نی حق دارید... انبانم که...نی

 ین ساز شده چرا... شاید نوای سازِتربد ریتم خودم غریب و بد شده...
شاید طوری بهشتی بوده نوای سازش که تا آخر عمری دیگر  پیرمرد...

کنی می چرا این طور تا چرا... هام مزه ندهد...هیچ نوای سازی به گوش
 هام پیربابا...با گوش

در کار ای هاگر ساحر»و گفت: پیرمرد جعبه را آرام به زمین گذاشت  ...
 که درِتر و با« شود با اینمی باشد، دوست دارم ببینم چطور رو در رو

دو رنگ جانور باال آمد و بعد از جعبه بیرون پرید.  جعبه را گشود، سرِ
همه چند قدم عقب پریدند. پیرمرد دستش را طوری باالی سر جانور 

نترسید، تا وقتی که »و گفت: دستش روی جانور افتاد ی گرفت که سایه
یکی فریاد « کنهمیخواهید نگاهش کنید حرکتی نمی فقطها بدونه شما

که به تر پیرمرد جانور را با« جانور؟ای  هبه چی دل خوش پیربابا...»زد: 
 جعبه بازگرداند و در جعبه را بست.

هست که ازش دل خوشی داشته باشه، خب این جانور  میچیزای ک»-
ها رسن تا روزمی نادر که وقتی دوتاشون به هم قدرکمیابه، اون نادر و 

شن و اون می کنن، اگر نر و ماده باشن به هم گالویزمی رقص خاصی
شه میکنن که حد نمی میمتر زنن و خودشون رومی قدر به بدن هم زخم

خورن، می یه درخت پوک و از بدن همی رن تو بدنهمی بهش داد، بعد
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گن میها شن که بعضیمی میمتر ن ووَجُمی کنن ومی ز بدن هماون قدر ا
کنن و ماده نر رو به می گیریشه. بعد جفتمی بدنشون در هم مخلوط

هایی بچه ،نر. یک هفته بعد ماده خوره البته با رضایت کاملِمی طور کامل
نر توی شکم ماده  آره که دقیقن شکل جنس نره. انگار جانورِمی بدنیا

ی بدیل شده به شش تا جانور کوچک، همیشه هم شش تا بچه توی بدنهت
 بقیه روها شن، یکی از بچهمی پوک درخت دیده شده. بعد کم کم بزرگ

ره. اولین بچه که دیگری می کنه ومیها رو رها اون ،خوره. چون مادرمی
ه بده تونه به زندگی اداممی رو بخوره، شانس بیشتری برای بقا داره. اون

پیروز ها تونه تو جنگ با باقی بچهمی شه ومیتر و بزرگتر چون قوی
رسه، یعنی تو پنج می خوره تا به سن بلوغمی بشه و هر هفته یه بچه رو
 درخت پا به دنیای تازهی شه و از پوکهمی هفته بچه یه جانور بالغ

 «زارهمی
صرار کردند باز هم پیرمرد جعبه را به خورجین برگرداند و چند نفری ا

االغ بسته شده بود  رفت و در بلندگویی که به پاالنِبانو شاه ساز بزند اما
خو دیگه بسه، پیربابا رو زیادی از نفس نندازید تا بلکم او »فریاد زد: 

و افسار االغ را  «عفریت که اومد بدنش حسابی به پا باشهی ساحره
را برداشت و راه افتاد.  بربطکشید. پیرمرد اش گرفت و به سمت خانه

زنم امروز تازه روغن گوسفندی  پیربابا...»داراب دوید جلو و گفت: 
 «صاف کرده، بدید سازتون رو ببرم و روغن...

برام بانو شاه ی اما دیروزرنه، بزرگوا»پیرمرد داراب را کنار زد و گفت: 
و رفت. داراب به « رسممی روغن گیر آورده. خودم بهش ،یه مشک پر

 ،ستاری و توی خانهاش اره کرد به سمت خانهاش ستارستار نگاه کرد، 
باز بزرگان ده و چند نفری از مردم جمع شدند. ستار گفت که دزدیدن 
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اختن با ساحره است. اند از دست و پنجهتر هر چیزی از پیربابا سخت
 «پس چه به راه بزنیم که موندگار بشه؟»یونس گفت: 
تدبیری کنیم که شک نکنه به احدی، اون قدر عادی باید یه »ستار گفت: 

و ساکت « ول کنهاینکه شک کنه مشغ بی باشه که پیربابا رو چند روزی
کوبید شنیده می اطاقی که خودش را به شیشهای شد. صدای پرواز پشه
و چند نفری « باید جونورشو بدزدیم فقط یه کار...»شد و بعد ستار گفت: 
مگه به دلت نرفت پیربابا چی خوند از »هنا گفت: زدند زیر خنده. میرم

و به « دزدیممی من و نازهما اون جونور رو»ستار گفت: « ؟اون جونور
ای طوری که دزدی »یحیی خندید: « داریممی جعبه رو بر»نازهما گفت: 

چه به خیالته »همه با هم پرسیدند: « یه طور دیگه نه...»ستار گفت: « عیونه
 «باز ستار؟

زمین گذاشت  ،به یکی سپردم تا پیربابا سرشو به خواب»گفت:  ستار
ستار را از خانه بیرون آورد و بقیه ی چهارچرخه ابعد نازهم« خبرمون کنه

زنان آمدند زنی نفسمی به دنبالشان. توی کوچه که به سمت میدان
را در جریان گذاشته بانو شاه پیدایش شد و گفت که پیربابا خوابیده و او

توی کوچه منتظر ایستاده و در را از کوچه قفل کرده. ستار به بانو هشا و
ایستاده بودند گفت که همه بروند به اش چند نفری که دور چهارچرخه

و در گوش نازهما چیزی زمزمه کرد، نازهما دوید و رفت و هایشان خانه
 قدی برگشت. آینه را به ستار داد و چهارچرخه راای هوقتی برگشت با آین

 را بوبانو شاه یجلوی خانه ،راند. االغ کوچک خاکستری توی کوچه
کرد. نازهما دستکش پوستی به دست کرد و آهسته رفت سمت االغ و می

چوبی کوچک را بیرون کشید و گذاشتش روی زمین ی از خورجین جعبه
فلزی در جعبه را آهسته گشود اما جانور بیرون نیامد. نازهما ای هو با میل
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ی آینهاش نشسته در چهارچرخه ،تار نگاه کرد که آن طرف کوچهبه س
اره کرد که جعبه را برگرداند، نازهما اش قدی را بغل گرفته بود. ستار

 که خیلی دورتر ایستاده بودبانو شاه سرش را به نه تکان داد و ستار به
در دست ه بیل ببانو شاه بعد میاره کرد تا بیلی دسته بلند بیاورد. کاش
کوچه پیدا شد، نازهما رفت و بیل را گرفت و وقتی برگشت بیل های انت

آمد. نازهما دوید و می م بیروناز دستش افتاد. جانور داشت از سمت دُ
ایستاد. جانور بیرون آمد و چند بار دم به بانو شاه کنار ،کوچههای انت

زمین کوفت، روی پاهایش بلند شد و فشه کرد و چرخید رو به 
چرخه. ستار آینه را آهسته رو به جانور میزان کرد و جانور ناگهان چهار

کوبید، دمش را می آورد و به راستمی رقصش را آغاز کرد. دمش را باال
 آورد و دور گلویشمی کوبید، دمش را باالمی آورد و به چپمی باال
خوابید و باز روی می چرخاند ومی پیچاند. سرش را به چپ و راستمی
اره کرد اما نازهما دوید و اش شد. ستار پشت آینه به نازهمامی پا بلنددو 

پیش آمد و ستار گفتش که بانو شاه دورتر به تماشا ایستاد. میک
چهارچرخه را آرام به سمت قنات بکشد و جانور دنبال چهارچرخه 

چهارچرخه بانو شاه آمد.میها دنبال آنکنان روان شد. نازهما دورتر رقص
کشید و ستار آینه را رو به جانور میزان نگه داشته بود. وقتی به می ار

اره کرد و او آینه را از اش بانوشاه سنگی قنات رسیدند، ستار بهی دهانه
ستار گرفت و بعد قدم قدم و آهسته آهسته چرخید و عقب های دست

 .اشکنان در پیسنگی رفت و جانور رقصی عقب به طرف دهانه
سنگی فرو ی عمیق دهانه قنات خمید و به تاریکیِی در دهانه نوشاه با

شد و بعد محو شد. وقتی می دیدهاش رفت و تا چند لحظه بازتاب آینه
 سنگی داخل شد، نازهما که بر بلندای تپه تماشای جانور به تاریکی دهانه
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 بعد میستار را به سمت ده راند. کی کرد دوید پایین و چهارچرخهمی
دومین چاه ی رسید و گفت که در زیر دهانهها نفس زنان به آنبانو هشا

چاه به آینه و جانور ی آینه را طوری به دیوار تکیه داده که نور از دهانه
بتابد و گفت که جانور هم چنان به رقص بوده. وقتی به ده رسیدند هوار 

، پیرمرد بانوشاه یآمد و چهارچرخه شتاب گرفت. جلوی خانهای هو نال
دو سمت کوچه را های ریز دیوار خانههای و شکافها کترکرد ومی ناله

تا نیمه شب پیرمرد به همه « گُرد... گُرد...»زد: می کرد و صدامی وارسی
به میدان  بربطجای ده سرک کشید و بعد مردم را با نوای غمناک 

ه پیدا کنند. توانند با جعبمی فراخواند و به همه گفت که جانورش را
گفت که بوی جانور توی جعبه است و جانور به احساس بوی خودش 

آید. بعد چند تکه پنبه را درون می کند همتایش است و بیرونمی فکر
ده را های حفرهی را به چند نفر داد و گفت که همهها جعبه مالید، پنبه

جانور  وجب به وجب با بوی پنبه جستجو کنند اما کسی هیچ نشانی از
 چشم بر هم نگذاشت، گاهای هندید. پیرمرد یک شبانه روز حتی لحظ

 آن طرف استخر را بازبینیهای پوک و نیم سوز درختهای رفت و تنهمی
های گرفت و به سراغ شکافمی کرد و گاه جعبه را جلوی رویشمی

 زد تامی بربطغمناکی به های رفت و گاه زخمهمی کاه گلیهای دیوار
شب که صدایی از قنات آمد و بعد مردم دیدند آب از کانال به سمت 

آید. پیرمرد تند می آب رویِ روانِی آید و جانور سوار بر آینهمی استخر
جعبه را با دری گشوده کنار استخر روی دستمال آبی گذاشت و خودش 

استخر ی کنار مجسمه نشست تا جانور بو کشان و رقص کنان از دیواره
آمد و رفت توی جعبه. یک ساعت بعد نور آبی در قبرستان ظاهر  باال

شد، زنی که بر باالی بام بود این را فریاد زد و پیرمرد به چند نفر گفت 
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در زمین را بازبینی  یکار گذاشته شده سیاهِ های زیر پارچههای که آینه
اخت و اند کنند و محکمشان کنند بعد خورجینش را برداشت، به دوش

مزرعه کهرخان های الغش را هی کرد و االغ چهارنعل به سمت تاریکیا
تاخت. پیرمرد آمد و میان جمعیت نشست. ساحره سوار بر دوش دو 

به وسط میدان رسید، ها وقتی صدای طبل آمد.می زن پیشطبل جوانکِ
یش را به هم کوفت و دو طبل خاموش شدند. ساحره هاساحره دست

کرد و گوی از فراز سر مردم گذشت و آن سمت ها رآبی را معلق  گویِ
سرخ آتش هم ظاهر شدند های نو ظاهر شد. گویی دو تکه شد و ساحره

دو های نو و دور پای ساحرههای کی از زمین دور پااند یو با فاصله
بی نصیبه باز بلندگو را به ساحره بی جوانک شروع کردند چرخیدن.

 رساند و صدای بلندگو
و دو « مشب به وقتتون خط کشیدم اما هنوز اینجایید، خود دانیدا»-

یش آتش گرفتند و زمین زیر هایش تا شانههادستش را باال گرفت، دست
آمدند و می بیرونها و عقربها مار ،ک برداشت و از آن شکافتر پایش
نشستند. می پسها کشیدند و به کوچهمی بستند. مردم فریادمی صف

ورش را به هم کوفت و صدایی غریب از آسمان شعلههای ستساحره د
ملخ از ها صدایی سریع گذشت و میلیارد ،فراز ده شنیده شد و از تاریکیِ

فرو نشستند. صدای طبل دو جوانک و ها تاریکی فراز ده بر بام خانه
 ساحره. ی خنده

به سمت میدان آمد.  نوی از کوچه طبلبوی عطری پیچید و صدای 
هایشان را م نیشدُها ور ساحره خاموش شدند و عقربشعلههای ستد

یشان. پیرمرد هاسرهایشان را باال گرفتند و صدای فشهها افراشتند و مار
چرخاند و با دست دیگرش به می را در دست راستشاش دستمال آبی
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از همیشه تر و شفافتر آمد. بوی عطر قویمی نواخت و پیشمی بربطش
 سوتاشان ه بود. وقتی پیرمرد به مارهایی که با سر افراشتهپیچید

خورجینش  ،را بر زمین گذاشت بربطکشیدند رسید بر زمین نشست، می
چوبی کوچک را گشود و در زیر نور ی را هم. از توی خورجین جعبه

فشه کنان ها آبی دو گوی، جانور زرد و سرخ بیرون پرید و به دیدن مار
لرزاند و صدای زنگ می رااش گی پیش آمد، دم افراشتهبلند شد. ماری زن

دمش جانور را به رقص روی یک پا واداشت. جانور سر مار را به دهان 
لرزید و رنگ سبز  میگرفت و وقتی دهانش را گشود مار به زمین افتاد ک

کوفت و می سفید شد و بعد بخار شد. جانور دمش را به زمیناش تیره
فت. هیجده عقرب را بلعید و شانزده مار را بخار کرد رمی کنان پیشفشه

به طرف استخر لولیدند و ها فته به شکاف بازگشتند و مارشآ هاتا عقرب
یش را رو به هانو نعره کشید، دستی در تاریکی محو شدند. ساحره

به شتاب به سمت ها پیرمرد گشود و هزاران کبوتر سیاه و سفید از تاریکی
نو دستمال را چرخاند و ی ودند. پیرمرد رو به ساحرهپیرمرد پر گش

سیاه و سفید های کبوترمالش جریان تند هوا و چرخاند، با چرخش دست
توانستند در جریان تند میزدند نمی نرسیده به پیرمرد ماندند، هر چه بال

ها هوا به پیش بروند و چرخش دستمال شتاب بیشتری گرفت و کبوتر
نو بازگشتند. ی سیاه و سفید به طرف ساحرههای و پر پرهایشان کنده شد

یش هاسمت مجسمه، ساحره از دوش دو جوانک پایین پرید و دستاز 
فشارد و کالف می خمیری رای را طوری حرکت داد که انگار گلوله

یش شکل گرفت، کالف درشت و بزرگتر شد و هاآتشی در میان دست
نو هم کالف آتش شکل ی احرهسهای شروع کرد به چرخیدن. در دست

گرفت و دو کالف به سمت پیرمرد پرتاب شدند. پیرمرد تند نشست و دو 
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آتش های کالف آتشین بر فراز سرش به هم خوردند و قفسی از میله
  روی پیرمرد ساختند.

پیرمرد در میان قفس گرفتار شده بود و وقتی خواست تکان بخورد بوی 
به خود پیچید و پیچید و یکباره در میان  سوختن پارچه و گوشت. پیرمرد

یش هنوز میان قفس بودند. پیرمرد هااستخر ظاهر شد. کاله، کت و کفش
نو فریاد کشید و ی نو دوید. ساحرهی سوت زد و جانور به طرف ساحره

 آتش که دور پاهایشهای محو شد و کنار ساحره ظاهر شد. گوی
جانور شروع کردند چرخیدن.  چرخیدند به طرف جانور رفتند و دورمی

قطور ی که کندهای هازاندجانور دهانش را گشود و گشود، دهانش به
را فرو کشید، شکمش که ها درختی در آن جای بگیرد گشوده شد و گوی

فربه و گرد شده بود با نوری سرخ درخشید و جانور از ها از بلعیدن گوی
ش که بر کاله، کت و دم تاریک شد. قفس آتهم پاشید و پشت سر مر

پیرمرد کمانه زده بود محو شد و میدان هم تاریک شد. دو های کفش
آتش هم فراز های استخر دو طرف پیرمرد ظاهر شدند. گوی تویساحره 

کار شدند و پیرمرد سریع دستمال آبی را باالی سرش شآ سر پیرمرد
تمال آبی شدند، دسمی خوردند و جذب آنمی به دستمالها گشود. گوی

شد و باز به رنگ آبی می ورآتش شعلههای یک لحظه در برخورد گوی
گشت. پیرمرد دستمال را در دستش پیچاند و آخرین می بازاش عادی

گوی آتش را گرفت، دستمال را دور گوی پیچاند و بعد دستمال را دور 
کمرش بست. گوی آتش از ورای دستمال مشخص بود. ساحره 

 پر کشیدندها از بامها ملخو ها ان داد و صدای بالیش را تکهادست
سمت مردم. پیرمرد تند دستمال را از کمرش گشود و گوی آتش را با 

پرتاب کرد، گوی فراز سر جمعیت از هم پاشید ها دستمال به سمت ملخ
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را بستند و وقتی دوباره سرشان را باال آوردند بوی هایشان و مردم چشم
ریخت. توی می که بر سر و رویشانها ملخ کسترِسوختن گوشت و خا

آسمان فراز  را باال بردند و از تاریکیِهایشان استخر دو ساحره دست
از تاریکی را ببرند، آن را در هم پیچیدند و دو ای هسرشان، انگار تک

تیره و براق درست کردند. بعد خم شدند و دو حباب را بر  سیاهِ حبابِ
کردند. دو حباب روی آب غلطیدند و به سمت ها سطح آب استخر ر

اره اش پیرمرد رفتند. پیرمرد غیب شد و کنار مجسمه ظاهر شد و به مردم
استخر ی تاریک از دیواره پس بنشینند. دو حبابِها کرد که باز به کوچه

باال آمدند، روی زمین غلطیدند به سمت پیرمرد و او باز غیب شد و روی 
کرد تعادلش را روی سر مجسمه می وقتی سعیسر مجسمه ظاهر شد، 

آمدند و دو ساحره می تیره از مجسمه باال تاریکِ های حفظ کند حباب
ها و ماسهها شندست به دست هم شروع کردند به زمزمه. میدان لرزید و 

یخ زده های از زمین باال آمدند، آب استخر هم باال آمد و به شکل شمشیر
به هم متصل شدند و به شکل پیکان در ها ماسه وها قوام گرفت. شن

قوام گرفته از آب هم های آمدند و به سمت پیرمرد پرتاب شدند. شمشیر
سرک ها جهتی پرتاب شدند. پیرمرد غیب شد و دو ساحره به همه

نور سرخ ای هیش را گشود و رشتهاکشیدند اما او نبودش. ساحره دست
پیرمرد و خود پیرمرد سر ی ت و نالهرنگ دورتادور میدان را فرا گرف

و دو ای هماسهای و پیکان میقواهای استخر نمایان شد. شمشیری کوچه
استخر. پیرمرد ی گوی تاریک جهتشان را تغییر دادند به سمت کوچه

های را روی سرش گشود، یکی از پیکاناش نشست و دستمال آبی
فت پیکان فرو ریخت و و ه میو سو میفرو ریخت، بعد دوای هماس

به هم پیوست و جانور دو رنگ به پا خواست، جهید و روی هایشان ماسه
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هم ها سر پیرمرد نشست. کت، کاله و کفش رنگ فرازآبی ی پارچه
 دربرخواستند و به سمت پیرمرد روان شدند. کت گشوده شد و پیرمرد را 

 پیرامون پیرمردا همعلق فراز سر جانور ماند و کفش ،میان گرفت و کاله
ریختند و بعد کت می خوردند و فرومی به کتها چرخیدند. پیکانمی

 با برخورد به جانور فرو میقواهای پاره پاره شد و بر زمین افتاد. شمشیر
به ها کردند، وقتی شمشیرمی ریختند و زمین پیرامون پیرمرد را خیسمی

 تاریکِ های م پاشید. گویکشید و بعد از همی خوردند فریادمی جانور
هراسناک پیرمرد. دستمال ی فریاد و نالهو تیره از دستمال آبی گذشتند 

 ،چروکیده شد و پیرمرد به زمین افتاد. دو ساحره از استخر بیرون آمدند
دامن خیسشان را باال گرفته بودند و به طرف پیرمرد رفتند و ی دنباله

لرزید و به ها پای یکی از ساحره پشتِ باالی سر پیرمرد ایستادند. خاکِ 
، هاهم پیوست و جانور به پا خواست و پیچید به پای یکی از ساحره

و آن ساحره محو شد و جانور به ها صدای جیغ لرزان یکی از ساحره
ظاهر تر دوم غیب شد و آن طرفی زمین افتاد و در خود پیچید. ساحره

قبرستان مخفی شده بودند ی شد و رو به دو جوانک که در تاریکی کوچه
را فرا خواند اما دو جوانک به تاریکی سمت قبرستان ها فریاد زد و آن

پس نشستند. ساحره نعره کشید و بعد بر زمین نشست و در هم پیچید و 
شبیه گوی بسیار  .چرخید و چرخید، کم کم سرعت چرخشش بیشتر شد

خ تیره شده بود چرخید، گوی به رنگ سرمی درشتی بود که بر محورش
ها و ماسهها و با چرخش تندش شروع کرد به جذب همه چیز، اول خاک

جاذب خم شد. پیرمرد نیم خیز  استخوان به سمت گویِی و بعد مجسمه
از همه  نوی را بکشند و ستار که سر کوچهها شد و نعره زد که پارچه

سیاه های پارچهرا به شتاب راند و اش به میدان بود چهارچرخهتر نزدیک
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تابید می در نوری که از گوی چرخان و درخشانها را کشید و آینه
درخشیدند و نور گوی کمتر و کمتر شد و از شتاب چرخشش کاسته شد 

های چرخید و بعد به سرخی باالی تپهها و ساحره برخواست، رو به آینه
  و محو شد. قبرستان دویدی مشرقی نگاه کرد، فریاد زد و به سمت کوچه

آمدند، پیرمرد توی میدان تر نزدیکها روشن شدن هوا، مردم از کوچه با
ستار را از ها کرد. ستار چند نفر را صدا زد و آنمی افتاده بود و ناله

چهارچرخه پایین گذاشتند و پیرمرد را بر چهارچرخه سوار کردند، 
 یند به خانهدستمال آبی چروک شده را برداشتند و چهارچرخه را راند

بانو برد تا به شاه یبرداشت و جانور را به خانهای هبانو. نازهما آینشاه
 ستار کنار اربابش برقصد. سفارشِ

را به او  بربطخواستند میش را گرفت. نبربطبعد سراغ  میپیرمرد ک
ک برداشته بود. تر در رودررویی پیرمرد با دو ساحره بربطنشان بدهند، 
 را بیاورند. پیرمرد گفت بربطوادارشان کرد با دلواپسی  اصرار پیرمرد

 تعمیر شدنی است.  بربطخوردگی کتر
بانو بیایند و شاه یپا شد، گفت چند دختر باکره به خانه وقتی پیرمرد سرِ

زخم بزنند هایشان به هر کدام چند سوزن ریز برنجی داد و گفت به گونه
توی خورجین را های ی از کاسهو خونشان را جمع کنند توی کاسه و یک

توری کشید ای هپرخون را برد باالی بام و پارچی داد. بعد کاسهها به آن
تخم ی باید تا فردا غروب صبر کنند و بعد زرده تروی کاسه و گف

گل رز، گل سرخ و شب بو های کبوتر به آن بیندازند، قدری گالب، برگه
یش رفتند و هار دنبال سفارشخواست و خون جغد. میرمهنا و چند نف

ی با خود آورده بودند و چند کیسهای هفردا ظهر بازگشتند، جغد بچ
 کوچک.
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چقدر  ات پیربابا...این همه وقت و جان برای آن دستمال آبی بگو... ...
به چه  اما سازت چه پیربابا... ی دستمالت البد پیربابا...اکشی برمی زجر
بهشت راهی هست برای  ، مگر این سازِخواهی روبراهش کنیمی راهی

شود آن ساز غیرفهم را باز می طور چه چه طوری... درست کردنش...
های کترکنی با اینمی تو بگو چه بگو... چطوری پیر بابا... زنده کرد...

ها کتربگو چه طور این سازت نشسته...ی ریز ریز که جا به جا به کاسه
 را چطور.... پاشند...می ا ذره ذره از همچوب سازت ر که مثل خوره...

طنازی را از های حاال چطور آن نوا به این غریبی را...های چطور ساز
 چه دل تنگیم و دل نازک ما که سازت نیست... کشی بیرون...می سازت

بهشت شداد را از این ساز بیرون های شود باز نوامی شود بابا...می
شوند به چه می البد یا نه، اندوای سازت شدهآفت نها ن خورهآ بکشی...

دل نازکی  ...هاپرهشای خوره و ساحرههای ترک نوای شداد... ساز...
ای هنه هیچ بچ چطور... افتاده به چوب سازت و به چوب دل ما بابا...

ی از بخت ساحره ...اندهمه مرده نیست به ده بابا، نمانده به ده بابا...
دو روز... به قبرستان  سه روز... چند روز شد... قبرها...چقدر  عفریت...

 چه قدرتی هست به ساحره پیربابا... تازه...ی کندیم، تازهها چقدری قبر
برای زنده  چه سازی هست به زبانت... رو نکرده دارد دنیا...ها چه افسون

 هاییباید تکه کردن سازت به روح دست نخورده و سفید پانزده تا بچه...
به ای هنیست بچ پا شود... جمع کنی تا سازت سرِها بچه سفیدِ از روحِ
خون حسرت به دلم مانده ازت چه طوری حاال بنوازد حاال... ده، س

چه فهمم بود که  دانستیم بابا...مین حر ساحره به خون طوطی...سِ  پیربابا...
ی براها شود که محتاج روح بچهمی وقتی یکی انگاری تو پیدایش

بگو  چه سحر دیگری در سرت هست ساحره... ...اشساختن ساز شدادی
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هنوز ننوشته مانده بر کاغذ ها چه تلخی چه مانده از عاقبتمان... پیربابا...
 عمر ما...
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13 
ها فته کرده بود و آنشآ راها چهارشنبه گالبتون زایید، فریادش همسایه

انه از تو چفت شده بود. مرد کنجکاو سرک کشیده بودند اما در خ
که گوش تا گوش به ها همسایه از دیوار باال رفت و در را باز کرد و زن

آمد. می هم خبر داده بودند هجوم بردند تو. صدای گالبتون از طویله
را از حیاط بیرون کردند و خودشان به طویله رفتند. گالبتون ها مردها زن

که هیچ شباهتی به آدمیزاد نداشت. ای هچخالی زاییده بود، ب کنار آخورِ
پیچیدند و سه دست داشت که هر کدام می سه پای کوچکش مدام در هم

بسیار بزرگش صورت  دو انگشت بیشتر نداشت. بیشتر از یک سوم سرِ
بلندی داشت به های یک کف دست موی ازهاندبود و فقط فرق سرش به

یکی در پیشانی گسترده و گوش بزرگ، ی رنگ خرمایی سوخته. سه الله
دو سمت سرش. یک چشم بیشتر نداشت به رنگ در پهنش و دو تا 

به بزرگی یک گنجشک. گردنی در کار  میآبی و درخشان. چش یکدستِ
. نه سوراخ بینی و نه یش متصل بودهانبود و سرش مستقیم به وسط شانه

معمولی.  ای، با دهان کوچکی که بیشتر شبیه یک حفره بود تا دهانگونه
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پیچید و هر چه ای هنما را توی پارچجنی گالبتون بچهی آسیه همسایه
قبول نکردند، چند ها گالبتون التماس کرد که بچه را نشانش بدهند زن

زن حواس گالبتون را مشغول کردند و آسیه بچه را به شتاب بیرون آورد 
 و به طرف قبرستان دوید. 

خنک و بزرگ سنگ قبر ی چه را در سایهقبرستان داغ بود و آسیه ب ظهرِ
ساحره گشود و سنگ صافی زیر سر بچه گذاشت و بچه با صدایی بسیار 

ی کنار بچه نشست، متعجب شده بود از گریه میزیبا گریه کرد. آسیه ک
و  میانبان ستار به آن نرکه حتی نوای نیای هبچه، از صدای قشنگ گری

نار قنات و با کف دستش به دهان بچه شد. آسیه بچه را برد کمیقشنگی ن
های آب آورد. بچه اما آب را نخورد، دهان کوچکش را بسته بود و قطره

آسیه ی دو دست چاله شده و به هم چسبیدههای آبی را که از بین انگشت
کرد. آسیه با دقت می سریع سرش ردهای چکید با تکانمی به دهانش

دست ی ارهاش بعد نک انگشت جای جای صورت بچه را وارسی کرد.
خون به ای هراستش را با دندان زخم کرد و نک انگشتش را فشرد و قطر
آن طرف های دهان بچه چکاند. بچه باز قطره را رد کرد. برگی از درخت

قنات معلق در نسیم روی صورت بچه افتاد و بچه با سه دست کوچکش 
گفته بودند بچه را ها . زنبرگ را گرفت و برد به دهانش، آه دندان داشت

توانست، بچه این قدر کوچولو و صدایش میتوی قبرستان چال کند اما ن
بلند شد، پارچه را  خورد نه خون...می این قدر قشنگ و نرم. تازه برگ

ی چاه فرو رفت. وقتی به زیر دهانهی دهانه یدور بچه پیچید و به تاریک
کوچک از روشنایی ی یک دایرهی ازهانداولین چاه رسید، آن باال به

چاه که آن باال ی دید، بعد دوباره تاریکی و دوباره دهانهمی آسمان را
چهارمین چاه بقچه را با ی آسمان بود و باز پیش رفت و در زیر دهانه
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ای هیش کند و حفرهاچاه را با انگشتی یش نگاه داشت و دیوارههادندان
ی گودی حفره گذاشت و بیرون آمد. یک در دیوار گود کرد و بچه را تو

بچه ریخت. شاید ی بغل برگ درخت جمع کرد و در حفره کنار بقچه
پرسیدند چه طور بچه را خاک کردی؟ کشتیش یا زنده به گور میها زن

 زار تاکردی؟ آسیه راهش را به کهرخان کج کرد، آن جا توی یونجه
یش هارا با دستها یونجه دتر نرم وهای توانست با کف دستش ساقهمی

فشرد تا کف هر دو دستش رنگ سبز یونجه گرفت و بعد چند ملخ در 
به یش را هاسبز رو به عنابی کف دست رنگِ ،هکف دستش فشرد و در دِ

 نما را کشته و دور از قبرستان چال کرده.جنی رو کرد و گفت بچهها زن
گالبتون دختری بود تنها،  فردا گالبتون را در میدان به محاکمه کشیدند،

پدرش پاالن دوز دوره گردی که یک سال پیش رفته بود و دیگر پیدایش 
پرسیدند میها از مادرها نشده بود و مادرش چند سال پیش مرده بود. بچه

دادند، حتی میجواب نها و مادر اندگالبتون چه کرده که فلکش کرده
 گناه گالبتون حرف بزنند سرخاز ها ترخواستند در جمع بزرگمی وقتی

 شدند و آهسته، آن قدر آهسته که شرم حرفشان را کسی نشنود به هممی
آمد می شالقی که بر کف پاهایش فروهای گفتند. گالبتون را زیر ضربهمی

ساکت نگه داشته بودند. با تکه چرم پهنی دهانش را بسته بودند و میرمهنا 
آورد و می برد و به ضرب فرودمی پیچه را باالی سرشسهچرم شالق 

گالبتون که با طناب به های شالق و کف پای شترق فرود آمدن ضربه
خورد و می ساطوری بسته شده بود و با فرود آمدن هر ضربه تکانی تخته

ی تخته ،گوشت کف پاهایش که شش جا گود زخم شده بود و خون
 ...دد حرف بزنساطوری را چرب کرده بود. نگذاشته بودن
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 شالق پر صدا فرودی وقتی ضربهاش گالبتون با صورت عرق کرده
یش که باز گذاشته بودند پیراهن هاشد و با دستمی آمد به هم کشیدهمی

 هازناز زد. نه ماه به نوبت، هر روز یک می پاره پاره و خونینش را چنگ
 از گالبتون پرستاری کردند تا خوب شد و توانست راه برود...

شه یا می وقتی همه توی سینی باشن عید سنجد... سرکه... سرسره... ...
 شه... ... شهمیطوری عروسی ن میعروسی که ه شه... شه... شه...مین

دیدم اون  رفتم استخر... عروسی... انبون بزن خو...نی ستار... ساز... شه..
ه باد با یه نرم توی باد چقذه قشنگِ قشنگِ قشنگ...ا گندم دورِ دور...

 کنن قشنگِ قشنگِ قشنگ و من رفتم...می بازی بازیها مثل بچه گندما
بابام اگه به نرم خلقی ستار  اگه بابام پاالن دوز نبود که بود که نباشه...

اگه به قشنگی ستار بود بابای خوب بود دیگه که  ...نبودبود که نبود که 
من فقط شیرینم که  شه ومی پاالن دوز نبود پاالن دوز بابای یکی دیگه

شیرین عقل نیستم من که هستم که خیلی  ،گفت تو فقط شیرینیمی ستار
رفتم  گفت تو قد آبِ صافِ استخر قشنگی و خوب...می خوبم هم...

... قشنگِ رفتم توی گندما مثل استخر قشنگم... ...گندمطرف زمین پر از 
 زنه...می صدام زنه...می صدام صدای یه نفر... قشنگ توی نرمه باد...

تندی از هول  هوی گالبتون... گالبتون... ... گفت گالبتون...؟ها،گفتم
سحر و  چوب انار... سرخچه... سنجد... قایم شدم... ...گندمانشستم توی 

ساز ستار  زنه...می ستار و ساز، اگه ستار ساز نزنه بابای کی ساز سبزی...
اونورش پیداست  ه گَرتیه...بال سنجاقکا انگاری شیش قشنگی سنجاقکا...

گالبتون هوی... هول برم  صدا زد گالبتون... فقط قشنگ پیدا نیست...
شیرین عقل نیستم من فقط  صدا مثل صدای مردم ده نبود که... داشت...

شناسم، می توی ده همه رو به گوشمهای صدا صدا... شیرینم مثل آب...
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بزرگ و سیاه  بعد اون سایه... اخته...انداما این صداش خیلی هول به دلم
گالبتون...  گالبتون... از هزار تا پتو و لحاف...تر سنگین و سنگین...

این ده مال  شون...هاپره ها... چشم سنجاقکا... سنجاقکا... خون... خون...
 گالبتون ... پیرمرد... جادو جمبل... مال من... کدوم درگاه... منه...

 به عروسی دخترا...ها و عروسی... چرا قورباغه گالبتون... گالبتون... ساز
گریه برای  ترسیدم... قور... تاریکی و سرِد سرد... قور قور... هه هه هه...

 ستار گفت گریه فقط مال پسراست... دخترا فقط پسراست نه دخترا...
اومدم خونه و شب آسیه چی  انگاری پروانه رنگ رنگی...ها  خندن...می

خوابیدم و باز تو خواب  زرد... گوشت وسیب زمینی داغِآب برام آورد...
بزرگ اومد  سردِ سایه سنگینِ هول باز برم داشت... بودم... گندماتو 

نفس  از هزار تا پتو...تر سایه اومد و سنگین ...گندماافتادم تو  جلو...
 نه...آخ...  آخ... آخ... دم گوشم... زد و من گریه کردم...می صدام نفس...

 خون... خون... خون... گالبتون... گالبتون... زد...یم نه... دم گوشم صدام
 گالبتون... گالبتون... گالبتون... خون... گالبتون... خون... خون... خون...
 ن بعدش چرک... ن. ن. .ون ون. تون. تون. بتون. بتون.. البتون.. البتون..

ر از پنجره که پُ واب که...بیدار شدم از خ چرک خیلی سفیدِ سفیدِ سفید...
خیلی بد  چقدر این قذه بد شده درد... دردم اومد... آفتاب زرد بود...

 چرا اینقذه بدِ  درد اینجا بده... که درد تو دندونم خوب بودا... شده...
 رفتم تو ننه... ننه... ننه جون... ننه... آخ... درد... درد... بلند شدم... درد...

ستار... هوی چرا ساز  ...دید خومیبچه رو نشونم ن چرا چرا... حیاط...
 پیرمرد زرد و سرخ... ساز... سرخچه... سنجد... عروسی... زنی...مین

دو  دو تا... دو تا رنگ پیرمرد... زرد و سرخ... سنگین...ی سایه ...گندم
 تا تا تا تا تا... دو تا... زرد آفتاب و سرخ خون... تا...
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بلندگو همه را به میدان فراخواند و گفت که چیزهایی  ... پیرمرد با فریادِ
دارد برای گفتن. چند نفری خواستند که سازش را کوک کند باز و پیرمرد 

 زد و عصر گفت که ساحره حتمن بربربط بیشتر از همیشه برایشان 
گردد. بعد جانور کوچکش را می گردد، که ساحره با توان بیشتری برمی

س عقب ننشستند. پیرمرد گفت که تر مردم دیگر از کرد،ها در میدان ر
اینجا همه باید یکی شوند، همه توی یک سایه تا ساحره را برای همیشه 

 امشب با هم»پیرمرد گفت: « ها...چشم بابا»محو کنند و همه گفتند: 
ستار گفت که ساحره البد منتظر همین « ساحره بشیم ریم شاید حریفِمی

پا شده و بهتر نیست بگذارند برای وقتی دیگر.  است و پیرمرد تازه سرِ
 صدیف سوار بر ،و شب« !تو اگه هراس به دلت افتاده نیا»پیرمرد گفت: 

راند. به پیرمرد گفته بودند که گوی می اکتورش به سمت قبرستانتر
شود. پیرمرد گفته بود شاید این را برای می کارشآ ساحره اول از قبرستان

بروز داده. گفتند که قبلن همه جا را اش جای اصلی نِگم کردن رد و نشا
 . انداما هیچ ردی ندیده اندچشم به چشم گشته
 اکتورتر پشتها و مردها اکتور بسته بودند و زنتر مولد را باز جلوی

اکتور سوار بود. وقتی به قبرستان تر بر ،رفتند. پیرمرد کنار صدیفمی
ها تمام گودی تاباندند. پیرمرد به تاریکیِرسیدند نورافکن را به قبرستان 

سرک کشید و بعد گفت آب بیاورند. کسی سطلی آب آورد. پیرمرد دور 
 تا دور قبرستان را آب پاشید...

...نوزده سطل آب آوردیم تا همه دور قبرستان را آب پاشید، باز به 
آمد می همان خشکی افتاده بودخوش پیربابا، اگر آن وقتی که به دِ بختِ

 دانستیم از کجا برایش آب بیاوریم تا این جوری گل بازی کند...مین
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چرخید، روی خاکی که بر آن آب پاشیده بود. می پیرمرد دور قبرستان
بوی خاک خیس خورده پیچیده بود به قبرستان. پیرمرد به چند نفر گفت 

بکوبند و صدا در ها آهنی بیاورند با چیزهایی که به آنهای که سطل
آهنی برگشتند. های و میلهها بیاورند. چند فانوس به ده رفتند و با سطل

چرخید و به مردم می مردم دو تا دور قبرستان حلقه زدند. پیرمرد دوره
آب پاشی شده بگذارند.  کرد که پاهایشان را حتمن روی زمینِمی گوشزد

را محصور کردند پیرمرد  قبرستان ،وقتی همه روی زمین خیس
آهنی و های یش را مثل رهبر ارکستر حرکت داد و صدای میلههادست

ای هآین ،آهنی دنگ دنگ و پیرمردهای که به سطلها صدای پاره سنگ
اره اش اطراف آینه را با نفت آتش زد. بعد وسط قبرستان گذاشت و زمینِ

جیر  کرد که همه دست نگه دارند و صدای عجیبی شبیه به جیر
نور افکن آهسته و آرام بر  پرتوِ ،د. به راهنمایی پیرمردجیرجیرک شنیده ش

لغزید و مردم در تابش پرتو دیدند دو سنگ ها سطح زمین و بر سطح قبر
لرزند و جیر جیر... پیرمرد مردم را پیش خواند و گفت باز آب می قبر

دنگ دنگ و ها گفت باز به سطل و آوردند و دور دو قبر را خیس کرد
سط دو سنگ قبر نشست، آینه را به دو تکه شکست و دو خود پیرمرد و

تکه را جوری روی دو سنگ قبر میزان کرد که رو به روی هم باشند، بعد 
لرزید و بعد واضح شد. ها پشت هر آینه آتشی مهیا کرد. تصویر در آینه

دراز خوابیده بودند.  ،قبر عمیقِ بدن دو جوانک که در گودال مستطیلِ
گاه دو جوانک را برداشت و گفت که اینجا فقط استراحتا هپیرمرد آینه

است و باید ساحره را جایی بیرون قبرستان جستجو کنند و بعد از محو 
دو ای  حاال میخو ه»آیند. یکی پرسید: می کردن ساحره به سراغ این دو

 «تا را نفله کنیم
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در  رفته... تاریخ از دستمان بدر دانیم چقدر...مین ...خواب بودیم ما...
 ، کابوسعمیق خواب انگار یک لحظه هوشیار شدیم، انگار که در خوابِ

توانستیم. میشد، نمیکردیم بلند شویم اما نمی دیدیم و مدام تالشمی
 انگار حسی بهمان دست داده بود که تا بحال نداشتیم. انگار زمین و خاک

که ی یهابعد صدا ...ترو داغتر و همه جا گرم شده بود و هر لحظه گرم
 گآمد، دنمی شبیه صداهایی بود که وقتی روی رود سرنوشت بودیم

و گاه نزدیک و گاه بغل  شدمی شد و گاه محومی دنگی که گاه دور
فقط یک لحظه  یک لحظه... . یک لحظه انگار...دادمی گوشمان آزارمان

ا هشاید نوری دیدیم و محو شد و زمین لرزید انگار و آن دنگ دنگ
یک لحظه  صداها... شد و بعد صداها...تر شدند و اطرافمان داغتر نزدیک

 پنجره یک لحظه انگار... روشنی مثل پنجره گشوده شد و از آن مربعِ  مربعِ
شاید دیدیم صورت آن پیرمرد و چند نفری که دورمان حلقه زده بودند و 

 فقط شاید یک لحظه بود و لحظه و مثل کابوس و باز خواب...
خورده، ها بو ببره که انگشتی به جوانکای هاگه ساحره ذر»یرمرد گفت: پ

 «شه که دیگه انگار نبودهمی طوری محو
پیرمرد به جمعیت نگاه کرد، « ما که طالب همینیم ها...»چند نفری گفتند: 

ره، تا من پامو از میاون برای ابد ن نه... نه...»سرش را تکان داد و گفت: 
 ...«گرده و می م برده بیرون بگذار
دیگه چه جاهایی هست توی »و پیرمرد گفت: « ها... ها...»همه گفتند: 

 «ده، جاهایی که هم وهم داشته باشه و هم رفت و آمدش خیلی کم
، هاهندوییی ، درههاگفت؛ قبرستان، کوه، غار، زمینمی هر کس چیزی

 ، پشت کوه...ها، قنات، چاههاتپه
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« تا هفده»داراب گفت: « چند تا حلقه چاه داره؟ قنات»پیرمرد پرسید: 
اکتور صدیف از تر رفت و مردم دنبالش. صدایها پیرمرد به طرف چاه

سنگی قنات رسیدند، پیرمرد گفت که ی قبرستان دور شد و وقتی به دهانه
قنات بتابانند ی دهانههای پرتو نور افکن را به تاریکی محصور در سنگ

پیش رفت. بعد برگشت و بر بلندی باالی دهانه رفت و در دهانه  میو ک
اولین ی به دنبالش. پیرمرد بر دهانهها اکتور و روشنایی فانوستر صدای

چاه ی بیاورد و آینه را بر دهانهای هچاه خم شد و به یکی گفت آین
طوری میزان کرد که پرتو نورافکن را به تاریکی عمیق چاه تاباند و به 

کند. ها آتش بزند و شعله را توی چاه رای هبریده پارچ یونس گفت که
شعله در تاریکی چاه فرو رفت و وقتی به ته چاه رسید صدای خاموش 

چاه دوم رفت بعد چاه سوم ی شدن آتش در آب ته چاه. پیرمرد به دهانه
ها پارچه از دست یونس ری و چهارم و پنجم تا در چاه نهم وقتی شعله

ریکی چاه فرو رفت یکباره خاموش شد. پیرمرد یونس در تا میشد و ک
را جلو خواند و گفت که آینه را به چاه میزان نگه دارد و مشتی خاک 

اره اش برداشت و در دهانش ریخت و به دختری که دامن گلی داشت
، دختر پیش آمد و پیرمرد خاک در دهانش را از دهانش تف کرد به کرد

راهنش سنجاقی باز کرد و با تیزی نوک کف دست دختر، بعد از آستر پی
سنجاق به بازوی دختر، چند قطره خون به خاک خیس خورده چکاند و 

را ریخت توی ها را توی چاه بریزد و او خاکها به دختر گفت که خاک
 ، همه چیز، چیزهایی زمزمهشنیده شد، انگار از همه طرفای هچاه. زمزم

رو وقتی به ده رسیدند هوا  گردند...کردند و بعد پیرمرد گفت همه برمی
شده بود. پیرمرد از خورجین االغش که وسط میدان،  صبح خاکستری به

برنجی را در آورد، های چوبی و کاسهی د جعبهوکنار مجسمه خوابیده ب
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طور روی را رو به زمین گذشت و دو تا کاسه را همانها یکی از کاسه
 هاو جانور پرید بیرون. پیرمرد به کاسه چید و بعد در جعبه را گشودها آن
و به همه طرف گردن کشید و بعد ها اره کرد و جانور رفت روی کاسهاش

همراه جانور  را هاکانال ایستاد. پیرمرد آهسته کاسهی رو به کوچه
کانال ی رو به کوچهها برداشت، طوری که جانور هنوز روی کاسه

رفت جانور روی می کانال کهی اد. در کوچهایستاده بود و پیرمرد راه افت
ایستاد. وقتی می کرد و باز راستمی یک لحظه گردنش را خمها کاسه

ی چرخید و رو به خانهها ستار رسیدند جانور روی کاسهی جلوی خانه
ستار ی و چهارچرخه« کیه؟ی اینجا خونه»ستار ایستاد. پیرمرد گفت: 

اوست که باید بیاوردش ی ی در خانهپیش آمد. پیرمرد گفت که چیز
بیرون. چهارچرخه به سمت در پیش رفت، قفل در گشوده شد و دو 

را عقب آورد و با دو اش در کاملن باز شد. ستار چهارچرخهی لنگه
و جانور رفتند تو. ها دستش پیرمرد را به حیاط تعارف کرد. پیرمرد، کاسه

بعد  ،بردها را به همه جهتها سهتو در تو کاهای اتاق توی ،پیرمرد اول
حرفت از »ستار گفت: « کجا گذاشتیش؟»توی حیاط و از ستار پرسید: 

چند نفری تکرار کردند: « رخیاقالب بَ قالب...»پیرمرد گفت: « چیه بابا؟
زند. پیرمرد از در می داند پیرمرد از چه حرفمیستار گفت که ن« برخیا»

گذشت می یونس وقتی از کنار چهارچرخهبیرون رفت و مردم به دنبالش. 
و « پیرمرد طالبش شده؟ای  هچی به خونت قایم کردی ستار ک»گفت: 

را از در حیاط بیرون راند. وقتی پیرمرد بازگشت اش ستار تند چهارچرخه
چوبی کوچکش را کنار گوشش تکان داد ی ستار نبودش. پیرمرد جعبه

د و با کف دستش چند ضربه بعد در جعبه را گشود و آن را واژگون کر
آبی از جعبه بیرون افتادند. پیرمرد  به جعبه زد، دو گوی تیله مانندِ
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ریز را برداشت و در کف دستش تکانشان داد و بعد روی زمین های گوی
 رهایشان کرد.

خوردند و از این می حیاطهای غلطیدند، به دیوارمی روی زمینها گوی
کُنّار بازماندند. ی کنج حیاط، زیر درختچه رفتند تامی سمت به آن سمت

را برداشت و برگرداند به ها بعد باال و پایین پریدند. پیرمرد رفت، گوی
جعبه و گفت که بیل بیاورند. وقتی که پای درختچه را کندند به پوست 

سنگ  ،بزرگی بزی رسیدند، پوست را که برداشتند توی دیگ مسیِ 
 زد.می زیتونی برق
ی را آوردند وسط میدان، کنار مجسمه و پیرمرد جانور را دیگ برنج

 ،سنگ راند روی قالب برخیا و رو به مردم گفت هر کس برود سمتِ
را آورد و اش برنجیهای جانش پای خودش. پیرمرد رفت یکی از کاسه

 تکه سنگی هم از آن طرف استخر پیدا کرد و رفت سمت دیگ. با نکِ 
کاسه را روی دم حیوان ی ی قالب برخیا، لبهکه جانور را خواباند روتر

گذاشت و با نک سنگ به کاسه ضربه زد و دم جانور قطع شد، پرید و 
چند بار باال و پایین پرید و دیگر تکان نخورد. روی قالب ها روی خاک

برخیا، دم جانور دوباره رویید و به حالت اولش در آمد. باز پیرمرد با 
دم دوم را هم قطع کرد و باز دم پرید و روی  ،کاسه و سنگی تیزی لبه
اطراف دیگ از  به باال و پایین جهید و ثابت شد. تا ظهر زمینِ میزمین ک
 دم زرد و سرخ جانور پوشیده شد. پوششِ

باریکی از دم جانور برید، با چاقو دم را به هفت های بعد پیرمرد رشته
ریخت میبرنجی ی کاسه باریک را درهای برید و رشتهمیباریک ی رشته

های گفت که با این رشتهها و کاسه را روی آتش حرارت داد و به زن
را مثل تور به هم بدوزند و خودش باالی سر تک تک ها باقی دم ،باریک
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دم دیگر های داد چطور سر هر دم را به انتمی آمد و آموزشمیها زن
به هم ببافند، یکی رو و یکی را  انددرازی که دوختههای بدوزند و رشته

میدان را  سرتاسر ،تور بزرگی تمامن بافته شده از دم جانور ،و غروب زیر
 بیاورند و صبحِ  میاستوار و محکهای پیرمرد گفت طناب پوشانده بود.

اکتور صدیف هم تر رفتند.ها فردا پیرمرد پیشاپیش مردم به سمت چاه
آتش زد ای هاه رسیدند پیرمرد باز کهننهمین چی دنبالشان. وقتی به دهانه

کرد و باز شعله خاموش شد. پیرمرد گفت تور را بیاورند. ها و در چاه ر
چاه پهن کرد و به ی تور زرد و سرخ را آوردند. پیرمرد تور را بر دهانه

سنگی قنات تو ی میرمهنا و چهارنفر دیگر گفت که بروند و از دهانه
قدی را طوری نگه دارند که سمت ای هنبروند تا زیر چاه نهم و آی

شفافش رو به باال باشد و زیر آینه آتشی روشن کنند و هر لحظه با 
خون روی آتش بیندازند و هشدارشان داد که آتش ای هقطر ،چکانقطره

آینه، قطره چکان و پیک نیکی  ؛نباید خاموش شود. میرمهنا و چهارجوان
یده بودند برداشتند و رفتند. وقتی اکتور چتر یلیِتر را که دیشب توی

چاه خم شده بودند در اعماق چاه ی پیرمرد و چند نفری که بر دهانه
انعکاس آینه را دیدند، پیرمرد نعره زد که همه پیش بیایند و پاهاشان را 

سرخی را از روی تور بگذارند و خودش پیراهنش را باال زد و زنجیر 
شالق دور سرش چرخاند و به خاک دور کمرش باز کرد و زنجیر را مثل 

زمین،   رویزنجیر خوابید مردم دیدند ی کوبید، وقتی گرد و خاک ضربه
جوشد و از می جایی که زنجیر ضربه زده، گود افتاده و خون از زمین

افتد به خاک. می پیرمرد هم خون چکه چکه در دستِ زنجیرِهای انت
ست و پیرمرد فریاد زد محکم نامفهوم برخواای هپچپچ یکباره از عمق چاه

تور خورد و بوی های ساحره یک لحظه به شبکهی بإیستید و چهره
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گوشت سوخته و جیغ ساحره. بعد ساحره در نزدیکی دهانه تبدیل به 
توری های عمود به سمت شبکه ،کوچکهای قناری شد و قناریها ده

گذشت و توری های پرواز کردند و قناری نارنجی رنگی از شبکه
خواست به آسمان اوج بگیرد که پیرمرد زنجیر را دور سرش چرخاند و 
قناری که بر فراز جمعیت اوج گرفته بود بال بال زد و میان جمعیت به 

زنجیر ی زمین افتاد و از وسط به دو نیم شد. پیرمرد مداوم با ضربه
تند به هم پیوسها شکافت و در چاه قناریمی سرخش هوای باالی تور را

و ساحره در تاریکی چاه فرو رفت. فریاد میرمهنا از اعماق چاه و باز 
تور مشخص شد و پیرمرد به مردم گفت که های ساحره زیر شبکهی چهره

چاه زانو زد و های آهسته تور را از یک سمت بکشند و خودش در کناره
زنجیر سرخ را از زیر تور فرو برد و زنجیر به محض تماس با گردن 

احره دور بدنش پیچید. پیرمرد فریاد زد و تور را کامل از سر چاه س
 کشیدند و پیرمرد ساحره را باال کشید.
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گشتند و ستار ابتدای ده، می صدیف به ده باز اکتورِتر یلیِتر مردم پشتِ

ساحره  ،یلیتر کوفت. درمی گومپ گومپ بر طبلشاش در چهارچرخه
که چهار جوان باالی سرش نگه داشته بودند، بسته زیر تور زرد و سرخ 

یلی تر تور بر کفِهای مربع شبکهی شده با زنجیر سرخ نشسته بود. سایه
لرزید. وقتی ساحره را کنار مجسمه به زمین می یلیتر با هر تکانِ

گذاشتند، خیلی وقت بود که ستار به کمک چند زن دو چوب قطور را به 
رو کرده بودند. به دستور پیرمرد دو دست و دو موازات هم در زمین ف
بستند. در تمام این مدت آن چهار جوان تور را ها پای ساحره را به چوب

مثل تهدید دایم پیش روی ساحره نگه داشته بودند و مترصد بودند به 
پیرمرد با زنجیر  ساحره تور را به سرش بیندازند. محض حرکت مشکوکِ

ر موازی محکم کرد و چند نفر را فرستاد پی ساحره را به دو تی ،سرخ
چوبی ی برنجی شکست، جعبهی را در کاسهها تخم جغد. بعد تخم جغد

جانور روی کاسه  کوچک را در آورد و کاسه را جلوی جانور گذاشت.
برنجی را دو طرف سر جانور گرفت و با ته ی کاسه خم شد و پیرمرد دو
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مایعی شیری رنگ و براق  ،ن جانوردو کاسه سر جانور را فشرد و از دها
و ها مرغتخم مرغ ریخت توی کاسه. پیرمرد مخلوط تخمی شبیه سفیده

قدر به هم زد تا کف کرد و در کاسه باال آمد. بعد بلند زهر جانور را آن
« ؟کودال می خازوه سندورسا»گفت: شد و به طرف ساحره رفت و 

اره کرد. اش و به مردم« هم بفهمنبه زبانی بگو که اینا »ساحره فریاد زد: 
 «آری؟می منو به یاد»گفت: پیرمرد 

منو یادت »پیرمرد فریاد زد: « بلند بگو تا همه بشنون»ساحره فریاد زد: 
پیرمرد کاسه را بر زمین گذاشت، روی یک « نه»ساحره گفت: « اومد؟

ی پایش چرخید و چرخید و چرخید، چنان شتابی گرفته بود که انگار تنه
چرخد. وقتی از چرخش باز ایستاد می درختی است که عمود بر زمین

خون  ساحره نعره زد و تالش کرد خودش را آزاد کند اما فقط چند قطره
بسته شده بود به ها و پاهایش که با زنجیر سرخ به چوبها از مچ دست

زمین چکید. پیرمرد به سمت ساحره رفت، صورتش را به صورت او 
 قرن منتظر بودم،های قرن قرن...های قرن»فریاد زد:  نزدیک کرد و

درگاه حایل برای همیشه ساکت  دونستم میل به شکستن افسون و رمزِ می
ساحره قه قاه « شیمی دونستم باالخره یه روز ظاهرمی داره،مینگهت ن

 میچشها من هم مطمئن بودم که تو هم قرن درسته...»خندید و فریاد زد: 
 «ردی از درگاه رو بگیره داشتی که

 حاال وقتشه...»پیرمرد قدم زنان بازگشت، کاسه را برداشت و گفت: 
وقتشه که به تمام قدرت و سحرت پشت کنی، وقتشه از رود مه آلود 

شود و باز فقط چند ها ساحره باز تقال کرد ر« البته این بار کاملن ،بگذری
 قطره خون به خاک
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شدم، چیزی که قبلن پیش نیومده بود،  توی من گرفتار قدرت پنجه»-
پیرمرد روبروی « اینکه کار رو تموم کنی یه سوال دارماز حاال قبل 

بسته ی گشودههای و پاها ساحره با دستی ساحره به زمین نشست. سایه
جلوی پای پیرمرد بر زمین افتاده بود شبیه ضربدری بزرگ به دو چوب، 

 جواب درست»د. ساحره نعره زد: خورمی و با هر تکان ساحره تکان
 «دی؟می

بستگی داره، به تو بستگی داره، من هم مثل تو چند تا »پیرمرد گفت: 
 «سوال دارم و تو هم باید فقط حقیقت رو بگی

تونم جز حقیقت بگم، چون میدونی که من نمی خوب»ساحره گفت: 
از حقیقت ای هتونی دروغ بگی یا فقط نیممی توام ولی توهای زیر پنجه

 «رو بگی چون قدرت دست توست
 «تونی بپرسیمی درسته،»پیرمرد گفت: 

شاید بدونی که سحر تو  آها...»پیرمرد گفت: « از کجا...»ساحره پرسید: 
من سه قاره رو دنبال زاره، می از خودش به جاای همیشه رد پاک نشدنی

 ، فکرهمین، سوالت همین بود»مکث کرد و بعد گفت: « رد سحرت اومدم
ی بپرسی، بعدش با همه چیز، با ترخیلی جدیهای کردم سوالمی

قدرت سحر که از ماوراء و از اعماق بهت متصل شده های رشته
 «خداحافظی کن
پیرمرد خندید و « ؟چیزی از درگاه حایل دستگیرت شده»ساحره گفت: 

توی این موقعیت. به  شوخی... کنی...می شوخی کنی...می شوخی»گفت: 
قبلی موندم، بدون تغییر و جهش. های یالت من همون ساحر رودرروییخ

. یه عضو هاتازه به دوران رسیدههای یه ساحر معمولی با محدودیت
به درون خودم نگاه کردم، توی ها قرن ...هاعادی انجمن. نه من قرن
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خودم جذب شدم و خودم رو از درون سوزوندم و بعد ساختم تا 
دونی چقدر میقدرت سحر رو از ماوراء کشف کردم. ن مافوقهای رشته

سرخ های از رشتهای هقرنم وقتی تونستم رشتهای لذت بردم از زجر قرن
فقط دو بار رو نشون ها که طبق شایعههایی رو کشف کنم. رشته جیلیا

که به محض اتصال با ذهنم ای هداده بود به بشر و بعد محو شده بود. رشت
انجمن و حتی ی اعضای باال رتبهی درتم فراتر از همهمطمئن شدم ق

 «تو شدهای هآینهای فراتر از تو و ساحره
ای هدار. اگه چنین رشتدار شدی، خیلی خندهخنده»ساحره فریاد زد: 

ها حقیقت داشت تو برای چی به دنبال من اومدی، نکنه تمام این قرن
 «بشکنم؟ ترسیدی که اول من رمز و افسون حایل رومی

های استخوان و با انگشتی پیرمرد بلند شده بود و رفته بود کنار ساحره
قدر کرد. مردم آنمی صورت استخوانی مجسمه را نوازش ،دست چپش

ک نُ قدر ساکت شده بودند که صدای نوازشِنزدیک آمده بودند و آن
گفت:  شنیدند. پیرمردمی استخوانی مجسمه را پیرمرد بر سطحِهای انگشت

دونستم باید می دونستم...می ترسیدم، وحشت و کابوسم بود.مینه، ن»
م هوشیار باشه و متوجه، اون قدر هوشیار هاوقت خواب هم بیشتر حس

شدم اما انگار تو می داد متوجهمی شده بودم که اگر سحری اطرافم رخ
 «خوابی؟می از منتر نمطمئ

 «تو بشمهای شد گرفتار پنجهشاید همین اطمینان باعث »ساحره گفت: 
زد. ساحره باز می پیرمرد از مجسمه فاصله گرفته بود و جلوی مردم قدم

بهت گفتم که شوخی »زد: پیرمرد فریاد « چیزی دستگیرت شده؟»پرسید: 
ساحره گفت: « نم تو هم خودت فهمیدی که درگاه کجاستنباف، مطمئ
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، شاید قدرتمندترین ازش خبر دارنها هاست خیلیدرگاه رو که مدت»
 «بود که شنیده بودیم اما افسون شکن، اون چطور؟ای هشایع

دونستم می سحرآلود...ای هسه دفعهای اون صدا صداها...»پیرمرد گفت: 
اره کرد اش استخوانی و به مجسمه« افته که صفورا...می داره چیزی اتفاق

ر شده و کاشآ دونستم اون پیشگوییمی پیشگویی کرده بود،»...
کار شآ قاف که محو شده بود جاییی دیواره درگاه حایلِ  شکنِافسون

 نارنجی رنگ خورشید نگاه ساحره به حبابِ« ن نبودم...شده، فقط مطمئ
من »کرد. پیرمرد گفت: می شرقی غروبهای کرد که در پشت تپهمی
ه را و با دستش تمام مردم د« برخیا رو پیدا کردم، این مردم... شکنِرمز

 نشان داد
ساحره هنوز « شناختممی برخیا رو میارن به ده، این مردمو اون سنگِ»-

خورشید هم  حبابِ  کوچک نارنجیِی خیره بود و وقتی تکهها به تپه
فرو رفت و هوا تاریک شد ساحره دست چپش را مشت کرد ها پشت تپه

و گشود و یک دفعه گوی آبی در کف دستش ظاهر شد و بعد گوی 
نو ظاهر ی رتاب شد و آن طرف، پشت سر مردم به زمین افتاد و ساحرهپ

، مخصوصن هقدرتت همیشه برای ما مثال زدنی بود»شد. پیرمرد فریاد زد: 
 «ایآینههای خاص تو به خلق ساحرهی عالقه

رو در روی ای ه، اون سحر آینجیلیامزنجیر ی من بسته»ساحره گفت: 
جانانه باهات دست و پنجه  ،قبل م مثل پنج بارِتونمی تو. با نصف قابلیتم

 «نرم کنم
رسیدم، تا حاالی حاال ازش  جیلیاهای گفتم که به رشته»پیرمرد گفت: 
کنی می افته، دل به شکم، فکرمی دونم چه اتفاقیمین ،استفاده نکردم

یش را گشود و غیب شد، هاو دست« بتونم از بدنم عبورش بدم؟
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فراز سر جمعیت شکل ای غیب شد و روشنایی آبی همای هآینی ساحره
درخشان آبی فراز ده  شد و یکباره هزاران حبابِتر رنگ گرفت و پر

نو کنار مجسمه ظاهر شد و به طرف ساحره دوید ی ظاهر شدند و ساحره
آبی رنگ ی اما نرسیده به ساحره یکباره همه جا تاریک شد و بعد دیواره

و ساحره از زمین باال آمد و خمید و کش ای هآینی میان ساحرهای هشیش
نو محصور در حباب ی را در میان گرفت. ساحرهای هآینی آمد و ساحره

زد و بعد غیب شد و نفس زنان توی می آبی رنگ دست و پاای هشیش
 ی از بین رفت.با صدای پُکّای هاستخر ظاهر شد و حباب شیش

نو چرخید، ساحره ی ور ساحرهآب استخر باال آمد و به شکل استوانه د
 «غیب و ظاهر شو مدام»از میدان فریاد زد: 

پس نشسته ها غیب شد. ساحره رو به مردم که به کوچهای هآینی ساحره
این پیرمرد درست مثل منه، مثل من. دنبال افسون شکنیه »بودند فریاد زد: 

آینه که سر ی هبعد رو به ساحر« کنهمی که درگاهِ ُبعد نهم رو به دنیا باز
« کاری کن وجودش رو نشون بده»ظاهر شده بود فریاد زد:  نوی کوچه
یش را حرکت داد که انگار هاتعظیم کرد و بعد دستای هآینی ساحره

 یدرخشان دودی رنگِ های یش رشتههانوازد و از نک انگشتمی پیانو
ی حرهد رفتند که رو به روی ساربه سمت پیرمها بیرون آمد و رشته

و ای هی شیشسریع دستش حفاظ ظاهر شده بود. پیرمرد با حرکتِای هآین
دودی از حفاظ گذشتند،  براقِهای زردرنگ جلوش تشکیل داد اما رشته

پیرمرد یک گام عقب پرید و سریع حفاظی به رنگ سرخ ساخت، 
شدند. ساحره هم می دودی با برخورد به حفاظ جذبشهای رشته

دود از سمت میدان به طرف پیرمرد های جنباند و رشتهیش را هاانگشت
پشت سر پیرمرد پیدا شد و او هم  و آینه غیب شدی آمدند و ساحره
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سرخ های دودی به سمت پیرمرد فرستاد. پیرمرد چاالک حفاظهای رشته
براق های کردند. یکی از رشتهمی را جذبها داد و رشتهمی رنگ تشکیل

او و بعد فریادش: ی خمید و به پیرمرد خورد و نعره هااز بین حفاظ
و بدنش تغییر شکل داد و پوشیده شد از « باشه، بزار ببینن و شاهد باشن»

نو کالفی از آتش پرتاب کرد سمت ی زرد و سرخ. ساحرههای فلس
ور را با دست چپش گرفت و غیب پیرمرد، پیرمرد برگشت و کالف شعله

 شرامَآ بعد صدایِ میشد و ک
و در « رو ببینها سحری همهی ، سر چشمهجیلیاحاال قدرت حقیقی »-

درخشید و هر گام می استخر ظاهر شد، تمام پیکرش با نور آبی عجیبی
 داشت پشت سرش رد محوی به جایمی که بر سطح آب استخر بر

« بچش انجیله رو»گذاشت، ردی شبیه مهی آبی رنگ. پیرمرد فریاد زد: می
ی دور میدان چندین پیرمرد ظاهر شدند و همه به سمت ساحره و دور تا

باح آبی رنگ پیرمرد در مرکز میدان جمع اش آینه دویدند، او غیب شد.
روشن شد و ای یکدیگر را گرفتند و میدان با نور آبیهای شدند، دست

هوای میدان انگار سنگین و فشرده شد، انگار هوا از ژله باشد و بعد فریاد 
کار شد. خود پیرمرد از شآ کانالی و پیکرش سر کوچهای هآینی هساحر

او اطراف پیکر ی ارهاش آبی رنگ با ایِهو هوای رقیق و ژل استخر باال آمد
ای هآینه در میان حباب هوای ژلی فشرده شد و ساحرهای هآینی ساحره

بر  ایهآینی سنگین محصور شد اما ناگهان حباب از هم پاشید و ساحره
 گرفت و چرخید و به شکل گوی آتشینِزمین نشست و چرخیدن 

چرخانی در آمد و به سمت پیرمرد غلطید. پیرمرد بر زمین دراز کشید، 
نک پاهایش را گرفت و پیکرش  ،دستشهای خمید و با نک انگشت

شد سمت دیگر را دید، بعد همانطور می شفاف شد طوری که از ورایش
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بزرگ چرخ خورد و شتاب ای هدان مثل حلقخمیده برخواست و در می
 .شد آبی رنگ و درخشان و به سمت گوی آتشین رفتای هگرفت و حلق

حلقه گوی را در میان گرفت و در هم چرخیدند و چرخیدند. یک لحظه 
آمد و بعد می داد و به رنگ سرخ درمی تغییر رنگ ،آبی رنگی حلقه

 گوی آتشین به رنگ آبی. 
باح تکثیر شده و شفاف پیرمرد ظاهر شدند، به اش از سمت مجسمه،

آبی رنگ به طرف گوی و حلقه غلطیدند های زمین افتادند و به شکل میله
 ،آتش آبی به گوی سرخ فرو رفتند و چرخش گویِی و در میان حلقه
آبی های بر زمین افتاد و میلهای هآینی شد و ساحرهتر آهسته و آهسته

د نفس زنان بلند شد و تلو تلو خوران به طرف رنگ محو شدند. پیرمر
ساحره رفت، نرسیده به ساحره نشست و خون باال آورد. ساحره فریاد 

هنوز درک نکردی که اول باید قابلیت قدرت رو کسب کنی، قدرت »زد: 
پیرمرد با پشت « وجود خودهی بیش از قابلیت فقط نابودی ذره ذره

ی عد بلند شد و رفت و کاسهرا پاک کرد و باش دستش دهان خونی
مخلوط را که کنار مجسمه به زمین گذاشته بود برداشت و به سمت 

ساحره ی از مخلوط را به صورت ساحره پاشید، نعره میساحره رفت و ک
یش از پاشیدن مخلوط، گود زخم شد و بعد هاو صورت و دست

د. ساحره ظاهر شدن تنِ گوشتِهای زرد و سرخ در گودیهای کرمک
دستت »ساحره فریاد زد: « کجاست؟ها روح بچهی استوانه»پیرمرد گفت: 

پیرمرد کاسه را بر زمین گذاشت و باز پیکرش با « رسهمیبه اون استوانه ن
پوست فلس مانند زرد و سرخ پوشیده شد و به طرف ساحره رفت و 

ی ساحره و دو چوب موازی را در میان گرفت. از آن طرف میدان، ساحره
بعد از زمین برخواست و دست لرزانش را جلوی دهانش گرفت و ی اینهآ
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کند و صدایی آمد می دستش را طوری حرکت داد که انگار چیزی پرتاب
و در هوا، نرسیده به پیرمرد شمشیری ظاهر شد که پیرمرد چاالک خودش 

آینه ی را کنار کشید و شمشیر به پیشانی ساحره فرو رفت. ساحره
و شد و پیرمرد در میدان روی نک پای چپش چرخید و کشان محجیغ

 هایش را به هم کوبید و زد زیر آواز...دست
 

اش گالبتون را... چرا سر بریدهای هنفهمید میتوانی بفهمیچرا ن چرا...
آن بوی سکرآور سابق را ندارد، چه چیزی از پیکرش کم شده که آن 

وابی ندارد برای این پرسش. عطر ماورایی را با خود برده و باز ذهنت ج
سرانجام به بی پاسخ وبیهای گیج و حیران و شیدا از این پرسش

گردی، دیگر چیزی نیست که تو را به سمت ده می گاهت بازمخفی
ای، نشسته نشینیمی هیچ چیز... آن جا در اعماق غار هیچِ بکشاند، هیچِ

و  میوات جهنمربع شکل که زمانی اصی کنار درگاه، پای آن حفره
دانی تاریخ و آینده می و تو آمده...می گوش خراش از آن به این سمت
خورده خورده، می ین پیشگویان رقمترحتی آن زمان که در دست اعظم

 آزاد ،منعطفهایی شود آن هم توسط انسانمی شدهمی همیشه دچار تغییر
و ت و هست و هسدانی همیشه امیدی هست می و قادر و خوش قلب و

 م....اینشسته نشینیمی با این امید در قعر غار به انتظار آمدنش
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گویند اسکندر در سرزمینی نامعلوم به چاهی رسید که شایع بوده از می

شود و می رسد. اسکندر بر سر چاه خممی آن چاه اصواتی به گوش

اندازد و صدایی از عمق چاه می شنود. سنگی در چاهمی نجواهایی

 توانسته زبان را بفهمد. پس پسر رامیترساند اما کسی نمی ر رااسکند

خواهد باز سنگی در چاه بیندازد و اسکندر می آورند و پسر از اسکندرمی

پرسد می گوید که صدامی اندازد و باز آن صدا و پسرمی سنگی در چاه

زند من می کند و فریادمی کی هستی. اسکندر سرش را در چاه فرو

 لشکر آن رای م. صدا این بار به زبان اسکندر، به زبانی که همهاسکندر

 به چاه یآید و سنگمی زند برو...هر چند قرن یکیمی فریاد اندفهمیدهمی

 .گوید من اسکندرممی اندازد ومی
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