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پرويز، جوان بيست و دو ساله ی با جثه ی نحيف و الغر، با موهای 
ژوليده و ريش نا تراشيده كه زيبايی صورتش را كم می كرد و تا حدی 
بد می نماياند- بر روی س�نگ بزرگی پا گذاش�ت كه در كنار رود تن 
از آب بيرون كرده بود و نيمه ای بيش�ترش را باالتر از س�طح رودخانه 
به  باد و باران س�پرده بود. او ندانسته و ناخواسته برجای پای تيمورشاه- 
كه ش�ش صد س�ال پيش با لش�كرش به  چغچران رس�يده بود و بر سر 
همين س�نگ ايس�تاده بود و از آن جا به دژ تسخير ناپذيرش نگاه كرده 
بود- ايس�تاد؛ و مانند تيمورش�اه- كه دستش را س�ايه بان چشم ها كرده 
بود- به  چغچران و حومه اش نگاه كرده بود- دستش را سايه بان چشم ها 
كرد و از فراز سنگ به سوی كوه های سر به فلك كشيده ای نگاه  كرد، 
كه گردا گرد چغچران را مانند زنجيری به هم  پيوس�ته، احاطه كرده بود 
و هيچ گاهی نخميده بود و با تن استوار سال ها را پشت سر گذاشته بود 
و بدون هراس از باد، باران، برف، توفان و لش�كر كشی ها آمد و رفت 

حيات را نظاره كرده بود.
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ش�ش صد س�ال پيش تيمورشاه با چهل هزار س�رباز مسلح با نيزه، 
تير و كمان و شمش�يرهای بران به آن جا آمده بود و با توقف كوتاهی 
خواسته بود غور را فتح كند و بعد از آن به سوی هرات ونيشاپور برود. 
ولی با رس�يدنش در چغچران هيچ س�كنه ای نديده بود. زن ها،  كودكان 
و پيرمرد ه�ا فرار كرده بودند و مردان صاحب بازو و قدرت برای دفاع 
از غ�ور به داخل دژ رفته بودند؛ دژی كه تيمورش�اه تا آن زمان نظيرش 

را نديده بود. 
پروي�ز از آن ج�ا ب�ه  ج�اده ای نگاه ك�رد كه س�اعتی پيش موتر 
مسافربری تنش را بر روی آن كشيده بود و با پشت سر گذاشتن ده ها 
كوتل و شيب و فراز خطرناك، از هرات او را به  چغچران مركز واليت 

غور رسانده بود.
اين راه- كه در زمان تيمورش�اه كوره راهی بيش نبود و سوارانش 
در آن رفت و آمد كرده بودند، حاال وسعت پيدا كرده بود و چند جيپ 
زره ی ناتو مجهز با س�اح های س�بك و س�نگين- كه برای جلوگير از 
ش�بيخون دشمن نمی گذاشتند هيچ واس�طه ای تا صد متری شان نزديك 
ش�ود- در حال حركت بود و می رفت تا در درون دره ها كه گاهگاهی 
صدای هی هی چوپان ها، كركر كبك ها و عو عو سگ ها را عبور چند 

سوار مسلح برهم می زد- گزمه كند.
رودخانه، كش�اله راه كه از پل می گذشت و مار پيچ به  درون دره 
می خزي�د و از نظ�ر محو می ش�د، چند دكان در دو س�وی جاده و يك 
س�اختمان قديم�ی كه روی آن » واليت غور« نوش�ته ش�ده بود و در 
آن س�وی رودخانه، كوه هايی كه يكی جای ديگری را تنگ  كرده بود، 

در نگاه  پرويز تصويری از شهر چغچران  شد. 
چغچران گرمی و س�وزندگی » نيمروز«، زادگاه پرويز را نداشت. 
در نيم�ه ی روز نس�يم مايمی می وزي�د. انگار اين جا آس�مان و زمين 
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ديگری داش�ته باشد از نفس كش�يدن لذت می برد. با هر نفس سينه اش 
احس�اس راحت�ی می كرد. او چند نفس عميق كش�يد و ب�ا خود گفت: 
هوای اين جا نه به هوای نيمروز می ماند و نه به هوای آلوده و پر از گاز 

كابل شباهت دارد.
او به  آبی كه از باال جس�ت و خيز زده س�رازير می شد نگاه كرد، 
گوي�ی آب از عم�ق دره ها ب�ا خود هوای تازه و ب�وی برف می آورد، 

رايحه ی شاداب كننده و دلپذيری داشت.
 پرويز بعد از تماش�ای پيرامون از روی سنگ پايين آمد و به  لب 
آب رفت. گرد و خاك راه را از س�ر و تنش تكاند و با شس�تن دس�ت 
و روی دو باره بر س�ر س�نگ كنار رودخانه  باال ش�د و همان جايی كه 
تيمورش�اه زمانی ايس�تاده بود، نشس�ت. دلش فشرده ش�د و گلويش را 
بغض گرفت. چشم هايش را بست و به  ياد پدر و برادر كوچكش افتاد.

موج آب، س�رش را به  س�نگ بزرگ كوفت. انگار خواسته باشد 
پرويز را از غم جان گداز برهاند، بر سر و تنش آب پاشيد.

پرويز تكانی خورد و از چرتش بدر شد. قد راست كرد و از آن جا، 
آرام به  مردمی نگاه كرد كه در بازار كوچك نزديك پل می لوليدند و 
بر خاف آب رودخانه، هيچ تاطم و عجله ای در قدم های شان نداشتند.

در آن س�وی راه، در كنار س�ماواری كه تخت هايش از فرسودگی 
عصيان می كرد، دو اس�ب س�ر به س�ر يكديگر گذاش�ته بودند و با گاز 
گرفتن های پی در پی و ش�يهه كش�يدن ها چنان می نمودند كه از انتظار 
خسته شدند و دل شان برای بازگشت به  طويله تنگ شده است. بر روی 
تخت سماواری، پير مردی  كه خستگی از سيمايش موج می زد، نشسته 
بود. چای می نوشيد و يكسر به  راهی نگاه می كرد كه  در هر نيم ساعت 
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موتری با مسافران خسته، از هرات به  آن جا می رسيد.
 پرويز از فراز س�نگ پايين آمد؛ به  نرمی از س�رك عبور كرد و 
در كن�ار تخت س�ماواری در مقابل پير مرد ايس�تاد. پير مرد با نگاهی 

به سويش، پياله چايش را به  زمين گذاشت:
- پرويز هستی؟

- بلی پرويز هستم.
- چقدر دير كردی؟

- تقصير راه بود.
- از راه ديگر نگو. هر وقت تكان ها و كوتل هايش به  يادم می آيد، 

پشتم می لرزد.  ان شاءاهلل به  خيريت رسيدی؟
- هر چه بود، گذشت. رسيدم. چای داری؟
- بلی دارم، بيا چای بنوش كه ناوقت شد.

پروي�ز ب�ه  س�ماواری باال ش�د، در مقابل پيرمرد نش�ت و خود را 
به  پايه ی تخت تكيه داد. پير مرد برايش چای ريخت و مقابلش گذاشت:
- بگير بنوش! خس�تگی ات كم ش�ود. من چهارساعت تمام اين جا 

منتظرت نشستم و چای به  حلقم ريختم. چه وقت رسيدی؟
- نيم ساعتی می شود.

- نيم ساعت! كجا بودی؟
- رفتم كنار آب، دست و رويی تازه كردم.

- راه اذيتت كرد؟
- خيلی.

- پس خسته و بی حوصله هستی؟
- نه، آنقدر هم خس�ته نيس�تم. با شستن دس�ت و روی قدری تازه 

شدم.
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پير مرد با پيش كردن قندانی نگاهی به او انداخت و گفت:
- تا نديده بودمت فكر می كردم مرد چهل ساله ای باشی، اما تو كه 

نام خدا جوان جوان هستی!
پرويز پياله ی چای را باال كرد و با نوش�يدن جرعه ای آه كش�يد، 
پلك هايش را بس�ت و آهس�ته گفت: كاش همه چي�ز در جوان بودن 

خاصه می  شد.
پيرمرد با شنيدن اين حرف، جوان را دردمند يافت. با نگرانی پرسيد:
- ج�وان در جوابت درد بود. رنجوری؟ خير خود را از خدا بخواه! 

چه گپ شده است؟
لهجه و كلمه های پيرمرد برای پرويز تاز گی داشت. هرچند شنيده 
ب�ود كه غوری ها به فارس�ی با لهجه ی خاصی گ�پ می زنند و اصالت 
زب�ان ش�ان را تا حدی حفظ ك�رده اند، اما اين لحن برايش ش�نيدنی و 
دوستداش�تنی بود. اش�ك های پرويز بر گونه هايش ريخ�ت. پيرمرد با 

حيرت پرسيد:
- پرويز! اشك می ريزی؟

- بلی. لحن مهربان تو مرا به  ياد پدر خدا بيامرزم انداخت.
- خدا رحمتش كند. چه شده است؟

- همين چند وقت پيش پدر و برادرم را توفان ريگ كشت.
- ای وای چه مصيبتی، خدا مغفرت كند.

پير مرد تسبيح چوبی اش را از جيب كشيد، آن را ميان كلك هايش 
گرفت و شروع به  انداختن دانه هايش كرد. عجله ای نداشت، می خواست 
جوان تازه از راه رسيده خستگی  بگيرد و با نوشيدن چای آهسته آهسته 

خودش سر صحبت را باز كند.
پرويز در حالی كه به  آرامی چای می نوش�يد و گاهی به  پيرمرد و 
گاهی به  ش�هر نگاه می كرد، ناگهان هزار وسوس�ه به  سراغش آمد: به  
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ش�هر غريبه و ناش�ناخته ای آمده ام، چه خواهد ش�د؟ نه مردم اين جا را 
می شناسم و نه منطقه را. حتا اين پير مرد به ظاهر رووف را در زندگی 

برای بار اول است كه می بينم.
می خواس�ت قب�ل از اين كه با او راهی خانه اش ش�ود همه چيز را 
بگويد. بگويد كه چرا به  چغچران آمده اس�ت. می خواست همه چيز را 
پوس�ت كنده  برايش بگويد و اگر بعد از ش�نيدن سخنانش نخواست او 
را ب�ه  خان�ه اش ببرد، همين جا بماند و فردا صبح از راهی كه آمده بود، 

برگردد.
پروي�ز بار ديگر به  مردم، س�اختمان ها و دكان ه�ا نگاه كرد. در 
اين ج�ا نو و كهنه به  پدر و فرزند می مانس�ت. در ميان دكان های گلی 
و قديمی، مغازه های كانكريتی س�ر برافراشته بود و در جاده ی تازه قير 
شده، اسب ها و خرهای باركش راه را برای موترها تنگ كرده بودند.

صداي�ی كه می گفت: اگ�ر چايت را نوش�يدی؟ حركت كن كه 
برويم، او را از خيال هايش بدر كرد. سراسيمه شد:

- چه گفتی كاكا كمال؟
پيرمرد خنده ای كرد و حرفش را تكرار كرد:

- اگر چايت را نوشيدی حركت كن كه برويم، نا وقت شده است.
- كاكا كمال! قبل از خانه رفتن بايد همرايت گپ بزنم.

پيرمرد از تس�بيح انداختن دست كش�يد. دگرگون شد و با راست 
كردن كمر پرسيد:

- راجع به  چه چيزی؟
- قب�ل از اين كه به  خانه ات بروم، می خواهم علت آمدنم به  اين جا  

را برايت بگويم.
- خوب به  خانه كه رسيديم خواهی گفت، عجله ای به  دانستن آن 

ندارم.
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- نه كاكا كمال! می خواهم همين جا همه چيز را بدانی.
- خوب جوان بگو! من سرتا پا گوشم.

 پروي�ز پيال�ه ی چ�ای را مي�ان دو دس�ت گرف�ت و در حالی كه 
به  چشم های پير مرد خيره شده بود به  شرح ماجرا پرداخت:

- كاكا كم�ال! مجبوريت مرا به  اين جا كش�انده اس�ت. نه من تو 
را می ش�ناختم و ن�ه تا به حال ب�ه  چغچران آمده ب�ودم. برايم گفتند كه 
چغچران امنيت خوبی ندارد. من به  اميد خودت به  اين جا آمدم. كاكايم 
برايم گفت كه پيش از آن كه به  كاری ش�روع كنی يك بار برو و از 
نزديك با كمال خان گپ بزن، ش�ايد راه و چاره ای برايت نش�ان دهد. 
راس�ت را بپرس�ی من تا دو ماه پيش در دانش�گاه  كابل در صنف سوم 
فاكولته ی طب درس می خواندم و هيچ گاهی تصور اين را نمی كردم كه 
روزی درسم را رها كنم و در فكر كار باشم.  توفان ريگ مرا به  اين جا 
كش�اند. يك روز برايم زنگ زدند و گفتند كه هر چه زود به  نيمروز 
بروم. برايم گفتند كه توفان زادگاهت را در ريگ مدفون كرده اس�ت. 
ف�وری درس را رها كردم و به نيم�روز رفتم. وقتی به  محلی كه قريه ی 
ما در آن قرار داش�ت رسيدم، از قريه و مردم آن چيزی نيافتم، همه جا 

ريگ بود و ديگر قريه ما به  دشتی از ريگ می مانست.
خان�ه ی خود را از نش�انی ي�ك درخت ناجو ك�ه در مقابل توفان 
ايس�تادگی كرده ب�ود، يافتم و با كمك چند نف�ر از حكومتی ها كه از 
زرنج رس�يده بودند، شروع به  دور كردن خروارها ريگ و ماسه كردم. 
دو روز تمام ريگ دور می ريختم تا راهی به  كلكين خانه باز شد. وقتی 
به داخ�ل خانه رفتم، مادر و خواهرم را بی رمق يافتم. نفس می كش�يدند 
و زن�ده بودن�د، اما از پ�در و برادر كوچكم دركی نبود. بعد معلوم ش�د 
كه پدر و برادر كوچكم كه بر س�ر زمين ها رفته بودند با آغاز ناگهانی 
توفان راه را گم كردند و هرگز به  خانه نرس�يدند. از بس ريگ بر س�ر 
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و تن قريه ريخته بود، جايی برای پاليدن وجود نداشت. ده روز تمام بر 
روی ريگ های داغ، اين س�و و آن سو دويدم، اما اثری از آن ها نيافتم. 
جس�تجو فايده ای نداشت و يافتن آن ها محال بود. مردمی كه برای پيدا 
كردن نزديكان خود آمده بودند، فقط توانس�تند از بعضی خانه هايی كه 
ري�گ در آن ه�ا نفوذ نكرده بود، تعدادی را نجات دهند. درمانده ش�ده 
بودم. نمی توانس�تم پدر و برادرم را در زير ريگ ها رها كنم و  به  جای 
ديگری بروم. خيلی س�خت است كه پدرت و برادرت در زير ريگ ها 
مدفون باش�ند و از دس�تت كاری برنيايد. می دانستم كه آن ها در همان 
نزديكی  ه�ا  اند، اما دركجا؟ ديگر زمين�ی نبود، ديگر راهی نبود، ديگر 
ج�وی و دي�واری نبود كه بفهمی در كجايی دهكده هس�تی. قريه ی ما 

مانند دشت هموار شده بود. تا چشم كار می كرد ريگ و ماسه بود.
در اين وقت اش�ك های پرويز ريخت و بغض گلويش را فش�رد. 

به سوی پيرمرد نگاه كرد و گفت:
- كاكا كمال! ببخش از اين كه تو را جگر خون كردم.

- نه جوان! قصه ات دردناك است. بگو، باقی اش را بگو!
- با كوهی از غم و مايوس�ی، مادر و خواهرم را برداش�تم و بردم 
ب�ه  زرن�ج به  خانه ی فضل احم�د خان كاكايم. او م�ا را با آغوش گرم 
پذيرفت. اش�ك ريخت و در مرگ برادرش بسيار گريه كرد. روزگار 
س�ختی ب�ه  س�راغم آمده بود. م�ن ديگر باي�د از درس و تعليم دس�ت 
می كش�يدم و ن�ان آور خانه می ش�دم. كاكايم كه خود توش�ه ای برای 
امرار زندگی نداش�ت و فرزند هايش را در جنگ ها از دس�ت داده بود 
به خاطر كمايی يك لقمه نان در مضيقه بود. اين جا بود كه فهميدم با از 
دس�ت دادن پدر چه بار سنگينی بر شانه های من افتاده است. كاكايم را 
دلداری دادم و برايش گفتم كه خاطرش آسوده باشد، نمی گذارم فاميلم 

بار دوشش باشد.
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از دانش�گاه تاجيل گرفتم و با چند نو جوان ديگر، خواس�تم  برای 
كار كردن به ايران بروم، اما در سرحد مرزبانان ايرانی به سوی ما شليك 
كردند و چند نفر از همراهانم را كشتند. دو باره به  زرنج برگشتم. چند 
روزی آن جا ماندم. بعد كس�ی برايم مشوره داد كه برای جستجوی كار 
به  هرات بروم. به  هرات رفتم. در آن جا بود كه به آگهی يك موسس�ه 
برخوردم كه ش�خصی را با تعليمات ابتدايی طبی برای كار در چغچران 
نياز داشت. رفتم و درخواست دادم. آن ها با من مصاحبه كردند و گفتند 
كه كار در چغچران س�خت اس�ت و از همين رو با وجود معاش خوب 
چند ماه می ش�ود كه كسی برای اين كار حاضر نشده است. به  كاكايم 
تليف�ون ك�ردم و قضي�ه را ش�رح دادم. او براي�م گفت كه ش�ما را در 
چغچران می شناسد. او گفت كه توكل به خدا كنم و نزد شما بيايم. شايد 

شما برايم راه و چاره ای نشان دهيد.
پرويز كه همه ی ماجرا را ش�رح داده بود، خاموش ش�د. پياله اش 
را چای ريخت و كنار دستش گذاشت. نگاه به  كمال انداخت و گفت:

- نمی دانم كه كاكايم ش�ما را چه گونه می شناسد، چون هيچ وقت 
از زبان او چيزی راجع به  شما نشنيده بودم.    

پيرمرد كمرش را راست كرد و آهسته گفت:
- كاكايت در زمان اعلی حضرت ظاهرخان، يار دوران عسكری ام 

بود. ما يكديگر را هيچ وقت فراموش نمی كنيم.
پروي�ز چيزی نگفت. نگاهش به  جاده كش�يده ش�د. اين بار، چند 
موتر » رنجر« پرش�تاب از آن جا می گذشت. وقتی موترها از آن جا رد 

شد و سر و صدايش را به دنبالش برد. پيرمرد پرسيد:
- قصه ات تمام شد.

- بلی همه ی ماجرا همين بود و حال تصميم با شماست، اگر برای 
شما دردسر می شوم، برمی گردم و می روم.
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- جوان چايت را نوشيدی؟
پرويز نگاهی به  پياله ای كه تازه ريخته بود، انداخت و گفت:

- نه
- پس بنوش كه می رويم.

پرويز پياله ی چايش را به عجله سر كشيد:
- هر چه شما صاح بدانيد.

- حرك�ت كن ك�ه برويم. وقتی كاكايت تو را نزد من فرس�تاده 
است بگذار من در مورد ماندن و رفتنت تصميم بگيرم.

او اين را گفت و به  كوهی در دور دست اشاره كرد:
- آن كوه سياه را می بينی؟

- بلی، می بينم.
- در كمرگاه آن كوه زندگی می كنم.

- خوب است، حد اقل از توفان ريگ مصون هستيد.
پيرمرد خنديد:

- اسب سواری بلدی؟
- نه

- خر سواری كردی؟
- بلی

- خوب، اسب سواری با كمی تفاوت همان خر سواری است.
- كاكا كم�ال! خواه�ش م�ن اين  اس�ت كه اگ�ر از بابت آمدنم 
و كاری ك�ه قرار اس�ت انجام ده�م كوچكترين خطری و يا مش�كلی 
متوجه ات می ش�ود، همين حاال سر وقت اس�ت، خودت را به خاطر من 

به  دردسر نينداز!
اين بار پيرمرد با لحن تندی گفت:

- ج�وان! از بابت آمدنت خيلی خوش�حال ش�دم. بوی دوس�تم را 
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می دهی. قدمت به روی چشم. از بابت كارت هم تشويش نكن، همرايت 
می نشينم و تدبيری می سنجم، نگران نباش!

پرويز سرش را پايين انداخت و با برداشتن بكسش گفت:
- خوب حاال ديگر مصلحت با شماست.

پيرمرد نگاهی به  كشاله راه انداخت. موترهای رنجر رفته بود.
- پرويز خان! به  اسب كبود باال شو و هی كن!

- چش�م، پناه به خ�دا، اميدوارم از اين خرس�واری هوادارتر، به زير 
نيفتم.

چند دقيقه بعد دو سوار از پل گذشتند و در حالی كه پرويز لجام را 
محكم در دس�ت داشت و احتياط می كرد از اسب نلغزد، به  چهارطرف 

نگاه می كرد و خود را با محيط آشنا می ساخت.
كم�ال  هر چند به روی خود نياورده بود، اما از آمدن پرويز نگران 
بود. حس خوبی نداشت. فكر می كرد كه با حضور دراز مدت اين جوان 
در قري�ه، به  جنج�ال خواهد افتاد. با خود می گفت ك�ه اگر برای چند 
روزی آمده بود، می ش�د او را مهمان معرفی كرد، اما اين بدبخت برای 
كار موسسه آمده است. منصور اگر آگاه شود، او را حلق آويز می كند. 

خدايا كمكم كن! نگذار شرمنده ی دوست دوران عسكری ام شوم. 
چند روزی نگه اش می دارم، رخصتش می كنم، برايش می گويم از 
خيركار موسس�ه بگذرد، راهش را بگيرد و برود. برايش پوس�ت كنده 
می گويم كه اين جا، نه نيمروز اس�ت و نه كابل و نه هم هرات. اين جا 
ب�ه  منطقه ی خودگردانی می ماند كه هركس زور بيش�تر داش�ت، خود 
حكومت، قانون، والی و قوماندان اس�ت. برايش خواهم گفت كه برود 
و نه خود و نه مرا به  دردس�ر بيندازد. برای فضل احمدخان دوس�تم هم 
خواه�م گف�ت كه مرا ببخش�د، از ب�رادر زاده اش پذيرايی خوبی كرده 
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نتوانستم. برايش خواهم گفت كه پرويز را به خاطری  واپس به  نيمروز 
فرستادم كه جانش در خطر بود.

 پيرمرد كم كم نگران  ش�ده بود. اتفاق هايی كه در گذش�ته برای 
كارمند های موسسه ها افتاده بود، او را به  فكرهای بد وامی داشت. همين 
چند وقت پيش چهار كارمند موسس�ه را در روز روشن كشته بودند. با 
خ�ود گپ های دوس�تش فضل احمد را كه در تليف�ون برايش گفته بود 
س�بك و س�نگين  كرد: »برادر زاده ام را می فرستم، همرايت در كاری 
مش�ورت  كن�د. از روی مجبوريت و ناچاری به  چغچ�ران می آيد. اگر 

بتوانی برايش كمكی انجام دهی خير بزرگی كرده ای.«
 

آفتاب، آس�مان چغچران را ترك می كرد و نرم نرم روشنی اش را 
با خود می برد. لحظه به لحظه رنگ قرمز غروب جايگزين آبی آس�مان 
می ش�د و كوه ها س�ايه اش را دورتر از قلمروش برسر تپه ها، خانه های 
گنبذی و باغ و باغچه ها می گس�ترانيد. نزديك ش�ام، باد سردی شروع 

به  سيلی زدن بر در و ديوار كرده بود.
پروي�ز كه تازه فهميده بود، چغچران در وس�ط تابس�تان هم جای 

سردی است، رو به  پيرمرد كرد و گفت:
- كاكاكمال! در اين جا از طرف شب زمستان می شود؟

پيرمرد خنده ای كرد و گفت:
- برای نيمروزی تابستان اين جا، زمستان است.

آن ها جاده ی اصلی را طی كردند و به  كوچه هايی كه راه به  قريه ی 
»كمرس�بز« می برد، داخل شدند. ديگر از موترهای مسافربری، رنجر و 
زره خبری نبود. رمه های بزرگ وكوچك گوس�فندها بودند كه خسته 
از چرای روزانه با س�گ های زنگوله دار و چوپان های عاش�ق يك لقمه 
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ن�ان گرم از دس�ت م�ادر، به  خانه برمی گش�تند. راه تاريك ش�ده بود. 
هرچند اسب ها راه شان را بلد بودند، ولی پرويز صرف از سر و صدای 
گاه و ناگاه  زنگوله هايی كه برگردن س�گ های رمه بسته بود، احساس  
می كرد كه هنوز از ميان قريه  ها رد می شود و تا به كمرگاه آن  كوهی 

كه پيرمرد نشان داده است، راه طوالنی در ميان است.
كمال برای كوتاه كردن راه پرسيد:

- جوان اگر نرنجی، می خواهم بپرس�م كه اين موسسه تو را به  چه 
كاری استخدام كرده است؟

پرويز كه انتظار چنين پرسشی را داشت، گفت:
- كار سختی نيست، بايد خانه به  خانه ی سی قريه بروم و ببينم كه 
چند نفر اند؟ كی به كدام مرض گرفتار است؟ كدام مرض بيشتر است؟ 
هر خانواده چند نفر نان آور دارد؟ ش�غل ش�ان چيست؟ آب آشاميدنی 

دارند يا نه...
كمال نگذاشت حرف پرويز تمام شود، قهقه  زد:

- هاهاهاها...
خنده ی او آنقدر بلند و از ته ی دل بود كه اسب ها ناگهانی رميدند 

و پرويز سراسيمه شد:
- چه گفتم كاكا كمال؟

كمال لحظه هايی خنديد و سپس با آرامی گفت:
- جوان! اين چيزها الزم به  زحمت آمدن اين جا را نداشت. از من 

می پرسيدی، تليفونی برايت می گفتم.
او دو باره خنديد:

- اين خارجی ه�ا به چه راه های پول خ�رج می كنند. خوب باز كه 
فهميدن�د ما چقدريم، مريضی ما چيس�ت، آب خ�وردن داريم يا نه، چه 

می كنند؟
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- شايد كمك چيزی بكنند، خدا می داند!
در اين وقت ناگهان صدای س�م پرش�تاب چند اسب كه به  مصاف 
آن ها می آمد، ش�نيده شد. پيرمرد به  س�رعت اسبش را گوشه كرد و با 

گرفتن لجام اسب پرويز، او را هم كنار كشيد.
حدود پانزده سوار مسلح به  نزديك شان رسيدند و به  محض اين كه 
فهميدند در كوره راه دو سوار ديگر هم هست، از سرعت شان كاستند. 

يكی با چراغ دستی اش، روشنی كرد و صدا زد:
- كی هستی؟

تا كمال خواست دهنش را بگشايد، ديگری گفت:
- كمال خان است.

از ميان س�وارها مردی كه ش�اخه ی دستارش را به  صورت پيچيده 
بود، بيرون آمد و گفت:

- كمال خان تو هستی؟ اين وقت شب كجا بودی؟
كمال كه او را ديگر شناخته بود، گفت:

- منصورخان! خوبی؟
منصور بدون اين كه جوابش را بدهد، پرسيد:

- كجا بودی كمال خان؟
- از شهر می آيم منصورخان. برايم از نيمروز مهمان آمده است.

- پس اين جوان مهمان توست!؟
كمال گفت:

- پرويز نام دارد. برادرزاده ی دوستم فضل احمدخان است.
منصور اسبش را نزديك برد و به  دقت به  پرويز نگاه كرد و بدون 

اين كه چيزی بگويد شاق بر گرده ی اسب زد و هی كرد.
- منصورخان! از ده ما می آيی، خيريت باشد؟

- وقتی به  آن جا رسيدی، می فهمی.
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س�وران پا بر گرده ی اس�ب های چابك شان زدند و در يك لحظه 
با برجا گذاش�تن فضای پر از گرد و خاك كه در تاريكی ش�ب به جز 
از تخريش حلق و گلو، رنگ و نمايی نداش�ت، تاختند و از آن جا دور 

شدند.
- كاكا كمال! اين  ها كی بودند؟

پيرمرد اسبش را هی كرد و در حالی كه برای جلوگيری از تنفس 
گرد و خاك شاخه ی دستارش به  بينی و دهن می گرفت، گفت:

- قوماندان منصور با افرادش بود.
- دولتی هستند؟

پيرمرد خنديد:
- پرويزخان! تعمير مقابل سماوار را كه چای خورديم ديدی؟

- بلی ديدم.
- دولت در همان تعمير اس�ت. فق�ط گاهی از واليت برای گزمه 

بيرون می شود و خاص.
- پس اين ها كی بودند؟

- چند روزی كه اين جا باشی، می فهمی.

پروي�ز ديگ�ر حرفی نزد. ح�س غريبی وجودش ف�را گرفته بود. 
احس�اس ك�رد كه تصمي�م عجوالنه ای ب�رای كار در چغچ�ران گرفته 
است. فكر كرد كه بی گدر به  آب زده است و اين جا، جايی برای كار 
نيس�ت. ناگهان ب�ه  فكر گپ های رييس موسس�ه افتادكه برايش  گفته 
ب�ود: »پرويز كاری كه ما به  چغچران داريم س�اده، اما خالی از جنجال 
نيس�ت. از مش�كل های آن جا تو را آگاه می كنيم. هرچند در چغچران 
جنگ خاصی نيست، با آن هم امنيت خوبی ندارد، انجوها و موسسه های 
غير دولتی با مش�كل هايی در آن جا رو به رو هستند. شش ماه است كه 
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در جس�تجوی كس�ی هس�تيم كه با تعليمات ابتدايی طبی هم كه ش�ده 
ب�ه  چغچران برود و روی اين پروژه كار كند، ولی كس�ی را باش�رايط 
خ�وب گير نياورديم. خوب فكرهايت را بكن! اگر در آن جا آش�نايی 
داش�ته باش�ی كه برايت كمك كند، شايد از عهده ی آن برايی. در غير 

آن، كار برايت در آن جا سخت است.«

كمال بعد از اين كه اسب ها چند كوچه و پس كوچه را طی كردند، 
گفت:

- پرويز خان نزديك شديم. از گردنه كه باال رفتيم، محل ماست.
اس�ب ها از باريكه ی راه، ُدم به ُدم و در حالی كه در تاريكی ش�ب 
احتياط را از دس�ت نمی دادند، قدم چيده به  كوه باال ش�دند و با عبور از 

چند صخره و پيچ به  در خانه ای توقف كردند.
كمال  از اس�ب پايين ش�د و به  حويلی رفت و دو بار پشت سرهم 
كبيرصدا زد. كبير جوان بيس�ت و هش�ت ساله ای بود كه نيمه ی بيشتر 
عم�رش را در خدم�ت به  كمال و خانواده اش س�پری ك�رده بود. او با 

شنيدن صدای كمال به  سرعت حاضر شد:
- بلی كمال خان!

- منصور اين جا آمده بود؟
- نه اين جا نيامده بود، اما در كوه با تهمينه سر خورده بود.

- خوب!؟
- او را زده است، كمال خان! گردنش را كبود كرده است. 

فريادی از سر پيرمرد كنده شد:
- ای وای خدايا! تهمينه گك ما را زده است؟

كبير چيزی نگفت و به  دروازه ای كه كمال آن را نبسته بود، نگاه 
می كرد.
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كمال با اين خبر، پرويز را از ياد برد و به سوی اتاق تهمينه دويد. 
كبير پرسيد

- دروازه را ببندم؟
كمال پا نگهداشت:

- نه مهمان داريم. برو لجام اس�بش را بگير و او را كمك كن كه 
از اسب پايين شود.

كبير چشم گفت و به سوی دروازه رفت و كمال به عجله به  سمت 
چند خانه ای كه در تاريكی اندكی قابل ديد بود، رفت.

كبير كه از گپ های كمال فهميده بود كه س�واركار بی تجربه ای 
در پش�ت دروازه حويلی منتظر پايين ش�دن از اسب اس�ت، با لبخندی 
به سوی او رفت و با نگه داشتن اسب، از او دعوت به  پايين شدن كرد. 
پرويز به  آرامی از اس�ب پايين ش�د، اما با گذاش�تن اولين قدم برروی 

زمين لنگيد. كبيرخنديد:
- تا حال اسب سواری نكرده بودی؟

- نه، بار اول است كه سوار بر اسب می شوم.
- پس برای چند ساعت حسابی سُرينت درد خواهدكرد.

بفرماييد!
پرويز قدم چيده به دنبال كبير براه افتاد، به  سختی از پله های سنگی 
باال ش�د و با گذشتن از اولين پيچ به  در اتاقی رسيد. كبير دستش را در 
تاريكی به  ديوار كشيد و با بيرون كردن كليدی از درز سنگ، گفت:

- خيلی ببخشيد، بايد ابتدا قفل دروازه را باز كنم.
پروي�ز كنار رفت و كبير قدم پيش گذاش�ت و با گش�ودن درب 

مهمانخانه او را دعوت به داخل شدن كرد.
پروي�ز به داخل اتاق رف�ت و در تاريكی به  كناری ايس�تاد. كبير 
به عجله خود را به  تاقی رساند، گوگرد زد و چراغ گيسی را روشن كرد 
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و دو باره گفت:
- بفرماييد!

او چراغ گيس را در باالی تاق گذاش�ت، رو گشتاند كه برود، اما 
هنوز پرويز را در دم در ايستاده ديد:

- بفرماييد بنشنيد. خيلی خوش آمديد!
پرويز لنگيده رفت، بر روی تش�كی نشست و خودش را به  ديوار 

تكيه داد.

اتاق با دو قالين دس�ت بافت رنگ و رو رفته ای- كه معلوم می شد 
عمر زيادی دارد- فرش ش�ده بود و در س�مت جنوب، در مقابل يگانه 
كلكين اتاق، پرده ی آبی رنگی افراشته شده بودكه گل هايش به  سختی 
قابل تش�خيص بود. س�قف ات�اق گنبذی ب�ود و از جاجايش كاهگل ها 
افت�اده ب�ود و لكه هايی از چكك زمس�تانی را می نماياند. در تاق ديوار 
مقاب�ل پروي�ز يك چپن نمدی آويزان بود ك�ه در زير آن چند كمپل 
روی ه�م چيده ش�ده ب�ود. در كفش كن اتاق دو جوره س�رپايی كه از 

كهنگی دهن و بغل كج كرده بود، نيز به  چشم می خورد.
پرويز هنوز چهار طرفش را نگاه می كرد كه دروازه به روی پاشنه 
چرخي�د و ب�ا خوردن به  ديوار صدا كرد و از پس آن كبير در حالی كه 
آفتابه و لگنی در دست و دست پاكی بر شانه داشت، نمايان شد. او ابتدا 
س�رپايی های پراگنده را با سر پا، گوش�ه كرد، بوت هايش را در كنار 
آن ها كشيد و بعد مستقيم نزد پرويز آمد و با گذاشتن آفتابه و لگن از 
او خواس�ت تا اجازه دهد كه پاهايش را بش�ويد. پرويز خنده ای كرد و 

گفت كه نه خير، خودم دست دارم، می توانم بشويم. 
او اين را گفت و دستش را برای گرفتن آفتابه دراز كرد، اما كبير 
آفتابه را كنار كش�يد. پرويز به  چهره ی جوان نگاه كرد، يك بار ديگر 
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خنديد و گفت:
- آفتابه را به من بده، خودم می شويم.

كبير دس�ت پاك س�ر ش�انه اش را جابه ج�ا كرد و مانن�د اين كه 
گپ های مهمان را نشنيده باشد، همان طور بی حركت منتظر راضی شدن 

او به  شستن پاها شد. پرويز اين بار با لحن جدی تری گفت:
- آفتابه را بگذار! من خودم می توانم دست و پايم را بشويم.

- نه شما مهمان هستيد.
- راست را بپرسی من وقتی به  چغچران رسيدم، رفتم كنار رودخانه 

و دست و پايم را شستم.
دراين اثنا صدای كمال  كه وارد اتاق شده بود، بلند شد:

- پرويز خان! شس�تن پای مهمانی كه از راه دور می رسد، عنعنه ی 
ماست. شق نكن! بگذار كه پاهايت را بشويد.

پرويز به  كمال  نگاهی انداخت و مثل اين كه درست نفهميده باشد 
او چه گفته است، پرسيد:

- كاكا كمال پاهايم را كنار رودخانه شستم.
- خوب شس�ته باش�ی. از بازار چغچران تا اين جا راه زيادی است، 

خسته هستی، پاهايت را كه با آب گرم بشويد، كوفت گير می شود.
پرويز با ش�نيدن حرف های او تصميم ع�وض كرد و در حالی كه 
در دل راضی به  اين كار نبود، اجازه داد كبير پاهايش را بش�ويد. كبير 
در يك چش�م به هم زدن پاهای او را شست و سپس بر روی دست های 
مهمان آب ريخت و گذاشت كه خودش سر و رويش را آبكش كند.

كم�ال كه می خواس�ت ناراحت�ی اش را از مهمان پنه�ان كند، در 
گوشه ای نشست، خودش را به  بالشت تكيه داد و به  كبير گفت:

- عاجل برای ما چای بيار و در فكر نان هم باش!
كبير چيزی نگفت و با برداشتن آفتابه و لگن اتاق را ترك كرد.
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پرويز دست و رويش را با دستمال پاك كرد و پرسيد:
- ان شاءاهلل خيريت بود؟

پيرمرد آهی كشيد و گفت:
- همان مردی كه با نفرهای مسلح اش در راه به ما سر خورد، امروز 

خواهر زاده ام را شاق كاری كرده است.
پرويز با تعجب پرسيد:

- به  چه جرمی؟
- به  جرم كوه رفتن.

- چرا مگر كوه رفتن اين جا جرم است؟
- برای مردها جرم نيس�ت، اما برای تهمينه ی ما جرم اس�ت. چند 
بار برايش گفتم كه جوان ش�ده اس�ت، به  كوه نرود، اما گپ های من 
به گوش�ش نخلي�د. تا اين كه به گي�ر منصور خدا نات�رس افتاد. چه كنم 
خواهرزاده ام وحش اس�ت. ترس�ی از هيچ كس�ی و هي�چ چيزی ندارد. 
مانن�د ديگر دخترها، دختر چهار ديواری خانه نيس�ت. چند تا بره دارد 
كه خودش به  چرا می برد. خيلی دور نمی رود. همين جا در چهار طرف 
قري�ه می چراند. از وقتی پدرش مرد، برادرم محس�ن سرپرس�تی اش را 
به  عهده گرفت. چند بار برايش گفتم كه نگذارد به  كوه برود، اما او هم 
س�رتنبه اس�ت. برايم گفت كه بگذار خواهر زاده ام برای خودش مردی 
باش�د و از كسی نهراس�د. حاال بگير و بخور! به گردن و شانه اش چنان 

شاق زده است كه به خود می پيچد.
ن�ا گه�ان صدای ناله و ضجه های تهمينه به  مهمانخانه رس�يد و در 
گوش پرويز پيچيد. ناله های سوزناكی بود. پرويز درد كمر و پاهايش 

را فراموش كرد و به  وحشت افتاد:
- كمال خان! دختر ناله می كند؛ می شنوی؟

كم�ال چيزی نگفت. با ديدن زخم های تهمينه می دانس�ت كه اين 
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ناله ها به زودی خاموش شدنی نيست.
- كاكا كمال! اگر امكان داشته باشد مرا نزد دخترك ببر!

كمال  به سوی او نگاهی كرد و ناگهان از جا جست:
- راست می گويی، پاك از يادم رفته است  كه تو داكتر هستی.

- داكت�ر هنوز نش�دم، اما كمك های اوليه طب�ی را می توانم انجام 
دهم.

- بابا در اين بيابان كفش كهنه نعمت است.
او اين را گفت و خنديد:

- ببخش�ی كه همرايت ش�وخی ك�ردم. در جای م�ا داكتری كه 
تحصيل و تجربه داش�ته باش�د، هيچ نيست. همين دوا فروش ها داكتری 
می كنند كه نيم مردم را هم كشته اند. كسی كه به  مرض و دوا بفهمد در 

اين جا به  ندرت يافت می شود. پس در اين بيابان قدرت را بدان.
او اي�ن را گفت و به عجله به س�وی دروازه ی اتاق رفت و كبير را 

صدا زد. كبير لحظه های بعد رسيد و به  دم دروازه ايستاد.
- ب�دو ب�رو به  خانه خواه�ر زاده ام و بگو كه زن ها بيرون ش�وند، 

همراه با داكتر به  آن جا  می آيم.
كبير وقتی فهميد پرويز داكتر اس�ت، روگش�تاند و به  سرعت از 

پله ها پايين شد و به سوی اتاق تهمينه دويد.
لحظه ه�ای بع�د كم�ال  و پرويز از پله ها پايين ش�دند و به س�وی 
س�اختمانی كه كمی دورتر از مهمانخانه موقعيت داش�ت به راه افتادند. 
هوا سردتر شده بود و باد مايمی با عبور از آن جا صدای فرياد و ناله ی 

تهمينه را با خود به  دوردست می برد.
آن ها از دهليز تاريك و كوچكی گذش�تند و به  اتاقی داخل شدند 
ك�ه تهمين�ه در آن بود. او در كنار تاقی نشس�ته بود، يك دس�تش را 
به  لبه ی ديوار گرفته بود و با دست ديگرش بناگوشش را محكم داشت. 
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سرش را چنان پايين انداخته بود كه موهايش به  صورت اش ريخته بود 
و چهره اش را انبوه موی نهان كرده بود. در گردن بلند و رسای او ضربه 
ش�اق ش�ياری ايجاد كرده بود كه از آن قدری خون به  يخن و پيراهن 
س�رازير ش�ده بود. اريكينی در ميانه ی اتاق گذاشته شده بود كه شعله ی 

لرزانش تقای روشن كردن اتاق را داشت.
قبل از  اين كه پرويز چيزی بگويد، كمال  گفت:

- خواه�رزاده! مهم�ان ما داكتر اس�ت. او را آوردم كه زخم تو را 
معاينه كند. برادر زاده ی دوست نيمروزی ام است، از خود است. برايت 

دوا می دهد، ان شاءاهلل آرام می شوی.
تهمينه چيزی نگفت، از ناله هايش كاسته شد، اما به »اُكچه«* افتاد. 
كوش�ش  كرد جلو اُكچه هايش را بگيرد، ولی درد و عصيان نگذاش�ت 
ك�ه اُكچه هايش توق�ف كند. اُكچه ها از س�ينه اش كنده می ش�د و در 

گلو يش گره می خورد.
كمال اريكين را از وس�ط اتاق برداش�ت و نزديك رفت، چراغ را 
جلو گردن تهمينه نگهداشت و تعداد مويی را كه از خرمن موی او جدا 
مانده بود و نمی گذاش�ت وس�عت زخم معلوم ش�ود، كنار زد. شاق بر 
گردن و شانه ی او دو شيار ايجاد كرده بود كه يكی از گوش راست به  
سمت چپ شانه اش و ديگری از نيمه ی گردن شروع به  سمت كمرش، 

پايين رفته بود.
پرويز با ديدن زخم های تهمينه رو به  كمال  كرد:

- عاج�ل ق�دری آب گ�رم، يك صاب�ون و ي�ك پارچه ی پاك 
بياوريد! 

كمال رو به  كبير- كه در ميانه ی دروازه اتاق ايس�تاده بود- كرد 
و گفت:

* اُكچه: هكك، سكسكه
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- زود بدو و چيزهايی كه گفت را بيار!
پرويز همچنان گفت كه قدری الكل، پخته و بنداژ نيز كار اس�ت. 
كمال چرتی زد و گفت كه فكر كنم الكل و پخته خودم در خانه دارم، 
ام�ا بنداژ ن�دارم. ولی يك دكان در نزديكی محل ما اس�ت كه دوا هم 

می فروشد.
- در اين وقت شب دكان ها باز خواهد بود؟

- دكان های ما اين جا بيست و چهار ساعته كار می كنند.
پرويز با ناباوری به  س�ويش نگاه كرد و تا خواس�ت حرفی بزند، 

كمال  گفت:
- تعجبی ندارد، اين جا می ش�ود دكان�دار را از خواب بيدار كرد و 

از او چيزی خريد.
- پس قلم و كاغذی لطف كنيد كه تابليت مسكن هم نياز است.

كمال  فوری دس�ت به  جيب برد، دفترچه اش را كش�يد، صفحه ای 
از آن پاره كرد و همراه با يك قلم، به  دس�ت پرويز داد. پرويز شروع 
به  نوشتن كرد، اما كمال برايش گفت كه اين جا كسی انگليسی خوانده 
نمی تواند به  فارس�ی بنويس�د! پرويز آن چه نوشته بود خط زد و در آن 
سوی كاغذ فرمايش های خود را نوشت و به  دست كمال  داد. كمال  بعد 
از اين ك�ه كبير آفتابه ی آب گرم، لگن و صابون را با پارچه ای آورد، 
كاغذ را به او س�پرد و برايش گفت كه ابتدا برود به اتاقش بوتل الكل 

و پخته را بياورد و بعد فوری به  دكان برود و دواها را بخرد.
پرويز ابتدا دست هايش را شست، بعد پارچه را خوب صابون زد و 

با آبكش كردن آن، گفت: 
- تهمينه جان! حاال من زخم هايت را با آب گرم می ش�ويم، ش�ايد 

اندكی سوزش داشته باشد. اميدوارم تحمل كنی!
تهمين�ه حرف�ی نزد، دس�تش هنوز ب�ه  لبه ی تاق بود و س�رش را 
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هم  همان گونه پايين انداخته بود. پرويز آهس�ته دستمال خيس را روی 
گردنش گذاشت و روی شيار كشيد. تهمينه اندكی لرزيد و خودش را 
بر ديوار چس�پاند. پرويز دست نگهداشت و نگاهی به سوی كمال  كرد. 

كمال  گفت:
- دخت�رم طاقت كن! زخمت بايد پاك ش�ود. لعن�ت خدا به  اين 

ظالم!
پروي�ز بع�د از توق�ف كوتاهی، دو ب�اره به  پاك ك�ردن زخم ها 
ادامه داد. خون زيادی از ش�يارها بي�رون رفته بود و چهارطرف زخم ها 
به  س�رخی گراييده بود و گردن س�فيد و بلند او را ملتهب س�اخته بود. 
پروي�ز با مايم�ت زخم ها را پاك ك�رد، اما به  ش�ياری كه از گردن 

به  سمت كمر تهمينه رفته بود، دستی نزد.
بع�د از پاك ش�دن زخم ها كبيرهم رس�يد و در حالی كه نفس�ك 
م�ی زد، يك بوتل پاس�تيكی كوچك الكل و كمی پخته را به  دس�ت 

پرويز داد و به عجله برای آوردن دوا ها به سوی دكان دويد. 
پرويز سر بوتل را باز كرد، ابتدا آن را بوييد و بعد از اين كه مطمئن 

شد الكل است، پخته را خيس كرد و به  تهمينه گفت:
- تهمينه جان! پيش از پيش خبرت می كنم، سوزش زيادی خواهد 

داشت.
تهمين�ه همان ط�ور كه خاموش ب�ود، لبش را به  دن�دان گرفت و 
آماده ی س�وزش بيش�تر ش�د. پرويز پخته ی پر الكل را روی گردن او 
گذاش�ت. تهمينه ناگهان س�وزش طاقت فرس�ايی در گردنش احساس 
كرد، چيغ زد و از فرط س�وزش به عجله س�ر بلند كرد. ناگهان موهای 
دراز و سياهش به  پشت ريخت و چهره ی باور نكردنی از ميان خرمن مو 
نمايان شد. تهمينه دست پرويز را محكم گرفت و به سوی او نگريست. 
پروي�ز تكانی خورد و به حيرت افتاد. چش�م های س�ياه ی اش�ك آلود، 
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ابرو های پيوست، بينی كش�يده، لب های زيبای لرزنده، گودی گونه ها 
و صورت گرد، برايش آش�نا بود. انگار س�ال ها او را ديده است و با او 
سخن گفته است، آشنای آشنا بود. پرويز ترسيد، پخته در دستش ماند. 

- من گفتم كه سوزش زيادی دارد، ببخش!
كم�ال  كه تا آن موقع با نگران�ی به  كار پرويز و وضعيت تهمينه 

نگاه می كرد، نزديك رفت. دست های تهمينه را گرفت:
- دختر ش�جاع من تحمل كن! تو اين قدر ضعيف نبودی، دلت را 
به  دندان بگير! می دانم كه س�وزش دارد. قدری كه حوصله داشته باشی 

خاص می شود.
تهمينه س�رش را به روی سينه ماما گذاشت، دست هايش را به دور 
گ�ردن او حلق�ه كرد و  ب�دون اين كه حرفی بزند با ادام�ه كار پرويز 

موافقت كرد.
پرويز هنوز مردد ايستاده بود و در درونش به  جدال رفته بود. من 
اين دختر راكجا ديدم؟ چه وقت ديدم؟ چرا اين قدر آشناس�ت؟ پرويز 

با صدای كمال  كه گفت شروع كن، به خود آمد.
- خوب اس�ت، ش�روع می كنم. كمی كه حوصله داشته باشد، زود 

تمام می شود.
پرويز دوباره ش�روع به  پانس�مان كرد. تهمينه چند بار آخ گفت، 
ولی با پيشرفت كار بردبار شد و تا آخر در حالی كه سرش را به  سينه ی 

مامايش می فشرد، سوزش الكل را تحمل كرد.
وقتی پانس�مان ختم ش�د، پروي�ز نفس عميقی كش�يد و با تمجيد  

گفت:
- آفرين! اگر من هم جای تو بودم با سوزش اين الكل لعنتی تاب 

و توانم را از دست می دادم.
در اي�ن هنگام كبير رس�يد، دو بس�ته بنداژ و ي�ك پاكت تابلت 
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پاراس�يتامول را به  دس�ت پرويز داد و از اتاق بيرون رفت. پرويز يكی 
از بنداژها را تا كرد و به روی ش�يار های زخم گذاشت. بنداژ ديگری را 
باالی آن  پيچيد، به گردنش تاب داد، از زير بغل گذشتاند و با سر ديگر 

پيوست داد و گره زد.
- كار تمام شد. از اين تابليت ها روز سه وقت بخور! ان شاءاهلل زود 

خوب می شوی.
تهمينه با اين حرف پرويز سر از روی سينه ی ماما برداشت به سوی 
پرويز نگاهی كرد و آهسته بر روی تشك نازك و مندرسی كه نشسته 
بود، دراز كش�يد. س�رش را بر روی بالشت گذاش�ت و روی به  سمت 
ديوار گرداند. پرويز دست هايش را شست و با نگاهی به سوی كمال  به 

او فهماند كه وقت رفتن به  مهمانخانه است.
هر دو آن جا را ترك كردند. هوای بيرون بيش�تر س�رد ش�ده بود 
و باد به  س�رعتش افزوده بود. پرويز درحالی كه از باغچه می گذشت به 

كمال  گفت:
- مثل اين كه از طرف شب اين جا كافی سرد می شود!

- نه چرا؟
پرويز خنديد:

- كاكا كمال! ش�وخی می كنی؟ از دمی كه به  اين جا رس�يدم، هوا 
سرد شده می رود و تو انكار می كنی.

- نه جوان! اين جا از طرف شب هوا سرد نمی شود، معتدل می شود. 
حاال زمس�تان نيست كه هوا سرد باشد. تازه ماه سنبله شروع شده است. 

خوب پيشتر گفتم كه برای نيمروزی تابستان اين جا زمستان است.
پرويز مانند اين كه از كنايه ی كمال  رنجيده باشد، گفت:

- كاكا كمال! من س�ه س�ال در كابل درس خواندم. در آن جا هر 
فصل آب و هوای خود را دارد. كابل را هيچ وقتی در ماه سنبله به  اين 
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اندازه سرد نديدم.
- خوب درس�ت اس�ت. از همين خاطر اس�ت كه ب�ه  اين جا غور 

می گويند.
آن ها به  اتاق رسيدند. چراغ گيس هنوز روشن بود و اتاق را گرم 

كرده بود. كمال  گفت:
- بگير! اين  هم گرمی، گيس اتاق را گرم گرم كرده است.

ه�ر دو رفتند و مقابل هم نشس�تند. پرويز هي�چ تصور نمی كرد نا 
رس�يده به  چغچ�ران به  چنين حادثه ای بر بخ�ورد. ديدن منصور و افراد 
مس�لحش و ش�اق خوردن تهمينه همه برايش ش�گون بد داشت. حاال 

ضمن اين كه كارش به زير سوال رفته بود، احساس خطر هم می كرد.
در آن س�وی اتاق در مقابلش كمال مرد پنجاه و هشت ساله ای كه 
س�ه برابر پرويز در زندگی تجربه داش�ت و فراز و نشيب زيادی را در 
عمر ديده بود، نيز نگران بود. پرويز به  او چش�م دوخت و برای اولين 
بار به  دقت به سويش نگاه كرد: كمال  دستارش را از سر بر داشته بود. 
موهای س�ر، بروت و ته ی ريشش سفيد ش�ده بود و با برداشتن دستار، 
چه�ره اش نمای ديگری داش�ت. ابروهايش هنوز س�ياه م�ی زد و مانند 
ابروهای خواهرزاده اش تهمينه پيوس�ت بود. بينی كش�يده  و گونه های 

فرورفته ای داشت كه پيری زودرس او را گواهی می داد. 
سكوت آن جا را فقط صدای فش فش گيس می شكست كه بدون 

وقفه به  فتيله، تيل می فرستاد تا خانه همچنان روشن بماند. 
ص�دای تهمينه ديگر خاموش ش�ده بود. ام�ا پرويز هر لحظه حس 
می ك�رد كه از ورای دروازه و كلكين، ناله های دختر ماه رويی به درون 
می خ�زد و او را درهم می پيچاند. حزين ترين و جانگدازترين ناله ها را 
در عمرش ش�نيده بود. خداوندا من در كجايم، اين جا كجاست؟ ناگهان 
من به  چه س�رزمينی پا گذاش�ته ام. من برای كار به كجا آمده ام؟ غم از 
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دس�ت دادن پدر و برادر را فراموش كرده بود. ديگر در انديشه ی تهيه 
نان و لباس برای خواهر و برادرش نبود. توفان ريگ از يادش رفته بود. 
هر لحظه ش�يارهای زخم گردن تهمينه و چهره ی مليح و مضطرب او را 
می ديد كه از فرط س�وزش الكل دس�تش را كشيده بود و بدون اين كه 
چيزی بگويد با چش�م  های اشك آلود ومژه های دراز به هم تابيده، به او 

خيره شده بود.
ص�دای دروازه چرت های پرويز و كمال را ازهم گسس�ت. كبير 
با دس�ترخوان نان داخل ش�د و آن را در ميانه ی اتاق هموار كرد. وسط 
دس�ترخوان هفت- هش�ت قرص نان كه تازه از تنور جدا شده بود و از 

آن رايحه ی اشتها آوری بلند می شد، روی هم چيده شده بود. 
پرويز كه خيلی گرسنه شده بود به كنار دسترخوان خزيد، تكه نانی 
جدا كرد و به عجله در دهن گذاشت و شروع به  جويدن كرد. كمال  كه 

او را زير نظر داشت با خنده ای گفت:
- لقمه ای برای من هم تعارف كن!

پرويز با شوخی گفت:
- بفرماييد، بفرماييد خانه ی خودتان است.

پرويز از كنار نان لقمه ی ديگری جدا كرد كه به  دهن بگذارد، اما 
كمال  جلوش را گرفت:

- خورده راهی هس�تی، خيريت است؟ قرار است كه چيزی ديگر 
هم بياورند.

- كاكا  كمال! بگذار كمی بخورم خيلی مزه دار است.
- ن�ه، دو دقيق�ه ی ديگر هم صبر كن! چيزهای ديگری هم در راه 

است.
- كمال خ�ان! اين قدر گرس�نه ش�ده ام ك�ه فكر می كن�م از اين  

قرص های نان برای خودت چيزی نخواهد رسيد.
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كمال خنديد:
- خي�ر باش�د! اين ها را كه خوردی، می گوي�م كه چند تای ديگر 

هم بياورند. فضل خدا اين جا چيزی كه فراوان است، نان گندم است.

لحظه های بعد كبير با پتنوس�ی رس�يد كه در آن دو كاس�ه شوربا، 
قدری پياز و بش�قابی كه بر روی آن گوش�ت، كچالو و لوبيای س�فيد 
خرمن ش�ده بود. بوی ش�وربا دس�ت و پای پرويز را سست كرد. مانند 
گربه ای كه بوی گوش�ت به  مش�امش رسيده باش�د به عجله تكه نان را 
بر روی دس�ترخوان گذاش�ت و منتظر كبير شد تا كاسه ی شوربا را در 
مقابلش بگذارد. آرزوی پرويز فوری برآورده شد و كبير ابتدا كاسه ی 
ش�وربا را به  نزديك مهمان گذاشت و سپس كاسه ی ديگر را در مقابل 

كمال  و بشقاب گوشت را هم در وسط دسترخوان جا به جا كرد.
پرويز در يك چش�م به هم زدن در كاس�ه  نان ريزه كرد و شروع 
به  خوردن كرد. كمال  قبل از اين كه دست به كاسه دراز كند به  لقمه های 
پرويز نگاه می كرد و از اشتهای او حظ می برد. او قدری گوشت با چند 

حلقه پياز در كنار كاسه ی پرويز گذاشت و گفت:
- بخور نوش جانت!

پرويز كه تا آن موقع متوجه پيرمرد نبود، با نگاهی گفت:
- كاكا كمال! دست خودم می رسد. شما غذای  خود را بخوريد.

- می خورم، نگران من نباش! تو خسته ی راه هستی و معلوم می شود 
كه از صبح تا حال چيزی نخوردی.

- نه، از ديروز چيزی نخوردم. نان رس�توران های راه خوشم نيامد؛ 
فقط بسكيت خوردم.

- نوش جانت بخور! از خوردنت لذت می برم.
پرويز ديگر چيزی نگفت و همان گونه با اشتياق به  خوردن شوربا 
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ادامه داد. 
پرويز لحظه های بعد كاسه ی خالی را به كنار دسترخوان گذاشت و 

در  حالی كه دستی به روی شكم می كشيد، گفت:
- خداوند زياد كند! به  عمرم چنين شوربای مزه داری نخورده بودم.

پيرمرد نگاهی به  قرص های نان كرد و گفت:
- پرويز خان! قرار بود تو تمامی قرص های نان را بخوری، اما يكی 
را هم كامل نخوردی، بگير قدری گوشت را همراه با اين نان گرم نوش 

جان كن!
- نه كاكاجان! ديگر جايی در معده ام نمانده است، امشب بی اندازه 

غذا خوردم.
- نوش جانت. خدا تو را بی درد و غم داشته باشد.

وقتی شكم پرويز سير شد به  فكر تهمينه افتاد:
- صدای تهمينه ديگر ش�نيده نمی ش�ود، مث�ل اين كه دردش آرام 

شده است؟
- فكر كنم كه بهتر ش�ده اس�ت. نان كه خوردم، می روم احوالش 

را می گيرم. 
- خ�وب اس�ت، مرا هم ب�ا خبر كنيد، نگرانش هس�تم. و ها راجع 
ب�ه كارم ه�م بايد با ش�ما مش�ورت كنم. اگ�ر فكر می كني�د، همرايم 

به  دردسر می افتيد، فردا برمی گردم و می روم.
- ب�ه  همي�ن زودی نمی گ�ذارم از اين ج�ا بروی، تو امش�ب آرام 

بخواب، فردا با هم گپ می زنيم.
وقت�ی كم�ال  غذايش را تمام كرد، دس�ترخوان جمع ش�د و كبير 
دس�ت های آن ها را شست و با برداش�تن ظرف ها، اتاق را ترك كرد. 
پيرم�رد هم رفت تا اح�وال تهمينه رابياورد، ولی چن�د دقيقه بعد وقتی 
برگشت، ديد كه پرويز به  خواب رفته است. او كمپلی از تاق برداشت، 
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ب�ر روی او هموار كرد و با خاموش كردن گيس، درب اتاق را بس�ت 
و رفت.

* * *
صب�ح روز بع�د وقتی كم�ال آمد كه پرويز را ب�رای ادای نماز از 
خواب بيدار كند، او قبل از آمدنش بيدار شده بود و به  ديوار تكيه زده 
بود. فكرهايش را كرده بود. می خواس�ت برگردد. می خواس�ت بعد از 
چای صبح با آن ها خدا حافظی كند و برود. چشم های مخوف منصور و 
نگاه های پر از درد تهمينه او را نادم از آمدن كرده بود. وقتی به  دختر 
مظلومی رحم نكنند به تو هم نخواهند كرد. اين جا هنوز س�ايه ی تفنگ 
باالی س�ر مردم اس�ت. اين جا هنوز تفنگ ح�رف اول را می زند، پس 

جای تو نيست.
- پرويز سام! بيداری؟ صبح به خير!

پرويز سر از زانو برداشت:
- می روم كاكا كمال! اگر اجازه ات باشد، پس برمی گردم.

- كجا؟
- پس به  نيمروز می روم. نمی خواهم شما را به  دردسر بيندازم.

- نه، به  اين زودی نمی گذارم بروی. برادرم محس�ن ديش�ب نبود. 
رفته بود به  قريه ی بغل دس�ت. امروز می آيد. می نش�ينيم و با هم گپ 
می زنيم. نظر او راجع به كارت خيلی مهم اس�ت. او ارباب اين جا اس�ت. 
ش�ايد راه و چاره ای به  ذهنش برس�د. اگر موافق باشی تا آمدن او با هم 
سر چشمه می رويم. اول نماز می خوانيم و بعد قريه را تماشا می كنيم. از 

آن بلندی ها قريه و شهر منظره دارد.
پرويز سكوت كرد و چيزی نگفت.

- برخيز جوان! برخيز و نارسيده برای رفتنت برنامه تدارك نكن!
پرويز دل و نادل از جايش بلند شد و همراه با او به راه افتاد.
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ه�وا گرگ و ميش ش�ده بود و هنوزكوچه ه�ای قريه خلوت بود. 
دركوچ�ه باد س�ردی به زي�ر لباس های ن�ازك پرويز خزي�ده بود. او 
دس�ت هايش را به  جيب های كرتی اش فرو برده بود و می لرزيد. مه ی 
غليظی كه بر سر و تن دهكده خيمه زده بود، آهسته آهسته شبنم می شد 

و بر روی زمين و سبزه  زار می نشست. 
آن ها با پشت سر گذاشتن چند خانه و ُگدر به  وسط قريه رسيدند. 

كمال اشاره به  ميدان بزرگی  كرد و گفت:
- اين جا محل تجمع مردم است. جشن ها و محفل های خوشی و غم 

ما همين جا برگزار می شود.
او اين را گفت و س�پس به  س�اختمان سفيدی كه در سمت غرب 

ميدانی موقعيت داشت، اشاره كرد و گفت:
- آن يكی هم مس�جد جامع ماس�ت. اما امروز نماز صبح را بر سر 

چشمه می خوانيم. می خواهم طلوع خورشيد را از آن جا ببينی.

آن ها باالتر رفتند و به  جايی رس�يدند كه چند سنگ بزرگ با هم 
ش�انه داده بود و با ايجاد حفره ای در زير، كه ش�باهت به  اتاقی داشت، 
ج�ای بی بديلی خلق بود. پرويز با گام های آهس�ته نزديك رفت، ابتدا 
به  س�نگ ها و س�پس به  آبی ك�ه آرام به  بيرون راه ب�از می كرد و بعد 
به  جويی كه در دو س�ويش س�نگ چيده شده بود، سرازير می شد و بعد 
چابك و مس�ت خيز و جس�ت  زده به سوی دهكده می دويد، نگاه كرد.  
او كه تا به  حال زايش آب از كوه را نديده بود، با كنجكاوی به  داخل 
رف�ت و پيرمرد به  دنبالش. حفره به اتاق گردی می مانس�ت كه گويی 
آن را معمارهای چيره دستی تراشيده باشند. از سقف و ديواره ها، نرم نرم 
آب تراوش می كرد و س�پس در گودالی كه در جانب راس�ت موقعيت 
داش�ت ذخيره می شد و از باريكه ی كه نزديك به  دهانه ی حفره بود با 
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صدای دلنوازی می شاريد و به سوی دهكده سرازير می شد. 
در گوش�ه ی چپ چش�مه چند س�نگ مانند زينه بر روی يكديگر 

جا به جا شده بود. وقتی پرويز به آن ها نگاه كرد، پيرمرد گفت:
- اين جا غسل خانه ی دهكده هم است وقتی هوا گرم است، آب تنی 

اين جا لذت ديگری دارد و اين سنگ ها را برای نشستن گذاشته اند.
پرويز چيزی نگفت، آهسته رفت بر روی يكی از سنگ ها نشست. 
رويش و ريزش آب به  داخل چش�مه س�مفونی بی همتايی س�اخته بود. 
افتادن گاه گاه  قطره های آب از سقف بخشی از سمفونی بود كه روح و 
روان پرويز را با هم گره می زد. او يكبار ديگر به آب نگاه كرد. زالل 
آب، آيينه ی صبح ش�ده بود و نوری كه از بيرون بر روی آن می تابيد 
به  س�قف منعكس می شد و نرم درس�قف می لرزيد. در ته ی چشمه كه 
سنگ ريزه هايی به  رنگ سفيد، نسواری، خاكستری و زرد تن شان را با 

آب چشمه صيقل داده بود، با جنبش نرم آب پلك می زد.
كمال گفت:

- خوب اين هم چشمه. اگر از ديدنش سير شدی  بيا كه تا آفتاب 
طلوع نكرده، وضو كنيم و نماز بخوانيم.

پرويز كه محو تماش�ا بود، از روی س�نگ برخاست، به كنار آب 
رفت و با كف دس�ت قدری برداش�ت و نوش�يد. آب جنبيد و موج دار 
ش�د و نوری كه در سقف آرام می لرزيد، ناگهان شكست و به  جنب و 

جوش افتاد. پرويز با تبسمی گفت:
- آبی به اين پاكی و زاللی نديده بودم.

- خوب بگير وضو كن!
كمال اين را گفت و از چشمه بيرون رفت و كمی دورتر به  پای 
سنگی نشست و وضو گرفت. لحظه های بعد هر دو رو به  قبله ايستادند 
و نماز خواندند. وقتی نماز تمام ش�د، دس�ت دعا بلند ش�د. پرويز برای 
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خانواده و كارش دعا كرد و س�پس به شرش�ر آب گوش داد. آب چه 
دلنواز و چه چابك به سوی دهكده می دويد. چه آهنگ دلپذيری داشت. 

كمال پرسيد:
- نمازت تمام شد؟

- تمام شد و دعا كردم.
- پس برخيز كه قدری باالتر برويم.

كمال  و پرويز از جای ش�ان برخاستند و بر سر سنگ روی چشمه 
باال ش�دند. هوا روش�ن ش�ده بود و خورش�يد قبل از اين كه طلوع كند، 
كوكب�ه اش را ب�اال تر از تيغه های كوه فرس�تاده بود تا پيش�اپيش خبر 
آمد آمدش را از س�نگی به سنگی، از رودخانه به  دهكده ای و از دهكده 

به  شهر و دشتی برساند. كمال  گفت:
- همين جا بنشين و نگاه كن كه آفتاب چه گونه از پشت كوه های 

بلند چغچران سر بدر می كند.
او اين را گفت، اما پيش از اين كه پرويز بنش�يند، خودش نشست 

و به  سنگی تكيه كرد:
- می دانی پرويز! من خودم عاشق طلوع آفتاب اين جايم. 

پرويز هم رفت و در كنارش نشس�ت و از آن باال ابتدا به  دهكده 
ن�گاه ك�رد. چيز ی كه می دي�د، باورش نمی ش�د. فكر ك�رد در مقابل 
پنجره ای رو به  بهش�ت نشس�ته است: تپه ی س�بز با درختان بيد، سيب 
و ان�ار و خانه های گنبذی گلی به رنگ خاكی كه زيرس�اخت س�نگی 
داشت و جوی آبی كه از نزديك شان شتابزده به  پايين سرازير می شد 
و در ميان دهكده به هر س�وی تقس�يم  می شد و زمين هايی كه سبز سبز 
ب�ود و آن ه�ا را پلوان ها از هم جدا می كرد و آن س�وتر س�نگاخ هايی 
كه مانند شمش�يرهای بران كنار يكديگر صف كش�يده بود و س�ر به 
آسمان  برده بود و در دور دست كشاله  شهر و در پی آن كوه هايی كه 
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يكی پش�ت س�ر ديگری قطار بود و با روش�نی صبح تن می شست، دل 
پروي�ز را لرزان�د. او در هيچ جايی چنين منظره ای نديده بود. فكر كرد 
خواب می بيند. چند بارچش�م هايش را ماليد و باز و بس�ته كرد. باورش 
نمی ش�د، جايی ك�ه به آن می نگرد، واقعی باش�د. فكر ك�رد به  تابلوی 
زنده ای برخورده اس�ت كه نقاش چيره دس�ت طوری در آن رنگ های 
س�بز، الجوردی، خاكی، كبود و نسواری را كنارهم قرار داده است كه 

هيچ جزی از آن برداشتنی نيست.
پرويز مجذوب شده بود. دلش می خواست ساعت ها به  اين منظره ی 
ب�اور نكردنی ن�گاه كند. چنين طبيعتی در هي�چ جايی نديده بود. كمی 
دورتر از دهكده كوه ها در آس�تانه ی دره ها س�ر به هم داده بود، انگار 
عاشق يكديگر بوده باشند و قصه ی بی پايان هستی را به يكديگر بازگو 
كنن�د، كن�ار هم رديف ش�ده بود و ت�ن به تن با هم پيچي�ده بود. او به 
افق  نگاه كرد، چش�مش در آس�مان به  تكه های ابری افتاد كه نور تازه 
رس�يده ی خورش�يد نيم رخ آن ها را طا كوب كرده بود و باد آن ها را 
درچنگ داش�ت تا به اوج قله ها ببرد و با يك جا كردن ش�ان با ديگر 

ابرها وظيفه ی تمام نشدنی اش را تكرار و تكرار كند.
او ن�گاه از آس�مان و اف�ق آن برگرفت و دو باره غرق تماش�ای 
»كمرسبز« ش�د. درخت های بيد، سيب و انار مانند خواهر و برادرهای 
صميمی يكی پهلوی ديگری ايستاده بودند و شاد از شادی گنجشك ها 
و سير از آبی كه از كنارشان روان بود، بدون  اين كه گرد و خاكی برتن 
داش�ته باش�ند، مزرعه های دهكده را ديوار می كشيدند  و با وزش مايم 

باد آهسته سر می جنباندند.
پروي�ز آه�ی كش�يد و در دل گف�ت: اين جا چقدر زيباس�ت. در 
اين ج�ا روح آدميزاد به  آرامش می رس�د و برخاف نيمروز از ريگ و 

خشكسالی خبری نيست.
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او هنوز به قريه و كوه های جنوب نگاه می كرد كه كمال  گفت:
- مرد خدا! نگاه كن كه خورش�يد از پش�ت آن كوه  بلند، س�رك 

می كشد و به  چغچران می رسد.
پرويز در دور دس�ت به  كوهی كه انگار جوالن گاه خورشيد بود، 
ن�گاه كرد. برای اولين بار بود كه چنين ش�كوهی را می ديد. خورش�يد 
مانند تكه ی آتشی لحظه به لحظه از پس كوه  باال می شد و در اين سوی 
چغچران  و درست در سمت چپ آن ها اشعه اش را از باالی كوه ها دم 
به دم ته می كشيد تا جان ديگر، روح و روز ديگر به »كمرسبز« ببخشد.
- كاكا كمال! ش�ما چه قريه ی زيبايی داريد. دلم ريخت. عاشقش 

شدم. تا به حال چنين جای سبز، شاداب و زيبايی نديده بودم.
پيرمرد خنديد:

- غور ملك زيبايی اس�ت. نظير اين ده زياد داريم. در دور دس�ت 
منطقه های داريم كه ذكر قشنگی آن ها در كتاب ها نگنجد، اما افسوس 
كه س�ال های سياه جنگ نگذاش�ت كه اين ملك و مردم به  آسايش و 

پيشرفت برسند. 

با آمد آمد خورش�يد دهكده نيز به  جنب و جوش افتاد. دروازه ی 
خانه ه�ا يكی بعد ديگری باز ش�د و زندگی مانند آب چش�مه  يك بار 
ديگر در رگ های »كمرس�بز« جاری شد. جوان بچه ها با بره های شان 
در حالی كه با سر و صدا و هی هی، پيام بيداری به  ديگر بچه ها می دادند، 
خلوت كوچه ها را برهم  زدند. يكی با رمه ی بره، ديگری با خيل مرغ و 
ديگری با داس و خرش به س�وی كشت زارها می رفت و مرغ های سفيد 
با جوجه های ش�ان كه دوست نداشتند مرغابی ها را بدرقه ی راه كنند از 

روی پشته ها و پلوان ها خويشتن را به آب و دانه می رساندند.
پروي�ز با ديدن جن�ب و جوش دهكده به  وجد آمد، رو به  پيرمرد 



سیامک هروی

43

كرد و تا خواست چيزی بگويد، پيرمرد از جايش جهيد، دست هايش را 
سايه بان چشم ها كرد و گفت: لعنت به تو گربه ی قروت خور!

پرويز هم از جايش بلند ش�د و به  سمتی كه پيرمرد نگاه می كرد، 
ن�گاه ك�رد. در دور دس�ت تهمينه با رمه گوس�فندهايش ك�ه به  ده تا 
دوازده بره ی س�فيد، ابلق و سياه می رس�يد از كوه باال می رفت. پيرمرد 

به عجله به سوی او دويد و گفت:
- پرويز خان تو همين جا باش! من زود بر می گردم.

ب�ا رفتن پيرم�رد پرويز واپس به  جايش نشس�ت و با خود گفت: 
عجب دختر سخت سری، اگر من به  جای او شاق می خوردم در عمرم 

ديگر به كوه نمی رفتم. 

ب�ا رفت�ن پيرمرد پرويز تنها ش�د. ناگهان ده، چش�مه و كوه ها را 
بيگان�ه يافت. ترس�يد و به ياد دي�ارش افتاد: از زمين و آس�مان ريگ 
می ريزد. همه جا ريگ اس�ت. همه جا را ريگ و ماس�ه فرا گرفته است. 
قيام�ت رن�گ و بوی ديگ�ری ندارد، ش�ايد قيامت همين باش�د. لحظه 
به لحظه قريه ها انباش�ته از ميده ريگ می شوند. باغ و صحرا ديگر معلوم 
نيست. باغ های انگور و درختان سيب، انار و آلو همه مدفون شده است. 
خانه های قريه تا گلو غرق در ريگ ش�ده اس�ت. زمين و زمان تاريك 
است. انگار اين جا مكانی برای زندگی نبوده است. جا يی كه قريه، خانه، 
ب�اغ و باغچ�ه، راه و آب بود و مردمانی بودند كه هر كدام برای كاری 
اين ط�رف و آن طرف می رفتند، اكنون به  دش�تی پ�ر از ريگ می ماند. 
توفان از ريگ، كوه و تپه س�اخته اس�ت و هر لحظه اين كوه و تپه ها 

می كوچند و جای شان را ريگ های ديگر می گيرد.
 پدركجايی؟ برادر كجايی؟ به كمك تان آمده ام. كجاييد؟ زودتر 
بجنبيد كه ريگ  بر س�رتان انبار می ش�ود. پدر! ت�ن ضعيفت توان اين 
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همه ريگ و ماسه را ندارد. برادر كوچك و نازنينم تن نحيفت  در زير 
ريگ ها از جنب و جوش مانده است؟  بجنبيد كه در زير ريگ خرد و 
خمير می شويد. نگذاريد ريگ ها خفه ی تان كند. نفس بكشيد! نگذاريد 
ريگ ها به  گلو و سينه  ی شما راه پيدا كند. در كجای مزرعه گير افتاده 
ايد؟ من برای بيرون كردن شما آمدم. مرا صدا كنيد! پرويز صدا كنيد 
تا ش�ما را بيابم. مزرعه ی ما كجاست. من در كجای قريه هستم. اين جا 
من نه مزرعه و نه قريه ای می بينم. اين جا همه ريگ و ماس�ه است. اگر 
دهن تان قفل ش�ده اس�ت، اگر ديگر حنجره ای برای صدا زدنم نداريد، 
من ش�ما را ص�دا می كنم. پدر، ب�رادر، پدر! ... جوابی نيس�ت، صدايی 
نيس�ت، توفان اس�ت و ريگی اس�ت كه مانند لحاف س�نگينی بر روی 

دهكده پهن می شود. آه خدايا چه مصيبت بزرگی...

صدای پيرمرد كه می گفت »پرويز بيا پايين« افكارش را گسست. 
پروي�ز از جاي�ش برخاس�ت و به زير نگاه ك�رد. پيرمرد ب�ا تهمينه و 
گوس�فندها به آن جا رس�يده بود و در نزديك دهانه ی چش�مه ايستاده 
بود. پرويز از س�ر سنگ به زير رفت. تهمينه از اين كه ماما مانع رفتنش 
به  كوه ش�ده بود، نا راضی به  نظر می رسيد. سرش را به  خاطر زخم های 

گردن پايين خمانده بود. پرويز به  نزديك او رفت و پرسيد:
- ان شاءاهلل خوبی كه عزم كوه كردی!

تهمينه جوابی نداد، اما نگاهی به سوی پرويز انداخت كه انگار صد 
سخن داشت. پيرمرد گفت:

- دختر ناترس هنوز خون گردنش خش�ك نش�ده به  كوه می رود. 
منصور لعنتی تو را دير يا زود می كشد. از خدا بترس اين قدر كله شقی نكن!

او تفنگ شكاری شانه اش را به پرويز نشان داد و گفت:
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- می خواهد »شين«* به پا كند، نگاه كن تفنگ را هم برداشته كه 
اگر منصور به  سمتش بيايد او را به تير بزند. دختر جاهل! منصور صدتا 
مرد جنگی ماش�يندار به  دس�ت دارد. ما را اين دختر بی غم نمی گذارد. 

توبه خدايا...
- ماما خيلی جوش نزن! من از آن دخترهای ترسو و بزدل چغچران 
نيس�تم كه با هيبت كج پا ی بد هيكل گوش�ه نشين خانه شوم. شاق كه 

چه اگر مرا قطعه قطعه هم بكند، خانه نشين نمی شوم.
- دخت�رم! منصور ظالم اس�ت. به  هيچ كس�ی رح�م نمی كند. برو 
چن�د روزی اس�تراحت كن كه زخمت خوب ش�ود. برو ب�ه  خانه و ما 
را به  دردس�ر نين�داز! بره های تو را به كبير می س�پارم كه به چرا ببرد. 

تشويش آن ها را نداشته باش!
تهمينه ديگر حرفی نزد؛ كنار آب چشمه رفت. دست و رويش را 
شست. با گوشه ی دستمال گل داری كه به سر بسته بود، خشك كرد و 
بعد از جبيش قروتی بيرون كرد، به آب غوطه ی داد و به  دهن گذاشت. 
لحظه هاي�ی ق�روت را از اين كومه به آن كومه كرد و ناگهان آن را در 

كومه ی راستش نگهداشت. 
- تو ماما به  فكر نيمروزی باش كه كج پا به  سراغش نيايد و ازت 
نپرس�د كه اين غريبه كيس�ت و اين جا چه می كند. تو غم مرا نداش�ته 

باش، من از او نمی ترسم.
پرويز كه غرق تماش�ای روی نمكين و چش�م های پر آب تهمينه 
ب�ود و خواس�ته بود برای كوم�ه ی قروت ُپرش بخندد، ناگهان ترس�يد 
و مثل اين كه لذت نگاهش حرام ش�ده باش�د، تكانی خورد و با لكنت 

گفت:
- چی؟ كج پا كيست و با من چه كاری دارد؟

* شين: جنجال، دعوی
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تهمينه چنان خنديد كه صدايش به  دره پيچيد. پرويز بيشتر وارخطا شد:
- چرا می خندی؟ من چه گناهی كردم؟

- گناه�ی نكردی، او به  مرغ آس�مان و ماهی دريا كار دارد. هيچ 
كسی در اين ملك از دستش بی آزار نمانده است.

او اين را گفت و از كمرش دس�تمالی را باز كرد، قرص نانی را از 
الی آن بيرون كرد و  نزد پرويز آورد:

- بگير بخور! گرسنه شدی؛ شوخی كردم با تو كاری ندارد.
پرويز اندكی به  آرامش رسيد. دستش را دراز كرد و با جدا كردن 

لقمه ی گفت:
نزديك از اين جا فرار كرده بودم. مرا ترساندی تهمينه.

تهمينه اين بار آرام خنديد. پيرمرد گفت:
- پرويز خان! اين خدا ناترس هرچه می بيند از دست خود می بيند. 
چند روزی كه  اين جا باش�ی تو هم از آزارهايش بی نصيب نخواهی شد، 

بيا كه برويم، وقت چای صبح است.
تهمين�ه نگاه ی ش�روری به س�وی پرويز انداخت و ب�دون اين كه 

حرفی بزند از آن جا گريخت. پيرمرد گفت:
- ديدی كه بره ها را بار جان من كرد و رفت.

ب�ه  پرويز احس�اس مبهمی پيدا ش�ده بود. تهمينه ش�رور را انگار 
می ش�ناخت. نديده بودش، اما می شناخت. آيا ممكن بود كسی را نديده 
باشی، بشناسی؟ نمی توانست جواب اين سوالش را بدهد. پس چه چيزی 
اي�ن دختر را آش�نا می نماياند؟ تهمينه چهره ی گيرا و جذابی داش�ت. 
نگاه هايش پر مهر و وسوس�ه زا بود. هفت هش�ت سال پيش وقتی بلوغ 
شده بود و شب ها وسوسه  شده بود، به  دختری شبيه تهمينه انديشده بود 
و بعد او را چند بار در خواب ديده بود. آيا تهمينه همان دختر خواب  و 
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خيالش بود؟ نمی توانست برای اين سوال ها پاسخ روشنی بدهد.
پرويز يك جا با پيرمرد و خيل بره ها به راه افتاد. در كش�اله ی  راه 
هن�وز تهمينه معلوم می ش�د ك�ه با گردن كج و پايين نگهداش�ته اش با 

جست و خيز به سوی خانه می دود.
پيرمرد گوس�فند ها را در كوره راه راس�ته ك�رد، چند بار هی هی 

گفت و سپس رويش را به  پرويز دور داد:
- داكترج�ان! می دانی كه در قريه ی ما مريض فروان اس�ت. اگر 
آن ها بدانند كه داكتری از كابل با پای خود به  قريه ی شان آمده است، 
به  دروازه خانه ی ما صف می بندند و تا معاينه شان نكنی رها كردنی ات 

نيستند.
پرويز يك بار ديگر ترس�يد. اين دفعه از كاری كه نمی توانس�ت 

انجام دهد، ترسيد:
- كاكا كمال من كسی را معاينه كرده نمی توانم.

كمال با تعجب پرسيد:
- چرا؟

- برای اين كه من هنوز درسم را تمام نكردم و جواز معاينه ندارم.
كمال قهقه خنديد:

- عج�ب گپ هايی می زن�ی! اين جا دكاندارها برای مردم نس�خه 
می دهند، حتا خط فارسی شان خوانا نيست و تو از فاكولته ی طب آمدی 

و جرات معاينه را نداری؟
- كاكا كمال! جرات آن را ندارم. آن هايی كه تو می گويی جرات 
ش�ان از نادانی است. اگر بدانند كه استعمال نادرست دوا چه خطر هايی 

دارد، هرگز اين كار را نخواهند كرد.
- خوب پس جوان تو كه نه معاينه می كنی نه به  كسی دوا می دهی، 

چه نيت داری، می خواهی اين جا چه كنی؟
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- كاكا كم�ال م�ن برای ش�ما گفتم كه می خواهم برای موسس�ه 
س�روی كن�م. می خواهم ببينم مردم قريه های ش�ما چه آبی می نوش�ند. 
می خواهم بدانم آيا در ميان طفل های ش�ما مرض فلج هس�ت يا نه. آيا 

توبركلوز هنوز در ميان مالدارها شيوع دارد يا خير.
- خوب گيرم كه اين ها را دانستی، بعد چه می شود.

- كارم تمام می شود.
پيرمرد خنده ای كرد و گفت:

- به  همين س�ادگی كارت را ك�ردی و رفتی. عجب! بعدش چه؟ 
موسسه تو را به خاطر همين كار عاطل و باطل معاش می دهد؟

- ن�ه، عاط�ل و باط�ل نيس�ت. وقتی اي�ن معلومات را برای ش�ان 
بردم، آن ها می نش�ينند و برای ش�ما پروژه می سازند و در تدارك آب 
آشاميدنی، جلوگيری از فلج اطفال و تداوی توبركلوز كمك می كنند.
- پس موسسه منتظر توست كه اين معلومات را برايش برسانی؟

- بلی، برايم س�ه ماه وقت تعيين كرده ان�د. بعد هم گفتند كه اگر 
پروژه های شان اين جا شروع شد، شايد برای كار دراز مدت با من قرار 

داد كنند.
پيرمرد گپ های پرويز را به  تمسخر گرفت:

- ب�زك بزك نمير كه جو لغمان می رس�د. اين خارجی ها از اين 
وعده ها زياد داده اند. چند س�ال قبل كه امني�ت اين جا قدری بهتر بود، 
تم�ام وقت اين جا می لوليدند. با موترهای لوكس پايين و باال می رفتند. 
آمد ورفت ش�ان بود، اما كارش�ان نه. تمام گپ های ش�ان حرف مفت 
است. دروغ می گويند. تو را هم فرستادند تا از بادارهای شان پول بكنند 

و به  جيب بزند. من  به آن ها اعتماد ندارم.
- ح�ق داری كاكا كم�ال، تم�ام گپ هاي�ت درس�ت اس�ت، اما 
موسسه ی كه من در آن كار می كنم، در واليت هرات كارهای زيادی 
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انجام داده است، مردم از آن راضی هستند.
- پناه به خدا! دنيا به  اميد خورده ش�ده اس�ت. من به آن ها نه، بلكه 
به تو اعتماد می كنم. خوب تو كه می گويی معاينه نمی كنی از كجا فلج 

اطفال و توبركلوز مردم را تشخيص خواهی كرد؟
- خ�وب اين مرض ها عامت ها و عارضه های مش�خص دارند. به 
طور مثال در فلج اطفال، كودك ها از راه رفتن می مانند و در توبركلوز 
س�رفه ها دوامدار و بلغم دار است و برای مريض از طرف شب تب پيدا 

می شود و به تدريج وزنش را می بازد.
- در محل ما اين هر دو مرضی كه می گويی يافت می شود.

- پس بودنم اين جا بی فايده نيست.
پيرمرد جوابی نداد. خاموش ش�د. نخواس�ت ديگر با مهمانش بگو 
مگ�و كن�د. پرويز ه�م همان طوری كه مواظ�ب بره ها بود ك�ه از گله 
جدا نمانند به  زمين های وس�ط قريه ن�گاه می كرد كه در آن ها كچالو، 
بادنجان رومی و جو كش�ت ش�ده بود. مزرعه هايی ك�ه بيش از حد در 
نظرش ش�اداب و سيرآب جلوه می كرد، سبز سبز بود. عاشق اين رنگ 
بود. ش�ايد هم علتش آن بود كه هرگز در نيمروز چنين جوش سبزه و 
گياه را نديده بود. مرغابی ها روی آب مستانه شنا می كردند و مرغ ها با 
جوجه های ش�ان به بيشه ها رسيده بودند. آن دور و درست در جايی كه 
»كمرس�بز« كم�رش را می خاباند و جر آغاز می ش�د دو پس�ر بچه ی 
چهارده - پانزده ساله كه با رمه ی گوسفند شان می رفتند تا به  علف های 
وحشی كوه برسند- هی هی داشتند و مواظب گوسفندهای عاصی بودند 

كه از كشت زمين ها نخورند.
پرويز ناگهان از پيرمرد پرسيد:

- راس�تی اگر پرس�يدن عيبی نباشد ش�ما آب آشاميدنی خود را از 
جوی درب خانه برمی داريد؟
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پيرمرد پوزخندی زد و گفت:
- پس چه، فكر كردی خانه های ما لوله كشی دارد؟

پروي�ز س�كوت كرد. نخواس�ت ب�رای پيرمرد بگويد ك�ه با اين 
چشمه ی مس�ت هم امكان لوله كشی و هم امكان چراغان شدن قريه ی 
ش�ان وجود دارد. او سال پيش وقتی با صنفی هايش از كابل به پنجشير 
رفت�ه بود در آن جا ديده بود كه مردم با نصب داينموی برق، خانه های 
شان روشن كرده بودند و با لوله كشی از چشمه، صاحب آب آشاميدنی 

پاك شده بودند.
پيرمرد وقتی ديد كه پرويز خاموش است، پرسيد:

- مگر آب چشمه ی ما پاك نيست؟
- چرا؟ پاك است، اما با عبور از ميان دهكده غير صحی می شود.
- پرويز خان! پدر و پدر كان ما از همين آب خوردند و صد سال 

عمر كردند، حاال اين آب غير صحی شد.
- خ�وب خ�دا عمر همه ی ش�ما را بيش�تر از صد س�ال كند، ولی 
اگ�ر آب�ی را بخوريد كه با عب�ور از ميان دهكده آلوده نش�ود، مريض 

نمی شويد.
- مثلن چطور آلوده می شود؟

- بس�يار س�اده. گوس�فندها آلوده می كنند. گ�رد و خاك آلوده 
می كند، مردم آلوده می كنند. آب خيلی زود غير صحی می شود.

آن ها با اين گفت وگو به  خانه رس�يدند. پيرمرد كبير را صدا كرد 
و برايش گفت كه اول برای شان چای بياورد و بعد از آن گوسفند های 

تهمينه را در كوه به  چرا ببرد.
هردو به  اتاق رفتند. پيرمرد تفنگ شكاری را به  ميخ آويزان كرد 

و در مقابل پرويز نشست و گفت: خوش آمدی!
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- سامت باشی كاكا كمال!
- راست را بپرسی ديشب به خاطر تهمينه دست و پايم را گم كردم 

و پريشان حال شدم، نتوانستم با تو اختاط كنم.
- ديشب از فرط خستگی من هم زود به  خواب رفتم، اما در عوض 

امروز كافی چكر زديم و اختاط كرديم.
- ن�ه، اصل قصه ها مانده اس�ت. هنوز آدم اختاط�ی ما را نديدی. 

برايت گفتم كه برادر بزرگتری از خود دارم؟
- بلی، گفتی.

- او عالمی از اختاط و قصه است. صندوقی از كتاب های تاريخی 
دارد. با او هيچ وقت دق نمی آوری.

پرويز خنديد:
- شما چند ساله هستيد؟

- پنجاه و هشت ساله و برادرم محسن شايد شصت وسه ساله باشد.
- گفتی در قريه چند نفر كهن س�ال داريد كه س�ن ش�ان نزديك 

به  صد سال است؛ درست است؟
- داريم، داريم. دو س�ه نفر اين جا زندگی می كنند كه ش�ايد عمر 

شان بيشتر از صد سال هم باشد.

بعد از چای صبح، ارباب محسن  برادر كمال  رسيد. او لباس سفيدی 
پوشيده بود و نمد نازكی به  شانه انداخته بود و عصايی از چوب زرشك 
به دست داشت. موی ريش و سرش هم كامل سفيد بود. چهره ی نورانی 
و صميمانه ای داشت. شمرده شمرده گپ می زد و هر جمله اش نشانه ی 
فهم و دانش�ی ب�ود كه پرويز هيچ گاه�ی انتظار ش�نيدن آن را در ميان 
كوه نداش�ت. او به  درويش�ی می مانس�ت كه از همه چيز آگاهی دارد. 
تاريخ، اقتصاد و سياست. او با چند سوال پرويز را درمانده كرد. جواب 
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سوال هايش را نداشت. پرويز ناگهان خودش را در مقابل پيرمرد ضعيف 
و نافهم يافت:

- كاكا محس�ن تحصيات من در زمينه ی طبابت اس�ت، تاريخ و 
اقتصاد نمی دانم.

- پيرمرد خنديد و گفت:
- ج�وان ب�اور خوبی ن�داری. اگر تاري�خ و اقتص�اد ندانی طبابت 

به  توتی نمی ارزد.
پرويز خاموش ش�د. در گفتگو با ارباب محسن  به  بن بست رسيده 
بود. نه حرفی برای گفتن و نه حرفی برای جواب دادن داش�ت. محس�ن  
به سوی او نگاهی كرد، جوان را دست پاچه يافت. آهسته برايش گفت:
- از ت�و امتح�ان نمی گي�رم، وارخطا نش�و! بحث دوس�تانه كردم. 
می خواه�م چيزهايی از تو بياموزم. بيا با هم ق�رار بگذاريم تا زمانی كه 
اين جا هستی، ساعتی با هم بنشينيم و از يكديگر ياد بگيريم. من برايت 

قصه های تاريخی می كنم و تو برايم از علم طبابت بگو.
پرويز كه در آرزوی فرار از اين ورطه بود، به عجله قبول كرد:

- به روی چشم، حتمن با هم می نشينيم. من عاشق دانستن قصه های 
تاريخی غور هستم.

بعد از ادای نماز عصر، جوان ها مسجد را ترك كردند و موسفيدان 
و بزرگان كمرس�بز كه تعداد ش�ان به  س�ی تن می رسيد به روی ُصفه ی 
مس�جد برای ش�ور و مش�وره دور هم گرد آمدند. ارباب محسن  و چند 
موی سفيد ديگر كه سن شان از همه بيشتر بود در صدر نشستند و ضمن 
دعای خير خواس�تند اول حرف های جوان نيمروزی را بش�نوند. پرويز 
كه تا حال كمتر چنين مجلس�ی ديده بود به من من افتاد و ش�ته خورد. 
اما كمال  كه از قضيه با خبر بود به اهالی ده تش�ريح كرد كه چه گونه 
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پرويز را می شناس�د و چرا به چغچران آمده اس�ت. بعد از صحبت های 
كمال  س�كوت در مجلس برقرار ش�د. هركس فكری داشت. سوال های 
زيادی بود كه بايد پرويز پاس�خ می داد، اما كم جراتی او همه را وادار 
به سكوت كرده بود. ارباب محسن كه آدم زرنگی بود، خواست فضای 

مجلس را خودمانی كند و به پرويز جرات ببخشد:
- پرويز خ�ان ب�ه  ده  ما خوش آم�دی! تمامی خانه های كمرس�بز 
را خان�ه ی خودت فكر كن. هر كمكی كه از دس�ت ما س�اخته باش�د 
دريغ�ت نمی كني�م. اهالی اين ج�ا از ديروز كه آم�دی بی قرار ديدن و 
شنيدن حرف های تو هستند. می خواهند بدانند كه آن ها به تو چه خدمتی 
ك�رده می توانند و تو ب�ه آن ها چه خدمتی كرده می توانی. دنيای امروز 
دنيای داد و گرفت اس�ت. اگر كسی برايت چيزی می دهد بايد برايش 
چيزی بدهی. دوس�ت برادرم هس�تی؛ قدمت به روی چشم. از يك هفته 
تا يك س�ال بر روی چش�م ما جا داری. اما اگر به كار موسسه آمدی ما 

بايد بفهميم كه نتيجه ی آخر آن چيست؟
ارباب محس�ن  با كلمه های ش�مرده و حس�اب شده حرف های دل 
اهالی را زد و س�كوت كرد. اهالی چش�م به  لب و دهن پرويز بستند تا 

پاسخش چه باشد. پرويز به گپ آمد:
- كاكا محس�ن خير ببينی! از ديش�ب كه پا به  قريه  ش�ما گذاشتم 
مديون مهمان نوازی و مجذوب طبيعت زيبای ش�ما شدم. در اصل برای 
كمك به  ش�ما و باش�نده های چغچران آمد ه ام. از دي�روز تا به حال من 
چن�د ب�ار از كاكا كمال خواس�تم كه اگ�ر با بودنم در اين جا مش�كلی 
خل�ق می ش�ود راهم را می گيرم و می روم. وقت�ی از هرات راهی اين جا 
می ش�دم برايم گفتند كه چغچران امنيت خوبی ندارد و ديش�ب فهميدم 
كه حرف آن ها درس�ت بوده اس�ت. و حال اگر شما الزم بدانيد اين جا 
بمان�م، می مان�م و اگر بگوييد ب�رو، می روم. من امروز صبح رفتم س�ر 
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چشمه و از آن جا قريه ی شما را تماشا كردم. شما با كمك ناچيزی به 
بركت اين چش�مه می توانيد صاحب برق و نل آب شويد. هم خانه های 
ش�ما روش�ن شود و هم آب شما بدون آلودگی، مستقيم از چشمه به در 
خانه ها برسد. چشمه ی مست و پر آب شما سرمايه ی بزرگی است. هر 
چند در پروژه ی كه من كارگرفته ام چنين برنامه ی شامل نيست، اما من 
با آن ها صحبت می كنم تا به  عنوان پاداش همكاری شما اين كمك را 
انج�ام دهند، فكر می كنم پول زيادی نخواهد ش�د و آن ها اين خواهش 
م�را قبول خواهند كرد. بعد هم موضوع س�روی اس�ت كه كاكا كمال 
آن را برای ش�ما توضيح داد. اين سروی قدمی است برای كمك بعدی 

موسسه. فكر كنم كه موافقت با آن به  نفع مردم شما است.
با ش�نيدن حرف های پرويز، اميد داش�تن يك روستای روشن و با 
آب تميز لوله در دل بزرگ ها و متنفذين كمرس�بز ش�گفت و به  يك 
بارگی دلچس�بی اهالی برای برنامه های پرويز بيش�تر شد. ارباب محسن  
ي�ك يك�ی از موی س�فيدها را ورانداز كرد و از نگاه های ش�ان فهميد 
كه عاقه مند گفتگوی بيش�تر با پرويز شده اند. او سكوت را شكست و 

گفت:
- جوان! خاموش�ی تو همه را به  تشويش كرده بود، تو يك بوجی 

نعمت بودی و ما نمی دانستيم.
پرويز يك بار ديگر به لكنت افتاد و من من كرد. محسن گفت:

- باز چرا گپت را می جوی، واضح بگو چه به دل داری؟
- كاكا محس�ن! اين منصورخانی كه در اين وادی حاكميت دارد 

چه؟ از طرف او می توانم خاطر جمع باشم؟
پروي�ز ب�ه  موضوع مهمی اش�اره كرده بود. بگو مگ�و ميان اهالی 
ش�روع شد. كسی گفت كه راس�ت می گويد، منصور چه؟ كسی گفت 
كه بايد اجازه اش را گرفت و كس�ی هم گفت كه اگر اجازه ی برق و 
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لوله كشی را به ما ندهد بر پدرش لعنت.
محسن  با نهيبی مردم را آرام كرد:

- آرام آرام، ب�ه  نوب�ت گپ بزنيد، بگذاري�د ابتدا نظر بزرگ های 
قريه را بشنويم.

او اين را گفت و سپس رويش را به  ستارخان كرد كه نزديك به 
هشتاد سال عمر داشت:

- س�تارخان نظر تو چيس�ت؟ اين جوان به  نيت خير اين جا آمده 
است. چه كنيم جواب منصور را چه بدهيم؟

س�تارخان كه تسبيح می انداخت و خودش را به  ديوار مسجد تكيه 
داده بود، عصايش را از كنارش برداشت، از ميانه اش گرفت و به  زمين 

گذاشت، خودش را به سختی راست كرد و با صدای ضعيفی گفت:
وقتی كلمه ی برق را از زبان اين جوان شنيدم، دلم روشن شد. برق 
نعمتی خوبی اس�ت اگر امكان اين كار به راس�تی وجود داشته باشد بايد 
همه ی مردم قريه از آن حمايت كنند و لوله كشی هم اگر به  كشت و 
زراعت ما صدمه نزند، چيز خوبی است، اما تا جايی كه من از گپ های 
اين جوان فهميدم، كارش تنها در ده  ما نيس�ت، اين جوان می خواهد به 
بيش�تر قريه های چغچ�ران برود و معلوم كند كه مردم آب آش�اميدنی 
دارن�د يا خير. فلج طفل ها و توبركلوز هس�ت يانه؟ خوب اين قضيه با 
موض�وع قريه ی ما فرق می كند، ما می توانيم كه با منصور مجلس كنيم 

و از او بخواهيم كه به اين جوان آسيب نرساند.
س�تارخان اين را گفت و خاموش ش�د. واپس خودش را به  ديوار 
تكيه داد و ش�روع به  تسبيح انداختن كرد. يك بار ديگر سكوت بر سر 
و تن مجلس ريخت. كس�انی كه تا پيش�تر به  داشتن برق و آب اميدوار 
شده بودند، حاال برنامه ی بزرگتر پرويز را پر جنجال می ديدند و در دل 
دع�ا می كردن�د كه راه حلی برای باقی كارهای او پيدا ش�ود تا بماند و 
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فكری برای روشن كردن قريه ی شان بكند.
پرويز وعده ی س�خت و ناش�يانه ای داده بود. فك�ر نكرده بود كه 
پيشنهاد برق و آب را اين روستايی ها جدی بگيرند. در پروگرام كارش 
چنين برنامه ای نبود. او به گونه ی مثال گفته بود كه می شود از چشمه ی 
شان برای برق و تهيه ی آب آشاميدنی صحی استفاده كرد. اما برای شان 
وعده ی قطعی اين كار را نداده بود. برای شان گفته بود كه اين موضوع 
را به موسسه پيشنهاد خواهد كرد و ممكن است آن ها به  عنوان پاداش 
هم�كاری قبولش كنند، اما اهالی اين قضيه را جدی گرفته بودند. ترس 
وعده خافی به تن پرويز ريخته بود. فكر كرد كه موضوع برق و لوله 
كشی قريه تمام برنامه هايش را به هم می ريزد و مردم اميد وار به كاری 

می شوند كه هيچ تضمينی برای تحققش وجود ندارد. 
ارباب محس�ن  با ش�نيدن گپ های س�تارخان ناگهان از كوره در 

رفت: 
- منصور همين ديروز تهمينه ی ما را شاق كاری كرد. دست خود 
را بر سر سياه سری باال كرد كه هرگز كاری به كارش ندارد. از من و 

برادرم كمال نخواهيد كه نزد اين خدا ناترس برويم.
ستارخان دستی به ريشش كشيد و گفت:

- اگ�ر نفع قريه ی م�ا نبود به خاطر اي�ن كار ناجوانمردانه اش من 
هم راضی نبودم كه كسی برای التماس نزد او برود، اما دندانه ی سختی 
است، گپ های اين جوان را كه شنيدم متوجه شدم كه بدون رضايت او 
هيچ كاری كرده نمی توانيم. اگر ش�ما موافق باشيد من خودم می روم و 

با او گپ می زنم، خدا مهربان است!
 اهالی كه س�تارخان را برای گفت وگو با منصور ش�خص مناسبی 
می دانس�تند ب�ا رفتن او موافقت كردند. ح�اال نوبت كمال  بود كه گپ 

بزند:
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- ببينيد برادرهای عزيز! پرويز با دوس�تی و شناختی كه كاكايش 
با من دارد به  چغچران آمده است. كاكايش او را به اميد من روان كرده 
كه همرايش كمك كنم. كاكايش يار دوران عس�كری من اس�ت. من 
و او دو سال تمام در ريشخور كابل عسكری كرديم، در يك كاغوش 
خوابيديم و از يك كاس�ه غذا خورديم. من و او از بچه  های »كيكس« 
و » لواش�ك« نيستيم. ما س�ختی های زيادی در زندگی ديديم. حاال كه 
او يك بار ديگر به ياد من افتاده اس�ت و برادر زاده اش را نزد من روان 
كرده است، اگر سرم هم برود از او مواظبت خواهم كرد. او برعاوه ی 
اين ك�ه نيت خير ب�ه همه ی مردم چغچ�ران دارد نظر خوب�ی هم برای 
قري�ه ی م�ا دارد. اگر بتواند برای ما ب�رق وآب راه بيندازد، من پيرمرد 
دس�تش را می بوس�م. حكومت های زيادی آمدند و رفتند شما تا به حال 
ديده ايد كه كس�ی از آن ها آمده باش�د و پرس�يده باش�د كه مشكل ما 
چه اس�ت؟ حال كه پرويز را خدا برای ما فرس�تاده است، بايد راه حلی 
ب�ه كارش بيابي�م. ما ريش س�فيدهای اين قريه اگر تصمي�م بگيريم كه 
اين جا بماند و كارش را انجام دهد، كسی نمی تواند مانع اش شود. من با 
روستاهای چهار طرف هم صحبت می كنم تا با او همكاری كنند. فعلن 
كارش را از ده ی ما شروع كند، خدا بزرگ است ان شاءاهلل برنامه هايش 
رديف می شود. اگر بعد از تمام شدن كارش در منطقه ی ما می خواست 

به شرق و جنوب چغچران برود، بازهم چاره ای می سنجيم.
بزرگ ه�ای ده گپ های كم�ال  را تاييد كردند و به  ماندن پرويز 
رای دادن�د. پرويز كه اندكی به آرامش خاطر رس�يده بود، برای محكم 

كاری گفت:
- موض�وع ب�رق و لول�ه كش�ی قريه را م�ن وعده ی قطع�ی داده 

نمی توانم، ابتدا بايد با موسسه صحبت كنم.
س�تارخان ك�ه از نتيجه ی مجلس راضی ب�ود، دوباره كمرش را از 
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ديوار جدا كرد و عصايش را به  زمين كوبيد:
- جوان! خدا تو را موفق داش�ته باشد، ما به گپ تو رسيديم. تاش 
خود را بكن! ان ش�اءاهلل در كار خير بركت اس�ت. جوان يك سوال مرا 

جواب ندادی؟
پروي�ز ك�ه ُچرت ه�ای زي�ادی زده ب�ود، ناگهان�ی در ذهن�ش 
به  جس�تجوی س�وال بی پاسخ س�تارخان رفت، اما نتوانس�ت سوال او را 

به ياد بياورد و از همين رو خيره به پيرمرد نگاه كرد. پيرمرد خنديد:
- جوان! فكر كنم كه از يادت رفت چه پرسيدم؟

پرويز گفت:
- بلی كاكاجان! گپ های زيادی زده شد، سوال شما به ذهنم نماند.

ستارخان گفت:
- من پرسيدم كه اين برق و لوله چشمه ی ما را كور نخواهد كرد؟
پرويز كه تازه متوجه سوال ستارخان شده بود با ديد كارشناسانه ای 

گفت:
- ن�ه كاكاج�ان! اگر خدا خواس�ت و لوله كش�ی ش�د، لوله ای از 
چشمه به  داخل قريه كشيده خواهد شد و در داخل قريه به  چند نقطه ی 
پ�ر جمعيت خواهد رف�ت كه از آن  مردم به  قدر ضرورت آب خواهند 
گرفت و داينموی برق كمی از چشمه پايين تر در جايی كه آب به  شدت 
از ك�وه به  پايين می ريزد، نصب خواهد ش�د كه به اثر فش�ارآب، كار 
خواه�د كرد، هيچ مصرفی در آب به وج�ود نمی آ يد. هرچند من خودم 
مس�لكی اين كار نيس�تم، اما تا جايی كه ديدم و ش�نيدم در اين وقت ها 
مردم پنچش�ير، كرخ هرات، سالنگ، باميان و خيلی از جا هايی كه مانند 

شما آب با قوت دارند، صاحب برق شده اند.
با اين توضيح، پرويز خاموش ش�د. عجب مجلس سختی بود. برای 
اولين بار نگاه های زيادی به س�ويش دوخته ش�ده بود. نگاه هايی كه هر 
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كدام پرسش�ی داش�ت و گپی برای گفتن. كس�ی از س�مت چپ ُصفه 
خواس�ت چيزی بپرسد، اما محس�ن خان قريه دار صاح نديدو دستش را 
به  دعا بلند كرد. نگذاش�ت جوان نيمروزی بيش�تر از اين سوال پيچ شود 

و برمد.
پرويز بعد از بيرون شدن از مسجد نظری به  آسمان انداخت. آفتابی 
كه صبح آمده بود، عزم رفتن داشت و آهسته آهسته خودش را به  پشت 
كوه بلندی در غرب كمرس�بز  می رس�اند و با جمع كردن گرمايش از 
روی سنگ و صخره ی آن جا، پل و پشته  را به  نسيم سرد خوش آيندی 
می سپرد. آسمان تكه تكه ابری داشت و سياهی نرم نرم از شرق به  دامن 
غرب می ريخت. احس�اس كرد با برگزاری اين مجلس، نگرانی اش كم 

شده است. از حمايت مردم كمرسبز خوشحال بود.

او وقتی يك جا با كمال  به  نزديك اتاق رسيد، در هوای گرگ و 
ميش چش�مش بر س�ر پله ی بااليی زينه به  تهمينه افتاد كه با بره ای در 
بغل ايس�تاده است. يك دستش را به زير سينه ی بره داده بود و با دست 
ديگرش با دندان قروت می س�اييد. پرويز با ديدن او در پايين پله ها جا 

در جا ايستاد. كمال  صدا زد:
- تهمينه اين جا چه كار می كنی؟

- بره ام مريض است برای معاينه آوردم.
- بيا از اين جا برو! ترا هم گفته بودم، بره ی ترا هم.

- ماما تا » نيمروزی« بره ام را معاينه نكند از اين جا نمی روم.
كمال كه می فهميد با تهمينه جدل نمی شود، به آرامی گفت:

- بيا از زينه ها پايين شو كه ما به اتاق برويم.
- به روی چشم.

او به عجله از پله ها پايين شد و چشم در چشم پرويز ايستاد:
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- قروت نمی خوری؟
پرويز وارخطا ش�د. خودش را كنار كش�يد. به عجل�ه از پله ها باال 
رفت و داخل اتاق شد. با اندكی تاخير كمال هم رسيد و با روشن كردن 

چراغ گيس اتاق را روشن كرد و به پرويز گفت:
- تهمينه ی ما كمی پررو اس�ت، اما دختر خوبی است. دل پاك و 

بی آاليشی دارد.
پرويز تاخواست چيزی بگويد، دروازه ی اتاق با صدای هميشگی اش 

باز شد و تهمينه با بره اش به  داخل آمد.
كمال گفت:

- گربه ی قروت خور! باز آمدی؟
- بلی ماما جان! ترسيدم داكتر همين جا و بره ام بميرد.

پرويز با ناراحتی گفت: 
- من داكتر حيوانات نيستم.

تهمينه انگار حرف عوضی شنيده باشد، نزديك آمد، بره اش را بر 
روی زانوهای پرويز گذاشت، به قروت دستش ليسی زد و گفت:

- بره ی من حيوان نيست. دشنام نده!
پرويز لبخندی زد و گفت:

- حيوان كه نيست، چيست؟
تهمين�ه نگاه پر ش�رارش را ب�ه  نگاه ی پرويز دوخت. چش�م های 

بادامی، سياه و پر آب تهمينه در روشنايی چراغ می درخشيد.
- بره  اس�ت. هر وقت گوس�فند شد، حيوان می شود و حال از طفل 

آدميزاد هم پاك تر است.
پيرمرد كه نظاره گر گفتگوی آن ها بود، گفت:

- پرويز خان! با تهمينه بحث نمی ش�ود. ب�ره اش را معاينه كن كه 
برود.
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تهمينه با نارضايتی از حرف ماما، نگاه از نگاه  پرويز برگرفت:
- ماماجان! مرا از خانه ات می رانی؟

- نه، نمی رانم. می گويم معاينه ی بره ات كه شد، برو! مهمان خسته 
است.

- نم�ی روم ماماج�ان! می خواه�م از نيم�روزی راج�ع ب�ه  مادر و 
خواهرش بپرسم. می خواهم برای خواهرش سوغاتی روان كنم.

پيرمرد رو به پرويز كرد و گفت:
- ديدی كه با اين دختر پررو بحث نمی شود.

- پر رو نيس�تم ماماجان! امروز مرا نگذاش�تی كه به  كوه بروم در 
خانه دق آوردم.

- پرويز خان ! متوجه هستی كه هنوز بدهكارش هم هستم.
پرويز خنديد و تا خواست حرفی بزند دوباره نگاه  جادويی تهمنيه 

به  سراغش آمد:
- خوب بگير بره ام را معاينه كن و از خواهر و مادرت هم قصه كن!

- ن�ه، قب�ل از اين كه ب�ره ات را معاينه كن�م و از خواهر و مادرم 
بگويم، تو بگو كه زخم گردنت چطور است؟

تهمينه آهی كشيد و گفت:
- هنوز خوب نشدم، گردنم درد می كند. خدا عوضش را به  منصور 

كج پا بدهد. مرده شوی ريختش را ببرد.
- ديگر خون نشد؟

- نه خون نشد، اما سوزش آن هنوز گم نشده است.
او اي�ن را گفت و س�پس گردنش را پايين گرفت و با برداش�تن 

بنداژ از روی زخم گفت:
- نگاه كن!

پرويز س�رش را پيش برد و به  زخم گردن او نگاه كرد. س�رخی 
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زخم رو به سياهی نهاده بود. 
- زخمت ديگر خونی نيس�ت، ان ش�اءاهلل تا چند روز ديگر خوب 

می شود.
او اين را گفت و از كمال پرسيد:
- چرا به منصور كج پا می گويد؟

تا كمال  رفت دهنش را باز كند، تهمينه گفت:
- خدا او  را زده و شرمانده است. در نشيمنگاه اش تير خورده است 

و كج پا شده است. وقت راه رفتن مثل سگ می لنگد.
كمال  كه ديگر بی حوصله شده بود، گفت:

- پرويز خان! بگير بره اش را معاينه كن، ورنه از دس�تش خاصی 
نداری. می گويند زبان سرخ سر سبز به باد می دهد. من از زبان اين دختر 
می ترس�م. خدا می داند كه به  منصور چه دشنام هايی داده است كه او را  

شاق زده است.
تهمين�ه كه ديگر از مامايش رنجي�ده بود، با قهر قروتش را به زير 

دندان برد. چند بار پی در پی آن را ساييد و گفت:
- بگير »نيمروزی« بره را معاينه كن كه می روم.

پرويز دستی به سر بره كشيد و گفت:
- چه بره ی آرامی است، چند وقته است؟

- دو ماهه است و مريض است كه آرام است.
- خوب نگفتی، بره ات چه مريضی دارد؟

تهمينه انگار قهر بودن با مامايش را فراموش كرده باشد، زد به زير 
خن�ده و تا توانس�ت از ته ی دل خندي�د و لحظه های بع�د در حا لی كه 

دستش را جلو دهنش می گرفت با كلمه های شكسته ای گفت:
- م�ن چه می دانم... داكتر تو هس�تی... معاين�ه كن و ببين كه چه 

مريضی دارد.
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پروي�ز در دل الح�ول وال كرد و با تبس�می به  تهمينه خيره ش�د. 
كم�ال  كه خواهرزاده اش را خوب می ش�ناخت و می دانس�ت كه اكثر 

سوال هايش از روی آزار است نه از روی نافهمی، گفت:
- تهمينه! درس�ت اس�ت كه پرويز داكتر اس�ت، اما مريض بايد 

خودش دردش را بگويد.
تهمينه به سوی مامايش ديد و آزارش را از او هم دريغ نكرد:

- بره جان، بره جان! زود بگو كه كجای تو درد می كند؟
كمال خنديد و پرويز ُپخ زد. تهمينه با همه دردی كه داش�ت س�ر 

به سر هر دو گذاشته بود.
- نيمروزی نخند! بره ام را معاينه كن كه بروم.

- خوب بره ی توست و تو بايد بدانی كه او را چه شده است.
تهمينه بار ديگر به  چشم های پرويز خيره شد:

- چند روز می شود كه سرفه می كند. شير هم كم می خورد.
- مادرش هم سرفه می كند؟

- نه، مادرش مثل مادر من- كه مرا زاييد و مرد- مرده است.
اي�ن  جمل�ه مانند پتكی بر س�ر پروي�ز خورد. س�وال بعدی اش را 
فراموش كرد و نگاهش به  تهمينه ميخكوب ش�د. لحظه های به او خيره 
نگاه كرد و سپس با خود گفت: پس اين آهوی وحشی بی مادر بزرگ 
شده است. از همين رو كردار و رفتارش به  ديگر دخترها شباهتی ندارد.
كمال فكر كرد كه تهمينه با اين حرفش پرويز را جگرخون كرد. 

نزديك رفت، در كنار پرويز نشست و گفت:
- تهمينه را محس�ن خان ب�رادرم بزرگ كرده اس�ت از همين رو 
سركش و حرف نشنو است. خوی و خصلت او را گرفته است. اگر من 

بزرگ كرده بودم امروز تو را اين قدر اذيت نمی كرد.
پرويز به عجله گفت:
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- نه كاكا كمال ناراحت نيستم. دلم به اين بره سوخت.
با اين حرف پرويز، تهمينه قهقه  زد:

- می بينی ماماجان! دل اين نيمروزی به من بی مادر نس�وخته اس�ت 
به بره ی بی مادر سوخته است.

كمال  خنديد:
- دخترجان! تو ديگر بزرگ شدی، نام خدا شانزده ساله هستی.

پروي�ز س�ن تهمين�ه را ه�م فهميد و با خ�ود گفت: اي�ن آهوی 
وحش�ی شانزده س�ال دارد. وقت شوهر دادنش اس�ت. اما كسی جرات 

خواستگاری اش را خواهد داشت؟
- خوب معاينه اش كن! ديگر منتظر چه هستی؟

پرويز تكانی خورد و به عجله گفت:
- خوب است، معاينه اش می كنم.

پرويز اين را گفت و س�پس سر بره را باال گرفت، پلك هايش را 
كشيد و به  چشم های بره نگاه كرد. تهمينه بق بق خنديد:

- كور نيست كه چشم هايش را نگاه می كنی.
پروي�ز كه فهميده بود از روی قصد تهمينه اين  حرف ها را می زند 
ب�ه كارش ادام�ه داد و دس�تش را  به زير گلو و س�ينه ی ب�ره برد و بعد 
گوشش را به  سينه اش گذاشت، لحظه هايی ضربان قلبش را گوش كرد 

و بعد گفت:
- چيز مهمی نيست، كمی تب دارد و سرما خورده است. او را گرم 

نگاه كن و شير را هم گرم كرده برايش بده، خوب می شود.
تهمينه پرسيد:

- چرا با گوشكی ات او را معاينه نكردی؟
پرويز كه به  س�وال سختی برخورده بود، نخواست برای تهمينه هم 
بگوي�د كه تحصيل�ش را تمام نكرده و اجازه ی معاين�ه را ندارد. از اين 
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رو گفت:
- گوش�كی ام را در راه گم ك�ردم، اما مريضی بره ات خيلی جدی 

نبود، بدون گوشكی  هم دانسته شد. 
تهمين�ه كه به  آرامش خاطر رس�يده بود، ب�ره را از روی زانوهای 
پرويز برداشت و نزديك دروازه برد و بر روی تشك گذاشت، واپس 

به جای خود برگشت و در مقابل پرويز نشست.
- خوب حاال از خواهر و مادرت قصه كن!

پروي�ز ك�ه با رفتن و برگش�تن تهمين�ه هيكل او را ن�گاه كرده 
بود و لرزيده بود، لعنت به  ش�يطان  فرس�تاد و با خود الهول وال  كرد. 
نمی خواس�ت عاشقش شود. صدای دلش را نمی خواست بشنود. دندانه ی 
س�ختی بود، اين جا ب�رای كار آمده بود. بااليش اعتم�اد كرده بودند و 
جايش داده بودند. نمی خواست نمك  حرامی كند. نمی توانست دوستش 

بدارد. بدعت بود.
- نميروزی كجايی؟ پرس�يدم كه از خواه�ر و مادرت برايم قصه 

كن!
پرويز با پرسش دوباره ی تهمينه به  حرف آمد:

- حدود دو- سه ماه پيش در توفان ريگ پدر و برادرم را از دست 
دادم...

تهمينه نگذاشت كه حرف پرويز تمام شود:   
- خدا بيامرزد! اين را ش�نيدم، مامايم امروز برايم گفت. از اين هم 
خبر دارم كه مادر و خواهرت را بردی نزد دوس�ت مامايم كه كاكای 
تو می شود، گذاشتی. می خواهم بدانم كه خواهرت چند ساله است و چه 

می كند.
پرويز نگاه ديگری به  چش�م های تهمينه انداخت و يك بار ديگر 
مجذوب ش�د. دلش ريخت. رعش�ه ای در دس�ت هايش احس�اس كرد. 
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خداي�ا! چ�ه به  حال و روزم می آيد، نجاتم بده! اين دختر آش�كارا س�ر 
ب�ه  س�رم می گذارد، مرا با س�وال هايش می آزارد. دل�م را می ربايد. من 
تصميم عاشق شدن را ندارم. من از بيچار گی و مجبوری به اين جا آمدم. 
خداي�ا! مرا خوار مس�از! برايم همت بده تا در مقابل اين آهوی ش�رور 
ايستادگی كنم. خدايا اگر در زندگی ام دختری می آوری، اين جا نياور! 

نمی خواهم گره  در كارم بخورد.
تهمينه كه يك بار ديگر نگاهش را به  چشم های پرويز دوخته بود، 
منتظ�ر جواب ب�ود و پرويز كه در زير نگاهش آب می ش�د با خودش 
در جدل: نه، مثل اين كه خدا دختر زندگی ام را همين جا آفريده اس�ت. 

خدايا نجاتم بده! از بند اين چشم های جادويی رهايم كن!
- باز به ُچرت رفتی؟ گپ بزن! پرس�يدم كه خواهرت چند س�اله 

است و چه نام دارد؟
پرويز به  س�ختی نگاهش را از نگاه ی تهمينه دزديد، به  فرش اتاق 

دوخت و گفت:
- تهمينه خانم! اگر س�وال پشت سوال نكنی، خواهرم دوازده ساله 

است و نامش مهناز است.
تهمينه فريادی از خوشحالی كشيد و گفت:

- چه نام قش�نگی دارد. مهناز! چقدر زيبا اس�ت. حتمن خودش هم 
مانند نامش مقبول است؟

- خواهر من است. هرچه باشد دوستش دارم.
تهمينه خواس�ت بگويد كه تو هم بچه ی مقبولی هستی، اما نگاهی 

به سوی مامايش كرد و حرفش را خورد و در عوض گفت:
- آدرس او را برايم بنويس! می خواهم برايش خط روان كنم.

- سواد داری؟
از اين س�وال پرويز تهمينه ناراحت شد. ابتدا نگاه ی غضب آلودی 
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به سوی پرويز انداخت و سپس رو به مامايش كرد و گفت:
- ماماجان! تو برای اين نيمروزی بگو كه من سواد دارم يا نه!

كمال  با لبخندی گفت:
- تهمين�ه س�واد خوب�ی دارد پرويزخ�ان! او پيش مامامحس�نش 
درس خوان�ده اس�ت و بر عاوه ی كه حافظ قرآن اس�ت، كنز، ُقدری، 
رياض الصالحين، بخاری ش�ريف را از كتاب های دينی و از شعرا حافظ 

و پنج كتاب را نيز خوانده است.
پس پرويز با آدم ساده ای طرف نبود. تهمينه كتاب های زيادی را 
خوانده بود و در علم دين و دانش ادبی با او همپايگی كرده نمی توانست. 

- خواهرم خط خوان نيست.
- چه بد، تو غم  مخور! ش�ايد كس�ی پيدا ش�ود كه خط مرا برايش 
بخواند. می خواهم يك دس�تمال گلدوزی شده هم برايش سوغاتی روان 

كنم.
- چه گونه روان می كنی؟

- س�خت نگير! از روس�تای ما مردم به  هرات می روند و از هرات 
برايش می فرستند. اگر آدرسی از او داشته باشم، كارم آسان می شود. 

پرويز برای نجات از دست تهمينه از جا برخاست، از تاق بكسش 
را پايين كرد. دفترچه و قلمش را برداش�ت و آدرس خانه ی كاكايش 

در زرنج را نوشت و برايش داد:
- بگير! اين هم آدرس خواهرم.

تهمينه گفت:
- اگر نمبر تليفون هم دارد، بنويس! می خواهم همرايش گپ بزنم.
پروي�ز نگاهی به س�وی او انداخت و تا خواس�ت چي�زی بگويد، 

تهمينه گفت:
- نگاه نكن! ماما اربابم موبايل دارد گاهی باال می ش�ود س�ر سنگ 



68

سرزمین جمیله

چشمه و از آن جا گپ می زند.
- پس با موبايل هم آشنا هستی؟

- چرا نباشم، موبايل تنها برای شهری ها نيست.
- نه، خواهرم تليفون ندارد، اما كاكايم دارد. 

- خوب از كاكايت را بنويس! زنگ می زنم و از او می خواهم كه 
تليفون را برای مهنازجان بدهد.

پرويز كاغذ را گرفت و شماره ی تليفون كاكايش را به  روی آن 
نوشت و واپس به  تهمينه داد. تهمينه نگاهی به كاغذ انداخت و ناگهان 

جستی زد و به سوی دروازه دويد. مامايش صدا زد:
- گربه ی قروت خور بگير بره ات را هم با خودت ببر!

تهمينه كه به كفشكن دروازه رسيده بود، دور خورد و به عجله بره  
را بغ�ل زد و ب�ه بيرون گريخ�ت. با رفتن او پروي�ز و كمال هم  نفس 
راحتی   كش�يدند. پرويز همان طور كه بكس�ش را روی دست داشت به 

كمال گفت:
- اگر نامه ای به  موسسه بنويسم، كسی رفتنی هرات خواهد بود كه 

به دستش بفرستم.
كمال لحظه ای انديشيد و گفت:

- چرا نه، اگر به اين زودی ها از روستای ما به  هرات نروند، حتمن 
كسی از قريه های چهار طرف خواهد رفت.

- پس من گزارش رسيدنم و تقاضای شما را راجع به  برق و لوله ی 
آب به آن ها می نويسم و به  دست شما می دهم تا به هرات روان كنيد.

- به روی چشم. حتمن اين كار را می كنم.
كم�ال با گفتن اين جمله از جايش برخاس�ت و حينی كه از اتاق 

خارج می شد، گفت:
- پس تو نوش�ته ات را بكن، من می روم ك�ه ببينيم چرا كبير دير 
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كرد.
وقتی كمال رفت، پرويز گزارش رسيدن خود را به موسسه نوشت 
و در اخير گفت كه قريه ی كمرسبز چشمه ی پر آبی دارد، مردم محل 
از او خواس�تند كه مانند بعضی از منطقه های هرات برای ش�ان تا خانه ها 
لوله كشی شود و همچنين با نصب داينمو باالی آن صاحب برق شوند. 
او ب�ه  همين گون�ه گفت كه اگر در حيط�ه ی كاری خود چنين امكانی 
دارند برای تش�ويق اهالی خوب اس�ت كه در اين م�ورد غور كنند. او 
هم چنان برای موسس�ه نوشت كه اگر مقدور باشد، برايش يك دستگاه 

تليفون موبايل همراه با سيمكارت بفرستند. 
وقتی نامه تمام ش�د، آن را به گوش�ه  ای گذاش�ت. تنها ش�ده بود. 
فرصتی برای انديشيدن داشت. می خواست به تهمينه بينديشد و انديشيد. 
تهمينه هيچ شباهتی به دخترهايی كه تا به  حال ديده بود، نداشت. دختر 
متفاوت�ی ب�ود. چنين دختری را نه در نيمروز ديده بود و نه در هرات و 
كابل. با خودش يك بار ديگر به  جدال برخاس�ته بود. هم می خواس�ت 
به او فكر كند و هم نكند. صدايی در درونش می گفت: به تهمينه فكر 
نكن! وقت دل دادن و عاشق شدنت نيست. حاال كارهای ديگری داری! 
اما چش�م و صورت تهمينه فراموش ش�دنی نبود. هيچ چيزش فراموش 
ش�دنی نبود. خنده ها و تمس�خرهايش همه مانند تيری در قلبش نشسته 
ب�ود، نمی توانس�ت به او فك�ر نكند. فكر نكردن ب�ه او محال بود. گره  
سختی بود، نمی شد كارش را رها كند و در فكر مهرويی باشد كه مانند 
تي�ر غيبی در ميان كوه های چغچران به قلبش خورده بود. ناگهان از جا 
برخاس�ت، بكس و نامه اش را در تاق گذاش�ت و زي�ر لب گفت: برو 
تهمينه! مرا آرام بگذار! من برای عاش�ق ش�دن اين جا نيامدم، می خواهم 

به كارم برسم.
صب�ح روز بع�د وقتی پرويز نماز صبح را با اهالی خواند، نامه را به 
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كمال  تسليم كرد كه به هرات بفرستد. او با گرفتن نامه گفت:
- جوان تو امروز برايم كار درس�ت كرده ای! بايد اس�بم را س�وار 
ش�وم و سری به  چند قريه بزنم و رونده ای به هرات بيابم. امروز مهمان 

برادرم محسن خان باش! با او دق نمی آوری. 
محسن  كه در كنار آن ها ايستاد بود، به برادرش گفت:

- تو برو و به كارت برس! نمی گذارم اين جوان دق بياورد.

كمال رفت. محسن دست پرويز را گرفت و پرسيد:
- خوب چه كردی؟ ديشب راجع به كارهايت فكر كردی؟

- بلی كاكا محس�ن! ديش�ب به  موسسه نامه  نوش�تم و به آن ها از 
مهمان نوازی و همكاری مردم قريه خيلی تعريف كردم. اميدوارم كارها 

راه بيفتد.
- پ�س ت�ا كارهاي�ت راه می افتد، چند روزی وق�ت داری. امروز 

می خواهم تو را با خود به گردش ببرم.
- من ديروز بعد از نماز صبح همراه با كاكا كمال بر س�ر چش�مه 

رفتم. كمرسبز و مناظر قشنگ چغچران را از آن باال تماشا كردم.
- ن�ه، م�ن امروز تو را به  ديدن قلعه ی ابدال خ�ان می برم. نام او را 

شنيده ای؟
پرويز چرتی زد و گفت:

- نه، نشنيده ام.
- پس تاريخ نخواندی!

- چ�را چيز چيزهايی خوانده ام، ولی راجع به  اين كس�ی كه ش�ما 
می گوييد، چيزی نخوانده ام.

- راجع به لشكر كشی تيمورشاه به غور خوانده ای؟
- بلی، در كتاب های مكتب چيزهايی خوانده ام.
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- خوب يكی از جنگ های او در همين وادی كه ما هس�تيم اتفاق 
افتاده است و روايت های زيادی از آن، نسل در نسل زبان به  زبان شده 
است. من امروز قلعه ی را به تو نشان می دهم كه اجداد ما در آن زندگی 

داشته اند.
- خوب است، مشتاق ديدنش هستم.

- پ�س بي�ا كه قب�ل از چای صبح ب�ه  ديدن آن برويم. راس�ت را 
بپرس�ی م�ن هر روز صبح بعد از نماز، س�اعتی گ�ردش می كنم. عادتم 

است؛ اگر يك روز به كوه نروم مريض می شوم.
پرويز كه فايده ی پياده روی را می دانست، گفت:

- از برك�ت همين پياده روی و كوه گردی اس�ت كه هنوز تر و 
تازه هستيد.

- شكر خداست. همين حاال شكايت خاصی ندارم. اميد دارم كه در 
آينده هم همين طور باشد.

- اگر به  كوه گردی خود ادامه دهيد به  يقين كه همين طور خواهد 
بود.

آن ها قريه را پش�ت سر گذاشتند و به  نزديك چپ گردی رسيدند 
كه كوه، رخ شمالی اش را به تماشا می گذاشت. محسن  گفت:
- از اين خم كه گذشتيم، قلعه خودش را آشكار می كند.

با برداش�تن چند گام ديگر دره ی پيچ در پيچ پهناوری كه پرويز 
هرگز نظيرش را نديده بود در مقابلش نمودار ش�د. آن ها كه در كوره 
راه كمر كوه بودند، می توانس�تند باال و ته ی دره را به  خوبی ببينند. در 
ميانه ی دره، تگاب مستی در حركت بود كه در دو سويش درخت های 
زرش�ك و بيد وحش�ی می رقصيدند و برگرده  ی تپه ه�ا، زمين ها - كه 
دهقان ها با چيدن س�نگ، حدود ش�ان را واضح كرده بودند- هنوز زرد 
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می زد و بيانگر كشت بهاری گندم بود كه ديگر حاصلش برداشته شده 
بود و س�اقه های ش�ان برجا بود. صدای كبك ها هم شنيده می شد كه با 
طلوع خورش�يد از پناهگاه های شان خارج شده بودند، كركر می كردند 

و روز ديگر و پرواز ديگر شان را جشن می گرفتند.
پروي�ز به  صخره ها و س�نگ های ته و ب�االی دره نگاه كرد، هيچ 

قلعه ای نديد.
- كاكا محسن من قلعه ی در اين دره نديدم.

- تو فكر كردی قلعه ای آباد و سر پا ايستاده ای را خواهی ديد؟
پرويز كه تازه به بن سخن رسيده بود با پشيمانی از سخنش، گفت:
- اگر راس�ت را بپرس�يد، بلی فكر كردم قلعه ی آبادی را خواهم 

ديد.
ارباب محسن  آهی كشيد و گفت:

- نه جوان! كوت خاكی شده است. از ويرانه اش هم چيزی نگذاشته 
اند. منصور با افرادش مانند كنه به  آن چسبيده است، كاوش كرده راهی 
اس�ت. هرچه در زير اين ويرانه ها بود، كش�يد، برد و فروخت. حاال هم 
م�ن و ت�و به قلعه رفت�ه نمی توانيم. كمی باالتر كه رفتيم، می نش�ينيم و 
از دور تماش�ايش می كنيم. س�احه ی باس�تانی و تاريخی ما به مالكيت 
غارتگره�ا درآمده اس�ت. فرهن�گ و تاريخ ما را به ايران و پاكس�تان 

می برند، پول می سازند و ساح می خرند تا بيشتر چپاول كنند.
با قصه ی غارت آثار تاريخی، گلوی محس�ن  عقد كرد. دلش درد 

داشت. نتوانست جلو لرزش صدايش را بگيرد.
- پرويزخان! می دانی اين خدا ناترس ها اس�تخوان های اجداد ما را 
از زير خاك بيرون كردند و دور انداختند. حتا س�نگ های روی قبرها 
را بردند و فروختند. من كه از تاريخ غور و شاهانش آگاه هستم، وقتی 
برس�ر اين صخره ها باال می شوم عظمت اين مرز و بوم را می بينم. انگار 
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درين وادی، اس�طوره ها در رفت و آمد هستند، آن ها را می بينم. صدای 
س�م اسب ها و شرنگ شمشيرهای ش�ان را می شنوم. كوكبه های شان را 
می بينم كه پيش�اپيش ش�اه بوق می زنند و آمد آمدش  را خبر می دهند. 
من هفته ی يكی دوبار اين جا می آيم و به  اين وادی و بيش�ه هايش نگاه 
می كن�م. من بارها در اين جا جنگ تيمورش�اه و ابدال خان را ديدم. من 
در ميان كوره راه ها و برروی س�نگ ها شمش�ير و نيزه زدن س�پاهيان 
ابدال خ�ان را دي�دم. من فرياد جن�گاوران و صدای افتادن و برخاس�تن 
آن ها را ش�نيدم. س�نگ س�نگ اين دره ها بار بار خونين شده است. هر 
كناره، هر تپه ای و هر س�نگ و س�ينه ی اين ديار اسطوره و قصه ای در 
دل نهان دارد. اما امروز دل اين تپه ها را می درند، زخم می زنند و سوراخ 

سوراخش می كنند.
محس�ن خاموش شد. ديگر حرفی نزد. اشك ها از گونه ها به  ريش 
سفيدش ريخته بود. پرويز به  سويش نگاه كرد و با ديدن اشك هايش- 
ك�ه مثل مرواريد از گوش�ه های چش�م ش ب�ه  پايي�ن می لغزيد- دلش 
فروريخت. نگران ش�د تا به حال كس�ی را نديده بود كه دلش به حال از 
دس�ت رفتن فرهنگ و تاريخ ديارش اين قدركباب باشد. هيچ كسی را 
نديده بود كه برای مرگ قلعه ای اش�ك بريزد. اما محس�ن می س�وخت 
و می گريس�ت. ناگهان پيرمرد را نورانی ديد. تا به حال در هيچ كس�ی 
چنين صفا، معصوميت و فرهنگ دوستی نديده بود. صورت او در نگاه  
پرويز مانند پيراهنش س�فيد زد. س�ر ت�ا پای پيرم�رد را در هاله يی از 
ن�ور ديد. خودش را از كنارش عقب كش�يد و به راه رفتنش نگاه كرد. 
محسن  به  نظرش سبك آمد. به نظرش آمد كه او را باد مانند پر مرغی 
به  بازی گرفته است و به هر سو پرواز می دهد. احساس كرد پيشاپيشش 
فرش�ته ای راه می رود. پرويز جا در جا پازد و ايس�تاد، ديگر قدمی هم 
نتوانست به  جلو بگذارد. پيرمرد هم ايستاد و به  پشت سرش نگاه كرد. 
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پروي�ز را در ميان�ه ی ك�وره راه ميخكوب ديد. صدا ك�رد: پرويز چرا 
ايس�تاده ای؟ پرويز صدايی نشنيد. منگ شده بود. پيرمرد بار ديگر صدا 
كرد: پرويز چرا نمی آيی؟ پرويز بازهم كامی نش�نيد، صدايی نش�نيد. 
پيرم�رد دور خ�ورد و به  نزديكش آمد. پروي�ز پيرمرد را بر روی تكه 
ابری س�وار ديد كه با عصايش هوا را پارو می زند. خواس�ت فرار كند، 
اما پاهايش روی زمين چس�بيده بود. ناگهان عرق كرد و س�نگين شد. 
احس�اس كرد خواب دارد، می خواس�ت همان جا بر روی سنگريزه های 
كوره راه دراز بكشد و بخوابد، اما توان آن را نداشت. خشكش زده بود. 
پيرمرد به او رسيد و ترسيد. صدا زد: پرويز تو را چه شده است؟ به حال 
بي�ا! باز هم پرويز صدايی نش�نيد. پيرمرد او را ت�كان داد. او مثل نهالی 
كه ريش�ه در زمين داشته  باش�د، لرزيد، تكان خورد، ولی به خود نيامد. 
ناگهان پير مرد خدا قوت گفت، او را از زمين كند و به  ش�انه افكند و 
از سراش�يبی كوه به پايين دويد. س�نگ و جر را نفهميد، خار و بوته را 
نديد. س�نگينی تن پرويز را احس�اس نكرد. دويد و در سراشيبی دويد. 
بی تعادل ش�د، اما نگذاش�ت بيفتد تا او را به كنار آب رساند. به رويش 
آب زد. آب عرق�ش را شس�ت و تنش را س�رد ك�رد و ناگهان پرويز 
خودش را باز يافت. گوشهايش شنوا شد. ضربان قلبش متوازن شد و از 

محسن  پرسيد: كجايم؟
- كنار آب، پيش من!

پرويز با آستين صورتش را پاك كرد و به سوی پيرمرد نگاه كرد. 
پيرمرد ديگر اش�ك نمی ريخت، صورتش ديگر سفيد نبود. او را ديگر 

مانند پر مرغی سبك نديد.
- پرويز تو را به يكبار گی چه شد؟ ترسيدی؟

- نه، نترسيدم.
- پس چه شد تو را؟
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پرويز از جايش برخاست و به كوه و كشاله راه نگاه كرد.
- مرا از آن باال بر روی شانه آوردی؟

- چاره ای نداش�تم، ترس�يدم تو را از دس�ت بدهم. زرد و زار شده 
بودی. سرتا پايت عرق شده بود. هر چه صدا كردم، صدايم را نشنيدی، 

كر شده بودی.
- خوب بيا برويم.
- رفته می توانی؟

- بلی، حالم خوب است.
هر دو دو باره از ميان دره به  كوه باال شدند، قدری ديگر در كوره 
راه، رفتند تا به گردنه ای رس�يدند. وقتی از گردنه عبور كردند، بقايای 
قلعه نمودار شد. كمال  گفت كه همين جا روی سنگی می نشينيم و قلعه 
را تماش�ا می كنيم، بيش�تر از اين پيش�روی جايز نيست. هر دو رفتند و 
در پناه س�نگی نشس�تند. پرويز به دور دس�ت- به جايی نگاه كرد- كه 
ناگهان دره فراخ می شد و در وسط جلگه ای می ساخت كه به كشتزاری 
از س�نگ می مانس�ت. كمی دورتر از جلگه س�ه دره كه هر كدام رگه 
آبی در كف داش�ت، چون س�ه ش�تر خوابيده با كوهان های بلند سر بر 
روی جلگ�ه گذاش�ته بود. رگه های آب تيز و چاب�ك در انتهای جلگه 
به ه�م  گره می خورد و تگابی به  اندازه ی يك رودخانه می س�اخت. در 
آن س�وتر، در كمرگاه  كوه  مقابل، تپه ای بود كه بقايای يك دژ كهن 
در آن به  چش�م می خورد. تپه نيز س�وراخ سوراخ شده بود و در هر چند 
مترش زخمی در بدن داشت و در آن پايين تر در جايی كه درخت بيد 
تنومندی سايه بان آب و كناره اش شده بود، تعدادی خيمه  بر پا بود كه 

چند تفنگدار در گردش پهره می كردند. محسن  آهی كشيد و گفت:
- آن ب�اال ب�ر روی تپه، قلع�ه ی ابدال خان اس�ت و آن پايين كه 
خيمه های دزدان برپا اس�ت، ش�هر قديم است. از اين جا تاريخ كشور ما 
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رق�م خورده اس�ت. از اين جا ما به  هند رفتيم و از اين جا تمدنی ش�كل 
گرف�ت كه تاريخ نيم قاره ی آس�يا را رقم زد. اما حاال فراموش ش�ديم. 
حاال ديگر كس�ی از عظمت، جال و ش�كوه  ما حرفی نمی زند. حاال از 
اين افتخارهای ما به جز از چند صفحه ی خشك و خاصه در كتاب های 
مدرس�ه چيز باقی نمانده اس�ت. ما فراموش ش�ده های تاريخ هستيم كه 
دولتمرده�ای امروزی ما را به منصور تحويل داده اند و عظمت ما را به 
كس�انی س�پرده اند كه تاراج، فكر نخست شان است. نمی خواهم بيشتر 
از اي�ن خون دل كنم تورا، می خواه�م برايت آغاز تاريخ پر عظمتی را 
حكاي�ت كنم كه تعلق به من و تو و همه  دارد، اما قبل از آن بايد برايم 

بگويی كه چرا ضعف كردی و از زبان ماندی؟
پرويز كه تحت تاثير سخن های پيرمرد رفته بود، ناگهان خشكيدن 

چند لحظه پيشش را به ياد آورد و گفت:
- چيز مهمی نبود. فراموش كن!

- تا دليلش را نفهمم، نمی توانم فراموشش كنم.
- راس�تش را بپرس�ی من در طول بيست و دو سال عمرم كسی را 
در ماحولم نديدم كه به خاطر تاراج فرهنگ و تاريخ س�رزمينش اش�ك 
بري�زد. م�ن برای اولين ب�ار تو را دي�دم كه به  خاطر غ�ارت تاريخ و 
معنويت س�رزمينت گريه كردی و اش�ك ريختی. ب�رای اولين بار بود 
ديدم، دلی برای دژ به  خاك افتاده ای دركوه می تپد، می سوزد و كباب 
می ش�ود. ناگهان به  توهم رفتم، ناگهان احساس كردم كه تو فرشته ای. 
ناگهان احس�اس كردم كه به هيچ كسی ش�باهت نداری، چون مانند تو 
كسی را نديده بودم، مانند حرف های تو، حرفی نشنيده بودم. مانند قلب 
ت�و، قل�ب رووف و صادقی نديده بودم. در جايم ميخكوب ش�دم، عرق 
ك�ردم، منگ ش�دم و ديگر چي�زی نفهميدم. من محصل طب هس�تم و 
می دانم كه مرا چه ش�د. تو پريشانم مباش! حادثه ی گذرايی بود، آمد و 
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رفت. ديگر تكرار نخواهد شد.
ارباب محس�ن  كه اندكی به  آرامش رسيده بود، دستش را به سوی 

تپه ی زخم خورده ی دژ دراز كرد:
- اين ويرانه دژی بود كه توس�ط نياكان ما بنا يافته بود. تيمورشاه 
به  آس�انی به آن داخل ش�ده نتوانست، كش�ته داد و كشت. او در يك 
زمس�تان سرد و پر از برف با بيست هزار س�وارش از راه  »اسكندريه« 
يعن�ی قندهار ام�روزی به »فيروزآب�اد« يعنی چغچران فعلی رس�يد. او 
می آم�د ت�ا انتقام قتل »پي�ش قراول هايش« را از ابدال خ�ان بگيرد. او 
می آمد تا در انتقام قتل آن ها تمام سكنه ی  فيروز آباد را از تيغ بكشد و 
همه ی اين ديار را به آتش بكشد. او وقتی به فيروز آباد رسيد در كنار 
رودخانه- جا يی كه امروز ساختمان واليت غور است- بر سر سنگی باال 

شد و به سرزمين برفين ما نگاه كرد.
پرويز ناگهان به  ياد س�نگ كنار رودخانه افتاد كه با رسيدنش بر 
س�ر آن باال ش�ده بود و به  چغچران نگاه كرده بود. تا خواس�ت چيزی 

بپرسد، محسن گفت:
- در اين س�وی رودخانه جن�گاوران ابدال خان نظاره گر رس�يدن 
قشونی بودند كه تمامی نداشت. يك سرش به كنار رودخانه رسيده بود 
و س�ر ديگرش در پهنه های دور به  ماری می مانس�ت كه به س�وی شهر 
می خ�زد. همه ی اردوی ابدال خان به  دو هزار نفر هم نمی رس�يد، جنگ 
نابرابر در آستانه ی در گرفتن بود. ابدال خان فكر می كرد كه تيمورشاه 
و س�پاه اش بعد از گذر از ده ها كوتل و ش�يب جان فرس�ا، خسته و ذله 
اند و بزودی حمله ای در كار نخواهد بود، اما محاس�به اش نادرست بود، 
چون تيمورشاه- كه خود جنگجوی كار كشته و با تجربه ای بود- وقتی 
باالی س�نگ رفت و به ش�هر و قلعه نگاه كرد، فهميد كه خنكی فيروز 
آباد در اولين ش�ب بيخ س�پاهش را می كند و فردا هيچ جنگجويی توان 
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جنگ با س�ربازان ابدال را نخواهند داش�ت. از اين رو دس�تور حمله را 
ص�ادر ك�رد و در يك چش�م به هم زدن س�پاهش با عب�ور از رودخانه 
ملخ وار به ش�هر ريختند و جنگ س�ختی با س�پاهی های محافظ شهر در 
گرفت. ابدال خان كه تصور ش�روع جنگ را به محض رسيدن تيمورشاه 
نكرده بود، فرماندهان خود را فراخواند و به آن ها دستور داد تا از شهر 
به ش�يوه مثلثی دفاع كنند. يعنی از س�ه س�مت جنگجوها رو به دش�من 
بايستند و نه تنها مواظب خود و جنگ خود، بلكه مواظب رفيق و نفوذ 
دشمن در ميانه نيز باشند. اردوی ابدال كه دسته دسته در نقطه های مهم 
ش�هر جابه جا ش�ده بودند، نظم خوبی داش�تند، اما ابدال خان به آن اكتفا 
نكرده بود، نيروی حمايتی هم برای ش�ان ت�دارك كرده بود. آن ها بر 
خاف دس�ته ها، سوارانی بودند كه با ساح ناشناخته ای برای تيمورشاه، 
برای جنگ آماده می شدند. سردار و فرمانده اين نيرو جميله نام داشت. 
جميله دختر جوانی بود كه خود اين اس�لحه را س�اخته بود و در استفاده 
از آن حدود هش�ت صد جوان غوری را آموزش داده بود. ساح او فقط 
قاب وصل ش�ده به زنجير بود و از دور باالی دشمن پرتاب می شد كه 
با اصابت در تنش فرو می رفت و بعد با قوتی كه سرباز و حركت اسب 
وارد می كرد، دشمن را از هم می دريد و به  زمين می افگند. وقتی جنگ 
شروع شد و مدافع های شهر با نيروهای تيمورشاه درگير شدند، جميله با 
افرادش در چند نقطه به لشكر مهاجم حمله كرد. جميله كه لباس مردانه 
پوش�يده بود و س�ر ورويش را پيچانده بود، خود به جنگ تيمور رفت 
و بعد از اين كه چند تن از محافظ های او را كش�ت خودش را به تيمور 
رساند و قابش را با تمام قوت به سويش پرتاب كرد. قاب چرخ زنان 
با صدای هولناكی به س�وی تيمور رفت، اما با اصابت به لباس پوالدين 
او صدايی كرد و به  زمين افتاد. تيمورش�اه با نگاهی به جميله دانس�ت 
كه اين مهاجم ناترس و ش�جاع يك زن اس�ت و تا خواست به او حمله 
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كند، جميله پا به اسبش كوبيد و مثل رعدی از مقابل چشم هايش غيب 
ش�د. قاب بازان جميله عرصه ی نبرد را بر روی دش�من تنگ كردند. 
از يك س�و حمله به س�پاه پياده ی ابدال خان فتح ناش�دنی می نمود و از 
س�وی ديگر قاب  بازان جميله، تعداد زيادی از متجاوزان را به خاك و 
خون كش�يده بودند. تيمورشاه با آن كه گفته بود، آتشی در فيروز آباد 
خواهد افروخت كه خرد و بزرگ در آن بس�وزند، عقب نشينی كرد و 
واپس از رودخانه عبور كرد و رفت بر س�ر آن س�نگ بزرگ نشست 
و در جس�تجوی چاره شد. او چاشت آن روز غذا نخورد و همه وقت به 
آن دختر فكر  كرد كه مانند عقابی بر او تاخته بود و قابش را با تمام 
نيرو به س�ويش پرتاب كرده بود. تيمورش�اه نگران شكست بود. نگران 
سربازانی بود كه زن و مردش ترسی از مرگ و تكه پاره شدن نداشتند. 
او به خاطر ضعيف نش�دن روحيه ی س�ربازانش هيچ س�خنی از جميله ی 
قاب انداز بر زبان نياورد. او به هيچ كس�ی نگفت كه فرمانده آن س�پاه 

قاب انداز يك دختر است. 
تيمورش�اه از سوی ديگر تشويش فرا رسيدن شب را نيز داشت. او 
می دانست كه ابدال خان شب هنگام به او حمله خواهد كرد و در سرمای 
آن جا دست های يخ زده ی سپاهش توان شمشير زدن را نخواهند داشت. 
او ك�ه برای اولي�ن بار به  چنين مخمصه ای افتاده بود، در كنار رودخانه 
راه  رفت و در جس�تجوی چاره ای ش�د تا اين كه يكی از فرمانده هايش 
به خ�ود جرات�ی داد، جلو آم�د و گفت: س�ردار چرا از آتش اس�تفاده 
نمی كن�ی؟ منظ�ور او از آتش، هم�ان باروت بود. او خن�ده ای كرد و 
گفت آتش من، فقط وقتی كارايی دارد كه به زير قلعه برسيم و با ايجاد 
حف�ره ای در دي�وار، راه نفوذ به قلعه را فراهم كني�م. فرمانده او گفت: 
نه منظورم چيز ديگری اس�ت. ما اگر باروت را در كيس�ه ها بريزيم و 
ب�ا آت�ش زدن فتيله، آن را بر روی س�پاه اب�دال بيندازيم چه؟  هر چند 
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عقل تيمورشاه به چيزی كه فرمانده او می گفت خيلی كار نكرد،  اما از 
روی ناچاری گفت خوب اس�ت، پيش�نهاد تو به يك بار امتحان كردن 
م�ی ارزد. آن ها خريط�ه ی چرمی را پر از باروت كردند و با گذاش�تن 
فتيله ی كوتاهی، آن را آتش زدند و به دور انداختند، خريطه بعد از چند 
لحظه صدا كرد و دود و آتش زيادی از خود به جا گذاش�ت. چشم های 
تيمورشاه با اين تجربه برقی زد و فوری امر كرد تا خياط های لشكرش 
ب�ه  دوخت�ن خريطه های چرمی ش�روع كنند. تا عص�ر آن روز هزارها 
خريطه ی چرمی دوخته و پر از باروت ش�د و تيمور ش�ب ناش�ده يك 
بار ديگر باالی س�پاه ابدال خان حمله كرد. جنگ نا برابر دو باره آغاز 
ش�د. يكی خريطه ی پر از باروت را به  ميان س�ربازان ابدال می انداخت 
و صد ه�ا نف�ر ديگر ب�ا نيزه به آن ها حمل�ه می كردند. س�پاه ابدال كه 
مجه�ز به تلوار و قاب بود و باروت را نمی ش�ناخت، آتش می گرفت 
و می س�وخت، اما ميدان را رها نمی كرد. چهار طرف ش�هر پر از نعش 
ش�ده بود. قشون بيست هزار نفری تيمور مانند مور به شهر می ريخت و 
با اس�تفاده از باروت نظم س�پاه ابدال را در هم می شكست. لشكر قاب 
انداز هم درمانده بود، چون اسب ها از انفجار و آتش باروت می ترسيدند 
و پيش نمی رفتند. تيمورشاه وقتی ديد تمام توجه سپاه ابدال در دفاع از 
شهر است، با انباری از باروت از باريكه ی همان راهی كه می بينی و ما 
مقابلش نشس�ته ايم خود را به قلعه رساند و با كار گذاری باروت، درب 
قلعه را شكس�تاند و همراه با دو هزار جنگجويش پا به ارگ گذاش�ت. 
خبر تسخير قلعه فوری به شهر رسيد و ديگر برای جنگ در ميان فيروز 
آبادی ها انگيزه ای نماند. ابدال كه خود در ميان مدافعان شهر بود، اسير 

شد.
تيمورش�اه وقتی به  ارگ داخل شد، برای سربازانش دستور داد كه 
اذان دهند و بدين گونه به س�اكنان آن جا بگويند كه به ش�رط نجنگيدن 
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سر و مال شان در امان است. تيمورشاه بعد از تسخير ارگ در ميان مردم 
گشتی زد و  در جستجوی جميله شد، اما او را نيافت. چون جميله ديگر 
لباس های مردانه اش را تبديل كرده بود و در ميان زن ها و دخترها رفته 

بود.
او ب�ه  تاالر بزرگ ارگ رفت و با افروختن آتش خودش را گرم 
كرد و به قشونش نيز هدايت داد تا در شهر هرچه برای افروختن است 
آتش بزنند و خود را گرم كنند. از دوهزار سپاه ابدال خان فقط چهارصد 
تن زنده مانده بودند، باقی يا كش�ته ش�ده بودند يا زخمی بودند. بعد از 
اين كه تيمور غذا خورد و گرم ش�د، هداي�ت داد كه ابدال خان غلزايی 
را  ن�زدش بياورن�د. لحظه هايی بعد او را كه زخمی در صورت و زخمی 
در بغل داش�ت نزدش آوردند. نخست بدون اين كه حرفی بزند به سوی 
ابدال خ�ان ن�گاه كرد. ابدال خان م�رد تنومندی ب�ود و بروت های تاب 
خورده ای داشت. دست هايش درشت و پاهايش ستوار بود. سروی بلند 
قامت با س�ينه ی ستبر. تيمور دس�تور داد كه زنجيرهای دست و پايش 
را ب�از كنند، اما درحين حال مواظب او باش�ند. وقت�ی زنجيرهايش باز 
ش�د او دست هايش را ماليد، گردنش را اس�توار گرفت و بدون اين كه 
حرفی بزند منتظر ش�نيدن گپ های تيمور ش�د. تيمورشاه لحظه هايی به 
جثه، بروت و زخم های ابدال خان نگاه  كرد و بعد گفت: ابدال خان! اگر 
دوص�د و پنجاه تن از پيش قراول هايم را ب�ا قاب هايت در »بيرجند« 
نمی كش�تی امروز به اين حال نمی افت�ادی! ابدال خان در جوابش گفت: 
خواس�تم با كش�تن آن ها به ترس�وهايی كه برای تيمور سر تسليم فرود 
می آورند، بگويم كه ابدال كس�ی نيس�ت كه س�ر تس�ليم فرود بياورد. 
تيمورشاه گفت: من می توانستم در انتقام خون آن ها تمام شهر و قلعه ی 
تو را آتش بزنم، خرد و بزرگت را به نيزه بكشم، اما اين كار را نكردم. 
ابدال خان گفت: بلی درس�ت می گويی، كش�تن آدم های بی تلوار آسان 
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اس�ت. اگر تو عزم كش�تن آن ها را داری، تلوارهای ش�ان را به دس�ت 
ش�ان بده كه مردانه بميرند. تيمورشاه كه اسير زخمی را اين قدر جسور 
می دي�د، گفت: چون تو مرد ش�جاعی هس�تی از كش�تنت صرف نظر 
می كنم و تو را ُعش�ر بگير خود مقرر می كنم. ابدال خان به بروتش تابی 
داد و گفت: مرا بكش چون هيچ وقتی ُعشر بگيرت نمی شوم. تيمورشاه 
برايش گفت: زخمت اگر عميق باشد خود می ميری و نيازی به كشنت 
نيس�ت. ابدال خان خنده ای كرد و گف�ت: در آن صورت وعده ی الهی 
است و تو در آن دخلی نخواهی داشت. تيمورشاه گفت: برو امشب فكر 
كن! فردا منتظر ش�نيدن تصميم نهايی تو هس�تم. ابدال خان گفت: اگر 
می خواهی من ُعش�ر بگيرت ش�وم، جوابم همان است كه شنيدی، پس 
همين جا مرا بكش چون حرف فردای من نيز همين اس�ت. تيمورشاه به 

افرادش اشاره كرد كه او را ببرند.
آن ش�ب تا دير  وقت تيمورش�اه به دختری انديشيد كه به سويش 
ق�اب انداخته بود. می خواس�ت او را بيابد، ب�ا او از نزديك گپ بزند، 
می خواس�ت او را به قشونش نش�ان دهد و بگويد كه شجاعت و دليری 
را از او بياموزند. آيا می توانس�ت برای ش�ان بگويد كه يك دختر خود 
را به اميرشان رسانده و با انداختن قابی او را به  زمين افكنده است، آيا 
می توانس�ت برای شان بگويد كه از بركت لباس پوالدينش زنده است، 
ورنه حاال مانند صدها تن از سربازانش كه با اصابت قاب از هم دريده 
ش�ده  بودند، تنش دو پاره بود. نه بهتر بود كارنامه ی اين دختر را مانند 
راز س�ر ب�ه  مهر نگهدارد و نگ�ذارد دختری از ميان اين كوه های س�ر 

به فلك كشيده ای دشوار گذار، حماسه ساز شود.
صبح روز بعد ابدال خان را يك بار ديگر نزدش آوردند و او پرسيد 
ك�ه تصميمش را گرفته اس�ت يا خير؟ ابدال خ�ان نگاهی به  او كرد و 

گفت: جوابم را ديشب برايت دادم، ديگر جوابی ندارم.
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تيمورشاه كه برای تسخير هند در ذهنش برنامه هايی داشت، گفت: 
خوب پس كه ُعش�ر بگير نمی ش�وی، مرا در جنگ هند همراهی كن و 
قاب انداختن را برای افرادم آموزش بده. ابدال خان گفت: به  دو شرط 
اين كار را خواهم كرد، ابتدا اس�يرها را رها كن و بعد در عوض قاب 
انداختن�ی ك�ه به افرادت آموزش می دهم، اس�تفاده از ب�اروت را برای 
من ياد بده. تيمورش�اه كه در آرزوی اتحاد با ابدال خان و س�پاهی های 
ش�جاع اش بود، فوری ش�رط های ابدال خان را پذيرفت و از او خواست 
تا راهی برای نجات پس�ر و لشكرش كه در بلندی های باميان برف گير 

شده اند، بسنجد.
 بدين گونه تاريخ غور رقم خورد و س�ال بعد وقتی هند به  دس�ت 

تيمور فتح شد، غوری ها بازوی راست او بودند.

محس�ن بعد از اين ك�ه جمله ی آخرش را گفت، س�كوت كرد و 
به س�وی پرويز نگاه كرد. پرويز چشم هايش را بسته بود. ُسست می شد 
و گوش هاي�ش می رفت كه يك بار ديگر كر ش�ود. پيرمرد به عجله او 

را تكان داد:
- پرويزخ�ان! ب�از می خواهی ضع�ف كنی؟ اين ب�ار از آب دور 

هستيم، مرا به دردسر نينداز!
پرويز با چند تكان به خود آمد، پلك هايش را باز كرد و آهس�ته 

گفت:
- قصه ات تمام شد؟

- بلی تمام ش�د، ولی هزار قصه ی ديگر از اين س�رزمين جادويی 
هنوز باقی است. اما تو گفته بودی كه ديگر ضعف نخواهی كرد.

- بلی، گفته بودم، اما  دست خودم نبود. می دانی كاكا محسن! وقتی 
تو قصه می كردی، من تمام صحنه های جنگ را روی اين پشته ها ديدم، 
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حالت تو به من دست داد. من تلوار زدن سربازان و قاب انداختن جميله 
را ديدم. من ديدم كه اس�ب آن دختر ش�جاع چه گونه شيهه می كشد و 
به س�وی دش�من می تازد. من قاب انداختن او را به س�وی تيمورشاه هم 
ديدم. من افتادن تيمورش�اه و نقش زمين ش�دنش را ديدم. من ديدم كه 
چگونه امپراتور به دست يك دختر غوری از اسبش به  زمين افكنده شد. 
من عقب نش�ينی و فرار س�ربازان تيمور را ديدم. من به  خاك و خون 
افت�ادن جنگجويان ابدال خان را هم دي�دم. من همه چيز را ديدم. عجب 
قصه ای كردی كاكا محس�ن! من خودم را در آن زمان يافتم و جنگ با 

نيزه، شمشير، تلوار و قاب را احساس كردم. 
   پيرمرد دستش را گرفت و گفت:

- بيا برويم، ديگر بودن ما اين جا خوب نيس�ت. من از اين قصه ها 
يك صندوق دارم. هر وقت خواس�تی برايت حكايت می كنم. راست را 
بپرس�ی م�ن دراين جا هيچ گاهی مخاطبی مانند تو نداش�تم، مردم اين جا 
قصه هايم را می ش�نوند، اما كس�انی كه دركم كنند، كم هس�تند و اگر 
دقيق تر بگويم ديگر هيچ نيستند. گاهی كه به كسی بر می خورم و ديگ 
ج�وش زده ای درونم را برايش چپه می كنم، فوری پش�يمان می ش�وم، 
چون با نگاه های خيره و بی پاس�خش احساس می كنم كه دركم نكرده 
اس�ت، حرفم را نفهميده است. سی سال است كه ديگر كسی كمتر مرا 
می فهمد. آمدن تو برايم، جان و توان ديگر داد. من بعد از سال ها ديدم 
كه كسی زبانم را می فهمد. وقتی پيشتر تو ضعف كردی، من از ضعف 
ت�و جان گرفتم. چون ديدم كس�ی هنوز هس�ت كه زبان�م را می فهمد، 
درون�م را می فهم�د، م�رگ قلعه را می دان�د، از غ�ارت و ويرانی ملول 
می شود و دلی در سينه دارد كه برای سرزمينش می تپيد، فشرده می شود 
و پر پر می شود. من از ضعف تو جان گرفتم و كوه و جر را نفهميدم و 
تو را به  شانه افكندم و بردم كنار آب. امروز من مخاطبم را يافتم، امروز 
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من جوان ش�دم، نيرو و جان ديگر يافتم. جوان! تو اگر هيچ كاری هم 
برای كمرسبز نكنی، كارت را كرده ای، خدا را سپاس گزارم.

آن ها از جای شان برخاستند و به سوی دهكده به راه افتادند. آفتاب 
به  باالی بلند ترين قله ی فيروز كوه رسيده بود و در تاش گرم كردن 
س�نگ و صخره بود و از زير خيمه ها بازوانی كه خس�تگی روز قبل را 
زدوده بودن�د، دو باره برای حفر كردن ش�هر و قلعه به س�وی چاله های 

نيمه تمام شان می رفتند.





87

مهمان های منصور يكی بعد ديگری می رسيدند. والی، قواندان امنيه، 
رييس محكمه، رييس س�ارنوالی، مس�توفی، رييس امنيت ملی،  شهردار 
و چند وكيل پارلمان از جمله كس�انی بودن�د كه با موترهای »رنجر«، 
»جيپ زره«، »داتس�ون« و ده ها محافظ به  آن جا رسيده بودند. منصور 
مهمان های ديگری هم داشت- كه اكثر مردم های با كار و بار بودند و 

دست شان در ميان پول و ثروت بود.
حويلی منصور كه به »قلعه ی منصورخان« شهرت داشت در »دهن 
دره ی شيخ ها« در همواری كمی بزرگی- كه در كناره شمالی رودخانه 
موقعيت داش�ت، بنا يافته بود و در ميان خانه های گلی كه س�ايش اقليم 
آن ه�ا را مخروبه می نماياند، به قصری می مانس�ت كه انگار امپراتوری 

بزرگ آن را بنا نهاده است. 
كمی دورتر از دروازه ی قلعه ی منصور، زير س�ايه ی درخت پيری 
كه ش�اخه هايش سی س�ال پی هم توت س�رخ داده بود، ستار خان همراه 
با احمد نواس�ه ی ده س�اله اش نشسته بود. او كه س�اعتی می شد به  طمع 
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كس�ب اجازت منص�ور برای كار پرويز به آن جا رس�يده بود، با ديدن 
آن هم�ه موت�ر و محافظ ، فهميده بود كه اوضاع مناس�بی برای ديدار با 
منصور نيس�ت. از همين رو رفته بود اسبش را به  درخت بسته بود و در 

انتظار بود. 
دم دمه ی چاش�ت بود كه پير مرد آهس�ته آهسته صبوری اش را از 
دست  داد. چند بار تصميم گرفت كه برگردد و واپس به  كمرسبز برود 
و روز ديگری بيايد، اما راه زيادی را آمده بود، دوست نداشت برگردد 
و به هم قريه گی هايش بگويد كه او را نديده اس�ت. آرزو داشت هرچه 
زودتر كار پرويز راه بيفتد. فكر می كرد بعد از ده س�ال س�رازير شدن 
پول جهانی به افغانس�تان ش�انس كوچكی برای آب�ادی قريه ی اش پيدا 

شده است.
ستار خان با نگاهی به سوی نواسه اش گفت:

- شايد امروز ديداری ميسر نشود. نمی دانم بمانيم يا برويم؟
احم�د ك�ه با چوبی روی زمين را خط خط می كرد س�ر بلند كرد، 
ابتدا به  دروازه ی قلعه ی منصور و محافظ ها نظری انداخت و س�پس رو 

به  پدربزرگ كرد و گفت:
- حكومتی ها هستند؟

- حكومتی و غير حكومتی، همه هستند.
- ما را راه نمی دهند؟

ستار خان چيزی نگفت و يك بار ديگر به  دروازه ی قلعه نگاه كرد 
و ناگهان چش�مش به »جمعه بوالغ« افتاد كه قاده ی س�گی در دست 

دارد و در حال عبور از ميان موترهاست.
جمعه بوالغ يكی از آدم های معروف منطقه ی شان بود و زمانی در 
قريه ی بغل دس�ت شان سكونت داشت. او از مليشه های زمان حكومت 
كمونس�تی بود كه با پيروزی مجاهدين، خود گروهی تشكيل داده بود 
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و مس�تقل ش�ده بود. اما ديری زمامداری نكرده ب�ود كه طالب ها آمده 
بودن�د و گروه�ش را تار و مار كرده بودند. گم ش�ده ب�ود. همه فكر 
كرده بودند كه كش�ته ش�ده است. اما مثل اين كه او مرگ نداشت، بعد 
از رفتن طالب ها دو باره س�رو كله اش پيدا ش�ده بود و در زير س�ايه ی 
منصور زندگی بی خيالی را آغاز كرده بود. او ظاهر وحشتناكی داشت. 
ق�دش كوتاه بود و چهره ی چيچكی داش�ت. او را »ب�والغ« می گفتند 
چ�ون چيچك چنان بينی اش را داغان كرده بود كه از آن اس�تخوان و 
پوس�تی بيش نمانده بود و حفره هاش از دور به  گودال هايی می مانس�ت 
كه اندكی پايين تر از دو ابروی نا متجانسش، سياه می زد.  دو كلك از 
دس�ت راس�تش هم در انفجار فيوز نارنجكی، قطع شده بود. او ماشيندار 
روس�ی اش را هميش�ه در شانه داشت. ماش�يندار رنگ و رو رفته ای كه 
عاش�قش ب�ود. می گفت كه تي�رش خطا نمی كن�د. می گفت هر وقت 

ماشيندارش زوزه  كشد، گلويی را برای هميش می بندد.
ستارخان با ديدن جمعه، عصايش را به  زمين گذاشت و به پا خاست. 
جمعه او را ديد. هرچند سگ تنومند، جمعه را به سوی ديگری می كشيد، 
اما او با هيبتی به  س�گ حالی كرد ك�ه فرمانبرداری كند و با او بيايد. 
س�گ از بويی كه او را می طلبيد صرف نظر كرد و با او همراه ش�د و با 
ديدن ستارخان و نواسه اش غريد. جمعه خنديد و گفت: »كرنيل« آرام 
بگير از خود هس�تند. سگ كه زبان جمعه را خوب می فهميد، سرش را 

دو باره پايين انداخت و به  بوييدن زمين شروع كرد.
جمعه وقتی به  نزديك س�تارخان و نواس�ه اش رسيد، با خوشرويی 

گفت:
- ستارخان! راه غلط كردی، تو و اين طرف ها؟

- به  ديدار تو آمدم.
- دست خالی؟
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ستارخان كه منظور جمعه بوالغ را خوب می فهميد، عاجزانه گفت:
- اين بار معاف كن؛ به عجله آمدم.

جمعه چنان خنديد كه دندان های نسوار ُپر و زردش نمايان شد:
- ب�رو قرض باش�د. س�ر تو گم�ی ندارد، چ�را اين جا نشس�تی و 

به  حويلی نرفتی؟
- ديدم منصورخان مهماندار اس�ت. گفتم شايد جلسه داشته باشد و 

ما را به  داخل راه ندهند.
- نه بابا، چه جلسه ای؟ اين ها همه به ميله آمده اند.

- در اصل من به منصورخان كار دارم.
- پس به  ديدن من نيامدی!

ب�رای س�تارخان كه می فهميد جمعه چه جانوريس�ت، س�خت بود 
حرف خاف انتظارش را بزند، اما از روی ناگزيری گفت:

- نه، چرا؟ از اين كه تو را صحت و سامت ديدم، خوشحال شدم. 
اگر برايت س�خت نباش�د خبر آمدنم را برای منصورخان برسان و بگو 

كه كارش دارم.
جمعه با نگاه  كنجكاوانه  به او و نواسه اش، گفت:

- پس به او كار داری!؟
- اگر ديدارش مقدور باشد، بلی با او كار دارم.

- در روز مهمی آمدی ستارخان! اگر گوسفندی وعده كنی ترتيب 
كار را می دهم.

س�تارخان در دل ش�روع به  فحش دادن ك�رد: حرام خور، كثافت 
بدجنس، آدمی زاد در روز روش�ن از چهره ی زشت تو می ترسد، همين 

سگی كه تسمه اش را در دست داری از تو بهتر است.
- س�تارخان! به چ�ه چرت رفتی؟ اگر مهمان هم نداش�ت، ديدنش 
برايت ممكن نبود، چون هر چه از خود بيعی دارد. يك گوسفند ناچيز 
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خرج كن و به  حويلی برو!
ستارخان خنده ی كرد و گفت:

- جمعه خان! امروز ش�ايد بيشتر از صد نفر به  داخل حويلی باشند؛ 
همه گوسفند دادند؟

- نه ستارخان! هيچ كدام گوسفند ندادند، چون دعوت شدند، اما تو 
دعوت نشدی. مهمان ناخوانده هستی.

ستارخان با مايوسی گفت:
- راست می گويی جمعه خان! من امروز مهمان ناخوانده هستم. اگر 
خبر از مهمانی او می داش�تم هرگز نمی آمدم. ولی گوس�فند خوری تو 
از امروز نيس�ت، هميشه آمدی و از كمرسبز گوسفند بردی. خير است 
يكی ديگر هم فدای س�رت. برو برايش بگو كه من س�ه س�اعت است 
منتظرش هس�تم. اگر امروز ديدارش مقدور است، می مانم و اگر مقدور 

نيست می روم. پناهم به خدا. روز ديگر خواهم آمد.  
جمعه بوالغ رفت كمی دورتر قاده ی سگ را به  درختی بست و گفت:

- ستارخان! مواظب سگ باش! من زود بر می گردم.
- چشم! اميدوارم خبر خوشی بياوری.

جمعه بوالغ به سوی حويلی به  راه افتاد و ستارخان به  دنبالش نگاه 
كرد. جمعه پيراهن تنبان كريمی چركينی كه انگار ماه ها روی آب را 
نديده اس�ت، به  تن داشت. پاچه ی چپ تنبانش را چنان باال كشيده بود 
كه تا زانو پای س�ياه چرده و الغرش معلوم می شد. ساق های تركيده ی 
پاي�ش نيز از چپلك ها بيرون زده بود و وقتی راه می رفت چپلك ها در 
نوك ش�صت هايش بازی می كرد. سنگينی ماشيندار سر شانه اش جثه ی 

كوچك او را به  سمت راست خمانده بود.
س�تارخان زير لب گفت: اين جمعه ی لعنتی عجب جانوری است. 
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بدجنس روزی زنده ها را می خورد. 
نواسه اش كه به  سگ تنومند و ترسناك جمعه كه پيوسته در حال 
بوييدن زمين بود، نگاه می كرد، حرف پدربزرگش را شنيد و با خنده ای 

گفت:
- از هر دو ترس�يدم. هم از سگ و هم از صاحب سگ. هيچ وقت 
چنين س�گ ترس�ناكی نديده بودم. وقتی به سوی ما غره زد فكر كردم 

كه هر دوی ما را يك لقمه می كند.
- درس�ت فكر كردی بچيم! هيچ كدام س�ر وته ی از هم ديگر كم 
ندارن�د، ه�ر دو آدم خور هس�تند. يقين دارم گوس�فندهايی كه از مردم 

می گيرد، با هم مشترك می خورند.

ديری نگذشت كه جمعه بوالغ رسيد و با منت گذاری، گفت:
- ستارخان بيا كه واسطه ات شدم. جلسه داشت؛ رفتم و در گوشش 
گفت�م كه س�تارخان با نواس�ه اش از كمرس�بز آمده و با ت�و كار دارد. 
گفت كه برود و روز ديگری بيايد. راس�ت را بپرس�ی گوس�فندی كه 
وعده كردی جلو چشمم سبز شد. برايش گفتم كه موی سفيد است، راه 
زيادی را آمده اس�ت. گفت برو حاال كه ضامنش هس�تی او را بيار به  
قلعه، بعد از رفتن مهمان ها با او گپ می زنم. بيا كه برويم پلو چاش�تت 

هم درك شد.
او اين را گفت و به س�وی س�گش به راه افتاد و بع�د از باز كردن 

قاده ی آن از درخت، گفت:
- معطل چه هستی؟ راه بيفت!

ستارخان و نواسه اش  به  دنبال جمعه به سوی قلعه ی منصور به راه افتادند. 
وقتی به  دروازه قلعه رسيدند چند سرباز جلو شان را گرفت، اما جمعه به آن ها 
گفت كه از خود هستند. آن ها بعد از يك تاشی كامل به  داخل رفتند.
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 قلع�ه ی منصور به  وس�عت يك ارگ بود. گلخان�ه، زمين فوتبال، 
باغی از درخت های ميوه و پياده خانه هايی برای نوكرها و تفنگدارها؛ و 
حتا دور از چشم دوست  و دشمن  زندانی هم در زير زمين داشت. منصور 
هر نوع آدم داش�ت: ما، قاضی، اخوانی، كمونس�ت دو آتشه، صاحب 
منصب »دی دی آر« ش�ده، عاق پدر و مادر، آدم كش هايی كه از ترس 
انتقام در واليت های ش�ان فضايی برای نفس كش�يدن و زمينی برای پا 
گذاشتن نداشتند و حتا شاعر و نويسنده هم در زير سايه  اش يافت می شد. 
پادشاهی او هيچ كمبودی نداشت. وقتی برای والی و يا عساكر خارجی 
مش�كلی پيش می آمد او چاره گر می ش�د و وقتی طالب ها می خواستند، 
افرادی را از مس�ير غور به بادغيس برس�انند، خانه هايی كه در ميان دره 
»صوفك« داش�ت، پاتق آن ها می ش�د و زمانی كه كاروان های ترياك 
از بدخش�ان به غور می رسيد تا به ايران برود، منصور از سلسله كوه های 

باميان الی كوه  »دو شاخ« هرات، بانی و محافظ آن ها می شد.
منصور خبره، فكر همه چيز را كرده بود. جاه و جالش را درست 
در دهانه ی دره ی ش�يخ ها بنا كرده بود تا ش�هر و حومه اش را زير نظر 
داشته باشد و هم در وقت خطر نزديك ترين مسير را به سوی دره داشته 

باشد.

جمع�ه بوالغ، پدر و نواس�ه را به  س�مت غرب حويل�ی، جايی كه 
در زي�ر ديوار چندين ديگ بزرگ بر روی اجاق ها می جوش�يد، برد و 
گفت كه همان جا تا ديدار منصور بش�ينند و انتظار بكش�د. آن ها كمی 
دورتر از گرمای اجاق ها نشس�تند و چهارس�وی ش�ان را ب�ه  دقت نگاه 
كردند: هفت- هشت آشپز كمر بسته- بدون اين كه به مهمان های تازه 
وارد توجه�ی داش�ته باش�ند- مصروف پخت و پز بودن�د. كمی دورتر 
از اجاق ها گوس�فندی- در حالی كه چ�وب درازی از گردن داخل و از 
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دنبه ی بزرگش خارج شده بود- بر روی آتش نرم برشته می شد و چند 
نفر مواظب در دو س�ويش داش�ت كه گاه گاهی با دس�تمال های تر بر 
گرده  و ران  گوسفند می كشيدند تا همدست كباب شود. باد مايم بوی 
اشتها زايی را در حويلی از اين سو به آن سو می برد. ستارخان و نواسه اش 
كه راه زيادی را با اسب آمده بودند و سواركاری آن ها را گرسنه كرده 
بود، با بوی كباب دهن ش�ان به آب افتاد و ش�كم های گرس�نه ی شان 
به  سوزش. حال سربازهای حكومتی و تفنگدارهای منصور هم از آن ها 
كم نبود، هر لحظه گش�تی می زدند و با نگاهی به گوسفند و ديگ های 

روی اجاق لحظه شماری می كردند تا شكمی از غذا پر كنند.
در دو س�وی چمن دورتر از اجاق ها چوكی چيده ش�ده بود و دو 
نفر ار نوكرهای منصور مصروف تمييز كردن آن ها بودند. همه سرگرم 
كارش�ان بودند كه ناگهان تفنگدارها و محافظ ها به  جاهای شان دويدند 
و  به  دقت مش�غول پهره ش�دند.  ستارخان كنجكاو ش�د و به  دروازه ی 
س�اختمان اصلی حويلی كه فكر می كرد مهمان ها در آن باش�ند، چشم 
دوخت. درس�ت فكر كرده بود، منص�ور و مهمان هايش در حال خارج 
ش�دن از س�اختمان بودند. مهمان ه�ا به  چمن آمدن�د و روی چوكی ها 
نشس�تند. مس�توفی، ش�هردار، رييس محكمه و قومان�دان امنيه و تعداد 
ديگری از اراكين دولتی با سه تن از اعضای پارلمان كه يكی از آن ها 
نماينده ی روس�تاهای منطقه ی س�تارخان بود، در رديف جنوبی نشستند 
و دوس�ت های منص�ور كه بيشترش�ان از س�رمايه دارها و زمين دارهای 
چغچران بودند، بر روی چوكی های سمت شمالی چمن نشستند. منصور 
ه�م رفت با والی در س�مت ش�رقی چم�ن در مي�ان دو رديف، طوری 
نشست كه هم ديد خوبی به  ميدانی وسط چوكی ها داشته باشد و هم به  

خوبی مهمان ها را ببيند. وقتی مهمان ها جابه جا شدند، منصور صدا زد:
- دالور كجايی؟
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م�رد كوتاه قد چهل و پنج س�اله ای كه ري�ش دراز و جو گندمی 
داش�ت و واسكت سياهی بر روی پيراهن تنبان نسواری اش پوشيده بود 
و كاه پوس�تی بر س�ر گذاش�ته بود، به عجله به  نزديك منصور دويد و 

گفت:
- بلی قوماندان صاحب!

- برو سگ والی صاحب شمس الدين خان را بيار!
- چشم قوماندان صاحب!

دالور با گام های پر شتاب به سوی پياده خانه ها دويد و لحظه هايی 
بعد در حالی كه قاده ی س�گ تنومندی را در دس�ت داش�ت به  وس�ط 

ميدان آمد و همان جا ايستاد.
حكومتی ها با ديدن س�گ ش�روع به  هياهو و ك�ف زدن كردند. 
چنان شوری بر پا كردند كه ستارخان و احمد نواسه اش از جای شان بلند 
ش�دند و قدری نزديك  رفتند تا همه ی ميدان را در س�احه ی ديد داشته 

باشند. بعد از فروكش كردن هياهو، منصور صدا زد:
- خوب پس سگ والی صاحب شمس الدين خان همين است!

دالور گفت:
- بلی قوماندان صاحب! سگ آماده ی نبرد ايشان، همين است.

 منصور اين بار با صدای بلندی جمعه صدا زد. جمعه بوالغ در يك 
چشم به هم زدن در كنارش حاضر شد و گفت:

- قوماندان صاحب امر بفرماييد!
- ب�رو »كرني�ل« ما را وارد ميدان كن ك�ه امروز با والی صاحب 

زور آزمايی داريم!
جمع�ه بوالغ رفت و منصور از جايش بلند ش�د. منصور مرد چهار 
ش�انه ای بود كه چهره ی اس�تخوانی داشت، چشم های ميشی او تيز و پر 
نف�وذ بود و مانند چش�م های بی قرار  عقابی هم�ه چيز را در يك لحظه 
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از نظر می گذارند. ريش�ش را رنگ می كرد و هميش�ه جمپر سبز رنگ 
تاريكی می پوشيد تا شكم بزرگش را در زير آن پنهان كرده باشد. سی 
س�ال پيش منصور گلوله ای هم در س�رين خورده بود كه از آن به  بعد 

اندكی می لنگيد. او بعد از نگاهی به مهمان ها گفت: 
- خوب برادرها! اگر كس�ی ش�رط بندی هم می كند، آزاد اس�ت. 

خودم اولين شرط را می گذارم.
او اين را گفت، دس�ت به  جيب برد، بس�ته ی دالری بيرون كرد و 

گفت:
- خودم باالی »كرنيل« ده هزار دالر شرط می بندم.

منص�ور با گفتن اين جمله به س�وی ميزی رف�ت كه چند متر دور 
تر از او گذاش�ته ش�ده بود. او بسته ی پول را روی آن گذاشت و سپس 
به  جايش برگش�ت. بعد از او ش�مس الدين خان والی شرط بندی كرد و 
ياورش يك بسته ی ده هزار دالری را بر روی ميز گذاشت. شرط بندی 
از هر طرف شروع شد و ديری نگذشت كه نزديك به دوصدهزار دالر 

روی ميز انبار شد. منصور فرياد زد:
- پول ها در اخير مسابقه به برنده می رسد. اميدوارم خوش بگذرد.

جمعه بوالغ كه با س�گش رس�يده بود، در پشت سر منصور منتظر 
دستور اربابش بود. منصور سرش را بر گرداند و آهسته به او گفت:

- جمعه! اگر »كرنيل« باخت، وای به  حالت!
- قوماندان صاحب! پش�ت به  كوه باش! از ديشب تا به  حال چهار 

جگر و دو كاسه خون را خورده است. امروز باخت ندارد.
- برو به خير شروع كن! مواظب باش كه حمله ی اول از »كرنيل« 

باشد.
جمع�ه س�گ را به  ميدان برد و تا چش�م س�گ به  حري�ف افتاد، 
گوش هاي�ش س�يخ ش�د و غريد. س�گ دالور هم جواب�ش را با غرش 
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مهيبی پاس�خ گفت و دالور را چند متر به  جلو كش�يد. س�گ ها ديگر 
می غريدن�د و در تق�ای رهايی بودند. در ي�ك لحظه حويلی منصور به 
اس�تديومی پر از ش�ور و هياهو تبديل ش�ده بود. رتب�ه دارهای دولتی، 
افسر ها، عسكرها، محافظ ها همه فراموش كرده بودند كه كی هستند و 
جايگاه شان چيست، فرياد می كشيدند و اشپاق می زدند. وقتی سگ ها 
به  ميانه ی چمن رس�يدند، قاده ها از گردن های ش�ان باز شد و در يك 
چش�م به همزدن بر روی هم پريدند. »كرنيل« با يك حمله ی برق آس�ا 
از گلوی س�گ والی گرفت و او را چند ت�كان محكم داد. منصور به پا 

خاست و فرياد زد:
- نوش جانت »كرنيل« چپه كن، نمان!

طرفداره�ای منصور هم به پا خاس�تند و با ك�ف زدن  و هيجان از 
اولي�ن حمله ی س�گ منصور حمايت كردند. جنگ حيثيتی س�ختی در 
گرفته بود. كرنيل دندان بر گلوی س�گ والی می فش�رد و او در تقای 
رهايی و پاسخ. منصور كه دهنش كف كرده بود، انگار فشار دندان های 
سگش را می فهميد، دندان می ساييد و می گفت: نراد چشم تو را صدقه! 

نمان، چپه كن! 
همه با اش�تياق توام با دلهره به  س�گ ها نگاه می كردند، اما دالور 
بر خاف تمامی س�گ جنگی هايی كه كرده بود، اين بار نگران به  نظر 
می رس�يد. دلش می لرزيد و دس�ت و پايش سس�ت ش�ده بود. او سگ 
منصور را ش�ناخته بود. هر دو س�گ توله های بودند كه خودش بزرگ 
كرده بود. آن ها برادر بودند. او بعد از دريافت اين حقيقت دس�تش را  
روی چش�م ها گرفته بود، نمی خواس�ت جنگ دو برادر بزرگ ش�ده ی 

دست خودش را ببيند.
»كرني�ل« هم ناگه�ان بوی ب�رادرش را فهميد و او را ش�ناخت، 
گردنش را رها كرد و در كنارش ايستاد. جنگ خيلی زود پايان يافت  
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و شور و هلهله ديگر جايش را به تحُير داد. همه به  حيرت افتاده بودند و 
به يكديگر نگاه كردند و سگ ها بدون هيچ جنگی يكديگر را  بوييدند. 

منصور كه از نجنگيدن سگ ها كافه شده بود، صدا زد:
- جمعه چه شد؟ چرا »كرنيل« گردن او را رها كرد؟

جمعه بوالغ كه خود نمی دانس�ت چه اتفاق افتاده اس�ت، به  لكنت 
افتاد و چيزی گفته نتوانست. اما دالور نزديك آمد و گفت:

- قوماندان صاحب جنگ اين سگ ها خاص شد.
- چرا؟

- آن ها ديگر جنگ نخواهند كرد، چون يكديگر را شناختند.
منصور با عصبانيت گفت:

- دالور واضح گپ بزن! چه می گويی؟ من به گپت نمی فهمم.
- قوماندان صاحب! من اين س�گ ها را می شناس�م، بزرگ شده ی 

دست خودم هستند. اين ها برادر هستند.
منصور قهقه خنديد و سپس با نگاهی به سوی والی، گفت:

- ريشخند می زند، هذيان می گويد. سگ به برادری چه می فهمد.
دالور با آرامی گفت:

- می فهمد قوماندان صاحب! می فهمد من خودم س�ی س�ال س�گ 
بزرگ كردم، س�گ خيلی به  ب�رادری می فهمد. نمونه اش پيش چش�م 

شماست.
اين بار نوبت والی بود كه به گپ های دالور ايراد بگيرد:

- دالور چرند نگو! پول كانی بر س�ر ميز كوت ش�ده اس�ت. از 
گلوی ما نزن! برو سگ را هيبت كن كه بجنگد، ما را مايوس نساز!

دالور با خود الحول وال كرد و بعد رويش را به سوی والی دور داد:
- وال�ی صاحب! باور كني�د كه اين ها برادر اند و ديگر جنگی در 

كار نخواهد بود.
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منص�ور جمعه ب�والغ را صدا كرد و براي�ش گفت كه تفنگش را 
بدهد. جمعه به عجله تفنگش را از ش�انه پايين كرد و به  دس�تش داد. او 
تفنگ را گرفت و با كش�يدن قيد آن به س�وی سگ ها نشانه رفت و با 
ي�ك رگبار ه�ر دو را نقش زمين كرد. س�گ ها ناگه�ان در كنار هم 
افتادند و در حالی كه چش�م های ش�ان به يكديگر دوخته ش�ده بود جان 
دادند. بعد از ش�ليك گلوله ها و درهم غلتيدن س�گ ها سكوت سنگينی 
در حويلی بزرگ س�ايه افكند. لحظه ها به كندی می گذش�ت، همه بُهت 
زده به سگ هايی نگاه می كردند كه نجنگيده بودند و كشته شده بودند. 

منصور ناگهان با صدای بلندی سكوت را شكست:
- پول های تان را برداريد! مسابقه بدون برد و باخت پايان يافت. 
او اين را گفت و س�پس س�رور صدا زد. س�رور كه سرآشپز بود، 

از رديف شمالی شكم تنومندش را از روی چوكی بلند كرد و گفت:
- اين جايم قوماندان صاحب!

- غذا آماده است؟
- بلی قوماندان صاحب!

- خوب ما به  سالن می رويم، هر وقت جنرال ناتو آمد، بگير شروع 
كن!

 همه به  س�اختمانی رفتند كه از آن آمده بودند و در يك لحظه ی 
كوتاه به جز از دالور، جمعه بوالغ، ستارخان با نواسه اش و جسدهای دو 
سگ سوراخ شده در چمن كسی نماند. محافظ ها و تفنگدارهای منصور 

هم كه ديگر تماشايی نبود، از آن جا رفتند. 
دالور رفته بود باالی س�ر سگ ها و اشك می ريخت. جمعه بوالغ 

كه متوجه غم درونی دالور شده بود، شروع به  آزار دادنش كرد:
- دالور گريه می كنی؟ نه كه بچه  هايت بودند؟ 

دالور دستمالی از جيب بيرون كرد. اول چشم هايش را پاك كرد، 
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بعد بينی اش را فيش زد و سپس به سوی جمعه نگاه كرد و گفت:
- بچه هايم نبودند. دلم برای ش�ان س�وخت. توله های دس�ت خودم 

بودند و امروز به خاطری كشته شدند كه با هم نجنگيدند.
- بيا سگ ها را از اين جا ببريم، خيلی جوش نزن!

دالور و جمعه نعش س�گ ها را به  عقب موتر داتس�ونی انداختند و 
بردند. با رفتن آن ها ستارخان آهی كشيد و به نواسه اش گفت:

- بيا كه از اين جا كمی دوتر برويم.
احمد در حالی كه می لرزيد و از كشته شدن سگ ها سخت ترسيده 
ب�ود، از جاي�ش بلند ش�د. دس�ت پدر بزرگ�ش را گرف�ت و با صدای 

گرفته ای گفت:
- برويم.

آن ها هنوز چند قدمی بر نداشته بودند كه ناگهان سربازان خارجی 
به  حويلی ريختند و آماده باش شليك به هر طرف ايستادند و متعاقب به 
آن فرمانده ی محلی ناتو به  داخل آمد و لحظه هايی بعد با منصور كه به 

پيشوازش آمده بود به داخل ساختمان رفت.
احمد پرسيد:

- پدر بزرگ! اين ها كی هستند؟
ستارخان نگاه از سربازهايی كه عينك های دودی به  چشم داشتند، 

برگرفت و به نواسه اش گفت:
- خارجی ها هستند. به من و تو غرض ندارند. نترس!

اين بار آن ها دورتر از آشپزها رفتند و در زير ديوار شمالی حويلی 
نشس�تند. آشپز ها دست به كار ش�ده بودند، ديگ ها يكی پی ديگری از 
روی اجاق ها پايين می ش�د و به  س�مت ساختمان اصلی انتقال می يافت. 
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وقتی ديگ ها برده ش�د، نوبت به گوس�فند رس�يد. چهار- پنج آشپز با 
پتن�وس بزرگ�ی آمدند و بعد از اين كه گوس�فند بريان را خوب صافی 
زدند تا از دود و س�وختگی پاك ش�ود، آن را بر روی پتنوسی گذاشتند 
و بردند و از پلو و كباب به جز از اجاق های پر از خاكستر چيزی باقی 

نماند. 
ستارخان به نواسه اش كه هنوز می لرزيد، گفت:

- احمدجان! ترسيدی؟
احمد جواب او را نداد، اما بعد از نگاهی به پدر بزرگ، گفت:

- باباجان! گرسنه هستم.
پدربزرگش گفت:

- هيچ وقتی هوس غذای اين ها را نكنی! باالی ما س�ازگار نيست.  
من با خود نان دارم. به فكر پلو اين ها نباش! مريض می كند.

 س�تارخان دست به  كمر برد و دس�تمالی را باز كرد و با گشودن 
گره هايش، قرص نانی بيرون كرد و به  نزديك نواسه گذاشت و گفت:
- بخور جوان! از نان گندم هيچ چيزی بهتر نيس�ت. معده ی من و 

تو با اين غذا خيلی خو دارد.
قبل از اين كه احمد دستی به  نان دراز كند، ستارخان تكه ای از آن 
جدا كرد و به  دهن گذاش�ت و همان طوری ك�ه لقمه را به زير دندان ها 

می فرستاد، گفت:
- بخور بچيم، بخور!

س�اعتی بعد وال�ی، قوماندان امني�ه، جنرال نات�و و ديگر مقام های 
دولتی در حالی كه دندان های ش�ان را خال می كردند و دس�ت بر روی 
ش�كم می كش�يدند با جمعی ديگر از مهمان ها از ساختمان خارج شدند، 
ب�ا منصور خ�دا حافظی كردند و رفتن�د. منصور بع�د از بدرقه ی آن ها 
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برگش�ت و بدون اين كه نگاهی به س�تارخان كه ساعت ها انتظارش را 
كش�يده بود، بيندازد واپس به  س�اختمان رفت. اما جمعه بوالغ برگشت 

و نزد او آمد و گفت:
- اعص�اب منصور خراب اس�ت. ب�ا وال�ی و خارجی ها گپ های 
خصوصی داش�تند. خدا می داند كه چه گفتن�د و چه نگفتند. اگر همين 
حاال تو را نزد او ببرم، می ترس�م كه كارت خراب شود. همين جا باش! 

من برايت احوال می دهم.

منص�ور با افرادش رفته بود بر س�ر بام و به  قط�ار موترهايی نگاه 
می ك�رد كه با س�رعت و با برجا گذاش�تن خاك عظيمی ب�ه  دنباله ی 
ش�ان به سوی ساختمان واليت كه در يك كيلومتری آن ها در آن سوی 
رودخان�ه موقعيت داش�ت، در حركت بودند. او ك�ه از گفتگوی اخير 
وال�ی و قوماندان محلی ناتو س�خت عصبانی به  نظر می رس�يد، بر روی 
بام راه می رفت و نمی توانس�ت ناراحت�ی خود را از ديگرها پنهان كند. 
والی و قوماندان ناتو بعد از صرف غذا برايش گفته بودند كه نمی ش�ود 
ه�م در س�ايه ی حكومت زندگی ك�رد و هم هيچ هم�كاری در تامين 
امني�ت انجام نداد. برايش گفته بودند در حالی كه در گذش�ته هيچ چيز 
نداش�ته اس�ت، امروز از بركت اين حكومت به همه چيز رسيده است، 
س�رمايه دار بزرگی شده اس�ت. هزارها جريب زمين دارد. چندين خانه 
در ش�هر و ده ه�ا خانه در چهار ط�رف آن دارد. برايش گفته بودند كه 
اگر می خواهد پادش�اهی اش ادامه يابد بايد با حكومت همكاری كند و 
شر »بهادر« را كه چند وقت می شود با كمين هايش خواب را بر آن ها 
حرام كرده است، كم كند. كار سختی برايش گفته بودند. نمی خواست 
بع�د از اي�ن همه دارايی و جاه و جالی ك�ه برايش فراهم كرده بود، با 
كس�ی بجنگد. می خواست بدون دردس�ر در چغچران حكمروايی  كند. 
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هم با حكومتی ها سر و ته ی داشته باشد و هم با مخالفان حكومت و هم 
روستاها از او فرمانبرداری كنند. والی و قوماندان ناتو هم درست همين 
را برايش گفته بودند. گفته بودند كه اين وضع ديگر قابل تحمل نيست، 

تصميمش را بايد بگيرد.
 

بر سر بام كمی دورتر از منصور در كنار ديوار، كريم محافظ او با 
برادر خود- كه در واليت سرباز بود- تليفونی گپ می زد. برادر او كه 
بر سر ساختمان واليت پهره بود، آن ها را بر سر بام ديده بود و دستش 
را بلن�د ك�رده بود و ش�ور داده ب�ود و بعد تليفون ك�رده بود تا صدای 

برادرش را بشنود. كريم برايش  گفت:
- جاي�ت خالی امروز چه مهمانی ب�ود! حكومتی ها چنان خوردنی 
كردند كه تا چند روز ديگر وقتی گوشت را ببينند، دل بد خواهند شد.

 برادرش خنديد و گفت:
- پس امروز بايد خيلی خوش گذشته باشد.

- واهلل چه بگويم برای ديگران شايد، اما برای من خوش نگذشت.
- چرا؟

- زنم مريض اس�ت، ش�ايد فردا پس فردا بزاي�د، اما يك پول هم 
ندارم.

- خوب چند روزی از منصور رخصت بگير و برايش بگو كه چند 
قرانی هم برايت بدهد.

- گفت�م. ن�ه رخصت داد و نه پول. برايم گفت كه مادرهای ما، ما 
را به كنج خانه زاييده اند، نه داكتری الزم است ونه رفتنی.

- خوب من تازه معاشم را گرفته ام، می خواهی برايت روان كنم.
منصور جمعه بوالغ را صدا كرد و گفت:

- جمعه خ�ان! برو از پايين تفنگ »س�نايپری« ك�ه قوماندان ناتو 
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تحفه آورده است را بيار.
جمع�ه بوالغ به  يك دوش رفت و س�نايپر را آورد. منصور آن را 

گرفت، نگاهی كرد و گفت:
- تفنگ بدی نيست. بايد تير خوبی بزند!

جمعه بوالغ گفت:
- م�ن چند وقت پيش مانند اين يكی داش�تم. خ�وب تير می زند. 

دوهزار متر را گلچين می كند.
- باز آن را چه كردی؟

- فروختم، صاحب!
- تو بی ناموس يك روز زن خود را هم خواهی فروخت.

جمعه بوالغ خنديد و گفت:
- نه قوماندان صاحب! زن تا به حال نفروختم، اما هروقت بدم آمد، 

كشتم و ديگری گرفتم.
منصور اين بار قهقه خنديد و گفت:
- از تو ُدم  بريده هيچ شكی نيست.

او اين را گفت و قيد س�نايپر را زد و سپس چشمش را به  دوربين 
آن گذاشت. او تفنگ را بر روی شهر دور داد و گفت:
- ديدش بد نيست، خدا كند تيرش هم خوب باشد.

جمعه بوالغ گفت:
- قوماندان صاحب! امتحانش كن!

منص�ور چي�زی نگفت. تفنگ را بر روی ش�هر چرخاند و ناگهان 
بر روی س�اختمان واليت نگهداش�ت، سربازی تفنگی بر شانه داشت و 
همراه برادرش با گوش�ی موبايل صحبت می كرد. منصور س�ينه ی او را 
نشانه گرفت و آهسته ماشه را چكاند. تفنگ صدا كرد. بعد از چند ثانيه 
گلوله س�ينه ی سرباز را ش�كافت و او را نقش زمين كرد. كريم هرچه 
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بلی بلی گفت، ديگر صدايی نش�نيد. ناگهان لرزيد. به س�وی س�اختمان 
واليت نگاه كرد. برادرش بر روی بام دراز كشيده بود. خدايا چه شد؟ 
چرا برادرم افتاد؟ چرا صدايش قطع ش�د. كريم لرزيد، عرق س�ردی بر 
تنش ريخت. دست و پايش سست شد. منصور برادرم را زد؟  كريم با 

صدايی كه گويی از ته ی چاه بيرون می آمد، گفت:
- منصورخان! برادرم را زدی؟

منصور با حيرت گفت:
- سرباز سر بام واليت برادرت بود؟

ب�ا اين ج�واب منصور، كريم به  مرگ ب�رادرش يقين پيدا كرد و 
مانند مار به خود پيچيد. فرياد زد كه آخر چرا؟ چرا او بيچاره را كشتی؟
منص�ور كه پيش بين چني�ن رخدادی نبود، ناگه�ان فكر كرد كه 
كري�م ح�اال ديگر به  مار زخمی می ماند و هر لحظه ممكن اس�ت او را 
نيش بزند. از اين رو به سوی جمعه بوالغ نگاهی كرد و سپس به كريم 

گفت:
- كريم خان! من نفهميدم كه برادرت است. كف دستم را بو نكرده 

بودم. فقط خواستم تفنگ را امتحان كنم.
كريم پش�تش را به  ديوار تكيه داد. يارای ايس�تادن نداش�ت. تمام 
وجودش می لرزيد. در يك لحظه برادرش را از دست داده بود. آخرين 
جمل�ه اش كه گفته بود »معاش�م را گرفته ام، براي�ت روان می كنم« در 
گوش�ش تكرار و تكرار  ش�د. ناگهان خونش به جوش آمد و دستش را 
برد كه تفنگ را از شانه اش پايين كند، اما جمعه مجالش نداد و با يك 
رگبار او را به  ديوار كوبيد. دست های كريم به دو بغلش افتاد، گردنش 
بر روی ش�انه  ی چپ خم شد و چشم هايش همان طور به منصور دوخته 

ماند.
منص�ور كه پ�اك رنگش پري�ده بود، قد راس�ت كرد، به س�وی 
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پله ها  رفت وگفت:
- خدا خير پيش كند، امروز خيلی برادر كشی شد!   

 
منصور به  اتاقش رفت. روی تش�كی دراز كش�يد و يك بار ديگر 
ب�ه  فكر گپ های وال�ی و قوماندان ناتو افتاد. برای منصور س�خت بود 
كه به كوه برود و مانند گذش�ته در برف و س�رمای طاقت فرسای غور 
زندگ�ی فاكت ب�اری را آغاز كند. از س�وی ديگر دس�ت كم گرفتن 
درخواس�ت س�ر به نيس�ت كردن به�ادر هم كار س�اده ای نب�ود. اگر 
می رف�ت و او را می كش�ت، ديگر بايد از رمه های بی س�ر و پايش كه 
در دره ها می چريدند، دس�ت می شست و ديگر هرگز باالی زمين هايی 
ك�ه در دره ی صوفك و چند روس�تای ديگر در دل كوه داش�ت رفته 
نمی توانس�ت. از سوی ديگر اگر او را نمی كشت خارجی ها كه از كار 
و بارش آگاهی داش�تند و می دانس�تند كه دستش در ترياك و كاوش 
و قاچاق آثار باس�تانی غور دخيل اس�ت، كلكش را می كندند و سرش 
را به زير بالش می كردند. گره  س�ختی بود كه نه با دس�ت باز می ش�د، 
نه با دندان. نمی دانس�ت كه راه حل چيس�ت. معلوم می ش�د كه زندگی 
بی دردس�رش به پايان رسيده اس�ت. فكر می كرد كه حكومتی ها با اين 

خواست خود تمام برنامه های آينده اش را نقش بر آب كرده اند.
چش�م های عقابی منصور كه لحظه ای آرام نداش�ت و به هر سو پر 
می زد، ديگر در س�قف خانه ميخكوب شده بود. هرچه فكر می كرد راه 
حل�ی نمی يافت. برای اولين بار بود كه به بن بس�ت رس�يده بود. داخل 

شدن جمعه افكار او را گسست:
- جمعه خيريت است؟

- خير خيريت است. والی صاحب می خواهد با شما گپ بزند.
جمعه بوالغ اين را گفت و گوش�ی موبايل را به  دست منصور داد. 



سیامک هروی

107

منصور نگاهی به گوشی موبايل انداخت و سپس آن را به گوشش برد:
- بلی والی صاحب! بفرماييد!

- منصورخ�ان! س�رباز م�ا را از روی ب�ام خانه ات به تير بس�تند و 
كشتند. ببين من جواب اين بی بند و باری را در دل شهر داده نمی توانم. 
- والی صاح�ب! اين اختاف های لعنتی از امروز و ديروز نيس�ت. 
باور كن وقتی شنيدم كه كريم محافظ من برادرش را از روی بام به تير 
بسته و كشته است، آرام ندارم. دلم برايش سوخت. اما تو ناراحت نشو! 
بچه ها جزايش را دادند. مرده اش را برايت می فرس�تم كه به فاميل ش�ان 
تحويل دهی. به مركز هم گزارش بده كس�ی كه برادرش را كشت بعد 
از مقاومت يك س�اعته توس�ط نيروهای امنيتی كش�ته شد. شما از اين 
گزارش ه�ا زي�اد به مركز روان می كنيد، فكر نكنم نيازی به راه نش�ان 
دادن من باش�د. خود ش�ما در اين قضيه ها استاد هس�تيد. ها يادم نرود، 
باور كن كه امروز از ته ی دل می خواس�تم س�گت برنده شود و دوصد 
هزار دالر را تو برداری و بروی. می فهمم كه واليت كردن كار آسانی 
نيس�ت و اين حكومت كنجوس برايت معاش كافی هم نمی دهد كه از 
عه�ده ی خرج�ت برآيی. برو اگر امروز مس�ابقه برهم خورد من پنجاه 
هزار دالر  برايت می فرستم. چند روزی مصارف تو را پوره خواهد كرد. 
راس�تی يك خدم�ت ديگر هم برايم بكن! همراه اي�ن جنرال ناتو گپ 
بزن كه صاف و پوست كنده بگويد كه از من چه می خواهد. اگر پول 
می خواه�د كه من براي�ش تدارك كنم و اگر گ�پ او در مورد بهادر 

جدی است، باز بايد بنشينم و چاره ای بينديشم.
- منصورخان! چند سال است كه من و تو يكديگر را می شناسيم و 
هميشه در كارها با هم مشورت كرديم. ببين چيزهايی كه در اين روزها 
اتفاق می افتد همه را ناراحت كرده اس�ت. هر روز در اين ش�هر كشت 
و كش�تار است. هر روز نفرهای اردو و پوليس ملی كشته می شوند. هر 
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روز يكی از بزرگ های غور ترور می ش�ود. ماهم جواب ده هستيم. اگر 
امنيت بهتر باش�د هر دوی ما بهتر می توانيم كار كنيم. نكن! دس�ت و 
پای مرا بسته نكن! روزی خواهد شد كه من از تو حمايت كرده نتوانم. 
گپ جنرال جدی است. خواهش می كنم چاره ای بينديش و پولی را هم 
كه گفتی روان كن! در اين روزها دست من بند است. برو خدا حافظت 

باز همديگر را می بينيم.
منص�ور تليف�ون را قطع كرد و واپس به  دس�ت جمع�ه بوالغ داد. 

جمعه تليفون را گرفت و گفت:
- منصورخان! از صبح تا حال ستارخان با نواسه اش منتظر ديدن تو 

است. اگر اجازه باشد او را بياورم كه يك پنج دقيقه تو را ببيند.
منصور با تعجب پرسيد:

- كدام ستارخان؟
- ستارخان كمرسبز

- ها ها ديدمش. وقت س�گ جنگی ديدم او را. در گوشه ی چمن 
همراه با بچه ی خورد سالی نشسته بود. چه می گويد؟

- نمی دانم. از او پرسيدم كه چه كار دارد، نگفت.
- خوب برو او را بيار!

  
جمعه بوالغ رفت و پس از چند دقيقه  همراه با ستارخان و نواسه اش 
برگشت. منصور با ديدن ستارخان از جايش برخاست با او دست داد و احوال 
پرسی كرد. ستارخان همراه با نواسه اش بر روی تشك دم دروازه نشست و 
طبق عنعنه  دست به دعا بلند كرد و بعد از دعا با كلمه های شمرده ای گفت:
- منصورخ�ان! امروز م�ن آمده ام تا دعای خير ت�و را برای مردم 
كمرسبز ببرم. تو خودت می دانی كه در بسياری واليت های كشور ده ها 
و دره ها آباد شده است، اما واليت ما به  دليل های زيادی كه دوتای آن 
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كوهستانی بودن و دور افتادگی است، در همه ی حكومت ها هيچ پيشرفتی 
نكرده است و مردم ما مانند گذشته همان طور بيچاره، غريب و بدبختی 
كه بودند، هس�تند. امروز يك چانس كوچكی برای آباد ش�دن قريه ی 
ما پيدا شده است و برادر زاده ی دوست كمال  خان كه اصلن از نيمروز 
است. از جانب موسسه ی آمده است كه آب آشاميدنی و برق به  قريه ی 
م�ا تدارك كند و همچنان اگر تبركل�وز و يا مرض فلجی در منطقه ی 
ما وجود داش�ته باش�د، برای موسسه اطاع دهد تا در تداوی  اقدام شود.

منصور كه گپ های تازه و جالبی را می شنيد، گفت:
- عجب! گپ های جالبی می شنوم. گفتی از كجا آمده است؟

- از نيمروز اس�ت. از طرف موسس�ه ای كه در ه�رات دفتر دارد، 
آمده است.

- از چه برای شما برق و آب درست می كند؟
- می گوي�د كه با نصب داينمويی بر روی آب چش�مه، خانه های 
قريه ی ما صاحب برق می ش�ود و همچنان با لوله كش�ی می ش�ود آب 

چشمه را به  در خانه ها آورد.
- اين همان پس�ر جوانی اس�ت كه چند ش�ب پيش با كمال خان 

به  كمرسبز می رفت؟
- بلی خودش است.

- پس من هم او را در راه ديده ام. اين نيمروزی با خود پول چيزی 
هم آورده است؟

- نخير، حاال آمده اس�ت كه اوضاع و شرايط را ببيند. اگر خودت 
مخالف اين كار نباشی، ان شاءاهلل صاحب برق و آب می شويم. 

-  چه می گويی ستارخان! من هيچ وقتی مخالف پيشرفت و ترقی 
شما نبودم، اما چرا پيش من آمدی، اول بايد بروی و اجازه ی بهادرخان 

هم قريه گی ات را بگيری!
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- خوب اولن كه او مدتی می ش�ود به  كوه اس�ت و با دولت س�ر 
ناس�ازگاری دارد. بع�د هم ما فكر كرديم كه ش�ايد مخالف پيش�رفت 
قريه ی خود نباش�د، اما با آن هم محس�ن خان را وظيفه داديم تا نزدش 

برود و او را از اين موضوع آگاه كند.
منصور لحظه هايی فكر كرد و گفت:

- راس�تی چرا به  پيش حكومتی ها نرفتی؟ باالخره اين جا حكومت 
داريم، والی داريم، قوماندان امنيه است، وكيل های پارلمان اند.

ستارخان پوزخندی زد و گفت:
- م�ا بعد از س�ردار محم�د داوودخان، هيچ وقت�ی در هيچ رژيمی 

حكومت را نديديم. من امروزآن ها را در خانه ی تو ديدم.
منصور قهقه خنديد وگفت:

- س�تارخان! از كنايه ی تو خوش�م آمد. راس�تی محس�ن خان چرا 
نيامد؟

- راست را بپرسی محسن خان از تو دلخور است. خواهرزاده اش را 
شاق كاری كردی.

منصور بالشتی را به زير پهلويش جابه جا كرد و گفت:
- رفت�ی براي�ش بگو كه خواه�ر زاده ی جوان�ش را از كوه رفتن 
مانع ش�ود. او كان ش�ده و دختر خوشرويی هم است. در اين اواخر در 
كوه های ما هر قس�م آدم رفت و آمد دارد. در همان نزديكی ش�ما بر 
روی ويرانه های قلعه ده- دوازده نفر ايرانی و پاكس�تانی برای من كار 
می كنند. تفنگدارهای مرا هم خيلی با حيا فكر نكن! مردم سوخته و دور 
از عيال داری هس�تند. ترس�يدم. باور كن خودم از خود ترس�يدم. دختر 
را كه ديدم دس�ت و پايم لرزيد. اگر دوستی بهادرخان هم قريه گی شما 
نمی بود، وقت نكاحش كرده بودم. دو تا زن داش�تم و او سومی می شد. 
جمعه برايم گفت كه بهادرخان خاطرخواه  اوس�ت. می فهمی ستارخان! 
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حي�ا نگذاش�ت كه ب�ه  دختر نگاه  ب�د كن�م. او را به  خاط�ر بهادرخان 
ش�اق كاری كردم و گفتم اگر زن دوس�تم ش�دنی است، پس برود به 
گوش�ه ی خان�ه منتظر بخت خود باش�د. خوب بگذري�م، غذا خوردی؟

- بلی منصورخان! خوردم.
- اين جوان نواسه ات است؟

- بلی، نواسه ام است.
- چه نام دارد؟

- احمد نام دارد منصورخان!
منصور رويش را به سوی نواسه ی ستارخان دور داد و گفت:

- احمدخان! چندتا گوسفند داری؟
احمد چيزی نگفت، اما پدر بزرگ او گفت:

- ش�كر خ�دا! چه�ل- پنجاه تا می ش�ود. چ�ه كنيم زندگ�ی ما با 
مالداری می چرخد. اگر همين زبان بس�ته های خدا نباشند؛ ما مردم كوه 

از گرسنگی می ميريم.
- راست می گويی ستارخان! اگر شما نباشيد ما هم می ميريم. رفتی 
برای محس�ن خان بگو كه به  فكر روان كردن ماليه هم باش�د. فصل ها 
برداش�ته شده است. رمه ها را هم حس�اب كند و ماليه ی آن ها را دست 
و پا كند، البته امس�ال ماليه را دو تقس�يم كند، بهادرخان در كوه است، 
زمس�تان سختی پيش رو دارد. من سال ها در سنگاخ های اين كوه های 
لعنتی بودم، می دانم كه چه سرمای سوزنده ای دارد. اگر شكم آدم چرب 

نباشد، وای به حالش است.
- چشم منصورخان! برايش می گويم، اما راجع به  كاری كه آمده ام 

ها و نه  نكردی؟
- ستارخان! من پيشتر گفتم كه مخالف آبادی كمرسبز نيستم.

- پس مردم ما نگران نباشند.
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- نه، رفتی برای شان از جانب من اطمينان بده، به  خاطر رفيق من 
بهادرخان هم كه شده من با برق و آب شما موافقم.

ستارخان كه آدم محكم كاری بود، گفت:
- خير ببينی منصورخان! اگر ممكن باشد كاغذی برايم بنويس كه 

دست  پر به كمرسبز بروم.
منصور نگاهی به او انداخت و خنديد.

- چرا می خندی منصورخان!
- به گپ تو می خندم كه به  زبان من اعتبار نداری.

- دارم منصورخان! به  زبان تو اعتبار دارم. اما خوب است كه برايم 
كاغذی هم بنويس�ی چون كار موسس�ه است، گفتم س�ندی هم به  اين 

جوان ببرم خوب است.
منص�ور رو ب�ه  جمعه بوالغ كه هن�وز در كنار لنگ�ه ی دروازه با 

ماشيندارش ايستاده بود، كرد:
- جمعه! برو شاعر ما را صدا كن!

جمعه بوالغ بدون اين كه حرفی بزند از اتاق بيرون شد و چند دقيقه 
بعد با مرد ميان س�الی كه عينكی به  چشم و دفترچه ای در دست داشت، 

وارد شد.
شاعر به  محض اين كه به اتاق رسيد، عينكش را جا به جا و كاغذی 

را به چشم ها نزديك كرد:
- امروز به  دربار منصورما بزم عيان بود

   مقام جنرال، والی، خان و گدا هم سان بود
   از بخت بد والی، سگ غيورش نجنگيد

   ورنه دريدنش بر سگ ما آسان بود

منصور با ش�نيدن شعر شاعر لحظه های طوالنی به روی تشك خود 
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را از اي�ن پهل�و به  آن پهلو كرد، قهقه زد و خنديد و از ش�اعر چند بار 
خواس�ت كه ش�عرش را تكرار كند و س�پس انگار از شدت خنده روده 

كفك شده باشد، پهلوهايش را گرفت و گفت:
- دلدارخان! كشتی مرا؛ چه شعر پخته و با معنايی سروده ای!؟

دلدار بادی در گلو انداخت:
- منصورخان! می دانی فرق من با حضرت بيدل چه است؟

منصور چرتی زد و گفت:
- نه، دلدارخان! نمی دانم.

- ف�رق م�ن و حضرت بيدل اين اس�ت ك�ه  او بی دل ب�ود و من 
دل دارم.

منصور رويش را به ستارخان دور داد:
- می بينی كه شاعر ما چقدر آدم با معلومات و چيز فهمی است؟

منصور اين را گفت و س�پس دس�تش را به  جيب كرد و پنج صد 
افغان�ی از مي�ان پول هايش جدا كرد و به  پيش ش�اعر انداخت. ش�اعر 
به عجل�ه خ�ودش را به  زمين انداخت و مانن�د اين كه چند نفر ديگر هم 
درآن جا برای چور حضور داشته باشند، در يك چشم به هم زدن پول را 

قاپيد و به  جيب زد. منصور گفت:
- س�تارخان! راست را بپرسی اگر همين شاعرها نباشند من نگران 

تاريخ اين كشور هستم. اين وقايع مهم را چه كسی می نوشت!؟
ستارخان خنده ای كرد و گفت:

- حاال شاعر يك لطفی هم به  حق ما كند و كاغذی برايم بنويسد.
منصور گفت:

- دلدار بگير بنويس!
دل�دار عينك های ذره بينی اش را جا به ج�ا كرد، بعد دفترچه اش را 
گشود، قلم خودكارش را از سر جيب واسكتش برداشت و با چند كوف 
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زدن به  آن، آماده ی نوشتن شد.
- بفرماييد قوماندان صاحب! قلم من آماده ی نگارش است!

- بنوي�س كه منصور »عادل« با برنامه ی آبرس�انی و برق قريه ی 
كمرسبز هيچ مخالفتی ندارد.

ستارخان حرف او را قطع كرد:
- ب�ا مع�ذرت منصورخان! اگ�ر موضوع ت�داوی توبركلوز و فلج 
اطفال هم اضافه ش�ود كه برعاوه ی قريه ی ما، قريه های همجوار را هم 

شامل  شود، خوب خواهد شد.
- درست است، اين را هم بنويس!

دل�دار  دفترچه اش را روی زانوهايش گذاش�ت و س�رش را چنان 
ب�االی آن خم كرد كه نزديك بود بينی اش به  صفحه ی كاغذ بچس�بد. 
ستارخان ابتدا فكر كرد كه شاعر می خواهد با بينی خود نامه بنويسد، اما 
با دقت بيش�تر دريافت كه دستی در آنسوی بينی، قلم را بر روی كاغذ 
می كش�د. آنگاه قدری خاطر جمع شد و با خود گفت: چشم های شاعر 
بيچاره كم بين است. هر طور كه خودش عادت دارد، مهم اين است كه 

نامه را بنويسد.
دل�دار  بعد از چن�د دقيقه نامه را تمام كرد و ب�ا جدا كردن آن از 

دفترچه به  دست منصور داد. منصور نگاهی به آن انداخت و گفت:
- دلدار خ�ان! م�ا همه برايت دو س�طر گفته بودي�م، اما تو نصف 

صفحه نوشتی، بگير بخوان كه چه نوشتی؟
او كاغذ را از منصور گرفت و گفت:

- قوماندان صاحب! نوشتن مكتوب رسمی از خود اصول و قوانينی 
دارد. اگر نامه ی عاش�قانه می نوشتم شايد با اين نامه خيلی فرق می كرد، 
ام�ا اين نامه به  مرجع های مهمی در ده ها می رود، بايد اصول كتابت در 

آن مراعات شده باشد.
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منصور خنديد و به  ستارخان گفت:
- می بينی كه شاعر ما چقدر آدم با فهم و تحصيل كرده  ای است. 
او اين را گفت و سپس رويش را به  طرف شاعر دور داد و گفت:

- بخوان!
دلدار كاغذ را چنان به  شيشه ی عينكش نزديك كرد كه فاصله ای 

ميان عينك و صفحه ی كاغذ نماند:
- خوب صاحب! می خوانم.

- بخوان!
- دلدار  شروع به خواندن كرد:

ياهو

محترم عاليقدر فرمانده ی شجاع، دلير و خير انديش چغچران جناب 
منصورخ�ان »عادل« با نيت خي�ر و فاح برای قريه ها و قصبه های اين 
مرز و بوم، ذريعه ی مكتوب هذا ارقام می فرمايند اين كه هيچ ماحظه و 
مخالفتی با برنامه ی تدوين شده ی آب و برق كمرسبز ندارند. مسووالن 
آن ام�ور  ب�ا ات�كا به  اين فرم�ان می توانند كار ش�ان را به خاطر تنوير 
كلبه ه�ای تاري�ك  و به خاطر زدودن عطش آب و رفع تش�نگی اهالی 
آن قريه ها آغاز كنند و همچنان مسووالن آن امور می توانند با رعايت 
مفاد اين فرمان در تش�خيص و تداوی تبركلوز و فلج اطفال در قريه ی 
كمرسبز و قريه های اطراف آن اقدام كنند تا شل، لنگ و عصا به  دست 

نداشته باشند و بی جهت نُسرفند و كوچه ها را پر اخاط نكنند.

  با احترام
فرمانده ی شجاع، خير انديش و دلير

منصورعادل
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وقت�ی خوان�دن نامه پايان يافت، منصور با نگاه ی تحس�ين آميزی 
به  شاعر گفت:

- خدا خيريت دهد. اين حكومتی ها بيايند و مكتوب نويس�ی را از 
تو ياد بگيرند. مكتوبی نوشتی كه اگر والی ببيند دست و پايش به لرزه 

می افتد.
- قومان�دان صاحب! اين دولت به  همين خاطر پس�مان اس�ت كه 
چهارتا با سواد در كنارش ندارد. چند بار مخفيانه برايم احوال فرستادند 
كه بروم كارهای واليت را سر و سامان دهم، اما نپذيرفتم. گفتم همين 

سايه ی منصور ما به از هزار رتبه، چوكی و ديوان است.
- آفرين! قدر زر را زرگر می داند.

منصور با گفتن اين جمله رويش را طرف ستارخان كرد و گفت:
- ستارخان! اگر كدام چيز ديگری برای نوشتن نداری كه مكتوب 

را امضا كنم.
ستارخان گفت:

- نه منصورخان! فكر كنم همه چيز را ش�اعر ش�ما در آن نوش�ته 
است.

منصور نامه را از شاعر گرفت، نگاهی به آن انداخت و پرسيد:
- اين شماره ای كه در باال نوشتی چيست؟

- صاحب! »10۴۴« شماره صادره ی مكتوب است.
- عجب! پس تمامی مكتوب های تو شماره دارد.
- بلی صاحب! تمامی شان درج دفترچه می شود.
- پس بگو كه شماره ی »10۴3« چه بوده است.

دلدار دفترچه اش را برداشت و شروع به  ورقك زدن كرد. چند بار 
هم عينك های س�نگينش را كه دايم پايين می آمد و يك بغله می ش�د، 
جابه ج�ا ك�رد و بعد از يك جس�تجوی طوالنی به صفح�ه ی مورد نظر 
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رسيد:
- صاحب! مكتوب »10۴3« نامه ای به ننه ی مصطفا بوده است.

منصور خنديد و با تعجب پرسيد:
- به ننه ی مصطفا چه نوشته بودی؟

- صاح�ب! مصطفا آمد و گفت كه پش�ت ننه اش خيلی دق ش�ده 
است. از من خواست تا احوال سامتی او را برايش بنويسم.

- خوب بگو كه چه نوشتی؟
- صاحب هر چند خصوصی است، اما زور شما را ندارم، می گويم 

كه چه نوشته ام.
- بگو!

- صاحب نوشته ام كه ننه ی عزيز و مهربان! اين جانب مصطفا قبلن 
فرزند سبحان...

منصور حرف او را قطع كرد و با تعجب پرسيد:
- چرا قبلن فرزند سبحان؟

- خوب صاحب! پدرش او را عاق كرده است.
منصور خنديد و گفت:

- درست است. به موضوع رسيدم. باقی اش را بگو!
دلدار از سر شروع كرد:

-  نن�ه ی عزيز و مهربان! اين جانب مصطفا قبلن فرزند س�بحان در 
جای نامعلومی صحت و سامت هستم. از جانب من نگران نباش به  فكر 

صحت و سامتی خود باش! با احترام فرزند تو مصطفا.
در اي�ن لحظ�ه فكری به  مخيله ی منصور رس�يد و ب�ه جمعه بوالغ 

گفت:
- برو مصطفا را صدا كن كه برايش كار دارم.
جمعه از اتاق بيرون رفت و منصور ادامه داد:
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- نامه ی ننه ی مصطفا تمام شد؟
- بلی، صاحب تمام شد.

- خيلی كوتاه نبود؟
- كوت�اه بود صاحب! اين ها نه پولی می دهند و نه ممنونيتی دارند. 

حوصله ندارم روز تا شام برای شان قلم فرسايی كنم.
- خوب نگفتی كه مكتوب س�تارخان را امضا كنم يا نشان شصت 

بگذارم؟
- هر طور كه ميل شما باشد!

- راس�ت را بپرس�ی امضايم را هميشه فراموش می كنم. بهتر همان 
است كه نشان شصت بگذارم.

دلدار دس�ت به  جيب برد و فوری جعبه ی رنگی بيرون كشيد و با 
گشودن آن گفت:

- بفرماييد اين هم رنگ!
منص�ور با آغش�ته ك�ردن كلكش ب�ه  رنگ، پای نامه را ش�صت 
گذاش�ت و نامه را به  دست ستارخان داد. ستارخان نامه را گرفت، قات 

كرد و به جيب گذاشت:
- زنده باشی منصورخان! خانه ات آباد و حال اگر اجازه  باشد، من 

رخصت می شوم.
ستارخان و نواسه اش از جا برخاستند كه بروند، اما دلدار با جابه جا 

كردن عينك هايش، نگاهی به سر و پای ستارخان انداخت و گفت:
- مرد عاقل! نامه را مانند قروت به  جيب انداختی! نامه نگار بيچاره 
را پاك فراموش كردی! اين قلم فرس�ای مس�كين ب�اد هوا نمی خورد، 

دستت را به  جيب كن!
س�تارخان كه چيزی از گپ ه�ای او نفهميده بود، به طرف منصور 

نگاه كرد. منصور گفت:
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- ستارخان! شاعر قلمانه می خواهد. چند قرانی داری برايش بده! 
 س�تارخان دس�ت به  جيب كرد، تمام دارايی اش را كه يك نوت 

صد افغانگی كهنه بود، بيرون كشيد و به سوی شاعر دراز كرد:
- بگير! زحمت كشيدی. بيشتر از اين ندارم.

ش�اعر نگاه  خش�م آلود ب�ه  او انداخت و با بی ميلی ص�د افغانی را 
گرفت و گفت:

- می خواهن�د صاحب آب و برق ش�وند، اما در جيب ش�ان ديف 
كنی شانزده پولی نيست. وای به حال اين ملت خاك بر سر بی پول!

منصور كه از گفت وگو ميان آن دو حظ می برد، گفت:
- س�تارخان! زود برو! می ترس�م با اين صد افغانی كه دادی، شاعر 

مكتوب خود را باطل كند.
س�تارخان خدا حافظی كرد و با گرفتن دس�ت نواسه اش به عجله از 

اتاق بيرون شد. منصور صدا زد:
- رفتی سام به  محسن خان، كمال خان و باقی دوست ها برسان!

ب�ا رفتن س�تارخان، منص�ور از جايش برخاس�ت و در داخل اتاق 
ش�روع به راه رفتن كرد. فكرهای جديدی به  مخيله اش رسيده بود. فكر 
كرد كه پيش�نهاد مش�ترك والی و قوماندان ناتو، پيش�نهاد خيلی بدی 
نيس�ت. اگر بهادر را از سر راه بردارد تمامی مسير باميان زير سلطه اش 
در می آي�د و ه�م می توان�د جاه و جال�ش را از زير نظ�ر حكومت و 
س�ربازان خارجی به كمرس�بز ببرد، جايی كه قرار است صاحب برق و 
آب شود و از همه مهمتر كه اگر بهادری نباشد، تهمينه ماه روی و زيبا 
را ه�م می تواند جزء زن هايش كند. اما برداش�تن بهادر از س�ر راه كار 
دشواری بود. صد مرد جنگی داشت. بهادر چست و چاالك بچه ی كوه 
بود و مانند او در ش�هر نخس�بيده بود كه شكمش پر از چربی شود و با 
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صد متر راه رفتن به هس هس بيفتد. 
منصور در گير و دار فكرهايش بود كه جمعه بوالغ با مصطفا وارد 
اتاق شد. مصطفا سامی كرد و همان جا در زير چوكات دروازه ايستاد. 
مصطفا كه در هيچ نقطه ای از هرات به  آرامش نرس�يده بود و بعد 
از كشته  شدن نادر و گروه اش از كوه  دوندر گريخته بود و به  چغچران 
آمده بود و حاال در پناه ی منصور بود، الغر ش�ده بود. چهره اش زرد و 
خس�ته به  نظر می رسيد. دور چشم هايش سياه می زد و رويش استخوانی 
ش�ده بود. درد و ندامت از سيمايش لبريز بود. نگاه هايش  بی تحرك و 

خسته بود، انگار هفته ها نخوابيده باشد، پی هم خميازه می كشيد.
منصور با آمدن مصطفا و جمعه بوالغ رويش را به  شاعر كرد و گفت:
- هی ش�اعر! برو كه ش�عر و ش�اعری تمام ش�د. نوبت به  توپ و 

تفنگ رسيد.
دل�دار ب�ا نا رضايتی قلم و دفترچه اش را بر داش�ت، زير بغل زد و 

حينی كه از دروازه خارج می شد، گفت:
- اگر در اين اتاق كوچك تصميم بزرگی اتخاذ شد و ثبت تاريخ 
نشد، مسووليت صفحه های تاريخی كه سفيد می  ماند بر عهده ی شماست.

- باشد باشد، حاال برو! كه ما كار داريم.
منصور با اش�اره دس�ت مصطفا و جمعه را دعوت به  نشستن كرد. 

وقتی آن ها نشستد از جمعه پرسيد:
- جمعه خان! بچه ها مرده ی كريم را به واليت بردند؟

- بلی قوماندان صاحب!
- بدبخ�ت بچه ی خوبی بود. چهار- پنج س�ال از ما محافظت كرد. 
ش�ب و روز در كن�ار ما ب�ود. حيف ش�د. دلم برايش س�وخت. زنش 
می زايي�د، بچه ی خود را ن�ا ديده رفت. بگذريم. چيزی كه به  پيش�انی 
نوش�ته باشد، كس�ی جلوش را گرفته نمی تواند.  مصطفاخان! می خواهم 
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ي�ك وظيفه ی مهم به تو و جمعه بده�م. امروز كه والی، قوماندان امنيه 
و قومان�دان خارجی آمده بودند، يكی و پوس�ت كنده مرا اخطار دادند 
و گفتند كه اين وضعيت برای ش�ان قابل قبول نيست. آن ها  گفتند كه 
اگر می خواهم در اين جا آرام زندگی داش�ته باش�م، بايد همرای شان در 
برق�راری امني�ت همكاری كنم. آن ه�ا واضح گفتند كه ي�ا بهادرخان 
را از س�ر راه ب�ردار و يا خودت ه�م برو به  كوه تا ما بفهميم دوس�ت 
كيس�ت و دشمن كيست؟ به شما معلوم است كه من ديگر مرد كوه و 
س�نگاخ نيستم. عنقريب شصت س�اله می شوم و طاقت برف و سرمای 
اين كوه ها را ندارم، ورنه من هم می رفتم در كنار بهادر و به اين نامردها 
نش�ان می دادم كه كيس�تم. حاال هرچ�ه فكر كردم ديگ�ر راهی به جز 
برداش�تن بهادر نيس�ت و ش�ما دو نفر بايد تدبيری به اين كار بسنجيد.
جمعه بوالغ با ش�نيدن گپ های منصور مانند س�گی كه شاش�ش 
گرفته باشد، بی تاب شد. اما مصطفا آرام نشسته بود، گويی هيچ پيشنهاد 
غي�ر منتظره ای نش�نيده اس�ت، هم چون س�نگ صبور منص�ور را نگاه 

می كرد. منصور كه متوجه نگرانی جمعه شده بود، پرسيد:
- جمعه خان چرا رنگت پريد؟

جمعه بوالغ لحظه هايی من من كرد و گفت:
- منصورخان! برداش�تن بهادر كار ساده ای نيست. صد مرد جنگی 
دارد. در قري�ه ی »قُتس« و » نرك�وه« پايين باال می رود. نركوه همين 
حاال كه ماه  سنبله است، برف دارد. يك سر نركوه به  لعل و سرجنگل 
می رس�د و سر ديگرش به باميان. هزار غار و سوراخ دارد. رسيدن به او 
محال اس�ت. چ�را اين خارجی ها كه تانك و طي�اره دارند، نمی روند و 

كلكش را نمی كنند.
- ت�و به  م�ن آدرس نركوه و قريه ی قُتس را نده! من آن منطقه ها 
را از ت�و بهت�ر بلدم. اين كوه ها را من بيش�تر از بهادر لگد كردم. تو از 
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كی اين قدر بزدل شدی؟ كسی كه با اشاره ی ابرو به  سينه ی مردم رگبار 
می كند، ترسی از كوه رفتن  و كمين گرفتن ندارد. 

منصور رو به مصطفا كرد و پرسيد:
- مصطفا! تو چه می گويی؟ 

مصطفا همان طور كه به او نگاه می كرد، آرام گفت:
- من آن كوه ها را نديدم. چندتا راه بلد برايم بده! سرش را می آورم.
منصور كه انتظار چنين جواب سريع  و دلخواه را نداشت، فريادی 

از سينه  كند:
- آخ! صدقه ی بچه ی نر دوندر! ش�نيدی كه چه گفت؟ بی غيرت! 

شنيدی كه چه گفت؟
جمعه سرش را پايين انداخت و در دل مصطفا را فحش  داد. منصور 
قاغش را گرفت: »رس�يدن به  او محال اس�ت، در ماه سنبله برف دارد، 

هزار غار و سوراخ دارد.«
منص�ور اين را گف�ت و لحظه هايی خيره خيره به  جمعه نگاه كرد. 
در حالی ك�ه از ج�واب مصطف�ا كيف ك�رده بود، از گپ ه�ای جمعه 
ناراحت بود. جمعه در يك لحظه ی كوتاه بدش آمد: چيچكی بدجنس، 
ق�اق روده ی پدر لعنت. كنه ی كثيف. حي�ف نانی كه به تو می دهم. از 
خدا نترس�ی همين جا بر روی فرش س�وراخ سوراخش كنی و پايش را 

بگيری و ببری در كنار »كرنيل« مانند سگ دفنش كنی!
لحظه های حساسی بود، نخواست تازی دم دستش را برهاند و جمعه 

پيشمان از گفته اش خواست چيزی بگويد، اما منصور مجال نداد:
- شنيدی كه چه گفت؟ شهامت می خواهد. تفنگ برداشتن دل شير 
می خواهد! تو به  پوس�ه دزدی عادت كردی. فقط دلت به آزار و اذيت 
مردم چهار طرفت خوش اس�ت. تو لعنتی س�نگ دستم بودی. به  هرجا 
كه ش�وتت كردم، رفتی و خبر خ�وش آوردی. امروز جنگ نكردن را 
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از س�گ ها ياد گرفتی؟ س�گ ها با هم برادر بودند كه نجنگيدند، تو چه 
كاره ی بهادر هس�تی؟ تو می فهم�ی اگر كلك بهادر را نكنيم، فرش ما 
جمع اس�ت. اول مرا برمی دارند و بعد ش�ما را. ختم كردن شما مثل آب 
خوردن است. اگر پشتيوانه نداشته باشيد، چوب به كون تان می رود. اگر 
تفنگ را كه از شانه ی شما پايين كردند، ختم هستيد. شما را با چوب و 
سنگ می كشند و اگر نكشند هم حال بهتری از مرده ها نخواهيد داشت. 
باي�د به  خاطر پيدا كردن يك لقمه نان، گدايی كنيد. حاال در س�ايه ی 
من حكمروايی می كنيد و تمام روز به  فكر كندن و زدن مردم هس�تيد. 
خون شان را مانند كنه می چوشيد. از نگاه های مردم می فهمم كه در دل 
مرا فحش می دهند. خوب می دانم كه در آرزوی روزی هستند كه نعش 
مرا برسر شانه ها ببينند. اما آن روز آمدنی نيست، چون از مامور تا والی 
و از آن باالتر همه دزد اند. آن ها دزدهای رسمی هستند و هر كاری كه 
می كنند، لباس قانون به تنش می كنند، ولی ما رتبه و منصبی نداريم، از 
اين سبب آسان می آيند و می گويند كه اگر فرش فانی را جمع نكنی، 

فرش خودت را جمع می كنيم.

ح�ال مصطفا خراب ش�ده ب�ود. گوش هايش دپ ش�ده بود و در 
حالی كه به س�وی منصور نگاه می كرد، صدايش را نمی شنيد. فكر كرد 
ك�ه ديگر جايی برای زندگی ندارد و با تفنگ س�ر ش�انه ای كه دارد، 
م�رگ مانند س�ايه به  دنبالش اس�ت. منص�ور راس�ت می گويد، هرچه 
می گويد راس�ت است. بدون او هيچ هستيم، او است كه ما هستيم. پس 
ما هيچ كی نيس�تيم. اگر س�ايه ی او نباش�د، مردم ما را با سنگ و چوب 
می كشند. عاق شدم. نفرين شدم. پدرم مرا عاق كرد و گفت برو ديگر 
فرزن�دی ن�دارم. نفرين پدر كمر ه�ر پهلوانی را می ش�كند و كمر مرا 
شكس�تاند. فراری ش�دم. از ديارم گريختم و ديگر جايی ندارم. در اين 
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س�رزمين هم جايی ندارم. در هيچ جايی خس�بيده نمی توانم. زمانی اسب 
نادر بودم، حاال سگ منصور هستم. از من برای كشتن و دريدن استفاده 
می كند. من تمام پل های پش�ت سر خود را خراب كردم. من ديگر راه  
برگش�ت ندارم. من هم به زودی مانند سگی كه امروز كشته شد، كشته 
می ش�وم. پس جزء مرده ها هس�تم. ديگر برايم فرق نمی كند كه بهادر 
در چه سوراخی است. مرده ای برای كشتنش می رود، اگر او را كشت، 
ديگر كش�ته اس�ت و اگر خود كش�ته شد، مرده ای كش�ته شده است.

دقيقه ای نگذشت كه دوباره خون منصور به  جوش آمد:
- اگ�ر يك ب�ار ديگر گپ ه�ای دلس�ردی زدی و بزدلی كردی، 
خ�ودم تفن�گ را به  س�ينه ات خالی می كنم. حاال برخي�ز و برو! تفنگ 
س�نايپر را هم بده ب�ه مصطفا كه چند روزی همرايش تمرين نش�انزنی 
كن�د. بع�د چندت�ا از بچه ه�ای تك�ره و چاب�ك را ب�ا چيزه�ای الزم 
ب�ردار و ب�رو! كوه را به مصطفا نش�ان بده! خ�ودش می فهمد چه كند.
مصطفا به  نرمی س�ر بلند كرد و چش�م از نقش های درهم و برهم 

قالين برداشت:
- چش�م من با س�نايپر و دراگنوف گرم اس�ت. نيازی به  تمرين و 
نشانزنی ندارم. نفر اضافی هم با خود نمی برم. جمعه راه بلد است و اگر 

اجازه ات باشد همين امشب با جمعه حركت می كنم.
ح�ال جمعه بوالغ يك بار ديگ�ر برهم خورد: خدايا! اين ديگر چه 
جانوری است؟ خود را مسخره می كند! نركوه را خيال چه كرده است. 
فكر كرده اس�ت كه كدام تپه و يا پشته است. وقتی رفتی می فهمی كه 
ك�وه يعنی چه! اين جا را خيال هرات نكن! تمام كوه دوندر به  اندازه ی 

يك دره ی نركوه نيست. 
 منصور كه عزم مصطفا را محكم  ديد، يك بار ديگرگفت:

- جمعه ش�نيدی؟ س�رت را پايين نينداز! به  من سيل كن! شنيدی 
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چه گفت؟
- بلی منصورخان! شنيدم.

منصور چرتی زد و ناگهان رويش را به مصطفا دور داد:
- مصطفا خ�ان! من به  جمعه بد و بيراه گفته راهی هس�تم. راس�ت 

می گويد تو به  تنهايی چه گونه به  جنگ يك لشكر می روی؟
مصطفا پس سر خاريد و گفت:

- نه تنها نمی روم، جمعه را هم با خود می برم.
منصور خنديد:

- خوب با او می شوی دونفر؛ ديوانه شدی؟
- منصورخ�ان! تو تش�ويش نداش�ته ب�اش! من از پ�در آموخته ام 
چه گونه به  جنگ گله گرگ بروم. وقتی در پس س�نگ نشس�تم، برای 
برداشتنم طياره نياز است كه بهادر ندارد. در اين جنگ هر قدر تعداد ما 

كم باشد، خاطرم بيشتر آسوده است.  
- نيت داری همين امشب حركت كنی؟

- ه�ا منصورخان! درنگی در كار نيس�ت. وقت�ی كاری را كردنی 
هستم، امروز و فردايی ندارد.

منصور به جمعه كه پاك خودش را باخته بود، گفت:
- س�گ باز ترسو! كمی جرات داش�ته باش! نارفته به  كوه شاشت 
رفته اس�ت. از مصطفا ياد بگير! معطل نكن! برو اس�ب ها را زين كن و 

آمادگی رفتن را بگير! فقط تو بفهمی، من و مصطفا. بی غيرت!
جمعه كه خيلی سركوفت خورده بود، از جا برخاست:

- نه منصورخان! گپ مرا درست نفهميدی، تو امر كن! از من به سر 
دويدن است. تو بگو كه خود را به آتش بنداز! می اندازم. تو بگو كه با 
دس�ت خالی به  جنگ بهادر برو، می روم. به خدا می روم منصورخان! از 
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گپ من دلخور نباش! منظور من اين بود كه منطقه اش سخت و سنگاخ 
است. تشويش نكن! ترتيب رفتن را می گيرم.
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 خانه ه�ای گلی روس�تا ی قُتس چون گردن بندی از س�ينه ی كوه 
ب�ه  زي�ر ريخت�ه ب�ود و در دو پهلوی تگابی ك�ه از نركوه سرچش�مه 
می گرف�ت و با س�يرآب ك�ردن زمين های س�رراهش ب�ه رودخانه ی 
چغچ�ران می ريخت، جا بر يكديگر تنگ ك�رده بود. انبوه درخت های 
بيد و سپيدار در كنار تگاب سر به آسمان برده بود و شاخ و برگ شان 
در دست نسيم مايم صبح گاهی می لرزيد و می رقصيد و اشعه ی آفتاب، 
كه تازه از پش�ت نركوه س�ر بر آورده بود سر و تن روستا را با شبنمی 

كه بر آن نشسته بود، می شست.
با طلوع آفتاب و به  جنب و جوش افتادن روستا، سوار پشت سوار 
از دره ی تن�گ نرك�وه بيرون آمد. اس�ب هايی كه ده  ها فراز و نش�يب 
نركوه را طی كرده بودند، سم بر سنگ و خاك باريك راه  كنار تگاب 
می كوفتند و آرام آرام به  روس�تا نزديك می شدند. بهادر سوار بر اسب 
سمند پا بر روی زين دور داده بود و با پشت سر گذاشتن راه ی دشوار 
گذار نركوه در فكر نوشيدن پياله ی چايی بود و نارسيده به روستا، بوی 
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نان گرم به  مشامش خورده بود. 
اسب سمند كه از نژاد اسب های اصيل تركمن بود، شبيه ميناتوری 
بود. بدن كش�يده، گردن باريك، يال دراز، پيش�انی سفيد و گوش های 
كوچك، اما س�يخ و پر تحرك، او را از س�اير اسب ها متمايز می كرد. 
پيشاپيش رژه ی اسب ها، سمند به  عروس سفيدی می مانست. با هر قدم 
يال می شوراند، سر به هوا می زد و پا بر زمين می كوفت. صدايی سمش 
ريتم دلنش�نی داشت كه شفيتگان اسب را مجنون می كرد و تماشاگران 

خوش ذوق را شيدا.
دختر های روس�تا كه با س�ر بدر كردن آفتاب از پش�ت كوه، از 
خانه ها بدر ش�ده بودند و با پيراهن های س�رخ و سبزش�ان در دو كنار 
ت�گاب نشس�ته بودن�د، چاينك و پياله می شس�تند و س�طل، پر از آب 
زالل می كردند، با ديدن خيل اسب و سواركارهای خسته، سر پوشانيده 
بودن�د و ب�ا بر لب گرفتن گوش�ه ی چادر، دس�ت در آب ب�ه  بهادر و 
اس�ب سمندش كه می خراميد و می نازيد، نگاه می كردند. بهادر با ديدن 
دخترهای روس�تا كه شرميده و ترس�يده به او و اسبش نگاه می كردند، 
نگاه كرد و خنديد و با خود گفت: اين نركوه به راستی نر است، به  جز 
از صدتا نرخر كه در گردم می لولند، ديگر چيزی ندارد و تا از آن بدر 

نشوی چشمت به ماده ای نمی افتد.
- حيدر!

حي�در كه خود از قُتس بود و س�مت معاونت گروه را داش�ت، با 
شنيدن صدای بهادر تازيانه بر گرده ی اسب زد. اسب تاخت و در يك 

چشم  به هم زدن او را به  كنار بهادر رساند:
- بلی بهادرخان!

- ب�ا ديدن اين دخترك های كن�ار آب، دلم به  پيچ و تاب افتاد و 
مانند كبكی در قفس، خودش را به سينه كوفت.
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حيدر خنديد:
- ُچرت نزن بهادرخان! كبك سينه ات را به  زودی رام می كنيم و 

نامزدش می كنيم.
بهادر گفت:

- حيدرخان! اين كبك، به هر ماده كبكی س�ر خم نمی كند. دلش 
را كبك وحشی برده است كه در منطقه ی غير است.

- كدام منطقه ی غير؟ ده و ديار خودت است.
- درس�ت است كه ده و ديار خودم است، اما تحت اداره ام نيست. 

منطقه ی فرمان روايی من حاال نركوه و دره های چهار سويش است.
- می گويند پر طاووس می خواهی رنج هندوس�تان بكش. امش�ب 
همراهت رنج هندوستان را می كشيم و فكری به  حالت می كنيم. و اگر 
دلت از اين كبك های سرخ و سبز كنار آب می خواهد كه يكی برايت 

همين حاال بردارم.
بهادر خنديد:

- نه حيدرخان! اين ماده كبك ها ارزانی تو باشد. تو غم خودت را 
بخور كه شب ها در نركوه لحاف سوراخ نكنی.

بهادر اين را گفت و قهقه خنديد و به  حيدر نگاه كرد كه رنگش 
از كنايه سرخ شده بود:

- چرا س�رخ ش�دی؟ مگر غير از اين اس�ت. مگر هر شب لحاف 
نركوه ات سوراخ نمی شود؟

حيدر گفت و گو را تغيير داد:
- كجا دم بگيريم بهادرخان؟

- خانه ی تو می رويم. ننه ات را بگو كه ش�ير و مس�كه با نان گرم 
برايم تيار كند كه خنكی اين كوه  لعنتی به  استخوانم خزيده است. چای 
و نان كه خورديم برو از قرارگاه عزيز» ليسك« بد بخت را هم بيار و 
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گپ را همرايش خاص كن!
- چشم.

س�وارها وقتی به  دوراهی وس�ط روس�تا رس�يدند. حيدر برای شان 
گفت كه قُتس�ی ها می توانند به  خانه های ش�ان بروند، اما ساعت هشت 
ش�ب در مقابل قرارگاه جمع ش�وند كه به  وظيفه می رويم. با اين حرف 
حيدر، سوارها تاختند و هر كدام به كوچه و پس كوچه ای رفتند تا بعد 
از يك ماه دوری از خانواده، احوالی از زن و فرزند و نزديك های ش�ان 

بگيرند.

وقتی از پل چوبی و لرزان وس�ط روس�تا می گذشتی، دو راه يكی 
به  چپ و ديگری به  راس�ت می پيچيد. راه س�مت راست تو را از قُتس 
بي�رون می برد و دره به دره به ش�هر چغچران می رس�اند. راه ی س�مت 
چپ با درخت های س�پيدار دو س�ويش به كوتاه دره ای می رفت كه در 
كمرگاه  آن خانه ی آراسته و جديدی تن به آفتاب داده بود. اين خانه، 
خانه ی حيدر بود كه قوماندان روس�تای قُتس هم پنداش�ته می شد. وقتی 

بهادر از سمند پايين شد و لجام به  دست حيدر داد، گفت:
- حيدرخان! عجب جايی خانه آباد كردی! عاشق اين بلندی هستم.

حيدر نرم خنده ای كرد و گفت:
- فدای س�رت! اگر از كبك كمرس�بز می گذری و اين جا مسكن 

می كنی، كه همين حاال به تو ببخشم.
- نه حيدرخان! كبك كمرسبز را با تمام چغچران عوض نمی كنم.
حي�در می دانم، می دانم گفت و اس�ب ها را ب�رد در خورد باغچه ی 

مقابل حويلی به  درخت بست و برگشت:
- چرا ايستاده ای برو به  حويلی!
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بهادر دروازه ی حويلی را با سر پا باز كرد و با گفتن يااهلل، يااهلل پا 
به  درون گذاشت و مستقيم به مهمانخانه رفت.

* * *
عزي�ز ليس�ك زن و بچه اش را گرو گذاش�ته ب�ود و پانزده كيلو 
تري�اك گرفت�ه بود تا به  اي�ران ببرد. عاي�دش از اي�ن كار صد هزار 
افغان�ی م�زدی بود كه براي�ش می دادند. فكر كرده بود ك�ه راه كوتاه  
به  دس�ت آوردن پ�ول بی زحمت همين اس�ت، اما در م�رز، به كمين 
خ�ورده بود. ترياك  ها را از او گرفته بودند و گذاش�ته بودند، برگردد.
عزيز مانند ميتی كه نه جان دارد و نه نفس به  قريه ی قُتس برگشته 
ب�ود ت�ا تكليفش را به�ادر و حيدر تعيي�ن كنند و حال در ق�رارگاه با 
زن و بچه اش زندانی بود. وقتی ش�نيد كه بهادر برگش�ته اس�ت، دلش 
مانن�د بيد  لرزيد. قرارش را از دس�ت داد: خدايا! توبه می كنم. خط پوز 
می كشم. خدايا! نجاتم بده! گُه خوردم كه هوس پول كردم. هفت پشتم 
را گوس�فند چرانی كش�ت و من خواس�تم از راه  آن ها برگردم. خدايا! 
دس�تم به  دامنت. چيزی ندارم كه خس�اره دهم. تهی دس�تم. بی چاره ام. 
فقير و بد بختم. خدايا! رحم به  دل شان كن! نگذار زن و بچه ام در به در، 

خاك بر سر شوند. 
رفت�ه بود به  كنج اتاق خزيده بود. جثه ی خورد و نحيفش در ميان 
لب�اس نازك و خاك خ�ورده اش، می لرزيد. يارای نگريس�تن به  زن و 
فرزندانش را نداش�ت. در زير نگاه های دختركش صفورا آب می ش�د. 
می فهمي�د، وقتی چيزی برای جبران خس�ارت ن�دارد، دخترش را از او 

می گيرند. 
صفورا س�يزده س�ال داش�ت و نمی دانس�ت پدرش چه دسته گلی 
به  آب داده اس�ت كه آن ها را به  قرارگاه آورده اند و زندانی كرده اند. 
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همين قدر می فهميد كه پدرش به  مش�كل س�ختی برخورده اس�ت و غم 
بزرگی در دل نهان دارد. وقتی می ديد كه پدر می لرزد و آه می كش�د، 
دلش خرد می ش�د و می شكس�ت و با چش�م های پر از اشك به او نگاه 
می كرد. جرات پرس�يدن را هم نداشت. پدرش پيش از اين كه به ايران 
برود، دست س�نگينی داشت. هر روز بهانه گيری می كرد. او و مادرش 
را به زير مشت و لگد می گرفت و تا می توانست می زد و فحش می داد.   

مادر هم روزگار بهتری از دختر نداش�ت. نامش س�عادت بود، اما 
سعادت را در زندگی نديده بود. تا به خود فهميده بود او را به  شوهر داده 
بودند. تا به  خانه ی شوهر رفته بود، نان پخته بود، رخت شسته بود و به 
كنج مطبخ س�ياه خزيده بود و رنج ش�وهر قمار باز را كشيده بود. هنوز 
جای ُگرمشت های شوهر را در سينه و شانه داشت. هنوز قبرغه اش درد 
می كرد و چيزی در گرده اش می خليد. اما با آن هم توان ديدن مويه ی 
ش�وهر را نداش�ت. می فهميد كه اگر اين ظالم خدا نباش�د، فنا می شود. 
می فهميد كه از ميان سنگ و كوه خرچ خانه وار را پيدا كردن كار زن 
نيست. با دنيای ديگری به جز از پختن، شستن و به زير پای شوهر رفتن 
و زاييدن آشنا نبود. تا به  حال شش طفل زاييده بود كه چهار آن بدون 
رسيدن به دوا و داكتر، سينه بغل شده بودند و مرده بودند. فقط از همه ی 
آن ها، دو تای ش�ان جان س�الم بدر برده بودند، صف�ورا و صمد. صمد 
حاال يازده سال داشت و هنوز سرش به  سنگ و سفال های دنيا نخورده 
ب�ود. هن�وز غم پدر و مادر را نمی دانس�ت. تنها نگران�ی او اين بود كه 
نمی گذاشتند از قرارگاه بيرون برود و با هم سن و سال هايش بازی كند.

وقتی عزيز را صدا زدند، چنان ترسيد كه شاشش رفت و زبانش را 
جويد. توان بلند شدن از زمين را از دست داد و مانند بز لرزيد.
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بابه سليمان كه در قُتس به  بد دهنی مشهور بود، از پشت در صدا زد:
- عزيز! مثل اين كه در گل روز به س�ر زنت باال ش�دی كه جوابم 

را نمی دهی؟
عزيز ناليد:

- برو بابه، من خودم می آيم...
بابه سليمان دست بردار نبود:

- به  پاس زن و اوالدت به اتاق داخل نش�دم، ورنه بيرون كردنت 
آسان است. امر بهادرخان است. برايم گفت كه تو را زده زده ببرم، اما 

دلم به  حال تو جنازه سوخت. بيرون می شوی يا نه؟
عزيز به پا ايس�تاد، ناليده و ترس�يده قدم برداش�ت. لرزش پاهايش 
بيش�تر و خاك چس�پيده به  تنبانش گل ش�ده بود. زن و دخترش س�ر 
به  ش�انه ی يكديگر گذاشتند و گريستند. دروازه ی به هم ريخته ی چوبی 

غژيد، باز و بسته شد و عزيز رفت.
بابه سليمان كاشينكوفش را به  شانه انداخت و گفت:

- عزيزخان! امروز سرنوش�تت معلوم می ش�ود. يا تخت می شود يا 
تابوت، ترسی ندارد.

اش�ك های عزيز ريخت و زير لب گفت: تخت نمی شود سليمان، 
تابوت است. مانند روز روشن است كه تابوت است.

س�ليمان كه يك پاي�ش كوتاه تر از پای ديگرش بود، پيش�اپيش 
می رف�ت و با برداش�تن هر قدم كج می ش�د و تاب می خ�ورد و تا پای 
كوتاهش به  زمين می رسيد قوسی به كمرش می افتاد، انگار می رقصيد. 
س�ليمان بعد از برداش�تن چند قدمی پا نگهداش�ت، رو برگشتاند و 

گفت:
- پدر لعنت بی ناموس! تيز تيز بيا! امروز بهادر ترياك خوردن را 

برايت نشان می دهد. از كونت اگر نكشيد نام من سليمان نخواهد بود.
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عزيز با عذر گفت:
- س�ليمان خان! چند ب�ار برايت بگويم كه ترياك ه�ا را در مرز، 

ايرانی ها از من گرفتند.
- ت�و گفتی و م�ا باور كرديم. ترياك ها را گرفتند و پيش�انی ات 
را بوس�يدند و گفتند كه برو برگرد به  خانه ات، خدا خيرات تو را قبول 

كند. تو گفتی و ما باور كرديم.
- سليمان خان زن طاق باشم اگر دروغ بگويم.

- ت�و پدر لعن�ت به  زن و ناموس می فهم�ی؟ زن و بچه ی خود را 
گ�رو می گذاری و ترياك به مرز می بری و حال آمدی از ناموس گپ 
می زنی. اگر از جای حيدرخان و بهادرخان باشم، يك گلوله به  سينه ات 

خالی می كنم تا مزه ی ترياك را بفهمی!
عزيز ُهق زد:

- س�ليمان خان! ت�و به  دادم برس! كمكم كن! م�ن تاوان دو كيلو 
ترياك تو را از زير زمين هم كه بش�ود، پيدا می كنم و می دهم. نگذار 
مرا بكشند. اگر مرا كشتند، دو كيلو ترياك تو ديگر به  دست نمی آيد، 
اما اگر من زنده باش�م اميدی هس�ت كه يك روزی ت�اوان تو را بدهم. 
م�زدوری می كنم. چوپانی می كنم. دزدی می كنم. هر كاری كه بگويی 
می كن�م و تاوانت را می دهم. همين جا بنش�ين ك�ه همرايت گپ بزنم. 
نرو! مرا چند دقيقه همين جا نگهدار! به بردنم نزد حيدرخان و بهادرخان 
عجله نكن! من و تو به فيصله می رسيم. ضامنم شو! پولت را از زير زمين 

هم كه باشد پيدا می كنم و دينت را ادا می كنم.
س�ليمان ايستاد. رقص كمر ايستاد. نگاهی به  عزيز كرد و با خنده 

گفت:
- گيريم كه دو كيلو ترياك من نقد شد. سيزده كيلوی حيدرخان 

را چه  می دهی؟
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 اخم های عزيز بيش�تر از پيش درهم رفت و زار به س�وی س�ليمان 
نگاه كرد:

- حيدرخان نمی بخشد؟
سليمان پای كوتاهش را به  پيش گذاشت و به راه افتاد. تنه اش بار 

ديگر به  تاب و پيچ افتاد:
- بيا بيا خيال پلو نزن! حيدرخانی كه من می شناسم يك مثقال هم 

نمی بخشد و تو در خواب بخشيدن سيزده كيلو هستی.

چه�ره ی س�ليمان پ�ر از چي�ن و چ�روك ب�ود. نصوار چس�پيده 
به  دندان هايش س�بز می زد و گويی هيچ وقت رويش را نشس�ته باش�د، 
س�فيدی ريش و بروتش به  زردی گراييده بود. تس�مه ی تفنگ، جمپر 
س�ياه، كهن�ه  و خ�اك زده ای او را بر س�ر ش�انه جمع كرده ب�ود و از 
همي�ن رو جمپرش از يك س�و كوتاه و از س�وی ديگ�ر دراز می نمود.
وقت�ی از پل گذش�تند و به  كوچه ی حي�در پيچيدند، عزيز پا زد و 
ديگر يك قدم هم رفته نتوانست. سليمان برگشت و تفنگش را از شانه 

پايين كرد؛ دندان به هم ساييد:
- راه بيفت پدر سگ بی ناموس! حركت كن!

 اما عزيز همان جا افتاد و يك بار ديگر شاشش رفت. سليمان رفت 
و از يخنش گرفت و او را بر روی زمين كشيد. رد عزيز از روی زمين 
خ�س و خاش�اك را جمع كرد و خاك خيس ش�ده ی زمين را با خود 
به  جلو كش�يد و تا چش�م س�ليمان به  تنبان تر عزيز افتاد يقه اش را رها 

كرد و او به  پشت به  زمين افتاد:
- پدر لعنت حرام خور!

او اي�ن را گف�ت و عزي�ز را به  ح�ال خود رها ك�رد. لحظه هايی 
اين طرف و آن طرف را نگاه كرد و ناگهان چشمش به  خر سياهی افتاد 
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كه در زي�ر درخت های كنار تگاب مصروف چريدن بود. رفت خر را 
آورد و در كن�ار عزي�ز نگه داش�ت و او را از زمين ب�اال كرد و مانند 
پركاهی رو به ش�كم به  باالی خ�ر انداخت و با پای كوتاهش به پارُدم 

خر زد و هی كرد:
- ت�و بی ناموس پان�زده كيلو وزن نداری باز پان�زده كيلو ترياك 

می خوری! حاال ترياك خوردن را برايت نشان می دهند.

س�ليمان نفس زنان به  در خانه ی حيدر رس�يد. خر را همان جا نگه 
داش�ت و ب�ه مهمانخانه رفت. بهادر و حيدر نان و چای ش�ان را خورده 
بودند و دس�ترخوان در حال جمع ش�دن بود. دونفر از محافظ های بهادر 
ب�ه  نزدي�ك دروازه نشس�ته بودند و ي�ك نفر ديگر كه س�ليمان او را 
نمی شناخت و برای بار اول بود كه او را می ديد- در كنار بهادر نشسته 

بود. تا چشم بهادر به  سليمان افتاد، پرسيد:
- چه كردی سليمان خان! عزيز ليسك را آوردی؟

- آوردم پ�در لعن�ت را آوردم، اما به  اتاق نمی آورم چون از ترس 
تنبان تر كرده است.

هنوز س�ليمان جمله اش را تمام نكرده بود كه قهقه در فضای اتاق 
پيچيد. آن قدر خنديدند كه اش�ك به  چش�م ها دويد. به�ادر بعد از چند 

دقيقه  گفت:
- حتمن ترساندی او را!

- نه، تا دم پل با او قصه كرده آمدم. همين كه از پل گذشتيم، پاهايش 
سستی كرد و افتاد. رفتم كه او را بلند كنم، ديدم كه شاشش رفته است.

بار ديگر همه خنديدند و اين بار حيدر گفت:
- برو س�ر و رويش را با آب گرم بش�وی و رخت پاك به  تنش 
كن! او را دلداری بده و برايش بگو كه مش�كلش با عزت و آبرو حل 
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می شود، تشويش نكند! و ها اگر او را ترسانده بودی وای به  حالت!
سليمان كه با شنيدن گپ های حيدر منگ شده بود، خواست بگويد 

كه دو كيلو ترياك من چه می شود، اما صدای حيدر او را تكان داد:
- برو! ايستاد نشو!

س�ليمان كه در زير چوكات دروازه ايس�تاد ب�ود پای كوتاه پس 
گذاش�ت، قوس هميش�گی به  اندامش افتاد و تا خواس�ت راس�ت شود، 
س�رش به پل�ه دروازه خورد و پله ی درواز به  دي�وار. بهم خوردن در و 
ديوار صدای دلخراشی داد و سليمان با غضب به بيرون پا گذاشت. عزيز 
هنور مانند خورجينی در پشت خر، رو به شكم افتاده بود. بوی تخريش 
كننده ی خر و عزيز به هم آميخته بود كه از هر سو مگس های موذی را 
فرا می خواند. سليمان وقتی به خر رسيد، لگد محكمی به او زد و هی كرد:
- برويم كه لباس نو به  تنت كنم، فكر كنم كه تو دزد پدر لعنت 

را می خواهند داماد كنند. 
حيدر با بيرون شدن سليمان سر از اتاق بيرون كرد و گفت:

- سليمان!
سليمان گردن خر را گرفت »ايش« كرد و بلی گفت.

- زن و بچه ی عزيز را هم با خود بياوری و س�ر راهت ش�ريف و 
غام غوث آخند را هم بگويی كه بيايند.

- چشم حيدرخان!
سليمان رفت و حيدر واپس به اتاق برگشت و به بهادر گفت:

- م�ن اين س�ليمان پا ُچت را خوب می شناس�م. خ�دا می داند كه 
به  خاطر دو كيلو ترياك خود به عزيز چه گفته و چه نگفته اس�ت كه 

شاش بيچاره به تنبان ريخته است.
بهادر يك بار ديگر خنديد و رو به مهمان كرد و گفت:

- خوب نثارخان! چايم تمام ش�د و حال قصه كن كه در كمرس�بز 
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چه خبر بود.
نثار كه گاهی اس�بش را س�وار می ش�د و با خبرهای تازه به  ديدن 

بهادر می آمد، گفت:
- خبرهای زيادی دارم بهادرخان!

- بگو، بگو كه پشت كمرسبز دلم می تپد. بی قرار قريه ام هستم.
- اول اين كه چند روز پيش منصور تهمينه را در كوه شاق كاری 
كرد و چنان ش�اق به گردنش زد كه بی چاره چند روز به  بالين افتاد و 

ناليد.
 رنگ از رخ بهادر پريد و با تعجب پرسيد:

- چرا؟ 
- براي�ش گفته بود كه ديگر تو را در كوه نبينم. بزرگ ش�دی و 

گوسفند چراندن در كوه برايت خوبيت ندارد.
- خوب اين را با زبان خوش برايش می گفت. چرا او را با شاق زد؟
- چه می دانم بهادرخان! تهمينه را تو می شناس�ی زبان تيزی دارد، 

شايد به او بد و بيراه گفته باشد.
بهادر چيزی نگفت و لحظه هايی به  فكر فرو رفت. حرمت منصور 
را در پيش دوس�ت هايش نگه داش�ت، اما در دل گفت: منصور! شاقی 
كه به تهمينه زدی به قلبم زدی! من چنان جوابی به  ش�اقت دهم كه تا 

زنده ای داغش را فراموش نكنی. كثافت!
- خوب ديگر چه خبر؟

- بهادرخان! خبر ديگر اين كه موسسه ی خارجی نفر به  قريه ی ما 
روان كرده است و پان دارد كه آب و برق برای ما دست و پا كند.

بهادر با تعجب به نثار نگاه كرد و گفت:
- عجب! چشمه ما خشك شده است؟

- نه بهادرخان!
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- پس آب چه؟
- می گويد آب چشمه  را تا به  دروازه خانه ها لوله كشی می كند و 

برج برقی هم بر روی چشمه می زند.
بهادر لحظه ای فكر كرد و ناگهان گفت:

- ن�ه نثارخان! اي�ن آدمی كه تو می گويی برای كار ديگری آمده 
اس�ت. آمده اس�ت جاسوس�ی كند. می خواهد احوال مرا به  حكومتی ها 

ببرد.
نثار چرتی زد و گفت:

- راس�ت را بپرس�ی من هم به  همين عقيده هستم. فكر می كنم كه 
كاسه ی زير نيم كاسه است. تو را خبر كردم كه نشود روزی به  دردسر 

بيفتی.
- سامت باشی نثارخان! خوب شد آمدی. من به  زودی اين قضيه 

را ته و سر می كنم.
ما غام غوث و ش�ريف يكی پی ديگری رس�يدند. شريف به دم 
دروازه نشس�ت و ما غام غوث رفت با بهادر، حيدر و ديگر مهمان ها 
احوال پرس�ی كرد و در كنار حيدر در س�مت راس�ت اتاق جا گرفت. 

حيدر گفت:
- م�ا صاحب! امروز به خي�ر نيت داريم قضي�ه ی عزيز را فيصله 
كنيم. گفتيم خودت هم اين جا باش�ی و اگر به  نتيجه  رسيديم، دعا كنی 

كه جنجال برداشته شود.
ما غام غوث در حالی كه تسبيح می انداخت، گفت:

- هرچه رضای خدا باشد.
حيدر رو به شريف كرد:

- شريف خان! تو خوب فكرهايت را كرده ای؟
شريف جوان بيست و چهار ساله ای بود كه شش سال تمام تفنگ 
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در ش�انه ب�ا حي�در از اين كوه ب�ه  آن كوه رفته بود. آرزو داش�ت زن 
بگي�رد. چند ب�ار به  حيدر هم گفته بود كه وقت زن گرفتنش اس�ت و 
حال كه عزيز به جز از يك دختر ديگر سرمايه ای برای جبران خسارت 

نداشت، موقع رسيدن به آرزويش بود.
- قوماندان صاحب! هر چه تو صاح بدانی!

- ج�وان! خدا پدرت را بيامرزد كه مرا صاحب صاح می دانی، اما 
موضوع زن كردن توست. خودت بايد ها و نه كنی!

شريف خنديد و گفت:
- قومان�دان صاح�ب! از م�ن، ه�ا اس�ت. اگ�ر زنده ب�ودم، پول 

ترياك هايت را هم می دهم.
- پول�ی از تو نمی خواهم جوان! همين كه ذمه  دارم می ش�وی بس 

است. همين كه می گويی قرض دارم هستی، كفايت می كند.
دقيقه هايی بعد عزيز ليس�ك همراه با س�ليمان رس�يد. وضع عزيز 
اندكی بهتر ش�ده بود. س�ر و رويش را شسته بود و پيراهن تنبان پاكی 
به  تنش كرده بود. عزيز به دم در ايس�تاد و س�ليمان تفنگ در ش�انه در 
كن�ارش. به�ادر ابتدا نگاهی به عزيز كرد و بعد رويش را به حيدر دور 

داد و گفت:
- رستمی كه پانزده كيلو ترياك به مرز برده است، همين است؟

حيدر خنديد و گفت:
- بلی بهادرخان! رستم ما همين است.

- كجا كردی ترياك ها را؟
عزيز اندكی سر باال گرفت و به سوی بهادر نگاه كرد:

- گير آمدم صاحب! به كمين پاسدارها افتادم.
- چرا زنده ای و نكشتنت؟

- نمی دانم قوماندان صاحب! مرا رد مرز كردند.
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- از چه فهميدی كه پاسدارها بودند؟
- ايرانی گپ می زدند صاحب!

- تو چند بار به ايران رفتی؟
- صاح�ب! ب�ار اول بود كه می رفتم. م�را رفيق هايم خام كردند و 

گفتند كه راه بلد هستند.
بهادر نيشخندی زد و گفت:

- حيدرخان! به گپ رسيدی؟
- رسيدم، رسيدم. نا رسيده به ايران همه چيز را باخته است.

- خوب حاال همرايش چه می كنی؟
حيدر رو به عزيز ليسك كرد و پرسيد:

- خوب مرد خدا حاال همرايت چه كنم؟
عزيز سرش را پايين انداخت و چيزی نگفت. همه به سوی او نگاه 
می كردن�د و منتظ�ر جواب بودند، اما دهنش قفل ش�ده بود گويی هيچ 

جوابی و هيچ راهی برای نجات از اين ورطه ندارد.
حيدر از سليمان پرسيد:

- زن و بچه اش را آوردی؟
سليمان كه همه در فكر دو كيلو ترياكش بود، به عجله گفت:

- بلی صاحب آوردم.
- كجا هستند؟

- در بيرون از مهمانخانه.
- برو به  داخل بيار!

س�ليمان دور خ�ورد و بار ديگر پله ی در را ب�ه  ديوار زد و بيرون 
رفت. از پس دروازه صدايش شنيده شد كه گفت: بياييد به  داخل!

بعد از لحظه ای سعادت زن عزيز در حالی كه چادر سياهی بر سرش 
انداخته بود و با دست راست دولبه ی چادر را نزديك دهن محكم گرفته 
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بود با دخترش صفورا و بچه اش صمد به  داخل آمد و در كنار شوهرش 
ايس�تاد. حيدر رو به محافظ هايش كرد كه بر روی تشك دم در نشسته 

بودند:
- ش�ما بيايي�د اين جا كنار ما ك�ه عيال داری عزيز در جای ش�ما 

بنشيند.
محافظ ها با برداش�تن تفنگ های ش�ان جا خالی كردند و حيدر با 
اشاره ی دست از زن و فرزند عزيز خواست تا بنشينند. آن ها نشستند و 
به  اتاقی كه ديگر پر از نفر شده بود، نگاه كردند. سعادت صدای تپش 
قلبش را می شنيد. نگران بود. فكر می كرد كه فاميلش در آستانه ی فرو 
پاش�ی است. دلش گواهی بد می داد. فكر می كرد كه خود و فرزندانش 
قربانی قمار شوهر شده اند. صفورا در كنار مادرش نشسته بود و از چادر 
س�ياه او گرفته بود. ترس�يده بود و رنگ به  رخ نداشت. او ابتدا به حيدر 

نگاه كرد، بعد به ما و سپس نگاهش به بهادر ميخ كوب شد.
بهادر سی سال عمر داشت، مرد الغر اندامی بود. دست و پای دراز 
و اس�تخوانی داش�ت. بينی اش دراز بود و چش�م هايش ريز و فرو رفته. 
لب هاي�ش هم خش�ك و ترك خ�ورده بود و بروت های كم پش�ت و 
نازكی داشت. كاه پكلی به سر گذاشته بود كه از زير آن موهای سياه 
و درازش ت�اب خ�ورده به گردن ريخته بود و جمپ�ر ابلق نظامی باالی 
پيراهن تنبان كريمی اش پوش�يده بود. رنگ سياه  صورتش هم نشانه ی 

كوه گردی اش در زير آفتاب بود.
صف�ورا ب�ا ديدن موی دراز بهادر به  حي�رت افتاد و با خود گفت: 
عجب يال درازی دارد. مرد به اين مو درازی نديده بودم. اما زود آن چه 
دي�ده ب�ود و آن چ�ه در دل گفته ب�ود، فراموش كرد. س�رش را پايين 

انداخت و منتظر عاقبت كار شد.
اتاق تن به  س�كوت س�نگينی داده بود. چش�م های همه به صفورا 
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دوخته ش�ده ب�ود. همه او را ن�گاه می كردند و او در زي�ر نگاه ها آب 
می ش�د. به�ادر كه دخت�رك را خوب وران�داز كرده بود، س�كوت را 

شكست:
- حيدرخان! تا چش�مم به  دختر نيفتاده ب�ود، خيال می كردم خرد 
است، اما حاال كه ديدم، تشويشم رفع شد. نام خدا تازه جوان شده و قد 

اندامش هم خوب است.
صف�ورا با ش�نيدن اين چن�د كلمه مانند اين كه ب�ه  زمين فرو رفته 
باشد، خرد شد و خميد. سرش بيشتر پايين افتاد و چادر مادر را در دست 
پيچيد. دل مادر هم كنده ش�د: پس اين ها نيت س�تاندن دخترم را دارند. 
ای وای خدا! چه می ش�نوم؟ دختركم هنوز س�يزده سال دارد و اين خدا 
ناترس می گويد كه جوان شده است. سعادت خواست فرياد بزند كه نه، 
بد جنس ها دخترم جوان نيست. خرد است. يك خاشه است. چشم به او 
نداشته باشيد. اما صدايی از او برنخاست و افكارش در ميان صدای حيدر 

كه  گفت: درست است بهادر خان دختر جوان است، گست.
س�عادت با تاييد بهادر يك بار ديگر در درون ناليد: كودك است 
هن�وز. هن�وز دهنش بوی ش�ير می ده�د. دختركم هنوز ب�ه  خانه داری 
نمی فهمد. هنوز به ش�وهرداری نمی فهمد. هنوز طفل است. مرد بگو كه 
دخترت خرد اس�ت. بگو كه هنوز دهنش بوی ش�ير می دهد و به شوهر 
داری نمی فهم�د، بگو مرد! زهره كفك ش�دم. صدايت را بكش! نگذار 
دختر ما را بس�تانند. من زنم كه صدايی ندارم، اما تو مردی! صدايت را 

بلند كن!
س�عادت فكر كرد كه ش�وهرش جلو بربادی دخترش را می گيرد 
و ص�دا بلند می كند. پس چرا ُچپ اس�ت؟ پس چ�را صدايی از او بلند 

نمی شود؟ 
حي�در رو به  عزيز كرد كه هنوز ج�ا در جا در كفش كن دروازه 
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سرش پايين، ايستاده بود:
- عزيزخان! حاال تصميمت چيست؟ با تو چه كنيم.

عزيز جوابی نداد، خاموشی كه بود، بود.
- دخترت را به شريف نكاح می كنيم. 

بازهم از عزيز صدايی بلند نش�د. صفورا خودش را به  مادر چسپاند 
و ناخ�ود آگاه »م�ادر« گفت. مادر او را به آغوش گرفت و فش�رد و 
سپس به سوی شوهر نگاه كرد، اما شوهر نگاهش را نديد. نگاه هايی كه 
صد س�خن داشت همان طور بی پاسخ ماند. سر عزيز پايين اندخته ای كه 

بود، بود.
حيدر صدا زد:

- ما صاحب بگير خطبه ی نكاح را جاری كن!
ما غام غوث كمرش را از بالش�ت كند، خودش را راس�ت كرد 

و گفت:
- بايد رضايت جانبين باشد در غير آن، نكاح جاری نمی شود.

حيدر رو به شريف كرد و پرسيد:
- قبول داری؟

شريف بدون معطلی گفت:
- بلی قوماندان صاحب!
سپس از عزيز پرسيد:

- دخترت را به شريف خان می دهی؟
عزي�ز بازهم حرفی نزد. س�عادت با صدايی ك�ه از گلويش بيرون 

نرفت، فرياد زد: بگو نه، بگو كه دخترم خرد است.
صدای حيدر اين بار بلندتر شد:

- دخترت را به شريف ما می دهی يا نه؟ گپ بزن!
- می دهم، حيدرخان! می دهم.
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حيدر نرم خنده ای كرد و گفت:
- برو خدا نيك و مبارك كند، بگير ما صاحب! خطبه را بخوان!

ما غام غوث گفت:
- نه حيدرخان! تنها به  ها گفتن پدر خطبه جاری نمی ش�ود. دختر 

هم بايد قبول كند.
حيدر در دل ال حول وال كرد و گفت خدايا! امروز به  چه جنجالی 
گي�ر مانده ام. از خدا نترس�ی برخيزی و در مي�ان اين خانه خون جاری 

كنی!
- دخترت چه نام دارد؟

- صفورا، حيدرخان!
- برايش بگو كه ها بگويد.

عزيز اندكی س�ر باال كرد و  ب�ه  دخترش كه ديگر كامل در  زير 
چادر مادر خزيده بود، گفت:

- صفورا دخترم ها بگو، بگو كه قبول داری!
هم�ه چش�م به  صف�ورا دوخته بودند ك�ه فقط از زير چ�ادر مادر 
پاهايش معلوم می شد. صدايی از او بر نخاست، خاموش بود. گويی الل 

شده است.
عزي�ز ك�ه راه نجاتش را در عروس ش�دن دخت�ر می ديد، رفت و 
صفورا را از زير چادر كه دست هايش را به  كمر مادر حلقه كرده بود، 

بدر كرد و آورد به دم دروازه. مقابل او زانو زد و آهسته گفت:
- دخترج�ان! اگ�ر ها نگويی پدرت خاص اس�ت. فيصله اس�ت. 

می كشند مرا. اگر می خواهی پدر داشته باشی، ها بگو!
صفورا ناگهان از بی پدری ترسيد. لرزيد و ها گفت. كف زدن ها و 
اشپاق زدن ها در اتاق پيچيد و حيدر از جايش بلند شد و دست صفورا 

را گرفت و برد در كنار شريف نشاند و به ما گفت كه شروع كن!
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ما غام غوث خطبه را ش�روع كرد و س�عادت با چشم های پر از 
اشك از خدا مرگ خواست.

بعد از اين كه خطبه تمام ش�د بهادر دس�ت به جيب برد و بس�ته ی 
پولی را كه چهار- پنج هزار افغانی بود، كش�يد و از همان جا كه نشسته 

بود بر سر داماد و عروس ريخت:
- شريف خان مبارك باشد! به  پای هم پير شويد!

شريف كه لب هايش از زن دار شدن ناگهانی می لرزيد، گفت:
- زنده باشی كاكا بهادر، زنده باشی!

حيدر از جا برخاست، دست شريف و صفورا را گرفت و گفت:
- برخي�ز! ع�روس را گرفته برو به  خان�ه ات، از طرف من ده روز 

رخصت هستی!
ش�ريف از جا برخاس�ت. دس�ت صفورا را گرفت و رو به  دروازه 
رفت. صفورا با گذاش�تن چند قدم خودش را به سوی مادر كشيد و مادر 
دس�تش را به س�وی او دراز كرد، اما فشار دست ش�ريف دست مادر و 
كودك را به هم نرس�اند. صفورا وقتی به دروازه رس�يد، چنگ به  دست 
پدر انداخت، ولی پدر دست از چنگ او رهاند و خودش را عقب كشيد. 
گذاشت دختری كه ديگر مال مردم است، از دروازه بيرون رود. شريف 

از اتاق بيرون رفت و صفورا را با خود برد.
س�ليمان كه تا اين دم خاموش در كنار عزيز ايستاد بود، صدا بلند 

كرد:
- حيدرخ�ان! مس�اله ی ترياك خودت حل ش�د، اما ي�ادی از دو 
كيلوی من نكردی! فيصله ی چيزی به  حق من هم بكن! سال  هاست كه 

برايت خدمت می كنم، هوای مرا هم داشته باش!
حيدر به او نگاه كرد و گفت:

- س�ليمان! عزيز يك دختر داش�ت و ازش گرفتيم. چيز ديگری 
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اگ�ر تو خب�ر داری كه دارد و ما نداريم بگو ك�ه از او بگيريم و به  تو 
دهيم.

سليمان گفت:
- حيدرخان! من كه به  اين »ليسك« پدر لعنت نگاه می كنم، تمام 
س�رمايه اش همان دختر بود كه نصيب ش�ريف ش�د و برد. شما فكری 
به  حال من كنيد. همان دو كيلو ترياك حاصل ده س�ال تفنگ داری ام 

بود. آدم غريب و بيچاره ای هستم.
حيدر بی حوصله شد و صدايش را بلند كرد:

- ما می گوييم نر است، اما تو می گويی بدوش! وقتی چيزی ندارد، 
از او چه می گيری؟

- زنش را.
هياهو و خنده به  اتاق پيچيد. حيدر بغل هايش را محكم گرفت و از 
ش�دت خنده اشك از چشم هايش جاری شد. اما ما غام غوث نخنديد، 

توبه كشيد و گفت:
- سليمان چه می گويی؟ زن شوهر دار است!

به�ادر بع�د از خنده ی طوالنی، به  عزيز كه هم چنان س�رش پايين 
انداخت�ه بود، نگاه كرد. از ديدنش بی حوصله ش�د. هيچ گاهی موجودی 
به  اين زبونی نديده بود. ناگهان به س�ليمان اش�اره كرد و او را نزد خود 
طليبد. س�ليمان پای كوتاه پيش گذاش�ت و از ميان�ه ی اتاق كج و مج، 
تابيده و رقصيده به نزديك بهادر رفت. بهادر س�ر در گوش�ش كرد و 
چيزی گفت. س�ليمان قد راست كرد، كاش�ينكوفش را از شانه پايين 
كرد و همان گونه قوس زنان به پيش عزيز آمد و با صدايی هيبت ناكی 

گفت:
- بيرون شو!

عزيز نگاهی به  او كرد و تا خواس�ت چيزی بگويد، سليمان با سر 
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كاشينكوف هولش داد و از كفش كن او را به  بيرون انداخت. 
لحظه هايی بعد صدای شيلك كاشينكوف بلند شد و سپس صدای 
چرخي�دن و تابيدن س�ليمان به  گوش رس�يد. س�ليمان پ�ای كوتاهش 
را ب�ه  دروازه كوف�ت، به  داخ�ل آمد و درحالی كه تفنگش را به  ش�انه 

می انداخت، گفت:
- خاص شد. ديگر شوهر ندارد.



149

 دم  دمه ی رفتن آفتاب بود كه ستارخان با نواسه اش به  قريه رسيد. 
آس�مان جاج�ا ابر داش�ت و آفتاب خودش را از پش�ت اب�ری به ابری 
می انداخت، گويی بازی كودكانه ی با كوه نش�ين ها شروع كرده است، 
كوه و كلبه ها را روشن می كرد و زود پنهان می شد و تا خيال می كردی 
كه ديگر رفته اس�ت، باز نمايانش می ش�د. با آمد و رفت آفتاب، بازی 
س�ايه ها نيز به راه افتاده بود. وقتی آفتاب س�رك می كش�يد، س�نگ و 
ك�وه، كلبه و درخت، تپه و صخره س�ايه دار می ش�د. س�ايه ی مردهای 
قريه هم س�ه برابر اندام ها  ش�ده بود و در پش�ت تن های خس�ته و آرام 
ش�ان می خزيد. سايه ی آن ها وقتی از باالی پستی ها و بلندی های كوره  
راه  می گذش�ت با افت و خيز كوتاه و دراز می ش�د، انگار نمی خواست 

از مردهای قريه جدايی داشته باشد، از گام های شان كندگی نداشت. 
مردهای قريه برمی گش�تند. آن هايی ك�ه تمام روز را در مزرعه ها 
كار كرده بودند و آن هايی كه در كوه به  چرانيدن گوس�فند و بز ش�ان 
رفت�ه بودند و آن هايی كه برای روش�ن كردن اجاق  مطبخ های ش�ان به 
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جمع كردن هيزم رفته بودند، به قريه می رس�يدند و با تن خسته خود را 
به مس�جد می رساندند تا همديگر را ببينند، نماز بخوانند و خبرهای تازه 
از كار پرويز بشنوند و دو باره راهی خانه ها شوند تا شكم های گرسنه ی 
ش�ان را س�ير كنند و زودت�ر بخوابند تا در روز ديگر ب�ا نيروی ديگر، 

تكرار روز گذشته را داشته باشند. 

اس�ب س�تارخان به  نرمی به  دنبال مردهای قريه در حركت بود و 
بعد از طی كردن راه ی س�ه ساعته، در آرزوی رفتن به  طويله و رسيدن 

به  جيره ی كاه و جوش.
عثمان جوان بيس�ت و پنج س�اله ای كه پنج- ش�ش ماهی می ش�د 
از ايران برگش�ته بود، بر س�ر سنگی نشس�ته بود و رسيدن ستارخان را 
لحظ�ه ش�ماری می كرد. همه ی مردم كمرس�بز وقتی ش�نيده بودند كه 
صاحب برق می ش�وند از خوش�حالی در لب�اس نمی گنجيدند، اما عثمان 
برای داشتن برق، شوق ديگری و عشق ديگری داشت. او كه می خواند 
و تار هم می زد، در هرات و مشهد برق را ديده بود و از سهولت هايی كه 
ب�رق در زندگی داش�ت، آگاه بود. با آمدن برق می خواس�ت دس�تگاه 
ماه�واره ای بخرد تا آهنگ ه�ای خواننده ها ی محبوب�ش فرهاد دريا و 
اميرجان صبوری را ببيند و بش�نود. او وقتی نامزد ش�ده بود مانند اكثر 
جوان های ديگر چغچران به  خاطر فراهم كردن پول س�نگينی كه برای 
بردن عروس، بااليش گذاش�ته بودند به  ايران رفته بود و س�ه سال تمام 
روزها به س�اختمان ها خش�ت باال كرده بود و شب ها با دوتارش ناليده 

بود.

تا چشم عثمان از باالی سنگ به  ستارخان و نواسه اش افتاد، جستی 
زد و چنان از س�ر س�نگ خود را به  زير انداخت ك�ه گويی برادر گم 
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شده اش را باز يافته است. او به  سرعت از اين سنگ به آن سنگ پريد 
و خودش را به كوره راه رساند. سام داد و پرسيد:

- كاكا ستار خبر خوش آوردی؟
ستارخان به او نگاهی كرد و گفت:

- به مسجد كه رسيديم، خواهی فهميد!
عثمان لجام اسب او را گرفت و گفت:

- كاكا ستار تا نگويی يك قدم هم نمی گذارم اسبت بردارد.
ستارخان خنديد:

- تا رسيدن به  مسجد دل به  دندان بگير!
- نمی توانم كاكا س�تار! از صبح تا حال روی سنگ لحظه شماری 

كردم. چشم هايم را كاغ ها كشيدند. بگو كه خبر خوش داری يا نه؟
- دارم، دارم عثمان خان!

- بگو كه دلم مانند مشك می لرزد.
- برو پنجه به  دوتارت بزن كه منصور رضايت داد.

عثمان از خوش�ی فريادی كشيد و با رها كردن لجام اسب به سوی 
خانه اش دويد.

لحظه هايی  بعد، س�تارخان به  مس�جد رسيد و بعد از احوال پرسی به  
هم قريه گی ها كه مشتاق شنيدن حرف هايش بودند، گفت: 

-  رضايت منصور را گرفتم.
اي�ن جمله ی كوتاه، چقدر ش�يرين و دوست داش�تنی بود. مردمی 
كه در عمرش�ان خبر خوشی برای قريه ی شان نشنيده بودند در آرزوی 
ش�نيدن همچو خب�ری بودند. همه می خواس�تند همين را بش�نوند، اگر 
س�تارخان برای ش�ان خبر ديگری داده بود، گل اميدی كه برای روشن 
ش�دن خانه های تاريك شان شكفته بود، پرپر می شد. ستارخان در ميان 
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مبارك باد و همهمه ای كه بعد از نويد دادنش، می شنيد دست به  جيب 
برد و گفت:

- برای محكم كاری كاغذی هم از او گرفتم.
او اين را گفت و نامه را به  دس�ت محسن خان قريه دار داد. او نامه 
را گرف�ت و نگاه�ی به  پرويز كه در بغل دس�تش ايس�تاد بود، كرد و 

گفت:
- پرويزخان! مثل اين اس�ت كه كارهايت آهس�ته آهسته رديف 

می شود.
پرويز كه خاف روس�تايی ها نگران وعده ی متزلزلش بود، چيزی 
نگفت و س�تارخان نام�ه را خواند. محتوای نامه ب�رای اكثر آن ها قابل 
درك نب�ود، اما از كلمه هايش فهميدند كه منصور گفته اس�ت مخالف 

آب و برق شان نيست و از اين نويد خوب غرق در شادی بودند.

در آس�تانه ی نماز و ايستادن به  درگاه  خدا، خبر خوش شنيدن چه 
صفايی دارد. نماز ش�ام با عش�ق ديگری ادا شد و مای مسجد در اخير 

برای كاميابی پرويز در كار خيرش دعا كرد.
 بعد از دعا و ختم نماز پرويز از بزرگ های قريه خواست كه چند 
دقيقه ای بمانند تا همراه ش�ان در ش�روع كارش مشورت كند. آن ها با 

عاقه مندی دورش حلقه زدند و چشم به  دهنش دوختند.

تهمينه كه ش�نيده بود ستارخان با رسيدن به  قريه مستقيم به  مسجد 
رفته است. دستمالش را زير گلو بسته بود و به  مسجد آمده بود و كمی 
دورتر در پناه س�تونی ايس�تاده بود تا با گوش های خود احوال و اخبار 

نو قريه را بشنود.  
پرويز گفت:
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- خ�وب از اين كه قوماندان منطق�ه  در كار خيری كه  می خواهم 
ب�ا كمك ش�ما راه بيندازم، موافقت كرد، خوش�حالم. اگر ش�ما موافق 
باشيد فردا كارم را شروع می كنم و تا احوال موسسه از هرات می رسد، 
می خواهم كارم را از سروی مرض فلج و تبركلوز آغاز كنم و برای اين 
كار به  دو نفر معاون كه از جانب موسس�ه ماهانه ده هزار افغانی معاش 
نيز برای ش�ان تعيين شده اس�ت، نياز دارم. موسسه برايم گفت كه اگر 
كار راه افت�اد، صاحي�ت دارم كه اين دو نف�ر را از مردم محل انتخاب 
كنم. شرط اين است كه سواد و خط و قلم داشته باشند. حال اگر اين دو 
نفر را شما مردم كمرسبز از ميان خود انتخاب كنيد فردا  كارم را شروع 
می كنم. در اين چند روز كوه و قريه ی شما را چكر زدم. راست را بپرسيد 
از ديدن قريه ی زيبا و بهش�ت مانند ش�ما و از كوه های زيبای آن، هيچ 
سيری ندارم، اما بايد كار هم بكنم تا شما زودتر به آرزوی خود برسيد.
بعد از گپ های پرويز اهالی به س�وی محسن  قريه دار نگاه كردند، 
انگار در همچو موردهايی هميش�ه او تصميم می گرفت. ارباب محس�ن  

گفت:
- راس�ت را بپرس�ی دل م�ن ه�م ب�ود ك�ه برايت بگوي�م بعد از 
خب�ر خوش�ی كه س�تارخان آورد، كارت را ش�روع كن�ی! خودم قول 
می ده�م ك�ه در اخي�ر هر روز بع�د از خت�م كار تو را به  چك�ر ببرم. 
دوس�ت دارم در اين ج�ا دق ني�اوری و براي�ت خ�وش بگ�ذرد. دو 
نف�ری ه�م كه از م�ا می خواهی، براي�ت می دهيم. ما آدم با س�واد كم 
داري�م. يك�ی من هس�تم كه نيم كل�ه س�وادی دارم، اما چ�ون قريه دار 
اين ج�ا هس�تم، نمی توان�م معاون�ت ش�وم و همرايت به قريه ه�ا بروم. 
خوش�بختانه دو نفر باس�واد ديگر هم داريم كه يكی برادرم كمال خان 
و ديگ�ری عثمان اس�ت. ه�ر دو را همين ح�اال معاون هايت فكر كن!
هنوز گپ های محس�ن  ختم نش�ده بود كه از بيرون مسجد، صدای 
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موسيقی بلند شد. محسن گفت:
- »خرس را ياد كن و دانك را به  دست بگير« تا نامش را گرفتم 

صدای تار و طبله اش بلند شد. 
وقتی مجلس تمام می شد، ستارخان گفت:

- محسن خان! اگر موافق باشی سر از فردا شب مهمانی دوره ای راه 
بيندازيم و پرويز هر شب مهمان يكی از ما باشد.

ارباب محسن  گفت:
- نه ستارخان! كاری نكن كه اربابی را از من بگيری! مهمانخانه ی 
من به  وس�عت چغچران اس�ت و دل من به وس�عت غور. من از عهده ی 
اين مهمان كه خرجش به اندازه ی يك مرغ است، به خوبی بدر می شوم.
با اين حرف ارباب محسن همه خنديدند و تهمينه از پس ديوار ُپخ 
زد و فوری دستش را به  دهن گرفت. صدايش در گلو پيچيد و در ميان 

خنده ی ديگران گم شد. 
ص�دای دوتار عثمان كه بلندتر و بلندتر می ش�د آن ها را به س�وی 
خود  كش�يد. ديگر گپی برای گفتن نبود و اهالی برای جش�نی كه در 
بيرون بر پا ش�ده بود، شتاب داش�تند. هركس می خواست قبل از منزل 
رفتن پنجه هايی كه تن دوتار  را می خاريد به تماش�ا بنش�يند. يكی بعد 
ديگری مسجد را ترك كردند. وقتی آخرين نفر از مسجد بيرون رفت، 
تهمينه هم با سر انگشت  قدم برداشت و نرم از مسجد به  بيرون گريخت.

در ميدانی مقابل مسجد جشن كاملی بر پا شده بود. در وسط، آتشی 
افروخته بودند كه شعله هايش سر به  آسمان می برد. عثمان كمی دورتر 
از آتش بر روی خاك چهار زانو زده بود و با عش�ق و دل پر اميد تار 
می زد و در بغل دستش كبير طبله می نواخت. تار و طبله عجين يكديگر 
ش�ده بود. بچه های روس�تا  و ش�عله های آتش گويی اسير صدای تار و 
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طبله شده باشند می رقصيدند و پيچ و تاب می خوردند. پرويز هيچ گاهی 
در هيچ جايی چنين ش�ادمانی را نديده بود. محس�ن دس�ت او را گرفت 
و برد در كنار عثمان نش�اند و خودش هم در بغل دس�تش نشست. همه 
آمدند و نشس�تند. چنين بزمی كمتر نصيب ش�ان می ش�د. اهالی روستا 
امش�ب ص�دای ت�ار و گپ ت�ار را می فهميدند و از آن ح�ظ می بردند. 
محشر شده بود. دم به دم صدای تار و طبله به درون شان می خزيد و در 

رگ های شان جاری می شد.
تهمينه هم خود را به  چند دختر و زنی كه چادرهای درازی به  سر 
انداخته بودند و دورتر از مردها در زير درختی جا گرفته بودند، رسانده 
ب�ود و از ورای بچه ه�ای در حال رقص به  پرويز ن�گاه می كرد. وقتی 
ش�عله های آتش پيچ و تاب می خورد، صورت پرويز تاريك و روش�ن 
می ش�د، انگار چشم، ابرو، بينی و موی او می رقصيد و دست و بازويش 
بی اختيار ش�ور می خورد. تهمينه گوشه ی دستمال سرش را به  دور دهن 
و بين�ی پيچاند و خنديد: نيمروزی عجب تماش�ايی ش�ده اس�ت. آتش 
چه�ره اش را چه عبوس می نماياند. اگر خوفی از مجلس نبود، نزديكش 

می رفتم، آزارش می دادم و بزم تار و طبله را برايش حرام می كردم.
     

عثم�ان بعد از نواختن چند نغمه ی مس�ت ش�روع به  خواندن كرد. 
صدايی كه امش�ب از حلقومش بر می آمد، صدای ديگری بود. امش�ب 
حنجره اش قوت و توان ديگری داش�ت. امش�ب ديگ�ر حزين نخواند. 
ديگر در صدايش س�وز و گداز نبود. امش�ب هرچه خواند مست مست 
ب�ود. او ت�ا نيمه ش�ب خواند و تا وقتی خواند كه آتش خاموش ش�د و 
هم قريه گی هاي�ش يكی بعد ديگری به پا خاس�تند و رفتند. وقتی عثمان 

گلو بست، ارباب محسن  گفت:
- خير ببينی عثمان! امش�ب با ك�ردی! خيلی كيف كرديم. هيچ 
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وقت اين گونه پر شور نخوانده بودی!
عثمان گفت:

- محس�ن خان راس�ت می گويی! برای اولين بار در زندگی از ته ی 
دل خوان�دم. خ�ودم هم نفهميدم ك�ه چه می خوانم، همين قدر احس�اس 

كردم چيزی كه از حنجره ام می برايد، شور دل است.
- زنده باش�ی! و خبر خوش ديگ�ر اين كه به  فيصله ی بزرگ های 
قريه معاون پرويزخان تعيين ش�دی! از ف�ردا كارش را آغاز می كند و 

تو همراهش هستی!
خوشی بر سر خوشی؛ عثمان فريادی كشيد و گفت:

- در خدمتم! از اين بهتر نمی شود.
او اين را گفت و در حالی كه به س�وی منزلش راهی می ش�د، يك 

بار ديگر خواند:
گر جهنم س�اختم فردوس هم می س�ازمت... ای وطن می س�ازمت 
آخر خودم می سازم... آن قدرهايی كه می گويندكاهل نيستم... با تفنگت 

گر شكستم با قلم می س�ازمت...
محسن  به پرويز- كه ديگر راه افتاده بود-گفت:

- پرويزخ�ان! از وقتی تو به  كمرس�بز آمدی جان ديگری به اين 
مردم بخش�يده ای و مانند اين كه ش�هد به كام ش�ان ريخته باشی روح و 

روان شان زنده شده است.

* * *
نيمه ی ش�ب بود كه پرويز با صدای كبير از خواب بيدار شد. نور 
اريكينی كه كبير به  دس�ت داش�ت، چش�م  های پرويز را  آزرد. پرويز 

چشم هايش را ماليد به ساعتش نگاه كرد و بعد با نارضايتی گفت:
- كبيرخان! هنوز سه ساعت ديگر به نماز صبح مانده است.
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كبير بدون اين كه جواب او را داده باشد، گفت:
- برخيز كه س�اعتی می ش�ود مهمان ناخوانده داريم. بهادر همرای 
افرادش آمده است و با كاكا اربابم مجلس دارد. تو را فرا خوانده است.
پرويز كه راجع به  بهادر شنيده بود، ناگهان وحشت كرد و لحاف 

را بر سرش كشيد و از زير آن گفت:
- ب�رو برای ش�ان بگو هر چه كردی از خواب بيدار نش�دم. برای 
شان بگو كه پرويز خواب خرگوش دارد و به  صدای توپ و تانك هم 

بيدار نمی شود.
كبير خنديد:

- پرويزخ�ان نترس! بهادر هم قريه گی ماس�ت، آدم بدی نيس�ت. 
تمام قصه را كاكا اربابم برايش گفت. او از كار تو خوشحال است.

- خوش�حال باش�د. در اين نيمه شب بی كار مانده است كه آمده و 
مردم آزاری می كند.

كبير لحاف را از سر پرويز كشيد و با التماس گفت:
- پرويزخان لج نكن! مرا محسن خان فرستاد و گفت كه آمدن تو 

ضرور است.
پرويز كه احساس كرد ديگر خوابش پريده است، از جا برخاست 

و با پوشيدن كرتی اش با كبير به راه افتاد.

 قرص ماه در باالی كوه بود و ديگر ابری در آسمان ديده نمی شد، 
گويی آفتاب ابرها را با خود برده است، همه ی آسمان مانند آب چشمه 
زالل زالل ب�ود. مهت�اب بی ريا و پ�ر از صفا، ن�ورش را مانند پارچه ی 
كتان س�فيدی بر روی كمرس�بز پهن كرده بود و آس�مان پر از ستاره 
بود. س�تاره ها انتهايی نداش�تند، مانند فرزندهای مهتاب می درخشيدند و 
چش�مك می زدند و گاه به  ش�هاب س�نگی اجازه می دادند از ميان شان 
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بگذرد و با به جا گذاشتن دنباله ای، تابلوی آسمان را كامل تر كند.
وقتی پرويز به  بيرون پا گذاش�ت، نسيم سردی به  رويش خورد و 
لرزيد. روی زينه ايس�تاد. دلش نبود به  ديدار مهمان ناخوانده ای كه در 
نيمه شب آمده بود، برود. واهمه داشت. از هر تفنگ به دستی می ترسيد. 
فكر می كرد كه ناگهان اگر س�ر و كله اش به او خوش نخورد، هر آن 

كاری كه بخواهد، می كند.
كبي�ر ك�ه در لنگه ی دروازه منتظ�ر پايين ش�دن او از پله ها بود، 

گفت:
- پرويزخان چرا ايستاده ای؟ برو كه منتظر هستند.

پرويز مانند اين كه صدايی نش�نيده باش�د، نخس�ت به  آسمان نگاه 
كرد و س�پس چش�مش به دروازه ی حويلی پر كش�يد. كمی دورتر از 
جايی كه ايستاده بود، نزديك به  دروازه كه مهمانخانه ی اصلی و بزرگ 
محسن خان موقعيت داش�ت، افراد مسلحی كشيك می دادند و دورتر از 
آن ها، جايی كه آخورها بود، اسب های بی شماری مصروف خوردن كاه 

و جو بودند. 
پروي�ز دل و ن�ادل از زينه ها پايين ش�د و ب�ه  مهمانخانه ی ارباب 
محس�ن  رفت. او به محض ديدن پروي�ز رو به بهادر- كه در باالی اتاق 

نشسته بود- كرد و گفت:
- جوان خير خواه  ما همين است.

پرويز كه حدس زد، بهادر همانی است كه در باال نشسته با گام های 
لرزان نزديكش رفت و با او احوال پرس�ی كرد و س�پس برگشت و با 
چند نفر ديگری كه در دو س�وی ديگر اتاق نشس�ته بودند، دست داد و 

بعد رفت در پهلوی كمال  و ارباب محسن  نشست.
بهادر گفت:

- ج�وان وقتی نب�ودی، غيبت تو را كردي�م. كارهای خوبی برای 
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قريه ی ما در س�ر داری، خدا ت�و را توفيق دهد. اگر نيازی به  همكاری 
م�ا بود احوال بفرس�ت، ما در خدمتيم. هرچند م�ن از اين جا خيلی دور 
هس�تم، اما از قريه ی خود بی خبر نيستم. ديروز بود كه شنيدم به اين جا 
آم�ده ای. خبرهای ديگ�ری برايم آورده بودن�د، اول فكر كردم آمدی 
اين جا جاسوسی كنی و احوال ما را به  حكومت ببری. راست را بپرسی 
به  قصد كش�تن تو آمده بودم. می خواستم يك گلوله ی ناقابل به  مغزت 
خال�ی كن�م و ب�روم، اما محس�ن خان و كمال خ�ان گفتند ك�ه تو نفر 
حكومت نيس�تی، آشنای آن ها هستی و عزم آبادی و ترقی كمرسبز را 
داری. خوشحال شدم. حاال می توانی پشت به كوه، كارت را انجام دهی.

او اين را گفت و رو به ارباب محسن  كرد:
- راستی منصور در چه حال است؟ از اين قضيه خبر دارد؟

ارباب محسن  گفت:
- راست بپرسی بهادرخان نگرانی ما از تو كرده از جانب او بيشتر 
بود. ديروز ستارخان را فرستاديم تا او را خبر كند و رضايتش را بگيرد.

- خوب چه گفت؟
- رضايت داده است. بر روی كاغذ رضايت داده است.

بهادر قهقه خنديد:
- دُمش زير پای من اس�ت كه رضايت داده اس�ت، ورنه او را تو 
هم می شناسی و من هم می شناسم. بدون سود حتا خود را از اين پهلو به 

آن پهلو هم نمی كند.
وس�ط اتاق چهار- پنج كتری چای گذاشته شده بود و بشقاب های  
نقل و ش�يرينی هم به هر طرف می لوليد. حيدر رفته بود در بغل دس�ت 
بهادر نشس�ته بود و چهار محافظ  بهادر كه در دو س�وی اتاق مقابل هم 
نشس�ته بودند، مانند جل زده ها پی در پی پياله های شان را پر می كردند 
و به  حلقوم می ريختند و در عين حال مواظب بودند كه اگر چای بهادر 
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تمام شود، فوری برايش بريزند.
- خوب جوان نامت چست؟

پرويز- كه به  تفنگ بغل دس�ت بهادر نگاه می كرد- تكانی خورد 
و گفت:

- پرويز
- خوب پرويزخان! نگفتی كه قريه ی ما را پسنديدی يا نه؟

- بلی بهادرخان! قريه ی شما بی نظير است. اگر خدا خواست و اين 
مردم نادار صاحب برق و آب شدند و تبركلوز و فلج طفل های شان گم 

شد بی نظيرتر می شود. قريه ی نمونه می شود.
بهادر جرعه ی چايی نوشيد و گفت:

- خوب به  دست تو است. بگير و شروع كن!
پرويز به  خود جراتی داد و گفت:

- ن�ه، خيلی هم به  دس�ت من نيس�ت. تمام صاحيت ها به دس�ت 
موسس�ه ای است كه در هرات است. اول مرا فرستاده است تا همكاری 
م�ردم را معلوم كن�د و بداندكه مردم اين جا می خواهند آب آش�اميدنی 
داش�ته باش�ند، تبركلوز و فلج اطفال ش�ان از بين برود يا خير، اول بايد 
مطالعه كنم. بعد كه اين گپ ها معلوم شد، تصميم می گيرد و كار عملی 

شروع می شود.
بهادر- كه به  دقت به گپ های پرويز گوش می كرد- گفت:

- موضوع قريه ی ما بايد فرق كند و اين مردمی كه با تو همكاری 
می كنند بايد فيض بيشتری ببرند.

- درس�ت می گويی بهادرخان! از همين خاطر برای موسسه احوال 
فرس�تادم تا توجه ی بيش�تری به  اين قريه كند. هر چند در اين جا هنوز 
كارم را ش�روع نكردم، اما مردم برايم گفتند كه تمامی قريه ها چش�مه 
ندارد و مردم در تهيه ی آب آش�اميدنی به  مشكل مواجه اند. شايد برای 
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آن ها چاه  عميق و يك ذخيره مد نظر بگيرند، اما ش�ما با چشمه ای كه 
داريد می توانيد به طور دوامدار آب آش�اميدنی داش�ته باش�يد. فقط لوله 
كشی نياز داريد. از اين چشمه حتا برق هم می شود توليد كرد. در ديگر 
گوشه های كشور از چشمه ها خوب استفاده می كنند. چشمه ی شما يك 

نعمت بزرگ است.
پروي�ز بعد از گفتن اين جمله خاموش ش�د و منتظر بهادر ش�د تا 
پاس�خش چه باش�د. بهادر زبان نگش�ود، اوضاع اش دگرگون شده بود 
و لب هايش می لرزيد. رعش�ه ای سرتاس�ر وجودش را ف�را گرفته بود. 
چش�م هايش پر آب ش�ده بود و قطره های اشك به گوشه ی چشم هايش 
جمع می ش�د. وضعيت او همه را مضطرب كرد. پرويز مشوش شده بود 
و گپ هايی كه زده بود ته وس�ر می كرد كه مبادا چيزی گفته باشد كه 
او را آزرده باشد. ارباب محسن  و كمال  هم نگران احوال او شده بودند 
و می ترسيدند كه نشود مهمان تا به  دندان مسلح رنجيده باشد و ناگهانی 
بهان�ه گيری كند. تفنگدارهای او هم مش�وش ش�ده بودند و بی صبرانه 
منتظر روشن شدن علت گريه و برهم خوردن وضع فرمانده  شان بودند 

تا به اقدامی دست زنند.
ارباب محسن  به خود جرات داد و پرسيد:

- بهادرخان خيريت است، چرا به يك بارگی ناراحت شدی؟
بهادر دستمالی از جيب بيرون كرد، اشك هايش را پاك كرد و با 

صدای گرفته ای گفت:
- ب�ا گپ ه�ای اين جوان به  ي�اد مادر خدا بيام�رزم افتادم. مرض 
س�ل داش�ت تا كه مرد س�رفه كرد. به  ياد ش�ب هايی افتادم كه انگار 
ش�ش هايش از س�ينه اش كنده می ش�د. با هر سرفه، از س�ينه اش لخت 
خونی جدا می ش�د. تنها مادرم از سل نمرد. خاله، كاكا و چند نفر ديگر 
ازخان�واده ی ما از همين مرض مردند. پير و جوان مردند. و همين حاال 
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هم كه در ديگر جاها مرض س�ل كم ش�ده است، در منطقه های ما زياد 
اس�ت. چون شفاخانه، دوا و داكتر نداريم. چون دور افتاده و كوهستانی 
هستيم. خدا اين جوان را خير بدهد كه دل به  دريا زده و به  اين جا آمده 

است تا زندگی مردم بدبخت ما بهتر شود.
بهادر بار ديگر دس�تمالش را برداشت و اشك هايش را پاك كرد 
و بعد بينی اش را فش كرد و خاموش شد. ديگر چيزی نگفت. هنوز در 

گوشش سرفه های مادر طنين انداز بود.

گپ ه�ای او پرويز را متعجب كرده بود. صد س�وال بی جواب در 
ذهن�ش پايين و باال می رفت. از خود می پرس�يد: اگر اين مرد خدا اين 
قدر به  فكر ترقی و آبادی س�رزمينش اس�ت، چرا تفنگ بر شانه دارد؟ 

چرا می جنگد و چرا راه می بندد؟
ناگهان صدای بهادر بلند ش�د. اين بار صدايش رسا بود گويی هيچ 

بغضی نداشته است:
- پرويزخ�ان! می دانم به  چه فكر می كنی! تو بچه ی تعليم يافته ای 
هستی. از نگاه هايت می دانم كه به  چه چرتی! خودم خوب می فهمم كه 
يك دليل عقب  مانی ما، بد امنی است. بد امنی از تفنگ هايی است كه 
به  دس�ت من و منصور و ديگران اس�ت. هشت سال پيش امنيت خوبی 
ب�ود. همه ی ما در فكر كار حال بوديم. همه فكر كرديم كه حكومتی 
شد و قانونی شد. فكر كرديم جلو ظلم و خودسری ديگر گرفته شد، اما 
نش�د. آن هايی كه برای عدالت آمدند، خود بی عدالتی را ش�روع كردند. 
چ�ور و چپاول را اول خودش�ان ش�روع كردند. وقت�ی ديديم مجرم ها 
به ج�ای مج�ازات قوماندان امنيه، وال�ی، وزير و يا نماين�ده ی مردم در 
پارلمان می ش�وند به خود لرزيديم و ترس�يديم. وقتی ديديم كه ماليه ی 
زمين های ما به جای تحويل ش�دن ب�ه  خزانه ی بيت المال، به  جيب والی 
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و مس�توفی می ريزد، وقتی ديديم اين جا ش�غلی نيس�ت و جوان های ما 
برای كار به ايران می روند و معتاد می ش�وند، وقتی ديديم بيس�وادهای 
ما، نماينده ی ش�وراها می ش�وند و ي�ا رتبه دار حكوم�ت، وقتی ديديم 
كه حكومتی ه�ای ما خود امنيت قطارهای ترياك را می گيرند و وقتی 
ديديم كس�ی كه عسكر و پوليس را می كشد، بخشيده می شود، ساح بر 
داش�تم. خودت بگو  در اين ش�هر »خربوزه« چه می كردم؟ می گذاشتم 
ك�ه مانند كنه خون ما را بچوش�ند و جان بگيرند. حاال هر كس تفنگ 
دارد، هم�ه از ت�رس يكديگر تفنگ دارند. بعضی ها از ترس جان ش�ان 
تفنگ برداش�ته اند و بعضی هم ب�رای چپاول، تا از ديگران پس نمانند. 
می فهم�ی ما راه گي�ر نبوديم، م�ا را راه گير و آدمكش س�اختند. مردم 
حاال به گفتار ارجی قايل نيس�تند. مردم حاال به كردار می بينند و اين ها 
گفتار ش�ان با كردار ش�ان زمين تا آسمان فرق دارد. من خودم در اين 
ليسه ی لعنتی چغچران تا صنف دوازدهم درس خواندم. می دانی هر روز 
س�ه س�اعت راه می رفتم و خود را به مكتب می رساندم، اما در آخر چه 
ش�دم. برايم كاری دادند؟ نه ندادند. پدر خدا بيامرزم هر روز دس�تم را 
می گرفت و پيش اين مامور و آن مامور می برد تا ش�غلی برايم بدهند، 
اما آن ها به جای من خويش و قوم شان را مقرر كردند. همين حاال برو 
اداراه ه�ای حكومتی را ببين! همه چوكی ها را ميان اعضای خانواده  های 
ش�ان تقس�يم كرده اند. پدر خدا بيامرزم وقتی می مرد، می گفت كه اگر 
به جای مكتب رفتن به كوه می رفتی و چندتا بز می چراندی حاال زندگی 

ما خيلی بهتر بود.
ج�وان! وض�ع اين جا با كابل، ه�رات، بلخ و ننگره�ار خيلی فرق 
می كند. در آن ش�هرها هم چور و چپاول اس�ت. خب�ر دارم كه از گاو 
غ�دودی به  بيت المال می رس�د. از همه مرداری ه�ا خبر دارم، اما اين جا 
وض�ع ديگری اس�ت. اين جا از گاو غدودی هم ب�ه  بيت المال نمی رود. 
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اين جا همه چيز  تقس�يم می شود. من، منصور، والی، قوماندان امنيه همه 
ش�ريك های هم هس�تيم. يكی در شهر و از پش�ت ميز چور می كند و 

ديگری در كوه. همه ی ما شريك های همديگر و مكمل هم هستيم.

به�ادر يك ب�ار ديگر خاموش ش�د و چش�م به  گليم ات�اق افكند. 
ناگهان س�كوت س�نگينی اتاق را درهم كشيد. از هيچ كس صدايی بلند 
نش�د. پرويز كه حقيقت تلخی را ش�نيده بود، نمی دانست كه به  جواب 
بهادر چه بگويد. رش�ته ی كام از دستش رفته بود. لحظه هايی به  همين 
منوال گذشت تا دوباره صدای بهادر بلند شد و سكوت درهم شكست:

- اما من پش�يمان نيستم. از كوه رفتنم نادم نيستم. چون هيچ وقت 
غري�ب آزاری نكردم، هي�چ وقتی از كوه نش�ين های بدبخت چغچران 
چيزی به  زور نستاندم. طرف من حكومتی ها و قاچاقبرها هستند، ظالم ها 
هس�تند، حاال من هم از سر آن ها هستم. حاال ما به  زبان يكديگر خوب 

می فهميم.
وقتی به  اين جا می آمدم تصميم ديگری داش�تم، می خواستم كلك 
اي�ن ج�وان را بكنم و ب�روم، اما ح�اال تصميم عوض ش�د. برمی گردم 
به  قريه ام، خانه ام را آباد می كنم. حاال كه اين جوان آمده اس�ت تا برق 
و آب به  قريه ی ما تدارك كند به  برگشتن دلگرم شدم. اما قبل از آن 
بايد پس به  كوه بروم و از آن جا به اين حكومتی ها پيغام بفرستم كه از 
مخالفت دس�ت می كشم و به  زندگی عادی برمی گردم. تشويش ظلم و 
س�تمی كه كرده ام را ندارم، چون می دانم كه پرسانی نيست. خيلی ها به 
كوه رفتند و بعد از چند سال جنگ و راه گيری برگشتند، صلح كردند 
و بدون اين كه كسی از آن ها چيزی پرسيده باشد، زندگی عادی شان را 
از سر گرفته اند. همان طور كه از ديگران كسی نپرسيد، از من هم كسی 
نخواهد پرس�يد. برمی گردم و مانند منصور كه سر و ته ی با حكومت و 
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كوهی ه�ا دارد، زندگی ام را در قريه ام ش�روع می كنم. می گويند پول، 
پ�ول م�ی آورد و حاال من پول دارم. حاال رش�ته ی كار به  دس�تم آمده 
اس�ت. از كمرس�بز هم می توانم به  چغچران تس�لط داشته باشم. می آيم، 
پس بر می گردم. می خواهم عروس�ی كنم و صاحب زن و فرزند ش�وم. 

می آيم و ديگر يادی از كوه نخواهم كرد.
بهادر اين را گفت و چشم به ارباب محسن  و كمال  دوخت:

- شما چه می گوييد؟ ارباب نظر تو چيست؟
ارباب محس�ن  كه هرگز بهادر را چنين رك و راس�ت نديده بود 
و هيچ گاهی فكر نكرده بود كه او ميل به  بازگش�ت داشته باشد، با نرم 

خنده ای گفت:
- بهادرخ�ان! گل گفتی! ای كاش برگردی! راس�ت را بپرس�ی از 
وقتی به  كوه رفتی همه دلواپس تو هس�تيم. می ترس�يم كه يك روزی 

به  مشكل سختی بر بخوری و كار از كار بگذرد.  
- می آيم محسن خان! می آيم. اما تو هم بايد خدمتی به من بكنی!

- چه خدمتی بهادرخان؟
- به خير و خوش�ی وقتی برگش�تم از تهمينه خواستگاری می كنم. 

اين رشته را بايد قبول كنی!
ب�ا اي�ن جمل�ه ی به�ادر، مثل اين ك�ه پتك س�همگينی ب�ر فرق 
ارباب محس�ن  خورده باش�د، دست و پايش سست ش�د و عرق سردی 
به  بيخ گوش�ش خزيد. حال كمال  هم بد ش�د و مانن�د اين كه تيری در 
قلبش  خورده باشد، قفسه ی سينه اش سوخت و پرويز انگار غش كرده 

باشد، چشم هايش سياهی رفت.
بهادر كه محسن را زير نظر داشت، از سيمای متحولش دريافت كه 

از خواستگاری تهمينه مضطرب شده است.
- محس�ن خان! باور كن از تو كرده تشويش او را من بيشتر دارم، 
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نام خدا بزرگ ش�ده است. وقت عروس�ی اش است. از روزی می ترسم 
ك�ه بش�نوم او را به  كس�ی دادی. می دان�م كه به  چه می انديش�ی! فكر 
می كن�ی تفنگی اعتبار و عاقبتی ندارد، اش�تباه می كنی، حاال بی تفنگی 
بی عاقبتی اس�ت. حاال اگر تفنگ نداش�تی اعتبار و حيثيت نداری. اگر 
تفنگ سر شانه ات نبود، به گپت كسی پياز پوست نمی كند. من از كوه 
ب�ر می گ�ردم و پس به قريه ام می آيم. مس�لح و با گروه�م می آيم. تو 

نگران خواهرزاده ات مباش! او را خوشبخت می كنم.
او اين را گفت و منتظر جواب محس�ن  ماند. محس�ن  مانند اين كه 

كر شده باشد و چيزی را نشنيده باشد به  سويش خيره نگاه می كرد.
- محس�ن خان! من آدم  بدی هس�تم. من زورگيری و دختر ستانی 
را ه�م ي�اد دارم. ه�ركاری را ي�اد دارم، ام�ا در مقابل ت�و دندان روی 
جگر می گذارم، چون می خواهم وصلت ما به خير و خوش�ی شود. چون 
می خواه�م برگردم و به  اميد برگردم. نمی خواهم همين حاال جواب مرا 
بدهی! وقتی برگشتم، اولين كاری كه می كنم عروسی است. فقط امشب 
خواس�تم برايت گفته باشم كه خواستگارش هستم. خواستم چهارطرفش 
را خط بكش�م كه كس�ی جرات نگاه كردن به او را نداش�ته باشد. حاال 
فقط يك كلمه می خواهم از تو بش�نوم، می خواهم بش�نوم كه گپ مرا 

شنيده ای يا خير؟
بهادر جمله ی آخرش را با قوت بيشتری ادا كرد و چنان صدايش 

را بلند كرد كه محسن تكانی خورد و گفت:
- بلی بهادرخان! گپت را شنيدم.

- پ�س كه ش�نيدی برو غم ن�ان را بخور! قبل از طل�وع آفتاب از 
اين جا رفتنی هستم. عجله دارم، بايدكارهای برگشتنم را رديف كنم.

ارباب محسن  به خود جراتی داد و گفت:
- بهادرخان! قبل از اين كه دس�ترخوان پهن ش�ود و نان نمك مرا 
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بخوری يك چيز را برايت پوست كنده می گويم...
بهادر حرف او را قطع كرد و گفت:

- بگو محسن خان! می شنوم.
- ت�و خب�ر داری كه من زن و فرزندی ن�دارم و تو اين را هم خبر 

داری كه تهمينه را بعد از مردن پدر و مادرش من بزرگ كردم.
- بلی خبر دارم.

- و اي�ن را ه�م خبر داری كه تهمينه دختر با س�واد و هوش�ياری 
است.

- اين را هم خبر دارم.
- و تو اين را هم خبر داری كه تازه شانزده ساله است.
- نه خبر ندارم. فكر می كردم هنوز چهارده ساله است.

- خوب همين ديگر، ش�انزده ساله هم كه باشد هنوز خرد است و 
تا خودش برای خواس�تگارش »ها« نگويد، من هرگز خاف ميلش او 

را به  شوهر نمی دهم.
پرويز كه از زبان محس�ن  جواب سختی شنيده بود، اندكی به  حال 

آمد و گوش هايش را برای شنيدن گپ های بهادر تيز كرد.
- محس�ن خان حاال دور تهمينه را خط كشيدم. هركس به  سويش 
به  نگاه  غير از خواهری ديد، وای به  حالش است. منتظر گلوله های داغ 

باشد.
دوباره وضع پرويز به هم خورد و از نگاه های تهمينه ترس�يد و در 
دفاع از خود برخاست: من هيچ كاره هستم. من برای كار اين جا آمده ام. 

او است كه پشت مرا گرفته و ايا كردنی ام نيست.
كمال كه تا اين دم خاموش بود، صدايش را بلند كرد:

- بهادرخ�ان! مهمان ما هس�تی! جنجال نكن! هر زمانی برگش�تی 
و به  س�ر خانه و كاش�انه ات آمدی و رضايت تهمينه هم بود، ان شاءاهلل 
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خواهيم نشست و گپ خواهيم زد. حاال تو كارهای برگشتنت را سرهم 
كن!

او اي�ن را گف�ت و از جا برخاس�ت و در حالی ك�ه از اتاق خارج 
می شد، گفت:

- من می روم كه غم شكم های گرسنه ی شما را بخورم.

كم�ال  با دل اندوهگين از اتاق بيرون ش�د و به  مطبخ رفت. زنش 
صنوبر بر س�ر تنور بود و تا حال س�ه تنور نان پخته بود. او به  نزديكش 

رفت و پرسيد:
- صنوبر هنوز نان می پزی؟

صنوب�ر ك�ه س�خت زله و كوفته ش�ده بود و از س�ر رويش عرق 
می چكيد، گفت:

- ها مردك هنوز می پزم. خدا زهرمارش�ان كند. در نيمه ی ش�ب 
تشنه و گرسنه به  خانه ی مردم می آيند، فقط اين جا هتل »بازو« باشد. 

- جوش نزن زن! كاش تنها مساله ی خوردن و رفتن بود.
صنوبر كه زن رموز فهم و عاقلی بود، دستش با روفه ی نان در هوا 

ماند. نگاهی به سوی مردش كرد و گفت:
- خدا مرگم دهد نه كه به  خواستگاری تهمينه گك ما آمده اند.

كمال آهی كشيد و گفت:
- يك گپ شان همين بود.

صنوبر روفه ی نان را به  سر تنور انداخت:
- شما چه گفتيد؟

- برادرم جواب شان را داد و گفت كه وقت شوهر دادنش نيست.
صنوبر س�طل آب را با نوك پ�ا از هواكش تنور اندكی دور كرد 
و دست های آغشته به  خميرش را در آن فرو برد و شست. سپس كنج 
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چادرش را كشيد، دست هايش را تا آرنج خشك كرد و گفت:
- ديگر نمی پزم. می خواهند سير شوند، می خواهند نشوند. 

همين هايی  هم كه پخته ام زهر مارشان شود.
كمال نگاهی به  قرص های انبار شده ی نان كرد و گفت:

- بس است، همين هايی كه پختی بس است.
او اين را گفت و به س�وی كبير رفت. كبير كه بزغاله ای را كشته 
ب�ود، تكه تكه كرده ب�ود و به  ديگ اندخته بود، مش�غول جمع كردن 
پوس�ت و كله پاچه اش بود. خديجه زن كبير هم  بر سر اجاق كه ديگ 
بزرگی بر روی آن می جوشيد، چمچه به  دست ايستاده بود و منتظر بود 
تا گوشت  خوب پخت شود. تهمينه هم با رفت و آمد ميان مطبخ و خانه، 
ظرف  جمع می كرد كه تا وقت پخته شدن گوشت همه چيز آماده باشد.
چشم تهمينه به محضی كه به  ماما افتاد، پتنوس پر از كاسه و بشقاب 

را به گوشه ای گذاشت، به  نزديك او دويد و پرسيد:
- ماماجان! از مهمان ها چه خبر؟ كار پرويز را قدغن كردند؟

- نه، به كار او مخالفتی نكردند، رضايت دادند.
صنوبر كه دس�ت از نان پ�زی گرفته بود، غرولن�د زده نزد آن ها 

رسيد:
- حيف نانی كه پختيم. حيف بزغاله ای كه كشتيم. زهرمارشان شود. 
مانند مور و ملخ در نيمه ش�ب به  خانه های مردم می ريزند، حرام خورها.
كمال  كه نمی خواس�ت تهمينه از خواس�تگاری بهادر آگاهی پيدا 
كن�د رو به  زنش كرد و با اش�اره ب�ه او فهماند كه راز ن�گاه  دارد. اما 
تهمينه انگار دل ها را بو می كرد و اش�اره ها را می ش�نيد، به  دلهره افتاد. 

شنيده بود كه بهادر خواب او را می بيند. ناگهان گفت:
- ماماجان! نه كه اين بز كوهی به  خواستگاری من آمده است؟

كمال  دروغ گفت:
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- نه، با ارباب راجع به  بازگشت خود به  كمرسبز مشوره می كرد.
- می خواهد پس بيايد؟

- ها می خواهد با حكومت جورآمد كند و پس بيايد.
- پس به فكر زن كردن هم است.

كمال تلخ خنديده ی كرد:
- خوب هر جوانی به فكر آينده ی خود است.

- ب�ه  فك�ر من نباش�د. من زن اين ب�ز كوهی نمی ش�وم. خودم را 
می كشم و زن اين كفتارهای حرام خور نمی شوم.

- نش�و، نش�و ماماجان! ما هم نمی خواهيم ك�ه آهوگك ما نصيب 
كفتار ش�ود. و حال اگر گوش�ت پخته ش�ده است، ش�روع كنيد و در 

ظرف ها بكشيد كه بخورند و بروند.
او اين را گفت و رويش را به كبير كرد:

- اول به مهمانخانه غذا ببر و بعد به محافظ ها.
كبي�ر ك�ه كاس�ه ی دل و جگر را از وس�ط مطبخ برداش�ته بود و 

می خواست به بيرون ببرد، گفت:
- چشم! تا ده دقيقه ی ديگر دسترخوان را می آورم.

كبير بعد از شستن دست های مهمان ها، دسترخوان درازی در وسط 
اتاق هموار كرد و قرص های نانی كه چند لحظه پيش از تنور جدا شده 
بود، در ميانه گذاشت. بوی نان گرم در اتاق پيچيد و بهادر با جدا كردن 

لقمه ای گفت:
-  نان خودماست، از گندم كمرسبز است. بوی دست خاله صنوبر 
را می دهد. راس�تی هم زندگی ما در كوه، زندگی سگ است. ديريست 
كه در كوه »كُماچ«* می خورم. دلم به دنبال يك لقمه نان تنوری پرپر 

* ُكماچ: نانی است كه بر روی سنگ داغ و يا در زير آتش پخته می شود. ُكماچ را بيشتر 
چوپان ها در كوه و بيابان می پزند و به سگ ها  می دهند و تا كسی مجبور نباشد از آن نخورد.
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می زند. 
به�ادر وقتی اين ح�رف را زد، هم قطارهاي�ش خنديدند. بهادر رو 

به  محسن  كرد و گفت:
- محسن خان! می فهمی چرا اين ها می خندند؟

- نه بهادرخان! نمی فهمم.
- به  كارشان می خندند. چون خود شان خمير به سنگ داغ می مالند 

و كماچ می پزند.
- خوب تفنگ را بگذار كه ديگر كماچ نخوری!   

- كناي�ه ات را گرفت�م، اما به  دل نگرفتم. نمی خواهم با تو لج كنم. 
س�ر دسترخوان تو نشسته ام. دستم به  زير س�اطور توست. تفنگ را هم 
نمی گذارم، تفنگ را كه گذاش�تم هيچ هس�تم. اين تفنگ برايم روزی 
می دهد. تفنگ قدرت است، پول و ثروت است، اعتبار و حيثيت است. 
اگر تفنگ را گذاش�تم هر شغالی برايم شير می شود، اما حاال خودم شير 

هستم. زور مرا كسی ندارد.
ارباب محسن  خنديد:

- بهادرخان! به خير خويش، خود دانی! ما به جای تو تصميم گرفته 
نمی تواني�م. اگر مش�وره ای ه�م بدهيم آن را كنايه فك�ر می كنی. پس 

خوب است كه چيزی نگوييم.
- راست می گويی محسن خان! از زمانی كه خودم تصميم گرفتم و 
با كس�ی مش�وره نكردم، آدمی شدم. بگذريم؛ بگو مگوی من و تو زياد 
شد. راس�تی امشب كمال خان برادرت خاموش اس�ت. انگار رمه اش را 

آب برده باشد، يكسر ُچرت می زند.
محسن  به طرف برادرش نگاه كرد و گفت:

- كمال خان آدم كم حرفی است و اگر من به  مجلس نشسته باشم 
تا از او چيزی پرسيده نشود، گپ نمی زند.
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- ش�ير مادرش كه تا به  حال احترام برادر را حفظ كرده است. اما 
ما با اين كوه رفتن خود وحش�ی ش�ديم، تمام رس�م و آداب زندگی از 

دست ما رفته است.  
 يك بار ديگر زبان محسن  خاريد. خواست بگويد كه خود كرده 
را گله ای نيست، اما زبان پس كشيد و به  كبير كه با پتنوس داخل شده 

بود گفت:
- كبيرخان! زود ش�و! بش�قاب گوشت را نزد بهادرخان بگذار كه 

خود را از نان خشك سير كرد.
كبير پتنوس را به  زمين گذاش�ت، بش�قاب گوشتی برداشت و بر 
روی سفره در مقابل بهادر گذاشت. بهادر بشقاب را از جايش برداشت 

و به بينی اش نزديك كرد و بويی عميق كشيد:
- جان می بخش�د. چه عطری دارد. دس�تت درد نكند خاله صنوبر! 

به  خاطر دست پخت لذيذ تو هم كه شده دامادت می شوم.
پتك ديگری بر س�ر محس�ن و كم�ال وارد ش�د و پرويز در دل 

گفت: اجلت شود؛ خدا تو را پس نياورد.
بهادر قبل از اين كه دست به بشقاب گوشت دراز كند گفت:

- محسن خان شما نمی خوريد؟
- نه بهادرخان ما در نيمه ی شب چيزی نمی خوريم. شما نوش جان 

كنيد كه راه  درازی در پيش داريد.
- خوب پس به اجازه ی شما!

بهادر اين را گفت و دست به سوی بشقاب برد. تكه گوشتی روی 
ن�ان گذاش�ت، به  دهن برد، با ولع زيادی جوي�د و بعد از فرو دادن، دو 

باره گفت:
- زنده باشی خاله صنوبر! عمرت دراز باشد! دستت درد نكند! 

او لقم�ه ی ديگری برداش�ت و با نگاهی به س�وی حي�در و ديگر 
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همقطارهايش گفت:
- بخوريد، بخوريد كه در كوه چنين گوش�ت پر مزه ای در خواب 

هم نمی بينيد.
لحظه هايی بعد، از گوش�ت، خرمنی اس�تخوان بر روی دسترخوان 
انبار ش�د و چند گياس آب، لقمه های اضافی را به  ش�كم ها ته نش�ين 

كرد. بهادر تفنگش را برداشت و گفت:
- م�ا می رويم، تا آفتاب بدر نش�ده اس�ت، بايد خ�ود را از حدود 
والي�ت دور كنيم، ام�ا زود بر می گرديم و تو محس�ن خان خوب فكر 

كن! داماد بهتری از من نمی يابی!
محسن  چيزی نگفت، پرده ی در اتاق را بر سر پله انداخت و قبل از 
اين كه بهادر با افرادش اتاق را ترك كنند، خودش پا به  بيرون گذاشت 

و به دروازه ی حويلی رفت.
 

اسب ها كه آب و جو شان را خورده بودند و كافی خستگی زدوده 
بودن�د، در كوچه قطار بودند. اس�ب س�مند بهادر ه�م در دم در منتظر 
سواركارش بود. بهادر لجام گرفت و پا بر زين گذاشت و قبل از اين كه 

هی بگويد،گفت:
- محسن خان! تا ديدار!

او اين را گفت و هی كرد. اسب شيهه كشيد و به هوا پريد و ديگر 
اس�ب ها به  دنبالش. مانند اين  بود كه نبايد كس�ی از كسی عقب بماند. 
تمامی س�وارها با يك صدا هی گفتند و شاق بر گرده ی اسب ها زدند. 
در يك لحظه ی كوتاه، خلوت كوچه برهم خورد و سگ ها بر سر بام ها 

دويدند و با عوعو شان سوارها را بدرقه  كردند.
با پيچيدن س�وارها از گردنه ی كمرس�بز، باد س�ردی برخاست و 
به  صورت پرويز و دو برادر ش�اق كشيد و تن آن ها را لرزاند. محسن 
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گفت:
- برويد. لعنت خدا برشما!

او به  حويلی رفت و به تهمينه گفت:
- از فردا بيرون شدنت از حويلی قدغن است.

و تا هنوز س�اعتی به  صبح باقی بود، می ش�د قدری خوابيد. كمال  
گفت:

- بيا پرويزخان! من و تو هم برويم به  باالخانه، چش�می ببنديم تا 
فردا خدا مهربان است.

* * *
دل تهمينه مانند مرغی وحش�ی به  دام افتاده ای  خود را به  قفس�ه ی 
س�ينه م�ی زد. كندويی از غم ش�ده ب�ود. خانه ی كوچ�ك گلی جايش 
نم�ی داد. بی قرار بود. مامايش گفته بود كه ديگر از خانه بيرون نش�ود. 
دختر خانه نبود. بره هايش را دوس�ت داش�ت و عاشق گل های وحشی 
و ن�وای كبك های كوه بود. از جوانی اش بيزار ش�ده بود. از اندامی كه 
روز ب�ه روز رش�د می كرد و فربه می ش�د، متنفر بود. دلهره داش�ت. از 
بهادر دلهره داش�ت. آمدن او در نيمه ش�ب و قرنطين ش�دنش از جانب 
مام�ا و نگاه های پرعاطف�ه ی صنوبر با هم بی رابط�ه نبودند. پس بهادر 
خواس�تگاری اش كرده اس�ت. هم از »ها« و هم از »نه« گفتن مامايش 
هراس داش�ت. اگ�ر مامايش، ها می گفت ديگر تمام ب�ود. همه اميد و 
آرزوي�ش به  خاك يك س�ان می ش�د. می مرد و ديگ�ر زندگی برايش 
معن�ی نداش�ت و اگر مامايش نه می گفت، بيخ�ش را می كند. نه گفتن 
ب�رای اين آدمكش های خدا ناترس  محال اس�ت، ب�ه  معنای به  زير دار 
رفتن اس�ت. خدايا! در چه مصيبتی گير افت�اده ام. در اين جهنم، زيبايی 
ب�ه  چه درد می خ�ورد؟ در اين جا اگر دختر جوان و زيبا بودی ش�كار 
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كرگس ها می شوی. ناشكفته پرپرت می كنند. می برندت به  خانه ای كه 
هرگ�ز راه خروجی ندارد. اما كورخوانده اند، من از آن هايی نيس�تم كه 
مانند بز بلرزم و تباه ش�دنم را ن�گاه كنم. های نيمروزی! تو دل داری؟ 
ت�و ب�ه  دلدادگی می فهمی؟ تو می فهمی كه ب�ه كجا آمدی؟ من آب و 
برق تو را كار ندارم، وقتی الش�خورها آمدند و مرا بردند ديگر روشنی 
ب�ه  چ�ه دردم می خورد! ديگر آب نل چ�ه دردی را دوا می كند، بگذار 
س�ل ش�وم و بميرم. بگذار همه ی اي�ن بدبخت ها بميرن�د. مردن خيلی 
بهت�ر از زندگی فاكت بار اس�ت. اين جا ح�رف اول را تفنگ می زند. 
اين جا هنوز س�رزمين چپاولگرها اس�ت. اين جا خون آدمی زاد به  توتی 
نمی ارزد. می گويی كه كمرس�بز بهشت است، سر سبز است، چشمه ی 
زالل دارد، هوای جان بخش و پرنشاط  دارد!؟ تو ظاهر اين جا را ديدی! 
هنوز به كفتارهايش سر نخوردی! هنوز آدم خورها به  سراغت نيامده اند. 
پيش از اين كه به  س�راغت بيايند، كار موسس�ه را بگذار و برو! دس�ت 
م�را ه�م بگير و با خودت ببر! مرا از اين جا بب�ر كه دير يا زود نصيب 
كفتارها می شوم. به  هر جهنمی كه می روی برو! به  جايی برو كه دست 
اي�ن كفتارها به من و تو نرس�د. می گويی ك�ه نيمروز با آب و هوايش 
ب�ه  جهنم می ماند. می گويی كه توفان ري�گ خانه و قريه ات را مدفون 
كرده است، اما همان نيمروز جهنم از اين بهشت پر از كفتار بهتر است، 

همان توفان ريگ صد بار بهتر از هوای جان بخش اين جاست.
می دانم كه تو ترسويی و دل مرغ داری. از نگاه هايم فرار می كنی 
و تا چش�مم به  چش�مت می افتد آب می ش�وی و از من رو می گردانی. 
آم�دی كه در اين ج�ا كار كنی و معاش�ت را خرج خواه�ر و مادرت 
كنی!؟ زهرمارت می كنند. گوس�فند و گاو ما از دس�ت اين ها در امان 
نيس�ت و تو می خواهی از دهن اژدها نان بخوری؟ نيمروزی! اين لقمه 
به  دهنت كان است. از گلويت پايين نمی رود، خفه ات می كند. تقدير 
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تو را به  اين جا آورده اس�ت كه مرا ببينی و عاش�قت شوم. قلبت آن چه 
را می جسته، يافته است. بيشتر از خدا چه می خواهی؟ 

تهمين�ه مقابل آيينه ای رفت كه در ديوار اتاق به  ميخ آويخته بود. 
خيل�ی وقت می ش�د خودش را در آيينه نديده ب�ود. آيينه را خاك زده 
بود. آن را با گوش�ه ی آس�تينش پ�اك كرد و نگاهی ب�ه  آن انداخت. 
احس�اس كرد، دلش خيلی تنگ ش�ده اس�ت. چهره اش را آش�فته ديد. 
آن چه در دلش گفته بود در سيمايش نقش بسته بود. ابروهای سياه و پر 
پش�تش درهم خميده بود و چشم های آهو مانندش غمين بود. گره های 
دستمال سرش را از زير گلو باز كرد. دستمال موهای پرپشتش را به سر 
چس�پانده بود و ژوليده اش كرده بود. به مويش شانه زد. با چند حركت 
ش�انه چهره اش در زير خرمن مو پنهان ش�د و زلف هايش با تاب و پيچ 
به  صورت و گردنش ريخت. دس�تش را به  آهس�تگی به  زير موهايش 
برد و رشته ی تابيده ای كه مانند موج های پی هم از پيشانی به  صورتش 
ريخته بود، باال زد. آيينه بار ديگر نمودار چش�م و صورتش شد. سرش 
را كج كرد و گويی پرويز در مقابلش ايس�تاده اس�ت، گفت: ديگر چه 

می خواهی؟ 
تهمين�ه ناگه�ان فكری كرد و آيينه را به  ح�ال خودش رها كرد. 
رف�ت پرده را كن�ار زد و از روی تاق بكس كهنه اش را پايين كش�يد 
و به عجله آن را گش�ود و پيراهن سرخ روس�ينه دوخته اش را- كه ماما 
كمال�ش چه�ار، پنج ماه پيش از هرات برايش آورده بود- برداش�ت و 
ب�ه  تن كرد. پيراهن او را فش�رد و به  س�ختی از كم�رش پايين رفت. 
پيراهن   تنگ ش�ده بود. دامنش را با دش�واری پايين كشيد و چين های 
آن را آراس�ت و س�پس يخنش را هموار كرد و دس�تی بر روی س�ينه 
كش�يد. پيراه�ن تنگ، س�ينه هايش را چون دو كب�ك در حال رهيدن 
می نماياند. پيراهنش را اندكی باال كش�يد تا برجس�تگی س�ينه ها كمتر 
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ش�ود، ام�ا فايده ای نك�رد. خنديد و واپس به س�وی آيين�ه دويد. آيينه 
اين بار ماالمال از رنگ س�رخ پيراهن، گيس�وی مشكين، گردن رسا و 
چهره ی بلورين ش�د. آيينه ديگر اخمی ندي�د. ابروهای درهم خميده ی 
چون ُدم مار، نگهبان چش�م های س�ياه شده بود و مژه های دراز بر روی 
پلك ها ديگر سنگينی نمی كرد. بينی، كشيده معلوم می شد و كبودی از 
روی لب ها رفته بود و جايش را به  رنگ گابی داده بود و نرم خنده ای 

گودی به  گونه هايش انداخته بود.
آيينه گويی دختر چند لحظه پيش را به  ياد نداشت. تهمينه ناگهان 
به  ش�راره ای بدل ش�ده بود كه هيچ اخمی در س�يمايش نب�ود. دو باره 
به  مويش ش�انه زد و گيسوهايش را برد و به  پشت گوش ها حلقه كرد 

و به آيينه گفت:
- حاال به ديدنم می آيی نيمروزی!

او اي�ن را گف�ت و به عجله به س�وی دروازه دويد. می دانس�ت كه 
ماماهايش نيس�تند و به  مراس�م فاتحه ای در قريه ی بغل دس�ت رفته اند. 
فيروزه صدا زد. فيروزه دختر كبير بود و ده سال داشت. او كه در دهليز 

با عروسك هايش بازی می كرد به سويی تهمينه دويد و گفت:
- بلی عمه جان!

- ب�رو به  مهمانخانه، نيم�روزی را از خواب خرگوش بيدار كن و 
بگو عاجل بيايدكه من ضعف كرده ام!

في�روزه ب�ا تعجب ب�ه  او نگاه كرد و تا خواس�ت چي�زی بگويد، 
مجالش نداد:
- بدو!

دخت�رك رفت و تهمينه برگش�ت و زير ل�ب قم قم كرد: می دانم 
كه ديشب نخوابيدی، اما خواب هم اندازه ای دارد. از چاشت هم گذشت 
و ت�و بی غ�م باش به  يك پهلو افتاده ای و ُخ�ر می زنی! او اين را گفت 
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و به  بلند اتاق رفت و روی تش�ك چهار زانو نشس�ت. دامنش را مانند 
چتر س�رخی بر روی پاها هموار كرد و دس�ت هايش را، بی رمق به دو 

سويش رها.
لحظه هايی بعد صدای پرويز را ش�نيد كه از دخترك می پرسد: در 
كدام اتاق اس�ت؟ مثل اين كه فيروزه اتاق را با دس�ت نشان داده باشد، 
صدايش شنيده نشد. پس نيمروزی در حال آمدن است. همان طوری كه 
نشس�ته بود، س�رش را به  ديوار تكيه داد و چشم هايش را بست. صدای 
پرويز را شنيد كه  پرسيد: ضعف كرده؟ فيروزه گفت: ها خودش گفت 
ك�ه ضعف ك�رده. تهمينه خندي�د و گفت: بی عقل�ك كاری نكن كه 

داكتر ترسو بر بالين مريض نيامده فرار كند!

پروي�ز ب�ه  دهليز رس�يد و فيروزه واپس به  جان عروس�ك هايش 
رف�ت. پرويز پرده را عق�ب زد و به  داخل آمد. تهمينه گردنش را كج 
كرده بود و سرش را روی ديوار نگهداشته بود، اما نشستنش همانی بود 
كه بود. پرويز همان جا ايستاد. خشكش زد.تهمينه را هيچ گاهی اين قدر 
زيبا نديده بود. به  آتش�ی می مانس�ت. مانند چراغی می س�وخت. خرمن 
موي�ش پيچ و تاب خورده به  گردن و ش�انه هايش ريخته بود. پرويز با 
ديدن لباس س�رخ و موی ش�انه زده ی تهمينه احساس كرد كه حقه ای 
دركار است. درماند، بماند يا برود. صدای تهمينه او را از ُچرت رهاند:

- مريض را معاينه نمی كنی؟
پرويز آهسته گفت:

- به  مريض نمی مانی!
- می مانم نيمروزی! به  پيراهنم نبين، رنگ سرخ آن به  خون جگرم 
می مان�د. م�ن به  آفتاب لب بام می مانم. زود می پ�رم، مرا بر می دارند و 

می روند. طعمه ی كرگس ها می شوم.
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س�رتا پای پرويز به  رعشه افتاده بود. به  سوختن شروع كرده بود. 
نگاه ها و گپ های تهمينه دلش را ش�وراند. احساس از دست دادنش را 

كرد. با ناباوری پرسيد:
- تهمينه چه می گويی، نمی فهمم.

تهيمنه جوابش را نداد. سرش را از ديوار جدا كرد و گفت:
- بي�ا بنش�ين كه نگاهت كنم. ش�ايد ديگر مجالی ب�رای ديدارت 

نباشد.
پروي�ز نزديك نرفت. همان جا بهت زده ايس�تاده ای كه بود، بود. 
تهمينه دل به  دريا زد و ناگهان آن چه در دل نهان داشت و به پای پرويز 

ريخت:
- می دانم كه خاطرخواهم هستی. همان شب كه زخم گردنم را دوا 
زدی از نگاهت فهميدم كه مرا پس�نديدی. ش�ويم شو! نگذار مرا كفتار 
ببرد. مرا با خودت ببر! از اين جا برو و ديگر نگو كه كمرس�بز بهش�ت 
اس�ت. اگر مرا به  اين الش�خور ها روا داری، پس خودت برو! تنها برو! 
و ديگر كمرس�بز را فراموش كن! مرا فراموش كن! انگار ديدار من و 
تو خوابی بوده اس�ت. انگار تهمينه ای نديدی. خوب می فهمم وقتی مرا 
بردند، اين جا دوزخت می شود. ديگر آب زالل چشمه و هوای جانبخش 
كوهس�ار برايت لذتی ندارد. به  س�راغ تو هم می آين�د. دير يا زود بند 
دست تو را می گيرند و می گويند كه پول موسسه را بده! ما آب و برق 

كار نداريم. پس معطل نكن! تا دير نشده است  به جنب و برو!
پاه�ای پرويز سس�تی كرد و همان جا نشس�ت. دخت�ری مهرو و 
غريبه  ای مانند دسته گلی خودش را نثارش كرده بود. برايش گفته بود 
كه مرا بردار و برو! برايش گفته بود كه نگذار مرا الش�خورها بخورند. 

شويم شو!
صدای تهمينه را شنيد كه گفت:
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- می دانم كه ترس�ويی. می دانم كه همين حاال برايم جوابی نداری! 
فقط می خواهم از زبانت بش�نوم كه در دلت برای اين دختر كوه جايی 

هست؟
پرويز می خواست فرياد بزند: ها ها هست. خيلی هم هست. اصلن 
ديگ�ر دل�ی ن�دارم. در همان روز اول ت�و او را از م�ن گرفتی. اگر تو 
م�را در كمرس�بز ديدی، من تو را س�ال ها پيش ديده ب�ودم. در خواب 
دي�ده بودمت. با تمام وج�ود می خواهمت، اما هم�ت بردنت را ندارم. 
نمی خواهم به  كمال خان و محس�ن خان ماماهايت خيانت كنم و بگويم 
كه مرا از آب و برق شما تير دست تهمينه را به من بدهيد كه بروم. نان 
و نمك ش�ان را خورده ام، نمكدان شان را نمی شكنم. ای وای خدايا! اين 
چه سرنوشتی است؟ چه تقديری برايم رقم زدی؟ با اين مهروی ديوانه 
چه كنم. كجايش ببرم؟ ديگر به  نيمروز خانه ای ندارم، پناهی ندارم. او 
را به  زير كدام س�قف ببرم. ای خدا! خانه را از من می گيری و صاحب 

خانه برايم می دهی؟ اين چه داد و گرفتی است؟
- چرا خاموشی؟ يك كام بگو خاطرخواهم هستی يا نه؟

صدايی كه انگار از پرويز نبود به  آهستگی لب هايش را به هم زد:
- هستم تهمينه! خيلی هم خاطرخواهت هستم.

تهمين�ه فري�ادی زد و گوي�ی زمين او را لگد محكمی زده باش�د، 
از جاي�ش پري�د و به س�وی دروازه دويد. پرده را كن�ار زد و با صدای 

دلنوازی گفت:
- نيمروزی برو! خاطرم آس�وده شد. اگر نصيب كفتار نشدم، زنت 
می شوم. از من هيچ  وقتی سير و پشيمان نخواهی شد و حاال برو! تا كه 

ماماهايم نيامده اند از كلبه ام برو!
 

پروي�ز از ات�اق تهمينه بيرون رفت. فيروزه در دهليز يك دس�ت 
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عروسكش از شانه كشيده بود و درمانده به  آن نگاه می كرد. پرويز پرسيد:
- دست عروسكت را شكستی؟

- نه نشكستم، خطا خورد.
- بيا كه درستش كنم.

فيروزه با خوشحالی به  سويش دويد عروسك را با دست جدا شده 
به  پرويز داد و گفت:

- اگر دستش درست شود، عروسی اش می كنم.
- با كی  ؟

- با تو
پرويز خنديد:

- من با عروسك، عروسی نمی كنم.
- نكن! عروسك مقبول من ده تا خواستگار دارد.

- كو، كجا هستند خواستگارهايش؟
- پش�ت كوه هس�تند، با حكومت جنگ دارند. فارغ كه ش�دند با 

اسب سفيد می آيند و او را می برند.
پرويز بار ديگر خنديد و گفت:

- بگير عروسكت جور شد.
فيروزه با عجله عروسك را از پرويز گرفت و به  كنج دهليز دويد 

و از همان جا رو برگشتاند و پرسيد:
- عمه جانم خوب شد؟

- خوب شد. خيلی هم خوب شد.

صنوب�ر كه در پس كلكين ايس�تاده بود و آم�د و رفت پرويز را 
ديده بود و گفتگوی فيروزه با تهمينه را ش�نيده بود، س�رش را ميان دو 
دس�ت گرفته ب�ود و مات ومبهوت مانده ب�ود. ای وای خدايا! بره گك 
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بی مادر ما دل باخته اس�ت. دل به  نيمروزی داده اس�ت. خاك برس�رم. 
می خواهی عروس غريبه شوی! می خواهی زن اين كاكلی پاچه ورماليده 
ش�وی؟ نه او از س�ر ما نيست. اجنبی اس�ت. خانه و كاشانه ی او پشت 
كوه  قاف اس�ت. اگر تو را ببرد، ماماهايت زهره كفك می ش�وند. يك 
ش�ب تو را نبينند، قيامت می ش�ود. مادرك! جادو شدی؟ اين نيمروزی 
فاكت به  كجا بود كه مانند س�مارق س�بز ش�د. آهای خدا! اين باها 
از كجاس�ت؟ چرا بر س�ر تهمينه ی ما نازل می ش�ود. ش�ب پيش بهادر 
با رمه ی س�گش آمد. امروز اين نيمروزی چش�م ته انداخته به  پوس�ت 
طفلك ما خزيد. دروغ می گويد كه به  تداوی س�ل و ساختن برق آمده 
اس�ت. همه دروغ اس�ت. آمده تا سر تهمينه را زير بالش كند، بردارد و 

ببردش. نه نمی گذارم، اين خيال نكبت را از سرت بيرون می كنم.
صنوبر ناگهان به س�وی اتاق تهمينه دويد و به محض پرده را كنار 
زد، خش�كش زد. تهمينه با پيراهن س�رخ و موی شانه زده به پيش آيينه 
ايس�تاد بود و گيس�ويش را می باف�ت. صنوبر آهس�ته نزديك رفت و 

گفت:
- مادرك من چه می بينم؟ پيراهن س�رخ به  نيمروزی پوش�يدی؟ 

موی به  او شانه زدی؟
تهمينه رو از آيينه برگرداند و بی هيچ ماحظه ای گفت:

- ه�ا زن ماما! من دل ب�ه  نيمروزی دادم. خاطرخواهش ش�دم. او 
را پس�نديدم. نيمروزی به  هزارتای بزكوه�ی می ارزد. قد و قواره دارد. 
دل مهربان دارد. ش�رم روی است. بی جرات است. سر به  زير است، اما 
آدم كش و راه گير نيس�ت. آمده اس�ت به  م�ردم غريب ما كمك كند 
نه اين كه نان زير بغل ش�ان را بس�تاند. من زن بهادر آدمكش نمی شوم. 
اگر مرا به او بدهند، خودم را می كشم و نمی گذارم دستش به من برسد.
- اما ماما اربابت جوابش داده است و گفته است كه دختر برايش 
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نمی دهد.
تهمينه زهرخندی زد و گفت:

- نه زن ماما! ماما محسنم هرگز به او آدم كش خدا ناترس نه گفته 
نمی تواند. زور تفنگ را ندارد. اگر به  رضا نشد، مرا به  زور می برد. اگر 

زنده بودم و زنده بودی، می بينی!
رنگ از صورت صنوبر پريد. پس من نيمروزی را به  ناحق نفرين 

كردم. پس تهمينه گك ما پشت كوه سياه باشد بهتر است:
- ای وای خاك برس�رم! مادرك اين چه حال و روزی اس�ت كه 

بر سرت می آيد.
تهمينه نگاهی به  چهره ی وحشت زده ی زن ماما كرد و گفت:

- زن ماما! مدتی می ش�ود كه دلم آرام ندارد، خواب از چش�م های 
من رفته اس�ت. هر لحظه احس�اس می كنم كه كفتاره�ا می  آيند و مرا 
می برن�د. دل نازك�م بی قرار اس�ت. آرام ندارد. زن مام�ا جان! من مادر 
به خود نديدم. دس�ت من بی مادر را بگير! برايم راه و چاره ای نشان بده! 

مرا می برند و از غم ماما هايم می ميرم. 
تهمين�ه ناگهان خود را به  آغوش زن ماما رها كرد و تا توانس�ت 
گريس�ت. چنان زار گريس�ت كه دل صنوبر لرزي�د و واريخت و جلو 
گريه اش را گرفته نتوانست. هر دو در آغوش هم تا توانستند، گريستند. 

لحظه هايی بعد صنوبر هق هق زنان گفت:
- گريه نكن! گريه نكن! مادرت من هستم. همه ی ما تو را دوست 
داريم. تو نگين خانه ی ما هس�تی، تو چراغ خانه ی ما هس�تی! تو نباشی 
ماما محس�ن و ماما كمالت می ميرند. بدون تو برای ما زندگی چه معنی 

دارد.
صنوب�ر اي�ن را گفت و به  ي�اد چهار دخترش افت�اد كه با بزرگ 
شدن يكی پی ديگری به  خانه ی شوهر رفته بودند. بخت هر كدام را به 
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گوش�ه ای از غور انداخته بود و خانه ی نزديك ترين آن ها يك روز با 
كمرسبز فاصله داشت. هيچ بچه ای نزاييده بود تا كنارش باشد و برايش 
عروس بياورد. فكر كرد سرنوشت دختر همين است. يك روز نه يك 

روز يكی می آيد و دستش را می گيرد و می برد.
صنوبر دستش را برد و اشك های تهمينه را پاك كرد:

- پس اگر نيمروزی چش�م به تو دارد، چرا خواستگاری نمی كند؟ 
چرا دستت را از ماما محسنت طلب نمی كند؟

- نمی دان�م! م�ن هنوز دلش را نمی دانم. من رس�م و رواج ش�ان را 
نمی فهم�م. تا به  طرفش نگاه می كنم، آب می ش�ود. می لرزد و دس�ت 
و پايش را گم می كند. ش�ايد به زن گرفتن عجله ای نداش�ته باش�د. چه 

می دانم! شايد بيشتر از من به كارش فكر كند.
صنوبر دستی به خرمن موی تهمينه كشيد:

- من با او گپ می زنم. دور از چش�م ماماهايت با او گپ می زنم 
و برايش می گويم كه به  فكر كار در اين جا نباشد. ما برق كار نداريم! 
پ�در و پدركان ه�ای ما را چراغ پيه س�وز كش�ت. دل بی غم در كنار 
اريكي�ن ه�م خوش اس�ت. برايش می گويم ك�ه ما آب نل ت�و را هم 
نمی خواهي�م. برايش می گويم كه  بگذار مرض س�ل مانند س�ال ها كه 
مردم را كش�ت، بكش�د، اما تو از اين جا برو! تهمينه را هم بردار و برو! 
هرچه دور باشی باز آدم به آدم می رسد. دور باشی بهتر از آن است كه 

تهمينه  ی نداشته باشيم.

* * *
پروي�ز ديگر به  اتاق نرفته بود. راه�ش را به ميان قريه كج كرده 
بود. خواس�ته بود برود و دردش را با كوه و آب چش�مه  تقس�يم كند. 
دردی ديگ�ر، س�وزی ديگر و گدازی ديگر به  تن�ش رخنه كرده بود. 
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به  دختری دل داده بود كه از ش�نيدن نام خواستگارش همه می لرزيدند. 
بهادر شب گذشته دور تهمينه را خط كشيده  بود و گفته بود كه هركس 
به  سويش به نگاه  غير از خواهری ديد، وای به  حالش. منتظر گلوله های 
داغ باشد. پس گلوله های داغ منتظرش بود. پس با اين دلدادگی، خواهر 
و م�ادرش بی پروي�ز می ش�دند. كارش به باد هوا  می رف�ت. مردم چه 
خواهند گفت. اين روس�تا نش�ين های بيچاره  كه به اميد آبادی قريه ی 

شان به او دل بسته بودند، چه می شد؟
ن�ه، به  بی راه�ه می روم، هدف آمدنم اين نب�ود. خدايا! اين تهمينه 
ديگر كيس�ت؟ اين مهروی ش�رور ديگر از كجا پيدا شد؟ من در كجا 
هس�تم؟ من اين جا در چغچران چه می كن�م؟ اين توفان ريگ تنها پدر 
و برادرم را نكشت، مرا هم پيچاند، به هوا بلند كرد و به كوهايی كه در 

زندگی خواب آن ها را نديده بودم، انداخت.
كوچه در زير گام هايش می رفت و او را به س�وی چش�مه و كوه 
می كش�اند. روس�تايی ها را نمی دي�د، ام�ا آن ها او را به يكديگر نش�ان 
می دادن�د و می گفتند كه نيمروزی همين اس�ت. خ�دا قدمش را به خير 

كند، نيت خير به ما دارد.

- سام پرويزخان!
رو گشتاند، عثمان بود.

- سام.
- چرا اين قدر پريشان حالی؟

- ديشب نخوابيدم.
- گفتند كه شب گذشته بهادر با لشكرش آمده بود.

- آمده بود.
-  مانع كارت شد؟
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- نه.
- پس چرا اين قدر خمود و جمودی؟

- نيستم.
- صبح وقت آمدم، خواب بودی. محس�ن خان گفت از كار امروز 
بگذر و بگذار پرويز بخوابد. گفتم به  روی چشم، برگشتم و آمدم. گفتم 

دير آيد درست آيد. اگر خدا خواست از فردا شروع می كنيم.
پرويز قدم سست كرد:

- دوتارت كجاست؟
- در خانه است.

- ب�رو بي�ار كه برويم كنار چش�مه. من و تو باش�يم ت�ار و آب. 
می خواهم امروز برای دلم بنوازی!

عثمان به عجله رفت و دوتارش را آورد و با هم س�ر چشمه رفتند. 
آفتاب بعد از چاش�ت هوای كوه را گوارا كرده بود و س�ينه ماالمال از 
هوای پاكيزه می ش�د. آب چش�مه مانند اش�ك، زالل بود و شرش�رش 
هديه گر آرامش. پرويز كنار آب روی سنگی نشست و به  عثمان گفت 
كه آن طرف آب، رو برويش بنش�يند. عثمان از آب گذش�ت و روی 

سبزه چهار زانو زد و از پرويز پرسيد:
- برايت چه بنوازم؟

- يك نغمه ی غمگين، نغمه ای كه س�ينه  پاره كند و تمام غم ها را 
در آب ريزد.

عثمان پيش از آن كه پنجه به  تار بيفكند، نگاهی به پرويز انداخت 
و پرسيد؟

- عاشقی؟
- نه



سیامک هروی

187

- دروغ نگو پرويز! من عاش�قی را گذشتانده ام. صدايت سوز دارد 
و نفست درد. تو عاشقی!

- نيستم.
- پ�س پي�ش از اين كه دس�تم به  ت�ار برود، بگو كه ديش�ب چه 

گذشت؟ بهادر تهديدت كرد؟
- نه

- از تهمينه خواستگاری كرد؟
از سينه ی پرويز آهی كنده شد:

- همچو چيزی.
- پس عاشقی!

- نه، دلم به او سوخت. دخترك معصوم نا شكفته پرپر می شود.
عثمان كه ديگر به  همه چيز بو برده بود، حرفی نزد. پنجه به تار زد:

»دلم از دوريت بسيار ناليد
به پای هر گل و هر خار ناليد

غم عشقت مرا،  دوتار غم كرد
كه از اندوه دلم، اين تار ناليد«

* * *          
»دلم سودای عشق يار دارد

هوای جلوه ی دلدار دارد
به هر جا پا نهد اين قلب مجروح
نگون حالی چو خود بسيار دارد«

تار ناليد و عثمان ناليد. آب از چشم پرويز چون چشمه جاری شد 
و از گون�ه به  گردنش ريخت. گفتم می خواهمت. گفتم دوس�تت دارم. 
وقتی از من پرسيدی كه خاطر خواهت هستم يا نه؟ ها گفتم، اما خودم 
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نبودم. من خودم نبودم. در من، من ديگری بود كه ها گفت. مرا ببخش! 
مرا عفو كن! من اين جا بايد كار كنم. من اين جا بايد به وعده هايی كه 

دادم فكر كنم. وقت عشق و عاشقی من نيست.
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 قرص ماه كامل ش�ده بود و گويی چراغی از س�قف آس�مان بر 
س�ر نركوه آويزان است، س�نگ و صخره ی كوه روشن بود. دو سوار، 
روستاهای زيادی را پشت سر گذاشته بودند و حاال كه ساعت سه شب 
بود، بر سر گردنه ی كه قريه ی قُتس را به  نركوه وصل می كرد، ايستاده 
بودند. جمعه بوالغ كه با رس�يدن به  نركوه يك بار ديگر به  لرزه افتاده 

بود، گفت:
- مصطفاخان! بيا از سود اين كار بگذر!

مصطفا الحول وال كرد:
- خوب گيريم كه گذش�تم، باز چه؟ از دس�ت منصور كجا پنهان 

می شوی؟
- فرار می كنيم.

- به كجا؟
- به هرات.

- من خودم از هرات به اين جا فرار كردم.
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- خوب به جای ديگری.
- من ديگر جايی برای فرار ندارم.

-  مصطفاخ�ان! پيش از اين ك�ه كاری بكنی، خوب فكر كن! من 
تازه با دختر جوان چهارده ساله ای عروسی كردم، بيوه می شود.

مصطفا خنديد و گفت:
- پس تشويش تو از دختر چهارده ساله است؟

- ه�ا ب�اور كن! پدر لعنتی او از من هش�ت صد هزار پول گرفت. 
مرا كباب كرد.

- نت�رس! قول می دهم كه زنده و س�امت برگردی و زن جوانت 
بيوه نشود.

جمعه با اين حرف مصطفا اندكی به  آرامش رسيد و در دل گفت: 
س�ر من به كار اين لعنتی هيچ خاص نش�د. هيچ گاهی جنگ دو نفر با 
يك لش�كر را نديد ه ام و نه هم شنيده ام. ُسر او را نمی فهمم. نمی دانم در 

دل چه دارد و برنامه اش چيست؟ خدايا! به چه مصيبتی گير ماندم؟
- خ�وب جمعه خان! می خواهم قري�ه ی قُتس و راهی را كه از آن 

به  نركوه رفته است، برايم نشان دهی!
جمعه نگاهی به كوه انداخت و گفت:

- اگر قدری باالتر برويم قريه و دهانه ی نركوه نمايان می شود.
- پس هی كن!

 
يك ب�ار ديگر اس�ب ها ب�ه راه افتادن�د. كوره راه در ك�وه به  خط 
شكس�ته و پيچيده ای می مانس�ت كه در زير تابش ماه به  جز از اسب ها 
ديگر كسی توان خواندنش را نداشت. اسب ها انگار راه را بو می كردند 
و با فهميدن آن تن سنگين شان را به باال می كشيدند. هوای كوه خنك 
و سوزنده بود و باد سردی تنش را از اين سنگ به آن سنگ می كوفت 
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و با سرازير شدنش به  پستی های كوه، صدای وحشتناكی می كشيد.
وقتی بر س�ر كوه رسيدند، باد قوت بيش�تری يافت و چنان شاق 

كشيد كه جمعه با ناله ای گفت:
- اگر به  دست بهادر كشته نشدم، خنكی اين جا می كشد مرا!

مصطفا گفت:
- س�ر و رويت را بپيچ كه خنك نخوری و حاال برايم قريه قُتس 

و نركوه را نشان بده!
جمعه كاهش را ته كشيد و شاخه ی لنگی اش را به  صورت پيچيد 

و با دست اشاره به  دره كرد و گفت:
- از كشاله ی زير پای ما، قريه ی قُتس شروع می شود و آن دورتر 
كه دره ديگر فراخ نيس�ت و ش�اه س�نگ ها شروع می ش�ود، قريه تمام 

می شود. همه ی قريه هشتاد- نود خانه است.
مصطفا تفنگ س�نايپر را از شانه پايين كرد و چشم به  دوربين آن 

گذاشت و در زير نور مهتاب شروع به شناخت قريه و كوه كرد.
روس�تای قُتس به  النه ی زنبور می مانس�ت. خانه های گنبذی يكی  
به ديگری چسبيده بود و در پيچ و تاب دره چنان در سكوت عميقی فرو 
رفته بود كه گويی هيچ زنده جانی در آن زيست ندارد. چشم مصفطا يك 
ي�ك از كلبه ها را پاييد تا تفنگداری در حال كش�يك بيابد، اما نيافت.

- جمعه! در قريه كسی پهره نمی كند!
- غي�ر ممكن اس�ت. او يك قرارگاه  در قري�ه دارد و ديگری در 

كوه. قرارگاه  قريه ی او در جوار مسجد وسط قريه است.
او اي�ن را گفت و دوربين�ش را از خورجينی كه زير پايش روی 
اس�ب انداخته بود،  بدر كرد و به  چشم گرفت و بعد از نگاهی به وسط 

قريه از مصطفا پرسيد:
- تو مسجد را می بينی؟
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- می بينم.
- خانه ی بزرگی را كه بر سر دروازه اش باال  خانه ای دارد، می بينی؟

- ها ديدم.
- قرارگاه  قُتس او همان است.

- پهره داری در آن جا معلوم نمی شود.
- من هم كسی را نمی بينم، پهره ای نيست.

جمعه چرتی زد و گفت:
- پس او در قريه نيست.

جمع�ه دوربين�ش را دوری داد و به  آخر قريه نگاه كرد و ناگهان 
در هوای گرگ و ميش چش�مش به چند اس�ب افتاد كه در آخور های 

مقابل آسياب صف بسته اند.
- چندتا اسب را ديدم!
مصطفا به عجله پرسيد:

- در كجا؟
- آخر قريه را نگاه كن، درست در جايی كه نركوه شروع می شود.
مصطفا تفنگ را بر روی دست آهسته چرخی داد و بار ديگر چشم 
به  دوربين آن گذاش�ت و ناگهان سايه ی آسب ها را ديد. پس همين جا 
هستند. از ترس خنكی به  آسياب خزيده اند. ارباب شان هم نيست، ورنه 

اين قدر آسوده ُخر و پف نمی زدند. 
مصطفا تفنگش را به  شانه كرد و گفت:

- جمعه خان! حركت كن! 
- كجا؟

- بايد از آن ها بگذريم و خود را به دره ی نركوه برسانيم.
جمع�ه ك�ه از برنامه های مصطفا س�ر ب�در نمی كرد ب�ا نارضايتی 

تسمه ی دوربينش را به گردن انداخت و اسبش را هی كرد.
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آن ه�ا واپس به  كمرگاه  كوه رفتند و همان طور راه ش�ان را ادامه 
دادند تا بعد از ساعتی روستای قُتس را دوری زدند و به نركوه رسيدند.
هوا آهس�ته آهس�ته روشن  می ش�د و ماه رنگ می باخت. ستاره ها 

رفته بودند و فقط ستاره ی صبح بود كه هنوز در افق پلك می زد.
مصطف�ا ب�ه  كوه نگاه كرد. ت�ا كنون هيچ كوهی را بدين س�خت 
عبوری و دش�واری نديده بود. هر س�نگ به  صخره ای می مانست و هر 
صخره  به كوهی ش�باهت داش�ت. گره های كوه يكی به  درون ديگری 
می خزيد و س�نگ های س�ياه، پيچ در پيچ سر به آسمان می برد. مصطفا 
زير لب گفت: پس جمعه بی جهت نگران نبوده اس�ت، اين كوه بدون 

جنگ هم آدميزاد را می ترساند. 
مصطفا از اسب پايين شد و دوربين را از جمعه گرفت و نگاهی به  
دره انداخت. دره تنگ و تاريك بود و در وس�ط تگابی داشت كه آب 
را با ش�تاب به س�وی قريه ی قُتس می برد و در كنار تگاب، خطه ی راه 
به  ريسمان سفيدی شباهت داشت كه پيچ و تاب خورده از روی سنگ 

و ريگ به باال خزيده است. 
مصطفا پرسيد:

- راه  كنار تگاب به كجا می رود؟
جمعه به ته ی دره نگاه كرد و گفت:

- به قرارگاه ديگر بهادر در دل نركوه.
- تا آن جا چقدر راه است؟

- با اسب شايد چهار ساعت.
مصطفا قدری ديگر هم به دره نگاه كرد و گفت:

- جمعه اسب ها را ببر به  آن سوی كوه كه از نظر چپ باشند. آن ها 
را قدری از كوه پايين كن و در پناه س�نگ بزرگی ببند. كوش�ش كن 
به  جايی ببندی كه چش�م كس�ی به  آن ها نيفتد. هرچند در اين سنگاخ 
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كس�ی نخواهد بود، اما كار از محكم كاری عيب نمی كند. تُبره ی جو را 
هم به گردن های ش�ان بينداز كه شكم شان سير باشد و نا آرامی نكنند. 

خودت ماشيندارت را بردار و بيا!
جمعه از اس�بش پايين ش�د و لجام ها را گرف�ت و زير لب گفت: 
مصطف�ا! خدا ت�و را به  قهر و غضب خود گرفتار كن�د كه ما را با قول 
خام�ت به  دردس�ر انداختی و خون جگر ك�ردی. اگر می گفتی كه چه 
پان داری باز لرز دلم می شكس�ت. خودت را چه فكر كردی؟ رس�تم  
هس�تی؟ ام�روز آدم خورهای بهادر بيخ�ت را می كنند و دلدار ش�اعر 
به  مادرت خواهد نوش�ت كه بچه ات در جنگ نابرابر با دش�من ش�هيد 
شد. پدرت برای تو فاتحه ای هم نخواهد خواند، چون عاقت كرده است. 
زن چه�ارده  س�اله هم ن�داری كه بيوه ش�ود و بع�د از مرگت به كس 
ديگری برس�د. مصطفا خدا لعنتت كند كه ما را به تار خام بس�تی و به 
نركوه آوردی! از خدا نترسی ماشيندار را بر سينه اش بگذاری و سوراخ 
سوراخش كنی و تيله اش كنی به جر. ديوانه ی بد بخت. آمده است سر 

بهادر را ببرد! مفت است؛ امروز روز آخرت خواهد بود.
جمعه اسب ها را به آن سوی كوه برد و چند دقيقه بعد با ماشيندارش 
برگش�ت. مصطفا به  كمرگاه  كوه رفته بود و روی س�نگی ايستاده بود 
و هنوز به  دره نگاه می كرد. جمعه ماشيندار را بروی دست گرفت و نا 
رس�يده به مصطفا ايس�تاد. نيت داشت از همان جا او را به رگبار ببندد و 
كارش را تمام كند. دس�تش به ماشه رفت، اما زود پشيمان شد: نه، اگر 
او را بكش�م، آرمان به  دل می شوم. بگذار پانش را بگويد كه چيست؟ 

آن وقت اگر ديدم رنگ و رخی ندارد، كارش را يكسره می كنم.
او نزديك رفت و پرسيد:

- خوب مصطفاخان! اين هم نركوه! رس�يدی به خير! حاال بگو كه 
برنامه ات چيست تا كمی دل و درونم آرام بگيرد.
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مصطفا او را بر سر سنگ نزد خود طلبيد و گفت:
- بيا از اين جا به كوه و دره نگاه كن تا برنامه ام را برايت بگويم.

جمعه بر سنگ باال شد و در كنارش ايستاد:
- خوب بگو!

مصطفا دس�تش را به سوی چند س�نگی كه به يكديگر گره خورده 
بود و چون ديواری در گرده كوه ايستاده بود، دراز كرد و گفت:

- آن خر سنگ ها را می بينی؟
- ها، ديدم.

- من و تو پشت آن ها می رويم و می نشينيم.
- خوب، بعد؟

- بعد تو پايه های ماشيندارت را بر روی سنگی می خانی و كوره 
راه را نشانه  می گيری و من چشم به  سنايپر می گذارم.

- بعد چه؟
- بع�د اگر از گردنه پيچيدند و آمدن�د، می گذاريم تا خوب پيش 
بيايند و در تير رس قرار بگيرند. من با سنايپر اولين تير را به  سينه بهادر 
خالی می كنم. وقتی تفنگ من صدا كرد باالفاصله كار تو شروع می شود 
و س�وارهايی  را كه در خطه ی باريك راه، نه راهی به جلو، نه راهی به 
عقب دارند، به رگبار می بندی و من هم با س�نايپر تك چين می كنم. از 
اين دره ی تنگ هيچ كس نجات ندارد. اگر امروز بهادر از اين  راه عبور 

كرد، مرگش يقينی است. برايت تضمين می كنم.
جمعه كه تازه به بن قضيه رسيده بود، گفت:

- پان�ت بد نيس�ت. دلهره ی م�ن از اين بود كه فك�ر می كردم، 
می خواهی تيری به سوی بهادر خالی كنی و فرار كنی كه در آن صورت 
اين نركوه برای ما قبرس�تان می ش�د. اما حاال می بينم كه نقش ماشيندار 
م�ن ه�م در اين ميان، نق�ش بدی نيس�ت. آخ كه عاش�ق زوزه ی اين 
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»المذب« هس�تم. وقتی دستم به ماشه اش می رود، انگار دل مرا می داند، 
گلوله اش رقصيده می رود و با صدای دلنش�ينی تن س�وراخ می كند. آخ 
كه عاش�ق غلتيدن هس�تم. می دانی مصطفا وقتی كسی را به  تير می بندم 
و ناگهان از س�ر اس�ب كله معلق می ش�ود و با صورت به  زمين اصابت 
می كند و بی حركت می ش�ود، چقدر كيف می كنم. باور كن كيف اين 
افتادن را از جماع با دختر باكره بيش�تر دوس�ت دارم. نمی دانم در اين 
زوزه ی تفنگ و به خاك غلتيدن چه راز و سری نهفته است. اگر تفنگم 
يك هفته خاموش ماند و خونی نريختم مريض می شوم. اعصاب خود را 
از دس�ت می دهم. می دانی خدا برايم چهره ی زش�ت داده است و گاهی 
كه به آيينه نگاه می كنم از خود می ترس�م. دس�تم به خدا نمی رس�د، اما 
بنده هاي�ش چهار طرفم می لولند. گاهی فكر می كنم كه اگر اين تفنگ  

و اين مخلوق نبود، من چه می كردم؟    
او اين را گفت و ماشيدارش را باال كرد و بوسيد:

- من عاشق اين بی زبان هستم. اگر يك روز در شانه ام نباشد زهره 
كفك می شوم و می ميرم.

مصطفا نگاهی به او كرد و گفت:
- جمعه خان! اگر بهادر نيامد يك دفعه دستت نخارد، مرا همين جا 

بكشی!
- راس�ت را بپرس�ی تا پان�ت را نگفته بودی فك�ر می كردم كه 
نقش�ه ی خامی در س�ر داری و هم خود و هم مرا به  كشتن خواهی داد. 
می خواس�تم ش�رت را كم كنم و برگردم، اما حاال كه پانت را شنيدم، 
از تصمي�م منصرف ش�دم و با خود گفتم كه برو نقش�ه اش بد نيس�ت. 
خيلی وقت می ش�ود ميله نكردم. امروز كوفت های من چيده می ش�ود.

- نه! راستی می خواستی مرا بكشی؟
- ها باور كن! من با تو شوخی ندارم.
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مصطفا نگاهی به او كرد و گفت:
- از تو ُدم بريده ش�كی هم نيست كه رفيق راهت را سر به  نيست 

كنی!
- من هيچ گاهی رفيق نداشتم. با اين قواره ای كه دارم كسی با من 

نمی جوشد، فقط منصور است كه از من به كار دارد.
- جمعه گپ را كم كن و بيا كه برويم و جای مناسبی برای كمين 

پيدا كنيم.
جمعه حين پايين شدن، پرسيد:
- چه فكر می كنی، می آيند؟

- آمدن و نيامدن ش�ان به  دست خداس�ت. وقتی اسب های شان را 
به دهن دره ديدم، اميدم به آمدن ش�ان زياد ش�د. امروز را اين جا كمين 
می كنيم اگر آمدند كار ما آس�ان می شود و اگر نيامدند باز همرايت به 

قرارگاه  نركو هش می رويم.
مانند اين كه جمعه را مار گزيده باش�د، تكانی خورد و با ناراحتی 

گفت:
- كاری نكن كه باز به فكر كشتنت شوم.

مصطفا خنديد و گفت:
- من خيلی وقت است كه مرده ام، مرا از كشتن نترسان!

جمعه كه به معنی سخنش نفهميد، گفت:
- پس دعا كن كه بيايد و گپ در همين جا خاص شود.

- چشم دعا می كنم و حال بيا كه كمی پايين تر برويم.

آن ها به  نرمی از روی سنگ به  زير آمدند. قدری پايين تر رفتند و 
در پس انبوه سنگی كه از بدو خلقت كوه، به  سنگرهای تسخير ناپذيری 
شباهت داشت، ايستادند. سنگ ها چنان ايستاد بود و احاطه ای را تشكيل 
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داده بود كه انگار برای شبيخونی در نركوه طراحی شده است. 
جمع�ه لحظه های به  س�نگ ها نگاه كرد و س�پس رفت از س�نگی 

به  سنگی باال شد و به دره نگاه كرد و همان طور گفت:
- مصطفا تو بيا باال شو و از اين جا به  دره نگاه كن! نظرت چيست 

كه اگر من همين جا در پشت ماشيندارم بنشينم.
مصطفا كه دو حفره كنارهم در ميان سنگ ها ديده بود و تصميمش 

را گرفته بود، گفت:
- نه، به  آن باال نيازی نيست. بيا پايين! من تيركشی يافتم كه انگار 

برای شكار ساخته اند.
جمعه از س�ر س�نگ خود را به  زير انداخ�ت و به  نزديك مصطفا 

رفت:
- تيركشی كه می گويی، كجاست؟

مصطفا او را به كنار حفره ها برد و گفت:
- نگاه كن! ديد اين دو حفره چطور است؟

جمعه نشست و از ورای حفره به دره نگاه كرد:
- عاليست!

او اين را گفت و ش�روع به  پاك كاری ميده سنگ ها كرد. وقتی 
زي�ر پايش پاك و هموار ش�د، پايه های ماش�يندارش را در ميان حفره 

خاند و در پس آن دراز كشيد و به دره و راه نگاه كرد:
- مصطفا حاال برای آمدن بهادر دعا كن! دست هايم به خارش افتاد.
مصطفا چيزی نگفت، رفت در مقابل تيركش ديگری كه در سه- 
چهارمتری جمعه قرار داش�ت و در ميان انبوه سنگ ها به  دريچه ای كه 
به  دره و كوه  مقابل باز می شد، نشست. او هم مانند جمعه سنگ های زير 
پايش را مرتب كرد، پتويش را هموار كرد و باالی آن نشست و تفنگ 
سنايپرش را از شانه پايين كرد و نگاهی به  دوربين آن انداخت. دوربين 
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دره و خطه ی راه را چنان نزديك آورد كه دانه دانه س�نگ ها ش�ماره 
می شد و می شد موج حباب دار آبی كه برای آرامش يافتن در بيشه های 
روستای قُتس عجله داشت و از اين سنگ به  آن سنگ می خورد را ديد.
- مصطفاخان! حاال قصه كن! تا كه تفنگ ها خاموش اس�ت، قصه 
كن! تو به  منصور گفتی كه جنگ با گله گرگ را از پدرت آموختی، 

پدرت قوماندان بود.
- نه

- پس چه بود؟ شكاری بود؟
- ها شكاری بود. اول ها نخچير و آهو شكار می كرد، بعد به  شكار 

آدم شروع كرد.
- گروه داشت؟

- نه مثل من و تو تازی دست ديگران بود.
- پس تو به پدرت رفتی!

- درس�ت اس�ت من پا در جای پای پدر گذاش�تم و حاال به  سگ 
پشيمان می مانم.

- چرا؟
- چون آدم كشتم و ديگر به قريه و ملك خود رفته نمی توانم.

جمعه لحظه هايی خنديد و سپس آرام گفت:
- ما هم آدم كش�تيم، اما با خاطر آسوده به  شهر و بازار می گرديم 

و پشيمان هم نيستيم.
مصطفا آه كشيد و گفت:

- من و تو با هم خيلی فرق داريم.
- نه، نداريم مصطفاخان! من و تو از س�ر يك كتان هس�تيم. تو هم 
نان چوپانی را می خوری كه من می خورم. تو هم تفنگ او را در ش�انه 

داری و من هم. پس فرقی ميان من و تو نيست.
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- راس�ت می گوي�ی! س�گ س�گ اس�ت چه ت�ازی باش�د و چه 
سگ گرگ.

جمعه يك بار ديگر خنديد:
- زنده باش�ی رفيق! حال نگفتی كه س�گ گرگ كيس�ت و تازی 

كيست؟
مصطف�ا جوابش را نداد و مانند اين كه زندگی اش را در قمار باخته 

باشد، آه كشيد و مهر سكوت بر لب زد.

هوا روشن می شد و كم كم آفتاب از پس نركوه سر باال می كرد و 
اشعه اش را بر گرده ی سنگ و صخره می تاباند. كبك های نركوه هم از 

پناهگاه های شان برآمده بودند و از هر سو كركر می كردند.
جمعه يك بار ديگر به گپ آمد:

- مصطفاخان! به هوشياری تو تسليم هستم.
- به كدام هوشياری؟

- حاال كه آفتاب از پس كوه برآمد و دره را روش�ن كرد، متوجه 
ش�دم به  جايی نشس�تيم كه روشنی از پشت سر ما است و ضمن اين كه 
ديد ما را به حريف بهتر می سازد، مستقيم به چشم آن ها می تابد و ديدن 

و تشخيص ما را برای شان محال می كند.
- خوب اين هم به سود تو!

ساعت هفت شده بود، هشت شده بود و حاال می رفت كه نه شود، 
اما هنوز دركی از بهادر و افرادش نبود. جمعه كه خسته شده بود از جا 

بلند شد دستش را به كمر گرفت، خودش را راست كرد و گفت:
- مصطفاخان! نشس�ته نشس�ته در كنار اين سنگ كج و پيچ شدم. 
كاغ ها چشم هايم را كشيد. تو می خواهی همه ی روز را اين جا در پشت 
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ماشيندار پروت باشم. نمی توانم، بند بند من به درد آمد.
او اين را گفت و ناگهان به عجله بروی زمين دراز كشيد:

- آمدند.
مصطفا چشم به  دوربين تفنگ گذاشت و نگاهی به  دره و گردنه ی 

آن كرد و گفت:
- من كسی را نمی بينم.

- آمدن�د. مصطفا آمدند! من خيل كبك های وحش�ت زده  را ديدم 
كه از گردنه پر زدند و به  باال گريختند. اين نش�انه ی نزديك شدن آن  

هاست.
- پس آمادگی ات را بگير!

جمعه به عجله رژه ی ماش�يندار را گرفت چند متر دورتر برد و آن 
را به  روی زمين هموار كرد تا ماش�يندارگلوله ها را با سهولت يكی پی 
ديگری به س�ينه كشد، تا در رهيدن و جهيدن به اشكالی برنخورد. رژه   
س�ه متر طول داش�ت و نزديك به شش صد گلوله  را در خود جای داده 

بود. 
- جمعه تو حساب بگيركه چند سوار می شوند و تا تفنگ من صدا 

نكرد، ماشيندار تو آرام باشد.
- چشم مصطفاخان! من گوش به فرمانت هستم!

جمعه اين را گفت و ش�روع به  ش�مارش سوارها كرد. وقتی يازده 
سوار از گردنه پيچيدند و به  كوره راه، راسته شدند جمعه گفت:

- همه ی شان يازده نفر هستند.
- بهادر كدام است؟

جمعه با دقت از ورای دوربين به  رژه ی سواران نگاه كرد و گفت:
- نفر پنجم. كاه  پكل به  س�ر دارد. مويش از زير آن به ش�انه ها 

ريخته است. جمپر سبز چريكی هم به تن دارد.
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مصطفا كه تك تك سوارها را از نظر گذرانده بود، گفت:
- درست است. از لباس و هيكلش حدس زدم كه بايد بهادر همانی 

باشد كه تو می گويی و حاال صبر كن تا قدری نزديك بيايند.
س�كوت س�نگينی در دره حكمفرما ش�ده بود. گويی در كوه هيچ 
نفس كشی نبود. بادی برای شوريدن خار و بوته  ها و موجی برای ايجاد 
لرزش، ريزش و جس�ت و خيز آب وجود نداش�ت؛ و گويی كبك ها 
مهر س�كوت زده بودند؛ و آسمان تهی از عقاب بود. سكون و سكوت. 

آرامش قبل از توفان.
مصطفا چش�م در دوربين سنايپر به  بهادر نگاه می كرد. بهادر لجام 
اسب به دست داشت، پای چپش را از ركاب برداشته بود و بر روی زين 
گذاش�ته بود و آرام  به  پيش می رفت. خيال پلو می زد. همه حواس�ش 
به  برگش�ت بود. به تهمينه می انديش�يد. دلش می خواست هرچه زودتر 
برگردد، عروس�ی كند و س�از و دُهل راه بيندازد. می خواست در تپه ی 
نزديك به  چشمه، قصری آباد كند كه از هرجا معلوم باشد. می خواست 
مردم بدانند كه او ديگر مرد فقير چند س�ال پيش نيس�ت. می خواس�ت 
دش�ت و كوه   چغچران پر از گوس�فند و بز او باشد. حاال پول داشت و 
پ�ول همه چيز بود. فكر می كرد حكوم�ت از او با آغوش باز پذيرايی 
می كند. فكر می كرد حكومت بيش�تر از اين نمی خواهد دردس�ری در 
كوه داش�ته باش�د. چن�د بار برايش احوال فرس�تاده بودن�د كه بر روی 
تمام كارهايی كه كرده است، چشم می بندند. برايش گفته بودند مردمی 
را ك�ه كش�تی خدا بيامرزد! ديگر كس�ی را نكش و برگ�رد به  قريه و 
ديارت. می خواس�ت برگردد، اما قولی برای نكشتن نمی توانست بدهد. 
می خواست برگردد و مانند منصور كه در پناه  حكومت بود و هم نبود، 

زندگی كند.
به�ادر به  زندگی می انديش�يد. به  فردا می انديش�يد. ب�ه  فردايی كه 
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معلوم نبود كی روی آفتاب را می بيند، كی كركر كبك ها را می شنود 
و كی از تگاب مست جرعه آبی می نوشد.

بهادر و س�وارهايش ديگر نزديك می شدند و به  جايی می رسيدند 
كه مصطفا نيت ش�روع حمله را داش�ت. مصطفا روی س�ينه ی بهادر را 

نشانه رفت و آهسته گفت:
- جمعه آماده!

انگشت جمعه به ماشه چسپيد:
- بعد از ش�ليك تو، از نفر اول ش�روع می كنم و تا به  آخر كوفته 

می روم.
- درست است.

مصطف�ا اين را گفت، نفس در س�ينه قيد كرد و ماش�ه را چكاند. 
تفنگ زوزه  كش�يد و تا بهادر پلك زد، گلوله سينه اش را شكافت و او 
را از سر اسب به  زمين افكند و آن گاه بود كه ماشيندار جمعه شروع به 
غ�رش كرد و در ي�ك لحظه ی كوتاه، دره به جهنمی از خون، گلوله و 

غلتيدن اسب و آدم بدل شد. 
در زير رگبار ماشيندار جمعه، سوراها مجال جنبيدن نيافتند.گلوله ها 
مثل باران بر سر و تن آن ها  نازل   شد. درهم غلتيدن اسب  و آدم  وقفه ای 
نداشت. مصطفا بعد از شكافتن سينه ی بهادر،  از آخر سپاه  شروع به  درو 
كردن كرده بود و جمعه از اول و تا س�واری مجال پايين انداختنش از 
اس�ب را می يافت و به  سمت كوه می دويد، مصطفا تك چينش می كرد 
و تا دس�تی تفنگ از ش�انه پايين می كرد، رگبار ماشيندار جمعه، دست 

و شانه می شكست. 
همه چيز برق آسا شروع شد و برق آسا پايان يافت. كاروان بهادر 
به  زمين غلتيد. نه اسبی بر سر پايش ايستاد بود و نه ديگر سواری لجام 

در دست داشت.
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تفنگ ها نفس گرفتند و س�كوت يك ب�ار ديگر به  تن دره خزيد. 
جمعه صدای نفس هايش را شنيد و گفت:

- مصطفا خوبی؟
مصطفا تير ديگری به س�وی س�وار زخمی  كه می خواس�ت خود را 

به  پای سنگی برساند، خالی كرد و گفت:
- خوبم جمعه! مالی نيست.

جمع�ه دوربينش را به  چش�م گرفت و اس�ب ها و آدم هايی را كه 
ب�ر روی خطه ی راه غرق در خون بودند، نگاه كرد و ناگهان چش�مش 
به جوانی افتاد كه در كنار نعش اس�بی لرزيده و هراس�ان به كوه نگاه 
می كن�د تا بداند كه اين قيامت از پش�ت كدامين س�نگ اس�ت. جمعه 

دوربين را رها كرد:
- می گويم چرا هنوز دستم می خارد، برادر زاده ی بهادر زنده است.
او اي�ن را گفت و دس�ت به  ماش�ه  برد و بار ديگر س�كوت كوه 
شكست و برای هميش لرزه از اندام آخرين سوار بهادر رخت بربست. 
جمعه ماشيندار را به  حال خود رها كرد، از جايش برخاست و قهقه زد:
- تم�ام ش�د مصطفاخان! ديگر زنده ای نماند. ت�و هم نجات يافتی، 

ديگر به كشتنت فكر نمی كنم. 
مصطف�ا از ورای دوربين تفنگش يك بار ديگر نعش ها را حس�اب 

كرد و گفت:
- درس�ت اس�ت، كار بهادر پايان يافت. بايد پيش از خبر ش�دن 

قرارگاهش، از اين جا برويم.
او اين را گفت و از جا برخاست و به جمعه گفت:

- تفنگت را بردار كه به دره پايين می شويم.
هر چند جمعه به كشته شدن همه سوارها يقين داشت، با آن هم از 

پايين شدن به دره  هراسيد:
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- مصطفا خاص شد. بهادر رفت پشت كاهش. ديگر چه می خواهی؟
- سرش را می خواهم. به منصور وعده ی بردن سرش را دادم.

جمعه با نارضايتی رفت و ماشيندارش را برداشت و گفت:
- سرش از تو، تفنگش از من.

- درس�ت اس�ت. من جلو می روم و تو مواظب باش كه زخمی ای 
سر بلند نكند.

- چشم مصطفاخان!
ه�ر دو ب�ه  دره پايين ش�دند و بعد از گذش�تن از ت�گاب خود را 
به  جايی رساندند كه نعش باالی نعش افتاده بود و خون هنوز از بدن های 
سوراخ شده جاری. جمعه اندكی از خطه ی راه باال رفت و يك بار ديگر 
ماش�يندارش را به  غرش انداخت. گلوله ها يكی بعد ديگری به جس�د ها 

خورد و آن ها را تكان داد.
   مصطفا فرياد زد:

- جمعه بس است. شليك نكن و همان جا مواظب باش!
او اين را گفت و به سوی جسد بهادر رفت. او در كنار اسبش افتاده 
بود و از س�ينه اش خون زير دس�تش  می ريخت. چش�م هايش هنوز باز 
بود، انگار قاتلش را ش�ناخته بود و می خواست برايش چيزی بگويد، اما 
دهنش قفل بود و يارای باز كردنش را نداشت. مصطفا برچه اش را- از 
غافی كه در بند پا بس�ته بود بيرون كرد- از موی دراز بهادر گرفت، 
پا بر سينه اش گذاشت و  سرش را بريد و به هوا بلند كرد. لحظه هايی به 

چشم هايش نگاه كرد و بعد گفت:
- ديگر بهادر نيستی! ديگر هيچ چيز نيستی، رفتی و خاص شدی!
او اي�ن را گفت و راه افتاد و بدون اين كه س�ر برگرداند به  جمعه 

گفت:
- جمعه عجله كن!
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جمعه از بلندی به عجله به پايين دويد، ابتدا رفت تفنگ بهادر را بر 
داشت و به شانه افكند. سپس كاه ی پكل او را برداشت و بعد از تنه ی 
بی س�ر او كرتی اش را بيرون كش�يد و به  زير بغل زد و زير لب گفت: 
افسوس كه مجالی نيست، ورنه از جيب های اين همه نعش ، پول خوبی 

گير می آوردم.

* * *
تنگ غروب بود كه مصطفا  و جمعه به  قلعه رسيدند. منصور رفته 
بود در عقب ساختمان و در كنار باغچه ی گل، روی چوكی نشسته بود 
و با دلدار ش�اعر می گفت و می خنديد. وقتی برايش احوال آوردند كه 
مصطفا و جمعه از راه رس�يدند مانند فنری از جا پريد و پرس�يد كه كو 
كجا هس�تند؟ و بعد بدون اين كه منتظر جواب بماند، به س�وی ساختمان 
دويد. مصطفا و جمعه به  دهليز رس�يده بودند، تفنگ ها و خورجين های 
ش�ان را به  كنار ديوار گذاش�ته بودند و منتظر منص�ور بودند. منصور تا 

چشمش به مصطفا افتاد، گفت:
- زود برگشتی مصطفاخان! خيريت است؟

مصطفا با كلمه هايی كه از آن خستگی می باريد، گفت:
- خير و خيريت است، كار تمام شد.

منصور با ناباوری نزديك رفت به  چش�م های مصطفا چشم دوخت 
و آرام پرسيد:

- تمام شد؟ چی تمام شد؟
مصطفا به  او جوابی نداد. رفت خورجينش را از كنار ديوار برداشت 
و دست در آن فرو برد، از موی بهادر گرفت و سر خون  ُپر او را بيرون 

كشيد:
- قول داده بودم كه سرش را می آورم، آوردم.
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منص�ور با تعجب به  س�ر به�ادر نگاه كرد و لرزي�د. به  چيزی كه 
می ديد باورش نمی ش�د. چند بار چش�م هايش را ماليد، نزديك رفت و 
به  س�ر بهادر كه خون در آن خش�كيده بود، نگاه كرد. خودش بود. نه 
چش�م هايش اشتباه نمی ديد. بهادر بود. خودش بود. رفيق ده ساله اش را 
خوب می ش�ناخت. بارها با او بر س�ر يك دسترخوان نان خورده بود. با 
او خنديده بود و گاهی با او بر سر تقسيم پول دعوا كرده بود. هميشه از 
دالوری و بهادری او تمجيد كرده بود و برايش گفته بود كه به  راستی 
بهادر اس�ت. چند بار برايش گفته بود كه كوه در دس�ت توست و شهر 
در دست من، پس همه ی واليت از ما است. او خنديده بود و گفته بود 
كه اگر اين طور اس�ت تو چند وقتی به كوه بيا و من به ش�هر می روم. 
منصور برايش گفته بود كوه از ش�هر امن تر است. در كوه مزاحم هايی 
مانن�د وال�ی، قوماندان امني�ه و نيروهای خارجی نيس�تند و حاال كوه را 
خ�ودش به بهادر جهنم كرده بود. جايی كه خ�ودش گفته بود امن امن 

است، كشتارگاهش ساخته بود.
منصور در مقابل س�ر بهادر كه هنوز در دست مصطفا بود، زانو زد 

و به  چشم هايش نگاه كرد:
- امروز برايم از كمرس�بز احوال دادند كه تو ش�ب گذشته آن جا 
بودی و صبح پيش از طلوع رفتی. برايم گفتند كه محسن خان با آمدنت 
خيل�ی ناراحت بوده، فهميدم كه از تهمينه خواس�تگاری كرده ای.  ببين 
كه چگونه تقدير  و سرنوشت كارش را می كند. تهمينه نصيبت نبوده، 
می گويند پيوند زن و ش�وهر از ازل بس�ته می شود ومن باور نمی كردم، 

اما حاال باور دارم. حاال كه كله ات را مصطفا آورد، باور كردم. 
منصور اين را گفت، دستش را برد و چشم های بهادر را بست:

- به من نگاه نكن! نگاه  مرده را دوست ندارم.
منصور ناگهان به  موی بهادر چنگ زد:
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- مصطفا رهايش كن! بده به من! 
مصطفا س�ر بهادر را رها كرد و منصور با گرفتنش، دستی به  موی 

دراز و خون آلود بهادر كشيد و گفت:
- حاال اين موی پرپش�ت و زاغت ديگر نيازی به  شانه زدن ندارد. 
رفيق! روا نداشتم تو را به اين حال و روز ببينم. مصطفا سرت را از تنت 

جدا كرد و حال كله ی گردت به توپ فوتبال می ماند.
او اين را گفت و ناگهان سر بهادر را به  پيش پای جمعه انداخت. 

جمعه وحشت كرد و چند گام به عقب گذاشت. منصور گفت:
- جمع�ه ش�وت كن! حاال ديگر س�ر گرد بهادر به  ت�وپ فوتبال 

می ماند. شوت كن!
جمعه نگاهی به منصور كرد و خنديد:

- قوماندان صاحب! تا حال با كله ی آدميزاد فوتبال نكردم.
- حاال بكن! شوت كن ديگر!

جمعه از چند قدمی دويد و با تمام قوت پا به  سر بهادر كوفت. سر 
بهادر چند متر دور پرتاب ش�د و بعد بر روی س�نگفرش مرمری دهليز 
ب�ه غلت افتاد و ب�ه  موی درازش پيچيد و نزديك پای منصور ايس�تاد. 
منصور قهقه  زد و پا بر آن كوبيد. سر دو باره چرخ زنان به سوی جمعه 
رفت و اين بار تا جمعه خواس�ت پا بلند كند، مصطفا دويد و س�ر بهادر 

را برداشت و گفت:
- منصورخان نكن! رفيقت بوده، نانش را خورده ای!

منصور با نارضايتی گفت:
- مصطفاخان! بگذار فوتبال كنيم. هر روز مانند اين، كله ی گردی 

پيدا نمی شود.
مصطفا سر بهادر را دو باره در خورجين گذاشت و گفت:

- نكن منصورخان! به  يازده خانواده ای فكر كن كه فرزندان شان را 
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از دست دادند. من صدای شيون و فرياد شان را می شنوم.
منصور قدمی جلو گذاشت و پرسيد:

- همه كاروان يازده نفر بود؟
مصطفا جوابی نداد، اما جمعه گفت:

- بل�ی قوماندان صاحب! يازده نفر با يازده اس�ب بودند. اس�ب ها 
حيف شدند. هر كدام هشتاد- نود هزار می ارزيد.

- در كجا گيرشان كرديد؟
- از قري�ه قُتس باالتر، در گردن�ه ی نركوه. جايی كه دره تنگ و 
تاريك می شود. اما اين مصطفا چه آدم خطرناكی است! در جايی كمين 
كرد كه نه راهی به  پيش داشتند و نه راهی به پس و نه هم ديدی برای 

جنگ. فقط ظرف پنج دقيقه سوراخ سوارخ شان كرد.
- مصطف�ا، مصطفا اس�ت. اين هراتی عاق ش�ده مغ�ز جنگی دارد. 
ام�روز برايش جايزه می دهم. جايزه ای می دهم كه نظيرش را در خواب 

هم نديده باشد.
منصور با گفتن اين جمله به س�وی اتاقش رفت و لحظه هايی بعد با 

تفنگ كاشينكوفی برگشت و گفت:
- بگير مصطفاخان! هنوز گريس هايش پاك نشده، نو نو است.

مصطفا نگاهی به تفنگ انداخت و گفت:
- منصورخان! من تفنگ كار ندارم. يكی دارم، بس است.

- نه، تفنگ كهنه ات را بگذار! به  ش�انه ات زيب ندارد. می خواهم 
پس از اين تفنگ نو را در شانه داشته باشی!

مصطفا دل و نادل تفنگ را گرفت و از دهليز بيرون رفت.
ش�ب دامنش را بر روی شهر هموار كرده بود و تا هنوز مهتاب از 
پشت كوه ها سر بر نياورده بود، آسمان شهر به خيمه ی سياه می مانست.
مصطفا به  اتاقی رفت كه در كنج قلعه داش�ت. اريكنی را روش�ن 
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كرد و به وسط اتاق بر روی گليم رنگ و رو رفته ای كه سوراخ هايش 
بيتشر از گل هايش بود، گذاشت و سپس رفت خودش را به ديوار تكيه 
داد. تم�ام جان�ش درد می كرد. هيچ وقتی خ�ودش را اين  قدر ناتوان و 
ضعيف احساس نكرده بود: مرا چه شده است؟ مگر من همان مصطفايی 
نيس�تم كه س�رما و گرما ب�ه تنم رخنه نمی كرد، مگ�ر من همان مردی 
نيستم كه در سرمای كوه ی دوندر در زير برف ساعت ها پهره می كردم 
و تنم نمی لرزيد. چه زود ناتوان ش�دم. چه زود پير ش�دم. ناگهان بغض 
جانگ�دازی به تنش خزيد. آهی از س�ينه اش كنده ش�د: من كی ام؟ در 
كج�ا بودم و به كجا آمدم؟ اين جا آينده ام چيس�ت؟ اين جا عاقبت من 
چيس�ت؟ آينده ام كدام اس�ت؟ من به كجا آمده ام؟ چرا به يك اشاره، 
س�ر از تن ج�دا می كنم؟ امروز برايم منصور تفن�گ نو و جديدی داد. 
تفنگ نوی داد تا بيش�تر بكش�م. جاد شدم. از من جاد ساختند. امروز 
گ�ردن بهادر را مانند گ�ردن مرغی بريدم، دلم نلرزيد. امروز در نركوه 
قتل عام كردم و پاداش�م يك تفنگ ش�د تا بيش�تر بكش�م. پدرم هم تا 
جوان بود و نيرو داش�ت آدم كش�ت. به اشاره ی نادر مردم را به خاك 
و خون كشيد. خدايا! من پا در جای پای پدر گذاشتم. پدرم، سگ نادر 
بود و حاال من س�گ منصورم. مرا »هوش�ت« می كند و من تكه و پاره  
می كنم. از من س�گ درنده س�اخته اس�ت. من ديگر دل سنگ دارم. از 

كشتن، بستن و دريدن نمی ترسم.
مصطف�ا ديگر توان نشس�تن و تكيه دادن به  ديوار را هم نداش�ت. 
خ�ودش را ره�ا كرد و يك پهلو بر روی تش�ك افت�اد و صورتش به 
تش�ك چركين چسپيد. دس�تش را برد و بوييد، دستش هنوز بوی خون 

می داد. هنوز لكه های خون بهادر را در خود داشت.
بهادر را امروز كش�تم و س�رش را از تنش جدا كردم. هر چه بود، 
هر كی بود، جوان بود. هم س�ن و س�ال من بود، اما منصور س�رش را 
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ش�وت كرد. با سرش فوتبال كرد. با سر كسی كه سال ها آشنايش بود، 
فوتبال كرد و دلش نلرزيد. س�رش را شوت كرد و قهقه خنديد... بخند 
منصور! بخند. روزگار به  كامت اس�ت. تا س�گ های مثل من داری چه 
غم داری! بخند. اما من ديگر جادت نسيتم. ديگر غامت نيستم. همان 
جمعه بوالغ الش�خور مباركت باش�د. برو! ارمان مصطفايی كه از كوه و 

كمر برايت سر می آورد را به گور ببر!
پلك هايش س�نگين شده بود و س�رش گيچ می رفت. می خواست 

قدری بخوابد و خوابيد.

* * *
مصطفا صبح وقت با سر و صدای دلدار از خواب بيدار شد: 

- مصطفاخان! كجايی؟ از ديروز تا به  حال تو را می پالم.
مصطفا كه هنوز خواب داشت، چشم هايش را ماليد و با نارضايتی پرسيد: 

- دلدار خان! خيريت است؟
- خير و خيريت است. از سبحان پدر سابقت خط آمده است.

مصطفا با تعجب نگاهی به او كرد و گفت:
- چه؟

- دروغ نمی گويم.
او اين را گفت و دست به  جيب كرد و با بيرون كشيدن كاغذی، 

گفت:
- نگاه كن! نامه ی سبحان خان است.

- آدرس مرا از كجا پيدا كرده؟
- چه می دانم. نامه ی خصوصی كسی را نمی خوانم.

- خوب بگير بخوان! من اجازه ی آن را به تو می دهم.
- شيرينی دارد؟
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- دارد، دارد. تو بدون شيرينی سام كسی را هم عليك نمی گويی.
- خوب روزگار ش�اعر همين اس�ت. اگر من هم مثل شما از ميل 

تفنگ نان می خوردم، حاال به ديگران شيرينی می دادم.
- بگي�ر بخوان! اين قدر نگران ش�يرينی مب�اش! گفتم كه می دهم، 

می دهم.
دل�دار ك�ه جواب محكمی گرفت�ه بود، كاغذ را ب�ه  عينك هايش 

نزديك كرد و خواند:
 »مصطفاخان! برايت س�امی ندارم. ظاهر از چغچران آمد و برايم 
گفت كه تو دل ندامت و برگشت نداری. آدرس تو را او به من داد. وقتی 
از كوه »آس�مايی« برگشتم، مادرت چش�م در  راه  تو، در زير چوكات 
دروازه خش�ك ش�ده بود و مرده بود. تن خش�كيده ی او را مانند كنده 

چوبی به خاك سپرديم. تو ديگر مادری نداری. خدا او را بيامرزد...«

مصطف�ا ديگرصدای دلدار را نش�نيد. ديگ�ر نفهميد كه پدرش چه 
نوش�ته است. دنيا دور سرش چرخيد. چشم هايش سياهی رفت. گلويش 
گرف�ت و دلش ريخت. م�ادرش مرده بود. چش�م در راه مرده بود. در 
انتظ�ار م�رده بود. ناگهان م�ادرش را ديد كه در زير چ�وكات دروازه 
خودش را به  در تكيه داده اس�ت و به  كوچه نگاه می كند. چش�م هايش 
سرخ و پر اشك است. دستش را بر روی سينه گرفته است و می گويد 
مادر چيزی در سينه ام می خلد، بيا كه احساس می كنم مرگ باالی سرم 
پ�ر می زند. بيا ك�ه يك بار به قد و باالی تو نگاه كن�م. بيا كه يك بار 
ديگر به چشم های بره ی خود نگاه كنم. بيا كه فدای كاكل هايت شوم. 
بيا دستم را بگير كه پايم به لب گور رسيده است. بيا كه ترياك پدرت 
را نا به كار كرده است و به مرده ی متحركی می ماند. بيا كه هر دوی ما 

رفتنی هستيم. تو را ناديده از اين جهان آرمان به دل می رويم.
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- مصطفاخان! خدا مادرت را بيامرزد! نامه را خواندم، تمام شد...

مصطف�ا كر ش�ده بود. خبر م�رگ مادر، كمرش را شكس�ته بود. 
خداي�ا! چه به  ح�ال و روزم آوردی، يك مادر داش�تم و رفت. در اين 
دني�ا يك مادر داش�تم و او ه�م مرد. ناگهان گله از خ�ود كرد: نه خدا 
مقصر نيس�ت. مقصر خودم هستم، از دست خودم است. اگر من تفنگ 
برنمی داش�تم و به كوه ها متواری نمی ش�دم، مادرم نمی مرد. اگر كسی 
را نمی كش�تم و فراری نبودم، حاال مادر داش�تم. او را به داكتر می بردم، 
برايش دوا می خريدم. خدايا! مادری هم داش�تم، مرد. مرد و رفت. پدرم 
ه�م مرا عاق كرد. دير يا زود او هم می ميرد. ترياك او را می كش�د... 
پس ديگر من هيچ كس�ی را ندارم. پس ديگر كسی منتظرم نيست. پس 

ديگر كسی چشم به  راهم نيست. ديگر اين جاد مادری هم ندارد...  
     

- مصطفاخان! گفتم خدا مادرت را بيامرزد! دستت را به جيب كن!
مصطفا تكانی خورد و به  دلدار نگاه كرد و با صدايی كه گويی از 

دور دست شنيده می شد، گفت:
- چه می گويی؟ دلدار خان!

- دستت را به جيب كن و شيرينی ام را بده!
آه خدايا! اين چه دنيايی اس�ت؟ مادرم مرده اس�ت و او ش�يرينی 

می خواهد.
- ُچ�رت ن�زن مصطفاخان! همه می ميريم. آخر همه مردن اس�ت. 

ديروز مادرم من مرد، امروز مادر تو و فردا مادر ديگری می ميرد. 
مصطف�ا دس�تش را ب�ه  جي�ب ك�رد و پول هايش را كش�يد. همه 
دارايی اش دو- سه هزار افغانی بود. آن ها را در ميان دست دلدار جابه جا 

كرد و گفت:
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- برو دلدارخان دعا كن!
دلدار نگاهی به پول ها انداخت و گفت:

- مصطفاخان! اين پول ها زياد است. خيلی دادی!
- برو دلدار خان! مرا ديگر پولی در كار نيست.

دلدار پول ها را به جيب كرد و درحالی كه به سوی دروازه می رفت، 
گفت:

- غم نخور! زندگی سر خودت باشد.
 

دلدار با خوش�حالی از اتاق بيرون ش�د، اما هنوز چند قدمی از اتاق 
دور نشده بود كه شليك تفنگ او را بر جايش ميخ كوب كرد. به عجله 
به اتاق برگش�ت. مصطفا در ميان ات�اق غرق در خون افتاده بود. گلوله 
مغزش را پاش�ان كرده بود و به ديوار كوفته بود. دلدار وحش�ت زده به 

بيرون دويد.

با صدای تفنگ، منصور و جمعه بوالغ هم از ساختمان بيرون آمده 
بودند.

منصور با ديدن دلدار پرسيد:
- چه گپ شد؟ كی شليك كرد؟

دلدار زبانش بند بند شد:
- مص... مصط... مصطفا خود...ش را... كشت.

منصور تكانی خورد و با تعجب پرسيد:
- چرا؟

- خبر بدی... شنيد، تاب و توان...ش را از دست... داد.
- چه خبری؟

- پ�درش... از ه�رات... خ�ط روان ك�رده بود و گفته ب�ود كه... 



سیامک هروی

215

مادرش مرده است.
- پدر لعنت! كسی هم خودش را به خاطر مرگ مادر، كشته است؟
- نمی دانم منصورخان! نمی دانم. از اول هم احوال خوشی نداشت.
- ای وای چه آدمی را از دست دادم. چه دالوری بود! حيف شد.

ناگهان منصور خشن شد و پرخاش كرد:
- بی ناموس صبح وقت رفتی و برايش خبر »غال اكه« دادی؟

- منصورخان به خدا نمی دانس�تم كه در خط چه نوشته است. كف 
دستم را بو نكرده بودم.

منصور وای وای كرد و گفت:
- نمی گذاش�تی، دس�تش را می گرفت�ی! او را م�ی آوردی نزد من 
ت�ا نصيحت�ش  كنم. او خود را كش�ت و ت�و پدر لعنت تماش�ا كردی، 
نمی گذاش�تی! برايش می گفتی كه مادر يك روز نه يك روز می ميرد. 
برايش می گفتی كه در اين ملك هيچ كس تا حال به خاطر مرگ مادر 

خودكشی نكرده است. نمی گذاشتی او را!
- منصورخ�ان! تا وقتی من در اتاقش بودم، دس�ت به  تفنگ نبرد. 
من همين حرف تو را برايش زدم و برايش گفتم كه مادر يك روز نه 
يك روز می ميرد، برايش گفتم كه مادر من هم مرده اس�ت. او چيزی 
نگفت و به طرفم نگاه كرد. من از اتاقش بيرون شدم و هنوز چند قدمی 

بيشتر نرفته بودم كه تفنگش صدا كرد.
منصور سر نعش مصطفا نرفت. توان ديدن او را نداشت. نمی خواست 
قهرمانش را غرقه در خون ببيند. به  مرگ هيچ كسی تا حال خم به ابرو 
نياورده بود، اما از مرگ مصطفا خاطرش رنجيده بود. ناراحت ش�ده بود 
و با خود می گفت: مصطفاخان! نظر شدی، چشم های خودم نظرت كرد. 

بهادر تو بودی، نه آن موشی كه به دست تو كشته شد. 
منص�ور لحظه هايی ب�ا ناراحت�ی اين طرف و آن ط�رف قدم زد و 
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ناگهان واپس به  ساختمان برگشت و به جمعه گفت:
- بگير والی را رخ كن!

جمع�ه رف�ت و از اتاق منصور موبايل را آورد و به  والی زنگ زد. 
بعد از چند تود، كسی بلی گفت. جمعه گوشی را به منصور داد و او بعد 

از احوال پرسی گفت:
- والی صاح�ب! به�ادر رفت پش�ت كاهش، س�رش را ديش�ب 
آوردند. اما من بهای بزرگی پرداختم در جنگ س�ختی كه با او امروز 
داش�تم يكی از بهترين نفرهايم را از دست دادم. برای قوماندان خارجی 
بگو كه امرت به جا شد، اما هزينه ی سنگينی داشت. منصور از تو پاداش 

می خواهد.
والی كه باورش نمی شد، گفت:

- منصورخان! ش�وخی نكن، بهادر به  اين آس�انی كشته نمی شود. 
كس ديگری را كشته باشی!

- جناب والی صاحب! با تو ش�وخی ندارم. وقتی می گويم بهادری 
ديگر نيس�ت، نيس�ت. خيالت راحت باش�د. من حاال سرش را به  دست 

جمعه برايت می فرستم تا باوركنی.
منصور تليفون را قطع كرد و به جمعه گفت:

- بگير خورجين را به  واليت ببر و سر بهادر را به پيش والی بنداز 
تا به كشته شدنش يقين كند.

جمع�ه به س�وی خورجي�ن رفت و تا دس�تش به  خورجين رس�يد، 
منصور صدا زد:

- وقت�ی اطمين�ان او حاصل ش�د، س�ر بهادر را پس ب�ه  خورجين 
بيندازی و بياوری، كارش دارم.
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آس�مان روش�ن تر و زالل تر از شب پيش بود. ماه به  وسط آسمان 
خزيده بود و چادر شب يك دامن ستاره داشت. سواری كه دو شب پيش 
بر سرين سمند قمچين زده بود و تاخته بود، بر می گشت. می آوردنش. 
او را نثار می آورد. تنه ی بی سرش را انداخته بودند بر روی ماديان پيری 
كه با برداش�تن هر قدمش در س�ربااليی كج و پيچ كمرسبز، می ناليد و 
هن هن می زد. ديگر  نه بهادری بود و نه سمندی. بهادر با يك گلوله ی 
سربی داغ  از روی سمند نگون شده بود و در يك لحظه ی كوتاه، كوتاه 
ب�ه ان�دازه ی پلك زدن، زبانش در گلو مانده بود و نگاهش در چش�م و 
دس�تش در ماش�ه. و حال س�رش در جايی بود و تنش در جايی. سرش 
را ب�رده بودند برای ثبوت نبودن�ش و تنش را آورده بودند برای ثبوت 
بودنش. برادر زاده ای سوراخ سوراخ شده اش را هم در كنارش بر روی 
مادي�ان انداخته بودند تا يكی به ديگری گواهی بود و نبود باش�ند. تا با 
زبان بی زبانی بگويند كه بر ايشان چه گذشته است. گواه  صبحی باشند 
كه گلوله ها چون باران بر سر شان ريخته بود و تا رفته بودند نگاه كنند، 
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ديگر زمين و زمان تاريك ش�ده بود. ديگر چشمی برای نگاه كردن و 
جايی برای ديدن نداشتند.

دو روز پيش بود كه در كنارش نشسته بودم. به  او از شاق خوردن 
تهمين�ه و آمدن پرويز گفته بودم. برايش گفته بودم كه منصور گردن 
زن آينده ات را زخمی كرده است و او را به  بالين انداخته است. سرش 
را پايين انداخته بود، گويی خنجری بر س�ينه اش خورده باش�د، سوخته 
بود و آه برنياورده بود و بعد گفته بود سامت باشی نثارخان! خوب شد 

آمدی، من به  زودی اين قضيه را ته و سر می كنم. 
چ�ه زود نگونش كرده بودند و چه بی رحم س�رش را از تنش جدا 
كرده بودند. باور نثار نمی شد كه بهادر مرده باشد. بهادر مرگ داشت؟ 
كس�ی كه با هيبتش تن چغچ�ران می لرزاند، مرگ داش�ت؟ نثار با هر 
گامی كه اسبش برمی داشت نگاهی به  جسدهای طناب پيچ شده ی پشت 
ماديان می انداخت و موی بر بدنش س�يخ می ش�د: مرده است؛ كشتنش. 
چه آسان سر از تنش جدا كردند. اين كدامين دست بوده است كه كارد 
بر گلوی بهادر كش�يده اس�ت؟ اين كدامين فرعون بوده است كه پوز 
بهادر را بر خاك ماليده است؟ سوال پشت سوال. همه بی جواب. سايه ی 
نثار بر روی اسب به شبحی می مانست كه درگير جنگی در درون است. 
س�ايه اس�ب و نثار گره بر يكديگر خورده بود و با هر گامی كه اس�ب 
به  جلو می گذاش�ت س�ايه از اين س�نگ به آن سنگ می پريد، كوتاه و 
دراز می ش�د. می خميد و می جهيد. نثار وحش�ت كرد. دس�ت و پايش 
لرزيد و سايه لرزيد. نثار كمی آن طرف تر جايی كه سايه ی ماديان با تن 
بی س�ر بهادر بر روی زمين می خزيد، نگاه كرد. دلش ريخت و نفسش 
بند ش�د. اسب، سواری نداشت. سوارها ديگركوله بار شده بودند. طناب 
پيچ بودند و سايه ی شان مانند موجی از روی سنگی به سنگی و از روی 
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گياهی به گياهی كشيده می شد.   
نثار به  ميانه ی قريه رس�يد. اس�ب ها را در مقابل مسجد نگه داشت. 
جس�دها را از روی مادي�ان پايين ك�رد و بر روی ُصفه ی مس�جد برد 
و كن�ار هم گذاش�ت. پتويش را بر روی آن ها كش�يد و خود رفت به  
ديوار تكيه كرد. مردی كه گاه گاهی دس�ت به  جيب می كرد و مش�ت 
پولی برايش می داد، ديگر گوشی برای شنيدن خبرهايش نداشت. ديگر 
نمی توانس�ت سری شور دهد و دس�تی به  جيب كند. جسدش را آورده 

بود تا جنازه  اش را بخوانند و به  خاك بسپارندش. 
نثار نگاهی به  آس�مان كرد. هوا اندكی روش�ن ش�ده بود و شب، 
صبح ديگری می زاييد. پس می آيند. نماز صبح نزديك اس�ت. جسد ها 
را تحوي�ل ش�ان می دهم. به�ادر هر چ�ه برايم داده ب�ود، پس گرفت. 
گوش�ت هايم را ريخت. نفس كن شدم. در عمر پدرم جنازه ی سربريده 
نديده بودم. هيچ وقتی در شب جنازه ی خون چكان به جايی نبرده بودم.

 
دروازه ی مسجد بر روی پاشنه چرخيد و ما كريم به  داخل آمد و 
بدون آن كه نثار و جسدهای روی ُصفه را ديده باشد، برای وضو گرفتن 

به  سمت جوی رفت. نثار از جايش برخاست و صدا زد:
- كريم خان!

ما كريم برجايش ايستاد و رو برگشتاند:
- كی هستی؟ خيريت است؟

- نثار هستم. خيريت هم نيست. دوتا جنازه دارم.
ما كريم نزديك رفت و با تعجب پرسيد:
- جنازه داری؟ جنازه  ی چه، جنازه ی كی؟

- جنازه ی بهادر و برادر زاده اش رحيم.
ما كريم بر جايش ميخ شد و ترسيد:
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- چه... چه گفتی؟ كی... كی؟
- جنازه ی بهادر و رحيم است.

- چه می گويی مرد! ديوانه شدی؟
- بيا نگاه كن!

م�ا كريم نزديك رفت و پتو از س�ر جس�د ها كن�ار زد. رحيم را 
فوری شناخت و با ديدن تن بی سر جسد ديگر به  حيرت افتاد:

- اين ديگر كی است؟ سرش كجاست؟
- بهادر است. سرش را بريدند و با خود بردند.

- كی بريده است؟
- خدا می داند. در نركوه راه شان را گرفتند و يازده نفر را سوراخ 

سوراخ كردند. سر بهادر را هم بريدند و با خود بردند.
پتو از دست ما كريم افتاد. از روی جسدها قد راست كرد و توبه  
كش�يد. به  لب جوی رفت، وضو كرد و س�پس به پش�ت بام باال شد و 

اذان داد.
 دقيقه هايی بعد، بزرگ های كمرسبز كه محسن  قريه دار، كمال  و 
پرويز هم در ميان ش�ان بودند، دس�ته دسته به  مسجد رسيدند و از كشته 
ش�دن بهادر و برادر زاده اش آگاه ش�دند. همه رفتند و به  جس�دها نگاه 
كردند و به  وحش�ت افتادند. ناگهانی هزار سوال بی جواب به  سر اهالی 
هج�وم آورد. محس�ن ، كمال و پرويز كنارهم ايس�تاده بودند. هر س�ه 
همس�ان می انديشيدند: خدايی اس�ت كه از بنده اش به  كار دارد. خدايی 
اس�ت كه ظلم را می بيند و خدايی اس�ت كه فرش�ته ای را به نام تهمينه 

دوست دارد.
پرويز نگا هی به  آس�مان انداخت. س�تاره ی صبح، برسر قله ای كه 
دل آسمان را پاره می كرد، سو سو می زد و تا شب ديگر و صبح ديگر 
نيت خدا حافظی داش�ت. ها، ها دوس�تت دارم. خاطرخواهت هستم. من 
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ها گفته بودم. از گفته ام پش�يمان نيستم. حاال بعد از نماز، خودم می آيم 
و خ�وش خبری مردار ش�دن به�ادر را برايت می ده�م و می گويم كه 
تهمين�ه ی خواب هايم توهس�تی. می گويم كه به اندازه ی دنيا دوس�تت 
دارم. ق�دری انتظار بكش! كارم كه در كمرس�بز تمام ش�د، بر می دارم 
و می برمت. می برم به  جايی كه دس�تی برای ش�اق زدنت نباشد و نيتی 
برای س�تاندنت. همه را بی غم می كنم و دل رمي�ده ات را آرام می كنم. 

قول است. به من باور داشته باش!
   

ه�ر ك�س چيزی گفت و هر ك�س نظری داد، اما ارباب محس�ن  
آن ها را به  آرامش دعوت كرد:

- بر روی صفه دو جس�د گذاش�ته شده اس�ت. يكی بهادر است و 
ديگ�ری رحيم ب�رادر زاده اش. حاال اين قضيه چه گون�ه و چطور اتفاق 
افت�اده اس�ت، گپ بعدی اس�ت. نماز را ك�ه ادا كرديم با هم مش�وره 
می كنيم كه برای كفن و دفن چه كنيم. تبصره ها را بگذاريد برای بعد.

او اين را گفت و رو به ما كريم كرد:
- ما صاحب! يااهلل نماز را شروع كن كه قضا نشود!

با ادا ش�دن نم�از تعدادی برای خبر كردن اهالی به  بيرون مس�جد 
دويدند و تعدادی به گرد ارباب محس�ن  حلقه زدند. محس�ن ابتدا رو به 

نثار كرد و گفت:
- خ�وب نثارخ�ان! حاال با آرامش خاطر و ب�دون لرز بگو كه چه 

اتفاق افتاده است؟
نثار با گوش�ه ی آستين عرق گردنش را پاك كرد و با كلمه های 

شمرده ای گفت:
- م�ن ب�ه  قريه ی قُتس رفته بودم و به�ادر را در خانه ی حيدرخان 
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ديدم. آن ها روز را آن جا بودند و شب ساعت هشت به سوی قريه ی ما 
حركت كردند و مثل اين كه بهادر با خودت كار داشت...

محسن حرف او را قطع كرد و گفت:
- درس�ت اس�ت، بهادر اين جا آمد. س�ر ش�ب آمد و صبح ناشده، 
رف�ت. آم�ده بود كه از كار پرويز بداند. نگران كار او بود، اما وقتی ما 
برايش گفتيم كه كار پرويز غل و غش�ی ن�دارد، قناعت كرد و رفت. 

همه مردم قريه از آمدن و رفتنش خبر دارند.
نثار سر پايين انداخت و گفت:

- م�ن به  قُت�س رفته بودم ك�ه از بچه های عمه ام  اح�وال بگيرم. 
قصه ی برق و آب را من برای شان گفتم. شما فكر بدی نكنيد.

- نه، نه نثارخان! تو گپ را كج مكن! باقی قصه ات را بگو!
نثار چشم از زمين برداشت و به محسن دوخت:

- صب�ح وقت ب�ود كه بهادر واپ�س به  قريه ی قُتس برگش�ت و 
به  جای حيدرخان آمد، اما به  خانه نرفت. س�رپايی چای خورد و گفت 
كه نيمه ش�ب در خانه ی محسن خان گوش�ت يخنی خورده و سير سير 
اس�ت. او چند پياله چای در باغچه ی مقابل خانه ی حيدرخان سر كشيد 
و گف�ت كه  به  ق�رارگاه  نركوه م�ی رود. گفت ك�ه كارهای عاجلی 
دارد ك�ه باي�د انجام دهد. حيدرخان هم خواس�ت با او ب�رود، اما بهادر 
گفت نه، از نركوه باری می فرس�تد و او بايد به هرات روان كند. حيدر 
برايش گفت كه اگر رفتنی هس�تی، برو! تا زود تر به قرارگاه برسی و 
بار را بفرس�تی. او گفت كه چند نفر از بچه های تازه نفس را هم ش�ب 
به  آس�ياب دم دره ی نركوه روان كرده اس�ت و آن ها منتظرش هستند. 
بهادر رفت و حيدرخان را به قريه نگه داش�ت و نگذاشت كه به نركوه 
برود، اما نزديك های چاش�ت چوپانی آم�د و گفت كه در تنگی كوه 

همه را كشتند و سر بهادر را از تنش جدا كردند.
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نثار آهی كشيد و ادامه داد:
- بعد از ش�نيدن اين خبر حيدر با تفنگدارهايش به  نركوه دويد و 
سنگ سنگ كوه و كمر را پاليد. هيچی نيافت و طرف های شام بود كه 
با يازده ميت به قُتس برگشت. نه نفر از جوان های قُتس بودند. هر خانه 
ش�يون داشت، هرخانه جوانی را از دست داده بود. قُتس جهنم شده بود. 
خرد و بزرگ می گريس�تند و حيدر به مار زخمی می مانست. می گفت 
پيدای شان می كند. می گفت زنده پوست شان می كند. می گفت حال و 

روزی باالی شان بياورد كه دل سگ به  حال شان بسوزد.
نثار اين را گفت و خاموش شد و ارباب محسن بعد از چرتی گفت:
- خ�وب ح�اال كار ك�ی بوده و از ك�ی نبوده اي�ن را می گذاريم 
ب�ه  حكوم�ت و حيدر، اما وظيفه ی من به  عنوان قريه دار اين اس�ت كه 
كاغذی به  واليت بنويسم و حكومت را آگاه كنم و همچنان نفری هم 
نزد منصورخان بفرس�تم تا او هم در جريان باش�د. فردا كسی يخن ما را 

نگيرد كه چرا اطاع نداديم. 
ارباب محسن  رو به برادرش كرد و گفت:

- كمال خان پس تو زحمت اين كار را بكش! اسبت را سوار شو و 
سر راهت اول برو نزد منصور و او را در جريان بگذار و بعد كاغذ مرا 

به واليت ببر و برگرد كه ترتيب دفن ميت ها را بدهيم.
كمال  »به چش�م گفت« و همان جا ايستاد تا برادرش كاغذی برای 

حكومت بنويسد.
پرويز آهس�ته از مسجد بيرون شد و به محض از در بيرون رفت با 
قدم های تيز خود را به  حويلی ارباب محسن رساند.  دم دروازه صنوبر نان 
می پخت و تا چشمش به پرويز افتاد. روفه بر سر تنور گذاشت و گفت:

- پرويزخان! مردهای ما كجا شدند؟
- در مسجد هستند.
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- به چای صبح نمی آيند؟
پروي�ز جواب�ش را نداد و از همان جا به  كلكي�ن اتاق تهمينه نگاه 

كرد.
- پرويزخان! جوابم ندادی، مردهای ما به  چای می آيند يا خير؟

پرويز مانند اين كه صدايی نش�نيده باش�د چند قدم به  پيش رفت و 
از نبش تنورخانه، نظری به  حويلی انداخت. صنوبر كه پرويز را بی تاب 

ديد، گفت:
- نيمروزی! چرا هوش از س�رت پريده؟ كجا را نگاه می كنی؟ نه 

كه چشم به تهمينه داری؟
پرويز  تكانی خورد، پا پس كشيد و با رنگ پريده گفت:

- خاله صنوبر چه می گويی من... من...
- نيمروزی چرا زبانت بند بند می شود؟ نزديك تر بيا!

صنوبر اين را گفت، خاده ی تنور را برداشت. دست به كمر زد:
- نزديك بيا، نترس!

پرويز يك بار ديگر به لكنت افتاد:
- خا...خاله... من...من... آمدم كه...

- فهميدم كه برای چه آمدی! چند روز است كه می خواهم دور از 
مردهای مان با تو گپ بزنم و برايت بگويم...

پرويز حرف او را قطع كرد:
- خاله جان! قس�م به خدا اس�ت كه منظور بدی نداش�تم. آمده ام به 

تهمينه خوش خبری بدهم كه بهادر را كشتند. بهادری ديگر نيست.
خاده ی تنور از دست صنوبر افتاد:

- راست می گويی؟
- به خ�دا راس�ت می گويم. مرده اش را به مس�جد آوردن�د. برادر 

زاده اش را هم كشتند.
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صنوبر آن چه می خواست به پرويز بگويد، فراموش كرد:
- آمدی كه برای تهمينه خوش خبری بدی!؟ مرگ كسی برای ما 

خبر خوش نيست. جوان بود؛ حيف شد.
پرويز با شنيدن حرف های صنوبر از آمدنش پشيمان شد. خواست 

برگردد. صنوبر به صورت خجل او نگاه كرد و گفت: 
- خ�وب حاال كه نفس س�وخته آمدی ب�رو و برايش بگو. برايش 

بگو كه دل آرام شود. چرا ايستاده ای؟ به اتاقش است. بدو!
پرويز تكانی خورد و به س�وی دروازه حويلی دويد. صنوبر ُپخ زد:

- كجا رفتی؟ از اين طرف.
پرويز ايستاد و واپس دور خورد و بعد از نگاه تيزی به صنوبر  كه 
او را می پايي�د و به دس�ت پاچگی اش می خنديد ب�ه نرمی از مقابلش رد 
شد و تا رد شد به دويدن شروع كرد و از ميان باغچه كمربُر زد و خود 
را به پش�ت دروازه ی اتاق تهمينه رس�اند. لحظه هايی همان جا ايستاد تا 
نفس هايش آرام گيرد. س�پس دروازه را آهسته زد و تهمينه صدا كرد. 
تهمينه كه هنوز خواب بود با صدای پرويز از خواب بيدار ش�د و س�ر 
از لحاف بيرون كرد. پرويز دروازه را گش�ود و پا به  داخل گذاش�ت. 
پرده را كنار زد و همان جا ايستاد. ناگهان نگاهش در نگاه  تهمينه گره 
خورد. فرام�وش كرد. همه چيز از يادش رفت. فراموش كرد كه برای 

چه آمده است. صدای تپش قلبش را شنيد و زبانش بند آمد.
- نيم�روزی اگر تصميم ب�ه  فرار گرفتی، اول بنش�ين ماماهايم را 

قناعت بده! من بدون رضايت آن ها زنت نمی شوم.
چه ش�يرين و چه دل انگيز »نيم�روزی« گفت. اين صدا چه نازی 
داش�ت؟ چه آهنگی داش�ت؟ چ�ه دلنواز ب�ود. »اگر تصمي�م به  فرار 
گرفتی، اول بنش�ين ماماهاي�م را قناعت بده! من ب�دون رضايت آن ها 
زن�ت نمی ش�وم.« اي�ن جمل�ه  روح و روان پرويز را برد. چن�د بار در 
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گوشش تكرار و تكرار شد. می خواست فرياد بزند و بگويد كه تهمينه! 
ت�و چقدر زيباي�ی! چقدر دلخواهی! چقدر حس�ينی! تو ن�وری و به ماه 
می مانی! ماماهايت راضی به رضای تو هستند. مرا از آن ها مترسان!... 

- چه می خواس�تم برايت بگويم؟... از يادم رفت... با ديدنت خودم 
را فراموش كردم... فكرهايم گريخت...

تهمينه از ته ی دل خنديد:
- نيمروزی تا مرا می بينی دست و پايت را گم می كنی و بی هوش 

و حواس می شوی! عاشق شدی؟
پرويز جوابی نداد، اما گفت: 

- ها ها يادم آمد... آن چه می خواس�تم برايت بگويم به  يادم آمد... 
تهمين�ه خبر خوش�ی براي�ت آورده ام!... بهادر را كش�تند و س�رش را 

بريدند... ديگری بهادری نيست كه خواستگارت باشد... 
تهمينه با ناباوری پرسيد:

- راستی؟
- راس�ت می گويم. به خدا راس�ت می گويم. مرده اش را به مس�جد 
آورده ان�د و ماماهاي�ت آن جا هس�تند. ترتيب نماز جن�ازه و دفنش را 

می گيرند.
تهمين�ه لح�اف را كنار زد و بر روی جايش نشس�ت و اندامش را 
با پيراهن آبی گل داری كه پوش�يده بود به  تماشای پرويز گذاشت. بار 
ديگر دست و پای پرويز لرزيد. دوست داشتن و خواستن در او فغان كرد. 
وسوس�ه ش�د و تمام وجودش تمنای او كرد، اما ترسيد و رو برگشتاند. 
گام�ی به عقب رفت و پرده را رها ك�رد. تهمينه به دنبالش صدا كرد:
- پس تا كفتار ديگری از راه می رس�د، فكری به  حالت كن! كوه 

و دره ی اين جا پر از كفتار و شغال است.
پرويز از دروازه بيرون رفت و زير لب گفت:
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- می كنم، می كنم. قدری ديگر هم صبر كن!

مسجد پر از اهالی شده بود. گويی كمرسبز تعطيل شده است، هيچ 
دهقانی به  سر زمينی نرفته بود و هيچ چوپانی گوسفند به كوه نبرده بود. 
هر كس می خواست تن بی سر بهادر را ببيند. رفته بودند بر روی تپه ای 
كه بهادر قصد داش�ت در آن قصر آباد كند، برايش قبر كنده بودند و 
منتظر كمال  بودند كه برگردد. نماز جنازه و دفن ميت ها را تا رس�يدن 
او معط�ل كرده بودند. می خواس�تند با آم�دن او خود را متيقن كنند كه 

برای دفن بهادر از سوی كسی مانعی نيست.
از چاش�ت  گذش�ته بود كه كمال همراه با منصور رس�يد. با آمدن 
منصور كمرس�بز پر از افراد مسلح شد و ناگهانی از كوچه و لب جوی، 
زن ه�ا و دختره�ای جوان ب�ه  خانه ه�ا گريختند. منصور اس�بش را در 
مقابل مس�جد نگه داشت و به مس�جد رفت و پتو از سر بهادر كنار زد. 
لحظه هايی به گردن بريده ی او نگاه كرد و س�پس اش�ك ريخت و هق 

هق زنان گفت:
- رفيقم بود. مرد بود، بهادر بود... دست برادری داده بوديم... دست 
دوستی داده بوديم... با شنيدن نامش كوه می لرزيد... شير می گريخت...
چه ش�جاعی بود، حيف ش�د. بهادر! جوانمرگت كردند... ارمان به  دلت 
كردن�د... اما تو نگران نباش! من انتقامت را گرفتم. دس�ت كس�ی كه 
سرت را بريد، بريدم. مغز كسی را كه تير به سينه ات خالی كرد، داغان 

كردم...
منصور پتو را دو باره بر س�ر بهادر كش�يد و از جا برخاس�ت و با 

آواز بلند گفت:
- مردم كمرس�بز! به  ياد داش�ته باشيد كه خون ش�هيد نمی ُخسبد. 
خ�ون اين جوان نامراد نُخس�بيد و نخش�كيد، قاتل به  س�زايش رس�يد. 
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انتقامش را گرفتم.
او اين را گفت و سپس رو به جمعه بوالغ كرد:

- جمعه برو نعش قاتل را از سر اسب پايين كن و خورجين را هم 
به مسجد بيار!

جمعه به عجله به بيرون دويد و از روی اسب نعش مصطفا را پايين 
كرد و به  ش�انه انداخت، به  داخل آورد و به  زمين انداخت و س�پس با 

يك خيز رفت خورجين را آورد و به پيش پای منصور گذاشت.
منصور يك بار ديگر آواز بلند كرد:

- خ�دا لعنت�ش كن�د. خدا ته  تري�ن دوزخ را نصيب�ش كند كه با 
بی رحمی سر رفيقم را بريد. اما جزايش را دادم. دين رفاقت را ادا كردم. 

نگذاشتم خونش هدر رود. انتقامش را گرفتم.
منصور به  جمعه اشاره كرد كه پارچه ی سفيدی را كه پر از لكه ی 
خ�ون ب�ود از روی مصطفا كنار زند. جمعه به عجله دويد و با گش�ودن 
گره های پارچه، مصطفا را به ديد اهالی روس�تا قرار داد. كاس�ه ی س�ر 
مصطفا متاش�ی شده بود و خون بر صورتش خشكيده بود. چشم هايش 
بسته بود، گويی بی هيچ دغدغه ای به خواب رفته است. دست راستش را 

هم از بغل بريده بودند و بر روی شكمش گذاشته بودند.
منصور سينه صاف كرد و گفت:

- نام اين قاتل كثيف مصطفا است و از هرات است. خارجی ها برايش 
پنج هزار دالر داده بودند كه س�ر بهادر را بياورد و اين جانور لعنتی رفت و 
سر او را آورد. اين خدا ناترس بهادر بی خبر را ناجوانمردانه به قتل رساند تا 
ارباب هايش را راضی كرده باشد و خود به چند قرانی رسيده باشد، اما بی خبر 
از آن بود كه بهادر بی كس نيست، بی رفيق و بی يار نيست. بی خبر از آن 
بود كه منصور نمی گذارد خون رفيقش به  ُخس�بد. نا رس�يده به خارجی ها 

به دام افتاد. همراه با ثبوت گرفتم او را...
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جمعه بوالغ با ش�نيدن گپ های منصور در دل  خنديد و  خواس�ت 
فرياد بزند كه ای مردم ساده به  حرف هايش باور نكنيد. همه اش دروغ 
اس�ت. كدام پول؟ كدام خارجی؟ خودش ما را فرس�تاد تا فرش بهادر 
را جم�ع كنيم. خودش گفت كه بهادری ديگر دركار نيس�ت. خودش 
تفنگ س�نايپر را داد و گفت برويد سينه اش را بشكافيد... آه خدايا اين 
منصور ديگر چه جانوری است. اين ديگر چه ابليسی است. لعنتی دست 
مرا از پش�ت بسته است. تا به  حال اين اعجوبه را درست نشناخته بودم. 

چه فلمی بازی می كند!
منصور سر خم كرد و دست به  خورجين برد و سر بهادر را از آن 
بدر كرد. اهالی با ديدن سر بهادر و گردن خون پر او ناليدند، وای وای 

كردند و توبه كشيدند. منصور گفت:
- خدا نخواس�ت تن بهادر بی س�ر دفن شود. دوستش به درد خورد. 
نگذاش�ت س�رش را ببرند و با آن فوتبال كنند و يا به  پيش س�گ های 

شان بيندازند.
جمعه يك بار ديگر الحول وال كرد و با خود گفت: منصور برايت 
پش�ت دست! تس�ليمت هستم. شاگردت هس�تم. تو ديگر چه موجودی 

بودی؟ تو پدر شيطان بودی و من خبر نداشتم...
منص�ور س�ر بهادر را ب�رد و به  جای بريدگی قرار داد و س�پس با 

دست اشاره به جسد كرد و گفت:
- تكميل ش�د. ح�اال ديگر به  دلم دردی نيس�ت. رفيقم با س�رش 
ب�ه  زير خاك می رود. حاال ترتيب غس�ل و نمازه جنازه اش را بگيريد. 

من ديگر دينی در مقابل رفيقم ندارم.
با تمام ش�دن حرف های منصور، اقارب بهادر به سوی جسد مصطفا 
دويدند. از پاهايش گرفتند تا او را از مسجد بيرون كنند و تكه پاره اش 

كنند، اما منصور نگذاشت:
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- های مردم! تكه پاره كردن اين قاتل خونخوار حق شما است. من 
شما را درك می كنم، اما او به  جزايش رسيده است و من بايد جسدش 

را به  حكومت تحويل دهم. 
او با گفتن اين جمله جمعه را نزد خود طلبيد و در گوشش گفت:
- بی ناموس! بدو جسد مصطفا را از آن ها بگير و پس در روجايی 
به پيچ�ان! رفي�ق ما بود، م�رد بود. نگذار كه اين گوس�اله ها لگد مالش 
كنن�د. جس�د را دو باره به  باالی اس�ب بينداز و ببر ب�ه قلعه تا در جای 

نامعلومی دفن كنيم. يا اهلل بدو!
جمعه ماش�يندارش را از ش�انه پايين كرد و با يك خيز خود را به 

مردم رساند:
- دور باش! دور باش! به جسد غرض نگير!

مردم جسد را رها كردند و جمعه تفنگش را واپس به  شانه انداخت 
و مصطفا را دو باره در پارچه ی سفيد پيچاند، به شانه افكند و از مسجد 

بيرون برد. 
ارباب محس�ن  كه رفته بود در كنار س�تارخان نشس�ته بود و خود 
را به  ديوار تكيه داده بود، با ش�نيدن س�خن های منصور كاوه شده بود. 
به  س�خن های او شك داش�ت. در پشت كام او دروغ می ديد. احساس 
می ك�رد منصور فريب ش�ان می دهد. با خود می گف�ت كه اين منصور 

روباه صفت است و با دُمش خلق خدا را فريب می دهد.
س�تارخان هم كه عين فكر  را داش�ت سر به  گوش محسن  كرد و 

گفت:
- ارباب! من به  گپ های اين يارو ش�ك دارم. خدا می داند كه باز 

در چه خيال است؟
محسن  سر تكان داد و گفت:

- درس�ت می گويی س�تارخان! ريش من و تو به  اين آسانی سفيد 
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نش�ده است. س�ی سال است كه س�ينه های پر خون و گردن های بريده 
می بينيم و آخر كار می فهميم كه از ماست كه برماست.

پرويز دو باره برگش�ته بود. ولی اين بار به  مسجد نرفته بود. همراه 
ب�ا عثمان رفت�ه بود در كن�ار جويی كه از مس�جد بي�رون می آمد و با 
گردش�ی از كنار ميدانی مقابل مسجد س�ر پايين می انداخت و با شتاب 
راه به  زمين های قريه می برد، نشس�ته بود. عثمان غم به  دل كرده بود و 

انگار كوهی از ياس بر شانه داشته باشد، مايوس بود:
- پرويزخان! ما مردم بد بختی هستيم، از همه ی مردم دنيا بدبخت تر 
هس�تيم، تا اميدی پيدا می ش�ود وكاری ش�روع می كنيم چيزی از غيب 

نازل می شود و كار ما را خراب می كند.
پرويز آهی كشيد و گفت:

- راس�ت می گويی عثمان! هر روز جنجال تازه ای داريم. هر روز 
به  غم نوی گرفتاريم. اما كس�ی به خير خود نمی فهمد. شايد كشته شدن 
بهادر گره  كوری را باز كرده باشد. شايد دل خدا به كسی سوخته باشد.

ناگهان چشم های عثمان برقی زد و با نگاهی به پرويز گفت:
- عجب خری هس�تم. دلم برايش س�وخته بود كه سرش را بريده 
اند. اين ظالم خواستگار تهمينه بود و من پاك فراموش كرده بودم. اگر 
تهمينه را برايش نمی داند به  زور می گرفت. پس هر كس او را كش�ته 
اس�ت، كار بدی هم نكرده اس�ت. نفهميده و نخواس�ته ش�ر او را از سر 

تهمينه كم كرده است. پس دست اين قاتل از بوسيدن است.
پرويز دل پر غصه اش را برای عثمان خالی كرد:

- عثمان دعا كن كه كارم به خير و خوشی تمام شود. حاال دوستم 
هس�تی از تو چه پنهان كنم، وقتی ش�نيدم بهادر از تهمينه خواستگاری 
كرده اس�ت، دنيا دور س�رم چرخيد. از همه چيز متنفر شدم. ديگر كار 
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كمرسبز، برايم بی معنی شده بود. می خواستم از اين جا بروم. می خواستم 
به تمام وعده های خود پشت پا بزنم و پس برگردم و به نيمروز بروم... 
ديگر برايم زندگی معنا نداش�ت... اما امروز پس اميدوار ش�دم. پس به 
كارم دلگ�رم ش�دم. دلم می خواه�د همين حاال كارم را ش�روع كنم تا 
زود تمام ش�ود. تا زودتر كس�ی را از دم گرگ ها برهانم. عثمان وقتی 
ب�ه چش�م هايت نگاه می كنم به اين باور می ش�وم كه ت�و از جنس اين 
تفنگدارهای س�نگ دل نيس�تی، دلم می خواهد از تو كمك بخواهم. دلم 
می گويد كه تو جوانمرد و عياری و وقتی دس�ت دوس�تی دادی تا آخر 

به آن پابند هستی.
عثمان دست پرويز را گرفت و در ميان دست هايش فشرد:

- پرويزخان! من مانند تو گپ دلم را گفته نمی توانم. زبان من تار 
اس�ت. من دو وقت تار می زنم. يكی زمانی كه خيلی خوش�حال باش�م و 
ديگ�ری وقتی كه خيلی جگرخ�ون. می خواهی بروم تارم را بياو رم و به  
پاس دوستی تو بنوازم تا كلك هايم خون شود و ناخن هايم بيفتد. به  سر 
م�ادرم از روزی ك�ه تو را ديدم، خيال كردم برادر گمش�ده ام را يافتم. 
يقي�ن كن وقتی گپ می زن�ی و می بينم كه آدم فهمي�ده و با تحصيلی 
هس�تی، دلم باغ باغ می ش�ود. از گپ زدنت لذت می برم. از خنديدنت 
كيف می كنم و از چهره ی اخموی تو الغر می شوم. برايت قول می دهم 
كه از دوس�تی با من هيچ وقت پش�يمان نشوی. برايت خدمت می كنم. 
چه كار برق و آب ما بشود و چه نشود، من كاری می كنم كه از اين جا 
خشنود برگردی و هميشه مرا به ياد داشته باشی. می گويند كوه به كوه 
نمی رس�د، آدم به آدم می رس�د. شايد روزی با هم سر  خورديم و از اين 
روز ها يادی كرديم. می گويند آدميزاد به اميد زنده اس�ت. شايد روزی 
درس�ت را تمام كردی و داكتر ش�دی و من به معاينه خانه ات آمدم و 
گفت�م پرويز! بگير م�را نوكر دم دروازه ات تعيين ك�ن كه برايت تار 
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بزنم. هم مريض هايت بی دوا، شفا شوند و هم خستگی ات در برود.
پرويز خنديد و تا خواست چيزی بگويد صدای كمال  را شنيد كه گفت:
- پرويز! بيا كه موسس�ه جواب نامه ات را روان كرده اس�ت. خدا 

كند خبر خوشی باشد.
پرويز رو برگشتاند و مانند فنری از جا پريد. عثمان هم از جا برخاست 
و پتو تكاند و به سوی كمال رفت. كمال بسته ای به  دست پرويز داد و گفت:
- همين حاال كس�ی كه به  هرات رفته بود، رسيد. گفت به موسسه 
رفته است. خيلی خوشحال بود. او را خوب تحويل گرفته بودند و سام 

به همه رسانده اند.
پرويز بسته را گرفت و به عجله باز كرد. يك نامه، يك موبايل با 
چارجر آفتابی در آن بود. نامه را گشود و نگاهی به پايين آن انداخت. 
امضای رييس موسس�ه بود. با خوش�حالی آن را شروع به  خواندن كرد. 

رييس بعد از احوال پرسی و تعارف نوشته بود:
» پرويزخ�ان نامه ات را گرفتم. از اين كه اهالی قريه ای كه در آن 
هستی از تو استقبال خوب كرده اند و همكار تو شده اند، خوشحال شدم. 
اميد دو نفری كه برايت اجازه ی اس�تخدام ش�ان را داده بودم، اس�تخدام 
كرده باش�ی و كار س�روی ات را ش�روع كرده باشی. در مورد تقاضای 
روس�تای كمرس�بز كه آب و برق از چش�مه ی ش�ان می خواهند، غور 
كردي�م. هرچند اين برنامه ش�امل كار ما نيس�ت، اما ب�ه  عنوان پاداش 
هم�كاری مردم، می توانيم چاره س�ازی كنيم. فقط نياز اس�ت كه حجم 
آب چشمه، شيبی كه برای به  حركت انداختن دستگاه برق نياز است را 
بدانيم. همچنان لوله كش�ی آب هم اگر قريه با چش�مه فاصله ی زيادی 
نداش�ته باشد، مقدور است. در صورتی كه شرط های باال موجود باشد ما 
می توانيم برنامه ريزی كنيم. متوجه باشی كه ما برای نيروی كار، هزينه 
نمی پردازيم. بايد از قبل برای مردم محل بگويی كه موسسه به اين كار، 
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كارگ�ر اس�تخدام نمی كند، بلك�ه يك نفر نل دوان و ي�ك نفر برقی با 
وس�ايل الزم خواهد فرستاد تا با كمك شان اين دو برنامه راه بيفتد. تو 
بعد از جمع آوری معلومات الزم، زنگ بزن و ما را اطاع بده كه فكری 
ب�ه آن كني�م، اما فرا موش نكنی كه اصل پ�روژه ای كه تو را به  خاطر 

آن به چغچران فرستاده ايم، سروی است. توجه كامل تو به آن باشد.«
پروي�ز ب�ا خواندن نامه نگاهی به  كمال  و عثمان كرد و با لبخندی 

گفت:
- امروز از هر طرف احوال خوش می رس�د، مبارك باش�د آب و 

برق را منظور شده فكر كنيد .
كمال  كه نمی توانست خوشی اش را پنهان كند، گفت:

- پرويزخان! به  خودت هم مبارك باش�د. مردم كمرس�بز اول از 
خدا و بعد از تو قدردان هستند.

اما عثمان چيزی نگفت. منتظر ش�د كه حرف كمال تمام ش�ود و 
به محض تمام ش�د، خيز انداخت و با دو دس�ت از گردن پرويز گرفت 
و از رويش چند بوس�ه ی آب دار برداشت و بعد به سوی خانه اش دويد. 

كمال  صدا كرد:
- مرد خدا كجا می دوی؟

- می روم دوتارم را بياورم.
- مغزت خراب شده است، جنازه است!

عثمان ناگهان برجايش ميخ شد و پا نگهداشت:
- لعنت به چانس بد! چه غوغايی می كردم.

پرويز گفت:
- كاكا كمال! موسسه نياز به بعضی معلومات دارد از كی بپرسم؟

- چه معلوماتی؟
- مثلن فاصله چش�مه با قريه چند متر اس�ت. حجم آب چشمه چه 



سیامک هروی

235

اندازه است و سراشيبی چشمه چقدر است؟
كمال  خنديد:

- خودم برايت می گويم. بگير بنويس!
پروي�ز به عجله قلم�ش را از جيب بيرون كرد و در پش�ت نامه ی 

موسسه آماده ی نوشتن شد.
- بنويس فاصله ی چش�مه تا قريه حدود هشت صد متر است. چند 
سال پيش خودم متر كردم در اول اين حكومت، می خواستند دو سويش 
را س�نگ كاری كنند، اما رفتند و گم ش�دند و ديگر كسی از ما نپرسيد 
كه چشمه ی شما تا قريه چند متر است. من به  حجم آب هم نمی فهمم، 

اما همين قدر می دانم كه چشمه ی ما يك آسياب آب دارد.
پرويز تبسمی كرد و گفت:

- همين هم پيمانه گفته می شود. نگران مباش! خوب سراشيبی؟
- سراش�يبی را هم خودت ديده ای، هرچه بخواهی سراش�يبی دارد. 
قريه در كمر كوه است و چشمه باالتر از آن. از همين سبب قريه ی ما 

را كمرسبز می گويند.
پروي�ز كاغذ را در جيب گذاش�ت و نگاهی ب�ه  عثمان كه ديگر 

برگشته بود، انداخت:
- عثم�ان! بي�ا برويم س�ر چش�مه و از اي�ن موباي�ل جديد زنگی 
به  موسس�ه بزنيم و معلوماتی كه خواس�ته اند به آن ها بدهيم. می خواهم 
هر چه زودتر كار تمام ش�ود. می ترس�م اين كش�تن ها و س�ر بريدن ها 

گريبان گير من هم بشود.
كمال  همان جا نشس�ت. با شنيدن جمله ی آخر پرويز عرق سردی 
روی ش�انه هايش نشست و يارای ايس�تادن را از او گرفت. پرويز حق 
دارد واهمه داشته باشد. حق دارد بترسد. اين جا هيچ تضمينی برای زنده 
ماندن نيست. اين جا هيچ كس مصون نيست. اين جا نه قانونی است و نه 
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عدالتی. در اين جا گپ نخست را تفنگ می زند. هر كس تفنگ داشت، 
خود قانون است و خود قاضی و ما قربانی.

كمال  زار به سوی پرويز نگاه كرد. دلش می خواست بگويد راست 
می گوي�ی هيچ تضمينی برای نكش�تنت وجود ن�دارد. اين جا برای هيچ 
كس مصونيتی نيست. زندگی ما هم در گرو چند تفنگدار است و آن ها 
هس�تند كه تصميم می گيرند كه كی زنده باش�د و كی بميرد. اما دست 
دعای ما به خدا بلند اس�ت. برايت دعا می كني�م كه زودتر كارت تمام 
ش�ود و به خير و خوش�ی برگردی. دلت مانند آب چشمه پاك و زالل 
است. می دانم كه به  جز از خير چيز ديگری در سرت نداری. پس جوان 
برايت دعا می كنم. دعا می كنم كه از گزند اين جانورها در امان باشی!
عثمان هم حال كم تری از كمال  نداش�ت. ب�ا حرف پرويز، دلش 
ريخته بود و ياس جان گدازی او را در هم پيچانده بود. اما اميدش را از 

دست نداد:
- برويم، برويم س�ر چشمه و از موبايلت با موسسه گپ بزن و هم 
احوال كاكايت را از زرنج بگير! تو ُچرت اين كشتن و بستن ها را نزن! 

تا ما باشيم به كسی اجازه نخواهيم داد با چشم بد به  سويت نگاه كند.
پرويز  و عثمان براه افتادند. كمال  هم دست بر زمين گذاشت، خدا 

قوت گفت و كمرش را راست كرد:
- شما برويد سر چشمه. من می روم سر جنازه ها. شايد تا دقيقه های 

ديگر مراسم تدفين شروع شود.

ابر س�ياهی بر سر چغچران چادر می گس�ترد و نارسيده به  آسمان 
كمرسبز، احوالش را به دست باد سپرده بود تا كوه  نشنين ها را خبر كند 
كه توفانی در راه است. باد نرم نرم بوسه بر سنگ و صخره می زد و تن 
درخت و گياه را می شوراند كه پرويز و عثمان به باالی چشمه رسيدند. 
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كم�ی دورتر از آن ها بر س�ر تپ�ه ای كه بهادر آرزو داش�ت در آن جا 
خانه بس�ازد و در آن زندگی كند، م�ردم به دور جنازه ها جمع بودند و 
گوش به  سخن های ما داده بودند كه می گفت: مسلمان گردن مسلمان 
را نمی بُرد. مس�لمان برادر مس�لمانش را نمی كشد. بی خبر! مسلمانی  تو 
كجا ش�د؟ برادری  تو كجا ش�د؟ نماز، روزه و زكاتت كجا شد؟ وقتی 
سرت به سنگ لحد خورد و نامه ی اعمال تو گشوده شد، آن وقت نادم 
كرده ات می شوی و ديگر پشيمانی سودی ندارد. جايت ته ترين دوزخ 

است...

پرويز گوش�ی را روشن كرد و شماره ی رييس موسسه را گرفت. 
لحظه های بعد از آن طرف خط صدای بلی به  گوش رسيد. پرويز گفت:
- بلی رييس صاحب! من پرويز هس�تم و از چغچران به  ش�ما زنگ 

زدم.
- پرويزخان خوبی؟ مثل اين كه نامه ای من برايت رسيد؟

- بل�ی رييس صاح�ب! از تليفونی كه ش�ما روان كرده ايد، گپ 
می زنم.

- خوب كارهايت چطور است؟
- خوب اس�ت. كارم را تازه شروع كردم دو نفر هم از مردم محل 
استخدام كردم. تا به  حال سه قريه را سروی كردم. مرض تبركلوز ميان 
اي�ن مردم فراوان اس�ت. يك واقعه ی مش�كوك فلج اطف�ال هم دارند. 
پن�اه  م�ا به خدا! اميد وارم به مش�كل خاصی بر نخ�ورم. همكاری مردم 
هم خوب اس�ت. تمام اميد مردم كمرسبز، جايی كه من بود و باش دارم 
ب�ه برنامه ه�ای برق و آب اس�ت. توجه ی جديی ش�ما را در اين زمينه 

خواهانم.
موسس�ه كه برای پروژه ی س�روی روس�تاهای چغچران چهارصد 
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ه�زار دالر پول گرفته بود، بعد از رس�يدن نامه ی پرويز موضوع برق و 
آب كمرس�بز را چند روز س�بك و س�نگين كرده بود و به  اين نتيجه 
رسيده بود، هفت- هشت هزار دالری كه هزينه ی آب و برق كمرسبز 
می ش�ود، پ�ول زيادی نيس�ت. جمع پول�ی كه به پروي�ز و دو كارمند 
محلی اش می دهد، می ش�ود يازده هزار دالر. پس جای نگرانی نيست، از 

چهار صد هزار دالر بودجه اين پروژه چيز كمی هدر می رود. 
رييس شتاب زده گفت:

- پرويزخان! تو معلوماتی كه خواستم بده! من در زودترين فرصت 
مواد الزم را خريداری می كنم و با دو كارمندی كه در اين زمينه تجربه 

دارند، می فرستم.
پرويز معلوماتی را كه ياداشت گرفته بود برای رييس خواند. ريس 

گفت:
- عالی اس�ت برای اهالی قريه اطمينان ب�ده كه به  زودی صاحب 

آب و برق می شوند. مواظب خودت باش! خدا نگهدارت!
- خدا حافظ. 

عثمان كه هنوز دلهره داشت پرسيد:
- چه گفت؟

- هيچ�ی گفت كه به  مردم اطمينان بده كه به  زودی صاحب برق 
و آب می شوند.

اين بار عثمان نه فرياد زد و نه خنديد، آرام گفت:
- به خير باشد.

پرويز كه از گفت وگو با رييس موسس�ه راضی به  نظر می رس�يد، 
ش�ماره ی كاكاي�ش فضل احمدخان را گرفت و تا هنوز گوش�ی وصل 

نشده بود، برای عثمان گفت:
- مش�وره ی خوب�ی دادی از كاكا و مادرم هم اح�وال بگيرم كار 



سیامک هروی

239

بدی نيست.
لحظه های بعد فضل احمد خان كاكای پرويز از زرنج بلی گفت.

- بلی كاكا! پرويز هستم.
- ناجوان كجايی؟ رفتی كه رفتی، يك احوالی هم از ما نگرفتی.

- تليفون نداش�تم كاكاجان! تازه موسس�ه برايم تليفون روان كرده 
است.

- خوبی؟
- شكر است. خوبم.

- كارهايت چطور است؟
- خوب است. تازه شروع شده است.

- به خير باشد.
- مادرم چه حال دارد، خوب است؟

- خوب اس�ت، خوب اس�ت. امروز من در خانه تنها هستم. مادر و 
خواهرت با فرزندانم رفته اند به قريه ی ش�ما. وزارت انكشاف دهات با 
كم�ك م�ردم، كوچه و خانه های قريه را از ري�گ و خاكی كه توفان 
آورده بود، پاك می كند. ان ش�اءاهلل اميدواری اس�ت ك�ه دوباره قريه، 

جايی برای زندگی شود.
- راستی؟

- ها جان كاكا! چند روز می شود كه كارشان شروع شده است.
- از پدر و برادرم احوالی نشد؟

جوابی نشنيد. گويی فضل احمدخان سوالی نشنيده باشد.
- كاكا! پرسيدم از پدر و برادرم احوالی نشد؟

- شد جان كاكا! هر دوی شان را از زير ريگ بيرون كردند، دفن 
شان كرديم.

هرچند يقين داش�ت كه ديگر پدر و برادرش زنده نيس�تند و بارها 
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برای آن ها گريس�ته بود. اما بار ديگر اش�ك های پرويز به  گونه هايش 
ريخت و ناگهان از گپ زدن ماند.

- پرويز می شنوی؟
پرويز به سختی دهن گشود:

- بلی... می شنوم...
- خوب چيزی  كه رضای خدا بوده است. از دست من و تو كاری 

بر نمی آيد. راستی اين تهمينه كيست؟
پرويز با تعجب پرسيد:

- كی؟
- تهمينه، جان كاكا!

- چرا؟ چه كرده است؟
- ت�ا به  ح�ال دو بار برايم زن�گ زد و احوال خواه�رت مهناز را 

گرفت. با او در عالم ناشناسی دوستی محكمی انداخته است.
- راستی؟

- دروغ نمی گوي�م، لهج�ه ش�يرينی دارد و تخل�ص ت�و را ه�م 
»نيمروزی« گذاشته است.

پرويز خودش را دور انداخت:
- درست اس�ت يادم آمد. خواهر زاده ی دوستت كمال خان است. 
وقتی تازه به اين جا آمده بودم، از من پرسيد كه خواهر دارم يا نه؟ وقتی 
گفتم دارم، درماندم و تا از من ش�ماره ی ش�ما را نگرفت، رهايم نكرد. 

خوب چه می گفت؟
- ب�ا من خيلی حرف نزد، اما همراه خواهرت مهناز نپرس! هر بار 

كه زنگ زد آن قدر گپ زد كه پول به تليفونش نماند.
- از تليفون ماما محس�نش گپ می زند. اين همان ش�ماره ای است 
كه ش�ما هم داريد. اگر به ياد داش�ته باشيد با كمال خان قبل از آمدنم به 
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اين جا، به همان شماره زنگ زده بوديد. 
- به ي�اد دارم جان كاكا! اين ش�ماره را در دفترچه ی خود دارم و 
می شناسم. اما ما به فكر ديگری شديم. گفتيم نكند پای برادر زاده ی ما 

در كوه های چغچران به  دام مهرويی بند شده باشد.
پرويز خنديد و از دل خنديد:

- نه كاكاجان! هنوز به  هيچ دامی بند نشده است. هر وقت بند شد 
از شما می طلبم كه آزادم كنيد.

- نه، نه اش�تباه نكنی! اگر من پايت را به  دام مهرويی ببينم، بيشتر 
می پيچانم. توقع رهايی از من نداشته باش!

اين بار پرويز قهقه زد:
- از شما هيچ شكی نيست.

- خوب پس تليفونت را روشن بگذار وقتی مادر و خواهرت از ده 
برگشتند، زنگ می زنم همرای شان گپ بزن!

- چش�م! اما در خانه درست كار نمی كند و به  سختی رخ می شود. 
رخ كه شد، آواز درست شنيده نمی شود. با آن هم روشن می گذارم. 

- پ�س گاه�ی احوال ما را بگي�ر! از روزی رفتی مادر و خواهرت 
ش�بی نيس�ت كه يادت نكنند. بازهم خانه ی همين تهمينه خانم آباد كه 

احوال »نيمروزی« را به ما می دهد.
- حتم�ی زنگ می زنم. س�ام مرا ب�ه  مادر، خواه�ر و باقی فاميل 

برسانيد.
- چش�م می رس�انم وتو هم س�ام به  رفيقم كمال خ�ان و برادرش 

محسن خان برسان!
- چشم كاكاجان! خدا حافظ.

پرويز گوشی را قطع كرد، در جيبش گذاشت و رو به عثمان كرد:
- تهمينه تا به  حال دو بار به خواهرم زنگ زده و با او تا توانس�ته 
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قصه كرده است. عجب چاالك و هوشيار است!؟
عثمان با كنايه گفت:

- خدا پاينده اش كند. خبر خويشاوندهايش را می گيرد.
پرويز آه كشيد و گفت:

- ت�و دعا كن كه كارم  زودتر تمام ش�ود. م�ن هنوز به خود فكر 
نكرده ام.

آن ها با پايين ش�دن از باالی چشمه به سوی تپه ی رفتند كه ديگر 
خانه ی ابدی بهادر و رحيم برادر زاده اش می شد.

باد ديگر نرم و آهس�ته نبود، خروش�نده و نا شكيبا بود و ابر سياه 
بر روی كمرس�بز رسيده بود. دل باريدن نداش�ت. باد را با خود آورده 
ب�ود ت�ا خاك به غلتاند به هوا بلند كند، تاب و پيچش دهد و از جايی به 

جايی ببرد.
خس و خاش�اك ديگر در هيچ جايی سكون نداشت، در دست باد 
بود. بوته های خش�كيده ی خار كه هنوز دستی برای برداشتن شان دراز 
نش�ده بود، از پس س�نگ ها و از روی پشته ها لوليده و رقصيده به سوی 
نش�يب ها می رفتند تا از گزند باد در امان باشند و به قراری برسند. كار 
جابه جاي�ی ميت ها در گورها تمام ش�ده بود و تخته س�نگ ها را چيده 
بودن�د و روی ش�ان گل انداخته بودند. ديگر هي�چ منفذی نمانده بود و 
هيچ نوری به  داخل لحد رخنه ای نداش�ت. گورس�تان. تاريك تاريك. 
ح�ال نوب�ت خاك انداختن بود، اما تا خاك�ی از بيل فرو می ريخت باد 
آن را به ه�وا می كرد و با خود می برد. بی فايده بود. هيچ خاكی بر س�ر 
قبره�ا گير نداش�ت و ناگهان باد به توفان بدل ش�د. زمي�ن و زمان تار 
ش�د و آس�مان غريد، اما نباريد. مردم قريه فرار را بر قرار ترجيح دادند 
و گوره�ا را به  حال خود گذاش�تند. پرويز دس�ت عثم�ان را گرفت و 
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وحشت زده گفت:
- تا راه گم نكرده ايم زود شو مرا به پناهی ببر!

عثمان هم كه تا حال چنين توفانی نديده بود، گفت:
- خانه ی من زير اين تپه است بدو! آن جا می رويم.

پرويز احس�اس كرد كه توفان ريگ اس�ت و مانند نيمروز خانه، 
زمي�ن، ب�اغ و باغچه را ب�ه  زودی مدفون می كند. فكر كرد كه دس�ت 
توف�ان ب�ه  چغچران رس�يده اس�ت و كوه های ريگ به س�وی آن ها در 

حركت است.
- عثمان! صدای مرا می شنوی؟

- می شنوم، بگو!
- توفان ريگ است؟

عثمان خنديد و خنده اش را باد برد:
- ن�ه قهر خدا اس�ت. در اين ج�ا مانند نيمروز، ريگی نيس�ت كه 

توفانش باشد.
ه�ر دو ب�ه  حويل�ی دويدن�د و پرويز وحش�ت زده به  كن�ج اتاق 
خزيد. غ�رش باد در و كلكين می لرزاند و صدای هولناكی می كش�يد. 
س�نگ ريزه ها با خار و خاش�اك به شيش�ه می خورد و از چاك و درز 

كلكين باد وز وز كنان به اتاق راه پيدا می كرد.
- چای می نوشی؟

صدای عثمان بود. پرويز پرسيد:
- چه گفتی؟

- پرسيدم چای می نوشی؟
- پرويز خنديد:

- در بيرون زمين و زمان به هم ريخته است و تو در فكر چای هستی!
- خيلی ترسيدی؟
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- مدتی می شود كه از شور خوردن سايه ی خود هم می ترسم. پدر 
و برادرم را توفان ريگ كشت. خاطره ی خوشی از اين توفان ها ندارم.

- نگران نب�اش! اين جا توفان ريگی مانند نيمروز نخواهی ديد. ابر 
س�ياه كه رفت نه بادی خواهد بود و نه توفانی. اين جا دش�تی نيس�ت، 
ريگی نيس�ت كه توفانش باشد. كوه از سنگ است و باد زور سنگ را 

ندارد. من می روم و فرمايش چای می دهم و زود برمی گردم.

عثمان رفت و پرويز چش�م به  كلكين دوخت. آس�مان هنوز تيره 
و تار بود و باد همچنان بر در و ديوار، كوه و صخره شاق می كشيد.

پرويز چش�م از كلكين برداش�ت و به  دور و برش نگاه كرد. در 
ميان اتاق نمد فرسوده ای هموار شده بود و در زير ديوار مقابلش تشكی 
با رو پوش س�رخی كه از چند جا اس�فنجش بيرون زده بود، پهن بود. 
در كنار دروازه تاق ته داری بود كه س�ياه می زد و در وس�ط اريكينی 
گذاش�ته شده بود كه نيم شيش�ه ی آن افتاده بود و قسمت بااليی آن را 
دود زده بود. اتاق هيچ پرده ای نداشت و در چند جای دروازه ی ورودی 
قطعه ه�ای حلبی ميخ ش�ده بود. س�قف ات�اق نيز دود زده و س�ياه بود. 
بر بلند اتاق درس�ت در باالی كلكينی كه هنوز باد آن را می ش�وراند، 
س�وره ی آيت الكرسی شريف اندكی كج به  سمت غرب ميخ شده بود. 
دوت�ار عثمان هم در وس�ط ديوار در مقابل پروي�ز از ميخ آويزان بود. 
تا چش�م پرويز به آن افتاد گويی بی هيچ دس�تی از آن صدا برمی آمد. 
نغمه ی اميرجان صبوری كه می گفت: » همان وقت ها كه ش�هر، ش�هر 
كهن�ه ب�ود... جاده بی خطر، خان�ه كاهگلی بود، قصه س�اده بود، نقل و 
صندلی بود... به  همان خانه ها عش�ق پخته داش�تيم... به  روی عشق خود 

پا نمی گذاشتيم...« در گوش هايش پيچيد.
دروازه غژيد و حلبی هايش صدا كرد. عثمان با پتنوسی داخل شد. 



سیامک هروی

245

كتری سياهی با دو پياله ی چينی برش خورده در ميان پتنوسی كه يك 
دس�ته اش افتاده بود، گذاش�ته ش�ده بود. عثمان پتنوس را پيش پرويز 

گذاشت و گفت:
- ببخشی كه شيرينی نداشتيم...

پرويز توفان را فراموش ك�رد. ديگر گوش هايش صدای خوردن 
سنگ ريزه ها و خاك و خاشاك به  كلكين را نشنيد. اين عثمان بيچاره 
چقدر تهی دس�ت اس�ت؟ چقدر غريب اس�ت؟ از در و ديوار خانه اش 
بی نوايی و بد بختی می ريزد. خداوندا! اين بنده ات با اين همه تهی دستی 

چقدر دل با صفا و زاللی دارد!؟
عثم�ان پياله ها را چای ريخت. يك�ی را مقابل پرويز و ديگری را 

نزديك خودش گذاشت:
- چاي�ت را ن�وش جان كن! زنم را گفتم ك�ه عاجل قروت بمالد. 

ساعتی از چاشت گذشته است. گرسنه شديم.
پروي�ز پياله ی چايش را برداش�ت و به  نرمی جرعه ای سركش�يد. 

چای بوی دود می داد، اما خوش طعم بود.
- عثم�ان! زن�ت را اذيت نكن! ن�ان را م�ی روم در خانه ی ارباب 

می خورم.
عثمان خنديد:

چي�ز ديگری در خانه نداش�تم. اگر قروتی دوس�ت نداری، مرغی 
دارم، می روم عاجل سر می برم، اما بايد ساعتی حوصله داشته باشی!

پرويز از گفته اش پشيمان شد:
- ن�ه عثم�ان! نمی خواهم به خاط�ر آمدن من خ�ون بريزی! همان 

قروتی درست است. من قروتی را خيلی دوست دارم.
- پ�س تا وقتی قروتی آماده می ش�ود، من براي�ت تار می زنم. باد 
و توفان را فراموش كن! با من كه هس�تی ش�اد باش و فكرهای بد در 



246

سرزمین جمیله

سرت راه مده!
- تو گفتی يك برادر داشتی كه گم شده است. قصه ی او را بكن!

- برای وقت ديگری باشد. نمی خواهم جگر خون شوی!
- نه، بگو! می خواهم از زندگی ات بيشتر بدانم.

ناگهان چهره ی عثمان در هم خميد و س�يمايش متحول ش�د و به 
جای پاسخ به سوال پرويز گفت:

- می خواهی برايت تار بزنم؟
قب�ل از اين كه پرويز چيزی بگويد او برخاس�ت و دوتارش را از 
ميخ برداشت و واپس در جايش نشست و پنجه به  تار زد. پرويز پياله ی 
چاي�ش را به زمين گذاش�ت و از ميانه ی دوتار گرف�ت. دوتار ناگهان 

گلو بست.
- تا به  سوالم جواب نگويی نمی گذارم دوتار بزنی!

عثمان نگاهی به او كرد. انگار نمی دانست از كجا شروع كند: 
- در اصل دو برادر داش�تم. يكی قربان نام داشت و ديگری جبار. 
جبار به  نركوه رفت و تفنگ برداش�ت. نا خلف و س�ر تنبه بود. هرچه 
نصحيتش كردم آدم نش�د. آدم شدنی هم نبود. رفت و از من بريد. حال 
آن جا اس�ت و زنده اس�ت، اما تو فكر كن كه مرده است. اما قربان كه 
با احساس و دوست داشتنی بود و دلم به او جمع، گم شد. هفت- هشت 

ماه می شود از او خبری ندارم.
- گم شد؟ چرا؟

- بيست- بيست و پنج گوسفند داشتيم. زندگی ما به  بركت همين 
گوسفندها می چليد. راضی بوديم. دستمان به  دهن ما بود. عايدی كه از 
گوسفندها داشتيم، بس مان می كرد. نه چشم به مال كسی داشتيم و نه در 
پی ثروت فروان بوديم، اما من نامزد ش�دم و مجبور ش�دم برای تدارك 
عروسی ام به ايران بروم. گوسفندها را به برادرم سپردم و رفتم. سه سال 
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در ايران بودم. نزديك های برگش�تنم بود كه برايم احوال فرستادند كه 
برادرم قربان گم ش�ده است. به كوه رفته بود و ديگر برنگشته بود. گم 
شد. با سواد بود و تا طالب ها نيامده بودند، مكتب  خوانده بود. تا صنف 
ده�م در مرك�ز درس خوانده بود. تمام امي�د و آرزويم بود. وقتی گپ 
می زد كيف می كردم. كتاب خوان بود. همين حاال كتاب هايش در تاق 
خانه گذاش�ته است. هر وقت چشمم به آن ها می افتد، دلم كاسه ی خون 
می شود. فوری از ايران برگشتم و چغچران را زير و رو كردم، اما اثری 
از او نيافتم. كس�ی برايم گفت كه گوس�فندهايش را در همان ش�ب و 
روز، در جلو جمعه بوالغ نفر منصور ديده است. زور آن ها را نداشتم و 
تا آخر عمر هم نخواهم داشت. بگذر! در اين ملك هر دل، داغی دارد. 

هيچ دلی بی زخم نيست. بگذر! چايت را بنوش كه سرد شد.
- برادر ديگرت چه كرد؟ همان طور دس�ت روی دست نشست و 

در جستجوی نشد؟
عثمان زهرخندی زد:

- كی؟... جبار؟
- ها، گفتی برادر ديگری هم داشتی كه تفنگ برداشته است.

- نه، او ناخلف از س�وراخ های نركوه جرات بيرون شدن را نكرد. 
بع�د از گم ش�دن قربان چند ب�ار برايش وصيت كردم ك�ه تفنگش را 
بگذارد و برگردد بر سر خانه و زندگی اش، اما قبول نكرد. نمی دانم چه 
جرمی كرده اس�ت كه جرات برگش�تن ندارد. از او هيچ انتظاری ندارم. 
ديگ�ر او را از ياد برده ام. خيلی وقت می ش�ود ك�ه ديگر فكر می كنم 

برادری به  نام جبار ندارم. 
 ب�ا قص�ه ی عثم�ان، دل پروي�ز خرد ش�د و س�وخت. حكايت او 
س�وزناك ب�ود. به ياد برادرش و پ�درش افتاده بود ك�ه ناگهان چيزی 
محكم به كلكين خورد و يكی از دو شيش�ه ی آن شكس�ت. باد به اتاق 
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هجوم آورد و خاك و خاش�اك از منفذی كه ايجاد ش�ده بود به درون 
ريخت. پرويز و عثمان دست در مقابل چشم ها گرفتند. عثمان دوتار را 
كه همچنان بر روی زانوهايش مانده بود، به كناری گذاش�ت و به عجله 
بالشتی را برداشت و به جای شكستگی شيشه فرو كرد. باد آرام گرفت. 

عثمان گفت:
- ترسيدی؟

پرويز خنديد:
- نمی دانم از روزی كه پا به  س�رزمين شما گذاشته ام چرا اين قدر 

می ترسم؟
- ب�رای اي�ن می ترس�ی كه به  عم�ق بدبختی ها پا گذاش�تی. تازه 
می فهمی بر سر مردمی كه در چنگ گرگ ها اند، چه می گذرد. بنوش، 
چايت را بنوش هر چه گند بشورانی به  جز بوی بد ديگر حاصلی ندارد.
او اين را گفت و دو باره دوتارش را برداشت، اما هنوز پنجه به  تار 
نخارانده بود كه پرويز دست دراز كرد و يك بار ديگر از گلوی دوتار 

گرفت:
- اگر می خواهی همين جا سرم را بگذارم و جان به حق تسليم كنم؛ 

بنواز!
عثمان با حيرت پرسيد:

- چرا؟
- نمی دانم. امروز دلم از تار دوتارت نازك تر شده است. می ترسم 
با اندك تكانی بگس�لد. برو ببين اگر قروتی تيار ش�ده است، بيار كه با 

هم بخوريم. هوای تار ندارم.
عثمان چشم گفت، از جا برخاست، دوتار را واپس به  ميخ آويزان 

كرد:
- مرا ببخش اگر ملولت كردم!
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- نه، هرگز از تو ملول نمی شوم.
- پس به تهی دستی ام دل سوختانده ای!

- ن�ه عثم�ان! ت�و دل پ�اك داری. دل�ت پ�ر از صفا اس�ت. اين 
بزرگ ترين ثروت است. ثروت تو را كم تر كسی دارد. 

عثمان چيزی نگفت. س�ر خماند و از زير س�قف كوتاه دروازه  پا 
به  بيرون گذاش�ت. پرويز بار ديگر تنها ش�د و پشت به  ديوار چسپاند. 
ديگر سنگريزه، شاخ و برگ، خس و خاشاك به  كلكين نمی خورد. باد 

فروكش كرده بود و ديگر هيچ زوزه و صدايی نداشت. 
با ق�رار گرفتن توفان، دل پرويز هم اندكی قرار گرفت. خدا كند 
به خير و خوشی سروی ام تمام شود تا چند قرانی عايد اين مرد خدا شود. 
حاال كه آمد برايش می گويم كه معاش خود را چندتا گوسفند بخرد و 

پس زندگی اش را سر و سامان دهد.
 بار ديگر دروازه صدا كرد و عثمان از پس آن پا به  داخل گذاشت. 
كاس�ه ی قروتی را بر س�ر دسترخوان گذاش�ته بود و مواظب بود كه با 
گذش�تن از دروازه چپه نشود. با داخل ش�دن عثمان بوی روغن زرد از 
كاسه ی قروتی در فضا پيچيد و پرويز كه سخت گرسنه شده بود، اشتها 

صاف كرد. عثمان در حالی كه دسترخوان را هموار می كرد،گفت:
- توفان هم رفت پشت كارش، ديگر نگران نباش!

پرويز كه از غم توفان آسوده شده بود، گفت:
- شكر كه به خير گذشت.

عثمان كاس�ه ی قروتی را وسط دسترخوان گذاشت و سپس قرص 
نان را نزديك دست پرويز قرار داد:

- يك لحظه انتظار بكش! دست هايت را می شويم.
او اي�ن را گف�ت و به عجل�ه از اتاق بيرون ش�د. آفتاب�ه و لگن را 
از دس�ت زنش كه با چادر س�ياهی خودش را پيچان�ده بود و در دهليز 
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ايستاده بود، گرفت و برايش گفت:
- پيازی هم برای ما پوست كن!

زن�ش چش�م گف�ت و رفت و او ب�ا آفتابه و لگن برگش�ت و در 
كنار دس�ترخوان از پرويز خواس�ت كه دس�ت هايش را بشويد. پرويز 
دس�ت هايش را شس�ت، اما قبل از اين كه به  كاسه ی قروتی دست دراز 

كند، گفت:
- عثمان ! برق در زندگی تو چه تغييری می آورد؟

- خوب اگر برق درس�ت شد، اول خانه  ی سياه من روشن می شود 
و از اريكين بی غم می شوم.

- بعد؟
- بعد می روم ماهواره می خرم.

پرويز به چهار سوی اتاق نظر انداخت و گفت:
- نه، عثمان ! سر و سامانی به  زندگی ات بده! اگر معاشی گرفتی و 
پولی به دس�ت آوردی، برو چند تا گوسفند بخر! گوسفند داری بركت 

دارد.
عثمان نرم خنده ای كرد و گفت:

- اگ�ر صاحب برق ش�دم و معاش�ی گرفتم يك ماه�واره و يك 
تلويزيون می خرم. عاشق اميرجان صبوری و فرهاد دريا هستم. می خواهم 

با ديدن و شنيدن آن ها شاد زندگی كنم.
در اي�ن هنگام به دروازه ی اتاق چند ضرب�ه خورد و عثمان از جا 
برخاست و رفت از پشت دروازه بشقاب پياز را از زنش گرفت و آورد 

روی دسترخوان، كنار دست پرويز گذاشت:
- زندگ�ی قروتی اس�ت. اگر ق�روت روغن و پياز نداش�ت، مزه  
ندارد. برق داش�ته باش�م و اميرجان صبوری نداشته باشم، زندگی بر من 
حرام اس�ت. تا چند وقت پيش عاش�ق دختری بودم كه با او عروس�ی  
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كردم و زنم ش�د. هرچند پدرش نرخ س�نگينی بااليش گذاشت، اما من 
پوره كردم. رفتم به  ايران، مزدوری كردم و پولش را دادم. حاال عاشق 
موسيقی هستم. انسان تا زنده است بايد به  چيزی عاشق باشد، ورنه مانند 

جمعه بوالغ مجبور می شود تفنگ بردارد و آدم بكشد.
پرويز ديگر با او بحث نكرد. گفت بگذار عاش�ق باش�د و عاش�ق 

بماند. خوشبختی او همين است.
پروي�ز دس�ت به  كاس�ه ی قروتی دراز ك�رد و لقم�ه ای به  دهن 
گذاشت. لذيذ بود. مزه داشت. آخرين باری كه قروتی خورده بود يك 
س�ال پيش بود. وقتی در رخصتی های زمستانی از كابل به  نيمروز رفته 
بود، مادرش پخته بود. همه دور هم بودند. پدر، مادر، برادر و خواهرش. 
خواه�رش مهناز قهر كرده بود و گفته بود قروتی نمی خورد و مادرش 
رفت�ه بود برايش تخم پخته بود. انگار ديروز بوده باش�د، ناگهان صفای 
خانه  و دورهم بودن در مقابل ديدگانش مجسم شد و آهی از سينه  كند. 

عثمان پرسيد:
- پرويزخان آه می كشی خيريت است؟

- با خوردن قروتی به  ياد مادرم افتادم. قروتی دست او همين مزه 
را دارد.

- خوب هر روز بيا كه برايت قروتی بپزم. خانه ی مالدار هيچ گاهی 
بی قروت نيست.

- اما تو ديگر گوسفند نداری!
- گوسفند ندارم، اما هنوز دوتا گاو دارم. بخور نمير مرا می شود.

پرويز با اشتهای تمام غذا خورد و عثمان هنوز دسترخوان را جمع 
نكرده بود كه از بيرون صدای كبير بلند شد:

- عثمان... عثمان!...
- عثمان از جا برخاست. بالشت را از شكستگی شيشه بيرون كرد، 
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سر از آن بدر كرد و پرسيد:
- كبيرخان! خيريت است؟

-  خيريت است. پرويزخان را نديدی؟
- ديدم.

- كجاست؟
- اين جا، در خانه ی من.

- برايش بگو كه منصورخان كارش دارد.
عثمان واپس سر به  درون اتاق كرد و با نگاهی به پرويز گفت:

- خدا لعنتت كند منصور! نگذاش�تی يك لقمه قروتی از گلوی ما 
به آرامی پايين رود. می خواهی همراهت بروم.

پرويز از جا برخاست و گفت:
- نه، خودم می روم.

منص�ور رفته بود در باالی اتاق و درس�ت در جايی نشس�ته بود و 
به  بالش�ت تكي�ه داده بودكه چند ش�ب پيش بهادر نشس�ته بود. جمعه 
ب�والغ هم در طرف راس�ت اتاق در جايی كه حي�در در آن جا خراميده 
بود، نشس�ته بود و ماشيندارش را در كنارش گذاشته بود. ارباب محسن  
و كمال  هم مانند هميشه بر روی تشك دم دروازه نشسته بودند و آرام 
تس�بيح می انداختند. پرويز به  آهس�تگی پا به  داخل گذاشت. سام كرد 
و بعد به سوی منصور رفت و دست دراز كرد. منصور همان طور كه بر 

بالشت لميده بود با سر انگشت  با او دست داد و گفت:
- سامت باشی جوان!

پرويز سپس به سوی جمعه رفت با او هم دست داد و رفت در كنار 
محسن  و كمال  نشست. ابتدا نگاهی به  منصور كرد و بعد رو گشتاند و 

به كمال  كه در بغل دستش نشسته بود، نگاه كرد. كمال پرسيد:
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- كجا بودی مرد خدا! ترسيديم كه توفان نبرده باشدت.
تا پرويز رفت چيزی بگويد، منصور خنديد:

- از توفان ترسيدی؟
پرويز با لحن آهسته ی گفت:

- توفان سختی بود. تا به  حال چنين باد و توفانی نديده بودم.
كمال گفت:

- اين جوان بايد از توفان خيلی خوف داش�ته باش�د، چون چند ماه  
پيش پدر و برادرش را توفان زير ريگ كرد و كشت.
منصور بالشت در زير پهلو جابه جا كرد و پرسيد:

- در كجا؟ چطور؟
كمال  چيزی نگفت و با نگاهی به  پرويز از او خواس�ت كه خود 
قص�ه كن�د. پرويز كه ب�ا دكمه ی كرت�ی اش بازی می ك�رد و آن را 

می چرخاند سر باال كرد و گفت:
- نيمروز دش�ت های ريگ دارد و بادهايی دارد كه پيوسته ريگ 
را از اين طرف به  آن طرف می برد. چند ماه پيش در آن جا توفانی ش�د 

كه دو قريه را در زير ريگ مدفون كرد. پدر و برادرم را هم كشت.
منصور با لحن دلسوزانه ای گفت:

- خداون�د پدر و ب�رادرت را بيامرزد. من فك�ر می كردم كه تنها 
تفنگ اس�ت كه آدم می كش�د. اين توفان ها هم كم از تفنگ  نيس�تند. 
ام�روز م�ا را نزديك از روی قبرس�تان برده بود. گريختي�م، ورنه خدا 
می دانس�ت كه چه به  س�ر ما می آورد. راس�تی هم كه آب و هوا تغيير 
كرده است. در ماه  سنبله هيچ وقتی چنين ابرهای سياهی كه باد و توفان 

به همراه داشته باشد، نديده بودم.
هيچ كس ه�ا و نه نكرد. همه خاموش بودند. همه منتظر بودند كه 
منصور گپ اصلی اش را بزند. پرويز می خواس�ت زودتر بفهمد كه چرا 
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او را فرا خوانده است. منصور بعد از چند لحظه سكوت گفت:
- جوان! كارهايت به كجا رسيده است.

پرويز گفت:
- منصورخان! به خير راه افتاده اس�ت. چند روز می ش�ود به ده های 
چهارطرف می روم و سروی می كنم. كار برق و آب قريه هم از طرف 
موسس�ه منظور شده است. تا چند روز ديگر دونفر می آيند تا شروعش 

كنند. ان شاءاهلل همه چيز درست می شود.
- پس خانه های اين دهاتی های مسكين، روشن می شود.

- ان شاءاهلل!
- به خير باشد. كار ديگرت را چه گفتی؟

- سروی.
- ها س�روی، خيلی پش�ت سروی نگرد. پش�ت همين آب و برق 

را محكم كن كه چشم اميد ما هم به  همين موضوع دوخته شده است.
پرويز نيم نگاهی به جمعه انداخت و گفت:

- منصورخان! سروی هم مهم است. بعد از سروی برنامه های كان 
ديگری راه می افتد كه برای از بين رفتن مرض تبركلوز، فلج طفل ها و 

تهيه ی آب آشاميدنی مهم است.
- كی زنده و كی مرده، تا به  حال از اين گپ ها زياد زده اند. 
منصور اين را گفت و از جا برخاست و به جمعه بوالغ گفت:

- جمعه آمادگی رفتن را بگير!
جمعه تفنگش را برداش�ت و به عجل�ه از اتاق بيرون دويد. منصور 

گفت:
- جوان! من می روم، اگر كسی برايت مزاحمت كرد به من احوال 
بفرس�ت از س�ر راهت برمی دارم، اما حاال كه آمدی و وعده های چرب 
و ن�رم ب�ه  مردم دادی از ت�و كار می خواهم. می خواه�م اين جا چراغان 
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باشد و خاص. من برای اين قريه خواب های زيادی ديده ام. می خواهم 
خواب هايم تعبيرهای خوشی داشته باشد و تو از اين جا خشنود و سامت 

به خانه ات برگردی!
منصور اين را گفت و از دروازه بيرون رفت. محس�ن  و كمال  كه 
از اخطاره�ای منص�ور ناراحت ش�ده بودند، از عقب او ب�ه راه افتادند و 

پرويز همان طور تكيه به ديوار ماند.
لحظه هايی بعد دو برادر يكی پی ديگری به  داخل آمدند. محس�ن  

پرسيد:
- غذايی چيزی خوردی؟

- بلی كاكا محسن! در خانه ی عثمان، قروتی خوردم.
- ن�وش جان�ت! با عثمان خوب رفاقت انداختی؛ جوان هوش�يار و 

سرزنده ای است.
پروي�ز كه بعد از اخط�ار منصور به  خوف افتاده بود، حال و هوای 
گپ زدن نداش�ت، اما با آن هم نخواس�ت حرف ارباب محسن  بی پاسخ 

بماند. با صدای گرفته ای گفت:
- آدم خوبی است. قلبش مانند قلب كودك پاك و بی آاليش است.

محسن   كه در سيمای پرويز ناراحتی می ديد، گفت:
- بيا جوان كه با تو به  كوه برويم. بعد از اين توفان كوه گردی دل 

آدمی زاد را سبك می كند.
پرويز قد راست كرد و گفت:

- بروي�م كاكا محس�ن! بروي�م. برويم و غم دل را با كوه تقس�يم 
كنيم. 

آرامش بعد از توفان. انگار در آس�مان  هيچ ابری نبوده و هيچ باد 
و توفانی به  همراه نداشته است. سكوت سنگينی سنگ و صخره ی كوه 
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را به آغوش كشيده بود- و آفتاب مانند ساعتی پيش- كه هنوز ابرسياه 
ب�ه  نقاب نكش�يده بودش، دوباره ت�ن و گرده ی كوه گ�رم می كرد و 

اندكی به غرب خزيده بود.
كمال  و پرويز از چش�مه باالتر رفتند، خيلی باالتر. به جايی رفتند 

كه تمامی چغچران به  خط های در هم و برهمی در مه می ماند. 
 كمال  نگاهی به  چغچران كرد و گفت:

- از اين جا به  اين شهر خوابيده در ميان حصار كوه نگاه كن! انگار 
اين شهر بدون هيچ دغدغه ای نفس می كشد. انگار اين مرز و بوم دردی 
ندارد، آهی نمی كش�د، صدايی نمی كش�د، ناله ای نمی كند، اما اين شهر 
همه اش زخم اس�ت. همه اش درد اس�ت. در اين مرز و بوم هيچ كلبه ای 
نيس�ت كه چشم تر نداش�ته باشد. هيچ خانه ای نيست كه دل خون چكان 
نداشته باشد. خانواده ای نيست كه داغ فرزند نداشته باشد. خانه ی نيست 
كه زن بيوه و طفل يتيم نداشته باشد. تو نگران اخطارهای منصور مباش! 
تا نفس در تن داشته باشم نمی گذارم آسيبی به تو برساند و حاال بنشين 

كه باقی قصه ی جميله را برايت بگويم. جميله به يادت است؟
پرويز چرتی زد و گفت:

- جميله ای كه با قابش تن تيمورشاه را لرزاند؟
- آفرين! حافظه ات خوب است، خيالم راحت كردی!
پرويز بر روی سنگی نشست، نيشخندی زد و گفت:

- خ�وب ب�ود، اما از روزی ك�ه زدن و بس�تن های اين جا را ديدم 
حواسم را از دست دادم و گاهی، خود را هم فراموش می كنم.

ارباب محسن كمی  دورتر از او نشست و خودش را به  سنگی تكيه داد:
- راس�تی پيش از اين كه از جميله براي�ت بگويم، می خواهم بدانم 
كه وضعيت در نيمروز چه گونه اس�ت؟ در آن جا هم وضع به  منوال ما 

است؟
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- وضع آن جا كمی متفاوت تر از چغچران اس�ت. در آن جا گاهی 
ماين كنار جاده، مردم را می كش�د و بعضی وقت هم باالی عس�كرهای 
خارجی و افغان حمله می ش�ود و گاه گاهی دزدی های خرد و كوچكی 
ه�م اتف�اق می افتد. اما در اين جا نه جنگی با خارجی اس�ت و نه جنگی 
با حكومت. من درين جا مرز ميان دوس�ت و دش�من نديدم. گويی در 
اين جا خدا بنده  هايش را برای قربانی شدن آفريده باشد، كشته می شوند، 
چپاول و تاراج می ش�وند، اما كسی نمی پرس�د. گويی جنگل است. هر 

كس، هر كس را دريد، خورد و رفت، پرسانی نيست.
ارباب محسن  آه كشيد:

- درس�ت گفت�ی پرويز! اين جا بيش�تر به  جن�گل می ماند. هركه 
دندان های تيز تر و هركس چنگال برنده تر دارد، پيروز ميدان است.

- خوب كاكا محسن قصه ات را بگو! از جميله بگو! می خواهم چند 
لحظه دل تنگم را فراموش كنم.

ارباب محس�ن  سر دور داد و از فراز كوه به  شهر كهنه نگاه  كرد. 
به جايی نگاه   كرد كه هنوز خيمه های منصور بر روی خرابه هايش برپا 
بود و هنوز گروه های كاوشگر او در زير آوارها در جستجوی تاريخی 

بودند كه دالل ها بر آن نرخ می گذاشتند و خريدارش بودند. 
ارباب محسن  سر برگشتاند و به  پرويز نگاه  كرد. دوباره آه كشيد 

و گفت:
- جميل�ه بعد از رفتن ابدال خان به  هند، بازو بر زد و ش�هر را آباد 
كرد. او ديگر نه تلواری به دست گرفت و نه قابی. او معمار جمع كرد 
و چغچران را آباد كرد و با جوانی به  نام نظام الدين فيروزآبادی ازدواج 
كرد. نظام الدين دنيايی از دانش بود. نقاش بود و ش�عر هم می نوش�ت. 
عاش�ق طبيعت بود و س�نگ و صخره ی فيروزكوه را ديوانه وار دوست 
داش�ت. او وقتی چش�مه ی پر از صفای اين جا را پيدا كرد از معمارهای 
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جميل�ه خواس�ت ك�ه در اين ج�ا براي�ش خان�ه ای بس�ازند. نظام الدين 
اس�اس گذار كمرس�بز شد. چند س�ال بعد اين كمر، سبز شد و كمرسبز 
ش�د. در اي�ن كمر زندگی دميد و نظام الدي�ن و جميله صاحب فرزندان 

رشيدی شدند كه نياكان ما هستند.
اشك های محسن  از گوشه ی چشم در شرف ريختن به  گونه ها بود 

و لرزش لب هايش گواه از عصيان درون داشت:
- پرويز خ�ان! نظام الدي�ن و جميله جد  و نيای ما هس�تند. ما فاميل 
بيخ و بن دار هستيم. من و كمال از عزت و وقار اين سرزمين با عظمت 
آگاهيم. ما می دانيم كه تاريخ چيست، فرهنگ چيست، انسانيت چيست 
و انس�ان كيس�ت. كام و شعر چه ارزش�ی دارد. مكتب و تحصيل چه 
دردی را  دوا می كند. ما قدر علم و دانش را می دانيم. من و كمال  نيت 
خي�ر تو را برای اين مردم فقير با گوش�ت و پوس�ت درك می كنيم و 

احساس تو را می فهميم. ما نسب داريم...
ارباب محسن  اين را گفت و خاموش شد. اشك هايش از گوشه ی 
چش�م به  گونه ها ريخته بود و در ميان تار های سفيد ريشش می رفت تا 
پنهان شود. گلويش گرفته بود و ديگر لب هايش از هم نجنبيد تا كامی 

از حنجره اش برخيزد و رها شود.
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خ�واب از چش�م های حي�در پري�ده بود. لقم�ه از گلوي�ش پايين 
نمی رفت. س�وال های بی جواب او را از پا انداخته بود: كدام دس�ت بود 
كه گردن بهادر را بريد؟ كدام تفنگ بود كه تن قُتس�ی ها را س�وراخ 
س�وراخ كرد؟ چه كس�ی بود كه در نركوه قيامت بر پا كرد؟ پيدايت 
می كن�م. پيدای تان می كنم. خون در بدل خون. داد و گرفت. كش�تی، 
كش�ته می ش�وی! بايد كشته ش�وی! هنوز حيدر زنده است. هنوز حيدر 
نفس می كش�د. تازه جوان های وفادارش را به  خاك س�پرده است. تازه 
ت�ن يارانش را كف�ن پيچ كرده اس�ت. تازه ب�ر روی گورهايی كه در 

پشته ی قُتس رديف شده است، خاك ريخته است.
فك�ر انتقام يك لحظه هم از س�رش دس�ت بردار نب�ود. پيدای تان 
می كنم. س�وراخ سوراخ تان می كنم. س�رهای تان را از تن جدا می كنم. 
پوست  تان می كنم. حال و روزی به  سرتان می آورم كه مادر نشناسد تان. 
زن�ده زنده آتش تان می زنم. برای  ش�ما درس�ی بدهم كه با ش�نيدن نام 
نركوه به خود بلرزيد. كاری كنم كه زن های ش�ما با ش�نيدن نام نركوه 
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بچه س�قط كنند و مردهای تان س�كته. كاری می كنم نواسه های تان با 
شنيدن نام حيدر به لرزند و شاش شان در تنبان بريزد.

حيدر س�ر از روی سنگ جدا كرد و نگاه به  دهانه ی دره ی نركوه 
ك�رد. دره ب�ه  دهليز مرگ می مانس�ت. صدای ضج�ه از آن برمی آمد. 
صدای فرياد از آن بلند بود. صدای افتادن و نگون شدن از آن به  گوش 

می رسيد. صدای خرخر و دست و پا زدن اسب ها را می شنيد.

حيدر قبل از حركت به س�وی نرك�وه، رفته بود در كنار تگاب بر 
روی س�بزه دراز كش�يده بود. شرش�ر آب را دوس�ت داشت. هر وقت 
می خواست به  كاری بينديشد و راه حل پيدا كند، می رفت كنار آب و 
ُچرت می زد و زود تصميم می گرفت. اما امروز نه آب و نه شرش�رش 
كار ساز شده بود. هيچ راه حلی در ذهنش خطور نكرده بود. در ذهنش 

معمای قتل بهادر و يارانش هنوز بی جواب بود.

اش�عه ی آفتاب صبح، گ�وارا بود و تن حي�در را مايم كرده بود. 
می خواس�ت چند دقيقه ديگر هم همان جا كنار آب س�رش بر س�نگ 

گذاشته باشد و ُچرت بزند، اما با صدای سليمان خلسه اش برهم خورد.
- قوماندان صاحب! بچه ها تيار هستند.

حيدر بار ديگر س�ر از روی س�نگ برداشت و به  آن سوی تگاب 
نگاه كرد. چهل تفنگدار، س�وار بر اس�ب در خطه ی راه منتظر حركت 

بودند. حيدر ازجا برخاست و لجام اسب كهرش را از سليمان ستاند.
- سيلمان! ما به  نركوه می رويم؛ تو مواظب قريه باش!

سليمان »به چشم گفت« و حيدر بر اسب باال شد و هی كرد.

حي�در در پيش و چهل س�وار ب�ه  دنبالش به  تنگ�ی نركوه رفتند. 
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به جايی رس�يدند كه هنوز اس�ب های س�وراخ سوراخ ش�ده در خطه ی 
باري�ك راه افتاده بودند. حيدر از اس�ب پايين ش�د و به  تفنگدارهايش 
گفت كه اس�ب ها را از سر راه دور كنند. خودش رفت از ميان اسب ها 
گذشت و به كنار اسب بهادر ايستاد. گردن باريك سمند گلوله خورده 
بود و خون بر يال درازش خشكيده بود. دست و پای نازكش كج و مج 
شده بود. حيدر كمی دورتر از نعش سمند رفت، باالی سنگی نشست و 
به  كوه نگاه كرد. سنگ، سنگ كوه را از نظر گذراند. ناگهان چشمش 

به  حصاری افتاد كه مانند ديواری بر گرده ی كوه ايستاده است.
حيدر خس�ربوره اش جواد را كه بيش�ترين اعتماد را به  او داشت و 
رازدار تمام معامله هايش بود، فراخواند. اش�اره به  حصار س�نگ كرد و 

پرسيد:
- جوادخان! آن روز پشت آن  سنگ ها را نگاه كردی؟

جواد به  گرده ی كوه نگاه كرد و گفت:
- نه حيدرخان! ما جنوب و ش�رق كوه را به عجله دور زديم. تمام 
تاش ما اين بود كه آن ها را دور ناشده از منطقه به  چنگ بياوريم، اما 

آن ها رفته بودند و از آن ها نه ردی ديديم و نه نشانی.
- خوب حاال بيا كه باال شويم به  كوه.

ه�ر دو م�وزه از پا كش�يدند و پتلون ه�ای چريكی ب�ر زدند و از 
تگابی كه هيچ گاهی آمد و رفت آب از آن وقفه  ای نداش�ت و پيوسته 
موج هايش به  سنگ ها می خورد، به  هوا می پريد و دو باره موج ديگری 
می ش�د، گذش�تند. درآن س�وی تگاب حيدر بر روی س�نگی نشس�ت. 
دستمال ابريشمی اش را از جيب بيرون كرد و پاهايش را خشك كرد. 
واپس موزه به پا كش�يد و با نگاهی خواس�ت دس�تمال را به  جواد دهد، 
اما جواد موزه هايش را به پا كرده بود و آماده ی به  كوه باال ش�دن بود. 
حيدر دستمالش را واپس به  جيب گذاشت و به  راه افتاد. كوه به  ديوار 
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بی انتهايی می مانس�ت. حيدر وقتی از پايين به  حصار س�نگی كه حدس 
می زد از آن جا باالی بهادر ش�بيخون زده اند، نگاه كرد س�رش به  چرخ 
افتاد و چش�م هايش سياهی رفت. با خود گفت: هركس اين جا را برای 
به  زانو در آوردن بهادر انتخاب كرده اس�ت، كوه را می ش�ناخته و رسم 

و راه ی كمين را بلد بوده است.
هر دو نفس س�وخته خود را به  حصار رساندند و به محض از پشت 
سنگ های ايستاده ی گرده ی كوه دور خوردند، چشم شان به  پوچك های 
گلوله افتاد كه در دو محل انبار ش�ده بود. حيدر نزديك رفت، به  زمين 
نشس�ت و ابتدا از ورای سنگ هايی كه س�ر به سر يكديگر گذاشته بود، 
به  دره نگاه كرد. با ديدن س�پاهش كه در تنگی دره مصروف كش�يدن 
الش�ه ها اسب بودند، ناگهان صحنه ای كه بهادر يك جا با همقطارهايش 
در زير رگبار گلوله نقش بر زمين شده بود، مجسم شد. زير لب گفت: 
حدس من درس�ت بود. اين جا از ازل برای كمين س�اخته ش�ده اس�ت. 
وقتی در پس اين س�نگ ها نشس�تی، هيچ خزنده  و هيچ دونده ای از زير 
تي�رت نج�ات ندارد. او اي�ن را گفت و چند پوچك  گلول�ه را از ميان 
سنگ ريزه ها برداشت و نگاهی به آن ها انداخت. پوچك ها می درخشيد 

و هنوز بوی باروت می داد. حيدر رو به جواد كرد و گفت:
- از اين جا با سنايپر شليك كرده اند. پوچك ها، نو و جديد است. 
معلوم می ش�ود كه اولين ش�ليك بر قلب بهادر ش�ده است و بعد بارش 

گلوله ها بر سر تن ديگران نشسته است.
حيدر پوچك ها را به  زمين انداخت و به  نزديك كمين گاه  دومی 
رفت. حدود دوصد پوچك  ماشيندار بر روی زمين ريخته بود. حيدر ديگر قد 
برای برداشتن پوچك  ها و نگاه كردنش نخماند. آن ها را خوب می شناخت:
- اين جا پايه ی ماش�يندار روس�ی بر زمين خانده ش�ده اس�ت و 
بی وقفه از س�ر كاروان تا به  آخر كوفته رفته اس�ت و با يك نفس چند 
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بار از اول تا به آخر و از آخر تا به اول درو كرده است.
جواد نزديك آمد و به  حفره ی ميان سنگ ها نظر انداخت:

- درس�ت است دو نفر بودند. يكی س�نايپر داشته است و ديگری 
ماشيندار »پيكا«

- در چغچران چه كسی سنايپر دارد؟
جواد چرتی زد و گفت:

- در اين ج�ا فق�ط نيروهای خارجی س�نايپر دارند. هنوز س�نايپر 
به  دست ما مردم نيفتاده است.

حيدر گيچ ش�ده بود. هرچه می كرد به  اين معما جوابی نمی يافت. 
ت�ا چند لحظه قب�ل كه هنوز پوچك ها را نديده ب�ود، گمان می برد كه 
كار منصور باشد، ولی حاال احساس می كرد دست ديگری در اين ماجرا 

است.
- جواد! بهادر در نركوه چند كيلو ترياك داشت؟

- نمی دانم، اما خيلی بود، شايد نزديك به چهارصد كيلو.
- از ما چقدر است؟

- از ما كم تر اس�ت. ش�ايد بيش�تر از دو صد كيلو باش�د. البته اين  
ترياك ه�ای موجود ما اس�ت. پ�ول نقد هم داريم و پ�ول زيادی باالی 
مردم مس�ير داريم. از بدخش�ان گرفته تا مرز ايران باالی پنجاه- شصت 

نفر پول داريم. 
- خوب ما و تو بعد از اين حادثه بايد بشينيم و حساب وكتاب های 

خود را بكنيم.
جواد جوابش را نداد، سر شور داد و در عوض گفت:

- حيدرخان! خيلی هم نگران كشته شدن بهادر مباش! نواسه ی پدر 
كان ما نبود. كشته شد، شد. خدا بيامرزد. ما نقص نكرديم. 

 حيدر نگاهی به جواد انداخت:
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- درس�ت اس�ت. درس�ت اس�ت. فايده كرديم. نقص نكرديم، اما 
بهادر آدم ساده ای نبود. معاش خوبی برای بچه ها می داد. در ميان گروه 
جان فدا برايش تربيه كرده بود. در ميان آن ها هوادار زيادی دارد. يكی 
از هوادارهايش جبار است. از لحظه ای كه بهادر كشته شده است، خون 
می شاش�د. منتظر تصميم من اس�ت. قتل او را نمی توانم بدون انتقام رها 
كنم. دس�ت روی دس�ت نشستن شك و گمان را باالی خودم می كشد. 
نمی خواهم به  سرنوشت او گرفتار شوم. همين حاال در ميان بچه ها مانند 
جبار كس�انی  هس�تند كه برای انتقام گيری لحظه شماری می كنند. بايد 
فك�ری به ح�ال گروه كنم. از روزی می ترس�يم كه بچه ه�ا به جان هم 

بيفتند و يا جبار جانشين بهادر شود. 
حيدر لحظه هايی راه رفت و ناگهان گفت:

- جوادخان! تو به  نركوه برو و تمام ترياك ها را بار كن و به قريه 
بيار! در قرارگاه  آن جا فقط ده نفر بگذار! جبار و ديگرها را حركت بده 
كه به قُتس بيايند. می خواهم شصت نفری در اين جا آماده داشته باشم.

او اين را گفت و از كوه پايين شد. الشه  ی اسب ها را از روی راه، 
كنار كش�يده بودند و همه منتظر دس�تور فرمانده  بودند. حيدر اشاره به 

باال كرد و گفت:
- بچه ه�ا! آن س�نگ های س�ياه لعنتی را می بيند؟ از پش�ت آن ها 
رفيق های ما را كش�تند. دو نفر بودند، يكی با سنايپر زده است و ديگر 
ب�ا پيكا. من ح�دس و گمان هايی نزد خود دارم و به  زودی انتقام ياران 
خ�ود را می گيرم. و حال چهار نفر با ج�واد به قرارگاه  نركوه برويد و 

باقی برمی گرديم به قريه تا ببينيم تصميم ما چه می شود.
جواد با چهار نفر به  قرارگاه  نركوه رفت و روس�تای قُتس يك بار 
ديگر پذيرای حيدر و س�وارهايش ش�د. آفتاب زايش تگاب  نركوه را 
دنبال كرده بود و آهس�ته آهس�ته با خزيدن از روی تگاب و روستا، بر 
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تاالق چغچران خيمه زده بود و اش�عه اش را به پای س�نگ ها، باغچه ها، 
كلبه ها و آدم ها  می ريخت.

حيدر به  قرارگاه رفت. خواست به قرار آيد. سليمان را فرا خواند و 
گفت كه به فكر دود و چلم شود. سليمان لنگيده و تابيده از اتاق بيرون 

رفت و لحظه های بعد با خريطه ی چرس برگشت:
- حيدرخان! چند روز بود كه زبانم می خاريد. قصد داش�تم برايت 
بگويم كه بعد از اين همه كشت و كشتار و جگرخونی چرس می فارد. 
تن سبك می كند و ساعتی آدمی را بی خيال می كند، اما ترسيدم. جرات 
گفتن نكردم. حاال هم خدا بياردت! چلمی پر كنم كه س�ر س�بك كند 

و غم بتكاند.
حيدر كه خمار فراموش كردن غم هايش بود، گفت:

- ميده كن! تا می توانی ميده كن! امروز دود بند می كنيم. فاروقك 
را هم صدا كن كه »ديزی«* تيار كند.

سليمان خنديد و نيش های نسوار پرش را از پس بروت های زردش 
كه بر روی لب ها ريخته بود، نمايان كرد:

- چشم بادار، چشم!
او اين را گفت و سر از اتاق بيرون كرد:

- فاروق! ها فاروق، بدو بيا!
لحظه های بعد جوان س�ی ساله ای پا به  اتاق گذاشت. كاه ی مهره  
دوزی ش�ده ی س�بزی را طوری بر روی كاكل هايش گذاش�ته بود كه 
لحظه به لحظه دل افتادن داشت. يك پاچه ی تنبان بر زده بود كه از زير 
دامن درازش اندكی معلوم می شد. واسكت سياه رنگی هم به  تن داشت 

كه نيم دستمال ابريشمی اش از جيب آويزان بود. 
فاروق وقتی در زير لنگه ی دروازه ايس�تاد،گردن كج گرفت و با 

* ديزی: شوربا
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چشم های پر آب، تنگ و ريزش به  حيدر نگاه كرد.
- ال ال حيدر! حقير و فقير در خدمت است!

حيدر به او نگاهی كرد:
- نه كه سگرتی ات را وقت چت كردی؟

فاروق جواب او را نداد، اما در عوض گفت:
- امر كن بادار!

- بيا منقل تازه كن و ديگ س�نگی بگذار! كه هوس ديزی چرب 
كرديم. می خواهم در كنار چلم ما، ديگ ديزی ات بجوشد.

فاروق دستش را باال برد، سام عسكری انداخت:
- به روی چشم بادار! می پزم بادار، دنبه دار و روغن دار بادار!

او اي�ن را گف�ت و پا پس كش�يد و از اتاق بيرون رفت. س�ليمان 
خودش را به  ديوار تكيه داده بود و ش�روع به ميده كردن چرس كرده 

بود. حيدر پرسيد:
- چرست چيست؟  

- شيرك مزار است حيدرخان! شير افكن است. خمار  شكن است. 
غم چين و غم بُر است. صد درد را دواست.

- معلوم می شود، چيزی كه به  ديگ باشد به چمچه می برآيد، الف 
گزاف مزن!

نثار از راه می رس�يد و وقتی به  روس�تا نزديك می شد، سايه اش با 
جس�ت و خيز از ميان درخت های بيد و س�پيدار كنار راه در آب غوطه 
می خورد. درخت ها گويی دس�تی برای نلغزيدن سايه اش در آب بودند، 
با هر گامی كه اس�بش برمی داش�ت در مقابل سايه اش قد می افراشتند و 
سدی برای عبور سايه می شدند، اما از اين درخت تا آن درخت فرصتی 
ب�ود و گذرگاه�ی برای افتادن س�ايه بر روی آب تا دس�ت موج آن را 
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پايين و باال ببرد و بلرزاند. و اين جا بود كه بازی درخت، س�ايه و آب 
گره در گذر داشت. نثار می گذشت و می آمد تا خبرهای تازه به حيدر 

رساند.
نثار به  دم قرارگاه رس�يد و با ديدن تفنگدارهای حيدر كه گواه از 
بودنش داش�ت، دل آرام كرد. پس حيدر هس�ت و تا هست بايد زودتر 

خبرهای تازه برايش برسانم.
نثار از اسب پايين شد و لجام به  دست تازه داماد داد:

- شريف خان! تو را رخصت نداده بودند؟
شريف اخمی كرد و گفت:

- داده بودند نثارخان! اما زهر مار شد. مرده دار شديم.
- خدا بد ندهد! حيدرخان در قرارگاه است؟

- بلی است. می خواهی او را ببينی؟
- می خواه�م، می خواهم. گپ هايی دارم كه بايد خصوصی برايش 

بگويم. اگر زحمت نمی شود برو برايش احوال بده!
ش�ريف لجام اس�ب را به  ميخ بس�ت، ب�ه  قرارگاه رف�ت و بعد از 

لحظه هايی برگشت:
- نثارخان بيا برويم، منتظرت است.

نثار پا به  قرارگاه گذاش�ت و ش�ريف او را به اتاق حيدر برد و تا 
چشم حيدر به او افتاد، صدا بر آورد:

- نثارخان! كاش از خدا چيز ديگری می طلبيدم. همين حاال به  فكر 
تو بودم. خوب شد آمدی!

- حيدرخ�ان! به خانه ی تو می رفتم، اما وقتی بچه ها را اين جا ديدم 
با خود گفتم كه حتمی در قرارگاه هستی. گپ های نو دارم.

- من هم بی قرار گپ های نو تو هس�تم. اگر بهادر ش�هيد شد، من 
زنده هستم. تو غم بی پولی را نخور! من به  همراهت هستم. 
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- خدا تو را زنده داش�ته باش�د. عيال دار و فرزنددار هس�تم. خرچ 
و مصرف دارند. به  همين خاطر عرق پايم خش�ك نش�ده، اسبم را سوار 

شدم و پس آمدم.
- خ�وش آمدی نثارخان! بيا بنش�ين و اول چ�ای بنوش. چای كه 
نوش�يدی و خس�تگی ات رفت، باز قصه كن كه در كمرسبز چه خبرها 

بود.
حيدر چای سياه در پياله ريخت و مقابل نثار گذاشت:

- بگي�ر تا وقتی س�ليمان ترتيب دود و چل�م را می دهد، چايت را 
بنوش!  

  نث�ار پيال�ه را پيش كش�يد و گفت به خير باش�د. او چايی را كه 
ديگر دهن س�وز نبود، تيز تيز سر كشيد. كتری را از پيش دست حيدر 

برداشت و دوباره برايش چای ريخت:
- ديروز منصور سر بريده ی بهادر را به كمرسبز آورد.

هنوز حرف نثار تمام نش�ده بود كه حيدر پش�ت از ديوار كند و با 
چشم هايی از حدقه برآمده به نثار نگاه كرد:

- چه گفتی؟
- ه�ا حيدرخ�ان! منص�ور س�ر او را در خورجي�ن انداخت�ه بود و 
به  كمرسبز آورد بود. برای مردمی كه در مسجد جمع شده بودند، نشان 
داد و گفت كه قاتلش را دستگير كرده و كشته است. او نعش يك نفر 
را هم با خود آورده بود و می گفت كه نامش مصطفا اس�ت و از هرات 

است. به  خاطر پنج هزار دالر انعام خارجی ها بهادر را كشته است.
حيدر كه گپ های نو و مهمی را می ش�نيد، قدری به  نزديك نثار 

خزيد و با كنجكاوی پرسيد:
- بگو ديگر چه گفت؟

- او گفت كه انتقامش را گرفته است و دست كسی كه سر بهادر 
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را بريده، بريده است.
- همان مصطفا را می گفت؟

- بلی جس�دش را آورده بود. تير به  س�رش خورده بود و دس�ت 
راستش را هم قطع بود.

- يك نفر كشته آورده بود؟
- ها، فقط يك نفر را كه می گفت هراتی است، آورده بود.

- خوب ديگر چه می گفت؟
- می گفت بهادر رفيقم بود. مرد بود. بهادر بود. با او دست برادری 

داده بودم.
حيدر ديگر حرفی نزد. دست به  جيب برد و از ميان بسته ی پولش 
پنج هزار افغانی جدا كرد و به  دست نثار داد. نثار به عجله پول را گرفت 

و در جيب گذاشت.
سليمان صدا كرد:

- دست خوش!

س�وال های حي�در  ديگر بی پاس�خ نمان�ده بود. گفتم ك�ه پيدايت 
می كن�م. گفتم ك�ه آخر به  دامی. حاال از دس�تم خاصی نداری به  زير 
زمي�ن ه�م بروی پيداي�ت می كنم. م�ا را خر فكر ك�ردی، اما خودت 
خ�ری. با تمام هوش�ياری كه داری به  خطا رفت�ی. بی خبر از آنی كه ما 
وق�ت كمين گاه�ت را يافته ايم. م�ا وقت ديده ايم كه ي�ك نفر نه، دو 
نفر به كش�تار بچه های ما فرس�تاده بودی. تو هس�تی كه با حكومتی ها 
و خارجی ته وس�ر داری. تو از آن ها س�نايپر گرفتی. حاال ديگر شعبده 
ب�ازی می كنی؟ نيرنگ ب�از كثيف! بهادر رفيقت ب�ود؟ برادرت بود؟ 
دوس�ت و ي�ارت بود؟ عجب دوس�تی كردی، عجب رفاقتی داش�تی!؟ 
خوب حق دوس�تی ادا كردی!؟ خوب رفاقت به جا كردی!؟ من درسی 
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برايت بدهم كه صد بار از خدا مرگ بخواهی. از زنده بودنت پش�يمان 
شوی. پرپر زنی و در خون به تپی.

ف�اروق ب�ا منقل آت�ش رس�يد و آن را كن�ار دي�وار، نزديك به  
دروازه گذاش�ت و سپس بيرون رفت و با ديگ سنگی كه در آن پياز، 
بادنجان رومی، نخود، س�ير، گوشت و دنبه انداخته بود، برگشت. ديگ 

را روی منقل گذاشت و گفت:
- بوی ديزی تا چند دقيقه ی ديگر باال می شود. آب كافی به  ديگ 
ريختم، نرم نرم می جوش�د و تا چلم سليمان چت شود، گوشت ديزی وا 

می ريزد.
حيدر كه ديگر به  حل معما دست يافته بود، صدا زد:

- بگير چت كن!
سليمان چرس های ميده شد ه ی دامنش را به  سرخانه ريخت و چلم 
بلند و باال را از تاق برداشت و به وسط اتاق گذاشت و با جابه جا كردن 
س�رخانه، از نی گرفت و چند كش امتحانی كرد و با رضايت به س�وی 
منقل آتش رفت و از زير ديگ س�نگی، تكه آتش�ی برداش�ت و آورد 
بر س�رخانه گذاش�ت و س�پس دس�ت به  جيب برد و با بيرون كشيدن 

پاستيكی گفت:
- امروز چرسی دود كنيم كه شاهش نزده باشد... در عالم كبريا اش 

نزده باشد...
او اي�ن را گفت و گژدمی را بر س�رخانه گذاش�ت ك�ه باالفاصله 
بوی س�وختنش با بوی چرس درهم  آميخ�ت و چون رايحه ی دلنوازی 

به  مشام های خمار ريخت.
- نوش بادار! نوش!

صدای فاروق بود كه از پای منقل باال شد. حيدر خنديد:
- اين فاروقك سر ناكرده، نوش می گويد. بی پدر نشه است؟
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همه به سوی فاروق نگاه كردند و او با لبخندی گفت:
- دود به دود، پره به پره جوان های سره!

اين ب�ار نوبت س�ليمان بود كه ن�وش بگويد. ن�وش گفت و پك 
به  چلم زد و همان طوری كه دود انبوهی از گلو بيرون می راند، گفت:

- نزديك بيا فاروقك! قمچين كن!
فاروق مانند فنری ازجا پريد و خود را به  چلم رس�اند. نی به  دست 
گرفت و چنان عاش�قانه لب به  نی گذاش�ت كه گوي�ی لب يار به  لب 
گرفته اس�ت. دلش نبود لب از نی بردارد. س�ينه ی قاقش هر لحظه باال 
می آمد و پر از دود می شد و او كش می كرد و كش می كرد. سرخانه با 
هر كشش جان و رمق می يافت و چون چراغی روشن و روشن تر می شد 
و جرقه هايش را چون س�تاره های دنباله داری در اتاق رها می كرد. چلم 
چن�ان با ريتم دلنوازی ُكل ُكل می كرد كه دل هر خماری را می ربود و 

اسيرش می  كرد.
همه نگاه ها به س�وی فاروق بود و او هم چنان لب بر لب نی. حيدر 

گفت:
- م�ا را ب�ه  اين فاروقك ق�اق روده گمان نب�ود. اين چه جانوری 

است؟
ف�اروق ل�ب از نی برداش�ت و چند لحظ�ه همان طور س�ينه ی پر 
نگهداش�ت و بعد نرم نرم دود از گلو بدر كرد. دود در اتاق مانند ابری 
خيمه زد. گويی داش خش�ت پزی س�ينه از دود تهی كرده باشد، سقف 

پر از دود شد.
بعد از فاروق نوبت نثار بود كه به  پای چلم برود. حيدر و س�ليمان 
ب�ه  ط�رف او نگاه كردند. نگاه به  جای تع�ارف و او با نگاهش تعارف 

به  جواب تعارف. حوصله ی حيدر سر رفت:
- برو شروع كن! چه نگاه می كنی؟
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نثار قد راست كرد:
- گفتم حيدرخان! شايد پره ی تو باشد.

حيدر خنديد. سليمان گفت:
- ما سر می كنيم، حيدرخان چت می كند. هنوز چرسی پخته نشدی!
- نه س�ليمان خان! من چرسی كامل نيس�تم. گاهی كه با رفقا گير 

آمدم گل دودی زدم و بس.
- نوش  جانت! با ما كه نشست و برخاست كردی، كامل می شوی! 

حاال برو گل دودی بزن كه مزه ی چرس دست سليمان را بفهمی!
نثار رفت و ش�روع به  پك زدن كرد. ناش�يانه پك می زد. گويی 
سينه اش نيرويی برای به  شور انداختن سرخانه نداشت. دود نازكی به هوا 

بلند می شد و تا بلند می شد، تابی می خورد و ناپديد می شد.
- زنانه می كشی نثارخان! سينه ات هنوز سينه ی مرغ است. دم ندارد.
سليمان كه دلش از چلم زدن نثار تنگی گرفته بود، اخاط به  زمين 
انداخت. پای كوتاهش را پيش گذاش�ت و موج زنان به س�وی او رفت. 
نی از دس�تش گرفت. ش�ش از ه�وا خالی كرد. لب به  نی گذاش�ت و 
چنان س�ينه ی چلم را به جنب و جوش انداخت كه تن س�رخانه لرزيد و 
حلقه های دود يكی پش�ت ديگری به  س�قف باال رفت. او دود محبوس 
سينه اش را از بينی و دهن رها كرد و نی چلم را چون دست عروسی به  

دست نثار جا به جا كرد:
- بگير نثارخان! چرس كشيدن كار هر بز نيست.

نث�ار از پ�س دود نگاهی به  حيدر كرد و تا خواس�ت به او تعارف 
كند، حيدر گفت:

- بزن نثارخان! بزن كه س�ر زدن باال اس�ت. ب�ه  گپ های اين نو 
دام�اد نگاه نكن! دم او را ش�ير ندارد. زن عزيز ليس�ك را مانند قروت 
خورد. زن سومش است. دو كيلو ترياك سوخته اش را نقد كرد. بزن به  
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س�ر سامتی سليمان بزن! هر قسمی كه دوست داری، بزن! امروز برايم 
خبرهای مهمی آوردی، رويت نازك است.
او اين را گفت و رو به سليمان كرد:

- نوش جانت! چرس ش�يرك می زنی و در بدل دو كيلو ترياك، 
زن مردم می ستانی! چه زود عزيز ليسك بيچاره را كشتی!
سليمان پس سرش را خاراند و با نرم خنده ای گفت:

- ديگر چيزی نداش�ت، چه را می س�تاندم؟ وقت�ی به  طرف زنش 
نگاه كردم، دلم س�وخت. گفتم زنی به اين خوبی برای او حيف اس�ت. 
يك گلوله به سينه اش خالی كردم و شر كثافت را از سرش كم كردم. 

ساعتی گريه كرد و آرام شد. شوهری از من بهتر كجا پيدا می كند.
حيدر ريشخند زد:

- راست می گويی سليمان خان! مثل تو جوان خوش تيپ و خوش 
قيافه كجا گيرش می آمد. خيرات هم بايد بدهد.

اين بار فاروق سرش را از زانو برداشت و گفت:
- فقط يك پا و قدری كاكل كم داری، ورنه بچه  ی فلم بودی!

او اين را گفت و خنديد. خنده های حيدر و فاروق قاطی هم شد و 
سليمان كه با اين اذيت ها ديگر خو گرفته بود، صدا كرد:

بابا قوی مستان، دور قبرت گلستان. كماری، نميری!  
نث�ار بع�د از چند پ�ك مايم و بی ج�ان، چلم را ب�ه  حال خودش 
گذاش�ت و واپس به  جايش برگش�ت. نوبت حيدر ش�ده بود. او از جا 

برخاست و به  پای چلم رفت.
سليمان صدا كرد:  

- نوش! هركس چت كرد... سر بی دين كت كرد.
حيدر نی چلم با دس�ت پاك كرد، رو برگش�تاند و به  فاروق كه 

ديگر چشم بسته بود و زير لب چيزی می گفت، نگاه كرد:
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- بچه ها! چرس، لينگ های فاروقك را به هوا كرده است. نگاه كن 
كه چه خوش با خود می گويد و می خندد.
سليمان نظری به او انداخت و گفت:

     »چرسی بزنيم كه سرسبيلش زده بود
     موسی به كنار رود نيلش زده بود
     در تاق بهشت نوشته بود هم با زر

    پيش از صبح صدق جبرئيلش زده بود«

ش�عر س�ليمان چنان بر دل حيدر چنگ زد كه ميل ماالمال كردن 
س�ينه از دود در او چند برابر ش�د. او واه واه گفت و لب بر نی گذاشت 
و ك�ش كرد. دو باره س�رخانه به جن�ب و جوش افت�اد و آتش از آن 
ف�واره زد و آب در گل�وی چل�م گره خورد. ُكل ُكل ك�رد. حيدر دود 
به  س�ينه كش�يد، ف�رو برد و رها ك�رد و باز لب بر نی گذاش�ت و تن 
چلم لرزاند. لحظه هايی بعد س�بك شد. گويی ديگری وزنی ندارد، جانی 
ندارد. چش�م هايش كاسه خون شد و رفت خودش را به ديوار تكيه داد 
و س�ليمان از جا برخاست تا چيزی اگر در سرخانه مانده باشد، ته كش 
كن�د. پای كوتاهش گويی كوتاه تر ش�ده بود. پايش وقتی باال می ش�د 
چن�ان دير فرود می آمد ك�ه گويی غاز لنگی ت�رس از برخورد پايش 
با زمين دارد. كس�ی نفهميد كه كی خودش را به  پای چلم رس�اند، اما 
س�ليمان دس�تش را به  دور كمر باريك چلم احس�اس كرد و فهميد كه 
باالخره به  يار رسيده است. او يك بار ديگر لب بر نی گذاشت و پك 
محكم�ی زد و همان جا در پای چلم افت�اد و بعد خزيده خزيده به  كنار 

نثار رفت و بر ديوار تكيه زد.
 ات�اق پر از دود ش�ده بود و نور اندكی كه از كن�ار پرده به  اتاق 
داخ�ل می ش�د راهی برای عب�ور و تابيدنش بر دي�وار مقابل نمی يافت. 
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فاروق هنوز با خودش می خنديد. نثار زانو در بغل كرده بود و س�ر  بر 
آن گذاشته بود و آهسته زير لب می گفت:

- حيدرخ�ان! س�گ درگاه�ت هس�تم... خم�ار نگاهت هس�تم... 
سبيل هايت را تابی بده... به جای » ديزی« كبابی بده...

- سليمان شنيدی چه گفت؟
دقيقه هايی گذشت تا سليمان گفت:

- ن�ه حيدرخان! نش�نيدم. كی گفت؟ چه گف�ت؟ تو بگو كه چه 
گفت؟

از ياد حيدر هم رفت كه كی چه گفت. به  ديگ ديزی نگاه  كرد 
كه مست می جوشيد. حيدر از جوش و خروش ديگ لذت  برد و گويی 
در بند ديگ گير مانده باش�د، چش�م از قل قل ديگ خطا نكرد. ناگهان 
چش�م حيدر به  كفی افتاد كه س�ر ديگ را باال كرد و برگرده ی ديگ 
ريخت و سپس از روی منقل به  زير آمد و بر روی فرش خزيد و مستقيم 
به سوی او خزيد. حيدر ترسيد و از جا پريد. كف خزيده به سويش  آمد. 
حيدر به سوی دروازه دويد. كف رو گشتاند و به  دنبالش دويد. حيدر پا 
از اتاق بيرون گذاشت و كف پا از اتاق بيرون گذاشت. حيدر به  كوچه 
رفت و كف به  كوچه رفت. حيدر لجام اس�ب ماديان را از درخت باز 
كرد و بر سر آن پريد و هی كرد. كف رهايش نكرد، سرعت گرفت 
و چون اژدهايی به  دنبالش قاچ كش�يد. حيدر دس�ت از پا خطا كرد و 
به جای كوه رفتن، راه  شهر پيش گرفت و كف به  تعقيب او رو به  شهر 
دويد. حيدر به  س�ر پل چغچران رس�يد و به  عسكرهای پهره گفت كه 
جلو كف را بگيرند. تا عس�كرها ايس�ت گفتند، كف آن ها را برداشت 
و بلعي�د. حي�در به  واليت رفت و از محافظ های والی خواس�ت كه جلو 
كف را بگيرند. محافظ ها با توپ و تانك به س�وی كف شليك كردند، 
ام�ا ك�ف خمی به ابرو نياورد. آن ها را هم بلعيد و به  دنبال حيدر دويد. 
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حيدر از زينه ها باال رفت و به اتاق والی داخل ش�د. والی با افس�ران ناتو 
جلس�ه داش�ت. حيدر به عجله دويد و خودش را پش�ت س�ر والی پنهان 
كرد و صدا زد: والی صاحب! كف رسيد! به  لحاظ خدا كاری كن! والی 
به  طرفش خنده ای كرد، دس�تبند به  دس�تش زد و گفت: ديوانه ش�دی! 

كف چه؟
حيدر با وارخطايی فرياد زد: 

- سليمان!
سليمان انگار صدايی از ته  چاه شنيده باشد، بعد از چند دقيقه گفت:

- بلی حيدرخان! چيزی گفتی؟
- بيا اين نثار پدر لعنت را از روی دست هايم بلند كن! دهنش مانند 

سگ كف كرده است و دست هايم را می ليسد.
سليمان اين بار با تاخير بيشتری گفت:

- نوش، بادار نوش!
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وقتی به  ش�رق چغچران نگاه می كردی، ديگر كوه ها س�ر به  زير 
لحاف كرده بودند و تن را با تاريكی پوشانده بودند، اما در غرب هنوز 
پرتو س�رخ خورش�يد بر سر و شانه ی كوه ها س�وار بود و لحظه به لحظه 
جا به  س�ياهی خال�ی می كرد. آهنگ خدا حافظی خورش�يد مصادف با 
آمد آمد موترهای خاك زده و مس�افرهای خسته بود. موترها يكی پی 
ديگری از هرات می رسيد و با خود مسافرانی را می آورد كه راه  خاكی 
و پ�ر از كپ�رك، حوصل�ه از آن ها گرفته بود و تن ش�ان را پر از درد 

كرده بود.
كمال  س�اعتی می شد كه در س�ماواری دوست داشتنی اش در كنار 
راه نشسته بود و چای می نوشيد. ماما عباس، سماوارچی پير و سابقه دار 
كه ديگر س�ماواری اش در مي�ان دكان های ن�و و كانكريتی كه مانند 
س�مارق از زمين س�بز  ش�ده بودند به  خرابه ی می مانس�ت، در مقابل او 

نشسته بود و شكوه از كسادی بازار داشت:
- روزگار سختی دارم. ديگر مانند گذشته سماواری ام رونق ندارد. 



278

سرزمین جمیله

اين بچه جوان ها بيش�تر به  كافه هايی می رون�د كه تلويزيون و ماهواره 
دارد، چای می خورند و رقص و آواز تماشا می كنند. 

كمال  كه ش�كوه های او را بار بار ش�نيده بود، با نوش�يدن جرعه  
چايی گفت:

- عباس خ�ان! ه�ر بار كه می آيم گله از كس�ادی می كنی. خوب 
دكانت را چپه كن و از نو بساز و كار و بار ديگری راه بينداز! جنراتور، 
تلويزي�ون و ماه�واره ه�م بخر كه كار و ب�ارت رونق پي�دا كند. دنيا 
عوض شده ماما! ديگر كاروان های شتر و اسب به در سماواری تو زانو 
نمی زنن�د. ح�اال جوان ها با موتر های كروال و بن�ز رفت و آمد دارند و 
چای شان را در هتل های پر زرق و برق می خورند. ديگر سال های سابق 

بر نمی گردد. آن  سال ها رفت پشت كارش.
مانند اين كه كمال  به ماما عباس دشنام گفته باشد، نگاه ی رنجوری 

به او كرد. دستی به  ريش سفيدش كشيد و گفت:
- كمال خ�ان! از دل گرمت گپ می زنی! عمر خود را به  پای اين 
س�ماواری گذاش�تم، يك نان من دو نان نش�د. چپه كردن و از نو آباد 
كردن توشه می خواهد و باز خيال می كنی عمر نوح دارم. يكی دو سال 
ديگر هم سماوار من خواهد جوشيد، می روم پشت كارم. من و تو ديگر 

پير شديم. آرد خود را بيختيم و غربال به ميخ آويختيم.
- نه بابا! از صد گل من هنوز سه- چهارتا بيشتر نشكفته است، مرا 

خيال خود نكن! من در مقايسه با تو هنوز بچه  هستم.
ماما عباس پوزخند زد. بروتش را تابی داد و گفت:

- خيلی هم خودت را جوان نتراش! سی سالی اگر با هم فرق داشته 
باشيم.

كمال از ته ی دل خنديد:
- كم گفتی ماما عباس! سی س�ال با هم فرق نداريم. شايد بيشتر از 
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چهل سال باشد.
تا عباس رفت چيزی بگويد، كمال پرسيد:

- راستی ماما عباس! از عمر سماواری تو چند سال می گذرد؟
- چرا از عمر سماواری می پرسی و از عمر من نمی پرسی؟

- بابا صد بار تا به حال از عمر تو پرسيدم. هر بار گپی زدی. می دانم 
كه تو سن اصلی خود را نمی فهمی. حال می خواهم عمر سماواری تو را 

بدانم تا به سن و سال تو برسم.
ماما عباس آهی كشيد و گفت:

- س�الش را به ياد ندارم، اما همين قدر به خاطر دارم وقتی كه پدر 
خدا بيامرزم دس�تم را گرفت، آورد اين جا و س�ماواری برپا كرد، هنوز 
تعمير واليت س�اخته نش�ده ب�ود و نايب الحكومه می آم�د اين جا روی 
تخت س�ماوار در جايی كه تو نشسته ای، می نشست. چای سياه می خورد 
و پای مكتوب ها را مهر می كرد. آخر های ش�اه عبدالرحمن خان بود و 

من شش- هفت ساله بودم.
كمال بار ديگر خنديد:

- ماما! پس در و ديوار اين سماواری گوشت و پوستت شده است. 
از همين خاطر دل از اين سماواری كهنه نمی كنی!

- خ�دا كند من و او همدل باش�يم و او از من دل نكند. می ترس�م 
روزی بر فرقم بريزد.

- خوب از همين خاطر بازارت كساد است. وقتی مردم به چوب های 
پوده و ريخته ی س�ماواری نگاه می كنند، جرات باال ش�دن را از دس�ت 

می دهند.
از سينه ی ماما عباس آهی ديگری كنده شد:

- چوب های اين سماواری هم مانند من پير و پوده است، اما هنوز 
مثل صاحب خود دل جوان دارد.
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كمال خنديد و به س�اعتش نگاه كرد. هفت ش�ام شده بود و ديگر 
خورشيد شب به خير گفته بود و چغچران را به دست شب سپرده بود.

- مسافرهايت نرسيدند؟
- نه، مثل اين كه در راه موترش�ان خراب ش�ده اس�ت. هنوز معلوم 

نيستند.
كسی از پشت سر كمال  صدا كرد:

- رسيديم، رسيديم...
كمال  رو گش�تاند. ياسين برقی و فتاح نل دوان كه از سيمای شان 
خس�تگی پيدا بود، به پای تخت س�ماواری رس�يده بودند. كمال پياله ی 
چای به زمين گذاش�ت و از تخت س�ماواری پايين ش�د و با مهمان های 

تازه از راه رسيده، احوال پرسی كرد و سپس به ماما عباس گفت:
- ماما! عاجل دو چاينك چای برای مهمان هايم دم كن!

ياسين برقی گفت:
- اگ�ر برای ما فرمايش دادی، ما وقتی از موتر پايين ش�ديم چای 

نوشيديم. خيلی تشنه شده بوديم. زبان به حلق ما چسپيده بود.
كمال  خنده ای كرد و گفت:

- ديدی ماما! س�ماواری ات در ميان اين دكان های پر زرق و برق 
به چشم كسی نمی خورد كه به چای نوشيدن بيايد.

عب�اس كه دو چاينك ب�رش زده ای چينی را برای آ بجوش ريختن 
برداشته بود، واپس گذاشت:

- هر كس روزی خود را می خورد. به زور از خدا نمی شود گرفت. 
كمال ديگر چيزی نگفت و به س�وی اسب ها رفت. لحظه هايی بعد 
از تاريكی پشت سماواری برگشت و يك يك لجام به دست مهمان ها 

داد:
- بقيه راه را بايد با اسب برويم.
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او بعد از خدا حافظی با ماما عباس، پا در ركاب گذاشت و اسبش 
را هی كرد. ماما عباس در كنار پايه ی س�ماواری اش ايس�تاد و به فرو 
رفتن س�ه س�وار در تاريكی نگاه كرد و با خود گفت: خدا س�امتی و 
آرامی بدهد. دو وقت نان خوردنم را هم كه كار كنم بس  است. حرص 

دنيا را ندارم. 
س�وارها دقيقه هايی بعد از عبور از سرك تازه اسفالت شده ی شهر 
ب�ه  غرب پيچيدند و بعد از طی كردن چند روس�تا ی خش�ك و بی آب 
و درخ�ت و ب�ا عبور از ميان چند گله ی گوس�فند و س�گ هايی كه از 
پارس زدن دست بردار نبودند، به پای كمری رسيدند كه انگار با همه ی 
چغچران فرق داش�ت. رنگ ديگری داشت و بوی ديگری. در تاريكی 
ش�ب در همه جا س�ايه ی درخت ها معل�وم بود و باد با ش�وراندن آن ها 
حضور س�بز بيد و س�پيدار را به گوش سوارها تكرار و تكرار می كرد و 

شرشر آب از روی سنگ ها حكايت از وفور داشت. كمال گفت:
- خوش آمديد! به ده رسيديم.

 * * *
ب�ار ديگر مهمانخانه ی محس�ن خان قريه دار محل گفت وگو ش�د. 
اما اين بار نه تفنگی بود و نه تفنگداری. گپ، گپ س�اخت و س�از بود. 
ستارخان، ارباب محسن ، كمال ، پرويز و عثمان بر دور دو كاسب كار 
آزموده ای كه از هرات رسيده بودند، حلقه زده بودند و بند و بست برق 

و آب را می كردند.
برنامه  چنان رديف می ش�د كه گويی دست غيبی به همراه باشد. تا 
برقی پايه ی برق می خواس�ت، ارباب محس�ن  می گفت: هر چه بخواهی 
داريم. درخت های س�پيداری در ده داريم كه س�ر به  آسمان می برد. تا 
می گفت سنگ و ريگ نياز است.  می خنديد و می گفت: كوه  كمرسبز 
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هر چه بخواهی سنگ و ريگ دارد.
كار نل دوان هم در يك چش�م به هم زدن برنامه ريزی ش�د. ارباب 
محسن  جوان های قريه را روی كاغذی به دو گروه تقسيم كرد. گروهی 
كه در لوله كشی ياری می رساندند و گروهی كه در كار برق  همكاری 

می كردند.
بعد از اين كه موضوع نيروی كاری روشن شد، ياسين گفت:

- خوب می مانند مس�اله ی پيپ، داينمو، س�يم و بعضی وسيله های 
خرد و كوچكی كه ما آن ها را لس�ت كرديم و به موسس�ه داديم. وقتی 
كار ابتدايی ما تمام شد، به آن ها زنگ می زنيم تا بفرستند و بعد موضوع 

انتقال آن ها به قريه است كه بايد تدبيری به آن بسنجيم.
ارباب محسن  كه به دقت به گپ های او گوش می داد، گفت:

- نگ�ران آوردن وس�يله ها هم نباش�يد. خر و اس�ب كافی داريم. 
ان شاءاهلل طی يك روز همه  را به  كمرسبز انتقال می دهيم.

اين بار فتاح به  سخن آمد و با ترديد گفت:
- ده حلقه  پيپ  صد متره اس�ت. فكر نكنم به آس�انی به اين كمر 

باال شود!
- هر كدام چقدر وزن دارد؟

- حدود دوصد كيلو.
محسن  خنده ای كرد و گفت:

- اسب های ما دو صد كيلو را به  كوه باال می كنند، نگران نباش!
فتاح و عثمان گفت وگو را چون توپ پنگ پانگ به يكديگر پاس 

می دادند. رشته ی سخن را يك بار ديگر ياسين به دست گرفت:
- راستی چيز مهم ديگری كه از همين حاال برای  شما بايد بگويم، 
اين اس�ت ك�ه ما لين های ب�رق را از مقاب�ل خانه ها عب�ور می دهيم و 
برق كش�ی  خانه ها به عهده ی ما نيست. هر خانوار می تواند چهار گروپ 
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برق داش�ته باشد و راديو و تلويزيونی هم اگر داشته باشند، عيبی ندارد. 
ام�ا با اي�ن برق پخت و پز و اتو كاری و غيره نمی ش�ود. ش�ما ارباب 
صاح�ب اين  گپ ها را باي�د به  گوش اهالی برس�انيد. اگر بار مصرف 

روی لين ها و داينمو زياد شود، می سوزد و در تاريكی می مانيد.
ارباب كه گپ های مهمی شنيده بود، نگاهی به پرويز كرد. پرويز 
خ�ودش را جم�ع و جور كرد و گوي�ی اين نقيصه تقصير او باش�د، با 

وارخطايی گفت:
- كاكا ارب�اب! من در موضوع برق صاحب نظر نيس�تم، اما همين  

قدر می دانم كه برق روی چشمه، گنجايش پخت و پز را ندارد.
ارباب محسن به وارخطايی پرويز خنده ی كرد و گفت:

- پرويزخ�ان! همان ابتدا كه موضوع برق قريه روی دس�ت ش�د، 
گمان�م اين ب�ود كه برق ما گنجايش پخت و پز را نخواهد داش�ت. تو 

پريشان مباش!
او اين را گفت و رويش را به ياسين دور داد:

- ياس�ين خان! تو هم دل جمع باش! م�ردم ما با منقل و داش برقی 
آش�نا نيس�تند و پخت و پز خود را با چوب فراوانی كه دارند، می كنند. 
از برق اين  جا به جز روش�ن كردن خانه های ش�ان توقع باالتری ندارند. 
برای شان می گويم كه در فكر تهيه ی گروپ و لين باشند كه از كوچه 
برق را به  خانه های شان ببرند. يك روز هم، همه ی شان را جمع می كنم 

تا خودت طرز استفاده از برق را برای شان بگويی.
ياس�ين بعد از تمام ش�دن حرف محس�ن نگاهی به  ساعتش كرد و 

گفت:
- ارباب! نا وقت شده است. اگر اجازه ی شما باشد قدری می خوابيم 
تا خستگی كم كنيم. می گويند يك بار ديدن به از هزار بار شنيدن است. 
بايد يك بار چشمه را از نزديك ببينيم. فردا كه نماز صبح را خوانديم به 
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خير به سر چشمه می رويم و از نزديك به آن نگاهی می اندازيم.
محسن كه گپ هايش را زده بود از جا برخاست:

- درست است. فردا بعد از نماز با هم بر سر چشمه می رويم و حال 
شب شما به خير!  

* * *
وقتی س�پيده دميد، خيل س�ار از شاخه ی س�پيدار پريد و خورشيد 
س�ام داد، ياس�ين برقی و فتاح نل دوان به سر چش�مه رسيدند و از آب 
وافر چش�مه به حيرت افتادند. هرگز سراشيبی به اين خوبی در كارشان 

نديده بودند. ياسين با رضايت تمام گفت:
- عالی است! چشمه  از اين بهتر نمی شود.

محسن  رو به طرف فتاح كرد و تا خواست از او راجع به لوله كشی 
بپرسد، او خنده ای كرد و گفت:

- من كه به قريه و چشمه ی شما نگاه می كنم،كار من هم بر وفق 
مراد است. ان شاءاهلل با كمك شما زود تكميل می شود.

 مردم كمرسبز در ميدانی مقابل مسجد حضور به هم رسانده بودند و 
با احوالی كه بعد از نماز صبح ارباب محسن  به آن ها فرستاده بود با بيل، 

كلنگ ، اره و تيشه ی شان منتظر رسيدن كارفرماها بودند.
در روس�تا ، م�ردم چه آس�ان به هر كس�ی لقب انجيني�ر می دهند. 
از روزی ك�ه پروي�ز آمده ب�ود او را انجينير می گفتند. چن�د بار گفته 
ب�ود كه انجينير نيس�ت و درس طبابت می خواند. براي�ش گفته بودند: 
»پس انجينيرصاحب! ش�ما داكتر هم هستيد.« حاال هم با آمدن برقی و 
نل دوان همهمه در ميان روس�تايی ها باال گرفته بود و از اول تا به آخر 
قريه، وقتی زنی همس�ايه اش را می ديد، می گفت: »خبر داری از هرات 
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انجينرها آمدند. برق و آب را درس�ت می كنند.« و وقتی پيرمردی، پير 
م�رد ديگری را می ديد، می گفت: » انجينرها از هرات به خير رس�يدند. 
جوان ها را بردند برای كار، بيا من و تو هم برويم، اگر كاری از دست 

ما برمی آمد، انجام دهيم.«
چوپان ها هم دل رمه بردن به كوه را نداشتند. دلش شان می خواست 
در ده بمانند و يك جا با ديگر هم قريه گی ها گوشه ی كاری بگيرند. اما 
گوس�فند ها دل رفتن داش�تند و همين كه روز زده بود، بع  كشيده بودند 
و اظهار گرس�نگی و كوه رفتن  كرده بودند. جوان بچه های چوپان كه 
می دانس�تند، زور اين بی زبان ه�ا را ندارند، ناچ�ار دروازه های طويله ها 
را گش�وده بودند و كوچه پر از گوس�فند و بز كرده بودند. تهيمنه هم 
دس�تمال به زير گلو بس�ته بود و بره ی ابلق دوست داشتنی اش را در بغل 
گرفت�ه ب�ود و زير زير درخت ه�ای كن�ار راه، در حالی كه خودش را 
از گ�رد و خاكی كه رمه ها بلند كرده بودند، گوش�ه می كرد، به س�وی 
ميدانی  مقابل مس�جد می رفت. ديگر نگران بهادر نبود. خواس�تگارش با 
س�ر جدا ش�ده از تن، به زير خاك بود و ديگر دس�تی برای نگهداشتن 
تفنگ و زبانی برای خواس�تگاری نداش�ت. اما هنوز لرزه بر دل داشت. 
می ترس�يد. با خود می گفت اگر ديگر بهادری نيست، هنوز كفتارهای 

فروان ديگری هستند كه ماماهايم زورشان را ندارند.
 ماما محسنش گفته بود كه ديگر از خانه بيرون نشود، اما او امروز 
صد دل را يك دل كرده بود و اميدوار به اين بود كه با كش�ته ش�دن 
بهادر ديگر مامايش س�خت نگيرد و او را به  خانه برنگرداند. با آن هم 
احتياط را از دس�ت نمی داد. گوشه گوش�ه می رفت و خدا خدا می كرد 
كه چند زن و دختر ديگر هم از خانه های ش�ان پا بيرون گذاشته باشند 
و به زي�ر درخت های بيد، جايی كه از نگاه ی مردهای قريه، ديگر زنانه 

شده بود، آمده باشند.
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وقتی راه چرخيد، جوی دوری خورد، درخت رخ گرداند و ميدانی 
خودش را نماياند، چش�م تهمينه به  خيل دختر و زنی افتاد كه ش�ال های 
دراز به س�ر انداخته بودند و با گرفتن دو ش�نگ در زير گلو، چون روز 
عيد و جش�ن س�ال نو، در جای هميش�گی ش�ان ايس�تاده بودند و نگاه 
به  مردهای كمر بس�ته ی قريه داشتند كه به دور ارباب محسن  و پرويز 
حلقه زده  بودند.  تهمينه خودش را به آن ها رساند و بره اش را بر روی 
سبزه رها كرد و به پای درخت بيد رفت و طوری در پس درخت ايستاد 
ك�ه از نگاه  ماما پنهان باش�د. اما پرويز مث�ل اين كه بوی يار را فهميده 
باش�د و نگاه  يار را ديده باش�د، نگاه به زير درخت ها، جايی كه زن ها و 
دخترها ايس�تاده بودند، انداخت و دو چش�م س�ياهی كه از پس درخت 
ب�ه او نگاه می كرد را ديد. نگاه به نگاه احوال س�امتی فرس�تاد و گره 
به هم خورد. تهمينه يك دستش را بر درخت حلقه كرده بود و گونه بر 
آن گذاش�ته بود و دست ديگرش به نزديك دهن برده بود و با دندان ها 
آهس�ته قروت می س�اييد. انگار با نگاه هايش می گف�ت كه كارهايت 
زودت�ر خاص كن! زودتر دس�تم را از ماما طل�ب كن كه اين كوه پر 
از درنده اس�ت. پر از كفتارهای تيز دندان اس�ت. خواس�تگاری ام كن! 
ماماهايم  نه نمی گويند. جوان بهتری از تو برايم نمی يابند. از اين جا مرا 

ببر. به جايی ببر كه خيالم آسوده باشد و همه فكر و ذهنم به تو باشد.
پرويز گويی حرف دل او را خوانده باش�د: قدری ديگر هم انتظار 
بكش! خانه های كمرس�بز كه روشن شد، سرنوشت من و تو هم روشن 
می ش�ود. نمی توانم در وس�ط كار، هنگامه ی ديگر بيندازم. به آخر كار 
رسيده ام. فقط برق و آب كه رديف شد، كارم را از قريه ها جمع می كنم 

و می روم. دل بردنت را دارم. اگر خدا خواست، با هم می رويم...   
- پرويزخان به چه چرت رفتی؟ برويم كه به خير انجينر صاحب ها 

خط اندازی می كنند.
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ارباب محس�ن اين را گفت و همراه با مردمی كه بی قرار ش�روع 
كار بودند، به سوی چشمه حركت كرد. پرويز نگاه ی ديگری به تهمينه 
انداخ�ت، نرم پل�ك بر روی چش�م خاباند و با بر گرفت�ن نگاهش رو 

گشتاند و به دنبال مردم به راه افتاد.  

روس�تا به جنب و جوش افتاده ب�ود. هر كس مصروف كاری بود. 
كس�ی بيل می زد، كس�ی كلنگ و كس�ی اره به پای س�پيدار می كشيد  
كه ناگهان صدای تاخت اس�ب هايی كه به س�رعت در باريك راه  ميان 
دهك�ده می تاختند و به دنباله گرد و خ�اك به هوا بلند می كردند، دختر 
بچه های قريه را وحشت زده به  خانه ها فرار داد. جمعه بوالغ بود. گويی 
كش�وری را فتح كرده است، شاق بر گرده ی اسب می زد و می تاخت 

و از پس آن، تفنگدارهای ديگر می تاختند.
او وقتی به  ميدانی مقابل مس�جد رس�يد، لجام كش�يد. اس�ب شيهه 
كش�يد و پ�ا بر زمين كش�يد و به دنبال او همه اس�ب ها يك�ی به دنبال 
ديگری ايس�تاد و انبوه ی خاك در ميدانی مس�جد به هوا بلند شد. جمعه 
همان ط�ور پا در در ركاب و لجام در دس�ت، لحظه هايی به  چهارطرف 
نگاه كرد و بعد ماش�يندارش را از ش�انه پايين كرد و به نرمی از اس�ب 
به  زير آمد و به سوی جوان بچه هايی رفت كه كمی دورتر از دروازه ی 

مسجد درخت های قطع شده ی سپيدار را بر روی هم انبار می كردند.
- هی كبير! نزديك بيا!

كبير از روی س�پيدار قد راس�ت كرد و از پس گرد و خاكی كه 
به هوا بلند شده بود، نگاهی به  جمعه انداخت:

- مرا كار داری؟
- نه تو را كار ندارم، ارباب محسن  و ستارخان را كار دارم. برو هر 

جايی كه هستند، پيدای شان كن! از گوش شان گرفته بيار!



288

سرزمین جمیله

كبير دست هايش را تكاند و سپس كرتی و پيراهنش را تكاند و با 
اكراه به سوی چشمه رفت. جمعه به ديگر جوان هايی كه هنوز مصروف 

جا به جايی سپيدار ها بودند، گفت:
- امروز در ده چه گپ است؟

با س�وال او جوان ها دس�ت از كار كش�يدند. قد راس�ت كردند و 
ايستادند، اما جوابی نداند. 

- كره خرها! از شما پرسيدم، امروز اين جا چه خبر است؟
جوانی كه با اره دس�تش را بريده بود و خون، آس�تين و دامنش را 
س�رخ كرده بود، نزديك رفت. ابتدا به ماشيندار دست جمعه نگاه كرد 

و سپس چشم در چشم او ايستاد:
- به امر ارباب درخت قطع می كنيم. ما از كار او خبر نداريم.

جمعه نزديك رفت. ميل تفنگ به  شكم او خاند:
-  درست گپ بزن! می فهمی با كی مقابل هستی؟

جوان بچ�ه چي�زی نگفت. همان طور خيره ب�ه او نگاه  كرد در دل 
چند فحش نثارش كرد: تو بوزينه  را كی نمی شناس�د. سگ های كوچه 
هم تو را می  شناسند و از ديدن چهره ی فاكت بار تو استفراغ می كنند.
- چه نگاه می كنی! برو كه اگر اعصابم خراب شد، ميدانی را روده 

می گيرد.
ج�وان رو برگش�تاند، رف�ت و كارش را از س�ر گرف�ت. جمع�ه 
ماش�يندارش را ب�ه  ش�انه انداخ�ت و از ميدان�ی به س�مت كوچه رفت. 
كوچه ی كمرسبز را هيچ گاهی اين گونه پر از جنب و جوش نديده بود.

 
اين جا پول باد می ش�ود و من دس�ت روی دس�ت نشس�ته ام. اين 
جوانك نيمروزی س�ر همه را از دنبه ی خال�ی چرب كرد. اين منصور 
لعنتی نمی دانم به چه چرت است. شتر از مقابل چشم هايش با بار می گذرد 
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و او نمی بيند. اين مالدارهای كمرسبز ارزش و لياقت برق و نل آب را 
دارند كه تو خودت را آرام گرفته ای؟ اين ها به برق چه می فهمند؟! پدر 
و پدر كان ش�ان را »چراغ موشك« كشته اس�ت. اريكين به خانه های 
ش�ان ندارند و حال برق دار می شوند. بی ناموس ها! برويد گله های تان را 
بچرانيد! برويد شبش های نيفه های تان را پاك كنيد! شما را آب و برق 

چه به  كار است.
جمعه تا نام ش�بش را گرفت، كشاله ران و زير بغلش خاريد. يك 
دس�ت به زير بغل برد و دس�ت ديگر به زير نيفه ی تنبان داخل كرد و با 

ناخن های چركين و دراز، بدنش را خاراند.
سر و كله ی ارباب محسن ، ستارخان و كبير از انتهای كوچه معلوم 
ش�د. از سر چش�مه، جايی كه زيربنای داينمو با سنگ و سمنت گذاشته 
می ش�د، می آمدند و نگران آمدن جمعه ب�والغ در اين دم دمه ی نازك 

بودند.
هنوز به هم نرسيده بودند كه جمعه صدا كرد:

- ستارخان! گوسفندی كه برايم وعده كرده بودی، آماده كن كه 
می برم و تو محس�ن خان برايم بگو كه در كمرسبز چه خبر است كه ما 

از آن بی خبريم.
ارباب محسن  نگران شد و قدم  سست كرد. ستارخان ايستاد، چرتی 
زد و ناگهان بدون اين كه حرفی بزند برگشت و به سوی خانه اش رفت. 

محسن  با همان گام های سست نزديك آمد و گفت:
- مرد خدا! نه سامی نه احوالی، نيامده به سر »شين« هستی!؟

محس�ن  اين را گفت و برای احوال پرس�ی دست دراز كرد. جمعه 
با او دس�ت نداد. اش�اره به راهی كه با گچ خط اندازی ش�ده بود كرد و 

گفت:
- ارب�اب! ب�دون اجازه ی ما موسس�ه م�ی آوری! ب�رق و آب راه 
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می اندازی! پول باد می كنی! باز از ما توقع خوش و بُش داری؟
محسن به چشم های او خيره شد و با ناراحتی گفت:

- جمعه خان! چرا گپ های دل س�ردی می زن�ی؟ ما از منصورخان 
خط داريم. تو خبر داری كه او به ما اجازه ی اين كارها را داده اس�ت. 
چن�د روز پي�ش وقتی به  خانه ام آمد تو ه�م همراهش بودی. خودت با 
گوش های خود شنيدی كه حتا باالی پرويز بيچاره قهر و غضب شد و 

گفت كه زود كارهايش را خاص كند.
جمعه نگاهی به محسن  كه ديگر لب بسته بود كرد و لحن عوض 

كرد:
- منصور كار خودش را می كند و من كار خودم را. تو با اين پولی 

كه اين جا باد می كنی هوای مرا هم داشته باش!
محسن خنديد:

- پ�ول اين ج�ا باد نمی ش�ود جمعه خان! همه چي�ز از هرات روان 
می شود و كار هم به  عهده ی مردم ده است.

جمع�ه گپ های او را ش�وخی فكر كرد و با كناي�ه ی نيش داری 
گفت:

- ارباب! راست بگو كه از اين كارها به تو چند چسبيده است؟
انگار پتكی بر س�ر محس�ن  فرود آمده باش�د، لرزي�د و رگ های 
گردنش ملتهب ش�د. خواس�ت چي�زی بگويد، ام�ا كام در حلقومش 

خشكيد و لب هايش از هم نجنبيد.
- زبانت بند ش�د. از گپ زدن ماندی. ُچپ شدی!؟ خودت را فرو 
نگير! خيلی از تو نمی گيرم، ده گوس�فند آماده كن! روز ديگری برای 

بردن شان می آيم.
رگ و پود محسن به جوش آمد. خواست فرياد بزند كه ای كثافت 
نامس�لمان دهن�ت را ببند. زخم زبان مزن! اما لب هايش  قفل ش�ده بود. 
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ان�گار دهنش را دوخته باش�ند، لب از لب نگش�ود. خواس�ت از گلوی 
او بگي�رد و بفش�ارد تا چش�م هايش از حدقه بيرون زن�د، اما خودش را 
كنترول كرد. با اندوه  كاهنده ای هما ن جا ايستاد و آه كشيد. لحظه هايی 

بعد ستارخان كه گوسفندی با خود می كشيد، رسيد:
- جمعه خان بيا  بگير! اين گوسفند را در خانه »جابند« كرده بودم 
كه س�ر زمس�تان لندی اش كنم. چاق چاق است. حاال كه خدا نصيب ما 

نكرده است؛ تو ببر!
جمعه به گوسفند نگاهی كرد و گفت:

- بد نيست. خوب دنبه  دارد، اما حاال من پشيمان شدم. گوسفندت 
را پس به  خانه ببر!

ستار با تعجب به سوی او نگاه كرد:
- چرا؟

- پولش را بده! ده هزار می ارزد.
ستارخان خنديد:
- چند می ارزد؟

- ده هزار.
- چ�ه می گويی مرد خدا؟ گوس�فند داری كار و كس�ب ما مردم 

است. خانه ی پر اين گوسفند پنج هزار است.
جمعه يك بار ديگر زير بغل خاراند:

- س�تارخان! گوس�فندت را ببر به  خانه و ده هزار پول برايم بده! 
خيلی چانه نزن!

س�تارخان ك�ه جمعه ب�والغ را خوب می ش�ناخت و می فهميد كه 
به  گژدم كور می ماند، خودش را از گزندش دور كرد:

- خوب اس�ت جمعه خان! اين گوس�فند را پس به  خانه می برم، اما 
برای ده هزار پول بايد چند روزی صبر كنی، پول نقد ندارم. گوسفندها 
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را كه از كوه آوردند دو- سه تايی می فروشم و پولش را روان می كنم  
- درست است. پولم را زودتر روان كن كه دستم بند است.

جمعه كه از اين معامله راضی به  نظر می رسيد، رو دور داد، نگاهی 
به محسن كرد و گفت:

- محس�ن خان! از گپ ه�ای من دلخور نش�و! تفنگ داری خرچ و 
مصرف دارد. ما باد هوا نمی خوريم. تو ندهی او ندهد، موسسه همين طور 
بياي�د و كار خ�ود را بكند و ب�رود و ما مانند بوم ن�گاه كنيم، راه خدا 

نيست؟
محس�ن همان طور بدون هيچ كامی، لب هايش قفلی كه بود، بود. 

جمعه بوالغ بعد از مكثی گپ هايش را از سر گرفت:
- راس�ت را بپرس�ی مرا منصورخان فرس�تاد تا احوال كارهای ده  
شما را به او ببرم. صبح، چای نخورده به فكر شما افتاده بود. مرا احضار 
ك�رد و گف�ت: برو ببين ك�ه كار اين بچه كاكل زری به  كجا رس�يده 
اس�ت. نمی دانم ديش�ب چه خواب ديده بود. خوش و خندان بود. سام 
برايت می رس�اند. بعد از س�ام، وصيتش همان گپ چند روز پيش بود. 
می گف�ت كارها را زودتر خاص كنی. حاال با ديدن بزن و بگير ش�ما 
در ده، برای او احوال خوش می برم. برايش می گويم كه نگران نباش�د 
كار به شدت روان است. محسن خان! موضوع ده گوسفند جدا از مساله ی 
منصورخان اس�ت. خرج و برج من از او جداست. هركس برای خودش 
مصرفی دارد. من ش�تابی ندارم، هر وقت داش�تی، بده! از خودت نده، از 
اين پدر س�گ های قريه كه با ديدن من به  خانه های ش�ان می گريزند، 

بگير! از مال خود نده.
ارباب محس�ن با تمام شدن گپ های جمعه بوالغ بازهم لب از لب 

نجنباند. رو گشتاند و رفت. جمعه بوالغ به دنبالش صدا زد:
- س�ام مرا به نيم�روزی كاكل زری هم برس�ان! برايش بگو كه 
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جمعه با تو جداگانه حس�اب می كند. برايش بگو كه دالر پيدا كردن از 
ميان اين كوه خيلی آسان نيست. هوای جمعه را نداشته باشد زهر مارش 
می ش�ود. برايش بگو كه يك روز همين طور س�ر خود را خاريده نرود 

كه تو تاوان دالرهای او را داده نمی توانی!
جمع�ه اي�ن را گف�ت و قهق�ه خندي�د و بعد با اش�اره ب�ه ديگر 
هم قطارهاي�ش اس�بش را فراخوان�د و بر زين آن باال ش�د و ش�اق بر 

گرده اش زد.
دو ب�اره خ�اك  باريك راه  قري�ه از پس گام های تند و س�نگين  
اسب ها به هوا برخاست و دختر بچه های كنجكاو را به  خانه ها فرار داد.
هنوز خاك برخاسته دو باره بر روی زمين ننشسته بود كه سوارها 
برگشتند. جمعه بوالغ وقتی به ارباب محسن كه هنوز مسافه ا ی از آن جا 

دور نشده بود، رسيد- گفت:
- ارباب! گپ مهم از يادم رفت. منصورخان س�ام رساند و گفت 

كه شام نشده يك بار به ديدنش بيايی. كار خيلی مهمی برايت دارد.

* * *
ارباب محسن وقتی به  دروازه ی قلعه رسيد، نثار لجام ماديان به دست 
داشت و از آن خارج می شد. تا چشم نثار به او افتاد رنگش پريد. محسن 

با او احوال پرسی كرد:
- نثارخان خوبی؟ خيريت است؟ چند روزی می شود از تو دركی 

نيست. كار قريه شروع شده و تو چكر می زنی!
نثار چش�م هايش را پايي�ن انداخت. گويی از نگاه  ارباب محس�ن  

شرمسار باشد.
- تو محس�ن خان فكرهای بد نكن! من رفته بودم به  قريه ی قُتس. 
اس�ب حيدرخان را بردم. با او ميت به�ادر را به  قريه آورده بودم. نيت 
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داشتم برگردم و گوشه ی كاری بگيرم، اما حيدر به منصورخان وصيتی 
داش�ت. مرا وظيفه داد تا وصيتش را برس�انم. ح�اال به طرف قريه روان 
هس�تم. فردا ان ش�اءاهلل در خدمت هس�تم. هركاری كه برايم بدهی، نه 

نمی گويم.
- ب�رو به خي�ر بروی! من هم م�ی روم ببينم منصورخ�ان برايم چه 

كاری دارد. خدا كند شب ناشده به  قريه برگردم.
نثار پا بر ركاب ماديان گذاشت:
- خوب با اجازه ات! خدا حافظ.

- برو به خير بروی!
محسن بعد از خدا حافظی، پا به  حويلی منصور گذاشت. منصور بر 
روی چمن چهار زانو نشس�ته بود در مقابلش پتنوسی با هندوانه  و كارد 
گذاش�ته بود. هنوز دست به  هندوانه دراز نكرده بود. به  پيام حيدر فكر 
می كرد. او را خوب می شناخت و می فهميد كه در جنگ دل و گرده ی 
بهادر را ندارد، ولی با آن هم از او واهمه داش�ت. احس�اس می كرد كه 
پيام حيدر بوی خوش�ی ندارد. احس�اس می كرد حيدر فهميده است كه 

بهادر به  دستور او كشته شده است. ورنه وصيتی در كار نبود.

- منصورخان سام!
منصور رو گشتاند، با ديدن او به پا خاست و با خنده ای گفت:

- محسن خان! دوست عزيز! قدمت باالی چشم؛ به خير رسيدی؟
محس�ن از تغيير لحن هميش�گی منصور متعجب شد. هيچ گاهی با 
چنين خوشرويی با او احوال پرسی نكرده بود. به  چشم هايش نگاه كرد. 

چشم هايش مانند هميشه شيطنتی نهان داشت.
- نيامدم منصورخان! احضارم كردی. اگر عجله نداشتی، شايد چند 
روز بعد به ديدنت می آمدم. كارهای قريه ش�روع ش�ده اس�ت و همه ی 
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مردم ده به تك و دو هستند.
منصور واپس نشست و از او خواست تا در مقابلش بنشيند:

- بنشين محسن خان! كارهای دنيا از خاصی نيست. بنشين كه اين 
هندوانه نصيب تو هم بوده است.

محسن  نشست و منصور كارد بر گلوی هندوانه گذاشت:
- چه فكر می كنی، سرخ است؟

محسن نگاهی به هندوانه كرد و گفت:
- به هندوانه نمی فهمم. اگر گوس�فندی می بود می توانس�تم بگويم 

كه تكه است يا چاری.
منصور خنديد و كارد بر هندوانه كشيد. هندوانه صدايی كرد و از 

زير كارد آب سرخ رنگی بيرون ريخت.
- س�رخ است محسن خان! مثل خون س�رخ است. دل و جگر تازه 

می كند.
محس�ن چي�زی نگفت و منص�ور هندوانه را دو ني�م كرد. از يك 

نيمه ی آن قاشی جدا كرد، پيش روی او گذاشت و گفت:
- بگير محسن خان نوش جان كن! راه تشنه ات كرده است.

محس�ن  ك�ه نگ�ران فراخوان�ی اش بود و ب�ه  آخر س�خن منصور 
می انديشيد، آرام تكه ی هندوانه را برداشت و به لب برد، اما هنوز دندان 

به آن نزده بود كه منصور پرسيد:
- كار برق و آب شما به كجا رسيده است.

محسن  دست نگه داشت:
- شروع شده است منصورخان! از همين خاطر گفتم كه همه مردم 

قريه مصروف بيگاری هستند.
- كی تمام می شود؟

- نمی دان�م اگر س�امان برق و لوله های آب زود برس�د، ش�ايد تا 
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ده- پانزده روز ديگر تمام شود.
- لوله ی چه می اندازند؟ 

- می گويند لوله های دراز پاستيكی است و هر كدام صد متر است.
- به هر خانه لوله می برند؟

- نه منصورخان! لوله را از وس�ط قريه می گذرانند و در چند محل 
نل می كشند. می گويند موسسه همين طور هدايت داده است.

- و برق چه؟
- برق را هم از كوچه می گذرانند و بعد مردم از كوچه به خانه های 

شان می برند. هر خانه وار چهار گروپ بيشتر حق ندارد بسته كند.
- خوب شكر است. كم از كم قريه ی شما هم كه روشن باشد، دل 

ما اين جا روشن است. برق چيز خوبی است.
محس�ن كه بيش�تر نگران ش�ده بود، احس�اس كرد كه در پش�ت 

تملق های منصور منظوری نهان است. با دل  ناخواسته ای گفت:
- زنده باشی منصورخان! حمايت تو برای ما قوت قلب است.

منصور كارد دس�تش را دو باره به بغل هندوانه كش�يد. قاشی برای 
خودش جدا كرد و گفت:

- بخور... بخور محسن خان!
ارباب محس�ن  نرم نرم ش�روع به  خوردن هندوانه كرد، اما منصور 
قاش هندوانه را  گرفت و با يك حركت س�ريع گوشت از پوست جدا 
كرد. پوس�ت را دور انداخت و بعد پياپی خس�ته از دهن به دور افكند و 

لپ لپ كنان گفت:
- محسن خان!.. نگران معلوم می شوی!

محسن خواست هر چه زودتر قضيه ی فراخوانی او ته و سر شود:
- م�را احض�ار ك�رده ای! حتمن گپی ب�رای گفت�ن داری. منتظر 

شنيدنش هستم.
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- دارم، دارم. تو وارخطا نشو! دو كار برايت دارم. هر دو كارم خير 
است. من هيچ گاهی به ضرر تو فكر نكرده ام.

ارباب محس�ن  كه می دانس�ت هيچ حركت منص�ور بدون مدعا و 
مقصد نيست، گفت:

- منصورخان! كارهايم را نيمه تمام گذاش�ته، آمده ام. س�اعتی بعد 
آفتاب می نشيند. بايد زود برگردم و برنامه ی فردا را تدارك كنم. اگر 

گپ و گفتی برايم داری زودتر بگو!
- هندوانه ات را بخور كارهايی كه به تو دارم، كار عجله نيست.

محس�ن دندان به هندوانه زد. آب هندوانه به  گلوی خشكش دويد. 
او نرم نرم همه ی قاش هندوانه را خورد و آهس�ته خس�ته های آن را با 
دست بر روی زمين گذاشت. راه تشنه اش كرده بود. ميل داشت قدری 
ديگر هم بردارد و بخورد، اما ديگر دس�تی به س�وی هندوانه دراز نكرد. 
هيچ وقتی نتوانس�ته بود فكر منصور را بخواند. حاال هم نمی توانس�ت از 
نگاه ه�ا و حركت ه�ای او حدس بزند كه او چ�ه در مخيله دارد. دلهره 

داشت. از منصور می ترسيد.
- بخور محسن خان!

- نه، بس است.
منص�ور نگاه�ی ب�ه او كرد و بع�د از لحظه هايی رو برگش�تاند و 
ب�ه جمعه بوالغ كه كمی دورتر بر س�ر پله ی س�وم زينه ای- كه راه به 

ساختمان وسط قلعه می برد، نشسته بود- كرد و گفت:
- جمعه! برو به زيرخانه و دست قربان را بگير و بيار! قفل و زنجير 

او را باز كن و با عزت و آبرو بيار!
جمعه چشم گفت و با پايين شدن از زينه به آخر قلعه رفت. محسن  
به محض شنيدن نام قربان فهميد كه قضيه از چه قرار است. به  چشم های 

منصور نگاه كرد و تا خواست چيزی بگويد، منصور مجال نداد:
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- محس�ن خان امروز قربان هم قريه گی ات را تس�ليمت می كنم. او 
را ببر! ما نتوانستيم از او اقرار بگيريم. پوست كنده برايت بگويم بچه ها 
خيلی او را زدند. خيلی او را گرس�نگی و تش�نگی دادند، اما اقرار نكرد. 

اگر سنگ هم می بود به صدا می آمد، اما او زبان نگشود.
محس�ن  وقت�ی فهميد كه اين همه م�دت قربان ب�رادر عثمان نزد 
او زندانی بوده اس�ت، گلويش فش�رده ش�د و دوباره خشكيد. با صدايی 

لرزانی پرسيد:
- منصورخان!.. نفهميدم قربان را به چه جرمی زندانی كرده ای؟

منصور كارد در بغل هندوانه فرو كرد و سپس دست های تر به هم 
ماليد:

- قصه ی مفصلی دارد محس�ن خان! حاال تو او را ببر تا قدری جان 
بگيرد. اگر خودش به  رضای خود بگويد كه تلوار را كجا پنهان كرده 
اس�ت، من ديگر به او كاری ندارم. ش�ير مادرش كه مرا شش ماه تمام 

جور داد. 
جمعه بوالغ رس�يد. قربان را مانند طفلی بغل كرده بود. او را آورد 
و چند قدم دورتر از محسن  و منصور روی چمن گذاشت. محسن به او 
نگاه كرد و ترسيد. قربان پر كاهی شده بود. توان نشستن نداشت. او را 
همان طور كه روی س�بزه گذاش�ت، ماند. حتا تكانی نخورد. زانوهايش 
چس�پيده به  شكم و دس�ت های بی رمقش يله به دو پهلو. قربان صدايی 

آشنا شنيد. صدايی كه شش ماه تمام نشنيده بود:
- منصورخ�ان! م�ن نفهمي�دم، اين بيچ�اره ی خدا ك�ه تمام وقت 

گوسفند در كوه می چراند چه وقت و از كجا تلوار دزديده است؟
منصور از جا برخاست جمعه را صدا كرد و برايش گفت:

- من و محسن خان به اتاق می رويم. گپ های خصوصی داريم. تو 
بچه ها را وظيفه بده كه آب گرم كنند و دس�تی به سر و صورت قربان 
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بكشند. لباس پاك هم برايش بده! نمی خواهم محسن خان با همين وضع 
او را به كمرسبز ببرد.

منصور با صادر كردن اين هدايت رو به محسن  كرد.
- بيا كه به اتاق برويم.

محسن نگاه از قربان برداشت و قبل از اين كه از جا برخيزد، گفت:
- س�وال مرا جواب نگفتی منصورخان! اين بيچاره را به چه جرمی 

زندانی كرده ای؟
- بيچاره  نيس�ت محسن خان! گوسفنداری چه؟ رفته بود در قلعه ی 
كهن�ه روز م�زدی می كرد. كارگرهايم گفتند ك�ه به محض تلوار را از 
زير خاك پيدا كرد، گم شد و ساعتی بعد برگشت و انگار آب از آب 
تكانی نخورده باش�د ش�روع به كار كرد. اما خدا او را شرماند و رو سياه 
كرد. نمد تلوار را انداخته بود و رفته بود. اگر مس�له ی تلوار نبود وقت 
كش�ته بودمش. هنوز هم اميد به  پيدا ش�دنش دارم كه اين كثافت زنده 
اس�ت. خوب حاال بيا كه به اتاق برويم. خيلی جوش اين نامرد را نزن! 

ديگر آزاد است.
جمع�ه بوالغ، قربان را بار ديگر بغل كرد و به س�وی پياده خانه ها 
ب�رد. ارباب محس�ن  لحظه هايی به دنب�ال او نگاه كرد و بع�د از اين كه 
به  راهرو پياده خانه پيچيد و از نظر نهان شد، دست بر زمين گذاشت و 

كمر راست كرد:
- چه جوانی بود! شاخ شمشاد بود و حاال ...

- جوش او نامرد را نزن! همين كه زنده اس�ت خدا را ش�كر كند. 
نگذاشتم بچه ها او را بكشند. ورنه حاال استخوان هايش پوسيده بود.

منصور به راه افتاد و ارباب محس�ن  هم به دنبالش. پاهايش سس�تی 
می كرد. يارای قدم گذاش�تن را نداش�ت. دلش برای قربان كباب ش�ده 
ب�ود. در دل از خ�دا ش�كوه می ك�رد: خدايا ت�ا به كی؟ ت�ا به كی  اين 
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الش خور ها به جان اين مردم چس�بيده ان�د؟ تا به كی بايد پای اين ها بر 
گلوی ما گذاش�ته باشد؟ خدايا! ما بدبخت ها كفاره ی كدامين گناه  مان 

را می دهيم؟
- محسن خان! بيا به اين اتاق می نشينيم و گپ می زنيم.

چرت های محسن از هم گسيخت:  
- چه؟

- گفتم به همين اتاق می نشينيم و گپ می زنيم.
ارباب محس�ن  چيزی نگفت و بعد از او پا به داخل اتاق گذاش�ت. 
منصور او را به اتاقی آورده بود كه با قالين های ابريش�می فرش ش�ده 
بود و به هر كنج چيزهای تزئينی قيمتی گذاشته شده بود. پرده های سبز 
رنگی به كلكين آويخته بود كه هيچ وقتی و در هيچ جايی محس�ن نديده 
بود. به  ديوار س�مت چپ اتاق تفنگ شكاری زركوبی با كمربند پر از 
كارتوس آويخته بود. محسن همان جا در زير تفنگ شكاری نشست و 
خودش را به  ديوار تكيه داد. تا به حال در چغچران چنين خانه ا ی نديده 

بود.
- خوب محسن خان به كلبه ی غريبانه ی من خوش آمدی!

جواب چنين تعارفی »س�امت باش�ی« بود، ام�ا چنين جمله ای از 
گلوی محسن بيرون نشد:

- نه، منصورخان غريبانه نيست، شاهانه است.
منصور خنديد:

- راست را بپرسی اين خانه ی شاهانه ی من ملكه كم دارد.
برای محسن احس�اس بدی دست داد. حس كرد كه منصور در پی 

اين جمله چيزی پنهان دارد.
- منظور تو را نفهميدم منصورخان!

- راس�ت را بپرس�ی م�ن دو زن دارم كه ه�ر دوی آن ها به  توتی 
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نمی ارزند. يكی در دره ی صوفك و ديگری همين جا است. هر دو، زن 
اجاق و پای تنور هس�تند. وقتی كنارشان می خوابم بوی دود و گوسفند 
می دهن�د. من در اين س�ال ها تغيير كردم، اما آن ه�ا همان مالداری كه 
بودند، هستند. من حاال صاحب هر چيزی هستم، اما آن ها از اين وسايل 
زندگی استفاده كرده نمی توانند. برای شان اجاق گاز خريدم، ولی آن ها 
هن�وز با هي�زم ديگ می پزند و تم�ام روز در مطبخ ه�ا دودغال دارند. 

راست را بپرسی ديگر نمی توانم با آن ها سر بر يك بالين بگذارم.
منصور اين را گفت و لب فرو بس�ت. منتظر واكنش محسن شد و 

به  چشم هايش نگاه كرد. محسن  كمر از ديوار كند و گفت:
- منصورخ�ان! م�را ب�ه  زندگی خصوصی ات غرض نيس�ت. آخر 

گپت را بگو!
منصور از مقدمه چينی خودش را خاص كرد:

- تهمينه را از تو می خواهم. می خواهم ملكه اين پادش�اهی باش�د. 
می خواهم با تو خويشاوند شوم. مرا به  دامادی ات قبول كن!

سر محسن  دور خورد و چشم هايش سياهی رفت. خودش را واپس 
به  ديوار تكيه داد و صدای ضربان قلبش را ش�نيد. عرق س�ردی از بيخ 

گوش هايش به گردن ريخت.
- محسن خان! خوبی؟

محس�ن به ج�ز از ضربان قلب�ش ديگر صدايی نش�نيد. تازه خدا او 
را از ش�ر بهادر خ�اص كرده بود كه جاد ديگ�ری كارد بر گلويش 

می گذاشت.
- م�رد خدا چ�را از نفس افت�ادی؟ می خواهم ك�ه خواهرزاده ات 

خوشبخت شود و چند صباحی از زندگی خود لذت ببرد.
اش�ك های محس�ن از گوش�ه ی چش�م به پايين لغزيد و با صدايی 

گرفته  گفت:
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- منصورخ�ان! تو كم از كم چهل- پنجاه س�ال با او تفاوت س�ن 
داری.

منصور قهقه خنديد:
- تو محسن خان چرت سن مرا نزن ! دلم جوان است. سايه ی من از 

بچه های امروزی استوارتر است. دامادی مثل من نمی يابی...
محسن از كوره در رفت:

- خواهر زاده ام به جای دختر توست. هنوز وقت ازدواج او نرسيده 
است. در فكر او نباش! من او را خاف خواستش به شوهر داده نمی توانم. 
بهادر هم برايش خواستگار شده بود، اما پوست كنده برايش  گفتم كه 

زر و زورش ارزانی خودش، دختر بده برايش نيستم.
با اين حرف خواس�ت غير مس�تقيم به او بگويد كه از كش�تن و 
بس�تنش نمی ترس�د. هر چه در توانش اس�ت، بكند. دخت�ر بده برايش 
نيس�ت. منصور كه می ديد گفت و گوی آن ها به جای باريكی می كشد، 

لحن عوض كرد و با مايمی گفت: 
- محس�ن خان! جوابی كه به به�ادر دادی برای من نده، بهادر رفت 
پشت كاهش. تهمينه به جای دخترم هم نيست. سن و سالش هم خوب 
است. ش�انزده سال دارد. اين جا دخترهای ده ساله را شوهر می دهند.نام 

خدا قدش از من بلندتر شده است. 
- هركس اختيار خود را دارد. اما من تهمينه را به زور و جبر شوهر 

نمی دهم. او با ديگر دخترها فرق دارد.
منصور كه ديگر ناراحت شده بود، تن صدا بلند كرد:

- چ�ه می خواهی محس�ن خان؟ پول؟ هرچه پ�ول بخواهی به پای 
خواه�ر زاده ات می ريزم. اما برايم نه نگو كه زود از س�ر می روم و آن 

وقت جلو من را كسی گرفته نمی تواند!
محس�ن هم از همين می ترس�يد. می ترسيد كه منصور دست به زور 
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بب�رد. آن گاه كس�ی نب�ود كه مانع اش ش�ود. او يكه تاز مي�دان بود و 
هرچه می خواس�ت، هرچه می كرد كسی نبود كه بگويد باالی چشمش 

ابروست.
- نه منصورخان! من تهمينه را نمی فروشم. او برای من نرخ ندارد.
- خ�وب پس تش�ويش چ�ه را داری؟ از من ش�وهر بهتر برايش 

نمی يابی؟
- منصورخان! هنوز جای زخم ش�اق تو در گردنش سياه می زند. 
هنوز تا نام تو را می ش�نود تكان می خ�ورد و مانند بيد می لرزد. من چه 

گونه برايش بگويم كه تو خواستگارش هستی؟
منصور قهقه خنديد:

- محس�ن خان! ش�اق هايم به خيرش بود. خواس�تم خواهر زاده ی 
جوانت با سر لوچ به  كوه و كمر نگردد. من اول با زبان خوش برايش 
گفت�م، اما او مانند ش�يرماده به من حمله كرد و گف�ت كه به من ربطی 
ن�دارد. باورك�ن هر كس ديگری بود همان لحظ�ه او را بی عفت كرده 
ب�ود و رفت�ه بود. ولی من لحاظ كردم و با خود گفتم كه اين ش�يرماده 
را به ش�يوه ی ديگری رام می كنم. حاال من با زبان خوش دس�ت او را از 
ت�و طلب كردم. ب�رو آمادگی ات را بگير! ده- پانزده روز برايت مهلت 
می دهم. با خواهرزاده ات گپ بزن و او را قانع كن! تا آن وقت من بند 

و بست عروسی را می گيرم.
منصور با گفتن اين جمله نگاهی به  چش�م های پر اش�ك محس�ن 

انداخت و با نيشخندی گفت:
- دختر عروس كردن سخت است. من خودم تا حال چهار دختر 
عروس كردم و از دلت می آيم. نگران تهمينه نباش! او را ملكه ی اين 
پيدا می كنی. ديگر كسی  پشتوانه  تو هم در چغچران  دربار می سازم. 

جرات نگاه كردن به طرفت نمی كند. منصور در اين شهر نام و نشان دارد.
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محس�ن ازجا برخاست و به س�وی دروازه رفت. ديگر حرفی برای 
گفتن نداش�ت. منصور با تهديدهايش جايی برای گفت و گو نگذاش�ته 

بود.
- محس�ن خان كجا می روی؟ شب مهمان من باش! فردا صبح برو. 

بره ای برايت سر می برم.
محسن با گلوی عقده كرده گفت:

- می روم منصورخان! گپ هايت مرا سير كرد. نمی خواهم به خاطر 
من خون بريزی.

- پس اگر خون ريزی نمی خواهی مرا مايوس نساز! من هم دوست 
ندارم گرهی كه با دست باز می شود با دندان باز كنم.

محسن آهی كشيد و با پوشيدن كفش هايش به بيرون رفت.

قربان را آورده بودند و در همان جای اولی گذاشته بودند. كااليش 
را هم تبديل كرده بودند و معلوم می ش�د با تنفس هوای تازه و شس�تن 
دس�ت و روی، نيمه رمقی يافته اس�ت. محس�ن باالی س�رش رفت. در 

كنارش نشست و دستی به  مويش كشيد:
- قرب�ان! تو را می برم. تو را به  كمرس�بز می برم. به پيش برادرت 
عثم�ان می ب�رم. خ�ودت را بايد بر باالی اس�ب نگ�ه داری. صدای مرا 

می شنوی؟
قربان چشم هايش را آهسته باز كرد و لب های خشكيده اش را تكانی داد:

- می شنوم كاكا محسن! دستت را بده!
محس�ن دستش را در ميان دست های او جا به جا كرد. قربان دست 

او را بوييد و بوسيد. اشك هايش جاری شد:
- كاكا محس�ن دستت بوی خوش�ی دارد. بوی برادرم را می دهد. 

بوی كمرسبز می دهد. بوی كاكا كمالم را می دهد.
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او اين را گفت و بار ديگر دست محسن را بوسيد. محسن خودش 
را نگه داش�ته نتوانست و س�ر بر سر قربان گذاشت و گريست. منصور 

كه دورتر از آن ها ايستاده بود رو برگشتاند، پوزخند زد و رفت.
محسن پس از چند دقيقه سر باال كرد و با پاك كردن اشك هايش 
به پا خاس�ت و به سوی اسبش كه در بيرون از حويلی بسته بود، رفت و 
بعد از آوردن آن، قربان را برداشت و روی زين گذاشت. دست های او 
را ب�ه  پوزه ی زي�ن جا به جا كرد و گفت كه از آن محكم بگيرد. قربان 
خودش را روی دس�ت ها خواباند و از زين محكم گرفت و محسن لجام 
اسب را كشيد و به راه افتاد. وقتی از دروازه ی حويلی بيرون رفت جمعه 

بوالغ دست او را گرفت و گفت:
- محس�ن خان! به  قريه كه رفتی س�ام مرا به  س�تارخان برسان و 
براي�ش بگو كه قرض هايش را زودتر روان كند. به عثمان هم بگو كه 
در فكر شيرينی رهايی برادرش باشد. خرج و خوراك قربان به عهده ی 

من بود. نگذاشتم گرسنه بماند.
زبان محسن خاريد. نتوانست گپ جمعه بوالغ را بی جواب بگذارد:
- ها جمعه خان! برايم گوس�فند پرورده ای! ن�ام خدا از چاقی لم لم 

می كند. دستت درد نكند. زحمت كشيدی!
جمعه بوالغ خنديد:

- ب�رو خ�وش باش كه زنده اس�ت. از زير خان�ه ی منصورخان تا 
به حال كمتركس�ی زنده بيرون ش�ده اس�ت. خدا را ش�كر كند. به  فكر 
خي�رات باش�د. ب�رادرش را بگو كه به ديگ�ران خيرات بده�د و به من 
شيرينی. چند روز بعد به خير به كمرسبز می آيم و احوالش را می گيرم.
محسن دستش را از ميان دست های جمعه بيرون كشيد و به راه افتاد.  
ديگر نه صدايی شنيد و نه حرفی. زمين و زمان در مقابل ديده هايش تار 
ش�ده بود. پيشاپيش اسب گام برمی داشت، اما نه برداشتن و نه گذاشتن 
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گام هاي�ش را می فهمي�د. ديگر به  برق و آب قريه ه�م فكر نمی كرد. 
ديگر به هيچ چيز فكر نمی كرد. تمام هوش و حواسش به  خواهرزاده اش 
بود. اندوه جانكاهی رگ و پودش را می لرزاند. رنگش س�ياه ش�ده بود 
و يك بار ديگر گونه هايش خيس از اش�ك ش�ده بود. . لجام اس�ب در 
دست داشت و روان بود، اما نبود. هوش از سرش رفته بود. برای خواهر 
زاده ام چه بگويم؟ بگويم كه منصور خواس�تگارت شده است؟ ای وای 
طفلك�م می ميرد. قلب نازكش می ايس�تد.خدايا! به چه مصيبتی افتادم. تو 
راهی برايم نشان بده! تو چاره ساز شو! نگذار طفلك من از دست برود. 
نگذار كنيز اين جاد شود! خدايا! برای تهمينه گكم چه بگويم؟ خودت 
رحم كن! اين خبر، خبر مرگش اس�ت. او يارای ش�نيدنش را ندارد چه 
برسد  كه زن او شود. هنوز داغ شاق هايش را در گردن دارد. تا اسم او 

را می شنود، تنش می لرزد و گردنش را درد می گيرد...
ديگ�ر راه  قلعه ی منصور تمام می ش�د و به  س�رك عمومی ش�هر 
چغچران می رس�يدند كه قربان آهسته س�ر از روی دست ها برداشت و 
به  چهارسويش نگاه كرد. سرك مانند هميشه بير و بار بود و بساط های 
خريد و فروش هموار. صدای موسيقی هندی و افغانی كه قاطی هم  شده 
بود از رستوارنت های آن سوی پل بلند بود. قربان كاكا محسن صدا كرد، 
ام�ا صدای ضعيف او در ميان همهمه ی ش�هر و ب�وق موترها به  گوش 

محسن نرسيد. بار ديگر صدا كرد، باز هم محسن صدايی نشنيد.
محس�ن از بير و بار سرك گذشت و راه  كمرسبز را پيش گرفت 

كه ناگهان به ياد قربان افتاد. پا سست كرد، نزديك آمد و پرسيد:
- قربان خوبی؟ خودت را می توانی نگه داری؟

قربان همان طور كه س�رش را بر روی دس�ت  ها گذاشته بود، لب 
شور داد:

- كاكا ارباب! مرا چند دقيقه ای به  كنار رودخانه ببر!
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محس�ن بدون اين كه حرفی بزند روگش�تاند، لجام اس�ب را كشيد 
و به س�مت رودخان�ه رفت. وقتی به نزديك پل- جا يی كه هميش�ه چند 
پولي�س منتظر موترهای ب�ار بری بودند تا چند افغان�ی از آن ها به زور 
بگيرند و چند فحش نثارشان كنند، رسيد- ره به كنار رودخانه برد. كمی 
دورتر از شر و شور راه، درست در نقطه ی مقابل ساختمان واليت اسب 

را نگه داشت و قربان را آهسته بغل كرد و به  زمين گذاشت.
- قربان سر پا ايستاد شده می توانی؟

- ن�ه، مرا به  كنار رودخانه بب�ر! می خواهم چند دقيقه ای پا هايم را 
به داخل آب بگذارم.

محس�ن  اس�ب را به پای س�نگی برد و لجامش را بس�ت و واپس 
به نزدي�ك قرب�ان آمد. او را بغل كرد و با احتياط از اين س�نگ به آن 
س�نگ پا گذاش�ت و به كنار آب رف�ت. قربان را به نرم�ی باالی تخته 
س�نگی گذاشت. در كنارش نشس�ت و دست دراز كرد تا بوت  از پای 
او بدر كند، اما دس�تش در هوا ماند. قربان بوتی در پا نداش�ت. پاهايش 
زخم های عميقی داشت و لخت خون بود. همه ناخن هايش را هم كشيده 

بودند.
- ای وای خدايا! اين خدا ناترس ها چه به سرت آورده اند؟!

لب های قربان لرزيد و بار ديگر اش�ك هايش جاری ش�د و سر بر 
شانه ی محسن گذاشت:

- كاكا ارب�اب تو غم مرا مخور! خوب می ش�وم. نگران من نباش! 
از برادر هايم بگو! خوب هس�تند؟ عثمان از ايران برگش�ته است؟ جبار 

هنوز در كوه است؟
- ها، جبار هنوز در كوه اس�ت. اما عثمان از ايران آمده اس�ت و 
عروسی كرده است و تا نامی از تو باال می شود مانند مرغ تير خورده ای 

پرپر می زند و آه می كشد. غم تو او را مشت استخوانی كرده است.
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محس�ن اين را گفت و س�كوت كرد. روز بار ديگر آخر می شد و 
چغچ�ران مانند طعمه ای در كام ش�ب می افتاد. رودخانه می خروش�يد و 

می غريد. تاطم آب، اشك و غروب.
رودخان�ه پر از س�نگ بود و آب از روی س�نگ های كوچك با 
جس�ت و خيز رد می ش�د و هرگاه به س�نگ بزرگ تری می رس�يد بر 
گرده ی آن شاق می كشيد و  به هوا پرت می شد و بعد تاب می خورد، 
می پيچيد و تا به  آرامش می رس�يد دوباره س�نگ ديگری بر سر راهش 

سبز می شد.
قربان از زانوهايش گرفت و آهسته پا در آب گذاشت. آب سرد، 
پای س�وزان. او چش�م هايش را بست و گذر آب سرد را از روی چاك 

پاها احساس كرد.
- قربان می ترسم آب سرد به  پاهايت ضرر برساند.

قربان كه می خواست تا دنيا است و او است پاهايش در آب سرد 
بماند، چشم هايش را باز كرد و با نگاهی به محسن گفت:

- كاكا ارباب! بگذار آب سرد قدری كوفت پاهايم را كم كند. من 
وقتی در زيرخانه ی منصور سرم را بر زمين می گذاشتم و می ناليدم، تنها 
همين رودخانه بود كه با ش�ر وشورش به دادم می رسيد. من می ناليدم و 
رودخانه می ناليد. يگانه الاليی من صدای آب بود. صدای اين موج های 

كوبنده تنها صدايی بود كه ناله هايم را جواب می گفت.   
 محسن دست قربان را در ميان دست هايش گرفت. دستش داغ بود 

و استخوان  پنجه هايش چون تيرچه ی نی خشك و نحيف.
-  قربان مش�ت اس�تخوانی ش�ده ای؛ اين پدر لعنت های ظالم تو را 
زنده كباب كرده اند. منصور می گفت به خاطری تو را نكش�ته است كه 
هنوز اميدوار به پيدا ش�دن تلوار اس�ت. قصه ی اين تلوار لعنتی چه است 

كه به اين حال و روز افتادی؟
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قربان سر از شانه ی محسن برداشت قدری بيشتر پاهايش را در آب 
فرو كرد و آهسته گفت:

- برای چند روزی گوس�فند ها را به  چوپان س�پردم و رفتم بر سر 
قلعه ی كهنه همراه با ديگر مزدورهای منصور ش�روع به كندن خرابه ها 
كردم. روز س�ه ص�د افغانی مزدوری می دادند. ه�ر كس از زير خاك 
چي�زی می ياف�ت تحويل م�ی داد و پس ب�ه س�ركارش می رفت. روز 
پانزدهم مزدوری ام بود كه ناگهان از زير آوارها صندوقی يافتم. كسی 
از آن ها باالی سرم نبود. صندوق را باز كردم. اشيای زيادی در آن بود. 
از رخ�ت و لباس گرفته تا شمش�ير، تلوار، قبض�ه، خنجر، قاب و چند 
جلد كتاب با پوش چرمی. همه س�الم س�الم بود. صندوق نگذاش�ته بود 
به آن ها آس�يبی برس�د. تلوار در نمد پيچيده شده بود و نمد قالب تلوار 
ش�ده بود. آن را به س�ختی باز كردم. با خط زرين و زيبايی به ابدال خان 
اهدا ش�ده بود. به همان كس�ی اهدا شده بود كه تو هميشه قصه هايش را 
می كردی و می گفتی كه با تيمورش�اه جنگيده اس�ت و كمرسپاهش را 
شكسته است. به همان كسی كه می گفتی جد ما است، به همان كسی كه 
می گفتی ش�روع امپراطوری غوری ها بود، به همان كسی كه زبان دری 
را به هند برد و درباری اش كرد، اهدا ش�ده بود. با ديدن اشيای صندوق 
دلم ريخت. ديوانه شدم. همان دم دالل های پاكستانی در مقابل ديده هايم 
مجسم شدند. دلم به حال تاريخ ما سوخت. دلم به حال ابدال خان سوخت. 
تو گفته بودی كه زن های فيروز آباد پا در پای ابدال خان و سپاهش با 
تيمورشاه جنگيده اند. باديدن تلوار اين گفته ات ثابت شد. من نام جميله 
را بر دس�ته ی نقش كوب تلوار خواندم. تلوار را بر داشتم و واپس باالی 
صن�دوق خ�اك ريختم. دعا كردم ك�ه صندوق را نيابند. آمدم بر س�ر 
كوه  قريه و تلوار را زير سنگی در نزديكی چشمه پنهان كردم و برای 
اين كه آن ها بااليم ش�ك نكنند برگشتم باالی خرابه ها و جای ديگری 
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را شروع به كندن كردم، اما يك اشتباه  كوچك مرا تباه كرد. نمد تلوار 
را هما ن ج�ا ره�ا كرده بودم. اي�ن نمد لعنتی همه چي�ز را لو داد. هنوز 
چن�د دقيق�ه ای بيل نزده بودم كه نفرهای منصور آمدند و مرا دس�تگير 
كردن�د. آن ها ب�ا يافتن نمد به همه چيز پی ب�رده بودند. صندوق را هم 
يافت�ه بودند و فهمي�ده بودند كه در نمد تلواری پيچيده بوده اس�ت. اما 
من اقرار نكردم. هرچه ش�كنجه ام كردند گفتم كه من تلواری نديده ام. 
ناخن هايم را يك يكی كش�يدند، آخ نگفتم. همين جمعه بوالغ كثافت 
ش�بی نبود كه با بغل چوبی برای زدنم نيايد. آن قدر مرا زدند كه ديگر 
درد را نفهميدم. پاهايم بی حس ش�د و جای برای زدن در پش�تم نماند. 

هرچه زدند، گپ من همان يكی  بود: تلواری نديده ام...
قرب�ان خاموش ش�د. ص�دای تاطم آب با هق هق محس�ن در هم 
آميخت�ه بود. اين طرف رودخانه طغي�ان آه و درد و آن طرف رودخانه 
در ساختمان واليت جشن پيروزی و در وسط آبی كه خروشش پايانی 

نداشت.
 

در س�اختمان واليت ترتيب ضيافتی به مناس�بت كشته شدن بهادر 
برپا  می ش�د. والی چند گوس�فند س�ر بريده بود و بس�اط كباب، پلو و 
موس�يقی برپا كرده بود. جنرال ناتو، قوماندان ها و مس�وولين دولتی با 
چند نفر خان دعوت شده بودند. برای منصور در كنار جنرال ناتو و والی 
چوكی گذاش�ته بودند. چند روز پيش شر بهادر را از سرشان كم كرده 

بود، حاال قدرش بيشتر از پيش بود.

محس�ن  لحظه هاي�ی ب�ه  خ�روش آب نگاه ك�رد و بعد چش�م از 
روی موج ها برداش�ت و به  س�اختمان واليت دوخ�ت. آه جانكاهی از 
س�ينه اش كنده شد. سال ها می شد كه نه دولتی ديده بود، نه قانونی و نه 
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عدالتی. ارباب بود و اكثر حكومتی ها را می ش�ناخت. صدها بار رياست 
به  رياست از اين شعبه به آن شعبه رفته بود. خوب می دانست كه برای 
اخذ تذكره پنج گوسفند و برای پاسپورت بايد پول ده تا بيست گوسفند 
را تحويل كنی. بيش�تر آن ها را مانند پنج انگش�ت می شناخت و خوب 
می دانس�ت كه با چهره های ديگر منصور، به�ادر، حيدر و جمعه بوالغ 
اند. همه را می ش�ناخت و خوب می فهميد كه ديگر ش�عبه ها به  دكان و 
مامورها به  قصاب می مانند. خوب می دانست كه يكی با چنگ و دندان، 
ديگری با تفنگ، ديگری با قلم و ديگری با قانون پوس�ت از تن مردم 

جدا می كند.
 

وقتی اميد جايش را به ياس می دهد، وقتی تمام دروازه ها به رويت 
بس�ته اس�ت، وقتی دادرسی نيست، وقتی چهار طرفت را چنگ و دندان 
گرفته اس�ت و وقتی ديگر هيچ روزنه ای نداری، خدا داری. خدا اس�ت 
و رودخانه ای اس�ت كه دل فراخ دارد. محسن به آهستگی خودش را به 
آب نزديك كرد. مش�ت آبی به  رويش زد و گفت: خدايا! تو بزرگی، 
تو رحيمی، تو به حال ما رحم كن! او اين را گفت و سپس رو به قربان 

كرد:
- قربان بيا كه حركت كنيم و برويم. آفتاب غروب كرد. دو نفر 
هس�تيم و يك اس�ب داريم. با تن زخمی تو اس�ب تند رانده  نمی شود، 

بايد آهسته برويم...
هنوز حرف محس�ن تمام نش�ده بود كه س�ربازی دروازه ی عقبی 
واليت را باز كرد و بر س�ر س�نگی باال شد و به محض ديدن آن ها صدا 

زد:
- هی كی هستی؟ بر خيز برو! خانه ی ننه ی توست كه تا اين وقت 

رو به روی واليت نشستی و دل جمع پا در آب كردی!
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محسن به پا خاست و آهسته گفت:
- می رويم جان برادر! انديوال من مريض است. حاال او را برمی دارم 

و می برم.
- برو، برو! اين جا، جای نشستن نيست. امشب والی صاحب مهمان 
دارد. حاال كه قوماندان ناتو آمد، راه بند می شود و مريضت در ميان اين 

سنگ ها می ميرد. زود شو برو!
محسن سر خم كرد، قربان را بغل كرد و به آهستگی از اين سنگ 
به آن س�نگ پا گذاشت و خود را به اسب رساند و با جا به جا كردن او 

بر باالی اسب، لجام گرفت و حركت كرد.
 

ش�ب شد. تاريكی و ظلمت چنان بر س�ر شهر خيمه ی سياهش را 
پهن كرد كه انگار بر همه جا قير مذاب ريخته باشند. ماه هم نبود، رفته 
بود جامه نو كند و دو باره با نفس تازه، هال از پشت كوه  بدر كند. در 
آسمان تيره و تار ستاره های كم فروغی چشمك می زدند كه بی مهتاب 

سوسوی بيش نبودند.
كمرس�بز هوای ديگری داشت. بوی خوشی می داد و شاخ و برگ 
درخت هايش مانند هميش�ه با نغمه ی ب�اد می رقصيدند. وقتی به نزديك 

روستا رسيدند، قربان سر باال كرد و سينه از هوا پر كرد:
- كاكا ارباب! صدای مرا می شنوی؟

محسن كه در تاريكی كوچه به شبحی می مانست، قدم نگهداشت:
- می شنوم قربان، می شنوم.

- كاكا ارب�اب! ت�و را هيچ گاهی اين قدر جگر خ�ون نديده بودم. 
سه- چهار ساعت است كه با من هستی، انگار نيستی، محو هستی. سابق 

اين گونه خمود و جمود نبودی.
محس�ن جوابش را نداد. نمی دانس�ت چه بگويد. دردی داش�ت كه 
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نمی خواس�ت با او تقس�يم كند. در درونش آتشی ش�عله ور بود كه تار 
و پ�ودش را می س�وختاند. با خ�ودش در جدل بود: بهتر اس�ت نفهمی. 
بهتر اس�ت ندانی كه دلم از تن تو زخمی تر اس�ت. بعضی زخم ها ديده 
نمی شود. زخم دل را كسی نمی بيند. بعضی دردها نهان باشد، بهتر است. 
س�كوت كوچ�ه را ص�دای س�م اس�ب ك�ه راه به بلن�دی می برد، 
می شكس�تاند. ديگر نه صدايی نه جوابی. قربان منتظر جواب و محس�ن 
هم چنان خاموش. دقيقه های ديگری گذش�ت قربان توانش را از دس�ت 

داد:
- كاكا محسن! خاموشی تو مرا از پا انداخت؛ برادرم زنده است؟

محسن ديگر نتوانست لب نگشايد:
- زنده است. سامت است. برايت گفتم كه يگانه دردش الدرك 

شدن تو بود. حاال همه چيز درست می شود...
- كاكا كمال خوب است؟

- شكر خوب است.
- صداي�ت می ل�رزد كاكا ارباب و كامت پر از درد اس�ت. هيچ 
وقت�ی جواب هاي�ت اين قدر كوت�اه نبود. حوصله ی گ�پ زدن نداری. 
روزگاری اختاطی بودی. چيزی را از من پنهان می كنی. هيچ وقت تو 

را اين قدر غمگين نديده بودم.
- مرد خدا! تو را زده و زخمی و مش�ت اس�تخوانی تحويل گرفتم، 
می خواهی خوش�حال باشم. نگران تو هستم. نگران عثمان هستم كه هم 
برايش خبر خوش دارم و هم خبر بد. خبر خوش پيدا شدن توست. خبر 
بد تن پر از زخم توست. نمی دانم با ديدن تو چه بر سرش خواهد آمد.
- نگ�ران من نباش كاكا ارباب! همين حاال كه بوی ده به مش�امم 
خورد، قوت گرفتم. ده  ما به تمام دنيا می ارزد. آب و هوايش به آدميزاد 
جان تازه می بخش�د. می گويند تا به مصيبتی گرفتار نش�وی قدر عافيت 
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نمی دانی. تا وقتی به زير زمينی منصور زندانی نش�ده بودم، قدر ده  خود 
را نمی دانستم. راستی در ده چه خبر است؟

- خبرهای خوش است؛ به زودی صاحب برق و آب می شويم.
قربان از جواب او دلگير ش�د و دو باره س�رش را روی دس�ت ها 
گذاشت. فكر كرد كه محسن هذيان می گويد. با خود گفت كه ارباب 
ناخوش است و يا اين كه چيزی را از من پنهان می كند. من تا به حال از 

او چرت و پرت نشنيده بودم.
- عثمان هم صاحب كاری شده است. ماهانه ده- پانزده هزار افغانی 
معاش دارد. چند وقت می شود كه برای سروی به  قريه ها می رود. ديگر 
از نی و دوتارش خبری نيست. صبح می رود و ناوقت شب برمی گردد. 

با پرويز دوستی محكمی انداخته است.
قربان ديگر سر از روی دست ها بلند نكرد، نجوا كنان پرسيد:

- پرويز كی  است؟
- همان بچه ی نيمروزی را می گويم.

- او را نمی شناسم. 
محسن كه تازه متوجه شده بود قربان پرويز را نمی شناسد، گفت:

- نفر موسسه است. به زودی می بينی اش، بچه ی نازنينی است. برای 
قريه ی ما زحمت زياد كشيده است. دعا كن كه زود زخم هايت خوب 
شود و سرپا شوی. مردم قريه در اين روزها همه بيگاری می كنند، هيچ 

كسی بی كار نيست.
قربان هرچه گپ های محس�ن را سبك سنگين می كرد، چيزی از 
آن س�ر در نمی آورد. ناگهان صد س�وال در ذهنش پايين و باال  رفت، 
اما ديگر چيزی نپرس�يد. با خود گفت به  خانه كه رس�يدم همه چيز را 

خواهم فهميد.
 يك چپ گرد ديگر، ده نمايان می شد. محسن گفت:
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- اگر امش�ب در خانه ی من بخوابی و صبح وقت تو را به  خانه ات 
ببرم چه؟

قربان ديگر به دلهره افتاد و صدايش لرزيد:
- كاكا ارباب! به خدا قسم است كه چيزی را از من پنهان می كنی. 
اگر برای برادرم اتفاقی افتاده است يكی و پوست كنده بگو و خاصم 

كن!
محس�ن ناگهان اسب را نگهداش�ت و بعد رفت و در تاريكی شب 
به چش�م های قربان نگاه كرد. قربان خواس�ت كمر راست كند و سر از 

روی دست ها بردارد، اما محسن دست بر موی او كشيد و گفت:
- م�رد خ�دا! آرام باش! بگ�ذار تن پر دردت راحت باش�د. گفتم 
ك�ه نگران برادرت مباش! جور و تيار اس�ت. من از تو چيزی را پنهان 
نمی كن�م. تو ديگر كس�ی نيس�تی كه م�ن از تو چي�زی را پنهان كنم. 
ش�جاعت و دليری تو، ت�اب و توان تو، آزمون بزرگ�ی بود كه از آن 
موف�ق و پي�روز بدر آمدی. هر كس به جای تو ب�ود همان اول تلوار را 
داده ب�ود و خودش را از ش�ر آن كثافت ها نج�ات داده بود، اما تو اين 
همه درد را به جان خريدی. خواستی تاريخ زادگاه ات به دست ناكس ها 
نيفتد. خواستی نشان دست جميله به پاكستان نرود. خواستی نام و نشان 
ابدال خان به دس�ت غير نيفتد. حاال من بدهكار تو هس�تم. تا زنده هستم 
قرض دارت هس�تم. هر چه از من بخواه�ی برايت نه نخواهم گفت، چه 
رس�د كه برايت دروغ بگويم. من درد ديگری دارم. نمی خواستم برايت 
بگويم، اما وادارم كردی. راس�ت را بپرس�ی منصور امروز بعد از رهايی 
تو خواس�تگار خواهر زاده ام تهمينه شد. پريشانی من از آن بابت است. 
دلم از خاطر تهمينه خون است. اگر به رضا او را به منصور ندهم به زور 
می ب�رد. از يك طرف نگران وضعيت تو هس�تم و از س�وی ديگر دلم 
به ح�ال تهمينه كباب اس�ت. ح�ال و هوای گپ را زدن ن�دارم. تو مرا 
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ببخش...
ناله ی جانگدازی از س�ينه ی قربان كنده شد و استخوانش سوخت. 

زخم هايش گويی تازه شده باشد به سوز افتاد:
- نه، كاكا ارباب! تو مرا ببخش! غم تو از درد من جانكاتر اس�ت. 

سگت را به اين جاد ندهی... ای وای خدايا! چه می شنوم؟
محسن دو باره به راه افتاد و دقيقه های بعد در مقابل خانه ی عثمان 
اس�ب نگهداشت و آهسته سنگی از زمين برداشت و به  دروازه كوفت. 
لحظه ه�ای بعد عثمان دروازه را گش�ود و در مي�ان چهارچوب دروازه 

ايستاد. در تاريكی به محسن نگاه كرد و پرسيد:
- كی هستی؟

- ارباب هستم. برو چراغت را روشن كن و بيا!
- خيريت است؟

- ها، خيريت است.
عثم�ان به عجله به  خانه دويد و اريكينی روش�ن كرد و برگش�ت. 

همان سوال اولی:
- كاكا ارباب! خيريت است؟

- گفتم كه خيريت است. چراغ را به دست من بده!
عثمان چراغ را به دس�ت محس�ن داد. محسن به سوی اسب رفت و 
عثمان به دنبالش. محس�ن در كنار اسب ايس�تاد، چراغ را باال گرفت و 

گفت:
- نگاه كن! او را می شناسی؟

عثمان نگاه به  برادرش انداخت و ناگهان فرياد زد:
- قربان...

قربان از فراز اس�ب دست هايش را دراز كرد، سر برادر را به سوی 
خود كش�يد و بوسيد. س�پس لب هايش را از روی موی به پيشانی خزاند 
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و بع�د به بناگوش و بعد به گونه . عثمان از دس�ت های نحيف، گونه های 
اس�تخوانی و لب های تب آلود برادر ترس�يد. سر عقب كشيد و در زير 
نور زرد و ضعيف اريكين به صورت او نگاه كرد و چيغ از سرش كنده 

شد:
- قربان كجا بودی؟ چه بر سرت آمده است.

محسن دس�تش را پايين كرد. با پايين شدن دستش، چراغ روشنی 
ضعيف�ش را ب�ا خود برد و قرب�ان در تاريكی مان�د. عثمان رو به طرف 

محسن كرد و پرسيد:
- كاكا ارب�اب! تو بگو... چه به حال و روز برادرم آمده اس�ت؟... 

برادرم كجا بود؟
- برادرت بندی بود. رها شد. و حاال مريض است. سرپا هم ايستاده 
نمی توان�د. بگير او را به پش�ت كن و به  خانه بب�ر. خودش همه چيز را 

قصه می كند.
پاهای عثمان سس�تی كرد. همان جا نشست و سر بر زانو گذاشت. 
محسن نزديك رفت، اريكين را بر زمين گذاشت و در مقابل او نشست:
- مرد خدا همت داش�ته باش! مهم اين اس�ت كه برادرت پيدا شد. 
برخي�ز و او را ب�ه  خانه ببر! زنت را بگو كه چند روزی برايش ش�ير و 
ماس�ت فروان بدهد، سرپا می شود. آدميزاد از سنگ هم سخت تر است. 
هر كس به جای او بود وقت مرده بود، اما او هنوز اس�توار اس�ت و دل 

شير دارد. برخيز و او را به  خانه ببر!
عثمان چراغ را از زمين برداش�ت، قد راس�ت كرد و به سوی برادر 
رفت. مقابل او ايس�تاد و  چراغ را به صورتش نزديك كرد. چش�م های 
فرو رفته و گونه های استخوانی  قربان پر از اشك شده بود. اندكی سينه 
از روی زين كنده بود و می لرزيد. محسن با ناراحتی نزديك رفت و بار 

ديگر چراغ را از دست عثمان ستاند و با لحن تندی گفت:
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- چه نگاه می كنی؟ دور شو كه خودم او را به  خانه ببرم.
- نه، خودم می برم. همين كه نفس می كشد، خدا را شكر است. من 
پ�وز دش�منش را بر خاك می مالم. تا به حال از تفن�گ بدم می آمد، اما 

حاال تفنگ برمی دارم و انتقامش را می گيرم. تو نگران مباش!
عثمان اين را گفت و پشت به اسب گرداند. قربان دست هايش را 
دور گردن او حلقه كرد و آهس�ته از روی اس�ب به كتف برادر خزيد. 

عثمان ناليد:
- خدايا! چه به حال و روز برادرم آمده است، پر كاهی شده است.

- عثمان گفتم كه حاال وقت جوش زدن نيست. برو ديگر...
قرب�ان ديگر چيزی نگفت. پش�ت از اس�ب جدا كرد و به س�وی 
دروازه رفت. محسن در عقب او به راه افتاد. زن عثمان در پشت دروازه 

ايستاد بود و می لرزيد. محسن اريكين را به دست او داد:
- اگر كاری به من نداريد، می روم. خدا حافظ.

محسن منتظر جواب نشد. واپس از حويلی بيرون رفت. لجام اسب 
گرفت و تن پر از دردش را به سوی خانه كشيد.

شب به پختگی رسيده بود و ستاره ها بر فرق دهكده بازی هميشگی 
ش�ان را ش�روع كرده بودند. چش�مك زدن های شان تمام ش�دنی نبود. 
س�پيدارهای كنار جو ديگر نگاهی به  زمين نداش�تند، گويی با ستاره ها 
هم بازی ش�ده اند، با هر چش�مك زدن، برگ های  شان را تابی می دادند 
و می ش�وراندند. وزش باد مايم هم جزی از اين بازی ش�ده بود. باد از 
ورای دو دره شرقی و غربی كمرسبز با عبور از روی سنگ و صخره ها 
ن�رم نرم می خزي�د و تا به  قري�ه و درخت هايش می رس�يد، می پيچيد، 
می رقصي�د، ت�ن از روی خس و خ�اك می كند و ناگهان ش�امل بازی 

برگ و ستاره ها می شد. 
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تاريكی كوچه انگار ارباب محس�ن را بلعيده بود و تا عثمان دويده 
ب�ود كه برايش بگويد پرويز را برای معاينه ی برادرش بفرس�تد، ديگر 

از او دركی نبود.
ارباب محس�ن وقتی به  خانه رس�يد، درب حويلی باز بود. برادرش 
كمال كمی دورتر از دروازه، پش�ت به  ديوار زده بود و چش�م در راه 

برگشت برادر بود. 
تهمينه و صنوبر نيز مانند مترس�ك هايی كه در صحرا از گزند باد 
و باران كج و پيچ می ش�وند، در پش�ت كلكين با لب های فروبس�ته و 
دل های نگران چش�م به  حويلی دوخته بودند و خط های كمرنگ راهی 
را مرور می كردند كه به  دروازه منتهی می ش�د و به  سختی خوانا بود. با 

پا گذاشتن برادر، كمال از جا جهيد و به سوی او دويد.
- الال خيلی دير كردی! دل ما ريخت. خيريت بود؟

ارباب محس�ن جواب او را نداد. اس�ب را رها كرد تا خود به پای 
آخور برود. كمال رفت تنگه ی در را انداخت و برگشت و تكرار همان 

سوال:
- الال پرسيدم خيريت بود؟

- نه خيريت نبود.
دل كمال به ش�ور افتاد. هرچند فراخوانی منصور را به فال بد گرفته 
ب�ود، اما تا رس�يدن برادر، خودش را تس�لی كرده بود و نخواس�ته بود 

فكرهای بد كند.
كمال دس�ت ب�رادر را گرفت و برادر مانند پر كاهی س�بك دور 
خورد و در تاريكی به او نگاه كرد و تا خواس�ت كمال چيزی بگويد، 

پرسيد:
- پرويز خوابيده است؟

- ها، دو سه ساعتی می شود كه خوابيده است. او هم نگران تو بود. 
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دير كردن تو همه را نگران كرد.
- كارگرهای هراتی كجا هستند؟

- در مهما نخانه هستند. همه به خواب رفته اند. كسی بيدار نيست.
- م�ن می روم به باال خانه نزد پرويز، تو برو تهمينه را بيدار كن و 

برايش بگو كه چای دم كند، خيلی تشنه هستم.
كم�ال دس�ت ب�رادر را رها كرد و به س�وی ات�اق تهمينه رفت و  
ارب�اب محس�ن به س�وی مهمانخانه. پروي�ز غش خواب ب�ود. با صدای 
لنگه ی دروازه كه با باز ش�دنش غژيد، بيدار نشد. ارباب محسن به سوی 
چراغ رفت و بعد از يافتن آن از تاقی كه تاريك تر از همه ی اتاق بود، 

روشنش كرد و وسط اتاق گذاشت.
پرويز در جای هميش�گی اش چون خرگوش�ی كه بعد از دويدن و 
جس�ت و خيز زدن زياد از رمق مانده باش�د و در پناهگاهی به آرامش 

رسيده باشد، ُخر می زد.
محسن به او نگاه كرد و آه جان گدازی از سينه كند:

- تو ديگر چرا به اين س�ر زمين پا گذاش�تی؟ مگر می گذارند كه 
به آس�ودگی لقمه از گلوي�ت پايين برود! مگ�ر می گذارند كه آرام و 
آسوده به كارت برسی! مگر می گذارند كه تن سالم از اين جا بدر ببری! 
جوانك! نوبت تو هم می رسد. همان روز اول كه آمدی، گمانم اين بود 
كه بی گزند نخواهی ش�د. خزنده در زمين و پرنده در هوا از دس�ت اين 

گرگ ها روز ندارد...
ب�ا آم�دن برادر چرت های ارباب محس�ن از هم گس�يخت. كمال 

زانوهايش را گرفت و آهسته در مقابل او نشست.
-  الال پرويز را بيدار كنم؟

- بيدارش كن. بگذار برود قربان را معاينه كند. 
كمال با تعجب پرسيد: 
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- قربان! مگر قربان زنده است؟ 
- زن�ده؟ ها زنده اس�ت. كاش نمی بود. چي�زی از مرده كم ندارد. 

مرده ی نفس كش است.
- كجا بود؟ 

- می گوي�م، ب�از می گوي�م. اول پرويز را بيدار ك�ن! بگذار با ما 
پيال�ه ی چاي�ی بخورد و بعد ب�ه معاينه ی او برود. ببيند ك�ه اگر دوا و 

درمان می شود، برايش چاره ای بينديشم. 
كمال از همان جا كه نشس�ته بود با ص�دای بلندی پرويز صدا زد، 
اما پرويز نش�نيد. دو باره صدا زد، ولی بازهم فايده ای نكرد. او همچنان 

ُخری كه می زد، می زد.
- خس�ته اس�ت. دي�روز بع�د از رفتن ت�و همرايش برای س�روی 
به  قريه های دور دست رفته بوديم. بيشتر از يك فرسنگ راه رفته است. 
كم�ال اين را گفت و دوباره زانوهايش را گرفت و از جايش بلند 

شد و باالی سر پرويز رفت. او را تكان داد و گفت:
-  پرويز برخيز! الال محسن آمد.

پرويز خودش را به  پهلو دور داد، اما لحظه ای نگذش�ت كه كمپل 
را كنار زد و روی جايش نشس�ت. چشم هايش را ماليد ابتدا به كمال و 

بعد به ارباب محسن نگاه كرد:
- كاكا محسن به خير آمدی؟

محسن جواب او را نداد، كمال گفت:
- هم به خير آمده اس�ت و هم نيامده اس�ت. حاال برخيز و به دست 

رويت مشت آبی بزن كه خوابت بپرد.
پروي�ز از جايش برخاس�ت و به س�وی آفتابه و لگ�ن كه نزديك 
دروازه بود، رفت. دس�ت و رويش را شس�ت و همان طور با روی تر و 

آب چكان آمد و در كنار كمال نشست.
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- برادر رفيقت عثمان پيدا شد. 
پرويز تكانی خورد و با نا باوری پرسيد:

- راستی؟ 
ارباب محسن آرام گفت:

-  پيدا شد. ای كاش نمی شد. آن قدر او را زده اند و گرسنگی داده 
اند كه مش�ت اس�تخوانی شده اس�ت. تن نحيفش پر از زخم است. فكر 
نكنم ديگر مرد كوه و كمر ش�ود. ب�از هم برو يك بار معاينه اش كن! 

ببين برايش چه كرده می توانيم.
كمال از سوال های بی شماری كه ناگهان ذهن او را در هم پيچانده 

بود، يكی را به عجله پرسيد:
- كجا بود؟ 

- در زير خانه های منصور.
در اين لحظه چند ضربه به  دروازه ی مهما نخانه كوبيده شد. تهمينه 
بود. چای آورده بود. قلبش به  س�ينه می كوفت و نگرانی در س�يمايش 
موج می زد. می خواست هرچه زودتر بداند كه بر ماما چه گذشته است.

كمال با شنيدن  صدای دروازه ازجا برخاست و گفت:
- چای آورده اند.

او اين را گفت و به س�وی دروازه رف�ت. تهمينه بدون هيچ حرفی 
پتنوس چای را به دست ماما داد و همان جا در پس در ايستاد.

كم�ال پتن�وس چای را برد و وس�ط گذاش�ت و پياله ه�ا را چای 
ريخت. ابتدا پياله ای را نزد برادر گذاشت، بعد نزد پرويز و سپس قندانی 

را برای برادر پيش كرد:
- خوب نگفتی به چه جرمی قربان را حبس و به زيرخانه انداخته بود؟ 
ارب�اب محس�ن قندانی را از دس�ت او گرف�ت و به نزديك پرويز 

گذاشت و بدون اين كه جواب كمال را بدهد، گفت:
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- اين قدر زندگی برايم تلخ شده است كه ديگر هيچ قندی دهنم را 
شيرين نمی كند. بگير پرويزخان تو دهنت را شيرين كن! پرويز چيزی 

نگفت. منتظر جواب سوال كمال بود.
محسن گفت:

- بع�د هم�ه چيز را خواهم گفت. حاال بگذاري�د كه پياله ی چايی 
بنوشم.

ارباب محس�ن اين را گفت و چنان آهی كشيد كه كمال به دلهره 
افت�اد. حدس زد كه موضوع ديگری هم هس�ت كه ب�رادر توان گفتن 
آن را ندارد. او برادرش را خوب می شناخت و می فهميد كه غم دلش را 

هيچ گاهی به عجله با كسی شريك نمی كند.
- الال چي�زی ديگ�ری هم اس�ت كه در س�ينه ات می خل�د. از آه 

كشيدنت معلوم است كه غم جانگدازتری از غم قربان داری.
- دارم كمال خ�ان! غمی دارم به ان�دازه ی همه  كوه های چغچران. 
غم�ی دارم كه بيخ مرا كنده اس�ت. منصور بع�د از اين كه قربان را رها 
كرد، خواستگار تهمينه گك ما شد و پوست كنده گفت كه اگر به رضا 

ندهيم او را به زور می برد.
دس�ت پرويز كه پيال�ه ی چای را به نزديك دهن نگهداش�ته بود، 
لرزي�د و چ�ای داغ روی زانويش ريخت، اما س�وزش و س�وختن پا را 

نفهميد. دلش افتاد و با ناله ای گفت:
- ای وای!

كمال هم مثل اين كه عوضی ش�نيده باشد، بهت زده به سوی برادر 
ن�گاه كرد و تهمينه در پ�س دروازه مانند اين كه خنجر خورده باش�د، 

پشتش سوخت، لرزيد و به  ديوار چسپيد.
تهمينه ش�جی ب�ود. دلير بود. دختر كوه ب�ود و از گرگ و كفتار 
نمی ترسيد، اما تا به كی؟ تا چه وقت می توانست تاب بياورد؟ اگر فوالد 
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هم می بود، آب می شد. تاب و توانش را از دست می داد و داد. با شنيدن 
حرف های ماما محسنش واريخت و ريخت. به  زمين افتاد و غش كرد.

ارباب محسن آهسته گفت:
- دخترم را بر می دارم و از اين جا می روم. توان ديدن بربادی او را 
ندارم. از روزی كه دس�ت راست و چپش را شناخته است، روی خوشی 

را نديده است.
او اين را گفت و رو به طرف پرويز دور داد. عرق به گردن و بيخ 
گوش های پرويز ريخته بود. س�رش دور خورده بود و احس�اس خفگی 

می كرد.
- و تو پرويزخان! بار و بندلت را بسته كن و برو! پيش از اين كه 
به  سرنوشت قربان دچار شوی از اين جا برو! فردا پس فردا تصميمت را 
بگير! نمی خواهم بعد از رفتن من به  چنگال جمعه بوالغ بيفتی. سرزمين 

ابدال و جميله در دست اهريمن است...
ارباب محس�ن اين را گفت و س�كوت كرد. سكوتی كه استخوان 
آب می كرد و خون در بدن می خشكاند. لحظه های سختی بود. روزگار 
سختی بود و دم سختی. سه مرد در مقابل تلخی روزگار زانو زده بودند.

ارباب محس�ن تصميمش را گرفته بود. تمام راه هرچه فكر كرده 
بود به جز از رفتن و فرار از سر زمين آبايی اش هيچ چاره ای در مخيله اش 
نرس�يده بود. او خوب می دانس�ت كه ماندن در كمرسبز به معنای به زير 
تيغ رفتن اس�ت. تباهی است. به معنای تسليم شدن است. پس بايد رفت.  

پس بايد سرزمين آبايی را رها كرد و رفت. ديگر چاره ای نيست.
كمركمال خميده بود و ديگر راست نشستن در توانش نبود. سرش 
چنان س�نگين ش�ده بود كه توان نگهداش�تنش را نداش�ت. برادرم كجا 
خواه�د رفت؟ با تهمينه ی ج�وان دروازه خانه ی كی را خواهد كوبيد؟ 
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چه كس�ی پناهش خواهد داد؟ آيا در اين كش�ور جايی خواهد بود كه 
دس�ت منصور به آن نرس�د؟ در اين ملك نفرين ش�ده هزارها منصور 
اس�ت. پشت هر سنگ و تپه اش هزارها جمعه بوالغ كمين كرده است. 

برادر تو كجا خواهی رفت؟ و ناگهان واپسين سوال از زبانش پريد:
- برادر كجا خواهی رفت؟

ارباب محسن يك بار ديگر آه جانكاهی از سينه كند و گفت:
- نمی دانم... هنوز جايی به ذهنم نرسيده است، اما می روم... به زودی 
می روم... زير اين آسمان خدا جايی خواهم يافت كه دست منصور به من 
و خواهرزاده ام نرسد... فردا با هم گپ می زنيم. حاال تو همراه  با پرويز 
به  خانه ی عثمان برو! بگذار يك بار زخم های قربان را نگاه كند. تسلی 

دل او و برادرش خواهد شد.
پرويز از جا برخاست و به سوی دروازه رفت. كمال هنوز اراده ای 
برای بلند ش�دن نداش�ت. مات و مبهوت به س�وی برادرش زل زده بود.  

محسن گفت:
- پروي�ز! وقت�ی قربان را ديدی دلت را فراخ داش�ته باش�ی! مبادا 
عثمان را بترسانی و دلش را بيندازی! بگويی كه برادرش خوب می شود.
پرويز چيزی نگفت، اما با خودش گفت كه كو دل كه دل كسی 
را بين�دازد. خ�ودم زخمی ت�ر از هم�ه ی زخمی های عالم هس�تم. رفتن 
من از اين جا بدون تهمينه مرگ اس�ت. خودكش�ی اس�ت. اگر تهمينه 
نصيب من نيس�ت بگذار مرا همين جا بكش�ند. بگذار پوست از تنم جدا 
كنند. دس�ت ش�ان را نمی گيرم. آخ نمی گويم، اما اگر تهمينه را از من 
بگيرن�د، می ميرم. بدون او رفتن و ماندن هر دو مرگ اس�ت. پس چرا 
دس�ت تهمينه را از آن ها طلب نكنم. چرا از آن ها نخواهم كه با من به 
نيم�روز بروند. ناگهان اميد ب�ه دل پرويز جرقه زد. ناگهان روزنه ای در 

تاريكخانه ی اميدهايش باز شد. دل به  دريا زد و گفت:
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- كاكا محس�ن! فكرهايی دارم كه می خواهم راجع به آن ها با تو 
مشورت كنم. حاال خسته و مانده هستی. برو قدری استراحت كن! فردا 

با هم گپ می زنيم.
او اي�ن را گف�ت و با پوش�يدن بوت هايش از اتاق بيرون ش�د، اما 
ناگه�ان پي�ش پايش نع�ش از حال رفت�ه ای را ديد. به عجله نشس�ت و 
به  چهره اش نگاه كرد. تهمينه بود. قلبش به صدا افتاد. لرزيد و دس�تش 
بی اراده به گونه ی تر و اشك آلود او لغزيد. گونه اش را دستی كشيد و 
س�رش را نزديك برد. تهمينه نفس می كش�يد، اما بی حال بود. از هوش 
رفته بود. بوی خوشی می داد. بويی می داد كه پرويز را بی خود می كرد. 
دستش را زير گردنش برد. خواست او را از زمين بلند كند و غرق بوسه 
كند. خواس�ت او را به سينه اش بفش�ارد، ببويد و ببوسد و برايش بگويد 
كه او را به هيچ كسی نخواهد داد. او را تسليم هيچ پليدی نخواهد كرد، 
اما دروازه صدايی كرد و كمال پا به بيرون گذاش�ت و با ديدن آن ها با 

وارخطايی پرسيد:
- چه گپ است؟ كيست اين جا افتاده است؟

پرويز به عجله از جايش برخاست:
- تهمينه است كاكا كمال! وقتی از اتاق بيرون شدم، اين جا افتاده 

بود.
كم�ال يك بار ديگ�ر زانوهايش  را گرفت و نشس�ت. در همه ی 
عمرش برای اولين بار بود كه می ديد ديگر زانوهايش به فرمانش نيست. 
تهمينه را از زمين بلند كرد و دس�تی به موی دراز و پريش�انش كش�يد.
- پ�س هم�ه چيز را ش�نيده اس�ت. پس فهميده اس�ت كه گرگ 

ديگری برايش دندان تيز كرده است.
كم�ال اي�ن را گفت و تهمينه را ب�ه  ديوار تكيه داد. س�ر تهمينه 
به  پهلو كج شد و تنه اش به سوی پله ها خميد، اما كمال نگذاشت كه در 
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راه زينه ها سقوط كند.
- پرويز قدری آب بيار!

پروي�ز به عجله به ات�اق دويد، اما قبل از اين ك�ه آفتابه را بر دارد 
ارباب محسن پرسيد:

- چه گپ است؟ با وارخطايی پشت چه می گردی؟
پرويز آفتابه را برداشت و با صدايی لرزانی گفت:

- تهمينه پشت دروازه غش كرده است.
محس�ن پيال�ه ی چايش را به  زمين گذاش�ت و با برداش�تن چراغ 
به س�وی دروازه دويد. پس همه چيز را ش�نيده است. گفتم كه او حتا از 

شنيدن نام منصور غش می كند، چه برسد كه زنش شود.
تا محس�ن پيش آن ها رس�يد، به روی تهمين�ه آب زده بودند و او 
داش�ت به حال می آمد. محس�ن چراغ را نزديك برد. چهره ی تهمينه در 
زي�ر نور كم رنگ چراغ چنان زرد زد كه پرويز ناليد و لبش را گزيد. 

ارباب محسن گفت:
- مگر من مرده باشم كه دخترم را منصور ببرد... برخيز جان ماما! 

برخيز! همت داشته باش!
محس�ن اين را گفت و چراغ را به دس�ت كم�ال داد. تهمينه را از 

زمين بلند كرد و سرش را روی سينه اش گذاشت:
- مادرك! تش�ويش نك�ن! از اين جا می برمت. خدا رحيم اس�ت. 

نمی گذارم كنيز اين خدا ناترس ها شوی.
تهمينه آرام چشم گشود و سر از سينه ی ماما جدا كرد. چشم هايش 
اش�ك آلود بود و نگاهش س�وزنده. در نگاهش دردی بود كه آتش به 
خرمن آرزوهای پرويز می زد. اين نگاه  تب آلود پرويز را خرد و خمير 
كرد. گويی همه ی تلخی روزگار تقصير او باش�د از نگاه  تهمينه ترسيد 

و خودش را به  پشت كمال كشيد. محسن گفت:
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- شما برويد! من او را به اتاقش می برم.
با پنهان ش�دن پرويز تهمينه رو گش�تاند و خواس�ت به  پله ها قدم 

بگذارد. ارباب محسن با نگرانی گفت:
- دخترم آهسته! مواظب باش كه نيفتی!

- نه ماما جان! نمی افتم. ش�ما مواظب مهمان باش�يد كه در تاريكی 
از زينه ها نلغزد.

او اين را گفت و پا به  پله ها گذاشت. می لرزيد. يك دست به  شانه 
ماما گذاشته بود و دست ديگرش را به  ديوار می كشيد تا جلو سقوطش 
را بگيرد. كمال چراغ را از پش�ت آن ها  برد تا پيش پای ش�ان روش�ن 
باشد و پرويز مانند مرغ شاهين زده ای همان جا ايستاده ای كه بود، بود.
حاال دل تهمينه به پرويز می سوخت. آخرين نگاهی كه به صورت 
او انداخته بود، نقش ديده هايش ش�ده بود. هيچ گاهی او را چنين زار و 
پريش�ان نديده بود: او ديگر چه تقصيری دارد؟ او ديگر سزای كدامين 
گناه�ش را می بين�د؟ خودش ه�م راه  خود را گم كرده اس�ت. از كجا 
می دانس�ت ك�ه به  دياری پ�ا می گذارد كه همه اش تيره روزی اس�ت. 
همه اش زورگويی و س�تمگری اس�ت. از كجا معلوم كه حال اشك در 

چشم هايش حلقه نزده باشد.
تهمينه انگار دل او را خوانده باشد و حال او را فهميده باشد. درست 

حدس زده بود، پرويز گريه می كرد.

وقتی ارباب محسن و تهمينه از باغچه گذشتند و به نزديك اتاق های 
شان رسيدند و صنوبر با چراغی به پيشواز شان آمد، كمال برگشت و در 
زير پله ها به جستجوی پرويز شد. پرويز كه هنوز همان جا ايستاده بود، 

اشك هايش را پاك كرد و صدا زد:
- كاكا كم�ال! من اين جايم بر س�ر پله ها. ت�و همان جا باش! من 
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پايين می شوم.
كم�ال تا صدای پرويز را ش�نيد خودش را به راه زينه ها رس�اند و 
چراغ را باال گرفت تا پرويز در روش�نی آن پايين ش�ود. پرويز بعد از  

پايين شدن با صدايی گرفته  گفت:
- برويم...

ه�ر دو آرام و مايوس در كوچ�ه خزيدند. كوچه خلوت بود. هيچ 
جنبنده و خزنده ای در آن نبود. س�گ های پاس�بان ديگر هيچ پارس�ی 
نمی كردند و لب های بام را ترك كرده بودند و باگذشت دانگی از نيمه 
شب به گوشه ها خزيده بودند تا پلكی روی هم بگذارند. فقط صدای آب 
و ب�اد ب�ود كه يكی به ديگری الاليی می گفت. كار س�تاره ها هم پايان 
نيافته بود. مانند اين بود كه همه ی ش�ان تنها و تنها بلد بودند چش�مك 

بزنند. هنوز چشمك از چشمك خطايی نداشت.

 وقتی به  در خانه ی عثمان رس�يدند، عثمان برادرش را چون نعش�ی 
بر روی خر انداخته بود و در تاريكی پش�ت چوبی می گش�ت كه هی 
كند. زنش هم كه چادر س�ياهی بر س�ر كرده بود و در تاريكی جزيی 
از شب و سياهی شده بود، دورتر ايستاده بود و منتظر فرمان شوهر بود 
تا به راه بيفتد. تا چش�م عثمان به  مردهای چراغ به دس�ت افتاد از پاليدن 

چوب منصرف شد، به پا ايستاد و صدا زد:
- كی هستی؟

- كمال هستم. پرويز را آوردم كه برادرت را معاينه كند.
عثمان تا نام پرويز را شنيد، لب هايش لرزيد:

- ب�دون خدا حافظی نمی رفتم... س�ر راهم می آم�دم... می آمدم تا 
دست همه ی شما را ببوسم و دعای شما را به همراه داشته باشم.
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آهن�گ تلخ رفتن بود. ناقوس فرار به صدا در آمده بود. كس�ی كه 
آرزوی برق دار ش�دن قريه اش را درسر پرورانده بود و ديگر داشت به 
آرزويش نزديك می ش�د، رخت سفر بسته بود. پرويز فكر كرد خواب 
می بيند. باورش نمی ش�د كه ناگهانی نزديك ترين دوس�تانش عزم سفر 
كنن�د. ناگهان احس�اس كرد ك�ه زيرپايش خالی می ش�ود و به پرتگاه  
بی پايانی در حال سقوط كردن است. خودش را در ميان زمين و آسمان 
معلق  ديد. كس�انی كه دوست ش�ان داشت و دوس�تش داشتند و پناهش 
بودند، ترك خانه و كاش�انه می كردند. می رفتند تا از افعی روزگار در 

امان باشند.
پروي�ز خواس�ت چي�زی بگوي�د، اما بغ�ض نگذاش�ت صدايی از 

حلقومش بدر آيد. كمال گفت:
- كجا می روی مرد خدا؟ چند روزی صبر كن! ُچرت هايت را زده 

برو! ناشيانه تن به دريا مده!
- نه كاكا كمال! بودنم ديگر اين جا خودكش�ی اس�ت. نمی خواهم 

به  سرنوشت برادرم دچار شوم.
- كسی به  تو كار ندارد عثمان! عجوالنه تصميم نگير!

- من وارخطا نيس�تم كاكا كمال! بی خداها وارخطا هستند. برادرم 
را آزاد كردند تا دو باره به  س�راغش بيايند. ماندنی اش نيس�تند. دير يا 
زود برمی گردند. ش�ايدهم فردا صبح برگردند... كسی چه می داند. بهتر 

همين است كه بروم.
عثمان اين را گفت و به نزديك پرويز آمد. سرش را نزديك آورد 
و به چش�م هايش نگاه كرد. هيچ گاهی حال پرويز را اين قدر زار نديده 
بود. خودش را در آغوش او انداخت و گريس�ت. هر دو زار گريستند. 
كسی كه يار و ياور پرويز شده بود می رفت. پرويز می شكست و خرد 
می شد. تمامی اميدهايش يخ روی آب می شد و آب می شد. مثل اين كه 
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ديگر راهی نيست، چاره ای نيست. پس بگذار برود. بگذار از آتش دور 
باشد.

- برو عثمان! برو! شايد در رفتنت خير باشد. هر چند نبودت برايم 
س�خت است، اما معلوم می ش�ود ماندنت خالی از خطر نيست. پس برو! 
م�ن هم می روم... ديگر بودن من هم اين جا به  مصلحت نيس�ت. ش�ايد 
روزی همديگر را ببينيم... ش�ايد روزی در جايی يكديگر را ببينيم. در 
آرزوی روزی هستم كه باز پنجه به  تار بزنی و مرا بی خود كنی... حاال 

برو! پيش رويت خوبی...
عثمان چيزی نگفت سر از شانه ی پرويز جدا كرد و واپس به كنار 
ديوار رفت. چوبی را كه نيافته بود، يافت. برگشت و خرش را هی كرد. 
راه�ش را در كوچه نبرد. ره به س�وی بلندی ها برد. و وقتی در تاريكی 

می رفت تا گم شود، صدا زد:
- كاكا كمال! به ارباب سام برسان! برايش بگو كه عثمان برادرش 
را برداشت و رفت. برايش بگو كه می خواست به دست بوسی ات بيايد، 
اما بوس�ه به پيام س�پرد و رفت... برايش بگو كه دوتارش را گذاشت و 
رفت. برايش بگو كه يك روز برای نواختنش برخواهد گشت و چنان 
چنگ به  تار دوتار خواهد زد كه اس�تخوان های منصور و سگش جمعه 

بوالغ در زير خاك به لرزد.
عثم�ان ب�دون توقف حرف هاي�ش را زد و رف�ت. خداحافظی اش 
آخرين كامی بود كه شنيده شد. كمال و پرويز هنوز همان جا ايستاده 
بودند. باورش�ان نمی ش�د كه عثم�ان چنين با ش�تاب زن و برادرش را 

برداشته باشد و رفته باشد.

كمال لحظه هايی به  در باز حويلی ريخته و پاش�يده ی او نگاه كرد 
و بعد رفت آن را بست و به پرويز گفت:
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- بيا برويم... ديگر عثمانی نيست. قربانی نيست...
حاال ص�دای كمال هم می لرزيد. هرچه كوش�يده ب�ود خودش را 
اس�توار نگهدارد، نتوانس�ته بود. وقتی آخرين كلمه  از حلقومش خارج 

شد، پرويز خرد و خمير شدن او را هم احساس كرد.
اين چه قيامتی بود كه برپا ش�ده بود؟ كجای اين س�رزمين بهشت 
ب�ود؟  تهمينه براي�ش گفته بود كه همان توف�ان ريگی كه نيمروزش 
را جهنم می س�ازد هزار بار بهتر از اين بهش�ت دروغين است و او باور 

نكرده بود.
- پرويز! بيا برويم. چرت زدن اين جا ديگر فايده ای ندارد.

ديگر كس�ی نخوابيد. خواب از چش�م همه پريده ب�ود. همه لحظه 
ش�ماری می كردن�د تا صبح بدمد و آفتاب از پس كوه ها س�ر بدر كند 
تا دور هم جمع ش�وند و راه و چاره ای بينديش�ند. گره  آس�انی نبود. نه 
با دس�ت باز می ش�د و نه با دندان. ارباب محس�ن ناگزير تهمينه را بر 
می داش�ت و فرار می كرد. ماندنش تباه شدن بود و رفتنش، خويشتن را 
به دست تقدير سپردن. اما دست تقدير هرچه بود، از آن آگاه نبود، ولی 
از ماندنش آگاه بود. می فهميد كه منصور و افرادش به زودی برای بردن 
خواه�رزاده اش می آيند. خوب می دانس�ت كه عج�ز، گريه و ضجه هم 
فايده  نمی كند. زوری هم برای مقابل ش�دن نداش�ت. تسليم هم نمی شد. 

پس بايد فرار می كرد. بايد می رفت تا ردش را گم كند.

پروي�ز رفت�ه ب�ود ب�ه  باالخانه، كم�رش را ب�ه  دي�وار زده بود و 
خواستگاری از تهمينه را سبك سنگين می كرد: ُرك و راست برای شان 
خواه�م گفت كه تهمينه را دوس�ت دارم. برای ش�ان خواهم گفت كه 
خواستگارش هستم. برای ش�ان خواهم گفت كه يگانه راه  نجات همين 
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است. برای شان خواهم گفت كه مرا از كار موسسه تير، تهمينه را برايم 
بدهيد كه ببرم. از ارباب هم خواهم خواست كه با خواهر زاده اش با من 
برود. تا او را گزندی نباشد. حاال ديگر خوب می دانم كه نوبت من هم 
رسيده است. اين بار به  سراغ من می آيند. تا حال كه منصور دست مرا 
برای كار موسس�ه باز گذاشته است، منظور و مدعا داشته است. گذاشته 
اس�ت به آخر كار نزديك ش�وم. گذاشته است تا كار برق و آب قريه 
تمام ش�ود. گذاش�ته اس�ت زخم های گردن تهمينه التيام يابد  و آب از 
آس�ياب بيفتد، اما كور خوانده اس�ت. بی خبر از آن است كه تهمينه تا 
زنده است شاق هايش را فراموش نخواهد كرد. لعنتی كثيف! اگر توان 
و قدرت می داشتم حلق آويزت می كردم. شر تو پست فطرت را از سر 

اين مردم مظلوم كم می كردم.
پرويز خش�مگين ش�ده ب�ود و دندان به هم می س�اييد ك�ه ناگهان 
صدای سم و شيهه ی اسب ها و به تعقيب آن پارس سگ هايی كه هنوز 
س�اعتی بيشتر نمی شد كه سر بر روی دس�ت ها گذاشته بودند، سكوت 
روس�تا را درهم شكس�ت. رن�گ از رخ پرويز پري�د و خون در بدنش 
خش�كيد. لحظه هايی بعد دروازه ی حويلی ارباب محس�ن به صدا درآمد 
و دس�ت های پرويز به  پهلو افتاد. رس�يدند. عثمان راست می گفت كه 
به زودی اين پس�ت فطرت ها نازل می ش�وند. ديگر تمام ش�د. همه چيز 

تمام شد. روزی كه همه در هراسش بودند فرا رسيد... 
كبير كه با كارگرهای هراتی در مهمانخانه ی جوار دروازه خوابيده 
ب�ود، لحاف را از رويش كنار زد و نق زنان به س�وی دروازه رفت. هوا 
گرگ و ميش ش�ده بود و باد س�ردی كه به پيشواز صبح سر بلند كرده 
ب�ود تن عرق پر كبي�ر را لرزاند. وقتی كبير دروازه را گش�ود رنگ از 
رخش رفت. منصور با تمام لش�كر تا به دندان مسلحش در مقابل دروازه 

ايستاده بود.
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منصور نزديك آمد و ُپخ زد:
- از خ�واب بيدارت كردم؟ مرد خدا بر خيز! گاو و مالت را جمع 

كن! تا چه وقت ُخر و ُپِف می زنی؟
كبير چيزی نگفت. همان جا در زير چوكات دروازه ايس�تاده ماند 

تا منصور حرف آخرش را بزند.
- برو ارباب را بيداركن! بگو كه منصور آمده است. 

كبي�ر لحظه هايی همان ط�ور مردد به او نگاه ك�رد. هنوز خوابش 
كامل نپريده بود. نمی دانس�ت بماند يا ب�رود. منصور صدايش را بلندتر 

كرد:
- چه نگاه می كنی؟ يااهلل بدو!

كبير رو گش�تاند و خواس�ت در برگش�تنش دروازه را ببندد، اما 
منصور نزديك آمد و او را كنار زد و به  حويلی داخل شد.

- تا او را از خواب بيدار می كنی ما به  مهمانخانه می رويم.
او اي�ن را گفت و س�پس رويش را به جمع�ه بوالغ دور داد كه با 

ماشيندارش هنوز كنار اسب ايستاده بود:
- جمع�ه خ�ان! تو با چهار نفر با من به اتاق بيا، باقی بچه ها را بگو 
كه بروند چهار طرف قريه را محاصره كنند. بدون امر من كسی از قريه 

بيرون شده نمی تواند.
منص�ور بع�د از اباغ فرمانش به س�وی مهمانخانه رفت. خواس�ت 
دروازه ی آن را بگش�ايد، ام�ا با ديدن بوت های كارگره�ا از كبير كه 

هنوز چند قدمی از آن جا دور نشده بود، پرسيد:
- در مهمانخانه كيست؟

كبير رو دور داد و گفت:
- كارگر های هراتی هستند.

منصور با لگد دروازه را باز كرد و به داخل رفت.
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- برخيزيد! يا اهلل بجنبيد، روز دميده است و شما ُخر می زنيد.
فت�اح و ياس�ين ب�ا وارخطاي�ی لحاف ه�ا را كن�ار زدن�د و  روی 

بسترهای شان نشستند.
منصور رفت پرده ی كلكين را كنار زد تا اتاق روش�ن ش�ود. نور 
كم�ی كه در بي�رون پر می زد، اندكی اتاق را روش�ن كرد. منصور رو 

برگشتاند:
- بيايم لحاف های شما را جمع كنم؟ 

- نه، خود ما جمع می كنيم. دست شما درد نكند.
ه�ر دو متعج�ب از ام�ر مرد ناش�ناس از جا برخاس�تند و به  جمع 
كردن لحاف های ش�ان ش�روع كردند. فتاح بعد از اين كه لحافش را در 
تاق جابه جا كرد به س�وی لحاف كبير رفت تا آن را جمع كند، منصور 

پرسيد:
- چه وقت كار آب و برق شما تمام می شود.

فتاح لحاف را از روی تش�ك برداش�ت، قات كرد و بعد بالشت را 
به  ديوار تكيه داد و با تاخير اندكی گفت:

- اگر مواد الزم از هرات زود برس�د، ش�ايد تا ده روز ديگر كار 
تمام شود.

منصور قدم پيش گذاشت و سينه در سينه ی فتاح ايستاد:
- اگ�ر كارت ه�م همين طور مانند جواب دادنت باش�د، فكر كنم 
تا دو ماه ديگر همين جا مصروف »خر رگ زدن« باش�ی و ش�كمت را 

چرب كنی! 
فت�اح ب�ا ناراحتی به او نگاه ك�رد و فوری ح�دس زد كه يارو از 
زورمندهای محلی اس�ت. جوابش را نداد به ياس�ين نگاهی كرد و رفت 

در نزديك دروازه نشست. اين بار ياسين گفت:
- بفرماييد قوماندان صاحب بنش�نيد... ان شاءاهلل با كمك شما كار 
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قريه را زود خاص می كنيم.
منصور رفت در باال بلند، جايی كه تا چند لحظه  پيش فتاح خوابيده 

بود، نشست.
كبير برای اطاع ارباب محسن به  پشت دروازه ی اتاق رسيده بود، 
اما ديگر نيازی به اين خبر نبود. محس�ن فهميده بود كه منصور صبح نا 
ش�ده خودش را برای خالی كردن آخرين تير رسانده است. فهميده بود 
كه ديگر نه فرار كرده می تواند و نه تهمينه را از اين ورطه نجات داده 
می تواند. مانند اين بود كه به گردن محس�ن ريسمان دار انداخته باشند، 
خفه می ش�د. نفسش بند می ش�د. احساس می كرد كه ديگر اميدی برای 

نجات نيست.
كبير آهس�ته به  دروازه ی ات�اق كوبيد و به داخل رفت. تهمينه كه 
در كنار مامايش لحاف را رويش كش�يده بود، سر از زير لحاف بيرون 

كرد و با چشم های ملتهب به كبير نگاه كرد.
- كاكا محسن! منصور است. با همه ی لشكرش آمده است و شما 
را كار دارد. به جمعه بوالغ هم دس�تور داد كه قريه را محاصره كند و 

نگذارد كسی بيرون برود.
ارباب محسن آرام گفت:

- فهمي�دم... همين كه دروازه حويلی صدا كرد، فهميدم كه منصور 
است. غير از او كی می تواند باشد... بروكبيرخان! برو مرا آرام بگذار!

 كبير رفت و پش�ت سرش دروازه را بس�ت. ارباب محسن نگاهی 
به  چش�م های كبود تهمينه انداخت و بعد آرام ازجايش بلند شد. تفنگ 
شكاری را از تاق خانه برداشت. آن را كارتوس انداخت و با خود گفت: 
كثافت! امروز، روز آخر زندگی ات است. شر تو را از سر همه ی مردم 

كم می كنم.
تهمينه ترس�يد. از تفنگی كه روزی به ش�انه انداخته بود و تصميم 
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گرفته بود در س�ينه ی منصور خالی كند، وحش�ت كرد: مامايم خود را 
به كش�تن می دهد. نارس�يده به منصور او را به تي�ر می بندند. نه اين  كار 

خودكشی است. نمی گذارم... 
تهمينه ناگهان از جايش جستی زد و رفت از ميله ی تفنگ گرفت:
- ن�ه ماماجان! نمی گذارم اين كار را بكنی! نمی خواهم اين پليدها 
خون�ت را بريزند... ماما بگذار جواب منصور را خودم بدهم تو از خاطر 
م�ن جانت را به  خط�ر نينداز! براي�ش بگو كه اختيار تهمينه به دس�ت 
خودش اس�ت. برايش بگو كه تو مرا به زور به  ش�وهر داده نمی توانی، 

برايش بگو كه »ها« و »نه« به دست خودش است.
وقتی حرف های تهمينه تمام شد، محسن گفت:

هم�ه چي�ز را برايش گفت�م. برايش گفتم كه ت�و را به زور و جبر 
ش�وهر داده نمی توان�م. براي�ش گفتم كه تهمينه ی ما ب�ا ديگر دخترها 
فرق دارد. برايش گفتم كه تو آزادمنشی... اما به گوشش نخليد... بگذار 

دخترم كه بروم تو را از شر اين لعنتی خاص كنم.
تهمينه تفنگ را به سوی خودش كشيد. ميله ی آن را روی گردنش 

گذاشت:
- ماماجان! پس شليك كن و زندگی مرا تمام كن تا آسوده شوم... 

تا دل همه ی اين زورگيرها جمع شود.
ارب�اب محس�ن تفنگ را ره�ا كرد و واپس در جايش نشس�ت و 
س�رش را باالی زانوهايش گذاش�ت. رش�ته ی زندگی از دسشتش رفته 
بود. مايوس�ی تمام وجودش را تس�خير كرده بود.  دلش چنان خرد شده 
بود كه گويی به  تار نخی بس�ته شده است و با اندك كششی می گسلد. 

تهمينه تفنگ را سرجايش گذاشت و گفت:
- مام�ا ح�اال برخيز و برو ب�ه  مهمانخانه، كاری نك�ن كه منصور 
گمان برد كه تو ترسيده ای، باقی كارها را به من بسپار! مطمين باش كه 
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دست منصور به من نخواهد رسيد. برو ماما... برو!
ارباب محسن چنان واريخته بود كه توان از جا بلند شدن را نداشت. 
زار به طرف او نگاه می كرد. خوب می دانست كه تهمينه می داند كه به 
آخر خط رس�يده اند. به من جرات می دهد... می خواهد دل ترك نشوم... 
می خواه�د مرا ب�ه  بی راهه ببرد. به ك�دام زور می خواهی جلو منصور را 
بگيری؟ از روی چه می گويی كه دس�ت او به  تو نمی رس�د؟ مادرك! 
چنگال او ديگر به  تو نزديك ش�ده اس�ت. فقط ب�ا يك حركت ديگر 

تو را می بلعد و خاص... پس بگذار كه تو را از شرش خاص كنم...
تهمينه رفت و در مقابلش زانو زد:

- ماماجان! مش�ت كاهی ش�ده ای... غم من رنجورت كرده است... 
تش�ويش مرا نداشته باش! مطمين باش كه دست او به من نخواهد رسيد. 
حاال برخيز و به  مهمانخانه برو! صدايت را رس�ا و س�رت را بلند داشته 
باش! بگذار منصور بداند كه تو از او و س�گ هايش نمی هراسی! بگذار 
بداند كه تهمينه از خاندان جميله است. از خاندان كسی است كه پشت 

تيمورشاه را لرزانده است... برخيز ماما برو!
او اي�ن را گف�ت و از زير بغل مامايش گرف�ت و او را از جايش 

بلند كرد:
- برو ماما! ببين اين خدا ناترس باز چه می گويد.

ارباب محسن به سختی از جايش بلند شد و با دل شكسته به  مهمانخانه 
رف�ت. منصور با ديدن او از جا برخاس�ت و ب�ا لبخندی نزديك آمد و 
برای مانده نباش�ی دس�ت دراز كرد. دست سرد ارباب محسن بلند شد و 

منصور دست او را با دو دست گرفت:
- ارباب ببخش كه تو را صبح نا شده از خواب بيدار كردم. راست 
را بپرس�ی شب گذش�ته مهمان والی بودم. وقتی ش�نيد كه در كمرسبز 
برق و نل آب راه می افتد و او بی خبر اس�ت بااليم قهر ش�د و گفت كه 
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قوماندان بودن من به  توتی نمی ارزد. باالی تو هم قهر ش�د و گفت كه 
اين چه اربابی اس�ت كه واليت را بی خبر گذاش�ته است، اما من برايش 
گفتم كه تقصير از تو نيس�ت. براي�ش گفتم كه تو آمدی و مرا با خبر 
ك�ردی. برايش گفتم كه مرا دش�نام  دهد. برايش گفتم كه گناه  ارباب 
نيست. حاال هم همه ی بچه ها را آوردم كه از كار ده مواظبت كنند. به 
اين كارگرها هم گفتم كه زود كار را يكسره كنند كه تكليف من هم 

روشن شود. بيا بنشين و قصه كن كه قربان چطور است.
او ب�ا ادای آخري�ن جمله اش، دس�ت محس�ن را ره�ا كرد و پس 
ب�ه  جايش برگش�ت. ارباب هم رفت در كنار فتاح و ياس�ين نشس�ت. 
جواب سوال منصور را نداد. يارای گپ زدن نداشت. در اين لحظه كمال 
به اتاق داخل ش�د. بدون اين كه س�امی بدهد رفت در پهلوی برادرش 

نشست. منصور گفت:
- با اين آمدن خواب همه را خراب كردم. كمال خان! خوبی؟

- نه خوب نيستم.
جواب كمال سريع و با لحن غير عادی بود. منصور گفت:

- خدا بد ندهد ناجور خسته ای؟
- هم هستم و هم نيستم.

منصور قهقه خنديد. فكر كرد كه جواب كمال از درد خواستگاری 
است:

- اگر ناجور هس�تی خدا ش�فايت دهد و اگر نيستی خدا ناجورت 
نس�ازد. مثل اين اس�ت كه امروز با كمال گپ زده نمی شود. از پهلوی 

چپ برخاسته است. خوب ارباب تو بگو، از قربان قصه كن!
تا ارباب محسن خواست دهنش را باز كند، كمال گفت:

- قربان و عثمانی ديگر نيست. شب گذشته رفتند.
منصور با حيرت پرسيد:
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- كجا!؟
- كس�ی چه می داند. عثمان ش�ب گذش�ته برادرش را برداشت و 

رفت. شايد هم برای تداوی رفته باشد. طفلك ناليده و لرزيده رفت.
- م�ن برای ارباب گفتم ك�ه چرا قربان به  چنين روزی افتاد. حاال 
دو ب�اره قص�ه اش را تكرار نمی كنم. اگر ك�س ديگری بود وقت او را 
كش�ته ب�ودم. عثمان بايد خيرات هم بدهد كه ب�رادرش را زنده تحويل 
گرفته است، اما اگر از گير من گريخته باشد، پيدايش می كنم. هر كجا 
رفته باش�د پيدايش می كنم. هنوز من و او حس�اب های تسويه ناشده ای 
داريم... از گير من هيچ جايی رفته نمی تواند. به آس�مان برود از پايش 
می گيرم، به  زمين برود از گوش هايش... اگر به  تداوی او را برده باشد، 
مساله ای نيست، اما اگر نيت فرار در سرش باشد، پيدايش می كنم. دفعه 
قبل برايش لحاظ كردم، اما اين بار سرش را می برم و پيش پای برادرش 
می گذارم. تو كمال خان! وصيت مرا به او برسان! برايش بگو كه از گير 
منصور تا حال كسی فرار كرده نتوانسته است. از جوابت كه گفتی هم 
ناجور هس�تی و هم نيستی، فهميدم كه از وضعيت هم قريه گی ات قربان 

دلگير شده ای... نيمروزی كجاست؟
كم�ال در دلش صد ناس�زا گفت، اما ج�واب او را نگفت. منصور 
وقتی ديد همه خاموش اند از كبير كه هنوز دم در بود سوالش را تكرار 

كرد:
- كبيرخان! انگار اين مردم از من قهر هستند. گپ نمی زنند. صبح 
وقت آمدم و خواب شان را حرام كردم. تو بگو كه نيمروزی كجاست؟

كبير نگاهی به ارباب محسن و كمال انداخت و آهسته گفت:
- در باال خانه خواب است.

- برو او را بيدار كن تا بيايد و در ضمن تدارك چای را هم بگير 
كه راه خسته ی مان كرد. 
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كبي�ر رفت و لحظه ای بعد پرويز چون مرده ی متحركی رس�يد. تا 
چشم منصور به او افتاد گفت:

- بي�ا ج�وان رش�يد. آفرين! در پاي�ان كار از جانب من بخش�ش 
خواه�ی گرفت. جوان ه�ای چغچران بايد از تو ياد بگيرند. واليت خود 

را گذاشته ای و در ميان اين كوه آب و برق درست می كنی.
پروي�ز ب�ا گام های لرزان نزدي�ك رفت. هنوز با او قدمی بيش�تر 
فاصله نداش�ت كه منصور دستش را برای احوا لپرسی دراز كرد. پرويز 
دس�ت س�رد و لرزان�ش را به آرام�ی دراز كرد و با او دس�ت داد و تا 

خواست برگردد، منصور دست او را كشيد و گفت:
- پرويزخان! پهلويم بنشين با تو كار دارم.

پرويز در سمت چپ او نشست. حالش بدتر از محسن و كمال بود. 
چشم هايش حلقه زده بود. غم درونش را به  وضوح می شد در چهره اش 

ديد.
منصور قبل از  اين كه دهن بگش�ايد در روش�نی اتاق كه ديگر با 
طلوع آفتاب كامل ش�ده بود، به پرويز نگاه  كرد. شوريد گی او منصور 
را آش�فته كرد. تا به ح�ال او را چنين پريش�ان و نگون حال نديده بود: 
وض�ع اين جوانك چرا در هم ريخته اس�ت؟ نه ك�ه دل به تهمينه ی ما 

بسته است.
ناگهان منصور مانند ماری به خود پيچيد: من ديگر چه خری بودم. 
شتر را با بارش نمی بينم. بچه ی شنگول آمده بغل دست تهمينه هر روز 
براي�ش كاكل می جنباند و من كور ش�ده نمی بينم... روباه می خواهد از 
دم ش�ير ش�كار را برهاند و من بی خبر منتظر خاص ش�دن كار آب و 

برق هستم...
منصور نگاه از پرويز برداشت و به  رديف مردانی كه دم مهمانخانه 

هر كدام در دل سودايی داشتند، نگاه كرد.
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- مثل اين است كه امروز از چای و نان  دركی نيست.
ارباب محسن سر از روی سينه بلند كرد:

- هس�ت منصور خان! هيچ وقت از اين جا گرس�نه نرفتی. تا چند 
دقيقه ی ديگر كبير می آورد.

- برای برادرت كمال از خواستگاری ام گفتی؟
ارباب محسن مثل اين كه چيزی نشنيده باشد، جوابی نداد. سرش را 
پايين انداخت. گويی آب ش�ده باش�د و به  زمين فرو رفته باشد، چشمی 
ب�رای نگاه ك�ردن و زبانی برای جواب دادن نداش�ت. كمال وقتی ديد 
برادرش س�ر پايين انداخته اس�ت و يارای ح�رف زدن ندارد، صدا بلند 

كرد:
- گف�ت منصورخ�ان! همه چي�ز را گفت، اما اين وصلت ش�دنی 
نيست. اگر نيت به زور بردن را داری بايد همه ی ما را از تيغ بكشی. در 

غير آن در هيچ دين و مذهبی وصلت به زور نيست.
با شنيدن اين جواب منصور مانند ببری غريد:

- كمال خان! زبان سرخ سر سبز می دهد بر باد. خدا را شكر كن كه 
هوای خسران هايم را دارم. تا به حال هيچ كس جرات نكرده است برای 
من نه بگويد. هر كس گفته اس�ت، مرده اس�ت... تو كمال خان حرفت 
را برابر دهنت بزن! تا حال لحاظ ش�ما را كردم، گفتم خويش می شويم 
و احترام ش�ما واجب است... كاری نكن كه بی عزتی كنم. كاری نكن 
كه ديگر سرت را باال گرفته نتوانی... هر آن چه تا به حال از كارهای بد 
ش�نيده ای و ديده ای، از دستم برمی آيد... همين حاال هم می توانم دست 
دخت�ر را بگيرم و با خ�ود ببرم، اما اي�ن كار را نمی كنم. می خواهم ده 
چراغان ش�ود. می خواهم ده برق داشته باش�د تا تمام چغچرانی ها را پلو 

بدهم. می خواهم چغچرانی ها بدانند كه منصور شان و شوكت دارد.
منصور اين را گفت و ناگهان از جا جست:
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- جمع�ه برخيز كه برويم... تا ح�ال حوصله كردم، اما حاال ديگر 
كارهايم را خودم رديف می كنم.

او اين را گفت و رويش را به  كارگرها دور داد: 
- هی نامت چيست؟

- عبدالفتاح.
- تا يك هفته ی ديگر كار برق را تمام كن. هر وس�يله ای را كه 
نياز داری من برايت روان می كنم، اما از تو برق می خواهم... فهميدی؟
- فت�اح چيزی نگفت با نگرانی به س�وی پرويز نگاه كرد. منصور 

گفت:
- و تو پرويزخان! برخيز كه همرايم به  واليت بروی! والی گفت 
كه تو را نزدش ببرم. برايش بايد بگويی كه به كدام موسسه كار می كنی 

و كارهايت به  كجا رسيده است.
پرويز نتواس�ت جلو س�قوطش را بگيرد. تنه اش به  پشت واژگون 
شد. سرش محكم به  ديوار خورد و صدا كرد. كمال با نگرانی از جايش 

بلند شد: 
- نه منصورخان! او را نمی گذارم كه ببری. اگر نياز باش�د، خودم 

او را نزد والی می برم.
منص�ور او را كن�ار زد و به عجل�ه از اتاق خارج ش�د. كبير كه با 

پتنوس چای به دم در رسيده بود، گفت:
- منصورخان كجا؟ چای آوردم.

منص�ور لگد محكمی به زير پتنوس زد كه پياله و چاينك ها به هوا 
پريد و هر كدام به گوش�ه ای پرت ش�د و چای داغ دست و روی كبير 

را سوختاند.
- جمعه!

جمعه بوالغ از اتاق بيرون دويد:
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- بلی قوماندان صاحب!
- نيم�روزی را بي�رون كن كه با خود می ب�رم. خودت همين جا با 
بيس�ت نفر مواظب همه چيز باش! دو روز پيش از تمام ش�دن كار برق 
برايم احوال بفرس�ت كه آشپز و كارگر برای تدارك عروسی بفرستم. 

می خواهم هرچه زودتر عروسم را ببرم. فهميدی؟
- فهميدم قوماندان صاحب!

منصور به كوچه رفت و جمعه بوالغ واپس به  مهمانخانه. ماشيندارش 
را از شانه پايين كرد و با كش كردن قيد آن گفت:

- پرويز يااهلل راه بيفت!
پرويز مات و مبهوت نگاه می كرد. سرش به  ديوار چسبيده بود و 

رنگ به رخ نداشت. كمال كه هنوز ايستاده بود نزديك رفت:
- جمعه خان پرويز را غرض نگير! خودم او را به  پيش والی می برم.
جمعه دس�تش را به  ماش�ه برد و چكاند. بيش�تر از ده گلوله بروی 
فرش مندرس اتاق نشست. گلوله های هوشدار، ريشه های قالين را به هوا 

بلند كرد و بوی باروت و سوخته ی  قالين در فضای اتاق پيچيد.
- كنار برو كمال خان! كاری نكن كه اتاق را روده بگيرد.

او اين را گفت و به  تفنگدار بغل دس�تش اش�اره كرد تا پرويز را 
بيرون بكش�د. او با اش�اره ی جمعه دويد و از يقه ی پرويز گرفت و او 
را سبك از جايش بلند كرد و رو به  دروازه ُهل داد. تعادل پرويز برهم 
خ�ورد و در وس�ط اتاق جايی كه گلوله ها به  زمين نشس�ته ب�ود، افتاد. 
س�رش دور خورد و بوی باروت و شوری خون بينی اش درهم آميخت. 
گيج و منگ ش�د. اين بار جمعه بوالغ او را برداش�ت و به س�وی دروازه 
راند. بار ديگر پرويز تعادلش را از دس�ت داد و تلوتلو خوران نزديك 
كم�ال افتاد. كم�ال در كنار او زانو زد. دس�تش را زير گردنش برد و 
آهس�ته سرش را باال كرد. خون در صورت او شيار می زد و به گردن و 
بيخ گوش او می خزيد. كمال صورت پر خون او را بوسيد و همان طور 
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نشسته رويش را به سوی جمعه بوالغ دور داد:
- جمعه نكن! اين فرش�ته ی بی گن�اه را اذيت نكن! از خدا بترس! 

بگذار خودم او را به  پيش والی ببرم.
جمع�ه نزدي�ك آمد. دو باره از پس گ�ردن پرويز گرفت و او را 
از زمي�ن بلند كرد و تا كمال خواس�ت قد راس�ت كن�د، لگد محكمی 

به  سينه اش كوفت كه كله معلق خورد و نقش زمين شد.
جمعه اين بار پرويز را رها نكرد. از پس گردنش محكم گرفت، او 

را به بيرون برد و به منصور گفت:
- بگير منصورخان! بچه ی خوب، بينی اش را شكست.

منصور خنديد:
- غم نخور! كان شد از يادش می رود.

نفره�ای منصور در يك چش�م به ه�م زدن پرويز را روی اس�ب 
انداختند و آماده ی رفتن شدند. منصور پا در ركاب گذاشت و گفت:

- جمعه!
جمعه كه همان جا ايس�تاد بود و به  نگون حال�ی پرويز می خنديد، 

گفت:
- بلی قوماندان صاحب!

- تو همين جا مواظب همه چيز باش! نگذار از خانه ی ارباب كسی 
فرار كند. از كار قريه هم مراقبت كن!

- هس�تم قوماندان صاحب! همين جا هس�تم. مطمين باش كه پرنده  
هم از پيشم پر نخواهد زد.

 تهمينه و صنوبر كه با صدای شليك گلوله ها از اتاق بيرون دويده 
بودن�د، همه چيز را دي�ده بودند. ديده بودند كه جمع�ه بوالغ پرويز را 
ُه�ل داده ب�ه  بيرون برد. ديده بودند كه ص�ورت و پيراهن پرويز پر از 
خون ش�ده است. پرويز را به  گلوله بستند؟ زخمی اش كردند؟ مردهای 
م�ا را كش�تند؟ اين ها همه س�وال هايی ب�ود كه آن ها را ب�ه  مهمانخانه 
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می كش�اند. روح از جسم شان كوچيده بود.  لرزيده بودند و  دويده بودند 
و تا به  مهمانخانه رس�يده بودند، رمق�ی در آن ها نمانده بود. كبير هنوز 
در كنار چاينك و پياله های پرت ش�ده اش ايس�تاد بود  و به  قرص های 
نانی كه با بی حرمتی به  خاك افتاده بود، نگاه می كرد. س�وزش دس�ت 
و روي�ش را فرام�وش كرده ب�ود و در دل می گفت: كاف�ر پدر لعنت! 
ب�ه روزی خ�دا پا می زنی؟ به پش�تت می زند. خ�وارت می كند. گدايت 

می كند... 
تا تهمينه به او رسيد به عجله پرسيد:

- چه گپ شد؟ همه را كشتند؟ پرويز را زخمی كردند؟
كبي�ر تكانی خورد و بدون اين كه جوابی بدهد به  مهمانخانه دويد. 
كمال نقش زمين بود و س�ر محسن هنوز روی زانوها، گويی همان طور 
جان به حق تس�ليم كرده اس�ت. فتاح و ياسين هم رنگ به رخ نداشتند و 

خود را در منجابی از وحشت گير مانده می ديدند.
- كی را كشتند؟

فتاح كه از همكارش ياس�ين قدری دالورتر بود با ديدن تهمينه و 
صنوبر خواست زود نگرانی آن ها را رفع كند.

- كس�ی را نكش�تند خواهر. هوايی ش�ليك كردند. پرويز افتاد و 
بينی اش شكست. او را با خود به  پيش والی بردند.

تهمينه كه در زير چوكات دروازه پا نگهداشته بود، به داخل دويد. 
سر ماما كمالش را از زمين بلند كرد و گفت:

- مام�ا برخي�ز! نگذار پروي�ز را ببرند، نگذار به  سرنوش�ت قربان 
گرفتار شود.

كمال دس�ت به  زمين گذاش�ت و خودش را راست كرد، اما سرفه 
مجالش نداد و  او را چنگ روی زانوهايش انداخت. تهمينه به سوی ماما 
محس�نش دويد. محس�ن از حال رفته بود. ديگر توان حركت نداش�ت. 

تهمينه او را تكان داد و گفت :
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- ماماج�ان برخيز! چ�اره ای كن! نگذار مهمان�ت را ببرند. نگذار 
مسافر بی گناه را اذيت كنند. ماما! برخيز و پرويز مرا از آن ها بستان! 

صنوبركه ش�ال س�ياه و درازی ب�ه  دورش پيچيده ب�ود و به  خاطر 
مهمان ه�ای بيگان�ه هنوز به اتاق پا نگذاش�ته بود ب�ا ضجه های تهمينه 

به داخل دويد. از شانه ی او گرفت و گفت:
- تهمين�ه بس ك�ن! مهمان های بيگانه اين جا نشس�ته اند، آبروی 

ماماهايت را مبر!
او اين را گفت و با فشار، دست های تهمينه را از دست های محسن 

جدا كرد.
- بس كن دختر! به لحاظ خدا بس كن!

تهمينه از جا برخاست و هق زد:
- از زندگی ام به س�ير آمدم... از خدا مرگ می خواهم... صنوبر! تو 

برو و نگذار پرويز مرا ببرند...
صنوبر او را از مهمانخانه بيرون برد. در بيرون از مهمانخانه تهمينه 

ديگر شيون می كرد: پرويز مرا بردند... ظالم ها مهمان ما را بردند...

كبير كه تا آن لحظه حيران و متحير ايس�تاده بود، كم كم سوزش 
دس�ت و رويش را باز يافت، اما وقت ناليدنش نبود، رفت كمال را باال 

كرد و به  بالشتی تكيه اش داد. سينه اش را ماليد:
- كاكا كمال خوبی؟

كم�ال كه تاش می ك�رد از س�رفه های پياپی اش بكاهد، اش�اره 
به  برادرش كرد و به  سختی زبان گشود:

- غم مرا نخور! من خوبم... برادرم را باال كن! 
كبير او را  رها كرد و بسوی محسن رفت. محسن هنوز گيج بود. 
قلبش بندبند می ش�د. گوش هايش دپ ش�ده بود و چيزی را نمی ش�نيد. 
كبير از كنار كلكين جام آب را برداشت و نزديك دهن محسن گرفت:
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- كاكا محسن بگير بنوش!
محس�ن چيزی نش�نيد و كبير قدری آب به صورت او پاشيد و دو 
باره جام آب را به  لب هايش نزديك كرد. محس�ن قدری به خود فهميد 

و صدای كبير را  شنيد:
- كاكا ارباب بنوش!

محس�ن ق�دری آب نوش�يد و دقيقه هايی بعد نگاه ب�ه  چهارطرف 
انداخت:

- كجا شدند؟ رفتند؟
- رفتند كاكا محسن. رفتند.

- برادرم خوب است؟
كمال كه اندكی بهبود يافته بود، آهسته گفت:

- خوبم الال... غم مرا نداشته باش!
- پرويز كجا شد؟

- بردند الال، او را بردند.
ناگهان كمال توانش را از دست داد، شروع به  گريه كرد:

- الال از هم�ه چيز دير خبر ش�دم... ديش�ب بود كه خبر ش�دم... 
صنوب�ر! خ�دا لعنتت كن�د كه دي�ر براي�م گفت�ی... الال! تهمينه ی ما 
خاطرخواه پرويز است و ما خبر نداشتيم. هر دو آن ها دلداده  هستند. و 
من و تو بی خبريم... الال چرا همه چيز از دست می رود؟ چرا وقتی تباه 

می شويم، پی می بريم كه راه و چاره ای بوده است. آخر چرا؟
مثل اين كه زمين به دور سر محسن چرخی خورده باشد. سرش دور 
خورد و چش�م هايش دو باره سياهی رفت. دستش را روی سينه گرفت 

و گفت:
كبير قدری ديگر هم برايم آب بده!
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جوان ه�ای كمرس�بز فقط يك روز با عش�ق و عاقه كار كردند. 
روز دوم كه تفنگدارهای منصور باالی سر شان ايستادند، عشق و عاقه، 
جاي�ش را ب�ه  ترس و ل�رز داد. جمعه ب�والغ، پير و جوان را واداش�ته 
ب�ود ت�ا با بيل و كلنگ به  جنگ خاك و س�نگ برون�د. كار ده روزه 
را می خواس�ت ظرف س�ه روز تمام كند. هركس غفل�ت می كرد و يا 
می خواس�ت س�رباز زند، قنداق كاری می ش�د. كم كم مردم كمرسبز از 
برق و آب بيزار می شدند. اما ديگر خواستن و نخواستن در اختيار شان 

نبود. كاری را كه شروع كرده بودند بايد تمام می كردند.
فت�اح و ياس�ين به  موسس�ه زن�گ زده بودن�د و گفت�ه بودند كه 
ب�ه  مش�كل برخورده ان�د. گفته بودند كه ي�ك قومان�دان محلی عجله 
به  پايان كار دارد و پرويز را با خود برده است. گفته بودند كه خودشان 
هم گروگان هستند و اگر كار را زود تمام نكنند، ممكن است به پرويز 
و هم به خودش�ان ضرر كند. روز پنجم كار بود كه سمنت، لوله، سيم و 
داينمو و ديگر لوازم از هرات رسيد. مردهای كمرسبز كه ديگر شمه ای 
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برای شان در كاركردن نمانده بود، ناگزير به پای كمر رفتند و يك روز 
تمام با خر و اس�ب مواد و وس�ايل به  ده منقل كردند و شب روز هفتم 
ب�ود با گروپ هايی كه منصور فرس�تاده بود، كمرس�بز چون نگينی بر 

گرده ی كوه درخشيد.

منص�ور كه با تاريك ش�دن هوا بر س�ر بام باال ش�ده بود و برای 
روش�ن ش�دن كمرسبز لحظه ش�ماری می كرد با ديدن پايان كار دست 
به  ماشه برد و دو خشاب را پياپی در آسمان تيره و تار چغچران شليك 

كرد و بعد فرياد كشيد:
- رو به راه شد... عروسی رو به راه شد... حاال ديگر جشنی برپا كنم 

كه چغچران به  عمرش نديده باشد.
او اين را گفت و سپس دلدار را صدا كرد.

- اين جايم منصورخان! كنار دستت.
منصور رو دور داد و به طرف او نگاه كرد:

- زود شو شاعری ات را معلوم كن. فی البدايه بگو... يااهلل زود شو!
دلدار من من كرد. هر چند هزار بار برای منصور شعر سروده بود، 

اما هيچ وقت چنين با شتاب و ناگهانی شعرش جاری نشده بود.
- دلدار! اگر دهنت باز نشود، تو را به طويله می اندازم.

- نه منصورخان! از آن ش�اعرهايی نيس�تم كه زبانم بند شود. زبان 
شاعر كه كاشنيكوف وار صدا نكرد، شاعر نيست.

- پس بگير شليك كن! اين كاشنيكوف لعنتی ات كه در اين دم 
صدا نكند به چه دردی می خورد؟

دلدار مانند اين كه قيد تفنگ را زده باش�د و مرمی به  ميل انداخته 
باشد، صدايی كشيد، گلويش را صاف كرد و گفت:

بخت منصور ما گل كرد
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دلش هوای بلبل كرد
بلبلی ديد در شاخسار

عاشق شد و...
عاشق شد... عاشق شد و...

منصور كه چش�م به  ده�ن دلدار دوخته بود و ب�ه  وجد آمده بود، 
منتظر مصرع آخر بود:

- خوب باقی اش را بگو!
- عاشق شد و...

- خوب بی ناموس و چه؟ چرا الل شدی؟
- منصورخان! يك دقيقه ی ديگر مهلت بده! شعرم جاری می شود. 

شعر گفتن از بچه زاييدن سخت تر است.
- خوب پدر لعنت بگير بزای! مرا واسوخت مگذار!

- منصورخان! در آس�تانه ی زاييدن هس�تم. خواهش�مندم سكوت 
بفرماييد!

منصور ناچار سكوت كرد و چشم به  دهن دلدار دوخت و او چنان 
به  درونش خزيده بود كه انگار از ته ی چاه واژه بيرون می كشد.
- عاشق شد... عاشق شد... عاشق شد و كله اش كاُكل كرد.

مثل اين كه س�طل آب س�ردی باالی منصور ريخته باشد، وارفت، 
اخمو و عبوس ش�د. لحظه هايی به او نگاه كرد و س�پس لنگی اش را از 

سر برداشت و گفت:
- پدرسگ نگاه كن! كجای اين سر كاُكل دارد؟

دلدار به  سر صاف منصور نگاه كرد و با نرم خنده ای گفت:
- منصورخ�ان! ش�اعری از خ�ود اصولی دارد. اي�ن چيزی كه من 
گفتم حكم نبود؛ وجه تشبيه بود. درست است كه سر جناب عالی كاُكل 
ن�دارد، اما زلف  دارد. زلف های پر پش�ت جناب  ش�ما ب�ه  هزار كاُكل 
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می ارزد. وقتی از زير لنگی با تاب و پيچ نمايان اس�ت، دل هر بلبلی را 
به  غش می اندازد.

منصور لنگی اش را واپس به س�ر گذاش�ت. زلف هايش را به پشت 
گوش ها زد و گفت:

- اگر همين جمله ی آخر را نگفته بودی كش�ته بودمت. حاال برو 
عبي�د را بگ�و كه بياي�د و هم پرويز را از زيرخانه به پش�ت بام بيار كه 

برايش كار دارم.
دلدار كه در آرزوی گريز بود، در يك چشم به هم زدن به راه پله ها 
دويد و دقيقه هايی بعد در حالی كه  دس�ت پرويز را گرفته بود به پشت 

بام رسيد.
دور چش�م راس�ت پرويز س�ياه ش�ده ب�ود و روی بين�ی اش زخم 
خشكيده ای داشت. از سر تا پايش مايوسی می باريد و گام هايش ُسست 

و بی رمق. تا چشم منصور به او افتاد، گفت:
- پرويزخان! بيا نگاه كن! كاری كه شروعش كرده بودی به پايان 

رسيد. كمرسبز ديگر چراغان است.
پرويز كه رغبتی برای نگاه كردن نداشت، سر بلند كرد و نگاهی 
به آسمان تاريك انداخت و آه كشيد. ديگر هيچ دلچسپی برای برق دار 
ش�دن كمرسبز نداش�ت. ديگر هيچ چيزی برايش ارزش نداشت. انگار 
همه چيز در او مرده باش�د به  درخت خشك و بی برگی می مانست كه 

بهار ديگر برايش افسانه ای بيش نيست. 
- ديدی؟ ديدی كه كمرس�بز می درخش�د. از بركت توس�ت كه 
امشب كمرسبز دل همه ی چغچرانی ها را برد. حاال به يكديگر كمر كوه 

را نشان می دهند و می گويند كه خوشا به حال مردمانش.
پرويز كه يارای ايستادن را نداشت، همان جا در زير ديوار راه پله ها 
نشست. عبيد هم رسيد. عبيد كه خزانه دار منصور بود و معامله هايش را 
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سر و سامان می داد، مانند خودش قد كوتاه و شكم بزرگی داشت. با باال 
شدن به راه پله ها به  هس هس افتاده بود:

- سام... منصورخان!.. امری داشتی؟
منصور كمرسبز را به او هم نشان داد و گفت:

- نگاه كن! قريه ی خسرخيل من برق دار شد؛ می بينی؟
عبيد نگاهی به دور دست، جايی كه گمان می برد كمرسبز موقعيت 

دارد، انداخت:
- ديدم... ديدم منصورخان! مبارك باشد...

- كارهايت آماده است؟
- بلی منصورخان!.. ترتيب همه چيز را گرفتم.

- چند نفر آشپز خبر كردی؟
- چهل نفر با شاگردهای شان می شوند.

- چند نفر دعوتی داری؟
- هم�ه ی چغچ�ران را دعوت می كنم. از خ�ان گرفته تا گدا. تنها 
ب�ه  دولتی ها كارت می فرس�تم. بقيه ی م�ردم را از طريق ارباب ها مطلع 

می كنم. منتظر امر شما هستم تا كارم را شروع كنم.
- خ�وب بگير ش�روع ك�ن! همين امش�ب كارت ها را بفرس�ت. 
پس فردا عروس�ی اس�ت! می خواهم سه شبانه روز در كمرسبز رقص و 
پايكوبی باشد. دو- سه گروه موسيقی هم دعوت كن! می خواهم صدای 
دمب و دوُمب ش�ان به تمام چغچران بپيچ�د. قصاب ها را هم احوال بده 
كه برای آش�پزها بيس�ت گوسفند و س�ه- چهار راس گاو حال كنند. 
نمی خواهم كم و كمبودی باش�د. فردا صبح زنت را بردار و به  شهر ببر 
كه به عروس اش�يای مورد ضرورتش را خريد كند. سيت های طا يش 
بايد كامل باش�د. پيراهن عروس هم بايد بهترين و قيمتی ترين باش�د. 
می خواهم زنم مانند قو، سفيد بزند. ها يك چيز يادم نرود، برای من هم 
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بوت، كرتی سياه و پيراهن تنبان سفيد تدارك كن! اندازه ی مرا خودت 
می دانی. كاال را فردا صبح به  خياط فرمايش بده و بگو كه تا شام آماده 

كند. فهميدی؟
- بلی صاحب! فهميدم.

- برو! به خير كارت را از همين امشب شروع كن!
- چشم صاحب!

عبيد اين را گفت و به عجله به سوی پله ها دويد و تا دلدار خواست 
به دنبال او دركش را گم كند، منصور صدا زد:

- دلدار كجا؟
دلدار قدم ُسست كرد و ايستاد.

- بي�ا نيم�روزی را به زيرخانه ببر! عروس�ی كه تمام ش�د فكری 
به حال�ش می كنم. او را به  پيش والی می برم و می گويم جوانی كه برای 
كمرسبز آب و برق درست كرد، همين است. والی خودش می داند كه 

با او چه معامله   كند. مرا در كارهای حكومت غرض نيست.
دلدار رفت و دست پرويز را گرفت:

- ج�وان بيا كه برويم. آمدی س�ر بام و هوايی ت�ازه كردی، بس 
است. بيشتر از اين زكام می گيری...

پروي�ز كه با دس�تورهای منصور همه چيز را پ�اك باخته می ديد 
و فك�ر می ك�رد  ديگر نه تهمينه ای اس�ت و نه راه نجات�ی، مانند بوته  
خش�كی در دس�ت گرد باد با كشش دس�ت دلدار، از جاكنده شد و در 
زينه ها پيچيد. منصور همان جا ايس�تاد و به روي�ا رفت: ارزش اين همه 
مص�رف را دارد. در چغچ�ران از او ماه ُرخ ت�ر نديده ام. چش�م های آهو 
مانندش ش�راره اس�ت. نگاهش دلبند آدمی را آب می كند. مانند آهوی 
وحشی سركش و رام نشدنی است، اما من رامش می كنم. شب عروسی 
ماماهاي�ش را محبوس می كنم. در مهمانخانه ی خودش�ان محبوس ش�ان 
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می كنم. جمعه بوالغ را می گويم كه دست و پای شان را ببندد تا خود را 
تكان داده هم نتوانند. خودم می روم به اتاق تهمينه. خونش را كه ريختم 
به  نكاح راضی می شود. اين ننگ را به جايی برده نمی تواند. راضی به سر 

افگندگی ماماهايش نيست. رام می شود. مانند ماديان رام می شود.

* * *
 پروي�ز در زن�دان منصور، جانش�ين قربان ش�ده ب�ود و تهمينه با 
ماماهاي�ش محب�وس چهارديواری حويلی خوي�ش. در آن جا در نركوه 
جايی ك�ه قام�وس مردانش به ج�ز از كوه، تفنگ، پول، خ�ون و انتقام 
ديگر واژه ای نداشت، كودتای سفيد به  پيروزی رسيده بود. وقتی جواد 
خسربره ی حيدر به  نركوه رسيده بود و خواسته بود ترياك ها را به  قريه 
انتقال دهد، جبار قد علم كرده بود و گفته بود كه جانشين بهادر است. 
گفت�ه بود كه بع�د از بهادر، جبار حكومت می كن�د. گفته بود كه اگر 
حيدر موافق نيس�ت خودش ش�يوه ی مردنش را انتخاب كند. گفته بود 
كه ده س�ال است در راديو ها گپ دموكراسی و حقوق بشر می شنود و 
در ميان كوه، اوج دموكراس�ی و احترام به  حقوق بش�ر همين است كه 

خودت، نحوه ی مردنت را انتخاب كنی.
جب�ار به  نش�انه ی فرمانده بودن، گوش ج�واد را بريده بود و كف 
دس�تش گذاشته بود و گفته بود: ببر! برای حيدر دامادت ببر! او بهتر از 

تو به اين پيام می فهمد.
وقتی جواد با دس�ت خالی و گوش بريده به  قريه ی قُتس رس�يده 
ب�ود، حيدر همه چيز را فهميده بود. آن چه گمان برده بود، همان ش�ده 
بود. می دانس�ت ك�ه زور جبار را ندارد. خ�وب می فهميد كه اين غايله 
مهار ش�دنی نيس�ت. می دانس�ت كه ياران بهادر حاال دوست های كمر 

بسته ی جبار هستند. پس بايد به  فرماندهی او تن می داد و داد.
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  * * *
ابدال خان سرت را از خاك بدر كن و نگاه كن كه سر زمينت چه 
معصومانه به كام دژخيم رفته است. برخيز و نگاه كن كه تن فيروز آبادت 
چه پر خون و زخم خورده است. برخيز و نگاه كن كه چه ناجوانمردانه 
مردمانت دش�نه  می خورند و به  زمين می افتند. ديگر تيمورشاه ی نيست 
كه سپاهش سينه ی ياران تو را با نيزه های تيزش بشكافد و غريو بكشد. 
ديگر اين جا هيچ لش�كری نيست كه از فرودش زمين بلرزد و از غريو 
اش آس�مان بدرد. حاال اين جا، الش�خورهای فرمانروايی دارند كه نه از 
خ�وردن نع�ش همجنس خويش پرهيز دارند و نه از ديگران. س�رت را 
بلن�د ك�ن تا زانو زدن تيمور را در مقابلت فراموش كنی! س�رت را باال 
كن تا ديگر افتادن و تپيدن س�پاه ی خصم را از ياد ببری! س�رت را از 
گ�ور بدر كن و نگاه كن كه بر موج های رودخانه ی پر عظمتت ديگر 
آه و ناله س�وار است. نگاه كن كه ديگر كشت دهقانت با خون برادر، 
خواه�ر و فرزندش آبياری می ش�ود. نگاه كن كه ديگر حاصل دس�ت 
دهقانت ش�يون و ضجه اس�ت. نگاه كن كه چوپانت ديگر گله دار درد 
است. نگاه كن كه ديگر گرگ و كفتار برادر ناتنی مردانی شده اند كه 
به جای دندان، تفنگ و دش�نه دارند. جميله تو هم برخيز و و نگاه كن! 
برخيز و ببين كه گل نا ش�گفته ات چه گونه س�ر برخاك گذاشته است 
و در آستانه ی پرپر شدن است. ارباب محسن اين را گفت، آه كشيد و 
نگاهش را به صورت تهمينه دوخت: پرپر می ش�ود. با هر نفس�ش پرپر 
می شود. پرپر شدنش را می بينم. می بينم كه لحظه به لحظه رنگ می بازد. 
می بينم كه ديگر خواهرزاده ام سر بر بالين گذاشته است و يارای استوار 

نگهداشتن گردنش را ندارد.
 و تهمينه از زير پلك های سنگين و ملتهبش به ماما نگاه می كرد. 
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ن�گاه می كرد، اما او را نمی ديد. دس�ت های پروي�ز را گرفته بود و در 
زمينی پر از بنفشه به گردش می چرخيد. چشم از چشمش نمی كند و تا 
پرويز پلك می زد، هراسان می شد و می گفت كه پلك نزن! بگذار غرق 
نگاهت باش�م. بگذار در نگاهت بمانم. بگذار در گيرو چش�م س�ياهت 
باش�م. بگذار از نگاهت س�ير ش�وم و به دورت بچرخم... خوب اس�ت، 
نگاه�م كن و  چرخ بزن! و او می چرخيد و می چرخيد. تا كه چرخيد و 
از توان رفت. نقش زمين ش�د. ارباب محس�ن كه بعد از ادای نماز صبح  
روی سجاده اش نشسته بود و تسبيح می انداخت، ناگهان از روی سجاده 

پريد و سر تهمينه را از روی زمين باال كرد:
- دخترم! خوبی؟

تهمين�ه يك بار ديگر مژه ه�ای دراز و نمكينش را حركتی داد و 
برای تسلی دل ماما گفت:

- خوبم ماماجان! پريشان من نباش! 
محس�ن س�ر او را روی بالشت گذاش�ت، دو باره برگشت و روی 
س�جاده اش نشس�ت و ورد  گفتنش را از سر گرفت. ورد می گفت و آه 
می كش�يد. روح و روانش در گرو قيامتی بود كه در آس�تانه ی دميدن 
ب�ود. احس�اس می كرد كه پنجه ه�ای اهريمن لحظه به لحظه بيش�تر در 
گوش�ت و پوس�تش فرو می رود. احس�اس می كرد ك�ه دم و بازدمش 
ديگر آس�ان نيس�ت و سينه اش تنگ شده است. او بعد از آمدن و رفتن 
منص�ور كه پرويز را چون مرغ نگون بختی برداش�ته ب�ود و برده بود، 
دروازه حويل�ی اش را بس�ته بود و برای جمعه ب�والغ گفته بود كه پا به 
آن ج�ا نگذارد. جمعه بوالغ وقتی دروازه را بس�ته دي�ده بود، قهقه زده 
بود و گفته بود كه ديگر زور خس�ر منصورخان را ندارد. گفته بود كه 
بعد از عروس�ی برای تسويه حساب می آيد. اين را گفته بود و در چهار 
سوی حويلی او پهره گذاشته بود، به  مسجد رفته بود و خرجش را باالی 
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ستارخان و همسايه های او حواله كرده بود. ارباب محسن به كارگرهای 
هراتی هم گفته بود كه اربابی را به لقايش بخش�يده اس�ت و برق و نل 
آب مبارك منصور و افرادش باشد، بروند و ديگر مزاحم حال او نشوند. 

حاال خودش بود، برادرش و غمی كه تار و پودش را می سوزاند.
تاق  در  و  كرد  جمع  را  سجاده اش  برخاست،  جايش  از  محسن 
گذاشت و پا بيرون گذاشت. كمال رفته بود روی پله ی زينه نشسته 
بود و سر بر روی زانو گذاشته بود و چنان چمبر زده بود كه گويی 
ستاره اش افول كرده است. محسن وقتی باالی سر او رسيد آهسته صدا زد:

- كمال!
كمال به نرمی سر از روی زانو بلند كرد. چشم هايش سرخ و نمدار بود.

- شب را نخوابيدی؟
كمال  جواب او را نداد:

- الال! عذاب می كش�م. خون دل می خورم. گربه گك قروت خور 
ما از دس�ت می رود. دلم به حالش كباب است. الال بدون تهمينه خانه ی 
ما جهنم می ش�ود. وقتی او نباش�د ما را هم زندگی ای در كار نيس�ت... 
غافلگي�ر ش�ديم... زن بدبخت من اگر زودتر براي�م گفته بود، چاره ای 
می انديشيديم، اما حاال كار از كار گذشته است. در خانه ی خود محكوم 

به  حبس شديم... الال! هرچه ُچرت می زنم راهی برای نجات نيست...
محس�ن حرفی نزد. آهس�ته رفت و در كنارش نشست. سكوت او 

بيشتر دل كمال را واريختاند:
- الال چيزی بگو! دلم كندوی غم شده است. اگر تهمينه را ببرند، 

ما را » زندی«* در كار نيست.
محسن همان طور كه نشسته بود خودش را به  ديوار سنگی راه پله ها 

تكيه داد:
* زند: در هرات، بادغيس و غور در گويش عاميانه زندگی را به اختصار زند گويند.
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- راس�ت  می گويی برادر! ما را » زندی« در كار نيس�ت. پس بيا 
به  تصميم من موافقت كن!

كمال ناگهان كمر راست كرد و به عجله پرسيد:
- كدام تصميم؟

- امروز و يا امشب منصور می رسد. می آيد كه بند و بست عروسی 
خود خواسته اش را بگيرد. وقتی آمد ابتدا با زبان خوش از او می خواهم 
ك�ه از اين كار بگ�ذرد. اين كار را به خاطر راحتی وجدان خود می كنم. 
می خواهم آخرين مس�ووليت خ�ود را نزد خ�دا و بنده هايش ادا كرده 

باشم. اگر بازهم كله شقی كرد او را می كشم.
كمال كه خود چندين بار به چيزی كه برادرش می گفت انديشيده 

بود، گفت:
- پس بگذار اين كار را من بكنم.
كمال خنده ی تلخی كرد و گفت:

- فرقی نمی كند. چه من بكشم، چه تو بكشی. چون بعد از كشتنش، 
همه ی  ما را می كشند.

مثل اين كه ديگر كمال هم راضی به  مرگ شده بود:
- درست است الال! راست می گويی!

- می دانم كه كار سختی است. من و تو به  عمر خود گنجشكی را 
هم نكش�تيم، اما راه  نجات همين است. راه  سر بلندی همين است. وقتی 
به  بن بس�ت رس�يدی مرگ خود راه اس�ت. مرگ خود وسيله ای برای 

نجات از ذلت است.
كمال آهی كشيد و با مايوسی پرسيد:

- گپ هايت درست، اما در حضور اين همه سگ مسلحی كه دارد، 
چه گونه او را می كشی؟

- آس�ان می كش�م. او را از مهمانخان�ه به  حويلی می ب�رم. برايش 
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می گويم كه می خواهم تك و تنها در مورد پيشكش با او صحبت كنم. 
برايش می گويم كه دو نفری می رويم تا تهمينه را قناعت بدهيم. وقتی 
او را به آن جا بردم، تفنگ امبليس من در پش�ت پرده آماده ی ش�ليك 
اس�ت. سينه اش را می شكافم و بعد هرچه خدا خواست... ديگر ترسی از 
مردن ندارم... نمی گذارم دست كسی به من و تهمينه برسد. تا كارتوس 

دارم نعش باالی نعش می اندازم.
كمال آهسته گفت:

- درس�ت است. از اين كه هر روز بميرم، بهتر است يك بار بميرم 
و سر بلند بميرم.

نس�يم سحر تن دهكده را می شست. و نجوای پرنده ها در شاخسار، 
نويد از دميدن صبح ديگر و روز ديگر داشت. صبح ها رفته رفته سردتر 
از قبل می ش�د و برای چغچرانی ها می گف�ت كه خزان و به  تعقيب آن 
زمستان از راه می رسد. دهكده هنوز به  جنب و جوش نيافته بود كه سپاه 
منصور غريو كنان از راه رس�يد و به محض رسيدن، صدای دُهل و سرنا 

خيل پرنده ها را از شاخسار پراند و تن دهكده را لرزاند. 
كمال هراسان قد راست كرد و به  باالخانه رفت. در باالخانه هنوز 
لحاف و بالش�ت پرويز هموار بود. كمال به جای خالی او نگاه كرد، آه 
كش�يد و به سوی كلكين رفت. كوچه پر از اسب و آدم بود. آشپزها با 
ديگ و ظرف ش�ان و دسته های موس�يقی  با دُهل و سرنای شان سوار و 

پياده به  ميانه ی قريه می رفتند.
در زير گام های سنگين اسب ها و صدای دُهل و سرنا، خواب سبز 
دهكده پري�د. مردهای قريه به كوچه ريختند و زن ها از پس ديوارها و 
چاك درها، چشم به آمد آمد ياران و مزدوران منصور دوختند. نثار كه 
بيشتر از همه ی مردم قريه از وضعيت منع رفت و آمد به ستوه آمده بود 
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با برهم خوردن قرار قريه، نرم نرم از خانه اش بيرون ش�د و ره به س�وی 
س�نگاخ كوه برد و به محض اين كه پهره های منصور را كه محو تماشا 
شده بودند، پشت سر كرد به  قدم هايش شتاب بخشيد و به سوی قريه ی 

قُتس گريخت.

ميدان�ی مقابل مس�جد يك ب�ار ديگر محل رقص و پايكوبی ش�د. 
اين بار نه تاری بود و نه طبله ای، نه عثمانی بود و نه كبيری، تفنگدارهای  
مس�تی بودند كه برای جشن منصور می رقصيدند. جمعه بوالغ كه عاشق 
چنين روزهايی بود، مست تر از ديگران بود. رفته بود به  حلقه ی ياران و 
چنان اتن می كرد كه گويی جوان بيست ساله ای را داماد می كند. عبيد 
هم كه قافله به سر منزل مقصود رسانده بود كارهای زيادی داشت. بايد 
كار آش�پزها را رديف می كرد و بعد واپس به  شهر برمی گشت تا باقی 
خريدهاي�ش را انجام دهد و ش�امگاه با داماد برگ�ردد. او بعد از اين كه 
جايگاه پخت و پز آش�پزها را مش�خص كرد به  پيش جمعه آمد و او را 

از حلقه ی اتن بدر كرد، دورتر برد و گفت:
- جمعه خان! وقت رقص و اتنت نيست. يك عالم كار داری!

جمعه اخم هايش را در هم كش�يد و ماش�يندارش را از ش�انه پايين 
كرد و گفت:

- امر كن عبيد خان! چه خدمت كنم؟
- من با خود گوسفند و گاو نياوردم، بايد از خود قريه تهيه كنيم.

جمعه بوالغ خنده ای كرد و گفت:
- امركن بادار! چند گوسفند و گاو كار است؟

- بيست گوسفند و چهار گاو.
جمعه چهار طرفش را نگاه كرد در جس�تجوی ستارخان شد، اما او 

را نديد. راه افتاد تا به  دروازه ی خانه اش برود. عبيد صدا كرد:
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- جمعه خان! كجا؟
جمعه پا نگهداشت:

- مگر نگفتی كه گوسفند و گاو كار است؟
- گفتم، اما بدون پول نه. امروز روز زورگيری نيست. نمی خواهم 

در جشن عروسی كسی نزد منصورخان شاكی شود.
او اين را گفت و دست به  جيب برد و دوصد هزار افغانی به جمعه 

بوالغ داد:
- بگير! شام كه برگشتم حسابی می كنيم. گوسفندهای چاق و چله 
بخری و گاوهايت هم جوان باش�د. به همه ی مردم كمرس�بز هم بگويی 

كه سه شبانه روز دعوت منصورخان هستند.
جمعه بوالغ پول ها را از دست عبيد قاپيد، به راه افتاد و گفت:

- خاطر جمع باش! گوشتی برايت رديف كنم كه دست و پنجه ات 
را با آن بخوری!
عبيد خنديد:

- جمعه خان! من مهم نيستم. مهمان های عزيز ی داريم كه بايد قدر 
و عزت ش�وند. برای آش�پزها گفتم كه چهار- پنج گوس�فند را »قاو« 
كنند و باقی را يخنی. شكم مهمان ها بايد چرب شود. به  قصه ی ما نباش!
- فهمي�دم، فهميدم عبيد خان! س�رت را به درد ني�ار! عاقل  را يك 

اشارتی!
عبي�د وقتی ديد كه قافله به  منزل رس�يد و كاره�ا راه افتاد، پا در 
ركاب گذاش�ت و اسبش را به س�وی شهر هی كرد و جمعه بوالغ برای 

تهيه ی گوسفند و گاو به طرف دروازه ی خانه ی ستارخان دويد.
س�تارخان كه با ش�نيدن صدای دُهل و سرنا از خانه اش بيرون شده 
بود و پريش�ان حال دوس�تش محس�ن بود، با ديدن جمعه بوالغ و عجله 
در قدم هاي�ش به دلهره افتاد: باز اي�ن كثافت چه می خواهد؟ لعنتی ها از 
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ده  آرام و بی دغدغه ی ما صحرای محشر ساخته اند. هر دم معركه ی به پا 
می كنند.

جمعه بوالغ نارسيده به ستارخان، نفس زنان گفت:
- ستارخان! گوسفند و گاو كار است.

س�تارخان زهرخندی زد و تا خواس�ت چيزی بگويد، جمعه بوالغ 
گفت:

- ستارخان! پول دارم، مفت نمی خواهم.
با اين جواب جمعه بوالغ زهرخند از لب های ستارخان محو نشد:

- پول هم كه داشته باشی گوسفند و گاوی نيست.
جمعه بوالغ سينه به  سينه ی او ايستاد و چشم در چشم از او پرسيد:

- چرا؟
- چ�را ن�دارد. خودت رفت و آمد م�ردم را به  قريه قدغن كردی. 
پنج- شش روزی می شود كه هيچ گله ای از كوه به  قريه برنگشته است. 

گوسفندهای من همه در كوه هستند.
جمعه بوالغ كه تازه متوجه ش�ده بود به چه دردس�ری افتاده است، 

وارخطا شد:
- شوخی نكن ستارخان!

- با تو ش�وخی ندارم. بيا خانه ام را ببين اگر يگ گوس�فند يافتی، 
مفت برايت می بخشم.

- ديگرها چه؟
- جوابگوی ديگرها نيستم جمعه خان! از خود برايت گفتم.

برنخاست  آتشی  هيچ  ستارخان  سنگ  از  ديد  وقتی  بوالغ  جمعه 
به  پايين قريه دويد: پيدا می كنم. قسم به خدا است كه گاوهای شيری 
شان را از تيغ می كشم. مرغ و مرغابی شان را به  ديگ ها می اندازم. گله ها در 

كوه است! خيال كردی كوه را بلد نيستم. كوهت را زير و زبر می كنم...
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* * *
جمعه بوالغ تا نماز پيشين در قريه مشغول جمع كردن گوسفند و 
گاو ش�د. در هر خانه ای كه حيوان بی زبانی را می ديد برش می داش�ت 
و نزد آش�پزها می آورد. اما آش�پزها گاو پير و گوس�فندهای ميش را 
پ�س می زدن�د و می گفتند كه به درد عروس�ی منصورخ�ان نمی خورد. 
آن ها از ميان جوخه هايی كه جمعه می آورد، دو گاو و شش گوسفند را 
پس�نديدند و برايش گفتند كه هرچه زودتر باقی مانده را تهيه كند و او 

با چهار تفنگدار ديگر ناگزير راهی كوه شد.
آش�پزها دس�ت به كار ش�ده بودند. در كنار ديوار مسجد بيشتر از 
ش�صت ديگ خرد و بزرگ را بر سر اجاق ها گذاشته بودند كه از زير 
نيمی از آن ها دود غليظی به هوا برمی خاس�ت . گروه های موس�يقی هم 

بی وقفه می نواخت.
 

 ش�ام ش�د و  بار ديگ�ر كمرس�بز با چراغ ه�ای برق�ش نگينی بر 
گرده ی  كوه شد، اما از جمعه بوالغ دركی نشد. آشپزها شروع به غرولند 
كردند و نگران نرس�يدن باقی گاو و گوسفند شدند. سرور سرآشپز كه 
بيشتر از همه از اين وضعيت به دلهره افتاده بود، در جستجوی دلدار شد. 
دلدار در كنار گروه موسيقی محلی نشسته بود، چشم هايش را بسته بود 

و نرم نرم سر شور می داد. تا چشم سرور به او افتاد به سويش دويد:
- دلدارخان چه اين جا نشسته ای! برو نگاه كن كه جمعه با گوسفند 
و گاوش گم ش�د. نيمی از آشپزها دست روی دست نشسته اند. جواب 

منصورخان را چه بدهم.
صدای موسيقی چنان بلند بود كه دلدار گپ های او را نشنيد. سرور 

گپ هايش را تكرار كرد:
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- چه اين جا نشسته ای؟ برو جمعه را پيدا كن!
دل�دار باز هم نفهميد كه او چه می گويد. از جايش برخاس�ت و با 

ناراحتی سرور را دورتر برد و پرسيد:
- چه می گويی سرورخان؟ چرا نمی گذاری از موسيقی لذت ببرم؟

سرور كه نمی توانست پريشان حالی اش را پنهان كند، گفت:
- دلدارخان! برو يك بار نگاه كن كه جمعه ی پدر سگ كجا شد. 
نيمی از آشپزهايم دست روی دست نشسته اند. حاال منصور سر می رسد، 

جواب او را چه بدهم.
- چه می دانم كه به كجا رفته است. در اين تاريكی كجای اين كوه 

پر از جر و سيخ و سبمه  را بگردم...
هنوز حرف دلدار تمام نشده بود كه ناگهان صدای رگبار ماشيندارها 
از چهار طرف بلند ش�د و بارانی از گلول�ه  بر تن تفنگدارهای غرق در 
رقص و ش�ادی نشست. در يك چش�م به همزدن نعش روی نعش افتاد 
و گروه ی موس�يقی گلو بست. سرور و دلدار كه دورتر از نور چراغ ها 
و در قس�مت تاريك ميدانی ايس�تاده بودند، به عجله بر روی زمين دراز 
كش�يدند. گلوله از گلوله و خمپاره از خمپاره كندگی نداش�ت. در يك 

لحظه جنگ سختی در گرفت. دلدار با ناله  گفت:
- رسيدند. به دلم خورده بود كه می رسند. همان اول كه به  كمرسبز 

رسيدم، دلم گواه بد داد. از همان ابتدا به مشامم بوی باروت خورد.
جمع�ه كه از ت�رس زير بغل س�رور خزيده ب�ود، می لرزيد و ناله 

می كرد، اما سرور با تنه ی گوشت آلودش حركتی نداشت.
- س�رورخان! رس�يدند. نركوهی ها رس�يدند. منصور در مقايسه با 

اين ها جوجه قصاب است. خدايا به داد من برس! سرور می شنوی؟
س�رور جوابی نداد. رگبار و نفير گلوله ها ادامه داش�ت كه ناگهان 
زير گردن دلدار تر شد. او دستش را زير گردنش برد و بعد به نرمی باال 
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كرد و نزديك چشم هايش برد. خون بود. چشم های دلدار سياهی رفت 
و صدای قلبش را شنيد:

- زخمی ش�دم. تير خوردم. س�رور برخيز و صدا كن كه ما تسليم 
هستيم، زود شو!

س�رور نه جوابی داد و نه حركتی كرد. دم به دم خون بيشتری زير 
دس�ت و پای دلدار می خزيد. دلدار اين بار دستش را به زير تنه ی سرور 
برد. خون از تنه ی او خارج می شد. پس اين سرور است كه تير خورده 
است. خدايا زنده هستم. هنوز زنده هستم. سرور... تير خوردی؟ مردی؟ 

اگر زنده هستی گپ بزن!
س�رور جوابی نداد و دلدار بيشتر خودش را به او چسپاند. گلوله ها 
هنوز از هر س�و نفير می كش�يد كه ناگهان ص�دای جمعه بوالغ از پس 

ديوار خانه ی ستارخان بلند شد:
-  هی بچه ها! ش�ليك نكنيد. قريه از جانب جبارخان و حيدرخان 
محاصره شده است. هركس تسليم نشود، كشته می شود. من خودم تسليم 
هس�تم... دلدار! صدای مرا می ش�نوی؟ اگر زنده هستی برای بچه ها بگو 
كه تس�ليم ش�وند ورنه همه ی  آن ها كشته می ش�وند... فقط برای تسليم 

شدن پنج دقيقه فرصت دارند.
تفنگ ها ناگهان گلو بس�ت و ش�مارش معكوس شروع شد. به جز 
از نال�ه ی چند زخمی و صدای ت�رك خوردن كنده های زير ديگدان ها 
ديگر هيچ صدايی ش�نيده نمی شد. دلدار لحظه هايی همان طور بی جواب 
ماند و با خود گفت: جمعه نام مرا گرفت. پس بايد صدايم را بلند كنم. 

پس بايد برايش بگويم كه تسليم هستم.
او به خود جرات داد، به پا خاست و دست هايش را بلند كرد:

- تس�ليم هستم جمعه خان! برای شان بگو كه دلدار شاعر است، نه 
تفنگی دارد و نه دشمنی... به آن ها بگو كه به  شاعر بی نوا رحم كنند.
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كسی از كنار جمعه بوالغ قهقه خنديد:
- ش�اعر اج�ل گرفته زود ش�و تفنگ ها را جمع كن! آش�پزها و 
سرنی چی ها را هم بگو كه دست های شان را باال گرفته به  مسجد بروند 
و اگر كسی از سگ های منصور زنده است، برايش بگو كه دست هايش 

را باال كند و تسليم شود، در غير آن سوراخ سوراخ می شود.
قبل از اين كه دلدار چيزی بگويد، آش�پزها و موسيقی نوازهايی كه 
زنده بودند، از روی زمين برخاستند. دست های شان را باال كردند و يك 
يكی به  مس�جد رفتند. دلدار به س�وی تفنگ ها دويد. معلوم می ش�د هيچ 
تفنگداری زنده نيس�ت. تعدادی هم از جمع قصاب ها و آش�پزها كشته 
ش�ده بودند. دلدار س�يزده ميل تفنگ را از كنار مردهای به  خون تپيده  

جمع كرد و در وسط ميدانی انداخت.
- تمام شد... هيچ تفنگداری ديگر اين جا زنده نيست.

- شاعر برو! خودت هم به  مسجد برو!
اين همان صدايی بود كه به او خنديده بود. دلدار بی درنگ اطاعت 
كرد. آهس�ته گام برداش�ت و به  مس�جد رفت. هن�وز گاه گاه از كنار 
گوش�ه ی قريه  ص�دای صفير گلوله بلند بود، ام�ا ديگر برای مهاجم ها 
اهميتی نداشت. از مخفی گاه های شان بدر شده بودند و به  ميدانی مسجد 

می آمدند.
دس�ت های جمعه بوالغ را به پشت سرش بس�ته بودند. دل انداخته 
ب�ود. در زي�ر نور برق زرد و زار می زد. حكمران�ی اش پايان يافته بود. 
ديگر ماش�ينداری برای كش�تن، دهنی برای دش�نام و دستی برای زدن 
نداش�ت. او را بردند و به  تير برق بس�تند. به  س�پيداری بستند كه برای 
افكندنش چندين پس�ر بچه ی كمرس�بز را دُپچي�ك كاری كرده بود و 
دشنام زده بود. سرو رويش كبود بود. حين برگشت از كوه در نزديكی 
قريه  ش�كار نركوهی ها ش�ده بود. رفيق هايش را سر بريده بودند، اما با 
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او حساب های تسويه ناشده ای داشتند.
جبار نگاهی به  چراغ های برق كه گردا گرد ميدانی مقابل مس�جد 

را روشن كرده بود، انداخت و گفت:
- ب�رق چيز خوبی اس�ت. امش�ب در روش�نی اي�ن چراغ ها تيرم 

به  خاك نخورد.
حيدر كه در كنارش راه می رفت، خنديد:

- راست گفتی جبارخان! از جنگ امشب من هم خيلی كيف كردم.
جبار چند لحظه در ميانه ی ميدانی ايستاد، چرتی زد و گفت:

- حيدر تو چند نفر از بچه ها را وظيفه بده كه از تمام قريه كش�ته 
و زخمی ها را جمع كنند و حساب كنند. تسليمی هم اگر داشتند هرچه 

زدوتر به اين جا بياورند.
او اين را گفت و نزديك جمعه بوالغ رفت:
- جمعه بگو كه منصور چند نفر مسلح دارد؟

جمعه كه برای اولين بار آدم س�نگدل تری از خود ديده بود و ديده 
بود كه چه خون سرد رفيق هايش را سر بريده است، به عجله گفت:

- نفر زياد دارد، اما تفنگدارهايش همه هفتاد و پنج نفر هستند.
- اگر دروغ گفته بودی پوستت را می كنم.

جمعه با نا اميدی گفت:
- نه ديگر نيازی به  دروغ گفتن ندارم.

جبار قهقه زد و به سوی مسجد رفت. در سالن مسجد جان به  سامت 
برده ها كنار هم نشس�ته بودند و دس�ت های ش�ان را روی س�ر گذاشته 
بودند. جبار يك يكی را از نظر گذراند و تا چش�مش به فتاح و ياس�ين 

افتاد، پرسيد:
- هی شما ها را می گويم، نزديك بياييد!

فتاح و ياسين لرزيده از جای شان برخاستند و نزديك رفتند.
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- شما دو نفر به  مردم چغچران نمی مانيد؛ چی كاره هستيد؟
فتاح مانند هميشه پيش قدم شد:

- قوماندان صاحب! ما كارگرهای هراتی هس�تيم. برق و آب قريه 
را ما درست كرديم. ديروز كارما تمام شد، اما جمعه خان ما را به  مسجد 

انداخت و گفت كه تا آمدن منصور به  هيچ جا رفته نمی توانيم.
جبار به  سرتا پای آن ها نگاه كرد و گفت:

- از طرف من رخصت هس�تيد. بعد از رفتن ما به هر جايی كه دل 
شماست، رفته می توانيد.

جبار اين را گفت و به ورانداز كردنش ادامه داد. در ميان آشپزها 
و موس�يقی نوازها يكی از تفنگدارهای منصور كه جان به س�امت برده 
ب�ود، چش�م به  زمي�ن انداخته بود و خ�دا خدا می كرد كه ل�و نرود، اما 
تفنگی بودنش مثل روز روشن بود. كرتی پلنگی و لنگی » اسپيشل« او 

خود با بی زبانی فرياد از تفنگی بودنش می زد.
- هی تو! برخيز و بيا!

مثل اين كه چيزی نش�نيده باشد و مخاطب جبار كس ديگری بوده 
باشد، سر او همچنان پايين انداخته ی كه بود، بود.

- هی كرتی پلنگی تو را می گويم.
ديگر با نشانی صدايش كرده بود. سر بلند كرد و گفت:

- كی؟ من؟
- بلی شما!

از جايش برخاس�ت و نزديك آمد. جب�ار با دُپچيك تفنگ چنان 
به  شكم او زد كه كله معلق زد و روی موسيقی نوازها افتاد:

- دست هايش را بسته كنيد و او را به  بيرون ببريد!
جبار اين را گفت و رويش را به آشپزها و موسيقی نوازها دور داد:

- همه ی شما بعد از رفتن ما رخصت هستيد...
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او اين را گفت و از مس�جد بيرون رفت. متباقی اعضای گروه هم 
به آن جا  رس�يده بودند. هفت اس�ير با خود آورده بودند. وقتی كشته ها، 
زخمی ها و تس�ليم ش�ده ها را حس�اب كردند، چهل و هشت نفر شدند. 

جبار يك بار ديگر به نزد جمعه بوالغ رفت:
-  شما اين جا چند نفر بوديد؟

او چرتی زد و گفت:
- بيس�ت نفر گروه من بود كه نزديك به ده روز می ش�ود با من 
اين ج�ا بودند. به  تعداد هژده نفر هم ام�روز عبيد با خود آورده بود كه 

آن ها را گذاشت و خودش رفت.
جبار به حيدر گفت:

- حيدرخ�ان! پ�س نه نفر غير از نفرهای منصور كش�ته ش�ده اند، 
درست است؟

- درست است. از آشپزها و دُهل بزن ها كشته شدند.
- گناه ما نبود. خودش�ان خود را به دم تيرهای ما انداختند و تلف 

شدند.
حيدر خنديد:

- جبارخان! بايد حركت كنيم. ديگر ماندن ما اين جا صاح نيست.
- درس�ت است می رويم، اما قبل از رفتن بايد چند ديگ كباب به 
منصور تياركنيم. بيچاره با مهمان هايش گرسنه سر می رسد. حيف است 

سر بی  شام در پهلوی عروس بگذارد.
جبار اين را گفت و به پای ديگ ها رفت:

- اول همان بزدلی را كه از مسجد بيرون كرديم؛ بيار!
او را آوردند و جبار كاردش را از غاف كشيد و گفت:

- دست و پايش را محكم بگيريد!
دس�ت و پای او را محكم گرفتند و جبار با يك حركت سرش را 
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بريد و در ديگ انداخت و بعد به حيدر اش�اره كردكه تنه اش را هم در 
ديگ بيندازد و او تنه ای را كه هنوز می جنيد و دست و پا می زد را در 
دي�گ انداخت. جبار نفر دوم را ف�را خواند. نفر دوم دلدار بود. پيش از 

آن كه كارد بر گلويش گذاشته شود، ناليد:
- جبارخان! رحم كن! ش�اعر كشی نكن! من به  زندگی مورچه ای 
را نيازاريدم... تا زنده هس�تم برايت شاعری می كنم... غامت می شوم... 

به من رحم كن!
جبار به او نگاهی كرد و خنديد:

- برو! شاعر تو را بخشيدم... نفر بعدی! 
 جبار ظرف چند دقيقه شش اسير را سر بريد و در ديگ ها انداخت 
و س�پس كنار جوی رفت، كاردش را شس�ت و بعد از آب كش كردن 

دست هايش، گفت:
- حيدرخان! جمعه و ش�اعر را با خود به نركوه می بريم. اس�ب ها 

را فرا بخوان!
تا حيدر رو گشتاند و خواست برود، جبار گفت:

- نه ش�اعر را با خود نمی بريم. سرم به شعر و شاعری وا نمی شود. 
هی شاعر نزديك بيا!

دلدار كه كمی دورتر ايستاده بود، نزديك رفت.
- شاعر تو را با خود نمی برم. همين جا باش تا منصور بيايد. برايش 
بگ�و كه با كش�تن بهادر بيخ خود را كنده اس�ت. براي�ش بگو كه در 
روزهای آخر زندگی به فكر دختر جوان مردم نباشد و به جای عروسی 
ب�رود قب�رش را آماده كن�د. برايش بگو ك�ه ياران به�ادر تا نفتك و 
نبيره ات را برنيندازند، آرام نمی نشينند. فهميدی كه چه برايش بگويی؟

- فهميدم جبارخان! خوب فهميدم.
- تو هم برو و ش�عری برای س�نگ قبرش آماده كن! بنويس كه 
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بهادر را كش�ت كه كش�ته ش�د. نه، ننويس كه كشته ش�د، بنويس كه 
مردار شد... فهميدی؟

- فهميدم جبارخان! 
حيدر كه از نزد سوارها برگشته بود، گفت:

- جبارخان! بيا كه كارت دارم.
جبار دست هايش را به گوشه ی پيراهن پاك كرد،  نزديك رفت 

و پرسيد:
- چه گپ است؟

حيدر سرش را نزديك گوش او برد:
- نفر ما از شهر مخابره كرد و گفت كه منصور به سوی ما حركت 

كرده است.
- درس�ت اس�ت. می دانستم كه با ش�نيدن صدای تفنگ های ما به 
اين جا می آيد. حال بگير و به نفر ما مخابره كن و بگو كه به حكومتی ها 
بگويد همان طور كه خود را »فرو«* گرفته  اند، فرو بگيرند، ما امش�ب 

كلك منصور را می كنيم و قلعه اش را هم آتش می زنيم.
حيدر چش�م گفت، كمی دورتر رفت و دس�تورهای فرمانده را به  

نفرش در شهر رساند.
جبار انگار می دانست كه منصور هر قدر تيز و چابك اسبش را هی 
كند تا يك  س�اعت ديگر به كمرس�بز نمی رسد. از همين رو به نزديك 

ديگدان ها رفت و آن ها را شمار كرد:
- ه�ی بچه ها اين جا ش�صت ديگ  به بار اس�ت و نيم آن ها هنوز 
خاليس�ت. زود اين ه�ا را پر كنيد. باقی نع�ش را بياوريد و در ديگ ها 
بيندازيد. فردا مهمان ها سر می رسند. اگر ديگ ها خالی باشد و مهمان ها 

گرسنه بمانند، روح منصور نا آرام می شود.
* فرو)فروگرفتن(: آرام گرفتن
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جبار اين را گفت و يك بار ديگر قهقه زد:
- يا اهلل زود شويد!

 ط�ی چن�د دقيقه نعش هايی ك�ه در ميدانی مقابل مس�جد روی هم 
تلمبار ش�ده بود، در ديگ ها انداخته ش�د و جبار با انداختن كنده به زير 

ديگ ها آتش رو به زوال را زنده نگهداشت.
س�ليمان كه تا اين دم دركش نبود، ناگهان سر و كله اش پيدا شد. 

جبار تا چشمش به او افتاد، گفت:
- سليمان! كجا بودی، فكر كردم كشته شدی.

س�ليمان مانند هميشه پای كوتاهش را پيش گذاشت، تابی به كمر 
انداخت، نزديك آمد و آهسته گفت:

- در خانه ی ارباب بودم.
جبار نگاهی به او كرد و گفت:

- ها راس�تی پاك از يادم رفت. بوی اين ديگ های لعنتی مغز مرا 
خراب كرد. برادرم رفت؟

- رفت جبارخان! تحت امرش بودم. برايم گفت كه دس�ت و پای 
ارباب و برادرش را بس�ته كنم و ب�ه  مهمانخانه بيندازم. گفت دروازه ی 

حويلی شان را هم بشكنانم. شكستاندم جبارخان!
- خوب كردی، برو هی كن كه نا وقت شد.

 سپاه جبار كمرسبز را ترك كرد. كمرسبز ماند و مردمش. كمرسبز 
ماند و ديگ هايی كه ديگر در آن ها گوش�ت آدميزاد می جوشيد. كمرسبز 
ماند و مردمی كه از ترس حتا جرات نكرده بودند دروازه ی  خانه های شان را 
بگش�ايند و به كوچه س�رك بكش�ند تا بدانند كه باز در قريه ی ش�ان چه 
هنگامه ای بر پا شده است. رشته ی زندگی از دست شان رفته بود. هيچ كسی 
به   خانه اش برق نكشيده بود. هيچ كسی از نل كوچه، آب به  خانه اش نبرده 
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بود. ديگر حتا از گرفتن نام آب و برق متنفر بودند.
* * *

 منصور وقتی به  كمرس�بز رس�يد، توفان فرو نشسته بود و سكوت 
دهكده را پارس گاه و بی گاه  س�گ ها می شكس�ت. او به محض اين كه 
از گردنه باال رفت، به س�وی خانه ی ارباب محس�ن تاخت، اما دروازه ی 
حويلی او را شكس�ته ديد. به عجله خودش را از اس�ب پايين انداخت و 
نزدي�ك رفت. دروازه حويلی با خاك و خش�ت روی زمين افتاده بود. 
دلش گواهی بد داد. همان جا ايس�تاد. جرات نكرد داخل برود. عبيد را 
صدا كرد و برايش گفت كه داخل برود. عبيد با چند نفر داخل رفت و 

بعد از چند دقيقه با وارخطايی بيرون آمد:
- منصورخان! دختر را نركوهی ها بردند. دس�ت و پای ماماهايش 

را هم بستند و رفتند.
پشت منصور لرزيد. هر چيز را انتظار داشت، غير از اين. پاهايش 
سس�تی كرد و جا در جا نشس�ت. عبيد به عجله خود را به او رس�اند و 

دستش را گرفت:
- منصورخان برخيز! وقت حساس�ی اس�ت. وقت نشس�تن نيست. 
اين جا زير پايت خون ريخته اس�ت. اين جا جنگ س�ختی ش�ده اس�ت. 

برخيز كه هنوز معلوم نيست نركوهی ها رفته باشند.
منص�ور كه توان ايس�تادن را نداش�ت با كم�ك او از جايش بلند 
ش�د. عرق سردی به بناگوشش ريخته بود. به  سختی پايش را در ركاب 

گذاشت و سر اسب باال شد و جانب ميدانی وسط قريه هی كرد.

در ميدانی هيچ كسی نبود. چراغ ها از فراز تيرها نور افشانی می كرد 
و آت�ش در زير ديگ ها می خروش�يد. منص�ور در نزديك ديگ ها از 
اس�ب پياده ش�د و روی زمي�ن پر از خون پا گذاش�ت. عبي�د به  باقی 
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تفنگدارها هدايت داد تا به اطراف قريه بروند و مواظب ورود دو باره ی 
نركوهی ها باشند. منصور چهار طرف را به دقت نگاه كرد و بعد از عبيد 
خواس�ت كه نگاهی به  مس�جد بيندازد. عبيد رفت و بعد از لحظه هايی با 

دلدار برگشت.
دلدار تا چش�مش به منصور افتاد خودش را به  پاهايش انداخت و 

زار گريست:
- ندي�ده بودم منصورخان! تا حال چنين بی رحمی ای نديده بودم... 
ديگر دهنم به  ش�عر و شاعری باز نخواهد شد... منصورخان! الل شدم... 

تمام شعرهايم را فراموش كردم...
منصور كه ديگر حوصله اش سر رفته بود از پس گردن او گرفت، 

بااليش كرد و گفت:
- دلدار! يكی و پوست كنده بگو كه چه شده است و خاص! سرم 

را به درد نيار!
- كش�تند منصورخان! همه را كش�تند و در ديگ ها انداختند. مرا 

زنده گذاشتند چون برايت وصيت داشتند.
منصور می خواس�ت وصيت آن ها را بداند، اما ديگر توان پرسيدن 
نداش�ت. به آدم هايی می مانس�ت كه تمام زندگی اش را در قمار باخته 
باش�د و آه در بساطش نمانده باش�د. از زبان افتاده بود و چنان به  دلدار 

زل زده بود كه گويی مرده است. دلدار گفت:
- منصورخ�ان! حي�در هيچ كاره بود. قوماندان ش�ان كس�ی به نام 
جبار بود. چنان نفرهايت را كش�ت كه انگار گنجش�ك می كش�د. من 
تا به حال كس�ی را به  بی رحمی او نديده بودم.  گفت كه ياران بهادر تا 
نفتك و نبيره ات را برنيندازند آرام نمی نش�ينند... من ُپس ُپس�ك آن ها 
را ش�نيدم كه می گفتند به  ش�هر می روند و قلع�ه ات را آتش می زنند و 
خرد و بزرگت را از تيغ می كشند... منصورخان چيز ی كه آن ها بگويند 
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می كنند. من ديدم كه آن ها چه جادهای بی رحمی هستند... 
منصور ديگر توان نگهداش�تن دلدار را از دس�ت داد. دس�تش كه 

يقه ی او را نگهداشته بود، آهسته باز شد و دلدار روی زمين افتاد. 
- چ�ه بد می كن�ی! اين جا كه ب�ا دل جمع كمين كردن�د و مانند 
روباه در تاريكی به  قريه ريختند، كوه و بيابان اس�ت. پدر ش�ان جرات 
نمی كند به  ش�هر بروند. در شهر پوليس و اردو است. نيروهای خارجی 
اس�ت... اين را گفتند كه تو را اغفال كنند. چيزی  را كه می خواس�تند، 
بردند. آن ها دختر را كار داشتند... حيف شد! اين شبشی ها لياقت او را 

نداشتند...
منص�ور اي�ن را گفت و خاموش ش�د. عبيد كه رفته بود س�ر چند 
ديگ را باز كرده بود و بدن رفيق هايش را در حال جوشيدن ديده بود، 

نزديك آمد و گفت:
- منصورخان! دلدار راس�ت می گويد. همه را كشتند و در ديگ ها 
انداخته اند. ديگر ماندن ما در اين جا به  مصلحت نيس�ت. بيا كه برويم و 

با آرامی در قلعه راه و چاره بينديشيم.
منصور غريد:

- نه! هنوز زنده ام. هنوز نفس می كش�م. هنوز همه ی شير بچه هايم 
كشته نشده اند. انتقامم را می گيرم. نمی گذارم خون اين جوان ها بخشكد. 
عروس�م را هم از آن ها می گي�رم... نركوه را به  جهن�م تبديل می كنم. 
ديگر كمرس�بز برايم هيچ ارزش�ی ندارد. جنگ من با نركوهی ها است. 
روز ش�ان را س�ياه می كنم... زنده زنده آن ها را پوس�ت می كنم. دل و 

جگرشان را خام می خورم... 
منص�ور اين ه�ا را گفت و ناگهان به س�وی محافظش كه با راكت 
»آر، پ�ی، ج�ی« در كنارش ايس�تاده بود، دويد. راكت را از او س�تاند 
و به عجله بر س�ر اس�ب پريد و به س�وی چش�مه هی كرد. عبيد و باقی 
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محافظ هايش هم به  تعقيبش تاختند.
منصور وقتی به نزديك چشمه رسيد، از اسب پايين شد و همان جا 
ايس�تاد. آب با صدای دلنوازی می ش�اريد و به اتاقك داينمو س�رازير 
می ش�د و بعد از به حركت در آوردن داينمو، خيز و جست زده به  قريه 
سرازير می شد. منصور كمی دورتر رفت، به  زمين نشست و با گذاشتن 
راكت بر س�ر ش�انه اش اتاقك را نش�انه گيری كرد و انگشت به  ماشه 
برد. راكت برق آس�ا جهيد و تا پلك از پلك جدا ش�د، سنگ و خشت 
به هوا رفت. كوه لرزيد و قريه تاريك ش�د. منصور از جايش برخاست 

و گفت:
- ديگر در اين جا برقی در كار نيس�ت. چراغ اريكين از س�ر شان 

زياد است.
او اي�ن را گفت و به س�وی اس�بش رف�ت، اما هنوز پ�ا در ركاب 
نگذاشته بود كه از فراز كوه چشمش به  آتشی كه در دل چغچران به هوا 

زبانه می كشيد، افتاد. نفسش بند شد و به لكنت افتاد:
- عبيد آتش را می بينی؟

- كدام آتش؟
- آتشی كه از شهر برخاسته است.

عبيد به دور دست نگاه كرد و ناگهان چشمش به  آتشی كه تاريكی 
شب به خوبی مخوف  بودنش را نمايان كرده بود، افتاد:

- منصورخان! قلعه ی ما است كه می سوزد.
منص�ور ك�ه به حرف های دلدار باور نكرده ب�ود، ناليد: پس آن ها 
ب�ه  ش�هر رفتند. به بيخ گ�وش والی و قوماندان امني�ه رفتند و خانه ام را 
به آتش كش�يدند. اين ها از هيچ كس هراس ندارند. چيزی به نام ترس 
نمی شناسند. چه اشتباه  بزرگی كردم كه خود را با اين كوهی های لعنتی 

درآويز كردم...
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- منصورخان! هی كن!
باد سردی از بناگوش منصور عبور كرد و وز وز كنان به ته ی دره 

خزيد. صدای او را نشنيد.
- منصورخان! حركت كن! چرا ايستاده ای؟ ماندن ما اين جا ديگر 
فايده ای ندارد.  تا به  ش�هر برسيم آن ها به  نركوه می رسند. نمی دانم كه 
والی پدر لعنت چرا آرام نشس�ته اس�ت؟ اگر از من می ش�نوی مستقيم 
ن�زد او ب�رو و از يخن�ش بگير! اين جنگ را او ش�روع كرد. حاال بايد 
تقس�يمش كن�د. از او كمك بگير كه برويم اي�ن نركوهی های كثيف 
را در جای ش�ان بنش�انيم. دست روی دست نشس�تنت بيخ همه ی ما را 

می كند...
منصور كه هنوز دستش به لجام بود، بر سر اسب پريد:

- راست گفتی، بايد از يخن او بگيرم. قرض دارم است. در راه خدا 
از او چيزی نمی خواهم. قرضش را پس بدهد.

منصور اين را گفت و اس�بش را هی كرد. صدای گام های سنگين 
اس�ب ها يك بار ديگر سكوت دهكده ای كه ظلمت هميشگی اش را باز 
يافته بود، درهم شكست. پايه های برق در كوچه ديگر به  مترسك های 
بی رخت و لباس�ی می مانس�ت كه در فاصله های معينی به  س�وارها نگاه 

می كند، سوارهايی كه روشنايی را از آن ها ستانده بودند.

منصور و س�وارهايش از گرده ی كوه پايين ش�دند و به كوچه های 
تن�گ و تاريكی كه ره به س�وی ش�هر می ب�رد، داخل ش�دند. تاريكی 
كوچه های پر خم و پيچ، گروه  متاش�ی شده ای منصور را چون سپاهی 
س�رگردان و زخم خورده ای در خود می بلعيد. س�گ ها مانند هميشه از 
پش�ت بام ها به  رهگذرهای نيمه ش�ب با پارس زدن های بی وقفه ، ابراز 
انزجار می كردند و س�وارها بر گرده ی اسب  های شان شاق می زدند و 
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از كوچ�ه ای به  كوچ�ه ای و از پيچی به  پيچ�ی می پيچيدند. منصور كه 
چند سال می شد با شكم گوشت آلود و پر از چربويش چنين نتاخته بود 
به  هس هس افتاده بود. او و عبيد پيشاپيش گروه در كنار هم می تاختند. 
منصور بعد از دو حادثه ی پی هم امش�ب واريخته بود. اعصابش خورد و 
خمير شده بود و تمركز هميشگی اش را از دست داده بود. او هيچ گاهی 
از اين كوچه ها نهراس�يده بود، اما حاال دلش مانند مرغی به  سينه می زد 
و از س�ياهی واهم�ه داش�ت. كوچه ها هنوز تمام نش�ده ب�ود و هنوز تا 
به  قريه ی بعدی كه بعد از آن، ش�هر و حومه اش آغاز می ش�د، چندين 

باغ و باغچه باقی بود كه ناگهان دل عبيد به شور افتاد:
- منصورخان! صبر كن!

منصور لجام اسبش را كشيد. اسب شيهه كشيد و ايستاد:
- چه گپ است؟

- صبركن كه بچه ها جلو بروند و ما در تعقيب آن ها حركت كنيم.
منصور ايستاد و همه ی سوارها ايستادند.

- ش�ما جلو برويد! ما در تعقيب شما می آييم. مواظب در و ديوار، 
سوراخ و سنبه ها باشيد.

تفنگدارهايی كه با كشته شدن رفيق های شان، حال خوشی نداشتند 
و مرگ بر آن ها سايه انداخته بود، يكی بعد ديگری از مقابل او گذشتند. 

منصور از عبيد پرسيد:
- عبيد! اگر نركوهی ها از همين راه به  شهر رفته اند و قلعه را آتش 

زدند، پس چرا با هم مقابل نشديم؟
عبيد چرتی زد و گفت:

- منصورخان! آن ها ما را اغفال كردند. كوه را دور زدند و به  شهر 
رفتند. نخواستند در اين كوچه ها با ما سر بخورند و جنگ ناخواسته داشته 
باشند. آن ها همه ی عمرشان را در گردنه های كوه سپری كرده اند. بهتر 
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از من و تو به  فن راه گيری بلد هستند. 
عبيد اين را گفت و ناگهان دلش به ش�ور افتاد: در ختم اين كوچه 
باغ و باغچه اس�ت و كوچه چون تونلی برای ش�بيخون دهن باز كرده 
اس�ت. پس كمين گاه   مرگ همين جا اس�ت. اگر آن ها بعد از به آتش 
كش�يدن قلعه اين جا آمده باش�ند و كمين كرده باشند چه؟ به  يقين كه 
آمده اند. او مثل اين كه شبيخون ديگری را بوييده باشد و فهميده باشد، 

به عجله روی اسبش را دور داد و فرياد زد:
- برگرديد، يااهلل زود شويد فرار كنيد!

ام�ا ديگر دير ش�ده بود. ت�ا منصور، عبيد و پنج س�وار ديگر دور  
خوردن�د و به نزديك ترين چپ گرد پيچيدند، كوچه جهنمی از گلوله و 
راكت شد. اسب و آدم بود كه نگون می شد. در يك لحظه كوچه شبيه 
س�اخ خانه ش�د. از زير گلوله و خمپاره باران بی وقفه ديگر هيچ كسی 
از س�پاه منصور س�ر بلند نكرد و منصور كه از اين ساخ خانه ی تنگ و 
تاريك جان به س�امت برده بود، چن�ان واپس رو به  عقب تاخت و از 
محركه گريخت كه وقتی به  كمرگاه  كوه رس�يد، لجام كش�يد، ايستاد 
و به دنبال�ه ن�گاه كرد. به جز از عبيد و پنج محافظ ديگر كس�ی به دنبال 

او نيامده بود.
از اس�بش پايين ش�د و به  كنار جوی آب رفت. خواس�ت قدری 
آب بنوشد تا گلوی خشكش، تر شود، اما دستش به آب نرسيد. واپس 
به س�وی اس�بش رفت. لجامش را گرفت، اما زود پشيمان شد و رهايش 
كرد. نزديك عبيد رفت، خواست چيزی بگويد، اما دهنش مانند اين كه 
قفل ش�ده باش�د، باز نشد. به راه نگاه كرد. به جز از تاريكی چيزی نديد. 
صدايی نشنيد. واپس به نزديك اسبش آمد. سرش را بر زين گذاشت و 
چش�م هايش را بست: كسی برنگشت. كسی مجال برگشتن نيافت. اگر 
عبيد با خبرم نكرده بود، حاال س�وراخ سوراخ شده بودم. عبيد زند گی ام 
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را خريد. عبيد فرش�ته ی نجاتم ش�د... از بركت او اس�ت كه حاال نفس 
می كشم. 

سر از روی زين برداشت و دوباره خواست به عبيد چيزی بگويد، 
اما نتوانست دهنش را بگشايد. گلويش چنان خشك و پر از عقده شده 

بود كه به من من افتاد:
- عو...عو... عبيد!..

محافظش كه رفته بود و گدری برای برداشتن آب يافته بود، صدا 
زد:

- بيا منصور خان! اين جا دستت به آب می رسد.
منص�ور يكبار ديگر كن�ار جوی رفت و به  گدر پا گذاش�ت. در 
جاي�ی پا گذاش�ت كه آبخ�ورگاه  گاو و گوس�فند بود و پ�ر از لجن. 
پاهای بی رمقش در ميان گل و الی فرو رفت و همان جا ايستاده ماند. 
محافظش رفت و بازويش را گرفت و او را به سختی از ميان گل و الی 
ب�ه  كنارآب برد. او به عجله چند مش�ت آب به روي�ش زد و بعد قدری 
نوش�يد و به پا خاس�ت و تا خواس�ت رو برگرداند و پا بلند كند، نقش 
زمين ش�د و به  پهلو در گل فرو رفت. محافظش دويد و به عجله  او را 
از روی گل و الی بلند كرد و نزديك اس�ب ها برد. عبيد كه از اس�بش 

پايين شده بود، نزديك رفت و از زير بغلش گرفت:
- منصورخان س�وار ش�و كه برويم. همه چيز تمام ش�د. جنگ را 

باختيم.
منص�ور روي�ش را با دس�ت پاك ك�رد و نظری ب�ه لباس هايش 
انداخت. كرتی س�ياه و پيراهن تنبان سفيدش پر از گل و الی شده بود 
و از آن بوی گند برمی خاس�ت. هنوز مردد بود، انگار نمی دانست منزل 

بعدی اش كجاست. جايی كه دست نركوهی ها نرسد، كجاست؟ 
- كجا بروم؟ 
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- منصورخان به  واليت می رويم... چند روزی آن جا پناه می بريم.
شايد عبيد راست می گفت. ديگر جايی برای رفتن نمانده بود. تنها 

همان والی بود كه بايد به او پناه می داد.
- از كدام راه برويم؟ به  شهر راه  ديگری هم هست؟ 

- هس�ت منصورخان! از اين جا رو به  جنوب می رويم و از روخانه 
می گذريم. قدری سخت عبور است، ولی چاره ی ديگری نداريم.

منصور دقيقه های ديگری هم منتظر ماند تا اگر كسی از گروهش 
زنده مانده باشد، برگردد. اما ديگر هيچ كس برنگشت. او سوار بر اسب 

شد و به عبيد گفت:
- برو حركت كن!

* * *
والی جلس�ه ی اضطراری برگزار ك�رده بود. قوماندان امنيه، رييس 
امنيت و جنرال ناتو دور هم نشس�ته بودند و اوضاع چغچران را بررس�ی 
می كردند كه ش�ب پر از گلوله و خمپاره را پش�ت سر می كرد. چيزی 
ب�ه  صبح نمانده بود كه عس�كر دم دروازه به وال�ی خبر داد كه منصور 
زنده است و همين حاال در پشت دروازه است. والی با تعجب به او نگاه 
كرد و تا رفت چيزی بگويد، منصور داخل ش�د. گل پر بود و بوی بد 

الی و لجن می داد.
تا چشم والی به او افتاد، گفت:

- منصور خان! همان جا، دم دروازه ايس�تاده شو كه دفترم را مردار 
می كنی! از همان جا بگو كه چرا به اين حال و روز افتادی؟ 

- والی صاحب! برباد ش�دم... تمامی گروه ام را كشتند. نركوهی ها 
از س�ر ش�ب تا حال » بچه هايم« را درو ك�رده رفتند. از همه ی آن ها 
برايم شش نفر مانده است. قلعه ام را هم آتش زدند. والی صاحب! برايم 
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نفر بده كه همين حاال حركت كنم و به  نركوه بروم. تا جابه جا نش�ده 
اند، بايد به  تعقيب شان بروم... بايد كاری بكنم...

والی حرف او را قطع كرد:
- ن�ه منصور خان! الزم نيس�ت. اردو و پوليس ما را به اين جنگ 

كثيف داخل نكن!
منصور حيرت زده به او نگاه كرد و با لحن تندی گفت:

- والی صاحب! وقتی بهادر را توس�ط من كشتی كثيف نبود، حاال 
كثيف شد؟ 

- خيل�ی جوش نزن منصورخان! ديروز نركوهی ها نماينده ی خود 
را نزد من فرستاده بودند. خيلی آدم راست و صادقی بود. او ما را پيش 
از پيش از اين جنگ باخبر كرد و از ما خواس�ت كه خود را وارد اين 
جنگ نكنيم. او برای ما گفت كه ظلم تو از حد گذشته است. او گفت 
ك�ه تو در بي�خ گوش ما زندان خصوص�ی داری. اختطاف می كنی، راه 
می گيری، غريب و بيچاره آزار می دهی. در چغچران حكومت ديگری 
راه انداختی و هيچ كس�ی از دستت در امان نيست. ما خبر داريم كه تو 
بر عاوه ی اين كارها آثار تاريخی هم می فروشی، قاچاق هم می كنی... 

ديگر چه مانده كه نكرده باشی.
ديروز كارت عروس�يت را برای م�ن آوردند. همان لحظه فهميدم 
كه زورگيری اس�ت. برايم گفتند جوان بيچاره ای را كه به خاطر كمك 
به  مردم غريب و تهی دس�ت آمده است، حبس  كردی. گاو و گوسفند 
مردم از دس�تت روز ندارد. حاال شهكاری های تو زبانزد خُرد و بزرگ 
است. ديگر من از تو حمايت كرده نمی توانم. هر چيز حدی دارد و تو 

از حد خود گذشته ای.
- ش�مس الدين خان! ح�اال وق�ت بگ�و مگ�وی من و تو نيس�ت. 
نمی خواهم در اين دم تنگ همرايت دعوا كنم. آمده ام از تو درخواست 
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كمك كنم. معلوم می شود نيت كمك كردن را به من را نداری. در همه 
كارها ش�ريكم بودی، اما حاال معلوم می شود كه به من پشت كرده ای و 
حتا نيت غم ش�ريكی را هم نداری. بد و بيراه می گويی. خير است به دل 
نمی گيرم... ديگر چغچران برايم مصون نيس�ت. تمامی گروه من كشته 
ش�د. برايم چند روزی در واليت جا بده تا دوباره خود را جمع و جور 

كنم.
اين بار والی قهقه زد:

- منصورخ�ان! تو امش�ب عقلت را از دس�ت داده ای! برای تو در 
والي�ت جای بده�م؟ عجب گپ هايی می زنی! ج�واب حكومت را چه 
بده�م؟ جواب م�ردم را چه بدهم؟ بگويم دزد و رهزن را در واليت جا 

داده ام؟ نه منصورخان! ممكن نيست.
منصور كه هيچ حرف خوش�ی از زبان والی نشنيده بود، رويش را 

به سوی قوماندان امنيه دور داد:
- قوماندان صاحب! تو ديگر نا رفيقی نكن! من و تو هنوز حساب  
ترياك هاي�ی را ك�ه به  م�رز انتقال داده اي�م، نكرديم. م�ن و تو هنوز 
حس�اب های تسويه ناش�ده داريم. تو ديگر نمك حرامی نكن! بيا برايم 
چن�د نفر پوليس ب�ده! قول می دهم كه زود خ�ود را جمع و جور كنم. 
اگر نفر هايم را كش�تند در عوض پول و دارايی دارم و تا پول دارم در 

نمی مانم، زود سر پا می ايستم.
قوماندان امنيه انگار چيزی نشنيده باشد، حتا نگاهی به او نينداخت. 

روی كاغذ نقاشی می كرد.
منص�ور وقت�ی جوابی نش�نيد رويش را ب�ه  جنرال نات�و كرد و تا 
خواس�ت چيزی بگويد او از جايش برخاس�ت و با رييس امنيت بيرون 

رفت. والی گفت:
- می بين�ی؟ حت�ا نمی خواهن�د گپ تو را بش�نوند. يك�ه تازی و 
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بی قانون�ی از خود اندازه ای دارد. می گويند »كاری كن به اندازه  كه تو 
را از پا نيندازه« و تو حاال خود را از پا انداختی.

منصور كه آخرين اميدش را از دست داده بود با عجز گفت:
- والی صاحب! پس مرا چند روزی به  زندان بينداز!

والی اين بار پوزخند زد:
- به چه جرمی؟

- به هيچ جرمی، فقط چند روزی می خواهم الدرك باشم، تا دست 
نركوهی ها به من نرسد.

- نمی شود. منصورخان! بدون جرم كسی را به  زندان انداختن جرم 
است.

منصور خواس�ت بگويد كه همين حاال نيمی از زندانی های محبس 
چغچران بدون جرم اند، چون چيزی نداشتند كه به قاضی ها و سارنوال ها 
بدهند، به  زندان رفته  اند. می خواس�ت بگويد كه چند نفر را خودش به  
كمك قاضی ها و س�ارنوال ها راهی زندان كرده اس�ت. اما والی زنگ 

روی ميزش را فشرد و گفت:
- ب�رو منصورخان! برو بوی ب�د لباس هايت را ديگر تحمل كرده 

نمی توانم...
هن�وز گپ  والی تمام نش�ده بود كه س�ربازی داخل ش�د، س�ام 

عسكری انداخت و گفت:
- امر بفرماييد!

- منصورخان را از واليت بيرون كن كه برود. همه ی ش�ب را از 
دست او بی خوابی كشيدم و حاال هم مجبورم بوی گندش را تحمل كنم. 

بايد بروم قدری بخوابم. صبح شد.
س�رباز به طرف منصور نگاهی كرد و تا خواس�ت بگويد يااهلل راه 

بيفت، منصور رو گشتاند و رفت.
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در محوط�ه ی س�اختمان والي�ت، عبي�د با پن�ج محاف�ظ در حال 
گفت وگو بودند. منصور به آن ها رسيد:

- برويم.
- منصورخان! چه شد؟ چه گفتند؟

منصور با نا اميدی گفت:
- عبيد! جای كه ندادند به هر صورت، چيزی هم قرضدارشان بوديم. 

تمام كاسه كوزه ها را سر ما شكستند. گفتند كه خودما مقصر هستيم.
- پس چه كنيم؟

- هيچی، می رويم به  دره ی صوفك. در آن جا قوم و خويش دارم. 
همه ی ش�ان را جمع می كنم و مس�لح می كنم. ديگ�ر هيچ كس و هيچ 
جاي�ی را آرام نمی گ�ذارم. نركوهی ها را هم سرجای ش�ان می نش�انم و 
حكوم�ت را ه�م. آن وقت اي�ن والی خواهد فهميد ك�ه چه بدی كرده 

است.
او اين را گفت و از دروازه ی واليت به  بيرون پا گذاشت. تاريكی 
رو ب�ه زوال می رفت و نيم دايره ای از آس�مان بر س�ر كوه های مش�رق 
ب�ه زردی گراييده بود و پيام دهنده ی صب�ح ديگر بود. هنوز چراغ های 
اريكين كه ش�بانگاه برای حفاظت از دكان ها بر س�ر دروازه ها آويخته 
ش�ده بود، می س�وخت و شيشه های س�ياه شان نش�انه از اين داشت كه 
تمام ش�ب در دست باد ش�عله رقصانده اند. س�گ های ولگرد بازار هم 
هنوز در ميان دكان ها می لوليدند و گاه برای تك عابری كه از خيابان 
می گذشت، پارس می زدند و بعد بی خيال بوييدن و دويدن شان را از سر 

می گرفتند.

عبي�د ك�ه با دميدن صبح فك�ر و ذهن عوض كرده ب�ود، حاال به 
منصور لعنت می فرس�تاد. حاال به اين باور ب�ود كه منصور پاك ميدان 
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را باخته اس�ت و به خاطر حماقت هايش جان جوان هايی را گرفته است 
كه ش�اخ شمش�اد بوده اند. نه، رفتن به  دره ی صوفك اش�تباه سر اشتباه 
اس�ت. در آن جا زودتر بيخش را می كنن�د. دل به  قوم و نزديك هايش 
بسته است. اول تر از همه آن ها سر وقتش می رسند. آن ها كی ظلم های 
گذشته ی منصور را فراموش  كرده اند. طفل هايی را كه بيست سال پيش 
بی پدر و مادر كرده اس�ت، حاال بزرگ ش�ده ان�د و در آرزوی روزی 
هس�تند كه او را بی ش�اخ و دندان ببيند و پوست از تنتش جدا كنند. نه 
من با او رفتنی نيستم. پول هايش را هم دادنی نيستم. خزانه دارش بودم، 

اما حاال نيستم. ديگر خزانه ای ندارد كه خزانه دارش باشم.
هفت س�وار ُدم به ُدم بر س�ر پل چغچران می رس�يدند كه با صدای 

عبيد رشته ی افكار پريشان منصور از هم گسيخت:
- منصورخان! پيش از قلعه رفتن بيا به  كنار رودخانه برويم. مشت 
آبی به س�ر و صورت مان بزنيم. پر از گل و الی هستی. و تا ما دست و 
رويی تازه می كنيم، خوب است بچه ها به  قلعه بروند و ببينند كه كسی 

در آن جا كمين نكرده باشد.
منص�ور قبول كرد و روی اس�بش را به ط�رف رودخانه دور داد و 
عبيد نگاهی به  محافظ ها انداخت و با اش�اره          ی ابرو برای آن ها چيزی 

گفت و به دنبال منصور پا برگرده ی اسب زد.

 رودخانه مانند هميش�ه پر تاطم و خروش�ان بود. موج بعد از موج 
سر بلند می كرد و سينه بر سنگ های خاموش می كوبيد، آب به  هر سو 
می پاش�يد و كف به  ساحل می فرس�تاد. منصور نرم از اين سنگ به آن 
سنگ پا گذاشت و خودش را به لب آب رساند. نگاهی به لباس هايش 

كرد و با صدای گرفته ای گفت:
- عبيد! اين لباس های مردار از شس�تن نيست، بايد به  قلعه بروم و 
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لباس عوض كنم.
عبيد زهرخندی زد و گفت:

- خان صاحب! ديگر در قلعه لباس�ی نيس�ت كه به  تنت كنی، قلعه 
با تمام دارايی ات سوخت و رفت پشت كارش.

پاهای منصور سس�تی كرد و نشس�ت. در مقابلش آب می چرخيد، 
می رقصي�د و می غريد و گراداب بزرگی می س�اخت. منصور نگاهی به  
گ�رداب انداخت و ترس�يد. لرزيده دس�ت به آب دراز ك�رد، اما هنوز 
دس�تش به آب نرسيده بود كه پشتش سوخت و نفس در سنيه اش گره 
زد. رو گشتاند؛ عبيد دشنه ی تيزی در كتفش فرو كرده بود. از يخن او 
گرفت و تا خواست بگويد نامرد چرا؟ نفسش بند شد و زبان به كامش 
چسبيد. چشم هايش تيره و تار شد. چند تكان محكم خورد و در آغوش 
عبيد افتاد.  عبيد دشنه را از كتف او بدر كرد و پا بر سينه اش گذاشت و 
او را چون لخت سنگی در ميان گرداب انداخت. گرداب در يك چشم 
به ه�م زدن منصور را بلعيد. گويی منص�وری نبود. عبيد ماند و موج های 

خروشان رودخانه.

* * *
پرويز را ش�ب گذش�ته به  قريه ی قُتس برده بودند. تمام ش�ب را 
با چش�م های باز كابوس ديده بود و مانند اس�يری كه دس�ت به دس�ت 

می شود، فكر می كرد از زندانی به  زندانی منتقل شده است.
او را در كنج اتاقی انداخته بودند و دروازه را به رويش بسته بودند. 
تمام جانش درد می كرد. ش�ب گذش�ته را در ميان س�واران ماهر تاخته 
بود. از ميان اس�ب های به  غنيمت گرفته ی قلعه ی منصور، اسب چابك 
قدمی به او داده بودند و برايش گفته بودند كه اگر از قافله عقب ماندی، 
وای به حالت و او خودش را مانند خارچنگی به  زين اسب چسپانده بود 
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و هی كرده بود.
اسيرهای ديگر را آزاد كرده بودند، ولی به او گفته بودند كه جزء 
آن ها نيست و بايد با آن ها برود. كمين آن ها را هم ديده بود. ديده بود 
كه در نيمه ش�ب آتش و تفنگ در چغچران چه جهنمی بر پا می كند. 
ديده بود كه آن ها با چه اش�تياق و شعفی در پس ديوارها و خاكريزها 
نشستند و چند ساعت مانند آدم های بی نفس منتظر برهم خوردن خلوت 
كوچه و آمدن منصور و نفرهايش شدند. با چشم های خود ديده بود كه 
در ظ�رف چن�د لحظه باران گلوله و خمپ�اره چه گونه كوچه ی تنگ و 
تاريك را به انباری از گوشت لهيده مبدل كرد. ديده بود كه چه شادی 
كن�ان از ميان نعش های اس�ب و آدم تفنگ جم�ع كرده بودند و غريو 

كنان به سوی كوه هايی كه هرگز نظيرش را نديده بود، تاخته بودند.
هنوز بوی خون، باروت، سوختن و كباب شدن آدميزاد مشامش را 
در گرو داش�ت. دلش هنوز ش�ور می زد و بدبد می شد. هيچ وقت چنين 
از زندگی اش متنفر و بيزار نش�ده بود. دانستن سرنوشت تهمينه آخرين 
آرزويش بود. مانند كبوتر نگون بختی  در چنگال عقاب كه در واپسين 
لحظه ه�ای حياتش به  زمين و درخت هاي�ش زل می زند و ديگر اميدی 
به  پرواز ندارد، مايوس و نا اميد به  ديوار مقابلش زل زده بود و س�ر بر 
زانو گذاش�ته بود. احس�اس می كرد كه پر و بالش درهم شكسته است. 
وقتی در كمرس�بز ب�ود، فكر می كرد كه از منصور و گروهش ش�ايد 
كس�ی بی رحم تر و سنگدل تر نباشد، اما با كشتاری كه ديشب از سوی 
اين تفنگ دارهای ناش�ناس ديده بود، باورش تغيير كرده بود. حاال فكر 
می ك�رد ك�ه در اين جا از در و ديوار گ�رگ می ريزد. گرگ هايی كه 
يكی از ديگری تيز دندان و تيز چنگال تر اند.... خدايا چه شد؟ از كجا 
ب�ه  كج�ا آمدم و از كجا به  كجا رس�يدم؟ كاش پدرم نمرده بود. كاش 
ب�رادرم زن�ده بود كه سرنوش�تم اين گونه رقم نمی خ�ورد. كاش توفان 
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ري�گ مرا هم مدفون  كرده بود... خداوندا! من به  نيت خير و كمك به 
اين جا آمده بودم، به  نيتی آمده بودم كه اطفال معصوم اين جا ديگر فلج 
نش�وند. به  نيتی آمده بودم كه ديگر مرض س�ل نداش�ته باشند. خواسته 
بودم تا كمرس�بز روشن ش�ود و آب پاك داشته باشد. خداوندا! پاداش 
اين همه نيت خيرم همين بود؟... حاال هم تمام خواری ها و زحمت هايم 
را ناديده بگير! برای خودم چيزی از تو طلب نمی كنم. حاال برای تهمينه 
ب�ه  درگاهت دس�ت دعا بلند می كنم و عاجزان�ه از تو می خواهم كه او 
را در پناه  خود داش�ته باشی! او پاك ترين انسان  های روی زمين است، 
س�اده و بی آاليش است. دلش مانند آب چشمه زالل است. اگر نصيب 
من نيس�ت، نباش�د. خداوندا! اگر او را اليق من ندانس�تی، اليق حيوانی 

مانند منصور هم مدان!..
پروي�ز در دلش به  تهمين�ه دعا می كرد كه ناگهان دروازه صدايی 
كرد و بر روی پاشنه چرخيد و نور خيره كننده ای به داخل ريخت. ابتدا 
نوك عصايی به درون گذاش�ته ش�د و بعد تنه ای از پشت آن خودش را 
به درون كش�يد. چشم های پرويز با باز ش�دن دروازه و ريختن ناگهانی 

نور به اتاق، بسته شد.
- پرويز اين جايی؟

پرويز كه بعد از چندين روز نامش را با لحن دوستانه ای شنيده بود 
به عجله چش�م گش�ود و  از جايش پريد. خواس�ت به  سمت او بدود، اما 

ترسيد و زود پشيمان شد. پشتش را به  ديوار چسپاند و پرسيد:
- كی  هستی؟

- مرا نشناختی؟
- نه

- گناه  تو نيس�ت، وقتی به  معاينه ام آمدی من در تاريكی سوار بر 
خر بودم و آماده ی فرار از كمرسبز؛  قربان هستم.
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پروي�ز انگار جان دو باره  يافته باش�د با ناب�اوری نزديك رفت و 
ب�ه او نگاهی انداخت و ناگه�ان در مقابلش عكس عثمان را ديد. همان 
چش�م های ريز و پ�ر نفوذ، همان ابروهای پر پش�ت، همان بينی تيز و 

استخوانی و همان صورت گرد و دوست داشتنی.
- قربان! خوبی؟

- از چند روز پيش بهتر هستم. حاال با عصا كم كم راه می روم.
- عثمان كجاست؟

- عثمان ديروز رفت. اين جا نيس�ت. گفت كاری دارد كه حتمی 
بايد انجام دهد. تا چهار- پنج روز ديگر ان شاءاهلل برمی گردد.

- نگفت به كجا می رود؟
- نه، نگفت. بيا كه بيرون برويم. چرا اين جا نشسته ای؟

پرويز با حيرت پرسيد:
- مگر من اجازه ی بيرون شدن از اين جا را دارم؟

قربان خنديد:
- چرا نداشته باشی؟ مگر اين جا زندان منصور است؟

- نه زندان منصور نيس�ت، اما نمی دانم كجاست. ديشب مرا اين جا 
آوردند.

- نام قريه ی قُتس را شنفته  ای؟
- ها، در كمرسبز كه بودم، چند بار شنيدم.

- اين جا همان قريه ی قُتس اس�ت و تو ديگر آزاد هس�تی. الاليم 
از آن ها خواست كه تو را آزاد كنند و اين جا بياورند. عثمان از برادرم 

جبار برايت گفته بود؟
- ها گفته بود. گفته بود كه برادر ناخلفی در كوه دارد.

- خ�وب همان ب�رادر ناخل�ف ما به درد خ�ورد. ح�اال در اين جا 
قوماندان است.



392

سرزمین جمیله

پرويز با تعجب پرسيد؟
- راستی؟

- راستی. حاال كه رفتی می بينی!
پرويز رمق بيش�تر يافت و دردهايش را فراموش كرد. خواست از 
قربان بپرسد كه سرنوشت تهمينه چه شد. عروسی منصور به كجا كشيد، 

اما قربان او را مجال نداد:
- پرويزخ�ان! بيا كه بي�رون برويم. در نزديكی خانه ی حيدر همه 
جم�ع ش�ده اند و منتظر اع�دام كردن جمعه بوالغ هس�تند. او را به جرم 
قتل بهادر می كش�ند. جمعه بوالغ مرا به اين حال و روز انداخته اس�ت، 

می خواهم جان دادنش را ببينم.
پروي�ز كه دل و گرده ی نگاه كردن به اعدام كس�ی را نداش�ت، 

گفت:
- نه قربان! نگاه كرده نمی توانم. من تحمل كشتن يك مرغ را هم 

ندارم، چه برسد به كشتن آدم.
قربان خنديد و عصای زير بغلش را پيش گذاشت و لنگيده از اتاق 

خارج شد:
- بيا پرويزخان! بيا كه در زيرخانه ی منصور زرد و زار شدی. من 
خودم در آن جهنم روزهای سختی را گذشتانده ام. از دل تو می آيم. خدا 
كسی را برای يك روز هم آن جا نبرد. بيا به بيرون كه هوای تازه تنفس 

كنی و قدری نور خورشيد به سر و صورتت بخورد.
پاهای پرويز به دنبال او كشيده شد و بی رغبت از اتاق بيرون رفت. 
در حويلی قرارگاه كسی نبود. همه رفته بودند. قربان آهسته عصا می زد 
و به س�ختی خود را به جلو می كش�يد و پرويز به دنباله، نگران افتيدنش 

بود.
- قربان تو بايد استراحت كنی و راه نروی!
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قربان بدون اين كه رو برگرداند، گفت:
- می دانم. هنوز برای من راه گشتن سخت است. پايم را كه به  زمين 
می گ�ذارم، تمام وجودم به  فغان می افتد، اما امروز را نتوانس�تم در بالين 
بگذران�م. امروز، روزی اس�ت كه زخم هايم مرهم می ش�ود. می خواهم 

جان كندن جمعه بوالغ را ببينم.
با بيرون شدن از حويلی، پرويز ايستاد و به  چهارطرف نگاه كرد. 
نركوه به ديوار سر به  فلك برده ای می مانست كه شاخه هايش چون دو 
بازوی سياه و پوالدين روستای قُتس را با سپيدارها و خانه های گلی اش 
در ميانه فش�رده بود. قربان بعد از چند قدمی ايس�تاد و به  پشت سر نگاه 

كرد:
- پرويز چرا نمی آيی؟
- نركوه همين است؟

قربان به طرف كوه رو دور داد و با نرم خنده ای گفت:
- نركوه همين است. هيبت ناك است نه؟

- باور كن ترسيدم. چنين كوه  مخوفی تا به حال نديده بودم.
نرم خنده ی قربان جايش را به  قهقه داد:

- آدم هايش هم مخوف هستند، حاال كه رفتی، می بينی!
- ديدم. ديشب ديدم.

م�وج و خيزش رودخانه ی وس�ط روس�تا پرويز را به س�وی خود 
می كش�يد. بی اراده راهش را به  سمت رودخانه ای كه در بغل دست راه 

بود، كج كرد و به  قربان گفت:
- قرب�ان! اگر اجازه ات باش�د، می خواهم اول دس�ت و رويی تازه 

كنم.
- خوب است برو تازه كن! من هم می آيم.
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پروي�ز با ديدن س�نگ های كنار رودخانه از لغزي�دن و افتادن او 
ترسيد. واپس برگشت و گفت:
- نه پشيمان شدم؛ می افتی.

- پس دس�تم را بگير تا با هم برويم. من هم مانند تو آب را خيلی 
دوست دارم.

ه�ر دو ب�ه كنار آب رفتند. قربان باالی س�نگی نشس�ت و پرويز 
دست به آب برد، اما به عجله دستش را پس كشيد:

- اوه چه آب سردی!؟
قربان خنديد:

- از دل نرك�وه و از زي�ر برف ها می آيد. بگير قدری به دس�ت و 
رويت بزن كه تازه شوی!

پروي�ز دو ب�اره دس�تش را به آب دراز ك�رد و به عجله رويش را 
شست، قدری هم نوشيد و بعد آمد در كنار قربان نشست و بدون اين كه 

رويش را خشك كند، پرسيد:
- قربان! از سرنوشت تهمينه خبر داری؟

قربان كه چشم به  موج های پی هم رودخانه دوخته بود، روگشتاند، 
به  چهره ی آب چكان پرويز نگاه كرد و گفت:

- دلت نزد اوست؟
پرويز شرميد و از سوالش پشيمان شد:

- نه، چون روا دار نبودم نصيب منصور شود، پرسيدم.
- عثمان برايم گفت كه خاطرخواه او هستی؟ راست را بپرسی من 

هم خوشدار او بودم، اما هرگز به طرفم نگاه نكرد.
پرويز آبی را كه در شرف لغزيدن از زنخش بود، پاك كرد و نگاه 

به  چشم های او كرد.
- وارخطا نش�و! من تنها خوش�دار او نبودم، بلكی تمام جوان های 
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قري�ه ش�ب و روز خ�واب او را می ديدن�د، ام�ا همه چون م�وش از او 
می ترس�يدند و ت�ا او را می ديدند ف�رار می كردند. خيل�ی دختر دليری 
بود. او هنوز جوان نش�ده بود كه دهن و دندان چند پس�ر بچه ی قريه را 

شكستانده بود.
پروي�ز كه تا ح�ال از اين ش�هكاری های تهمينه خبر نداش�ت، با 

حيرت گفت:
- راستی!؟

- پس چه؟ دروغ می گويم. برو از ماماهايش بپرس!  
پرويز پس به همان سوال اولش برگشت:

- خوب نگفتی كه چه شد؟ كار عروسی به  كجا كشيد.
قربان پاچه ی تبانش را اندكی باال كشيد و زخمش را خاراند:

- ديش�ب از كمين نركوهی ها منصور جان به سامت برده است و 
واپس به  كمرس�بز گريخته اس�ت. از او شكی نيست كه دختر را بدون 

عروسی و نكاح، برده باشد.
گوش های پرويز كر ش�د. ای كاش اين س�وال را نپرس�يده بود و 
خويش�تن را اميدوار نگهداش�ته بود.  ديگر نه آواز قربان را ش�نيد و نه 
آواز خيزش و سقوط موج ها را. آن چه قربان گفته بود، گمان زده بود. 

پندار او هم همين بود. پس اگر منصور زنده است، تهمينه ای نيست.

در آن سوی رودخانه در مقابل خانه ی حيدر مردم زيادی جمع شده 
بودند. قربان به آن ها نگاهی انداخت و گفت:

- بيا پرويز كه برويم. دلم برای ديدن جمعه بوالغ تنگ شده است. 
پرويز نشنيد و قربان دو باره گفت:

- برخيز كه برويم!
پروي�ز هم چنان مات و مهبوت بود. قرب�ان عصايش را به گرده ی 
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او خاند:
- عاشق! می شنوی؟ گفتم برخيز كه برويم، دير شد.

پروي�ز تكانی خورد و از چرت رهايی يافت. از جايش برخاس�ت 
و از زي�ر بغ�ل قربان گرف�ت و نرم  نرم او را از ميان س�نگ های كنار 
رودخانه كنار برد. وقتی به راه راسته شدند  قربان از او خواست كه زير 
بغل�ش را رها كند تا خودش راه برود. هر دو آرام راه  كنار رودخانه را 
طی كردند و با عبور از روی پل به  چپ گشتند و به ميان مردم رفتند.

جمع�ه بوالغ را ب�ر تنه ی درخت تنومندی محكم بس�ته بودند. دل 
انداخته بود و سيمايش به اعدامی ها می مانست. قربان عصا زنان از ميان 
مردم خودش را به نزديك او رس�اند. م�ردم را با عصايش كنار زد و از 
آن ها خواس�ت كه كمی دورتر بروند و آرام باش�ند. مردم روستا كه از 
قصه ی اين مرد له ش�ده آگاهی داشتند، كنار رفتند. قربان به نزديك او 

نشست. عصايش را بر زمين خاند و گفت:
- جمعه خان! به قُتس خوش آمدی!

جمعه نگاهی به او كرد و گفت:
- قربان! ببخش مرا!

قربان نيشخندی زد و گفت:
- چی را ببخشم. جان تكه و پاره ام را؟ يا زندگی برباد رفته ام را؟
او اين را گفت و نخست پای راست و بعد پای چپش را باال كرد، 

نشانش داد و گفت:
- نگاه كن كه از من چه ساخته ای؟

او اين را گفت و بعد پيراهنش را باال كرد و پش�تش را به او دور 
داد:

- ديدی! ديدی جای چوب هايت را. يقين دارم كه زخم هايم خوب 
می ش�ود، اما داغ آن ها از دل من هرگز نمی رود. همين حاال هم صدای 
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چوب هايت را می ش�نوم. هنوز هم كه هنوز است شب ها ناله می كنم و 
با التماس از تو می خواهم كه نزنی!

جمعه چشم هايش را بست. اگر دست هايش باز می بود گوش هايش 
را هم می بست. هيچ گاهی به اين روز فكر نكرده بود. خيال می كرد تا 

او است و تفنگش، پادشاه و فرمانرواست.
قربان عصايش را بلند كرد و به زير گلوی او فرو برد:

- باز كن چشم هايت را پدر لعنت! به اين زخم ها نگاه كن و به ياد 
بياور ش�ب هايی كه با پش�تاره ی چوب به باالی سرم می آمدی! فكر اين 
روز را نكرده بودی! راست گفتند كه بار كج به  منزل نمی رسد. راست 

گفتند كه خانه ی ظلم آخر ويران است.
قربان اين را گفت و دست به زير پيراهن برد و از نيفه اش تلواری 

بيرون كشيد، به هوا چرخی داد و گفت:
- م�ردم! اين پدر لعن�ت مرا به خاطر همين تلوار ب�ه اين حال و روز 
انداخت. او و بادار كثيفش تا توانستند مرا به خاطر همين تلوار زدند. زدند و 
گرسنگی دادند. زبانم از تشنگی به كامم می چسپيد، اما اين ها در مقابل من 
ُهپ ُهپ هندوانه می خوردند و می خنديدند. همت داشتم كه اين همه شكنجه 
را تحمل كردم. هر چه زدند جای تلوار را فاش نكردم. چون نخواستم ميراث 
نيكه  ی ما به  پاكس�تان برود. می دانستم كه بعد از رهايی دو باره به  سراغم 
می آيند. از همين  خاطر همان ش�ب به محض به   كمرسبز رسيدن به  برادرم 
گفتم كه فرار كند. اول رفتم سر چشمه و تلوار را از جايی كه پنهان كرده 
بودم، بدر كردم. خواستم به  برادرم عثمان آن را نشان بدهم و بگويم كه برادر 
نگاه كن! ارزشش را داشت كه اين همه چوب را به جان خريدم. از اين روز 
خبر نداشتم كه مانند سگ به  زنجير می شود. تا چند لحظه پيش نيت داشتم 
او را با همين تلوار پوست كنم، اما حاال منصرف شدم. حيف می دانم كه اين 

تلوار مقدس  با خون اين لعين كثيف شود...
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جبار كه به اتفاق حيدر از اتاق بيرون ش�ده بود و به آن جا رس�يده 
بود و بيش�تر حرف های او را ش�نيده بود، نزديك آمد، دس�ت قربان را 

گرفت، او را از زمين بلند كرد و عصايش را زير بغلش داد:
- برو قربان! خاطر جمع باش! جمعه مرگ آسانی ندارد. او را زود 
نمی كش�م. چنان زجركشش كنم كه آتش دوزخ را فراموش كند. برو 
و نيمروزی را به خانه ببر و از او مهماننوازی كن. اگر از تاختن ديشب 
ما اذيت ش�ده باشد، ما را ببخش�د. مجبور بوديم. دوست عثمان، دوست 
و يار ما هم هست. نتوانستم از او مهماننوازی كنم. امشب هم به  نركوه 
باي�د بروم، ام�ا بچه ها را گفتم كه به  كوه برون�د و چند كبكی برايش 
ش�كار كنند. شايد تا س�اعتی ديگر برگردند. كبك ها را بگير و به  زن 
برادرم بده كه يخنی كند. برای تو هم خوب است. برو در فكر سامتی 
خ�ود باش! خيلی جوش نزن! من می دانم كه اين مار كثيف را چه گونه 

به سزايش برسانم.
جبار اين را گفت و رويش را به حيدر كرد:

- حيدرخان!
حيدر كه در كنارش ايستاده بود و خمار يك چلم چرس، گفت:

- بلی جبارخان!
- ب�رو ب�رای جمعه خان يك كتری چای س�ياه با نقل و چاكليت، 
يك ُتنگ آب، يك ران گوسفند، يك قوری برنج و هم چنان يك مرغ 

يخنی كه سينه اش را مايم كند، تيار كن و بيار!
همه از اين فرمايش جبار به حيرت افتادند. قربان رويش را دور داد 

و با پريشانی پرسيد:
- الال اين همه را برای جمعه بوالغ فرمايش دادی؟

جبار قهقه زد:
- می دانس�تم كه بيش�تر از همه تو هراس�ان می شوی. بگذار حرفم 
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تمام شود.
جبار رويش را واپس به حيدر دور داد:

- اين ها را كه آوردی، مقابل جمعه بگذار و س�ليمان را هم با چند 
نف�ر اين ج�ا پهره بگمار كه مواظب او باش�ند. بگذار به آب و غذا نگاه 
كند و از گرس�نگی بميرد. وای به حال كس�ی كه ي�ك قطره آب و يا 
يك لقمه نان برايش داده بود. س�ليمان را بگو كه هر وقت ناليد و غذا 
خواس�ت با چاقويش تكه گوش�تی از او جدا كند و تا آخرين نفس�ش 
غ�ذا را از مقاب�ل ديده هايش برن�دارد. خودش هم غذاي�ش را همين جا 
پيش رويش با ولع و ش�عف بخورد. بگذار زجركش شود. بگذار بفهمد 
كه بهادر كش�تن يعنی چه؟ بگذار از دل قربان آگاه ش�ود و بفهمد كه 
تش�نگی، گرس�نگی و لت و كوب چه مزه ای دارد. به سليمان بگو كه 

ناخن هايش را هم بكشد تا بداند كه درد يعنی  چه! فهميدی؟
سليمان كه تا اين دم در پشت سر جبار ايستاد بود، پای كوتاهش 

را پيش گذاشت و مانند هميشه به كمرش تابی داد و گفت:
- جبارخان! پش�ت به كوه باش! به اين خوك حرام خور دوزخ را 

نشان می دهم.
او اي�ن را گفت و لنگيده و تابي�ده به نزديك جمعه رفت. چاقوی 
تيزش را از غاف بيرون كرد، از موهای او گرفت و سرش را از روی 

سينه اش بلند كرد و گفت:
- جمعه به  باال نگاه كن! با كدام چشم سينه ی بهادر را نشانه گرفته 

بودی؟
جمعه زار به او نگاه كرد. از نگاه هايش التماس می باريد. با آن كه 
می دانست ديگر هيچ روزنه ی اميدی برای زنده ماندنش نيست و مرگ 

سختی در انتظارش است، گفت:
- سليمان نكن! اوالد دار هستم. زن جوان دارم. برای جبار بگو كه 
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مرا ببخش�د! تا زنده هستم مانند س�گ به او خدمت می كنم. به من رحم 
كن!...

س�ليمان خنده ای كرد و كاردش را در چشم راست او فرو كرد و 
با يك چرخشش سريع چشمش را از كاسه خانه كشيد و به پيش پايش 

انداخت. فرياد جمعه بوالغ به آسمان رفت:
- آخ سليمان... گه خوردم... بد كردم...
- با همين چشم نشانه گرفته بودی، نه؟

جمع�ه به  خرخر افتاد و لب هايش را گزيد، اما س�ليمان دس�تمال 
چركين و مچاله شده ی بينی اش را از جيب بيرون كرد و به دهنش فرو 
برد و بعد به س�وی دستش كه محكم به درخت بسته بود، رفت. انگشت 

سبابه اش را  با يك حركت بريد و در مقابل او گرفت:
- با همين كلك ماشه ی تفنگ را چكانده بودی، نه؟

خون از حفره ی  چشم جمعه بوالغ به  گونه و ريش بزی اش سرازير 
ش�د. وحش�تناك تر از هميش�ه معلوم می شد. س�رش را اين طرف و آن 
طرف دور می داد و می خواس�ت چيزی بگويد، اما ديگر نه دهنی برای 
گفتن و نه صدايی برای ناليدن داش�ت. مرگ تدريجی اش ش�روع شده 
ب�ود و در قان�ون جبار، محك�وم به  مرگ حق آخري�ن وصيتش را هم 

نداشت.

 * * *    
سه روز بعد، وقتی جمعه بوالغ آخرين نفس هايش را می كشيد، دو 
س�وار به  روستای قُتس رس�يدند. صبح بود و خورشيد ساعتی می شد كه 
از پس نركوه س�ر باال كرده بود و تقای گرم كردن روس�تا را داشت. 
اين دو سوار به جز از ارباب محسن و كمال  كسان ديگری نبودند. آن ها 
وقتی به نزديك خانه ی حيدر رس�يدند، از اس�ب های شان پايين شدند و 
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نگاه�ی به زير درخت ها انداختند. در زير درخت ها س�ليمان با چند نفر 
مس�لح ديگر نشس�ته بود، چای می خورد و می خندي�د. جمعه بوالغ هم 
همچنان بر تنه ی درخت بسته بود و خونی كه از سر و گردنش بر روی 

لباس هايش ريخته بود، خشك شده بود و سياه می زد.

ارباب محس�ن و كمال اس�ب های ش�ان را در كنار راه به  درختی 
بس�تند و نزديك رفتند. سليمان با ديدن آن ها از جا برخاست و لنگيده 

نزديك رفت:
- چشم ما روشن! كی  را می بينم... نه كه راه غلط كرديد؟

ارباب خنديد و گفت:
- نه مرد خدا! راه غلط نكرديم به  ديدار تو آمديم. ش�نيديم كه در 

خانه ی ما را تو شكستانده ای، آمده ايم خسارت بگيريم.
سليمان خنديد:

- اگر قرار باش�د خسارت در خانه های مردم را بپردازم، چيزی در 
بساطم نمی ماند. دعا كن تا زنده ام خدا سايه ی اين تفنگ را از سرم كم 
نكند. ورنه حياتم مرچ س�رخ اس�ت. از ديگران اگر دزدی است، از من 

تاراج است. نام چنگيز را شنيده ای؟ 
-  شنيده ام سليمان، شنيده ام.

سليمان رو گشتاند و بادست به جمعه بوالغ اشاره كرد و گفت:
- اگ�ر باور نداری. بيا برو ح�ال او را نگاه كن! چنگيز هم به اين 

بی رحمی چشم و گوش و بينی كسی را نبريده است.
ارباب محس�ن نگاهی به  درخت و مردی كه جای س�المی در بدن 

نداشت، انداخت. چند بار با خود توبه كشيد و پرسيد:
- كی است سليمان خان؟

- نشناختی؟
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- نه، سرش پايين است. نفهميدم كيست.
س�ليمان نزديك رفت، از موهای جمعه بوالغ گرفت و س�ر او را 

بلند كرد:
- حاال نگاه كن!

ش�ناختن جمعه بوالغ ديگر غير ممكن بود. نه چش�می داش�ت، نه 
گوشی و نه بينی ی. خون در صورتش خشكيده بود و دندان هايش روی 

دستمال قفل شده بود.
برادرها با ديدن او تكانی خوردند و ترسيدند:

- ای وای!
- شناختيد؟

- نه
س�ليمان موی او را رها كرد. سر جمعه بوالغ واپس روی سينه اش 

غلتيد.
- جمعه بوالغ اس�ت. از دس�تش برای هميش خاص شديد. برای 
مردم كمرس�بز بگو كه ديگر آس�وده بخوابند. ش�ر او را از سرشان كم 

كردم.
ارباب محسن آهی كشيد و با خودش وای وای كرد:

- عاقبت ظلم همين است. اگر به دست تو كشته نمی شد، يك روز 
ن�ه، يك روز كس ديگری همي�ن كار را می كرد... س�ليمان خان! من 
توان ايس�تادن و ديدن اين صحنه ی دلخراش را ندارم. با حيدرخان كار 
دارم. اگر خانه است برو برايش سام برسان و بگو كه ارباب محسن با 

برادرش آمده است.
سليمان لنگيده و تابيده به راه افتاد و گفت:

- ارباب! از من دلخور مباش! درب خانه ی تو را به امر يك رفيق 
ديوانه و كله خرابم شكستاندم. قسم است كه نيت بستن دست و پای تو 
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را هم نداش�تم، اما تحت امر او بودم. جبارخان برايم گفته بود كه هرچه 
او خواست، همان كن. از من شكايتی نداشته باشی!

ارباب محسن گفت:
- ندارم سليمان خان! با تو شوخی كردم. ای كاش همه ی خسارت ها 
برابر به در خانه ی من بود. خدا خس�ارت سر و جان را ندهد. امروز كه 

حال جمعه بوالغ را ديدم، توبه كشيدم و شكر خدا را به جا آوردم.

سليمان رفت و لحظه هايی بعد با حيدر از خانه بيرون شد و نزديك 
آمد. حيدر با مهمان های تازه از راه رسيده احوال پرسی كرد و از آن ها 
دعوت كرد كه به  خانه اش بروند. آن ها از او تش�كری كردند و گفتند 
كه به  خانه نمی روند چون كارهای زيادی دارند و دير ش�ان می ش�ود. 

حيدر گفت:
- پس به  خانه كه نمی رويد، همين جا برای شما چای می آورم.

ارباب محسن گفت:
- نه حيدرخان! راضی به زحمت تو نيستم.

سليمان وسط تعارف های آن ها پريد:
- حيدرخان ما همين جا چای تازه داريم. اگر اجازه ات باش�د برای 

شان چای می دهم.
حيدر خنديد:

- خوب لعنتی، نيكی و پرس�ش برو چای بريز و بيار كه خس�تگی 
شان كم شود.

سليمان به سوی كتری چای رفت. ارباب محسن گفت:
- امانت ما كجاست؟

- امانت ش�ما س�امت اس�ت و همراه قربان در پايين محله است. 
ت�ا دمی كه جب�ار به   كوه می رفت تاكيد او همين ب�ود كه از نيمروزی 
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مهمانداری خوب ش�ود. هرچه برايش گوش�ت كبك و بره داديم و او 
را ب�ه  چك�ر برديم، لبش به  خنده باز نش�د. منصور پ�در لعنت دل او را 
انداخته اس�ت. وقت�ی با او گپ بزنی لرزيدن�ش را می بينی. فقط گاهی 
ب�ا قربان به  كنار آب می رود، به س�نگی تكي�ه می كند و چرت می زند. 
تم�ام وقت چرتی اس�ت. بگير او را زودتر ببر! می ترس�م در ميان اين 
ك�وه زهره كفك ش�ود و فردا ن�ه جواب ت�و را داده بتوانم و نه جواب 

جبارخان را.
س�ليمان دو پيال�ه چای آورد. يكی به دس�ت ارباب محس�ن داد و 
ديگری به دس�ت كمال. ارباب محسن نگاهی به پياله ی چای انداخت و 

برای حيدر تعارف كرد:
- حيدرخان! خودت چای نمی نوشی؟

- می نوشم. سليمان به من هم يك پياله بريز!
سليمان واپس به سوی كتری رفت. محسن گفت:

- راست را بپرسی در كنار اين نعش سوراخ سوراخ شده ی مردار، 
چای از گلويم پايين نمی رود.
حيدر چرتی زد و پرسيد:

- سليمان! رفيقت هنوز زنده است؟
سليمان پياله ی چايی كه آورده بود، به او داد و با ناراحتی گفت:

- خدا سگ مرا رفيق او نكند.
- به دل نگير شوخی كردم.

سليمان نگاه  آزرده ا ی به حيدر كرد و گفت:
- رفيق ه�ای م�را اگ�ر در پای دس�ترخوانم ندي�دی، در پای چلم 
ديده ای. همه كاكه و خراباتی اند و تو اين سگ پدر لعنت را رفيق من 

می سازی!
- زود رنج شدی سليمان! گفتم كه با تو شوخی كردم.
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- فهميدم كه ش�وخی كردی، اما اين جمعه ی پدر لعنت نه رفاقت 
داشت و نه شنگ.

- خوب حاال بگذر هرچه بود او را داغان كردی. پرسيدم كه زنده 
است يا مرده؟

- نمی دان�م حيدرخ�ان! همين چند دقيقه پي�ش، چند تكان محكم 
خورد و آرام شد. شايد مرده باشد.

- خ�وب برو نگاه كن! اگر مرده اس�ت، نعش او را از درخت باز 
كن و ببر به  دره بينداز تا س�گ ها و شغال ها بخورند. خاص كن! دفن 

و كفنی نياز نيست.
س�ليمان با آزردگ�ی از كنايه ی حيدر به س�وی جمعه بوالغ رفت. 

دستش را به  گردنش گذاشت. لحظه ای انتظار كشيد و گفت:
- مرده اس�ت حيدرخان! ديگر خون�ی در رگ هايش پايين و باال 

نمی رود. جانش هم يخ كرده است.
- بازش كن و او از جلو چشم های ما ببر!

س�ليمان چاقوی تيزش را از غاف بيرون كش�يد و به جای بريدن 
طناب، س�ر جمعه بوالغ را از تنش جدا ك�رد و به پيش پايش انداخت. 
بعد دس�ت راس�ت او را از ش�انه بريد و به  زمين انداخت و سپس دست 
چپ او را و تا خواست چاقويش را به  شكم او فرو كند، حيدر فرياد زد:
- سليمان دست نگهدار! چرا دل باد كرده ات را بر سر مرده خالی 

می كنی؟ نگفتم او را قصابی كن. گفتم او را از طناب باز كن و ببر!
س�ليمان دس�ت نگهداش�ت و با خش�م طناب را بريد. تنه ی بی سر 
و دس�ت جمعه بوالغ روی زمين افتاد. س�ليمان نشس�ت، كاردش را با 

گوشه ی كرتی او پاك كرد، در غاف گذاشت و گفت:
- تمام شد. اگر اندك نفسی هم داشت، ديگر ندارد.

او اين را گفت و سپس رويش را به  شريف كرد:
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- هی تازه داماد! برخيز بيا جمع اش كن! ببر و به  جر بنداز! به خدا 
قسم است اگر می فهميدم اين قدر بی كاره هستی دختر را من می گرفتم 
و م�ادرش را ب�ه  تو می دادم. در كمرس�بز ديدم كه كم�رت را محكم 
گرفته بودی و تفنگ بر س�ر شانه ات س�نگينی می كرد. اين قدر به زير 
لحاف زنت نخز كه از پا می افتی! يك دفعه هم بر سر قبر عزيز ليسك 

ُخسرت نرفتی كه دعای سر او را بكنی.
ش�ريف ك�ه تا اي�ن دم در كنار كتری چای نشس�ته ب�ود و چای 

به  حلقش می ريخت، از جايش برخاست و با خنده ای گفت:
- سليمان! حاال كه تو ُخسرم هستی، احترام دامادت را داشته باش! 
ورنه خش�ويم را از تو پس می گي�رم. چند روز پيش به  خانه ی ما آمده 
بود. خيلی از تو شاكی بود. می گفت بند تنبانت به جز از شاشيدن وقت 

ديگر باز نمی شود.
هم�ه خنديدن�د و حيدر چنان قهقه زد كه س�ليمان آتش گرفت و 

به خود پيچيد:
- تو الغر مست مرا گفتی؟

- ُخسرجان! مگر اين جا به جز از تو، زن ذليل ديگری هم هست.
س�ليمان ديگر تاب نياورد. چاقويش را از غاف كش�يد و به سوی 

شريف دويد و شريف با يك خيز گريخت:
- س�ليمان با اين پ�ای كوتاهت مرا گرفت�ه نمی توانی، خودت را 

مسخره نكن!
 س�ليمان كه ديگر مس�خره ش�ده ب�ود و همه را خندان�ده بود، پا 
نگهداش�ت، برگش�ت و به س�وی تفنگش كه به درخت تكي�ه داده بود 

رفت.
حيدر هيبت زد:

- سليمان! دست به  تفنگ نبری! دامادت شوخی كرد.
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س�ليمان كه هنوز دستش به  تفنگ نرس�يده بود، قد راست كرد و 
گفت:

- خير باش�د. امروز نوبت شماست. شعر همه ی شما باالی من گل 
كرده است. نوبت من هم می رسد. صبر دارم.

حيدر گفت:
- حاال تا نوبتت می رسد برو نيمروزی را صدا كن! برايش بگو كه 

ارباب برای بردنش آمده است.
سليمان تفنگش را برداشت، به شانه انداخت و رفت. با دور شدنش 

شريف خنديده پس آمد و گفت:
- خوب ش�د پتوي�ش را فراموش كرد. چيزی نداش�تم كه ريخ و 

روده های جمعه بوالغ را در آن جمع كنم و دور بيندازم.
حيدر يك بار ديگر از ته ی دل خنديد. سليمان كه هنوز خيلی دور 

نرفته بود، رو گشتاند و از همان جا گفت:
- حاال هرچه دل ش�ما اس�ت، بخنديد. نوبت من هم می ش�ود، آن 

وقت اگر گريه نكرديد، نام من سليمان نخواهد بود...
ش�ريف تكه و پارچه های جمعه را جمع كرد و برد. س�ليمان هم 
ت�اب و پيچ زنان در پش�ت س�پيدارهای كنار رودخانه گم ش�د. حيدر 

گفت:
- ارباب تا نميروزی می آيد بيا بنش�ين و بگو كه در كمرس�بز چه 

خبرها بود. مردم از كشتار چند شب پيش چه می گفتند.
ارباب محس�ن همان جا در كنار راه نشست و خودش را به  درخت 
تكيه داد. كمال هم رفت در پهلوی برادر جا گرفت و حيدر رو به روی 
آن ها روی خاك چهارزانو زد و چشم به  دهن ارباب محسن دوخت. 

- خ�دا كه نخواهد برگی هم از درخت كنده نمی ش�ود. آن  ش�ب 
نفره�ای منص�ور مانند توت ريختند و كش�ته ش�دند، ام�ا منصور جان 
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به س�امت ب�رد. او را صب�ح وقت در والي�ت ديده بودن�د. رفته بود از 
والی كمك بگيرد، اما ش�ايعه است كه والی جوابش داده است و گفته 
اس�ت كه زور نركوهی ه�ا را ندارد و نمی خواهد ب�ه اين جنگ دخيل 
ش�ود. می گويند ش�ايد به  دره ی صوفك به پيش قوم هايش رفته باش�د. 
خدا می داند؟ او مانند گربه، هفت جان دارد. شايد يك  روزی باز سر و 
كله اش با نفرهای تازه دم پيدا شود. از همين خاطر آمده ام تا نيمروزی 
را ببرم و رخصت كنم. خوب است كه برود. حيدرخان! باور كن كه اين 
جوان كم س�ن و شرم روی، فرشته است. قلب پاك و اخاق نيكوی او 
مرا گرويده اش كرده است. آن شبی كه جمعه بوالغ او را در مهمانخانه 
ُهل داد و افتاد و بينی اش خون شد، هيچ گاهی از يادم نمی رود. هر شب 
او را به  خواب می بينم، تا می افتد و برمی خيزد، وحش�تزده فرياد می زنم 
و به هوا پرت می ش�وم. منصور ظالم آن ش�ب وقتی به  كمرس�بز آمد و 
نفرهايش را در ديگ ها ديد، رفت و ماش�ين برق را به  راكت بس�ت و 
تمام زحمت های اين بيچاره را به  خاك يكس�ان كرد. دل مردم قريه ی 

ما را شكستاند. عاشقانه با اين بچه شانه داده بودند، اما منصور...
حيدر كه رو به روی محس�ن نشس�ته بود و چش�م به راه  آن طرف 

رودخانه دوخته بود، حرف ارباب محسن را قطع كرد و گفت:
- آمد. نيمروزی آمد.

محس�ن رو گش�تاند و به پش�ت س�ر نگاه كرد. پروي�ز می دويد. 
نمی دويد انگار می پريد. گويی پدر و برادرش را باز يافته اس�ت، چنان 
س�رعت گرفته بود كه محس�ن و كمال هر دو هراس�ان از جای ش�ان 
برخاستند و نگران افتادنش شدند. و تا به آن ها رسيد مانند كبوتری كه 
پر و بال می گش�ايد، دست هايش را گشود و ابتدا خودش را به آغوش 
محس�ن انداخت و گريس�ت. صورت و گردن او را بوس�يد و بوييد و 
ارب�اب او را بوس�يد. كمال خودش را به  درخت تكيه داد و اش�ك در 
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چشم هايش حلقه زد. دلش برای پرويز كباب و برای برادرش آب شد. 
پرويز به سوی او آمد و به  چشم هايش نگاه كرد و هق زد:

- كاكا كمال... اگر امروز نمی آمدی، می مردم...
كمال چيزی نگفت. او را به  آغوش گرفت و بوسه بر مويش زد:
- می آمدم و آمدم... هيچ وقتی فراموش ما نمی شوی. به زير خاك 
هم كه باش�يم تو را فراموش نمی كنيم. تو كس�ی نيس�تی كه فراموش 

شوی. برويم... برای بردنت آمديم...
كمال اين را گفت و رو به حيدر كرد:

- حيدرخان! يك اسب قرض بده! فردا برمی گرانم...
حيدر كه با تمامی سنگدلی اش  تحت تاثير قرار گرفته بود، تكانی 
خورد و بدون اين كه چيزی بگويد به س�وی خانه اش رفت و لحظه هايی 

بعد لجام اسبی را گرفته، آورد:
- بگير كمال خان! گريه های ش�ما، دل مرا هم نازك كرد. به خير 

برويد!
كمال لجام اسب را از حيدر ستاند و به دست پرويز داد.

- باال شو پرويز! وقت تنگ است.
پرويز س�ر اس�ب باال ش�د و بعد از اين كه محسن و كمال با حيدر 

خدا حافظی كردند، گفت:
- حيدرخان! بايد بروم. از مهماننوازی ات تشكر! فراموش نمی كنم. 

به جبارخان هم سام برسان. به امان خدا باشی!

ارب�اب محس�ن هی گفت و كمال و پروي�ز هی گفتند و به محض 
اين كه از خم كوه پيچيدند و درخت های سپيدار را پشت سر گذاشتند، 
محسن كه پيشاپيش بود، اسبش را تاخت. پرويز خودش را بر روی زين 
چس�پاند و لجام را محكم در ميان دس�ت هايش فشرد. دلش می خواست 
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آرام بروند تا برای گفت وگو مجالی باشد، اما مثل اين كه فرصتی برای 
ق�رار يافت�ن دل بی قرار او نبود. هي�چ وقتی در محس�ن و كمال چنين 
ش�تابی در تاختن نديده بود. پس دليلی در پش�ت اين شتاب است. پس 

اين عجله، سببی دارد.

س�ه س�وار در خطه ی باري�ك راه كه برابر ب�ا رودخانه می پيچيد، 
راس�ته می شد، پس�ت می شد و بلند می ش�د، می تاختند. گويی مسابقه ی 
آب و آدم بود. رودخانه موج می زد و س�ر بر س�نگ و خرسنگ می زد 
و به  راس�ت و چپ می پيچيد و به  پيش می رفت و س�وارها می رفتند و 
تا آب پا نگه می داش�ت و آرام می ش�د تا از سدی بگذرد و دو باره سر 
بردارد و بتازد، اس�ب ها س�ر به بلندی می بردند و به محض اين كه آن را 
طی می كردند دو باره ريتم تاختن ش�ان را از س�ر می گرفتند. پرويز كه 
هر لحظه نگرانی اش از اين تاختن بيش�تر می ش�د، چند قمچين محكم به 
اس�ب زد و خود را به كمال رس�اند. كمال كه ش�اخه ی دس�تار به  دور 
گ�ردن و دهنش پيچيده بود و همه حواس�ش به تاخت�ن بود به او نگاه 
كرد، لجام اس�بش را كشيد و از س�رعتش كاست. شاخه ی دستارش را 

كنار زد و پرسيد:
- پرويز! چيزی می گفتی؟

پرويز دل به  دريا زد:
- ها كاكا كمال! می خواس�تم بپرس�م خانواده همه خوبند. تهمينه 

خوب است؟ در كمرسبز خيريتی است؟
كمال خنديد:

- هم خوب هستند و هم نيستند. قدری ديگر حوصله كن، می دانی. 
و ح�ال خ�ودت را خوب محكم بگير كه كاكا محس�نت می خواهد راه  

دور و دراز را كوتاه كند.
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او اين را گفت و هی كرد. يك بار ديگر مسابقه  از سر گرفته شد 
و ديری نگذش�ت كه دو راهی از راه رس�يد. می خواس�ت آب به سويی 
برود و س�وارها به س�ويی. انگار در وقت جدا شدن راه و آب، موج ها با 
نعره ی ش�ان تا ديدار دو باره در بازار چغچران بدرود می گفتند. صدای 
گام های س�نگين اسب ها و سمفونی آب در شرف جدا شدن بود و جدا 

شد. راه به سويی پيچيد و آب به سويی. تك نوازی آغاز شد.

بازار چغچران مانند هميش�ه شلوغ بود. بساطی ها و دست فروش ها 
داد و بی داد داش�تند و رس�تورانت ها هر كدام نغمه ای پخش می كردند. 
از راه�ی كه به س�وی كمرس�بز می رفت، گذش�ته بودن�د و دل پرويز 
مانن�د مرغی در قفس، خودش را به  س�ينه  زده بود. پس مرا می خواهند 
رخص�ت كنند كه اين گونه پر ش�تاب تاختند. خواس�تند تا دير نش�ده 
به  موترها برسند. پس ديگر ديداری با تهمينه نيست. نه، من به نيمروز 
نمی روم. به هيچ جايی نمی روم. همين جا خود را به  رودخانه ی چغچران 
غ�رق می كن�م. نه، نمی روم. خود را می كش�م و ب�دون تهمينه به جايی 
نم�ی روم. اگر كارم را تمام نك�ردم و مزدی نگرفتم، نمی خواهم دلم از 
اين جا بی مزد برود. س�ينه ام را همين جا پاره می كنم و از ارباب محس�ن 
می خواهم كه دلم را برای تهمينه ببرد. از او می خواهم برايش بگويد كه 
پرويز ناكام را به ياد داشته باشد. تهمينه تو رفتی و زن منصور شدی؟ تو 
را منصور برد؟ رفتی و كنيز ش�دی؟ چشم هايت پر اشك است؟ گريه 

می كنی؟ مويه می كنی؟
پرويز ديگر نه صدايی می ش�نيد، نه كس�ی و ن�ه جايی را می ديد. 
به پای س�ماواری ماما عباس رس�يده بودند. محسن و كمال از اسب های 
ش�ان پايين ش�ده بودند و با خليفه عباس مانده نباش�ی كرده بودند، اما 
پرويز همچنان بر س�ر اس�ب ب�ود. كمال به او نگاه�ی كرد و نزديك 
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رفت. لجام اسب را گرفت و گفت:
- پرويزخان! پايين شو، رسيديم.

پرويز تكانی خورد، به او نگاه كرد و بی رمق از اس�ب پايين ش�د. 
كمال اسب ها را عقب سماواری برد و برگشت:

- پرويز چرا ايس�تاده ای؟ برو باال شو و بر تخت سماواری بنشين. 
پياله ی چايی بخور!

پرويز بر تخت سماواری باال شد و كمال با فرمايش سه چای سبز 
به سوی موترها رفت. تا ماما عباس پير چای دم كرد و در مقابل محسن 

و پرويز گذاشت، كمال برگشت و گفت:
- س�يت پيش روی يك موتر»فرانگوچ« را گرفتم. تا نيم س�اعت 
ديگ�ر حركت می كن�د. برايش گفتم ك�ه ما اين جا نشس�ته ايم. وقت 

حركت می آيد و پرويز را برمی دارد.
پرويز با صدايی كه به  سختی شنيده می شد، گفت:

- پس مرا رخصت می كنيد و از خود می رانيد!
كم�ال خندي�د. بر س�ر تخت باال ش�د و رو به رويش نشس�ت. با 
خونس�ردی پياله ها را چای ريخت. ابتدا پياله ای پيش برادرش گذاشت، 

بعد به  مقابل پرويز و سپس آرام گفت:
- ن�ه خدا نكند. تو را نه رخصت می كنيم و نه از خود می رانيم. تو 

را به  واليت و خانه ات روان می كنيم.
پرويز با قهر گفت:

- م�ن نه واليتی دارم و ن�ه خانه ای. همين ج�ا می مانم و همين جا 
می ميرم.

محسن كه می ديد جوان ديگر تاب و توانش را از دست می دهد به 
آهستگی به برادرش گفت:

- برايش بگو و او را از زجر كشيدن خاص كن!
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پرويز به لرزه افتاد و ناگهان قفل زبانش شكست:
- اگر تهمينه را كاری ش�ده اس�ت، بهتر اس�ت نگوييد. همين جا 

سكته می كنم.
- نه، سكته نكن! بگير دست های كاكا محسنت را ببوس!

پرويز كه به حيرت افتاده بود من من كرد:
- می بوسم... صد بار می بوسم... كاكا محسنم را...

كمال حرف او را قطع كرد:
- خوب بگير ببوس. معطل نكن!

پروي�ز همان طوری كه در كنار محس�ن نشس�ته بود، دس�ت او را 
گرفت و به نرمی بوسيد. محسن دستی به سر او كشيد و گفت:

- خوشبخت باشی پسرم. عمرت دراز باشد.
پرويز با بوسيدن دست محسن به كمال نگاه كرد، انگار می خواست 

بگويد خوب بوسيدم، بعد چه؟
كمال با كلمه های شمرده ای گفت:

- الال! از آن جايی كه فاميل پرويز در چغچران نيس�ت، من وكيل 
او هس�تم و از ت�و دس�ت تهمين�ه را برايش طلب می كنم. آي�ا او را به 

دامادی ات قبول داری؟
گوش های پرويز انگار عوضی شنيده باشد، با حيرت به آن ها نگاه 
كرد. باورش نمی ش�د كه اين كلمه های جادوي�ی از زبان كمال خارج 

شده باشد. ارباب محسن گفت:
- خدا هر دو را به پای هم پير كند و خوش�بخت داشته باشد. قبول 

دارم.
پروي�ز ناگه�ان به لرزه افت�اد و دلش واريخت. فك�ر كرد خواب 
می بين�د. فك�ر كرد بع�د از اين همه كابوس، دچار توهم ش�ده اس�ت. 

باورش نمی شد چيزهايی كه شنيده است، واقعيت داشته باشد.
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- مبارك باشد!
صدای كمال بود كه برايش مباركی می داد. محس�ن هم گفته بود 
ك�ه او را به دامادی اش قبول دارد. پس تهمينه زنده اس�ت. پس تهمينه 
نصيب كفتار نش�ده اس�ت. پس تهمين�ه زنش می ش�ود. پرويز ناگهان 
از جايش پريد و دوباره دس�ت های محس�ن را بوس�يد. بوس�يد و گريه 
كرد. اين بار اش�ك خوشی ريخت. كمال نزديك رفت و او را از روی 

دست های محسن باال كرد:
- بيا مرد خدا! بيا كه من هم تو را ببوسم.

و او خودش را در آغوش كمال انداخت و هق زد:
- كاكا كمال می مردم... از دست می رفتم... اين جا كجاست؟ چرا 

در اين جا اين  همه بدبختی است؟
- هنوز كم ديدی... ما س�ی سال است كه در اين آتش می سوزيم. 
تو از حاش�يه به عمق آمدی؛ اين جا عمق جهنم اس�ت... ش�كر كه زنده 

هستی. خدا تو را خوشبخت داشته باشد.
پرويز اشك هايش را پاك كرد و گفت:

- پ�س اگر مرا به  دامادی خود قبول كرديد، چرا به  نيمروز روانم 
می كنيد؟

- چون نامزدت آن جاست. تو برو! ما هم آمادگی گرفته، می آييم 
و عروسی ات را همان جا می كنيم.

باور پرويز نشد:
- كاكا كمال شوخی نكن!

- نه، ش�وخی نمی كنم. عثمان رفيقت هم آن جاس�ت. آن شب كه 
جب�ار آمد و عروس�ی خود خوان�ده ای منصور را بره�م زد، عثمان هم 
همرايش بود. او به كار آن ها غرض نداشت. آمد و با ما گپ زد و گفت 
كه تهمينه را برمی دارد و به  نيمروز می برد. ما اول ترس�يديم و موافقت 
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نكردي�م، اما او گفت كه اگ�ر موافقت نكنيد منصور می آيد و دختر را 
به زور می  برد و آن وقت ديگر س�ر و كله زدن و گريستن فايده ندارد. 
نقشه اش را كه با ما در ميان گذاشت، اندكی اميدوار شديم.  ديگر راه و 
چاره ای نداشتيم، قبول كرديم. تا عثمان نيامده بود، همه ی ما آمادگی به 
كش�تن و كشته شدن گرفته بوديم. حاضر نبوديم دخترك ما را گرگ 
ببرد. می خواس�تيم سر بدهيم، اما تهمينه ی خود را به  كس ندهيم. آمدن 
عثمان و نقشه ی او برای تاريكخانه ی دل های ما روزنه ای شد. از تهمينه 
خواستيم كه با او برود، اما او حاضر به رفتن نبود. می گفت كه بدون ما 
به هيچ جايی نمی رود. من قهر و غضب برادرم را در آن شب ديدم. مانند 
ش�ير غريد، به س�ر تهمينه لنگی پيچيد و او را بر اسب نشاند و به  عثمان 
گف�ت ك�ه هی كند و برود. آن ها رفتند. از ترس منصور راه به  بی راهه 
بردند و به  س�ختی خود را به اين جا، به  بازار چغچران رس�اندند و صبح 
وقت به  موترها نشس�تند و به  نيمروز رفتند. ديروز عثمان تليفون كرد 
و همه چيز را قصه كرد. حاال در خانه ی كاكای تو هس�تند. باقی قصه 
را وقت�ی رفتی از زبان خود آن ها خواهی ش�نيد. رفيقت خيلی مرد بود. 
رفيق�ی به اين خوبی نخواهی يافت. او گفت كه وقت فرار، ش�عله های 
قلعه ی منصور را ديده است و می داند كه تو ديگر آزاد هستی. حاال برو! 
برو كه همه منتظر تو هستند. روزهای سخت و دشوار اين جا را فراموش 

كن! برو كه عثمان منتظر توست تا چنگ به  دوتار بزند ...
موتر فرانكوچ از جاده دوری زد و در كنار سماواری توقف كرد. 

راننده صدا زد:
- حركت است؛ به خير!

محس�ن و كمال به پا خاس�تند. پرويز به عجله پياله ی چايش را كه 
ديگر سرد شده بود، سر كشيد و از جايش برخاست و به دنبال آن ها از 

تخت سماواری پايين شد. يك بار ديگر دست  محسن را بوسيد.
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- پرويز! فرزند جميله را به  تو بخشيده ام، مواظب او باشی!
- هستم كاكا محسن! قدر او را من بيشتر از هر كسی می دانم.

او اي�ن را گف�ت و به س�وی كمال رفت. اين بار كمال نگذاش�ت 
دست هايش را ببوسد.

- به  كاكايت س�ام برس�ان و بگو كه كم�رش را برای يك اتن 
جانانه بسته كند.

- منتظر شما هستم. زود بياييد!
- می آيي�م، می آيي�م. زود می آييم. بكس لباس ت�و را هم با خود 

می آوريم. سفر خوش!
پروي�ز در موتر نشس�ت و تا نشس�ت موتر به راه افت�اد، اما كمال 
به عجله به  شيش�ه زد و راننده  موتر را واپس نگهداشت. پرويز شيشه را 

پايين كشيد و پرسيد:
- كاكاكمال! چيزی را فراموش كردی؟

كمال دس�ت به  جيب برد، دستمالش را بيرون كرد، از البای آن 
قروتی را برداشت و گفت:

بگي�ر ب�رای گرب�ه ی قروت خ�ور ببر! تا اي�ن ق�روت را در زير 
دندان هايش بسايد، ما هم می رسيم.

#


