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 لبخند شیطان
  نوشته

 ببرک ارغند
 



 

 

 

 

 شناسنامۀ کتاب

 )جلد اول( لبخند شیطانعنوان: 
 ببرک ارغندداکتر   نویسنده: 
 آینده 2010چاپ اول: 

 قاسم آسماییباز تایپ و تدوین دیجیتال: 
 2020م فبروری انتشارات راه پرچباز پخش: 

ن کتاب برای پخش کاماًل رایگان به شکل دیجتال ایتذکر ضروری: 
تدوین شده است. هر گونه بهره برداری مادی از پخش کتاب، 

 ممنوع است



      -----------------------------------------------    لبخنِد شیطان
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خود  یمثل ده دانا نجامیا !نوبت نان مال یآذان اس و نصدای  ین نجایا»

  «!یینانبا یبرق داره و ن یما ن

 :دخترش گفتش

 کردیپدرم واسطه نم .رام به ما داده بودن یره کو که هممادر شکر خدا»

 .دادیاتاقه رام به ما نمدو یهم یکس فت،رینم قیرف اُوو  قیرف یا شیو پ

  «.نمست جان خود شده یهمه گ

باال  دشیو سپ کیرا با نوک انگشت بار اهشیدار و دسته سنمره نکِ یو ع

  «!شکر بکش مادر»: ردبُ 

 :گفت یبا لحن تلخ رشماد

...  نخوده رنجاند یقایرف یآزرده ساختن، حتا دل ُخهمگر دل مردمه »

  «.وا   ازهبوا  و  شهکُ یراست اس که چاه کنه چاه م

  :سرش را به راست و چپ حرکت داد ،و گردنش را راست نمود
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 «.یغافل مشو از هرکه دلش آزرد :ها گفتنکالن»

به  دیسپ یهاکم قوت آفتاب از درز پرده نورِ  .پنجره نگاه نمود یسو و

 گریهمد یمواز ییهال نفوذ کرده بود و همچون تخته ابرکداخ

  .ساختندیو رقص ذرات گرد و خاک را برمال م دندیدرخشیم

  :افزود ییدخترش با لحن مرمت کننده 

عوضش  د   ؛ساتاقه اس اگر دو ریخ !مادر رینگ لیرفته ب وِ ا  پشت »

از مال و جان خود  ،ماسرِ  ،رهایخدا روز بده ن .میخوب دارهای همسایه

 « !بخر هیهمسا ،خانه نخر گنیراست اس که م همو .هستن ریت

آن خوشش آمده بود که پشتش را  یاز راحت یگفت ،داد هیتک یبه چوک و

 .ستینگر ،رخ مادرش افتاده بودمیکه بر ن ییهیبار به آن فشرد و به سادو

 :گفتشیمادر م

 .سین چکسیه دوستِ  ،همه کس نو و بدان که دوستِ از مه بش ،دخترم»

 « !همه کس بودن دوستِ  ،دوستان پدرت

که در کنار راست پنجره  ییگامسکوت ۀدارش را به پرد یمعن هاینگاهو 

  :افزود یمتوقف ساخت و با مکث ،جمع شده بود یادیز یهانیبا چ

  :گفته یکس»

 دیروبرو گو نهییآهمچو    را اری بیکه ع دیدوستان با

 دیپشت سر رفته مو به مو گو   که چون شانه با هزار زبان نه

  .کندنیزبان م شهیخوده با ت یگید کی خیپدرت ب دخترم، دوستانِ 
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 مگر در...  فروشهینم شیبد کیدوست خوده به خاطر  ،که آدم دانستنینم

 «...  ماهای همسایه ۀبار

 مادر .هم نشسته بودند یروبرو ،مادر و دختر، دو به دو .شد ساکت و

مقابلش  وارِ ید ا بُویکه در  ییجنگل خزانزده ۀرا به منظر شهاینگاه 

  :گسترده بود، متمرکز ساخت و شمرده شمرده افزود

کس سالم  مینباش .میما خود ما مردم خوب هست...  از خود ماس یخوب»

  «.رهیگینم کیمارام عل

  :شد رهیرنگ دخترش خ یشیو به چشمان م

  «؟بد گفتم»

را در ذهن متشتت  ییافکار پراگنده  یگفت ،اما مادر ،خاموش بود دخترش

 :که آرام آرام افزود دیبخشیسر و سامان م شیخو

اتاقه  کین در همو آپارتما یاگن ،مه بودم که پشت پدرته گرفتم یهم»

 !جان ثهیحد :گفتیم ،برآمدیده دانا نم یلیاز حو ُخهها اول ؛دادیپوست م

ما ره به آپارتمان  ،شته و کمر خاک شده نپُ  یدر هم ،نجهیهفت پشت ما هم

کالن که پدر ای وکده بود گی زندهغرض، پدرم در بالک  یو به بالک چ

وخت سر  گانی :گفتیم ،وش داشتخ اریبام و تخت بامه بس...  ؟مه بکنم

و  شهیمم راست مد   ،کنمیم لیجانه س یغن یبچ یهاکفتر و مشُ یبام باال م

ما آفتاب  یلیحو یکه هم آورد یبهانه م کدمیدعوا م ادیکه ز .غمم غلط

گگ  یلیحو یکه هم نددل نب یواه دیشور نخو، به ام جهیاز هم .خ اسرُ 

 ،پدرت...  .میتانیم افتهیره کجا  یلیحو طوریباز ا ،مام از دست ما نره
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 انیساختم تا که به مکرو شیدل راضبه صد خون .را از خود کده بود یتنبل

  «.میآمد

  :و با تألم افزود

وضع ده دانا روز به روز خرابتر  .شدینم میدیچکو ینم گفتم،یم راست

زن  ،دنیدیخرد و کالن ره نم .ماندنیخانه هر کس بم م شیپ .رفتیشده م

 کیآمد،  یشان م ریگ یکیهر کس که در تار،کدنیو مرد ره فرق نم

دو سه کارد در دلش  ایو  کدنیم یره در تخته پشتش خال یشاجور مرم

  «.رفتنیو م زدنیم

  :آلود افزودو متفکرانه و درد

 «.باشه داشتهیوجود م ادیخوب ز یهابهانه ،بد یکارهاانجام دادن  برِ »

 :گفتیم ،اکتش را باز نمودجمادر دو تکمه  .دادیدخترش همچنان گوش م 

 یهام با کسکس که در گذشته هر کنه،یخوده پوره م یکس دشمن هر»

 شیبهان .کنهیم خی یدل خوده حال .رهیگیم یقصد خوده حال ،داشت یدشمن

کمونست و کافر  ؛که نفر دولت بود یکشتمش به خاطر گهیم ؛اس اریام ت

 «؟اس ادتیقربان  یدختر حاج...  بود

  :دیپرس .بود نییسرش پا .زدیرا سوهان م شهایناخندخترش 

 «؟نییگویزرمینه ره م»

کده  یاز کوچه دزد ،درشپ یمیقد یکایره، شر چارهیب ۀزرمین ،ها»

 گفتنیم .انداخته بودن شیخان شیصبا پ ،زواپس از تج شهیمورد ،بودن
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 ُخهتو ...  !چطور دروغ...  که عضو سازمان زنان بوده یبه خاطر

  «!امدیبدش م یوارسازمان بال یشناختیره م نهیزرم

 :ناخنش را پف کرد و گفت یهاگرد .موددخترش سوهان زدن را بس ن

 رونیب چند تا آدم د  ...  نیگیشما راس م ،شنومیخارجه م یهاویمه راد»

اگه  نجهیا .زهیریشان م از هر طرف برِ  ،ر اسشان پُ  هایجیب و شتنیش

 نگیم ،از بام افتاد یاگه طفل .بود نیکار مجاهد گنیشد، م ضامیمر یکس

ره از  هیپانهیو ز کننیره سر بام باال م چارهیمجاهد ب .کد شیلیت مجاهد

 .آخرتش مکیمدیو د امهفیم چارهیباز مجاهد ب ،کننیپس م شیپا ریز

 یمه اِ ...  !ایدن اُو د   یچ ایدند  اِی  یچ ،و جواب دادنش امهفیخودش م

مجاهد  ،خود برسن یه آرزوو ب هیایوختش که ب شناسمیمزدوراره خوب م

 یپس شو که بو شمیاز پ :نشیگویم ،ندازنیورش مدُ  ،شهیم هنهک یصاف

 اُو کنن،یخود حاشا م یامروز یهایکردن و طرفدار قیاز تشو ،یتیم

 میما نگفته بود ،ره بکنن هاکار یشان که ا میکه ما نگفته بود گنیوخت م

لچک و بند و سر ل و پُ ه پُ شان ک میما نگفته بود ،شان که مکتب ره در بتن

 «.بنده بپرانن

را با انقطاع  شینیرا استنشاق نموده بود که ب یخوش یبو یگفت مادرش

 :و گفت دیباال کش

  «.انداخته یبوالن یکس المیبه خ»

  :دیباال کش شینیبا ب گریو آن بو را بار د

  «!ره روان کننذ کیخدا کنه به مام ...  مم هِ هِ »
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  :دیو از دخترش پرس

  «.نروه ادتیگپت  ،یگفتیم یچ ،ُخه»

 :دخترش گفت

شان  یهاویراد ش د  و  ش   ،ر دادنکه مکتب ده دانا ره د   یاس وخت ادتانی»

مکتب کفاره در ده دانا به آتش  نیکه مجاهد گفتنیم یآب و تاب یبا چ

را  یییکار بزرگ و انسان یچ ییبگو !گفتنیم یآب و تاب یبه چ دنیکش

 .چاشت و شو تکرار کردن ،صبح ،همو خبره سه بار !انجام داده بودن

مکتب ده دانا  ما د   یهاکه بچه میدیدیم ُخهو شما  ما !یمردم شرمیب یچ

 ینیمضام یهم و کیفز کمیا و یهم ،و جغرافیه خیتار یهم :خاندنیم یچ

 و برِ  یمسلمانریما غ یبچا رِ مگر ب ؛اننخیم ما  شان خودهای بچهره که 

 برِ  ،نوش یکی برِ  ... !بام و دو هوا کی .سیخود شان مسلمان یهابچه

 «!شین یکی

  :خودش را به نوک کوچ لغزاند و

ره چپه  یدفه شورو کی ،دفه کار شان شوه کی !مادر کنمیم ادتانیباز »

 .دشمن ندارن کی ُخه ای .رسهیم منوبت اسال ،نینیوخت باز بب اُوکنن، 

 «...  ینام دموکراس ریز

  :هشدار دادش ،دیرنگ دخترش د یشیبه چشمان م مادرش

خراب  اریوخت بس ،شهیو مزبانت ر   !ره دگه نزن هاگپ یهم ،جمیله »

 ،دخترم .یزنیره م هاگپ یهم .یکنینوام بحث م هیهمسا یهم تو کتِ  .شده

 ینیهر روز بب .دولت هم اعتبار نداره یاِ  .سیکس اعتبار ن چیه یباال
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 ما و .دهیمختلف کنار کشهای بهانهخوده به  ای کده و فرار شیدوتا یکی

 ارهیخدا وختشه نب ،هم نفر داشته باشن ایهم نیکه در ب میخبر دار یتو چ

 «!یکه شاخ بکش ینیره بب یهازیچ

  :با سوز دل گفت جمیله

آخر چرا  ،ترقهیم میجواب شانه نتم زار .کنهیآدم طاقت نم چطور کنم دلِ »

 یاِ  یو ن هاروس یاِ  ین :کدام شان چیه ،ماهای همسایه یکه اِ  فامنینم

هرکدام  .ستنیمان یکدام شان کاکا و ماما چیه ،هایرانیو ا هاپاکستانی

 ،و به کام دل خود برسن دیایب شوخت .کنهیم یمطلب خود دلبر شان برِ 

 کننیوخت به گوز حزب و مجاهد خنده هم نم اُو ،کار شان تمام شوه کدفهی

 «!؟فامیمیمادر چرا نم... 

 :ش برگشتاولبه گپ  ،کوچه بدل کردن یبرا مادرش

کنم چاره نبود، پدرت  یره خوش داشتم، اما چ یلیمام حو بودینم یناچار»

تانه  یکدام تا ،کدام روز .گرفتیخوده هموجه م شدمیشله نم ،آدم شق بود

خاکه به سر  یباز چ ،کدنیاختطاف م ایو  کشتنیم ایخدای ناخواسته 

 «!کدمیخود باد م

  :دینال ،خاستبر شیاز جا جمیله

  «.کنهیدو روز اس کمرم درد م»

آنرا دو سه بار آهسته آهسته چرخاند  ،کمرش گذاشت یو دستش را باال

  .پنجره رفت یو سو

  :و با خود گفت دیکش یآه حدیثه



      -----------------------------------------------    لبخنِد شیطان

 

 -------------------------------------------------ببرک ارغند  8

  «.آپارتمان در قسمت ما بود یالبته هم»

آمد  ادشی .کاغذ گرفته اش را از نظر گذراند یهاواریو لوازم خانه و د

 :با خود گفت .ه بودآوردشوهرش از خارج با خود  ذها راکه آن کاغ

 .لش حق و حالل اسکُ شکر  ،کده دایدست خود پ ۀولا  ره از یلونگ تمام »

 ین ،نان زیم یا ین ،یکوچ وچوک یا ین ،سیخسش هم شکر حرام ن کی

 چارهیب .سیشکر حرام ن زشیچ چیه ،و پرده ها ونیزیتلو یاِ  ین ن،یقال یا

هم نبود،  صیشکر حر .لقمه بخور حالل بخور کی :گفتیم شهیهم

  :گفتیم

  «.کم است دیگویهرقدر دارد م در غم استدایم حریص 

 اش  روزهیانگشتر ف .را با دو دست پوشاند دشیو صورت گرد و سپ

  :دیدرخش

تا  گانیمثل  .دادینم یماره جا نیزم یحال بود،یاگر دست لونگ چتل م»

ما  سرِ  میکسه ندار چیه یشکر پروا یمگر حال ؛میدیالپیاز ترس غار م

 «.بلند اس

گفت  «ین»و  «ها»چند تا  .آنرا برداشت جمیله .آمد لفونیزنگ ت ناگهان

  :دشیمادرش پرس .گذاشت شیرا دوباره سر جا یو گوش

 « ؟بود یک»

  «.توابه کار داشت»

  «!رفته یکه شورو یگفتینم»
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  «.نگفتم»

  :گفتیبا خود م ،دوباره به فکر فرو رفت ثهیحد

 .چپه شوه، کس سر ما گپ ندارهخدای ناخواسته حکومت هم  یاگر اِ »

 .باک اس یاس از محاسبه چ حساب که پاک...  تانهیما في گرفته نم سرِ 

صاحب به قسط  شانیخبر داره که از ا یکلگ ،نیبگو نهارهیقال یاگر ا

  «.میبود دهیخر

  :با خود گفت جمیله

 هر وخت که گپِ  دانمیم .نمود رییتواب شد و چهره مادرم تغ باز گپِ »

  «.فکرشه دگه طرف کنمباش که  .ندازهیقاش م شیشانیتواب شوه، پ

  «!ینگفت .ماند مکلهیمادر همو قصه بابه خارکشت ن» :دیو پرس

  :دیکش یحدیثه آه

تو در غم  ،خود ما قصه شدهگی زنده...  میخود ما بابه خارکش شد یحال»

و قاچاقبر  پورتاز پاس ،اس زیگر زیوخت گر...  یبابه خارکش ماند

  «بگو زهیاز دعوتنامه و و ،بگو

  :در دل خود گفت جمیله

وخت سر  یحال یقصه گفتنه نداره اگن یمادرم جگرخون اس، حوصل»

  «.کندیم

  :دیپرس و
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  «؟نیآدرسه به قاچاقبر داد»

  «.الفمنزل بلند بالک  ،میداد .ها»

 :با خود به گفت وگو پرداخت شیو باز در دل خو

که قواله آپارتمانه با خود  شهیحکومت چپه م یکه اِ  دیامفیالبته لونگ م»

طور  یهم ،که اگر حکومته کدهیالبته فکر م !رد نام خدا زاغ اس زاغبُ 

 ،بخیزه یچورچورا کباریکه  نیکنن، بب میتسل نیس به مجاهد ازهاُوکه 

ما زن  .و ببرن رنید خانه ره به زور بگخوده به خانه ما بندازن و اسنا

 هودهیزور ب ... .رسهینم اُوناکس به  زورِ  .پوره س یاز دست ما چ ،میهست

 «.شکنهیم انهیم

  :گشت قتریعم دشیسپ یشانیقاش پ 

 شیوشُ  .رفتیبخت خود م یبه خان .دادمیم یورام شُ  جمیله یهم یکاشک»

  «.شدیاز گردن مه پس م تشیمسوول...  شداوالزن و  تیو مسول دیامفیم

  :را با زبان تر نمود کشیو لبان بار

 ؛چند سال دگام وخت دارن ،هستن ُخوردبنفشه و خاطره گگ هنوز »

 میرویکه م ییهر جا .گگ هم کالن اس و هم نظر نشوه مقبول جمیلهمگر 

 اُواز خاطر  ،کننیم لیزن ومرد طرفش س .مانهیم اُوچشم مردم به 

آرش  یهم یکاشک...  پشت بختش رفتیو م شدینامزد م یکاشک .ترسمیم

درس خانده و  یباز بچ...  کننیزنه احترام م ،مردم خوب هستن !شدیم

هم دولت  کتهم ممل .رش هم مردم خوب هستنپدر و ماد .س افتهی میتعل

  «.شان مردم خوب هستن یهردو .شاه خان
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  :تکرار نمود جمیله

 «؟یانی نیداد شیآپارتمانه بر ینمر»

راجمع  کشیلبان بار .رفته بود که با دخترش قصه دارد ادشی یگفت حدیثه

 :نمود و گفت

  «.هیایما م یکه خان سین ُخهش اول یباز دف...  هان دادم»

 دیآن را با انگشتش کنار کش دیپرده نازک و سپ ،پنجره رفت شیپ جمیله

خاک نشسته های شیشهرا از پشت  رونیکرد و ب شیو سرش را پ

  .ستینگر

اتو  یاشانه کرده و پطلونه یکه با سرها دیخودشان را د یبالک ۀبچ چندتا

شان را دم  یسه تا دختر جوان که موها .قصه داشتند گریکدیخورده با 

ناز  .گذشتندیشان م یرو شیسرخ کرده از پ هایلباسب کرده بودند، با 

 دپرده را دوباره رها نمود و جس .و نخره در حرکات شان جلوه گر بود

تاقچه  یرو ،نییپا -ان داده بود ج شهیپرده و ش انیکه م - یمگس دهیخشک

  .افتاد

  :مادرش دردناک افزود

اما خوب اس که هر  ؛میکد ریره ت یمه و پدرت روزگار سخت ،دخترم»

هم دست تا پارسال  .میداشتیم یحال یچ امهفیخدا م یاگن شهیم ریت زیچ

راست ...  م مانده بوده دویو یقسط هم یسیپ .ما بود بانیها به گرقرضدار

  «!کنهیم یچاره ساز .اس که خدا از همه کس اس

 :و افزود
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و  شهیم ریروز ت یتا چشم پت کن .بزن یصاف نهیک یهر شهیش یهم ایب»

به گمانم  نیمه...  ؟ین ای میهم برق دار که امشو فاممینم .رسهیم یکیتار

 «.نشیمگر کو حوصله که آدم بب ؛هآورداز فلم ب

 :افزود و

  «.خوب دادههای همسایهکه  دهیمه ره د تیالبته خدا ن»

  :دخترش گفتش

  «.از خودت اس یخوب ،مادر»

قدش متوسط  .رفت زیدهل یسو جمیله .بودند دهیجاکت پوش هردو پطلون و

را  نیکیهر شهیش .دیرسیمهایش شانهسر تا اهشیو زلفان س شدیمعلوم م

ف دهانش گرم رابا ت   شهیاز آشپزخانه گرفت، همان طور که جوف ش

 :دیپرس یبا دلواپس ،زدیم یغژ غژ صاف و نمودیم

 «!نیره خورد سهیخات گفت که پ...  !میره نداد یمادر روز یسیهمو پ»

 .افتندی یجالب یچشمان بزرگش نما ،را بلند کرد کشیان بارابرو حدیثه

 آمد: زیاز پشت دخترش به دهل

کو که  ادمیخاطره که آمد  ایبنفشه  .رفته بود ادمی یخیب ،یخوب شد گفت»

 «.به دست شان روان کنم

منزل  ستنین ُخهر دو ن،یبال کد .برمیمه م نیبت ،نیکنیمادر چرا ماتل م»

همو جاکت دبل خوده  .که از بازار آمد دمشیمه د یالیهم ،استن نییپا

 لیو باال باال س زدینفسک م ،بودد  دستش خلته سودام  کی .بود دهیپوش
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 « !شده موختهآ...  رهیره از دستش بگشوه و سودا نییپا یتا اگه کس ،کدیم 

  :گفت ،داده بود هیتک واریرا به دحدیثه شانه اش 

مگر  ؛شال مام گرفتم .میبخر یترکار ،فروشگاه میبر ایبه مام گفت ب»

تا که  میکت خود گفت .باز خره شده ،ششتیم یکاالره ک یا رفتمینرفتم م

 «.نیتان که به خوب و بد دست بزن مانمیجان در جانم اس نم

قات نمود و را چهار یصاف .را انداخت نیک یشده هرپاک  شهیش جمیله

 یزانوآ زیکه در دهل یینماقد نهییآ شیآنگاه آمد پ .گذاشت یدر داخل روک

 :با خود گفت .ستیرا در آن نگر اهشیس یموها .بود

 یایمره مو ،شانه بزنم ینوکها دیبا .کده دایخوره پ یمو ،دراز شده یکم»

  «گهیره م یآرش هم هم .شهیخوب مالوم م ،دراز تا شانه

 :مادرش گفت

زنکه هر روز بازار  ،افتهیشار بهبود  یتیامن تیکه وضع یاز وخت»

 تیباب .شهیگنج هم باشه تمام م ،کنهیره از کجا م سهیقدر پ یا .روان اس

همو مه بودم که  .دیرسیم یماه به سختتا آخر  آوردیکه معاش خوده م

 «.رساندمشیم

 بلند و  یهاینیب .همقد مادر خود بود .ستادیمادرش ا یروبرو ،آمد جمیله

و  عیرنگ شان وس یشیپشت چشمان کالن و م .فراخ داشتند یهایشانیپ

  .گسترده بودند

  :دشیپرس یتیرضابا نا جمیله



      -----------------------------------------------    لبخنِد شیطان

 

 -------------------------------------------------ببرک ارغند  14

 یشان! بد اس مردم چ ریبگ...  ؟حال دارن یچ ،یدیته دیامادر ابرو»

 « !تانهینم دهیخود رس یابرو کیشده که به  یره چ یشنیکه حدیثه ف گنیم

 :دشیسو کش کیدخترش گذاشت و به  یابرو یحدیثه شستش را باال 

دخترام  یحال گت،یبد نم یکس ،یدختر هست ،ینیته بچیاتو اگر ابرو» 

زنش  ،سین ،رفته شیشو گنیم .گنیمردم بد م ،نمیمگر مه اگه بچ ننیچیم

  «؟تر بسته کنهاولره  یآدم دان ک ،زننیصد گپ م .کنهیم شنیف

 :مادرش گرفت یاز تاق ابرو شهایناخنرا با نوک  یکیبار یمو جمیله

 نیگویم یبان که مردم هرچ .راز شدهد ادیکه ز نم  بک   ُخهره  یکی یهم»

 «.نیبگو

 :گفت ،افتاده بود زیدهل دیسپ ۀحدیثه که نگاهش به آسمان 

 یخوبش م سیچند تا لمپه و گ ،تهایش یاِ  یبرادرت به جا یکاشک»

  «!آورد

 :گفتشیشد که م ستادهیچشمانش ا شیو تواب پ

ماند،  شمیپ سهیپ ،آمدم یم یوخت .دمیره از تاشکند خر تیش یمادر اِ »

  «.نداره تیآمد که دالیز ما ش ادمی ،کنمش یکنمش چ یگفتم چ

  :حدیثه افزود

  «.هم خودش بسته کد تهیش یهم .طرف پدر خود رفته .هرکاره س»

 : دشیپرس جمیله
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 «؟یزنیگپ م یمادر راجع به ک»

 یکه همرا داندیگگ خدا م چارهیب .شهیدلم پشتش تکه تکه م .گمیتوابه م»

  «.ره خوش نداره یریگدیق ،آزاد اس یبچ اُو .حال داره یپدرت چ

  «.خود افتاده یبچ ادیباز به » :با خود گفت جمیله

 :و گفتش

ما خالص شوه،  یکارها کباری...  شینیبیم ریبه خ نهیحوصله کو، ا»

 هیخایدلت م یباز هر چ...  ینازش بت ،رشیبغلت بگ باز د   ،میریم ششیپ

 «.بکو شیهمرا

  :دیکش یآه مادرش

 «!یا نی تانمیم دهید مهیکه باز بچ امهفیخدا م...  دانمیم یچ»

  :باخود گفت جمیله

  «.طرف دگه کنم کیبهتراس فکرشه  .کنهیاز شروع مبانمش، ب»

  :دیو پرس 

  «؟گنیها شماره حدیثو مهیمادر چرا همسا»

  :گشتند داریدر دو کنج دهنش پد کیدو رشته بار ،زد یحیمادرش لبخند مل

  «.یکنیم یتوام عجب سوالها»

 :دندیدرخش جمیلهچشمان 
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  «؟گهید زیچ کی ای ،گنیجان نم ثهیبلفرض چرا حد ،گمیم یراست ،ین»

 :مادرش آشکار شدند دیسپ هایدندان

خدا غرق  تیخال ؛یتوهنوز در خارج بود م،یآمد نجهیکه ا یوخت»

  «.رحمتش کنه با ما آمد

  «؟هیایم ادتی تیخال» :دشیو پرس

 ریاز مرگش ت ُخهوخت  ادیز .هیایم ادمی روزیمثل د ،هیاینم ادمیها چرا »

 «.شهینم

 ۀدر یمردمها .گفتیم یدفعه اد گانیمره از ناز حدیثو و  تیهمو خال»

مه  ،گنیم یاد حدیثه ره از ناز حدیثو و مادره زنن،یطور گپ م یما هم

 انیپا هیهمسا ،راحله جان ،بود دهیشن یکدام روز زن حاج .کالن شان بودم

 «زننیحدیثو صدا م تیمره از دان خال اُونا...  بود دهیم شنما

رفت که در کنج سالون قرار  یبته بزرگجارو یسپس سو .نمود یمکث و

 دادیجارو بته را نوازش م هایبرگمادرش  .از عقبش بود جمیله .داشت

  :گفتیو م

 یدیمره د ۀدل سبیل ماند ُخهتو  .شان باشه یاز مهربان دیشا .فاممینم»

شان  یدر خوش .تانمینم دهیسه دک   یو سخت یخوار .تانمینم دهیکسه د یبد

 !تو به مه باش که مه به تو باشم گنیم .نیدر غم شان غمگ ،شومیخوش م

 « !کنمیشان اشتراک م یدخترم مه در غم و در شاد... 

 :آب شدند ندچشمانش د   و
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 .تانمینم دهیره کشته ن، طرف مادرش د ندهیکه رستم خان پدر پا یاز وخت»

اشک پرش ره  هایچشمو  شمیمقابل م اُوبالک با  ۀنیکه در راز یهروخت

م در دان ،که هیایم المیبه خ .تانمیخوده گرفته نم میدروغ بگو یچ نمیبیم

مشت  کی ،شمیم وهیگگ ب شهیکدام روز مام مثل عا ،در دانم خاک ،خاک

  «... صاحب یملک ب کیاِی طور در ...  ماننیسر پرست م یب میهاداوال

 :گپش را قطع نمود جمیله

 ،یزنیچرادل م !شکر زنده س ُخهبرادرم  .شکر زنده س ُخهمادر، پدرم »

 «؟یریگیچرا شگون بد م ؟یتیدلت راه م د   طانهیش هایگپچرا 

  :دیبته مصروف بود، پرسجاروهای شاخههمچنان که با  .شد یفکر حدیثه

 « ؟نیداد وا  بته ره  یا»

  «.تمشیم وا  شنبه خودم هر ،ها» 

 .شیخود شاند یخودش با دستا .دست پدرت اس یکه نشان ،نروه ادتانی» 

بته خوشت  یا یاز کجا دمشیپرسیم .خوش داشت ادیبته ره زجارو یا

 یوارهایو د .شیاز قد و قوار ،از رنگ سبزش گفتیو م دیخندیم هیایم

ما  ا بُویبا  .خانهیما م یواریبا کاغذ د :گفتیو م دادیسالونه نشان م

 «.خانهیم

بته در گشت شفاف و جالدار جارو ،کیبار هایبرگ انیافکارش در م و

 :دیشیاندیبا خود با وسواس م .و گذار شد

در فکر زن و  .مردا دل کالن دارن...  نباشه مرد اس یلونگ هرچ»

 خدا ،هموجه خوش هستن ،ر بودکه بغل شان پُ  ییهر جا ،ستنین داوال
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 حالشیب یزهر کدام دختر روس .نهکیمگی زنده یبا ک یحال یهم دانهیم 

  «.ساخته

  :آگاه از دهنش برآمدو ناخود

تو  ،یهموجه درس خاند ُخهتو ...  ؟یدیره د یروس یهادختر ُخهتو »

پدرت هم آدم  .شان نر دوش هستن ۀهم...  یکدیشانه م یهاخودت قصه

 « !بلهوس

 :را دوباره اصالح نموداما گپش 

 شهیهم ،دوست داره ادیمره ز .جوره س یپدرت آدم ب .بد نداشتم منظور»

 بشهیمام تا به حال ع...  کنهیبرابر نم میتار مو کیرا به  ایکه تمام دن گهیم

دمش  ریز گانباری ،زنده بود یب یب امرزیها که خدا ب تنها سابق .میدیند

 م،یخشو رگمگر پس از م برامد؛یو از چته م شدیمست م .ماندیخار م

  «.میدیبلندشه نشنصدای  ،کر طانیگوش ش

  :دیو پرس

...  !دارم که داره نیقیمه  !داره...  ؟وجود نداره طانیمگر ش ،دخترم»

 وارید تهمت ناق و ،طانیمه از شر شخدا آد .انسان اس کیپدرت هم 

 « !امان داشته باشهشکسته در

  :گفتدر دل خود  ،انداخت نییسرش را پا جمیله

 «.قرار اسدل مادرکم نا .سیکدام زن اس که حسود ن»

  :برد شینیب شیرا جهت استنشاق پ شهایدست و
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 «.چتل بود یصاف .شدن یبو لیت»

 :خود گفت با

با  ،دانه ساجقام کیروس به خاطر  یهادختر .گهیمادر کم راست م»

همو  .ن دهیها ندچارهیب .بان ُخهره  یپطلون کوبا ؛هرکس روان هستن

 ریدست شان ز ،یجوره بوت خارج کیبه خاطر  ؟دنیپوشیکاال بود که م

 «.آرام باشهمادرم حق داره که نا .بود دیو سف اهیقول هر س

را  یمتنوع یهاوافکارش گستره دیشیاندیباخود م یهمانطور فکر ثهیحد

 :زدیگشت م

 یهایآدم یباچ ،نهیبیم هر یروزگار یآدم چ .سییایهم عجب دن ایدن یا»

از سنگ کرده  یکه آدم یراست .شهچیگرم و سرد ره م یچ،خورهیمبر

سنگ  ،کنهیم ریآدم اس که ت یهم .ل کرده نازک تر استر و از گُ  سخت

  «.هفکیباشه م

 :گشتند دایو سه خط منکسر در آن هو دیرنجتُ  شیشانیپ

 میچشما شیپ ییجوانا یچ .کس وفا نكده چیبه ه .وفاس یب یهم چ ایدن یا»

دل  .ترقنیهاس که نمهمو مادرها و پدردل  .رفتن و خاک شدن ایدن یاز

 یا .شهیشان پاره پاره نم یهایس که در سوگ شو چارهیب هایزنهمو 

 رفط کیاز  ،کشهیمجاهد م کطرفیاز ...  !بمباردمانها یکند، ازدو

  «.دولت

اشتند به بالک گذ یرو شیند و پآوردکه جنازه رستم خان را  یو آن روز

  یبه سر و رو د،یدویبرهنه م یبا سر و پا شهیکه عا دیدیخاطرش آمد، م
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 :گفتیو م کردیداد و فغان م زد،یدو دسته م شیخو

 گراید یشو ؟خورهیبه دردش م یک یحال ؟کنم یانقالب ره چ یا یحال»

انقالب ره  یاِ  یحال !رهیخاک م ریمه ز یو شو شتهیش هاچوکی یباال

 « ؟کنم یچ

 .لبانش زنگ بسته بودند ،بود ستادهیتابوت ا یزده پا رتیح ندهیکه پا دیدیم

ه اش اطراف یهمسا یکه مردها دیدیم .بود ختهیاشک از چشمانش گر

 .ندیایتابوت مرده ب شیمگر زنان شان اجازه ندارند پ ؛تابوت جمع شده اند

 .کنندیو داد و فغان م زندیریاشک م ،اند ستادهیهمه در عقب پنجره ها ا

 عتیرا تا قبر مشا اُوو  دیاگر زن، از خانه با مرده برا :شان دیگویها ممرد

از  .ندیبیزنان را برهنه م ،کندیم دمرده که سرش را بلن .کند، گناه دارد

روح به خاطر شاد بودن  .شودیخاطر م دهیآرام و رنج نا و شرمدیخود م

  .شوند رونیاز خانه ب دیزنان نبا ،مرده

به سر  نیبه رسم لن یکیکاله پ .حزب هم آمده است ندهیکه نما دیدیم حدیثه

 .شودیمعلوم م شانینا آرام و پر ،چرخدیدر سرش م یافکار گوناگون ،دارد

 خودش را هم در ،خودش هم کشته شود یکه کدام روز ترسدیم یگفت

 یمرکز تهیاز کم یی ندهیرستم بگذارند و نما قیمانند تابوت رف یتابوت

همه » :دیاش بگو هیانیب انیبدهد و در پا هیانیو ب دیایجنازه اش ب یباال

سوار شود و  اهشیو دوباره در موتر س «!همه یبرا یکیو  یکی یبرا

  .گریبماند به جنازه د داریو د رودب

به  دیمال دستار سپ .هم آمده است ونیرمسجد مکرو یکه مال دیدیم حدیثه

 را حنا ششیر .به تن دارد ،رسدیم شیکه تا بند پاها یاهیس یسر و عبا

به دست  یچوب ییصد دانه  حیتسب .و چشمانش را سرمه کرده است دهیمال
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آمده اش حلقه بر شیاست و دستانش را دور شکم پ ستادهیا راست .دارد

آشکار  دشیسپ راهنیپ ریاز ز یینوک ناف چاقش مانند تشله  .بسته است

که  شدیاندیباخود م ،زنندیدر سرش چرخ م ییکننده  شانیافکار پر .است

 ایآ .خواهند کرد ییمعامله  یچ اُوبا  ،شوند روزیو پ ندیایب نیاگر مجاهد

داغ  لیتمام مردم ت یرو شیپ ،شییمدرسه مد همرا مانند مال جان مح اُو

نماز جنازه کجا  یکه بر مرده حزب دیازش نخواهند پرس اینخواهند کرد، آ

 ؟ییرواست که تو خوانده 

است و همه را با  ستادهیا ییدر گوشه  ،نو شان ۀیکه همسا دیدیم حدیثه

اش  اهیس یاست و موها دهیپوش یراهدار یشیدر .نظر داردریوسواس ز

 شیسپد یهابجلک .است دهیپطلونش پرهای پاچه .را باال شانه زده است

است و افکار  یختهوآبه گردن  یسرخ رنگ یینکتا .شوندیمعلوم م

 یباق هاحزبی یاگر هم :دیگویبا خود م گردد،یدر ذهنش م یگرنگارن

قادر نشوند که  نیاگر مجاهد ؟فتدیکارا ب بیداکتر نج رنگیاگر ن ؟بمانند

  ؟من خبر شود که با مال صفدر ارتباط دارم یاگر خاد باال ،ندیایب

با  ندهیپا برندیم و گذارندیجنازه م اهیکه مرده را در موتر س دیدیحدیثه م

راننده آدم الغر  .رو با راننده نشسته است شیپ تیاش در س دهیپر رنگ

 زندیگپ نم .دراز و آفتاب سوخته دارد ،کیبار یورتص .و بلند قامت است

 ،فتدیب یکه در گودال ترسدیم ،کندیم لیرا س شیرو شیو پ راندیتنها م

 .خورندیسرک در ذهنش تکان تکان م یبا کپرکها یافکار رنگارنگ

 انددیاست و نم ستادهیا یدر برزخ یگفت .به سر دارد ییدهنده آزار ۀشیاند

اگر ...  ؟ندیایب نیاگر بماند و مجاهد .که نماند ایها بماند و  یکه با حزب

 ؟ندیاینتوانند ب نینماند و مجاهد

 و کنندیدفن م ،باالتر از قبر نادرخان ،شهدا ۀمرده را در تپ دیدیم حدیثه
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تر جنازه مو دنیخان با دنادر .افرازندیرا بر قبرش م یپارچه سرخ 

 یمرصع ریلباس فاخر به تن دارد، شمش .زدیخیغضبناک از قبرش بر م

در  یافكار تصاحبگر .درخشدیدر کالهش م یرا به کمر زده است و نشان

 ایآ :قهر و بر آشفته است .خشک شده ذهنش رفت و آمد دارند یهازیدهل

 ؟دیه اآوردجا  نیم عوام را چرا امرد ؟تپه به نام من است نیکه ا دانندینم

حکومت  اولکه  ینیبینم ،یظاهر کجا هست ؟کنندیم یچ نجایها ا یحزب نیا

ازت پس  یی هتپه را که تو به نام من کرد نیا یرا ازت گرفتند و حال

تو کجا  یسردار ول !بران نجایرا از یمردم وحش نیا !ظاهر ؟رندیگیم

 ؟بغلت کجاست ریچوبک ز ،یهست

  :دیگویاست و م ستادهیسر قبر ا یباال ونیرمکرو یکه مال ندیبیم حدیثه

قبر تنگ است و مانند شب  .را از عذاب قبر نجات دهد شیهاخدا بنده»

انکر و  ،خاک انداختند شیمرده را در آن گذاشتند و باال یوقت .کیتار

 یکس گریآنجا د .کنندیپرسان م شیها یو بد یو از خوب ندیآ یمنکر م

 .است و بس شیفقط اعمال خود مرده همرا .دیکه مرده را کمک نما ستین

 یاگر دوزخ ،شودیباز م شیبهشت به رو دروازه بود یاگر مرده آدم بهشت

 !مردم .دیآ یم شیخ سوزکه از دروازه دو ندیبیآتش را م یبود لمبه ها

 د،یصدقه تان را بده .دیخرسند نشو ایدن فهیج و گذراست به یفان ایدن نیا

 « !نرود ادتانینان مال و صدقه و فطر  د،ییربه را نوازش نماو غُ  بیغر

  :گفتیو م بردیم ششیدست به ر یهر نصیحت انیو در پا

 « !رب العالمین ای نیآم»

 :دیپرس جمیله
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 « ؟از خاطر پدرم ... ؟نیفکر رفت یبه چ ،نیشد یمادر چرا چرت»

 :دیکش یحدیثه آه

 .نیشما هست ،شکر بچه دارم .پدرت زن کنه نکنه غمشه ندارم ،بابا ین»

 .زهیبر وا  لب غُ  کیکه در حلقم  شهیم دایپ یکس کی .ستمین یکس و کو یب

 ،خوده از دست دادن یزایندارن، عز یکه کس و کو ییا به جان کساو

  «مردم هستم یه به فکر ام

 :و دستش را بر پشت الغر دخترش گذاشت

در دل آدم وسوسه  ،اس طانیش طانیمگر ش ،س جورهیپدرت آدم ب»

  «.ندازهیم

 :گفتیبا خود م جمیله

مگر کدام زن اس که  .ارهیخوده کم ب یشو هیخاینم ،سیمادرم عجب زن»

 اُوبا  ،یمثل شورو یده کشور اموا ؛مسافرش نباشه یشو نگران

  «.ارهیخود نم یبه رو ،پدر کده س یمگر زن .شیادختر

  :و گفتش

  «...  دوست داره ادیپدرم تره ز»

  :را قطع نمود اُوگپ  ثهیحد

 طانیش گمیم .که آدم بد اس ایپدرت مره دوست نداره و  که میمه کجا گفت»

گناکار  یغفلت کن .باشهیسوار م یآدم یهاشانه یه و باالوجود دار

  «.یشیم
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 :قفل نمود گریرا به همد شیو انگشتان دستان سپد

 و سوزِ  یاز ناچار گمیکه م یزیچ گانی !دخترم کنمیپدرته پرستش م مه»

 خاستینم خودش !دخترم...  دیملک کش یخوب شد که خوده از .دل اس

 .گفتم تواب رام با خود بکشه ،مه مجبورش ساختم ،که از کابل بروه

 «.کد مه به گپ چارهیب

ش سر ،به بالکن راه داشت یپنجره رفت آنجا دروازه کوچک شیپ حدیثه

  :کرد و با خود گفت شیرا به بالکن پ

 « !و خودام به مه ماندنخ   یدخترا جا یا»

 :نمود جمیلهانب را ج شیو رو 

هم  یتن یدر کودتا .شدیکشته م ،در دانم خاک ،دیکشیاگه بچه ره نم»

 ،که بچه زنده برامد دیمه د یخدا طرف چ دانمینم ،کشته شده بود کینزد

 وارید کیفقط  گفتیم .افتاده بود شیوال ینوکر یبمب در جا کی ینگ  ا  

  «.مرده بودم یاگن ،به گرفتبم ۀما فاصله شد که چر نیب

  :را قرت نمود شیو آب گلو

 .شدیکشته م گهید یجا کی ،ین نجهیا بودن،ینم ... تیباب یقایباز همو رف»

از  ریمرگ مارگ گنیم ،یآخر به دست یدوبار جست ،یجست کباری لخکم

 ایکدام پل و  ریز رهیدر پ ای ،در کدام پوسته ایجبهه  کیدر  ای .مار اس

 «.هیکمک کرد که برا تیباب یقایهمو رف .ماندیمکتب مطلب زنده نم

 :گفتش جمیله
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 دفاعِ  د   شیدگ مین ،دفاع از انقالب کشته شد مردم د   مین...  نیگیراست م»

 «.یخود

 :حدیثه گفت

  «.خوب شد که پدرت شان رفتن»

  :ستیدخترش نگر یشیچشمان م و به

ثواب  .شان روان کنهکنه برِ  خدا ؛تنامه خاستهوادگروال ام ازش د»

 « !شهیم

  :گفت جمیله

 « !خبر دارم خدا کنه ،ها»

 :حدیثه گفت

دختر  یهم .رمیبگ شیره بر یکی ،راحله جان یهادختر یبود از هم دلم

گپ زدن  ،سر و صورتش هم خوب بود ،هم قد داشت هم قواره ،کالنش

دوست و  کی شیآدم پ .کدیوخت فاکولته رام تمام م اُوتا  .دیامفیخودام م

اما راحله  ؛پدرشه خدا ببخشه...  خانهیما م یهمرا لشامیفام .دیشرمیآشنا نم

 «.زن اس یپادشاه کیجان 

  :دیکش یو آه 

 .از دست ما رفته زیواک همه چ ،انقالب و ضد انقالب یر از دست اِ مگ»

 یب یتواب اُو .خات شد بشیدر نص یغقنچ کی یکه چ دانهیخدا م یحال

 ! غلط نگفتن که زن و؟آل خات افتادزبان در چنگ کدام مادر یدان و ب



      -----------------------------------------------    لبخنِد شیطان

 

 -------------------------------------------------ببرک ارغند  26

  «.دادمشیخود زن م نظر شیکاش پ...  انتخاب کو دتته از شار خوواگ

 :با خود گفت جمیله

کدن  هیو گر ختنیبه اشک ر ،شهیمثل هم ش،یکه جگر خون اُواز  شیپ»

  «.طرف دگه ببرم کیفکرشه  دیبرسه با

 :دیو پرس

  «.دهینرسها دعوتنامهکه  مشییبگو .میدگام روان کن لکرامیت کی»

  «.دیرسیم یحال کردیام روان م ینیزم .شد رید...  یگیراست م ،ها»

  :گفت جمیله

که وضع خراب  یپدرم گفته بود هم .استعفاء میته بیداکتر نج گنیم»

  «.میخوده بکش دیبا ،شد

  :گفت یمادرش با گله مند

  «!اگر خودش دعوتنامه ره روان کنه یحالکه »

  :ر دل خود افزودو د

بانند که  یروس دیسف سرخ و یهادختر یاگر ا !اگر در فکر ما باشه»

  «.ما بگرده یهاپشت کار

  :حدیثه گفت .ناگهان زنگ دروازه کوچه بلند شد

  «.از مکتب آمدن .بنفشه و خاطره س المیبه خ»
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  .زنهیزنگ نم ،داره یکل نفشهب ،ستنین اُونا ،ین»

  :گفت یحدیثه با نوع شادمان «.س گهید یکس

 « ؟باشن دهیها نرسدعوتنامه ،پوسته رسان نباشه نیبب»

صورتش منعکس  نهییدر آ ینوع فرحت و آزاد .صورتش باز شده بود

  :گفتیبا خود م .شده بود

 دیبا .مییبراصاحب  یک بلمُ  یاز دیبا ،که نجیب سقوط کنه یاز شیپ»

  «.خوده بكشم یهادخترک

 :کردیو خود را مالمت م

 ،پوره بود زیاز دست پدرش هرچ ... !دمیکشیهاره م یهم اول یکاشک»

چرا قچاقبره  .ما نبود یهایسر گردان یحاجت به اِ  ،شناختشینبود که نم یک

ره گراید اول...  کردیخالص م لفونیت کیما ره با  یکارها ،میدادیم سهیپ

 «.برامدیباز خودش م دیکشیم

  :دندان گرفت ریرا ز کشیو لب بار 

اگر  !فامهیخوده نم ریآدم خ ،بوده یما در همخیر  دیشا...  فاممینم ،مچم»

 کی .که نمیبرامد ایو  تانستیخودش برامده نم دیشا ،دیکشیما ره م اول

  «.کنهیشتک شق موادفه مثل  گانیداره،  یسر تمبه گ گانیرقم آدم اس، 

  :تکه چشمش را به سوراخ دروازه دوخته بود گف جمیله

  «.س هیهمسا»
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 «؟هیخایم یچ نیبب ،واز کو یچرا ماتل هست یخ»

 جمیله آوردهجوم  زیبه داخل دهل یسرد یهوا .دروازه را باز نمود جمیله

 «؟مادرت اس .کمیعل» :گفت هیهمسا .سالم داد

 « ؟چرا ،ها»

 و صدا زد:

  «.اس امامقُلکاکا  !مادر»

 یبود و بو دهیصورتش را نتراش .به تن داشت ییاتو کرده  یشیدر امامقُل

  .خاستیاز تنش برم ییعطر کهنه 

  :حدیثه گفت

 «.میایم»

  :و با خود گفت ستیچادرش نگر یبه جستجو یدیاطرافش را با الق و

 « ؟میمانده ره کجا ماند لیسب یا ،مشیکجا ماند...  !بپوشم»

  :گفت ،چشمش به آن افتاد یوقت

 یچوک یخراب نشه و باال شیمه گفتم اتو...  افتاده یرچوکیز نهیا»

 « ؟افتاده یچوک ریمگر چطور شده که ز ؛انداختمش

معلوم  نیچرپُ  شیشانیپ .بود ستادهیم ابا سر خ   زیدروازه دهل شیپ امامقُل

نگاه  جمیلهباال به صورت  خواستینم .دادیآزارش م یزیچ یگفت .شدیم

  .کند
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  :با خود گفت جمیله

 ره نهیخاله آد بودیم یهرکار ،آمد یوخت خودش نم چیه ،گپ شده یچ»

 «.کندیم روان

  :آمد ثهیحدصدای 

 « !نیایبگو درون ب»

  :گفت جمیله

  «!نییبفرما»

 :و با خود گفت

چطور  .و گپ بزنه نهیتنها بش هازنخوش نداره که با  شیشو گهیم نهیآد»

 « ؟شد که تنها آمده

زبان  ریز .ستینگر -راه زینه  یسو نییپا - شیعقب خو به امامقُل

  :گفتیم

 « !دلش اس مره تنا بانه ؟شد یزنم چ ... ؟شد یچ»

  :گفتشیو بران بود آمد که م زیت یکه مانند کارد نهیآدصدای  

 «درون برو! ،یستادیشخ ا یچرا چوب وار»

  :را گوشه نمودخود امامقُل

  «!شو شیتو پ»
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 :انداخت یبه و یینگاه مالمت کننده  نهیآد

 « !تو آدم هستن مثل ما و...  خورنتینم»

با خود  .دیرسیناراحت به نظر م .شد زیبه دنبال خانمش داخل دهل امامقُل

 :گفتیم

...  ؟خات گفت یمردم چ ،سین شیشو ،چقه بد اس...  !زن کی یخان»

 «!آمدم یم کجا نمیبود یناچار

آنها را آهسته  ،نداشتند یبا آن که خاک .ستینگر شیخو هایبوتجانب  و

  .زد نیآهسته به زم

  :با خود گفت حدیثه

 خبر آدمه غافل یمهمان ب .خوب شد که سالونه کته کته جارو کده بودم»

  «.کنهیم ریگ 

  .زنش نشست یپهلو یدر نوک چوک مقُلاما

 :حدیثه گفت شان

خود  یخوب اس حال .یبتان شتهیش شیبفروش که باال ییگلم ته جا گنیم»

  «.نیشتیش شیتان باال

 :بودند بیلب و دندانش خوشنما و دلفر .دیقت قت خند و

 کی جمیله .خوش کردن اریتکه و ساختشه بس ها رنگ وداوال ،خانه آباد»

 ییجاده آسما یشارنو ره ماند و ن ین ،بازار به بازار گشت ،روز تمام
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 یزیم یبود رفت، تا که هم یفروش یکه کوچ و چوک ییهرجا ،ره

 «.بسته س تیس کیکه  هیایآدم م الیکرد خ دایپ ههمرنگشان ر

انداختند  ییبود نگاه گذراپنجره گذاشته شده  کیکه نزد ینان زیم یسو همه

  :گفت نهیآد

  «.کشهیچشم بازاره م .س افتهی لیجان شکر تحص جمیله»

  :سو خم نمود و کشدار افزود کیو سرش را به 

...  !یمانیتمام کنن در نم ،هستن یهنوز مکتب ،دگه جور باشن یهاداوال»

  «!ستنیکم از بچه نام شکر  یحال یمه یغم دار یچ

  :و افزود

 میهمو وخت گفت .شهیم دایمگر جنس اصل کم پ ،اس ادیدر بازار جنس ز»

 «.ننیبب ریکه ازش خ میدوست بفروش کی یباال میفروشیکه م

  :گفت حدیثه

 « !خانه آباد»

 :گفت .دکریرا نگاه م نیقالهای گل .انداخته بود نییسرش را پا امامقُل

 یمهمانا ،میما مردم اطراف هست .شک فرش کده بودمهم تُ  منهیم مه د  »

شکه ها تُ ما ازبک .خورهیبه درد ما نم یچوک و زیم .هستن یمام اطراف

  «.میتر خوش دار ادیز

  :دیبلندش را با دست مال یشانیو پ
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 « دمیمام خر ،شوق کده بود نهیآد»

 .لخشاند یبه نوک چوک راچاقش  نیسر .چادرش را گرد گلو کرد نهیآد

 :شده گفت رهیخ ثهیبه چشمان حد

و چشمانش را تنگ نمود و با  «!میکار آمد کیما به خاطر  ،خواهر»

 :دیپرس ینگران

  «؟یاز تاش خبر شد»

  :دیحدیثه با اضطراب پرس

 « ؟شده یتاش جانه چ ؟چرا ،ین»

  :آب دهنش را قورت کرد ،كش را با زبان تر نمودلُ لبان  نهیآد

  «.سیطرف مالومش ن یاز سه روز به ا .گم شده»

 یجاکت زرد .داد هیرا باز نمود و به پشت تک شیکرت یهادکمه امامقُل

 :بود دهیپوش

  «.کش مالوم نشدر  د   میگشتاُو طرف طرف و  یا یهرچ»

  :افزود نهیآد

 « دار یدنیمه د...  !نخاست سامیپ یکس ،زنگ ام نزد یکس»

الغر  یرانها یرا باال شهایدسترا جانب شوهرش نمود که  شیو رو

 :بود گذاشته خود
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  «...  صد دفه گفتمت بچه ره نمان که ،از دست توس»

 :گفت یو با نگران آورد شیسرش را پ .گپ زنش را قطع کرد ،امامقُل

از  .ییکون پنا یچ ییدااز  گنیم .میهست لیفام کیما و شما  ،خواهر»

  «!؟کدن یک الیمره خ دانهیخدا م .ره اختطاف کدناُو ،پنهان یشما چ

 :ر شدپُ  شیو گلو

 یکجا بره و از ک ،کنه یچ فامهیآدم نم .زننیرقم رقم م هایگپمردم »

...  کد انیبر ییکرا د   .داد وا  سر  یبچه ماره د کاس یا...  ؟پرسان کنه

 « ؟میکن یچ میفامینم

 :گفت نهیآد

 یکه با فالن بند گنیم ،برنیو م ندازنیمردمه ده موتر م داوالجانخورا »

 ُخه امامقُل .ره ببرن یک داوالکه  منفایقه نمجانخورا همُ  .نیکن شیتبادل

  «؟کنهیم امامقُلبه دان  یک ،سیصاحب منصب ن ،سین یحزب

را پر آب نمود و بر آن  ینکل نکیاچاشتوپ را روشن کرد و  جمیله

 :گفتیبا خود م .گذاشت

 !بکنم شتیر نمیبش شتیپ .گناکارهستن هاحزبیتنها  الشیبه خ ،یزن یچ»

  «.کنهینم ایاز مادرم ام ح

  :آمد یم نهیغمناک آدصدای 

 میکدینم روابما  ،اس بشیتاق د   یکه کس گفتیم شیپروز دبچه چن»

پشت ما  ،خواهر...  غرض دارن یچ اُو خاشه بچه س کتِ  کی ،میگفتیم
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شفاخانه  داره و ضیگفته بوده که مر یمامده ام کس دیع یچرجب ب !افتادن

مگم رجب  ؛کتش کومک کنه و شفاخانه ره نشانش بته س،یره بلد ن

تاش  ،هستن اریمردم هوش یبچا .شان باال نشدهد  موتر کده  یاریهوش

 «... ما

  :گفتیدر دل خود م .ستینگر یبا نگاه متعارض شیزن خو یسو امامقُل

 یهم !مردم یبچا ... !مردم یکه بچا کنهیم ادیزن بیعقل چرا هر سات »

 «.خات گفت یزن چ

هوش و گوشش  ،گذاشتیم یرا در پطنوس یچا یهاکه ظرف جمیله

 :گفتیبا خود م .آنان بود هایگپ یسو

از خانه  کدنینم صدایششوا تا  .دوست داشت اریما ره بس .تاش چارهیب»

با خاطره و بنفشه  ،ه بودآورد یفلم هند ،ام شیپروز  ندچ .شدینم نییما پا

 «.کدنیم لیخدا گواه ره س

 را بهم زد:  شیها شهیمادرش اندصدای 

  «.خورنینمان نم یچا !دختر اُو»

 :رانش افزودبُ صدای با  نهیآد بشیو به تعق

 نمان، راه گلونم بند یزیچ .خود ماس یخان .میستیخو ن گانهیدخترم ب»

 «؟یتیچرا خوده زامت م شهینم ریت یزیچ ،اس

 افزود:  مادرش

  «!اگر کدام زره شربت مربت باشه نیبب»
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 :گفت نهیآد

 ... جان خاله ایب ؟ردن و مه شربت زار کنمدلمه بُ  یتوت ،زارم شوه»

 « !مصرف نشه یتان ناق لیل کو که تاشتوپ ته گُ 

 واریکه در د ییبه جنگل خزان ،باال شانه زده بود را شیموها امامقُل

  :گفتیبا خود م .کردینگاه م رهیخ ،مقابلش گسترده بود

زنگ  ۀبه در .کده باشن یمنه عکاسیم یاز دره ها ییره بگو ا بُوی یا»

 .و صاف داره یآسمان آب یچ .خوب رنگه و پر درخت اس یچ .مانهیم

سالون خود نصب  وارید د   یکیمنظره ها  یاز هم گفتیم شهیهم ،تاش

همو وخت به لونگ خان  یکاشک .خوشش آمده بود ا بُوی یهم...  میکن

  «.ارزان اس ُخه یشورو د   .آوردیبه مام م کتای ،هامنظره یاز هم ،گفتمیم

 :کردیم انیصاف تاش را بوا نهیآد

خدا کم شان  ،هم هستن میگیداوالدای  .بچه نبود فرشته بود !یثو جانحد»

 .کالن رموزفام بود هایآدمهمو سن خوردش مثل  مگر تاش کتِ  ،نکنه

 «!شوله پوله نبوداِی طور  .دیامفیاشاره م کیبه 

 ،بود شیوبروجنگل ر یغرق تماشا امامقُلو  گفتیم «هان ،هان» حدیثه

 یچ ،یانبوه و بلند قامت هایدرخت یچ ،یجنگل یچ» :گفتیبا خود م

قدر به  یچ ... !اهیچطور سرسبز و پر گ ... !بیو دلفر بایز یها شهیب

 انیکه در م دیدیدرختان بلوط را م دهیفروغلت یهاو کنده« !مانهیوطن ما م

 ،دیرا د یجوالگک .دندبو دهیو پوس دهیمرده و مرطوب، خشک یهایبرگ

کرده  ریاس رکانهیز ،یی هخدو شا انیدر م ،را یینوایکه گهواره جنبان ب

 داشت  دهیسرخ رنگ و خم ،که منقار کوتاه دیرا د یخوشرنگ ییپرنده .بود
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  .بود ستادهیلنگ ا کیخوشتراش به  یویابو بر سر ت

به نظرش  .کردینان با نگاه جستجو مو کنار جنگل را همچ شهگو امامقُل

را  شیدم پر مو ،رودیباال م یاز درخت تنومند ییآمد که موش خرما یم

خمچه ها  یشتابزده باال پرد،یم یی شاخهبه  ییاز  ،حلقه ساخته است

 وهیم ییبگو ،کندیرا با شک و ظن نگاه م نییو پا ستدیایناگهان م .،دودیم

  .ا شده استره ششیاز پ یی

 نیو زم .رفتیم شیبه عمق جنگل پ یچیو کج و پ کیکه راه بار دیدیم

و  هابرگ یها بود و بوشکسته و خزه یهاشاخه ،مرده هایبرگر از پُ 

را استشمام  یآن بو امامقُل .ها سراسر جنگل را فرا گرفته بودصمغ

 یبیعندل ۀچوچ دیدیم .بود یخزان پر از آن عطر شیهاهیر یگفت ،کردیم

اما پرواز  ؛دهیکه تازه پر و بال کش ییچوچه  ،اش افتاده است انهیاز آش

 ،آشکار است هابرگ انیسرخ بدنش در م یهاگوشت .است اموختهین

مزه  ،شناسدیبرگ را نم ،شناسدیجنگل را نم ،اند چهیهنوز ن شیهاشهپر

 یهاهنوز صمغ امشنول زرد و خ ،است دهیرا نچش یجنگل یهاوهیم

ر دم پُ  .ستاُو مراقب آن طرفتر یو شغال .درختان را امتحان نکرده است

گرش جست  لهیچشمان مکار و ح .دهدیتکان تکان م یرا با شادمان شیمو

 .کندیخوشرنگ تماشا م هایبرگ یرا رو بیبچه عندل انهیناش یهازیو خ

  .دیایب کتریمنتظر است تا شکار نزد یگفت

آمد که هراسان از  یمادرش هم مصدای  .دیشنیرا م بیعندل ۀبچصدای 

و چوچه اش را از  زدیبا اضطراب بالک م ،دیپریم یی شاخهبه  یی شاخه

شغال را  ،بود دهیشغال را ند ،بیعندل چوچۀمگر  .ساختیخطر با خبر م

 ،چشم دوخته بود بیعندل چوچۀهمانطور که به  امامقُل .شناختینم

 :گفتشیم نهیآد ،احساس کرد شیشانه خو یرا رو یدستفشار
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 دایپ یراه کی .شنیها جمع مهیصبا همسا .چرت نزن خدا مهربان اس»

  «.خات شد

  :گفت امامقُل

 « !شکیب»

 : خطاب به حد یثه گفت ،رش اتاق دوخترا به ف شهاینگاهو 

 یکه به صفدر میآمد .میخواهر ببخش که شما ره جگر خون ساخت»

ناچار  .کنن رواندعوتنامه به مام  کی تاننیکه اگه م نییصاحب بگو

 .میمشوره کد نهیروز با آد اُو .کدن سخت شدهگی زندهدگه  نجهیا...  میهست

 نجهیاز .مینیشیروزام نم کیدگه  ،میکد دایپ ریکه تاشه به خ یهم میگفت

بر تمام مردم  یحال .میکن الیملکه ا یکه ا سازنیما ره مجبور م .میریم

سر مردم فشار  .پاکستان اس یهاکار یکه ا امنفیم یکلگ ،مالوم شده

دام  ،مهاجرت ما .مهاجر شون ،کوچ کنن ،نیراکه از وطن خود ب ارنیم

  «.ساُونا یروز

 :پا دور داد یو پا را رو

 .خبر ندارن هاپاکستانی رنگیاز چال و ن هاییامریکا چارهیب»

 یا .کنهیپاکستان کته کته خرچش م یاس آ یو آ تنیم هیمال هاییامریکا

  «.شهیم مامریکاجان خود  یروز بال کی شناسمیره که مه م یپاکستان

  :گفتیلب م ریز ،ستینگر شیسو یزنش با نگاه متعارض

  :کنان گفت دیو تأك« !باز شروع کد»



      -----------------------------------------------    لبخنِد شیطان

 

 -------------------------------------------------ببرک ارغند  38

 ننیبیم هر ییو سامان بازراه و رُ  ا ره بفامان که اگه د  داوالحدیثه جان »

و راه و رُ  مقبوله د   یهایسامان باز یناترسا حالخدا .دست نزنن اُوکه به 

خدا ...  کنهیانفجار م یکه گرفت ،رشیو نگ شینیباشه که بب یک ندازنیم

  «!؟گناه دارن یاطفال ماصوم چ ،ناترسا

 :و سرش را تکان داد

مثل  ،استن اریک و خاطره گک شکر کالن و هوشگبنفشه  یاگر چ»

 « !بهتر اس رنیخوده بگ مگم فکر...  ستنیدگا ناوالدای 

 :تکرار کرد امامقُل

سن  ،امهفیم ُخهما ره  یصاحب نامها یصفدر !و از شما شهیاز خدا م»

  «.تان مالوم اس و سال مام برِ 

 :حدیثه گفت

حق  ادیما ز یشما باال س،یدعوتنامه چ کی .چشما یباال ،هزار دفه»

 ،در دانم خاک یحال ،از دست ما رفته بودتواب  ،نیبودیشما نم .نیدار

حق  ادیما ز یشما باال ،نیفکر تان ره بد نکن...  شدیهم خاک م شیاستخانا

 «.تمیم متلگرا اُوامروز به ...  !هیحق خدا حق همسا گنیباز م .نیدار

  :گفت و

  «!نیپرسان کناُو طرف  طرف و یا...  نیدگام بپال»

  :نمود و با شک و ظن افزود یمکث

  «...  ما اولمنزل  هیهمسا یهم ،خدا گردنمه بسته نکنه»
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دار  یمعن شهاینگاه .ستینگر شیشوهر خو یسو نهیآد .و خاموش شد

 :گفت یپس از مکث .بودند

 رسُ ینو ب هیهمسا یکه هم گمیمردکه م یمام به ا ،پنهان یخواهر از تو چ»

 یروزا آدماد  اِی مخصوصن  .زنش یرخانهم دُ  ،هم باقرخان .شهیمالوم م

و  وا   نهیزم :میگیزبکا مما اُ  .شان رفت و آمد دارن یخان یبیو غر بیعج

  «.کنهیآدمه آدم خراب م

 :گفت امامقُل

خدا  .میشناسیرو درست نم اُوناهنوز  .میکن گردن خوده بسته یچ»

 ایدست شان داد و  آمد و چند روپه د   شیپ یهر ک !ره خیر بته یشاروال

دزد  ؟سیآدم ک یکه ا کنهیفکر نم ،تهیم شیآپارتمانه بر یلواسطه کد، کِ 

 ،کنهیپرسان هم نم کیاُو طرف طرف و  یاز ؟سیک ،اس رازن اس

  «؟سیبر چ یدولت تیامن یا یخ فاممینم

  :گفت ،حدیثه ابروانش را باال برد

  «.میبالکه بسته کن ینباشه درواز .میریخود ما فکر خوده بگ دیبا»

  :و از دهنش برامد

 «؟اعتبار اس یخاد چ یباال»

نگاه  یرخ و میبه ن نهیآد .مادرش نشست ی، پهلوکه برگشته بود جمیله

 :، گفتکرد

 یزیباره تاش ما چ د   یاگه کس ی، ببپرسان کوخندایت از خوار  میبچ»
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 «.باشه دهیشن 

 ادتریاز شما کده ما ز .خرد مه بود ادریتاش مثل ب ،خاله جان .کنمیم»

 «؟شهیم ریتروز  چند بتشیاز غ .نیگفتیکاش وختتر م .میجگر خون شد

 « !ها، سه روز...  ز!سه رو»

 : گفت .رنگ داشت یو نسوار کیان باروابر .ل سرش را بلند نمودامامقُ 

 «.خورهیاز درز پرده به چشمم م یروشن .نیکش کن یهمو پرده ره کم»

 « ؟یکنی، دختره چرا به عذاب منیطرفتر بش یا یکم کی»زنش گفتش: 

، پرده را کش نمود و اتاق در برخاست شیگفت و از جا« ُخه» هجمیل

 نمود:  یل سپاسگزارامامقُ  .کمرنگ و سرمه گون فرو رفت یی هیسا

 « !دخترم، ینیبب ریخ»

 :دیحدیثه پرس

 « ؟نیدیخوب پال ،نیدیره د هیدر و همسا»

 :پاسخ داد نهیآد

 یمردم چ یخان ،خورد بچه س .ما نماند شیاز پ یجا چیا .میدید .ها»

 «؟کنهیم

 : دندان گرفت ریو لبش را ز 

 «.میهم اطالع داد یحزب هیو ناح یارندوڅبه »
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 :ستیشوهرش نگر یسو و

 یاز خاطر ما پا چارهیب .آمده باشه یمامد حال دیع .شهیمناوخت  که میبر»

 .کنهیدو روز اس که شار کابله به خاطر تاش گز و پل م .نماند شیپا د   

از زن  یکده و شو یزن از شو .باشه هیطور همسا یباشه هم هیهمسا

 نروز باشه که احسا کی .جوره نداره ُخه کده مهربان تر استن و رجبک

فرشته استن  ستنیانسان ن .ارهیخدا روز بده سر شان نب .شانه ادا کنم یها

 «!فرشته

 یزلفان تون .بود دهیرنگ پوش ییدامن جاکت غوره  .برخاست شیاز جا و

 :و گفت ستیرنگ حدیثه نگر یشیبه چشمان م .خورده اش نظم نداشتند

جور کدن هم دل خوش  یم موشانه بزنُ  کی مهیایمو یکه هم افمیوخت نم»

خوده رنگ  یایو مو میریم شگاهیبه مملکت گفته بودم که آرا .هیخایم

 .تانمینم دهید نهییآ د   مهیرو .شکست یخیدلم ب .گپ شد یا ،میکنیم

 « !هیخایکدن هم دل خوش م شنیخوارجان حوصله نمانده، ف

  :داد شیتسل ثهیحد

 «!شهیم دایانشاال پ ،غصه نخور خدا مهربان اس»

صورتش  .رها نمود ییآرام چوک یتنش را باال ثهیحد ،آنان رفتند یوقت

سرش  .جاکتش را هم باز نمود گریتکمه د .آمد یآشفته و ابتر به نظر م

  یرا به آرام چوک

 :با خود گفت ،داد هیتک
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 یکی ،جمیله  ای ،خاطره ای بنفشه ای .شهیقصه م یمام هم یروز باال کی»

  «.برنیره م

  :هموار نمود یچوک هیو چادرش را از سر گرفت و بر تک

  «.یبرق یب یدر اِ ...  کنهیم شیاتو یباز ک»

 جمیلهخطاب به  ،جمع نموده بود یخکیرا در پشت سرش با س زلفانش

  :افزود

دگه  یدوتا یمه بخاطر ا یفامیخوب و بده م ،یتو شکر کالن هست»

در  ،وخت کیاِی طور در  رن،یخودشان، تنا، بازار م گانباری ترسمیم

خدا  .ره بفروشم ویدیو یهم شهیدفه دلم م گانی...  !یتیامن یباِی طور 

هر  .ننیبیها روز و شوه نمدختر .رهیما بگ یره از رو یهند یفلمها ىا

 کی یروز ن کی .شکنهیکوزه هر روز نم .رنیفلم باشه پشتش م کجا که

  «...  روز

 .نشست یو یآمد و پهلو .کش نمود ییپرده را دوباره به گوشه  جمیله

را بر جسته  مرخشین یکمرنگ یروشن .مادرش بود ینیبلندش مانند ب ینیب

 :گفت ،ساختیم

 .ندارن یریدگه سات ت...  ؟کنن یچ یخ ،مجبور هستن چارایب ،درما»

از  ها یتمام جا ؟حگاهیکدام تفر ،نمایکدام س ،پارکد  کدام  ،کجا برون

م د  ...  تانهیبا خاطر جمع رفته نم ییجا چیکس ه .مردم بسته س یدست ا

باز سن و سال شان  .شنیم وانهید تینباشن از دق .ها گرفتهفلم یشانه هم

 .ها مصروف هستنفلم یبا هم ها یتمام بالک .هیخایها ره مفلم یهم هم

 خود برآمده  یخانسودای پشت  ،خاطر جمع با یکس ؟چارایکنن ب یچ گهید
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 «...  نیگیشما م ،تانهینم

با دو انگشتش  ،خشتک پطلونش را که باال رفته بود .بر خاست شیاز جا و

 :گفتیدر دل خود م ،آورد نییپا

  «.رقم پطلون اس یچ یا ،هیدرایکون آدم م د  »

  :دیو از مادرش پرس

 « ؟نامد ُخهقاچاقبرتان »

 :گفت مادرش

 شوید...  ؟یانیتمام کده  رانمهیکه مملکت پ نیدفه برو بب کی...  هیایم»

 «.پوش کنه دیبا شهیتنا چند تا تکم ،کارش کم مانده گفتیم

صورت مادرش  .ستیمادرش نگر یسو یمتردد هاینگاهبا  جمیله

  .منعکس بودند یقیعم یهاشهیرنگش اند یشیدر چشمان م .رازدار بود

 :تکرار نمود مادرش

جاکتت هم  یهم ؟ین ایتمام کده  رانمهیکه پ نیگفتم برو بب ،یستادیچرا ا»

بپوش  یزیچ کیبرو آلشش کو،  .شهیخوب مالوم نم چیا .ختهیسر دلم ر

 تیهم بر یدیخریکه م .نهیشیبه رنگ ما نم ینسوار .نهیکه به رنگت بش

 ،دههم خشک ش تهایلب ... نهیشیدر رنگ ما نم م،یهست یماگندم ،گفتم

 « !لب چرب بزن کی

از خود  .کردینگاه م کنجکاوانههنوز هم به چشمان مادرش  جمیله

 :دیپرسیم
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 ای ُخه هاسابق ؟کنهیمره به خانه آرش شان روان م یچرا مادرم حال»

 رهسر دا د   یحتمن کدام فکر .کندیدختراره روان م ایو  رفتیخودش م

  «.کنم یوزود شُ  هیخایالبته م .سوزهیم میمادر اس البته دلش بر... 

 :پاسخ داد

 ای رمیپسان پشتش م .حوصله ندارم ،کنهیپشتم درد م .باشه یحال ،مادر»

  «.کنمیکه بنفشه ره روان م

  :دیپرسیدر دل از خود م .ستینگر زیآم طنتیو به چشمان مادرش ش

 «.بزنم نیبه زم ُخهترازو  یکم کی ؟گهیم یباش چ»

به چشمان پرسشگر دخترش  .باره بسترا دو شیجاکت پشم ۀتكم ثهیحد

 :ستینگر

  «!دختر یدار ادیقدر  یچ»

نمود وصورت گرد  شیرا پ دشیدو دست سپ ،ستادیا شیآنگاه در جا

 :ر کف دستانش گرفتدخترش را د

 « !یبودیکاش تو هم بچه م...  !خود شوه اریمادر صدقه دختر هوش»

  :نشان داد ،ایاندازه گو ،کلک خوشتراشش را بندِ  کیو 

 « !یداشتیم زکیچ کی نقهیا»

  :رنگش سرخ شد ،دیشرم جمیله

 « ؟نیکه دختر هستم خوش ندار یمره به خاطر .مادر نیگیم یچ»
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  :دیسفراخ دخترش را بو یشانیحدیثه پ

 .فامهیملک ما قدر دختره نم میکن یدوست دارم؛ مگرچ اریتره بس ،دارم»

برابر دو خواهرش  نینواب شاه ره بب .ه نآورد نییآدم پا میدختره به ن

 « !ارث گرفت

 « ؟م کده بودد   خیش ینواب شاه ره چ ،چرا مادر»

  «.که بچه بود یبه خاطر»

  :انداخت نیچ شیشانیبه پ ،را جمع نمود شهایلب جمیله

 « !نیره بب یتو نواب شاه خلم»

مرد  کیشهادت دو زن برابر به شهادت  .طور اس یهم میهان بچ»

 « !اس

  :گفت یبه شوخ جمیله

 «؟کده شیتواب ع یخ»

 یدستش را رو .شد انینما دشیسپ هایندنداگوشه  .زد یخندزهر حدیثه

 :گذاشت یو ۀشان

کده  یکه مملکت چ نیبرو بب یحال ؟کنه شیداره که تواب ع یپدرت چ»

 «!تا کجا رسانده

  :گفت جمیله

 « ؟نیشیقار نم ،ره از شما بپرسم یزیچ کیاجازه س »
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  «.شمینم ،بپرس»

 « ؟نیدوست دار شتریکده بچرا توابه از همه ما  ،شما خودتان»

  :سرش را آهسته جنباند .ظاهر شد کشیلبان بار یرو یدار یو تبسم معن

 « ؟چرا ،هه»

  :گفت ،ستیحدیثه به چشمان دخترش نگر

تواب و شما  .یباز میفام یکه مادر شد ریدخترم به خ .گپ تواب جدا س»

 باریس اولمگر تواب  .نیجگر مه هست ۀتان توت ۀهم ن؛یندار یمه فرق برِ 

 ها یضیمر ادیز چارهیباز تواب ب .داره ادیزحمت ز یبار اولطفل ... 

و  انسه ماه کامل از د ،محرقه شد ،فتو زدشا  خورد بود که  .کده ریره ت

 ُخهجالل آباد ره  هایگرمی .مه دانستم و جانم یهم .بود یدامن جار

ها خانه نهیو معاها شفاخانه یا .دوا و داکترهم نبود هاوخت اُوباز  ؟یدید

پنج داکتر  ایچهار داکتر  دانهیخدا م ،در تمام شار جالل آباد .هم نبودن

 ،دولت بود ورپدرت مام !لیچقمق و كل سمرخ کی .بود و کل مردم

 اُو ،دخترم...  مینداشت یدر کابل هم جا .تانستیکرده نم الیره هم ا فهیوظ

 :دیکش یو آه «.بود ادیمشکالت ز هاوخت

باد و بروت  .اس ریخودش هم بچه سر به ز .میدیکش ادیره ز اُوزحمت »

ل هم و چغُ  یآغا بل...  کنهیدو نم و کی .نشده ستادیمقابلم ا .نداره ادی ره

  «.سین

 :را مالمت نمودنادم شده بود که خود شیپرسش خو نیاز یگفت جمیله

 غاش که مادر عاشقِ  فاممینم ایگو ،کدم یسوال یچ .مام چقه بیعقل هستم»
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 چهار شار آباد ،طفل بزرگ کدنکه چهار فاممینم ایگو ؟عار اس یو ب

 یکیو  ادیرا ز یکیکه چرا  پرسمشیباز مه م ،مادرم چارهیب ؟کدن اس

  «.اس ابیکم وهیمادر و پدر م...  یرا کم دوست دار

  :حدیثه حلقه ساخت و به ناز گفت گردنِ  گردِ و دستانش را 

 ایبفامم که آ خاستمیتنا م .یکه کل ما ره دوست دار فاممیم .مزاق کدم»

 ؟شانه دوست دارنهای بچه شتریها بمادردختران و  شتریها بواقعا پدر

  «؟گپ راست اس یهم ایآ ...

  .شد رهیمادرش خ کیبار هایلبو به 

  :حدیثه گفت

دوست  شتریخوده ب یهااگر مردها واقعن دختر .هیاینم باورم پگ یاِ به »

  «.گپ دروغ اس یاِ  .ساختنیم ها مساویبچهبا حقوق شانه  داشتنیم

  :افزود یو با مهربان

 تهیتار مو کی .دوست دارم ادیمه تره ز ،نگرده یزیدخترم در دلت چ»

 آبِ  ،توته جگر اس .د اساوالد کلش اوال .کنمیبرابر نم ایبا تمام دن

 «!سایآس

بند کلک خوشتراشش را  کیو  دیرا بوس جمیلهفراخ  یشانیپ گریبار د و

 :افزود ینشانش داد و به شوخ - ایاندازه گو -

  «!یداشتیکه م زکیچ کی نقهیا»

 :و دخترش را در آغوش گرفت
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خوب  رانیپ یدر شورو یگیتو خودت م !ریبگ رانهیبرو خبر پ یحال»

مادر آرش  .مینپوره ک جهیخوده از هم هایضرورت دیبا شه،ینم افتی

 دهیخوب آج یچ...  ؟دوزهیمقبول م یرانایپ یچ ،یدیند .خوب اس اطیخ

  «.اس نیکار ماش ،ییبگو کنهیم یو پس دوز

 :جملیه با خود گفت

اگر  .کدام منظور دگه نداره ،روان کدنم رانیپشت پ یکه از شهیمالوم م»

بروم هم ...  گهیخوده نم یمقصد اصل ،اس اریزن هوش ،شهداشته هم با

  «.هم ثواب شهیخرما م

 :گفتیبه مادرش م ،دروازه به راه افتاد یو سو

بانجان ماندم که  یپطنوسام باال .میکد زهیره پوست و ر هیبانجان و بام»

 «!هیش براوا  زار 

را جانب مادرش نمود و  شیرو ،شد دهستایا د،یدروازه که رس شیپ

 :شگفتزده گفت

 کننیکت پوستش پخته م ،کننیشان بانجان سیاه ره پوست نم نیمه ،مادر»

  «.کننیپوست م یهمه گ ،میکنیپوست م ُخهما 

  :مادرش گفت

 دهیپوستش فا دیشا ،امنفیهمونا م .کننیهستن، کار خوده آسان م اریهوش»

جوش داده جوش  .میخوریم زهیکه تفاله هر چ میما و شماست .داشته باشه

 «.میشکُ یم شهیهانیتامیتمام و هداد
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  «.شنومیاس که م اول ۀم دفمچُ  .داره نیتامیپوست بانجان و گهیمملکت م»

ار رنگ سرخ و جالد شهایناخن .ستینگر شیخو یهاییسرپا یو سو

 :دیپرس ،داشتند

 « ؟بپوشم مههایبوتکه  ای ،طور بروم یهم»

 :گفت ،حدیثه به صورت دخترش نگاه نمود

 اُوناهای اوالد .یریشان م یکه خان سین ُخهت اول یدف ،کنهیفرق م یچ»

 «!میهست واریدر به د .ستنین ُخهور دُ  میبچ...  نیایم ییهم با چپلک و سرپا

  «.دار بخرم بهتر اسیکر ییپاسر کی ،قدم پخچ اس» :با خود گفت جمیله

 ،آمده بود رونیبنفشه که تازه از ب .آنرا گشود ،زیدهل یالمار شیو رفت پ

  :رساند یسر و یخودش را باال ،را شتابزده بست زیدروازه دهل

  «؟یغرض دار یمه چ یالمار د   ،یکنیم یچ»

 واریبکسش را به د .گل انداخته بودند آمده بود زیت هاز بس ک شیهاگونه

  :داد هیتک

  «؟یکنیم یچ ،هه»

  :آهسته پاسخ داد جمیله

هموره  ،مانده بودم نجهیهم روزیمادرمه د یرفتن یجا یهاییسرپا»

 «گرفتم

 یرا از سرش گرفت كلوله کرد و به درون المار دشیچادرک سف بنفشه
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 :ب نمودپرتا 

 «!؟میشیخالص م دیو چادرک سف اهیلباس س یوخت از شر اِ  یچ»

 :گفتش جمیله

مادرم از  ... ؟کنهیم شیتواُو یباز ک یبرق یبد  اِی  !نپرتوِای طور »

 « !افتاد یدست و پا

  :گفتیبا خود م ،رفت و به آن نظر انداخت نهییآ شیو پ

 .ه اگه بلند باشهپچامپه دو چام کی .سیبلند ن ادیآرش هم از مه کده ز»

  «.خامخا قد بلند تر هستنمردها 

 نوک انگشت کوچکش را با زبان تر نمود و .را از چشم گرفت نکشیع

 : ابروانش را باال زدهای گوشه 

 «.دراز شده ادیز .نمیکم کم بچ»

  :مادرش آمدصدای 

  «؟ینرفتتا هنوز »

  :پاسخ داد جمیله

  «.رمیم»

  :بنفشه گفت

 « !دیشماره پوش یهاییسرپا...  !مادر !مادر»
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 :دشیمادرش پرس

 «؟یآمد»

  «.آمدم .هان»

 « ؟شد یخاطره چ»

  «.زدیگپ م هیبا دختر همسا .از پشتم اس»

 :دیشیاندیبا خود م .تنگف یزیچ گریحدیثه د

 .کنهینگاه م کیخود  یبه سر و رو ،رهیخانه مملکت م یوخت ،فاممیم 

 لیبا فام ،و خوب اس دهیفام یآرش بچ .رهیر بگکار سُ  یخدا کنه که هم

  «.خانهیما م

  .دروازه آمد که دراپ بسته شدصدای و 

 دیراشن هیدختر همسا نیمهصدای  ،را فشرد هیاهمس زنگ دروازه جمیله

  :گفتیم بزدهشتا یکه به کس

 «!؟کهر  و پ   تیخانه اشتو ت !بذار وی یهار به جایپشت .امدیبرار مهمون ب»

رش از قاب دروازه به غوللتُ  یبو .دروازه را گشود ،ییو پس از لحظه  

  :گفت یحیبا لبخند ملو  دیکش یقینفس عم ،خورد جمیلهمشام 

  «!سازهیم وانهیآدمه د شیبو...  !گهید میخال گید»

و  ستیاطرافش را نگر .شد زیو بدون آن که اجازه بخواهد داخل دهل

 :گفت
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ره بزرگ  هااتاق دیرنگ سف ،نیخوب کد ؟هنوزام تمام نشده یرنگمال»

  «.تهیو دلواز نشان م

  :تگف نیمه

  «...  که نباشه ویبه دل ،یشناسیو مخُ  رمهیی  پ»

  :و دروازه سالون را باز نمود

 « ؟یاریت یورجُ  ،یاشته هست...  !نییبفرما»

  :گفت جمیله

  «.رمیبگ رانشهیمادرم گفت خبر پ .یزنده باش»

 «.یامدیها ب بعد از وخت...  !به داخل بیا...  ارهیت یج یهم !به خانه بیا»

 آرش را صدا زد:  و

  «!امدهیب جمیله»

 :گفت ،ستیاطراف اتاق را نگر .داخل شد جمیله

 هااتاقکاش که مام  .هم آسان اس شیجمع و جارو .نیکد یعجب کار»

 هایبالشت یا .میرسیبه شما م یک  مگم  .میکدیره مثل شما تشک فرش م

 « !دگه میکاکا قهیسل...  !یمور یهایسر تشک ،یی نچهیقال

 برادرش را صدا زد:  نیمه

 یباز نگ ،یازو بپرس یره که ماست یزیچ کی ،ایب هخآ ؟ییآرش بکجا»



      -----------------------------------------------    لبخنِد شیطان
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 « !ها ،یبه مه نگفت 

  :با خود گفت ،ت بودکه هوش و گوشش به آن صحب جمیله

  «.با ادب اس یدختر»

  :را پشت سر ش گذاشت یینچهیقال یبالشت نیمه .نشست یتشک یو رو

 « !کو، نه شرم هیتک ،تور به خدا !کو هیتک»

هموار کرده  نیقال یرو -پنجره  شیکه پ را یدیو خودش رفت تا تکه سپ

  :نماندش جمیلهمگر  ؛بود دور کند

ک پِ  برهیفتو رنگ شانه ما   یبانش اگن .ستمین گانهیب ُخهمه  ؟یکنیم یچ»

  «.شنیم

 دهیخواب شیها نهیس یمو رو یدو چوت .داشت رایچشمان بزرگ و گ نیمه

 :چرخاند و گفت رانهیگ بیرا ع شهایچشم .بودند

رنگ  زهیافتو ت ،نیکنیپرده ره کش م ،شهیفکر شما نم گهیم رمهیی  پ»

 هایگپمگم  ،هیپخته  ونایاگرچه رنگ  .شنیم کیپِ  .ورهبُ  ییوناره م

  «!دگه رمیی  پ

حبس  یو هوا نیپشم قال یخانه بو .نشست یبر تشک شیو رفت روبرو

  .دادیشده م

 :گفتش نیمه

 .افتهیروزا ب یوره به مم   چهیقال یاِ  .نهیقال یشوق رمییکه پ   یفهمیم»
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 ،رنیگب   میما وری یکش .کرده دایکش پ یکم گهیم .امروز صبح ته کرده

 دهیفام ویاز چشما باشهیخوشحال م یوخت رمیی  پ...  گرونه یلیمگر خ  

 «.شهیم

که  - شیهانهیو درازش را به پشت سر انداخت و س اهیس یهایچوت و

  .دندیجنب -کالن کالن بودند 

 :با خود گفت یپنهان یبا پوزخند جمیله 

 یفروش نیاز خانه خود دوكان قال ییبگو .هستن ینباشه دهات یهر چ»

 «.ساختن

لبان  یرو شیگ شهیلبخند هم .تاب داد ییچشمانش را با عشوه  نیمه

  :نشسته بود کشیبار

 « ؟یکن لیس ییما...  دیامروز آرش فال حافظ بخر»

  :دشیپرس جمیله

 « ؟اس شتیپ»

م تُ  ییما ،یزد که تو زنگ میکردیم لیآرش فال س یخود یهم مال ،ها»

 « ؟ینیفال به ب

 :ادسرش را تکان د جمیله

 « هان»

 باز صدا زد:  نیمه
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  «!اریخود ب یآرش همو فال حافظه خود آرش»

  :دیو پرس

 ،نکرده بود اریو به سال نو تمادرمه خُ  ؟تر کرده وهیم ای یخوریم یچا»

  «.کردیم اریو تهرسال خُ  .فراموش شد وی شیگپ شد که از پ یمچم چ

 : آورد ادشیبه  جمیله

  «.شده بود ضین خواهرش مریگفت ،یهرات رفت ن ،سال نو»

 « به ماه ثور! .دهکر اریت یعوضیو حال»

 :دیقت قت خند و

خشک تر  وهیمادرمه م ،شهیبدر م اریآلو( و خ) گورجه ،روزا یبم»

 « !هه هه .کرده

 :شد رهیخ جمیلهرنگ  یشیو به چشمان بزرگ و م

 « ؟یدار لیم یچ ها»

  «.خوردم یچا یالیهم یزنده باش»

  :و گلونش را با دست نشان داد

  «.ر هستمتا تکک پُ »

  :دیو پرس ستیو جانب دروازه نگر

 «؟شهینم دهید ،کجاس میخال یراست»
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 :افزود و

 «.ین ایتمام شده  رانشیپ نمیمادرم گفت بب»

 :گفتیخود م با

 «.بودیهم که نم نیمه یهم کی .سین یکس .سیکه خانه شغال شهیمالوم م»

آرش  .خواهرش نشست یسالم داد و پهلو .پس آرش وارد شد یی هلحظ

 .مجعد بود یو موها یمشک یبا چشم و ابرو یگوشت انه،یقد م یدارا

 :گفت ،نگاه کرد جمیلهکه به چشمان منتظر  یهمان طور

خو به فاکولته  پلومید یاز خاطر گرفتن کاپ روزید یمداُوخوب شد »

 کباری ،هوامثل گ .هیشق  یلیآدم خ یسیتدر ریمد .دنیر نماُو یاصل .رفتمب

 .بدمه که ها بگه لیگفت و شاخ خور بند کرد، مگر سور اسراف یکه ن

 ،یند پلومید یبگفتن که بکس هیناح یرفقا گهیم .داره نگیل کیو مرغ از

  «.هی هیگپ گپه ناح .نداره دهیفا یبگ یهرچ .خالص

 :خواهرش گفت

 ریمد .هیما  هیناح یچند تا ریاسته که مربوط به هم ،مه خبر دارم»

 .کنهیم یریازو خاطر سخت گ .بشه سییر یکجایبه  هیما ،شما یسیتدر

  «.ارهیبه دست ب هیکه دل ناح کنهیم یچاپلوس

  :آرش گفت

  «.کوه هرچه بلندم باشه بر سر خو راه داره .مافتُ یب وریرا ،نزن یر مگُ یم»

  :ستیمشتاقانه نگر جمیله یو سو



      -----------------------------------------------    لبخنِد شیطان
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 « ؟ینیفال بب یماست»

  .انداخت نییلذا سرش را پا ،چشم دوخته است اُوبه  نیکه مه دید جمیله

 «.ها»

 ،هم وسواس داشت جمیلهدل  .دیطپیدل آرش م .ستندنش یچون مثلث سه هر

 :دیپرس نیمه

 « ؟کنه تین هیما یک»

 :لب برد، سپس گفت ریلبش را ز ،ستینگر جمیلهآرش به چشمان بزرگ 

  «.کنمیم تیمه ن»

پس از لحظه  .شدیمعلوم م یصورتش جذاب و نوران .و مژه بر هم نهاد

  :گفت یی

  «.مکردُ  تین»

  :در دل با خود گفت ،کردینگاه م یکه به صورت و جمیله

  «.آرش مه زیباس»

  :خطاب به برادرش گفت نیمه

 « ؟رکیگر ب  پ   کی .یی یچ یمه تل ،گهک د  ریگب  »

  :آرش گفت

 « ؟یر هار خوب به هم زدپ  »
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 «.دیدب   جمیله یناُو .مخوب به هم زدُ  ... مبه هم زدُ »

  .گرفت و رو کرد گرید یکارتها انیرا از م یو بسم هللا گفت و کارت 

  :ذوقزده گفت نیمه

 « !مونُ خُ یفاله مه م»

 .و دخترانه بود کیبار صدایش .گرفت شیخو یرو شیو فال را پ

 :نکند یلطخوانش غ نیح دیکوشیم

 گزم نقش تو از لوح دل و جان نرود هر»

 من آن سرو خرامان نرود  ادیهرگز از 

  دهنت الیسر گشته خ از دماغ منِ 

 فلک وغصهء دوران نرود  یبجفا

  وندیدر ازل بست دلم با سر زلفت پ

 «نرود مانیز سر پ تا ابد سر نکشد و 

 ستیمشعوف برادرش نگر به صورت .را از فال گرفت شهاینگاه نیمه

 :دشیپرس زیآم طنتیو ش

 « ؟یبود دهیفال بد یچ»

  :آرش گفتش

  «.گهیخور نم تین یک چیه ... !خونب  موندر  یباق»
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  .انداخت که سراپا گوش بود جمیلهبه  ییو نگاه دزدانه 

  :خواند ،نیمه

  ستین نیهرچه جز بار غمت بر دل مسک»

 ز دل من آن نرود دل من و برود از

 گرفت  یمهر توام در دل و جان جا آنچنان

  «که اگر سر برود از دل و از جان نرود 

 :آرش کارت فال را ازش چور نمود و از بر خواند

 خوبان دل من معذور است  یگر رود از پ»

 «درمان نرود یکند کز پ یدرد دارد چ 

از بر  ایپاسخ گو ،ندیرا بگو یآخر تیب گرانیاز آن که د شیپ جمیله و

 :خواند

 گردان که خواهد که چو حافظ نشود سر هر»

 «نرود شانیا یدل به خوبان ندهد و از پ 

از چشمان  یکه اشک شاد ییتا جا دندیو خند دندیهرسه بق بق خند و

 یهر کدام به فکر یگفت ،گشت یمستول یسپس سکوت .شد ریسراز جمیله

 :با خود گفت نیمه .فرورفت

 شعر یا ،ردنور به بُ خُ  گرید یکیدل  جمیلهکه آرش و  شهیتو معلوم م یا



      -----------------------------------------------    لبخنِد شیطان
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 ،کن لیس .برابر شده باشه یتو تصادف یکه هم کنمیگمون نم ونای یجنگ

 ،زننیگپ م گهیهمد یخود ،چشا خو یخود ،هیعاشقونه  وناینگاه کردن 

  :شتو به ذوق بخونداِ  جمیله ،یدید

  سرگردانخواهد که چو حافظ نشود  هر که

  .نرود شانیا یدل به خوبان ندهد و از پ

  :آرش خواند

  «...  تو که   سحرت مونس جان خواهد بود یبس دعا»

  :و خواند دیرا ازش قاپ گرشید تیب جمیله

  «یدار یغالم زیتو که چون حافظ شبخ»

 :دیشیاندیهمچنان با خود م نیمه .دندیو باز هم بق بق خند

بق  مبودُ ینصرت م یخود یوخت .ودمرقم بُ  یدل مم برفته بود، هم یوخت»

 شوق کیبه  ،دادمیکس هم وخت نم شیبه ه .میدیخندیم گهیهمد یبق خود

 یو اداها یمتوجه مقبول یهمه گ .مه باشم و ناز کنم گفتمیم .مبودُ یو ذوق م

 خور هادستوس کرد و م و لبامه بُ رفتُ  ونایروز خونه  اُو یوخت .مه باشن

 .غرور مه باال رفت یلیخ ،زدمیرد اشتو نفسک نفسک ممه بُ ها سینه یبال

خوشبخت و سعادتمند  یلیخودخو خ پا مه نه و ریز ایتمام دن گفتمیم

سعادت  دنیها چشم دلحسودها و سنگد یکه ا غیمگر درد و در دونستمیم

 مه ...  ر و بال مه بکندن و به ته قفس انداختنپ   .مره نداشتن یو خوشبخت
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  «.كونه اُوخدا خاک به گور  .نمیکه به ب تونمیمه نم دراز ینیب یماما یا

 :جوانش ظاهر شد یشانیدر پ یخط

 ،زال ریپ کیمثل  ؟مشتو شدُ اِ  کباریو  یکی ،مدُ یافت نیاز آسمون به زم»

 یریحافظه مه از دست داده بودم خوش داشتم که گوشه گ ،دیلرزیصدامه م

 «.فال حافظ بود یمونس دل مه هم گانهیکنم تنها باشم و 

را با دست گرفت  یزنخ و ،شده بود نیمه کبارهیکه متوجه سکوت  جمیله

  :دشیو پرس

  «!کو لیمه س یسو...  ؟چرتت برد یچ»

  :گفت ،گرفت نیقالهای گل چشمان کالن کالنش را از نیمه

  «.تو یهم ،یچیه»

  :گفتش جمیله

 یمه شعر و شاعر ... مه حافظ ره خاندیم ... کنه یزینماندمش که ت یدید»

 ...  میموالنا رام خاند .میرام خاند دلیب .دوست دارم ره

 تا در دل من عشق تو افروخته شد »

 «.جز عشق تو هرچه داشتم سوخته شد

  :گفت ،گپش را گرفت نیمه

 یلیخ یشعر و شاعر ... هیبد ن یذوق مادر تو هم به شعر و شاعر»

  «.هیما 
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 :چشمانش را تنگ نمود جمیله

داره که ادی اوسانهقدر  اُو .سیمتل ن یب شیجمل کی .یدیکالنمه ند مادر»

و  مانمیم شیزانو یسرمه باال ،رومیم ششیپ ،شوه کاریکه ب .دانهیخدا م

 اریبس .گهیو م کنهینوازش م مهیموها .گهیم چارهیب...  کنمشیم یزار

  «.داره ادیاوسانه 

  :آرش گفتش

  «!ینگ ین .میما اوسانهامم  نیو بگرو خُ  یکی ،نیگب  »

  :شروع کرد جمیله

  «.دختر بود کیبچه و  کی .آسمان کبود ریز ،بود نبود»

  :اش گذاشت و ذوقزده گفت نهیس یدستش را رو نیمه

  «؟گمآخرشه ب  ...  ییرو به مه گفته  اوسانه یاِ »

  :شدند انینما دشیسپ هایدندان ،دیقت قت خند و

 :آرش گفت

 « !ینگ ین»

  :در دل خود گفت نیمه

 «!میرب   میباشن وخز کهیبغزارم شان که  .کنمیو مزاحمت م شتمیش یچ»

 : گفت ،ستادیا شیو در جا
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 رسهیم یاگن رمب   .مکنِ برفت که اتو ب   ادمهی .کرده اریمادرم رختاره ت»

  «.نشه یگفتیب

 :و سرش را جنباند

 ،مشدُ  ریپ یگب   .که بدر شن یاز شیپ ،ه گفته بودصبح وخت ب   نیع»

مره  .ریام پ وی یحافظ اِ  ریآدم پ ،گهیمادرم م ییگاه گا .هیحافظه مافظه ن

  «.ارهیت ،ماتو بکش   کی...  وونممن که ج   .رهیگیخنده م

  :دیپرس جمیله

  «؟تمام شده شیتکمه ها»

  «.ارهیکشم تاتو ب   کیها، »

  :گفت جمیله

 « !خوده به زحمت نساز .کنمیم شیمه اتو .سیالزم ن»

  :گفتیبا خود م ،ستینگر نیمه یرایبزرک و گ هایچشمبه  جمیله

 .هموقه با کلتور و با فرهنگ هم اس ،اس یو خنده رو ایکه با حهموقه »

 «.ما ره تنها بگذاره هیخایم .بر شده یکه از روابط ما بو یمثل

زلفانش همچو دو مار از دو  یتدو چو .به تن داشت یاهیدامن س ،نیمه

 .انداخته بودهایش شانه یرورا  یجاکت سبز .بودند آویزانگردنش  یسو

جاکتش گرفته بود که های شانهبا دو دست از  ،رفتیدر م یسو یوقت

 :گفتیو م دیخندیم .فتدین نییپا
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  «!؟باشه ویکه اتو هیرختا چ یاِ  ،ننه جان یتوام بال کد»

را  جمیلهدست  .ساخت کتریآرش خودش را نزد :رفت گریو به اتاق د

 :و گفت آورد شتریسرش را پ ،فتگر

که تور  یاز وخت ؟که مثل حافظ سرگردان نشم ییما ،یکرد الیخ یچ»

 «.میرو از دل و جان ما یسرگردان یسر گردان بشدم و مه اِ  ،مدُ یدب  

  .فشرد شیدست خو انیرا در م جمیله دیو سپ کیانگشتان بار و

 :گفت جمیله

 « !شنوهیم نیآهسته گپ بزن مه»

  :گفت ،گل شکفته بود کیآرش که مانند 

  «.هیدر بسته »

 ،اتور مادرم به سر تخت گذشته بود» :دیپرسیآمد که م یم نیمهصدای 

  «؟هین ینجاُوبه  یحال

  :افزود ییو پس از لحظه 

 :گفتیبا خود م جمیله «.افتمیب»

 یبرو ،بر رفتن وجود نداره ییجا ،رونیبکه  امهفیم .اس اریدختر هوش»

ت چقه پُ  .شدن ینظام یپوسته ها ُخهباغ و بوستان  .راکت ایاس  نیما ای

 .هیچقه آدم به مادر و پدر خود بهانه کنه و دروغ بگو .میبرو نمایت سپُ 

 کنن رشیگ .تانهیآزاد گشته نم میاز ترس عسکر چارهیباز آرش ب
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  «.برنشیم 

  :زلفان مجعد آرش را با دستش نوازش داد جمیله

 « !میشیباز آزاد م ،میبه خیر برو جهیکه از کباری»

از راه انگشتان آرش به  یبودند و حرارت محسوس دهییگرا یبه سرخ 

 :آرش گفتش .وجودش نفوذ کرده بود

 ایتونه  مادر ای ،مزنُ یکه زنگ م یوخت هر ،یتلیفونه نمیوردار یر  چ  »

 «؟هیبنفشه 

  :بود رهیو پر مژه آرش خ اهیبه چشمان س جمیله

  «.شنیر مب  کش   .تانمینم»

 :آرش گفت

 ییما ... شنیصبا خبر م ایامروز  .مونهینم (پنهانم )نُ  یعشق و مشک پ»

  «؟کنم ییخوهر کلونمه راو  نیمه ،مادرمه ؟نمكُ  ییرا یخواستگار

  :دستش داغ بود .دست آرش را گرفت جمیله

  «.مییملک برا یاز ریبه خ کدفهیصبر کو که  .هنوز وخت اس .ین»

 « ؟یشورو ،کجا»

تانه کم کم  یشمام کارها .میکه مصروف جم و غند هست ینیبیم .ها»

اگر  .کنهیپدرم گفته که روان م .میشمام دعوتنامه خواست برِ  .نیشروع کن

 که صبر  قهیا .مانهیم گهید یهاتمام کار ،میبلند کن یره حال یگپ نامزد
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  «.سرش د   گامیچند ماه د کی میکد

ازه همان طور که مراقب درو ،را با دست نوازش داد جمیلهآرش زلفان 

 :گفتیم ،بود

 « !میما یلیتور خ»

 « ؟یخبر شد رخانهیدو عاشق نامراد به خ اُواز قصه » :آمد نیمهصدای 

  :لذا خودش را جمع و جور نمود ،گرددیبر م نیگمان کرد که مه ،جمیله 

  «.خبر نشدم ،ین»

  :گفتیم نیمه

 «!عصر و زمان یبه اِ  .الم ناکه یلیخ .وگب   وی یآرش بر»

 :گفت آرش

 « ؟یشتو که خبر نشداِ  ،گهیراست م»

  :دندان گرفت ریو لبش را ز

کرده  تیرو قاُونا نریکدوم ظالم به ته کانت...  همه شهر خبر داره ،مگُ یم»

  «دختره و پسره ره

 :و چشمانش را تنگ نمود

و  ستیب ،ستیهر کدوم ب گنیم !نوُ ج   یپسر کیدختر و  کی یفهمیم»

 «.دو ساله بودن
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 دهنش برد:  شیپ یگ دهیدستش را با شور جمیله

 « !وا»

رفتن به چمن ببرک؛ مگم ب   ،نیندشت دنیبر د ییجا هابیچاره گنیم .ها»

به خاطر  گهیم یکی .شدن نریبه ته کانت یاصل گپ به خدا معلومه که چر

 گهیم یکی .دنیمردم بشنصدای که سر و  یبعد از گهیم یکی ،یعشق باز

 یخال نریکرده بودن و همو بوده که کانت تیق ینجاُورو اُونا نیمجاهد

گردنم بسته  .اصل گپ به خدا معلومه .بگذاشتن اُونا نریبدم کانت نآوردیب

  «.کرده دهینه فهم ،کاره کرده یاِ  یکس ایبوده  یمقصد دونهیخدا م ،نشه

 :غمناک شد صدایش

 ونایبه داد  یکس کننیقال مقال م ،کننیداد و فغان م یهرچ هابیچاره ،ها»

حس  یبد یبو رن،ینجا ماُوماه دو ماه که به  کیبعد از  ،مردم .رسهینم

 .نشناختن ر  ها مرده .رسهیم نریبمو کانت ونایپال تا سرحد پال ب  ب   .کننیم

ور خُ صدای پ گرفتن و از شرم مردم خور چُ  ونای ریی  مادر و پِ  دیشا

 «.باشن دهینکش

دست انداخته بود، دروازه سالون را  یرا رو یرنگ یآب راهنیکه پ نیمه

  :از قاب دروازه گفت .لبانش نشسته بود یرو یتبسم .باز نمودصدایی با 

  «شتیکار د قهیدو دق ویاتو ؟یدیدب  »

  :گفتش جمیله

 « !برق ینام خدا برق هست ،ینظر نشو»
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  :افزود یو پس از مکث

  «!دختر یمه ،همو مادر»

 :گفت نیمه

به فکر خود  .بمونده باشن ونایدروازه  شیپ یبه قصد نرهیکانت دمیشا»

 وناری یخود ما جزاکه  ایب گهینم یزیر چاُونا ،کافره ُخهحوكمت  ونای

  «.مردن ینون یو ب ییهوا یاز ب چارایب .میبد

  :بلند شد شیاز جا جمیله

  «.مادر منتظرم اس .شدناوخت  گپ ماندم د  »

  :آرش گفت بهو با زبان نگاه 

 « !دوستت دارم»

  .انداخت نییآرش سرش را پا

 :گفت نیمه

تو  نو برِ  هیهمسا یاز .میقصه کن قهیچند دق ستکیب ؟یریم کجا یحال»

 « !بگم

  :ساخت نیبلندش را پر چ ینیب جمیله

 « !ریره نگ اُونام »

 :گفت .دیزنگ دروازه به گوشش رسصدای اثنا  نیدر ا
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ن گفته بود .جان باشه یدختر مار ایقادر و  دیشا .ماس یزنگ خان یهم»

  «.ماننینم کدگهیبه  چیا !پدرش یاز ایقادرک  اُواز  ای .نیایکدن م لیفلم س

  .ستیبود نگر ستادهیآرش که در جوارش ا یو سو

  :گفت نیمه

 « جان خور بگو!رییپ .تو نره ادیدعوتنامه ما »

  :گفت شیدر دل خو جمیله

  «.میخایم ُخهشما  لیبه فام ،میکس که نخا چیبه ه»

  «.کنمیخودم دروازه ره بسته م ،نییایاز پشت مه ن» :و گفت

 هایبوت ،انداخت و دروازه خانه اش را باز نمود دیکل یوقت جمیله

 اهیس یجوره بوت آهو کی .بود دهیکه در کفشکن از پا کش دیباقرخان را د

 :با خود گفت جمیله .آمده بود رونیبرس و جال ب ریاز ز زهرنگ بود که تا

وخت  ین ،کنهیرفت و آمد م قهیابِر چی  فاممینم .میدیشله ند آدمِ اِی طور »

 که برِ مرد .همو گپ مادرم درست باشه دیشا !رهناوخت  ین نهیبیرو م

احق با مه بحث که حق و ن سیمقصد ن یب .کنهیراپور جمع م نیمجاهد

و  «.گهیند و تخمه سفال من ره سِ سِ ...  فامهیو رام تا پپه نمگُ  .کنهیم

 :نمود لهیسو ت کیبه  شیرا با پا یو هایبوت

همو زنش هم از  .شهیمالوم نم شیدیگند درونِ  ،ر اسس   یمثل دانه ب»

  «.دهیرس ینیبه ب ،نالهیدستش م

  :را از چشم دور نمود نکشیع ،ستادیا نهییآ شیپ زیدر دهل
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  «.شمیمقبولتر مالوم م ،بانم نزیل نکیع یا یاگه به جا 

  .و سرش را عشوه کنان به راست و چپ دور داد

  :مادرش آمدصدای 

 « ؟یتوست جمیله»

  «.مآورد رانهیپ .ممستُ  ،هان»

  «.شدم شیبه تشو ،یکد ریچقه د»

  «.خاطر تال خوردم اُوبه  .کارش مانده بود یکم»

  «!پرسان داره یزیچ ،که کاکا باقرت آمده ایب...  بان رانهیپ»

رفت و پس از  نبه سالو ،گذاشت ییمادرش را در المار راهنیپ جمیله

  :گفت لیدل ینشست و همان طور ب یبنفشه بر کوچ یپهلو ،کیسالم عل

  «.خورهیآدم خنک م .هوا هنوزام گرم نشده»

پا دور داده بود و  یپا را رو ییکه در آرام چوک ستیقر نگربا یو سو

بودند  دهیپطلونش پرهای پاچه .کردینگاه م یتبختر دهات کیرا با  گرانید

 .نشسته بود شیحدیثه روبرو .دندشیمعلوم م شیپا دیسف یهاجلکو ب

  .چادرش بر سرش بود

 :با خود گفت جمیله

چادره به خاطر باقرخان  یاِ  ییبگو .کم باز چادرشه به سر کدهمادر»

 .پوشهیره ماُوشتابزده  ،هیایزنش م ایخان باقر شنوهیکه م یهم ،دهیخر
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 شهیکه چند سال م گنیم یمال! اگر چ یباز بچ ،اطراف که مردمِ  امهفیم

 رهیامو پ نییفا نهیپا ،مگر هنوز هم زبانش نشکسته ؛که به کابل آمدن

  «.گفتیم شیپرما شهیتا آخر فرما ،بابه کالنم امرزیمثل خدا ب گهیم ریفام

 :باقرخان با لهجه گفت

که  ییخایبال م یچ گهیوچم مکُ  م،یایهر دپه که خانه شما م !یحدیثو اد»

نرو!  ،صاحب خارج رپته یصپدر س،یمردشان خانه ن .یریخانه شان م

به  ،اس ُخه لشیعا ،کنهیپرق م یچ سیصاحب ن یکه اگه صپدر گمشیم

 «.ماس رهیهمش یجا

 یبزرگ بزرگ و یرنگ و پاها ینخود هایجوراب یهاخککه پُ  جمیله

 :گفتیمبا خود  کردیچشم نگاه م ریرا از ز

 یبو یچ یکه حال امهفیخدا م یاگن سیشکر که ماه ثور اس و هوا گرم ن»

 «.هم داره تیکم حساسمادر .بودیم یپا 

 .پشت لبش نشسته بود یکیبروت بار .آدم الغر اندام و قد بلند بود باقر

 جمیله دیصورت سپ یرو یپس از هر دور شهاینگاه ،زدیگپ م یوقت

 :گفتیحدیثه در دل با خود م .شدندیم خکوبیانگار همانجا م .ستادیایم

 سیکه لونگ ن کنهیگمان م .چشم دوخته جمیلهمردکه سر  یکه ا المیخ به

تنگ  هایچشم .که چورا چوریس هیایم الشیخ...  میماند دانیم و ما د  

 .کنهیپس نم جمیلهکه نظر خوده از  شرمهیچطور نم .ه بخورهتنگ خود

 میشتیاتاق تنها ش کیدر  شیکه همرا یوخت کنهیگمان م !گهید یآدم دهات

 و رهیگیدست ما ره م .که گپ دگه خالص اس کنهیفکر م میو گپ زد



      -----------------------------------------------    لبخنِد شیطان

 

 -------------------------------------------------ببرک ارغند  72

 « !کنهینکاح ما م 

 :انداخت نییو سرش را پا

هم  رانیپ یکه ا دهینفام چارهیب .کو لیس رانشهیپ یهاخنچپه ی یتو اِ » 

 فروش هم یالمیاز همو ل...  هم نگاه نکرده شیطرف تکمه ها .زنانه س

چطور  .سازهیآدم م کیاِی طور که با  چارهیب یرخاندُ  نیآفر .دهینپرس

 «.خان اسخشک و لجوج و لغاز

چشم  یوقت .دادیو پا تکان م زدیتبختر گپ م همان طور با باقرخان

 :با خود گفت ،که در مقابلش گسترده بود افتاد ییش به منظره واکنجک

مردم  .بند کرده ن شهیعوضش عکسا ،ن دهیدشت و جنگله ند ،چارایب»

و چشم خ   کیز مغچهار کی هیسا ریوطن ببرم شان، ز کباری !گهیکابل د

از همو مسکه  ای ؛کنم شخ  ی   زیآب کار چادر توت بتکانم و د   کی ای ؛کنن

 کیبر شان  یدرخان ای...  شان بانم یرو شیپ یبا نان گرم تندور یواگ

  «.پخته کنه یچپات

  :حدیثه گفتش

 «!دگه نییبگو .جان هم آمد جمیله نهیا .امر بود یچباقرخان »

 :زنخش را خاراند و گفت ،گرفت شیپا یرا از رو شیباقرخان پا 

وخت  کید  اِی طور ماره  یبچ ،دراز نِ یکوتاه و آست دستِ  گنیم»

  «.بورس دادن اُوبه  .کننیروان م یشورو

  :از دهن حدیثه برآمد
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  «!مبارک باشه»

  :گفت یراحتشور خورد با نا شیخان در جاباقر

 «؟هبرو یما شورو از یوخت بچ کیطور  د  اِی...  ؟مبارک باشه یچ»

  :ستینگر جمیله یو سو

  «.راه و چاه را نشان بته کی .دختر باخبر اس کی ُخهجان  جمیله»

 :با نگاه گفتش .ستیدخترش نگر یسو ثهیحد

 یها و ن کی .نداره دهیآدم دعوا کردن فا یبا ا !کودخترم باز شروع ن»

  «.بگو و ماره از شرش خالص کو

  :دیپرس جمیله

 « ؟که بره و درس بخانه سیدل تان ن»

  «.ین یمگم ده شورو ،دل ما اس»

 :آمد که گفته بودش ادشی یدرخان هایگپ .و ساکت شد

 .بزن دهیگپت ره سنج .یفکرته طرف دانت بگ یفتکه ر هاوجآدم  اُو» 

ره مسلمانا ،کننیگد م یزیما چ یهاداوالنان  د   هاروسکه  یینگو هاوج

 ُخهتو  .درس خانده یهمو دخترام د شورو .خوراننیخوب و خراب م

 .یسازیمردمه خفه م .یگیکه به دانت آمد م یهر چ .سیزبانت به واکت ن

 .کنهینقص م تیبر .حذر کو یکم کی .کنهیدولت کار م شام د   رباز پد

 ینوت سه تک کیمثل  .یکت مجاهد راه دار ،یاست یخودتام آدم خار

ما  هیهمسا ،نباشه یهرچ نایهم .یچلینم ییجا جید ه ،ینمبر بدل هست
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اگه  .به خود رفتن ،رفتن یاگه شورو .اس کیخوب و بد ما شر .نهست

خود  یبز از پا .غرض یبه ما و تو چ شناسنینم ایو  شناسنیخدا ره م

 .یدیگپه نشن کیاِی طور از دان خود شان  ُخهباز تو  .خود یگوسفند از پا

ردن خود شان جواب خوده که مُ  ... یسازیچرا خوده مگس هر دوغ م

 «.تنیم

 رهیبه صورت الغر باقرخان خ ،را تنگ کرده بود شهایچشمکه  جمیله

  :دیگردنش را کج نمود و پرس ،شد

 « ؟ین یچرا در شورو»

 :مادرش در گپ شان درآمد

  «!بان یبنفشه دخترم به کاکا باقرت چا»

  :گفتشیم یزبان یبا زبان ب .ستینگر یدار ینبا نگاه مع جمیلهو جانب 

 « !آدم پرخاش نکو یبا ا»

 :که دوباره گفت دیگپش را اصالح نما خواستیم یباقرخان گفت

 شراب  ،خورنیکاپرا گوشت خوک م گنیم .لک کاپر اسنباشه مُ  یچهر»

  «.خورنیم

 داوالکه  مانندیفرش م ری زهللوذ باِ عُ ا  ا ر میقران کر» :و در دلش گفت

  «.خاطر یبه اِ  .مسلمان سرش راه بره

  :آرام آرام اما ذوقزده گفت یو پس از مکث
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 «.مانهیحکومت نم یا گنیم ؟یخبر دار ُخهره ها آوازه گهیو از طرپ د»

  :گفتیو در دل خود م 

 نیم خوده بد کنم که باز مجاهدآخر نا یهاروزد  اِی که  ستمین ُخه وانهید»

د  اِی  ،خوده نگاه کدم یتا حال...  درس خانده بود یشورو د   شیبچ نیبگو

مال صپدر  یاگر چ .کنمیاشتباه ره نم یاِ  و شرمانمیآخر، خوده نم یهاروز

زبان شانه  ،بلد شوه ارهیبچه ره روان کو، بان که همو جا که گهیم میبر

افغانستان خالصه  تنها د   ُخهکار ما  .خورهیروز به درد م کی .رهیبگ ادی

کس باشه که همو  کی .دگه س یصد جا ،چچن اس، تاجکستان اس شهینم

  «.یکدیرام روان م اُو بودیقادر کالن م ... بلد باشه ارهیجا

 :گفت شیدر دل خو .باقرخان نگاه کرد به چشمان تنگ تنگِ جمیله

نخات  شرفتهیو پ یخوب یملک رو یا ،کشور اسد  اِی  هاآدم یتا تو وار»

  «.دید

 :باقرخان افزود

هم  شیوالد .باشه بهتر اس شمیبچه پ .وخت خراب اس گهیاز طرپ د»

 «.کنهیم یناآرام

  ییمجسمه  یزد و سو یرا گشت ش کنج و کنار اتاقواکنجک هاینگاه و

 :با خود گفت .ماند رهیخ ،که در تاق گذاشته شده بود

مالوم  چیدانش ا ،داره یدراز یبروتا یچ .اس نیآدم لن یهم المیبه خ»

  «.مثل مه سر باال شانه کده ،دور از مه باشه ،خودام یموها .شهینم
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  :بود، با خود گفت یات چشمان وحدیثه که متوجه حرک

 دانهیخدا م ،مردم نادان هستن .ره پس کنم هاعکسها و مجسمه یهم»

  «.کننیم ییفکرها یچ

  :دشیپرس جمیله

  «؟تانمیکمک کده م یمه چ ،کاکا باقر»

 :خوردند نیچشمش چ یهاکنج .نمود یدار یمعن ۀباقر خند

نباشه  .شنونیگف تره م ،مانع رپتنش شو ؟یتانینم تو چطور کمک کده»

 «!زنگ بزن یبه سپارت شورو هپکدی

با نگاه  .مادرش نگاه نمود یسو یبا وسواس و نگران .تکان خورد جمیله

 :گفتشیم

 « ؟فامینیم شهیگ یمعنا ؟گهیم یآدم چ یاِ  نیشنویم»

 حدیثه گفت:

 التیجان وزارت تحصشاکر یهمرا کباری ،وخانه گوش کگپ باقر»

  «.سین ُخهکا ر زور  ،بروه هیخایبرو و بگو بچه نم یعال

  :دیدگر پرسباقرخان بار

 « ؟یزنیم»

 :گفت یبا نگران .شدیصورتش آشفته معلوم م .زد یخندزهر جمیله
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 به سفارت کار یباز ا ؟کنهیسفارت به گپ مه م ،نیکنیفکر م یشما چ»

 .هیوزارت بره و بگو .جان شکر خودش کالن اسشاکر .ارتباط داره یچ

 برِ  .که خارج برون شکناننیسرخوده م گهیصد نفر د ،سین ُخهکار زور 

 « !جالب اس .نیشیتان م یاما شما خودتان مانع بچ شهینم سریکس م

نه  .داده یسازمان نامشه قصد یپت که منشگُ  ما یبچ» :گفت رخانباق

  «.کدن یکار ره قصد یا .کننیجور م هیدوس شیبر هیبگو

 :حدیثه مداخله نمود

کدام بام اس که سر خود راه  .کنهیخدا آسان م نینکن شیتشو ،خانرباق»

 «.نداشته باشه

  :نموده افزود یمکث و

 « ؟کننیم جمیلهبه شما گفته که به گپ  یک ،یدر مورد سفارت شورواما »

در دل خود  .بروت نازکش بدو جانب کش شد ،لبان باقرخان پس رفتند

 :گفتیم

فاره به ما گتمام  درپمال ص .میما خبر دار .نیکنیچرا پت م یحال»

 :و پاسخ داد «.سگفته

  «.میکنیطور پکر م یا خودما همم ،تهپنگ یکس»

  :گفت جمیله

 یبه شما هم .نیکنیطور فکر نم یشما خودتان هم .نیکنیغلط فکر م»

  «...  طور
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  :دیبگو خواستیم

 « طور گفته شده است نیهم»

 گپش را گرفت و .دیمگر حدیثه اجازه اش نداد تا گپ خود را تمام نما

 :خواندباقرخان خطاب به 

  بتگرانیگوش منه بر لب غ»

  «.در آن یتاتو هم انباز نباش

 و افزود: 

  «.گهیم زیمردم هرچ...  نینخور یبه گپ هرکس باز»

 :نرم گفت یو با زبان

 یاما مخالف شورو ؛نکه هموجه درس خانده شناسمیره م ییعده کی مه»

  «.نوشنیم هیایخون روس به دست شان ب یحت .تنهس

  :باقرخان پوزخند زد

کارش تمام  ،تپر   یهم شورو پهد   کی  که اگه آدم  میدیشن ُخهما ...  ممچُ »

  «.سازنیم گهیآدم د کیازش  .نیشویشه ماس مغزِ 

  :و در دل خود گفت

 یشورو طوریهم شهیاییپت که سه تا قالگبه ما گُ  مال صپدر خودش»

مگر  ؛بودن انتیستره مسلمان و با د حیصحهای بچه .روان كده بودن

 یباال ،شناختنیگشته بودن خدا ره نم نیاز د ،که از درس پس آمدن یوقت
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 هیوریآدم مثل سبزه م .نماز سپورت اس گفتنیم .کدنیوضو و نماز خنده م

 « !الالحول و...  شهیو خشک م

 :با خود گفت ،نگاه کرد شدیبه صورت دخترش که زرد و سرخ م حدیثه

 یزبان واز نکنه وا یبدخورد که حال جمیلهکه سر  ین !کنه ریخدا خ»

 ،هایمیبه گفته قد .اس عقلیب یعجب آدم .مردکه ره از کون سگ نکشه

 « !سناچ آرد کیهم  ،هیخایر مهم دخت

 :گفت ساختیمقابله م ۀکه خود را آماد جمیلهو به 

ساعت دو ساعت  کیبه  ،و دراز داره یطوالن ییگپ، گذشته  یا میبچ»

مانده، سر نامده باشه کاکا  یکه خواهرت چا نیبرو بب .شهیبحث حل نم

  «!بخوره که دمش تازه شوه الهیپ کی ،باقر هم خسته شده

  :و در دل خود گفت

  «.و بخیزه و بروه»

حبس نموده بود رها  نهیس ررا که د ییهوا .بر خاست شیاز جا جمیله

 :با خود گفت .کرد

چرا خوده  .رهیمردکه آمده که از دان ما گپ بگ یا .گهیمادرم راس م»

  «.کنمیو خوده خالص م گمیم ُخه ُخه کی .میبزن شیهمرا

  .و جانب آشپزخانه رفت

 دیبخره، باز خر یچادر خاستیجان م یدرخان !خانباقر» :دیحدیثه پرس

  «.رمیم شیمه همرا ،میدید شهیمه جا دهیاگه نخر ؟ین ای
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  :گفت ،خان چشمش را از درختان جنگل گرفتباقر

از  ،شان از قلعه زمان خان آمده بود رهیهمش !دیخر...  تان بته ریخدا خ»

 «.چادر نمازه اضاپه تر خوش داره اُو .هیایمگم خوشش نم .دنیجاده خر

آنگاه جانب  .کردیدعا م یگفت .دیصورت درازش را با دو دستش پوشان و

 :گفت یو با لحن ستیحدیثه نگر

به چند  .که آدم بخره شهیم اپتی یکجا چادر ،حکومت یست ااز د»

 ،خرهیره کس نم یچادر ،برادر :پتدوکاندار به ما گُ  ،میپتکه ر   یدوکان

  «.کس بخره که مه بسازم ،کان خوده بند بندازمچرا دو

خت الغرش را باال انداهای شانه .ستینگر یو یسو ییو با نگاه ابلهانه 

  :تنگ نمود و افزود راو چشمانش 

  :خواند ایحدیثه طعنه گو «!حکومت یاز دست هم»

 آب پاک  اُواز یکه خورد یزچاه»

  «سنگ و خاک اُوندن در گف دینشا 

  .معلوم شدند دشیسپ هایدندانرشته  .دیو خند

 « !نالهیهم م ،خورهیهم م...  خوبش کد» :با خود گفت جمیله

  :زد صدایشحدیثه  .که زنگ دروازه شد دیو د

  «!سیک نیبب جمیله»

  :دیپرسیم ،که خاطره بود دید .دروازه را باز نمود جمیله
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  «؟س جهیهمباقرخان کاکا »

  :پاسخ داد جمیله

  «؟چرا ،هان»

  «.آمده مانیکه م هیایب گفتیم میخال»

 :دیشادمانه و بلند بلند پرس .پس رفتند جمیلهلبان 

 « ؟یرخانخاله دُ »

 « هان»

  :با خود گفت جمیله

  «.مغز ماره خورد .شهیگم م ریبه خ یحال»

  :همان طور بلند گفت جمیله

 « !نیایم ،بخورن یچا الهیپ کی»

 :گفت ،خاستبر شیباقر از جا

ره واده  یکس کیبروم که  .گهیوخت د کیباشه به  یچا .سیزم نال»

  «.ضرور داره یکار .میکد

  :و با خود گفت

  .«.سازمیپه نمدره خ  پص   مال ندهینما ،یچا الهیپ کیبه خاطر »
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  .شد رونینمود و از در ب یو شتابزده خدا حافظ

 :و خودش را به کوچ انداخت دیکش یحدیثه آه

 است به مانند نفس  زیمهمان گرچه عز»

  «نرود رونیو ب دیاگر آ سازدیتنگ م

 «!کنهیم تیوانید .مثل باقر خان یباز مهمان

 :گفت جمیله

صادق اس  گهیزنش م ،الف و پتاق نزد ادیخوب اس امروز ز»

اگه  .سین چکسیواز ه زبان اس، بند وکه پوچ  نیکن اطیاحت شیمگرهمرا

 «.کنهیم یو زمانه به دگه رو نیزم ،به دماغش بد خورد یزیچ

 :گفت حدیثه

کاره  یلک خود چدر مُ  دانهیخدا م .شهیگرد مالوم م الیو ا یآدم بازار»

 گهیم ؛زنهیو الف و پتاق م رهیگیما و شما خوده کالن کالن م شیپ .بوده

از سوراخ  ،که زنگ شد گهید .کمک کده ادیخان زکت نادر شیپدر كالنا

  «.نیواز نکن چیاگر باقر بود ا ،نینیبب

  :گفت جمیله

  «.نیگیم تراس»

 ،آن طرف سرک پرداخت هایبالک یپنجره و به تماشا شیو رفت پ

  :گفت
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  «هوش و گوشم هموسوس .تر برسه دعوتنامه زود یخدا کنه هم»

 .دستش را بر شانه دخترش گذاشت .ستادیا شیهم رفت و پهلو ثهیحد

صدای با  .هردو همقد بودند ،بل زد یاش در روشن روزهیانگشتر ف

 یو محزون دواریام

 :گفت

  «!گذران اس ایدن...  !رسهیدعوتنامه هم م .!رسهینکو، م شیتشو»

 دیگاچ نازک و سفهای پرده در پشت رونیب .پرداختند رونیب یو به تماشا

 ریز ،چهار تا کودک خرد سال .شدیخاک آلود و گرفته معلوم م ،رنگ

 نییو پشمالود سرش را پا ریپ یو سگ کردندیم یباز گریبا همد یدرخت

 یو سو کردیبو م ییخوردن یرو را به جستجو ادهیپ نیزم ،انداخته بود

  .داشتیبا دغدغه گام بر م غمناک و،صحت عامه یراهچهار

*   *   * 
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  :گفت جمیله

 ن،ینیبب کباری ... خورهیخس ام تکان نم کی .ردهمُ  ییشار بگو !مادر»

 .ترسهیکه آدم م زنهیرقم سرخ م کی .که آسمانه رنگ کده باشن یمثل

چاشت د  اِی  .شهیمالوم نم یخیب ُخهافتو ...  بارهیازش خون م ییبگو

  «!روز

 :حدیثه گفتش ،بودرا باز کرده  شهایکتاببنفشه  .پنجره آمد شیحدیثه پ

 .خورهیدرد نم کتاب متاب به گهید !کتاب متاب ره جمع کو !جمع کو»

  «!سیضرورت به کتاب خاندن ن گهید ،آمدن اُونااگر 

مادرش  ۀو آشفت شانیباال به صورت پر ،بنفشه کتاب را قات نمود

 :ستینگر

کتاب  یگیو امروز م یخانیچرا درس نم یگفتیم روزیتا د ؟چرا مادر»

  «.متابت ره جمع کو
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 :گفت ،پردرد و گرفته داشت ۀرهچ .ستیرا نگر رونیمادرش ب

 «!وفا یب یهااری .رسهیشان هم نمزور خود .جفا کدن بیداکتر نج با

 : گفت جمیله 

ر و پ   رنجیب ف  ...  اُور س پ  اُوست و دشمن طاُور شاه ف   قاتلِ  نیگویم»

 «داشت مادر!

  :را گذاشت یکتابش کاغذ یبنفشه در ال

  «.خاندیم جهینره تا هم ادمی»

  :دیرسپ ،و کتاب را بسته کرد و در بکسش گذاشت

 «؟میخانه ره دست بزن یگفت !مادر»

به  .از نظر گذراند یداخل آن را با وسوسه مند .رفت یالمار شیپ حدیثه

 :گفتیخود م

ن و جاكته بکشم و عوضش پطلو یهم .کنم لیتبد مههایلباس یهم دیبا»

 «.دامن جاکت و چادر بپوشم کی

 یدر دلش گشت که دوباره آمد و تن خسته اش را بر چوک یزیچ مگر

 :پاسخ داد .رها نمود

  «هان»

 مقابل افتاد، راه بز رو  واریبه منظره جنگل خزانزده در د شهاینگاهو 
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 از جنگل .معلق مانده بودنددر فضا  یهایبرگهمچنان برجسته بود و 

  .آمد یم دهیبرگ و چوب پوس ،صمغ یبو

با خود  .خوردیدرونش را مانند خوره م یزیچ یگفت .آرام بودنا ثهیحد

و  یبه جهاد ین ،یحزب یبه رهبرا ین .خربزه س ما شارِ  شارِ » :گفتیم

 ؛رهیخوده بگفکر  بایدآدم  .اعتماد کرد دیشان نبا چکدامیبه ه ،یمیتنظ

 ؛که چرا رفت کدمیره سر زنش م چارهیمه همى لونگ ب .شهیورنه تباه م

وختت رفت بختت  گنیم .دیخوده به وختش کش ،بود اریمگر آدم هوش

 .میدر تلگرام خودام شفر گونه نوشته بود که خانه ره پاک کن...  !رفت

 میها قدرته تسلدهیم بردُ  یالبته خبر شده که ا .اس شیهامنظورش کاغذ

  «.تنیم

 «:دیپرسیو از خود م

 رفتهیپالن ملل متحده پذ ،امضاء کده بودن وهیتوافقات ژن ُخهرهبرا  یاِ »

 «؟تنیم میتسل نیگپ شده که قدرته سر به خود به مجاهد یباز چ ،بودن

  :دادیدش پاسخ مخو و

کار که به  .رفتهیم شیپ هاروسمذاکرات به عقل و فراصت  اُوالبته »

ره که شوهر مه و مردم  یهر زحمت !جیشینت نهیا ،دیخود ما رس یرهبرا

 رهبرا شد یفکر خام افدای  ،بود دهیملک کش یا یبه خاطر آباد چارهیب

  .«!میفامه یکس چ .اشنطور گفته ب یهمبر شان  هاروسهم خود  دیشا... 

  :گذاشت از همان جا گفت زیدهل یرا در المار شهایکتاب ،بنفشه

 !ندازهیم یپدرمام د بوج هایکتابها، مجسمه ریغ ،جمیله  !مادر ،مادر»
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 د   یخبر شوه تار مو ،کده بود دایره پ هاکتاب یا یسخت یپدرم به چ 

  «!کنهیکنکش م یمو .مانهینمسرش 

  :بنفشه تکرار نمود .نداد یخحدیثه پاس

 «؟گفتم یچ یدیمادر شن»

شان تا روز آخر نگاه .که جمع شان کنه میگفت اُومه به  .دمیدخترم شن ،ها»

 .گردنیپشت بهانه م .شان کنمنگاه تانمینم ،رسهیزورم نم یمگر حال ؛کدم

مردم کابل  یی! بگو؟گپ اس یچ نیبب ،کو رونیب نیسرته از کلک کباری

به کابل  هاساعت ید هم ،ره بشنو ویراد .زنهیپشه پر نم .ردنهمه مُ 

 یخون جار یهایشوه و جو بیکه گپ داکتر نج ترسمیم...  زنیریم

  «.شوه

  :تگف جمیلهو خطاب به 

کتاب و مجسمه و تابلو اس  یهرچ ،که داخل کابل شون یاز شیپ میبچ»

حساب  ،فلسفه ایاس و  خیپشتش نگرد که تار ،جمع کو و در جوال بنداز

  «!بنداز لهمشه در جوا ،است ویا هندسه

  :پاک نمود نشیرا با آست شیشانیعرق پ جمیله

  :گفتشیمادرش م« !اس ادیچقه ز...  کنمیجمع م»

  «!یکنیم یجاكتته بکش گرم»

  :دیپرس جمیله

 «!ننیبیمردم م...  ؟شان مِ یشک  ب   رونیوقت ب یمگر چ»
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به نظرش  .را از پشت پنجره نگاه نمود نییپا .خانه رفتبه آشپز حدیثه

 ها به نظرش رنگوارید .شده است یاز سکنه خال ونیآمد که مکرور

  .باخته آمدند

تکان ها شاخهو  دیوزیکه باد نم دیدیم .به نظرش ماتمدار آمدند هابالک

 کیآسمان دور رفته بود و  ،آمد یم کرده به نظر مفضا د   .خوردندینم

 جمیله .از طوفان فضا را انباشته بود شیسکوت وهمناک مانند سکوت پ

دراز  .پالق باز بودکه دروازه مکتب چهار دید ،ستینگر مکتب یسو

  :با خود گفت .بغل افتاده بود کیدروازه به  شیپ ،محافظ یچوب یچوک

  «.مکتب سرش جمع بود .کالن بود متیغن ،ریبابه نص چارهیب»

ضرب  شمندانهیتاق پنجره اند ریدستش زهای پنجهبا  .ستادیهمانجا ا ثهیحد

 :نمودیمد  فکر و با خو زدیم

خوب شد  .دیرسیم شیلقمه نان بر کی .بود متیکار بریش غن یهم»

 ،گفتیم .خوش شد اریبس چارهیب .داده بودم شیکهنه لونگ ره بر یکاال

باغ کالن انگور  کی یزنش در شمال ،وخت روز و روزگار داشته کی

 :گفتیم چارهیب .شهیسر چپه م زیمگر بخت که برگشت، همه چ ،داشته

بچه گکش دست  یو باال !و زن آدم ماده هیزایآدم نر م واگ ،تبخت که گش

کالنا  .شهیم میبازو ریکالن شوه به خ .رهیخدا بازمامده ازم نگ :دیکشیم

کور،  یراکتا :دیکشیو آه م...  هم گل و هم بلبل و بلبلخانه ،گفتن که بچه

  «.خورنیچشم ندارن که به کجا م

  :دشیپرسیم جمیله

 « ؟وخت یچ ،مادر ،هه»
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  :دندان گرفت ریحدیثه لبش را ز

  «!نیجمع شان کن کدفهی»

  :دیپرسیدرد ناک از خود م ،کردیرا نگاه م رونیهمان طور که ب

لونگ خبر  ۀاگر از کار و وظیف ؟خات کدن یبا ما چ رنیاگر قدرته بگ»

 ،دفتر بوده کی معاون رانیوز یدر شورا یشون اگر بفامن که صفدر

 میهادخترک یمگر ا...  ؟خات کدن یچ میبا دخترها ،پسم در ره بال مخود

  «؟دارن یگناه یچ

 :آوردا یم لیدل شیخو شانیخاطر پر یتسل یو برا

 ُخه بودیاگر در خاد م .بود یباز ملک .آزار بود یب چهیموس ُخه گلون»

 .داشت که دل بزنم یجا بودیم یاگر نظام .کدمیم شیکه تشو یراه کی

مجبور  ،وطنش بود ُخه بودیباز اگر م...  !غرض دارن یچ هایبا ملک

مردم وزیرا ره  .نداختنیتف م شیرومردم به  کدینم .بود ازش دفاع کنه

 گفتنیم ،بان ُخهره  معاونو  سییر ،که چرا جبهه نمیرون گرفتنیم میاق

دفاع هم  ،کننیوزارت که م .اس به خاطر مردم اس نیو مع ریاگر وز

 «.کنن

 یبوج انیدر م گرید یباال یکیپ ر  پ تِ ر  آمد که تِ  یم هاکتابصدای 

با  ،کردیرا نظاره م رونیسر ب مهیحدیثه همان طور آس .شدندیمپرتاب 

 :دلهره و اضطراب باخود جدال داشت

در  یکه صفدر داننیاز کجا م .شناسهیم یماره ک ،کنمیم شیچرا تشو»

که  ییتو بگو .بود یکه حزب فامنیاز کجا م ،کردیدستگاه دولت کار م
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خون در  یهم ،هستن اوغانهمونا هم  ؟سهاحزبی تر از دهیامفمجاهد 

ما  ذکاوتهم از عقل و  اُونا ذکاوتعقل و  .داره انیهم جراُونا یرگها

 کهیقدر دم و دستگاه و فکر و ذهن دارن که  یاز کجا ا...  سیشتر نیب

 یشان چ یهاداوالزن و  که لست کنن با باز ره لست کنن هاحزبی کهی

با  ... .ندازهیدر دلم وسوسه م ،مانهیآرامم نم طانیمگر ش ؟ض دارنغر

 یتا ذات گانی !خدمتگارانخدایی  !استخبارات پاکستان .میایدلم بس نم

 «.بد میته یدلم گواه ... !دولت خود ما التیاز درون تشک !جاسوس اس

 :دندان فشرد ریا زلبش ر .کردیبر دلش غلبه م یدینوم

 ،بحث نکنه شیکه همرا گفتمیره م جمیله !باقر ،نو هیهمسا یهم»

 «.دیشنینم

 شیپاها انیرا در م اهشیو س کیم بارکه دُ  ییدویکه سگ د   دیدیم حدیثه

 گریپشت د یکیکثافات را  یهاطهیخر ،شگرانوامانند ک ،فرو برده بود

  .شدندیها به هر سو پراگنده ماره کاغذو پ دیکشیو بو م کردیپاره م

  :حدیثه گفت

  «.گرفت غذره کتاب و کا ایدن .گ تمام خلته هاره پاره کردس یا»

 :دیرا از سگ گرفت و از دخترش پرس شهاینگاهآنگاه 

و  نینبود جواله دو نفره ببر یکه کس یهم نیبب ؟خاطره کجاس ،جمیله »

  «.نباشهتواب در کاغذها  اینام پدرت و  نینیبب .نیبنداز یداندر کثافت 

 :گفت جمیله
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 تا .شهینم ریت یزیچ شمیو از پ میدیره د کهی کهی .خاطرتان جمع باشه»

 «...  تانهینم افتهیکاغذها پدرم ره  ینکنه پدر کس از رو یطانیش یکس

 .بودند دهیفراخش رو یشانیپ یعرق روهای دانه .بلند نمود سرش را و

 بود: مهیسراس

 « !ترسمینو م هیهمسا یمه از هم ،مادر»

 :گفت ،بستیرا م یبنفشه که دروازه المار

اِی طور  .قادره سرمه کده یچشما .خوشحال اس اریبس ،کاکا باقرخان»

 .دنیتنبان پوش رانیشان پ یلگکُ که چرا  فاممینم !ه توبهک شهیبد مالوم م

 باشه یفقط ماتل کس .هیبرایم رونیهر سات ب .دهیپکول نو خر کی خودش

 «.رهیو دانش تا پشت سرش م گهیمجاهد م... 

 :گفت یدیبا الق شیهاداوال یبه خاطر تسل حدیثه

از هر خانه  ،شماستن مثل ما و انیتمام مکرور .ض دارنغر یکت ما چ»

  «.کنهیدو نفر در دولت کار م یکی

  :الغرش را باال انداختهای شانهو 

  «.میکدام گناه نکد ُخهباز ما »

  :بنفشه گفت

 رتانهیخدا خ گفتیراحله جانام م دخترِ  ... گرفتنینام پدرمه مد  دالیز »

 «.کنه شیپ
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 .نمودیرا آنجا احساس م یدرد .زندیم خیگمان کرد که کمرش س ثهیحد

  :گفت ،پاسخ دخترش را نداد

 ستیاگر ل .نشه ریتان ت شینام و آدرس ما از پ ،نینیورق ورقه ببجمیله! »

ما  یک اُو ریغدر  کننیما مپیداری داشته باشن و با کاغذها تطبیق کنن 

 یچ .شناسهیم یآدم نابلد ماره چ .سیخورد ن ُخه انیمکرو .شناسهیره م

 «.چکاره بوده یخبر داره که ک

  :کاکلش را تکان داد و گفت ،اش را جمع نمود وستهیابروان پ ،بنفشه

 ماره یکس هاوج میشان بر میخانه ماما یروزنباشه چند ،مادر»

 «.شناسهینم

 :دیشیبا خود اند ییلحظه  .نمود یحدیثه مکث

  :میریجلو زبان خوده بگ دیبا»

 خود ماند زبان است  یزبان در جا»

 «است انیز دیآ ادیگر نقطه ز و 

  :گفت عمدا   آنگاه

 « ؟نیاز مجاهد...  ؟میپت شو یباز از ک ؟میچرا پت شو»

در خانه شان به صدا  ییسایزنگ کل یگفت .خاموش شدند ناگهان هرسه

به  رانیمانده و ح یبه شگفت جمیله !ترنگ ،ترنگ ،ترنگ :در آمده بود

  :آورد شیگوشش را پ .شد رهیرنگ مادرش خ یشیچشمان م نهیآبگ
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  «؟مادر یگفت یچ»

 : مادرش با خود جدل داشت

مجاهد به خود  مییاگر پشکه ام پشت بگوحساس  یوخت کیاِی طور در »

آدم  ُخه ای کنهیم رونیخوش، مار ره از سوراخش ب باز زبانِ  .خورهیم

 « !میها داوالخدا شاهد اس، به خاطر  .هستن

هم  نیمجاهد .ستنین گانهیب ُخه نیمجاهد ،هان»و سرش را تکان داد: 

  «!ماس یادرهایب

 قاش برداشته  یشانیغمزده و پ هاینگاهمادرش که  یشگفتزده سو جمیله

 :منعکس بود شهایچشمشک در  .کردینگاه م -داشت  یی

 « ؟شصت درجه گشت و صدیس ییدفه  کیچرا »

 یگفت ،مادرش زنخش را همچنان بلند گرفته بود .شد یبنفشه هم فکر

  .نندیصورتش را بب خواستینم

 :دیاز خود پرس جمیله

 « ؟اشرار ره مجاهد ساخت ،گفت طوریمادرم چرا ا»

  :مادرش افزود

هم  کتابک را یهم .مانهیبد نم ایکس تا آخر خوب و  چیه .آدم آدم اس»

 «!نیدر جوال بنداز

 :با خود گفت بستیرا م هاکتابدهن جوال  یوقت جمیله
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خوده  یلشُ  دیبا .مادرم خوب فکر کده ،نهیبیطرف که آدم م کیاز »

بنفشه  .میطور گپ بزن یهم دیبا گهیراست م .میخوده بکن یو پرد میبخور

 لیطرف دان ما س .تاننیکده نم زیخوب و بده تم ،و خاطره خرد استن

هم اُونا مییاگه مجاهد بگو گنیم اشرار ماُونا ،مییاگه اشرار بگو کننیم

  «.خرد هستن فامنیم یچ گنیمجاهد م

 :گفتیو به خود م

جلو  یعطسه اس، کس کیمجاهد مثل  .سین یآمده و آمده ره رد یحال»

 ؟یبد هستن به ما چ ،اگه خوب استن یحال .تانهیآمدن عطسه ره گرفته نم

 «.و سناچ دانهیسگ م .میهست یبدون آن هم ما رفتن ،گهیمادرم راست م

 ،بود برداشت آویزان یخیآمد عکس لونگ را که در سالون از م ،جمیله 

  :گفت ،مادرش نگاه کرد یسو 

 «شیمدالها یبه خاطر ا .سیچاره ن .مانمشیبکس م د  »

  :گفت ،عکس را گرفت به صورت شاد و متبسم لونگ نگاه کرد حدیثه

در جنگ  .نصب نموده بود خنشیدر  بیره خود نج یآخر مدال یا»

 «.جالل آباد

  :گفتش .ند شده بوداشک در آن د   .ستیبه چشمان مادرش نگر جمیله

 « ؟اس رتیخ ،مادر»

را  هایشاشک خواستینم .ستیاتاق نگر دیآسمانه سپ یحدیثه سو

 :در همان حال گفت .نندیدخترانش بب
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 «!ببر»

 افزود:  یپس از مکث و

 « !یکن شیبهتر اس پار»

 :پنجره رفت یسو و

 هیجنگ جالل آباد ما گفتیم...  دوست داشت اریمدال خوده بس یا»

که مردانه  یراست نش،ینبود مگر آفر یکه آدم نظام یبا ا...  افتخار مه س

  «.ره دواندم هاپاکستانیجنگ  یدر ا گفتیم ... !دیجنگ

  :گفت ثهیحد

  «.زنگ دروازه شد ؟سیک نیبب»

  :بنفشه گفت

 «.رمیمه م»

را با دو دست گرفت  شیموها یک  چ   .دیجاکتش را باال کش رکیزنج حدیثه

 :و امتحان نمود

 « !؟زنندیباز گپ م»

 :ازه گفتدرو شیبنفشه از پ

 ،رفت ،که رفت .اس مثل جادوگر .کج خوده بخوره ینیب ،خاطره س»

  «...  که دانش گرم آمد کباری .ماتلش اس یکس گهینم
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  :بنفشه گفت .آوردسرد به داخل هجوم  یباد .و دروازه را باز نمود

 «!زود داخل شو»

 :با خود گفت و

 میدیپوشیخوده م یافغان یکاال .بودیم لیس یى شو و روز چاِ  سال د  هر»

...  لمره ید آزاد یا ،گرم شه ال گرم شه :میکدیم نیجشن ثور تمر و برِ 

ماتم  ییتو بگو .سیپپاچُ چُ  .سین یگپ چیامسال ه...  شه ال گرم شه گرم

  «.بارهیم

 ،ستیخاطره نگر ۀبه سر و صورت آشفت .و دروازه را دوباره بست

  :گفتش

سه دفه  یمادرم تا حال ؟ییایچه وخت پس م یکه برو یحال ،یرمِ کِ  اُو»

 «.پرسانته کده

را  شیموها .و شاداب داشت یریپوست ش .الغر اندام و سبزه بود خاطره

جمع نموده بود و با حرکاتش تکان تکان  یدم اسپپشت سرش مانند 

 :بود مهیسراس ،گل انداخته بودندهایش گونه .خوردیم

  «.گفتیجان سالم م یمار .مادرمه رساندم غامیپ»

  :و آهسته افزود

  «.ه بودنآوردسه تا فلم هندیام »

 .بود دهیپوش ینداریدامن سرخ رنگ و چ .ستادینما اقد نهییآ شیبنفشه پ

 گونه یها هیواداد و مانند مادرش از ز النیسرش را به راست و چپ م
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 :دیو اشاره لبک کنان پرس مایو با ا اختگون به اندام کوچک خود نظر اند

 « ؟فلم متن...  ؟کدام فلما»

 :خاطره با تکان سر گفت

 « مار گرو!کُ  ،هآورد رام یلف ستور ،ها»

 :با وسواس گفت ،مادرش رفت یو سو

کاکا  .بالکنش کشال کده یتکه سوز ره از ارس کی ،یرخانخاله دُ  ،مادر»

 شیپ .دست داره نیحرامزاده کت مجاهد یاِ  گفتیم .قار بود شیباال دیفر

خوده نشان  تین .تهیم شینما اُوناخوده به  ،داخل شار شون اُوناکه  یاز

  :گفتیم ،زدیش مو  هان، د   .تهیم

  «.گفتیم یزیچ کیهمتور  ... ؟یچ ... وخت ... آدم چاپلوس و ابن 

  :گفت ثهیحد

 .خوب باشن هایآدمهمونا  دیشا !نیبلند گپ بزن دینبا یباد از ،آهسته»

  «!هم بند یهند یهافلم لیس   گهید .آرام شوه ملک یا انبا آمدن ش دیشا

 :گفتیو در دل خود م

 .بدر خات کدنره در یهمه گ .اشرار آمد نینگو یشتک هستن که حالاُو»

هم ظاهر  همو دیشا .کده دایشانه پوِ خ   رگِ .اس اریخان آدم هوشباقر یهم

 ایکه مجاهد بود  یباز به ما چ .خبر داره یاز دل کس ک .کنهیم یساز

 هس که سره باُونر  ... آخرتش مکیمدیو د دانهیهرکس خودش م .نبود

 « !چت کنه



      -----------------------------------------------    لبخنِد شیطان

 

 -------------------------------------------------ببرک ارغند  98

  :گفت جمیلهو خطاب به 

 «؟میدخترم تکه سوز در خانه دار»

سرخ  هایناخن .آشکار شدند دشیسپ یپاها .دیپطلونش را باال کش جمیله

  :پاسخ داد .داشت ییکرده 

  «؟چرا پرسان كدین .میندار ،ین»

 نیبب ،هیایآدم احمق م کیباقر که به نظر ما  یا ؟یدیگپ خاطره را نشن»

 « ؟كده ارانهیهوش یکار یچ

  :گفت ،بود دهیبنفشه که نام تکه سبز را شن

  «؟میچرا ندار .میدار»

  .ستندینگر یو یهمه سو

 :مادرش گفتش

 شیکو که خانه ره همرا شیکلول ،دامن سرخته بکش یا برو و اول»

 « !نپوشش گهید .میکن یصاف

  :دیپرس یو با لحن تند

 « ؟مشیدیند ُخهکجاس مه ...  ؟میدار یتکه سوز ک  »

  :بنفشه گفت

 یچادر کاال...  !یاوغان یکاال !میبه مو خدا که دار ... میچرا دار»



      -----------------------------------------------    لبخنِد شیطان

 

 -------------------------------------------------ببرک ارغند  99

 « !مه سوز اس یاوغان 

  :دیدو زیدهل یالمار یسوو 

  «.ارمشیم یحال»

  :دیپرس ،دیکشیم زیکه جوال كتابها را به گوشه دهل جمیله

  «...  ایگفته  یکس ؟نیایکه امروز م نیفامیمادر از کجا م»

 :را با ناخن خاراند شیتاق ابرو هثیحد

ساعت باد  کی دیشا ،داخل شار شده ن اُوناکه  گهیباقر م تکه سبزِ  یا»

خود  نیکه تکه سبزه از کلک کدیپدرش جرأت نم اُو ریدر غ .برسن نجهیا

 « !ساُونانفر باقرخان  .کشال کنه

  :نمود و افزود یفکر

  «!میریگینفره منباشه چار...  نیزودتر ببر یجواله هرچ»

هم  یحال یتا به هم .نشد ُخه ،میکدیوخت م دیبا ارهک یا» :گفت جمیله

 انقالب  ،ما یرهبرا یکه ا یمگر ا ؛آمده بتانن نیکه مجاهد هیایمه نم باور

 «!بسازن ریشانه برگشت پذ ریبرگشت ناپذ

  :گفت یبا لحن ،ودکه چشم به دخترانش دوخته ب حدیثه

 « !کنمیمام کمک تان م نیباش...  !نیاینه شکر ماُومگر »

 :گفت جمیله
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مجسمه ها که  یتنا هم...  رسهیزور ما سه نفر م ،سیحاجت به شما ن»

 «.بودینم

  :مادر گفت 

 « !تان ینینب یکس»

  :نگاه کرد و گفترا  نییپا ،آشپزخانه رفت یخاطره سو

 « !باشه یجا یکثافت دان که د   نیدعا کن»

  :حدیثه گفت

 لیس رفهر ط در دادن، وش  یداشتن د یها هرچاریهوش .یگیراست م»

  «.آتش بود یهاهکبل یکدیم

  :و با وسواس گفت

 « ؟سیک نینیبب ،زنگ دروازه س»

  :سالم داد و گفت ،بنفشه دروازه را باز نمود

  «.نییایدرون ب»

  :دیپرسیحدیثه با اشاره سر ازش م

 « ؟سیک»

  :بنفشه بلند گفت

  «.کاکا دگروال اس»
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 «!نیایبگو درون ب»

 :سالم داد و از دهن دروازه سالون گفت دگروال

 ییجا ،نیورخطا نش .مرُ یکه احوال شمار بگ امدمیب ،وهرحدیثو خُ »

  «!هیگپ ن چینشاال ها ،هین ییورخطا

  :حدیثه گفت

 « !نیایدرون ب ،نیستادیچرا ا»

  :دیو با وسواس پرس

 « ؟نییگپ شده راست بگو یدگروال صاحب چ»

 :گفت یغورصدای دولت شاه با 

به  نینکن شیتشو .شنیم میو قدرته تسل رسنیسعت دو سعت بعد م کی»

 «.ندارن یمه و شما کار

 بود:  دهیحدیثه پر رنگ از رخسار 

 « ؟چطور با ما و شما غرض ندارن .؟دولت شاه خان نییگویم یچ»

با  دیآنان را ند یوقت .ستیبنفشه وخاطره نگر یو اطرافش را به جستجو

 : فزودا ییگرفته  یگلو

 « !میدخترکها...  !کننیهمه ما و شما ره قتل عام م !کننیو مر  د  »

 :گپش را گرفت هجمیل
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جرم و  یبه چ ؟چرا قتل عام کنن ؟چرا درو کنن...  ؟مادر نییگویم یچ»

 « ؟گناه

  :آمد شترکیو پ

  «!نیگپاره نزن یدگه ا»

 :دگروال گفت

 ریمرده ما ت یاز بال اولمگر  .مییشما یما خود .نینکن شیتشو گمیم»

اگه  .هیایسر همه ما م یبال هیایب یهر چ .نیایبشن باز به طرف شما ب

هم  یکس شیبه ه .میی ینجیهم ُخهما  ،رهیبه خ و هیصاحب ن یصفدر

  «!خاطر شما جم باشه .نهکُ ب لیکه به طرف بالک ما چپ س مید یاجازه نم

  :گفتیم شیدر دل خو جمیله

  «.مادرم دل انداخته ،بته رتیخدا خ»

  :و چادرش را در سرش جا به جا نمود

 « ؟نیستادیدروازه ا دانِ  چرا د  ...  !نییبفرما»

خالف معمول  .و مستحکم دولت شاه قاب دروازه را پر نموده بود یتنه قو

هایش دانهداشت که  تبه دس یکوتاه یحیبود و تسب دهیتنبان پوش راهنیپ

  :گفتیحدیثه با خود م .انداختید زود مترق و زو ترق را

صاحب  ،نباشه یهرچ .رهیگیاما به خود نم ؛دهیهم ترس چارهیب یا»

خوب اس ...  ساختنیره دگروال نم یهر کس .دگروال اس .منصب اس

  «.و تواب جان بر آمده بودن یکه صفدر
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 :دیو پرس

که حکومت ملل متحد  گفتنیم !یی کدفهی ؟گپ شد یچ یا ،جاندربرا»

 یملل متحد چ هایپالن ،شد یچ بیداکتر نج ؟شد یچ...  یمگر ا .هیایم

  «!نینیبش نییبفر ما...  ؟شد

 منظره یسو .تنش کوچ را پر نموده بود .نشست یدولت شاه رفت بر کوچ

  :پاسخ داد ،ستیمقابلش نگر واریجنگل در د

  «.بکردن میقدرته تسل .خالصه پپاگ .گپپا نرو اُوخوهر به پشت »

 :با نوع هراس افزود .آهسته شد صدایش

 .کودتا بکردن...  میدیبشن ونیزیبه تلو لهیوک هایگپ .میدیبشن هروخُ »

تسلیم  شتندیکه د یها ر، همو رقم پالنپوسته .چند نفر کودتا بکردن یهم

به مه امر شده که  دونمیکودتا ر م ،مونُ دُ یر م هیمه عسکرم توط .بدادن

 « !وهر گپ خالصهخُ ...  بغذاروم نیسالح به زم ،نمکُ مقابله ن

  :زبان گفت میبا ن و لبانش را با زبان تر نمود و

  «.شدن میخو قدرته تسل ،مبگُ  یچ ،ماشرار بگُ »

شانه اش را به قاب دروازه  جمیله .شد یسکوت کشنده در اتاق مستول کی

نشسته  یچوک یحدیثه که باال .بودند دهیراه کش شهایچشم ،داده بود هیتک

 ،ترس .زدیمتواتر م یضربه هانان  زیمآگاه با انگشتانش بر بود، ناخود

  زیبنفشه از دهل .در حرکات شان ظاهر شده بود یاراده گ یو حشت و ب

 :دیپرس
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 « ؟کجاس میمو تکیق ،مادر»

  :منفجر شد یگفت ثهیحد

  «!چادر بپوش ؟بسته کدن اس تکیق یوخت یا .سرت ره بخوره تکیق»

  :دندان گرفت ریبنفشه لبش را ز

دگروال  ینکنه که ا ... زدینم غیچاِی طور وخت  چیه ؟شده یمادرمه چ»

  «.ه باشهآوردکدام خبر بد  نخوریریش

  :دیو گوش کش

 « ؟گنیم یکه چ شبا»

دولت شاه  .رفته بودفرو یی شهیهر کدام به اند .گفتینم یزیچ یاما کس

 :کردیمفکر  دبا خو

و قدرته  امدیب یکه بود حال یاگر مجاهد بود هرچ ،وداگر اشرار ب»

) چرا( خود  یباز ما چر .کردنم فرضه گاهیجون ن ،خوبه اطیاحت .بگرفتن

 دیبا شیسه سال پ .میکور شد ویاز دودو میکبابه نخورد میمخالفت بکن ونای

  «!باد پادشاه هزند ،پادشاه مرد :هاروسبه گفته ...  ندادن ،شدمیجنرال م

 :دیشیاندیو م کردیو همچنان به جنگل نگاه م

انشاال  .خوب باشن مردمِ  ،گفتنیمملکت م یتو که برارها ینه همبکُ  خدا»

  «.شهیبهتر م زیانشاال همه چ .که هستن

 :و گفت
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 ،موجه دگه کی .شهیخوب م زیانشاال همه چ ،نداره دهیفا یجگر خون»

 یبرارها .نیین یمردم بد .میعدیونا آشنا کی یمه خود...  شهیرد م ،امدهیب

 «!ر برکتنپُ  ،داره فیتعر گنیم .کننیم وناری فیمملکت تعر

  :با خود گفت حدیثه

 «!گهیم یامروز چ ،گفتیم یچ روزیتا د ... !ییایعجب دن»

 ،زدیضرب م زیو اضطراب اما آرام آرام بر م یگ دهیکه باشور همانطور

 :گفتیبا خود م

همفکر و  و یکالن کالن جنرالها که برادر جان جان یوخت .هیچرا نگو»

 سریره پروف یکیره داکتر و  یکیو  ریره انجن یکی ،بودن بیهم حزب نج

غم  ،اس اریآدم هوش...  هیچرا نگو ،سیآدم عاد کی ُخهدولت شاه  ،گنیم

 نیما ا یمثل صفدر ،شهیم یاریاز هوش .خورهیخوده مهای اوالدخود و 

طرف  ،رهیگینم ادیما چرا  یصفدر .بغل انداخته کیکه خوده به  سین

 «.مردم هر طرف راه داره ،نهیدگروال بب یطرف ا ؛نهیمردم بب

  :دیپرس یبا لحن و

 « ؟اس نیمنظور تان مجاهد»

با خود  .انداخت یشتریاش را به سرعت ب حیتسبهای دانهدولت شاه 

 :گفتیم

شعر و  .نباشه مکتب خونده یهرچ .رسهیبه گپ زود م ،ارهیزن هوش»

  «.فهمهیم یشاعر
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 :گفت

  «!وهرخُ  میمجبور یحال...  !نیمجاهد ،ها

 :انداخت نییخانه کرده بود پا یو چشمانش را که در آن شرمنده گ

از ترس  ر   که آدم هندو دهیبرس یهمو وخت یوهر حالخُ ...  هیین یآمده رد»

 « !شهیاز ما کم نم یزیمجاهد گفتن چ کیبه ...  گهیماما م

  :و در دل خود تکرار نمود

  «.میشیتباه م ،میتو نکن یهم .فهمهیمنظورمه م ،هی یاریحدیثو زن هوش»

  :حدیثه گفت

کاره که دل خوده  یباز ما و شما چ .نیاوردیمره اُونا ُخهما وشما  .دانمیم»

 هاونیلیشما م مثل ما و .صدراعظم ین و میجمهور هست سییر ین ؟میبخور

  «.کنهیمگی زندهکشور  ینفر در ا

 :افزود یش با تلخباورو خالف 

جنگ قطع شود و مردم  .هیایب یارزان .هیایصلح ب دیآمدن شان شا با»

 « بهتر! یچ یاز ،لقمه نان شون کیصاحب 

خودش را در  .درازتر شد ثهیحد هایگپ نیا دنیدولت شاه از شن زبان

 :گفت یراحت به نباریجا بجا کرد و ا یچوک

  «محمد رسول هللا اله اال هللا وال .میخونیور مما کلمه خُ  ۀهم»

  «اله اال هللا ومحمد رسول هللاال»:نمود یهم همراه ثهیحد
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  :دگروال افزود

  «.هیایب یملک آرام یاِ به  کنمیفکر م اُونابا آمدن »

  :گفتیم شیو در دل خو

 .صبغت هللا ای وجمهور باشه  سییهللا ر بیداره که نج یفرق یبه مه چ»

 «.باشمیم ،که بودم یمه همو دگروال

 :افزود و

جنگ  .شهیم یجار یقانون اسالم کی .شهیانشاال تمام مشکالت ختم م»

 « !انشاال ،انشاال...  شهیخالص م یکشو برادر

 یبه گپ چکدامیه یگفت .شان حاکم شد انیم یت رنجبارسکو گریو بار د

 یمگس .انداخته بودند نییشان را پا یهاهر سه سر .نداشت باور زدیکه م

آلوده  ریو تذو لهیح یاتاق با بو یفضا .زدیگشت م راوز وز کنان اتاق 

  .شدیمعلوم م

 :دیشیاندیحدیثه با خود م

تو دولت  .سازهیم یاز آدم چ تیمجبور ،داره یهم عجب طلسماتگی زنده»

 ؟زدیره م هاگپاِی  نمیبود تیمجبور ،شده یبود چ یچ ،نیشاه خانه بب

 فیو توص فیزبانشه به خاطر تعر .کنهیم ییدروغگو نیتمر چارهیب

 یکه چ نیمه ببش خوداول ،نکنه چاره نداره .سازهیکردن اشرار رو م

حسابه  یزور زور اس جا...  !کنمیگم اشراره برادر خطاب میم

  «!؟رهیگیم
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 :دادیم یخودش را تسل ،و خودش

به نرخ  دیبا ،همرنگ جماعت باشه دیآدم با .طور خوب اس یمگر هم»

  «.رهمُ ینخوره م ،بازار نان بخوره

 :و لبش را با زبان تر نمود

خود  یگفته شد هایگپبه  یگپ تانهیم شهیخوب اس، آدم هم اطیاحت»

 «.رو کم کنه یزیچ ،که گفته یاز گپ تانهیوقت نم چیمگر ه ؛اضافه کنه

  :شده بود نیو وزم نیسرش سنگ .زدیافکارش در کاسه سرش گشت م

  «.گپ بد بزنن گهیکه د مانمیدخترا ره ام نم»

تاالق سرش را با  ،و بزرگ داشت اهیشاه که قد بلند و چشمان سدولت 

 :ناخنش خاراند و با خود گفت

 یلیبه ما خ ویبه وخت .ازو سر نزنه ییخطا کیکه  اسرهیم سر نگُ اُو»

باز  ،نمکُ یور خالص مو گردن خُ  گمیم ،کنمیحق یونار ادا م ،کدن تیانسان

نار فراموش  ییاییکین دیآدم با .نی یمردم خوب .نا یو کار دوننیم ونایخود

گرم و خونک روز گار ره  ،ییو آدم با تجربه تو خُ  !دولت شاه...  نهنکُ 

و  هییثابت ن ایدن یا یگید زیچ چیه ،که به جز ذات حق یفهمیم ،یدیبد

 سییر یچ ،و رفتن امدنیب هایحکومت یتو چ یرو شیپ .بقا نداره

هم بقا  نیمجاهد یهم،بقا نداره زیچ چیه ،برفتند وخاک شدن ییجمهورها

 .ترقنیو م کننیو باد م نیآ یم ،شنی( بار حباب) مثل موقوللک .ندارن

 ،لوده بشم یباز مه چر .برهیر برد منا اُوهر طرف که  .دست بادن ریاس

 چیه یلونگ هم ب یهم گهیعقلم م .نمینب قتهیچشما خور ببندم و حق یچر

 یاز شیلونگ پ .نهنکُ  یو س  پا خُ  شیپ ،نهیدوره بب دیآدم با ،نرفته یشورو
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تا مردم  نیتیانتقال م نیبه مجاهد قدرته یرهبر گفتیم ،رهب یکه شورو

درته وخت ق اُور خوب بشناختن اُوناکه مردم  یوخت .ننیر به باُونا تیاصل

  «.رنیگیپس م

 :نمود بیافکارش را تعق ،را از جنگل گرفت شهاینگاه

آسان  ویپس گرفتن ،از دست آدم برفت کباریقدرت که  .مگر غلط کردن»

 کیمثل  .تونهیگرفته نم یهر ک .هیما نیهللا ام ظیمثل حف یآدم کی .هیین

انظباط شد باز عسکر به دهن یو هم  یب کباری ویاگه ظابط ،عسکره یتول

  «.بغزار ویجمع نظامه خو بجا کنه،یپوست نم ازیپ

 در شهاینگاه .داده بود هیشانه اش را همچنان به قاب دروازه تک جمیله

با خود  .شدیغمبار و گرفته معلوم م اهشیدسته س نکیعهای شیشه عقب

  :دیشیاندیم

 «!نکشن غیره از ت هاحزبییكبار تمام  ؟چطور خات شد»

 ،بود دهیزانوانش کش یرنگش را رو یمیکر راهنیشاه که دامن پ دولت

 :گفت ،ستیرا نگر اهشیس یهاپریشکمش نوک سل یاز باال

برار  یبه خون شتیر وردها بچه ،نیننه مه ،که شد نیگپ آمد آمد مجاهد»

و  هیایکه ب کردمیم ییرا ونایخود  یکس ،ورنه ،نییترا نبدخ .برفت وخُ 

  «.شما باشه یخود

  :گشتاند و آهسته آهسته تکانش داد شیپا یرا رو شیو پا

 «.میکن لهیا دینبا ونر  خُ  گفتیم ،ارهیهوش یآرش بچ .میی کهیمه و آرش »
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  :گفتیو در دل خود م 

  «.مال و آل مه نه برن .هی یمتیمه ق نایقال»

 :و گفت

شمام هر  ... !و باشهیچشم  ریبه ز وی یمال .نهکُ ور هوش مال خُ  دیآدم با»

 «!نظر شما باشه ریمال شما ز .نیکن دهیسنج نیکنیکه م یکار

  :گفت ،داده بود هیکه شانه اش را به قاب دروازه تک جمیله

  «.نیگیراست م»

  :دولت شاه افزود

هموطو که به  .میر ما شما یمه خوب .نیبه باره مه فکر غلط نکن گمیم»

 هایآدمهم  نیمجاهد نیبه ب ،باشنیخوب و بد م یها هایآدمدولت  نیب

 مه اگر فکر خور .فرضه شتنیمگم جان نگاه د .خوب و بد خور دارن

 «!نشه دایپ یکدام بیعقل .وخت کشته شده بودم یتا به حال رفتمگینم

  :با خود گفت جمیله

  «.اس اریدولت شاه خان آدم هوش»

  :دشیپرس

 « ؟میکن یکه چ نیکنیفکر م یشما چ»

 :انداخت نییدگروال سرش را پا
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  «یشیبرباد م یدروغ روا به، اگرن یخاطر جون نگاه کردن گاه به»

  :دیپرسیو از خود م

  «.مه قهر نشن یبال كباری ،رقم بگم یچ»

 :گفت ،آمد یبه نوک چوک

و  یدوست یاز رو ایو  یمحافظه کار یاز رو ایها بعضی گمیم» 

کار  یور با اخُ  .و کردنكت  ل  سبزه از بالکن ها خود  یتکه ها ،یهمکار

کاره  یما و شما هم هم یاگ .نیی یو رند اریمردم هوش ،خطر ساختن یب

 «!مینبکُ 

  :دیپرس حدیثه

 « ؟نیشمام تکه سوز بند کد»

 :دیرا باال کش شینیدگروال ب

 .همرنگ جماعت بود دیبا...  !وهرخُ  هییدگه چاره ن .میکنیم ،مینکد گمیم»

ها خدمتگار یخدائ .میبه خطر بندوز دیتکه سبز جان خور نبا کیبه خاطر 

 « !ادنیز یلیخ

 :گفت ،شد یحدیثه فکر .زد یزهر خند جمیله

وز س چادر مادرِ  کی .میکدیفکر ره م یمام هم نییایکه شما ب یاز شیپ»

 « !گپ بد نزدین .میخات شد که بند کن دایپ

 :دولت شاه گفت
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تکه از شر یونا  کیاگه با  گمیم...  میکنیبند م ،معنا داره یتکه سبز چ»

 «.میندازیکاله خور به آسمان م ،میخالص ش

هم  ثهیحد .شدیشانه معلوم مچهار ،قدش بلند بود .خاستبر شیاز جا و

 :دگروال گفت .خاستبر

 یما خود ،بدم یدل جمع کی امیگفتم ب .دلم به خاطر شما ناآروم بود»

از سر مرده ما  اول ،بد داشته باشه تین یاگه کس .نینکن شیتشو ،میشمان

 « !شما داخل بشه یشه باز به خون ریت

  :مادر و دختر همصدا گفتند

 « !نینیبب ریخ...  !نینیبب ریخ»

 :حدیثه گفت

 یشما جمع چ یالدل ما با .کنهیم ادیشما  یاز مردانه گ شهیهم یصفدر»

 « !رهیخدا شما ره نگ .که مثل کوه پر اس

  :گفت ،گپ مادرش را گرفت جمیله

ها زودی یانشاال در هم .گردهیمها دعوتنامهپدرم گفت که پشت کار »

  «.پدرم نرفته ادی .رسهیشما هم م یکاغذ ها

  :گفت یندولت شاه با لح

ملک به  یاز...  شهینم میخور کمک نکن گهید یکی گمیم .وخت خرابه»

  «!هیما و شما ن یجا گهیکه د میبدرش ریخ
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 حدیثه زمزمه نمود: 

  «!رنج غربت به که اندر خانه جنگ»

  :انداخت و تکرار نمود نییدگروال سرش را پا 

  «!رنج غربت به که اندر خانه جنگ...  یراست»

  :رفت زیو جانب دروازه دهل

  «.مو بدادُ ها ر خُ داوالسن و سال »

  :از عقبش بود جمیله

  «.رسهیمها زودی یهم د   .تان جمع باشهخاطر»

 :گفت جمیله ،بستند یدروازه را عقب و یوقت

خسر  .ن کدهروا شیسر برخُ  یخان ،دهیخوده کش داوالزن و  ،مادر یدید»

خوده  .دالک فارغ اس غیکل از ت سرِ  گنیم...  داشت نیبا مجاهد شیبر

تان  ادی .کدیخود قصه م یادرایدفه از ب گانیمملکت  !خطر ساختن یب

  «؟اس

 :گفت یو در دل خود با نوع شاد مان

 ،شمیکنن از تو دور نم میچه پارچپار :به مه گفته بود .مگر آرش نرفته»

 «.مانمیشماره تنها نم

  :گفت مادرش
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  «.خالصش کد یصفدر یهم .هم شده بود یبند کدفهی .اس ادمیها، »

 دادیاز دو گوشه اش گرفته بود و تکان تکانش م .آوردبنفشه چادرش را 

 :گفتیو م

  «.اتو به کار نداره»

  :حدیثه گفتش

  «!سیباز ک نیبرو بب»

  :گفت جمیله

  «.کنمیمه واز م ،باش»

دستش را بر تخته دروازه گذاشت و  یکفها .رفت زیدروازه دهل یسو و

 یصورتش مانند دود چلم ینفسش به دو سو .چشمش را به سوراخ دوخت

را دور  شیرو .ساختیطوب مدروازه را مر یو صفحه چوب شدیپخش م

 :گفت شهایلبزنخش را بلند گرفت و آهسته با حرکت  ،داد

  «.اس دیکاکا فر»

 «!واز کو»

 سالم داد و اطرافش را .فرید شتابزده داخل شد .دروازه را باز کرد جمیله

 :اشاره دست نشانش داد دروازه اتاق سالون را با جمیله .نگاه کرد

 «!نییبفرما ،نیشد ستادیچرا ا»

 و صورت آفتاب  دهیبلند، چشمان کش ینیقامت متوسط، ب یدارا د،یفر
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 یراهدار آب یییخانه به تن داشت و نکتاچهار یپطلون .خورده و دراز بود

 .راشدرا بت ششیرفته بود که ر ادشی یگفت .بود آویختهبه گردن  اهیو س

 .آمد یبه نظر م یوارخطا و عصب ،مضطرب .شدیمعلوم م دهیرنگش پر

 :گفتش حدیثه

  «!نینیبش ،نینیبش»

 یرا رو شیپا .رنگ رها کرد یی رهیز یآرام چوک یالاتنش را ب ،دیفر

انگشتانش  .کوچ گذاشت هیتک یپا دور داد و دستانش را به دو جانب باال

با  جمیله .لبانش نشست یرو ییگه ضرب زدن پرداختند و تبسم ساختهب

 :خود گفت

با پدرم ها گذشتهمانند  ایخانه خودش اس و  ییکه بگو شتهیشِای طور »

...  که آمده کنهیم یروز چ کید  اِی طور  سیعجب آدم...  کنهیمجلس م

  «.شیباش دهیزنش از خانه نکش

  :خطاب به دخترانش گفت ثهیحد

  «!نیاریب ُخه یزیچ کیشربت  ،یچا الهیپ کی تانیبه کاکا»

 :گفت زید دور داد و مهر آمیفر یرا سو شیو رو

 زیتند وت ۀشل کیاز شو  .گرم کنم تیبر یزیچ ،چاشت اسجان  دیفر» 

 «؟شیورداانمت کجاس چرا نخ ،یتو شله ره خوش هم دار .میدار

  :گفت ،دادیتکان تکان م تیعصبان یرا از رو شیکه پا دیفر

  «.شهیم ریکجا از گلون آدم ت یخوردن...  خانه س نیپرو»
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دور داده  بود ستادهیدروازه سالون ا شیکه پرا جانب جملیه  شیو رو

 :گفت

که  رومیپس م ،میر آمدکا کیمه به خاطر  ،زامت نکش ،جان جمیله»

 «!روز بد اس

 :افزود زیت زیت یبا ناراحت و

تعداد شان  کیخانه شدن ریداخل خ گفتیم .کده بود لفونیت امیق شترکیپ»

ها ممانعت مطلب داخل شار شدن کمربند ... از طرف داراالمان آمده ن

  «.نکدن

 :و سرش را با خشم تکان داد

هر  .پشت پرده س که حزب خبر نداره د   یهایگپ .فروختن رهبرا ما ره»

 ،کده یخود صف بند یقوم یهاوندیرهبر به دل خود و به اساس پ

 «.ره گرفتن نیجانب گلبد شیجانب احمد شاه و پشتونها شیکایتاج

گره خورده  گریآمده و با همد نییچشمانش پا یرو یگفت اهشیس ابروان

 :دبودن

  کی تانستنیماندن که نمو مردم خوده شر خیتار شیپ .ماندنشرخوده »

 یگید هایآدمقدرته به  .کدنیم یاز حزب نظر خواه ،کدنیم ریدانگره ک

 .کدنیم ُخه یکار کی...  کدنیاداره و مبارزه ره داشتن رها م ییکه توانا

  «!هانیخا...  !یمفت و کله زاِی طور 

 :حدیثه گفت
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 مردمه ریالبته رهبرا خ .البته با تفاهم آمده ن .نینکن شیتشو ،جان دیفر»

 «!غرض نخات داشت یبا کس نیمجاهد .ن دهیکار د یدر هم

غضب در صورتش آشکار  .دیآمده بود باال کش نییجورابش را که پا د،یفر

 :زد یزهرخند ،بود

 «!؟کدام تفاهم ،تفاهم»

 :دشیپرس حدیثه

  «؟نیدار شیتشو اُونااز آمدن »

در تل بوتش آشکار  یدرشتهای لکه .را رد و بدل نمود شیپاها دیفر

  :بودند

 دارم شیتر از زن خود تشو ادیكده ز اُونامگر مه از  .چطورندارم دارم»

 .وخت حلوا پخته کده .خاشه عقل نداره کی ،ق خوده بخورهت  پ   ینیب... 

 نینیبب یملک ره آباد کده نتانستین، حال یا ُخهشما  ،شکر که آمدن گهیم

که  یمثل...  کنهیسال آبادش م کیظرف  و پاکستان چطور د   امریکاکه 

 ،یافغانستانه مثل دوب گهیم .د تنبانش در آمده باشه آرام نداره کیک  

 .سازهیجهان م یمرکز تجارت ،سازهیم ایعروس دن ،وانیسنگاپور و مثل تا

تا  نیو کند نیزد ن،یرا بب تیصلح و امن ن،یره بب شرفتیو پ یباز آباد

  «.نیتانیدگه بدون قطار رفته نم تیتا وال تیوال کیاز  یحال

 :را جمع نمود کشیو لبان بار

 شیجبهه هم از پ کیکه  نیخبر دار ُخه! شما تهیرهبرا ره به مه م یتان»

له پُ  اُو ،مکتبه در نتن یو گزمه بودم که ا رهیپ و و روز د  ش   .مه نماند
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 نیراکت خورد و از ب ،زمان خان داشتم یقال د   یپدر یخان کی !نپرانن

 چیه ُخهرهبرا  .ت دادممردم از دس یبه خاطر ا زمهیمه همه چ .رفت

ت غُ ت و لُ سُ  ،جبهه کشته نشده ن شانام د   یکی .خوده از دست نداده ن زیچ

 « !هم سر به هوا و دل به تماشا دارن یحال ،ن شتهیخود ش هایچوکی د  

 :دندیپریم تیاز عصبان شینیبهای خانهو پر

از  ریکه غ ،بخوره چتل خورت یشورو یتره همرا ،که باد هتیتانه م»

کلچه مسکه  کیمردمش به خاطر  .نداشت یزیچ گهیدختر و شراب د

ما  ،دیپوشیهمو کاال بود که مردمش م .شدنیم ستادهیا نیل سه سات د  

دمش  ریز ییبگو...  شناختنیکست و ویدو ره نم ویراد مشاورین میبودینم

 «.قرار نداره گهیو م گهیم .خار مانده ن

  :گفتیو در دل م کردینگاه م شیغمزده و اندوهبار سو جمیله

دلش  هیبان بگو .کنهیم شیما خال شیپ ،ر اسدلش پُ  ،وفتش کدهک ،چارهیب»

  «.شهیم یخال

 :حدیثه گفت

راست هم  ُخهره  هاگپ یبعض .جان زن مهربان اس نیپرو .اس ریخ»

  «.نیگذشت کن یکم کیشمام  .گهیم

 :افزود یو با مهربان

 یهم .گهیم هیهمسا ره به خاطر در و هاگپ یا .اس اریهوش نیپرو»

 ،اس ریگپ از گپ ت یحال ،جانبرادر .چاره نداره گهید ،هیره نگو هاگپ
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  «!سر آمده ریش یحال 

  :گفت ،آرام تر شد ،داد رییرا تغ صدایشفرید لحن 

 هیخایم یحال !خوارجان .کنمیپسش، طاقت م بال د   هیره بگو هاگپ یا»

سوز  رقیکه ب دهیزن باقر د یرخانطرف دُ  .کنه میکوچه تقس د   حلوا بپزه و

 یهم ؛حلوا بخش کنه ،پس نمانه هیخایام ماُو .ره از بالکنش کشال کده

  «.میمه درا چاک شوه و نیزم گمیم ؟خات گفتن یچ قایرف

  :گفت ،بود رونیکوچه و ب یسو یحدیثه که هوش و گوشش با نگران

رهبرا که تمام حزب  ... !نیاست یشمام عجب آدم...  ؟کدام رفیقا ،ارفیق»

از حلوا  شما ،دیشان نرو یشانیقطره عرق شرم در پ کیو وطنه فروختن 

 «؟نیشرمیجان م نیپختن و بخش کردن پرو

 :گفت دیفر .آمد یمها همسایهرفت و آمد صدای  زیدهل از

از زن و  ،ترسمیمه م .نشه یخدا کنه کدام گپ .میقرار هستنا یگهمه»

 هابالک ،میکنیم رانیره بها خانهکفتر یگفته بودن که ا .ترسمیمدایم اوال

و دور  میمتر بکن کی دیخانه نام ماندن گفته بودن خاک کابله باره کفتر

  «.میکشیگفتن که خاک کابله به توبره م .شده نمازیکه ب میبنداز

  :داد شیحدیثه تسال

 .باشن رحمیحد ب یکه تا به ا کنمیفکر نم .خدا مهربان اس نینکن شیتشو»

 یمگر حال ؛مال کفر اس گفتنیم .داشتن لیدل کدنیاگر خراب م یلتا حا

 «.ستنین ُخه وانهید ،کده رانیو یمال خوده ک ،شان اسکابل مال خود ُخه
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  :دیپلک زنان پرس ،دیفر

 « ؟نیرویم ریوخت به خ یچ ؟رفتن شما چطور شد»

  :و گفت دیکش یآه ،برخاست شیحدیثه از جا

  «.میهست مایهال تمام شدن کارماتِ  .سیمالوم ن»

 رونیبه ب .دوباره رها نمود ،و رفت و گوشه پرده را که قات شده بود

 تازه برگ کرده بود و ،بالک یرو شیپ یدرخت اکاس .انداخت ینگاه

 یی شاخهبه  یی شاخهآموخت که از  یتازه پرواز م یگفت یگنجشک ۀچوچ

 .مراقبش بود یو مادرش با نگران زدیو بالک م کردیچرقس م ،دیپریم

 یسرش را رو ،ها لمیده بودرسته دوکان واریابلق در جوار د یسگ

  .زدیپلک م یو با تنبل دوارانهیام ،گذاشته بود شیپاها

به تن نداشت  یشیدر ،شهیکه خالف هم تادنگاه حدیثه ناگهان به باقرخان اف

 ریرا ز یکالن کاغذ طهیبود و دو خر دهیپوش یرنگ یتنبان آب نراهیپ

 کردیابلهانه هرسو نگاه م .گشتیبازار برم دیاز خر یگفت .بود بغل زده

تالش داشت خودش را  .بود دهیخواب کشیبروت بار ریز یو تبسم کاذب

 :گفتیبا خود م .شاد و خندان نشان بدهد

پسان که آمدن  .کنم یمعرف نیمجاهد ندهیوختش اس که خوده نما یلایهم»

 طوریهفت ثور ام هم .شمیو مه در قات شان گم م شهیتمام مردم مجاهد م

که هفت شد و اعالن کدن  یهم ،یدیدیره نم یشش ثور دو نفر حزب د   .شد

 هیپا .شهیحالیام همو طور م .گرفت یحزب ُملکه ،ود خان کشته شدهواکه د

  «.ماکم کنم یالیخوده از هم یها
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 :ستیو باز هم اطرافش را نگر

غارا  از ترس مثل موش د   یهمه گ .نهیکه مره بب سیکس ن چیه یحال»

  «.امدهچاک شده و مردم در نیزم ییبگو .پت شده ن

 که از همانجا بلند بلند صدا زد: لش گشتدر د یزیچ یگفت ،ناگهان

 « !یسودا ره بگ ایب ؟یشد یچ یدرخان !یدرخان»

 ییهمه جا حکمروا ساطاقت فر یخاموش کی .ستیو اطرافش را نگر

پنجره  یسو .فرا گرفته بوددردآور  یگ گانهیب کیرا  ونیمکرور .داشت

 :با خود گفت .شدینم دهید یکس ،ستینگرها آپارتمان یها

 نییام پا یکی یحال .برامدیتا کله م ستیب یکدیلفه مسُ  کیروز تا هر»

مرگ  ادریکه ترس ب یراست .رده نمُ  ییبگو .نهیکه مره بب کنهینم لیس

  «.اس

 دوباره صدا زد: 

 ُخهخلته ره  کی یهم .ز دست افتادمکه ا ایب ،یکجا گم شد...  !یدرخان»

 «!یبگ

  :گفتیبا خود م و

  «.کدمینم باور ،شنیکه زور م گفتنیم .کدم یاریهوش»

  :از بالکنش پاسخ داد ،به سر کرده بود یکه چادر بزرگ یدرخان

 « ؟یکنیکه تمام مردمه سرم خبر م سیو کلچه چ کیدو پاکت ک یحال»



      -----------------------------------------------    لبخنِد شیطان

 

 -------------------------------------------------ببرک ارغند  122

  «.برم ششیصپدر احوال کده که پ یمولو...  !یبگ ایب»

ناگهان،  .به نظرش نخورد یهم کسنگاه کرد باز بختراطرافش را با ت و

با خود  ،نمودیچشمش به حدیثه افتاد که پرده پنجره سالونش را جا به جا م

 :گفت

 « !دارن مل  یس   هایتمام بالک .ننیبیوال م ین 

  .ستینگر ثهیحد یسو ،باال گریدو بار

باقرخان با  دنیاز د یگفت .شدینم دهید .مگر حدیثه پرده را انداخته بود

 ییچوک یهمانطور که سو .بغلش متعجب نشده بود ریز یها طهیخر

 :گفتیبا خود م ،ندیتا بنش رفتیم

و  «.ما ره وز میته .دهیو کلچه خر کیک .رهتپ و تالش دا یچ .چارهیب»

  :سرش را آرام آرام به عنوان افسوس تکان داد

 « !یمردم یچ»

  :دیازش پرس دیفر

  «؟بود یک»

  «.خان بودباقر»

و شوش  دیروزش ع .خوش اس اریبس .خوش اس دمشیمام د یصبح ک»

 « !برات اس

  :گفت هیحدیثه با کنا
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 «!دایپ یکی ،کنهیدر چهارشنبه پول گم م یکی .خوش باشه دیبا»

  :افزود و

  «.میهست مانیهاماتل کار»

  :ابلهانه گفت دیفر

  «.نیکشیخوشا به حال تان که خوده م»

 :دیسکوت پرس ییو پس از لحطه 

بر  یکی نییصاحبه بگو یصفدر ... ؟نییکه بر مام دعوتنامه بخا شهینم»

 «؟مام روان کنه

شانه اش را از قاب دروازه گرفت و جانب  شنهادیپ نیا دنیبا شن جمیله

 :گفتیبا خود م .آشپزخانه به راه افتاد

 یچ .مقصد آمدنش مالوم شد !کنهیهرکس آتش ره سر کلچه خود کش م»

 «!شده ییایدن

  :گفت دیفر

رام  هاپاسپورتغم  .میکد دایبه خاطر فروش آپارتمان خودام نفر پ»

...  خرهیما ره م اتیح ،کمک کنه کیصاحب  یتنها اگه صفدر .میخورد

  «؟خات کدن یگفته کت ما چ یحزب فاممینم

 : حدیثه گفت

  «!بکنه یبه شما نکنه به ک .گمشیم ،هزار دفه»
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 : زودبا التماس اف دیفر

روز به توپ چاشت  کیماره  نیپرو یا...  بتین شیتلگرام بر کیاگه »

 « !بسته خات کد

 «.کنمیامروز روان م یهم .کنمیتلگرام روان م .یهزار دفه چرا ن»

  :گفتیبا خود دردناک م و

  «.چربوقصاب در غم  ،بز در غم جان کندن»

 خواستیم .آمد جمیله .رفت حدیثه دخترش را صدا زد دیکه فر یوقت

 :مادرش گفتش .ندیمادرش بنش یهمانجا پهلو

 یباز کس .شهیدروازه سالونه بسته کو که چتل م منیدر اتاق نش میبر»

  «.باشهیو خانه پاک نم هیایم

 :چشمان مضطرب مادرش نگاه کرد یسو جمیله

باز که شوه بالد ...  و زبرش ره جارو کدم ریز روزید .شهیچتل نم»

هر  س،یوخت فیشن و درشن ن .سین هاگپ یکه وخت ا فامنیم .پسش

گپا  یچ باش که .مال و منال خود اسد  فکر  .خود اس جان غم د   کس

 «؟برنیره م یک ،کشنیره م یک ... ؟شهیم

  :داد هیتک به پشت حدیثه

پوره س که هر  یاز دست مه چ .حوصله گپ زدن نمانده گهیبه مه د»

 « !خورد واوخت هاره گ اُو .دوره بود گذشت کی .دونیمه م شیکدام پ



      -----------------------------------------------    لبخنِد شیطان

 

 -------------------------------------------------ببرک ارغند  125

  :را با انگشتش باال برد نکشیع جمیله

که از همه كده  فامنینم .دست پاچه شدن .کنن یچ فامنینم چارایب ،ادرم»

 «.میخطر هست د   شتریو شما ب ام

 یک شیپ ؟میبرو یک شیما پ ،نیایمه م شیپ ُخه ای .گمیره م یمه هم»

  «؟میخان خوده هوار کندستر

 :دست مادرش را گرفت جمیله

 .مییبرایم ریو به خ رسهیامروز صبا دعوتنامه م...  !نینزن یر»

 « !نیفروختیخانه رام که م یهم...  شهیآرام م تانهایگوش 

  :حدیثه گفت

 یهر دف .هیخایپدرت نم...  فروختمشیوخت م ،بودیاگر به دست مه م»

 شاید...  صبر کو گهیم ،کنمیب مازش وکالت خط طل ایو کنمیم ادیکه 

هروخت الزم بود خودم اسنادشه  گهیم .مه خبر ندارم ،باشه یگپکدام 

ره  یکس کی یحال .سخت اس دنیخر ،فروختن آسان اس .کنمیروان م

  «.در آپارتمان بشان که از خانه محافظت کنه

  :ستیخترش نگررنگ د یشیو به چشمان م

  .«.گهیاس و به ما نم یالبته کدام گپ»

  :حدیثه گفتش .به تن داشت ییپطلون کوبا .شد ظاهربنفشه در قاب دروازه 

 « !تنبان بپوش کی ،دامن بپوش کی ،برو بکش ،دخترم»



      -----------------------------------------------    لبخنِد شیطان

 

 -------------------------------------------------ببرک ارغند  126

 :را تکان داد و پرخاشگرانه پاسخ داد شیهابنفشه کاکل

کاکا باقرخان بسازم که  یخوده مثل بچ ؟مانمخوده بشر ؟ان بپوشممه تنب»

  «تمام دخترا سرم خنده کنن

  :انداخت نیچ شیکوچک خو ینیو به ب

  «!تنبان دارم یمه شکر ک  »

  :یثه با خود گفتحد

 .داشتم هاسابق .مه هم ندارم .سیتنبان ن چیدر خانه ما ه .گهیراست م»

حاشه  یهاچادر ،یخامک دوز هایتنبانخوب  .دوخته بود میبر میخوشو

نو سالون زنانه که در شار یمگر هم ؛شان دمیپوشیهر فاتحه م در .دار

  «.ساخته شد کار را خراب کد

  :گفتش جمیله

 میمجبور هست میستتا که ه...  میدوزیم میدار نیماش ،نیتکه بخر !مادر»

  «.میبپوش

  :حدیثه گفت

  «.میکنیطور م یهم ... یگیراست م»

آن ترق تروق دروازه بلند  بیبه تعق .دیبه گوش شان رسصدایی ناگهان 

 :دیپرس ثهیحد .شد

  «؟بود یک»
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  :بنفشه پاسخ داد

 ایخانه ب ،ایخانه ب گمشیم یهر چ .خود ماس یکرم یهم .دگه سیک»

  «.شنوهینم

  :بلند شد زیخاطره از دهل کیبارصدای 

گپ  یچ رونیب که د   نمیمادرم گفت بب .میدید یه ک  ر  دانته بسته کو! مه تُ »

 شتهیش یارس شیپ ،راحله خاله یبا دخترا...  اطالع بتم اُوبه  ،شهیم

  «.میبود

 :مادرش رفت یو سو

 تنبان  رانیپ ،تمام شان تفنگ دارن .ماننیبه ما نم چیا !کو لیمادر س»

 «.و واسکت دارن چکرم .دنیرد پوشرد گِ گِ  یرقم کال کی .دنیپوش

از  یچشمان حدیثه به گروه یوقت .پنجره شتافتند ینفر سوچهار هر

وجودش  یوحشت .شدندیپخش م هاسرکافتاد که شتابزده در  نایجنگجو

 وستهیپ قتیبه حق الشیخواب و خ .را فشرد شیهامشت .را فرا گرفت

 :با خود گفت .بود

مگر  ؛بتانن داخل کابل شون ینداشتن که کدام روز باورشان هم خود»

 «!اهلنا یرهبرا یاز دست ا ،گهیخان راست م دیفر ... یحال

مسلح که مانند مور و ملخ به هر سو پراگنده  هایآدماز  یریغف عبه جم و

  :گفتیبا خود م .ستینگر ،شدندیم

 « !نیره بب هالپکو یا...  ؟سهایلباس یچ یا»
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  :گفت ،بود دهیخاطره که رنگش پر

  :گفتیخاله راحله م

  «؟مادر سیچ واُ  ،نظار آمده یشورا»

  :پرسش دخترش نشد توجهشده بود که م چیگ یحدیثه گفت

 « ؟یگفت یچ»

 « ؟سینظار چ یشورا ؟سیچ اُوگفتم »

  :حدیثه لبانش را با زبان تر نمود

  «.اس تیحزب جمع یشاخ کی»

  :دیخاطره نفهم

 « ؟سیچ تیجمع»

 :نگه اش دادبنفشه تُ 

دگه اشرار  ،یدانته به واکت بگ .هستن دگه نیمجاهد !چپ باش یحال»

 «!یینگو

  .ستینگر جمیلهحدیثه جانب  

  :گفت جمیله

 « سر بکف بگو! نیمجاهد .گهیراست م»
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  :دیاز مادرش پرس یمرتعشصدای و با 

  «؟میوز ره بند نکنتکه س  »

 شیخو یرا سو اطرهخ .بود دهیرنگش پر .ک مانده بودک و پ  ه ا  ثحدی

  :دیکش

 « !نیبنفشه ره بند کن یچادر افغان...  !زود تر !ها»

  :دیپرسیو از خود م

 زیچ چیه ،سر و وضع یا ین ،لباس یا ین .ستنیمردم ما ن ُخهمردم  یا»

 « ؟شده ن دایمردم از کجا پ یا .مانهیشان به ما نم

  :گفت یبا نگران جمیله

  «!نیریبگ ونهیزیتلو»

  :خاطره پاسخش را داد

  «.شهیشش بجه چاالن م ونیزیتلو»

 « !نیرا روشن کن ویراد یخ» :حدیثه شتابزده گفت

 هاسرک ،بود ستادهیا یشان افتاد که لب جو هیو چشمش به باقرخان همسا

آمد که  یم صدایش .را به کمر زده و دهنش تا پشت گوشش رفته بود

 :گفتیوار م فتهیش

سر خوده از  یکس .کده ن رانیملکه و ُخه یو فرچم یخلق !تاناریخدا ب»

شکر  .بودیم تیجا یفل چرخ یخوردیتا شور م .تانستیترس بلند کده نم



      -----------------------------------------------    لبخنِد شیطان

 

 -------------------------------------------------ببرک ارغند  130

و  ریخ .شهیبلند م ایتمام دن نام افغانستان د   ریبه خ یحال .نیآمد ریکه به خ

 « !شهیمالوم م یله گزور و مزه اسالم به کُ  .بارهیبرکت م

  :زده گفت رتیح جمیله

 « !موج اف ام هم چپ اس ،سیماز نساز .خاننینعت م ویراد د  »

را از درز پرده نگاه  رونیو ب ستادیمادرش ا یپنجره رفت پهلو شیآنگاه پ

  :دیپرسیاز خود م .کرد

  «.ترسهیآدم از شان م .رقم مردمس یچ یا»

  :برد و با تضرع گفت بانشیدستش را به گر .ستیچت نگر یمادرش سو

شتار شروع نشه کُ شت و کُ  کی یتو به دل شان رحم پرتو که حال خدایا»

 «!رهیدر نگ یجنگ داخل کی

 -باشد  دهیبندش پره سرک یکه چون آب شدیدور نم یانیچشمش از جهاد و

و تازه وارد که با دغدغه  یناش یجهاد کیکه  دید .بودند ریبهر سو سراز

ماشه داشت و هر  یدست رو ،بود ستادهیا ییدرخت اکاس ریز ،و وسواس

خود  اب .صورتش خاک آلود بود .کردینگاه م اطیسو را دزدانه و با احت

 :گفتیم

 یسرته ته نپرتو و هر طرف سر بخود نِ  وامثل نرگ !نوط یبچ فیلط»

را خراب  یوالیاند .رهیقال دارخان کجا م یکه بچ نیب لیس ،سمال کو .رو

مطبعه  د   .کابله بلد اس گویم .که رفت تو از پشتش برو یهر طرف .نکو

 « !؟کارگر بوده اگه راس بگه
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  :ک و بلند بودیقدش بار .دراز داشت یهادست فیلط

 دگام د   یچند دف !هیایمین باورم...  !؟کابل باشه یبه راست جهیاگه ا ،للىا  »

 ییجاکدام  دمگم دروغ برام ؛میکابل اس، ما کابله فتح کد جهیما گفتن که ا

بلند  یرایتاماِی طور  ییجا چیا ... میدیجباته د ادیز ُخهمه ...  دگه بود

  «.ما ندادن یدفه باز اِیانشاال  ین ... نداره ریق یسرکااِی طور  .نداره

  :و دوستش را صدا زد

 « ؟کابل اس یراست د   جهیا...  !قالدار خان یبچ»

 زدیگپ م یوقت .داشت هایک و سلُ  هایلب .بود انهیقالدارخان آدم قد م بچه

 را دست زد: ششیر .شدندیم انیچاکدارش نما هایدندان

ک لشم   تیداد یخان...  راسیکه بازارک پنجش التیخ...  ؟یچ یخ...  آن»

  «؟یخوردن آمد

 :را در جوار سرک نشانش داد یبلند ریو با تبختر تعم

  «.کدمیکار م جهیهم .سیام ،گوفتمیکه م ییمطبعه  ،ما ییمان یم ین»

 :توزانه افزود نهیو ک

امو خزانه دار خوده ام  .خود باشه یجا ام د   سکییخدا کنه که امو ر»

 یگ دادهیم...  مییچند ته مشت بغل دان شان د کیباشه که  کدهیبرطرف ن

 ... ... !یخاطر خزانه دار د   ... دادید دور مخِ  مره د   ینجپ کیهر ماه 

 یرچمپ سکيییامو ر .تمینشانش م شهیخزانه دار هیایب رمیگ د   !چوچه خور

 د   یچیب   گفتیکلنگک م یچ د  ...  بفته که دپ کدنه نشانش بتم رمیگ د  
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 خوردینم اهیس یچا شیبچ !ییماین یصنف هیاتحاد د   یچیب   ،ییایمیسازمان ن

 «.دم بده یینایسبز چ یچا گفتیم

 فیلط یآمد پهلو .شدند انیچاکدارش نما هایدندان .دیقت خند قت و

مانند  شیکل چنگچنگداشت و کا النیبه عقب م فیپکول لط الهک .ستادیا

 اقیبا اشت زدندیسرخ مهایش گونه .آمده بود رونیآن ب ریغنچه گل از ز

 :گفتیم

 « !اجازه چور کدنه بتند  خیر که  ،قالدارخان یبچ»

 « !تنیم ... خود ازوا ام کم طاقت استن !تنیحوصله کو م ... !تنیم»

  :را آمرانه ساخت صدایشو 

مال جانته کو! چهار طرفته س   ،یخوب واز بگ تهیمگم تا چور چشما»

 «!میخبر محاصره نش یب کدفهی( نی)بب کویرخوب د  

  «.نظار اس یدست شورا کل منطقه د   ... ؟کنهیکدام نر ماصره م»

اُو طرف  ،بازنگر اُو ،یحرام یبچ اُو»را صدا زد:  یبچه قالدارخان کس

 «!نرو

 ادامه داد:  دیو با شک و ترد 

  «...  وماندان خود ماق یکه ام ترسمیم...  ؟کم فروخته ستین»

  :ساخت نیو چشمانش را پر چ

  «.که وخت ما ره فروخته باشن خبریه بتُ  مه و ،آن»
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  :گفت فیلط

  «.بود خاتیآدم قچل ن قهیا .خدا پناه د   هیب»

 :دیخان هرهر خندبچه قالع دار

که زنده زنده مرد...  !یشیم ریگپا نگرد که پ یپشت ا د   برو شیبچ»

زده  ییگپا یه چتُ  .کننیخود نکاح م دخترشه د   ،فروشنیزنشه م ،گردهیم

 «.آدم شناختن سخت اس ... آن...  !یستیرا

 :جر بود صدایش ،شد یچرت فیلط

و  رمیمش اولکابل برسه  د   میکه پا یام ،گفتیهمو وختام م آدم د   یآم»

آمي  ... ؟سیهمو ک ع ُمک یبچ ... کنمیم دایامو ره پ ،سین شیهمو نغم

 «؟سیکوزادش ک

  :بچه قالدارخان گفت 

 « !قوماندان از خود آپه و مومه نداره .پشت گپ نگرد .ما دگه یمانیمین»

 :آورد شترکیکاله اش را پ

 سهیمه پ .ره شوقش یبخشت بگم هرک یچ .یر هستوآتو ام عجب زور»

و  سیو بنگ یچرس یکی ،یره خوش دار یه قوماندانتُ  ،ره خوش دارم

 «...  یکی

 :آفتاب صورتش را سوختانده بود .بچه قالدارخان تفنگش را قبضه نمود 

  د   ،یدانه نیمیشناسقومان...  کو یمگم اطرافته خوب در .بپر یاز جو»
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وز گپ با حزب نُ ا   ،و قرانخور اس یآدم دروغگو کی .نخو یباز شپگ

ه ره نشن و مه و تُ  دایاز کدام غار و غور پ یکه آل شدهین کطرفهی یاسالم

و کشته مه  رنیگیم اُوناره  سهیپ...  سمال جانته کو! .کننین ینل  چ   ینل  چ  

  «.میشیوته م

 :ستیو اطرافش را نگر

 یته چ ،گهیبس اس د...  خالص شوه ریزدن و کندن که به خ یا...  آن»

 ختهیدوعا کو همو خزانه دار نگر ... !دعوا و دنگله ،زدن وخت جنگ و

 « !باشه

 :کردیو اطرافش را با وسواس اما ذوقزده نگاه م

 ریت اولبند صد سال ام از کمر د   .کدن الیا یمفت وكله ز .خدا زد شان»

غوره ...  !بان ُخه انهیچکر زدن و قومانده دادن ده مکرو .میتانستیمیشده ن

 « !مینشده غولنگ شد

 :گفت فیلط

شكر  ... ه میتهمه و تُ  د   یک ،نو نوه یجمپرا کرمچا و یا ،جنگ نباشه»

  «؟آه...  ؟تانستیم دهیپکوله خر یا تیداد یش که اس اگنبک

 :دادیمهدایت  گرانیآمد که به د یقوماندان مصدای 

سر فراز  !نیکنین ینظر بد در مال و آل کس د   که د   گویآمر صاحب م»

 میافراد خوده ده ده نفر تقس ؟یروان است یوار الیكجا گر ع ُمک! یبچ

 « !کو
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 :دیپرس فیلط

البته از  ،ده بسته کدنخِ  یروشن دوکانا یروزد  اِی مردم چرا  ،للىا  »

  «؟بال یچ ،ترسنیچور م

گفته تا امر نکده کس  بیمگم آمر صا ... مالومدار» :خان گفتبچه قال دار

  «.حق چور کدنه ننداره

 :گفتیبچه قال دار خان با خود م

مثل چل  رنگیکدام چل و ن ایجور آمدن حزب د  اِیکه  رمیگیفکر خوده ب»

 نییپا نایازوا از کلک یکه سربازا ینیب لیس کدفهی .باشهین نیگلبد رنگیو ن

  «.و حمله کنن نیفرا

  :نظر انداخت هابالک یو سو

و  «.حمله كده بتانه هاوجاز  یتا کس دارنین یبالکا شکر ته کو یمگم ا»

 :و خطاب به دوستش گفت ستیالف نگر منزل ند  آپارتمان بل یسو ،باال

  «!کننیبیرق بند م .کو یباال در شیبچ فیلط»

آنرا  ،گرفته بود یاز دو گوشه تکه سبز رنگ جمیله .ستیباال نگر فیلط

  :گفتیو با خود م دادیبا ترس و لرز تکان تکان م

 « !روز بد ،مال خوب»

  :گفتشیم .ه بودآوردرا از آشپزخانه آشگز  ،و بنفشه

  «.شهیمالوم م رقیمثل ب ؛نوک آشگز گره بزنش د  »
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سبز را از پنجره  رقیب یوقت .چنان کرد که خواهرش گفته بود جمیله

 :و با غصه و اندوه گفت دیکش قیعم ینفس ثهیحد ،نمودند آویزان

  «.ما هم پوره شد تیبع» 

  :افزود جمیلهو خطاب به 

  «.کننیم لیها چطور خوش خوش باال سابله ،نیبب»

  :دور داد شیدهااوالرا جانب  شیو رو

 « !نینخور یشان بازهای خنده یبه ا .نیمگر شما خوده نشان نت»

  :گفت جمیله

  «.ینها همسایهز ا هیبرایاز سنگ صدا م .که کل مردم مرده باشن یمثل»

 شیحدیثه احساس نمود که پاها :زنگ دروازه صدا داد ،پس یلحظات

  :گفت یحال یبا ب .سست شدند

 « !که پشت ما آمدن ین»

  :و خطاب به دخترش گفت

 « !یبود واز نکن یجهاد .سیکه ک نیبرو از سوراخ دروازه بب جمیله»

  .زدیپ مرُ پ گرُ گ یثهقلب حد .پشت دروازه جمع شدندو همه ترسخورده 

و تنبان  اهیبا دامن جاکت س یخانم .چشمش را به سوراخ گذاشت جمیله

 :با خود گفت .بود ستادهیپشت دروازه ا دیسپ
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 «!یدیدل و جگر ما ره کش ،نته رتیخدا خ»

  :و دروازه را باز نمود 

 « !نیوداخل ش زیت»

 شیخو نهیرا بر س یقرآن .بود دهیرنگش پر .راحله با دو دخترش داخل آمد

  :گفتیو م فشردیم

حدیثو ...  بودم دهیهم ند ونیزیتلو د   .بودم دهیها ره مه ندرواجناِی طور »

 «؟آمدنبر نیزم ریاز کدام ز ؟شدن دایاز کجا پ یی کدفهی ای ،جان

به  یمرغاب یهادخترانش مانند چوچه .راست جانب پنجره رفت کی و

 :حدیثه گفتش .دنبالش بودند

آدم دوبار  .شهیهمو طور م ،قسمت بود یهرچ ،خواهر آرام باش»

 « !رهینم

  :ستینگر یاطفال و یو سو

 «!یخوده از دست نت ... !چراغ مثل گلِ  ؟شده یرنگ شان چ نیبب»

 یو قد یو قلم کیبار ینیب .چهره بود دیاندام و سپ کیبار یراحله خانم 

 :گفت .جمع نموده بود ییرا پشت سرش در حلقه  شیموها .متوسط داشت

  «!از دودش میاز آشش کور شد مینخورد»

بلند  نیاز زم ،دیشقیم شیو دختر کوچکش را که صورت خود را به پاها

  ،ستینگریم یهمان گونه که به چشمان شفاف و .دیرا بوس شینمود رو
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 :گفتش

 نییپا نیکه به زم یحال ،بودن پدرته از شما گرفتنها کوه که د   یوخت»

مانده  زهیسر پدرت پنجاه هزار دالر جا .رنیآمدن تا مادرتانه بگ ،شده ن

 «.گرفتنیو در م گفتنیم لوتیمفتاح شاه پ .رهیشان م ادیاز  یک ،بودن

  :کودک را از بغلش گرفت حدیثه

  «!یبت»

  :و نازش داد

 « !مقبولک ما ،گگ ما ایثر»

 ییخرما شیموها .داشت یسرخ رنگ هایگونه ایثر .دیرا بوس شیو رو

 :گفتیزبان م میبا ن .بودند اهیو چشمانش س

 ماره یپاها میبرو رونیب گهیم .میکه برو مانهینم رونیب .درم قار کدهما»

  «!انهپریآدمه م یپاها ،شده نیمادرم ما .کنهیقطع م

 :داد و غمزده گفت هیتک ینانخور زیالغرش را به گوشه م نیراحله سر

کوچه و ردن که اطفال مره به اگه مره بُ  ؛باشه تیخواهر از مه وص»

 « !باشه تن ید   ،وعده کو...  !ینکن الیبازار ا

  .و چشمانش دند آب شدند

  :حدیثه گفتش

 .یگناه دار یتو چ .هم آدم هستن اُونا...  ؟یزنیکه م سیهایگپ یچ یا»
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 یکس .شد دیشه فهیخدا ببخشدش در وظ .سیمفتاح شاه خان که زنده ن 

 « !نیایکه پشت تو ب یستیمفتاح شاه خان ن ُخهتو  .هیاینم اُوپشت 

  «.میخواهر هول دل شد»

 :نمود نیرا پر چ شیشانیو پ

 ،گنیمردم م .نمودن میچطور دو دسته قدرته تسل ،یدیاره درهبر»

 کشنیه گرفتن خوده از ملک مراه خود  هیها پنج پنج هزار دالر کرانامرد

خدا  دانیم حزبه د   چارهیب یاعضا .هزار دالر دل خوده خوش کدن به پنچ

 «... شانخود... سهیپ یو ب دیعا یب ،سر پرست یب ،داوالزن و  .کدن الیا

ت گذاش نیحدیثه کودک را به زم .دیپریم تیاز عصب کشیبار لبان و

همان طور که با کف دست به پشتش  ،در آغوش گرفت ییراحله را لحظه 

 گفتش: ،زدینوازش کنان م

فكرته  ... !ایبه حال ب .نداره یی دهیفا تیعصبان .کار از کار گذشته یحال»

 « !میشتیتابه داغ ش یهمه ما باال .میهمه ما حالت تره دار .ریدر سرت بگ

  :دو دستش گرفت انیسر خود را در م و

 یاما چ ؛شوم وانهیاس د کیو ندارم نزدخ   .کننیاز درد م میها قهیشق»

به  .مییبگو یکار رهبرا تف سر باالس به ک یا .تانمیکنم به کس گفته نم

  «!از یوم البدترش توبه !خواهر آرام باش !فتهیخود ما م یرو

 :گفتیدر دل خود مو 

  یاز رو .شان بود یخواهخود یکار رهبرا هم از رو یا .یگیراست م»



      -----------------------------------------------    لبخنِد شیطان

 

 -------------------------------------------------ببرک ارغند  140

 گفتیم چارهیلونگ ب .به نعل یکیو  زدنیم خیبه م یکی .شان بود ییرودو

روز همه ماره  کی گفتیم .کدمینم باورکور شان كده مه  یخواهکه خود

قابل  هدگ هاآدم یکه ا گفتیآخر م یهاروز .کدمینم باور زن،ندایبه آتش م

اما مه  ؛میبرایو م رمیگیبهانه م کی ،کشمیپس م مهیمه پا .ستنیاعتماد ن

 .گفتیراست م اُواما  ؛یدیترس .یترسو است گفتمشیم ،کدمیمخالفت م

 «.دادمیجوابشه م یچ یحال .دیخوب شد که لج کد و خوده کش

  :گفتیم ،دیپریکنج لبش م .گوشه آنرا باال نمود .پرده رفت شیپ راحله

 گپ زدن شان ،شان هایلباس ،شان هایریش ؟مانهیبه آدم م نایا یکجا»

مکتب و  پراندن،یم آوه یهامردم بودن که بند یهم ُخه ؟شان یکجا 

مردم بودن که به صورت  یهم ُخه .دادنیم ها ره درشفاخانه و مسجد

 یآل و صالح شدن و حال ،شو کیچطور  .دنیپاشیم وزآیمکتب ت یترادخ

  «!رنیگیامور مملکته به دست م

  :افزود ،ساکت شد ییلحظه  .دیپریلبانش م

 « !نیبچه ره بب اُو !نیبب»

 :دادیشان مرا با انگشت خوشتراشش ن یی آوهو نو ب

! ؟امهفیم یبه جنگ و مبارزه چ اُو .خرد بچه س .نیسن و سالشه بب»

 «!کو لیتفنگ گرفتنشه س

 یچشمش به آن جنگجو یوقت .نمود شیآمد، سرش را پ کینزد جمیله

 :گفت ،کوچک افتاد
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ه ره جوش داد یدر عمر خود جوار ییبگو .زنهیچطور چک م ،چارهیب»

  «.دهیند

 :مادرش گفت

 ،ره بگو یتو تق...  به زور چور کده چارهیب یتق شیره از پ یجوار»

 ؟وانهید یبچ ،یبر آمد تیوخت کسب و کار اس که تو با سطل جوار یهم

  «.لوده لوده از پشتش روان اسباز چطور 

  :گفت جمیله

 «.هیخایخوده م سهیالبته پ»

 فشردیرا م شیمشت خو ،دوخته بود یطور که چشمانش را به تق وهمان

 :گفتیم اُوو مضطربانه خطاب به  

  «...  یدانه جوار کیبه خاطر  یبرو که حال ،ره بان سهیپ» 

  :راحله گپش را قطع نمود

  «.ره گرفت هم زدش چارهیب یهم جوار ،نهاُو»

 :را به فرش انداخت شهاینگاه .از سرک چشم گرفت جمیله

 هیایدم راهش ب یهرچ .شده لیتبد لیبه س اُو ،دهیبند پرسر یحال»

 «.شیبریم

 .را با چهار ناخنش خاراند شیموها ریز .دستش را پشت گردنش برد و

 :ستیرخ راحله نگر میبه ن
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هر طرف که زور بود  .مثل ماش هستن...  نیشناسیم ُخهمردم ما ره »

ره که  یهمو حزب هم کس .نداره ادیگفتن ره  ین یکس .لولنیهموطرف م

مردم ما ره  .مجازات نمود ایکد و  ستیسر به ن ای ،گفت ید مقابلش ن

 الهخ .گفته د دانش زدن یره که ن یکس شهیهم .نداده س ادیگفتن  ین یکس

  «.ستیو بد چ ستیکه خوب چ فامهیآدم نم ،گفتن نباشه یکه ن یجان وخت

  :نمود نییو دستش را دوباره پا

همه  بیداکتر نج یرهبرا همرا یهم...  میو خبر شد میدید ُخهشما  ما و»

باز  .شان چاپ شد یهاکاغذ ،کدنتمام اسناد امضا  ریز ،گفتن یبل زهیچ

تنها  .نداشتن ادیگفتن ره  ین هارتیغیب .شد یکه چ میدید دیروزش که رس

ما به  ،گفتنیم ین کی بیمقابل داکتر نج د   .داشتن ادیره  یچل و چلباز

 «!مردم ما فیح...  میفتادیروز نم یا

 :و افزود ستینگر شیمادر خو یسو یدار یبا نگاه معن و

با  هابیچاره ... !مجاهد یچ یحزب یچ .!طرف یاِ  یچ ،طرف اُو یچ»

 «.قرانخور دربدر شده ن یرهبرا یاز دست ا .رهبرا بند مانده ن یا

احله ر .دادیتکان م قیسرش را به عالمت تصد ،که سراپا گوش بود حدیثه

 :با سوز و پرخاش گفت

 یهمه شانه جا .دنید خوده وخت کشاوالخودشان زن و  ؟یبه رهبرا چ»

د خوده هند اوالزن و  ،یگیره که تو م یبیداکتر نج یهم...  کدن یبه جا

 «؟دهینکش

  :زدیاز خشم و ترس برق م چشمانش
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 میهم شو...  ؟ه مه بتمجوابش ،عیشش ره دگرا کد ؟داشتم یگناه یمه چ»

اشرار  یرهبرا...  ؟کشته شون میهاداوال ،هم خودم کشته شوم ،کشته شد

 رانید پاکستان و ا ای ،د خوده ده انگلستاناوالوخت اس که زن و  اریبس

  «.کدن یبه جا یجا

 :دادیسرک را با دست نشان م یو رو

ندارن  ؟خبر دارن یزیاز چ اُونا یگیم ... !نیبب نییهاره د پا چارهیب یا»

  «؟خوش داره بره یک...  !کور و کر استن

  :حدیثه گفتش

  «!کور ایدور شو  ای یباش زیعز یخواهیم»

 :گذاشت یشانه الغر و یدستش را باال ،رفت کشینزد گریو بار د

 .گذشت ،بود یهرچ...  !سو ریه ،سو ریت یچ :میمتل دار کیدر پشتو »

 شامل یالتور کسکدر نومن یحال .میغم جان خوده بخور دیخود ما با یحال

دل  لیما ره به دفتر خود احضار کنه و به م سیکه با صد ناز و ف میستین

 « طور نکو! اُوبکو و  طوریخود امر کنه که ا

  :گفت ،گرفته بود زیم یاز رو را ییراحله به کودکش که نمکدان

 « !گفتم بان ... !بان...  بان شیجا پس د  ...  !شیندازیم ،نکو»

 :حدیثه مانعش شد

 بانش ...  طفل پادشاه جان خود اس...  میفامه یچ ،طفل اس ،نکو»
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 « !نهیشکینم

  :و خطاب به راحله افزود

  «.همرنگ جماعت باش ییخایم .که بشنوه سین یکس .نکشدایته ص»

  :دیپرس یپر یراحله با گلو

  «؟میکن یچ یگیم»

باقر ره  ارگفت ک .داد ادیدگروال صاحب آمده بود، ماره هم همو »

  .«.نیبکن

 « ؟مام تکه سوز بند کنم یگیم»

کتاب و عکس و مجسمه ره از  .کو دایه سوز بند کو، چادر نماز پتك ،ها»

 .نیفرهنگ نگو یکه دگه اشرار ب یبت ادیره  هاداوال ،بکش تیخان

 « !سر بکف نیمجاهد ،نیبگو نیمجاهد

  .شد یراحله فکر

  «!احلهر ید داراواللپ  کی .تید هااوال رها، به خاطر خودت به خاط»

 :گفت یراحله با دلتنگ

با دلم بس  .کنم لیمفتاح خان چطور س یبه چشما ... !تانمیخواهر مه نم»

 .هیایم ادمیزخم دلش  کنمیم لیعکسش س یکه سو یهر دف .تانمیآمده نم

 « !هیایم ادمیهمو جمپر خونپرش 

  :کرد را جانب بنفشه و خاطره شیرو جمیله
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...  ؟شهیکه شار پر م نینیبینم !نیپرده پس شو شیاز پ ،نیگفتم پس شو»

 «؟نینیبیجمجمات ره نم

  :افزود جمیله

عکس  نیشنویاز مه م...  !تانیهاداوالبه خاطر  .سیچاره ن ،خاله جان»

گرماگرم کار  د   .نشیبکس بان خت د  چند و .نیپس کن واریهم از د مهیکاکا

  «!میطور کد یمام هم نینیبب...  نیشان بهانه نت برِ 

 :گفت رانیبا خود ح .را نگاه نموددیوارها راحله 

 یباال یعکس صفدر یاگن .پس کدن زارهیتمام چ .پس کدن یراست»

  «.بودیدروازه نصب م

  :دیپرس یآنگاه با غصه و ناتوان .و با خود به تفکر پرداخت

  «؟عکسشه پس کنم نیگیم»

 .طور شده یهم ایدن ... که آرام شد باز بندش کو اوضاع .هان پس کو»

 « !یبهانه نت یبه کس

 :گفت ودراحله با خ

از دستم  ُخهمفتاح  ... کنمیکاره م یهم میهاداوالبه خاطر  .گنیراست م»

 «.کنمیپس م...  از دستم نرون مید هااوال یرفت که حال

 :گفتش حدیثه

 خود کو، باز برِ  آویزانت ن کُ تکه سوز ره از بال کی اول ،یکه رفت»
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 ره بزنن و کدام هاگپکه کدام  یبت ادیره ها اوالدکو، باز  ارینماز تچادر 

 یدر کثافت دان دامیشه لوتیپ یهاکه شد کتاب یکیتار .یرا ن هاپگ

 « !بنداز

 :راحله گفت

 شیخواهر زبانم پ .تانمیره مجاهد گفته نماُونامگم  کنمیره م گهید هر کارِ »

 «!رهینم

 :با غصه و اندوه افزود حدیثه

ره اُونا ،خاطره نیع یحال .میتانیم یاما حال ،میتانستینم اولمام  ،یتانیم»

روز بد  ،ه خواهرآوردخدا ...  بان ُخه هرگراید ،گهیمجاهد سر بکف م

 « !گهیآدم هندوره ماما م

 :با خود گفت .دو دستش گرفت انیرا در مراحله سر خود

جبور هستم دگه چاره ندارم م .بکنم دیبا میهاداوالبه خاطر  .گنیراست م»

را محتاج  نهییکه روزگار آ گنیم...  هموطور برقصم زننیکه م یولهر دُ 

  «.رهبرا ما ره محتاج خاکستر ساخته ن یا یحال .خاکستر کند

 و کودکش را بغل زد: 

 « !. میبرو...  !میبرو»

  :ستینگر ثهیحد یخورده سو ریت یو مانند آهو

  «؟طور كنم ها یهم ،خواهر»
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  :اش فشرد نهیرا که با خود داشت بر س یو قرآن کوچک

 « !ینیبیم ُخهتو  ،ایخدا »

از  یمرغابهای بچهمانند  ایو ثر یمار .رفتها زینهجانب راه  شتابان و

  .رفتندیجنبان م نهیعقبش س

 :زدیحدیثه صدا م

مطلب چاره  .میکنیبگو، چادر بنفشه ره دو توته م ،یافتیاگر تکه سوز ن»

  «.کار شوه

 :گفتیو با خود م

که روز  یراست .لرزهیم میدست و پا ،عصاب بخورم یدوا کیخودمام »

 « !؟شهیم یباش که چ...  بد بیادر نداره

  :دیپرسیو از خود م

  «...  دراز شده که قهیا ؟شهینم ریروز چرا ت یا یحال»

 .سوخت یدلش به حال و .ستینگر جمیلهرنگ  دهیصورت پر یو سو

  .شدند هیهردو به گر .حلقه نمود یودستان لرزانش را دور گردن 

  «!خدا شما را از سر ما کم نکنه .مادر کم»

 شدندیساعت به ساعت مسلط تر م انیو جنگجو م کرده بودهوا د   رونیدر ب

و جهاد مانند هوا به سرعت هر طرف پراگنده  کتهید و یگر ینظام یو بو

  .کردیها نفوذ مو پسخانهها خانهو به داخل  شدیم

*   *   * 
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 « !ریتکب ۀنعر»

      «!هللا اکبر»

سوار بر  ،گریپشت د یکی هامرمي .ها بلند شدرگبار مسلسلصدای و 

  .کردندیم داریبه خواب رفته را ب یاهال ایگو ؛آمدند یصداها م

که به  یاز عقب پرده سبز رنگ دیلرزیهمان طور که از ترس م حدیثه

 شیدستش را پ .را نگاه کرد نییپا ،بود آویختهپنجره آپارتمانش های شیشه

  :دهنش برد

 «!کننیمثل که گندمه درو م ،خدایا  واه»

منزل بلند بالک  یرو شیپ - کوفیکلشن هایتفنگبا  ییکه عده  دیدیم

 یصداها .شدیشان معلوم م هایپکول .پروت کرده بودند ییدر جو -الف 

 :آمد یشان م
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پوقانه  وفِ رو ... ... !مامیته ۀتوت ... !یزیگریمه م شیمامیته از پ ۀتوت»

 «؟ردهبُ  وتخ  

در  ییعده  .شدندیو دوباره پنهان م گشودندیآتش م ،کردندیبلند م سر و

حدیثه  .در حال فرار بودند ییو عده  دندیطپیسرک در خون خود م یرو

 :گفتیم

 شینگلُ ...  !نیره بب چارهیب اُو .فتهیم یکیو  زهیخیم یکی...  محشر اس»

 «.افتاد

همان طور که به کوچه  .دیشقیم گریرا با اضطراب به همد شهایدست و

  :گفتیبلند بلند م یبه کس کردینگاه م

 « !زننتینگرد که م تینگپشت لُ  !دور نخو، برو»

  :دیو صورتش را با دوستش پوشان

  «!خورهیبه دردت م یچ ینگلُ  یحال...  !چارهیواخ ب»

 زد: صدایشاز آشپزخانه  جمیله

 « نشو! ستادیا نیکلک شیپ ،ادرم»

 خودش را گوشه نمود:  ثهیحد

  «.خودم نخوره در جانِ  یکدام مرم یکه حال یگیراست م»

 :را نگاه کرد نیینمود و دوباره پا شیسرش را پ .مگر دلش طاقت نکرد

گان فرار کرده پرنده .شدینم دهیر از گرد و خاک بود و آفتاب دسمان پُ آ
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 شان فرو برده بودند و یهایپا انیشان را در م یهادم هاسگ و بودند

همچنان  هامرمیو  جستندیپناه م هایکثافت دان انیم چونگس زنان در

  .ها بودندسوار بر صدا

 زد:  گریرا به همد شهایدستحدیثه 

  «!شد بیکه گپ داکتر نج ین ،خدایا اه و»

 کردندیصدا م «!تک...  تک تک تک تک تک» هاکلشنیکوف هایمرمی

 و نمودندیم بتبه اهدافش اصا «مر  گِ  ،مر  گِ  ،مر  گِ »ها راکت انداز یو مرم

ا با دو دست ر هایشگوشحدیثه  .لرزاندندیالف را ممنزل بلند  بالکِ 

 :بود دهیپوشان

  «!گکه کشتن چارهیب...  !کشتن»

 :زدیصدا م یتک و توک کس انیدر م

شان که  مانین...  !یطرف مطبعه ره بگ...  !مامیته یتوت ،رسول دم  »

 «!نیایب شیپ

 یکوفیلشنبا ک ییاز جو .بسر داشت یرنگ یشتر یرسول پکول محمد

 :دادیو پاسخ م کردیانداخت م

تفنگش بند  المیخ د   ،دار خانه بگوقال یبچ .تاننیمیشده ن ریاز طرف مه ت»

 «!کده

  :حدیثه با خود گفت 

 « ؟حال شد یچ یا خدایا»



      -----------------------------------------------    لبخنِد شیطان

 

 -------------------------------------------------ببرک ارغند  151

دخترش از آشپزخانه شتابان آمد از قول مادر خود گرفت و به عقب 

 :دشیکش

کور  یمرم نیگوشه شو...  بارهیکه آتش م نینیبینم .؟نیکنیم یمادر چ»

  «!خورهیو به کجا م یکه به ک نهیبیاس و نم

  :عقب عقب رفتند زیدهل یدو سوهر و

 :گفتشیم جمیله

 یکدام مرمخدای ناخواسته ...  سین یریمزاق و سات ت .مادر جنگ اس»

  «!و در سر تان نخوره هیاینب

 :چشمان حدیثه پر آب بود

 شیدل کافر بر .کردنش یپا ریز...  ؟یدیره ند چارهیب اُو...  ؟شیدیند»

 «!سوختیم

  :دیدخترش پرس .دادند هیتک زیدهل واریبه د هردو

 « ؟انداخته شیره پ یک ،یباز ک»

  :مادرش گفت

 .لک ره باز کون به کون کنهمِ  یده که اِ آم ،وزیر فتح خان زنده شده»

 یکه دلش نشد همرا .میتنظ اُو یحزب اس و صبا همرا یامروز همراه ا

شان  هر روز   .ک اتحاد نو اسیهر روز  .کنهیم مانیعهد و پ گهید یکی

 یحزب اسالم المیه خب .دگه اتحاد کرده یامروز باز با کس ... کنهیفرق م

  «.دواننیره م
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  :دخترش گفتش 

  «.نیگیراست م»

  :افزود یزیو با لحن طعنه آم

 مین خوده قاو  مرد ش   یحال !پس شد نهیا ،پس شوه بیداکتر نج گفتنیم»

خانه خدا هم رفتن و عهد و  اگه د   .از درمان گذشته شانمادر، درد  .کنن

 «.هاقرانخور ،جیشینت نهیا ؛نكد یی دهیفا ،هم کدن مانیپ

  :دیافتاده بود که ترسخورده پرس شیهاتازه به فکر دختر یگفت مادرش

 « ؟کجا هستن تیهاخواهرجمیله! »

  :گفت ،ستیدروازه نگر یسو ،جمیله 

  «.و قادر رفتن یدختر جاج یهمرا شترکیپ ،فاممینم»

 :شد مهیاسحدیثه سر

سو  کیاز  ینیبیم ... ؟روز کیاِی طور در ...  ؟بازار...  ،کجا رفتن»

سر  یهاراکت یا .نظار یشورا ،گهید یو از سو نیگلبد یحزب اسالم

 « ؟کننینم ایح .دنیها ره ندکوپتریو هل هاوانو  ییشانه 

 :گفت جمیله

رفته  رونیسر به خود ب یحال...  دو هستند  منزل  .نرفتن رونیب ،ین»

و گزمه خوده  رهیخود مردم پ .کنهیدار قلف م رهیدروازه بالکه پ .تاننینم

  «.هیایبره و ب رونیسر به خود ب ماننیره نم یکس .کننیم
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  :دادینشان مو طرف آشپزخانه را 

 تا گشت و گذار هم گانی .سیآرام آرام ،سیک جنگ نطرف بال یا»

 «.کنهیم

  :دشیپرس حدیثه

تر  ادیز .میبان جهیهم ونهیزیتلو ... ؟میکش نکن نیل کی زیدهل یدرهم»

 .و کند اس هر روز زد .شهیم شتهیش یدر سالون ک .مینیشیم جهیهم ُخه

  «...  یروز شورا کی سیروز حزب اسالم کی

 :گپش را قطع نمود جمیله

روز  کی ،سیروز برق ن کی ؟دهیفا یچ .نیره نکنهاهمسایه مادر، کار»

ره  یکه چ میکش کن ؟نیتیخوده درد سر م یچ .پروگرام نداره ونیزویتلو

 یهاهیانیکه ب ایها مال یهایت خواننع ؟ره یسیحضرت ع یهافلم ،مینیبب

 « ؟یشیپشت شان دق م...  ؟آصفه خیش

  :حدیثه گفت .بالک را لرزاند یانواه یاصابت مرمصدای ناگهان 

 « !ریخ»

  :گفتیمادرش م .را گرفتند گریکدیلرزان  هایدستهر دو 

  «...  !ریخ ایخدا  ،ریخ»

  :ستینگر جمیلهقراریمضطرب و ب هایچشمبه  و

  .ک نموده بودنجلُ کُ خودش را  .نداد یپاسخ جمیله« ؟تیخوارکها»
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  :بعد گفت ییلحظه

  «.بود یکی یهم المیبه خ»

  :دیمادرش باز پرس

 « ؟بنفشه و خاطره»

  :ستادیا شیو در جا

  «.نمیبروم بب 

 :گفتش هجمیل

 زیانشاال چ نینکن شیتشو .دو هستند  منزل و قادر  یدختر جاج یهمرا»

 «!شهیگپ نم

مردم از کوه  یا .دو خطرناک اس و اولمنزل ...  !شان کوصدای برو »

باال  زیخ کیبه  .شهیشان مالوم نم منزل برِ  ومنزل د کی ،شدن نییپا

ره  یخوب یمنزل پنج هم ؟ره به کجا ببرم یگ دهیبر ینیب اُو باز .شنیم

  «.رسهیدست شان زود به ما نم ،داره

  :گفتیدر دل خود م .ستادیهم ا جمیله

  «.اس ادتریمگر خطر راکت خوردنش ز ؛رسهیدست شان نم»

  :با وسواس گفت یمادرش پس از فکر

آمد  یهرچ .خراب اس اریوخت بس .نیم دگه پشت سودا بازار نرشما»

در دانم خاک  ،ناخاستهخدای اگر  .میمه عمرمه خورد .هیایبان که سرمه ب
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 .بتم یجواب برادرتانه چ .بتم یمه جواب پدر تانه چ ،شوه یزیشماره چ

چرا  شناختمیم ُخهمردمه  یا .افظت کده نتانستمخات گفتن سه تا دختره مح

  «.برون رونیب شیماندم که دختر ها

  :گرفت جمیلهو از دست 

 « !شد ادیکه باز تک و توک ز ایطرف ب یا»

 م!ر  گِ ...  !مر  ، گِ !مما د  د   !مد   !،تک...  ،تک تک تک تک تک :ییصداها

  .لرزاندیآمد و بالک را م یم 

  :و با خود گفت ستیمادرش نگر دهیرخ رنگ پر میبه ن جمیله

 «.لرزهیم شیدستا ،مادرکم»

داده  هیتک واریدو پا نشستند حدیثه همانطور که پشتش را به د یدو روهر

 .دستش داغ و تب کرده بود .کردیدست دخترش را رها نم ،بود

 .ستینگریرا غمزده م زیفرش دهل دیو سپ اهیخانه سچهار یهاکیپالست

 :ناگهان ابلهانه گفت

ما  هایناخن .میره سرش کد هاکیپالست یا یسخت یبه چ هیایم ادتی»

نش آورددر  ،بته ریفروشنده ره خدا خ .ه شده بودنولا  مه  هایدست .رفت

از شانه  .سیبه سرو سیسرو ،تا خانه یاز پل باغ عموم .کد کمک اریبس

 «.افتاده بودم

 ،بود رونیب یسر و صداها یهمان طور که هوش و گوشش سو و

  :ذهن دخترش را مشغول بسازد خواستیم
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 « !بود یبازار یچ .دمیمگر خوب ارزان خر»

 « ؟نیگیبازار برژنف ره م»

  «.شدینم افتینبود که  یچ .هان»

  :گفت ،افتاد زیدهل نهییچشمش به آ یوقت

 « !کنهیم یبفته زخم ،خطر داره ،میکن نییپا هر نهییآ یکمک کو که ا ایب»

و  یمرم کیمانند  شیهر پارچ ،شکنهیاز صدا هم م نهییباز آ» :و افزود

  «.بخوره اگر به جان کسخدای ناخواسته  ... شهیکارد م

  :گرفت و گفت نهییو از دو کنار آ

 :گفتیم درشما .گذاشتند نینمودند و بر زم نییرا پا نهییآ «!ریبگ ایب»

 «.درست شد ،آها...  !ورداره واریکه لنگرشه د یبت شیتک واریبه د» 

  :دروازه گرفت یآنگاه گوشش را سو

 « ؟سیره نبنفشه و خاطصدای »

 « !هستن یخانه کاکا جاج ونا د  اُ  ،مادر نیآرام باش 

 حدیثه افزود: 

 «!نمانن وازهگفتم البته بنفشه و خاطره س که پشت در ... کنهیدلم هول م»

  :در دل گفت .خودش را نگاه کرد .به خودش افتاد نهییدر آ چشمش

 ،خشتک کشال یا .تنبان یا ،اهیس لیجمب  ج   رانیپ یا .میساخت یخوده چ»
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 « !شمیچطور بد مالوم م 

  :و چادر گاچش را جا بجا نمود

  «.ره پت کنه یمطلب مو .چادرم خوب اس»

  :دیو پرس

 « !رفت ادمی...  ؟میبگو خواستمیم یچ»

 « نیگفتیدر باره بازار برژنف م»

 یشما چادر به ما و یحال .آمد ادمیها ...  گفتمیدگه م زیچ کی ... ین»

 رنیگیبهانه م ننیبب .شهیگشته نم یچادر یدر شار و بازار ب .ضرور اس

 «!میداشته باش دیبا...  

مادرش ظاهر شده بودند نگاه  یشانیکه در پ یکیبار هایخطبه  جمیله

 :گفت ،کرد

  «.نیگیراست م»

 یچادر گانی ،که آدم تا جاده بره مانهیمانده نم لیسب هایجنگ یا یحال»

و آخ  رنیگیگشتن ما ره کدام روز بهانه م یچادر یب یهم .بخره یمادر

 « کشنیدل خوده سر ما م

  :داد هیتک واریپشتش را به د .نشست نیبر زم نهییآ یپهلو جمیله

خات  دیچطور نفس آدم ق یگرمد  اِی ...  میدینپوش یوخت چادر چیمه ا»

 « ؟شد
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 «.کنهیآدم طاقت م شیبال در پس گرم .اس ریخ»

  «.میاس عوضش حجاب بخر متیق یکه چادر نیگیاگه م»

  «؟شهیم دایپ»

  «.ر اسپُ  هاندوكاتمام ...  به مرگ خر»

 :حدیثه سرش را با تأثر تکان داد

 یحجاب پاکستان یکم بود که حال یرانینماز ادگه چادر یسوغات پاکستان»

  «!کور ۀهمه ره مار خورد و ما ره بق...  شد دایهم پ

 :افزود جمیله

 رفتن ...  ییه برااز خان دیبا .مانده ام بازار رفتن به کار داره لیهمو سب»

 « !به دست خودت و آمدنت به دست خدا

  :را دراز نمود شیدخترش نشست و پاها یپهلو حدیثه

و  میکنیم یچیها ره قییروجا یهم .میخرچ کن یجا یپول خوده چرا ب»

ق خاک و ره ناح سهیچرا پ .شوه ریمطلب روز ت...  میسازیچادر نماز م

 «؟میدود کن

 :گفتیبا خود م .مادرش گذاشت یپا یدستش را باال جمیله 

 شیمگر تشو گهینم .دهیتک یخیب شیهاگوشت .الغر شده اریمادرکم بس»

  «.ش کدهوِ ا  
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  :گفتش ،نگاه کرد یو مرخیو به ن

ره صد  ینکل یهانکیچا ظالم .غم جان دگه س کیفروش مال خانه هم »

  «.کد عیروپه ب

 :مادرش گفتش

ره نتم که هم خوش شون و هم مال ما فروش ها همسایهچرا ...  تمشینم»

مال  .دعوتنامه سه ماه اعتبار داره ،نکو ییجان وارخطاتردخ...  شوه

  «.میکنینم یواُ انگور ،میفروشیخوده آستاستا م

  :دیگوش کش رونیبه ب جمیله

  «.که جنگ دور رفت یمثل .سر وصدا کم شد»

از  !مر  م گِ ر  گِ  ... !مم د  م د  د   !،تک...  ،تک تک تک تکتک  :ییصداها

  .آمد یدور م

 ،م دوخته بودنددهلیز چش دیهمان طور که به آسمانه سپ .ساکت شدند هردو

  :گفت جمیله

  «.کننیم ریدور ف یاز کدام جا .توپ بودصدای  ،یکی یا»

روز  کی .حال اس یهر روز هم .اسیاز طرف چهار آس» :مادرش گفت

 یپا ریمردم ز .کنهیحمله م میتنظ کیروز  کی ،کنهیحزب حمله م کی

وخت  یچ یحال فاممینم ،آبرو یمال و ن یخانه ماند و ن یبه کس ن .شد

 «.شهیختم م

 :افزود نانهیو غمگ
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 ریهفته نان از گلون آدم ت کیتا  .از مرده پر شد یرو شیباز سرک پ»

  «.شهینم

 :دیرنگ دخترش د یتنبان گالب راهنیپ یو سو

چشم  .نیدیپوشیره م یچ یحال ،دمیخریره بر تان نم هایپنجاب یاگه هم»

 ؛بودم دهیخوب شد خر...  پدرت گفت نماندم یهرچ ،خوده چشم سگ کدم

با جوراب اجازه ...  سیپطلون اجازه ن ... .؟نیدیپوشیره م یچ یحال یاگن

  «.بودم دهیخوب شد خر...  سین

 افزود: یو با زهر خند

 .خود بازار بر آمده بود یزن با شو کی ،نودر شار روزید :راحله گفت»

 دهیوخت تنبان نپوش کی طوریش در ال  ک  ر س   زنِ  .دنیخریسودا م چارایب

  «.بود

  دهانش برد و شگفتزده افزود: شیو دستش را پ

دو سه  کی ایشان  کدیم مهیجر کی یکاشک...  ؟کدن یچ اُونابا  یفامیم»

مردکه ره وادار  ،بازار یتمام مردم، در رو یرو شیپ !نشا زدیشالق م

کون لچ  چارهیخودش ب .ساختن که تنبان خوده بکشه و به جان زنش کنه

 شدینم رونیقطره خون از جانش ب کی شیزدیصد کارد م گهیم .روان بود

  «.خاستیمرگ خوده از خدا م کهمرد... 

 :را تنگ ساخت شهایچشمو 

 .ماندیپدرت نم .بودم دهیره خرایخوب شد هم .ره ور داشتن هازنپشت »

 مردم دگه رقم  یا .خورنیبه درد ما م یحال .دمیجنگ و دعوا خر یبه چ
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  «.گردنیکس نم یپشت آب و آبرو ،تهچشم شانه خون گرف .هستن

مگر خدا ره » :گفت نانیگذاشت و با اطم جمیلهشانه  یو دستش را باال

  «.بودیم یل  روز ما روز گ   ،میداشتینم .میخوب دارهای همسایهکه  کرش

 :گفت جمیله

که پدرم  یوقت .مادر نیخود شما زن خوب هست .خود شماس یاز خوب»

 یشما ره به جا یهااحسان .نینبود که نکد یشان چ یسر کار بود همرا

  «.نیکدیو امروزتانه فکر م نینبود نیب یپا شیشما پ .کننیم

و کوچکش گرفت و دعا  کیبار هایانگشترا با  راهنشیپ خنیحدیثه 

 کرد: 

 یروز هم کی .رده بودنما ره وخت بُ  بودن،یماگر ن !شکر اخدا ر»

  «...  دگروال به مه گفت

  :را تنگ نمود شهایچشمو 

  .نافذ شوه یقانون اسالم کی گفتیم...  ؟هیایم ادتی ُخهش اول یهاروز»

مسلمان  یمردم راست یکه ا کندیفکر م .دیرا د یزور قانون اسالم یحال

ره نقاب ساخته  چارهیکاسه س، اسالم ب نیم ،کاسه ریخبر نبود که ز .هستن

جان دلته  جمیلهمادر  :گفتیها خدا شاهد اس، م...  روز به مه گفت اُو .ن

 ُخهمه  ،سیرفته و ن یها شوروداوالاس اگر پدر  ریخ !یمانند کوه پر بگ

کده نخات  لیخانه شما چپ س یسو یتا مه زنده باشم انشاءهللا کس .هستم

 ،شهیجنگ ختم م ،کدمیگمان م .داشتم گهید یهاها فکراول مه .تانست

تمامش خواب  .مگر نشد ؛هیایصلح و آرامش م ،رهیم نیاز ب یکشبرادر
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ها قتل و قتال یتمام اپشت  ،هاگپ یخواهر پشت تمام ا .بود الیو خ

که  فامهیم ایتمام دن .امنفیگپه م یتمام مردم ا یحال .س هاپاکستانی

تا از مرده مه ...  شان نرفتهادیها زور پتان .رهیگیقصد خوده م انپاکست

 ی: به خاندزیخود م نهیو به س .ننتایشما داخل شده نم ینشون، به خان ریت

  «.تاننیشما داخل شده نم

 :خود را با زبان تر نمود یهاو لب

 اول .مگر مه زنده نباشم :گفتیو م زدیخود م نهیها خدا شاهد اس به س»

 « !دل شان اُومره بکشن باد از 

  «.با پاس و سپاس اس یآدم ،بته رشیخدا خ» :گفت جمیله

  :گفتیو در دلش م

کار  شیو همرا شتهیش شیپالو آرش د   .زنهیره نم هاگپد  اِی سر به خو»

...  خودش به مه گفت .کنهیگوش شان پف م هر روز د   .کنهیم یاسیس

  «.کوچ کده بودن نجهیوخت از بودیآرش نم

 « !صدا کو تهیبرو خوارا» :حدیثه گفت

  :قدنما با سر اشاره نموده افزود هنییآ یو سو

  «.خطر داره نجامیا ،میبان یدر داخل کدام المار رام نهییآ یهم»

مادرش  .برخاست شیتنها سرش را تکان داد و از جا .نگفت یزیچ جمیله

 :نمود و گفت شیدست خود را پ

 « !اس خی نیزم .که بخیزم ی! دستمه بگیبگ»
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  :بلندش کرد نیاز زم جمیله

  «.شکر که پدرم شان برآمده بودن .رهیتر شده مروز بد گپا روز به»

  :حدیثه گفت

 ینیبیم .حالي وخت کشته شده بودن ماندنیم نجهیاگر ا .بار شکرهزار»

  «.نکنیو پرسان پدرته م هیایم لفونیشو زنگ ت گانیام  یحال یهم

 :افزود یزیو آب گلونش را فرو برد و با لحن رقت انگ

  «.فوت کده شیشان شش ماه پ گمیم ،در دانم خاک»

  :دیکمرش را با دست مال جمیله

  «.رگ شده باشه ییبگو .شهیخوب نم چیکمرم ا»

  :و افزود

پدرمه  لفونیمجاهد نمره ت .سآشنا هایآدمکار  یمردم آزار یا ،مادر»

 سیطرف ما و تو فکر شان ن .غم جان خود هستن د   اُونا .میفامهاز کجا 

سات  برِ  .شهیم دایپ لهیخ گانی .خود ماس یآشناها یهاارها، کارک یا... 

 « !ننیبیزه نمو و روش  ...  کننیها ره مکاراِی  دخو یریت

 مه از هر...  هیبرایدل و دلخانه آدم م...  سیریسات ت یچ یدخترم ا»

 ... .ینصف شو یمخصوصن از زنگها .شمیهول دل م هیایکه م یزنگ 

 یتا کس میندار فونیتل گهید .فتره خودش قطع شده روزیخوب اس از د

  «.آزار ما بته
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نموده  ربالک شان انفجا هاینزدیکیکه در  یراکتصدای  دنیاز شن جمیله

را خم نمود، دست مادرش را در هایش شانهناخود آگاه  .شد مهیبود سراس

و عجز  یبا ناتوان ،فشردیهمانطور که دستان مادرش را م ،دست گرفت

 :گفت

  «!خورد هانزدیکی د  همی !خورد ،مادر»

 :گفت ،نشست نیمادرش شتابزده بر زم

که زد و خورد  شهیمالوم م ... !ننینب ریخ ،هیاینب شیکه دگ نیبش !نیبش»

 «!هنوز تمام نشده

 .رفت ادشیترس خودش  ،نگاه نمود جمیلهرنگ  دهیبه صورت پر یوقت

  :برگشت شترشیبه گپ پ ،دگر ساختن خاطر دخترش یبرا

 «.شهینم میدروغ نگو»

لرزان و تب دار مادرش را در  هایدست ،دیلرزیهمان طور که م جمیله

 :دیشیاندیبا خود م ،گرفته بود شهایدست انیم

 « میدیزن ند طوریا .تهیم یاما مره تسل ؛لرزهیخودش مثل برگ م»

دروغ  .مادر یکنیخوب م» :آرامش خاطر مادر خود گفت یو برا

 « !زیبه از راست فتنه انگ زیمصلحت آم

 و  ینام شورو .هیبگو یکنه و چ یچ میفامه...  میبچ سیمادرت بیعقل ن»

 .کنمیم یازش دور ،اس ماریلیاف ب لمث .خطر داره فاممیم ،رمیگیحزبه نم

 دن الزماعتماد کر چکسیه یامروز باال .بد ین ،شان میگویخوب م ین
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 «.بزنه دهیگپ خوده سنج دیآدم با .سین

  :نمود شیسرش را پ جمیله

مه !سیجنگ زرگر !مادر سیساخته گ یمخالفت شان با شورو یمگم ا»

به قدرت  بودینم...  سیکی هیدست شان با روس .شنومیم هیروس یخبرها د  

از زور کاکاس که انگور  .تانستینم دهیپدر شان رس...  ؟تانستنیم دهیرس

 مگر د   ،تنیظاهر به خاطر مردم و مقصد خود مخالفت نشان م .تاکاس د  

 ؟نبود هیدوستم نفر روس .ساخت و بافت دارن هیاصل و پشت پرده با روس

چند دفه  .س هینفر روس نیگویمسعود ره م یهم ؟استر جنرال نساختنش

  «.کدن شیالیا مشاورین ،محاصره شد

 « !میخدا خبرداره بچ»

  :گفت جمیله

همو  .گهیاس که مردم م ُخه یزیک چی .زهایچ ندینگو یزکیتا نباشد چ»

 «.س هیکه نفر روس گفتیپدرم م ،بود دهیکه مسعود نو نام کش ییهاوخت

  :گفت مادرش

  «.مانهیپت نم قتیحق .البته خبر داشت»

  :افزود ،بدهد رییآن که موضوع صحبت را تغ یو برا

 « !قدر خوش خات شد یپدرت از رفتن ما چ»

 « مالومدار» :گفت جمیله
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 «.نیخر گپ زدبا کهنه نیگفت» :دیو پرس

 عانهیاگه موافقه کدم ب .کنهیبها م بیع و .هیایصبا دگه صبا م .میگپ زد ها»

از خانه  یاگه کس یحال .مانده بانه لیسب هایجنگ یاگه ا یحال...  تهیم

 تیشانیدر تخت پ یمرم یکن شیسرته پ ... آمده بتانهو کاشانه خود بر

 «!روز بد اس .خورهیم

و دردناک  ورآزجرنوع سکوت  کی شدند،یاموش ممادر و دختر خ یوقت

 :گفت جمیله .گرفتیرا فرا م زیدهل

شش تا موتر بود  ،شو نشان تان دادم نهید .بالک ما فکرتان اس ریبه ز»

 .هم نمانده بود شیتا کیکه  غمبریبه نام خدا و پ ،کدم لیس ستمیصبح که خ

 .کنهیو همه ره قرت م کنهیدان واز م نیمز ییبگو !شونیرب مغُ و بیغ

قه موتر اِي  فاممینم .رنیکه آمدن بورده م یاز وخت س،یدفه دو دفه ن کی

 « ؟کننیم یچ ،برنیره کجا م

 :مادرش گفت

 یروزانه دزد .فروشنیم عیب میبه ن .رحمیمال مردم دل ب کننیم یچ»

دلم  ،یو دولت یشخص یهاو موترن و ن  .تنیانتقال مشوانه پاکستان  ،کننیم

  «.هیبرایل صاحبش مل و بِ جِ  .سوزهیآدم م

و فرش و ظرف  خچالیو  نیها شروع کدن، پشتش نوبت قالاز موتر»

  «.اس

مطلب  ،میگردینم متشیپشت ق ،هیایکه بمرد یهم» «.یگیراست م»

 «.بخره



      -----------------------------------------------    لبخنِد شیطان

 

 -------------------------------------------------ببرک ارغند  167

 :دخترش گفت 

چطور خات  چارایب .که هنوز پاسپورت نگرفته ن ییوا به جان کسا»

 « !یگ سهیپ یو ب یمفلس یده ا ،یچورا چورد  اِی  ؟کدن

  :دیدخترش پرس .حدیثه دوباره بر دو پا نشست

 « ؟نشوین ضیسرد اس سر رفتن مر نیزم...  ؟ارمیتشک ب»

  «!شومینم ،نیبش ،نیبش»

  :مادرش گفت .دو پا نشست یو رو نمود دیتقل اُوهم از  جمیله

 .هم شروع کدن اُوناجانخورها به جان  ،شار نو مانده بود یهادوکان کی»

  «...  جان رفته بود بازار نیپرو روزید

  :دیپرس جمیله

 « ؟چطور جرأت کد ،بارهیماز آسمان آتش  ؟روز کیطور  اِيد»

هم  سهیپ .که نبرنش تانهیماز ترس بر آمده ن دیفر .چاره نداشت چارهیب»

  «.ره بفروشهچیزی  بودرفته  .بخورن یمردم چ ،سین

  :ستینگر زیدروازه دهل یو سو

 «؟سیها ندخترصدای »

  «.کده باشه ریفشنگ ف یکس دیشا. .. سیمرمصدای  .ین»

  :افزود ثهیحد
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 ستادیدوکان ا کی یره دان درواز یموتر الر کیجنبش  ینفرها ،گهیم»

با دل جمع اِی طور  گفتیم .کدنیم یمال دوكانه سه نفره خال ،کده بودن

دوکان خود شان بود چهار طرف خوده  ییکه بگو کدنیره بار م یالر

 ... زدنیم یسر کس ر یو ن دنیترسیاز کس م ین .کدنیم نمه لیس کی

  «.دوكان خود شان بوده ییبگو

  :جمع شد جمیله یشانیپ

 « ؟روشند  روز  ،وا»

شده  دایپ نیپرو یشایوخت کدام خو یدر هم...  هان در روز روشن»

 درتره هم  ییخایم ؟ینیبیجنبشه نم یهانفر ،یستادستیبرو چرا ا شیگفت

قرض کده و تا  گامید یپادو ،داشته یپادو چارهیب...  موتر باال کنن

دل ...  میبرا یبکشنم دگه از خانه نم گهیم .ختهیگر ادهیپ یپا انیمکرو

  «.چاره کنه کیخودش  ،دیفر

  :با وسواس گفت جمیله

  «!مییبرا دیمام نبا»

مال خانه مهم  ؟شهیکار تکت چطور م ،شهیچطور م زهیکار و میینبرا»

را  صدایشو  ... مگر...  میکنیم رشیرقم ت کی متیا قیارزان  ای سین

  :بلند تر ساخت

مه عمر خوده ...  بال در پس مه...  !نیخود شما نبرا ،نییگویم یمره چ»

 «!میخورد

 « !خدا نکنه مادر»
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  :افزود یحدیثه با نگران

که  نیبگو ییهازیچ .جان خود ما شدن یخود ما بال نیهمو مامور یحال»

  اهیس ینینش گیبا د یما شو ینیراست اس که با ما نش...  یبان رانیح

  «.بان ُخهخنده ره  ،شنیهم نم قار باالیت سهیپ یب یحال .یشو

کمرنگ و دل تنگ  یرا روشن صورتش .نشسته بود شیروبرو جمیله

  .ساختیروشن م زیدهل ییکننده 

سر  میهاتا خون از دماق ،یدید ُخهتو  ،به خاطر گرفتن پاسپورت میبچ» 

 تیوال محرم گفته ،خود ساختم یماما یره بچ چارهیالال اکبر ب .ندادن ،نكد

 ای .باشه کیمحرم نزد گفتیم ،کدیپاسپورت قبول نم ریمد ... شبردم

هر  ،بان ُخهبانک و ستره محکمه و مستوفیت ره  .یشو ایپدر  ایبرادر 

  «.دنیپس کش میهامه از دماق مادر ریش .خاستیم سهیکس پ

  :دندان گرفت ریو لبش را ز

  «.سازنیصد بهانه م .کننینم تیالیا یتا حق نت»

 و اندوهبار افزود: 

  «؟شنکُ یه ما ره میچند روپ ،هاوج .شهیچطور م زهیباش که کار و»

  :دیکش یحدیثه آه

ره خالص  زهیکار و ،سفارت برو ،که تک و توک آرام شد یهم میبچ»

 «!میخود ه بکن ریکو که به خ
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 .تانهیکس سر خوده باال کده نم...  بانن یالکه ح یبه شرط ُخه ،رمیم»

 «.شوه که آدم تا سفارت بره دایپ ُخهموتر  کی

  «؟خات دادن یگیم»

 یروزبد یاِ روز بد اس و ده که  فامنیم...  بتن دیبا کنمیفکر م .دیشا»

 «.لیشان هم دخدست خود

 بودنینم...  از دست همو نا شد هاگپتمام  .ره باد بخوره هاسرو میبچ»

 ،دوست .مردمه تنا ماندن .ره تنا ماندن چارهینجیب ب .داشتیبهانه نم یکس

 یدر روز سخت هاروس .به درد آدم بخوره یاس که در روز سخت یکس

 «.ها دهیبر ینیب .ماندن مردمه تنا

کس  یرو شیمگر پ .ته د پس شان کوي خوب هستن بد استن بالِ  ،مادر»

خود د  فکر پدرکم و تواب ره  .سنگ شان اس ریهنوز هم دست ما ز !نگو

 « !ته بكو ندهیفکر آ .میهموجه برو میما و شمام مجبور هست ،داشته باش

  :بلندش را با چادر گاچش پاک کرد ینینوک ب ثهیحد

  «!میبچ میخود گفت نیب»

 .برخاست شیاز جا مهیسراس جمیله .زنگ دروازه بلند شدصدای ناگهان 

 :مادرش آهسته و مضطرب گفتش

 « !یاز نکنمجاهد بود و .سیک یاز سوراخ بب»

  :گفتندیش از پشت دروازه مدختران .و قلبش گرپ گرپ به زدن پرداخت

 «!واز کو میما هست ،جمیله »
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قلبش  یدستش را باال .نشست شیشده بود دوباره در جا زیخیکه نم حدیثه

  :گذاشت

  «.خبر شدن میاز دخترها ،گمان کدم که مجاهد اس ،دلم رفت»

 :با خود گفت .دروازه را باز نمود جمیله

  «.کده باشن ریفد  دالیز  ییبگو .روت اسبا یبو یچ»

 .مادرش نشست یبنفشه پهلو .و دروازه را شتابزده پشت خواهرانش بست

 :گفتش یحدیثه با لحن تند

 ،سین دنید یوخت فلم هند یبار گفتمت که اصد .یته بخورقِ لُ  هایچشم»

 .نیایپشت تان م ،چشم شان به شما بفته...  !نیتان شور نخور یاز خان

 ؟نیشنویره نم هازن غیو پ غیجصدای هر شو  .نیمقبول نباش یباز کاشک

 «؟برنیدوتا ره نم یکیهر شو 

  :گفت خاطره

خانه  به داخل یدو مرم .تانستیمیبرآمده نم زیاز دال ،میدیدیفلم نم ،مادر»

خدا فضل کد، یک مرمی  .کاکایمشان شکستهای شیشهنشنیدین  .خورد

نزدیک  .از راه خانه خو آمد و در آشپزخانه از بغل گوش خالیم تیر شد

  «.خدا فضل کد .بود که د  سرش بخوره

 و دستش را باالی سینه اش گذاشت:

همی که  .نزدیک زاریم ترقیده بود .تا به حالی دلم گُرپ گُرپ میزنه»

  «.شکسته ره جمع کدیم خیستیم و آمدیمهای شیشه
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 حدیثه گفت: 

  «.رده مرمی بودهکدام مُ »

 و زنخش را با دست گرفت: 

بیخبر در جایت شیشتی، میبینی که جنگ هم دور  .مه از همی میترسم»

مه از همی  .مرده مرمی میایه و در فرقت میخورهرفته، ناگهان یک 

 «.میترسم که میگم تان پیش کلکین نشینین

 بنفشه گفت:

دگروال صاحب میگه وختی جنگ در گرفت هرجایی که باشین خوده »

 «.مام چار غوک کده آمدیم .ایستاده نباشین که خطر داره .به زمین بندازین

  .و تیز تیز نفس میکشید

 حدیثه سر دخترش را روی سینه خویش گذاشت: 

  «.بالیی بود ولی به خیر گذشت...  گفتم البته دروغ میگی»

 گفت:  جمیله .و سر دخترش را بوسید

غرض  اُونابنفشه و خاطره خرد استن کسی با  .مادر تشویش نکنین»

  .«.نداره

 حدیثه بر آشفته شد: 

  .«چی خرد استن، امروز صبا سینه میکنن!»

 شیشه هایش را با .عینک دسته سیاهش را از باالی بینیش گرفت جمیله



      -----------------------------------------------    لبخنِد شیطان

 

 -------------------------------------------------ببرک ارغند  173

 گوشۀ دامن پنجابیش پاک نمود و در آن حال بالحنی گفت: 

  «.شان بوی شیر میایههنوز از دان  ؟بال کدین مادر، چی کالن هستن»

بنفشه و خاطره همانگونه که سرهای شان را بر سینه پرتپش مادر شان 

  .گذاشته بودند به صحبت آندو گوش میدادند

 بنفشه با خود میگفت:

مادرم وخت خوردن که باشه، میگه خرد استی، صبر کو که کالنا شروع »

  «.کته سوته استکنن، وخت کار که باشه، باز میگه بخی 

 میگفت:  جمیلهخطاب به  .حدیثه افکارش را مختل نمود

 اُوقصه  .کالن هستن اُونابه نظر مه و تو طفل استن، مگر به نظر »

  «؟دخترک هشت ساله ره خبر نشدی

 و با ایما و اشاره میگفتش:

 « ؟ز نکدناُوسه نفره باالیش تج ؟ز نکدناُوباالیش تج»

 وهمان طور با اخم افزود: 

 « ؟مردیشه پشت خانی پدرش ننداختن»

 آنگاه روی دخترانش را بوسید: 

  «.جان نگاه کدن فرض اس»

 و صورت خاطره را در میان دودستش گرفت و به چشمان میشی رنگش
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هایش را در تاق ابروی وی گذاشت و به دو جناح کشید شست .نگاه کرد 

 ت:و گف

ابروهایت طرف پدرت رفته پر اس پر! مگر زناقت طرف مه رفته، »

  «.خردترک اس

 و به مزاح افزود: 

  «.زناق نداری»

گفتی  .خاطره که باریک اندام بود، بر خالف بنفشه ابروی پیوسته نداشت

ادرش رنجید که زلفان سیاه، القاسي و مجعدش را تکانی داد و از پیش م

 مادرش پرسیدش: .دور شد

طرف چارراهی صحت  ؟کجارفتی، نگفتی که جنگ کدام طرف رفت»

 «؟عامه و یا که طرف مکرویان کهنه

 حدیثه گفتش:  .خاطره جوابش را نداد

 « دیگه نمیگم بیا! ... نرو مزاق کدم...  ؟رنجیدی»

 خاطره گفت: 

  «.حالی گفتی دگه»

 حدیثه تکرار نمود:

  «؟نگفتی کدام طرف رفت»

 خاطره لبان باریکش را جمع نمود: 
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  «.به خیالم طرف مکرویان کهنه رفت .نمیفامم»

 گفت:  جمیله

 .البته حزب اسالمی باز شکست خورده .حزب اسالمیس ُخهاُو طرف »

  «.البته حالی تعقیبش میکنن

حدیثه وقتی فهمید که صداها بیخی دور شده است، از جایش برخاست 

 گفت: جمیلهسوی پنجره سالون رفت و در آن حال به 

 « اگر شد که سفارت برویم!»

وقتی چشمش به سرک افتاد، صورتش را با دو دست  .و پیش پرده ایستاد

 پوشانید:

 « ای حال وروزه دیده نمیتانم!»

ره جمع اُوناکی  .بیچارا! زمین و زمانه مرده گرفته»خود میگفت:  و با

 « ؟خات کد

خطاب به  .سرش به دوران افتاده بود .و پشتش را سوی پنجره نمود

 دخترانش میگفت:

 « نمیروین! هاکلکینشما دو تا پیش »

 و لبش را زیر دندان گرفت:

حالی چی فایده شان که شورای نظار ؟چی کننبیچارا، حالی کامیابی ره »

 «بیچارا!...  شان کنهکسی یافت نمیشه که گور ... ؟ببره و یا حزب اسالمی
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 پرسیدش: جمیله

 « ؟کمر خود بسته میکنین یسه ره شما د  پ»

پیش تو،جنگ اس آدم باید هوشیار  هاپاسپورتپیسه پیش مه باشه،  .هان»

 « ود باشه!کار خ

جنگ  .حدیثه باردیگر گوشه پرده را بلند نمود، جنگجویان دیده نمیشدند

دور رفته بود و زمین پیش روی بالک مانند تابلوی غم انگیزی هویدا 

 شاخهنگ بوت کسی در لِ  .بود: هر طرف مرده خون آلودی افتاده بود

دیواره سمنتی کثافت دانی تهی  زاغی بر .درختی غم انگیز گاز میخورد

منقارش خون  .از پسمانده ها نشسته بود و توته گوشتی در چنگال داشت

آلود بود، اطرافش را با چشمان مهره مانند و سیاهش دزدیده نگاه میکرد 

و سگی ابلق که پای بریده کسی را به  .و از آن توته، گوشت بر میداشت

باریکش را حلقه ساخته بود و با سر پایین انداخته  دهان گرفته بود، دم

و آفتاب در پشت پرده یی از گرد و  .یی، سوی بالک همجوار میدوید

 ... خاک که صورت صاف و آبیرنگ آسمان را پوشانیده بود، دیده نمیشد

 هایبرگحدیثه نفسی باال کشید وسوی  .گریه کودکی می آمدصدای تنها 

 ریک، خاک آلود و غمبار درختان اکاسی نگریست: با

  «.هابه غیر از اجساد مرده یک زنده جان دیده نمیشه»

 و به خاطره و بنفشه گفت: 

  «شما اجازه ندارین پایینه سیل کنین، بر شما نیس!»

 و با خود میگفت: 
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  «.داده نای زمینه به خوردن خون آدمی عادت  .ای زمین خونخور اس»

 چشمانش همچنان به پایین دوخته شده بود:

چی وخت ای غمنامه پایان خات یافت چی وخت به اِی سرزمین صلح »

 «؟و آرامش برخات گشت

هر دو همقد  .ناگهان دو تا جنگجویی را دید که با همدیگر پرخاش داشتند

های نخ هردو کرمچ .شتری رنگی به سر داشتند هایپکولبودند، هردو 

  .نما شده یی به پا داشتند

 حدیثه با خود گفت: 

ره از اُونایکی ریش نمیداشت، مه  اُواگر ...  چی قدر باهم شبیه هستن»

  «؟مگر چرا دست اندازی میکنن...  یکدیگی شان فرق کده نمیتانستم

وشه یی افتاده است وخون از سر و صورتش وقتی عابری رادید که در گ

 جاریست با خود گفت: 

 «یک روز با بایسکل برایه!اِی طور کی بگوییش که در »

جنگجوی کوسه از دستگیر بایسکل عابر گرفته بود، آنرا با قوت سوی 

 خویش میکشید و خطاب به همرزم خود میگفت:

  «مِت مه س!میخوره! غنی وآتغُوی، ایال کو، ای باسکیل د  مه »

 مامایش در پاسخ میگفتش:

 باور...  از مه میشه! مه ِخدم د م تخت پیشانیش زدیم ؟ب ی تو بیگیری»
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 « نداری برو مردیشه د ری کو )ببین(! 

و جسد خون آلود مردی را با سر نشانش میداد که چشمانش از حدقه بر 

  .پوشانیده بود آمده بود و صورتش را زلفان دراز و خون آلودش

رنگش  .ی سوی خویش میکشیدهاینتکاجنگجوی کوسه بایسکل را با 

 هیجان زده میگفت: .مانند یک تیغ تیز و بران بود صدایش .سرخ شده بود

اِی حق مه میشه، میگوم ایال  .باسکیلی دیگه رام تُه گرفتی اُوتغوى، »

 «کو!

  «نیمیکنم!»

گامی به عقب رفت و دست  .کوسه ناگهان دستگیر بایسکل را رها نمود

 به ماشه تفنگش برد:

خی مه ...  جیبکای شام تو پالیدی...  توتۀ مامیته! ساتشام تُه وا کدی»

ی مه ب یچی تفنگ د  شانه خ   ... ؟خی مه ب یچی جهاد میکنم...  ؟چکاره هستم

  «؟مه د  خانه نانخور نیدارم...  ؟آه...  ؟انداختیم

 مامایش  .صدا داد «ترق»کش کردن گیت تفنگش بلند شد که صدای 

 با خشم افزود: .بایسکل را رها نمود، کوسه آنرا گرفت

 « د  گپ نفامیدی!»

 تش: مامایش میگف

 « ؟د  پنج پیران که دروغ نمیُگم .خوده تُند نکو، مه جیبایشه نیپالیدیم»
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 « ؟خی کی د  جیبکایش دستک میزد .ها، نیپالیدی! مه کور بودم»

 .کت ای مردم خوب بلد ستم .عمر مه د کابل تیر شده...  بازی نیمیتمت»

 .برو یکدفه یخن واسکتشه د ری کو )سیل کن( .هستن كل شان پیسه دار

  «.یگان ته پیسه خوده د  یخن واسکت خود میزنه

 کوسه میگفتش: 

نیفی تنبان خود  مردکی دیگه رام میگفتی د   اُو .دیگه د  گپ ته نیمیکنم»

مره بازی  .گرفتیرام ته  اُوی بند دست داشت تیک سا ؟زده، کی زده بود

 « نیفیش سرگردان ساختی! مره د   .د  دی

 همرزمش با خونسردی گفتش: 

مه کارش  .خانه خراب تفنگته پس کو! بگی اِی باسکیل از تُه باشه»

  «.ندارم

 و در دل خود میگفت: 

  «بگی بُغمیت شوه! ... باسکیلی بی قنجغه ره چی کنم»

کوسه سگ دیدویی را با لگد  .و هردو شانه به شانه همدیگر به راه افتادند

 زد:

از دم پایت دور  .اندیوالی انداخته .چشم سفیدی ره د ری کو...  غه!چ»

  «.نیمیشه

 و قت قت خندید: 
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  «؟یک مرمی د کونش دییم .چطور شکم کده...  سرخ آمده»

 مامایش گفتش:

کسی ره گپ نیمیزنه، بان که آمی خوناره  ؟چی میکنی مرمیت زیاد شده»

 « سرک پاک میشه!...  میلیسه

جملیه که از درز پرده بیرون  .باد آهسته آهسته به وزیدن آغاز نموده بود

 را همچنان نگاه میکرد، گفت:

قادره صدا ...  بر آمده، نی که امسفر اجلش آمده چی بال! باقرخان باز»

 «.بسیار آدم بیعقل اس، همو طفلکه به کشتن میته .میکنه

 حدیثه گفتش: 

ناخاسته خدای  .پرده ره بنداز، زیاد پیش کلکین ایستاد نشو که خطر داره»

 « کدام مرده مرمی در جانت نخوره!

 دو چشمش را به باقرخان دوخته بود: جمیله

 .شاید ترسیده باشه که لُچش نکنن .امدفه پیران تنبان ن وی خوده کشیده»

  «.البته اجلش آمده ؟یک حال کجا روان اسد  اِی طور مگر 

 زد: صدایشبه لب سرک نرسیده بود که زنش باقرخان 

 بیادرای دینی و حزبی خود رام ندارن، باالی ماپس بگرد! یا که باالی 

 « وتو چی رام خات کدن، پس بگرد ساده نشو! 

 خانمش را میشنید:  هایگپباقرخان 
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 « پس بگرد!...  از گوشواری که گوش ته بچکانه تیر شو»

 با خود میگفت: باقرخان 

چی جان دارم یک مشت  .نفر روان کدن، نروم پشتم میاین .چطور کنم»

  «.بسم اس

 ناگهان کسی گفتش: 

  «ا للى، دستا باال!»

های سیاهی به پا داشت، چاک پسر جوانی که کرمچ .عقبش را نگریست

 .چهرۀ گندمی داشت .ایستاده و میله كلشنیکوفش را جانب وی گرفته بود

جوان خوش صورت و  .درازش نشسته بود هایگرد و خاکی روی مژه

 میگفت: .زیبا روی بود

 « گفتم دستا باال! ؟کر هستی»

 مادرش را صدا زد:  جمیله

 « هله زود!...  بیاین»

 حدیثه آمد و پهلوی دخترش ایستاد و چشم به بیرون دوخت:

دیگام خوده  ... !؟گیر از مار اسارنمیگفتم که مرگ م...  واه بیچاره!»

  «به مجاهد بچسپانه!

 و دستش را پیش دهنش برد: 

 « که حالی بیچاره ره نکشه!»
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 جنگجو میگفت: 

 « د م توتی ُمومیت! گفتم دستا باال!»

 جنگجو گفتش: .را باال نمود هادستباقرخان 

د  کمر، کوه د   خوب موفت خردین، ما ش و و روز دشت د  دشت و کمر»

کفتر خانا قرار د  اِی کوه و پلوان د  پلوان سرگردان هستیم و شما بچای ننه 

 «شیشتین و ُغمبر میزنین!

 دلخراش گیت تفنگ را شنیدصدای باقرخان  .و گیت تفنگش را کش نمود

 دلش سست شد با خود گفت: ... 

  «.خانه خراب بچه س که حالی فیر نکنه»

 جنگجو پرسیدش: 

 « ؟سد  کجامیداده گی، خانی تُه  اُو»

 باقرخان با خود میگفت:

قی گری کنم و د  ایطور یک اُوکی گفته بود که  همر .د  عذاب خدا ماندم»

 .صبر میکدم که گم شون .چپ خوده میگرفتم .وخت از خانه بیرون برایم

  «.آمدن خود یک بهانه میساختم ناوقتبِر  .اندان میرفتموخت پیش قوم اُو

 «؟نیشنیدی چی گفتم»جنگجو میله تفنگش را به تخته پشتش فشرد: 

 باقرخان سرش را تکان داد: 

 « ؟برادر چی گف اس، چی میخایی»
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 جنگجو ابروانش را گره انداخت: 

 « ؟سد  کجارسیدم خانیت پ...  توتی مامیته گام!»

 باقرخان با خود گفت: 

چیزی بگویی جاغورشه د  پشتت خالی میکنه، ما دعا  .بچه، تباه شدی»

  «.از دست خود ما شد .کدیم که باران بیایه سیل آمد

 با اشارۀ سر عقبش را نشان داد: 

  «.همی بالک اولمنزل »

 جنگجو گفتش: 

 « بیار، تشنه هستم! وآو یک کوزه بر»

 باقرخان همانطور با دستان باال پاسخ داد: 

  «.به چشم میارم»

 وقتی به راه افتاد، جنگجو گفتش: 

 « صبر!»

جنگجو  .با چشمان ترس خورده سوی مجاهد نگاه میکرد .ایستادباقرخان 

 گفتش:

مه که د  مکتب بودم، صنفیای ...  ؟بلیا فانتا خور هستن نیکا...  فانتا بیار!»

 مه دمینجه ...  برو! .فانتا میخورن اُوکابلیم میگفتن که د  خانه د  جای 
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 « ماتلت استم، فانتا بیار!

 با خود میگفت: .جانب خانه به راه افتاد آویزانبا لب و روی باقرخان 

 .بریش یک شربت مربت درست میکنم ... کدام صنفی الفوک داشته»

 دُرخانی که دُرخانی اس تا حال فانتا ره نخورده...  فانتا ره چی میشناسه

 «؟از کجا میشه... 

 را با هابالک .پشتش را به آن تکیه داد .جنگجو زیر درختی نشست

یادش می آمد  .به یادش می آمدها گذشته .طماع از نظر میگذراند هاینگاه

در کوزه یی میانداخت، سر  آوردکه مادرش وقتی آب را از سردابه می 

 .هایش به گیالس فلزی نریزندکوزه را با تکه ململی میبست تا کرمک

سه  .ه گیالس حلبی داشتندیادش می آمد که پیش از مجاهد شدن، سه دان

مادرش  .دانه گیالس بلند که هر کدام یک چاینک شیر را در خود میگرفت

زونگ میزد و از پدرش می خواست که چند تا گیالس کوچک شیشه یی 

خدار روسی که همسایه شان داشتاز همان گیالس .بخرد مگر  .های ر 

در پاسخ هر خواستش  .به گپ زنش نمیکرد .شنیدرا نمی اُوپدرش گپ 

ی و محکم به سینه اش میزد: توتۀ مامیته!   .یک ُمشت ک ر 

 جنگجو همچنان با خود میگفت:

هرکی ره یک دو  .وختا مردم کابل فانتا میخوردن، حالی نوبت ماس اُو»

و دشتا ها کوهوردن و ما د  فانتا میخ اُوناوخت  اُوروز نوبت اس! 

د کوچا و سرکا سرگردان  اُوناسرگردان بودیم، آلى ما فانتا میخوریم و 

  «.هستن

 و قنداق تفنگش را به زمین تکیه داد:



      -----------------------------------------------    لبخنِد شیطان

 

 -------------------------------------------------ببرک ارغند  185

تا آلی  .ما بم نیمینداختد  خانی کاشکی طیاره  .کاشکی ُمومیم زنده میبود»

هایی که د  چوِر از همو گیالس .یی میبردمیک درجن گیالس شیشه  اُود  

چند تا گیالس ارگی دهش میبردم، خدا خبر چقه خوش  .ارگ گرفته بودم

 «.میشد

یی نشسته بود و قوقوقو  شاخهافکارش را فاخته یی که باالی سرش بر 

گوشۀ چشمش  .جنگجو، باال نگاه کرد .گفته جفتش را صدا میزد، بر هم زد

 پرید و فاخته را نشانه گرفت:

  «د  حلق بابیت!»

 جسد خونالود فاخته پیش پاهایش افتاد:  .و آتش نمود

سگی  .از نوک بال شکسته فاخته گرفت، اطرافش را به جستجو نگریست

فیر تفنگش ترسیده بود و خودش را در صدای د یدویی را صدا زد که از 

 فاخته زخمی را نشانش داد: .وی خشکی پنهان مینمودج

 « نا شکری نکو!...  !قچل، بگی بخو»

جنگجو  .تری تری سویش نگاه میکرد .حیوان از جایش تکان نخورد

 گفتش: 

 اِيمثل مه که گشنه گی تیر میکدی، باز ...  گنایت نیس شکمت سیر اس»

 « د م توتی دادیت زدم بیه!...  طور ناز و نخره نیمیکدی

  .دم پر مو و سیاه داشت .چاق و فربه بود .سگ از جوی بیرون شد

  «.میخرن .گوشتته سر قصاب میفروشم ... ؟بیه اگنی نشانمه دیدی»
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 ان تکان داد: و فاخته زخمی را باز هم تک

 « بیه نخره نکو!»

 جنگجو گفتش: .دمش را شوراند .سگ نزدیک آمد

پُشته د  پُشته،  .وختی بود که ا می قمری ام پیدا نمیشد که زار مرگ کنیم»

بگی نیل توتیا  .کمر د  کمر پشت یک توته گوشت حالل یا مردار میگشتیم

  «جه کت مردم کابل، گوشت و دُمبه میخوردی!ي اِ میپالیدیم و تو 

 و فاخته را سویش پرتاب نمود: 

 « ِده که باز نیمیافی!»

  .و هر هر خندید

سگ دزدانه دزدانه آمد و جسد فاخته را که دیگر مرده بود، به دهن گرفت 

  .و شتابزده به گوشه یی رفت

 ف نگریست، زیر لب گفت: المنزل بلند جنگجو سوی دروازه بالک 

ش زیر خروچ میکدمش» ر    «.د  کوه میبودم کِت پ ر م 

 و از خود پرسید:

د م ...  ؟چی شد، ای بچی خر کجا غیب شد، نباشه خودم د  جانش برم»

 «توتی دادیش!

دید که باقرخان با جکی آب و صورت پریشان از  .از جایش نیم خیز شد

 زد: صدایش .صورتش دود کرده بود .زه بالک بیرون آمددروا
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زبانم از تشنگی یک بلست بر آمده و تُه  ؟توتی مامیته، کجا غیب شدی»

 «د  حلق بابیت! ؟میخایی غار غارت کنم...  پیش زن ُکسیت اتراق کدی!

 بود و عرق سردی در بروتش ُشل شده .باقر لبش را زیر دندان گرفت

 با خود میگفت: .جک پر آب در دستش بود .تیر پشتش میدوید 

 «ال حول وال!...  یک ل غ ت به پوز قاقش بزنم .ای خبیث چی میگویه»

 صورتش مانند آتش داغ و سرخ شده بود؛ به خود میگفت:

خود کرده ره نی درد ...  یطان ره الحول بگو!ش...  باقر حوصله کو!»

خیال ...  اس نی درمان! ای دو و دشنام کفاره ُعشرهاییست که میدادی

حالی اگر  .میکدی که مجاهد هستن، نمی فامیدی که دزد سرگردنه هستن

یت، به خاطر هاداوالبه خاطر  .ره نکشصدایت میخایی که زنده بانی 

 «ره نکش!صدایت شاکر، قادر، به خاطر درخانی، دندان سر دندان بان و 

به نظرش آمد که باد گرمی به صورتش میخورد، نفسش قید میشود و 

 جنگجو دستش را دراز نمود:  .گلویش خشکی میکند

 «بتی!...  توتی مامیته»

ش را با زبان تر کرد و عقبش را ایهلبجک آب را پیش نمود، باقرخان 

 با خود میگفت:  .از زیر چشم نگریست

 «.بی آب و بی آبرو شدم...  خدا کنه کسی نشنیده باشه»

با این که کسی به چشمش نخورد؛ مگر احساس میکرد که در خانی در 

طعنه زنان  پشت پرده بالکن ایستاده است و گفتگوی آندو را میشنود و
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میگویدش: باقر، خوردی! صد دفه نگفتمت که پشت مال صفدر ره ایال 

  .تره هم میکشن .مال صفدرت ره هم کشتن .کو، نمیکدی

شاکر  .دهایش پشت پرده جمع شده انداوالباقرخان احساس میکرد که 

 ؟: پدر، ُکسی چی معنا دارهدخترک خردسالش میپرسدش .باالیش میخندد

شیطنت بار جاجی و فرید را  هاینگاهباقرخان  .و احساس شرم میکند

سیاهی های پردهمیدید، احساس میکرد که آن دو، شانه به شانه هم در عقب 

را تماشا میکنند و میخندند، بق  اُوبودند، ایستاده اند و  آویختهکه از پنجره 

احساس میکرد که راحله به  .شان را میشنیدهای خندهصدای  .بق میخندند

را میشنید  جمیلهصدای دخترانش میگوید: دگام از مجاهد طرفداری کنه! 

هرچی میگفتمش قبول ...  که به مادر ش میگفت: سزای قروت آب گرم!

  .نمیکد

به چشمان سرخ  .لی نمودجنگجو باقی مانده آب را در پهلویش به زمین خا

 شدۀ باقرخان نگریست و جک را پیش نمود:

 « ؟داشت آوهمزه  ُخهای ...  ؟فانتا امی طور مزه داره گاومرده »

دلش  .ت عرق بودت و پِ پیراهنش شِ  .باقرخان رو به رویش ایستاده بود

گیرد وخدا گفته تمام مرمی میخواست دست بیندازد و تفنگ جنگجو را ب

اما آن توانایی  .هایش را در صندوق سینه برهنه و پر موی وی تهی نماید

 را در خود نمیدید:

  «.نشانش پخته س .خوده شور بتم، فیر میکنه»

 و با خود میگفت: 
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  «.نماندبینی بریم  .، سیال و شریک به یک پیسه شدمهاهمسایهپیش »

 که از باال تماشایش میکرد، خطاب به مادرش گفت:  جمیله

  «.بیچاره چطور دست به ادب ایستاده س»

 مادرش آهی کشید:

 پدر تو ام میبود مجبور بود همی طور ب رچه پ ک .بچیم زور قالب نداره»

 « شکر که بر آمده بودن!...  ایستاده شوه 

 و یخنش را با چنگگ انگشتش گرفت: 

 «.شکر که برآمده بودن»

ی که در بیرون معلق زنان در هوا هایعکسها و و سوی ورق پاره

 میرقصیدند اشاره نموده افزود: 

  «.ره ببین! مثلی که باز خانی کدام مسلمانه تباه کده ن هاعکسسیل کو، »

 بنفشه گفت: 

 « دالیز آخری! .ای کاغذا از منزل دوم اس .چور کدن بالک پالویی ماره»

 حدیثه دستش را پیش دهن خود برد: 

 « ؟زینۀ آخرى، منزل دوم ؟چی میگی»

 بنفشه گفت: 
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  «.منزل دوم .ها»

  .«.خانی جنرال رونق زاده س ُخه هاوج»

  «.ن ها همو جه ره قرار گاه ساخته»

 حدیثه لبش را با دندان گزید: 

 « بیچاره جنرال!»

گفتی پی کارش رفته  .جنگجو معلوم نمیشد .و دوباره بیرون را نگاه کرد

ها مردهرا پشت کرده بودند و عده یی حیرت زده  هازخمیعده یی  .بود

یی بند مانده بود با  شاخهکه در  کسی لنگ بوتی را .را تماشا میکردند

  .سنگ میزد که بیفتد

بنفشه آدم الغر اندام و سپید چهره یی را نشان داد که به درختی تکیه 

 نموده بود، گفت:

قادر میگفت  .سه نفر زیر دست داره .نو بچه، قوماندان بالک ما شدهاُو»

 میگن نان نبری خانیته چور میکنن .هنان نفرهای خوده باالی ما تقسیم کد

مادر، بر شان زاره پخته ...  باش که چی وخت نوبت به ما میرسه... 

 «کو!

 حدیثه سرش را پیش کرد، با دیدن قوماندان گفت: 

 « ؟همی زردنبوک»

 بنفشه گفت:
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 .نامش قاسم اس .یمعلم انگلیس .معلم بوده هاسابقها، گفته که »

 «؟هایشه میبینینبروتک

کلشنیکوفی سِر شانه داشت  .قوماندان قاسم، کمرش را با دستمالی بسته بود

و پکولش را به تقلید از آمر جبهه، پشت سرش برده بود و کاکل مجعدش 

قوی چوبی را با چا .در روشنی آفتاب همچو غنچه گلی میدرخشید

چاریکاریش سر میکرد و خطاب به جهادیی که پیش رویش بر زمین 

 پالید، میگفت:ش میهایجیبخاکی نشسته بود و قطی نسوارش را در 

، برو خدا گفته از منزل ت ه شروع کو! هرچی بود خدا وسع، ع ُمکبچی »

 .یک دیگی خوده خورده ایستاده!دایم قتُغ هم باشه بیار که گشنه شدیم، رو

یاد  .یک نان کابلی پخته کنن .ساُوناآپارتمان دویمه بگو که شو نوبت 

 «نداشتین از بازار یک ده دوازده خوراک کباب طلب کنن!

 جنگجو گفت: 

زخمیا چطور  اِي ؟موردا چی کنیم اِياز بابت نان میگم شان؛ مگم قي »

 «؟میشن

 .قت قت خندید .خندید .مان کوچک داشتچش .قاسم سرش را بلند نمود

 ش زرد میزدند: هایدندان

پیش ازی جنگ ندیده ...  ؟ت اساولجنگ  .چی بخشت بگم ع ُمکبچی »

 «؟بودی

  «...  دیده بودم مگم»

 قوماندان قاسم افزود: 
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وختی بوی ک د مردم خودش، یک  .کسی که مرد، مرد، پشتش نگرد»

مرده که بوی کد، طاقت کده نیمیتانن، خود شان  .جایی چالش میکنن

  «.گورش میکنن

 و دوباره مصروف سر کردن چوب شد:

د  جنگ، غِم ِزنداره بخو که کامیافت شوی، پشت موردا نگرد! آلی غم »

امیالی  .ما چرونگس دارهرودای  .شکم ُخد ما ره بخور که گشنه هستیم

 « شکمته سیر کو!

 ش پس رفتند، ذوق زده افزود: هایلبو

 کار ُخهجم کدن مرده و زخمی ...  ، ِده که باز بیافی نیافی!ع ُمکبچی »

کار مه وته  .آمر صایب میگو که نیمانیم دشمن پیش بیاید .ه نیستُ  مه و 

آمر صاحب میگو که ق ی مردم  .نیمانیم که کس مردم آزاری کنه .همیس

  «رفتاری نیشه طرف زن و بچی شان بد د ری نیشه! دمکرویان ب

 و تیغ چاقویش را در آستینش پاک نمود:

ای مردم مثل مه و ته درس خانده و با سوادن هر کدام شان قي خارج »

بی آب  .ه دستی د  خارج و د  بی بی سی میرساننگپای مار .راه دارن

 «آلی برو غم نانه بخو! .میشیم

 حدیثه با خود گفت: 

اگر همو وخت  .حتمن از عسکری گریخته بوده .ی قرچه هم آدم شداِ »

  «.گیرش میکدن، حالی حتمن یک ظابط دو تیره میبود
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 گفت:  جمیله

شتکهای بالک قار میشه اُوگن قوماندان قاسم آدم قاروک اس، باالی می»

ما ره  ۀمیزنه؛ مگم فضل خدا خاطر یگان تاره یک سیلی دو سیلی هم

  «.یک گان دفه نازشم میته .همرایش به انسانیت گپ میزنه .چیزی نمیگه

 و چشمانش را تنگ نمود: 

  «.نمیگه مگر همی طور مالوم میشه .سهبه خیالم تواب ره میشنا»

 حدیثه پرسید:

 « ؟خاطره حالی کجاس»

  «.نه از الماری چیزی ره میگیرهاُو»

 حدیثه گفت: 

 « خوده تیار کنین که پشت ویزه برویم!»

 افزود:  جمیلهو خطاب به 

فارت میرفتین مره با خود گفته بود هر وختی که س .ببین آرش هم میرفت»

  «.بگیرین

عینکش را با کلکش روی بینش باال تر گذاشت و از روی زمانه  جمیله

 گفت:

 « ؟خودش راه ره ندیده .ما چی میکنه که میره کتِ »
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 حدیثه گفت: 

 « نمیشه! ُخهحالی خیر اس، کفر »

 را باال انداخت: هایش شانه جمیله

 « دل شما!»

 حدیثه گفتش: 

خودش به پای خود میره ...  نمیره ُخهتو های شانهدخترم، باالی »

همرایش  .بیچاره گفته که زبان روسی ره یاد نداره .مسلمانی خوب اس

 « کمک شویم!

 را تغییر داد: صدایشو لحن 

همسایه  .به تو باز یادت نره که ترازو دو سر داره! میگن تو به مه، مه»

 « داریست دگه!

 ش را پنهانی و ذوقزده به همدیگر میشقید: هایدست جمیله

  «.خیر اس میروم خبرش میکنم .قار نشوین»

 حدیثه سرینش را به گوشه میز نان تکیه داد: 

 .مادرش چند بار خواهش کد .که باز نگوین کاشکی ما ره هم میگفتین»

 «باز نگوین که از دست ما پوره بود، ندیم!

 در دل با خود گفت:  جمیله
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زبان ...  چی بهانه یی ساخته! .مادر خوده هم گپ داده .آرش بالس»

 « روسی!

 و در دل خندید:

 « بالس بال!»

 و گفت:

باید  .یازده بجه کار میکنهسفارت تا  .شدهناوخت  مادر! بِر گرفتن ویزه»

میگن بسیار بیروبار  .صبا وخت بخیزیم و برویم که نوبت بگیریم

  «.میباشه

 چند فیر به گوشش آمد: صدای ناگهان 

م...  تک...  تک تک تک» م، ِگر    «ِگر 

 گفت:  جمیله

 « ی بال!مثلی که باز شروع شد چ»

 بیرون را از گوشه پرده نگریست:  .حدیثه شتابزده پیش پنجره رفت

 و سوی دخترش دید: «.اس اولدر مکروریان »

بنفشه چک زدن ره بان، ببین زنگ کوچه س، تا نشناسیش دروازه ره »

 «واز نکنی!

ه سوراخ رفت چشمش را ب .بنفشه نان خشکش را باالی میز پرتاب نمود

 آرام گفت: .دروازه گذاشت
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 « مهین جان اس!»

 و دروازه را شتابزده باز نمود: 

 « بیا د ُرون!»

 وقتی چشمش به حدیثه افتاد با دلهره و آسیمه گفت: .مهین درون آمد

پییرمه میگه اگه میتونین، اِمُشو مکرویانه ترک بگین، خونی یک دوست »

 « و آشنا ُخو ب رین!

 حدیثه حیرت زده پرسید: 

 « ؟چرا دخترم، چی گپ شده»

 مهین چادرش را گرد گلو کرد: 

 « ؟فیرها ر  نمیشنوینصدای  .گفت میگن گلبدین باز حمله میکنه»

م»   «.شو وووووووووو ِگر 

 « ؟باز کدام خانه قتل عام شد ؟باز در کجا خورد»حدیثه آهی کشید: 

 ده بود: رنگ مهین پری

 .پییرم میگه تا سر نوشت جنگ معلوم بشه، بهتره یک جای دیگه بریم»

هرچی نباشه جنگ جنگه و ای جنگا  .ماندن شما به مکرویان خطر داره

یک سعت دو سعت دوام نمیکنه، مثل باریش بهارییه، میایه و میره، وختیو 

  «.ُخور بگیره که گیر نیایهفکر  بایدآدم  .مالوم نیه، اما شدت زیاد داره
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 گفت:  جمیله

حالی هرروز جنگ اس، کجا بریم، که شدت گرفت باز مثل دفی پیشتر »

 « پناه به خدا! .خانی شما جمع میشیمد  دالیز خانی ما، یا د  دالیز یا 

 مهین بیمناک گفت: 

 «مه و ننی مه هم میریم! .آروم بود نمیدونم، مگر پییرمه خیلی نا ... مچم»

کالن کالنش های سینهدو چوتی سیاه مویش روی  .و دیگر چیزی نگفت

  .افتاده بودند

 حدیث پرسیدش:

  «؟دخترم، مال و منال ما...  شما که بروین، مام که برویم»

  :گفتش نیمه

ر غرض اُو یانشاال به زور خدا کس گهید ،و نسوزه ردیدر نگ یکی»

  «.مردا ما هستن .تونهیگرفته نم

 :نگاه نمود جمیلهو به صورت آشفته 

هر  .نیخو ببر یآرش خود ،نیترسیو از راه م نیی کهیاگه  گهیم رمییپ»

  «.سوزهیشما باشه چشم مردم م یمرد خود کی .نباشه مرده یچ

  :گفت ،ستینگر ثهیحد یسو یبا نگران یلهجم

 « !نیگیکه شما م یهرچ ،مادر»
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  :ستادیا شیدر جا ثهیحد

  «!میپس کن نیکلک شیاز پ زهیچند چ یهم»

  :و با خود گفت

 « ؟بروم نروم ؟کنم یچ دانمینم»

 :دیشیاندیم .دندانش بود ریلبش ز

کدم که بر هرکدام از  یاریهوش .و طال خاطرم جمع اس سهیاز بابت پ»

 یما همرا یهاراقیو  سهیپ ،میبرو ییهر جا .خلته دوختم کی کیها دختر

هم  هاراقیهفته انشاء هللا از شر  یدر ا .ندارم شیتشو اُونااز بابت  .ماس

گفته  ،یزن جاج ُخهره  یچند تا انگشتر .خرنیم .میسازیم غمیخوده ب

  «.خرهیم

  :بنفشه گفت

 « !مادر میبر»

  :ستینگر یحدیثه جانب و

 «!بپوش یپنجاب ،برو بکش ... ؟یدیباز پطلون پوش .یقدته بخور»

  :گفت هیخطاب به دختر همسا و

 « ؟نامدى ُخهآتش گرفتن  ،یهست ستادهیچرا ا ،نیبش ایجان ب نیمه»

از آن که  شیپ .داخل شد ،دروازه سالون گرفت شانه اش را از قاب نیمه

  :گفت ،دیبنشن
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  «.هیزنگ دروازه  المیبه خ»

  :گفتیم .دیبنفشه دو

  «.کنمیمه واز م»

  :تکرار نمود ثهیحد

  «!یواز نکن شیتا نشناس»

  :بنفشه سرش را تکان داد

  «.کنمینم»

  :گفتیم ید که با شادمانآم صدایشلحظه پس 

 « !اس میماما»

 :گفتیدر دلش م .چادرش را در سرش جا به جا نمود نیمه

لب و  .مقبوله به طرف حدیثه رفته یبچ .باشه ویخورد  یخدا کنه ماما»

  «.برهیدل آدمه م وییچشما .دندان قشنگ داره

  :گفت جمیله

 « ؟ین ،دیخوب وخت رس .آمد میامام ،مادر»

 :برادرش گفتش دنیحدیثه با د

...  !بارهیآتش م ؟یروز چطور خوده رساند کیاِی طور در  ! اشرف»

 گلم چطور  یب یب .جنگ در گرفته انیکه باز در مکرو نیحتمن خبر شد
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 « !شده باشه شانیپر

  :گفتش ،به تن کرده بود یاببنفشه نگاه کرد که لباس پنج یو سو

  «.خوب شد یحال»

  :بنفشه گردنش را کج نمود

  «.نهیشیبه رنگ مه م یرنگ زرد ک ... هیایچطور بدم م»

  :افزود اشرفخطاب به  .نکرد ییبه سخنان دخترش توجه  ثهیحد

 ییجا کیبر تان از  یاگن نیندار نلفویت ... !یخوب شد که آمد...  !بیا»

  «.شدیکه خاطر تان جمع م میزدیزنگ م

  .نمود یمکث ،افتاد نیچشمش به مه یوقت .سالم داد اشرف

 :گفتش هحدیث

 « !دختر دگروال صاحب اس .از خود اس ،نشرم ایب»

صورت  .ه شانه انداخته بودب یرنگ یآب شیک .بلند باال بود یجوان اشرف

به سر گذاشته  یتار دیکاله سپ .خورده داشت نیماش یدراز رخ و موها

 شییباال یهارهیب ،دیخندیم یوقت .شدیقبضه م کی اهشیس شیر .بود

 :پاسخ داد اشرف .شدندیم انینما

  «.رمیآمدم خبر تانه بگ .جنگ شده انیخبر شدم که در مکرو»

  :دیو چشمانش را تنگ نمود و با شک و ظن پرس
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 « ؟اس ُخه رتیانشاال خ .نیرقم نا آرام هست کیچرا »

  .نشست یکوچ یو رفت رو

 :پاسخ داد یقراریبا ب جمیله

 « !کجاس یرتیوخت خ کید  اِی طور  ،اس رتیخ یچ»

  :باال انداخت را کشیابروان بار اشرف

 « ؟چرا»

  :افزود یبا نا راحت جمیله

 «.کننیباز حمله م یحال گنیم» 

 .انداخته بود نییکه سرش را پا ستینگر نیمه دهیصورت کش یو سو 

  :افزود

 « !رنیهم کار بگ لیاز اسلحه ثق دیشا»

  :دیپرس یبا دلواپس اشرف

 « ؟کنهیحمله م یک»

  :گفت جمیله

  «.یاسالمحزب »

همان طور که با  .کوچ گذاشت یبازو یدستش را باال .شد یچرت اشرف

  .پرداخت شهیبه اند زدیانگشتش بر آن ضرب م
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  :گفت جمیله

  «.مینباش انیمکرو بهتر اس امشو د   گهیدگروال صاحب م»

  :دیرفت و پرس جمیله یسو ،برخاست شیاز جا اشرف

 « ؟کننیوخت حمله م ی»

  «.هیبخا نیکه گلبد یهروخت .فاممینم» 

 « !میکه برو نیزیبخ ... ؟نیشتیچرا ش یخ» :گفت اشرف

 :دیخواهرش پرس

  «.هر طرف جنگ اس...  ؟میکجا برو»

 :گفت اشرف

 یکر، کوت طانیگوش ش ،فضل خدا دو روز، بهد  اِی  .میرویما م یخان»

  «!نیتانه جمع کن یکاال .سیآرام یسنگ

  :آنگاه رفت و دوباره بر کوچ نشست

  «!نیشو زیت»

 :گفتیبا خود م .جنگل شد یپا دور داد و مصروف تماشا یو پا را باال

 ... حمله س یر بخورشو...  هیایآدم گرم ب ۀده رود اُوکه  ماننیظالما نم»

  «.اس اولچور و چپ .قتل و قتال اس .زدن و کندن اس

 و تکرار نمود: 
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 « !نیخوارو عجله کن»

  :گفت نیمه

  «.رمم به خانه بُ م  »

  :دیو پرس

 « ؟نیریوخت سفارت م یچ !خاله جان»

  :ستیجانب دخترش نگر یحدیثه با نگاه پرسشگر

  «.فاممینم»

  :پاسخ داد جمیله

  «.میریصبا صوب م .کنهیسفارت کار نم یحال»

  :دشیپرس نیمه

 « ؟شهیم شتویپس آرش ا»

  .ستیمادرش نگر یسو .خاموش ماند جمیله

  :افزود نیمه

  «.ریخ ایکه صبا راه وازه  دانهیخدا م»

  :گفت یرکیبا ز لهجمی

  «.بد اس ُخهروز »
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  :دیو از مادرش پرس

 « ؟مادر میچطور کن»

  :گفت نیمه

خدا ناخواسته کدام  ،هیایاگه صبا ب ؟شما بره یخود یکه حمال هییبهتر ن»

 « !برنیم ،گنن ریکه گ یراُو .نشه ریاس ییجا

  :حدیثه گفت

 « ؟مانهیاحب تنها نممگر دگروال ص ؛درست اس با ما بره»

 :پاسخ داد نیمه

 شیتشو .میامشو سه مرد به خونه دار .ماماهامه هم بخواسته رمییپ»

 «.نینکن

به  اهینگاه نمود که مانند دو مار س نیمه سوانیچشم به گ ریاز ز اشرف 

با اضطراب  .بودند دهیلم شیها نهیس یهایخورده و بر بلند چیپ گریهمد

 :گفت

 کدفهیکه  یباشیخبر نم ،جنگ مثل سمارق اس .نیزره شور بخور کی»

 « !شهیبغلت سوز م د   یی

 .انداخت نییسرش را پا ،شده بود یدزدانه و هاینگاهکه متوجه  نیمه

  .شد بیغ واریدروازه رفت و در پناه د یسو

 :افزود اشرف



      -----------------------------------------------    لبخنِد شیطان

 

 -------------------------------------------------ببرک ارغند  205

  «.ردنش جنجال دارهکه ب نیریکاال نگ»

  :گفتیو در دل خود م

 نیخوب پت کن ییجا کی ،نیتانیتانه اگه پت کده م یهاو طال سهیتنها پ»

  «.که به دست کس نفته

 پخچ افزود:صدایی با  ستیدروازه نگر یو پس از آن که سو

ک خورا ،یجان کندن لغمان یکه حال سیام اعتبار نها همسایه یاِ  سر»

 « !چکسیه یباال .سیاعتبار ن چکسیه یباال یحال...  مغل نشه

  :حدیثه گفت

  «.نیرینگ یزیچ .گهیتان راست م یماما»

  :دیپرسیم ،رفتیم زیدهل یکه سو جمیله

وب اس خ .میماند یالمار ره د   ها ییمادر روجا...  ؟مه کجاس یبوتا»

  «.نیشان كده بود یچیق

  :گفتیبنفشه پرخاشگرانه م

 « ؟گرفت ینان خشکمه ک ،یمه م»

  :کردیهمان طور که به کوچ لم داده بود جنگل را نگاه م اشرف

 « !چکسیه یباال .سیاعتبار ن چکسیه یباال یحال»

  :گفتیبا خود م اشرف .زدیسبز م شهیجنگل مانند هم
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اِي چرا  فاممینم .فتمیمها گذشته ادیبه  نمیبیجنگله م یکه مه ا یختهر و»

راه  ادیبه  ،تمیدوران مامور ادیبه  فتم،یمها گذشته ادیچرا به  .شهیطور م

منظره ره  یا ییبگو .رفتمیخود ما م هیو به قر گذشتمیم اُوکه از  ییها

از دره  دیشا .از کدام دره .کدن یسوطن خود ما عکا یاز کدام جا

 ،عکس از وطن خود ماس .گنیبه ما نم .از دره پغمان هم دیشا ،یشکار

پرداسش  .جور کدن شهیهاروشن هیخارج سا د   .خارج چاپش کدن د   تنها

  «.دادن

  :را تنگ نمود شهایچشمو 

  «.داره یقشنگ ایهرنگ یچ»

 نیآمد که ا یبه نظرش م .کردیم بیرو را تعقراه بز ریو چشمش مس

باال برود تا به خانه  ،رواز همان راه بز دیبا .جنگل کشور خودش است

و مرده  ختهیر هایبرگ نیا ریآمد که در ز یبه نظرش م .خودش برسد

 نیا ریآمد که در ز یبه نظرش م .دارد انیجر یکیبار ییجو ،جنگل

اند که  دهیخواب ییهانهنگ ،خوشرنگ سبز و سرخ و زرد هایبرگ

 ،جنگل سبز نیکه برفراز ا مدآ یبه نظرش م .هرکدامش هفت سر دارد

در  شیهارشت ها واسپ ،اند یو پلنگش همه آب ریش .وجود ندارد یآسمان

کرده اند و خوشه  ارهیخربزه و تربوزش در امواج آب ب .دوندیآب م ریز

آمد که هفت  یبه نظرش م .اند آویزانانگور و انارش از نخل خرما  یها

درختان  ،باد سرخ شده است :زندیو زمان سرخ م نیزم ،ثور شده است

که در موتر  دیقد پخش را د هیها سرخ شده اند و همسا وهیسرخ شده اند، م

از  .ستادیبزرگ و کهنسال ا یدرخت هیسا ریآمد و در ز یسرخ و دراز

 .بود آویخته خنیبه  یبردار و کوتاه ،سرخ رنگ یینکتا .شد ادهیموتر پ

 یو دست دختر جوان داشتیگام بر م نکالن کال .داشت یپرپشت هایبروت
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تاج سرش در برابر  .دیخندیم ،یعروس دیپدختر در لباس س .به دستش بود

 یزن ،اش هیکه از عقب همسا دیدیم اشرف .زدیتابش شعاع آفتاب بل م

  .دیدویرا به دست داشت م یکه دست کودک ییژنده پوش و دهات

من به » :دیچیپیم جنگلداماد در صدای  .چشمانش اشک آلود بودند

در  صدایشو  !رمیگیزن نو م !رمیگیزمان زن نو مو  عصر یاقتضا

 رمیگ...  یم...  زن نو...  رمیگیزن نو م...  رمیگیزن نو م :دیچیپیجنگل م

زن نو  ،ریزن نو بگ ،ریبگ :دادندیو درختان همصدا پاسخ م ... ز... 

  «...  !ریبگ

 را برهم زد:  شیهاچرت جمیلهصدای 

  «.میهست اریت ام ؟یچرت رفت یماما به چ» 

 دیسف یهانظرش به چادر نماز یوقت .را از جنگل گرفت شهاینگاه اشرف

  :گفتیخنده اش گرفت با خود م ،افتاد جمیلهحدیثه و 

  «.شنیمثل كلوله سردوز مالوم م»

  :یثه گفتشحد

 « !یچاشت اس گشنه باش ،لقمه نان بخو کی اول یخ»

  :گفت اشرف

مام د  خانی باز ...  شهیم ریت یاز گلون آدم ک .شو یرخوارو از نان مان ت»

 ابانیدشت و ب د   م،یشار هست شکر د   .میخات شد که بخور دایپ یزیچ کی

 «.میستین ُخه
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 :دیسپر و

  «؟نیها ره از کجا کدچادرنماز یا»

 یچیهاره ق ییروجا ،میمجبور شد .شدیبازار رفته نم...  میخود ما ساخت»

 « !یخوردیم یزیچ کی...  میکد

  «.یزنده باش .ین»

  :اشاره نمود زیدهل یبا سر سو جمیله

 «!آرش جان هم آمده»

ساخت و  گرا بزر شهایچشم .را با تظاهر باال انداختهایش شانه و

  :گفت

  «!اس زیدال»

  :گفت ،ستینگر شیحدیثه با قهر سو

 « ؟مگر دروازه ره کدام کور شده و از مانده بود ؛خوب شد که آمد»

  :گفت زیآرش از دهل

  «.بود نیکاره مه...  هیین یک شیخاله جان گناه ه»

که  دانستیم .را از سر گرفت شیکاله تار .برخاست شیجااز  اشرف

 :پاسخ داد ،شنودیآرش م

 « !خودش اس یخان ،ما یخان...  !بره ،سر چشما»
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  :و در دل خود گفت

خات  یدم چس مر گانهیب .امدیصبا م .رهیکه با ما م هیخایمرگ م یچ»

 «!گفت

آپارتمان را به  دیحدیثه کل ،دروازه آپارتمان را بستند یوقت ،پس یلحظات

  :گفت وبود  ستادهیا شیداد که در چاک دروازه خانه خو نیمه

 « !نخوره یمرم ،رهیدر نگ کی .کار نشوه .شما باشه شیپ یکل کی»

  «!نییر واز بکندان تانه به خ .خدا نکنه خاله جان»

 :دیشیاندیم یشانیبا پر اشرف

 یکل .بال یکه حواس خوده از دست داده چ ین...  شده یخواهرمه چ»

 « ؟تهیم هیچطور به همسا شهیخان

  :گفتش ،پرسشگر برادرش را خوانده بود هاینگاهحدیثه که 

 «.ماننیما م شیخوده پ یکل کی ،رنیکه م ییهرجا امی»

صورتش  .سفتش جا بجا نمودهای سینه یرا در ال دیکل شهیمانند هم نیمه

 :شدیرنگ و نگران معلوم م دهیپر

 « !میبر ریبه خ»

  :نمود دیو با نگاه به آرش تاک

  «.نره ادتوی زهیو»
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ها دودستش بلند گرفته بود، از زینه چادر نمازش را باهای گوشهکه  جمیله

 :گفتیمحکم م ،آمد و به مادرش که در عقبش بود یفرود م زیت زیت

 « !تان بند نشه یپا ،نینیتانه بب یپا شیپ»

 :وارخطا و نا آرام بود .رفتیم شیپ شیو پ

...  نیکدیم یچیکوتاهتر ق گامید یکم کیها ره ییرو جا یهم یکاشک»

  «!تان بند نشه یپا ،نیریفکر تانه بگ

  :گفتیمادرش م

که نابلد  یتو فکر خوده بگ .بلد هستم ،میدیپوش ادیمه سالوال ز .شهینم»

بنفشه و خاطره  ،شدن یچ .یدیهاره نپوشزیچ طوریا چوختیتو ه .یهست

 « ؟شدن یچ

  :گفتش اشرف

 «از پشت ماستن ،نینشو ستادیا»

به برادرش  شدندیم نییآپارتمان پاهای زینههمان طور که از راه  ثهیحد

 :کردیقصه م

 یسو شهیما مثل هم ،گرفت یآسمانه مرم ،ترق و پرق شد ییدفه  کی»

هر طرف  .بود امتیجنگ نبود، ق...  در آشپزخانه بود جمیله .میدیدو زیدال

  «.دیباریآتش م ییبگو یکدیم لیس

  :دیپرس اشرف
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 « ؟حمله از کدام طرف بود»

  «.نظار بود یشورا...  مهرو یب یاز طرف ب»

  :ستیپشت سرش را نگر ،را قطع نمود واهرشگپ خ اشرف

 « !شو زیت...  ؟دانت چرا واز مانده ،یکنیم یخاطره چ»

که اطرافش را سرگشته و متعجب نگاه  اشرف ،به سرک برآمدند یوقت

 ت:گف مهیسراس ،کردیم

حتمن کدام گپ اس  .زدیر نمسرک پشه پ   د   .بود یآرام ُخهمه که آمدم »

که گپ  شهیمالوم م...  ن ختهیمردم دفعتن به کوچه و بازار ر یکه ا

  «.بته که خبر تان کد رشیخدا خ .دگروال راس اس

  :حدیثه به استهزا گفت

 قصد تصرف داره و  نیگلبد...  !یبان خواب لیو ف نهیبیم یخواب لیف»

 « !یرانیپاکستان قصد و

  :و به دخترانش گوشزد نمود

  «!نفتن ییگردن تان باشه که جا یهافکر تان طرف خلته»

جلو شد و  شانینفس زنان از ا یسال انهیکه مرد م دیو در آن حال د

 :خته خطاب به آنان پرخاشگرانه گفتهمانطور نفس سو

 «؟نیریم یمانیم ،نیغضب خدا نشو د  »
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 :بنفشه و خاطره اشاره نمود یبا سر سو و

امدفه تانک و توپ خوده  !نیعجله کن ، ... !شتکاُ وده ق کیباز کت »

 «!ماننیبالک نم انیمکرو د   ،دنیکش

 راهنیپ .بود یجار شیوعرق از سر و رو داشتیزنان گام بر م نفس

ماش و برنجش از  یموها .به تن کرده بود یدراز ییوكرت دیتنبان سپ

 :گفتیخطاب به آرش م .آمده بود رونیکاله پكولش ب ریز

 انیبه خاطر اشغال مکرو ... !نیبدو ،نینکن لیپشت سر تانه س ،میبچ»

د  ،همو ره بتن .ر هستناُو ماتل امر .زننیمدفعه تمام زور خود ه ماِ 

 « !مانهیزنده جان نم انیمکرو

  :شدیو پرس

  «؟دگروال کجاس»

  :ستادیا شیآرش در جا

  :دشیپرس اشرف

 «؟یشد ستادیچرا ا»

ره  یسخ ریمد یگپا .نیاز توپ و تانک خبر ندشت .خبر کنم رمهییرم پبُ »

 « ؟نیدینشن

 :دستش را گرفت اشرف

 کیمردکه  .سازهیجانش از کاه کوه م اریتا خدا گانی !میبر .نشو ستادهیا»
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 «؟توپ و تانک از کجا کد نیگلبد .یگپ زد توام قبول کد 

 گریپشت د یکیرا  انیو فرار رفتیم زیت زیهمان گونه که ت یسخ ریمد

 :گفتیلب م ریز ،کردیم شیپ

  «!خرهیم سهیجنگه به پ یحزب اسالم .جان نگاه کدن فرض اس»

 :گفت اشرف

  «!رهیمثل فرفرک م .دهیباز وخت به کجا رس نیبب .دهیترس»

 آرش گفتش: 

 «.دیدل و جگرمه بکش»

 میفامهس،  دهیجنگ د .سیدگروال صاحب آدم نظام !پناه شان به خدا»

 « !برو .نشو ستادهیا...  نکنه یکنه و چ یکه چ

  .و راست و چپش را نگاه کرد

 :دشیحدیثه پرس

 «؟صبا سفارت و میرویشان م اشرف یگفت که شو خان نیآرش جان مه»

  :آرش پاسخ داد 

نفر و  کیشه  یاگه کدوم گپخدای ناخواسته  ،گفتیم رمییپ .بگفت ،یبل»

  «.از خانه زنده بمونه

  :حدیثه در دل خود گفت
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  «.کنهیخوده فکر م شیپس و پ .اس اریدگروال آدم هوش»

  :افزود دبلنصدایی و با 

 .اس شیو عاقبت اند اریدگروال صاحب آدم هوش .ارهیروزه نب اُوخدا »

  «.ید ما استاوالتو هم مثل 

  :افزود ،کردیسرش جا به جا م یرو ،را دیسپ ییجا یکه رو یدر حال و

که  گمیبر شان م ،ما کدن ستادیاگر در راه اخدای ناخواسته آرش جان »

 «!میکه دو گپه نشو ،یدیفام یمه هست یتوهم بچ

بود که  دهیاز گپ حدیثه شرم یگفت .زد یمجعدش را دست یموها آرش

 جمیلهچشم سوى  ریانداخت و از ز نییسرش را پا ،رنگش سرخ شد

 .رنگ انار گرفته بودندهایش گونهو  داشتیگام بر م زیت زیکه ت ستینگر

 :گفت اشرفخطاب به  ثهیحد

تک وتوک خدای ناخواسته تو! اگر  میخاطره گگ تسل یهم ،جان ربراد»

  «.میمانده ره ببر لیسب یهاچادر نماز یله اِ ما اِ  ،شد ادیز

  :خاطره را گرفتدست  اشرف

  «!شیجان ماما ایب»

  :گفت گرانیو خطاب به د

  «!تر زیت یکم کی میما و شما عقب ماند نینیمردمه بب .تر زیزره ت کی»

  :گفتیبا هول و هراس م یکس
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...  کده تا دوباره حمله کنه ینیعقب نش ،شکست نخورده یحزب اسالم»

  «.ر وردارهبزرگت زیتا خ رهیپس م

  :شان گفتینفس سوخته م یکس

  «.میکه خوده از ساحه جنگ بکش نیتر برزیت .سیوخت گپ زدن ن ادرایب»

 اشرف .پرداختند دنیهمه به دو .تفنگ بلند شد ریچند فصدای ناگهان 

  :گفتیخاطره را بغل زد، م

  «!نیبدو ،نینکن لیپشت تانه س»

 « !مر  گِ ...  و و و و و و وشُ ...  تک تک تک...  تک تک تک»

از دست  افزودیم شهایقدمبود همان طور که به سرعت  دهیآرش که ترس

 :بنفشه گرفت

 «!دوب  ...  !دوب   ،نکو هیگر»

بان از عقب شان گام جن نهیس - ییمانند مرغاب -نفس سوخته  ثهیحد

مانند قوغ  دشیبود و صورت سپ یجار شیعرق از سراپا .داشتیبرم

 یول ستینگریم مهیسراس یپناهگاه دیاطرافش را به ام .زدیآتش سرخ م

  .خوردیبه نظرش نم ییجا نیچن

 « !رمرم گِ رم گِ گرم گِ ...  مم د  م د  م د  د  » :گرفتندیم اوجصداها 

 ،سوزدیاش به شدت م نهیس ،مانندیاز حرکت م شیکه پاها کردیحس م

 ،به جلو یگاه .اندازدیو ترس حواسش را از کار م شودیدلش تنگ تنگ م

لخشیده هایش شانهاز سرش به  ییروجا .کردینگاه م انهیبه عقب ناش یگاه
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خود را از دست  بیرتنظم و ت گریکه د -ماش و برنجش  فانبود و زل

  :دیپرسیم یدیو ناام أسیاز خود با  .بودند انینما -داده بودند 

 « ؟به کجا...  ؟میزیگریبه کجا م»

افتاد که خاطره را  اشرفناگهان چشمش به  .ستینگریو اطرافش را م

  .داشتیسر شانه اش دوقات انداخته بود و شتابان گام بر م

  :زد صدایشحدیثه 

 که ای ... .ریاز دستش بگ...  نخوره یمرمکو  انیپا تیخاطره ره از شان»

 « میماند...  از گپ زدن ... سوزهینفسم م...  !بغلش کو ...

 اشرف .سر شان عبور نمود یاز باال -و زنان شُ  - هاوانیناگهان گلوله 

 :خطاب به همه صدا زد

 «!نیبنداز نیخوده به زم !وتپر»

حدیثه  .بلند شد یانفجارصدای  ،لحظه پس .انداختند نیخود را به زم همه

سکوت و آرامش  ییلحظه  یبرا .دیشان لرز یپا ریز نیگمان کرد که زم

با خود  ،پرتاب نموده بود یید را به جوآرش که خو .همه جا را فرا گرفت

  «.زننیم هاوانسوخته ها با  ریی  پ» گفتیهراسان م

نشسته بود و  نیزم یمانده بود که در وسط راه رو یاز پا یفتگ ثهیحد

 :فشردیدو دستش م انیسر برهنه اش را در م

  «!خورهیسرم دور م ،خدایا وا »

 چند تا برگ ،افکنده بود هیرش سابر فراز س یو گرد و خاک مانند ابر
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 .در کنارش افتاده بود ییشکسته اکاس شاخهو  دندیرقصیسبز در هوا م 

 رونیاز آن ب یرنگ دیسپ رهیشکسته بود و ش شیپا شیپ یگاوساقه گل 

  :ستیاطرافش را با غصه وحسرت نگر .آمد یم

 « !میاداوال»

برادرش  .بود دهیامش چسپدر ک یکه زبانش از خشک کردیاحساس م

 :زدیم صدایش

 !بخزین ،میوزارت برسان یخوده تا هم...  هیایم شیکه دگ زیخوار بخ»

 «!شکر زنده س یگلک نیغم نخور... 

  :گفتیم جمیله

به  ،انداختم یخوده د جو .کنمیم یکه چ دمینفام ،دمیصدا ره شن یوخت»

  «.شده اوگار میشان...  میوردشانه خ

 :گفتشیآرش م

 ینیسنگ ،شتیدیم وآ یخورد نیخو به زم ینیبه سنگ .شتیند وآ ،یجو»

 «.یشدینم اوگار ،گرفتیتور م

در  یگرید یبودند که مرم دهیصحت عامه رس یراهبه چهار تازه

همه  .انفجارنمود یبتناکیهی صداشان به سرک اصابت کرد و با  یکینزد

  .پروت کردند

  :گفتیم انیخطاب به فرار ،دهشت زده اشرف

  «!مییوزارت درا یهم د   .شهیرفته نم شیپ ،ادرایب»
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  :دشیپرسیم یکس

 ... ؟شد یدخترکم چ...  نمیبیرو نم یزیچ ُخهمه ...  ؟وزارت کجاس»

 « ؟دختر کم

 « !نیادر...  !نییادر» :دادیرا نشان م ییدروازه آهن اشرف

شان را  یوحشت سراپا .وزارت شدند یلیداخل حو یلیمانند س انیفرار

 یچ دانستینم یگشته بود و کس لیشان زا یاراده ها یگفت .گرفته بودفرا

 .کردندینگاه م اشرفانند طلسم شده گان به دهن همه م .کند و به کجا برود

  :گفتیم اشرف

  «!رسهیم شیدگ یزود که حال ،زود...  !نیداخل دالیز شو»

  «.و و و و و و گرم شو»

سوخته  یکس .گذشت یلیاز فراز حو یگرید یمرم .نشستند نیهمه به زم

  :دل گفت

 «؟نیرو خراب کد چارهیکدام ب یخان ،تان خراب یخان»

فرو برده  شیپاها انیکه دمش را در م دیرا د یزرد رنگ یسگ اشرف

سو و آن سو به  نیبود و ا قراریب مابیو مانند س دیکشیزوزه م .بود

متملق و ترسخورده  هاینگاه .دیدویم یلیدر حو یپناهگاه یجستجو

 ستهیتمام روز از ترس وهول گر یگفت .چشمانش تر بودند ریز .داشت

  .بوده

  یهاهمانجا نشستند و پشت .شدند زیداخل دهل گریپشت د یکی هایفرار
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 غمزده یکه مانند تابوت زیدهلهای دیواردردناک و عرق آلود شان را به 

  :ب به دخترانش گفتحدیثه خطا .دادند هیتک -و خاموش بود 

 « !که دم تان راست شوه نیتانه دراز کن یسات پاها کی»

 .کردیم یبود و حلقش خشک دهیرنگش پر .داد هیتک واریو سرش را به د

 گرفته بود: اوججنگ  ،رونیدر ب

تک  .مر  گِ ...  مر  گِ ...  مر  گِ ...  مم د  م د  م د  د  ...  مر  گِ ...  گرم...  مم د  م د  م د  د  »

 «!تک تک

  :مادر گذاشت نهیسرش را بر س - دیلرزیم یکه مانند برگ - خاطره

  «...  !مادر...  !ترسمیمادر م»

شخ  یچوب وار چرا ... !آرام باش» :دیکش شیخو یرا سواُوحدیثه 

 «راحت شو! ... سین یزیراحت شو چ ؟یماند

تر کرده  احساس نمود که دختر ،ساخت کیبه خود نزد شتریرا ب اُو یوقت

 :و با خود گفت دیدخترش کش یشتابزده چادر نمازش را بر پاها .است

 «.تنیم شیکه باز تان شینینب یکس»

 جمیله .ده به مادر چسپانده بودو خودش را شرمن دیلرزیم خاطره

و از خود  کردیچشم نگاه م ریرا از ز گرانید دهیرنگ پر هایصورت

 :دیپرسیم

 « ؟شانه راه برده یچرا چشما ؟چپ هستن یه گل  کُ چرا »
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را  ییهااش چرخاند پوستک دهیو هواس کیلبان بار یو زبانش را رو

 :با خود گفت ،زبانش احساس نمود ریز

 ؟کنهیما ره مجازات م یجرم یخدا به چ فاممینم !لرزمیم .میدیترس اریبس 

 « ؟یگناه یبه چ ...

  :دشیپرس ،آرش افکارش را قطع نمود

 «؟کنهیشلق ماُ  تیشان...  ؟یدرد دار»

 .ستینگر ،نشستیبر دو پا م ،شیبه صورت آرش که رو به رو جمیله

  :داد سرش را تکان

 « !ین ؟یشد اوگار...  !ها ؟یافتاد...  کنهیچطور نم ،کنهیم»

  :را جستجو نمود شیکرت هایجیبآرش 

  «.ن دارمکِ سُ و مُ خُ  یخود شهیمه هم ،شتمید ،صبر»

 « !؟که افتاده به ین...  ،وال سین» :و شگفتزده افزود

  :گفتش هجمیل

  «.افتاده باشه یده همو جو دیشا»

ترس  .را با دو دست پوشانده بود هایشگوشکه  ستینگر شهبنف یو سو

آرام آرام هایش شانهو  زدیفق م .و وحشت در قاب صورتش منعکس بود

 :دراز نمود یو یرا سو شهایدست جمیله .خوردندیتكان م

 « !مه بیا شیپ...  !ایب»
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  :خواهرش لخشاند یبنفشه خودش را سو

 « !تنیتو مدایم رو .ترسمیم»

  :حلقه ساخت یدستانش را گرد بدن و جمیله

 « !شهیختم م یحال ... !کننیبس م یحال...  !آرام باش»

 : زدیبنفشه همچنان فق م

سر  نیمجاهد نیگفتیشما م !ماننیتا نکشن نم...  کشنیماره م .شهینم»

  «!نیبکف بگو

 زیدهل .بر خاست شیاز جا افتیرا ن شیهامسکن یآرش وقت .زدیم وفق

 :و گفت مودیرا با چشم پ

 افتی یزیچ کی دیشا .و شعباتو بگردم هااداره یا ،کدفعهی .صبر کن»

 « !بشه

 :گفتش رفاش

دو روز  یکیخامخا  .دهیضرب د .شهیخوب م ،بانه خی میدیخانه که رس»

  «.درد داره

در  شهایدست .جانب شعبات به راه افتاد یمسکن افتنی دیآرش به ام 

 ،دیرسیکه م ییبه هر دروازه  .داشتیبود و شتابزده گام بر م شهایجیب

 :گفتیو با خود م گشودیآنرا م

 امروز خو...  !هین یکس نجگامیا...  !شهیمالوم نم یمگم کس ،هیها وادر»
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 ین ،هی ادهیپ ین .شهیکس مالوم نم شیه یچ ،هیهم ن یجمعه و رخصت 

مه وزارت  الیبه خ .یچوک یو ن زهیم ین...  !عجبه ... !ریو مد معمور

انتقال  یامن ییوزارته به کدوم جا نیمجاهد دیشا .دهیبکوچ نجگایاز ا

  «.بدادن

 :دیپرسیو از خود م

 وارارید...  ؟نیکنیها و در و دروازه هار ممیس یرِ باز چ   نیریم که»

 « ؟نیکنیغولبه غولبه م یرِ چ  

  :شگفتزده با خود گفت ،دروازه را باز نمود نیآخر یوقت

 « !افتمیره ب یکس کیشکر  نهیا»

 دهیزانوانش کش یدو پا نشسته و دامنش را رو یرو ییدر گوشه  یمرد

  :زدیو با خود گپ م خوردیآرام آرام گاز م .بود

 « یافین یافیده که باز ب ،افضل یبچ»

  :دیآرش ازش پرس

  «؟یکنیم یچ ینجیکاکا ا»

را بر  یکاله پکول .چشمان سرخ رنگ داشت .لند نمودسرش را ب مرد

صورتش زرد رنگ معلوم  .گذاشته بود نشیغلو و چرک ،مجعد یموها

 یهارشته .اتاق تف نمود یبر فرش سمنت شینسوارش را در پهلو .شدیم

دهنش را کج کرد  .خوردندیدرازش گاز م شیر یهاتار یرو یسبز رنگ

  :پرسش تکان داد المتوسرش را به ع
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  «؟ما یمان یآرام نوم ،دره بسته کو ... ،آن بچه»

  «.نوالیجین اگه باشه ای نیآسپر کیگفتم  .افمیینم اریکس .پالمیدوا م»

اد سوخته را که در جوار مرد انبار بود با چشم نشانش د یهاو کوت کاغذ

 :دشیو پرس

  «؟یدر داد یرِ چ   یاری»

  :پاسخ داد .تر شد نیصورتش پرچ .زد یمرد پوز خند

  .مقرر کده نجهیم مره د   .ماُ  بیصا ریمد یمه چپراست .میدادیمه در ن»

ره  یه حزب اسالمتُ  .برنیم ایاغیهمشه  کنمین .کنمیخو م نجهیم د   شوانام

 .کننیت مفِ لُ  ،آغاجان ،کننیت مفِ لُ  ... مانهیمیدهت ن زیچ چیا ،یشناسیمین

خاک برابر  د   یچشم پت کن ،منیباشُ  .کنمیمه هستم که وزارته نگاه م یام

 «.شان کنمیهههه م نیایب رمیگ د  ...  اس

 :جنباندیسرش را م .بردیباال م را کشیو ابروان بار

کنم آدم  یچ .خاکساره مقرر کد یا یمجبور یاز رو بیصا ریمد ،آن» 

 گویباز م .گویباز مردم بد م کنمیگپش ن د   ،مجبور هستم .کم اس یاعتبار

 ؟ینیبیم نارهیکلک یا ... انداخت نیزم گپشه د   .کدیگپ وطندار خود ن دُ 

  «.شانه یتوته مام...  مردم برده ن

  :دندیو چشمانش راه کش

 « ؟ییخایم وامت»
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  :دورگه شد صدایش

 کیشوه  یزیچ کیمام  آغا جان د   .ببر که کم مانده !پنج کلدار یدرواز»

  «!میکن یرکه عالم باله ره د   میید ؛اکیدو ماش تر کی ای رهیش ییتل

  :دیو چشمان گود افتاده اش را تنگ نمود و پرس

 « ؟رالدینپشت نو...  نیپشت آس پر...  ؟یآمد یپشت چ یگفت»

 :خ سرفه نمودتُ خ تُ و 

آدم  .کدیم یداریچوک جهیا د   گهید یکس ،که مه مقرر شوم یاز شیپ»

که  .د شمال کابالم مثل شمال وطن سوز دارهنبو شیگنا .خنک خور بوده

اجازه داده بودش که  بیصا ریمد ؟کدیگرم م یچ یخوده ق   سوختاندیمین

 یکاغذا چ یاِ  گویم بیصا ریمد .کاغذا ره در بته و خوده گرم کنه یام

 یقلم و کاغذ خود مردمه باز یکه ق ستنیدگه ن ستایکمون .خورنیبه درد م

 ،بادار .خورهیمیاس و به درد ن نید یکاغذ و قلم شانام مثل خود شان ب .بتن

مگم  ؛بودم دهیخنک کابله شن...  سوزانهیاستخوان آدمه م .خنک سوز داره

 « ؟یهست یتوام کابل...  بودم دهیدین

  :و چشمانش را تنگ نمود

  «مانهیمین ایکابل د   ُخه تیالج»

 :دیخود دست کش شیو سه بار به ر

 ید غمش نم ایه که دندِ ...  پر کنم یسگرت کی تیکه د یبش ،آغاجان»

 « !یافین یفایده که باز ب...  !ارزه
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  :گفتیو در دل خود م کردیو به صورت آرش نگاه م

 .خوردیمیخطا ن ششیاز پ بودیم بیصا ریمد .داره دیسپ یخوب صورت»

 «!جانم تیداد یم توتد  

 هایپوشو  پیتا نیماش یراق کاربنوا ،سوخته میسوخته و ن یهاکاغذ

که  یدر وسط اتاق انبار شده بودند و باد ییها مانند تپه  هیدوس ییمقوا

نسو و آ نسویسوخته را ا یهاورق پاره ،همراه با آرش داخل اتاق شده بود

 :محافظ گفتش .کردیبه هوا م

 کی یکه دال ینیبیمین .درگه ره بسته کو که خنک آمد !بادار ،آغا جان»

  «.کرته هستم

  :آرش گفتش 

  «؟یخوریشده و تو هنوز خونک م ستونیتاب»

 :لب زمزمه کردد  زیر مر

دایم رو .وخت ماتلش باشم یمه ته چ !ام رفت که رفت بیصا ریمد .آن»

 « !شیداد یم توتد   ... کدینان ام روان ن کی ؛چکنیم یاز گشنه گ

 :را خاراند نشیچرک ینیو نوک ب

وخت  یته چ !ان مقرر کده سگاون .خوب منصب داده .دلمه خوش کده»

 یحزب اسالم .کننیرش مچو باشمین...  نگاه کنم هیسر و پا یوزارت ب یا

 امریکا میکنیما چورش م گویم...  کننیچورش م قهیکدقی یره نیمیشناس

 « !مامیته یتوت .کنهیکه آمد باز آبادش م
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لبانش را با زبان تر نمود و  .بود دهیپر شرنگ .و چشمانش تاب خوردند

  :دیپرس

 « ؟یارکار د بهیصا ریمد»

 :آرش با خود گفت

  «.بساخته ویکار نییرویه .مردکه خالصه»

  :و پاسخ داد

  «.مشتُ یدوا کار د ،ین»

  :زد یمحافظ پوزخند

  «!یبرو از دواخانه بگ ،آغاجان»

 :گفتیبا خود م .انداخت نییو سرش را پا

 « پشت دوا وزارت آمده س»

نمد شده اش  شیرهای شاخهلعاب دهانش بر  یهاتار .دیو بق بق خند

  .خوردندیهمچنان گاز م

  :گفتیبا خود م .آرش دروازه را دوباره بست

 « !ینه زو یزو یچرس گهیم میخال»

  :گفتشیآمد که م اشرفصدای 

 « !میکنیکه حرکت م ایب ،یآرش کجاست»
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 :گفتیهمچنان م اشرف .شتافت آنان یسو یبزرگ هایگامآرش با 

 .س ادهینوبت پ یحال ،ه بس کدنهاوان که انداخت راکت و شهیمالوم م»

 کی دیما و شمام با ،رسهیم نجهیشان به ا ادهیتا پ ؛کننیم شیخوده پ ادهیپ

شتر  ،شناسمیره م یمه حزب اسالم .میطرف بکش کیخوده  .میچاره کن

  «.سین شیکدن الیا ،رهینظار نگ یتا انتقام خوده از شورا ؛س نهیک

 :باال انداخت زیرا غم انگهایش شانه ،ستادیا جمیلهدر برابر  ،آرش آمد

 « !رمینبود که ازو بگ یکس .افتمین ،به بخش یلیخ»

  :کردیم دیبود، تأک ستادهیا زیدروازه دهل شیپ اشرف

 « !شهیمناوخت  که نیزیبخیزین بخ»

رمق  ین .شدندیچوبه دار برده م یکه سو ماندندیم یانیبه قربان انیفرار

  :گفتیاز جمع شان با التماس م یکس .توان یداشتند ون

  «!خطر داره رونیب...  اس ُخهسر پناه  کی ... بهتر اس میبان نجهیهم»

 :گفتیم یکس

تا  گهیراست م ادریب یهم...  ؟سات دو سات کی ؟میوخت بان یتا چ»

 ؟شهیم یکه چ یفامیم ُخهباز  .رسنیم نجهیشان ا ینفرا یشور بخور

 «!باداباد یهرچ ،میبهتر اس خوده بکش

هدف شان  .وزارت را ترک گفتند زیدهل حالیدل و نادل خسته و ب همه

  .ودب یسنگ یکارته پروان و کوت
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با  یدش را همچو شباناوالرفتار زن و  ریکه مس انیاز جمع فرار یکس

 :گفتیم ،دادیسمت و سو م ششیک

 یکدام موتروان ب .نیرو برو ادهیپ د   ... !طرف یمادر روح هللا از»

 « !نشه دایانصاف پ

  :گفتشیزنش م

 « !یم بال کدتوا ؟وخت موتر از کجا شد کید  اِی طور  گلیآغا»

از گرد و خاک  ییصورت آفتاب را پرده  .آسمان نگاه نمود یو باال سو

 .دیرسیهر طرف به گوش م زا هامرمیصدای  .و دود باروت پوشانده بود

  :افزود داشتیمادر روح هللا همچنان که به سرعت گام بر م

 ین .بودم دهیوخت ند چیا ،سرک د  اِیره  یخار یو ب یفرصتِای طور »

  «.همه ره پرانده و بردن .کیتراف یچراغ مانده ون

 :گفتش یکس

که  یکنیم یها ره چچراغ و اشاره .کدن رانیمردا ساختن و نامردا ب»

 کیکه  یمثل ،ادرایب...  پاکستان بردن شینایره با ل یبرق یهایسرو نیع

  «.اولوحشت و چور و چپ لیس کی ،وآبدون  لیس کی ،آمده باشه لیس 

 دهیبا رنگ پر داشتیکه در جوار آرش نفس سوخته گام بر م یمردریپ

 :خطاب به آرش گفت یی

 لیمگر س ؛که باران بباره میکدیما دعا م...  !شد یچ میخاستیم یچ میبچ»

 « !آمد
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  :حلقه افتاده بود کشیبار گرد گردن دشیو دستار سپ

اگه  ،خات شد بدتر شد هکه ب میما گفت .شهیماِی طور که  دیامفیم یک» 

  «...  میدانستیم

 :و راست و چپش را نگاه نمود

ره  چارهیب اُو...  !دنیاز مه كده بدتر ترس ،کو لیره س هابیچاره یتو ا 

شتک د بغلش اُو یحال...  مجاهد بود یوخت کیام اُو .شناسمشیم ،نیبب

 « !ظالم خود یهااز ترس برادر !از ترس جان ،ه کدهاول شیایپا

  :گفت -بلند که همه بشنوند صدایی با  - گرانیو خطاب به د

 .کم اس گطرفا جن اُو .نیریخانه و باغ باال ره بگریطرف خ ،ادرایب»

 « !بارهیو زمان آتش م نیکه از زم نیفا نردگه طر

 :اش گذاشت و به آرش گفت نهیس یو دستش را رو

 نیلن صدقه همو ،نیگفتیشما راس م...  گلونم خشک شده و دردم د   آه»

 ،میکدیم ینا شکر .تان بیصدقه همو نج .مینداشت ُخهروز اِی طور  .تان

 ،مشیگفتیاگه کافر م مشیگفتیم گاواگه  .ما ره داد یاشکرن یخدا سزا

 شتهیخانه خود آرام ش د   .مینداشت ُخهروز اِی طور  ،مشیگفتیکه م یهرچ

  «!میکد یناشکر میبچ ،میکد یناشکر .دیرسیما م آو ونان .میبود

 :ستیرا نگر نیو زم

کده نعوذ باهلل  یمسلمان یاز .ساخته ن مانمیشپ یاز مسلمان ،خدایا  توبه»

از دستم پوره بود  یهر چ ،کدمیکمک م ،دادمیشر معُ  .همو کفر بهتر بود
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 .دخترمه به زور به خود نکاح کدن کی دیمگر روزش که رس ؛نکدم غیدر

 یمسلمان !بهتو خدایاتوبه  !. . ما ره هیسه نفره دخترک هشت ساله همسا

 « ؟سیهم

  :آرش با خود گفت

  «.کده یکدام حزب الیمر خ»

  :تکان داد ییو سرش را به عنوان همنوا

  «.نیگیراس م»

 :گفتیو در دل خود م

 گهیم یحال .بشه یجار یقانون اسالم کیکه  زدیهم زونگ م مرُ یی  پ»

  «.درمون یدرده ن یخود کده ره ن

  :مرد گفتش ریپ

وام حال نمانده ر   ادهیپ یبه ا .مچ نخوره تیکه پا نیبب تهیپا شیپ میبچ»

  «.سنگ و خشتشه بردن

 :و افزود

 یهر گام ،یالیهم...  نمانده یزیاز عمر مه چ .لب بام هستم یمه آفتو»

 چیا !شهیگردنم بسته م ،گمیمدروغ ن ... سوزهیم مینیس وردارمیره که م

به نام ...  !نام اسالم فیح .بودم دهیره ند یروزگاراِی طور مه  یوخت

اسالم  نونقا د   ُخه اولچور و چپ میبچ .دادن وآاسالم مردمه به کاسه سر 

 نون اسالم قا د   ُخهکندن در و دروازه  ،و سوختاندن اسناد نیل دنیدزد .سین
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 «؟اس ای...  !سین یکار اسالم ُخهبه زور نکاح کدن  .سین

  :به چشمان آرش نگرست و

  :گفته یشاعر»

 به که در خانه جنگ یدر سفر باش

 «.به که چاروق تنگ یلچ باش یپا

 :فتگیباخود م .وستیکه متوجه صحبت آندو شده بود، به آنان پ جمیله

وخت بد اس، نکنه که از دان آرش گپ  ؟گهیم یکاکاگک چ یکه ا نمیبب»

  «.رهیبگ

  :آرش گفتش ،آرش شد ۀشانه به شان یوقت

  «.رهمردم پُ  یاز دست ا ویدل»

  :گفت ،دوخته بود شیرو شیپ هایآدممرد که چشم به  ریپ

کنده  یسرکنده و پا یچ ینیبیم...  !اس انیبر ییکرا د   ؟ر اسپُ  یچ»

  «!نهیبیخدا م...  میدویم

  :خطاب نمود جمیلهو به 

  «؟گمیبد م ،مادر»

 :آرش گفت

 مالوم  ریزن پ ،ییروجا یاِ  ریز .خاشه دختره کی .هیمادر مه ن ،کاکا»
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 «!شهیم

 :که افزود نکرده بود ییبه گپ آرش توجه  یمرد گفت ریپ

حکومت پاکستان تا ما ره از  .نآوردره  یزیبه نام اسالم جنگ و خونر»

ماره از  هایاستخوانتا  رانیحکومت ا .کنهیم ماي الِ ینندازه کجا ا یپا

دفه به نام  کی .کار خوده کد و رفت ُخهروس  .سیقبر نکشه ماندن واال ن

دولت  نامب یحال ،میل شدغل جُ غباز بنام جهاد جُ  ،میشد یپا ریز سمیکمون

  «...  یجهاد

  :سر شان گذشت یاز باال یراکت

  «.شو و و و و و»

  :اصابت نمود ییبه خانه  یمرم .نشستند نیبه زم یهمه گ

 « !رمگِ »

  :دادیمرد سرش را تکان م ریپ

  «!نرسه شیام چرسرته خم کو که کد ... !یدید»

 :و با ندامت افزود

تا نام  !دادمیم اُونانصف حاصالتمه به  ،کنمیپت نم ... !دادمیم سهیو مه پ»

  !خبر داره یکس از پشت پرده چ میبچ .کدمیخوده پاره پاره م شدیمجاهد م

  «!مجاهد سر بکف بود ،جهاد مقدس بود

  :طانه گفتو محطا ستیاطرافش را نگر جمیله
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  «.تان درست اس هایگپتمام  .نیگیراست م»

  :گفتیبلند بلند م اشرف

 « !تر زیت...  !تر زیت...  نشوین ستادیا»

  :و نشان داد آورد رونیب ربغلشیرا از ز یمرد قاب عکس ریپ

به خاطر  .شومیم ریوز میوش روزیپ گفتیم .بود اُونا یهمرا میبچ یا»

مگم ناجوانا خوارشه به زور  .از دستم پوره بود کدم یوزارتش هرچ

  «.بردن

  :دیپرس جمیله

 « ؟کجاس یبچه تان حال»

ره اُوبه خدا مالوم اس! ...  !ده قعر دوزخ ای نیبهشت بر د   ای .دانمینم»

 «.دیمردانه جنگ ... یرو د   جنگ رو کی د   .شهادت رساندنبه  هاحزبی

  :با خود گفت .ستینگر جمیله یسو یدار یبا نگاه معن آرش

  «.رهیخور از مه نگ یکنار کنم که انتقام بچ کیخور  .هی دهیمرتکه داغد»

 یرا بر سنگ شیپا .ستادیا شیادر ج شیو به بهانه بسته کردن بند بوت خو

به  ییگذرا یمرد نگاه ریپ .بوتش شد یهاگذاشت و مصروف بستن بند

 :قاب عکس پسرش را در بغل فشرد و گفت .داختان یو

 « !میبچ میبر»

  یکی ،را شتابزدهها ها و پسکوچهکوچهآنان  .ادامه داد شیو به راه خو
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  .گذاشتندیقب مع گر،یپشت د

همچنان از  هاهاوانو  هاکیکویراکت اندازها و ز ،هاکلشنیکوفصدای 

  .آمد یگوشه و اکناف شهر م

  :گفت جمیله یبار

 کیخنیتیپول ییسرباال یپشت هم .شهیمالوم م ننتلینه کانتاُوکم مانده »

  «...  میتر برو زیت یکم کی .اس

هوا همچنان گرم بود و آفتاب غمناک و  .ستیآسمان نگر یو باال سو

از گرد و خاک  ییداشت و صورتش را پرده  ریسگوار سوي مغرب س

  .بود دهیو دود باروت پوشان

 :گفت اشرف

 میدروغ بگو یچ .افتادن یدخترها از پا .میریدم خوده بگ قهیچند دق»

  .«.مرام درد گرفته یاهاپ

 :آرش گفت .و دست خاطره را رها نمود

  «.میریدم خور بگ .گهیماما راست م»

 هایرنگ .ستادندیرنگ داشت ا یکه دروازه فوالد ییو در جوار خانه 

دو پا  یرو ،رو ادهیمانجا در پحدیثه ه .زدندینفس نفس م .بود دهیشان پر

 :داد هیتک ییخانه  یسنگ وارینشست پشتش را به د

درد  مهیپا یهادلک .از حرکت مانده بودن میپاها !اشرف ینیبب ریخ»

  «!میریدم بگ کی...  بته رتیخدا خ .گرفته بود
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 :گفت ،کردینگاه م یلیکوتاه قد حو واریهمانطور که به د اشرف

روز آمده  یمین د   میفاصله ره که آمد یا .مرگ اس ادریکه ترس ب یاست»

  «.میسات آمد کی د   یحال ،میتانستینم

  :گفت یتابیخاطره با ب

  «.دهیزبانم به کامم چسپ .تشنه هستم»

  :گفتش اشرف

  «.کنمیم دایاس برت پ ادیزها خانه نجهیا .نکو یطاقت یب»

عده  .ستینگر ،ردیکه از آنجا آب بگ یمحل یو اطرافش را به جستجو

که  دیدیم جمیله .بودند وستهیبا آنان پ زین دهیتازه رس ییهایفراراز  یی

 یزن یکه مرد دیدیم .رار دارندف یسنگ یکوت یمردم جوپه جوپه سو

  :گفتیبه زن م زدیکرده بود و همانطور که نفس نفس م را پشت یوبیمع

  «.میرسیم یآل .نکو کم مانده یننه جگرخون»

  :گفتشیمادرش م

 یب .پس مه د   بال .پشت مه نگرد .یاز کمر افتاد...  گمیبه خاطر تو م»

 «.میازو مه عمر خوده خورد

 ییمال خانه اش را بر کراچ یکس .کردندیفرار م هاسکلیبر با یا عده

که  شیلنگکدوتا مرغ  ،زدیمنزل م زانیبار کرده بود و شتابان و عرق ر

هراسان گردن ها بستره انیبودند، از م دهیترس هامرميصدای از 

  .ودندبسته ب یشان با تناب یاما پاها ؛فرار کنند خواستندیو م دندیکشیم
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 :شان گفتیم یسکلیبا ۀاز کنجغ یکه زن دید جمیله

 « !اعتبار نداره ،نینخور یباز یپپاچُ چُ  یابه  ،نینینش»

  :گفتشیشوهرش م

  «!یشیکار مگنا...  ؟ینیبیمرداره نم...  نکشصدایته چپ باش »

 ُخهنان  !بزن یپا...  !نفته شتیکه بچه از پ یتو فکر خوده بگ ... نمیبیم»

 « !بزن یپا...  ؟یندار مهیدادمت چرا ش

 « !شهیتر نم زیکده ت یاز .زنمیم ینیبینم»

  :گفتشیزنش طعنه زنان م

 یهمرا تیباد بخور .یدادیشر معُ تو هم بر شان  یهم .دانته بسته کو»

 « !جهادت

  :ن مادرش را محکم گرفته بودخاطره دام

  «!تشنه هستم»

  :حدیثه گفتش

را با گوشه چادر نمازش پاک  شیشانیو عرق پ «.کنمیم دایطاقت کو پ»

 کرد: اشرفرا جانب  شیرو ،ودنم

 السیگ کی دیشا سیمسلمان .میره تق تق بزن یلینباشه دروازه کدام حو»

  «.گلون مام خشک شده میراست بگو .نه سدختر تش .بتن اُو
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  :زدیهم صدا م یگرید یکس

  «.کنهیم یحلقم خشک...  ؟سین اُوزره  کی»

  :گفت ،بود ستادهیا یرنگ یفوالد ییدروازه  یحدیثه که پهلو

  «...  رهدروازه  یهم»

غینگ صدا  ،رنگ یدروازه فوالدنشده بود که  لیهنوز جمله اش تکم

آب  یبه سر داشت با جک یاهیکرد و باز شد و صاحب خانه که چادر س

چشمان  ،پهن هایگونه .بسته بود یرا با دستمال کشیکمر بار .ظاهر گشت

 :گفتیم یبا دلسوز اشرفخطاب به  .داشت نیچو پر یمغول

 « شمو استه! د   نیم نکنر  ...  !کربال دیشه نیآکو، به نام حس»

  :افزود ،پوشاندیاش م اهیرا با چادر س نشیچکه دهن پر یدر حال

  «.موگوفت اُومه شنیدوم  ،هیطیفلک تشنه  !برار»

  :گفت ،جک آب را از دستش گرفت اشرف

 «!مادر ینیبب ریخ»

 یخکیکوتاه داشت و م ینیب .بود ستادهیا یدروازه آهن شیزن همانجا پ ریپ

 :گفتیم .دیدرخشیم شینیدر پره ب ییلعل

  «.پک در رفته یمسلمان .حاله یخدا مالومه هر روز ام برار د  »

  :پر از روت بر گشت یرفت و با قاب یلیو به داخل حو
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 « !بچکچه ها خوش دارن ،هی یروت خانه گ ،نیریبگ»

 :کردیم شیو قاب را پ

 !موته یجواب از خدا ره ک...  نموكُ مُ گردن خود و بسته ن  !پاکه نیدل نزن»

 « !نیعالج نداره بچکچه ها گشنه  ،نیمسافر .نیشرم نکن نیریبگ

  :اندوهبار شد صدایش ،ستیآسمان نگر یو سو

خدا  د   .همسافر نان دادن ثواب گفت د   خدا رحمتش کنه مو ،بچکچه ها یآت»

شرم  ،نیخور...  پزمیروت م نینام حسن و حس د   فرامسا د   مالومه هر شو

  «!نینکن

 خواستیانگار م .کردیاشاره م شیسو اشرف .گرفت ییحدیثه پارچه 

  :دشیبگو

  «؟زار گد نكده باشه .اعتباراس یچ !نخو»

  :بود که گفتش دهیرا د یاشاره و یزن گفت ریپ

و ودُ گردن خُ  ،خدا مالومه...  بخوره! لیب ؟یدار یاشاره باز یچ ،برار»

 یا .میته دوزخ موفت میگپا بور یپشت از .هیماتل ما رتیآخ .مونُ بسته نمُ 

  «.گپا نگرد یپس از .هی یفان ایدن

 :افزود یو با آه ستیان پر دود نگرآسم یو باز سو

 کاریخر ب .راهبرا مردومه د جنگ موندازن:بچکچه ها موگفت پدر»

 «!ما ره سوار موشن !بچا یسوار
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  :انداخت نیکوتاهش را چ ینیب و

 .میبود یما فرار شیپروز  چندخدا مالومه  د   ،نی یاگه امروز شما فرار»

 یآر ،از دل تان خبرم...  بود شیو زمو آت نیمز ،کارته پروان د   ینجیا

 « !نوش جان از شمو ،نیغم خور یب ... !خبرم

  .و طول کوچه را از نظر گذراند

 مسافر گشنه  ،خدا وسع یهرچ .و نان غند مونه وآمسافرا  هر خانه د   یآل»

 ریغو ماروم ساُوو  کیتاج یهااربر .میموم گشنه نمونده بود ،مونهینم

  «!نیدل نزن نیبخور...  کده بودن

  :به دهن گذاشت ییو خودش لقمه 

 « !بچکچه ها موگفت گوشت از ناخن جدا نشه یآت !نیجم بخور ریخاط»

  :ستینگر یو اطرافش را با نگران

 « !یشته موشکُ  ،یشتکُ ...  !نیگپ راهبرا گوش ند د  »

  :گفت ،جک آب را گرفت ،خاطرش جمع شد یحدیثه وقت

 « !خاطره گک بخوره اولبان که  ... !هااز خورد وآ ،نان از کالنها»

 « !یبگ»

  :دشیخاطره پرس

 « ؟ییهموطور استاده کا»
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  «.مطلب بخو ییکا ستادهیا ای ییکا شتهیش ... کنهیمفرق ن»

آرامش و  .در دهان نداشت یدندان .زن پس رفته بودند ریپ هایلب

 :بود انینما شیو مغل دهیدر صورت گرد و چشمان کش یتیرضا

 یعلى پشت و پا...  !نیخو باشخدای دامن  د   !نیخو برس دادیجا خیر د   به

 «!تون

 .شد و به راه افتادند شیدوباره پ اشرف ،خورد و نوش را تمام کردند یوقت

 :حدیثه گفت

 یوآ ،بودینم .دم ما ره راست کد .بته رشیخدا خ .خوب بود یزن یچ»

 یکر نیع .دگه توان رفتنام نداشتم میراست بگو .شدیوجود ما خشک م

  «.ره درد گرفته بود میپا یها

 :به مادرش گفت جمیله

 یها یکوزل ؟ینیبیمردمه م یدروازه ها شیپ .تگفیهمو زن راست م»

 «.مانده ن وآحتمن بر مسافرا  ؟ینیبیم آوه

ندانه خدا  یبنداز، ماه ایکو ودر در یکین گنیم .شان بتهریخدا خ»

 « !دانهیم

 :حدیثه افزود

ودشان خ یحال .یکه سرته بشکنان دادیسنگ نم یکس هیایم ادتیها  سابق»

 ،مردم نیب...  بخورن یمانده ن که مردم فرار وآخود نان و های خانه شیپ

 تفرقه بنداز و  .دنیره رهبرا کش هاگپ یا...  هزاره و ازبک نداره
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  «.دبو دهیگپه فام خیاصل و ب .بود اریهوش اریآجه بس یهم !حکومت کو

کاله  .زدیرنگش سرخ م .شانه کرده بودهرزاده اش را سرخوا اشرف

آشکار  اهشیشده و س نیماش یپشت سرش رفته بود و موها شیتار دیسپ

 :گفتیو م کردیرا نگاه م شیعقب خو .بودند

  «...  !آرش جان...  !شهیم ریروز ت ،نیپس نمان»

...  !تک تک تک تک» :شان بلند شد یکیر نزددفیرهایی صدای ناگهان 

 «!تک...  !تک...  !تک تک تک...  !دم دم

 ییاز خم کوچه  ،سر و پا برهنه انیاز فرار ییکه دسته  دیآن د بیتعق به

گردنش گرد  اهشیدستار س ،شان بود شیشاپیدر پ یجوان .ظاهر شدند

 :زدیم ادینفس سوخته فر .حلقه افتاده بود

 « !زنهینظار م یبا شورا هایکه وحدت نینر...  !نیطرف نر یا»

  :دیپرس یبا عجز و ناتوان جمیله .خشک شدند شیخو یهمه در جاها

 « ؟میکدام طرف بر یحال»

 یهاانداخت راکت اندازصدای  .جمع شدند ییخانه وارید ریهمه ز

مادرش  یبازوبه  جمیله .شان ساخته بود مهیوارخطا و سراس ییسرشانه 

  :بود دهیچسپ

 « ؟میزیکدام طرف بگر یحال»

 :گفتیوحشتزده م یکس .زنان و کودکان به گوشش آمد هیگرصدای و 
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 ییکجایخوده  .رسهیم یحال ،کوچه دست راست اس جنگ د   !برادرا»

  :گفت اشرف «!میپناه کن

 « !یبگ وارید ریطرف ز یخوده ا ،آرش...  گهیراست م»

  :آمد یمسلسلها و راکت انداز ها مصدای و 

 « !شوووووو گرم ... !دم دم .!تک تک تک تک...  !تک تک تک تکت»

  :گفتیبنفشه م .دیلرزیم جمیله .بود دهیو گرد و خاک هوا را پوشان

  :گفتیم مهیحدیثه سراس «!میایپا»

 « !خانه کیدر ...  !مییخانه درا کیدر »

 :دشیو با خود کش تو از دست بنفشه گرف

  :گفتیبنفشه م« بیا!»

 « !حرکت ندارن میایپا ،تانمینم»

 « !دم دم دم !تک تک تک تک تک»

 یهایو بلند هاپستیبدون توجه به  ،دیدویم هایفرار بیکه به تعق یزن ریپ

کمرش و  یدستش رو کی .زدیمنزل م زانیافتان و خ ،سرک خاک آلود

 :اش بود نهیس یرو گرشیدست د

 « !نواسه گکم ... !مردم خدایا یوا...  !خدایا  یوا»

 :گفتشیافروخته مبر یمردریپ
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 شتیشیخود مد  خانی  ر،یپ یزن .دوهیکده که م شیمرگ پ یخته چبدب یا»

 «!مردیم ُخهبا آب و پرده ... 

  :پرخاشگرانه گفتش یکس

 « !بمره هیخایکس نم چیا ،اس نیریجان ش ،طور نگو نیا»

 ...  یگیراست م» :مرد گفتریپ

  گرددیشد حرص جوان م چو ریپ یآدم

 «.گرددیواب در وقت سحرگاه گران مخ

  :زدیآرش صدا م 

 « !خونه کیبه  .میشیخونه درو م کیبه  گهیمه راست م یخال»

 « !تک تک...  !کتک تک ت»

سرش  یمرد دید .اطرافش را با اضطراب و دلهره از نظر گذراند اشرف

 :زندیشان مصدای کرده و  رونیرا از چوکات دروازه خانه اش ب

 « !نیایب رادرایب...  !نیایب رادرایب»

  :شان گفتیم مهیسراس ،یلیصاحب حو .دندیهمه همانسو دو

 « !نیداخل شو زیت زیال ت!نیداخل شو نینکن لیپشت تانه س رادرایب»

صاحب خانه راست  .داخل شدند یلیبه حو گریپشت د یکیهمه  هایفرار

 :گفتیبا خود م ،و چپ سرک را نگاه نمود
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  «.نمانده باشه چارهیکدام ب»

که افتان و  یزنریپ بیدروازه کوچه را به تعق ،خاطرش جمع شد یوقت

 :لب گفت ریز .بست ،داخل شده بود زانیخ

کدام  کدپهی بسته کنم که حیدروازه ره صح...  شهیجنگ حلوا بخش نم»

 « !پامهیم یال آدم چ .مجاهد داخل نشه

  :ها افزود یو خطاب به فرار

 «!نیخانه خود پکر کن...  !نیآرام باش .نیال آرام باش»

 - شدیآمد آغاز مکه از دروازه در - یانگور لهیچ ،کوچک بود یلیحو

 -هم  فیهم رد -تا اتاق چهار .کردیجدا م مساویرا به دو بخش  یلیحو

 انیشعاع کمرنگ آفتاب از م یتوته ها .بودند ستادهیا ییکل ۀپشت صف

  .دندیرقصیافتاده بودند و آرام آرام واندوهبار م نیتاک به زم هایبرگ

بپرسد که  خواستیم .ستیپشت صاحب خانه نگربروت پر جانب اشرف

 :با خود گفت دیمگر نپرس ؛از کجا است

 «.مطلب ماره پناه داد .که اس باشه ییاز هرجا ،بپرسم که از کجاس یچ»

داخل خانه  گرانید بیبه تعق زانیکه افتان و خ یزن ریصاحب خانه از پ 

 :دیپرس ،شده بود

 « !پ بخوغلُ  کی...  ؟ارمیب وآ ،یاد»

اش  نهیس یرو گرشیدستش بر کمر و دست د کی .زدیزن نفس نفس م

  :بود
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  «!یحلق مه خشک خشکه ثواب مون ،خدا شاهده .یبده ثواب مون»

  :زدیپ مپ گرُ قلبش گرُ  .اش گذاشته بود نهیصندوق س یو دستش را رو

 « !خشکخشکه  مویرگ و پ...  !هین مهیش ،بچه مه ... !نفسمو موسوزه»

حفر شده بود، رفت و در آن حال  یلیچاه که در گوشه حو یبنفشه سو

  :گفت

  :و اطرافش را نگاه کرد «.ارمیم وآ تیمه بر»

  «؟ارمیب یچ مگم د  »

 :زن گفتش ریپ

 ،استه هیمثل سا چارایب مویزنده گ...  !خودم مورم ،خود خو زامت نده»

 «!خدا شاهده ،میشمو یته پا یاز عاجز

  دهیپشتش خم .بلند شد اُوبا  یگرد و خاک .خاستبر شیدوباره از جا و

مگر به چاه  ؛چاه رفت یپ سوکُ پ کُ  .دیلرزیبدنش به شدت م ،بود

کنده کنده  ،اش را محکم گرفته بود نهیصندوق س .افتاد نیبه زم ،دهینارس

 :گفتیم

 یت...  آلى مو...  !یقفس ا یت ... یش...  بلبل ،یده هوا ش...  یزاغ ش»

  «...  هده ... شا...  خدا...  قفس آن یت...  مردم .میقفس

  :دشیو پرس دیسانر یسر و یصاحب خانه خودش را باال

  «؟گپ شده یال چ،یاد»



      -----------------------------------------------    لبخنِد شیطان

 

 -------------------------------------------------ببرک ارغند  246

  :گفت ،ش را بلند نمودسر یبار .خوردیو تاب م چیو پ دینالیزن م ریپ

  «...  پاره...  با کارد...  که یمثل !مو نهیصندوق س»

چشمانش  یور یشد و پرده کدر رنگیصورتش ب .گشت حالیب کبارهی و

  :ستیبنفشه نگر یصاحب خانه سو .دیرا پوشان

 «!هیایبه حال م میبزن وآ شیدرو .بکش وآ یکم کیدختر جان »

چرخ گرس کنان دور خود  .دلو چاه را رها نمود سمانیشتابزده ر بنفشه

 نیپرچ به صورت یوقت .دیافتادن دلو به آب بگوش رسصدای و  دیچیپ

  :گفتیبا خود م دیپاشیزن آب م ریپ

  «.شهیجور م یبزن وآ شیرو که ضعف کنه د   یکس گفتیمادر مام م»

 جمیله .ستیمادرش نگر یآب زد و در آن حال سو شیبه رو گریو بار د

 ضربان قلب زن را .مچ دستش را گرفت .زن نشست ریسر پ یآمد باال

 :گفت یبا دغدغه مند ،ستیصاحب خانه نگر یباال سو .احساس نکرد

 « !زنهینم»

پس از لحظه  .شاهرگش گذاشت یزن رو ریآنگاه انگشتش را در گردن پ

  :دقت با اندوه افزود یی

 « !زن مرده»

  :لب خواند ریصاحب خانه ز

  «.راجعون هیالاناهلل و انا»
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  :دیپرس نیریو از سا

  «؟ال اقارب داره ؟بود یک یزن همرا یا»

از  ،تا طفل خورد سال در بغل داشتکه دو یزن .پاسخش را نداد یکس

 :آمد و گفت شیپ ،بلند شد وارید ریز

 یکه پشت نواس دمید میدیما رس یوخت .کوچه بود یهم د   .میشناسیره نماُو»

که  کدیم شیخوده پس داخل خان یالبته نواس .ده بودخود به کوچه بر آم

  «.شده باشه یپازیر  شاید ،شد یچ شینواس فاممینم .دیجنگ رس

  :شد هیو هق هق به گر

  «!به کدام گناه ما خدایا»

  :بر صداها سوار بودند هامرميدر کوچه 

...  !آخ...  !دم...  مد !تک تک تک تک تک ... !تک تک تک تک»

 « !یوا

  :گفتیزن م همان

و  انیگر...  ؟نیشنویره م هاصدا ؟نیشنویم .انداخته شیمرگ ما ره پ»

 « ؟نیشنویمردمه م یزار

 « !مادر جان یوا...  !تک تک»

  «!میاپ یوا...  !تک»

 « !میشویهمه قتل عام م...  ؟نیشنویم»
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  :ستیآسمان نگر یتوزانه باال سو نهیو ک

 « !یشنویم»

انگور های دانهو بر  دیباریم تبارو یرنگ شده بود و بو یالنیآسمان چ

از آن  یلیصاحب حو .نشستیم ،بود دنیو رس یرنیکه آبستن ش یقندهار

  :دیزن پرس

  «؟کدام دروازه ؟کدام کوچه ،رهیشهم»

 :آن زن پاسخ داد

کوچه  کیهموجه که ...  آخر کوچه د   !گهیکوچه دست راست د یهم»

 «!سیتنگ

 « ؟یگیسوز رنگه م یهمو درواز ال»

 :ستینگریزن مانند صاعقه زده ها اطرفش را م

 زایتمام چ .دمیدینم زهیچ چیا .غم جان خود بودم د   .سین ادمی رنگش»

  «!چارهیب .شدیمالوم م کیتار

  :م کردم غُ و با خود غُ 

  «.صدا نداره یغن بیو ع ریمرگ فق»

  :صاحب خانه گفت

...  همو اس یخان ُخهآخر کوچه  د   .حتمن مادر سمندر کلچه پز اس»

 «!چارهیب



      -----------------------------------------------    لبخنِد شیطان

 

 -------------------------------------------------ببرک ارغند  249

 :آهسته گفتش ،بود ستادهیا اشرفدر جوار  یلحایآرش که با ب 

که به پوست  گهیمه م یخال .میزانیمرده بخ شیجانه از پ جمیله ،ماما»

پخش  هیسا .ترسهیهفته به خاب م کیاگه به مرده دست زنه باز  .هیپاک ن

  «.کنهیم وی

 :گفتش ،رفت جمیله یو پهلو

 یچپله آب به سر و رو کی گهیم ... ؟یدیمه نشن یگپ خال .زیبه خ»

 «!برهیباز شو تر خاب نم یاگن زیه خب  ...  !خور بزن

که با صاحب خانه مصروف  دید یوقت .ستینگر اشرف یسو یبا نگران و

بلندش کرد،  نیگرفت و از زم جمیلهشتابزده از قول  ،گفت و گواست

  :گفتشیم

 «!زیه خچت ب  اُ ...  !زیه خب  »

  :آهسته گفت .کندیاحساس نمود که کمرش درد م .بلند شد شیاز جا جمیله

 « !نهینب میماما...  کننیم لیمردم س ینیبینم .کو الیقولمه ا»

هایش گونه .بر سرش انداخترا از سرش دور نمود و دوباره  ییو رو جا

همان  .دندیدرخشیم شیشانیپ یهامو ریعرق زهای دانهو  زدندیسرخ م

آنها را  .دیرا از چشم کش نکشیع ،مادرش به راه افتاده بود یکه سو رطو

هوش و  .اش پاک نمود یروسر ۀبا تف دهانش گرم کرد و با گوش

 :گفتیبا خود م .زن بود ریآن پ شیحواسش پ

 از مرگ ...  کدیم تیشکا ،زدیگپ م شیلحظه پ .اعتبار داره یچ یآدم»
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آه و  کی ؟سیآدم چ...  تخته چوب دراز افتاده کیمانند  یحال .ختیگریم

 «!دم

  :افکارش را گسالند حدیثه

 «!به مرده دست نزن ،یستیبه پوست پاک ن ،جان مادر»

 :گفتیبا خود م جمیله

 دمیدینبضشه م یوقت .نداشت میترس و ب چیه .مانهیزن به مرده نم ریپ یا»

دستش هموطور  .نمیبیره م اُونبض  م،یدست مادر کالنمه گرفت کدمیفکر م

  «!خدا مغفرتش کنه .نرم و چملک بود

  :و پاسخ داد

  «.مثل ما و شما .مادر، مرده هم آدم اس»

  «!یخو نترس رکه شو د یدرست اس آدم اس به شرط»

به  وآچپله  کی» :گفتش ،نگاه نمود جمیلهو به لبان نازک و زنگ بسته 

 «!بتکان ؟یدید تهیمو ها،یخاک و خاکپر شدبزن  تیرو

  .ستیآرش نگر یچشم سو ریاز ز و

را با  شیموها هایخاک ،را از سرش دور نمود یروسر گریدبار جمیله

  .دست تکاند

  :تکرار کرد ثهیحد

 « !تکه خاشاک اس کی .خوب بتکان ؟گفتم یچ یدیشن»
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  :پاسخ داد جمیله

 به دل مه باشه ؟میخوده پاک و صفا کن یچ...  طور باشه یکه هم نیبان»

ر لپُ ل و گِ که خوب گِ  میخود بزن یوخاک دگام به سر و ر ذره گل و کی

  «.ها به ما نمانهگرگ یکه چشم ا میشو

 در دل خود .پاک کرد شیرا با نوک روسر شینیب .خاموش شد ثهیحد

 :گفت

پاک  .رفته ادتیمگر مجاهد  یتو در فکر آرش هست .گهیدختر راست م»

  «؟که مجاهد ببرش یکنیم شیو صفا

تخته  ،خشت پخته کیصاحب خانه افکارش را پاره نمود که مانند صدای 

را به کمر زده بود و  هادست .بود ستادهیسر مرده ا یو مستحکم باال

 :گفتیم گرانیخطاب به د

 یرو اس د   اسریس.. . میپه ببرکه مرده ره به صُ  نیتان کمک کن ریاز خ»

 « !گناه داره سیال خوب ن ،پتادهاُ  دانیم

  :لب افزود ریو ز

 «.میاست گهیکدیهمه ما محرم  .محرم و نامحرم نداره یحال»

 زن ریپ یداد و چهار نفره از دست و پا ثهیخاطره را به حد دست اشرف

  .گرفتند

  :گفت یکس

 « ؟مشیکجا ببر...  !نیبلند کن ،یا هللا»



      -----------------------------------------------    لبخنِد شیطان

 

 -------------------------------------------------ببرک ارغند  252

  :پاسخ داد ،زن گرفته بود ریپ یپا کیصاحب خانه که از 

  «.شوه دایتا که کسش پ مشیمانیگوشه م کی د   ،پهصُ  سر»

صاحب خانه  .گذاشتند ییصفه در گوشه  یباال ،زن را بردند ریآنگاه پ

 :گفت

 !طور بهتر اس یهم ،هان...  که کج شخ نشوه نیراس کن شهیدست و پا»

 «!طرف اس یقبله هم ،هان ،نیقبله دور بت یسرش ره سو

خود را از سر گرفت و با  دیآمد و چادر سپ شیپ یمسن یزمان زن نیا در

زن هموار نمود و  رینصفش را بر جسد پ کیآنگاه  .دست دو پاره کرد

 :تالمناک گف ،دیرا دوباره پوش گرشینصف د

  «.نیخبر کن شهیشد بچ ریجنگ که ت»

  :گفتیم زیآم نهیک یکس .بر گشت وارید ریز شاول یو به جا

 « !کدن خی المیبه خ .پ شدچُ صداها »

  :دروازه رفت شیپ اشرف

  «.نمیباش بب»

 شیوآنگاه ر ،ستیآن کوچه را نگر یباز کرد و از ال مهیو دروازه را ن

 :را دور داد و گفت

  «.که رفته ن یمثل .شهیمالوم نم یکس»

 :دشیحدیثه آمد و پرس شیدوباره پ ،آنگاه
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 « ؟میما و شمام آستاستا نر»

  :حدیثه گفت

 « ؟مشیبه صاحب خانه بان شهیمرده چطور م یمگر ا ؛میریم»

 :را خاراند ششیر اشرف

کسش  کی دیشا ُخه اول .خورهیمشه مصاحب خانه غ !فکر مرده ره نكو»

 !خواهر...  کننیگورش م ییجا کی یلید حو جهیهم ،اگه نشد ،شوه دایپ

 کیکه  ییهرجا ؟تانهیمرده خوده به قبرستان برده م یباران آتش کد  اِی 

 .قبرستان ندارهریقبرستان و غ ،کننیهموجه دفنش م افتنیبلست خاک 

 « !شهیمناوخت  که نیبخز...  ش خاک خداسهمه ا

  :حدیثه غمناک گفت .دیکش یو آه پر سوز

  «.سوزهیاس دلم برش م اسریس»

 :دگرگون شد اشرف

 دایپ شیکس و کو کی .سیبته ن خیکس از ب چیا !دلته نخو ،حسن غمکش»

لپ  کیخوده بخو که  یدهااوالم تو غ .خات شد که ببرش و دفنش کنه

 «.شهیمناوخت  که نیزیبخ یحال .هستن

 :خواندیبا خود دعا م حدیثه

 یکیاز ن ریبه غ میهاداوالکه مه و  یدانیتو م .میکنیبه تو توکل م خدایا»

  «!ما ره در پناه خود نگهدار .مینرساند یبد یبه کس
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 بود با انگشت زد:  ستادهیا شیرو شیکه پو به شانه برادرش 

 «.سازهیآدمه مانده م ،اس ادیپر زکند و ک .میروینمها کوچهاز راه پس »

 :و چادر نمازش را بر سرش جا به جا نمود

 میتانیم دهیخوده د یگید کی ،راه راست اس ،خوب اس ریسرک ق یهم»

  «.تنیپناه م ،میزنیمها خانه یدام گپ شد خوده در همک

  :دادیو سرک را با دست نشانش م

  «.دنید شهیدیفا کیالبته  .رونیراه م یمردم دگام از هم ،نیبب»

  :با خود هم غم نمود اشرف

 ،خوب و بد داره ،مردمام مثل جنگل اس .ستنیرقم ن کی ُخهتمام مردم »

  «.میریدرست اس از راه گردنه م...  داره عقلیو ب اریهوش

  «.ترسمیم میهامه به خاطر دختر»

 :گفت اشرف

ت باور ... میتانیرفته نم یسنگ یتا کوت .میماند یعجب عذاب د   .درست اس 

 «؟آمدیم

  :کردیم دیتاک و

  «!تر زیت یکم کی»

  :گفت یحدیثه با خسته گ ،نمودند یرا ط یلومتریچند ک یوقت
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 « ؟میریدم نگ کی...  سییالاسرب...  ؟میریدم نگ کی»

 :داد شیدلدار اشرف

مانده  یانیسر پا ... شهیمالوم م کینه پولیتخناُو...  خالص شد ییسرباال»

 « !میاه نمانو در رکه ش   مینکو، خوده برسان یرتیغ یب .نداره یگ

زن از  ریو جسد آن پ رفتندینفس سوخته م گریهمد یو بنفشه پهلو خاطره

 :گفتیبنفشه آهسته م .شدیچشمان شان دور نم شیپ

گرفته  شیچطور از دست و پا...  ؟چطور افتاد ،یدیزن ره د اُو ؟یدید»

 ،میما که بمر .دیرسیزورش به مرده نم .زدیآرش چطور زور م ؟بودن

 « ؟میشیمام هموطور م

  :گفتیخاطره م

 « ؟میشیاز کجا بفامم که چطور م ،مینمرد یتال ُخهمه  !مچم»

البته مام ...  مانهیشخ م ،شهیم رنگآدم که مرد گ گفتیم میچرا ماما»

  «.میمانیمام شخ م .میشیگرنگ م

 :خاطره گفت

...  هیایآدم که مرد انکر و منکر به جانش م گنیم .ترسمیاز مردن ممه »

 «؟هیایچرا به جان آدم م ؟سیانکر و منکر چ یراست

  «.فاممینم»

  :بلند شد یکوفیکلشنصدای 
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 « !تک تک تک تک»

 :گفت جمیله

  یهو کی .شهیمالوم م نیکارته مامور ییگوال ،تر کم مانده زیت یکم کی»

 « !سیکوته سنگ میکن گهید

  :را دور داد و خطاب به بنفشه گفت شیرو اشرف

که  ییجنگجو دند،یرس نیکارته مامور ییبه گوال یوقت« !نیپس نمان»

 .ظاهر شد یکش کرده داشت، از پشت سنگر یپهن و چشمان هایگونه

 :دادهدایت  نیآنانرا متوقف ساخت و کشدار و خشمگ

 «!؟ریبه خ...  ؟کجا ،شما موگم د  !کیریب...  !کیریب»

آن  یرو اهشیس یکیبسته و پ یرا با نوار سبز رنگ شیشانیپ جنگجو

 :با خود گفت اشرف .شدیقاطع و مصمم معلوم م .افتاده بود

راه خوده چپ  یکاشک .حدت اسحزب و ۀپوست المیبه خ .میبال رفت د  

 «!میرفتیمها خانهو از پشت  میکدیم

نور  .ستادیآمد و در برابر حدیثه ا ،تفنگش را کش نمود تیگ ،جنگجو

را با نوک  ثهیحد یسررنگش منعکس بود رو یشیآفتاب در چشمان م

  :دیپرس اشرفبرچه اش بلند نمود و از 

 « ؟یکجا موبر ارهی»

  :پاسخ داد اشرف یه به جاحدیث
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صاحب  یکربال یخان .مینظار فرارکد یاز دست شورا .برادر مه س»

  «.میرویم

 :گفتیبا خود م اشرف .زبانش بند نشود دیکوشیو م

به درد  یبگو و بپر! راست ،سیاز پدر کس ن ُخهدروغ  !حدیثه نیآفر»

 را دوره  ایدروغ گرد دن ،راست تا بند بوتش را بسته کند.. . خورهیکس نم

 «!کند

  :افزود شیو به ادامه سخنان خواهر خو

فضل  ۀدواخان ید پالو میشان هست مانیکه ما م یصاحب کربالیی ۀخان»

 .نهینفر ره کت ما روان کو که بب کی یندار باور راگ .ماس شیاس خو

 «!میگیدروغ نم

گرد و خاک بر مژه  .چشمانش را تنگ نمود .دیشیاند ییلحظه  جنگجو

 :گفتیبا خود م .نشسته بود شیها

موگه و  لیدل کی هیایکه م یهر کابل .کدن ستادیا ینجیا یچ مارو د   یخ»

  «.موره

  :آنگاه پوزش را بلند گرفت و گفت

 « ؟حق از ما ... ،خود یجا د   کربالیی!نیکن بور نیدار ینقده چ»

که تازه در زنخ چهار کنج  ییبه چند تار مو .زدیپ مرُ پ گرُ قلب حدیثه گ

 :گفتیم شیو در دل خو کردیمنگاه  ،بودند دهیجنگجو رو
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 .دانشه بسته کنم که کدام دخترمه دور نته ،در دانش بندازم یزیچ کی»

  «.شان پوره سهر کار از دست 

  :جنگجو تکرار نمود

 « ؟حق از ما...  ؟هه»

نوار  یرا که باال اهشیس یکیباد پ .به خود گرفت یو چهره حق به جانب

 .داشت نگو قش بایصورت ز .دادیسرش افتاده بود، آرام آرام تکان م

 :گفتیباخود م

کس ره وخت  گهید !ُموردهجیهان  ُموردهمه  !ندهیز هانیج ،مه زینده»

 «.شم گوش نموتم لیدل .حق دادن بگذره ینمودم که ب

  :دیشیبا خود اند حدیثه

به  یزور ک .کنه جادیبه ما مشکالت ا دیاگر دانشه پت نکنم شا»

  «.پادشاه س کیخودش  ،یهر جهاد یحال .رسهیماُونا

 یو در پناه رو سر یپنهان -بود  آویختهکه در گردنش  یی طهیو از خر

 :کرد و گفت شیپ ،آورد رونیپول ب یمقدار -اش 

 یا یاگن ؛خدا شما ره از سر مردم افغانستان کم نکنه !صدقه سر تان»

 نیو حس یعل ،نیریبگ .کننیمردم ره پوست م ،نظار و اتحاد یشورا

 « !باشه پشت و پناه تان

  :جنگجو که چشم به انگشتان حدیثه دوخته بود گفتش

 « !انگشترام از کلک خو درآر یا»
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با خود  .کند؛ مگر نتوانست رونیب کشخواست انگشتر را از کل ثهیحد

  :گفت

 و انگشتش را در دهانش فرو برد:  «.هیبرایالبته کلکم ورم کده که نم»

  «.هیاگه برا ،ترش کنم»

با خود  .واسكتش گذاشت بیجنگجو پول و انگشتر را گرفت و در ج

  :گفتیم

  «ودمم میانگشتر شه به آب .که برن لمیب .گرفت نویو حس ینام عل»

 :و آمرانه گفت

 .مامد سالم موگفت دیشه ع نیبگ .تون کدوم لهیا بیصا کربالیی یاز رو»

  «!یکندیدا یباال هیمامد از قر دیع

  :گفتیبا خود م .در صورت پهنش آشکار شد ینیبو نوع غرور و خود

 « !بشنوسه دیشا...  !برار میدو ارید اولمو گن »

  :حدیثه پاسخ داد

  «.مشیگویم»

  :جنگجو با خود بلند بلند تکرار نمود نانیجهت جلب اطم و

 «.مشیگویبه چشم م ... .یکندیدا یباال هیمامد از قر دیع»

 در کنج دهنش برآمده  یجنگجو که تبخال .ستیبه چشمان جنگجو نگر و
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 :با استکبار گفت ،بود

  :ستینگر یقراریدخترانش با ب یحدیثه سو «!خالص ین نیبر»

شان را که  هاینفسها دختر« !نیحرکت کن...  ؟نیهست یماتل چ گهید»

 :گفتیآرش در دل خود م .حبس نموده بودند دوباره آزاد ساختند نهیدر س

که چوغک نر و ماده  یراست ،بگفت نیمه .هی یاریهوش یلیخاله زن خ»

 یدست ،دیبد ر   یترش( جهاد یشانیپ) روشتُ  کینتا پ   ؛شناسهیرو به هوا م

و ما ر  شدیقهر م یجهاد یا و کردیو نو م یاگه ن .شد سهیدست به ک

 « !؟دیفتیم ویو دعوت نومه ها به دست هاپاسپورت یو ا کردیم یتالش

 :دندان گرفت ریرا ز شو لب

  «.ارهیزن هوش .میدیدویپشت سند جور کدن م گهیماه دکه چند دانهیم خدا»

  :گستاخانه تکرار نمود یجهاد

 « ؟فرش تون کونوم ینجیکه ا ای دیمور»

  :شتابزده به راه افتاد اشرف

 « !یا هللا حرکت ؟میهست ستادیابِر چی  گهیقوماندان صاحب راست م»

  :گفتیو در دل خود م

 «دختراره دور نتن یاز یکی کدام یکه حال»

 مهیکه سراس یگرید یهایفرار یرا از آنان گرفت و سو شیرو یجهاد

  :دیبنفشه نال .رفت ،بودند دهیرس ییگوال و نفس سوخته به
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 « !میایپا»

  :مادرش گفت

 « !برو یرمُ ینم ... یلنگیکه م نمیبیم...  !نشو ستادیبرو ا تیبال در پس پا»

  «.کنمیم پشتشنباشه  ،شتک اساُوخوارو قار نشو » :گفت اشرف

 « !رهمُ ینم ... راه مانده قهین دختر اس ده دقکال .یپشت کد اریبس اس بس»

آسمان صورت دم کرده  .دندیرس یعصر بود که به کوته سنگ یطرفها

اصابت صدای رفته بود و  کیتازه پشت کوه پولیتخن ،داشت و آفتاب

...  رمگِ  :آمد یتوپ و راکت از گوشه و کنار شهر همچنان م هایمرمی

 « !رمشو و و وو گِ ...  رمگِ 

 :گفت اشرف

  «.سیهنوز شکر آرام یکوته سنگ د  »

  :دشینمود و آهسته پرس کینزد یآرش خودش را به و

 « ؟هیها یهم قدرت به دست وحدت نجهیا»

 تیچهار طرف ت که د   ینیبیشانه نم ینفرها ؛هاسیبه دست وحدت .ها»

 «؟استن

 :زده گفت یرا از نظر گذراند و شگفت آرش گوشه و کنار 

هرکدامیو  .هیمونده  نداریبه هر سنگر ماش ؟کننیقدر اسلحه از کجا م اِي»

 ،فیکوپرات یرو شیپ ،لیبغل تانک ت ،نمایس شیپ .راکت داره یپشتک کی
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 « !هی ستادهیا ویبا پشتار یکیهر طرف  

 :گفت ،پاسخش را نداد اشرف

چپ  یخوده از گروپ تالش یرا .بهتر اس میشو ریسرک تاُو طرف »

 «.میکن

  :گفت جمیله

  «.کننیم یره تالش ادهیها سواره و پخانه خراب .نیگیراست م»

با ابروان گره  ،داده بود هیتک یدکان واریکه شانه اش را به د یقوماندان

 :گفتیاش م خطاب به افراد مسلح ییزده 

ور تونو بُ  گکیکن گکیکن یچشما ،تان رد شه شیاگه کدوم موتر از پ»

 !نشه ریتون ت شیکس از پ ،نیریتموم موترارو بگ یدم را...  !ونومکُ ومُ 

  «!نیبود ته کن یریو پنجش یپغمان یهرچ 

 :کس شان گفت .شان را به عنوان اطاعت تکان دادند یهاافراد سر

از چشماش  یش یریو پنجش یمه پغمان...  !انشاال نموشه ... !رد نموشه»

 « !موشناسوم

  :گفتیقوماندان م

 .دنیشارو ند !هات ره موگم که گنس و گولن گرید یا .تور نمو گم»

 ؟گوفتم یتور چ یدیشن !عباس...  کابله یطرف دوكانا و دخترا شان د  فکر

 نشه که سانقه ریتون ت شیاز پ یش کس .رو نظر پرتو ایسوار یتذکرا
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 «!وکشمتانو مُ  یها 

  :داد نانیاطم ،بود ستادهیجو ا یکه آن سو عباس

 « !مو رد شده نموتانه شیکس از پ یآت .ریجم گ رتهیقوماندان خاط»

  :افزود دهجانزیه ،کردیو همان طور که انجام سرک را نگاه م

 «!نزیب نزهیخانه خراب ب یبچ .صد ودو استه یس .مداُو یکشینه اُو»

  :قوماندان گفت 

 « !نذار که رد شه ،ریدم شه گ»

 :عباس گفت

  «.م رد شده نموتانهآته ش  »

ماشه  یو انگشتش را رو ستادیجاده ا انیدر م ،برداشت زیو خ

 موتروان را هدف گرفته بود:  .گذاشت کوفشیكلشن

  «!کیریب ... !کیریب...  !نیحس ای»

  :گفتیلب م ریز

  «.آته شم رد شده نموتانه»

باال  سیسروعباس شتابزده به داخل  .توقف نمود شیدر چند قدم سیسرو

لبان كلفتش  یرو یازکافتاد که بروت ن یسال انهیتا چشمش به مرد م .شد

  :گفتش ،خط انداخته بود
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 « ؟یریکه پنجش ای یی یپغمان !یآچه گا ... !نکو نهانیپ شیخودو ته ک»

  :عباس گفتش .مسافر پشت سرش را نگاه نمود

 یچ یرِ ک   .یونم لیچکه )چرا( پشت سرتو س !تور مو گم یآچه گا»

  «؟بال

  :دیبا لکنت زبان پرس .دیرنگ مسافر پر

 «؟نیگیمره م»

که  ای یافینفر س ... !یآچه گا ،رو موگم یتور که نمو گم پس ک .یآر»

 «؟میرآاز 

 :شد زیخ مین شیمسافر در چوک 

 یالمیپشت ل یسرا یام ... هستم والیچهارد .باشم چکسینفر ه گه بخدا»

  «.کار داشتم

  :اشاره کرد سیسرو یهایسوار یو سو

 « ؟نشان تان بتم .اس بمیج د   میتذکر .شناسنیبرادرا مره م یا»

  :عباس گفتش

مالوم  دهیچکه )چرا( پند ؟هی یتو چ شیته ک ؟هیتو چ یبایج د   یآچه گا»

  «؟موشه

  :را باال گرفت شهایدستمسافر 
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 « !کنم زیشه تل  که پ   میآورد .سیرنده نجار .سین یزیچ»

  :گفت ،نشسته بود شیکه در پهلو یمسافر

  «.کس ره آزار نموکنه .کاره بیغر .گالباز نوم دره .شناسمشیبرار م»

  :عباس گفت

 یپغمان هک ین ،بلنده ُخه یش ینیب .کنه مو لیخ سخ مُ چکه طرفم مُ  یخ»

 « !؟استه

  :همان مسافر پاسخ داد

  «.کون درهدو یچهارده د   .برار دوکاندره»

 «؟ییتو خودتو هزره »: دیعباس ازش پرس

  «.هیمه  والید در د   هیگل باز همسا .نامم على مامده .یآر»

  :شد نیر چکوتاهش پُ  ینیبند ب .عباس بر آشفت

 « ؟یچکه )چرا( سالح نگرفته ا ؟یموکن یچ نایقات ا د   ،نجهیاپس »

  :با خود گفت .دل على محمد سست شد

 دست تفنگ د   ،زور وکنن و هزره گفته د  م مُ اگه بهانه نکنم ت   .بال رفتوم د  »

  :عباس تکرار نمود «.مو موتن 

 :على محمد گفت ( ؟چکه ) چرا یآچه گا ،هه»
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 خودمو...  مآوردشفر  ... ورممُ  کربالیی شیپ ینجیپوچ نگو، ا»

 «!گپ دان خو بفام...  ام یکچیکویز

  :على محمد غرید .نرم شد عباس

پوسته و تو پوچ  اُود   ییگا ،پوستهد  اِی  ییگا ،مرُ شو و روز خاب نمو»

 «!یموگ

  :دینمود و پرس شیپ شیبه داخل سرو سرش را ،قوماندان آمد 

  «؟هیگپ چ»

  :عباس خطاب به على محمد گفت

 « !هی یزبان گوشت ،راریبخشش باشه ب»

  :دیپرس زیآم ریگستاخانه و تحق .شد باال دانیقوماندان بر پا

 « ؟جف موزنه یک»

 :عباس گفت

  «.هین یکس»

  :ترا حاکمانه تر ساخ صدایشقوماندان 

 « ؟یافتی یکس ش»

 انیافراد مشکوک در م یبه خاطر جستجو سیو خودش در داخل سرو

 :را با انگشت شهادتش مخاطب ساخت یافراد .دیسرک کش هاچوکی 
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  «...  !میسو تیس ینفرا...  تور موگم! ،نفر پشتنگه !تو ،هي»

  :افزود ،و پس از مکث و جستجو با چشم

 « !نیهمه تان ته ش...  فهیخل یپشت سر ینفر شما دُ و »

  :و دستش را به کمرش زد و با همان لهجه آمرانه افزود

 « !باال حرکت .برن گرید»

و به چشمان مضطرب راننده  ساخترا محکم تر  کشیو گره ابروان بار

 :شد رهیخ

تورم ته  ییموخا ؟یی ستادهی( ااچکه )چر...  !خر، گفتوم حرکت یبچ»

ه نُ  کی ،هیدل تو شده  یکار خیم ؟ونمگاه روان تو ک  قرار ییموخا ،نمکُ 

 « ؟رک سرتو بزننت   د   چیانج

موتر  گاز فشرد و یرا رو شیهنوز جمله اش ختم نشده بود که راننده پا

  ر کرد:رغُ لب با خود غُ  ریعباس ز .دوباره به راه افتاد

  «.نظر کونم یشیگاینموند که اسناد د .کد یگکاکه »

  :قوماندان گفتش

 «!شانیگاه بقرارد  موتر  خره بوبر و یبچا یا !عباس»

با خود  .افرادش از پشتش بودند .به راه افتاد لیت کتان یخودش سو و

 :گفتیم

  «.بسه ،نمغند کو یو پغمان یریموتر پنجش کیتا نموزشام که »
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 :تر نمود و آهسته به خواهرش گفت زیرا ت شیقدم ها اشرف

 « !که چشم شان به ما نفته میرو برو ادهیپ د   .نیبنداز نییتانه پا یسرها»

شان  یهادل .رفتندیقطار م گریپشت د یکی ،یکاروان یو مانند شترها

  :گفتیخود م حدیثه با .دندیلرزیمانند برگ م

در  سهیپاسپورت و پ یهاخلته .میدزد با پشتاره هست...  !رحم کو خدایا»

 « ااِي خد ... ؟اگه فکر شان شوه .اس آویزانگردن ما 

  :آرش آهسته گفت

 « !دارن ریکش و گ شتویره ا چارهیب ؛نیکن لیس ُخو به طرف راست»

  :گفتیند مبلصدای با  ییجنگجو

سر  یش یمال خان .کدن ریاس اولدم خط  یآدم ش یا ،بچا !قوماندان»

هدایت  .مالمه تبکدوم مک موگه د   ... ختهیموگر یحرام یبچ .باره یکراچ

 « ؟هی یچ

  :دیو تعجب بار از جنگجو پرس ستینگر ریاس یتوزانه سو نهیقوماندان ک

  :جنگجو پاسخ داد« ؟اریچ یکارت د  ...  ؟اولم خط د  »

 « یآر»

 :و با خود گفت

  «.ختهیموگر یحرام یبچ»
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 رنگ داشت و صورتش ییحنا و دهیچشمان سرمه کش .ندآوردرا  ریاس

 .گذاشت نیقوماندان قنداق تفنگش را به زم .انبوه مو غرق بود انیدر م

  :دشیپرس ،ستینگر ریبه صورت اس 

 « ؟ییاز کجا»

  :را خاراند ششیر ریز ریاس

  «.بسم هللا الرحمان الرحیم»

  :دادو پاسخ 

  «.یاز جنوب»

 «؟هینام از تو چ»

  «.حضرت گل ،خاک»

  «؟یی میاز کدام تنظ»

  «.خالص بودم یمولو میتنظ د  »

 :با استهزا گفت ،بود ستادهیا ریاس یلوکه په ییقوماندان به جنگجو

گمان موکنه ما شکست  ... !قوچه ییخا دیروبه )روباه( ده ام .شد دهیامف»

 «!شرت بزنن یگاه که سرشکو قرار یروان ش .میموخور

  :گل گفت حضرت

 « ؟نیمانیگفتن م یردیب»



      -----------------------------------------------    لبخنِد شیطان

 

 -------------------------------------------------ببرک ارغند  270

 یآل ،هیوخت ن ،رفتهگپته بزن که روز ... ؟یموگ یخر، چ یغواُوبگو »

  «!میین کاریشام موشه و مم ب

  :افزود یحضرت گل با نگران

 .هستم یبا حزب اسالم یمگم حال ؛خالص بودم یمولو میتنظ گفتم د  »

 شوید .پشت سر باغ وحش اس میخان !نیباز حکم کن نیبرادرا گپم را بشنو

 یخان .دم که از منطقه فرار کنممجبور ش .نظار منطقه ره گرفت یشورا

 مکه برادرا گرفتار رفتمیم اُو یطرف خان .س ایپشت مکتب ثور ادرمیب

  «.کدن

ها را بد ام هزارهن ،مردم یا...  منکشیم ،میطور نگو یهم» :و با خود

 «.کدن

  :قوماندان گفت

 «!بوبره نیبان شهیباق ،نیآمداره بغل زن کار ،نینظر پرت وییکراچ د  »

 :شده بودند نیماش شیهامو .دیحضرت گل دستارش را از سر کش 

و  افیچند تا ل یهم میدار و ندار زنده گ !نینیسر لچمه بب یهم یرو»

اگه  ،خورهیبه درد جهاد نم .سیمال کار آمد شما ن یا .و کاسه س گید

 .ماندمیم نجهیهمشه هم ... دادمیم ... کدمیسر تان م یصدق خوردیم

 «!ماندمیرام م یرچ یهم ،لیاف و توشکه ،نهیكیهر

  :گفت جنگجو

 گناکار یمه به چشما .کمپل ام دره .هیو کاسه ن گیتنا د .دروغ موگه»
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  «...  موخرش یهرک .استه یرانیدو دانه كمپل طوس ا ،دمیخو د 

  :و چشمانش را تنگ نمود

  «.ش خودماول»

 را گرد  دیسپ ییو روجا رفتیهمان طور که از پشت مادر خود م جمیله

 :گفتیم وسواسبا  ،سرش تاب داده بود

 « یک کمی تیز تر! ... استاده نشوین!»

  :گفتش جمیله .کمی نرفته بودند که مادرش پشت دروازه یی ایستاد

 «!تیله کنین .نمیبینین واز اس ؟چی تق تق میزنین»

و  ردروازه ج   .حدیثه پله بزرگ و آهنی گاراچ را با کف دستش تیله نمود

گفتی از پل صراط گذشته  .یکی پشت دیگر داخل شدند .ر کنان باز شدج  

 :حدیثه شکر کشید .ینه آزاد ساختندشان را از س هاینفسبودند که 

حالی دور ما  ،میگفتم حالی دور ما میتن .از یک تار موی کشال بودم 

  .بنفشه ذوقزده چادرش را از سر دور نمود «.میتن

 :پرخاش کنان مانعش شد جمیله

 برِ ...  نباشهحویلی  چند دقیقی دیگام صبر کو که کسی د   ؟مار در آمده»

 «!ما غم جان جور نکو

وقتی چشمش به آرش افتاد گفتی از گپ خود شرمید که سرش را پایین 

 :انداخت و گفت
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 « دور نرو!»

 :گفت اشرف

کدام خدای ناخواسته ...  ببینم ده خانه چی گپ اس اولصبر کنین که »

 «...  مجاهد

  ،از دروازه کوتاه قدی که به حویلی باز میشدو سرش را خم نمود و 

 :از همانجا صدا زد .گذشت

 «؟هستین د  کجاخیر مام...  !خیر مامد»

سرش  ،زنی مسن که چادر سیاهی به سر داشت .دید که پنجره یی باز شد

 : و گفت آوردرا پیش 

 « ؟یآوردایته خواهر زاده ه...  ؟ی شانآورد»

حویلی نسبتا بزرگ  .یکی پشت دیگر داخل حویلی شدند و «.مآورد ،ها»

خاطره جانب زن  .چاهی در وسطش حفر کرده بودند .و پر درخت بود

مسنی که سرش را از قاب پنجره بیرون کرده بود و آنان را تماشا میکرد 

 :با مسرت دوید

 « !بی بی جان ... !بی بی جان»

های گل د کنان سوی کرتد قُ پایش چند تا خروس و ماکیان قُ صدای و از 

 :با خود میگفت ،آرش که از عقب همه روان بود .فرار کردند

  .تعریفی و سر سبزه .به راستی که خونی یونا کلونه .دروغ نمیگه جمیله»
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 ایتو که سر و کله یو بیکاره به نظر میایه اشرفماما  .غم یور خوردن

از باغچه بامیه و بادنجونیو معلوم میشه که آدم  .آدم دست و پایی یه ؛نییه

ها پیش روی پیاده خانه .ختمیر چی خوب قطار شوندههای گل .ذوق داره

 «.کشته هم گل

 :گفتش جمیله

بی بی گلم  .مردم خوب و مهربان استن .ها همسایه شاندنیاده خانهپ اُو د  »

 «.زیاد تعریف شانه میکنه

 

پطنوس  .و آرش زنی را دید که در پشت شیشه پنجره پیاده خانه ایستاده بود

همچنان  اشرف .اندوهگین و غمناک به نظر میرسید .چایی به دست داشت

  :های بلندی مینمود و با خودش میگفتکه پیش پیش میرفت سرفه

 «!یکی پای لچ ،یکی سر لچ .خانه س دگه ،خبر شان کنم»

هایش به دهلیز براید ز آن که جهت اسقبال دختر و نواسهبی بی گل پیش ا

 :به دخترش گفت

هم باالی خیرجان روی جایی را  ،جای شان بان ها ره د  نوریه گل با لشت»

بچه سرفه کد البته  .کش کو! کاشکی خانه رام یک کته کته جارو میکدی

  «.کسی کتش آمده

دلسوزانه  ،وقتی چشمش به حدیثه افتاد .و با پشت خمیده سوی دهلیز رفت

 :گفت
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 ،تان سرخ شده چطور روی .بیایین که زله شدین...  !درون بیایین» 

  «؟چطور عرق کدین

 :و دستش را روی شانه حدیثه گذاشت

 « !نفتی ،لخک بند نشه پیش پایته ببین که د  »

 :حدیثه گفت

  «.له کشش میکنماِ  ... ،حس نداره ،پای بیخی از مه نیس ،راست میگی

 : و خواهرش را به آغوش کشید

  «!یک پیاله چای بتی ثواب میکنی»

 :فت روی برادرش را بوسیدو ر

  «!تیدیرس شیر یصدق...  !کورت شوم»

 :پاسخ داد ،بود دهیدراز کش یتشک یمحمد که رو ریخ

دم  یاز دست ا .تانه دور نتن یکدام تا دمیترسیم .نیآمد ریشکر که به خ»

 ییکجای ،بو دادهقا ینظار ینیبب یجا کی .پوره س یها هر کاردهیبر

حزب  یراکت زدن ها .کنهیسنگر م یوحدت ییکجای ،تفنگ گرفته یوهاب

 «.نگرد ُخهجنبش  اولپشت چور و چپ .بان ُخهره  یاسالم

 : گفتش حدیثه

 « ؟یکشیتا هنوز دراز م»
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  :زد یخندمحمد زهر ریخ

به کمک چوب  .ن خوب شده یکم میمگر پاها؛تمام پشتم خون گره کده»

  «...  مگر ؛تانمیراه رفته م

  :دیو شگفتزده پرس

 « ؟کجاس جمیله...  ؟شدن یچ گراید»

ماره  هیهمسا یبچ .آرش هم با ما آمده .در اتاق دگه رفتن جمع شدن»

  «گمیم

  :محمد با خود گفت ریخ

 « ؟نیآوردکه  نیکدیم یره چاُو»

  :افزود زیو گله آم

 « ؟مام نامدن شیپ کباری جمیلهبنفشه و »

 :حدیثه گفت

 «.نیشویخوده م یالبته دست و رو .نیایم»

 : گل نشسته بود گفت یب یب یخطاب به خاطره که در پهلو و

 « !تورام خاله جانت بشویه یبرو که دست و رو ،بخیز»

حدیثه به سر و صورت خود با دو دست  .فتبلند شد و ر شیخاطره از جا

  :اشاره نمود
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 « !مادر نیینبرا رونیب...  !میحال شد یچ ،نینیبب»

 : مگر نتوانست ،ندیبنش شیتالش کرد در جا ،محمد ریخ

  «.تانمینم ستهیخ یانی .زمیبخ یاز جا دینبا گامیدو ماه د :داکتر گفت»

 :نشان داد یدرازش را با آه یو موها

که  رمیدالک م شیجور شوم پ یکم .روز افتادم یبه ا ایمو یدست ا از»

 «.شان کنه نیماش خیاز ب

 :گردنش را به دو طرف سر حرکت داد و

سابق خوده به بغل هم دور داده  .میبهتر شد یفضل خدا کم یحال»

فضل خدا بهتر  یحال .کدمیبه شکم خو م دیتنها با .ندکیدرد م .تانستمینم

  «.چند ماه شد دگه...  میشد

  :ستیها نگروارید یسو حدیثه

 « ؟نیره پس کد هاعکسشمام »

ره کندن و  هاعکسشان خود دن،یکه مره از خانه کش یها، همو روز»

 الیباز تره خ گفتیم .میکن خیم واریره د د یزیگلم دگه نماند که چ یب یب

 «؟فکرت نشد یدفه که آمد اُو...  کننیدت م یسنج

یادم رفته  .اتاق کی داخل شدیمد  اِی باز  .بسیار عجله داشتم .نشد ،نی»

 «.بودند لو انداختهاتاق پا جای توره د   .چی گپ بود که ای اتاق بند بود

 خمیده های شانهقدی بلند و  ،چشمان بزرگ ،محمد صورت درازخیر
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 :آرام آرام و با زهرخند میگفت .داشت

عکس بچی  ،هرچی میگفتم که ای عکس .مره خیال سنجید ت كده بودن»

  «؟گرفتی چرا با دخترا عکس .تو استی:میگفتن ،فیلم اس، قبول نمیکدن

  :و سوی چاه نگریست

 « !هاظالم...  با ریسمان رابری چاه زدن»

ایه یی استوار پاستوانه چرخ که بر چهار .حدیثه هم سوی چاه نگریست

عوضش سطلی کپ و گپ  .گفتی دلوش را برده بودند .بود دلوی نداشت

و گل آلودی دورش حلقه حلقه افتاده به یک بغل خوابیده و ریسمان تر 

  .بود

  :بی بی گل با کینه و خشم گفت

 ؛حالی رابره پت کدیم .خیر مامده با همو زدن ،رابر چاه ره بریدن»

 .میترسم باز کدام خدا ناترسش پیدا شوه و بچایمه زیر لت و کوب بگیره

 « !ره بد کدنها هزارهبچیم نام ...  امده خیال سنجیدت کده بودنمخیر 

 :خیر محمد گفت

روزا کوتی سنگی به دست  اُو د   .های سیاف بودننفر .وحدتییا نبودن»

 «.آدمای سیاف بود

 :مادرش سوی دیواری اشاره کرده گفت

ای دیوار یک عکس سنجیدت شرینخور همرای ماشیندارش بند بود یک »

نام فلمش ...  نمیدانم از کدام فلمش بود .بودد  دستش  ییامریکادار ماشین
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 .همو عکسه دیدن ،وختی که گوله خورها خوده به خانه انداختن .یادم رفته

 کجا پتش کدین .ماره قایم گرفتن که همو ماشیداره بتین .بال رفتیم نگو که د  

همو بود که جانخورا بچه ره به ای روز  .هرچی گفتیم نشنیدن... 

 «!انداختن

اشک یکی پشت دیگر از چشمانش سرازیر های دانهو گلویش گرفت و 

  :شدند

همی جان خیر مامد بود که طاقت  ،میفامی حدیثو جان !با رابر چاه»

کاکه گیت ره  ؟گیریها عکس میمیزدن و میگفتن همرای دختر !آورد

  «.و میزدن و میزدن ؟ماشیندارت کجاس ... !همرای ما مالوم کو

 :حدیثه با تعارض گفت

مه خیالم که یک چند  ... تمام قصه ره به مه نگفتین ؟خی از مه پت کدین»

 «!هاناترسخدا ،تا مشت و لغد زدن و رفتن

نماند که تمام قصه  اشرف ،دفه که آمدی واُ  ؟کم غم داشتی .چی میگفتیم»

  «.خون میشه و از دستشام چیزی پوره نیسگفت جگر .ره بریت بگوییم

  :و از حدیثه خواهش نمود

 « !بچیم کلکین پالویته بسته کو که پشه نبیایه»

  :حدیثه صورت داغش را با دست باد زد

 « !چی خوب شمال میایه...  چند دقیقه باشه مادر»

  :بی بی گل گفت
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 «!پایکایته دراز کو !دراز کو...  ؟ه كده باشهاولپایکایت  !کورت شوم»

  :خیر محمد به مادرش گفت

  «.پشت شان رفته بود اشرفخوب شد  .بیچارا پیاده آمدن»

  :وسوی دروازه نگریست

 «.رفتن بیاین که پشت شان دق شدیم دگه اتاق چرا د   ؟دا چی شدناوال»

  :حدیثه گفت 

از دیدن  .به دست و روی شان بزنه وآرد شان که یک چپله نوریه بُ »

  «.نبودن

 :و رویش را جانب مادرش نمود

خر صدای ...  خدا به خیر تیر کنه .ه خدا نشانت نتهیک حالیس مادر ک»

  «.هرکس پادشاه جان خود شده .نمیرسه خاونده ب

  :و بنفشه می آمد که میگفتند جمیلهصدای 

همی دست و روی خوده بشوییم  .ماماجان سالم ،بی جان سالمبی»

 «!میاییم

 : بی بی گل از حدیثه پرسید 

  «؟مدهمی که همرای تان آ ؟همی بچی همسایه تان اس ،جاندختر»

 :حدیثه گفت
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  :حدیثه با نگاه معنی داری جانب مادرش نگریست و آهسته افزود« ها» 

  «!همی ره میگفتم»

  :و دوباره به دیوار سفید شده اتاق نگریست

آرشه کت ما  ،وختی خبر شدن که ما صبا سفارت پشت ویزه میرویم»

 «.یک کمک شوه امهمیفجان زبان  جمیله :پدرش میگفت .روان کدن

  :دیمحمد پرس ریخ

 « ؟م رونده استناُونا»

  «.کار شان خالص اس...  دعوتنامه دارن .پاسپورت گرفته ن .هان»

تکان  یلیکه شر شرکنان در حو یدیدرخت ب هایبرگمحمد به خیر

  :و در دل با حسرت گفت ستینگر خوردندیم

  «.میما ماند کی ،روان هستن یهمه گ»

 بر  ،دروازه در آمد یکه باال یبه قرآن .گذراند رها را از نظآنگاه دستک

 :شد و خطاب به خواهرش گفت رهیخ ،گذاشته شده بود یخیدو م

آرد و روغن  یب .که مه آرد و روغن تانه از مغازه گرفته نتانستم نیببخش»

شما رام  یهاپونکو ،کد یکه خانه ما ره تالش یهمو گروپ ؟نیششده با

 «.خورهیبه درد م گفتنیم .پاسپورت کده بودن الیخ .بردن

  «.یخوب شد که تو زنده بر آمد .سرت یصدق»
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  :گل مانعش شد یب یب .و دست دراز نمود تا پنجره را بسته کند

  «!بسته نکو، بان واز باشه»

 «.هیایپشه م یگفت»

مثل قفس  ،دلت تنگ شده باشه انید مکرو...  !بان واز باشه .هیاینم»

 «.اس

  :گفت یبا زهر خند حدیثه

 ایره واز کنه و  هاکلکیننر شوه و  یمگر ک ؛دار اسآپارتمان ما هوا»

 «.حال اس یکه چ دید اشرف...  بره نیکلک شیپ

 نییپا یافتاد که با سر یدر آن حال چشمش به مرد .پنجره را بسته نمود و

 راهنیپ ،به سر کرده بود یدستار مشهد .پنجره عبور کرد ریانداخته از ز

  :دیپرس گل یب یب .تنبان تافته به رنگ آسمان به جانش بود

 « ؟یمردکه ره شناخت یدخترم ا»

 « ؟از کجا بشناسمش ،ین»

  «!جان جمیلهوان پدر موتر .جان بود ینب»

 « !تهیسالم هم نم کی یحال...  ؟چطور چاق شده !واه»

  :دیو پرس

 «؟کدیم یشما چ یلیدر حو»
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مگر آدم خوب  !برورو یهااتاق .کنهیمگی زنده جهیهم شیبچ یخشو»

  «.کنهیم ادیاز شما  شهیهم ،اس

  :را بلند کرد صدایشمحمد ریخ

 « !نه پس آمداُو...  یکو و سوته ره بگ ادیخرسه »

  :دیبرادرش د یو سو

 « !واز کو شیدروازه ره بر ، اشرف»

  :دیوازه ازش پرسجان در دهن در ینب .رفت و دروازه را باز نمود اشرف

 « ؟سیجان ن جمیلهمادر  شتهیش نیکلک شیکه پ یزن یهم»

  «.اس ،ها»

 « ؟سالم بتمش کیاجازه س »

  «؟یچرا ن ،ها»

 :گفت ،گل چادرش را گرد سرش جا به جا نمود یب یب

 « !درون بیا !بیا»

  :ستادیجان در دهن دروازه ا ینب

  «.شمیچتل اس داخل نم میبوتا»

  :خطاب به حدیثه گفت ،ستادیو در قاب دروازه ا
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دروازه  شیپ .نشناختم یول ؛دمینظر د کیشما ره  .نیجان ببخشخواهر»

 .سپاسآدم نا پاس و نا یچ نیخات گفت .نید دلم گشت که شما نباش دمیکه رس

  «.دور ام نخورد کیو  دیمره د

  :انداخت نییسرش را پا و

 میکدام بچ ایکور شوم اگه مه و  .کنمیفراموش نم هنان و نمک شما ر»

...  کنهیشما کور ما م یها یکین .کنه لیتان چپ س لیشما و فام طرف

 «!نییکه باشه به ما بگو یهر امر

  :خوشحال شد ثهیحد

  «.رسانهیسالم م تیبر شهیمه جمیلهپدر  ،ینیبب ریخ»

  :گل گفت یب یب

 « !بخو یچا میبچ یبش»

  :جان پاسخ داد ینب

 « !مادر میشتیسر آتش ش...  بروم که روز بد اس .تانمینم»

 « ؟نبرنت...  ؟یرویاز کدام راه م»

خورد  یب یب یخان .شهمالوم ن مینیکه ابروها و ب کنمیپت م شیبا ک مهیرو»

که  اُونا شیپ .سر و پس داره هایوحدت یخان همرا میباز کر .سیدور ن

 «.باشهیباشم دلم جمع م

  :دیکش یآهي جگر سوز و
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  «.کنهیگفته که کمکم م .چطور کنم دستم بند اس»

  :و در دل خود گفت

 ،ارنیم یکه مسلمان کدمیفکر م !درمان یرو اس ندا یخود کده ره ن»

 .و قوم کت شان روان کدم شیخوده پت از خوهای بچه .خبر داشتم یچ

شد، هم خود ما در  یاغی میهم بچا .دادمیعشر گفته م مهیها یاضافه کار

درم ...  یمگم حال ؛خوب بودن اول یروزها .میبه در و خاک به سر شد

  «!در ،دادن

 :افزود و

از طرف  .نیاز طرف مه سالم برسان نیجان گپ زد جمیلهاگه با پدر »

  «.که مه همو نوکرتان که بودم هستم نییمه بگو

 :شانه اش را با دست نشان داده افزودسر شیو ک یو دستار مشهد

مه  ینان شان از گلو .حرام اسهمش  ،کده ن دایره که بچا پ یسیپ یا»

 !خون خوار و غریبه ین ،لقمه بخوره حالل بخوره کیآدم  .رهینم نییپا

  «.میکد یناشکر ،میما مردم ناشکر بود ،خوار... 

 :دادیو سر و شانه خود را نشان م

و  ایشرمنده دن .از دلم خدا خبر داره ؟کنم یره چ یمتیق هایلباس یا»

شکم  یطرف ا ... ؟جواب خات دادم یچ ،واگور تنها گور .آخرت هستم

دو سه ماه س که خو ...  !غم باده ،غم باده س سین یچاق .نینینب میبر آمد

 «!ییکرا ،میشتیش ییسر کرا .ندارم
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با  .نندیرا بب هایشاشککه  خواستینم ایوگ .ستیآسمان اتاق نگر یسو و

 :افزود یغمناکصدای 

  «.سیدرک شان مالوم ن .حمزه ره کت فاطمه بردن»

  :دهنش برد شیحدیثه دستش را پ

 «؟چرا...  ؟یک !وا»

چشمانش سرخ شده  .سترد شیرا با نوک شف لنگ هایشاشکجان  ینب

  :فشردیرا م شیبغض گلو .دندبو

 « !خات شد بدتر شد هب میما گفت .فاممینم زهیچ چیا...  فاممینم»

  «؟ین ،بود تیبچ نیحمزه گک خوردتر»

  «.بود ،ازدهی ،ده .ها»

  :داد شیتسل ثهیحد

از مردم پرسان و طرف اُ طرف و  اِي .اس هرباننکو خدا م ینا آرام»

 « !کو

  :جان گفت ینب

 «.خبر نداره اُوناکس از  چیا .کجا نبود که نرفتم»

  :گفتیو در دل خود م 

 بر خود بز  ،ما کور شده بود هایچشم...  میدیو خود خند میخود گفت»
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  «!بز ،میدیخر

  :را بلند تر ساخت صدایشو 

  «.پوره س یاز دست شما چ .بسازم نبه عذاب تا یچ»

  :سرش را خم نمود و گفت ،اش گذاشت نهیو ناگهان دستش را بر س

 « !کمیاسالم عل»

  :گفتش رمحمدیخ .گشت تا برودو بر

 «؟یهم نخورد یچا کی»

 :پاسخ داد زیدهل از

خان کدام  میکر بروم اگه .گهیوخت د کیباشه به  ،بادار ینیبرکت بب»

  «.احوال نو آورده باشه

 :بغلش گذاشت و گفت ریمحمد آه و اوش کنان بالشت را ز ریخ

مگر عقل غالم بعد از  ؛جگرش خون اس .آزار دادن اریره بس چارهیب»

پ و دوران د   ،به غروفش بود ادیز ُخهاولها  .دهیگپه فام یحال ،هیایشام م

گی زندهزن و اوالدش هموجه  یهمرا .بود دهیخانه خر انیمکرو د   .داشت

  «...  رفت ادمینامش  ،شیبچ یهم یوخت همرا گانی .کدیم

  :گفتحدیثه 

 «حمزه»
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 گفتیم نهیزم .بود شیپا ریموتر والگاه ز کی .آمد یحمزه م یهمرا ها»

باد از او که دختر و ...  شکسته یحال رم،یسرت راه ممنتدار باش که 

  «.بردن شکسته شهیبچ

  :حدیثه گفت

روز که  گانی .خانه شان در قلعه زمانخان بود ،نیاز آمدن مجاهد شیپ»

 شیآورد بچ یخود م یهم همرا هخود یبچ یهم ،آمد یم یپشت صفدر

 .اوردیم مارویاز ب بودیسودا مودا کار م گانی .بودیما م شیهموجه پ

 شیهر دفه بر .خوشش داشت اریبس جمیله .خوب بود اریبس یبچگکش بچ

  «.شهیروز آدم کالن م کیبچه  یا گفتیم .دیخریم یزیچ کی

  :ستیهمه نگر یو سو

...  شهیجگر خون م اریخبر شوه بس .نیره خبر نکن جمیلهگم شدنش  از»

  «.شکنهیزود م سینیمثل چ .دل نازک داره جمیله

 رهیگل به صورت دخترش خ یب یب .دور داد یلیحو یرا سو شیو رو

  :شد

  «؟گل رفت هینور ادیکه  یمثل یگفت یچا»

  :گفت ،را دوباره دراز نمود شیپاها ،حدیثه

  «.میخورد یچا الهیپ کیهمو صبح که »

 :افزود یو با نالش

 .مردم در راه نان و آو مانده بودن .زله و مانده هستم ،ستمیگشنه و تشنه ن»
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 !یب یبود ب یب یزن بود، زن نبود ب کی...  ما ره نان هم داد ،خانه کی 

 که اوغان گفته در میبود دهیاول ترس !خدا عزتشه کنه ،عزت ما ره کد

 داغ، فرشته بود ،یکه ن میدیاما پسان فام .قات نان بر ما زار گد نكده باشه

 یو اوش و وا گشتیها م! مثل شاهپرک گرد اوالدنهیخوده نب یاوالدها

 نجهیو ا میاگه زنده ماند ،خالص شوه هاجنگ !بته رشیخدا خ .کدیم

 .است ادمیآدرسش  .کنمیرفت و آمد م شیهمرا .کنمیش ممهمان ،میبود

  «.رنگ داشت یدروازه فوالد

 صدا زد:  .را جانب دروازه کرد شیگل رو یب یب

 « !گل هیگل انور هینور»

  :حدیثه مانعش شد

 .میستین ُخه گانهیب یگیاگه از خاطر نان م ؟یکنیصدا م یره چ هینور»

  «.نیاز خاطر ما زحمت نکش .نیاریخدا وسع ب ،نیدار یهرچ

 :بلند شد شیو از جا

  «.کنهیم یگل چ هینور نمیبب .رمیره بگها اوالدبروم خبر »

مربع شکل که رنگ زرد رفته و پک  زیدهل کی .خارج شد و از دروازه

خورد  هایپوشو انواع پا نمودیوصل م گریرا به همد اتاقچهار ،داشت

را به پا کند  شهایبوتخواست  ثهیحد .و بزرگ در آن انبار شده بودند

  :شدیمگر نم

 « !سیبوت مه ن ییبگو .هیدرا ینم»
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  :بود گفتش ستادهیگل که پشت سرش ا یب یب

  «!یمدکم راه نا ،دهیپند تیپا ،سیدخترم گناه بوت ن»

  :دیو پرس

 «؟یپوشیم تههایبوتکه  یرویکجا م»

  «.میاز صبح که تشناب نرفت .هفکیم میتشناب بروم که گرده ها مادر»

  :گل دروازه اتاق مقابل را نشانش داد یب یب

همه  .کرد شیسرش را به داخل اتاق پ ثهیحد «.شتنیش نجهیها ااوالد»

 :خطاب به آنها گفت .م نشسته بودندگرد ه

 ستهیوخت خ ،که باز صبا ن،ینیتا ناوخت نش ن،ینان تانه که خورد»

کم ...  میبرو ادهیپ یتا سفارت پا میمجبور هست ،میافتیاگه موتر ن .نیتانینم

 «؟نیدیفام ،سیراه ن

دوخته  یلیحو یختمی هاگل همان طور که چشم به گر،یاز اتاق د اشرف 

 :بود گفت

 رمیما م هیهمسا یهم شیبخورم پ هیچا .میکنیچاره م کی .دل نزن خوار»

شما ره صبا تا کارته سه  تانستیکه اگر م زنمیکتش گپ م .داره یتکس

 «.ندازهینم نیآدم خوب اس گپ مره به زم .ببره

  :گفت ثهیحد

  «.نگرد شیسیپشت پ .مشیتیالزم باشه م سهیهر قدر پ شیبگو ینیبب ریخ»
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  :گفت ،زانو نشسته بودچار یتشک یو خطاب به آرش که رو

 «!یاریدق نب میبچ»

  :بنفشه با خود گفت .انداخت نییبود که سرش را پا دهیشرم یآرش گفت 

  «...  یفلم هند ،یمبرق ه ،یآو هم ،ینان هم .ارهیکجا دق م»

 :دیپرس ،بود ستادهیدروازه ا شیپ دهیو از مادر کالنش که با پشت خم

  یهمان طور که دستش را رو یب یب« ؟امشو نوبت برق تان اس ،یب یب»

 :پاسخ داد ،کمرش گذاشته بود

زور  .زور شد اما پسانا گپ .میداشتیسه شو م ییاوال هفته  د   .فاممینم»

 دادینم .که کوچه شانه برق بته ساختنیره وادار م یو برق رفتنیآورها م

ره  هامیتمام س .سیبرق مرق ن یمگر حال ؛کدنیبه مرگ لتش م .زدنشیم

جنراتور  دارنکه  یمردم .خرهیم لفونهیکهنه برق و ت میپاکستان س .کندن

  «.کننیت نگاه مخود پُ های د  زیرخانه .دنیخر

 .انداخت نییبر داشت سرش را پا نیچ شیشانیپ .نگفت یزیچ گریبنفشه د

 :حدیثه به مادر خود آهسته گفت

پاک باشه که  ییجا یرو کی .نیبنداز یجا اشرفآرش در اتاق  برِ »

 «!مردم پاک خور هستن

  :زد یچشمک و

 « !ره واز کنه جمیلهخدا چشم  .گفتمیبچه ره م یهم»
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 :دیمادرش ذوقزده پرس

برنج ام از چاشت مانده  یکمی .میپخت هیقورمه بام یهمرا اهیبانجان س»

 «؟میکه تازه دم کن ایبس اس 

 هاگپ یمردم خوب استن پشت ا .نیهمو ره گرم کن،بس اس» :گفت حدیثه

 یما وار یهااوالد .گنینم ین ،یماند شیرو شیکه پ یهرچ .گردنینم

  «.که نانه زار آدم کنن سین

  :و پا به پا شد

 « !رهیم .تانمینم»

  :گل گفت یب یب

  «.کاغذ هموجه س»

  :گل گفت هیو خطاب به نور

 «!بکش که گشنه هستن هنان یخ»

زده  خکیزده س خکیس .بند شده بود .شدیاشتوپ چاالن نم ... شمکیم»

 «.از دست افتادم

 .را در عقب سرش غنچه نموده بود شیموها .گل قد بلند داشت هینور

 و خوش تراشش را با کیبار یهاکلک .ماندیبه حدیثه م شیچشم و ابرو

 :پاک نمود ییصاف

 «.کنهیم یتمام جان آدمه تیل بو»
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  :برد شینیب شیدستانش را پ و

 « !رهینم چیا شیبو»

  :حدیثه گفت ،نان را خوردند یوقت

  «.سیکاف نیاریب افیل کی .کنمیو مجان خ  ریخ شیپ ،نجهیمه هم»

 :را آمرانه ساخت صدایشو تون 

 نیکلک شیخوه پ یوخت جاها چیه ،جنگ امیه در افکر تان باشه ک»

در  ،که جنگ باشه یما وخت ... اوگار نشه یکسخدای ناخواسته  .نیننداز

 «.میکنیخو م زیدهل

 :گل گفت یب یب

اجل در  !سراچه که د   ای یهست زیدهل که د   نهیبیاجل که آمد نم میبچ»

  «.یزیخیصبام وخت م .یو که مانده استکُ  وبرو خ   ... !زنهینم

  :انداخت شیگل آورده بود باال هیرا که نور یو لحاف

 « !و کودخترم خ   ،و کوخ  »

 گاهلحاف فرو رفته بود به سقف اتاق ن ریکه تا زنخ ز یهمان طور ثهیحد

 :گفتیو با خود م کردیم

  «.برهیخوم نم ادیز یاز مانده گ»

  :قاب پنجره نگاه نمود یآسمان را از ورا یبار
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  «.روز اس ییبگو .قدر روشن اس یچ»

  :آمد یها و تبادله آتش مها و انفالقانفجارصدای  .رنگ بود یریآسمان ش

 «...  !مر  گِ ...  مم د  د   ... تک ،تک...  !تک تک تک»

 .بودند انینما ،مانند دوچشم نگران ،آسمان هایدستدوتا ستاره در دور و

و به انتظار  زدندیپلک م ،کردندینگاه م رهیخ رهیخ نیزم یانگار سو

و سکوت  یکیاز تار یته یشب .دندیکشیم یطوالن یهافاژه ،شب یانتها

 ،کردیاب تنگ پنجره نگاه مآسمان در ق یحدیثه همچنان که به تابلو .بود

 یکه نقاشش از رو ستییباطل شده  یآمد که آن تابلو، تابلو یبه نظرش م

را  هابرگباد  ،در آن تابلو .پرتابش نموده است ییبه گوشه  یمهر یب

شرشر صدای  .دادیدر اندام کج و معوج درختان آرام آرام تکان م

 چرکچند تا چر ،هاعلف انیتابلو در م نییر پاد .آمدیشان م هایبرگ

حدیثه با خود  .دینالیزار زار مها وقفهبا  ییزبان گشوده بودند و بقه

 :گفتیم

شان که  ماندیم حتا نمم و دُ د   یا...  !هاچرچرک چارهیب ،هابقه چارهیب»

 « !ناله کنن

 :دیپرسیحدیثه از خود م

 دیوخت ناپد یشوم چ یصداها یا ؟افتیخات  انیپا وخت یماجرا چ یا»

 «؟خات شدن

 :کردینگاه م هابرگو به آسمان و  

 قدر یچ .ها شدنصدا یمه طعمه ا یچشما شیپ ینینازن هایآدم یچ»
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 ملک بودن اِيهر کدام شان چشم و چراغ  .و مفلوج گشتن وبیمع هاآدم 

بنام  یکی ،بنام مجاهد یکی .شهیتکه تکه م شانیردلم ب !شان فیح... 

  «...  بنام آن یکیو  نیبنام ا یکی یحزب

 :به فکرش آمد تیب نیو ا

  یتخته بندم کرده ا ایچهار در انیدر م»

 باش اریکه دامن ترمکن هوش ییگویباز م 

 

  «.و کدنر  مردم ما ره د   خدایا

  :دیپرسیو از آسمان م

 « ؟دیوخت سر خات کش یر چس   یدانه ب نیا»

  :دشیپرسیمحمد آمد که آهسته آهسته مریخصدای 

 « ؟یهست داریب !حدیثو»

  :حدیثه پاسخ داد

و خ   .برهیم نموُ خ   .باشمیم داریها ب مهیمه هرشو تا ن .هستم داریها ب»

رنج غربت  :گفتیدر راه م یامروز کس ... بهتر اس می! همو برو؟کجاس

  «!به که اندر خانه جنگ

  :دیپرس یو پس از مکث

  «.کنهیم ممیو وجوده ترمو کو، خ  خ   ... ؟یشیو نمتو چرا خ  »
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  :محمد گفت ریخ

 یاگه کم خورمیمانده ره که م لیسبز سب یچا یمه ا .تانمیاما نم میخایم»

گل به خاطر شما چند برگ  هیامشو نور .کنهید باز دل جوشم مبو رهیت

  «.دل جوش هستم یحال یهم .اضافه انداخته بود یچا

  «شانهیره م یدل جوش .اس دیسرد مف ریش .ارنیب ریش تیبر میبگو»

  :محمد گفتریخ

 ادیو زخ   د   ،گهیگلم م یب یب ... شدم داریمگم زود ب ؛ردوم بُ ک چشم خُ ی»

 «؟که به عذابت نکده باشم زنمیر مخُ 

اس که  ادیتوپ و تفنگ زصدای قه ِاي  .دمیر زدنت ره نشنمه خُ  ،ین»

  «.شنوهیره کس نمزدن تُ  رخُ 

 :داد هیآرنجش را بر بالشت تک .نشست شیو در جا

مادرم ازت  شیپ .گپت قطع شد ،مادرم آمد .ماند شهیقصه عا یراست»

  «.نتانستم دهیپرس

  :گفت ،سرش آورد ریبالشتش را ز .دیکش یمحمد آه ریخ

  «.شتککه هر پنج طفل خوده به دست خودش خالصه  !شهیعا چارهیب»

 افزود: تیبلند نمود و با جد مهیو سرش را ن

 خواهر شهیعا ،نباشه یهرچ .ینکن ادی شیرو شیپ .خبر نداره مادرم»

 و قوم  شیخو .دوست داره ادیو قومشه ز شیباز مادرم خو .اس شیزاد
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 «دوست اس

  :دیبا وسواس پرس حدیثه

 «؟شده بود وانهید ؟شتهکُ چرا »

کاال ششته بود و  همو روز شهیکه عا کندیقصه م شیخشو...  فاممینم»

تناب  گانه د  و جدا دهیکش فهیاز ن شهیاهبچهتنبان  یبندها شهیخالف هم

در رفت و آمد  یهم .شدیقرار مالوم م یب اریبس گفتیم .هوار کده بود

جوابشه  .یهست قراریگپ اس چرا ب یچند دفه پرسانش کده که چ .بود

  «...  شهیتا که شو م...  باشم قراریچرا ب سیگپ ن چیه اگفت .دهندا

  :دیکش یو آه بلند

  «.بچا بودن نینازن نینازن...  ؟یبود دهید شهیبچا»

  «.بودم دهیچطور ند .هان»

  :محمد ادامه داد ریخ

و هرکدامه با  رهیم ،زهیخیم شیااز ج شهیعا ،برهیکه همه ره خو م شو

  «.کنهیبند خودش خفک م زاریا

 خود زد: یشانیبا دست به پ حدیثه

 «؟چرا»

 شیخشو .شده وانهیمردم د .عصاب نمانده یبه کس هاجنگ یا...  فاممینم»

ن جوابم ره که ز دمید ،بانه یو چا هیایکدم که ب صدایش یصبا وخت :گفت
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 سر اوالد یکه باال دمید ،انداخته یچرا خوده به کر مشیرفتم که بگو .نداد

 زاز خود یهابه صورت اوالد .بود شتهیند شمجسمه چُ  کیمثل  شیها

 صدایش یهرچ .کده بود شیافسون و جادو یکس ییبگو .کدیزار نگاه م

 ،تکان دادم شهیرفتم شان ... !؟شده یفتم زن ره چگ ... کدم جوابمه نداد

و  شیاوالدها یهاچشمش به مرده یوخت .دیو پردفعتن از خ   یگفت

ها وانهیدمثل  کدفهیشان حلقه خورده بود افتاد،  یگلو که د   ییهابندزاریا

که  دمید ،کدم شیسرم ره پ .دو دسته به سر و صورت خود زد .دیکش غیج

سر  ،گرفتمیما کم نم شهیو دستا شدمیاگه مانعش نم .کده بود یوانگید یچ

روز  چند ،پسانها .که زن به حال نبوده دمیفام .ماندیو صورت به خود نم

که  کدمیفکر م .ودمب دهیمه ترس :گفت ،که پرسانش کدم یوخت ،باد

 خاستمینم .کنهیمثل پدرش با اره دو نصف م همیها بچه ،قوماندان اکبر

  «.بمرن یبه راحت خاستمیکش شون مزجر میهااوالد

  :حدیثه گفت

 « ؟اگر مادرم خبر شوه»

 «.که پت بانه سین یگپ .شهیروز خبر م کی»

  :داد رییرا تغ صدایش تون و

تان به  یکار ها...  یزیخیوخت م .یکار دار ادیو کو که صبا زخ   یحال»

به کس  نجهیا د   .نیبکش بیصا یملک ب یتمام شود که خوده از ریخ

  «.شهیبا رفتن شما خاطر مام جمع م .مانهیعصاب نم

 جاسرش  ریلحاف در آمد و بالشت را ز ریو دوباره ز دیکش یحدیثه آه

 :دیشیاندیبا خود م .بجا نمود
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 .رومیبال در پسش م .که باشه فرق نداره ییجاهر...  مییبرا نجهیاز کباری»

 ییکمود شو ،ییظرف شو .کنمیکه بتن م یهرکار .مییبرا نجهیمطلب از

  «.کنمینم غیکه باشه در یهر کار

 :دیکش یو آه

 یچ شهیعا...  ؟مشت اوالده تسلیم پدرش خات کدم کی یوخت ا یچ»

 «!داشت ینینازنهای بچه

از  ییینمایو حوادث آن روز مانند فلم س شدیپهلو و به آن پهلو م نیبه ا و

  :دیچیپیدر گوشش م ییهاصدا .کردندیچشمان خسته اش عبور م شیپ

 شیشان که پ مانین ،ریطرف مطبعه ره بگ .!توته مامیته ،رسول مد»

 «!نیایب

 المید خ...  قال دار خان ره بگو یبچ .تاننیمیشده ن ریاز طرف مه ت»

 «.تفنگش بند کده

 « !شوووووووووگرم...  دم دم...  !تک تک تک»

 :گفتیم یلهجمکه به  دیشنیخودش را م هایگپ

به  .میداشته باش دیبا ،ضرور اس یبه ما وشما چادر یحال .آمد ادمیها »

 «.سرلج گشتن گناه س اُونانظر 

  «.میماالرام آستاستا بفروش یهم .یگیراست م»

 «!بارهیآتش م ؟یروز چطور آمد کیاِی طور در  اشرف»



      -----------------------------------------------    لبخنِد شیطان

 

 -------------------------------------------------ببرک ارغند  299

 هایشگوش زیها همچنان در دهلصدا .غلت زد گریده دبه دن حدیثه

 :دندیچیپیم

  «.کننیم ریدور ف یاز کدام جا .راکت بودصدای »

  «.اسیاز طرف چهار آس»

حمله  یاگه ا .به کس آب و آبرو نماند .مردم قتل شدن !کنه ریخدا خ»

 ریبه ز...  میگرفتیم زهیو ؛میرفتیم یفارت شوروس دیامروز با شدینم

 «.دانه هم نمانده کی نیکن لیس یحال ؟بالک فکرتان اس

دل آدم  ،هانو نو موتر .تنیوانه پاکستان انتقال مش   ،کننیم یروزانه دزد»

 «.سوزهیم

سرش چرخ  .است را درد گرفته شیپا یکه دلکها کردیاحساس م حدیثه

 :گفتیم یکس .اندازدشیاز پا م یو خسته گ خوردیم

  «.بغلت بود بچکچه د   ،یتشنه هست ریبگ !برار»

  «.زار گد نكده باشه ،اعتباراس یچ !نخور»

پشت گپ  .میخوار و برار هست .میهمه ما و شما مسلمان هست ،برار»

 براراه

 «.نینگرد

 «.شوه قبول شیگاه تا که توبقرار ببرش»

 به کمک چوب راه رفته  .خوب شده یکم میپاها .تمام پشتم خون گره کده»
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  «.تانمیم

  «.زمیبخ یاز جا دیدو ماه دگام نبا :داکتر گفت»

 یعکس عکس بچ یکه ا گفتمیم یهرچ .دت کده بودن یسنج الیمره خ»

 «؟یچرا با دختر ها عکس گرفت .یتوست :گفتنیم ،کدنیقبول نم ،اس لمیف

 «.مادرم خبر نداره .هر پنج طفلشه به دست خودش کشته !شهیعا چارهیب»

ر برادرش ر خُ خُ صدای و با  رفتندیآرام آرام دور م شیها شهیها و اندفکر 

 نتریو سنگ نیکه وجودش سنگ دید یبار .ختندیآم یاوج گرفته بود م که

رده بُ  ومکه خ   ین :با خود گفت .گرددیاز خود رها م یو مانند موج شودیم

خوب شد که هنگام برآمدن ...  البته خسته شده بودم .امشومره زود خو برد

به خود ...  شکنهیاز صدا هم م نهییآ .اندمره در پشت کوچ م نهییهمو آ

مطمئن  ییراه رام در کدام جا یاسناد و پاسپورت و کرا یهم دیبا :گفتیم

رفتن  رس یدر اِ  زهینشه که خوده بندازن و همه چ .وخت بد اس .گور کنم

که بفروشم  یمتیکدام مال ق ین مانده و سهیپ گهید ین ؟باز چطور کنم .ببرن

 لفونیزنگ تصدای ناگهان ...  راره پوره کنم هیپاسپورت و کرا سهیو پ

زدن  یبه دخترش که در آشپزخانه مصروف شستن و صاف .دیرا شن

زنه بشنون صدای  !گوشکه نه وردار :گفت مهیسراس ،بود یظروف چا

گمان  میره نه وردار یاگه گوش :خترش گفتد .ندازنیخوده به خانه م

حال  یچ خدایا .ندازنیبازام خوده به خانه م ،سیخانه ن یکه کس کننیم

هر سرش غم  ؛میهم د غم بان مینه وردار میهم د غم بان میوردار...  اس

 لفونیت .همان جا مکث نمود ییلحظه  .رفت لفونیت شیحدیثه پ .اس

 کباری .شدیهرلحظه بزرگ و بزرگتر م ،داشت یمیرنگ کر .بود یمنسیز

رنگش سبز گشت و  .بزرگ و دراز شد یگاهدانه تربوز لشگر کیمانند 
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بر آن نوشته  یبا خط کوف ییها زیچ یگفت .نمود دایپ یی رهیت یخط ها

 .میمه عمرمه خورد .وردارم یمه گوشکه م :ترش گفتحدیثه به دخ .بودند

 یچ نیبب .تمیشان م بیاما مه فر .هیایمه ب یبان که باال هیایم یهرچ

از  .بود نیبزرگ و سنگ یگوش .را دو دسته برداشت یو گوش !کنمیم

مردها را مانند  دایشصحدیثه  ؟اس یصفدر :دیپرسیم یخط کس یآنسو

 یخان یا ؟سیک شیصفدر .نیغلط کد :گفت یبا آواز غور .ساخت

خط  یاز آن سو ؟نیکار دار یچ نییبگو .اس مانیسل یخان .سین یصفدر

چهل و دو سه صد و  .سیصفدر یخانه خان یکه ا فاممیمه م :گفتشیم

که  یبت شیگوشکه بر ؟بگو لونگ کجاس .ماره او اسش یا .وسه س یس

 دنیدل حدیثه از شن ... .دهیمرگش فرا رس .از نوبت مرگ خود خبر شوه

از  یستیتو ک :دیبا ترس و لرز پرس .دیپر دیرنگش سپ ،دیگپ لرز نیا

خط  یاز آن سو .ستممه پدرش ه .لونگ وخت رفته ؟ییخایم یجان ما چ

مادر  دیدخترش دو...  زنمیمه باز زنگ م...  زنمیمه باز زنگ م :گفتشیم

حدیثه نفس  !یشویم کفخ گرد گردنت تاو خورده لفونیت میس ؟یکنیم یچ

 !شهینفسم بند م ،: نفسمکردیرا دو دسته از گردنش باز م میو س زدینفس م

  !مادر مادر :زدیم صدایشدخترش 

  :دشیگویو م دهدیشانه اش را با دست تکان م جمیلهکه  دیناگهان د

 «!پشت موتر رفته اشرفماما  .شهیوخت مشو که نا داریب !مادر»

به  .کردیاحساس م نیرا سنگخود .گرفته بود شیگلو .شد داریب حدیثه

را  یلیحو یفیآفتاب ضع .دود بودرروز گرفته و پُ  کی .نگاه نمود رونیب

 :گفتشیم جمیله .آمد یبقه و چرچک نمصدای  گرید .پر کرده بود

 دان مردم د   امیالیهم .رسهینوبت زودتر م .بهتراس میهر قدر وختتر برو»
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 «.سفارت قطار شده باشن 

محمد  ریخ .را به دو جانب باز نمود شهایدست .دیکش ییهالک حدیثه

  :خطاب به خواهر زاده اش گفت

 « !زله بود چارهیب .کدیو مچشم خ   کی ،نشیماندیم»

  :گفت جمیله

 خاستیهر قدر که دلش م .و کنهباز خ   میپس که آمد .شهیماما ناوخت م»

 « !باز خو کنه

 :شده بود داریب گرید یحدیثه گفت

خانه ره به جندا مانده  .میرویم انیپس مکرو ،اگه کار ما شد ،میبچ»

پس  دیاو ره با .میاز خاطر او مجبور هست .ماس یباز آرش همرا .میتانینم

طرف  .مام راه جنگ بوددر ت روزید .باشن شانیپدر و مادرش پر .میبرسان

  «.نازک داره اریدل بس نیمادرش نب یکته گ

  :گفت رمحمدیخ

  «.رهیگیخبر آپارتمان تانام م .رسانهیم اشرفآرشه »

 :دیدخترش د یسو .پنجره گذاشت شیپ .را آورد یخوانگل دستر یب یب

چند ماه د  اِی  .روز دارن یچ تیموها .آو بزندو چپله  کی تهیبرو رو»

 !وضع خود برس به سر و .یخاشه دختر هست کی میبچ .شدن دیسف یخیب

 .مرد اس ُخهلونگ  .خودام باشد  فکر  !یاوالدا کدفدای  یخیخوده ب

 « !رد اوغان اعتبار ندارهم ،میبچ .خات کد گهیزن د کی یخراب شو
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  :گفت یشخندیبا ن حمدمخیر

گپه به زن کدن  یا...  ؟یخوریچرا دل زنه م ؟مادر یباز شروع کد»

 «؟غرض یچ

  :گفت حدیثه

  «.هیبانش که بگو»

 یقات کرد و در کنجرا چهار شیلحاف صندوف .برخاست شیو از جا

  .آن نهادگذاشت و بالشتش را بر 

  :گفتش گمینور ب

ما  یمانیکه نم سیو بالشت چ افیل کی !خود کار کود  خانی باز  ،خوار»

دست  سردگرم و  یآو ما که د   یمانینم مییایکه م تیخان ... ؟میجمع کن

  «...  باز نجهیا میبزن

 :گل گپش را قطع نمود یب یب

گرم  ریزره ش کی .خشکه واز کو ریش یقطبرو همو  .دخترم گپ نزن»

  «.کو که بخورن

 :حدیثه گفت

به روز مبادا نگاه  رهیش .بس اس یهمو نان و چا .سیالزم ن ریمریش

 « !جنگ اس .شهینم دایپ یزیروز چ کی شهیم دایپ یزیروز چ کی .نیکن

 :گل گفت یب یب
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...  رهینم یآدم از گشنه گ ،بالد پسش .نیبرا رونیکه ب مانمیره نم هابچه»

 « !نشه ناخاسته کدام گپخدای چشم دوست و دشمن به ما مانده که 

  :گفت حدیثه

  «.میخورد اریخانه بس یدر ا .میستین ُخه گانهیب»

  :کرد و گفت جمیلهرا جانب  شیو رو

  «.شهیناوخت م مینجنب .هاره بگو که نان خوده بخورناوالد»

  «.میماتل شما هست .دگرا خوردن»

  :گل گفت یب یب «.هستم ریمه س»

راه خطر داره  ؟رنیم که کننیم یچ .کت تان برون مانمیدختراره نم»

 ... نیبرو جهیاز هم نیبود یاز اگر رفتنب .نییایپس ب نیویزه که گرفت

  «.م کم اسم و دُ امروز شکر د  

 :گل هم جانب مادرش را گرفت هینور

هر چقه  .نیبه دسته به خود غم جان جور نکن .گهیگلم راست م یب یب»

 « شندخترهاره بان که با .باشهیتان کمتر م شیهموقه تشو ،نیکمتر باش

 :حدیثه گفت

 .به خاطر زبانش ،ره مجبور هستم با خود ببرم جمیلهمگر  ؛باشن گراید»

 «.آدم اس میامه نفکه زبان ن یآدم...  شهیکار م کی

 صدای .گرفته و پر دود بود گرید یآسمان مانند روزها رونیب در
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 یگل که کاسه پرآب یب یب .آمد یدور م ها ازمسلسل کیو شل هاانفجار 

  :در دست داشت گفت

 « !یکاسه ره بگ یتو ا .بره ادمیبود  کینزد ،نیباش قهیدق کی»

 یذیبا تعو ییگل داد و خودش رفت و پس از لحظه  هیآب را به نور کاسه

 :دشیحدیثه شگفتزده پرس .برگشت

 « ؟مادر سیچ یا» 

که به گردن شاه و عروس  یرا مانند گل گردن ذیبند تعو گل یب یب

  :باز گرفته بود اندازندیم

  «!کنهیم تینگا بیاز آس .گردنت پرتو د  »

 چش کرد:و ما

  «.اس فیشر یالکرستیآ ،سین زیاوت»

 :دخترش گفت

خوده در های پیسه ،یمردم از ناچار یحال...  رنیگیم ننیبب .تانمینم»

 ذیمعو ذیپشت تعو ،دهیمجاهدام فام یحال .کننیپنهان م هایطور جا یهم

چرا به ...  انگشتر اس ای سهیپ شیدر ال گنیم .کنهیوازش م .گردهینم

 « ؟دسته در جان جور خود شاخک بشانم

  :و با خود گفت

 ماره  یها یگردن یخود جلب کنم که هم به دسته طرف انهچرا فکر ش»
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  «.رنیهم بگ

 :در ذهنش خطور کرد که با خود گفت یفکر یگفت

 .میخود ببر یکجا کت .مانمیمادرم م شیپ مییایخلته هاره تا پس م یهم»

مادرم  شیره پ یمتباق ،رمیگیره که کار اس با خود م یسیفقط هموقه پ

 «.رنیما نگ شیگک هاره هم از پ یبد اس که هم اریروز بس...  مانمیم

  :داشت یپا فشار مادرش

 «؟کار دارن یچ زیبا تاو ،اس زیبگو تاو ،قه لغاز نخانِاي »

زن  ،بالک ما یرو شیدر پ شیپروز  چند .شان یشناسیتو نم مادر»

 زیبه تاو یکابل ک ایهزنکه  گفتنشیم ،گرفته بودن میماره قا هیهمسا

حتمن  ؛یره دوخت یکه در درونش چ ینشان بت ،یگیدروغ م .دارن دهیعق

 .سیمردم او مردم خود ما ن یمادر اِ  .تا وازش نکدن نماندن .س سهیپ

  «.سیخنده در صورت شان ن .شهیشان گپ زده نم یهمرا

مه  تاننیفرق پاسپورت و کوپونه کده نم .شدن نییوه پااز ک» :گفت اشرف

 «.دمید به چشم خودم

  :را جانب مادرش نمود شیرو و

از  یخیر مامد تا حال چارهیب !با رابر چاه ؟همو زدن بود که ما ره دادن»

  «.تانهینم ستهیخ یجا

  :را آهسته ساخت تا او نشنود صدایشو 

 « !شده یچ ،که شل شده هدانیخدا م»
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  :گفتش ،را جانب آرش نمود شیرو ثهیحد

 « !مییایمام م .س ستادهیموتر در گراج ا .وبر اشرفخودت با  ،آرش جان»

 :را تکمه کرد، گفت اهشیس یکرت .مجعدش را شانه زده بود یآرش موها

مگم  .شهیم دایآدم خوبم پ ،نا نیبه ب نییرقم ن اِي ونای یهم گمیم ،خاله»

دستا ریز .شنونیگپ آدمه نم چیا...  ظالیمن یلیخ ونای یهمي قوماندانا

 هدشمن شمار نیشیاگه دشمنه نك :گفتن اُونابه  .خور بمرگ بترسوندن

 ترسوندن بهمر ه .هیدشمن شما  ،گهید یهاکه قوم گنیم اُونابه  .شهکُ یم

ها هزارهبه  .کننیها ره مکار یاز ترس جان خو ا چارهینا ب ینفرها... 

 « !یکش یروز غفلت صد سال کراچ کی :گپ بساختن

  :گفتیدر دل خود م .و پشت گوشش را خاراند

آو دهن  .هی ییدروغگو یآدم .ماما مه هم باور ندرم هایگپ یمه به هم»

 یتا مردمه باز گنیطور م یهم .الن شدهکبا همونا  .خورده نیمجاهد

  «.بدن

 :حدیثه با خود جدل داشت .و جانب گاراچ به راه افتاد

نمانم در دلش خات  ششیاگر پ یحال .میگفتیگلم نم یب یبه ب یکاشک»

 « !ره اعتبار نكد سهیطال ره ماند و پ .کدگشت که سر ما اعتبار ن

 « ؟د دلتان گشت یچ ؟نیچرا دو دله شد» :گفت جمیله

  :حدیثه آهسته گفتش

 یب یب شیپ مییایتا پس م .میبا خود بگردان یجاهر یعذاب جانه چ یهم»



      -----------------------------------------------    لبخنِد شیطان

 

 -------------------------------------------------ببرک ارغند  308

  «.ماندم ُخهطالها ره  ؟مینمان ای میبان ؟یگفت یچ ،مانمشیگلم م 

  :گفت ،شد یچرت میلهج

 یجا چیشده که ه یوخت کی...  فاممیمگر نم ؛دل مام گشت گپ د   یهم»

به خانه  ،کنهیقوماندان شوق م کی .کجا اعتبار داره نجهیا ... نداره تیامن

 «.برهیکه به دستش آمد م یو هرچ هیدرایم

  :نمود یمکث و

 « !دل تان...  فامینیباز خود تان بهتر م»

 :گل گفت یب یب .ستیگل نگر یب یب یو سو

 یفیج سهیپ .متیگوینم یزیمه چ...  و کارت یفامیخودت م ،دخترم»

امروز تنها خدا به  .جواب بتم یخراب شد چ ،خوب ،خوب شد .اسیدن

 ،یتانیگفته م یباز چ ،که ده نفر مسلح در آمده یکن لیس .حال اس کی

 ،زبانم الل ... تانهینم ستهیخ یهنوز از جا یدید ُخهره  چارهیب رجانیخ

دل  .گمینم یزیمه چ .ین ... ؟بتم یشوه باز جواب شما ره چ یکار کی

 ریتان خ یهامگر طال ؛دل خود تان .نینمان ،نیمانینم نیبان ،نیمانیم ،تان

  «.کنمیگورش م ییکجای نییایتا پس م .اس باشه

 :حدیثه گفت

  «.یگیتوام راست م»

  :قاطعانه افزود یو پس از مکث
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باز مالوم  .میدر جنجال بنداز یشما ره چ .مشیبریبا خود م خداپناه به »

  «.دفه کمبود نکنه کی .رهیگیم سهیقدر پ یکه سفارت جانور چ سین

  :دروازه گاراچ به راه افتاد یو سو

  «.مینکد یبد یبه کس ُخهمه  .پناه به خدا»

  :دیپاش نیگل آب کاسه را از پشت شان به زم هینور

  «!نینباش شانیبه خاطر دخترا پر...  !و پناه تان باشه تخدا پش»

 :گفت اشرفخطاب به  ثهیدر موتر نشستند حد یوقت

 ارهیو پس م برهیم ،موتر اس !شو نییپا ،یما روان هست یتو دگه چرا کت»

آرش جان ره  نهیا ،رنیکه بهانه نگ یدار شیاگه به خاطر محرم تشو

گردان خوده کت ما سر یتو دگه چ ... اس میبچ گمیم ،تمینشان شان م

  «؟یسازیم

 :نمود یهم پا فشار میلهج

هر  ،سیوضع خوب ن نجامیا .نییایبا ما ب سیالزم ن ،نیشو انیپا ،ماما»

  «نیشو انیپا ،نیشنویتک و توک ره م .گپ شوه کیلحظه ممکن اس 

  :دو دله شده بود یگفت اشرف

 «؟کار نشوم»

 ،شوه یگدام گپ نجهیاسته خدای ناخوااگه  !نیشو انیپا .نیشیکار م یچ»

  کی .اوطور اس ُخه میماما رجانیخ...  باشه که کمک کنه ُخه یکس کی
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  «.باشه ُخه یکس

 :حدیثه گفتش

که خوده ،دفعتن کدام گپ شد ،یدر کوته سنگخدای ناخواسته اگر »

باز  .رسهین نمتا منزل پنج دست شا .نییایطرف ما ب ،نیرینگ نجهیهم

  «.میخوب دارهای همسایهشکر 

سرش را  .را از سر گرفت دشیسپ یکاله تار .شد نییاز موتر پا اشرف

 :نمود و گفت شیبه داخل موتر پ

هر قدر  .شان یاریخالص شد، پس م ریکارشان که به خ ،جان ریفق»

 « !یشان نکن یالیراه ا میمطلب د ن .تمیمصرف شد چرت نزن مه م

 :پاسخ داد زیآم هیراننده با لحن گال

 یخ...  شان کنم یالیروز چطور ا کیاِی طور  !بادار یگیم یچ»

 « ؟خورهیدرد م یبه چ یدار هیهمسا

  :گفت ،رو به آرش نمود اشرف

  «.آزادتر اس نجهیا ،یشتیش یرو شیپ تید س یخوب کد»

 افزود:  شیو در دل خو

  «.زننیکه باز مردم گپ م امهفیم ،اس اریهوش»

 ییموها یگردنش کوتاه بود و جا .کردیم نگاهپشت گردن آرش را  جمیله

  .زدیسرخ م ،بود دهیکه دالک آنها را تازه تراش
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  :گفتیبا خود م .دیشیاندیم اشرفدر باره  ثهیحد

 .مگر دل کالن داره .دار و ندار شانه چور کدن .از کجا کد سهیپ چارهیب»

  «.بان ُخهره  سهیاس پ ریسر ما از جان خود ت

  :گفت اشرف

  «!خدا پشت و پناه تان باشه .که ناوخت نشه ریبه خ نیبر»

پس از  ر کنانغُ  و رغُ  ،رنگ بود دیسپ ووالگاه زرد  کیکه  یموتر تکس

 جمیله .از عقبش فوران داشت ظیانبوه دود غل .به راه افتاد -چند سرفه 

 :دیرا چند بار باال کش شینیب

 « سوزانهیدماغ آدمه م ،تند یبو یچ»

مسافران  یپا یو بو یچوک هایپوشچرک  یتند پطرول با بو یبو

  :گفتیبا خود م یبا نگران جمیله .بود ختهیآم

 «.رهیوضع روز به روز خرابتر شده م یاگن .بتن زهیخدا کنه و»

 یکه بو یباد سرد صبحگاه .بود یهوش و حواسش جانب سرک عموم و

 خودبا  .خوردیموتر به صورتش م نیاز راه کلک دادیتند باروت و دود م

 :کردیمفکر 

وستا روها از دست ا ادهیپد  اِی  هاسابق .زنهیپشه پر نم .سیفرصتچطور »

شار مرده  ییبگو یمگر حال ؛بودیماندن نم یپا یها جاها و مزدورکارکار

دراز  ۀرست یتمام ا د  ...  تانهیخود بر آمده نم یکس از ترس از خان .هاس

 «.فقط دو دوکان واز اس
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  :دیراننده ازش پرس .پنهان بود یدیسپ ییجا یرو ریحدیثه در ز صورت

 « ؟نیقرابت دار یجان چ اشرفبا  ،مادر»

  «.رادرم اسب»

 « ؟نیستیشما زن لونگ خان ن»

  :گفتیبا خود م .مادرش را فشرد یزانو جمیله

 « ؟کاره س یچ دانهیخدا م .اعتبار اس یوان چموتر یا یباال ،نگو»

  «.شده دیشوهر مه شه ،ین» :جواب داد ییشکسته صدای حدیثه با 

موتر  یعقب نما نهییصورت حدیثه را در آ یمتعجب هاینگاهآرش با 

  :دیو از خود پرس ستینگر

  «؟رقم بگفت ی)چرا( ا یچر جمیلهمادر »

 :حدیثه ادامه داد

تا بخت  .از ما بخت ما رفته .بختت رفت ،وختت رفت گنیم ،برادر جان»

داغ  یخانه هم ب کیشده که  یوخت کی !نصیب ای ال وایما بر گرده 

  «...  ره یکیها کشت یره حزب یکی .نمانده

  :راننده گفت .و ساکت شد

شان  یتفنگ سر شان .زور بردنمرام به  یدو بچ .نیگیم یچ فاممیم»

و ره اُ ره بزن  یا .اول خوش شان آمده بود .دنیم بچه بودن نفاماُونا .نکد

 ،و خانه ره چور کواُ  ،خانه ره چور کو یا .بزن خوشش شان آمده بود
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 .دادنیشانه نم یهاهمرد .شدن ریراه پغمان اس تا که د   ،خوش شان آمده بود

زاره  .نداختمادرک شان دل ا .شانه گرفتم یهاا مردهدادم ت سهیچقه پ

  «.ترق شد

  :دشیپرس .دندیچک نییکه دو قطره اشک از چشمان راننده پا دیآرش د

  «؟ستازاُ  ییاز کجا»

انبوه  انیاشک در مهای دانه .به سر داشت دیسپ یتار نیراننده عرقچ

درشت صورتش  یموها یاشکش تارها یگفت .فرو رفت ششیجنگل ر

 :کردیم یاریرا آب

اصل و نسب  .تانهیخوده گفته نم شهیقوم و ر ،آدم از ترس یحال .نپرس»

زبان در دان  .کدمیزبانمه واز نم ،شناختمیاگه شماره نم .تانهیخوده گفته نم

ازبک  ،یهست کیکه تاج کندیکس پرسان نم ُخهسابقا  ... !پاسبان سر اس

به کس ،به کارکس .کس به کس غرض نداشت...  ؟یچکاره هست ،یهست

 د   .کسب و کار خود غرق بودن مردم د   .دوکاندار دوکاندار بود ،کار بود

 « !شهیده قوم و ر ین ؛شدنیخود فرق م یگیکدیکار از کسب و 

 :دیباال کشصدایی درازش را با  ینیو آب ب

 « !لهیقوم و قب د   ین ،شدنیفرق م گهیکدیشان از  یبیو غر یمعتبر د  »

 :را تنگ نمود شهایچشمو سرش را تکان داد و 

 یکی ،هزاره شده یکی !که بر آمده ستیهایگپ یچ ؛نیو بب هیب یحال»

  «...  و کیتاج یکیاوغان شده و 
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داشت  یبرجسته و کبود رنگ هایلبرخ راننده که  میآرش همچنان به ن

 :راننده افزود .کردینگاه م

 د   .بودم وریوزارت زراعت دل د   سابقا .هستم دانیاز م .اس ریفق ،نام مه»

 یجنوب کیتنا  ،رهیخدا گردنمه نگ .بودنفر موتر وان  ستیما ب استیر

  «.بود میاز زن هرات ،شدن دیکه شه میهابچه گک یهم...  میوال نداشت

 :را جانب آرش نمود شیو رو

همو ره  بودیقسمتت م د   یهر ک .او وختا زن کدن به قسمت بود» 

 یخدا ببخشدش! ک ... بود یغفار هرات یقسمت مه دختر حاج د   .یگرفتیم

غفار  یو مه عاشق دختر حاج شهیم یهرات خدمت مه د   سییکه ر دیامفیم

  «!زیرنگر

 :را بلند تر نمود صدایشو 

 یروبااِی طور مه  ،و روزااُ  .عاشقش شدم ،دمشیبازار د دفه د   دو»

کش و فش  ،داشتم یجوان .بودمطور اپن و ابتر و بمبو ن اِي .نبودم یتموز

دخترا زود  .بودیم بمیج عطر گالبم د   .دیرسیم میتا بند پا میلنگ شف .داشتم

 یدو پا .آدم جوانمرد بود ،بته ریخانه خ نیالد سیو سییخدا ر باختنیدل م

که لفظ  یهمو روز ،رهیمن ادمی .گرفت میموزه کد و دختره بر کی ره د  

  «.مادرش غوللترش پخته بود دادنیم

 :ناگهان گفت ،دوخته بود ککه دو چشمش را به سر جمیله

 « !تنیکارته توقف م یپوید شیموتراره پ ،ینیبیم ،خلیفه»

  :شد مهیحدیثه سراس
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 « ؟یکه از کدام راه دگه بر شهینم ،جان فهیخل»

  :سرش را تکان داد رمحمدیفق

 میدست راست بگرد .میچاره ندار .جناورا باز راه ره گرفتن !الحول وال»

گپ  یچ دانهیخدا م میگردطرف چپ ب .گپ اس یچ هاوجکه  سیمالوم ن

  :و با خود گفت شهیم

  «.بهتر اس یسرک عموم یهم»

  :دندان گرفت ریک و کبود رنگش را زو لب لُ 

 « !کنه ریخدا خ»

  :گفتیو م دادیرا با انگشتش نشان م ییآرش تکس

 .پناه به خدا میبر هیراه بندان ن...  کدن لهیا ر   یتکس یوناُ  ینیبیستاز ماُ »

 « !نگن یزیبمام چ دیشا

  :دیدخترش د یسو .مودرا جا بجا ن شیحدیثه با وسواس روسر

 « !کش کو نییپا یچادرته کم...  مالوم نشه تیجا نیبب»

  :آرش خاطر جمعیش داد

  «.هیگپ ن یزیانشاء ال چ ،نیفکر خو خراب نکن»

  :حدیثه با خود گفت

 خوش صورت اس یبچ .بچام تلک گردن مه شد یکم بود که ا جمیله»
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 «.تمب یو زنشه چ دگروالباز جواب  .نکنن انشیپا ییکه کدام جا 

در وسط  کوفشیبا کلشن ییجنگجو ،کارته چهار شدند یپوید کینزد یوقت

  :امر به توقف داد یکیو بار کشدار ،بلندصدای جاده ظاهر شد و با 

 « !کیریظالم ب یبچ...  !کیریب»

  :لب دشنام داد ریز ،محمد ریفق

 « !یبت تهیتذکر گهیم یحال...  !پدر یب»

  :دشیمتملقانه پرس وآورد  نییموترش را پا شهیو ش

 « ؟امر اس یقوماندان صاحب چ»

  :دیپرس ییبچه گانه صدای نمود و با  شیجنگجو سرش را پ

 «؟ییاز کجا»

و  شیر یهاتار انیزردش در م هایدندان .دیغ خندوربه د ،محمد ریفق

را از  یگیانغنوت پنجاه اف ،برد شبیدست به باال ج .شدند انیبروتش نما

 :نموده گفت شیبا تملق پ .آورد رونیآن ب

با لب و دان اِی طور که  سیخدا ن یمگم رضا ؛یحق ندار یاگر چ»

 ُخهاز غم ما ...  !یداشته باش ُخهدستالف  کی .یخشک پس خانه بر

دستالف خو داشته  کی...  یکنیاجرا م فهیگل صبح وظد  اِی که  ینمرد

 «!یباش

  :با عتاب گفت جنگجو
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 هات خود د خود  سهیكرته ته که در آرم پ .لیخوب بیباال ج ته د   سهیپ»

 « ؟اسناد تو ... !فکر نکو که بچکچه و کم عقلم .مه استه شیپ

 :انداخته افزود ینگاه پوید یسو و 

ما  د   ؟ینیموب یش یکیپ .رهد   لیرو س ما پویدرون داز  بیصا قوماندان»

 «؟تذکره تو...  !تذکره ،گفته اول ... رهد   لیس

مشتش  انیآرش زنخش را در م .افتندی ادیازد جمیلهو  ثهیحد یهادل تپش

  :گفتیحدیثه با خود م .گرفت

 یو کون واز یچرا کاکه گ ؟زنهیره م هاپگ یچرا ا یموتروان حال یا»

 «؟کنهیم

 .انداخت یی شانهیآورد و به داخل موتر نگاه تفت شیسرش را پ جنگجو

  :دیاز راننده پرس ،چشمش به مادر و دختر افتاد یوقت

 « ؟نیکه دوتا کد ین...  ؟یرو کجا موبر کگکایتاج یا»

  :دیپرس یمحمد با خنده ساخته گ ریفق

 « ؟یموتر ره نشناخت یا...  ؟یآکو مره نشناخت»

  :دیجنگجوبا کف دستش به بام موتر درب درب زد و پرس

 :راننده با نوع تکبر کاذب پاسخ داد «؟هیاز ک»

وخت از گاراچ  کید  اِی طور  ،ست! از خود نباشهي یموتر حاج کربال»

 پشتشه که از گاراچ  د   نیحس و یعل .سوزهیش مر  پ   ؟تانهیبرآمده م
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 «!هیبرایم

 با .دهنش برد شیآمده بود که دستش را پ ادشیبه  یزیچ یگفت جنگجو

 :خود گفت 

کار  یش یدمه موگفت که تکس روزید کربالییحاج  .مردکه راس موگه»

کدوم پوست  ستادیا یاگه خبر شه که موترش !ره و گفته یتکس یام .موکنه

 « !وکنهر بور م  از م  

 :قدم عقب رفت کیو 

بر  .یکه از کار نمون ریبر به خ .شناختم تو .خو بیل بیج ره د   ییپنجا»

 « !على پشت و پناه تو

 :گفتیراننده با خود م

  «.دهیو بروت نکش شیر .هنوز اوشتک اس چارهیب .جانش خورد د  

 :و افزود

نخود بخو! به حاج شور کی .فالوده بخو ای ییمال کی !یبگ یبگ»

 «!گمینم کربالیی

گذاشت  شیواسکت خو بیسبز رنگ را گرفت و در ج یپنجاه ،جنگجو

 ،کردینگاه م صانهیحر یساعت قاب زرد و یو همان طور که به بند فلز

 :افزود

 که ینر شیپ .هیخط اول جبهه  مزنگیفکر از تو باشه که د راریب»
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 « !پوست از تو مو کشن یفتیب ریگ .دره نینظار کم یشورا 

  :محمد گفت ریفق

  «.مگر مه طرف کارته سه روان هستم ،یخانه آباد که گفت»

  «.میکد یگل صبح آزادش روزید .کارته سه از خوده ،بر»

 دادیم زیر« رغِ  ،رغِ » :گاز و کلچ گذاشته بود یرا رو شیمحمد پا ریفق

 :جنجگو گفتش

  «!گفتار دره یشه باز چ دهید .بور شد بیر که قوماندان صابُ »

  :لب گفت ریز آورد و نییموتر را پا ریراننده آفتابگ

  «.هیدرایاس ده چشم آدم م زیت یکآفتاب صبح» 

همان طور  -جنگجو  .داشت و گاز را فشرد کلچ بر یرا از رو شیو پا

 :گفتیبا خود م - کردیم نگاهبلند بود  یکه از عقب تکس یکه به انبوه دود

 کربالییته مشت و لگد حاج  ،سات شي کیخاطر  د   ینفس ظالمه، که آل»

 کیقت  ،میوا کد یوشد که سات بند دست موتروان شمُ اگه خبر  .مو رفتم

 یش یچیکه کله پ زهیچه چ مور ،باز .مبُ یآدم غر .ندانا مو موپراندقنداق د

سگرت  یبچ !هی کربالیی مانیجان و ا سهیپ...  کده موتانستم یچ...  !باشه

دندان  کیبود؛  دهیند .سگرت خو طلب نمود یسیکد، پ یفروش کون واز

 «.دخلماش سر کده بُ  .نموند یش یکل د  

  :محمد مغرورانه گفت ریفق
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  «.میشد ریت ریبه خ ُخهبندر  کیاز »

 جمیله .چشمانش دور کرد شیحدیثه چادرش را از پ .دیبلند کش یآرش نفس

 :گفت

 یپالن یچ دانهیخدا م!یو دادر بچه ره زود خ  پ   ،خدایتخلیفه نام »

 «؟داشت

 :گفت ،را دست زد ششیمحمد ر ریفق

 ،گفتمینم .زیبه از راست فتنه انگ زیدروغ مصلحت آم :ها گفته نبزرگ»

  «.مطلب خوده خالص کدم .ماندمیبال م د  

  :عقب نما نظر انداخت شهیو به ش

 ؛ط اول جبهه سخ کوتیبر ینمایس ،ینیامروز بب .نهیبیاو ره باز م یک»

مظلوم  یدانه که ایخدا م !گهید ییجا کی گهیروز د - یکوته سنگ ،گرید

خوار، ...  ؟ین ایو  مانمیمه زنده م ؟ین ایو  مانهیما زنده م گهید داریتا د

 «!س ستادهیهر کدام ما ا یکقدمی د   گمر

ه هوش موتر به صورت مستور حدیثه نظر انداخت ک ینماعقب نهییدر آ و

 :راننده افزود .و گوشش جانب سرک بود

جهان  داشتیم .جنگ غالب و مغلوب نداره .سین چکسیه ریجنگ به خ»

 « !ماندنیم نجهیا هاروس داشتیم .بودیآرام م

  :را جانب آرش نمود و گفت شیو رو

  یتکس ُخهه ماله بپوش مه کال کی .سرته پت کو یشنویاز مه م ،آغا جان»
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و سخن ره  پهر رقم گ ،شهیمه هر رقم آدم سوار مد  موتر  ،وان هستم

کدن  نییاز موتر مه پا یچلُ نام سر یسه تا بچه ره به هم .شنومیو م نمیبیم

 «!درک اسمرده و زنده شان ال .و بردن

 ریآنها را ز یگفت د،یشقیم گریرا با اضطراب به همد شهایدست ثهیحد

 :شستیم ینل آب

 « !ین ،رهها بچهاز  ،بودم دهیها را شنو دختر هازن ستر»

در پشت گردنش  یسلمان غیت یجا .آرش نگاه کرد یو به گردن گوشت

 :گفتش ،موتروان .زدیهمچنان سرخ م

 .رفته ادشی یاز کس یدانه کاله تخم مرغ کی .سوچبورده واز کو ،میبچ»

 « یبانه نت یبه کس .و بپوش یهموره بگ

  :نماندش جمیلهحاشا کند؛ مگر خواستیم .رنگش سرخ شد .دیآرش شرم

 «!بپوش ،سیشرم ن دنیکاله پوش .بپوش یبگ .گهیراست م فهیخل»

  :آرش با خود جدل داشت 

 «؟رمینگ ،رمیبگ»

 .دست دراز نمود و سوچبورد را باز کرد ،د خود را خم کردمحمریفق

  :شد مهیحدیثه سراس

 « ؟نخوره ییدر جا ،موتر رفت...  !موتر ،فهیخل»

  :آورد و خودش را دوباره راست نمود رونیمحمد کاله را ب ریفق
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  «.خورهینم»

  :کاله را داد

 « !اس کدنپ جان نگاه گ ،سین شنیگپ ف ،نشرم یبگ»

  :هم گفتند جمیلهو  ثهیحد

 « !گهیراس م .بپوش»

 پطرول از آن متصاعد بود یرا به سرش گذاشت و بو نیآرش کاله چرک

  :با خود گفت .ستینما نگرعقب نهییصورتش را از گوشه چشم در آ 

  «.شمیبد معلوم م یلیخ .ام دهینپوش چگاهیه»

  :نمود قشیتشو جمیله .گذاشت شیزانو یو رو دیو کاله را از سر کش

 « !سرت کو د  ...  یشیخوب مالوم م ؟یدیچرا کش»

 ریمجعدش از ز یاز موها ییگوشه .آرش کاله را دوباره بر سر گذاشت

  .آمده بود رونیآن ب

 ،اوردهیب یکی رمهییپ .کردمیکه به سر خو نم ین یاگ ،نیشما بگفت»

  «.مخون یق )لچ ( منمازم سر ل   .پوشمینم

 :و با خود گفت

  «.ق مه بودخواهد بگن به خاطر سر ل   ،نشه ییگپ  کی»

  :حدیثه با خود گفت
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اگه  کنهیکر ممتوجه او اس، ف ایکه تمام دن کنهیفکر م .سیسن جوان»

مگر  .خات زد شخندیسرش ر جمیله .بپوشه دخترا سرش خنده خات کدن

 ارره آزها بچهدگه دخترا  .گذشته هایشوخ یوخت ا گهیخبر نداره که د

دگه دور  .دهیملک کوچ یاز شهیخنده بر هم .و مزاق مرده یشوخ .تنینم

 دنیما دگه حق خند .ها تمام شدهمکتب و پوهنتون رفتن ها،یریساعت ت

سر پوش چراغ  یکس ییبگو .میکن هیگر میما تنها حق دار .میندار میو تعل

خدمت  هآمده و دست به ادب د رونیب ریاس ویره بر داشته س، د نیاالد

  «.شان حاضر اس

  :گفتیپاره کرد که به آرش ممحمد ریفقصدای افکارش را 

  «!از تو باشه .شهیخوب مالوم م»

  :آرش پاسخ داد

که  دمیماما مه م اشرفبه  دمیبه سرا رس یوخت .دارم یکی...  میباش اریت»

  «.ارهیشما پس ب یبر

  :محمد گفت ریفق

 .سیباز از خودم ن ،سیکاله چ کی .هیایکارت م !از تو باشه...  رمیگینم»

 « !از تو باشه یبگ .سرمام کالن اس د   ،مینداد سهیسرش پ

 :افزود یبه شوخ یو با لحن

 یهرات مهین میاوالد ها...  ؟میکه مه از هرات زن گرفت یدینفام میاز قص»

 از سیچ یکاله تار کی .دمیه از الجیت فامم .شمیداماد شما م ... هستن

 «!باشه تو
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 :دیاز حدیثه پرس و

 « ؟ها ،گفته بود یجان سفارت شورو اشرف ،غلط نکنم خوار»

  :دیو پرس «.میرویسفارت م .هان»

ساعت قاب زردش نگاه کرد  یمحمد شتابزده سو ریفق« ؟چند بجه باشه»

  :و پاسخ داد

 «.آهسته برم ،وخت اس .شت ماندهبه ه»

 :گفت جمیله

 شو و روز د  اِی  .میرینوبت اوله بگ دیوخت مناسب اس، با ،برادر ین»

به روز دگه  .رسهینوبت نم ،میناوخت کن یو بار اس کم ریب اریبس

  «.میمانیم

 یرا باال دشیدستان سپ ،ودرنگش افتاده ب یشیآرش که آفتاب به چشمان م

 :ابراونش گذاشت گفت

  «؟ره ییسر شونه  هاراکت...  ؟نینیبیباغ وحشه م یاِ  واریسر د»

 آرش افزود:  .همه همان سو نظر دوختند

  «.سنگر گرفتن .نینیبیم»

که گفت  یدینشن پوید شیپ .نظار اس یشورا ینفرا» :محمد گفت ریفق

 «!میشو ریت ریجه که به خ یاز هم .دهمزنگ خط اول جبهه س
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 تر به نظر رهیت ششیر .به صورتش افتاد ییمنار دهمزنگ لحظه  هیسا

  :را با زبان تر نمود شیلبان گوشت .آمد

  «.نظار اس یشورا ،یچار راه یهماُو طرف »

  .دیچیدست راست پ ،و به سرعت

مه خبر  یمگم از هفت پدره ک .تان کنن وا به جان تان ریگ گفتیم»

شتر  ،شمیمرغ کار داشتن شتر م .که مه شتر مرغ هستم دیامفینم .نداشت

 .یتیمال جان مامد جمع یهستم بچ یالزم بود قندوز .شمیکار داشتن مرغ م

مطلب  .کنهیصاف م یک .سازمیخالص م یزاده مولوبود خوده خوار الزم

  «.سرم ره به چت کنم

 :دیقت قت خند و

  !خدا آورده آرش جان .مرنیم یاز گشنه گدایم اوال ،طور نکنم یهم»

 کیو  یروز پغمان کی !یروز از شمال کی ،استم یروز از کمر کی

 « !رینجشروز از پ

دراز افتاده بود با اشاره سر نشان  ییکه مانند مار بوا و جاده داراالمان را

  :داد

  «.یخوردینم جم ،مثل تخت روان بود .بود یسرک یچ»

 :دادیو سرش را تکان م

  «.رانیها آباد کدن و نامردا بمرد»
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  :گفت ،ان دادرا نش ییگوشه  جمیله ،دنیسفارت رس شیپ یوقت

تا هنوز نوبت  یکس ،میدیخوب اس به وخت رس .نیکن ستادهیا جهیهم»

 «!نگرفته

آرنجش را  ،ستادیموترش ا یمحمد پهلوریفق .شدند نییپا یموتر تکس از و

 :داد و گفت هیبر آن تک

 .باشمیمنتظر تان م هیما هیسا کی ریز نجهیمه هم ،شهیتا کار تان تمام م»

  «.مه ماتل تان استم ،خاطرتان جمع باشه

  :خطاب به دخترش گفت ثهیحد

 شینگرد، پ یو کالن یپشت خورد .کار تو اس دگه جهیا .شو شیپ میبچ»

 «!رنیشو که نوبته نگ

  :گفت جمیله

 « !ره بتینهاپاسپورت»

  :گفتیبا خود م ،دیکش نییمازش را پاچادر ن .ستادیا واریمادرش رو به د

  «.نهینب یکس»

 ختهیکه در گردنش آو ییسان ۀو مقدار پول را از خریط هاپاسپورتآنگاه 

 :کرد و خطاب به آرش گفت جمیله میآورد و تسل رونیب -بود 

روزگار  یهم یباد از اِ  .یبرو که بلد شو .برو شیتوام همرا میبچ»

  «.سما
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  :و با خود گفت

که از وطن  یافیتا اجازه ب یتیم !فشیح ،نیره بب سهیپ یهابندل یتو ا»

  «!یخودت فرار کن

  :و با وسواس افزود

 «.خدا کنه بس کنه»

  .اما زود پس آمدند .و آرش درون رفتند جمیله

 :ادرش گفتشم .بر افروخته بود جمیله

  «؟گهیم یچ یشانیقاش پ یا .چرا رنگت دود کده»

 :شد کشیو نزد

  «؟ینکد یپا ریز ُخهره  یم کسدُ  .باشه رتیخ»

  :باال انداخت کجایرا با ابروانش هایش شانهآرش 

  «.دمیمگر من نفهم ؛زدنیگپ م ُخهبلند بلند »

همان طور  .بلند کرد نشیب غهیت یانگشتش رو را با نوک نکشیع ،جمیله 

 :با خشم گفت کردیسفارت اشاره م ریتعم یکه با سر سو

مردم خود شان  ؟یچ ایبه  یمگر راست ... کننیو دماغ م سیف امی یحال»

 «!که دل شان سر ما بسوزه میستین ُخه

  «؟تنیویزه نم ... ؟گفتنیم یبگو چ !دختر»
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  :آورد شینش را قورت نمود و سرش را پو آب ده

 « ؟گپ شده یبگو چ»

  :بندل پول را نشانش داد جمیله

و  یفقط پنجصد .میریگینم ییو پنجا یصد ،گنیم .نیخایکالن م یسیپ»

 «!باشه یهزار

ی اِ در  .میکجا پس شار برو .میکن دلشیکه تب سین کبان ُخه نجهیا ینگفت»

محشر ره  اِي ... ؟حال اس یکه چ ننیبیکور هستن نم...  ؟روز کیطور 

 «؟ننیبینم

 :با استهزا افزود ،و چادرش را در سرش جا بجا نمود 

 یحال !یافغان شورو یدوست...  !ریانقالب برگشت ناپذ :گفتنیچطور م»

که  سیو چار تکه و نمبر بدل هم ن ییکله  دو...  !رنیگیره نم دهیم یسیپ

 « !بهانه کنن

 :گفتش تیمادرش با عصب .پولها را داد جمیله

 .یره بت دهیم یتنها لوتها .ره جدا کو یو پنجصد یهزار !کور شده»

پناه به خدا  ،میرویرش ممه و آ .باش نجهیتو هم...  !یتمامشه بت ... !مره

اگه داشته ...  وانها یها و تکسدوکاندار یهم ... داشته باشه یاگه کس

 «.باشن

  :کردیبا خود غم غم م .دستک زنان به راه افتاد و

  «!نیخایلوت کالن م 
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شه چادر را در گو یو پنجصد یهزار ینوتها .گشتندساعت بعد بر مین

 :بود و هم مسرور نیهم خشمگ .گرفته بود دشیسپ

شدم  ستادیهر دوکاندار که ا شیپخدا وطندار خودمه کم نکنه  .کدم دایپ»

کار  یمطلب چار .نگفتن ین هابیچاره ،که رفتم وریهر در شیپ .نگفت ین

 «!وخت نشههله دخترم که نا .ببر که دان شان پت شوه ریبگ .ما شد

  :گفت ،پس دوباره آمد ییرفت لحظه  جمیله

  «!غم دگه کی ،مادر»

  :دیپرس تیمادرش با عصب

  «؟گرفتن یف یباز چ»

  «.نام پدر خاطره ره غلط نوشته کدن ،پاسپورت د   .گنیدفه راست م یا»

کار از  ،سیدگه چاره ن یحال .نریگینم لیبگو که پشت او رفته ب میبچ»

  :افروخته به راه افتادو بر .کدنش امکان نداره حاصال ،کار گذشته

 « !دانهیله چوب مخ  زبان خر ره  .شان گپ بزنم یباش خودم همرا»

 :دیپریگوشه چشمش م .افروخته بودصورتش داغ و بر

 ... شهیم دایکه غم دگه پ میخالص نشدغم  کیترجمه کو! از  ایتوام ب»

باز چرا في  .درست اس زشیهمه چ .میسر هر پاسپورت پنجاه هزار داد 

 «؟رنیگیم

 مامور سفارت نشسته  شیکه آن سو ییکیشفاف و پالست وارهیپشت د و
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  :گفت تیببا عص .دیپریهمان طور که گوشه چشمش م .ستادیبود ا

که دختر خودم  خورمیقسم م .نیچاره کن کیبرادر وخت تنگ اس، »

 «!اس

  :حدیثه افزود .بودکاغذها مصروف  .سرش را بلند نکرد مامور

رسه که دختر  یچ ،تانهینم دهیخوده کش یکس ،وخت کیاِی طور در »

 «.میرساند نجهیخوده تا ا یسخت یبه چ...  مردمه هم پندک کنه

 .آراسته بود یمامور مرد .ستیرنگ مامور سفارت نگر یبه چشمان آب و

 یعطر و كلونیا اش م یسو شانه زده بود و بو کیزلفان بورش را به 

  :گفتیدر دل خود م ثهیحد .آمد

 « !ییخایم سهیالبته توام پ...  !گوره ،یسرخیته بخور یرو»

 :بود ستادهیا شینمود که در پهلو جمیلهرا جانب  شیو رو

ماره  نیمامور ُخهشما  .کدن یکار ره قصد یکه ا شیبگو ،ترجمه کو»

 «...  شما .نیشناسیم

  :گفت یکیپالست وارهید یروس از آن سو مرد

  «!بلدم یمن فارس ،دییبگو»

  :نمود یکثحدیثه م

 « !میبریما اوالد کس دگه ره نم .نیپس گوش کن ،نیکه بلد هست»

 «...  مگر ،دانمیم»
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  :را جانب دخترش نمود شیرو ثهیحد .گفتش یبه روس یزیچ جمیله

 « !بگو که مام بفامم یفارس ؟شیگفت یچ»

  :و با خود گفت

 «.اس کیالبته تاج امهفیم یکه فارس»

 ییکه همچو کاسه  یکیپالست وارهید ریرا از ز یسفارت پاسپورت کارمند

حدیثه غمزده  .پاسپورت را گرفت جمیله .نمود شیپ ،فرو رفته و چقر بود

  :ش دیپرس

  «؟کنهیقبول نم»

  :دیاز آرش پرس ،پاسخش را نداد جمیله

  «؟یدار اهیقلم رنگ س»

  :رون آوردیرا ب یخود کار .برد بیبه جآرش دست 

  :دیمادرش پرس ،قلم را گرفت جمیله «.یبل»

 « ؟یکنیم یقلمه چ ؟یکنیم یچ»

  :گفت یبا تبسم جمیله

  «.کنمیپاسپورته اصالح م .میکد دایراه پ کی»

  :ستیسپاسگزارانه جانب کارمند نگر ،دیکش یبه راحت یحدیثه نفس

 « !نیاز عذاب خالص ما کد ،بته رتانیخدا خ ،نیکم نشو ،برادر»
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  :گفتش جمیله ،بر آمدند رونیب یوقت

 «.کدینم شناختینم ،پدرم ره شناخت»

  «.نبود ُخهآدم خورد  ،شناسنیپدرته همه م میبچ»

  :ستیآرش نگر یو سو

 حرکت کجایباهم  ریکه به خ میافتیاگه تکت  .خوب شد کار شما هم شد»

 «.میکن

  :گفتیدر دل خود م .ستینگریم جمیله یسو یمشعوف هاینگاهبا  آرش

 « !با تو باشم ُخهدر گور باشم ...  !ندارمگی زندهتو  یب»

گل هایش گونهصورتش باز شده بود و  .آمد یحدیثه شادمان به نظر م

را در خریطه اش جا بجا  هاپاسپورتهمان طور که  .بودندانداخته 

 :گفتیم ،کردیم

مان  سهیدر ک سهیو پ یدر پا یپا .دیمگم جان ما رام کش .میبالخره گرفت»

  «.نماند

 صدا زد:  یکس .بلند شد ییناگهان سر و صداها

  «!که جنگ آمد نیخوده بکش ،ممرد...  !جنگ ،جنگ»

 « تک تک تک تک! .!ت ک ... !ت ک ... !تک تک...  !تک تک تک»

 .را گذاشتند ختنیگر یمردم بنا .بستند ابزدهشان را شت یهاندكادکانداران 

  :کردیفغان م داد و یکس
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 یاِ  خدایا...  زمیپس بگر دیبا یحال .رساندم نجهیخوده تا ا یسخت یبه چ»

 « !به کدام گناه ما !روزگار اس یچ

  :زدیمحمد صدا م ریفق

 «!داخل شو یهست یآرش ماتل چ ... !خوار بدو»

محمد پا را  ریو فق .نشسته اند گرید یباال یکیکه ده نفر،  دندیوقت د کی

 :گاز گذاشته بود یرو

 .کنهینم الیآدمه ا یسختد  روز  .خاطر خوش دارم یگاه ره به هموال»

 «.شتیشیم نیزم د   شیرهایتا ،بودیم وتایتو .برهیم یبارش کن یوارخر

 ریو فق رفتیکش م نهیو س کردیسرفه م کرد،یموتر دود م .دادیگاز م و

 :نمودیمحمد التماس م

 « !یره نشرمانم ،ینشرمان»

 دیچیمحمد به دست چپ پ ریفق دند،یخانه علم و فرهنگ که رس کینزد

  :گفتیم

 « !بند اس ،نینیبیره م یراهچهار .شهیرفته نم یراهچهار یسو»

 لیم .در برابر شان ظاهر شد ییهنوز گپش تمام نشده بود که جنگجو

  :زدیصدا م نیشمگخ ،آنان را نشانه گرفته بود ندارشیماش

 « ؟نیکجا مور...  !کیریب»

 :دیکش رونیب شهیسرش را از ش .محمد برک کرد ریفق
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  یراه بت .میشد ریت تیرو شیصبح از پ ؟سکربالییموتر حاج  ینیبینم»

 « !که جنگ آمد

  :نگذاشت یجنگجو به سخنان او وقع

  .ا داخل موتر را از نظر بگذراندآمد ت شیو پ« ؟یزنا رو کجا موبر یا»

  :محمد گفتش ریفق

 «!ها ره برسانماسریبان که س ،جنگ آمد اریب»

 :گفت جنگجو

نموشرمه  ؟نهکُ مو یچ اُونابچه دقات  یمگم ا .هارو بوبر اسریس .بوبر»

 « ؟زنا سرش سوارن

  :و خطاب به آرش گفت

  «ته شو!»

  :دیرسو از همان جا پ

 « ؟هیک نام تو چدیسف»

  :محمد عوضش گفت ریفق .دیرنگ آرش پر

 « باشه به مه بگو! یهر امر ،یکار دار یاو ره چ .مه س یبچ»

 :با خشم گفت ،خورد نیجنگجو چ یشانیپ
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 خبر ؟و ندانهخود شتنیش یآدم امو تور بچه کته موکنه که جا !کو شیته »

  «؟شده یالماس ،که حکومت هین

  :هوا گرفت یتفنگش را سو لیو م

  .فیر نمود« !تک تک»

  :آرش با خود گفت

  «.شدمکُ یم منشُ  نییاگه پا»

  :دیپرس یکس .نشسته بودند گرید یباال یکی هازن

 « ؟شو انیپا گهیره م یک ،گپ اس یچ»

  :پاسخ داد یکس

اوخ خوار شور نخور  .تانمیگردنمه دور داده نم ،سین یجا .نمیبب تانمینم»

 « !یکه دستمه شکستاند

 :محمد گفت ریجنگجو خطاب به فق .شد نییآرش پا

 « !هیب یپشت ش د   گر،ینماز د ،ییوخامُ  ندهیو زاگه بچه تُ »

  :را از هم دور نمود شیو پاها

 .مودُ دور مُ  یش یایسوار موتر و یاگن ،نینب لیو پشت سرتو سربُ  یآل»

موترا چکر  و شما د   میونشو و روز جنگ مُ  ما .نیخوب مفت خورده 

 « !نیوزنمُ 
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  :محمد با تضرع گفتشریفق

 « ؟یتیورش مچطور د   ،سکربالیی یهایسوار .سکربالییموتر حاج »

  دشیجنگجو با خشم پرس

 « ؟ربالییکوم کدُ ...  !تهیآچ»

  :محمد بلند تر پاسخ داد ریفق

 « !گمیره م کربالییحجاج »

 « ؟ارتیپشت ز ،کارته سخي استه د   یش یکه خان یآم»

  :در دل خود گفت .محمد شاد شدریفق

  «.جانش خورد د  »

  :پاسخ داد یو با خوشحال تابزدهش

 «هان .هان»

تف انداخت  نیبه زم .صورتش منقبض شد .دقبضه تفنگش را فشر جنگجو

 :و گفت

تا نخت  .از تور دور داد یسوار ،بانداراز طرف مه بگو، زُ  کربالیی د  »

  «!استه کیگپ مرد  .نمو کنه لهیبچه ره  یارین

 :را نشان داد شیشهایو ن

 « !رهیجوابشه بگ یآل ،ودتور کده ب یما   ... وشهپخته مُ  ریمردا د یآش»
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  :نمود ییهوا ریو سه ف

 « !از تو مخوره یشانیتخت پ د   ،یچارم ش یاگن ،نک  ب»

  :فقیر محمد به خود گفت

  «.خودمه نزنه یچشم مردکه ره خون گرفته که حال .گپ خراب شد»

 نمود و با ییواه ریدو ف بشیجنگجو به تعق .به ناچار موتر را حرکت داد

 :خود گفت 

 رکربالییبود که  دهیمه د یخدا در چ ... !وانهود  مُ  لیزخیچ ،بود دهیند»

  «.مه داد ریم گدست بسته د  

 :و خطاب به آرش گفت

  «؟هیگوفتم نام تو چ»

  «.آرش»

  :گفتیجنگجو با خود م

نداره که واسطه  یرو مبالییکرخوبه  .آمد سهیچند پ کی ،یرشیاز خ»

  «.گوش نموداد ،یدک ند ندارت زباخودو ق   یموگوفتم ش .شه

  :زباندار گفتش

 « !هیب شیپ ،یمون لیس یتر یتر یچ ،سگ یبچ»

  :گفتیبا خود م .دندان گرفت ریلبش را ز ،آرش
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  «.دهینالت داوام مپدر یا .رقم داو نداده یبه مه ا یم کسمرُ به عُ »

 :گفتیبا خشم م .زدیآفتاب بل م یزباندار در روشن کوفیکلشن لهیم

خودو طرف علم و  ؟یکدوم طرف مور...  !ست گام وردارست چُ چُ »

  «فرهنگ راست کو!

  :گفتشیجنگجو م .داشتیگام بر م دهیترس دهیآرش ترس

 مروزیا .وگرفتنزنا جشن مُ  د   .مردم فلم نشون مودادن د   ستایکمون ینجیا»

  «.وتممه در تو فلم نشان مُ  

  :دیخند قتقت  .علم و فرهنگ را باز نمود هو درواز

 « !یدرا»

  :گفتیبا خود م .دیدرامد چرخ ۀدرواز یآرش سو

  «.مد  یفلم بر تو نشون م گهیم گهیو از طرف د دهیداو م کطرفیاز »

  :دیبگو خواستیم

  «.نمکُ  لیفلم س مینه ما .ممه کار دارُ »

  :اش داد لهیمگر جنگجو با قنداق تفنگ ت

کده  الیموضع خودو ا .مییکار ن یست که مه بست چُ چُ  یآب   یبچ»

 « نموتونم!

 چشمانش  .نمود تیچشمانش را اذ یکیتار .شد یبزرگ زیآرش داخل دهل



      -----------------------------------------------    لبخنِد شیطان

 

 -------------------------------------------------ببرک ارغند  339

 :دیرا با پشت دست شق

  «.کهیمثل گور تار ینجیا»

عادت  یکیچشمانش آهسته آهسته به تار .رفت شیو کورمال كورمال پ

مرمرش را برده اند  یهاسنگ .در و پنجره ندارد زیکه دهل دیدیم .کردیم

  .است انیدر سقف نما یبزرگهای لکه شیهاچهلچراغ یو به جا

  :گفتش ،بود بشیکه به تعق جنگجو

 «!راست برو کهی ،ستینه ا ،یدار لیچهار طرف خو س یچ»

  :داشتیو با ترس گام بر م انهیناش آرش

  «.مز نخورُ به پُ  یپخچ و بلنده که حال نیزم»

 :دیچیپیم زیزباندار در دهلصدای 

 « ؟ییآمده  لیس د   ینجیا ستایدور کمون د  »

 «.دمامُ یها ب ،دمامُ یب یبل»

مثل پغمان  ،یباش دهیند یشهای خانهته .میورمُ  یشهای خانههت   مگم ما د  »

و ر  د   یخود یاگه دلبند آت...  میوزنهر روز آو مُ  یش نیزم !خنک و سرده

 سهیاز تو نره که زباندار تنا به پ ادیمگم ...  جگره یاوالد توت ،گردهیبرم

  «.موکنه لیم

  :دندان گرفته بودریآرش لبش را ز

 « !تو کمک کن خدایا»
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آن پنجره  گرید .گشتیافزوده م یکیبه حجم تار رفتیم شیآرش هرقدر پ

بودند به  ریکوچک نور از آنها سراز یهاو بلند که ستون کیبار یها

 :دیپرسیاز خود م .خوردندیچشم نم

محکم  والوید...  شمیم رییمه که مه ازو تدو درِ  یاِ ...  ؟رهبُ یمر به کجا م»

 «.نمیبیام نم یچ چیمه ه .مثل گوره ،کهیتار شتویا...  !که نفتم رمیبگ

اطرافش را کورمال  گرشیرا گرفته بود و با دست د روایدستش د کی با

 :کردیکورمال امتحان م

  «؟رهسرد و ت   شتویا والید»

 :گفتشیآمد که م یجنگجو مصدای 

 « !یییتنا ن...  نترس ،یاتاق حبس یام تا آته تو برگرده د  »

  :بود گفت دهیآرش که ترس

تا نماز  ؟یگا آورد نجهیمر به ا( )چرا یرپس چ   ،ییپول ما یآگ ،برار»

 « !مباشُ  زیبغزاز که به همو دهل .رسهیمه م رییوم پو شُ  گرید

کورمال  .دیبستن در را شنصدای آنگاه  .سکوت بر قرار شد ییلحظه 

 :دروازه رساند و با دو دست به آن زد شیکورمال خود را پ

 ینجیر ازم   ... ... مشُ یم شل مباشُ  ینجیا .دارم کیاتیس .موُ وشمه ناخُ »

 « !نیبکش

 :گفتیم .شدیدور م کجایخنده اش با خودش صدای  .دیخندیجنگجو م
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 «؟هیچ کشیاتیس ،ونهبانه مُ  یآب   یبچ»

 انیدر م یسرش را با درمانده گ .داد هیآرش پشتش را به دروازه تک

 :گرفت دستانش

  «.گفته بود از خونه بدر شم یک .متوبه کدُ  خدایا .متوبه کدُ »

  :دیدیرا نم یزیچشمانش چ

  «.ما احوال بده یمه زودتر به خون یخال یخدا کنه که حال»

 :دیشیو با خود اند

همه  ،اریت هزیو ،مه یسیپاسپورت به ک ،نکُ  لیتو س .مکردُ  یکم طالع گ»

  «.دمینامسلما افت یاِ  ریبه گ ؛اریت زیچ

  :به مشوره پرداخت شیو در ذهن خو

 «.نییما سهیپ»

 :جمع بود سهیاز بابت پ خاطرش

 رمهییخدا کنه پ یحال...  میبود دهینخر یگرید زیچ ،خوبه که پول موتره»

 « ؟ونمبمُ  رید نجگایاگه ا...  ننکُ زود خبر 

  :حکمفرما بود ییسکوت تلخ و کشنده 

  «.مونمینم ریاناشاال د...  سوننر  یخبر شن خور م»
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آمد و در وجودش نفوذ  یباال م شیپاهای پنجهآهسته آهسته از  یسرد

 :کردیم

 یروشن هوا و یولبه ام نداره که ازونجغُ  کی .هییوحشتناک یشتو جااِ »

 یکس گهیآمدن د نیکه مجاهد یکه ازو وخت یمثل .هی یو بدبُ  یچ .هیایب

  «.پاک نکرده ریج نیا

  :را دست زد شیکرت هایجیبو ناخود آگاه 

  «.مگوگردم ندارُ »

که با خود  مودرا لمس ن هاپاسپورت یگفت .بغلش زد ریرا ز شهایدستو 

 :تگف

 زهیدگه و ،سفارت ؟رنیازمه بگ یگا   .مشتُ یگذیم جمیله شیپ ناریا یکاشک»

 نیکنیتجارت م .نیفروشیمردم م گهیبه سرد نیریگیم زهیو گهیم .دهیهم نم

 رمهییخدا کنه پ ... ... نمکُ خور بسته  یها کرتدگمه !شد ادیک زنُ خُ ... 

اگر ...  ؟بود هاگر راه بست ؟ستیاگر خور رسونده نتون .ونهخور زود برس

ما راکت خورده باشه و پول موتر هم سوخته  یونخُ خدای ناخواسته 

 « ؟باشه

دهانش  شیپ .آورد رونیقولش ب ریدستانش را از ز .کرد یاحساس ناراحت

  :برد

  «!فکُ ف کُ »

 :گرفت یو افکارش را پ
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 یکه مه بچ نهکُ یقوماندان فکر م اِي .کننیم رونیر از سر مه بپوست م  »

 گفتینم .رقم بگفت یا یر  چ   ریفق...  کربالییحاج  یاز نفرا .مرُ یفق فهیخل

و پاها مه ها ستد .رهیهوا خنک شده م ... .کردیم مخالصُ  دیشا .بهتر بود

 یا...  به یبد یبو شتویا...  بارهینک ماز آسمون خُ  یبگ .خورهیخنک م

کمتر خنک  .بهتره منُ یبش...  ؟باشه دهینگند یزیچ .رهیشده م ادیبو بد ز

 «.مخورُ یم

لحظه  .داد هیتک واریت و پشتش را به دپا نشسبر دو واریهمانجا بغل د و

 :دور نمود وارینگذشته بود که پشتش را از د یی

صدای ناگهان  .و اطرافش را با دست جستجو نمود «.نکهخُ  یلیخ وارید»

  :سراپا گوش شد .دیترس .دیبگوشش رس ینالش

  «.هم اس یگید یکس المیبه خ»

  :گفتیآمد که م ادشیزباندار  هایگپو 

  «.یییتنها ن ،نترس»

  :دیآهسته پرس

 « ؟اس یکس ینجیا»

  :خانه انعکاس نمودریدر ز صدایش

 « ؟اس یکس ینجیا...  ؟اس یکس ینجیا»

  :آهسته گفت یکس
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 «ها»

 :دیبگو یورد یکه از جا یمثل .درد ناک بود ییضجه  مانند صدایش

  «.هستم...  نجهیهم...  که...  هفته س کی»

  :نمود و آرام آرام همانسو رفت بیآرش صدا را تعق

 « ؟هینام تو چ ؟یاریت...  ؟ییکجا»

  «.دوکاندار...  رامسنگ...  ،مه هستم»

  :آرش با خود گفت

  «.هیکه هندو شهیمالوم م»

  :دیپرسیرامسنگ کشدار کشدار وبا انقطاع م

 «.مینخورد...  یزیچ ... س...  هفته کی ؟یدار...  خوردن برِ ...  یزیچ»

 « !چپ نشو ،برار گپ بزن .کنم دایگپ بزن تا جا تور پ .ندارم ین

 « !کنجد  اِی ...  هستم ... نجهیا...  مه»

 برهنه بود و سرو  مهیتنش ن افتیشد او را با دستپالک  کشینزد یوقت

 :دینالیرامسنگ م .نشست شیهمانجا پهلو .بود دهیصورتش را مو پوشان

تشنه ...  خوردم...  داشتم...  یچهر ،تنیآو نم...  ،تنینان نم...  ،برادر»

 «.و گشنه هستم
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  :زدیگپ م دهیبر دهیانقطاع و بر با

 یاوره نفرا...  داشتمینم یکاشک...  مانده داشتم لیسب...  دوکان کی»

دوکان  د   مه .گرفت ایوحدت...  و منطقه رهاُ ...  شیصبا .چور کدن ،جنبش

باز از  .یها ره به ما بتمانده یباق گفتنیم .به جانم آمدن...  پت شده بودم

 ،چور شده هستم...  گمیم ... یهرچ...  آوردن نجهیا...  و دنمیدوکان کش

...  ندارم یکس...  ن ختهیزن و اوالدم به هندوستان گر .کنهیباور نم یکس

  «!شده هستم...  چور...  هکنیقبول نم ... گپمه...  زباندارام .که کمکم کنه

 «؟ازت چند طلب دارن...  !سردار»

خدا  یشانزده کی...  مگر مه...  ن دهیرس...  به پنجاه هزار...  یحال»

  «...  ؟کنم...  چطور ،رام ندارم

  :افزود ییو پس از لحظه 

 ،نمک  یسنگر م ،زنمیم لیب...  ،کنمیتان کار م برِ ...  نیامر کن...  شان گمیم»

 ... کماهیظرف  که د   ... متیتان م سند برِ ...  کنمیم نییبگو...  یهر کار

  «.کننیسرم خنده م...  شنوهینم یکس...  مکن دایتان پ برِ 

  :دیو دوباره پرس

پسان به درد ما  .نگا کو...  شاشت ره...  ؟یخوردن ندار برِ ...  یزیچ»

 «!خورهیم

 کی رخانهیآمد که ز به نظرش .جانسوز نمود یاحساس سرما آرش

 .شدند ستادهیبدنش راست ا یموها .است خچالی کی .سردابه است

 :بود شده وحشتش دوچندان
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  «؟به رد مه آمده نتونه یاگر کس» 

  :دیرامسنگ آرام آرام پرس .و به فکر افتاد

  «؟سیچ ... نامت»

  «.آرش»

 :دشیآرش پرس

 « ؟مه به تو بودم یکرت»

 یبه مه داد...  که فامنیم...  جانت نباشه .دنیجانت د...  ره یکرت...  ین»

 «؟سیچرم تهایبوت...  که بخورم...  یبت یزیچ کی... 

مه جوراب  ،بپوش ریبگ...  ؟یخوریخنک م...  ؟یو کنبه پا خُ  ییما ،ها»

 «!دارم

 خی .گشنه هستم...  میخایخوردن م برِ ...  میخاینم...  دنیبر پوش ،ین»

 «...  !تهبوت  یبند ها !زنده بانم...  ،اس ریخ ،بزنه

 .افتیخوردن ن یبرا یزیچ یوقت .دیخود را پال هایجیب گریبار د آرش

 :شیبوت خو یشروع نمود به باز کردن بندها

 « !ریبگ سردار»

 در آن حال .بوت را گرفت و به دهانش برد یهارامسنگ عطش زده بند

  :گفت 
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  «.دادن ندارم برِ ...  یزیچ...  مه»

 :آرش گفت

 پنجاه هزار برِ  ،و آزاد شدم امدنیاگه به رد مه ب .غم نخور خدا مهربونه»

بتونه خور تا  رمهییو که پکُ دعا ب .غم نخور خدا مهربونه .کنمیم دایتو پ

 « !برسونه نجهیا

  :دیآرش دوباره پرس

 « ؟اوردنیور بتُ  شیه پهفت کی یگفت»

اول خوب  .اس حالیب...  گامید ادریب کی هاوج...  شهیم...  هفته کی ،ها»

  «...  کننیلت و کوب م ،زننیم

  :دشیپرس آرش

 «؟اهل هنوده»

کده  یگفتیب .جوان اس...  کی...  سیسخ یاز کارت چارهیب...  بابا ین»

زده  یبه قرار ... کده بوده الیاز قرار گاه شان ا ... کدام مسلمانه ،بوده

  «...  تانستینم...  رفته...  بودنش که راه

 :زدیچک م اقیرا با اشت یران گوسپند یگفت .آمد یم دنشیجوصدای 

زن و  .نداره سهیپ...  او هم مثل مه...  کدن مهیجر ... مثل مه...  او رام»

به زور ...  زیهمه چ یحال...  خودش تناس...  دهیکش رانیا...  اوالدشه

 کننیدو شقت م...  مثل کاکا اکبر...  اونه...  ینکن...  به گفت شان ،اس

ا کاک ... جسد یبو...  ؟ینیبیم هیبو یا...  تنیبه کس نم...  تام یو مرد... 
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و ...  اگه مردم .رهیگیم یبو ... جسد مرام...  دو سه روز باد .اکبر اس

 «...  سنگ تیدوكان رنج...  برو ،یشد الیتو ا

و آب دهنش  دیجویبوت را م یهاآمد که بند یهمچنان م دنشیجوصدای 

 :کردیرا قورت م

 ،ها...  شون کگیاس کل کینزد...  ،از کار مانده ن ... مِاي داندن»

...  اوره یهمه گ...  گمنام یسپاه د  ...  اس...  وندیجاده م دوکانش د  

...  که خبر مرگ مره...  ه او بگوب...  فروشهیسامان موتر م .شناسنیم

 « !باشه نید تیباال...  به زن و اوالدم برسانه

  :دیپرس رانو نگ مهیآرش سراس

 « ؟اتاقه یبه م...  هی ینجیکاکا اکبر ا یردمُ  یگفت»

 «؟ینیبیماوره ن یبو...  س نجهیهم .هان»

 :گفتیبا خود م .دیلرز آرش

 «؟کاکا اکبره یجسد فاسد شد یبو ،یبو یا...  مرده هم اتاقُ مُ  یودمه خُ »

  :گفتیبه خود م هولناک

کرما به  ،کنهیپس صبا کرم م ایصبا  .کده دنیندگجسد تازه شروع به »

 «!خدایا واه  ... نیایجون ما م

 .دیرا شن شیخو هایدندانصدای  .را در اندامش احساس نمود یعفض و

به  .عضالتش فشرده شده بودند .را جمع گرفت شیترسخورده دست و پا

شده  ریگور از بدن کاکا اکبر سراز یاز کرمها یلیآمد که خ یگمانش م
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به  ،بودند یو نرم دیسف یهاکرم دیدیم .به راه افتاده بودند یو یو سو

 رفتندیراه م یوقت .و کوچک داشتند اهیس یهاسر .ماندندیم لهیپ یهامکر

آرش احساس نمود  .شدندینرم شان منقبض و منبسط م یبدنهاهای حلقه

بدنش ترقس  هایاستخوانآمد که  یبه نظرش م .لرزدیکه پوست بدنش م

فرش  .نشست ،گذاشت نیزم یآگاه کف دستانش را روناخود .ندشکنیم

حشت و .خون آلود شده اند شیگمان کرد پنجه ها .نظرش تر آمد به نیزم

سرد های دانهحرکت  ،گمان کرد عرق کرده است .برخاست شیزده از جا

رامسنگ که  .حساس نمودا ،آمدند یم نییپشتش پا ریعرق را که در ت

  :گفتیبا خود م ،دیجویبوت را م یعطش زده بندها

  «.شهینم منر چیه .قدر سخت اس یچ»

 :آورد یاز حال رفته اش فشار م یهافک یو باال

مه  .کدام چیزی دیگه نداری؟ ای بندها تاری هستن از گلون تیر نمیشن»

 «.مجبور باز خودمه به جسد کاکا اکبر برسانم...  تنفکر کدم چرمی هس

پندت بهاواتی با آن ریش دراز، لباس نارنجی که  .و سرش دور میخورد

ت تسبیح میدید که پند .پیش چشمانش ایستاده بود -تا بند پاهایش میرسید 

 . ه گردن آویخته استهای بزرگ چوبی را ببزرگی به دست دارد، مهره

 میگویدش:

بگوان مندریان را در حفاظت خود نگهه ...  نگفتم از مندر بیرون نرو!»

تو با  .مگرتو بیگفتی کردی، تو پشت هوا و هوس دنیوی رفتی .میدارد

توبه کن! ...  هو! ... هوهو...  حاال توبه کن! .اهل غیر، عقد دوستی بستی

 «توبه کن!...  هو! ... هو هو
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جنگجویی می آمد که با ضرب برچه تفنگ تخته های دوکانش صدای و 

 میزد: صدایشرا میپراند و 

خوده بور کو! دیروز نوبت د  جنبش های پیسهالله جی! کدوم غار پُتی؟ »

 «! هر کی ره یک روز دورانه!بود، امروز نوبت د  ما استه

هوایی که فرو میبرد، سنگین  .رامسنگ در دنیای تیره و تاری فرو میرفت

همسن و سالش بازی های بچهگمان میکرد، سرش را  .و مرطوب بود

کنان، در دریای گنگاه فرو میبرند، رها میکنند و دوباره فرو میبرند و او 

رهایم کنین، نفسم تنگ  .نفسم تنگ میشه .میگوید شان: بازی بس اس

 . میشه

جلدهای  .های باریک و درازی دارندلنگ .همبازیهایش، بق بق میخندند

ها میبیند بابه نانک در لباس فرشته یکبار .شان مانند هلیلیه کابلی تیره است

های رنگارنگی به گردنش سپید دارد، مهره ریش دراز و .سویش می آید

کتاب بزرگی را زیر بغل زده است، میگویدش: رامسنگ،  .آویخته است

نشنیدی که درمسال ره رنگ کدن،  .پیش مه بیا! بیا که به درمسال برویم

هایش ره رنگ سبز مالیده ن، ای رنگ به درمسال تمام دیوار .رنگ سبز

رامسنگ با خود  .درمسال باید رنگ نارنجی داشته باشه .نیس ما خوب

آیا نمیدانه که رنگ لباس  .ره میزنه هاگپمیگوید: بابه نانک چرا ایطور 

بابه نانک کتاب مقدسه چرا زیر  .پندتها نارنجی اس، نی رنگ درمسال

میدید زنش شهنایی  .می آمدموسیقی به گوشش صدای و  .بغل زده

با خود میگوید: گنگاه  .مینوازد، پسرانش در روی آب شناور هستند

دید خودش هم روی آب است، دو دسته  .یم غرق نشونها بچهتوفانیس، 

چشمان مغلی،  .میبیند کسی باالی سرش ایستاده است .به سرش آب میپاشد

میگویدش: باقی مانده ها را به ما بتی!  .وچک و صورت پهن داردبینی ک
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میبیند  .خودش را میشنود که پاسخ میگوید: دیروز جنبشی ها برد!صدای 

 میگویند: ما چور شده گانیم .که همه هندوها دستار های زرد پوشیده اند

میگوید: جارچی امروز در پل خشتی پدر کالنش را میشنود که صدای ... 

جار میزد که امیر عبدالرامان خان امر کده، که پس ازی، هندوها 

و میدید که  .دستارهای زرد رنگ به سر کنن تا از سایرین فرق شون

و فشار انگشتی  .مردم همه زرد پوشیده اند .کوچه شان رنگ زرد دارد

 .نمود که اورا در عمق گنگاه فرو میبردرا در فرق سرش احساس 

و بابه نانک  .همه سیاه میشدند هارنگرامسنگ زیر آب میرفت و 

دیگه همه ساخته  هایرنگای  .میگفتش: رنگ اصلی همی رنگ سیاه س

همه انعکاس هستن رامسنگ صدا میزد: بابه نانک! نفسم تنگ  .گی هستن

 بیرون کو!...  مره ازینجه .میشه...  سم تنگمیشه! نف

افتادن چیزی را صدای آرش  .و دستش بی اختیار به جناحش رها شد

 وحشتزده پرسید: .شنید

 «سردار! تو بودی؟ ای صدا از تو بود؟»

 و از خود میپرسید:

 «ری )چرا( جواب مه نمیده؟چ  »

تن نیمه برهنه رامسنگ را  .س و لرز دوباره روی پاهایش نشستبا تر

 تکانش داد: .با دستپالک یافت

 «سردار! سردار!»

 آرش با خود گفت: .رامسنگ جوابی نداد
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 «نمرده باشه!»

 و باز تکانش داد:

 «الله جان! سردار جی! رامسنگ!»

 هایدندانصدای آرش  .سرد شده بودوجودش  .رامسنگ پاسخش را نداد

 با خود گفت: .خود را میشنید که به همدیگر میخوردند

 «.ر خبر کنم که رامسنگ مردهاُونابروم »

وقتی دستش  .و از جایش بلند شد و کورمال کورمال جانب دروازه رفت

ه یی نصب بود، لمس لوزیهای پالستیکی دروازه را که در هر راسش دکم

 نمود با خود گفت:

 «.همی دروازه یه»

 و دو دسته به آن کوفت:

 «ده، واز کنین!رواز کنین! رامسنگ مُ »

 کسی از پشت دروازه گفت:

 «تور چی شوده، ترسیدی چی بال؟ .چی گپه»

 ی را شنید که سوی دروازه نزدیک میشد و میگفت:هایقدمصدای 

 «مار در اومده؟ .چی موخایی»

 : میله سیاه تفنگش معلوم شد .و دروازه را نیمکش باز نمود
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 «چی گپه؟ مار دراومده که اوشلق داری؟!»

 آرش هراسان پاسخ داد: 

 «م خبر ُکنُم!رد، گفتُ رامسنگ بمُ »

با بی  .خنده اش در اتاق منعکس شدصدای  .بق بق خندید .جنگجو خندید

 اعتنایی و گستاخانه پرسید:

 «ک ی؟»

 آرش میلرزید:صدای 

 «امی حالی!»

 جنگجو همان طور از الی دروازه گفت:

ما پیسه نتی، امی خیل  توم د  ...  ند بگی!پ   ... موسوزی، آتیش تی پا ته؟»

 «مثل رامسنگ! ... نفس توم بور موشه

 و بق بق خندید:

دالک ...  ان صایب سرشی احسان کد، اگنی موردار مورفتقوماند»

دستگیری نکند، ناعالج قوماندان دست و آستین خودشه بر زد و کارشه 

زباندار موگه هر کی د  عمرشی ...  نگی باز سرشی کلمه خاند! .تموم کد

 جنت بغل آته خو خابیده آلی د   ... یکبار کلمه تیر ک د جای شی ده جنته

 «یه!

 . و قاه قاه خندید
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 ... ُمو گفتش باال کنجشکار سیل بین! .ر بیلر تیل ُرست شانده بوداُور س  »

 «نجشک پرید!گاون 

 و با پایش به سنگهای زمین دب دب زد:

 «امینجی!...  امینجی سرداری شی گرفت!»

 و با استهزا پرسید:

 «هه؟...  ز تور خو بریده ن؟ا

از پله  .آرش احساس نمود که پاهایش سست میشوند .و بق بق میخندید

 دروازه محکم گرفت:

 «.مه شکر مسلمانُم .مه سنت بُشدُم»

سنت ...  زباندار خوش داره، مردارو سنت کنه .شده باشی فرق نمو کنه»

 «دعا کو که آته تو پیسه ره رو بیاره!...  شدارو باز سنت کنه

 « میاره، حتمن میاره!»

 و با تضرع افزود:

 «خیره تا پول میرسه بغزاریم که به می دهلیز باُشم، اینجی میترسم!»

جنگجو کف دست خود را بر سینه وی گذاشت و به عقب تیله اش نمود و 

 گفت: گستاخانه

وقی نساز! هروختی که آتی وقی اُ بیل، بینی خودو نپندان، سر ما خود اُ »

 آلی برو! تُر به  .مونمصدایت تو پیسه رو ته جیب زباندار کد باز خودم 
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 «دیگرا غرض نیسته!موردای 

پاهایش  .آرش همانجا پشت دروازه نشست .و دروازه را دوباره بست

به نظرش می آمد  .ترس و دلهره وجودش را انباشته بود .شتندحرکت ندا

های گور که اتاق پر از بوی مرده شده است به نظرش می آمد که کرم

 رامسنگ در گوشش میپچید که میگفت:صدای  .سویش در حرکت شده اند

نداری؟ ای بندها  کدام چیزی دیگه...  چقه سخت اس، هیچ نرم نمیشه»

مجبور ...  مه فکر کدم چرمی هستن .تاری هستن، از گلون تیر نمیشن

 «.باز خودمه به جسد کاکا اکبر برسانم

رامسنگ در گوشش خانه صدای  .را به دروازه فشردهایش شانهآرش 

 کرده بود:

دو سه روز باد جسد  .جسد کاکا اکبر اس بوی...  ای بوی ره میبینی؟»

 «...اگه ُمردم و تو ایال شدی، برو دوكان رنجیت سنگ .مرام بوی میگیره

 با خود گفت: 

حدیثه زن دست و  .حتمن خبر کدن .خدا کنه که پییرمه خبر کرده باشن»

ر از موتر پایین میکدن  .میکنه ر خبراُوناهر رقم بشه،  .پایی یه وختي م 

میفهمم خود به او و آتیش میزنه  .ناله های یور بشنیدم .یور بشنیدُمصدای 

ُخور میره سونه،  جمیلهباور دارم،هیچ کی نکنه،  .ر خبر میکنهو پییر م  

 «.ور به میکرویان میره سونهآتیشم بباره خُ 

چشمانش  .ش به همدیگر میخوردند و جرق جرق صدا میدادندهایدندانو 

 با خود گفت: .ش میرفتهایاستخوانسردی سوی  .را لحظه یی بست
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ب ِر از  .رامسنگ دیگه به او ضرورت نداره .مم، کرتی مه پس بگیرُ رُ بُ »

دیگه هندو و مسلمان بودن بری یو  .او گرمی و سردی دیگه معنا نداره

 «.سنت کدن و سنت نکدن بری یو فرقی نمیکنه .یکی یه

تاریکی پیش چشمانش خیمه  .چشمانش را دوباره گشود .اما جرأت نکرد

 با خود ترسخورده میگفت: .زده بود

 کاکا اکبر دو شق شده از جا  .خیزناز جاها ُخو و  ها مردهم، نشه که رُ بُ »

خیزه، رامسنگ دوباره زنده شه رامسنگ میگفت دگه کسی هم ...  ُخو و 

 «خدا یا چی کنم؟...  اس

 و سرش را با دو دستش گرفت و فشرد:

 «رُسم!میت ... نمیتونم بُُرم...  امی خنکی بهتره .منمیرُ »

خوردن سرش به دروازه صدای پژواک  .بار به دروازه زدو سرش را چند

 از آن صدا هم ترسید: .را شنید

 . به نظرش آمد که طور دیگر میشود «دُپ دُپ دُپ»

*   *   * 
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 حدیثه گفت: 

ل میخوردم یام از دست ما اگر پنج دقیقه دیگه تا .ِای آخرین تکتها بود»

 «.میرفت

و رویش را جانب جملیه نمود که روی زمین بر گلیم کهنه یی نشسته بود 

 حدیثه افزود: .و موهایش را پشت سرش جمع میکرد

دل تکت فروش سرم سوخته بود، میگفت: اگه همی پیسه هاره افغانی »

 «.میساختی یک خروار فایده میکدی

 آرام آرام باد میزد: -مانند پکه یی  -صورتش را با تکتهای طیاره  و

تا اینجه چطور  .یک بوجی پیسه میشد ُخهگفتمش مامور صاحب، ای »

 و چادرش را جا بجا نمود: «.میدیدن از پیشم میگرفتنش .می آوردمش

حالی آدم خوده  .گفت راست میگی .گپه رسید .مامور آدم هوشیار بود»

 سر آدمه  .بان ُخهاز یک جای به جای دیگه برده نمیتانه، پول و پیسه ره 
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ن  «.صد جای میبُر 

 پرسید:  جمیلهو از 

 « از بچه همسایه چیزی احوال نامده؟»

کشید و  که عینکش روی بینیش پایین آمده بود، باال نگریست، آهی جمیله

 گفت:

ایقه پیسه ره، کدام  .پیسی ره که خاسته ن، بسیار زیاد اس .نی، هنوز نی»

طور یک وخت که از زمین و  اِيبازد  .دیوانه اگه دخانی خود نگاه کنه

ی زمان امنیت میباره! دگروال بیچاره، ای طرف و اُوطرف میدوه که اِ 

پنجاه لک ام بسیار پیسه س! اوال پنج لک گفته بودن  .پیسه ره پوره کنه

 «...  مگر حالی

 حدیثه در دل با خود میگفت:

 «.دخترم به خاطر ای بچه بسیار نا آرام اس»

 و برای تسالی خاطر وی، گفت:

اگر صبا پرواز نمیداشتیم، مه پیسی کمبودشه از حاجی رؤوف بریش »

 «.با دگروال روبرویش میکدم .جی پیسه دار اس میدادحا .قرض میکدم

 شتابزده پرسید: جمیله

 .خی چرا نمیکنین؟ دگروال بی پیسه نیس، داره، پیسی شه زود پس میته»

 «.خوده به فروش انداخته هایقالین
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 و آهی کشید:

پاسپورت، ویزه، همه کارهای  .بیچارا، کارهای شان تمام شده بود»

 «شان!

 حدیثه نزدیک دخترش آمد:

خانیشام پنجاه لکه پوره  هایقالینهمی  .میفامم که مردم پیسه دار هستن»

اِی طور بان؛ مگر وخت بد اس دخترم کسی در  ُخهمیکنه دیگه جایدادشه 

پول نقد داشته هرکس کوشش میکنه،  .وضعیت، مال کسی رو نمیخره

 «ا و کدن جنس وخته میگیره! .باشه

 دست مادرش را گرفت: جمیله

کار خیر اس ثواب  .خیر اس بر حاجی رؤوف همیالی زنگ بزنین»

 «.دل آدم بریش تکه تکه میشه .مملکت بد روزی میکنه .میکنین

ست خود را روی سینه خویش گذاشت د .حدیثه روبروی دخترش نشست

 و گفتش:

 .گفت حاجی رؤوف نیس، رفته مزار اشرفمگر  .به دیده زنگ میزدم»

 «.کاشکی میبودیم، مه خوش میشدم .تا پس بیایه، ما نمیباشیم

که روز  چند یک .تاریخ پروازه تغییر میتیم .خیر اس به او زنگ بزنین»

 «ماتل شویم چی فرق میکنه؟

 حدیثه چشمانش را تنگ نمود و با نگرانی گفت:

 باید بیست و چهار ساعت .ها میسوزنتکت .دخترم ای کار امکان نداره»
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ای  .باز خدا میدانه که دیگه تکت یافته میتانیم یانی .پیش خبر میدادیم 

 یکدفه میدان بند میشه، یک روز راکت بازیس .عتبار اسپرواز هام بی ا

 «از پرواز میمانیم!... 

 التماس کنان پرسید: جمیله

 «تا یک هفته دیگه حاجی خات آمد؟...  اگه شما بروین و مه بانم؟»

 حدیثه شگفتزده پرسیدش:

م به خاطر یک وهاُ یک روز، ور اِی طاینجه؟ در  ... چی، تو بانی؟»

 «نی دخترم!...  همسایه؟

 بینیش را پرچین ساخت و خالف میل خویش گفت:

 «چی ما میشه؟»

 حدیثه با خود میاندیشید: .هر دو به فکر فرو رفتند .و هردو ساکت شدند

اما نمیتانم  .خوش دارم دامادم شوه .بچی خوب و خوش اخالق اس»

او کنم؛ اگر اینجه بانه، اول مردم چی فدای و آبروی دخترمه گی زنده

در دانم ...  هاجنگمیگن، باز صفدری چی خات گفت، باز در اِی 

 «...خاک

 و لب باریکش را زیر دندان گرفت:

ای نی یکی دیگه! دختر ...  شوی بسیار اس...  نی اجازه داده نمیتانمش»

مام یک زمانی عاشق غاش بودم، فکر ...  یاد مام رفت...  اس یادش میره

 بدون مصطفام...  مگر داشت .معنا ندارهگی زندهمیکدم بدون مصطفی 
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 «.زنده ماندم 

 و با خود خواند:

 ه بیم جان در او در جستشکوه تاج سلطانی ک»

 «کالهی دلکش است اما به ترک سر نمیارزد

 

 سرش را پایین انداخته بود و در دل با خود میگفت: جمیله

ما از پشت شان  .بدون آرش چطور بروم؟ بان که مادرم شان برون»

 «.میاییم

تاب از درز ستونی از نور آف .و نگاه غمگینش را در اتاق پخش نمود

دیگر از آن کوچ  .سالون وضعیت غریبانه داشت .به درون میتابیدها پرده

ها خالی تاق .ها و الماری و قفسه و میز نانش خبری نبودو چوکی، فرش

بودند و مگسی با بی حیایی از ضربه دست حدیثه فرار میکرد و دوباره 

  .مینشست می آمد و روی پاهای برهنه اش

 حدیثه گفتی افکار دخترش را خوانده بود که گفتش:

امروز  .پدرشام پول و پیسه داره .ناخاسته نکشتن، زنده سخدای آرشه »

 .نی صبا پیسه ره میته و آرش آزاد میشه و به تعقیب ما شوروی میاین

ت شاه خان پیسه نمیداشت جگر اگر دول .هیچ جایی تشویش نیس دخترم

امروز صبا پیسه ره میبره ...  خونی جای داشت؛ مگر حالی شکر دارن

 «و بچه ره میکشه!

 و موضوع صحبت را تغییر داد:
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ره هم ها پردهاگر  .خانه خوده پس نمیکننهای پردهدیگرام مثل ما »

کسی خانه خوده  .ان میکننارزان قیمت آویزهای پردهبفروشن به جایش 

خانه نیس، تا چشم پت کنی همقه بفامن که صاحب .خالی نشان نمیته

باز برو به زور راکت و  .دروازه ره میشکنانن و خانه ره تصرف میکنن

 «توپ از خانه بکشش!

 حدیثه گفتش: .غمباری سویش مینگریست هاینگاهبا  جمیله

صبا که ما و شما به خیر پرواز کردیم  .دادیم اشرفی خانه ره به یک کل»

پناه به خدا همینجه باشن تا که پدرت ...  او میایه و خانه ره تصرف میشه

یک وکالت خط روان میکد، آپارتمانه ...  به فروش آپارتمان راضی شوه

اما کارهای پدرت دیگه، خدا ...  تمهم میفروختم، خوده بیخی بیغم میساخ

 «.میدانه چی در نظر داره

 را در میان دستانش گرفت: جمیلهو صورت 

 «.بینیت بیخی تیغه انداخته جگرخونی نکو .دخترم بسیار الغر شدی»

 مادرش افزود: .همچنان خاموش بود جمیله

 «داشته باشه!خدا جگرخونی ره دور »

 آهی کشید: .آب شدندرپُ  جمیلهو دید که چشمان 

 «ت دند آو شد؟هایچشمچی شده؟ چرا »

 المناک گفت: جمیله

 «بِر مهین میسوزه، بیچارا! .دلم بِر مادرش میسوزه»
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 حدیثه دلسوزانه گفت:

خرچ راه نگا کده  .پیش مه دو هزار دالر مانده .راستی رضای خداس»

مطلب  .دگرواله بگو اگر با ای پیسه چاره کارشان میشه، میتم شان .بودم

 «.بچه آزاد شوه

 و تاکید کنان افزود:

 «برو یکبار پرسان شان کو!»

 شتابزده از جایش برخاست و در آن حال پرسید: جمیله

 «اگر کار خود تان شوه؟»

 حدیثه گفت:

صبا  .تکت طیاره داریم .پاسپورت با ویزه داریم .چی کار ما میشه»

پدرت و تواب جان از میدان مسکو ما ره ...  ساعت نه بجه پرواز میکنیم

 «میگیرن، پیسه ره دیگه چی کار داریم؟

 گفت: جمیله

 «.ما میکنهصد دالر هم بس ...  راست میگین»

باخود  .حدیثه اندام الغر وی را نگاه میکرد .و سوی دروازه به راه افتاد

 میگفت:

میدانم جگرخونی هایش از خاطر آرش اس؛ مگر  .دخترم دل نازک داره»

 «.به زبان نمیاره
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با  .آپارتمان را شنیدبسته شدن دروازه صدای  .و سرش را پایین انداخت

 خود گفت:

خدا کنه کارش شوه  .آرش بچی بسیار خوب اس .حق داره بیقرار باشه»

 «.بان ُخهپیسه سنگه آو میکنه آدمه  .که حتمن میشه

 خاطره افکارش را بر هم زد: 

کس دستی خود مادر، گفتی صبا پنجابی خوده بپوشم و پطلونمه د  ب»

 «بانم؟

  «.تمام مردم همی طور میکنن .باز در طیاره تبدیل کو .ها دخترم»

 و افکارش دوباره به سوی آرش برگشت:

 .در مسکو غیر ما دیگه آشنا ندارن .به خیر که آزاد شد از پشت ما میاین»

اره میکنم که همی چ که آمدن اُو وخت یک .ناچار هستن پیش ما بیاین

 «.بچه از دست ما نره

 پرسید: .باز شدن دروازه به گوشش آمدصدای لحظاتی پس 

 «بنفشه تو استی؟ ... کیس؟»

 بنفشه که مصروف صحبت با خواهرش بود، پاسخ داد:

 «.س جمیلهنی مادر، »

 آهسته آهسته گفتش: .طره دور دادو دوباره رویش را سوی خا

 وره د قات کاالیتاُ  .نماندم بفروشن .همی دو فلمه مه از مادرم پت کدیم»
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 «بزن! 

 خاطره پرخاشگرانه سویش نگاه میکرد:

 «.تو خودت چرا نمیزنی؟ یک بکس تو داری و یک بکس مه»

 «اینه ببین! .مه جای ندارم»

 خاطره لجبازانه گفت:

 «میخایی لت بخورم؟ .مره زیر لت مادرم میندازی .نمیگیرم»

 بنفشه بینش را چین انداخت:

بینی کجته بخوری! باز بیایی بشینی که مام میخایم سیلش  ... رمیبتی! کِ »

 «کنم، چشمته میکشم!

 ش پنهان نمود:ایهلباسو کست ویدویی را دوباره ازش گرفت و در میان 

 «رمی بینی کج نکنه!خدا کسی ره محتاج تو کِ »

در قاب  .شاد و سر حال معلوم میشد .به دعوای آن دو توجه نکرد جمیله

 گفت: .دروازه سالون ایستاد

 «هم پول پیدا کدن هم نفر! ... چاره کدن!»

 و عینکش را با نوک انگشتش باالتر برد:

پول ما امروز  .کارتان میشه .گفت شمام رونده هستین .روال قبول نكددگ»

 «.صبا میرسه و آرش ره آزاد میکنن
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 حدیثه گفت:

 «...  به خیر ایال شوه! اگر ای مصیبت نمیبود .در دانش برکت .شکر»

 و مکثی نمود:

بازام خدا را شکر که  .اگنی باهم یکجای حرکت میکدیم .قسمت دگه»

 «.پاسپورت و ویزه دارن، انشاال هفتی دیگه از پشت ما میرسن

 ذوقزده گفت:  جمیله

 «.دگروال هم همی ره گفت»

 و در دل خود میگفت:

پیش از رفتن کاش میتانستم  .یک هفته چیس تا چشم پت کنم تیر میشه»

 «.خدا میدانه، چقه به عذابش ساخته باشن .یکبار میدیمش

 حدیثه گفتش:

ببین  .کار مسافریس .یک شو اس تیر میشه .لیافها و تشکا ره بستره کدیم»

 «چیزی نمانده باشه!

 پرسید: جمیله

 «مدالهای پدرم؟»

اسناد کار آمدشه  ... .کسی متوجه شان نمیشه هموجه زیر تپ باشن،»

به مامایت گفتیم که در  .فامیلی در بکس دستیش ماندیم هایعکسهمرای 

 «.جایی مناسبی جای بجایش کنن
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 گفت: جمیله

 «.کت خود میگرفتیم ُخهیک چند قطعه عکس »

 حدیثه دردناک گفت:

ود نگا کده نمیتانن تو میگی با خود میدان ببریم، مردم عکسه در خانه خ»

اگه کسی ببینه و ما را بشناسه که فامیل صفدری  .در راه خطر داره

زنده باشیم باز  ... بچیم در جان جور خود شاخک نشان! ... هستیم؟

ی فقط سرت حال .ها میسازیمباشه باز همو طور البومگی زنده .میگیریم

هر قدر سبک و بی و باد وبخار  .ره به چت کو، پشت دیگه چیز نگرد

 «.باشیم بهتر اس

 «نمیکنن؟خدایی بامان  .مامایم شان نمیاین»خاطره میپرسید: 

 بنفشه گفتش:

کدن اس؟ کسی از یک منزل به منزل دیگه خدایی کرمی، وخت بامان »

باز نمیفامی  .گی از کوته سنگی پیش تو کرمی بیاینرفته نمیتانه، تو می

  «بیاین! اُونابرویم، نی که  اُوناکدن باید ما پیش خدایی که بامان 

 خاطره پرخاشگرانه گفتش:

 «دانته بسته کو، کسی از تو نپرسیده!»

 و داد وفغان کرد:

 «مه!مادر! مادر! ُچندی میکنه! بگویش گاوواری به زور خود نمیفا»
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 با خود گفت: جمیله .ناگهان زنگ دروازه به صدا در آمد

البته پیش روی پدر و مادرش گفته  .حتمن مهین اس، چیزی میگه»

 «.نتانسته، حالی میگه

از  .وقتی چشمش را به سوراخ دروازه گذاشت، پاهایش سست شدند

 با خود میگفت: .ددستگیر دروازه گرفت تا به زمین نیفت

 «، پشت ما آمدن!خدایا  .مجاهد اس»

 بنفشه که حالت خواهرش را دید، سراسیمه شد:

 «مادر!...  مادر!»

 .دست و پایش میلرزیدند .پریده بود جمیلهرنگ  .حدیثه جانب دهلیز رفت

 حدیثه با اشاره سر پرسیدش:

 « ؟کیس»

ریش درازی را با دستش روی سینه خویش رسم نمود و با درد  جمیله

 گفت:

 «غافل گیر شدیم مادر!»

 حدیثه اورا در آغوش گرفت:

 «مه هستم نترس! .نترس»

 میلرزید: جمیله
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شان های شانهمادر تو چی کده میتانی؟ ترام میبرن، تفنگ دارن، سر »

 «تفنگ اس!

 رش گفت:حدیثه به خاطر تسالی دخت

چی کدیم که ببرن؟ تنبان پوشیدیم،  .نیس ُخهنمیبرن دخترم شار چور »

روز آمدن شان چادر سبز ره از بالکن آویزان کده  .چادر بسر ما اس

 «بودیم دگه چی میخاین؟

زنگ دوباره بلند شد مگر اینبار کوتاه نبود حدیثه سر و صورت صدای 

وشانید، از سوراخ دروازه بیرون را نگریست خود را در میان روجاییی پ

 و با دلهره گفت:

 «سه نفر هستن!»

 دردی را در کمرش احساس کرد: .پاهایش سستی نمود

مرگ حق اس مگر مه از رسواییش میترسم از آبروی دخترهایم »

 «.میترسم

گردنش آویزان  تعویذ آیت الکرسی را که از .لبش را زیر دندان گرفته بود

 بود در میان مشتش میفشرد:

  «تو کمک کو! خدایا»

های شان به بنفشه و خاطره را که قلب .روی زمین بر دو پا نشست جمیله

 سوی مادر با التماس نگاه میکرد: .در آغوش گرفت -شدت میزدند 

 «مادر واز نکو!»
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 حدیثه با اضطراب و نگرانی میگفت:

 «.م میشکناننواز نکن»

 «وختی ببینن که کسی خانه نیس، شاید پس برن!...  واز نکنین،»

 بنفشه که مانند برگ میلرزید گفت:

 «از خانی امید شانام پس نرفته بودن! ... پس نمیرن .نمیرن»

 گفت: جمیله

و، مه...  صبر کنین»  ... ین شان ره خبر میکنممه از راه بالکن خانی خ 

ما بین خود گفتیم که اگه ناشناسی زنگ زد، یک  .خانه بود ُخهدگروال 

اگه بفامن که در و همسایه خبر شده  .دیگی خوده از راه بالکن خبر کنیم

 «.شاید داخل نیاین

کسی  .ا در آمدزنگ بار دیگر به صد .و تیز تیز جانب خانه خواب رفت

 از پشت دروازه گفت:

 «از خود هستیم واز کنین!»

 بنفشه با اشاره سر میگفت:

به مادر امید هم همی طور  .به هر کس همی طور میگن .واز نکنین»

 «.گفته بودند

 صدا بار دیگر آمد:

 «حدیثو، واز کو از خود هستیم!»
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 هایتفنگسه مرد تنومند که  .به سوراخ گذاشتحدیثه چشمش را دوباره 

هرسه  .کالشنیکوف به شانه داشتند به سوراخ دروازه نگاه میکردند

کریمی رنگی به سر داشتند و پیراهن تنبان  هایپکولواسکت پلنگی و 

 با خود گفت: .آنها را نشناخت .سیاه پوشیده بودند

 «مه از کجا میفامن؟کی باشن، نام»

همان کس بار  .آنان همان طور با نگرانی نگاه کرد هایصورتو به 

 دیگر گفت: 

 «حدیثو خواهر، ماستیم نترسین، واز کنین!»

 حدیثه با خود گفت:

آمده؟ بِر چی بیا که ازش پرسان کنم که کیس و  .آشنا باشهکدام  شاید»

ناممه هم گرفت، تن به تقدیر واز  .گوش میایهیک رقم آشنا به  ُخهلهجیش 

 «.میکنم

 لبش زیر دندانش بود:

...  اگه دستوری باشن، واز کنم نکنم معنی نداره، به زور داخل میشن»

 هم همسایه جمیله .همو بهتر اس که واز کنم...  نبود دروازه ره میشکنانن

 «.ر کدهره خب 

حدیثه  .مهمانان ناخوانده سالم دادند و داخل شدند .و دروازه را باز نمود

 از خود میپرسید: .نفسش را در سینه حبس نموده بود

 « چی میخاین؟»
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 سر کرده که قدی بلندتر از دیگران داشت، ریشش را دست زد، پرسید:

ی؟مه بچی غالم جان هستم، مامای صفدری مادر تواب جان مره نشناخت»

 «.صاحب

 با خود گفت: .حدیثه نفسش را رها نمود

 «دل و جگرمه کشیدی، مه گفتم پشت ما آمدین!»

 پسر غالم جان آندو را معرفی نمود: .و سوی آندو جوان دیگر نگریست

 «.ه بودیشای خمندک، افضل بچه منگل خان اس خردترک بود که دید»

چاق و کلوله بود، موهای دراز و  .افضل تا شانه پسر غالم جان میرسید

 . کاله پکولش را به رسم آمر جبهه با یک میالن گذاشته بود .سیاه داشت

حدیثه بر ذهن خویش فشار می آورد تا نام پسر غالم جان را به خاطر 

 پسر غالم جان ادامه داد: .بیاورد، مگر ذهنش قادر نبود

د  پدر همی آدم ...  شناختیش؟ .ای شخ بروت، آصف، بچی بسم هللا س»

 «.عاروسی شما با لونگ خان، نان عاروسی تانه پخته کده بودروز 

 و پرسید:

 «بیاییم؟ یا که مجاهد گفته نمیمانین داخل ؛حالی میتانیم که د  یکجایی بشینیم

حدیثه که آنان را سرگشته و متعجب نگاه میکرد گفتی  .و هر هر خندید

 دلش کمی جمع شد که خطاب به اوالد هایش گفت:

 «یک چای بانین که مانده استن! .ماماخیل پدرت هستن
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 آصف گفت:

 «.بر ما یک یک گیالس آوی یخ بتین، جنرال صایب ره نمیفامم»

 ل گفتش:جنرا

خانه مه همو نادر، بچی غالم جان، ناظر پدر صفدری د  اِی  .جنرال نگو»

 «اینجه مره جنرال نگو! .صاحب که بودم، هستم

 با خود گفت: .حدیثه آنان را به درون رهنمایی نمود

خوب بود که همو یکی دو تُش که نه ورداشته بودم، اگنی حالی سر چی »

 « تن؟میشیش

 و خطاب به آنان گفت:

 «کنین!د  فکر خانی خو»

 لحنش چاپلوسانه بود:

 « پای دراز بشینین!...  خانی صفدری و غالم جان فرقی نداره»

 . آنان روی تشکهای بدون پوش نشستند

جنرال نادر در و دیوارهای اتاق برهنه را نگریست، آنگاه سوی آصف 

 ی پرسید:نگاه کرد و با شگفت

 «کی کرده باشه؟...  مال صفدری صایبه چطور بردن؟»

 آصف پاسخ داد:
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 «.نمیفامم»

 حدیثه با خود میگفت:

 ُخهباد وبروت  .از گپ زدن و حرکاتش مالوم میشه که کدام کاره س»

 «هستیم او پیدا شده!حالی که ما رفتنی  .کاشکی وختتر میامد...  میزنه

 نادر باز پرسید:

 «کی اینجه قوماندان اس؟...  هه؟ خمندک بچو، کی کده باشه؟»

 افضل گفت: 

 «.قاسم قاسم مالم»

 نادر پیشانیش را پُر چین ساخت:

کور شون  .فوری مال و آل تانه پیدا میکنم .حدیثو خواهر تشویش نکنین»

 «.از حلق شان پس میکشم...  نی صفدری صایبه چطور زده نخا

ش هایدندانوقتی گپ میزد و یا میخندید،  .نادر لبان لک و گوشتی داشت

که در اتاق دیگر، به گفت و گوی آنان گوش میداد،  جمیله .معلوم نمیشدند

 با خود میگفت:

چشم  .کالن غنیمت استن .میگفتیم آرشه ایال میکدن .کاش وختر می آمدن»

 «.دوست و دشمن از شان میسوزه

 مگر زود به یادش آمد که این منطقه به دست شورای نظار است و این 

 . وحدتی نیست که کمک کرده بتواند .جنرال هم نظاری میباشد
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 جنرال نادر دوباره پرسید:

 «نام کدام تای شانه نفامیدین؟...  نگفتین که مال خانه ره کی برده؟»

 حدیثه لبخندی زد:

از شما  .لونگ میگه بیایین...  عزم رفتن داریم .فروختیم .ردهبُ کسی ن »

 «.پنهان نمیکنم فردا پرواز داریم

 جا به جا نمود، با سپاسگزاری افزود:و چادرش را بر سرش 

 «.صفدری همیشه از شما یاد میکد .تان بته که آمدین و یاد ما کدینخدا خیر

 نادر گفت: 

 .نازبرو مرام شیر داده. . باز ما خورد کالن شدیم .بیگانی ما خو نیس»

 «ما یکجا شیر خوردیم!

 و پرسید:

 «تمان رام فروختین؟آپار»

 با خود میاندیشید: .حدیثه مکثی نمود

 «.بگویم، نگویم؟ در ای عصر و زمان باالی هیچ کس اعتبار نیس»

 گفت:

گی زندهشان گفتیم تا که پس میاییم همینجه  اشرفبه  .نی نفروختیم»

 «... کنن
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 نادر گفت:

 «.آشنا باشه که آپارتمان از دست تان نره مطلب یک ... خوب کدین»

 و بزرگوارانه و با استکبار افزود:

 «.کسی آزار تان نته .اگه میخاین مه کت تان تا میدان میرم»

 «در میدان هوایی کسی ره میشناسین؟»حدیثه پرسید: 

 لحن نادر تغییر نمود، با نوع خجالت زده گی گفت: 

میدان به دست ماس و آمرش آشنای مه  .ال شورای نظار هستممه جنر»

 «.باز هرچی نباشه ما از یک تنظیم هستیم .س

 حدیثه با خود میگفت: .و سرش را پایین انداخت

میفامه که ما از سر و پودینه شان خبر  .بیچاره از منصب خود شرمیده»

در  .مامای صفدری تا صنف دوم نخانده بودنهای بچهمیفامیم که  .داریم

 «.حضور ما از منصب ساخته گی خود میشرمه

نادر چهار زانو  .و از زیر چشم پیراهن تنبان سیاه وی را از نظر گذراند

های کری .نازک خاکستری رنگ به پا داشت هایجوراب .زده بود

 جنرال نادر با همان لحن پرسید: .جورابش از چرکی سیاه میزدند

 «چند بجه پرواز دارین که مه خوده برسانم؟»

 حدیثه گفت:

 «تان زحمت نشه! برِ  .اگه نمیتانین خیر اس...  هشت صبح گفته ن!»
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 گرفت، نادر برای اندیشیدن، سوی سقف نگریست، لبش را زیر دندان

 فکری کرد و گفت: 

 «.مگم مه خوده میرسانم ؛اگرچی صبا تبدیلی اسیر داریم»

 و ریش درازش را دست زد:

 «.یک وختی شده که آدم یک سات باد خوده نمیفامه .خدا کنه بند نشوم

را که آماده ساخته بود به دست بنفشه داد که به سالون  ییظروف چا جمیله

 ینشست و به تماشا یچوب یخودش همانجا در آشپزخانه بر چوک .دببر

از گرد  ییآفتاب پرده  .حاکم بود ییآشنا یفضا رونیدر ب .پرداخت رونیب

صدای داشتند و  زیغم انگ هایصورتها بالك .بود دهیو خاک به چهره کش

صداها همچنان سوار بر  هارمیمآمد و  یم کیآتش از دور و نزد هتبادل

 یسو ،را به سر گذاشته بود رشیکه شگور خم یمسن یزن دید .بودند

 . رفتیبالک م یینانبا

 جمیله .داشتیو شتابزده گام بر م کردیاطرافش را با ترس و لرز نگاه م

  :با خود گفت

  «!تنور بشانن انیکم بود که در مکرو یهم»

  :دندینش راه کشو چشما

 سیبرق ن ،ها بسته س یینانبا ؟پخته کنن د  کجانانه  یخ .مجبور هستن»

  «...  مجبور استن ... سیآو ن

 آمد که خانه شان آمده بود یم ادشیشان  هیزن همسا یآنروز هایگپ و
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 :گفتشیو م 

 چاه کیبالک خود  یرو شیپ د   .میانداز کن سهیپ قیچاه عم کیکندن  برِ »

  «.میبکن قیعم

 :گفتشیطعنه زنان م یی هیو همسا

 شنیامروز صبا گم م .ستنین یماندن ای ... نیچاه ماه هم نکن .نیعجله نکن»

 «.نینکن یطاقت یب شهیخوب م زیهمه چ .هیاینظم دوباره م... 

که از  دیشنیمهمانان را مصدای و  کردیرا نگاه م رونیهمچنان ب جمیله

از پدر نادر و از رفت و آمدها  ،یاز پدر صفدر .کردندیقصه مها گذشته

 :نادر گفت .شان یهایو دوست

خوده وخت  یاگن نیکنیمگی زنده انیکه شما ده مکرو دمیمفایمه نم»

خبر شدم که  روزیفقط د .دارم ادینمک شما ره ز مه پاس آو و .رساندمیم

  «.نیهست نجهیشما ا

 :و همراهانش را با سر نشان داد

باز گله نکن که احوال  .میشان برسان شیپ کدفهیخوده  االیبچاره گفتم »

  «.نکنه یوخت ام بد اس که کدام جاهل ما کدام کار .میشانه نگرفت

  :گفتیم حدیثه

مگر آدم به آدم  رسهیکوه به کوه نم ... !تان بته ریخدا خ ... نیزنده باش»

 «!رسهیم
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  :دیپرس نادر

 .وخت بد اس .؟کننیم یخوده چ یکوچ کنن خان نجایشان که ا اشرف»

 «؟شهیخود شان چطور م یخان نیایب نجهیا

  :گفت .شد یفکر ثهیحد

 « !بودیم یگاز خود کی یکاشک .تانمیداده نم گانهیبه ب .چاره ندارم گهید»

 :نادر گفت

 :گفتیم مرزمیپدر خدا ب ؟میخوریدرد م یما به چ یخ .میهست ُخهما »

ما  .یو درمانده گ یحال شانیدست دوست در پر ردیدوست آن باشد که گ

 «!نیننز یر میهست

  :گفت حدیثه

  «.باشهیدل مام جمع م ییایخانه ب یاگه تو به ا .بهتر یچ یاز»

  :حدیثه دخترانش را صدا زد .ناگهان زنگ دروازه به صدا در آمد

  «.سیک نینیبب»

  :افزود یو با تلخ

 «!نیبود واز نکن گانهیاگر ب»

دگروال  .دروازه را باز کرد .نگاه نمود را رونیرفت از سوراخ ب جمیله

 :دشیپرسیاما آهسته م ،و وسواس یدولت شاه پشت دروازه بود و با نگران
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 « ؟نیاریت نیشما چه جور ؟نیخایم یچ ؟اس تیریخ»

 زد:  یلبخند جمیله

  «.پدرم هستن لیماما خ .ما هستن یهایاز خودگ»

  :را با انگشت گرفتیخن خوددگروال 

 « !خدایا شکر »

 :نشان داد شیکرت ریو تفنگچه اش را در ز

مردانه  دیآدم با .رهیم ایاز دن کباریو  هیایم ایبه دن کباریآدم  گمیم ،دخترم»

باز  .دیمن یزاده هاوهرشما خُ  ،را خوهر خونده ام ثهیمه حد .کنهگی زنده

که اگر  امدمیب !تانه یشکر که از خودگ .گفته ن هیهمسا حق ،حق خدا

 «... خدای ناخواسته 

  :سرش را زود زود تکان داد جمیله

  «.ما هستن یهایگاز خود ،ین ،ین»

 ینگاه -بودند  دهیدروازه سالون از پا کش شیشان که پ هایبوت یو سو

 :و در دل خود گفت دیخود را باال کش ینیب .انداخت

 « !تند و زنند یبو یچ»

  :دشیمادرش پرس .آنگاه دروازه را دوباره بست

 « ؟میبود بچ یک»
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  «.گوگرد کار داشت .بود هیهمسا»

 :گفتیم ،مادرش به سخنانش ادامه داد

 .خانه باش یهم رد یتا که هست .تمیخانه ره به تو م دیمه کل .درست اس»

 « !اریب نجهیزن و اوالدته هم .سرت یخانه صدق

 :نادر گفت

شدم  یرفتن ییاگه جا .کنمیطور م یهم .نیخوب فکر کد .درست اس»

 مثل  .جمع باشه یخیخاطرت ب .کنمیم میجان شان تسل اشرفخانه ره به 

 «.کنمیم شیگاخود ن یخان

 :گفت حدیثه

مال  .نیو استفاده کن نیتمامشه بکش .میماند یره در المارلیافا و تشکا»

 « !سر تان یصدق...  فرق داره یباز از ما و شما چ .نیخود بدان

  :گفتیم شیو در دل خو

  «.نینیبیبه دان مه نم .نیکنیشما کار دل خوده م ،مینگو ،میبگو»

 :دیو با خنده پرس

صاحب  یدختر حاج .غلط نکده باشم نام زنت صدیقه جان اس ها اگه»

 «؟ین ،اس

 .ستینگر شیپا ریز میگل یسو یبا نوع خجالت زده گ .سرخ شد نادر

 :حدیثه با خود گفت
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 کهمرد .گرفتم گهیدمردای  یرو شیخوب نكدم که نام زنشه پ المیبه خ»

  «.شهیمالوم م یرتیغ

 :نادر تته پته کنان گفت

 گهیزن د کیمجبور  .شد ضیصاحب مر یدختر حاج...  مگم .هان»

 «.گرفتم

 :گفتشیبا نگاه م .ستیافضل نگر یسو یدار یبا نگاه معن آصف

که مردم  یمامد شده بود و به خاطر الیمال خ یکه عاشق بچ گهینم»

 و دختر مال و ش   کی یحال .را به خود نکاح کددختر او ،پشتش گپ نزنن

  «.فامهینم یکس کنهیفکر م .مال ره د بغلش خو میته یبچ گهیشو د

  :دیپرس ثهیحد

 « ؟سیک یدختر»

  :نادر پاسخ داد

  «.سیپاکستان یالم کیدختر  .سیپاکستان»

  :تعارف نموده گفت ثهیحد

  «.شهیتان سرد م یچا»

 :ستیآصف نگر یو سو
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 نیبخور .نیو کابل عادت ندارآ تِ که ک   فامنیم ... دخترا آو ناوردن»

  «.نینش ضیمر

 :دیافضل قت قت خند

 یوخت .میخوردیدرخته م شهیر یاز ناچار وخت گانی !زنهیماره بال نم»

 دهیعال شهیو کرمکا دهیآو شه عال ،میاوردیو مآه از سردابه ام شده ک

 «.میخوردیم

 :با خود گفت جمیله

 یهم احسان خوده باال ... و دو فاخته کد ریت کی .اس اریمادرم هوش»

که  امهفیم .امان ساخت د   گراید هم خانه ره از چور و چپاول ،شان ماند

برادر  .اس اریزن هوش...  رسهیمردکه جنرال اس و زور کس سرش نم

 شان به میکه زور ماما امهفیم رامیا .کنهیمجاهد مقابل نم با خوده یها

  «.اس شیاریاز هوش امیهم .رسهیمجاهد نم 

مادرش  شینصف هوشش پ کرد،یرا نگاه م رونیکه ب ین طورهما جمیله

 :گفتیبا خود م .آرش بود شیپ گرشیو نصف د

 « !میرفتیمسکو م کجای یکاشک ،بودیآرش ام آزاد م یکاشک»

بالک مقابل  ریآمدند و در ز ییها لیکه چهار نفر مرد با تکک ب دید کباری

 :دیاز خود پرس هجمیل .شدند نیشان مصروف کندن زم

 سیروز ن کی .مگر حق دارن .بال یچ کننیکه چاه م ین ؟کننیم یچ»

 و وزارت صحت عامه او  امریکااز سفارت  یک ،هر روز .سیدو روز ن
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 . «.ندازهیآدمه از شانه م ،درد داره اریبس یبانگ گفتیآرش م .ارهیم

 شیپ یاکاس هایدرخت .چنان به چشم اندازش نظر دوخته بودهم جمیله

شان  ختهیفرور هایبرگو  خوردندیبه چشم نم گرید ،بالک شان یرو

و آن زن شگور به سر هم  کردیرفت و آمد نم یکس .دست باد بودند ریاس

 - دیابخویمکتب م وارید هیآن سگ ابلق هم که هر روز در سا .رفته بود

 . خوردیچشم نم به گرید

  :گفتیم زیمادرش آمد که از دهلصدای 

  «!صبا صوب مه منتظر تان هستم»

  :گفتیو نادر م

 .ه سم کیدوست نزد دانیآمر م ،نینکن شیتشو !یواقعه اله یانشاال، ب»

و  یره که بر تان دادم کاف یهمو پرزه کاغذ ،به فرض اگه آمده هم نتانم

 «!نینکن شیتشو .سیافش

  :گفتیم حدیثه

 «!مه شریچشم از چشم م...  !نییایکه ب نیکوشش کن»

انسان اس  .بر تان دادم اطیو پرزه ره به خاطر احتاُ  !میایحتمن م ،میایم»

 « !گهیگپ د کیسات  کی ،گپ اس کی ینیسات بب کی .و وخت ام بد

 :اش بود نهیس یدستش رو .دیهر هر خند و

خودام زد و کند  نیب...  سیکار ما به سر ن چیه .میشد نییما از کوه پا»

 «!کمیسالم عل .شهیچطور م مینیباش بب .میدار
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حدیثه  .آمد زیشتاب زده به دهل .که دروازه آپارتمان بسته شد دیشن جمیله

 :گفتیم ،در کف دستش بود یکاغذ .شاد بود

که نادره مثل  دیما د یکسیو ب یعاجز یسو ییبگو ... طرف ما بود خدا»

 «!یفرشته آسمان کیمثل  .به سر وقت ما روان کد کیمال

 :باز شده بود صورتش

 کیمادرش  .بود خرد بچه گک .دمیاو ره د هاسالقدر  یباد از چ»

سرشه از  یایمو .هیایم ادمیخوب ...  کدیپنگ م شیدستمال ره در شان

به  نیمجاهد .نیبر شانه ره بب ،نینام خدا قده بب یحال .کدنیم نیماش خیب

 «.جنگنیس که مهاآدم یزور هم

 :دیشکر کش و

در  نیتو بب یاگن .ارهیم میپا شیپ مهیها یکیخدا ن .مینکد یبد یبه کس»

 «!قشیهم رف دانیو آمر م شهیم دایپ یکس کیشو رفتن، 

  :را نشانش داد کاغذ

 «.شهیبا مشکالت خانده م یاگرچ...  پرزه رام داد یا»

را دستش  ،خواندیآنرا م یچشمانش گرفت وقت شیکاغذ را پ جمیله

مادرش  .شده بودند نیچشمانش پر چ یهاکنج .دهنش برد شیشگفتزده پ

 :گفتشیم

 کنهیقدر هم م یهم .تا صنف دو خانده چارهیب...  !فاممیم ... !میدید»

 « !نشیآفر
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 :افزود جمیله

چطور ...  ا درتا خد ندازیکن و در دجله ب یکین گنیم !بته رشیخ خدا»

 «!رفت ادمی شیگید ،کده

و خدا  .میهست ابانیکه امروز در ب یراست...  دهد باز ابانتیتا خدا در ب»

 یکد یکین .اس میها یکیجواب ن .پدرته به مدد ما رساند یماما یبچ

 «!دار باشخبر یکد یباش بد دواریام

  :صدا زد و

 « نمانه یزیکه چ نیکمک کن نییایب .نیشد یچ !خاطره!بنفشه»

  :گفت جمیله

  «.رفتن نییمنزل پا...  دنیشان ترس هایریشو از  اُونااز »

 :داد نانیو اطم

  «میکار آمده گرفت یزهایچ .نمانده یزیچ .میکنترول کد زهیهمه چ مه»

 :جا به جا نمود شینیب یرا با نوک انگشت باال نکشیو ع

که شو نان پخته  گفتیره فرستاده بود، م نیخاله مملکت مه یراست»

ده جمله مسافرا  گهیشما د .میخوریخدا وسع یکجا م یهرچ. نینکن

 «.نیریم

  «؟یتو قبول کد»

 «؟ماننیکجا م ،نیاسشنیره ماُونا ُخهشما  ؟کدمیم یچ کدمینم»
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  «.میشو داریکه وخت ب میمگر وخت خو کن»

 زد:  یلبخند جمیله

  «.میما وشما شکر واسطه دار یحال»

 :مادرش گفت

خوده  یگیکدی هالیتمام فام .خورد اس ،ینعلبک کیکابل مثل  میبچ»

رقم شد که به  کیروزگار  !از آو طرف یطرف چ یاز یچ .شناسنیم

 ،لیفام کیدر  .هستن گهیکدیو قوم  شیهمه خو یاگن دن،یافت گهیکدیجان 

در  یکیو  سیدر حزب اسالم یکی .مجاهد یکیو  سیحزب یکیکه  ینیبب

 ،رهیشان مادی استیس ،یباز خوب اس در روز سخت...  حزب اتحاد

 کی گفتیم ،جنرال نادر نهیا .کننیپت پت کمک م .خوده یگیکدی

خود شام در  ،خالص یدر حزب مولو شیکی سیبرادرش در حزب اسالم

 یرفتن حزب یاز ناچار یاریبس .میکنیخوده نگاه م گفتیم .نظار یشورا

 «.شدن یمیو تنظ

  :دستش را بر شانه دخترش گذاشت و گفت و

  «.میصدا کو که صبا سفر دار تهیهاخواهر برو»

 :گفت جمیله

 «.کنمیصدا م»

 . به راه افتاد زیدهل یسو و

*   *   * 
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و  کردیرا از پشت پنجره نگاه م رونیآمده بود که حدیثه بآفتاب نبر هنوز

 ت:گفیم یقراریبا ب

  «.دروغ گفت و رفت کیکه  یمثل .مالوم نشد ُخهآدم  یا»

 :گفت ،دیکشیم زیدهل یرا زور زده سو هابكسکه  جمیله

به خاطر  هیایاگه به خاطر ما ن...  !هیایم نینکن شیمادر تشو ... !هیایم»

 «.خانه س یب ،که هنوز خانه نگرفته نیشما گفت .هیایخانه م یهایکل

گوشه پرده  .رفتیپنجره م شیو باز پ گشتیم یقراریاتاق را با ب ثهیحد

 :گفتیو با خود م نمودیرا بلند م

 یمگم چ ... داشت که آمده بود گهیالبته کدام مطلب د ... داد میکه باز ین»

 «؟یمطلب

بالک شان  یرو شیپ - گرید بیبه تعق یکی -که دو موتر  دید ناگهان

 یرا به تن داشت با جست شیروزید هایلباسنادر که همان  .قف نمودتو

 :لب گفت ریز یحدیثه با شادمان .شد نییاز موتر پا
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  «.شهیدل آدم چطور نازک م...  !به گمان مانیا...  آمدن»

  :آنان گفت دنیدبا  .پنجره آمد شیشتابزده پ جمیله

  «.اس شیهاگاردیموتر دوم از باد یالبته ا ؟هیاینگفتم که م»

را به پنجره  نشیحدیثه ذوقزده سر .رفت زیخود به دهل هیابکس یوسو

 :داد هیتک

 «!دیبالخره روز رفتن رس»

 .شد گریرقم د کی ،خانه اش افتاد یوارهایچشمش به در و د یوقت اما

 :غمزده با خود گفت ،دلش درد کرد

 یره در ا ییهاغمها و درد یچ .کدم یسپر نجهیره در ا ییهاسال یچ»

خانه ره  یا گفتمیم .دمیدیم ییخوابها یچ .پشت سر گذاشتم واریچهار د

 یچ .رمیکاغذ بگ شهیوارهاید ،کتابخانه بسازم ،بخرم نیبرش قال ،آباد کنم

 «...  بخرم یبخرم و چ

و پر درخت  زدیجنگل همچنان سبز م .منظره جنگل رفت یسو شهاینگاه

درختان خزان زده به عمق  انیبزرو که از م کیو راه بار شدیمعلوم م

 میمرده و ن هایبرگجنگل پر از  نیزم .آشکار بود ،رفتیم شیجنگل پ

و  ییمویل ،یالنیسرخ، سبز، زرد، چ ،نیرنگ هایبرگ پر از .جان بود

 یآوا .دادندیمسافران غژ غژ صدا م یپاها ریکه ز یی دهیخشک هایبرگ

ها و صمغ هابرگ یبو .آمد یبه گوشش م هابرگ هایاستخوان شکستن

 . شدیجنگل م زیپر از عطر دل انگ شیها هیر یگفت نمودیرا استشمام م

 که تازه پر و  ییچوچه  ؛اش افتاده است انهیاز آش یبیچوچه عندل دیدیم
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سرخ بدنش در  یهاگوشت ،است اموختهیاما پرواز ن ؛است دهیبال کش

 ،شناسدیجنگل را نم ،اند چهیهنوز ن شیشهپرها .آشکار است هابرگ انیم

نول زرد و  .است دهیرا نچش یجنگل یهاوهیمزه م ،شناسدیبرگ را نم

آنطرفتر مراقب  یو شغال .است دهیدرختان را نمک یهاخامش هنوز صمغ

 لهیچشمان مکار وح .دهدیتکان تکان م یرا با شادمان شیدم پر مو .اوست

خوشرنگ  هایبرگ یرا رو بیبچه عندل انهیناش یهازیخ گرش جست و

 . دیایب کتریا شکار نزدمنتظر است ت یگفت .کندیتماشا م

که  دیشنیمادرش را هم مصدای  .دیشنیرا م بیعندل ۀچوچصدای  حدیثه

و چوچه اش را از  زدیبالک م ،دیپریم یی شاخهبه  یی شاخههراسان از 

شغال  ،بود دهیشغال را ند ،بیمگر بچه عندل .ساختیوجود خطر با خبر م

 . شناختیرا نم

 یرا رو یفشار دست ،چشم دوخته بود بیمان گونه که به آن عندله حدیثه

  :گفتشیم ،بود جمیله ،احساس کرد شیشانه خو

 « !مییایروز پس م کی .خدا مهربان اس .چرت نزن مادر»

  :را پاک نمود هایشاشکحدیثه 

  «.خانه ره با خون دل ساخته بودم یا»

  :نمود پاکا نوک چادرش را ب هایشاشکو 

 «!نادر اس .واز کو .برو زنگ دروازه س»

  :دیپرس ،داخل شد یدروازه را باز نمود و نادر با سالم جمیله
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 « ؟نیهست اریت»

  :دیپرس ،چشمش به سه بکس افتاد یوقت

 « ؟تان کجاس هیابکس گهید»

 :حدیثه گفت

به  یدر شورو .میره فروخت یضرورریغ یزهایچ .میبکس ندار گهید

 «.نیشکتنها خوده ب .نیاریبا خود ن یزیچ گهیم یصفدر .خورنیدرد نم

  :حدیثه گفت .بنفشه و خاطره بشیسالم داد و به تعق جمیله

 « ؟یبود دهیند ارهی .لونگ استنهای اوالد»

  «.ودمب دهیند ین»

چشمش از  .آمد یاز عقب همه م جمیله .به راه افتادند یاز احوالپرس پس

 :حدیثه گفتش .شدیدروازه آپارتمان آرش دور نم

شان داریچرا از خو ب یحال .میکدخدایی بامان  شوید ؟یکنیم لیس یچ»

 «.رسانهیما ره م .میضرورت ندار گهیبه مرد د ،جان با ماسنادر .میکن

  :گفتیبا خود م .کردیم یاحساس سرد جمیله ،که هوا گرم بود نیا با

  «.میرفتییکجا م یحال .کدنیکاش آرشه رها م»

صورتش گرفته  .نشسته بود یرو شیپ تینادر در س .حرکت کردند یوقت

 :گفتیم .شدیوم ممعل
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  «!رسانینیصاحبه سالم م یصفدر»

 :گفتیو م زدیو در پناه ابروان پر پشتش پلک م

ره به خاطر  بیپشت حکومت نج !روباه از دست پوستش به عذاب اس»

 و  میشیکه مام هموطور آرام م میکدیفکر م .پوستش ورداشته بودن

  «.چلدیامر ما م .میباش شتهداینظام م ،میباش داشتهیحکومت م

 :و چشمش را به سرک دوخته بود

اولتر کدام طرفه  داننینم !خود درمانده ن شیما به ر یهازیرنگر یحال»

 «؟رنگ کنند

 :نادر افزود .ستینگر یدار یدخترش با نگاه معن یسو حدیثه

و تبادله  بردمیها ره مریاس بودیاگه رفتن شما نم .میکار داشت ادیامروز ز»

 «.کدمیم

از  یکس .بودند که به جنرال نادر زنگ آمد دهیرس ییهوا دانیم کینزد

 :دادیمهدایت خط  یآن سو

 « !خوده برسان یکه هست ییلحظه هرجا نیهم»

  :نادر معذرت خواست

  «.میایسات باد م مین...  تانمینم»

 :گفتیطرف م آن



      -----------------------------------------------    لبخنِد شیطان

 

 -------------------------------------------------ببرک ارغند  393

 اریگپ بس کی !روان شو یستادستیاگه ا ،بخیز یشتیاگه ش .امکان نداره»

 « !مهم شده

 :افتندی ادیدلش ازد هاینتکا ،دیرنگ حدیثه پر

...  میکنیها ره تبادله مریکه اس گفتیم روزامید کنهیم ریکه ما ره ت ین»

 یخان .مال نصر الدین باشه افیگپ سر ل...  کده باشن ینکنه که راه جور

 «...  ما ره گرفت و

 :دندان فشرد ریلبش را ز و

هم  دانیم یدرواز شیتا پ .و بختم برگشته میکه مه کم طالع شد ایو »

 «!خدا که نروه ای ... میدیرس

 یشانیپر .دندظاهر ش شیشانیدو تا خط درشت در پ ،نمود ریینادر تغ چهره

با خود  .و به صورت حدیثه نگاه کرد دیصورتش را پوشان یراحتو نا

 :گفتیم

مه که  ؟ها چطور خات شدنسر اهیس یا ،اگه پس بگردم ؟کنم یچ»

 .کشنیها ره مریاس ،پس نگردم .تنیآزار شان م ،شناسمیما ره م یهانفر

  «.ت مانده نسات وخ کیتا  ،اخطار دادن

  :دشیحدیثه پرس .به تفکر پرداخت یلحظات

 « ؟نیرویبا ما م ؟چطور»

  :نادر گفت .عجز و التماس وجود داشت ایدن کی صدایشدر 

  «.که هم خرما شوه هم ثواب کنمیم گهیکار د کی یخ»



      -----------------------------------------------    لبخنِد شیطان

 

 -------------------------------------------------ببرک ارغند  394

 :ستینگر ثهیحد ریدهان باز و متح یو سو

 «.میبر تان داد ُخهخط  .کمک تان کنه گمشیم ،زنمیزنگ م دانیبه آمر م»

  :دادیرا با دست نشان م نلیترم ریتعم و

کمک  زنمیزنگ م...  کنمیتان م انیدر دروازه اول پا .صد متر راه س»

 «.کنهیتان م

 :نمود یزورک ییخنده  و

 « !اس قمیرف .لفونمیخط و ت یخودم چ یچ...  !ریپ یآسا یچ ،ریپ یچ»

  :گفت جمیله

 « ؟نیکن ریدروازه اول ما ره ت یکه از هم شهینم»

  «.کنمیم ریصحیح اس ت»

  :لب گفت ریو ز

 «.چند دروازه و بندر به خود ساخته ،ام از ترس جان دانیآمر م»

مو  اهیالغر اندام که چند تار س ییجنگجو ،دندیرس دروازه اول شیپ یوقت

در پاسخ  .اجازه عبور نداد ،بودند دهیدر دو گوشه صورت درازش رو

 :گفتیم

 .خود یجا مه د   ،خود قوماندان اس یجا رامان د  عبدو .آن، درست اس»

 « !تانهیمیشده ن ریفلكصورم ت ،ته مه اجازه نبتم
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 .ستینگر -بودند  ستادهیا گریپشت د یکیکه  نیمسافر لیقطار طو نادر به

  :گفتیم یجنگجو به مسافر

شده  ریفلكصورم ت ،اجازه مه یگفتم ب. فامینیمیگپ ن د   ،تانه یمام یتوت»

 «!تانهیمین

 یهاسنگفرش یکه از رو یگرم مینس .دروازه موترش را باز نمود نادر

 :گفت ،نموده بود به داخل موتر آمد عبور دانیم

  «...  که گمیم یتیاگه اجازه نم .مه جنرال نادر هستم .برادر»

  :خود را با سر نشانش دادبادیگاردهای و موتر 

 نیو محافظ یچشمش به موتر دوم یمحافظ وقت «!که راه ره واز کنن»

شد که پشت سرش را خاراند  نییش پااز خر یگفت ،مسلح جنرال نادر افتاد

 :لب گفت ریو آهسته ز

  «!نکنن یلیره بتم شان که خر ج ،شهیمام یتوت»

  :گفتیبا خود م .و دروازه را باز نمود

  «.کهیداشت و مه  گاردیچارنفر باد .شدیگپ خراب م ماندمشیمین»

  :ف داد و خطاب به حدیثه گفتتوق نلیدروازه ترم شیجنرال موترش را پ

 « !نیشو نییپا نجهیهم»

صدا  شیگاردهایرا از موتر باد یکس ،نمود بازآنگاه دروازه موترش را 

  :زد
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 « !خان دیفر»

 :و خطاب به حدیثه گفت

محرم کار تان  دانیم اگه د   .رونده مسکو هستن ادرشامیخان و ب دیفر»

رامان به عبد یحال ... شان میمه فاماند .آدم محرم ماس یهم نییبگو ،بود

 «.زنمیام زنگ م

 :با خود گفت حدیثه

 کباری .امدینم شیبر لفونیت یا یاما کاشک ؛که قدرت داره شهیمالوم م»

 «!شاندیم ارهیما ره در ط

  :گفتشیاز آن طرف خط م :زنگ زد نادر

  «.مه برسانن شیماندن خوده پبند یاج...  هزار دفه ،بچشم»

 :دیمکالمه را قطع نمود از حدیثه پرس یوقت

 هیراسته بگو .اس دانیآدم آمر م یا...  ؟نیدیشن شههایگپ ؟درست شد»

 «.خاطر تان جمع باشه .چپه هیچپه بگو ،راسته

 :دعا نمود ثهیحد

 « !ینیو آخرت بب ایاجرشه در دن .بته رتیخدا خ»

دوام آورده  ادیما ز ،نمیبیمه که م نییبگو .نییصاحبه سالم بگو یصفدر»

 شهیگاید...  غم جان خود شده ن ما د   یرهبرا .از دست ما رفته .میتانینم

 « !فامهیخودش م
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 :نمود یشده بودند معرف نییپا شنیرا که از موتر محافظ یو آن دو نفر

 .اس ادرشینام داره و او نفر دگه ب دیروان اس فر شیپ شیکه پ یآدم یا

شان کمک تان  میگفت ،نیکد دایراه ضرورت پ اگه د   .همسفر شماستن

 «!عمه تان اس یبچ نییبگو گرایبه د .کننیم

پکول  یکاله ها .به تن داشتند دیتنبان سپ هناریو برادرش هردو پ دیفر

 کیبار هایلبو  زینوک ت یهاینیب .داده بودند النیسو م کیشان را به 

 :حدیثه با خود گفت .داشتند

  «.هستن یدوگانه گ ییتو بگو ،شباهت دارن گهید کیقدر به  یچ»

 ،نکند تشیاذ یاب صبحگاهچشمانش گرفته بود تا آفت ینادر دستش را باال

 :افزود

 یخط نداره مگم بچ یاگرچ .مقرر شده ریها سفخان همي طرفدیفر»

بوت  کهیفابر د   ،بوده رانیا د   .شده ریخارج ت تمام عمرش د   ،سدهیفام 

مهر و ...  اس ادرشیکه از پشتش روان اس ب یآدم .کدهیکار م یدوز

 .اجرا کنه شهیدفتر یهاکه کار برهیاوس او ره با خود م شیپ شیغذ هاکا

 «.شنیاستاد م زیکدام چ .آدم خوش خط اس .میدید ادرشهیخط ب هم

 :خود را با دو دست گرفت شیر و

 دانیم د   ادیشاال زان...  !شهیمه بروم که ناوخت م...  پناه تان به خدا»

 «!نیمانینم

 حدیثه دست خاطره را گرفت و خطاب به  .نمود و رفت یحافظخدا و
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 :گفت شیاوالد ها

هم فکر تان  هابکسطرف  .نیشیهم از مه دور نم هیثان کی ،یاز باد»

 « !باشه

  :دیپرس دیو از فر

 « ؟نیرویشمام مسکو م»

  «.یآر»

 :گفتیدر دل خود م .نمودیزده نگاه م یآن دو برادر را شگفت جمیله

پوز و چنه  یا .نیقد و قواره ره بب یا .شده یوخت یکو، چ لیتو س خدایا»

وخت  ییبگو...  افغانستان نمانده دگه آدم د   ییبگو ... !؟و سفارته نیره بب

 «!ستیسقاو که ای ،عبدالرحمن خان اس

در  یکوفیباکالشن ییهر طرف جنگجو .کردیاطرافش را نگاه م حدیثه

 .دندیکشیرا م ارهیمسافران با وسواس و دلهره انتظار ط .رفت و آمد بود

 . تنبان به تن داشتند راهنیهمه پ

 :با خود گفت جمیله

صداها  سر و یا .چوک اسسر ییبگو .ساخته ن یچ ییهوا دانیاز م»

 ،نیره بب یسر شانه  یهاراکت یا .نیره بب یو چتل یچرک یا .نیره بب

 شت  پُ  ییبگو

 سیلنگ .ینیداره نب یشیدر کی ،غمبریمکتب شان اس به نام خدا و پ یک

 «...  و پکول و
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 :افکارش را قطع نمود مادرش

 « !یشو که بلد هست شیتو پ رمیگیها ره مه مدست اوالد ،دخترم»

 :نشنوند گرانینمود که د شیو سرش را پ

شار خربزه س  .میریبگ یجا ارهیکه در ط میها ره زود زود تمام کنکار»

  «.مینمان یجا یکه ب

  :گفت جمیله

  «.درست اس»

  :نمودیخود راه باز م یآرام آرام برا .اه افتادبه ر تیانبوه جمع انیو در م

راهش  یکس« !اس اسریس...  ،نیطرف شو کی...  برادرا راه بتین!»

  :گفتنشیم .دادینم

 «؟کنهیم یمردا چد  بین  ،نهیخود بشد  خانی  اس اسریس»

را گرفته بود و با دست  شیرو سردست  کیبا  .سرخ شده بود حدیثه

 :گفتیخاطره را، با خود م گرید

نسوارشه سرما تف  یکه حال کنهیم یمردکه چ یا ... اس یبو یچ»

  «.نکنه

  :بردیمردم فرو م نیخود را در ب یچیو مانند پ

 یپاریز نیراه بت ... دارم ضیمر...  اوشتک اس میبرادرا، همرا»

 « !شنیم
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  :گفتیبه خود م یو با دلتنگ

  «.خورنیوخت به درد ما م یدو نفر چ یا یخ»

  :دور داد ار شیو رو

 « !زور مردانه به کار اس ،نیکن یکار کی .نیشو شیپ ،خان دیفر»

 :گفتیم شیو در دل خو

 .نیمهر وردارشه ببتو باز . . ؟میراه رام ما بر تان واز کن .هازکیا»

 «.چطور با ناز و کرشمه روان اس

  :گفتیم یکس

 « !ننیبیخرد و کالنه نم ... حال اس یچ»

 :گفتیم یکس

 یچ یا ... دادنیوزارت م رام د   یخروج یزیو یهم ،مود اس یچ یا»

 «.ن دهیکسب و کش

 :گفتیلب م ریز و

حاله انداخته ن که آدم  کیطور  اِي ... رنیگب یکه ماه کننیآوه خت م»

  «.بته سهیپ شهیمجبور م

شد،  شیادند، حدیثه پدیم یخروج زهیاخذ و یرا برا هاپاسپورت یوقت

که  یو دراز اهیس یرو سر ریدستش ز .گذاشت زیم یرا رو هاپاسپورت

 :زدیپ مرُ پ گُ رُ دلش گُ  .به سر انداخته بود ستر بود
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  «.نیممنوع الخروج است نینگو یکه حال رنیگیبهانه م یش که چبا»

 یبلند قامت و مسن با رفتار رسم یمرد ،نشسته بود زیکه پشت م یمامور

تنبان  راهنیپ یباال یدراز اهیس یداشت و کرت ییهفته  کی شیر .بود

و  دیکش شیخو یسو ییداا با ار هاپاسپورت .بود دهیرنگش پوش یآب

 :دیپرس

 « ؟نیرویکجا م»

  «.یشورو»

 .شد شتریو ضربان قلبش ب

 «؟نیکنیم یچ یشورو»

  «.شوهرم شیپ»

 « ؟کنهیم یچ یشورو شوهرت د  »

 :به خود گفت ثهیحد

که  غرض اس یچ ایبه  .میبگو یچ یحال .کننیم قیتحق تنینم زهیو»

 «.کنهیم یچ یشوهرم در شورو

 با اتکه تکرار نمود:  مامور

 « ؟کنهیم یچ ؟هه»

 از دهنش یبار .کردیمناسب جستجو م یپاسخ ایگو .دیلرزیدل حدیثه م

 :برآمد
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گفته  .قرار دارهگی زندهمرگ و  نیدر ب .عملیات قلب کده .اس ضیمر»

 «.نمیبب مهیهاکه اوالد نییایب ارکبی

  :دیپرس ،را ترش نمود شیشانیپ مامور

 « ؟یبریره کجا مدخترا یمگر ا ،برو یرویتو که م»

  :گفت گرید زیاز م یی افهیخوش ق یمامور« ؟بانم شان یک شیکه نبرم پ»

  «!نکاح شان کو یکیبه  ،مرد کم اس»

 یحیسر شانه داشت و تبسم مل یتفنگرا با دست نشان داد که  ییو جنگجو

 . لبان زنگ بسته اش ظاهر شده بود یرو

 « !کننیم دایتو محرم پ یو هم دخترا شنیمسلمانا صاحب زن م یا هم

استخوان  ،از درون ییسرما .ستادندیراست ا ثهیو حد جمیلهجان  یموها

 :گفتیحدیثه با خود م .را لرزاند شانیها

  «.کدام دخترمه دور نتن یکه حال گهیم یمردکه چ یا»

  :گفتیبا خود م .شد رهیو به چشمان حریص مامور خ

 هاگپ یچطور ا .مانهینم یبه جهاد شیقوار .سیمجاهد ن ُخهآدم  یهم»

 «؟زنهیم ره

  :گفتش مامور

  «.نیکشیخوده م گهیت دپش یکی ،نیها همه تان روان استیشما کابل»
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 ۔ :حدیثه با خود گفت

 .سابقه س یهااز همو مامور .سیغلط فکر نکده بودم مردکه مجاهد ن»

 «.وفت كدهک چارهیدل ب .هم بوده یحزب دیشا

  :شد یجد حدیثه

 « !هم در نوبت هستن گهیکار ما ره خالص کو که مردم د ،برادر»

  :دیمامور پرس

 « ؟محرمت کجاس»

  :گفتش ،بود ستادهیخان پشت سرش ا دیفر .ستیعقبش را نگر جمیله

 « !دیکاکا فر»

  :گفت ،نمود شیسرش را پ دیفر

 « !من محرمش ام»

 کوتاهش را دست زد:  شیو ر

  «.رنیخو م ضیمر دنیبه د ه،ی یاتیتان بگفت که شوهر او عملبر هرخو»

  :دیپرس ،انداخت نییمامور سرش را پا

 «؟کجاس تیبرادر محرم خودت اس، مگم محرم دخترها یکه ا حیصح»

  :با خود گفت حدیثه
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 « ؟هیخایمحرم م کی اسریبه هر س .رقم آدم اس یچ یالحول وال! ا»

 گوشش برد: شیسرش را پ .آمد شیپهلو جمیله

 نینیبب...  س سهیبه خاطر پ شهایگپ یا...  !نیمادر نافشه چرب کن»

 «!تنیم سهیهمه پ

 زیم یرو فشردیرا که در مشت عرق کرده اش م ییپول کاغذ ثهیحد

 :گذاشت و گفت

 « !میمحرم دخترا ،برادر محرم مه س و مه یا ،صاحب ریمد»

  :گفت ،افتیبه لبان کلفت مامور راه  یلبخند

 « !یفتگیاز اول م ُخه»

 :گفتیبا خود م .گذاشت بشیو پول را آهسته گرفت و در ج

ره  یچ میهااوالد یخ ،معاشام نباشه ،رمیو از او که نگ رمیاز تو که نگ»

 «؟بخورن

  :تا په نمود گریپشت د یکیرا  هاپاسپورت و

 «!نیبرو ریبه خ»

 بزرگ یوارد سالون ،را دودسته محکم گرفته بود هاپاسپورتکه  حدیثه

با خود غمناک  .رفتندیشانه به شانه هم م شیاوالدها. و پر از مسافران شد 

 :گفتیم



      -----------------------------------------------    لبخنِد شیطان

 

 -------------------------------------------------ببرک ارغند  405

کار اس تا که نو روز باز به به  گهید یهاسال! چقدر چارهیافغانستان ب»

 «!بفته شنبه

 یاسیخان پاسپورت سدیکه فر میفکر نکده بود چیه دیلرزیدلم م مادر،»

 .گرفتیما م میقا یفکر مامورام نشد اگن...  !یستیداره و ما و شما تور

  «.کشتیمارام م یگید یچند روپ کی

 :را نشان داد ییمادرش گوشه 

  «.برسه هابکس یتا که نوبت تالش میشو ستادهیگوشه ا یهم د  »

 :گفت جمیله .گردش حلقه زده بودند شیهااوالد

 « !مینیبش ارهیط یچوک د   ریبه خ کباری ،مانده گهیصد متر د ود صد فقط»

  :اطرافش را از نظر گذراند هایآدمو 

 «.نیبرایکل مردم کابل م ییبگو ،و بار اس ریب یچ»

از  یکس هیبراینفس شان م یریشانه بگ ینیب .مردم به تنگ شدن دخترم»

 ،یپه تنگ س یچ گنیدر پشتو م .کنهیخوده ترک نم یشوق ملک و خان

 «.یپه جنگ س

لونگ  یمیقد قیناگهان چشمش به دوست و رف. ستیاطرافش را نگر و

 :دیپرس جمیلهاز  .افتاد

 « ؟پدرت قیرف ،سیبرهان ن ،آدم یهم»

 «؟کدام آدم» :دیپرس جمیله
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دخترام  کی .داره دیتنبان سپ راهنیپ ،ستادهیا نیکلک شیکه پ یهم»

 «.کیدخترک بار کی .اس شیهمرا

 :گفت جمیله

 «.هان هموس»

  :گفت حدیثه

 .شناسهینم چیکه ما را ا یمثل .ارهیخوده مریمگر ت د؛یما ره د ،ینیبیم»

 یچا ریس کیاشه نب چیا .لونگ بود یجان جان قیرف !شده یزمان یچ

صبح و شام  .خوردیهم نم اهیس .زهرش شوه ،میدم کد شیبر ُخهخشکه 

 یگاه ،آورد یره م شد دهیرومان فوالد چگونه آبد ،یگاه .ما بود یدر خان

 یسو یحال .کدنیم یهم منتخباته کاپ یو گاه بودیبغلش م ریخرمگس ز

  «!کنهیهم نم لیس کیما 

 :گفت جمیله

 «!؟نیکنیگله م یباز از ک .!؟نیگله دار یچ ،نیریچپ تانه بگ ،مادر»

 ... !میاو زحمت ها فیح...  شناختیره از اول م کس گانیکاش آدم »

دست آدمه به او دستش  یخدا ا...  !تهیآدمه زور م...  گله ندارم میبچ

که صدا  بودیهنوز به خانه داخل شده نم .گمیم تشهیمگر انسان ،محتاج نکنه

 اریبس .ندما نما یده پا یبان که پا ُخه رهیت یچا کیحدیثو خواهر  :زدیم

مگر خوب جلب و  ؛شد ریتمام روز ما ده گشتن و مالقات ت ،میمانده شد

 «!شناسهینم چیما ره ا ییبگو ،کو لیس یحال...  !میجذب داشت

  «.نداره ادریبد بروز» :گفتش جمیله
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  :دیسالم داد و پرس .آمد ششیپ یخانم .و چادر نمازش را جا بجا کرد

 « ؟نیالف هستمنزل بلند از بالک »

  :پاسخ داد .ستینگر یدار یمادرش با نگاه معن یسو جمیله

 « ؟ها چرا»

 :زدیزود زود گپ م زن

 هیهمسا .تان هستم ییمه از بالک پهلو .نگاه شناختم تان کی .میغلط نکد»

خود نخوره  یانیکه به درد مکرو یانیمکرو .دمیشکر که شما را د .میباشیم

 «؟به درد آدم خات خورد یک یخ

  :سرش را تکان داد حدیثه

  «.نیگیمراست »

  :زن افزود

  «.شهیسنگ مردم م ریزدستش  دخود برامد و مسافر ش یآدم که از خان»

 :گفتیدر دل خود م جمیله

 یکنیم ریاگه مالت ره سر ما ت ... ؟نکو مقصدته بگو یزبان نیریش قهیا»

  «.خورهیما نمد  جان  ،یدلکته جمع بگ

 :گفتیو م زدیزن دستک م

  ریباز به خ .هیایم دانیپشت مه م .خانه داره هاوج .اسد  مسکو  شوهرم»
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 شوهرم به چشم مه .یاست یکس و کو یبد  مسکو فکر نکو که  .شینیبیم

  .مانهینم نیزم بکسته د   ،میبود هیکه بفامه همسا یهم .کنهیکمک تان م

 «!تمانش هم کالن اس کالنآپار

  :گفت حدیثه

  «.نیزنده باش»

  :ذوق زده گفت یحیبا تبسم مل .گذاشت یشانه و یزن دستش را رو

 « باشه به مه بگو! یهر کار...  رفت ادمینامک »

چادر  .اندام کوچک داشت .بود دهیرنگ پوش اهیس ییچرم یکرت زن

 :حدیثه پاسخ داد .کوچک به سر انداخته بودهای گل سبز رنگ با یمازن

  «.کنمینم غیساخته باشه در یاز دست مام اگه کمک .یزنده باش»

  :گفت ،زن دستکولش را تکان داد

 « !میایپس م...  ،قهیدق کی»

  :گفت ییه به مادرش با ناراحتجمل .شد بیمردم غ تیجمع انیو در م

که  هیایبکس م کیبا  یحال ،نیشناسیمردمه نم یشما ا ؟نیچرا وعده کد»

 « ؟نیکنیم یباز چ .نیکن ریبکسکه با خود ت یهم ،وزن شما کم اس

 :ستینگریدخترش م یحدیثه با ندامت سو

  ُخهکار زور  رمیگینم ارهیب ،اس ریخ .غلط شد یراست .دمیم فایم یچ»
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 « !سین

کابل و  نیزدن ب رهیکار شان پِ  .تاجر هستن ستنی، مسافر نهازن یا»

دو سه بکس ره از دستمال و تکه  .باشنیم یبکسک یتاجرها .تاشکند اس

کار شان اس  یهم .کننیم ریمرک تگساده از  هایآدمو سر  کننیپر م

 «.مادر

  :با خود غم غم نمود و

 «بز بخر یغم ندار»

 :گفتیاز کرده اش نادم بود که با خود م یحدیثه گفت 

مه ...  ها خبر دارهکار یاز ا ،دختر چند دفه خارج رفته و آمده یهم»

 «؟شدم عقلیب ییدفه  کیچرا ا

 :را گرفت جمیلهدست  و

 مایدایاس پ ادیو بار ز ریب...  افهیکه ماره ن میبت رییخوده تغ یجا یخ»

 یکه نم میگیم ،کد مایدایاگه پ م،یتیخوده نشانش نم یرو تانهیکده نم

 «.غلط کده .مشیشناس

  :گفت یبا نگران جمیلهلحظه بعد  .رفتند یگریبه گوشه د و

 « ؟گفتمینم ،ینیبیبکسش رو م .پالهیما ره م .اونه آمد»

  :داد هیتک واریو شانه اش را به د

 « !نیکن لیره سها طیاره ،نیتانه دور بت یشمام رو»
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 . شدند رهیخ رونیو به ب

تازه فرود آمده  -پس از سه هفته انتظار  - یییبرمسافر ارهیط رونیب در

مسافران با  یسو ،یمیس یهاحصار یجنگجو از باال ییبود و عده 

 که متوجه آنان شده بود شگفتزده به جمیله .شوراندندیدست م یگ هدیشور

 :مادرش گفت 

 زانیآو وارید یاز جال هایخوده مثل شاد .!نینیمادر دست راست تانه بب»

 «!کننیمسافرا ره استقبال م ... کدن

  :دهنش برد شیدستش را پ و

 :مادرش گفتش «!هه هه هه»

به  یو ن فامنیم یبه خوب یمردم ن یا میه نکو که در کدام غم نمانخند»

  «.وانهید ،ستن وانهید .یبد

 «؟کنندیم یچرا مست ای ؟یچ ایبه »

گفته شده باشه که به خاطر مهمانا دست بشورانن و اظهار  اُونابه  دیشا

 «!کنن تیمدن

 . دندیلب خند ریهردو ز و

 دهیپرهای پاچهبا  - ییکه در گوشه  دیمسلح را د یفر جنگجودو ن جمیله

زنان تنبان  .و گردشگر چنبره زده بودند ستیاز زنان تور ییگرد دسته  -

 یکوچک یدستمالها .دیرسیشان تا زانوان شان م هایدامنبه پا نداشتند و 

 از آن یکی .ندکردینگاه م مهیرا سراس شیبه سر بسته بودند و ماحول خو
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  :دیپرسیم گرشیجنگجوها از د 

  :گفتیم کینظرب« ؟یبود دهید یینا ره گازاِی طور  !کینظر ب»

هللا سوز  قیمال شف یشان مثل چشما یچشما .هستن ُخهسر ُخهچطور سر»

  «.اس

  :دیخندیو هرهر م

  «.کون شان هم لچ اس .کو لیس»

با دو دستش  ،دیرا بلند کرد و هر هر خند یو با نوک بر چه اش دامن زن

  :زدیخود م یبه رانها

 « !کور په ام نکده بود...  ؟یدید یردیب»

 . دیخندیو بق بق م

 .نشست نیزم یرو مهیسراس .زد نییگردشگر دامنش را با شدت پا زن

 :گفتیم یردیب .نمودیوحشت زده باال نگاه م

 !کنمیمره بانن همه شانه به خود نکاح م .زنا کافر هستن یا ... !روا س»

باز هر شوو ...  سازمیباز مسلمان شان م ،کنمیشانه کل م یاول سرها ،ین

 «.شان زنمیم یی رغهیا اقیت کی کیصوب 

 :دادینشان مرا  یبا نوک بر چه اش زن و

سرخ  یپوسته ما نان ها که برِ  شانمیالغرک درازه، پشت تندور م یا»

  «!پخته کنه یازبک دیوسف
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 :گفتیم کینظر ب

 ... !هه هه هه...  فت خوده بکشنکوکه  تمیبچا م ریپخچک ره به گ یا»

  «.کنمیقشله ره سر شان باال م کی

  :را بلند نمود یگرید و با نوک برچه اش دامن

 «؟رقم اس یچ یباش که از»

 نیزم یرو گرید یپ یکیگردشگران وحشت زده  .دیخندیبق بق م و

از سر و صورت  .چسپانده بودند گریکدیشان را به های شانه .نشستند 

 :گفتیم کینظر ب .دیباریشان ترس و هول م

کت دامن  ،کشال خوده یهاهمو خلم .کنهیم انمیگر ن،یگوره ره بب یا»

 «!کنهیخود پاکام نم

 :شان زدصدای  یکس

 نیآزار شان نت...  هستن آخر تیترانز .نیکد نییره چرا پااُونا !یردیب»

 «!که پس باال شون نیبان ...

  :شانه دخترش را فشرد حدیثه

 « ؟یدید»

  «.دمیهان د»

 :دیکش یحدیثه آه



      -----------------------------------------------    لبخنِد شیطان

 

 -------------------------------------------------ببرک ارغند  413

 خدا...  !مردم بفتهاِی طور  ریکه به گ یآدم بمره بهتر اس تا ا !چارایب»

 « !آب نکنه یب اسرهیس چیا

  :گفت یگوشش با نگران رینمود و ز شیسرش را پ جمیله

 « !ترسمیم اریبس ایمه از  ،مادر...  جنبش هستن هایآدم»

 :داد شیلتس ثهیحد

کده  یزیدگه چ میکه در طیاره باال شد ریبخ .سیترس ن یدگه جا»

 «تاننینم

 ییهابگو مگو .گشتیسالون لحظه به لحظه به تعداد مسافران افزوده م در

 .شدیم رتریعرق فرا گ یو بو افتندییم ادیبا دلهره و وسواس ازد ختهیآم

 :دیپرسیم یقراریبا ب جمیله

 « ؟کننیره شروع نمهابکس یچرا تالش یحال»

  :گفتشیحدیثه م

  «.کننیمجبور هستن م...  نکو ییوارخطا .کننیم»

 :دیو پرس

مردم  هاوج ؟ما یهاچادر نماز یا ،شهیما چطور م هایتنبان یا ،میبچ»

 «.سر ما خنده خات کدن

  «.میزنیبر م .میکنیم فهین میدیکه رس نیهست شیقصد  »
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 یبکسش گذاشته بود، با دل تنگ یخود را باال یپا کیوهمان طور که 

 :دیپرسیم یاز آدم نامعلوم

 « ؟کننیم یره تالش هابكسوقت  یچ یحال»

 :بشارت داد یکس

 « !اونه دروازه ره واز کدن»

  :گفتیم یکس

  «!نیشو ریت...  سین یامروز تالش گنیم»

از همه  شتریبنفشه پ .به راه افتادند ارهیجانب ط یلیمانند س نیمسافر

 :گفتیم جمیله .خاطره به دنبالش بود .دیدویم

مگم زور  .ره مه یکی نیریره شما بگ یکی .گرنگ هستن هابکسمادر »

 یهرکس هرچ .سینوبت موبت ن .میکنینفره باال م دو .رسهینفر نم کی

  «.به خدا شیکه ماند ماند پنا ،ره که باالکد باال کد

  :آوردند حدیثه از قول دختر خود گرفت ارهیط ریشان را زیاهبکس یوقت

  «.میکن شانیکه باال رسهیزور ما و تو نم ،گرنگ اس هابکس !صبر»

 :دیشیاند ییو لحظه 

  «.کده بتانم که کمک شوه دایره پ یاگه کس رمیم .باش جهیتو هم»

  :با خود گفت ،ستیو برادرش نگر دیفر یو اطرفش را به جستجو
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  «.گم شدن وخت کمک کدن گم شدن»

 افزود:  جمیلهو خطاب به 

  «.کنم دایپکسه  کیفکرت باشه مه  تراطرف دخ»

 ییافتاد که در گوشه  یمسن ییچشمش به جنگجو .ستیو اطرافش را نگر

 :با خود گفت .بود ستادهیا

  «.اگه کمک کنه میگکه بگو همو کاکا»

 :دیشیاندیبا خود م ،و جانب آن مرد به راه افتاد

ک کنه که بکس مطلب کم ،تمیچند روپه در دستش م کیبال در پسش »

  «.میهاره در طیاره باال کن

  :دشیو پرس

  «؟یکاکا از کجاست»

شانه اش جا به جا نمود  یتفنگش را رو .رو نداشت شیکه دو دندان پمرد

 :و با استکبار پاسخ داد

 « ؟یگیم یچ !از پغمان»

  :دیحدیثه باز پرس

 « ؟پغمان یاز کجا»

  :دیمرد پرس
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 « ؟یهست پغمانه بلد»

 « مه خودم از پغمان هستم ،ها»

  «؟پغمان یاز کجا»

  «.ییاز چند لبا»

 « ؟یهست یدختر ک»

  :همانطور گفت .پاسخ بدهد یماند که چ رانیح ثهیحد

  «.یدختر حاج»

  :شده بود داریب رتشیرگ غ یگفت فظمرد محا

 « ؟یرویکجا م ... اس قمیرف ُخه رناص یباز حاج .میوطندار هست یخ»

  «.رمیم یشورو 

 «؟یبکس دار»

  :را نشان داد جمیله حدیثه

 « !میباال کن ارهیکه به ط مانهینم یمگم کس ... طیاره ریس ز هاوج .ها»

  :شد یمحافظ جالل

  «؟ره یدختر حاج ؟مانهیکه وطندار مره نم سیو مرد کاُ »

  :حدیثه گفت
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  «.دنیالبته شما ره دور د»

 :دشیو پرس

  «؟ارمیب یبر تان چ یاز شورو نیبگو»

 کرد:  یمرد فکر

  «!ینکل نکیدو دانه چا»

  :حدیثه با مسرت گفت

هله پدر  .ارمیب یپس بر ک ارمیبر شما که ن ارمیم نکیسه دانه چا ،ارمیم»

 یاز پغمان...  !خوده باال کدن و از ما ماند یکاالها گرایکه د نیکمک شو

 «!تان ماند

 .در درونش بر پا شده بود یشور یگفت .رفت هابكسمحافظ جانب  مرد

 :گفتیبا غضب م

  «!نیپس ش...  !راه بتین»

  :کردیم دیتهد ،و مسافران را با قنداق تفنگش

 « !نیپس ش ،نیپس ش...  !نیخود گله کناز  یاگن نیپس ش»

ناگهان  .ندازدیرا بغل زد که به داخل طیاره ب جمیلهخم شد و بکس  و

 :بلند شد یانفجار بیمهصدای 

  «!رمشو و و و و و و گِ »
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 صدا زد:  مهیسراس یکس

 «!که راکت آمد نیپروت کن ادرایب !نیپروت کن»

 کیکس هر .ترس و وحشت همه را فرا گرفت .پا شدبر یامتیق یگفت

هدایت و  زدیصدا م مهیحدیثه دخترانش را سراس .ختیگریم یطرف

 :کردیم

 « !نیبدو ریطرف تعم...  !طرف تعمیر»

  :گفتیم جمیله

 « !کنهیمان م ریچره گ...  شهینم»

  :زدیم ادیفر یکس

  «!پروت ... !پروت ... آمد گشیکه د نیخوده پرت»

 «شوو و و و و گرم!» ،«!شو و و و و و و گرم»

که بود خودش را به  ییپاها از رفتار مانده بودند که هرکس هرجا یگفت

را  هایشگوشانداخته بود و  نیخودش را به زم زیحدیثه ن .انداخت نیزم

 :دبا دو دست محکم گرفته بو

  :فشردیم یتیکانکر نیو سرش را به زم« !میدخترکها»

 « تو کمک کو! ،خدایا »

 .که راکت در کجا خورده است ندیپس سرش را بلند نمود تا بب ییلحظه 

 دود و آتش و ضجه  .آتش گرفته بود شهاینزدیکیدر  یپتروکیکه هل دید
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 :گفتیدردناک م ثهیحد .بودند ختهیبه هم آم انیزخم یها

 «!میدخترکها خدایا...  !میدختر کها»

 یدینا ام .نمودیبا چشم جستجو م هازخمی انیآنان را وحشت زده در م و

 ارهیط نهیس ریکه دخترانش ز دید یبار .و یأس وجودش را فرا گرفته بود

 :دشان زصدای  .بودند دهیخواب نیزم یدر رو

  «؟گمیشما ره م...  !دخترا ... ؟نیزنده هست»

  :شتابزده گفت شان .خود را بلند نمودند یدخترانش سرها دید

 «!از پشت مه ... !نیایاز پشت مه ب نیزیبخ»

 ،داشتیبزرگ بزرگ گام بر م .پرداخت دنیبه دو دانیم نلیجانب ترم و

 :تگفیبا خود م

 « !امن و امانتر اس هاوج ... امن و امانتر اس هاوج»

  :نمودیو عقبش را نگاه م دیدویو وحشتزده م

 «تر! زیت ،تر زیت»

سر  یبه سر نداشت و زلفان ماش و برنج و آشفته اش رو یروسر گرید

 و محرم و  یبه مردم و بدنام گرید .بودند ختهیرهایش شانهو صورت و 

 .شده بودند نایناب شهایچشمکر و  هایشگوش یگفت .دیشیاندین نمسترکرد

 :زدیو دخترانش را صدا م داشتیگام بر مها دیوانهمانند 

 « !نیماتل نکن...  !نیبدو»
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  :دیرس گرید یناگهان راکت

 « !شو و و و و و گرم»

ه بانفجار کرد و دود و لم مایهوا پ .اصابت نمود یینظام ییمایو به هواپ

 ،در چنبر دود یگفت .در برابر حدیثه بلند شد یواریآتشش چون د یها

در وجود گی زندهانگار ترس مرگ و عشق  .شده بود ریسوختن اس و آتش

از کار افتاده بود که در  گریانگار عقلش د .بودند ختهیمتشنجش به هم آم

بر  یمسافربر یمایهواپ یسو کباری. ماند ستادهیه اک و پک ارا انیم

 :زدیم ادیفر تقریبا   .گشت

 «؟میدخترک ها»

در  ،دردمندان شباهت داشت یو ضجه ها دنیبه نال شتریکه ب صدایش اما

 بلندها طیارهکه از سوختن اندام  ییو آوازها هازخمی ونیش وها ناله انیم

 . شدینم دهیشن ،شدیم ...

  :خواستیبا داد و فغان کمک م یکس

 « !نیکمک کن ،نیمسلمان هست !مرمیم»

  :گفتیم یکی

  :گفتیم یگرید «!میدارو»

 « !خدا ناترسا»

 ،شیخو هایپناهگاهها در شهیو مل انیجنگجو .ها فرار کرده بودندینظام

دو زن گردشگر در آغوش  .بودند دهیخود را با دو دست پوشان هایگوش
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هر طرف  یامن یجا افتنی دیجان داده بودند و مسافران به ام گریکدی

 یلچ، از رو یو پا چها سر لوانهیحدیثه مانند د .وحشتزده سرگردان بودند

 :زدیو صدا م رفتیم ارهیط یسو زانیو افتان و خ گذشتیاجساد م

 « !بنفشه !خاطره... جمیله! »

 خود زد: یبه سر و روها دیوانهمانند  .ندادند یدخترانش جواب مگر

 « !میدخترک ها خدایا یوا...  !میدخترک ها»

 یگرید بیمهصدای مانده بود که ناگهان  یچند قدم شیهابه دختر هنوز

او را  یبزرگ یرویبه نظرش آمد که ن .خورد یدیتكان شد ثهیحد .بلند شد

درد  .شد کیسرش دور خورد و جهان در نظرش تار .نمود لهیبه جلو ت

 :با خود گفت .را در شکمش احساس نمود یدیشد

 «!که تمام شدم یمثل»

نظرش  شیتواب پ .گردنش سوزش نمود .افتاد نیبه زانو خم شد و به زم و

به  حیملهای لبخندگل و  یرش آمد که با دسته هانظ شیلونگ پ .آمد

خواست سرش  .اش را با زبان تر نمود دهیلبان هواس .قبالش آمده بودندتاس

 :دیبگو جمیلهتا به  دیرا بلند نما

  «.ها فکرت باشهدختر یسو»

بود و به شدت  هختیتاب و توانش با خون وجودش آم یگفت .مگر نتوانست

که  دیپس د ییلحظه  .کردیفواره م نیزم یشده اش سو دهیاز شاهرگ بر

 یاهیدر صفحه س ،دست به دست هم ،اش شهیو اند دیام ،اش نهیعشق و ک
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 . افتی یابد انیفرو رفتند و غم و دردش پا 

نشست و آتش و دود فرو  .را جمع کردند هازخمیو ها مردهبعد  یساعت

 . برگشت شیکابل دوباره به حال اول ییهوا دانیم

*   *   * 
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 :گفتیم ،بغل پنجره نشسته بود یتشک یگل رو یب یب

 .میشتیسر آتش ش ییبگو...  یگرفتیاحوال شانه م یرفتیم کباری ،میبچ»

 . «!یرفتیم کباری...  میدید خراب اریبس یهاوو خ  ش   .زنهیدلم هول م

دو پا نشسته بود و انعکاس صورت آفتاب را  یچاه آب رو یپهلو اشرف

و  یفکر .کردینگاه م ،دند شده بود یکوچک یدر سطح آب که در چقر

 :گفتیبا خود م .بود شمندیاند

رنگارنگ  هایگپمردم  .دل مام ناقرار اس ،برم کباری گهیراست م»

ها نفر گرفته و ده در ارهیسه ط ،خورده دانیپنج راکت به م گنیم .زننیم

 «.شده یمرده و زخم

 .کردیجمع م ییرا در کاسه  دیسف یختمهای گل یلیگل که در حو هینور

 :گفتیخطاب به مادرش م

 .خوب اس یدرد نهیبه س میخشک کن زنیریم نیجمع شان نکنم به زم»

  «.تک و پتره اس
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  :گل گفتش یب یب

  «.خوب اس یدرد نهیبه س دشیتنها سف .یجمع نکن شهیرنگ»

 :افزود یو با لحن

 « ؟به مه ،یماند یبه ک ،یها ره نششتظرف ،جان مادر»

 سگ و پشک شاش .شنیچتل م ،زنیبر .میایها ره جمع کنم م یهم»

 «.کدن

های شیشهچشمش به  .بود دهیبغل دراز کش کیتشکش به  یمحمد روریخ

 رفتیم یابر ریکه ز کردیآفتاب را تماشا م یاتاق دوخته شده بود و باز

 :دیاز مادرش پرس یبار .آمد یم رونیو دوباره ب

 «؟پرواز کده باشن شیهاحدیثه و اوالد»

با  ،بود دهیپشتش خم .نان را از تاق گرفت یهاظرف ،برخاست درشما

 : خود گفت

ها ره به مه ظرف زنیخیو م خورنینانه م .طور اس یچاشت هم هر»

  :و گفت ستیمحمد نگر ریو جانب خ «ماننیم

 « بگو! ریبه خ کی...  !واز کو ریدانته به خ»

 شیپ .برخاست شیاز جا اشرفکه  دید .ره نشستدو باره پشت پنج و

 : به مادرش گفت .شانه انداخته بود یرا رو ششیک .پنجره آمد
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 ارایط یا...  که چطور ایرفته ن  ریکه به خ نمیبب ،رمیم کباریمه  یخ»

 «!گنشینم نالریامردم به ناحق انشاال ...  اعتبار ندارن

  :در دل خود گفت و

  «.دمیره نشن یی ارهیطصدای  ُخهمه »

 :گل گفتش یب یب

 !مشکل دنیرفتن آسان اس مگر رس .که وخت بد اس یفكرته بگ ،میبچ»

دانم  د  خدای ناخواسته  ... یسرت بگ فكرته د   .کو لیچهار طرفته س ...

  «...  خاک

  :محمد نمود ریرا جانب خ شیو رو

  «.میهول دل شد .کنهیدلم طاقت نم»

  :گفت شیمحمد از بستر خو ریخ

  «...  شان مینیبب گامیدو شو د کیشان که  اریب نجهیا ،اگه نرفته بودن»

 :غمزده و اندوه بار شد صدایشو 

 ای میتانیم دهیخوده د یگید کیباز  دانهیم خدا .زنده یمرده و ک یباز ک»

 :دروازه گفت شیگل از پ هینور« !ین

 هاگپ یچرا ا یحال !واز کو ریدانته به خ .باز شروع کد ادریمامد ب ریخ»

 « ؟یزنیره م

  :گل گفت یب یب
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 « ؟ین ایشده  الیا نیبب .شانام بکو هیهمسا یپرسان همو بچ یکه رفت»

  :د گفتمحم ریخ

 « !س سهیپ اریپنجاه لكام بس...  کننیم شیالینتن کجا ا سهیتا پ»

 :و سرش را جنباند

خوب سرخ و  یچ .داشت یچنگ چنگ یخوب موها یچ ،آرش چارهیب»

  «.بود دیسف

پسرش نظر  یبه سراپا ،نمود رونیگل سرش را از پنجره ب یب یب

 :انداخت

کرتیته بتکان  یشان .؟رنگ یهمو طور ب .یدیپوش تهیهاپریباز همو سل»

 « !شده دیسف ،یدیشق واریبه د ییکدام جا

  :گفت اشرف

  «.میایو زود پس م رمیم»

  :دیمادرش پرس

 «؟یدار سهیپ میبچ»

  «؟روز کیاِی طور  ؟یسودا به کار دار ؟چرا ،دارم ،ها»

  :و در دل خود گفت

 «.بسته س هاندوكاتمام  ،از کجا بخرم ... ؟یدیره نشنهاراکتصدای »
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 سهیاگه پ گمیم .حال اس یکه چ نمیبیم ستمیکور ن .میخایسودا نم ین»

و زود پس  یزود بر .ده راه دورت نتن .یریبگ یتکس کیاس که  شتیپ

  «.ییایب

 :کردیاشاره م رونیب یا سرش سوو ب

  «؟یشنویوگرم را م گرم»

  :گفت ،بدون آن که به چشمان مادرش نگاه کند اشرف

 « !به امان خدا»

از خود . به راه افتاد یلیانداخت و جانب دروازه حو نییو سرش را پا

  :دیپرسیم

 « ؟ییهوا دانیکه م ای انیمکرو ،کجا برم»

 به یچوک کوته سنگ .ت خود نظر انداختو در کوچه به چپ و راس

خود  یچند تا جنگجو با راکت اندازها .و خاک آلود آمد ینظرش خال

سوخته  یرتبسته بودند و اندام مو هاندكا .کنترول داشتند ریچوک را ز

 یمساریدکان س کیتنها  .بود ستادهیدر وسط سرک ا یرنگین همچو نقطه

 :با خود گفت اشرف .خانه شان باز بود یر رو به رود

 باز راکت زده نیگلبد .پرواز نکده ارهیامروز ط گنیم .رمیم انیمکرو»

  «!خدا کنه جور باشن... 

 خود را قناعت داده بود: یگفت

  «.برم بهتر اس انیمکرو ،هان»
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  :آمد یافتاد که از جانب شهر م ییناگهان چشمش به تکس

 «.نشه ریت شمیکه از پ ،شوم ریسرک تاُو طرف »

چشمش  یوقت .دعوا داشت یمساریبا صاحب س ییجهاد ،سرک یسو آن

را شتابزده باز نمود و در نیفه تنبانش د  دستش ساعت بن ،افتاد یبه جهاد

 :زد

  «.رنیجانه نگ ریخ یتامان یگرفتن که حال ُخهاز خودمه »

  :گفتیدکاندار م

 به درد مه  فروشمیو چپراس م خیمه قلفک و م بیقوماندان صا»

 «.یو دوكانه سرم واز کد یمره به زور آورد .خورنینم

  :گفتشیم جنگجو

  «!تمام شه بخر...  ؟یتو بموره نموخر یوکُ سکُ »

  :دست محکم گرفته بودرا با  یو جوال

  «؟یاز مه نموخر ،یدیآچه ته موخر ییایاز شو»

 :کردیم یدکاندار زار

ره بخرم کاغذها  یا ،ستمیفروش ن هیبه خدا مه قرطاس ،بیقوماندان صا»

 «!که از مه پس بخرن سیدفتر مفتر هم ن ُخه یحال ... ؟کنم یچ

  :گفتیدر دل خود م و
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 « ؟به تو نشان داده مره یکدام ظالم خان»

  :تفنگش را کش نمود تیجنگجو گ

  «!روانت کنم ایکه به او دن ای یموخر»

  :با خود گفت اشرف

  «.مجبور اس بخره»

  :بلند نمود یو دستش را به خاطر تکس

 « !ادریب...  !بیادر»

  :دیبا تکان سر ازش پرس وموترش را آهسته نمود  یراننده تکس

 « ؟ییخایم یچ»

  :گفت اشرف .را از نظر گذراند اشرف یسراپا و

 « !سه انیمکرو»

  :گفتیبا خود م .راننده موترش را توقف داد

 « !بس اس .چهار صد ،دو دو صد .رمشیگیم .شهیخوب مالوم م یآدم»

  :و با اشاره سر افزود

 « باال شو!»

  :راننده گفت .هم در موتر نشسته بود یگرید یسک .باال شد فاشر
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  «؟شهینم ُخهمزاحمت ...  رهیشار م ادرامیب یهم»

 :گفت اشرف

ره برسان که اول باال شده اول او .کنمیکرا نم ُخهدربست  ،مزاحمت یچ»

  «.باز مره

 :دشیراننده پرس .دندبه راه افتا یوقت

چوچ و پوچ ...  میناچار هست ُخه میبرایما که م ؟اس ُخه رتیانشاال خ»

 .میدست و دان هست ... مرنیم یما از گشنه گاوالدای  میکار نکن .میدار

  «.باشه داشتهیم تیمجبور کیحتمن  هیبرایکه م یاما سوار

 :گفت اشرف

  دانیم د   گنیم .رفتنیخارج م .رمیم میمسافرا یریخبرگ .سین ُخه رتیخ»

 یزخمخدای ناخواسته که  رمیگیاحوال شانه م رمیم .راکت خورده ییهوا

 «.نشده باشن

به سر  یدیو سف اهینشسته بود و دستار س یرو شیپ تیکه در س یسوار

نگاه  اشرفبه چشمان  .بود اهیکوتاه و س ششیر .را دورداد شیرو ،شتدا

 :دینمود و با تأثر پرس

 « ؟انایآر ارهیط د  »

  «.سفر داشتندایم زاخوار و خوار...  انایآر ارهیط ،هان»

  :گفت ،نشسته بود شیکه پهلو یراننده خطاب به مسافر
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 « !بگو شیجان بر میحک»

  :گفت ،دورداد اشرفرا دوباره جانب  شیمسافر رو

  «...  رفتیم یشورو ،برده بودم دانیامروز صبح برادرمه م»

 :درد ناک شد لحنشو 

بود  کیامروز نزد .ما ره گرفت زیهمه چ ،رهیره بگ یشورو یخدا ا»

نمانده بود که تلف  یزیچ ،خدا طرف ما بود .رهیکه برادر مام از ما بگ

 «.از مرگ پس گشت .شوه

 :گفت وریدر

 یشورو ُخهره هاراکتو  سیچ د   یگناه شور هیآدم حق بگو ،برادر»

 .خرنیمردمه همونا مگی زنده میالیهم .خدا همونا ره خیر بته .زنهینم

 «...  زنیان بگرکل مردم مجبور پاکست ،نباشه یشورو

 :چشمانش را تنگ نمود و لهجه اش را تند و

که از مادر  یریش ،مه سه ماه بودم !خدا سگته نبره ؟یدیپاکستانه د»

سر مجاهد شکر  ؟یدیند شهیهاسیپول .پس بر آمد میهاخورده بودم از دماق

 «!یکنیم

 :ستیعقب نما نگر نهییبه آ و

 دایپ سهیپ یشورو یکل مردم از برکت هم !یشورو یسر هم یدعا»

 یکه از ملک ا یدیشن ای یدیکدام کسه د .رنیکه باز غرب م کننیم

 « ؟یدید ،هه ؟کده باشه دایپ سهیدالخورها پ
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 و جمله اش را اصالح نمود: 

 « !از قوماندانا ریبه غ .از رهبرا ریبه غ»

 :گفت ،زودگذر یپس از سکوت میحک

مجاهد نباشه که  ،برادر که نو باال شد یگفتم ا .هیبگو قتهیحق ترسهیمآدم »

 « و پوره کو! ایباز ب .میریکفر نگ د   .کافر گفته کدام فتوا نته

 :گفت اشرف

 « !گپ تان ماند ،نیگفتیم ییهوا دانیباره م د  »

 امدیراکت پشت راکت م .بودو زمانه آتش گرفته  نیزم...  یها راست»

  «.بود ییجنگ جبهه  ییبگو

  :راننده گفت

 .کنهینم خیدلش سر مردم کابل  .اعظمکار صدر !اس دگه نیکار گلبد»

 « !هیخایم ییارگ ره تنها .هم نداره ییرایس 

 :افزود میکح

او  .بود نلیترم کیفضل خدا نزد .شد یزخم میچاریبیادر ب ،قاتد  اِی » 

 ارهیسه ط ... انداختم شیخودمه باال ،ها نهیز ریز .ره بغل زده درون بردم

 .در گرفت میچشما شیپ کوپتریهل یاریچهار ط رهیخدا گردنمه نگ ایو 

 ییبگو کردیشان انفجار م یهایتانک یوخت .انتونوف لمبه شد یاریط کی

خدا نشانت نته  .لرزاندیو زمانه م نیزم ،انداخته باشن ییلویکبم پنجصد 



      -----------------------------------------------    لبخنِد شیطان

 

 -------------------------------------------------ببرک ارغند  433

کس  چیه .کندیم یاهیخون بود که چشم س ،خون بود .امتیق ،بود امتیق

  «.مردم راه خوده گم کده بود .زهیکنه و کجا بگر یچ دینامینم

  :شت دست پاک نمودو اشکش را با پ

 رشیصاحب منصب بوده خدا خ ب،یزمان نج د   المیآدم بود، به خ کی»

...  میشدیهمه ما تلف م بودینم .نکنن یبکنن و چ یکه چ گفتیبته همو م

مردم راه خوده گم کده  .داد و فغان گرفته بود ،همه جا ره خون گرفته بود

  «.بودن

 :افزود میحک .دیکش ریپشتش ت یگفت .احساس درد نمود شرفا

 چیه .شدینم افتیموتر  بردنیم ارهیموردا و زخم یوقت .ادریب میبگو یچ»

رام اُونا ،که بود یو امبوالنس هییهمو چند تا موتر اطفا .انتقال نبود لهیوس

  «.زنهیهو م هییشفاخانه و اطفا یچهاگارا .پاکستان بردن

 :و لبان خشک شده اش را با زبان تر نمود

 ایزخم یمفت و کله ز چارایب .خود ما ره خیر بته یهاوانیتکس یهم خدا»

 «...  شان بته ریخدا خ .ها ره بار کدن و شفاخانه بردن ُموردهو 

 :با آه و درد افزود و

که  دینامیکس نم چیه .و زمانه گرفته بود نین بود، خون بود که زمخو»

  «.کنه یچ

  :گفت یبا نگران ،بود دهیکه رنگش پر اشرف

  «!ترزیت یکم کیجان  فهیخل»
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 یبلند بود و کاله قره قل شینیب .داشت یکیموتروان صورت دراز و بار

 .نمود رونیب شیکرت بیرا از ج ییال پطرول بودستم .کهنه به سر داشت

 :با خود گفت .نمود کگردنش را پا یعرقها

 شیاز پ شیمردکه ره پ یزار .فکر اس یب یعجب آدم مامیحک یا»

 «ترقانهیم

 یگفت ،میحک .ستینگر یو یسو زیدار و شماتت آم یمعن یبا نگاه و

 :سپس گفت .بود که خاموش شد دهیهمرا ف ینگاه و یمعن

 کنهیم شیخدا مثل گل نگا ،اجل کس که نامده باشه .مرگ به اجل اس»

 «...  دانهیم یک .خود اوره نجات میته هایدست یرو کیمال

نگاه نمود و  اشرف دهیعقب نما به صورت رنگ پر شهیوان در شموتر

 :گفت

 یچ انیبه فکر ناقص مه مکرو .هیاینم شیزبانم پ متیبگو یبیادر چ»

 یزیچ ایو  یناخاسته زخمخدای اگه ...  !شفاخانه برو یریکه م یکنیم

 یا .به تو ضرورت داشته باشن دیشا .یشده باشن که کمک کده بتان

عاجل  یدوا کی !رداکت یدوا و ن یشفاخانه مانده ن و ن ین ُخه هانیدیب

 سرش را میحک «؟خون کار داشته باشنخدای ناخواسته ...  ؟کار باشه

 :تکان داد 

اس اگر چند  ریخ .یبهتر اس که اول شفاخانه بر .گهیراست م فهیخل»

  «.مصرف شد ادتریز تیروپ

  :گفتش ،بود رهیخ اشرفن عقب نما به چشما نهییهمانطور که در آ ،راننده
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 « !صدقه سرت یكم داشته باش ... مه دل نزن یاز خاطر تکس»

  :دیصورتش را با دو دست پوشان اشرف

 « ؟آدم اولتر کدام شفاخانه بره»

 :گفت میحک

خوده  ادریمام ب ... برنیره هموجه م هازخمی !صد بستر بروچهار»

 ادرمیمگم زخم ب...  !دوا و داکتر مانده یک یحال ... هموجه برده بودم

 یخدا هم .انداختمش و پس خانه بردمشد  موتر  .نبود قیعم ادیشکر ز

 دهبکسک خو .دمیکش شیره از خان چارهیب .ما ره خیر بته یکمپودر دواخان

 ریآورد و ت رومیخودش س .ش بسته کدزخمه خود .کار داکتره کد ،گرفت

 «!شفاخانه برو یهست ریتوام بیادر اگر احوال گ .کد

 :گفتیدر دل خود م و

  «.دمیسه زن و شش دختره د یمه به چشم خودم مرد»

  :شده بود قراریب یمابیمانند س اشرف

 «!خي مره شفاخانه برسان ،جان فهیخل»

  هایصورت یگفت .شد رهیداد و به چت موتر خ هیتکسرش را به پشت  و

 .دیدیرا م جمیله .دیدیرا م ثهیحد .چشمانش ظاهر شده بودند شیهر کدام پ

  :دیچیپیشان در گوشش م یهاصدا .دیدیبنفشه و خاطره را م

  ایره واز کنه و  هاکلکیننر شوه و  یمگر ک ؛دار اسآپارتمان ما هوا»
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 «.بروه نیکلک شیپ

هرلحظه  ،سیوضع خوب ن نجامیا .ییایبا ما ب سیالزم ن !شو انیماما پا»

 « شو! انیپا ،یشنویتک و توک ره م ... گپ شوه کیممکن اس 

  :گفتشیرا بر هم زد که دلسوزانه م شیها شهیراننده اندصدای  یبار

 « ؟میایکه پسان پشتت ب ایمه منتظرت باشم ...  میدیرس ادریب»

 :گفت اشرف

  .«.یزنده باش»

  :گفتیراننده م .شد نییو از موتر پا

 « باشمیم یگیاگه م»

 «!اوره برسان .کار داره ادرامیب یا .یزنده باش .ین»

که راننده حرکت  دیرا بپردازد؛ مگر د هیبرد تا پول کرا بشیدست به ج و

 :زد صدایش .نموده است

 « !تیکرا ،فهیخل»

 :گفتیراننده با خود م

وره د اُ  .زارم شوه .رمیته بگ یسیمه چطور پ یکه تو دار یبا اى حال»

 «.مصرف کو تییناخاسته مرده دارخدای  ایو  یضداریمر

  :بلند پاسخ داد و
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 « !تد  اِیسر اوال راتیخ»

  :افزود میموتر را فشرد و خطاب به حک تریو اکسل

  «.یامیخودت م لشهیدل...  ببخش که اول تره نرساندم»

  :با خود گفت اشرف

  «!شهیم دایآدمام پِای طور »

گمان  اشرف .ها فرصت بودندزیدهل .باال رفتها زینهو شتابزده از راه 

 :آمده است یکه اشتباه دکر

 یون شهیمالوم م ینرس ین ُخه نجهیا .میدگه آمد یبه گمانم کدام جا»

 « ؟بپرسم یکجا بروم و از ک یحال...  یداکتر

  :به گوشش آمد یی هیو مو هیگرصدای ناگهان 

  «.دو اسنزل د  مبه گمانم  .رمیرد صدا ره بگ»

  :دشیدم راهش آمد پرس یپرستار .باال رفت نهیو از راه ز

 « ؟آوردن نجهیره هم ییهوا دانیم یهازخمیخواهر »

  :غمزده گفت ،پرستار توقف نمود

  «.آوردن نجهیهم .یبل»

 « ؟ستند  کجا»

  :پرستار گفت
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 «.فاممینم»

 :تبر آشف اشرف

 « !؟یفامیو نم یکنیکار م نجهیجالب اس هم»

به سر انداخته بود  یبزرگ یسربه تن داشت و رو یدیپرستار که چپن سپ

 :گفت یبا ناراحت

سه ماه س که مه برطرف  .به زور آوردن میمه ره از خان ،ینیبیبرادر م»

شده،  یشان زخم یکه کدام کس یحال .کار یمعاش داشتم و ن ین .میشد

 «.پشت مه آمده ن

 :را نشان داد راهنشیتنبان و پ ،را باز کرد نشیچ و

 ضیمر .مجبور شدم .انداختنمد  موتر به زور  .رفتمیم یینانبا ،ینیبیم»

 «!مجاهد نداره ریمجاهد و غ ،اس ضیمر

  :دیپرس و

  «؟یدار یزخم»

  «.رفتنیم یشورودایم ر و خوارزاخوا .یبل»

  :را نشانش داد یپرستار اتاق

 « هستن و موردا سه اتاق باد تر اُونجهزخمیا »

زنانه و  -به دو بخش  ییاتاق با پرده  .دیدو هازخمیجانب اتاق  اشرف

  یکهنسال رو مرد کیدو دختر و  ،سه زن .از هم جدا شده بود -مردانه 
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 چپر کت  نیدر آخر .رفت هازخمیسر  یباال .بودند دهیخواب ییهاپرکتچ

 :زد صدایش .دیکش ینفس .را شناخت جمیلهصورت خون آلود 

 « جمیله!... جمیله! »

  .نداد یپاسخ جمیله

 :نبضش را با دست گرفت

  «!شکر زنده س ُخه یا»

  :اتاق را از نظر گذراند یهازخمی گریدو بار

 « ؟بنفشه و خاطره کجاستن...  ؟حدیثه کجاس ؟کجاستن گرایمگم د»

  :با خود گفت ،حال شد یدلش ب .کرد یسست شیناگهان پاها

  «...  که ین»

 «...  که ین!خدایا » :جرأت نکرد که جمله اش را تمام کند

 کردیگمان م .توان نداشتند شیپاها .رفت زیجانب دهل حالیهمان طور ب و

 .کندیخورده و از قلبش خون فواره م ریخودش هم ت .ستیخودش هم زخم

 :گذاشت زیدهل دیسپ واریکف دستش را به د

  «...  !خدایا »

  :دیچیپینرس در گوشش مصدای و 

  «...  و موردا سه اتاق باد تر...  ا سه اتاق باد ترو مورد»
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هشت  .نداشت یاتاق چپرکت .درون رفت .دروازه سه اتاق بعد تر باز بود

را بر  یدیسپ ییهم در وسط اتاق گذاشته بودند و روجا یجسد را پهلو

را  شهایچشم .اجساد نشست شیپ اشرف .ندشان هموار نموده بود یهاتن

کنار ها مردهرا از صورت  دیسپ ییکرد و روجا یکیصد دل را  ،بست

 :زد

 «!خدایا »

به  یی دهیکه با رنگ پر دیصورت حدیثه را د ،چشمش را باز نمود یوقت

خون در  کیباز بود و رشته بار مهیچشمش ن کی .سو خم شده بود کی

شکست که  شهایاستخوان یگفت .رفت اشرفدل  .بود دهیخشک شکنج لب

 ینگاهش ب .فکرش از کار افتاد .اک و پک ماند .نشست نشیسر یرو

اجساد بنفشه و خاطره را سه نفر  .در حرکت بودها مرده یرو ،اراده

 .ستینگریم یتر یگان را ترمرده اشرف .آنطرفتر گذاشته بودند

 یاهیچشمانش س ،شده بود نیسرش داغ و سنگ .کند یچ دانستینم

 :دشیگویم ،دهدیاش را تکان تکان م شانه یکه کس دید یبار .کردندیم

 تهی! خداخودش مصبر و حوصله داشته باش ،جرأت داشته باش ،برادر»

برو و غم خاک کدن شانه  .س هیگر ییجا یچ !رهیگیو خودش پس م

 «بخو!

 شیگلو .آمد که حدیثه و دو دخترش مرده باشند یباورش نم یگفت اشرف

 :از قولش گرفت یکه کس دید .شدیو نفسش تنگ م کردیم یخشک

شکر بکش که مرده  .یروز افتاد یکه به ا یستیتو ن کی! برادر بخیز»

ا و ،یکنیختم متم م کیو سر شان  یکنیره خودت دفن ماُونا ،یدار تهیها

اجازه دادن که فاتحه  یزن و اوالدمه دادن و ن یمورد یکه ن ،به جان مه



      -----------------------------------------------    لبخنِد شیطان

 

 -------------------------------------------------ببرک ارغند  441

 مهو از دست  زدنیخون شت م د   میچشما شیهر سه شان پ .رمیشانه بگ

...  !شنیم نکو که موردا به عذاب انیبخیز گر...  پوره نبود یکار چیه

 « !رهیگیمرد انتقام م ،کنهینم هیبخیز مرد گر

 :قاش داشت شیشانیپ .دیپریدر کنج چشمش م یعضله کوچک

 ،اطفال یباز ا .بهشت اس دیشه یجا .کننینم یجگر خون دیپشت شه»

 رنیگیم در رهآخرت دست مادر و پد  روز  دیاطفال شه .مال بهشت هستن

 یکه به ا یخوشا به حال پدر و مادر .کننیشان م ریو از پل صراط ت

 «!رسنیمنصب م

 :به خود گفت .نشست شیدر جا اشرف

...  بود یحدیثه زن بهشت .قسمت شان بود البته شهادت د   .گهیراست م»

 «...  بودن یبهشت شیدخترها

  :همان آدم گفتش. شدند ریسراز هایشاشک .بند شد شیگلو و

 « نکو! انیگر زیبخ»

  :زدیفق م ، اشرف

 «؟انتقام بکشه یآدم از ک .رهیره بگ یآدم یخن ک»

 .اجساد هموار نمود یو احترام دوباره بر رو اطیرا با احت ییجا یرو و

 :گفتیم یبه کس یکس زیدر دهل

خانه ره به سردها مرده ،نشن دایاجساد پ یصاحبا گهیسات د کیاگه تا »

 .دفن شان کنن ییکدام جا نجاهایهم دینبود شا یهم جا هاوجاگر  ،برنیم
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هوا گرم اس مردا  ،اگه دفن نکنن...  سیتا تپه شهدا امکان بردن شان ن

 «شهیزود خراب م

 دست آهسته آهسته زد: با  اشرفبه شانه  یکس

  «؟از توس دیبرادر چند شه»

 :گفت اشرف

 « دیشه سه»

 :گفتیبا خود م .دندان گرفت ریآن مرد لبش را ز

 کی د   دیسه شه...  !تان یمسلمان یبا ا ،کار تان یخانه تان خراب با ا»

 «!نشده وانهیچطور که د .دهیکفنآدم اس که از غم  یهم...  !روز

  :دیپرس و

 «؟یبرادر از کجا هست»

 «؟یدیچرا پرس...  از کابل»

که  یقبرستان دار نجهیا .گفتمیبه خاطر قبرستان م ... دمیهمو طور پرس»

 « ؟یته ببرِاي مرده ه

  :گفت اشرف

  «.میقبرستان دار ،هان»

  :دیکش یبلند یو آه
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  «.دو تا دفن اس یکیهر گوشه و کنار  د   .تمام کابل قبرستان اس یحال»

  :دیپرسیم یاز آدم نامعلوم زیدر دهل یکس

  «؟دختر مالوم نشد یاقارب هم»

در قاب  دیسپ یبا چپن یداکتر .دور داد زیرا جانب دهل شیرو اشرف

 ر سنج در دستش بود و دو تا قلم خودکار درآله فشا .بود ستادهیدروازه ا

 :دشیپرس .بلند شد شیاز جا .بودند انینما شییباال بیج 

 « ؟نیگیهمو دختر جوانه م»

 :گفت .متوسط داشت یداکتر قد

دختر مالوم  یهم یتنها کس و کو .ها مالوم اسمریض ریاز سا .هان»

 « ؟دوا و خون به کار شوه کی ؟تهیمصرف نان و آوشه م یک .سین

  :گفت اشرف

 « !مس یخوار زاد .هستم شیمه کس و کو»

  :کردیمرده حدیثه اشاره م یو سو

 « !هامعصوم یا خوارِ ...  سنامراد یادختر»

 :داکتر گفتش .ش بسته شدیو راه گلو

س غم زنده ره بخو که  ُمورده ُخه ُمورده .فرت کنهها ره مغُمورده خدا»

  «!از دستت نره
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  :دیدو زیجانب دهل اشرف

  «.نیگیراست م»

  :دشیداکتر پرس

 « ؟نام داره یچ یزخم»

  «.جمیله »

 :گفتش .قدش کوتاهتر بود .گذاشت یشانه و یداکتر دستش را رو

 دهیکه دماغش صدمه د دیشا .خورده دیمگر تکان شد ؛نشده یزخم هجمیل»

 «.به مراقبت ضرورت داره .باشه

 :دو طرفش را با وسواس نگاه نمود و

شفاخانه  .فرق کده تیگذشته نمانده به وضع بیاو نظم و ترت یبرادر حال»

...  شو و روز باشه...  باشه ششیپ دیبا یکی...  تانهینم دهیرس ضیبه مر

 «!دختر جوان اس

دستانش را  .صورتش دود کرده بود .دندان گرفته بود ریلبش را ز اشرف

 :گفتیآورد و با اضطراب م یم رونیب یو گاه نمودیم بیداخل ج یگاه

  «.کنمیشو و روز خدمتشه م .تمیشه ممام کار با خون .مه هستم»

  :دیدها مردهاتاق  یو سو

  «.دمیبه خاطر خوار شه»
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 :و گفت دید اشرفرنگ  یشیداکتر به چشمان م

 .هیایوخت به هوش م یچ سیمالوم ن .دختره تنها نمان یشنویاز مه م»

 « !هستن ادیها زگرگ ... دیشا ،ده روز باد دیشا ،امروز دیشا

  :جنباندیسرش را م .روان شد زیو به امتداد دهل

  «.هستن ادیها زگرگ»

با خود  کردیکوچک داکتر را نگاه مهای شانههمان طور که  اشرف

 :دیشیاندیم

  جمیله شیبروم غم دفن کدن مورداره بخورم و خوده پس پ ،گهیراست م»

سکته  ترسمیم ؟به کدام زبان ؟گلم شانه چطور خبر کنم یب یمگم ب ؛برسانم

 «.کنه

ها مردهسر  یباال یتنومند یمرد دیشتافت دها مردهدوباره به اتاق  و

مرده گان دور نموده  یرا از صورت زعفران دیسپ ییجا یرو .بود ستادهیا

 ریلبش ز .کردیه مو اندوهبار به صورت آنان نگا رانیبود و خود ح

 :گفتش اشرف .گره خورده بودند گریدندانش بود و ابروان پر پشتش باهمد

 «!کمک کو ،بیادر»

 کلیه یمرد قو .دخترانش بگذارد یخم شد تا جسد حدیثه را پهلو و

 :دشیپرس

  «؟یسازیچرا مورداره به عذاب م...  ؟یکنیم یچ» 
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  :اعتنا و عبوس پاسخ داد یب اشرف .دردآلود و غمناک بود صدایش

  «.مره نبرهموردای  یکس ناغلط...  کنمیخوده جدا م یها ُمورده»

 :مرد سرش را شگفتزده تکان داد

تو  ،تانهیخوده برده نم یشو و روز کس موردد  اِی  !یزنیم یعجب گپ»

کدام  ریبگ ،ریبگ ؟کننیم یتره چ یمورد ... !تره نبرن یمورد یگیم

 «؟اس

مرد  .گذاشتند ییدر گوشه  بیبنفشه و خاطره را به ترت ،اجساد حدیثه و

  :دشیپرس کلیه یقو

 « ؟هر سه جسد از تو اس»

 سرش را تکان یخودیهموار نمود و با بها مرده یرا باال ششیک اشرف

  :داد 

 « هان»

 :لب گفت ریرا با دست نوازش داد و زناگرفته اش  شیمرد ر

 یهادخترک یتو ا ... !دل و گرده یمادرت کت ا ریرحمت به ش»

اگه خدا حق اس ...  !دهینارس یبه جوان...  !یقطعه وار ،نیمعصوم ره بب

  «.باز خاست خات کد ُخه

  :دیو پرس

 « ؟یبریمورداره کجا م»
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 :متردد پاسخ داد ییگرفته  یلوبا گ اشرف

 .خبر نداره یمرگ مفاجا کس یاز...  فاممینم...  خانه ببرم شان دیبا»

از مرگ شان خبر نداشتم  .مه تنها به احوال گرفتن آمده بودم...  فاممینم

 یبه جا یمادرم جا ؟داخل خانه کنم خبریمورداره ب یا تانمیچطور م

  «...  خوار و بیادرم .شهیم

 :دیپرس مرد

ره  لهیفکر وس ،روز کید  اِی طور  ؟شان یبریم یبا چ ؟یموتر آورد»

 .صد خبر دارم یره مه صد ف یا .امبوالنس نداره ُخهشفاخانه ...  ؟یکد

 خانه .کار سخت اس افتنیموتر  .تان بردنشفاخانه ره پاکس یهاتمام موتر

کاره  یفکرا .اس دیسه شه...  شان یببر ییپاکه با چهار سین کینزد هم

 « ؟یکد

 :با خود گفت .کرده باشد دارشیاز خواب ب یبا تکان یکس یگفت اشرف

 یسخت یبه چ یتکس کی ؟ببرم یموتر نباشه مورداره با چ ،گهیراست م»

 «.دادمیره جواب نم یکاش همو تکس .!باز موتر کالن شه،یم دایپ

 :افکارش را پاره نمود مرد

اِي مورد .پشتش واز اس .دارم کاپیموتر پ کیمه  ،ییخایبیادر اگه م»

 «.رسانمیته م

  :دیپرس و

 « ؟یبریمورداره کجا م»
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  «.یسنگ کوته»

 :گفتش ،برده زیبه دهل ،را گرفت اشرفمرد دست 

زدن  .میدید ادیروزاره ز یا .سابق افسر اردو بودم .نام مه شاه مامد اس»

 یچ یفامینم ،یوارخطا شد ،یدید کیتو پان .میدید ادیو کندن و موردنه ز

  «.یکن

 :دشیپرس یو با لحن متعارض

و  ریتا پ گانی ؟یانیدگاره بگر...  ؟یکن یکه چ یبریمورداره خانه م»

 «؟سکته کنن ریزه

 :بود دهیخل اشرفدر چشمان  یریمانند ت شینگاها و

خوده تا قبرستان رسانده  یخوشبخت اس که مورد یاو کس یحال ،بیادر»

ره دوباره از خانه اُونا دیشا،ینه ببراگه خا !مورداره قبرستان ببر .بتانه

مه  ،سهانزدیکی یام قبرستان د  ...  ؟گمیم یچ یدیفام .ینتان دهیکش

 «؟یگفت یچ...  رسانمیم اُونجهته تا ي امورد

  :ستینگر اشرف همات و غمزد ،رانیبه صورت ح و

  «؟یگفت یچ ،هه»

 :دیپرس انهیشنا یمانند طفل اشرف

 اُونابه ...  ؟شنیچطور م ادرمیباز خوار و ب ؟شهیباز مادرم چطور م»

 «؟میبگو یچ



      -----------------------------------------------    لبخنِد شیطان

 

 -------------------------------------------------ببرک ارغند  449

 ،گذاشت یدستش را بر شانه و .ظاهر شد یلبان شاه محمد زهرخند یرو

 :دشیبا همان لحن متعارض پرس

 یکن نشاینگا تیلیکه د حو ای ،بهتر اس یبه آب و آبرو دفن کن مورداره»

دفن کده ...  ؟شان یتانیکه باز قبرستان برده م یمطمئن هست ؟کنن یکه بو

 « !موردا بترس افتنیاز گور ن ،از گله مادرت نترس...  ؟شان یتانیم

 :دندان گرفت ریو لبش را ز

 ،پراند نیما مهیبچ راه جالل آباد سه تا د   .میایاز دلت م .خدا آورده ،بیادر»

ناچار شدم هرسه شانه د  .دیباریآتش م یالیكابالم مثل هم راه بند بود و د  

 د   شکر ُخهتو  !بغل سرک د  ...  ؟گمیم یچ یفامیم .بغل سرک دفن کنم

شان از سرک  یها غتو یهم که طرف جالل آباد بر یالیهم .یهست دادیجا

 «.مشهور اس دیسه شه ارتیبنام ز .شهیم مالوم

 :دیاز چشمش فرو چک یاشک و

 چارامیاو ب .میدیبچاره پاکستان کش میبه او گفت .خبر نداره یتاحال مادرم»

 :کالنا گفتن .گرفتیم یمه بوموردای  کدمیکاره نم یهم ... قبول کده

 « !مگر نگهش نتوان داشت ،اس زیهرچند عز ُمورده

  :گفت ،گرفتیدر ذهنش شکل م یفکر .شد یفکر اشرف

 « پرواز کده ن؟ اُوناکه  میبگو شانکه به مادرم  ییبگو ییخایم»

  :دیپرس ،شاه محمد

 « ؟رفتنیکجا م»
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 «.شوهر و پسر خود شیپ ،یشورو»

  :گفت یثپس از مک ،ناگرفته خود را دست زد شیر ،محمد شاه

 «پرواز کدن ،بگو رفتن ... ؟کنهیفرق م یچ ،ها»

هر  .پرواز نکده یاریط چیکه امروز ا یفامیم ُخهتو  ؟میچطور بگو»

 «.شنیخبر م ،شنونیمصدایشه مردم  .شهیمالوم م ،که پرواز کنه یاریط

  «.بهانه کو کی .بگرام پرواز کدن دانیبگو از م»

  :نمود یو مکث

 « !باز دل خودت»

 :گفتیشاه محمد م .شاه محمد چشم دوخته بود کیبه لبان بار اشرف

به  ،تپه شهدا میبریو مورداره راسن م میریگیتذکره م کیخانه شفا از»

مه که آمدم  .سیطرف امروز آرام یا...  میکنیآب و آبرو دفن شان م

 «.نگ نبودج

  :دو دله بود اشرف

 از جگر  ریبغ تاننیکده م یچ ننیباز که مورداره بب .گهیآدم بد نم یهم»

 ؟مورداره داره دنیکم کجا زور دمادر .خود زدن یو به سر و رو یخون

مورداره  دیشا گهیآدم راست م یهم. . کنهیبفته سکته م ثهیحد چشمش به

مردن حق اس اما بوردن  گنیم .میدفن هم کده نتان ،روز کیاِی طور د  

 «.شک گور و کفن د  
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 : دشیمحمد پرس شاه

 « ؟که برم ایمه منتظرت باشم  .ادریب یکد صلهیف یچ»

 :گفتش اشرف

خود از پنجصد  بیتمام ج مگم مه د   ؛کنمیگپ شما ره م ریتن به تقد»

 «.ارمیب هیچند روپ کیبرم و از خانه  .ه تر ندارماضاف یافغان

  :محمد گفت شاه

 .میقبر بکن دیخود ما با. خات شد دایو کلنگ پ لیب کی .سیکار ن سهیپ»

 ُمورده ایقوماندان شده و  ایکه قبر کن بود  یزیچ .شهینم دایقبر کن پ یحال

 « !یا فرار کده و

  :گفتیبا خود م .رفت زیآخر دهل یبه سو یبلند هایگامو با 

 «.شکر زنده س .قات موردا نبودشان که آدم مه د   میبرم بگو»

 :دیشیاندیبا خود م ،داده بود هیشانه اش را به قاب دروازه تک اشرف 

که سر  داندیخدا م یاگن ،راه درسته نشان داد .آدمه خیر بته یخدا هم»

 یکه وضع کم یهم .کدیکه سکته م ایو شدیفلج م .امدیم یچ میچاریمادر ب

  «.سینگی زندهکابل دگه قابل  .پاکستان کنمیخوب شد روان شان م

  :گفتیبا خود م .رفت جمیلهو شتاب زده به اتاق 

 «.مده باشهبه حال آ یآل دیشا»

 و ترحم دهیهنوز هم در کوما بود به صورت رنگ پر جمیلهمگر 
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 آمده بودند و دیچشمانش پد گرد یرنگ رهیتهای حلقه .داشت یزیانگبر 

خود را با  هایاشک اشرف .گونه چپش آشکار بود یرو یلکه کبود رنگ

که  را جمیله یشانیخم شد و پ ،رو بردرا ف شیآب گلو .انگشتانش سترد

 :و گفتش دیبوس - دادیم ودعرق و د یبو

 «!مانمینم تیبمرم تنها ،نکو شیتشو...  !میایمه زود پس م»

که بالک زنان جانب  دیپرندهء تازه نفس شب را د .افق نگاه کرد یسو و

 . آمدیشهر م

سخنان  ایگو .بود، تکان نخورد دهیخوابکه تخته به پشت  یهمانطور جمیله

 . بود دهیرا نشن شیماما

*   *   * 
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  :دیپرستارپرس

 ضیخزان آدمه زود مر یهوا ؟ره بسته کنم نیکلک ،جان جمیله»

  «.سازهیم

  :اندوهبار پاسخ داد ،بدون آن که پلک بزند جمیله

  «.بسته کو»

افسرده  ،داشت یآسمان رنگ خاکستر .دور داد رونیرا جانب ب شیروو 

 تک تک تک کت»ها سوار بر صدا هایمرمی یو آوا .نمودیو غمزده م

 یبه تک درختها شیشهاز پشت  جمیله .آمد یم هادستاز دور  «!تک... 

 شدندیجدا م شاخهاز  گریشت دپ یکیخزانزده اش  هایبرگنگاه کرد که 

  .ختندیریو معلق زنان فرو م

 :کردیمد  فکر با خو

 یکیمام  هایبرگ .مرام خزان زده .درخت اس یمام مانند همگی زنده»

 «.زنیریپشت دگه فرو م
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 اهیس دود .لرزاندیو زمان را م نیکه زم دیرا شن ییگونه رعد یصداها و

 یمواج آتش یهاشعله .بود دهیکه صورت هوا را پوشان دیرا د یی رهیو ت

 ،دیخون را د باریجو .دندیرقصیبار مشر چشمانش شر شیکه پ دیرا د

 وانهیبه گوشش آمد که د ثهیحد یصداها ،دیرا شن مسافران یضجه ها

 « !نیبدو ریطرف تعم !طرف تعمیر !از پشت مه» :زدیشان مصدای وار 

  :دادیمهدایت وارخطا  یکس

 « !پروت ... !پروت...  آمد گشیکه د نیپروت کن»

  «!شو و و و و و و گرم»، «!شو و و و و و و گرم»

همان طور که به چشمان حلقه  ،نشسته بود چپرکتش یکه پهلو اشرف

  :گفتش ،کردینگاه م یافتاده و

  «.یامروز شکر بهتر شد...  ،ین»

 : گفت جمیله

روان مه زخم  .زخمم جور شده باشه ینشده بودم که حال یزخم ُخه مه»

مه  .رفتمیم کجای اُونامام با  یکاشک .دهیدل و درونم از هم پاش .برداشته

 «!؟چرا زنده ماندم

  :دیدو دست پوشان رنگش را با دهیصورت پر و

  «...  که مره شهیمالوم م ؟زنده ماندهبِر چی خدا مره  فاممینم»

 برد: یدهن و شیدستش را پ اشرف
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 .میزنیباره گپ نمد  اِی که دگه  میکد صلهیطور ف یمه وتو هم ... !پچُ »

 «!میپاشیخود نمک نم گریکدی هایزخمدگه سر  ،تو یمه و ن ین

 اشرف شیر .نگاه نمود شیبه صورت ماما .نشست شیدر جا جمیله

 :گفتش ،درازتر شده بود

  «.تانمیخوده گرفته نم گانباری ،نیببخش»

 :دیو پرس

 

 :گفت اشرف «؟از پدرم شان احوال نامده»

 ،مده باشهآ یتلگرام ایو  یگفتم اگه خط .مه چند بار پوسته خانه رفتم ،ین»

شان راکت خورده  هایآدرسره که  هاییخط گنینامده بود م یزیمگم چ

رام منزل بلند از بالک الف  .اندازنیدور م ،رفته ن نیدر گرفته و از ب ای

اگه نامه و  میفتگ ،میداد سهیماموره پ کی .دور انداختن ،طور کدن یهم

 میشماره داد یناما .وره دور نندازنا ،شما آمد یبه آدرس قبل یتلگرام ای

  «.امروز صوبام احوال گرفتم .شان

 :افزود ییگرفته  یو با گلو

چور و  .کاردان ین مامور مانده و ین .گد و ود شده زیهمه چ یحال»

 .نهیبش تیمعاش مامور هیحاضر اس که به دو روپ یچپاول که باشه ک

 کوفیتفنگ کلشن،اس شیپا ریز کپیموتر پ ینیره بب یهر چپراست یحال

کشتن و آو خوردن برش  .زنهیگپ نم نترییاز آسمان پا .سر شانه داره

 «.ارهند یفرق
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 :را با ناخن خاراند ششیر ریوز

 یحال ،کدنینفر کار م ستیپانزده ب ،هاو پاکت هاخط بخِش  یهم سابقا د  »

 «دو نفر ای ،نفر مانده کیخدا گردنه مه بسته نکنه  فاممینم

 :دیکش یآه جمیله

بر حافظه خود فشار  یهرچ .مام همو روز گم شد هایآدرس یکتابچ»

نام کوچه ...  فاممیخانه شانه م ۀنمر...  هیاینم ادمیآدرس پدرم شان  ،ارمیم

 «؟شان و ناحیه

 :شد نیچ رپُ  شیشانیپ 

رفته  ادمی ... یمترید د د شان د ۀنام کوچ...  بود 72 ... د ددد ... مسکو»

  «.شدیبا دال شروع م

  :را با دو انگشت جمع نمود شیشانیو پ

  «...  یمترید دد د»

 :داد شیتسل اشرف

دوست و  کیاز  .شهیم دایانشاال پ ،سین یابل جگرخونغم نخو، گپ ق»

 «.یشکر که تو صحت شد...  میکنیم دایشانه پ یآشنا رد پا

  «؟ین ،ماما سه ماه شد»

  «.ها، امروز سه ماه تخت شد»

 :ستینگر رونیب یو سو
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 ستادیا تیسر پا ریخوب شد که تو به خ...  رسهیامروز صبا زمستان م»

 «.یشد

 :گفتیبا خود م ،اش را پر از هوا کرد نهیس جمیله

و  ماندمیکوما م تمام عمر هموطور د   یکاشک...  شدمیجور نم یکاشک»

  «!کدمیسرمه بلند نم

 را مالمت کرد:مگر خود

خواه و خود اریکه بس شهیمالوم م .انصاف داشته باش یکم کیجمیله! 

چند ماه با تو از د  اِی گناه کده که  یچ تیچاریب یماما. یخود نگر هست

 ؟س ستادهیلنگ ا کیسرت به  یچند ماه س که شو و روز باال ؟افتاد یپا

 «؟بودیتا آخر عمر پرستار تو م ییخایم ؟گناه كده یهه چ

حلقه زده بودند  اشرفکه دور چشمان  یاهیسهای حلقهاز کنج چشم به  و

 :ستینگر

کااله  ،نان پختنش .کنهیمگی زندهبه خاطر تو تک و تنها  چارهیب»

که چرا  کنهیمهای بهانه یگلم شان چ یب یکه به ب دانهیخدا م ،ششتنش

یش جزا که تو دگام بر سیهمقه جزا بسش ن...  رهینم اُونا شیپاکستان پ

  «؟یکنیآرزو م

  :دیکش یو آه

 «!میماما چارهیب .خورهیکرم م هرکه چوب نرم  یراست .میافتیعاجز »

 :گفتش اشرف
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پدرت شان  شیپ یبهتر اس که شورو کنمیمه فکر م ،یبرآمد ریکه بخ»

 «.یتانیکده نم یگپاکستان زنده تو د   .یبرو

 :کردیرا جستجو م یزیچ .نمود شیکرت هایجیبرا داخل  شهایدست و

چند دفه به پرسانت آمده بود  چارهیب !تان هیهمسا ،دمیباقرخانه د روزید» 

  «.یبود هوشیمگم تو ب

  «؟یدرخان یشو ،کدیمگی زندهاول د  منزل که  یهمو باقر»

  :لبانش ظاهر شد یرو یو زهرخند

  «!؟بود دهبه پرسان مه آم»

  «.شدیمهربان مالوم م اریبس ،هان»

مجاهد راپور جمع  که باز برِ  ین ،او چطور به پرسان مه آمده بود»

 «؟کدیم

 کی یخیب ،نبود نیگفتیکه شما م یاو آدم. گفتیبد م اریمجاهده بس ین»

 «.آدم دگه شده

 «؟گفتیم یچ»

از شما  بیصا یصفدر .دهیپدرت ره د ،آمده یاز شورو یکس فتگیم»

 کنهیکه تواب ره کابل پشت شما روان م کنمیگمان م .کدهیپرس و پال م

 یاگه کدام صفدر ،میفامهپدرت ره گی زندهآدم محل  یهم گفتیباقر م... 

 .دم چور و چپاول شدهمر ییتخلصهام مثل دارا ُخه یحال !دگه نباشه

 «.مانهیهر تخلصي ره که خوشش آمد سر خود م کسهر
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  «؟نیگرفت ششیآدرسه از پ»

 «!گرفته باشه حیخدا کنه آدرسه صح .ارهیصبا م ،ین»

  :افزود اشرف .شد رهیخ رونیرنگ ب یخاکستر یبه هوا جمیله

 ُخه ادتی ،گمیموتروانه م ریفق .دمید یپلخشتمسجد  شیپ رهیامروز فق»

 ریخط خ گفتیم .جان موتروان پدرت ینب شیخو ،ما هیهمو همسا ؟اس

 .بته رشیخدا خ .رمیم ششیدفه خانه پ کیصبا اگه جنگ نبود  .جان آمده

 شته باشم خم به ابروکه کار دا ییهرجا .ار خوب و مهربان اسیآدم بس

 « !که مجاهد استن میگفتیما م .رهیگیام نم سهیپ کیو  میبریم .ارهینم 

 ،همو روز...  مجاهد ندارهریمجاهد و غ .آدم آدم اس» :گفت جمیله

که چند  دانهیخدا م ،آتش سوختن و خاکستر شدن یلمبه ها که د   ییهمونا

 .که راکت زده بود هم مجاهد بود یناترسهمو خدا...  مجاهد بود شان یتا

  «.از درونش خبر نداره یکس ،بسته سصندوقچه سر هاآدمدل 

 :دیگذشته افتاده بود که پرس ادیبه  یگفت جمیله

اطمه ف حمزه و ... ؟شدن دایجان پ یهمو بچه گک و دخترک نب یراست»

 «؟گمیره م

 .نرب شدهو غُ  بیغ ییبگو .پالنشیم ،گردنیپشتش م .افتنشیهنوز ن ین»

  «.درآمدن اُوناچاک شده و  نیزم ییبگو

  :دیشیدر دل با خود اند جمیله

  «؟ازش بپرسم بدش نخات آمد...  ؟از آرش خبر خات داشت»
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  :دیرسو پ

  «؟کدن شیالیا ،ما چطور شد هیهمسا یهمو بچ ،ماما جان»

  :شد رهیبه چشمان خواهر زاده اش خ اشرف

  «.خبر ندارم میراست بگو»

 «؟همو بالک ام هموجه هستن د   یحال»

 دهیغلت شینیآخرا رفتم راه زد  اِی که  یدف کی .بالک شما غار غار شده»

 نظار به خود سنگر یو رام شورااُ  ،تنها منزل اولش سالم مانده بود .بود

  «.ساخته بود 

  :و در دل خود گفت

  «.که بروم میخایمرگ م یدگه چ هاوج. ندارم یو بالک دگه عالقاُ به »

 :دشیپرس جمیله

  «؟کده الیجنرال نادر ام آپارتمان ما ره ا یخ»

  :نگاه نمود رونیب به اشرف

  «.ختهیکه از کابل گر شهیچند ماه م چارهیب .زور قالب نداره»

 و افزود: 

کاله  کیبود و  دهیرس ششیر .دمید یپل باغ عموم روز دگرواله د   کی»

 ،شدم یوالید گفتیم .رفتیراه م زوفهایمثل م .بود دهیپوش یتار دیسف
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رفت که  ادمی شیاز بچ...  دار و ندارم رفت .وفم کدنلُ ماه  کی ...یوالید

  «.پرسانش کنم

 :گفت یدیامبا نا شیدر دل خو .داد هیپشتش را به بالشت تک جمیله

احوالمه  کباریحتمن  بودیاگه زنده م .تنها به آرش دل بسته بودم»

  «.گرفتیم

  :و به فکر فرو رفت دیسیو لبان زنگ بسته اش را ل

 «.خدا کنه زنده باشه ؛اس ریخ هیاینب»

 یآرش کرت .کردندیفرار م ونیافتاد که از مکرور یهمان روز ادیبه  و

 را  صدایش .ترسخورده و غمناک بودند شهاینگاهبه تن داشت،  یاهیس

  :گفتشیکه م دیشنیم

  «.ن دارمکِ سُ و مُ خُ  یخود شهیمه هم .شتمید ،صبر»

  :دهدیشان را توقف مموتر ییکه جنگجو دیدیم

 « شو! نییپا دکیسف»

 :دیچیپیم هایشگوشآن جنگجو در صدای 

تا نخت  ،از تور، دور داد یبچ ،زباندار ،از طرف مه بگو کربالیی د  »

 «!استه کیگپ مرد  .کنه نمو لهیبچه ره ا یارین

بسته بود  یدیسرش را با دستمال سپ یکه موها - یزمان پرستار نیا در

 یرنگ اهیس ۀدستکولش را باز نمود و جعب .ستادیا جمیلهسر  یآمد و باال
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 :آورد رونیرا از آن ب 

 «بپوش کباری ریها؟ بگ ،است کی یمنف تهایچشمکه نمره  یبود گفته

 :خرسند شد هیجمل

  «!بته رتانیخدا خ .اس کی یمنف ،ها

 :و ذوقزده گفت ستیاطرافش را شادمانه نگر .را به چشم کرد نکیو ع

 زهیچ چیشده بود، ا رهیبه نظرم خ ایبته! دن رتانیخدا خ .روشن شد ایدن»

 «.تانستمینم دهیدرست د

. چشمان کوچک پرستار سپاسگزارانه نگاه کرد به صورت دراز و و

  :دیدیپرستار را به وضاحت م ینیاکنون خال نوک ب

 گرفته  یشورو د   ... .گم شد ییهوا دانید م ُخهاز خودم  .نمره خودم اس»

  «.بودم

با خود  کردیهمانطور که صورت مهربان پرستار را نگاه م اشرف

  :گفتیم

  «.شهیم دایآدم پ رقمهر  ایدند  اِی »

  :ش دیو پرس

  «؟خواهر چند شد»

 :پرستار گفت



      -----------------------------------------------    لبخنِد شیطان

 

 -------------------------------------------------ببرک ارغند  463

 «.غلط نشده شیخوب اس که نمر .سیکار ن سهیپ ،کدم یچاره ساز مه»

  :ذوقزده گفت جمیله 

  «.نمره خودم اس ،ین»

 :ستیو به صورت دراز پرستار نگر

 ینیحتى خال نوک ب .نمیبیصورت مهربان شما ره به وضاحت م یحال»

 «.چشم هم نعمت بزرگ اس .شهیتان مالوم م

شده  دیسف شیها قهیشق .شده است ریپ اشرف دید .ستینگر اشرف یسو و

 شیدلش برا .شوندیبغل چشمش ظاهر م ییهانیچ زندیگپ م یوقت .اند

 :گفت ،پرستار افکارش را قطع نمود ... درد نمود

  «!ینیبیم زهیشکر که همه چ»

  :آورد کتریو سرش را نزد

  «!یبر یتانیم .یدگه کدام مشکل ندار یحال»

 :گفتیبا خود دردناک م جمیله

کر بودن  .بهتر اسدفه کور بودن  گانی .دیدینم زهیآدم همه چ یکاشک»

  «.نعمت اس

  :دشیپرس اشرف

  «؟جور شده یخیکه ب یانی ... ؟بره تانهیم نیگفت»
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  :پرستار آهسته گفتش

 «.نمانش نجهیدگه ا یشنویاز مه م .جور نشده اما از خطر گذشته کامال  »

 ینظر کردیها جدا ممریض ریرا از سا جمیلهکه  ییدر پرده یو از باال 

 :سپس افزود .به اتاق انداخت

مگم مه  نیشناسیشما مره نم ،مه خانم دکتر هاشم هستم ،س هیمه قدس نام»

حدیثه ره خدا ببخشه مره  .شما هستم ۀعروس خانواد .شناسمیشما ره م

 سیگناه تان ان .نیدیمگم شما مره ند .شناسهیصاحب م یصفدر ،شناختیم

 «.نیدینه د

 :افزود ،زدیهمانگونه که زود زود پلک م پرستار

 .دادنینم یشفاخانه جاد  اِی ره  جمیله...  اتاق مردانه س ،اتاق اِي نیدانیم»

مگر مه  ؛دگه ییببرنش کدام جا ،سین یزنانه جا یاتاق ها د   گفتنیم

 شهیم کاریکت زنانه بگفتم تا که چپر ،موزه کدم کی د   هیدو پا ،نماندم

 «.پرده رام مه آوردمدر یهم .باشه نجهیهم

  :کرد یسپاسگزار اشرف

 «!نیدیما ره خر ،بته رتانیخدا خ»

مگر  ؛دگام امر خروجشه دادن یچند دف .سر شان قبول کدم یها به سخت»

  «.مه نماندم

  :گفت شرفا

 .کتشه تا دان دروازه اتاق هم بردن مگم پس آوردنچپر کباریاس  ادمی»
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  «!مه گفتم چطور د دل شان رام افتاد ،کار شما بوده یخ 

  :نمود دیآهسته تاک گریبار د هیقدس

  «!نیببر نجهیجانه از جمیله ... تان گمیم یتدوس یاز رو»

  :دیو وسواس پرس یبا نگران .چت نشستاُ  شیدر جا جمیله

  «؟گپ شده یچ ؟چرا»

 :گفتش ،آورد شیسرش را پ هیقدس

آمده بوده و  یکه کدام قوماندان به پرسان کس دمیامروز شن ،دخترم»

 .خوش مه آمده .هیتان نبرا شیدختر از پ یگفته که ا ،چشمش به تو افتاده

 «.کنمیم شیبه خود نکا

که سرش  دندیکوب جمیلهبه فرق  ینیبا چکش سنگ یگپ گفت نیا دنیشن با

 :دیدردناک و بغض آلود پرس یبالحن .دور خورد

  «؟مگر چرا»

 زد:  یخندپرستار زهر

  یآدم زور آور هرچ .رهیزور سر باال م یزور دارن و آو...  چرا نداره»

 «!دخترم زور قالب نداره .کنهیکه دلش خاست همو طور م

 :دروازه باز اتاق اشاره نمود یآهسته سو و

 به خاطر  .او رام همو قوماندان هموجه شانده ؟نینیبیمد  دالیز داره رهیاو پ»
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  «.تو اس

  :ر گفت شانپرستا .ستندیدروازه نگر یسار سو مهیس جمیلهو  اشرف

  «!نینکن لیس»

 :و آهسته افزود

و کار  نیفامیدگه خودتان م ،گردن خوده خالص کدم ،مه خبر تان کدم»

  «.تان

 :را آهسته تر ساخت صدایشو 

 یهاریاس گنیم .میبود یحزب گنیم .مقامات شفاخانه مره خوش ندارن»

آدم  .گردنیپشت بهانه م ،سر بتم تاندرد یچ .میکدینم یشانه ما تداو

با  ایوخت مره كشته بودن و  داشتنینم اجیاحت .بال میمانه نکنه د   اطیاحت

 «.کده بودن مینکا یبه کس دمیسر سف یهم

 :دستش را گرفت جمیله

پدر  یبو .رهیگیم شما قوت دنیدلم از د .نینیبش میپالو نجهیهم قهیچند دق»

  «؟نیما هست یکه از خودگ نیچرا از اول نگفت هیایو مادرم از شما م

  :شد رهیخ هیبه صورت دراز قدس یو با نگاه پرسشگر

  «؟نیچرا نگفت ،هه»

 :ستینگریمجمیلهپرستار دلسوزانه به چشمان منتظر 

 خداس که مه از خودام  یرضا یاستر .بود یکی جهینت گفتمینم ،گفتمیم»
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وام خوده  ،کدیم تیکه از مه حما یداکتر. هستم بیمام تحت تعق .ترسمیم

  «میتک و تنا ماند .. پاکستان رفته ،دهیکش

 :را به دست گرفت جمیله کیبارهای پنجهو 

 ییپکول واال، همو کی .مرد که اس کی نجهیا .شان هستم بیتعق ریمه ز»

تمام  .همو آدم نفر مخصوص شان اس .رهیو م هیایم خبریکه هر سات ب

بفامن که شما از  خاستمینم. رسانهیآدم م یها ره به همو زنکه همراپور

  «...  شدنیو خبر م دنیامفیاگه م ،نیمه هست یخودگ

 :دیکش یو آه

وفت خوده کاما  ؛دارن اجیچون هنوزام به مه احت گفتنینم یزیمره چ»

که او زنکه از قرابت ما خبر شوه و تره  خاستمینم .دنیکشیاز شما م

 قتهیمجبور شدم که حق یکه به گپم باور کن یاِ  برِ  یاما حال ... شهک  ب نجهیاز

 «.نییونگ یاما شما به کس .گفتمتیهم نم یحال ینگ  ا   متیبگو

  :دیپرس جمیله

 «؟نیگیکدام زنکه ره م»

 ادی ،یداکتر صاحب آفاق .نظار یشورا هایآدماز  ،نرس بود کی نجهیا»

کاره س و  یکه چ دیامفیم یکس چ .ره مقرر نموده بودناو ریشان به خ

 ،یکدیم لیطرفش س. بود یسلِ خِ  کی .و حزب ارتباط داره میبا کدام تنظ

دار كل ما اریاخت ،دادن میتسل نیکه کابل ره به مجاهد یوخت .شدیدلت بد م

 «!نرس تمام اردو اسسر یحال ،شد

 باز بود و اندام  مهیدروازه ن .ستینگر لزیپرده سوي دهاز درز در جمیله
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را بر پا دور داده  نشسته و پا ییبود که بر چوک انینما یسال انهیم یمرد

لبانش را عقب  .بسر داشت یرنگ اهیس یکوتاه بود و پکول ششیر .بود

نسوارش  یکوچک قط نهییزردش را در آ هایدندانبرده بود و 

  .ستینگریم

 :با خود گفت اشرف

هم  جمیله .کار دارن یبا ما چ ،مینبود یحزب ُخهما . پسش باشه بال د  »

  «.غرض ندارن استیس سرا د   اهیکه س میفامهسر اس  اهیس

 :دیو با وسواس از خود پرس

 جمیلهسر  یاگه به راست ؟گفت راست باشه هیره که قدس یگپ یاگه ا»

  «؟چشم دوخته باشن

 ،بلندش ینیب .ماندیبه حدیثه م .ستینگر جمیله دهیو به صورت رنگ پر

 :دلش درد نمود .فراخش عین حدیثه بود یشانیپ

 یوخت !ت خودشت و مُ کُ ...  مانهیچقه به او م...  !خواهرم ینشان»

  «.خود حدیثه س ییبگو ،زنهیگپ م یوخت ... دور میته هشهایچشم

 :در دلش گشت یمختلف هایگپ .داحساس کر شیرا در دل خو یوسواس و

 شمیاگه او ره به زور از پ ؟بکشم نجهینمانن که او ره از یاگه به راست»

 «؟ببرن

با وسواس و  .ستینگر دشیجمع شده پرستار و چادرک سف یبه موها و

 :دیدغدغه از خود پرس
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مسلمان  کی .آدم خوب باشه کی ،گفت هیره که قدس یقوماندان یاگه اِ »

 «!باشه یواقع

 :کردیبا خود مشوره م .چشمانش را تنگ نمود و

 .کردن ام فرض اس یشو ؛ام شکر بزرگ شده جمیله ؟داره بیع یچ»

 «... داره اگه بیع یچ .کنهیم یروزشو کیصبا بالخره  یامروز ن

 :ناگهان بر خود قهر شد 

 ییخایکه م یاز دستش پکو شد ای ،یدیترس...  ؟پوستت درآمده د   طانیش»

 یو ختک بچ لیخ ،نظار یوام از شورا ؟شهیقوماندان بت کیبه 

 «!کدوست

به  یگاه .زدیگپ م یو نا توان یدیکه با ناام ستینگر جمیلهبه صورت  و

 یبه آن مرد یزده و گاه به درختان خزان یگاه ،صورت دراز پرستار

 . نگرستیم ،پردهپا انداخته بود، از درز در یپا را باال زیکه در دهل

 :کردیآرام آرام قصه م پرستار

 .تانهیجلوشه گرفته نم یکه کد کس یهرکس هر کار .بد اس اریوضع بس»

 !نیلسطف نیمثل سرزم ،تحفه داده شده اُوناملک به  یکه ا کننیفکر م

و تنها  نمیفامهو صالح خوده  ریکس خ ؛که مردم خر اس کننیفکر م

  «... اُونا

 :و خطوط صورتش مبهم بودند زیغم انگ شهاینگاه

 دار هستم و یمره که زن شو ،شیپروز  چند...  میبگو یجان چ جمیله»
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  «!؟ها بخدا ... !نکاح کدن ،لپ اوشتک دارم کی 

 :ستینگر زیدهل یو سو

طور  یهم ،آدم یمثل هم ،کس کی. رفتمیخانه م ،از کار ،شیپروز  چند»

ما  سیبود، سرو شیتفنگ هم سر شان کیطور  یقواره داشت،هم کی

 یدید ُخهره  یپل باغ عموم .ماندن نبود یپا یموترام جا .ره توقف داد

 :گفت هایخطاب به سوار .باال شد سیکه ده سروردم .باشهیم حال یچ

خوده باال  هایدستاز ترس  یهمه گ...  نیتانه باال کن یاو مردم دستا

 دانهیخدا م میما گفت .نیبر دعا کدن باال کن ،یکدن ن یگفت بر تالش .میکد

 هایزن :باد ازاو گفت ،خاند فهیقران شر تیآ کیکه  دمید .گپ اس یچ

همه شما  یپس از .شدن ینکاح شرع سیسرو یا یهابه مرد سیسرو یا

 یشرع یشما محرم ها .نیها ره با خود ببراسریس یا .نیهست یزن و شو

باز  .نیبر آ رونیشان که بدون محرم از خانه ب نینمان گهید .نیشان هست

 ونخ هایچشم یسو یوخت...  ؟اس که اعتراض داشته باشه یکس :دیپرس

 «.هیبگو یجرأت کنه که ن یک ،میدید شیگرفت

 :شد دایهو کشیلبان بار یرو یخندزهر و

 گفتم تنا .میمه هشت تا ره به خود نکاح کد :گفتیم ،رفت ادمی یها راست»

کشور سر تمام مرد  یا .ستمیمسلمان ن هخُ تنا مه  .ستمیگناکار ن ُخهمه 

 یب ،طور یوخت هم یکابل تا چ چارهیب هایزن یا .حق داره شیها

 «!سرپرست و بدون محرم سرگردان بگردن

 یمحافظ هنوز هم مصروف تماشا .ستینگر زیدهل یبا وسواس سو و

 سهیقد .دیتراشیها را با ناخن مکبود آن یاهخیبود و ب شیخو هایدندان

  :ادامه داد
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به مه  ،وم آمده بودنخ   د   کیمال ،گفتیم .بود دهیو دخ   ایمرد که گو»

نمان  !باال شو! زناره به مردا نکاح کو سایسرو برو د   ،بقمال س   :گفتنیم

 انیپا سیاز سرو یوخت...  !هیو بدون محرم دشار برا رتیس یب یکه کس

شکر  یحال :گفتیو م زدیخاطرش جمع شده بود که لبخند م یگفت ،شدیم

 « !نیستین یدگه بدون محرم شرع

 :را نوازش داد جمیله یموها هیقدس

بسته  سیسرو ره د   ینکاح کس یکه کدام روز امدیت هم موِ خ   د   ،دخترم»

 «؟کنن

 :پرستار افزود .دادیتکان م یسرش را با نگران جمیله

نمان گلون  ،کو اطیاحت شهیمگم هم ،یبرو یتانیم ،صحتت خوب شده»

 توفان د   ینمان ا .توفان اس کیمغز تو  د   یحال .یو کننمان ت   .یدرد شو

 رونیب ،یدلت راه نت بگو، غمه د   گرایافکارته به د .سرت جمع باشه

کدن  انیگر .ر حادثه بازام امکان داره که رخ بتهطو یهم یاگن ؛بکشش

 « !ره د دلت جمع نکو یزیمطلب چ .تو خوب اس به

  :دشیآهسته پرس ،ستیبود نگر شدنیکه غرق اند اشرف یآنگاه سو

  «؟نیفکر رفت یبه چ»

  :گره خورده بودند اشرفابروان 

  «.کدمیمحافظ فکر م یبه اِ »

  «!نیچاره کن کی ،که ناوخت شوه یاز شیپ...  نیتانه بکن فکر»
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  :برد یو وشگ شیو سرش را پ

نان و آوشه  .شهیگم م زیفقط شوانه به خاطر رفتن به صاراگشت از دال»

 «.کنهیزار م نجهیهم هم

 شیاز پ یوقت .آمد یبه نظر م دهیپشتش خم .به راه افتاد زیدهل یسو و

 :انداخت و در دل خود گفت یبه و ینگاه مین گذشتیمحافظ م یرو

  «!نیکنیکوتاه م گامیتان د یکارها یعمر خوده با ا»

 :دیپاک نمود و پرس دیسپ ییرا با گوشه روجا نکشیعهای شیشه جمیله

  «؟نیدیجانه شن هیقدس هایگپ» 

 :آورد و با اضطراب گفت کتریرا نزد شیچوک اشرف

  «.دمیشن ،ها»

  :پر اشک شدند جمیله هایچشم

  «؟میماتل هستبِر چی  یخ»

  «.فکر هستم یهم مام د  ...  !نکو انیگر»

  :دیپرسیو از خود م

  «؟میبرو یک شیپ...  ؟میکجا برو میبرو»

 « !تهیبد م یدلم گواه» :دردناک گفت جمیله

 :و آهسته افزود ستیدروازه نگر یچشم سو ریاز ز و
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 گهید یمانده و جا اُونجهخوده  یمحافظ چوک یبودم که چرا ا رانیمه ح»

 «!شک  ب   نجهیماما جان مره از...  نظر داشته ریبدبخت مره ز یا. رهینم

  :گرفت شیگلو و

  «.رهیا به صارا گشت مهگفت تنها شام سهیقد»

  :عاجز مانده بود اشرف

  «.فاممیم»

  «؟میماتل هستبِر چی  یخ نیفامیکه م»

 :دیکش یآه اشرف

  «؟میکجا بر میکه بر...  ؟میتانیکده م یوامکانات چ بیج یبا اِ »

  :ر شدپُ  جمیله یگلو

  «؟نیکنیهمتور فکر م...  ؟که مره ببرن مینیشیم جهیهم یخ»

  :تکان داد یو سرش را به تلخ

  «!که جان از جان جداس یراست»

  :گفت یبا ناراحت اشرف

  «کنم یچ ،میبگو یچ فاممینم .کنهیفکرم کار نم .قار نشو»

 :معصومانه افزود جمیله
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گپ اس تا مره به  یماتل هم .میایم یوخت سر پا یکه چ شتهیمردکه ش»

 «.قوماندان خود ببره

  :دیکش یآه و

 «... آتش در گرفته باشه شما از دل مه شیکه باال سوزهیم ینیزم یراست»

  :دیاز کنج چشمش فرو چک یاشک .بند شد شیگلو یگفت 

 .کنمیاحساس م شیاز پ شیپ بتهیمص ،میمثل سگ شد هاوختد  اِی مه »

 لیدل یقر بپ   ینیب یا ،گهیراست م هیکه قدس گهیدلم م...  زنهیدلم هول م

 «!شتهینش هاوج

 .ردیگیحس کرد که در م. فشرده شد جمیله هایاشک دنیبا د اشرف دل

  :گفتشیچشمانش ظاهر گشت که م شیحدیثه پ

  «!ره تنها نمان جمیله .تواس یسو دمیچشم ام»

 :غمناک گفت ،دندان گرفت ریلبش را ز

کجا  ،میکه برو پرسمیمه از خود م .منظور بد ندارم...  !نگواِی طور »

 «؟میبرو

 نجهیمطلب خوده از !خات شد ماما دایپ یییکجا .سیخدا تنگ ن ملک»

ره  هیگپ قدس...  میچاره کن کی دیه ناوخت شوه باک یاز اِ  شیپ .میبکش

 «؟نیدیفام

  «.دمیفام ،ها»
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 « !نیریبگ یاریت...  ؟نیپس چرا ماتل هست ،نیدیکه فام»

 .میریفقیر م فهیخل یپناه خدا گفته خان...  که کنه خدا میکنیکار م کی یخ»

 مینیبیپسان م .گلم شان پاکستان رفتن مام هموجه ستم یب یکه ب یتاز وخ

 «.نوشته شده یقسمت ما چ که د  

 یب یب .بروم دامینبا...  رمیکه مه پاکستان نم متیبگو شیاز پ شیماما پ»

پدرم  شیمه پ...  شهیزور نداره زاره ترق م .گپا خبر شوه یاز دیگلم نبا

  «.رمیشان م

 :نازش داد و همان طور آهسته گفت اشرف

 یاِ  شیاز پ ... ؟مییبرا نجهیبگو که چطور از یاز یحال ... !باز دلت»

 «؟میشو ریگرگ چطور ت

  :کردیسک مس پُ پُ  تقریبا   جمیله

و دگه پس  مییبرایزدن مکه به صاراگشت رفت به بهانه قدم  یوخت»

 .میکه پس آمد دنید ،میبر آمده بودد  دالیز  ،بر قدم زدن روزامید .مییاینم

  «.دنیانشاال مقصد ما ره نخات فام

 :سرش را جنباند اشرف

که مردکه طرف صارا گشت رفت ما و توام به  یهم یخ...  درست اس»

 «!پناه به خدا .مییبراینام قدم زدن م

  :دشیپرس جمیله

  «؟رهیمردکه صارا گشت م یکه ا سیتشناب ن نجهیا»
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عمر شان  .شناسنیتشناب ره نم ،شدن نییمردم از کوه پا یمگم ا .اس»

ها را پاک که تشناب یخاله گک...  عادت دارن ،شده ریده صارا گشت ت

 گفتیم .کد الیآخر کاره ا .دهیرس ینیکه از دست شان به ب گفتیم دکیم

 «!ننیشیتشناب م یرو د   .كلخ بکشم یوخت مه از کمود و بولدان یتا چ

 :گفتیم یبه کس زیکه در دهل دندیمحافظ را شنصدای  و

 کی ،می یشان د یکل ته د   کیازو که  شیبگو پ تینفرا ، د  ع ُمک یبچ»

خشت  کیروز  نهید ،یاز ناچار .بندازن جهیکلخي استنجاء دم لیدو زنب

الخالء  تیب کی یآدم وار یچیب   .آوردم رونیخود از ب یخامه ق

کاسه  یاِ  خوده چطور د   ،کافر یهاحزبی یا .خاک انداز کی ن،یسازیمین

 « !کدنیم یگگها خال

  :دیخندیو هر هر م

  «!گناه داره ،باشهین یهرچ»

 :گفتشیم یکس

الخالء  تیب کیقوماندان صاحبم گفته س که  .دلت جمع باشه ،خان صمد»

ل بغل و بغُ  یهم د   ،رونیب د   ،نباشه یداخل جا اگه د  ...  جور کنن یوطن

 ترس ما از یقولته که حال یایامو س ،سیمگم اونو داکترک ن .جور کنن

س شفاخانه ،گهیم ،کنهیم یگ ستادهیهمو ا...  ،مانده یفرانسو شکیر کی

 «.شهیم دایپ کروبیم ،به مریضا خطر داره .سین ُخه یکاروان سرا

 :پ زدپ د  نسوارش د   یقط شهیمحافظ به ش 

 چارهیب ؟ضغر یچ یضیمر الخالء ره د   تیب .خودش اس ُخهمکروب »
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مکروب داره  یاِ  ،زنهیهي نق م :ردهو مفت خِ  شتهیمفت ش ،خبر اس یب 

 یپارو یام .( کنه لی)س یرگندنه ره د   یبره کرتها !مکروب نداره یو ا

ره  ازیدسته پ کی .تانهیمیدان زده ن تار گندنه ره د   کی باشهین یچا جوابِ 

  «؟میکه ما بمور ُمورده یک .تانهیمیسردستر خان مانده ن

  :گفتیو آن کس با خود م

  «!؟کنهیم یداکتر .نظریه میته .داکتر شده س رامیناف گ صمد یاِ  یحال»

 :شدیآمد که دور م یم صدایشو 

 دامنته چپه کوو ده خاطر ،نیگوشه بش کی د   ،رونیبرو ب ،ع ُمک یبچ»

...  ؟یالخالء و خاک انداز چ تیب ما و تو ره د   ... کو یآرام خوده خال 

خوده  یسر ک .میسازیما خوده م یحال ،پدر پدر ما ره صاراگشت کشته

  «.مه مالوم اس سرک و پچکت د   .یسازیم

 :آهسته گفت اشرف

کلوخ  جامیا د  ...  !یو عادت خوده ن یاما خو ؛ندازهیمار پوست خوده م»

 «!نیخایاستنجاء م

  :ظاهر شد جمیلهلبان  یرو یتلخ تبسم

  «.یدار ادیره  یهاگلم عجب متل یب یماما توام مثل ب»

 «.میدیگلم شن یب یاز ب»

 خوب مقبول و به رقمش یره چ ینیبزک چ یقص...  !سیعجب زن»
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 ،ماست بود میرفت نییپا ،ماست بود میباال رفت :هیایکه خوش آدم م گهیم 

 «.ما راست بود یقص

 دهید یکس رونیدر ب .پنجره رفت یبرخاست و سو شیاز جا اشرف

همچنان  هامرمیانفجار صدای رنگ بود و  یهوا همچنان خاکستر .شدینم

 :آمد یم

...  !مد   ... !مد  » ،«!شو و و و و گرم» ،«تک!...  تک تک تک تک»

 «م!د  

  :شفاخانه نشان داد و گفت یلیرا در صحن حو یی گوشه

  «.خانه سسرد هاوج»

  .و زود جلو خود را گرفت

  :دشیپرس جمیله

  «؟یگفت یچ»

  «.چیا»

  «؟یکنیره تماشا م رونیب»

  «.خشک شده ره یهاکرت .ها»

  :گوشش برد شیآمد و سرش را پ کشیو نزد

  «.میبرو راهکه از کدام  ،پالمیراه فراره م»
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  :دروازه اشاره نمود یو با سر سو

 «!طرف بره کی بخیزه و شیجناور از جا یاگه ا یحال»

همچنان با خود  .ه زدشان نییدستش از پاهای پنجهکوتاهش را با  شیر و

 :دیشیاندیم

 ؟یسنگ یتا کوت نیع...  ؟میوخت تا خانه چطور خات رفت کیاِی طور د  »

ناوه  ریو ز میزیاز باران بخ...  ؟نکنه ریراه کدام گروپ دگه ماره اس د  

  « ... واُ غیر  د   ،خوب ُخهشوه  دایاگه کدام موتر پ ... !مینیبش

 :گفتیو به خود م

 .ییخایشوم تو د   شهینم دایموتر پد  روز  یبحال یهست یتوام عجب آدم»

د   ،شفاخانه یهم خوده د   یتن غافل موتر از کجا شد؟ اگه عقل دار یا

 شاید ،خدا مهربان اسد  روشنی  ،شوه یتا که روشن یل بگغُ ل و بُ غ  ب  کدام 

  «.میکن دایپ لهیوسکدام 

  :اختپر د یمحل مناسب یبه جستجو شیو در ذهن خو

  «؟د  کجا...  ؟ما کده نتاننپیداری که  د  کجا ؟میپت شو د  کجا»

 یپس از هر دور شینگاها .دندانش بود ریلبش ز .رفت نیکلک شیدوباره پ

 :شدیسردخانه متمرکز م رکیتعم یرو

دگه که پت  یهر جا ...اس  یجا نیسرد خانه مطمئن تر یهم لمایبه خ»

پت شده  هاوج جمیلهکه  تهیهم قد نم طانیعقل ش...  کننیما مپیداری  میشو

 «!ورداقات مُ  زن د   کی .باشه
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مگس سبز رنگ و  کی ،پنجره ۀشیش ریز ،شیرو شیپ ۀتاقچ در

وزوز کنان  گریرا به همد شیبالها .بود در حال جان کندن یطاووسرپ  

 مهیجسد ن اشرف .افتادیو دوباره م داشتیبر م یکوتاه یهازیو خ زدیم

با انگشت کوچکش  -بود  گرید یکه فکرش جا یدر حال جان مگس را

 :دیشیاندیو م بردیم شیپس و پ

اُو از ترس  یس و کسامن ا یجا .میکنیم ریسرد خانه تد  دالیز وه ش  »

 «.هیاینمطرفها 

  :دشیپرس جمیله

 «؟نیزنیچرت م یچ»

آهسته و با  ،گذاشت یچپرکت و کیرا نزد شیچوک ،دوباره آمد اشرف 

 :گفتش ینگران

 میبرایمه و توام به نام قدم زدن م ،که مرد که به صارا گشت رفت یهم»

توام چپ باش و  .میخود ساختد  فکر اره مه پالن فر .مییایو دگه پس نم

  «!پرسان نکو

  :نگاه نمود و سرش را آهسته تکان داد زیدهل یسو جمیله

  «.درست اس»

با خود  یبا ناتوان شهیهم نندداد و ما هیسرش را بر بالشت تک .دیکش یو آه

 :گفت

 با خاطر جمع از .داشتیم کار یجناور با مه چ یا ،بودمیاگه مرد م»
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  «.رفتمیو م برامدمیشفاخانه م 

 :ستینگر شیخو یهانهیس یو سو

البته مردم  .غم جان اس که خدا به مه داده یچ یا !داشتمینم ارهی یکاشک»

 «!نیخایکه بچه م دنیمشکالته د یهم

  :افتندیدر ذهنش تولد م یافکار نو و

  «؟زن بودنه از خود دور کنم میعال یاگه اِ »

 :که مانند دو دانه انار برجسته بودند ستینگر شیخوهای سینه یو باز سو

  «؟تراش کنم و لباس مردانه بپوشم مهیاگه موها»

 :دندان گرفت ریو لبش را ز

خانده بودم که زن جامعه ره  هاکتاب د   !دمیدیم ییهاخواب یمام چ»

دستش گهواره و با دست  کیخانده بودم که زن با  هاکتاب د   .سازهیم

زن  یها رام همرجناو یکه هم دانستمیمگر نم ؛تهیجهانه شور م شیگید

ر که دم قپ   ینیب یاِ  ،بودیکه اگه زن نم دانستمینم .ارهیم ایبدبخت به دن

اده و د ریاو ره ش ،زن یهم ؟امدیاز کجا م هتیم رهیو پ شتهیمه ش دروازه

ما خود ما عاشق  .سهازنخود ما  ریتقص .خود ماس ریتقص .کالن کده

ها رجناو یکه به خاطر زنده ماندن ا میخود ما حاضر هست .میشویشان م

از  ،میدادیشان، قسم شان م دنییکه وخت زا شدیکاش م ... میجان خوده بت

همو وخت  یکاشک .نرسانن یبیآس هازن به که میکدیشان مریقران ت

 «!سیجهان ن .سیزن نباشه خودش ن .شان که زن مادر اس میفاماندیم
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  :صورتش جمع شده بودند خطوط

  «.خود ماس ریتقص»

که  دشیبگو خواستیم .بگذارد انیدر م شیفکرش را با ماما خواستیم

را کل کند و سر خود نیپس از خواهدیم .است دهیه جان رساز زن بودن ب

 :اما جرأت نکرد ؛لباس مردانه بپوشد

ل کنم و لباس مردانه کسرمه  شهیکه دلم م مشیچطور بگو .مرد اس»

  «؟خات گفت یچ ؟بپوشم

  :را با انگشتش بلندتر گذاشت نکشیع

 «.دگه با مه گپ نخات زد ،عادتشه بلد هستم ... شهیقار م»

  :دندان گرفته بود ریلبش را ز اشرف

 «!توکل به خدا»

 یکی .انداخت گرید یهاضیبه اتاق و مر یدر پرده نگاه یاز باال و

با همجوارش درد  یضیمر. گرفتیدستش را م هایناخن یکی .خواب بود

 :کردیدل م

 اُو یحال ... !کننیکه خر داغ م میدید ،میکباب آمد یبو ما د   !وطن یبچ»

 .میکدیتوته تلخان گذاره م کی ماه کتِ  کی .في سبیل هللا بود .اد نماندهجه

 السیگ کی یکس ،( کو لی)س یرد   هیحال ب...  کف دست ما بود سر ما د  

دست و  ،میجنگ ره ما کده ست .هو حلقت تازه شو یکه بخور دتیمیآو ن

 یضد مرم یهاد  موتراز ترس  .کننیم نایاز ما قطع شد، دپش ره ا یپا
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...  واسکت ین میسپر داشت ین .میرفتیسر دشمن م ریما مثل ش .شنیپت م

  «!و صفا فیکنند ک هایک ،شند جور و جفاک   هایک

 :دیخند و هر هر

خوده پاک  ینیب ،رد بچارد خُ خُ  ،مثل ما بودن امیهمو حزب ،وطن یبچ»

 ین .کدنیگزمه م و بودیشانه شان ممگم تفنگ سر ،تانستنیمیکده ن

 کیسر  ییجاد  کدام شو گفتن  کی هیایم ادمی .تانک یزرهپوش بود ن

 دمید ،میپوسته ره گرفت یوخت .میشبخون بزن ،میپوسته حزبیا حمله کن

سه تا بچه سه سات  .شان سوخت دلم برِ  .سه ته بچه افتاده بود یدمور

 «!بودن دهیجنگ

 :گفتیم همجوارش

چشم  گمیمه م .خاک اس یهم یبچ ریش .خاک اس یهم یهموام بچ ُخه»

 ،باشه دیهموطور با .سیجار شیآخر خون مه و ته درگها ،پدرشه صدقه

 یربچیدو تا ش ؟یدره ره خبر شد ۀقص...  !سیوطن ن یا یاو بچ ریغ د  

 نداختیو بم ن امدین هاروس ارهیتا ط .تا گل صوب مقاومت کدن ،مجاهد

  «!کدنین الیسنگر ره ا

 :گفتیو م دیمال یاش را م دهیبر یزانو یاول

 هم او .دادن یذات اقدس که باز د   .دادن یباز همه ما ره ،خان وسفی»

اوغان  ،از هر طرف که کشته شد ... !مردم ما فیح !طرفهیطرفه هم ا

 قصد خوده  سیروس و انگل یاصلن هم .ره داشت یبود و همو مردانه گ

 «.گرفت



      -----------------------------------------------    لبخنِد شیطان

 

 -------------------------------------------------ببرک ارغند  484

 :گفتیم .د بودغور و بلن صدایش .دراز داشت ۀخان تن وسفی

مه  ... ؟ستنیقوماندانا و رهبرا باز همونا ن یپشت ا ،یکنیفکر م یچ»

 .کابل شده یسرایوا سیانگل کیکه  ینیروز بب کی ،تو زنده یزنده ن

 شیخوارا رهیهمو ج .خور داشت رهیج سیکه انگل کدنیما قصه م یپدرا

 هاروسمثل که  .کشتیخود اوغانه م ،اوغان سر .دکینفر جمع م اُوناد 

از هر طرف که کشته  گویم ،ن نداختهین گهیضد د ره د   یکی یالیهم. کدن

  «.اس سیپاکستان و انگل ریخ ،ساُوناشوه خیر 

 :آورد شتریو سرش را پ

 ینوکر پاکستان شیراگید یام ،پال نیم یام...  ما! یرهبرا یهم ،یللا  »

 چارهیاو ب ؟ساختیجمهور م سییر یمال ره کس کی بودیمین...  ستن؟ین

 .ه مره بکش و مه ترهتُ  !کار پاکستان ... .تانهیمیکده ن میجو دو خره تقس

خود ما  ،کننینم شیخوده پ یپا .اریو دشمن هوش یاریهوش گویره م یا

  «.ندازنیم گهیکدید  جان ره 

 :معلوم شدند دشیسپ هایدندان .دیو هر هر خند

 ُخهلشکر  کیکه بود  یگاو هرچ بینج یهم ... شنک  یخوده م یرمانهاا»

که  نیو بب هیب یحال .تانستیمیشده ن ریاز شاشش ت یپاکستان ،ساخته بود

 نیبدور ره دِ  افتهی میآدم تال نشیماب د   ... میساخت یچ یما از او لشکر نام

 «!کدوست یبچ یاز دست ا !یتانیمین افتهی

با اشاره سر  جمیله .ستینگر شیسو اشرف .آهسته سرفه نمود جمیله

 :گفتشیم
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  «!کو لیس زیدهل یماما سو»

  :با خود گفت .همانسو نگاه کرد اشرف

 «.رهیکه صارا گشت م یمثل ستیخ شیاکه از جمرد»

که در  رفتیم .که آفتاب در حال غروب بود دید .نگاه کرد رونیبه ب و

باخود  .به دنبالش بودند اهیپناهنده شود و دو توته ابر س یکوه یپشت بلند

 :گفت

  «.کنه یالخ یکیتارد  پناِه  ،که خوده با خاطر آسوده رهیمردکه م»

  :و آهسته پاسخ داد

  «.مییبرایکه رفت مه و توام م یهم ،یبگ یاریتوام ت .نمیبیم»

 شیسرش را پ .رفت زیدهل یسو ریگفخان ناصمد بیو خودش به تعق

که صدایی برگشت و با  ،دیچیپ زیخان در خم دهلصمدکه  دید ینمود وقت

 :گفت جمیلهخطاب به  ،دهم بشنون گرانید

دالیزا قدم بزن که  یهم سات د   کیکه ببرمت  ایب .یامروز قدم نزد»

 «!یناخاسته ترومبوس نشخدای  ،واز شون تیپاها

 :گفت ،خان سرش را بلند نمود وسفی

از چپرکتش ته د  راحتی همو پرده رام کش کو که عاجزه  ادر،یب اشرف»

  «!ما باشه یو موم آپه .شوه

 :گفتش اشرف
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 ،کننیبهانه م کیهر روز ...  رکتیکه چ ایو  سیداکتر ن ای .سیناچار»

 «.گنیامروز صبا م 

در  ،درازش انداخت یپاها یدستش باال کیرا با  ییخان روجا وسفی

 :دل خود گفت

  «!وبال داره ،اس اسریس»

 :زودو دلسوزانه اف

 کیزن و مرده د  ،وخت چیشفاخانه ا د  ِای !ما باشه یآپ...  فاممیم ،آن»

 «.در پرده ره آورد یامو ام. نرسه خیر بته یخدا ام .بودن نداختهیاتاق ن

  :بودند انیو مسواک زده اش نما دیسپ هایدندان

  «!خود بره خانی د  خیر د  اس خدا صحت بتیش که  اسریس»

خطاب به همصحبتش  کردیدروازه با سر اشاره م یکه سو یو در حال

 :افزود

توته  کی .چند قالع بالتر از ما خانه داشت ؟یشناسیخان ره مصمد یاِ »

دو  دیدیمه ره که از دور م .کندیم یرینافگ یاز ناچار ،نداشتن نامیزم

 ییمنده  یدپش ره سگ .گارد شده یمحافظ و باد یحال .زدیم یسالملکه پ  

 دروازهو طرف  شتهیاس شروز  دکه چن کنهیم یچ جهیا فاممیمین .نداره

 «.( داره لی)س یرما د  

 :ابروانش را باال انداخت و
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 کیتا  .مشیبوردید زور سنگر م .تانستیمیخوده پاک کده ن ینیب چارهیب»

مثل موش غار  ،دیشنیره م هاروستانک  نیچصدای  ایو  شدیم ریف

 یخید م .پرهیآمر م خیده م !نیدپ و دوران ره بب ،کو یدر یحال ،دیپالیم

 « !دوستک یبچ 

به سر کرد و  ،کرده بود شیپ شیبرا اشرفچادر نمازش را که  جمیله

و ناتوانتر  مهیش یخود را ب دیکوشیم .به راه افتاد زیدهل یآرام آرام سو

 . از آن چه که بود جلوه دهد

 :دیپرس

خوب به قد و اندامم برابر  یچ ؟یچادر نمازه از کجا كده بود یا ،ماما»

 «.اس

و  بیچادر نمازم غ :گفتیم ،رفتیتا که م چارهیب .گل اس هیاز نور»

 «.غرب شد

 :گفتیو با خود م دینالیم جمیله .دروازه به راه افتادند یسو آرام آرام

بان فکر کنن که دست و  .راه رفتن ندارم مهیباش گمان کنن که مه ش»

  «.حرکت ندارن میپا

  :گفتشیهم م اشرف

  «!ینفت اطیاحت...  !یدستته بت»

 زیدهل ،بر آمدند زیدر دهل یوقت .نمودیه منگا هاضیچشم به مر ریو از ز

 کم کم از راه پنجره ها به داخل نفوذ یکیتار .شدینم دهید یکس ،آرام بود
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 :گفت ،دیرا ند یکس .را نگاه کرد شیراست و چپ خو ، اشرف .کردیم 

  «!تر زیت یکم کی...  !بریم»

 «!؟میکه نراز پشت مرد ماما یکدفه»

 یما از درواز .که او رفت یخالف سمت .میما طرف چپه گرفت ،میرینم»

 نجهیکه تو ا یچند ماه یا .نکو، مه بلد هستم شیتشو .مییبرایم یعقب

 « !تر زیت االی .میره بلد شد نجهیمه بلست بلست ا ،یبود

  :گفتیبه خود م .تپش افتاده بودبه  جمیله دل

  «.یدیشن ُخهره  هیگپ قدس ؛تر برو زیت»

  .افزود شیخو هایقدمو به سرعت 

  :گفتش اشرف

  «!سرت دور نخوره ،یکه نفت یماکم بگ نهیاز چوب راه ز»

  «.سوزهینفسم م»

  «.سیفیتأثیر ضع .اس ریخ»

  :دشیپرسیم جمیله

  «؟میریکجا م»

  «!تر زیت یکم کی ... گپ نزن»

 :انداخت گریاش را به شانه د فهیو قط
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 .میکن یکه چ مینیبیصبا باز م .میکنیم ریاتاق متاق تد  یگان ه همینجه و  ش  »

  «.باز همو سات و همو مصلحات

 :گفتیصبرانه م یب جمیله

 د  روشنی  صبا .مییاز شفاخانه برا یکیتار یهمد  پناِه  یالیکه هم نیایب»

 «میشیم ریگ .شناسنیاگه چشم شان به ما بفته ماره م

  «.یشیچادر نماز شناخته نمد  زیر . چرت نزن»

 .نیستیچادر نماز ن ریز ُخهشما  .شناسنیم ُخهاگه مره نشناسن شماره »

از  یکیتار د  همی یحال یبهتر اس هم .کننیم دایشما مرام پ یاز رو

  «.میشیم ریگد  روشنی  .مییشفاخانه برا

که  یفكرته بگ .اندهنم یزیچ ،تر برو زیت یکم کی یحال .پناه به خدا»

 «!یکه نفت ،پر اسک  ند و ک   صحن شفاخانه

 قیعم یهراسان نفس ستاد،یا جمیلهرفتند،  رونیب یاز دروازه عقب یوقت

 :دیکش

  «.هوا سرد اس»

آمد و  یاز هر سو مها گلولهو رگبار  هاهاوان، هاراکت ریفصدای 

 .ساختندیدر دل آسمان قوس قزح م ییهارسام همچون خدنگ هایمرمی

 :گفتش اشرف

  «؟خوده بتمت شیکه ک یخوریاگه خنک م» 
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  «.میعین عرق کد ... فاممینم یخیبه جان خود ب .خورمینم ین»

  «.سیفیتاثیر ضع»

تر  زیت دیکوشیم ،اش را با دو دست جمع گرفته بود اهیدامن س جمیله

  :برود

 میشده که نگشت رید ... شنیواز م میپا یرگها ،بگردم یکم نیگیراست م»

  «.ل شدهشُ  یخیب میعضالت پاها

  «!یس که نفت راههیب ،نیبب تهیپا شیپ»

  «.فتمینم»

 :گفتیو با خود م

پدر و برادر  گهید .شهیمفت م میقص ،بانم یاگه بفتم و از پا ،نفتم دیمه با»

 یرنج ا اُونا دنید دیمه به ام .تانمینم دهیآرشه د گهید .تانمینم هدیخوده د

  «.میرفتیره پذگی زنده

  :دیو با دلهره پرس

  «؟میریکجا م یفامیم ،ماما»

  :نشان داد ستشرا با د ییو گوشه  «ها» :گفت اشرف

  «.ستنیره بلد ن هاوج! رکیاو تامد   !هاوج»

  :دیو شگفتزده پرس
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  «؟یشد ستادهیچرا ا»

 «!بند شدهد  چیزی نوک چادر نمازم  ،نشدم ستادهیا»

خار کدام  د   دیشا ،گل گالب بود یوخت کرتها کی نجهیا !یبت تکانش»

 «!یتکانش بت .بته بند شده باشه

همچنان که  .دوباره به راه افتاد .دامنش، رها شد .همان طور کرد جمیله

 . داشتیگام بر م اشرفشانه به شانه  ،زدینفس نفس م

 :را باز نمود ییدروازه  اشرف ،دندینظر رسمورد ریبه تعم یوقت

  «داخل شو! غمیب ،ره بلد هستم نجهیمه ا ،نترس» 

  :دیپرسیداخل شد م جمیله

 «س؟یس از چر  غِ  اِي ؟سیکیپ تارپ و تُ ت   یچ ،نجهیا»

که  یکم .میباشیتا صبا م نجهیهم...  امن اس ینترس جا ،نکشصدایته »

 «؟یخوریخنک نم ... !خدا مهربان اس .میکشیخوده م ،شد یروشن

  «.خورمیخنک نم ،ین»

  :دیو با وسواس پرس

  «س؟یصدا از چ یمگم ا»

  :ترسید .اصابت کرد یبه جسم سخت شیو پا

  «؟بود یچ یا»
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  :و دستپالک نمود

  «!نینیبش نییایب ،سیدراز چوک کی نجهیماما ا .سیچوک»

 یکه کس تمیم کیکش ،باشمیدروازه م شیمه پ ،یهست ضیکه مر نیتو بش»

 «!امن اس یجا ،رسنت .جنراتور اسصدای س ر  غِ  اِي .هیاین

 «.ننیبیم ُخهداخل شون و چراغ بندازن ما ره  نجهیماما اگه ا»

پت  د  کجاکه  میدید شهیآمد مه جا یاگه کس .میچرت نزن مه فکرشه کد»

 «!یر بگچرت نزن دلته مثل کوه پُ  .اس ادیاتاق هم ز نجهیا .میشو

  :نشست یچوک یباال جمیله

  «!پناه به خدا»

بازوانش را با کف دستانش  .ساخت پایاش چل نهیس یو دستانش را رو

 :دادینوازش م

 «!پناه به خدا»

ها را وارید یکیتار انیدر م .کردیعادت م یکیآرام آرام با تار چشمانش

که در  دیدیرا م هاکوچک پنجره یهاشهیش ،دیدیآسمانه اتاق را م دیدیم

 :با خود گفت .شده بودند هیها تعبوارید ییقسمت باال

  «.شفاخانه س یحتمن تحویلخان .میآمد ییخوب جا»

  :دیبازوانش را شدت بخش دنیو مال

  «.شهیهوا کم کم سرد م»
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کردن  نمازش را گرد بدنش تاب داد و به فکرنمود و چادر ییو لرزه 

  .پرداخت

  :دشیپرس اشرف

  «.پرتو تیشانه ها یرو ،متتیم شمهیک .بگو یاگه خنک خورد»

  «.نیزنده باش»

 :و فکرش را ادامه داد

اگه عوض پاکستان رفتن  ... ؟اگه اول پاکستان بروم و باد ازو مسکو»

 «؟کده بتانمپیدایش اگه  ،روز کیطور  د  اِیمگم ...  ؟کنم دایاول آرشه پ

 را  شیبازوان خو .بود شانیافکارش پر .خوردندیتکان تکان م لبانش

 :دیمالیهمچنان م

وخت شرم و  .ره کنار بانم ایح شرم و .میبگو میکه فکرمه به ماما ایب»

 میفامه .معنا نداره شیبر هاگپ یا ،آدم روشن اس میماماباز ...  سین ایح

 «.کنهیکمکم م .شهیم میکنم بازو دایاگه آرشه پ .میکه مه تنها ماند

 :گفتشیدر درونش م یکس یگفت .نداشت نانیبه افکارش اطم یگفت

مرد  ،نباشه یهرچ .قار نشه کباریداره که  یخشکه دماغ گانی تیماما»

 دنیبازام توان شن ،هرقدر هم روشن باشه .خورهیبد م شیباال ،اوغان اس

 «.نکنه و نره تیالیا نجهیقار نشه و هم یره نداره که حال یگپاِی طور 

  :از دهنش بر آمد کباری و
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  «؟میگپه بر تان بگو کیماماجان »

 « هان بگو!»

 :دیاز خود پرس جمیله

 ریچرا ز ؟گپ اس کیطور  یحالي وخت گفتن هم ؟یکنیم یچ یمفایم»

مرد اوغان اس  ،نباشه یهرچ ش،یباز بگو میآمدکه بر ؟یمانیدمش خار م

  «.خورهیسرش بد م

  :دشیپرس اشرف

  «؟یچرا چپ شد»

 :گفت جمیله

  یمه به سفارت شورو ،میدیکه به پاکستان رس یوخت میبگو خاستمیم»

که آدرس پدرمه  کنمیخواهش م اُونااز  .گمیقصه خوده بر شان م ،رومیم

  «.شوه دایپدرم پ دیشا .کنن دایپد  مسکو 

  :گفت اشرف

  «فکر خوب اس»

  :و در دل خود گفت

 «!میاگه تا پاکستان برس»

 جمع نمود و زانوانش را در یچوب یچوکدراز  یرا باال شیپاها جمیله
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دلهره و وسواس در  .بر آن گذاشت دیو زنخش را با ترس و ام دیبر کش 

 :دلش خانه کرده بود

  «؟افمیاگر آرش ره ن ،افمین ادرمهیاگر پدر و ب ؟کنند رمیاگر گ»

 یجنگ و دعوا دایبه  .افتاد شیهاخواهر ادیبه  .حدیثه افتاد ادیو به 

جا به جا  ییرا در بوج هاکتابافتاد که  یهمان شب ادیب .کودکانه شان افتاد

  :آهسته گفتش اشرف .کردندیم

  «.هیایطرف ما م یکس المیبه خ .شهیمالوم م یچراغ دست کی»

  :گفت دیسرش را بلند نمود و با شک و ترد جمیله

  .«.هیبرا رونیاگه ب وانهیدم و دم کدام د د  اِی .نیشد یتاالیخ»

  :چشمش را به درز دوخت اشرف

  «؟پشت تو نبرامده باشه .نباشهصمد نافگیر »

  «.هیایباورم نم»

 «!خدا کنه» :گفت اشرف

رنگ و چوب به  یبو .چشمش همچنان به درز دروازه دوخته شده بود و

 :با وسواس افزود .خوردیدماغش م

 یدست یچراغها .چند نفر هستن سینفرام ن کی !نیایبه خدا طرف ما م»

 «!شهیشان مالوم م

 :دور داد جمیلهرا طرف  شیرو و
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  «!طرف روان استن یراسن هم ... کشنیم یمثل سگ بو»

 :دیشیو با خود اند

  «میپت شو ییکجایبهتر اس »

آنان دوخته  یدست یچراغها یدندانش بود و چشمانش به روشن ریلبش ز

درختان را های شاخهو  هایچقر ییاندازهاروشنی  دشده بود که مانن

 :گفت. دندیپالیم

 هیگپ قدس !پالنیما ره م .گردنیصد در صد پشت ما م .گردنیپشت ما م»

ما  یکدن الیا .قوماندان آدم زور آور اس یکه ا شهیمالوم م .بوده راست

 «!طرف روان هستن یهم...  سین

  :گفتشیاحساس نمود که م شیرا در جوار خو جمیلهگرم  هاینفس و

 « !نمیباش بب»

درز چشمش را به  جمیله .گذاشت یرا به و شیگوشه شد و جا اشرف

 :گفتندیکه م دندیشنیشان را هم م یحاال صدا ها .دوخت

  «.بچه گورا سرگردان ما ساختن»

 :توزانه داشتند نهیها لحن کصدا

صمد مره  ،نیدیفامیگپ ند  ...  ؟نیپت کد د  کجاخوده  ،مامیتانه یتوت»

 «!تان کشمیمثل کرم م ،نیباش نامیته زم گن،یمنافگیر 

  :تکان خورد جمیله
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 « !خودش اس ،به خدا .محافظ اس»

را احساس نمود که شتابزده  یموج سرد .لرزه اندامش شدت گرفت و

 به سرش اصابت یآمد که راکت الشیبه خ .داشت ریس شهایاستخوان یسو

بدنش  هایاستخوان .ستندیاز خودش ن گرید شیدست و پا ،است نموده

. مشت گوشت و استخوان له شده به جا مانده است کیشکسته اند و از او 

از قولش گرفته  اشرفمگر متوجه شد که  .ندیدو پا بنش یرو خواست

 :دشیگویو م بردیاست او را با خود م

پتت کنم که پدر شانم  ییاکجی...  !میبر...  میبر ؟ینیشیچرا م ،شده یچ»

 «.نتانه تیافتی

 شیپ یکیکه در تار یهمان طور اشرف .شدند یگریداخل اتاق د و

  :گفتیم رفتیم

  «!نتانه تیافتیپتت کنم که پدر شانم  ییکجای...  !قوت کو»

  :با خود گفت ،بر خورد یو سرد یفلز واریبا د یبار

  «.س نجهیهم»

 درون سردش را با دست امتحان نمود .دیکش شیخو یرا به سو یکو  و ر  

  :خود گفت او ب 

  «.سیخال»

  :گفت جمیلهو خطاب به 
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 « باال شو!»

  :دیپرس اریاخت یب جمیله

  «؟کجا باال شوم»

  «!رسنیشو که م زیت ،کو  ر   مید  ه  »

  :گفت یلرزه دارصدای با  جمیله

 «.شمینم یجا نجهیمه ا»

 « !پرتو ُموردهخوده  ،دراز بکش...  یشویم»

  :آمد یبودند، م دهیرس زیکه به دهل انیجنگجوصدای  .اطاعت نمود جمیله

  «.ستنین نجامیک شدا اسرچ  »

  :نمود را باز یخچالیک و  سار ر   مهیس اشرف

 «کننیمپیدایم  یاگن ،میامام در ،دنیرس»

انگشت شهادتش را  .شد یجا یبه سخت. ک در آمدو  به داخل ر   شتابزده و

 :گفتیبه خود م .قرار داد خچالی واریک و دو  دروازه ر   نیب ییمانند فانه 

به دسته  .میحبس نمان هاروک یاِ د  بین انگشتم خطا نخوره که  یکه حال»

 «.و خوده نکشم جمیله

  :گفتیم .کردیرا در انگشتش احساس نم یدرد

 «.شهیم ریت ،س قهیچند دق»
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دیوارها بر  ینظر گذرا یکه دروازه اتاق باز شد و نور چراغ دست دیشن

 . حبس نمود نهینفسش را در س اشرف .و آسمان اتاق انداخت

  :گفت یکس

  «!ستنین نجامیا ،شدن بیغ .شان یمام یدم توت»

 :گفت یکس

 !بچو رینافگ...  دادیگوش ن یکس ،میکن یرشفاخانه ره د   یگفتم که تهخان»

 دهیطرف کش کی حالي وخت خوده .؟نیخایبال م یچ نجهیا .میپس بگرد... 

 « !نیباش

 :گفتیکه م دیشنیرا م صمدخانصدای 

اِي  ،یشناسیم ُخهکاظم قولته ره  .میکد یررام د   نجهیخوب شد که هم»

 «.کندیپس روانت م ،مه رفت ادیسرد خانه  یگفتیکه م ... ما ماندیمیطورن

  :دیپرسیم ییزنانه صدای با  یکس 

  «؟گویم رهیچ شیرد خانس ،بچو رینافگ»

  :پاسخ داد صمدخان

  «.گویخانه ره م ُمورده»

  :انداخت و افزود هاخچالی یفلز واریرا بر د شیستو نور چراغ د

 ای بیصا یب یادمور .س ُموردهته  کیکا و  ر   یقات هر کدام ا د  »

  «.ییداوا
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  :زنان گفت شخندیهمان آدم ر

  «؟ُموردهگکا  یقوط د  اِی ،و مه باور کدم نادان یه گفتتُ ...  !قرا یبش»

  :گفت صمدخان

 « !هینبرا غتیمگم چ ،کو یرد   شهیکی»

را  یخچالیباز شدن دروازه صدای  اشرف .سکوت بر قرار شد ییلحظه 

 :حبس نموده بود هنینفسش را در س .افتی ادیتپش دلش ازد .دیشن

  «.ره کش نکنن جمیلهک و  ر   یکه حال»

 دیشد ینفسش تنگ شده بود و سرد .دیشنیضربان قلب خود را مصدای 

 ییگونه  ادیفر کباری .نمودیاحساس م شیپاهاهای پنجهو سوزنده را در 

 :دیرا شن

 مادرم گفته که د   !میبپر ،میبپر .س ُمورده یراست د   ُخه نجهیا !میداد یوا»

 یچطور خنک بود مثل توت...  دست نزنم که سر ما افتاد نداره ُمورده

 «!خی

 .با ترس و لرز خودش را آرام گرفته بود یو سرد یکیتار انیدر م جمیله

تمام وجودش گوش  یبود گفت رونیب یفکرش سو .زدیقلبش به شدت م

چشمانش را بسته بود و  .توانستینم دهیرا شنصدایی ده بود؛ اما ش

 گرید کیاش گذاشته بود و انگشتانش در  نهیقفسه س یرا باال شهایدست

 :بودند یطوالن ،هاسالو لحظات مانند  بودندقفل شده 

  «!خدا ریش ای یعل ای ... !تو مدد کو خدایا»
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بهم خوردن شان را صدای  یتا کس فشردیم گرید کیرا بر  شهایدندانو 

و او  کندیروک یخچالش را باز م یکه کس کردیهر لحظه گمان م .نشنود

 .گذشتندیم یلحظات به کند. نکرد یکار نیاقدام به چن یاما کس ؛دیایم ریگ

 :با خود گفت .آمد ینمصدایی  .دیکشیبا وسواس گوش م

 «.پس رفته باشن دیبا یوخت شد حال ادیز .نامدن چیاتاق ا یالبته به اِ »

دستانش را آرام آرام  هایانگشتهمان طور که  .نفسش را رها نمود و

 :با خود گفت دادیحرکت م

  «.که کش کنهو  ر   اشرف یحال دیشا»

 :نموداطرافش را با دست لمس  یهاواریو آهسته د

موردا  خچالی نکنه که مره د   .باشه خی ۀکه توت یمثل .چطور سرد اس»

 «!و داده باشهخ  

آهسته  شیبا پا .ترسش افزوده گشت .ستادندیبدنش راست ا یموها ناگهان

اطرافش را با دست امتحان  .ترنگ صدا داد ،زد خچالی یبه سقف آهن

  :شده بود لیتبد نیقیباورش به  .مانند توته یخ سرد بودنمود 

 «!موردا خچالی هان د   !هستم خچالی نیماب مه د  »

 :خوردندیم گریو ترس به همد یاز سرد شهایدندان و

 .بوده دهیخواب یک نجهیا دانهیخدا م...  !میدیصندوق موردا دراز کش مه د  »

 یا ... ؟کنهیم یچرا نفسم تنگ .با مه باشه نجهیش هنوزام همروح دیشا

 «!اس کیقدر تار یچ نجهیا...  ؟شتهیش مینیس یکه باال سیچ
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  :دیخود پرس از

اس  کینزد ،شهینفسم تنگ م ... ؟کنهیدروازه ره واز نم اشرفچرا »

 :گفتیو به خود م «!رده بهتر اس ببرنک نجهیاز ا...  !بترقه میزار

دروازه ره  اشرفنرفتن که  جهیحوصله کو! البته تا هنوز از ا جمیله»

هوا  جهیکه ا میفامه سین ُخهخر  .البته ماتل رفتن شان اس .کنهیواز نم

  «.رهمُ یآدم م سین

 :دیدر درونش ازش پرس یکس

 نجهیو با خود برده باشن و تو هم افتهیره کده باشن؟ اگه او دایپ هاشرفاگه »

 یاز .میماند ریگ یبتیمص ید چ خدایا ... !ترقهیم میزار ... ؟یهمطور بان

 «!همو قوماندان بهتر بود یو مرگ مفاجا كده خان خچالی

 :کردیبا اضطراب فکر م ،دیلرزیمانند برگ م اندامش

 نجهیکه ا میفامه .دیکشیو مره م امدیم یاگن ،ردنحتمن بُ  ،ردناو ره ب  »

 «...  هوا کم اس و

 زد:  واریبا هول و هراس با کف دستش به د و

و  «.رهینفسم ضیق شده م ... !نیواز کن...  هستم نجهیمه ا...  !نیواز کن»

 :کرد سرش را بلند

  «؟کنهیچرا واز نم ،شد یچ اشرف یاِ »

  :گفتشیآهسته آهسته م یکه کس دیشن یبار
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  «!رفتن بخیز...  !بخیز ،رفتن»

  :سرش بود یباال شیماما .چشمانش را باز نمود

 يهادست ... !یکدیباور نم ،تانهینم افتهیپدر شان ما ره  گفتمیم !یآبر»

 «!بارك هللا...  یفتینترس نم ... طور یهم ،ها...  مه بان یهاته سر شانه

 :دستش را گرفته بود اشرف .شد نییپا جمیله

راه برو  ،یحرکت بت تهیپنجه ها .یتکان بت تهیدست و پا ،راه برو ،یحال»

 «!نزنه خیکه خونته 

  :گفتیم ،ه رفتن پرداختبه را جمیله

 «.به پوز نخورم یکه حال تانهینم دهید شهیرو شیآدم پ ،سیکیتار»

 شیپ یزیاگه چ ؛مثل کورا راه برو ،یراست بگ تههایدست .یفتینم»

 «!ییایشور بخو که گرم ب...  یمفایم هیایب تیرو

 «.برامدینفسم م ماندمیم گامید یقیدق کی» :گفت یمرتعشصدای با  جمیله

شان پس نگرده و غافل  یکه کدام تا دمیترسیم ،گناه مه س...  فاممیم» 

 «.مینشو ریگ

 :دیپرس جمیله

...  هاروک یاد  بین و  ،خانه سسرد نجهیکه ا یچرا به مه نگفت یخ»

 «چرا؟ ،هه

 «!نیمثل مه بب ،بشق کدگهیبه  تههایدست...  ،رسان نکوپ»
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را  شهایدستو کف  زدیو جست م زیمانند ورزش کاران خ شیدر جا و

  .دید توانستیاو را نم یکیبه اثر نفوذ تار جمیلهاما  .دیشقیم گریبه همد

 :دشیپرس اشرف

 «؟یدیشانه شن هایگپ»

 یچراغ دست یروشن کدفهیتنها ...  تانستمینم دهیرا شن یزیچمه  ،ین»

 «.افتاد خچالیشانه احساس کدم که به دروازه 

  «!یخوده حرکت بت ،نشو ستادیا»

  :گفتیو با خود م

شد؛ مگر مه به  یجا یبه آسان .ک مه نبودو  کش مثل ر  و  ر   .طالع داشت»

...  بودم رانیح ،چاغام نبودم .شدمینم یبودم که چرا جا رانیحخودم 

الغر  ُموردهمگر خوب بود  .بود خزدهی یمثل ماه ،داره ییبو یوردام چمُ 

مرگ  ادریکه ترس ب یراست .خرد سال بوده یبچکدام  دجس دامیبود شا

  «.اس

 ه دروغ افزود:ب جمیله یدلدار یو برا

 سیوخت اس که خال اریبس .سین یخانه بود؛ مگر حالسابق سرد نجهیا»

خاطر  یبه ا .که از سرد خانه محافظت کنه سین یو کس ختهینگاوانش گر

  «.برنیمورداره به شفاخانه دگه م

  :رفت کشیو نزد

  «؟یبود دهیترس»
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 هاروک یا ؟یآمدتو چطور پس بر...  ؟یشنوینم مههایدندانصدای  .ها»

 «؟یآمدچطور بر ،شنیاز درون واز نم ُخه

 «.کلک مه فانه مانده بودم .بسته نکده بودم یخیکه بو  مه ر  »

 :گفت جمیله

و هردو حبس  یه کدکه نافامیده بستو  که تو ر   کدمیگمان م .بودم دهیترس»

  «؟یشنویم مههایدندانصدای  .بودم دهیترس اریبس...  میماند

خوده حرکت ...  یخنک خورد .هوا باشه یبه خاطر سرد دیشا .شنومیم»

 «!ییایکه گرم ب یبت

 :گفت صبرانهیب جمیله

 رونیب نجهیکه از شهیمالوم نم یروشن چیا یحال...  شهیصبح نم چیا یحال»

 «.میبر

  :دیشد پرسکآن که وقت را ب یبرا و

 «؟انیکه مکرو ای یکوته سنگ ؟میرویکجا م میکه بر آمد نجهیماما از»

  :تکرار نمود جمیله .نداد یپاسخ اشرف 

  «؟گفتم یچ ،ماما نیدیشن»

 :گفتیبا خود م اشرف

 یکیتار د  صدایشه آدم که  .دختر چقه به مادرش شباهت داره یاصدای »

 «.زنهیگپ م ثویکه با حد کنهیبشنوه گمان م
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  «؟ردهت ب  و  ماما خ  »

 :پاسخ داد اشرف

 کباری .میکه کجا بر فاممیمام نم .برهیو مره خ   یسرد ک یهوا د  اِی ین»

 «.میکن یکه چ مینیبیباز م مییبرا ریبه خ نجهیاز

 :گفتیدر دل خود م و

او  یخان د   .مامدي موتروان ریفق یاز خان ریبغ ،میبر میتانیدگه کجا م»

که خوار و خوار زاده داشت  یزیچ .سوزن انداختن نمانده یجا چارامیب

بچا  یکت هم. کننیچور ما م مینباش یجا کی گهیم .خود جمع کده شیپ

 یما ره پرانده بودن حال یوخت درواز بودنینم .میچشم شانه سوختاند

  «.ننیبیو زبانت م ینیطرف ب ،ننیبیشغل و کارت نم طرف

 «.میباشیم ریفق فهیخل یخان ،میریرفتنه بگ یتا سررشت» :گفت اشرف

  «؟کدام فقیر»

  «.یهمو وردک...  ر مامدي موتروانفقی»

  :با خود تکرار نمود جمیله

 :دیو پرس «؟یوردک»

باره قوم ما  د   یها زیچ کیوخت پدرم  کی س؟یقوم ما چ یماما هم»

بدش  هاگپ یمادر مام هم .میدادیو گوش نم میکدیمگر ما خنده م ؛گفتیم

  «.امدیم
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  :نداد یپاسخ اشرف

  «؟ردهوتان بُ ماما خ  »

  «.دروازه س یهوش و گوشم سو .دارهستمیب ین»

  «؟دمیپرس یچ یدیشن»

 «.فاممیمام نم یبپرس استر» :گفت اشرف

  :نمود رییتغ صدایشتون  و

 «.مهم اس یآدم گر ،سیقوم مهم ن»

 نجهیکه ما و شما ا سیقوم و قوم باز یبه خاطر هم .سیمهم ن چطور»

 ،خورنیکه م ییهاراکت یا .فکر پوچ اس یهم یکابل قربان .میپت شد

  «؟اس چیبه خاطر ا ای !نیایکه م ییهاهاوان یا

  :دیو با وسواس پرس

  «؟بود یترق از چ یا...  ؟بود یچ...  ؟نیدیشن»

  :دیبه تکرار پرس جمیله .نداد یپاسخ اشرف

  «؟نیشنویم»

  «.شنومیهان م»

  :گفتیترسخورده م جمیله

  «!ترسمیماما جان مه م...  زنده نشده باشه ُموردهکدام »
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 :گفتش اشرف

 ُمورده .میمریوخت خود مام م کی .وردام آدم اسمُ . نداره شیترس گنجا»

خود  یهم یاگن ؛ترساننیم ُموردهردمه از هاس که م  مال یا .ترس نداره

 .؟از ما بترسن یخ ،میهست ُمورده مینفس نکش...  میهست ُموردهما و شما 

 خچالیتنها  سین ُموردهدگه  نجهیا .بردن نجهیورداره ازباز گفتم که مُ 

  «.ورداسمُ 

  :با خود گفت .خود گذاشت نهیس یدستش را رو جمیله

  «.کنهیدرد م مینیقفس س ... کنهیدرد م»

 :و افزود

 «!رهیشده م کینزد ؟نیشنویم ... شد ادیترق تروق ز صدای ،ماما»

  «.رنیو راه مش   موشها د   ،موش اسصدای نترس »

  :گفت جمیله

  «.ترسمیمه از موشام م»

  «؟پوره س یاز دست موش چ .نترس»

  :دیو ابلهانه پرس

  «؟یدار سهیتو پ»

  :ماند یبشگفت جمیله
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  «؟چرا»

  «!یشورو باز تا ... به کار داره سهیپ ُخهسفر  .گمیم تنبه خاطر رف»

  «.میریگیقرض م یاز کس ... ندارم ین»

  :ناگهان گفت ،پرداخت یآدم پولدار یبه جستجو شیو در ذهن خو

 «میریگیاز دولت شاه خان شان قرض م»

و  زدیآمد که در طول و عرض اتاق شتابزده قدم م یم اشرف یپاصدای 

 : گفتیم

تنها منزل  .غار غار اس .او بالکه پراندن گفتمت که. بودنیم ،یکاشک»

 «.اولش جورمانده

 «؟کدن الیماما همو آرشه ا» :دیدوباره پرس جمیله

روز دگرواله  کی ،امو اوال د   رهیخدا گردنمه نگ...  خبر ندارم فاممینم»

 آزاد کدن و شهیکه بچ شهیوم ممال .ده فروختهوخ زیهمه چ گفتیم ،دمید

 «.همو وخت بالک تان هنوز سالم بود .خوده بفروشه یچرا خان یاگن 

  :گفت جمیله

که  گفتیدولت شاه خان م .واده کده بود سهیشان پ برِ  یهمو روزا کس»

  «.کننیم الیا شهیامروز صبا بچ

  «کدن شیالین اپس حتم ،اساِی طور که »
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 :دیپرسیاز خود م جمیله

طرف دور  یشانام ا یکی .رهیگیکدن پس چرا احوال مره نم شیالیاگه ا»

  «.نخوردن

  :گفت اشرف

  «.خبر داره یکس چ ،کده باشن شیالیا دیشا»

  «.میرفتیشان م یخان کباریکاش »

 «.گفتم خانه ره فروختن ؟کدام خانه»

  «.فروختن زهیهمه چ نیگفت .رفته بود ادمی ،نیگفت یراست ها»

 :گفتش اشرف

 « !یمانده شد ،نیبش یچوک یباال قهیدق چند»

  «.اما بگردم بهتر اس ؛میشتیتا به حال پنج دفه ش .نمیشیم»

 : دیپرس اشرف

  «؟نام داشت یچ...  ،والهمو زن دگر»

 «.مملکت»

اگه بچه  !گفتهیشما ره م .شد نایگفته که از دست ا ییمملکت کدام جا ،ها»

آرش مه از دست حدیثه  .امدیم میبچ یگپ باال یچرا اِ  ،بردنیره با خود نم
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هم عزت و  !گناه الزم ،کده خدمت ؟ینیبیم .روز افتاد یبه ا شیو دخترا

 «؟رقم شده یچ ایدن میو هم مالمت هست میقدرشه کد

 :کرد یجانبدار جمیله

مادر  .گهیم یزیچ کیو  کنهیدلش درد م یهر مادر .مادر اس دگه»

شان پیداری  ،میاگه زنده برامد .نینگرد اُوناپشت گپ  !عاریعاشق ب

  «.میکنیم

 :دیشگفتزده پرس اشرف

با  تنیکه داشته باشن م یکنیفکر م ؟میشان کنپیدای  یبه خاطر چ ؟چرا»

  «؟یکنیکه مملکت گفته بازام دروازه شانه واز م هایگپو اُ 

 :کردیخود را مالمت م .پاسخ بدهد یشد که چ رانیح جمیله

  «.گپ از دانم بر آمد یاصلن چرا ا»

 :و پاسخ داد

 همو دگروال د   .میریقرض بگ یاز کس نیشما گفت .گفتم سهیخاطر پ به»

  «.داشت ادیز سهیهمو پ .فکرم گشت

 افزود: یو پس از مکث

هر گپ  .فکر مه خراب شده ... خرده فروختن زیکل چ نیگفت یراست»

خوده  هایقالین .دادیو جان م گفتیم نیقال !مملکت چارهیب...  رهیم ادمی

 «!اس نتریریاما اوالد ش .دوست داشت اریبس
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 :دینشست و پرس یچوب یچوکدراز یباال و

 ریبازام ت میزنیهرچقه گپ م ... ؟قدر دراز شد یو چش  ...  ؟صوب نشده»

  «.شهینم

 زیهمه چ شهیم ریشوام ت یاِ ...  !شهیوبام مصُ ...  !شهیمگم م ،نشده ین»

پشتش  کسیتار .داشتیوجود نم ییگزنده ،بودینماِی طور اگه ...  !گذراس

اصل  یکیتار ،مگر به نظر مه ؛سیباز روشن سیکیباز تار .سیروشن

  «؟یکنیفکر م یتو چ .اس

  :نشست شیو آمد پهلو

 «.خورمیو خنک نم میگرم آمد یحال یچ اگر .رمیم بگد   کی .مانده شدم»

  :و تکرار نمود

 «؟سیطور ن یهم ،یکنیفکر م یتو چ»

 یاِ  .اصل اس یکیبه نظر مام تار .طور اس یهم ،نیگیراس م ،هان»

 اِي .اس کیاصل تار د   ،س اهیاصل س د   مینیبیم یره که ما آب یآسمان

 د   زیهمه چ .اس کیاصل تار د   ،مینیبیره که ما روشن و تابان م یماتو

 یاِ  بیاصلن ما فر .خانهسرد یمثل هم ،نجهیمثل هم .هستند کیاصل تار

اِی نمیبود افتو  یاگه اِ  .داده بیفتو اس که ما را فرا یاِ  .میخورد افتوه

 میآفتو است یهمه ما مخلوق هم .بودنیو زنده جانام نم هارنگو  یروشن

  «!میکفر نگو یکه حال میتوبه کد خدایا میتوبه کد... 

  :گفتیبا خود م اشرف

  «.ه گذشت وخته نفامهمشغول بسازمش ک .سر گپ آوردمش»
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  :دشیو پرس

 «؟یگیم یچ...  تو ... . جمیله»

 ،آتش پرست بودن یوخت کیکه مردم مام  یتو خبر دار...  گمیراست م»

البته نور افتوه  .بوده یهم لشیالبته دل .؟کدنیفتوه پرستش مو ا   یروشن

  «.بودن اریمردم هوش...  دانستنیم اتینشاء حم

  :گفت یاشاره نمود و با شادمان یروشندان یسو اشرف

  «.شهیهوا روشن م ینیبیم...  نه بر آمد او ،یافتو افتو گفت»

  :دیو پرس

  «؟یشناسیقولته م کاظم ای کاظمره به نام  یتو کس»

 «؟یدیچرا پرس...  از کجا بشناسم .ین»

مه از ...  کاظم قولته .نام داره کاظم ،گفتیم هیقدسره که  یقوماندان همو

 «.گفتنیخود م نیب ... دمیشن شیهادان نفر

 «!مییبرا نجهیزشوه و اروشنی زود خدا کنه که ...  ،نیرینامشه نگ»

  :و گفت ستیرا نگر رونیجانب دروازه رفت و از درز آن ب اشرف

  «.میره ترک کن نجهیا دیبا ،از او که محافظ سرد خانه برسه شیپ»

  :شگفتزده شد جمیله

  «... نیگیم یحال ... سین یکس نجهیا .ختهیکه محافظ گر نیشما گفت»
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  «.یبه خاطر تو گفتم که نترس»

  :دیپرس جمیله

 «؟میریکجا م مییکه برا»

و وخت خوده  ،و بار شوه ریب یکم کیتا  میریگیها مبغل د  همیخوده »

آرام تر اُو طرف  .مییبرایم مارویطرف ب یو از درواز میزنیدقات مردم م

 «.شهیمتوجه ما نم یکس .اس

صورت  .نشست و به صورتش نگاه کرد جمیله یپهلو ،دوباره آمد و

و لبانش زنگ بسته  شدیمعلوم م دهیرنگش پر .آشکار بود گرید ،جمیله

دستش  جمیله .گرد چشمان بزرگش حلقه بسته بود یرنگ اهیبودند و هاله س

 :دراز نمود یرا جانب و

  «؟نیتیامانت م تانه به مه یکال ،ماما»

  «؟یخوریخنک م...  ؟چرا»

  «.کنمیپت م رشیز مهیموها .پوشمشیم ،ین»

 ،یباز تو چادر نماز دار...  ؟شهیم یکاله جا اس کجا د   ادیز تیموها»

 «؟یکنیم یکاله ره چ .سیحاجت به کاله ن

که  ندازمیشما رام سرم م شیک .کنمیپت م شیریز مهیموها .پوشمیم»

  «.مرد کنه الیخ نهیهر کس که بب .شناخته نشم

  «؟لباس زنانیته ... ؟یکنیتنبانته چطور م» :دیپرس اشرف
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  :سر گفت مهیبر خاست و آس شیاز جا اشرف .آمد یکسصدای ناگهان 

  «!مییزودتر برا نجهیازبرو که  ... ؟افظ سرد خانه نباشهمح»

 جمیله .رفت رونیدروازه ب ینمود و از ال کیبار یو خود را مانند پشک

 :گفتشیم اشرف .سرد خانه نشستند واریپشت د .بود بشیبه تعق

 « !نیآفر ،ها. . یمره دور خود دور بت شیک .چانیخوب بپ تهیرو»

 افزود: یو با ناراحت دیخود کش شیبه ر یو دست

کاله  یبگ...  کننیم دایمه ترام پ یو از رو شناسنیم ننیمگم مره که بب»

 «!یره بگ

  :را گرفت شیکاله و ک جمیله

 تنیخود م یمره به نفرها یهاینشان ،مره کار دارن ،شما ره کار ندارن»

 شیاگرید ،شان نباشه یر همراق  پ   ینیکه همو ب نیدعا کن...  ز شمارها ین

  «.شناسنیو نم دنیما ره ند

 :گفتیشان م یکی .آمد یم شدندیم کیکه به سرد خانه نزد یدونفرصدای 

رفت که دروازه سرد  ادمی ختم،یگر ،دمیدینه شو تک و توک شد ترس»

 ،نامده یکس یو اتوپس یخوب اس هنوز از طب عدل .نمخانه ره قلف ک

خود  سییگپه به ر یوقیس دستاُ  اریبس یطب عدل یهمو چپراست یاگن

  «.رسانهیم

 :گفتیهمکارش م
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 .گپ شده بود یچ فاممینم ،وارخطا بودن اریقوماندان کاظم بس ینفرها»

گپ شده  یچ دانهیخدا م .برامدیقطره خونام نم کیشان  یزدیصد کارد م

  «؟بود

  :گفتیمحافظ سرد خانه م

 یهازخمیهمو  نیاز ب ،آشپز گفت که قوماندان کاظم کدام زنه هللانصرت»

 .ختهیگر ر،ینافگ خانصمد شیاز پ ،همو زن ،خوش کده بوده ییهوا دانیم

گفته  قولته .گردنیپشت همو زن م...  و کوفتیس یعاص اریبس قولته کاظم

همو  .اس المیهمو طور آدم خر ج .کشهینکنن پوست شانه مپیدایش اگه 

نفر خوده به  کیچشم مه  یرو شیپ...  !کنهیکه گفته م ،طور چشم اس

 ... و دغ دیمکروف خوده کش ،بود ستادهیا یطور عاد یهم ،تفنگچه زد

 «شد یبه جا یآدم جا .دلش کد د   ریسه ف ... غد

که بسته  دیخانه را شندروازه سردصدای انداخت  نییسرش را پا جمیله

 :خواندیبا خود دعا م .شد

 « !تو کمک کن خدایا»

 و افکارش به شدت  کردیخط خط م نیزم یرو یبا چوبک اشرف و

تا از آنجا  دیکشیمناسب را م یانتظار فرصت صبرانه یب .بود شانیپر

  :با خود گفت افتی ادیآمد مردم ازدکه رفت و یزمان .فرار کنند

 «.وختش اس»

 :گفت جمیلهخطاب به  .برخاست شیو از جا 
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 تن. میزنیبار مردم خوده م رویب د  همیخدا گفته  !که وختش اس زیبخ»

 «!یکه شناخته نش انچیمگر خوده خوب بپ...  !به تقدیر

 «!زنهیدلم هول م .ترسمیماما مه م»

تو  .ندازمیم ضیمه خوده مر .میرویآرام آرام م .خدا مهربان اس .نترس»

 «!یاز قولم بگ

 «!میبرو...  درست اس»

همان طور که  ،ستینگریچشم م ریاطرافش را با وسواس از ز هجمیل

 :گفت ،داشتندیمهرو گام برم یب یدروازه ب یسو

 «قولته نباشه؟ .س ستادهیا کاپیو پ بیجموتر  چند یعموم یدان درواز د  

 !میتر برو زیت یکم کی .کنهیروان م شهینفرا ،هیایقولته خودش نم ،ین»

طور کج کج طرف شار  ینبود هم .میریگیم یمکس یتکس کی ارومیب د  

 «میتا که از منطقه دور شو میرویم

حبس  نهیرا که در س ینفس جمیله ،از دروازه شفاخانه خارج شدند یوقت

 :رها ساخت ،نموده بود

  «!شکر یاله»

  :فتگ اشرفراست و چپش را از نظر گذراند و خطاب به  یهارو ادهیو پ

 « !گذشت ریبه خ ... نیکمرتانه راست کن یحال»

 :گفتش اشرف
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 د   .س نجهیخطر هم نیادتریز...  نخو! یهنوز خطر رفع نشده باز ین»

 «!دروازه

  :دیپرس یبا ناراحت جمیله

 «؟چرا»

س از مجبور ا ،تانهیزده نم زیخ واریاز د اسریس فامنیکه م یبه خاطر»

دان  د   دیباشن با اریخاطر اگه هوش یبه اِ  ،شوه رونیدروازا ب یراه هم

 «!تنبانت مالوم نشه...  !پرتو نییسرته پا ... كده باشن ستادیدروازا نفر ا

  :گفتیکه م دیرا شن ییآشناصدایی  ناگهان

 «!مانشین ... تانهیمین ختهیمه گر شیکه از پ گفتمیمین»

 :دادینشان م یکه او را به کس دیرا د نافگیر صمدتا چشمش را دور داد 

 «!تانهیم ختهیگر د  کجا رینافگ ریاز گ !مانشین شیبچ یمرتض»

 ادهیهمانجا در پ خواستیم ،خود احساس نمود یرا در پاها ییسست جمیله

 اشرف؛ مگر بدهد هیمحوطه شفاخانه تک وارهیو پشتش را به د ندیرو بنش

 :دشیاز دستش گرفت و از پشت خود کش مهیسراس

 « بدو!...  !یرفت ،یماند !مردم بزند  بین ه نشو! خود ستادیا»

 هایقدمبه سرعت  جمیله

  :افزود شیخو 

  «.گهیراست م»
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  :زدیم صدایشصمد نافگیر 

  «!گردن خود تان خون تان د   ینگ  ا   نیش ستادهیا»

 « بدو! ،به گپ شان گوش نکو» :گفت شرفا

و همکارش شانه به شانه صمد نافگیر  .را گذاشتند دنیدو یهردو بنا و

 :زدیصدا م خانصمد .شان بودند بیبه تعق گریهمد

 « !کنمیم ریف ینگ   ا   ،نیش ستادیا»

 «!مردمد  بین  .مردم بزند  بین خوده » :گفتیم اشرف

غافالنه  یکس .رفتندیوحشت زده کنار م ،آن صحنه دنیبا د ،مردم تیجمع

 :دیپرسیم

  «؟گپ شد یباز چ»

  :دادیم یآگاه یکس

 :زدیم ادیفر یکس «!که جنگ در گرفت نیفرار کن»

  یوا .میخوده بخرسودای  کیکه  ماننینم ،گل صوب د  اِی!ایخدا  یوا»

  «!گپ شده یباز چ ،خدایا

  :گرفته بود جمیلهاز دست  اشرف

 «!از پشت مه...  کسه گوش نکو گپِ  !بدو»

 ،بانها یکراچ. ختندیگریکه مردم هراسان به هر سو م دیدیم جمیله
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 ییخال یدر جو یکی .شان را ترس خورده رها کرده بودند یهایکراچ 

 .جستیپناه م یو غمناک در عقب تنه درخت نگران یکیو  کردیپروت م

  :با خود گفت جمیله

  «.شهینم دهیدو شیبا ک»

آن  بیبلند شد و به تعق یرگبارصدای ناگهان  .را انداخت ششیو ک

 :گفتیکه م دیرا شن یمرتض هایگپ

...  ؟میدیدویکه ته شام پشت وا م ماندمیم ،یتوام حوصله دار ع ُمک یبچ»

 « !برو ومثل بودنه بقاپش یحال ... ؟میکدیکان م رهیشان گ یک

 .افتاد نیدل به زم یبه زانو خم شد و به رو ،ستادیا اشرفکه  دید جمیله

 :گفتشیدر آن حال م

 «بدو! ... !زننیتره نم...  تو بدو!»

 اشرف شیهمانجا پ .سست شده بودند شیپاها .نتوانست دهیدو جمیله مگر

سر  .بود ریسراز اشرفخون از کنج دهن  کیکه رشته بار دید .نشست

 ،شده بود رهیخ یبه چشمان و اشرف .گذاشت شیخو یزانو یرا رو یو

 :گفتشیم

  «!رسنیبدو که م. .. !پشت مه نگرد...  !بدو»

 :دادیرا با دست نوازش م اشرف یشانیپ جمیله

مه تابع  .کندیکاش عقلم کار م .نداره دامیفا دنمیدگه دو !دومیدگه نم»

 تو  ،پس مه بال د   .یشدیتو کشته نم ،کدمیاگه فرار نم ؛احساساتم شده بودم
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  «!یماندیزنده م هخُ 

 :لبانش آهسته تکان خوردند .را بست شایهچشم اشرف

  «!وبد...  نگرد...  پشت مه»

 شیدر جا ،دیرا بوس اشرف یشانیپ جمیله .سو رفت کیو گردنش به 

  :گفتیبا خود م .ستادیا

  «!شهینم زیبا گر»

 ریز ۀوعضل دندیپریلبانش م .برداشت نیرا از زم یخم شد و سنگ و

 : خوردیچشمش تکان م

  «!نیاگه مرد هست ... !نییایب کینزد نیاگه مرد هست»

  :فشردیم شیرا بر سر خو اشرف کالهو 

  «!نیایب کینزد نیخورد زادیآدم ریو ش نیاگه مرد هست»

  :گفتشیم صمد .را نشانه گرفته بودند یو یمرتضو  صمد

 ()ماماگکت ترام مثل تغوگکت ینکو، سنگه پرتو اگن یگ وانهید ،دختر»

 « !سنگه پرتو...  !میکنیرخصت م ریک فی د  

 !نییایب شیپ ،نینر هست» :گفتیو م رفتیخشمناک عقب عقب م جمیله

  «...  شیپ نینر هست ...

چشمانش  .موداحساس ن شیرا در پشت گردن خو ییناگهان ضربه 

 .افتاد نیرو به زم ادهیپ هایخاک یزد و رو یشدند، سرش چرخ کیتار
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 :زدیصدا م ییموتروانش را با وارخطاصمد نافگیر  

که  اریب شیپ کپهیپ ؟یماتل است یچ د   ،مامیته یتوت گمیم !ناصرخلیفه »

قوماندان کاظم  باز د   ،نشه ادیپ دهیشو که کدام پاچه پر زیت...  !مشیببر

 «؟دهیجواب م یک

شان  یترس و دلهره اراده ها یگفت .بودند ستادهیک اک و پ  مردم ا   تیجمع

 تیبا عصب یناگهان مرد .کند یکه چ دانستینم یکس .ساخته بود لیرا زا

 :گفتیم ،دیدو نافگیر صمدجانب 

دختر مردکه  ن،یکن الیا. نینام ما ره بد کد !انهخود ت یمام یتوت ،شرفهایب»

 «؟نیداریاز خود مومه و آپه ن !نیکن الیره ا

  :ماشه بود یدستش باال ،را دور داد شیرو صمد

  «؟سیک گهید یا»

  :دیخشمناک و تند پرس ،بلندصدای و با 

  «؟یتو است ،ملک یبچ»

  «؟یشناخت ... آن»

 ماشه بود: یدستش رو .ستادیرا از هم باز نمود و چاک ا شیپاها صمد

  «!زنمتیکه م این شیوطن پ یبچ»

  :دور داد یجانب و ار کوفشیکلشن لهیو م

  «!کنمیم ریف ییایب شیقدم پ کی»



      -----------------------------------------------    لبخنِد شیطان

 

 -------------------------------------------------ببرک ارغند  523

 یها جانب ووانهیمانند د .بود یسال انهیشانه و ممرد چهار ،ملک یبچ

 :گفتشیو م دیدویم

بس اس ...  نیدختر مظلوم ره ببر مانمیمیمه ن !کو رینامرد ف !کو ریف»

 یاسرایکه س میخاطر جهاد نكدد  اِی ما  !نینماند ینیما، ب د   .شد ادیز گهید

  «!کو ریف...  میسرک بپران یمردمه از رو

  :زدیخود م نهیو با کف دستش به س

 «!وطن یاِ  دخترمه سپر  ینیس»

  :لبانش را برهم فشرد ،رینافگ صمد

 « !ایگفتم ن ،و طندار خودم بر ضد خودم ،ایگفتم ن»

  :توزانه گفتش نهیملک توقف نکرد، ک یکه بچ دید یوقت

 «!توته مامیته»

به  ییتلو خوران رفت و بغل جوملک تلو یبچ. بلند شد یرگبارصدای  و

آمد،  یم رونیخون از کنج دهنش ب کیکه رشته بار یحالدر  .افتاد نیزم

  :با خود بلند بلند خواند

 «.الاله اال هللا محمد رسول هللا»

  :زدیصدا م دهیوان را خشمناک و ترسموتر ،صمد

  «؟یماتل است یچ یب ،اریموتره ب ،او پوده !ناصر»
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شده بودند  ملک جمع یو بچ اشرف که گرد اجساد یو خطاب به مردم

 :گفتیم

  «!گمیشمارام م یاگن نیمردار خورا گم شو !نیگم شو»

مردم د  یا .( کو لی)س یچار طرفت ره خوب در» :گفتیو با خود م

 « !کننیکه سرت حمله ن ستنیپوست پاک ن

 .را ترسخورده و شتابزده به داخل موتر انداختند جمیله خودیآنگاه تن ب

 یرنگ اهیباد باد بود و هاله س شیموها ،به سر نداشت یچادر گرید جمیله

 یو یپهلو یوقت نافگیر صمد .همچنان گرد چشمانش حلقه بسته بود

 نشست خطاب به راننده گفت

 «!بدوان ،بچو»

 تیجمع انیاز م یکس .رفتیم ریمثل ت .کرد و از جا کنده شد یغرش کپیپ

 :ب شان پرتاب نمودبه عق یتف

 یعدالت خداوند. مانهینم نامیبه ا کوفیکلشن هایتفنگ یاِ  !بقا نداره ظلم»

  «.اس شتریزورش ب

 «.جنازا پرتو و سرِ  یمره بگ یپتو نهیا ،بیادر» :گفت یو خطاب به کس

*   *   * 
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موتر  ۀشیش را از شآرنج صمد نافگیر .دیتابیاز سمت مقابل م آفتاب

آفتاب رنگ رفته  یدر روشن ششیر یهاتار .بود دهیکش رونیب یلندروور

 :گفتیو م کردیدو طرفش را نگاه م .آمدند یبه نظر م

 « !رینافگ صمد شیاز پ .نهتایم ختهیمه گر شیکه از پ امدیم الشیخ د  »

 :داشتند چاک شهایدندان .دیت خندت قِ قِ  و

 یمگم چ ؛کنهیم ی( کدام کارشیماما) گکشیتغو یکه اِ  دمیمفایاول م از»

 «!یبود کدو ره ن دهیره د

  :دروازه ها لیش نمود شهیباد تفش را به ش .تف نمود رونیبه ب و

  «.کاظم قولته کم آورد شیهموقه کد که ما ره پ ،یگ دادهیم»

 زد:  قولش ریرا ز شهایدستو 

 «.رهیک شده منُ وا خُ ا  »
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 صمدچشمان  .ستینگر شیسو - رانهیحق یبا نگاه -چشم  ریاز ز ناصر

 :گفتیدر دل با خود م ناصر .دندیدرخشیگرگ درنده م کیمانند چشمان 

 کاظم !یاندازه ن د  اِیمگم  ؛یکه الفوک است دمیمفایم !تیلب و رو د   گو»

 . یکنیم اریپشت سرش گپ ت د   یآل ،رهیم تیشاش ،(ینی)بب یکن یرخانه د  

 و کشمش زنهیکونش چوب م د   ... کشهیم زارشهیبشنوه ا ... !قولته گویم 

 « !دشیفروشیگفته م

ر ر گِ چنگ انداخت و گِ  شیخو یبه موها .دیپکولش را از سر کش صمد

 :خاراند

  «.دستهکجناور خانه  المیخد   .میمانداره بشو لیسب یکه ا شمیمین کاریب»

 :آفتاب به صورتش افتاده بود .دیو هر هر خند

  «.نیشویمیمردم دو سال ن ،سیدو ماه چ»

 :دیو پرس

ه راه ره غلط تُ . میرسیمیو ن میزنیچند سات اس که منزل م ؟شدین دور»

  «؟یکدین

  :پاسخ داد ،لبانش نشسته بود یرو ییمعنا یه تبسم براننده ک

 میدیخانه س شفر ره م ،میخاک که چپه شو یهاکوت یاز ام .بلد هستم»

  «.کننیدر ره وا م

 ستانشد .نشسته بود یعقب تیدر س جمیله .ستیعقب نما نگر نهییو به آ
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با  .سرش انداخته بودند یرا رو یهایبسته و چادر س یدستمال با را 

 :دیپرسیو از خود م خوردیموتر تکان م هاینتکا

 «!رقپ   ینیب .اس صمد نافگیراز  ُخهصدا  اِي ... ؟برنیمره کجا م»

 چشمانش ظاهر شیپ شیصورت ماما .ش آمد ادی ،شیماه پ کیحادثه  و

با  .احساس کرد ،گردنش وارد آورده بودندرا که به  ییشد درد ضربه  

 :خود گفت

 « !ماماگکم .بوده باشه روزیکه د یمثل»

 :گفتصمدخان 

 کاظم یپالو د   ،یطور یهم ،رهیمین ادمیدفه  کی .استن یمتیجناورا ق یاِ »

 «...  خودش سر جلو بود ،بودم شتهیشخ ش ،قولته

 :دیهر هر خند و

ته  کی چشمش د   کدفهی .میشدیم ریپارک ت ینمایس شیاز پ ،وطن یبچ»

موتروانشه  ،کد ستادیموتر ره ا .افتاد زدیکه مثل عارس بل م اهیوالگاه س

  «.کنهیار مگاوآدمه  .یبگ امیته طرف چقر فكر !وطن یبچ ... طلب کد

 :و ادامه داد

 ستادی)چرا( ا یچ یچراغام دادمت ب   :گفتش ،آمد ششیکه پمرد یوخت .آن»

سر خود دست انداخت و دو ته شپشه  و د   .سرش گلنگک کد ،آن .ینكد

...  !یو بگ یپنجاه هزار بت...  ؟خرىیچند م :کد شیگرفت و مردکه پ

های خندهمثل  ،کشهیدل و جگر آدمه م که ییاز همو خنده ها ،کدیوخنده م
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 !یبگ .میارزان گفت اریاز جانت كده بس ،میگفتین متیق :گویم .یشپوریامر

پنجاه هزار  .بود دهیگپه رس .کابل بود یصابون کونکا یکه از اممرد... 

 ،(دمیکدم )د یرکار خود د  گنا یچشما یام مه د   .داد و شپش ها ره گرفت

د  از او که  شیمردکه پ .دنیدویقف دستش م دو تا جناور بود، مثل برق د  

قولته  .زد و شپشاره تکاند گهیکدی خوده د   یکف دستا ،خود باال شوهموتر 

 یبیادر معامل :قولته گفتش .مردکه آمد !هیجان پس بآغا :کد صدایشباز 

 شیره پ یو بندل ؛یخوده پس بگ یسیو پ یمره پس بت یجانورا .شدین ما

 ادیز میخورد یباز !یپس بت مهیا نورو جا یپس بگ تهیسیپ !یبگ یکد: بگ

مثل ...  شده بود دیبلند رفته! رنگ مردکه مثل سان سف متایق .میارزان داد

 گهید کی د   شهیدستا .ال نیمیشدبا نیو چشمش از زم دیلرزیم تریکارب

  «؟شان کنمپیداری از کجا  :دیشقیم

 :دیهرهر خند .دیکش شیخو شیبر ر یدست صمد

 .کنمیکار ره م یروز مام آم کی .خود گرفت یشپشا یجا موترشه د  »

  «.تنیمیدست ن ،تانمیمیجناورا ره از سرم گرفته ن یمگم ا

 سرش برد: شیپ یناگهان یو دستش را با حرکت

  «!امدیمد  دستش دوسه ته  کدیتو ممُ که ا   قولته»

 :گفتیم صمد .توانستیمگر نم .ندیرا بب رونیتالش داشت تا ب جمیله

  «.یکنیمی)چرا( زن ن یچ یب   .یزن بگ گویمره م قولته»

 :و پشت سرش را نگاه کرد دیخند قت قت و

 .ته ره داده بود، پس گرفت کی...  !ره مه راست کو یهم گمشیم»
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 قولته س .قوماندان خود بخشش دادد  کدام  المید خ ؟کد یاو ره چ فاممیمین 

 .رهیگیپس مته  کیاز  بخشه،یته م کی د  . کنهیکاراره م یدفه ا گانی .دگه

 «!باشدش نجهیخدا کنه که خودش امروز دم

  :گفتیبا خود م جمیله

  «.برنیم قولته کاظم شیکه مره پ شهیمالوم م»

را از  رشیآفتاب گ نکیع ،ازش افتاده بودراننده که آفتاب به صورت در

 :گفت ،و به چشم گذاشت دیکش بیباال ج

 کشه،یپوستته م ،خبر شوه تیگپا یاز قولتهاگه  !بچو بس اس دگه رینافگ»

 «!کنهیکشالت م آبادزور یدرواز د   نجهیمو د   کنهیر ماز کاه پُ 

 زد: یبا دستش به شانه و و

و اُ کاظم قولته دگه  .دگه سین میاو دوران قد یآل یفامیمیتو ن !وطن یبچ»

 یره دزهایههمسا یمرغا و از باغا میرفتیکه م سین ُخهر یكاظم قولت

 .میکدیکونش انگلک )انگشتک( م د   و ما گفتیو مخ   یلبازجب د   میکدیم

ته نفر  ه د  مثل مه و تُ  .آرگاه و بارگاه داره .سیی بلنددرهکاظم خان  یآل

 ییکایرماهزار  ستیبچه ره ب کی .کنهیکار م شیحرم سرا خذمت د  

 !کنهیبسته م یالهور یزنگا ،ارنیاز هند م شهیبچا یپا یزنگا .خرهیم

 .رنیگیمیمردم از ترس سر خوده راست ن ،شهیم رونیخانه ب زا یوخت

کنن سر گپش نِ  د   .کننیم صدایشصاحب گفته  ییبلنددرهمردم  .شنیخم م

نسلشه از  ،هیگوب یدختر کدام آدم اس که او سرش دست بانه ون .برهیم

 « !میدیباش که رس ... کنهیگم م نیزم یرو
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  :گفت خانصمد

  «!سییخوب جا یچ»

 رهیتام یا ینقش .پاکستان اس د   ادتریز .هیاییم نجهیم دفه د   گانیها، »

 زور  تمامشه د   !وطن یبچ...  کالن داره یلیحو .خودش از پاکستان آورده

  «.خود گرفته

 :گفت ،سر شانه داشت یکه راکت انداز یو خطاب به پهره دار چاق

  «!پوقانه بچیم وا کو»

  :دیپرسیاز خود م جمیله .محافظ شتابزده دروازه را باز نمود

 «؟میدیچطور او ره ند ؟سیقولته ک یا»

  :دندیکشراه  اهشیچادر س ریدر ز شهاینگاه و

  «؟اگه مره به زور به خود نکاح کنه»

به بدنش  یمخوف یاند و سرد ستادهیبدنش راست ا یاحساس کرد که موها

 :کندینفوذ م

وخت  قهیچرا مره ا یخ .دکینکاح م دیهمو وخت با ُخه کدیاگه نکاح م»

  «.فاممینم چیه .فاممینم ؟آوردن نجهیباز چرا ا ؟و آپارتمان نگاه کدناُ د 

 :دندان گرفت ریو لبش را ز

کوچه  .شار نوه بلد هستم .نو باشهشار دیبا ،نیگویکه م ییها ینشان از»

 اگر مره به. . ؟کجاس دانهیخدا م ... سینو نمگر شار .بلد هستم شهیکوچ



      -----------------------------------------------    لبخنِد شیطان

 

 -------------------------------------------------ببرک ارغند  531

 «؟خود نکاح کنه 

  :ختیوجودش آم یخشم با سرد .درد نمود دلش

 ،ماماگک مه !خون شانه بخورم ،شانه چک بزنم یهاشارگ شهیدلم م»

  «!به خاطر مه .گرفتن شمیچطور آسان از پ

 :ر شدپُ  شیو گلو

از شفاخانه فرار  دینبا .ها به خاطر مه شدکار یتمام ا !به خاطر مه شد»

 «!میکدیم

 :گفتیبه خود م و

 یحال .پشتم به کوه س کدمیفکر م .ش جمع بودي زنده بود دلم باالِ  یوخت»

مثل  .میمثل تار تنبور حساس شد .سیدلم مانند کدو خال .فاممیقدرشه م

نشان  زیچار چ :گفتیکم ممادر ... میستاره چوپان تک و تنها ماند

 «!میکس شد یو مه ب...  یکسیو ب یناکس ،یاهلج ،یکاهل :سیبدبخت

 :دندان گرفت ریرا ز ولبش

 میافتین ییجا چیاگه ه گفتیماماگکم م ... میملک خود مسافر شد د  »

 ریخ ،افتمیگه آدرس پدرمه نا   گفتمیم .بود دمیپاکستان ام .برمتیپاکستان م

 .رام ندارماُوناآدرس  یمگر حال ،ام شان یب یب شیپ ،رومیاس پاکستان م

  «.آباد شار کالن اس دریح

 دهییمگر فا ؛و تاب داد چیرا پ هاآن .ستینگر شیدستان بسته خو یو سو

 . نکرد یی
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آمرانه  جمیلهبه  صمدخان .توقف نمود ییدروازه حرمسرا شیپ موتر

  :گفت

 «!یفرا...  ته شو»

 با خود  .را با دست بلند نمود جمیلهچادر  صمدخان .شد نییپا جمیله

 :گفتیم

داره که  یگل بابونه چ یا (.)تماشا کنم یرد   کشهیرو گامید یکدفیباش »

 «؟بود ستادهیا قهیقولته سرش ا

بزرگ بود و  یلیحو ،ستیچشم نگر ریرا از ز یلیحو یهاوارید جمیله

تانک  کیو  کردندیدر چار کنجش پهره م نیمحافظ .بلند داشت یهاوارید

 .نشانه گرفته بود یاش را به دفاع از حرمسرا جانب دروازه ورود لهیم

 :با خود گفت جمیله

  «.منینش یلیحو کیتا  مانهیم یقرارگاه نظام کیبه  شتریب»

  :گفتشمدخان ص

 « شو! شیپ ،لىال  »

 :دیو از راننده پرس

  «؟شید شهیم میتسل یک ؟کنم یقه چمچُ چُ  یا ،وطن یبچ»

  :راننده پاسخ داد

  «.شهیم داینفرش پ یآل ،صبر کو»
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 یچشمش به کس یبار .دیکش یو دستانش را به دو طرف باز نمود و کهال

 :دیپرس صمدافتاد از 

  «؟باشهین ضیف ،کوسه که از سراچه برآمد یام»

 پاسخ داد:  صمد ،ستینگر ضیجانب ف جمیله

 «؟رفته ادتی ،شیشناختین ،گادي وان یضیف .آه فیض اس»

 یجوره چپل کی ،لچمرغ بود کی .شیبشناسه د یکش و فش ک یاِ  یق»

خانه ره چار یرتک یاِ آلى  ،کدیم یپا یبوت یزمستان و تاوستان از ب ره د  

 «.یستیک یبچ پرسهیمین تهیخدا که م !کو یرقله د   کاله قره یکو، ا یرد  

صدای از پشت دروازه  .ستیمحمد را سر تا پا نگر ضیف گریبار د و

 :دیپرسیآمد که م یزن

  «؟صاحب کجاسیی بلنددره مانیم»

خودش را راست و خم نمود و  ،گذاشت شیدستش را بر کمر خو ،راننده

 :گفت

 .رهیگیدرد م شهیمورا ،نمیسات که پشت جلو بش میشده ن یبیکمرم ع»

 «.کنهینم دهیمگم فا ،مانمیبالشت م ،یپشت چوک د   یاگرچ

  :گفت جمیلهخطاب به  و

 :دیو هرهر خند« !ریبرو به خ»

 لپته خوش ت   یمالیی بلنددره...  ماه مذگره کی ،رسهیتو م ته نوبت د  »
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 « سره سره ره! ،وردارهیسره سره ره م کنهینم

  :را از نظر گذراند یو کون و کمر و

  «!کنه بیخدا نص ،خوب سراچه داره ،وطن یبچ»

 را قطع ینمود و گپ و شیدروازه حرمسراپ یسرش را از ال یمسن یزن

  :کرد 

  «؟کجاس مانیم ،دمیپرس»

  :گرفت یو یاز بازو ،افتاد جمیلهچشمش به  یوقت

 «!بیا»

به ناچار داخل حرمسرا  - کردیآن ها را نگاه م رانیح رانیکه ح - جمیله

 :زن گفتش .شد

 «!وازش کنم یبت...  بسته س تیتا هنوز دستکا ،کورت شوم»

 .دینمود و دستمال را بر رونیب بشیرا از ج یکاریچار یکوچک ییچاقو و

 .دیرا کش شیسو باز نمود و شخو تاب داد و بدو چیرا پ شهایدست جمیله

 :مسن گفتش یزن 

از پشت مه  ا،یب ،یاریبا مه دق نم .گل اس ماینام مه س ،کورت شوم»

  «!ایب

 . به راه افتاد ییسنگ نهیشد و جانب راه ز شیو خودش پ
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 رونیحجابش ب ریخورده اش از ز یگوشه زلفان تون ،قد پخچ بود گل مایس

 .رفتیلم لم کنان راه م - یچاق و گوشت - ییمانند مرغ سبزوار .آمده بود

بود که  ستادهیا یپمپ آب یلیدر وسط حو .ستیاطرافش را نگر جمیله

و بلند کردن دسته اش سطل  نییبا پا یداشت و زن یو باغ سبز رنگ

 :دیگل از جمله پرس مایس .کردیرا پر آب م شیخال

  «؟سینامکت چ»

  :دشیزن باز پرس .نمودیمفکر  خودخاموش بود و با  جمیله

  «؟سینامکت چ دمیپرس ،کورت شوم»

  :گفت یپس از سکوت جمیله

  «.نام مه لیالس»

  «؟ام پدرتن»

  «.سر و دو گوش هستم کی .ردنمُ  میخانواد .ردهپدرم مُ  .ندارم»

  «نامک مقبول یچ»

  :ستینگر جمیلهو به صورت 

 «نامتام مثل خودت خوبش اس»

با نوک انگشتش بال  ،لخشیده بود نییرا که پا اهشیدسته س نکیع جمیله

 :گفتیبا خود م .برد

  «.گم کنم مهیرد پا دیبا»
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  :دشیگل پرس مایس

  «؟یاز کجا هست»

 :گفتیو با خود م «.یاز مراد خان»

 ارنیبخانی  دمرا یالیبان که به نام ل ارنیره که به سرم م یبد هر روزِ »

و نام و نشانش دگه  یصفدر .ردهدگه مُ  جمیله !یصفدر جمیلهبنام  ین

  «.ردهمُ 

  :دندان گرفت ریو لبش را ز

 یانیمکرو ۀولته پشت جمیلبان که قُ  .خوده جاهل و نادان بندازم دیبا»

  «.خانه کار اس کیرد گم کدن ام  یهم...  بگرده

خال  داشت و یصورت گرد .دصورتش را دور دا .گل توقف نمود مایس

 :دشیپرس .رنگ و چاق بود رهیت .شده بود یخالکوب شیشانیدر پ یسبز

  «؟یدار یکس و کو ،جان الیل»

  «.داشتم مرده ن ،ندارم یگفتم ن»

  :دشیگل پرس مایس .باال شدها زینهآن زن از راه  بیو به تعق

  «؟و خوش كده دهید د  کجاصاحب تره یی درهبلند»

 :گل افزود مایس :خاموش بود جمیله

بچه  یچ ،کنهیمغبوله خوش م هایآدم .قوماندان صاحب خوشخور اس»

  «.دختر یباشه و چ
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 :دیوقت قت خند

چاق و  طور یام هم یدختر د   .مه که از کار نبودم کینا تنا زقات  در»

  «.بودم یگوشت

 :آورد شتریسرش را پ و

آرگاه و  قهیهنوز ا ... امو اوال د   ... نشد شیدفه کت مه پ کیاز  ادتریز»

 «.بارگاه نداشت

 :چشمانش را لذت بار بست و

کل و کورش شده  .از مه دلم سرش رفته بود ،رهیمگم دل که رفت م»

زن ...  !دل بچه به کوچه ،دل آچه به بچه گنیم ... !دل اس دگه...  !بودم

  «...  دگه یها

  :گرد هم جمع شده بودند گفت ییکه در گوشه  یو خطاب به زنان

 « !تان یبه اتاقا نیبر ؟نیکنیم یچ نجهیا ،کور تان شوم»

  :دیو باز پرس

  :خود را گول انداخت جمیله «؟بود دهید د  کجاتره  ینگفت»

  «؟نیره گفت یک...  دانمینم»

 :نمودهدایت  یزیگل او را به داخل دهل مایس

 .برهیم یبچه گک ره کس کیبروم که  یحال .میایم شتیپسانتر پ ،برو»

 «.میایم شتیباز پ .غم او ره بخورم
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 :دیپرسیاز خود م. شده بود جیگ .ستادیا زیدروازه دهل شیپ جمیله .فتر و

  «؟کننیم یچ نجهیزن ا قدریا ؟کجاس نجهیا»

 یدروازه ها .ماندیهوتل م کی زیبه دهل شتریب .را از نظر گذراند زیو دهل

از  - یمساو یصله هابه فا -و چند تا گروپ  شدندیبه آن باز م یادیز

از  جمیله .در آن تردد داشتند یادیبودند و زنان ز زانیوسقف بلندش آ

 :دیپرسیخود م

  «؟کننیم یچ نجهیزن ا قدریا»

زنان را با دقت از نظر  .را دو سه بار تا آخر رفت و بر گشت زیو دهل

 :گفتیو با خود م گذراندیم

  «.گل اس مایس یهم نجهیره اکه همه کا شهیمالوم م»

 گفتش:  .گل برگشت مایپس س یساعت

 «!که اتاقته نشانت بتم ایب .یست ستادهیتنا ا تک و ،جان کورت شوم الیل»

 :دادیمعلومات م جمیلهبه  .و دوباره به راه افتاد 

مگم بر تو  .ذره تنگ اس کی یجا .کنهیمگی زندههر اتاق پنج زن  د  »

 ریدو تا به خ یکیصبا  دی؛ شایباشیبه عذاب م یتا صبا کم .شهیم دایپ

 «.اتاق گزاره کو یام د   اُوناتو تا رفتن  .شهیم یشان خال یجا ،برون

 :را باز نمود ییدروازه  و

  شیو اسبابا زیمگم به م ؛یاریدق نم ،شهیمالوم م رونیب .آفتو رخ اس»
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 «.یدست نزن

  :گل گفتش مایس .گل داخل اتاق شد مایبه دنبال س جمیله

 «!نیبش»

 :گل افزود مایس .ستیاطرافش را نگر یهانشستن تشک یبرا جمیله

 «مگم نرم استن ؛شنینازک مالوم م .هستن ییپخته »

  :افزود تمیبا مال

  «.کنمیم شینا ره آراز نجهیا .یدست نزن یزیبه چ»

 :ستینگر جمیلهرنگ  دهیو به صورت پر

 سازمتیمثل قطعه م ،دل نزن .کنمیم شتیمه آرا ،دیهر وخت نوبتت رس»

 «؟بودت دهید د  کجایی بلنددره ینگفت یراست... 

  :تفکر پاسخ داد ییه پس از لحظ جمیله

  «.شنومیاول اس که نامشه م یدف ؟سیکیی بلنددره»

  :شد یگل چرت مایس

  «؟روان کده نجهیتره ا یک یخ»

  «.فاممینم»

 :با خود گفت .دیقدش بلند تر گرد .گل گردنش را راست نمود مایس
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روان  یزنه ک یإ یخ...  دمیپرسیش مام پس رفته که از ناصرخلیفه »

  «؟آمده نجهیاجازه کاظم جان چطور ا یب...  ؟كده

  :دشیو باز پرس

  «؟دهیصاحب ندیی بلنددرهتره  یخ»

  :ستینگر شیبلند تر برد و ابلهانه سو شینیب یرا رو نکشیع جمیله

 «؟رقم آدم اس یچ ،سیکیی بلنددره»

مادرش  .داغام داره گانیصورتش  د   ،بلند قد و خوش چهره س یآدم کی»

 شیخوده کنده و داغا چکیبچه چ ،هوش خوده نگرفته شیخورد ترک د  

 «.مانده

  :گفت ،سرش را تکان داد جمیله

  «.کدن انیپا سیمره از سرو»

  «؟کد انتیپا یک»

 :از دهنش بر آمد ،کند یه فکربدون آن ک جمیله

  «!فیض»

  :گل سرش را تکان داد مایس

  «.دمیفام یحال ُخه ُخه»

  :ستیجانبش نگر یدار یو با نگاه معن



      -----------------------------------------------    لبخنِد شیطان

 

 -------------------------------------------------ببرک ارغند  541

  «.دمیفام یحال .ُخه ُخه»

  :و افزود

  «.کنم دایپ تیبر گهیاتاق د کیباش تا  جهیتو هم»

 :گفتیو با خود م

مه گمان کدم که کاظم به  !سیفروش ،که آورده ضیف !سیزنکه فروش»

که کت کدام  ای تشیتحفه م یبه کس ایو باز  کنهیعشقشه م ،خود روان کده

امارات  ایپاکستان  ای .سیکه آورده فروش ضیمگم ف ؛کنهیم لشیسراچه تبد

شو  کی .کنهیخوشش م شینیظم بباگه کا .ارزهیمگم دختر م .شهیروان م

  «.شکنانهیزار خوده سرش م کی .کنهیم شینگا ُخهدو شو 

  :گفتش ،را دور داد شیرو ،دیدروازه رس شیپ یوقت

  «؟چند اس تیانداز ؛ارمیم تیلباسام بر .نانته حواله کنن گمیم»

 :گفتیبا خود م جمیله

مره به نام صمدخان  .کنمیگم م مهیانشاال رد پا .نش خوردجا د   رنگمین»

خات  جمیلهپشت  اُونا .شناسهیم جمیلهكاظم ام به نام  ،شناختیم جمیله

  «.هستم الیگشتن و مه ل

 :گل گفتش مایس

 ؟یجانت چند اس؟ کدام نمبر هست یانداز دمیپرس ،دانت واز مانده یچ»

 :پاسخ داد جمیله «؟چند ،چهل و دو ،چهل
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 «!پنجاه»

  :دیگل خند مایس

  «؟یمکتب خاند...  یفامیاندازیته نم ،کورت شوم»

 خورهیبه درد م یگفت چ امرزمیاول چند صنف رفتم مگر پدر خدا ب ،ین»

 «.سیکو نان زنه خوردن روا ن یشیبا مادرت دست پ یبش

را بر تاق  شیبازو ،پنجره نشست شیپ جمیله ،گل رفت مایکه س یوقت

 :دیپرسیاز خود م .پرداخت رونیب یداد و با غم و غصه به تماشا هیتک

به  .از دان مه بر آمدخدایی باشه که نامش  یک وانیادگ ضیف یمگم ا»

دام کاره س و حتمن ک ... بر آمد یلیاز حو شترکیکه پ سیهمو آدم المیخ

 «.دینپرس یزیکه دگه چ شیشناسیگل م مایس

رفت و آمد  زیافتاد که در دهل یباز به زنان مهیدروازه ن یچشمش از ال و

  :گفتیبا خود م .داشتند

 «!دنیپوش یهایپنجاب یچ،کدن یشنهایف یچ کنن؟یم یچ نجهیزنا ا یا»

نمود و  شیسرش را پ دیجویم زیت زیکه ساجقش را ت یزن ،زمان نیدر ا

 :دشیپرس

 «؟یوخت آمد یچ ،مرغک نو»

 .به سر داشت یچادر سبز .ستینگر یبه صورت پودر خورده و جمیله

 :دیخندیمانند ابله ها م .ابروانش را وسمه کرده بود
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  «.دمکیشوام تره ند ،ینبود ُخه روزیتا د .وخت آوردنت یچ»

 :گفتش یبا مهربان جمیله

ت تهمت ینشو که باال ستادهیلخک دروازه ا د  ؟یستادیچرا ا ،ایدرون ب ،ایب»

  «.شهیم

  :دشیابلهانه پرس ،دیکه رس جمیله شیپ .زن درون آمد

  «؟مشیکد یبه توام رساندن که مه دز ؟یتوام خبر شد»

 :و در برابرش نشست

باز مه خرموره  ،ره گفتم قهیشف !کنمک شیکه مه دز سیموره چخر کی»

 هاقوماندان: دل کدیخوده قواره م .خورهیبه دردم م یچ ،کنمکیم یره چ

 یدو چپات کمتر بخور کی یروز .شان یسازیتابع خود م ،یکنیره نرم م

 «.یزد ریه زر سهیپ :گهیم یبود که حال یخرموره چ...  کم استک

  :گفتیدر دلش م .ستینگر یو دهیمال یسرخ یهابه گونه جمیله

  «س؟یزبانش چ ریدر ز نمیبب ،باش که دانشه بكاوم»

  :دیو پرس

  «؟خواهر ،سهیکدام پ»

  :دیپرس ،زن ساکت شد

  «؟یمره خوار گفت ؟یخوار گفت ،یچ»
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  :ستینگر جمیلهرنگ  یشیو ذوقزده و سرشار به چشمان م

  «؟ستینامت چ»

  «.یمرادخان یالیل .لیال»

 «.اصلن از مزار هستم .استک مانینام مه خر»

  :دستان خود گرفت انیدست آنزن را در م جمیله

 «؟یگیره م سهیکدام پ ،جان مانیخر»

کلدارشه  کیبه خدا اگه مه  .ما باد کدک یباال ریقوماندان فق .شوه یسیپ»

که  چرخ. خود بودمک یپا یهاغم زنگ مه د   .ورداشته باشمک نیاز زم

 قهیشف .هیره بگو یباز ک ،هیقدر بگو یآدم چ ،کنهیار مگره او میپا زنمیم

 دوزهیم کلدار که بندازن دو چشمشه بمو کی ،شیپالو و چلمش د   شتهیش

خم کدمک درد  میایمه دو دفه خوده به خاطر پا .مکیریما نگ ایکه سازنده 

 ره د   سهیآدم پ...  به خدا...  یره زد سهیهمو وخت پ گهیم قهیشف...  کدیم

 .ارنیشان م کاالره خود .ارنیو پودره خودشان م یسرخ .کنه یچ نجهیا

 «؟کنه یره چ سهیآدم پ

 :با خود گفت جمیله

و  شنیشوانه جمع م .اس نیو مجاهد هاقوماندان یجا لهیم نجهیا یخ»

 «.کننیم ریو سات خوده ت رقصاننیره مهازن

را  یراز مهم یگفت .گذاشت جمیله یزانو یدستش را باال کی خرامان

 :که خطوط صورتش جمع شده بودند دکریافشا م
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تر خوش ادیقوماندانا بچه گکاره از زنا كده ز یفکرت باشه که ا ،لیال»

سه  یتا آل :گفتیم ،ککه هنوز کت مه چپ نشده بود یشفیقه وخت .دارن

 .تهیمیی بلنددرهره به  سهیپ .داده و به قوماندانا فروخته ادی یبچه ره باز

که مره  ،اول یوِ ش  ...  داره ادی رنگیصد رقم ن .چلباز استک یزن کی

 .کدک شنمیخوب عطر و پودر زد و ف .کدک شمیآرا ،بردیمیی بلنددره شیپ

 کدم فیمه کور شدام ازش تار .کنم فیتاریی بلنددره شیازش پ گفتیم

گه ل   یالبته ام .رسهیبه آدم نوبت م یک .نخاستک گهیمره دیی بلنددره مگم

 نهیس د   یستیو ب یده گانیشان  یتا گانیخوب اس  .قسمت ماس وگه د  و لُ 

 «.استک متیهموام غن .مانهیآدم م

 :ستینگر جمیلهرنگ  یشیچشمان م یسو و

 ۀاز آول ،میکد یو کبود یکور ،و هزارد یتا حال .گمکیبه تو دروغ نم»

 .کده باشمک یدز شامیشانزده پول کیاگه  میمانخدا بشر .دست خودم اس

 «!به هموام چشم خوده دوخته قهیشف...  !مکیکد دایپ مینیتمامشه از قات س

 :شد یچرت و

جمع  سهیبر مادرم پ میحال یام .کنمکیشوه به مادرم روانش م دایپ یکس»

 ییمه به شفیقه نگو یسیاز پ ... میمادرم که مه مرد الیخ ،ستمیکده راه

 «!گردنت بسته باشه...  !ُخه

  :گفت جمیله

  «.گمینم»

 :دشیپرس ،دوخته بود یلیکه چشم به حو جمیله
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  «؟سیمردکه ک یا»

 :دنگاه کر یلیخرامان به صحن حو

 .ارهیتیل جنراتوره همو م .آورده لیت ،موتر وان استک...  ؟یگیغالمه م»

 «.البته شو باز کدام گپ اس

  :دشیپرس جمیله

 «؟گپ اس یچ»

  :دیقت قت خند خرامان

اطر به به همو خ قهیشف .امشو نوبت بچاس گنیم .هیایم مانیحتمن م»

 نکیک پشت ابرو چشتریپ...  کنهیدگه رفته و بچاره جور م یلیحو

 «.دکیپالیم نکیابرو چ .گشتیم

 : دیقت خند وقت

 ،هر بچه .تر خوش دارن ادیقوماندانا بچاره از ما کده ز !دل اس دگه»

که  یکن دایپ یه دو تا بچاگ .شهیو فروش م دیهزار خر ستیهزار ب یس

 ضیف یهم !شهینانت ده روغن م ،بزنن و خوب خم و چم کنن یخوب پا

 تهره گرف یکیامروزام دست  .است یکارش ام .ارهیتا ره م گانی وانیگاد

  «.بودک

 :را با دو دست باال باال انداخت شیهانهیو س

 .نهیبیماره نم یکس .میدید شهیمه جا .برمتیم لیس ،مکیایت مشت  شو پُ »

 «.میکنیشانه م لیو س مینیشیم
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 :را نشان داده گفتش نیزم جمیله

  «!افتاد تیسیپ»

 .افتاده بود شیپا شیپ یدالر ستینوت ب .ستیرا نگر شیپا شیخرامان پ

 :با خود شگفتزده گفت

 «.گرفتیپ خوده مچُ  بودیم گاید !سیعجب زن»

 شیهانهیس یداشت و دوباره در البر میگل یخم شد و نوت را از رو و

 :گذاشت و گفت

...  فتهیم مانمیره که م یاز فاطمه س،هرچ ستکیبند از خودم ن نهیس یا»

 «؟میکن لیس ییایم

  :سرش را تکان داد جمیله

  «.میایهان م»

 .ستندینگر یلیحو یهردو سو .بلند شد یلیدر حوصدایی ناگهان سر و 

 :خرامان شگفتزده و با اضطراب گفت

  «!تهیسر خود پاش م لهیت یلنیگ ؟کنهیم یچ نینسر ،یوا»

  :دیپرس یباور یبا ب جمیله

 «؟اس لیت یلنیگ یگیم»

 لنهیهمو گ ؟کد  دستش بود لیت یلنیگ که یدیغالم ره ند شترکیپ ،هان»

 «؟بال یچ تهیر موده د  خُ  .استک
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  :پنجره را باز نمود و

 «!از خدا بترس...  کار اس یچ یا ن؟ینسر یکنیم یچ»

  .بود ستادهیا یلیکه در وسط حو دیرا د ییساله و پا برهنه  یس یزن جمیله

 لیوار بر خود ت وانهید .حلقه افتاده بود شیلوگرد گ یچادر زردرنگ

 :گفتیو م دیپاشیم

 «!یانصاف یقدر ظلم و ب یا ... !مرگ بهتره ،هیطاقت ن گهید»

در صفحه  ،به تن داشت یلباس پنجاب .همچنان بزک کرده بود صورتش

بر خود شتابزده همان گونه که  .زدیدرد و انتقام موج م ،چشمانش خشم

 :گفتیم ،دیپاشیم لیت

  «...  یناموس یب یاِ ...  !یعزت یو ب ییرسوا یاِ »

  :چند تا زن سرگشته و دست پاچه گردش حلقه زده بودند و

 « !گناه داره ... یکنیم یچ نیبب ،به لحاظ خدا !نکو نینسر»

 :گفتیوار م وانهید نینسر

وکدن گناه خ   یهرک یته پا ... !گناه داره دنیرقص ،ناه ندارهر دادن گد  »

 «!داره

 :کردیو اخطار م دادیسرش تکان تکان م یشده را باال یخال لنهیگ و

کد سر یو تیل  شیخود و پ یپا یهرک !نیرور ب  بگفتم دُ ...  !نیور بردُ »

 «!مزنُ یم ششیو یكجا آتکت خ   ،پاشومیم
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هراسان بالک  ،باشند دهیکه از النه افت یپرنده گان ید جوجه هامانن زنان

  :زدندیم

  «!نیخدا ره بب یرو نینسر»

  :سراسیمه گفت جمیله .رفتندیو پس پس م

  «!زنهیآتش م یکه زن خوده براست ین»

هر شو  ،دنیهرشو رقص .البته به عذاب شده بود چارهیب» :خرامان گفت

  «!هرکس طاقت نداره...  هر شولت خوردن دنیس کشچر

 :لب گفت ریو ز

 .غالم تار دوانده بودک یهمراروز  چند یبودم که چرا اِ  رانیمه ح»

 «.رهیره ازش بگ نهیکه گل دادیگپش م...  دمیفام یحال

که درش  شهینم کینزد .هدیچطور ترس ،ینیبیشفیقه ره م !لیال» :گفت

 «.نته

  :نمود شیسرش را پ جمیله

 «؟کو، کجاس»

مگر  ؛که نمانن گهیره م گراید شهینم شیخودش پ .ستادهیا نهیاونه سر ز»

 «.خوده نشان میته تریالل نیاونه نسر...  جرأت کنه یک

ها از خود وانهیر اطرافش حلقه زده بودند مانند درا که د یزنان نسیرن

 :راندیدور م
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خونیو به گردن  ... !ویخونیو به گردن خود امدیب کینزد یهرک»

 «!ویخود

 واریکه شانه اش را به د یزن .را انباشته بود یلیپترول حو لیت یبو

تماشا داشت را  یاتریت یزیصحنه غم انگ یداده بود، گفت هیحرمسرا تک 

 که خونسردانه صدا زد:

...  مرگ بر ما بهتر اس...  !شهیراحت م...  که خوده در بته نیبان»

 «!پشتت نوبت مه س ،مادرت ریبه ش نیصد آفر !نیآفر نینسر

 .قلبش به تپش افتاده بود .برخاست شیدست به دست زد و از جا جمیله

شتابزده آنرا  ،خورد یچشمش به کمپل .دییسر اطرافش را پا مهیآس

 :برداشت و خطاب به خرامان گفت

 « !میکه سرش پرت یره با خود بگ یزیچ کیتو ام »

 :گفتیو م زدیم گریکدیرا ب شهایدستکف  .زد یغیناگهان خرامان چ

مردم  یوا ،سوزهیم سزن بلنگ .کدر داد یخوده به راست !ایخدا  یوا»

 «!سوزهیزن م

سرکش  یو شعله ها .زدیو جست م زیآتش خ یشعله ها انیدر م نینسر

 . دندیکشیآتش از شست پا تا فرق سرش زبانه م

  :دیهراسان جانب دروازه حرامسرا دو قهیشف

  «؟نیکجا گم شد ،دارا رهیپ .که خوده در داد نییایب»



      -----------------------------------------------    لبخنِد شیطان

 

 -------------------------------------------------ببرک ارغند  551

گستاخانه  هاینگاهبا  ،مسلح به داخل حرمسرا آمدند یدو تا جنگجو

 :دندیو خونسردانه پرس ستندیاطراف را نگر

  «؟خوده در داده یباز ک»

 :گفت قهیشف

 «!دیکس نشن ،نیرب  ن دخترشه  گفتمیم...  !گکیهمو هرات ،ر دادهد   نینسر»

  :زدیزنان را به عقب م و

 «!راه بتین !نیگم شو»

زنان دست و پا گم کرده خودش را  تیجمع انیاز م جمیلهزمان  نیا در

 . انداخت نینسر یباال یبا کمپل

 :کردیم دیآنان را با تفنگش تهد ییجنگجو

 د   ؟سین ُخه یدار باز ،نی)تماشا( دار یرره د   یچ ،تان یمام یدم توت»

 «!تان یاتاقا هله زود زود د   ،نیتان بر یاتاقا

 :گفتیزبان خونسردانه م ریعقب عقب رفتند جنگجو ز یملیزنان با ب و

 یمثل ،میریسات دم خوده بگ کی ،هیایشکم ما گرم ب ما که آو د   یمانینو م»

لکه ماه خوده ب   کی د  اِیزن چندمه که  اِي ... ر دادن مود شده سکه د  

 «.شده س ریشان س یشکما ،سیگناه شان ن .کنهیم

 :نمود لهیبا نوک پا ت را جمیله و

 ،میکدی! تماشا مزدیقرتک م یکه مثل شاد یماندیم...  !توام ده اتاقت برو»
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 «.مفت یتماشا 

به  یجمپر دراز .بودند دهیتنبانش پرهای پاچه .بلند داشت یقد جنگجو،

 :گفت یگرید یخطاب به جنگجو .دیرسیتا نافش م ششیر ،تن کرده بود

و اُ آتش سوخت ام ده  د   ایدند  اِی هم ...  !دیخاریکونش م ،شهیمام یتوت»

  «!دیخاریکون خودش م ،میدادیدرش ن ُخهمه و ته  .سوزهیآتش م د   ایدن

 :رد و ادامه دادرا با کف کرمچش فش نیسوخته نسر میو جسد گرم و ن

باز  میما که آورد ،تهیمیته ام خوده در ن کی ،برنیدگه که م یمایتنظ یاِ »

نام قوماندان  نیخایم ،هستن یدستور ای ،ع ُمک یبچ .کننیکارا ره م یاِ 

 ،میشهیمردار ن ایمگم به جف جف سگ در .ره بد کننیی بلنددرهصاحب 

  «!ر بتهبانش که خوده د  

 :جسد دور نمود یو گوشه کمپل را با نوک پا از رو

 ،دیصورتش را با دو دست پوشان نیسوخته نسر میجسم ن دنیبا د جمیله

 :گفتیدر دلش م

  «.نداره ییجورا .زن زغال شده»

  :دادهدایت نمود و با خشم  ییهوا ریف کیجنگجو 

  «!نمیبین یلیحو ره د   یکس !نیتان بر یهااتاقد  »

  :گفتشیم .خرامان از پشتش بود .به اتاق خود رفت جمیله

 به زور شیدخترک هشت سال یشو باال نهید .ره مجبور ساختن نینسر»
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 .کجا بردنش سیمالوم ن .از حال رفته بود ک دخترکش .باال شده بودن 

خوده  یهاخاربُ  .خاریسبُ  ۀشفیق یاز دست ام .ساختن وانهیزن ره د

باز  !هاگرگ شیپ .ککه پشت گوگرد سراچه روان کده بوددختر. بخوره

  «.نداختیگردن دگا م گناه ره د  

  :خرامان گفت .بلند شد یلیدر حو یریفصدای ناگهان 

  «!کشتنش»

در همان  .دو پا نشست یرو .دو دستش گرفت نایصورتش را در م و

 :گفتیحال م

کنمک  دایچاره پ ،گفتیم .کده بود یو کبود یسه هزار کور چارهیب»

  «.بکشن نجهیکم ره ازکه دختر تمیره م سهیپ یهم

 :دشیپرس جمیله

  «؟داشت یکوو کس»

 یچشمانش رو یهایاهیس .دخرامان دستانش را از صورتش دور نمو

 :گفت ییگرفته  یبا گلو .بودند دهیراه کش شیگوشتهایگونه

 شدیدفه که دلش تنگ م گانی .کابل استک یام د   ادرشیب کی المیبه خ»

 گفتیم .داشت تیشکا شامیاز شو .گفتیدرد دلشه م ،کدیبه مه قصه م

ِای طور مگم  ،کدیم ریپس زدنش آدم ت د   بال گفتیم ،دست زدن داشت

 یپا ریلندغر و شو دگه ز کی یپا ریشو ز کی .شدمینم ُخهناموس  یب

ما  نیهم د ُخه نجهیا .از خود خانه و نام و آبرو داشتم .دمنبو ُخه شیدگ

 «ما یایرفته هم دن
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دوباره جا به جا نمود و سرش را لخشیده بود  نییچادر سبزش را که پا و

 کرد: شیپ یلیحو یسو

 «!زنیگریچطور م چارایب ،نیبب»

داخل  یهرکس به اتاق .دندیدویم زیدهل یسار و هراسان به سو مهیس زنان

 یزنصدای  .آتش و دود و گوشت سوخته و کباب شده بلند بود یبو .شدیم

 :گفتیخواهر خوانده اش مآمد که به  یم زیاز دهل

  «.بود ریدل یزن .دیبته که با کمپلش رس ریزنه خ یخدا هم»

  :گفتیخواهر خوانده اش م

  «.یخانمراد یالیل ،نام داره الیل»

  :خرامان گفت

  «؟یدیشن»

  :پاسخ داد جمیله

کمپله  یوخت .زدیت مش   ییکرا د   یماهمثل  ... !نینسر چارهیب .دمیها شن»

 .دمیشنیقلبشه مصدای ...  خاندیکلمه م چارهیب ،ش دادمو  سرش انداختم و ت  

 «!شد دیزن شه...  دادیگرپ صدا م ،گرپ

حس  ،شدیکمپل خاموش م ریرا که در ز یآتش یحرارت شعله ها و

 :دیچیپیگوشت سوخته و دود تند در دماغش م یبو .کردیم

  «.سوزانهیدماق آدمه م .تند داره یهم عجب بو یگوشت آدم»
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  :زدیصدا م یلیاز حو ییجنگجو

 « !یگفتم همو جارو ره بت ،یشنویمیشفیقه ن»

  :گفتیم نانیو رو به همکارش با اطم

  «!رنید بگبان که پن .خوبش کدم ع ُمک یبچ»

  :نمود زیرا جانب دهل شیو رو

 «!ته جارو گفتم کی ... ؟نیردمُ  انکه همه ت یمثل ؟نیشد یچ»

  :ادامه داد و

 گهید شدیاگه جورام م .شدینام کاظم خان بد م مش،یبردیاگه شفاخانه م»

 ییجا کی...  دنییاز زا یبود و ن دنییاز گا ین گهید .خوردیمیبه درد ما ن

 «!نکنه و سالم یکه بو میکنیپرتافتش م ایچقر د  همی

  :نمود ییرا جانب جنگجو شیرو و

  «!اریب لهیامو زنب ،یفرا نایاز ز»

پطرول و  ،کباب یرا که بو نیرا آوردند و جسد نسر یلیدو جنگجو زنب

 :گفت جمیلهخرامان خطاب به  .در آن گذاشتند و بردند ،دادیپشم سوخته م

خودام  نیدفه ب گانیمردم  یا .حال استک یهر روز هم نجهیا ،جان الیل»

و زمانه خون  نیزم ،شهیم یبرچه باز ،شهیم یبازریف .شنیبه جنگ م

همو بچا هستن  .مگم که شو شد، باز همو ساز اس و همو سرود .رهیگیم

و  زنهیقرسک م ،یو نب ... میتق تق د ،میتق تق د .دانیو م میتو ما هس
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 .تمکیامشو نشانت م .زنهیم کامیغج ،جان بود یاگه ول. خانهیم یقطغن

 «.شهیم ریساتکت ت

رفت خودش  .بود دهیزرد رنگ پوش یلباس پنجاب .بر خاست شیاز جا و

 را یینوک کلک کوچکش را با زبان تر نمود و مو .ستینگر نهییدر آ را

 :جابجا نمود شیدر ابرو

  «.آدم مجبور لباس گرم بپوشه .خنک شده»

  :دیپرس ،کردیکه او را تماشا م جمیلهاز  .ستیو عقبش را نگر

 « !که مه بتمت یاگه ندار ؟یلباس گرم دار»

 :گفتیم شیدر دل خو و

دختر  .شهیبتمش خوش م .جانم تنگ شده جاکت زردم د   ،میمه چاق شد»

  «.مغبول استک

  :دیو باز پرس

  «؟ارمیب ... ؟هه»

 :گفت جمیله

  «.یمهربان هست اریبس...  اریب ،ها»

 :گفتیم شیو در دل خو

 و بد ساخت کیمگر هرقدر انت ؛کیمثل خودش انت .خات بود یجاکت یچ»
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  «باشه بهتر اس، هر قدر بد رنگ مالوم شوم بهتر اس 

 ،به دست داشت یکه جارو و سطل یزن شیشاپیدر پ قهیشف ،پس یلحظات

 :دادیمهدایت  ،ظاهر شد یلیدر حو

 صاحب یی بلنددره .پاک شوه هایاهیکه س یدو سطل آوام پاش بت کی»

 «.برهیم مهینیوش و بگ ،نهیها ره بب یاهیس یا

 :کردیلب زمزمه م ریز و

ام داد و  ،ره زد سهیام پ !یدریح یام ناال یام غر یام نر ،آمق یزنک»

 «!فغانش بلند بود

  :گفتیخطاب با آن زن م و

 « !جارو کو یآدم وار ،شده یامروز تره چ ،مادر گالگل»

 :گفتیو م زدیجارو م ،سرش خم بود ،گلالمادر گ

 لیزنب کی نیینباشه بگو !رهیمانده چرب اس نم لیپطرول سب ... !رهینم»

از ...  رهیتا شامام که جارو بزنم نم...  و پاش بتن ارنیب گیر ایخاک و 

 «!قول افتادم

 ریخود را با دودست گرفت و ز یهاانهش .را دوباره بست نیکلک جمیله

 :لب گفت

  «.خنک اس»

 :گفتش کردینگاه م نهییخرامان همان طور که به آ
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 .نهیچیم تیبر هیایخاله ب ؟ینیچیته نمي امگم تو چرا ابرو ... ارمکیم»

  «!خاله س شگاهیآرا نجهیا .نهیچیمگم او خوب م ؛دارمک ادیمام 

  :گرفت و نشانش داد زیم یرا از رو ییو شانه 

  «؟ینیبیم شهیشان»

  :دیکش یآه جمیله

  «.نمیبیجان م مانیخر .نمیبیم»

  :دیو پرس

 «؟دگه ییکدام جا ایو  یلیحو د  همی. خات بود لیس د  کجا شو ،یتنگف»

 «.ارمکیب تیبروم جاکته بر .یلیحو د  امی ،س نجهیهم ،سیدور ن» 

 هیتک واریو پشتش را به د دیکش یآه بلند جمیله .شد رونیاز دروازه ب و

اش را انباشته  لهیمخ ییبود و افکار ناراحت کننده  نیسرش سنگ .داد

 :دیپرسیاز خود م یه .شدیچشمانش دور نم شیاز پ نینسر .بودند

 «؟کدام گناهم به»

 میبر گل شیرو شیرا پ ییگل کاسه الکه مادر گ دید ،شد رهیهوا ت یوقت

  :گذاشت و گفت

  «!یبشو هیدستا»

  :دیازش پرس جمیله .و خودش برگشت که برود
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 «؟میبشو د  کجا»

 اهشیچادر س. دراز به تن داشت یراهنیپ .قامت بلند بود یزن ،گلالگ مادر

 :دیرا دور داد و پرس شیرو .دیرسیتا کمرش م

  «؟یهست یکو  ن  »

  :سرش را تکان داد جمیله

  «هان»

  :افزود شیدو کنج چشم خو یهانیمادر گالگل به چ

  «؟ینام ندار مانیخر»

  «.یمراد خان یالیل ،السینام مه ل .رینخ»

 .آشکار بود نشیصورت گرد و پرچ .ستادیازه ادرو شیگل پمادر گال

 :گفت شمندانهیدهنش برد واند شیانگشتش را پ

  «.یهست یمیگفتم البته قد .به نظرم آشنا آمد تیکاال»

  «.مره امروز آوردن...  ین»

  :نوک چادرش را به دست گرفت ،گلالمادر گ

و ا  چپله  کی تیبرو و به دست و رو .اس، دست راسد  دالیز تشناب »

چرک و چتل  هایزناز  ییبلنددره .یزنیزرد م ،دهیرنگت پر .بزن

 «.هیایخوشش نم
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  :گفتیبا خود م جمیله .دروازه را بسته کرد و رفت و

 «.که به فکر مه نفتن زنمیم یچتلو  یخاطر خوده به چرک یمام به هم»

 :گفتش .اتاق روشن شد ،سوچ برق را زد ،الگل برگشتگکه مادر  دید 

 جنراطور ،کده بود یزنکه تمام پطروله سر خود خال .نینش یکیتار د  »

 !بخو .کد غالم چاالنش...  آوردن لنهیپنج گ کیباز  شترکیپ .نداشت لیت 

ماندن  یپا یخاله که آمد باز جا .شهیو بار م ریب نجهینانته بخو که پسان ا

 «!کو ریشکمته س .مانهینم

به کاسه پر از برنج که در  جمیله .رفت رونیدوباره از قاب دروازه ب و

 :شد رهیو قورمه کچالو گذاشته بودند خ یدو گوشه اش سبز

  «.شهیم ریکجا از گلونم ت»

 :و باز به خود گفت

 .به خوراک اس یجان جور .یبفت ینمان که از پا .به زور بخو ،بخو»

 نجهیاز ا ،فکرت خوب کار کد ،کنهیفکرت خوب کار م ،جانت جور بود

 «.یتانیفرار کده م

همان طور که برنج را با  .برگشترا شست و  شهایدسترفت و  آنگاه

 :گفتیبا خود م ،زدیلقمه مدست 

  «!نوشتسر»

 :بودند دهیو چشمانش راه کش دیجویو نان را آرام آرام م
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که خود  کنهیفکر م .سین نجهیا یی جمیلهو پالهیره م جمیله هیایقولته که ب»

  «.شان غلط کده ن

 :گره خورده بودند شیبروهاا

کنه فکر  دیشا .میسه نفر زن بود ،که ماره نگا کده بودن یو آپارتماناُ د   »

 دگه  یره به جا یکی .شان غلط کده باشنخود ،کدن ما میکه زمان تقس

 «.روان کده باشن

آمد  یمبه فکرش  یو افکار گوناگون دیجوینان را همچنان آرام آرام م و

 . رفتیو م

 ییپنجاب هایلباسکه  یکه سه تا زن دید جمیله ،شد کیکه هوا تار یهنگام

تاقچه پنجره  یبه اتاقش آمدند و رو -بودند  دهیسرخ و زرد و سبز پوش

 دندیجویساجق م زیت زیت .دادیعطر تند و زننده م یشان بو یهاتن .نشستند

 :گفتندیم گریو با همد

 «؟هیایچرا نم یحال ،خاله گم شد»

 دیکه برگشت د یوقت .گذاشت زیکاسه نانش را برد ودر آخر دهل جمیله

 :دیگویو م زندیرا شانه م یزن یموها .است ستادهیا نهییآ یرو برو یزن

 «!نفکیسرم م یهاترکه ییبگو .کنهیکه سرم درد م نیغال مغال نکن»

صورتش سبزه و  .کوتاه داشت هایناخندستان دراز و  .زدیمو شانه  

 :گفتیم .گرفته بود

 تا شور...  مه کدم گنیاگه بد شد، م ؛کدن گراید گنیم ،اگه خوب شد»
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 گنیکه راس م نهیبیام نمیی بلنددره .رساننیمیی بلنددرهگپه به  یبخور 

 «.رهیگیمشت و لغت م ریآدمه ز یدست ،دروغ ای

 :افزود یزیرقت انگ یبا لحن و

همه شان بسته ...  ؟ییبگو یبه ک ،ییبگو...  ؟یزیکجا بگر یزیبگر»

 «.هستن

  :انداخت نیخود چ ینیبه ب ،ستیدروازه با وسواس نگر یسو و

  «!دراز خوده بخوره ینیب ،سیخاربُ  یقیشف یهم یهاکار»

که آمد و در تاقچه  دیرا د ییکرده  شیسال و آرادخترک خورد جمیله

 .انداخت یگریبر د یکیبزرگش را  یپاها .نشست گرانید یپنجره پهلو

سابق  زیت زیو ت دادیتکان تکان م تیرا با عصبان شیکه پاها یهمانطور

 :تگف ییدو رگه صدایی با  ،دیجویم

لت  ریآدمه ز .خراب اس یکه زن یخدا و راست ،گهیراست م هینور»

 «.لت انداخت ریناقي مره ز روزامید .ندازهیوکوب م

 یانداخت و به تماشا نییسرش را پا .گرفت که خاموش شد شیگلو یگفت

 هایشاشکو  زدیق مآرام آرام ه .پرداخت شیخو نداریچ راهنیپهای گل

 :نمودیرا با پشت دست پاک م

  «؟میخطا یچ ،میگنا یچ»

دور داد و  یرا جانب و شیرو ،کردنش تمام شده بود شیکه آرا یزن

 :گفتش
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 یکالن که شد .یکنیم انیگ گرلنِ گ پِ لنِ هر گپ پِ  تو چرا د   ،ستاره»

وا به جان ما که تا  .ارنکارت ند گهید یدیکه کش شیر .کننیم تیالیا

  «...  آخر عمر

 ،دندیپریکوچکش باال باال مهای شانهو  زدیستاره همان طور که فق م

 :گفت

 گفتیم ،شو مردکه مره د بغل خود ماکم گرفته بود نهید .کننیم الیا یچ»

 «.کنمینم تیالیا ،بکشه یکه کف دستتام مو .کنمینم تیالیا یتا زنده هست

 :خاله گفت .رفت گریبر خاست و شتابان به اتاق د شیزده از جا وفق

  «.سوزهیم شیدلم بر .نشده زدهیس .خورد بچه س چارهیب»

 :گفت یکس

 .زنهیم یما کده خوب پا یاز هم ... !شینزد ُخهبال ...  خرد اس یچ»

 «!زهیریها سر همو مسهیتمام پ

به دنبال آنان از  زیزنان را تمام نمود خودش ن شیپس از آن که آرا خاله

او را  .شد دایکه خرامان در چوکات دروازه پ دید جمیله .شد رونیاتاق ب

  :خواندیفرا م شیخو شیبا اشاره انگشتش پ

 «!بیه»

  :دشیپرس .بود یدهلیز خال .رفت ششیپ جمیله

 «؟یگیم یچ»
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چادر زردش را به شانه  .آمد یهم پخچتر به نظر م گریپخچ خرامان د قد

 بودیلبان رنگ کرده اش م یرو شهیکه هم ییانداخته بود و با تبسم ابلهانه 

 :گفت

 «!جاکته آوردمک یبگ»

  .خرامان عاشقانه به صورتش نگاه نمود .دیجاکت را گرفت و پوش جمیله

 :گفتیبا خود م

 «.کنهیم شیعیی بلنددره .بودم دهیدختر نداِی طور مه  .مغبول اس اریبس»

 :جا بجا نمودهایش شانه یرا تکان داد و چادرش را رو شیموها

 یمسابق گهیظریفه م .نو آوردن یتبله چ کیامشو ...  ؟یکنیم لیس»

آدم ...  کننیباد م سامیخوب پ .خوده آورده یقوماندانا هر کدام بچ .بچاس

  «!بودیکه هموجه م

  :گفتشیکه م ستیبه چشمان متبسم خرامان نگر جمیله

  «!بیه با مه بیه»

دراز و  زیانجام دهل .خوردیبه چشم نم یکس .تسیاطرافش را نگر جمیله

 گریبه همد زیدر انجام دهلدیوارها  یگفت .آمد یتنگتر به نظر م یطوالن

را  شیبودند و فضا زانیشده بودند و سه تا گروپ از سقف آو کترینزد

ته انباش ،رفته بودند شیخو یهااتاقبه  گریکه د یزنان ۀعطر زنند یبو

 . بود
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  :دیپرسیم ،بود ستادهیکه متردد ا جمیلهاز  خرامان

  «.شهیوخت منا ،که مه بروم شهیاگه دلت نم ؟یانی ییایم !الیل»

 :گفتیبا خود م جمیله

بلد  نجهیخوده با کنج و کنار ا دیاول با ،یفرار کن نجهیاز ییخایاگه م»

 یچ دهیفا یو ب یچت شتنیاز ش .یشو باخبر شینیدو پُ  ریاز س .یبساز

  «.خوده باخبر بساز ،کننیم یچ ،گپ اس یچ نیحاصل برو بب

 .که تب کرده باشد یدست خرامان داغ بود مثل .دست خرامان را گرفت و

 :گفتش

  «شو! شیپ»

  :افزود یو یخرسند یو برا

 ریز یکاشک .ساخته ادیز تهیها مقبولزرک یا...  لباست مقبول اس»

 «!یزدیم یکم کی تامهایگوش

با  ،ستادیا شیرا نداشت که در جا یتعارف نیانتظار چن یگفت خرامان

 :دیجانبش نگاه کرد و ذوقزده و با احساس پرس یپرسشگر هاینگاه

  «؟یگیمره م»

  :گفت جمیله

  «گمیمالومدار که تره م .میفر هستما دو ن نجهیا»

 مانند اطفال  .متبسم شدند شهایچشمخرامان پس رفتند،  یلبان گوشت
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  :دیشق گریدستانش را به همد یهاکف

  «؟شمکیمه خوبش مالوم م ؟یگیراست م»

  «.یمقبول هست ،هان»

  «؟گردنم د  . زدمکیم مامیگوشا ریز یگفت»

  :سرش را شوراند جمیله»

  :گفتیم ،بر گشت شیاتاق خو یکه خرامان سو دیو د «هان»

 « !قهیدق کی»

  :دادیو انگشت شهادتش را نشان م

 «!قهیدق کی»

گردن  ،پس برگشت یخرامان شتابان رفت و لحظات .معطل شد جمیله

 :دادیسبزه اش را نشان م

 «؟کد  خوب شُ  ،نهیا»

از دو  .در صورتش ظاهر شده بود یشگفت آور یسرور و شاد کی

 :گرفت جمیله یبازو

لب و  نهیبیتا مره که م گانی .که مغبول هستم گهیکس به مه نم چیه .لیال»

 شنشهیو ف نیبب شهیقوار گهیم .گهیم انهیکتره و ک ،شهیم زانیآو شیلونچ

  «.کننینم ایمگم ح شنومیمام گپ شان ره م ...
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  :دیپرس دیو با شک و ترد

  «؟مه بد استک یقوار یحال ،تو بگو»

  :گفت جمیله

  «!کنهیبد م ؟گهیم یک .ین»

  :گفت ،خرامان شادمان شد

  «.خودت مغبول اس یچشما»

  :را با محبت فشرد جمیلهو دست 

ماره که زدن به ل  چِ  .شنیم خودیدفه همه شان مست و ب انگی ،جان الیل»

 .باز اونه خدا مراد ما ره میته .کننیره مثل كاه باد م سهیپ .فامنیخود نم

گفتم  تیبر .میزنیم ریز ،طرف شد کی قهیکه چشم شف یهم ،میزنیم ریز

 «.مکیمع کددو هزار ج کیتا حال 

 .تکانش داد زیگرفت، وجد آم جمیله یاز دو بازو یمانند مادر مهربان و

 :و گفتش دیرا بوس شیشانیپ

  «!بیه .یمغبول هست اریتوام بس»

را باز  ییآنگاه دروازه . ستیعقبش را نگر ،دندیکه رس زیدهل انیبه پا

 :نمود و گفت

 یید جا تامیکه پا یفكرته بگ .یچراغه روشن نکن ... ،هیاز پشت مه ب»

 «!دروازه رام بسته کو...  !بیه نترس .بند نشه
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سر  ،چهارخانه یرا که در چادر شب ییهابستره ،اتاق رفت ۀبه گوش آنگاه

 :گذاشت یبغل زد و به کنار ،شده بودند دهیچ گریبسر همد

  «!نیبیه بش»

خرامان  .بودند یها مخفشبکه در عقب چادر دیرا د ینیدو تا کلک جمیله

 گفتش:

 باشم به  داشتهیدفه که حق نم گانیمه  .شهیمالوم م زیهمه چ نجهیاز»

  «.کنمکیشان ره م لیس نجهیاز هم ،مجلس شان بروم

  :و چهار زانو زد

  «!نیبش میپهلو»

  :گفتیخرامان با خود م .نشستند گریبه شانه همد و شانه

  «.تهیمزه م .گرم دارههای شانهخوب  یچ»

  :افزود جمیلهخطاب به  و

  «.کنهیشانه م لیس جهیدفه از هم گانیام یی بلنددره»

 «؟کنهیم لیس نجهیاو چرا از ،خودش اس یخان ُخهاو »

 ُخهاو  .ره به مه نشان داده نجهیگل االمادر گ .کنهیدفه م گانی .کنهیم»

باخبر  زایخانه از تمام چنوکر .کنهیجارو م جارهیا .خانه استنوکر

 کی .بوده دهید نارهیکلک یا کده،یره جارو م نجهیکدام شو که ا .باشهیم

 تنا به تو .میقسم داد که به کس نگو .بوده دهید نجهیرام همیی بلنددرهدفه 
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 «.گفتم 

 :شگفتزده گفت جمیله

و از  هیایب نجهیایی بلنددرهکه  سین ُخه نمایس یجان توام بال کد مانیخر»

ل اتاق دلش شوه داخ .داره تیمجبور یچ...  کنه لیپشت غرفه فلمه س

 «!سکلشیخودش اس دلش با یخان تانه،یمانعش شده نم ُخهکس  ،رهیم

 دروازه بسته  یرا آرام فشرد، با وسواس سو جمیله یبازو خرامان

 :و افزود ستینگر

سر کدام  ،که کدام قوماندان کنهیو کنترول م نهیشیم نجهیاو ا المیبه خ»

 یمتایباز ق ارهیخوده م مردکه علم ،هیایو گرم م شهیسرخ م ،زن ایبچه و 

است  کیتار یشیتنا دو تا ش .شهیمالوم نم ،از درون نجهیا...  گهیخوده م

 رسهینم طانامیکو، علم ش لیطرفه س یدفه ا گانی ،یباز که رفت .و بس

 «.گم استکروز  چند د  اِیکه مگم مرد... 

  افزود: یبا لحن و

 «!نداره چکسیصورت تره ه ،یتو مغبول هست .کنهیتره زود خوش م»

خورد و به نظرش آمد که  یتکان .کرد یراحتاحساس نا جمیله

 :گفتیبا خود م .صدا دادند شهایاستخوان

 هیره نخا جهیا هایزنقولته تمام  یاگه ا .دمیه نخات رساوجانشاء هللا به »

نام و لست مره یافته  یاز رو ،نهینب کیاز نزد کی کیو هر کدامه 

 «.تانهینم
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  :دشیپرس خرامان

  «؟جاکت گرم استک»

  :اظهار شکران نمود یبا گذاشتن دستش بر شانه و جمیله

 «!خانه آباد ،یزنده باش»

 افتهیع و جوش که تازه جم یچشم به اتاق ،گریهردو شانه به شانه همد و

 :نمودیم یخرامان هر کدام را جدا جدا معرف .بود دوختند

سابقا  د   گنیم .استک ریقوماندان دستگ ،داره اهیآدم که پکول س یا»

 ،دانه واسکت داره کی .شهینم یجا بشید ج سهیم پگ  چران بوده م  خر

 «!سخت استک مثل سنگ .ترقهیم سهیاز پ یدست بزن

 ذوقزده افزود: و

کند که  یچندک کیاِی طور دفه  کی .خود شانده یایدو دفه سر پا مره»

  «.مه گفتم البته پله کونم جدا شد

 :ذوق زده دکه داد جمیلهو با شانه اش به شانه 

آدم دگه که  یا...  کاره خراب کد قهیشف یهم ُخه ،مره خوش كده بود»

 یسیآدم پ یا .قوماندان است .مال رسول نام داره ،نازک داره هایبروت

 «!کنهیتنا کلدار باد م .شناسهیره نم یاوغان

نشسته بودند از نظر  -گرداگرد اتاق  -تشکها  یرا که رو یمهمانان و

اتاق نشسته بود با  هیرا که در زاو یکوتاه قد یآنگاه شخص .گذراند

 :انگشتش نشان داده گفت
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 .کنهینم ریف زیغیر راکت دگه چ گنیم .سیآدم قوماندان عبدل راکت یا» .

 .پخته س ارینشانش بس .زنهیکت راکت م ،تو چشم پُ  ییه کاو  ره خ  مكتبا

 تینیچاک دو س راسن د   ،هندازیو که طرفت م کنهیره كلوله م یصد دالر

 « !استک دگه یراکت .فتهیم

 :افزود ،قوماندان بود یانگشتش همچنان سو

 «.هستن شهایریشیبچه ب ،شتنیدو بغلش ش که د   یاو دو تا بچ»

و خرامان  جنباندیسرش را با اکراه م .دندان گرفته بود ریلبش را ز جمیله

 :کردیبا احساس قصه م آرام آرام و

 هیایب رشیگه زن گا   ،جنگ د  . هیاینا خوشش نمزداره که  بیع کی مگم»

از مه  .یترسیکنه م لیطرفت س یوخت .ظالم اس اریبس .برهیم شهیها نهیس

.  ... رمیگیخوده ازش دور م ،نباشهیی بلنددرهاگه  .شهیزبانم بند م ُخه

 «.رهیکنه شاشت م لیطرفت س

  :دیرا باال کش شینیآب ب و

 «.جاکته گرفتمک یخوب شد که هم ،خنک شده»

  :ستینگر جمیلهرخ  میبه ن یکیتار مهیو در ن 

 «.زنهیسازام م ،خانهیم تیب .نام داره ینب ،که نو آمد یآدم یا»

را که  ییپتو .نشست ییبه همه سالم داد و در گوشه  یکه نب دید جمیله

 .الغر خود انداختهای شانه یباز کرد و باال ،گرد خود تاب داده بود

  یقوماندان .کش نمود شیرو شیراکه در جوارش بود، پ یی هیهارمون
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 :شدیپرس

  «؟کجاس تیکجاس تبله چ»

  :گفت یبا لبخند ینب

  «.کنهیم یره خال یتفدان .هیایم ،خانریستگد»

کوچکش  هایچشمگردن بلند داشت و . الغر اندام بود ر،یقوماندان دستگ

 که لباس زنانه به تن  ییشانه پسر بچه  یدستش را رو .غرق سرمه بودند

 :دیپرسیم یگذاشته بود و از کس ،داشت

 «.نباشه مه گرمش کنم ؟نیگرم کدو تبله ره  رهیداهمو »

 : دادیرا نشان م والیتري

 کنه! .. تک تک تک ،شرنگ شرنگ داریآدمه ب شیصدا دیتبله با »

 !« ر ... اونه مزه به سُ  زنگ زدنِ  یر همرا! تال تبله به سُ شرنگ

را که در جوارش نشسته بود با انگشت درازش  ییزنخ کوچک بچه  و

 تش نگاه نمود و نازش داد : ، به صور گرفتبلند 

 !نشی... فقط تبله باشه باز بب سیجور ن هیو دار یبغلریمه با ز ۀستار»

 « .مسابقه داره ریبه خ امشو

 . خرامان گفت : دیجنب شیدر جا ستاره

از همو  ینیبیک خاله فیشنش کد .مشترینواز اس . پ هبچه گک شا ینام ا»

 خوبش چراغ جوانمرگ چطور ریز . د  اوام زده میکه مه زد یهازرک
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 « .  شهیمالوم م 

 :دی. پرسگذراندیرا از نظر م هاآدم. ننمود ییاو توجه  یهابه حرف لهیجم

 « هستند ؟ یها کجوان ی،.... ا هایشکیر یدگه ،... اِ  هایآدم یاِ » 

 : گفتیو با خود م

 «! نیشانه بب هایپکول،  نیشانه بب ی. تو کاال شتنیند شند چُ چطور چُ »

 : خرامان گفت 

 « .شناسمکیمه كل شانه م»

  افزود: ییکرشمه  او ب

! ....  کننیباد م سهیهرکدامش رفتیم . خوب پ یگند ریدودفه ز یکی»

.  شهیلک دو لک دالر باد م کی، باد نشه چی! امشو اقوماندانا هستن دگه

م . از گاو غدودش ازنهیم ریچندشه ز دانهیخدا مراد شفیقه ره داده بخدا م

 اریهوش اریبس .کنهیو چلم و نان ره همو درست م یچا .تهینمیی بلنددرهبه 

 «.شهیم دایپ یحال .خفه شوه یکس مانهینم .ره به دست گرفته یاس دل گلگ

بر دو  ،ینب یسالم داد و در پهلو ،وارد شد ییبا تفدان یکه مرد دید جمیله

 :گذاشت و گفت ینب یرو شیرا پ یتفدان .زانو نشست

  «...  مه .باز تک و توک اس رونیب د   ،فهیخل»

  :گفتش ،نگذاشت گپش را تمام کند ینب

 غار غارت هیایشان ببد .یکنیم یکه باز مردار یامشو چرس نکش»
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  «!کننیم 

 :گفت زدیکه نور چراغ برق چشمانش را م یتبله چ

تنا  ،دو دود ،دمینکش ادامیمه ز .بود یچ دانهیخدا م ،شو چرس نبود همو»

 «!دو دود

 !کشنیم رهیش ،کشنیچرس نم ای !بود دهیکش زارتهیا کیبود نزد یهرچ»

 یهابچه .سرته باال نکو یجه که آمد یا...  کننیگل گل ره جمع م ایبرِ 

 « !شانه داره ناموس تیثیشان ح

  :گفتیبه خود م یچ تبله

 گمیم ،نهیشیم میرو شیبچه پ کیکه  یوخت .دل دارم .آخر مام آدم هستم»

خدا  ،چطور کنم دل اس دگه .شمیم خودیاز خود ب .چک بزنم شهیکومه ها

 « !گمیغلط نم یو راست

  :گفتش ینب

حلقه ساخت تا  شیهاتبله ریرا ز ششیک ،یله چتب «!یتبلیته بگ ،یبگ»

 رونیب یپودر بشیاز ج .گردنش را راست کرد آنگاه .و آنسو نلغزند نسویا

چشمانش  .و با انگشتانش پخش نمود دیپاش تبله یآورد و به صفحات چرم

 :گفتیبا خود م .دییپایرا که امشب مسابقه داشتند م ییها بچه

خوب  یشطرنج .شدیبچا بند م یپا .ره پس کدن نیقال یخوب کدن که هم»

 «.شهیبند نم شیپا ،کنهیم دایبچه راه خوده پ ،اس

 را از نظر گذراند که گرداگرد اتاق بر هاقوماندانچشم  ریاز ز و
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 . نشسته بودند ییپخته  یهاتشک 

 :گفتیبا خود م یچ تبله

راس  یبازو د   ُخه یقوماندان راکت .کننینگاه م یبچاره مثل باشه شکار»

 «.تکه سرخ بسته کده که نظر نشه شیهر دو بچ

 .مهمانان به گردش در آمد انیدراز در م یبا لب ن یپس چلم بلند یلحظات

 :خرامان گفت

  «.شهیساز شروع م باز کننیاول نشه خوده تخت م ؟ینیبیچلما ره م»

که  یخطاب به کس ،اش دور نمود یتبله چ شیچلم را از پ یکه نب دیو د

 :گفت نمودیم شیچلم پ

  «.تانهیباز تبله زده نم»

 :خود افزود یگوش تبله چ خیو ب

کدام بچه ره  ،یفامیو جانت نم یکشیباز م !خارهیگالب جان کونت م»

زن و اوالد  .نکده تیجوان فیح .کنهیر غارت مغا شیو کات یگیم یزیچ

 «آخر! یدار

آرام  ،یقیموسصدای و  یدر پ یپ یسرفه ها .پر از دود شده بود اتاق

 :خرامان گفت .انباشتیآرام اتاق را م

 «.گد کدک دانیخوده دمهای بچه یقوماندان راکت نهیا»

 را سرمه کرده بودند و هاچشمه دو تا بچه زنانه پوش که ک دیدیم جمیله
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 یداشتند، در جاها ییسرخ کرده  هایلبپودر خورده و  هایصورت 

 یها به روکاکل زدند و آرام آرام و با ناز و ادا از تشک .شدند ستادیشان ا

شان  یپاها یهازنگصدای  داشتندیکه بر م یبا هر گام .رفتند یشطرنج

 :شان گفتیم یوعبدل راکت !شرنگ !شرنگ .شدیم ندبل

 « !جانم تان د   یبال !نمیبیدرد تانه ن»

 هایدامناول  .ستادندیا گریمقابل همد یشطرنج ۀهردو در دو گوش

 یسپس کاکل ،ستندینگر شیخو یپاها یهابه زنگ ،زدند یرا دست شیخو

سرش  ینب .کردند ینگاه ینب یرور سوانباشته از غ یزدند و با لبخند

و  دندیلغز هیمونهارهای پرده یال اب شیهاتکان داد و کلک ایرا پاسخ گو

 یرو نییپا ،شیاز جا یراکت .انباشت یمست یقیاتاق راموس یفضا

شده بود که خطاب ها بچه یهامحو چرخ زدن یگفت ،بود دهیلغز یشطرنج

 :گفتیم یبه نب

  «!نام خدا...  !نام خدا ... !زیو خ شتیش»

 بیدست به ج یراکت ،نشستیبر دو پا م شیرو شیپ ییکه بچه  یو هربار

 :کردیپول بر سر آن بچه باد م یو مقدار بردیم

 «!ینباش یراکت یمگم بچ ،یداریجوره ن گویم»

 ینزاکتها چهبو  شدندیها دست و دلباز تر مكاته شد،یقدر شب پخته م هر

  :دیپرس جمیله .تر

  «؟کنهیم یچ یراکت یا ،کننیم یچ ،!وا»

 :خرامان گفتش
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طور  یهمه شان هم...  کارش استک یهم .نشنونصدایته آهسته که »

 «.تنیخوده نشان م .شان اس یکاکه گ .کننیم

 «!بچه انداخته یپاها یوا خوده باال ... !کنهیاچ مبچه ره م یپا ،وا»

  :خرامان گفت

ها ره خوش کار یاو گوله خورام هم .!ماصوم یبچا .شان یخدا زد»

...  زن هستن یبه راست ییبگو ،کننیچطور ناز و نزاکت م نیبب .دارن

بچه  .نداره خوشما ره  .نهیشیما نم مجلس د   چیه یراکت میرقصیما که م

 مال .!کنهیباد م سهیپ ریدستگ یکو سر بچ لیس...  !تهیباشه جانشه م

  «!شهیچطور سرخ و زرد م ینیبیم .ره زور داده ریدستگ 

 :افزود یو پس از مکث

شان  هیترب یاز خرد ،نخریهشت ساله م ،یاره هفت ساله ،گهیخاله م»

 «.رنیگیم ادیبچام زود  ... کننیم

 :گفتیبا خود م .کردیم یاحساس ناراحت .دندانش بود ریلبش ز جمیله

  «!پستها» 

ناگهان  ،دوخته بود هاقوماندانخرامان همانطور که چشم به مجلس طرب 

  :گفت

  «!میکه بر زیبخ یحال»

 «؟میکجا بر میبر...  ؟کننیم یوخت اس باش که دگه چ .یبش»
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 یکدام تا یبچ یراکت .زهیخیجنگ م یحال ،کننیم یدست انداز ینیبیم»

 زیبخ .ما و تو نخورهد  جان که  شهیم یتفنگچه کش یحال .گفته یزیشانه چ

 «!میکه به اتاق خود بر

  :گرفت و گفت جمیلهاز دست  و

 «.امهفکه کس ن میبان شیجا رخت خوه پس د   یهم»

و  ستین زیدر دهل یکه کس دیدیم جمیله .بر نوک پا از اتاق خارج شدند و

 :گفت .رسدیهم به گوش نمصدایی 

  «.نباشه یگپ جیکه ا یگوش کو مثل .هیایساز نمصدای »

 :نمود شیکه سرش را پ کردیرا افشا م یراز یخرامان گفت

 .هیکه صدا نبرا نیمال رسول گفت کوزه بان یهم...  ماننیاتاق کوزه م»

 یکوزه که باشه صدا نم .هستن اریهوش اریباز بس...  نیمردم بد نگو

 «.هیبرا

  :دیپرس جمیله

 «؟یشنویم...  ؟سیدگه از چ یصداها یا یخ»

کدام  .جنگ دارن .سالح استکصدای . اس رونیاز ب .شنومیم هان»

  «.کدام گروپ دگه جنگ داره یگروپ همرا

 :افزود یو پس از مکث

 یهم اتاق .یاتاق مه خو کو که نترس د   هیب .و مام تنا یتوام نو هست ،لیال»
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 ییجا ایو  ختهیگر دانهیخدا م .شهیسه روز اس که مالوم نم .سیمام ن 

 شیمرام پ ریخدا خ ،کندیزبان م قهیشف یهم یوام کتاُ  ... روانش کدن

  «.کنه

  :دیکرد و پرسفکر  دبا خو جمیله

 «؟یتناست...  ؟اتاقت کجاس»

 .ستکین یبود، مگم حال بهینج .تناستم یحال .میاتاق دو ،دست راست»

مه چند نفره  .هیایباز پس نم شهیم بیکه غ یکس .یانی هیایخدام امشو هم م

 «.باشن ختهیگر دیشا .رفتن که رفتن ،که دفعتن گم شدن شناسمیم

 :گفتیبا خود م جمیله

 ،زن اوغان .فروختن .ره روان کدناُونا ،شان نرفته نخود ،زن ساده»

 «.خرنیم متیق ،ها، نام دارهعربد  بین اوغان و باشه اوغان  یتاز

اق فرش ات .خرامان سوچ برق را زد...  از پشت خرامان داخل اتاق شد و

در  وارشیدو تا بستره بر دو د .چهار کنج و کوچک بود .داشت یمیگل

تاق  یرو .رفته داشت ییرنگ آبدیوارها  .قرار داشتند گریمقابل همد

سگرتش را در آن خاموش کرده  یکه کس خوردیبه چشم م یپنجره نعلبک

 : گفت جمیله .دبو

  «.دود و خاکستراس یبو .هیایتازه ب یکه هوا میواز کن نهیکلک»

به فلتر سرخ  ،برداشت ینعلبک انیسگرت را از م هرفت وسوخت خرامان

 :گفت یانداخت و با لحن یشده آن نگاه
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  «.مانده نشیلبسر یجا .سگرت کش هموس .فاطمه آمده بوده»

 :با خود گفت .شد یو چرت

 شیمز میالبته خوشش آمد .بغل مه خو کنه باز همینجه د   خاستهیالبته م»

 د   .کالن کالن هستن شیها نهیس. خوش مه نامد شیها نهیمگم س. داده

 «.شفترام شدن .شنینم یدست آدم جا

 جمیله .به داخل اتاق هجوم آورد یسرد یواه. پنجره را باز نمود آنگاه

 :صورتش را در برابر باد قرار داد

 « !خورهیآدم م یبه رو خی خیچه خوب  .شهیدل آدم تازه م»

 :خرامان گفتش

 یمگم فكرته بگ .کنمکیخوه هوار م یایمه جا .نیبش قهیهموجه چند دق»

 «هوا سرد استک .ینش ضیکه مر

 «جاکت دارم ،شمینم»

صبا میتمت  ،دارم دبل استک گامیجاکت د کیمه  .جاكتت نازک اس»

  «.یاوره بپوش که گرم باش

  :و افزود

  «؟نپرم کینزد کیره نزد ایجا ،خنک اس»

 «.نداره یفرقبه مه ...  بنداز یندازیکه م یهر رقم فاممینم»

 کش مهیها را نپرده .هموار نمود گریهمد یخواب را پهلو یجاها خرامان
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 :گفت ییکرد و با کرشمه  

  «.هوا سرد شده»

 :با خود گفت جمیله .شان در آمدند یهالحاف ریو هردو ز

آدم نفس  ،طر کهنهع چرک و ختهیآم یبو .بد میته یلیاف چطور بو یا»

  «.تانهینم دهیکش

 یهمانطور .به دماغش نخورد شیزنخ کرد تا بو ریو گوشه لحاف را ز

سرنوشت خود را سر زنش  ،که چشمانش به آسمانه اتاق دوخته شده بودند

  :دشیخرامان پرس .کردیم

  «؟گل کنمک هبرق ر»

 «.وگل ک»

پس  ییلحظه  .در آمد شیخو یرا گل نمود و دوباره در جا برق خرامان

 :نمود کترینزد جمیلهخودش را به 

 «؟یخوریتو نم .خورمکیمه خنک م»

خوده  یجاکتا یکاشک .خورهیخنک م ،آدم جاکت شه بکشه .خورمیم»

 «.میدیکشینم

  :بلند نمود لحاف او را ۀگوش خرامان

  «.میکه زودتر گرم شو ،مییدرا افیل کی ریباش که ز یخ»

  :گفتش جمیله .در آمد یلحاف و ریو ز
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 «میخوریدگه خنک نم یحال»

 .قلبش به زدن پرداخت ،را احساس نمود جمیلهعطر بدن  یوقت خرامان

 :گفتش .نمود یاحساس فرحت و خوش

  «.ندارم یکس و کو .سال اس که تنا ستمک یساال مه»

 .صورت خرامان در برابرش بود .بغل شد کیبه  جمیله .دیکش یو آه

 :سوخت گفتش شیدلش برا

برابر  د   .تر از آدم اسسرنوشت زور آور .همطور اسگی زنده»

  «.تانهیکده نم یگ هستادیسرنوشت آدم ا

 :دیکش یخرامان آه

 « !کنهیم یدلم از دق»

 :نازش داد و گفتش ،دیکش یدست یبه صورت داغ و جمیله

مادر،  .داشتم ادیو قوم ز شیمام خو .سیرقم ن کیگی زنده !آرام باش»

  «...  خواهر ،پدر

 :ساخت کتریا نزدخرامان خودش ر .گرفت شیو گلو

...  یکنیم یحاال خودت ناآرام ،یدادیم یمره تسل ،یگفتیبه مه م یتوبال»

  «!گذران اس ایغم دن .گذران اس ایغم نخور دن

  :و لبخند زنان افزود

  «.گذران اس ایغم دن .گذران اس ایدن خاندیاحمد ظاهر م»
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 « !نکو یجگر خون .گفتیراس م»

  :دیرا بوس جمیلهآورد و گونه سرد  شیو صورتش را پ

  «!مه یالیل»

به  .احساس آرامش نمود جمیله .را گذاشت ینوازش کردن و یبنا و

به  یمطبوع یگرم .حدیثه گذاشته است نهینظرش آمد که سرش را بر س

 یایدر دن .بودند ختهیآم گریو خواب با همد یگرم. کردیم تیوجودش سرا

دوستت  :گفتشیم هک دیشنیرا م ثهیحدصدای  .کردیم ری۔ س یآرامش بخش

را که سر و  یو هایدستو حرارت  .یهمه هست نیتو مقبول تر ،دارم

را  یگرم و پرطپش و هاینفس .کردیحس م ،دادیصورتش را نوازش م

که حدیثه تنگ در  دیدیم .خوردندیکه به سر و صورتش م کردیحس م

و صدقه و  دهدینازش م .بوسدیرا م هایشگوشبنا .آغوشش گرفته است

حس نمود که دستان حدیثه  یداریخواب و ب انیدر م کباری .شودیقربانش م

چرا  ؟کده یمادرم ره چ دیپرسیخود ماز  .دهندیرا نوازش م شیهانهیس

که خرد  یحال ؟زنهیدست م مهیچرا پشت و پهلو ؟زنهیدست م مهیهانهیس

 سشده  یمادرم ره چ یوا ... .کنهیکارها ره م یکه ا ستمیو کوچک ن

 .شد داریخورد و از خواب ب یناگهان تکان ؟زنهیدست م مهینجاهایچرا ا

او را لمس  اندام زده جانیه .برهنه نموده است خودش را ،خرامان دید

 :دیگویگوشش م ریآهسته آهسته اما ذوق زده ز .دهدیو نوازش م کندیم

که  یهم .نداره یتره کس یچشما .شان نمیواز کو که بب نتهینازن یچشما»

که  دمیفام .خانهیم گهیکدیما به  یهاگفتم ستاره ،یخوشم آمد ،دمیتره د

  «.یتوام مره خوش کد

 :گذاشت شیخوهای سینه یرا رو جمیله هایدستو 



      -----------------------------------------------    لبخنِد شیطان

 

 -------------------------------------------------ببرک ارغند  584

تو مثل  ینایس .ستنیتو خورد ن ینایمثل س ،مه کالن کالن هستن ینایس»

خرد ره خوش  ینایمه س .شنیم یآدم جا یدر دستا .انار تاشقرغان هستن

  «.دارمک

 :دشیبوسیم ،جانزدهیو ه

 ،مره بمال ینایس...  مگم شفتر نشدن ؛کالن کالن استن یمه اگرچ ینایس»

 «!هیایخوشم م ،پچق کو

با دودست خرامان را از خود دور  .نشست شیدر جا مهیسراس جمیله

  :نمود

  «؟یشد وانهید...  ؟زنکه یکنیم یچ»

  :گفتشیم ،بود دهیکه به او چسپ یخرامان همانطور

 «!میدیند نهیتو س ینایمثل س .میدیمثل تو زن ند»

 .رفت سوچ برق را روشن نمود .برخاست شیخورده از جاترس جمیله

 :گفتشیخرامان گوش داد، که م زیجنون آم یهابه تمنا رتزدهیح

 رسانهیخوده م نهیچراغه بب ... شفیقه خبر نشه چراغه گل کو که ،گل کو»

 « !گل کو... 

 :از همانجا گفتش .چراغ را دوباره گل نمود جمیله

  «!هستم الیمه ل ،یغلط کد ؟شده یتره چ ،خریمان»

 :سرش گرفت و دادش یرا از باال شهایلباس ،آمد کشیو نزد
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  «!؟خات گفتن یچ ،هیاین یبپوش که کس»

  :گفتیو با خود م

  «.نهیبیکه هنوزام ده خواس و خو م ایو  .مره خیال کدام مرد کده»

 :کردیم یخرامان زار

 !گذران ایگذران اس وغم دن ایدن !هیمه ب یپهلو ،هیب ،کنم یمه چ مرد»

 «!یدلمه برد .مه تره خوش دارمک

 آمد، با تکان دادن  یو کینزد ،طراب خوابش را پرانده بودکه اض جمیله

 :کنان گفتش دیانگشتش تهد

  «!رمیاتاق م یمه از یاگن !بپوش»

  :نشست شیسر جا یخرامان با ناراحت

  «؟یقار شد ... ؟چرا»

  «!بپوش تههایلباس ... !بپوش»

  :دیرا دوباره پوش شهایلباسخرامان 

که  یهست داریمه گفتم البته ب .ییخایمه گفتم البته توام م ؟یا قار شدچر»

  «.یمالیم تیدستا تمره د قا یو دستا یزنیلبخند م

  :پاسخ داد تیبا جد جمیله

  «.دمیدیو مخ   .و بودممه خ  ...  ین»
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  :و در دل به خود گفت

 «.که زنباره سزن س،یگناهش ن»

  :گفتش خرامان

  «؟یکار مه آزرده شد یاز...  ؟یآزرده شد»

  :گفتیبا خود م .نشست شیپهلو جمیله

اگر زنباره س به تو  .خورهیبه دردت م ،زنکه ره آزرده نساز ،جمیله »

  «.کدهپیدایش طور  نیخدا هم یچ

  :ادو پاسخ د

  «...  مگر .میآزرده نشد ،ین»

  :و به خود گفت

 اریو دلشه به دست ب یگپش بت .کنهیکمکت م ینکنه ک کمکتکه  یهم»

  «.ره بلد اس نجهیا یزنکه تمام راه و چاه

 :گرفت شیدستان خو انیو دست او را با کراهت در م

 .ماه مره شکنجه کده ن کی ... خسته هستم اریمگم بس...  آزرده نشدم»

 «.کنهیروح و روانم درد م

  :گفتشیم خرامان

  «!به جانم تیدرد و بال .به جانم تیخسته گ»
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 برد: یزنخ و ریو دستش را ز

 یسه جوره پنجاب .سرت یصدق میدو هزار جمع کد .یخوشم آمد ،لیال»

مانم تار  ینم .سرت یصدق ،شان میدینپوش ادتریدو دفه ز یکی ،نو دارم

 «!کم شوه تیمو

  :گفتیبا خود م .را خنده گرفته بود جمیله

 «.بودم دهیمگر از زنه ند ،بودم دهیتضرع مرداره د»

 :گفتش

 .بان که آرام خو کنم .میسه روز اس خو نکد ،نصف شو اس ،ینیبیم»

 «.تانمیگرفته نم یخویسرخوده از ب .سیشو اول و آخر مه و تو ن ُخهامشو 

 :گرفت شیدستان داغ خو انیدر م یرا مانند مادر یو هایدستخرامان 

ه بان م یزانوا یسرته باال .کورت شوم خو کو .دمکیمه نفام ،یببخش»

 «!و آرام خو کو

 شیخو یزانو یانداخت و سرش را بال یو یرا دوباره باال لحاف و

  :گذاشت

  «.یخو هست داریکه ب دمکینفام ،کور شوم .سرته بان و آرام خو شو»

را  یآرام آرام زلفان و .به خواب رفته است جمیلهکه  دیپس د ییلحظه  و

 :گفتیم شیو در دل خو دادیازش مبا دست نو

 «.قدر مغبول اس یچ»
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خرامان  .آمد یبه نظر م یروشن اتاق ملکوت کیدر تار جمیله صورت

 :گفتیدر دل خود م

فاطمه از راز ما  دینبا. اس دیمثل برف سف ... داره یدراز یهامژه یچ»

چغل و  یزن .سازهیما خبر مره سر  قهیشف ،تهیزورش م یاگن ،خبر شوه

کدام قوماندان خات  ریبه گ ایره پاره پاره خات کد  الیل .اس یگپگو

 «.دادش

 :دیشیاندیبا خود م دادیطور که زلفان او را آرام آرام نوازش م همان

 دیره نبا الیل ... !دخترک از دستم نره یکه ا رمیسرم بگ فکرمه د   دیبا»

 یکن لیهر طرف س. هیایو م رهیهزار رنگ مردم م یلیحو د  اِی .تنا بانم 

 «.فروشنشیم یدست .خانه کار اس کی ،گپ اس کی

 واریبه دها پرده یکه از ال ینور چراغ کیطور که به ستون بار همان

 :دیشیاندیبا خود م ،کردینگاه م ،افتاده بود

پرسانش  .باشه داشتهیگپ خبر م گانیهمو زن از  .ره بکاومدان فاطمه »

 یهم ،دخترک نسرین ام یهم یاز قص .پالن دارن یباره لیال چ کنم که د  

ماتل اس،  ،گرفته سهیاز کدام قوماندان پ قهیشف گفتیم ،زن باخبر بود

 رونیخانه باز  رنگیکه به چل و نغلت خورد دختر نیکه چشم نسر یهم

دخترکش  ،و کدچشم خ   کی نیکه نسر یهم روزید .راس گفته بود .کنهیم

 «...  شدیم داریتا ب .و غرب شد بیغ

آرام  جمیلهصندوق سینه  .ستینگریم جمیلهرنگ  یبه صورت مهتاب و

 . رفتیو باال م نییآرام پا
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مه  شیکه باشه شو خوده پ ییهرجا .دور نره شمیم که از پره بفامان الیل»

خو  یکه همه گ یشوانه، هم ،شه شکار ،ییبفامانمش که بلند دره .برسانه

  «.برهیم ،شدن

  :ستیدروازه نگر یو نا خود آگاه سو

  «.کدشیاز درون قلفك ملفک ندارن که آدم بسته م ،دروازام یمگم ا»

  :داد هیو آرنجش را بر بالشت تک

 «.ردهش بُ و  خ  »

در  شیلحاف خو ریرا آهسته بر بالشتش گذاشت و خودش ز جمیلهسر  و

وجودش همچنان داغ  .بود دهیو سرور در اندامش دو ینوع شاد کی .آمد

 :گفتیبا خود م .نمودیرا احساس م یبود و حرارت مطبوع

ِای طور مه  .داره یخوب لب و دندان یچ .داره یگکا نهیخوب س یچ»

 شیپ .تمشیهمو جاکت گرم خودام م...  بودم دهیند یخوبشه تا حال یزن

سه  ،نصف شو اس ،ینیبیم :گفتیم .مره خوش کده ... رهیگیچشمشه م

شو اول و آخرمه و تو  ُخهامشو  .و کنمآرام خ  بان که  ،میو نکدخ  ام روز

 «.تانمیگرفته نم یخویسر خوده از ب .سین

  :دیلحاف را بر خود کش و

 یانی .سیشو اول و آخر مه و تو ن ُخهامشو  گفتیم .اوام مره خوش كده»

 ییبخا یباز هرچ .میایبغلت م دگه د   یشوا...  یچرا وارخطا هست

 «.کنمکیهموطور م
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 از آنجا به تمام یلذت مطبوع .گذاشت شیخو یرانها انیدستش را در م و

لب و دندان  خواستیم ،باشد داریب جمیله خواستیم .شدیوجودش پخش م

 .ندیاش بنش نهیس صندوق یمانند فاطمه رو خواستیم .را ببوسد یو

 رونیب یگ کبارهیرا به  شیآورد و تمام بار درونبر ادیفر خواستیم

 . زدیبر

به گوشش  یدلنواز یقیرش مانند نغمه موسخُ رخواب بود و خُ  جمیله مگر

 تیبا عصبان ییجنجگو. دیشن زیرا در دهلصدایی ناگهان سر و  .دیرسیم

 :گفتیم

 شهیدروازه آمد توبر ره که دانِ  یتو هرکس .گرفته گریداگ لک رهمُ  یحال»

  «!میستیذمه دار شان ن ُخهما  .یکنیپر م 

 :خرامان با خود گفت

کدام گپه . پشت زن آمده ،ستهیخ زشیچ ،باز مست شده .اس نیشرف الد»

 .خوب کون کوب کنه ُخه ره قهیشف یهم ،بته رشیخدا خ. . !بانه گرفته

 «!شوه خیکه دلم سرش  شیدو نول پخته بزن کی

  :گفتشیم قهیشف

 «؟جان آدم ای ییخایزن م»

بگو  !یجان آدم ره تو از مه بخا !زن میخایزن م ،کنم یآدم ره چ جان»

 .رمایم تیتا بر ستیپلک زدن ب کی د   ؟زنده ایمرده ...  ؟ییخایچند نفر م

  «!تاس ستیره ب هیروپ ،جان آدم
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  :شد زیآم ریو لحنش تحق

  «!؟جان آدم ،جان آدم»

 :گفتیشفیقه م

 .آمده شیفاطمه عادت ماهان .مردار شد ُخه نینسر ،ییخایره م یک یخ»

 « !ببرش ،شیبریم ؛اس کاریب مانیخر

  :گفتیم نیالد شرف

  «!کدام دخترک .میخایمرغ نو م .دلمه زدن ای»

  «؟یخبر شد الیاز ل ،گپته واضح بگو»

 :کردیو سرفه م

خبر نشه یی بلنددره .هیکس نبرا شیمگم از دانت پ .کنمیچاره م کی ایب»

 «.کشهیکه پوستمه م

  :حبس نموده بود نهینفسش را در س خرامان

 به گمانم...  پشت او آمده .ره نو آوردن الیث وخت خبر شده که لوُ د   یاِ »

 «!رفتن

 :شدیآمد که آهسته آهسته دور م یم نیشرف الدصدای 

 گریادسر گ .گمیداراره م رهیمام پ .نیاینمان که درون ب گرارهیاددگه گ»

 و هینام درا یبه هم .باشه مینفر کدام تنظکه  میفامه یک ،اعتبار اس یچ
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  «؟تهیجواب کاظم خانه م یباز ک .بم بانه و بره 

 « داراره بگو! رهیپ ،ییگویم یبه مه چ»

  :داشت یکیبارصدای شرف الدین 

  «.یکو و به مه احوال بت دشیق نجهیهم ،دگه که آمد یفد»

 :گفتشیشفیقه م

 یخیب شینیب .شهینم دهیطرف صورتش د .سین دنییاز گا شیکنیم یچ»

 «.دهیچک

 .شیخریفیض مامد م .به کار اس شیردگُ  .پس صورتش بال د   .اس ریخ»

 .سسهیکالن پ...  هزار! ستیده و ده ب .فروشهیده هزار م ییردهگ   یمفایم

 «.هیایم اریما خودش ت شیو پ رنیمردما پشت آدم کجا کجا م 

  :را اضطراب فرا گرفت خرامان

  «.گردهیم الیپشت ل»

با خود  .را قات نمود و پشت دروازه گذاشت یو شتابزده و هراسان تشک

 :گفتیم جانزدهیه

پتش  ایجا یهم ... .!کنمکیتش مپُ  ،مانمینم ... !ره ببرن الیل مانمینم»

 « !کنمکیم

 :ستینگریم یو یجهت اختفا یمحل مناسب یو اطرافش را به جستجو
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وقه عقل ندارن که بستره اُ باز  .چانمشیپیبستره خودم م یال اگه آمدن د  »

 «.ره بپالن

 نهیو قفسه س دیکشیآرام آرام نفس م لهجمی .نشست جمیلهسر  یآمد باال و

 یروشن اتاق ملکوت هیصورتش در سا .رفتیو باال م نیینظم پا کیاش با 

 :داد هیخرامان پشتش را به تاقچه تک .آمد یبه نظر م ییایو رو

اس  کاریب مانیخر :نیدرازه بب ینیب یباز تو اِ  .یشرمیمردم ب یچ»

 طوریباز ا !س مه از هوا آمدهکُ فقط  !مانیخر مانیشد خر یهر گپ !ببرش

 ... !دلت خوش شوه کیکه  ماننیسر نافت نم ایروپام بخشش گو کیآدما 

 « !شهینم میقدر وخت استک که دوهزار مه دون یچ

 نگاه نمود: جمیلهبه صورت  و

 ش تپُ .  ... نخات ماند نیبه زم شیپا .نبرن کهگالیپس مه که ل د   بال»

  «.کنمکیم

 :افتاد شیپ یهاسال ادیو به 

 .چانمکیپیبستره م اورام د   ،بود چاندهیبستره پ گله د   رزایمثل مادرم که م»

 .نتانستن افتهیگله  رزایاما م ؛خوده تکه تکه کدن ،سازمان جوانا ینفرا

 میفامهباز خدا  .کدنکیوانش مر یهمو شو عسکر یاگن ،خدا طرفش بود

 .بود ییوختا یچ ... !از تالقان ای میکدیم دایشه از خوست پ یکه مورد

 زیو عسکر گر گشتنیزن و مرد خانه به خانه م !بود ییاییتالش یچ

 ییگا ،بستره د   ییگا ،تندور د   ییگا .مکیکدیپت م رزاگلهیوما م دنیپالیم

  «.یلیحو یقات دستکا د  
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  با خود گفت .آمده بود ادشیبه  ییخاطره  یگفت .ناگهان خنده اش گرفت و

 یصندل افیل ریز میخال شیو صله و کل شیهمو ر یکت ،خانجبار چارهیب»

زچه  یکه زن نییایاتاق ن یبه ا ،گفتکیم هایبه سازمان .درونش کده بود

گناه داره،  .ُموردهو طفلشام  دهیدرد کش ادیکه ز نیآزارش نت .خو است

. ختسو شیقه بر یچ یسازمان یباز دل او زن ؛است دهیدرد کش اریبس

پس  شیره از رو افیل یوخت .مشیشفاخانه ببر دیبا گفتکیچق چق کده م

 شیکت همو ر .شد انیانم ،مثل گل آفتو پرس ،صورت طبق جبار .کدن

 اشک د   ادیاز خنده ز .کدیخندیسات م کی یسازمان یزن...  و بروت

پسان  .خوب شد شیمگم بر .ره بردن چارهیب .کشده بود یجار شیچشما

 «.شدک صاحب منصب نکال

گذاشته  شیسر خو یکه باال را جمیله نکینمود و ع شیدست پ خرامان

 :با خود گفت .گذاشت شیخو هایچشمبازش نمود و در  ،بود گرفت

  «.که نمره دار استک شهیمالوم م» 

 :گفتیکه م ،افتاد نیشرف الد هایگپ ادیناگهان به 

 .خرشیم ضیف .یکو و به مه احوال بت دشیق نجهیهم ،دگه اگه آمد یدف»

 .س سهیکالن پ ...هزار ستیده و ده ب .فروشهیده هزار م ییگرده  یفامیم

 «.هیایم اریما خودش ت شیو پ کنهیم دایمردم از کجا کجا آدم پ

  :گفتیبه ذهنش آمد که م قهیشف هایگپ

  «میایخود م یهایفیض گفت صبا پشت امانت»

 :خرامان با خود گفت
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 ،وان بود یگاد کی .شیخدا داد .ور شداوام مُ  یچوت نیبا آمدن مجاهد»

چشم  .آدم چتل خور و پوچ زبان اس گفتیم شدیسوارام نم شیگاد د   یکس

 «کو! لشیو س ایب یحال .بد داره

 :دیشیاندیبا خود همچنان م .دندان گرفت ریلبش را ز خرامان

نکده  فشیح .آورده باشه نجهیا ُگردایشره به خاطر  الیل ضینکنه که ف»

 شیجوان یا فیح .صورت خوبش نکده یا فیح ... !بکشن شهیدارکه گُ 

 «!نکده

مو  ییو دسته  دیکشیآرام آرام نفس م جمیله .نمود شیسرش را دوباره پ و

خرامان  .رفتیو باال م نییپا کجای شهایسنفصورتش افتاده بود و با  یرو

 :گفتیمانده بود و با خود م رهیخ جمیلهبه صورت 

  «.کنن یمره قصاب یالیکه ل ستکیراه خدا ن»

خرامان  .دوباره بلند شد قهیشرف الدین و شف هایقدمصدای  زیدر دهل

 :گفتیبا خود م ،دروازه آمد شیشتابزده پ

  «.که پس آمدن یثلم»

 :بود قهیشفصدای 

مگم  ... کنمیمپیدایش باشه  نامیزم ریصبا از ز .رب شدو غُ  بیزنکه غ»

رفته که  المگمایس .نداده ن میره به مه تسل یکس ،یگیکه تو م ینام یبه ا

  .«.دمیپرسیازش م

  :گفتیم کشیبارصدای با  نیشرف الد
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  «!دخترک خورد جسه س کی .نام داره جمیلهبه مه گفتن »

 :گفت قهیشف

یی بلنددرهصبا  .کدمیمجدایش که مه  یگفتیوخت م .از دست خودت اس»

 «.کنهیقطار م یلیحو ره د   یلگکباز  .صبا نوبت خوش کدنش اس .هیایم

البته  .نشد ُخه ،چشک بزنم کی هیایبیی بلنددرهو که از اُ  شیمه گفتم پ»

 «!ره به مه جدا كو یکو  ن  .یدگه فکرته بگ یدف .قسمت نبود

هموار  شیتشک را برداشته دوباره در جا .نفسش را رها نمود خرامان

  :گفتیباخود م .نمود

 «.گردنیم الیمه گفتم البته پشت ل .دلم رفت»

  .بود دهیخوابش پر یگفت .کردیم یراحتاحساس نا .لحافش در آمد ریز و

در فکرش  یآور شیو افکار تشو زدیغلت م گریبغل به بغل د کیاز 

 :کردندیگشت م

که نبره  مانهیره کجا م الیل .ره بلد هستمکیی بلنددره تیو خاص یخو»

  «.شیپرانیکه چشمش به او بفته م یهم

 :به چت دوخته شده بودند شهایچشم

دودفه  یکی ییاول که مره آوردن، هفته  یروزها .استک یزور آدم»

 :گفتیم ،مگم همو وختام مره خوش نداشتک...  خاستکیخود م شیمره پ

تنا از  .کدینم المیس چیا ُخه مینایطرف س ،مانهیبه مردا مکون و کمرت 

 کایمثل ر ،یزنیم یپا یمثل مدهور گفتیم .امدکیزنگ زدنم خوشش م
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 .کمخصوص آورده بود یخاطر بر مه زنگا یبه هم .یتیم ورکمر ش

لنگ بدش  یاز زنایی درهبلند .ره بفامانم که خوده لنگ بندازه الیل یراست

  «.هیایم

 و غلت زد: 

  «.برهیم نمو  چرا خ  »

 :افتادیی بلنددره ادیو دوباره به 

 ؟نام داره ینامراد چ یهم .کنهیبچه بسته م یهم یمره حال یهمو زنگا»

شو که بچه و دختر دلشه  گانی ،بود ییعجب وختا ... رفتک ادمینامش 

 ینب :گفتیو م فتادیبغله م کیو  ماندیم شیرو شیچلم چرسشه پ ،زدیم

 «.کدمیم خیمام دلشه  و ... !زهیساز فلم پاک ،میبچ

 گوشش  شیپ یمگس .گذاشت شیشانیپ یالادستش را ب .به پشت شد دوباره

 :راندیمگس را با دستش از خود م .کردیوزوز م

  «.استک دیچشم سف چقه»

 :رفتیو باز به فکر م

 یله گکُ  ،دراز ینیب یبخار یا ؟ییمگم از بلند دره  ،پتش کنم ضیاز ف»

لیال، سکه دار  ؟بفته الیبه لیی بلنددرهاگه چشم  .کنهیم لیج یلیحو ره د  

ز کم کم ا ،عادتش استک .شیبریکت خود م ،مانشیام نم قهیدق کیاستک 

که  فامهیره خدا م واُ باد از  .کنهیم شیخود نگا شیپ ُخههفته  کی

  «.تشهیپس م ضیکه به ف ای فروششیم
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 :و لبش را لیسید

 ... سیاول و آخر مه و تو ن یوش   ُخهامشو  :گفتیبه مه م ،نکده فشیح»

 ییبخا یباز هرچ .میایلت مبغ دگه د   یشوا...  یکه چرا وارخطا هست یانی

  «.البته اوام مره خوش كده .کنمیهمو طور م

 :دیپرسیو از خود م

 استک اریزن بس ُخه نجهیا .کدن عاشقش شدمک لیس کیچرا ده  فاممینم»

 یراست .نبودبه دست خودم  .رقم دگه شد کیدلم  دمیاو ره د یمگم وخت... 

مه با  چرا بودیطور نم یاگه هم ،شهیم داینظر پ کی عشق د   .رهیکه دل م

 ینفسا یوخت ،در آمدم شیپالو د   یوخت عقلمه از دست دادمک د   دنشید

به خود  ،از دستم رفت ارمیاخت .خوده باختمک ،خورد میگرمش به رو

 «.وب شدکخ ،شد یمگم هرچ .دمینفام

 سرش را .خاموش شد ،کردیرا روشن م یلیکه حو یچراغ ،دید ناگهان

 :بلند نمود 

  «.که صوب شد یمثل»

 شیدر جا :افتادیی بلنددرهناگهان به فکر  .غلت زد گرید یو به پهلو

  :اوچت نشست

  «.شهیم داینحسش پ یقوار یصوب شده حال ،تمیم یخوده باز یچ»

  :ستیاطرافش را نگر مهیو سراس

  «.پتش کنمک یییکجا...  برنشیم شمیاز پ یچاره کنم اگن کی»
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 :ذهنش خطور کرد رد یناگهان فکر

  «!رسهیهم نم طانیاس و عقل ش یجا نیها بهتر ... !رختخو قات د  »

و  دیگردن سپ ،غلت زد شیدر جا جمیله .ستینگر یبلند و یهاو به مژه

مانند  .شدند انینما ،بود دهیلغز نییکه پا یلحاف ریاز ز شیهانهیس یبلند

خرامان  .شدیمعلوم م بایز ،باران دنیآسمان صاف پس از بار کی

با خود  کردینگاه م یبرهنه بدن و یبه قسمت ها صانهیکه حر نطورهما

 :گفت

  «.خنک نخوره الیل»

چشمانش را باز  .شد داریب جمیله .کش نمود شیو لحاف را دوباره باال

  :کرد

  «؟صوب شد یباز دست»

 :خرامان گفت

که صبح  فاممیم یلیگل کدن چراغ حو یمه از رو .ها، صبح شدک»

پوستش یی بلنددرهنکنه  .کنهیدار چراغه گل م رهیشفق داغ که شد پ .کشد

  «.استک متیق لینباشه ت یهرچ .کنهیم

  :انداخت ینگاه رونیب یسو ،سرش را بلند نمود جمیله

 «.صوب شده یگیراست م»

و  جانیتن برهنه و ه .آمد ادشیخرامان  شب؛ید هایگپ ناگهان

 دایچشمانش هو شیپ زانشیشفتر و آوهای سینه .آمد ادشیاضطرابش 
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که در  دیخوابش پر یگفت ،خورد یآوردن آن خاطره تکان ادیاز ب .گشتند

 . نشست شیجا

عقب  ییخود را به بهانه  جمیله .نمود کتریخودش را به او نزد خرامان

  :گفتیدر دل خود م .دیکش

  «.اس زیت اریآتشش بس .وع کنکه زنکه باز شر یمثل»

  :گفتشیخرامان م

  «؟یو خبر شدش  »

  :دیپرس دیبا ترد جمیله

  «؟ره یچ»

 «؟یدیشفیقه ره کت شرف الدین شن هایگپ»

  «؟سیک نیشرف الد .دمینشن ین»

 «.نجاستکیهمه کاره ا .قوماندان است مچهین نیشرف الد»

خرامان  .خورد جمیلهچرک مو به دماغ  یبو .آورد شترکیسرش را پ و

 :ادامه داد

 گفتیم .افتنیاو ره ن دنیپال یمگر هرچ ،دیپالیم جمیلهره بنام  یکس کی»

 «.داده مشیگل تسلمایآورده و به دست خود به س نجهیهم ناصراو ره 

چشمانش را تنگ . شوندیبدنش راست م یساس نمود که موهااح جمیله

 :دیپرس ینمود و با نگران
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 «؟وخت یچ»

هر گپ اس  .وخت خو نکنه دیآدم با نجهیا ... کو برده بودتره خ   شو،ید»

 «.شو اس میدن

 :نمود شیلحاف را پ و

بودم که البته پشت  دهیه ترسم ... یپرتو که خنک نخور تیسر شانه ها»

  «.دنیپالینامه م جمیلهمگر شکر خدا  .پالنیتره م ،تو آمده ن

  :لبانش ظاهر شد یرو یو تبسم

غم تو هستم  مه د   .یبه مه چ .کنن و ببرنشپیدایش  یالیخدا کنه که هم»

  «.که صبا چطور خات شدک

  :دیپرس ،هوا روشن شده بود .ستیرون نگریب یسو جمیله

 «؟امروز اس مقصدت»

 شیتمام زناره بر قهیرسم استک که شف .شهیم دایپیی بلنددره یحال .هان»

دو تا  یکی .کنهیم ریره از نظر ت یاو کله گ .کنهیم ستادیقطار ا یلیحو د  

 .روان کنن شیوخت بر یکه چ گهیم ایو  برهیباخود م ،کنهیره خوش م

 «!تیبریهمو سات م .کار ما تمام اس ،نهیاگر تره ام بب

را به چشمانش  نکشیع .دیپر کامال  خبر خوابش  نیا دنیبا شن جمیله

 :دیپرس یگذاشت و با نگران

  «؟شهیچطور م یخ»
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 :بود یخرامان جد .دش رهیو به صورت خرامان خ

 .کنمکیو خود پت مخ  رخت  ره د  تُ  ،وخت حساب کدن د   .میمه فکرشه کد»

 «.تاننینم تیافتیبپالنت  یهرچ .شهینم تیمتوج یکس

 :دادیکنج اتاق را نشان م و

 .یریکه هوا بگ نمکیره غار م تینیب شیپ .مانمکیهمو کنج م رختخوه د  »

 یدفي دگام هم کیمه  .یشینترس خفک نم .باشهیم واریطرف د تیرو

  «.مکیکاره کد

  :کرد یدهان ادی شمندانهیو اند

 «؟تینیبب دینبا .خراب استک یآدمیی بلنددره»

  :انداخت خرامان ابروانش را گره .دیکش یآه بلند جمیله

خوش بودم که ناز  .کدنیم ادیآوردن قدر و عزتمه ز نجهیکه مره ا اوال  »

 یهایپنجاب ،دیرسیسه وخت نان م ،بود ریشکمم س .و بازار داشتم

سر دلم  ،مگم پسانا ،بود اریت می دهیو سف یسرخ ،دنیخریرنگارنگ م

کجا  کدمیمگم که فرار م ،فرار افتادمکر د  فسه دفه  .زد هدلم .ختیر

 یمگم حال ؛رمیگفتم نم ؟رفتمکیمبِر چی  ،رفتمکیم یک شیپ رفتمک؟یم

 «.شده داید دلم پ دیشوق و ام کیباز  ،دمیکه تره د

  :برق زدند جمیله چشمان

 «؟میکه فرار کن یگیم»

 «به ما نرسهیی بلنددرهست که د میریم ییکجای .میکنیفرار م نجهیهان از»
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  :صفحه پشت لبش کمرنگ شد .فشرد گریلبانش را به همد جمیله

  «؟مثلن کجا»

  :گفت ۀابلهان یپس از مکث ،خرامان ساکت ماند

  «؟میمادرم مزار بر شیاگه پ .ستمیره بلد ن ییمه جا ... فاممینم»

 :داد شیدلدار جمیله

 .میریهموجه م .مناسب در ک دارم ییجا کیمه  میغم نخو، اگر فرار کن»

 «.رسهیبه ما نمیی بلنددرهاوجه دست 

 افزود: یبا زهرخند و

 راه فرار وجود  ُخه نجهیا...  ؟از کدام راه م،ییچطور برا جهیمگم از»

ها گزمه دار رهیاس و پ واریچهار طرف د .تمام راه ها بسته س .نداره

 «!میتانیبرآمده م یک .کننیم

 :گفت خرامان

نشانت  ... .؟یدید ُخهغالم ره  یهم .مکیمه فکرشه کد .نزن یر»

چند  .کنهیم چارهیب مشیره که بگو یمه هر کار یاشار کیبه  .دادمش

مه قبول  .مه باش شیدارم پ یجا ،ببرمت نجهیکه از هیه مره گفت بدف

  «.زن و اوالدام داره ،که مفلس اسمرد .نکدمک

  :دیپرس جمیله

 «؟آورده بود لیکه ت یهم»
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آدم  .کدام قرابت دارهیی بلنددره یکت المیبه خ .وان استکموتر .ها»

 «.ارهیتوفه م زیچ گانی میوخت بر گانی .استک شیاعتبار

 :دیذوق زده خند و

پوستش  د   طانیش .شناسهیو قوم نم شیخو .ستیبال خ ستیکه خ یچ مگم»

  «!شهیو چشمش کور م هیدرایم

 :دیو جاکتش را پوش

کارش که  ،برهیبانه م کیره به زنا .کارش استک یگفت که هم یکس»

  «.ارشیشد پس م

  :ساخت و گفت هیزنخش پا ریدستش را ز جمیله

 «.میشیدفه دو دفه که برد راه ره بلد م کی .ما ره چکر ببره شیبگو»

 :خرامان گفت

ره که  یزنهر .ارهیپس م یو به دز برهیم یبه دز .کار او کار دزیس»

 .خودش سر جلو اس .ارهیو پت پس م برهیدفه پت م کیدلش خاست فقط 

 د  همی شیخان .یکه بر آمده نتان کنهیموتر ره قلف م یهادروازه

ره یپ مانه،یکجا م قهیشف .ماننشیکجا م ننیببیی بلنددره هایآدم .اسیکینزد

 «!ماننیدارا کجا م

دلش  یخرامان گفت .را با پشت انگشتانش نوازش نمود یگونه و جمیله

 :گرفت قوت

 فامیم .زنمیگپ م شیهمرا .کنمکیه سرش مکار یمگم هر رقم شوه اِ »
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مگر تره نشانش  ،گمشیاز توام م .خوش داره ادیمره ز .کنهیکه م 

 «.تمکینم

  :گفتیدر دل با خود م و

  «؟کنهیم یمره دگه چ دیتره که د»

 :گفت ،زد یخودش را به نادان جمیله

 «.یفامیتو خودت بهتر م .هر رقم که دل خودت اس»

 ،بود افتهیگنگ و موهوم در دلش راه  یدواریو ام یشاد کیکه  خرامان

 :برخاست شیاز جا

  یشفیقه به خاطر اِ  .میکه گشنه ست ارمین بخورد برِ  یزیچ کیبروم »

خود حتمن ما ره  یعلم آور برِ  ،از آمدن کاظم شیپ .است قراریب جمیله

  «.میغر گشنه نمان یاز دست ا .کنهیصدا م

  :دروازه رفت یسو و

 «.ارمیب یزیچ کی»

ها را قات نمود و سر به ها و لحافتشک .ها را جمع نمودبستره جمیله

 :گفتیبه خود م .آن امتحان نمود انیخودش را در م یجا .سر گذاشت

 کی گمیم .رمیجمع بگ دیبا مهیمگم پاها شمیم یجا .گهیزنکه راست م»

بغل خو  کیبه  .بتانم دهینفس کش یچادر شوه پاره کنه که به آرام یقسمت

تشکا و باال لیافا ره  میپا ریز .مانمیخود م یپالو و بالشت هاره د   شمیم
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 ریگ ،خو باشه مهنوزا میاگه طال ،افتمینم ُخهاگه بخت با مه بود  .مانمیم

  «.کنمیچانس اس امتحانش م کی .از او هستم یب ُخه ریاس .میایم

 یمقدار نان خشک را در ال .گشتبر یپس خرامان با پطنوس یلحظات

  :گفتیم .بغل زده بود ریو ز چاندهیپ یدسترخوان

  «!یگشنه باش...  بیه دگه»

 «...  بروم ... مینششت مهیرو»

 «!نکنن ماصدای  یالبخوکه ح تهیچا .د جنگل ششته یک رهیش یرو ،هیب»

و شب مانده را با دست  یبرنج باس یهادانه .خوان را هموار نموددستر و

 :شورش داد یو بوره انداخت و با قاشق یچا .گوشه نمود

  «!کنهیم خیکه  یبگ»

 انینان در م .نمود یچا الهیداخل پ ،را جدا کرد یو خودش پارچه نان

  :گفتش جمیله .دیدهنش برد و با صدا بلع شیآنرا شتابزده پ ،دیشار یچا

  «!یداغ اس نسوز»

  «.سوزمکینم»

که دروازه  دید .پنجره رفت کینزد .دیشن یلیرا در حوصدایی  جمیله

 زهیگرسن یرو .پا به درون گذاشت یباز شد و کس یلیرنگ حو یرخاکست

 . شانه اش بود یرو کوفشیکلشن .گذاشتیآرام آرام پا م یلیحو یها

  :دشیپرس خرامان
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  «؟ستکیک...  ؟گپ اس یچ»

  :پاسخ داد کردیمپر آن مرد را نگاه مجهمچنان که پکول و  جمیله

  «.اس لیآدم بچه خ کی .فاممیم یچ»

 :چشمش به آن جوان افتاد گفت یوقت ،نمود شیرا پ خرامان سرش

 ضیمثل ف ،سین لیبچه خ .شناسمشیم .سیراکتچ امی .شاه مامد نام داره»

 «؟وانهیگاد ضیف ،یشناسیم یراست ُخهره  ضیف .کوسه استک

  :سرش را تکان داد جمیله

 «هان»

 یمره هم .نفرش استک .کنهیکار میی بلنددره شیپ .برادرش استک یا»

 ره از  لفونیدو تا ت .دیکه مره د دمکیخریاز دوکان سودا م .آورده بود

 «!نهیپرده را کش کو که ما ره نب ،گمشکو...  فروختیکدام دفتر زده بود م

 :خرامان گفت .را برداشت شیچا الهینمود و پپرده را دوباره کش  جمیله

 .ره بخر هالفونیت .بخر گفتکیم .بود دوكانداره بکشه کیجان نزد الیل»

 «!دو دو لك ؟کندیم متیکه چند ق یامیم

 «؟دو لک...  !وا»

 ،داره بخر متیلک قکابل دو د   لفونیکه ت میدارما خبر :گفتیم .هان»

 «.یشیم مانیپش یدینخر
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  :شدیمعلوم نم گریمحمد د ضیبرادر ف .ستیرا نگر رونیب ،جمیله 

 «.غلط کده باشه. داره متیدوهزار ق لفونیدستگاه ت کیمه که خبر دارم »

دولک  ،یراه کی ییبگو فونهلینمره ت :گفتیم چارهیدوکاندار ب .مچم»

 .کدیبچه قبول نم .تنیش ره دو هزار مو  ن  منسیز یلفونایت یمگم ا .ارزهیم

سرش  ... .کشمیته مي اهروده ؟خرىینم...  ؟یتیم یمره باز گفتکیم

 یا :گفتیم ،دککیم انیگر چارهیب .لک نقد داددو چارهیب یحاج !فروخت

 «!آدم استکاِی طور کوسه  یا. . دهیره شن لفونیجاهل نمره ت

  :گفت جمیلهخطاب به  و

  «!قوت دل اس ،بوره پرتو...  !یبخور ن»

 «.شهینم ریاز گلونم ت .شهینم»

 :دیپرس و

 «؟هیایمردکه چند بجه م»

  «؟یک»

 «کاظم»

 قهیکه شف میباشیدفه سر نان م گانی .ناوخت ییگا ،وخت ییگا .سیمالوم ن»

 «.کنهیمصدایما 

  :ستیجانب بستره نگر و

  «؟یتو جمع کد»
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  «.امتحان کدم .شمیمالوم نم میدرا .گپ تره کدم .ها»

 شیمحمد تنه اش را پ ضیبرادر ف .را تماشا نمود رونیه بو از درز پرد

و با  بردیو باال م نییدسته پمپ را پا ،دستش کیبا  .چاه خم کرده بود

 شیشفیقه پهلو .دیپاشیم شیو به صورت خو گرفتیآب م گرشیدست د

 :گفتشیم ،بود ستادهیا

ته ِاي تا او وخت مه نفر ه ،یآمدیم گرید .یوخت آمد اریشاه مامد بس»

 « !کدمیم اریت

 :برداشت و بر شانه گذاشت نیمحمد تفنگش را دوباره از زم شاه

گفته بچاره  .عدالت خان آمده ،گفتیم ،امدمینم...  !حسن بانو گفت برو»

 «.برهیبا خود م

  :گفت یبا ناراحت قهیشف

  «.نهیبیخت و ناوخته نمحسن بانو ام و»

  :انداخت نیچ شیشانیو به پ

 «.کم شراب بخورن ... همه شان خراب اس یردگُ  ؟کده یعرباره چ یاِ »

شعاع آفتاب صورت جوانش را روشن  .کمرش را راست نمود .محمد شاه

 رونیپکولش ب ریاز ز اهشیپر آب بودند و کاکل س شیمژه ها .ساخته بود

 :گفت ،دهنش را آبکش نمود .آمده بود

 یبچاره چ ینباشن ا .کار ما شوه یمطلب چار ،یغم شانه دار یتو چ»

 «؟میکن یره چدخترکا یا ؟میکن
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 :ستینگر نهیراه ز یباال سو و

مال ماره به  .کده دایاروپا رام پ یرا یکه عدالت خان حال گهیم میالال»

 .تنیم سهیخوب پ اییاروپا ... !خرنیخوب م...  فروشهیم ینام مال پاکستان

  «!ارزهیبه زامتش م

  :گفتیم قهیشف

 « !بان ُخهرده و دل و جگره گُ  .کشهیروغن م گیاز ر یپاکستان»

  :تگرف یلیچشمش را از حو جمیله

 « !میدار یمردم یچ»

 :خرامان گفتش

 پشتش  یمه ظرفاره ببرم که کس...  یام نخوردي اچ...  پشتش نگرد»

که  یدرا یالمار یهم د   ،یدیشند  دالیز ره  ییپاصدای اگه  ... .هیاینب

  «.تینینب

 :باز نمود دروازه در آمد قرار داشت کیرا که نزد ییالمار ۀو رفت پل

  «.كده بتانمک دایمه بروم اگه غالمه پ ... .!سیخال»

تنها شد،  یوقت جمیله .دود زده را با خود برد نکیو چا یو ظروف چا

 :باخود گفت

 .شهیکارم آسان تر م .یالمار یبرم پالو .دروازه دور شوم یاز روبرو»

 «.هیناچاپ ندرا یکس کباری
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همانجا نشست و پشتش را  .رفت یالمار یخاست و پهلوبر شیاز جا و

 :داد هیتک واریبه د

 یچا الهیدو پ کی یکاشک .جاكتمه کش کنم که هوا سرد اس رکیزنج»

دمه هوا سرد اس آ .مگم خوب شد که نخوردم ... کدیگرمم م خوردمیم

  «.شهیرفته نم ُخه رونیب ... کدمیم د  کجا. رهیگیزود شاش م

  :آمد گوش داد به خود گفت یم زیکه از دهل ییو به صداها

  «شدن داریکه ب یمثل»

  :زدیرا صدا م یکه کس دیرا شن قهیشفصدای  کباری

 «؟یکجا گم شد ... !مایش»

 صداها  .گوش و هوشش جانب دروازه بود .دیکشزانوانش را در بر  جمیله

 :با خود گفت .افتندییم ادیاز  زیدر دهل

  «.خوده پناه کنم بهتر اس .هیشفیقه ناچاپ ندرا کباری»

 :را باز نمود و داخل آن شد یپله المار ،بر خاست شیو از جا

  «.خوب اس اطیاحت»

سر  زیاز دهل .ترق تروق صدا کردند - یاز کهنگ - شیپا ریز یتخته ها

ناگهان چشمش  .ستادیهمانجا ا یلحظات .آمد یبه گوشش م یادیزصدای و 

به آن  ،سرش شده بود شیافتاد که در تخته روبرو ییبه کاغذ رنگ رفته 

 :شد قیدق
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 هیجغراف ،یفارس ،کیفز .: شنبه...  اسکدام شاگرد  یتقسم اوقات درس»

 «...  اتیدن ،الجبر ،هندسه...  کشنبهی... 

  :خود گفت با

کدام شاگرد مکتب  یالمار .ره به زور گرفته ن چارهیکدام ب یالمار»

 «.بوده

 دنیبا د .بود زانیآو یخید که از مدست لباس مردانه افتا کیچشمش به  و

 شتریهر قدر به آن ب .در ذهنش زنده شد یی نهیریفکر د یآن لباس گفت

 خیلباس را از م .افتییم شتریآن فکر هم پرورش و قوت ب ستینگریم

 :تگف با خود .در جانش دراز بود .گرفت به قد و اندام خود اندازه نمود

جانم کالنتر باشه هموقه بهتر  هرچقه د   .زنمشیبر م .بهتراس طوریهم»

 «.شنیمالوم نم مینایس ،اس

  :گفتیبا خود م .دوباره به جستجو پرداخت و

  «!کدام پکول مکول ،اگه کدام کاله مالم باشه»

 .سرش غنچه کرد یدست گرفت و باال را با دو شیموها .افتین یاما کاله

 :گفتیبا خود م

  «.سازمشیمردانه م ،رمیگیم یچیق کیاز اتاق خاالم »

 .دادیعرق مردانه م یلباس بو .فشردیم شیدستان خو انیو لباس را در م

 :گفتیبا خود م

  «.خورهیدم مبدر .کنمیچادر شو پتش م د   افایقات ل د  »
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 -------------------------------------------------ببرک ارغند  613

سپس . شدیم کیکه به اتاق نزد دیشن زیرا در دهل ییپاصدای ناگهان 

 :زدیم صدایشکه  دیخرامان را شنصدای 

 «؟یکجاست ... یشد یچ الیل»

 مهیخرامان با صورت بر افروخته و آس .آهسته دروازه را باز نمود جمیله

 :گفتیبا اضطراب م .بود ستادهیا شیسر روبرو

  «؟یکجا رفته بود الیو با لگرفته بود که ش   میدراز مره قا ینیب»

  :گرفت شیو از بازو

 :رخت خواب رفتند یو سو «.که کاظم آمده ،بیه»

خوب شد کاظم آمد  .نیکجا رفته بود خاستیره مشرف الدین لیال گفتیم»

 «.و مه از شرش خالص شدمک

  :دشیبا وسواس پرس جمیله

 «؟کاظم آمده»

  «!یبرو درختخو درا یحال .کنهیره جمع م یشفیقه كله گ .ها

  .ستیدروازه نگر یو سو

  «!یگفتن چپته بگ یهر چ ... ینکشصدایته »

  :دکمک نمو درامدیلحاف و تشک م یرا که شتابزده در ال جمیلهو 

  «!یدرا !یادر»
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  :گفتیبا وسواس م جمیله

 « !یسخت گره نزن»

  «.زنمکینم»

 :دشیپرس جمیله

پاره کنم که نفس  یکو که چادر شوه کم دایپ یزیچ کیکارد  ای یچیق»

 «!یچیق ایکارد  کی...  بتانم دهیکش

  :کرد شیگرفت و پ یتشک ریرا از ز یکوچک یچیق خرامان

 «.خراب نشه ،اس میابروا یچیفکرت باشه که ق .یپاره نکن ادیز .!یبگ»

را که با  یبا کلکش سوراخ .ها آرام گرفتها و تشکلحاف یدر ال جمیله

 :گفتشیخرامان آمد که مصدای  .نموده بود امتحان کرد جادیا یچیق

 «.کنهیم صدایمور مه رفتم که جانخ»

آمد که  قهیغضبناک و پرخاشگر شفصدای  .دروازه باز شد ،ناگهان

 :گفتیگستاخانه م

پوستته  یحالیی بلنددره ... ؟یکد یدختره چ ،یشد یچ ،یآزمااو مرد»

 «!کشهیم

 .گشتیم در اتاق تیبا عصبان قهیشف .تنش گرم شده بود .دیترس جمیله

  :دیپرسیگستاخانه م .بلند بود شیپاصدای 

  «؟یماچه خر کجا پتش کد»
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خودم  یحال ... ؟یتینشان نم» :گفتیم ،را باز نمود یو رفت پلهء المار

 «!کنمیمپیدایش 

 شتریکمتر نفس بکشد و ب دیکوشیم .را فرا گرفته بود جمیله یسرا پا عرق

 :گفتیخرامان م .دهدگوش ب

 «؟استک یک شیالیل .شناسمشیم یمه چ»

 .یجاکت خوده به او داده بود .جانش بود جاکتت د   ؟یگیچرا دروغ م»

تو او ره از اتاق خاله  .بودش دهیتو د یکت .تو بود شیپ الیفاطمه گفت ل

  «!یبود دهیکش

 صورتش غصبناک بود: .بر آن نشست .رختخواب رفت یسو هقیشف

  «!کنمیمپیدایش »

 یدگه جا» :گفتیبا خود م .شخ گرفته بود یخودش را مانند چوب جمیله

جان قاق خود چقه گرنگ  یبا اِ  .شتیبستره ش ینبود که جانخور آمد و باال

 «!مه درد گرفت یادگر ،واخ .اس

 :گفتیم شفیقه

اگه پرسان ام . تو بود یکت گمیپرسان كد م .یتیره تو میی بلنددرهجواب »

...  !میخایره از تو مخانی دمرا یالیمه ل ،نکد و فکرشام نشد و رفت

 .یر دواندغالم ام تا یخبر دارم که همرا .به مه گفته تههایگپفاطمه تمام 

 «!کشمیاز کونت م

 د گر» :با خود گفت .شدت گرفته بود شیدرد گرده ها .طاقت شدنا جمیله
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  «.هیبرایم غمیچ نهیدگام بش یقیدق کی...  نفکیاز درد م میا

همان  .بلند شد شیجااز  قهیکه شف دیناگهان د .دندان گرفت ریو لبش را ز

 :گفتیگستاخانه م .طور خشمناک در اتاق به قدم زدن پرداخت

جگرته  ،پشاور ببرنت ییخایم...  ؟عبدالرب کنمت میتسل ییخایم رغ  »

 «؟شهیکار دلت م یهم ... ؟بفروشن

  :با خود گفت .دیبستن دروازه اتاق را شنصدای پس  ییلحظه  جمیله

  «انشاال که رفت»

  :دادیخود را آرام گرفته بود و گوش م .تکان نخورد شیاما از جا

  «.بهتر است مینبرا...  با خود برده مانهیکه خر شهیمالوم م»

 :بلند شد ییپس سر وصداها یلحظات

گرم  ،دم دم ... گرم ،دم ... !میتک د ،میتک د.. . !تک ... تک تک تک»

 دنیبه دو مهیسراس زیو دهل یلیو زنان سر لچ وپا لچ در حو «گرم

 :گفتیبا استهزا م یپهره دار .پرداختند

خانه  .نیزور ماچ کد د   شهیشو بچ نهید ... !کشهیم قهیدرد کونه از شق»

  «!خورده شیشنگ مرد د  . رهیگیم یخراب قصد خوده آل

 :کردیاز برج صدا م یو پهره دار

 المیخ د   .نیایطرف م یهم .شهیدو موتر از دور مالوم م گویم !شاه ممد»

 «!مامیته یتوت...!رهیگیم شوهیشده به قصد د یکفر.سکنجه قوماندانموتر
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  :نمود قوماندان کنجه را نشناخت فكر یهرچ جمیله

  «.دمینشن مانینامه از خر کیاِی طور  ُخه شوید»

 :آمد یشاه محمد مصدای 

 نییخایره مناز .انداخت دارن یوار الیطرف ما گر شینفرا ش،یبچ»

 شیپ یخیب ،نییخایزناره م یدیقصه رس د   ؟کجاسیی بلنددره .نیببر

 «!آمدین

شتابزده از  .دیشن یلیحو یسمنت واریرا در د یاصابت راکتصدای  جمیله

 یلیگرد و خاک حو .چارغوک کنان جانب پنجره رفت .شد رونیبستره ب

خودش  .راکت زخم برداشته بود ۀبه اثر اصابت چر یزن .بود انباشته را

 :گفتیآمرانه م یکس .دیکشیها منهیجانب ز نهیس یرا رو

 گمیم ،نیداریگوش ن ... !ته راکت بود تمام شد کی ... !نیش میاتاقا تقس د  »

 «!نییخود در ا یاتاقا د  

 .شکل گرفت جمیلهبرق آسا در ذهن  یی شهیاند یزمان گفت نیا در

رخت  یردانه را از اللباس م ،نمود رونیرا شتابزده از تنش ب شهایلباس

خرامان را  یچیق .را بر زد شیهافهین .آورد و به تن کرد رونیخواب ب

با هر  .پرداخت شیخو یتشک گرفت و به کوتاه کردن موها ریاز ز

 :گفتیو با خود م ستینگریرا م رونیب ،زدیم هک ییچیق

 «.استفاده کنم دیفرصت با یاز»

 گریپشت د یکیگون گونه هایمرمی .رفتیشده م ادیها زصدا رونیب در

شکستن و  .کردندیها اصابت مخانه یهاشهیو ش یلیحو یهاواریبه د
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 زدیم یچیهنوز ق .ها وحشت حمله را دو برابر ساخته بودشهیش ختنیر

 :زدیزه صدا ماز دهن دروا .داخل اتاق شد مهیکه خرامان سراس

  «!د جانت نخوره یبنداز که کدام مرم نیزم خوده د   !پروت کو»

 . کشاند ییگرفت و او را به گوشه  جمیلهو از دست 

  «؟ینیبینم ارهیمرم ،یشد وانهید»

  :دشیپرس جمیله

 «کنن؟یم ریچرا ف ؟گپ شده یچ»

عادت  .دراز بکش! !دراز بکش.. . کدن یکه دست انداز یدیشو د نهید»

خود غال مغال کدن صوبش حمله  یکدگی یهر وخت که کت .شان استک

زور  .ختهیكاضم قولته ام گر...  تنینشان م کدگهیزور خوده به  .کننیم

 .ستکمرگ ا ادریترس ب ... !ختکیگر یلیاز راه پشت سر حو دیره که د

قرض  گامید یداشت دو پا یپا وکه د دمید ،راکت دوم که خورد یهم

 «!جنگ بام به بام استک .زننیاز بام م .سر بام باال شدن شینفرا .کدک

  :آمد یها منداریماشصدای  و

 « !تک تک تک...  !تک تک تک»

  :دشیشگفتزده پرس ،شد جمیله افهیق رییناگهان متوجه تغ

  «؟کاال یا .نکده بود تیكایمو فیح ؟چرا ،یکد یتو چ»

  :گفت جمیله
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  «.گمیم تیپسان بر لشهیدل .پشت گپ نگرد»

افتاده بودند با دست تکاند و هایش شانهرا که بر  ییشده  یچیق یو موها

 :دیپرس

  «؟ه فرار کدقولت یگفت»

 ،گشتاندیانداخته بود، اتاق به اتاق م شیشفیقه مره پ .دمشیمه خودم د ،ها»

 دمکید .شروع شد ررکانیکه ف یکجا پتش کد گفتیم .مکیدیپالیتره م

 «.دیدویمیی بلنددرهکه 

  «؟ختیکه از کدام راه گر یدید»

  «.ت سرشاز دروازه پ .دمیهان د»

  :گرفتندیها اوج مصدا

 «...  تک تک...  !تک تک تک تک»

 ،رفتیکه جانب دروازه م یدر حال ،از بند دست خرامان گرفت جمیله

 :گفتش

 یکس .غم جان خود اس کس د  هر .میوختش اس که فرار کن یالیهم»

  «!شو شیپ .شهینم متوجه ما

 :دیپرسیخرامان شگفتزده م

  «؟ییبرایحال کجا م کیطور  د  اِی ؟كجا ،لیال»

 ،نشو ستادیا .شو! شیپ .شهینم دایطور چانس باز پ اِي .پشت گپ نگرد»
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  «.ینشان بت ختیپشت سر ره که قولته گر یهمو درواز 

  :از دستش گرفت جمیله .بودخرامان متردد 

جنگ  ،شهیطرف شان زور م کیپسان  .میزیبرو که بگر ،نکو لیس»

ي چانس طالِ  کی یهم. میمانیشفیقه م شیپ نجهیو ما وتو هم شهیختم م

 « !میبرو که بر .یس

  :دیو شتابزده صورت خرامان را بوس

  «!شهیم ریکه وخت ت ینت تال !شو شیصدقیت شوم پ»

  :خرامان متردد گفت

  «.هیاز پشت مه ب یخ ،درست استک»

  :دیپرسیم یبود و با نگران جیگ .شد شیو پ

  «؟میرویکه کجا م یفامیم»

  «.میمه كل گپاره فکر کد .فاممیها م»

 « !قهیدق کی...  !باش یخ»

 :گرفت یتشک ریرا از ز یو کاله پکول

 دهیند شهیکال .لباس اجمل اس .یمردانه شو یخیرام بپوش که ب یاِ  یخ»

 «!بپوش یبگ...  یبود

 رفتیشتابزده از پشت پشت خرامان م .پکول را بر سرش گذاشت جمیله
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 یلیدر گوشه حو .را گرفته بودیی هبلنددرکاظم  یرد پا هازنکه مانند پل 

 :شد یداخل اتاق

 ختهیراه گر یدگام که حمله شده بود از هم یکدفی .اتاق شد یداخل هم ها»

وخت  ،کدام دروازه س نجهیهم گفتیم .کدیم شهیفاطمه قص...  کبود

 «.کننیخطر وازش م

  :ز نظر گذرانداتاق را ا جمیله

  «.نیکلک یدروازه س و ن ین .شهینم دهید یزیچه چ نجهیا»

  :بود مهیخرامان سراس

  «.شیراه برده بود یدفه غالم از هم کیفاطمه گفت  .هس»

  :را نشان داد ییو المار

  «.کدام دروازه س یالمار یپشت هم د   گفتیم»

  :نموداصابت  یلیحو یهاکیدر نزد یتراک

 « !گرم»

 ییخرامان شانه اش را با وارخطا .اوج گرفت گریزنان بار د غیو پ غیچ

 :گذاشت یبه گوشه المار

  «.کنمک شیلیطرف ت کیکه  ایب»

  :را باز نمود یالمار یهاآنگاه پله .تکان نخورد شیاز جا یاما المار
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 « !سیر گپ اس دهمى الماره»

 :گفت روزمندانهیبا مسرت و پ .خورد ییناگهان چشمش به دروازه 

راه بر  یاز هم نهیا...  گهیفاطمه به مه دروغ نم ... ؟گفتمکینم ،یدید»

 «!شهیکو واز م شیلیت ،ینیبیدروازه ره م ... ؟ینیبیم .آمده

 مهیخرامان سراس .شد انینما ییکوچه .نمود لهیه را شتابزده تدرواز جمیله

 :گفتیم

  «.دروازه رونیو از ب سیاز درون المار گفتیفاطمه م»

خرامان  .بلند بودهای دیوارکوچه کمبر با  کی .و پا به کوچه گذاشتند

 :با خود گفت ،ستیرعقبش را نگ .ستادیا ییلحظه 

که دروازه کدام  کنهیفکر م ،که نابلد باشه یکس .اس اریمردکه هوش»

 «.ستکیخانه ا

  :از دستش گرفت جمیله

  «!نشو ستادیا»

 هامرمیتبادله  .دندیانجام کوچه خاک آلود دو یو هردو شتابزده سو

 :داشت انیهمچنان جر

 « !مم د  د   ... !مک د  ک ت  ک! ت  ت   کک ت  ت  »

و  دیدویم شیپ شیپ جمیله .توأم با ناله و فغان بلند بود یو گرد و خاک

 :گفتشیم ،خرامان از عقبش بود
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  «...  مییکوچه که برا یاز هم !تر زیت»

  :زدیخرامان نفس نفس م

 « !فتهیکه م یبگ میپکولت ره قا...  میدیعمرم ندو د  »

  :کردیکه امر م دندیرا شنصدایی ناگهان 

 «!کنمیم ریف یاگن ،نیگفتم استاده ش نیش ستادهیتان، ا تیدم حلق باب»

 ... ... !ندارن مهیش میایپا...  !سوزهینفسم م ،تانمکیمه نم ،تو برو الیل»

 «!شهیکارت م یدو هزار مام تو بگ یا

 :گفتیاش برد با خود م فهیرا به ندستش  و

 د   یزیچ ییبگو ... ؟سوزهیچرا نفسم م...  خورهیدگه به درد مه نم»

 «.در گرفته مینیصندوق س

 دید .صورتش آورد شیدستش را پ .نمود که دستش تر شده اند احساس

 :گفتیپشت بام به همرزمش ماز  ییجنگجو .خون آلود بوددستش 

 « !یزدیلنگش م د   شیبچ»

  :گفتیو نشانزن م

 «.ختیگر رمیاز گ ،زدمیمه او مردکه ره م .انسان اس دگه ،غلط شد»

  «؟اگه قولته خبر شوه»

  ختیگریاگه م .کشته شوه یچ زهیبگر یچ ... نزدم ُخهقصد  د   ،خبر شوه»
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 !بزن والیاند. . پند شوه شیگراید خوب اس د  ...  فروختیم شهیجاقولته ک

 « !نفر کنجه ره بزن

  «؟کو کجاس»

  «؟هیافریم والیاز د ینیبیمین»

 « !تک تک تک تک»

بود و صورت پودر خورده اش به  دهیخون به دل خواب انیخرامان در م

لبان آماس  .فروغ بودند یاما ب ؛چشمانش باز .داشت هیتک نیزم هایخاک

 را یکلمالت خواستهیم یگفت ،به خود گرفته بودند یی ژهیو یاش حالت افتهی

لبانش  یهمان کلمات رو یگفت .کند؛ مگر اجل وقتش نداده بود انیب

که  -را  ییهزار یهانوتهای گوشهو باد  !برو ،تو :بودند دهیخشک

 . دادیآرام آرام تکان م -ظاهر شاه را در خود چاپ داشتند  هایسعک

  :گفتیبا خود م جمیله

 «؟پوره س یاز دستم چ م،یشد ستادهیابِر چی مه  ،از دست رفت ُخهزن »

 گریپشت د یکیرا ها کوچههمان طور که  .پرداخت دنیدوباره به دو و

با  ،ستادیهمانجا ا .دروازه اش باز بود که دیرا د ییلیناگهان حو ،مودیپیم

 :خود گفت

 رمیگ ییکجای ین یکجای ،کوچه باشم د   .میدرایم نجهیهم ،ریتن به تقد»

  «...  ادهیقولته موتر دارن و مه پ یهانفر...  کننیم

  :زدینفس نفس م
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 «!ریتن به تقد»

آن بغل  ینمود و پهلو شیدروازه را پشت خود پ .در آمد یلیبه حو و

 نهینفسش سوخته بود و قفس س .داد هینشست و پشتش را به آن تک وارید

به نظرش  .گذاشت واریسرش را به د .رفتیو باال م نییاش به شدت پا

 .هنوز هم مرگ و مجاهد به دنبالش است ،دودیآمد که هنوز هم م یم

 ،که آرام گرفت یکم .اش گذاشته بود نهیبر صندوق متشنج س رادستش 

آن  .را با تف دهانش گرم نمود و با دامنش پاک کرد نکشیعهای شیشه

 یکوتاه یهاوارید ،کوچک بود یلیحو .گاه به اطرافش نظر انداخت

افراشته بود و چند تا اتاق بردر وسطتش قد  ییتک درخت برهنه  .داشت

 .دیپکولش را از سرش کش .بودند ستادهیهم ا یپهلو یلیحو انیدر پا

 :پاک نمود نشیرا با آست شیشانیپ یعرقها

اگه به خاطرش ...  !مانیخر چارهیب...  شان خطا خوردم ریانشاال از گ»

  «.نزدیمرام م ،خوردمیدور م

  :و لبانش را با زبان تر نمود

 «...  امدیاگه با مه نم ... از دست مه شد .پشتش زدن یتخت»

 یافتاد که رو یبه دو تا طفل خورد سال ،یلیدر آخر حو ،نظرش ناگهان

 ییزییمغموم پا یهابه چوچه مرغ ،نشسته بودند نیغمگ یلیحو ۀصف

 .برده بود غمایشان را به  یحس جسارت و کنجکاو ،ییهاکه تن ماندندیم

 : با خود گفت جمیله 

 مسلمان هستن خات .کنهیم یگلونم خشک.میقورت آو بخا کیبروم »
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 «.دادن

 رونیبه ب گریو بار د ستیاطرافش را به دقت نگر .بلند شد شیاز جا و

 :گوش داد

ره  یک یخدام ک ،طرفه شده کیشان که کار یمثل .هیاینم ریف صدای»

 «!؟دوانده

  :دادیم یخود را تسل .آهسته آهسته جانب صفه رفت و

 الیمره خ...  کنمیم شیتشو یمه ناقاو ره زدن  ،بود مانیمطلب شان خر»

کوچه پشت مه  که کوچه د   نکنیم یباز مره چ .کده بودن مانیخر ۀندلُ 

 «.شهیندلُ  یخودشه کار داشتن ن .نیایب

 :زنانه اش افتاد یهاناگهان نظرش به بوت رفتیم شیطور که پ همان

 یش خانه واال چم  ش  ک  ن   .شمیم ضیش هوا سرد اس مرم  ش  ک  چطور کنم ب  »

  «!لچ بهتر اس یهمو پا ،ین...  !زنانه نییپا ،باال مردانه ؟خات گفت

به  .پرتاب نمود دهیخشک یبته ها انیو در م دیرا از پا کش شهایبوت و

 تنبانش نگاه کرد: راهنیپ

  «.تانمیآزادانه گشت و گذار کده م یحال .به دستم آمد یخوب شد هم»

 :ستیرا نگر شیهانهیو س

کنم که  دایپتو پ کیاگه  ... عذاب جان شده ن .اشتمدیره نم ای یکاشک»

 «!طوریاما ا ؛شهیچاره م کیدور خود دور بتم باز 
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با  .ستادیا ،دیصفه که رس کینزد .آرام آرام سوى اطفال به راه افتاد و

 :گفتیخود م

 یبا ا .سینخبر خوب  یب ... کنم که صاحب خانه خبر شوه یکار کی»

 .زاره شان خات ترقید ،شان سوز شوم ینیب شیلباس و پکول دفعتن پ

 «!دزد و مجاهد نکنن الیخ

 :شد شتریب وسواسش

روز  کیباز کار  .اگه نکشم تشنه هستم .که زن هستم فامنیاگه بکشم م»

 «؟گه خوده گنگه بندازما .شهینمگی زنده ُخهصدا  یب س،ین ُخه

 :کردیاز هم جدا م یابروانش را قاش .گرفته بود صورتش

 یاریبسصدای  .سیوسواسام الزم ن قدریا .کنمیم شیتشو قدریمگر چرا ا»

گمان  شیدیدیتا نم ؟طور صدا نداشت یهم میگل آغا. مردام زنانه اس

 «!ریتن به تقد ایب...  زنهیکه کدام زن گپ م یکدیم

 ،از تون سرفه اش خوشش آمد« !خخ تُ تُ »سرفه نمود: مردها مانند  و

 :خرسند شد 

گلون درد هستم  گمیم .شهیچاره م کی ،غور بکشمصدایمه طور  یهم»

  «.کنمیبهانه م کی

  :دیغور پرسصدای با همان 

دروازه واز  .مسافر هستم نینترس...  ؟انه اسخ د  اِی یکس ،او مسلمانا»

 ثواب  نیقورت آو بت کی ،دهیکامم چسپ زبانم د   یاز تشنه گ .بود داخل شدم
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 «!شهیتان م

 یکه رو یتنها کودکان .پاسخش را نداد یمگر کس ؛ستادیگوش به زنگ ا و

چشمان  ،کودکان .نگاه کردند شیسو ،کردندیم یباز گریصفه با همد

 :با خود گفت جمیله .پهن و با نمک داشتند هایصورتو  یمغل

 الیا رونیب ،خنک د  اِی ،سرلچ و کون لچ ،چارارهیب .مادر ظالم یچ»

 «.کده

شده سر شان شخ و راست  نیماش یموها .داشتند یپر بار یهامژه کودکان

آفتاب  یگفت .کردندینگاه م جمیلهخاموشانه و غمبار سوى  .بودند ستادهیا

شان  یرو شیکوچک شان را پ هایدستکه  کردیم تیچشمان شان را اذ

 .دپاسخش را ندا یمگر باز هم کس ؛خ نمودخ تُ باز هم تُ  .سپر ساخته بودند

آمده کودکان بر هایگونهت خشک شده اشک در قطرا .رفت شترکیپ

 :با خود گفت ،شدند انینما

  «دنیخوب واسکتکا پوش یچ ،چطور قندول هستن»

 شگفتزده از خود  .تنگ شدند نکشیعهای شیشهو چشمانش در عقب 

 :دیپرسیم

 «؟که خوده اوگار کدن ین ... ؟ر اسشان خون پُ  یچرا دستا»

 .رفتند هااتاقجانب  دهیترس دهیبلند شدند و ترس شانیطفال از جاهاکه ا دید

 جمیله .تازه راه رفتن را آموخته بودند یگفت .شان برهنه بودند یهاکون

 باز صدا زد:
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 «؟خانه اس یکس»

با خود  .دینالیم یکس .نمود شیگوشش را پ .دیرا شن ینالشصدای  ناگهان

 :گفت

  «.اس یکه کس یمثل»

  :باال رفت یاز راه زینه خشت اطیو با احت

  «...  دروازام چار پالق واز اس...  اتاق در آمدن د  همی ُخهاوشتكا »

  :نمود شیو سرش را آهسته به داخل اتاق پ

  «؟اس یکس نجهیا»

  :دیباز پرس .دادیچرک و خون م ،یسرد یبو .آمد یظرش خالاتاق به ن

افتاد  یبرهنه و خون آلود مهیناگهان چشمش به زن ن «؟اس یکس نجهیا»

نفس  یو به سخت کردیس مر  خ   .بود دهیبه پشت خواب ییکه در گوشه

دلش درد  .سر زن رفت یداخل اتاق شد، باال یبا نگران جمیله .دیکشیم

 یخیاز م ییمردانه  یکرت .اطرافش را شتابزده با نگاه جستجو نمود .کرد

 رتیدهنش از ترس و ح...  زن انداخت یآن را گرفت و باال ،دبو زانیآو

 :باز مانده بود

 «!شکستاندن شامیپاها...  دنیزنه بر یهانهیس...  !خدایا واه »

شده خون آلود  دهیبر یهانهیس یجا .نشست - یسر و یباال -همانجا  و

گپ  یزن به سخت .دندیلغزیم نییخونها پا انیدر م ریبودند و قطرات ش

 :زدیم
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مره  یش یم رود   ،ردنرجبه زده زده بُ  .وشهوشه از تو مُ از خدا مُ  راریب»

ستر  یزهرارو ب مویچشمو یم رود   .ستر کدن یرو ب زهرا ،ستر کدن یب

 «...  مورو هزره گرفته...  یباز کشتن ش ،کدن

با خود  .کند یچ دیفهمینم .ک مانده بودو پ   کا   جمیله .چشمانش رفت و

 :گفت

  «!هاظالم»

 :آرام آرام و با لکنت زبان گفت ،دوباره باز کردزن چشمانش را 

اور . . یردن شکه بُ  ایشده  نانیته خانه پ که د   ای ،وشهآغا مالوم نمُ  یمهد»

 شهومُ  نانیپ یکه بترسه همونج...  !نیته خانه ر بب .جان اور بپالآغا !بپال

  «!هیایب کباریبگو  یدرش... 

 خورد: یو تاب چیپ یو به سخت

 سمویبا ر...  شهیدست و پا...  دینرس اُونا د   ،زور رجب .چهار نفره زدن»

 « ... بگو یدرش ... !بچه ام یمهد...  بسته بودن

 خواستیم یگفت. دروازه دراز کرد یکه زن دستش را سو دید جمیله

سرش  ،شدند حالیب شیسپس دست و پا ؛را نشان بدهد رخانهیز تیموقع

 نیسر یرو جمیله .گفت و چشمانش بسته شدند «على» ایرفت و  کسویبه 

 نییشان پا یهاسر .نشسته بودند یکه کودکان در کنج دید .خود نشست

 . بودند

ستان کوچک و خون آلودش دو دسته گرفته مادر را با د دهیبر نهیس یکی

مادرش  گرید نهیبا س یگریو د دشیچوشیم ریش دنیمک یبود و به آرزو
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 .صورتش را با دو دست پنهان نمود .شد حالیب جمیلهدل  .کردیم یباز

و در  دیکش یچشمانش دور نمود، آه بلند شیدستانش را از پ پس ییلحظه 

 :دیپرسیاز خود م .ستادیره ادوبا شیجا

  «؟نمینب قتهیحق میخایم ؟کنمیچرا پت م مهیچشما»

اكراه از  و اطیاحت ،مادر زهرا را باترحم، ترس یهانهیآنگاه رفت و س

بدن برهنه  .زن گذاشت نهیقفس س یدست کودکانش گرفت و دوباره رو

 :زن را پوشاند و به فکر فرو رفت

آغا  یمهد ،گفتیزهرا م ،زن...  !دمیخون رس یآو آمدم به جو پشت»

 «طرف و او طرفه بپالم شان یا...  کجا باشن؟ .گفتیم

  :شان زدصدای بلند بلند  و

  «!آغا یمهد...  !زهرا ... !زهرا»

  :انش بوددند ریلبش ز .جوابش را نداد یکس

 و به «!گفتیخانه م ریزن ز...  نمیدگه ره بب یکجا باشن؟ برم اتاقا»

 .بود دهیبه دل خواب .بود گریزهرا در اتاق د .آنان پرداخت یجستجو 

 .بودند دهیخشک دشیسف نیسر یخون رو یهاشتهبه پا نداشت و ر یتنبان

کلوله  ییبه پشت کرد و تنش را با چادر خودش که در گوشه زهرا را 

رگ گردنش  یانگشتش را باال ،سرش نشست یباال .دیپوشان ،کرده بودند

 . تن زهرا سرد شده بود .افتین اتیاز ح یگذاشت مگر نشان

 پشتش به حرکت افتاده  ریدر ت یوعرق سرد دندیلرزیم جمیله یو پا دست
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 :کردیبا خود نجوا م .بود

ترسش  د،یره که آدم د یکی .مرده ترس نداره .دمیترسیاز مرده م یمه ناق»

. ترس و مرگ برادرن ... سرد خانه پراندن یدارترس مره مُ  .پرهیم

آغا ره اگه  یبرم مهد...  ترسهینم شیآشنا شد از دگ شیکیکه آدم با  یوخت

  «.گپ شده یچ .آمده بتیمص یخانه چ د  ِای نمیبب .کنم دایزنده مانده باشه پ

 . برهنه بودند بایتقر هااتاق .سر زد گرید یهااتاقو به 

چاه  یسو ،چشمش به چاه آب افتاد ،صفه ریدر ز .آمد یلیبه حو دوباره

 :گفت ،به چشمش نخورد یلود. رفت

برم  .که آدم آو بکشه سیهم ن یدول نجهیا...  رفت ادمیخودم  یتشنه گ»

 «.کوزه باشه ایاگه کدام آودان و 

 .افتاده بود نیخورد که به زم یینقره  یصفه به چمکل ریدر ز چشمش

  :برداشت نیآنرا از زم

  «شان افتاده شیوخت بردن از پ .افتادهشان  شیاز پ»

  :ستادیا شیدر جا ،صفه افتاد ریدر ز یناگهان چشمش به دروازه کوچک

 «.گفتهیره م نجهیزن هم...  خانه س ریز به گمانم دروازه»

خشک و صدای دروازه با  .نمود لهیت شیرفت و دروازه را با پا و

 صدا زد: ینمود و با مهربان شیخم شد و سرش را پ .باز شد یاشدلخر

  «!جان یمهد ... !آغا یمهد»
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 :دوباره گفت .پاسخش را نداد یکس

که زهرا ره  ایب .دزدا رفتن...  !رونیب ایب یهست نجهیهم ،مادرت گفت»

  «!میکمک کن

  :گفتیو با خود م

 «.هیاگه اعتبار کنه و برا رمیبگ شهیخانواد ینام اعضا»

 :گفت گرید بار

مادرت او ...  !کمک کو ایب یخانه هستمرد ،یتو بچه هست ،آغا یمهد»

 «!نترس دزدا رفتن...  زهرا جان اوگار شده ،کار شده

با  .دیرا شن ییپس نالش گونه  ییه لحظ .خاموش شد یواکنش دیبه ام و

 :خود گفت

  «.بچه همینجه س ،س نجهیهم»

تر و  ینیزمریز .شد ینیزم ریو خودش را خم نمود و آهسته داخل ز

تا تبنگ کهنه بود و چند یسقفش کوتاه و دستک .دادینم م یبو .مرطوب بود

 :دیپرس .داشت هیشوره زده اش تک واریبر د ییدر گوشه 

  «!نترس ،رفته ن ایب...  ؟یکجاست»

دو قات  یبخار یهاچوب یکه خودش را در ال دیرا د ییو پسر بچه 

 شیشانیپ شیرا پ شیهارا جمع گرفته و مشت شیدست و پا .کرده بود

  :گفتش .فشردیم
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 «.یشیم ضیمر ،هوا سرد اس .یتنبان هست رانیپ کی یال که د   ایب»

  :گفتیبا ترس و لرز م یمهد 

  «!شنکُ یم»

  «!تانهیدست باال کده نم تیباال یمه هستم کس .رفتن ،سین یکس ایب»

  «!ترسمیم»

  :گفتیم .آمد رونیچوب ب یکنده ها انیو با شک و ظن از م

  «!قسم بخور...  ؟یگیاست مر»

 «!خورمیبه خدا قسم م .خورمیقسم م»

 یوقت .آمد رونیها بچوب انیاعتبار نموده بود که از م یآغا گفت یمهد

دستش مانند  .لرزدیآغا به شدت م یکه مهد دید ،دستش را گرفت جمیله

 :گفتش .سرد بود خیتکه 

 «.دروازه نخوره خوده خم کو سرت د  ...  !نترس ،ایب»

با ابروان تند و راست  یچشمان مورب و مغل ،آغا صورت گرد یمهد

دو  .و راست بودند اهیسرش س یموها .دادیبه مادرش شباهت م .داشت

 ،زدیهق هق کنان گپ م .بودند دهیپهنش خشک یهاقطره اشک در گونه

آفتاب چشمانش را آزرد  یانگار روشن. ماندیاما لهجه اش به مادرش نم

 . دیآنها را شق دستکه با پشت 

 نظرش به تنبان  یوقت .گرد و خاک لباسش را با پشت دست تکاند جمیله
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 :افتاد، در دل خود گفت یو

خرد ...  کنم دایکمپل ممپل پ کی ،ببرمش درون .از ترس تر کده چارهیب»

را گرفت و به  یو دست کوچک و «.سین ادیز زدهیاز دوازده س .بچه س

  :دشیدنبال خود کش

 « !مه هستم ،نترس»

و از آن  خوردندیم گریو کوچکش به همد زیر هایدندانآغا که  یمهد

  :دیهق کنان با دلهره پرس قه ،شدیبلند م یدلخراشصدای 

  «؟یهست یتو ک»

چشمانش مانند عقربه  یهاگکینین .باال نگاه نمود جمیلهو به صورت 

 :پاسخ داد جمیله ،لرزه داشتند یبخار گید

 «.نام دارم جمیلهمه »

 :دینگرست و مشکوکانه پرس یآغا به پکول و لباس مردانه و یمهد

  «؟جمیله » 

 :متوجه اشتباهش شده بود که سخنش را اصالح نمود یگفت جمیله

دوست  .دوست پدرت بودم...  اس لینام مه جم !لیجم ،ین جمیله»

 «رجب!

  :زدیهق م یمهد

 .متدیدیمه م یامدیاگه م ،ییما نامده  یخان .میدیند چوختیتره ه هخُ مه »
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 .داشتن دهیپرهای پاچهل شان مثل پدرم کُ  .شناسمیپدرمه م هایرفیقمه  

 . «.پدرم سخت و درشت بودن یشان مثل دستا یدستا

  :خوردندیکوچکش تکان تکان م یهاشانه

حمله که شو  یهایآدممثل همو  ُخهتو  ... یشیپاک مالوم م اریبس ُخهتو »

  «.دنیپوشیم یپدرم لنگ یدوستا...  یپکول به سر دار ،کدن

  :دیمادر خود افتاده بود که پرس ادیناگهان به  یگفت

  «؟کجاس میآج»

  :افزود ،نگاه کرد یلیدروازه حو یسو و

  «؟نیایباز ن ،دروازه واز اس»

  :گفتش هجمیل .و شتابزده جانب دروازه رفت

 « !کدم ششینرو مه پ»

  :کردینگاهش م جمیله .دروازه را انداخت ریآغا رفت زنج یمهد

  «.دهیطفلک شوک د»

  :از دستش گرفت .از عقبش رفت و

  «!نیایدگه نم ،ایب»

  :گفتیو با خود م

  «.نیاینمانده که دنبالش ب یدگه کار»
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تنبان  راهنیپ .گردن بلند و راست داشت .اندام بود کیبار ،اآغ یمهد

 :گفتیو م دیلرزیم .به پا داشت یروس یهابه تن و کلوش یاهیس

 امدیدم راه شان م یهرچ .بودن وانهید یمثل سگ .یشناسیره نم اُوناتو »

زهرا صدای  .پدرمه بسته کدن یدست و پا...  دنیگزیو م زدنیچک م

تا خوده  انداختیم یکه دست و پا دمیشنیم ،زدیم قیکه چ دمیشنیره م

 اچر گفتیم میآج .نبودن ارمیبه اخت میدست و پا .دمیلرزیم .خالص کنه

 ریبه ز تمخیگریپدرم م شیکه از پ یمه هر وخت .زیبرو بگر یی ستادهیا

زهرا زنده  ؟زنده اس میبگو آج .رفتم هموجه خوده پت کدم ،رفتمیخانه م

 «؟اس

 :به شکم خود فشرد و گفتش یسر برهنه اورا با مهربان جمیله

 .هیایمردا م یروزا باال یا !یبگ یخوده قو .یتو مرد هست !آرام باش»

 « !تنزهرا ره کش ،مادرته کشتن

برهنه و سرد بودند و خنک  شیپاها .بر دو پا نشست شیروبرو جمیله

همانطور که به چشمان ترسخورده  .دادندیرا به بدنش انتقال م ییسوزنده 

 :گفت کردینگاه م یو

  «.یشیم ضیبپوش که مر یزیچ کیا اول یب ،مثل مردا باش !فق نزن»

 یها یها یگذاشت و بنا جمیلهبه شانه  یدو دلآغا سرش را با  یمهد

 . کردن را گذاشت هیگر

  :گفتش جمیله

 «!کننینم انیمردا گر...  !مرد باش»
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از  .بردنشیکش کش کده م ... که بردن دمیپدرم را د...  !زهرا...  !میآج»

 «.دمشیخانه د ریز یزدرز دروا

  «.کشتنیترام م یاگن .یکه خوده پت کد یخوب کد»

 :داد شیو تسل

که مادرت و زهرا ره  ایب ... کننیمردا کمک م ،کننینم انیمردا گر»

 «!میکمک کن

  :دیگزیآغا لبش را م یمهد

  :دستش را گرفت جمیله« !میآج»

  «؟یشنویره مصداها ...  !باش مرد ،بس اس دگه»

  «!مد   ،تک تکت تک...  !کــــت»

 :گفتش جمیله .دیلرزیآغا م یمهد .بودندصداها همچنان سوار بر  هامرمی

 که خدا مغفرت دعا کو .شنیمه وتو دوباره زنده نم یموردا با اشک و آه»

و مام  زنهیم خیمارام  یاگن ؛میکو که بپوش دایپ یزیچ کی یحال .شان کنه 

 «.میرمُ یم

آغا اثر کرده بود که رفت و دروازه کوچک  یمهد یگپ باال نیا یگفت

 :را باز نمود و گفت ییپسخانه 

 «!یدرا»
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 تگرف یخیآغا باالپوش خودش را از م یمهد .بود کیتنگ و تار پسخانه

 یو پس از تأمل ستینگر جمیلهبرهنه  یپاها یآنگاه سو .دیو پوش

 :نمود لهیت یو یسو شیرا با پا ییکهنه  هایپوشپا

  «.پدرم اس یهاکلوش !یبگ»

  :را گرفت شیو بغض گلو

  «.درد نداره شیهایپس گردن ،اسخیر  داگه قار ش .اس ریخ ،یبگ»

 :گفتیبا خود م ستینگریم جمیله یکه با شک و ظن سو یو همان طور

 .زنهیسرخ نم .رقم دگه س کی شیچشما .سین اُونابه نظرم از قات »

 «.ترسهینم یاز ،دیترسیم اُوناآدم از ...  زدنیسرخ م اُونا یچشما

  :پرتاب نمود شیرا سو ییپتو و

  «!از پدر مه س امی یبگ»

 :و پتو را گرد خود تاب داد دیها را پوشکلوش جمیله

 خودمام خوده یحال. ها شدممثل مرد یخیب .درست شد یخیب یحال»

  «.تانمیشناخته نم 

  :نمود نییپا شیها نهیس یو سرش را سو

  «!شنیسبیل مانده هام شکر مالوم نم ِاي»

  :گفتیآغا به خود م یهدم
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  «.داشتن یپراشوت یهامپرج ،نبودن تمام شان کرمچ داشتن بیغر اُونا»

 :ستینگر شیخو دامن یسو ،و عقب

 .داشتیدرد نماِی طور مگم  ،زدیپدر مام م...  !چاپ کرمچش مانده باشه»

 «.شهیغریب مالوم م .مثل ماس .سین اُونانفر  لیجم ،ین

  :دشیپرس دیبا شک و ترد و

 «؟نیایدگه نم یگفت...  !لیجم»

 « ته بسته کو!ي اهتکمه...  نیایدگه نم ،ها»

 ش:  دیآغا پرس یمهد

  «؟نیاینم گهیکه د یفامیتو از کجا م»

  :شد رهیخ هجمیلو دغدغه به چشمان خسته  یو با دلواپس

  «؟یفامیاز کجا م ؟هه»

  :با خود گفت جمیله

 «.که شک بچه هنوز رفع نشده شهیمالوم م»

دوپا در  یرو جمیله .را گرفت و دوباره به صفه آمدند یدست و آنگاه

 :گرفت و گفتش شیاز دو بازو ،آغا نشست یبرابر مهد

 « !کو لیمه س یبه چشما»

  :تکانش داد جمیله .ستینگریرا م نیزم یمهد
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 « !کو لیگفتم طرف مه س»

از  .شفاف بود یی نهییچشمانش مانند آ .نگاه کرد جمیلهبه چشمان  یمهد

 :گفتیم .شدندیبزرگتر معلوم م یکم نکیپشت ع

 یایداى دنمام مثل تو  گمیباور کو، مه به تو دروغ نم ؟یبه مه باور ندار»

 میکه زنده مانده باشه بر یدار یاگه تو کس...  ندارم ییکالن کس و کو

 «!بگو

چشمانش  یهاگکینین .تکان داد یآغا سرش را به عالمت نف یمهد

 :افزود جمیله .دندیلرزیهمچنان م

 شیپ میمادر و خواهرا .هستم یکس و کو یمام مثل تو ب...  !مام ندارم»

از مه نترس ...  !بنفشه به سن و سال تو بود .جان باختن میچشما یرو

 «!گمیدروغ نم

 :گفتیبا خود م جمیله .ماند رهیآغا خ یمهد دهیبه صورت رنگ پر و

 «.هیایرش نمبه راست گفتن باو دهیاز بس دروغ شن .کنهیبچه باور نم» 

  :دیشیاند ییلحظه  

  «!مربوط خودت اس یکنینم یکنیباور م .دلت دگه»

اوج گرفته صداها  .دروازه بسته بود .ستینگر یلیدروازه حو یو سو

  :بودند

 «.!دم دم !میتک د میت ک د !تک تک تک»
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سر شان به سرعت عبور  یاز باالکه  دیرا شن یشکار هاریطصدای  و

 یسپس سر و .دیآغا را با دو دست پوشان یمهد هایگوششتابزده  .نمود

 :پس گفتش ییلحظه  .گرفت شیرا در آغوش خو

 « دروازه ره از پشت مه بسته کو! ایب ،جان یمهد»

  :هق زنان گفت ،گرفته بود شیکه گلو یمهد

 « ؟یریکجا م یخ ... یندار یکس و کو یگفت ُخهتو »

برسانم تن  ییخوده یکجا .سیمه ن یخان نجامیمگم ا ... رمیکجا م فاممینم»

  «.خات شد دایپ ییجا کی...  ریبه تقد

  :آغا گفتش یمهد

 «!باش نجهیمه هیایتا پدرم ب ... !باش نجهیهم...  باش !نرو»

 شهینشست و به اند نشیسر یرو .آغا را رها نمود یبازوان مهد جمیله

 : پرداخت

  «؟خات رفتم یک شیپ ،که بروم کجا خات رفتم»

را دور  شیرو .احساس نمود شیشانه خو یرا باال یناگهان دست کوچک

 یذیبه تن داشت و تعو یدراز راهنیپ .زدیلبخند م شیسو یکودک دید .داد

 دهیخشک هایاشکبه بستر  جمیله .وصل بود یشانه واسكتش با پنگ یرو

دلش درد  .نگاه نمود ،بودند دهیکودک راه کش نپه هایگونه یکه رو یی

 .نشست جمیلهزانوان  یآمد و رو .زدیکودک معصومانه لبخند م .کرد

  :دیو پرس ستیآغا نگر یبه چشمان منتظر و پر از درد و غم مهد جمیله
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  «؟و غم تانه بخوره هیایکه ب نیکس دگه ندار»

  :آغا پاسخ داد یمهد

  «.میرفتیمام م .رفته ن رانیا شیقایرف .تنا پدرم بود .میندار ،ین»

 :افزود یو با لحن

 اُوناراست بگو نفر ...  ترسمیمگم مه هنوزام از تو م .!ما باشنرو کت »

  «؟یستین ُخه

  :گفتیبا خود م جمیله

  «.حق داره بترسه .ترسهیدراز م سمانیاز ر دهیمار گز»

  :دیو پرس

  «؟یکنیمه باور نم هایگپبه »

 « ... مگم .کنمیم»

 پکولش را از .ستادیا شیدر جا .نشاند شیخو یکودک را در پهلو جمیله

 :آغا گفت یسر دور نمود و خطاب به مهد 

 .مینشناس یکه کس میدیمردانه ره پوش یکاال یمه دختر هستم! ا؟ینیبیم»

 «؟باورت آمد یحال

ها و صندوق و به شانه ستینگر دیاو را با شک و ترد یآغا موها یمهد

 شیپتو جمیله .هنوز باور نکرده بود یگفت. اش مشکوکانه نگاه کرد نهیس
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 :را با دو دست باز گرفت و گفت 

  «؟باورت شد یحال ،ینیبیم مهینایس ،!نیبب»

  :را با دو دست باال باال انداخت شیهانهیو س

  «؟ینیبیم»

  :گفتیآغا با خود م یمهد

  «.زهراس ینایمثل س شینایس ،دختر اس یبه راست»

  :دشیپرس جمیله

  «؟باورت آمد»

  :سرش را تکان داد یمهد

  :دشیپرس جمیلهآنگاه  «هان»

  - «؟نیدار یزیچ یپاک ،یچیق»

  :دیپرس دهیو ترس «.میها دار»

  «؟یما ره بکش ییخایم ؟چرا»

  :گفتش یدستش را گرفت و با مهربان هجمیل

 «!مه مثل زهرا خوارت هستم .پس کو تیفکر پوچه از کل یا»

  «؟یکنیم یره چ یچیق ،یکنیم یره چ یپاک یخ»
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  «.مثل تو مالوم شوم میخایم .کل کنم مهیایمو میخایم»

  «.دارم یمو ُخهمه »

  «!اریبگپ نزن برو »

صفه سرگردان  یکودکان در رو .رفت یو پاک یچیآغا پشت ق یمهد

 . دیشیاند یبا خود م جمیله .بودند

  «.بود وباش ندارم برِ  ییمام جا .ندارن یم کساُونا .مانمیم نجهیهم»

 :ها افتادبه فکر مرده کباری

 یبو ،تال بخورن .مورداره بخورم یغم ا دیشدم با یحال که ماندن»

 ُخهتا قبرستان  ؟کجا گور کنم ،اگه گور کنم شان .کننیو کرم م رنیگیم

خود  یاز خان یکس ؟شان بریم یباران آتش ک کیطور  اِي د   .شهیبرده نم

 «.ُموردهرسه به انتقال  یچ تانهیبر آمده نم

چاه آب  شیلوله کرد و به داخل اتاق انداخت و خودش پکرا  شیپتو و

 شیو با کف دست به صورت خو دیآب کش .افتیاش را  دهیدلو ترق .رفت

 شکمش دید .دیو نوش دیپا از دهن دلو آب نوش ستادهیو همان طور ا دیپاش

 :زدیم صدایش یمهد .دیاز آب پند 

ماره  یدفه موها گانی .پدرم اس یتراشسر نیمگم ماش ،افتمینره  یچیق»

 گفتیدروغ م .آورده بود شیبر رانیاز ا میماما .کندیم نیماش شیهمرا

 «!دوكانه چور کده بودن کی ،ناورده بود رانیاز ا

  :از همانجا پاسخ داد جمیله
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 «!ارشیاس ب یهرچ ،ارشیب»

را با دو دست از پشت سرش  شیموها .دو پا نشست یرو یلوانپ یرو و

 :رو انداخت و گفت شیگرفت و پ

 :گفتیو با خود م «!کو نیماش»

 یمه ا داشتیاگه درد نم .کنمیم نشیمه ماش ،سد  همیاگه زن بودن »

 «.کدمیر مزن بودنه از خود دو میمه تمام عال .دمیبریمام مهای سینه

  :گفتیرا پت گرفته بود و م شهایچشم

 « !کو نیگفتم ماش...  ؟یستادیچرا ا ،کو نیماش یمهد»

  :دیلرزیدستش م .گذاشت جمیلهرا پشت گردن  یکیخانیم نیآغا ماش یمهد

  «.سوزهیم تیدلم به موها»

  «.خورمید اس خنک مکو که هوا سر نیماش ،دلت نسوزه»

 یشانیگردن و پ ینوار کمرنگ .دواند جمیله یشانیرا تا پ نیآغا ماش یمهد

 :گفتیبا خود م .را باهم وصل نمود جمیله

 گنیم. . زنه کیوام سر  .کنمیم نیره ماش یاول اس که سر کس یدف»

 «.چقه گناه داره

 هابرگانبوه مو بر  شیپا شیکه پ دیچشمانش را باز نمود، د یوقت هجمیل

سرد و خنک  یکوت شده بود و باد رکیو پن یکاسن دهیخشک یو ساقه ها

 . دیوزیبه سرش م
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سبک و کم  ،گانهیسرش به نظرش ب .سرش را با دستش لمس نمود جمیله

 شیبرا یچگاهیه یاحساس نیچن نیا .احساس حقارت کرد .وزن معلوم شد

شده را با دو دستش از سرش  نیماش یموها ماندهیباق .دست نداده بود

 . سترد

 .بود دهیانبار ند شیپا شیرا پ شیوقت تمام موها چیه .پر درد بود دلش

ز ا یمشت اه،یو س ییخرما نیدارند، ب یرنگ قشنگ شیکه موها دیدیم

 شیآغا غمناک تماشا یمهد .شد رهیرا با اندوه بر داشت و به آن خ شیموها

  :کردیم

  «؟یکد نیماش تهیچرا موبا»

  .«...  اگه بشناسن که دختر هستم .به خاطر مردم که نشناسنم»

زهرا به  یهازدن غیجصدای  یگفت .دندان گرفت ریآغا لبش را ز یمهد

 .گلونش پر شد .دیشنیرا م مادرش یهاناله یگفت .گوشش آمده بود

گذاشت و با پنجه  جمیلهشده  نیسر ماش یهمانطور آرام دستش را رو

 :گفتش جمیله .نوازشش داد شیها

 خ خ چُ پشتم چُ  باز د  نمانده باشه که  نیبب...  !پشت گردنمه بتکان یموها»

  «.کنهیعذابم م ،شهیم

  :دشیآنگاه پرس .گفته بود جمیلهآغا همان طور کرد که  یمهد

  «؟خاک بندازم تیسر موها»

 «؟یچرا خاک بنداز»
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ره كلوله اُونا ،زدیم یچیره ق شینوک موها یو خت میآچ...  هموطور»

 «.گناه داره گفتیم .کدیم یتق یواریدرز دو د  کدیم

را  جمیله یحفر نمود و موها یییچقر ،را آورد یلیب رخانهیرفت از ز و

آغا  یکار مهد نیا .کردینگاه م شیسو شمندانهیاند جمیله .در آن دفن کرد

چهار  ،برخاست شیناگهان از جا .نموده بود یرا در ذهنش تداع یفکر

 ،بود دهآغا که کارش را تمام نمو یرا از نظر گذراند و به مهد یلیکنج حو

 :گفت

 « !کالن یچقر کی...  بکن یچقر کیگوشه هم  یده ا ،بیا»

 «؟یکنیماره گور م ؟یبر چ یچقر گهید ،چرا»

شماره چرا گور  .گنمیبه خودم م یبت یتانیاگه نم...  !و، بکنگن مزخرف»

  «؟کنم

  :را فرو برد شیآب گلو یمهد

  «؟درخت ریز نجهیهم»

  «ها»

  «؟یمگم بر چ»

  «!نک  ب   ،گپ نزن»

  :کوچکش را باال انداختهای شانهآغا  یمهد

  .«.نمکیم»
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را  یو چقر دیگشیک مخا یرتکک دا لیبا ب .پرداخت نیو به کندن زم

 :گفتش جمیلهقد آدم کند  مین یوقت .ساختیم قتریو عم قیعم

  «.بس اس»

  :آنگاه گفت ،اندازه گرفت شهایقدمو طول و عرض آنرا با 

  «.درست شد»

 یباال سو .پاک نمود اهشیس راهنیپ نیرا با آست شیهاآغا عرق یمهد

  :دشیپرس انهیناش .ماندیممردها به  جمیله .ستینگر جمیله

 «؟سیچ تینام اصل ینگفت»

 «.س جمیلهنامم »

نشست  یخودش همانجا در لب چقر ،گذاشت نیرا به زم لیآغا ب یمهد

 :نمود زانیالغرش را به داخل آو یو پاها

 یتو زن هست یحال...  ؟یکد نیاشم تهیچرا موها یخ!یهست یعجب آدم»

  «مرد؟ ای

 :بلند شود و گفتش شیگرفت تا از جا یاز دست و جمیله

نام مردانه داشته  دیلباس با یبا ا .میحواسمه از دست داد .یگیراست م»

 «.باشم

  «.رهنام دا لیرسول ام جم یبچ .باش لیبرو جم»

  «؟سیرسول ک»
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  .«.بیع فار ماس .خرهیپدرم از دوکان همو سودا م .دوکاندار اس»

  :گفت جمیله

  «.اس لینام مه جم یباد از .کنمیبه گپ تو م .خوب اس»

زد و  یده اش را دستش نیماش یموها ،نمود رونیولش را از سر بکو پ

  :دافزو

  «!لجمیل ك  »

خنده  یگفت امدیگپ او بخندد مگر خنده اش ن نیآغا خواست بر ا یمهد

 :دیکش یخود دست یله بر موهایاز جم دیبه تقل .بود دهیاش خشک

 شمیرمثل اب .تو نرم بودن یموها .سیتو ن یمگم مثل موها .دارم یمو مه»

قار  میباال ،کدیم نیپدرم اوره ماش یوخت .سیطور ناِي مگم از مه  .بودن

 «.هیاینم نیماش ریمثل دم اسب شخ اس ز تیموها گفتیم ،شدیم

  :دیدندان گرفت و اندوهبار پرس ریکلکش را ز و

 «.دمید شویم دمگ .بودم دهیاو را ند انیمه گر ؟خات کدن یبا پدرم چ»

 :ستیو پر گرد و خاک نگر یآسمان آب یسو و

 یکت کس ُخهاو  .کاره کدن یمگم چرا ا .ره شکستانده بودن شهایدندان»

ره  هیدر و همسا یبخار یهاچوب ای ،فروختیم لهیک. نداشت یدشمن

و جان  گفتنیرجب م یه گکل .کدیزغال سنگ شانه کلوله م ای شکستاندیم

رجب  یبچ گفتیم گرفتیره نم سهینام پ رفتمیرسول م شیتا پ .دادنیم

 پدرم .یکه ن گفتینم ،گرفتمیم یهرچ .دیکشیبرداشت شه م تابچهاس و ک
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 «.بردیم شیو خان کدیخود بار م یکراچ د   یاز مندو نیدفه مالشه ع گانی 

 :بود، نشان داد ستادهیرا که در جوار درخت به پوز ا یدار ریت لیزنب و

و به کمکش  گرفتیم لشهیزنب ،گفتینم ین ،کدیم صدایش یاگه کس»

 «.رفتیم

  :گفت جمیله

  «.یکنیهموره درو م یکشت کن یهر چ»

  :دیو دوباره پرس

  «؟استن تیادرایها بچوچه گک یا»

  «؟یگیره م یظفر و سخ»

  :بودند یکودکان مصروف باز .صفه نگاه نمود یسو و

  «.مه هستن یادرایب ،هان»

  «.ماننیم گهیکدیچطور به »

 دایپ شتریسات پ کی .ظفر کالنتر اس گفتیم میآج .هستن یدو گانه گ»

 «.آوردن یبدبخت .و زهرا ره خوردن میسر آج. مگم قدم ندارن .شده

 :گفت جمیله

و  خورهیکه سر مه دور م میبرو...  !میبرو ... .گناه داره ،گپه نزن یا»

 «.شهیم کیتار میچشما
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 یخس .داد هیرا به گوشه صفه تک نشیسر جمیله دندیصفه رس شیپ یوقت

 .پهنش را نوازش داد یهاگونه .او را به آغوش گرفت .آمد شیسو

 :دشیپرس

  «؟ینخورد یزیره چت  ف   واز ش   ؟یگشنه هست»

  :آغا گفت یو رو به مهد

 «؟یبر خوردن دار یزیچ»

خدا  .نكده باشن شیاگه چپ نمیبب .جوش داده بود یجوار میآج .میداشت»

 «.زدنیبا لغت م امدیشان م یپا شیپ یناترسا هرچ

 :گفتیبا خود م .به راه افتاد -بود  یلیکه در گوشه حو - یاتاق یسو و

 «.ام گشنه س جمیلهخود  .نمیآشخانه ره بب کباری»

الغر و گردن های شانهت به را در آغوش داش یهمان گونه که سخ جمیله

ناگهان  .دادیباال پوشش او را چاقتر جلوه م .کردیآغا نگاه م یمهد کیبار

  :با خود گفت .افتادها مرده ادیبه 

  «.رونیروان کنم ب یره به بهانه خوردن ینباشه مهد»

 :دیصدا زده پرس

  «؟بود یزیچ»

  «!ره چپه کدن گید .گل پر شدن .شان مشیبشو دیم بامگ ،هست»

  :دشیپرس جمیله
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 « ؟دوكان رسول چقه دور اس»

  «؟یچرا پرسان كد .وطرفتر اساُ دو سه کوچه  .میحساب نکد»

 «!یاوردیبر خوردن م یزیچ کی یرفتیم»

 شامیپ یهفت .میبخور یچا یهمرا ؟ارمیروت ب...  ؟ارمیب یچ .ارمیم»

 «.آورده بودم

قرض  یزیچ ،خبر شون .گپ شده یتان چد  خانی که  ییبرو؛ مگم نگو ها

 «.یریگیشان پس م یاز کجا گنیم .تنینم

پاسخ  ،بودند چشمانش ورم کرده .ستادیلخک دروازه ا یآغا رو یمهد

  :داد

هر  .تهیم رمینام او ره بگ .پدرم روانم کده گمیم .ستمین ُخه وانهید .گمینم»

  «.تهیم میبخا یچ

آغا  یدروازه را از پشت مهد یوقت .صفه رها کرد یرا رو یسخ جمیله

 :گفتش بستیم

 خوده باز  س،یخانه مرد ن اگر خبر شون که د  ...  یینگو یزیبه کس چ»۔ 

  «؟یدیفام .اندازنیم

 :آغا سرش را شوراند و گفت یمهد

سر به خود  ،رمیگیپس که آمدم نامت ره م .دروازه ره از پشتم بسته کو»

 «!یواز نکن
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 «.کنمینم»

از درز دروازه  .اخترا اند رشیبست و زنج یرا از پشت و دروازه

 :با خود گفت ،آغا را نگاه کرد یمهد

 «.اس اریبچه هوش»

 لیزنب .گذاشت یسنگ یلوله نمود وروکرا  شیپتو .شتابزده بر گشت و

 : کردیمد  فکر با خو .براه افتاد هااتاق یدرخت گرفت و سو ریرا از ز

 «.نهینب یخوب اس مهد»

آغا حفر نموده بود گذاشت و  یکه مهد ییها را در چقرمرده آنگاه

مرد کار  کیمانند  .شان هموار نمود و خاک انداخت یرا باال یچادرشب

 :با خود گفت .بسازد اما نساخت ینبدگقبر را  یرو خواستیم .کردیم

 یخان .تنیخبر م ،هستن طانیمردم ش .گپ آگاه شوه یاز دینبا یکس»

رفته ن،  ییپدر و مادرش جا هیبه مردم بگو...  رهیشانام از دست شان م

 «.نیایپس م

 :دیپرسیاز خود م و

جواب  یچ ،شدن یاگه پرسان کنه که اجساد چ ؟جواب بتم یچ یبه مهد»

  «؟بتم

 :بودند دهیفراخش رو یشانیپ یعرق روهای دانه .بدنش گرم آمده بود

 ریغ ،که خبر شوه دهیفا یچ .میدفن کد نجهیکه اجساده ا گمیرام نم یمهد»

چند نفر آمدن و  یتو که رفت گمشیم .نداره یسود گهید یاز جگر خون
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 .ه برده باشنشفاخان دیشا .کجا بردن فاممینم ،بردن ییها ره کدام جاُمورده

 «.فاممینم .ام قبرستان دیشا

 شیخوهای شانه یرا برداشت و رو شیپتو ،از کارش فارغ شد یوقت

 .قبر گذاشت یباال یرا گرفت و همچون نشان ییایانداخت و سنگ در

 . کردندیم شیصفه تماشا یاز رو یظفر وسخ

 :گفتیخود م با

 اُونامگم چرا از  .تر بود نیزهرا سنگ .شهیم نیچقه سنگ مورهیآدم که م»

  «.دمیمگم مه نترس ،مرده وهم داره گفتنیم .دمینترس

  :و با خود گفت

 «.میبشو مهیبرم دست و رو»

ش اطراف .خشک نمود شیرا آب زد و با گوشه پتو شیچاه دست و رو شیپ

عبوس و در  ،غمزده ،آمد گرید یبه نظرش طور یلیحو ،ستیرا نگر

 :به خود گفت .شدیو انقراض معلوم م یحال نابود

  .سر پناه س کینباشه  یهرچ .دگه چارام ندارم .بانم نجهیبهتر اس هم»

...  کجا بروم ،اگه بروم...  شهیثواب م ،کنم یدو طفلک ام سرپرست یاز

چاره  کیتا  .سیراه خدا ن .بانم یره به ک یدو تا کودک ماصوم و مهد یا

 .کجاس نجهیامگم  .هم ثواب شهیهم خرما م باشم،یم نجهیهم ،کنم دایپ

 «.کدمیپرسان م یاز مهد یکاشک

  :ستیدروازه نگر یسو و
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  «.کد ریشد د یچ»

 :گفتیو به خود م

 یکوت ایو  انی کرویم ای کنمیآغا ره روان م یمهد ،شوه ریدو روز ت کی»

 ُموردهن ُخهتمام شان  .و کمکم کنه هیایخات شد که ب دایپ یکس کی .یسنگ

 «.باشن

 :دادیبه خود هشدار م و

 .کنهیم تینکا یکه بفت یهر مرد ریبه گ .ییاز خانه برا ییتنها دینبا»

 ودُ یمحرم کجا د   یب ،سر بود اهیس گنیم .تانهیگفته نم یزیهم چ یکس

 «.ثواب کد ،بته رشیخدا خ .گشتیم

  :نمود میتقسدیوارها  ینظرش را رو جمیله .آمد یآذانصدای 

  «؟کد ریچرا د یمهد...  شد نیشیپ»

از پشت  یمهد .ساخت لیرا زا شیپس تق تق دروازه دلواپس ییلحظه 

 :گفتشیدروازه م

 «!مه هستم واز کو ،جمیل»

 ریرا ز یتنها بود و پاکت زرد رنگ .از درز دروازه نگاهش نمود جمیله

 : دشیسدروازه را گشود و پر .بغل زده بود

 «!بردت یگفتم کس ،دل مه رفت ؟یکد ریچرا د»

 تا رسول آمد  .بود شتهیپشت دخل ش شیبچ .رسول نبود .تال خوردم»
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 .مثل مه شده .از مکتب برامده .نداره ادینوشتن و خاندنه  شیبچ .صبر کدم

 .بردن شهیو چوک زیم ،ر دادنمکتبه د   .میودمکتب ب کی د   ما یهردو

 ماجدام مگم د   .ن ماجدو  ر  ب   ،ماجد اس .خورهیبه درد م یمکتب چ گفتنیم

 کی رخانامیخ ... ؟میخاندیم یک شیپ .ما قوماندان شده بود یمال .مال نبود

 «.مکتب داشت

نوع غرور  کیرا با  یکاغذ طهیبست و خر شیه را از عقب خودرواز و

 :نموده گفت شیکودکانه پ

  «.روت داشت آوردم !یبگ»

 «؟ینگفت یزیچ ُخه یبه کس»

  «؟یکد وانهید الیمره خ ،بابا ین»

  :دیدست کش یو ینوازش کنان به سر و رو جمیله

  «.یهست اریشهو یبچ .فاممیم .ین»

 :دیکه چشمش به محل قبر افتاده بود شگفتزده پرس یمهد

صبر  ؟یکه باز پرش کد شیچرا سر مه کند یخ ؟یپرش کد ییتنا»

 «!امدمیکه مه پس م یکدیم

دروازه ره واز  ،یمه فکر کدم که البته تو هست ،دو نفر آمدن یتو که رفت»

وخت چشممه واز کدم که  کی .مه از ترس ضعف کدم .درون آمدن .کدم

مه گفتم البته صاحب  .و زهرا رام با خود برده بودن تیآج ،رفته بودن

 ره  یراز ترس چق .رنیخود ه بگ یلیکه خبر حو نیایبودن، باز م یلیحو
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 «.پس پرکدم

  «؟یچرا کنده بود یخ»

 :ابلهانه گفت .دیشیاند جمیله

 کیشروع شوه  یاگه راکت باز گفتمیم .ساختمیگاه مد پناهخو الیبه خ»

که  دمیترس .کار ما نماندن مگم ما ره د   .میباشه که خوده پت کن ییجا

 «!صاحب خانه نباشن

 یناق .هیایم گهیال دس .رفته رانیخودش ا .اس میخانه از ماما یا»

 یک میفامهخدا  ؟یدیفام یواز نکن یکس چیدگه دروازه ره به ا .یدیترس

 «.بودن

  :پاسخ داد عانهیمط ،ستینگر شیابلهانه سو جمیله

  «.کنمیدرست اس نم»

  :دیباز پرس یمهد

 «؟ره کجا بردن میآج»

  .ستیى قبر نگراز کنج چشم سو و

  «.شفاخانه برده باشن دیشا .نگفتن»

  :رنگ داد رییصورتش تغ .آغا گرفت یمهد یگلو

  «؟برنیمرده ره شفاخانه م ،مرده بود ُخه میآج»
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  «.مرگشه مالوم کنن لیدل نیخایم .برنیم یطب عدل .برنیها م»

  :ختندیفرور مانشدو قطره اشک از چش .شد یآغا فکر یمهد

 «؟بود یحاجت به طب عدل یچ !کشتن نیمجاهد ،او ره کشتن یگفتیم»

 :پشت کله اش را خاراند .به راه افتاد یپر یو با گلو 

 .کتر کجا ماندهاس دا یشفاخانه ک .گنیدروغ م .یاگه باز آمدن واز نکن»

 «!خانه ریدانه کمپودر اس و تمام خ کی .گنیدروغ م

  :سرش را تکان داد جمیله

  «.یگیراست م .درست اس»

 .شدیسرد و بیروح معلوم م یلیحو .انداخت ینگاه یلیحو یسو و

 لیو مستط رختندین فرو مرقص کنا ،مانده درخت زردآلو یباق هایبرگ

 :با خود گفت .بود دایهو یمانند لکه غمناک ،واره تازه ساخت قبر

  «.دیامفن یخوب شد مهد»

 :به ذهنش آمد یفکرها .سرد نشست نیو به زم

اگه  ... دمیدویمها کوچه چطور د   .ختمیچطور گر .ها شده بودموانهید مثل

 «.خوردیبه جانم م یکدام مرم

 ،آمد ادشی یمرم ریفصدای  .آمد ادشیکوچه تنگ  .آمد ادشیخرامان  و

شان  دیکه از بام تهد یانیجنگجوصدای  .افتاد نیکه خرامان به زم دید

 :با خود گفت .آمد ادشی کردندیم
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خرامان زنده  یحال ،میختیگرینم .میکد بود که ما یگ وانهید یچ یا»

که  ایو  کندیو با مه قبر م بودیم نجهیداشت که ا یفرق یبه او چ .بودیم

 «؟داشت یفرق یچ .دیرقصیم نیو بر مجاهد بودیاوجه م

  :دشیآغا پرس یمهد

  «؟یچرت رفت یبه چ ،ین ایب»

  :دوباره برخاست شیاز جا جمیله

  «.باشهیچرت نم یآدم ب ،چیا»

  :دشیآغا پرس یمهد

 «؟زهرا رام بردن ؟ره بردن میآچ یراست ،یگیدروغ نم»

  «.گمیدروغ نم تیبر .بردن ها»

 :دندان گرفت ریآغا لبش را ز یمهد

که برو خوده  گفتیبه مه م میآچ ،ستیحمله کدن و زد و کند خ یوخت»

که لغت شان به کونم نخورده  یتا وخت ... برو یستادستیچرا ا .پت کو

 یبودم و تر ستادهیزهرا حمله نکده بودن، مه ا یکه باال یبود، تا وخت

 ... برو ،یستادستیبرو چرا ا گفتیم یمادرم هم .کدمیشان م لیس یتر

تو  گفتیهر وخت م .شتدوست دا ادیمره ز میآچ .گوشم هس د   صدایش

 ادیز یوخت .کدیماچ م مهیو رو یهست ارینام خدا هوش .یکالنم هست یبچ

 ،دادیدانه م کی .یبت ُخه یدانه قند خشت کی یخ گفتمشیم ،کدیماچم م

 «.هیایدفعتن نب یکس کی ،مانیکم اس باشه بر م .یشیگلون درد م گفتیم
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  :گرفت و اشک در چشمانش جمع شد شیو گلو

  :دشیپرس جمیله «...  !آجککم»

  «؟خانه از خود شماس یا»

 :دندیپریآغا غمناک م یمهدهای شانه

 .میاو وخت ما نبود...  کابل آمده بوده شیچهل سال پ یپدرم س .هان»

خانه اصلن از  یا .خانهریخ یهم .آمده جهیهم یکندیداراسن از  گفتیم

  «.شان اس میماما

  :دیکودکانه پرس و

  «؟یستیخانه ره بلد نریخ»

  :گفت جمیله

  «.ستمیمگم بلد ن .میدوبار آمد یکی میآمد»

  «.یشیاس بلد م ریخ»

 : را بغل زد یظفر و سخ جمیله

  «.که چسپوک شدن میشانه بشو یدست و رو»

  :گفتیو با خود م

  «.ناکده اوشتکدار شدم یشو»
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مانده آرام آرام  یباق هایبرگو  دیوزیآرام م آرامباد سرد  .چاه آمد شیو پ

 ختندیریفرو م نیو معلق زنان به زم شدندیجدا مها شاخهاز  گرید یپ یکی

 هایبرگ ریدر ز شیو تازه گ شدیم نیقبر آرام آرام همرنگ زم لكه و

همچنان بلند  هامرمیانفجارات و طیران صدای و  گشتیدرخت مدفون م

 :بود

  «!شووووووو گرم...  !مم د  د   !تک ... !تک...  !تک تک تک تک»

و صعود  کردندیم آسمان صعود یسو اهیکج و معوج دود س ییستونها و

 . دندیپاشیو سرمه وار از هم م شدندیسپس کم رنگ م ،کردندیم

 پایان جلد اول

*     *      * 
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*   *   * 

 پایان جلد اول
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