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 به نام خداي يكتا    

 آالچيق 

 نويسنده: 

 زانيار اعظمي 

 پيشگفتار...

 1290مي باشد. عمر خويش كفاف به » ه. . ش « متن اين كتاب مربوط به سال  

 گزاف گويي و اغراق گفتن در مورد تاريخ وصف شده نيست. 

 بنده با تحقيق و جست و جوي فراوان تصميم گرفتم تا الزم به ذكر است؛ 

http://www.romankade.com/
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 حقيقت را از عالمان بپرسم و داستان را بر اساس واقعيت بنويسم. 

 رخدادهاي ثبت شده در اين كتاب مربوط به مناطق جغرافيايي غرب كشور 

 ايران، وطن عزيزمان مي باشد.

 ، رشته  كه درست در هفتاد و پنج كيلومتري شهرستان ديواندر ه واقع در

 » دلوي « كوه هاي زاگرس، روستاهاي زنجيره اي كوچك و بزرگ، آبادي به نام

 كه امروزه و در اين عصر و زمان نام خود را فراموش كرده و نام تازه اي به نام 

 روستاي )بست( داده است.

 عالي مرتبه مي باش د . » شيخ حسن موالنا « كه گويا زادگاه » دلوي « روستاي 

 داليلي بنده از گزاف در مورد اين بزرگوار و خادم دين و عرفان  ولي بنا به

 هيچ بحث و حتي هيچ نقش و آثاري از ايشان به ميان نوشته ها داده نشده 

 است. 

 در واقع نوشته هاي اين كتاب از عشق زن و مردي تعريف مي كند كه 

 سال هايي از عمر خويش را براي به هم رسيدن كه عاقبت آ ن ترگ چوب 

 گالي حرف مردم بوده را با جان و دل خريده اند. اميد است از مطالب اين بدس

 كتاب بهره كامل ببريد.

 *** 

 يٌر « َقد ءَلى كُلِّ َشيع وهو  لْكالْم هدي ِبيالَّذ كار» َتب

 ]و خجسته[ است آنكه فرمانروايى به دست اوست و او بر هر چيزى «  بزرگوار

 » تواناست 1
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 با تشكر 

 1 ١سوره ي مباركه ملك آيه 

 5آالچيق /  

 آالچيق، كپر 

 فصل اول… 

 جعفر گفت:

 كاري از دست ما ساخته نيست، بايد چاره اي پيدا كنيم، اين گونه دست روي  -

 دست گذاشتن كاري از پيش نمي برد.

 عيسي كه اخم هايش را درهم گره كرده بود گفت: رو به 

 تنها راه چاره، آوردن مليحه است.  -

 عيسي گفت: 

 اما مليحه زني بد دهن است، حرف هاي او پر از جمالت ركيك و فحاش ي  -

 است، همه م يدانند كه او حتي سايه خودش را با تير مي زند، چه برسد به 

 اينكه از او چيزي را بخواهيم..

 مه از او كمك مي گيرند! اما ه  -

 خدابيامرز مادرم مي گفت هنگام به دنيا آمدن من خيلي كمك كرده است، او  -

 ماماي خوبي است. 

 فريادي از خانه بلند شد...

 بچه به دنيا آمد. بچه به دنيا آمد... -
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 عيسي كه از خوشحالي در پوست خود نمي گنجيد جعفر را محكم در آغوش 

 كه در خود داشت، براي اولين بار بود كه احساس  گرفت با آن همه نااميدي

 خوشحالي مي كرد و احساس مي كرد، شانس به او رو آورده است، زيرا خد ا 

 فرزندي سالم به او عطا كرده بود. 

 هوا گرگ و ميش بود؛ قطره هاي باران كه به سقف حصيري خانه مي خورد

 آهنگ دل نشيني را مي نواخت. 

 جعفر با عجله بيرون آمد و گفت: زن 

 6آالچيق /  

 عمو عيسي ، حال مادر بچه اصاًل خوب نيست.  -

 عيسي با سراسيمگي داخل خانه شد، با صحنه اي رو به رو شد كه هيچ وقت 

 از خاطرش نمي رفت ، اولين غروبي كه بچه به دنيا آمد گل اندام دار فاني را 

 ا خوشحالي نكرده بود، كه گل وداع گفته بود. عيسي هنوز چند ساعتي ر

 اندام اينطور تنهايش گذاشت .

 صداي بچه عيسي را از فكر و ناراحتي بيرون آورد ، فرزندش گرسنه بود و 

 شير مي خواست ، عيسي به ناچار دستمالي را خيس كرد و روي ل ب هاي 

 فرزندش ماليد. بچه از شدت گرسنگي اثر دستمال خيس را دنبال مي كرد.

 را زير لحاف كرد و فقط گريه مي كرد تا اينكه از شدت غصه عيسي سرش 

 خوابش برد.

 صداي قطره هاي باراني كه از سقف حصير خانه مي چكيد و به داخل كاسه 
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 مي خورد عيسي را از خواب بيدار كرد، نگاهش به فرزندش افتا د كه از 

 گرسنگي دستان خود را مي مكيد..

 لحظه اي فكر فرزند بي مادر را در آغوش گرفت و با خود به دل روستا  بدون 

 برد.

 اولين جايي كه به ذهنش رسيد خانه جعفر بود، در خانه جعفر را محكم با 

 دست كوبيد. 

 جعفر گفت: كيه؟ 

 جعفر با لباس كهنه و پاره در حالي كه چشمانش خواب آلود بود درب را باز 

 كرد.

 يسي گفت: به محض باز كردن در ، ع

 جعفر منم . به دادم برس. بچه ام از گرسنگي دارد مي ميرد كمكم كن. -

 جعفر گفت: تو كه م يداني كاري از دستم برنمي آيد. و با نگاهي به زنش كه با 

 لباس خوابي مندرس پشتش مخفي شده بود ادامه داد:

 7آالچيق /  

 سراغ همسايه هاي ديگر برو شايد تو را ياري كنند .  -

 عيسي بدون اينكه فكرش كار كند در خانه ي روبرويي جعفر را به صدا در 

 آورد. جعفر و همسرش همينطور نظاره گر عيسي بودند كه كسي در را براي 

 او باز نكرد. 

 عيسي به همين ترتيب در خانه هاي زيادي را زد يا كسي جواب نميداد يا اگر 
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 يدند. جواب مي دادند با حرف عيسي درب را محكم مي كوب

 با پاهاي برهنه با صدايي پر از خفقان و اضطراب در دل روستا قدم بر 

 مي داشت و از هر كسي كمك مي خواست.

 اشكش مثل باران بهار در حال باريدن بود ، مجال داد و فرياد زدن را نمي داد

 كه ناگهان پاهاي برهنه اش به هم گره خورد و به زمين پرتاب ش د و روي 

 ها افتاد و محاسن سفيد او با خاك و خون آميخته شد.   سنگ و قلوه سنگ

 از فريادي كه به علت زمين خوردن از خود سر داد مردم بر پشت بام ها، لب 

 پنجره ها روي ايوان ها، آمدند و با نگاهي تمسخرآميز به او مي خنديدند.

 ناگهان صداي گام هايي به عيسي نزديك شد، آرام خم شد و بچه را از

 گرفت و از عيسي خواست كه بلند شود و دنبالش برود.آغوش او 

 مردم همه وامانده بودند همه او را مي شناختند، او كسي جز مليحه نبود 

 پيرزني كه همه از او مي ترسيدند. 

 عيسي را در خانه اش جاي داد و سپس بچه را در آغوش عيسي گذاشت 

 عيسي با خود گفت:

 آيد او كه حاال شيري ندارد تا به بچه چه كمكي از پيرزني اجاق كور برمي   -

 بدهد. 

 مليحه پس از چند دقيقه با كاسه اي گلي برگشت. بچه را از آغوش عيسي 

 گرفت و از شير سيرش كرد. 

 8آالچيق /  
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 عيسي مردي ساده بود. كه سال ها پيش از روستاي گوياژه كوچ كرده و به

 آنجا آمده بود. 

 كرد و گفت: صداي مليحه رشته افكار عيسي را پاره 

 پيرمرد نبايد به اين كوف هاي ها رو مي انداختي. اين ها سايه هاي خودشان را -

 با سنگ مي زنند.

 راستي مادر اين بچه چه اتفاقي برايش افتاد؟  -

 اين حرف مليحه انگار داغ عيسي را تازه تر كرد و گفت: 

 رو به آبادي دور او ديروز غروب فوت كرد. ديشب زيرباران او را البه الي كوه  -

 از گورستان، به خاك سپردم. جز جعفر و همسرش در مراسم خاكسپاري

 كسي مرا همراهي نكرد و اجازه ندادند كه او را كنار گور بقيه ي مرده هاي 

 گورستان دفن كنم. 

 چرا؟  -

 عيسي هيچ جوابي نمي توانست بدهد . نگاهش را از مليحه دزديد و به 

 نقطه اي خيره شد. 

 و بيش از زندگي او خبر داشت و از پرسش خود پشيمان شد.  مليحه كم

 عيسي مردي پنجاه ساله بود كه تا سن سي و پنج سالگي ازدواج نكرده بود، 

 چون عاشق دخترخان آبادي شده بود. عاشق گل اندام، بعد از چند بار 

 خواستگاري دختر صديق خان كه ناراضي به وصلت آنها بود، دخترش را به 

 رآورد اما شرطي را ميان كشيد كه عيسي همراه گل اندامعقد عيسي د
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 ديارش را ترك كند و هيچ گاه به آن جا برنگردند . 

 با شايعاتي كه مردم روستا و كدخدا البته به دستور خود صديق خان كه 

 عيسي گل اندام را حامله كرد و به ديار نامعلومي فرار كرده است.

 حب چند فرزند مي باشد و زندگي آرامبعدها شايعاتي شد او زنده است و صا

 و خوشي دارد. اما زندگي او خالف شايعات و دروغ هاي مردم بود.

 9آالچيق /  

 فصل دوم...

 چند ماهي گذشت، زندگي عيسي سخ تتر از چيزي بود كه در خيالش فكر 

 مي كرد. 

 هر روز كه خورشيد طلوع مي كرد، به خانه مليحه مي رفت تا شكم تنها 

 با شير دو بز مليحه سير كند و غروب هنگام برگشتن از كوه به  فرزندش را

 همان شيوه بدون كم و كاستي به آنجا مي رفت. 

 يك روز صبح زود قبل از طلوع خورشيد بچه را نزد مليحه برد، اما مليحه را 

 و غمگين كه روي ايوان نشسته بود ديد ، پرسيد:  ناراحت

 مليحه چه اتفاقي افتاده است؟  -

 مي خواستي چه شود چه اتفاقي بدتر از اين بيفتد؟  -

 از روزي كه بچ هي نوپاي تو را در راه خدا شير دادم، روزي مرا حرام كردي و 

 به اموالم چشم زدي، بزهايم مرده اند! 

 نها راهي زاغه شدم، سكوت و بي سر و صدا طلوع آفتاب به قصد دوشيدن آ
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 بودن زاغه حواس مرا به خود جلب كرد. با عجله داخل شدم، نعش بي جان هر 

 دو بز را وسط زاغه يافتم. ديروز غروب كه آنها را از چرا برگرداندم سر حال 

 بودند يك دفعه نمي دانم چه شد، مرگ بزهايم مشكوك است.

 ضي در گلويش در حال تركيدن بود كه يكباره صداي مليحه عوض شد، بغ

 گفت: 

 مي دانم كه مردم ده آنها را مسموم كرده اند. -

 دارو ندارم فقط اين دو بز بود جز آنها ديگر چيزي ندارم. 

 عيسي با ديدن مليحه ، با حالي نگران و ناراحت به خانه برگشت.

 در حالي كه نااميد و ناراحت بود به خود گفت: 

 ست، راهي كه سالها مرا بدنام كرد. فقط يك راه باقي ا 

 10آالچيق /  

 *** 

 غروب خبر بدي بين مردم روستا پيچيد و سخن گفتن در مورد پيرمرد و 

 پيرزن بيوه، سرگرمي ساعاتي از زندگي مردم شد كه عيسي با مليحه رابطه 

 پنهاني دارد، همانگونه كه در گذشته با دختر خان  داشته  

 است. 

 پاسي از شب گذشته بود؛ نوِر چراغ هاي نفتي از پنجره ها مانند كرم هاي شب 

 تاب مي تابيدند از باالي تپه ديده مي شد.

 عيسي مجبور شد كه كوچ كند. اولين كاري كه بايد انجام ميداد وداع با گل 
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 اندام بود. 

 ماليمي در حال وزيدن بود، بچه بي صدا در آغوش عيسي خوابيده بود.   نسيم

 چند ساعتي مي شد كه به راه افتاده بود، اما عيسي در خيالش فكر مي كرد به 

 جايي در آن حوالي نزديك شده است.

 چيزي به طلوع خورشيد نمانده بود، اما همه جا تاريك بود، انقدر تاريك كه 

 ي ديد.پيرمرد جلوي پايش را نم

 گاهي صداي شيهه اسبي را مي شنيد، از خستگي جايي را براي نشستن 

 پيدا كرد، توبره اي كه بچه داخلش بود را زمين گذاشت و كنارش دراز كشيد. 

 موسيقي آرامي از زنگوله ي گله عشايران گوشش را نوازش كرد ، يكباره 

 فندان دور عيسي از خواب پريد، توبره بچه نبود، عيسي گيج شده بود، گوس

 او حلقه بسته بودند و مي چرخيدند.

 بلند شد، ناگهان گوسفندان از ترس، چهار پا به آسمان پريدند و صداي 

 زنگوله ها شدت گرفت، نفسش از هيجان داشت بند م يآمد، به يكباره صداي 

 مردي او را از حال و هوايش بيرون كشيد كه گفت: 

 پيرمرد بچه ات نزد ماست.  -

 11آالچيق /  

 پشت سرش را نگاه كرد، زن و مردي جوان را ديد ، قدم هايش را بلندتر 

 برداشت تا بتواند آنها را خوب ببيند، مرد جوان از ترس ناگهاني عصايش را 

 ميان پنجه هايش فشرد.
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 عيسي نزديك شد و آرام بچه را از آغوش دختر گرفت.

 دختر گفت: 

 كرد و به خود مي پيچيد  خوابيده است، سحرگاه وقتي كه از سرما گريه مي -

 كنار شما پيدايش كردم و از شير گوسفندان، كه غروب دوشيده بودم به او 

 دادم. 

 عيسي با نگاهش از آن دختر تشكر كرد كه بالفاصله مرد جوان گفت: 

 مشخص است كه مضطرب هستيد ، از كجا آمده ايد؟  -

 پيرمرد پاسخي نداد و به آنها پشت كرد و به راه افتاد. 

 صداي مرد جوان بلند شد و گفت: 

 هر كه هستي همان راه را كه پيش گرفته اي برو كه آبادي از همان سو  -

 است. 

 تصميم عيسي عوض نشده بود و چند ساعتي همان راه را م ي پيمود تا 

 اينكه نزديك هاي ظهر شده بود، گاهي نسيم ماليمي كه مي وزيد عرق هاي 

 جبين او را خشك مي كرد.

 پاهاي خسته ديگر نمي توانست راه برود، كم كم كفش هايش روي عيسي با 

 زمين سينه خيز مي رفت صداي بچه بلند شد.

 هيچ كاري نمي توانست انجام دهد تا فرزندش را آرام كند. 

 صداي اذان به گوش مي آمد، روستايي همان نزديكي ها بود، عليرغم اينك ه 

 مذهبي بود؛ اما با صداي اذان از خدا دلگير شد، بغض گلويش را در انسان
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 چنگال خود مي فشرد. نفس هايش به شماره افتاده بود.

 12آالچيق /  

 به آبادي نزديك بود از دور گلدسته هاي مسجد ديده مي ش د ، روستاي 

 د بزرگي بود. گريه ي بچه هنوز بند نيامده بود و ميان توبره كه در دوش پيرمر

 بود به خود مي پيچيد. 

 از ورودي آبادي به سمت مسجد روانه شد. آنجا رو به دروازه بزرگ كه از 

 چوب بلوط تراش داده شده با دستگيره هاي آهني و قديمي كه به تنه داشت 

 خيره شد. بعد از چند دقيقه از در مسجد داخل شد. 

 ، چند نفر هم به كنار در ورودي مسجد پيرمردي با تكيه به ديوار خوابيده بود 

 طور متفرقه و جدا نماز مي خواندند. 

 عيسي به گوشه اي از مسجد رفت و توبره را زمين گذاشت پاهايش را دراز 

 كرد، خستگي از نوك پنجه هايش فوران مي كرد. تمام بدنش كوفته شده بود. 

 تنها فرزندش خوابيده بود، عيسي كنار او با تكيه به ديوار چشمانش بسته 

 شد. 

 م جمع آنجا زيرچشمي او را نگاه مي كردند، پس از ساعاتي عيسي ب ا تما

 صداي شرشر آبي كه از آن نزديكي عبور مي كرد از خواب بيدار شد . كس ي 

 داخل مسجد نمانده بود.

 بود، دنبال صداي آب راه افتاد، بچه را در آغوش گرفت، از در كوچكي  تشنه

 كه كنار در ورودي مسجد بود داخل شد، با هر گامي كه برمي داشت بيشتر به 
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 صداي آب نزديك مي شد. 

 داالن تاريكي بود، به انتهاي داالن خيره شد، حوضي را آنجا ديد كه باريكه 

 اراده آنجا رفت. آبي از آب انبار در آن جاري است بي

 كنار حوض بچه را زمين گذاشت و خم شد تا جرعه اي بنوش د ، ناگهان به 

 عكس خود كه ميان آب حوض ديد، خيره ش د . دستي به محاسن غبار 

 گرفته ي خود كشيد. لباسش را درآورد براي آنكه از سردي آب وهمي به دل 

 را حبس كرد و راه ندهد وسط حوض پريد، چند لحظه اي زير آب نفس خود 

 13آالچيق /  

 خود را از ديد پنهان كرد، باز روي آب آمد تصوير خود را ديد با قطره هاي 

 آب كه از سر و روي آن به سطح آب حوض مي خورد، عكسش را موج در خود 

 گم م يكرد چند بار در دل آب خود را رها كرد، صداي گام هايي ميان داالن 

 ي آمد.منعكس مي شد. صداي قدم هاي كسي م

 سريع خود را از آب بيرون كشيد، دوست نداشت كسي بفهمد كه او خودش 

 را آنجا شسته و غسل داده است. 

 به محض پوشيدن لباسهايش، ناگهان تصوير وحشتناك خادم مسجد را 

 روبروي خود ديد ، نگاهش به نظر عيسي مضحك بود، او هيچ كلمه اي را به 

 ه شدند؛ سكوتي سنگين حكمفرما بود.زبان نياورد. چند لحظه اي به هم خير

 خادم مسجد تمام نگاهش پر از غضب و عصبانيت بود. 

 اذان مغرب بود، صداي همهمه اي در مسجد به پا شد . پيرمردي بی لباس با 
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 بچه اي گريان دل جمعيت را شقه كرد و پشت سر او خادم با عصايي كه در

 مي رفت چشمانش را از دست داشت دنبال او بود، عيسي همان گونه كه راه 

 شرمندگي بسته و از در مسجد خارج شد و با عجله خود را به گوشه اي 

 دنج رسانيد وخود را از ديد مردم پنهان كرد، لباس هايش را از توبره بيرون 

 آورد تا تن كند. 

 بغضي در گلويش بود و نه دلگير از كسي، تنها به حال بيچارگي و بي كسي  نه

 خود دلش مي سوخت. حتي اگر گريه هم مي كرد كسي او را باور نداشت و 

 درك نمي كرد. به رسوايي رسيده و به آوارگي تن داده بود. 

 گيوه هاي پاره و چركينش هنگام راه رفتن از پاي او جدا شد و پاهايش را 

 ي نكردند به ناچار پاي برهنه به راه افتاد.همراه

 پيرمرد با پاي برهنه براي لقمه اي نان خشك و حتي كپك زده كل روستا را 

 راه رفت و ناچار شد كه جلوي در خانه اي اتراق كند، تواني براي جست و جو 

 نان نمانده بود و كسي به ياري او نيامد. 

 14آالچيق /  

 د، توان نفس كشيدن نداشت، به يكدفعه نفس هايش به شماره افتاده بو

 سايه اي را روي اندامش احساس كرد.

 پيرمرد چه اتفاقي برايت افتاده؟ اينجا در اين وقت شب چكار مي كني؟  -

 عيسي بي آنكه چشمانش را باز كند گفت: 

 رضاي خدا اين طفل دو روزي است چيزي نخورده، ياريم كن، محض  در راه -
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 راي خود چيزي نمي خواهم به فرزندم چيزي بده تا رضاي خدا ياريم كن، ب

 تلف نشود. 

 مرد بي آنكه به او و طفلش فكر كند گفت: 

 من خودم محتاج هستم و به ياري ديگران نيازمندم. تنها راه چاره تو رفتن  -

 به خانه خان است. شمس الدين خان، او شايد كمكت كند . تازه بعيد هم 

 نه او حياتي بزرگ دارد كه همچون ديوار قلعهمي دانم كه تو را ياري كند، خا

 به دور خانه خود حصار كشيده است، او خدمتكار و غالم زيادي دارد شايد 

 خدا در دلش نور رحمتي قرار داد و به تو كمك كرد از خدا كه دور نيست.

 عيسي با نام خدا باز قوت گرفت و او هم تكرار كرد.

 نه از خدا دور نيست. -

 را در آغوش گرفت و مانند مي خورده ها گيج به راه افتاد، برخواست بچه 

 هنوز چند متري راه را طي نكرده بود كه نشانه هاي مردي كه او را راهنمايي 

 مي كرد به چشمش خورد.

 لحظه اي به سمت خانه رفت، جلو در حياط كه رسيد با هر تواني كه  بدون 

 داشت در زد صدايي از داخل حياط بلند شد، عيسي دست از در زدن

 برنداشت و همچنان در زد. 

 با داد و هوار نگهبان تمام كساني كه در آن خانه اقامت داشتند به داخل 

 حياط كشيده شدند.

 15آالچيق /  
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 بي معطلي چماغي كه دستش بود را براي زدن پيرمرد باال در باز شد، دربان 

 برد، وقتي ديد كه عاجز و درمانده است و به زور نفس مي كشد دستش را 

 پايين آورد. يكي دربان را صدا كرد. 

 ناصر چه كسي است؟  -

 نمي دانم كيست؟  -

 يعني چه نمي دانم كيست اين موقع شب چه كسي مي تواند باشد؟  -

 ين افتاده است! مردي روي زم -

 مردي كه دربان را صدا زد در حال نزديك شدن به در بود با خود سخن 

 مي گفت و حرف هاي دربان را تقليد مي كرد، صداي عصايي كه از صداي 

 گام هايش بلندتر بود مشخص بود كه چالغ است.

 روي ايوان دود هوا مي كرد با صداي كلفت داد زد: خان

 كي بود ناصر؟  -

 دربان بر مبناي خودشيريني دو لگد را حوال هي شكم و سينه ي پيرمرد كه

 جلو پاهايش افتاده بود كرد.

 جناب خان شب گردي با حال خراب است و از شما طلب پوزش مي كند.  -

 ببينم با چه جرأتي در خان ه ي يعني چه طلب پوزش مي كند او را بياوريد  -

 من را زير دست و پا مي گيرد، اين چه كاريست؟؟ 

 مرد چالغ كه كنار دربان ايستاده بود يق هي دربان را گرفت و به گوش ه ي در 

 هل داد و خطاب به او گفت: 
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 مرتيكه ي پاچه خوار بي شرف اين نوشیدنی خورده است؟ يا ناتوان روي زمين افتاده  -

 است؟ 

 خان گفت: 

 نعمت او كيست؟ بياوريدش ببينم؟  -

 جناب خان او ژنده پوشي عاجز و پير است.  -

 16آالچيق /  

 ناصر كه گفت: او نوشیده ودر خانه را كوبيده.  -

 جناب خان او لبانش خشك است، نوشیدنیش كجا بود. -

 پس رهايش كن برود. -

 نعمت با كمي تأمل در سخن خود گفت: 

 حالش كنيد او محتاج است.  جناب خان لطفي به -

 به حال پيرمرد چه لطفي كنم مگر مي توانم او را به جواني بازگردانم.  -

 نه جناب خان بچه اي همراه دارد كه در كيسه اش است. -

 خان در حالي كه همراه سخنانش از گلو دود هوا مي كرد گفت: 

 تو مي گويي او را چه كنيم؟  -

 و را به اينجا فرستاده اند اگر او را ياري جناب خان يقين دارم كه مردم ا -

 نكنيم و دست رد به سینه ی او گذاريم پشت سرمان طوماري از سخنان بد 

 مي بافند.

 بچه را به زني شيرده مي سپاريم كه او را شير دهد تا بعد فكري به حالشان 
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 مي كنيم. 

 17آالچيق /  

 فصل سوم...

 ره و پاره پاره، عيسي گوشه ي حياط هوا باراني بود و آسمان مملو از ابرهاي تي

 زير برگ درخت چنار، افتاده بود، چشمانش باز بود، به شاخ و برگ درخت 

 خيره بود و ميان آسمان غرق شده، هر لحظه بيشتر از شاخه هاي بلند كنار 

 دور مي شد، كسي او را روي زمين دنبال خود يدك مي كشيد.

 ياهي چيزي را نديد بيهوش تا به جايي تاريك رسيد چشمانش ديگر جز س

 روي زمين افتاد.

 صبح خروس خان با صداي عرعر خر بيدار شد، خواست كه بلند شود اما توان 

 بلند شدن را نداشت. به ديوار تكيه داد. به نظر آنجا طويله بود ، بوي كاه و 

 پهن و خاك خيس فضا را پر كرده بود.

 در طويله را باز كرد؛ شدت نوري كه به داخل مي تابيد مانع ديدنش شد،  يكي

 از شيب طويله فرود آمد نزديك عيسي شد و رو به روي او به زانو نشست 

 عيسي كه چشمانش تيره و تار مي شد دستش را روي چشمانش گذاشت تا 

 بهتر ببيند. 

 خود فكر كرد كه او را زنداني كرده اند او همان دربان چالغ ديشب است،  با

 بي آنكه جوياي حال عيسي شود خواست كه آنجا را ترك كند.

 عيسي با عجله گفت:
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 بچه ام كجاست؟ -

 دربان كه به او پشت كرده بود جواب داد:

 حالش خوب است. -

 من اينجا چه مي كنم؟ با من چه كار داريد؟  -

 18  /آالچيق 

 اما جوابي را دريافت نكرد. دربان از آنجا بيرون رفت، در را بست. پس از چند 

 دقيقه برگشت با سيني كه كوزه اي آب و كمي نان خشك روي آن بود، روي 

 پله ها گذاشت و سپس در را بست و رفت.

 عيسي سريع برخاست، قفسه سينه و پاهاي او از درد تير م يكشيد، خود را

 د، كوزه آب را با عجله سركشيد و با دست ديگرش نان خالي و كنار غذا رسان

 خشك را كه بوي نم مي داد را روانه معده خالي اش كرد.

 وقتي معده اش پر شد از نان خشك يادش افتاد كه چه زندگي دارد، بي صدا 

 گريه كرد و گاهي اشك روي گونه هايش را، با لباس چركين و پاره اش پاك 

 مي كرد. 

 و التماس از بيرون به گوش مي رسيد كه ملتمسانه مي خواست اوصداي دعوا 

 را ببخشند.

 عيسي عجوالنه بلند شد تا بيشتر از ماجرا باخبر شود. از الي در پسري جوان 

 كه رنگ پوست گلگون و سياه سوخته با دندان هاي زرد و صورتي استخواني

 جلو پاي مردي درشت هيكل زانو زده و التماس مي كرد، با سيگاري كه به  كه
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 لب داشت و مغرورانه روي لب بازي مي داد و بر سر جوان داد مي كشيد:

 مگر قاسم كيست؟  -

 يعني قاسم از يك ارباب بيشتر است؟ 

 مگر قاسم چند نفر رعيت دارد؟ 

 مگر او لشكركشي كرده است تا مال مرا چپاول كند؟ 

 هم كودني چون شماست و از شما بيشتر نيست. او

 به فرمان او جوان را به سمت طويله آوردند، عيسي سرجايش كنار شيب پله 

 مانند طويله، كز كرد، در باز شد و او را به داخل طويله پرت كردند با صداي 

 آخ و اووف بيچاره از جايش بلند نشد خود را به زمين چسباند و گريه كرد. 

 ندارم.  من گناهي -

 19آالچيق /  

 عيسي گفت: 

 مگر چكار كرده اي؟  -

 جوان وهم كرده پرسيد؟ 

 تو كيستي؟  -

 من هم زنداني هستم. -

 تو چه كرده اي؟  -

 ديشب دير وقت بود كه به اينجا آمدم تا مرا ياري كنند . اما مرا در بند  -

 كرده اند.
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 تو چه كرده اي جوان كه به اين روز افتاده اي؟  -

 پدرم چوپان گل هي شمس الدين خان است من تاوان گناهش را پس  -

 مي دهم.

 مگر تاوان پدرت چيست؟  -

 پدرم چند ماهي است، كه چوپان گله شمس الدين خان شده است، ديروز  -

 ظهر به آبادي خبر رسيد كه گرگ به گله حمله كرده و چند رأس را زخمي 

 كردند، به كوه كه رسيدند، نهكرده است، مردم براي ياري پدرم به كوه شتاب 

 گله اي را گرگ زده بود و نه گوسفندي زخمي بود. 

 پس پدرت چه شد و اين شايعه ها چه بود؟  -

 بيش از بيست رأس گوسفند از گله دزديده شده است و پدرم از ترس  -

 مجازات خان به ديار نامعلومي فرار كرده است. 

 دزد! چه كسي دزدي كرده است؟  -

 داستانش طوالني است؛ راهزني كه چند سال است از آبادي دزدي ميكند ،  -

 كسي او را نه مي شناسد و نه ديده است. او بي شك براي همه افسانه شده 

 است، نامش قاسم است قاسم سياه . 

 قاسم سياه؟  -

 20آالچيق / 

 بله قاسم سياه. به گفته كساني كه او را ديده اند لباسي سياه چون شياطين  -

 مي پوشد.
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 او بسيار بي رحم و خون ريز است. كودكان نوپا كه شبانه خوابشان نمي گيرد؛ 

 برايشان حكايت از قاسم سياه مي كنند.

 ميان حرف هايش بيچاره از درد به خود مي رفت و آه و ناله مي كر د ، كف 

 پاهايش را با تركه هاي بيد شكنجه داده بودند سياه و كبود شده بود. 

 هاي طلوع خورشيد به خود پيچيد و داد و هوار كرد تا كم كم تا نزديك 

 خوابش گرفت. 

 صداي زني از پشت در طويله به گوش رسيد. 

 فيروز تو آنجا هستي؟ فيروز؟  -

 جوان تازه خوابيده بود بيدار شدنش محال بود. عيسي به جلو 

 دررفت و گفت: 

 تو كه هستي ضعيفه؟  -

 ود عقب كشيد گفت:زن ترسيد و سرش را كنار در گذاشته ب 

 تو كه هستي؟  -

 من را هم اينجا زنداني كرده اند مي تواني در را باز كني؟  -

 نه در كليد است حال پسرم چطور است؟  -

 تعريفي ندارد او بايد نزد طبيب برده شود، كف پاهايش به كلي كبود شده  -

 است. 

 صداي دربان آمد كه پرسيد: تو كي هستي؟ همانجا بايست، به گوش  ناگهان

 رسيد. زن سرجايش ميخ شد، صداي پاي دربان به زن نزديك شد. 
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 تو اينجا چه مي كني خاتون؟  -

 يك دفعه دربان با فرياد مهيبي خود را به در و ديوار كوبيد و بر زمين افتاد.

 21آالچيق / 

 اتاق رفت و خود را به خواب زد همان گونه عيسي از در فاصله گرفت به كنج 

 كه دراز كشيده بود زير لب، براي زني كه پشت در بود دعا كرد كه فرار كرده 

 باشد. در اين فكرها بود كه در باز شد. 

 *** 

 طلوع كرده بود، آدم هاي خان، داخل طويله شدند با لگد پسر جوان  خورشيد

 را بيدار كردند و او را روي زمين كشيدند و به دنبال خود بيرون بردند . 

 در طويله هنوز باز بود، عيسي با خود فكر كرد كه حتما كاري با او ندارند ، 

 چند لحظه اي گذشت همه جا ساكت و آرام بود و خبري نشد.

 فرار در ذهن عيسي نقش بست با سينه خيز خود را به كنار شيب طويله فكر 

 رساند، همين كه خواست بلند شود آدم هاي خان را ديد كه با نيش خندي 

 گفتند: 

 فكر فرار كه به ذهنت نزده است.  -

 او را بلند كردند و به داخل حياط بردند. كسي جز كدخدا و شمس الدين خان 

 و آدم هايش آنجا نبود.

 ز صداي نفس هاي تند و نامنظم فيروز كه به طناب قصابي درخت كنارج

 بسته شده بود صدايي شنيده نمي شد. 
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 عيسي با ديدن روسري كه دور سر و چشم دربان بسته بودند تا ته داستان را 

 فهميد و مي دانست براي اتفاقي كه ديشب افتاده بي شك از او هم پرس وجو 

 مي كنند.

 ر به دار كشيده ي پسر جوان، چرخي زد و پرسيد: شمس الدين كنار پيك

 پدرت كجاست؟  -

 اما پاسخي دريافت نكرد، شمس الدين خان خود را كنار كشيد و با اشاره به 

 ناصر، پيراهن خوني پسر جوان را پاره كرد و با تركه هاي بيد شروع به

 شكنجه كردن او كرد. 

 22آالچيق / 

 از چند ضرب هي محكم شكنجه دادن را متوقف كرد و مچ خود را با كف  پس

 دست مالش داد و زير لب فحش داد، اما جز آخ و اووف فيروز سخني شنيده 

 نشد.

 شمس الدين خان با قيافه اي جدي جلو فيروز درآمد و گفت: 

 پس نمي گويي كه پدر پدرسوخته ات كجا مخفي شده است؟ او بي شك با  -

 دست است. تازه شبها داخل حريم خانه ي من مي شود و آدم هاي قاسم هم 

 من را كتك مي زند.

 عيسي با خود گفت:

 خان چرا گزاف مي گويد و مسئله را كش مي دهد. او دنبال بهانه مي گردد.  -

 به طور اتفاقي چشم او روي ديوار حياط افتاد كه زني از آنجا دزدكي نگاه 
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 خود اوست او مادر اين پسر جوان است. مي كند و گريه مي كند، بي شك 

 نعمت گفت: 

 ناصر ديشب چه كسي را جلو در طويله ديدي؟  -

 آقا نعمت به خدا قسم من ديدم كه او لباس زنانه تن دارد و مثل زن ها ادا -

 مي ريزد و حرف مي زند، نمي دانم چه شد وقتي كه به او گوشزد كردم كه از 

 د و خواست كه برگردد چوبي از كنار جايش تكان نخورد، همان كه بلند ش

 دست چپم باال آمد و يك راست توي چشم و سرم كوبيد حاال هم اثر آن را 

 مشاهده مي كنيد. 

 نعمت دست هايش را پشت كمرش گذاشت و سرش را پايين گرفت و چند 

 قدمي را محتاطانه برداشت گويي چاره اي نداشته باشد گفت: 

 ستيم، هر روز با اتفاقات بدي رو به رو جناِب خان ما ديگر در امان ني  -

 مي شويم، شبانه از ديوار خانه ها پايين مي آيند و روزها هم جلو چش مهايمان 

 گوسفندان و مال ما را به يغما مي برند بايد دنبال چاره اي باشيم. 

 23آالچيق / 

 الدين خان حرف هاي نعمت را با تكان دادن سر تاييد كرد و عصباني  شمس

 برگشت و رو به فيروز كرد و گفت: 

 مي گويي با گوسفندان من چه كرده ايد؟ يا همين جا تو را چال كنم. -

 فيروز بيچاره از چيزي خبر نداشت، آب دهان او از لب هايش روي گردنش 

 كش كرده بود گفت: 
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 خورم من از چيزي خبر ندارم، اگر مي دانستم مي گفتم.  نمي دانم، قسم مي -

 شمس الدين خان دستور داد سگ ها را از النه شان بيرون بياورند. زن هاي 

 شمس الدين كه در طول محاكمه بي صدا روي ايوان آمده بودند، از چنين 

 فرماني شوكه شدند. 

 فيروز وحشت زده گفت : 

 جناب خان به خدا خبر ندارم. -

 دم بريده با نيش هاي بلند و تيز از قالد ههايي كه به گردن داشتند، دو سگ 

 به فرمان خان رها شدند. 

 فيروز از ترس خود را خيس كرد و رد ادرار از الي ران او جا انداخت. 

يكي از سگ ها دندانش الي شلوار پاره شده فيروز گير كرد و ديگري به آرنج او گاز زد، چند  
 سو كشيدند. بار محكم او را به چند

 نعمت با عجله كنار خان آمد و گفت: 

 جناب خان او را كشتيد، نكنيد اين كار در شأن شما نيست. -

 نعمت به گون هاي حرف زد كه گويي خان عادل تر از آن چيزي است كه در 

 رفتارش مي بينند. ناگهان عيسي فرياد كشيد: 

 يله بود.بس است جناب خان، من مي گويم ديشب چه كسي پشت در طو -

 خان دستور داد كه سگ ها را كنار بكشند و رو به عيسي گفت: 

 24آالچيق / 

 خوب است، تو را راه داديم به خانه مان، پناهت داديم، و نان و آبت داديم  -
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 تا نظاره گر مرگ ما و دزدي از ما باشي، خوب است بشكند دستي كه نمك 

 ندارد و بعد با عصبانيت داد كشيد : 

 ديشب چه كسي را جلو در طويله ديدي؟ بنال  -

 جناب خان ديشب وقتي كه بيدار شدم، دم سحر بود مردي پشت در آمد  -

 پس از چند بار در زدن خواست كه جوياي حال پسر شود، جوان بيچاره از 

 درد، بي هوش كف طويله افتاده بود من جواب او را دادم پرسيدم تو كيستي 

 صر با او را شنيدم. جوابم نداد و بعد صداي جدال نا

 ناصر ميان سخنان ناتمام عيسي پريد و گفت:

 نگفتم، نگفتم كه او مرد بود. -

 خان گفت: 

 اي عوضی تو كه گفتي زن بوده،  چاپلوس، در ضمن ياد  -

 نگرفته اي تا بهت اجازه ندادند حرف نزني. 

 عيسي گفت: 

 جناب خان اين واقعيت ديشب بود.  -

 نعمت جلو آمد: 

 رف اين پيرمرد منطقي تر است به گمانم راست مي گويد.جناب خان ح -

 عيسي را به طويله بازگرداندند، فيروز هم اگر زنده مانده بود هنوز از درد و 

 عذاب گاز سگ ها رنج مي برد. 

 عيسي از رفتار وحشيانه شمس الدين ترسيده بود . ياد پدر گل اندام افتاد او 
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 د. بدي هاي پدر گل اندام در ذهن خالف شمس الدين آدمي پاك و بي كينه بو

 عيسي تنها موافقت نكردن با ازدواج آنها بود.

 جلو رفت تا از الي در سر و گوشي آب بدهد. همه چيز آرام بود، نعمت را ديد 

 كه با عجله طبيب را براي مداواي فيروز مي برد.

 25آالچيق / 

 نگاهش به زني كه دزدكي از روي پرچين ديوار نزديك درخت كنار نگاه  باز

 مي كرد و گريه مي كرد افتاد و با خود گفت: 

 او اينجا آمد و جان پسر ب يگناه را به خطر انداخت. بعد ياد دروغي كه داد -

 افتاد و از خدا طلب بخشش كرد با تكيه به ديوار خوابش برد. 

 26آالچيق / 

 چهارم... فصل

 صدايي كه به گوش پيرمرد رسيد از خواب بيدارش كرد، چشمانش ورم كرده 

 بود و باز نمي شد، او نعمت بود. 

 پيرمرد دنبالم بيا. خان تو را فراخوانده، بايد نزد او برويم. -

 عيسي ترس به وجودش رخنه كرد برخاست و دنبال نعمت راهي اتاق

 شمس الدين خان شد. 

 د، او از راه پله ها باال رفت، تا به اتاقي روشن رسيد، خان همه جا تاريك بو

 روي كرسي نشسته بود و شمس الدين خان لبخندي به لب داشت، عيسي از 

 مسروري خان روحيه گرفت. جلو كرسي بر زمين نشست. 
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 خان گفت: 

 بر كرسي سوار شو. چرا آنجا نشسته اي ؟ برخيز بر كرسي نشين. سفره اي  -

 اهاي خوش بو پهن بود، عيسي بي آنكه به آنها توجهي داشته از ميوه ها و غذ

 باشد، گفت: 

 من پسرم را مي خواهم، او كجاست؟  -

 شمس الدين خان كه خنده از لبانش نيافتاده بود، گفت: 

 نگران نباش جاي او امن است بخور، بايد گرسنه باشي، تعارف نكن حسابي  -

 از لیوان نوشیدنی كه در دست از خودت پذيرايي كن، امشب مهمان من هستي و 

 داشت به عيسي تعارف كرد.

 عيسي سرش را پايين گرفت و دست او را پس فرستاد، باز تكرار كرد.

 من پسرم را مي خواهم.  -

 خان باز به او تعارف كرد و گفت: 

 گستاخيت را ناديده مي گيرم.  -

 27آالچيق / 

 عيسي باز دست او را پس فرستاد.

 ي شد و لیوان را بر زمين كوبيد، نعمت كه شمس الدين خان عصبان

 جلوي در ايستاده بود، گفت: 

 پيرمرد، جناب خان فرزندتان را در كمال آرامش و سعادت نگهداري م يكند  -

 در عوض از شما چيزي را مي خواهند، مي خواهند كه از اين پس شما از  و
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 گله ي گوسفندان او مراقبت كنيد. 

 عيسي از كرسي برخاست و با اصرار نعمت سر جايش نشست، نيم نگاهي به 

 غذاي سر سفره كرد و گفت: 

 ناني كه از سفره يتيمان است را به خورد من دهي گدايي است، پس همان  -

 خود گدايي كنم و منت نان پادشاهي تو را نكشم. بهتر كه 

 خان از حرف هاي عيسي به شدت عصباني شد و بي تأمل گفت: 

 ناگزيري ، كه چوپان گله ام شوي، البته اگر فرزندت را زنده مي خواهي پس  -

 ناچاري... 

 نقطه ي ضعف و نقط هي عطف پيرمرد را نشانه گرفت. پيرمرد از كرسي  درست

 بلند شد و بي هيچ اجازه و راهنمايي به طويله برگشت و خود را زنداني كرد . 

 نعمت پشت پاي او جلو در طويل هي تاريك رفت و روي لب در ،كز كر د و 

 نشست. 

 ردن خان چيزي پيرمرد با اين لجبازي كه تو مي كني جز بيشتر عصباني ك  -

 دست گيرت نمي شود.

 پيرمرد ميان سخنان ناتمام نعمت گفت: 

 چيزي براي از دست دادن ندارم، جان به جان آفرين بدهكارم و از بند ههاي  -

 انسان نمايي چون شما كه از شب تا صبح جلو در پالس هستند نم يترسم. 

 دي عيسي را نعمت بي آنكه به ادامه سخنان ناتمامش اشاره كند، با نيش خن

 ترك كرد، عيسي با تكيه بر ديوار در فكر فرزندش خوابش برد.
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 28آالچيق / 

 *** 

 شب مهتابي بود، نسيم خنكي كه مي وزيد، يك راست به داخل طويله 

 مي خورد، عيسي بيدار شد در طويله را باز ديد، برخاست بيرون لب حوض 

 داخل حياط رفت تا آبي به صورت بزند.

 حوض بود روي موج هاي آب آرام شناور بود، تصوير خود را سيماي ماه ميان 

 در آب ديد.

 روي ايوان خالي بود و كسي هم كنار در نبود، سپس به طويله برگشت تا صبح 

 لبه ي آبخور به حرف هاي شمس الدين فكر كرد و با خود مدارا كرد، در دو  رو

 راهي گير كرده بود، يا بايد بدون فرهاد فرار م يكرد، يا چوپان خان مي شد و 

 كنار فرهاد زنده مي ماند.

 آفتاب طلوع كرده بود، خان روي ايوان نعمت را صدا زد، نعمت جلو خان ظاهر 

 شد. 

 ن.امر كنيد جناب خا  -

 آن پيرمرد را صدا بزن تا ببينم تصميمش چيست.  -

 نعمت به سمت طويله رفت، داخل طويله شد تاريك بود، كسي آنجا ديده 

 نمي شد، با خود گفت، به گمانم او رفته باشد. 

 لحاف و زيرانداز كهنه آبخور بود اما خبري از عيسي نبود.

 چرا ديشب در طويله را باز نگهداشتي؟  -
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 و به پشت سرش نگاه كرد عيسي را كه داخل آبخور دراز  نعمت وهم كرد

 كشيده بود، يافت.

 دليلي نداشتم، يادم رفت.  -

 دربان معتمد خان فراموش كار نيست، بعيد مي دانم كه فراموش كرده  -

 باشي.

 تصميمت را گرفته اي؟  -

 29آالچيق / 

 آري  -

 مي خواهي چه كني؟  -

 عيسي با نگاهي تلخ و مغموم گفت: 

 پان مي شوم. اما شرطي دارم. چو  -

 چه شرطي؟  -

 شرطم را به خان مي گويم.  -

 از آبخور بيرون آمد، با همان پاهاي برهنه از طويله خارج شد و استوار چون 

 سرو جلوي خان درآمد، بدون سالم گفت: 

 جناب خان مي خواهم بدانم تا چه موقع نگهبان گله ي شما هستم؟  -

 در حالي كه با عيسي گرم صحبت شد به جاي ديگري نگريست.  خان

 تا موقعي كه دينت را به من ادا كرده باشي. -

 اما من به شما مديون نيستم و چيزي به شما بدهكار نبوده ام. -
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 شمس الدين خان با حرف هاي نيش دار گفت: 

 جا چه كسي خانه ات داده؟ چه كسي آب و نانت داده؟ از كساني كه در آن -

 حضور داشتند با صداي بلند در مأل عام گفت:

 شما سالهاست كه مرا م يشناسيد مي دانيد كه دروغ نمي گويم، همين  -

 ديشب ايشان را سر سفره اي كه من مي خوردم مهمان كردم و از چيزي كه 

 من نوشيدم به او تعارف كردم و از طعامي كه بر من بود، با طعنه جمله اش را 

 ي تو گذاشتم و من شاهد هميشگي را نزد خود داشتم. تغيير داد، جلو 

 نگاه خان و عيسي به نعمت بود.

 عيسي نگاهش را پايين گرفت مي دانست كه شاهد هر روباهي دم اوس ت ، 

 پس هميشه حاضر است. 

 نعمت سخنان شمس الدين خان را تأييد كرد.

 30آالچيق /  

 ديشب مرا مهماني داده اي يعني بايد تا آخر عمرم چوپاني كنم؟ براي اينكه  -

 و نوشیدنی به من تعارف كرده اي؟ 

 با بردن نام نوشیدنی رنگ از روي شمس الدين خان پريد. 

 نعمت گفت: 

 مواظب باشيد كه چه مي گوييد، جناب خان از این چیزا نمي نوشند.  -

 شمس الدين خان عصباني داد كشيد: 

 ي شوي، يا ...بايد تاوان گستاخيت را بدهي، يا چوپان گله ام م -
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 ناصر را فرا خواند تا تنباكو و چپق او را بياورد.

 عيسي بدون آنكه وحشت كند گفت:

 يا چه؟  -

 يا پسرت را هرگز نخواهيد ديد.  -

 بايد قبل از هر چيز پسرم را ببينم.  -

 يعني موافقت مي كني؟  -

 آري اما شرطي دارم! -

 چه شرطي؟ بگو مي شنوم. -

 غروب بعد از آنكه از كوه برگشتم ببينم، و پس از مرگم او پسرم را هر روز  -

 همراه جنازه ام اينجا را براي هميشه ترك كند.

 باشد قبول. من هم شرطي دارم، خان دنبال بهانه اي براي سرنگون كردن  -

 پيرمرد بود گفت: 

 اگر فقط يك رأس از گوسفندانم ناپديد يا دزديده شود بايد خود را فراموش  -

 كني.

 قبول است.  -

 نعمت از فداكاري بزرگي كه پيرمرد در حق جگر گوشه اش كرد، زيرلب 

 تحسين كرد. 

 31آالچيق /  

 ناصر بچه را كه ميان پتويي پيچيده بود و نزد عيسي آورد. عيسي با عجله 
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 ناصر رفت بچه را از آغوش او گرفت، بي درنگ صورت او را زير رگباري  سمت

 از بوسه هاي آبدار قرارداد و محكم به خود فشرد، به راستي كه اين 

 فداكاري را از ته دل انجام داد. 

 پس از ديدار عيسي با فرزندش او را به ناصر برگرداند، اما ديگر از كليد و و 

 ي او را، چون غالمي حلقه به گوش و زنجير در قفل در خبري نبود و شاه كليد

 دست و پا، زنداني كرده بود.

 پيرمرد هر شب را كنار حوض تا ديروقت مي نشست و با عكس عشق

 هميشگي خود كه در قاب حوض مي افتاد سخن مي گفت، مي خنديد و گريه 

 مي كرد، ولي هيچ گاه نااميد نمي شد؛ چون شب ها عشقی داشت كنار او 

 به صبح مي رسانيد و غروب ها اميدي داشت كه او را به زندگي كردن شب را 

 اميدوار مي كرد. 

 هر شب كه لب حوض مي نشست و حرف مي زد ماه را چون گل اندام م يديد 

 گاهي فكر مي كرد كسي فالگوش حرف هايش ايستاده ، او ديوانه وار عاشق  و

 گل اندام بود، خيال و افكارش حس جنون پيدا كرده بود.

 روزها وقتي با گوسفندان از دل آبادي گذر مي كرد، مردم او را با دست نشان 

 مي دادند.

 او همان مرد نامسلماني نيست كه از آب حوض خود را غسل داد؟  -

 به گمانم همان باشد، خان او را به غالمي گرفته است.  -

 بارك اهلل براي خان، بايد همچنين آدم هايي را به بردگي گرفت تا آدم  -
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 شوند. 

 آري درود بر او .  -

 انگشت نما بودن عيسي و با دست نشان دادن او، تفريحي براي كودكان شده 

 بود، كه بيشتر با نام ديوانه صدا زده مي شد. 

 32يق /  آالچ

 شبي بعد از وداع با ماه، به طويله برگشت روي حصير دراز كشيد و لحاف 

 پاره اي كه بوي نم م يداد را بر پيكرش كشيد، يكي ميان چهارچوب در طويله 

 ظاهر شد، پيرمرد با ديدنش غلت خورد و بر شانه راست خود دراز كشيد، 

 نزديك آمد و بر آبخور نشست و گفت:

 نه اي به دل داري؟ پيرمرد از من كي -

 اما عيسي جوابش را نداد.

 پس چرا با من سخن نمي گويي؟  -

 برخاست و از طويله بيرون رفت، او نعمت بود كه هر شب سهم غذاي خود را 

 داخل كوزه ي گلي براي پيرمرد مي برد تا كسي به او شك نكند، اما پيرمرد به 

 خل كوزه را هم همان نان خشكي كه بوي نم ميداد راضي بود و غذاي دا

 جلوي سوراخ موش ها مي ريخت، او از شرطي كه با خان بسته بود هيچ گاه 

 پشيمان نبود. هر غروب كه پسرش را مي ديد خستگي را فراموش مي كرد. 

 هر گاه لب حوض مي رفت احساس م يكرد كه كسي روي ديوار به او نگاه 

 مي كند و فالگوش حرف هاي عاشقانه اش ايستاده است. 
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 *** 

 شبي ابري بود و ماه را ابرهاي تيره مخفي كرده بودند، پيرمرد لب حوض

 زانوي غم را بغل گرفته بود، هر لحظه انتظار بيرون آمدن ماه را از پشت 

 ابرهاي غبار آلود مي كشيد. 

 خان روي ايوان نشسته بود و دود هوا مي كرد، او به خرافات پيرمرد عادت 

 يوانه شده است، بعد از تمام شدن تنباكو كرده بود با خود فكر مي كرد كه د

 داخل چپق، به اتاقش بازگشت و چراغ نفتي ها را خاموش كرد.

 عيسي ديوانه وار به آسمان بي صدا خيره شده بود، كه صداي گام هايي از 

 ديوار شنيده شد، كنار حوض دراز كشيد چشمانش را باز مي كرد و  روي
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 مي بست، تا شايد وقتي چشمانش را باز كند ماه از پشت ابر بيرون آمده باشد، 

 اما هيچ اتفاقي نيفتاد، حس كرد كه زني روي ديوار است، اما بعد با خود گفت: 

 د و به طرف اتاقش برگشت. نكند كه ديوانه شده باشم، لحافش را كول كر -

 مثل هر شب يكي ميان چهارچوب در ظاهر شد، عيسي به او پشت كر د و 

 خوابيد. مثل هر شب كوزه را زمين گذاشت و پرسش هاي هميشگي را تكرار 

 كرد و بي پاسخ به بيرون طرد شد.

 صبح با صداي داد و هوار ناصر، عيسي از خواب پريد، بلند شد و از الي در 

 كي به داخل حياط كشيد اما جز داد و فرياد چيزي ديده نمي شد، طويله سر

 بيرون كه رفت، ناصر را ديد كه بر زمين افتاده بود. 
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 مردي جوان گريه مي كرد و خان با پيژامه اي روي ايوان ايستاده آنها را نگاه 

 مي كند، آدم هاي خان با چماغ هايي كه در دست داشتند كنار جسد پرسه 

 كه از در سر رسيد، مانند غازي كه ريسماني به پاهايش گره  مي زدند، نعمت

 خورده باشد لنگان لنگان به سر صحنه رسيد، و با ديدن كالبد بي جان او، بعد 

 از چند لحظه گفت: 

 جناب خان مگر گناهش چه بود، كه سزاوار اين بود. -

 شمس الدين خان گفت:

 خان است و من شريك  رعيتي كه ماليات و خمس ساليانه اش را نپردازد، -

 نمي خواهم. 

 خوب جناب خان بهش فرصت مي داديد.  -

 مگر عمر نوح را دارم دو سال تمام به او مهلت دادم. -

 ناصر با گريه كردن روي جنازه گفت: 

 جناب خان او زن و بچه دارد. -

 پارس نكن، سگ سبيل گربه صفت، دارد كه دارد مگر ما نداريم. -
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 اهالي ده خبر دهيد كه براي پرداخت ماليات خود اقدام كنند، از تخم مرغ  به

 گرفته تا گاوهايي كه با آن شخم مي زنند.

 شمس الدين خان با ديدن عيسي كه كنار در طويله به آنها زل زده گفت: 

 خانواده ما تازه بزرگ تر هم شده، بايد نسبت به سال هاي گذشته ماليات  -
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 به آدم هاي دور جنازه حلقه زده بودند با طعنه گفت:  بيشتري دهند، خطاب

 او را با كمال احترام در گورستان دفن كنيد. -

 مرد جوان، پسر عموي ناصر بود كه به دستور خان كشته شد.

 غروب عيسي براي ديدن فرزندش منتظر بود، اما بيهوده به نظر مي رسيد، 

 ن بيرون آمد، برخاست و راه پس از ساعتي انتظار نعمت را ديد كه از اتاق خا

 را بر روي نعمت بست و گفت: 

 غروب است چرا فرزندم براي ديدن من نيامده است. -

 نعمت گونه اي جواب داد كه گويا از چيزي خبر ندارد . فرزندت را نياورده اند؟ 

 نه نيامده، او كجاست مي خواهم كه او را ببينم.  -

 من از چيزي خبر ندارم و بعد رفت.  -

 مرد لب حوض نشست تا خان را ببيند و سراغ فرزندش را از او بگير د . پير

 ساعتي ديگر منتظر شد تا روز جاي خود را به تاريكي شب سپرد، و چراغ 

 نفتي هاي خانه روشن شدند و خبري از شمس الدين خان نشد.

 سر و محاسن بلند سفيد او از عرق و غبار بور شده بود، برخاست و  موهاي

 گيوه هاي پاره اش را دست گرفت و پابرهنه به اتاقش برگشت، به ديوار آبخور 

 تكيه داد، صداي جيغ جيغ موش ها كه هميشه به آنها غذا مي داد باال گرفت.

 كسي نيامد  امشب انتظار ديدن سايه اي ميان چهارچوب در را مي كشيد، اما 

 تا خسته شد و چشمانش از خستگي بسته شد. 

 صبح، هنگام طلوع خورشيد از خواب بيدار شد. باران تازه نم نم شروع به 
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 باريدن كرده بود، عيسي به در طويله خيره شده بود و لحظه اي از در
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 را برنمي داشت، اما خبري نشد، تا غروب به همان شيوه از در يك  چشمانش

 لحظه غافل نشد، امروز هم كسي جوياي حال پيرمرد نشد، او دو روز بود كه 

 لب به چيزي نزده بود. 

 چند شب گذشت، هنوز باران قطع نشده بود، با تكيه بر آبخور به روشني كه 

 د، يكي انگار زير باران از قطره هاي باران نشأت مي گرفت نگاه مي كر

 پاورچين پاورچين به طويله نزديك مي شد بي آنكه سر و صدايي كن د وارد

 طويله شد و عيسي را صدا زد: 

 پيرمرد تو اينجايي؟  -

 عيسي گفت: 

 بله من اينجا هستم. -

 او يك زن بود. عيسي با ديدنش تعجب كرد گفت: 

 تو كيستي؟ اينجا چه مي خواهي؟  -

 ه دامنت، تو را به جد پاكت سوگند، چند ماهي است كه از پيرمرد دستم ب -

 پسرم خبر ندارم آمده ام شايد از او خبري بگيرم. 

 اما من كه نمي دانم او كجاست، به گمانم بعد از آن اتفاق وحشتناك كه  -

 افتاد تنها نعمت و خان خبر داشته باشند.

 خان مي داند كه او   نه چند بار سراغش را از نعمت گرفتم، اما او گفت تنها -
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 كجاست. عيسي با ديدن اتفاق چند روز پيش، فكر بدي به ذهنش خطور كرد، 

 ديگر چيزي نگفت.

 زن بيچاره با سكوت عيسي تا ته قصه را فهميد و محكم با دو دست بر سر 

 خود زد و شيون كرد و شروع به گريه كردن كرد. عيسي دست هاي او را 

 اشتباه مي كنيد چون نعمت طبيب را براي  گرفت و دلداري داد، نه شايد هم

 مداواي زخم هاي او صدا زد، اگر آن شب تو آنجا نيامده بودي اين اتفاق 

 نمي افتاد، بعد از او خواست تا اتفاقي هم براي او نيفتاده آن جا را ترك كند.

 36آالچيق /  

 زن كه زري نام داشت، از آن جا خارج شد رد پاهايش زير باران بالفاصله  آن

 پاك شد، تا از درخت كنار باال رفت و خود را روي ديوار انداخت پيرمرد 

 مواظب اوضاع اطراف بود.

 صبح هنگامي كه پيرمرد از خواب برخاست، كوزه اي را كنار خود مشاهده 

 ر او آمده و برگشته بود را ديد، گرسنهكرد رد پاي باراني و خيس را كه تا كنا

 بود، يادش نمي آمد آخرين باري كه غذا خورده بود، كي بود، داخل كوزه را 

 نگاه كرد سپس آن را سر و ته كرد كمي برنج كته را ميان كف دستش ريخت 

 بي معطلي آن را روانه دهانش كرد. 

 كنار سوراخ  صداي موش ها باال گرفت به نظر گرسنه تر از پيرمرد بودند،

 موش ها رفت و مقداري از غذا را جلو النه شان ريخت، تكه اي لباس را داخل

 خاك النه موش پيدا كرد لباس را برداشت و لب آبخور گذاشت. 
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 انتظار شب را مي كشيد، برخالف قبل تا شب منتظر ماند، پاسي از شب 

 بود اما هيچ خبري نشد با چشماني كه انتظار خسته اش كرده بو د  گذشته

 خوابش برد.

 صبح شد باريكه ي نور از در باز طويله به داخل مي تابيد چشمانش را باز كرد 

 و اطراف خود را نگاه كرد؛ سيني كه كوزه اي آب و كمي نان خشك روي آن 

 كوزه به شكمش  بود ديد، بي هيچ معطلي كوزه را برداشت كمي آب را از

 سرازير كرد و نان خشك ها را كه موش ها كناره هاي آن را گاز گرفته بودند 

 خورد با خود گفت: 

 باز ديشب كه من خواب بودم اينجا آمده اينها را لب آبخور گذاشته، با  -

 هراساني برگشت و موش ها وقتي كه النه شان را تميز كرده بودند تكه لباسي 

 اخل النه شان به لب سوراخ آورده بودند، آن را بيرون را همراه خاك اضافي د

 كشيد. 
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 هم رنگ تكه لباس ديروز است، در فكر پسر جوان بود، كه يكدفعه نعمت  -

 داخل طويله شد و در را بست، به چشمان عيسي زل زد و گفت: 

 دو شب پيش آن زن چرا اينجا آمده بود؟  -

 لب آبخور نشست پاسخي نداد.  عيسي

 فكر مي كني نمي دانم كه با تو قرار مالقات داشته، يقيناً مي پنداري كه  -

 زرنگي.
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 عيسي وقتي كه سرش را پايين گرفته بود گفت: 

 او فقط فكر مي كرد كه پسرش اينجاست. -

 كاري نكن كه ندامت عاقبتش باشد.  -

 فضاي جلسه سنگين بود كه به عيسي پشت كرد و از آنجا خارج شد، آنقدر 

 مجال پرسش از نعمت را پيدا نكرد كه جوياي پسرش شود. 

 شب در طويله نشسته بود كه يكي در را به صدا درآورد، عيسي در را باز كرد 

 بي آنكه حرفي بزند و جوياي حال عيسي شود.

 عيسي گفت: 

 ز خبر چرا اينجا آمده اي مگر به تو نگفتم كه اينجا نيا، نعمت از همه چي -

 دارد مي داني كه با آمدنت به اينجا من در خطر هستم؟ 

 زري گفت: 

 محض رضاي خدا پسرم نيست، همه جا را گشتم و از همه پرسيدم، نيس ت  -

 كه نيست، زري فقط گريه مي كرد. 

 صداي قدم هايي از داخل حياط به گوش رسيد، كه به سمت طويله در راه بود، 

 ش را پايين آورد، اما خيلي دير شده بود، عيسي به زري گوشزد كرد كه صداي 

 يكباره در طويله باز شد و آرام داخل شد و گفت:

 اينجا چه مي كنيد؟ خر كه نيستيم، چه خبر است؟ مگر هر شب، شب زفاف  -

 است. 
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 با آمدنش كه چيزي جز جمالت ركيك ر ا زبانش حمل نكر د ، عيسي در 

 جوابش با عصبانيت گفت: 

 دهنت باش چه مي گويي.  مواظب -

 او ناصر بود، در حالي كه دور عيسي مي چرخيد گفت: 

 اي کثافت، فكر نمي كردم كه آنقدر پررو شده باشي كه شب ها را با  -

 و خوشي بگذراني! و بعد به زري نگاهي انداخت كه خود را در تاريكي  عيش

 مخفي كرده بود گفت: 

 تو به من خيلي بدهكاري. -

 مچ دست زري را گرفت، بيچاره با التماس و خواهش گفت:

 دينم را به تو ادا مي كنم و بدهكاريم را با چيزي كه مي خواهي مي گيري،  -

 م. اما قبل از تو چيزي را مي خواه

 ديني كه تو به من داري محال مي دانم كه حاالها پرداختش بكني. -

 عيسي گفت: 

 ناصر اين كار را نكن، كمي مرد باش مردي كه ساي ه ي دستش روي زن -

 بيفتاد بايد سبيلش را از ته بزند. 

 ناصر عيسي را به كنج طويله هل داد و مچ دست زري را كه گرفته بود بيرون 

 ها خواست بيرون برود اما در قفل بود، صداي فرياد زن تا برد، عيسي دنبال آن

 هفت حوالي آن طرف تر پيچيد، از صداي فرياد همه بيدار شدند و داخل 

 حياط شدند. عيسي به حال ضعيفه ي بيچاره گريه كرد و با خود گفت: 
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 اي كاش جگرگوشه ام دست آنها نبود اجازه نمي دادم كه اين بال را سر آن  -

 . زن بياورند

 صداي شكنجه هاي زري به گوش مي رسيد، و از درد فقط فرياد مي كشيد .

 انگار كه او را به دار سالخي آويزان كرده بودند، از درز در چوبي طويله او را

 مي ديد، هيچ كس اطراف طويله نبود.
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 نور خورشيد از روزنه در طويله به چشمان عيسي برخورد كرد و چشمانش 

 آرام باز كرد آدم هاي خان سر رسيدند و او را به بيرون فراخواندند. را آرام 

 زن بيچاره بي هوش از تنه درخت آويزان بود خون زيادي از دست داده بود 

 ناصر بدهي اش را از زري گرفت، با ضرب هي سنگيني كه به چشم راست او زده 

 داشت  بود محال بود كه چيزي را ببيند، شمس الدين خان در صحنه حض ور

 ناصر و نعمت، زن هاي خان و نوكرها و كلفت ها و بچه هاي قد و نيم قد، 

 شاهد عيني ماجرا بودند كه مانند سگ هاي هار انتظار زخمي كردن الشه ها 

 را مي كشيدند و از دهانشان آب روي لب هايشان آويزان بود.

 الدين با عصبانيت رو به عيسي كرد و گفت:  شمس

 بنال پدرسگ، حرمت ريش سفيدت را گرفتيم شبانه شب گردي مي كني،  -

 ما كه مي پنداشتيم شب زنده داري، نمي دانستيم روي نعش به خواب رفت هي

 ما گام برمي داري و کثافت کاری  مي كني.

 وقعي كه بی لباس بوده.ديشب اين زن را از آغوش تو بيرون كشيده اند آن هم م 
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 عيسي با نگاهي مظلومانه به پيكر آويزان زري كه يق هي او را تا باالي نافش 

 پاره كرده بودند گفت: 

 نه شبگردم و نه شب زنده دارم و نه  کثافت کاری كرده ام.  -

 ناصر با نگاهي به عيسي گفت:

 غ مي گويي؟ من ديشب اين زن را با تو در تاريكي كنج طويله يافتم چرا درو -

 عيسي از حرص طاقت ديدن و نگاه كردن به چشمان ن ا صر را نداشت، 

 شمس الدين خان دستور داد كه عيسي را كنار زن بيوه به دار بياويزند و او را 

 با هر چيزي كه باعث صدمه اش مي شود شكنجه كنند. 

 با كتك هايي كه به پيرمرد زدند، بي هوش از تنه درخت آويزان شد.

 كه آمد خود را جاي ديگري ديد ، هنوز به فكر زري بود ، درده اي   به هوش

 خود را فراموش كرده بود. 

 40آالچيق /  

 شب نعمت با سيني ، داخل زير زمين شد، روبروي عيسي نشست، عيسي 

 بالفاصله پرسيد: 

 زري چه شد؟ با او چكار كردند؟  -

 جواب سوال او را نداد كه هيچ، خود او نيز پرسيد:  نعمت

 ناصر مي گويد كه ديشب او را بی لباس در طويله با تو يافته .  -

 عيسي با نيش خندي پر از بغض گفت: 

 ناصر دنبال بهانه اي براي تالفي كردن از زري بود. -
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 لطفا بگو كه پسرم كجاست؟  -

 ها پيش كلفت شمس الدين خان او پيش ملوك است، پيرزني بيوه كه سال  -

 بود، او پيرزني سالخورده و مهربان است، نعمت بلند شد كه برود هنوز از در 

 خارج نشده بود كه عيسي گفت: 

 مي داني كه زري قبل از آنكه كور شود ديني به گردن نداشت. -

 نعمت هم در جواب سخن عيسي گفت: 

 اينجا بودي چرا نبستم. پس تو هم مي داني وقتي كه در را آن شب اول كه  -

 عيسي گفت: 

 نه نمي دانم. چرا؟  -

 تا بداني من بنده ي انسان نما نيستم و از صبح تا شب دم در خان براي تكه  -

 ناني پالس نيستم. 

 پاسي از شب گذشته بود، ناصر هر چند ساعت يك بار به عيسي سر مي زد 

 ار همان موش ها در تاريكي گاهي از روي پيرمرد رژه مي رفتند، انگ

 موش هايي بودند كه آنها را غذا مي داد، بي گمان در اينجا هم النه درست 

 كرده اند! 

 فكر تكه لباس هايي كه جلو سوراخ موش ها پيدا كرده بود افتاد، به صداي 

 موش ها توجه كرد تا سوراخ النه ي آنها را پيدا كند. 

 41آالچيق /  

 روي زمين دنبال  همه جا تاريك بود كورمال كورمال كف دستش را
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 تكه لباس چرخانيد، پنجه هايش انگار به شيء نرمي اصابت كرد، او را ميان 

 پنجه هايش گرفت، همانجا چشمانش را بست. 

 صبح زود بيدار شد مشتش را كه گره كرده بود باز كرد، باز پاره اي لباس از 

 . همان تكه هايي كه در طويله پيدا مي كرد، هيچ فرقي با همديگر نداشت

 نعمت در زيرزمين را باز كرد سركي به داخل كشيد، با لحاف و زيرانداز 

 حصيري كه در دست داشت، عيسي تكه لباس را همراه قاشق چوبي كه از 

 روي سيني بود برداشت و پشتش مخفي كرد ، لحاف و زيرانداز حصير را كنار 

 رام عيسي زمين گذاشت و سيني را برداشت و از زيرزمين خارج شد. عيسي آ

 زيرلب نجوايي كرد. 

 بايد امشب سوراخ موش را بكنم بي شك اين پايين يك خبرهايي است.  -

 بيل و كلنگ الزم نداشت، قاشق چوبي كه از الي سيني بزرگ ر ا دزدكي

 برداشته بود را بيرون آورد، مجبور شد كه تا شب صبر كند. 

 از شب گذشته بود، برحسب اتفاق نه خبري از نعمت بود، نه خبري از  پاسي

 ناصر، عيسي شروع به كندن سوراخ موش كرد، خاك حاصل از كندن چاله را

 در زيرزمين پخش كرد، چند ساعتي مشغول كندن سوراخ موش شد، چيزي 

 به طلوع نمانده بود، خاك را كه از چاله بيرون ريخته بود را كف زير زمين 

 خش كرد، سپس گوشه اي از حصير را روي سوراخ پهن كرد و خود نيز پ

 گوشه ي ديگر حصير دراز كشيد، قوز پشتش درد مي كرد، پيري را حس

 مي كرد كه به پيشواز او آمده است، چشمهايش ديگر توان باز ماندن را 
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 با صداي پارس كردن سگ ها خواب از سرش پريد، بلند شد لباس  نداشت،

 خود را تكان داد و بيرون رفت تا آبي به صورت بزند، جاي او را از طويله به 

 زيرزمين عوض كرده بودند. 

 42آالچيق /  

 از در كه بيرون رفت زري را با دست هاي بسته ديد كه ناصر او را از پله ها به 

 دور مشخص بود كه چشم راست او كبود شده، عيسي اتاق خان مي برد، از  

 لب حوض رفت دست و صورت خود كه كثيف بود را بشويد، چند لحظه اي 

 صبر كرد اما خبري نشد، آسمان ابري بود و خورشيد گاهي خود را از ميان 

 ابرها بيرون مي كشيد و به زمين نشان مي داد، به دليل بارش باران براي چند 

 ن گله به چراگاه معاف شده بود. روزي عيسي از برد

 داخل زيرزمين شد، سر چاله رفت لحاف را كنار زد، با خود گفت: 

 باالخره كارت را تمام مي كنم.  -

 چند روزي گذشت، شب بود و گرسنه، انتظار دربانان را مي كشيد، اما كسي 

 نه به ديدار او آمد و نه كناره نان خشكي براي او آوردند، حصير را كنار 

 د، دو موش در چهارسوي چاله مي چرخيدند، آنها را از چاله بيرون آوردكشي

 و داخل زيرزمين رها كرد، قاشق چوبي را كه در آبخور مخف ي كرده بو د ، 

 آورد، با لمس كردن قاشق چوبي فهميد كه در اثر ساييده شدن كوتاه  بيرون

 شده است، شروع به كندن چاله كرد و سوراخ موش تنها راهنماي او بود 

 داخل چاله صداي موش ها بيشتر به گوش مي رسيد، انگار كه به انتهاي كار 
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 اري نزديك شده بود، شايد هم سوراخ به بيرون حياط راه پيدا كند و راه فر

 شود.

 در اين فكرها بود كه بوي بدي در فضا پيچيد، انگار كه به چاه مستراح 

 رسيده بود، دلسرد شد، چند بار سعي كرد كه از چاله به بيرون ب رود، اما 

 مصممانه به كندن ادامه داد، هر چه بيشتر چاله را مي كند، بو بيشتر از پيش 

 بريز شده بود، پيراهني مي شد پيرمرد در آخرين لحظاتي كه صبرش ديگر ل

 تكه تكه و خون آلود را از چاله بيرون كشيد، بوي ناشي از جسد شديد اً ب اال 

 گرفت، اين پيراهن متعلق به كسي بود كه بي شك او را مي شناخت و از 

 هويتش باخبر بود. 

 43آالچيق /  

 فصل پنجم... 

 اينكه  در اين يك سال كه چوپان گل هي شمس الدين خان شده بود، با وصف

 در اين مدت از گله دزدي نشد، اما نام قاسم هيچ وقت از ذهن مردم پاك 

 نشد، مردي كه براي اهالي ده و خان مثل جن شده بود، مردي كه كسي 

 چهره اش را نديده، مردي كه هيچ كس صدايش را نشنيده، بي شك او جالد

 نشد.  بي سرزميني چون باد بود و هيچ وقت رعب از او در دل مردم كمرنگ 

 عيسي خيلي تالش كرد كه زري را ببيند اما او را از آن روزي كه دست بسته 

 نزد خان بردند نديد.

 مثل هر شب نعمت با سيني بزرگ، غذا داخل زيرزمين شد، عيسي روي 
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 حصير دراز كشيده بود، نعمت بعد از آن كه سيني را زمين گذاشت از عيسي 

 خواست كه به حرف هايش گوش كند 

 موضوعي هست با خود گفتم شايد مشتاق به شنيدنش باشي. پيرمرد -

 عيسي شوكه شد فكر كرد كه در مورد يگانه فرزندش است. 

 مي دانم چه فكر مي كني اما در مورد پسرت نيست. موضوع چيز ديگري  -

 است و عيسي گفت: 

 من بايد هر چه زودتر زري را ببينم.  -

 ديگر شيريني خوران است.پيرمرد موضوع، خود زري است يك هفته ي  -

 او ازدواج كرده؟  -

 نه ازدواج نكرده.  -

 اگر ازدواج نكرده، پس شيريني خوران براي چيست؟  -

 شمس الدين خان از زري مالش را مي خواهد.  -

 مالش چقدر است؟  -

 بيست رأس گوسفند. -

 44آالچيق /  

 عيسي شكاكانه خطاب به نعمت گفت: 

 ده اين چيزها را بايد براي چوپاني پير فاش نمي دانم معتمدخان و كدخداي  -

 كند. نمي دانم بگويم درد دل مي كني، يا مي خواهي سخني از من جايي درز 

 كند و به شمس الدين خان بگويي، تو كه سر سفر هي خان بزرگ شده ا ي . 
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 نمك خورده ي او هستي، ديگر چرا پشت سرش حرف مي زني؟!

 قي از ته دل كشيد اما حرفي نز دنعمت سرش را پايين گرفت و نفس عمي

 عيسي پرسيد: 

 اگر مالش را پس دهد چه مي شود؟  -

 او را رها م يكند خود زري هم گفت، اگر او را رها كند براي هميشه آنجا را  -

 همراه فرزندش ترك مي كند. 

 عيسي با خنده اي آكنده از بغض و كينه گفت: 

 خان زري را رها كند! آن هم همراه پسرش. -

 ت جواب داد:نعم

 خان اينگونه گفت. آن هم جلو چشم خاص و عام.  -

 كدام خاص و عام؟ همان هايي كه شاهد مرگ پسرعموي ناصر بودند، همان  -

 كساني كه شاهد زني يتيم و بيوه بودند، آنها خاص و عام 

 نيستند خرده كك هاي تِن خان هستند، تا زماني كه خان خوني در تن داشته 

 خاص و عام هستند، مرد ميان شما به نظر قاسم است.  باشد

 نعمت با تعجب پرسيد: 

 مگر قاسم سياه را ديده اي؟  -

 نه ، نديده ام. -

 از او مي ترسي پيرمرد؟  -

 نه چرا بترسم، بره اي كه مريض نباشد از قصاب، وهمي ندارد.  -
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 45آالچيق /  

 تا مالش را پس  يادت باشد كه شمس الدين يك هفته به زري مهلت داده -

 بدهد در غير اين صورت زري مال او مي شود. 

 تا آفتاب لب بوم آمد فكر كرد، خود را مرده تر از هر آن چيز مي ديد كه فكر 

 زنده بودنش را بكند، تصميمش را گرفت، قبل از آنكه زري به عقد

 شمس الدين خان درآورده شود بايد او را ببيند. 

 انتظار ديدن فرهاد را مي كشيد اما كسي غروب از كوه برگشت مثل هميشه

 به پيشواز او نيامده بود، بعد از آنكه گوسفندان را شمارش كردند عيسي لب 

 حوض رفت از ترك هايي كه در كف پاهايش دهن باز كرده بود، خون باال زده 

 و آن ها را تا زانو در آب حوض فرو كرد و پاهاي چركين و گل آلودش آب را 

 تيره كرد. 

 بعد از آنكه آنها را شست و آب كشيد به سمت زيرزمين برگشت در حالي كه 

 چشمانش هنوز به اتاق ملوك كه پنجره هاي بزرگ چوبي داشت دوخته بود . 

 با خود گفت: 

 در اين يك سال كه او را نديده ام بايد بزرگ شده باشد.  -

 رفت به صداي گام هاي بلندي كه به طرف النه سنگ ها در انتهاي حياط مي 

 گوش رسيد.

 فكر كرد كه يكي از دربانان است، چون كسي جرأت وارد شدن به حياط 

 خانه ي خان را نداشت، تازه چه كسي جرأت نزديك شدن به النه ي سگ ها 
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 را داشت.

 گرسنه بود تا ديروقت منتظر غذا ماند اما خبري نشد. ناگزير با شكم گرسنه

 به خواب رفت. 

 زود با صداي داد و بيداد ناصر همه بيدار شدند، عيسي از زيرزمين  صبح

 بيرون آمد، كسي لب ايوان نبود حياط خلوت بود، انگار كه صدا ي گريه و 

 زاري از كنار الن هي سگ ها كه حاشي هي حياط بود م يآمد، عيسي شتابان 

 46آالچيق /  

 ن مي دادند مشاهده خود را كنار ناصر رساند، سگ هايي را كه زنده زنده جا

 كرد، خان و آدم هايش و نعمت سر صحنه رسيدند. 

 خان بي رمق بر زانو نشست و صورت سگ ها را نوازش كرد. 

 نعمت هم كه مثل مأمورهاي نظميه دنبال آلت جرم بود اطراف الن هي سگ ها 

 مي گشت. 

 شمس الدين سر ناصر داد كشيد: 

 ي سگ هايم بيفتد قالده اي شب كدام گوري بودي پدرسگ، اگر اتفاقي برا -

 به گردنت مي آويزم و بايد تا صبح اينجا پارس كني. 

 چيزي نگذشت كه نعمت از سطح زمين چيزي را برداشت و كف دس ت انش 

 ريخت و وهم زده گفت:

 جناب خان سگ هاي شما را مسموم كرده اند، به آنها سم خورانيده اند در  -

 كنجد كف دستش بود به خان نشان داد، حالي كه دانه هاي ريز سياه را مانند 
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 خان فرياد كشيد: 

 شير بياوريد. -

 ناصر با عجله رفت تا شير بياورد، اما ديگر دير بود سگ ها نفس هاي آخر را 

 مي كشيدند. 

 وقتي كه ناصر برگشت، سگ ها بي جان نقش بر زمين شده بودند، 

 سرش ريخت  شمس الدين خان عصباني شد كاس هي شير را از او گرفت و روي

 و گفت: 

 اين پيشامد دردناك تقصير سهل انگاري هاي اوست.  -

 سليم باشي را صدا زد و ناصر را روي زمين نشاند، سليم باشي موهاي او را از 

 ته زد، حتي ابروهايش را از بيخ باال كشيد، زشت تر از قبل شد به نظر اين 

 نبود چون شمس الدين خان گفت، لباسهايش را از تنش در بياورند و او  كافي

 را داخل النه ي سگ ها ببندند.

 47آالچيق /  

 با عصبانيت دندا نهايش را به هم مي ساييد، در حالي كه كلمه ها از دهان او 

 به زور بيرون مي آمدند گفت: 

 ان نگذاشته اين كار قاسم است، بي شك كار اوست، ديگر امنيتي برايم -

 است. او شبانه سگ هايم را مي كشد با اين بي مباالتي دربانان من بعيد 

 نيست، شايد روزي هم خودمان را دوا خور كند. 

 خبر كشته شدن سگ هاي شمس الدين خان به گوش همه ي اهالي روستا 
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 رسيد و شب ها ديگر كمتر كسي بيرون مي آمد. 

 *** 

 روزي گذشت فقط يك روز باقي بود تا شمس الدين به آرزوي ديرين ه ي  چند

 خود برسد. يكي آرام از زيرزمين داخل شد، عيسي اولين باري بود كه با وارد 

 شدن كسي از جايش بلند مي شد و بي آنكه از او بپرسد كيست منتظر ماند، 

 وهاي كمانيچادر را از سرش پايين كشيد او زري بود با چشماني درشت و ابر

 و زيبا كه چشم راستش انگار بيناييش را از دست داده بود. 

 عيسي از زيبايي زري متحير ماند، هرگز او را در روشنايي نديده بود آن هم از 

 نزديك، اما نور چراغ نفتي ها امشب او را ياري كردند تا با او ديداري تازه كند 

 و جمال زيبايش را ببيند. 

 زري گفت: 

 راي چه اينجا آمده ام؟ مي داني ب -

 عيسي فقط نگاه كرد بي آنكه حرفي بزند؛ به او خيره ماند.

 زري ميان پرسش خويش و بي جواب عيسي سكوتي كرد. اين سكوت عيسي 

 را به خود آورد، عيسي گفت: 

 بله مي دانم و من هم عمر خويش را تمام شده مي بينم، با عهدي كه من  -

 بي جان است، الش هاي كه فقط غذاي كرم و بسته ام بيرون رفتنم فقط نعشي  

 مار مي شود. 

 48آالچيق /  
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 اما از تو خواسته اي دارم. 

 پسرم را از اين حصار بيرون ببريد و نزد خود بزرگ كنيد و اگر شد براي وداع 

 من و بدرقه ي روحم او را بياوريد تا ببينمش و با دست هايم او را لمس كنم  با

 و شما هم اينجا را ترك كنيد و تا مي توانيد دور شويد تا از دست خان رها 

 شويد.

 زري گفت: 

 نمي توانم بايد فرزندم فيروز را از خان پس بگيرم.  -

 پاره پاره را كه مانند عيسي پس از كمي تأمل رو انداز را كنار زد و لباس هاي 

 پازل كنار هم چيده بود به زر ي نشان داد، جسد پسرتان را كه در اين

 زيرزمين دفن كرده بودند يافتم. 

 زري با شنيدن اين حرف و ديدن تكه هاي لباس، بر سر خود زد و فقط گريه 

 كرد و شيون كرد و تكه هاي لباس را روي چشم كور خود ماليد.

 خود گذاشت تا دلش را خالي كند، پس از اينكه آه و  عيسي زري را به حال

 ناله و زاري زري كم شد گفت: 

 چه كاري از من ساخته است؟  -

 شما هيچ كاري نكنيد، فقط مي خواهيم با روغن خودش سرش را چرب  -

 كنيم. 

 باشد هر چه مي خواهيد بكنيد.  -

 پيرمرد قول مي دهم كه براي پسرت هيچ اتفاقي نمي افتد. -
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 شمان خيس برخواست و به عيسي زل زد و گفت: با چ

 مرا حالل كن كه ماي هي بدنامي و بدذاتي باطن پاكت شدم، مرا ببخش كه  -

 مايه ي ننگ و آبروريزي ات شدم. 

 49آالچيق /  

 عيسي با حرف هاي زري ياد روزي كه خادم مسجد او را از مسجد 

 كرد افتاد. ياد حرف هايي كه مردم ده پشت سر او و مليحه درآورده  بيرون

 بودند، افتاد.

 من هيچ وقت زندگي نكردم، چون فكرهاي مردم خيلي وقت ها پيش مرا  -

 تنها يك هدف چهار چوب تنم را محكم و استوار سرپا گرفت، آن هم  كشت،

 فرهاد است. 

 كسي كه براي فكر و خيال مردم زندگي كند مردن و زنده بودنش نيز دست 

 آنهاست، و گفت:: 

 قبل از آن كه نعمت سر برسد آنجا را ترك كند.  -

 زري حرفي جز خداحافظي نداشت و موقع رفتنش سيل اشك روي 

 ش جاري شد او رفت اما خيالش هنوز عيسي را ترك نكرده بود. گونه هاي 

 عيسي پاره هاي پيراهن فيروز را همان جا كه جسدش را دفن كرده بودند 

 چال كرد و آرام روي حصيرش دراز كشيد. 

 خوابش نمي گرفت، فكر فرهاد او را هر لحظه بيشتر پير مي كرد تا ديروقت 

 از حصير جدا كرد، سيني هميشگ ي و بيدار ماند و با طلوع آفتاب تنش را 
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 كوزه را كنار روانداز خود ديد صداي ناصر كه با درماندگي آب مي خواست به 

 گوش مي آمد. 

 عيسي گيوه هاي پاره اش را پا كرد، كوزه آب و نان خشك را برداشت و از 

 پله هاي زيرزمين باال رفت و سمت النه سگ ها روانه شد، ناصر را  كه 

 ا به مچ دست و گردن او بسته بودند داخل الن هي سگ ها رفته قالده سگ ها ر

 بود ديد، از تشنگي بي قراري م يكرد كوزه ي آب را به او داد، بي صبرانه 

 كوزه ي آب را چند بار متوالي سركشيد و با عجله نان خشك ها را از عيسي 

 گرفت. 

 عيسي پرسيد: 

 50آالچيق /  

 چرا چشم زري را كور كردي؟  -

 خوردن نان انگار منصرف شد، جواب داد:ناصر از 

 حقم را گرفتم. -

 حق!! پس بحث حق و حقانيت است.  -

 آري ديني كه به گردن داشت را ادا كرد. -

 پس دين او به گردن تو چه مي شود؟  -

 كدام دين؟ او به گردن من چه حقي دارد؟ -

 فيروز ؟!  -

 بي آنكه حرف هايش را بدون كم و زياد ارائه دهد گفت: ناصر
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 فيروز را من نكشتم و از او خبري ندارم. -

 يعني تو هيچ نقشي در كشته شدن فيروز نداري؟ و حقي را كه به گردن هر  -

 كس داشته باشي پس مي گيري.

 ناصر گفت: 

 آري پس چه؟ خصلت من اين است.  -

 ان پس م يگيري؟ او پسرعمويت را پس حقت را چگونه از شمس الدين خ -

 كشت و بي گناه تو را به جاي سگ هايش به قالده بست و موهاي ابرو و سرت 

 را از بيخ باال كشيد، اين را چگونه با خان تسويه مي كني؟ 

 ناصر سكوت كرد به نظر جوابي براي سوال عيسي نداشت. عيسي بالفاصله 

 گفت: 

 حق جو نيستي، ضعيف كشي، فكر نكن كه من نان و آب را بامنت برايت  تو

 آوردم، به مردانگي منت كردن نامردي است.

 عيسي رفت و ناصر همان گونه كه داخل النه ي سگ ها بود، خشكش زد.

 51آالچيق /  

 ظهر بود عيسي زير درخت بيد با نيم نگاهي، باز فكرش پيش سخنان زري 

 ي دست به يكي مي كند تا از شمس ال  دين فرار كن د ، بود، او انگار با يك

 سخنش در ذهن او مرور مي شد. 

 شما هيچ كاري نكنيد، مي خواهيم با روغن خودش سرش را چرب كنيم.  -

 خواب دست نوازش روي چشمانش م يكشيد و هر از چندگاهي چشمانش از 
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 خواب سير نمي شد. 

 ديك رفت تا او را بغل كند ناگهان زري را ديد كه با فرهاد سمت او مي آيند نز

 با صداي بع بع گوسفندان از خواب پريد. 

 با خود گفت: 

 اي كاش خواب نباشد، اي كاش كه خواب نباشد. -

 تا غروب در فكر خوابي كه ديد، بود او بزرگ شده بود آنقدر بزرگ كه شايد 

 ديگر مرا نشناسد.

 عيسي از كوه برگشته ، نعمت و چند تن از نوكرهاي خان گوسفندان را غروب

 شمارش مي كردند، خان لب ايوان نشسته بود و سيگار مي كشيد. 

 عيسي لب حوض نشست و به عكس خود كه داخل حوض افتاده خيره شد و

 گاهي به خان هي ملوك نگاه م يكرد و انتظار ديدن فرزندش را لب پنجره 

 مي كشيد.

 داي بلند شدن نعمت، افكار عيسي و انتظار ديدن فرزندش به هم با ص

 ريخت، برگشت و به نعمت نگاه كرد با نگاهي مشكوك به عيسي كه با خان 

 حرف مي زد گفت : 

 جناب خان بيست رأس از گوسفندان كم است. -

 شمس الدين خان با شنيدن اين سخن يكدفعه از جا پريد، گويي سطل آب 

 اند. روي سرش خالي كرده

 چه گفتي بيست رأس نيست.  -
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 52آالچيق /  

 نه نيست جناب خان چند بار شمارش كرديم.  -

 البد اشتباه كرده ايد باز هم بشماريد.  -

 دوباره مشغول شمردن شدند واقع ا بيست رأس از گوسفندان كم بود، 

 شمس الدين با عجله از پله ها پايين آمد، كنار گله ايستاد و نگاهي به گله كرد 

 و بعد طرف عيسي برگشت و پرسيد:

 با گوسفندانم چه كرده اي؟ گوسفندانم كجا هستند؟  -

 اما عيسي استوار و پابرجا ايستاده بود بدون اينكه عكس العملي نشان دهد، 

 شمس الدين خان يقه ي او را گرفت و به چشمانش زل زد و گفت: 

 مالم را چه كرد هاي؟   -

 دستور داد او را به درخت چنار  از سكوت عيسي بيشتر عصباني شد و 

 ببندند، عيسي فهميد كه قضيه از چه قرار است، ظهر كه خوابش گرفت و 

 صداي بع بع بعد گوسفندان را به ياد آورد. 

 آن لحظه به بعد منتظر فرهاد شد، به دستور خان او را با طناب به درخت  از

 چنار بستند، پرسش هايش را تازه كرد اما بيهوده به نظر مي رسيد، تنها 

 و فكر و ذكر عيسي فرهاد بود، شمس الدين خان به بهانه اي كه گرفته  خيال

 بود رسيد، روز تالفي كردن براي گستاخي هايي كه كرده بود رسيد. 

 به نوكرهايش امر كرد آب جوش بياورند، نعمت از دستور شمس الدين خان 

 شوكه شد و تالش كرد خان را از كارش منصرف سازد، اما به نظر مي رسيد كه 
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 او تصميمش را گرفته بود و پافشاري براي منصرف كردنش بي اساس بود ، 

 يكي از نوكرها كه آب جوش را داخل آفتاب ه ي مسي ريخته بود، آورد 

 شمس الدين خان خطاب به عيسي گفت: 

 مي گويي چه كسي اين كار را كرده يا زبانت را براي هميشه از تو بگيرم.  -

 53آالچيق /  

 نبود كه با آن بادها به لرزه بيفتد، با وصف اي نكه حين اما عيسي آن بيدي 

 دزدي از گله كسي را نديده بود اما گفتن نديده ام و نشنيده ام نزد خان بي

 اساس بود و گوش او به اين حرف ها بدهكار نبود.

 عيسي نيز كلمه اي حرف نزد ، همه براي تماشاي شكنجه عيسي آمده بودند 

 ك، گوش هاي از نگاهش را به پنجر ه ي اتاق مل  وك به جز زري و فرهاد و ملو

 دوخته بود اما پنجره بسته بود، شمس الدين قدم هايش را رو به عيسي 

 برداشت. 

 نعمت همچنان كه پشت سر خان ايستاده بود التماس مي كرد كه 

 شمس الدين را از كارش باز دارد، اما او مصمم قدم هايش را برداشت تا كنار 

 ون هيچ درنگي آفتابه را تا باالي سر بلند كر د ه و لوله ي عيسي رسيد، بد 

 آفتابه را به سمت دهان عيسي نشانه گرفت، پرسشش را تكرار كرد اما جوابي 

 از عيسي باز تاب نشد.

 شمش الدين خان از خدا مي خواست كه او حرفي نزند لول ه ي آفتابه كه 

 له آن به دهان او سمت دهان عيسي نشانه گرفته شده بود، آب جوش از لو
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 ريخته شد، اما عيسي بي آنكه بترسد و التماس كند تا او را باز دارد همچنان 

 استوار و محكم تر از قبل شد، خود او هم كسي را نديده بود كه اطراف گله

 پرسه بزند. 

 الدين خان عصباني تر از پيش شد دستور داد هر آنچه كه مي سوزد، و  شمس

 سوختني است را فراهم آورند. 

 نعمت با خود گفت: 

 بدون شك فكر شوم تري در كله دارد. -

 با تيزمزاجي كه به او دست داده بود كسي جرأت سرزنش كردن او را نداشت. 

 خطاب به عيسي گفت: 

 54آالچيق /  

 كه ديده اي مي گويي كيست و چگونه است، يا بايد زندگيت يا دزد مال مرا   -

 را پايان يافته بداني.

 عيسي مي دانست اينها همه بهانه اي است تا او را جلوي جمع بترساند و با 

 ترساندنش بزرگي خود را به آنها ثابت كند، و مي دانست كه در آخر طبق 

 داشت، آن هم نه از  عهدي كه بسته بود مردن مزد اوست، او تنها خواسته اي

 شمس الدين خان، بلكه از خدا، فرهاد را قبل از وداعش ببيند. 

 آب جوش تا ته حلق او را سوزاند و پيراهنش را خيس آب كرده بود، ب  ا 

 موهاي ژوليده و پريشان، گوشه اي از نگاهش را فقط به پنجره ي ملوك 

 شد و   دوخته و هر ثانيه كه م يگذشت بيشتر به مرگ نزديك تر مي
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 مي خواست كه قيد ديدن فرهاد را بزند. 

 تنها اميد او قول و وعد هي زري بود كه گفته بود فرهاد را براي ديدن او 

 مي آورد و دستانش را لمس خواهد كرد و تا آخر عمر از او مواظبت مي كند، 

 كه خان به عيسي داد به پايان رسيد، به فرمان او مشعل ها را آغشته  مهلتي

 به روغن كردند و روشن ساختند و منتظر فرمان او شدند، عيسي هنوز در 

 فراغ ديدن جگرگوشه اش به طاق ملوك خيره بود. 

 چراغ نفتي هاي خانه ي ملوك روشن شد. هر لحظه بيشتر از هميشه بي قرار 

 از شمس الدين خان هيزم را شعله ور كردند، زري داخلشد، با فريادي مهيب 

 پنجره ظاهر شد و بچه اي در دست او بود، اشك در چشمان عيسي حلقه زد، 

 عيسي با ديدن فرهاد جوانه هاي نشكفت هي قلبش شكوفه كرد با نگاهي 

 و فريادي پر از اندوه زندگيش را به پايان رسيده مي دانست و در دلش   محزون

 براي فرهاد آوازي از شادي را به ارمغان آورد.

 عيسي دستان فرهاد را لمس نكرد، اما با نگاهش تمام وجود او را لمس كرد، و 

 در سكوتي ميان شعله هاي آتش با خداي ابراهيم حرف زد.

 55آالچيق /  

 ند هي خوبي نبودم هر آن چيز را كه مال من بود را بردند من هيچ وقت ب -

 پس خدايا تو مرا تنها نگذار.

 زري با چشماني خيس كه سر بر پنجر هي چوبي گذاشته بود، در دلش بغض ي 

 عجيب گلويش را مي فشرد و سكوتي را به وسعت يك فريادي بي انتها 
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 دستي كه در انتظار برلب هاي باز و ديده هاي تر روانه مي كرد، و همچنان 

 خداحافظي در هوا خشك شده بود. 

 عيسي ديگر هيچ وقت چشمانش را باز نكرد و در آتش سوخت اما تسليم 

 زورگويي شمس الدين خان نشد و با سوختنش براي فرهاد و زري دنياي 

 تازه اي ساخت و به مراد دلش رسيد كه مانع وصلت زوركي و بي ميلي زري 

 فرهاد بايد با جسد عيسي خانه را ترك مي كرد،  شد با شرطي كه بسته بود

 همه ي خاص و عامي كه نعمت مي گفت آتشكده اي براي پيرمرد شدند و براي 

 اتفاقي كه افتاد آفرين گفتند، تنها نعمت، زري، ملوك منتظر معجزه اي از 

 جانب خدا بودند، كه اتفاق نيفتاد. 

 56آالچيق /  

 فصل ششم...

 شت اما هنوز داغ سوخته شدن عيسي بر دل زري ده سال از آن روز مي گذ

 تازگي داشت، زري وفرهاد نزد ملوك زندگي مي كردند شبانه روز تحت نظر 

 ناصر و نعمت به سر مي بردند. 

 فرهاد كه اواخر روزهاي سن دوازده سالگي اش را تجربه مي كرد، احساس 

 بزرگ شدن را در وجودش به رخ مي كشيد. 

 براي او بيان كرده بود حتي با پس دادن مال  زري هم طبق شرطي كه خان

 شمس الدين خان و بدهي اش، او را رها نكرد و فرهاد بيچاره هم كه بايد با 

 جسد پدرش خانه ي شمس الدين خان را ترك مي كرد، آنجا ماند. 
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 شمس الدين خان نتوانست با زري ازدواج كند، هر چه كه پاپيچ او مي شد  اما

 با وصلت موافقت كند، هرگز زير بار زو ر نرفت و رشادت و مردانگي را از

 پيرمردي كه تا ته حلقش را با آب جوش سوزاندند و او را همچون ابراهيم در 

 خود را از آن دل آتش چون چوب كبريتي شعله ور ساختند؛ ياد گرفته بود و 

 روز به بعد مادر فرهاد ديد هر چند كه با شير بز و گاو و گوسفند بزرگ شد .

 اما هيچ وقت تفاوت ميان گل اندام و زري را نفهميد و ملوك را با نام

 مادربزرگ مي شناخت.

 هيچ گاه كسي نفهميد كه زري مال شمس الدين خان را چگونه و از كجا آورد 

 به او پس داد. و

 شمس الدين خان به زري گوشزد كرد كه دست از تالش كردن براي رهايي از 

 آنجا را بردارد، چون شمس الدين خان به گفته خودش، صالح نمي ديد كه او 

 را از آنجا بيرون كند، زيرا كس و كاري نداشت تا نزدش زندگي كند.

 57آالچيق /  

 موش نشد، بخصوص كودكان كه هر نام عيسي در ذهن مردم روستا هرگز فرا 

 غروب او را تا دم در خانه خان بدرقه مي كردند، ديوانه اي كه جز سكوت، نه 

 چيزي از او ديده شد نه شنيده شد.

 قاسم سياه هر چند ماه يك بار سراغ گل هي شمس الدين مي آمد و زكاتش را

 به  از خان مي گرفت، او براي شمس الدين كشف نشده باقي مانده بود و

 چپاول و غارت مال او ادامه مي داد.
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 ناصر هم با چشم چپش كه كور شده بود لقب ناصر شبكور مشهور شد، نعمت 

 هم بيشتر از پيش، پايش را دنبال خود يدك مي كشيد و نزد شمس الدين 

 خان معتمد به شمار مي آمد و كسي جرأت كوچكترين اهانت را به او نداشت. 

 هم بزرگ شده بود، اما هنوز ازدواج نكرده بود او  بلور تنها دختر شمس الدين

 بسيار زيبا بود، اما لجباز و مغرورتر از بچگي اش، او چندين و چند بار مورد 

 پسند خان زاده ها واقع شد، اما هر بار از هر كدام عيب و ايرادي گرفت، در 

 دختري با فيس و افاده و بهانه تراش بود. كل

 ظهر يكي از روزها حال ملوك وخيم بود، كسي جز طبيب اجاز هي رفتن به 

 اتاق او را نداشت، دقيقاً لحظه هاي آخر زندگيش را سپري مي كرد.

 فرهاد و زري ايستاده به ديوار تكيه داده بودند، مشخص بود كه از شب بيدار 

 آمدن طبيب سد راه او شدند تا از حال ملوك باخبر  مانده بودند، با بيرون

 شوند، ولي خبر او تنها مژدگاني بدي بود.

 او دار فاني را رها كرد و به ابديت پيوست.  -

 زري با شنيدن اين سخن طبيب، بي حال شد و سست بر زمين افتاد. 

 خبر مرگ ملوك به گوش خان رسيد و به فرمان او همه براي مراسم 

 اه پوش شدند، مردم بيش و كم او را مي شناختند، زني بيوه كه خاكسپاري سي

 ده ها سال م يشد در آن خانه تنها زندگي م يكرد و ننه ملوك كم و بيش از 
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 زماني كه شمس الدين از خان زادگي، خان ده شده همراه مرحوم همسرش 
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 رشيد در آنجا به كلفتي و نوكري او مشغول شدند. 

 ن كنار جسد كفن شده كه روي تخت كرسي مانند ايستاده شمس الدين خا 

 بود سيگار مي كشيد، گاهي زيرچشمي به زري نگاه مي كرد ناصر و نعمت هم 

 كنار خان ايستاده بودند.

 تنها كسي كه او را به ننه و مادربزرگ واقعي مي شناخت فرهاد بو د كه از 

 ي كرد. بچگي كنار او بزرگ شده بود، بي صدا كنار جسد گريه م

 نعمت پس از مراسم تشييع جنازه، دستور داد كه تابوت را از زمين بردارند و 

 سمت گورستان راهي شوند. 

 بعد از مراسم دفن ميت همه به خانه هايشان بازگشتند، فرهاد حال چندان 

 خوشي نداشت؛ لب طاق تاريك به ماه خيره شد و تا نزديك هاي طلوع به 

 آسمان نگاه مي كرد.

 د اتاقي كه زري و فرهاد آنجا بودند را به صدا درآوردند، فرهاد صبح كه ش 

 كه از داخل طاق شب را به صبح رسانده بود از خواب پريد و با عجله سمت در 

 رفت. 

 در را كه باز كرد ناصر را پيش روي خود ديد، ناصر پرسيد: 

 زري كجاست؟  -

 فرهاد پاسخي نداد و راه داخل شدن را به او بست و پشت چهارچوب او را  اما

 منتظر گذاشت تا زري آمد و فرهاد را در آغوش گرفت و گفت: 

 هنوز خير و شر تقسيم نشده، خير است!؟  -
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 ناصر جواب داد:

 خان تو را فراخوانده. -

 چه مي خواهد؟  -

 ناصر با طعنه گفت: 
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 سيد ببينيد كه چه مي خواهد. از خودشان بپر -

 زري بي آنكه به او اهميت بدهد در را بست، از طاق خانه به اتاق شمس الدين 

 خان نگاه كرد، انگار كه حق با ناصر بود، خان انتظارش را مي كشيد، ناچار اً 

 دست فرهاد را گرفت و راه خان هي او را پيش گرفت، دلش چون سير و سركه

 او چه چيزي از جان من مي خواهد. مي جوشيد با خود گفت: 

 شمس الدين خان با همان خند هي زيرلب و شيطاني، بي صدا مشغول آماده 

 كردن سيگارش بود. زري فرهاد را زير بغل خود گرفت و و منتظر سخنان 

 شمس الدين ماند، باالخره پس از چندي تأمل گفت: 

 خان هي مرا انجام از اين پس بايد تو به جاي ننه ملوك خدابيامرز كارهاي  -

 بدهي.

 زري هيچ پاسخي نداشت و از حرص پنجه هايش را مشت كرد، كاري از او 

 ساخته نبود مي دانست كه در برابر او عاجز و ناتوان است و فقط بايد تحمل 

 كند، اما ظرفيت او چقدر بود خدا مي دانست. 

 شمس الدين خان افزود:
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 م من اين است كه فرهاد هم مي دانستم كه قبول م يكني و خواست هي دو -

 بايد به مظفر كمك كند و هر روز صبح و غروب همراه او زاغه را نظافت كند.

 زري با شنيدن اين حرف دلش به لرزه افتاد و با خواهش و تمنا گفت: 

 نه جناب شمس الدين خان. او نمي تواند كار كند فقط سيزده سال دارد ،  -

 او هيچ تأثيري نداشت بلكه شمس الدين خان را مصم متر مي كرد. التماس

 خطاب به فرهاد گفت كه: 

 ديگر شب ها كنار زري نمي ماني، آنجا اتاق كافي براي استراحت تو هست. -

 نعمت را صدا زد، چيزي نگذشت كه نعمت ظاهر شد. 

 اين پسرك را ببر و اتاقش را به او نشان بده. -
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 فرهاد را به آساني از زري گرفت و با خود برد، شمس الدين خان هم با نعمت،  

 خيال آسوده پاهايش را روي كرسي دراز كرد و به كشيدن سيگارش سرگرم 

 شد، زري بيچاره هم جلو او زانو زده بود و گريه مي كرد التماس هاي او 

 بي نتيجه ماند . 

 *** 

 ير نمناك نشسته بود و چند روزي گذشت، در يكي از شب ها فرهاد روي حص

 به روشنايي كه از در بيرون به داخل سايه انداخته بود نگاه م يكرد، يكي با 

 چادر سياه وارد زيرزمين شد، بي صبرانه خورجيني را از زير چادرش بيرون 

 آورد و آن را زمين گذاشت و روي حصير زانو زد و فرهاد را به آغوش كشيد و 
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 يد هي او را بوسيد و خورجين را پيش آورد و چند بار گونه هاي گلگون و ترك 

 از او خواست غذايش را بخورد، پسرك با ديدن زري بيشتر روحيه گرفت.

 ميان چهارچوب روشن زير زمين سايه اي ديده شد، انگار كه كسي دزدكي

 را دنبال كرده بود، او نعمت بود بي آنكه از زري بخواهد آنجا را ترك كند  زري

 به بيرون برگشت و سخني نگفت، تنها او بود كه آنها را اذيت نمي كرد و كاري

 به كارشان نداشت. 

 چشمان زري از ديدن فرهاد سير نمي شد و دلش هر لحظه پيش او بود، ناچار 

 ترك كند و به فرهاد اميد داد كه باز به ديدن شد كه بعد از چند دقيقه آنجا را 

 او مي آيد. 

 زري اين زيرزمين را هرگز فراموش نمي كرد. در دلش گفت: 

 اي روزگار، سال ها پيش عيسي اينجا زندگي مي كرد، اما اكنون پسرش  -

 بر روانداز پدرش مي خوابد بي آنكه بفهمد پدرش زماني اينجا زندگي  فرهاد

 كرده و در اسارت شمس الدين خان بوده است. 

 زري از آن پس به تنهايي در خان هي ملوك زندگي م يكرد و كلفتي خان ه ي 

 شمس الدين خانه را انجام مي داد . فرهاد پس از بدرقه ي زري دنبال او وارد
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 ط شد، لب حوض رفت به عكس ماه كه داخل حوض افتاده بود خيره شد، حيا

 ته حوض لنگه ي گيوه اي كهنه را ديد شلوارش را تا زانو باال كشيد، به داخل 

 حوض رفت دستش را در ژرفاي آب حوض پايين برد تا انگشت اشاره اش ب ه 
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 ، كفش رسيد، آن را باال كشيد و به لب حوض پرت كرد، آب حوض سرد بود

 آنقدر سرد كه پسرك تنش درون آب مي لرزيد. 

 از آب بيرون آمد و لنگه كفش را برداشت به زيرزمين برگشت، زري از داخل

 اتاق ملوك، شاهد تمام عكس العمل فرهاد بود.

 *** 

 چند هفته اي با اين روال گذشت، فرهاد هر روز صبح زاغه را نظافت مي كرد 

 ن مي پرداخت. و زري هم به كلفتي خانه ي شمس الدي 

 اين سياست شمس الدين خان بود تا بيش از قبل به زري نزديك شود و با اين 

 كار شايد شانس رسيدن به وصال برايش آسان تر گردد.

 شمس الدين خان طاقت نياورد و باز پيشنهاد ازدواج را پيش كشيد اما اين 

 تفاده بار تهديد و بدهي و شرطي را نداشت كه از آن به عنوان گروگان اس

 كند.

 زري كه با تمام وجود از شمس الدين نفرت داشت، هيچ وقت فكر و وصلت با 

 او را به ذهنش راه نداد، زندگي خويش را تمام شده مي ديد و با زندگي ملوك 

 خدابيامرز مقايسه مي كرد كه تشابه زيادي به هم داشتند و خود را چون او 

 ثر بيماري طاعون بميرد و چند مي ديد كه روزي چون ملوك در همان اتاق بر ا 

 بار هم فكر فرار از مهلكه به ذهنش خطور كرد؛ اما راه ها بن بست بودند، خود 

 مي دانست، اگر ناصر آنها را حين فرار بگيرد قبل از آن كه نزد خان بروند به 

 دار مجازات كشيده مي شوند. 
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 62آالچيق /  

 اينكه شمس الدين خان پسرعموي او را سر ندادن ماليات و خالت ساالنه  با

 كشت و بي گناه جاي سگ ها او را به قالده بست، اما بي آنكه توجهي نسبت 

 به گذشته داشته باشد مطيع دستورات او بود.

 فرهاد در زير زمين دراز كشيده بود، چشمانش گاهي خواب مي رفت، صداي 

 ي قديمي سگ ها به گوش مي رسيد انگار چند نفر بودند،   پاهايي از كنار النه

 كه با هم پچ پچ حرف مي زدند، فهميد بايد بي اهميت از كنار هر گونه اتفاقي 

 كه در حصار اين خانه افتاد به آساني بگذرد. 

 روز بعد فرهاد ميان چهارچوب در زيرزمين نشسته بود و چشمانش به  غروب

 در خيره بود كه يكدفعه ديد ناصر روي كرسي، پهلوي شمس الدين خان 

 نشسته و مشغول صحبت كردن بودند، البته حرافي و چاپلوسي ناصر زبانزد 

 بود.

 شمس الدين خان براي آنكه ناصر به سخنانش ادامه بدهد گاهي سرش را 

 ان مي داد و بيشتر گيومه ي سخنان را براي او باز مي كرد و ناصر گاهي تك

 براي خود شيريني ميان سخنان بي مزه اش خنده هاي مصنوعي را روي 

 لبانش مي كاشت و به زانو مي زد و دهانش را تا بناگوش باز مي كرد. 

 با بيرون آمدن زري از اتاق خانه ي شمس الدين و رفتن به سمت اتاق ش ، 

 هانه اي تازه براي تقليد و پشت سر حرف زدنشان ش د . چند كالمي را در ب

 گوش شمس الدين خان پچ پچ كرد، خان بلور را صدا زد كه چاي بياورد و 



  

77 
 

 چند كالمي را به عنوان تحسين به ناصر گفت.

 بلور روي سيني مسي دو فنجان چاي تازه دم آورد، ناصر سرش را پايين 

 ويش كرد، انگار كه براي خانواد هي شمس الدين گرفت و چشمان خود را در

 خان چشم  داري مي كرد، اما گاهي دزدكي زيرچشمي او را ديد مي زد.
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 بلور سيني چاي را روي كرسي گذاشت و رفت، نعمت از در بزرگ حياط 

 داخل شد و به سمت خان و ناصر آمد در حالي كه تسبيح اش از تكه هاي 

 انگشت شاخه هاي گل ژاله بود در دستش بازي مي داد. اندازه ي نيم بند

 از پله ها باال رفت، ناصر با ديدن اخم هاي در هم رفت هي نعمت ، صحبتش را 

 قطع كرد و از كرسي بلند شد و رفت، فنجان چاي را هم نخورده روي كرسي 

 جا گذاشت. 

 طاق خانه ي ننه ملوك را نگاه كرد، زري را ديد كه او را نگاه مي كند، با  داخل

 ايما و اشاره به او فهماند كه داخل اتاقش برود، فرهاد با ديدن زري بي تأمل به

 داخل زيرزمين برگشت.

 پس از چند لحظه ي كوتاه بي درنگ خواست سر و گوشي آب دهد ، سركي

 ده بود نعمت را ديد كه سمت اتاق قديمي بيرون كشيد، كسي روي ايوان نمان 

 ننه ملوك كه زري در آن زندگي مي كرد مي رود. مشكوك شد و با خود گفت 

 او با زري چه كار دارد. 

 نيم ساعتي گذشت اما خبري نشد، پنجره ي اتاق هم خالي بود، ناصر از كنار 



  

78 
 

 درب زيرزمين رد شد، خوشبختانه متوجه حضور فرهاد كه ميان چهارچوب 

 ر نشسته بود نشد، ناصر با خود در كشمكش بود و با خود حرف مي زد. د

 نعمت باالخره بيرون آمد و به طور غيرعادي كه زري از داخل طاق هاللي او را 

 بدرقه مي كرد و براي او دست تكان مي داد، مواجه شد.

 فرهاد نااميدانه به خلوت هميشگي اش برگشت وسرش از اين همه حكايات 

 ه ي ناتمام درد مي كرد ، دراز كشيد سرش به گيوه اي كه پيدا به هم ريخت

 كرده بود خورد. دستش را روي زمين برد تا به كفش رسيد آن را

 در مقابل چشماش گرفت با خود گفت:

 اين لنگه كفش مال چه كسي است؟  -

 صاحبش كيست؟ 
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 شمس الدين  شايد مال آقا مظفر است،شايد هم مال ناصر باشد،شايد هم مال

 خان باشد.

 با ديدن پينه هاي روي كفش از ليستي كه در ذهنش نام مي برد شمس الدين 

 خان را از آن ها حذف كرد. او خان و خان زاده اس  ت از اين كفش ها پا 

 نمي كند، فكر نعمت افتاد. 

 او با زري چه كار دارد؟ -

 زري و نعمت چه مي گذرد كه نيم ساعت را با هم در يك اتاق خالي به  ميان

 سر مي برند. 
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 شب بود از زير زمين بيرون رفت تا آبي به صورت بزند اين بار اول از هر 

 چيزي به اتاق ملوك نگاه كرد كسي آنجا نبو د . لب حوض رفت دوباره 

 يدا كند اما چشمانش را به انتهاي حوض تيز كرد شايد لنگه ي كفش را پ 

 چيزي نبود. 

 باز به پنجر هي اتاق ننه ملوك نگاه كرد كسي لب پنجره نبود، موقع برگشتن 

 به سمت زير زمين به تنه ي درخت سوخته مشكوك شد، سمت درخت رفت 

 تنه ي درخت سياه و سوخته بود اما شاخه هاي آن هنوز سب ز و باطراوت 

 ن درخت گره زده بودند ، هنوز بودند، طناب هاي پاره و سوخت هاي كه به گرد

 باقي مانده بود، با خاكستري كه پايين تنه ي درخت ، مثل سنگ سفت و 

 سخت شده بود. 

 صبح روز بعد مظفر مشغول نظافت زاغه بود، فرهاد كه لنگ ه ي كفش را در 

 دست مظفر پرسيد : 

 اين لنگه كفشي كه دستت گرفتي مال كيست؟  -

 فرهاد جواب داد: 

 ن لنگه كفش مال شماست؟ آقا مظفر اي  -

 با نگاهي به كفش پاهايش گفت: 
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 نه مال من نيست از كجا آوردي؟  -

 آن را داخل حوض يافتم.  -
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 مظفر نزديك رفت لنگه كفش را از او گرفت و گفت: 

 اين لنگه كفش پاره چه اهميتي دارد مال كيست! به درد نمي خورد، لنگه  -

 ل تميزكاري شد. گيوه را به فرهاد داد و مشغو

 مظفر مردي سالخورده بود كه پهن ومدفوع گوسفندان را از زاغه بيرون 

 مي ريخت و زنش آن ها را بعد از خشك كردن جلو آفتاب براي آذوق ه تنور 

 زمستان انبار مي كرد و مي فروخت.

 چهار پسر قد و نيم قد داشت كه ناچار بود براي تأمين نان آن ها نوكري او

 كند و جز اين راهي نداشت، فرهاد دلش به حال مظفر بيچاره مي سوخت. 

 نيمه شب بود، فرهاد از ب يحوصلگي دراز كشيده و گيوه را روب  روي خود 

 گرفته بود و به آن نگاه مي كرد.

 د فرهاد قبل از هر چيزي به كفش هاي پاي نعمت بي صدا وارد اتاق فرهاد ش 

 او نگاه كرد. اما تاريكي مانع از ديدن كفش هاي او شد.

 نعمت پرسيد: 

 چيزي نمي خواهي؟  -

 فرهاد گفت: 

 مي خواهم من و مادرم را رها كنيد.  -

 چرا مي خواهي بروي؟  -

 اين جا متعلق به ما نيست. -

 ه روشنايي برسد. در حالي كه نعمت چند قدمي را جلوتر آمد تا ب
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 فرهاد باز به كفش هاي او نگاه كرد، اما آن چيزي نبود كه دنبالش مي گشت، 

 كفش هاي او سياه بودند، بعد از اين كه از كفش هاي او مطمئن شد، گفت:
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 مي خواهيم مثل بقيه، كه بيرون از اين حصاري كه دورمان كشيده ايد  -

 كنيم. بكاريم، درو كنيم و هم هي زحمت هايمان را براي خود انجام  زندگي

 دهيم..

 رفتن و ماندن شما دست من نيست.  -

 پس به جناب شمس الدين خان بگوييد.  -

 فكر نمي كنم كار درستي باشد.  -

 فرهاد با شنيدن جواب نعمت ناراحت شد و گفت: 

 كلفتي او را بكنيم.  او چه حقي به گردن ما دارد، ما چرا بايد نوكري و -

 نعمت بي آنكه حرفي بزند از زيرزمين بيرون رفت، فرهاد فرصت پرسيدن 

 ميانه اش با زري را پيدا نكرد، بعد از آن كه او بيرون رفت به فكرش رسيد و 

 با خود گفت: 

 بهتر است كه از خود زري بپرسم.  -

 الي در سركي بيرون كشيد به نظر مي رسيد همه خوابيده بودند و تنها  از

 چراغ نفتي خانه ي زري روشن بود و روشنايي از بيرون پنجره ديده م يشد. 

 پاورچين، پاورچين از تاريكي كنار ديوار حركت كرد تا خود را به اتاق زري 

 رسانيد و به نظر رسيد هنوز نخوابيده است.
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 داخل شد، زري بي حال روي تشك كهنه اي كه بوي عرقدر را باز كرد و 

 مي داد دراز كشيده بود و فرهاد با ديدن حال ناخوش زري، از سوال كردن 

 منصرف شد، زري با ديدن فرهاد انگار كه خستگي اش را فراموش كرده باشد 

 بلند شد و گفت:

 چه طور شد كه به اينجا آمدي؟  -

 با ديدن او نوري در دلش شفق انداخ ت ، مدتي مي شد كه او را نديده بود و 

 فرهاد با خود در كشمكش بود كه از او بپرسد يا نه، با خود گفت: من اينجا 

 آمده ام تا جواب سوالم را بگيرم. 

 67آالچيق /  

 باالخره پا روي دل خود گذاشت پرسيد: 

 سوالي دارم بايد پاسخش را از خودت بشنوم. -

 پرسش بود. زري خيره به فرهاد بود، منتظر 

 رابطه ي تو با نعمت چيست؟ چه چيزي ميان شما مي گذرد كه اينگونه تو را  -

 مي بيند. 

 زري سرش را پايين گرفت به نظر مي رسد نمي خواست چيزي بگويد. 

 فرهاد افزود: 

 آن روز او را ديدم كه اينجا آمد و نيم ساعت طول كشيد و بعد از بيرون  -

 دن بدرقه كردي. آمدنش تو او را با دست تكان دا

 زري تنها جمله اي كوتاه براي پرسش هاي او داشت و گفت: 
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 او مرد خوبي است. -

 فرهاد با شنيدن اين جمله انگار دنيا بر سرش ويران شد، بدون هيچ 

 او را ترك كرد، تا دم در زيرزمين هيچ چيزي جز حرف مادرش به  خداحافظي

 ذهنش نرسيد.

 ميان اتاق چون سفره اي پهن شد، زري عاشق نعمت است! او خود را با حيله 

 در دل مادرم جا كرده، حدس مي زدم كه كاسه اي زيرنيم كاسه اش باشد، 

 دانستم از شمس الدين خان متنفر است، ولي نمي دانستم از طرف ديگر  مي

 كدخدا دلش را برده باشد، ياد شمس الدين خان افتاد و گفت: 

 چرا بايد نتيجه ي تالش و زحمتمان را شمس الدين خان بخورد. -

 چرا بايد پيرمرد بيچاره كه سن پدر او را دارد پهن و پشگل زاغه اش را براي 

 ناره ناني خشك و كپك زده بفروشد.درآوردن ك

 *** 

 68آالچيق /  

 مثل هر شب از كنار آلونك سگ ها نجوايي به گوش مي رسيد، به زور 

 چشمانش را روي هم بست به انداز هي كافي فكرش درگير بود و نمي خواست 

 دردسرهايش از اين بيشتر شوند. 

 سبت به همه بخصوص با پيشامدي كه ميان زري و نعت به وجود آمده ديگر ن

 چيز و همه كساني كه اطرافش بودند بي تفاوت و بي اعتنا بود. 

 صبح روز بعد مظفر در حال جارو كردن زاغه بود و با ديدن فرهاد كه مغموم و 
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 غم زده روي آبخور نشسته بود، كنارش نشست و گفت: 

 چرا بي صدا و مبهوت نشسته اي؟  -

 بحث را به حاشيه كشانيد و  فرهاد نخواست قضيه ي نعمت و زري را فاش كند

 گفت: 

 جريان سوخته شدن درخت كنار حياط چيست؟  -

 حكايتي از سال ها پيش است، چوپاني كه دزدي م يكرد كسي كه با قاسم  -

 سياه هم دست بود و مال شمس الدين خان را به يغما مي بردن د . از

 اما وقتي گستاخي هايي كه مقابل شمس الدين خان كرد او را مجازات كردند، 

 كه او را كشتند متوجه شدند كه قاسم سياه دوست او بود و براي انتقام از 

 شمس الدين خان بيشتر از پيش سراغ گله خان مي آيد.

 فرهاد شگفت زده گفت: 

 يعني حاال مجازات او سوخته شدن بود؟  -

 مظفر خاموش ماند. 

 *** 

 شده بود، فرهاد لباس هايش را درآورد و چهره ي ماه درست وسط حوض  شب

 افتاده بود، آرام انگشتان پاهايش را به داخل آب فرو كرد، از سردي آب تمام 

 تنش یخ شد، كم كم بدن خود را زير آب برد تا جايي كه تمام وجودش 

 69آالچيق /  

 تنش را خشك كرد و زير آب غرق شد و بعد از چند لحظه از آب بيرون آمد و 
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 لباس هايش را تن كرد.

 حين رفتن به زير زمين باز به تن هي درخت سوخته نگاه كرد و به طنابي كه به 

 ساقه درخت گره زده شده بود و خاكستري كه پاي آن مانده بود. در فكرش 

 سوخته شدن چوپان شمس الدين را براي لحظه اي آني در ذهنش تجسم 

 كرد.

 كسي را كه زنده زنده جلوي چشمانت جان بده  د و  چه وحشتناك بود جان

 بسوزد و تو تنها نظاره گر شكنجه هاي او باشي. در فكر چوپان پيري كه 

 همدست قاسم دزد گله شمس الدين غرق بود، كه صداي پاهاي شخصي از 

 پله هاي اتاق به سمت پايين مي آمد به گوش رسيد.

 درز در چوبي او را ديد كه به انتهاي  فرهاد با عجله خود را به اتاقش رساند، از 

 حياط كه آلونك سگ ها بود مي رفت، فرهاد به روي حصيرش برگشت و در 

 دلش با خود گفت: البد دربانان باشند كه از خانه نگهداري مي كنند.

 نگذشت كه مثل هر شب، صداي نجوا كردن شخصي در اين سكوت  چيزي

 شب به گوش مي رسيد. ذهن خود را درگير گيوه و اتفاقات ميان زري و نعمت 

 كرد تا خوابش برد.

 صبح زود ناصر فرهاد را از خواب بيدار كرد تا زاغه را نظافت كن د . به نظر 

 فرهاد تا دم ظهر مشغول مي آمد كه مظفر ناخوش احوال بوده كه نيامده است. 

 تميز كردن زاغه شد. 

 از آن شب ديگر از زري سراغي نگرفت، با اينكه زري مريض شده بود ، حتي 
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 با شنيدن جمله زري كه گفته بود نعمت آدم خوبي است هم حاضر نشد 

 سراغي از زري بگيرد يا با نعمت صحبتي كند.

 همان صبح كه بيدار شد و تا غروبي كه سر رسيد فكر مسئله اي افتاده بود  از

 كه هيچ وقت كسي در مورد آن چيزي نگفته بود.

 70آالچيق /  

 پدرش كه بود؟ و نامش چه بود؟زنده بود يا مرده؟ 

 چرا هيچ وقت در مورد او كسي چيزي نگفته بود؟ 

 ي فرهاد نان و آب شب فرا رسيد و همه جا تاريك بود. ناصر هر شب برا

 مي آورد. ساعتي از شام مي گذشت، نعمت و هنوز به اتاقش نرفته بود، فرهاد 

 با ديدن نعمت قلبش شروع به تپيدن كرد، نعمت از فرهاد خواست تا هرچه 

 سريع تر داخل شود تا كسي متوجه آنها نشود.

 نعمت گفت: 

 از مادرت خبر داري؟  -

 اند و گفت:فرهاد در سوالي كه او پرسيد ساكت م

 رابطه ي تو با زري چيست؟  -

 با شنيدن اين سخن نعمت، زيرلب سخني گفت و نيشخندي زد و به او پشت 

 كرد و خطاب به او گفت:

 با مادرت ديدار كن او به شدت ناخوش احوال است او چشم به راه است .  -

 فرهاد كه هنوز از پيوند و رابطه ميان آن ها دلش پر از كينه بود.
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 اتاق بيرون آمد و راهي اتاق زري شد.  زود از

 وقتي وارد اتاق زري شد، زري نايي براي حرف زدن نداشت با همان چشمان 

 خسته و تن بيمار، از جا بلند شد و به استقبال فرهاد رفت. 

 زري به طبيب احتياج داشت، فرهاد با ديدن زري از اتاق بيرون آمد، هوا ابري 

 خانه ي زري با ناصر روبه رو ش د . روي  و سرد بود، موقع بيرون آمدن از 

 پله هاي خانه ي شمس الدين نشسته بود و با ديدن فرهاد از پله ها بلند شد و 

 از فرهاد خواست تا براي بيرون آمدن از اتاقش توضيح دهد.

 فرهاد نه تنها جواب سوال او را نداد بلكه از او طلب كمك كرد تا طبيب را  اما

 خبر كند. 

 71آالچيق /  

 ناصر پرسيد: 

 براي كه مي خواهي؟  -

 مادرم مريض و ناخوش است. -

 ناصر خواست كمي او را دست بيندازد، اما دهن لقي او مانع از آن شد كه او  -

 را به بازي بگيرد و گفت:

 ادي بروي او خانه به دوش شيخ عالء است . بايد به آب -

 فرهاد از ناصر اجازه خواست تا بتواند به دنبال طبيب برود اما ناصر اجازه 

 نداد، دليل ترس و وهم او قاسم سياه بود. 

 دليل ترس و وهم آن ها تنها قاسم سياه بود. 
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 و به فرهاد گفت: 

 دستانم مي گذار د ، اگر باليي سرت بيايد شمس الدين گوش هايم را كف  -

 كاماًل واضح بود كه ناصر براي ترس فرهاد همچين حرفي را زده است. 

 من هر شب اينجا نگهباني م يدهم تا صبح ، چند بار با قاسم رو در رو  -

 مي شوم و او را فراري مي دهم.

 نعمت از پشت سرش بر شان هي ناصر زد و با طعنه گفت: 

 جناب پاسبان بگذار برود. -

 ترسيد برگشت و با ديدن نعمت گفت: ناصر 

 نمي توانم بگذارم كه برود، قاسم او را مي كشد.  -

 نعمت با نگاهي مخوف كه به ناصر كرد و گفت: 

 اتفاقي نمي افتد بگذار برود.-

 به فرمان ناصر البته با فرمانبرداري او از نعمت در را باز كرد و به فرهاد اندكي 

 خ بياورد. وقت داد كه طبيب را ازخانه ي شي 

 و افزود من پشت اين در منتظر هستم تا تو برگردي.

 72آالچيق /  

 فرهاد با گرفتن نام و نشاني شيخ و كاغذي كه نعمت به او داد روان ه ي دل 

 آبادي شد. 

 دم در باز قدم مي زد بي آنكه از قاسم و دار و دسته اش بترسد و گاهي  نعمت

 هم از ديد پنهان مي شد. 
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 ولي ناصر با اينكه روي ايوان پشت كرسي خود را پنهان كرده بود از ترس 

 يورش ناگهاني قاسم به خود مي لرزيد. 

 زماني كه به فرهاد داده شده بود تمام شد، اما هنوز نعمت منتظر رسيدن 

 فرهاد و طبيب جلوي در پرسه مي زد و گاهي تا انتهاي حياط قدم هايش را 

 مي شمرد و از چشم ناپديد مي شد و بعد از چند لحظه باز برمي گشت ، با 

 همان پاي چالغي كه دنبال خود روي زمين يدك مي كشيد. 

 باالخره فرهاد طبيب را با خود آورد و ناصر با ديدن طبيب از پله ها پايين آمد 

 و همراه فرهاد از پله هاي خانه ي زري باال رفتند. 

 زري از درد به خود مي پيچيد و بي قراري م يكرد، فرهاد كنار او بود و او را 

 به آرامش دعوت مي كرد.

 طبيب با ديدن زري از فرهاد و ناصر خواست كه بيرون اتاق بروند و منتظر 

 بعد از چند لحظه  بمانند، چند لحظه اي گذشت اما هنوز خبري نشد،طبيب

 بيرون آمد و گفت:

 كه او به مراقبت نياز دارد بايد استراحت كند تا خوب شود. -

 طبيب را روانه كردند و نعمت هنوز جلوي در ايستاده بود. با رفتن طبيب 

 پشت سر او نعمت در را بست و از فرهاد خواست كه به اتاقش برو د . اگر 

 را باز كرده و به دل آبادي رفته تا شمس الدين مي فهميد شبانه در حياط  

 براي مادرش طبيب خبر كند او را مجازات مي كرد. 

 صبح زود فرهاد با بيرون آمدن از اتاقش اول از همه دزدكي با زري مالق  ات
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 كرد و بعد نزد مظفر رفت تا به كار هميشگي رسيدگي كند.

 73آالچيق /  

 فرهاد را گرفت و از زاغه به فرمان ناصر يكي از آدم هاي شمس الدين دست  

 بيرون برد و مظفر هم چند بار خواست كه مانع آن ها شود اما ناصر به او 

 گوشزد كرد در كاري كه به او ربطي ندارد، دخالت نكند. 

 شمس الدين عاجزانه سر فرهاد داد كشيد.

 ، پدرسگ، ديشب به اذن چه كسي در را باز كردي و در آبادي چرخ  -

 هيچ مي داني ديشب چه كسي بيرون منتظرت بود كه در را باز كني تا  زدي؟

 به آساني مال مرا را به تاراج ببرد.

 شمس الدين كم صحبت بود ولي نگاهي سنگين و وحشتناك داشت.

 ناصر گفت: 

 جناب شمس الدين من به او چند بار تذكر دادم كه در را باز نكند. -

 گر تو مترسكي كه هر پرنده اي مادر مرد ه مگر تو مرده بودي، م -

 بر شاخ سرت بنشيند و بشاشد. بگو به اذن و اجاز هي چه كسي در باز شد؟ 

 فرهاد به خود اجازه و جسارت داد و گفت: 

 من از ناصر خواستم در را باز كند. پس از پافشاري من در را باز كرد.  -

 پس از بالهايي كه سرت درآوردم عبرت نگرفته اي؟  -

 چنين جسارتي نكردم، تا شما هستيد اجازه دادن من گوه  جناب خان  -

 خوردني بيش نيست، باور كنيد من در را باز نكردم.
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 شمس الدين فرمان داد كه او را تا مي توانند شكنجه كنند.

 با تركه هاي بيد تا مي توانستند پشت او را سياه و كبود كردند و تا توان در 

 ست و پا گرفتند. تن داشتند او را كتك زدند و زير د

 بي هوش به زير زمين كنار فرهاد بردند. 

 شب كه به هوش آمد خود را در كنار فرهاد ديد اولين چيزي كه سر زبان آورد 

 و گفت: 

 تالفي اش را سرتان درمي آورم مي دانم چه كنم. -

 74آالچيق /  

 : فرهاد كمك كرد تا با تكيه به ديوار بنشيند با هزار آه و ناله نشست و گفت

 اين باليي كه سر من آوردند يادت باشد، اين بالها از گور تو بلند مي شود و  -

 فحش را زير لب روانه ي او كرد.

 باليي سرت مي آورم مرغ هاي آسمان كه هيچ، ابرهاي آسمان خون ببارند. 

 روزي را كنار فرهاد صبر كرد تا حالش بهتر شود و به نزد شمس الدين  چند

 رفت و مقام پيشنش را به او بازگرداند.

 فرهاد هر روز صبح قبل از آنكه نزد مظفر برود و او را ياري كند سري به زري

 مي زد و جوياي حالش مي شد.

 رستاد تا سر مظفر هر روز به همراه خود كلوچه هايي را كه زنش براي او مي ف

 كار رفع گرسنگي بكند را با فرهاد قسمت مي كرد..

 فرهاد هميشه فكر فرار از حصار خانه را مي كرد اما هيچ وقت موفق نمي شد 
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 يك جاي كار هميشه مي لنگيد، دليل موفق نشدنش چگونه فراري دادن زري

 بود.

 نجامنعمت هيچ ساعتي از شبانه ديده نمي شد، ولي وقتي مي خواست كاري ا

 بدهد مثل جن ظاهر مي شد و ناصر هم كه شبانه روز جلوي در نشسته بود و 

 همه جا را تحت نظر داشت. 

 نعمت از آن روزي كه عليه ناصر شهادت داده بو د ، دنبال تالفي كردن 

 مي گشت و بيش از پيش حركات آمد و رفت فرهاد را زير نظر داشت و بيشتر 

 ي بگيرد. او را مي پاييد تا از او بهانه ا

 فكر آن شب كه دنبال طبيب رفت افتاد. ناصر به فرمان نعمت در را باز كرد و 

 نعمت تنها زمان كمي به او فرصت داد تا طبيب را از خانه ي شيخ خبر كند. 

 قاسم چگونه توانسته بود كه داخل طويله شود و گوسفندان را بيرون كند 

 چگونه گوسفندان را از حياط فراري داده آن هم جلوي ديد ناصر و نعمت  تازه

 اين كار غيرممكن است. آن هم تنها در عرض چند دقيقه اي. 

 75آالچيق /  

 شمس الدين دنبال بهانه بود تا ناصر را تنبيه كند و بترساند تا شب هنگام 

 سفندان كار هيچ وقت ديگر در را باز نكنند، يا دزديده شدن چند رأس از گو

 يكي از دربانان بود.

 كنار حوض رفت آبي به سر و صورت زد، موقع داخل شدن به اتاقش پنجر هي 

 زري را نگاه كرد به نظر مي رسيد خوابيده بود. به طور اتفاقي ناصر را ديد كه 
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 جلو در اتاق خان فالگوش ايستاده و گوش هايش را تيز مي كرد و گاهي هم 

 را جلوي درز در مي گرفت و به داخل اتاق نگاه مي كرد. چشمانش

 با خود گفت: تا مرا نديده، خود را مخفي كنم و با عجله به زير زمين برگشت. 

 با اين وضعيت ناصر و نعمت و نگهبانان ديگر كه از خانه محافظت مي كردند 

 فكر فرار محال بود، ناصر از پله هاي زيرزمين پايين آمد. 

 دن پنهاني داخل شدن ناصر ترسيد، يقيناً براي تالفي كردن آمده فرهاد با دي

 بود ، نزديك آمد با همان قدم هاي آرام و پنهاني، فرهاد بيچاره از ترس كه به 

 عقب مي رفت به كنج ديوار رسيد. 

 قباًل كسي به تو نگفته بود كه با من در نيفتي؟  -

 فرهاد كه چشمانش از حدقه بيرون زده بود حرفي نزد.

 به تو قول داده بودم كه براي حال و روزت آسمان خون گريه كن د شايد  -

 امشب به آن عهدي كه بستم وفا كنم. 

 گردنش را ميان دو دست گرفت و آرام آرام بر آن فشار آورد، چيزي نمانده 

 بود كه خفه شود همانگونه چند ثانيه اي طول كشيد آخرش گردنش را آزاد 

 ساخت و گفت: 

 بيشتر به دل مي نشيند دوست دارم همان گونه كه شاهد زجر زجر دادنت  -

 دادن من بودند تو را هم همين گونه ببينند. مطمئن باش تو را از زندگي كردن 

 بيزار مي كنم. 

 76آالچيق /  
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 بيرون رفت، فرهاد با عجله پشت سر او در را بست بي رمق روي حصير 

 ت. برگشت، بيشتر از پيش شوق فرار در ذهن او نقش بس

 صداي يكي از كنار آلونك سگ ها شنيده مي شد. با كسي حرف مي زد و 

 مي خنديد فرهاد با خود گفت: اين صدا شبيه صداي ناصر است اما مخاطبي

 كه با او حرف مي زند كه بود.

 از ترس، با مروري بر اتفاق آن شب كه قاسم داخل زاغه شده بود به ناصر 

 ه باشد، به هر طريقي بود چشمانش شك كرد. شايد او گوسفندان را دزديد

 گرم شد و خوابيد. 

 صبح زود يواشكي سري به زري زد و بعد به نزد مظفر رف ت . مظفر مثل 

 هميشه مشغول پر كردن سبد هاي پهن بود و فرهاد به ياري او شتاب كرد.

 به فرهاد عادت كرده بود در غياب فرهاد بي حوصله و بي طاقت بود ، از  مظفر

 فرهاد پرسيد: پدرت كجا كار مي كند؟ نامش چيست؟ 

 فرهاد با شنيدن سوال او فقط ساكت ماند، خود او هم دنبال چنين جوابي 

 مي گشت . 

 البد فوت كرده است؟  -

 گفت:مظفر از سكوت فرهاد ناراحت شد بحث را زود عوض كرد و  

 من سال ها پيش نامه نويس بودم درآمد خوبي داشتم با هر نامه اي كه  -

 مي نوشتم و مي خواندم نان زندگيم را كاسب مي شدم.

 فرهاد پرسيد: پس چه شد شغلت را ترك كردي؟ 
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 آهي كشيد و گفت: خان آباديمان مرا تبعيد كرد، من شنيده بودم كه   مظفر

 شمس الدين به هر كسي كه به اين ديار هجرت كند زمين زراعي مي دهد تا 

 بر آن كار كند و زندگيش را بچرخاند، اما وقتي كه به اينجا آمدم زمين 

 ن پيشكش خودش، بايد چشم انتظار زير دمبه ي گوسفندان باشيم كه روزيما

 برسد و زندگيمان را بچرخانيم.

 77آالچيق /  

 فصل هفتم...

 فرهاد ميان زيرزمين تاريك و خلوت، وقتي كه آرام با خود حرف مي زد 

 صدايش منعكس مي شد و صدا چند برابر به گوشش مي رسيد، زير لب بدون 

 هيچ ترس و شرمي آواز مي خواند. 

 ي كه از حنجره اش در چهار واژه ها با لب هاي او غريبي مي كردند. ولي صداي

 سوي اتاق مي پيچيد حس دلتن گ و تنهايي شيريني را به شكاف ديوار هديه 

 مي كرد؛ چون تنها گوش هاي ديوار طاقت شنيدن آواز غمگين او را داشت.

 يكي پشت در زيرزمين فالگوش ايستاده بود و با نواهاي پسرك گاهي 

 با آواز او همراه مي شد.بي حواس نوك كفش هايش را به زمين مي زد و 

 وقتي كه آواز تمام شد از كنار زيرزمين رد شد و رفت، بعد از آواز به فكر 

 خويش افتاد چرا بي كسي سهمي از زندگي اوست؟ 

 چرا جز مادرش كسي را نداشت؟ پدرش كجا بود؟  -

 كه مي گفت: پدرش هم اينجا در همين خانه زندگي كرده. البد با نعمت  زري
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 دوست بوده، وقتي كه فكر مادرش افتاد ديگر هرچيزي براي او فراموش 

 شدني بود. 

 اگر دوست پدرم بود چرا به دنبال به دست آوردن دل زري است. نمي تواند  -

 كه با او دوست شده باشد،اما چرا مرده بود؟ 

 رين سوالي بود كه از خودش پرسيد. اين مسخره ت

 با خود گفت: مردن دليل نمي خواهد، مثل به دنيا آمدن است.

 روي حصير دراز كشيد و لنگه كفش كه زير سرش بود را لمس كرد و پس از 

 چند لحظه فكر كردن به لنگه كفش، آن را به كنج اتاق پرت كرد. 

 اد به گوش رسيد. صداي قدم هاي دربان خانه كه در حياط نگهباني مي د

 78آالچيق /  

 براي لحظه اي كوتاه ترس در وجودش افتاده بود، اگر روزي برسد كه با قاسم 

 سياه رو در رو شوم، بايد چه كنم؟ بي گناهيم را چگونه ثابت كنم؟ 

 آيا با يك سوگند به خدا و پيغمبر )ص( مرا رها مي كند؟ 

 بكشم مرا بكش. اگر با كشتن يا بايد شكل يك مرد با او رو در رو شوم و فرياد 

 پسركي غريب سير مي شوي بكش، كه اين مردن برايم بهتر از زندگي كردن 

 در اين دنياست. از او سوالي داشتم. آيا تا به حال خدا را ديده اي؟ 

 ولي شايد با شنيدن اين سوال بخندد. ولي در جواب خنده اش مي گويم اگر 

 يف كن.او را ديدي درد دلهايم را براي او تعر

 اما با اين حال فرهاد خدا را حس مي كرد، همان نزديكي ها . شايد همراه 
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 نفس كشيدن هايش بود. 

 كنار حوض، ميان آب، در روشني شب مهتابي كه رخسار ماه در دل حوض 

 عكسش مي افتاد. خدا وجود داشت. اما باز اين دلتنگي ها همگي ريشه از 

 كرد، آواز خواند و خواندن تنها  بي كسي هايش بود، شروع به خواندن آواز

 تسكين دهنده دل مملو از اندوه و غمگينش بود، بروز هرآوازي از ته دلش، 

 طوماري از رنج و رنجيدگي بود. 

 صداي قدم هايي كه از پشت در ايستاده بود و به حرف هايش گوش داده 

 آمد. پلك هايش را محكم روي هم بست تا خوابش گرفت.   بود،مي

 *** 

 باز هم همان كار تكراري و ديدن مادرش و كمك به مظفر شروع شده بود.

 پس از تمام شدن نظافت زاغه، خسته بود، جلوي در زيرزمين نشسته بو د . 

 ناصر با ديدنش كنار او رفت و از او پرسيد:

 دارد . چنان مي خواني و صدا از هووي پسر! شنيده ام صدايت حرف ن  -

 حنجره بيرون مي كني كه انس و جن را رام مي كني و به گريه مي اندازي.
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 تو از كجا مي داني كه من صدايم خوب است؟ من كه تا به حال براي كسي  -

 آواز نخوانده ام! 

 ت تو نخواسته اي براي كسي آواز بخواني ولي ما كه خواسته ايم به صداي  -

 گوش دهيم. 
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 پس ديشب تو بودي كه پشت در فالگوش ايستاده بودي؟  -

 نه من نبودم من هم فقط شنيده ام كه خوب مي خواني. -

 فرهاد بحث را به حاشيه كشانيد، دوست نداشت كه كسي از رازهاي دلش با 

 خبر شود. گفت: 

 آقا ناصر ديشب صداي پاهايي از كنار النه سگ ها به گوش مي رسي د . -

 يزي نگذشت كه صحبت هايي هم به گوش مي رسيد. چ

 ناصر رنگش پريد و پس از كمي تأمل در سخنش و نگاه هاي عجيب به دور و 

 اطراف سرش را نزديك فرهاد برد و گفت:

 پسر نشنيده اي؟ كسي برايت تعريف نكرده كه اينجا جن دارد.  -

 فرهاد متعجب شد و گفت: 

 نه. جن؟  -

 را نشنيده اي؟ آري جن. ماجراي گلچهره  -

 گلچهره؟ نه نشنيده ام. -

 سال ها پيش دختري به نام گلچهره اينجا كلفتي خانه شمس الدين را -

 مي كرد كه يك شبه ناپديد شد، و آن شب كه الي النه سگ ها رفت ناپديد 

 شد و ديگر كسي او را نديد. 

 از راه رسيد و ناصر رشته سخن را عوض كرد و گفت:  نعمت

 بگذريم همين جا ميان خودمان چال شود و يادت باشد كه چيزي را از من  -

 نشنيده اي. 
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 با چشمكي كه به فرهاد زد بلند شد و از كنار او گذشت. 

 80آالچيق /  

 *** 

 اموشي شب در تاريكي اتاقش آواز مي خواند، همه چيز را با آواز خواندن به فر

 مي سپرد، فكر تعريف هايي كه ناصر از صداي او كرده، افتاد و صدايش را 

 قطع كرد، نكند كه باز كسي فالگوش ايستاده باشد. 

 فكر گلچهره افتاد كه توسط جن ها دزديده شده بود.

 اما اين غيرقابل باور است. جن ها شايد ناپديد شوند؛ ولي كسي را با خود 

 ناپديد و مخفي نمي كنند.

 با خود گفت: 

 ناصر ريگي به كفش دارد كه مي خواهد با اين قصه ها و داستان هاي  -

 كودكانه جريان را مخفي كند.

 باز زمزمه هاي آوازش را زير لب خواند. نتوانست كه خود را كنترل كند.

 صدايش را بلند كرد دلش آواز خواندن آرام گرفت. 

 رسيدن صبح نعمت را ديد. خواست كه جريان گلچهره را از او بپرس د .  با

 نعمت در حال آمدن به طرف فرهاد بود، بايد جريان را با مظفر در ميان 

 مي گذاشت. 

 وقتي كه نزديك او رسيد ياد حرف ناصر افتاد كه گفته بود سخنانمان

 همين جا چال شود و ديگر حرفي نزد. 
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 نعمت پرسيد: 

 چطور است؟ حال زري  -

 فرهاد با شنيدن اين سوال احمقانه در دلش چنين گفت: 

 تو كه بهتر از من از حال زري خبر داري. ديگرچرا از من مي پرسي . اين  -

 كارها را مي كني كه شك ام نسبت به تو برطرف شود.

 باالخره سخن به لب آورد و گفت: 

 بهتر از پيش است. -
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 ذهنش مروري به گذشته كرد و ياد حرف زري افتاد كه گفته بود؛ نعمت  در

 مرد خوبي است. مدام اين حرف در ذهنش مرور مي شد.

 طاقت ديدن و شنيدن حرف هاي او را نداشت به او پشت كرد و به طرف 

 اتاقش رفت. 

 شب روي حصيرش دراز كشيده بود. نقشه فرار مي كشيد . گاهي حواسش 

 اختيار جاي نقشه كشيدن نقاشي را كه در ذهنش بود رسم پرت مي شد، بي 

 مي كرد و مشغول آن مي شد.

 خسته شد آنقدر نقشه فرار كشيد و در خيالش فرار كرده و به آزادي رسيد؛ 

 طرح هاي كشيده شده و خيالي را كه با خيره شدن به نقطه تاريك سقف، 

 خت پاك كرد. جلوي چشمانش ديده مي شد را با دستي كه در هوا معلق سا

 لنگه كفش را از كنج اتاق برداشت و بي توجه آن را با خود روي حصير برد، 
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 دراز كشيد. گردنش درد مي كرد آن را جاي بالش زير سرش گذاشت. 

 امشب هيچ نايي براي آواز خواندن نداشت، همچون بازنده ها؛ همه چيزش را 

 باخته شده مي ديد. 

 زمين پا گذاشت بيدار شد.  صبح با اولين شفقي كه از آسمان روي

 لنگه كفش زير سرش را برداشت و از زير زمين بيرون آمد و براي سركشي

 زري سمت اتاق او به راه افتاد.

 بايد او اين را بشناسد.  -

 تنها او مانده بود كه چيزي درباره اش بگويد. 

 زري هنوز از روي تشكي كه از كرك درست كرده بود بلند نشده و با چشمان 

 به سقف خانه، بيدار بود.  باز

 لنگه كفش را كه پشتش مخفي كرده بود را بيرون آورد و به زري نشان داد.

 احتياجي به سوال كردن نداشت، ولي اين بار زري پرسيد:

 اين لنگه كفش را از كجا آورده اي؟  -

 82آالچيق /  

 با ايما و اشاره به فرهاد فهماند كه جلوتر برود تا بهتر آن را ببيند.  و

 فرهاد نزديك او رفت و لنگه كفش را به او داد.

 زري لنگه كفش را گرفت و با دستانش لمس كرد و آن را به هر چهارسو 

 چرخانيد و آن را تفتيش كرد و پرسيد: 

 از كجا آوردي؟  -
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 ته حوض پيداش كردم. -

 تو مي داني مال كيست؟ مادر  -

 زري با نگاهي مغموم و ناراحت از چهره ي او معلوم بود كه كمي ديگر اشك از 

 چشمانش سرازير مي شود، جواب داد: 

 اين مال مرحوم پدرت است.  -

 فرهاد همانجا خشكيده سرجايش ماند. 

 و براي چند لحظه اي كوتاه كه به اشك هاي مادرش خيره بود؛ لنگه كفش را 

 رفت و سمت اتاقش برگشت. از او گ

 با خود در كشمكش بود. سوالي برايش پيش آمده بود.

 اگر اين لنگه كفش مال پدرم بود پس ته حوض چه مي كرد؟ -

 چرا بايد تنها يادگاري به جا مانده از پدرم يك لنگه كفش باشد؟  -

 چرا همه خاطره هاي او بايد پاك شده باشد؟ حتي نامي از او به اندازه يك 

 ه كفش باقي نماند.لنگ

 *** 

 چند روزي گذشت؛ داستان لنگه كفش هم به جزئي از معماها و داستانهاي گم 

 او پيوست. 

 لنگه كفش پدرش؛ گلچهره اي كه توسط جن دزديده شده بود؛ چوپان در 

 آتش سوخته؛ قاسم سياه؛ صدايي كه هر شب از الي آلونك آروخته سگ ها 

 مي آمد... 
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 اين همه حكايات بي پاسخ، در ميان ابهامات گم شده بود، كنار سبدهاي  در

 پهن كه از زاغه بيرون آورده شده بود،نشست. 

 نعمت كه از در بيرون سر رسيد، سمت او آمد، فرهاد وقتي كه او را مي ديد 

 در دلش آشوبي به پا مي شد. 

 نعمت رو به روي او ايستاد و گفت:

 ن جشني را تدارك ديده اند. مهمانان زيادي امشب جناب شمس الدين خا -

 در اين ضيافت شركت مي كنند. شادي مي كنند و مي رقصند و صداي ساز و 

 نواي خوش ني در همه جا مي پيچد. 

 فرهاد گفت: 

 در اين ضيافت جايي براي نوكرها و كلفت ها نيس ت . مرا براي چه -

 مي خواهد؟ 

 اخوانده كه محفل را با نوايت شنيده است كه نواي خوشي داري تو را فر -

 نوراني و گرم كني و سپس رفت. 

 شب فرا رسيد؛ دروازه بزرگ حياط به روي مهمانان باز بود، دسته دسته؛ چپ 

 و راست غريب و آشنا به آنجا مي آمدند، پس از مشرف شدن مهمانان درهاي 

 حياط بسته شد، فكر زري افتاد به پنجره نگاه كرد؛ خاموش و سوت و كور 

 ود.ب

 ناصر از خانه شمس الدين بيرون آمد و با ديدن فرهاد كه در گوشه در كز 
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 كرده بود وبه تاريكي اتاق زري خيره شده بود نگاه مي كرد.

 دلش سوخت و چيزي نگفت تا از تماشا كردن دست كشيد و به خود آمد با 

 ديدن ناصر از جايش بلند شد. 

 تصميم گرفته بود كه در جشن شركت كند. از پله ها باال رفت اين اولين  او

 باري بود كه به اتاق شمس الدين مي رفت.

 84آالچيق /  

 از آن باالي ايوان تمام سه طرف حياط زير نظرت بود. زيرزمين، اتاق ننه

 ملوك و زري، طويل هي خالي كنار زيرزمين ، ولي زاغه انبار و كاهدان و آلونك 

 سگ ها گوشه آخر حياط بود و آنجا از ديد پنهان بود و حتي قسمتي از 

 خانه هاي آبادي از روي ايوان ديده مي شد. 

 داخل خانه كه شد؛ هال بزرگي بود بزرگتر از چيزي كه فكرش را كرده بود.

 در آن همهمه و شلوغي هم هي نگاه ها به پسركي كه شكل گداهاي ديوانه بود

 ختم مي شد. 

 همچنان در جستجوي زني بود كه شايد او را هم به آنجا دعوت كرده اما او 

 باشند. 

 همه ساكت شدند و نگاه ها را روي شمايل پسرك تمركز كردند.

 خود او درست حدس زده بود؛ اين ضيافت خان زاده ها بو د . جايي براي 

 نوكرها وكلفت ها نبود. با خود گفت: 

 ز ضيافت شبانه ايشان باشد. شايد امشب او دلقك و سرگرمي ساعتي ا -
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 صداي ساز كمانچه اي كه در سكوت زده مي شد فضاي غمنا ك ي را براي 

 پسرك فراهم آورده بود.

 شمس الدين با اشاره اي به ناصر فهماند كه بيشتر از اين فرهاد جلب توجه 

 نكند و از او خواست كه با نواي خوش و شاد مجلس را گرم كند.

 ه غمگين تر از پيش شد. اما همچنان نواي كمانچ

 فرهاد صدايش را از گلو بيرون داد و با صداي غمگين و سوزناك پر از درد

 بي كسي، دلتنگي، محفل را غمگين تر از آني كرد كه پيش از آن كمانچه 

 درست كرده بود.

 آنچنان كه همه زير پلكهايشان اشكي مي ريختند . با پشت دستهايشان پاك 

 مي كردند. 

 85آالچيق /  

 انگار كه او امشب به جشن و دور همي كه مشخص نبود سر چه چيزي است 

 دعوت نبود و نعمت هم در مهماني ديده نشد. 

 پرده اي كه از سقف آويزان بود قسمت كوچكي از كنج اتاق را همانند پشت 

 صحنه اي از ديد همه مردم مخفي كرده بود.

 ت كه خان او را تنبيه كند فرهاد با عزاداري كه به راه انداخته بود انتظار داش 

 ولي او روي لب خنده اي داشت، او با آن همه بداخالقي محال بود سر هيچي

 بخندد. يقيناً در سر نقشه اي داشت. 

 ناصر به فرمان شمس الدين به حرف زدن و سخنراني كردن درآم د . همه 
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 ايستاده و لب هاي ناصر كه باز و بسته مي شد و گاهي با  سرجايشان

 واژه هايي كه لب را غنچه اي مي كرد توجه داشتند. 

 بعد از اتمام سخنانش و كنار رفتنش از جلو ديد، حضور يافته ها، آرام پرده 

 كنار مي رفت. انگار كسي را پشت پرده مخفي كرده بودند. كم كم پرده كنار 

 به چشم مي آمد.مي رفت صحنه بيشتر 

 انگار كه مردي پشت پرده نشسته بود، پرده بيشتر كنار رفت، فرهاد از پشت 

 سر حضار نگاه مي كرد، نعمت روي صندلي نشسته بود انگار كسي هم كنار او 

 بود، پرده باز بيشتر كنار رفت،كنار او يكي نشسته بود،پرده به طور كامل كنار 

 رفت. 

 صحنه اي رو به رو شد كه حتي ديدنش در خواب براي او محال بود و  با

 تصورش غيرممكن.

 كساني كه در ضيافت به نظر مي رسيد شركت نكرده اند، خود آنها ميزبان 

 بودند و همه در جشن آنها شركت كرده اند،نعمت و زري كنار هم نشسته 

 مل كند. بودند. نفس هاي فرهاد سبكتر از هوا را هم نمي توانست ح

 آرزوي مرگش را از خدا مي كرد كه ديدن صحنه دروغ باشد اشك از گوشه

 چشمان فرهاد روي گونه هايش غلطيد. 

 86آالچيق /  

 همه كف مي زدند و مي خنديدند. تنها پسرك بود كه شيون مي كرد . دلش 

 چون سير و سركه مي جوشيد. مي خواست كه مرافعه راه بيندازد و مهماني را
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 ند ولي اين كار عاقبتي نداشت. مصلحت تنها صبر كردن و ساكت به هم بز

 ماندن بود.

 تقدير و حكمت زمان مي خواست همانند حبه قند كه ميان ليوان آبي بيفتد؛ 

 كم كم همه چيز را در خود حل مي كرد. 

 او به صالح و مصلحت و رضايت خودش با نعمت ازدواج كرده بود پس مرافعه

 انداختن چيزي را حل نمي كرد.  راه

 در حصار اين خانه تنها ايراد فرهاد، باور كردن به آدم هايي بود كه نقاب 

 خوب بودن و عاري از هر گونه بد بودن را به چهره زده بودند.

 همه حرف هاي او اكنون اي كاش بود، ولي اي كاش، تنها يك آرزو و يك رويا 

 به حساب مي آمد.

 د در چشمان او تنها يك چيز را مي ديد. عشق به نعمت، به چشمان زري زل ز

 نفس كشيدن به خاطر او، مردن به پاي او.

 فرهاد به آنها پشت كرد و خواست كه از خانه بيرون برود، صداي جيرجير 

 لوالي در چوبي توجه مهمانان را به سمت خود جلب كرد . او كه هق هق

 و از محفل را مي ديدند. مي زد. همه ساكت بودند و چگونه ترك كردن ا

 به زيرزمين برگشت، جايي كه فقط خود او و باورهايش، در آن با هم زندگي 

 مي كردند. جايي كه خدا را در آن تاريكي مي ديد؛ و با او گاهي زيرلب سخني 

 مي گفت، بهشت او تنها همان جا بود؛ دور از بشرهاي دو پا و انسان نما.

 ال بافي ها، دور از دنیای  دور از داستان هاي دروغكي و خي
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 مادي، در اين حين كه چشمانش از اشك تر شده بود با خدا سخن گفت: 

 تو را دوست دارم كه تنها تو به تنهايي ام نخنديدي.  -

 87آالچيق /  

 تو را هر لحظه در ذهنم مرور مي كنم و كنج اتاق تاريكم مي بينم كه به من 

 زل مي زني و خوابم مي كني.

 خواهم داشت تا روزي كه حتي جسدم بي جان زير پنجه هاي تو را دوست 

 مرده شور جان بدهد؛ تو را در قلبم زمزمه مي كنم. 

 تا بعد از وداع با دروغ ها تو را زيارت كنم. تو را آخر يك روز خواهم ديد. باز 

 زير آواز زد؛ اين بار از خدا گفت: و از او گاليه كرد.

 ين تاريك كه بالش او لنگه كفشي كهنه كودكي يتيم و بي كس؛ ميان زير زم 

 بود.

 زيرانداز او از از تري و رطوبت زير زمين به بوي نا گرفته بود بعد از كلي گريه 

 چشمانش به خواب رفت. 

 آفتاب لب بوم آمده بود، بلند شد و به زاغه رفت. مظفر ديرتر از او آمد،  صبح

 فرهاد را در گوشه اي از زاغه كه به لب آبخور تكيه داده چمباته زده بود ديد. 

 با نيشخندي كه روي لبانش سبز شده گفت: 

 شنيده ام كه ديشب سنگ تموم گذاشته اي؟ همه از صداي قشنگت تعريف  -

 كنند. چرا هرگز چيزي نگفتي كه آواز هم مي خواني؟  مي

 ولي فرهاد تنها از زير پلك هاي ورم كرده و مژه هاي به اشك نشست ه اش 
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 نگاه كرد و چيزي نگفت..

 مظفر كنار او نشست و به آبخور تكيه داد و پاهايش را دراز كرد كفش هاي 

 نظر مي رسيد. پاي او آنقدر پاره بود كه استفاده كردن از آن محال به 

 پاهايش را آنقدر جلوي چشمان فرهاد بازي داد تا مطمئن شد كه او به 

 پينه هاي كفش او اكتفا كرده است وخطاب به فرهاد گفت: 

 مي داني كه كفش هايم پاره تر از چيزي است كه فكرش را مي كني. -

 رگباري از گره هاي نخ سوزن روي آن ها گاز زده است. 

 88آالچيق /  

 هايم بيشتر از كفش هاي پاره و تن پوش گوني مانندي است كه دردلخوشي 

 تن دارم. و هيچ وقت فكر كردن به تن پوش ساده ام و نخ سوزني كه در 

 گوشت كفش هايم فرو رفتند نمي توانند مرا از دلخوشي ها و شادي هايم دور 

 كند. نبايد با خورد شكست از پيروزي سير بشويم. بايد شكست ها براي 

 زي، گرسنه امان كنند.پيرو

 فرهاد در سخنان مظفري كه پشكل و تپاله جمع مي كرد، فرو رفت و غرق

 سخنانش شد. با شنيدن نصيحت او براي نبرد با نكبتي ها و بدبختي هايش 

 آماده شد. 

 مظفر از جايش بلند شد و استوار رو به روي فرهاد ايستاد و گفت: 

 گر سوارت شود تو را به زانو در مصيبت ها و بالها هم چون خر هستند؛ ا -

 مي آورند و اگر بر آن سوار شوي تو را به مقصد مي رسانند. 
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 دستش را سمت پسرك دراز كرد و گفت: پسر دستت را به من بده و بر خرت 

 سوار شو.

 حرف هاي پيرمرد عاقل، از سر جايش برخاست و لبانش از خنده چون گل  با

 نوشكفته باز شد. 

 قاسم سياه باز سراغ گله ي شمس الدين رفت و زحمت چند رأس گوسفند را

 از سر نوكرها كم كرد. 

 فرهاد تنها نشسته بود؛ جلوي نور چراغ نفتي كف زمي ن با خاك و خ  ول 

 انگشت اشاره اي كه خاك را شخم مي زد و باز نقشه ي فرار را مي كشيد، با 

 نقشه را با كف دست صاف مي كرد. 

 ديروقت بود با صداي پاهايي كه با عجله به انتهاي حياط مي رفت فرهاد را

 ترساند و بي درنگ خاك را با دست روي هم زد و حصير را روي نقشه كشيد 

 الي الن ه ي روي آن دراز كشيد و خود را به خواب زد صداي هميشگي از  

 سگ ها به گوش مي رسيد. 

 89آالچيق /  

 فرهاد دلش هزار راه رفت تصميم گرفت كه امشب بيرون رود تا به اين كار 

 خاتمه دهد. 

 پشت بند را از در جدا كرد و زمين گذاشت و پاورچين پاورچين از در 

 زيرزمين جدا شد تن خود را در تاريكي كه به ديوار چسبانيده بود حركت داد

 هنوز صدايي به گوش مي رسيد.و 
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 اين وقت شب مشغول چه چيزي هستند آرام از گوش ه ي ديوار سرش را 

 بيرون برد اما آن ها در تاريكي مطلق غرق شده بودند چيزي جز صدا براي او 

 نمي شد، بيشتر نزديك شد اما تاريكي مانع ديده شدن آن ها  مشخص

 مي شد به النه ي سگ ها نگاه كرد با خود گفت: 

 آنجا بهتر است شايد چيزي دست گيرم شود. -

 آنها گرم صحبت بودند چيزي جز صداي همهمه شنيده نمي شد . 

 ار هر طور شد خود را به كنار النه ي سگ ها رساند سرش را از گوشه ي ديو

 بيرون كشيد از تعجب سرش را باز در گوشه ي ديوار پنهان كرد.

 آن ها اينجا چه مي كنند؟  -

 باوركردني نيست؟!  -

 باز سرش را از گوش هي ديوار بيرون كشيد ناصر را ديد كه بلور را در آغوش 

 و حين آغوش كشيدن مي بوسد و سخنان عاشقانه به او مي گويد.  گرفته

 موقعي كه سرش را با عجله به كنار ديوار برد تا از ديد پنهان بماند قلوه 

 سنگي از رج ديوار افتاد شك كرد و گفت: 

 كسي آنجاست؟  -

 سكوت كردند. گوش هايشان را تيز كردند.

 ش داد ،آرام در تاريكي شب و فرهاد پس از آن كه ناصر به بلور مژده ي آرام

 سايه ي ديوار كه تاري كتر از بقيه ي محيط بود دور شد به طور اتفاقي كف 

 پايش  به زمين زد. 
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 90آالچيق /  

 ناصر را دنبال خود راه انداخت با عجله او را دنبال كرد. فرهاد هم خود را 

 وي سريع به زير زمين رساند، در را از داخل با پشت بند بست و سريع ر

 روانداز دراز كشيد و خود را به خواب زد طوري صحنه سازي كرد كه انگار 

 امشب او بيرون نيامده است. 

 ناصر تا دم در زير زمين آمد وسط حياط چرخي زد ولي كسي ديده نمي شد 

 فرهاد با هزار دلهره خوابش گرفت. 

 صبح خروس خان بيدار شد امروز حوصله ي رفتن به خان ه ي زري را نداشت 

 يكسره از راه به زاغه رفت مظفر نيامده بود، تا ديروقت منتظر مظفر ماند ولي 

 او غيبت كرده و سركارش حاضر نشد. فكر پيش آمد شب بود مي خواست به 

 آساني از كنار آن بگذرد اما صحنه هاي شب هنوز جلوي چشمانش زنده بود.

 يوان ولي داخل حياط شد اما يك چيز عجيب بود آن هم نديدن ناصر روي ا

 تا نام گله آمد گرگ سر و كله اش پيدا شد، ناصر از بيرون برگشت به گونه اي 

 تنفر انگيز به فرهاد نگاه مي كرد، فرهاد بيچاره راه اتاقش را پيش گرفت به 

 دلش ندايي آمد كه براي مدتي از جلوي چشمانش گم و گور شود تا بيشتر 

 كردن در او پيدا مي شود. جلوي چشمان او باشد بيشتر حس تنفر و تالفي 

 شايد كه او فهميده باشد ديشب او را با بلور كنج حياط ديده ام كه هم را  -

 در آغوش گرفته اند اما كسي اين حرف ها را بدون شاهد و مدرك باور نمي 

 كرد. دنبال چاره مي گشت اما چه كسي به حرف هاي پسرك گوش مي داد و 



  

113 
 

 مي كرد، با فكر كردن به راه چاره شب را به روز روانه كرد.  باور

 يكي محكم به در زير زمين ماليد و پشت بند و قفل در را شكست و از در 

 داخل شدند، آدم هاي خان بودند او را زير لگد و مشت گرفتند و تا 

 مي توانستند او را زدند و بعد از آنكه حسابي بي حال روي زمين افتاد او را 

 بال خود روي زمين يدك كشيدند. دن

 91آالچيق /  

 پسرك بيچاره از چيزي خبر نداشت وقتي كه به داخل حياط رسيد آنهايي را 

 كه در آن خانه اقامت داشتند و زندگي مي كردند جمع شده بودند ديد 

 الدين وسط جمعيت كه به دور او حلقه زده بودند و ناصر و نعمت هر  شمس

 كدام سمت راست و چپ او ايستاده بودند.

 شيخ عال و طبيب هم حضور داشتند شمس الدين گفت:

 پس جواب مردانگي نامردي است پدر سگ لقمه حرام .  -

 ناصر گفت: 

 فته كه م ن او جناب خان براي بيرون رفتنش شاهد دارم او آن روز دروغ گ  -

 را فرستاده ام تا طبيب را خبر كند.

 طبيب و شيخ عال را پيش كشيدند شيخ عال گفت: 

 من آن شب تا ديروقت خوابم نگرفت با ناله اي كه از در برخواست لب  -

 پنجره رفتم اين پسر را ديدم كه دنبال طبيب آمده طبيب هم گفت: 

 يدار كرد و نزد مادرش برد شيخ راست مي گويد او نصف شبي مرا از خواب ب  -
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 او گفته به دستورشما بايد به آنجا بيايم. 

 شمس الدين با عصبانيت گفت: 

 با چه جرأتي اينكار را مي كني چه كسي قدرت اين جسارت كردن را به تو  -

 داده است تا به حال به قيافه ي خودت انديشه كرده اي؟ 

 را فهميد.با نگاه هايي كه زير چشمش به ناصر كرد تا ته قصه 

 او باالخره تالفيش را كرد، غيرممكن بود كه جان سالم به در ببرد. -

 خان فرمان داد تا بلور را بياورند فرهاد رمقي در كالبدش باقي نماند.

 خود گفت بي شك گناه هم آغوشي و دلدادگيشان را پاي من انداخته اند.  با

 بلور تا به حضار پيوست ناصر زيرچشمي او را نگاه كرد. 

 صداي زني از خانه ي ملوك برخواست.

 با پسرم چه كار داريد؟  -
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 شمس الدين سكوت كرد. وقتي كه كنار آنها رسيد شمس الدين با طعنه گفت: 

 و خبر مي داديد كه مشرف مي شويد گاوي، گوسفندي سر مي بريديم و بان -

 حياط خانه را پيش پايتان با گالب مي شستيم. 

 شمس الدين نزديك فرهاد بود وقتي كه فرهاد شش دانگ حواسش را پيش 

 نگاه زري گذاشته بود لگدي به قفس هي سينه ي او حواله كرد و بر زمين زانو 

 آورد از شدت درد پس از چند بار روي زمين غلتيد زده افتاد، نفسش را بند 

 و بي حركت افتاد بيچاره نمي دانست تاوان كدام گناهش را مي پردازد.
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 در حالي كه زري كنار فرهاد رفت او را از زير لگد شمس الدين بيرون كشيد و 

 ديدگانش مملو از اشك بود گفت: 

 مگر گناهش چيست كه او را اين چنين كتك مي زنيد؟  -

 ناصر به جاي شمس الدين جواب داد: 

 او براي بلور نامه نوشته است و از او خواسته شبانه به زيرزمين پيش او  -

 برود.

 فرهاد بيچاره روحش هم از اين حرف ها خبر نداشت. 

 زري گفت: 

 بس است، كمي شرم كنيد، چاپلوسي و افترا بس است او كه سواد ندارد و  -

 حرف ها دروغ است. خواندن و نوشتن بلد نيست اين 

 شمس الدين كمي از قبل آرام تر شد او راست مي گفت او كه سواد ندارد. 

 ناصر اذن خواست تا شاهد فرا خواند. 

 فرهاد همان گونه بي رمق كه دستش را به پهلویش گرفته بود و سرفه مي كرد 

 منتظر ديدن شاهد بود.

 پس از چند لحظه فرصت خواست تا از زبان شاهد بشنود. ناصر

 از پشت حضار صدايي آمد و با شنيدن حرف او همه كنار رفتند تا همه او را 

 ببينند. 
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 من يك عريضه نويس بودم، نامه مي نويسم و مي خوانم و پول مي گيرم. -
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 ديدن او فرهاد حال خويش را به فراموشي سپر د . هيچوقت فكرش ر ا با

 نمي كرد كه اينگونه شود. او مظفر بود پيرمردي كه فرهاد در نظافت طويله او 

 را ياري مي كرد. 

 نعمت از همه خواست كه به خانه هايشان بازگردند به فرمان او رفته رفته همه 

 به خانه هايشان باز گشتند. 

 عصباني شد و فرهاد را زير رگباري از ضربه هاي چوبي كه شمس الدين 

 دستش بود گرفت. 

 زري بيچاره از ترس ضربه هاي كه به فرهاد مي رسيد همانند لحافي خود را

 روي نعش فرهاد كشيد. 

 باز شمس الدين از زدن دست نكشيد و چند ضربه متوالي را به سر زري زد. 

 زدن بازداشت. نعمت دست شمس الدين را گرفت و از كتك 

 فرهاد برخاست و نزديك مادرش شد. خون از دماغ و گوش هاي او بيرون زده 

 بود. آدم هاي شمس الدين فرهاد را به درخت كنار بستند. 

 دلش به وسعت آسمان هاي بيكران خون بود، طبيب هنوز از در بيرون نرفته 

 ر باران به طناب داربود كه نعمت او را بازگرداند، فرهاد با نيم تنه اي بی لباس زي 

 بسته شده بود و مادرش را صدا مي كرد اما جوابش خاموشي بود.

 با ديدن حال پسرك بيچاره دل هر كافر و بي ديني را به آتش مي كشيد و 

 شمس الدين گفت: 

 اين نيم وجبي توله سگ را ببنديد تا پارس نكند. -
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 د ، نعمت نزديك بيچاره مثل ديوانه ها آرام و قرار نداشت و شيون مي كر 

 فرهاد آمد چشمان فرهاد يك لحظه هم از تن خفته ي زري كه روي زمين 

 افتاده بود غافل نشد.
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 سرش را سمت نعمت چرخانيد همان كه لب هايش از هم جدا ماند تا سخني 

 نعمت مشت محكمي را به گيج گاه او زد بي هوش در كنار تنه ي  بگويد

 درخت آويزان ماند. كسي به فرياد پسرك نرسيد آنها تنهاي تنها بودند. كار 

 نعمت به جا بود تا پسرك با ديدن مادرش عذاب بيشتري نكشد. 

 وقتي به خود آمد هيچ اثري از جسد زري نمانده بود حياط خلوت و آرام بود 

 ي ملوك نگاه كرد چراغ خانه خاموش بود با خود گفت:  به خانه

 زري حيف شد كه از نعمت طرفداري مي كرد و در چشم او مرد خوبي به  -

 نظر رسيده بود او به خانه برنگشته است معلوم نيست چه به سرش آمده. 

 طنابي كه دست هاي او را از پشت به تن هي درخت بسته همان طنابي بود كه 

 با آن ميان فواره هاي شعله ي آتش مهار كرده تا بسوزد.چوپان پير را  

 آسمان به حال مادر و فرزند بي پناه تا دلش را صاف كرد گريه كرد، فرهاد از 

 همانجا چسبيده به تنه ي درخت مي لرزيد. 

 خاكستر هيزم و تپاله اي كه پاي تنه ي درخت بود آب باران آن را شل كرده 

 گل فرو رفت چند بار پاهايش را بيرون كشيد وليبود. پاهايش تا قوز پا ميان  

 باز به حال او افاقه نكرد و بدتر از پيش شد. 
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 آخرين باري كه پاهايش را بيرون كشيد از دل خاكستر چيزي باال آمد. فرهاد 

 شد آن را با پاهايش نزديك خود كشيد. قلبش شروع به تپيدن كرد   كنجكاو

 تا جايي كه امكان داشت اين شبيه لنگه كفش بود. نفس هايش بلند بلند 

 همچون طوفان رفت و آمد مي كرد. 

 تن لرزانش در آن سرماي پاييزي چون آهن گداخته و سرخ شده بود. 

 آنها همانگونه كه او را با   چوپان دزد و همدست قاسم سياه پدرش بود. فهميد

 مدارك و شواهد دروغين چوب حراج زدند و مادرش را ميان اين حصار

 زنداني كرده و هر روز شكنجه مردگاني مي دهند. نيز پدرش به ج رم دزدي و 
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 همدستي قاسم سياه با همين مدارك و شواهد جعلي و دروغي بخشي از

 فواره هاي آتش شد.

 و شيخ عال و طبيب را تا زنده بود فراموش نمي كر د . ناصر و   نامردي مظفر

 نعمت و شمس الدين شيطان بودند كه لباس فرشته ها را تن داشتن د . بايد 

 از اين ها مي فهميد كه ناصر ريگي به كفش دارد. هزاران درود بر قاسم  زودتر

 سياه و دارو دسته اش بوده است.

 فرهاد حاال قاتل پدر و مادرش را پيدا كرده بود اما با دست و پاي بسته كاري

 از او ساخته نبود امروز و فردا بود كه او را به جرم نامه دادن با دخترش و 

 ند و همدستي و ياري قاسم سياه بكشند.دزديدن گاو و گوسف

 *** 
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 باران بند آمده بود؛ نعمت از اتاق شمس الدين بيرون آمد. از پله ها پايين آمد 

 راه آمدن به سمت فرهاد را پيش گرفت، جلو كه رفت به لنگ هي كفشي كه 

 جلوي پاهايش بود نگاه كرد، ساكت ماند و بدون آنكه به چشمان فرهاد نگاه 

 پايين گرفت و برگشت راه طويله را پيش گرفت چيزي نرفته  كند سرش را

 بود كه برگشت. ژاكت گوني مانندي دستش بود كنار فرهاد بازگشت دستان 

 فرهاد را باز كرد و ژاكت را تن او كرد بيچاره از سرما به خود مي لرزيد، صداي 

 دندان هايش كه به هم مي خورد مي آمد.

 او فهماند كه چرا به او كمك مي كند. فرهاد با نگاهي پر از كينه به 

 نعمت گفت: 

 من هيچ تقصيري ندارم از من دلگير نباش. ياد مشتي كه به گيج گاه او  -

 حواله كرد افتاد و دستش را كنار صورت فرهاد برد كبود شده بود و باز گفت: 

 از كينه و كدورت تو را نزدم، براي اين تو را زدم تا كمتر زجر بكشي. -

 ن از خانه بيرون آمد نعمت با ديدن شمس الدين از فرهاد فاصله شمس الدي

 گرفت، ناصر هم در اين حين از بيرون سر رسيد با پشت بند در را قفل كرد . 
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 بعد از احوال پرسي از شمس الدين، كنار نعمت ايستاد، شمس الدين به فرهاد 

 نگاه كرد و خطاب به او گفت: 

 همگان و آناني كه دنبال  شب گردی هستند.تا عبرتي باشد براي  -

 نعمت زيرچشمي به ناصر نگاه كرد در حالي كه ناصر نيش خندي شيطاني و 
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 مضحك روي لب داشت. 

 شمس الدين ناصر را فرا خواند و از اوخواست كه مراقب او باش د . با فرا 

 صبح او را از بالتكليفي خالص كند. رسيدن 

 در صورت مفقود شدن و ناپديد شدن فرهاد خود او را به جاي او، دار ميزنند 

 و بالفاصله راهي اتاقش شد. 

 بي شك فرهاد هم به دنبال چاره اي براي رهايي از اين بند بود. نعمت، ناصر 

 شمي مواظب را ترك كرد و بعد از تفتيش زاغه به ناصر گوشزد كرد كه چهارچ

 اوضاع باشد چون هر لحظه ممكن است فرهاد فرار كند. 

 مظفر مدام شب به بهانه ي بيرون بردن گوني هاي پهن از زاغه داخل حياط 

 مي شد و به فرهاد نگاه كرد، وقتي كه سرش را پايين گرفته بود نزديك او 

 رفت و گفت:

 شهادت دادممرا ببخش اين شكنجه هاي تو تقصير من است كه عليه تو  -

 باور كن از ناچاري اين كار را كردم ناصر راهي برايم نگذاشته بود تهديدم كرد

 اگر شهادت ندهم بچه هايم را ديگر نخواهم ديد. 

 كلوچه هايي را كه از زير لباسش پنهان كرده بود را بيرون آورد هر بار تكه اي 

 اييد با صداي از كلوچه ها را مي كند و در دهان فرهاد مي گذاشت. چيزي نپ

 پاي ناصر كه دور خانه چرخ مي زد آنجا را ترك كرد. ناصر كنار درخت رفت تا 

 از گره هاي طناب اطمينان كامل پيدا كند. فرار او محال بود.
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 پاسي از شب گذشت ناصر روي چهارپايه اي كه رو به روي فرهاد كنار ديوار 

 هي بسته مي شد و خواب راخانه ي شمس الدين نشسته بود پلكهايش گا

 لمس مي كرد.

 *** 

 صبح زود با صداي نعمت از روي چهار پايه به هوا پريد رو به نعمت بلند شد و 

 گفت: 

 چه شد؟  -

 پسرك كجاست؟  -

 به درخت كنار نگاه كرد جز طناب هاي پاره شده چيزي آنجا نبود، ديوانه وار

 بار با عجله كنار درخت رفت و برگشت. چند

 شمس الدين با داد و هوار شيون هاي بدون اشك و خشك ناصر روي ايوان 

 آمد و با چشماني خواب آلود جريان ناپديد شدن فرهاد را فهميد با عصبانيت 

 از پله هاي ايوان پايين آمد. 

 از ناصر جلوي پاي شمس الدين به زانو درآمد و طلب پوزش و چشم پوشي 

 خطايش را كرد. 

 جناب شمس الدين نمي دانم اين توله سگ چگونه فرار كرده تا 

 نيمه هاي شب روي اين چهارپايه نگهباني مي دادم. 

 شمس الدين بي آنكه سخني بگويد او را نگاه مي كرد. ناصر رو به نعمت كرد و 

 چند سيلي به سر و گوش خود كشيد و چند بار تف روانه ي آسمان كرد.
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 بر من جناب نعمت. گناه من نبود من تقصيري ندار م . من چگونه لعنت -

 مي توانم دشمن را ياري كنم تا فرار كند. 

 شمس الدين در حالي كه آنقدر عصباني بود كه نمي توانست كلمه ها را روان 

 و بدون ابهام بگويد شمرده شمرده سخن مي گفت: 
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 كنيد ، ناصر روي پاهاي اين  پدرسگ را از جلوي چشمانم دور   -

 شمس الدين سجده كرد و چند بار پاهاي او را بوسيد و با اشك چشمانش 

 كفش هاي او را خيس كرد. 

 ولي اين كارها بي فايده بود او هيچ گاه از تصميماتي كه مي گرفت ترديدي 

 نداشت و هيچ وقت هم منصرف نمي شد.

 دست او بسته شده  كسي نمي دانست كه او چگونه از آن طناب محكم كه به

 بود رهايي يافته است.

 يك شب بعد از ناپديد شدن فرهاد، قاسم سياه سراغ شمس الدين آمد و 

 نصفي از سرمايه او را به تاراج برد، شمس الدين هم سر دزديده شدن مالش 

 را شكنجه و آزار داد و به او شك كرده بود كه دزد گله ي اوست.  ناصر

 اسم فرهاد با هر روز گذشتن كم رنگ تر مي شد و اسمش با زبان ها غريب، او 

 هم كم كم به خاطرات پيوست. 

 از به دار آويختن ناصر هيچ گاه قضي ه ي دزديدن و سرقت مال از  بعد

 شمس الدين فيصله نيافت .
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 شمس الدين ناچار شد كه تعداد دربانان و نگهبانان را چند برابر كند. اما با 

 گذشت چند روز، نگهباني از مال خان كاري پيش نبرد تا روزي كه سرمايه 

 شمس الدين تمام شد. 

 هي مردم ده رسيد كه شمس الدين با آن همه ثروتي ك  ه خبرها به گوش هم  

 داشت و آن همه مالي كه به دست آورده بود چيزي براي دادن به نوكرها و 

 كلفت ها ندارد.

 همه دست به اعتراض زدند و يورش به سمت خانه ي شمس الدين كردند تا 

 بگيرند.  زمين هاي زراعي را كه از آنها به عنوان زكات و خالت گرفته بود پس

 بعدها خبري به گوش رسيد كه شمس الدين فرار كرده است.

 *** 
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 از سربااليي دامنه ي كوه باال رفت، آالچيقي از دور كه روي تپه بود ديده 

 مي شد. دود آتشي كه گاهي در هوا معلق مي ماند و خود را ميان دست هاي 

 ي باشد و او را ياري كند و باد به پرواز در مي آورد. يقين داشت كه آنجا كس

 چيزي براي خوردن آنجا يافت كند.

 زير سايه ي آالچيق سفره اي از غذاهاي خوشمزه پهن بود. شايد اينجا براي او 

 در حد تخيل و رويا باشد اما حقيقت داشت. 

 شكمش را از غذاها سير كرد، آفتاب چركيني ميان آسمان پرسه مي ز د . از

 گوش مي رسيد. پسري جوان از دور سمت آالچيق  دور صداي آوازي آشنا به
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 در حركت بود انگار كه او را مي شناخت، با خود گفت: 

 كاش كه او نباشد.  -

 وقتي كنار او رسيد وامانده غرق رخسار او ماند از پشت سر او مردي 

 سياهپوش آنجا بود و لنگان لنگان نزديك شد او نقابي سياه به صورت داشت 

 شد با خود گفت: او مي تواند كه با 

 قاسم سياه؟  -

 پسرك گفت: 

 بله قاسم سياه.  -

 قاسم سياه نقابش را برداشت با خود فكر مي كرد چهره ي قاسم سياه را هرگز 

 نديده است، ولي با ديدن او نظرش عوض شد و گفت: 

 باور نمي كنم كه مال مرا تو به تاراج مي بردي.  -

 نعمت، سخن سال ها پيش از چوپاني پير به ذهنش رسيد.  اما

 من نان گدايي مي خورم ولي منت نان شاهي تو را نمي كشم. -

 پسرك هر چهارستون آالچيق را شكست و او را زيرآواري از شاخ و برگ هاي 

 خشك گرفتار كرد.

 نعمت اين كار را با من نكن اين حق تو نيست.  -

 100آالچيق /  

 نعمت گفت: 

 اين كار اجر كسي است كه پدرش را به جرم دزدي، در دل آتش سوزاندي و  -
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 زني را كه عاشق او شد در خانه حبس كردي و او را به جرم عاشق نشدن با 

 تو كشتي و خود او را نيز به جرم عاشقی با دخترت چوب حراج زدي و 

 شعله ي آتش از دست هاي پسرك روي هيزم ها گر گرفت و او دينش را   آنگاه

 در اين دنيا به پسرك ادا كرد.

 » پايان « 

ْن  يَِّئٍة َفمْن سم كابا أَصمو َن اللَّهَنٍة َفمسْن حم  كابا أَصم
 كََفى  والً وسلنَّاِس رل لَْناكس أَرو كَنْفس

 ا َشِهيد ِباللَّه

 توست، و ما  چه از انواع نيكويي به تو رسد از جانب خداست و هر بدي رسد از خودهر 

 1تو را به رسالت براي مردم فرستاديم، و تنها گواهي خدا كافي است. 

 80آي سوره نساء ه   ١
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