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 گرامیی سخنی با خواننده

خورشیدی به پایان رسید اما برخی مشکالت مربوط  85 در سال، برگردان این کتاب به زبان فارسی

چاپ آن را کامال از  امکان، به حروفچینی و... سپس تیغ تیز ممیزی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

 .میان برد

آن ی و خرب ترجمه -این ثرومتندترین ادیب کرد- "چیشتی مجیور" و "هه ژار" در موردها شنیدنی

"بایدها" و "نبایدها" از سوی دوستان و شد که ذکر آن خالی از لطف  منجر به یادآوری بسیاری

 .نخواهد بود

مدند و در آ ار استقبال و به پذیره یامنه از این کصم، بیگامن معدودی از دوستداران ادبیات کردی

 خربی از روند آماده سازی آن، یکبار، هرچند، و یک سال انتظار اجباری ترجمهی ایام سه ماهه

راه احتیاط در پیش گرفتند  یا، بسیاری از بزرگان و اصحاب قلم و اهل فن، گرفتند اما در این میانمی

کتاب رصفنظر ی بسیار آوردند تا مگر از ترجمهها ب منودند و دلیلکتای و یا سفارش به عدم ترجمه

 .کنم

پرهیز از آگاهانیدن سایر ، کامبیش مشرتک بسیاری از این دوستان برای ترجمه نکردن کتاب ویژەگی

، این رسور ادبیات ملت کرد بود چراکه به زعم ایشان-بر احوال این ملت از زبان "هه ژار"ها ملت

ار و به اصطالح یا به لحاظ محتوایی ناگو ، یدادها و بازیگران رومنایی شده در این تابلوبسیاری از رو

بزرگ مردان این دوران هستند و سخن ، ر" هستند و برخی بازیگران آن دورانەکردی"دوژمن خوشک

 ...خواهد شدها ایشان موجب کرس شان این ملت نزد سایر ملتی گفنت از گذشته

پربیراه هم هایی چنین ادعاها و درخواست، نامممی که من"خرد سلفی"اشبا آن "خرد پیشینی" 

همواره از به یاد -این ملتهای فرزندان و نوه، پدران-ورم ما آ می نیست چون تا آن جا که به یاد

مبادا ایم نامیم همواره بیمناک و هراسان بودهمی وایم آوردن و یادآوری آنچه خود تاریخ نامیده

تنها خود بر درد خود چشم  خی" و "تاریخ غرور" ما دچار نقصان شود غافل از آن که"غرور تاری

سوم ی کردیم گریزانیم تا اکنون و در هزارهمی بایستمنی وایم و از پذیرش آنچه کردهایم فروبسته
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و هنوز هم  هویت این ملت را از "دیگری" گدایی کنیم یا به عاریت بگیریمی نیز شناسنامه

 .خاکی باشیمی بار سنگین"بزرگرتین ملت بی دولت" این گسرتهی دهرسافکن

 هراسم چون از "خود واقعی" خود واهمه داریم. مامی واقعیت آن است که ما از"چیشتی مجیور"

برداشته شود..."چیشتی مجیور" زبان ایم خواهیم پرده از "هویت کاذبی" که برای خود آفریدهمنی

متام منایی است که ما را دگرباره و دوصدباره به ی ا نیز هست و آینهحال و عمل کردار اکنون م

 .منایاندمی خودمان

چنان بر این ، گفتار و کردار این مردمان، در رشح اندیشه، هه ژار" این خزانه دار ادبیات ملت کرد"

نسان کرد رساید و چنان بی پروا پرده از رازهای رسبه مهر روان امی احوال این ملت حدیث ناگفته

خود پیام "انذار" دهد که مبادا های سازد به فرزندان و نوهمی برمی دارد که "خرد سلفی" را ناگزیر

و از چه روی  چه سان دایره وار عمل کرده، چگونه دایره وار اندیشیده، ببینند و بخوانند که این ملت

 .در دریای دایره نگری و دایره نگاری خود غرقه شده است

ادبی تاریخ یک ملت از زبان مردی است که"دردهای خودساخته" و "خود ی یور" افرشهچیشتی مج"

"اعرتافات" و ، چون"روسو"، عادت کرده "ی کرد را به زبانی جاودانه نگاشت."هه ژار" برای ملت کرد

ه" که "معامر انقالب فرانس "امیل" و "رازهای تنهایی" را یکجا در "چیشتی مجیور" گرد آورد تا چون او

 .بنیادگر تغییر ساختار روان ملت کرد باشد، لقب گرفت

را با کلامت  مگرگروسو" چه کرد که معامر انقالب فرانسه لقب گرفت؟ آیا او نبود که ساختارشکنی

 ."ذهن ناخودآگاه منجمد" فرانسویان آموخت تا دگرباره تاریخی نو بیافرینند؟ و آفریدند کوتاه به

، آهنگین تر و پربارتر.اما او تفاوتی بزرگ با روسو داشت. فرانسویان، باترهه ژار" نیز چنین کرد: زی"

مصاق این رضب املثل فارسی شدند که: گوش اگر ، روسو و ساخت شکنی او را پذیرفتند اما ملت کرد

 ...من/آنچه جایی نرسد فریاد استی گوش تو و ناله اگر ناله
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را به ساختار تربیتی مردمان این ها بدادپذیری روساگر"مندوراس" و "گورویچ" بنیاد استبداد و است

ترک و ی هه ژار نیز چنین کرد و ستم پذیری این ملت را نه در توهم توطئه، رسزمین ربط دادند

 .بلکه در روان بیامر مردم این رسزمین یافت، فارس و عرب

مساجد کردستان از  هایهه ژاز به ما آموخت که با خواندن و از بر کردن چند کتاب فقه در حجره

دین را به دولت بپیوندد و تاریخ ، توان اندیشه ای آفرید که چون"بهود"، منیششصد سال پیش تاکنون

بیامر را آگاهانید که این ملت با آن های را واژه بافی کند تا "رسزمین موعود" بیافریند. او روان

ا بر امپراتوری اقتصادی جهان تکیه نخواهد توانست "روچیلد" بسازد ت، منحرص به فردهای ویژەگی

 .زند و زمین خریداری کند تا کشور بسازد

برای رهربانش طناب دار ، در ذهن نابالغ خود، او به ما آموخت که هرگاه ملتی از هامن ابتدای راه

 .ببافد تا پس از مرگ به او لقب"نه مر" دهد هرگز شاهد آزادی را در آغوش نخواهد کشید

های تلخ خود یادآوری کرد که متام رهربان و بزرگان ما خود ناصح این رشته بودند که او بارها در طنز 

 .به دام تزویر دشمنان نیفتید اما هر بار آنکه بیشرت نصیحت کرد بدتر به "دام خون" درغلتید

 ....قهرمان مرده است و، قهرمان واقعی، ما یادآوری کرد که نزد این ملتی او به همه

داغ تر از آش شدن این"ایسم" و آن"ایست" ناله رسداد و "هویت ی از درد جانسوز کاسههه ژار بارها 

شنوند تا امروزه منی بیامر نشنیدند وهای خواهی" و "بازگشت به خویشنت" را ندا کرد اما این روان

 .وارداتی شوندهای روز نیز نخستین و بهرتین قربانیان رسخ ایدئولوژی

از ، خود نیز فرزند همین جامعه ی"روان نژند" بود و خود نیز به تبع، ار"ناگفته پیداست که"هه ژ 

 .نه، بی بهره، این ملتهای نقصان

اما او از خود برخاست و "چیشتی مجیور" را رشح حال خود کرد که رشح حال این ملت نیز هست 

ی این ملت از دایرهغبار از حقیقت بزداید و با خارج کردن ، تا مگر با رومنایی از واقعیت این ملت

 .مسیر جاودانگی را برای این ملت دست نشان کند، دهشتناک تکرار
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هه ژار" را بخوانیم و بکاویم و بجوییم تا خود را بشناسیم ....و نهراسیم از "رسآغاز دغدغه در "

شود آن آغاز حرکت می "آن گاه که جدال در تن آدمی رشوع، وجودمان" چراکه کزانتزاکیس گفتنی

 ."سوی کامل استبه 

 .این واال اندیشی و واالنگری استی مثره، نهراسیم چراکه خودیابی از خود شناسی و خوداندیشی

کنیم اما کاروان بزرگ "انسان ومعرفت"ف اکنون می حرکتها قراموش نکنیم: ما هنوز هم در دهه

 زیافت.رانند."چیشتی مجیور" را باید خواند تا "خود" را بامی به پیشها در دهک
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سم یه رسگذشت خود را بنوکنند کیم ین مسأله پافشار یان بر ایه دوستان و آشناکاست  یر زمانید

ه تا یچ کگنجش»ند: یگویه مکسخت چه بر رسم گذشته است. من همچنان ین سالهایتا بدانند در ا

ست و یدوستان ن مجلس یارا، یات منیح یدادهایو رو یه زندگکدانستم یم« باشه یشورباش چ

ه کشه بر من غالب افتاد ین اندیبزنم. اما ا یار کن یخواستم دست به چنیهرگز من، ن خاطریبه هم

د از رسد و یبهره هم نباشد تا شایب« یخان»پرسم  یب برایپرفراز و نش ین گذشتهید نوشنت ایشا

ه کابد ین قناعت دست یا حداقل به ایآموخته  یامن تجربه یزندگ یاخوشو ن یو خوش یگرم

 یرزمانید، ز هر قدر ناخوشین یزندگ یهایست و ناخوشیدار نیپا، روزگار هرچند خوش یهایخوش

 .دیینخواهد پا

د ینده بنامکار پراین است بسکسم. اگر چه ممینویاو م یخود را برا ین خاطر داستان زندگیبه هم

ش باشد. یش رویپ یندهیاو و آ یبرا یاه تجربهکز هست ین یات چندکن یه حاو کن باورم یبر ااما 

، من یآن حظ خواهند برد. داستان زندگ یاز مطالعه یقیدقا ز آن را بخوانند حداقلیاگر دوستان ن

 نیند ایخواهم بگویلف نگاشته شده و منکه بدون تکفرزندم است  یچند برا یخاطرات ییبازگو

را به  کیرد و آن کیف مین خاطره را تعرید اینبا، است یر علمیغ، کیست و آن ین یادب، مطلب

رده کدر نگارش خود استفاده  یفارس یلمهکا آن ی یعرب ین واژهیا از اینگاشت یگر مید یاگونه

 یو دستور  یادب یهاهیو به دور از آرا یاماًل خودمانک یاد آن را به گونهیاست. راستش را بخواه

 یا ترجمهیخلق  یرا برا یادب یهاینبوده است. آنچه توانائ یاثر ادب کیام و اصالً هدفم خلق نوشته

لفات کنگونه تیا یبرا یان مناسبکنجا را میام و اار بستهکبه « رشفنامه»تاب کدر ، ستیبایاثر م کی

از  یدیو سه سال خورش سم شصتینو یه رسگذشت خود را مکنون کا نم.یبیمن یدات ادبیو تق

هولت شصت کات یح یه از بلنداک یام. هنگامشده کیم گذشته و به مرز شصت و چهار نزدیزندگ

 یخاطراتم را به ورطه از یار یبس، هولتکام یا یابم اقتضایینگرم در مین میبه پائ و چند ساله

ز از توان یچشم ذهنم ن، نندیبیمن کنیگر بدون عیه چشامنم دکنده و همچنانکدر فروف یفراموش

خاطره  کیه از هزار و کامالً روشن است کم یآن رساغ ندارم. برا یبرا یکنیه عکافتاده است. افسوس 

 یاست از منونه یمشت»آورم. خاطرات من یاد منیامالً به کز یصد رسگذشت را ن یحت، دادیو رو
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 کیله مشت کی)هه شت «مشت  کیاست از  یاذره» ند یگویردها مکه کا همچنانی« خروار

 (.است« خروار یمشت منونه»املثل معادل رضب

خطبه و مناز  ید فطر پس از برگزار یه روز عکرسم بود « انیرکم» یمن در منطقه یکود کدوران 

گر رصف یدکید را با یع یدر مجلس نشسته و صبحانهی، ت و روبوسیمنازگزاران پس از طلب حالل

 .نندک

فات خاص به مسجد یبا ترش، دیروز ع یصبحانهی، از اهال کیاز منزل هر د یان مناز عیپس از پا

ساده  یا غذایفقرا هم رشته پلو  یا آبگوشت و برایه کثرومتندان پلو و زرد آلوخش یشد. برایآورده م

بدون توجه به ، ریگر بر سفره گذارده و ثرومتند و فقیدکینار کآوردند. پس از آن متام غذاها را یم

آورد و یخود را م یز قابلمهیردند. خادم مسجد نکیگوناگون تناول م یاز آن اطعمه، تیفیکنوع و 

 یشتیچ»ه آن را اصطالحاً کخت یریاو هم بود در قابلمه م یدیع یه به نوعکمانده را  یغذاها

ب یب و غریعج یاست( معجون« خادم یغذا»ن واژه یا یتحت اللفظ یگفتند )معنایم« وریمج

ده ینار دکاستخوان در گوشه و  یهاهکده و تیشمش لهک، دهیبرنج به رشته چسپ، ون قابلمهبود. در 

« وریمج یشتیچ»نیت همیاکح، من هم پس از شصت و چند سال ینم داستان زندگکیر مکشد. فیم

 .است

. دارم یخیشامدها را به لحاظ تاریب پیآورم و نه توان ترتیدادها را به خاطر مینه زمان وقوع رو

له بابرده« »بادبرگ– کقانگه الش» چون ینیتوانم با عناویآنچه بر من و دوستانم گذشته را م یهمه

ن واژه یترمناسب« وریمج یشتیچ»نم کیاما تصور م، نمکوصف  –« میبوت بر»و « بر براد رفته –

 .است

 م ویاعران قدم. در مورد شیبگو یلکدر مورد خودم به صورت  یز یه شده چکبار هم کیخواهم یم

ان فارس و عرب و یدر م یعن، یام. به نظر خودم در رشقدهیار هم شنیام و بسار خواندهید بسیجد

ه فالن شاعر در کام ها خواندهتابکتم از همه بهرت باشد. در ید وضعیشا -شاعر کیمن مانند  –رد ک

است. اما حال  اش گرفتهه هم پادکرسوده و بعضاً هزار و صد هزار س یادهیقص، فهیمدح فالن خل
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را بر خود حرام و  یزندگی، ن شب متوالیدام چندکهر ، د صد شاعرینک رکشاعر چگونه بوده است؟ ف

اند. ا حرضت واال رسودهیفه یجناب خل یقد و باال  یبزرگ به اندازه یهامملو از دروغ یادهیقص

 :انددهیپرس

 شود به پابوسشان رفت؟یم ست؟یا شاه رسحال است؟ تند مزاج نیفه یامروز خل -

 .دیشعرتان را بخوان…. د یبله بفرمائ -

نند. رس کیرا انتخاب و شاعر آن را خلعت م یک، یان متام اشعاریاالغرتدر م، فه هم از االغیشاه و خل

من سگ » د:یگویم وقت مکه خداوند شعر بوده به حاک«  ینظام»ماند. یاله مکیز بیگران نیآن د

رسا شاهنامه« یفردوس«. »دیآیمن م یسو ، ه از جانب توکدارم  یاستخوانهکچشم به تدرگاه توأم. 

ه هنوز هم پس از هزار سال دل انسان کند کیخود ناله م یچنان از گدائ« یمحمود غزنو »در برابر 

 .آوردیرا به درد م

ز یو از خودم ن امدهید ه من خودک ییاند. آنهارا با فقر به رس آورده یبزرگ زندگان یاز شعرا یار یبس

ه مقام او را کبازرگان رسود  کی یبرا یتیصد ب یادهیقص« ییهکو کمال مارف »اند مانند شاعرتر بوده

ه از جانب آن جناب کدو تومان بود  یلو گوشت به بهایکم یرساند اما سهم او تنها نیبه عرش م

 .ش فرستاده شدیبرا

م. چند یبگو یتیبازرگانان ب ید برایردم باکیر مکدم فرده بو که تازه شعر رسودن آغاز کمن هم 

اون خره خوب »گفت: یه مکن بود یام همزهیرسودم. جا« ز آقایبا یاحمد آقا حاج»در مدح  یشعر 

 .«گفته یشعر 

 یم و نه نظمیبگو ینه شعر ، زه و خلعتیجا یگر هرگز برایشد تا د یمن درس عربت ین جمله برایا

ه به نظرم ک یز یردستان بودم و هر چک یم. عاشق آزادیعشق خود بگو یبرام و تنها و تنها یبرسا

ه. ین و خواه روسیم بود خواه استالیهاملتم است الهام بخش شعر و رسوده یآمد در خدمت آزادیم

ردستان ک یمن رمز آزد یبرا، امه گفتهکس کام و در وصف هر آنچه در زمان خود رسوده یهمه
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خود و  یام. بران و آن نبودهیمدح ا یازهیبه عنوان جا یبه راه اخذ وجه بوده اند و هرگز چشم

 .رد بوده استکملت  یبرا یاهیام و اشعارم هدرسودهیعشق خود م

رد صد کگفت و امر  یمحمد احسنت یقاض، خواندم یقطعه شعر ی، بار در مجلس کید یآیادم می

 ید دفرت و قلم جهت برایخر یتومان را برا آن صد»تومان به من ببخشند. در هامن مجلس گفتم: 

ران و یا یروابط فرهنگ»در « کو کئاله »ه ک یهنگام یحت« د.ینکنه یم بضاعت هزکآموزان دانش

، هم نبود یهر چند حق خودم و گدائ« د.یف داریچهار هزار تومان حق تأل»چاپ شد گفتند: « روس

ردم و اشعارم کیامرار معاش م، نیمید کن و یز با عرق جبیدر عراق ن یاما نخواستم. دوران دربدر 

ده بود یژه نزد مردم به من بخشیو یتیهم محبوب، ن امریردم. همکیش مکشیردستان پک یرا به آزاد

س نباشم. هرگز با کچ یز و هیچ چید هیگذاشت تا در بند تقلیمرا رها م، و هم در رسودن اشعار

ب خاطر یرد و با طکیقه منیخواستم مضا یسکاز  یکمکا یردم اما اگر قرض کن ییشعر گدا

 .رفتیپذیم

اند. ردهکن یو توه یکار هم هتایمرا دوست نداشتند و بسی، اسیه به لحاظ سکسان بودند ک یار یبس

 یشه با رسبلندیج است. همکو گردن  کگدا مسل یند شاعر یاما هرگز به خود اجازه ندادند بگو

ام اگر ش خود گفتهیرده است پکدا یپ یاز من رنجش یسکام هدیاوقات اگر د یار یام. بسردهک یزندگ

« یبارزان»وان شعر خود را با مساعدت یام درد. روشن است اگر توانستهیبه من داده پس بگ یز یچ

او  یرا بزرگ خود دانسته به خدمتگزار « یبارزان»، فرا چنگ آورم یپول، نم و از ِقبَل فروش آنکچاپ 

ه کبوده است  یمرد، را اواز نگاه منیز نداشته و ندارم یند رشمکم یاریه کن یام و از اافتخار منوده

د عارف یرش»و دوست « یقاض یحافظ مصطف»بار کیافت. یتوان یمرت مکاو را  یا همتایدر متام دن

ده است. ید یاردهکترجمه  یردکه به زبان کام ترا یات خید رباعیرش کاک»رد گفت: کونر یلیم« سقا

«. مینکاست اجازه بده آن را چاپ  یند. فرصت مناسبکیآن را چاپ م یشخص ینهیا هزد بیگویم

او چاپ شده  کمکتاب با کد یتاب من باشد و بگوک ید عارف رو یستم نام مام رشیحارض ن»گفتم : 

 .«دین افتخار را به او نخواهم بخشیاست. ا
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ار کد نشدم از ینداشتم اما نا ام نان شب یام گاهدهید یار یب بسیز فراز و نشیار نکسب و کدر 

 یار یفراچنگ آورم اما بس یانم و اندوختهکخود باز  یبرا ییام جاشه توانستهیخسته نشدم هم

 .امام و ساختهسوخته یز با درد فقر و گرسنگیاوقات ن

 یدار و شب زنده یتالش و مساع یهید در سایمنایام مختهیب فرهیام و اداد گرفتهیدانم و یآنچه م

ه ک یشدم اما انسان هنگامیمدت خسته م یطوالن یر یادگیاز مطالعه و ، لیام . اوابه دست آورده

ات یاش شده و به رضورت حهکج ملیآن مسأله بتدر، ستیفشارد و دست بردار نیم یپا یابر مسأله

ن یاست به اانسان  یدرست مانند دوران منو و بالندگ، سب معلوماتکشود. مطالعه و یاو متحول م

رساند یهولت مکرا چگونه به دروان  یو جوان ینوجوانی، کود کداند دوران یه انسان چون منکمعنا 

ل یاز دانش تبد ییایجاً به دریاندوزد تدریداند هر آنچه ذره ذره میز میسب علم نکدر مطالعه و 

 .ابدییآن را در من یجیشود و شخص علو تدریم

ام اد بردهیاش را هم از سندهینام نو یحتی، ام اما پس از مدتامل خواندهکرا  یتابکاوقات  یار یبس

ان آمده مطالب را مجدداً به خاطر یآن سخن به م یا از محتوایتاب کاز آن  یه وقتکشگفت آن

ی، شود و به وقت مقتضیز در آن انبار میه همه چکاست  یار بزرگیا مغز انبار بسیام گوآورده

هن و نو را ک یهاه داستانکمنت انسان است یو ب یتاب دوست واقعکند. کیمخود را رو  یموجود

 .نهدیهم رست من یدهد و منتیت را پاسخ میهاند پرسشکیت باز گو میبرا

در هنگام بروز ی، میار صمیه از هزار دوست و کام ن آموختهیب خود چنیپرفراز و نش یاز زندگ

ه در روز مبادا ک ید انتظار داشته باشید. نبایخواهد رسهم به دادت ن یکی یحت، ل و دردرسکمش

ز تنها یو انسان ن یمانیچون واقعاً تنها من یآنها بگذر  ید هم از دوستیادرست باشد. نبایفر یسک

دا یا سه دوست خوب پیدو ، اتیو در متام دوران ح یاور ید هم شانس بیند. شاک یتواند زندگیمن

 .ارت خواهد بودیباشند آنگاه بخت  یو ناخوش یخوشار غار و دوست دوران یه ک ینک

ه گاهگاه نزدم آمده ک یسانکبودند ، ردمکیم یه در بغداد بودم و در اوج فقر و فاقه زندگک یامیا

دست و پا  یار کم یتنها برا»گفتم: یشنهاد آنها میز ضمن رد پیردند. من نکیم یمال کمکشنهاد یو پ
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است  یله شقکآدم »گفتند: یسوء استفاده از سخنان من نزد دوستان مز متأسفانه با یشان نیا« د.ینک

 .«…ندکیم قبول منیدهیپول م

بودند  یه مدعک یسانکهامن ، افتمی یرا مالقات و نزد او احرتام و عزت« یبارزان»ه دوباره ک یهنگام

» دم : یپرس ید نفر م آوردند. از چنکام باز هم رفتهینند و من نپذک یکمکاند ا خواستهیخواهند یم

الزم دارم.  ینار یچند د یفالن» دم:یپرس یم آوردند. از چند نفر کباز هم « الزم دارم. ینار یچند د یفالن

دستم »ه کو آنگاه هزار بهانه و سوگند « ؟یم بخر یز را برایفالن چ یتوانیم»ا ی« دم دستت هست؟

 «. .... هان حرفیتنگ است و از ا

 یز یچ، نیش از ایژار پد ههیگویعمر دبابه م» گفت :  یبارزان« هیوک» یتوپزاوه»بار در کی

گفت اگر یم ش همهیآقا پ»گفتم: « ست؟یان چیخواهد. جرینون قلم و لباس مکا، خواستیمن

ه وضعم کخواهم. اآلن  یمن یز یه چکدانست ینم چون مکیمال خود م کیند او را رشکژار قبول هه

خواهم یفقط م، خواهم نه لباسیم 6نم نه قلمکرا امتحان خواهم صداقتش یست میبد ن

 «.ش ثابت شوندیهادروغ

زشان را حساب یردند تا پول مک یه شده تظاهر به دوستکچند ساعت هم  یه براکبودند  یار یبس

ام: ه شده گفتهکردن هم کامتحان  یها براوقت یلیمخارج آنها را بپردازم. خی، سکا در سفر و تاینم ک

 .امدن هامنیگر نیرفنت هامن و د«. ارج امروز با تومخ»

و خوش  یآنگاه به سادگ، نندک یاند به خرج من زندگمرا ساده پنداشته و خواسته یایخالصه بس

هم زود باور بودم. اما  یلیار ساده و صاف دل و خیه من بسکت هم آن است یم بخندند. واقعیباور

رد و عرب دارم به کنزد  یدهد و اگر حرمتیرا نجات م انسان، و صداقت یه تنها سادگکدانم  یم

 .هاستین سادگیخاطر هم

بار کید یایا بید دوبار به دنیانسان با»گفته است:  یسکدانم چه یه منکادم آمد یبه  ییبایز یجمله

 .بار است و بس کیه کهم  یزندگ« ها.ار بردن تجربهکبه  یبار برا کیو  یاندوز تجربه یبرا
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گوسفند  یگرگها، اندردهک یقینارفی، ه در لباس دوستکام دهید یتلخ فراوان از مردمان یاتجربه ه

ام مانند اند. هرگز نخواستهپوزخندها زده، میردند و به سادگکه بر من ستم کام دهید یار ین بسیپوست

 یداد. ا یستم را به رایشه پاداش راستیآورم. خداوند هم یب رو یبه خدعه و فر، قان نااهلین نارفیا

نند اما افسوس! کبم دهند و از من سوءاستفاده یگران با زبان خوش فریه دکرت از آن بودم کر یاش زک

 را چه سود؟ یامنیپش، تلخ یپس از هزاران تجربه

د یگویهم م یسعد«. ه قورتت دهندکن یرینند نه آنقدر شکه تفت کنه آنقدر تلخ باش »ند: یگویم

 .«یگرگ شو  یه طعمهکباش اما نه آنقدر خوب  یداد: پرس خوبیمپرسش را پند  یچوپان: »

. یدل نباشباور و صافخوش، ها شدم. دوست دارم تو پرسمگرگ یطعمه، اوقات یار یمتأسفانه بس

، ا آنها حارضند از خودین آیه آنها از تو انتظار دارند تو هم ببک. همچنانینکدوستانت را امتحان 

 رند؟یبگ یها ماهیآلود سادگخواهند از آب گلیتنها م ایه بگذارند یت مایبرا

پول و ثروت  یفروخنت آبرو. وقت یا باش و از اندوخنت ثروت خسته نشو اما نه به بهایر مال دنکبه ف

از تو نخواهد گرفت.  یرساغ یسک، اما بدون ثروت و در فقر و فاقه یحرمت هم دار  یداشته باش

ار به آبرو ک یدیمت نگاه دار. هر زمان دیآبرو و رشفت را به هر ق یدر متام زندگ، میگویباز هم م

برو هر چند  یگر یار دکش و به رساغ کدست ب یه دار ک یار کد از یرس یو فروخنت ناموس مل یز یر

 .داشته باشد یمرت کدرآمد 

ابر و رس در بر  ییآبرویو ب یندار  یعنی یپرور و تن یز و خام نباش. تنبلیبپره یو تنبل یاهلکاز 

ز از التامس به یناگر، به هدفت یابیدست یو برا ین را بدان هر گاه افتادینامردان فرود آوردن. ا

ا محتاج دست یخدا»ه کن دعا یا ین خاطر معنایز متام شده است. به همیگر همه چیدی، شد یسک

 «.است، نکسم نکچ یمحتاج دست ه»  یعنی« نکنامردم ن

با  یام بودند وقتعاشق نام و آوازه، ه دورادورک یسانکدم یدیدم مه تازه به عراق رفته بو ک یهنگام

گذاشتند م یتنها یت نامردیمن مواجه شدند در نها یار از سو کردن شغل و کدا یا پیدادن  یتقاضا

 .ردندکیها ممبالغه، ه در مجالس خود در وصف شعر و هرن منک یدر حال
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پدر ی، ند فالنین مردم بگوکوشش کن. کن یگران معرفیدبه ، ان خودکایهرگز خود را با نام پدر و ن

ت شتافت و یاریهم به  یسکست. هرگاه یخودت با یپا یباش. رو  یکآن پرس است. به خودت مت

فارس زبان خطاب  یرمردیپ یدر دوران جوان یبود. زمان یار سعادمتند خواهیبس، ه گذاشتیاز خود ما

 کمکبرساند. اگر خدا  یانیخواهد زیمنت است و من دشکتصور  یدیرا د یسکهر » به من گفت: 

«. نرساند خود را خوشبخت و سعادتند بدان یچ آزار یا هیرد کبا تو تا  ینگونه نبود و به خوبیرد و اک

 .ن گفتار نغز شدمیپندآموز ا یهولت و ناتونکه در دوران کافسوس 

شه آماده باش و ین. همکاو ن میخودت را تسل یبه سادگی، ردکس را به عنوان دوست انتخاب کهر 

 یانسان درست یدیار. اگر واقعاً دوستدار تو بود دوستش داشته باش اما اگر دیگوش به زنگ و هوش

از  یرا به تند یب و دهانت باش. دوستان ظاهر یست با زبان خوش با او سخن بگو اما مراقب جین

 یه از در دشمنکن کن یار کن و کر م خود را از آنها دو کمکد سبب آزارت شوند اما یخود نران شا

 .اد استیدشمن ز کیم و کند. هزار دوست یدرآ

 یزندگی، ز با رسبلندیهمه تو را دوست دارند و خود ن ینکن یو تنبل یشکه زحمت بک یتا هنگام

دن فراهم ییآسا یبرا یها فرصت مناسببار باشند شبرد. روزها هر قدر بلند و مشقتک یخواه

ب یع یشکو بار  یارگر ک یر شو یوز یست. اگر نتوانستین معاش هرگز ذلت بار نیتأم یار براکد. یآیم

ن یت را تأمیه مخارج زندگک یهست یار کار مناندن است. اگر مشغول کیار نبودن و بکیمهم ب، ستین

چرا  یار مبانکید هرگز بین. نباکشغل اول خود را رها نی، اردهکدا نیپ یار بهرت که ک یند تا زمانکیم

ردن رسد و اوقات کار کپشت انسان را از ، ندکیپرور مانسان را تنبل و تن، هم یدو روز تنبل یه حتک

 .ندکیم یاو را تلخ و طوالن

د یرا پدر با یس و ندار سخیثرومتند خس»گفت: یار گشاده دست. پدرم میس باش نه بسینه خس

، اعتبار استیا بیدن، اوریش چشم بیا پروز ر  یببخش اما به اندازه. فردا یاگر دارا هست« ند.کعاقل 

 یبود. در هنگام ندار  یمحتاج نخواه یداشته باش یها و دوران ندار فردا یبرا یپس انداز  یاگر بتوان

 .نکد نیدست هستند تقله ثرومتند و گشادهک یسانکار کو فقر از 
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ات یه ادبکن کاموش نژه فر یاد بخوان و به ویتاب خوب را زکاد شدند. یار زیبس، من کوچک یپندها

 یتوانیند. میآیدر باب متام موضوعات به شامر م یارزشمند یهانهیگنج، انینیشیو رسگذشت پ

« یگلستان سعد»، تی. در دوران طفولیار ببندکو به  یاموز یشان بیآبرومندانه را از ا یزندگ یبرنامه

خوانند اما پس از هفتاد یل مند گلستان را در مدت هفت سایگویم» گفت: یم. پدرم میخواندیم

 یبه راست« د؟ یآیارم مکگر به چیدم دینرس یاگر به هفتاد سالگ» : ید بگوئیشا« آموزند.یسال م

هرگاه دست » نگذاشته است. بخشش و سخاوت دو گونه است:  ینگفنت باق یبرا یسخن یسعد

بخششت مردانه  یرسان یار یرا  یمیتیصاحب  یوهیو ب یرا بپوشان یمیتی، یر یرا بگ یر و تنگدستیفق

فراتر از  یانعام، رستوران کیا در ی ینکاد شاباش یز یهامنیم کیمثالً در یی، است اما اگر بادهوا

م ید ابراهیس»بار با کیه حامقت است. کنه بخشش ، ارکن یا یش خدمت بدهیبه پ یحد معمول

پنج ، بود یکه دستمزد دال کدو تومان  یم به جاید ابراهیم. سیردکوتاه کامن را یز موهایدر ترب« آزاده

 .تومان داد

 ؟یاد دادیچرا ز -

 .م بودکآخر دو تومان  -

ه نامش را کرد ک کیزنند: یرت مینند و تکیدر روزنامه چاپ م یاز جنابعال یسکفردا صبح ع یعنی -

 داد؟ یشرت یم انعام بیدانیهم من

 یرحامن حاج کاک»ند بود. گفتم آن را به ار ارزشمیه به نظر خودم بسکداشتم  یخنجر « ترغه»در 

ار خود کشیرد. به پیحارض نشد آن را از من بگ ینم. خنجر را نزد او بردم. حتکش کشیپ« ز آقایبا

گر یدمل به حال خودم سوخت و قول دادم د یلیخ«. مر خود ببندکر و به یل بگیآن را تحو»گفت: 

نند. آن خنجر اگر چه کت کثرومتندان حر  ینه به شانهتوانند شایر و ندار منینم. فقکها نن غلطیاز ا

 .ر خود دانستکنو  یستهیآن را تنها شا« زیبا یحاج»ار ارزشمند بود اما ینزد من بس
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ه ک یسانکت باشد. ییرایه سپاسگزار پذکن کات دعوت سفره یهامنیرا به م یسکرصف غذا  یبرا

»  یعنین کتر است دعوت ننیتو رنگ یهارهشه از سفیشان همیهارتر و سفرهیرانشان از تو سکنو 

 .« اوریغاز در ن یگذاشنت اداتخم یبرا یاگر مرغ

نند. کین میگران تأمید یه نان خود را از ساده دلکاست  یار کبیباز و فرحقه یا مملو از انسانهایدن

بزرگ و  یاممهبلند و ع یه با عباک -ترد هم از توجوانرت و آراستهیشا -ل توکهستند هم ش ییهاآدم

با تظاهر به ، به چشم کنیع یا فالن افندیبند یفریمردم را م، بهشت یبا وعده ح و سجاده ویتسب

تجربه یساده دل و ب یب جامعتیشد و با فرکین و آن میبت خود را به رخ ایه، سواد و معلومات

ار مراقب خود ین موارد بسیدر ا .«.نم و . . . کیار را مکن یا، امردهکس یتأس ید حزبییایب» د: یگویم

فش کیب یپا، ندکبه پا  یشورت، شش را برتاشدیخ بودن است ریش یه مدعک ین انسانکباش. تصور 

 یتوانیاز آب در خواهد آمد؟ م یمونیدر حامم لخت شود چه م، «یچخوف گفتن»ا یرا ه برود 

ا یبعد مردنه.  یما حواله یدو هر  یبده تا من ترا به بهشت بربم؟ چون وعده یز یتو چ» : یبگوئ

ه تو در کد یآیاما خدا را خوش من، قبول ینار من باشک، صاحب حزب! اگر تو در سنگر یاسیس کمرد 

 « . . . شته شومکو من هم در راه تو  ینک یزندگ یخوش

و پلوش را به  یه تو برقصکنشو  یام: هرگز انرت مرده چاپ هم نشده است( گفتهک) یبار در شعر کی

 (ین پالو و بدهبه یر لپهتو هه یاو یپ یر نتهز مه به عهیرگاو بدهند )هه

 یل جنسیاست. حق هم دارند چون آرزو و م یبارو یچشمشان به داشنت زن ز، جوانان یهمه، جوان

ه ک ین را بدانید ایتر هستند. اما باتر و شادابداشته باشند رسحال یباتر یغالب است و تا همرس ز

ازمند اقوام و یشرت است. پس از آن تو نیسال و نه بکیا یرث شش ماه کتنها دو ماه و حدا ،زن ییبایز

همراهت باشد و ی، و نا خوش یه در خوشکباشد  یسکد ی. همرست بایشاوندان دلسوز هستیخو

گر محبت و عشق از همرس به فرزند منتقل ید دیایا بیه به دنکند. فرزند هم کتو افتخار  یبه همرس 

به فرزندان جستجو خواهد شد. . .اگر مرد  کمشرت  یدر عالقه، ن پسیاز ا کمشرت  یو دوست شودیم

 یاز او رستر نباشد چون اگر زن یه به لحاظ شأن اجتامعکند کار یاخت ید همرس یرد باکت ازدواج ین
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ر را ب یرده است زندگکت او افت ین ازدواج موقعیند با اکخود را برتر از همرسش دانسته و تصور 

 .ردکهمرس خود تباه خواهد 

 یار دارد . اگر روز یا فراز و فرود بسیتو باشد دن ییه چشمش به ثروت و داراکن کازدواج ن یبا زن

رحمت خداوند ، نار خواهد گذارد. زن خوبکند همرست تو را در ک ینیفقر بر رست سنگ یهیسا

بهشت هم باشد  یاگر حور  ید حترد. زن بکت بهشت خواهد یا را برایر چه ثرومتند دنیاست چه فق

خ محمد یش»از دخرتان  یکیرد. عاشق کل خواهد یرا به جهنم تبد یزندگ، ست خودیبا رفتار ناشا

پرسم »)زن بابام( به پدرم گفتم. پدر گفت: « یدخرت قاض»ق یشده بودم. مطلب را از طر« خانقاه

م گفت: یتر برابود. روشن یبیجع یجمله« بهرت است. ینکزن ازدواج  کیبا ، سه زن یاگر به جا

خودت  یار هم براکخدمت کیاو و  یار براکخدمت کید یداند. بایخود را از تو رستر م، خیدخرت ش»

د و به یآیبه شهر م ین چون وقتکازدواج  ییروستا یدخرت ساده کیبا  ی. اگر توانستینکار یاخت

شه طالب یهمی، داند اما دخرتان شهر یت را میشود قدر عافیآشنا م یت شهر یتو با مدن یواسطه

و  یزنان و مردان شهر  کمشرت  ینند. من خود زندگکیمرت قناعت مکط بهرت و باالتر هستند و یرشا

نند و فرزندان خود را به کیار مکگر یدکیدور از ، ه از صبح اول وقت تا غروبکام دهیارمند را دک

، ت فرزندانیترب یبهرت و هم برای، زندگ یاند هم براسپارند. اگر همرس مرد در خانه مبیگانگان میب

 .تر خواهد بودمناسب

ا مسئول یار که صاحبکمواجه شود  یطین است با رشاکند ممکیار مکرون از خانه یه بک یمرد هنگام

ز ین است او را در خانه نکت ممین وضعیزد. ایجاد و اعصاب او را به هم بریاو ا یبرا یالتکمشی، و 

ند و تالش کهمرس خود را آرام ، متام ید با دلخوشیب باینگاه دارد. زن نج یآرام و عصبانهمچنان نا 

، ز با خلق ناخوشیه او نکنیبسپارد نه ا یت را به فراموشیو عصب یناراحت، همرس، ط خانهیند در محک

ل یر مسایات فرزندان و سیترب، الت خانهکز در مقابل مشیو خانه را بر مرد حرام گرداند. مرد ن یزندگ

د. به هنگام یغم از دل او بزدا، دادن به همرس یرده و با دلخوشکر عمل ید باتدبیبا یزندگ کیرش

با مسأله  یرده و به آرامکبرخورد  یشرت ید با نرمش بین بایاز طرف یکیز ین یزناشوئ یاختالف در زندگ

 .ردکش خواهد کبعد فرو  یزمان کست و اند ین یدامئ، تید چون عصبانیاینار بک
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د: یگویرد مکهم وجود خواهد داشت.  یااگر زن نباشد خانه یعنی« زن و خانه»ند: یگویردها مک

قه و یند و درآمد داشته باشد اگر همرس خوش سلکار کمرد هر چه «. ار و زن بناستکمرد گل »

خود دل  یزندگ یه براک یرد. زنکرو نخواهد  کمشرت  یبه زندگ یدلسوز نداشته باشد آبادان

ند. ترس کآبادتر و باصفاتر  یگر ید یخود را از هر خانه یشه در تالش است تا خانهیسوزاندهمیم

در «ین توغراسیبن حس یعل»لت است.یزن فض ید برایآیبه حساب م یمرد نقص یو خست اگر برا

 .«از آب درخواهند آمد یهمرسان خوب، سیدخرتان ترسو و خس»د: یگویم« ه العجمیالم»

 .اندوخنت باشد یشهیشه در اندیس و همید خسیشاده دست اما زن باد گیمرد با

، ستیگر شجاعت نین دیا یو نزاع باش یر یاند: تواگر همواره به دنبال درگترس و شجاعت هم دوگونه

ار کن ی. اگر اینکد از حق خودت دفاع یرد باکع یارا حقت را ضاکآش یسکاست. اما اگر  یاخالقیب

 یمرد» ه کن مضمون هست یبه ا« یاالغان»در  ی. داستانیدل و جرأت ندار  و یترسو هست ینکرا ن

؟ او پاسخ داد: من یردکار را کن ید: چرا ایاز دوستانش پرس یکیبردند. یقصاص به قتلگاه م یرا برا

دم خدا به من ین. دکنش یداشت. گفتند: نزد خداوند نفریگناه بودم آن مرد بر من ستم روا میب

، خالصه« ؟ یر یگیو حق خود را من ینکیاست مانند تو. چرا از خودت دفاع من یانسانگفت: او هم 

ت ین با حامک ین سعکنظر نز رصفیمشو اما از حق خودت ن یر یگران وارد درگیل با دیدلیب

 .ینکدوستان از خود رفع ستم  کمکقانون و 

ن.با کز یپره یوچه بازار ک کیکو سخنان ر  یشه خوش اخالق و خوش رس و زبان باش. از فحاشیهم

بر  یاز رس ناراحت یسخن یسکآورند. اگر یم یرو  یز به دوستیدشمنان ن یحت، زبان و خلق خوش

رند و یگیباالخره پاداش خود را می، رد نگران نشو. صداقت و راستک یبتیا غی یا تهمتیتو بست 

هستند. از نظر  یاد اساسیبندو ی، در زندگ یرسانجام رشمسار خواهد شد. صرب و خونرسد، ارکخالف

شرت است. یات سعادمتند و بسا بیاز ح یمین، ارهاکردن در کو عجله ن یمن آرامش و خونرسد

در گفتگو با مردم رشم «. ندکیار مکش یخرگوش را به سادگ، مرد با حوصله»ند: یگویه مکهمچنان

 .نکاستفاده  یبا و ادبیالم خود از واژگان زکن اما در کن
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 یدی. هرگاه به مرادت رسینکو ادب متام رفتار  ید با خونرسدیبا یردکار ک یتقاضا یسکاگر از 

مار هم با زبان ». ینکاد ی ید از آن شخص به بدیت انجام نشد نبایبرا یار کرگزار باش اما اگر کش

در »، «ت شومیفدا»چون  یلامتکب زبان خوش افراد و یچگاه فریه«. دیآیرون میخوش از سوراخ ب

ی، المکن گونه تعارفات یردار افراد بنگر. من از ِقبَل اکرا نخورو تنها به عمل و  . . .، «هستم خدمت

مهربان باش. آنها از خون خود تو  یتوانیشاوندان خود تا میام. با برادران و خوار مترضر شدهیبس

« عبدالله»و « صادق»من و  ید. برادر یا دچار اختالف و تفرقه نشویچگاه به خاطر مال دنیهستند ه

ها یخواهر  یه همهکن کبوده است اما فراموش ن یمیار گرم و صمیخواهرم بس« نبیز»به همراه 

 .ز بدترندیاز دشمن ن، از برادران یار یست. بسینگونه نیها ایو برادر 

بهرت و ، از برادر، دوستان یار یهاست. بسیدوست یپردازم مسألهیه دوباره به آن مکته کن کیاما 

ه بدون کب خودت است یتنها ج یبخواه یز یهرگاه چ، تابکپس از ، ن دوستانیوزترند اما بهرتدلس

 .ارت خواهد گذاردیمنت در اخت

از دسرتنج  ی. اگر بتوانیب خود باشین منت جین. بگذار تنها رهکار خود را خسته ین و بسکار کاد یز

ش کتا دود از دود »د: یگوید مر ک. یهم دار  یشرت یل بیدوست و فام یبساز  یمناسب یزندگ، خود

از تالش دست برندار. ی، توانیو م یتا جوان« ما همچنان پابرجاست. یدا است دوستیآشپزخانه پ

س تو را نخواهد شناخت. کچیه یر باشین. اگر فقکز فراموش نیاد مرب و فقر را نیرا از  یر یروزگار پ

دور  یگرسنگ»ند: یگویباشد. م ینه دوز یاگر پ یرا بلد باش حت یاشهیشه پیهمی، ام ندار یا یبرا

 .«گردد اما جرأت ندارد وارد شودیار مکصنعت یخانه

در  ییگرانبها یهاتاب خواندن دانستهکاد یهستند. ز یها اضافن پندیاز ا یار یه گفتم بسکهمچنان

 یشو  یمرددوارم یاست. ام هامن تجربه، ن معلم و آموزگار انسانیارت خواهد گذارد اما بزرگرتیاخت

از مادر  یو به خوب یبرسان یار یازمند ین یند. به انسانهاکیم یار رسبلند ورشافتمند زندگیه بسک

 .ینکرت مراقبت یپ
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ه کم یچند از رسگذشت زندگ ییهاد درسیشا«. وریمج یشتیچ»ن هم ین خودت و ایگر اینون دکا

مطالب  یو از خواندن برخ یاموز ین و غمبار بوده است بیب و خونیدور و دراز و پرفراز و نش یسفر 

هامن است ، ه متام رسگذشت منک ینک. تصور هم نیهمرس و فرزندانت بخوان یآن لذت برده و برا

، ام اما مشتاد بردهیالً از کز یگر را نید یار یام و بسرا ننوشته یار یتاب آمده است. بسکن یه در اک

تو تعجب آور خواهد  ید و برایمنایز میانگفتار شگیه بسکا یاز در یاخروار است. قطره یمنونه

را پشت رس گذارده و  یار یبس یرده و دردهاک یزندگ یسال در آوارگیس، مرد کیه چگونه کبود 

دوران ، س و تنهاکیب، رهیجز کیدر  ییچونان انسان تنها« رجک»و در شهر  یز در آوارگینون نکا

مرگ بر  یفرشته، داند چه هنگامیمن، سال گذارد و پس از شصت و چهاریهولت را پشت رس مک

 . . . نش خواهد آمدیبال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 22 

 د تویپروردگارا به ام

نند و پدرم در خاطرات کیف میه تعرکاما چنان، ا آمدمیچه هنگام به دن، ن بارید نخستیآیادم منی

ا یبود به دن ینروز بارا کیه کل بامداد یاوای، قمر  یهجر  1339روز ششم شعبان ، خودنوشته بود

به  یه خداوند پرس کنیار خوشحال از ایآمدم. . . . پدر و مادرم بسیا منیاش هرگز به دنک یآمدم و ا

 یزمان، د و دستمزد خود را از پدر گرفت. روز هفتمیناف پرس را بر، داشته است. قابله یآنها ارزان

 یاند در حال مطالعهپرس را دادهتولد  یه مژدهک یدانه است. پدر هنگام کی یکینام  یمناسب برا

 یسندهینو «. . .نمکیپرسم انتخاب م یتاب را براکن یا یسندهیپس نام نو»جالب بوده است:  یتابک

 .مورخ و شاعر معروف بوده است« یوطیعبدالرحمن س»تاب ک

نوزاد در ن ید ایحاال اجازه ده« ها عبدالله و عبدالرحمن است. ن نامیبهرت» امرب فرموده است: یپ

 :میبزن یخانوادگ یبه شجره یر خوردن را تنها گذاشته و رس یو ش یو زار  هیحال گر

اما ، ش گذشته استیچهل و هشت بهار از زندگ، ا آمدن پرسیه در روز به دنکاست  یآخوند، پدر

رم ا آمدن پدیز آخوند و آخوند زاده بودند. پس از به دنیرده است: پدر و مادر او نک یچگونه زندگ

 یاند. پدر پس از مدتاند اما به فقر و فاقه افتادهداشته« ند کرشف»  یدر روستا کن و ملیزم یمقدار 

معروف شده « حمه بور»بوده است به « بور»هم  یمکنام داشته و « محمد » ه کمرده و پرس ارشد 

ر سن چهارده درس خوانده است. د یوه و ندار بزرگ شده و هم نزد او مدتیب یاست. در آغوش مادر 

 یوقت» گفت:یه مکدم یفرستد. از پدرم شنیمادرش او را جهت آموخنت فقه به مسجد می، سالگ

گفتم: « ؟یچه دار ، در دل»گفت: « ن و افرسده بودم. یار غمگیگفت بروم فقه بخوانم بسیمادرم م

شلوار  کید یخر ینهیپرسم هز» گفت: « ن شلوار پاره است. یداشتم. ا یااش شلوار تازهک یمادر ا»

 «.نکدا یخودت مرد شو و پول پ یهم ندارم. برو برا یچهار شاه یدو قران است. به خدا سوگند حت

 یفهیخل« موالناصادق»ه کش یده اما اجازه نگرفته است. دائیرس« مستعد»در دوران فقاهت به مقام 

 کو ناظر امال « خیش»ل یکنائب و و « موالنا»رده است. کار خود کبوده او را خدمت« خ برهان یش»

 .خاص و عام بوده است یشهره، تیو فعال یخ بوده و به دلسوز یش
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 .ساخته شده است« موالنا»همه توسط « انیپل قالتاس»، «یجاده برس « »پل قره قشالق»

و  یرسدشت را اطعام و آنها را از گرسنگ یر منطقهی( مردم فقیقمر  یهجر  1336) یدر سال گران

« وان»شهر ی ده و به همراه پدرم رو به سو یرنج« خ یش»بار از کی« موالنا»شته است. مرگ در امان دا

بوده است  یدرخت توت، اط مسجدیده است. در حیگز ینکس یان نهاده و در مسجدکن تر یدر رسزم

فرستد تا یخود را به بازار م یخواهر زاده« موالنا»اند. ردهکن دو با نان و آب توت سد جوع یه اک

 .ردیفراگ یاسبکو ار ک

سب و کدهم با آن یره میروز گفت: صد ل کیآشنا شدم.  یارمن کیبا « وان»در بازار »گفت: یم

امنتان به یا ایگفت: گو یینم. داکم مشورت یسود نصف به نصف. گفتم : اجازه بده با دائ، نکار ک

 «.ستین یلکاست. مش کیهم نزد

اسلحه و فرش و جواهرات ی، ران و روس و عثامنیان ایم آورد ورو  یج به قاچاق فروشیبتدر« محمد»

ناد یب یحانقاه« خورخوره»به نام  ییثرومتند شد و در روستایی، ه داکد یشکن یرد. طولکیمبادله م

چند نفر مسلح جلو راهم را  یروز »گفت: ید. میخر« وان»ز در اطراف ین نینهاد و چند باغچه و زم

گفت: با « خوان»بودند. « یارمن»ا یشرت رعایمسلامن و ب یآباد کد. مالبردن ییگرفتند و مرا به روستا

مالت متعلق  یهمه یاور یبه دست ن یقیمالت آزاد اما اگر توف ین اگر موفق شدکش ده بحث یشک

م؟ مجلس آماده یایه از پس او بر نکش آنقدر دانا نباشد یشکا یبه ما خواهد بود. با خود گفتم: خدا

 :و بحث رشوع شد

ح یه مسک یبیم اما صلیدن آن اسلحه را نداریگر چشم دیشته شود دک یااز ما با اسلحه یز یاگر عز -

افتد و طلب مغفرت یم که در برابر آن به خاکخته شد نزد شام مقدس است یبا آن به دار آو

 .دینکیم

م. یگذاریمن خاطر به آن احرتام یل آدم است. به همکب به شی. صلیهست یه آدم نادانکنیمثل ا -

 (.ب درآوردیل صلکن افتاد و خود را به شیزم یش دراز رو یشکن )کنگاه 

 د؟یشویب هستند چرا با آنها همخوابه میل صلکش اما زنان هم به شیشکجناب  یگوئیراست م -
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 .ت شد. مامل را پس گرفتمکش هم سایشکن جواب خنده رس دادند و یحضار از ا

خ یش یگفتم: من خواهر زاده، ه خواستند بروندک یاما هنگام، ردندکز مامل را غارت یگر نیبار دکی

مامل را پس دادند. ، « خیش»ندن نام یهستم. مامل را باز پس خواهم گرفت. به محض ش« خورخوره»

 یز در آوارگیبود. آن زن ن« آمنه»ه نامش کرد کار یاخت یه آواره شود همرس کش از آنیپ« محمد»

 .ش آورده استیبرا یدخرت ، امن دورانش بوده و در هیزندگ کیرش

موالنا فرستاد و دوباره او را نزد خود برده. از آن  یخ در پیشی، در آوارگ یپس از هفت سال زندگ

نام دارد. دست همرس و فرزند خود را گرفته و از « مال محمد بور»نون که اک« حمه بور»پس 

بوده است مادرش « طلبه »ه هنوز ک یگامان هنین میند. در اکیمهاجرت م« مهاباد»به « ندکرشف»

به دنبال یی، ل روستایبا متام اسباب و وسا به شهر آمده ییروستا کیبندد. یچشم از جهان فرو م

د ینه و جد سین شیالدید محی)پدرش س« یجیولک ید مصطفیحاج س»گردد. یدر مهاباد م یاخانه

هم  یاآماده و اجاره یزندگ یه آن را براکد گذار یار مال میاخت در یاهدانک کی( یجیولکعبدالله 

 .نپردازد

 یچ پادشاهیه هکداشت ین خانه دلبسته بود و آن را خوش میآنقدر به ا« آمنه»گفت: یپدرم م

 یبه خواهرزاده« موالنا»ه کاد برد ین را هم از ید اینگونه به تاج و تخت دل خوش نبود. . . . نبایا

ر نام داده و پس از ییتغ« مال محمد بور»به  یان دوران طلبگیاز پا پس« حمه بور»خود گفته است: 

 .شده است« حاج مال محمد بور»ز یه نکسفر م

رد. در یگیمی ده و رس و سامانیخر یاوتاه خانهک یند و در مدتکیآغاز م یاسبکار و کمال در شهر 

 ییرود اما از مرگ رهایغام می نند مالش بهکیها مردم مهاباد را قتل عام مه روسکاول  یجنگ جهان

ند. کیپدر را داغدار م، با مرگ خود یز در چهاده سالگیدخرتش ن، ردیمیابد. همرس اول او مییم

ه کمهاباد است  یستهکاز بازرگانان ورش یکی« سلامن آقا»ه دخرت کند کیار میاخت یگر یهمرس د

 .ردندا یطالق داده و فرزند یحجابیهمرس خود را به خاطر ب
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ت یدوباره وارد فعال، هااردان بوده و پس از تاراج مهاباد توسط روسکار فعال و یبس یاسبکار و کدر 

ه تنها شانزده کرده کازدواج « ن ساربانید محمد امیحاج س»به هم زده است. با دخرت  یشده و ثروت

و دو سال  ید سزن و مر  یبوده است. اگر چه تفاوت سن یبا رو یار زیبس یسال سن داشته و دخرت 

 .نرم شود یبوده است اما چون زر بر رس فوالد نه

 یفرزندیو مادر را از ب یور که پدر را از اجاق کدارد یم یبه آنها ارزان یخداوند پرس ، سال کیپس از 

 یچهار قفله یهفتم پرس قابلمه یباشد؟ برا یک یامروز نباشد برا یا برایمال دن»رهاند: یم

د بانگ بر گوش فرزندم یبا« مالطاها»نم. کیشناسم دعوت میه را مکو هر  خرمیم یردار یزنج

 .خواهم گذارد« عبدالرحامن»بخواند. نام او را 

ام بوده، س پدر و مادرکز و همه یام اما همه چبوده یانیشه گریار ناآرام و همیبس کود کند یگویم

به من عطا  یگر یخداوندا پرس د»ه است: خواندین دعا را میشه ایا مادرم پس از مناز همیو بس. گو

 .«محبت عبدالرحمن نشود کین تا رشکن

ه هفت سال پس از تولدم کام بود و در شناسنامه یشمس 1300ا آمدم اواخر بهار یه به دنک یهنگام

 .رماه استیخ تولدم هجدهم تیگرفته شده تار

مهاباد را اشغال و با ورود ، جنگ با عجم یبرا« وکل آقا سمیاسامع»ر کلش، ز هامن سالییدر پا

ردها را از که خواسته است کهمچنان« ل آقایاسامع»ا ینند. گوکیرا غارت م یاهال، به شهر« کاکش»

 .آنها مصون دارد یردها را هم از تعدکرش عجم برهاند خواسته است مال و سامان 

 کاکاند تا از تاراج شردهکخارج از شهر پنهان  ییاموال خود را در جا یحال اگر مردم شهر بعض

او و مشاور  کیدوست نزد« آقا مامش یقرن»برادر « حمزه کاک»ه کد آنیپدرم به ام، مصون مباند

ند. کیم یرد اموال خوددار کرد از پنهان کمتوجه او نخواهد  یگزند، تین نسبیل آقا است و ایاسامع

ز یمن ن یهاهنهک یحت، پدر ییدارا ست و متامین« ل آقایاسامع»ر کهمراه لش، برادر، اما از بد حادثه

و مادرم « شود. یز درست میا نباش همه چینگران مال دن» د: یگویرود. پدر به مادرم میغام میبه 

 «.چمیه دور فرزندم بپکندارم  یاپارچه هکت یستم اما حتیا نینگران مال دن» زند: یاد میفر
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برگردانده  یاند اما رو ردهکز است: زنان را لخت یگانب و شگفتیغر یز داستانیغارت مهاباد ن یماجرا

د. یآیخدا را خوش من، نمکیار را منکن یاور و خودت بده. من ایخواهر شلوارت را در ب»اند : و گفته

شاعر « مال عارف»نند. کشان جابجا یاند تا اموال غارت شده را براگرفته یگار یز به بیمردان شهر را ن

 :دیگوین باره میدر ا

 راهن دخرتان و زنان و بانوان شهریپ

 (نتهوه یژ و ژن و خامنیک یراسکئاوال )

 غارتگران پدر سگ گوزو به تاراج بردند

 (قون ترول یبابانسه یوانن ئهیان رنیدا)

 و مال و تاجر و اصناف شهر هم یقاض

 (شار یکلخه یسنافال و تاجر و ئهو مه یز قا)

 برده شدند یگار یبه ب کتکر یز

 (ولکدارو  یربار یه وتنه ژک ه سوغرهران بیگ)

ن یاز ا یکیشتند. کن منطقه را کسا یهازبان کردند اما تر کمهاباد را تنها غارت  یردهاک، کاکش

پدرم پناه آوردند و در امان ماندند. همرس  یدوست پدرم بود. او و همرسش به خانه یآذر  یهاکتر 

 یر داده است. تا اوان جوانیداشت به من هم شرخواره یش کود که خود ک« یالله زنگانفتح ییربالک»

 .ختیریشوق م کداشت و اشیم ید چون پرس خود گرامیدیهم هرگاه مرا م

گانه فرزند یده از جهان فرو بست و یبعد د یسل مبتال و مدت یامر یبه ب یمادر در سن هفده سالگ

ر دادن مرا بر عهده یش یفهیوظ یمدت، «رشافت خاتون»به نام  یخود را تنها گذاشت. خامن یدو ساله

ن یچهارم یه پدرم براکنیرفت. تا ایمرا پذ یرسپرست« ه خاتونیرق»گر به نام ید یگرفت. سپس خامن

دخرت »ه من او را به نام کم یرسدشت به نام مر یهایاز خاندان قاض ینبار با دخرت یرد و اکبار ازدواج 
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م افتادم و به مادر یتیدوباره « ه خاتونیرق»با  یرد. پس از دو سال زندگکشناختم وصلت یم« یقاض

 .سوم سپرده شدم

د و هم مونسم یم رهانیه هم از تنهائکشدم  یصاحب خواهر  یوتاهک یخدا خواست و پس از مدت

از هامن پنج « د ملوان باشدیبا کبچه ارد »ه کدگاه ین دیتنها پنج سال تنها ماندم. پدرم با ا یعنیشد 

اد یرد. در س خواندن چه سخت و ناگوار بود. هر چه کعم جزء را آغاز  س الفبا ویتدری، سالگ

به » گفت: یبودم. پدرم م یتنبل یار کرم. در درس خواندن سوار کیبعد فراموش م یگرفتم ساعتیم

ه خواندن ک« خ برهانیخانقاه ش»در « یکبال» یفرستمت نزد مال یم یردکه عم جزء را روان کنیمجرد ا

ن آرزو هرگز محقق نشد چون یبرجسته است. ا یو قرآن خوان کمبار  ی. مردیاموز یامل قرآن را بک

ا از یخدا»بردم. یاد میز از یآن را ن یه الفباکبل، نیشیپ ینه تنها سوره، سوره کیبه محض خواندن 

« یطلبگ»رب. . . به خدا بفرستمش نزد مال کرب الله اکنم؟ الله اکار کچ کر ین پرس دبنگ و نازیدست ا

 «.خواندیترسد اما به خاطر ترس از درس میخواند بهرت است. از من منب

ر یه حصکم . چند تیشد کیتار یانکم. وارد میرون رفتیم را گرفت و از خانه بیبازو ید روز یآیادم می

آخوند عاممه به  کیآن نشسته بودند.  یرو ، هم سن و سال خودم کود کست یپهن شده و حدود ب

به پدرم خوشامد گفت. پدرم گفت: ، لفتک یر دست داشت برخاست و با صداه چوب دکه دو تکرس 

 «ماموستا دستت را بده»

ام. گوشتش مال تو استخوانش مال پرسم را آورده» دست من را در دست آخوند گذاشت و گفت: 

 «ست؟یچ یط طلبگیمن. رشا

شسنت. اگر درس نخواند ن یر برایحص کیو  یغذا دوشاه ینهیهز، قران کی یماه»ماموستا فرمود: 

 «.شودیه میتنب یند حسابک یو هاروهاج

رفتم و یتب مکست از اول وقت به میبایم، . از آن روز به بعدینیرشو ببیمعامله انجام شد: خ

در ی ز دو شاهیام نروزانه یرهینم. جک یها ول بگردم و باز وچهکخواندم و بعدازظهر در یدرس م
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شمش کنخود و  یشاه کیرفت. یم در میآمد و از پایه از رسم مکد صدم تومان بو  کی یعنیروز 

 .گذاشتمیرسم م یا را رو یختم و دنیریب میدر ج

« امان مال عبدالرحمن»ه او را یه در و همساکداشت « خاتو امان»به نام  یهمرس « مال عبدالرحمن»

فروخت. از یپخت و میان متبخانه نکوسط م یگفتند. روزها از صبح تا بعدازظهر در تنور خانگیم

د و دود به هم یر اتاق نور خورشیاز نورگ یتنور. اما وقت یاهیصبح تا تنگ ظهر فقط دود بود و س

 .میبردیار لذت میه بسکشد یاز نور و دود درست م یستون، ختندیآمیم

بال  یصدا، «خاتوامان»ش در برابر یاما تن صدا، زدیبلند حرف م یداشت و با صدا یمب یمال صدا

گر ماهم عاشق یشه هم دعوا و فحش و ناسزا گفنت به همدیر بود. همیش یمگس در برابر نعره کی

 .ن دویا یدعوا

 ینشست و با دو چوبیر هم بود( میه نورگکش )کدود  کینزد یعنیاتاق  یماموستا در قسمت باال 

شد با چو ب یم ه حواسش پرتک یاداشت. هر طلبهیه در دستانش داشت چشم از ما بر منک

ها به از بچه یکی یه هز از چند گاهکهم پشت رس ماموستا بود  یکشد. چوب فلیه میماموستا تنب

خواست رفع یم یسپرد. اگر شاگردیش را به چوب ماموستا میپا، ت مقررات مدرسهیخاطر عدم رعا

چوب  کید یجازه هم باخواست. پس از گرفنت ایرد و اجازه مکید انگشتانش را بلند میند باکحاجت 

به چوب ماموستا  یامن پس از مدتیف دستهاکه کرون برود. ما هم یخورد تا بتواند بیاز ماموستا م

هم  یالحظه یم تا برایشدیرفع حاجت از اتاق خارج م یدو سه بار به بهانه یروز ، رده بودکعادت 

 .میه شده از درس خواندن رها شوک

 یرفت فرصت مناسبیحتاج روزانه به بازار مید مایجهت خر« اتوامانخ»ه ماموستا به دستور کنیهم

بود و مگس هم آنقدر  یما مگس پران یهاین باز یشد. بهرتیا میطنت مهیدرس نخواندن و ش یبرا

ردن چوب کها گرفته و پس از فرو وهیها را با انواع و اقسام شنداشت. مگس یه هرگز متامکاد بود یز

در آسامن اتاق  یمگس کگشت صدها موشیم. تا ماموستا بر میدادیرا پروار م هاآن، در ماتحتشان

 .میه نشدکها کم و چه فلیه نخوردکها کتکز چه ینها ین مگس پرانیدادند. البته بابت ا یجوالن م
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توپ و آتشبار  یصدای، ن بار در زندگینخست یه براکموقع ناهار بود ، و پر برف یروز زمستان کی

 یگفتند. رنگ از رو یر( می)شصت ت« ریستیش»ها مسلسل را ها خورد. آن وقتما بچهبه گوش 

رد. ما هم کیه میزد و گرینه میداد. خاتوامان بر رس و سید و مرتباً آب دهن قورت میماموستا پر

: آلود فرمودهیگر ییم. ماموستا با صدایردکسنت یرشوع به گر کیت ا زآنها مانند گروه سمفونیبه تبع

امن یهابه خانه یم همگینکیه میچه گر یم برایه بدانکما هم بدون آن« د.یتان برویبه خانه ها» 

 .میبازگشت

 :د و گفتیردم. خندکف یپدرم تعر یموضوع را برا

بر رس بگذارند  یاله پهلو ک، خواهد مسلامنانیده است. مال منیه دولت شوریعل« لیمال خل»ر کلش »

اند و دولت با توپ و مسلسل به استقبال دهیاطراف شهر رس یین به بلنداشایروهایافر شوند. نکو 

 «.ست نخواهد خوردکل را موفق گرداند انشاءالله شیآنها آمده است. خدا مال خل

ردند کیدعا م« لیمال خل» یرسبلند یما آمده بودند برا یهامنیه به مکاز دوستانش  یار یپدرم و بس

بار در کیه کنیاما پدرم به خاطر ا« فارمان برهاناد.کن رحم و از خدا به مسلامنا»گفتند : یو م

مال  -لیو نه از ترس مالخل –ستش بر باد رفته بود فقط به خاطر مبادا یهست و ن، کاکش یشکر کلش

ه از کمن هفت ساله بودم. به خاطر سخنان پدر و دوستانش ، رده بود. آن دمکاش را پنهان نهیو نقد

 .را دوست داشتم و از دولت متنفر بودم« ردکل یمال خل»، گفتندیار میل بسیرشادت مال خل

رسباز عجم »گفتم: یست با خودم مکشیه مک ییهر گردو، ردمکیم یگردو باز ، خانه یدر گوشه

« رسان. یار یل را ین و مال خلکر عجم را در هم بشکخداوند لش»ردم: ک یو دعا م« ست خورد.کش

، « مامش»و « گورگ»ر یعشا یار ینند و ارتش به کر نتوانستند مقاومت ل و منگو یمتأسفانه مال خل

را « منگور»چند نفر رسان ، مال و سامانشان را به تاراج بردند، ستندکرا در هم ش« لیمال خل»سپاه 

مال  یتابهاکاز  یار یبه حراج گذاشتند. پدرم بس« مهاباد»را در بازار « لیمال خل» یتابخانهکو  یزندان

 .دید و به خانواده اش بازگردانیا دوباره خرل ر یخل
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و « عیخ سمیش یدهیعق»، « ل نامه یاسامع»، «کعم جزء و تبار »چون ییتاب هاک، تابخانهکدر آن 

 .را خواندم« یخ مارف نودیاحمد ش»

افت یو بدون در ینام داشت به صورت افتخار « یزرا محمد قاضیم»ه آن روزها ک« محمد یقاض» 

 .ده شده بودیر معارف )آموزش و پرورش ( مهاباد برگزیه عنوان مدا بیحقوق و مزا

ت آموزش آنها را یفیک، به مدارس سطح شهر یشکد با رس یبا، نده دولتیبه عنوان منا« محمد یقاض»

هت یتنب یپرسم اگر گاه»اد. ماموستا به من گفت: یمدرسه ما هم ب یآزمود. قرار بود به بازرسیم

ر یخودت بوده است. دوست دارم تو را به مد یگر یادی. تنها به خاطر  یشو د ناراحت یام نباردهک

 «.د خوب جواب بدهیپرس یمعارف بشناسانم. اگر سئوال

 . . . . بپرسد؟ یباشد؟ چه سئوال یچگونه مرد، ریمد یبخت! بد چرا من؟ تو گوئ یا

قربان! »داد. و گفت:  ر ناگهان وارد اتاق پر از مگس و دود شد. ماموستا من را نشانیروز مد کی

 :را خواندم« ه بوریاحمد»، «بخوان یز یچ»ر فرمود: یمد« ن.کن پرس را امتحان یا

 ن چشم استیع، رأس رس است

 (ن چاوهیعه، رهئس سهره)

 نام است، بدن قالب و اسم

 (سم ناوهیئ، ن قالبدهبه)

 یشانیپ، ن و جهتیج

 («لهیتو»ت بههن و جهیبجه)

 است بیفر، لهید و حیکرو کم

 («لهیف»له ید و حیهکر و کمه)

 ؟یردکیتلفظ م« تفخم»د با الم یبا«. لهیله و تویف» ین! اما چرا گفتیگفت : آفر
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واژه به  کیه تلفظ ک یاار مهم است به گونهیلامت بسک یقرائت برخ یوهیش یردکش یدر گو)

 (.دگرگون سازد یلکواژه را به  ین است معناکمم، ا ترققیصورت تفخم 

بر لب داشت.  یتیام لبخندرضاآورده یر را به جایه دل مدکنیز از این گرفتم و ماموستا نیآفرمن 

ز ینم. چون همه چکر یچه؟ تا مثل خر در گل گ یعنی« لیف»و « لیتو»بپرسد  ردکر هم فراموش یمد

 یهیساآن هم در ، ام. باآلخره مدرسه بسته نشددانستم چه خواندهیو من اد گرفتهی یوار  یرا طوط

 .من یکر یز

به جمع خانواده مان اضافه شد. تعداد فرزندان خانواده به سه  یگر یه برادر دکهشت ساله بودم 

با ، از درس خواندن در مدرسه یجدای، کود کدوران « عبدالله»، « نبیز»، « عبدالرحمن»د: یرس

ز یجست و خ یپت یبا پا ،ش از مناز ظهر تا غروبیو . . . . از پ یفالخن باز ی، له باز یتی، گردوباز 

رفتم و تا یوچه مکها پس از خوردن شام به دانستم چقدر سعامتند هستم. شبیردم و آن منکیم

ق ال تهمه»نها بودند: یما هم ا یشبانه یها یردم. باز کیم یمحله باز  یهاشب با بچه یهامهین

چون مادرم «. لبوهمزه»، «نهیکوشار چا»، «جویهه»، «نیالوک»، «ژیپشت در یسوور  یر هک»، «نیتقته

مبتال شده باشم متام  یامر ین بیز به ایه من نکم آن داشت یا رفته بود و پدرم بیبه مرض سل از دن

خواست مانند یگر منید یسو و از سو کیاز  بود یافکبه حد  کپا یمن از هوا یهم و غم او استفاده

« امویدا یماسو » یرو بهاران و تابستان مرا به روستا نیم. از ایایننه بار بلوس و بچهی، ان شهر کود ک

 یا روستایگفتم( ید مینام داشت )و من او را مامه سه« ید محمد الجانیس»ه ک« دیمام س»نزد 

 یمن یشهر  کود کچ یرا ه ییان روستاکود ک یزندگ، فرستاد. به واقع یم میهایینزد دا« وانانساره»

تاج و تخت جهان هستند. از بوق سحر تا غروب آفتاب یادشاهان بپ، ان روستاکود کند. ک کتواند در 

، نکدام پهن ، نکدا یپرندگان را پ یم. النهیپرداختیم یوه به گشت و گذار و باز کان دشت و یدر م

ه نگو. منتظر باش تا گله به روستا کغروب هم  یطرفها زان شو . . .یازدرخت آو، ش را بدزدیهاتخم

ش از ید بی. شایفتیه نکن و بر پشتش سوار شو و مراقب باش کدا یپ یو و االغباز گردد آنگاه بر 

و چه  یچه خلعت یسنت در راه االغ سوار کسته باشد اما رس شکرسم ش یست بار در االغ سوار یب
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 یمیهمسن و سال و دوست صم« رحامنمامه»و « نیمحمد ام»م یهاییان پرس دایاست. در م ینعمت

 .خودم بودند

اوقات تنها به  یار ینم آن سو چه خرب است. بسیخواستم ببیرد مکیم مکیبلند تحر یهادن جاید

بروم « یماسو »در « هومام»وه ک کخواستم به نو یه مکبار کیردم. کیت مکوهها حر ک یقله یسو 

شم زده است. چند نفر یردند مار نکیتصور م« دیمام س» ید. خانوادهیشکطول  یادیمدت زمان ز

 . . . .باز گشته بودند، افتنمیاز  یدیام فرستاده و پس از ناامیرا در پ

رمردها یدم و از پیپرسین و آن میاهان را از اینام گ، رفتمیم یبه چوپان« دیمام س»با چوپان منزل 

با چوپانان نان و ، پا استاد شده بودمک، یواناتینند. در شناخنت حکف یم داستان تعریخواستم برایم

 .اد برده بودمیاز  یلکرا به  ینیشهر نش یدم. زندگیخوابین میزم یم و رو خوردیر میش

« مسجد عباس آقا» یمرا جهت رشوع دوران فقاهت به حجره، تبخانهکم یان دورهیپس از پا

با چشامن برآمده و ، اه مویش پهن و سیر، بلند باال یه مرا به او سپردند مردک یفرستادند. آخوند

 یلکیخواند با هیهم نزد او درس م یگر ید ینام داشت. طلبه« تهید شیمال سع»ه کبلند بود  ینیب

گرفتم رفنت به یاد مید یه باک یار کن ینام داشت. نخست« زیبا یقفه»ه کگوشتالو و چشامن روشن 

نان «. نان طلبه! رحمت خدا بر شام باد»مردم پس از غروب آفتاب و درخواست غذا بود.  یدر خانه

ار را کن یا، ردنکو من و من  یآوردم. پس از چند روز رشمندگیردم و به حجره مکیمع ممحله را ج

ه کنم. قرآن خواندن هم کف و معنا یبخوانم و پس از آن تعر« یگلستان سعد»اد گرفتم. قرار شد ی

 یمن یدانست و حت یم ید تنها عربیردم. مال سعکیرا روان م ید هر ختمیخود داشت. با یجا

 .بود« زیبا یقفه» ف یاز وظا یسد. خط و زبان فارسیبنو ینام خود را هم به خوبتوانست 

 یتر بود. پرس وتاهرت اما رسحالکه از من قد کرا به حجره آوردند  یپرس ، ناگهان یروز چون بال  کی

بود  کر یخواند و آنقدر زید گلستان میز بایمن داشت. او ن یل را برایزرائیم عکه حکز یبا چشامن ت

 یوتاهکات را در مدت یردم اما او ابکیت حفظ میدو ب یرد. من با هزار بدبختکتوان وصفش یه منک

م هوش که چرا او آنقدر باهوش است و تو کبخور  کتکو  یلیا و از ماموستا سیداد. حاال بیقورت م
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ن. نام کم کش و رشش را از رسم کا او را بیه خداکردم کین میش خودم او را نفریشه پیو حواس. هم

مانند  یحیشناخته شد. ذب« یحیذب»ه بعدها به نام کبود « نهیم یصوف»پرس « عبدالرحمن»او هم 

م با هم آشنا کمکگشت. یخواند و آخر وقت به خانه بر میدرس م، نبود یو رسم یمیدا یمن طلبه

نون کداشت و ا ش از پنجاه سال ادامهیپ یین آشنایحامل شد. ا کمکم و در خواندن گلستان هم یشد

 .ز ادامه داردین

 یهمه«. هاطلبه»و « آخوندها» یه دولت فرمان داد به استثناکبود  ید چه سالیآیادم منیدرست 

 .ممنوع شد یردکبر رسبگذارند و استفاده از لباس  یاله پهلو کد یمردان با

ی هیامن ین فرمان برایردند. اکید مجوز اخذ مین مساله بایت از ایمعاف یز برایآخوندها و فقها ن 

ها و روستاها آمد در سطح شهر یردکس را با لباس که هر کشده بود  یمناسب یان و بازار بهانهکد 

 .ردندکیا با اخذ رشوه از رها میردند کیم یار کو چوب یه جدیا تنبیرد کیو رفت م

م رفته کرار شد نزد حاار قیم؟ پس از جر و بحث بسینکار کچ« ما»و « دیماموستا مال سع»ا پس یخدا

است من هم با شام  کمبار »مسجد هم گفت:  ینایمؤذن ناب« یمال عل»م. ینکو در خواست مجوز 

 «.میآیم

، م. پرسان پرسانیو من راه افتاد« یمال عل»و « زیبا یقفه»و « ماموستا»، روز گرم کیبعد از ظهر 

بزرگ را  یدروازه کیولون کدانم. ی؟ منمیارش نرفتکم. چرا به محل یردکدا یم را پکمنزل حا ینشان

، وفتندکخود بر درب  یباعصا یقطعه سنگ و مال عل کید با یجواب نداد. ناچار مال سع یسک، میزد

از آن صورت  یشد و اساساً رفت و آمدیله باز میبود و رو به طو یدرب پشت، ه آن دروازهک یدر حال

وار از خواب وانهیچاره دیم بکحا، فراوان بر دربوفنت کگرفت. آخر رس به دنبال سنگ و عصا یمن

ه کل درشت کیبا ه یافتاده است. در باز شد. مرد یما آمد تا بداند چه اتفاق ید و به سو یمروز پرین

 د؟یخواهید: چه میپرس یردن درب به زبان فارسکمانست پس از باز یشرت به گراز میب

چگونه ، نابلد ید آن سه فارسیآیادم منیگر ید، دمیزلر یه مکده بودم یم آنقدر ترسکدن حایمن از د

در را «. دید از جلو چشامنم گم شویبرو»زد:  ادیبلند فر یم با صداکدانم حایپاسخ دادند. فقط م
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م رشوع شد کما به حا یفحش و ناسزا، م. پس از آنیتند بست و ما دست از پا درازتر پشت در ماند

 :ار افرسده بود گفتیه بسک« دیا مال سعماموست»م. یمسجد بازگشت یو به سو 

 .ام قساوت رسارس وجودم را فراگرفته استدهیاش را دافهیه قک یرد. از وقتکرومنان یه بکبه جهنم  -

شرت نشان دهد. قساوت به صورت آروغ از یزد تا قساوت خود را ب یخواند و آروغ میمرتب دعا م

م تا ینک کتر « ندکخانقاه رشف» یمهاباد را به سو  هکن است یخت. تنها چاره ایریرون میوجودش ب

 .دیان آیفار به پاک یتوطئه

بود و درس خواندن در آنجا  یکان مقدس و مترب که مکه با آنها به خانقاه کدوست داشت  یلیپدرم خ

از روزها  یکیده و تخم مرغ پخته و نان آماده شد. صبح یچیل سفر پیت داشت بروم. بقچه و وساکبر 

 .میردک کند تر کرا به مقصد رشفمهاباد 

ه ما نزد او رفته و حرضتش ما را ک یدارد. از روز  ید طوالنی ییم در داستان رساکه حاکمعلوم شد 

 :ردکیف مید ماجرا را تعریرسیس مکرون رانده بود به هر یب

 یهوبک یده بودم. با رس و صدایناهار خورده و خواب، ار ادارهکب بود. من خسته از یعج یلیخ 

م آمده است. با هزار ترس و لرز در را باز یریدستگ یبرا یسکردم کر کدم. فیاز خواب پر یدرب پشت

خردسال  کود ک کیور عصا به دست و ک ک، یجاق گوشتالو کی، یش گز یدراز ر کیدم؟ ید یردم. چک

ن ین چنیم اده و هرگز هیرا ند یان منظرهیاله بر رس نگذارند. هرگز چنکه آمده بودند اجازه دهم ک

 .ده بودمینرتس

م دگرباره و درس خواندن آغاز شد. گلستان را به یمستقر شد یچهارمرت  یحجره کیدر خانقاه در 

و « یترصف زنجان» یتابهاکرا از  ینار آن درس عربکرده بودم و در کان رسانده و بوستان را آغاز یپا

ردم. اما کید از بر میخواندم با یه مکرا  یگرفتم. هر درسیفرا م« هیحمد»و « منوذج»و « عوامل»

 .ه نهک یا تو شاهدیدم؟ خدایفهمیمطالب را واقعاً م یا محتوایآ

چگونه ساخته ، میتان بگویام براه چند بار از آن نام بردهک« ندکخانقاه رشف»د در مورد یاجازه بده

 دم چگونه بود؟یه من آن را دکن بار یشده و نخست
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 ین تحت سلطهیردنشک یمنطقه« تشان و ماوهقه» یاورز از اهالشک کیپرس ی، نام« وسفی»

« نیالد خ عثامن رساجیش»سب اجازه نزد کو  یان دوره طلبگیپس از پا، ن و عراق امروزیشیپ یعثامن

 یمنطقه یاز روستاها یکیه ک« برهان»ده سپس به یرس« خالفت»به « یر یمد»رفته و از « لهیتو»به 

، ن و آنیا کمکرده و از محل کدا یپ یار یدان بسیرده است. در آنجا مرکان کاست نقل م« انیرکم»

همه ، راماتکشف و ک یه بدون ادعاکبوده  یفیار رشیز مرد بسیت و خود نیدان جوان را تربیمر

ز یمنطقه ن ید او شده و اهالیج مریز بتدریمنطقه ن یز را به رشع مقدس احاله داده است. مالهایچ

س یتأس یفراوان مردم برا یهاان درخواستین میاند. در ادهیمراد خود را برگز، خود یبه دنبال مالها

 .ده استیانجام« ندکقشالق رشف»در  یس خانقاهیه رسانجام به تأسیکت کی

ند به عبادت و درس مشغولند و کدر رشف یار یطلبه و آخوند بس، ایدن کو تار  ینون عالوه بر صوفکا

خ یش»شود. بزرگ خانقاه ین میمردم تأم یایمحل موقوفات و عطا خانقاه از ینگهدار  ینهیهز

س یت. فقه تدرینس« خ شدنیش»پر آوازه است اما طالب « یآخوند»ه کخ است یپرس ش« محمد

ا بوده یان دنکان و تار ین خانقاه مملو از صوفیا یند زمانیگویدهد. م یم یرشع یند و فتواکیم

ز رو به یشان نینسل اها «ماموت»ا مانند یاز آنها نبود. گو یخرب  ه من به آنجا رفتمک یاست اما زمان

در آنجا  یار یان بسکه به خانقاه آمده و تار ک« کاکش»نفر  ک، یبارکیند یگویانقراض گذاشته است. م

ا بوده یدن کتار  یبارو یه مملو از دخرتان زکان افتاده یحیر مسیگذارش به د، خانقاه کده پس از تر ید

غمرب در یمحمد پ یهانهیچند نفر از نر»د: یگویبلند م یان با صدایحیر مسید یسو است. رو به 

 «. ...نندکوصلت  یسیع یهانهید با مادیخانقاه هستند اجازه ده

ن ید و در ایخوابیساعت م کیحدود ، ش از مناز عشاءیپ، ه دزد و راهزن بودک« له شهیز رابیعز»

د. از یآیار مکبه  یدزد یپراند و برایب شبانه را از رسم مخوا، گفت: خواب پس از غروبیم، باره

 .ن بهره را داشتیهم، ه نوشنت شبانهکچرا ، گرفتم یار یدرس بس ن جملهیا

را « ین نامیمال محمد ام«. »جوجه»رد و به من گفت: کانتخاب  ینام، سکهر  یبرا« خ محمدیش»

خنداند. یبزرگ داشت و در خانقاه همه را م ینیگنده با ب ینام گذارده بود. رس « رهک هکیرفه»

ه با کده است یز آفریرا ن یه خسته نشود و جامعتکده است یخدا انسان را آفر»گفت: یخودش م
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بار گفت: کیرد. کیف میتعر یبیعج یداستانها« رند.یآنها بگ را از تن یخستگ، خود یهایشوخ

ه در خانقاه ک یسانکاز «. ات باشیدر حال ح یامال تا زنده»ه فرمود: کدم یامرب را به خواب دیپ»

مال »، «یمال رسول سلطان« »اریمام جعفر و محمد »، اد دارمیردند و نام آنها را به کیم یزندگ

شاعر « دید رشیس»، «یخ شامیش»، «یشخل کاک»، «ن منگوریحاج مام حس»، «مال زاده کاکن یحس

ار کیب، ردندکیه با نان و دوغ سد جوع مکار بودند یاره هم در خانقاه بسکیبودند. مردان تنبل و ب

در  ینوح است هر چه بخواه یشتکخانقاه مانند »من: یرفتند. به قول مام هیار مکیآمدند و بیم

 «.ینکیدا میآن پ

رد. کیم یحجره زندگ کیا در یدن کتار ، بود« یسابالغ یمال مصطف»ش یه نام واقعک« یخ شامیش»

 کیند. یرا بب« یمحمد مهد»رد کیرا خوانده بود آرزو م« ابن الحاج»، « ینام یمهد»ه ک یاز هنگام

ند. جوان کیاش دعوت ماو را به حجره، بر گونه یبا چشامن درشت و خال یبا رو یز یروز جوان

شود. ید میرود جوان ناپدیوضو گرفنت م یتا مال برا« د و نامم محمد است. . . یمن س» د: یگویم

ی، بارو یه آن جوان زکند کیتصور م« میادهیما او را ند»ند : یگویم« : جا رفتک»ند: کیسئوال م

مال و  یهمه« م.ید به دنبالش برویند باکیشام ظهور م»د: یگویبوده است. سپس م یمحمد مهد

و از  یامنیتا سل»رود. پس از دو ماه بازگشت و گفت: یدمشق م یند و به سو کیش را حراج مکامال 

دنبال چه »د: یپرس ید احمد شدم. وقتیهامن خانقاه سیم، مناند یم باقیبرا یپول، رفتم کو کر کا به آنج

. تو نه یاساده یلیخ»د گفت: یس« روم.یبه دمشق م یدن محمد مهدید یبرا»گفتم: « ؟یگردیم

گشتم را . پول باز ینند و پول هم ندار کی. بازداشتت میدار  یسور  یو نه گذرنامه یعراق یگذرنامه

 «.افتیشهرت « یخ شامیش»خ محمد به یداد و من هم برگشتم. از آن روز ش

ن آنها به شامر یها و بهشت برتنبل یه منزلگاه همهکبود  یاخانهخانقاه تنبل، ت دهدکخدا بر 

ار کاد نگرفته بودند. ی یگر یز دیچ یطنت و بد اخالقیشیی، جز بدخو، خیان منزل شکود کآمد. یم

جوان  کین و آن بود. در خانقاه با یردن با اکوه و جنگ و دعوا درست یم یاز باغها یدزدآنها فقط 

خ یفرزندان ش یه پرس عمهکسالم آشنا شدم خ االیپرس ش« نیمحمد ام»هم سن و سال خودم به نام 

نم دایند. منک یخ زندگیش یدرس خوانده و در خانه« دیماموستا مال سع» ست نزد یبایبود. او هم م
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گر ربوده یسبقت را از همد یگو ، اد نگرفنت درسیه در کدانم ین را میاما هم، ا منیاو با هوشرت بود 

م. تنها یبردیب میفحش و ناسزا نص اندازه کیم و به یخوردیم کتکاندازه  کیم. هر دو به یبود

؟ یما چه اشعار دانست. ایداشت و خود را از من هرنمندتر م یه او طبع شاعر کن بود یتفاوت ما ا

 یاما رسانجام دست بردار نشد و شاعر ، ردمکیشه اشعارش را هجو میند. من همکب دشمن یخدا نص

 .نبود« منیه»جز  یسکه شد. او یبلند پا یار یبس

خ و یش یاز خانه یمرغ دزد، از باغها یدزد، ار عقربکش، ما در خانقاه کمشرت  یارهاکن یمهمرت

 .گر بودیار خالف دک کیخالصه هزار و 

ه از ترس کجوان مهامن ما بود  یمال  ک، یبه خانه باز گشته بودم یشکرس  یه براک یبار هنگام کی

اش راعوض رده بود شناسنامهکتالش  یدوست یرده بود. پدرم به خاطر رابطهکخود را پنهان  یرسباز 

بربد. او خودش ل نزد خودش یتحص یادامه یاز پدرم خواست من را برا، ن خدمتیند. در مقابل اک

« پسوه»رد. همراه او به کیبزرگ تلمذ م یبود و نزد مال « مستعد»بود « د محمدیس»ه نامش کهم 

ده بود من به پسوه یه شنکپدرم  کینزد یآقا آشنا یبود. قرن« آقا مامش یقرن»ه محل استقرار کرفتم 

به قلعه بروم. زمستان  استاحت یها براه روزها در مسجد درس بخوانم و شبکام فرمان داد آمده

د مطابق یهم خانه شدم و با« آقا یقرن»ار بر من سخت گذشت اما با پرسان یاگر چه بس، آن سال

ها م حرف. غروبکبت و یپر ه، ار شجاعیبود: بس یبیآقا مرد عج یردم. قرنکیم یآنها زندگ یسنتها

آن باال ، ل بوداکیآمد مانند هینشست. تا شب به رس میمجلس م یآمد باال یمن میه به اتاق نشک

 یگفت: گاهیگرداند. مرتباً با خود سخن میح میحرف بزند تنها تسب یالمهکه کنشست و بدون آنیم

ب خود را نشخوار یپرفراز و نش ید خاطرات زندگیرد. شاکیهم رو تلخ م یرد و گاهکیم یتبسم

، زانو نشسته ین اتاق رو ییپا ید در گوشهیبا اش؟ من و دو پرس و دو نوه یها چچارهیرد. اما ما بکیم

ش یران بود و بس. بکنو  یار ککتکم آنگاه یبود لب بجنبان یافکم. ینکلمه هم صحبت نک کی یحت

. من یرون رفنت هم نداشته باشیب یاجازه یدو زانو نشسنت و لب فروبسنت و حت یاز شش ساعت رو 

گرداند با ادا درآوردن یلحظه رو برم کیآقا  یقرن هکردم. به محض آنکیساز میخودم بزم یهم برا 

د ییایب»رد: کیخنداندم. آقا بالفاصله امر میها را مان دادن و زبان در آوردن بچهکو لب و لوچه ت
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شد. یساز م یه و زار یخوردند و بازار گریران مکاز نو  یمفصل کتکها بچه و آنگاه« د.یآنها را برب

مال چقدر  ید پرس حاجینیاها ! ببیح ید بیشکیخجالت من»گفت: یم مفصل آقا یار ک کتکپس از 

ر رس من است. یها زحقه یند همهیردند بگوکیبندگان خدا جرأت هم من« با رشم و ادب است.

گذاشت و به یول مک یل وبلند باال بود مرا رو کیه درشت هک«روزهک»به نام  یمردی، برف یروزها

هم « یارباب» ین زندگیاز رّش ا یگرداند. پس از مدتیبه قلعه باز م ها همبرد و غروبیحجره م

سه ، ض شناسنامهیتعو یهیه در ساکخواندم یدرس م« د یمالسع»نزد ، ردم. در حجرهکدا یپ ییرها

 :نام داشت

ار در آمده و مرد زمان خود بود. چند بار مرا کاز  یر کروشنف«. یدیحم»و « یربان»، «یداشاغلوج»

دانم. همه ظاهر و محتوا یش را منیاد گرفته و معنای یوار یز را طوطیه همه چکمتوجه شد  آزمود و

س ین چاپ شده در مرص را تدرینو یان عربیتاب دستور زک« .ینکد از اول رشوع یتو با»چ. گفت: یه

« سیمرالقا» یدهیآورم قصیاد میه از آنچه به کنم کرا از بر  یهن عربکد یرد قصاکیرد. وادارم مکیم

رده کرا از بر « ینال»از اشعار  یار یبود. خودش هم بس« ییه العجم طغرایالم»و « سبعه معلقه»، 

در مورد او گرد آورده بود. من آرام آرام  یار یبود و مطالب بس« ین افغانیالدد جاملیس»بود. عاشق 

ودم و دوران بلوغ را ب یدر حال خود شناس، بردم. در آن دورانیو درس لذت م داشتم از مطالعه

ند عشق یگویس من شده بود. مکز و همه یه همه چکداده بودم  یردم. دل به دخرت کیآغاز م

به آن دخرت نداشتم. تنها دوست  یل جنسیچ عنوان میبه ه، ا نهی ینکدروغ است اما باور  یافالطون

ماه ، ستارگان آسامن، آب یصدا، دن آتشینم: با دکیچگاه فراموشش منینم و بس. هیداشتم او را بب

ختم. یریم کدم و اشیشکیم یافتادم. آهیاد محبوبم میبه ، عت بودیطب ییبایو هر چه مظاهر ز

ثرومتند  یار آراسته ورسزنده با پدر یم چون او بسیه موضوع را به او بگوکچگاه جرأت هم نداشتم یه

ار یردم و روابط بسکیآمد م اد به منزل آنها رفت وینداشتم اگر چه ز یبود و من هم بضاعت

ن آتش فرو یهم ا یآمد و چند سال آزارم داد و پس از مدت کم. خالصه عشق پایهم داشت یادوستانه

 .دیشک
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مطالب فقه  یدرس اصول و برخ« خ محمدیش»ن بار خود یگر به خانقاه بازگشتم. اما ایبار دکی

 .هم حجره بودم« داسع»به نام  یارد. د رخانقاه با طلبهکیس میتدر یشافع

 کرده بود از خانقاه اخراج شد و من هم در دفاع از او خانقاه را تر کدعوا  یسکچون با « اسعد»

 میرفت« ندک یسیع» یم و به روستایعصا بست یها را رو ر هنگام بقچهید یردم. شبک

و هر دو هم  یو خال کیتار یاغ. حجرهیداشته باشد اما در یاناتکها امطلبه یم حجرهیردکیر مکف 

 .سخت گرسنه

ر هنگام بود و ینم. به داخل روستا رفتم. شب دک ییروم نان گدایم؟ گفتم من مینکار کخوب چ

 یاط بزرگیح، محله کی یشود. در انتهایم یرا برنم عصبان یاده بودند: در هر خانهیهمه خواب

ه ک»د: ینفر پرس کینم. کدا یپصاحب خانه را ، کیاط را باز و از نزدیدر ح یدم. خواستم به آرامید

قه یچند دق« م.یآیاالن م، به حجره برگرد» خواهم. پاسخ داد: یه هستم و چه مکگفتم « ؟یهست

ر و سامور و چراغ وارد حجره شدند. مرد یره و رسشکر و نان و یگر با حصینفر د کیبعد همراه 

د یس نروکچینزد ه ییگدا یراد بین روستا هستیه در اک ید مادامیقول بده» صاحب خانه گفت: 

ه منتظر پاسخ ما کنیو بدون ا« د؟یشام آواز خواندن دوست دار ید. راستیو من را برادر خود بدان

رار کگر تیگفت بار دیه مکرا  یتیبود. ب« ور آواز خانکم یرک»رد. نامش کباشد رشوع به خواندن 

 یشود. مدتیرار مکدر گوشم ت، خوش یهنوز آن صدا، نون هم پس از حدود شصت سالکرد. اکیمن

آهنگ ی، نداشت و پس از مدت یمسجد ارزش فقه یدرس مال  یدر حجره ماندم اما راستش را بخواه

رفتم و « منگوران »از خانقاه به ، «اسعد»ش از هم داستان شدن با یم پیادم رفت بگویم. یردکسفر 

وهستان. ما کدر « منگور»ر بود و شدم. بها« یرمندکمال رسول »گر ید« یطلبه»همراه چهار نفر 

 ییآزاد و هوا ییایم بود. دنیم. اوج دوران جوانیردکیم یالق زندگیینار کوه در چادر ک یهیهم در پا

دم یشیاندیه بدان مک یز یبودم و تنها چ یمست جوان«. منگوران»عت و دخرتان یطب ییبایخوش و ز

 .درس خواندن بود و بس
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اده یپ یه پاکارم گذارد یدر اخت یوانیح« ینام یعل یصوف»ه خانه بروم. ب« رمندارک»خواستم از یم

ه متام کدم یوتاه باال و چاق دک یدیچشمه س کینار ک« یفاراو یک»وهستان کنروم. موقع برگشنت در 

خاموش بر  یگار یس« ؟یش دار یطلبه آت»بلند گفت:  یده از گلوله و تفنگ بود. با صدایبدنش پوش

 .ستادمیرد اما من ناک کیرسم شل یاز رو  یادم و پا به فرار گذاشتم. گلولهیترس یلیلب داشت. خ

نام داشت آمد و « مال رحامن»ه کده  یمال ، بودم. پس از مناز عشاء« ن آفانیمام حس»ق یدر آالچ

هامن شب هم چند « انم را با خود برد.یم را گرفت و مادینار چشمه جلوکد مسلح در یس کی»گفت: 

منگوران به چند  یهاوهستانکروز بعد در  ستا به رسقت رفت. شانس آورده بودم. . .رأس گاو از رو 

دم راهزن هستند. نزد آنها یردند. مسلح بودند فهمکیدرست م ینار چشمه چاکه در کنفر برخوردم 

انم یه بفهمند طلبه هستم و مادکردم کصحبت  یم. طور یردم و با هم صبحانه خوردکرفتم و سالم 

ما  ینیبیمگر من»از آنها گفت:  یکی« د؟یدهیطلبه را من یبرادران جمعانه»نست. گفتم: ا یامانت

ه از پول آن کن وجود دو قران هم دادند یبا ا« م.یاردهکه لختت نکر باش کم خدا را شایراهزن هست

 .دمیحجره خر یبره برا کی

رده کران یل آمده و شهر را ویس ه در مهابادکد یخرب رس یشمس 1315در تابستان  یعنیدر آن دوران 

ار نگران شدم. چه بر رس یخته است.بسیم همه ریه دندانهاکدم یش از آن هم خواب دیاست. شب پ

مال »بزرگ فرا گرفته بود.  ییام آمده بود. به رسعت به مهاباد بازگشتم. شهر را بالپدر و خانواده

 .ردهکبازگو  ت رایبعدها واقع، لیکار شیبس یادهیبا قص« یکو کمارف 

 نهم مردادی، االولیبه روز جمعه دوازده جامدیصد و سه پنج شمسیخ هزار و سیدر تار

 دایمسشه یلنجپهی، دوسهزار و سسه یخیله تار

 موردادا یماه ینو  کهی یمیج یجومعه دوازده یبه روژ 

الب برده و یرا سه همه کم یمن پانزده ساله بودم. دو خانه داشت، لیشدن س یدر هنگام جار  یعنی

ها منزل داشت در حال قرآن از خانه یکیه در کن رفته بودند. پدرم ینان آن از بکسه نفر از سا

افته بود اما ی ییشده بود. خود را به پشت بام رسانده و از مرگ رها یل جار یه سکخواندن بود 
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از مردم  یار یه بسک داده بود یرو  یل روز جمعه و هنگامیقرآنش را با خود برده بود. س، البیس

ن مناطق یالب به ایه توسط سکل مردم یاز وسا یار یاطراف شهر رفته بودند. بس یشهر به تفرجگاهها

از آنها قرآن پدرم بود.  یکیو به صاحبانشان بازگردانده شد.  یآور رانده شده بود توسط مردم جمع

به مردم داشت. در  ی قابل توجهنسبتاً  یگر ثرومتند نبود و بدهیپدرم د، م در آن دورانید بگویبا

بود. نزد او  یخیو تار ینید یتابهاکشه در حال خواندن یداشت و هم یپارچه فروش یامهاباد مغازه

ش یوضع مال، ن لحاظیرد و به همکیبا زنان معامله من، حرام بود یش از دو شاهیسود هر مرت پارچه ب

 .رو به وخامت گذارده بود

ام گذرانده بود. آخررس مجبور یرده و در خانقاه اک کخانه را تر  یچند ماه، نتاله بر رس گذاشکاز ترس 

مان بود ه دو دانگ آن متعلق به خانوادهکان کاز توابع بو « ترغه» یوچ و به روستاکم از مهاباد یشد

ر یم سکه محصول شکم بود کم باآب ین دیتار زمکآن هم حدود چهار ه یشاورز ک یم. اراضیبرو

 .دادیمن ینک

ل یم بود. اما در سکآن  یبها ن و اجارهیرانه و گلیار فقیه بسکم یدو باب خانه هم در شهر داشت

 .به شهر آمده بود یشکرس  یما در روستا بود و پدرم برا یخانه، مهاباد

م و یبازگشت« مهاباد»م و از آنجا به یرفت« تورجان»بعد به  یو مدت« رمندارک»ه به کپس از آن بود 

، از درس رصف و نحو یعامل رسشناس شدم. جدا« ین مجدیماموستا مال حس» یبازار طلبهدر مسجد 

ردم. کیرا مطالعه واز بر م« یابن الورد« »ه العربیالم»و « ریعب بن زهک« »بانت سعاد» یدهیقص

خ یش»و « ارهیب»وخ یخانواده ش یاز اعضا یکین و یشیپ یماموستا« د محمدیمال س»در هامن زمان 

ار باهوش یبس« د محمدیس»ار درس نخوان و یخ بسیردند. شکیتلمذ م« نیمال حس»ز نزد ین« ممعصو 

 .بود

 یمنود طلبهیار با رشم میندار و بسیه همراه او به ظاهر دک« نیخ نرصالدیش»خ به نام یش یپرس عمو 

خ جامناز یش»مقام ، «طالش» یه در منطقهکبود « املکخ یش»پرس « نینرصالد»بود. « خ معصومیش»

 (.ح خواهم دادی)بعداً در مورد آن توض را بدست آورده بود« کمبار 
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بود. برادرانش « فاطمه»ه نامش کشدم « خ محمدیش»ن بار عاشق دخرت یدوباره به خانقاه بازگشتم. ا

بود و  یشهر  یاثرومتند و نه تاجرزاده یکه نه مالک یآخوند ه خواهر خود را به بچهکنبودند  یراض

بود:  یار عصبانینده بود بسین موضوع را شیه اکز یدهند. پدرم ن یبساط نداشت به همرس  در یآه

د ینند. اگر پرس من است باکت که پرسم مال شود و دو طلبه پشت رس او حر کن بود یم ایمتام آرزو»

 «... .ندکخ رشمسازم نیدر خانقاه ادامه دهد و در خدمت ش

در واقع « اسعد»خانقاه همراه  که تر کیمن گذاشت بطور یرو  یار یر بسیتأث، د پدرمیشد یرهاکتذ 

دن به او یان رسکه امک یشدن پدرم و دور شدن از دخرت  یراض یکیر بود. یت کیزدن دو نشانه با 

از توابع « ایعلوشتپه»به « ندک یسیع»از « اسعد»با «. اسعد»به  یوجود نداشت و دوم اظهار وفادار 

دولت هر  یهیمدرس آن بود. آن زمان امن» یتورجان یمال  یحاج نیمال محمد ام»ه کم یان رفتکبو 

شبانه ، ها از ترسردند. طلبهکیاخذ م یامهیافتند لباسش را سوزانده و جرییم یردکس را با لباس ک

 .ردندکیآمد و رفت م

خواندند. وقت صبحانه یگر هم در آنجا درس مید یم. سه طلبهیدیرس« وشتپه»ل بامداد به یاوا

 ینجا مباند اما طلبهیام است اه برادرزادهکاسعد »م. گفت: یردکجلوس  یده و تقاضایاموستا را دم

اما »خودم سوخت. ماموستا گفت:  یدمل برا«. خواهم. او برودیمن –ه مقصودش من بود ک-گر را ید

 .«هامن من باش و فردا صبح برویامشب م

رث معامها را کدور من بود ا، گر دورینجا دی. ادیشب پس از خوردن شام نوبت طرح معام و لغز رس

 ینجا مبان. وقتیتو هم ا»گذاشتم. فردا صبح ماموستا گفت: یها را جا مر طلبهیردم و ساکیمن حل م

ه من اشتباه کنیاما مثل ا یهست یردم آدم ساده لوح و ابلهکر کدم فیات را دافهیبار نخست ق یبرا

 .«رده بودمک

 .ردمکاست آغاز  یه دستور زبان عربک« کابن مال یهییالف»را در  «یوطیرشح س»نزد او 

ار خوب بود. در یبس ما هم یانهیگرفتم. میاد میو حساب و انشاء را هم نزد او  یات فارسیدرس ادب

ها اصوالً از رده بودم. طلبهکبرخورد ن یروح کادعا و سبیب، ن مدرس خورشویمتام طول عمر با چن
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چ زمان یدر ه، د. دوست دارند جز در هنگام درس خواندنیآیاها خوششان منن و ماموستیمدرس

 یار یبس یه حتکطنت خود مشغول شوند. اما ماموستا یو ش ینند و به باز یماموستاها را نب یگر ید

ما  یهایدانست و بعضاً در باز یمن ترخود را از ما بزرگ، خرب نبودیما هم ب یهایاوقات از شوخ

امن یهاید و در باز یایسه شنبه و جمعه نزد ما ب یهام شبیردکیست. خدا خدا مجیت مکهم رش 

 .ندکت کرش 

رده کهم ن یر ییبا خود آورده و تغ یکود کرا از  یه به تنم دوخته شده بود. تنبلکبود  یلباسی، تنبل

دم یشنیه مک یرد. هر مطلبکیرا جربان م یه تنبلکهوش رسشارم بود ، ه داشتمک یبودم. تنها شانس

ُ  به خاطر م ً ماموستا گفت:  یرده بودم. روز کخوانده و مرور هم ن« هییالف»ت از یسپردم. صد بیفورا

رفتم و همه را « وشتپه» یهاهیپاوهکبعداز ظهر به «. خوانمیغروب آن را م»گفتم: «. آن را بخوان»

ه همه را کدانم  یاماًل مک»است خواندم. گفت: کم و کیات را بیاب یه شد همهکردم. غروب کاز بر 

 .«امدهیتر نداز تو تنبل ی. به راستیاردهکامروز از بر 

رد. من هم از کیار روانه مکن یشه مرا جهت ایزار بود و همیار بیت بسین میماموستا از مناز و تلق

دم یرفتم. د« وشتپه»بند  یردم و به سو کنفر مرده بود. خود را پنهان  کب یزارتر بودم. روز یاو ب

ن ی. برو مناز و تلقیادهیار دزدکدانم خود را از  یاه مید و گفت: روسیگردد. مرا دیماموستا دنبامل م

در  یاغذک، ار بد خلقیگنده و بس ینیمرد با ب کیر به گورستان رفتم. یآن پدر سگ را بخوان. ناگز

 .دست داشت

 ه؟ین چیقربان ا -

 ()مال حضور نداشت ن استین تلقیپرسم ا -

 .خوانمین مین هم مال هستم و مناز و تلقم -

ر داشت هم یهم ز، چون دال عبدالله« ه؟ین چیا»گفتم : «. اعبداللهی»ن نوشته بود یاغذ تلقک یرو  -

 .زبر

 .م با عبِداللهیگویا عبَدالله و اگر زن باشد میم: یگویت مرد باشد می؟ اگر میدانین را منیتو اها  -
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ش یه به گرد پاکند کیم یدر ده زندگ یبده. آخوند یمژدگان»اموستا گفتم: به روستا برگشتم و به م -

 .ار خوشش آمدیردم بسکف یش تعریماجرا را برا«. میم. خالص شدیرسیهم من

م. یم. نزد ماموستا رفتیسوزاندن نداشت یبرا یار رسد بودو ما هم چوب اضافیبس« وشتپه»زمستان 

زم یست مگر هین یاچاره»گفتم: «. دیشیندیب یاخودتان چاره شود.یدا منیوره پک یزم برایه»گفت: 

نزد « سوخته»آغاز شد. دو نفر  یزم دزدیفتوا صادر شد و ه«. ندارد یرادید ایبدزد»گفت: «. یدزد

ها ردند و شبکیها را نشان مزمیه غروب هک« قادر»و « دحسنیس» یهاردند به نامکیم یما زندگ

ساخت. یا میمه یگر یزم توسط دیدن هیدزد یراه را برا، ها به خودن سگردکاز آنها با مشغول  یکی

ار کسخن گفته و آن را  یزم دزدیها در مسجد از هده غروب یاهال یه متامکد یرس ییار به جاک

 .سدیجهت دفع اجنه بنو ییخواستند دعایدانستند از ماموستا مین واجنه میاطیش

« لهین تویالدخ حسامیش»ران دلگرم یمد« یلخانیا» یفهیطا یو همه« یلخانیآقا ایعل» یخانواده

رد. از حق کیم یت در آن جا زندگکجهت بر « فه محمدیخل»له به نام یتو یاز خلفا یکیبودند و 

نان  یاز جمع آور « دحسنیس»ه کروز  کیبود. غروب  یرب و گوشت تلخکار متیم انسان بسینگذر

زم زمستان یفه افتاده است. هیوار خانه خلید یوب بزرگ رو تخته چ کیپرسان! »گشت گفت: یبر م

به  یشش نفر ، هنگامشب «.ستینفر و دو نفر ن کیار کند. اماآوردنش کین میامسال ما را تأم

م و یستکزم شیم. رسارس شب هیشان به حجره آوردکشان کم و تخته چوب را یموضع رفت یسو 

فه از مسجد یه خلکم یتم بخوابیخواسیم. تازه میردکار تل انب یخال یهااز حجره یکیها را در زمیه

پرس « مال محمد»ه کاز ما  یکیحجره آمدند.  یامً به سو یمستق یرون آمد و به همراه دو صوفیب

فه ماجرا را ید. خلیشام خود را به خواب بزن»گفت: ، ماموستا بود یو برادرزاده« انیحامم یمال عل»

شده و  یه راضکند کدهم خدا یو با زبان خوش جواب م یرماست. من به ن یده و عصبانیفهم

 .«ندکت نیاکش

د. سپس وارد مسجد شد و یسته را دکش یهازمیشد و ه یوارد حجره خال یار کش از هر یفه پیخل

 :گفت
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 د؟یشکید. خجالت منیدزدیزم میاما ه، دیدان یارقرآن مکها ! شام خود را مسلامن و خدمتطلبه -

ه خود را ک ید و درحالیشکرون یر لحاف بیرده بود رس از زکما را به آرامش دعوت ه ک« مال محمد»

ها ه به طلبهکده یرس ییارت به جاکش پدر سگ. یسگ ر یه»زده بود گفت:  یبه خواب آلودگ

 .«نمکرونت یب ین با اردنگکن یار ک؟ یزنیم یتهمت دزد

 یردند از منزل خارج و به سو کیند مه غرولک یش در حالیها یت شد. و با صوفکفه از ترس سایخل

فه یاط مشغول گرفنت وضو بود و غرولند خلیماموستا در ح، ما یخوان رفت. از خوش شانس یخانه

 .دیشنیرا م

 فه جان! چه خرب است؟یخلها  -

روم. یم« آقایعل»اند نزد ردهکده و هزار فحش و ناسزا نثارم یم را دزدیهازمیات هیبله طلبه ه -

 .ردکه خواهد یها را تنبرا نگاه دارد طلبه« لهیخ تویش»حرمت اگر 

فه یند. ماموستا و خلکه یها را تنبخود طلبه، ه اجازه دهدکفه خواست یماموستا با زبان خوش از خل

 :نزد ما آمدند و ماموستا پس از طعن و رسزنش فراوان و هزار سخن نامربوط گفت

ن یشام را در ا ی؟ همهیمرد کن مبار یند؟ آن هم از چنکیم یها! طلبه چگونه دزداهیرو س» -

قربان! »فه گفت: یه خلکد یرس یید به جایفحش و ناسزا و تهد.« نم و ... ک یرون میزمستان رسد ب

وفت کداد و رس  یفه رفت اما ماموستا همچنان فحش میخل«. ردم تو هم آنها را ببخشکمن حاللشان 

ناگهان به خنده افتاد و گفت: «. ندارد یالکد اشیزم بدزدیه یقربان خودت فرمود»زد. گفتم: یم

داغ  یید؟ اما خدایردکبه پوشال مردم هم رحم ن ید. حتیزم دزد هم خود شام بودیه یالبد اجنه»

 .«دینکفه روشن یزم خلیامروز را با ه ید. حاال بخار یپدر سگ گذاشت یفهیبر دل خل یخوب

رده کها ظهور طلبه یزم دزد هم از حجرهیه جن هکبود هم روشن شده  یمردم آباد یگر براید

 یگر یو د« انیحامم یمال عل»از آنها  یکیهامن ما بودند. یدو ماموستا م یشب تابستان کیاست. 

د آنها یه و وفق و فوایدر مورد ادع« یمال عل»م. یوان مسجد نشسته بودیدر ا«. یامال احمد سمه»

من »گفت: یم یمال عل«. همه خرافات و دروغ است»ت: گفیهم م« مال احمد»گفت. یسخن م
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مال احمد گفت: «. انجام دهم یار کتوانم با آن هر یدانم و م یرا م یتو خال ید چارگوشهیوفق و فوا

اد ین وفق را هم از خودت یام و اآخر ماموستا جان ! من دو سال درس وفق را نزد خودت خوانده»

تا  یغ یموضه غ یب»از آن درآمد  کیاز مال یکیار نام یتاب بسک بار پس از حساب وکی«. امگرفته

ن نام یبا چن یاهکمالئ، د و سوارهیزیبا، احمدی، چون عل ییآخر با وجود نام ها« . کیلیوالئیشانزه غ

 .م و بحث متام شدیدیخند یلیوجود دارد. خ یطوالن

ه داغ شد. ماموستا گفت: یوان مسجد باز هم بحث وفق و ادعیدر ا یگر در جمع خصوصید یشب

ند. حتامً دروغ یبیاو را من یسکند و یبیه شخص همه را مکهست  ییند در هندوستان دعایگویم»

 .دانم یر راست است و من هم دعا را مینخ«. است

 .چگونه است ؟ نشامنان بده -

م. ینیسحر بزرگ را ببن یبه خانه فرستادم تا ا یآوردن قند و چا یردم. قادر را براکبه ماموستا اشاره 

گفتم: یرد دعا را بخوانم. مکیست؟ ماموستا ارصار میه هدفم چکتا قادر بازگشت به آنها فهامندم 

تر ردند و قادر از همه طالبکینند. همه ارصار مکیام مخفه، شب در خواب، صاحب ورد یاجنه»

جام پس از ارصار فراوان به حارضان رد از من بخواهد دعا را بخوانم. رسانکی. به ماموستا التامس م

 .«ن سحر را انجام دهمیا ید با پرس نابالغیبا»گفتم: 

 کیردن کردن و چهار گوشه که نابالغ است. پس از تا کخورد یقادر با قسم و قرآن فراوان قسم م

، بردم مسجد ی(. قادر را باال  7و  3و 2)ط ظ ص و  ردمک یآن را پر از شامره و حروف عرب، اغذکه کت

 :ر بغلش گذاشتمیاغذ را پاره و زکاز  یقسمت

ه پارچه کن تی. اگر ایجا هستکشوم ید متوجه میت درآیند اما اگر صدایبیگر تو را منیس دکچیه -

 .یشو یرا بسوزانم ورد باطل و تو هم ظاهر م

به  یالهک نانیحصول اطم ینند. قادر برایبیه او را منکردند کوارد مجلس شد همه وامنود « قادر»

جا ک»دند : یرد. حارضان پرسکیبه او من یس توجهکچیرد. هک یدندان گرفت و رشوع به مسخره باز 

 «؟یزنیم کلکحقه باز  یرفت؟ چه بر رسش آمد؟ ا
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«. میش را در آوریم صداینکد با دست و پا زدن تالش یم بگذارینیم او را با چشم ببیتوانیمن»گفتم: 

م یزدیم کتکقادر را ، . با متام قوایپشت اردنگ یم. اردنگیر قادر را گرفتم و دو یهمه از جا بلند شد

ان یاز روستائ یکیردم کلحظه احساس  کیآورد. یگشود و تنها ادا در میچاره زبان از زبان منیاما ب

ه دود از پارچه کآتشدان گذاشتم. به مجرد آن یاز پارچه را رو  یاوارد مسجد شد . بالفاصله گوشه

ب یغ»و « ب شدنیغ یدعا»ار آن تابستان ما کگر ید«. د قادر آنجاستینکنگاه »شد گفتم: بلند 

شنا « وشتپه» یروز در رودخانه کیبه التامس قادر خودش بود.  یاردنگ یو حلوا« شدن قادر

ه یش درآمد و با گریه صداکخورد  یردم. داخل آب آنقدر اردنگکب یم. قادر را دوباره غیردکیم

 :گفت

 .«ندکیند. ماتحتم درد مکوستا به خاطر خدا به مالرحامن بگو دوباره ظاهرم مام»

 .دیش بزنکتکخودش است دوباره  یه صداکنی. ا یه یه -

نم و نزد زنان کب یه مبادا خود را غکده و مردان را ترسانده بود یچیپ یب شدن در آبادیموضوع غ

 .سپرده شد یز به فراموشین نب شدیغ یدعا یر پس از مدتیودخرتان آنها بروم. ناگز

ت بود. یه مملو از جمعکشدم  یدر مهاباد وارد مسجد یروز ، ه چند سال بعدکنجاست یجالب ا

دم یوارد صحن شدم د«. خوران اوستینیریرد و شیگیاجازه م ییمال»ردم پاسخ دادند: کسئوال 

ر خدا به کاش هستند و شنامهرده است. در حال خواندن اجازهکبر تن  یآخوند یقادر است و ردا

ماموستا به خاطر خدا »گفتم. گفت:  کینارش نشسته تربکده است. رفتم و در یرس یمقام آخوند

ادت خواهم یآنگاه  یر شو یتند بگذار پینس یاجنه راض»گفتم: « اد بده.یب شدن را به من یغ یدعا

 .«داد

دن آب با سطل و یشکار هنگام بکیم. یار گود برداریچاه بس کیم آب از یمجبور بود« وشتپه»در 

در  یمرم را جا آورد و مجبور شدم چند روز کی، سته بند آبادکمرم به شدت در گرفت. شک، سامنیر

آورد. با یدر م یار مسخره باز یه بسکبود  یدر آباد یکوانه مسلید عبدالله دینم. سکبسرت اسرتاحت 

نم. گفتم: کش عقد یخواست دخرت را برا رد. به حجره آمد و از منکوشتپه ازدواج  یاز اهال یدخرت 
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توپ  کیله قند و کان دو کاز بو ، ه پس از مراسم عقدکسوگند خورد «. یااوردهیحق عقد را ن»

ه ک یان هستیحتامً در جر یخود دان»ه خواهد آورد. گفتم: یرسبند به عنوان هد یتان براک یپارچه

اله گذاشته که رسمان کنیال ایرد و به خکمل ناش عخالصه به وعده«. یشو یبسته م ییاگر دروغ بگو

واقعاً ناتوان شد و چند نفر را به دنباملان فرستاد.  یرد. شب دامادکیمان ماست همواره مسخره

له قند و دو کمن پنج » ند. به دنباملان فرستاد و گفت: ک یانیم. از خوان خواست پادرمیجواب نداد

ه باز شده است. کبعد خرب دادم  یبه حجره بازگشتم و ساعات. «دینکدهم بندش را باز یتوپ پارچه م

ده بود و یم فقط ترسیرده بودکن یار کد ینکد. باور یار داماد گشوده شد و به مراد خود رسکگره از 

 .هراس در دلش افتاده بود

ن اما زبا، بود یاه آدم درس ناخواندهکم یرفت« آقایعل»د به همراه ماموستا به منزل یروزع کی

 ییست؟ بهامن واژه چه معنایچ یفالن واژه به فارس یمعنا»د: یها پرسدانست. از طلبهیم یفارس

 :دیگویه مک دمیرا از او پرس یاز اشعار سعد یتیب یو . . . ترجمه« دارد؟

گنبد به ی، ردن گفتم: ندانستکگذارند. ترجمه یگنبد م یه گل رو کدم یراز دید. من در شیادهیشام ند

 جا؟ در برهان قاطعکاما  –ند یگویم الهیپ

 ؟یده ایخودت د -

 یبل -

 . . . .دیاورید برهان قاطع بیبرو -

ار یدان بس یه فارسکده بودم یده بودم. از مال قادر شنیند یز ین چین بله گفنت دروغ بود و چنیا

رق رشم متام وجودم ه نبود. عکنبود « الهیپ»به نام  یم اما معادلیردکگنبد را نگاه  یبود. معنا یخوب

آمده است. اگر چه سخن من به « الهیپ» یه گنبد به معناکم یدیرا فرا گرفت. آخر رس به اجامع رس

شوم. یآورم رشمنده میهر وقت آن موضوع را به خاطر م، نشست اما پس از چهل و شش سال یرسک

 . . . آخر چرا دروغ؟
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ه شدم. یه تا ابد تنبکگرفتم  یشد؟ اما چنان درسینگونه گفته است چه میگفتم مال قادر ایمثالً م

را به خود منتسب  یگر یس دک یا خاطرهیاتفاق ، ه موضوعکام دهیز دیرا ن یگر یار دیسان بسک

 . . . .ندارند ییار شود رشم و اباکه اگر دروغشان آشکن است یآنها ا ینند اما خوبکیم

به خانواده عطا  یگر یخداوند برادر د، ن سفرهایا از یکیردم. در کیبه خانه رفت وآمد م« وشتپه»از 

ه ناخوش احوال بود ک، رفتم پدر« وشتپه»ه به کگر یبار دکیگذاشته بودند. « صادق»ه نام او را کرد ک

ش را با خود آوردم یخود فرستاد. تا به مهاباد رفتم و داروها یمیدوست قد« وناتانیرت کد »مرا نزد 

 .م ماندمیتیات گفت و من تنها و ید. رسانجام بدرود حیشک یش را میزندگ یهان نفسیآخر

 یهادانم گوشهیم آغاز شد. باز هم بد منیاز زندگ یگر ید یم متام و دورهیکود ک یدوره، با مرگ پدر

 :نمکخود را باز گو  یکود کاز دوران  یگر ید

زبان و هم هم  یاست. اگر جمع یز یب و شگفت انگیب و غریعج یزندگ یبه راست یطلبگ یزندگ

 ییملت مستقل هستند. مالها ک، یاندز تا مال نشدهیها ندانند به باور من طلبهیملت م کیهن را یم

ه به خاطر کهم  یسانکرند اما هستند یآنها را بگ یجا، شه آرزو دارند فرزندانیهم، مانند پدر من

ها و وهیا فرزندان بیها طلبهاز  یار یفرزندانشان مال شوند. بس نندکیآرزو م، ن و مذهبیعالقه به د

ن یتأم یها آغاز و براخود را از حجره یزندگ، رشیها پس از پذر هستند. طلبهیشاورزان فقکا پرسان ی

 .نندک ییا شهر نان گدایروستا ، محله یهاد از خانهیبا، معاش

و مردم  نندک یو توتون م کشکر و یو روغن و پن کرصف پوشا، به آنها بشود یپول یهاکمکاگر 

 .پردازندیسهم آنها را م، اتکز از ز ین

 یر چندانییه تغکچند باب شده است  یتبک، شیاما درس خواندن آنها چگونه است؟ از صدها سال پ

نشده  یچگونه تحولیدچار ه یدرس یه برنامهکن قرنهاست یامده است بنابرایها به وجود ندر آن

ها با ن حجرهیهم یدرس خوانده یزمان، ه خودک ردیگیصورت م یس هم توسط استادانیاست. تدر

د. از یگویداند چه میخواند و نه ماموستا میز میداند چه چیاند. نه طلبه مها بودهتابکن یهم

ل یتبد یباسواد یا دو نفر رسانجام از هفت خوان رستم گذشته و به مالهای کیصد طلبه تنها 
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رش نظم و ید و بدون پذینخواهند رس ییمانده و به جا راه جا یه هم از هامن ابتدایشوند. بقیم

 .گذرانندیام میا، کر یهمچنان تنبل و ناز، ب آزمون سه ماهه و شش ماهه و ساالنهیترت

ات مسخره و سخنان زننده هستند. کبا دخرتان و حر  یاوقات مشغول چشم چران یار یها بسطلبه

ه کاست  یا طعامیرثاً نان ارزان و جو کشان ایغذا نامرتب هستند. ر ویفق، از آنها ژنده پوش  یار یبس

 یعار یرا به ب یآنهاست زندگ یم بر زندگکه حاک یتکفرستند. باآن همه فال یشان میمردم برا

نند. کیم یرند و مسخرگیگیگر بزم میدکیسه شنبه و جمعه با جمع شدن دور  یهاگذرانند و شبیم

ن و یبدب، خ جامعتیآنها نسبت به ش یند. همهکتوجه  ینیه به مسائل دکام دهید یامرت طلبهک

بس بزرگ محسوب  یگناه یه نزد مردم عادکرند یگیرا به باد استهزا م یلیاند و مسادهیعقیب

 .شودیم

ت رسوده شده است توسط کرفع بال و بر  یامرب و برایاست و در مدح پ یه عربک« هیبور» یدهیقص

به نام « پسوه»طنز توسط چند طلبه در  یاتیه و به صورت ابناشناس برگردانده شد یطلبه کی

 :ادم مانده استیده به یت از قصین چند بیشد. ایخوانده م« نهیبط»ده یقص

 تان دهمید مژدگانیها خوب بدانطلبه

 . . .دیآیچرب و نرم م یافتیض یبو 

 یمده و دهکه ینیبرانن مزگ یکچا یکیتافهیز)

 یمشه یستبه ده یون دور بزور چه یکیتافهیز

 وههکدور  ییسور چوه ساواره ل یکیشتیر چهه

 یمجه یختحازره له حوجره وه یو وروژ شه

 نهیمن ساوار و املاش یر ولالهیسته عفئه

 یمهکنا یمرته دهبرسان مبرم شه گر رلهئه

 رکسه یفهیتا یتو  ر ئهکم مام بابهیرفهئه
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 (یمهکوجار ئه ین ییلر دهکشه کتت وهافهیز

ردند: کیرار مکگران رسبند شعر را تیخواند و د یبلند م یات را با صداینفر طلبه خوش صدا اب کی

 .نکر یمت را سکش ین و حسابکز پر یبر

 مت پر شودکخوب قورت بده تا ش، ریخوب لقمه بگ

 هکب یل یپاروان یکه به چاک ییه لک یتیده)

 (یمتازگت ده جهبه یقووت، ده یلول

ردن چراغ و حلقه زدن کآوردند و شبها پس از خاموش یشان در میر دروکه و ذ یکت ید و ادایا تقلی

قرآن خواندن  یه اداکنیا ایردند. ک یر استفاده مکاوراد ذ  یبه جا یگر یگر از واژگان طنز دیدکیدور 

ه ی یزاو یه و با یله شاوههو »ردند: کین عبارات استفاده میآوردند. مثالً از اید را در میام عیر ایبکو ت

، رکپالوبن»گفتند: ین میمستمع، اتین چرندیپس از خواندن چند جمله از ا»لوان.  ه و گهیقارنهوه

 .«وحمهحم و شهر به لهکپالو بن، ال شله قاورمهیه ته له نا ئیال بام، رکپالو بن، رکپالو بن

رسد. یز میه نکیار به مالکه کبافند یف میراجگر جمع شده و آنقدر ایدکیبار چند طلبه دور کیا یگو

گوسفند چاق و  ک، یه خداوندکنیمثل ا»د: یگویاز آنها م یک، یاریبس یپس از حرف و گفت و گو 

از  یاما جدا«. میناه بذبح عظیوفد»ند: که درست ین آیبر ا یم فرستاد تا شان نزولیابراه یچله برا

ردند اما در کیم یدر مناز صبح تنبلها ینظم بودند. برخار میها در مناز و روزه بسین مسخرگیا

ردند. اما کیم یو زنا به دور بودند. دخرت باز  یکردند. از دامن ناپاکیل میز تعجیمناز گذشته ن یقضا

زنا  یاندم طلبهیه طلبه بودم هرگز نشک یردند. در چند سالکیز میپره یو دست دراز  یاز دست باز 

م بود. من هم کار محیامرب بسیامن آنها به خداوند قرآن و پیشده باشد. ا یرامب فعل حکا مرتیرده ک

از خلق و  یه بخشکاست  یعیاز عمر خود را با آن گذرانده بودم طب یه سالها طلبه بوده و بخشک

 .آن را با خود داشته باشم یخو 

ن یاسی یدن سورهد برات است پس از خوانیه عکبودم شب پانزدهم شعبان « وهشتپه»ه در ک یزمان

اد شدن یز یشام با خواندن دعا بجا»رد. گفت: کت نکم. اسعد در مراسم رش یبرات را خواند یدعا
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 یم و حتیردکبه حرفش گوش ن« ام.ردهکن را تجربه ید. من ایشویبهره میو ب یاز رزق و روز ی، روز 

م صبح آن یخوردیر میش یا مقدار یماست  یمکن اگر صبحانه حداقل یش از ایم. پیشد یعصبان

م. اسعد باخنده یه خوردکم یهنه داشتکه نان جو کنان گندم هم دست نداد. تنها دو سه ت یحت، روز

و «. دیزیبرخ»گفت: « ست؟یدرد چ یچاره»م: یدیرد. پرسکامن یو ما را هم پش« ها نگفتم؟!»گفت: 

سطل  کیبا  یه زنکذشت نگ یاقهیم. چند دقیم تا خسته شدینان افتاد یبه جان سفره یبا اردنگ

رده بودم. نذرم برآورده شده کها نذر د طلبهیبفرمائ»ماست و چند نان گندم تازه نزد ماآمد و گفت: 

 .«است

 یگار یردم سکه باز کداد. چشم یچند نفس هم به من م، بود یگار یه سکها از طلبه یکیدر وشتپه 

نون هم پس از چند بار کگرفتار آمدم و ابت ین مصیدوست ناباب به ا یهیشده بودم. خالصه در سا

 .ن بال برهانمیام خود را از رّش ان سالها نتوانستهیگار در طول ایس کتر 

گر ید یطلبه کیبا و جالب توجه است. با یار زیبس یانکاندوآب میقند م یارخانهکگفتند یمردم م

، از بامداد تا غروب«. دینکر بار همراهم چغند»ه ما را به آنجا بربد. گفت: کم یشاروز خواستک کیاز 

م یم. تازه متوجه شدیدیارخانه رسکم و صبح زود به یم. شب هنگام سوار شدیردکون یامکچغندر بار 

د منتظر هم یارخانه را ندادند. باکورود به  یم. اجازهیب نداریهم در ج یپاپاس کیم و یاه گرسنهک

م. بعدازظهر به یتر شدم. گرسنهیردکم و شنا ینه رفتنار رودخاکم. به یم تا به روستا برگردیماندیم

ارخانه را هم کرد. مرا شناخت. به ما غذا داد و کنارمان عبور کاز  ییه مالکم یمل داده بود یوار ید

 .نشامنان داد

 :دیاز جا پر

 ه؟ین چیا… ابسم -

 .امستم طلبهیمادر جان اجنه ن -

 .ردمک کجلو تنور خودم را خش -
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م یتیس و کیرد و بیپدرم مب یه روز کرده بودم کر نکن فیچوقت به ایه پدرم مرد. هکدم هفده ساله بو 

 یاهیشده بود. چشامنم س کدر چشامنم خش کت نداشتم و اشکج شده بودم. توان حر یمبانم. گ

 .بزرگ وجودم را فرا گرفته بود یرفت و غمیم

ها م. به خانه برگشتم. بچهیسپرد کخانار مادرم به کاو را به خانقاه برده و در ، ت خودشیطبق وص

 کن جمله شو یا«. پدرمان است یغصه نخور. داداش جا»گفت: یردند. خواهرم به برادرم مکیه میگر

ت آمدند و یگفنت تسل یل برایه و فامی! همسایردنکه یستم اما چه گریبر وجودم بود. گر یمتام

پدرم دوخته بودند.  یشاورز کن یقطعه زم ه چشم طمع به چندک یسانکان آنها بودند یرفتند. در م

 یر مکمن هم ف«. دیریمیم ید از گرسنگینک ید زندگیتوان یگر منیبدون پدرتان د»گفتند:  یبرخ

 .شدیم حل منیرد؟ اما برایمیم یردم انسان چگونه از گرسنگک

را از رس  یر ادامه طلبگکو ف یآور ل را جمعیرفتم و اسباب و وسا« وشتپه»به  یدیامل نومکدر 

دانم چگونه است از شخم زدن  یرده ام و نه مک یاسبکنم؟ تا امروز نه کار کا چیخدا ردم.کرون یب

ن یشان را تأمید زندگیه باکز یخواهر و مادر ن کیو  کوچکآورم. دوبرادر یرس در من یز یه چکهم 

، نیما عالوه بر زم ییاامن جا گذاشته است. تنها دار یبرا ید تومان بدهینم. پدر هم هنگام مرگ سصک

د ارزش ده مرغ یم. اگر بدانیاگذاشته« شمقار»متسخر نامش را  یه از رو کگاو الغر مسلول است  کی

 .بود یصد تومان چه رقم بزرگیه سکد شد یتومان است آنگاه متوجه خواه کیا پنج بره ی

بزرگ  یم. قابلمهیمنان یوز ر ینم تا بکار کم گرفتم ید و من رسانجام تصمیشکاد طول نیز یدیاما ناام

 ییار مانده بود را به بهاکیه شده و از آن هنگام بین روز تولدم تهیجشن هفتم یه براک یردار یزنج

 یم« یندکقباخ»و « خورگه»دم و در بازار یخریردم. گوسفند و بز مکه یچند فروخته و دستام

و مشورت نزد  ییراهنام ین ده براه مرداکاربلد شده بودم کردم چنان کیم یچوبدار  یفروختم. مدت

رد. کیم ینیفقر هنوز بر رسمان سنگ یهیافته بود اما سایبهبود  یمک یت مالیآمدند. وضعیمن م

 یالهیچراغ فت کیمان هم تنها ییروشنا، ردمکیم یباز زمستان تا صبح در مسجد جوراب یهاشب

بر ما گذشت.  یار سختیشد. زمستان بسیاه میردم انگشتم سکیدماغم م یبود. هر وقت انگشت تو 

 .میگذراند یروزگار م، کبا نان خش
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اد گرفته بودم ی یعرب یاچند واژهی، فقه یهاتابکردن کاز بر  یهیاما مطالعاتم چگونه بود؟ در سا

ز ین یدر امور رشعی، د عربیتب جدک یبه دور از مطالعه، ردک یها«مال» یاما من هم مانند همه

آشنا شده  ینزد مردم نام« مال عبدالرحمن»اد گرفته بودم. ی« منهاج»و « بیفتح القر»از  یمطالب

 .بود

 یرا خوانده بودم و م یخ نادر یو تار یجام یخایوسف و زلیم بد نبود. گلستان و بوستان و یاما فارس

انده تبخانه و حجره گذر کرادر م یسم. دوازده سال از زندگیبخوانم و بنو یتوانستم به زبان فارس

 .خوردمیاد نگرفته بودم. تازه افسوس می یادیز زیبودم اما چ

از ، خواندمیتاب مکش خود گذارده یرا پ یها چراغ نفتردم. شبکتاب خواندن کرشوع به مطالعه و 

 یو مثنو  ینظام یناز تا خمسه کن عذار وفلیمیه و سیرویتا ش یر ارسالن رومی: از امیسخن یهر در 

شدن شب و  یه متوجه سپر کاز شبها چنان غرق مطالعه بودم  یار یبس و . . .و حافظ و شاهنامه 

 .ار درآمده بودمکاز  یبلد خوب یه خود بدانم فارسکبدون آن، شدم. پس از آن مدتیطلوع آفتاب من

را توتون و  یشاورز کن یشدم و زم کیرش یدم. با مردیتومان خر یس یدو گاو به بها، نقد و اقساط

من توتون و هندوانه را »درآورد و گفت:  یم دودره باز کیرش، اشتم. هنگام دروکه گندم و هندوان

ز توتون را به شهر بردم و چهل و پنج تومان ییم. پایاد گرفتیهم  یر توتون پرور یناگز«. خواهمیمن

به مذاقم خوش آمده بود. به  یاسبکدم. یخر کها پوشابچه یگاوها را پرداخته و برا یفروختم. بده

د. یاز راه رس یگر یالت دکم رو به بهبود گذاشت. اما مشیدم و وضع مادیان خریج گوسفند و مادیرتد

رد. خواهرم هنوز ک کتر  رد و ما راکازدواج  یگر یه مادرش با مرد دکصادق تنها هشت ماه سن داشت 

 .ندرفتیش مک یز یچ، م. آنها هم عالوه بر حق خودیگرفت کمکر از زنان روستا یبچه بود. ناگز

ها باشد. ه هم مراقب خانه و هم مواظب بچهک ینکار یاخت یه همرس کن است یچاره تنها ا»گفتند: 

ا من خوشم یدم. یدیشد آنجا رفته دخرت را میاسم برده م یر ازدواج افتادم. هر جا از دخرت کبه ف

دم ید یدخرت ، در راه، رفتمیان مکاروان به بو ک کیه همراه ک یشدند. روز یمن یا آنها راضیآمد و یمن

ه با دوستان کد یشکطول ن یل نبود. مدتیمیرفت. به دمل نشست. او هم بیارت قرب پدرش میه به زک
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 کیهامن یما گذاشت. در ترغه م یاط خانهیانش را در حیآمد و اتفاقاً ماد« ترغه»تفرج به  یخود برا

 .مینزد پدرش رفت یبه خواستگار گر ینفر د کیردم و خود به همراه کحافظ بود. حافظ را واسطه 

 :پدرش گفت

نظر خودش است. ، ند اما نظرکابد با او ازدواج یدر آمده است  یگر یس دکدر گهواره به عقد  -

 .نمکاجازه بده با خودش مشورت 

 :ردکن بار سؤال یمشورت با دخرت به نفع من بود. ا

 ؟ینم چه دار یزنم ببیات رس م؟ به خانهیثرومتند -

، روم و با قرض گرفنت فرش و گاو گوسفند از مردمین فاصله مید . من هم در اییایاشد. فردا بب»گفتم: 

ر یفردا اگر فق یدهیه ثرومتندم. تو اگر دخرتت را به ثروت مکنم کینم و ادعا مکیخانه را آبادان م

 .«شدار و همراه من بایو عزا  ید در عروسیمن با یزندگ کی. رشیر ید طالقش را بگیشوم با

احم کن و به عقد نییدخرت صد تومان تع یهیان داد. مهرکد تییتأ یبه نشانه یزد و رس  یمرد لبخند

دانستند یرحمت خداوند بود. هر چند پدرش را چته و دزد و نا اهل م، در آمد. اما تنها همرس نبود

ن بود. از هر ارداکده و یار فهمیو با صرب و حوصله و بس، خوش خلق، ار مهربانیس بسکاوبالع

ردم. کدا یپ یار یر بود. با وجود او آرامش بسیم نظک یدبانوئکدانست.  یم یشاورز کشرت یب یشاورز ک

رو و خوش مرشب ار خوشیبرد. بسیش میرا پ یشاورز کد و هم امورات یرسیهم به امور منزل م

ده یس»چون  ینباش م تو در خانهیهامن منزل تو هستیه مک یند روز کخدا »گفتند: یبود. دوستانم م

 یصاحب پرس  یداغ« د قادر بغدهیس»از دخرت «. گذاردیشرت به ما حرمت میاز خودت ب« شهیعا

گر یبار دکی...« آل او را با خود برده است. »گفتند: یروستا م یرزنهایه پس از پنج روز مرد. پکشدم 

ن وجه از یرفتند او به بهرتگیم یه همه دور ک ید گرفتم. در حالیفوئیت، ن فاصلهیحامله شد. در ا

ز مبتال شد و پس از نه روز یه همرسم نکد یشکن یافتم اما طولیرد. من بهبود کیمن مراقبت م

با  یگر از در ناسازگار یس و و تنها ماندم. زمانه بار دکیفوت شد. دوباره ب، نیو انداخنت جن یامر یب

ما در  یام زندگن موضوع را آوردهیا« انیرکم یبه سو » یطوالن یدهیمن در آمده بود. در قص
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خوردن  یبرا یز یتا بهار چ، سال کید زمستان یآیادم مین بود. یریب و تلخ وشیپرفراز و نش« ترغه»

را با  یه قند گران شده بود چند ماه چاکسال هم  کیبود.  کم و قوت ما تنها نان خشینداشت

رده کدا یدر روستا پ یباً مناسبیت تقریموقع، اریم اما بعدها با تالش بسیخورد یشمش و نقل مک

 .میبود

بدون حضور  ییبه تنها کود ک کیجاد شوق درس خواندن در یدادم اما ا یخودم به برادرانم درس م

در حق  یوتاهکپدرم بودند و هرگونه  یار دشوار است. برادرانم امانتیالس درس بسکدر  یهم شاگرد

 یده و به سو یشک یروستائ یه دست از زندگکخت بود ار سیمن بس یانت در امانت بود. برایآنها خ

خود را گرفتم.  یم قطعیدانستم. رسانجام تصمیمن یز یدر شهر چ یاسبکار و کشهر بروم. واقعاً از 

 یمسجد و روبرو  یدر باال  یکوچکهن و ک یان آمدم. خانهکردم و به بو کرا نقد  یل زندگیمتام وسا

اط و یح کیه کهامن خانه را  یان اجاره گرفتم. پس از مدتسه توم یان از قرار ماهکحوضخانه بو 

مهاباد را هم هشتصد تومان  یدم و خانهیاتاق خواب بود به مبلغ هفتصد تومان خر کیهال با کی

 .فروختم

ه تا ک ید در مورد اشخاصینم اجازه دهکف یجا تعران برسم و احواالت خود را در آنکحال تا به بو 

 :میچند بگو یشوند مطالبیدند و هرگز فراموش منم شیآن مدت وارد زندگ

« قیحر» کیار نزدی یه از دوران طلبگکش دراز و پهن یبلند باال با ر یر مردید خانقاه: پید رشیس -1

رده و کد ازدواج نید رشیبود. س« دید رشیس»و « قیحر» کیار نزدیشاعر بود. پدرم از دوستان بس

د. حافظ یجوشیم شهیداشت و سامورش هم یرده بود. حجره اکا یدن کتر ، سال در خانقاه یهاسال

خواند. به ین قرآن میار دلنشیبس ییدانست. با صدا یات آن را میو جزئ یل قرآن بود و متام معنک

ار خوب بود. مجلسش چنان گرم و یبس یمالها یرسود و در زمرهیبا میاشعار ز یو فارس یردکزبان 

اشعار و  یبرد. من زمانیاد منید هرگز از ید ید را میبار سکی سکه هر کآنچنان خوش سخن بود 

ن رفتند. یآنها از ب یردم اما متأسفانه همهک یآور ار ارزشمند بود جمعیه بسکاو را  یادداشت های

 :آورمیت را به خاطر میا دو بی کیتنها ، کیه از هر کرسوده بود  یفارس یکیو  یردک یک، یدو غزل
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 دل از آن روصد گشته داغ  یکی

 ش دو خال داردیه الف باک

 :ن آمده بودین چنیهم ا یردکدر غزل 

 و چاوم پر له ئاوه یله چاوم دا

 (به چشامنت زدم و چشم پر آب است)

 ومشهراوم ئهین یگولبن یوره ئه

 ( رابم مشبیگلنب س یا ایب)

 گارمین یو ک یب زانیقره

 (نگارم یو کب یه غرکبم دانست یرق)

 ومشهداوم ئه یور ه دهیو سگ بوکوه

 (رده استکام ن خاطر امشب چون سگ دورهیبه هم)

 

 ینام« عقوبی»با  یه به خاطر اختالف مالک« وسفی»به نام « آقا مامش یقرن»ا یاز رعا یکی بارکی

وسف پس از چند روز ینوشته و مانع از اخراج او شود.  یاخواهد نامهید میشده بود از س اخراج

شوند. یمن م ییمانع آقا، خانقاه یهایرد و گفت: صوفکتو را پاره  ید: آقا نامهیوگ یبازگشته م

 :سدینویداشت در پاسخ م« دیشه»ا ی« چاوش»ه تخلص کد هم ید رشیس

 شمن بهمن رسدارم و خاوه تهرموون فهرهیزاه

 ت او استیردن مقام و موقعکآقا مامش و مسخره  یت هجو قرنین دو بیا یلک یمعنا

 شممامه یوللهکره یچون ش یو ده یرودارم پیگ



 58 

 انیا قووبی یلرگهده بو خهرمهوسف بهیست له ده

 شممن چاوه یپده یرم پیکچ، به گونم یدهبه رده

نداشتم اما چون  یشد. من اگر چه سن و سالید حارض میس کاکمجلس  ره دکبود  یسکخوشبخت 

شات او استفاده یداد به حضور او بروم و از فرما یباً اجازه مفراوان به پدرم داشت غال یاد عالقهیس

 ییبایز یهایتیب کات و تیه هنوز هم ورد زبان هاست رباعکنم. عالوه بر سخنان نغز و دلچسپ ک

 .ار پر مغز و جالب استیه بسکهم دارد 

صت سال سن ن پنجاه و شیه بک یاچهار پنجه یشیقد بلند با ر یی: مالیندکحاج مالرحامن رشف -2

ه همه دور او کگرفت یآمد چنان مورد استقبال قرار میند به خانقاه مکداشت. هر وقت از ارشف

 یکنهوه»الم او که یکن گفتار و تیریار خوش صحبت و شیبردند. بسیجمع شده و از سخناش لذتا م

 .بود« یلبابه

ان جمع یلفت خود را از مکش پهن گردن یر یصوف کیم. یدورش جمع شده بود یروز چند نفر  کی

 اد دارد ؟یت زکر وبر یخ یا بسنت شال از نظر رشعیماموستا آ یبه حاج مال رساند و گفت: حاج

 امردهکدا یبندم آرامش پیه شال مک یار خوب است از وقتیآره والله شال بس یلبابه یکنهفرمود: وه

 .به شالش ند فالنمیگویگفتند: فالنم به فالنش اما حاال میقبالً م

بار کیرده بود کافت یجواهر نشان به عنوان خلعت در یران عصایخ تورجان از شاه ایبابا ش یحاج

 :ردکسؤال  یلید محمد زنبیمال آمد. س یه حاجکل بودم یشده بود. در زنب یاش دزداز خانه

 د؟یاف آوردهیجا ترشکاز  -

 ت بودمیخ عموینزد حاج باباش، از تورجان  -

 ده بودند؟یاش چه دزداز خانهمعلوم شد  -

 .اندهیاز او دزدی لبابه یکنهوه -
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ش آباد یع یگ آقایب یمال آمد. در گرماگرم گفتگوها مصطف یش اباد بودم. حاجیع یبار در روستاکی

 .تاب هستکن یدر ا یار یه و وفق بسیآورد و گفت: ادع یرب کبه نام شمس املعارف  یابک

 .به سحر و جادو ندارم یذب است و من باور کها نیا یبابا همه یمال گفت: ا یحاج

 .سوادیب یام کیبه حال  ین سخن بر زبان براند وایمثل شام ا یگر چرا؟ اگر عاملیآقا گفت: شام د

آن را  یسم و سپس با چوبیوار بنوید یه اگر اآلن آن را رو کام ردهکدا یتاب پکن یدر ا ییمن دعا

 .زندیرون میعسل بنم ا زان هر چه بخواهم کسوراخ 

وار سوراخ فاضالب باشد. ید یار آسان است احتامالً آن سو یبس« !یلبابه یکنهوه»مال فرمود:  یحاج

ند نشسته بود و چند نفر دور و بر او را گرفته کوار مسجد رشفید یمال در گوشه یبار حاجکی. . . 

 .ردکیگذشت و مرتباً غرولند میاز آنجا م یبودند. مرد

 د: چه شده استیمال پرس یحاج

 یده شاه یار است. گوز کبه پدر سگ به من بده ید مام حمدین سعکماموستا ومل  یگفت: حاج

 .دهند یت منیاهم

 .بده یازده شاهی یپولت را الزم دار  یلیاگر خ یلبابه یکنهمال گفت: وه یحاج

ه کند یبیشود اما میاو خارج م از یند. بادیآیخانقاه م یبه سو  ینه نامید میمال با س یبار حاجکی

رد  یه سخنکبدون آن یدن زده بود. مدتیت داد. خود را به نشنیند و نه اهمکیم ینه توجه یحاج

 یشیه فرماکماموستا چگونه است  ید: حاجیگوید میدهند. س یت ادامه مکو بدل شود به حر 

 د؟یفرمایمن

 ینم ؟ بدبختانه منکآورم اما چه یخودم فشار م ه بهکقه است ی! چند دق یلد: بابهیگویمال م یحاج

 .نمکاز خود در  یز یش تو چیتوانم مانند فرما

شد نزول خوار است مرده بود و توسط یه گفته مکم گل یرکده به نام مال  کثرومتند و مال ییمال

محمد  یدر حجره یمتوف یشاوندان و پرس مال یاش به خانقاه آورده شده بود. اقوام و خوخانواده
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خ محمد آورد و گفت ینزد ش یاهنهکمدار و ین یعباد یمال هم آنجا بود. پرس مرد متوف یبودند. حاج

 یرا حرام م یه اموال متوفکخ محمد ید. شینکم جامه را به تن یه شام اکرده است کت یپدرم وص

انش ارصار ن را بر دوش اندازم. پرس و فرزندیسنگ ین عبایتوانم ا  یرم و منیدانست گفت: من پ

مال  یمال مال تو به و حاج یخ محمد فرمود: خب حاجیت پدر اجابت نشود. شید وصیه نباکردند ک

 یخانواده یراث خر متعلق به گفتار است مال من قبول. همه و حتیاند مها گفتهیمیگفت: قربان قد

 .دندین سخن نغز را پسندیز این یمتوف

 یتابکدر  یگر ید ین سجادید عالءالدیردم. شاکف یمال را تعر ین حاجیریبا و شیالم زکاز  ییهامنونه

 .د رشح او تواند گفتیمروار یچون رشته

 یشته شدن عرفانافندکخ محمود پس از یشهرزور بود. ش« لیعباب»اهل  ی: آخوندیماموستا فوز  -3

ن یرش ایپذبا هراس از  یه فوز کند یه شاگرد عرفان بود به عنوان مشاور برگزکرا  یخواسته بود و 

ن مال بوده است سپس به یلهر نشک یدر منطقه ینجا و آنجا شده بود مدتیا یآواره، تیمسئول

ه و خالصه یگران ما یبزرگ شاعر  یرده است. دانشمندک یند زندگک یناج یان آمده و در روستایرکم

از جوانان  یار یبس را در ذهن یرد باور ک یشه یح او اندیو نصا ییته دان بود. راهنامکبه متام معنا ن

 .من شاعر شدیض هیند و به او تحرکاف

گفت: واقعاً یشه میار خورد و همیتوسط من تأسف بس ینار گذاردن طلبگکاز ، پس از مرگ پدرم

 .یه تو درس نخوانکف است یح

اد بود. او ثرومتند یار زیم. ارج و قرب پدرم نزد مردم بسیبود یناتوان یمال  یخانواده« ترغه»ما در 

م اما یداشت یآرام یه حضور داشتند ما هم زندگیه جنگ آغاز نشده بود و امنک یهم بود. تا هنگام

خت و یران هم به هم ریومت اکران حیا به اکیس و روس و آمریپس از مرگ پدر و با آمدن انگل

گر داد. ا یرا قورت م کوچک یماه، بزرگ یه ماهکبود  یما به چنگ خوانها افتاد. دوران یمنطقه

 یقدر « یرزاهایم»و کش از جنگ باب شده بود اما یپ یو اراض کامال  یچه ثبت و صدور اسناد برا

 .سندیند و قباله بنویه بتوانند از پس ثبت آنها برآک
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 یافکرده بودم تنها کرده و منت آن را روان کدا یپ یاهنهک قباله، ز با استفاده از فرصت موجودیمن ن

د اماده یجد یقباله نامه کیدادم تا یر مییو مرتاژ آن را تغ کنده نوع ملدار و فروشیخر یبود اسام

منطقه  ین امرایه نخستکز آقا و پرسانش یبا یرد. حاجکدا یت من بهبود پیموقع، ن ترفندیشد. با ایم

داشت و  یمن درآمد یهم برا، تین موقعیخود را به من سپردند. ا یسینو امور قباله یهیلکبودند 

ن یبار حسکیآقا و  یبار پرس عل کی« د آقا نوباریرش»بار کیرد. کجاد یم ایبرا یمناسب یت مالینهم ام

ز با یبا یحاج ینند اما خانوادهکه داشتم را غصب ک ینیخواستند دو سه قطعه زم یآقا تاجر م

 یه به روستاکداشتم  یار کمانع از خرسان من شدند. در ترغه خدمت، س خودیت از قباله نویحام

محصوالتش به ، در فصل درو یرده بود. شبکخود دست و پا  یبرا یارده و مزرعهکوچ ک یگر ید

 .رسقت برده شد و او هم مرا تا وانبار شناخته بود

ر یه در مسکم یگشتیباز م« ترغه»از دوستانم با بار آرد به  یکیت یاب در معیروز از آب آس کی

 .دیرید انتقام مرا بگییایاد زد: بیدن ما فریا دت بیه آن رعکم یخود خود از آن روستا گذشت

 :ران او با اسلحه به طرف ما آمدندکاز نو  یکیخوان روستا و 

 .دیشویشته مکد و اال یلخت شو -

دن چخامخ او را یشکخوان با قنداق تفنگ به جان همراهم افتاد. تفنگ را از دستش گرفتم و با 

ه کلش دادم یم. در انجا تفنگ را تحویبرد« ترغه» کیا نزدم شد و بار زا تیردم. تسلکد به مرگ یتهد

بود تا  یابهانه یه او هم در پکز آقا رفتم یت نزد احمد آقا حاج بایاکن حال به شیش نرود. با ایآبرو

 .ه گرفتیرأس اسب به عنوان هد کینم کیر مکند. فکه یخوان را تنب

آقا »امل شاعر و کد یبا س« زیگوقره»آقا در ه در آمد و رفت به منزل احمد کار خوشبخت بودم یبس

 .ادم نخواهم بردیخاطرات آن روزها را هرگز از  ینیریمشهور آشنا شدم. ش« قوج بگ

 کخرده مال کیگر با یبار د یو جاهل یم از رس جوانیردکیم یزندگ« ترغه»ه در ک یدر هامن دوران

شاوندان یگ سگ انها را زده بود. او خوم با سنکوچکه برادر کبر رس آن بود  یر یر شدم. درگیدرگ
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 یار یجربان  یم بودند برایهایدائ یه خانوادهکجه یولک یدهایه آورده و من هم از سکخود را به معر 

 .دمیطلب

ه بر دوش خود ک یافهیزن منانم. اما وظیگرفتم تا بیردم و زن هم مکیدا میپ یاسبکان کد در بو یبا

ه چرا کند کیم ینین داغ بر دمل سنگیانم به مدرسه بود. هنوز هم اردم فرستادن برادر کیاحساس م

خودمان  یز در خانوادهیچون تا اآلن ن، ردمکار نکاقل خودم با او ا الیخواهرم را به مدرسه نفرستادم 

د درس بخواند واقعاً متأسفم یردم زن نباکیر مکام. بله فدهیخواهرم ند یو با هوش یکر یو ز یبه زن

ارم یز آقا رفتم. پانصد تومان پول دراختیبا یرحامن حاج کاکنزد  یاسبکار و کرشوع  ی. برا. . . 

ه مبادا کنیم و از ترس ایردکشدم چهل تومان رضر  کیرش ینم. با پرس کرشوع  یار کگذاشت تا با آن 

 .ردمکرحامن مسرتد  کاکه پول را به یشوم بق یشرت یان بیمتحمل ز

 یار یبس یهاوهیبودم. دخرتان و ب یگر یردن همرس دکدا یه به دنبال پپس از مرگ همرس اومل هموار 

 یسکروز مهامن  کیگرفت. یدمل را من یسکشدند اما معموالً  یشاوندان معرفیاز طرف دوستان و خو

 یه آن دخرتآشناکدم ینگفتم. بعدها شن یز یه دمل را گرفت اما چکداشت  یبلوند کوچکبودم خواهر 

دخرت « معصوم»ردم. ک یات من بود. از او خواستگار یز هم سخن جفنگیو او ن «قوج بگ» یخانواده

ن مخارج یتأم یه نوز چهارده ساله بود. براکاح در آوردم کبه عقد ن یاحمد نوبار را در حال کاک

)و معروف به  ه بازرگان و ثرومتند هم بودکت کم شو یرکبه نام عبدال یمانده بودم. مرد یعروس

 (دهم بو  ینزولخوار 

 .یپس بده یتوان یم یدهم هر وقت داشت یرد و گفت: پول قرض مک یمردانگ

 یار شده بودم. روز کم بدهیرکتر از سه هزار تومان به عبدالشیردم بکردم اما تا چشم باز کازدواج 

. پانصد یار کبه من بده یلیه ندارم. گفت تو خی؟ گفتم دستامیرو یار منکد چرا دنبال یاز من پرس

م. یردکخود دوباره رشوع  یمیقد کیروم. با رش یا رومیزنگ  یا زنگیدهم یر هم قرض مگیتومان د

م. از سهم یفرختیها مآن را به عجم، ردن مجددکدن و آماده یوبکده و پس از یتوتون نامرغوب خر

ر کرفت وآمد بسته شده و ترس لش یراهها یگرفتم. زمستان بود و همه یم رسو سامانکمکخود 
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دستم  یرو یادین نزدم آمد و گفت: توتون زیروز حس کینده بود. که افیز بر دلها ساین عجم یشک

ن یان اولیتا پا یدیم و از رس ناامیردکتوتون اجاره  یبرا یر انبار یندارد. ناگز یدار یچ خریمانده و ه

با  هک یبا عجله آمد و در حال یفتح یم. پس از آن مدت روز یهم به انبار نزد یرس  یماه بهار حت

ده یاز توتون گند یاگر چه بخش، اب سقفکانبار و چ یمنور  یهیست گفت: در ساکشیدمش گردو م

ن فروخته شد و ما کمت ممین قیل شده است. توتون با باالتریاما بخش اعظم آن به توتون اعال تبد

م. یددام صاحب چهار و پانصد تومان شکهر ، م. از قبل فروش توتونین رو به آن رو شدیهم از ا

ان به عنوان کردم. هامن سال در اداره توتون بو که هم جور یم را ادا و دستامیرکن عبدالیهامن روز د

ه حق دو ماه اول را به کست تومان استخدام شدم مرشوط به انیانبار دار و با حقوق ماهانه صدو ب

د و فروش توتون هم یاقدام به خری، نار انباردار کنم. در که یاستخدام هد یعنوان رشوه به واسطه

ردم. کاداره توتون را افشا  یهار یار کثافت کرده و کترجمه  یراجع به توتون دزد یردم. اشعار کیم

 یاز مجله یابعد نامه یبود اشعار را با خود به تهران برد. مدت یه نامش فرهادکل از تهران ک یبازرس

. ینکار که یریأت تحریبه عنوان عضو ه یانتو یم ییایه اگر به تهران بکد یطنز بابا شمل به دستم رس

ار کد اگر در تهران به ینم. اما شاکار کبودم هرگز حارض نبودم در تهران « ک -ژ »ه عضو کمن هم 

 .شدمیم یدادم طنز پرداز بزرگ یطنز اد امه م

وختم فر یز برده و میان به تربکشدم. گندم را از بو  کیدوست رش کیا یسال عد بازرگان گندم شدم و 

 یم شاهیلو گندم نیکهر  یاگر به ازا یاد بود حتیار زیم بسیبردیه با خود مک یچون حجم گندم

دن یم. هامن روز به دیردکست تومان رضر یبار صد وبکیشد. یم یم رقم بزرگیبردیم یهم سود

را با مبلغ ان کاحشام بازار بو  یم. قپان و رسانهیان بودرفتکه خوان بو ک، نه آقا محمود آقایحمده م

ما شدند. در طول نه روز  کیز رشیگر نیم. چهار نفر دیردکهزار تومان اجاره  کیماهانه هشتاد و 

اد مناسب یز ت آن رایان را اجاره گرفتم اما موقعکبار حامم بو کیم. یردکازده هزار تومان سود یار ک

ر و یخ، من یزندگ یراان بکردم.خالصه بو کواگذار  یگر یس دکافتم و با هشتصد تومان سود به ین

 .ت شده بودکبر 
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م یار خوش آواز بود. قرار گذاشتیم بسکیروح است. حمزه رش یغا، خوش ید: صدایگو یم یسعد

حمزه  کاکردها آنجا نبودند. که کم یرفت یم. به هتلیها نرویز به هتل محل اقامت مهابادیدر ترب

حمزه  یدانم اما صدایمن یردکهر چند صاحب هتل آمد و گفت:  یخواند شبیها در اتاق آواز مشب

اد یارمان گذارد و سوگند یابان در اختیخ یبه دور از رص و صدا یان است. اتاق دو نفرهیار دلنشیبس

ه ک یرد به رشطکن خواهد یم در حد توان تأمیاز ما نخواهد گرفت و هر چه بخواه یه پولکرد ک

 .او آواز بخواند یبار براکی یحمزه روز 

 یو چشم چران یه رفنت به بازار گندم فروشان و گشت و گذار در شهر وبازارگردکار روزانه کاز  یجدا

دام کدم یاآلن هم نفهم ینام رفنت شده بود وبس. اما راستش را بخواهیارمان سکهم ها بود. غروب

با را به عنوان یجلب نظر جوانان دخرتان ز ینام برایلم بد بود؟ صاحبان سیدام فکلم خوب و یف

جو به و آب ینیریبا ش، با با ناز متامیز یدخرت ی، نشستیدر لژ م یگرفتند. وقتیار مکشخدمت به یپ

ه ناخواسته چهار پنج برابر کرد کیت میچنان اغد یااناً بوسهیواح یآمد وبا دست باز یرساغت م

م یخود را به نسم و یبردیحظ فراوان می، ار یدن اختین دوشی. ما هم از ایپرداختیط پول میبل یبها

ز یمسجد صاحب االمر ترب یچهارشنبه یه مراسم روزهاکم یده بودیم. از مردم شنیسپریطنازان م

در و ، دن به مرادیرس یه براکاط و صحن مجلس مملو از زنان و دخرتان بود یار جالب است. حیبس

ت. به عنوان انعام به گفتند امام اسیه مکبود  یمجلس گنبد یدند. در باال یسیلیوار مسجد را مید

ه در کت آن را بر عهده داشت دو تومان دادم. او هم ینار گنبد بود و ظاهراً مسئولکه در کر یپ ییمال

 یان گذاشت و به گوشهینگرفته بود دو تومان را درآست یسکانعام از  یش از دو شاهیطول عمرش ب

نم ک یر وقت رسم را بلند مه هامن مال هکقه متوجه شدم ینار صحن رفت. پس از چند دقکدر 

ان یه بپرسد جرکدلخور شدم حمزه را نزد او فرستادم  یلیرار شد. خکار چند بار تکن یزند ایم کچشم

 ست؟یچ

 ؟یزنیم کچرا چشم -

د یائیمن ب ینون به خانهکد. ایادهیست شام دو تومان به من انعام بخشیس مانند شام مرد نکچیه -

 .نم. من خدمتگذار شام هستمک غهیتان صید برایدام را پسندکدارم هر  با در اختباریار زینه زن بس
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 یم. آهیستیو هر دو حرام است نه ما ن یکیغه و قحبه نزد ما یم و صیهست یمن گفتم آقا ما سن -

 .ف استیباشد؟ واقعاً ح یسن ین خوبید. مرد به ایباش یند شام سنکد و گفت: خدا نیشک

م. مرقد او یسپده شده رفت کز دربارگاه او به خاین یر کز خان رسدار میه عزکد حمزه یارت سیبه ز -

ده یرهان یو گرن یقحط یز را از بال یمردم ترب، ت خودیمکچون در دوران حا، ار آراسته بودیز بسین

 .مذهب بوده است یدانستند او هم سنید منیبود. شا

بود  ینام« دیقره س»دار از منزل ید، دیمنایآن مهم م یادآور یه قابل توجه بوده و ک یگر یمطلب د -

 .اش دو حصار تو در تو بودد. خانهیسینو یر است و دعا میگفتند فالگ یه مک

 .گرفتندیفال و دعا وقت م ید براید از سیت بود. بایشه پر از جمعیاش همخانه

 یارج و قرب خاص و احرتام نهاد رایم. بسیاند فوراً اجازه داد نزد او برورد آمدهکد دونفر یفهم یوقت

اصالح  یز برایجاسوس انگلستان بوده است. در ترب، دیه سکندم یل شد. پس از چند سال شیما قا یبرا

دن به صورت یش تراشیه رکس یم بنویبرا یام. گفت: جملهیرفتیم کدال  کینزد، شیدن ریرس و تراش

ن بود: یش ایآورم اما معنایه به خاطر منکش نوشتم یبرا یت شعر فارسیشود. دو بیه انجام منینس

رم؟ مرد یت را بگیجاک؟ آخر من یدهیو قرضت را من یتراشیش من میشت را پیانصاف تو ریب یا

 یاما م یادانم چه نوشتهیروز گفت: من کیرده بود کران یاش آومغازه یشهیه نوشته را به شک کدال 

 .نوشته شده است یز ید چه چیگویخندد و من یخواند م یس آنرا مکدانم هر 

ه رسنا کدم یرا د یزبان کز آمدم: در باغ گلستان مرد تر یبه ترب ین بار وقتیاول یم: برایادم رفت بگوی

ه رسنا کدا شود یهم پیگر یس دک، ردکر از یردم غکیر منکار شگفت زده شدم. فینواخت. بسیم

 .ورسنا زدن کبود: تر  یبیت عجینوازد. واقعیم

شناختند او را  یاو ار م کیه از نزدک یسانکهم بود.  یندار ید« مال»بود.  یمسلامن واقع کیپدرم 

بودم.  اد گرفتهیمناز و روزه را  یدرس پنج شش سالگ یعنی یکود کدانستند. از هامن دوران یاء میاول

ردم چون مناز جامعت صبح را از دست داده بودم. از هامن که یگر یلیبار خ کیآوردم یبه خاطر م

 .امآورده یز به جایماه رمضان را ن یهروز یکود ک دوران
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ه فالن شخص کدم یشنیاوقات م یار یبود. بس یزگار یو پره یندار یشه سخن از دیدر مجلس پدرم هم

ست؟ رسانجام یه واقعاً چکدم یشیاندیم یادین زیامن است. به ایم اکس کدار و بهامن نیاز دیبس

دارتر است. نیس گره گردنش بزرگرت باشد با تقواتر و دکگره است. هر  کیردم: دکمعام را حل 

ن باز یدیندار را از بیردند و دک یم را باور میهامحله هم چون پرس مال بودم حرف یهایباز هم

بود با خود  کیردم متأسفانه گردنم بارکینه نگاه میشه هم گردن خود را جلو آیشناختند. همیم

 .نداران خواهم شدید یاه وارد جرگهگفتم: بگذار بزرگرت شوم آنگیم

ندار بودم. اما به یها نشده بودم همچنان دطلبه××××  یه طلبه نشده و وارد حلقهک یتا هنگام

گر را یدکی یرند خو یگر را نگیدکیله اگر رنگ یطو کیند: دو گاو در یگویمصداق رضب املثل م

و اعتقاد به  یغمرب شناسیتم اما خدا و پسیگریگر با از دست رفنت وقت مناز صبح منیرند. دیگیم

دانستم اما با یخ برهان میراسخ من بود. هر چند خود را منسوب ش یدهیخ برهان همچنان عقیش

دانست و یخ محمد خانقاه مرا چون پرس خود میداشتم. ش یقیعم ییز آشنایل نید زنبیخاندان س

در  یار یبه من داشت و لطف بس یار یبس یل عالقهید محمد زنبیبه من داده بود. س« جوجه»لقب 

ردم اما کیم کآن را هم تر  یاوقات حت یشد و گاهیداشت. اگر چه بعدها منازم قضا م یحقم روا م

 .نشد که در بغداد به مرض سل مبتال نشدم تر ک یگرفتم تا زمانیروزه م

 

 

 یو دلدار  یجوان

ه موضوع را با کشدم. بدون آن یشق دخرت ه عاکده بودم یرس یازده سالگیه گفتم تازه به کهمچنان

در  ین دلدار یم اید بگویساختم. بایسوختم و م ین عشق میاز آتش ا، نم در درونکخودش مطرح 

ردم. عشق کحفظ  یه آن را در متام مدت زندگکم به ارمغان آورد یبرا یرقت قلب یآن مقطع سن

خوش نشان داد اما  یرد ورو کدا یپ یاهن موضوع آگیبود وهر چنددلربم سالها بعد از ا کار پایبس
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انجام جز ین عشق بیداد. عاقبت ایرا من یار کن یچن یاجازه، دو خانواده یگاه اقتصادیتفاوت پا

 .ز باخود دارمینون نکه تا هم اک یبود و آه حرست ییدو بوسه جدا یکیسنت و سوخنت و ساخنت و یگر

ست اما او یبا نیرو و زگفتند او آبلهیر چند مردم مرو شدم هدامدار و آبله ین بار عاشق دخرت یدوم

ما بود  کیآنها نزد یالقیی یداشت. خانهیار دوست میبود. او هم مرا بس ییبایز ینزد من ونوس اله

 یبرا یرفتند فرصت مناسبیرون میه مردان از خانه بکم. روزها یبا هم داشت یمکار یبس یو فاصله

دات خودم را به یشب با وجود متام تهد کیداد. یما دست م یعاشقهدل دادن و قلوه ستاندن و م

ه هرگز کبود  ییایوبا رشم و ح ینارش آرام گرفتم اما چنان دخرت خجالتکرختخواب او رساندم و در 

نم اما هر بار ک« شیودو»ه کدر مورد او به خود راه دهم. او دوست داشت  یال بدیتوانستم خیمن

م خود ا گرفتم اما گفتند برادرانش ید. رسانجام تصمیپریال از رسم مین خیردم اکیر مکه به پدرم فک

چند  یه پس از مدتها به دست آمد براک ینند. در تنها فرصتکیاند و به شدت از اومراقبت مبو برده

چند. پس ازآن دوبار  یماند و حرست یرسد بر جا یهم تنها آه ین دلدار یقه نزد او رفتم واز ایدق

رد کیگر پرواز میبه گل د یه از گلکشده بودم  یااد بردم. پروانهیرا از  یواقع یگر دلدار یدی، دینوم

ام ردهکه گذر ک یاز هر جا، امه درس خواندهک ییداد. در هر روستایبه دل راه من یهم غم یواز جدا

از یلمه راز و نکا دو ی، یسماتبی ییا ناسزایام حال ردهکغ نیردن درکام از نگاه دهیرا د ییبارویا هر زی

 .یبر لب یاا بوسهیو

با ابهت  ییامیبا و ساالر بود و رس و سیار زیه بسکها از خوان یکیه همرس کهنوز نوجوان بودم 

زنانه مرا  یبندگیرد عاشقم شد و با آن فرکیت هم میمکنشست و ح یداشتو در مجلس مردانه م

ردم و ک یاو زندگ ییه سالها با عشق دو سوکله بود و دو سا یبه دام عشق خود انداخت. خانم س

من ثبت  یه دفرت عشق زندگکبود  یگر یاش رسمست بودم. مرگ او هم داغ دا نرفت از بادهیتا از دن

گانه یافت و از آن به بعد همرسان من یان یبا ازدواج من پا، راست و دروغ یهان عشقیشد. ا

 .دانمیار خوشبخت میخود را بس، ن بابتیمن شدند واز ا یزندگ یهامعشوقه
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 من و شعر

 .دیآیا میه با انسان به دنکاست  یطبع شعر امر 

ن سخن پر یاگر چه ا، شودیبه صورت وراثت از پدر هب فرزند منتقل م یشاعر ی، ار یبه نظر بس

هرن ان ید اما میبرآ ینیو نظم آفر ید شاعر شود و بتواند از پس شع خوانیفرزند شا کیست. یراه نیب

بخشد هرنمند یبه واژگان م یب خاصید ونظم وترتیگویم یه شعر ک یسکار است. یز بسیو شاعر متا

االنه و پر از یخ کد. احساسات ناز یآیحس بر م یشعور به معنا یلمهکشاعر از  یااست اما واژه

 یعر و واژهشا یحس باور برا ین خاطر واژهیباشند به هم« شعر»توانند یم، معنا اگر چه ناموزون

 .توانند بودین واژگان میا یقیحق ید معناهایمو« نظم» یبرا« هرن»

 .لامت و واژگان نظم خاص خود دارندکاست و « هرنمند»سواد یب یالبداهه گو  یآوازه خوان ف

 یند و براکتواند تالش یابد میر منظوم را دریان شعر منظوم و غیتواند تفاوت میم کود ک کیحال 

از آنها را خوانده  یار یراب شده واشعار بسیگر سید یاز شعرا یار ید ازشعر بسیود اما باش یخود شاعر 

د یگذرد باخرب باشد. خالصه بایاطراف خود در ارتباط بوده و از آنچه م یایل روز دنیباشد. با مسا

ر همه آنها د یرهیگلها نشسته و از شهد آنها بنوشد سپس از ش یهمه یمانند زنبور عسل بر رو 

در مورد آن  یار یده است و بسیچیار پین مسأله بسیند. اکد یعسل واژگان را تول، خود یشهیاند

 :میشرت بگوید از خودم بیاند. اجازه دهردهک یه پرداز ینظر

 ید و برانینالیم یشه از شعر و شاعر ید اما همیتوانست شعر بگویموزون داشت م یپدرم طبع

رد. یند و با فقر هم مبک ید با فقر زندگیس شاعر شود باکهر  ،ردستانکن یه د ررسزمکباور بود 

او و از شاعران بزرگ بودند به  کیه از دوستان نزدک« یکو کر کمال مارف »و « قیحر»شه هم از یهم

ه ک یهم تا هنگام« مال مارف»ات گفته بود و یه در فقر بدرودحک« قیحر»رد. کیاد میعنوان مثال 

 .فرسادینامه م یندان گداثرومت یهمه یرد براکفوت 

 یش نامه فرستاده و تقاضایبه زبان منظوم براها طلبه یرسود. گاهیم ییهایتیب کت یپدرم گاه

 :دادیاشعار آنها را پاسخ م، هیز با هامن وزن و قافیردند و پدرم نکیو قند م یچا
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 توگوتو ته یتیعر و بهیزم شیزعه

 و هات وهوته یلیلسوال وزه یمو هه

 ند و چا برالهاده قهیز یکیتش

 الوه نه قووتهیه نه پکنه پوشا

 یادیز یئه سپاب یسوال یله بات

 ئابرووته یهیه ماک یکر ره تهوه

 یهکنا یکر زانم تهوا ناردم دهئه

 دووتهم لهیو داد دوژمنهبه یه خوو ک

ند اما در کیدت دعوت من عایا کطلبه او را به تر  یاز سو  ییح گدایات شارعه ضمن تقبین ابیدر ا)

 (نار بگذاردکرا  ییگدا یعنیه خوب بد خود کخواهد  یطلبه از او م یت با اجابت خواستهینها

شعر را داشت است  کیل به یت تبدیار منظم و قابلیه بسینباشد اما در وزن و قاف یقو  ید شعر یشا

 ییخ برهان و مالیان شکیاز نزد یکینام داشت و  ید نورانید محمد سعیه سکز یعموب مادرم ن

 یادهیژه قصیت داشت به ویه از نظر ساخت و محتوا هم قابلکداشت  یار یپرآوازه بود اشعار بس

« والرو نرامه یهر یم یلبم به رشتهقه یر گرمابه»ن مرصع است: یه مطلع آن اکرسوده است  یردک

ن یبا ا یادهیند. قکیف میوصت یبافوهیخود را در قالب صنعت گ یمتام عشق به موال  یبا زبر دست

 :ابدییان میت پایب

 الشهک یکنوو  یر سه یر بیکپاش مون یوالهبا حه

 اکن ده ید یپادشاه یدور ف والهه عهکچ.ن

متوجه  یموزون داشتم و به سادگ یطبع یکود کمن از هامن اوان ، باشد یحال اگ طبع شعر ارث

 .ریا خیسب منا یساخت و محتوا یه فالن شعر داراکشدم یم
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 یر یش یر علیبه نام م کشاعر تر  کیاز  یوان شعر یه پدرم دکاد گرفته بودم ی یمچه سوادیتازه ن

 یلمه هم منک کی ی؟ واقعاً حتیکمن و شعر تر ، رد آنرا بخوانمکرا نزدم گذاشت و وادارم  یینوا

ع شده و به ا مرص یت یات متوجه ساختت ناقص آن بیاب ین وجود هنگم خواندن برخیدم. با ایفهم

 .دادمیر مکپدر تذ 

ال دارد؟ کااشیت ناقص است ین بیا یدیچگونه فهم یدانیمن یکه تر کگفت: تو یز با متام میپدرم ن

شد. یاالت موجود در آن مکرد متوجه اشکیرار مکات را تیگر ابیا دوبار دی کیه خود کاما پس از آن

رده بودم کاز بر  یادیگران شوم اشعار زیوب ده مبادا در مشاعره مغلکنیاز ترس ا یکود کاز هامن 

 کیان من و یبار در مشاعره مکید با من وارد مشاعره شود. کر یجرأت م یسکمرت که ک یابه گونه

گوسفند هم  ک، یرد و ز بخت خوشک یمن رشط بند یرو  ینام یعل یشد. صوف یرشط بند، مالزاده

 .برنده شد

اد خوش نداشت یم. خوان ده ما را زیبه نام خورنج رفت ییاز به اتفاق چند طلبه به روستیشب ن کی

داگر ینکن خاطر گفت: با پرس من مشاعره یخواست هر چه زودتر از رش ما خالص شود. به همیو م

 .چشم. در خدمت شام هستم ید قدمتان رو یبرنده شد

 :با شهامت متام گفتم، ت بودمم سن و سالکها ر طلبهیهر چند از سا

دهم زبان شعر را پرستان انتخاب ینم و اجازه مکمشاعره  یردکا ی یا عربی یم باشعر فارسامن آماده

 .ندک

دانستم اما پرس خوان یز منین یت شعر عربیب کی ین خودمان باشد واقعاً دروغ گفتم چون حتیب

 .د و آخر االمر در جازدیترس

 یاد گرفت به تب شعر مبتال می یخرده سواد، ردک کیه اگر کاند گر چگونهید یهادانم ملتیمن

 ییردهاک %90ه کنم کتوانم ادعا یاره است. به جأت مکچید هینگو یند اگر شعر کیشود و تصور م

ت از رسشت ملت یز به تبعیند. من نیرسایهم م یحتامً شعر ، اثبات خود یآموزند برایم ییه الفباک

م معر گفنت گرفتار آمده بودم. جوجه یگوا بهرت بیشده و به تب شعر رسودن  یامر ین بیخود دچار ا
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ردن دفرت به نام شعر. کاه یاغذ و سکار من شده بود قلم و کآوردم. یغاز در م یه اداکبودم  یکارد 

 اما چه شعر؟

بودند  ییهااوهینشان دهم. واقعاً  یسکند. جرأت هم نداشتم اشعارم را به کب دشمن هم نیخدا نص

زتر و بهرتند. پدرم یه متامیه از بقکردم کیر مکاشعار ف یرد برخه به تصور خودم شعرند. در مو ک

گفته بودم(.  یشعر مطالب یدگاه پدرم دربارهین در مورد دیش از ایم )پیگویه شعر مکده بود یشن

ن یب چنکه من مرتکردم کش یراض، او را بخور. با هزار سوگند دروغ یهاا و چوب طعنهیحال ب

رد کف یار از شعرم تعریخوان را با شعر داده بودم. خوان بس کی یاب نامهبار جو کیام. نشده یگناه

 .نگذاشته است یان تخم دوزردهیس چنکچیه تا به حال هکردم کیو احسنت گفت. من هم تصور م

بودم و از او خواستم شعر  یکو کش در خدمت مال مارف یروز در مهاباد و در مسجد شادرو کی

ه متام اشعار مال مارف را کم ینم. الزم است بگوکم بخواند تا آن ار ا زبر یراخود را ب یرسوده یاتازه

 .او بودم ی«هیراو» یروان بودم و به نوع

 :به ماموستا گفتم

 .دینم نظر خود را بفرمائک یخوانم خواهش میتان میام برارسوده یمن شعر 

 د و گفت: بخوانیخند

 :اندم. گفتش خو ین گفتم برایش از ایه پکه را یآن جواب

 .نکگانه است. آن را پاره ار بچهیست بسیهم ن« معر» یحت یه گفتکن یپرسم ا

 .ردم و دور انداختمکشعر را پاره 

 .یده بودیهم دزد یتیا بی یها را خودت گفته بودتیمتام ب یمال مارف پس ز چند لحظه گفت: راست

 .ل شعر مال خودم بودکگفتم : نه 
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مانند آنها ادامه  یت از اشعارت قابل تأمل بودند. اگر بتوانیدو ب یکی یگفت : اگر راست گفته باش

به  ین بود وایارم اکن شاهیا و ببی. حاال بیر یمب یمثل من از گرسنگی نم تو هم روز کیر مکف یده

 .گر اشعارمیحال د

« وشتپه»برداشتم آن روزگاران در  یوان اشعارم را آتش زدم و دست از شعر و شاعر یبدون تأمل دفرت د

رد بودن کرد و ک یدرباره یح بندیزآقا وارد حجره شد. ترجیرحامن حاج با کاکروز  کطلبه بودم. ب

نم اما کادداشت یند تا کرار که آن را دوباره تکردم کز آمد. ارصار یانگار دلیه به نظرم بسکخواند 

د یاز گرفنت شعر ناام یندهم. وقت یسکه آن را به کنه سوگندم داده یخالو م یعنیگفت: شاعر آن 

 یسک یماند و هرگز برا یه آن نزد خودم باقکردم کآماده  یح بندیشدم خودم به تقال افتادم وترج

 .ن بردمیعاقبت آن را هم از ب، ستیاران نیان مجلسیردم شاک یر مکنخواندم چون ف

و  یشعر و شاعر  م. ازیزدیطلبه قدم م کیبه همراه  یرسودم روز یه شعر مکآورم آندم یاد میبه 

د. من هم فرصت را مغتنم یک ییار گفت و در وصف شعر اظهار نظرهایبس کوچکشاعران بزرگ و 

آن را رسوده  یسکبود. چه  یار خوبیش خواندم. گفت: شعر بسیخود را برا یهااز غزل یکیشمرده و 

 است؟

 است یوردکبگ  یگفتم : شعر مصطف

 .انگر بخو یبار دکیگفت هزاران هزار احسنت! 

 .ن بار هم هزاران مرحبا گفتیدوباره شعر ار خواندم. ا

 .گفتم: والله شعر خودم است

 .گر هم بخوانیبار دکیگفت: 

ست. یهم ن« معر»ن یشعر بود؟ ا یکن یردم گفت: آخر اکن بار شعر را قرائت یسوم یه براکپس از آن

 .حرف مفت است
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ت یردم جمعکرد( شدم و احساس ک اتید حیت تجدی)جمع ک –ت ژ یه عضو جمعکاما پس از آن

 .ه لقب شاعر گرفتمکنگونه بود یار را از رس گرفتم و اکن یازمند رسودن شعر است. این

 یچند برا یمن اشعار یه کاکت به شهر رفته بودم. یت در جلسات جمعکرش  یزمستان بود و من برا

آماده شده بود.  یاهز در مجموعیرد در عراق نکشاعران  یاز برخ یت رسوده بود و اشعار یجمع

ن موضوع به یز متأثر از ایار سخن گفتند و من نیت از رضورت رسودن اشعار بسیبرادران در جمع

را « عقل و بخت» یادهیز و رسانجام قصکشعر متمر  یمتام توان خود را رو ، محض بازگشت به روستا

 ا نه؟یا مقبول خواهد افتاد یه آکاما در گامن بودم ، رسودم

ل هم آنجا یامکخ یخله بودم و شیز آقا شیرحامن حاج با کاکهامن یگشتم میان بازمکو از ب یشب

رسوده و سوگندم  یشعر  یان آمد گفتم: برادر یبه م یه بحث شعر و شاعر ک یحضور داشت. هنگام

ا نه؟ چند یخورد  یدانم به درد میام منردهکاز آن را روان  ییهاندهم. بخش یسکه آن را به کداده 

رحامن همراهم تا دم در آمد.  کاکعقل و بخت را خواندم. فردا صبح موقع رفنت  یدهیاز قصت یب

ام تا فرستم گفتهین سوار را همراهت میرحامن گفت: ا کاکسوار در مقابل در بودند.  کیدو اسب 

مرد  نیچند ماه از ا یه تو حوصله ندار کدانم  یاود بازنگردد. من هم میآن شعر را با خود ن ینسخه

 یسیشعر را بازنو یرد. رسانجام پس از بازگشت به ده نسخهکر نیردم تأثک. هر چه تالش ینک ییرایپذ

 :رحامن نوشته بودم کاکل شعر هم به عنوان یرحامن فرستادم. در ذ کاکردم و نزد ک

راد ین شعر ایم از ایگویم یردکه )به کو کله ئالهیشوانه و یار یرادویگره ئم مهیم لیلت دهیپ یوردکبه 

 (.ستین کچوپان جز خس و خاشا یهیر چون هدینگ

 یقاض» یبار براکیرده و کام. شعرها را روان ده را خودم رسودهیه قصکافته بود یدر، ت شعرین بیاز ا

شعر را »هم فرموده بود:  ینگفته بود. قاض یز یآن چ یندهیاما در مورد رسا، خوانده بود« محمد

 .نداده بود یرحامن هم شعر را به قاض کاکاما «. خوانمیمردم م یبرابده روز جمعه در منرب 

ان یرتاژ باال میدم اشعارم را چاپ و در تیه به شهر رفته و رس از حزب در آورده بودم دکل بهار یاوا

، ن پسیاز ا»ام گفتند: اشعار من است و من آنها را رسوده ه گفتم:ک ینند. هنگامک یع میمردم توز
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ر کها فیلیژار( نوشته شده بودند خ)هه یاما چون با نام ناشناس« .ینکآماده  یار یر بسد اشعایبا

رد ک یاطالعیات اظهار بین ابیاز ا« نهیخالو م»ه کاست. مدتها پس از آن« نهیخالوم»ردند اشعار کیم

آماده  یاگپ دوستانه« شتامنین» یمجله دوم یشامره یمن است. برا یهاافتند رسودهیهمراهان در

ست و به درد ین شعر نیا»ند. گفت: کخواستم در مورد چاپ آن در مجله اظهار نظر  یحیو از ذب

گفت آن را چاپ « یحیذب»خواندم. به « رحامن کاک» یشعر را برا« خورد. یهم من چاپ در مجله

 «.مینکد چاپش یاست و با یبله واقعاً عال»هم گفت : « یحیذب»است.  ییبایند. چون اشعار زک

 

 

 ترس و جرأت

ابان ترسانده شده بودم یجن و غول ب، ویبا د، ا ز گهواره، ردکان کود کگر از ید یار یمن هم مانند بس

 یدم. اما ترس من جدایترس یوست از شب میپیها به وقوع من اتفاقات هم شبیو چون اغلب ا

 .امخود بوده یکود کن انسانها در دوران ید ترسوتریم شایگویسها بود. به جرأت مر تریاز سا

وان مرقد یدر ا یخواندم. زنبور یخ قرآن میل بامداد در مرقد شیاوا« خ برهانیش»بار در خانقاه کی

شد ببندم. ناچار از ترس یشوم. قرآن را هم من کبود زهره تر  کیه نزدکدم یرد. آنقدر ترسکیوز موز

مانده  یرحل بر جا ی. قرآن همچنان رو می؟! غروب با زور به مرقد بازگشتیردنکردم. چه فرار کفرار 

گرفت یرسارس وجودم را فرا م، شد و ترسیو و غول میجن و د، ن و زمانید زمیرسیه فرا مکبود. شب 

 .ها تنها به چشمه برومده بودم و جرأت نداشتم شبیاد شنیرا ز« ارباب چشمه»ه داستان کژه یبه و

ها م گرفتم شبیج تصمینم. به تدرکرا از خودم دور  ن ترسیم گرفتم ایه تصمکدانم چگونه بود یمن

ساعت از خانقاه دور بود به  کیه حدود ک ییبار از روستاکیبزنم.  یاز خانه خارج و در اطراف قدم

وانات یح یرشرش آب و صدا، خش برگ درختانخش یه دور شدم صداکخانقاه بازگشتم. از ده  یسو 

در آن  یردم. ناگهان گذارم به قربستانکوع به آواز خواندن ند. از ترس رش کدر دمل اف یهراس، مختلف

ردم. کدن یه چشامنم را بستم و رشوع به دوکدانم یافتاد. من و گورستان و شب؟ فقط م یحوال
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رس راه به خودم آمدم.  یروستا کی یهاپارس سگ ینم. با صداکجرأت نداشتم پشت رسم را نگاه 

، آب ینار جو کها هم خالص شدم. در ده گذشته از رش سگ نارکدم از یترسیها هم مچون از سگ

خانقاه را از  یهاش گرفتم. چراغیردم. دوباره راه خانقاه رادر پکتازه  یرس و صورتم را شستم و نفس

 دم؟یآرام گرفتم اما ناگهان چه د یمکدم و یدور د

ند. کیره نگاهم میخ رهیچانه گذاشته و خ یرو  یدست، نار راه نشستهکه در کعجوزه  یاجنه کی

خ شده بود اوراد و یامالً سکبدنم  یاما مو ی، نکد باور نیشد. شا کم خشیم سست و گلویپاها

 یحت، طین رشایدر ا یسکاد گرفته بودم اما چه یاناً برخورد با اجنه ین روزها و احیا یبرا ییدعاها

ها راه هم بروم جن با دو فرسنگم توان ندارند. اگر ینم؟ پاهاکد؟ فرار یتواند بگویلمه هم مک کی

افر که اگر در مقابل دشمن کات خوانده بودم یده است. در رواید اجل فرا رسیرسد. شایجهش رس م

ه در ک یکوچک یبا چوبدست، لرزن  یهار با دستید. ناگزیخدا تو را نخواهد بخش ینکمقاومت ن

بت نه ین شده بود. آن هین و مالیونم خیعجوزه انداختم.متام دست و پاها یدستانم بود خود را رو 

و تنها قاه قاه بخند. از آن  کت، ابانیا و در آن بینار راه بود. حاال بکدر  یکه درختچه زالزالکبل، جن

افتم یسپردم و در یو و. . . . را به فراموشیشه ترس از جن و غول و چراغ و دیهم یبرا، شب به بعد

ساخته و  یو یو د یو غول یاز آن جنی، ئیا شی یادن درختچهیبا دز یاند نها را بافتهن قصهیه اکآنها 

شب  یاهیروز و س یدهیدم. آخر سپیترسیشب هم من یکیگر از تاریاند. دردهکبا آن ساز  یداستان

 م و . . . .؟ید از شب برتسیبا هم دارند؟ چرا با یچه فرق

نده شده و سنگ قربها کدر آن  یادیز یه قربهاکار مخوف افتاد یبس یگر گذارم به قربستانید یشب

 ییها نشستم. صدااز سنگ یکی یر رو ید. ناگزیباریم یانبار شده بود. باران سختگر تلیهمد یرو 

را « خوان»ن یدعوا و جاروجنجال ندارند. ا یگر حوصلهیها ده مردهکافتم یامد. دریاز صاحب قرب ن

ن یخته بود و ایر یلکو و غول به یو د یجن و پر هم به سالمت گذراندم. ترسم از مرده و قربستان و 

 .ردمکیم یبندرشط، دنیبار با دوستانم بر رس گورستان رفنت و نرتس

قرار داشت  یتخته سنگ بزرگ« ترغه»ره کنم. در دامان یبب« جن»م گرفتم هرطور شده ین بار تصمیا

ن در آن جان به در نخواهد کابگذارد از گزند جن س یس بدانجا پاکمعتقد بودند هر  یه متام اهالک
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 یه نم بارانک یبهار  یقرار گرفته بودند. شب ن جنیاندمورد گزند اوانه شدهیه دکا چند نفر یبرد. گو

ر دادم و پس از ییتغ« ترغه»وه ک یرم را به سو یناگهان مس، ر بازگشت به خانهید در مسیباریهم م

شد. با خود یقطع من یدم، ش باد ونم بارانوز  یآن نشستم. صدا یرو ، دن به تخته سنگ مزبوریرس

ن ییوه پاکمتام از  یدیامدند. با ناامینم . مدتها منتظر ماندم اما نیبیند و آنها را میآیگفتم: االن م

نم. یم را ببیپا یتوانستم جلو  یه خوب منک یبه طور ، کیار تاریبود و شب هم بس یوره راهکآمدم. 

 :دگانم ظاهر شدیدر برابر د یاهالجثمیاه رنگ عظیبت سیناگاه ه

رد و راه ک یآن رفتم. ناگهان عرعر  ینداشتم به سو  یاگر واهمهیها آمدند. چون دآها باالخره جن

 یگر به آبادیدم. با همدیه از گله جا مانده بود. به دنبال او دوکبود  یره االغکش گرفت. یفرار در پ

 .میدیرس

گرفتم. رسانجام با ترس یها قرار مر طلبهیو مورد متسخر سادم یترسیهم از سگ م یدر دروان طلبگ

ن یرفتم تا ایش میبر داشته و به سو یآمد قطعه سنگیبه رساغم م ینار آمدم: هر سگکز یاز سگ ن

 .بار سگ از ترس من پا به فرار بگذارد

ار هم م، دم هم سن و ساالن منید یه مک یدم اما هنگامیترسیز مین کاز مارمول یحت یزمان

 .شنت را هم آزمودمکمار  ینار گذاشته و حتکشند ترس از مار را کیم

ار با شهامت و یبس یزدم مرد یصدا م« خالو»ه او را کمادرم  یپرس عمه« تهین شیالدید محیس»

بار من و کی«. یندار  یچ نسبتیبا من ه یباش ییاگر پرس ترسو»گفت: یشه به من میشجاع بود. هم

، میده بودیدو قبضه اسلحه خر 1320ور یسقوط رضا شاه و شهر یهیدو در سا ه هرکم ییپرس دا

 کر خطرنایمس»م.گفتند : یاطراف برو یاز روستاها یکی یم از مهاباد به سو یم گرفتیتصم یبعدازظهر 

رار کش را تیهاهیتوص یدوره گرد یگدا، رهنگامیم. عرص دیت ندادیاهم«. نیمکاست و راهزنان در 

را به گلوله  یاروانکش یپ یها ساعاتد. راهزنید باز گردیاه آمدهک ینم از راهکیمخواهش »رد: ک

 .«غام بردندیبستند واموال آن را به 
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م. یشو یرانداز یمجبور به ت، د در مواجهه با راهزنانیشا»گفتم:  ییترس وجودم را فراگرفت. به پرس دا

، دیبرگرد»همراه ما آمده بود گفت: رس راه بود و  یخانهه صاحب قهوهک یمرد« ست؟ینظرت چ

باره به کی«. موافقم ییهر چه تو بگو»م گفت: یین پرس دایمحمدام«. مخارج امشب شام هم با من

خالو »م و یم اما اگر باز گردیشته شوکد یم شایاگر برو»افتادم گفتم: « نیالدیخالو مح»اد ی

اگر تو  یحت»گفت: « نیمحمدام«. »رفت مان خواهدهزار ساله یند آبرو کدا یاطالع پ« نیالدیمح

جلوتر از ما ، ریه در طول مسکم یسپرد یچامن را به مرد قهوهیهااسب« روم.یمن باز م یبرگرد

م و دست یوه رفتکاز  یدام به طرف بخشکم و هر یگر جدا شدیدکیز از یند برود. خود نکت کحر 

م. پس از آن یردکبرخورد ن یسکشت و با ر گذیم. اما به خیشد یر یدرگ یآماده، اسلحه یماشه یرو 

مرت نبودم. او کراهزن  کیردم. از کیهم م کید واقعاً شلیآمد شایش میپ یر یبه نظرم آمد اگر درگ

 . . . . توانمیز مانند او میشد من نکتواند من را ب یچگونه م

ن یان و زین مادیردم بهرتکیر مکآن گذاشته و ف یرو  یاهنهک یسین انگلیه زکان داشتم یماد کی

ان من از یه با مادکبودم. اجازه خواست « دیسع»به نام  یهامن پرس یم، در مهاباد یا را دارم. روز یدن

رد: کید در بسرت افتاده و ناله میه بازگشتم سعکرفته و زود باز گردد. غروب « قونقال»مهاباد به 

 .«ردکز یم آمپول و پامد تجویرفتم. برا کمتام باسن و رانم را سوزانده است. نزد پزش، انتین مادیز»

ه ران و به کامالً پوسانده بود اما مشخص شد کآن را ، ان انداختم. باران و آفتابین مادیبه ز ینگاه

 .رده بودمکن عادت یرت بود. من به زکد از من ناز ین سعیا

 

 

 یگرد باور 

ن یا، نونکخ تا یو از آن تارگانگان بوده یب یرد از صدر اسالم تحت سلطهکداست ملت یه پکآنچنان

 ییان رهایده است. حال اگر از جنگ عباسیو آرامش به خود ند یآزاد یلحظه هم رو  کی یحت، ملت

 ند عربکیم یه سلطه است چه فرقکگرفتار آمده است. سلطه هم  یرانیو ا کتر  یبه سلطه، افتهی
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همواره ، ز آنیحاصلخ یو اراض ار شجاعیبس یملت، و صعب یوهستانکن یا عجم؟ رسزمی کا تر یباشد 

شنت کردن از خون فرزندان به کنه یاند با هزردهکدام تالش کبوده و هر  یرانیو ا کارزار تر کدان یم

خ یش»به نام « ژنگار»رد اهل ک ک، یهینند. در دوران صفوکآنها را بالگردان خود ، ردکدادن ملت 

گرد او  یار یدان بسیقت خود نائل آمد و مریخ در طریه به مقام شکپس از آن، «یلین اردبیالدیصف

 یبردار د و پس از او پرسانش با بهرهیقت خود برگزیروان طریرا به عنوان زبان پ یکجمع شدند زبان تر 

به ، ردند تا بتوانند با استفاده از ابزار مذهبکاخرتاع « عهیش»به نام  یمذهب، قتین طریاز ا یاسیس

ز خود را ین ین عثامنیخود گردانند. سالط کران را ملیاسته و امذهب برخ یت سنیرثکمقابله با ا

آنها  یافزونخواه یردستان را قربانکن یرسزمی، عه و سنیرده ونزاع شک یمعرف یان مذهب سنیحام

، ریاخ یهاگنجد اما در سدهین سطور منیمفصل است و در ا، ن موردیمنوده است. اگر چه سخن در ا

، ران و به اصطالح عجمیا یم از صاحبان سلطهیعظ یه نفرتکافت یتوان یران منیرا در ا یردکچ یه

 یاند تا از چنگ امرابوده یرد از هامن بدو تولد به دنبال فرصتکدر دل نداشته باشد. فرزندان 

 یآذر ، ردهاکه یران علیام اکاماچون آلت ستم ح، گرسلطه یرانیا یعنی« عجم»ابند. ی ییرها« عجم»

ز یبرند. من نیار مکزبان خود به  کتر ، گانیشرت در مورد همساین نام را بیردها اکد انزبانان بوده

دشمنان ملتم را در دل  ینهیکن نام بزرگ شده و همواره یبا ا، ردکفرزندان ملت  یچون همه

دو گردو را به  یوقتی، و هنگام گردوباز  یتر هم گفتم در هفت سالگشیه پکام. هامنطور داشته

 .«ستکدر هم ش عجم»گفتم: یست مکشیاز آنها م یکیدم و ز یهم م

شبانه محله  یهایند. در باز کن ملت عطا یبه ا یکوچکخواستم پادشاه یاز خداوند م، اوقات یار یبس

ست کست شیبایشه میهم، م و عجمیشدیم میرد و عجم تقسک یز با دوستان به دو دستهین

 .خوردیم

 دانست.یاحوال م کمقدس و مبار  یرا مالقات و او را فرد« یع الزمانید بدیمال سع»پدرم ، هیکدر تر 

خود را نثار  یلعن و ناسزا، ده بودیشن یعثامن یشته شدن او را توسط فرمانرواکه خرب ک یهنگام

از  یاگفت. عدهیردستان سخن مکرد و کشه از یشمرد. او همیافر مکرد و آنها را کیم کعجم و تر 
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مالقات با پدرم و استامع سخنان  یاوقات برا یار یز از سخنان پدرم بهره برده و بسیجوانان مهاباد ن

 .ردندکیما آمد و رفت م یاو به خانه

رد کیجرأت من یسکم. یبردین سخنان لذت فراوان میم و از ایبچه سال بود یحیمن و ذب، آن دم

گفت ینوشنت سخن م یردکاز  سکه هر کبود  یاند. اوضاع به گونهکر کنوشنت هم ف یردکبه  یحت

 .گرفتین و آن قرار میاناً متخرس ایبه شدت مورد عتاب و رسزنش و اح

دم: یپرس«. میبرو»ن گذارده بود گفت: یه در آستک یز ینزد من آمد و با اشاره به چ« یحیذب»روز  کی

 کیم نزدیاز شهر خارج شد«. یشو یم خودت متوجه میبرو»در جواب گفت: « ست؟یموضوع چ»

 ینوشته»، ردکبان ین درآورد: انجمن ادیاز آست یتابکم. یپناه گرفت ینار تخته سنگکدر « سوور یپرد»

 یار ی( در استانبول چاپ شده بود. اشعار بسیالدیم 1920) یهجر  1339ه در سال ک« بگیضین فیام

از  ییهان بخشفراوا یم؟ با دشوار یبخوان یردکتاب آمده بود. حاال چگونه کن یرد در اکاز شاعران 

 .دیشک ار چند روز طولکن یم. ایتاب را خواندک

 :میبرخورد« خ رضایش»از  یتیروز به ب کی

 جافا یترشهل عهنجه له گهن پهدهنه مهیخزم

 یارایه مورچه را کد یفتیرت جاف در نیدوستان با عش یقافا )ا یه به گژ قوللهکچا یچرووله نهیم

 (.تسیقاف ن یباال رفنت از قله

«. ل داردکن مرصع مشیا»گفتم: «. قافا یه ثور قوللهکه به کچا  یرووله پخیم»م: یخواندیم

ا زدم یم؟ دل را به درینکار کچه «. راد داردیدانم اما به نظرم ایمن»گفتم: یم« چه؟ یعنی»د: یپرسیم

، ن مرصعیورد ام گرفتم در میرد تصمکنوش جان خواهم  یمفصل کتکه احتامل دادم کنیو با وجود ا

 :ردم و گفتمکمن ومن  یمک، ه پدر در حال مطالعه بودکنم. شب کاز پدرم سئوال 

 پدر؟ -

 ردکرسش را بلند  -
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 ه پرسم؟یچ -

 :آمد. پس از چند لحظه دوباره گفتمیم در منیت شدم صداکسا -

 پدر؟ -

 .بله بگو -

 .در صورت لزوم بتوانم در بروم نار در رفتم تاکن بار بلند شدم و به یامن شدم. ایدوباره پش -

 پدر؟ -

 ؟یخواهیزهر مار . بگو چه م -

 ؟یزنیم منکتک -

 ؟کتکچرا ، نه -

 ؟ینکیمان مییم. راهنامیم خوب بخوانیتوانیمن« یحیذب»ه من و کهست  یشعر  -

 جاست؟ک، خوب یلیخ -

 .«نمیبخوان بب»د: یرون آورده و شعر را نشان دادم. پرسین بیتاب را از آستک

ن یبه ا ینکن شعر را خراب یتعمداً ا یاگر بخواه یحت»بلند رس داد:  یاه خواندم قهقهکشعر را 

د یخوانیتاب مکاگر »رد و گفت: کقرائت آن را اصالح  یسپس نحوه« .یبخوان یتوانیمن یبد

 .«دارم یادیز یردک یهاتابک

ه پر کرون آورد یب یروس یدوق گلولهصن ک، ینار زد و از درون آنکبافغچه را  کم خایاط رفتیبه ح

 :س بودیو دست نو یردکوان شعر ید یهاتابکاز 

 . . . . ق ویحر، سامل، خ رضایشی، ردکی، وان نالید
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، میشدیل مواجه مکه بعضاً با مشک یادداشت مطالبیم و پس از یخواندیها را متابک، کیبه  کی

ه سن و شالشان از ما کهم « د حمه قالهیسع»و « یدر یق حیصد»م. یردکیال مکنزد پدر رفع اش

آوردند. یبا خود م« یانیرکم یحزن»را از  یردک یچاپ شده یهاتابکرفته و « رواندوز»شرت بود به یب

رد کملت  ییردستان و رهاک یسخن از آزاد، م و آرام آرامیرده بودکرشفت یار پیخواندن بس یردکدر 

 .میآوردیان میبه م

ن یحس»شدند. در مهاباد « هم صدا»و « شیاندهم»گر هم با ما یه چند نفر دکد دانم چگونه بو یمن

نه یم»س بود یافرس پل کیه ک« آقا کاکز یعز»شناخته شد « فروهر»ه بعدها به نام ک« راننگهیریز

مال  یمال رحامن حاج»، «ز آقایبا یرحامن حاج کاک»و در روستا « یانیکعبدالرحامن »و « یشوق

م. یو تنظ م بدون برنامهیبود یآورم. حزبیآنها را به خاطر من یه اسامک یگر یسان دکو « ندکز یعز

 .مییهم سخن بگو یبرا یمل یگر جمع شده واز آرزوهایدکیه دور کن بود یا رما اک

سان کر از ما دو نفر یبرد. به نظرم غ«خالو مال»به نام ی مرد یمرا با خود به خانه« یحیذب»بار کی

اد یگر بوده و سوگند یدکید مراقب یم. بایدهیل میکتش یما حزب» بودند. گفتند: هم حارض یگر ید

ما را « یردباور ک»ننده بود و کار دلگرم یما بس ین جلسه برایا«. مینکانت نیگر خیدکیه به کم ینک

 :مید بگویه باکهست  یمطالبی، ار کن همیرد. در مورد آغاز و انجام اکیتر مپررنگ

گفت: یخواند م یندر نامه مکاس، «نقال»م. یرفته بود ینقال یخانهبه قهوه« نیحس»و « زیعز»با 

 یرو یصد هزار ن یرق به نشانهیده ب، گرد و غبار زدود، باد رحمت، ابان بلند شدیگرد و غبار از ب»

ه کز یداد. عزیوادامه م رق و فالن پهلوان. . .یمسلح فالن پهلوان ظاهر شد و باز هم گرد و غبار و ب

 .دیشکرون یاش را بو طپانچه« ردستان؟کو پرچم کپدر سگ ! پس »اد زد: یرسخوش بود فر یمک

رق به ید: گرد و غبار برخاست و صد بیپر« نقال»دند و رنگ از رخسار یخانه همه ترسقهوه یاهال

خانه یچا ا ازر « زیعز»، «نیحس.»از افق ظاهر شد. . .  یوبین ایالدر صالحکون لشیلیم کی ینشانه

گرفتم سپرد. یداشتم و مورد سوءظن قرار من یمکه سن و سال کو طپانچه را هم به من  رون بردیب

ز خط یرد ندارد و مشخصاتش را هم گفتند. عزکجز فحش و ناسزا به  یالمک، گفتند افرس دژبانیم
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رفته و رشوع به  یدژبان کینزدی، و برف یشب زمستان کیش دهد. یه گوشاملکده بود یشکو نشان 

اش را قهی، یرسخوش یز به بهانهیم تا افرس داستان ما از موضع خود خارج شود. عزیردکقدم زدن 

وارد  مینکگر جدا ید کیم آنها را از یخواهیم هکنیعنوان ا رد. ما هم بهک کنک ید و حسابیچسب

 .داشت شدز باز یم و عزیما در رفت، ها آمدندم. دژبانیش زدکتکم و خوب یه شدکمعر 

ر خود کلش یپادگان مهاباد رسانده شده و فرمانده یبه اطالع فرمانده یا خرب به صورت تلفنیگو

ز مرشوب خورده و ی؛ متام شب را با عزیهیند آن هم چه تنبکه یز را تنبیم گرفته بود عزیشخصاً تصم

 .رده بودکز را آزاد یرده و فردا صبح هم عزکقامر 

آمده و « ترغه»ه به یه مأمور دولت بود به همراه سه امنک« ید سلطانیمح»به نام  یمهاباد یپرس 

ن یم و خود نان جویاردهکندارم. هنوز گندم درو ن یز یچ»رد. گفتم: کیمازاد گندم را طلب م

 یار عصبانین جمله بسیاز ا«. اوریدر ن یمال باز »حرفامن شد و گفت: «. ارمکبده یم. مبلغیخوریم

فتد اما آن مرد را سه تومان از یرد با مأمور دولت در بکیجرأت من یسکها شدم. هر چند آن روز 

اد زد یم. هر چه فریش زدکتکخورد یتا م، انیگرفنت از دو نفر از روستائ کمکدم و با یخر« هیامن»

ه سوار بر االغ به شهر بازگشت. من هم کخورد  یمفصل کتکزدند. چنان  یها خود را به نفهمهیامن

آنها «. ترسمیت مأمور میاکاز ش»م: یگفت« نیحس»و « زیعز»ود را به مهاباد رسانده به به رسعت خ

ار دست خودش خواهد داد. از آن پس ک، شدن یکه در صورت شاکرده بودند کد ید را تهدیهم حم

 .ندکرمتعارف برخورد یرد با من به صورت غکجرأت ن یگر یچ مأمور دیه

ه و مأمور دولت به یم از دست امنیردکیم یدر ترغه زندگه ک ییآورد: آن روزهایحرف م، حرف

رشوه نستانند.  یادا نشوند و به بهانهیبه نام مأمور دولت پ یاه دستهکنبود  یم. روز یتنگ آمده بود

 .بس بزرگ بود یشان هم گناهیبه اسبها یاحرتامیب، عالوه بر سهم خود

روزگارت ، اسلحه یردن نگهدار کتند و با بهانه انداخیاط خانه میدر ح یفشنگ یردکین منیکاگر مت

روز  کیم. یم و قدرت پرداخت رشوه نداشتیار ندار بودیبس، ردند. ما هم در آن دورانکیاه میرا س

ه کن بود یه بنده خدا دو روز بعد مرد. گناهش اکرا آنقدر با شالق زدند  یرمردیپ، دگانمیدر مقابل د
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، وجود توتون در خانه و اتهام قاچاق یفته است. عالوه بر بهانهمأمور را زود نگر  کیاسب  یدهانه

 ییمعنا« ندارم» به نام یم و مفهومید گندم را به دولت بفروشیه باکسال به جامنان افتادند  کی

و « ترغه»ه از ک یم. چند نفر ینکخود را پنهان  یم به مهاباد آمده و مدتیم گرفتیندارد. ما هم تصم

م. روزها از ترس مأمور تا غروب در را یردکه یراک یده و اتاقیم به مهاباد رسیده بودراه افتا« یلقره»

؟ از رس شب تا بامداد یم. اما چگونه قامر یردکیر وقت قامر میها هم تا دم و شبیبستیاز پشت م

ر م اگر مأمو یاد داده بودیخانه  شد. به زن صاحبیا بازنده منیقران برنده  کیشرت از یس بکچیه

 یتا عقاب راهش را م، تکم و سایشدیآن وقت همه پنهان م«. ش عقاب آمدیکش یک»د: یآمد بگو

 .رفتید و میشک

ه قامر ک یها هنگامام. شبیجوان و خوش س یگر یر و زشت و دیپ یکیصاحبخانه دو زن داشت: 

را جوان و د. او هم چون میرسیبه همرس دوم م – کیاز قرار ده  –م حق پا چراغ قامر یردکیم

من ، ن حسابیداد. با ایدانست آخر شب حق پا چراغ را دوباره به من پس میافه میخوش ق

قران و از آن  کیشبانه ، انیاز االغ و اسرت و ماد یشدم. حق نگهدار یچوقت در قامر بازنده منیه

 .شدیدو االغ برآورد م یاتراق هر مرد معادل حق نگهدار  یاجازه یعنیمردها دو قران بود 

از همراهان ما با همرس اولش به علت  یکی یصاحبخانه به علت بگو مگو ، ار رسدیشب بس کی

م. یابان شدیوچه و خک یآواره، خیرد. در رسما وکرون یما را از خانه ب، اهکاختالف بر رس پرداخت پول 

ار بد یبس یخانه هم مردگرم شدن. صاحب یبرا یم. نه در داشت و نه آتشیردکدا یپ یعاقبت اتاق

از ، قامر یچراغ نفت کینار کم و در یردکدرست  یآتش، منقل یزغال رو  یمکرشم بود. با یله و بیپ

قندو  یبساط قامر نشست و تا صبح شش هفت قران و همه یم. صاحبخانه هم خود پایرس گرفت

م و یدیازگردانمالش را مجدداً ب، ان واسباب خانه را باخت. فردا صبح با التامس همرسشکو است یچا

 .میروستا بازگشت یبه سو 

ردم کیاد قامر میل شد. زیمن تبد یبرا یاگر چه با تفنن آغاز شده بود اما به مرض العالجی، قامر باز 

ه چهل تومان کم را یمتام دارائ، انکقامر در بو  کیدر  یباختم. شبیم یمبالغ هنگفت، اوقات یار یو بس

از  یکیشب به حامم رفتم و از  یهامهیگذاشته بودم باختم. ننار کل منزل ید وسایخر یبود و برا
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، بازگشتم. آن شب در قامر« ترغه»و آه رسد به  یان پنج قران پول قرض گرفتم. با دست خالیآشنا

دانم یانم را پس دادند. منیم دلشان به حامل سوخت و مادیها یانم را هم باختم اما هم باز یماد یحت

 .نار گذاشتمکرا  ینم قامر باز کاد ی یه سوگندکاز قامر برداشتم و بدون ان باره دستکیه کچطور شد 

ن یا یبرا»د: یمن پرسیرد و من هم ساقدوش بودم آخر شب هکازدواج « منیه»ه ک یسالها بعد شب

«. نم. تو برو راحت بخوابکیاجازه بده من فراهم م»گفتم: « اورم؟یجا بکخوب از  یهامن جایهمه م

ر گذشت. اگر چه ید و بخیس نخوابکچیردم. تا صبح هکت کز در آن رش یم و خود ندیبساط قامر چ

 ین بال یردم و از اکگر هرگز قامر نید، از آن مرتبه یچند باخته بودم اما ارزشش را داشت. جدا یپول

 .ردمکدا یپ ییبزرگ رها

مأمور دولت به به عنوان « انیریگه نمحمود آقا سه»رد به نام ک کهنه مالک کیدر هامن دوران 

 .رده بودکز یگرفنت رشوه ت یدندانها را برا، ر مأموران دولتیآمد. او هم چون سا« ترغه»

 :گفتم یناچار  یند. از رو کچرب  یلیه سبکرد کیم یمن واقعاً آه در بساط نداشتم و او هم پافشار 

ختم قرآن  ک، یوهرش یسپرده شده است. پول ندارم اما به جا کآقا محمود پدرت در خانقاه به خا -

 .خوانمیروح پدرت م یبرا

 ین داستان را برایارم. اکن رشوه را بدهیم. اما امروز هم ایدیخوشحال شد و به توافق رس یلیخ

 .ن خاطره نگاشتیاز ا«گدا یخنده»به نام  یوتاهکداستان ، چند یراتییگفتم واو هم با تغ« یقزلج»

گر یه دکز یینداشت. پا یگر یز دیچ، ز مأمور دولتاز مطالعه و هراس ا یجدا« ترغه»در  یزندگ

شبانه با ، رزنانیها با پجلو در خانه، ریها در پشت بام خانه بامردان پم غروبینداشت یشاورز ک

 .میگذراندیدوم سال را م یشش ماهه، ار خرگوشکبا ش، هن و در زمستانک یو داستانها یجوراب باز 

چند  یان رفت واز سطح روابط دوستانهیود به خود از مهم نداشت خ یه نامک« خالو مال»حزب 

ز بود یه مقارن با سقوط عوامل دولت در مهاباد نکها به مهاباد «روس»نفر فراتر نرفت. باآمدن 

من و ، ب بودیده و ادیار دانا و فهمیبس یو مرد« یز آملانیعز»ه مشهور به ک ینام« یز زندیعز»

خود  یرد را به رهرب کخواه  یحزب آزاد»رد و گفت: کاش دعوت گر را به خانهیو چند نفر د یحیذب
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ت در حزب را یهم عضو یگر یار دیسان بسکرفتم. یپذ ین مخالفتیرتکوچکبدون «. نمکیس میتأس

خ محمد یش»رد. کگر هم سفر ید یغات حزب به مناطق و شهرهایتبل یبرا« یز زندیعز»رفتند. یپذ

منطقه را با خود  یوخ و آخوندهایش، نیگر از خوانید یار یبس و« یلیزنب یمال عل فهیخل»، « خانقاه

ن آن شهر کسا یهایاز ارمن یار یز با بسیز هم رفته و در تربیسقز و ترب یرده بود. به شهرهاکهمراه 

هم  یدو محافظ ارمن یرد و از سو کیار رفت و آمد میبس یبه و دبدبهکبکده بود. با یبه توافق رس

ران و یومت اکح یه وابستهکع شد یدانم شایا دروغش را منیراست ، بعد یشد. مدتیمراقبت م

 یکین یجان است. متأسفانه ایردستان و آذرباکدر  یخواهیآزاد یشهیاز گسرتش اند یر یمأمور جلوگ

 . . . .ان رفتیاز م یهم به زود

مسجد  یا جلو یب»دم. گفت: یرا د« یحیذب»ش از همه یپ، شهیه به شهر رفته بودم مانند همکبار کی

«. ردک یرار نخواهکس تکچ یش هیم پیگویه آنچه مکن کاد یبه قرآن سوگند »سپس گفت: «. یقاض

پس ازمناز عشاء من و « ان از چه قرار است؟یم جریگویشب م»بار دوم سوگند خوردم. گفت:  یبرا

م. مشخص یدیرده بود دکستاده و دست در شال یه اکرا  یوچه مردکم. رس یوچه شدک کیاو وارد 

در ی، بود. به زود یرعادیم. طرز در زدن غیشد یاگفت. وارد خانه یز یچ یحیبود مسلح است. ذب

 .برده شدم ینفر ناشناس به داخل اتاق کیباز شد و توسط 

 یهابا نشانه یپرچم، جلد قرآن کیده شده بود یشکآن  یرو  یه جامناز کز یم کی یرو ، داخل اتاق

توب گذاشته شده بود. مردگفت: کم یاغذکنار قرآن و کدون غالف در ب یخنجر ، د در وسطیخورش

ن یخونت با ا ین قسم نامه بگذر ین. هرگاه از اکاد یسوگند ، ان هر بندیاغذ را بخوان و پس از پاک»

 .«خته خواهد شدیخنجر ر

ن ینچنیر احضور د یستهیه شاکدم یبالیز مید. به خود نیلرزیه متام بدنم مکبت بود یفضا چنان پر ه

به »آورم اما در آن آمده بود: یهستم. سوگند هفت بند داشت. متأسفانه همه را به خاطر من ییفضا

ردستان تالش و ک یآزاد یه در ظاهر و باطن براکنم کیاد میردستان و رشفم سوگند کقرآن و پرچم 

را مقدم بر مصالح  یچ منافعید. هینخواهم ورز یوتاهکن راه یدر ا یچ اقدامیاز ه، تا زمان مرگ

، خود قدر نهاده و تا زمان مرگ یرا به اندازه یو خدمت به ملتم نخواهم شمرد. برادران حزب یمل
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ار کده و نام افراد حزب را هرگز آشیانت نورزیبه حزب خ، نه به زبان و نه به قلم و نه به اشاره

ش از ده جوان یه بکم یرفت یگر یدست در دست او به اتاق د، پس از مراسم سوگند«. ردکنخواهم 

ت تو هم یعضو یشامره، نکخودت انتخاب  یبرا ینام جزب کی»رد در آنجا نشسته بودند. گفتند: ک

ر! کا شینم. خداکیم؟ هرگز باور منیست نفر شدیباست؟ چگونه ما بیخداوندا چقدر ز«. ست استیب

دم. یخوابیشبها از شوق تا صبح من دم.یبرگز یرا به عنوان نام حزب« ژارهه»م. یار قدرمتند هستیبس

، روز کیه کدانستم ین را میشور فقط همک یاسیخنت اوضاع سیبه هم ر یدر باره، من تا آن زمان

ها ه روسکه بود یانیده انداخت. دو ب یرو  ییهاهیما به پرواز درآمد و اعالم یبر فراز روستا یاارهیط

 :رده بودندکمنترش 

«. میانجات داده یتلر یه یهاشور شام را از چنگ گرگکه ما کد یشته باشنان دایران اطمیمردم ا»

ار یاند. بسشده میشور تسلکن یرده و رسبازان اکها بود سقوط یناز  یه حامک یدولت شاهنشاه

م. اول و آخر سخن ما یاافتهی ییه و شالق مأموران دولت رهایه از دست امنکنیم از ایخوشحال شد

م و یردکیآمد دوره اش میاز شهر م یسکبود. هر « اهیس یارهیط»ها و روس یفرستادن صلوات برا

رده است که سقوط کمطمئنم »گفت: یم یکیگفت. یم یز یچ، سکم. هر یدیپرسیاز اخبار آنجا م

«. نخورده است ین گ هیهم چن یگفت پهلو یش میبقال به مشرت کیه کدم یخود شن یچون با گوشها

م. پس از بازگشت به روستا گفت: ینکگر سهم او را پرداخت نید دیترسیم هکم یداشت یید خداک

دوباره دلرسد «. ار رسحالندیه هم بسیار بدستان و امنکخودش است و  یرسجا، دروغ است دولت»

 .میشد

 .زیچی؟ درمانده و بیهامنانیام آمدند. اما چه مهامن ناشناس به خانهیشب دو م کی

م. یه رسباز بودیدر اروم، ما دو نفر»ده بودم. گفتند: یشان و درمانده ندیپر را آنگونه یسکتا به حال 

م به زور گرفتند. از یآمدند و هر آنچه داشت کاکر شکه لشکم یخانه بازگشت یامن به سو یهابااسلحه

 .گفته استید خدا دروغ مکار گذشته و کار دولت از که کدم یردم و فهمک ییرایآنها پذ
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رده کان درست یرکمردم منطقه م یبرا یومت پهلو که حک یاز جهمن ییاز رها یاشن یشاد، به واقع

مانده است. به عنوان  یمردم باق یهانهیدر س یاز ستم پهلو  یار یبس ینداشت. داستانها یانیبود پا

 «د؟یاشتهکن مرد را چرا یا»دند: یپرسیدند مید یم یاآمدند و قرب تازهیه به دهات میمنونه اگر امن

 .رده استکفوت  یعیبه مرگ طب، تیه مکقبوالندند یزدن مردم و گرفنت رشوه به خود م کتکتنها با

 .بزنم یدر حوال یرون آمدم تا گشتیاز خانه ب یمهتاب یاد دارم شبیبه 

ر مرد را یردم. پکد خدا را خرب کآمد. ینفس زنان مه نفسکدم یوان مسجد دیدر ا، فرتوت یرمردیپ

مان چارهیدن او بیه رس برسند و با دیبرد مبادا امن یگر در آن حوالید ییو به روستارد کسوار اسب 

 .نندک

ه دخرتش در آنجا کده بود یرس« شانیدرو» یر مرد دهات به دهات رفته تا به روستایپ، هامن شب

شد یمگر مرفته بود.  یبه آباد یآباد، ن حال نزاریبا ا« زاخانرهه لبهک»رد. معلوم شد از کیم یزندگ

ال بود. صدها نفر یرد. واویند و مبکته کس یاا مزرعهیروستا  کیرده در کنا یخدا، مأمور دولت کی

ه مأموران رضاخان بر رس مردم دهات ک ییشدند. بالیم فرستاده میرژ یهاچالاهیبازداشت و به س

 .اغذ استکهفتاد من  یآوردند مثنو یم

 یه تا گلو در اسلحه و مهامت آملانک یارتش رضاخان یروهاینه نه چگو کندم یشیاز مردم و رسبازان م

اسلحه و فشنگ خود را به ، النهیرذی، از فرط گرسنگ، فرو رفته بودند چگونه پس از سقوط رضا شاه

 .رندیمن یفروختند تا از گرسنگیقرص نان م کی یبها

ند است. در هامن دوران یآار خوشیبس یاسیس یه فضاکدم یپس از برداشت محصول به شهر آمدم. د

ن یف ایدانم از تعریردم. بجا مکاد ی یسوگند وفادار ، دیت در حزب جدیه به خاطر عضوکبود 

 :نمک یادآور یم ا خواندهیام ندهیه شکران( چنانیردستان )اکدر  یرد و آزادک یدرباره یمطلب، دادیرو

و به مدت پنج سال بر  یجگذار در حسن آباد سنندج تا« خان احمد خان»هکخ آمده است یدر تار

ست و نود و شش )برابر یموصل فرمان رانده است. در سال هزار و دو یسنندج و مهاباد و منطقه

خود را آغاز و تا  یطلبام استقاللیق، «یدالله نهر یخ عبیش»(. یالدیم با هزار و هشتصد و هفتاد
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 یار کبا هم« و ساباتخ بابا غهیش»ی، الدیم 1907و  1906 یز آمده است. در سالهایمهاباد و بناب ن

اند ها وارد گفتگو شدهبا روس، «محمد خان بانه»و « ن خان سقزیالدفیس»، « ن خانیمحمد حس»

 .رساند یار یردستان به آنها ک یآزاد یه براک

ان یرکم یبا لباس مبدل به منطقه« پاشامنرود یمصطف»به نام  یافرس ی، وران جنگ اول جهانکدر 

در مهاباد به  یند شبیگویرده است. مکض یتحر یآزاد یرد را به مبارزه براکد و ملت آمده بو 

بلند  یبا صدا« دیو سپیرستم و د»از داستان  یدادن به بخشرفته و پس از گوش ینقال یخانهقهوه

د: صواب فاتحه یگویم« پاشا یمصطف»، ش از قرائت فاتحه توسط حارضانیپ«. الفاتحه»گفته است: 

 .دینکبه حال خود ب یر کد فیاه زندهکشام ، اندآنها مرده، د. برادرانیو سپیر ارواح رستم و دنثا

خ و اذهان فرزندان یاند اما آثار آنها در تارسپرده شده ین مباحث به فراموشیاز ا یار یهر چند بس

 .رد همچنان خواهد ماندکملت 

ت یجمع» یاز سو  یان افرس یرکم یران و منطقهیروس به ا یست و ورود قوایور بیپس از شهر

 یهاه گوش به حرفکگردد  یم یسکعراق به مهاباد آمده و به دنبال  یتحت سلطه« ردستانک یوایه

« یحیذب«. »اره استکن یا یحیذب»ند: یگویگذراند. میرا به پرس و جو و جو م یبسپارد. چند روز  یو 

ازده نفره در باغ ی یه جمعکشود یته مو در ادامه قرار گذاش یرا به افرس معرف« ینیحس»هم 

 . نندکنام دارد مالقات و تبادل نظر « ر حاجیم»ه کن افرس یمهاباد با ا ی«سهیس»

وا با یحزب ه ین و برنامهیآن را تدو یسوگند نامه، س یتأس ک –حزب ژ ، رحاجیشنهاد میبا پ

 .شودیانتخاب م« ک -ژ » یچند به عنوان اساسنامه یراتییتغ

محمد »، «یقادر مدرس»، «محمد نانوا»، «یامام»، «د مالنجمهیتوح»، «یحیذب»، « ن فروهریحس»

بودند.  ک–انگذاران ژیبن، «یخالو مال داوود»و « یقاسم قادر »، «یمیمحمد سل»، «یشاپسند»، «اهوی

ست یب ییشناسا یستم با شامرهیسوگند بدانجا برد من عضو ب یادا یمرا برا« یحیذب»ه ک یهنگام

 .بود ک–ت ژین فروهر رهرب جمعیعضو شامره دو و حس« یحیذب»بودم. 

 :گفت« ن فروهریحس»روز  کیه کدر آمده بودم « ک-ژ»ت یتازه به عضو
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ست. رنگ از رخسام یاز دست او ساخته ن یار کچ یم چون هینکرا اخراج « ژارهه»نم کیشنهاد میپ -

 :آرام گفتم ییبا صدا، شده بود که از وحشت خشک یزبانید و با زبان بیپر

د. آخر من در روستا هستم و شام هم تا بحال در یبه من بسپار یار کد. ینکترا به خدا اخراجم ن -

 .دیاردهکار نکروستا 

 یارآمدکار نایندارد اگر چه بس یالکاش»م سوخت و گفتند: یدلشان برا ر شد...یاز چشامنم رساز کاش

 .«ت مبانیاما در جمع

م بر کام. در مورد روابط حادهید کیاز احزاب را از نزد یار یبس، امت و سه سالهشص یدر طول زندگ

 یرا مانند اعضا یچ حزبیه یام اما اعضاهم خوانده یار یدانم و مطالب بسیزها میچ یار یآنها بس

 .دمیار و عاشق ندکفدا ک-ژ

م یگویت. به جرأت مار اسیها بستیاکح، آنها یار کو فدا یامرب و نقل همدلیاصحاب پ یدر باره

ر نزد ما وجود کو م یخودخواه، دروغ، از فرمان یچیداشتند. رسپ یلین فضایز چنیت نیجمع یاعضا

« ترغه»بار از کیخدمت به حزب و اهداف آن ارزش داشت و بس.  یا تنها براینداشت. مال دن یخارج

اش جهیلکه کم کوچکن و خواهر برادرا یه براکرده بودم کانداز ت تومان پول پسیآمدم. بسیبه شهر م

ت به کر حر یدن به مهاباد و در مسینم. به محض رسکه یجه تهیلکنه شده بود لباس و یپاره و وصله پ

پول همراهت  یفالن»از همراهانم برخوردم. گفت:  یکیبه ، نار رودخانهک یهاخانهاز قهوه یکی یسو 

بازگشتم چون « ترغه»درنگ به یاو دادم و ب ست تومان را بهیبالفاصله ب«. از دارمیست. به پول نین

 :دیاقامت در مسافرخانه را هم نداشتم. پس از آمدن به خانه خواهرم پرس ینهیهز یحت

 «؟یدیلباس خر»

 .«پول را باختم یردم و همهکمتأسفانه با چند نفر قامر »گفتم: 

 .«مینکیاما نگران نباش. هرطور باشد رس م یادانم نباختهیم»خواهرم گفت: 
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م اما وجه یست عضو هم فراتر رفتیصد و دو کیروز به روز بر تعدادمان افزوده و از ، هر چند

غات یداد تبلیاجازه من یه حتکو فقر بود  یپولیب، نامناسب یوضع اقتصاد، ما یهمه کمشرت 

 یکیم. ینکچاپ و منترش « شتامنین»به نام  یام مجلهیخواست یم. میحزب انجام ده یبرا یتر عیوس

قرض گرفته و وعده داده بود پس از  یحاج کیصد و پنجاه تومان از کیبه مبلغ  یپول، از همراهان

ز یانجام دهد در ترب یار مجله را به صورت پنهانکد یبایه مک یحیاصل پول را بازپس دهد. ذب، امهکی

ماه گذشت و  کیبود.  سا پاسخ مساعد گرفتهیلک یاستفاده از چاپخانه یبرا« ارامنه یفه گر یخل»از 

م. یخواست ید از او مهلت میرد و باکیهم قرض خود را طلب م یق افتاد. حاجیچاپ مجله به تعو

قرض  یار کچه  ید پول را برایست فقط بگوئیها نگر قرضین قرض مانند دیا»گفت:  یآخر رس حاج

 .«خواهمیپول را من، دیاگرفته

ها نهیهز یهیلکدوم هم چاپ و  یع شد. شامرهیود توزز  یلیچاپ و خ« شتامنین» یرسانجام مجله

 یه مطبوعات ملک یع بود به طور یار وسین شد. بازتاب انتشار مجله بسیو مخارج از فروش آن تأم

 .اختصاص دادند مجله یخود را به معرف یاز روزنامه ییز ستونهایران نیا

د قطعات آن یس به سهم خود در خرک وهر یدار یخر یکوچک یم چاپخانهیم گرفتید تصمیآیادم می

ل کمن »ثرومتند بود گفت:  یت در آمده و مردیت جمعیه به عضوک« رحامن کاک»ند. کت کمشار 

 یه چرا منکدر چشاممنان حلقه زده بود  کاش«. نمک یم یدار یخودم خر ینهیدستگاه را با هز

 . . . . .مینکت کن دستگاه مشار ید ایم در خریتوان

، ردستانکدر مورد  یاز رسودن اشعار  یجدا، شده بودم« شاعر»، تیت در جمعیعضوه از شوق کمن 

اشعار گلستان ی ترجمه، «احمد آقا یروزه برایژنه پیج»آورده بودم.  یز رو یگر نیبه رسودن اشعار د

از  یمنانده و همگ یدام بر جاکچیاز ه ینون اثر که اکگر یاشعار طنز د یار یوان حافظ و بسیو د

من بر  یهات از رسودهیتنها دو ب« شتامنین» یش از چاپ مجلهیه پکآورم یاد میاند. به هان رفتیم

از اشعار خود را  یک، ین باریاول یبرا یوقت، اغذ چاپ شده بود. پس از چاپ مجلهکبرگ  کی یرو 

 ر مخاطب است( خواندهیتحق یبرا یاواژه یردکه در زبان کم یتی ی)به معنا« ویتهه»ه شاه را ک

 .دمیبالیار به خود میبس، دمیبودم د



 91 

 به گذشته یاما نگاه

 یآشنا شدم و دوست یحیبا ذب، ورود به حجره و رشوع درس گلستان یه در ابتداکن گفتم یش از ایپ

 یشد. هر چند او در مدرسهیتر مقیخ برهان بودند عمید شیه پدران ما مرکما هم به خاطر آن

ه در خواندن کم. پس از آنیشه با هم بودیمسجد بودم اما هم یبهدرس خوانده بود و من طل یدولت

 یجادو رو  یهاتابکم و به یرفت یمیم به رساغ نسخ قدیدیرس یاامن به مرحلهیهاتب و درسک

اق متام مطالعه ی. . را با اشت افنت گنج و .ی یدعا، هکرضب س، ل مس به طالیتبد یم. چگونگیآورد

 .میردکیم

 :به خاطرم آمد یجالب یتهکن

ه کم یساز رفت یرمرد حلبیپ کیتاب در آورده نزدک کیه را از کرضب س یبرا یز یقالب ر یچگونگ

 .امن بسازدیبرا

 «د؟یخواهیم یار کچه  یبرا»د: یمرد پرس

 .«به نظرمان جالب آمد»م: یگفت

ه کاست د. پنجاه سال ینکخود  کید. من را رشیخواهیم یار کچه  یدانم برایپرس جان م»گفت: 

تان شوم من را یسازم و خدمتگزار شام هم خواهم بود. فدایتان میشم. قالب را براک یزحمت م

 .«دینکخود  کیرش

 یگر آن طرفها آفتابیم و دینکه از دستش فرار کم آن بود یتم انجام دهیتوانس یه مک یار کتنها 

 .مینشو

ه کم یردکبرخورد « گله بوته» و« بوته»و « چهیدر» یبه اسام یمیتاب قدک کیگر در یبار دکی

در  کیتار یادر گوشه یاه مغازهکم یرفت یهودیرمرد یپ کیه بود. نزد کموضوع آن مورد رضب س

د من ینکیم یشام مشاق»نان گفت: کم التامسیردکاشاره « گله بوته»ه به نام کن یبازار داشت. هم

نه به داره نه به « دینکخود  کیدهم مرا هم رشید انجام مییبگو یار کخدمتگزار شام هستم هر 
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درست  یبود قالب یم. با هر بدبختیردکد؟ هر طور بود خود را از چنگ او هم رها یگویباره . چه م

آن  یشده رو قلع ذوب یم و مقدار یگذاشت یدو قران کیم و درون آن یردکرده و آن را پر از گل ک

ه اآلن است از آن جدا نشد. کاآلن هم د و یچسپ یند. قلع به دو قرانیم. چشمت روز بد نبیختیر

م یردم. ما بچه بودکیر مکشرت فین موضوع بیه بزرگرت شدم به اکم. بعدها یرده بودکرضر ، سود یبجا

امن ینداشت به پا یه وجود خارجک یز ید در مورد چیرمرد نادان چگونه بایآخر آن دو پ، و خام

 فتند؟یب

 یش و چهل بار سورهکب کخا یرو  یارهیدا، شب کید: ه در آن نوشته شده بو کردم کدا یدعا پ کی

ن دعا را بخوان. اجنه در طول یبار اک، یرا از بر بخوان. پس از هر بار خواندن سوره« ها املزملیا ای»

را با  یوهکه ک ینکینند. احساس مکافیشوند و ترس در دلت میخواندن قرآن و دعا مزاحمت م

. یآورند و . . . . مراقب باش نرتسیر در میأت شیاند. خود را به هردهکزان یرست آو یرو  ییتار مو

و گناه آن وبال گردنت خواهد شد. اگر از  یر یمی. مینکلامت را اشتباه تلفظ نکه کحواست باشد 

ت یبرا ییبگو یار کد و هر یآیبه خدمت تو در م« اجنه»از  یکی ییایرون بین آزمون رسبلند بیا

 .انجام خواهد داد

اورد. طال و جواهرات هم یم بین را برایخواهم گفت دخرت خاقان چ« جن» است. به  ییب دعایعج

رفتم.  ییرایبه اتاق پذ یکدزد ، هنگام خواب، نم. شبکخود  کیرا رش یحیخواستم ذبیچ. منیه هک

م و یرده بودم. گلکآن را مثل آب خوردن روان ، ه با خواندن مداوم سوره و دعاکبود  یچند روز 

 یردم. مرتبهکدم. رو به قبله نشستم و رشوع به خواندن یشک یارهین دایزم یر را برداشتم و رو یحص

 یتر شد. صداکیپا نزد یادامه دادم. صدا«. ترسمیآمدند اما من»دم: یشن ییپا یه صداکستم بود یب

دم: یشنیها را هم منفس ین بار صدایدم. ایشنیشد میده میشکن یزم یه رو کرا هم  ییعصا

پدر « ؟ینکیملعون! جادو م»پشتم فرود آمد:  یعصا رو  یدهم. ناگهان دستهیترسم. ادامه میمن

«. نمیات را نبافهیگر قید»زد: یاد میفر ؟ پدرمیردم. اما چه فرار کدم و فرار یرون پریبود. از پنجره ب

غ سحر و جادو و اجنه و گر به رسا یه دکردم و متعهد شدم ک یپدر را راض، و التامس یه و زار یبا گر

 .ن نرومیدخرت خاقان چ
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ردم و کیدا میپ، دیرسیآن به مشامم م یهااز سحر و جادو در نوشته ییه بوک یاغذکه کهر ت

ساخنت آن  یعمل یبرا یانکه امکنوشته شده بود  یاز آنها طور  یار یگرفتم. اما بسیدنبال آن را م

«. ینیبیش. اجنه را مکط و چشامنت را با آن رسمه بمغز پشه و تخم مورچه را مخلو »وجود نداشت: 

به سعادت و ، دن آنیافتد. با دیآب م یرو  یپشت را با خون هدهد بجوشان. استخوانکال »ا ی

ی، ر یهم در پ« خ برهانیش»پرس بزرگ ، «عبدالله یحاج»در خانقاه «. دیرس یخواه یابد یخوشبخت

ند مراهم کدا یپ یگنج، ق سحر و جادویبود اگر از طر رد. قول دادهکیر مکم سن وسال فکمانند من 

 یاء دور از عقل و شعور راهیردن اشکدا یه مرا به دنبال پکنبود  یب نخواهد گذاشت. روز ینص یب

 :روز گفت کیند. کن ییجا

ه با آن دعا را کاور یب« نده باهه»ن. آب کدا یم پیپشت مرده را براکال  ید شدهیبرو و پوست سف»

نم. هر ک یابان رها میخروس سبز رنگ بدون خال انداخته و روز جمعه در ب کیدور گردن ، سمیبنو

 :دمیپرس«. ده استیر آن خوابیگنج ز، ن نشستیزم یجا رو 

 :ست؟ گفتیبا چندههه -

 باشد« ار چنربیخ»نم کیگامن م -

شد و  یعصبان«. تبهرت اس یسیپشت بنوکال  یآن را با آلت االغ رو ، قرببان اگر سحر است»گفتم: 

 .دا نشدیه هرگز پک یرد. گنجکبهره یمرا هم از سهم گنج ب

رس  یسکم و یشدیه فقط خود متوجه مکم یرده بودکدرست  یزبان زرگر  کی، یحیبا ذب یدو نفر 

ش گفت: یبه بغل دست یم مردیزدین زبان حرف میم با ایه داشتکروز  کیآورد. یآن در من یاز معنا

ن زبان را یا ییند. تو گویگویها به زبان اجنه سخن من پدر سگیست. ایلزمان نند آخر ایگویم»

 «اند؟اد گرفتهیجا کاز 

 « ک –ژ »ت در یمأمور
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ه به مهاباد بروم. کغام فرستاد یان آغاز شده بود. حزب پکخرداد ماه بود و برداشت جو در اطراف بو 

رفته و با « روهگهمه» یه به درهکم یتافیت یمأمور« یحیذب»و « یرزا قاسم قادر یم»به همراه 

 .مینیبه گفتگو بنش« عراق»ردستان ک یوایندگان حزب هیمنا

 یم. به روستایبرو« روهرگهمه»وان به یم تا از آنجا با حیه راه افتادیاروم یل به سو یسوار بر اتومب

جنگ شده بودند. پست  گر واردیدکیو دولت با « یکهر »ه نپرس. کبود  یاهکم. معر یدیرس« شیباالن»

خته یه گریه از ارومک یدیدیردها را مکن افتاده بود. یزم یدر آتش سوخته و هشت جنازه رو  یتیامن

م. یوهها راه افتادک یاده و به سو یل پیاز اتومب، رفتند. به رسعتین میردنشک یشهرها یگر سو یو به د

از  یم. مردیاو برو یهامنیم به میگرفت میآنجا بود. تصم« رویز» یه خانهکم یرفت یکو ک یبه روستا

خ یش»دشمن رسسخت « رویز»د و گفت: یبود ما را د« یحیذب» یمیه از دوستان قدکان یگرم یاهال

را « یکو ک» ید؟ پنهانیرویاو م یند. چگونه به خانهکن است لختتان کاست. مم« ییادزه… عبدا

نون هم که اکم یرفت« دمدم»وه کدامان  ن نام دریبه هم یادر دره« قاسملو» یو به روستا کتر 

م. یهامن بودیم« آقا یمصطف»به نام  یدر منزل مرد، در آن است. شب« نیریپ زخان له»قدمگاه 

به  یم منرصف شد. بامدادان از شخصید مسلح هستیفهم یند اما وقتکخواست لختامن یاو هم م

نزد « گردوان»ظهر به  یهام. طرفیرفت «دزه» یدره یاالغ اجاره گرفته و به سو « رهیش یصوف»نام 

 .میرفت« دزه»خ در یش یالقیی یم و عرص به خانهیدیرس« داللهیخ عبیش»پرس « عبدالقادر»

 یه افرس ارتش عراق بود( و شخصک« ) ینیز شمزیدعزیس»ی، نو یز…« دایخ عبیش»وا یندگان هیمنا

ت یو در مع… دایخ عبیش یاهرزادهر نوجوان و خو یه فرد اخکبودند « یماران یانکد یسع»به نام 

 .آمده بود« دزه»ز به ید عزیو س…« دایخ عبیش»

ضمن تداوم ، ه هر دو حزبکم یدیرسانجام در دوازده بند به تفاهم رس، ل چند جلسهیکپس از تش

 .گر به تبادل اطالعات بپردازندیدکیبا  یار کهم

ران یه و ایکان تر یمرز م، «داالنپر» یم در منطقهیل جلسه داده بودیکتش، ه در آنک یاچون منطقه

 کیم هر یردکمرز ( نام نهاده و مقرر امن سهیپ« ) سنووریس یامنیپه»نشست خود را ، و عراق بود 
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از دزه ، هیاشنو، ریاز مس، هفت روز بعد»رد. کصادر و منترش  یاهیانیخود ب ین به نوبهیاز طرف

م. ما یبه مهاباد آمد یسیل انگلیاتومب کیبا ، سواره، نقدهاده به نقده و از یپ، هیم. از اشنویبازگشت

رده کشتامن را منترش نیم. هنوز نیردکشتامن چاپ یت را صادر و در نیمربوط به جمع یهیانیفوراً ب

جه ید منترش شود. در نتیه نبایانین نشست نبوده و بیل ایکبه تش یوا راضیه خرب آمد حزب هکم یبود

 .ه آمده بودیانیب یاز بندها یکیم. در یردکا در مجله پا ره ه ر یانیبخش مربوط به ب

اد بربند چون یردستان را از ک یهار بخشید سایردها نباک، ردها دهدکبه  یحق، اگر انگلستان»

 یار یردها را کمتام ، ردها حق دارند آزاد باشند و ما به فراخورکپارچه است. کی ینیرسزم، ردستانک

ردها در کان را از یرکرده و مکردستان تالش ک ییرها یگر برایدکینار کا در هرد. ما و روسکم یخواه

 .«میدانیه و عراق جدا منیکتر 

از  یچ نامیه هکمصلحت ندانسته بود ، در آن مقطع« یق حلمیرف»ماموستا  یبه رهرب « وایحزب ه»

از  یار یو در بس خ هم ثبت شدهین توافقنامه در تاریان آورده شود. ایه به میکران و تر یروس و ا

د عدم اشاره به یمنایبدان شده است اما آنچه جالب م یردستان اشاراتکدر مورد  یخیتار یلهایتحل

… دایخ عبیران و شیرزا قاسم از ایو م یحیذب»است در غالب اسناد نوشته شده است: « ژارهه»نام 

 یردهاکاز  یندگی( به مناعبدالوهاب یا قاضیمالخالد  یا قاضیخدر ) یز از عراق و قاضیدعزیو س

نجانب در یدن خط قرمز بر نام ایشکدوارم یاند. امردهکرا منعقد « سنوور یس»امن یپ، هیکن تر کسا

 .بوده باشد یچگونه غرضیبدون ه، ن مورد بخصوص یا

رده ک یار کشد همیه روز به روز بر تعداد آنها افزدوه مکدر آن شهر «  کژ ـ » یبا اعضا، انکدر بو 

 .ز مشغول بودمید و فروش توتون و گندم نیار خرکو به 

ست. ینگونه نیا یلیکها است اما خداو رد روسکدست«  کژ ـ » ه حزب کنند کیتصور م یار یبس

از موضوع  یچ عنوان اطالعیها به هروس، س شدین بار در مهاباد تأسینخست یه حزب براک یهنگام

 یم پاسخیزدیم ینند اما به هردکامن یاریسند و م آنها رسامً ما را بشنایخواستینداشتند. ما م

ز یابد و آنها نییت ما لحظه به لحظه گسرتش میه متوجه شدند موقعک یهنگام، م. آخررسیدیشنیمن
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از دخالت  یر یت منطقه و جلوگیحفظ امن یبرا، ران دارندیا کدر داخل خا یار یبس یروهاین

و  یار کخود به هم یهاه و نوشتهیانیخواستند در بت شناخته و از ما یحزب را به رسم، هایسیانگل

 .خواست؟ دو چشم ساملیور از خدا چه مکم: ینکها اشاره روس یار یهم

ها وارد جنگ شده تلر با روسیه هک یشجاع است. هنگام یانسانها یدلباخته، رد در همه جاکملت 

ران یران بود وایدولت ا یتلر حامیه هاگرچ، گفتندیها مروس یاز ناتوان، تلرید از هیبود مردم با متج

 .دتر بودیپل، طان یهم نزد ما از ش

ها توسط روس« انیرکم» یشتار مردم منطقهکو  یه هم به جنگ اول جهانیردها از روسکالبته نفرت 

دست از قتل ، ها چهل و هشت ساعت متامگشت . روسیباز م یعثامن یت آنها از قوایبه دنبال حام

 .ار منفور بودینزد مردم مهاباد بس« افرکروس »باد برنداشته بودند. عام مردم مها

ر یمردم تأث یهاشهیار و اندکاف یران شده بودند رو یوارد ا یستیمونکی دئولوژ یه با اکن بار یاما ا

 یمال  کیردند. کیان را آزاد میگذاشتند. به محض ورود به هر شهر زندان را گشوده و زندان یمثبت

همه آزاد ،  یدر را گشود و گفت : برو آزاد یچشم آب یاه فرشتهکدر حبس بودم »:  گفتیم کاکش

 .«شدند

 یردهاکها را دوست داشتند. ما ردند. مردم واقعاً آنکیتجاوز من یسکمسلح روس به حقوق  یروهاین

 یچشمهاتخم  یم آنها را به اندازهیدانستیردستان مک یآزاد یها را فرشتهه روسکخواه هم یآزاد

آباد است و  ینیرسزم، هیه روسکم یردکیر مکنطور فیم. ایگفتیم« کیبلشو»خود دوست داشته و 

ان مردم به لحاظ یم یچ تفاوتیه، دارندیغذا بر م،  کمشرت  یقابلمه کیمردم در هر مرحله از 

، ن بارهیدر ا گر همیدانستم مردم دین دارند. منیرهرب به نام استال کیوجود ندارد و تنها  یشتیمع

 یشرت یمطالب ب، ن موضوعیدر مورد ا یگر یس دکدم یند، دند؟ اما در آن زمانیشیاندیچگونه م

ها م روسیردکیر مکم و فیبود یار راضیها بسم و از حضور روسیدانستینقدر میبداند. همه هم

 .ردستان را آزاد خواهند ساختکرد را برآورده و کملت  ینهیرید یآرزو 
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، م و با سالم و صلواتیگفتیم کیش روس و بلشویمدح و ستا، خاطر به زبان شعر ونرث  نیبه هم

 .میردکیر میخ یآنها دعا یروز یپ یبرا

 یر ده هزار نفر کلش ک، یخته بودیتازه درهم ر، رانیبودم و دولت ا« ترغه»ن که ساکدر آن دوران 

ر یدم قرار است عشایتقر بود. شنمس« رسدشت»همچنان در « انیکرسهنگ پزش» یران به فرماندهیا

به جنگ رفته و اسلحه ، ردکر ینار عشاکدر ، ارانمیردم با چند نفر از کتالش  یلیرد بر آنها بتازند. خک

هم  یز یچ یاگر حت»گفتم : یم یبه شوخ یرد. حتکم نیهمراه یسکم. یبه چنگ آور یو مهامت

 .«ن سفر به مثر ننشستینم. ایبنشار کید بینند. نباکیالاقل لختامن م، رمان نشودیدستگ

خواهد « منگوران» یه نزد خلفاکاطالع داده بود « خ محمدخانقاهیش»فرزند بزرگ « میرکعبدال»

نم کیم. تصور میت بگویتسل« خانیعل» یرفت و از من هم خواسته بود نزد او بروم تا به خانواده

 یاه به دستهکر راه تنها بودم ید. در مسرده بو کدا نیپ یاسیرابه عنوان مشاور س یسک، بهرت از من

دم و اسلحه ین پرییان پایمن آمد. بالفاصله از ماد یه جدا شد و به سو یسوار از بق کیسوار برخوردم. 

ام. من امدهیجنگ ن ین! براکصرب »گفت: «. شمتکیا وگرنه میجلو ن»او نشانه رفتم:  یرا به سو 

م. از آن روز به بعد با یرویم« فانیخل»ه به کتم هس« لیدزنبیس»فرزند « املکد یس»ار کخدمت

هر دو « املکد یس»و « میرکعبدال»رد. کدا یما سالها ادامه پ کینزد یآشنا شدم و دوست« املکد یس»

« خان یعل»در سقز بشتابند. « دخانیمحمدرش» یار یه به کنند ک یت داشتند منگوران را راضیمأمور

امل هم به هامنجا آمد. من کد یرفت و س« یقالو »به « میرکلعبدا»امدند. در بازگشت ین«منگور »و 

« املکد یس» یعمو « خیباباش»ه کم یبه سقز رفت« املکد یس»به همراه « میرکعبدال»پس از وداع با 

 .بود« دخانیمحمدرش» یارهکدر آنجا همه 

، رت بانهیج عشیبا بس، ردستان )عراق( بودکدر « وداروخاننهیو» که مالک یابانه« دخانیمحمدرش»

 یبگ زاده» کمکبا ، رانیار با ارتش ایجنگ متام ع کیبانه و رسدشت را آزاد و پس از  یشهرها

مت یاز دولت به غن یار یده و اسلحه و مهامت بسیعجم رهان یسقز را از هم رش قوا« یبگ… اضیف

 .ده بودیچیشهر به شهر و روستا به روستا پ، «دخانیمحمدرش» یهایگرفته بود. و رشح قهرمان
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از آنها بودم  یکیه من هم کو همراهان « املکد یس»شدند. یم ییرایمردم پذ یهاهامنان در خانهیم

خدا را »از ما به عمل آورد گفت:  یاملک ییرایه پذکم. پس از آنیشد« یرب نامکا یعلحاج»هامن یم

 یار روزانهک«. خواهندیمنان یباب برک، و نصف شب امدهیام نها به خانهیاه بانهکر کهزار مرتبه ش

آنها را به  ید خان االغهایه جامعت محمد رشکات مردم سقز یاکبه ش یدگیشده بود رس« املکد یس»

د خان موضوع را یمحمد رش د و ...یفالن راپس ده ه االغکنوشت  یاغذ مکز ید نیاند. سزور ستانده

د یخود افراد محمد رش یز به نوبهین« خانمیسل»رد و کیرا متهم م« ورویکخان میسل»حاشا و 

 :آنها نوشته شده بود یمنود بردرگاه خانهیخان را تاوانبار م

 سالان به مهکهیقزسه ینیر دزهک

 قاللیستیته ئیت بینادیر بهه

 ن حاشاهکان بییوا لکنه شیب

 د پاشایشره یبق دهفهزوو موه

 یجهینتیب یهاهییواکز سقز با اشاره به شرت بانه ایعش یدزد ید ضمنییطنز تأ یتین دو بیا)

 (دیگوید خان میالوقوع محمد رشبیت قریاز موفق، هایسقز 

 

 دندیخند یخواندند و میمها یابانه

بودنم « انیرکم»متوجه  یسکه کبودم  اد گرفتهیرا چنان  یسقز  یحدود دو ماه در سقز بودم. لهجه

ارتش « ز آقایاحمدآقاحاج با»ر اطراف سقز و یعشا یار یبه « دخانیمحمدرش»، شد. در هامن زمانیمن

ر محمد کارتش شتافتند و لش یار یبه « یگلباغ»رت یواندره مورد تهاجم قرار داد. عشیران را در دیا

ن یدو نفر از خوان یانت گلباخیخ ید خان هم به تالفیست خورد. محمد رشکش ید خان به سختیرش

، ن بارهیدر ا یسقز  یرسادهیشاعر و قص« نافع مظهر»شت. کدر سقز ه به اسارت گرفته بود کآن را 

 :آورمیاد میاز آن را به  یتیه چند بکار رسوده بود کانتیانت و خیخ یدرباره یادهیقص
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 وشتنتکواجبه  یگخانه یدز 

خنت خونت به خاطر درس عربت یشنت تو و رک!  ین رشتنت )دزد خانگیره خویغه یتربهیله بو ع

 (و دشمن واجب است دوست

 : ای

 ریته شیه بیسانکه یه کچخوشه 

 ریژنهیزار سال بت ندوو هه کوهنه

 ن له داربت ده ومهم قهئه یر پاسله سه

داشتم « ییبرنو»اش ک یردم اکیشه آرزو مینداشت و هم یت مناسبیه وضعکداشتم  یاهنهکر یپنج ت

زه دهد اما یتفنگ به من جا کیه کنوشتم بل« اندخیمحمدرش» یبرا یداد. شعر  یاما فقر امانم من

 .شعر را هم نخوانده بود یس حتکچیه

و من به انتظار بازگشت  رفت« گالنیگرد»رس زدن به خانواده به  یبرا« املکد یس»، در هامن دوران

م. اواخر یبازگرد« ترغه»ه به کم ینفر قرار گذاشت کید با یشکشدم. اما چون طول  یاو در سقز ماندن

 .مینفر و سه تن از بستگان او به راه افتاد کیه به همراه آن کرص بود ع

رده کند کشده بودم. رسعت خود را  یبزرگ یه طرف راهزن است. دچار بال کبعد متوجه شدم  یمک

 .ردمکیت مکم گذاشته بودم از پشت رس حر یپاها یرو ، ه اسلحه را آمادهک یو در حال

 یه در چراگاهکاسرت را  کیاالغ و  کیهمراهانم ، سقز ی«قاراوا» یدراطراف روستا، مناز عشا کینزد

متوجه شده و  یه مردان مسلخ آبادکم یاد دور نشده بودیدند. زیدن بودند دزدیمشغول چر

د من ینکشام فرار »ما آمدند. من هم فرصت را مغتنم شمرده به همراهان گفتم:  ینان در پککیشل

ه سواران ده کنگذشت  یختند. چندیه گرکاز خدا خواسته از معر  آنها هم«. نمکیآنها را رسگرم م

در برابرم ظاهر شد.  یآب نسبتاً بزرگ یجو ، ش گرفتم. در راهیبازگشتند و من هم راه خود را در پ

ان گل و ین رها شد و من در میزی، ردم اما در وسط جو ک یان را راهیآن بپرم. ماد یخواستم از رو 
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اد یدم. فریرا د یچراغ یسوسو ، دور یرون آمدم و از مسافتیبود از آب ب یلکافتادم. با هر مش یال 

شوند اما رسانجام دو سوار مسلح آمدند و مرا  کیدند نزدیترسیخواستم. مردم ابتدا م کمکزدم و 

ف یصاحب خانه تعر یماجرا را برا یبردند. پس از اسرتاحت و رصف چا یدر آباد یابا خود به خانه

شته کرا  یمرد، دو قران پول یه براکاست « یدیمجمیرکمحمد » ییگویه مک یدردم. گفت: مر ک

 .«ده استیترس« املکد یس»د از ینم چگونه از جان تو گذشته است. شاکیاست. تعجب م

 یبه گرم« ینامیعلیصوف»بودم.  یروز در خدمت بارزان ک، ین واقعهیسال پس از ایحدود س

ه در کقربان از آن موقع »گفت: « ؟یشناسیجا مکژار را از هه»فرمود:  یرد. بارزانک یاحوالپرس

دانستم االغ هم یمن»ردم. فرمود: کف یتعر یبارزان یداستان را برا«. دیدزدیاطراف سقز االغ م

خود آگاه  یران را از قدرت رو به فزونیم گرفته بود دولت ایه تصمک ک –ت ژ یجمع«. یدیدزدیم

شته نشد و از مهاباد کرا مورد سوءقصد قرار داد اما  یرانیم اکحا ک، یهمسلحان یدر اقدام، گرداند

و عامل بازداشت  یه جاسوس رضاخانک« زادهیسیع»به نام  یفرد یتابخانهکن یخت. همچنیگر

 .ت غارت شدیبود به دستور جمع« ین حدادیمالمحمدام»و لو دادن من و « یفاروق»و « یحیذب»

 یگذشت بر تعداد اعضایالت پنهان واهمه داشتند اما هرچه زمان میکن تشیل از وجود ایمردم اوا

داد. یت میر ماهییردستان و مهاباد تغکن دشمن پنهان به دوست مردم یشد. و ایت افزوده میجمع

 .ل شده بودیمهاباد تبد یمنطقه یاسیگانه قدرت سیج به یبه تدر ک-ت ژیجمع

ل یکتش یس و امشب برایتأس یمقابله با ما حزب یست براه ثرومتندان شهر قرار اکد یبار خرب رس کی

 ییخته شود اما عوامل آن شناسایند. مقرر شد جلسه به هم رید نظام گردهم آیجلسه در مسجد س

ت را به انجام برساند. شب هنگام ین مسئولیا، م گرفت خودیرهرب ما رسانجام تصم« ینیحس»نشوند. 

 .زده بوداد یده و فریشکمر کصحن مسجد تپانچه ا ز ده در یچیبا لباس مبدل و رس وصورت پ

 د؟یبریجا مکها! روح به فالن فالن شده -

ست جفت یش از دویردند. بکیرون و فرار میمسجد ب یمتام حارضان با وحشت فراوان از در و پنجره

 . . . .جامانده بود، ن مسجدکفشکفش تازه در ک
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 محمد یقاض

« فتاح یقاض»ار پرآوازه بودند. یمهاباد و بس« مکحا»و « یقاض»، دور یهاها از زمانیقاض یخانواده

 یقاض»شته شده بود. کها ه در جنگ با روسکن خانواده بود یار جنگاور و شجاع از ایبس یمرد

آمد. از او دو پرس بر ین خانواده به شامر میاز بزرگ مردان ا یکیمهاباد بود  یه قاضکهم « یعل

 :مانده بود یجا

ت مهم مانند ین مسوولیچند، ار دانا و با فهم بود و در دوران پدریبس یه مردک« رزا محمدیم»

 یتیرفته و محبوبیره و مواجب پذید رسخ را بدون گرفنت جیر و خورشیش یت معارف و رسپرستیریمد

مهاباد شده بود. پرس دوم  یقاض، پس از وفات پدر« رزا محمدیم»ار نزد مردم مهاباد داشت. یبس

 یرسان یار یاز مستمندان و  یر یه در دستگکبود « صدراالسالم»مشهور به « رزا قاسمیم یعل»، یقاض

در مهاباد به عنوان نائب در  ک-ت ژیل جمعیکرسآمد روزگار بود و در دوران تش، ان در بندیبه زندان

از غارت  یپاسدار  یبرا یقاض، «انیرکم»خنت سامان دولت در یرد. با در هم رکیتهران خدمت م

ض و از آنها خواست شبانه در شهر یسالح تحر یهیمردم مهاباد را به ته، ر دوروبریشهر و چپاول عشا

شهر  یرا به اهال یاتکن جمع و نیادیاوقات هم روزها مردم را در مساجد و م یار یدهند. بس کیشک

ه او کم یق بودبود و ما هم مشتا یار قاضیامل در اختکشدند. قدرت در شهر به طور یر مکمتذ 

د نشست و برخاست با چند یرد و شاکیچ حساب منیما را به ه یرد. اما قاضیما را بپذ یار کهم

 .شدیم یرس شأن تلقکاو  ینام و نشان برایانسان ب

رد ارج یت را نپذیجمع یرهرب ، گرانقدر یتیان رسشناس تا شخصیر و اعیم عشایردکیما هم احساس م

نبودند. اما « نیحس» یرش رهرب یل به پذیز قایگان شهر نیم داشت. بلندپاینزد آنها نخواه یو قربت

، مختلف یهاه در نشستکم یت گفته بودیم؟ به اعضا و هوادارن جمعینکرا چگونه وارد حزب  یقاض

قدرت شده و  کیل به یت تبدیه جمعکرده بود کهم احساس  یاورند. قاضیمثال ب یاز سخنان قاض

 .گرفت مکتوان آن را دست یمن
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جلسه  کیرفت و در یهم پذ یرد. قاضیت را بپذیت در جمعیه عضوکم یرسانجام از او خواست

 .ده شدیت برگزیمحمد به عنوان رهرب جمع یقاض، العادهفوق

دانستند یرس شأن منکمحمد را  یه اطاعت از قاضکر یعشا یاز بزرگان شهر و رؤسا یار یبس، پس از آن

رفت و  یها به خانه قاضه روسکن به خاطر آن یت شدند. همچنیمعامن شتافتند و عضو جیاریبه 

 یت بصورت علنیت جمعیفعال یبرا یار گرم شد و فرصتیها بست و روسیردند روابط جمعک یآمد م

 .فراهم آمد

منتقل و ×××××× شده بود اداره منطقه را به « انیرکم»از  ینیه مجبور به عقب نشکران یدولت ا

ع و یگان توزیال آنها ارزاق رایند. در مکر منطقه را با خود همراه یرد عشاک یم با متام وجود تالش

 .ردکیر اعطا میعشا یبه روسا یومتکمناصب ح

 یحیه ذبکآقا  یبودند. قرن« یلخانیآقا ا یعل»و « آقا مامش یقرن»دشمن رسسخت آن روزگاران ما 

ند. کرا آزاد  یحیها مجبور شد ذبابل روسد متقیرده بود با تهدکد یرا بازداشت و او را به مرگ تهد

 :به خاطر آوردم یمطلب« آقامیر سلکباب»از مردان او به نام  یکیو « آقایعل»در مورد 

رس  یوجود نداشت. برا یامروز  یبه معنا یتیبود و حزب و جمع یر یامالً عشاک یآن دوران زندگ

ه کگرفنت وضو از اتاق خارج شده بودم  یارفته بودم. بر « شرههیانک»به  ین حدادیزدن به محمد ام

ه داده یکوار تیه به دکدم ید یرا در حال گفتگو با مرد« یلخانیآقا ایعل»وار ید کوچکاز سوراخ 

« م آقایر سلکباب»آقا گفت: سالم مرا به یندم. علیشیسخنانش را م، وارید یبود و من در آن سو 

ردستان برود. کرد و کن و آن را نخورد و دنبال یب ایمراقب باشد فر»گفت: یم« یعل»برسان و بگو 

 .«رودیم اعتبارمان از دست مینکار را بکن یاگر ا

و « آقایقرن»و « آقایعل»ان از جمله یر و اعین نفر از بزرگان عشایه چندیبار دولت روس کی

ه یجان روسیبار آذر ینخست وز« افباقر» ندمیرده بود. در بازگشت شکو دعوت کرا به با« خیباباش»

 یکیو  ین روسیگر زید یکیر کگفته بود ش یکی«. مینکن یتان تأمید برایخواهیچه م»گفته بود: 

 .هم تپانچه خواسته بود
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گرفته  ین به اصالح بزرگان را به باز ینوشته و عقل ا« شتامنین»در  ین موضوع طنز یا یمن درباره

او عبور  یردم از روستاکیشت. مدتها جرأت منکد رده بود آن شاعر را خواهکد یتهد« آقایعل»بودم. 

 .ر داده بودمیینم و راهم را به طرف مهاباد تغک

ردستان با مشق ک یروهایس شد و نیشمرگه تأسیپ یرو ین، میها مسلح شدبعد توسط روس یمدت

 .آشنا شد ینطام

نم اما کام دعوت یر قت دکرفتم تا او را به مشار «رل گورومهیمال خل»نزد  یبار با مال رسول قاضکی

، به پرچم ردنکاد یسوگند »گفت: یند. مکاد یرفت به پرچم سوگند یم نپذیردکر و روباه یهر چه ش

پس از ساعتها چانه زدن و قسم «. روندیابان رژه میام دخرتان در خدهیند. شنک یافر مکانسان را 

 یلیند. اما خکانت نیما هرگز خ به کمکه ضمن کند کاد یشد به قرآن سوگند  یرسانجام راض، خوردن

 .رد و سوگندش را به باد دادکانت یزود خ

ز دعوت یران و روس در تربیا یروابط فرهنگ یتهیمکم. به یبه هم زده بود یبعنوان شاعر شهرت

مجلل از من  ینند. گفتند در هتلکهم ترجمه  یجانیشدم. قرار بود اشعارم را چاپ و به زبان آذربا

شنهاد آنها را قبول ینند. پکها به جانم سوءقصد نیرانیه اکگامرند  یز میمحافظ نو چند  ییرایپذ

با صاحب آن دوست شده « حمزه»ش بخاطر آواز خوش یه سالها پکرفتم  یردم و به هامن هتلکن

جان رفتم و ترجمه یشاعر مشهور آذربا« جعفر خندان»صبح به مالقات  8روز ساعت  کیبودم. 

 ئاله»ند. کترجمه  یجانیبا خود بردم. قرار بود او اشعارم را به آذربا یان فارساشعارم را هم به زب

ردند. خواستند دستمزد اشعارم کچاپ « ییالال»آن را با عنوان  یجانیو ترجمه آذربا یردکرا به « کو ک

 . هیروس یبرا« ه منیهد»رفتم و گفتم: یه نپذکرا بدهند 

 :ستیاز لطف ن یها خالر آنکه ذ کچند مطلب جالب به خاطرم آمد 

 :دیگویه مکدم یت رسین بیبه ا یوقت، اشعارم یدر ترجمه

 گوتده یعر یزار شهه یزنزار وهبه هه
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ن یکژار و پوشرسود و به مقام ههیت شعر میهزار ب، ن )با هزار نوع وزنیکژارو پوشهه یز یربوهیگه 

 (ده بودیرس

 ؟یشناسین را میکد: پوشیجعفر خندان پرس

 .شاعر بوده است کیه کدانم  ین قدر میم: همگفت

ت چاپ یبرا یردکتاب کن شعر را در ی. ایبالیو به اشعار خودت م یاگفت : پرس تو هنوز بچه

ه من و کتر از ان است هیار بلند پاین بسیکرد. پوشکترجمه نخواهم  یجانیم اما آن را به آذرباینکیم

 .مینکاو  یهیخود را همپا، تو

 . . . . .سته شدمکشار دلیبس

 ردهکچاپ « ولندهیوطن » یاز اشعارم در روزنامه یکی یاز من را به همراه ترجمه یسکروز ع کی

 .ان و مهاباد فرستادمکده و به بو یه صد شامره از روزنامه را خرکبودند. آنقدر خوشحال شده بودم 

آشنا  یردکچند دخرت را با رسود رفتم و یروزها به مدرسه م، اشعارم یاز ترجمه یجدا، زیدر ترب

ره. . . ( وسههک یئاو ، رهوههگه یکشد: )خایپخش م« روانیا»ویگاه از راده گاهک یردم رسودکیم

مجلس »به نام  یااشعارم در مجموعه یس و ترجمهکع« ولندهیوطن »ر از یاز آنها بود. غ یکی

 یاداره یاز اعضا یستم. هر دخرت کشیمبا دمم گردو ی، ز چاپ شده بود. از فرط شادین« شاعران

ام را در آورده نشانش س و شعر چاپ شدهک؟ بالفاصله عید: جنابعالیها از من پرسروس یفرهنگ

 :گفت یدر روابط فرهنگ« جعروف»به نام  یروز شخص کیادم هست یدادم. یم

ور در جشنواره حض یاز دوستانت هم برا، برگزار شود. عالوه بر خودت یاقرار است جشنواره»

 .فرستادم« قاسم آقا» یارت دعوت براک کی«. نکدعوت 

 آقا؟- -

 .است. از خودمان است یار خوبیمرد بس -

 . . . .اه و زرد و رسخ نداردید وسیمار است. سف، پرسم مار -
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 یگردآور « کو ک ئاله»از آنها در  یه بخشکرسودم  یار یاشعار بس ک-ت ژیت جمعیدر دوران فعال

 .ردندکدا نیپ ت از اشعارم هرگز فرصت چاپیش از دو هزار بیب شدند اما

چرا شاعرانتان را با »ده بودند: یپرس یرد. از قاضکو سفر کبه با یأتیبه همراه ه یبار دوم قاض یبرا

ار من یبس ین مسأله موجب دلگرمیا«. میل هستیشاعران قا یبرا یار ید؟ ما احرتام بسیااوردهیخود ن

 .به ما داد« یشاعر مل»هم لقب  یشد قاض« نیهم»و 

بود. و مردم با  ینیرزمیز، ت آنیفعال یوهیآن ناشناس و ش یاعضا« ک-ژ»ت یه جمعک یتا هنگام

و  یه خالف و فساد و دروغ و دزدکده بود یرس ییار به جاکنهادند.  یآن را ارج م، احرتام فراوان

 یا برخوردی یر یه درگکشد بدون آنیم مگ یئیرخت بربسته بود. در دهات اگر ش یلکبه  یالهربدار ک

نار خرمن هم کدر  یحت، شاورزانکشد. یده میدا شده به صاحبش بازگردانیجاد شود بالفاصله پیا

ها هم با شب یچشم به مال آنها ندارد. دخرت و پرس حت یسکگر یدانستند دیدند چون میخوابیمن

 .دادیبه دل راه من یتصور ، سکچیه رفتند ویوه مکاه به یواس و گیندن رک یگر برایدکی

د گفت: یش آمدند. سیدرو یاخواستم بروم. در آن لحظه دسته یهامن بودم و میل میبار در زنبکی

 ک-تو هم عضو ژ یصوف»د: ید پرسید. سید را بوسیر دست سیپ یصوف کی«. دارم ین سخنکصرب »

ام. د او شدهیده و مریت را بوسند. به خدا قسم من دست پدر کب یقربان خدا نص»گفت: « ؟یاشده

اعامل  یهمه ک-ژ یهیردم اما در ساکیم یار کو خراب یشه دزدید تو هستم. همینون هم مرکا

 «... .است یام. دوران محمد مهدردهک کست را تر یناشا

روابط « یعبدالقادر دباغ»به نام  یاز دوستان حزب یکیست و دو ساله بودم و با یب یخودم جوان

م. یردکیو خواهرش گفتگو م« عبدالقادر»شان رفته و با اوقات به خانه یار یداشتم. بس یگخانواد 

باور «. یگذرانیخوش م یدباغ یبارو یخوش به حالت! با خواهران ز»گفت:  یگر یروز دوست د کی

 یگر به خانهیبا هستند. از آن روز به بعد دیا زیدانستم خواهرانش زشت ین را نگفته بود منین تا اک

 .دچار خرسان شوم، انت نسبت به خواهرانشینرفتم مبادا با نظر خ یدباغ
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« انیرکم» یدر منطقه، رومند داشتیار نیبس یالتیکتش، رانیها و در اه وابسته به روسکحزب توده 

اف گفته است یقل»ز ما را گردآورد و گفت: یمحمد در بازگشت از ترب یروز قاض کیفاقد نفوذ بود. 

د موضوع را یم شناخت. خودتان بایت نخواهیران به رسمیرا در ا یگر یچ حزب دیه، توده ر ازیما غ

م: یست؟ فوراً پاسخ دادیم. نظر شام چیشکشام را ب یم همهید با ناچاریوندیا به توده بپید. ینکحل 

را ادامه  ل حزب ما نداشتند. ما راه خودیکاز تش یچ اطالعاتیها هم. روسیادهین راه را برگزیما خود ا

 .«نندکغ نید دریآیاز دستشان برم یار کها هر م. روسیده یم

تر خوشبو یدهان کشرت آن را تیاست هر چه ب کرد مثال مشکر خدا جوان کش»گفت:  یقاض

ده و گفته ین پاسخ ترسیاف از ایقل»ز برد. در بازگشت گفت: یجواب را با خود به ترب«. شودیم

 .«دیار خود ادامه دهک باشد؟ به یکاست: توده سگ 

ها از نام روس»ردند: کاعالم  یادر جلسه، وکأت همراه او پس از مراجعت از سفر دوم بایو ه یقاض

ه را خوش یکس و تر یند و انگلکیت میردستان فعالکمتام  یآزاد ین حزب برایند چون ایناراض ک-ژ

 .«دیآیمن

 .میبخواه یخودمختار ، رانیاده و از ار دییتغ« ردستانکرات کحزب دم»د نام خود را به یبا

 .رفته شدیست؟ و رسانجام پذیبود اما چاره چ یار سختیخرب بس

ت یارت عضوکبسپارم.  یا آن را به فراموشینم کرا از خود دور «  ک –ژ » من حاال هم نتوانستم نام 

ت یفعال «رات کحزب دم»  یل نگرفتم اگرچه با جان و دل برایچگاه تحویرات را هم هکحزم دم

 .ردمکیم

، س شد و پس از آنی( تأسوردک یوهانهیژ یلهومهک) « ک –ژ » ت یجمع یادهایرات بر بنکحزب دم

 یالت مخفیکتش کیت به عنوان یه جمعک یبت واحرتامیگر هید رد.ک یخود را علن یهاتیفعال

سان کبه ، خود خاص یردهاکار کز با ید داده بود. حزب نیت حزب جدیخود را به رسم یجا، داشت

ز یار و منفعت طلب نکبیبعضا افراد فر، ان آنهایه از مکداد یت میت وعضویفعال یاجازه یار یبس

ه از ک« خانیقاسم آقا عل»م یه متوجه شدکد یشکاد طول نیافتند. زییحضور م یبرا ییپا یجا
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ز رفته و جاسوس یترب به باشگاه افرسان، وکپس از بازگشت از با، محبوب و خوشنام بود یدوستان حزب

ن از هم یشیامت پیتنظ یرازهیج شیانت نزد حزب بود. به تدریخ ین تجربهینخست، نیشده است. ا

ر ییتغ یحزب یانتصاب به مناصب باال  یو رقابت برا یش و باز یبه قوم و خو یت حزبید و فعالیپاش

ند و بازهم کانت یاند ختو یم، ردکیر مکس فکشد و هر یده میبخش یانت به آسانیافت. گناه خی

س کان ما جا بزنند و هر یران و جاسوسان خود را در مکتوانستند نو یم یرانیر ایوغ یرانیادامه دهد. ا

همچنان « قاسم آقا»آمد. یت حزب در میبه عضو، د و رشطیشد بدون قیت میه خواهان عضوک

 کدشمن بودند در سل، ه به ظاهر دوست و در باطنکهم  یگر یسان دکماند و  یعضو حزب باق

 .هم قطاران ما در آمدند

 : گفتها از نشست یکیمحمد در  یشوا قاضیروز پ کی

ما آگاه است. رسم را جلو  یامت و مباحث رس یاز تصم یار یاز بس یسیب است. مخابرات انگلیـ عج

 : گوشش بردم و گفتم

 .ندکیخربها را منتقل م« خ معصومیش»ـ 

خ در شهر و روستا هواخواهان یم. اما شیگویمطالب را به او م ی.من همهییگویراست م»گفت : 

 «؟…نم کار کار دارد. چه یبس

ه کداشت « نینرصالد»به نام  ییاست. پرس عمو« تالش»او در  یخ در مسجد بازار طلبه و عمو یش

 به رفت. مجدداً « ارهیب»به ، الت در مهابادیان تحصیرده بود. پس از پاکتازه درس خواندن را رشوع 

س است یه جاسوس انگلکآمد یرد. من به نظرم مکمهاباد بازگشت و دوباره رشوع به درس خواندن 

نفر  کیه کمغازه دار بودم ، داشتم. سالها گذشت. در بغداد کش یمک ند اماکیار مکآنها  یو برا

 :نزد من آمد و گفت

ژار گفت ههیشناخت و میتو را م هکهم بند بودم « نینرصالد»به نام  یـ من در زندان بعداد با مرد

از  یجدا، «مهاباد»م در یخ معصوم پرسعمویو ش« تالش»ار ساده و احمق است. پدرم در یبس یپرس 

 یگروهبان بودم. مدت، داشتند. من هم در سپاه انگلستان یتر ت مهمیمأمور، تیخونیو ش یطلبگ
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ژار طلبه بودم و هه، اس بودم. آن زمانافتم به مهاباد و سقز بروم ومرتباً با پدرم در متیت یمأمور

 .هستم… اء ایاز اول یکیرد من کیتصور م

توسط « کر کدان»س در یدار انگلبه عنوان درجه« نینرصالد»دم چه بر رس ما رفته است. یتازه فهم

ران یدر ا یمدت، شود. پس از آنمبادله  یگروهبان آملان کیها به اسارت گرفته شد و سپس با یآملان

آورد یدر م یاره از پایرا در ب یمرد، زن کیار شد. به خاطر کا مشغول به کیآمر« طرح چهار» در  و

 ...ردکیف میبند خود تعرهم یداستان حامقت مرا برا، و در زندان بغداد

ه ک یاارهیعالوه بر زن ب، به هم زد. در مهاباد یار یشد و ثروت بس یدر مهاباد ماندن« خ معصومیش»

 …شد کرد و جاسوس ساواکمهاباد ازدواج  یاز اهال یگر یدخرت د با، داشت

ه صادقانه در صف کحضور داشتند  یان حزبکش در ار یدل و آزاداندکهنوز جوانان پا، ن وجودیبا ا

 .دادندیخود ادامه م یهابه تالش، مبارزه 

آرام »نام  به یارمن یه مردکنشسته بودم  یرسک یخانه رو قهوه کیدر ، اندوآبیروز در م کی

 :نارم نشست و گفتکدر « انیردک

دلشاد »و « یقاسم قادر »و « یحیذب»ن. دوستانت کفرار  یهست« ژارهه»شناسمت. اما اگر تو یـ من من

 …گردندیاند و حاال هم دنبال تو مبازداشت شده» شیباالن»در «

 یراه برا یانهیرفتم. در م« نهایم»و « لهیوته»اده تا یپ ین. پاکا و فرار ین را گفت و رفت. حاال بیا

زد. متام یرس و صورتم م یگچ را رو ، ن. بادیبارگچ بنش یبرو رو »ون شدم. راننده گفت: یمک کیسوار 

ر کرد . فکید داشت غروب میردم. خورشکاندم و چشم باز کبار خود را تکیشده بود.  یبدنم گچ

خ یتارخت )یریرون میگچ ب، میو گلو ینیاز ب، زیه ماه است. تا ده روز پس از آن نکد یردم نه خورشک

 (.پ زنگنه نوشته استیه رستکـ  1324ل آبان یآن روز : ـ اوا

س وارد جنگ شده یام و با عراق و انگلیق یبارزان یردستان ) عراق ( مالمصطفکه در کم یده بودیشن

انگذار یبن« رحاجیم» م.یاو بود یروز یآرزومند پ، م قلبیرده از صمکر یخ یاو دعا یشه برایاست. هم

ه پس کدوتن از افرسان سپاه عراق بودند ، «خوشناو یمصطف»گر به نام یافرس د کیو «  ک –ژ » 
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ام انهیبه مهاباد آمده بودند. م، جاد ارتباط با مایا یرفته و از آنجا برا ینزد مالمصطف، از فرار از ارتش 

« رشفنامه » س و عراق را در چاپ دوم یا انگلب یاز نربد بارزان یاار خوب بود. خالصهیبا آنها بس

 .آورده ام

اند. به از توابع مهاباد آمده« القونقه» یآواره به روستا یهاید.گفتند بارزانیباریز بودو باران مییپا

د یشکن یم. طولیها بردیرده نزد بارزانکرا پر از آذوقه  یل بار یدو اتومب« محمد مولوده چرچ»همراه 

زن و ، ر و جوان یپ، ر بود. خرد و درشت ینظیها به مهاباد آمدند. استقبال مردم مهاباد بیه بارزانک

ی، کود که کدم یره آمده بودند. با چشامن خود دیپر از آذوقه به پذ یهاسهیکهمه و همه با ، مرد

ازگشت. برهنه به خانه ب یاز آوارگان هم سن و سال خود داد. پا یکیخود را به  یهافشکه کپس از آن

 .هم در دهات مستقر شدندها شمرگان مسلح را به رسبازخانه فرستاد و خانوادهیپی، بارزان

و « رحاجیم»ه وصف حال مرا از کمهر او بر دمل نشست. او هم ، دمیرا د« یبارزان»ه کن بار ینخست

ه ک یهنگام تا یمتقابل قلب ین عالقهیرد. اکیار دوستانه رفتار میده بود بسیشن« خوشناو یمصطف»

هنگام بازگشت به عراق و رسانجام تا زمان رحلت او ادامه ، ه رفت و پس از آنیبه روس یبارزان

 .تر هم شدقیداشت وعم

به آنجا اعزام شدم. ی، ر شده بودند. بنا به درخواست شخصیدر اطراف رسدشت درگ، حزب و دولت

شب  کیبود.  یامالً طوفانکبرف و هوا م. راه پر یردکت کشمرگان به طرف موضع حر یبا چند نفر از پ

 .میهامن آقا بودیس م«قوزلو» یدر روستا

آقا  یند اما جرأت ندارد به خانهیخواهد ترا ببینفر م کی»دِر گوشم گفت :  یدوست، ل شبیاوا

د نشسته بود. خودم را به یبا شال سف یمرد،  کیرانه و تاریفق یااش رفتم. در خانهبه خانه«. دیایب

 : ردم. گفتک یعرفاو م

رد و کام یق یدرباره یاتیت بخوانم. ابیاز اشعارم را برا یکیخواهم ی؟ من هم شاعرم. میـ شاعر 

 یعرب یبد. واژه یلیخ»گفتم: « چگونه بود؟» د: یپرس، محمد رسوده بود. پس از خواندن شعر یقاض

افسوس ی، ردکنت شعر به زبان گف ی. من خودم برایند اهل علم و معرفت هستیتا بگو یاار بردهکبه 



 110 

اش به ک ینم. اکدر اشعارم استفاده  یردکدانم تا از متام واژگان یامل منکرا  یردکه زبان کخورم یم

 .«ار نبودکدر  یعرب یاو واژه یگفتیچوپان شعر م کیزبان 

 .«نکچوپان هم هستم. حاال گوش  یراستش را بخواه»گفت: 

رسود.  یردکبا استفاده از واژگان ، ن باریهامن شعر را ای، أملت کرد و بدون اند کدوباره رشوع 

مانند و یه ناشناخته مکباهوش و صاحب نبوغ  ین همه انسانهایواقعاًشگفت زده شدم : خداوند ا

ش نوشتم و از او خواستم آن را با خود به مهاباد بربد و خودش را یبرا یانامه… رند؟یمیناشناخته م

دار یماه پس از آن د کیدم یافتد اما بعدها شنیارش راه مکهم در مهاباد نبودم ند. اگر من ک یمعرف

 .رده بود نامه را به مهاباد بربدکچشم از جهان فرو بسته و فرصت ن، 

رده بود. کمحارصه ، در آن موضع گرفته بودند یرانیه پانصد رسباز اکرا « قولته» یشمرگِه روستایپ

« یسنیسو»رسدشت و  یمنطقه« کور گه»سواران مسلح ، شمرگه یست پیاز ب یجدا، جنگاوران ما 

 کیه ک« یدلشاد رسول»روز با  کیهم به ما ملحق شد. « خوشناو یمصطف»بعد  یمکهم بودند. 

ر عجم آنجا را به توپ که ناگهان لشکم یرفتیوه باال مک کیسواره از دامن ، رد بودکب یجوان اد

در  یگر یپس از د یکیها گرفتم و توپیاران دشمن قرار مه هدف توپ بکن بار بود یبست. نخست

به دل  یاو ترس یمن و من هم از رشمندگ یاز رشمندگ« دلشاد»نم کیر مکشد . فیاطرافم منفجر م

 … میت خود ادامه دادکم و به حر یراه نداد

ه کد بار خرب آوردنکیام. ت جستهکم و رودررو داخل سنگر مشار یمستق یهاچندبار هم در جنگ

اند. شب ردهک کتر «قولته»بانه را به مقصد ، رانیارتش ا یروهایصدوپنجاه نفره از نیر سکلش کی

ان درهم یه سپاهکد یشکن یده نربد آغاز شد. طولینرس« قولته»م. بامدادان به ین گذاشتیمکآنها  یبرا

م. در ینگهداشتخود  یر داده و آذوقه را برایم شدند. اسلحه و مهامت را به عشایستند و تسلکش

ه کردند کیگر ارصار مید یکیم مرشوب است. دلشاد و یردکیر مکه فکشه بود یها دو شان آذوقهیم

 … میختیمو است. آن را در غذا ریست آبلیآن را بخورند. معلوم شد مرشوب ن
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ر و صبحانه و ناها، اوقات یار یم. بسینداشت یکم اما خورایپول هم داشت، مینان داشت، در آن دوران

 … بود یو چا کشام ما تنها نام خش

، آن روز یم. فردایه جاش دولت بود از ده راندکروستا را هم  کم و مالیرفت« یزلیب» یبه روستا

 یامیه هواپکبود  ین بار ینشد. اول یزخم یسکاره به منطقه آمد و روستا را به گلوله بست اما یط

 .دمید یم یجنگ

از آنها  یکیدادند. یم یشمرگه به نوبت نگهبانیچند پ، میرفت« ینو یش» یه به روستاک ین شبیاول

خواند. گفتم: یما آواز م ین داشت و برایدلنش ییه صداکبود « م بنایاوستا ابراه»به نام  یشمگر یپ

آن  یفردا«. میآیفردا شب هم با تو به سنگر م»گفت: «. میرویتو امشب برو. فردا شب با هم م»

ر رگبار یز« تهرحامن چه»و « کاکف شیرش» یهاشمرگه به نامید شد. دو پیشه« میاوستا ابراه»، روز

 یسپار که هنگام خاکخواستم  ییم و از مالیندک« قرب»ش یاش را با اسرت آوردند. براد گلوله جنازهیشد

 .د هم جاودانه استید و شهیشه« میاوستاابراه»د: یند و بگوکد موعظه یشه یدر باره

 «ده است؟یست. مگر در راه اسالم جنگید نیم؟ او شهیوچطور بگ»مال گفت: 

 .«پدر سگ ین مال یا یهم برا یک، یدینکدو قرب حفر »بانگ برآوردم: 

د و شهادت یه به هوش آمد چنان در وصف شهکد و از هوش رفت. پس از آنیرنگ از رخسار مال پر

اوستا به  یرا به جا« نیحس امام»ا ی« امام حمزه»ردم کیر مکه فکسخن رس داد « میاوستا ابراه»

رد او را به کبانان خواست کلکاز  یکیهنگام از شب ید. مردیباریروز باران م کیم. یسپاریم کخا

 :میردکاورد. او را بازداشت یآب ب ینسو یا

 ؟یاارهکچه  -

 .گدا هستم -

 یهامهیست. نآمده ا یگر یار دکانجام  ید و برایگویه دروغ مکم یمتوجه شد ییق و بازجویدر تحق

 :از همراهان گفتم یکیه او هم بشنود به ک ییشب با صدا
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هدف قرار ، مشخص یابا پنج گلوله او را از فاصله، شب یکیتواند درتاریها مشمرگهیاز پ کیدامک -

 دارد؟ یشرت یدقت ب یسکنم چه ید. ببینکنشان  یاد در فاصلهیاویدهد؟ آن مرد را ب

 :اد زدیمرد فر

 یلهیو به وس بر دارم. خربها را نوشتهبوتر نامهکبه خدا من جاسوس عجم هستم.  د.یشکمرا ن -

منزل ، روستا یدام خانهکد و در یاند بدانم شام چند نفر هستنم. مرا فرستادهکیبوتر ارسال مک

 د؟یدار

ما هم ، در ک یرانداز یران به منطقه آمد و تیا یارهیه طک یم. روز یردکمهاباد  یمرد جاسوس را روانه

عبدالله »درخت توت موضع گرفته بودم.  کیم. من د رپناه یردک کیآن شل یبه سو ، خود یبا تفنگها

 کیدشمن شل یامیهواپ یبود از پشت بام بدون دفاع به سو  یمهاباد یشمرگیه پک ینام« کاکش

ب خو ، بود یش سنگیهااما چون گوشش«. است کن خطرناییا پایب»رد. چند بار داد زدم: کیم

ام رفت با یه هواپکرده بود. پس از آنکبه او اصابت ن یر یر بود اما تیت یبام جاد. متام پشتیشنیمن

 :ردکف یم تعریبرا یداستان، در پاسخ« ؟یامدین نییچرا پا»دم: یت پرسیعصبان

ا رهکاز نو  یکیبودند  ردهکدا یپ یه خرگوشکار بود. پس از آنکدر ش« منیه»پدر « خ االسالمیش»بار کی

ر انداخته بود نتوانسته ینم. هر چقدر تکیارش مکد. من با تفنگ شیاو نفرست یدر پ یتاز »گفته بود: 

« ؟یخرگوش از دستامن رفت .چرا نزد»د: یگویت میبا عصبان« خ االسالمیش»ند. کار کبود خرگوش را ش

 .نشود یتابها آفن طرفیگر ایه دکاو را چنان ترساندم  یبله نزدم ول»ر در پاسخ گفت: کنو 

ن یند. به همکیم دوباره به روستا حمله میدادیاحتامل م« یزلیمام حسن ب»رون راندن. یپس از ب

د در حال یم. خورشیردکرا از دهات خارج « متاناووه» یروستا یاهال، ش از برآمدن آفتابیپ، خاطر

با التامس گفت: «. اینن طرف یا»دم. گفتم: یرا در حال بازگشت به ده د یرزنیه پکردن بود کطلوع 

زود »در خانه جاگذاشته است. گفتم:  یمتیق یئیا شیپول  یسهیکردم کر کف«. دارم یار رضور ک»

د. گفتم: یآیه دوباره به طرف دهات مکدم یچند لحظه بعد د«. دیایام بیه هواپکبرگرد االن است 

دشمن رسسخت ، ارهید طیگویشمرگه مید پیزم خالو سعیعز»گفت: «. دهم یگر اجازه منین بار دیا»
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 یر عجم داراکلش«. اورمیروم آن را بیرده بودم. مکده در خانه پنهان یسیپشم نر یمکپشم است. 

ام چند آماده»را آوردند. گفت:  یمرد یم. روز یمقابله با آن توپ نداشت یبود و ماهم برا کتان

 .«را هدف قرار دهم کتان کیگر بسته و از نزدیدکیرا به  کنارنج

 ؟ینکیم ین خطر یچرا چن -

 کیت را گذراندم. نود و یومکوم شده بودم. نه سال از دوران محکصد سال حبس محکیبابا به  یا -

 . دیاسلحه به من بده کیردند. اگر به سالمت بازگشتم کها آزادم ه روسکمانده بود  یسال باق

 … میدهیلحه هم ماس یشمرگه شو ی.اگر پ ینکار را بکن یخواهد ا یمن -

مرت کن شجاعت را یبه ا یشمرگه شد. مردیه نزد ما آمد و پکبود  یدزد و راهزن مشهور « عه له گاور»

م یردکهر چه جستجو ، میرفتیم« قولته» یران به منطقهیا یرو یمقابله با ن یه براکشب  کیام. دهید

د از اطراف آغاز شد. یشد یرانداز یه تکم یاد دور نشده بودیم. زیم. بدون او رفتیافتیرا ن« گاورلهعه»

 ست؟یان چیم. جریار نشدهیه درگکن چه بود؟ ما یا ایشد. خدایم کیدر هر لحظه هزاران گلوله شل

 :آلود بود. تنها پنج فشنگ داشتگاه نشسته و متام بدنش گلیدر پا« لهعه»م یبازگشت یوقت

 ؟یجا بودکله عه -

دند شام را دوره یرسیم یاعزام یروهایبه ن« قولته»د. اگر رسبازان ینگد جید چگونه بایدانیشام من -

 یرانداز یها تبرج یرسانده و به سو « ه ژنانیانک»د. من خودم را به ینداشت یز یگر راه گریردند و دکیم

 ردم تاکدادند. آنها را رسگرم یم آنها با هزاران گلوله پاسخ، ردمکیم کیه شلک یاردم. با هر گلولهک

 .ندیاینتوانند به رساغ شام ب

بود و « لهعه»، ندکر را رسگرم کلش کی، یجنگ یهاکیتکتوانست با تایه مک یسکبه واقع تنها 

« له گاورعه»ه کرده بود کرا مأمور « زیآقابا یم آقایسل»ران یدولت ا، «یجمهور »بس. پس از سقوط 

اندازد. پس از یاستخدام به دام ب یبهانهار شجاع بود به یز بسیه او نکرا « صمد»به نام  یو شخص

م یرده بود. تصمکه هر دو رفته بودند آنها را گرفته و با انداخنت طناب به گردنشان هر دو را خفه کآن
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م. مقرر شد یرون برانیدشمن را از منطقه ب، «یقولت»و « رسدشت»به ، نیسنگ یورشیم با یگرفته بود

روز از بامداد  کیشوند. « قولته»ورش برده و از آنجا وارد ی «کور گه»شبانه به رسدشت و « یسنیسو»

د از یه باکم. پس از مناز عشاء خرب آمد یعبور داد« یلو هک»ق از یشمرگه را با قایپ یروهاین، تا غروب

ن یها از اردند. روسکرا آزاد « رسدشت»ردها کو لندن گفته است یم. رادینک ینیرسدشت عقب نش

اند ردهکشنهاد یها را فراهم آورند پیسیانگل ییخواهند اسباب نارضایمن خرب نگران شده و چون

رده و دست از هجوم برنخواهم ک یچین فرمان رسپیمن از ا»نند. گفتم: که یردها منطقه را تخلک

ستم. . . . آن شب ازترس یگر یاست. از شدت ناراحت ین فرمان قطعیه اکد شد یکمجدداً تأ«. داشت

 .میردک کشبانه اردو را تر ، ار دستامن دهدکشمرگان یت پیه عصبانکآن

ردم. کیم کیخرس شل یبه سو  یام. گلولهیدیرا از دور د یدره خرس کیدر راه بازگشت در 

خرس را »باد گلوله هم به تن خرس نخورده است اما چند نفر از همراهان گفتند:  یدانستم حتیم

محمد »م یبه مهاباد بازگشت یند. وقتیگو یغ مدانستم نسبت به من لطف دارند و درو یم«. یزد

رد و که یتپانچه به من هد کیشته بودم که نک یشنت خرسکسپاه به پاس  یفرمانده« ن خانیحس

 .نمکیم یسته نفسکرد شکیر مکد فیرد. شاکر به خرس نخورده است باور نیهرچقدر گفتم ت

جاد تفرقه و دو یاز ا یر یجلوگ یفتم براایت یقطع شده بود. من مأمور یوتاهکمدت  یها برایریدرگ

فا یران ایردستان وارتش اک یروهایان نیرا هم م کیرل پ، نقش واسطه یفایر و ایتوسط عشا یدستگ

عمرخان »ه تحت نظارت کاز دهات را  یکیگوسفندان ، ه رسبازان دولتکبار خرب آوردند کینم. ک

اند و تو غافل دهیت دزدینه گوسفند را از جلو پاچگو »نوشتم و گفتم:  یااند. نامهدهیبود دزد« کاکش

آنها گوشت  یندارند. من هم برا کرسبازان گندم دارند اما خورا»در پاسخ نوشته بود: « ؟یامانده

رده بود. کخطاب  یمحمد قاض یاو را آقا« شوایپ»به  یادر نامه یونیپ هامیبار هم رستکیفرستادم. 

 یار عصبانیه او را بسک« یحاج عل یآقا»ار و . . . نوشته بودم. مسیچون ت ینیعناو یدر پاسخ به جا

 .رده بودک

هم به رسا آمده بود. مرا با خود به مهاباد برد.  یمبتال شدم. آن روز بارزان یسخت یامر یبه ب« رسا»در 

 .بودم یماه بسرت  کیز شدم. حدود یه در تربیامرستان روسیب یاز آنجا هم روانه
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 ی«هیرماد»در شهر ، ست خورده و پس از سوزاندن بانهکن خود شیشینربد پدر « دخانیمحمدرش»

ناگهان از سقز رس درآورد. دو جوان ، رانیده بود. در گرماگرم نربد ما با ارتش ایگز ینکجنوب عراق س

مال و آن  یکیه کهمراه او بودند « یمنگور نیمحمدام»و « یا چروستانیحی» یهم به نامها یعراق

نم. کرفنت به مهاباد دعوت  یه از او براکنزد او فرستاد « رحاجیم»شوا مرا با یبود. پهم شاعر  یکی

متام  یشانیم . با پریردکرا ابالغ « محمد یقاض»غام یاو را مالقات و پ« یندکامن کتر » یدر روستا

 .«میآیام؟ نه مندانم چرا دعوت شدهیمن»گفت: 

ه به منطقه کاند ت دادهیها به او مأموریسیده بود انگلر کها اعرتاف به سقز آمده بود نزد روس یوقت

ها دست یسیدهم از انگلیقول م»ها گفت: زد اما پس از مالقات باروسیط را به هم بریآمده و رشا

 .شد یماندن« رسا»گرفت و در  ید خان عنوان ژنرالیمحمد رش«. ردستان شومکده و رسباز یشک

ش گرفته و یرا در پ یمحل یها« خوان»است ترور یسی، ور هشیپ یجان به رهرب یآذربا کوچکدولت 

ه از ک« یهاشم خرسو »به نام  یرده بود. شخصکن ین قاعده مستثنیز از ایردستان را نک یهاخوان

 یدر مورد ترور خانواده یور شهیبا جامعت پ، ده شده بودیبرگز« انکبو »م کمهاباد به عنوان حا

ت یگانه با حامیار بر من گران آمد: بینار آمده بود. بسک« زآقایاحاج ب»و « آقایعل»و « محمودآقا»

شوا یان خود را به مهاباد رساندم و موضوع را به پکند. از بو کد یرد را تهدکون یجان انقالبی، خود

ار گران متام یبس، شدن یه در صورت عملک یالهیز رفت و غایهم فوراً به ترب یر شدم. قاضکمتذ 

هم پس  یلخانیا یشد. خانواده یار کنار و در مهاباد چوبکار بر کا ز « یاشمه»شد فرو نشست. یم

 .ردندک یاز من قدردان، از اطالع از موضوع

 :بود گفت یلخانیا یر خانوادهکه نو ک یاز همراهان حزب یکی یروز 

لس گانه به مجیل داده و مرا پشت در گذاشته بودند تا مانع از ورود افراد بیکتش یاها جلسه«خوان»

نند کیت مکحر  یمنطقه یر سقز به سو کگر لشیست روز دیگفتند: بیه مکندم یاز پشت در ش، شوم

به ارتش ملحق ، مهاباد یت به سو کر حر یما در مس یروهایاند. نو مهاباد را هدف قرار گرفته

 .شوندیم
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ت یبه فدا یرغ شامژار ! هزار مهه»با دستخط خود نوشته بود:  یاشوا رساندم. در نامهیخرب را به پ

ست. کدر هم ش« انیقره موسال»ران با هزار رسباز در یارتش ا«. ز رو به راه استینگران نباش. همه چ

 .ران ملحق شوندیرده بودند اما هرگز نتوانستند به ارتش اکت کمهاباد حر  یان به سو یآقا

 

 

 ویراد

م ساعت از پخش ین یم روز رد. مقرر شده بود ما هکیبرنامه پخش م یور شهیو پیز رادیدر ترب

در  یز رفتم. اتاقیبه ترب یهامهنگ یم. من براینکردستان را اجرا ک یژهیو یرده و برنامهکاستفاده 

ساعته مین یبرنامه ییاجاره گرفتم. شب تا صبح و صبح تا شب به تنها« رپنجیشازده خانم م» یخانه

ل به دنبامل آمدند و به یاتومب کیبا  یروز  ن منوال گذشت.یخواندم. پانزده روز بدیرا آماده و م

 .هم آنجا بود یور شهیبردند. پ« یور شهیپ»من ینش« ئاالقاپو»

 یات را ترجمه و براست؟ الزم است برنامهیالت تو چیم سطح تحصیدانیما من»گفت:  یور شهیپ

 .«یار ما بگذار یدر اخت ینیبازب

 .«نمکیار منکشامست من در آن  یاگر برنامه متعلق به ماست. ردم برنامهکیر مکمن ف»گفتم: 

 .«تومان استیس، برنامه یدستمزد هر ربع ساعت اجرا یدانیحتامً م»گفت: 

 .«دیبسپار یگر یس دکار را به کن ینم. اکید و فروش میمن خود در بازار معامله و خر»گفتم: 

« شازده خانم» کمکرا با « ال ئاالنن میئارش» یشنامهیمنا، و بازنگشتم. در هامن روزهایگر به رادید

ن یامد. دومیان رفت و هرگز به صحنه نیردم اما از مکترجمه  یردکمسلط بود به  یکه به زبان تر ک

 .دمیز دیجان در اطراف تربیرا در مانور بزرگ ارتش آذربا یور شهیبار پ

 یجانیرد و آذرباک یبرادر  یه دربارهکرا  یمن شعر ، شوا مرا هم با خود برده بود. هنگام رصف ناهاریپ

آمد و با دست خود  ار خوشیبس یور شهیشعرم را پ یآذر  یحضار خواندم. ترجمه یرسوده بودم برا
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رفتم. یه به مرشوب عادت ندارم نپذکنیا یرد. من هم به بهانهکوان آبجو تعارف یل کی

ده نداشت. یاما فا« ؟یر یگیمن یور شهیاز دست پ چگونه»ت گفت: یبا عصبان« خاننیمحمدحس»

رسخ رو و خوش اندام  یشوا مردیپ یو پرس عمو « یف قاضیس»پرس « خانمحمدحسن»رفتم. ینپذ

ردستان بود. کمسلح  یروهاین یار دلسور و فرماندهیرد بسک ک، یبتیار با هینافذ و بس یبا چشامن

نظر « یور شهیپ»، جانیاان آذربیفدائ« سان»ز هنگام یروز در ترب کید. یترسیز منیچ چیبه واقع از ه

اره کزن بد  یبه نظرم جامعت»گفته بود: « ست؟ینظرت چ»شود: یا میرا جو« خاننیمحمدحس»

ن یا«. رد را ندارندکمقاومت در برابر ده سوار  یارایاند. به دستشان داده ییه تفنگ برنوکند یآیم

 .رده بودک یرا به شدت عصبان یور شهیپاسخ پ

« آتش»ارتش دشمن به نام  یروزنامه، خته شدیشوا هم به دار آویه با پک ین خان هنگامیمحمد حس

افت. طناب دار دو بار پاره یتوان یمن یر ین نرتس را نظینچنیا یمرد»در گزارش اعدام او نوشته بود: 

«. . . آزاد خواهد شد یردستان روز ک، ردستانکرد و کزنده باد »زد: یاد میبلند فر یشد اما او با صدا

 .«(1326آتش  یاوه )روزنامهین سخنان یو از ا. 

ه به عنوان مسئوول ک( مرخص شدم خرب آوردند یامر یامرستان مهاباد )به علت بیه از بکپس از آن

 کیار داشتم: کو شده بودم. دو همیو راد« وردستانک» یام. رسپرست رورنامهشده دهیغات برگزیتبل

پوش خوش یه مردک« یخرسو  یعل»به نام  یبود و مرد یه نظافتچک یاهل خو  یپرس پانزده ساله

 یکنیبا رس و وضع آراسته و ع یشهر  یهاپیشه در مقابل تیبودم هم ییه روستاکبود. من  یکنیو ع

 .ردمکیم ینیم بکاحساس خود ، در چشم 

 .«نکس ینوکن مقاله را پاین است اکاگر مم یعل کاک»نوشته بودم. گفتم:  یاروز مقاله کی

 .«دانم بخوانمیتوانم چون منیرد و گفت: منکرا نگاه منت 

 .«ندکیت میفاک ینکهم  یسیل نوکاگر ش یحت»گفتم: 

 .«توانمیمن»گفت: 

 «؟یتوانیتو م» گفتم:  کتر  یبه پرس بچه
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مو کیه کنم ک یم یسینولکش یطور ، ن وجودیدانم . با ایمن یردکخوش خط هستم اما »گفت: 

هم  یپ شهر یدم تیفهم، ار را انجام داد. از آن روز به بعدکن یو ا«. ه باشدبا اصل آن فرق نداشت

 .پ باشد و بسیتواند تیفقط م

 ن مضمون ارسال شد:یز بدیاز ترب یاه نامهکغات بودم یفه در مقام مسوول تبلیمشغول انجام وظ

 یکتر »نوشتم: ت کپا یت رو یاز فرط عصبان«. ابدی یجان ترس ید به متام آذربایغات باین تبلیا»

ار کن یبا ا»شوا داشتم گفت: یه با پک یشان باز پس فرستادم. چند روز بعد در مالقاتیو برا«. دانمیمن

دانم و یم یردستانکمن خودم را »ف ماجرا گفتم: یپس از تعر«. میاات دچار دردرس شدهگانهبچه

 یاو به رسعت نامه« دانستمیرا منن یا»شوا فرمود: یپ«. میجان باشیآذربا ینم ما دنبالهکیر منکف

 .ار سهواً اتفاق افتاده استکن یه اکرد کاعالم  یز هم ضمن عذرخواهیز نوشت. تربیترب یبرا

م. به همراه یره و گفتگو شوکوارد مذا یز کجان با دولت مر یه ما و آذرباکتوافق حاصل شده بود 

ز به سقز آمدند تا با رزم یجان نیآذربا ندگانیم. منایبه سقز رفت« یمیرکمناف »و « خیباباش یحاج»

وستند. مقرر شد یبه ما پ و هم در ادامه« صدراالسالم»و « یحیذب»م. ینکت کآرا وارد در گفتگوها رش 

شدن  یهم از زنجان خارج شود و تا عمل یور شهیه و پیاب را تخلکو ت، رسدشت، دولت بانه

 اروان آذوقهکنند. کجاد نین راه ایدر ا یردها مانعکارتش در بانه ارسال و  یبرا آذوقه، نامهتوافق

ه کم یضمن نظارت بر حمل آذوقه مراقب باش یحیند و من و ذبکت کست با نظارت من حر یبایم

 .ندکاسلحه بار ن، آذوقه یدشمن به جا

ها بار شد و از طرف ما لیم اتومبیدید یوقت«. دیرفنت است. برو یبار آماده»د گفتند: یطلوع خورش

صدور مجوز عبور مرشوط به ، رشیو من با امتناع از پذ یحیذب، نبوده است یر یبارگ یرو  ینظارت

ره کأت مذایس هیشوا و رئیه برادر پک« صدراالسالم»ار یبس یزنم. پس از چانهیردکونها یامک یبازرس

، ستیا ننرتل بارهکبه  یاز ین«. ستین یگر یز دیاز آذوقه چ یها جداونیامکبار »ننده بود گفت: ک

 ینکس« رنجرب»به نام ستوان  یم و در منزل افرس یونها به بانه رفتیامکم. به همراه یردکناچار اطاعت 

 کتان کیبله به همراه بارها »ه به ستوان تلفن شد. در جواب گفت: کده بودم یم. من خوابیدیگز

« صدراالسالم»خطا از  داده و یمن رو  یبزرگ بر اثر سهل انگار  یانتیمتوجه شدم خ«. اندز آوردهین
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اروان کشمرگه اطالع نداده بودم تا یر عبور را به پیه چرا ساعت و مسکخوردم یبوده است. افسوس م

 .نندکرا غارت 

ه چهار ماهه بود. ک« وکر یش» داشتم به نام یردم. پرس کان کان به مهاباد نقل مکشوا از بو یبه فرمان پ

« یحیذب»و « صدراالسالم»ب از کمر ، أتیب هیکنبار تر ی. ابعد مجدداً به سقز اعزام شدم یوتاهکمدت 

بردند  یادو روز بعد به مهاباد بازگشت. ما را به خانه« صدراالسالم»بود. « یحاج محمدآقا شسخال»و 

اروان کبه همراه  یحیا ذبیامن یست یباین بار میرا در مقابل در به محافظت گامردند. ا یو پاسبان

م. در راه یشوینجا هم بازداشت می. ایااد بازداشت شدهیتو ز یحیذب»: م. گفتمیبانه شو یراه

 یمقدار ، رد. از مهابادکر بانه فرار یدر مس یحیذب«. نکما ب یهم برا یر کخودت را نجات بده و ف

 .ما فرستاده شد یبرا یارمن یراننده کیو «آ غا کاک»به نام  یشخص یلهیوس، پول

م. یل دهیهامان را تحوافرس نزد ما آمده و خواستند اسلحه کیراه مأمور به هم یبعد تعداد یمدت

خود را نداده به افرس گفتم:  یدانستم تپانچه یخود رشم م یار را براکن یه جوان بودم و اکمن هم 

 .«میریگیباشد از تو من»افرس گفت: «. ل نخواهم دادید و گرنه تپانچه را تحویشکمگر مرا ب»

 .«میا با هم بروی؟ بیبزن یدر شهر گشت یدوست دار »آمد و گفت: غروب مجدداً نزد ما 

 :گفت یم. به آرامیسقز رفت ینار رودخانهکبه 

گذارم. یردستان احرتام مک یآزاد یامن و اعتقادات تو برایهستم و به ا یرمانشاهکدوست من! من  -

. حدود یشتکیات مانچهردم مرا با تپکی. مطمنئ هستم اگر امروز ارصار میجوان یلیاما هنوز خ

تر از هیهزاران افرس بلند پا، آماه و مسلح هستند. دولت، چهار هزار رسباز در اطراف و داخل شهر

گزد. یش هم منککدهد و یشنت مکدن به اهداف خود به یرس یه الزم باشد همه را براکمن هم دارد 

ن. . کمنتظر فرصت باش و اقدام ن .یف است ازدست برو ی. حیها باشن حرفیتر از ادوارم عاقلیام

 .ردکخواهم  کمکد. تا بتوانم به شام یشوین امروز بازداشت می. . هم

نارص »ه نامش کنم. آن افرس کتاب داستان اجاره و در زندان مطالعه که کم یگر به بازار رفتیبا همد

تاب کهر »فروش گفت: تابکبرد. « یالهک»به نام  یتاب فروشک یبود مرا به مغازه« ینارص »ا ی« پور
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«. است یچهار شاه یتاب شبک یانصاف! اجارهیب»شد و گفت:  یافرس عصبان«. دو قران است یشب

 .تاب داستان گرفتمکم و چند یرفتیاما ناچار پذ

 کینزد یاراننده و من را بازداشت و در خانه« یناسیم»و « آقا کاک»و « آقامهحه یحاج»هامن شب 

ه کرا هم  یما گامرده شدند. پول کوچکز به مراقبت از زندان یانزده رسباز نم. شیرودخانه حبس شد

نم قرار است کر کف»رد پس از چند روز دوباره نزد ما آمد و گفت: کم فرستاه بودند ندادند. افرس یبرا

 یر زاده به جایبه نام نص یگر یافرس د«. اندنار گذاردهکت شام ینند چون مرا از مسوولکتان نجهکش

شرت با یب یاست. او هم چند روز  یر وشهیآمد قلباً از هواخواهان پیبود و به نظر م یآمد. آذر  او

ه متام وجودش کت ما گامرده شد یبه مسوول« داربختیرسوان ب»به نام  یما نبود و پس از او افرس 

م اما یشدیدار میدو ساعت بی، رسشامر  یها برام و شبیبود یو طنز بود. هر چند زندان یمسخرگ

 .ره و عسل و ناهار و شام گوشت و برنجکار شاهانه بود. صبحانه یبس، کخورا

درآمد.  یتم به حال عادیردم و وضعکج عادت یاما به تدر، م سخت بودیبرا یلیپنج روز نخست خ

ان یگذشت. در میم یو طنز و مسخرگ یرسه به شوخکیردم. روزها کرا روان « هیبورد» یدهیقص

گفت یاز آنها لر سلطان آباد بود. م یکیو  یاز رسبازان آشپزخانه آذر  یک، یشتگاه ماپاسداران بازدا

رد کیم عوض میها را براتابکآورد. یما م یاخبار و اطالعات شهر را برا یهیلکت است و یعضو جمع

 .آوردیامن روزنامه هم میو برا

رسگروهبان لر  کیه کردند ک یم فهیدر هر بازداشتگاه شانزده رسباز به عنوان محافظ انجام وظ

بار گفت: کیداشت.  یامالً سطحک یبود و اعتقادات مذهب یاار سادهیآنها بود. گروهبان بس یفرمانده

 یتوانیر نوشته نشده است اگر مینخ»گفتم: «. او نوشته شده است یشانیپ یس رو کرسنوشت هر »

ز نوشته نشده یچ چیتو هم ه یشانیپ ز در انتظارم است. برینم چه چیرسنوشت مرا بخوان تا بب

 .دیگزیت انگشتش را میار. از فرط عصبانکاز او قسم و از من ان«. است

تاجر رفته است. تاجر هم او را به منزل برده است.  کیان کل به د ییعزرا یروز »رد: کیف میتعر

ل خر هم ییبخورد. عزرا د از طعام منزل اویه باکل لب به غذا نزده اما تاجر او را سوگند داده ییعزرا
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ند: برو و آن کیخدا امر م یروز ، صاحبخانه زده است. پس از آن کب خورده و انگشت به منیفر

د: تو یگویرود او میبجا آوردن فرمان نزد تاجر م یل براییه عزراکن. پس از آنکمرد را قبض روح 

 ینزد خداوند رفته و ماجرال یی. عزراید مهلتم دهی؟ بایشکی. خجالت منیمن هست یخورده کمن

ن یگر از اید: چهل سال مهلت بده اما دیفرما یند. خدا هم مک یف میب خوردن خود را تعریفر

 .ینکها نیار کندانم 

د. یرسیم یوار پشتیثافت به ارتفاع دک یه بلندک یده بودند بطور یدر مسرتاح ما ر یروز بدجور  کی

د؟ گفت: یدهیم دم: شام چگونه به رسبازان مشقیسدمنان آمده بود. پر یدار بخت به دیرسوان ب

اند دهینجا آموزش دیرسبازان ا»دم: یپرس«. اه هدف را نشانه بروندیخال س ید از دو هزار مرت یبا»

 ینجا ماندنیاند. به خاطر جنگ با شام انجا نبودهیمرت از چهار سال اکدام کچیه»گفت: « ر؟یاخی

شرت یوجب ب کیم. سوراخ آبدست تا ماتحت رسباز ینیمسرتاح را بب میاجازه بده برو»گفتم: «. اندشده

را نشانه  ین بزرگیرسباز نتواند سوراخ به ا کیفاصله ندارد و از خال هدف هم بزرگرت است. اگر 

 «؟یو به هدف زدن را چ یرود مشق چ

گروهبان هم د. رس ینکعاً مسرتاح را نظافت یها رسفالن فالن شده»رد:کد و رسگروهبان را صدا یخند

 .ردندکز یدستور داد از رودخانه آب آوردند و آنجا را مت

ز توسط ارتش اشغال شده یداده و ترب یرو  یور شهیارتش و پ یر یه خرب آوردند درگکنگذشت  یمدت 

ش و چهار رسباز هم یبردند. چهار رسباز از پ یم نظامکحا« یرسهنگ غفار »روز ما را نزد  کیاست. 

 کوچک یبردند. چند بچهیمرا به طرف محل مها وچهکان یتند. دست بسته از مرفیاز عقب. راه م

نار آنها که از کن یاما هم، نندکیام مردم مسخرهکر کستادند. فیوچه به حال خربدار اکوار ینار دکدر 

 .ردکم ار دلگر یها مرا بسن عمل بچهیها را برداشته و با احرتام متام به من سالم دادند. االهکم یرد شد

 ینار رسهنگ غفار کهم در « محمد آقا رسا»ردند. کبردند دستبندم را باز  یه مرا نزد غفار ک یهنگام

اورند. محمد آقا از یب یم چایم بلند شد و دستور داد برایاز جلو پا، دن منینشسته بود. به محض د
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ن راه از دست یر اومالش را د که چگونه ملکنیگفت و از ایخود به شاه م یو وفادار  یشاه پرست

 .داده است

م یگر تسلیدو روز د یکیهم  یم. قاضیاردهکجان را آزاد یما آذربا یدانیتو م»رسهنگ گفت: 

« لهومهک»ت یبه اجبار تو را به عضو یه قاضکس یاطالعات بنو یروزنامه یبرا یشود. مطلبیم

نم کر کز گذاشت و گفت: فیم یو ناس هم ر ک. دو بسته اسیارفتهیدرآورده و تو هم از ترس آن را پذ

 .«بفرما – یهم ندار  یافکپول 

ت آن درآمدم. یبه عضو یش از قاضیام و پنشده« لهمهوک»جناب رسهنگ ! من به اجبار عضو »گفتم: 

 یهن پرستیو م یردباور که هرگز از کبه من هم داد  یشام درس مهم یمحمد آقا ضمن سخنانش برا

اطالعات و با  یو با روزنامه یتم. گناهان من هم با جنابعالسیامن هم نیامن نشوم و پشیپش

 .«السلطنه بخشوده نخواهد شدقوام

دم یگفت و به مرگ تهد یار یبس یرا هم بخورم. فحش وناسزا یاجازه نداد چا«. دشیبرب»اد زد: یفر

 .میرد. دستبند به دست به بازداشتگاه بازگشتک

، حامم یبت هشت رسباز به حامم رفتم. در ورودمراق یدر حلقه یروز به درخواست شخص کب

دم و باز یرا د یان ممنوع بود. مردیزندان یبرا یش تراشیغ ریردند. استفاده از تکدستبندم را باز 

ام اما برادر درست است بازداشت شده»رد. گفتم: کزد و نگاهم ن یشناختم اما او خود را به نفهم

« م؟یادهیان ندکگر را در بو یمگر ما همد»شناسد. گفتم: یمن ه مراکقسم خورد « ؟یگذار یچرا محل من

غ یم را با تیهاشیخودش ر«. ه او برادرم بوده است. من افرس ارتش هستمکداند  یخدا م»گفت: 

در برابرم  یوتاه قدکرون آمدم مرد الغر اندام یه بکرد. از در حامم ک یهم معذت خواه یلیزد و خ

دنت آمدم. اما رسبازان اجازه ندادند صحبت ین نافع مظهر شاعرم. به دژار! مهه»ظاهر شد و گفت: 

 .ماند یدار بر دمل باقیم و حرست آن دینک

نافع ظاهر آنجا دوران ، ها بود«مال»شور در دست کآن  یهاه دادگاهکس دولت عراق یتأس یدر ابتدا

 یند. . . . از سورهکرجمه ت« یوردکشعر »رد قرآن را به یگیم میبار تصمکیگذراند. یرا م یطلبگ
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بن به ئه کله خهک یروژ ، رنهیوتکله ئهیچ ینازان، رنهیوتکل وه، رنهیوتکل ئه»ند: کیالقارعه آغاز م

واله  یترازوو ی، قورس ب یسههکو ئه، راوکوه پشه یوان ئه بن به خور یکوه، واویشیر لسه یپوولهپه

 هکیئاگر، هیوه چئه یتو نازان، هیو هاوئه یکیدای، ترازوو  یب کسوو  یسههکو ئه، هییش و خوشیعه

 .شودیبالفاصله بازداشت و متحمل دو ماه حبش م« رم...گه

رد کن نهیش یخو  یرگونسه»د: یرسایطلبه م یو بدبخت یروز هیس یدرباره یگر شعر یبار د کی

 .«لیجرب

 :شودیم برده مکدوباره نزد حا

 ؟ییگویفر مکمرد! چرا  -

 ل فالن ندارد؟ییقربان مگر جرب -

 جا بود؟کادب! فالنش یت! بکسا -

 ردکام فالنش را سبز نمن هم گفته -

 .شود یمردم و بزرگان آزاد م یانیخالصه با خواهش و پادرم

ن بود یار اندوهگیه بسک یدر حال« داربختیرسوان ب»روز  کیه کگذشت یدو ماه از بازداشت ما م

 .«شام ناراحت هستم یبرا یلیدارم. خ یار ناگوار یرب بسخ»وارد شد. گفت: 

 .«ا در تهرانیم یشوینجا اعدام میخب بگو ا»دم: یپرس

 ین گپ و گفت ما به هم میریه مجلس شکنید و از ایشویش از ناهارآزاد میشام امروز پ»گفت: 

 .«ن هستمیار اندوهگیخورد بس

«. دیبله آزاد»هم گفت:  یاجازه دادند و غفار . «بروم یخواهم نزد غفار یم»م. گفتم: یردکباور ن

د با ینه ما با»گفت: «. شانم آنجا هستندیاز خو یآباد بروم. بعضتوانم به صالحیپس م»گفتم: 

م شد. به یاست و مجدداً بازداشت خواه یما صور  یمتوجه شدم آزاد«. مینکشام را روانه ، احرتام

م یبودند. برا یاران حزبکه هر دو از همکر سقز رفتم د« قاسم آقا»و « نه آقایم حمده» یخانه
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شواز یز به پیمحمد ن یقاض، هیو فرار او به روس یور شهیست پکه چگونه پس از شکردند کف یتعر

خواسته  یونیز از هامیم شده و هم او نید و رشط تسلیبدون ق، «انیحامم»ران رفته و در یارتش ا

بر صادر و فرستاده بوتر نامهکق یو از طر یونیما هم توسط هام ینند. فرمان آزادکه ما را آزاد کاست 

ه پناه برد یه در ارومیروس ینسولگر کن ماجرا به یهم پس از ا یحیذب»ن گفتند: یشده است. همچن

به عراق « دلشاد»و « داحمدطاهایس»دند و او هم به همراه یرش او امتناع ورزیها از پذاما روس

 .«ردکد ییخرب را تأو لندن هم یختند و رادیگر

ن یحجم ا یبه اندازه»گذاشت و گفت:  یبخار  یدست رو « نیمدهمهحه« »د؟یترسیشام من»گفتم: 

 یاگر قاض»آقا هم گفت: قاسم«. ردمکیم یار کام. من با دولت همدولت گزارش نوشته یبرای، بخار 

 .«ز بودیانگار تأسفیبس یبرد. اخبار ین میما را از ب یشد دولت همهیم منیتسل

 :رفتم« یالهک»اد شده بود. نزد یار زیم بسیهاتابک یاجاره ینهیهز

 حساب ما چقدر است؟ -

پول هم  یشاه کیدم. یدین روزها را منیمردم و ایاش مک یا»ه افتاد و گفت: یبه گر -

 .«خواستمیم یادیپول ز، خواهم.آن روز از ترس افرس دولتیمن

ام را از تپانچه»رد.گفتم: ک یپرسآمد و احوالیونیپ هامیم رستیل بودیه منتظر اتومبکبعدازظهر 

ردها را کمتام  ی؟ به زودیخواهیچه م یبرا»گفت: «. دیل دارم آن را به من بازگردانیاند. ممن گرفته

ندارد اما اآلن بدون اسلحه احساس رشم  یالکگر اشیآن موقع د»گفتم: «. ردکم یخلع سالح خواه

 .«نمکیم

ل یمن سوار اتومب»گفت:  یونیام را بازپس گرفتم. هامام را بازگردانند. تپانچهستور داد اسلحهد

ن من شوند. یژار هم سوار ماشو هه« ناآقاایمحمده»و « قاسم آقا»شوم؛ یم« یلخانیعبدالله آقا ا»

 .دیم دیگر را خواهیان همدکدر بو 



 125 

 –ر سقز یآمدند. در مسیان مکهم به بو  یدار  افرس رسرشته کیراننده و  ک، یاز ما سه نفر یجدا

رد خلع ک یروهایه توسط نکم یدیدیرا م یور شهیان پییاز فدا ییست تایصد و دو یهاان دستهکبو 

 .گفتندیم« نیحس»ا یردند و کیه میگر یسالح شده و دسته جمع

با «. هم شاعر استژار هه»ز گفتند: یان همراه نیآقا«. من شاعرم»گفت: یم یافرس رسرشته دار 

ن شعر را ینم. من هم اکاو بخوانم وترجمه  یاز اشعار خود را برا یارد منونهکارصار فراوان وادارم 

 :خواندم

 انتکخزمه کروله نامووست وه

 ستم دامانتده، رکبه شه یدهنه

 هینا یمه تیره قوههف گهرهشه

 هیایدن کردوو هه یشت روورهیوده

 یو ئاو  کوه بو خاایسه پهکو ئه

 یناو  ینیمب کو به چا یروح دان

 نیرزه مسه یزانا یستوه وتهیت بنه

رده و کاشاره  یبه مثابه ناموس پرست یهن پرستین شعر به مین )ایزانه ژیح کردانه مردن نهمه

خود را  یخواهد رشف و ناموس مل یهن دعوت و از او میو م کاز آب و خا یمخاطب رابه پاسدار 

 (.ارزان نفروشد یابه به

 ی«آقا»اشاره بود به دو ، ن شعریمن هم از خواندن ا ردم. احسنت گفت. هدفکشعرم را ترجمه 

 .ردندکیانت خود افتخار میه اتفاقاً به خکار همراهم بود کانتیخ

ژار امشب در د ههیاجازه ده»م گفت: یدیرا د« یونیپ هامیرست»مجدداً ، انکهنگام در بو شب

عبدالله » یه در خانهکبه منزل قاسم آقا رفتم «. میرویباشد فردا با هم به مهاباد م« آقاقاسم »منزل 

«. نکا امشب در منزل من اسرتاحت یب»آمد و گفت:  یمیدوست قد« حمزه کاک»بود. « یبهرام
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«. رومیمن یینم مرا به او سپرده باشند. جاکید قاسم آقا اجازه ندهد چون احساس میشا»گفتم: 

 ینجا هم جا برایا»گفت: « آقاقاسم»اش بربد. ه مرا به خانهکرد کدرخواست « آقاقاسم»از « هحمز »

نگونه یاورم. اگر ایرا نزد تو ب« ژارهه»، دهم فردا اول وقتیقول م»حمزه گفت: « خواب هست؟

رد کار حمزه ارص ، میه رفتکبه محض آن«. دیایال ندارد بکاش»گفت: « آقاقاسم«. »دینکنبود اعدامم 

رد. کار را نخواهم کن یا یاچون تو ضامن من شده»رد. باالخره گفتم: ک یپافشار  یلینم. خکفوراً فرار 

ز نزد برادرم عبدالله رفته و آنجا یو به ترب اندوآب اجازه گرفتهیه در مکردم کیال میش خودم خیپ

 .«پنهان خواهم شد

رد. کت کمهابا دحر  یر به سو کسفر نواخته و لش پوریم. شیرفت« آقاقاسم»نزد « حمزه»فردا صبح با 

امر و یب»جاست؟ گفت: ک« رحامن کاک»دم: یپرس« آقاقاسم»ر هم همراه آنها آمده بودند. از یعشا

 .«است« لهخهیش» یدر روستا

 .«نم؟یتوانم او را ببیم»گفتم: 

ترا به  یبخواه و از او یبرو « رحامن کاک»ش یبه نظر من بهرت است پ»ث گفت: کم یکپس از اند 

ست یم به مهاباد بازگرد. اآلن صالح نیبفرستد. هر وقت مصلحت دانست« احمدآقا»نزد « زیگوقره»

 .«ییایر به مهاباد بکهمراه لش

را به من داده بود از اسب « یر کو یدب»انت یخرب خ یه زمانک یهامن مرد، ن را گفتیه اکن یهم

گر یخواهم د یبرو. اسبم را هم من« رخلهیش»به سوار شو و »اسب را گرفت:  یاده شدو دهنهیپ

 یخارج شهر و از آنجا به سو  یبه سو « حامم یمحله»سوار شدم و به رسعت از «. یخوددان

ار یدر حق دولت بس« زیگورهاحمد آقا قه»ه کردم کیر مکن موضوع فیتاختم. در راه به ا« رخلهیش»

و « احمدآقا»ردن من نزد کخواهد با طعمه یم« آقاقاسم»رده و از من هم ناخشنود است. ک یبد

 . . . .رده باشمکدوارم اشتباه یاو را فراهم آورد. ام یبخشودگ، ل من به دولت اسبابیتحو

ستاده بودند. یدهات ا یگر هم در ورودیو چند نفر د« رحامن کاک»شدم. « رخلهیش» یوارد روستا

 .«م خوان اولینبه شد دوباره آمدم پیهر چه رشته بود»اده شدم و گفتم: یاز اسب پ
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د. یلرزیده و لبانش میزد. اما رنگ از رخسارش پر یده است خود را به نفهمینشن ییگو« رحامن کاک»

، مردن مردن است»اورد. گفتم: ین یس چاکچیگذشت. ه یم. مدتیده بود. وارد منزل شدیترس یلیخ

ن شعر را در یا»ز بغل درآوردم و گفتم: ا یشعر « د؟یآوریمن یست؟ چرا چایدست و پا زدنتان از چ

شعر را از دستم « رحامن کاک« »تان بخوانم؟یام. وصف حال آن روزهاست برادوران بازداشت رسوده

دوران بازداشت من در بازداشتگاه  یمتام منا ینهیه آکف از آن شعر یوره انداخت. حکد و در یقاپ

 .سقز بود

رحامن  کاکروم. « زیگوقره»ارم بگذارند تا به یدر اخت یاسبه کردم کرار کرا ت« قاسم آقا»سفارش 

ا به ترغه یا به خانقاه برو ی. یبرو  «احمدآقا»دانم نزد یدهم و نه مصلحت مینه اسب م»گفت: 

 هنهکخود را با  یتازه  یهاگردم. لباسیبرم« ترغه»پوشم و به یبله لباس مبدل م»گفتم : «. برگرد

اغذ در کو قلم و دوات و چند برگ  یجام تابکردم و کعوض « یحصار  مال عبدالله» یلباسها

. اگر یدار ی سه هزار تومان بده»گفتم: « مال عبدالله»گذارده و دوباره طلبه شدم. به  یابقچه

من پانصد تومان »گفت: « یرزا عبدالله بهرامیم«. »هم ندارم یشاه کی»گفت: «. شود پس بدهیم

اگر »دادم و گفتم: « رحامن کاک»تپانچه ام را به «. رمیگیبازپس م« بداللهمال ع»از ، دهم و بعد یم

رفنت به  یروز به بهانه عرص«. پرس و برادرانم بفرست یتپانچه را بفروش و پول آن را برا یتوانست

 یبه سو « یخوار ال شتهقه»ردم. از کت کحر « محمودآباد»و به طرف  کرا تر ، «رخلهیش»، «ترغه»

 .رده بودکد غروب یرفتم. خورش« قاقالوا»تا ، جنوب یحمود آباد و از آنجا به سو م ی«شهیم»

 :نمکرده و به چند موضوع اشاره ک ید اسرتاحتیاجازه ده

ردستان و رسانجام ک یاعالم جمهور ، رات و در ادامهکل حزب دمیکت تا تشیس جمعیتأس یاز ابتدا

مناسبات  یشاعر متام، گر و برادرواریدکینار کدر  یبه عنوان دو شاعر مل« منیه»من و ، سقوط آن

ما ، بود یااد و خاطرهیداشت یاگرام، یشدیبرگزار م یمل یهام. هر جا جشنیآن دوران بود

ه به هر کبود  یابودن ما به گونه یو برادر  یم. دوستیخواندیم ومیردک یآماده م یست شعر یبایم

ر یان و ساکدر بو ، ردستان در مهابادکام برافراشنت پرچم هنگ«. منیه -ژار هه»گفتند:  یدام از ما مک

 .میز بودیگر نیدکیز یدوست عزی، ار کم و عالوه بر همیخواندیشعر م، مناطق
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ها به م. مدتها بعد روسیده بودیخر یکوچک یدست یچاپخانه« ک-ژ یومه لهک»س یدر آغار تأس

چاپ روزنامه  یانات آن براکه از امکردند که یبه ما هد یبزرگ یچاپخانه،  یمساعدت فرهنگ یبهانه

« اللههه» یه و روزنامه چاپ و مجلهیچند نرش، «یحسن قزلج کاک»م. به همراه ینکتاب استفاده کو 

اغذ به کتن  کیهم  یم و قاضیبرد« شوایپ»مجله را خدمت  ین شامرهیم. نخستیردکرا هم منترش 

« یدید محمود حمیس»من  یمیبا استاد قد« یقزلج»م ه به مهاباد بازگشتک یرد. هنگامکه یما هد

 .چهار شامره چاپ و منترش شد« اللههه»رد. از کیم یار کبود هم ر روزنامهیه رس دبک

هزار نسخه از آن به فروش رفت. ، ه را به شعر رسوده بودم. ظرف دو سه روزیخ نقشبندیمشا یاسام

آن را  کترب  یست اما بعداً متوجه شدم مردم براشعر بوده ا ییبایردم به خاطر زک یابتدا تصور م

 .اندردهکزان یاله آوک نه ویده و با سنجاق به سیخر

حسن « »مهه حهکاک یقاض» با ، مقابل حوض، خانهوار قهوهیاز د یاان و در گوشهکشبها در بو 

 یامیم. ایگرفتیمجلس م، شب یهامهیتا ن« یمال عبدالله حصار »و « هیمال امجد قه ال»، «یقزلج

گورستان( را  ینایان نابیها )قاره بودم حافظک« ترغه»رد. در که هرگز فراموش نخواهم کخوش بود 

ار ینا بودند و رشم حضور نداشتند بسیبردم. چون نابیها را با خود به خانه مدوست داشم و آن یلیخ

را « خوانها»ما هرگز مجلس اگر چه ثرومتند بودم ا، ان همکاللهجه بودند. در بو حیالم و رصکن یریش

ها ده دوازده حافظ شب یتازه شدن من بود. برخ یبرا یانکطلبه و حافظ م یخوش نداشتم. حجره

ها ت مساعد شده چشم حافظیه وضع مالک یاز وقت»گفت: یردم. خواهرم مکیرا دور خودم جمع م

د از یف و متجیتعر یند بنارفت یه مکهم  ییبه هر روستا، از سخنان خوش یجداها حافظ«. یاشده

 .ده مرا دوست داشتندینادی، ار یمن گذارده و بس

ن در خاطرات یش از ایه پک، «تهید عبدالله شیس»رفتم «رخلهیش» یان به سو که از بو ک یهنگام

ده بود به یه مرا در راه دکومت شده و پس از آنکجاسوس ح، امردهکاد یاز او « وشتپه»مربوط به 

نند. رسوان که مرا بازداشت کبود( خرب داده بود  یرد سنندجک کیه ک)« سارکان خارسو » یم نظامکحا

سار کبرده بود. خا یونیم را نزد هامکت حایاکش« د عبداللهیس»ده گرفته و یسار هم گزارش را نادکخا

 .نندک یار کچوب یدستور داده بود او را حساب، ن به مأمور دولتیهم به نام توه
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 یماموستا« نیمد امهمال حه»، گذشتمیم« محمودآقا« »یشهیم»از ، اره در راه فر ک یهنگام

ه حرف کقرار گرفته بودم  یادم. در فاصلهیر دیش در مسیهارا به همراه چند تن از طلبه« شتپهوه»

 :دم. ماموستا گفتیشنیشان را میها

 آمده است؟« ژارهه»دانم چه بر رس یمن -

شته کد هم او را یده اند شایش را بریو پا ند در زندان سقز دستیگویم»ها گفت: از طلبه یکی

 .«اند

ند از کدا یپ یه اگر فرصتکآنقدر باهوش هست ، شناسمیه من مک یآن عبدالرحامن»ماموستا گفت: 

 ید؟ آخر تو را چگونه به هوایاند.شام چگونه تا به حال او را نشناختهکیهم فرار م یسوراخ قفل

 «فرستاد؟« شیاطم»ات آلبالو به کز 

رفتم. پس از  یارساندم و به خانه« قاقالوا»خود را به ، غروب یهاطرف، ن مزرعه به آن مزرعهیاز ا

ردند. کیم یم تا شب را آنجا بخوابم. جوانان جوراب باز یم با صاحبخانه به مسجد رفتیه شام خوردکآن

آقا »رده گفتند: کفت. رو به من گ یز یبه من انداخت و در گوش همراهانش چ یاز آنها نگاه یکی

 «؟یخوان یما م یشعر برا یمکاست  ید او شاعر قاضیگویدوست ما م

نند چون کیر مکنطور فیاها یلیهستم. خ« مال رحامن ترغه»رده من کر کن پرس فیها ا»گفتم: 

اش کستم. یاست و شعر خواندن هم بلد ن« مال محمد»ه است. نام من یبه هم شب یلیما خ یافهیق

 .«خواندمیتان میدانستم و برایم

صبح روز بعد صبحانه خوردم و به صاحبخانه گفتم: «. دید عفو بفرمائیم او هستیردکر کف»گفتند: 

« یجخه»برو و بگو « قیصدیصوف»نزد  یدیه رسک« یموس» یبه روستا»گفت: «. روم یبه عراق م»

 .«مرا فرستاده است

ن یا، دار بود. اما ترسمن هم پاشنه یهافشکو  یر گل و ال یشب آب شده بود. متام مسید یهابرف

ز تعارف یمو یبه مقدار ، ز فروشیمو یدم. در راه مردیرس« یموس»شد. غروب به یها رسش منحرف

 .ردمکیه میرهپو، خوردم و تندیز میر مویرد. در متام مسک
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«. نه»گفتند: « جا مسجد دارد؟نیا»دم: ید. جواب سالمم را نداد. پرسیرس« قیصدیصوف» یبه خانه

د: ید با تعجب پرسییپا یه وضو گرفتنم را مک« قیصدیصوف»نار چشمه رفتم و وضو گرفتم. کبه 

 .«پس بفرما منزل ما»گفت: « بله»گفتم: « ؟یتو مال هست»

 یاهکرد. تکقند خرما تعارف  یرد به جاکداشت. سامور را آتش  یار بزرگیم. اتاق بسیاو رفت یبه خانه

ه کت« ؟یخور یچرا خرما من»گفت:  یخوردم. صوف یست چایش از بید بیخرما در دهان گذاشتم. شا

رون دادم. مثل صابون صاف شده بود. دوباره در دهان گذاشتم. قورمه یدهانم ب یخرما را از گوشه

 یخواست گوسفندیو م یمعرف« لیفه خلیخل»د یه خود را مرک یم. شب هنگام صوفیهم خورد

دن ی! پس از بوسیفالن»ه: کسم یبنو یمرد رسدشت کی یبرا یااز من خواست نامه، ندکش او کشیپ

آن را باز بفرست؟  یبه اسبم برس یتوان یاگر من یادست خودت و چشم فرزندانت. چگونه فرموده

پارچه و تنبان ی، چا سهیکدو ، قند یز یمن برادر تو هستم و مال من متعلق به تو. حال دو ترب

فه به یچون قرار است خل، سه برنجیکنم. و هشت نه ک یبه خدا اسبت را مثل گل بزرگ م، تبفرس

خودم هم باشد از اسب تو  یهامت تلف شدن االغیاگر به ق، قسم کد. به رس مبار یایم بیهامنیم

اسب تو  یخو.اهند. نگهدار  یال هم حنا میصابون هم بفرست اهل و ع یمکرد. کمراقبت خواهم 

تر اما تو برادر آذوقه هم سخت یهیار سخت و تهیتر است. زمستان امسال بسخودم واجباز ماالت 

 «. . . .یمن

 .ندک یم ین اسب واقعاً دارد اخاذیاز ا ینگهدار  یالهربدار براک ین صوفیردم: اکیر مکبا خودم ف

بزند  وهکس امروز به کهر »دار شدم: یب« یصوف»سخن  یدن صدایه با شنکصبح در خواب بودم 

بله امروز »گفت: « توانم بروم؟ یم»دم: یوارد اتاق شد. پرس یصوف«. ن استیاتبکالرامکحسابش با

ه با من کهست  یینابلد هستم. راهنام»گفتم: «. د برآمده استین خورشکهوا مساعد است. نگاه 

تفاعات ه مرا تا ار کرا همراهم فرستاد  یمحل یراهنام کی«. سه تومان پول بده»گفت: « د؟یایب

م یدیه رسکوهستان ک یبود اما به دامنه یر هوا آفتابیمس یند. در ابتداک ییراهنام« ردهزهگله»

ن و کمرم سفت کدستت را به » آغاز شد. بلده گفت:  یدیشد کوال کرد رسد و کر ییناگهان هوا تغ

نجا سنگ است و . یا، است ینجا گودیره و تار شده بود. اما بلده واقعاً بلده بود: ایا تیدن«. ایدنبامل ب
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پا را هم  یه جلو کبود  یبه حد کوال کده از برف بود و شدت یه همه جا پوشک یدر حال. . . « 

ن جا یتو هم»گفت: «. نه»گفتم: « ؟یشنو  یمن ییتو صدا»ستاد: یوه اکد. ناگهان وسط یشد دیمن

 .«گردمین. من اآلن برمیبنش

 ییابانه یه تو را برسانم و برگردم. صد تفنگچکم یوقه بازگشت و گفت: تند بر یپس از چند دق

ه مرا به کزنند. پس از آنیخ میاز رسما ، اگر به دادشان نرسم، اند و نابلد هستندر شدهیگنیزم

باش. خودش به « د عبداللهیس»هامن منزل یم« سوتو»گفت: در ، وهستان رساندک یقسمت غرب

بادرختان انبوه بود. در طول  یمقابلم جنگل یمنظره ن آمدم.یوه پائکرسعت بازگشت. شتابان از 

از  یرفتم: انبوه« د عبداللهیس»به منزل «. تو ین هم برایا»الهم را با خود برد. گفتم: کباد ، ریمس

گفتم: «. دیهامن ما باشید مییاند بفرماان رفتهیقاچاق به گرم یمردان برا»بدون مرد. گفتند: ، بایزنان ز

رسدشت  –بانه  یدر راه به جاده«. برو« نیزرتهسه»ر را ادامه بده و به یمس» گفتند:«. رومیم»

ون به رسعت از یامکدم اما یترس یلیگذشت. خیپر از رسباز از جاده م یون نظامیامک کیدم. یرس

 ییرایهامنان پذینجاست و از میخه ایش یمنزل حاج»دم. گفتند: یرس« نیزرتهسه»رد. به کنارم عبور ک

ش ما یپ، هامن بودند. سامور را در اتاقیگر هم میم. دو سه نفر دیخ شدیوارد منزل ش«. ندکیم

گفت: یم یگشتند. حاجخ و پرسانش به خانه بازیش، م. پس از مناز عشاء ینک ییراینهادند تا از خود پذ

شسته و  امن رایهابه ما خوش آمد گفت و فرستاد لباس«. وهیوشکژنانم یریده پ یستده یرت بشه»

دار یمال را ب»گفت: یه مکدم یار نان بده و خوش مرشب بود. صبح هنگام شنیبس ینند. مردک کخش

 (زارهینان بیسبه یژ ینوگاره و لهیبه ب یمه ال «.)زار استیند از مناز صبح بیکن

دار فش پاشنهکبا »م آورد و گفت: یفش و جوراب براکجفت  کی یحاج، پس از خوردن صبحانه

ت یمسئول« اومایس»تا »از مردانش سپرد و گفت:  یکیمرا به  رد. سپسکان برف عبور یان از متو یمن

ده بود و تا یبار ینیبرف سنگ«. یشناسیخم و تو هم مرا خوب میش یجان او باتوست. من حاج

با و یار زیبس یم. مسجدیوارد مسجد شد« اومایس»هم رسد بود. در  یلید. خیرسیامن میزانوها

 .نشسته بودند ینار بخار کا خشت رسخ. مردان ده در صحن مسجد ب یمیقد

 د؟یشام مال هست -
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 بله؟ -

 .دیش مناز ما هستیچشم. امروز شام پ یقدمتان رو  -

روستا بودم. دوباره  یاز اهال یکیهامن یار خواندم. شام میبسی دعا، ردم و پس از منازک یش مناز یپ

 یکیرده بودند. کام ده در مسجد دوره یاهال، ردمکباز ه کچشم ، دم. صبحیبه مسجد برگشتم و خواب

 :از آنها گفت

 ؟ینک یار مک؟ چیرو  یجا مکمال جان  -

 .خوانم یدرس م -

 پس از آن؟ -

 .باسواد شوم یمال  کیخواهم  یم -

 پس از آن؟ -

 .شومیروستا م کی یمال  -

 .میهست یراض م ویقبول دار ین طور یخب. ما تو را هم -

 .؟آخر . . .  -

گوسفند و ، ات با ماماند آن وقت. خانه یباق ینم اگر حرفکآخر ندارد. اجازه بده سخنانم را متام  -

شود. هفت روز به یبدون زن من یید بگویم. شایدهیاتت را هم از محصوالمتان مکز ، بزت هم با ما

مطمنئ هستم داماد  است. کمبار  یدیدام را پسندکن. هر ینار چشمه برو و متام دخرتان روستا را ببک

 .است« م آقایابراه»باتر است. نام من یدخرتان ده ز یشد چون دخرت من از همه یخودم خواه

 .رومیامر است. دنبال برادرم میار بیدارم. مادرم بس یاست. اما برادر  یادیاز رس من ز یآنچه گفت -

، فراوانی بود. پس از قدردان دم. بارش برف متوقف شدهیخودم را از چنگ آنها رهان، با هزار بهانه

خ بسته یبرف  یها رو دام یه رد پاک یبه راه افتادم. تا هنگام« نسهبله» یدم و به سو یرا پرس ینشان
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برف را ، ردن. باد همکر یمن بودم و افتادن در برف و تا زانوگ، امل راحت بود اما پس از آنیخ، بود

 یتپه کی یده بود.از رو یرد. امانم برکیان نفوذ مانداخت و رسما هم تا مغز استخو یصورتم م یتو 

ن یرتکیدم و وارد نزدیرس یها انداختم و تلوخوران به آبادبرف یدم. خود را رو یرا د« نسهبله»، بلند

رد. کیدر اتاق ناله م یامر یردم. بکه دادم و پاها را دراز یکوار تیها به داز اتاق یکیخانه شدم. در 

 .رون رفتید و به رسعت بیاز درگاه مرا د یگرفته است. زن« حصبه»ردم به کیتصور م

ره به من زل زده یخرهیخ، با تعجب یگر را همراه با خود آورد. همگیا پنج زن دیچهار ، بعد یکاند 

 :بودند. گفتم

 د؟یابه من زل زده ینطور یخواهر چرا ا -

 ؟یهست. گرسنه یام مردهیردکیر مک؟ ما فیار تو زندهکخدا را ش -

 .ستم رسدم استیگرسنه ن -

ر یه در برف گک یآدم وقت»ر آورد و گفت: یش یااسهکها از زن یکیردند و کرا روشن  یفوراً بخار 

ر آورد. تا ینان و پن، ریپس از ش«. ندکیمن یاحساس گرسنگ، شود اما از فرط رسمایند گرسنه مک یم

رغم ارصار فراوان به یدم و علیه بودند دوباره پوشم در آوردیه از پاکها را فشکتوانستم خوردم. یم

« خا حسنیوک»ه کردم. صاحبخانه ک کمسجد خش یبه مسجد رفتم و خود را در مقابل بخار ، ماندن

ده  یده بود مهامنش به مسجد رفته است دنبامل فرستاد اما نرفتم. مال یه فهمکنام داشت پس از آن

دانست. شب در یم یم سواد بود و مرا عامل بزرگک. مال داشتند« آش گندم»مرا به منزل خود برد و 

ه چوبدار هستند کدو نفر گفتند « ن ده برود؟ییهست به طرف پا یسک»دم: یمسجد از حارضان پرس

د راه یبگذرند. بااما بزها نتوانستند از برف، برند. همراه آنها رفتمیم«  یه نارو ک»شان را به یو بزها

تو خود »م درد گرفت. گفتند: یردم ناخن پاهاکنم. احساس کت کحر  یبه آرام رده وکآنها باز  یرا برا

 .«میبرسان و منظر باش تا ما هم برس« نهیانج»را به 

 جاست؟کنه یانج -

 .داستیپ یآباد یچ بگذر ین پیاز ا -
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 ر عبو رهم نداشت. آرام بهیه مسکبود  ین هزار به هزار یدم اما در پائیه گذشتم دهات را دکچ یاز پ

قطعه  کی یرسه گل بود. ناچار تلو تلو خوران رو کیه کبرخوردم  ییدم امابه جاین خزییطرف پا

 یاد است. راهیار زین بسیدم ارتفاع سنگ از زمیردم دکه نگاه کن را ییسنگ آرام گرفتم. از آنجا پا

 م خود رایتصم رد. رسانجامکیداد مید شدم. رسما هم بیامالً ناامکمنانده بود.  یجلو رفنت باق یبرا

سوراخ  کیردم از که باز کن انداختم. چشم یینار سنگ آمدم. با چشامن بسته خود را پاکگرفتم و به 

 ینار زدم و از سوراخکها را چاله برف افتاده بودم. با چنگ برف کیدم. داخل یدیآسامن را م، تنگ

ده بودم. اختالف ارتفاع نشان یرا د ر برفیمس، ها افتاده بود. از ارتفاعبرف یام رو رون آمدم. بقچهیب

ر را ید. مسیرسیبه روستا م، آن یه انتهاکبود  یآب یجو ، ده از برفین پوشیاز زم یه بخشکداد یم

ر نشستم )سگ یم هجوم آوردند. ناگزیبه سو، جثه یه دوازده سگ قو کد یشکن یردم. طولکدنبال 

خواندن  یبرا ییگو، د و اطرافم حلقه زدندردنکها دوره ام ندارد(. سگ یار کبه آدم نشسته و زن 

ل و یاو با ب«. ت آمده امکمکبه »ل به دست آمد و گفت: یاز دور ب ینزد مال آمده بودند. مرد، درس

م یهاها و جورابفشک یم. همرسش رو یگر تا داخل روستا آمدیدکیمن هم با عصا پشت به پشت 

ن یت از بوین است پاهاکت: از آتش دور شو ممرفتم. مرد گف یرد. به رسعت به طرف بخار ک کرا پا

 . بود شده و احتامالً انگشتانت را رسما برده استکچون رس انگشتانت ، برود 

 «است؟« نهیانج»نجا یا»دم : یپرس

 یر یوه است. مسکآن طرف  ییگو یه تو مک یانهیسخت است. آن انج ی«نهیانج»نجا یبله ا»گفتند: 

رون آمدن یه آنها هم جرأت بکنامساعد بود  یاست اما هوا به قدر  رگپر ازخرس و گ یه تو آمده اک

 .«شان را نداشتندیهااز سوراخ

نه یاوستا آ»وارد شد و گفت:  یراهن قرمز گلیده دوازده ساله با پ یردم. دخرت کیداشتم اسرتاحت م

 (رد جهود و خرده فروش هستمکر ک)ف« ؟یو شانه دار 

 «؟یهودیا ین مال است یآخر، فالن فالن شده»مرد گفت: 
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داشت  یدم پرس یه رسکرد. به چشمه ک یر همراهیمراتا مس، اسرتاحت یمکپس از خوردن غذا و 

االغ را جا گذاشت و به رسعت «. نه»گفتم: « ؟یشو یهامن ما میعمو م»داد گفت:  یاالغش را آب م

 :اد پزدیدر فر یاز آستانه«. ایدنبام ب»دور شد: 

 ز بدهیام . موآوردههامن یت میمادر برا -

 ریزت را بگیا مویچشم! ب یقدمش رو  -

هامن به خانه بربد. حاتم یه مکدهد یم یرد به فرزندش مژدگانکانگشت به دهان ماندم. خداوندا!  -

 ست؟یکگر ید ییطا

آنها دوستان چوبدار بودند.  یه دو تاکگر هم آمدند یفه صالح بود. هشت مهامن دیمنزل خل -

روستا غذا آوردند و  یهام. پس از مناز از متام خانهیرفتیمنا زبه مسجد م یختند. برایآوم را یهالباس

 :گفت یکیار گرم بود. یگر شام خوردند. مجلس بسیدکینار ک هامن واهل دهیم

نند و ساعتت را ک یاند. لختت مردهکن یمکدر راه « فیخ لطیش»طلبه! فردا صبح نرو. مردان  -

 .برندیم

 .م ساعتم را پس بدهدیگویروم و میف میخ لطینزد ش : -

 :آمدگفتیساده لوح به نظر م یمکه ک یمرد

« فیخ لطیش»د نزد یند بگوک یچون طلبه جرأت منی، هست ی. احتامالً مرد بزرگ یستیتو طلبه ن -

 .روم یم

 :د و گفتیامن پریهاان صحبتیفه میام اما خلردهک یدم چه غلطیفهم

س واهمه کچینه داشته باشد بزرگمرد است و از هیقرآن در س یطلبه وقت. یم عقلکتو  یصوف »

ن یردند.)اکیم« وهستانک»و « انیگرم»، گذراندن امور یه براکفه چهار پرس داشت یخل« ندارد

در فصل رسد سال ، اناً قاچاقیا احیجنس  یمبادله یه براکرود یار مکبه  یسانکاصطالح در مورد 

 .(روند یردستان درعراق مکژه یو ر و بهیبه مناطق گرمس
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 :فه گفتمیاز پرسان خل یکیبه  یفردا صبح موقع خداحافظ

 یهااسلحه، روستاها از ترس یرده و مصمم به خلع سالح مردم است. اهالکمهاباد را اشغال ، دولت

 .خواهد داشت یسود خوب یفروشند. اسلحه بخر یخود را ارزان م

 :بلند گفت یبا صدا یشبید یه هامن صوفکم یرفتیم« نهیانج» یرودخانه یدر راه به سو 

ا ید یدانم تو را باز خواهم د یمن مرده و تو زنده. منی، ستین یانسان عاد کیدانم تو  یطلبه م»

ستم و راه را کخ رودخانه را ش، یخ بسته بود. با سنگیم. ینار رودخانه آمدکبه «. نه. برو به سالمت

 یمهکدم انگار چیآب رس یبه آن سو  ین بز را گرفتم و از آب پراندم. وقتیولردم. شاخ اکبزها باز  یبرا

خت. همراهانم گفتند: یریم مین شده بود. خون از مچ پایم خونیام. از زانو تا پاهاردهکقرمز به پا 

 .«نکروشن  یآتش، آب یم. آنسو ینک یاز آب عبور م، فشکما با جوراب و »

، شده بود. رسما و درد یم از سه جا زخمیردم. پاکروشن  یجمع و آتش کو چوب خشبوته یمک

 .میداد. . . . راه افتادیتنم را آزار م

 کیخواهر و  کیم. یدیرس یالبهکم و به یر گذشتیبود از مس یدا نبود. هر طور یراه پ، از شدت برف

 یردند. پرس مک ییرایز و گردو پذیر و مویبا انج ییردند. پس از خوشامدگوکیم یبرادر آنجا زندگ

 :گفت

نم انگور ید. اگر خواب ببیخواهد بار ینیدانستم. برف سنگیام مد خوردهیدم انگور سفیخواب د

در  کوچک یباغچه کیلبه و ک کیآن ، آنها یید. متام مال و دارایاه خورده ام باران خواهد باریس

 .اطراف خانه بود

پس از مناز مغرب «. میها رها شدعجم یسلطهاز »دم: یشک یم. نفس راحتیدیغروب به مرز عراق رس

د و یزود برو»گفت:  یخته بود. زنیم.. دهات آشفته و بهم ریدیوران( رسیا بی) «ورهیب»ی به روستا

م. مسجد مملو از یم و به مسجد رفتیردکم؟ بزها را در حصار یجا بروک«. د. هوا پس استینجا منانیا

ام شام هم ردهک یشکمن اسباب»گفت: یبلند م یبا صدا« زیمال عز»به نام  یت بود. آخوندیجمع

س جواب سالم ما را نداد. مسأله کچید. هینکتان به تاراج نرفته است فرار ید و زندگیاشته نشدهکتا 
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را آتش « متتامن» یاند. روستار شدهیگر درگیدکیبا  یف و پشدر یخ لطیش»م گفتند: یدیچه بود؟ پرس

دهات ، «متتامن»به انتقام « یپشدر »ف است. امشب قرار است یخ لطیر شما هوادا یاند. روستازده

 .«ما را آتش بزنند

دم و یمال پر یهاان صحبتیماند. م یاله مکیدانستم اگر به سخنان مال گوش فرا دهند رس ما ب یم

 «د؟ینکیت منیاکس شیچرا به پل»گفتم: 

 .ندیایبنجا یم اما آنها جرأت ندارند شبانه ایاردهکت یاکش -

 د؟یاسلحه دار -

 .میزده تفنگ و چهارصد فشنگ داریپس از چند لحظه شامرش( بله س) -

ند. دسته دسته ینار آن ننشکد اما در ینکآتش درست ، ند. در اطراف دهکن کس روستا را تر کچیه -

د. اگر آمدند تا ینکها را عوض د و دستهییاید. هر وقت رسما فشار آورد به مسجد بیبده کیشک

م با چهارصد فشنگ مقاومت یتوانید. امشب را مینکن کیاند شلررس قرار نگرفتهیه در تک یهنگام

 .شتکرا خواهم « یپشدر »ش آمد من شخصاً صد یپ یلکم. اگر مشینک

 .در مسجد به پا خاست یاهمهمه

 کی م.یرد. ما تحت امر او هستکخواهد  کمکن جوان ما را یبرو. ا یخواه یجا مکز هر یمال عز -

دارم یب« شانک یپشدر » یس براکچیدم و هیاورم. متام شب در مسجد خوابیسطر بعد رست را درد ن

دند و بر شجاعتم یبوسیام را مشانهها اش برد. زنمرا به خانه، از مردان ده یکیرد. فردا صبح کن

 ینم است. ساعاتخ دهایآن هنوز ب یه مزهکخوردم « برنج و بلغور»ن بار یاول یگفتند. برایاحسنت م

 کتر « ینارو هک»را به مقصد « ورهیب»، بعد یمکف وارد روستا شد و ما هم یخ لطیش یهوارچ، بعد

 .جا منزل داشتندآن ه دوستان همراهمکم یردک

 :دیداشت. پرس ییار زشت رویر بسیردم. مادر زن پکاز دوستان چوبدارم اتراق  یکیشب در خانه 

 شود؟یمون مسخ میه را برنجاند به میل همساد  یسکمال راست است اگر  کاک -
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 .آوردیوان درمنیح کیأت یرا دوبار به ه یسکنه مادر جان خداوند هرگز  -

ا از من یدانم از بازگشت شوهرش خوشحال بود یبود. من یبارو یجوان و ز، همرس مرد صاحبخانه

 .دم تا از بال در امان باشمد. رواندازم را با خود به مسجد بر یشنگیم یلیاما خ، خوشش آمده بود

ه نشان دهم کآن یرد برخوردم و براکس یش گرفتم. در راه به دو پلیتنها راهم را در پ، صبح روز بعد

 :دندید(. پرسی)خسته نباش« بنمانگوو نه»هستم گفتم:  یتیهم وال

 ؟ییجاکاهل  -

 «ناروهک»اهل  -

« بنمانگوو نه» م اما نگو یارت ندارکبرو ، یهست یرانیم ایدانیم»د و گفت: یها خندسیاز پل یکی

 .«ینکیتلفظ م یجور  کی

ه در قهوه خانه نشسته ک یپشت رس هم خوردم. مرد یدم و شش چایرس« ازمر» یخانهبه قهوه

 ؟یاارهکد: چه یبود پرس

 «؟ینکیمن سئوال م یاز مشرت  یبه چه حق»رون انداخت: یخانه بدستش را گرفت و از قهوه یچقهوه

اروان ک کیه به کبه راهم ادامه دادم « ژهیگو»ب درآوردم. پنج قران برداشت. از یاز ج یرانیپول ا

خ یاه شیصحبت از اسب س، شانیهاحرف یال رفت. با آنها همراه شدم. البهیه میامنیدم. به سلیرس

 ینند. میبیه هست مک یز یسلطه را فراتر از آن چی، ف و مبالغه در مورد آن بود. مردم عامیلط

خ یش یتاز »گفتند: یم یخورند. جامعتیپلو و گوشت م ناهار، ف همیخ لطیش یهایتاز  یگفتند حت

مسجد بزرگ بروم و طلبه شوم اما  یه به حجرهکرده بودم کدر دل با خود عهد « م؟یهم نبود

دم و نم. نه روز با آن وضع مشقت بار در راه بو کدانستم در آنجا نخواهم توانست اسرتاحت یم

 یز دو ماه در بازداشت به رس برده بودم امشب را به مسافرخانه خواهم رفت. از مردیش از آن نیپ

 :دمیپرس

 جاست؟کمسافرخانه  -
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 .مسافرخانه قاچاق است، گفت: بگو هتل

ار رسد بود. آتش یو هوا بس، هم آنجا نبود یسکاتاق دو تخته گرفتم.  کینشان داد.  یاز دور هتل

ردم. کم. با زغال خود را گرم ینکیت آماده میبرا یم اما اگر خودت زغال بخر یندار خواستم. گفتند

بود  یاشانزده هفده ساله ید. نوجوان خوش قد و باال یتخت دوم رس رس یبرا یگر یهامن دیشب م

سم یبنو یاش نوشته )دعا(ید مال هستم از من خواست برایه فهمکبا تفنگ و قطار گلوله. به مجرد آن

 .ستمیمالها ن ن قامشیه از اکل شود. به او فهامندم یوصال دخرت مورد نظر نا تا به

پس داد. من هم به قهوه  یبه صاحب هتل دادم. چهار پنجاه یناس ده تومانکقطعه اس ک، یشب

آمد. یب به نظرم میخواندم. عجیآن را م یرده و مطالب رو کرا ورنداز  یخانه رفتم. مرتباً پنجاه

 . . .دانستمیران منیرا هم در برابر پول ا آن یارزش پول

رده کران یرا و« نیپنجو»، ه زلزله کده بودم یان شنکش در بو یار گذشته بودم. چند سال پکغرق در اف

دنم آمده بود را یبه د یامر یان به هنگام بکبار در بو کیه ک« یمفت»به نام « ینیپنجو» یاست. شاعر 

ام ینار دستکز یم ینم؟ دو نفر رو کسئوال  یسکچه  نجاست؟ ازیا یاد آوردم. تو گوئیبه 

 : دمیوتاه و لرزان پرسک ییبودند. با صدانشسته

 د؟یشناسیرا من یچتوتون یشام مفت -

 .میشناس ینه من -

 :تأمل گفت یکاز آنها پس از اند  یکی -

 ؟یخواهیچه م یمغازه دارد. برا تازه یدر جاده ییگویه مکآن  -

 .دمیپرس ن طوریچ. همیه -

شناسم بهرت یس را منکچین شهر آواره و هیه در اکمن «. شیل حشکتشبث بیق یالغر»ند: یگویم

 .او بروم یاست رساغ

 «؟ییآیروم. تو م یفردا ساعت پنج صبح به حامم م»م گفت: یهم اتاق، شب
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 .میآیت شوم حتامً میفدا -

 .است« انیباز»ن یاز خوان یکی گفت پرسیم. میه به حامم رفتکش بود یهوا هنوز گرگ و م

 .«شکف بیاپشتم را لیمال ب»گفت: 

 «؟یشک یف میتو هم پشت من را ل»گفتم: 

 .«. من پرس خوانمیها هستن حرفیمرتاز اکنه تو »گفت: 

 .«س فرزند پدر خودش استکستم. هر یان نیت بازیمن رع»گفتم: 

رون رفت. آفتاب نزده از حامم یامم بش از من از حیه ناراحت شده است پکآن آقا پرس معلوم بود 

خانه نشستم تا مغازه باز شد. یدر چا«. ژیالوگه»مغازه نوشته شده بود:  کیرس در  یرون زدم. رو یب

 :دمیان پرسکاز صاحب د 

 جاست؟ک یچتوتون یان مفتکد  -

 .دهان گذاشت یوت انگشت رو کس یت باش و به نشانهکسا -

در  یان مفتکد »راه را نشان داد و گفت: ، میاو در مغازه تنها مانده من و کده بودم. پس از آنیترس -

 .«تازه است یجاده

پاسخ داد  یردم. به گرمکان نشسته بود. سالم کبود. در د « میرکمال »او کوچکه نام کرفتم  ینزد مفت

 .و خوشامد گفت

 ؟ خانواده خوبند؟ی؟ رسحال یخوب -

 .همه خوبند -

 چشم یمت رو ؟ قدیهم برد ی؟ سودیفروخت -

 :ان بود. گفتمیمشرت یاندارها براکد  یاشهیلکن جمالت یاد حرف زد. به گامنم ایز
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 ؟یشناسیدانم مرا من یم -

 :گفت

 ؟یه هستک. تو ییگویراست م -

 .هستم« ژارهه»من  -

 :ختیار ریبس کرد و اشکه یگر

 .دمیدیرا من یشدم و سقوط جمهور یور مکاش ک یا -

 مرا نشناسد؟ یسک نمکار کخواهد. حاال من چیمن یه و زار یگر -

اجاره  یو مندار  کوچکج است. اتاق یران شد. دو بچه دارم. همرسم افلین لرزه ویمن در زم یزندگ -

تو را  ینم. از مورچه هم ناتوان ترم. توان ادارهکیدا میپ یلقمه نان، ام. روزانه با هزاران زحمتردهک

 .نمکینفر از دوستان مشورت م کی ت تو بایندارم اما در مورد وضع

 .اناً دولت مطلع شودیبداند و اح یگر یس دکخواهم  ین. منکار را نکن یا -

 .ار شده استیرد متام عک کیم صد بار ذوب و صاف شده تا یگویه مک یسکمطمنئ باش.  -

د باال و بلن یه مردکد یشکن یبعد بازگشت. طول یکشاعر رفت و اند « یمفت»رسانجام بله راگفتم. 

. یالمکو نه  یده وارد شد. نه سالمیل تراشیش و سبیلفت به چشم و رک کنیع کیپوش با  یردک

د یسف ین عاممهیدارد. ا یطانیند هر گره شال شیگوی. مالها میامان از شال بافتن»بالفاصله گفت: 

 «ست؟یدار چشهیر

 :وانه است. نشست و گفتیه دکبا خود گفتم: مرد 

م و دوباره یست خوردکم و شیردکن بار رشوع ی. ما چندینکد خودت را ناراحت یاژار تو نبهه»

 .«میستیم و دلرسد هم نید هم نشدیم ناامیبرخاست
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زد. پس یصدا م« رزایمام م»است و او را « یارزا رحامن بانهیم»ن گفته بود نامش یش از ایپ« یمفت»

 :از متام شدن سخنانش گفت

 .میبلند شو برو -

 :م انداخت و گفتیبه رس و رو یه نگاهکم یرفتیمم یداشت

 ؟یاده است. گرسنهیت پریرنگ و رو -

 .ستمیر گرسنه نینخ -

 .یاگرسنه یلیدروغ نگو خ -

 .میر خوردیم و سیرفت یبابکبه 

 ؟ چقدر پول گرفتند؟یجا بودکشب  -

 .ح دادمیماجرا را توض -

 :ت به مسئول هتل گفتیم. با عصبانیبه هتل رفت

 !ده تومان پول؟ یبه جای، . چهار پنجاهیهست یالهربدار کگر چه ید تو -

او راهم از حساب  ینه یاتاق را نداده و هز یاجاره، میه هم اتاقکمعلوم شد ، ردنکپس از حساب 

نوشته بودند. « انیباز»و او را « ینارو هک»ونت من را کمحل س، اند. در دفرت هتلردهکمن برداشت 

 .ه از من گرفته بودند بازپس دادندکرا  یاضاف یهاپول

 :برد یکان دال کرزا مرا به د یپس از آن م

س یتواند به گیام چون منردهکامن ی. من او را پشیش است هم صوفیهم درو، ن پرسیاوستا ا -

 .ش و هر دو را برتاشکش برسد. زحمت بیور

 .نکس. مسخره نیل داشته نه گکاکن مرد یرزا ایمام م -
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ف را یثک یآن پاها»بود. گفت:  یحوض، اطیم. داخل حیاش رفتح رسو صورت به خانهپس از اصال  -

من »گفت:  قه گفتم: تشنه امیم. پس از چند دقیوارد خانه شد«. گندآن بلند نشود یتا بو ، بشور

فشار آورد . ناچار  ی.بازهم تشنگ شدم تکسا«. اورندیت آب بیستم . به جهنم بگو برایرپدرت نکنو 

شم و خود را از اهل خانه که خجالت نکآن بود « رزایم»م همرسش آب آورد . متام هدف آب خواست

خته بود. رس هر ساعت از خواب یوار آوید یرو  یم آورد و رفت. ساعتیرختخواب برا، بدانم. شب

« رزایم»مرم پاندول ساعت را بستم و از رش زنگ خالص شدم. صبح کنم؟ با شال کا چه یدم. خدایپریم

از  یکیزود  یلیخ« ؟ییآینار مکردم چگونه با زنگ ساعت کیر مکطان! فیش یا»گفت:  آمد و

دم. به متام معنا یرزا پرسیم از احوال مام مکمکم محو شد. یگانگیخانواده شدم و احساس ب یاعضا

نفر بود. اما خود هرگز به  کیان کد  کیرش، هم یاسبکاور مستمندان و در راه ماندگان بود. در ی

تاب با موضوعات مختلف مطالعه و کار دانا و با معلومات بود. صدها یبس یرفت. مردیزه منمغا

 ییچ مالیمغز بود. هینادان و ته یش و مال یو درو خیرا از بر بود. مخالف رسسخت شها آن یعمده

ه کون آنخواندند بدیم« یباب»افر پنداشته و کاو را  یار یتوانست از در بحث با او وارد شود. بسیمن

 .رده بودکاست. خود را وقف خدمت به فرزندان ملت  ین و مذهبیچه د« یباب»بدانند 

ش یب یکود کم. هنوز یردک یم یدر بانه زندگ»رد و گفت: کف یم تعریخود را برا یداستان زندگ یشب

 ه آمدم و دریامنیبه سل یون او شدم. با دست خالیها و ده پدرم مرد و من هم وارث قرضکنبودم 

ردم کها التامس یاروانچکرفنت به بغداد به رسم زد. به  یردم. پس از چند سال هواکیم یبازار حامل

و از اسباب سفر  یفش به پا ندار کتو »دادم. گفتند: یشان را آب و غذا میهامرا با خود بربند. دام

، ن مسجدکفشکت از روز هنگام مناز جامع کیعرص «. آورد یش از ده روز دوام نخواهی. بیابهرهیب

اروان بودم و سپس از آن جدا کشهر بغداد همراه  یدم. تاحومهیزرد رنگ دزد یفش تازهکجفت  کی

انگار « غوث» دم.یگر خوابیپناه دیمانند صدها ب« یالنیغوث گ»اط بارگاه یشدم. شب در ح

خادم  یلهیهاست وسه دزدیمن شب یافهیه قکنیا یبه بهانه، به او ندارم یادهیدانست من عقیم

 یز یخواهم چیرد تا اگر مکدارم یجهود ب ک، یدم. صبح زودیوچه خوابکرون راند. در یمرا ب، بارگاه

، آوردند یخانه رفتم. چابه قهوه، نار دجلهکزدم. در ینم از او بخرم. رسگردان در شهر پرسه مکه یته
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 یچنخوردم. قهوه یز یظهر و شام هم چبعداز «. نمید بنشیپول ندارم فقط اجازه ده»نخوردم. گفتم: 

انش بخوابم. فردا کت د کمین یردم. شب را اجازه داد رو کدلش به حامل سوخت و غذا آورد اما قبول ن

نخواهم  یز یچ، اورمیبه دست ن یتا از رنج بازوان خود پول»صبحانه آوردند اما نخوردم و گفتم: ، صبح

ن پرس یا»به آنها گفت:  یچآنجا آمده بودند. قهوهخوردن صبحانه به  یها هم برایدباغچ«. خورد

ار چرم کردند چون کرونم یزود ب یلیبا آنها به راه افتادم اما خ«. دیشسنت چرم با خود برب یرا هم برا

به به  یآن روز مرد یردم. فرداکبلد نبودم.به قهوه خانه بازگشتم. آن شب را هم گرسنه رس  ییشو

مرانشان داد و  یچقهوه«. ن باشدیه وردست آشپز و امکخواهم یم یجوان»قهوه خانه آمد و گفت: 

 یدهکبه دانش، به همراه مرد«. شومید من ضامنش میشان خودم است. او را با خود بربیاز خو»گفت: 

د یف دینزار و اندام ضع یافهیه مرا با آن قکن یم و من به آشپز سپرده شدم. همیآمد یعلوم عرب

ش یبه پا«. یخور یار منکن یرون. تو به درد ایبرو ب»رد و گفت: کت یهدا یجمرا به طرف در خرو 

م داد. یدلش به حامل سوخت و غذا«. است یم به خاطر گرسنگیشانیپر»نان گفتم: کهیافتادم و گر

ردم ک یار مکردم. با رسعت برق و باد کازها یندن پوست پکنار آشپزخانه رفتم و رشوع به کسپس به 

د یه مأمور خرکد یرس ییار به جاکم محبت من به دل آنها نشست و کمکز دست ندهم. تا شغلم را ا

 یردند و عربکیار مکسواد هستم با من یدانستند من بیه مکان هم یآشپزخانه شدم. دانشجو

به عنوان ی، ردن مدارج ترقک یرفته شدم و با طیبعد به عنوان دانش آموز پذ یآموختند. مدتیم

ان یده هم را به پاکدر دانشگاه مشغول به درس خواندن شدم. دوران دانش یعرب زبان یدانشجو 

ه قرار گرفتم. یامنیرد سلکداشتم مورد توجه بازرگانان  یافکتسلط  یه به زبان عربکرساندم و از آنجا 

ه به دست آورده بودم به نسبت توان ک یز از پولیدم و خود نیخر یآنها جنس م یدر بازار بغداد برا

ار خوب شده بود. یم بسیآوردم. اوضاع مالیبه دست م یده و از فروخنت آن سودیجنس خری، الم

خ بغداد یخ و مشایارت شیز یه برایامنیبازرگانان سل یداد اجابت خواستهیه آزارم مک یز یتنها چ

رده کرا با خود همراه  یر چاره افتادم. هشت نه حاجکگرفت. رسانجام به فیاد وقتم را میه زکبود 

در پاسخ «. دینکالفاتحه! دعا »گفتم: یدم میرسیم یاگرداندم. به هر خرابهیده مکو دور دانش

فالن ، القادربالله ید بوده آنجا آبدست خانهیالرشهارون ینجا آشپزخانهیا»گفتم: یسئواالت آنها م
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ه خسته شده و کشان دادم را ن یعباس یآنقدر آبدستخانه خلفا«. جا آرامگاه نعوذبالله و . . . . است

 .«گرید یمرتبه ین مرتبه بس است. باشد برایرزا ایم»گفتند: یافتادند. میردن مکاز دعا 

ه بازگشتم. یامنیدم و به سلیعبا خر کیفش زرد رنگ خوب و کجفت  ک، یدهکالت دانشیپس از تحص

فرصت رسخاراندن نداشتم.  اریبس یهارفنت و دعوت یهامنیدارد. به خاطر م یادیدوستان ز، ثرومتند

 یهامن هامن حاجیروز م کین شهر بودم. یه و بزرگان ایامنیسل ینفر از اهال کیهامن یم، هر شب

ها را فشکهنوز داغ آن  یده بودم. حاجین مسجد دزدکفش کفش او را از کش یپها ه سالکبودم 

دزد  کیش یان! چند سال پرزا جیان آوردم. گفت: میرا به م یفش دزدکبه دل داشت. تعمداً بحث 

فش وردا را گذاشتم کاد نخواهم برد. یبود؟ هرگز از  یسکدانم چه ید. منیم را دزدیهافشک یپدر سگ

 یبه بانه رفتم و همه«. عوض آن، فشکن عبا هم عالوه بر یم ایت را من دزدیهافشک»و گفتم: 

 یعثامن یردم. از اواخر دورهکآغاز ه بازگشتم و تجارت یامنیردم. پس از به سلکون پدرم را صاف ید

به  کمک یبرا یمن هم بودم. حت، ردستان بودک یهرجا سخن از آزاد «خ محمودیش»ام یان قیتا پا

ه کنون هم که راهزن است بازگشتم. اکدم نه مبارز یبه سقز هم آمدم اما چون د« دخانیمحمدرش»

دل ، ردکماندگان در یار یتنها به ، شوم یاسیامً وارد مبارزات سیتوانم مستقیگر منیام و در شدهیپ

ات سفر کگرفنت پاسپورت و تدار  یآمدند برایسفر حج به آنجا م یه براک ییهایرانیام. اخوش داشته

پا  یرس تا پنجه که از نو کآمد  یم. مردیان نشسته بودکرزا در د یروز با م کیآمدند. یرزا مینزد م

 «از شامست؟ کیدامکرزا رحامن یسالم! م»گفت:  یوانیمر یجهبود. به له« دیس»زد و یم یبه سبز 

 ؟یخواه یبله چه م -

 .میایروم. گفتند نزد شام بیبه حج م -

 .ت انجام دهمیبرا یار که بتوانم کاور بلیس خودت را بکچشم دو قطعه ع -

 .د امشب به بغداد برومیمرا بشناسد. با یسکد یرزا نبایم -
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ند یاالغ تو را بب کیه اگر ک یادهیخراب! از بس سبز پوشدت باش. خانهد مراقب خو یس»رزا گفت: یم

د خدا را صد بار یاندازم بایارت را راه بکست روزه بتوانم یرد. برو اگر بیگیتو را با بار بونجه اشتباه م

 .«ینکر کش

 :رزا آمد و گفتینزد م یروز ، مرشوب فروش یارمن کی

ن حق است یند اسالم دیگوی. میشو یه از پرسش ناراحت منک یهست یند تو مردیگو یرزا میمام م -

، مینکیگران تجاوز میم و نه به ناموس دیجنگیها نه م«گرب»ه ما ک یافران باطل است. در حالکن یود

 ن چگونه است؟ینند. اکیم یار کم. اما مسلامنان همه یزنیم و نه راه مینکیم ینه دزد

 :فترد و گک کش را ناز یهاکرزا پلیم

دار رد و بچهکیخته شد. اگر او هم ازدواج میرده به دار آوکح ازدواج نیه مسکن کر کبرو خدارا ش -

اوالد ، مسلامن یارهاکخالف یند؟ همهکیخالف م یسکشام از مابهرت نبود. چه  ینونکشد وضع یم

 ند؟ک یار کخراب« رمانجک» یادهیهستند. تا حاال د« یبرزنج یدهایس»غمرب و یپ

 :دیپرس« یخ نور یمال ش»م گنده به نام کش یبار از مردکی

اورده است. ین یعدالت را در مورد زنان به جا یو تعال ک! چرا خداوند تبار یخ نور یماموستا ش -

ن یعالوه بر همرس ای، ند مردان بهشتیگویم، راثیاز موارد مربوط به شهادت و ارث و م یجدا

 یرابعه»چون  یارند. حال اگر زن عابدهیگیام مکهم  یبا رو یز یاز هفتاد حور ، خود یجهان

هوو را هم تحمل  کیا ین دنیه در اک یبه بهشت برود هفتاد هوو خواهد داشت در حال«هیعدو

 .ردکیمن

 :مال گفت

 نند. چه غم دارند؟کیذ بهشت تناول میر لذیگذرانند. از پنیخوش م، زنان در بهشت -

ر یپن یپدر  یند. مگر در خانهکیر ازدواج میخوردن پن یرت من براز مثالً دخیعز یماموستا یعنی -

 ندارد؟
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 :گفت یخ نور یاز آن به بعد بحث در مورد بهشت و جهنم داغ شد. ش -

نم باور کف یتان تعریه اگر براکام دهید یز یام سوگند! چران راستم گذاشته یه رو ک یبه قرآن

 .ردکد ینخواه

 م؟ینکید. چطور باور منییبفرما -

نار کشب  کی« کتهیس» یدر روستا»رد و گفت: ک یگر چاشنیدوباره سه چهار سوگند د یخ نور یش

مار بزرگ حلقه  کین آمد و دور گردن یاز آسامن به زم ینوران یارهیدم زنجیرودخانه بودم. ناگهان د

 .نندکه او را به جهنم بردند تا اهل عذاب را مجازات کنیزد. سپس به آسامن برده شد. مثل ا

 جاست؟کجا و بهشت کنم جهنم ی. اما بگو ببییگوینم تو دروغ منکیباور م -

 .ن استیزم یر هفت طبقهیها و جهنم در زه بهشت در آسامنک یدانیرزا تو خودت میم -

اند چون اگر قرار ان بردهیعذاب بهشت یآن مار را برا، ماموستا یردکاد یه تو بدان سوگند ک یبه قرآن

 .تأمل دارد یبردند. داستان تو جاین را سوراخ و مار را بدانجا مید زمیبا، وزخ بربندبود به د

روز  کیرو بود. بدزبان و زشت، ار گوشت تلخیه بسک« برزنجه»بود اهل  ینام« اللهبسم یدعلیس»

 :دیرزا پرسیم

نوز پابرجاست. ران شده محراب آن هیاگر مسجد و»ند: یگوی. مینکه آن را حل کال دارم بلکدو اش -

ت به جد یجاکتو «. ام بوده استیسو خوش یبارو یار زیامرب اسالم بسیپ»ه کنند کیت مین روایهمچن

ن یا ایت دارند. آیون نفر جمعیلیند مسلامنان مجموعاً چهارصد میگویبزرگوارت رفته است؟ دوم م

 .«شود؟یمنفر  کیون و یلیه چهارصد مکابا تو یاند ردهکت را بدون تو حساب یجمع

، استیس، خ یرزا در تارینبود. م یگر یز دیجز فحش و ناسزا چ« ید علیس»ه پاسخ کمعلوم است 

، سکهر  یدن سخنان پرنغز او برایانتها بود. لذت شنیب یانوسیاقی، و عرب یفارسی، ردکات یادب

 .میبه بغداد رفت نوروز، رزایار از او بردم. با میبس یهاهبزرگ بود. من در علوم مختلف بهر ینعمت
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م برود. یانجام دهم و آبرو یار کو نتوانم  یمن بازداشت شو ی ترسم در خانهیم»روز گفت:  کی

از  یرم اسمینگ یه قول قطعک یالت راحت باشد تا زمانیبربم. اما خ« فیخ لطیش»اجازه بده ترا نزد 

 .تو نخواهم برد

ل آمد یاتومب کیبا « فیخ لطیش»از او  پس یقیبعد بازگشت. دقا یشب از منزل خارج شد و ساعات

 .خود برد یو مرا به خانه

را  من نادانی، ار یران بسیه نام بزرگ و شهر وک»ند: یگویه در مثل مکم. همچنانین را هم بگویا

 :دیرزا پرسیشب م کیشناختند. یپرست مهنیانسان م کیو  یدورادور به عنوان شاعر مل

 یاست دوران طلبگ یند مدعکیم ینجا زندگیه اک« نیالدخ نجمیش»به نام  یرمردی. پیتو جوان -

 ؟یشناسیبوده است. تو او را م« ژارهه»هم درس 

 واللهنه -

 .میاندازیراه م یباز  کیخب حاال  -

، دندیمن پرس یرزا دربارهیاز م یرد. وقتکدعوت  یهامنیگر را به میخ و چند دوست دیش، فردا شب

از ، ان سخنیش را برتاشد. در میش و موهایردم رکه من وادارش ک ساده است یصوف کیگفت: 

 :دیپرس« نیالدخ نجمیش»

 جاست؟کژار دوستت هه -

 .ش تنگ شده استیدمل برا یلیآمد. من خیاش مکاست.، «ارهیب»ند در یگویم -

 . . . . و یو خاطرات ما در دوران طلبگ یدوست یرد به داستان درآوردن در مورد سابقهکو رشوع 

 !ییگویه دروغ منکرزا گفت: سوگند بخود یم

ام اما به دهیژار باشد. به خاطر خدا هرگز او را ندن مرد ههیند اکن»د و گفت: یخ ناگهان از جا پریش

 .«مندمشدت به او عالقه
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اش ه نزد او و در خانهک یدوستم داشت. در مدت، شناختیه من را تنها به نام مکهم « فیخ لطیش»

آشنا شدم.  یگر یسان دکو « محمود احمد معلم»، «کق چاال یرف»چون  یسانکبا ، ردمکیم یگزند 

 :دیف پرسیخ لطیروز ش کیبود.  ک-ت ژیه عضو جمعکدم یرا هم د« م احمدیابراه»

 ست؟یچ« م احمدیابره»نظرت در مورد  -

 .ردستان باشدکرب ره ییه خودش به تنهاک یرد است به رشطکار یده و بسیفهم، کر یز، دانا یمرد -

ه کت داده بود یمأمور ینام« حمزه عبدالله»به ، بردیدر مهاباد به رس م یه مال مصطفک یهنگام -

 یحمزه عبدالله آمد. مرد«. دیآیماموستا م»شب گفتند:  کیند. کس یدر عراق تأس یردکحزب  کی

به عمل  ییراید از او پذیباه کرد در مهاباد آنچنانکیف میرب و مغرور به نطرم آمد. تعرکار متیبس

هم  یغرب یا و دولتهاکیرد. درباره آمرکیه انسان واقعاً رشم مکگفت یم ییزهایامده است و چین

رسانجام  یروز یزند. پیریآنها م در مبب، کخا، باروت یارگران به جاک، ستین ینگران یگفت: جا یم

ار معترب بود و طبعاً یه بسکهم « للهحمزه عبدا»خودمان خواهد بود. سخنان  یومت شورو کاز آن ح

ان هم فرستادن درود و یالم آقاکدو آتشه بود. اول و آخر  یستیمونکداد. یبه خود راه من کش یسک

دانستم یمن یز یچ یستیمونکن خرده مباحث یه از اکن بود. من هم یاستال یسالم و صلوات برا

ردند و ملت ک ینکامن شیها پروس»و گفتم: ه گشودم یبار زبان به گالکیرده بودم. کار یوت اختکس

ها به ه روسکل آوردند یدل کیشدند و هزار و  یجامعت به شدت عصبان«. رد را تنها گذاشتندک

م گرفته بود. یران تصمیبه ا کمک یا براکیچون آمر، اندردهکار را کن یرد اکخاطر مصالح ملت 

اند و به ردهک ینیردستان عقب نشکموقت از  ها به طورند. از نظر آنها روسکردستان را نابود ک

د و یگوین مین چنیاستال، نطور فرموده استین ایرد. لنکردستان اقدام خواهند ک یآزاد یبرا یزود

 .دارد یژدانوف چنان نظر 

ل و یدم و با هزار دلیتراشیها عذر و بهانه مروس یه من هم براکن بود یج شده بودم. ایگ کپا

 .نفهم است یچیند مرتجع و هیردم تا نگوکیه میردستان را توجکآنها از  ینیعقب نش، برهان

 :ن بودیآنها ا یرار کت شهیهم یهااز استدالل یکیه کادم هست ی
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 یهاه دغدغهکهم  یونیلین ششصد میرده است. چکها را مشغول روس، ونانیرد و ک یمسأله -

ند و هم زمان در چند جبهه مجبور به کمراه ن را با خود هیه چکآن یه برایخاص خود را دارد. روس

« یقاض»ر موقتاً یناگز، به هدر داده است یار یبس یها انرژ ه در جنگ با آملانکنربد نباشد به خاطر آن

ن پس از یه و چیچشم دوخته است. روس، نیت چیرا به حال خود گذارده و به حام« وسکمار »و 

 .ردکآزاد خواهند  کو تر  یرانیرد را از چنگال اکت نند و آنگاه ملکیا را نابود مکیآمر، اتحاد

ن اتفاق یقرار بود ا یکشد؟ اما یه بخش شادمان منیروح یهان استداللیاز ا یسکچه  یبه راست -

ن یز گفته بودم: استالیاز اشعارم در ترب یکیند. من هم در یگویداند. راست مین میفتد؟ استالیب

 یکسیوردک یکسینال پرسهی»ن گفته است: یگفته بود: استال من همیست؟ و هیداند حال ما چیم

ه چه کدانند یتوانند و میم اما آنها مینکل یت موجود را تحلیم وضعیتوانیما من«. یشو رهخه

ردم کیخدا خدا م، رانیها از اسرو ینینشخانه خراب دربدر از عقب یند. خالصه من آوارهیگویم

 .رندیخود بپذ یمرا در حلقه، ستیمونک کیچون آنها مرا مرتجع ندانند و 

ه از کشدم  به نام محمود بگ فرستاده ینزد شخص« کجه یبیب»به نام  ییبه روستا ینکردگم  یبرا

ز به آنجا آمدند. ین« یرنبامه یباق»و « عبدالقادر احمد»ه کد یشکاد طول نیف بود. زیخ لطیمردان ش

« یمالمصطف»بود تا شناخته نشوند. « اخدرک»، «عبدالقادر»و از آن ، «مام غفور»، «یباق»نام مستعار 

 یمن هم نزد مالمصطف»به عراق فرستاده بود. در بازگشت گفتم: یتیمأمور یبرا« هیاشنو»آنها را از 

 یهم برا یانوشتم. نامه یبارزان یبرا یانامه«. میتوانیتا اجازه ندهند من»گفتند: «. گردمیباز م

نند. کم صاف یهاتم و از آنها خواستم حق و حساب و قرض و قوله ام را با طرف حسابخانواده نوش

ه در برف مانده و یدراطراف اشنو، «اخدرک»ه کا دو روز مام غفور بازگشت و خرب آورد ی کیپس از 

 .ران منوده است به تهران انتقال داده شده استیم ارتش ایه خود را تسلکپس از ان

ام را رده است. پاسخ نامهک کران را تر ین ایردنشک یه رفته و مناطقیرف روسهم به ط یمال مصطف

ش یه براکهم « قاسم آقا»اند. ردهکرا ضبط رحامن گفته بود تپانچه  کاک»هم با خود آوده بودند: 

نرد  ینیه دکهاست ن حرفیمرت از اک»صدو پنجاه تومان پول نزد او دارم گفته بود: ینوشته بودم س

«. خورمیسه هزار تومان پول ا ز او طلب دارم. قسم م»گفته بود: « مال عبدالله«. »ه باشدمن داشت
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 کاک»رد که فراموشم نک یسکده برود از دل برود.تنها یه واقعاً هر آنچه از دکم روشن شد یبرا

رده ب« یالناو یش» یام را به روستاخانواده، ر به شهریان و عشایه در هنگام هجوم نظامکبود « منیه

« ژارهه»ده بود : یرد را به تهران برده بودند شاه پرسکن یخوان یواز خطر نجات داده بود. بعدها وقت

ردم کان فرار که از بو کپس از آن.« م. . یشتکقربان ما را او »گفته بود: « زآقایبا یحاج»را چه شد؟ 

«. دینکژار ان گلوله حرام ههامد پنج قَر یدلتان ن»ش گفته بود: یدخداکبه « عبدالله آقا محمود آقا»

ام هم نزد من آمد و هم خانه« غفورمام»ه کردم کیم یزندگ یکیو تار کوچکه در اتاق یامنیدر سل

داد هم به یدرس م یردک، هام و به بچهیشناختیه در مهاباد او را مک« عثامن دانش»روز  کیشد. 

 .وستیما پ یجمع دونفر 

 یعثامن خسته نباش کاک -

و تو هم « یباق»شناسم: تو یستم. من شام را مین« عثامن»، است« میرکمال »د اسم من یببخش -

 .یهست« ژارهه»

و ما تو را  یشناسیم. تو ما را میادهیگر را ندیماه است همد کی« آخر عثامن گاموش!»گفت:  یباق

 م؟یشناسیمن

فش پاشنه بلند به پا کفت ج کیه پالتوپوست شرت به تن داشت و ک یلفتکدم مرد گردن یروز د کی

 یصوف، «ارهیب»در  یه مدتکبود « یحسن قزلج»رده بود وارد شد. پس از چند لحظه او را شناختم. ک

هم به  یحصار « مالعبدالله»ن یشیپ کیرش« یهمزه کاک»، جینجا آمده بود. به تدرینون به اکو ا

 .وستیجمع ما پ

خ آمد. یشبده بودند نزد شکاش را زردچوبه اممهع یرو  یه انگار کعاممه به رس  یمرد، روز کیصبح 

شد یشان منه بچهکداشت  یار شوخیزن بس اب توتون بود ویشناختم. ارزیان مکرا در بو « یحاج عل»

 .ده بودندیگز ینکس« سقز»ن اواخر در یو ا

 جا؟کنجا یجا و اکشام  یحاج -
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د در شام محشور یه باکما «. ر شاماول شام و آخ»ت من دور ودراز است. خانم گفت: یاکآقا ح یا -

م و به یردکها را بار مانده و تنها فرشیم از باقیامن را فروختیم؟ زندگین االن نرویچرا هم، میشو

ها ما را به همراه فرش، خ و ساعتیه در فالن تارکم یسپرد یها را به قاچاقچم. فرشین آمدیریقرص ش

 یوضو اسلحه یدانینم. قربان! خودت میشب آنها را بب 12اورند. قرار بود ساعت یمرز ب ین سو یبه ا

عبدالقادر نام ، نگهبان شب، از بخت بد« عبدالقادر»وچه داد زدم: کمسلامن است. وضو گرفتم و رس 

عاقبت صد تومان رشوه دادم  یا علیو  یرد. با هزار نارعلکه به رسعت آمد و مرا بازداشت کداشت 

ردند. به بغداد کآزاد  یکات گمر ین بازداشت و پس از اخذ و مالیخانقها را هم در و آزاد شدم. فرش

« غوث»وار بارگاه ینار دکشود. فرش و خانم و من در یاده میپ یالنیم گفتم نزد عبدالقادرگیدیه رسک

د و چرا یه هستک»د: یپرس یردکآمد و به زبان  یم. غروب مردیدیفهمیس را منکچیم. زبان هینشست

ل مرا به خانه برد. یخواست و اسباب و وسا یحامل، ردمکف یان را تعریجر یوقت« ؟دیانجا آمدهیا

 ید. پاسپورت سور یشوید حتامً بازداشت میاآمده ید و چون قاچاقیاران آمدهیسپس گفت: شام از ا

؟ یچکو مش یحرشچ»گفت: یم. او میگوید. من منیشوید. در شام گرفتار دزد و راهزن میهم ندار

 .شدیندیب یام چارهیام تا براخ آمدهینون نزد شکم و ایه بازگشتیامنیر به سلیالله توبه. ناگزاستغفر 

خ محمود بربداما او هر بار به یردم مرا به مالقات شکف درخواست یخ لطین فاصله بارها از شیدرا

 .«نکحاال صرب »گفت : یرفت و میطفره م یبهانه

س را تا به حال خوانده باشد. کچینم شعر هکیگامن منگفت اما یف خودش هم شعر میخ لطیش

ر یرد و زکیز مچاله میاند را نش فرستادهیالت خود براکه مردم در مورد مشک ییادداشت های یحت

ف یخ لطیش یاز بغداد آمد و نامه یبودم سوار  «کجهیبیب»ه در ک یگذاشت. هنگامیش میاکمت

«. م بفرستیس و برایبنو یام. شعر ردهکف یار تعریخ محمود بسیشاز اشعار تو نزد »را با خود آورد: 

ف فرستادم. یخ لطیش یردم و براکد را تا یاغذ سفکبرگ  کیدارد  یدانستم چه اخالق یه مکمن هم 

خ یبود. ش یعال یلیخ»فرمود: « ؟ چگونه بود؟یاخوانده شعر را»دم: یدم پرسیخ را دیه شکپس از آن

 .«دیمحمود هم پسند
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 یم. اتاقیرفت« کتهیس» یبه روستا، «حمزه»و « مام غفور»و « یقزلج»به همراه ، نوروز یهاطرف

« یتاز » کیه کم یرانه شباهت داشت. تازه در اتاق نشسته بودیشرت به ویه بکهنه به ما دادند کار یبس

اتاق را  یهاهم و سوراخ سنبیها را باال زدنیبود. آست یاط پر از گل و ال یوارد اتاق شد. ح به رسعت

و شپش بود.  کم. اتاق پر از سوسیردکگر طبق یدکی یس را رو یخ یم. سپس چوب هایردکاندود گل

امن فرستاد. یتاب براک یچند گون« رزا رحامنیم» م. پس از دو روز یختیدر اتاق ر یادیت ز -د -د

 .«نیالدخ حسام یش»رامات کس تا یپار« یسان دون»س و کفات مار ی؟! از تألییتابهاکچه 

ماند یدر منزل م« یقزلج»م. یرفت یبوتر مکو  کبکار کخ به شیش« پرته»روزها من و حمزه با تفنگ 

ه در طول کرا  یمطالب یهیلک« یقزلج»، م و پس ازآنیخوردیم ارکگوشت ش، خواند. شبیتاب مکو 

 .ردکیف میامن تعریبرا، رده بودکروز مطالعه 

 :دیپرس «مالعبدالله»از « یقزلج»شب  کی

 خورد؟یباز هم م یش بگذار یتر جلو یونجهیر باشد اما یس یلیاالغ خ کیاگر  -

 .خوردیمشخص است باز هم م -

در باغ  یرفته بود. االغ ین به باغیخ حسام الدیش»تاب چه نوشته شده است: کن ین در اکنگاه  -

 .«خورد، ونجه جلوش گرفتندین االغ گرسنه است. یخ گفت: ایبسته شده بود. ش

 نوشته است؟ یچه پدر سگ -

 .فه محمودیخل -

 .بود یامزهیب یفهیدهم اما لطیفه را فحش منیخل -

 .هم همراهامن بود« پرته»م. یدیزارها دیگراز در ن کی ار با حمزهکروز هنگام ش کی

 م؟یدنبالش برو -

 گراز خطر دارد -
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 .میشکم بیتوانیم، رینخ -

 یگر به سو یسو و من هم از طرف د کیاز ، «حمزه»م. یدیه توافق رسب، پس از جر و بحث فراوان

 .ردکفرار  ینیم. اما گراز به طرفه العیگراز هجوم برد

م. یدادیگوش م ینار بام مسجد به سخنان اهل آبادکم از یرفتیرون میار بکش یه براکروز  کی

رده بود. کت کدر جنگ برصه رش  یبه همراه ارتش عثامن یه زمانکروستا بود  یدانا، «قیخاتوفیوک»

گر یدکی یزه به مقابلهیه جنگاوران با رسنکگفت یم یرد. از داستان جنگلکیتلظ م« ن»را به « ر»

 .رفته اند

 :گفتیم

؟ آن همه یرفت«بصنه»چرا دنبال  یه بغداد را داشتکند. تو کق نحمتت ید خدا غنیسلطان عبداملج -

 .یشنت دادکجوان را به 

به  یروباه« ردهلهیو»در راه است. در اطراف « یوانیخ حسن قره چیش»، فهیه خلکآمد  بار خربکی -

فه فرموده یرند اما خلیاند به طرف روباه رفته و او را بگخواسته یش میاستقبالش رفته است. دراو

 بر رس یفه هم دستیده است. خلییده و رس بر آن سایفه را بوسیخل یروباه پاها«. دینکولش »است: 

 یمراسم توبه«. رده استکن منطقه یا یهامتام روباه یفهیروباه مرا خل»ده و گفته است: یشکروباه 

. همه یخوش به سعادت آن روباه بهشت«. کاست مبار  کمبار »د. همه گفتند: یآنها را به جا آور

 :دیگویمیی، وکقادر  یتر بود. حاججان زدهیهم از همه ه، «قیخا توفیوک»خوشحال بودند و 

 وهه یکر یبووله ز ته شنه کوه یفسو

 ئاو کیاسکده دا به  ینیموو دهه

 ندهزهنهیشنه بوو له سته کعه وهیش
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 یشود همهیاد خسته میر زکبر اثر ذ  یه صوفک ین )هنگامسهن و حهیدا حوسده یترهبه دوو قه

نه زدن خسته شود حسن و یز سه اک یعه هم زمانیفروشد و شیآب م یااسهکارادات خود را به 

 ( آب یان را به جرعهیحس

 :مینشست، خایوکنار مام کار روباه بود. در کفروخنت چوب و ش، در طول سال« کتهیس» یشت اهالیمع

 چه خرب است؟ -

ش یخ و دراویاستقبال از ش ید خود را برای؟ بایادهینشن یز یفه روباه چیفه و خلیچگونه تو از خل -

 .مینکاو آماده 

 یجهنم، ار روباه برودکس به شکاند هر ش شدهیمنطقه درو یروباهها یه همهکخا ! حاال یوک -

 .نندکار نکگر روباه شیبگو د یاست. به اهال

 :بلند گفت یشده باشد با صدا یه ناگهان متوجه مطلبکدخدا مثل آنک

 .میبرو ار روباهکم به شیتوانیگر منیه دکرده ک یار کفه یفالنم به فالنم. خل -

 بردم« فیخ لطیش»را به دنبال خودم نزد  یبر پا شد. اهال یاهمهمه

، انیگرم یفهیهستند. خل« خیاحمد ش کاک»قت یرو طریهمه پ، ن منطقهیا یدان یخ خودت میا شی

 .ندکد خود یشام را مر یدهایمر، حق ندارد با تعرض به حدود

 :شد یخ عصبانیش

 .دینجا برانیپدر سگ را از اد و آن یتان شویها! سوار اسبیه -

مر دور دهل اسپ ک ییمرش بسته بود گوکبه دور  یم شال سبز یه در مورد او گفتک« یخ نور یمال ش»

، ه به عنوانکداشت  یبارو یار خوش قد و باال و زیبس یخته و زنیآو یهاوتاه است رس دراز و لبکپا 

، افهیبد ق یبا همرس  یشهر  یهایژگیبا و یمحلل او را به عقد خود درآورده و طالق نداده بود. زن

خواست مال از او دل یند. از خدا مکبا او رس « کتهیس»دور افتاده چون  ییمجبور شده بود در جا

ن زن یقربان ا»گفت: یزدند میرس زنش مه مردم پشتک ییفهانده و طالقش دهد. در پاسخ حرک
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 یردکلامت کرا به  یال هم بود واژگان عربچون م«. نه داردیالم خدا در سک، حافظ قرآن است

 :شان آمد و گفتیپر یروز با حالت کیخت. یآمیم

 .ینکخواهد درمانش یامر است واز تو میهمرسم ب، مالمحمد -

 .ستمیب نیماموستا من طب -

 .ییاید حتامً بید بایگو یم -

در رس  یادم نقشهیماش گذاشت. فهنهیس یهمرس مال در بسرت افتاده است. دستم را گرفت و رو 

م در یکرد و نام من هم به عنوان حکدا یش فرستادم. خانم شفا پین برایدارد.برگشتم و دو قرص مل

 .ستمیم نیکه حکردم کیاد میروستا بر رس زبانها افتاد. بارها سوگند 

 .یردکپس چرا همرس مال را درمان  -

 .دمیرهان« کتهیس» یلخود را از رش زن مال و اهای، و بدبخت یبا هزار گرفتار 

ست. او یاو ن یستهیه زنش را طالق دهد چون شاکشد « یخ نور یمال ش»چ یپاپ« فیخ لطیش»بار کی

 «شود؟یند. مگر مکقربان! من طالقش بدهم و بعد با نامحرم ازدواج »گفت: یدر پاسخ م

گفت: «. است یگر فهیمقام خل یستهیشا یه تو دار ک ین رسو وضعی! ایخ نور یمال ش»بار گفتم: کی

، ردمکاو اعانه جمع  ید بودم. من ششصد تومان برایس یفهیام. شش ماه خلردهکرا هم  ین قوادیا»

 .«نار گذاشتمکرا  یگر فهیاو تنها سه تومان به من داد. من هم خل

 یمعنا یرو « یقزلج»روز با  کیشد. یدا منیه اصالً پکم بود. ماست ک کم اما خورایداشت کنان خش

 :گفت« یقزلج»ت شعر جرو بحثامن شد. یب کی

 . م درست استیگویبه ماست و مرغ گوسفند سوگندآنچه م -

 چه؟ یعنی -

 خورد؟ یس منکچیستند چرا هیاگر ماست و مرغ مقدس ن -
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ه کن آنیاما در ع، هامن نواز بودیار میدلگشاد و بس، ار شجاعیبس یاگر چه مرد، «فیخ لطیش»

 ار بود و در خانهکشه بدهیهم، ستاندیهم باج م یار ین بسیو از متمولرا غارت  یار یبس یروستاها

م یها فضولل وقتیار بود. خکقه و ندانم یسلیار بیبس ینداشت. مرد یل آنچنانیهم اسباب و وسا

 .ردمک یرد و او را رسزنش مکیگل م

دست و پا یر بکو چند ن یآور ی. هر چه به دست مینکین همه مردم را لخت میخ! تو ایا شیآخر  -

 ؟یخود بگذار  یبرا یز ید چیخورند. تو نبا یت میبرا

 یهم مثل خانه« خ محمودیش» یت شگون ندارد. خانهینظم و ترت« احمد کاک»ما نوادگان  یبرا -

 .من است

احمد  کاک»برند نه به هرن و جوهر. اوالد  یرا به ارث م یبزرگ، ردستان ماکم. در یگویمن یر کناش

چون فرزندان پرس یی، چ و از سویگر هیترند و هرن و علم دهیگران بلند پایاست از دیا دنینتا د« خیش

ردند. کیآنها را بزرگ م، ز بر اساس منافع و مصالح خودیسپردند آنها نیر مکلفت و نو کرا به  خانواده

بزرگ ، بزرگ یانهاه فرزندان انسکد یآیش میستند. به ندرت پیسامل ن ییها انسانهارکلفت و نو کرث کا

 .ندیاز آب درآ

ه پرس کتنها آن بود ، «فیخ لطیش»دو منونه اند. هرن « خ برهانیش»و اوالد « د طاهایس» یخانواده

 .است و بس« خ محمودیش»

 یخته بود نزد ما آمد.مردیران گریه از اکان هم کبو « محمد کاک یقاض»ه کم یبود، «کتهیس»در 

ه رس از کن یهم، «یقزلج» یترسو بود. خانواده یلیخورشو و البته خار داناو خوش رس وزبان و یبس

 یین ترسویار ترسو هستند و ایبس اما، دانا و اهل علم و با هرن، میفه ییرون آوردند انسانهایتخم ب

« یحسن قزلج»و « محمد کاک یقاض»، «یمحمد قزلج»، «زاده یترجان»آنهاست.  یدر جوهره

 .ترسو یلیار دانا اما خیه هستند بسن خانوادیاز ا ییهامنونه

در حال ، سوار بر اسب، آمده بود. هنگام رفنت« کتهیس»ما به  یاحوالپرس یف برایخ لطیبار شکی

 :دیخ پرسیزانو زد. ش« فیخ لطیش»آمد و در برابر اسب « محمد کاک یقاض»م. یاش بودبدرقه
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 افتاده است؟ یماموستا چه اتفاق -

 .ندیایس به رساغم بیپل یس، رفنت شام ترسم پس از یخ میاشی -

 س نه؟یست و نه پلیا بیست و هشت و ینفر و ب یحاال چرا س -

 .خ محمود بفرستیترسم. مرا نزد شینجا میقربان ا -

 .میگذراندیروزگار م، د بازداشتیهمچنان با تهد« کتهیس»رفت و ما در « یقاض»

بود( نام « امن آقایحمزه سل»آورم )به تصورم یه خوب به خاطر منکگر ینفر د کیو من و « یقزلج»

ردم و کرا انتخاب « ز قادریعز»بود و من « مید رحیسع»، «یقزلج»م. نام مستعار یر دادییخود را تغ

 .ما گرفت یبرا یعراق یشناسنامه، «چوارتا»خ در یش

د. یرسیامن منیهم به گرد پا یه تاز کم یشده بود کچنان چاال ، «حمزه»ار روزانه با کش یهیدر سا

 کروز عرص در نو  کیم. یبه دو تاخت« روتههه»ارتفاعات  یبه سو ، «کتهیس»بار بدون توقف از کی

م یمتوجه شد یم اما به زودینکارش که شکم یردکن یمکم. یدید یوهکوان یح کی« اژاوکوره ک» یقله

چند در  ییبار مالکیند: یگویم. میابوده یوهکار کما دو ش زیاست و به گامن او ن یارچکاو هم ش

ه کهم به گامن آن یارچکش کیرند. یروند تا وضو بگینار چشمه مکبه « یلو هک» ینار رودخانهک

 .دهد یها را هدف قرار مار هستند آنکش

 .دیاین بال رس ما هم بیبود ا کینزد

ضه نداشت. عر  یبرا یگر یز دیچ« آقا»از نام  یه جداکبود « کتهیس»در « عبدالله»به نام  یمرد

س یالعوزرا )رئسیه آقا هستم رئکمن عالوه بر آن»گفت: یمر و با غرور فراوان مکشه دست به یهم

ت شعر در مورد یب کی« قادرآقا»م چران بود. کار شیبس یهم هستم. مرد« فیخ لطیش» یالوزرا(

 :او گفته بود

 رووتههه یناسن ئاغایر ناگهئه

 رجووتههک کوه ییر گوویوگهک یقهله ته
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 یشرت یآقا شأن ب»نزد من آمدند و گفتند: ، «کجهیبیمحمود بگ ب»روز با تبخرت فراوان به همراه  کی

« فیخ لطیش»ر کنو ، «ین چناره ایالدیمح»، ن هنگامیدر ا«. دانمیمن من»گفتم: « گ؟یا بیدارد 

 :دیآمد. عبدالله آقا پرسیم

 گیابیاست  . آقا بزرگرتیاتو درس خوانده، قرهمحه -

 .ندارند یهستند. فرق ینها مانند سگ و تاز یبه خدا ا -

 .ترمبیگ زاده سگ است پس من نجیب یند تاز یگو یمحمود بگ گفت: م -

نبوت بود و  یبود مدع« هکیزال»، ه رس و ته سخنانشکنه بسته تا زانو یپ یولگرد با باال پوش یمرد -

 :دیرو پرس کیرد. ک یخ همواره او را مسخره میش

 ؟یهست یامرب یاالغ تو چگونه پ یهکیزال -

 .امامرب خرانم و بر شام مبعوث شدهیمن پ -

رده کاز خدمت فرار  یو رشح شجاعت او در محافل مختلف بود. و « زهیخوله پ» دوران ، آن روزگاران

حمد ا» یدر روستا« آقایعل»به نام  یردند. فردک یت میشده بود و مردم منطقه از او حام یاغیو 

نار از یه پانصد دیامنیرد در سلکیبودن هم م«یر کبو ید» یار چاپلوس بود و ادعایبس یه فردک« آباد

الم خود بدان اشاره ک یانهیدر م یز در مجلسیآقا ن یشد. علکرا ب« زهیخوله پ»استاندار گرفته بود تا 

« آقایعل»رس ، ه شبکد از روزها خرب آوردن یکیده بود. صبح یچیپ یان اهالین سخن در میرده و اک

ست و یخود دو یگر یاغیدر دوران « زهیخوله پ»است. س تا صبح متوجه نشدهکچ یاند و هدهیرا بر

از همراهان خودفروش خود  یکی یلهیشت و رسانجام به وسکش از صد جاش را یس و بیهشتاد پل

 .ده بودش« ریشارباژ» یاو نقل محافل منطقه یها یشته شد. خالصه داستان دالور ک

سان ک« رزا رحامنیم»از  یم. جدایان رفتیدار دوستان و آشنایم و به دیخ به شهر بازگشتیبه همراه ش

 :نها هستندیتوان از آنها نام برد ایه مک یگر ید
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س بود. یشنامه نویشه و منایهرنپ، بیاد، خوش صدا ییآهنگساز و ترانه رسا، : معلمکق چاال یرف -1

رد و به عنوان ک یرا ط یج مدارج ترقیست بود. بتدریمونک. عضو حزب میخوش با او داشت یدوران

به « یبارزان»ام یست انتخاب شد اما بعدها بازداشت و جاسوس دولت شد. در قیمونکس حزب یرئ

 .ته مردکرد. به مرض سکیت میو فعالیوست و در رادیاو پ

خ یش»از طرف «. خ محمودیش»و مورد احرتام « فیخ لطیش» یارهکمحمود احمد: معلم و همه  -2

دا یاختالف پ« خاننیمحمدحس»و فرستاده شده و از آنجا به مهاباد هم آمده بود. با کبه با« فیلط

شه خان( ی)عا، «فیخ لطیش»ه بازداشت شده بود. مادر یامنیرده و اخراج و پس از بازگشت به سلک

او  کران خارج شده و در امال یود از اه محمکرده بود کاد یبه شفاعت او رفته و نزد استاندار سوگند 

 .رده استکیار مک

 :استاندار گفته بود

آنها  یتوان ادعایه منکچشم اما محمود دو شاهد عادل باخود آورده است  یش شام رو یخانم فرما -

 .ردکرا رد 

 .ندیگوی؟ دروغ میشاهد چ -

 ینها نشانهیاگر ا« رسخ. یرهاله با نشان ستاک کی. یروس یمهکچ»د: دو یگویو سپس استاندار م

شه خان آزاد شده ین وضع باز هم به حرمت عایجا آورده است؟ با اکرفنت نست پس آنها را از  هیروس

 .بود

 یدم. مدتید«زیگورهقه»ن بار او را در یآمد. نخست، انیرکه قانع به مکان بودم کقانع: هنوز در بو  -3

عبدالقادر »به مهاباد بازگشت و به همراه ی، ن جمهور م. سپس به عراق رفت و در دورایبا هم بود

رد جواب رد کیه مراجعه مکار به هر ک یرد. براکاجاره « ید علیس» یاروانرساکدر  یاتاق، «یدباغ

ند جاسوس یگویم»ند. فرمود : کقانع دست و پا  یبرا یار کشوا رفتم و از او خواستم ید. نزد پیشنیم

 .«ها استیسیانگل
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امل نخورده است. آخر حقوق ک یوعده غذا کی، ین مرد در طول شصت و سه سا ل زندگیا» گفتم: 

او  یرد مرا به جاکانت یشوم اگر خیخورد؟! من ضامنش میچه موقع به درد م یجاسوس یایو مزا

 .«دینکاعدام 

 .«ا و بخوانیاما ب ییگویتو راست م»شوا فرمود: یپ

 .ارسال شده بود یقاض یاو برا یجاسوسها در مورد یش از صد گزارش از عراقیب

 «... .نطور شد آنها جاسوسند نه قانعیه اکحال »و ادامه داد: 

نجا یدوست من ا»شاعر نوشته بود: « مدهوش یعل»به نام  یفرد یه براکنشانم داد  یاروز نامه کی

مهاباد بزن.  گر را دریطرف د یادهیه تراشیامنیشت را در سلیطرف ر کیگذرد. اگر  یار خوش میبس

 .منتطرت هستم

 چه؟ یعنین یقانع! ا -

د و یایخواهم بیم«. نکتو برو اگر خوش گذشت مرا هم خرب »آن پدر سگ نزد من آمد و گفت:  -

 .من مبتال شود یار کیبه درد ب

 :اد زدیم. از دور فریروز با قانع به منزل او رفت کی

 .عبدالقادر اتاق را جارو بزن -

 چه؟ یعنی -

 .یم. گفتم تو جارو بزنینداشت جارو -

رفت. آن دوران ، «لب رضا خانک»رد و در ادامه به کار کرشوع به « شیباالن»قانع به عنوان معلم در 

 :گفت یاره است در پاسخ مکردند چه کیسئوال م یوقت

و رضا خان هم « سگ» یعنی« لبک»است. « لب رضا خانک»ن روستا یهستم. ا« شوایسگ پ» در  -

 .است ه رفتهک
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خت. در راه یبه عراق گر یان آورد و پس از سقوط جمهور کهمرس و فرزندانش را هم با خود به بو 

 .دا و نزد پدر برده شدیپ یاز پرسانش گم شد اما پس از مدت یک، یرفنت به عراق

« بیتک یکیدا»آن یه نام واقعکوان شعر خود را ید، برد  یارن به رس میه در اک یکود کدر دوران 

بود نزد من گذاشت و من با اشعار او آشنا آشنا شدم. « والرهکباره»آن  یتاب( و نام ظاهر ک )مادر

 یه در حال گذراندن دوران طلبگکاو را ، خ بود. هنگام فوت پدریو پدرش ش« چور»قانع از سادات 

 یچ وجه راضین مقام به هیه از اکز یبودند او ن دهیت نشانیخونیپدر بر منصب ش یبوده به جا

به ، لیدان گشوده و به محض گرم شدن مراسم تهلیش و مریر را بر در دراوکها مجلس ذ نبوده شب

ده یشان خندیسپس دوباره بازگشته و از دل به عقل درو، ردهکیخوردن م یمنزل آمده ورشوع به چا

 .اندرون راندهیه بیکمتوجه موضوع شده و او را از ت، بعد یش مدتیاست. دراو

هم در خدمت  یرا آزموده و در دوران ینیو معلم د یجنگلبانی، سیغل مختلف پلپس از آن مشا

نداشته اما  یمرفه یگامرده شده است. در طول عمر خود هرگز زندگ یبه منصب، «خ محمودیش»

ده است. مجلس یاو نخند یرده و به اندازهکن یاو مسخرگ یبه اندازه یدر زندگ یچ انسانید هیشا

رسوده شده « یزوو شاره» یانه و به قولیه به زبان عامکز یتر بود و اشعارش ننیریاو از شعرش ش

 یشانحالیشرت از اشاره به پریب، گذارده است. مضمون اشعار قانع یعام یبر طبقه یار یر بسیاست تأث

، م و ثرومتندکحا، آقا و خوان، خ و مالیار با خود دارد. شیز و طنز بسیاما سخنانش هجوآم، مردم دارد

« یستایونه»رس سبز او شده بود.  یبرا ییبال، ز هجو او در امان نبودند و زبان رسخیغ تیاز ت کیچ یه

ت یچند در مورد قانع برا یاتکد. نیخندیار میبس، ن تهمتیپنداشتند و خود به ا یافر مکاو را 

 :وانش چاپ نخواهد شدیدانم در دیم چون میگویم

خ یگر به مالقات شید یاز بغداد و شهرها یار یف بود. بسیخ لطیهامن شیم، کتهیخ محمود در سیش

دن بر رس خود یشک یبرا ییس به دنبال پتوکدن هر یموقع خواب، هنگاممحمود آمده بودند. شب

 :دیگویقانع م یا و برو یدن بیباد، ایار با رشم و حیبس یافند کیان ین میبود. در ا

 .باشر من هم کخ قانع دستم به دامانت به فیش -
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 ؟یتو هم مثل من باش یهست یراض یافند -

 ممنون یلیخ -

وان مسجد یخواند با هم به ا یرده واو را نزد خود مک یبه افند یادر اشاره یآخر شب از گوشه

 :ندکیرا پهن مها ریاز حص یکیجا لوله شده است. قانع دراز آن یایر بوریروند. دو حص

 چانیربپیمرادر حص یافند -

 .چدیپیر میقانع را در حص، هم یافند

 .چاندیر بپید بعد از او بخواه ترا درحصیایدست به آب به مسجد ب ین فر براکین کتو هم صرب  -

دوس فلس ، ل دولت دهدیجفت گوش گراز تحو کیس که هر کند ک یمنترش م یاهیاطالع یجنگلبان

 .بردیم یر آنها را به فرماندا یشته و گوشهاکرد. قانع شش گراز یگیزه میجا

 .نندکنار و چهارصد فلس مرحمت ید دو دیقربان دستور بفرمائ -

جاست؟ کمجوز تفنگت  شامره یاشتهک؟ اگر با تفنگ یاشتهکمگر شهر هرت است؟ چگونه آنها را  -

 ؟یاجا آوردهکرا از ها فشنگ

را به عنوان  هان گوشیا، از دهات هستم واهل ده یکی ی؟ من مال یو فشنگ چ یقربان ! تفنگ چ -

 .رت دهدیم آورده اند. خدا خیه برایات و فطرکز 

 :آوردیده و قانع را به جا میها رس رسسیاز پل یکیناگهان 

 .یخ قانع خسته نباشیش -

 :دیگو یر میمد

 ؟یردکن یچرازودتر خودت را معرف -

 .ینکلقمه  کیگراز را  یبود گوشها کیر! نزدیم جناب مدیخودمان -
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 :دیگویآمده م« محمودخ یش»نزد  یمرد

ابم. قانع هم ید تا شفا یبجو یه نانکش زده است. فوراً تیت شوم. ماتحتم را مار نیقربان ! فدا -

 :دیگویم

خ از نان یش ی؟! منتظر  یااوردهیو نان هم با خودت ن یخواهیم یدگیمارگز ینوشته، پدر فالن -

 خودش بدهد؟

 :دیگویش میهایاز تاز  یکیدر مورد ، متشخص خودهامنان یاز م یکیخ محمود نزد یروز ش کی

 .شودیرسد از گرفنت آن منرصف میار مکبه ش یدانم چرا وقتیمن -

 : دیگویقانع م

به مجرد  یتاز ، ه نان ببندندکت کیپشت آن  یخرگوش سامل آورده رو  کین بار ید اینکقربان امر  -

 یه نان رو کال آنیند به خیبب یهر بار خرگوش ند خرگوش را خواهد گرفت و پس از آنیه نان را ببکآن

 .ردکار خواهد کپشتش سوار است آن را ش

 .ندکیرون میشخ محمود او را از مجلس ب

 یمقدار  یحاج کیخوانند.  یگر درس میدکیاز دهات با  یکیگر در مسجد ید یطلبه کیقانع و 

 :دیگویرده به طلبه مک ند. قانع از فرصت استفادهک یه میجامناز به مسجد هد کیپارچه و 

 ن مسجد چند سال است درست شده است؟یا -

 صدسالکی -

 رده است؟کران شده و چون مرده به رس یچند سال و -

 د پنجاه سالیدانم شا یمن -

ش یه براکو پنج سال. اسقاط هم یماند سیو نابالغ بوده است. م کود کخب پس پانزده سال آن  -

 یفارت بادکن جامناز را به ید: ایگویو پنج بار م یده و سیچیر هم پانجام نشده است! جامناز را د
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ردم و به کدهم. بگو قبول یاند به تو مه در مسجد گفتهک ییده خارج شده و دروغها یه از اهالک

 .خودت برگرداندم

 از مسجد اخراج، ن موضوعیدوزد و بر رس ا یخود م یراهن و تنبان برایده و از آن پیجامناز را بر

 .شودیم

ها اگر بازرس آمد و در مورد د: بچهیگویاست . به دانش آموزان م ینیروستا معلم د کیقانع در 

در ماتحتش گذاردند تا سوارخ آن  کسوا کیآدم از گل رسشته شد و »د: یرد بگوئکخلقت آدم سئوال 

رون یب یدند چوب به سختیشکرا  کشد و چوب سوا که گل بر آدم خشک ید. هنگامیایبه هم ن

 :ت نزد خداوند رفتیاکش یده شد و آدم برایشک

 ؟یردکم کیمال یخداوندا چرا مسخره -

 :و خداوند فرمود

 .نندکآن را در دهان ، پنج بار ینم مسلامنان روز کیم یار کنگران نباش.  -

 :دیگویبازرس م

 !تاب آمده استکدام کن داستان در یا

 :دیگویقانع م

 .«اءینباال قصص»تاب کقربان در  -

 .رونیاالله بی؟ ینکینطور! دولت را مسخره میه اکپس  -

ده یابش را به او بخشیسه دانگ از آس یمرد، پس از بازگشت از مهاباد شود.یو از مدرسه اخراج م -

«. اب قانعیبه طرف آس»اب نوشته بود: یبه آس یمنته یاصل یابان شده بود. در جادهیو قانع هم آس

 .«م بن داره مول ده خونان لهکرههکشن ینداده رهیر لیئاش»اب هم نوشته بود: یسآ  یورود یدر تابلو 
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 یاب و مالقات با قانع به آنجا میبه آس یشکرس  یروز برا ک، یابیآس کمال« نیممه دهخ حهیش»

 :دیگوینان مکرون آمده و قهقهه یاب بیرود. قانع از در آس

 ؟یاگاه خران نشستهچرا در اسرتاحت یخ ! تو باسوادیا شی -

 .ه دوست قانع باشد از خر هم خرتر استک یسکبه خدا  -

 .اب را هم از دست دادیو آن سه دانگ آس -

ه بود. یامنیتظاهرات بزرگ در سل کیروز قانع شاهد  کیردها در عراق تازه آغاز شده بود. کام یق

 :دیگویم ییامیراهپ یسخنگو 

 .راننده رسگرفته است کمکا زحامت راننده و ب، امین قینم اکیبا افتخار عرض م -

 :دیگویند و مک یقانع دست بلند م

ه(. به یامنیدر گاراژ عبده است. )نام گاراژ سل یاسیتب سکپس م ییگو یه مکنطور یماموستا ا -

وان رفت و در آنجا پس از یرد. قانع به مرکاو را از عراق اخراج ، «م احمدیابراه»، ن سخنیخاطر ا

 .به تهران منتقل شد و تا مدتها به عراق بازنگشت بازداشت

« قیفا»گفتند ینم. مکرا مالقات « سکیق بیفا»و « ردیمرهیپ»ه چرا نتوانستم کخورم یهنوز تأسف م

 .هم جاسوس است، «ردیمرهیپ»ن حال بد دهن و یشه رسخوش و در عیهم

، ن باریآخر یبار در جهان و هم برا نینخست یبود. برا« نیژ» یاز روزنامهیصاحب امت، «ردیره میپ»

شد چون اعالن چهار اداره را منترش یدر چهار نسخه چاپ و منترش م، دوران کیروزنامه در  کی

ن یهم تنها ا، «ردیره میپ»، رد بفروشد. گناهکیجرأت م یسکد و نه یخر یآن را م یسکرد. نه کیم

ه از کداشت  یم ید نوروز را هم گرامیع«. میست ندهیمونکم و دل به یرد مبانک»گفت:  یه مکبود 

 .شدیم یفر تلقکها ستیمونکنگاه 

ده یشکتوانست دراز  یها منوتاه بود و شبک یل درشت و گردنکیبا ه یمرد، شاعر« سکیق بیفا»

اش. هر ا خانوادهید و یشکیرسش م یق رو ید فایا بایه کداشتند  پتو هم در خانه کیبخوابد. تنها 
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ق و همرسش یفا یستادند تا فحش و ناسزاهایا یآنها گوش م یجوانان پشت در خانه یاعده، شب

 . . . .خوش باشند یرا بر رس تصاحب پتو بشنوند و لحظات

آوردند. یم« عربت»را از  یدنیم. آب آشامیرفت« چوار تاق» یبه روستا« فیخ لطیش»بار همراه کی

 .دیرسیبه مقصد مساعت  کید رمدت ، اروان آبکرده بودم هر کحساب 

ه کستند یردند و گرکآب بها بدهند. هر چه زنان التامس ، نارید صد دیه باکرد کله یخ به آنها پیش

م و یان خوردیبر یشد و شام بره یآور نار جمعیرد. صد دکن مبلغ را ندارند اثر نیپرداخت ا ییتوانا

 :میبازآمد

 ؟ینار را چرا با عجله گرفتیخ آن صد دیا شی -

 دیایم بیهامنینم به مکخواهم از او دعوت یه آمده است. میامنیبه سل، «یگ بغدادیامل بک یلع» -

. . . 

ه وارد کهم آمد.به محض آن« سکیق بیفا»گ دعوت شده بودند. یامل بک یهم با عل یگر یسان دک

ه کدم ییپایم یمجلس را طور ، من از پشت در«. ندکین پدرسگ مجلس را نجس میا»شد گفتند: 

خود را خواند. ناگهان « یال  یال »خواستند شعر بخواند و او هم شعر « قیفا»ده نشوم. از یودم دخ

دفاع « کچاال »ن از یگر را گذاشتند. متام مدعویدکیناسزا گفنت به  یبگو مگو شد و بنا کق چاال یبا رف

ق یه فاک یگامردند. هنکرون یق را از مجلس بیرها فاکده بود. نو یفاخر پوش یردند چون لباسهاکیم

اتش ید حیاو در ق یفلس برا کیه حارض نبودند ک ییس هم چشم از جهان فروبست هامن هاکیب

، «ردیره میپ»ردند. کنار خرج یاو هزاران د ینند. در مراسم عزادار که یش تهیبرا ییرده و پتوکنه یهز

 :سندینو یچون او داشت. اآلن هم در برابر نامش م یهم رسنوشت

 ن...(رمرد جاودای)پ« مررد نهیمرهیپ»

ست یه بکدم ید ییایموم کیبغداد  یهاانکاز د  یکینوشتم: در  یمقاله ا« ریولهه» یبار در مجلهکی

شاوندان شعرا یا از خویشاعر بوده  ییاین مومیر شدم: خداوندا ایمت داشت. متحینار قیو پنج د

ست و پنج یمرده را ب ییاین مومیا چگونه، خرندیفلس من کیزنده را  ییایبوده است؟ پنجاه موم
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« ردیمرهیپ»و « قانع»و « مالمارف»ژه یردستان به وکمقصود من هم شاعران »فروشند؟ یهزار فلس م

 .و . . . بود

وه کد نوروز را در یاو هم بد نبود. همه ساله ع یت مالیداشت وموقع یاچاپخانه« ردیره میپ»

داشت. بابسط یم یسال نو را گرامی، ن و مراسم شعرخوانبرگزار و با دعوت از جوانا« ارهیمامه»

با یز یامقاله، ن موضوعیا یجشن نوروز مامنعت به عمل آمد. به بهانه یستها از برگزار یمونکنفوذ 

، حزب پدر فالن یهیاما امسال در سا»آورم: یبه خاطر من یادیز زیآن چ یانیه جز منت پاکنوشت 

 «. . . .نوروز بر ما حرام شد

ام یان آنها دو برادر جوان خوش سیردند. در مکیخ رفت و آمد میامً به خانه شیه داکبودند  یافراد

با آنها « یرسو رس » یداشت و به قول سعدیار دوست میخ آنها را بسیه شکردند کیجلب توجه م

 .ستی نگفنت یستهیه شاکشد ین روابط گفته میهم پشت رس آنها و در مورد ا یادیداشت. سخنان ز

. . . 

نم. کم گرفتم آن را متام یم. تصمیخسته شده بود ین دو نوع پناهندگیهر دو از ا، و من« یقزلج»

 .«ارت خواهم گذاشتینرو من دو روستا در اخت»خ گفت: یش

ار کروم و آنجا یامده ام. به بغداد میار نکن یا ینم؟ من براک ید من دزدییفرمایخ شام میا شی -

 یار کار ثرمتند بود نوشت و از او خواست یبس یه فردک، «گیامل بک یعل» یبرا یامهرد. ناکخواهم 

همراه من ، ش در بغداد هستندیه عمو و پرس عموکآن یهم به هوا« یقزلج»ند. کم دست و پا یبرا

 یم باقینار براینار دوازده تومان بود( شانزه دیه داشتم )هر دک یبه بغداد آمد. از پانصد تومان پول

رد که کم یرفت یم. به هتلیدانستیمن یدام زبان عربکچینار داشت. هیست دیهم ب یانده بود. قزلجم

خورد با زبان  یه جگر مکه صاحب هتل آمد و خود کم یم شام بخوریخواستیدر آنجا نباشد. شب م

ن یکچر  یم سن و سال با لباسهاک یکپرس ، بعد یقیم. دقایه مانند او جگر بخورکاشاره به ما فهامند 

 :مانست آمد و گفتیشرت به موش چرب میاش بافهیه قک

 جاست؟کبشقابها  -
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 (دیدام بشقاب؟ )صاحب هتل پرسک -

 هایرانیبشقاب ا -

 .بود« لییعزرا» یمعادل واژه« یقزلج» یها برایرانیا یلمهک

 .ندکیمان مچارهیجاسوس است و ب -

ست؟ یداند جاسوس و ماسوس چین پرس چه می. ااست یرانیند ایگوینداند م یس زبان عربکهر  -

م. او هم تا صبح یدیشب در هتل خواب، ردم و رسانجامکم توجه نینک کرد هتل را تر ک یار کهر 

ردها و کسخن از ، ه با چند نفر از دوستان هم دل و همزبانکرضا خان  یخوابش نربد. در دوره

شد شبها به یه گفته مکآمد ین مایبه م« املکیعل»شه صحبت یهم، میگفتیردستان مک

غ یرده و از مساعدت درک یار یند او را کبرخورد  یردکند و به هر کیم یشکبغداد رس  یهاهتل

ل گنده و کیبا ه یم. مردیرفت« گیامل بک»خ را برداشته به دفرت یش ینامه، دیپ ر ام یند. با دلکیمن

 :تلخ گفت یی آن را بخواند با روه منتکش از آنیچشامن برآمده بود. نامه را گرفت و پ

 !د؟یگردیه باز منیامنیجا بود به مردم بدهم؟ چرا به سلکبابا! من پومل  یدارند. ایدست از رسم برمن -

امن دست و پا یبرا یار کم. نوشته شده یستی. ما گدا نیاجناب ! نامه را مطالعه نفرموده»گفتم:  -

 .«دینک

د و ین است. بگردیخودم خطرآفر ینم. براکتان جور یبرا یار کرم جرأت ندا»نامه را خواند و گفت: 

 .ارتان بگذارمینار پول در اختیتوانم سه دید. من تنها مینکدا یپ یار کخود  یبرا

 .ش خودتان. خداحافظکشینار هم پیسه د -

ود ت عراق بیر امنیومد ین عثامنیشیافرس پ، املک یعل»ده گرفت: یت او را هم نادید شخصیاما نبا

گذارد.  یردک یار احزاب و گروههایدر اخت یفراوان یمال یهاکمکی، ه با ثروت حاصل از بازرگانک

 یار یبس کبود. امال « هیامنیسل» یدامئ یندهیمنا، رد و در پارملان عراقک یار یار یرا بس یام مال مصطفیق
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ه یامنیان سلکود کاز  یار یر بسیالتحرلوازمی، لیداشت. او در طول سنوات تحص« وتک»داطراف شهر 

 .ردک یغ منیز درین« وتک»رد کر یان غکود ک به کمکاز  یرد. حتکین میرا تأم

ن هم از دست یردنشک یر شهرهایبهره بودند و سایاز مواهب او ب« کو کر ک»و « لیارب» یاما شهرها

انتخاب  یندگیه به منایامنیند. در سلکد بیه ثرومتند چه باکدانست ینداشتند. م یبیها نصیو دلباز 

ار کهمزمان ، «وتک» کش امال یو افزا« هیامنیسل» یندگیمنای د برایبود. با« وتک»او در  کو امال 

 .ردکیم

 یدرباره یمطلب، ه در هر شامرهک یرد به رشطکیم کمک« ژیالوگه» ینار به مجلهیماهانه ده د

ار یدر اخت یکمکچ ینبود ه شود. اما متأسفانه حارضیمنترش م« املکیعل»ی ها و مردانگبخشش

 یار یآنها را  یا قدمی یردستان گذاشته و به قلمک یمحمدو جمهور  یام قاضیق یدو آواره ودرمانده

 .ندک

آواره نزد  یرانیرد اکه دو کت او نوشتند یدر مجالت تحت حام یو  یغاتیتبل یاما باز هم مجموعه

آنها  ینار برایماهانه پنج د یمقرر  ار گرفتند؛حرضتشان قر  یانهکآمدند و مورد تفقد ملو « گیامل بک»

 .«گیامل بک» ین هم از مردانگین شد و ... اییتع

حتامن یش نصیش چند قرص نان به ما داد و عمویم. پرس عمویپناه آورد یقزلج یبه عمو و پرس عمو 

م. یار بروکم خودمان دنبال یم گرفتیم و تصمیدیگر آنها را ندیم. دیبرو یسکه به دنبال شغل واکرد ک

ه چند ک« منزل الرسور»بود به نام  یام. خانهیردک کم و آن را تر یهتل نبود ینهین هزیقادر به تأم

 ک، یردم. دو تخت ارزانکه یراکنار ید کیماهانه  یبا اجاره یهنه و درب و داغان داشت. اتاقکاتاق 

امن یشسنت لباسها یتشت برا کیان و کو است یو قور  یرت ک، دو بشقاب و قاشق ، ومینیآلوم یقابلمه

دم یخر یل و آذوقه از بازار میوسا، بهرت از ما نداشتند. من یها هم وضعر اتاقینان ساکم. سایدیخر

م و رسنا یخورد یر میس« یقزلج»م. به قول یر و پتو هم داشتیبود. حص یچآشپز و قهوه« یقزلج»و 

از صبح تا بعدازظهر و از عرص تا غروب دنبال از بود. ین و پیزمبیما س یشاهانه یم. غذایزد یم

 یاما بر « و؟کشغل ما »م: یدیپرسیج مکم باگردن یدیرسیه مک یام و دم در هر مغازهیگشتیار مک
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م یردکیه مین و زمان گالیم و از زمیگشتیباز م یدیجا بود؟ با نومکار ک، زبان نشناس یبهیغر کی

 .و باز هم شب و باز هم خواب

بالدار »آنها را ، ه در بغدادکبود  کهم پر از مارمولها افکاف و شکاتاق ما پر از ش یوارهاید

 .ما شده بود یها رسگرمکگفتند. آمد و رفت مارمولیم« امنیسل

خود را خدا ، س بودکیب یرمردیه پکم یداشت، «یصالح افند»وار به نام یوار به دید یاهیهمسا

پس از ، ه هنگام خواندن قرآنکم یدیدیاوقات او را م یگاهرد. ک یم ییخدا یدانست و ادعایم

« ؟یها افند»دم: یپرسیم«. نطور باشدیخب بگذار ا»گفت: یرد و مکیه رس بلند میقرائت چند آ

ه جز کن خانه یا« ست؟یاند اما چاره چگفته باشم. اشتباه نوشته یز ین چید چنیآیادم منی»گفت: یم

دادند. آب یست فلس اجاره میب، کیه هر کحدود صد نفر بود  یرایشبانه پذ، چند اتاق نداشت

« یشمنه»به نام  یهودی کی یشد. مغازهیع میشد. توزیع میه توزکبود و از بش یبندرهیهم ج

نه زبان ، شناسمت ینه م»گرفت. نزد او رفتم. گفت: یها مخانه یار براکه خدمتکرا نشانم دادند 

 .«ار رساغ ندارمکتو  ی. برایز یچ کیباز  ینکتلخ هم درست  یقهوه کی یستتوان یاگر م یحتی، بلد

 :دمیاز خواب پر« یقزلج» یقهقه یروز صبح با صدا کی

 ر است؟یخ -

تان دست یبرا یار کد ینکید و از او التامس منیرویچرا به مرقد غوث من»نفر گفت:  کیدم یخواب د -

 «ند؟کو پا 

رد. کم اما افاقه نیارت رفتیم شد و به زینداشت ناچار تسل یاعتقاد لین مسایه هرگز به اک یقزلج

 :دید یگر یچند شب بعد خواب د

 .«دیبرو« اظمکیموس»اره است؟ رساغ کچ« غوث» »به رساغم آمد و گفت: یگر یمرد د -

د اده به بغدایپ یم. ناچار پایاتوبوس هم نداشت یهیراک، م. در بازگشتیرفت« نیاظمک»به  یاز ناعالج

 .ق ندانسته بودیاظم هم الک« یامام موس»م. یبازگشت
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از دوستان را  یکیخواند: خوب شد یدر بغداد درس م« یماران یانکد یمحمد سع»م یردکدا یخرب پ

هامنم بوده است. پرسان یماه م کیبا او آشنا شده و د رمهاباد « روهرگهمه»ه در سفر کردم کدا یپ

ند. کدا یامن پیبرا یار کخت. . . . قول داد یشوق ر کد اشیمرا د هک یردم. هنگامکش یدایپرسان پ

ند اما تا شش ماه از پول کقبول  یام تو را به شاگردشناسم. از او خواستهیرا م یآهنگر »بار گفت: کی

 .«ستین یخرب 

 .هستم یراض کبه دو قرص نان خش یقبول فقط روز  -

 .دهدیمن -

ن دو قرص نان را هم یحارض نشد هم، ن وجودیبود با ا یثرومتند یپرس خانواده« دیمحمد سع»

 .ما شغل نشد یارها براکر یار هم مانند ساکن یخودش بدهد. ا

چشم ما به بادمجان ، میزدیابان پرسه میدر خ یم. شبیچرب نخورده بود یه غذاکبود  یادیمدت ز

ها تلخ ا متأسفانه بادمجانم امینکنوش جان  یم تا با چایم و به خانه آوردیدیخر ییافتاد. چند تا

 . . . .وفتامن شدکبود و 

م یتوانست یمن یهر دو پاره شده بود. حت یقهیه کم یهنه به تن داشتکراهن یدو پ، و من« یقزلج»

، ندکها را وصله راهنیپ یقهیم تا یاط برویخ کیم نزد یم. گفتینکه یهم ته یراهن دست دومیپ

گفت: یم، هاراهنیدن پیم به محض دیرفتیم یاطیم نزد هر خیهشرت از ده فلس اجرت بدید بیامانبا

 یها پرسه موچهکم. در یردکیدا میپ یار و مبتدکاط تازه یخ کید یحاال با«. ستیار من نکن یا»

 :مینان گفتکنشسته بود. من و من  یاطین خیه پشت ماشکم یاط عرب شدیخ کیم. متوجه یزد

 نکما وصله  یها را براقهین یا -

 .نمید ببیبده -

 ؟یر یگیچه قدر م -

 نم بعد؟کد وصله یحاال بده -
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 م حاال بگو چند؟یپول ندار -

 راهن ده فلسیهر پ -

 .ندکدست شام درد ن -

ست یم و بیردکراهن را به تن یرد. پکنه یرا هم پها یپارگ یبعض یها وصله شد و جاراهنیپ یقهی

 :م. گفتیفلس را داد

ر ید. من تصویاید باز هم به رساغ من بیهم داشت یگر یار دکه اگر ک یخواهم به رشط یپول من -

 .دمیخودم را در شام د یجوان

 چطور؟ -

فلس هم نداشتم.  کی یبلد بودم و حت یار دست دوز کردن از نجف به بغداد آمدم. تنها کا ر ک یبرا -

رفتم و به حالت « احمد»نم؟ پس از مناز ظهر به بازار کدا یپ یه نانکجا بخوابم؟ چگونه تکخداوندا 

به مسجد  اسب شدم. پس از آنکست فلس یب، راهنیپ یاز محل دوخنت دگمه و وصلهی، گرددوره

مهرم را گذاشتم تا مناز بخوانم. خادم مسجد آمد مهرم را پرت ، وانیجلو ا یر یحص یاحمد رفتم و رو 

 یبخوان. اگر جا یخواه یپرسم مناز را هر طور م»مسجد دلش به حامل سوخت و گفت:  یرد. مال ک

 .«اط مسجد بخوابیها در حشب یردکدا نیخواب هم پ

گشتم یدم. البته عرص به مسجد برمیخواب یها در مسجد مرفتم و شب یرون میار بک یها براصبح

ختم تا اهل مسجد یر یآب م یوپهکده و در یخ خری یاهکه به دست آورده بودم تک یو با پول

ن مسجد یشام چند سال در ا»د و پس از مناز جامعت مغرب گفت: یمال مرا د روز کینند. کاستفاده 

ن مرد اهل ید. ایادهیخ نخری یاد و قطعهیرده اکب نیبار هم دست به جکی ید حتیخوان یمناز م

 .دیبنوش کخرد تا شام آب خن یخ میشام  یآورد برایبه دست م یپول کاند ی، گرده با دورهکنجف 

. . .» 
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در  یادارم. خانه یدم. االن هم وضع مناسبیخوابیر میحص یوان مسجد رو یدر ا، ز به بعداز آن رو 

م یاد دوران جوانیهم ندارم. شام مرا به  یبد یام. زن و بچه دارم و وضع مالدهیخر« وشاش» کشهر 

 . . . .دیانداخت

گشود. یه میان به گالم زبیرفتیدار او منیبار به دکی یام و اگر هفتهیبا هم دوست شد، از آن پس

 یه هامن انباردار ک یتان رساغ دارم. انبار یبرا یار کد ینکیم« یابنار »گفت: اگر « دیمحمدسع»روز  کی

 .بود یاست از نظر ما شغل مناسب

 ممنون یلیبله خ -

د یرش»به نام  یه به رساغ فردکرد و آدرس داد کتلفن  ییبازرگان برد. بازرگان هم به جا کیما را نزد 

م. یرفت یکلومرت جاده خایکم و حدود چهار یردکن اتوبوس به آن اتوبوس یم. چند بار ایبرو« ودتج

 یمکبود. « ردک»ارخانه کصاحب « دیرش»م. یردک یم و خود را معرفیدیرس یخ ساز ی یارخانهک کیبه 

خ ی یهاچشمامن به حامل د . . .ییایست بیار شام نکخ یردن کدوستان انبار »رد و گفت: کنگاهامن 

 .«و آب از رس و صورتشان روان بود یآنها گل راهنیو پ افتاد. متام لباس

قه یست دقیش از بید. در طول شبانه روز بینکخ بار یون یامک کید یهر ساعت با»سپس گفت: 

د شام را یآیند. من دمل منکتواند تحمل  یش از دو ماه منیب یارگر کچ ید. هینکد اسرتاحت یتوانیمن

 .«بگامرم یار کن یبه چن

رسانجام «. دهمیار را هم انجام مکن یاست اما ا یهامن انباردار  یردم انبار کیر مکهرچند ف»گفتم: 

 .میم بازگشتیه رفته بودک یه نشد واز هامن راهکنشد  یراض« دیرش»

را  یر اکیند. نزد او رفتم و درد بکیم یمهاباد در بازار دالل یاز اهال یهودی کیه کم یدیشن یسکاز 

 .رشح دادم

 ؟یهست یمهاباد -

 بله -
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 .مرا فرستاده است« یاالو یرمی»برو و بگو « یشمنه»نزد  -

 :ا مرا فرستاده است گفتیرمیافت یه درک یرفتم و هنگام یشنزد منه

 .باز آوردم« ایرمی» ینم. خرب را براکدا یت پیبرا یار کست و سوم ماه است. اول ماه برگرد تا یامروز ب

 نکا اول ماه صرب خوب ت -

 .فلس پول هم ندارم کیمنانده است.  یم باقیبرا یرمق ینم. از گرسنگکگر صرب یهفت روز د -

 دهم یت را میمن غذا -

 .نمکام تنها از دست رنج خودم ارتزاق سپاسگذارم اما به خودم قول داده -

 :رفتم. رسانجام گفتیرد نپذک یار کهر 

مرا فرستاده و سفارش « ایرمی»برو و بگو « یرناچکنیحس»نزد  نطور شد به مرقد غوثیه اکحاال  -

 .ینکدا یم پیبرا یار کرده ک

نشسته و  یرسک کی یوان اتاق بزرگ بارگاه غوث رو یدر ا یعرب ید و جامهیبا محاسن سف یمرد

 .«نیبنش»را رساندم. گفت: « ایرمی»د. سفارش یشک یان میقل

 دیاوریب یش چایبرا -

 ؟یانجام ده یار ک میبرای توانیم -

 .نک یپاشاط را آبیردم و هر چه خوردم تو هم مثل من باش. بلند شو حک یار کبله من هر  -

 :ماند. با رشم گفتم یباق یلیم. از غذا خیبعدازظهر پلو و گوشت خورد

 او بربم؟ یهم برا یمکتوانم  یدارم. م یدوست -

 .ش غذا بربیحتامً برب. هر روز برا -

 .ردمکف یبردم و ماجرا را تعر یلجقز  یغذا را برا
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 .ارم را از دست بدهمکه مبادا کدامئاً دلهره داشتم 

دم. یخریچهار فلس خرما م، سد جوع ینبود. برا ین شده بود اما از صبحانه خرب یناهار و شامم تأم

 .شدیار نامساعد میتم بسیرده بودم و اال وضعک کگار را تر یر سکخدا را ش

بود.  یچنون قهوهکژاندارم و ای، در دوران عثامن، شیبود و از سالها پ یهابادم میقد، «نیحسمام»

 کین یاه گذشتهکبزرگان شده بود. اما به علت آن یچسفره، پس از بارها آزمودن مشاغل مختلف

ه آن دم کش از خودش یب )پرده دار( دوران پیداشت همواره مورد احرتام و حرمت آنها بود. به نق

 یوهیل من است و من ضامن او هستم. همرسش هم بیه آن پرس فامکبود گفته بود « د عاصمیس»

« احمدآقا»از پرسان  یکیبود.  ینواز مهاباددف« یفاطمه سور »و دخرتش « احمدآقا»به نام  یمرد

 .داشتیز مینار داشت و من را چون پرس خود عزکز را در ین

اط را هم آب و جارو یز و حیس متیخ یها را با گونیاشکن اتاق را جارو و یحس کاکروزانه به همراه 

اره بود و من هم به عنوان وردست ک هامنان او همهیب و میاز نق ییرایدر پذ« نیحسمام»م. یردکیم

 یچان خود و قهوهیآن را م« نیحسمام»ه کماند یم یباق یادیز یردم. شبانه غذاک یار مکاو 

ن یشرتین بیفروخت. مام حسیرا م یمابق، داشنت سهم خودهم پس از بر  یچرد. قهوهکیم میتقس

، ار خودم بودکه سهم کز و حالل یذ و عزیلذ یرد. از هامن غذاک یع مین فقرا توزیسهم خود را ب

دم. یخواب یت مکمین کی یب رو یه در خانه بود. شبانه در اتاق نقکبردم یرا هم م یسهم قزلج

 یانکد  یقزلج یبه دست آورده بودم. پرس عمو  یار کالخره راحت بودم. با یلیشدم اما خیخسته م

س شد یتأس ین مغازه هتلینار اکدر ، جا رشبت بفروشد. از بخت بددر آن یه قزلجکرده بود کدا یپ

دست  یجه رشبت رو یرد در نتکیبدانجا رفت و آمد من یسکگر یانداخت و دید میه مغازه را از دک

 .ماندیم یقزلج

 .رده استکه یدم گریدیه مکن بار بود ینخست یرفتم. برا« یقزلج» روز غروب نزد کی

 چه خرب ؟ -

 .میهم دار ییردستان است و آشناکم. باالخره یه برگردیامنیا به سلیست بین ین زندگیا -
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ه من کمرده است بدان  یدر بغداد از گرسنگ یابانیخ یدر گوشه یجسد یدیاما اگر شن یخود دان -

 .رمیمیا مینم کیم دایار پکایهستم. 

 .گشتمیت قطار داشتم باز میبل یهیته یاالن اگر پول برا -

نار یدسه ، ده بودم به هامن فروشندهین خریش از ایه پکرا  ییبه رسعت به بازار رفتم و تختها 

 .فروختم

و د یت خریبل یدم. قزلجیهندوانه خر کیحامل  یلهیها وسپول را گرفتم و پس از فرستادن تخت

 .آوردم و تنها ماندم« نیحسمام» یلم را به خانهیرد. خرده وساک کغروب بغداد را تر 

دم. یرده است. خدمتش رسکطلب  کمارمول یب بود. فرعونیعج«. ارت داردکب ینق«روز گفتند:  کی

 «ن است؟یا»د: یب پرسیرده بودند. نقکاش رد دورهک یستاده بودم. دوازده حاجیا

 :ردندکم نگاه کیکها ییحاج

 .ستیر قربان او نینه خ -

اد ید. ناگهان فریرسیده و ترسان به نظر میار رنگ پریستاده بود بسیب ایه پشت رس نقکن یمام حس

 :د و گفتیشک

د به یردکچ رشم نیدا نشده است. هیپ« دعبدالرحامنیس»نون مردتر از کب تا ینق یدر خانواده -

د. یبزن یدیه و ضامنتش را بر عهده گرفته بودم تهمت دزدرفتیه من به عنوان فرزند خود پذک یپرس 

 .ردک یداد و عذرخواه یب هم او را دلدار ی. نقیهست یب نامردینق یبه راست

 ست؟ین موضوع چیمام حس

نند کیاسرتاحت م یروند. در بارگاه غوث در اتاقین دوازده االغ به حج میند. اکپرس فقط خدا رحم  -

ار بارگاه کرده و خود را خدمتکد یآنها خر یرود. از بازار برایار نزد آنها مکتنفر به عنوان خدم کیه ک

 ینار است. نفر یست دیه بکنار و در مینجا پنج دیلباس احرام در ا جا زده است. سپس گفته است

 یب عرض حال میبه نقها یدزدد. حاجیها را متان لباس بخرم. سپس پولید تا براینار بدهیپنج د
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دق ، . خوشبختانه با رفع اتهام از تویر یگیز است در نظام اتهام قرار میه نامت عزکو هم نند و تک

 .ردمک یب هم خالیدمل را رس نق

ه به نام یبلند باال اهل اشنو یمرد، من فراخوانده شده بود یه به جاک یز یبعدها روشن شد: آن عز

 .بغداد بود یشهره یب بر یه در جکبود « النرتک»

 یعنی« فیرش»و « رس دسته» یبه معنا یدر عرب« بینق»ست؟ یچ« بینق»م ید بدانیبدهاما اجازه 

آنها را داالرشاف شناخته شده و بزرگیخانواده در بغداد به عنوان س کیغمرباست. ید و اوالد پیس

د نبوده است اما یغوث س، دانند. اگر چه به واقعینها خود را اوالد غوث میند. ایاالرشاف گوبینق

، رده است. موقوفات بارگاه غوث در بغدادک ینامگذار « ید حسنیس»خ پس از خود را به عنوان یرتا

ن یبان ایان نقیاد است. در میار زیز بسیاز نذر بارگاه ن یناش ییدارا یفراتر از حد تصور و موجود

 .از همه پرآوازه ترند، «داحمدیس»و « محموددیس»و « دعبدالرحامنیس»چرخه 

ار یبس یرد. مردکیدار بارگاه خدمت معنوان پرده« دعاصمیس»ب بودم یر نقکنو  ه منک یزمان

نه به مناز جمعه یآد یست اما روزهایگفتند اهل مناز خواندن نیام بود. میپوش و خوش سخوش

ه مرشوب کعه بود یند. شاکینهار دعوت م یله گنده براکهشت نه آخوند ، رود و پس از آنیم

دم. تنها ینها را به چشم خود ندیدام از اکچیگر . . . اما من هیعه دیهزاران شا ند وکیهم م یخوار 

مه لخت در خانه یشه نیهم، ه بدون رسپوش و حجابکدم دخرتان و پرسانش بودند یدیه مک یز یچ

ده یخواب یز نهارخور ینار مکبار در کیرشمانه داشتند. یار بیبس یردند و رفتارهاک یآمد و رفت م

دار شد ید بیشا»از آنها گفت:  یکیروند. ناگهان  یدم دو تا از پرسانش دارند به هم ور میه دکبودم 

 «... .م بهرت استیبرو یگر ید یجا

ه از کمرقد غوث  یگذشت. پارچهیاز عمرش م یه چهل سالکداشتند « یدعلیس»به نام  یار کخدمت

شد تا یسپرده م« یدعلیس»هنه به کش کشد و رو یهر سال عوض م، ماهوت زربفت هندوستان بود

 .ان و زوار بفروشدیبه حاج کآن پارچه را قطعه قطعه و جهت ترب 
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روز  کیگم شده بود.  کشبا، رد. آن سالکیم یبددل« یدعلیس»ه نسبت به کداشت  یهمرس 

 یار کز یرفته و پس از مت ز به خانهیبه او سپرده او ن یار کرا به خانه فراخواند و  یار زنکهمرسش خدمت

« هینور»ن زن یخود دوخته بود. ا یبرا یراهنیهنه با خود برده از آن پکرا به عنوان  کشبا یارچهپ

 یدر خانواده یچنان قشقرق« هینور»و لباس  کشبا ینام داشت و خوشنام هم نبود. ماجرا

 .ه نگو و نپرسکراه انداخت « یدعلیس»

زان یگورش آو یهم رو  یده شد و َعلَمسپر  کبه مرض سل درگذشت. در اتاق بارگاه به خا« یدعلیس»

 .ردکیارت میرا هم ز« یدعلیس»آمد مرقد یارت غوث میز یه براک یر یه هر زاکیشد بطور

رد و کیم یمال کمکس یر انگلکلش یه به رسبازان هندکدم ید یونر را میلیم« دعاصمیس»من خود 

 .دیبخشیبه هر رسباز حداقل چهار فلس م

به ، ارگر نخواهد افتادکند آتش بر او کغوث عبور  یهینار ساکگر گوشت از نده بودم یان شیرکدر م

دادند تا از آتش جهنم مصون مبانند.  ینار مرقد غوث عبور مکاز ، ش از دفنین خاطر مردگان را پیهم

ه از حج بازگشته بود به ک« یچمهکعبدالله تو یحاج»دن ید یبرا، «زادهیترجان»بار به همراه کی

م و چراغ مخصوص ذوب یرفت یافالن و فالن به مغازه یدر بغداد من و حاج»م. گفت: یرفتاش خانه

ن گونه یز همیردم چراغ دوستان نکر کرد. فکیار منکم چراغ من یبه مهاباد بازگشت یم وقتیدیطال خر

م یرفتیارت بارگاه غوث میز یبرا یادم آمد وقتیرد. کیار مکار خوب یاست اما به خالف چراغ آنها بس

خ دربارگاه یروز ا زچاوش ش کین موضوع یا سقم ایدر مورد صحت «. چراغ را همراه خود برده بودم

 :دم. پاسخ دادیپرس

بارگاه پخته و شوربا درست  یهینار ساکده و در یلو گوشت خریکسه  یفالن شده روز آخر فالن -

 است؟ یگر چه حرفین دی. اینکیم

 .نمکسئوال « عبدالله یحاج»اغ چر  یردم در بارهکگر جرأت نید

 :سفر دو روزه گفت کیها مرده بود. پس از بازگشت از فیاز خل یکیه فرزند کآورم یاد میبه 
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مام «. د فطر شدیرد. ماه رمضان رفت و عکب بغداد رفتم. مرا به مقام خالفت منصوب ینزد نق»

 :ت نزد من آمد و گفتین باعصبانیحس

به او  ین پرس دو ماه نزد ما بوده است. تو حقوقیا»؟ گفتم: یدانیه مک ثرومتند را یهکیآن مرد -

ه کن یحقوق! همیبدهم و گفته است حقوق ب یدیه به عنوان عکداد  ینار یخورده د« ؟یدهیمن

 :ند. پول را برداشتم و گفتمک یت میفاکخورد یغذا م

 .هستم یراض ین من به قرص نانیمام حس -

 .ینکار که کآن مرد  ید براینم. نباکیدا میت پیبرا یار کنه نگران نباش  -

ده است تو یشن« یانیرکم یحزن»نفر آمد و گفت:  کیردم ک یم یار که در بارگاه خدمتکآن دوران 

ار کن حضور مرا انیهاست. نعوذبالله. مام حسسیجاسوس انگل یه حزنکع بود ی. شاینجا هستیا

گفتگو با  یباال به بارگاه آمد و بناانهیبا الغراندام و م، دیش سفیر یدیاز روزها س یکیرد. عرص کیم

خواهد تو را یاست و م ید حزنیاو س»بعد آمد و گفت:  ین لحظاتین را گذارد. مام حسیمام حس

ار آگاه یبس یشناختم و انسانیه او را مکردم کتلفن « میرکرت جعفر محمد کد »چاره نبود. به «. ندیبب

آشنا شدم. هنوز هم فراموش  یبا حزن«. دن او رضر نداردیواالست و د یانانس ید حزنیس»بود. گفت: 

 ینگده» یر شد. آدرس روزنامهیشوق از چشامنش رساز کد اشین بار مرا دیاول یبرا ینم وقتکیمن

« گیب یمحمد عل»به نام  یار کر بود و همیه خود رسدبکنو( را به من داد  یایدن ی)صدا« تازهیتیگ

اجازه گرفته و نزد « نیمام حس»از  یگاهو رسهنگ بازنشسته بود. گاه« هیامنیسل»ه اهل کداشت 

 یادگار جمهور یتو »گفت: یخاست و م یدن من از جا برمیرمرد محرتم هر بار با دیرفتم. آن پ یآنها م

 .«یردستان هستک

« چهکین» یستاا آمده است. رو یان به دنکاز توابع بو « یندکبوغده» کینزد، چهکین یدر روستا یحزن

د یس»وجود داشت. پدرش  یارانهیآثار آن هنوز هم به صورت و، نون وجود ندارد و در زمان منکا

با « خات سلام»مرده و مادرش  یاول تولد حزن یه در سالهاکبود « یندکبوغده»، از سادات« فیلط

 ینسبت خانوادگ، آن یبا واسطه« یانیرکومیگ»ه کرده بود کازدواج « اریورمز»از خاندان  یگر یمرد د
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 یمهرساز  یار بوده است. در استانبول حرفهین شهر و آن دیا یآواره یکود کاز دوران  یبا او دارد. حزن

ه و ارمنستان و عراق یکردستان را گشته و رس از تر کرده است. سپس کن معاش یآموخته و با آن تأم

شه از یلکردن کس و با درست یتأس یاانهار آشنا شده است. بعدها چاپخیآن د یردهاکدرآورده و با 

 .رده استکمنترش  یچاپ یهانوشتهی، ردکبه زبان ، ردستان )عراق (کن بار در ینخست یبرا، چوب

از عراق اخراج شده و به حلب رفته است. در آنجا هم ، «نیمهکاکق یفا»است ستاد یدر دوران ر

دوستان و  یمهر یز با بیه اما در حلب نرا آغاز منود یردکت یس و فعالیتأس یکوچک یچاپخانه

 .دشمنان مواجه شده است

را با خود  یار یبسی، ردکبه زبان « یروناه» یبا انتشار مجله، هیدر آغاز جنگ آملان و فرانسه در سور

« ینو  یتیگ ینگده» یها از او خواسته اند به بغداد آمده و مجلهسیهمراه منوده است.سپس انگل

به ، ران وعراقیا یدر روابط فرهنگ یرد. حزنیت آن را بر عهده گیریچاپ و خود مد یردکرا به زبان 

اقدام به چاپ اشعار « ینو  یتیگینگده» یار شده و در مجلهکدست به ، «عالقات عامه»عنوان 

 .منوده است یردکلور و داستان به زبان کفول، ردکشاعران 

رد بود. از کملت  یردستان و آزادکاو  یو زندگ امنین و ایرد سوخته بود. دکملت  یبرا« یحزن»

 .س استیر رس انگلیها زفتنه یرد همهکیردها تصور مکاز  یار یاعراب متنفر بود و مانند بس

 .«هاستیسیانگل ین هم دست نشاندهیاستال یحت»گفت: یم یبه شوخ یگاه

 .«یدار  یعرب یشهیر ید هستیتو س»بار هم گفتم: کی

دهند. خون خود را یص مینژاد شخص را تشخ، ش خونیها با آزمانده بودم آملانیش»با خنده گفت: 

 .«ستمین« دید میس»ر کاست. خدا را ش ییایبه آملان فرستادم. پاسخ دادند خون آر

 یروستا کیدر  یه شبیکردستان و در تر کن. در گشت و گذارم به یتو حامقت مرا بب»بار گفت: کی

هوش بودم. به خودم یه تا دو روز بکخوردم  کتکگفتم. آنقدر  یشافع امام یاز بزرگ، مذهب یحنف

 «رد دارد؟کبه  ین و آن چه دخلیو ا یو امام حنف یسخن از امام شافع»گفتم: 
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روز گفت:  کیشدم.  یر منیچگاه از سخنانش سیم بود هیدانا و فه یار خوش زبان و بسیبس

شوخ طبع و طنز پرداز  یسندهیشاعر و نو اندر سلطه بودهیشه زیرد همکبدبختانه چون ملت »

 .ار مهم استیات بسیه طنز در ادبک یم. در حالیانداشته

مرد. ا زمن خواست  یار شوخ بود اما از گرسنگیبس یه مردکاو گفتم  یبرا، «یمال حسن دزل»من از 

از  یکی یوان برایه از مرکش خواندم یبرا یش بخوانم. من هم شعر یاز اشعار او را برا یامنونه

در مهاباد فرستاده بود. من عادت دارم هنگام خواندن « یندوهمهن ههیممهحه»دوستانش به نام 

، دیش سفیر یدم حزنیردم دکچشم باز ، تیب کیان یه در پاک یبندم. هنگامیم را میچشم ها، شعر

چاپ  ر مجلهآنها را د یفرستم و همهیرا به دنبال اشعار و مطالبش م یسک»رقصد. گفت: یم

ه کمجله هم بسته شد ، ان جنگیه با پاکم ین را هم بگویاما متأسفانه مرگ امانش نداد. ا«. نمکیم

 .شدیچاپ و منترش م یردکات یدر چهار صفحه با موضوع ادب

 :خوانمیم، آورمیاد میه کرا « یحزن»ات یاب

 نین حزیعازم ساوجبالغ عرض سالم ا یا

 نیدهانم انگب را نام او اندر یسکبخوان 

 بارها ه او در وقت غارتک یهموند کچاب

 نیها را پوستشیدرو، نده بزها پوست راکبر 

 ن بودیاو محمدام کوچکنام 

 نیض االمیاول محمد آمده آخر نق

 ن طرفیا یننوشت سو  یاگر مرسوله ا یبار 

 نیان گر غافلست از ما چنکمنعش نباشد زآن م

 همچون غزاالن خنت یه چشامن و یشهر س
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 نیچ یآهو  یر ناف دلربش چون نافه یتعط

 س زنندکنه هر یه بر سیان مژگان سکیپ

 نیاش باال رود تا آسامن هفتمقواره

 بلده یرخول دوشحمه تاقانه فبه

 قتاله بالغمزه با آن دو چشم نرگس

 یدر  کبکه چون ک یند وقتکآتش به جانها اف

 نیرن از حامم با آن حدود آتشیند بیآ

 یان قاوسیارکزن یلسنه پوش اطیشمیپ

 نیمیاروگه یه بر سکدن دساملشان یجنب

 مکلوعانق االنسان با لبنت التحامون قرب

 نیاح فاوسیر یار از و یاخت یصادر شود ب

 پوهکو زورنا یرو یش نین ریکولک یهاشیده درو

 نیه مانند جاسوس بطکوولهکگون  یهکرچولهسه

 دشنکوشان در بر ینند چون آن لعبتان چون دیبب

 نیش با لرخه لرخ و ئاخنیشه فیبول و ف با بوله

 رده باشمکان فراموش یرادر م یتید چند بیشا

ار گرم گرفته و از یه با من بسکروز  کیرد. کیز میمتام وجودش را لرب« مهاباد»و « انیرکم»عشق به 

 :دیار او پرسکهم یمحمد عل، گفتیمهاباد م

 ؟یخوش دار  یلیه مردم مهاباد را خکنیماموستا مثل ا -
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 .«شرت دوست دارمیب« خیاحمد ش کاک»سگ مهاباد را از ، بله»گفت: 

 یس و انسانیهمه تو را جاسوس انگل، یاردهک یار کهمها یسیچون باانگل یحزن کاک»بار گفتم: کی

 یمرا م، دنیردم به محض دکیر مکده بودم فیه هنوز تو را ندک یدانند. خودم هنگامیم کخطرنا

 .«یخور 

بود.  یه آدم بانفوذکرفتم « املک یعل»شدم نزد یه از عراق خارج مک یداند! اما هنگامیخدا م -

 :اش را زدمتابستان زنگ خانه یچهل و هشت درجه  یدر گرما

 است؟ یماموستا خرب  -

 .ندکیاز عراق اخراجم م -

 .میآین االن مکصرب  -

ش فرستاده بودم در یه نوشته و برایعنوان هد رد و هر چه را بهکستادم. در را باز یجلو در ا یمک

س یردند من به عنوان جاسوس انگلکیهم چون او تصور م یگر یسان دکخت و در را بست. یمقابلم ر

من  ینند. بدنامکیمن افتخار م یآنها به دوست ینون همهکا یرشمیامل بکام. اما در به بغداد آمده

د اما آنها حارض یاردهکن را بت خود یروس و استال»گفتم: یه مکن خاطر بود یهم نزد جوانان به ا

م و در یردستان باشکرد و ک یاجازه بده در خدمت آزاد«. ندازندیصورت شام ب یت ف رو  یستند حتین

 . . . . رد و بسک یم. تنها آزادیامن شویهم پ، طان همیبا ش یحت، ردکملت  یراه آزاد

ردستان ک یها او را فرمانروایسیانگل»مندبود. گفت: ر گلهایبس« خ محمودیش» یاسیس یاز رفتار ها

 .با آنها وارد جنگ شودها کند و به نفع تر کس پشت یاو را واداشت به انگل ینیردند اما تعصب دک

س دولت یاوت خود را با تأسکس همراه شد و مزد ذ یصل با انگلیه فکن صورت هامنطور یر ایدر غ

 .«ل دهدیکرد تشکدولت  کیآنها  یار یوانست به ت یخ محمود هم میش، عراق گرفت

ردم. که یگال سیر انگلیدم سخت از سفیردستان را شنک یه خرب سقوط جمهور ک یهنگام»گفت: یم

 «... .رد دروغ گفتندکبا ما از در صداقت درآمدند و دوستان  یرانی! دوستان ایحزن»در پاسخ گفت: 
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 یتوانی. اگر میهست یحزن کینند تو دوست نزدکشتم خواهند بازدایگفت: م« محمود احمد» یروز  

 یبرا یل استانبولیسب ک، یگرید یردهاکاز  یلیخ یار یهم مانند بس« محمود احمد»ن. کسفارشم 

 :آمد گفتار به ما خوشیبس یقه زده بود.حزنیبه  یراوات رسخکخود به هم آورده و 

عرب عقلشان به  یدانیتو م« محمود کاک»رد. اما کنخواهم  یوتاهکد یایاز دستم بر ب یار کهر  -

م. یان بروین تا نزد آقاکوتاه ک یمکت را یهالین است سبکچشمشان است و مخ ندارند. اگر مم

 :شد یمحمود عصبان

به  ینم. حزنکیست بودن خود افتخار میمونکست؟ من به یست چیمونکد یدانیجناب شام من -

 :گفت یآرام

 ست؟یست چیمونک یح دهیمن توض یساده برا یانبه زب یتوانیقبول! اما م -

 .نندک یار مکخورند و  یه همه نان میدر روس یدانیتو م -

 .نندکیار مکخورند و  یمحمود جان! در زندان بغداد هم همه نان م کاک -

رد کب زادگان ینج یبرخ یبار سخن از بداخالقکیرد. کل محمود را حل و او را سپاسگزار خود کمش

روز از  کی«. ا نرفته بودمیتانیردم و هرگز به سفارت برکیار مکمن در مجله »گفت:  یبود. حزن

 یکیبرد و گفت :  یر مرا به گوشه ایند. سفیخواهد تو را ببیر میشد و گفتند: سف یسفارتخانه تلفن

 .نکنجا آمده است تو با او صحبت یه به ایمهم و با نفوذ روس یردهاکاز 

 :دمیروز او را د کیشد و قرار مالقات گذاشته 

 ریوقت بخ -

ت یها برایدعبدالله. چه چایس یر حاجکنو ، ؟ من عمرآقا هستمیشناسیمرا من یماموستا حزن -

 ام؟ختهیر

 جا؟کنجا یجا و اکتو  -
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نم و به سفارت که یروس یا تا ترا تبعهیبم داد و گفت: بیفر« د طاهایس ید پوشو یس»! یبدبخت -

ر یتا خالص شوم. سف یده یبیه ترتکنجا مثل زندان است بلیگرفت. ا یخواه یخوب ا بربم. پولیتانیبر

ردم. ا زخنده روده بر شده کف یش تعریزد و منظر خرب خوش بود. ماجرا را برایرون از اتاق قدم میب

 :بود

 . . . . نبار همیاله بر رسم گذاشته است و اکن بار یچند« پوشو» -

 .«ردمکران یمرز ا یو را روانهبه عموآقا دادم و ا یپول» -

س رفته بودم. چشمم به آخوند خوش قد و یم انگلکدن حایل به دییدر ار»رد : کیف میتعر یحزن

 :رده بود. گفتکز ک یه در مقابل درگاه ورودکباال افتاد 

 .دهدیه راهم منکنم. چند روز است یم را ببکتا حا یم انجام دهیبرا یار که کد ترا به خدا بلیس -

 :م در جواب گفتکحا

و  انجام نداده یم به درستیسپرده بود یه به و کرا  یتیاست. مأمور، «رورومهکل یمال خل»آن مرد  -

 .عراق بازداشت خواهد شد سیرون نرود توسط پلیخواهد. بگو اگر بینون پول مکا

مأمور  یسکط چه توس، شنت را دادکرا به  یار یبس یهاه منگورکن مرد مقدس یم ایدیآن وقت فهم -

ل یها تحویسیانگل یبرا یه او را در مهاباد بازداشت و به اتهام جاسوسک، «یرسول ناج»شده و 

 .ه بوده استکر یم مزدبگیها دادروس

 یهنه(کپتو « ) فه رشهیل»روز شعر  ک، یبان به نام بودیه از ادک یر راه و ترابر یوز« یق وهبیتوف»

 :دیوگیخواند و میم یحزن یمرا برا

 .دمیدیآن را م یندهیاش رساک یام. ادهیم دکت یفیکو با  ین خوبیشعر به ا -

 :دیگو یم یحزن

 .ینکاو دست و پا  یبرا یار کند. کیم یو لخت و گرسنه زندگ یار و پاپتکیدر بغداد است و ب -
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 .س بازداشت خواهد شدیند وگرنه توسط پلک! بگو خودش را پنهان یمتأسفم حزن -

دوباره آزاد ، ف شده بودیه قبالً توقک( را یرمانجک ی)لهجه، «یرمانجک یزار » یاز مجلهیتام یحزن

به  یحزن»آمد و گفت:  یاز روزها دوست یکیرد و قول داد اداره امور مجله را به من بسپارد. صبح ک

اش را آور بود. جنازهسخت تأسف یامنظره«. مید به گورستان برویرده است. باکفوت  یطور ناگهان

، ه خرب مرگش را آورده بودکاز من آن دوست  ینده شود. جداکن گذاشته بودند تا قربش یزم یرو 

 یه براک یسکد تنها یداد. شایه امانم منیدم. گریشیاندیردها مک ینبود. به قدردان یگر یس دک

 .ست من بودمیگر« یحزن»

مرد.  یتنگدست یاست در منتها سیانگل یارهکردند جاسوس و همه کیه همگان تصور مک« یحزن»

نداشت.  یبود. فرزند یت چوبکمیهنه و چند نکم یدو گلی، منزل و  یمتام موجود، تابخانهکاز  یجدا

گذران  یش رابا خود برد. همرسش در هامن خانه ماند و برایتابهاک« ویگ»ه( بود. یکرد )تر کهمرسش 

 .مردم شد یار خانهکخدمتی، زندگ

افتتاح و اقدام به پخش برنامه « ویآوتل»خود را در  یردکو بخش یا رادهیسیانگل، هنگام جنگ

 یروزانه دو ساعت برنامه، «خ حسنیش»به نام  یو شخص« کق چاال یرف»، «ماموستا گوران»ردند. کیم

ق یرف»دم. یشن« گالنیگرد»ن بار برنامه را در یه نخستکردند. خاطرم هست کیآماده و پخش م یردک

و هم پس از جنگ یستم. رادیسخنان او گر یرد خواند. پا به پاک یه روز یدر مورد س یمطالب« کچاال 

 .بسته شد

 ید فراش مدرسهیوشکار یبس« رت جعفرکد »ردم. کیار مک یدم تقاضایرسیه مک یرد رسشناسکبه هر 

 شناخت نزد منیبانفوذ بود و مرا هم خوب م یه مردک« ماموستا قادر قزاز»شوم اما نشد.  یلیف

خواب  ینار و غذا و جایچهار د یرستوارن با ماه کیدر  یشغلی، آمد و گفت به سفارش حزب پارت

رد به که دو کام بود یار بزرگ به نام رستوران خیبس یر . رستورانکاشیاند. خداردهکم دست و پا یبرا

« د خواجهاحم»ردند. ک یگر اداره میعرب د کینار با کدر « گیب یزشد»و « احمد خواجه» ینام ها

« حلب» یردهاکاز  یرشد»نوشته است. « دم؟یچه د»هم به نام  یتابکه کخ محمود بود یاران شیاز 
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ز و نظافت رستوران و یم یار کز یان و متیز مشرتیم یاز رو  یمن برداشنت بشقاب خال یفهیبود. وظ

ز و هشتاد یمست و دو ید بیبود. عرصها قبل از غروب آفتاب با ییار ظرفشوکبه  کمک یدر موارد

آوردم. ساعت دو ین مییبامداد آنها را پا کیبردم و ساعت یبه پشت بام م یآهن یو هشت صندل

م بعداز یاز نو. ساعت دوازده و ن یدم و ساعت پنج دوباره روز از نو روز یخوابیبعد از نصف شب م

 یاز آنها پرس  یکیه کم یهم داشت یگر یاران دکم. همیردکیم اسرتاحت میساعت و نکیظهر به مدت 

 یارانم پرسانکر همیطال فروش ثرومتند است. سا کینون کبود او ا« یمحمد رشاد»به نام  یمهاباد

 .شدیردند. عرق هم در رستوارن فروخته مکیز درست میباب و رشبت و موکه که بودند یامنیاهل سل

از  ناهار و شامردم و فرصت رسخاراندن هم نداشتم. کیار مکست ساعت یروزانه مجموعاً ب

ه با کم یگرفتیم یه نان فانتز کت ک، یصبحانه یم بود و برایخوردیان میمشرت یماندهپس

دم. آن روزگاران هر یچیرفس در نان پک یردم و چند ساقهکبار هوس کیم. یخوردین میریشیچا

، من شد یه صاحب رستوارن متوجه گناه نابخشودنک یفروختند. هنگامیفلس م کیرفس را کدست 

شلوار  ک، یو لباس من ییرد. متام داراکچگاه فراموش نخواهم یه هکبر رسم آورد  یحتیچنان فض

، بغداد کوحشتنا یفشم هم نداشتم. در گرماکن بود. یآستیب یراهن پارهیپ کیرده و کنه یپ یهنهک

 یکا اند یم یتن بزنبه  یآب، ر دوش توالتیها زدادند بعدازظهریاجازه من یشد. حتیس میمتام تنم خ

بشقاب را از ، شه با رشمیشدم. همیسته مکرس ش یاز شاگرد گارسون یلیل خیم. اواییاسایه بیدر سا

را به خاطر ، «ردکگ یب یمصطف»از  یتیسوخت. بیداشتم. دمل به حال خودم میبرم یز مشرت یم یرو 

 : آوردمیم

 تیزارم ل یپرسن حالردهس گهیجلمه یارانیسه با 

 کیارییچوه عهیب یدوچار  خانهیه مهیشایک یبل

ن یردستان و چندک، من ی«ارییعهچوهیب»جوان و  یخوانزاده، مورد نظر شاعر« یار ییچوه عهیب»

بردم و از آن هم یخانه هم پناه میم یروز بودند. اگر به خاطر ملتم به گوشههیرد سکون یلیم
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ار در ک یادامه یمن برا یزهین انگیبزرگرت، ت شعرین بیردم. اکیشدم با زهم افتخار میتر مچارهیب

 .ار پست اما رشافتمندانه بودکن یرستوران و تن دادن به ا

 یفش به پا نداشتم. چون گرماکاورم. یرستوران ب یخ برایروز مرا به انبار فرستاد تا دو قالب  کی

زود برگشتم.  یلیند. خکدا یرخورد پمرت با آسفالت بکم یداد به دو رفتم تا پایآزارم م یلیآسفالت خ

 .«فرستمید میخر ین بار ترا برای. ایزود برگشت یلین خیآفر»صاحب رستوران گفت: 

 ؟یبود. احمد خواجه گفت: سواد دار  یشب در رستوران مراسم عروس کی

 بله -

 .نکادداشت ین و تعداد غذاها را یصندوق بنش یپا -

شرت درآمد. یا زمن ب یرد. حساب صاحب عروسک یشت ماددایهم تعداد غذاها را  یصاحب عروس

ام. عاقبت از آشپزخانه سئوال شد ردهکگفت حساب او درست است و من اشتباه یاحمد خواجه م

م ینار انعام به من داد و احمد خواجه هم نیم دین یو حساب او با من جور درآمد. صاحب عروس

 .نار از من گرفتید

ها فراموش یمشرت  یتوانستم روزنامه بخرم. گاهیجه منیفلس بود در نتده  هر نسخه روزنامه یبها

 .ردمکیمطالعه م، ز بردارند. فوراً آن را برداشته و به وقتیم یها را از رو ردند روزنامهک یم

جلد از  کیردند کتاب به رستوارن آمدند و صاحب رستوران را وادار ک یس با تعدایبار چند پلکی

ها سید و پس از رفنت پلینار خرید کیها را تابکاز  یکی یناچار  یو هم از رو هارا بخرد. اتابک

بود  یتابکتاب را نزد خودم نگاه داشتم. کتاب رادور انداخت. ک، ردن هزار فحش و ناسزاکضمن نثار 

اد یتاب کن یا یبغداد را با مطالعه یواژگان عرب یار یبغداد نوشته شده بود. بس یه به زبان عربک

 .تاب را خواندمکست بار یش از بیم. بگرفت

نار کغذا  یردن بشقاب خالکجمع  یه براکام به رستوران آمد. پس از آنیخوش رس و س یروز مرد کی

 «؟یژار تو هه»د: یزش رفتم آرام پرسیم
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 بله -

نم. اما بهرت کشنهاد یت پیبرا یارگر کار رس کخواستم یافرس مشهور هستم. م« ین رواندز یام»من  -

 .صادر شده است یچون فرمان عفو عموم یران بازگردیبه ااست 

ه یسا، نجا غذا هستیرد. اکخواهم  یارگر کگردم و نه رس یران برمید نه به ایشکقربان زحمت ن -

 .سپاسگزارم، ه هستکخواب و اسرتاحت هم ، هست

« زیعزعزت عبدال»و « راللهیخ»، «یمحمد محمود مقدس»، «خوشناو یمصطف»روزنامه نوشته بود: 

امالً کاند. رستوران وم شدهکوسته بودند به اعدام محیپ یه افرس ارتش عراق بودند و به مال مصطفک

دادند. یل میکردند و جلسه تشکینجات آنها تالش م یه برایامنیبغداد و سل یردهاکشلوغ شده بود. 

ن به محل تولدشان شایهانم چه خرب است اما رسانجام اعدام و جنازهیم ببیستادیایگوش م یگاه

توانستم یمن یگر یار دکزم یبر کنشسته و چند قطره اش یاه در گوشهکانتقال داده شد. من هم جز آن

 .انجام دهم

خ عرب به نام یش کی یبار براکیم. یرون بربیاز رستوران به ب یسفارش یم غذایشدیمؤظف م یگاه

ه یامنیباب سلکبود. از « عامره»و  «وتک» یوخ منطقهیاز ش یباب بردم. و ک، «نیاسیعبدالله »

ه رسم کز نگذاشته بودم یم یباب را رو کباب داد. هنوز کسفارش ، فردا ناهار یخوشش آمده بود. برا

به «. نگران نباش»ده بودم. گفت: یترس یلین افتاد. خیزم یباب رو کست و کج رفت و ظرف شیگ

رستوران  ینار برایدو د«. سته استکباب از دستم افتاده و شکظرف »رد و گفت: کرستوران تلفن 

در  یو بتوان یار من شو کاگر خدمت»د. سپس گفت: ینار هم به خودم بخشیم دیغرامت فرستاد و ن

نار هم حقوق ینم. ماهانه ده دکین مین هم تأمکم و مسیگرفتیت زن میبرا ینک یزندگ« حرا»

 .دیت خواهم بریبرا

 .دهد یخواهم. خدا بزرگیبوسم. زن هم منیدستت را هم م، رمیپذیل میامل مکبا  -

 .ایفردا صبح ساعت شش به هتل ب -
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به دست در  یوله پشتکنتوانستم شب را بخوابم. . . . باالخره شب را به صبح آوردم و  یاز خوشحال

 .چشم انتظار نشستم، العربهتل شط یورورد

 :ف آوردندیخ ترشیش، م ساعت انتظار و تحمل رسمایپس از ن

 ؟ینکان درست یباب برک یوانتیم -

 .دهم ید انجام میبخواه یگر یار دکمتأسفانه هنوز نه. اما هر  -

 .ینکه درست یامنیباب سلک یتوان یـردم مکیر مکبابا ف یا -

 نم؟کر آمدنم جور ید یبرا یادانستم چه بهانهیار خود بازگشتم و منکبه محل  یبا دلرسد

گرفتم و یم یر آنجا رفته و دوشیها ناگزراه بود. بعدازظهر ربع کیاز رستوران « نیمام حس»منزل 

ه کدم یرس یفروشتابک یمغازه کیر به یرو زدر مس کیردم. ک یهم م یبود اسرتاحت یاگر فرصت

پنجره نوشته بود: روزنامه خواندن  یهم رو  ییت بود. بر تابلویحیآن مس یهاتابکموضوع متام 

نشسته  یصندل کی یپهن رو  ییوتاه و گوشهاک ینینود ساله با ب هشتاد یرمردیخوب شد. پ، گان یرا

ها را گرفتم از روزنامه یکیروزنامه را نشانم داد. دو جوان عرب هم آنجا بودند.  یمطالعه یبود. جا

 :مختلف مغازه نوشته شده بودی هاچند تابلو در قسمت یردم. رو کو با ولع رشوع به خواندن 

 .«دینکگر را متوجه یدکید. با زبان خوش ینشو یهرگز عصباند ینکیم ینیاگر بحث د»

 .«یستیداست عرب نیاز لهجه ات پ»گفت:  ییمرد پس از خوشامدگو

 رد هستمک -

 یرده و براک یز زندگیسال در مهاباد و ده سال در تربی! من سیار عالیبس»گفت:  یردکبه زبان 

 یام و مردهکمنترش  یه به فارسکهستم  یتابک ینون هم در حال ترجمهکام. اردهکغ یت تبلیحیمس

 ؟یه بلدکهم  ینم. فارسکآن را هم آماده  یعرب یخواهم ترجمه

 شیم و بکبله  -
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 ت بخوانمیتاب را براکاز  یاجازه بده قسمت -

 .آخر من آمده بودم روزنامه بخوانم -

 .است یتاب خوبک. ید گوش بدهینه حتامً با -

 دییبله بفرما -

رفته بودند. « یشاگول»گردش به  یبرا« انیکوسف هاوای»و « نین العابدیز یربالئک» یهار روز ب کی -

 :دیوسف پرس، یخواند. هنگام خوردن ناهاریمناز م« ییربالک»نشسته و  یادر گوشه« وسفی»

 ؟یخوانیچندسال است مناز م -

 چهل و پنج سال -

 ؟یاعت مناز خواندهکچند ر  -

 .دانمیمن -

خواهند یعت از خدا مکدر هر ر ، ایعت. متام مسلامنان دنکنقدر هزار ر یشود ایام مهردکمن حساب 

 ند؟کیشان را اجابت منیند. پس چراخداوند دعاکتشان یبه راه راست هدا

ش خداست و به بندگان خود فرمان داده است آن را بخوانند. یبس است متوجه شدم. فاتحه فرما -

ست. ین فرمان استدعا نیدهند. ایرس م« هنیزنده باد شاه! زنده باد م»، ه در شامگاهکمانند رسبازان 

 ست؟یالم خدا نکقرآن  ینکر کد فیشا

ان آمده یح به میسخن از مس، از آن یادیز یهامقدس است. در بخش یتابکنگو. قرآن  یز ین چیچن -

 .است

 غمربندارد؟یدر مورد پ یاهیآ ینکیر مکبه به ! ف -

 .خداوند است یفرموده کشیبه ب« بگو» یعنیدارند « قل»ه کبله آنها  -
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ن یر از اسالم دیس غکآنها مثالً هر  یهیبق، خداوند است یه فرمودهکدر قرآن به جز قل  یعنی -

 .ستیسخن خداوند ن، ستیرفته نیند از او پذکار یاخت یگر ید

 . . . .میگویمن یز یمن چ -

را وارد  یاتیآ، به نام خداوند« محمد»ه کم یریهر دو بپذا یخواهد. بیه منیراحت باش! رشم و تق -

د مقام یباشد نبا یه دزد و بهتان چک یسکصورت گرفته است. پس  یفیرده و نعوذبالله تحرکقرآن 

آبسنت شده و  یم از نفس خداوند تعالین مرکا و به من ثابت یاو دانست. حاال ب یستهینبوت را شا

 است؟ م مقدس همبسرت نشدهیبا مر یسک

 رده استک؟ قرآن به رصاحت اشاره ییگویپرس تو چه م -

 .به خداوند دروغ بسته است، غمربیف شده و پیم قرآن تحریردکن فرض یش از ایپ -

ست. یح حرامزاده نیرد تا همه بدانند مسیشرت چاپ شود و در دسرتس قرار گید منت قرآن بینکتالش 

 .دین نداریجز ا یاچاره

 ست؟ینام تو چ -

 زیعز -

 . گفته باشم؟ییاین ن مغازهیگر هم به ایبار دکیز پا شو برو. یعز -

اد یگان هم از دست رفت. یرون آمدم و فرصت روزنامه خواندن رایدست از پا درازتر از مغازه ب

ها نخورده بود. دو ماه در مذهب یها از حنفکتکچه ی، ه بر رس شافعکافتاده بودم « یحزن»

م یندار»ماه دوم گفتند: «. میدهیحقوقت را ماه بعد م»ردم. ماه اول گفتند: ک یار مکط ین رشایبدتر

ت یاکا شیب»ار داده نشد. گفت: کنار بابت دو ماه یهم هشت د« یمحمد رشاد»به «. میدهیو من

حق »درجه دار با خود آورد. گفتند:  کیس و یاو رفت. دو پل«. نمکیت منیاکمن ش»گفتم: « مینک

عرق  یبطر  کید؟ ینکد اسرتاحت ییحاال بفرما»صاحب رستوارن گفت: « د؟یدهیرا منن مرد را چیا

 :افتادند« محمد»باب به آنها خوراند. سپس به جان کخ یو چند س
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 .نندکیع منیضا یسکاز  یحق، بین مردان نجینامرد الت! ا -

بود. « نیحسمام» ر و پتوها و رفنت به منزلیردن حصکه توانستم انجام دهم جمع ک یار کمن تنها 

 کیدادند. یو صابون در عوض م یتراششیغ رینوشتم و آنها هم تیارگران نامه مک یدر رستوران برا

 :ش نامه نوشته بودم گفتیه چند بار براکارگران کاز  یکیروز 

 فاحشه برو کیش یا به حساب من پیب -

 دارد؟ینه برمیچقدر هز -

 ناریم دین -

 .رومینار بده و منیربع د -

 دهمیفلس هم من کی یاگر نرو  -

، دادن حق خودت یدهند اما براین سخاوت به خرج مینچنیا، خالف یب بود: چرا برایعج یلیخ

 است؟ یدانم چه راز یدم. منینگونه دیز ایرا ن یگر یار دیسان بسکنند. کیم کن امساینچنیا

آمدند و چمدان یها مادم. گارسونستیایهتل بزرگ م یس. جلو کردم اما از نوع لو ک یرشوع به عملگ

داد. شبها هم در یانعام م، س به فراخور حالکسپردند. هر یردن به من مکباز  یهامنان را برایم

رد و پرس عمو « د عاصمیس»دم. یخوابیب میوان نقیا نام داشت به منصب « مید ابراهیس»ه کاو را  یم 

غذا و  ینار به اضافهیانه چهار دیست مزد ماهبا د، «نیمام حس»گامردند. به سفارش « ب غوثینق»

 .ردمکیمن یار کز یدم و متیشکیگر جارو منیب تازه شدم. دیر نقکنو ، محل خواب

نظافت بارگاه را بر عهده داشتند و « یاحمد هرن »و « یستانکرامت پاکحاج »، «ین افغانیحاج حس»

ردن کبردم. در ضمن از ماست درست یرا نزد او م« میدابراهیس» یغذا ینیس، من هم ناهار و شام

 .خوشش آمد یلیمن خ
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در بغداد داشت.  یاجاره ا یست مغازهیها و دویارمن یپانصد خانه در محله، «مید ابراهیس»

و دو فلس  فلس کیانداز دارد اما باز هم چشمش به دنبال پس کنار در بانیون دیلیگفتند پنج میم

 .رد بودکو  یپول زوار هند

ه کباغ خرما داشت  کیباور نداشت. ، خود یهابود و جز به حرف یار خودپسندیب و بسیآدم عج

ش شد. ینوع خرما بامستأجر باغ بگو مگو کیبار بر رس نام کینار اجاره داده بود. یدوازده هزار د

 .دیدن رسیشکاد یار به فرکعاقبت 

 ؟«هکبوو یکقام»ر ینخ ییگویاست و تو م«لهیویکسووره »ن خرما یم نام ایگویپدر سگ! من م -

 :دیگر مرا در حال خواندن روزنامه دیروز د کی

 یار بدکن ید چنیو نبا یر من هستکزد. تو نو یریروزنامه خواندن ممنوع است. مغزت را به هم م -

 ؟یانجام ده

 کیاست.  یدانستم چه زبانیه منکگفت یم ییزهایداند چیرا خوب م یرد فارسکیر مکبدبختانه ف

 یاز فارس ییزهایست من چین ید فارسینکیه شام صحبت مک ین زبانیآقا ا»ار گفتم: یز با ترس بسرو 

ردم کیتصور م یه گاهکند ذهن بود ک یبه قدر «. ادم بدهیخب »نشد. گفت:  ینبار عصبانیا«. بلدم

با در یز یارفتم. خانهیب. بااو به باغ میخدا به او مغز نداده است. خالصه شده بودم آجودان نق

د تا یب گفت: دستاملتان را بدهینق یدار باغ به من و رانندهبار اجارهکیرده بود. کوسط باغ درست 

متوجه نشود. هر چند من اجاره دارم و او قانوناً  ید افندیزم اما مراقب باشیخرما درآن بر یمقدار 

به نام  یود اما پرس ور خواهد شد. همرسش مرده بک، ندارد اما اگر بفهمد چشامنش از بخل یحق

اهل اطاعت و عبادت  یاو بودم. افند یچرد و من سفرهکیم یزندگ یاخکداشت. در « نیالدشمس»

داد اما یات پول خرما را منکشد. دامئاً در حال خواندن دعا بود. ز یاش قضا منبود و مناز و روزه

 یرد. فردکیع میندان توزن فقرا و مستمیرده بکسه یک کیرا در  یفلس کیست یجمعه دو یروزها

نه پنجاه فلس به من یآد یاز روزها یکیرد.کیم یار یرفت و او را یز همراه او مین« یمالغزال»به نام 

 :داد و گفت
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 نکم یبارگاه تقس یجلو  یان فقراین را میا -

دم یخشدم و پنجاه فلس را به او بینار در دکرا در  یینایرزن نابیپ، من هم به محض خروج از بارگاه

 «؟یردکار کپول را چ»د: یرد و پرسک یپچفرستاده است. بامال پچ« مید ابراهیس»و گفتم: 

 :نا بردم. پنجاه فلس هنوز در دستانش بودیر زن نابیمن هم مال را نزد پ

 ده است؟یپنجاه فلس پول به تو بخش یسک -

 .فرستاده است« میدابراهیس»ن مرد پول را داد و گفت: یا -

ن پول ید ایاما بای، هست ینیتو پرس ام»ام گفت: دهیه پول را ندزدکمتوجه و مطمنئ شد  یافند یوقت

 .یدادیر میرا به پنجاه فق

 .ار را به مال بدهکن یرد. زحمت اکع نخواهم یان فقرا توزیم یگر من پولیبار دکی یافند -

، وقت باال رفنت«. لوفت جیب»ها فرمود: پله یم. رو یگشتیبرم به خانه« یافند»در خدمت  یشب 

 «چه بود؟»د: یشتم. پرسکدر مقابلم ظاهر شد. عقرب را  یعقرب

 .عقرب بود -

هامنانش از من و یها باال برود. نزد متام مرد از آن پلهکگر جرأت نیباال رفت و د یگر یان دکاز پل

بارگاه  اطیروز در ح کیشته بودم. کرا  یعقرب، ت پاکحر  کیه با کرد کیف میمن تعر یپهلوان

ه یاط منزل همسایدر ح یکیمار بارداد و هوار زنان و دخرتان بلند شد. توله یه صداکنشسته بودم 

هر روز  ین. افندیا و ببیب یشتم. واکدم و یشکرون یده بودند. دم مار را گرفتم و از سوراخ بید

ام درآورده یب را از پاام و هم عقر شتهکه هم مار کنیرد و اکهامنان از شجاعت یزد و نزد م یم میصدا

 .گفتیداستانها م

ن چند سال یدر طول ا، ردکیم یه چهل و پنج سال در بغداد زندگک« رامتک یحاج»به نام  یشخص

سال  کیه کآورد یاد نگرفته بود. خوب به خاطر می یعربی، درست و حساب یلمهکچند  یحت

 کها فقط نان خشو مجبور بوده تا مدت ردهکداد یب یاند و آن سال گرانن آمدهیها به خانقروس
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نگران شد و با همه  یگر باز نگشت. افندیرفت و د یید نان گرم به نانوایخر یروز برا کیبخورد. 

 .با آغوش پ ر از نان گرم بازگشت، صبح، ازده روز بعدیجا متاس گرفت. واقعاً گم شده بود. 

 .رست آمد ییچه بال یحاج -

از عمرش برباد  یمین، نرود« سلامن»ارت یس به زکگفتند: هر یبا آواز خوش م هاندم رانندهیوالله ش -

سلامن »ردم. پس از دو روز به کت کاده حر یپ یام. پاارت نرفتهیردم مدت هاست به زکیر مکاست. ف

 .دمیردم بازگشتم و نان هم خرکارت یز، دم. هفت روز آنجا بودمیرس« کپا

 .دن گرفته استیه چگونه باران فحش و ناسزا از دهانش بارکن یرا با آن زبان خوش بب یحال افند

د بدون یآیس نزد او مکه هر کم یشده بود یو من مأمور دربان« یاحمد هند»امر شد. یب یافند

 .مشورت وارد نشود

)فرهنگ  ییدانشجو کوچک، «املنجد» کیرم. یاد بگی یردم عربکهوس ی، دربان یار کیدر دوران ب

 .ردمکه یته یاحمد شوق« یهالل مرص » یا و چند شامره مجلهدی( پیعرب - یعرب

آرام آرام ، ارکن یدم. با ایشکیر آن خط میدانستم از فرهنگ گرفته و زیه منکرا  یاهر واژه یمعنا

 .ردمکآشنا  یخود را با زبان عرب

 .«دید داخل برویاجازه ندار»م: یآمد. گفت ینزد افند« یرد پارسانکش یدرو»روز  کی

 یموس»ارت یالن و زید من به گیید به او بگویرد. برویمرا بگ یتواند جلو یو هم منید؟ دییگویچه م -

ام. به خدا قسم تا مخارج پرسش غوث آورده یام. سالم او را براغوث رفته« دوست پدر»، «یجنگل

 .آورمیمروم چشمش را هم درینجا منیسفرم را ندهد ا زا

رد است و در کاو »رد به ناسزا گفنت: کردم. رشوع کف یتعر یافند یبرابه اتاق رفتم و ماجرا را 

 .یان خاطر راهش دادهیبه هم، خدمت خودت

 ش بزنم ؟کتکنم ؟کارش کد چییفرما یحاال م -

 . مرت پول بدهک یتوان ین تا مکش یم. راضیریمیند و مکینم مینه نه نفر -
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 یتا دو روز ناسزا نثارموس یردم و رفت .افندک یراض ناریم دیش را به نیدرو، با هزار چانه و بهانه

 .ش فرستاده استیش را براین درویه اکرد ک یاش مین یجنگل

به توالت و به انتظار نشسنت تا  یبردن افندی، فات دربانیاز ترش یجدا« یاحمد هند»ار من و ک

 .شان و برگرداندن به اتاق بودیحاجت ا یقضا

رفته و گفته  یاو هم نزد افند« م؟ینکار کست. چه ین یافکامن کوراخورد و خ»ن گفتم: یبه مام حس

 یسکگر چه یرود؟ دیچرا م»شده و گفته بود:  یهم عصبان یافند«. خواهد برودیم یفالن»بود: 

ن هم یحس«. نرفته است ینند. رسباز کم بازداشتش یگویس میند. به پلکم ماستاب درست یبرا

 کی. یمبان ید نزد افندینبا»ه بازگشت گفت: کته بود. پس از آننار پول گرفیشده و شش د یعصبان

بار کی، یافند یبرا یم است.در هامن دوران دربانیرکشود ب خدا یدا میش خودم پیلقمه نان پ

 .زد نزد من آمد و با من آشنا شد یم یاهیلش تازه به سیه خطوط سبک« یجالل طالبان»

 : د وگفتیمرا د« ییوکد یعثامن مج»به نام  یروز پرس  کی

 ؟ یس آشنا شو کمار  یبا فلسفه  یدوست دار  -

 دوست دارم ؟ یلیبله خ -

ت یمعلم برا کی»بعد آمد و گفت:  یمرتبه«. خوب بخوان»ارم گذاشت: یدر اخت یچند جزوه ا

 .«ار خودش وارد استکن. به یخانه ببم. برو و او را در فالن قهوهیرده اکانتخاب 

 :بدون مقدمه گفت کوچکبا چشامن روشن و رس ل زرد یجوان عرب سب کب

 ؟یار دار کچه  -

 عرب ثرومتند هستم کیر کنو  -

 .است یستیدگاه شوونید کین ینگو عرب! ا -

 .مرد اهل بغداد کی -
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 .است ییگرااست منطقهیس کین ینگو بغداد! ا -

 .هستم یعراق -

 .سترده اکه یاست و استعامر آن را تجز یکیا ین را هم نگو! دنیا -

درس متام شد و مرخص شدم مرتباً با خود  یبگو نگو. وقت یمن بگم ه یخالصه بحث ما شد: ه

 .گفتم: نگو . . . نگویم

 :دمیعثامن را د

 استاد چطور بود؟ها  -

 .است یاست طبقاتیس کین ی؟ نگو استاد! ایسکن بهرت چه یاز ا -

 :د و گفتیردم قاه قاه خندکف یماجرا را تعر یوقت

 .میهم دار ین خر یدانستم چنیدا منبه خ -

 :آن روز دوباره بازگشت یفردا

آموزش  یاز استادان سطح باال را برا یکیاند. قرار است شده یعصبان یلیباال خ یهاستیمونک -

 .دیآیاورند. عرص میب

 :م. گفتیخانه رفتقهوه کیبود. به ، «یالنیخ یاحمد بان»د من ینام استاد جد

سپس رشوع  میگویت میدانم برایسم میسکم رس اصل مطلب و هرچه در مورد مار رو یمقدمه میب -

 :ه ... در ادامه گفتیمون اولکم و یسکسم و مار یمونکرد از ک

 چه؟ یعنی کیتکالی یدانیم -

 ریخ -

 .مناند یباق یچ ابهامیپرسش و پاسخ مداوم و متقابل تا ه یعنی -
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 : و به سخنانش ادامه داد

ردند سپس ک یخداوند معرف یدا شدند و خود را فرستادهیحقه باز تنبل پ یاعده، هیاول یدر زندگ -

 .مشغول شدند یبه خوشگران، ب دادند و خودیمردم را فر

 بپرسم؟ یماموستا اجازه هست سئوال -

 چه است؟ یبرا کیلتکایبگو! پس د -

ح تا آخر عمر گرسنه یمس رد اماکس یتأس یعرب یان شد و محمد دولتیهودیرهرب  یخب! قبول! موس -

 .االغ داشت کیا تنها یست و گرسنه مرد و از مال دنیز

گر یم فردا جوابت را خواهم داد. استاد دید جاسوس باشد حاال بروید شایپایما را م ین! مردکصرب  -

 .«است یهنه پرستکن مرد غرق در یا کاو گزارش داده است »بازنگشت. عثامن گفت: 

 «؟یآور یاد میام! مرا به ه استادت بودهکنم کیافتخار م»دم. گفت: یاً او را دپس از چند سال مجدد

 ...یپاسخ گذاشت یبله اما سئوال مرا ب -

 . . . .ست عراق استیمونکحزب  یهیسم او از استادان بلند پاینو ین مطالب را میه اکنون کا

اس مرا کرده است. عکدا یپت یبرا یار که کاس دارم کع یآشنا کیگفت: « نیمام حس»بعد  یمدت

ه روزانه دفرتش کرد کنار استخدام یم دیانه هفت و نیاهیبرد و با حقوق م یل دادگسرت یکو  کی کینزد

 .نمک ییرایهامنش پذیها از مرا نظافت و شب

 یلینم. خک یرو ادهیهم پ یمکار بروم و کورس اتوبوس به محل کد دو یار دور بود. بایبس یاخانه

ل یکو  کی« یعموشالچ»ارم کنبودم. نام صاحب  یشد ناراضین میم تأمیاما چون غذا ،شدمیخسته م

 یار یبس یهاتابکبود. « یچحزب چادر»خواهان یو از آزد یار ثرومتند و ارشافیفعال بس

تاب کردم و کیدم م یه شبانه در آن چاکدر دفرت بود  یبرق یرت ک کیاش داشت. تابخانهکدر 

 یزندگ یدرباره« ادگار سنو»از  یتابک، ه خواندم و از آن لذت بردک ییهاابتکاز  یکیخواندم. یم
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هنگام رفنت به  یرد و حتکیم اد مطالعهیز، ارمکبود. صاحب « ایمرد آس»به نام « مائوتسه دونگ»

 .بردیخواندن با خود م یبرا یز یچ، توالت

ار یه بسکرد کم دادم اما احساس ار را انجاکن یا«. نکم را سفت یهافشکا بند یب»روز گفت:  کی

رد کیم یه در آن آپارمتان زندگک« مراد یرت ناجکد »رد. کرار نکار را تکن یگر ایام. دناراحت شده

شخوان آپارمتان یها در پرد و شبکیار مکامرستان نزد او یه روزانه در بکداشت  یار کخدمت

 :ردکیف مینشست و از خاطرات روزانه تعریم

 :ه گفتیعرب باد کیبه  رتکروز د  کی

 اوریخروجت را ب -

 ست؟یگر چیخروج د -

 .مینکش ید مدفوعت را آزمایبا -

ده بود. پنج یچیدر دست داشت آمد. مدفوعش را در روزنامه پ یاه بقچهک یامر فرد اصبح در حالیب

 :شدیم ییلویکشش 

 رتکد د ییبفرما -

 :رت مرا صدا زد و گفتکد 

 ریل بگیه آورده است. تحویدت هیت برایا عمویسلامن ب -

 رت به منزل خودتان بربمکد  -

 .ر به خانه پدر پدر سگتینخ -

ه تازه استخدام کآورد یعرب با خود م یآمد و پرس یجمعه از صبح به دفرت م یروزها، ارمکصاحب 

 :با آمدن او به من گفت، رده بودک

 یامروز تا غروب مرخص -
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خواهد من بدانم به یآورد و او منیگانه را به دفرت آقا میزنان و دخرتان ب، ردم آن پرسکاحساس 

 .ندکیانت میهمرسش خ

صالح »و « پورتسموث»امن یه پیو تظاهرات مردم عل ییامیآن روزها بغداد آبسنت حادثه بود. راهپ

شته نشوند. کابان یه چند پرس و دخرت در خکنبود  یشهر را در آشوب فرو برده بود. روز ، «یر یخ

ختم. یآغاز شد. من هم به رسعت از محل گر یرانداز یه ناگهان تکابان بودم یهر جمعه در خبعداز ظ

ه خون به شدت از بدنش ک ینار من مورد اصابت گلوله قرار گرفت. در حالکنفر در  کیه ناگهان ک

و ختم یر گریناگز، ردمکتفنگ را برداشتم. احساس  کیقنداغ ، نش رفتم. ناگهانیبر بال، زدیرون میب

پس تو »ام گفت: مرضوب شده ییامیه متوجه شده بود در راهپک« یشالچ»خود را به دفرت رساندم. 

تر شد. دوستانه« یشالچ»من و  یرابطه، بعدا زآن روز به«. ندکیارها درد مکن یا یهم رست برا

ت کمکارها کن مرد در یا»را با خود به دفرت آورد و گفت:  یاه پوست سودانیمرد س کی یروز 

ند. پس از که حساب یند. از او خواستم تسوکخواهد مرخصم یمتوجه شدم محرتمانه م«. ندکیم

 .ن بازگشتمیمام حس یبه خانه راست کی، یخداحافظ

، امن اخوت ببندندید پیبا یعه و سنیاعالم شد ش 1948 ییامیبه خاطر مخالفت با دولت و راهپ

زدند: نجف نجف هزاران یاد میستاده و رانندگان فریظار ادر بارگاه غوث به انت یار یبس یهاونیامک

 .«میرویپلوخوران به نجف م یبرا»گفتند: یون شده میامکر و ندار سوار یفق یسن

ون یامکمرا با خود سوار «. نمیدوست دارم نجف را بب»بود. گفتم: « مالطه»به نام  یاروان فردکس یرئ

اجاره گرفتم. از صاحب  یاتاق، در هتل، ارتیو پس از زرفتم « یامام عل»ارت یرد. در نجف به زک

د ینسپار کاند: مرا به خابه هنگام مرگ فرموده« یامام عل»ند: یگویما م یدر منطقه»دم: یهتل پرس

ر او را با خود کید آمده و پیسپ یشرت سوار عرب با شرت  کید. پس از شهادت یایبه رساغم ن یسکتا 

د مثل یببخش»دن سخنان من گفت: یمرد پس از شن«. جاستکقد او داند مر یمن یسکبرده است. 

اند تا ن تپه آوردهیاش را به اوفه مرده و جنازهکد. امام در یاف آوردهین خران ترشیه از رسزمکنیا

 «.است« تپه» یدر لغت به معنا یعنیر او را با خود نربد و نجف هم کیل پیس
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ت یبرا یانامه»آموزش و پرورش دفرتدار بود گفت:  یدر ادارهه به بغداد منتقل و یامنیه از سلکاحمد 

رد دادم کمهندس  کینامه را به «. دا خواهد شدیت پیبرا یار کبرو. در آنجا « وتک»سم. به ینویم

اده یه هنگام پکح دهم یته را هم توضکن نیرده ام(. اکبود ) نام پدرش را فراموش « ینور »ه نامش ک

م. یردکش یدایم و باالخره پیگشت یلیدند. خیلم را دزدیاسباب و وسا، وتکاژ شدن ا ز اتوبوس در گار 

 .دوست داشتم با خود برده بودند یلیه خکم را یچا یرت کاما 

هامن یمهندس چند م«. نمکیت میبرا یر کامشب را دراتاق باغچه بان بخواب. فردا ف»مهندس گفت: 

مناز  یه باغچه بان براکآتش بودند  یهارو  یسفارش داده بود. ماه یشام ماه یجوان داشت و برا

بان برون رفتم. باغچه یار ک یبرا من هم«. ها را شغال نربدیحواست باشد ماه»رون رفت و گفت: یب

ها در ردم. شغالکتعجب  یلیرا شغال برد. خ یه ماهکرد به داد زدن که برگشت رشوع کاز مناز 

 !ردندکیم یدزد یشهر ماه کیوسط 

در آن ، «وتک»در آنجا ماندم.  ینم. مدتک یه با آنها زندگکارمند فرستاد کمرا نزد چند صبح مهندس 

هر روز ، ه صاحب آنکدر شهر بود  یارقابل تحمل بود. قهوه خانهیف و غیثکار یبس یشهر ، دوران

ه کم یداد. هنوز چند خط از روزنامه را نخوانده بودیآورد و در قهوه خانه اجاره میروزنامه م کی

 .دادیم یگر ید ید و به مشرت یقاپیاز دستامن م

چهار  یم. ماهیما آبونه هست»بردند:  یغذاخور  کیارمندها مرا به بازار و کجا غذا بخورم؟ کخب! 

نام هم داشت و یس، «وتک«. »من هم آبونه شدم«. »میخوریم میم و هر چه بخواهیدهینار مید

رفت به یار بودم و حوصله ام رس مکیه بکوزها رد. ر کیش را عوض میهالمیبار فکیدو روز 

« وتک»ه به کدم یرا از دور د یروز عرب کیردم. کیها را نگاه میرفتم و ماه یم« غراف»سد

اش فش از بقچهکجفت  کید نشست و یپل رس یبه ابتدا یدر بغل داشت. وقت یاآمد. بقچهیم

د یپوشیفش پاشنه بلند مکه تازه ک یرت دهاتدخ کید و مانند یرد و پوشک کآنها را پا، رون آوردیب

نهاد  در بقچه، ها در آوردفشکخورد. باالخره نتوانست ادامه دهد و یاما مرتباً تلوتلو م، به راه افتاد

 .برهنه به راه رفنت ادامه داد یو با پا
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 کی«. فتدیب فتدیب»زند: یاد میوت هم ادامه داشت. مردم فرکدر ، «یر یصالح خ»ه یها علییامیراهپ

 .«فتدیند. بکفتد. خدا یب»گفت: یم یستاده بود به آرامیابان اینار خکه در کنوا هم یب یعرب پاپت

 «فتد؟یب یپدر جان چ»دم: یپرس

 .فتد و من بردارمیب مردم بیرا از ج ینار ید -

 «خالد»به نام ، دانیردکعرب  کیو « یز یاحمد حو»به نام « هیوک»رد اهل ک کیبا « وتک»در 

فرستم. یم« حبسان»ا ، ی«بدره»به »روز مهندس گفت:  کیردم. کرا با آنها رس  یآشنا شدم و مدت

«. ار آلوده استیش بسین دو شهر شور و هوایآب ا»بان نزد من آمد و گفت: م. باغچهیار دارکآنجا 

 .«رومیمن»به مهندس گفتم: 

 ؟یرو یم« هینعامن»به  -

« هینعامن»نجار به  کیبنا و  کیبه همراه «. رومیبله م»له گفتم: زد و من بالفاص یکبان چشمباغچه

ل گرفتم یه را تحویارگر عرب بادکست یارگر بودم. بکم. من رس ینکر یس را تعمیپل یه ادارهکم یرفت

ار کگرفتند و هشت ساعت ینار و دستمزد میست روزانه ربع دیبایارگران مکردم. کار کو رشوع به 

 «؟ییو چه اجرا یچه قانون»: یب گفتنردند اما عر ک یم

گرفتند. دو روز بعد احساس ینار دستمزد میردند و خمس دک یار مکارگران روزانه دوازده ساعت ک

 :دمینند. پرسک یصحبت م ینند و با هم در گوشکیارگران مرا نگاه مکردم ک

 ند؟یگویدوستان چه م -

چون سگ ابن  ییارگران را با ناسزا هاکشه یها همارگر کست. رس یبلد ن یارگر کن مرد رس یم ایگفتیم -

مجبور به انجام  یار ک یفهیو جز رشح وظ یدهینند اما تو فحش منکیخطاب م، ا مادر قحبهی، سگ

 .مینکی. تعجب مینکیمن یگر یار دک

امن و گچ یانبار بزرگ س کیارگران هم در کم و یردکیم یزندگ کوچکاتاق  کیمن و بنا و نجار در 

 .میخوردیامن میم و گچ و سیردکیم یعملگ، ردند. از بامداد تا شامگاهکیرتاحت ماس
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و پس  یدار یشد خریفروخته م« وتک»ه در کبرنج را ، «داروجان»ه یمبود تغذکجربان  یارگران براک

 .ار تلخ بودیه بسکردند کیه میته ییاز آن غذا، دنیوبکاز 

«. د ممنون خواهم شدیشکمن ب یهم به خانه یدستاگر »روز بخشدار نزد من آمد و گفت:  کی

ار آرام و خونرسد یبس یمرد«. ار شام اختصاص خواهم دادکاز وقت روزانه را هم به  یمک»گفتم : 

ه نخورد کردم کاشاره «. از نان خودت هم به من بده یمک»ارگران گفت: کاز  یکیو محرتم بود. به 

 :رد و گفتکآن را تف ، در دهان یالقمه کیاما گوش نداد و به محض گذاشنت 

م نفت و یر عظیبا ذخا یشور کرد: که دولت یو رشوع به ناسزا گفنت عل«. شود خوردیتلخ است. من »

 «. . . .ندکن یشهروندان خود تأم ین براینان جو یتواند حتیهنوز من، مواد خام

بوقلمون و برنج و خورش داد  کارگران را به منزل بخشدار بردم.ناهار به همه خوراکآن روز  یفردا

 .دیرا خواهند د آن روز یایتا هنگام مرگ هم رو، ارگرانکد یو شا

د. یرمرد باشیمراقب آن پ»اندازند. گفتم: یر میارگزان پکاز  یکیدوش  یرو  یادیدم بار زیروز د کی

 یردند و روز کیار مک یشرت یاز آن روز نزد آنها مقدس شده بودم. با تالش ب«. ندیکن نیبارش را سنگ

 .ردندکیف میمن تعر یده بار از مهربان

، نکم اما زودتر مرخصامن ینک یار مک یشرت یامروز با رسعت ب»ارگران گفتند: کگر ید یروز 

ف روزانه را انجام دادند وساعت چهار مرخص شدند. پس از چند یوظا«. میریبگ یدیم عیخواهیم

 یلو چهار فلس برایکهر  یزهد یخرما». گفتم: خورندیم، «یزهد یخرما»دم یقه برگشتم. دیدق

سال  کین سوگند! یشود؟ به امام حسیچرا من»از آنها گفت:  یکی«. دیابم دادهیگرفنت؟ شام فر یدیع

 ا خرما بخرم؟ینم کام خرج خانواده یم. صد و پنجاه فلس برانخورده ا یزهد یاست خرما

 .میبوتر گرفتکم و چهار یس رفتیز پلکمر  یروانیر شید با نجار و بنا به زیباریشب باران م کی

 .«نندک کها را پابوترکآوردم تا گوشت یارگران را مک»نجار گفت: 

 بوتر هم به آنها بدهکدو  -
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 !نم؟کار کچه  -

 .نندک یگار یستم بین یمن راض -

 . . . . نکخوب نگاه ی، نکشان یمگر تو راض -

بوترها را با خود ک یو پا و روده  لهکرد و ک کبوترها را پاکارگران به نام بدر آمد و گوشت کاز  یکی

گفت:  یکیردم. کنگاهشان ی، پنهانی، اد. رفتم و از گوشهییسایرس به آسامن م یبرد. از خوشحال

است ناراحت  یمرد خوب»گفت: یم یکیآن « شودیم یارگر عصبانکم رس یاگر چوب بسوزان»

 یردند. از شادکباب ک یه حلبکت کی یبوتر را رو کگوشت  ردند وکباالخره آتش روشن «. شودیمن

 .زدندیف مکخواندند و  یباب آواز مکخوردن 

رد و جوان هم که یروز غروب پدرش آمد. او گر کیارگران بود. کنوجوان شانزده ساله هم جزو  کی

ه بود. سپرده شد کش مرده و بدون اطالع او به خاکوچکبرادر « د؟یچرا به من نگفت»ست: یگریم

 «. . . .ارش را از دست بدهدکو  یدم تو اجازه ندهیترس یم»ردم گفت: کوهش کپدرش را ن یوقت

ار بود. در شهر کمحل  کیه نزدکها رفتم یار به مسجد سنکگر پس از ید یروز مانند روزها کی

هر به آنها پادشاه در ش که امورات امال کردند کیم یمال زندگ کیو  یسن یچهار خانواده، «هینعامن»

 :دیپرس یاز آنها از اهال یکیسپرده شده بود. وقت مناز 

 عه هم مانند ما مسلامن هستند؟یا شیآ -

 .بله آنها هم مثل ما هستند -

 .«دارند ینیخود د ید آنها هم برایید مثل ما هستند بفرماییاستاد! نفرما»گفتم:  -

 وتاه قد آبله رو بودگفت؛ک کیه کمال 

 ؟ یجا هستکاهل  -

 ردستانک -



 207 

 ؟کو کر کها!  -

 بله -

 ؟ یخواب یجا مک -

 .گریار دکس با دو همیدر اداره پل -

ه خادم کهم « عبدالرحامن یحاج«. »ایمال ب ی. به حجرهید آنجا بخوابینبا»ن گفتند: یریمال و سا

 .ندکیت غذا درست میمسجد است برا

پخته « تهک» یجد آورده شد. حاجبه مس یغروب هامن روز برنج و روغن و قابلمه و لوازم رضور 

ار وراج و پرگو. یسواد و بسیب، قد بلندی، ش بلند ماش و برنجیر کی؟ یچه حاج یبود. اما حاج

ه رسو ته نداشت آنقدر حرف کمعنا بود یب یهایلامت مختلف و لفاظکاز  یار کقلمسخنانش شله

، «بغداد گرم است«. »مرد خدا بود یشبل«. »برصه دور است»گفت: یگرفت. مثالً میه چرتم مکزد یم

 یعبدالقادر فادخل»، «سد غراف»، «ید بسطامیزیبا یجواهر القالئ»، «ش شل استیما تحت گاوم»

آوردم و از صبح روز بعد رشوع به  یاغذ و قلمکمت شمرده یمن هم فرصت را غن« . . . یجنت

اما متأسفانه ، شده بود یجالبنوشتم. معجون یفرمود میم یردم. هر چک یات حاجیادداشت چرندی

 .ها ازدست رفتاز مجموعه یار ین مجموعه هم مانند بسیا

رد و کیم یها باز وچهکدر ، گذاشت و سوار بر چوبیرس م یرو  یاله بوقک کیروزانه  یحاج

 :گفتیم

 یدن او به دنبالش روان میز با دیان نکود ک«. اندردهک یار کن یز چنیا نینفس است و اول کهت»

اء قرار داده یاول یرا در زمره  یحاج، در شهر  یعه وسنیشواقعاً  ه نپرس.کشد یم یه اکند. و معر شد

 .بودند

 ییهاده است. نامهیزودتر از آنها به بغداد رس سوار بر چوب یه حاجکخوردند یرانندگان سوگند م

، بان وزرا و بزرگانجنایخواندم. همرس عالیش میآمد و من آنها را برایم یحاج یاز بغداد برا
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نوشتم و به بغداد یخدا م ین ولیا یها را براردند. من هم نوشتهکیدرخواست نوشته و دعا م

 .فرستادمیم

ه کشهر شدم. به مجرد آن یتابخانهکه متوجه کردم کیم یرو دایابان پیدر خ، ارکروز پس از  کی

گفت. یآورد و قربان قربان میتاب مک باً آورد. مرت یخ و چایتابدار برخاست و فوراً آب کوارد شدم 

 «زند؟یدور و برم پرسه م یلیشناسد اما چرا آنقدر خین مرد مرا منیا»ردم: ک کبه خودم ش

 :گفتیآرام م یبا لحن

 د؟یف آورده اینجا ترشیر است ایخ -

 .نمکیار مکارگر هستم و کرس  -

حارضم. طرف  ید در خدمتگذار ییر چه بفرماام. هدهید« خاصه یشعبه»را در  یقربان من جنابعال -

است.  یس مخفیپل یاداره، خاصه یدم شعبهیاورم. بعدها فهمیش را دربیخر شده است چرا صدا

 .هم بد نشد یلیگرفته بود. خ یمرا اشتباه

س جوجه و مرغ کدراز با ع یت هاکمیدراز و پهن پر از ن یالهیرفتم. طویخانه مشبها به قهوه

( و هزار چنجر و یردک یدر داستانها یبارو یز ی)دخرت ، افروشک یژ یک، زابتیرج و الجو  یسیانگل

ب به پا یب و غریعج یاشدند و غلغله یپر مامالًکها تکمیخته بود. نیوار آویگر به دیفنجر د

خربنگار خودم ، نارم بود و خودمکمداد در  کیدفرت و  کیتنها ، شناختمیس را منکچیشد. من هیم

 . . . . درازها ودماغ، هاگندهمکش، هاچشم ک، یهاچلکدم. شده بو 

ام. به ؟ تازه از بغداد برگشتهیدیش خری؟ گاومیگرفت ینوشتم: چند ماهیشمردم و بعد میهمه را م

 .نوشتم یگفتند میربال رفتم و . . . . هر چه مکارت یز

 :ارگران گفتمکبه ، نندکخشت بار  گنج و، ارگران خواستند شبانهکارها آمدند و از کامنیشب پ کی

 .دیار را انجام ندهکن یبدون گرفنت پول ا -

 .میدادیگان انجام مینون به راکتا  -
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 د؟ینکار کد شبها هم بدون مزد یخواهید و مینکیار مکدوازده ساعت  یروز  -

ند و منتظر ردکفوراً قبول «. دهمینارمیشش د»ر گفت: یار ناگزکامنیردند و پکارگران اعتصاب ک -

شمردم. یها را مزه خشتیروز ر کیار از من متنفر شده بود. کامنینارها اضافه شود. پینشدند د

 :دمیپرس

 چند تا هستند؟ -

 دوازده هزار تا -

 ستیر دوازده هزارتا نینخ -

 :اد زدیفر -

 ؟ینکیم یبا من دشمن یتو دار  -

 :بم گذارد. پول را درآوردم و پس دادمیدر ج یو پول

ع یارگران را هم ضاک. رشوه نده و حق یاردهکشانزده هزار خشت است. چهار هزار تا را فراموش  -

 .نکن

 :مهندس آمد و گفت

ار کامنیپ یو چون اجازه نداد یاآوردهنار اضافهیرده ام هفت هزار دکه من ک یتابکبا حساب و  -

 .ابدیش ینار افزایجده دینار به هیدوازده د یه حقوقت از ماهکدهم یم یبیند ترتک یدزد

به حساب ما نوشته شده بود.  یتلفونات )مخابرات( چهل تلفن اضاف یباز هم در اداره، ن حالیبا ا

م. و تنها یردکارها را متام ک یم. همهیگرفتیم یم و گواهیرفتیابد به بغداد میش حقوق یافزا یبرا

ن برگه بودم. هر روز افرسان و یدنبال ا مانده بود. شش روز متام به ینه باقیشیعدم سوءپ یبرگه

 :گفتندیردند و مکیساز م یاداران بهانهدرجه

 ایبرو فردا ب -
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 :گفت یس در نگهبانیپل کیروز ششم 

 شده؟ یچ -

 ند فردایگویم -

 نار بدهیربع د کی -

ه را به یقصد فلس بوده و بکیه سهم او تنها کخورد یبه رسعت رفت و برگه رابا خود آورد. سوگند م

 .داران داده استافرسان و درجه

رده و به بغداد اعزام شده بود. من هم به بغداد بازگشتم کبازگشتم اما مهندس تصادف « وتک»به 

اش را هم به بغداد آورده زن و بچه، نیش از ایم. محمود احمد پیهم خانه شد« محمود احمد»و با 

 یخانه کیدر  یباز فرستاده و خود اتاق« هیامنیسل»را به آنها  یزندگ ینهیهز یبود اما به خاطر گران

ار نامرتب یخود را در زندان گذرانده و آدم بس یاز زندگ یمین« محمود»رده بود. کاجاره  یهشت اتاق

 کوان ظرف مشرت ین لیخورد و همیده عرق گرانبها میوان لب پریل کیها در بود. شب ینظمیو ب

رد به کیهم دعوت م یقیموس یاز گروهها یرد و گاهکیپول خرج ماد یخوردن ما هم بود. ز یچا

 .ده بودیوان لب پریهامن ل، وانیند اما لیایاش بخانه

زد و یاز زنان را صدا م یکیرفت. هر شب یخانه مده و به فاحشهیپوش یردکشبانه لباس 

 :گفتیم

ف یتعر یادهینجا رسیه به اکرا  خود یو داستان زندگ ینیخواهم بنشیدهم اما فقط میپولت را م»

 «. . . ینک

 یردهکها از دند فاحشهیترسیخورده بود چون آنها م یحساب کتکخانه  چند بار از صاحبان فاحشه

 یهیساله»به نام  یتابکو در  یها را گردآور ن داستانینند. رسانجام اک کامن و آنجا را تر یخود پش

ست نسخه آن یشد دویه چاپ مکتاب کرد. هر فرم از کسم( چاپ یلفئودا یهی)در سا« دایگبهرهده

ست روز یف و محمود بازداشت شد. بیوتاه بعد توقک یتاب چاپ شد. اما مدتکآورد. یرا به خانه م
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ست و پنج فلس نوشته شده بود اما به محض یتاب بها بکپشت جلد  یمحمود آزاد شد. بها، بعد

 یبرا یست فلس فروختم و پول خوبیهر نسخه را دو، منترش شد آن یسندهیه خرب بازداشت نوکنیا

 .ردمکانداز محمود پس

ها به ن داستانیا یگردآور  یه براکاش هنوز در بغداد بودند ه زن و بچهکرد کف یم تعریبرا

مه وارد خانه شده به محمود یها رساسن فاحشهیاز هم یروز زن کیرفته است. یخانه مفاحشه

ن یماش کیهامن لحظه با «. ت نجاتم بدهیام. به خاطر مردانگردهکمحمود فرار  کاک»د: یگویم

 :گردد محمود ادامه دادیه برده و خود باز میامنیشهر سل یاو را تا حومه یدربست

ه یا دایب»ان گفت: یاز صوف یک، یاط خانقاهیخ افتاد. در حیش یپس از چند ماه گذارم به روستا -

محمود  کاک»د و گفت: یام را بوسه خانم هامن زن بود. شانهیدا«. ار داردکو خ با تیخانم در حرم ش

رد و گفت: که یگر«. یاستم اشتباه گرفتهیمن محمود ن»گفتم: «. نمکیهرگز محبتت را فراموش من

دم: یها پرسیبعداً از صوف«. شناسم خداحافظینه نه مادر جان من ترا من»گفتم: «. یواقعاً مرد»

بود داشت اما عضو  ار گفتند. محمودیاو بس یو تقوا یامندار یاز ا« است؟ یم چگونه زنه خانیدا»

ار یبس یل بودند. مردیاو قا یبرا یاحرتام خاص، نبود. احزاب هم یا پارتیست و احزاب چپ یمونک

گفت. محمود رفت و زود بازگشت.  یز یدر گوش او چ یمرد، امروز جلو مغازه کیسخاومتند بود. 

 .ر به مرد داد و مرد هم رفتنایسه د

 ؟یجا آوردکنار را از یمحمود ! آن سه د -

 .ردمکتم را حراج کآن مرد گفت پول سفر ندارد. به بازار رفتم و  -

شرت آن یف بیبه تعر یاز یمنود اما نید میبع یانسان عاد کیه از کداد یانجام م یگر ید یارهاک

ه یامنیمحمود به سل، ردندکب یتخر ینوساز  یبرارا  یااجاره یلنگک یخانه، بعد یست. مدتین

 .بازگشتم« نیمام حس» یبازگشت و من هم ناچار به خانه

 :دم. گفتیاز دوستان را د یک، یبعد یچند
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ان کما. د  یار از هر دو که از من و یم. رسماینکباز  یکیمغازه رش کیا ینار دارم. بیمن هشتاد د -

م. از صبح تا یتاب در به اصطالح مغازه گذاشتک یه و تعدادوار بود. چند قفسیدر د یسوراخ، نبود

م و یشدیاد خسته میما هم نان و رشبت بود. ز یم. غذایردکیار مکبه نوبت در مغازه ، مه شبین

م. ادعا یتابفروشان دوست شدکدر بازار  یراز یتاب فروش شک کیم. با یآوردیهم به دست من یپول

 یممنوع است اما سود خوب»تاب به ما داد و گفت: کت. چند اس یظیار غلیست بسیمونکرد کیم

س به مغازه یه ناگهان پلکم یاوردیتاب را به مغازه نکدانم چطور شد یمن«. تان خواهد داشتیبرا

 .ردکیت مکمانند خرچنگ از دو رس حر ، ما یراز یردند. دوست شکختند و رشوع به جستجو یر

رد و کد. درآمدها و مخارج را حساب یشک یاندار کد من دست از  کیه رشکد یشکدو ماه طول ن

 .نار هم سهم تو استیم. شش دیاردهکنار رضر یگفت: دوازده د

 .شش شپش هم ندارم یدانیداداش تو خودت م -

 .هم نگرفت یر از حق خودش گذشت و پولیبه هر تقد

 یمنزل امام»د: یده دوازده ساله آمد و پرس یبچه کی یروز ، میه بودک یتابفروشک یدر مغازه

شوهر خواهرم  یهستم. امام« نانوا» یز است و در خانهیهستم. نامم عز یمن مهاباد« جاست؟ک

ه نامش کم یرفت ینم. همراه او به منزل برادر بزرگ امامکدا یتوانم او را پیدر بغداد است اما من

 .محمد بود

ان کد  کینجات من شد.  یباره فرشتهدو ی، هودی ی«یایرمی»ماندم. اما ، ارکیمغازه ب پس از فروخنت

خرت و  یمکد و یقفسه خر یتعداد« درخانیح»رد. از کدا یپ« دیرش»ابان یبدون برق در خ، کوچک

 .پرت در آن گذاشت و گفت

چ هم یردم. هکاگر هم جور نشد حاللت ، پس بده یاگر داشتی، ار کنار به من بدهیصد و پنجاه د»

انها کد  یبود. بعض یبرق هم نوبت«. دهمیادت می یاسبکم و یآینرتس من هر روز پس از مناز عرص م

 یهودیارمند ک کی« ایرمی»د. یرسیبار هم نوبت برقشان منکیه سه سال کها در بغداد بودند و خانه

شب پس از مناز عشاء دو  کیمن برق بدزدد.  ینار رشوه برایو پنج د یه با سکرده بود ک یرا راض
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د. ما یان رسیت به پایبا موفق یات برق دزدیهمراه مأمور برق آمدند و عمل نردبان به کیارگر با ک

 :رد و گفتک« ایرمی»م. سپس مأمور رو به یهم صاحب برق شد

 نار بدهیو پنج د یس -

 .ید در زندان پاسخگو باشی؟ باینکیم ین. از دولت دزدیسگ د یهودی یا -

د پنج یآیه خدا را خوش منکزد.با خواهش من یه بگرکه از مهلکش بود ید. خدا خدایترس یهودیمرد 

 .نار گرفت و رفتید

ها یمتام قوط ینم؟ رو کن همه خرت و پرت را چگونه از هم سوا یبلد نبودم. ا یز یچ یار کاسب کاز 

تاب کنبود من  یراض»ا یرمیشدم.  یااسب حرفهک کید تا یشکطول  یادینوشته بودم. مدت ز

د صبحها یفروختم. بایمجله و روزنامه هم می، تابفروشکنار ک. در ار نبودکاما گوشم بده، بفروشم

آنجا ازدحام ، ریو جوان و پ کود کصد یش از سیرفتم. بیع روزنامه میساعت چهار صبح به دفرت توز

شد. روز یدم میدو فلس عا، رند. از هر ده فلس فروشیل بگیردند تا چند نسخه روزنامه تحوکیم

اد یانم را به کگرفتم. نام د یل میامروز را تحو یخته را باز گردانده و روزنامهنفرو  یهاروزنامه، بعد

و « فیز رشیعز»ه کرا « حزب شعب»گذارده بودم. مجالت « مخزن شهدا»بغداد  ییامیدان راهپیشه

 .ردمکیع میبودند توز یردند و چپک یمنترش م« فیم رشیرح»

آن مانند هر عرب  یرد. همه اعضاکیت میها فعالیه چپیس شده بود و علیهم تأس« حزب استقالل»

شب به رساغم آمدند  کید مردم بود. یارشان تهدکآنها  یفهیش بودند و تنها وظکالت و چاقو ، گرید

 یهاستند. بهانهکمغازه را ش یشهیختند و شیها را به هم رقفسه، تبکها و ردن روزنامهکو با پاره 

 :ب بودیار عجیآنها هم بس

 ؟یاگذاشته« شهدا»ات را نام مغازهچرا  -

شود ینم. گفتم: بدتر مکت یاکاو ش یلهیوس، انیجربان ز یه براکفردا دنبامل فرستاد « فیم رشیرح»

رد و با خود برد. کرا ضبط  یتاب چپکست یس آمد و دویگر پلیروز د کیهستم.  ین راضیبه هم

شد و نام  کیش یپارچه فروش کیل به یتبد تاب و مجله بفروشم. مغازهکگر اجازه نداد ید« ایرمی»
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بودند  یهودیه کشرت عمده فروشان بازار یمرا با خود به بازار برد. ب« ایرمی»م. یگذارد« مختار»آن را 

گفت: یا میرمیش انجام دهند. یاو برا یبرا یار کداشتند حارض بودند هر « ایرمی»به  یخاص یو اراده

د. یارش بگذاریخواهد در اختیسلامن بوده است. هر چه مم است و پدرش مین مرد پرس عمویا»

)من «. ده بردنه کل شجلقم له ئه زه ییپاره کهیه کمن »، «خ رضایش»به قول «. من ضامنش هستم

 یهودی یعمده فروشها یاال کنار یصد تا چهارصد دیشه سیشرت هم از ازل نداشتم( همیپ کی یه حتک

 یمبلغ یهر عمده فروش یردم و براک یدخل را حساب مها بهدر مغازه داشتم. هر هفته پنج شن

ادم ی یار کاسب کآمد و یبه مغاره م« ایرمی»ه کها هم گرفتم. غروبیل میبردم و پارچه تحویم

ان و اعراب یحیها چقدر از مسلامنان و مسیهودیدم یه فهمکبود « ایرمی» یلهیداد. واقعاً وسیم

ان است و آنها هستند یهودیام اقتصاد بغداد و بازار عراق وابسته به ه متکدم ید یتر هستند. مکر یز

 :نمکف ید چند منونه تعریچرخانند. اجازه دهیه چرخ اقتصاد عراق را مک

 ییایو اسپان یو فرانسو  یآملان یم. انواع و اقساط عطرهایه عطر بخرکهمراهم آمد « ایرمی»روز  کی

از  یکیسپس رو به «. شودید میام عطرها در عراق تولمت»گفت: « ایرمی»در بازار موجود بود. 

 یه خارجکشه عطر هفتصد و هفتاد و هفت بده یش کین است کاگر مم»رد و گفت: کفروشندگان 

چ عطر ین شهر هیه در اکسال است  یتو. س یهست یعجب خر »فروشنده گفت: «. اصل است

به  کیتنگ و تار یهاوچهکا از یرمید مانده بود. با یبه ع یچند روز «. عرضه نشده است یخارج

د فطر یع یهایکیندنزدیگویما م یدر منطقه» گفتم: « ایرمی»م. به یرفتیم یمقصد نامعلوم

نند. نام پدر من هم محمد است. خدا کینش میرده و سوزن آجک یرا در گون یها محمد نامیهودی

روغن  یادیار زیر بسیم. مقادیگ شدانبار بزر  کیسپس وارد «. نکصرب »د و گفت: یخند«. ندکرحم 

مختلف انبار شده بود.  یو . . . با رنگها یفرانسو ی، مختلف آملان یهاکمختلف از مار  یهاشهیبا ش

خته یر یمعمول یهایروغن هم در بطر  یشد. مقدار  یها از روغن پر و نرخگذار شهیش یهمه

 یهاین شده بود فروخته شد اما بطرییها تعیبطر  یه رو ک یبر اساس نرخها د متام روغنیشد.روز ع

 .نوع روغن پر شده بود کیها هم از یبطر  یماند. همه یبدون مشرت  یمعمول

 :به در مغازه آمد. گفتم یداشت. روز  یاهفت ساله کوچکپرس « ایرمی»
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 .رودیند. فروش منکپدرت برب و بگو عوض  ین چند جفت جوراب را برای! ا یگرج -

 د تا است؟آن چن یعمو بها -

 ها؟ن حرفیتو را چه به ا -

 ؟ییگویچرا من -

 .میده ایهر جفت جوراب را هفتاد فلس خر -

 .ده بودیا آمد. رنگ از رخسارش پریرمیدو ساعت بعد 

 جاست؟کدانم یگم شده است من یپرسم گرج -

 .امدهیمن او را د -

 .ردمکف یو ماجرا را تعر

 :را با دستانش گرفته بود بازگشت یگرج یهاه گوشک یقه در حالیپس از چند دق

صد  منانده بود. هر جفت را یشرت باقیدو جفت ب یکیفروخت. یها را مپل جوراب یداشت رو  -

 .فلس فروخته است

 .ن هم از بچه موش انبار دزدیبله ا

 :ردکیحتم مینص یار کاسب کدر مورد 

 یرو  یسک یدیاست. هرگاه د خوب، ندک یدار ینفر چهار فلس جنس خر کیاگر از هر صد نفر  -

 ... .اد است و بازار گرمین. دست زکدرصد سود دارد معطل ن کی یدیاگر د، ندکیمت چانه میق

 . ت چهار فلس بودیربکه یفروختند. ما یت میربکرس بازار ی، هودی کیمسلامن و  کی -

به فحش روز فرد مسلامن رشوع  کیهامن چهار فلس.  یهودیفروخت و  یفلس م مسلامن پنج

 .«یفروش یه میت را به مایربکار من ک یسادکتو به خاطر »رد: کدادن 
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 . اسبمکنار یدو د یروز ، تیربک یخال یهاارتنکز! من از محل فروش ینه دوست عز

 یهیبه ما«. راهن بدهیپ کی»رد و گفت: کا یرمیبا  یگرم یبه مغازه آمد! احوالپرس یهودی کی

م اما ینکیه رضر مکردم کمن اشاره «. نهصد فلس»ا گفت: یرمید. نار و صد فلس بو ید ک، یراهنیپ

اش هیدانم مایم»ا گفت: یرمیو رفت. « گران است»د و گفت: ینخر یرفت. مشرت  یااو چشم غره

ام. عرص هامن روز ش تله گذاشتهین براکشناسم صرب  یس را میخس یهودین یچقدر است. ا

ردم کحساب  یامد. وقتیش در نید و صدایهم خر یگر یار دیل بسیوسا، راهنیبازگشت. عالوه بر پ

 .شرت گرفته بودینار بیهفت د

هاشان قسم بخور و گرنه سوگند آنها و به جان بچه یهات زن بود به چشمیاگر مشرت»گفت: یم

دند و گفتند اگر یخر یز یا چیعطر  یشهیها شیند. اگر مشرتکیر منیخوردن به خدا و قرآن تأث

درصد آنها حوصله  کی یتنبل هستند. حت، ن. مسلامنانکم آورد قبول یباشد پس خواهنامرغوب 

 یشگیان همیبازار بفروش. از مشرت یتر از بهاشه ارزانیندارند جنس را عودت دهند. اجناس را هم

«. ار استکاسبک یبرا یواقع یهیرسما ک، یارکدرستی ر لقب فروشندهینگ یان پول اضافکیو نزد

اد گرفته بودم. با ین کن نحو ممیرا به بهرت یاندار کا امورات د یرمیحضور استاد  یهیساخالصه در 

« مام حسن»ها هم نزد وضع درآمدم بد نبود. شب -یقرض یهیالبته رسما –ه داشتم ک یمکه یرسما

 .دمیخوابیب مینق یو در حجره

شان یار پریه مغازه آمد. بسن در موردش گفتم( بیش از ایه پک ی)هامن پرس ، ز نانوایروز عز کی

دهم بعداً پس بده. ناگهان ی. من پول قرض میدر بساط ندار  یبه گامنم پول»احوال بود. گفتم: 

 :ردکسنت یرشوع به گر

رد ک، رد بودک«. نمک یخواهم با آنها زندگیهستم و من یو خواهرم ناراض یدر منزل امام یاز زندگ» -

 یه با من زندگکردم کشم یه پر از سگ و گرگ بود. راضکاد هم م سن و سال هم بود. بغدکمهاباد و 

منزل  یبرا یلیزن نومسلامن اجاره گرفتم. خرد اسباب و وسا کیاز ، انکد  یکیدر نزد یاند. خانهک

با « یحزن»ار کهم« یمحمد عل»ردم. کدا یش پیبرا یار کم. یهم خانه شد« زیعز»ردم و با که یته
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ند و من هم کرد. قول داد دستمزدش را پس انداز کاستخدامش  اپخانهنار دستمزد در چیربع د یروز 

گفته است  یامام»روز به خانه برگشت و گفت:  کیچرخاندم. یرا م یه داشتم زندگک یبا درآمد

 .«خواهدینم از من پول مکر کند. فک ین و چنان میژار مبانم چناگر باز نگردم و نزد هه

نار رسانه خاموش شد. روزانه من در مغازه بودم و عرصها هم ید ل و قال با ششیگفت. قیراست م

 .ردکیه میرا ته یحتاج زندگیما، ار در چاپخانهکز پس از یعز

« یصمد»و « یقزلج»با  یمدت« هیامنیسل»خته بود. در یه به بغداد گرکبود « ک-ژ»از هواداران  یامام

 یه در آوارگک یبین شده بود. تنها عکسا« فیخ لطیش»خته و در منزل یه او هم از مهاباد گرکبودند 

ستم. مشاور مهندس هستم. ساعت یارگر نکرس »گفت: یرده بود الف غربت بود. به من مکدا یپ

 .«گرداندیار برمکها هم از رس د و غروبیآیستم دنبامل مین سین آخریراننده با ماش کیهشت صبح 

، ار رسدیروز بس کیاست. صبح « منصوره» کر ارگر داشتم. گفتند در شهک کینار قرض نزد یدو د

رده و از رسما کز ک یادر گوشه یبروم. مرد« منصوره»ه به کساعت چهار صبح سوار خط شدم 

 .است« یه روشن شد متوجه شدم امامکد. هوا یلرزیم

اند. من نوشته یبرا یز یپدر سگ چه چ یو صمد ین. قزلجکنگاه »روز با غرولند نزد من آمد:  کب

 یلیم. خیات را خواندز نامهیدوست عز» در نامه نوشته شده بود: «. شان را درخواهم آوردپدر 

چه  یاما ننوشته بودی، خور یت مکدو پای، در بغداد روز  ی. نوشته بودیه رسحالکم یخوشحال هست

ه در مهاباد چه شده و چه گذشته کها یین اغراق گویبه خاطر ا«. مینگرانت هست یلی؟ خیخور یم

 .ده شدیران باز گردانیس بازداشت و به ایت توسط پلاس

خوشحال  یلیدن او خیخته بود. با دیگر« هینارص»ه از کدم یرا د« یحیذب» یروز به طور تصادف کی

 یعل» یبه مغازه، هیامنیه در سلکرد کف یم تعریه رفت. بعدها برایامنیم. روز بعد به سلیشد

هم در پاسخ گفته  یاو بازگفته است. عل یود را برااط و شاعر رفته و رشح حال خیخ« یمدهوش

 «؟یاحاال واقعاً درمانده یعنی»است: 
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در مهاباد مسئوول ، بود ینیخانق است و اصالتاً  یرمانشاهکرد کیه مادعا مک« یم نادر یابراه»

و فرهنگ بود. توسط دولت بازداشت و پس از چهار سال از زندان آزاد شد. در بغداد به مغازه آمد 

با  یاه رفت و شناسنامهیبه سور«. ون فرانسه شومیقا بروم و رسباز لژیخواهم به آفریم»گفت: 

 یرد. در ادارهکیرا خوب صحبت م یسیو انگل یگرفت و به دمشق آمد. عرب« یاحمد حمد»عنوان 

. پس را هم در تهران گذرانده بود یافرس  یه به عنوان مرتجم استخدام شد. دورهیسور –نفت عراق 

ارتقاء  یرسوان یبه رتبه ه استخدام شد و در ادامهیبه عنوان مدرس آموزش در ارتش سور یاز مدت

با عنوان مدرس « فیطا»رفت و در  ید نشد. به عربستان سعودیسال بعد متد یس او برایافت. تدری

هم زد  به یمنصوب شد. پول خوب« دمام»در  یم نظامکف به عنوان حایار شد. در طاکمشغول به 

 یفرع یعرب کر بانید. قرار بود مدیخر یثرومتند ازدواج و عامرت یو پس از بازگشت به دمشق با زن

 .رد و در آتش سوختکش سقوط یامیت هواپکر حر یشود اما در مس« یشلیقام»

 یتر بود. آنقدر تعصب مهابادتر و مهربانس من بود اما مادرش از خودش با عطوفتکهمه ، «ایرمی»

شد ید با حضور من خورده میرد باکیه درست مک یمهاباد یرد. هر غذاکشد وصف یه منکداشت 

و  یدم. در دوران مغازه دار یگر ندیرد را دکو دلسوز به حال  یرزن نورانین پیزد. چنیو گرنه لب من

 .آورمیاز آنها را به خاطر من یار یاندوختم اما بس یادیز یهادم و تجربهیار دیبس یزهایچی، ار کاسبک

شرت یاذان مغرب و ب کیه روبندها نزدکشد. جالب آنیاد فروخته میاه زنانه زیروبند س، در مغازه

 یکیهوا رو به تار یمرت؟ چرا وقتکخرند و زنان یشرت میشد. چرا مردان بیم یدار یتوسط جوانان خر

، شناخته نشدن رون رفنت با پرسان ویب یه دخرتان براکشود؟ متوجه شدم یاد میرود فروش زیم

نند. که یآنها ته ینند تا براکیبندند و دوست پرسان خود را مجبور میها روبنده به صورت مغروب

 . . . . رزا در مورد حجاب افتاده بودمیرج میاد شعر ایبه 

 :ن آمد و گفتییپا کال یادکن یار از ماشیبس یبه و دبدبهکبکخ عرب با یش کیبار  کی

 (وار و . . . . استیفش و دکرنگ  یمعنا؟ )سبغ به یسبغ دار  -

 .فش آوردمکرنگ  یبله دارم و فوراً دو قوط -
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 :رفت و گفت یاچشم غره -

 ؟یردکتو  -

 بله -

 ؟یار کاسبکوقت است  یلیخ -

 ارمکر تازه یخنه -

 نم؟کم را رنگ یهالیه سبک یافش آوردهکبزنند. رنگ  کتکفصل  کیدادم  یم یار نبودکاگر تاه  -

دام دارو و رنگ کزنند و هر یل را هم رنگ میدم رس و سبیفهمیه مکن بار بود یاول ین براک باور

 .دارند یخاص

د و یدم لبانش را گزید. دیچند مرت پارچه خری، بارو یار زیبس یزن، سمسیرکد یش از عیروز پ کی

ا خود گفتم: ب«. ستیپول همراهم ن»ده بود باز پس داد و گفت: یه خرکرا  چهار جفت جوراب بچه

 «بدون جوراب؟ یسمس و بچهیرکد یع»

دم نشده است. هر چه یعا ین فروش سودینم از اکیر مک. فیها را برب د جورابیخواهرم حتامً با -

 :به مغازه آمد یشد. پس از دو روز مرد یرفت و رسانجام به زور راضیردم نپذکارصار 

 ؟یو پول نگرفت یزن داد کیچرا جوراب به  -

 .د بدون جوراب مبانندیها در روز عنداشتم بچه دوست -

 .ها را پرداخت. و پول جورابیخور یمن یار کاسبک. به درد یشدیبابا تو بهرت بود شاعر م یا -

 :دیت خرکاغد و پاک کیزن به ظاهر محرتم  کی یروز 

 ؟یقلم دار  -

 یبل -
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 سم؟یبنو یز یات چز مغازهیم یاجازه هست رو  -

 دییبفرما -

رد و کر کرد. تشک ین خدمت میفلسط یه افرس بود و در جبهکنوشت یهمرسش م یرا برا نامه -

ر چادرش پنهان یش رفته و زکالت کبسته ش ک، یهنگام نوشنت نامه، محرتمن خانم نسبتاً یرفت. ا

 :دیلرزان به مغازه آمد و پرس یهاش بلند و گامیوژپشت با رکر یپ یمال  کیرده بود. ک

 :رمینگ یرده باشم و سودک یکمکر بود خواستم ی؟( چون پیون؟ )جوراب دار یرَجوَ  کهل عند » -

 .ست فلس استیآن صدو ب یبها -

 .یگذار یاله رسم مکخرم. یاز تو من یز یچ یرد هستکوالله چون  -

 :گفت بازگشتیه ناسزا مک یبرافروخته در حال یام ساعت بعد با چهرهین

 .نندکیمرا مسخره م یند ولدانیمن یپدر سگ! عرب ین بغدادیا -

 یر هنگامیدیی، گویه تو بدان سخن مک ی. زبان عربیاز تو چهارده قرن عقب افتادهیعز یماموستا -

 .است به رحمت خدا رفته است

 .ها را بدهحاال جوراب -

 .فلس پول گرفتم یصد و سکین بار یا

د یرفتم برنج بخرم. فروشنده پرسم. یهم خانه بود« یقزلج»با ، بار در بغدادکیآورم یاد میبه 

 «شگت؟»

 یعنی»رفتم. گفت: « نیمام حس»دانست. نزد یدم. منیپرس« یقزلج»ش را از یبه دو برگشتم و معنا

 «چقدر؟

 .«میاج دارین گ ه خوردن احتیما به ا» گفت:«. ست گ ه خوردن استین ین عربیا»گفتم:  یقزلج به
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رفتند ینام میه به سک ییهاآشنا شده بودم. شب ینیان و طلبگان علوم دیاز دانشجو یار یبا بس

ها امانتش را گذاشت من هم از طلبه یکی یگذاشتند. شبیدر مغازه نزد من م یطلبگ یعاممه

ادم یم. ساعت دوازده شب یاز دوستان به گردش رفت یکیبا ، ردم و پس از بسنت مغازهکفراموش 

، ه بدون عاممه وردا بودک« ز طلبهیعز«. »ده استیپرسچند بار آمده و از تو  یمرد»افتاد. گفتند: 

وار مسجد باال یند. مانند دزدها از دیافه ببین قیاو را با ا، رده بود به مسجد بازگردد وخادمکجرأت ن

 .دیده روز هم در بسرت خواب، فراوان یاز رشمندگ یافتد. جدا ین میین خشت پایرود اما از آخریم

روز به مغازه آمد  کیبغداد بود.  یست و مسئول منطقه یمونکگان حزب از بزر  یکی« کق چاال یرف»

 :و گفت

 مژده بده -

 !ر استیخ -

ر یحزب تحر»ست دو درجه است عضو حزب تا دو سال به عنوان یمونکه حزب ک یدانیتو م -

ها از آمون کیت در هر یگذارند. در صورت موفقیه را از رس میاول یمانده و آزمون ها یباق« یوطن

 .شودیم یست معرفیمونکحزب  یدایاندکبه عنوان 

 .امدهیبله شن -

 یه منکن یتو و ا یهاشهیاز اند یحزب با آگاه یاعضا یهیلکم. یگوین چه مین ببکحاال گوش  -

ت را حذف و تو را به عنوان یعضو یرشط دو ساله، القولمتفق یه باشیا امنیجاسوس دولت  یتوان

 .میگویم کیاند. تربتهرفیحزب پذ یعضو اصل

امن دارد اما به خود ینگونه به من ایه حزب شام اکافتخار است  یبس یهیمن ما یق برایرف کاک -

مرا  یت رسمیرم. اگر بدون عضویرا نپذ یگر یچ حزب دیت در هیعضو، ک-تعهد منوده ام پس از ژ

 . .. .دیاه شناختهکهستم « یژار هه»هامن ، د همیرفتید در خدمتم. نپذیریبپذ
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 یمرد ارمن کیبا « محمود احمد»ق یردم و رسانجام دلخور بازگشت. از طرکرد قبول نکهر چه تالش 

 کیم. یگر رفت و آمد داشتیدکیاد با یشده و ز یمیار صمیآشنا شدم. ارتبط ما بس« لییجرب»به نام 

 «؟یشناسیعقوب را میبه نام  یافرس شورو  کیران یتو در ا»د: یروز پرس

همتا بود. یب یعاملی، ردستان شناسکبود و در  یان با او آشنا شدم. رسوان ارتش شورو کدر بو  بله -

 ؟یشناسیجا مکتو او را از 

د یدیمرا م یشه وقتیرد. همکیم یدر قرصالظهور شاه باغبان یرانیباغبان ا کیاو دو سال به نام  -

ژار برسان و بگو سالم مرا به هه»ت: بازگشت. گف یش به شورو ید. چند روز پیپرسیاحوال تو را م

 یاا داروخانهیرد. گوکل هم فرار ییبعد جرب یمدت«. میان آشنا شدکه در بو کعقوب هستم یمن هامن 

 .ست بودیمونکحزب  کرد از امال کیار مکه او در آن ک

و  تنها در مغازه بودم. صبحانه، چهل و هشت درجه یاز ساعت پنج بامداد تا دوازده شب در گرما

امر شدم و به یالغر شده بودم. رمضان هم روزه گرفتم. ب یلیخوردم. خینان و رشبت م، ناهار

ص یا تشخینم مرخص شدم. گوکدا یه بهبود پکبدون آن، رفتم. هفت روز بعد« هیدیمج»امرستان یب

«. امردهکدا یت پیدر دجله برا یشتک یرو  یار خوبک»ا گفت: یرمیسل داده و به خودم نگفته بودند. 

ماند. روز به روز  یم باقینار پول برایهشتاد د، ونید یتاب و اداکمغازه را فروخت. پس از حساب و 

 .از من را بر عهده گرفته بود یت نگهدار یمامو یاز طرف حزب پارت« ییوکعمر دبابه»شدم. یبدتر م

شد و یافت میانه داروخ کیمن تنها در  یبرد. داروهایم« ب محمودیرت نجکد » کیروزانه مرا نزد

داروخانه هم هست و نام داروها را  کمال، رتکد  یه آقاکدم یار گران بود. بعدها فهمیداروها هم بس

 یص نوع دارو باشد. اجازهیقادر به تشخ، خودش یشخص یه تنها داروخانهکسد ینویم یابه گونه

 یش باقینار براید ک، یامریه بک یار تا زمانکن یرد و اکیها به لبنان را هم او صادر مرفنت مسلول

 .شدیماند انجام منیمن

هتل  کیافته بود. مرا به یاهش کم یینایب یردم و قوهک یه خون استفراغ مکدم یرس یتیبه وضع

 کیه ک، «هیوکمحمود آقا »پرس « ادیز کاک»م. یرفتیرت مکنزد د « ع مر»دوش  یبردند و از آنجا رو 
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پرداخت و در تالش بود مرا یدرمان مرا هم م ینهیهز، مخارج هتل از یجدا، ار دلسوز بودیرد بسک

 .ندکبه لبنان اعزام 

 .ردستان در عراق آمده بودم تنها سه بار شعر رسوده بودمکه به ک ینم: از روز کن را هم فراموش نیا

به »، ر بودیه مطلع آن مرصع زکنوشتم  یدر یق حیبا صد کس مشرت کع کیاز آنها را در پشت  یکی

را هم در آن هتل  یو سوم یبه شعر قزلج یاهیرا در جواب یگر ید.« خوم . .  یا ن له مالی یر دهدربه

 (فرداها ی)خوش« دوا روژ یخوش»سنگ قربم( و  ی)برا« مهکبره قه یلیکبو »رسودم: 

 میبرا ییجا، «ادیز کاک»به خاطر ، ر بهداشت و سالمت بودیرد بود. و وزکه ک« امنیدر سلیح یعل»

ل خانه را به یلبنان فرستاد. وسا یوههاکدر ، «بحنث»، شگاهیپاسپورت به آسا یلهیرد و وسکرزرو 

 .ار ادامه دهدکالنه مناند و در چاپخانه به یه بکدادم « ز نانوایعز»

استانبول و از آنجا تا حلب را  –ت قطار بغداد یگذاشتم و بل یکوچکل سفر را در چمدان یوسا

رد و در قسمت کحقوق بود مرا سوار قطار  یه دانشجو کد یبه نام رش یپرس  ردم. شبک یدار یخر

 .درجه سه نشاند

او مال »ش آورد. گفت: یت قطار برایبل کیرد. سپس کمرد خوش و بش  کیدور قطار با یرکد در یرش

ط یه بلکشد یمن یند. راضکسفر  یخواست قاچاق یه مکست عراق است یمونکف رهرب حزب یرش

 .«دمیش خریت را برایرکت تیند. بلک کسیخواهد رید میگوینم مکه یش تهیاموصل را بر 

ل گرفته و از یست مسافران را تحویبایم ید. افرسان سور یه رسیدر مرز سور، «وچرکتل »قطار به 

پاسپورت من  ینند. رو کنرتل کها را م تا گذرنامهیاده شدیدادند. پیه عبور میکتر « نیبینص»شهر 

 ید و با قطار بار ینکد دو روز صرب یبا»امرستان سل. ... گفتند: یب، امر مبتال به سلیب د:نوشته شده بو 

 .«ن قطار ممنوع استید. حمل افراد مسلول با ایبرو

 نم؟کرس ، ابانین بیتوانم دو روز در ایرم. چطور میمیبه خاطر خدا من دارم م -

 :گفت یردکان به زب یار نبود. جوانکس گوشش بدهکچینداشت. ه یده ایفا
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 ؟یردک -

 بله -

 . . . . نمیپاسپورتت را بده بب -

 .قه بازگشتیگذرنامه را با خود برد و پس از چند دق

 درست شد برو سوار شو -

 آخر چطور؟ -

نجا آشنا یمأمور در ا یرث افرسان سور کنم و با اکیار مکستگاه یه در اکهستم  یارمند عراقک کیمن  -

نوشته و  یند چون پاسپورت به زبان عربیگوین بربند و میبیام تو را تا نصهردک یهستم. آنها را راض

ن ی. من ایتا حلب برو  یتوانیم، توانند بخوانندیرا من یگر یخط د ینیهم جز خط الت کافرسان تر 

 .من انجام بده یبرا یار ک را در حق تو انجام دادم. تو هم یخوب

 .ردکم نخواه یوتاهک، دیاز دستم برآ یار کهر  -

سم ینوینامه م کی. یرو یه تو مکاست  یامرستانیاست و برادرم در هامن ب« محمود»نام من  -

 .او برب یبرا

 س. حتامً یبنو -

آنها  یه دو تاکگر آشنا شدم یو شش نفر د« عبود»به نام « موصل» یعرب از اهال یدر قطار با مرد 

م. یآشنا شد« عبود»هشت نفره بود. با ، قطار سه یبودند. واگن درجه« رکاربید»و « حلب»رد اهل ک

 .ردمکف یاو تعر یرا برا« وچرکتل »داستان 

 .یهم ندار  کتر  یزایرد و گفت: پرس تو وکام را نگاه گذرنامه

 نند؟ک یاده ام میپ یعنی -

 ؟یبلد یکتر  -
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 یمک -

ن بده. من مرتجم زا خواستند پاسپورت را نشای. اگر وینکصحبت  یکد تر یخواهد. نبایاد منیم و زک

به عنوان  یادیب نگهدار. پول زینار در جین و تنها چند دکپنهان  ت را در جورابیشوم. پولهایتو م

 .امردهکچ رسبندم پنهان یرا در پ یسور  یره یهفتاد هزار ل یرند. من حوالهیگیمه از مردم میجر

و چند  کافرس تر  ک، ینیبیدر نص نار را در جورابم گذاشتم.یپنجاه و شش دیی، نار دارایاز شصت د

آوردم: افرس شوخ و شنگ با لباس فرم تازه و یاد میران خودمان را به یژاندارم به رساغامن آمدند. ا

 :افرس وارد واگن ما شد کین پاره. یهنه و پوتک یبا لباسها، رسباز

 زایو -

 گذرنامه را دادم -

 . زایگفتم و -

 :اد زدمیفر

 زد؟ار یشرت میزا بیده و -

 ست؟یزا چیام ودانستهیمن ه من ساده لوح و ابله هستم و اصالًکرد کوامنود  یطور « عبود»

 .مینکیاش ممهیجر -

 چقدر؟ -

 رهیدو ل -

مرت ک یرقم یعنیمعادل هفده فلس عراق  یکتر  یرهیزا گرفته شد. )هر لیره را داد و ویدو ل« عبود» -

 .(از چهار قران بود

ردند تا کیصحبت م یردکگر به زبان یدکیو با  یکگران به زبان تر یروزمره با داملات کم یردها براک

 :ردها به دوستش گفتکاز  یکیمتوجه امور مربوط به قاچاق گوسفند و گاو و . . . . نشود.  یابهیغر
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رابلد  یونانیو  یروسیی، ایتالیا، فرانسهی، عربی، کتر ی، ردکه هفت زبان کهشت ساله دارم  یدخرت »

 ینند. دخرتم در مدرسهکیم یتها در آن زندگیمل یه همهکواقع است  یما در محله ا ی. خانهاست

ار محرتم بود. یبس یهمدم« عبود»ها است. هیهمسا ینون مرتجم همهکها درس خوانده و ایونانی

م و در ردکت قطار را پاره یروت. بلیب یسکزدند: تایستگاه داد میم. در ایدیش از ظهر به حلب رسیپ

 یلهکدم رس و یها سپردم و سوار شدم. درانیسکاز تا یکیختم. چمدان را به یصندوق زباله ر

 :رد و گفتکرا صدا  یسکدا شد. صاحب تایپ« عبود»

 .دوست من است، ! آن پرسیحاج -

 .د شدین آورد و مثل جن ناپدییچمدان را پا، ردک یهم به رسعت معذرت خواه یحاج -

 جاست؟کت یبل -

 .ختمیردم و در صندوق زباله رکپاره  -

ستگاه داد با یا یآن را به باجه، ردکت را جمع یبل یهاهکبه رسعت به طرف سطل زباله رفت و ت

 .میسه چرخه به هتل رفت کی

 بروم؟ یچرانگذاشت« عبود کاک» -

اموال  همه دزد و سارق هستند و در راه یسکن صاحبان تایم. ایگر هستیدکیق یما رف، دوست من -

جانت را هم بر رس آن  حتامً  ینار پول دار یدانستند شصت دینند. اگر مکیمسافران را رسقت م

 .دارد یشرت یت بینم. امنکیم یتو را راه، . شب با قطاریگذاشتیم

دم و به یپرتقال خر یمکم. من هم یدان جلو هتل زدیبه م یسپس رس ، دیم ناهار خریدر هتل برا -

ستگاه برد و در سالن انتظار گذاشت و یلم را به ایاسباب و وسا، خوردن شام هتل آوردم. پس از

نخواهم  یخودم حق یمن برا»گفت: یجا گذاشتم. م« عبود» یپرتقال را برا، بازگشت. با هزار زحمت

 .«گرفت
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س به دنبال یافرس و سه پل کیه نشد. کدر چمدان خواستم. قفل باز نشد  یز یچ، درانتظار قطار

 .گشتندیاچاق مگار قیس

 ن چمدان است؟یدر ا یز یچه چ -

 .است یگار لندنیت سکست. چند پاین یز یچ یافند -

 .نکبازش  -

 .دینکامرم خودتان باز یمن ب -

گار هم داخل چمدان نبود ینند. سکس به جان چمدان افتادند اما نتوانستند آن را باز یافرس و پل -

دم. واگن قطار دراز بود و یلو سنجد خریکنند. دو کم کمک، ردن چمدانکخواستم در باز یفقط م

 یدهات کیمن  ینشستند. بغل دستیم یصندل کی یت پنجاه مسافر داشت. هر دو نفر رو یظرف

لو سنجد را به او یکنداشت. دو  یحال و روز خوش، فراوان یله یه به خاطر عاکه بود یاهل سور

د قطار یشکم یخودش را هم رو یرد و مالفه ک یم خالیت را براکمیه نکدادم. آنقدر خوشحال شد 

اط یم تا قطار عوض شود. در حیماندیستگاه منتظر میساعت در ا کیست یبایرفت. م« حمس»تا 

 :دمیمرد پرس کیستگاه از یا

 جاست؟ک« مرحاض» -

 ؟یخواهیم بگو چه یبه عرب -

 نجا چه؟یند. ایگویم« مرحاض»ا در بغداد به توالت یخدا

 ال ؟یم -

 دادمیندارم وگرنه م -

 خالء؟ -

 .فروشدینجا خالء منیس اکچیه -
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 :ت گفتیرد. با عصبانک ییاز آن سو راهنام یمرد

 .نکارت را بکن. برو آنجا کو راحتم « یاملاتتیب»بگو  -

با چهار  یمرد مرص  کیهشت نفره داشت. تنها  یهان قطار هم واگنیدوباره سوار قطار شدم. ا

ا و درستش ی. حاال بیمرص  یعرب یبغداد و او به لهجه یعرب یمن به لهجه چمدان همراهم بود.

 .میرساندیمقصود خود را م، دست و صورت یبا اشاره یم. گاهیدیفهمیگر را میهمد ین. به سختک

ارگران کل بسته شده و یه رک یدر مدت یل را بسته بود. حاجیر، وهکزش یده و ریبار یباران فراوان

 یرد و حاجکت کابان گذارد. ناگهان قطار حر یحاجت رس به ب یقضا یردن آن بودند براکدر حال باز 

ی، دانستم در مواقع اضطرار ید. منینرس ییاد زدم به جایدم و فریشکداد و هوار  یجا ماند. هر قدر 

 یباربر  یس آنجا نبود حتکچید. هیستگاه رسیرتر به ایشم. قطار دو ساعت دکر اخطار را بید زنجیبا

 یلیآمده باشد. ناگهان اتومب یبر رس حاج ییچه بال ییند. تو گوکرا جابجا  یه چمدان حاجکم نبود ه

 :رد و چهار نفر به رسعت به طرفم آمدندکمن توقف  یجلو 

 میبریش میجاست؟ براک یچمدان حاج -

 .ان نداردکنم امیخودش را نب یتا حاج -

ه متوجه شدند مجدداً کن یس را صدا زدم. همی پلافرس کیعاقبت ، از من یارصار از آنها و پافشار  

 ی. اگر حاجیردک یار خوبک»ردم. گفت: کف یردند. افرس آمد و ماجرا را تعرکل شده فرار یسوار اتومب

اده شد یل پیاتومب کیاز  یناگهان حاج«. میداریراه آهن نگه م یامانت ید آن را در قسمت بارهایاین

ه کن ین داشت. همیه چهار رسنشکگرفتم  یلیجاده آمدم و اتومب ه جا ماندم رسک یموقع»و گفت: 

 یو گرنه همه ینجات من هست یردند. تو فرشتهکام ادهیم در قطار جا مانده است پیدند بارهایفهم

امر و یست؟ ناچار من بیشد. چاره چیدا منیستگاه پیآخر شب بود و باربر در ا«. رفتیمامل به باد م

دور شدم. ناگهان  یم. خسته شدم و از حاجیمرت و دو مرت جلو برد کیها را چمدان، نزار یحاج

 :ردندکیگر صحبت میدکیبا  یردکدم دو پرس جوان به زبان یشن

 ؟یامروز روزنامه خواند -
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م. یردکن یآمد و بارها را سوار ماش یسکبعد تا یمکردم. آمدند چمدانها را برداشتند. کشان یصدا

ه تا از من مطمنئ نشوم کسوگند خورد  یحاج«. رومیبه هتل م»گفتم:  رفت.یبه خانه م یحاج

چمدانها توانم را گرفته  ینیقطار و سنگ یبه هتل رفتم. رسما، دان برجینخواهد رفت. در م ییجا

زن خوش  کیباب خواستم. کرستوارن رفتم.  کیه ینخوردم. صبح از هتل خارج و  یز یبود. شب چ

رفتم و رو  یاچاره من! چشم غرهیزد. بیم کم نشسته مرتباً چشمیروبر لب روب یگار یام با سیس

دو  یسکتا یهیراکخود را به آنها بدهم.  یامر یبه سفارت عراق رفتم تا خرب بی، سکبرگرداندم. با تا

پنج ی، شدیش را پس دهد. اگر سوار تراموا مید تاوان نابلدیآدم ناآشنا با»ر گفت: یره بود. سفیل

 کیها با یسکابان پشت رسا برو. تایست فروش. با تراموا برگرد. به خینه دو یردکینه میقروش هز

 .«برندیشگاه مسلوالن میره تو را به آسایل

مرد  کیها هم بدترند. از یرانیرد از اکسه یها مقایتوان با لبنان یها را میتنها سور ی، در پول پرست

 :دمیخوش قد وباال پرس

 ت؟جاسکابان پشت رسا یخ -

 م؟یبگو یدهیچقدر م -

 رهیربع ل -

 :پول را گرفت و گفت -

 .ن جاستیهم -

 .ر رفتمیمسلوالن فق یبه طبقهی، ادار  یهاشگاه رفتم. پس از سئوال و جوابیبه آسا

 شگاه بحنثیدر آسا

هزار و پنجاه مرت از ، ن در رشق لبنان و ارتفاع آنیخ نشیش یحیمس یروستا ک، یا بَحنثیب حنث 

ن یفرانسه است. ا کیاتولک یسایلکن نام دارد و وابسته به یبه هم یشگاهیا است. آسایرسطح د

رد. کیر)مادر( نام داشت آنجا را اداره میه مامک یزن، ا استیدن کیر زنان راهبه و تاریشگاه دیآسا
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، شگاهیآسااز درمان مسلوالن در  یشدند. سود ناشیر )خواهر( شناخته میز با نام ماسیا نیدن کزنان تار 

چهارم  یه طبقهکشگاه در چهار طبقه ساخته شده بود یشد. آسایخته میبه حساب ارتش فرانسه ر

انه شصت یما ماه ینگهدار  ینهیدار بود. هزیسوم مختص ثرومتندان و افراد پارت ینام و طبقهیس

 یشورهاکو  یلبنانر یاول مخصوص مسلوالن فق یامل بود. طبقهک، دارو و اسرتاحت نار بود. غذا وید

سوم و همه  یهر ماه بود. هر چند در طبقه ینار برایها هم هفده دیما عراق ینهیگر بود. هزید

ار کهم در  یبود. حرمت و احرتام یافکما نامناسب و درمان هم نا یهیوضع تغذ، امل بودکز یچ

 . . . . نبود. خوش به سعادت سگ

 یادامه یپدر و مادر بودند برایرث بکسا گذرانده وایلک را در یکود که دوران کشگاه یان آساکپزش

شگاه بازگشته بودند. هر شش ماه یبه آسا، التیان تحصیفرانسه شده و پس از پا یل راهیتحص

 .ردندک یبه فرانسه اعزام م یبازآموز  یهادوره یاز آنها را برا یتعداد

ان کد و پزشیخورش یاشعه، خوب یهوا، بایعت زیشگاه طبیما و ارشاف در آسا کتنها فصل مشرت 

روزانه  یبردند تا ثرومتندان نوع غذایست غذاها را به طبقه سوم میل، مجرب بودند . هر روز صبح

در دو ، گوشت شرت و رسارس زمستان عدس و باقال یبار شورباکی یانند. ما هم هفتهکرا انتخاب 

دو بار هم به  یم. سالیخوردیدو تنبل مک یپز و متام تابستان را شوربار آبکنکاول بهار  یماهه

زدند و یچند بار رس م یم. خواهران روز یخورد یبرنج و مرغ م، د فصحیسمس و عیرکمناسبت 

با مادر و خواهران  یبار هم به صورت عمومکی یاردند. هفتهکیت میزیبار و کیان دو روز کپزش

ا پتو پوشانده و رس را ید پاها را با مالفه یبادر زمستان هم  یم. شبها حتیردکیها مالقات مکو پزش

در ، اوقات یار یم. بسینکاستفاده  کپا یردند تا ا زهواکیهارا هم باز مم. در و پنجرهیگذاردیآزاد م

 .دیباریامن میها بر رس و روزمستان برف از پنجره

ردم کدا یآرام بهبود پد. آرام یرسینداشتم و تب تا چهل درجه هم م یتا چهل روز حال و روز خوش

 .محدودتر بود یانات درمانکسل و ام یتوانستم قدم هم برنم. آن روزگاران دارو برا یو م
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 یکین یل درمان بودند ایتنها وسا« نیسیاسرتپتوما»شن ربه از راه گردن و آمپول کها و ساعمل دنده

سنده و یرده و نوکل یحصشگاه تیها در آسااز هم اتاق یار یآمد. بسیار گران به دست میهم بس

امن و گچ هم بودند.به یارگران سکس بازنشسته و راننده و یان آنها پلیر و شاعر بودند. در مکروشنف

امران د یم. بینکو خود را خسته  کم رختخواب راتر یحق نداشت یط استثنائیچ عنو.ان مگر در رشایه

تاب با ازرش کبودند. حدود دو هزار جلد رده کدرست  یاتابخانهک، تابک یآور تابخانه با جمعکن یرا

شگاه انتخاب یآسا یتابخانه هم توسط اعضاکنان کار کتابخانه وجود داشت. مسئول و کن یدر ا

شد. ینه میتاب هزکد یخر یه ان هم مجدداً براکن بود ییار پایتاب هم بسکآبومنان  ینهیشدند. هزیم

 : دیپرسیزد و میشگاه رس میابه آس یا ثرومتندی یآمد و شخص ارشافیش میاگر پ

 .تابخانهک یتاب براکدادند:  ید؟ بالفاصله پاسخ میخواه یچه م

سواد هم یافراد ب یافتاد . . . حتیم یتابخوانکتابخانه و کار همه به کرسو ی، ار کین اوقات بیدر ا

ه کبود  یلخیش یبه نام مصطف یمرد، تاب بخوانند. از موارد جالب کخواندند تا بتوانند یدرس م

ه در کسواد بود یب یرده بود. او دالل حراج بازار بغداد و فردک یشگاه زندگیحدود شش سال در آسا

 .به متام معنا شده بود یشگاه باسواد شده و عاملیآسا

نداشتم.  یگر یار دک، تاب خواندنکدن و خوردن و یمطالعه بودم جز خواب یه به شدت تشنهکمن هم 

گرفتم. یتاب بر منکچشم از ی، و ادب یخیتار یهاتابکز تا یفرآمکو  ینیتب دکاز  ،از بامداد تا شامگاه

، میوان حافظ ابراهید، ارتیحسن ز،  یسالمه موس، کزب، ی یسباع، عقاد ، ن یطه حس ینوشته ها

مجموعه ، د جهانیم و جدیخ قدیتار، باستان یسندگان و شعراینو یهاتابکوان و ید،  یشوق

آناتول ، ریسپکش یهاتابک یترجمه… عرب  یایو مجموعه مجالت دن یجقلعه یقدر  یهانوشته

و  یتب فلسفک، ادیلیا، گوگول، چخوفی، کن گور یسکما، کبالزا، نیتوا کمار ، تور هوگوکیو، فرانس

دوران ، ادگرفنتیمطالعه و  یردم و خواندم. دوسال وقت براکتاب مقدس را هم دو بار مطالعه ک یحت

آخوند اهل نجف هم بودند. نام آخوند  کیش و یشک ک، یشگاهینان آساکان سایر ماست. د ییطال

 ، ده شد یبار از او پرسکیادم هست یار آگاه و خوش صحبت بود. یبس یخ خلف و مردیش
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 چه؟ یعنین خواهند بود. یـ درقرآن نوشته شده : مومنان و مصالحان وارثان زم

نند نه کیم ینند و اصالح اراضکیار مکن یزم یه رو کهستند  یسانک، ـ منظور قرآن از صالحان 

 .از صالحان باشد یکین ین است استالکمم، الهربدار مثل منکباز و حقه یآخوندها

 یرو  یر یدر د، امر شودیه بکش از آنین تا پیست و هفت ساله به نام آگوستیش حدوداً بیشک کی

ی، عربی، کتر ی، فارسی، سیانگلی، فرانسو یی، ایاناسپی، نیا شده بود. التیدن کعراق تار  یهااز تپه یکی

 .ردکیروان صحبت م یرمانجکو  یسوران یرا به هر دو لهجه یردکو  یلدانک

 .گذاردیپاسخ منیرا ب یچ سئوالیبود وه یادعا و دوست داشتنیار بیبس یآدم

وه کمه معلومات را در ن هیدانند . تو ایهزار عامل عرب هم من یااد گرفتهیآنچه تو  یـ پدر روحان

 ؟یاچگونه آموخته

د یسال با یه سکاند جانشان شده است. آنقدر بر خود وبر زبانشان سخت گرفته یها بال ـ زبان عرب

فر است. کر الفبا یینند تغکیباستان چهار هزار ساله است و تصور م یشند . خط آنها آرامکزحمت ب

در  ینوشتند رس و ته زبان عربیم ینیاند. اگر به التهفهم آن نوشت یبرا یچند جلد یز گرامر یناگز

گر یقرآن خواندن است و د یبرا یاد گرفنت زبان عربیشد. متام همشان یپنجچاه صفحه خالصه م

 .رندیمین خاطر نادان میچ. به همیه

 : دمیروز پرس کی

 ست؟یدند. علت چگر یسا میلکدو ، ش با زنگولهیشک کیروشن و  یراهب با چراغ نفت کها یـ صبح

 .رانندیسا میلکطان را از اطراف ینگونه شی؟ ایدانین را هم منیا یحت، کیاتولکـ از مذهب 

 رانند؟یـ چرا آنها را م

 .مین آنها شویگزیها جاشیشکه ما کـ به خاطر آن

 یبرخ، ردم. استادانهکترجمه  یردکس را به یل آناتول فرانسیب کرانکبنا به درخواست او داستان 

 .دیآن گم شد و به چاپ نرس یخط ید. نسخهیرد و ترجمه را پسندکش یرایآن را و یجاها
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ی، سیـ انگل یم. فرهنگ عربیریاد بگی یسیم گرفتم انگلیتصم، شگاه یدر اواخر حضورم در آسا

توانستم یه مکش رفتم یپ ییردم و تا جاکو فرهنگ تلفظ و لهجه را دور خودم جمع  یـ عرب یسیانگل

شگاه و بازگشت به بغداد غم نام مانع از یآسا کوتاه بخوانم. اما متأسفانه پس از تر ک یهانداستا

 .ام محو شدج از حافظهیزبان شد و به تدر یر یادگی یادامه

تر چارهیعامره در عراق بود. از خودم ندارتر و ب ین وتار از اهالین آنها حسیداشتم. بهرت یدوستان خوب

ی، ات عربین در ادبیه او هم رسباز بود. حسکبرادر داشت  کیتنها ، بزرگ یاین دنیبوده در متام ا

ردم مطالعه کیم یه معرفکرا  ییهاتابکرد و ک یمطالعه هم مشورت م یداشت. برا یذوق خوب

 .ردکیم

سا یلکبرد. چون آنجا یخود را با خودش م ید صندلیبایس مکچهارم بود و هر  یت ئر طبقهکمیس

سا بگذارند. یلکار یشان را در اختیهالمیف… الیسب یه فکخواستند ینامها مین سبود از صاحبا

 ینشست. مردیهشت نفر م، فیشد. در هر ردیره متام میل کیان یمتاشاچ یلم برایهر ف ینهیهز

دم و یخر ییویزود راد یلیره. من خیشانزده ل یداد : ماهیو اجاره میه رادکهم در آنجا بود  کدال 

و یراد یردم با سود خوبک کشگاه را تر یه آساکهم  یدم. وقتیو رهانیراد یم را از اجارهیهایقهم اتا

 .را فروختم

س یبود تدر یحیرد مسک کیه کوسف ی یبه نام صرب  یدرس داشتند. مرد یهم جلسهها ستیمونک

 : روز گفت کیرد کیم

 ییآیدرس من ین چرا به جلسهیـ حس

 : و گفتمبردم ها ن را رس درسیحس

 .باز خوب است یاگر هم دوست نداشته باش یـ علم راحت

دگار و یعدم وجود آفر یس و انگلس دربارهکفست مار یرشح ما ن، درس آن روز، ما یاز بد شانس

 .بودن خدا نزد انسان بود یساختگ
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 : دم گفتیاز او پرس ین بلند شد و رفت. وقتیحس

ن و عباس هستند راست یحسن و حس، من یام و دلخوشهعی. من شینیبیم یااز علم بهره یـ توگفت

رد یمن را از من باز پس گ یدلخوش یهاهیخواهد مایم ینه دارم. صرب یعشق آنها را در س، ا دروغی

 یرو  ید حق با اوست . صرب یگویهم گفت : راست م یصرب … رند یز بگید ده چیندهند نبا یز یتا چ

داد یت به خرج میار حساسیدادها بسیع و رویت وقاردستان و ثبکورز وامروز ید یدادهایرو

نشانم  یردستان در عرص جمهور کاز برافراشته شدن پرچم  یسکروز ع کیداشت.  یار یبس یهاسکع

رد و گفت : به نظر من کنار چوب پرچم اشاره کپشت بام در  یس رو کدر آن ع یر یداد و به تصو

ادگار نزد من گذاشت یخ محمود را به یومت شکمترب ح کیگفت یس تواست. درست مکع، رین تصویا

ن ی. آن ظرف مترب هم نوشته بود چهار آنه. ا یردستان جنوبکومت کآن نوشته شده بود : ح یه رو ک

 .ردمکه باالخره گم کدوست داشتم  یمترب را به قدر 

 یعصبان یلیده شده بود. مادر خیز دزدیزوار ن یسته و خرده پولهاکح شیر مسکیشب دست پ کی

 یست اما به قدر یکم یدانست یست. میاز غذا ن یند خرب کن یار خود را معرفکگفت: تا گناهیبود و م

م و پس از آن یردکم. تا ناهار روز بعد بدون غذا رس ییبگو یز یآمد چیه دملان منکدرمانده بود 

 .پخته آوردند یباقال  یمقدار 

د : یشد. از من پرسیف من رسمشت میره از تعاکبود  ییبایار زیبس یحیعرب مس، از خواهران یکی

د یرده است؟ گفتم : از خدا خودش بپرسکار را انجام داده و دست خداوند را قطع کن یا یسکچه 

 ؟ینکیها خود را گرفتار من حرفیگفت : با ا یداند. با تبسمیخوب م

اگر ازدواج  گفتم :یگشت. مین میس نام داشت دور خدا و دیلو یه مار کر یمن و ماس یگفتگوها

 یار یشد و به مستمندان یم کاز آنها پزش یکیه مثال ک یردکیو دو فرزند خوب بزرگ م یردکیم

 ؟یاردهکر یر اسین دیه خودت را در اکا االن یرساند بهرت بود یم

آمد و یاوقات نزد من م یار یخداوند آمده است. بس یه به خدمتگزار کرد کیاو هم استدالل م

 ؟یندار  یشیروم. فرمایروت میچشم به ب ینهیمعا یر برایروز گفتم : ماس کید . ر کیم ییخورشو
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 .ینکاد خودت را خسته نیـ نه اما قول بده ز

 : د اما خودم را به آن راه زدمیگویدم چه میفهم

 .رومین میروم. با ماشیاده منیـ پ

وه کن یصله بود ) شاهو بلندتران ما فایوه شاهو مکصد  یم اما به اندازهیگر را دوست داشتیهمد

 (.ران استیردستان اک

ر عراق و ید. سفیروت رسیردند. خرب به بکشگاه اعتصاب یآسا یاعضا، هیت بد تغذیبه خاطر وضع

و  کشگاه آمدند. گوشت خو یشگاه( به آسایامران آسایب یعراق درباره یرت گومن ) مشاور حقوقکد 

دم یشکتخت دراز  یر بود. من رو یهامنان مامیهار آن روز منا، سایلک یمرغ و برنج و رشاب چند ساله

 .نمکیو گفتم: من اعتصاب من

ر رسانده یاست. خرب را به مام یست او انسان خوبیبرده شد. گفت مهم ن یت من نزد صرب یاکش

ها در ستیممونکها را ین باز یند. اک کمکتواند به ما یه مکهست  یسکبودند. او هم گفته بود: 

ر بردم. از داخل صف گذشتم و یح نزد سفیتوض یردند براکند. مرا دعوت یگویاند و دروغ مآورده

 چگونه است؟ کد: پرسم وضع خورد و خورایر پرسیوارد اتاق شدم. سف

 .ح دادمیامل توضکو … یسگ یـ قربان زندگ

 :رد و گفتکر یل و مامیکر رو به و یسف

 .ستیامران است. قابل قبول نین هم وضع و حال بید و ایریگیـ از ما پول م

 :نندگان گفتکرون آمد و به اعتصاب یر بیسف

از  ید ما دست خالیه وضع شام چگونه است. اگر او نبود شاکح داد ین پرس خوب به ما توضیـ ا

، نید شد. خایمنتقل خواه یگر ید یبه جا، ندکر نییاز شام تغ یت نگهدار یفیکم. اگر یرفتینجا میا

 .ردکر ییط تغیگفت و رشا یهم احسنت یق شد. صرب یداد و نزد دوستان رف ر چهرهییفوراً تغ
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 یمجله یهارث شامرهکرد بود آشنا شدم. اکه کبه نام احمد  یه در بحنس بودم. با پرس کچهل روز بود 

 : دیروز پرس ک، یو رفت و آمد ییژ را داشت. پس از چهل روز آشنایگالو

 است؟ من نداده یبرا یانامه یسک! یـ راست

 .ب بغلم استیات در جنامه، ام چرا ـ رشمنده

 یردهاکل به یزرگ شده و تبدیه یامنیزاده هستند اما در سله محمود و احمد عربکبعداً متوجه شدم 

 .اندشده یدلسوز 

 :ز نانوا نوشته بودیم آمد. عزیروزنامه برا کی

 نم؟کا ر کچندارم  یت مناسبیهستم. وضع یام و د رهتل غاز به دمشق آمده -

 :جواب نامه را نوشتم

 رون نرویا زهتل ب -

 :نوشتم یم نادر یابراه یهم برا یانامه

 ندارد یز برس. حال و روز خوشیبه داد عز -

 .شگاه آمدیسوار دوچرخه به آسا، زیروز عز کی

 جا؟کنجا یجا اکتو  -

 یدیزیخ یش کیهامن یم. مل خانه را فروخته با قطار به موصل و از آنجا به سنجار رفتیپس از تو وسا

نم اما رس نگرفت. به کبود با دخرتش ازدواج  کیفرستاد. نزد، نیرخونزد جگه یشلیبودم. مرا به قام

 .مانمیم ینجا هستم. چند روز یدنبال تو به دمشق آمدم اآلن هم ا

 ندکهامن اقامت یدهند مینجا اجازه منیا -

 گردم. خداحافظیخب برم -
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ست و یا پول نداده است. رساغ گرفتم. صورتحساب بیدر هتل بوده و گو یوانصبح آن روز گفتند ج

 .ردم و رفتکگفت: ندارم. صورتحساب را پرداخت یبود و م یره لبنانیهشت ل

 .ش دچار نقص شده بودیاهیراکدر راه هم دوچرخه 

ن. کحتش یم نوشت: نصیم برایبار ابراهکیار شد بود. کدر دمشق مشغول به  یز در چاپخانهیعز

د: من با نقشه و یگویوجود ندارد اما م ین راهین نقشه را ببیام اروم. گفتهید به مرص میگویم

طور یداند؟ اگر انیا خود را از من عاقلرت منینن آیروم. در جواب نوشتم: ببیروم خودم میمن ییراهنام

 .نمکیحتش مینص، نبود چشم

اش بودن گذرنامه یاردن رفته بود. در بازگشت متوجه جعل رده و بهکجعل  ینیفلسط یاز گذرنامهیعز

ه عالوه بر کش آمد یم پیزغ یحسن یودتاک، شد بودند و به زندان افتاه بود. روزپس از آم ماجرایم

 .ردکر انتاخاب یردها حام بود به عنوان نخست وزکه از کن بزاز را هم یحس، رد بودکخودش 

 .ز آزاد شدین واقعه عزیبه خاطر ا

 :شگاه بانگ زدیروزنامه بر آسا کی

 ز است؟یو نامش عز یرانیا یسکچه  -

افتاده است؟  یا چه اتفاقیدم. خدایترس یلیده بود. خیران رسیا یمنقش به پرچم و نقشه یانامه

 :ز بودیران در لبنان خطاب به عزیسفارت ا ینامه

ز ید. نامه را به آدرس عزیگردیباز من زیهن عزیم چرا به میبا شام ندار یار کز نانوازاده؟ یعز یآقا

 ؟یندار  یار کگردم یران باز مید: به ایز به دستم رسیعز یبعد نامه یردم. مدتکپست 

ر و همرس و خواهر و برادرم را به یس پکم بفرست. چند وقت بعد عیام را برانوشتم: خرب خانواده

 .رسخ است یهیهالل روس یمجله یشامره نیفرستاد. نوشته بود: بحث ا یرانیا یهمراه چند روزنامه

ندم یران بازگشتم شیه به اک یهنگامی، دیخورش 1354ه در سال کز نداشتم تا آنیاز عز یگر خرب ید

 .ان و استاد دانشگاه استیز ژیرت عزکنامش د 
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 کق چاال یه رفکرد کو بغداد اعالم یگذراندم. رادیشگاه دوران نقاهت را میه در آساکبود  یپنج ماه

اعضا پرده  یهیلک یست از اسامیمونکت در حزب یست بازداشت و پس از اعرتاف به عضویمونک

ق اعرتاف یه رفکرا  یسانکو  یبازداشت یو بغداد هر روز نام چند نفر از اعضایبرداشته است. راد

غداد شگاه به بیامً از آسایبربد و مستق ید از من هم اسمیرده بودم. شاکخواند. وحشت یرده بود مک

ق هرگر به نام من اشاره یام. اما رفهم بوده، ک-ه من عضو ژکدانست یم یق حتیمنتقل شوم. رف

گرفت یهم م یندگیو گو یجاسوس یایبغداد شد و حقوق و مزا یردکو یراد یندهیق گویرد. رفکن

ه کمدم آ یچنان به ذوق م یافت. گاهیتوان یمن یر یق را نظیچون رف یبینده و ادیبه واقع است گو

و پاسخ یردم و او هم در رادکیارسال م« تاس په پوولهیقو»شنهاد خود را با نام مستعار یانتقاد و پ

 .دادیم

 یاز شخص، ن انسانها بودند. به عنوان مثالیتشجاع، ردکامران یشگاه بیان آساکر و پزشیاز نظر مام

ه کنداده بود. پس از آن یهوشیب یاجازه، شیدن دنده هاید یبردند برایبه نام عبدالقهار نام م

و  یه در راه تعالک یسانکامرب فرموده است خدا به یرت پکده بودند گفته بود: د یش را بریهادنده

هوش یه اجازه نداه بود بکهم « دویس»گر به نام یرد دک کیرساند. یم یار ینند کیرشفت تالش میپ

ار یبس یهاران مورد داستانیان دراکگردم. پزشرت خوب برب حوصله ندارم دوباره بر کشود گفته بود: د 

ح یرده و هزا فحش و ناسزا نثار مسکسنت یرشوع به گر یچیدن قیها به مجرد دگفتند چون عربیم

رد کیه ناله مک یردکگر دردرس هم شده بود. هر ید یردها از سو کردند. رشح شجاعت کیان مکو پزش

هم  یردکرتند. حاال ما چند یباغ یلیردها خک یستیرد نکگرفت: تو یبالفاصله با طعن مخاطب قرار م

م آب یم. پهلوهایردکید تحمل میرت بایم به خاطر غیهم داشت یدیاگر درد شد یحت، میه آنجا بودک

دو  یاار هفتهکن یختند. ایریدند و دارو هم میشکیردند آب را مکگهم را سوراخ یآورده بود. خال

د اوضاع ید یرت وقتک آمد و به همراه دو خواهر به جانم افتادند. د رتکروز د  کیشد. یرار مکبار ت

 :ست گفتیم مناسب نیجسم

 .ستین نکرد تحمل درد ممیمیم -

 شد؟کیچرا داد و هوار من -
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 ست؟یازنان نیخ قهار یزنند. شیردها داد منک -

م کت رگفت: به شکد. د ام پرمو بو نهیم و سکم را باال زدم. شکزدند. شیم مکد آمپول به شیبار باکی

مونها یمن به اجدادم م یان را نخواندهیامل داروکت یهیه نظرکنیرت مثل اکه است. گفتم: د یبز شب

 یب نام داشت. او هم از بچگیشگاه بود و حبیمسلامن آسا کتنها پزش کن پزشیهم. ایشرت شبیب

شگاه و نازدار یان آساکشم پز یداشت. رسپرست تیزش میر بزرگ شده بود و چون مادر عزیتوسط مام

داشت. در بحنس  یات عرب هم دستیق بود و در ادبیال یر بود. پرس یمام یدانه کی یکینازداران و 

اش باز ردند نزد خانوادهک یه میمنود توصیاالعالج مه صعبک یامر یها به بامرستانیگر بیبر خالف د

 :روز به من گفت کی رتکنار انها بگذراند. د کرا در  یآخر زندگ یگردد و روزها

 ارت بازگردکس و کنزد  -

 رم؟یمیب ترم. به نظر تو میاز لبنان غر، را ندارم و درعراق یسکرت کد  -

 .یهست ینم رفتنکیر مک. فینک یمن یتکدهد و حر ینم بدنت جواب منکیم یار کبه خدا هر  -

طبق  ت است. اتفاقاً کچون واپس رفنت هم حر  ینکیت منکد حر یینفرما یشو یرت بگو خوب منکد  -

 .نمکیت مکش شام من دارم با رسعت متام به طرف مرگ حر یفرما

 :به من انداخت یبا تعجب نگاه

 . . . . ات نجاتت دهدهی. مگر تنها روحیهست یبیب و غریادم عج -

د. بله یبه او دروغ بگو یسک یامر یدر مورد ب یکام پزشدهیم اعدام صادر شده بود. هرگز ندکح -

، شدیل در مقابل چشامنم ظاهر مییبت عزرایج و منگ بودم. هیقه گیدق کیواهم مرد. حدود من خ

را با رنج  یسال نخست زندگیچاره! سیار شدم: بیدم. ناگهان هوشیشنیش را هم میبالها یصدا یحت

ن. کخودت را نگاه  یمکت چه خواهد بود؟ یرین بود. پیت ای. جوانیت گذراندکو فال  یو بدبخت

 . . . . شومیغصه ندارد. راحت مچ یه
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رده کم را قطع یردم. شش روز بود داروهاک یو مسخره باز  یدوباره رس حال آمدم و رشوع به شوخ

ه ک یسانکدارو بده. و دوباره دارو نوشت.  یه شده مقدار کب هم یفر یاقل برارت الکبودند. گفتم: د 

و ادا واصول در آوردن  یزبانه با چربکا آنیند لفت داشتکت و ک یهایا پارتیآمدند یامرستان میبه ب

خود  یرزنان فرانسو یتوانستم جلو پینداشتم و نه م یار کس و کبردند. من نه یش میار خود را پک

من خوشش  یافهیه از قکار بد زبان بود یو بس یبه متام معن یعجوزه کینم. خواهر سوزان کن یریش

ت کد  یبرا یادمل به حال خودم سوخت. نامه یلینداد. خ من را ییروز سفارش دارو کیامد. یمن

 یردم. اک رسوده شده اشاره« ابن زائده یمعن» یه براک یآن به شعر  یب نوشتم و در ابتدایرحب

ه به کدانم چگونه بود یخواهم. منیمن یز یگر چین. دکب یمن با معن بخوان یدرباره، مع یبخشنده

 یدارم و نه م یه نه پارتکردم کرت گفتم و اشاره کبه د  یعراق مطالبم در یبودن خود و آوارگ یرانیا

 . . . .مینکرنش کشگاه یرزنان آسایتوانم در مقابل پ

 .ار داردکرت با تو کب گذارد و رفت. بعد از چند لحظه آمدند و گفتند: د ینامه را خواند و در ج

 :نم وگفتیه بنشکرد کبا دست اشاره 

امران یه دولت عراق به بکد شده است یسل تول یبرا یا. قرص تازهارت خواهم شدکس و کمن  -

شود روزانه یره میار گران است و هر هزار قرص آن به پول لبنان ششصد لیدهد چون بسیر منیفق

دهم. یشود. من از سهم آنها به تو میدا میاد پیسوم ز ی. در طبقهیست و چهار قرص بخور ید بیبا

 .ز مرگ رستم و روز به روز رو به بهبود گذاردمباخوردن دو هزار قرص ا

است و ان بخش از تن  یبدنم باق یپس از آن هنوز هم رو  یگه آثار جانبیآب ا زخال یهیتخل یجا -

 .ام فعال استهیر کیدارد.از ان روز به بعد هم تنها  یبه خصوص یمن سفت

سا یلکواز خوانان رسور آ ، دخرت خداپرست یاشد و دستهیشنبه ارگ نواخته م کی یروزها

ان از پشت دامان آنها کود کندند. کپرایسا بازگشته و بخور میلکها هم از صحن شیشکخواندند. یم

ن یردند. مردگان هم با اکیم ی( باز یردک یباز  کی)« مده به گورگهه مهیدا» ییگرفتند گویرا م

ز بود چون نظر بر منظر خوبان یجابا هم یردن به دختارن زکآمدند. نگاه یبا به ذوق میمراسم ز
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با و چاق به ینار جاده نشسته بودم. دخرت زکدر  یتخته سنگ یروز پس از مناز رو  کیحالل است. 

 :نارم رد شد و گفتکروستا بود از  یه از دخرتان خوبرو کا یتورکینام و

 ؟یدار  یار ک؟ ینکینگاهم م ینطور یچرا ا -

لو یکردم هر طرف باسنت ده کر ک. فینکیدا میشفا پ ی،لو چاق شو یکد اگر شش یگویرت مکد  -

و من  یشدیتر ملک؟ تو خوشیدادیلو از آن گوشت را به من میکشد اگر شش یاضافه دارد. چه م

 .شدمیهم درمان م

 .د و رفتیخند

از روزها  یکیعرص ، امر استیده و خالصه آنچه وصف حال بیرنگ پر، الغر، دهیکبا رس و صورت چرو 

افه یردم. چنان بد قکیا را نگاه میغروب آفتاب را در در ینشسته بودم و منظره یخته سنگت یرو 

 :د. در پاسخ گفتمینارم رد شد و احوامل را پرسکاز  یآمد. دخرت یه خودم از خودم بدم مکبودم 

 .باتر و با معرفت تر هستندیواقعاً دخرتان لبنان از متام دخرتان عرب ز -

 .باترندیز یام باشند از جوانان لبنانیهم مانند تو خوش ساگر پرسان عراق  -

 .دمیخندیبود. به خودم م یامسخره یشوخ

ده بودم یخر یدانم چیروز من کیشگاه داشت. یآسا کینزد یانکبه نام سعده د  یدخرت لبنان کی

 یداند برایمز را پول یه همه چک یسکل نوشته بودم : یاز جربان خل یادادم. جمله یلبنان یرهیل کی

 .ردکخواهد  یار کهر ، به دست آوردن پول هم

 ست؟یگفت : آن چ

 .آن نوشتم یاغذ نداشتم رو کد یـ ببخش

 .ره هم بهرت بودیحت از صد لین نصیممنون ! ا یلیـ خ
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ه عرصها به آنجا کشگاه باز شده بود یاطراف آسا یهاقهوه خانه مخصوص مسلوالن در باغچه کی

باب شده بود  یوال را به تازگکاکو کا ی یتوانستم پول چاینداشتم و من یچ پولیبود ه یم. مدتیرفتیم

م نامه نداده بود. هر روز یاز عراق برا یسکهرگز ، نم. درمانده بودم و در آن فاصله همکپرداخت 

 : دمیپرسیآورد میآمد و نامه میرسان مه نامهک

 .ـ من نامه ندارم

 یـ نه ندار 

ا چهار نامه در آن مدت داشتم ید. تنها سه یپرسیمن یس از من احوالکچیدم. هواقعاً دلتنگ شده بو 

رزا عبدالرحمن یاز آنها خرب مرگ م یکیان بود. یدوستان واطراف یه آن هم تنها داستان غم و غصهک

 :پرسدیان او میاز اطراف یک، یا به هنگام مرگیه گوکبود 

 ؟ینکین صحبت میریگرم و ش، اال هموح یاز مرگ ندار  یاا واهمهیرزا گویـ مام م

 :دیگویند و مکینار دستش اشاراه مک یرزا به چراغ نفتیم

 .ندکیم یه شعله افشانکاست  یمثال آن چراغ نفت، ام. مثال منردهکن معام را حل یـ پرسم من ا

 یش به خامموشیشعلها، شود و به محض متام شدن سوختیگر پر منیه نفت آن دکن تفاوت یبا ا

 …دیگرایم

 .دادیرزا عبدالرحمن مدتها روحم را آزار میاندوه مرگ م

امرستان عزل یص داده و مرخص شد. به بغداد برده و در بیالعالج تشخ ین وقار یدوستم حس یامر یب

 یخوار ان و رشوهکدن خواربار توسط پزشیم نوشت سخن از دزدیه براک یاشد. در نامه یبسرت 

نامه هم نوشته بود : تنها برادر رسبازم در  یهیران گفته بود. در حاشامیب یپرستاران و درماندگ

نار کند. در کلامن یه خرج مادر علکآن ینار شد و به جایست دیدو یبرنده ییآزمابخت یمسابقه

ن یتو رزق مع یهستم. در پاسخ نوشتم : خدا بر ا ینون من آدم ثرومتندکبسرتم گذاشت و رفت. ا

 .تو فرستاده شده است یم گنده است و سهواً براکباش ین نامیمربوط به حسرده است احتامالً کن
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ا دارد ینفر در دن کیمرگ گفت تنها  ین در آستانهیامر هستم. حسیب کیآمد : من  یاروزنامه کی

ه تاسه روز لب به آب و غذا نزدم کانم داد کن بحنس است. خرب مرگ او چنان تکزقادر سایو او عز

 .ردمکه یرو تا توانستم گ

 : م نوشتیبرا یاه در نامهیرماد یاز اهال یدوست، روز کی

 ت چگونه است؟یامریت بیخواهم بدانم وضعیم

 :ندیفرمایه مکشاعر  یدر پاسخ نوشتم : مانند نال

 ستمکو شتو ساغ ییدهیچیپ ییتورره کوه

 خوشمو نهتو خوش ییدهیناد ییدهید کوه

 .هستم یند مردنیگویم انکاما پزش رومیم و میآیم

خانه در قهوه، آن یه به بهانهکهم نداشتم  یپاپاس کی یحت، زیچیلبنان درمانده و ب یوههاکدر 

 .نمک یبخورم و تخته باز  یفنجان چا کینشسته و 

عاممه  یعرب، روز کی« یخانم ده لملا ئامانهچ له باغهیک»  یردکد شده بود وبه اصطالح یم ناامیامد

 :د و گفتبه رس آم

 ؟یز قادر هستیـ تو عز

 ش؟یـ بله فرما

--به دنبال تو از ، ت فرستاده است امامنینار پول برایست دیا از موصل بین. زکن قبض راامضا یـ ا

 .دارمینار برمیام. چهار دآمده -

ن یچون ام یسانکدم یاد آورده است؟ بعدها فهمیمرا به  یسکچه ، ان آن همه دوست وآشنایا میخدا

دن یاد به محض شنیاند اما زردهکاد مشورت یف در مورد فرستادن پول با زیخ لطیو ش یاندز رو 

 .رده بودکخود راساً اقدام ، موضوع
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وه یتاب و مکآمدند و یدارم میرد در لبنان به دکان یره و دانشجویدمشق و جز یردهاکاز  یار یبس

در  ین و عثامن صرب ین شاعر و جگرخوجا یو روشن خانم و قدر  بدرخان یآوردند. با جالدت عالیم

ژار اسم پرس خود را هه، رد هستمکده بود من یه شنکره هم یجز یاز اهال یآنجا آشنا شدم. مرد

 .نهاده بود

 یرد براکیمن یفرق یعه و سنیعه داشتند. شیآخوند ش کیمرگ هم جالب بود : مسلامنان  یمسأله

خاص خود بر  یش فرقهیشکست یبایها حتامً میحیمس یشد. براین خوانده مینوع تلق کیهمه 

ش پروتستان . یشکپروتستانها  یس و براکش ارتد یشکها سکارتد  یشد برایت حارض مین میبال

ها مرده یبرا، ا پروتستان بزنندیس کت ارتد یحارض نبودند دست به م یحت،  کیاتولک یهاشیشک

، ردکیها صحبت منشیشکبا ، خوش یم با زبانامر در حال مرگ هیب کیشدند. اگر یل میهم فرق قا

 یشد. صرب یسا دفن شود و به گورستان شهر سپرده میلکشد پس از مرگ در گورستان یاجازه داده من

 :نش آمدیش بربالیشکوسف به مرض موت گرفتار شده بود ی

 .نکح التامس یـ پرسم ! به گناهانت اعرتاف و از مس

 : تگف یرد و به تندکچشم باز  یصرب 

 .زیت نیحیدگانم دور شو. جهنم پرباد از خودت و مسیالهربدار. از مقابل دکالهربدار بن ک یـ ا

 :ج شده بود گفتیه گک یش در حالیشک

 یندار  ییـ تو در گورستان ما جا

را به نفع خود ضبط  یمتوف یهاییسا متام اموال و دارایلک یمرد ادارهیم یسکه کنیبه محض ا

ش از من به آنجا رفته و یه دوسال پکه یامنیسل یز همزه از اهالیبه نام عز یاقهم ات کیرد. کیم

به  یادگرفنت زبان عربی یاد نگرفته بود به محض رفنت من بدانجا هوایهم  یلمه عربک کی یحت

ردم. او هم حدود دو ساعت گوش کیو قرآن بغداد روشن میش رادید برایها بارسش زد. غروب

 یقار  یز صدایعز کاکبار گفتم : کیاست. ی عال یلیخ یعنیگفت: یلله الله منشست و مرتباً ایم

 ست؟ین به به و چه چه گفتنت از چی. ایدانیه منکه را هم یآ یند است معنایار ناخوشایبس



 245 

و به ین رادیه چهار برابر اکه دارم یامنیدر سل ییویراد، رستو  یهینطور نگو به خدا از سایبابا ا یـ ا

 .نار استید یارزش س

نار گوشش کرت فرستادم. سپس رس را در کگرفتار شد. به دنبال د  ینفس جد یناگهان به تنگ، شب کی

دن زد. یها را بدزدند. خود را به نشن. بگو بدانم مبادا پولیاردهکجا پنهان کت را یهابرده گفتم: پول

دم اماجرأت ینشن یگر ید چ جزیه یپول گفت یه دربارهک یه حالش جا آمد گفت: جز موضوعکبعد 

 .ش رانشانت دهمیردم جاکن

رد. کافت یدر یاروزنامه ک، یم بودیرد و هم اتاقکه اصالتاً کعرب زبان به نام جعفربابان  یرمردیپ

 .زدیم یداد و لبخندیان مکت یخواند و هربار رس ینامه را م

 نوشته است؟ یچ، عمو ها ـ

ه کردند کیه میام آمده بودندو زار زار گرزده دوست به بدرقهآمدم دواینجا میاز بغداد به ا یـ وقت

هم به  یه دوازدهمکمردند. االن خرب آوردند  یکی یکیم. ینیبیگر ترا منیو ما د یر یمی. میتومسلول

 .امحرمت خدا رفته است امامن هنوز زنده

س کچیآمد و چون هشگاه یز به آسایعراق ن یهیوخ عرب بادیاز ش یکیبه نام جاسم فرزند  یپرس 

روز  کیردم. کیش را در حد متعارف برآورده میازهاید من مرتجم او شده و نیفهمیاش را منلهجه

امن فرستاده یار خوشمزه برایبس یهیهد کی. او هم یرسیبه من م یلیه خکام گفت: به پدرم گفته

 ینیریش یجعبه کیاخل م. از دینشست ییم و درجایم. به باغ رفتیاست. بروم در باغ باهم بخور

ه کردم و از مهلکدا یحالت تهوع پ، دن آنیرد. ملخ رسخ شده بود. به محض دکدرآورده و باز  یابسته

 .ختمیگر

ی، سن کی یه مجبور شده است از خانهکتشته شده  یبار به قدر کیه کرد کیف میم تعریجاسم برا

فحش  یسکخواست به یم یمند . وقتن موضوع را بفهیآب بنوشد و نگذاشته است پدر و مادرش ا

 .به گور پدرش یگفت: فالن سنیدهد م

 :ست. نزد او رفتمیروز گفتندئ حال جاسم خوش ن کی
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 ر است؟یـ خ

 حامل ناخوش شد، دمیزاده را د یسن یز صبح زود آن سنید عزیـ س

 .ندیتو را بب یها سنام اجازه نده صبحـ پدرسگ چندبار گفته

 نم؟کر اکاما چه  یـ حق دار 

د و گفت: یردم. خندکف یش تعریبود. داستان را برا یدعلیبه نام س یید سامرایس ک، ی یآن مرد سن

 .شومیروم و جلو چشمش ظاهر میهر روز صبح م

 یه صرب کدانستند یشگاه هم منیآسا یاز اعضا یلیخ، هستم  یدانست من سنیه جاسم منکهمچنان

مه وارد اتاق یه رساسینفر اهل سور کیبودم.  یصرب  روز نزد کیاست.  یحیست و مسیمسلامن ن

 کشد 

 نک کمکام. به من رده کتکم را یهم اتاق یصرب  -

 چرا؟ -

د چرا یگوین اما او مکا به مسلامنان رحم یاست. من از مناز گفتم خدا یحیآن پدر سگ مس -

 ن؟کان رحم یحیمسلامنان و مس یم به همهیگویمن

 ؟ینکاو طلب آمرزش  یه براکاست  یاگر چه تحفهید یحی. مسیردک یار کخوب  -

به پا شد.  یبعد حامله شده بود. جنجال یبه نام فارس شده و مدت یعراق کیعاشق ها از راهبه یکی

ام گفت: متام غصهید شد. فارس میت لحم تبعیباالخره هر طور بود جنجال فرونشست و راهبه به ب

 .شودیان جهان اضافه میحیبه مس یحیمس کیماند و یم شوهریت لحم بین زن در بیه اکن است یا

 :ردکیف میار بذله گو و خوش سخن بود. تعریبس یشگاهه مردیآسا کوب دال یابو ا
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ر ینم. ده لکش یاور تا آزمایادرارت را ب یاز آنها گفت: منونه یکیم رفته بودند. به یکدو زن نزد ح 

شناسم یم یگر یب دیگرانفروش است طب یلیم خیکحن یگر به دوستش گفت: اینه دارد. زن دیهم هز

 .اندازد و ادرار هم از خودشیارت را راه مکره یه چهار لک

 :در حال وعظ بود یحیش مسیشک کی

 .دیرسیروت میفا به بیاز ح« اسیمارال»دم اسب  -

 :از حارضان گفت یکی

 ؟یچه دروغ -

 ه طول داشت؟کروت یاز حرشه تا ب -

 :ستین یردنکباور  -

 مادرت چطور؟ یاز فالن من تا ال پا -

 .ن استکمم یکین یبله ا -

 :ردکبلند باال در بازار چشمش به خربزه افتاد. صدا  یمرد

 زردآلو چند؟ -

 فروشم؟ یاحمق من زردآلو م -

 د؟ین بار پرسیخم شد و ا یمکمرد 

 خب حاال پرتغال به چند؟ -

رد تا اعرتافات کخود روانه  یرا به جا به نام توماس یگر یش دیشکامر شد. یب یش روز یشک کی

ش خودشان است یشکه کنیال ایآمد و به خ یند. جوانیند و پشت پرده بنشکاران را استامع کگناه

 :ردکرشوع به اعرتاف 
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 .ش توماس همبسرت شدمیشکشدم. با زن  یب گناهکپدر مقدس مرت -

 ؟یردک یگر چه گناهید -

 .ارش را همکدخرت و خدمت -

 ؟یگه چید -

 .به خدا خواهر و پرسش را هم -

 :رون انداخت و گفتیتوماس ماتحتش را از پشت پرده ب

 .را هم بساز یکین یار اکزود باش زود 

 .ده استیگفت: خدا رزقم بریاز دوستان م یکیرد و نزد کیپرتقال فروش از بخت خود گله م یمرد

رس گذاشته  ین سبد پرتقال را رو کتصور . یستیبلد ن یاسبک. یادهیخود را بر یبرادر تو خودت روز  -

: چه یید بگویخواهد. تو با یاجر است پرتقال م کیه پرس ک یگوشت تلخ ک. مود یزنیو بانگ م

پرتقال چهار  کی ین است. آن وقت تاجر به جایریند. چقدر شکاد ی؟ خدا عمرش را زیگل پرس 

بد ادا  یار زشت رو یبس یفروخت. بچهیآن روز سبد به رس در بازار پرتقال م یخرد. فردایپرتقال م

به پرس انداخت.  ین گذاشت و نگاهیرد. پرتقال فروش سبد را زمکش یآمد و گفت: پرتقال . تاجر صدا

 دیپرس

 ست؟یکپرس  -

 است یپرس من است. به نظرت چطور پرس  -

 .درسگذار  ید و سبد را دوباره رو یشکد؟ پرتقال را از دست پرس ید و چه گونه بگویبگو یچ

 .بهرت است. رزقم با خدا ینکبه دست خودت چالش  -

 :ردکش اعرتاف یشکنزد  یجوان

 .امدهیگناهم را ببخش. دخرتت را بوس -
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 ییزن روستا کیام. ردهکام و طلب آمرزش هم نبسرت شدهندارد. من بارها با مادرت هم یالکاش -

ده و یش خوابیشکد یبار دکیبود.  شیشکار کخدمت، سایلکبا در یالعاده زار ساده لوح و فوقیبس

رد. گفت: هر کف یشوهرش تعر یرون افتاده است. از باال زرد وسط سبز و انتها قرمز. برایآلتش ب

 .نکشف کن موضوع را یطور شده رس ا

 :دیش پرسیشکفرصت مناسب از  کیزن در 

 نگونه است؟یچراآلت تو ا یپدر روحان -

ش از یشکاز قسمت زرد رنگ آبسنت شود فرزندش  یم. هر زنیگویتو م ین راز را تنها برایدخرتم ا -

 .شودیو ار قسمت قرمز اسقف اعظم م××× قسمت سبز 

در بدن زن بدمد. باهزار اما و اگر و ادا و اصول  یش روحیشکه کزن و همرسش به التامس افتادند  -

 :هل داد و گفتش را یشکند. هنگام ماجرا مرد ناگهان از پشت کدخول ××× قرار شد تا حد 

 .نکشرت فرو یم خواهد شد. بکاز شام  یز یچ، ند اگر اسقف بشودکخدا لعنتت  

 کره داد. همرسش را هم نزد او برد. دال یل کیده و یتراش کال  کیرستنگاه خود را نزد  یمو  یمرد

 :گفت

 .ره استیدستمزد من پنج ل -

 ؟یره زدیل کیره است. مال مرا یچرا پنج ل -

 .ت شدمیاذ یکین یره داشت اما به خاطر ایام دستگد مال شیببخش -

 .ردکف یه تعرکگر ید یبایز یداستنانها یار یو بس

 .میزود آشنا شد یلیف بود. خیهم اتاقم شد. نامش حاج عبداللط یتیوکامر یب یحاج کی

 :بار گفتمکی

 ؟یخوانیچرا مناز من یهست یه حاجکتو  -
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 ؟ینکیم یست و چگونه زندگیارت چک یدیبار نپرس کی یم. حتیاماه است با هم آشنا شده کی -

 .هستم یمن قواد رشع

 دی. ببخشیدوباره حاج -

م و یبود یت چند نفر قاچاقچیوکم. مادر یت بگوی؟ بگذار براید چیو ببشخ یدورباد چ -

نند و خود را به قوادان فروخته اند به کا ر کتوانند یگر منیه در موصل و بغداد دکرا  یگانفاحشه

و اگر هم هنوز پر و  یاربدستان سعودکران و یطال به ام یرهیدام را به صد لکم. هر یبریه مبرص 

اند. د گذاردهیز سفینکم. نام آنها را یفروشیبه مبالغ گراف م یداشته باشند به خاندان سلطتن یبال

ش یپ یلکاناً مشیا احیم ین شویماش یم. در هر نقطه از صحرا دچار نقص فنیدار ییارت شناساک

 .ندک کمکس موظف است به ما ید پلیایب

دمان یعا یار خوبیم. سود بسیبرین هم میو ج یکسیویی، گار اروپایس، و فاحشه××××× عالوه بر 

 ینند اما در صحراک یم یاشینار پول خرج عیروزانه صدها هزار د، اضیشود. هزاران نفر در ریم

ها نیلقمه نان هستند. هم کی یس به تن ندارند و گدالبا یه حتکنند کیم یزندگ یر یعشا، عربستان

افتد. به نام یاسالم به خطر م یند چون آبرو یاینه بیه و مدکدهند به م یرا در اوان حج اجازه من

ر حجاج یام سادهیجاست قرآن؟ اگر آنچه من دکجاست اسالم و کنند اما کیومت مکاسالم و قرآن ح

 . . . . شدند. دمل پر درد استیامن میز پشیدند از همه چیدیم

 :دیخورم پرسیرا با قند م ید چاید یوقت یحاج

 یاران رفتهیا -

 بله -

 .خوردندیم« نذرمله»ران یند در ایگویم -

 ست؟ینذرمله چ -

 .نندکیخورند واز دور قند را نگاه میتلخ م یچا -
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 .ستینظرمله؟ نذرمله درست ن ییگویچرا من یحاج -

 یها بود. پولیسیانگل یس عراق و دربار خانهین پلیش از ایرمانشاه و پک یسد از اهالبه نام ا یپرس 

 یرد. چون دمل به حالش سوخت هر روز براکیر مکهزاران بار تش یان چاکاست کی ینداشت و برا

 :ست گفتندیمونکان یروز آقا کیردم. کیدعوتش م یچا

روز  کیند. کند. اجازه نده آمد و رفت کیابره مما را روزانه مخ یهاجاسوس عراق است و گزارش -

 :د. گفتمیایه بکردم و به اسد هم خرب دادم کن دوستان را دعوت یعرص چند نفر از ا

 یرد و فالنکس هجده بار رسفه کرون داد. فالن یز دو بلغم بزرگ بیس عزیپدر و مادر! بنو یاسد ب -

ه کسد. سواد هم یتوانست بنوین چه میا شرت ازیرد. آخر جاسوس مسلوالن بکیهم شب ناله م

 .نداشت

د ینند. عکیهم حسادت م یان چاکاست کیبه  یرد و گفت: حتکسنت یاسد از حرص رشوع به گر

اط یوتاه قامت طاس در حکش یشک کیم را در دست گرفته و یمر یرهکیفصح بود. صدها مرد و زن پ

از  یکی یش رو یشکرد. کیز با خود همراه میرا ن گرانیرفت و با خواندن دعا دیسا از جلو آنها میلک

 .دینکرار کها رفت و گفت: من هر چه گفتم شام هم تپله

 دوستانم -

 دوستانم -

 وش -

 وش -

 .ن آمد و به دعا خواندن ادامه دادییست پاید اوضاع مناسب نید یش وقتیشک -

 : ن مورد به خاطرم آمدیدر ا یاتهکن

 :دیگویند. مال مکرا نزد مال عقد  یخواسته زنیم مام فرج مبه نا یند فردکا در رشفیگو
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 فرج بگوها ن:کرار کهر چه گفتم ت

 فرجج بگوها  -

 فعالً حرف نزن -

 فعالً حرف نزن -

 .است یعجب پدر سگ خر  -

 .است یعجب پدر سگ خر  -

ن یشیپ یه فتواوبد و فرج هم بنا بکیت گالش را از پا در آورده بر صورت فرج میمال از فرط عصبان

ردم. از فرج کد: حاللت است عقد یگویده میمسجد خز یند. مال به گوشهکیرار مکار را تکن یهم

 :پرسندیم

 ؟یردکعقد  -

 .دانستمیمه جنگ است من منین کیردن که عقد کنیبابا مثل ا -

عه بودند به بحنس آمدند. حسن یه شک کو کر کمن اطراف کب دو تر یر و حسن غرکحسن عس

ه کرد کیف میرب را تعریآموز بود و خرافات رسارس وجودش را در برگرفته بود. داستان خنشدا

ند و دشمنانش را از پا کآن را از جا  یآن شش هزار تن وزن داشت و از آهن بود. امام عل یدروازه

 .درآورد

 ه نبوده؟کلو یکحسن آن زمان تن و  کاک -

 .بود یست هزار رطل بغدادیدو -

 نه رطل بود و نه بغدادآن دم  -

 .سه فضله بودیکچند  ج رفت. حتامً یبابا رسم گ یا -
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مرتب به همراه  یاادر شده با عبا و عاممهکآن یش توپیده و ریشکد بلند باال با چشامن رسمه یس کی

ها ستیمونکه ما اتاق کدند یمنزل گز یشگاه آمدند و در اتاقینجف به آسا یگر از اهالیپنج تو د

گر یشد و د یر گفنت بود. با آمدن او فضا جدکح به دست و اهل ذ یتسبی، ار جدید بسیم. سیگفتیم

نگونه یه اکمتوجه شد  ید پس از مدتیار بود. سکدر  یو طنز  یزد و نه شوخیمینه حرف یسک

، زدیحرف مفت م، آوردیادا در م، دیرقصیه نپرس. مکشد  یاند و لودهکگذرد. عاممه و عبا را بر یمن

امن ید. . . . و ایآیم مکگفت: غلغلیردند مکیانگشتش م یگفت. وقتین و آن فحش و ناسزا میبه ا

 .ستیه خربزه به رنگ نکم یآورد

 :ارصار گذاشت یز بنای. عزیگر مرخصیماه د کیز حمزه مرخص شد و به من گفتند: یعز

 چگونه به بغداد برسم؟، ه رسروم. من زبان نفهم گل بید منیایهم ن یبه خدا سوگند اگر فالن -

 .میامرستان مرخص شدیگر از بیدکیشگاه ماند و سپس با یگر هم در آسایماه د کیر یناگز

 :رت گفتکشدم د یه مرخص مک یامرستان بودم. هنگامین بیقاً دو سال و ده روز در ایدق

اد قرار یز یگرماد در معرض رسما و ی. نبایبخور  کد خوب خورای. باینکاد خسته ید خودت را زینبا

مم کردم اما نان به شکیار مکست ساعت یب یگر. . . . خداوندا من روز ید دید ونبایو هزار با یر یبگ

، ه پس از زندانکآوردم یاد مینم؟ ژان والژان را به کن بار چه ین سخت. اید. آسامن دور و زمیرسیمن

ماندم یاش در زندان مکگفت: ید مد و با خو یاسایه بکنبود  ییخورد و جایس میر باران خیشب ز

 .آن بخوابم یه رو ک یس نشوم و تختیه از باران خکداشت  یاقل سقفال

رختخواب ، و خواب شده بود. غذا بود یر یادگیارم تنها مطالعه و ک -ا بدیخوب  –دو سال و ده روز 

خود  یم و خرجنکار کم یتوانستم مانند قدیدن وجود داشت. چگونه مییآسا یهم برا ییبود و جا

 یوههاکدا بود. از یش پیلو افزایکلو به هشتاد یکنم. بدبختانه وزن من هم از پنجاه و سه کدا یرا پ

االت غرق شده بودم. اصالً حواسم به محمود نبود. یم و من در خیروت آمدیب یاطراف بحنس به سو 

م. ینکدن یآن د یهاییبایم و از زین شهر مبانیدر ا یم. قرار شد چند روز یرفت یروت به هتلیدر ب
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ان. یرقص زنان لخت در برابر متاشاچ یعنیهم  یم. تأتر عربیز به تأتر رفتیشب بنا به خواست عز

 .زگفت: تو به هتل برگرد. من راه هتل را بلدمیامد زود بلند شدم. عزیخوشم ن

نام یم به سگشت. من هیز به تأتر مورد عالقه اش بازمیها عزم و غروبیگشتیروزها در شهر م

، تیزیره پول ویست و پنج لیم و با پرداخت بیب برویرت حبکم به مطب د یم گرفتیرفتم. تصمیم

 کیو پرستار و  یشاهانه داشت. منش یرت دم و دستگاهکم. د ینک ینه ا زاو هم خداحافظیضمن معا

نم اما کتان نهید معاییاید. بید پول بدهیردم. آمده اکشگاه مرخصتان یدفرت مجلل. گفت: من از آسا

 .اوردیان نیاز پول به م یسخن

 .مناند یم باقیبرا یترسم پولیگفت: م، دیخریسفر م یهیاش هدخانواده یه براکز یعز

ام. به بغداد ن دمشق امانت گذاشتهکرد ساکاز دوستان  یکیره نزد ینگران نباش! من شصت ل -

 .میرسیم

م و یردکارت یرا ز یوبین ایو مرقد صالح الد یامو  م. جامعیم و سه روز آنجا ماندیبه دمشق رفت

رس داشتم. خادم مسجد  یهم رو  ییاله شاپوکراوات به گردن و کم. من یرفت یسپس به مسجد امو 

ف دست کعطر در  یده بود و مقدار یپوش یردکگشاد  یه جامهکز رفت ینزد عز، بدون توجه به من

 :گفت یو جمالتنداد. به طرف من آمد  یز پولید اماعزیاو پاش

 :گفتم

 ختمیریاش فضله در دستانش مکد یگویم -

 جاست؟ک ییآقا آب و دستشو -

 ؟یخواهیچه م یبرا -

 .نمک کخت پایه در دستانم رک یافضله یدستم را از بو  -

 یشده و چشم به پولها یز خالیب عزیم. جیردک یم کد دشمق را به مقصد بغداد تر یبایه مک یشب

 :دم. گفتیدوستم را دمن داشت. آن شب 
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 امپولت را بازپس فرستاده -

 ؟یسکچه  یلهیوس -

 دانمیمن -

ره هم یآن را پرداختم. دو ل یره بهایست لیدم و بیط اتوبوس خریاو بل یز نگفتم. برایبه عز یز یچ

 .ره بودیام سه لماندهیباق ییل داراکردم. کز را سوار اتوبوس یدم و عزینان و انگور خر

 ؟ییآیمن مگر تو -

 .رسانمیدادو تو برگرد. من هم خودم را م ین است. طرف جا خالیت ایاکحال و ح -

آموز  ان داد و رفت. هامن روز چهار دانشکت یدست یبا نگران، ختیریم که اشک یز در حالیعز

زور  ار رفته و بهکز نزد مرد بدهیردم. آنها نکف یآنها تعر یدنم آمدند. ماجرا برایبه د یرد دمشقک

ردان قوون یم یگایح»ره از او گرفته بودند. دو روز بعد من هم در راه بغداد بودم. یچهل و پنج ل

 .ن رفتمیدوباره نزد مام حس«. ندوورهته

 برادر یخوش آمد -

لو اضافه یکست و هفت یده بودم. با بیده و خورده و خوابیشکتخت دراز  یدو سال و ده روز رو  -

نشستم ید میبا یرو ادهیست مرت پیبا هر ب، م. چند روز اولیایار بر بکاز پس توانستم یوزن چگونه م

 یرسک، مینشست یرسک یم. رو یرفت یاخانه از دوستانم به قهوه یکیروز با  کیردم. کیتازه م یو نفس

 :با خنده آمد و گفت یچدم.قهوهیشکخجالت  یلیست. خکش

 یار ید. بسیآیخوشم م ین مردانیمن از چن، رست یفدا یرسک. هزار یستکرا ش یرسکخوشم آمد  -

 یزدن ها ج براثر قدمیشناختند. به تدریمرا باز من، ردمکیمن ین تا خودم را معرفیشیان پیاز آشنا

گفت در  ینند. دوستکدا یم پیبرا یار که کافت و به دوستانم سپردم یم بهبود یت جسمیوضع یمتوال

 .مینند. به رسعت آنجا رفتکیدفرتدار استخدام م، ردهاکگاراژ 

 .آسان بود یلیار را نشانم داد. خکصاحب گاراژ روش 
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 سپاسگذارم -

 .ردکبا او صحبت  یالمهکبرد و چند  یامعرف من را به گوشه، ردکنگاهم  یمک

 ژار است؟د: او ههیم آن مرد پرسیا برویب -

 بله -

 .ندک یر کمن نو  یژار براشم ههکیبه خدا من خجالت م -

 .یچیخامنان. آفتابه لگن هفت دست شام و ناهار هیده بودم خوان بشب

ا کیهنه را از آمرک یهابه نام ابو سلامن رفتم. لباس یمهاباد یمیلک کینم. نزدک یهنه فروشکخواستم 

ردم و کیم اجاره یاد مغازهیمن دست نخواهد داد. با یار براکن یه اکرد کرد. متوجهم کیوارد م

 .ردمکیهم استخدام م شکاط و اتو یخ

اس رفتم و جزوه کع کیرم. نزدیاد بگی یاسکم گرفتم عیاز دوستان تصم یکی یهیرسانجام به توص

گشتم یها موچهکدر ، به امانت گرفتم. صندوق به دوش یاسکع یهنهکدستگاه  کیو  یآموزش یها

دن افراد یمحض ده به کهم  یردم. از مأموران شهردار کیس گرفنت مکو مردم را دعوت به ع

ه کهم  یباران یدم. روزهایترسید میردند باکیل میاقدام به ضبط وسا، چون من یگرددوره

 :شدمین مینشخانه

 . . . ک، یدو، سه، چهار، پنج، لبخند بزن. شش، نکنجا را نگاه یا -

نند کحمل توانستند تا شش شامره تیمن یاهم صرب من. عده یآمد و گاهیصرب مردم به رس م یگاه

 یآفتاب ینم روزهاکرار کچهار و . . . . را ت، پنج، هم مجبور بودم تا سه چهار بار شش یاعده یو برا

ام از درآمد روزانه ید. گاهیرسینار میرث به ربع دکردم و درآمدم حداکیار مکاز بامداد تا شامگاه 

 .شدیشرت منیصد و پنجاه فلس هم بکی

ها و بچه یپرداختم. مسخره باز ید میبا ییایمیاغذ و مواد شکه مانند یلملزومات او  ینه هم برایهز

 کینم و یبنش یاخانهچ قهوهیدادند در هیه مباند. اجازه منکو . . . . هم ی لودگ یها برادنبامل افتادن
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 یستادم از دوستیایه مک یاوچهکست بچه دنبامل بودند. رس هر یشه بیبخورم چون هم یان چاکاست

س گرفنت رس کع یگران را براید، ارمکد از یف و متجیستد و با تعرین بایه جلو دوربکردم کیت مدعو 

 .اوردیذوق ب

م. محمد یردکبغداد اجاره  یها یصابونچ یدر محله یاخانهی، قبل یار کدوست وهم یبا محمدرشاد

ها به م و شبیرفتیم ار خودکدنبال  کیبود. روزها هر  یچاز بازار زرگرها قهوه کیتار یادر گوشه

 .میگشتیخانه بر م

آب پز  ینیناهار سب زم یمحمد هم نرفت. قرار شد برا، ار نرفتمکبود. من رس  یروز هوا ابر  کی

غذا خوردم و به  یمکرون رفت اما هرچه منتطر ماندم بازنگشت. یم. محمد از خانه بینکدرست 

جا کدم. حاال از یدگانم دیرا در مقابل د کق چاال یتنگ رف یوچهک کینام رفتم. در بازگشت و دریس

 یرسک؟ یاگر خودم را به خانه رساندم. چه خانهید یابرگشتم و از گوشه، نم؟ باترس فراوانکفرار 

ها آمدند و گفتند : پس از ورود به هیخته بود. همسایز به هم ریپتو و لحاف پاره و همه چ، ستهکش

 کیردم برداشنت که ک یار کاند. تنها رده با خود بردهکمحمد را بازداشت ، خانه یمنزل و جستجو 

 :ست روز بعد محمد آزاد شدین بود. بیمام حس یمالفه و بالش و رفنت به خانه

 کیه ک یسکرده بودند. در اعرتافاتش گفته بود کبازداشت  یه به خاطر دزدیامنیرا در سل یـ مرد

 یف و نامش محمد است. من را برایخ لطیشر کار گذارد نو کد مبب یم سعکحا یش در خانهیسال پ

 .ست. و بعد آزاد شدمین نیدن من گفت: ایه بردند. دزد پس از دیامنیبه سل ییشناسا

 .ندکین منین را به صاحبش بازگرداندم و گفتم: مخارج من را تأمیدورب، هامن روز یفردا

 ین. ماهکم کمکو رفنت به بازار منزل  یحتاج روزانهید مایدر نظافت مغازه و خر یتوانیـ پس اگر م

 .دهمینار میچهار د

ز یمتی، اشکبرق انداخنت ، مغازه یاول بازگشته بودم. جا رو  یاز نو. به رس جا یباز روز از نو روز 

 ییها و روزهاهم مراقبت از بچه یاوستا و گاه یخانه یلم و گوشت براکد تره و یخر، شهیردن شک

 .اوستا و همرسش یهم شاهد دعوا
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 یطبقه با چهار اتاق وچهار خانواده کی یاه خانهکردم کفزوت عرب اجاره  یدر محله یسوراخ سگ

ردم و منتظر آمدن استاد کیز میان را متکد ، رفتمیار مکرس ، ن آن بود. صبح پس از خوردن صبحانهکسا

چرتم  یاهنشستم گیم یرسک کی یاوستا رو  یگشتم و روبرو یبر م، منزل یگار یشدم. پس از بیم

نان و  یاگشتم . بعدازظهرها قطعهیده شب به خانه باز م، اوقات یگرفت. ساعت هشت و برخیم

نار ید کی یام هم ماهه خانهیراکردم. کیدا میخوردن پ یبرا یکز یها هم چر لقمه و شبیپن یاهکت

غ داشتم اما یش و تش ترایگذراندم. ریه معادل دو تومان بود روزگار مکصدفلس  ید با روز یبود. با

س که نور را منعک، سکاه عیبودم و در برابر قاب س کوچک ینهیآ کید یخر یبرا یفاقد توان مال

دن مغازه یشکبه رس و رو  یان و دستیمشرت ینهیردن به آکچون نگاه ، زدمیشم را میرد رکیم

 .ممنوع بود

ه دلش به حامل سوخته کدم. اوستاض شیروز به شدت مر ک، یا نهیدانم آفتاب زده شده بودم یمن

 یرختخواب، و پر از موش بود کیهنه و تارک یاه آشپزخانهک کوچک یاش برد و در اتاقبود مرا به خانه

ام بود و تب نم.تشنهکتوانستم چشم باز یمن یه حتکده بود یرد. چنان توان از تنم برکم پهن یبرا

از من بپرسد.  یه حالکرد کدر را باز  یسک، نه تا غروب توانستم خودم بلند شوم ویداد. نه میامان من

چراغ را ، رد سپس به اتاق آمدکبا خامنش بگومگو  یمکارم به منزل آمد ابتدا کصاحب یغروب وقت

 .رده بودمکدا یپ ینسب یبهبود، هفت روز بعد … رفت کبه من آب داد و رساغ پزش، ردکروشن 

شته شده و دو پرس هشت و نه سال به کو کلیدر ت یبود : مرد یدنیمن هم شن یداستان اوستا

مجدداً ازدواج و فرزندانش رارها ، از او به مانده است. مادر پس از مرگ پدر یردالکمحمد و  ینامها

م گرفته یمختلف گامرده شده و رسانجام تصم یارهاکرده است. فرزندان توسط افراد گوناگون به ک

 .ربال عازم هستندکارت یز یه براکرسند یان میعیاروان شکر راه به نند. دکار به بغداد سفر ک یاند برا

 د؟یبریـ پدر جان! ما را هم با خود م

 .تواند سوار شودیس به عمر فحش دهد مکـ هر 

 .ردکن نخواهم یرم هم به امام عمر توهیاگر مب ـ
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 یم. گردالیتا سوارش شو فرستادیم یعمر بود االغ، ها را . اگر عمرن حرفین اکد: ول یگویم یگردال

نند. کیم یشکرشوع به آب، از بغداد  یادر محله کیرسند و هریاده به بغداد میسواره و محمد پ

ز در آنجا یزبان ن کو تر  یآشور  یهاه خانوادهکهاست یارمن یش محلهکهشت ساله آب یگردال

 یکو تر  یو آشور  یارمن یهابانر با ز یشد و ناگزکیها رس مخانه یبه همه، شکنند. آبکیم یزندگ

ثبت مجل  یخودش است. هنگام صدور بخشنامه یه زبان مادر کهم  یردکشود. یآشنا م یو عرب

رود. یدهد تا به خدمت نظام میار خود ادامه مکدهد و در هامنجا به  یر ییم تغینام خود را به ابراه

اش باز ان خدمت به محلهیپس از پا ند.کیخدمت م یهم به عنوان مرتجم دادگاه نظام یدر رسباز 

ار کرشوع به  یارمن کیولر کرونق شده است. به عنوان یب یشکو آب  یشکگردد اما محله لوله یم

شد عالوه کولر خود بکاز  یشرت یار بکخواهد یه مک یاس بغداد است. مرد ارمنکن عیه بهرتکند کیم

رد و یگیاد می یاسکآنجا هم برسد. در مغازه ع ارکبرد تا به یهم م یاسکاو را به ع، ار خانهکبر 

ند و کیازدواج م ینیمرد خانق کی یرد. با دخرت خواندهیگیاس لقب مکم عیاستاد ابراه، بعد یمدت

 .پرس و دو دخرت دارد کینون کا

آرام و خوش رسو زبان و اهل  یمرد، ده بودیرا چش یار کو  یسکیت و بکه درد فقر و فال کاوستا 

تر ارهکیب، ترافهیبدق، ربترکمت، تردرد بود. از او بدخلق، زن نبود، خانم همرسش کاما مل، ودب یمهربان

راه  ییبود تا بل همرسش بگومگو یاد. به دنبال بهانهیام و نه خواهم ددهید یتر نه زنو نامرتب

 یوفتکرس ش یجربان حقارت ها یند و در فرصت مناسب هم براکراه نثارش یانداخته و هزار بد و ب

. یگفتند: تو شاگرد ما هستیشه میهم، ت از مادریش به تبعکوچک یهاند. بچهکمن  یهم حواله

 .مینکرونت یم بیتوانیم

م یرکهمرسش اختصاص داد. مام  یهم به من و پدر خوانده یرد و اتاقکاجاره  یبهرت  یاوستا خانه

ارگر کعمر گذرانده و سپس به عنوان  یزنو راه یه سالها به دزدکر بود یمغز عشا کرمردان خشیاز پ

 یهم در بغداد عملگ یر سالیار شده بود. دوران پکس مشغول به یمپ ارتش انگلکو پاسدار در 

 یردن چاکدرست  یهم برا یم و منقلیداشت یدام لحافکا بود و هر یر بویر اندازمان حصیرد. زکیم

رد کیه نبود. اغلب شبها فراموش میان آدم شبیانش هم به قلیرده بود. قلکم فراهم یرکان مام یو قل
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 افتادیر میحص یست و زغال در خانه رو کشیشه میبرد. ناگهان شیرا برد و خوابش م یرو  یشهیش

. 

 .دامانم را گرفته است یبه خدا بربخت -

 .خرمیت میبرای کیات ده فلس است. فردا شهیش ینهیم جان هزیرکمام  -

شب از  کیآمد. یخوشم م یلیگفت. من هم خیخود داستانها م یو دزد ینشبانه از دوران راهز  -

 :دیمن پرس

 .دکمیا آب میند ابر از دریگویبارد. میباران چگونه م -

با استفاده از بخار  یبارد. حتیشود و باران چگونه میل میکه ابر چگونه تشکح دادم یش توضیبرا

 .ش دادمدن را هم نشانیباران بار یوهیهم ش یرت ک

ه کام دهیافران است. من از مالها شکن سخن ین را گفته است. ایه اک یسکفالن به گور پدر و  یا -

ند و آنها را کیت میا هدایدر یابرها را به سو ، با شالق، مراقب پشه یهکیدر قرآن آمده است مال

رعد و برق  یدانیتو منزند تا باران ببارد. یند سپس آنها را با شالق مکیدن آب میمجبور به نوش

 .مراقب پشه است یهکیست؟ شالق مالیچ

 .دییفرمایبله شام درست م -

 :ها گفتشب در گرماگرم بحث کی -

 . . . میش فاتحه خواندیرد و براکپدر رستم وفات ، ه زال زرک یآن سال -

 بود؟یک -

رد. خرب کیم یقاف زندگ یقله یمرغ رو یس یزال در النه، ن بودمیه من در خانقکش یچند سال پ -

 .میردکبر پا  یو فاتحه خوان یه به رحمت خدا رفته است. ما هم در مسجد مجلس عزادار کآورد 

 .است کمبار  -
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برداشنت  ید. سپس به جایشویفش را گذاشته و با صابون رس و صورت میل، میرکروز در حامم مام کی

 .ردیگیف در دست میل یجا ردن بوده بهکه در حال حامم کعرب را  کیآلت ، فیل

 :زندیاد میعرب فر

 آخ آلتم درد گرفت -

 :دیگویداند میمن یه عربکم هم یرکمام 

ده و عرب از هوش رفته یشکارو را تند یدهم. سپس آلت یف خودم است و منیپدر سگ گوزو. ل -

 . . . است

نند. کیخطاب م کمل عه رایش یردهاک، هم یسن یردهاکرا جاف و  یسن یردهاک، عهیش یردهاک

 :امرستان رفته بود. به مالقاتش رفتمیبه ب یامر یدرمان ب یم برایرکمام 

 ؟یعمو چطور  -

 .زنندیه شبها به آلتم دست مکیدانم مالیخوبم اما من -

ثرومتند نداشت اما  یم متامیرکمام  ینامند. داستانهایه( مکیمال ی)به معنا کرا مل بغداد جن یاهال

 .مینکنجا متام یم را در همیرکامم بحث مام ک یز از اطالهیبه خاطر پرهد یاجازه ده

، ردن وقتکدا یپ یشوم برایره میخ یان به گوشهیت نشسته ام و غمگکد همشه سایدیه مکاوستا 

م باز شد و چاپ یردم. آرام آرام چشمهاکار کرشوع به ، خانه برد و به عنوان وردستکیمرا به تار

من  یایف او را هم بر عهده گرفتم. حقوق و مزایاز وظا یار یار بسکن یرفتم. با ااد گیس را هم کع

شام اوستا شدم. بنده خدا در خانه  کیها هم رشافت و شبیش یم افزاینار و نیهفت د یبه ماه

 .ر شودیبخورد تا در خانه س ییش غذایا پیشد و مجبور بود جگر یر منیس

ندار پول یبردم و امیش میارها را پکدر مغازه هم بودم  یدم. وقتر کیار مکسال نزد او  کیشرت از یب

 :روز گفت کیز بودم. یلش نیو وسا

 ش دهمیچهارصد فلس افزا یخواهم دستمزدت را به روز ی. میااد گرفتهیارت را خوب ک -
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 .نار نخواهم گرفتیشرت از ربع دیب ینم روز کار کنجا یبه قرآن قسم تا ا -

مرت بدهم. رشمنده کتوانم دستمزد تو را ی. من منینکدا یار پک یگر ید یجادر  ید برو یپس با -

 .شومیم

شنبه را کیم اما اوستا یردکیار مک یعاد یشد مانند روزهایاد میز یاسکار عکه کجمعه  یروزها

نمو کار کرا خودم در مغازه مبانم و ها شنبهکیه کرد. من هم از اوستا اجازه خواستم کیل میتعط

به نام  یه ناگهان پرس کزدم یابان پرسه میروز در خ کیرده بودم و کرا آغاز نها شنبهکیار ک هنوز

 :ه از دوستانم بود با شتاب آمد و گفتکن یآرت

 .میآیخانه برو. اآلن مبه نغازه نرو. خطر است. به فالن قهوه -

 :ارد مغازه شده اندس و یه ساعت نه صبح سه افرس اطالعات و شش پلکرد کف یدر قهوه خانه تعر

 جاست؟کز قادر شاگردت یعز -

 .دیآینجا منیوقت است ا یلیخ -

آنها اطالع  یموضوع را به اداره، دن تویاند به محض دردهکد یرده و اوستا را تهدک یمغازه را وارس

 .دهد

 چرا به دنبال تو آمده بودند؟ یراست -

گار زدم و یت را به ته سیربکردم. اشتابهاً کیمگار روشن یروز داشتم س کی. یار کو ندانم  یبدبخت -

 .لرت آتش گرفتیف یتاج رو 

د حواسم یدند بایام. خوب شد نفهمار را انجام دادهکن یداد. من هم ندانسته چند بار ایداد و ب یا -

 :ره شدیخ یانم از ترس به نقطهیباشد. ناگهان آرت

 .میآیبلند شو بروو من هم اآلن م -

 چه شده است؟ -



 263 

افه ام را یه آنها قکگشتند. معلوم شد یخانه نشسته بودند و دنبال تو مافرسان اطالعات در قهوه -

 یدر محله ینار در روز بود. اتاقیربع دکیم در بغداد یزندگ ینهین دوران هزیشناسند. در ایمن

 .گذراندمیم یرده و روزگار به خوشکاجاره ها یحیمس

خ به رس برده سپس یش یدر خانه کتیدر س یمدت، ه بازگشته بودیامنیه به سلیه از نارصک یحیذب

بار به بغداد کیده بود. یه اقامت گزیامنیرفتهن و در سلیرا نپذ یس پارتیحمزه عبدالله رئ یار کهم

 :آمد و گفت

 ام.دهیرا نخر یام اما هنوز حروف رسبردهکه یه را تهیاول ینم. وساکدست و پا یاخواهم چاپخانهیم -

 .نمکرا چاپ « شتامنین» یدر نظر دارم دوباره مجله

 یار یبس یردک یهاتابکن یش از ایه پکم ینجاج رفت یم و به چاپخانهیردک ید را طراحیخر ینقشه -

 :به چاپ رسانده بود

 .میش بخیه براکرده کسفارش  ییزهایرد سالم رساند. چیمرهیسالم! ماموستا پ -

 رس حال است؟ یحاج -

 رس شام یهیازسا -

لو هشتصد یکآن روز از قرار هر  یلو حرف را هم فردایکم و قرار شد هشت یدیه را خریل اولیوسا

ار احمقانه یند. ما هم بسیکم. فهرست فروش را در مقابل ما گذارد و گفت امضاء یریل بگیفلس تحو

ل یتحو یبراه کم. صبح یردکاغذ امضاء ک یپا ین علیحس یگر یو د یجعفر موس یکی یعیدو نام ش

 :م گفتیار رفتک

ها خوشم آمد اما متأسفانه حرف یلیامل نام دارند. از نام شام خکه عمر و عثامن و یامنیسل یرث اهالکا

 .به شام بفروشم یز یتوانم چیمتام شده است و من

 کی ییلویکم آنها را یتاً مجبور شدیم و نهایگر رفتید یچاپخانه کیم. به یردک یدم چه غلطیفهم

 .مینک یدار یست فلس خرینار و دوید
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 :گفته بود یحیرده بود. ذبکدا یه با حمزه عبدالله اختالف پیامنیدر سل یحیذب

ه کن ی. ایر یگیها پول مچارهیر بینار از فقیانه هفتاد دیو ماهینکیم یعرق خال یتو شبانه دو بطر  -

شتامن را چاپ یچند شامره از نتحرر درآمده بود.  یوعیت حزب شیبه عضو یاز پارت یینشد و با جدا

از اشعارم مرا هم در مجله چاپ  یکیرا گفته بود.  یهم ذم پارت یت مقدار یوعیف از شیو ضمن تعر

 :ردندکه یها گالیرده بود. پارتک

 ؟یاردهکار را کن یچرا ا -

 .هستم یار هم عصبانیمن خرب نداشتم و بس -

 :نوشتم یحیبه ذب یانامه -

 ؟یرده اکشعر من را چاپ  ،چرا بدون مشورت -

 :به مغازه آمد و گفت یشب دوست کی

 .ن نشسته استیت ناراحت و غمگکمین کی یدر فالن باغچه رو  یحیذب -

 .ز را فراموش و به شتاب نزد او رفتمین حرف همه چیدن ایبا شن

 .رفت و روبرگرداند یاچشم غره

 .میست. بلند شو برویارها نکن یوقت ا -

 .میبه خانه رفت

 نکف یحاال تعر -

ردم و مطلب کیم یانه زندگیم. مخفیرفت کو کر که به یامنیست از سلیمونکبه همراه حزب  -

 .امبازداشت شدند و من تنها ماندم. حاال هم به بغداد آمده ینوشتم. همراهانم همگیم

 .میهم خانه شده بود یحیدوباره با ذب
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 .و وضع نامناسب در اتاق نشسته بود کوچکالغر اندام بارس  یروز به خانه برگشتم. مرد کی

 د شام؟یببخش -

ن مدت یم. در ایم دوباره وصل شویخواهیم. میخرب بودیب یحیه از ذبکبود  یار یمدت زمان بس -

 .مینکاو برقرار  ینار برایماهانه دو د یم اما قرار شده است مقرر ینداشت یمناسب یت مالیوضع

ده ئضع کن یند؟ اگر خداکیم یچاره چگونه زندگین بیپرسند ایردم, آخر منکیداشتم از غصه دق م

است؟  ین چه منطقیند؟ آخر اک ینار در بغداد زندگیتواند با دو دیم یسکچه ، آنها مساعد شد یمال

 .م استیرکم؟ خدا یرا بچرخان یم و زندگینکار کگر یدکینار کم در یتوانیدارم م یار کمن 

 یر هستند وقتیها مانند قیوعی: شیگفتن کق چاال یا رفشد و رفت ام یعصبان یحیدوست ذب

ت یبهبود وضع یبرا یار کآمدند اما هرگز یم یحیدار ذبیستند. مرتب به دین نکگر ولیدند دیچسپ

 .انجام شد یحیذب یمال

نار یشش د ینشست و ماهیم یپکدستگاه  یپا یارمن کیرد. نزدکدا یپ یحیذب یبرا یار کاستادم 

دا شد. سه تفنگدار دوباره به هم یهم پ یقزلج یلهکه رس و کد یشکطول ن یمدتگرفت. یحقوق م

ار او عبدالقادر کرد. صاحب کدا یپ یار ک یتوتون فروش یمغازه کیهم در  یده بودم. قزلجیرس

 .نام داشت یافند

ارش خوردن بود و کهم تنها  یرد و قزلجکیدم م یچا یحیخوردم ذبیهر روز صبح زود من نان م

 .میخوردیناهار م یفرع یوچهک کیمت در یارزان ق یبابک کیه در کهم ها س. بعدازظهرب

 :دیپرس یمان روز رجحون صاحب خانه یباج

 د؟یخوریجا مکناهار را  -

 هیبازار صدر یبابکدر  -

آمده است. یپچ پچ م یش صدایهاهیاز همسا یکیوار منزل یش از دید. چند شب پینکار را نکن یا -

 .ندکیها را درست مبابکاسب  یبا گوشت مرده ایگو
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م اما به یردک یبابچکهم فحش و ناسزا نثار اجداد  یم و مدتیردکند یاحساس ناخوشا یمکاگر چه 

ر ادامه هم یم و ناگزیمردار و االغ عادت داده بودباب اسبکخود را به خوردن ، بابک یخاطر ارزان

 .نگونه نبوده استیه اک… م. انشاءایداد

ش یپ یم اما مثل مرتبهیدیترس یلیم. خیجاسوس برخورد کق چاال یروز در بازار بزرگ به رف کی

 :ق گفتیفرصت فرار نداشتم. رف

 یهم خودت بود، پوولهطاس پهیج. قیورم و نه گکشناسم. نه ید شام را منیاردهکر کف یتو و قزلج -

د ینم. نرتسک یباز  یردکسم یونالیرگان ناسه با رسنوشت شام آواکستم ین یناموسیاما آنقدر جاسوس ب

 .دینکو از دست من فرار ن

ر کم چگونه فیه در حال گفتگو هستکد ینین االن ما را ببیهم یق سپاسگذارم اما اگر دوستیرف کاک -

 شناسمتیند؟ نه مرا بشناس و نه مک یم

 پس خداحافظ یراست گفت -

ه کبغداد  کبزر  یافه رستورانهاکاز  یکیدر ور ک یبه نام مصطف یق مردیاز طر یحیو ذب یقزلج

 .م( بود استخدام شدندیقد یها ی)از مهاباد یفیآن عبدالله رش کمال

و( یه من نامشان را مردار )توپکمنحرص به فرد  یهاافهیبا آن ق یوعیاز حزب ش ییها اعضاوقت یلیخ

ه به خانه ک یشب هنگام کیرده بودم. کآمدند و من هم عادت یم یحیگذارده بودم به مالقات ذب

ن مردارها به پشت بام خانه جمع شده در حال گفتگو هستند یو هشت نفر از ا یحیدم ذبیبرگشتم د

 :ردم و گفتمکها را جمع آن روز لباس یرده اند. فرداکها را هم خاموش نو چراغ

 خداحافظ -

 ؟یرو یجا مک -
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ژار هم به خاطر بازداشت شده و هه یحید ذبنیخواهم فردا بگویترسم اما منیاز بازداشت شدن من -

لم را برداشتم و یخورم. .سایتو من یسفره یبه دام افتاده است. نان خود را رو  یحیذب یتهایفعال

 .شدم یخانه محمد رشاد یهمه

 یمرتب آرسن لوپن م یحیم ذبیرفت یها پشت بام مم و شبیهم خانه بود یحیه باذبک یهنگام

 :تمگفیخواند. من هم م

 .نمکها را نگاه خواهم ستارهین مکچراغ را خاموش  -

 .مانده است ینم فقط چند صفحه باقکیخواهش م -

 .ساعت مال من کیساعت مال تو  کیم ینکیم میچراغ را تقس -

ئم را به یساعت نوبت روشناکی یحیه به خاطر چند صفحهه و چند ورق ذبکد یرسیم ییار به جاک

شب  کیند. که یشد هامن موقع خرما را تهیفروختم و او هم مجبور میه او ملو خرما بیک کی یبها

 .میرد وارد بحث شدک یشهیردن چراغ در مورد رکپس از خاموش 

 . . . . جا آمده است؟ وکرد( بر او نهاده شده است؟ از کن نام )یچرا ا -

 یل معلومات ما داشت. قزلجیمکت یبرا ید و پربهره بود و سود فراوانیار مفیشبانه بس یهان بحثیا

 .گرفتار آمد یامر ین بیز به ایبعد خود ن یرد اما مدتکیمان ممسخره

دان رفتم تا یه در بغداد مبانم. به مکشرت شد. مصلحت نبود یردنم بکدا یپ یس برایبعد فشار پل یمک

 :از دوستانم بود برخوردم یکیه کل شوم. به جامل رفعت یسوار اتومب

 سوار شو -

نار کن مدل و صندوق عقب آن مملو از آبجو و مخلفات بود در یمرسدس بنز آخر کین جامل یشما

 :! آمدم. جامل در راه گفتکو کر کجامل آسوده نشستم. 

 .ستیت خوب نیام جارشمنده -
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م از یرساندم جایون به شب میامک یه سوار بار گچ شدم و روز را رو کآن روزها  ییگویراست م -

 .ودامروز نرمرت ب

ردم و در مقابل هتل که بروم اما قبول نیامنیه به منزلش در سلکرد کار ارصار یر بسیدر طول مس

شدم  ییزده راهنامیاده شدم. در هتل به اتاق شامره سینند پینشیردها در آن مکه معموالً کروان یس

ه اتفاقاً کد بو  یمیوار تقوید یشده بود. رو  کصفر ح یاتاق شامره یرو ، ه به خاطر رفع نحوستک

نار بودوجمع یزده دیم سییل داراکه شمردم کبم را یج یزدهم است. پولهایداد امروز روز سینشان م

ه چشم چپش کشد  ییبه اتاق راهنام یگر یار جالب بود. ناگهان مسافر دیم بسیزده براین سه سیا

از  یکیان جنگ همرس ه در دور کبود  کافرس تر  کیمانند بود. یب ییور و عالوه بر آن در دروغگوک

سپرده  یرا به فراموش یقینون موسکدان برجسته بوده اما ایقیموس، روس عاشق او شده یژنرالها

 .و بزرگ کوچکدروغ  کیاست و هزار و 

 شناختمیشام به رستوارن هتل رفتم. مسئول آنجا را م

نجا مبانم و ازعهده یاد ایزترسم یارزان سفارش بده. م یغذا یتوانیدارم. تا م یمکب! پول یغر کاک -

 .میایبرن

 اش با منهین. بقکخود  یدهیتو مرا منان -

 شام گوشت بره و برنج آورد

 است؟ یین چه غذایه اکمرد  -

 نکبخور دمل را نش -

 ره و عسلکصبحانه 

 بخور -

 ناهار برنج و مرغ

 .دیینم بفرماکیخواهش م -
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با انواع و « خوب بخور»، «به خاطر من»، است لامت خوشمزهکب با یپانزده روز آنجا بودم و غر

 :رد. روز آخر گفتمک ییرایشاهانه پذ یاقسام غذاها

 .زیبر یاش را به حساب بدههیشرت ندارم. بقینار بیزده دیشود؟ من سیحساب من چقدر م -

 اما هر چه، د ناراحت شودیژار پول بدهم شارد اگر به ههکو جامل رفت سفارش  یه آمدک یروز  -

 .ز. برو خداحافظینجا ماند همه را به حساب من بریخورد و هر قدر ا

 کو کر کدر ، ردستان عراق( بودکرات ک)حزب دم یه آن دم مسول پارتکم احمد یه ابراهکده بودم یشن

 یکیرد و به کبا دو اتاق اجاره  کوچک یاردم. خانهکف یبرد. نزد او رفتم و ماوقع را تعریبه رس م

پرداخت پول و  یه در ازاکرد کسفارش ی، حمد یخانه به خانه به نام ماموستا عل یهاهیاز همسا

هامن حزب بودم. رختخواب یهر چند عضو حزب نبودم اما م یعنیند کن یم را تأمکغذا و خورد و خورا

چ یار با دستگاه پکارم گذاردند. به هنگام یدر اخت، چاپ یبرا یپکدستگاه  کیو پتو هم آوردند و 

شامره چاپ  کیدستگاه نشوند. هر هفته  یه رهگذران متوجه صداکردم کیا تا آخر باز مو ر یراد

 :گفتم یحمد یتنبل شده بودم. به عل یار کیم و از فرط بینشستیشد. متام روز میم

دانم منظورم یم است. منک یلیشامره خ کی یاند هفتهکم دست و پا یبرا یار کم بگو یابراه کاکبه  -

 :م را با خود آوردیابراه کاکه پاسخ کنده بود را چگونه رسا

 .تواند به بغداد بازگرددیم یاگر دوست ندار  -

گر فرستاد ید ییان به روستایاز آقا یکیران خود را نزد کاز نو  یکی« خدر آقا قزلجه»بار کیند یگویم

ه جواب ک یلر بازگشت در حاکاور. نو یح بده و جواب را هم با خود بینطور توضین رابگو وایه اک

 .به سفارش نداشت یچ ربطیه

 ؟یه گفتکها چه بود ن حرفیا -

ها را در ذهن مرور مزه بودند. سفارشیار بیبس یجنابعال یهاشیردم فرماکر کقربان در راه ف -

 .دادمیردم و خود از قول او جواب مکیم
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بودم  کو کر که در کزمان بازگشتم. آن  یراست به بغداد نزد محمد رشاد کیو  یدم تو چه گفتینپرس

 :د طه داشتمید احمد سیهم با س یمالقات

تواند بدانجا تعرض یمن یسکم. من چند ده دارم و یابوده، ک-از ژ یاشود ما مجوعهینطور منیا -

 .میرویند. فردا صبح زود به آنجا مک

 .اورمید بیدارم. آن را هم با یپک یدستگاه پل کی -

 .میبریم ندارد. آن را هم یالکاش -

ه به ک یرد. فردا صبح ساعت هفت وقتکان گذاردم و او هم قبول یم احمد در میموضوع را با ابراه

 :دم گفتندیهتل محل اقامت او رس

 .رده استک کها قبل هتل را تر د احمد ساعتیس -

 .دمیگر او را ندید

خانوف داد سخن یو مل خانوفیسم و پلیسکمار  یدم دربارهیبه اتاقم آمد. د یروز ماموستا حمد کی

دم یفهمیه منکد. من هم یگویسخن م یکیبودن آن  یو مرتق کین یرس داده و از مرتجع بودن ا

 :گفتمیمرتباً م

 .دییفرمایبله شام درست م

 :ناگهان گفت

 .مرتجع متنفرم یمن از انسانها -

 .ار نادرست هستندیبسها من هم متنفرم. مرتجع -

 .ندیگویم یسکچه  ژار مرتجع بههه یراست -

 .دیآیدانم اما از آنها خوشم منیبه خدا ماموستا من هم من -
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داشتم  یبه مناز مناز  یهم اتاق، امر بودمیامرستان بیه در بک یز و در دورانیه در تربکآورم یاد میبه 

 :آوردیان میست بودن خود سخن به میمونکبار از کیز بود و هر چند وقت یترب یر دژبانیه مدک

 ؟یست هستم. تو چیمونکمن -

 .ست هستمیمونکبله من هم  -

 :دیست هستم پرسیمونکه گفت: من کروز پس از آن کی

 ست؟یست چیمونک ییگویژار به من منهه -

 .دانمیتو م یجان به خدا سوگند من هم به اندازه یمناز  -

نبار گرسنه یگشتم اما ایم یار در شهر کیب بودم. بیان اوستا برگردم چون تحت تعقکتوانستم به د یمن

 .میخوردیم یردند و لقمه نانکیار مک یو قزلج یحیمناندم. ذ

 :دم.گفتین را دیروز آرت کی

من برو.  یرده است. تو به جاکدا یم پیبرا کو کر کد ر  یاسکع کیدر  یار کدارو فروش  یارمن کی -

 .دهدینار حقوق میشانزده د یماه

 .رومیم، ات آبادانخانه -

 :م آوردیط قطار برایبل کیپول گرفت و به همراه  یارمن کینار از یددو 

 کیرفتم وشارگرد  کو کر کبه . فوراً ینکیمن ینار به بغداد برگرد. رضر ین دو دیرفتند با همیاگر نپذ -

رد و من کیس رتوش مکع یاهیسور یحیشارگرد مس کیو سونا شدم. یان در استدیبه نام پورتو یارمن

 .هم وردستم بود یآشور  ینوجوان کیردم. کیس ظاهر مکع، خانهکیهم در تار

دانست. یچ منیه یاسکه اخراج شده و از عکبود  کو کر کت نفت کان مهندس نفت شاغل در شیپورتو

رفت یسا میلکه مرتب به کمتعهد بود  یحیمس کیان یم. پورتویدادیش را ما انجام میارهاک یهمه

ام از هشت ردهکاز اشعارم بدون اشاره  یکیه در کار من کآمدند. یز اغلب نزد او میها نشیشکو 
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تر و در در تابستان در بغداد گرم کو کر کصبح تا دوازده و از چهار عرص تا هفت بعدازظهر بود. 

 یباد بزن برق، بدون منفذ کیاتاق تار کیابان. در یدر ب یردستان رسدتر است. جهنمکزمستان از 

آورد یآورد و عرق از تنم در میردم و گرما چنان فشار مکیچار خاموشش مه ناکرد کیچنان گرم م

 .ردمکیم کراهنم را در آورده و خشیر پید ده بار زیشا یه روز ک

 یرد اتاقیگیآب م، البیو س یام بارندگیاست و تنها در ا کشه خشیه همکنار رودخانه خاصه کدر 

ه اتاق اتاق شده و متام ک ینیگل یهنهک ی؟خانهیو چه اتاق یدر هتل رسجرس گرفتم. اما چه هتل

د چراغ روشن یدر روز روشن هم با یحت، هتل یهااتاق یاف است. در برخکش پر از شیوارهاید

داد. اتاق من رو به خاصه  یدن منیشکنفس  یها را گرفته بود و اجازهرطوبت متام اتاق یبو  یردکیم

آن درگاه دوران  یشه و در وروردیشیب یچهارگوشه یخشت یهنهکها از چوب و روشن بود. پنجره

زد در تا دور یاد میچرخند فریپاشنه م یه رو کن شده بود. در هم یرس به قبه نگار یخهایبا م یعبا

 ..نار بودید کی ید. اجاره هم ماهیرسیدستها م

 یدو قابلمه ،انکر. دو استیو زغال و منقل و جارو و حص یرت ک کیو  یاوزهکبه بازار رفتم و 

 .دمیو برنج و روغن خر یر و چاکو ش کقاشق و من کیدو بشقاب و ، ومینیآلوم

ه در هتل مستقر کهم  یشده بود. مرد یابودم. عجب خانه ه از بغداد با خود آوردهکلحاف هم 

ت پهن کمیدو ن ین به اندازهیتختخواب چوب کیرفت. یرون میار بک یها برابود و مانند من صبح

 .تخت جا ندارم. نزد تو باشد ینگهدار  یارم گذارد و گفت: من برایاخت در

 .شکن و دراز بکتخت پهن  یلحاف را رو 

ر و یپن یمکگر صبحانه و شام را با نان و ید یروزها، ل بودیه مغازه تعطکشنبه کی یاز روزها یجدا

خورشت  یمکبرنج و  یعنیبود « فوگه»گذراندم. ناهار من هم یم یماست و ناهار را در غذاخور 

ختند(. یریم یادام را در ظرف جداگانهکزند )برنج و خورشت گران بود چون هر یر یآن م یه رو ک

ختم. یریبرنج م یشمش ال کایاه یانگور س، خورشت یردم و به جاکیته درست مکشنبه کی یروزها

ار یل داشتم. بسکان مشتاج و تخت بودم. تنها زمستیزدم. پادشاه بیس مکم را هم خودم وایهافشک
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ر آب ینبود. ناگز یهم خرب  یم نبود. از اتش بخار کوار و پنجره هم یاف دکش یرسد بود ورساخ ها

رفتم.  یر پتو میگذاشته و خود به زپتو  یها را ال یختم. بطر یریم یردم و در دو بطر کیگرم م

پتو  یو ال  یختنیر یر بطر و د یردنکشدم و باز هم آب گرم  یدار میبعد از شدت رسما ب یساعات

 .شدیرار مکا چهار بار تیسه ، ار در طول شبکن ی. ایگذاشتن

 ینار رودخانه براکدر  یروش وهیو چند م یگرم هم در هتل اسرتاحت نداشتم. بازار حراج یروزها

 .دندیشکیداد م، فروش اجناس خود

 .بازار محرش بودو . . . . ، ار امام قاسمیخ، ار چنربیخ، رشبت دو فلس، التیتنز

رفته یعت بغداد پذیرش یدهکار باهوش بود و دانشیبس، رده بودکآغاز  یه از طلبگک یور مصطفکمالش

رد و مجدداً ازدواج کیم یزندگ کو کر کاطراف  یاز روستاها یکیه در کداشت  یر یشده بود. مادر پ

 یهم در دوره  یور مثطفکند. شک کمکه به پرس خودش کهم نداشت  یرده بود. در ضمن پولک

هم شاگرد نقاش  یشد و گاهیم یچشاگرد قهوه یرد گاهکیار مکده کالت دانشیتعط یچهار ماهه

 :به مالقاتم آمد کو کر کروز در  کیم. یبه دست آورد. با هم آشنا شده بود ین عمل پولیو از ا

 .هم ندارم یمساعد یار نداد. اوضاع مالکبه من  یسکجا رفتم کهر  -

 یهم برا ین و لحافکآماده  ییگردم غذایار برمکباش. تابستان را در اتاق من مبان. تا از نگران ن -

 .ستین ین. غمکدا یخودت پ

با منقل  یادیار زکگر یجه دیوس از او به امانت گرفته بود در نتیمیپر کیمادر رفته و  یمال به خانه

 .دود نگرفته باشد یاش بو دم برنج و شلهیه هرگز ندکبود  یم. مال آشپز ینداشت

دانست چقدر یرد و مکیبه منزمل رفت و آمد م« ها اعدام شدیه توسط بعثک»یخ مارف برزنجیش

ه تازه کرا  یتابکروز  کیندارم.  یافکد یخر یبرا یافکاما پول ، و خواندن هستم یر یادگی یتشنه

 :چاپ شده بود آورد. گفت
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ن و آن را بخوان کآورم جلد یت میه براکرا  یابتکسخت است. هر  یلیمن خ یتاب براکردن کجلد  -

د ومن نخست آن را مطالعه یخریشد را میاعراق چاپ م، یلبنان، ه در مرصک یتابکاز آن پس هر 

 .گرفتمیو سپس جلد م

 :ند. پس از بازگشت گفتکدن یعراق د یگرفت تا از شهرها یبار حنا پانزده روز مرخص کی

قصاب  کینار کم. در یدن آبادان بودیبلم شانزده مسافر عازم د کیبا  رد. ازبرصهکخدا به م رحم  -

 :دمینشسته بودم. پرس

 ؟یجا هستکاهل  -

 اهل دمشق -

توانستم یمن یه حتکده بودم یند. چنان ترسکم را پاره کش را در آورد تا شید و چاقویام را چسپقهی

 :اد بزنم. همراهان بلم مانع شدندیفر

 .رده استکد ین را شهیمام حساهل دمشق است و ا -

 .هستم یحیه مسکبه او فهامندم  یبا هزار بدبخت

ساله با  یس یه مردک یش ارمنیشکم. یردکیصحبت م یگاه راجع به خرافات مذهبان گاهیبا پوتو

 :روز گفت کیان یشد. پورتویل میم قایبرا یادیاحتارم ز، ش بلند بودیر

 .میشویافر مک. یکز صحبت نیابونا )پدر( باعز -

 د؟یگوین میز چرا چنیاست. عز ی؟ پرس خوبیزنیم ین حرفیچرا چن -

 یرث چند تاکحدا یتوانینم مکن محوطه ول ی. اگر چهل مرغ را در ایابونا تو جوان و توامنند هست -

 ؟یر یآنها را بگ

 .رمیشرت از ده مرغ بگیتوانم بیمن -
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رد دم روباهها را هم به هم بسته است کار کوباه را شصد ر یس ییمرد به تنها کیند یحاال اگر بگو -

 ؟ییگویده است چه میشکو سپس با آتش زدن آنها خرمن گندم دشمنان را به آتش 

 .ل استین دروغ آوریم ایگویم -

 سامسون آمده استو یتاب مقدس دربارهکن موضوع در یخب حاال ا -

 .ده بودمیشیندین یدروغن یام اما هرگز به چناد خواندهیتاب مقدس را زک -

 :ان گفتیپورتو -

 ؟یشو یافر مکنگفتم  -

 .واقعاً نباشد بهرت است، باشد ین دروغ بزرگیردن به چنکامن باور یواقعاً اگر ا -

 :دمیروز پرس کیرد آشنا شدم. کیصحبت م یردکار خوب یه بسک یر مرد ارمنیپ کیبا 

 ؟یاد گرفتیرا چگونه  یردکزبان  -

 .لهر بودمکخوان  یرزایم ست سالیمن ب -

 .زدیپا انداخته بود و مرتباً حرف م یرور خو ان پا رو  کی -

 .ردکیان میسل شاه ا کیاش خدا مرا ک یرزا ایم -

 ؟یردکیسال چه م کیدر آن  -

 .نشود کدن هم پایسیه با هزار سال لکدم یریت مکن مملیچنان بر ا -

ب دادن حجاج و جازدن به عنوان بلد به بغداد یفر یبرابود ، هامن هتل بوریه مک یاهکم یحاج کی

 روز گفتم؛ کیآمد. یبه وجود م یادیالت زکشد و مشیاد قطع میآمده بود. آب هتل هم ز

 ؟یبا آب وض چطور  یحاج -

 .ردندکیپوست گردو غسل م کیامرب در یخوب! اصحاب پ -



 276 

 یار مؤمن بود. در مسجد شورجهیبس یه انسانکبه نام سعدالله برد  یدن مردیور مرا به دکمال ش

 :دیور پرسکم. مال شیردکاو را مالقات  کو کر ک

 جا رفت؟کنجا بود. یا یاطلبه -

گفت یخواند و میمنوره مناز جامعت م ینهیتلر در مدیگفتم هیردم. من مکرون یآن االغ را ب -

 .بود ین دعا نوشته است. عجب خر یاستال یامرب برایپ

امن آورده بود تا یم جهنم بود. صاحب هتل زهوار در رفته برایا بهرت بگویار گرم یبستابستان آن سال 

 :ور گفتکم. مال شیبا آن به جنگ برو

شود. یتر مکه خنکپن ینند و هواکیس میپنجره گرفته خ یجلو « وشرت خوره»ثرومتندان بغداد  -

م. چشمتان یم و در راهم بستینارش گذاشتکت آب یپ کیپنجره گرفته  یجلو ، وشرت خوره یاقفسه

در را  یم. حتیشدیم خفه مید داشتتیدیچشم را من، ه چشمکبلند شد  یند. چنان بخار یروز بد نب

ند چه خرب یه ببکرد کرون باز یدر را از ب یک، یدن بخاریم. با دینکه باز کم ینیم ببیتوانستیهم من

ثرومتندان بغداد  یحاملان جا آمد. ادا یمک تازه، ادیز یهام و پس از رسفهیرون زدیاست. باعجله ب

 .امده بودیبه ما ن

 :روز مال گفت کی

ف و شاداب ید است و پوستت انسانها را لطیار مفیبس، وهیه پوست مکام ها خواندهتابکدر  -

 :م ناگهان گفتمیگشتیرون به خانه برمیه از بکبار کیند. کیم

 ن است؟کد. چطور ممیتراشیش میش ریگاوم کیافه یجلو ق یدم. مردید یبیز عجیامروز چ -

 ن است؟کچطور مم -

 دیدرخشینه میش مثل آیشانیه پکش آنقدر پوست هندوانه خورده بود یگاوم -

 یشو یچوقت عاقل منیه -
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 یم نیروز قرار گذاشت کیم. یردکین شده بود. آمد و رفت مکن شهر سایآمده و در ا کو کر کقانع به 

خته و در یان پر از آب رکاست کیدر  یقطعه ن کین نفس بود. رس یمتر، اولم. درس یریاد بگیزدن 

م آنقدر یدادینفس را فرو م یاناً گاهیبود. اگر اح یار سختک، م. فرو دادن نفسیردکیآن فوت م

 .میم. موفق نشدیسپردیم یه اصل موضوع را به فراموشکم یدیخندیم

 ؟یردکدا یچگونه خانه پ، قانع -

 گذارمیارت میدر اخت یاخانهی، خ دالش هستید و پرس شیو گفت چون س آمد یمرد -

 اندازدیرونت میاز خانه ب، است ییآدم باتقوا، بفهمد مثل پدرت یآن مرد وقت -

 است ینه مرد خوب -

 :روز قانع با خنده وارد شد کیماه رمضان بود. 

رون. آخر من با پول خود یبرو ب، فاسق یخورم گفت: اید غذا مید یردند. مرد وقتکرونم یاز خانه ب -

 دارد؟ یچه ربط یسکخورم. به یغذا م

صندوق صابون  کیده و خرت و پرت بفروشد. یخر یگار  کیم یردکشنهاد یگشت. پیار مکبه دنبال 

 .مید بخرینگ هم بایور گفت: چهار بلربکدم. مال شیش خریهم برا

 ست؟یگر چینگ دیبلرب -

 مینکیدا میپ، ارت نباشدک -

نگ یبلرب، نگ یرد: بلربکیرار مکمرتب ت، شانیر دروکه خوشش آمده باشد مانند ذ کتا روزها مثل آن

 .میبخور یم تا چایخانه نشستم. سپس در قهوهیدیخرت و پرت خر یم و مقدار یبه بازار رفت

 :فروخت قانع را از پشت شناختین میماش یکد یه ابزار ک یمغازه دار ارمن کی

 یته نباشمال قانع خس -

 ؟ینگ دار یپدر بلرب -
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 دهم الاقل جواب سالمم را بدهیدارم اما من -

داد  یجنس قرض یه عمده فروش بود مقدار که هم کاکد یم و مجیگذاشت یر چرخ گار ینگ را زیبلرب

خر  یرد مانند معاملهکرا فوت  یک، یامتحان یه بفروشد. براکهم داد  کنکتا بفروشد. دو دسته باد 

 :د. سپس گفتدراز شده بو 

 .) همرسش( خوب است کوتهک کیدا یفروشم. برا ین را منیا -

. دراز ینکدا یپ یتوانستین بدقواره و ناقال را به ندرت میچن یاافهی. قیده باشید قانع را ندیشا

و  یقواره و بدمنود. در لودگیار بیزان و پوشش بسیآو ینیو ب کوچکقواره و الغر با چشامن یب

ه به زبان شعر در آورده کاش افهیع را در مورد رس و قیخ سمیش یدهیونه نداشت. عقمن یگمسخره

شد. بعدها یاز رس و صورتش روان م که اشکد یخندیخواندم. آنقدر میش میو برگردانده بودم برا

 :گفت

 .خاص و عام خواهم شد یفتد مسخرهیان بکود کن. بعدها دست کن را پاره یپدر جان ا -

 یافهیع را به رس و قیخ سمیآورم. بهشت شیچند را به خاطر م ییهاتیب، ت شعریپانصد باز حدود 

 : قانع برگردانده بودم

 ته گوفتارهینا یروخسار  یبا س

 وه و چقل و جاریه و شیهکول یموو هه

 ناونراون چاو یانکره یوکدوو 

 ناوگه یرداو نن زهیکتم دهیدا

 غاز کوه یوناکو دو  یلووت ونهک یموو 

 تحت االنهار یجنات تجر 

 : ع پرداخته بودمیخ سمید از شینسب او به تقل یدرباره
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 جوان و قوز ندهیه یعهیخ فانیم شئه

 روزیم و پیجنه، ل بوزیرو سمسه

 د بووهوه لهف بهیرولوس شهکله 

 رموهت فهجرهیه یکوو کر هک یبوال 

 الشده یهیکبوو له ته کیخیش یکباو 

 الشهکوا و هک یا بیژفتا سال حه

 یک چکخ زاده نازانم یش یکیدا

 یکر ده یپشت م دوژداما و لهیدا

 روسهر تا ئهم سهله یژدادعاباو ئه

 رهکل سوالفه، رهکدا زاده بوون سوالگه

ل نوشته یخ جمیش یدرباهر ین زبان در عجب بود. هجو یدانست اما از ایمن یکو کر ک یکتر ، قانع

 :ر استیت زیب، آنه مطلع کبود 

 درس خانهئاوده ینیر عههه یسهیکلن تهیمخ جهیش

 درتانهیو شهئه یار ، یروخدهی یقلچ عهیه یر هکر هه

وال یه بحث فستکبود  1953ل تابستان یردم. اواکیم یزندگ کو کر که در کسال بود  کیش از یب

 :خ مارف گفتیان آمد. شیجوانان در بخارست به م

ها شهیاند یتوانیو م ی. آنجا آزاد هستیبه بخارست برو  یوعیه همراه جوانان شکدهم یم یبیترت -

 .یان برسانیرا به گوش جهان ید ملیو عقا
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 یابا گذرنامه، س از من گرفت و چند روز بعدکآمد! دو پرده عیز میچقدر سفر به نظرم دل انگ

ه یبا اوستا تسو، ردمکل منزل را حراج یوسا ینار رشوه آماده شده بود. فوراً همهیه با ده دکبازگشت 

خ یتاب آوردم و با گرفنت نامه از شکپر از  یروم. سه چمدان حلبیردم و گفتم به بغداد مکحساب 

نارم نشسته کمنود در یس الغر اندام بیپل ک، یدو نفره یرسک یرو ، مارف سوار قطار شدم. در قطار

طول  یلیرد. پس از چند لحظه بلند شد و رفت. خکر کتش یلیس خید. پلیاوریب یبود. گفتم: دو چا

 گر بازگشتیس دیافرس و دو پل کیه با کد یشکن

 نها چمدان تو هستند؟یا یافند -

 بله -

 ؟یتوتون موتون ندار ، بارقاچاق -

 دیلکن هم ید. اینکخودتان نگاه  -

 :گفت یدر چمدان نبود. افرس پس از وارس یگر یز دیچ، تاب کجز 

نارت نشسته بود آمد و گفت: آن که ک یسیما را ببخش.آن پل یناموس! افندیب یشعور! این بیا -

ر یحت را از من بپذین نصید. معلوم است بار قاچاق همراه دارد. ایخر یم چاید و برایمرد از من ترس

 .از آنها یکیاند و من هم شان حرامزادهس نه. همهین اما به پلک: به گراز رحمن 

 .دیخود بگذار یم را رس جایهازحمت چمدانی. بدیینفرما -

را پس انداز  یکمبلغ اند ، ست فلس بودیصد و بک، یصد کیام ه دستمزد روزانهکم آن روزها ید بگویبا

 .دمیخریم یوعرب یردکتاب و مجالت ک، و با آن

 :خ مارف گفتیش

ها را به تابک یه برنگردک یتم گرفیچ اما اگر تصمیه هک یش من نگهدار. اگر بازگشتیها را پتابک -

 .نمکیه میهد یعمود یتابخانهک
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خ مارف رادر بغداد به یش ین در بغداد سپردم. نامهیها را به مام حستابکردم و کبه حرفش گوش ن

 .نار پول بده و فالن روز آماده شودیل دادم. گفتند: سه دین تحویمسوول

، هیم در سوریردکسفر خود را با اتوبوس آغاز ، دمشق –بغداد  یق جادهیگر از طریازده نفر دیمن و 

وه وخنجر و یها را گشتند پراز گتر بود. چمداناز مواد مخدر قاچاق یوعیاجرا و ش یلکشیم شکح

 : هکن کا و سوگند بخور و التامس یانات بود. حاال بیب

 امت ندارمیبه س یار کم و یرویاحت میس یما به لبنان برا -

 یرو … بسم ا یبه جا« وطن آزادو ملت سعادمتند» شام نوشته شده  یهغاهیانیب یه رو کهامن -

 .دیهست یتوعیه شام سکدهد ینشان م، مطالب

روت یبه ب، توقف در دمشق یم و پس از مدتیردکراه خود را باز ، باالخره با عجز و التامس فراوان

ارمند کار توسط یاز سئوال و جواب بسا پس یتالیم. در سفارت ایگرفتیاروپا م یزایست ویبایم. میرفت

 :بود. گفت یعرب لبنان کیه کسفارت 

 د؟یرویا میتالیچرا به ا -

 گردش یبرا -

 ؟یشناسیرا م یسک -

 نه -

 یرا آنجا بشناس یسکد یشود بایمن -

رد. در کدن یاست. رشوع به خند یاپر ک یرهینون در جزکه اکشناسم یفاروق را م کد ملیببخش -

م یاست( و نزد ابراه ینیدو ساعت راه زم، روت تا دمشقیدوباره به دمشق بازگشتم ) از ب، هن فاصلیا

 : رفتم یمیاز دوستان قد یکی ینادر 

 ؟ینکینجا چه میا -
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 : ردمکف یماجرا تعر

ام. خوانده ییزهای: دو سال حبس دارد. من از قانون چ یجعل یگذرنامه یاردهکر نکچ فیتو ه -

ار کام و مشغول ر من عاقل شدهک. خدا را شیردکیارت راول مکد ی. نبایابرده افتادهاله باد کدنبال 

 .هستم یاسبکو 

رد کیحت میپرسش را نص، ه : پدر مجنونکآمده است  یبافق یو مجنون وحش یلیم در لیابراه کاک -

ند کیم ینیسنگ امنهیس یوه رو کبردار و نزد ما برگدد. مجنون در پاسخ گفت: صد  یلیه : دست از لک

گر از بازگشنت یه دکام م فرو رفته است چگونه بروم؟ آنقدر رفتهیزم؟ صدخار در پایچگونه برخ

ن راه باز یام از اتا زنده… خر شدنم است یاما من تازه ابتدا یاه الحمدالله عاقل شدهکهات. تو یه

 .نمکیمن یگردم و با عاقالن هم دوستیمن

سامسون  یکتر  یشتکروت بازگشتم. سوار یدم و به بیاله شاپور خرک کیت و شلوار و کدست  کی

آمدند و دوستان ما یوال میهم به فست یم. چهارده جوان لبنانیردکت کا حر یتالیا یم و به سو یشد

 :گفتیم . میدیخندیم و میگفتیم کافرس تر  کیدر سفر بودند. با 

 لعنت فرستاده است ینیامرب بر عرب و چیپ یافند -

ج و منگ شده و یهمه گ، و من یشتکارگران کا آغاز شد. جز یطوفان در دری، هفتم جوال  شب

رد کیه نامه مک یدر حال یعراق کیم یدرکیع میپتو توز، ان مسافرانیردند. مرتباً مکیاستفراغ م

 :گفت

ق گر چگونه غر یداده است. د یبزرگ در خود جا یهابا باسن یونانیرزن ی! هزار پیشتکن یآفر -

 شود؟یمن

 :گفتیم یشتکم. افرس یا بودیهفت روز وهشت شب در در

 .است یشتکدر  یزندگ، هاین زندگیترییایرو -
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ن ی. آخر ایوانینه بانگ حی، نه پارس سگی، خروس یاست نه صدا کابان خشیب کیمانند  یشتک -

 دارد؟ یچه خوش

 .رده بودمکر نکزها فین چیمن به ا -

 کیبه ، ادیز یل گرسنگیم. با قطار به رم رفتم. به دلیدیرس یدر ناپولاز روزها به بن یکیصبح 

فروشنده را ، گرانرت. با اشاره یگر یاز د یکیش از ده نوع گوشت داشت یرفتم. ب یچ فروشیساندو

بازگشتم.  یچ خوردم و نزد دوستان عراقیند. دو ساندوکچ گوشت خر آماده یه ساندوکردم ک یحال

 :چ گفتمیچ مرا سفارش دادند. پس از خوردن ساندویهامن ساندو، آنها هم 

 .واقعاً گوشت خر خوشمزه است -

 :ت آنها گفتمیاهش عصبانک یدوستانم به هم خورد اما برا یحال همه

 .د گوشت خر قربس بودینرتس -

ده در توالت نوشته ش یو در قطار رو ، وا )آب( کآ ، نه ) نان( یاد گرفته بودم. پیلمه کسه ،  یدر ناپول

 .بود یافکدن. یخواستم. غذا و آب وریگر چه میراتا. د یتیبود : ر

گفت مبادا یسخن من یردکه کم بود یرکرزایردن به نام غفورمکپرس  ک، یعراق یاروان اعزامکمسؤول 

 ییرد گوکین صحبت مکمم وهین لهجه و شیدانست و با بدتریهم من یند. عربکست جلوه یشوون

ه رشم داشت کهم بود  ینام ین هورامانیان آنها حسیخورد. در میخود را م یاست و فضله یاالغ

 :روت گفتیس در بیند. رئک یرد معرفکخود را 

پردازد. بهصورت یها را حزب منهیر هزیسفر است و سا ینهیهز، دیادام دادهکه هر ک ینار ید یس -

 .وجود ندارد یچ فرقیها هیوعیان شیم. مینکیم یم و زندگیخوریو برادروار غذا م یکاشرتا

 : دیاز همراهان پرس یکیم. یجمع شده بود یشتک یروز در عرشه کی

 ؟ینکار کوال چه یدر فست یخواهیتو م -

 .ردستان خواهم گفتمکرد و کاگر بتوانم از  -
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 :س گفتیرئ

 نخواهد بود یردستان؟ حزب هرگز راضکرد؟ ک؟  یچ -

شم و آزادانه سخن یندیه آزادانه بکشوم قول گرفته بودم ه با شام همراه کش از آنیدر بغداد پ -

 میبگو

ردم ک ییزد اما تا لب ساحل آمد. بگویها را من حرفیالن هم همینها حرف مفت است. صالح دیا -

 .فت بامن استیلکت

 شود؟ینم چطور میباشد. بب -

د آن را یبود و باه قاچاق کهمراه داشتم  یوعیحزب ش یرسم یدعوتنامه، نگرهکت در کرش  یبرا

 :ام در بغداد گفتبه هنگام بدرقه یحیردم. ذبکیپنهان م

م یمربندم قاکام. دعوتنامه را در بند اد گرفتهی یادیز یزهایچ، نیآرسن لو یهاتابکمن از خواندن  -

 یرد اما دستکدا یدعوتنامه را پ، ن افرس مسؤول با نگاه اولیاول، هیندرکدن به اسیرد. به محض رسک

 : د و گفتیشکه پشتم ب

 برو به سالمت -

 !یحیذب یهاین هم از آرسن لوپن باز یا

مانده  یم باقینار پول برایچهار د، ش از آنیم. پیم به شهر برویه دو ساعت فرصت داشتیندرکدر اس

در صندوق  یتکه پاکم یاده شدیپرس از تراموا پ کیس داده بودم. با یه آن راهم به جناب رئکبود 

دانم یم. ناگهان پرس گم شد. منینکه در شهر گردش کم ینداخت. باز هم سوار تراموا شدایپست م

بتم یس را از جیشد. خودنو کین تراموا نزدکت جمع یهمراه نداشتم. بل یاده شده بود. پولیجا پک

 :درآوردم و گفتم

 ندارم یپول -

 ؟یرو یجا مک -
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 بندر -

 گان سوار شویال ندارد راکاش -

گر یده و دور از چشم دیخر یادیز یو هندوانه  خربزه، سیت رئیدر مع یوعیبرادران شاز  یادسته

از آنها بودم.  یکیه من هم کردند. غرغر دوستان مظلوم واقع شده آغاز شد کیل میمی، برادران حزب

 .ممبان ینبار هم در تراموا دست خالیس پس گرفتم مبادا اینار پول از رئیدو د، کلکبا هزار بهانه و 

ها د. چمدان و خرت و پرتیایم تا رهرب جوانان رم به استقبال ما بیماندید منتظر میستگاه رم بایدر ا

د چه یپرسیس مکم. هر یها شباهت داشتیولکشرت به یم. بیم و خودمان هم نشستین گذاشتیزم یرو 

 دادمیم جواب میاره هستک

 (یولک)  یجبس -

 م؟یبپرس یسکه م. از چیبرو ییم به دستشویخواهیم -

 ام؟ارهکاز خودم . پس من چه  -

 : دمیستگاه پرسیاز حامالن ا یکیاز 

 راتا یتیر -

 ان دادکت یرس 

 (گفتم یبه آرامراتا ) یتیر -

 :د و گفتیم گرفتم و منظورم را فهامندم. خندکد. دستم را به شیفهمیر منینخ

 «رازا یتیر» ها  -

 .توالت است، زدهایه شامره کو با انگشت به من فهامند 

اصالح  ییدر مقابل دستشو یاخ شاه. چند نفر کبود مثل  یبندنهیردم آکداخل را نگاه ی، از ورود

ه رفتم چند توالت هم بود. به همراهان کخانه است. داخل کنجا دال یبا خود گفتم حتامً ا، ردندکیم
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، ر وقتین. بعدازظهر ددن هامیاطالع دادم و مسابقه دو آغاز شد. نشسنت در توالت هامن و ر

رقابل وصف بود. یما غ ییایتالیر اکجوانان هم ف ییرایبردند. پذ« پالزا»دوستان آمدند و ما را به هتل

م. روزها یردکیگوش م یقیافه رفته موسکآمد و به اتفاق به یاز آنها به عنوان رسگروه م یکیها شب

 یها را با آجرهاخانه یهمه ییاست گو ییابیار زیم. رم شهر بسیگشتیابان ول میوچه و خکهم در 

 کیبا و آراسته بود. یار زیبس، سبز یرده اند. متام نقاط شهر مثل هم بود. فضاکدرست  یاسباب باز 

برخوردم و آن « شیدفیفرا» یلمهکآوردم. به یغذا را آوردند. رس در من یرفتم. منو  یروز به رستوران

 :ستیهم بد ن ردهکرسخ  یردم. بله ماهکرا انتخاب 

 یهاچشم، شناختم فرق دارد. گردن پهنیه من مک ینم با آن ماهیبیه من مک ین ماهیخداوندا ا

رون یب یهم خوشمزه بود. وقت یلیم پهن. خوشمزه بود خکدراز و ش یاز حدقه در آمده با پاها

 :بود گفت یه لبنانکاز همراهان  یکیم یآمد

 … من هم مثل تو قورباغه خوردم -

پنجاه ، ناریدیس یبه جا، ارشناس حقوق بودکه ک«خ داودیم شیرکعبدال»از دوستان به نام  یکی -

د. موافقت نشد. یش را بشویهاه لباسکرده بود. صابون خواست کنار به عنوان حق سفر پرداخت ید

 .ردکت یوعیو ش یوعیدم. هزار فحش و ناسزا نثار شیش صابون خریناچار من برا

سا یلکرد. سقف کام شگفت زده« سان پرتز بورگ» یسایلک یداخل یمنا یرفتم. متاشاان کیدن واتیبه د

ه گروه را کبا بود. چنان محو متاشا شده بودم یز یانندهکره یو به نحو خ« ل آنژکیم» یارهاکاز شاه

 ار گذشته بود. حاالکار از کردم. کدا نیهم همراه نداشتم. هر چه گشتم همراهان را پ یردم. پولکگم 

 یرد. خواستم به موزهکدن خواهم یآن د یب هرن ید و از عجایسا را بازدیلکمتام ، نطور شدیه اک

ان یدو نگهبان با پوشش رومی، ورود یاز درها یکیبود و نتوانستم. در مقابل  یه پولکان بروم کیوات

اده شد. یاز آن پاهپوست یس یارد و شاهزادهکل در برابر آن توقف یاتومب کیستاده بودند. یباستان ا

نم و داخل شوم اما راهم ندادند. به گامنم آن خانم ک یکر یوارد شد من هم خواستم ز یوقت

 .رفتیدار پاپ میاهپوست به دیس
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سم را به یستادم. سوار شدم و دوباره خودنویستگاه اتوبوس اینار اکابان آمدم و در یخ یبه ابتدا

 کیه: در مرص کردم کیر مکرآورد و به من داد. فب دیت از جیبل کینشان دادم. او هم  یتچیبل

ب خود با من یردن از جکبا رضر  ییایتالیا کینجا هم یرد و اکیم یمن دزد یاز دولت برا، مأمور

 .ردک یمردانگ

ه و لبنان هم بروم اما چون زبان یتوانستم تا سورینوشته شده بود و با آن م یام به خط عربگذرنامه

 .خوردمیل برمکشته نشده بود در اروپا به مشآن نو  یرو  یسیانگل

 م عبدالرحمنیابراه

 .ه خوب استکت پوششت هم ین. وضعکتظاهر به ثرومتند بودن  -

 .ردمکونر آمده بودم. من هم تا توانستم قمپز در یلیم. به نظرش میدیر رسیخدمت جناب سف

 .مانمیآنجا م یروم و چند روز یش میبه اتر -

 :گفت ینوشت و هنگام خداحافظ یشیو اتر یسیخط انگلام را به گذرنامه

 .مید در خدمت هستیاوریف بیدوباره ترش -

 .اورم به عراق باز نخواهم بازگشتیآقازادگان ن یاز آنجا برا یه ایـ بله حتامً. تا هد

 :ارها بود گفتکن یه مسئوول اک یش رفتم. دخرت یبه سفارت اتر ـ

 .دیریزا بگید و وییایمتان بساعت پنج بعدازظهر به فالن آپار  ـ

 یبه وقت مقرر باق یاهیامده بود. چند ثانیم. هنوز نیدیقه مانده به ساعت پنج به آنجا رسیدو دق

 :دیه آن دخرت خانم رس رسکمانده بود 

 رس وقت آمدم؟ ـ

 ل مواجهکم اما در پاسپورت نوشته نشد مبادا در عراق با مشیگرفت یژه هم از سفارت رومانیو یزایو

 میردکتوقف « زیون»ستگاه یدر ا یم. چند ساعتیژه به راه افتادیم. پس از چهار روز با قطار ویشو
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 کیاما ، د نوشابه هم طبق قانون ممنوع بودیم. خرینکدن یداد از شهر دیاما قانون اجازه من

از جوانان ه مملو کم یدیرس یانکم. به میدیرس« نیو»ر هنگام به ید. شب دیم خریبرا یاباربرنوشابه

ار ینم. بسکبردند تا اسرتاحت  یام را به خانهیآمد. من و همراه لبنانین منییپا یانداختیبود. سوزن م

 یام و به خانهیردکلامن را جمع یشد. ناچار وسایمتوقف من یارد دمیلیتوپ ب یشلوغ بود و صدا

 .میردکان کتر نقل مبهرت و آرام

 :اد آواز اصفهان افتادمیم. به یرده بودکعرق  ،و رسد کیچمدان به دست در شب تار

م. صبح یدیم و شب خوابیباغ رفت کیدر داخل  کوچک یابه مهامنخانه« ن....یخوش و یهاشب»

 :هامنخانه گفتیرش میم. مسئول پذیه بروکم یردکپس از خوردن صبحانه بار 

 .دیم خارج شویدهیاتاق را ندهند اجازه من یتا اجاره -

 :هامنخانه گفتیشد. صاحب میهم داده من یلفن بود و جوابتلفن پشت ت

 .نه پرداخت شودیه هزک ینجا مباند تا زمانید ایاز شام با یکی -

 :رش رفتمیبه رسعت نزد پذ

 .مانمید. من میمن را نگهدار -

، ردم اما دو ساعت بعدکار را کن یخوابم ا یخورم و میه دو سه روز در آن باغچه مکنیال ایبه خ

 .میه شد و نزد دوستان بازگشتیها تسوحساب یهیلک

م. در مرز مجارستان یبا قطار راه افتاد یاردن کیو  یهودی کیو  یمرص  کیو  یمن و همراه لبنان

ند. دستش ک یخواهد سخرنانیگفت م یلبنان یستگاهها پرس یاز ا یکیآمدند. در یشواز میمردم به پ

 :اد زدیفر یرد و به عربکرا بلند 

 .بنوشد کند آب خنکیس باور منکهر ، ب آب است و هوا هواآ  -

 .مید. ما هم از خنده روده بر شده بودیچیدر هوا پ، هاف زدنکق و یتشو یصدا
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 :بار گفتکینارم نشسته بود. کگفت یسخن م یه به زبان عربک« حنا ابو حنا»به نام  یهودیشاعر 

ل ییبا ارسا یروند اما در دشمنیش میگر پیدکیبا  ینشرت موارد تا مرز دشمیدر ب یعرب یمتام دولتها -

 .الم هستندکهم 

 جیوه و ساندویوان آمبیل ک، یدامکم و هر یردکستگاه توقف یساعت در ا ک، ی«بوداپست»در 

 ....میخورد

ار کورزش ک، یافتند. در قطاریان کمدرسه اس کیها در یها و عراقیم. مرصیدیرس« بخارست»به 

شه یله به شکشد با یشه مانع میاورد اما چون شیرون بیخواست رس از قطار بیمی، مرص  یمو یب

« اکو یارکه یتح» یاز همراهان مرص  یکیند. یبب یبیه آسکست بدون آنکقطار را ش یشهیوفت و شک

رو بودند به بخارست اهپوست و آبلهیرثاً سکه اک یقیگروه موس کیه به همراه کمشهور بود  یرقاصه

 .آمده بود

بردند. به زبان یه مرغ و تخم مرغ به شهر مکبه واگن ما آمدند  ییدو زن روستای، قطار رومان در

هم از  یالمهکردم. چند کیادداشت م، یها را در حد فهمدم و جوابیپرسیاز آنها م یاشاره سئواالت

س یپل، برخورد ها هم از ترسها آمدند و زنبه واگن یشکرس  یس برایاد گرفتم. ناگهان چند پلیآنها 

 .ردند. درس من نامتام ماندک کواگن را تر 

ماند. در ید بدون صبحانه میرسیس زود منکم. هر یرفتیسالن م کیرصف صبحانه به  یها براصبح

خوردن  یبرا، شیبدون آرا یها وقتآمد اما صبحیبا میده بودم و به نظرم زیاد دیرا ز« هیتح»نام یس

 .یمشهور مرص  یبایز یشله زرد بود تا رقاصه ینندهک یعشرت تدایب، آمدیصبحانه م

ست و دو روز یب، م. مدت اقامت ما در بجارستیرفتیم و به رستوارن میگرفتیناهار و شام ژتون م

ندگان هشتاد و دو یا آنها منایم. گویرفتیأت میه کیست هر روز به مالقات یباین شده بود. مییتع

گشتم و یدم. روزها در شهر میشکنار کخسته شدم و  یعموم یقاتهااز مال ، زود یلیملت بودند. خ

ه دوستان کشده بود  یرم. طور یاد بگی ییایرومان یالمهکردم چند کیم یدم سعیرسیس مکبه هر 

ت یس بلکرفتم هر ینام میه به سکردند. شبها هم کیمن رفع و رجوع م یلهیخود را به وس یازهاین
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رسش گذاشته او را با خود  یه رو یامنیسل یاله رسخابک کیشد. من هم ینداشت با من همراه م

 .ردندکیاستقبال هم م یشد و حتیس مانع منکچیبردم. هیم

باتر و یاز همه زی، کیو پرسان بلژ یسلندیه به بخارست آمده بودند دخرتان اک یندگانیان منایاز م

ر کقرار داشت. با خود ف یبعد یهادر رده ییایتالیو ا یام بودند. پس از آنها دخرتان فنالندیسخوش

آنگاه ، ان رساندیبلوند را به پا یو موها ید با چشامن آبیار خلقت نژاد سفک یه خدا وقتکردم کیم

با چشامن  ییایتالیبه نام ا یزه ایها آمنیرد. سپس از اکرا هم خلق  ییایو گندمگون آس ییقایاه آفریس

ردند. که دولت عراق و استعامر چاپ یعل یاهیانیها بیرد. عراقکلق اه خیو س ییخرما یروشن و موها

 :دمینند. پرسکست نسخه منترش یش از دویردند نتوانستند بکتا غروب هر چه تالش 

 .نمکیع مید. توزیمانده است بده یـ هر چه باق

مرت کد. در م جمع شدنیهادور لباس یادیستادم. جامعت زیابان اینار خکدم و در یپوش یردکلباس 

 .ده بودیه به دست خوانندگان رسیانیحدود هزار ب، از دو ساعت

 .ردکام را ملس از پشت شانه یردم دستکردم. احساس کیگردش م، «ایتورکیو»ابان یروز در خ کی

 :دیپرس یجوان

 ؟یدانیم یکـ تر 

 یمکـ 

 ؟ینکیم مکمکرم. یاد بگیخواهم دوباره به یام. مردهکدانستم اما فراموش یم یکتر  یمکـ من هم 

 یاد بدهی ییایه تو هم به من رومانک یـ به رشط

گر را یدرخت بود همد کینار که کدر محل مالقات ، م هر روز ساعت نهین رشط قرار گذاشتیبا ا

 .بود« رجهیم»ن جوان یم. نام اینیبب
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اش رفتم. خانه روز به کیم. یدادیاد میگر زبان یدکیم و به یزدیرجه تا غروب قدم میمن و م

دانست و یم یکرد. زبان تر کیم یاطیه خکر داشت یمادر پ کیبا و خوش مرشب و یز یخواهر 

 :گفتیرد. مکینثار دولت م یار یبس یناسزاها

ندگان یغات از منایتبل یرند اما برایمیم یدارند از گرسنگ یغات است. مردم رومانینها همه تبلیـ ا

 .نندکیم ییرایها پذر ملتیسا

 :دیناگهان پرس

 ؟یست هستیمونکـ تو 

 ـ بله معلوم است

رجه هم یها را دوست ندارد. مستیمونکس کچ ین محله هیـ پرسم دروغ نگو و نرتس. به خدا در ا

 .دیگویدروغ م

ن یلیسیست است اما پنیمونکه هر چند عضو حزب کرجه به من گفته بود یگفت چون میراست م

 .فروشدیقاچاق م

ف بود. هر چه ارصار یثکار یه به تن داشتم بسکهم  یراهنیرده بودم و پکگرم بود. عرق  یلیهوا خ

 :رفتم و گفتمیاورم نپذیتم را در بکردند ک

 .زبان استیبه م یاحرتامیب یبه معنا، تکشور ما درآوردن کـ در 

 کی یرو  همه را، رده و پس از شسنتکها را جمع راهنیداشت. پ یخود بزم یراهن شسنت هم برایپ

د یرسیس زودتر مکهر ، انین میند. در اکدا و به تن یراهن خود را پیپ، سکگذاشتند تا هر یز میم

خود داشت.  یز جایپس از آن ن یهایر یرد. دعوا و درگکیداشت و به تن میراهن را برمین پیبهرت

 :میخوردیبر م ییادداشت هایمحل اقامت به  یوارهاید یبارها رو 

 .ده شدگانیراهن دزدیاز پ یکید. امضاء: یراهن ندزدیآور است. پرشم ـ واقعاً 
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رفقا  یهات از چمدانیربک یدزد یرسقت پول و حتی، غ دزدیهم گذشت و به ت یراهن دزدیار از پک

 .دیهم رس

نار ساحل کبه ، ستیزنان و مردان تور یشنا یمتاشا یبرا، میبرد یروت به رس میه در بک ییروزها

 یدن منظرهیدو آتشه بود با د یستهایمونکو از « وتک» کوچکه اهل شهر کاز رفقا  یکیم. یرفتیم

 :گفتیشد و میم یار عصبانیبس، زنان لخت

 .ده شودیا برچید از دنیاست با یار استعامر ک کین یـ ا

( قرار داشت یو جو  جشمه ی)به معنا« تشمه جو»نار شهر به نام کدر  یااچهیدر، «بخارست»در 

 :گفتم« سلامن»روز به  کیداشتند.  یتر به مراتب نامناسب یت پوششیوضع، ن شناگر در آنه دخرتاک

 .ب فرستاده استیتخر ید؟ حتامً استعامر آنها را براییفرماینها چه میا یـ برا

امن را با محمود عثامن یهاداده بود. پول یبیپول تو ج« یل»از ما پنجاه  کیبه هر  یدولت رومان

 :روز گفت کیم. یبودخته یهم ر یرو 

 .فروشندیم یـ برو و از فالن مغازه صابون بخر. هر قالب را پنج ل

ه متوجه شوم کبدون آن، ب شلوارم سوراخ بودیدم و با عجله برگشتم اما چون جیدو قالب صابون خر

 .بم افتاده بود. به مغازه بازگشتم اما صابون متام شده بودیاز ج

م را یهافشکدادم.  یان ارمنیاز آشنا یکیفش به کجفت  کیوخنت آمدم سفارش دیه مک کو کر کاز 

ردن آن شدم. کنه یفش پاره و مجبور به وصله پکمختلف  یقسمتها یم دوخت اما پس از مدتیبرا

« طانیق»ر از یفش را باز شناخت. ناگزکشد اصل یم یه به سختکم زده بودم یهافشک ینه رو یآنقدر پ

دم. اما در یخریرا شش فلس م« طانیق»نداشتم و هر جفت  یلکمشردم. در عراق کیاستفاده م

 .شدیدا میپ یبه سخت« طانیق» یرومان



 293 

« طانیق» ینم. در جستجو کها را درست شد آنین بار هم پاره شده و با وصله هم منیم ایهافشک

بن بست  کی. در ها برومیرانیا یام گرفتم به محلهیدا نشد. عاقبت تصمیمغازه به مغازه گشتم اما پ

 .فروختیم« طانیق»ه کردم کدا یپ یامغازه

 چند؟ یـ جفت

 (د پول خرد آنها چه بودیآیادم منیـ هفتاد )

 ـ گران است اما هفت جفت بده

 .نداشت یم شده بود و بست فلز کطان با چسپ محیردم اما رس قکر یها را تعمفشک

 :ها گفتاز آن یکیردم. کیعبورم م یفاشک یمغازه کینار ک

 ؟یخواهیم یز یآقا چ -

 ؟یزنیحرف من یردکچرا ی، هست یه سنندجکـ فالن فالن شده تو 

نم و کیم یزندگ یه در رومانکست و پنج سال است یهستم؟ االن ب یمن سنندج یدیـ چطور فهم

 .مید به منزل بروییاست. بفرما یسکارم واک

 :گفتدم. نزدم آمد و یرس یااله لبادهکمرد  کیبار به کی

 ـ مسلامن؟

 !ـ مسلامن

 :ردکـ به خودش اشاره 

 .میطان الرجیم. اعوذبالله من الشیالرحمن الرح… ـ مسلامن ! بسم ا

 .تبار و نامش عبدالرحامن است ییایه آلبانکدم یفهم
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با یار زیبس یهمراه او بود. دخرت  یه دخرت کردم کبرخورد  یاروز غروب به مرد حدوداً پنجاه ساله کی

 :موزون و گردن بلند با اندام

 (؟یهست یارمن یعنی؟ )کیـ ها

 .هستم یردند ارمنکیبخارست تصور م یاز اهال یلیخ

 .رد هستمکر یـ نخ

او « و  کل آقا سمیاسامع»بود و « لویج»د با تو دوست شود. پدر من ی. نبایرد؟ با دخرتم حرف نزنکـ 

 .شتکرا 

 .شدکبا بیخرت زن د ینبودم او پدر بزرگ ا یـ متأسفم. من هرگز راض

 :شد و گفت کینزد یز تنها نشسته بودم. دخرت یم کی یافه رفته و رو کشب به  کی

 ـ اجازه هست؟

 دییـ بفرما

 :لبخند زد یشهوان یرشاب خواست و با نگاه یبطر  کی

 .است و دوست دارم با تو آشنا شوم« ارمنک»ـ اسم من 

 .دییـ باشد بفرما

 :پس از خوردن رشاب و مخلفات گفت

ا پول خودت را یب ینم. تو هم اگر دوست دار کحساب صندوق را پرداخت ، شخوانیروم پیمن مـ 

، دخرت خانمی هاها و حرفنم. من هم رسمست از نگاهکت پرداخت یاپول را بده من برایبده 

 .گر باز نگشتیف برد و دیدر مشتش گذاشتم. ترش یرومان یپنجاه ل

 :گارسون آمد
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 ـ پول؟

 دخرت پول نداد؟ ـ ندارم. مگر آن

 :ان دادکت یافه متوجه شد و رس کصاحب 

 .دینک. مرا عفو یـ امان از دخرتان رومان

 .متام شده بود ین زودیبه ا« ارمنک»من با  یبه هتل بازگشتم. اپرا یبا دست خال

ار خوش برخورد و خورشو هستند. آن یاه و پوست گندمگون و بسیچشامن س یداراها ییایرومان

مرت معنا کها یروس یها و حتییه نزد اروپاکنزد ما ناموس نام دارد نه تنها نزد آنها بل هکهم  یز یچ

م. یرفتیمتاشا م یشد و ما هم برایبر پا م یو رقص و آواز جمع یقیشهر موس یدانهایدارد. شبها در م

 :نارم آمد و دستم را گرفتک یشب زن کی

 .میا برویـ ب

بردار نبود. دور ما جمع شدند. زن دست یادیرد. جامعت زک دم. دوباره ارصاریشکخودم را پس 

آمد و ارصار  یروبرو نشده بودم. مرد یان منظرهیآب شده بودم. هرگز با چن یاقطره، ن از رشمکباور 

 :ردک

 .ـ با او برو

 .دیروم. دست از رسم برداریـ من

 :گفتند

 ؟یرو ین شوهرش است. چرا منیـ ا

باً یارها تقرکنگونه یرش و هضم ایپذی، رشق کی یختم. برایه گرکاز مهل یارمن کی یلهیوس، آخر رس

 .ن استکر ممیغ
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گر در اتوبوس یروز د کیم. یردک یکمکم و یرزن برخوردیپ کیابان به یروز با احمد عثامن در خ کی

 :گفتم« رجهیم»رد. به کیم یدکتی، شیشک ینامه یه با معرفکم یردکمدرن برخورد  ییبه گدا

 .دمیگدا در شهر دـ دو 

 .اندردهک یآور موقتاً آنها را جمع، نند اما به خاطر حضور شامکیم ین شهر زندگیـ هزاران گدا در ا

انداز در ه خمپارهیشب یالهیه وسکدم ید را دیسفشیر یرمردیشده بود. پ کیاز روزها هوا تار یکی

 :نارش بودک

 ست؟ین چیـ پدر ا

 .نکبده و آسامن را نگاه « یل» کیوپ است. کم تلسن هیشناس هستم و اـ من ستاره

 .دمیوپ ندکگر هرگز تلسیجالب بود. د یلیدم. خیها را دشانکهکارات و یاز درون آن س

 یه استقالل گرفته و هنوز نتوانسته بودند درهمهکحدود هفت سال بود  یمردم رومان، در آن روزها

 یافتتاح شده است. برا یلخور در رسارس رومانک نون دوازدهکنند. گفته شد کدرست « لخوزک»نقاط 

تابخانه. کنام و یس، ویبا راد یعال یهام. خانهیبخارست رفت یدر حومه یااز آنها به منطقه یکید یبازد

 :د گفتیلخوز پس از بازدک یدخداکر بود. یواقعاً قابل تقد

 سئوال دارد جواب بدهم؟ یسکـ چه 

 :دیپرسرت عرب کد  کیردم. کمن دست بلند 

 ؟یپرسیـ چه م

به عمل  یردستان براکب است چون در یعج یلیم بود. خیشام از نوع توتون د یـ توتون مزرعه

 .است یار یاز به سه مرتبه آبیحداقل ن، فصل کیآوردن توتون در 

بارد. یبار باران مکیاست و هر هفت روز  یستیمونکن ینجا رسزمیردستان است اما اک، ردستانکـ بله 

 .زها نظام برتر استین چیسم به خاطر همینمو ک
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 :دخدا جواب دادکدم. یپرس یرد و دوباره سئواالتکن پاسخ مرا قانع نیا

ت استحصال یقابلی، ر مناطق رومانیدهد و در ساین منطقه جواب میتنها در ا، ن نوع توتونیـ ا

 .ندارد

 :ن انجام شودخودما یداخل یاداره یبرا یها مقرر شد انتخاباتیان عراقیدر م

 .دید و نگران نباشینکخود را آزادانه طرح  یدگاههایـ د

 .ن و لذتبخش استیریز شین کوچکجمع  کیان یدر م یانتخابات حت

 د؟یـ پس فردا انتخابات انجام خواهد شد. موافق

 :آغاز شد یباز یو پارت یبندردند اما بالفاصله دستهکهمه موافقت 

 .دینکد مرا انتخاب یـ با

 .هستند« عدیس ینور »د. مادر و پدرش جاسوس ینکس را انتخاب نکن ـ فال 

 ....ن است ویندهد خا یبه من رأ  یسکـ هر 

 ....از اعراب ندارد ینجا! هم محلیا یچاره آزادیهم درآمد. ب یکین یگند ا

ه ردکت کوال رش یگر هم در فستین دو بار دیش از ایه پکبغداد  یاز اهال« نیم شاهیسل»به نام  یمرد

 یعرب، تیوعیش یدگاههایرد بود اما به خاطر تعهد به دکرد. او اگر چه کخود را نامزد انتخابات ، بود

 :رد. به موقع انتخابات گفتندکیصحبت م

 ید تو جاسوس هستیگویران است میه اهل اک« یطهامسب»به نام  یـ فرد

 .با او شد یستیناشا ین مسأله باعث شد انتخاب نشود و برخوردهایهم

 :ردم. گفتکف یدم و ماجرا را تعریرا د یطهامسب یبه طور اتفاق

 .شناسمیام و نه او را مدهیرا د« میسل»م نه یـ در طول زندگ
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 :م گفتیسل، موضوع را به همه گفتم، باز گشتم و در حضور جمع

با هم ، ن موضوعیو چند بار بر رس ا یهست یاز من عصبان، ردنکصحبت ن یردکد به خاطر یـ شا

 .ین جامعت تنها تو با رشف هستیان ایه در مکم اما به رشفم سوگند یرده اکدا یل پکمش

ما به هفتاد و  یاروان دوازده نفرهکوال آمده بودند. یهم از اروپا به فست یگر یار دیبس یهایعراق

ی، اورام یوهیو گ یردکامل کنگره افتتاح شد. با لباس کافت. ییش هم میده و مرتباً افزاینفر رس کی

س و کرده بودند و با گرفنت عکام م. متام خربنگاران و گزرشگران دورهیف اول سالن نشستیدر رد

 :دندیپرسیتم میت و ملیاز هو، گزارش

 ....؟یشور هستکدام ک؟ اهل یجا آمده اکـ از 

دن یشکبا ، رده بودمکل سئواالت آماده ین قبیبه ا ییپاسخگو ین خود را برایش از ایه پکمن هم 

 :دادمیح میتوض، از آن یادیز یهانسخه یهیردستان و تهک ینقشه

ه هنوز نتوانسته کن تحت سلطه است یرسزمی، نیردستان رسزمکرد هستم. کردستان و کـ من اهل 

 ....استقالل خود را به دست آورد و

 :جلسه گفتند یوعیش یان جلسه رفقایپس از پا

 .یاشده ینکب قانون شکو مرت یاردهکت نیرا رعا ین حزبیپلیسید ـ

 .ردکنخواهم  یرو یاز قانون شام هم پ، ستم و به تبعین یأت عراقیـ من عضو ه

 .ینکرد بودن صحبت کاز  یخورد. تو حق ندار یها به درد خودت من حرفیـ ا

 .اسهکگر برگزار شد: هامن آش و هامن ید یافردا صبح هم باز جلسه

دن من یردند. به محض دکیدوباره داشتند در مورد من صحبت مدم. یر به خانه رسید یمکآن روز 

 .ت شدندکسا

 :گفتم
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 د؟یگفتید چه مید؟ داشتیترسید! هفتاد و چند نفر از من میمرد هست یلیـ واقعاً خ

ناچار ی، نکرار کقبل را ت یو سخنان روزها ییایب نگرهکبه  یردکم اگر با پوشش یم گرفتیـ تصم

 .مینکاجرائات برخورد م شد طبق قانون یخواه

د ینکد اخراجم یتوانیم. شام خودتان منیتان بگوید من برایست؟ اجازه دهید اجرائات چیدانیـ شام من

خود را  ید ادعاید من جاسوس هستم. اگر توانستینکرفته و ادعا  یضد جاسوس یه به ادارهکمگر آن

م یگوین رفته و میبه سفارت عراق در وخواهند فرستاد. « نیو»آنها مرا بازداشت و به ، دینکثابت 

نجه قرار خواهم گرفت. کجه به بغداد روانه خواهم شد و تحت شیمن مخالف دولت هستم در نت

 .دیم دیر را خواهیرد به بغداد باز گردد. آنجا همدگکجرأت خواهد  یدام پدر سگکپس از آن 

 :دندیترس یمک

د تحت اوامر یو با یا؟ اما تو با ما آمدهیهست ید تو انسان ناساملیگویم یسکق! چه ین رفیـ بب

 .یس باشیرئ

 :ها بودیرشق یارهکهمه « یمناز »به نام  یاو توده یرانیا ینگره رفتم. مردکعرص به دفرت 

 .دینکا فرانسه ترجمه ی یسینم آن ر ابه انگلک یام. خواهش منوشته یـ مطلب

 .ترجمه خواهد شداور. فوراً یمطلب را ب چشم!

ردم. کترجمه  یرده و به زبان فارسکرا هم آماده « لینشم»رد را نوشته و شعر کملت  یهااستهخو 

 یکی«. ایغروب ب»گفت: ، فردا رفتم«. ایفردا ب»بردم گفت: « یمناز » یها را صبح روز بعد برانوشته

 .گهداردند و من را معطل نکاند مطلب را ترجمه نها گفتهیه عراقکرد کف یم تعریاز دوستان برا

 :برگشتم و گفتم یغروب نزد مناز 

با دروغ  یرانی. اما مزاج ایاردهک کبودن را از وجودت پا یرانیو ا یهست یاردم تودهکیر مکـ ف

 ا نه؟ی ینکیخته است. ترجمه میآم

 خواندن آن را خواهم داد؟ یم و نه اجازهینکی؟ نه ترجمه مینکیدم میـ تهد
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آنجا  یراواتش را گرفته بود و با مشت و لگد به جانش افتادم. چند نفر کد. یدیرا من ییچشامنم جا

 :اد زدندیند. فریایبودند اما از ترس جرأت نداشتند جلو ب

 یاظمک ی! آقایاظمک یـ آقا

 .با عجله آمد یپرس جوان

 چه خرب است؟ها ـ

 :گفتم

ها ن حرفیو پس فردا و ا ردم و گوشم به فرداکبه حالت. من  یوا ینکـ اگر امروز مطلب را ترجمه ن

 .ستیار نکبده

 :گفت یاظمک

؟ یچرا با او دروغ گفت یار ار انجام دهکن یا یخواستی! اگر منیهست یاخالقیار انسان بی! بسیـ مناز 

 .یخوردیم کتکشرت ید بیرد. باک یار کخوب 

 :سته گفتکآرام و دلش ییهم با صدا یمناز 

 .ها بودیر عراقیـ تقص

 :گفت یاظمک

 ت را بدهیهااست؟ نوشتهجکـ 

 .پ شده بودیو فرانسه ترجمه و تا یسیم به هر دو زبان انگلیهانوشته، ساعت بعد کی

 .خودم در خدمت حارضم یداشت یگر یار دکـ هر 

 .نکا و سخنانم را ترجمه ینگره بکن است فردا صبح به کـ پس اگر مم
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نگره کس یهم آمد. با هم نزد رئ یظماکها نشستم. یرفتم و در صف عراق یردکفردا صبح با لباس 

 :م. گفتمیام( رفتردهکه نامش را فراموش ک)

ق یملت خود را از طر یخواهم دردها یام. مامدهین یشور کچ یرد هستم و از طرف هک کیـ من 

 .ردکترجمه خواهد « یاظمک»م و یگوید؟ من میدهیا اجازه میبون به گوش جهان برسانم. آین تریا

اما من متوجه نشدم. ، ردکس صحبت یبا رئ یقیدقا، ه حقوقدان بودک، حافظ« رت صفاکد »ان ین میدر ا

 :س در پاسخ گفتیرئ

م یاجازه خواه، بخواهد به ما فحش و ناسزا هم دهد یسکاگر  یبون آزاد است. حتیتر کینجا یـ ا

 .نمکیادداشت میداد. من اسم شام را به عنوان سخرنان 

 :گفت یاظمک ن آمدم.ییم و پایردکر کتش

ن از نظر یاند. اردهک یها هم سخرنانیاروان عراق آمده و عراقکس گفت: او با یـ صفا حافظ به رئ

ست و ین یشور کچ یه یاو گفته است وابسته»س هم پاسخ داده است: یال دارد. رئکاش یحقوق

 .«ندارد یینگره جاکن یمتسقل است. قانون شام در ا

موجبات ، شتار آنهاکها و ییاکیها با حمله به آمرینیه چکآمد  خرب، روز در گرماگرم جلسه کی

 .اندرا فراهم آورده یشامل یرهک یروز یپ

 یلندیوزیجوان ن کیان ین میستند. در اکوت سالن را شکسی، اپیپ یهاقیها و تشوف زدنکحضار با 

 :بون گفتیسن رفت و از پشت تر یرو 

 یعنی یز یم. خونریشو یز یشتار و خونرکشت و کمانع از  م تایان جا جمع شدهیـ ما انسانها در ا

ما سالهاست  و.... ینیچ کیا ی یارهک کیا یشته شود ک ییاکیآمر کیه کند کیمن یو فرق یز یخونر

 .میاان رساندهیخود را به گوش جهان یاد صلح طلبیفر

 :س جلسه گفتیئر ، اسان دگر بار هجوم آورده بودندکه عک یآن روز و هنگام یان جلسهیدر پا

 ـ آماده باش! پس فردا ساعت ده صبح
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 :گفتندیم کیبه خانه آمدم رفقا مرتباً ترب یوقت

 ؟ییبگو یخواهینم چه میدادند. حاال بخوان بب یسخرنان یپس فردا وعده یـ خوب شد برا

 .فرداد. پس تا پسید دیمن را نخواه یهاد نوشتهیـ خاطر جمع باش

بون یصحنه رفتم و از پشت تر یبون خوانده شد. رو ید. نام من از تریا رسپس فردا ساعت ده صبح فر 

ی، سیت داشت. انگلیچهار زبان رسم نگرهکردم. در که یازا یردکم را به زبان یردم. سخرنانکرشوع 

رد. چنان با کیلمه ترجمه مکلمه به ک. مرتجم از پشت پرده مطالب را یروسیی، ایاسپانی، فرانسو 

ر قرار گرفته بود. سخنانم متام شد و سالن به وجد یه متام سالن تحت تأثکگفتم یم بلند سخن یصدا

 .تر شدیاز حد معمول فراتر رفت و طوالن یاپیپ یهاقیتشو، آمد

 :سن آمد و گفت یدسته گل رو  کیبا  یدخرت 

 ب شده است. مراکه ملت تو مرتیعل ییهاتیدانم دولت متبوع من چه جنایهستم و م کـ من تر 

 ....ببخش. من رشمنده هستم....و

 :م به همراهان گفتمیبه منزل آمد یوقت

 .چیگر هید و دیشکخجالت ب کاقل از آن دخرت تر ـ ال

 :سته گفتکدست و پا ش یخته آمد و به زبان عربیبه درهم ر یافهیبا آن ق« غفور کاک»روز  کی

 .ییایروم. دوست دارم با من بیها میرانیدن ایـ به د

 یت را به فارسیهاه بود( تا حرفیامنیغفور اهل سل کاک)ینکصحبت  یردکد با من یم اما بایآیـ م

 .نمکترجمه 

 نکم یخواهم. فقط همراهیدانم. مرتجم منیرا م یـ زبان فارس
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ش را از یپا کیی، یامیاز دخرتان در راهپ یکیرثاً دخرت بودند. کها حدود چهل نفر و ایرانیاروان اک

پا  کیبود از  یانسالیمرد م کیه کس آنها هم ینم پروانه نام داشت(. رئکیر مک)ف دست داه بود

 .دیشلیم

ه خود کاروان هم کس یگفت.متام مجلس به خنده افتاد. رئ یاجمله یبه زبان فارس« غفور کاک»

 :ها گفتبر داشت به دخرت یلبخند

 دینکشان راترجمه ید جمالت اییرون. بفرماید بیها! برورشمیـ ب

 :ه از خجالت رسخ شده بودم گفتمکمن 

 ....نمکترجمه  یبگو تا به فارس یردکن است به کـ غفور جان! اگر مم

از دخرتان و  یار یدفرت خاطرات بس، ردمکیت مکنگره رش کدر جلسات  یردکه روزانه با لباس کمن 

ان در بند. و در اطراف ردستکنوشتم: ینار امضا مکردم و در کیمختلف را امضا م یتهایپرسان از مل

ه به کبرخوردم  یاز دفرت خاطرات به اسم ینوشتم. در بعضیه را میکعراق و تر ، رانیا، ن واژهیا

 :دم و گفتمیها دیرانیم را در محل اقامت ایرکآن روز «. نقده یم حسامیرک»امضا شده بود:  یفارس

 .بهرت است یلین خیا«. ردستانک»س ینقده بنو یـ پرس! تو به جا

 :دیپرس یرانیس ایان رئین میدر ا

 ؟یردکم! مصاحبه یرکـ 

 ـ بله

 ؟یـ به چه زبان

 یـ به فارس

نبود مصاحبه  یسکم. یانجا آوردهیرت و مهندس را در لباس مبدل به اک! چند نفر د یـ آخر مرد حساب

 !ند جز تو؟ک
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 :م گفتمیرکمن به 

رد و کو تلفن یارزش ما را بدانند به راد ن تا قدر وکمصاحبه  یردکنطور شد به زبان یه اکـ حاال 

 .موضوع را اطالع داد

نام مرص و عراق و  یانه آشنا نبود حتیبا خاورم یسک، ل و لبنانییاز واژگان ارسا یآن روزها جدا

 :گفتندیردستان. مکگفتم: یت؟ میدر پاسخ مل یردند. وقتکیم کدر  یها را هم به سختهیسور

 کرایستان! عکتر ها ـ

 :دادندیان مکت یو رس 

 دیالرشبغداد! هارون یفهیـ بغداد! هاها ! خل

 .ده بودندیبغداد شن یفهیبه نام خل یغرب یقیموس کیه آن را هم از ک

ت و یخود فارغ از موقع یمل یهامختلف با لباس یشورهاکهامنان از یم یها همهتیروز جشن مل

را  یردک یهاه لباسکاروان عراق کرد همراه ک یاان رفقین میت پرداختند. در ایش ملیبه منا، کمدر 

گر لباس یده بودند. من و چند نفر دیپوش یعرب، عرب یاز رفقا یبه تأس، ز همراه آورده بودندین

ه پرچم ک یاروان مرص و در حالکش یشاپیپ، هم با لباس زربفت« اکو یارکه یتح»م. یده بودیپوش یردک

 .گفتندیم« هیتوح یست»ها او را یرده بود. مرص کلب توجه همگان را ج، دادیان مکمرص را ت

ها بودم. چرا یمحبوب شورو ، ز و مهابادیه: من در تربکدم یشیاندیته مکن نیبه ا یالبافیدر عامل خ

 .ردمکیال پلو مینم؟ و خکن یپناهنگ یه نروم وتقاضایبه روس

 .ه آمدیسفارت روسنام داشت همراه من به « نوزاد»ه به تصورم ک یرد لندنکدوست  کی

 د؟یار دارکـ چه 

 .میدار یار رضور کم. ینکر مالقات یم با سفیخواهیـ م

 .دینکـ صرب 
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 .میر رفتینزد سفی، قیپس از دقا

ه کد یبده یبین است ترتکسنده و... اگر ممین. قربان من پرس فالن شاعر و نوکـ دوست من ترجمه 

 .اهم بودنم. سپاسگزار خو کجان اقامت یا آذربایه یدر روس

 .ندکطرح  ین بحثیه حق ندارد چنیشور مستقل است. روسک کیو  ینجا رومانیق ایـ رف

 یامانت بده. گفت: ارزن رو  یم اگر دار یخواهیسامن میمزموره گفتند: ر یدارد. به مال  یـ چه ربط

 .امختهیسامن ریر

 چه؟ یعنیـ 

 .بدهم و خالص ید پناهندگیخواهیمن یعنیـ 

دا یپ یادیز یدوستان عراق، آن یهیه در ساکداشتم  یعراق یچا یو مقدار  یومینیآلوم یقور  کی

د اما به خاطر یه در زمان قاسم به وزارت رسکبود «یمیه دلیرت نزهکد »از آنها  یکیرده بودم. ک

 ....دانستیم یردکد. زبان یاش به شوهر نرسافهیق

 .گر آنجا بودندیبا همراه دو نفر دیر زایبس یرفته بودم. خامن« بخارست » شگاه صنعت در یبه منا

 جا؟کدانم یام اما مندهیگر هم دید یجا کیبا را ین زن زیـ ا

 .نام استیس یشهی؟ هرنپیدانیـ چطور من

 :ها در رفت و آمد بودم. گفتندیرانیبا ا

 .میگردیه بر میق روسیران برگرد. از طریـ با ما به ا

 .جرأت نداشتم

 :روز گفت ک، یده بودین مرا ندیش از ایپه کها یرانیاز ا یکی

 یژار ـ تو هه
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 ـ بله

 .میارت دارکا یـ ب

 .گر از دوستان او هم آنجا بودندیم. سه نفر دیرفت یاافهکبه 

گفته است.  یامن مطالبیم. او در مورد تو برایهست« یرت جعفر رحامنکد »و از همراهان  یاـ ما توده

ار خودمان است. دادگاه یس و ارتش در اختیرمتند است و پلار قدیران بسینون در اکحزب توده ا

به  یتوانیو م یرد هستکشاعر  کیرد. تو کم یخواه کمکرفت. ما به تو یخواهش ما را خواهد پذ

ه از هفت روز کباش  مطمنئی، بازداشت شد یران برگرد و پنهان نشو. وقتی. به ایبرسان یار یما 

 .شد یآزاد خواه ید و به زودیشکشرت طول نخواهد یب

 :گفت یاز آنها در گوش یکی

 .م گرفتیومت را به دست خواهکم گذارد و حینار خواهکـ مصدق را هم 

 .ران بازخواهم گشتیبه بغداد برگردم. از آنجا به ا د حتامً یـ با

روت تا بغداد. روز هفتم به یا و دو روز از بید چهار روز درینکیت مکفردا حر ، آسان است یلیـ خ

به تهران ی، س مرز یو بدون واهمه از پل یدهینشان م« لوان تور»ارت من را به ک. یرسین میماظک

 .م بودی. ما منتنظرت خواهییآیم

ار یه بسک یب گذاشتم و در حالی. آن را در جیا رضا علیارت را گرفتم امضاء شده بود: محمد رضا ک

 .بودرده کا بخت دوباره به من رو یخوشحال بودم بازگشتم. گو

رفنت به بندرگاه  یم و برایگرفت یادگار یراهن یپ کیست دالر و یهر نفر ب یاز رومان یروز خداحافظ

اده شدم. مراسم یا به استقبال ما آمدند. از قطار پینار درک یهااز شهر یکیم. در یسوار قطار شد

باتر از زنان و یار زیسآن اغلب مسلامن و ب یه اهالکبود « هینستانک»ن شهر یرقص و آواز برپا بود. ا

از روزها از  یکید. صبح یشکد چند شب طول یآیادم منیم.یشد یشتکدخرتان بخارست بودند. سوار 



 307 

بون یتر، میخوردیم یچا یشتکه در رستوارن ک یم. چند روز بعد در حالیاستانبول به طرف لبنان رفت

 :به صدا درآمد

 کداده است. مل یبزرگ رو  یدو بال ، امل تأسفکا ! بکد قربان مبار یز! عیـ خواهران و برادران عز

با سقوط دولت مصدق ، رون رانده شده بودیه بکران هم ید شده و شاه ایش تبعکمحمد پنجم از مرا

 ....ران بازگشته استیبه ا

ا یاز پنجره به داخل در، ردنکرون آوردم و پس از پاره یتم بکب یارت را از جکمن هم بالفاصله 

 ....زده بود کپکال پلو هم ین خیانداختم. ا

شورها کمختلف از  یشدند. گروهها یشتکلبنان وارد  یتیامن یروهایروت لنگر انداخت. نیدر ب یشتک

، دادیم یستیمونک یل را گشتند. هر چه بو یس منتظر ما بود. متام وسایاده شدند. پلیدسته دسته پ

 .شدیاشت مه نشان رسخ داشت بازدک ییهایادگار یتاب و مجله تا کاز 

 ردندکیغرولند م یها ضمن بازرسسیپل

 ....ـ سگها ! ستون پنجم

را « لیب کرانک» یو ترجمه« املنجد»جلد  کی یان حتین میچه؟ در ا یعنیدانستم ستون پنجم یمن

 .هم بازداشت و دفرت شعرم را هم از من گرفتند

 .روت چاپ شده استیر بتاب هم دکروت است و یاهل ب« املنجد» یسندهیـ دوستان من! نو

 .نار ستون پنجمکـ برو 

ها به یس را به وجد آورد. مرص یرد و پلک یارقص جانانه« اکو یارکه یتح»ها هم آمدند. یگروه مرص 

 .«اکو یارک»گوشه چشم  کیردند. قربان کعبور  یسالمت و بدون بازرس

ل یوسا یهیلک، از داالن یام. در گوشهیردکیداالن هم عبور م کید از یدن به شهر بایرس یبرا

م را پس یتابهاکردم کهم مراقب آنها بود. التامس  یرده و افرس کهم انبار  یبازداشت شده را رو 
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ه غافل شده کلحظه  کیدم. در یم را دیبدهد اما گفت اگر نروم بازداشت خواهم شد. دفرت شعرها

 :اده بود گفتستیه آن گوشه اک یگذاشتم. باربر  کبود دفرتم را برداشتم و درسا

 ؟ینکیار مکـ چه 

 رون بربیرا ب کر و سایره را بگیل کین یـ ا

 .دییـ چشم! هر چه شام بفرما

 یس روانهیا پنج پلیرا باز پس دادند و به همراه چهار  یو اردن یعراق یهادو روز بعد گذرنامه

 ییهاراهنیقرار بود پ هکم ین راهم بگویم. ایه شدیلبنان با سور یصفر مرز  یدر نقطه« ریحر یواد»

 .دمیروت دیس بیفرم پلیونیر یها زراهنیم باز پس دهند اما دو روز بعد پیه گرفته بودیه هدکرا 

د. یر وقت نوبتامن رسیستاه بودند. هوا هم رسد بود. دیبه انتظار ورود ا، در مرز یادیز یهانیماش

 :دندیپرسام بود یاندام و خوش س کاز آنها ناز  یکیه ک یدو افرس سور 

 د؟یهست یـ عراق

 ـ بله

 (دیام پرسیشد؟ )هامن افرس خوش سیم یچ، ـ اگر من در بغداد بودم

 ؟ینار درآمد داشتیصد د یـ روز 

ل یتحو، هاپاسپورت یل بازداشت دو روزهین دلیه مهمرتکم یردکدند. با دوستان مشورت یهر دو خند

ه در صورت بازداشت کم ین قرار گذاشتیابراآنها به سفارت عراق و طرح بازداشت ما بوده است بن

ن بغداد بودند گرفتم. به که ساکاز آنها را یبرخ یم. نشانیر دوستان خرب دهیاز رفقا به سا کیهر 

از آنجا به ، رفتم. سوار اتوبوس شدم« حلب»فرصت را از دست نداده به ، دن به دمشقیمحض رس

 یرفتم. چهار روز بعد تلگراف« حاجو»و منزل « ضیلبقبورا – یسپترپه»هم به  یشلیو از قام یشلیقام

 :فرستادم« خ داوودیم شیرکعبدال» یبرا

 ـ حالت چطور است؟
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 :جواب داده بود

 .اندامرستان بردهیم را به بیـ تنها سل

ماندم « یترپه سپ»در  یشدم. ده روز یرفتم بالفاصله بازداشت میدم اگر با گذرنامه به مرز میترس

عراق  یمرز  یاز روستاها یکیبه  یفرع یجاده کیاز ، به همراه پرسان حاجو، پیج کیسپس با 

 :دمیخانه هم بود شدم و پرسه قهوهکمغازه  کیرفتم. وارد « سعده»به نام 

 هست مرا به موصل بربد؟ یسکـ 

 :بود گفت یه مشغول خوردن چاکون یامک کی یراننده

 .ه چهارصد فلس استیراکـ 

 .ـ قبول

ز به همراه غله بار شده یعرب نشسته و چهل پنجاه مرغ و بوقلمون ن یچند خانوادهون یامکپشت 

خانه ینار چاکس هم در یپست پل کیم. یدیخانه رسیچا کینار راننده نشستم. غروب به کبود. در 

 :مستقر بود. راننده گفت

 .میخورینجا میـ شام را ا

ه هنوز شب نشده است. به کست. حاال هم مانده ا یقه راه باقیست دقیتا موصل ب ییگویـ تو م

 .م بهرت استینکت کطرف موصل حر 

 .میخورینجا شام میر. حتامً ایـ نخ

 :س نزد من آمد و گفتیگروهبان پل کیخواستم. راننده هم شام سفارش داد.  یم. چایخانه رفتیبه چا

 ؟ینرفت« وچرکتل »جاست؟ چرا از کات ؟ گذرنامهیرو یجا مک؟ یاارهکـ چه 

ست است گفتم ین یو به معنا یه عراقک« وکما»م یه بگوکآن یها به جاان حرفیپاسخ دادم و در م

 (یسور  ی)به لهجه« یماف»
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 ید برو یفت. راننده! تو هم نبای. راه بیهست یهودیـ ها! تو جاسوس 

س یس بود. رس گروهبان و چهار پلیخواب سه پل یار و هو جاکه هم دفرت کبرده شدم  یبه اتاق

ه کخواستند  کمکگر ینفر د کین خاطر از یسواد بودند. به همیردند. همه بک ییوع به بازجورش 

س کم در عیرسم افتاده و رنگ موها یرو  یاسکرد. نور عکام را نگاه داشت. گذرنامه یخرده سواد

 زد؟یم یدیبه سف

 یس شاه رو کع ید است. ولیت سفینجا موهایاما در ا یست. تو جوانیس خودت نکن عیـ ها! ا

 (.بود یل خوبیند )دلکس شاه را جعل کتواند عیمن یسکگذرنامه است. 

 و؟کما یاـ پس چرا گفته

 .اد گرفتمیه یـ در سور

 یید بازجویم. او خودش باینکسئوال « وچرکتل »از افرس  یتا فردا تلفن ینجا مبانید ایـ تو امشب با

 :ها انداختم و گفتمسیاز پل یکیتخت  یند. خسته شده بودم. خودم را رو ک

 .دیآیشام من خوابم م یـ با اجازه

 ش شدیدایراننده پ

 .شودیاش قضا منار مؤمن است. مناز و روزهین مرد بسیـ جناب رسگروهبان! ا

پدر و یا نه. عجب بیرم یگیه بداند روزه مکست یام و ماه رمضان هم نده سال است مناز نخوانده

 .است یمادر 

 .دمیر تخت چهار هندوانه دیه من در زکت من بودند یو بحث بر رس هوآنها در حال جر 

 .میقاچ هندوانه بخور کید یچاقو دارد؟اجازه ده یسکـ 

 ؟یـ هندوانه چ

 ـ جاسوس است؟
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 .ستیـ نه جاسوس ن

ه به خطر من معطل کسوزد  یم ییهاستم. تنها دمل به حال زن و بچهیـ آقا جان من جاسوس ن

 .دید و سه برت مرشوب هم مهامن من باشینکنار از من قبول ید کیاست. اند. رسدشان مانده

ن امشب به زندان ید همیرم. بایگین االن با افرس مربوطه متاس میـ رشوه به مأمور دولت؟ هم

 ؟یمنتقل شو 

 .ن است فردا صبحکـ امشب نه! اگر مم

 ردکتلفن 

 !ـ الو! الو

 ردینتوانست باافرس متاس بگ

 .میدار یار رضور کجناب رسوان خرب بده ـ الو! الو! به 

 .ردندکیم یگر را حالیدکی یمه عربین یکبا تر ، اورمیشان رس درنیهاخواستند از حرفیچون م

 (یک)به زبان تر  دییگوید چرا منید و از خودمانیمن هستکـ اگر تر 

 ؟یجا هستکـ اهل 

 .هستم کو کر ک یدر حومه« نیتس»د من اهل یشد ید زود متوجه میـ اگر سواد داشت

 ؟یشناسیم کو کر کرا در  یسکـ چه 

 «یئاوچ»ـ خانواده 

 ؟یچ، نیـ در تس

 ـ محمود نجف

 ـ چند پرس دارد؟
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 رکـ حسن و عس

 .مین. در خدمت هستکعه(. ما را عفو یش یعنی) یم تو هم مسلامنیدانستیـ من

 :تلفن زنگ زد. جناب رسوان بود

 د ؟یار داشتکـ چه 

 .هامن ماست. عرض سالم داردیم یمحرتمار یـ قربان انسان بس

ن را فردا صبح یشد ای؟ منین و آن را برسانیه سامل اک ینکیدار میـ سگ پدر سگ! مرا از خواب ب

 ...؟یگفتیم

 .دینکش یدو راهیش برداریـ چمدان را برا

 .دیمسلامنان بخور ید و عرق امشب را به سالمتیریبگ ینار را به عنوان مژدگانید کین یـ ا

 :گروهبان به دنبامل آمد و گفت

بدون  ی.وقتیردک. ما را هم رشمنده یزنیها حرف من سگیچرا به زبان ا یامن هستکه تر کـ تو 

ی، ب و بانفوذ هستینج یدم از انسانهایفهمی، خواست یاو هندوانه یدیشکتخت دراز  یترس رو 

 .ما بگذر ین خطاینم از اکیخواهش م

 ـ مطمنئ باش

ه صد فلس است بدون یراکه ک یه راننده خرب داده و گفته است در حالکرد کف یتعر مین برایهمچن

 .جاسوس است و پول مفت دارد چهارصد فلس داده است. حتامً  یزنچانه

 :ن شدم. گروهبان گفتیسوار ماش

 به زبان رین مسیادت نرود در ایآورم. خداحافظ اما یـ اگر به سالمت به موصل نرسد پدرت را در م

 .ینکصحبت نها سگ

 :رد گفتک یمن اظهار خشنود یآزاد زه اکآندر راه راننده پس از 
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 .یم شام بخر یـ قرار بود برا

 ....هاتین )شوفار(. هینه خربچ یر( باشیـ تو هم قرار بود راننده )شوف

م رستوارن رفتم. هنگا کیرفتم. به یماندم و سپس با قطار به بغداد مید تا غروب در موصل میبا

 .رون آمدن صورت حساب خواستمیب

 .ـ پرداخت شده است

 داده؟ یکـ 

 .ـ آن مرد

 .دمیردستان پرسکم از اوضاع و احوال یبود. نشست یمیاز دوستان قد« یالله مهاباد یمام محمد حاج»

. همرست یاند. هفت سال است از خانواده دور شدهکیه میخواهرت فقط گر یاه رفتهک یـ از روز 

 .هامیتیند و پرست هم مثل کیم یا زندگهوهیمثل ب

 .نمکدا ینجات پ ین بدبختینم تا از اکار کـ چ

ند. به نظر من اگر کست ازدواج یاند اما حارض نخواهرت آمده یبه خواستگار  یار یـ مردان بس

 .ردکد خواهرت هم ازدواج خواهد یاینجا بیهمرست به ا

 جا بدهم؟کام را از زن و بچه یـ روز 

 .نار تو باشدکبخورد اما در  ییهمرست حارض است نان گدا ن.کار ک

 اورم؟یـ چطور او را ب

 .خنت دست برداردیر کس تا از اشیهم به خواهرت بنو یاآورم. نامهیـ من م

ردن که یو به گر ینکآورم. اگر تو هم ازدواج نینجا مینب! من همرسم را به ایخواهرم ز»نوشتم: 

 ....بود یخواهگر خواهر من نید یادامه ده
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سواره »وهستان کشاه از  یرده بودند. خانوادهکام ستگاه دورهیستگاه قطار رفتم. مأموران ایعرص به ا

ل بود. به کار مشیردن جا بسکدا یرده بودند. پکها را اشغال شرت واگنیگشتند. نصف بیباز م« کتوو 

ارتش  یه از افرسان بازنشستهکبرخوردم « بحنث»شگاه یدر آسا یاز دوستان دوران بازپرور  یکی

 .گردو همرا داشت. او هم مانند من نگران جا بود یعراق بود و دو گون

 م؟ینکار کشود. چیدا منیژار جا پـ هه

 ؟یراهنوز دار  یافرس  ییارت شناساکـ 

 .ـ بله دارم

 .ارت را نشان بدهکواگن مخصوص افرسان هست.  کیـ 

 شود؟یـ مگر م

 ـ چرا نشود؟

 .ارت را نشان دادکم. یرفتجلو واگن 

 :گفت یرسگروهبان با احرتام نظام

 .د قربانیبفرمائ

 یرسگروهبان برا ک، یتکدم. قبل از حر یخز« قربان»پشت  یاگردوها را بار زدند و من هم در گوشه

 :دیزن پرس کینرتل مسافران وارد واگن شد و از ک

 د؟یاارهکـ شام چه 

 .ـ من همرس افرس هستم

 :دیو پرسد یبه من رس

 د؟یاارهک؟ شام چه یـ شام چ
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 .ن آقا هستمیـ من همرس ا

 .خنده از مسافران بلند شد یصدا

رفتم. « نیمام حس» یدوباره به خانه، شاه یدم و به مصداق مثل گربهیبا واگن مسافران به بغداد رس

 :ن به استقبامل آمد و گفتیمام حس

اش هر چه باشد تقبل نهیها را سوزاندم. هزتابکدم و یرفته بودند. ترس یحیبازداشت ذب یـ برا

 .ردکخواهم 

 ی؟ همهیاز خون او بگذر  یشو یم یچگونه راض، رس پرس تو را بربد یسکز! اگر ین عزیـ مام حس

 .ن وجود رست سالمتیو قاچاق هم نبودند. با ا یاسیرده بودم. سکها را با خون دل جمع تابکن یا

نوشته و به  یاشب نامه یحیذب، ران به بغداد رفته بودینگام فرار از اه هکاما داستان چه بود؟ شاه 

گفته  ییند. پس از بازداشت و بازجوکه آنها را در دربار پخش که داده بود یامنیزا جوانان سل یکی

 .گرفته است« قادر»بود آنها را از 

 جاست؟کـ قادر 

 .افه عبدالله استکـ در 

 :پرسندیاز قادر م افه رفتهکچهار افرس اطالعات به 

 جاست؟کـ قادر 

خواهم متوجه شود. االن به ید. منینید. شام آرام بنشیاورید. قهوه بییگویست را میمونکـ حتامً قادر 

 .رومیرساغش م

ه مشغول قهوه خوردن بود کها هم سیرده بود. پلکفرار « ابونواس» یو از جاده یاز در پشت یحیذب

 :سدپر یم ساعت میپس از حدود ن

 امد؟یـ چرا قادر ن
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 د؟یجا فرستادکرد؟ او را کیه با شام صحبت مکـ قادر هامن بود 

رده بود. واقعاً افرسده شده بودم. کردن دلرسد کتاب جمع کمن را از « نیمام حس»تاب سوزان ک

 الزم بود یمدت یام را باز به دست آوردم و به قول موالنا رومهید تا روحیشکطول  یادیمدت زمان ز

 .تاب افتادمک یر جمع آور کسال دوباره به فکیر شود. تازه پس از یتا خون ش

 .رفتم« ایرمی»ن نزد یدن مام حسیه به بغداد برگشتم پس از دک یهنگام

 ـ دارو ندار من هفت دالر است

ل ینار تبدیگر را به دید. سه دالر دیم خریو بالش به ارزش چهار دالر برا کلحاف و تش، از حراج بازار

 :رد و گفتک

 .ستین. هتل مصلحت نکدا یخواب پ یبرا ییجا، هیکا تیدر مسجد ی، نکیدا میار پکـ تا 

 .ردمکدا یشور پکوزارت  یروبرو ، که طلبه بود در مسجد ملکرا « یلید اربیس» کی

 .نمک ینزد او زندگ یقرار شد مدت

د یبزرگ و عاممه و شال سف یهم گنده با چانکش یمسجد آخوند یاد ندارم اما مال ینام طلبه را به 

 یشب حافظ کیمانست. یم یلیاش به اربه لهجهکبود « یخ مصطفیش»رد به نام ک یأت مالهایبه ه

 :گفت« یخ مصطفیش»نزد ما آمد. ، ه عرب زبان بودک« بیحس»به نام 

 .امنت سست استیند ایگویماند. م یور خواهکا هم یب! تو در آن دنیـ حس

 یخداوندا دمل برا»ل گفت: یروز ارصاف کیه کاند م خواندهیآمده است و براتاب کخ در یا شیـ 

 یل بتوانکاما مش، به او بزنم. خداوند فرمود: برو یرس  یدهیل تنگ شده است. اگر اجازه مییاکیم

 :د سپس گفتیل نرسییاکیل صد سال راه رفت اما به می. ارصافینکدا یاو را پ

 رسم؟یم یکخداوندا 



 317 

خ ی. شیال را نرفتهییاکیان دو لب میم یاسخت است. هنوز فاصله یلیفرمود: گفتم خو خداوند 

ار کار طمع ین است. نخواستم. طلبه بسید ین خز عبارات سستیردن به اکجان! اگر باور ن یمصطف

 :گفتیپول بودم. هر روز میب یلیو من هم خ

 ک؟ و.... ناچار مسجد راتر یادهیخرچرا گوشت ن، بخر. تخم مرغ هم بخر یلکروعن متاتم شده است 

 .ب آرام گرفتمینق یردم و در پشت بام رساک

ه هم به نام یوکشاگرد اهل  کیار یم دنین یار شدم. روز کم مشغول به یدوباره نزد اوستا ابراه 

نار یم. اوستا نود دینکاجاره  یامغازه یه دو نفر کم یدیداشت. با جالل به توافق رس« یتوشیجالل ب»

 .میردکاجاره  یاصل دوم مغازهیف کابان ملیرد و در خک کمک

ن یم. به همینداشت یمساعد یننده دارد و ما هم وضع مالکمرت مراجعه کتازه معموالً  یو یاستود

 ییفش دمپاک یم. به جایخوردینان و ماست م، م. هر سه وعده غذایگذراندیار سخت میخاطر بس

 :م. گفتمیو نداشتیردن استدک کخن یه هم براکپن کی یم و حتیردکیبه پا م

 .مینکن یم تأمیتوانیشب را م ینم. الاقل غذاکیدست و پا م یاار شبانهکـ 

دا یم پیابان سعدون برایان درخیچند یخانهیدر م یار کف یعبدالله رشی، و قزلج یحیبه اعتبار ذب

افت یمن در یفهیرد و ظکیدا میخانه ادامه پیار از ساعت هفت عرص رشوع و تا خلوت شدن مکرد. ک

شام بود. ساعت حدود  ینار به اضافهیربع د کیبود. دستمزدم  یکپول در صندوق و فروش خورا

 یه مهابادک یز علیبه نام عز یاز مرد یه با محمد رشادکرفتم یم یام دوزاده هم به خانهیازده و نی

 :دیخورد پرسینشسته بود و عرق م مکیه نزدکها یاز مشرت  یکیشب  کیم. یرده بودکهم بود اجاره 

 ؟یخور ین همه را میـ ا

 .م شام بخورمکد ید بایگویرت مکم عمو جان! د یـ چه بگو

 ....بر شدزد و از خنده روده یاقهقه، اله را به دهن گرفته بودیه پکمرد 

 .گرفتیر وقت متاس میها دشب، س بودیپل یاداره یه تلفنچکز صاحب خانه یعز یعل
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 ؟یگردیبرم یکـ 

 گرید یقهیدق کیا یگر یساعت د ک، یگریم ساعت دیـ ن

 فهممیچه؟ من یعنیـ 

رد. اگر به رقص و تلو کساعت صرب  کید یبا یعن، یفتندیاگر به آواز خواندن ب، محرتم یـ عرق خورها

دن هم یل بوسید معطل شد واگر از نفس افتادند و به سبیم ساعت باین یعنیتلو خوردن افتادند 

 .وقت رفنت است یعنیدند. یرس

 :دیپرسیزد میهرباز زنگ م یح علین توضیپس از ا

 ؟یل بوسیا سبیا رقص یـ آواز است 

حساب  یمانده به اندازه یمقدار عرق باق، ها عرق بدزدند. در طول پانزده روزدادم گارسونیاجازه من

ننده بود و تنها دو کار خسته یبس یار کرد. اما کیقم میار هم مرتباً تسوکش بود. صاحب یماه پ کی

همرسش هر روز به ، خاتون کخواست و ملیان اوستا هم قرضش را مین میماه دوام آوردم. در ا

 :روز گفتم کیآمد. یرساغ ما م

ج یو به تدر ینکانداز پس ینجا پولیفرستم. تو هم ایت پول میگردم و برایبرم کو کر کـ جالل! من به 

 .نکحساب اوستا را صاف 

ارم برگردم. مال هم کدهد رس یان بگو اگر اجازه میگشت. گفتم: به پورتویباز م کو کر کور به کمال ش

ان هم او را آزموده متوجه شده یند. پورتوک یه شاگردکان رفته و گفته بودم آمده است ینزد پورتو

 :داند. مال گفته بودیمن یز یبود چ

 دیادم دهین است کـ اگر مم

 ام؟ردهکباز  ـ مگر من مدرسه

 .گردمید برمیز گفته اگر اجازه دهیـ به خدا عز



 319 

 .نار حقوق به او خواهم دادیجده دیه یـ خرب بده ماه

بود و  ین بار آشور یردم. شاگرد وردستم اکار کان رشوع به یپرتو یبرگشتم و در مغازه کو کر کبه 

 ییامیدر راهپ« جالل»ردند اوردم چون خرب آو یاد دوام نین مرتبه زینام داشت. اما ا« الزار»

در  یرم اتاقیصاحب مانده است. در سفر اخیها در بغداد بازداشت شده و مغازه هم بستیمونک

 .رده بودکبه نام نانوا بود اجاره  یه پرس کردم کخانه اجاره  کی

 .ردک یمعرف یعمر را هم جالل طالبان

ت تو آگاه خواهد یو ما را از وضعحزب است. مواظبت خواهد بود  یادرهاکاست. از  یـ پرس خوب

 .ردک

گفت: عمر سواد یبه آنها م یاسیآمدند و عمر درس سیاش مبه خانه یچند نفر ، دو سه شب درهفته

و یگرفت. من رادیمنود. رس زبان هم میج میه گکرد کیصحبت م ینداشت و در حرف زدن هم طور 

 :روز صبح گفتم کیداشتم اما عمر نداشت. 

 ن مرد؟یامشب استال یدیـ عمر فهم

ًُ یگویز من میعز کاکـ   .خوب نبوده و مرده است« ثحتش» م احتامالً

 .ردیمیه صحتش خوب نباشد مک ی! آدمیدین خوب فهمیـ آفر

 یلیردم. خکف یتعر یجالل طالبان یعمر را برا یاسیاز علوم س یگر ید ین موضوع و داستانهایا

 .ردکتعجب 

 .عمر در خانه بود روز ناهار به خانه برگشتم. کی

 ر است؟یـ ها! خ

 .نمکیار منکند و گرنه کاد ید حقوقم را زیام. نانواخانه باردهکـ اعتثاب 
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را با دستمزد  یتر یارگر قو ک کیردن است. کچه وقت اعتصاب ی، اکیام بین ایخدا! در ا یـ آخر بنده

 .نندکیت استخدام میمرت جاک

 .ارگران فرانسه استکمانند « یارگر کاعتثاب »ـ اعتصاب من 

 :بعدازظهر به خانه برگشت و گفت

ه یامنید به ثلیتر است. بالفکه از من گردن کاند من گذاشته ینفر را به جا ک. بیگفتیـ راثت م

 .برگردم

 :روز جمعه عمر گفت کیعرص 

م مرگ بر یرد. ما هم به رسعت گفتکنارمان عبور کل اثنعامر از یاتومب کیرون رفته بودم. یـ امروز ب

 .بود ین و آبادانکل مسیم اتومبیدیمرگ بر استعامر. بد دو، استعامر

 .نان بگشتکشب غرولند  کی

 بامن دهدیخواهد دوباره فریاره مکـ بد 

 عمر چه خرب است؟ کاکـ 

ار را کن یش ایگذاشته است. چند سال پ ییدوباره خود را به بخت آزما، لثوم فاحشهکـ ماموستا ام 

 .بامن دهدیخواهد دوباره فریرد امروز هم مکبار برنده شد اما با او ازدواج ن کی انجام داد و

س و ینوشته نو یدهایها و سشیدرو م. معموالً یاوریخانه آب بست با سطل از قهوهیبایمن م

ار یبس یطیرفتند و محیچگاه باال منیمغازه ه یهارهکر کامدند. یز بدانجا میبه ظاهر صالح ن یهاآدم

م و پنجاه یردکخانه را صدا شده بود. شاگرد قهوه ییما معام یخانه براداشت. قهوه کو مننا کیارت

 .میفلس داد

 است کیشه تاریشوند؟ چرا انجا همیخانه جمع من قهوهید و صالح خدا چرا در این همه سیـ ا

 .ار بنگ فروش استکد متوجه شود. صاحب یس نبایشند. پلکیـ همه بنگ م
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ار مرا دوست یرد آشنا شده بودم. بسکامن کنوتر  یهنه سنندجک کیبا ی، فروش یان سبز کد  کیدر 

اش بروم خانهست هر روز به قهوهیبایهم داشت. م یاداشت. خودش صاحبخانه بود و قهوه خانه

 :د در خانه عمر هستم گفتیه فهمک یبخورم. روز  یو چا

 (دوم داشت یدر طبقه ی)چندد اتاقییایمن ب ید به خانهیـ با

 ـ برق ندارد

 .شمکیت برق میـ امروز برا

 ـ اجاره؟

 .چیـ ه

 .شودیمن ینطور یـ ا

 نارید کی یـ ماه

د و یشکخانه برق رد. بالفاصله از قهوهکلم را جمع یباربر آمد و وسا کیه کهنوز بله نگفته بودم 

اش له به نام جبار بود به خانهجوان بود و پانزده سا یه پرس کار خانه را کرد. خدمتکها را روشن اتاق

 .م را انجام دهدیارهاکفرستاد تا 

م. او هم مانند تنها بود. بعداز یشده بود یمیار صمیبس« ع بابا جانیبد»ردک یبا هرنمند نام آشنا

تره و نان ، اسه ماستک کیآمد. یناهار به منزمل م، ش بود(ک)نقشه  یار ادار کان یها پس از پاظهر

در  یرد به نام صالح رشدک یل دادگسرت یکو  کیم یه توان برخاسنت نداشتکم یخوردیگرم. آنقدر م

رده کدعوت  یاخ مارف مرا به خانهیروز ش کیرد. کباز  یالتکهامن خانه اما چند اتاق باالتر دفرت و 

و  ختهیها رسیش با نان و ماست و تره آمده بود. ناگهان پلیپ یع هم طبق معمول روزهایبود. بد

ها پس از بازداشت صالح ستیمونکدشمن رسسخت  یسیع یل حاجیرده بودند. ناکرا بازداشت او 

 :ندکیع سئوال میاز او در مورد بد

 هامن تو بود؟یـ م
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 .ع از دوستان من استیبد کاکـ بله 

 .رده استک ین مرد بازداشت شده و مرا هم به عنوان دوست خود معرفین. اکا و درست یحاال ب

 ؟یابا جانع بیـ تو بد

 ـ بله

 ده خوشش آمده است. برو به سالمتیس تو را دکع! هر یـ بد

 .رفتمیاش مامد و ناهار به خانهیما ن یع به خانهیگر بدیاز آن روز د

دادند. دوست یها جوالن مپشت بام خانه یها هم رو دم. عقربیخوابیم یاپشت بام خانه یرو 

دم. یخوابیآن م یف خرما پوشاند. رو یهم گذاشت و بال یوه را رو یم یام چهار قفسهخانهصاحب

 ....ن افتادمیزم یست و من هم با رس رو که تخت شکشرت نگذشته بود یدو سه شب ب

 .امضا نزد من آورد یرا برا« صلح طلبان یهیانیب» یوعیدوست ش ک، یگرید یروز 

 .نمکیـ جرأت ندارم و امضاء من

 .نکس: فقط امضا یبنو یسینویو هر چه مخواهند. تیـ آنها از من امضاء م

ز بازداشت شد و یخت. عزیر یموس یلمهک یقطره جوهر رو  کیردم. کو امضا  یز موسینوشتم: عز

 .خورد یمفصل کتک

 د؟یاردهکدا یجا پکرا از  یهودیز موشه یـ فالن فالن شده! عز

م یگذشت. اوستا ابراهیهم خوش م یلیو... و خ یبازار ، دانشجو، رده بودم. مال کدا یپ یادیدوستان ز

ش از یه بک یند در حالکش را جربان یهاینار فروخته بود تا بدهینود د متام اجناس مغازه را جمعاً 

 .ارکیز ماندم و در بغداد بیچیب کو کر کد. در یارزینار میچهارصد د

 :اد رفتمیز کاکنزد 

 .خواهمیار مینم. صد دنکباز  یاخواهم مغازهیـ م
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 .نار دادیصد د یفور 

 یفوقان یهم از طبقه یختم. اتاقیخرت و پرت در ان ر یه اجازه گرفتم و مقدار یدر اعظم یامغازه

 ین حرفیتکوچکس که آهن از بام بازار جدا شده بود و هر کت کیه با کبازارچه اجاره گرفتم  کی

 یشد. صدایر من حرام مگشتم تاصبح روز بعد خواب بیه به خانه برمکها دم. غروبیشنیم، زدیم

بعد از  کیشده بود. از  کو کرد با هم کیبامداد برنامه پخش م کیه تا ساعت کو یست رادیحدود ب

ردم در چه ک یر مکل فیه تا صبح ادامه داشت. اواکها بود ساتور و گوشت قصاب ینصف شب صدا

 .ردمکم عادت کمکنند. ک یها هم عادت میند جهنمیگویه مکام اما همچنانافتاده یجهنم

روز  کیسانس حقوق هم داشت یو ثروتنمد بود و ل که صاحب ملک یماران یانکد یمحمد سع

 .رستان درس بخواندین پرس آنجا مباند و در دبیه اجازه دهم اکا را نزد من آورد یبرادرش ور

ده و یشکآنها  یرو  ییلویده بود. زیم خریرد دو تختخواب ارزان براکیار مکه در بغداد کعمر دبابه 

 .دمیخوابیاز آنها م یکی یخودم رو 

 چشم یشود قدمش رو یم ین تخت راضیـ اگر به ا

 :ا گفتمیشب به ور

 م؟ینخور یار ینان و خ یاـ ماموستا نان و تره

خورم.  یان میروم گوشت بریونر. من میلیماران هستم و نه م یانک یروستا کا جان! من نه مالیـ ور

 .ا بخودات ر تو نان و تره

شرت یدو نفر ب کی یه روز کن مغازه یدر ا یگذار هیه متوجه شدم رسماکد یشکم طول نیو ماه و ن کی

ل یخانه راتحو، نار فروختمیل را جمعاً هفتاد دیوسا یندارد. همه ینند ارزشکینار ان عبور منکاز 

ن اتاق و یبزرگ با چندعامرت  ک، یردم. هتل نبودکاجاره  ینار اتاقیدو د یهتل ماه کیدادم و در 

، نان آنکها به اجاره رفته و ساو بود. متام اتاقیراد ینید یهابرنامه یحافظ قرآن مجر  کیان  کمال
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ا را هم یخط بودند. دو تخت شاهانه رابه هتل بردم و ور یهااتوبوس یرثاً رانده و شاگرد رانندهکا

 .ردمکدوباره با خودم هم اتاق 

 .ردمکنار اجاره یچهار د یآن را ماه یهااز مغازه یکیاف برنده شدم و اوق کامال  یدهیدر مزا

ار یالت بسکو صباح را با مشیدم. استدیخر یاسکل عیردم و وساکنه ینار هزیست و دو دیحدود ب

اد را یز کاکنار یارم گرفت و در مدت چهار ماه توانستم صد دکبعد  یردم. خوشبختانه مدتکافتتاح 

 .گفت: من آن پول را به عنوان قرض نداده بودم، ن رفتمید یادا یه براک ینم. روز کجربان 

 .نار پس گرفتیشد و نود د یبا ارصار فراوان باالخره راض

شد یاسته مکرونق داشت اما بهار و تابستان از رونق  یاسبکار و کاد گوناگون یز و زمستان و اعییپا

 .نمکن یبه زور خرج نالن شب را تأم یو گاه

ونر بود به یمهندس بساز بفروش مل کیه کد عارف سقا یاد نزد رشیز کاکق ین خاطر از طریبه هم

 یه براکاول متوجه شدم  یردم. هامن هفتهکار کنار رشوع به یم دین یارگر از قرار روز کعنوان رس 

روز احمد عثامن دوست  کیردم. به مغازه بازگشتم. ک کارم را تر کآورند. یارگران دبه درمکحقوق 

 :وال بخارست به نزدم آمدیت در فستکدوران رش 

گدا و دخرتان  یدر رومان یاا گفتهیده است. گویچیات پو نام و آوازه یهست یر کـ مرد تو انسان با ف

 ؟یزنیم ین تهمتی؟ چرا چنیادهیاره دکبد 

 کی هم باشد از نظر من ین الهید کیاگر ، اگر دروغ با خود داشته باشد ینییـ احمد جان! هر آ

رث رفقا که اک یم؟ تو خودت نگفتیدیبت! مگر من و تو با هم دو گدا ندکه! نکارزد. مرد یس منکف

 آورند؟یبه روز م ییایزنان رومان یها را در خانهشب

توانستم یانها باخرب شوند. چون مجبور بودم و منین جریاز ا ید مردم عادیاما نبا ییگویـ راست م

خانه ا قهوهی ید به غذاخور یخوردن ناهار و شام با یاوقات برا یار یسب، نمکدر خانه غذا درست 

خانه مشغول ظاهر کیانداز پول نداشتم. از صبح تا شب در مغازه و غالباً در تاررفتم و توان پسیم
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ر کها باز شاین همه سختیردم. با اکیه مغازه را آب و جارو مکها هم س بودم. غروبکردن عک

 .خودم بودم یابودم چون خودم آق

ل یدارد. جوانان محله اوا ییل دردرسهایمعموالً اوا، نیعرب نش یمحله کیرد ناشناس در ک کی

شان دوست یهامحل و خانواده یرث اهالکج با ایردند. اما به تدرکیگذاشته و مسخره میرسبرس م

 ...شده بودم

ه پشتش خم شده بود کر یفق یدیس، روز کیام بود. وار مغازهیوار به دید یهیهمسا، تابوت ساز کی

 .به در مغازه آمد ییگدا یبرا، دیلرزیش میهاو دست

 دینک یکمکـ 

 ت لباس بخرم؟ید! برایـ س

 امرزدیـ خدا پدر و مادرت را ب

 بوردم ید را به تابوت ساز یس

 .نکش درست یدست لباس برا کیر به حساب من کـ اوستا شا

خت و رشوع به ناسزا یاز مغازه گر، ها افتاده بوده تابوتچشمش ب، مغازه یه در انبار کد هم یس

 .ردکگفنت 

 هارم؟ فالن فالن شدهید مبیخواهیـ م

صاحب  یخته بود. مرده شو یبه هم ر یمرده شو  کیگذاشت با یاله مکها هم اوستا شاگرته رس مرده

 آوردیها را به مغازه ممرده

 نکدست تابوت خوب  کیشان خودم است. یـ اوستا از خو

 .نارینه و تابوت بهامن آنقدر دینار هزینقدر دیا، نار است. تابوت فالنیشش د« ابوانگر»ـ تابوت 
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شرت بود. پس از دفن مرده یچهارصد فلس ب -ر ابوانگریاعم از ابوانگر و غ –هر تابوت هم  ینهیهز

شور هم سهم مردهها رشوع شد. یآمد و چانه زنیگرفنت حق و حساب به مغازه م یبرا یشو مرده

 .هر تابوت بود ینار براید کیم تا یمعموالً ن

ه در آن دوران به کرد کیان رفت و آمد میوعیهامنم بود. با شیم یدم. مدتیرا دی، بلور  یروز غن کی

 امردهکه نام پدر او را فراموش ک یم نامیسل یل شده بودند. القاعده به رهرب یدو گروه متخاصم تبد

 ینهیزم یگر یانجیرد با مک یتالش م یرد بود. غنکه ک یدر یجامل ح یبه رهرب « هیت الشغلیرا»و 

 .ا رفته بودیآمد ور یغن یند. وقتکوحدت مجدد آنها را فراموش 

 :ام آمد گفته به خانهکروز اول 

 .ادت دهمیرا  یدار و خانه یدار ید رسم زندگی. بایف هستیثکنظم و نامرتب و یار بیـ بس

 :ردمکیدارش میبعد از خواب ب هفته کیحدوداً 

 .ـ بلند شو صبحانه حارض است

هنه ک کیشست. یدست و صورتش را هم من یرد و حتکل یمرتب صبحانه را در رختخواب م یآقا

را  یردکزبان ، ردکیم یه چهل سال بود در بغداد زندگکاطراف مهاباد « یندک یالیحاج»رد اهل ک

گفت یسخن م یدار ساختامن ما بود. به زبانیدانست. رسایمن یز یهم چ یرده و از عربکفراموش 

 .نندکدار نیها مرا از خواب به مستأجرکنبود  یقابل فهم نبود. شب ه واقعاً ک

 نک ین االغ را حالیا، رت دهدیـ خدا خ

روز وارد اتاق شده و به هامن زبان با  کیر. یشدم و الغیم میمام ابراه یهافقط من متوجه حرف

 :دیگویم یکشود. ناگهان به زبان تر یمتوجه من ید اما غنیگویخن مس« یغن»

 خررهکرون یـ برو ب

 .ندکیم هم به رسعت فرار میمام ابراه

 دیاز من پرس یکغروب دزد 
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 ست؟یکگر ین دیشد. اکبود من را ب کیهامنت نزدین میـ ا

 .امرستان مرخص شده استیوانه است و تازه از بیم او دیـ مام ابراه

 .دانستمیها! مـ 

 .آمد یه غنکردم کیل میشب داشتم مغازه را تعط کی

 ؟یدیفم را ندیکـ 

 ف؟یکدام کـ 

 .آن را به تو دادم یگرفتیس مکمدرسه ع یاز دخرتها یغروب داشت یـ چطور؟ وقت

 .دانمیمن

 .ینکش یدایه پکـ بگرد بل

 :گفتید و مرتباً میردم. تا صبح نخوابکدا نیگشتم اما پ یلیخ

س است. یس پلیاز دخرتها آن را با خود برده و پدر او رئ یکیفم را گذاشتم نزد تو. حتامً یکمن  ـ

 ..میدرآن بود. بدبخت شد یار یبس کمدار 

 :ردکیه میهم گر یزد و گاهیبر رس و صورت خود م یگاه

 .داده بود یادگار یف را هم نامزدم یک یانصاف دستهیـ آخر ب

 نم؟کار کاست. چه  ار گذشتهکار از کـ حاال 

 .پوسمیگفت. در زندان م یند. تو هم اسم مرا خواهیآیـ فردا رس وقت تو م

 .«نکامدم تو فرار یربع ساعت بعد ن کیاگر ، رومیمن به مغازه م»صبح گفتم: 
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ستاده بودند منتظر ماندم تا رفتند. به مغازه یدم. دو نفر در مقابل در ایرس با ترس و لرز به مغزه

در  یبردم. از شاد یف را نزد غنیکف افتاد. یکف مغازه را جارو کردم. ناگهان چشمم به کو رفتم 

 .گنجیدپوست خود منی

رفت. یهم م« م احمدیابراه»و « یپارت»رساغ ، ها رفت و آمد داشتستیمونکه با کهامنگونه  یغن

 :روز گفت کی

 .گردمیـ به مهاباد بر م

 است؟ یار کن چه ی. ایشو یم و بازداشت ییخدا شناسا یـ بنده

 .نجاستینفهمند. در مهاباد بازداشت شوم بهرت از ا یلیها خیـ نه عراق

نش یر آسرت آستیها را زستیمونکام. رسود تم را جا گذاشتهکم نوشت: یه برایامنیرفت و از سل

 .م بفرستیاند. آن را برادوخته

د هم االن یفت دچار شده است. شایکنوشت دم. احتامالً به رس یت را به گدا بخشکدر جواب نوشتم 

ست و چهار سال حبس یهامن و تحمل ب یت است. بازگشت غنکاز  یس در حال بازجوییس پلیرئ

 .هامن

خواندم. یهر دو گروه را گرفته م یهانامهآمدند. شبیها هم به مالقاتم میوعیشها «یپارت»مانند 

 .میت حزب درآیعضورد به کآمد و ارصار « یدر یجامل ح»روز  کی

ردها را به کحقوق ، دیدانیه شام رسور خود مک یارد هستم. هامن حزب تودهکجامل من  کاکـ 

 .ب بخورمیید تا من فریرد بگوکاز  یز یت شناخته است. شام هم چیرسم

سد یبزرگ است. توده اگر هم بنو ییرد سخن گفنت خطاکاما از ، ـ حزب توده استاد ماست. درست

 .ل نخواهد شدیرد قاک یبرا یچ حقیرد هید چون اگر قدرت را به دست بگیوگیدروغ م

 ...بگو یدروغ کیـ تو هم 

 .ستندیردها ملت نک، نیاستال یـ آخر به فرموده
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ن یم. حال استالیدار یزبان مستقل م. پس مشخصاً ینکیصحبت م یردکـ آخر برادر من! من و تو 

 ممنون یلیرد نخواهم گذشت.... خک ن هم باشد. من از ملتینباشد پدر استال

 یحیروز ذب کیه کدانم چطور شد یارها شده بود. منک یاسیشدن س یان مخفکمنزل و مغازه ام. م

 :ام پنهان شد و شب گفتآمد و در خانه

 .ردکم خواهم یس تسلیـ فردا خودم را به پل

 .بهرت است ینکار را نکن یـ ا

 ن بدهن حوله را به میا، زندان یبرا ـ مال!

 ـ باشد برادر

 .خواهمیهم م یش تراشیل ریـ وسا

 ـ آن را هم برب

رفتم. ین به مغازه میتنگ و غمگ یم. صبح هم با دلیردکیم یم و خداحافظیدیبوسیگر را میدکی

نشسته بود و چشامنش  یادر گوشه، گاریغرق در دود و س یحیگشتم ذبیبرم یاما هر روز غروب وقت

 .زدیبرق م

 .رومیامروز هم نرفتم فردا مـ مال 

 .خوردیز به درد من میز و بهامن چیه فالن چکو دوباره هامن داستان 

 .ت باشدکـ مبار 

هم  یراواتکلش را از ته زده بود. رسخ مثل چغندر و یروز سب کیاسه. کباز هم هامن آش و هامن 

 .بسته بود

 .شومن ییهم بزنم تا شناسا کنیاله بخرم و عکخواهم  یـ مال! م

 .به مغازه کاله فروشی رفتیم. چند کاله را امتحان کرد
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 .دیایو دنبالت ب یشکتا سوت ب یم دار کسگ  کیـ به خدا فقط 

 .رسگذاشت یاه رو یاله سک کیخسته شده بودم. عاقبت 

 ـ چطور است مال؟

 .یشد یارمن یاابنه یرمردهایـ خوب! حاال درست مثل پ

 .بر شده بودشود از خنده رودهیت و متوجه منم عرب اسیردکیر مکه فکان کصاحب د 

 اله چقدر است آقا؟کمت یـ ق

شام  یمت دارد اما براینقدر بخندم. ششصد فلس قیتوانستم ا یردم منکینار خرج میـ مرد ! اگر ده د

 .چهارصد

 یت فقر زندگیاس بود و در نهاکه شاگرد عکمهاباد  یاز اهال، «یمنصور  یقاله )محمود( رحمت»

 یهم برا یاخانه بدهد و حداقل بتواند صبحانه منزمل شده بود تا مجبور نباشد اجازهرد همکیم

 .هتل گران بود ینهیند. هزکخودش درست 

را نخواهم  یسکن هستم و گزارش یه امکدانستند یردند. مکیام آمد و رفت مبه مغازه یادیافراد ز

س کگرفنت ع یشناختم برایه منکها یوعیاز ش یکی روز کین. یاخوان املسلم یپارت، ستیمونکداد. 

رفت  یوعیه مرد شکهم زمان به مغازه آمد. پس از آن آن« جامل قادر»به نام  ینزد من آمد. پرس 

 :قادر گفت

گنده است. در فالن ساختامن هم خانه دارد امروز گزارش لهک یهاستیمونکو از « ل رسولیاسامع»

 .را خواهم داد

 .ردمکف یردم و ماجرا را تعرکدا یل رسول را پیبه رسعت اسامع

 .ن هستمید. من حسیاـ نه آقا! اشتباه گرفته

 :س آمد و گفتیآن روز پل یفردا
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 .برمیش میش را بده برایهاسکن است عکشب بازداشت شده است.. اگر ممیل رسول دیـ اسامع

 یها را برالمیگرفت. فیس مکها از مردم عکه در شهر و پار ک« نام ابوباسمه»ار به یاس سکع کی

« ابوباسم»آمد و گفت:  یروز دوست کیم. یردکیار مکآورد. مثل دو دوست با هم یچاپ به مغازه م

 :دمیموضوع را از باسم پرس، هامن شب»وم به اعدام است. مراقب باش کار و محک یاسیس

سبد  کیها را در م مرغد تخینم نباکیر مکند. من قاچاق و تو هم قاچاق. فیگویم ینطور یـ ا

 .گذاشت

 .دییگویـ بله درست م

 کی 1954پرس بچه به مغازه بفرستد. ماه آگوست سال  کی یلهیها را وسلمیقرار شد ف، از آن پس

شناختم با عجله یه مک ی«روانداز»رزن یپ کیه ناگهان کردم کیس روتوش مکروز در مغازه داشتم ع

 :وارد مغازه شد و گفت

 .ت خاتون هستندکشو  یاند و در خانهات آمدهبده: زن و بچه یـ مژدگان

ا چگونه یدر بساط نداشتم. خدا یپول، ره و تار شد. آخر من جز شش درهمیچشامنم ت یا جلو یدن

 کآهسته مغازه را تر ، د رنگ او رخسارم پریده استید یرزن وقتینم؟... پکن یرا تأم زن و بچه یخرج

 .و رفت

ر به یبه راه افتادم. در مس« ت خاتونکشو » یال به طرف خانهیر و خکا هزار فمغازه را بستم و ب

به « اییرم»بود. و پس از رفنت  یه مهابادکبرخوردم « ریوکزهعه یمهحه»از دوستان به نام  یکی

 .ردکیم یاو در بازار دالل یبه جا، لییارسا

 ؟یاختهیر است چرا به هم ریـ خ

 ....ـ اوضاع خراب است محمد

نار پول یو شش د یخرت و پر را با حدود س یل خانه و بعضیوسا، پتو، لویبا محمد به بازار رفتم. ز

 .«پس بده ینداز هر وقت داشتیخود را به دردرس ن»م. محمد گفت: یم و به خانه آوردیدیخر
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« جوندبا»اجاره گرفته بود. از بگزادان « بایمحمد خات ز»به نام  یرا فرد« ت خاتونکشو » یخانه

ل را آنجا یم و وسایردکاز او اجاره  یسند خانه به نام او بود. اتاق، نبود یاارهکبود و چون همرسش 

 .دمیبخش« قاله»را هم به  یل و اسباب دوران مجردیم. وسایگذاشتت

ده بودم. یهمرس و فرزندانم را ند، گفتگو به سقز رفته بودم یه براک یدیخورش 1325از تابستان سال 

هم چهار ماهه بود. همرسم چشم انتظارم بود و « وکر یش»آن زمان هجده سال داشت و « ممعصو »

رد. برادرانش چند بار رساغ او آمده و خواسته بودند در منزل کیم یبرادرم زندگ« عبدالله» یدر خانه

به  ،الله یحاج یدمهرفته بود. هشت سال سوار بر اسب و همراه مامه حهیآنها اقامت کند اما نپذ

نون نه کخود را به بغداد رسانده بود. پرس چهار ماهه ا، ل و قطاریه آمده و از آنجا با اتومبیامنیسل

م اگر یار خوشحال شدیگر بسیدکیدن یبا دیی، شناسد. پس از نه سال جدایسال سن دارد و پدر را من

نه سال تنها  دخرت هجده ساله را کیه کردم کیم یاحساس رشمندگ یشاد ن همهیچه در پس ا

دانستم با یام را بزرگ کرده و به انتظارم نشسته بود.... منبچه، التکگذاشتم و او باتحمل متام مش

م. یا نداشتیهم از دن یتیاکم و شیو دلخوش بود، نداشت یچ توجهینم اما او هکر کاز او تش یچه زبان

 .پردازندیآن را م ینهیهز، کان با اشروند و زنیه: مردان به دنبال شهرت مکام جا خواندهکدانم یمن

 یارزش نامیآنها هم چون خون رسباز ب کپرداخته بودند اما اش یار یبس ینهیهز، همرس و خواهر من

م یرا به عدالت تقس یاگر قرار بود سهم قهرمان ها هستند. واقعاً هامن یندارد. اگر چه قهرمان واقع

ردند. کیاز مادران و همرسان و خواهران برپا م ییهامجسمه ،خیقهرمانان بزرگ تار ید به جاینند باک

 .وجود ندارد یاما متأسفانه عدالت

ه از داشنت پرس به کابد. به باور من آنها ییعمق آن را در من یچ ملوانیه هکاست  یانوسیقلب زن اق

رده است. از کراب نیرا س یسکه کبرند یم یلب به گنداب، دهندیبالند و دخرت را ارج منیخود م

 یا خواهر یاما هرگز دخرت ، ر خود را بنوازدیه پدر پکافت یتوان یم یبه ندرت پرس ، هزاران پرس

خود دارد. مادر خداوند  یگر جایه دکا برادر خود را قدر نگذار. مادر یا مادر و یه پدر کام دهیند

 یمحبت مادر را رو  یایاز در یانخواهد توانست قطره یاسندهیچ نویاست و ه یرحم و مهربان

 .اوردیاغذ بک
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 یه پس از آوارگکاست  یااند واقعاً برادران منونهشه دوستم داشتهیه همکبرادرانم عبدالله و صادق 

 یایدر، زنان یز چون همهیاند. خواهرم نشده یخود مرد یردند و درس خواندند تا که امروز براکار ک

ن یکخود را تس، کرد و با اشکلحظه هم فراموشم ن کی یحتی، ه در طول دوران آوارگکمحبت بود 

 .دادیم

د فلسفه یاجازه ده« باشه؟ یه تا شورباش چیچ کشیگنج»ام. آخر افتاده یه به فلسفه بافکنیمثل ا

 ....خود بازگردم یها واگذارم و به داستان زندگلسوفیرا به ف

ار ک، هم بگذارد یباشد تا مصالح را رو اگر بنا ن یعنی«. ارگر و زن بناستکمرد »اند: ان گفتهینیشیپ

اگر زن  یعنیند: زن خانه یگوین خاطر میخواهد بود. به هم ینظمیو ب یختگیارگر تنها به هم رک

 .امدهیخود به چشم د یناً در زندگین مسأله را عیار نخواهد بود. اکهم در  یانباشد خانه

ردم کیدا میشدم هر چه پتر میش خستهیپ از روز، ردم و هر روزکیار مکچند سال مجرد بودم و 

 یام... اما وقتوه نخوردهیسال مکیه در طول کردم کر کبار فکینداشتم.  یز یخوردم و چیهامن روز م

 ک، یبرنج یمقدار ، روغن یمک، ست و پنجاه گرم گوشتیشدم. دویگشتم متوجه میباز م یبه زندگ

وعده غذا  کینه معادل یرد از نظر هزکیر میفر را سسه ن یه به راحتکنان  یاله ماست و مقدار یپ

 .انداز اندوخته بودهم به عنوان پس یپول یبود. همرسم حت یدر غذاخور 

هم از  ییویهنه و رادک یهکپن کیار الزم بود. آرام آرام یبغداد بس یه براکدم یتخت خر یخچالی

خودمان  یکرد: به خانهگریه میاوقات  یلیرد و خکیم یبیدم. پرسم با من غریحراج بازار خر

 :دیپرسیه من نبودم از مادرش مکوقتها  یش بود. گاهیروم. منظور او منزل عمویم

 «ست؟یکن مرد یا یراست»

اد نگرفته بودند. ی یرده اما هنوز عربک یه چهل سال در بغداد زندگکدیده بودم  یادیز یردهاک

 یهیته یآموخت و برا یه عربکد یشکسال طول نکی؟ نمکآشنا  ین زن را چگونه با زبان عربیا ایخدا

 .رفتیخود به بازار م، خانه یازهاین

 ا درس بخوانیـ حاال ب
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 و درس خواندن؟ یر یـ رس پ

، از درس یزار یآموختم. با وجود بیچند به او م یبار مطالبکیهرچند شب ، و ارصار یبا هزار پافشار 

را گذرانده بود  ییسال اول ابتدا، گرفت. محمد در مهاباداد یرا هم  یردکبعد خواندن به زبان  یمدت

ج با زبان یشناخت. به تدریها را هم منحرف یبود و حت کر یناز، خودم یکود کاما به مانند دوران 

مه یرا هم آموخت. سپس به زبان ن یردکخواندن و نوشنت به زبان ، آشنا شد و عالوه بر حروف یردک

 ینهیگنج، ت اوین رضایضمن تأم، چند ییهاردم و با نوشنت داستانک ارکبا او  یردکمه یو ن یعرب

 .ردمکش باز یواژگان را هم به رو

 :د و گفتیشکرفت. مادر دستش را یو ور میبار با رادکید یآیادم می

 .بخرد یگر ید یو یتواند رادی. منینکشیو را میشد. رادکین همه زحمت میـ پدرت ا

 ....ستین یست حرجکند. اگر هم شک یار کدست ال ندارد. اجازه بدهکـ اش

ردن به کعادت  یبرا، دیایردستان آن هم در تابستان به بغداد بک یوهستانک یه از آب و هواک یسک

داد و من هم دل یمواجه خواهد شد. گرما همرسم را آزار م یار یالت بسکبا مش، بغداد یآب و هوا

م یرفت، «شقالوه»به ، «مارانی یانک یعبدالله عل»ه به همرا، سوخت. تابستان سال بعدیبه حالش م

رد و کبغداد هم عادت  یبعد به گرما یم. مدتیردکنار اجاره یرا چهار د، «گرو یانک»به نام  یو باغ

 .«اش را جا بگذاردخواهد خانهیدلش من»گفت: یم

« یئاگر »ام او را رد. نکبه ما عطا  یگر یخداوند پرس د، در تابستان هزار و نهصد و پنجاه و پنج

 .نام دارد« یمصطف»نون کم اما ایگذاشت

دخان در بغداد )امام یه گفتم با محمدرشک یچروستان یحییم. یگذراند« تکشو »ی را در خانه یمدت

رد. خانه که یگال یلکد و یرا د یکم گور یسکما« مادر»تاب ک، امروز در خانه کیرد کیم یتابور( زندگ

 .میردکاجاره « فوزت عرب»در  یاخانه، رده بودکار یاخت یه همرس ک« یا علیور»ل دادم و با یرا تحو
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 یرشق بغداد بسرت « یهیتوس»امرستان یرد. در بکسل مجدداً به رساغم آمد و عود ، چند وقت بعد

ست تخت یه هر سالن هم مشتمل بر بکامرستان دو طبقه بود. هر طبقه ده سالن داشت یشدم. ب

امران را به شامره صدا یه بکن تفاوت یمناسب و مانند لبنان بود با ا، هیتغذانات درمان و کبود. ام

گفت یام. خرگوش مخوانده« ادداشت خرگوشی»به نام  یتابکند. یایزدند. شامره شش و شامره نه بیم

پشت آنها  یه رو ک یاب شامرهیه به ترتکشدند بلیوان شناخته منیگر به عنوان حیدی، شتکه در ک

 یگفتند. داستان خرگوش را برایم« قاوش» کیشدند. هر سالن را یم ییه بود شناسانوشته شد

 یز یگرعزید، گر را به شامره صدا بزنیم. از آن به بعدیه همدکم گفتم و از آنها خواستم یهایقاوشهم

 دادم.یاد می یسوادان عرب هم عربیبه ب، بودم. عالوه بر مطالعه« نه»ار نبود و من شامره کدر 

 یرد هم در طبقهک یمال  کیاز آنها گفت:  یکیروز  کیبه دو نفر از آنها خواندن و نوشنت آموختم. 

 .دوم است

 .بگو انجام دهم یدار  یار کرد هستم. اگر کـ ماموستا من هم 

 ؟یبلد یـ دوز باز 

 شیم تا بکـ 

 .میردک یو رشوع به باز 

 د؟یآیـ تواز شعر خوشت م

 .ندکر که مثل خودم فک ردمکدا یرا پ یسکـ باالخره 

مال محمد »م. یردکنار بالش در آورد و رشوع به خواندن کرده بود از کس یه دستنوکرا « یوان نالید»

بر اشعار او  یار یبس یبود و حواش یح اشعار نالیحدود چهل سال مشغول تص ییحیپدر « یچروستان

ح شده را دوباره نوشتم یتص یام نالر نداشت. متینظ« یشناس ینال»ه در کنم کینوشته بود. اعرتاف م

 .ده شدیاما متأسفانه بعدها دزد
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به  یت مناسبیر شده و موقعیه دبک« ورکمال ش»روز  کیآمدند. یدارم میاز دوستان به د یلیخ

 :دست آورده بود نزد من آمد و گفت

م صحتش شود. گفت« ژارهه»به درمان  کمکنار بدهم تا رصف ید سه دیگفته است با یـ حزب پارت

 .را از خودت بپرسم

 .خواهد منت بر رسم بگذاردیه مکدانستم یم

 .یانجام نده یار کن یچن، ـ نه مال جان

 یاتاق از مرد کیرده و کان کنقل م« یمحمد امام» یر به خانهیام ناگزخانواده، امر بودمیه بک یزمان

 ینار باتالقکدر « عمر خیگور ش» مسجد و کید ما نزدیجد یرده بودند. خانهکاجاره « احمد»به نام 

هم مباند.  د. مگس و پشهیشد شنیگر را منیز دیچ چیه یصدا، قورباغه یها جز صداه شبکبود 

ار دور بود. یه مرخص شدم به خانه آمدم. خانه از مغازه بسکامرستان یبود. از ب یهم گلوچهکمتام 

زنان و  ین آن بودند. روزها صداکهم سا گرید یا هفت خانوادهیه شش کردم کاجاره  یگر یاتاق د

گذارد و نه یم یباق یو تا ساعت دو بامداد. نه اسرتاحتیبلند هفت راد یها هم صداان و شبکود ک

 یم و دورهیرفت« شقالوه»ه تابستان به کاز آنجا بود  شده بود و... یسگ یما زندگ ی. زندگیخواب

 .ما آغاز شد یاز دربدر  یدیجد

ار کاز زندان آزاد شد و دنبال « یتوشیجالل ب»ه کنم تازه به بغداد آمده بودند همرس و فرزندا

خواهم یمن یز یم. چیهست کینون هم رشکم ایبود کین رشیش از ایه پکگشت. گفتم همچنانیم

 .میردکیم یاسکم او هم با ما آمد. در آنجا عیبه شقالوه رفت یم. وقتینکار کتنها با هم 

بازداشت و به زندان نداختند. در زندان اعرتاف « فیعبدالله رش»ا در منزل ر « یقزلج»و « یحیذب»

شان انجام یبرا یار کتوانست یف هم منیب عبدالله رشین ترتیهستند و بد یرانیه اکرده بودند ک

ن داستان هم یدن ایران بازگردانده شدند. شنیماندند و پس از آن به ا یدر زندان باق یسالکیدهد. 

 :ستین از لطف یخال



 337 

هم با رتوش و  یمکزد و یرس م یاسکهم به ع یم بودم قزلجیه من شاگرد اوستا ابراهک یزمان

د یستاد و گفت: من سیمغازه ا یجوان با لباس بلند جلو  یدیروز س کیات آشنا شده بود. یجزئ

 .شناسدیم د مرایس بپرسکد. از هر ینکن افتاد مرا خرب یریراهتان به قرص ش یم هستم. اگر زمانیابراه

بازداشت و در ادامه زندان  یرند. در روزهایگید میدهند و رس یل مین آنها را تحویها در خانقیعراق

« نیعبدالرحمن محمد ام»و پس از بازداشت به « قادر سوور»ه ک« یحیذب»رر نام کم یهاییو بازجو

د یسع»ل و نام یتبد« یسور ن قاله یمحمد ام»ران به یس ایپل یبرا یدر ثبت اسام، افته استیر ییتغ

« یدیم سعیرح یعل»ل به یابد هنگام تحوییر مییتغ« یحسن عل»به  ه بعداً کهم « یم قزلجیرح

به عنوان متهم ثبت نشده است  یرانیمرزبانان ا یان اسامیه در مکن دو نام هم یشود. ایل میتبد

به عراق رفته و پس از بازداشت  ییاجوا ماجر یار ک یه براکهستند  یرانیشهروندان ا نها احتامالًیپس ا

فرا گرفته  یعرب یبه خوب یحیمن و ذب، ه در آن مدتکم ینکن را هم فراموش نیاند. امسرتد شده

بغداد  یدانست اما هرگز زبان عربیرا خوب م یتابک یهر چند مال بود و زبان عرب یاما قزلج، میبود

 یلیمانست. خیروضه خوان فارس م یبه مالهاشرت یب یاد نگرفت و هنگام سخن گفنت به عربیرا 

 .دادیپاسخ م یردکرا به  یها هم عربوقت

 ییدراز بازجورشم و زبانیرسهنگ ب ک، یمیل داده شدیران تحویبه ا یوقت»رد: کیف میتعر یحیذب

 .«ردکیم

 شده است؟ یه از شام عصبانیه دولت همساکد یاردهکار کـ شام چه 

 .میاب نشدهکمرت ییم و خطایبود یازار ـ جناب! ما دستفروش ب

 .دیشام حرف بزن یدیـ خب جناب سع

 ـ نعم؟

 .ردکرشوع به ادا درآوردن ، دن نعمیرسهنگ به محض شن

 ؟یاجا آوردهکن نعم را از ی! ایرانیا یـ آقا
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 یرا عرب ینجا فارسی. چطور شد ایزدیحرف م یردکها جان! تو در بغداد با عرب یـ آخر قزلج

 ؟یدهیجواب م

 یکیم. از یرا به خاطر آورد« دیس»م. ناگهان نام یبه زندان منتقل شده و در بازداشتگاه بازداشت شد

 :میدیها پرساز پاسبان

 ؟یشناسیفالن را م« دیس»ـ 

 :رد و افرس را صدا زد. گفتک یمیـ پاسبان تعظ

 د؟یخواهیم یار کچه  ید را برایـ س

 .ـ از بستگان است

 .دییم. بفرمایهست آقا یپا کـ ما خا

به عمل آورد. آخر شب با  یگرم ییرایاز ما پذ، ار داشتیدان بسیاهل حق بود و مر یشوایه پکد یس

 .میرمانشاه منتقل شدکم و فردا به یاحرتام فراوان به بازداشتگاه برگشت

 .دید؟ شام آزادیبریف میجا ترشکـ 

 .م خداحافظیمانیرمانشاه مکدر  ـ فعالً

وان بود. یو پا به د یقزلج یه پرس عمهکم یآمد، زاده یلخانیتهران نزد عبدالله آقا ا به یدو نفر 

رمانشاه کبه طرف  یقزلج«. دید و دنبالتان هستند. پنهان شوینکیدا منینجات پ»عبدالله آقا گفت: 

 یدر حوال« نیالدخ حسامیخ معتصم شیش» یماند. من هم به روستا« ید حافظیسع»رفت و نزد 

م. در یردکت که حر یامنیسل یم و به سو یاز مرز گذشتی، صوف کیج رفتم و از آنجا به همراه سنند 

 :دیشد و از راننده پرس کو کس راه مشیپ شدم. پلیج کیسوار ، حلبچه یجاده

 اره است؟کن مرد چه یـ ا

 .ـ برادرم است
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 .ییگویـ دروغ م

 .ام سوگند برادرم استـ به سه طالقه

گفتم؟ هنوز اسمت را هم ید میچه با، ستید نام او چیپرسیاننده گفت: اگر مم. ر یردکدا ینجات پ

 :شدم یاوچه وارد خانهکن یه و در اولیامنیدانم. در سلیمن

 د؟یخواهیهامن منیـ خواهرم م

 .دییچشم. بفرما یـ قدمتان رو 

آن  یدارد و فر کبر تنم  یردکدست لباس  کیه قاچاق هستم. کد یمرد خانه شب بازگشت و فهم

 .ه من را به هر جا خواستم بربدکراننده سپرد  کیروز به 

 کو کر کد بازداشت شود. مراقب باش. مرا تا دشت ی. نبایبر یه خواست مکن مرد را به هر جا یـ ا

 .آورد و من هم به بغداد آمدم

 نم؟کار کشناسند. چیس بغداد مرا میـ متام پل

 .از دوستان من برو یکیه نزد یـ به سور

گفت یه مکدم یش خریدو قطار برا یت درجهیبل، «یحیذب»نوشتم. به سفارش « حاجو» یبرا یامهنا

جا هم رس از به موصل رفت و از آن یحیشود. ذبیش منیتفت مخصوص ثرومتندان است و معموالً 

و ا یرا برا، «سا غرفاتیع»نفر مرده به نام  کی یه و منزل حاجو درآورد. آنها هم شناسنامهیسور

 .را به دمشق فرستادند یحیآماده و ذب

م به منزل اوستا یم بازداشت شده است. من و جالل قرار گذاشتیه اوستا ابراهکروز خرب آوردند  کی

نند. شب اول جالل رفت و بازنگشت. او را هم ک یاش احساس ناراحترفته و اجازه ندهیم خانواده

 یدانم دروغیاوستا رفتم. تنها م یبه خانه یأتدانم با چه جر  یرده بودند. شب بعد منکبازداشت 

 :ستاده بود گفتمیه جلو در اک یردم و به مأمور کسوار 

 .ردکرد و حق و حقوقم را پرداخت نکش اخراجم ین اوستا بودم. دو سال پیـ من شاگرد ا
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 .ه همرسش بدهی را بدهدکبود و بازداشت شد. برو بل یوعیاش آنجاست. خودش شـ خانه

 :دیپرس یام آمد و به فارسبه مغازه یمرد، ر و دار و ترس و لرزیگن یدر ا

 و صباح است؟ینجا استودیـ ا

 :گفتم یبه عرب

 .حرف بزن یشوم. عربیـ متوجه من

 اورم؟یجا بکاز  یست؟ من عربیـ چاره چ

 ؟یاارهکـ چ

 .یها برب یرده مرا نزد پارتکسفارش  یهستم. غن یرانیـ ا

 .یاه فرستادهک یسفارش یبرا یرد غنراتت نگذیخدا از رس تقص

، سیروز دو پل کیبردم. « سیشاو ینور » ین و خانهیاظمک یر هنگام او را هم به محله ید، شب

رد. کیه مینشسته بود و گر یصندل یرو  یافرس بردند. مرد کینزد ، مرا از مغازه به پست امام طه

 :س را نشان داد و گفتکافرس ع

 ؟یشناسیـ م

 ـ بله

 ست؟یامش چـ ن

 .ـ فالن پرس فالن

 جاست؟کاش ـ خانه

 .دانمیـ من

 ؟یدانیـ چطور من



 341 

 .نمکیادداشت میرا  یاسم و تنها اسامکـ قربان من ع

 :ه گفتیمرد با گر

 .جاستکداند ید قربان! خوب میگویـ دروغ م

 .ست. برو خداحافظیگو نها دروغرد است و مانند شام قحبهکـ او 

ش از هفتاد نفر در آن یه بکبرند  یالهیرس به طوکیدو نفر مرا ، ه خارج شدمکبان از اتاق افرس نگه

به بازداشتگاه  یشکرس  یهامن افرس برا، قه بعدیرده بودم. چند دقکر یگ یحبس بودند. در چه بدبخت

 .ن بودیرد اهل خانقکرد. کآمد و آزادم 

است  یرانیا هنهکرد کیه بود و ادعا میامنیسل یه از اهالکرا « ییولتپهک یمالعل»به نام  یمرد

و از  یو دوست داشتن کر یار زیبس، اه و خوش قد و باالیس یبا چشم و ابرو  یشناختم. جوانیم

بود.  یو قزلج یحیذب، من کن دوستان مشرت یترکیاز نزد یبود. مال عل یراه و ترابر  یارمندان ادارهک

 :دا شدیپاش از دور لهکه رس و کروز در مغازه بودم  کی

 کید. امشب در قطار یشویبازداشت م، دینکه فرار کخرب دادم  یو قزلج یحیتر به ذبشیـ دو روز پ

ه رسخوش شد گفت فرمان بازداشت تو را با کپس از آن، میدم. با هم مرشوب خوردیس را دیافرس پل

 .....خود دارد

ست یبایها نشان داده بود. مهیهمسا س آمده و دستور بازداشت را بهیروز بعد به مغازه نرفتم اما پل

ناگهان از «. ده استیآقا خواب»رساندم. گفتند: « فیعبدالله رش» یردم. خودم را به خانهک یفرار م

رد تا مرا کتالش  یلیخ« ه بروم؟یچگونه به سور»ردم و گفتم: کف یرون آمد. داستان را تعریخانه ب

از  یارتکرفتم. یرم اما نپذیرستورانش را بر عهده بگ یرهبروم و ادا« نیالدصالح»الق ییند به کمجاب 

 :آن نوشته شده بود یب درآورد تنها نام او رو یج

ش را از انگشت ینار آورد و انگشرت طالیبده. جالل از دخل مغازه هفت د« حسن تو حله»ن را به یا

ام شقالوه آمدم. زن و بچهبه  کو کر کآن را بفروشم. از راه  یرد تا در مواقع رضور کدرآورد و در دستم 
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نگران »بودند گفتند:  یصاحب نفوذ پارت یه از اعضاک« عمر دبابه»و « یعبدالله عل»هم آنجا بودند. 

 کیه چون کعبدالله قول داد «. ردکخواهد  کمکات نار به خانوادهیدوازده د ینباش. حزب ماه

 .ردکخواهد  یاش نگهدار از همرسم در خانه، برادر

 :ارت را نشان دادم. گفتکدم و یرا د« حسن توحله»رفتم. « موصل»به « شقالوه»از 

ه از رش کند کرون یها را از عراق بستیمونک یخواهد همهیزرنگ است. م یلیف خیـ عبدالله رش

 .آنها خالص شود

 .ستمین یوعیـ من ش

 ه فرستاده استیق من به سوریشرت نفر را از طریش از بینون بکدانم. تایـ من م

 :تلفن را برداشت

 .د هم بازداشت شودیبرود و نبا ید فردا به مقصدیاز دوستانم با یکب«! خ شعالنیش»ـ 

 :ردکسپس تعارف 

 .هامن من باشیـ امشب م

 رومیـ ممنون! به هتل م

 .ـ خب! قرار ما فردا هشت صبح در دفرتمن

خ یش کیتاده بود. سیدر مقابل درب هتل ا، رنگ مدل باال ین رشابیماش کیساعت هشت و ربع 

 یخانهینار چاکم. از یردکت که حر یبه طرف سور«. سوار شو»ن بود. گفت: یعرب پشت رل ماش

خ یباعزت و احرتام به ش، رده بودندکی قبل بازداشتم ه مرتبهک ییهاسیم. هامن پلیگذشت، «کسک»

 :نش گفتراکاز نو  یکیم. به یم و ناهار خوردیخ رفتیش ییالقی یسالم دادند. به خانه
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 ینان مناطق مرز کسا یاهل عراق بود و برا« توحله»برب. « توحله»ن یمباکستگاه ین مرد را به ایـ ا

ه کم یاش بود. شب را آنجا ماندم. هنوز شام نخورده بودندهیمنا یارمن کیرد. کیگندم درو م، هیسور

 .ردندکارگران رشوع به دعوا ک

 د؟ینکیـ چرا دعوا م

ادش یخواهد ادعا کند از ما باتقواتر است. به خدا مناز خواندن را از خواند مییمـ آن پدر سگ مناز 

« حاجو» یو خانه، «یسپتربه»زارها به ان گندمیو از م یراننده ارمن کی یلهیوس، م. فردا صبحیبریم

ام و ار آر یبس«. نمیآقا را ببخواهم حسن یدر خانه است. م یسکچه »دم: یپرس یردکرفتم. به زبان 

 .ردکیصحبت م یرمانجکو او به زبان  یمن به زبان سوران«. دانمیمن یمن عرب»خونرسد پاسخ داد: 

اد از خواب یداد و فر یناگهان با صدا، شنبه بود. جمعه هم آنجا ماندم و بامداد شنبهآن روز پنج

 یبه سو  آورد ویگاه در میزنگ زده هم داشت از مخف یقبضه اسلحه کیس که کدم. هر یپر

 .رفتیاطراف م یهاتپه

 ـ چه خرب است؟

رند یها نتوانسته اند رد آنها را بگه گذشته و ژاندارمیکتر  یهاها با گوسفند قاچاق از مرزیـ قاچاقچ

ه کآنجا را بدزدند  یخواهند گوسفندها یه( آمده و میسور ی)از روستاها« یرونید»جه به یدر نت

اسلحه داشته چهار ژاندارم  کیه تنها کاست. او هم « سن آقاح»برادر « وسف حاجوی» کجزو امال 

 .میرویم« وسفی» کمکبازگردند. به  یشرت یب یرو یم با نیترسیشته است. مکرا  کافرس تر  کیو 

 :از آنها بگومگو داشت یکیت بود با یو مسوول رع« حسن آقا»ه برادر ک« ل حاجویجم»

 .برود کخواهد به جنگ رسبازان تر  یم یااچمهتفنگ س کین. با کن رانگاه یدا )آقا( ایـ س

 :گفتم

 ؟یبلد یکـ تر 

 .امها بودهکـ من دو سال رسباز تر 
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ست مرت یب ین است به اندازهکنطور شد در سنگر داد بزن: دوست ژاندارم من. اگر ممیه اکـ حاال 

 .نمکخالصت  یان تا با تفنگ ساچمهک یا و خودت را معرفیجلو ب

 :گفت« ول حاجیجم»مرد به 

 د؟یشک یان چه نقشهیـ بب

 .وهها رفتکو به رسعت به طرف 

ما را هم »نان گفت: کس التامس یافرس پل کیه هم آمده بود. یس سوریم. پلیدیرس یگر یبه محل د

 یاد و به خانهینکن است ما را هم خلع سالح کم. اگر ممید. آخر ما زن و بچه داریدهیشنت مکبه 

ان یله پایغای، رسانجام با وساطت مأموران مرزبان« رسد....یان میه به پاکد تا مهلیدر اطراف برب

 .یافت

جا ماندم. از همرس و فرزندانم سال در آن کیافت. یحاجو به من اختصاص  ینار خانهکدر  یاتاق

اورد. مال یب« یسپتربه»ام را به افت خانوادهیت یمأمور« مال صالح یحاج»به نام  یخرب بودم. فردیب

س مواجه شده اما یپل یرانداز یه آورده بود. در راه با تیآنها را از بغداد به موصل و از آنجا به سور

و « یوهاب بلور »ام در بغداد بودند ه و خانوادهیه من در سورک یجان سامل بدر برده بودند. هنگام

ها یرانیز طرف ارده بودند. آنها اکعه یدن من آمده بودند. مردم شایبه بغداد و د« ینه رشفیم»

ن اتهام یه سوگند یاد کرده بود از اکد یبه دستم رس« یرشف»از  یانامه« قاسم»اند. در زمان آمده

 .مرباست

 :گفت« معصومه»روز  کی

 م؟یبرو ییم و هر سال جایشکب یو دربدر  یقرار است ما آوارگ یکـ تا 

ستند. ین یبرند و هرگز هم ناراضیمبه رس  -ا شهریروستا  – ییها هر هفته در جایولکن! کـ نگاه 

 .میهست یولکن ما کر کتو هم ف

 ....ندکه یگال یدم معصومه از زندگیگر نشنید
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ل وخرت و پرت یرده بودم. وساکاجاره  یرفته و اتاق« یشلیقام»به « انیورز»ن فاصله من از یدر ا

ن. کلت را جمع یسااسباب و و »آمد و گفت: « حاجو»ران کاز نو  یکی یدرمنزل داشتم. روز  یمک

ل یمتام اسباب و وسا«. منتظر هستند، «ن حاجویالدیمح» یاند و در خانههمرس و فزندانت آمده

 .قاطر بود کیمن هم بار 

اط یح کیمن را در  یل خانهیخانه در بغداد وسا ییپس از جابجا« زیعبدالله عز»دم یبعدها شن

 :گفته استرده در پاسخ که همرسم اعرتاض ک یخته و هنگامیر

 .دینکدا یخود پ یبرا یاد و خانهید برویتوانیـ م

ه خود اجاره ک یاسه اتاقه یهم در خانه« محمد کاک»برند. یم« پناهیمحمد امام کاک»ر به یناگز

« محمد کاک»ند. کیدهد و برادروار از همرسم حامیت میام مبه خانواده یرده است اتاقک

رده کرا هم تجربه  یو عملگ یگر  یچژاندارم بوده و مشاغل قهوه، ده استیشک یار یبس یهایسخت

ن استخدام شده بود. باالخره یپمپ بنز کیرده سپس در کت کخ محمود مشار یام شیاست. در ق

ت فقر و یبعد به رسقت رفتند. در نها یرد اما اجناس مغازه هم مدتکباز  یاد شد. و مغازهیبازخر

رشف! تو  یر گفته است: ایسپکنم شکر کار بارشف بود ) فیبس یرد اما مردکیم یزندگ یتنگدست

 (ینکیم یها زندگرانهیامربان در ویهم مانند پ

ن ازدواج یدوم« محمد کاک»بود و ازدواج او با « کو کر ک»از توابع « یخار خقته»ز اهل یهمرسش ن

« هیبه»د. نام همرسش رده بو کآنها را بزرگ  یه امامکن دو فرزند داشت یشیاو بوده است. از همرس پ

را چون  یمصطف« میرهک یکیدا»رد. کیش میم( صدایرهک یکیم )دایرکمادر « محمد کاک»ه کبود 

، بهاپرداخت اجاره ییل عدم توانایمحمد به دل کاکه ک یهنگام یداشت. حتپرس خود دست می

ن قرار داده بود تا ار همرس و فرزندان میدر اخت یردم اما باز هم اتاقکاجاره  یرت کوچک یخانه

 :مراقبت از آنها را بجا آورده باشد. یک روز از معصوم پرسیدم یفهیوظ

 کرد؟را پرداخت منی ینار یدوازده د یمقرر  یـ مگر حزب پارت

 .م و چه بر رسمان آمده استیجا هستکدانند یمن ی؟ آنها حتینار چیو د یچ یـ پارت
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 ....کردیم یمحل آن زندگ م و ازیل خانه را فروختیوسا، سالکین یدر ا

، میاجاره گرفت یلدانک کیاز  یداشت اتاق کشهر  کی یبه اندازه یتیه جمعک« یسپتربه» یدر روستا

ه کنون دو ساله بود و محمد هم کا یم. مصطفیردکدرست  یام و دوباره خانوادهیردکپهن  یر یحص

رفته شد. یپذ ییچهارم ابتدا یهیز سال بعد به مدرسه رفت و در پاییده بود پایدر خانه آموزش د

 .ه معادل سیکل بودکرا گذرانده بود  ییسال پس ار آن هم پنجم ابتداکی

هنه ک یم از لباسهایم گرفتیم ناچار تصمیرانداز از حصیر داشتیز کیرانه بود و تنها یار فقیاتاق ما بس

م. دورادور اتاق ینکدرست  رانداز از نخیز کی یسور  یرهیل کیهر مرت  یدن مجدد آنها در ازایسیو ر

، هامنیم یجا»ردم و گفتم: کوها پهن کاز س یقسمت یرانداز نو را رو یو درست شده بود. زکس کی

 .«بزرگان است یجا

 یرد. گندم هم از طرف خانوادهکاو هم رشوع به پخنت نان ، ردمکدرست  یتنور « معصومه» یبرا

 .ات ما بوده استکسهم ز ی، لشد. بعدها متوجه شدم گندم ارساین میتأم« حاجو»

بود و انواع و  یرفتم. از هر دری سخنیآقا م یروستا به رسا یها پس از خوردن شام مانند اهالشب

« انیرکم» یت روستاها مانند منطقهیکمال یوهیردم شکیر مکشد. ابتدا فیده میاقسام سخنان شن

رت اطراف ین عشیبزرگرت« انکر یوهه»رت یس عشیرئ« حاجو» یردم. خانوادهکیاست اما اشتباه م

خته یها گرکاز چنگ تر « حاجو»نان روستا به همراه کاز سا یار یبودند. بس« ادنیدیم»و « رتیسع»

نند کیم یه زندگیکاز آنها در تر  یااند. عدهدهیگز ینکس -ن دجله و فراتیب –ابن عمر  یرهیو در جز

 .ستین مکان آنها یهم در م یدیزیو عالوه بر مسلامن 

ه پس از یکرده بود. اما تر کت یها هم حامکاز تر  یطرف و حتیران بید پیخ سعیام شیحاجو آقا در ق

وچانده بود. حاجو آقا هم کرا هم  یار یرد را اعدام و بسکان کاز مال یار یبس، «دیخ سعیش»ست کش

مه او را کهنگام محا هیکنده شده بود. دادگاه تز کبه زندان اف« نیبینص»بازداشت و پس از انتقال به 

 :ندک یخطاب م

 یطان پرست هستیو ش یزدیـ تو ا
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 .دانندین را میر من مسلامنم و همه ایـ نخ

 طانیبگو لعنت بر ش یستین یدیزیـ اگر 

 میگویـ من

 .یطان پرست هستیـ پس ش

 .میگوین را به خاطر شام منیم. اما ایگوید میخوانم و آنچه گفت یـ من مناز م

 .ندکطان را لعنت یه شکنند کیدورو بر او خواهش م یهایزدیا

 .طان لعنت تا نسل ما حفظ شودیـ بگو بر ش

 ....ندارد ییمعنا، قاشق خون کی یردن براکرد. التامس کـ هرگز در برابر ظامل رس خم نخواهم 

ندان شبانه به ز  -یدیزیمسسامن و  –ره یم اعدام است اما افراد عشکح یدر زندان چشم انتظار اجرا

را  یاز منطقهیها نیبرند. فرانسو  یتحت امر فرانسه م یهیبه وسور یهجوم برده او را پس از آزاد

ها است. یامل خواهان اسرتداد حاجو از فرانسو ک یگذارند. مصطفیار آنها میه در اختیکتر  یدر مرزها

اش انه او را با تپانچهشب ید اما حاجو در مجلسیآیم ل او به منطقهیتحو یبرا یژنرال فرانسو  کی

رت را زیر پرو و بال خود ین عشیو ا یه خوددار یکم آنها به تر یآورد. فرانسه هم از تسلیاز پا درم

گرفنت انتقام همرسش به منطقه  یاروان براک کیه در قالب کشود همرس ژنرال یگیرد.... گفته ممی

 ...شود ویف مم خود منرص یاز تصم، او یدن حاجو و جذبهید پس از دیآیم

 «رهیجز»ند در کیامن است و تالش میار پشیرده بسکت نکمشار « دیخ سعیش»ام یه در قک« حاجو آقا»

، «حاجو»نند. پس از کیمن یار کردها با او همکر یاما سا، ندکس یساکن تأس یردهاک یبرا یامارت

 یزندگ« یتربه سپ» یشود. پنج پرس حاجو در روستایرت انتخاب میس عشیحسن آقا به عنوان رئ

ن یش از ایه پکاز پرسانش  یکیوسف یهم بوده است.  یمسلح فرانسو  یروهایگاه نیه پاکنند ک یم

ردند. مفاهیمی به کیم یزندگ« هکحس»ه و دو پرسش هم در یکهم مرز با تر  یروستا کیگفتم در 

آقا را به  یهم خانوادهها تیرد و رعکیها را به اسم صدا متیت وجود نداشت. آقا رعینام آقا و رع
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 یحق برا کیو آقا هم تنها  یرأ  کیو انتخابات هم بر اساس هر نفر  یر یگ یخواندند. رأ ینام م

ز در یان نیهودی یشدند. حتیهم در مجلس حارض م یو آشور  یلدانکو  یخود قائل بود. ارمن

به همراه  یزدیر ایو فقش یشک، با بود. مال یار زیای بسردند. منایهکیت مکشبانه رش  یهانشست

نشستند و بدون توجه به یمجلس م کیدر  یمیلکو  یآشور ی، لدانکی، هود، ی یحیمس، مسلامن

 .دادندیامت قرار میها و تصمیدوست کرا مال  کتنها زبان مشرت ، مذهب

 .«شیطانبچه»گفت:  یگر یبه د یخانه نشسته بودم. مردروز در قهوه کی

ن دوست ما یا یابنده»نبود گفتم: « یکر یوهه»احت شد. آن مرد هم ه آنجا بود نار ک یزدیا کی

. ینکگر نثار ید ییناسزا یتوانی. میف است برادرت را برنجانید. حیاست و از سخن تو رنج یزدیا

 .ردک یامن شد و بالفاصله عذرخواهیمرد هم پش

، گریراه چهار نفر دبه هم یزدیر ایفق کیهامن آمده است. یه گفتند مکروز در خانه بودم  کی

 :خواست دستم را ببوسدیچوب آورده بودند. م یمقدار 

 .مین شود. سپاسگزار تو هستیبه مقدسات ما توه یدهیدا ! تو اجازه منیـ س

« حاجو» یها بود. خانوادهین دوستیشرت ایها و تعمیق هر چه بیزدیمن با ا ین رسآغاز دوستیو ا

رده ک یها زندگسالها با آن« نیجگرخون»داشتند. یار نگه میرد را بسکسندگان یحرمت شاعر و نو

بازهم ، رد. با وجود اینکیدشان میگفت و تهدیشده بودآنها را ناسزا م یه چپک یاما هنگام، بود

 .شدیم منکاز حرمت او  یاذره

ه ها قهو نند و در سایر وعدهکیدرست م یها چار عرب است. تنها صبحیآنها مانند عشا یزندگ

وبد ک یم یهاون آن را طور ساج بو داده سپس با دسته یها را رو قهوه، یچها قهوهبنوشند. غرویم

د سهم یهر بار با«. دید قهوه بخوریبفرمائ»ه کن معنا یروستا برسد. به ا یآن به گوش اهال یه صداک

دور  کوچکن با فنجا یچقهوه، شب هم در مجلس، عرصانه یاز قهوه یروز آماده شود. جدا کی

قهوه در نظرم چون زهرمار تلخ بود.  یه تازه رفته بودم مزهکند. من کیقهوه تعارف م، مجلس گشته

 :م گفتیه با حسن آقا تنها بودکروز  کیل ندارم. یگفتم مید میرسیبه من م یچهر وقت قهوه
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 ؟یدانم چرا تو از ما ناراحتیدا منیـ س

 د؟ییمافر  ین را میند؟ چرا اکـ من؟ خدا ن

 .دارد یخان دشمن یبا خانواده یعنیرا پس بزند  یچتعارف قهوه، خان یه در رساک یسکـ 

 .ند. آن را خواهم گرفتکد فنجان بدون قهوه تعارف ییبگو یچتلخ است به قهوه یلید خیـ مرا ببخش

 یشعر « ستانوردکبو »خوردم. در یم یخال یه قهوهکاد گرفته بودم یخوردن را چنان بعد قهوه یمدت

 .امش گفتهینوشته و داستان را برا یجالل طالبان یبرا

 یار یبس یردهاکرده بودند تا مانع از قاچاق شوند. ک ین گذار یرا م یها در آن منطقه خطوط مرز کتر 

 کدوران خدمت را در سپاه تر ، نیش از ایه پکردها کاز  یشوند اما برخیم کتر  یهانیم یقربان

ن یم یهکپو « یسپتربه» یهارث مغازهکردند. سنگ اک یم یآور و جمع یها را خنثنیگذرانده بودند م

 .ردکیه غوغا مکبود. رشوه دادن و رشوه گرفنت هم 

ه یه اسلحه تهیاز مرز سور، ز با آنیردها نکدند. یخریآوردند و تفنگ میها گوسفند قاچاق مژاندارم

تاب کمنود و ره رفت و آمد مییبه جز« ادیریم» یهالاز ا یجوان« ریمال زب»به نام  یردند. مردک یم

« نیبینص»رد: در شهر کیف میرتر از زمان مقرر بازگشت. تعریبار د کیرد. کیم یآور و شعر جمع

گر را بازداشت کردند. سپس به یتاب دکو چندین « نیجگرخون»وان یلم را بازرسی کردند و دیوسا

ر منتقل شدم. در کاربیبه د، آمد. پس از بازداشت یرسوان یهردند. افرسی با درجکم یسیب« رکاربید»

مرا خواهند »رد. با خود گفتم: کام ادهیتپانچه به دست پ، ردم. شبانهکردم و التامس که یگر یلیراه خ

مانند تو  یپدر سگ! االغ»گفت:  یرمانجکبه صورتم نواخت و به زبان  یحساب یلیچند س«. شتک

؟ فرار یآور ین سو میبه ا یاز پست مرز  یردکتاب کا به باد خواهد داد. رد ر کجان هزاران ی، زندگ

 .ن بازگشتیبیبه طرف نص، برو و خود، نک

دن یبازگشتم ژاندارمها آمدند و رشوع به بوس« نیبینص»رسزدن به خانواده به  یه براکپس از آن

 :ردندکم یدستها
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 .نکث بوده اند. ما را عفو یو حدقرآن  یت ترجمهیهاتابکـ جناب رسوان فرموده است متام 

روز گفتم:  کیره دست بوده است. یچ یتنبور زن یدر جوان، ره بودیه بزرگ عشک« حسن آقا حاجو»

 یار کرد اما هر کاد دادن یآوردند و آقا رشوع به  یگرفتم. تنبور یاد می یاش من هم تنبورنواز ک یا

، ار دوریبس یهادم. از زمانیشکخجالت خود  یودنکه نشد. ناچار دست برداشتم و از کرد نشد ک

ن یده است. ایخر یچز به عنوان قهوهیاه نیت سینام داشته و چند رع« حاجو»ن خاندان یبزرگ ا

 .اما آزاد هستند یچرد و همچنان قهوهکنون کآموخته و ا یردکم زبان کمکاه یس یهاتیرع

یا « مطرب»ه آنها را کاند هندوستان آمدهه اجداد آنها از کنند کیها ادعا م«ریوهه»از  یفهیطا

ناَزن و دنب، مردان یدارند. همه یاژهیان خود زبان ویند. آنها در میگویم« ریبزمگ» نواز هستند کرس 

سواد یه بکنام داشت « خونادویش»از آنها  یکیخوانند. یصدا باشند آواز هم م ه خوشک یو در صورت

 یید اگر در جایالم بود و شاکن یریار شیبسی، از رسنا و دهل زن یابود و هرگز شهر را ندیده بود. جد

د هر موجود یدانست و تقلیار میبس یداشت. داستانها یجهان یانون آوازهکآمد ایا میگر به دنید

 کیشدند. یبر مآمد همه از خنده رودهیخان م یه به رساک یها هنگامآورد. شبیرا در م یازنده

 :از حارضان گفت یکید. ر کاد رسفه یشب ز

 .زنددر می است. اجل کیخو زمان مردنت نزدیـ ش

 کیرده است. هنگام نزدکاز آنها ظهور ن یکیه هنوز کار است یمردن من بس یهارد. نشانهیـ زبانت مب

و نند کیها قار قار منالغک، گوزندیها منزنند بزیها عر مناالغ، نندکیها پارس منسگ، شدن زمان مرگ

 .میتوانم بگو یه منک یگر یم دیعال

ها سوگند یلدانکآورد نگ در میینگ میهم با م ییآورد و ته صدایرا در م یلدانکهای شیشکد یتقل

 :گفتیشوند. میاما سخنانش را متوجه من، ش آنهاستیشکه او کخوردند یم

 یدر آب غرق شود و سپس با پا رو  یارمرد ناتوان الغر اندام هفتاد سالهیز! اگر پیعز یهایلدانک یـ ا

 نیگفتند: آمیها میلدانک ین! وهمهینفس شود آم ید دچار تنگیم او بروند شاکش

 ؟یابه شهر رفته، ا تابه حالیخو! آیـ ش
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نازَن یبار برای مراسم عروسکیـ بله   ینم. به اتاقکخواستم رفع حاجت یرفتم. م« یشلیقام»به  یو رس 

به مشامم  یید و پس از آن بویحفره چرخ کیدم ادرارم در یتوالت است. شاشگفتند یه مکبرده شدم 

فشار آورده بود. گفتم: دوستان من  ینیردم. به مجلس بازگشتم اما سنگکدن را فراموش یخورد. ر

جلو افتاد  ید. جوانینکدا یم پیخلوت برا یین است جاکام اگر ممردهکه یباز تخل یشه در فضایهم

 :دندیپرسیبازار م یاش گذارده بودم. اهالشانه یه گم نشوم دست رو کآن و من هم به خاطر

 ست؟یخو نین شیـ ا

 :ردمکیبا دست اشاره م

 ـ نه

 ؟یزدیـ چرا حرف من

 .زمیرون بریدم به محض حرف زدن بیترسیـ م

 را در برابرم یغیجوجه ت کیرون رفته بودم. ناگهان یحاجت ب یقضا یبرا یشب مهتاب کی»گفت: یم

بردم دستم در تنش فرو یهر چه دست م«. نمکارت کد شی؟ حتامً بایرو یجا مک»دم و گفتم: ید

 .ردمکدفعه با دو دست حمله  کیردم اما نشد. کتالش  یلیخ رفت.یم

ندارد.  یمتام« خویش»ش خودم بود. داستان یی چند روز پنبود. مدفوع انباشته یغیبدبختانه جوجه ت

د و یش سفیبا ر، رساپا سبزپوش یخیش، شب کیخان بود.  یوستا و رسار  یهان شبیریاو بزم ش

 یاشهیبار شکیقه یدام ده دقکآقا نشستند. هر نار حسنکد وارد شدند و در یبا چهار مر، عصا به دست

دم از دعا  کیخ یعرق زحله متام رسا را فراگرفته بود. ش یدند. بو ینوشیزحله از بغل در آورده م

 :ستادیایمنخواندن هم باز 

 د؟ییفرمایل میـ قربان چه م

هستم. « کشب»وخ یاز ش یکید. من یشناسیخورم. شام مرا منیدارم و دارو م یقلب یـ والله من ناراحت

به « حاجو»ام. متام خاندان رسزدن به آنها آمده یاست و من برا«انکر یوهه» یمادرم از خانواده
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دادند دا در رسا انجام مییناپ یگوشه کیاما این کار را در دند ینوشیهر شب عرق م، رانیپ یاستثنا

ده شده یزها چیم یست بطر عرق رو یش از بیب«. د رس سفرهییبفرما»خ گفتند: یرصف شام به ش یبرا

 .بود

 .میدار یقلب یناراحت یما هم همگ، خیا شید ییـ بفرما

 .ردک کب دهد شبانه روستا را تر یفرشناسند و نتوانسته بود آنها را یه متوجه شده بود عرق مکخ یش

مجلس  یبه روستا آمده و در باال « آقاحسن»دن ید یه براکره یخ بزرگ جزیش، «یم حقیخ ابراهیش»

 :رده بود گفتکجلوس 

 .یار شدهیـ حسن آقا پ

 .دیار شدهیخ شام هم پیـ بله جناب ش

 شود؟یرشوع م یک یر یپ یـ راست

 .گفتیم یز یچ یسکهفتاد و.... هر ، شصت، ـ پنجاه

 :اجازه خواستم

 نم؟کن موضوع را حل یتوانم ایـ م

 :شناخت. حسن آقا گفتیخ مرا منیش

 دییـ بله بفرما

رشده است. پس پیری یش از او بر نخاسته بود یعنی پیدار شد و آلتش پیـ مرد هر وقت از خواب ب

 .دیسف ینه به سن و سال است و نه به مو 

 :د و گفتیخند خت. سپسیبه هم ر یکخ اند یش

 ست؟یکاست.  یـ آدم آگاه
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 :خ شده بودیسخنان آن شب من در روستا مبدأ تار، از آن روز به بعد

 ...؟ ویار شدهیدام سال پکـ تو در 

 یدر رسا یشب، باز و حارض جواب بودار زبانیاما بس، سوادیه االغدار و بک« یکعبد »به نام  یمرد

ه مرشف کفه و هم هشت بار هم به مید هم خلیهم س یقوله به ک« مال عباس»خان نشسته بود. 

 :شده بود گفت

 .افر هستیکپس  یخوان یتو مناز من« یکعبد »ـ 

 م مسلامنم؟ین بگویـ ماموستا اگر شهادت

 رم؟یگیبا میز یـ بله در بهشت هم هفتاد حور  

 .یـ بله اگر مناز بخوان

رکعت منازم هم قضا نشود اما  کی یه حتک نمکیاری مکن یاز شهادت یجدا -به گواه شام –ـ مردم 

نم کیش مکشیخودم را پ یهفتاد حور ، ترفیثکدارد از پهن  یند زنکبا من ب یاد معاملهیماموستا با

 .اوردیاح من در بکو او زنش را به ن

 :از پنجره دررفت و گفت« یکعبد »ماموستا با چوب عصا دنبالش افتاد اما 

 ین معاملهیاست که حارض به چن یدام خر کا باور ندارد و گرنه ر  ید؟ او هم هفتاد حور یدیـ د

 .نباشد یپ رسود

ه بر رس قرب مردگان کن بود یره آمده و تخصصش ایه به جزیکاز تر « نید شال زریس»به ظاهر  کی

حال »گفت: یم یی«ا هوی»گذارد و سپس یچشم بر هم م یند و از وضع آنها خرب دهد. لحظاتیبنش

 .«نکرات یاو خ یات در عذاب است برامرده»ا: ی«. بده یمژدگانمرده خوب است 

 :بوسدیش را میرسد و دست و پا یشناس مد مردهیبه س« یشلیقام»در راه « یکعبد »روز  کی

 دیید سوار شویـ قربان بفرما
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 .ـ نه حرام است. االغت بار دارد

 .شودید. االغم روپاتر میت هستکقربان شام بر  ـ

 :دیگویم یکشود. عبد یار مبار سو  یخ رو یش

 م؟ینک یـ قربان اجازه هست با هم رشط بند

 .حرام است یـ رشط بند

 .برمیت رس میخروس برا کی یپرسم اگر جواب دادیم یسئوال، ستیحرام نـ نه نه

 .ـ بپرس

 ست؟یچ یه سوار شدک یـ بار 

 ـ دست بزنم؟

 ـ بله بله

 :دیگویپس از دست زدن به بار م

 ـ ذرت است؟

 گر هم بگویبار دکی. یندانست ـ

 ـ جو است؟

 .گر هم بگویبار د کیال ندارد. کن بار هم اشیـ نه ا

 .ارزن است، دمیـ فهم

کند. خرب نار جاده رها میکوبد و در کیم بر رسش مکه در دست داشت محک یبا چوب« یکعبد »ـ 

د یاند. حسن آقا خطاب به سهدینار جاده افتاده اما پولش را ندزدکن در ین و مالید خونیه سکآورند 

 :گفت
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 ار تو است. بگو چرا این کار را کردی؟کاند دهیش را ندزدیهاـ چون پول

ص یرا تشخ وضع مرده، کر خایز یاز عمق دو مرت  یتوانیه مکـ به او گفتم پدر سگ! تو چگونه است 

 د؟یرویرزن و جو و ذرت ما، می. آخر در اراضی دیگندم را بشناس یتوانیمن یگون کی یاما از ال  یده

 یوعیآنهم از نوع ش، شده بودند یوعیش، د و هزاران نفریره هم رسیبه جز، «داشکخالد ب»سم یمونک

گندم به عنوان  یچهارگون، ها مؤظف شده بودند هنگام برداشتچارهیز. بیدر ترب یهای مناز هزینه

دمشق  یهاییامیبدانند. در راهپ یبه حتی یک کلمه عر کمالیات بپردازند بدون آن« نور» یروزنامه

آنها در  یندهیفرستادند. منایس میباتوم و چوب پل یشاورزان را در صف اول به مقابلهکنیز همین 

را « نور» یخانه گردآورده و روزنامهه مردم را در قهوهکبود « احمدعنرت»به نام  یمرد، «یسپتربه»

ن یدانست موقع خواندن از ایمن یز یچ ستونها در روزنامه یم بندیخواند. چون از تقسیآنها م یبرا

آورد. یو لبخند انسان را درم که اشکخواند خواند. چنان مسخره میینقطع میرس تا رس روزنامه را ال

جاها نوشته شده  ینخوان. هر ستون مطالب خاص خود را دارد. در بعض ینطور یا»بار گفتم:  کی

راد یا یسکخوانم. چه یم ینطور ی. همینکیج میتو من را گ»: گفت«ادامه در صفحه فالن و...

 «رد؟یگیم

بود « اکس»ه عضو ک، «نیولوش»به نام  یروس یهاله گندهکاز  یکی ین داستان را برایو اکدر مس

 .یهست« ته برداریکن»د و گفت: تو استاد یخند یلیردم. خکف یتعر

 :از روستاها نزد من آمدند یکی از« امنیسل»به نام  ییو مال ییروز پنج روستا کی

 ر؟یاخیخواند ین مناز را به جامعت میم. استالیدار یلکژار مشدا ههیـ س

 .داندید. او میبپرس« داشکخالد ب»ق ید از رفین را بایـ ا

 یبودم. رئیس فرع« نیجگرخو»فراوان چشم انتظار مالقات با ، رفتم« یشلیقام»ه به کن بار ینخست

 :گفت« نیجگرخو»هم نزد او بود. « رمو»ه به نام ر یست جزیمونکحزب 
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رد کسپس رو به رمو «. نندکیگر را مالقات میدکیژار ن و ههیاست جگرخو یخیروز تار کیامروز »

 :گفتم«. ماست یشهیژار هم از دوستان ما و هم اندق ههیرف»و گفت: 

ن خاطر یسم را به ایمونکگذارند. من یست میمونکز را در خدمت یه همه چکهستند  یسانک»

از آن روز با «. ا نه؟...یاست  یکیرمان با هم کدانم فیرد باشد. منکه در خدمت ملت کدوست دارم 

 .میمتام داشت ین دوستیجگرخو

خواندن و ، ها بود و تا سن بلوغکتر  یتحت سلطه، «سارهه»به نام  ییاهل روستا« نیجگرخو»

مسجد شده بود. در ادامه  یطلبه شده و در ادامه مال کرد. سپس دانست و چوپانی میینوشنت من

چاپ شده و « هاوار»و « یروناه»نهاده بود. اشعار او در  یرو  یردباور کنار گذاشته و به کرا  ییمال

ن بار چاپ ینخست یوانش برایکه د یه شده بود. هنگامیه و سوریکخواه تر یآزاد یردهاکمحبوب 

وان را ید یروستا صفحه صفحه یرسید. اهالینسخه م کیه به هر روستا کاب گشت یشد چنان نا

بستند. بعدها از ملت خود می یهای بچهازآنها چون نوشته به سینه یار یپاره و اوراق آن را بس

ده بود. با ییگرا یش به رسخیرنگ شعرها، هایوعیدگاه شیرش دیده پس از پذیشکدست  یباور 

 یدر زندگ یار یبس یهایرد اماعضو حزب نبود. بدبختکیم یار کهم« یشلیقام» یمنطقه یهایوعیش

اش او و خانواده کرد. خوراکیم یو تنگدستی زندگ یده و در ندار یشک ینجه و دربدر کاز زندان تا ش

 …هم نداشتند یچا یحت یبود. گاه یو چا کاغلب نان خش

ر کآورم ) فیه خاطر مننون نام او را بکه اکداشت  یار کداشت اما هم یسوادأت نیمچه یس هیرمو رئ

شه یمغز و دو آتشه بود. هم کار خشیداد اما بسیص منید را از هم تشخیاه و سفیبود( س« رمو»نم ک

ح به یتسب یصوف یروز جمعه پس از مناز تعداد کی«. نمکیبه شام اثبات م یمن علم»گفت: یم

 :دیگویمروند. مادر رمو یم« رمو» یدعا خوانان به خانه، بکند شیدست و ر

 د؟یارش دارکست چیخانه ن -

 دیم به ما درس بگویام و آمدهیهست یوعیما همه ش -
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هزار  یروز « رمو»ش سگها! ید؟ ریریاد بگیت یوعید شیاند. از مناز جمعه آمدهکخدا شام را لعنت  -

 .دیگوین میمرتبه خدا را نفر

ار یبس یردهاکآمدند. از یاتم مبه مالق یار یسان بسکردم. کیم یزندگ« یشلیقام»ه در ک یزمان

دوستی از ، بارکیار گرم بود. یما بس یمجلس عرصها… و  یها و مال و حاجستیمونکمتعصب تا 

رد است کاز آن ملت ، ن دجله و فراتیب ینیهر زم»گفت: « لویعبدت»متعصب به نام  یردهاکهامن 

زه هم متعلق به عرب است و ین جزیر اینخ»ن فرمود: یجگرخو«. و به اشغال دشمن در آمده است

وره در رفت و با مشت ولگد به جان کناگهان از  یعبد«. مینکیم یما به ناروا در آن زندگ

گر اجازه یرون انداختم و دیرا ب« یعبد»له خاموش شد. یبود غا یافتاد. با هر دردرس « نیجگرخو»

 .ندادم باز گردد

 یو مرا برا« نیجگرخو»ل خود یبا اتومب« دیعس»به نام « کحس»ثرومتند  یردهاکاز  یکیبعد  یمدت

بودم. « دیخ عبیش»به نام « شمر یخ اولیش»هامن یشب م کیبدانجا برد. « شمر»ر عرب یدن عشاید

ه به عنوان کخ از من خواست یداشت. ش کال یادکل ین اتومبیوه و چندکباش یو قرص  یالقیی یخانه

رفتم. شب توتونم متام یپذیه منکنم. من هم کاج ه خواستم ازدو ک یآنجا مبانم و با هر دخرت  یمنش

عرب  کیردند. که یم تهیگار برایه انواع واقسام توتون و سیکتر  یمرز  یاز شهرها یکیشد. فرستاد در 

العموم بود همراه ما بازگشت.  یمدع« کحس»نون در کم و اکحا« یشلیقام»در  یه مدتکهم  یشهر 

 یهامنیم. روز بعد به میشب را در صحرا به روز آورد کی. اجباراً بود یپرگل و ال ، نیزم، دیباریباران م

به نسل عرب  دانست و مرتباً یرد مکخود را ، م. به زبان سادهیرفت« خ محمدیش»رد به نام کخ یش کی

ر یآمد و به عشا« کحس»به  یژنرال فرانسو  کی»رد: کیف میر شده بود. تعریار پیداد. بسیدشنام م

د. یرد. نوبت من رسکافت خواهد یانه دریماه یداشته باشد مقرر  یسب عربس اصل و نکگفت هر 

«. نام اجدادم است، ردکن نسب من است و خنجر یز گذارده گفتم: ایم ینزد او رفتم. خنجرم را رو 

از او  یادیوحشت ز« یرانیج»ر یه عشاکم مشخص شد یبرا… شرت تعیین کردیمرا از همه ب یمقرر 

گفتند: یه مکن بود یصحرانش یر بودم. اعرابیعشا کیهامن یم« زیعبدالعز» یوههاکدارند. در اطراف 

نی روی یایم و به صحرانشم اما عرب شدهی( هستیرد گاوانک یعنی)  یبگار  یردهاکما از »
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در ، خوش زبان و باوقار بود، ار خورشویبس یگی ما که مردیدر همسا ییک مرد دمشق«. ایمآورده

ن روز سفر یم. آخریرده بودکرد. به او عادت کیم یرد معرفکم خود را یفتر یه مکهرجا ، ن سفریا

 یکی. دوست دارم یرد هستک یهیدانم تو شاعر بلند پاین! میاستاد جگرخو»ل گفت: یبود. در اتومب

اگر »گفت:  یسور  یمرد«. رد استکرد: دجله و فرات از آن کدا رشوع ی. سیاز اشعار خود را بخوان

نگفته باشم  یر کناش»ردم: کدا عرض یخدمت س«. یشدید اعدام میبودم حاال با یمن آدم بدجنس

 یالعام گفته بود یو بعداً مدع« لویت یعبد»ت را به ین بیجانم. اگر ا یاردهکتو سوراخ دعا گم 

 .ریختندزندگی خود را به پایت می

با عادات و ، آمد و رفت آشنا شدم. ضمن چندبار« یدهام الهاد»به نام « شمر»ر یخ بزرگ عشایبا ش

 یدانستم و به عربیمن یرمانجکره رفتم یبه جز یآشنا شده بودم. وقت یه به خوبیرسوم اعراب باد

 یگر یزبان د یرمانجکه جز ک« چچان آقاحاجو»ردم و نزد کآماده  یو قلم یردم. دفرت کیصحبت م

« نیم و زمه»عاشق  یگر یرد دکردم. من هم مانند هر کن زبان یا یر یادگیدانست رشوع به یمن

 یدانستم. وقتیم یده و تنها خواندن آن را به زبان فارسیران دیبودم. منت فارسی آن را در ا« یخان»

 یه فارسک یر یجز یور باز شد. مالهاکن گره یهم آموختم ا یرمانجکرا فرا گرفتم و پس از آن  یعرب

نم؟ رشوع به کترجمه ن ین را به سورانیو زم تاب داشتند: چرا مهکبا  یار یالت بسکدانستند مشیمن

به ، ساده یات شعر را به زبان شعر یردم و ابکیها رشوع مدن بچهیها پس از خوابردم. شبکار ک

ده بودند. یخر« حاجو» یه موتور آن را خانوادهکردم. روستا برق هم داشت کیترجمه م یسوران

ها شب یدادم. برخیادامه م یر چراغ نفتیشد و من هم زیازده شب خاموش میموتور برق ساعت 

رد من هم ساعات بیشرتی بیشرت از نعمت کیدا میح جوانان ادامه پیه اسباب لهو و لعب و تفرک

 .بردموجود برق بهره می

آنقدر ، نکبه خودت رحم »رد: کیشه التامس میدم. معصومه همیشکیگار میاد سیز، امر بودمیب

 .امدهیشکاد یه متوجه نشود زکردم کیرها راپنهان مگایناچار ته س«. شکگار نیس
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تاب را ترجمه و کن خاطر ابتدا یم. به همیاینار بکتاب ک یمقدمه یابتدا نتوانستم خوب با ترجمه

ار ک 1958ماه بهشتیرشوع تا ارد یست و دوم دیی مقدمه کردم از باقدام به ترجمه، پس از پایان

 .ان رساندمیترجمه را به پا

، م ظهریار شاعرانه بود. ساعت دوازده و نیه مکانی بسکرفتم یروزها به باغ روستا م، بهار  در

دن به خانه از یاورم. به محض رسیبود بال در ب کینزد یدم. از خوشیان رسانیتاب را به پاک یترجمه

 .داشت یردم. واقعاً چه لذتکاد زدم: متام یاط فریح

 :داخل شد« وسف حاجوی»پرس « ن حاجویالدیمح»ه کم یخوردیم ناهار میداشت

 .باستیار زیبس یم؟ بهار ینکم و گردش یرون بروید بیدهیدا اجازه میس -

 جا؟ک -

 میرویم« یور ین دیع»به  -

 یر کل فیم. داخل اتومبیراه افتاد« حاجو» یگر از خانوادهیو دو جوان د« نیالدیمح»به همراه 

« ورین دیع»م؟ ید به گردش برویچرا امروز با، برمیبه رس منجا یدر ا 1956ردم: من از تابستان ک

مرشف به دجله و پر از باغ و باغات است. از شب تا بعدازظهر ی، بلند کیار باصفا و از یبس ییجا

 .میر و بوتان هم برویم. گفتند به شهر جزیآنجا ماند، روز بعد

 م؟ی؟ مگر اجازه دار یچ -

 .د در بازار آزاد استیخر یبراها در شهر یبله آمد و رفت سور  -

بوتان  یوههاکتوانیم ین دارم و از آنجا مید. دوربیگفت: مرا هم با خود برب« وریدنیع»س یس پلیرئ

، ورود به شهر داده نشد یس همراه ما بود اجازهیم و چون پلیدیر رسیشهر جز ینیم. به ورودیرا بب

ار دانا بود نزد ما یو بس یه شهر کد چهل پنجاه ساله ر ک کیم. ینیم ببیتوانستیشهر را م یهااما خانه

 :آمد و به اشاره گفت
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هاست. کتر  یز رسبازخانهینون نکبوده و ا« ریران جزیم»ی ه خانهکاست « کلهبه کوشک»نجا یا -

، «زگزانین»نجا را یبوده است. ا« نیم و زمه»عادگاه یم« قسقل یانک»تپه است  یه رو کن چشمه یا

و « رانهومه»نجا را یو ا« دروازه»گذرد یه رود دجله از آن مکو آن قسمت را « وستان»آن دشت را 

 …ندیگویم« دانیم»تر را آن طرف

گذاشته و  یسنگ قرب  یرفتم. رسم را رو  یمیقربستان قد کی یم را فرشد. به سو یناگهان بغض گلو

م آرام شدم و کم کردم. که یرمتام گ یقهید ده دقی.... شایردنکه یردم. چه گرکسنت یرشوع به گر

 اندامدهیه به رساغم نین گرینند و در حکیدم همراهانم از دور نگاهم میردم. دک کم را پایهاکاش

گفت در دل با خود یها را مانکنام م یر یجز یه بلدهکنند. آن هنگام که را سئوال یتا سبب گر

ت داشته یام رضااز ترجمه یردم. حتامً خانکرا متام « نیم و زمه» یروز ترجمهیدم: من دیشیاندیم

را نشانم داده است.  -نیوزمشهر مه –اش ن سفر را فراهم آورده و شهر مورد عالقهیه اسباب اک

 ....ن طور باشدید ایشا

از ، اوقات یار یوانم محفوظ است. بسیاز آنها در د یار یه بسکام ره نوشتهیدر جز یار یاشعار بس

 .زدمیم یره به دمشق هم رس یجز

، «بدرخان یجالدت عال» یوهیب« روشن خانم» یارگر بود به خانهکه آن روزها رس ک یحیبه همراه ذب

و « د بدرخانیجمش»ب بود. پرسی جوان به نام یار دانا و ادیبس یر مدرسه و زنیه مدکم یرفتیم

 .داشت« نمیس»به نام  یدخرت 

اسان کخوردم به رساغ عیبرم یل مالکاه به مشماندم و هرگیاوقات دو ماه متام در دمشق م یگاه

 یرد عرب زبان از اهالک کیمتعلق به  یگرفتم. در هتلیردم و پولی مکیس رتوش مکرفته ع یارمن

ه به حساب خودمان کدادم یم یسور  یرهیل کیها کردم. شبوب نام داشت زندگی مییه ابواکشام 

 یفول» یده و به مغازهیمهاباد خر یهانان یازهشد. صبحانه دو نان بزرگ به اندیدو تومان م

 کریختند( با خوراآن می یاز رو یه روغن و پکپخته با ماست  یرفتم. )باقالیم یفروش« مدمس

دو تومان  یروز  مجموعاً ، خانهو قهوه کردم. با حساب هتل و خوراکیار ارزان رس میر او بسیفق
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و « ابوالغز»به نام  یه صاحب آن مردکردم کیم رفت و آمد یاخانهنه داشتم. به قهوهیهز

شد. یپنج قران فروخته م یان چاکبود. هر است یعراق یپناهندگان آواره یاش پاتوق همهخانهقهوه

خانه به معنای صدور مجوز نشسنت از صبح تا غروب بود. روزها در خوردن یک چای در قهوه

 یلیم. خیردکیم یباز ، نردم تختهیگفتیم« آپو عثامن»ه به او کشاعر « یعثامن صرب »خانه با قهوه

امن یرد. خنده هاکیم یشد اما زود آشتیم یمن )حقه زدن( عصبان« دادنگزه»ها به خاطر وقت

چرت ، وا یم با لب و لوچهیه داکهای عراق بود وعییرهرب سابق ش« میسل» یافهیشرت به قیهم ب

گردن ، افتاده یهادراز با شانه، اندامکیبار یرفت. مردیزد و مگس از رس و دهانش باال میم

چل را تصور کن و با بدترین حالت ممکن به چشم کدراز و  ینیو ب -دو چشم گود افتاده، کیبار

فعالیت کرده  ینار مال مصطفکران در یه در اک« زاخو»اهل  یمال  کیبود. پرس « خ عابدیش»بیاور. او 

ند اما در برف به دام افتاده کمراقبت  یزخم کیا مجبور شده بود از و در بازگشت به عراق در رسم

 یدخرت داشت. رسرس  کیبنا کرد و چهار پرس و  یاخانه« لیارب»نون در کر تنها باز گشته بود. ایو ناگز

ه یدر سور یبه بغداد آمده بود. مدت ییو قرض و گدا یدست بر  یرد و براکیال گذران میخیو ب

از پرسانش دانشجو  یکیه باز گردد. یرده و جرأت نداشت به سورکود. اما اختالس ات بیمأمور مال

 یجمعه در منازل نقاش یروزها، ن پرسیه اکپدرش را از آنجا شناختم ، ار مؤدب و با اخالقیبس، بود

دا یس»اش پیدا شد: ره رسوکلهیروز در جز کید. یدزدیی او را مدستمزد روزانه، رد و پدرشکیم

شوم  ییام. اگر شناسانجا آمدهیچهل روز بازداشت بودم. به ای، ار کینم؟ در بغداد به اتهام بکار کچ

 «....شودیل مکارم مشک

به او فهامندم «. نکن مرد درست یا یبرا یاشناسنامه یتوانیاگر م»نوشتم:  یرم حاجکا یبرا یانامه

خانه راست به قهوهکی یحض خداحافظنرود. به م یگر ید یرم رفته و جاکا یامً به خانهیه مستقک

را به  یرانیصد رسباز و افرس ایس»رده بود: کرشوع به حرف زدن  یی عراقف برده و لهجهیترش

توسط « ردم.... کار کردم و چکار کردم. چکرامنفجر  کتان ک، یبردم یاسارت گرفته نزد مالمصطف

ده و به عنوان یخر یشده بود. لباستوسط او آزاد ، رمکس بازداشت و پس از رساندن خرب به ایپل

 :به دمشق آمده بود یعراق یپناهنده
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 ؟یخب چطور  -

 .آوردیی مرشوبم را هم در منرم. حتی هزینهیگینار حقوق میده د یماه -

 کنند؟زن و بچه چکار می -

 .ممنون! خوبند -

ه کخواند یم یو طور برد یها مستیمونک یخانهش با خود به قهوهکبا جلد داس و چ یتابکروزها 

د. یاز بغداد به دستش رس یردند. نامه اکیاستقبال م« ماموستا« »ماموستا»هم با  ینند. اهالیهمه بب

. تو آنجا مرشوب یر یگیانه میماه یام مقرر دهیشن»ش خواندم. پرسش نوشته بود: ینامه را برا

خ یش« م....یپناهیاند. حاال هم بردهکرون ینجا به خاطر نپرداخنت اجاره خانه بیو ما را از ا یخور یم

 :ردمکعابد را رسزنش 

 شود؟یم ینطور یآخر نامرد! ا -

 نم؟کار کرم. چیگیمواجب م یسور  یرهیدا ! من صد لیس -

خانواده  یره هم برایتوانی چهل ل. مییدار  نهیره هزیدو ل یروز  ییایاگر مانند من به هتل ب -

 .بفرست

 .زنمین. لب به مرشوب هم منکم یر و تقسیاجب من را بگباشد قبول. تو خودت مو  -

 :ره پول آوردیرس ماه هشتاد ل

 .داشتم یره بدهیست لیبه خدا ب -

 .نکارها نکن یگر از این بار باشد. دیآخر -

 چشم -

 ینور »مستقر است. « زاخو»دارد و در  یه پدرت هزار تفنگچک یدهیضه منیچرا به دولت عر -

 .د حقوقت را افزایش دهندیفهمند شایها احمقند و منترسد.... عربیل مین مسایاز ا« دیسع
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 .فرستمیق پست میس. از طریم بنویخب برا -

 :بعد از چند روز با عجله آمد

 ر مرا خواسته استینخست وز« یعسل یصرب »دا یس -

 خب برو -

 ادم بدهیدانم چگونه حرف بزنم. ترسم منییام. مدهیند یر یهرگز وز -

چه »د: یاگر پرس«. رسم در راه شام باد»م بگو: یالهت را بردار و پس از تعظک یه شدکارد و  -

د یار ما قرار دهیای در اختا سهمیهی یگران است. پول، قربان مرشوب و فاحشه»بگو: « ؟یخواهیم

 .میهامن دولت باشیتا م

 ؟ینکیام مدا مسخرهیس -

ش یرسد. حقوقم را افزایپدرم به دستم من یهاگو پولن و بکرار کت یاات نوشتهضهیهرچه در عر -

 .دیده

 .خ در اتاق انتظار استیش

 .د داخلیف بربید ترشییبفرما -

ر یام گرفت. نخست وزت افتادم و خندهیاد حرفهایاله را برداشتم که وارد شدم و کنیگفت: به محض ا

 :د و گفتیترس

 !وانه؟یشده د یچ -

 .نه قربان تشنج دارم -

 .دیاوریب یچا -

بخند؟  یکوپن و عرق و فاحشه افتادم و حاال نخند کاد یه ناگهان به کخوردم یم یداشتم چا

 .ردندکرونم یو ب« وانه استید. دینکرونش یب»اد زد: یر فرینخستوز
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ره به حقوقم اضافه شده است ی! هشتاد لدایار خوشحال بود آمد: سیه بسک یهفته بعد در حال کی

 .فرستادمیاش مخانواده یره هم برایدادم و صد لیره به خودش مین پس هشتاد لممنون. از آ  یلیخ

«. نمکیه میمن تسو»ار است. گفتم: کهتل گفتند بده یبازنگشت. اهال یبش زد و مدتیخ غیش

 «.خواهم پدرسگیخواهم منیمن»زد: یپانزده روز بعد بازگشت از دور فریاد م

 ؟یودجا بکن چند روزه ینم. ایا ببیب -

ه آمده است دوست ینسو به سوریترب به اکه از انقالب اک یروس یرزن هشتاد سالهیپ کیپرس! با  -

چشم او  کیم. یدیرقصیوگرام میراد یها با صدام. شبیخوش بود یلیاش رفتم. خشدم. به خانه

. ده بودیخر یس مصنوعینه هم نداشت. رسش هم مانند خودم طاس و از بازار گیبود س یمصنوع

 .چاره منیدم آن را هم ندارد. بیباسنش به دستم خورد. د، شب هنگام رقصیدندان هم نداشت. د

 .یاردهکدا یه پک ین دلدار یا یند براکخدا لعنتت  -

ش یپا کیه کدر دمشق است « رادکوب ایا»رد به نام کامرب یپ کیه مرقد کده بودم یردستان شنکدر 

ارت رفته بود یر حج به زیه در مسکشود. پدرم یا عوض مپاه یرون است و هر هفته جایاز گور ب

درگاه مرقد نوشته شده بود:  یارت رفتم. رو یهست. به ز یاها حقهردنکن پا عوض یگفت در ایم

ده شده و از سوراخ یچیدر پنبه پ ییباید و زیسف یرد است. بله پاک یوبیخ ایاز مشا یکی« هکلو بابه»

 :دمیشود. بعداً از صاحب هتل پرس کینزد یسکدند دایدا بود. اجازه منیح پیرض

 قت دارد؟ین پا حقیوب ! ایابو ا -

 .بله از معجزات است -

 رون آورده است؟یخب چرا آن را از قرب ب -

 «.ندارد یامرب یرد پکهستند  یه مدعک ییهان پا به فالن زن عربیا»د: یخواهد بگویم -

ره هم پول یل کید یگویر دارم میار فقیبس یامن عراقهیم کی»وب آمد و گفت: یابو ا، روز عرص کی

 :عراق بود یوعیل حزب شکر یدب« یدر یجامل ح« »؟یدنش برو یبه د یخواهیندارد. من
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ردها حق کرد است و کن ملت یردستان رسزمکه کحزب مقرر شد  ینگرهک( در 1956زییامسال )پا -

« داشکخالد ب» ینگره را با خود براک یانیپا ینند. قطعنامهکردستان بزرگ مبارزه کس یتأس یدارند برا

 .امآورده

د و مرتجع یردکیگفت منع میسخن م یردکه به زبان کرا  یسکن یش از ایجالب است. شام تا پ -

 .دیشناسیت مینون استقالل ما را به رسمکد؟! ایخواندیم

ها را استید سیهستند با یقابل یرو یز نیرد نکگرفته و برادران  یه فشار دولت فزونکنون کخب ا -

 .ر دادییتغ

 .ات شام را هم حدس بزنمیتوانم قطعنامه را بخوانم و نیبله! م -

 .ل دهمیتحو« داشکب»د آن را به یآورم اما فردا صبح بایت میامشب برا -

ه کرا  یه حدود چهارصد وپنجاه صفحه بود خواندم و مطالبکمتام قطعنامه را ، از رس شب تا صبح 

رفتم. « آپوعثامن»ردم. صبح زود به رساغ کادداشت یلمه کلمه به کردستان نوشته شده بود کرد در مو 

ند یگویه مک یسانکننگ بر »برآن نوشت:  یعرب یادرآورد و مقدمه یاآن را به صورت جزوه عاً یرس

 «.ندارد ردستان برنامهکرد و ک یت برایوعیش

 «.دینکن را چاپ یا»م. گفت: یمشق رفتن دیعه نشیش یدر محله یترق یخانهیبه چا

 ـ قاچاق است؟

 ـ بله

 .رهیشود چهل لیه برابر هزار نسخه است مکفرم  کـ ب

ها در دمشق به یردها و عراقکز تجمع کومراها چهار روزه آماده شد. سپس آن را در متام قهوه خانه

 :گفت« یخالد جامل»روز  کیردم. کع یگان توزیرا

ند اما کرون از حزب درز ید به بین سخنان نبایده است و ایقطعنامه را ند یسکند یگویـ به من م

 .دیارا به خطر انداخته یسم واقعیسکمار  ید و آبرو یاردهکع یآن را توز
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 .ا استکیار وابستگان آمرکام. ردهکن یار کن ین خرب ندارم وچنیـ به ارواح لن

 یدار یو در مواقع لزوم از مردم خر یآور عها را جم. نسخهیوعیخ شد و هواداران شیتوب« جامل»

 .ردندکیم

رت کداش بروند. من و د کدار خالد بیبه دمشق آمدند تا به د« لیکهارا»به نام  یارمن کین و یجگرخو

رس و مردانه و خوش یاافهیچارشانه با ق یردها و مردک یاش در محلهم. خانهین زازا هم رفتینورالد

 .ردکیصحبت م یردکام بود. خوشامد گفت به یس

د بروم. خواهش یش آمده است. بایپ یار مهمیار بسک»قه گفت: یقهوه آوردند و پس از چند دق

ه ک یوعین چند لحظه بود. هامن روز به هر شیما هم متام مالقات، «دیاوریف بینم دوباره ترشکیم

 :گفتیرد و مکیعرض م کیدم تربیرسیم

از تعجب شاخ در « . او تو را دوست دارد.یهست کر یار زید بسیگویده و میق خالد ترا پسندیرف»

؟ روز یفیو چه تعر یکر یچه ز«. ستمیبد ن« »؟یخوب«. »یسالمت باش»، «یخوش آمد»آورده بودم: 

 :در ضمن گفتگوها مطرح شد. گفتم یار یم. سئوال و جواب بسیق رفتیسوم مجدداً به مالقات رف

 د؟ییفرمایم ق خالد چند سئوال دارم. اجازهیـ رف

 .دییـ بفرما

 .ت دارندیه چقدر جمعیسور یهایـ ارمن

 .هزار نفر حدوداً ـ ده

 ست هستند؟یمونکدو هزار خانوار. همه  یعنیـ 

 .ست درصد هوادار ما هستندیو تنها ب« داشناگ»ر هشتاد درصد یـ نخ

 ردها چند نفر هستند؟کـ 

 .هزار نفرد چهارصد یشا« نیعفر»و « اعزار»نان کاز سا یـ جدا
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 .هستند یوعیـ چند درصد ش

 .شرتیا بیـ نود و دو درصد 

 شود؟یحزب به چند زبان منترش م یهیـ نرش

 .داندیل میکهارا. یو خط ارمن یـ به عرب

 د؟ینکین چاپ منیو خط الت یردکهم به زبان  یاهینرشی، چند صد هزار نفر  یردهاک یـ پس چرا برا

 :و گفت وره در رفتکداش ناگهان از کب

ران یچرا به ای، ونیلیم میت نیرد؟ با جمعکن یشده است ا ییرد! چه بالکرد! باز هم کـ باز هم 

 یهانیاز رسزم یمز هنگام مصاحبه وقتیتا ید؟ خربنگار روزنامهیریگید و حق خود را منیرویمن

ست یمونکب س حز یست؟ من رئیردستان چکنظرت در مورد ی، ردکه کپرسد: تو یم، میگویم یعرب

 .ا بشنومیم یبگو یگر یز دیچ، خواهم جز در مورد اعرابیه و لبنان هستم و منیسور

ام ندهیاد شیادها زین فریشنوم. از ایباز هم م ینکستم. اگر آرامرت صحبت یر نکق خالد! من یـ رف

 دارم. اجازه هست؟ یگر یاما سئوال د

 (.بلند یـ بله )با صدا

ون نفر یلیران حداقل چهار میردها در اکه کند کیران هم اعرتاف میت اپرسهنهکم یرژ یـ قربان حت

. یدانیل را هم میو برز یلیش یهاه تعداد مرغ و خروسکه مطمنئ هستم کت دارند. از شام یجمع

 ت دارند؟یون نفر جمعیلیم میران نیا یردهاک ییگویپس چرا م

 .امخوانده ینطور یـ ا

ت یچهار صد هزار نفر جمع، انیرکم یمنطقه یردهاکاست تنها  املعارف نوشته شدهرهیـ در دا

دانم ید. منیم به هشتصد هزار هم خواهد رسینکه را هم اضافه یو اروم یدارند. تازه اگر سلامس و خو 

خاموش شد اما صورتش « داشکب»گفت و  یز یچ یبه فرانسو « زازا»رت که د کد یخواست بگویچه م

ارصار « زازا»هر چه به ، م. حاال و حاال همیردک یم و خداحافظیرخاستره شده بود. سپس بیاز خشم ت
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 یچشمه، گر از آن روز به بعدیه نگفت. دکم نگفت یبرا یموضوع بحث را به زبان فرانسو ، ردمک

ر یژار زهه»گفتند: یگرفت. م یوعیش یرفقا ییاعتنایآن را ب یشد و جا کت هم خشیو تهن کیترب

 انستم به چه معناست؟دیه منک«. سئوال است

هم آمد و « داشکخالد ب»ل پارملان رفتم. یکو « یفواد قادر »شب نزد  کیرد: کیف میتعر« زازا»رت کد 

 :دیخندیاش رفته بود در بازگشت مبدرقه یه براکزود رفت. فواد 

 .است. مواظب خودت باش کو کت دارد و مشین مأمورید نورالدیگویم« داشکخالد ب»

 :میا هم بگون ر یادم رفت ای

 .شد ار خوشحالیداش گفت و او بسکدر گوش ب یز یوارد اتاق شد و چ یپرس ، در آغاز بحث

 جا نوشته شده؟کار جالب است. یبس یـ خرب 

 مز لندنیتا یـ در روزنامه

 ....ندارد یتیردم تاس نوشته است. اهمکیر مکـ ف

 شدم؟ یاهیچگونه سور

س مستقر شده و ی. پست پلید به روستا برو یتند نباحاجو برگشتم گف یاز عراق به خانه یوقت

س یئس پلیرفتم. ریم خانهرون از روستا به رس بردم. به قهوهیگر بی. سه روز دیشو یبازداشت م

 :گفت

 .مینک یا تخته نرد باز یـ ب

 .ـ در خدمتم

 ـ از عراق چه خرب؟

دهد مرد یانجام من یار که کهم  د پدرسگیسع ینور ، ار ظاملیس بسیت نابسامان است و پلیـ وضع

حاجو  یزد. خانوادهیخوب حرف م یرمانجکبود و « حلب» ینام داشت از اهال« عبد»ه کس یپل
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 یگرفته و اقامت سور  یاخواستم شناسنامهیم. میر گذشت و با عبد آشنا شدینگرانم بودند اما بخ

ار یما گرفنت شناسنامه دردرس بسرد. اکنخواهم  یوتاهکد یایاز دستم بر ب یار کهر »رم. عبد گفت: یبگ

 «.دارد

 کبه حس یشلیره هستم. شناسنامه ندارم. هر روز از قامیه و اهل جزیکه در تر کردم که یته یاضهیعر

ان یه از مکلومرت با اتوبوس راه بود یکدر حدود صد و پنجاه  یگشتم. مسافتیو از آنجا به دمشق بازم

 :گذشتیابانها میب

د یبای بوده است. گواه« معشوق» یه گور پدرت در روستاکن کدا یپ یشاهد برو و یشلیـ به قام

 .س هم برسدیپل یبه امضا

خواهند یم یامرب شده است. راستیپ یدانم چرا گور پدرت مرقد موسایمن»گفت: « چچان آقا»روز  کی

س یروز رئ کیشناختم. یر را میمس یهاه متام پلسکرده بودم کند؟ آنقدر آمد و رفت یایارت بیبه ز

ه پدرت در معشوقه کم ینکیا من و رسبازانم امضا میسوزد. بیگفت: دمل به حالت م« چالغه»س یپل

 «.میان حارض بودهیرده و ما در مراسم تدفکفوت 

 .ید دوباره آنجا برو یـ پرونده ناقص است. با

ن دفرت یفر من بود از احاصل س، لومرت آمد و رفت در گرما و رسما و گرد و غباریکحدود دو سه هزار 

نگذارده  یم باقیبرا یزندگ، ارمند رفنتکارمند و آن کن یبه آن دفرت و از بامداد تا شامگاه به رساغ ا

 :میدیس اعظم اداره رسیبود. باالخره به رئ

 .ات ناقص استـ پرونده

 دارد؟ یـ قربان چه نواقص

 .م دارندکقروش  کیـ متربها 

و  ینکم کخودت زحمتم را ، اللهلیسب یف یتوانستیمحرتم من یآقا ؟یشاه کی ین همه عذاب برایا

 ؟ینکخرج  یشاه کی یبه اندازه
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 .اوریقطعه مترب با خودت ب کی ینم؟ برگشتکـ من چرا پول خرج 

ششصد  یشلیاز حلب تا قام، لومرتیکبرب. از دمشق تا حلب چهارصد « کحس»ا و پرونده را به یحاال ب

بار کی یر صحرا رو است. روز یو مس یکآسفالت و قسمت عمده هم خا یسمته قکلومرت یکو پنجاه 

منود. صبح یمسافر هم جابجا می، پست یهارد و همراه با نامهکیم یر را طین مسیا، اتوبوس پست

 ییم. به دستشویاه شدیاسرتاحت پ یبرا یاخانهم. در قهوهیردکت کزود سوار اتوبوس شدم و حر 

 م اتوبوس رفته بود؟رون آمدیب یوقت، رفتم

نم؟ تند تند به دنبال کار کام. حاال چن پروندهیبر رسم نازل شد. شش ماه است دنبال ا ییچه بال

رده بودم. اتوبوس ناگهان متوقف کد یشد. از همه جا قطع امیدم اما هر لحظه دورتر میاتوبوس دو

رده و کف یثکخودش را  یاچهدم. بین رسیستادند. به ماشیدند و ایم را شنیر صداکشد: خدا را ش

 .نندکاش را عوض هنهکرده بودند تا کن را متوقف یماش

افتم. نفس یدن هم باز یدن از دست دادم و به خاطر ریب بود: به خاطر ریب و غریعج یپرونده ا

 :زنان وارد اتوبوس شدم و به راننده گفتم

 .دیآید؟ خدا را خوش منیم گذاشتیـ چرا جا

 ؟ینشسته بود یدام صندلک یـ رو 

 .یـ آن صندل

 :راننده به رساغ شاگردش آمد و با مشت و لگد به جانش افتاد

ل هستند و هر چهار بار جواب یمکتها چهار بار داد نزدم مسافر، تکش از حر یـ پدر سگ! مگر پ

 .نمکات ادهیابان پین جا وسط بیبله. حقت است هم یداد

رده بود داخل پرونده پول است کر که فکنیاما مثل اهم هست  یگر یس دکاش گفتم ینار دستکـ به 

 .اده شدیپ« رقه»گفت نه و بعد هم در 

 .شدیچاره میخدا ب ین بندهیم ایستادیایمن یـ اگر اتفاق
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 .میت ادامه دادکمن دست از رسش برداشت و به حر  یبا خواهش و متنا

رون هم گرد و یدم. از بیشکن ییپا ن رایماش یشهیآمد. شیدر م یار گرم بود. نفسم به سختیهوا بس

 :گفت یکی، یشد. از آن سو یغبار داخل م

 .ش باالکشه را بیـ ش

 .دیاید باد بیـ هوا گرم است اجازه بده

 .ش باال خفه شدمکـ ب

 .قبول یردکم. اگر تحمل ینکامن را عوض یا جایبندم. ب یـ من

 ؟یگیم یـ چ

 ؟یگیم یـ تو چ

 نم؟کهت یـ بلند شوم تنب

 .اورمیحالت را جا ب یند شو تا حسابـ بل

 :دیباره پرسکیرد و کنگاهم  یمک

 ؟یستیژار نـ تو هه

 ـ بله

ار. کس و کیه بیدر عراق قاچاق و در سور، ران قاچاقینم. اما بگو تو در اکنم با تو دعوا کمن غلط ب

 ؟یردن دار کچطور جرأت دعوا 

ن بال بر رسم یا، امردهکند و از خودم دفاع کل امیحقم را پا یسکام ه اجازه نداهکنیـ آخر به خاطر ا

 .آمده است

 .ن آقا آمده بودندیم. حدود شصت نفر به استقبال ایدیرس« کحس»به 
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 یهاینیس متیرئ« ینیم متیابراه»بخورم. او  یحساب کتکفصل  کیند و کف یدم ماجرا را تعریترس

ره شده بودند. از آن روز به بعد من و متوسط هستند و آوا یرتیه عشکه بود یلبنان و سور یآواره

 .روت استین بکنون ساکم. او ایشد کیاز دوستان نزد ینیم متیابراه

م نشتسه ینند. چهار افرس روبروکه سنم را برآورد کارجاع شد  یأت نظامیام به هپرونده، «کحس»در 

 .بودند

 . راستش را بگوینکفرار  یاز خدمت نظام، ن بهانهیبا ا یخواهی. میستیـ دروغ نگو چهل ساله ن

د چقدر سن یص دهیخود تشخ یه باعلم و آگاهکاند ن جهت نزد شام فرستادهیـ قربان! من را به ا

 .دارم

خواهد االغ بخرد پشت گوش و یه مکنیاز آنها بلند شد و مثل ا یکیف خوششان آمد. یتعر نیاز ا

 :ردکگردنم را نگاه 

 (و شش ساله بودم یه سک یماه سن دارد. )در حال د: چهل و دوسال و چندیگویـ دروغ من

 .ندکیدهد و شناسنامه صادر میم یرأ  ـ دادگاه طبق صورتجلسه

 .ردمکف یبازگشتم و ماوقع را تعر« یتربه سپ»به 

نام دارد. همرس و « یئاگر »م کوچکمحمد پرس بزرگم است و پرس ، ام همرسم معصومهـ من نوشته

 نم؟کار کتند. چز در بغداد هسیفرزندانم ن

 :رفت و بازگشت« کیرید»داد به یرا انجام م« حسن آقا» یادار  یارهاکه ک« ف حاجویمحمد رش»

اورد. یار را هم بکند و رس و ته کمصاحبه  ه خود شخصاً کام ردهک یرا با رشوه راض کیریم دکـ حا

 .ها خودشان جواب بدهندد زن و بچهیفقط با

 ؟نمکدا یجا پکاز  زن و بچه -
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بود و پس  کر یار زیردند. بسکگرد را به همراه دو فرزند با مشخصات من آماده ر دورهیاز عشا یزن

ف و زن و یرد. دو شاهد مرد هم الزم بود. به همراه محمد رشکدرس را از بر ، رارکاز چند بار ت

انتخاب هم به عنوان شاهد « زیعز»م. یرفت« زیعز»نزد « کیرید»م و به یپ شدیش سوار جیهابچه

 .ردکشد و آنچه الزم بود از بر 

ادا  یخواست مطالب را به خوبیاز ما م یهم بانگران« فیمحمد رش»م بعد از ساعت دو آمد و کحا

 .مینکد رشوع یرد و گفت: اجازه دهکل یم یام قهوهکم. حاینک

 ـ نام؟ ـ عبدالرحمن

 ـ پدر؟ ـ حسن

 ـ مادر ؟ ـ فاطمه

 ـ چهل و دو سال ـ سن؟

 معشوق –ولد؟ ـ محل ت

 نجا قربانیجاست؟ ـ اکـ همرست 

 ـ نام؟ ـ معصومه

 ـ پدر؟ ـ محمد

 یـ مادر؟ ـ ناز 

 ـ همرس ؟ ـ عبدالرحمن

 یـ فرزند؟ ـ محمد و ئاگر 

شهادت آمد. او هم خوب جواب داد و  یبرا« ز خانیعز»ن بار یرفت. ایش میپ یز به خوبیهمه چ

 :دیف رسینوبت به محمد رش

 ف جاجویـ نام؟ ـ محمد رش
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 ن مرد؟ ـ عبدالرحمنیـ نام ا

 .ادم رفته استید یـ نام پدرش؟ ـ ببخش

 ـ پرس! پدر عبدالرحمن حسن چه نام دارد؟

 امردهکد فراموش ینکـ باور 

 .پدرت حاجو است یعنی یف حاجو هستیف! تو محمد رشیـ محمد رش

 ست؟ین مرد ـ عبدالرحمن حسن ـ چینام پدر ا

 .ادم رفته استیدانستم االن یمقسم  کـ قربان به رس مبار 

 .دنیرد به خندکم رشوع کحا

 .ردم. متام استکـ شهادت را قبول 

م اما یدیخندیه به آب داده بود مک یگلف و دستهیرد. چند روز متام به محمد رشکورقه را امضاء 

 .رده بودکار خودش را کرشوه 

را « یئاگر »داد. نام یارها را انجام مکس یافرس پل کیم. آنجا هم یصدور شناسنامه رفت یبه اداره

 :دمیرد. پرسکقبول ن

 خوب است؟« البیک»ـ به نظر خودتان نام 

 .امرب استیاز اجداد پ یکیست. نام یـ بد ن

 ـ اسد چطور است؟

 .شودیـ نه من

 یس مصطفیـ پس بنو
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م یصدا« یحاج»، «یشلیقام» یر بافت اما اهالییتغ« عبدالرحمن حسن»از آن روز به بعد نام من به 

 .زدندیم

رد. کیرا اداره م یشاورز کامور باغ و « آقالیجم»رد. کیار منک یارهیبه خاطر وجاهت عش« حسن آقا»

رساند. یرا به انجام م یهم امورات ادار « فیمحمد رش»د و یرسیها متیار و بار رعکبه « چچان آقا»

شه یشد و همیمن یچگاه عصبانیه هکن الم و مهرباکن یریار شیم برآمده و بسکبود با ش یمرد

ن یآورد. همچنی؟ به خاطر منیاوعده قبل غذا چه خورده یدیپرسیبر لب داشت اما اگر م یلبخند

ف ید: محمد رشیرس یروز تلگراف کیمتام داشت.  یحرمت یشلیارمندان دولت در قامکنزد مأموران و 

ف رفت یشنبه صبح محمد رشکید. ینک یمعرف کجاجو! دوشنبه ساعت هشت خود را به دادگاه حس

 .و دوشنبه غروب بازگشت

 بود؟ یـ ها! خرب 

 :دیه را نشانم داد و پرسیعرب باد کی! دادرس یـ عجب خرب 

وه ک یدر دامنه 256ن شامره یزمی، بود ییالس چهارم ابتداک، «کحس»ه تو درک یا هنگامیـ آ

 .ف شاهدم استیمد رشد محیگو یشد؟ مین مرد اداره میبه دست ا« زیعبدالعز»

 یندار  یگر یر از من شاهد دیـ برادر عرب! غ

 ـ نه به خدا

و  یتوانم شهادت دهم سیشب شام چه خورده ام. چگونه مید دیآیادم منیخدا من  یـ آخر بنده

 رده است؟کاداره  یسکچه  کرا در دشت حس 256ن شامره یزم، شیشش سال پ

 کیه کم یده بودیخان خواب یدر رسا« نیجگرخو»و روز من  کیرد: کیف میتعر« فیمحمد رش»

 :وارد شد و گفت ییمرد روستا

 «.من بودند یگاوها، ن دویاش اک یا»
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از  یاترجمه یه اولکرا نوشته بودم « شومانگه»و « گسه ییالسا»، «ررمهسه یتیبه»، « شقالوه»در 

جالل »ا و شاه و کیه آمریعل یاهپرد کی یاشنامهیمنا یو دوم کتر  یسندهینو« ین علیصباح الد»

ردم. چهار فرم بود. به کچاپ  یقاچاق یترق یها را در چاپخانهتابکبود. « ینگامن ر یس»و « اریب

ه هزار نسخه بود به کها را هم تابکم. یچند نفر فرستاد یاز آن را برا ییهانسخه یحیهمراه ذب

و  یدار یمت خریقارزان یام چاپخانهیتوانیم ه اگرکاز ما خواسته بود  یره بردم. حزب پارتیجز

 یانامه، بودم« ریجز»روز من در  کیم. یردک یدار یدر دمشق خر یام. چاپخانهینکبه موصل منتقل 

ام. چرا خرب آن را ت فرستادهیرزا برایم یرا به آدرس حاج یبخار  یهالوله»د: یبه دستم رس یحیاز ذب

 خرده فروش؟ یق و حاجقاچا یاا چاپخانهیخدا« ؟یانفرستاده

 :از گاراژ آمد و گفت ینشستم. باربر  یاقهیرفتم. چند دق ینزد حاج یشلیبه بازار قام

 .انده بار صندوق را خواستهیراک یـ مام حاج

 رابه بدهم؟ک یفرستاده است. بابت چ یسکدانم چه یـ نه مال من است و نه م

 .ه را پرداختیراکره یلمتوجه شد و شش  یحاج« اش چقدر است؟هیراک»گفتم: 

گفت: نه موتور ین سنگ است و او میم. من گفتم ماشیدیز با عبدالله پرسم دستگاه را دیـ دوست عز

 .برق است

 .امدهیخر« نیاحمد حس»ـ بله! موتور برق است. به سفارش 

« یسپبهتر »م و به یردکبازار آوردم. چاپخانه را باز  یپ به در رسایج کیرا با « ن حاجویالدیمح»

برد و پنهان  یاهدانک کین چاپ و قاچاق است. دستگاه را به یه ماشکم. در راه به او فهامندم یبرد

آمد. دو ماه یمن یاما جواب« د.ید و آن را بربییایدستگاه آماده است. ب»ه: کنوشتم یرد. مدام نامه مک

( نامه بسپارم و به همراه او یعنین را به حامل )یه ماشکاز طرف حزب آمد  یدیزید خان یزیبعد 

 رد وکه یل حاجو سفارش را تهید خان بفرستم. جمیزی یعرق برا یگار و چهار بطر یت سکدو پا

ن یه ماشکردم کداد. از او خواهش یل مین چاپ را به مرز برده و تحوید ماشین بایالدیفرستاد. مح

 .ه بگذارد و جلوتر نرودیرا در مرز سور
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 ـ چرا؟

 .بهرت است ینطور ینم اکیاس مدانم. احسیـ من

 یردستان را هم براکگر در مورد ید یتاب عربکخودم و چند  یتاب هاک، ن چاپیعالوه بر ماش

در موصل  یات حزب پارتیچاپخانه و نرش»و بغداد گفت: یفرستادم. دو شب بعد راد یدوستان پارت

 «… .شف و ضبط شدک

 یرد و افرس مرز کعرب  کیه کم زاهد محمد ومت قاسم به عراق بازگشتکه در دوران حک یهنگام

 :بود گفت

را فالن جا  قربان! چاپخانه»ر اطالعات آمد و گفت: یدخان نزد مدیزیه کبودم  ـ من نشسته

« زاهد»د خان جاسوس است. یزیه رساغ دستگاه نروند و کها خرب فرستادم یپارت یمن برا«. امگذاشته

 .شته شدکام یسقوط هواپ یمراه او در سانحهشد و به ه« سالم عارف»بعدها آجودان 

 یتیامن یروهایه نکنجاست یم از دست رفته و هم چاپخانه نابود شده بود. جالب ایهاتابکهم 

آنها  کید دشمن شامره یسع یه نور یزها علیست و چه چیتاب چک یه بدانند محتواکه بدون آنیسور

 کی( تلفظ و به عنوان ی.سی.تیآن را )ب« ررمهسه یتیبه»تاب کنوشته شده است فقط به خاطر نام 

بود گفت: « کیرید» یبخشدار  یه منشک« مراد»به نام  یرده بودند. پرس ک یمعرف کتاب خطرناک

 یه در عراق چاپ شده است منع قانونک« ی. سی. تیب» یه مجلهکمحرمانه آمده است  یانامه»

خواهد به یه مکغام فرستاد ینام داشت. پ« تسا عرفایع»نون کن گفتم ایش از ایه پک یحیذب«. دارد

بتواند گذرنامه  یشود تا به راحتیاش در ثبت احوال دمشق صادر مند و شناسنامهکان کدمشق نقل م

 .میدیات رسیمال یم تا به ادارهیادارات را پشت رس گذاشت یم و متامیرفت« کیرید»رد. با هم به یبگ

 جاست؟کار کن یـ مأمور ا

 یزد. اوراق را در مقابلش گذاردم. نگاهیه در قهوه خانه چرت مکرا نشانم دادند  یکنیع یرمردیپ

 .هنه رفت و ورق زدکاه یدفرت س کیانداخت و به رساغ  یحیبه ذب
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ار کبابت راه رفنت بده، اتیره مالیچهل و پنج ل یعثامن یسا از دورهیعرفات پرس ع ز!یـ بله دوست عز

 .است

 .ده بودمیرا نشن یکین یات دارد اما ایدن مالیشکم نفس ده بودیر! شنیـ استاد عز

 .یدانیزها را منین چی! ایـ تو بچه سال

 .نکدر حق ما ب ین است لطفکدهم. اگر ممیار تنگ دست است و من خرجش را میسا بسیـ ع

 بابت راه رفنت ادا شد. یحیات ذبیسهم مال، رهیم و با پرداخت هجده لیدیبه هر صورت به توافق رس

 یه به اندازهکن طرف و آن طرف رفته یپدرت عرفات مثل سگ پا سوخته آن قدر ا»نوشتم:  یحیبه ذب

 «.رده استکبلند  ین امپراتور یره دود از رسزمیچهل و پنج ل

 کی یدر خانه یمأمور عثامن کیاگر »سد: ینوی( می)افطار « ربانگبه»تاب کدر ، «عرب شمو»

هامنانه به مأمور پرداخت یتحت عنوان م یشد پولیمجبور مخورد صاحب خانه  یغذا م ییروستا

 «.ندک

سفر از دمشق تا  یهیراکمانده بود.  یم باقیره پول برایرده و تنها سه لکره را پرداخت یهجده ل

 :دمیراد کدال  کیر یم به گاراژ رفتم. در مسیره بود. مستقیهم سه ل یسپتربه

 .یبا من بخور  یچا کید یاب ز! بفرما! به خدا حتامً یعز یدایـ س

 .م نشد و مرا به زور به مغازه اش بردیردم تسلکهر چه ارصار 

 .نکب من ین افتخار را نصیت را بزنم. ایهاشی. اجازه بده ریردها هستکافتخار  یهیـ تو ما

 دیـ بفرمائ

 .دیشکشم یر یرارو  یکدال  یچاقو 

 .است کـ مبار 

 «.صورتش است یرو  یادیز یهنوز مو »ده دوازده ساله گفت:  یپرس 
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 .ردکت ید اذیز را نبایعز یدایـ گم شو حرام زاده ! س

 :برخاستم. گفت

 (دندیتراشیره می)در دمشق دو ل ره استیدا دستمزدم چهار لیـ س

 :ره را درآوردم و دادمیسه ل

 .ره ندارمیشرت از سه لیـ ب

 ....یردستان هستکرد و کفخر  یهیرست. تو ما یال ندارد. فداکـ اش

هشت ساعت راه بود. گرسنه هم بودم. « یسپتربه»اده از دمشق تا یگشتم. پیاده برمید پیناچار با

 .میبازگشت« یسپتربه»د و با هم به یرسرس« ف حاجویمحمد رش»، راه رفتم. از بخت خوش یم ساعتین

ت نوشته کپا یرو «. ستیاش معلوم نرندهیگ ین. نشانکن نامه را نگاه یا»گفت: « حسن آقا»روز  کی

 یاز همراهان ما در سفر رومان، «میرکغفور »ردم. کنامه را باز « موسا عرفات» یشده بود: برادر گرام

ه دوست او کاست من « سا عرفاتیع»ی، حیرده بود. چون نام ذبکچاره تصور یبود. ب نامه فرستاده

 .عرفات باشم ید موسیبودم هم با

گرفتم. یتب مک یهم بعض یداشتند. ا زاهال کوچک یاتابخانهک« یسپتربه»حاجو در  یخانواده

 :س روستا گفتیرئ« یلدانکسمعان »روز  کی

ماه وقت  کی. حداقل یتاب بدهم بخوانک کیا ی. بیدار یشب نگاه من کیشرت از یرا ب یتابکچ یـ ه

 .بردیم

 .ده بودمین قطر ندیبه ا یتابکنون که تا کآورد  یتابکم. یاش رفتبه خانه

 رشح تورات است. بخوان نیـ ا

 .تاب را نگرفتمک
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از  یکیما در  یخانه»رد: کیف میرد دو آتشه بود تعرک کیه ک« دیسع»به نام « یربزاز ارمن کی

سلطان صادر شد. از  یها از سو یه فرمان قتل عام ارمنکبود «توروس» یوههاک یدامنه یروستاها

 :چوپان با اسلحه در برابرم ظاهر شد کیه کم یدشتها شده بود یم. آوارهیردکروستا فرار 

 .یر ید مبیشناسمت. بایخوب م .یهست یحید تو مسیـ سع

 ؟یشکو مرا ن ینکدا یپ یشود راه حلی. منیاو چوپان دهات خودمان بوده یشناسیدانم مرا م یـ م

 .شتمکن را بگو و مسلامن شو تا تو را نیـ شهادت

 نمکیرار مکـ تو بگو من ت

 .مین بگویدانم شهادتیا من هم منـ ها! به خد

 .شکا مرا بیـ خب حاال ب

 .ـ نه نه برو

راه را بر ما ، ردکه چند کم یگر در راه بودید یبا چند ارمن»رد: کف یهم تعر یگر ید داستان دیسع

ان اسالم چند کدند ار یاسالم دارم از شام پرس یدر باره یبستند. به همراهان گفتم: من اطالعات خوب

 .ها با منجواب یهید: پنج بقییگوتاست؟ ب

 د؟یهست یحیـ شام مس

 :دندیاز همراهان پرس یکیم. از یدانیرا م یم و متام آداب و رسوم رشعیـ نه قربان! ما مسلامن هست

 ن چند تاست؟یان دکـ ار 

 .ـ قربان هفت تا

 .است« پنج»داند یده است و گرنه میـ قربان ترس

 .میختیه گرکبود از مهل یبا هر دردرس 
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 .فالن شده مگر نگفتم بگو پنج تا ـ فالن

 .دیبریرسم را مگفتم پنج حتامً ینبود. اگر م ی! اوبه هفت تا هم راضیها یـ ها

 یردکفرهنگ  کی یسندهیبا طبع روان و نو یشاعر « یمالاحمد نام» یشلیاز دوستانم در قام یکی

نداشت  یسکان رفت. چشم به مال یم ه متأسفانه چاپ نشد و به همراه اشعارش ازکبود  یعرب –

 یدرخت مو داشت. در باغچه کیباغچه و  کیبا  کوچک یاخواست. خانهیمن یسکاز  یو پول

 یبرا یاساده یگذاشتند زندگیم شیهاه مرغک ییهامرغاشت و به همراه تخمکیم یش سبز کوچک

 .رده بودکخود درست 

 :د زدایه فرکشدم یاش رد منار خانهکروز از  کی

خواهد دو یشت. امروز مکما را « شوربا» )همرسش( « یمادر سام»د است. یا تو امروز عیژار بـ هه

 .مرغ رسبربد

 ر است؟یـ خ

 .ضندیها مرـ مرغ

 ست؟یدر شهر ن کـ دامپزش

 .شمکیـ چرا هست اما چگونه بروم؟ خجالت م

 .میرت رفتکنزد د  یها را گرفتم و به همراه ناممرغ

 .شوندیبا عرق زحله درمان م اند وفتهـ طاعون گر 

 !بروم عرق بخرم؟هرگز، ن عاممه و دستاریـ با ا

 ...یخواهد تو برو یـ من
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ها ابتدا ختم. مرغیریگرفته و در حلقومشان م یکی یکیها را دم. مرغیعرق خر یم بطر یرفتم و ن

ه یبق، دو مرغ یکیاز ر یم. غیبر شده بودردند. از خنده رودهکت شدند اما بعد مست کسا یمک

 .ردندکدا یبهبود پ

از  یکیه کسه تخته  یم. اتاقیدر دمشق بود یدر هتل« ینام»اول ما رمضان به همراه ، بارکی

 یم برآمده و پوست زرد در حالکبا ش یم مردیدار شدیه از خواب بکبود. صبح  یش خالیهاتخت

نان عرب پرس یرنشیاز ام ین و بعضیحرمردان ب»گفتم: ، ده بودیتخت خواب یبسته بود رو  یه لنگک

 .ندکیمن یار کن ی؟ مسلامن هرگز چنینکین دروغ را باور میتو چرا ا»گفت:  ینام«. نندکیعقد م

 .دار شدیمرد ب

 ؟ییجاکـ اهل 

 د؟یسیم بنویبرا یان است نامهکسواد هستم. ممیمن ب، نیـ بحر

 ـ بله

 .اغذ و قلم آوردمک

 .دییـ بفرما

 :نوشتیروت میاز دوستانش در ب یکی ینامه را برا

 ...هامنت خواهم بودیماه م کیام و آورده یادید زیـ مروار

 ؟یمانیماه م کیـ چرا 

 .شودیرد شش ماه بازداشت میس روزه نگکـ از ترس روزه. هر 

 چ؟یردن پرسان هکـ شش ماه بازداشت به خاطر روزه؟! اما به خاطر عقد 

 :با خنده گفت
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م را یتیوخ یش« منامه» کینزد« ثهیتو» یدهند فقط در منطقهیار را انجام منکن یا، تختیـ در پا

 .«خ خنثیند شیگوینند و مک یعقد م

 .از تعجب بازمانده بود یدهان نام

 یأت محلیشود. هیو برگزار مکوال جوانان در مسیه فستکع شد یشا 1957تابستان  یابتدا

شان یبرا یدند. نزد من هم آمدند و از من خواستند رسودر کیم یسینام نو« یشلیقام» یهاستیمونک

 یعبدالله حاج»أت نزد یپرداخت. هیره میست ششصد لیبایرد مکیم یسیس نام نوکنم. هر کآماده 

 .ست بود رفته بودیمونکو عضو حزب  یبازار  یه تاجر ک« رزایم

 .میاره بده. نام تو را هم نوشتهیا الله ششصد لیـ 

نم. کها را متاشا ابانیها و خد ساختامنیم فقط بایایو بکهستم. اگر به مس یادسو یـ من آدم ب

رد را به گوش ک یاقل صداد. هر چه باشد الیرا برب« ژارهه»، من یدهم اما به جایره رامیششصد ل

 .رساندیان میجهان

 .ندکیست. دردرس درست میله شق است و تحت امر حزب نک«ژارهه»ر یـ نخ

 ...دید گم شوید. بروییایگر رساغ من نیبار دکیخورد؟ یس گوش به فرمان نباشد به در منک هر یعنیـ 

 :دیبه دستم رس یا زجالل طالبان یانامه

ردستان به که گروه کرده است کمقرر  1956ز ییپا ینگرهکبر اساس مصوبات ، عراق یوعیحزب ش»

ن یرم. ایند. من نتوانستم گذرنامه بگکع ردها دفا کو رفته و آزادانه از حقوق کصورت مستقل به مس

 ینهیر. اما هزیردستان را بر عهده بگکت گروه یمسئول، نامه را به دوستان دمشق نشان بده و خود

 یکیردم. کره جمع یردم و حدود ششصد لک ییرسامً رشوع به گدا«. ینکد پرداخت یسفر را خودت با

 کمکهم  یپاپاس کیاّما ، زدینه میردستان را به سکار ثرومتند بود و سنگ یه بسک ییهااز بازرگان

ت جمع یه براکرا  یپول»د و گفت: یروز مرا د کیبود.  یشلیونر اهل قامیلیم« عارف عباس»رد کن

 .«تو خوب است یاند نوش جانت. براردهک
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نامه  بودند.« جالل»به دمشق آمده و منتظر  یپارت از یندگیز به منایگر نیبه دمشق رفتم. نه نفر د

 .ت گروه را بر عهده گرفتمیرا نشان دادم و مسؤول

م یبود یوعیمنتظر دوستان حزب ش« یالربجساحه»دان یدر م، شب ساعت دو بعداز نصف شب کی

 :شد و گفت کیها نزدیتیوکه یبلند شب ینفر با لباس عرب کیم. یردکیصحبت م یردکو به زبان 

 د؟یرد هستکـ شام 

 ـ بله

 .ان هستمکهل بو و ا یـ من هم حاج

 همرست شد؟ یز یترب یفاحشه کیه ک یستین« لیاسامع»ـ تو هامن 

 .ـ بله خودم هستم

 .نندکیام. بازداشتت مدهیرا د یحیژار و ذبهه ییان نگوکدر بو  یـ حاج

ده است. بازداشت شده و پس یرا د یحیژار و ذبان گفته بود ههکبه محض بازگشت به بو  یاما حاج

 .را در زندان به رس برده بود یمدت، هیاروماز انتقال به 

به زبان ، اطیه بالغ بر پانزده صفحه بود آماده و محض احتکرا  یم و منت سخرنانینشست« یحیذب»با 

را آسانرت ترجمه  یم چون در آنجا متون فارسیل نشوکو دچار مشکم تا در مسیردکترجمه  یفارس

 .ردندکیم

 یدات سفر را برایزا و متهیه به دمشق آمده بودند تا وکم یدعراق ش یهایوعیأت شیسپس منتظر ه

 :مینند. به دفرت آنها رفتکما آماده 

 .ردها مستقل استکأت یـ ه

 .دیان ندارد. حرفش را هم نزنکـ ام
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 یر نظر پارتیرد به صورت مستقل و زکأت یاند هم گرفتهیتصم یوعیحزب ش ین رده باال یـ مسؤول

 .و برودکبه مس

 .باال یامت ردهیتصم ـ لعنت به

فتد. یژار دربتواند با ههیمن یسک»بود گفت:  یاز همراهان ما در رومان یکیه ک« صفاحافظ»رت کد 

 «....است یرتیار با غیمرد بس

م به صفاحافظ یآمدیرون میب یبودند. وقت یسفر رومان یرفتند. هامن رفقایم نپذیردکهر چه ارصار 

 .«یه بهرت هم بشناسکنم کیم یار ک! یشناسیمرا خوب م»گفتم: 

گر جالل یدا شد. حاال دیپ یجالل طالبان یلهکه ناگهان رسو کم ینشسته بود یادر گوشه یحیبا ذب

به  یحیخواهد تو و ذبیچ عنوان منیبه ه یوعیش»ند. جالل گفت: کار کداند چیس است و میرئ

 .«دیم دیگر را خواهید. آنجا همدیانو برسکخود را به مس یگر ید از راه دیتوانید. اگر میو بروکمس

مصلحت  یار کم تو هر یدیم. اگر ما نرسیانوشته یو فارس یردکرا به  یـ مام جالل! منت سخرنان

 .انجام بده یدانست

 یو برده و به عنوان منت سخرنانکشود آن را به مسین بهرت منیاز ا»جالل منت را خواند و گفت: 

من و  یزایوی، کسلواکسفارت چ، «روشن خانم بدرخان»ق یطرن بار از یرد. اکاستفاده خواهم 

ت یبل ینهیپول به من و روشن خانم داد و هز یمقدار ، رد. جاللکرا صادر « نم بدرخانیس»و  یحیذب

گان است و یسفر ما را ینهیو هزکم از پراگ تا مسیرد. گفتکهر سه نفر را هم پرداخت  یامیهواپ

ارت کچاپ دمشق « الوطن» یعرب یاها خواهد بود. روزنامهیچیبازگشت هم با شورو  ینهیهز

 .آن ننوشتم یلمه هم براک کی یرد اما هرگز حتکم صادر یبرا یخربنگار 

ردند. ما هم از کت کروت به مقصد حر یاز ب یشتکبا  یو سور  یش به همراه گروه عراقیجالل و رفقا

هتل  کیم. شب را در یخ به اشتوتگارت رفتیو از زور، خیاز آنجا به زور، روت به ژنویق پرواز بیطر

آن شب ما بود.  ییرایپذی، فرنگ یپر قو و انواع غذاها کم. شاهانه بود. بالش و تشیبه صبح آورد

ز ما آمده یگر نید یشورهاکاز  ییم. گروههایردکت کحر « پراگ» یم و به سو یصبح سوار قطار شد
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 یزایوارد قطار شد و گذرنامه و و« زنزیلی»در شهر  کس چیپل، دن به پراگیش از رسیبودند. پ

اده ینم خان را پیو س یحیگرفت. پس از دو ساعت بازگشتند و من و ذب یبررس ین را برایمسافر

 .ردندک

 .ستیامل نکشام  یزایـ و

 .میازا را از سفارت گرفتهیـ و

 .ستیسفارت ن یزاین ویان ندارد. اکـ ام

نم به فرانسه و یار نبود. سکبده یسکشش به سخن در دفرت نشسته بود و گو  یلکیافرس ه کی

 :ستهکدست و پا ش یهم به فرانسو  یحیو ذب یسیانگل

 (میریم با قاسملو متاس بگیخواستیم )میاز دوستامنان در پراگ تلفن بزن یکید به یـ جناب اجازه ده

 .ان نداردکـ ام

چگونه یم بدون هیشدیاده منیار پم. اگر از قطیشد ییآملان راهنام یمرزها یو سوار بر قطار به سو 

ها ستگاهیم. در ایدیرس« اشتوتگارت»م. رس شب به ید هم برویس و مادریم تا پاریتوانستیم یمزاحمت

ها هتل یند. نقشهکیدا میاتاق و هتل پ، مسافران یدر آنجا برا یه خامنکهست  یاشهیش یکاتاق، 

اقامت ثبت شده است. تنها  ینهیو هزی، خال یتعداد تختها، وار است و مشخصات آنهاید یز رو ین

 یباز با حقه یسکم. تایردکره رزرو یشب هفده ل کی« نمیس» یه آن را هم براکم یردکدا یتخت پ کی

ز یمستقر شد و ما ن« نمیس»ره گرفت. یر آورد و برد و او هم هفده لیمس کیما را چند دور در 

ه کم یاه زنانه همراه داشتیچادر س کیو ، لو قهوهیک کی، یلو چایک کیم. یستگاه ماندیرسگردان در ا

هم  یم. صندوق اماناتیه بدهیران هدیا یاز افرسان فرار  یکیو به همرس کم آن را در مسیخواستیم

مسافران  یاضاف یو مخصوص گذاشنت چمدان و بارها« کیفن»ست یآن ب یهیراکه کستگاه بود یدر ا

رسش  یچادر را رو  یحیم. ذبیدیشکرو دراز ادهینگفرش پس یم و رو یبود. از قدم زدن خسته شد

 .دید و خوابیشک
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 .ـ بلند شو

 ـ چه خربه؟

افتم... هنوز چشاممنان گرم نشده بود یم یرانیا یاد زنهای یدیشکخودت  یه رو ک ین چادر یـ با ا

 :دندیرس رس ییاکیه دو رسباز آمرک

 .نجا ممنوع استیردن در اکـ اسرتاحت 

 :آمد و گفتمجدداً  ییاکیم. رسباز آمریدیشکدوباره هامن جا دراز  م ویقدم زد یمک

 .دن ممنوع استیـ خواب

 :میندار ییه جاکم یسته به او فهامندکدست و پا ش یسیبا انگل

 م؟ینکار کم. چیشویـ خسته م

 .دییایـ دنبامل ب

د؟ چهل یدار یافکد: پول یم. گارسون آمد. به اشاره پرسیستگاه رفتیدر داخل ا کیتار یاافهکبه 

 کیامن آورد. یوان برایا و دو لکو ک کیردند. کیهم قبول من یم. پول سور یداشت یپول آملان« کیفن»

 یم. دوباره رشوع به قدم زدن در محوطهیدو ساعت نشسنت و... خسته شده بود، ساعت نشسنت

به رسباز  ردند. مجدداً ک رومنانیم امابالفاصله بیافه بازگشتکشد. به یم. هوا روشن منیردکستگاه یا

رون یافه بازگشت و به گارسون گفت حق ندارد تا طلوع آفتاب ما را بکم. با ما به یبرخورد ییاکیآمر

م. یردکدا یره پیبا دو ل یونیبود پانس یم و هرطور ینم خان رفتیند. باالخره هوا روشن شد. دنبال سک

 .ردن بودکحاال نوبت تلفن 

 (لو استاد دانشگاه پراگ بود)قاسم نکب یار کـ قاسملو 

ن و یگر به برلیم. تا چهار روز دینکیم تالش میرده است اما دارکار شام را خراب ک« داشکخالد ب»ـ 

 .د رفتیو خواهکامً به مسیاز آنجا مستق
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ن و... یت اشتوتگارت تا برلیبل ینهیهز، ونیم. پنج روز پانسیردن منودکم و رشوع به حساب ینشست

گرفت و خم به یماه روزه م کی یم؟ گاندینکار کچ. چه یم؟ هیبخو یشد. پس چیم پوملان متام

نم یو س یحید. ذبیلرزیم میه هنگام راه رفنت پاهاک یچ نخوردم طور یآورد. چهار روز متام هیابرو من

اند. خدا وعده بدون من غذا خورده کیردم کیبهرت از من نداشتند اما احساس م یتیخان هم وضع

به عنوان روشن خانم نوشتم. دو سطر  یتلگراف، نیو خط الت یردکرده باشم. به زبان کاشتباه ند ک

پس از فرستادن  یلمه. تلگرافچک کیهر دو سطر  یعنیم یگذاشت ینقطه م، لامتکدو سطر در آخر 

 :لمه )اما در واقع دوازده سطر بود( گفتکه مجموعاً شش کتلگراف 

 .دو سطر استلمه کد. هر یدار یبیـ زبان عج

 .میهست یزبان دراز  یهاـ بله ما اصوالً آدم

 :بعدازظهر روز چهارم گفتم

 م؟یو قهوه را نفروش یـ چرا چا

 بفروشد؟ یکاست. اما  یر خوبکـ ف

 ـ من

 .یدانیـ آخر زبان من

 .نمکیم یار کـ 

 :ستگاه داد زدنیردم اطراف اکردم و رشوع کد را رسم یاله سفک

 (یعرب یه)قهو  یافکان یـ آراب

دن از من نبود. عاقبت در یس حارض به خرکچیبود و ه کلو پنجاه مار یکها هر قهوه در مغازه

س یم. سوسیاز عزا در آورد یمکرزن فروختم. شیپ کیبه  کست و سه مار یقهوه را ب، ستگاه اتوبوسیا

 .میخورد کخو 
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 جاست؟ک یـ چا

 .ریا بگیـ ب

 (یهند ی)چا یان تیندیـ ا

مخلوط  یردند چاکیر مکد چون فیخریمن یسکرا هم  یهستم. چا« سقز»اج بازار دالالن حر  یگفت

ردم و به ک یر کدند. فیخندیاتم مکآمدند و به حر ینم هم از پشت رس میو س یحیاست. ذب

س شام آن یدار فروختم. سوسخانهبه قهوه کمار  کیست و یرا ب یستگاه رفتم و چایا یخانهقهوه

 .شب هم جور شده بود

 ینهیهم بابت هز کازده مار یم. یس خوردیر و سوسینان و پن یمکم و یون را دادیپانس یهیراکصبح 

 ...تر؟م. از ما خوشبختیپول نقد داشت کم. هنوز پنج مار یردکت قطار خرج یبل

ها گذرنامه یم. خامنیردکتوقف « کیپزیال»د. در یباریرد و باران هم مکیت مکر حر یقطار در مس

 :دیخانم پرس«. دهدینم خان جواب می. سیتو حرف نزن. بددهن»گفت:  یحیرد. ذبکیم یرا وارس

 د؟یهستاره کـ چه 

 :دم و گفتمیش پریوسط حرفها

 وکمس، والیفست، ونیـ دلگاس

 .دید به اداره بروین. بایید پاییـ بفرما

م و یشکب ید گرسنگیاه دوباره بکنی؟ مثل ایجا آوردکده را از یشکآب  یکند. زبان تر کـ خدا لعنتت 

 .میروبخوابادهیدر پ

 .ردمکردم. اشتباه کـ غلط 

و  یسالن نسبتاً رسد با چند صندل کیه کم یشد یام و وارد خانهیاده شدیچمدان به دست از قطار پ

 .ما نشست یاندام آمد و روبرو  کیبار یه مردکد یشکن یز در آن بود. طولیم
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 د؟یروین میبه برل د؟ و چرایجا آمده اکد؟ از یه هستکـ 

 .میردکف یداستان را تعر

د. در یریرد. پولتان را هم پس بگکتان خواهم گر بدرقهیم ساعت دید. تا نیهامن ما هستیـ شام م

 .خدمت هستم

 رد؟کار کمن چ یبد دهن یدی! دها ـ

خشن  اریبس ییامیزن بدقوراه با س کیم. یشد کوچک یهاواگن پر از بچه کید و ما سوار یقطار رس

چنان ، هم یتلر یه یچ ژنرال دورهیه هکاد زد یبود وارد واگن شد و چنان فر یدار آملاندرجه کیه ک

 یم. از پنجره یگر رفتیواگن د کیبود. به  یکان شاکود کا از حضور ما د رجمع ید. گویشکیداد من

تر کا و از پر گل ناز بیار زیبس یدخرتان، ارگران آسفالتکاز  یار یم. بسیردکیرون را نگاه میقطار ب

 :بودند. گفتم

 .دیتان برسیدوارم به آرزوید. امیدهیزن و مرد شعار رس م یدر مورد برابر  یلین! خکنم نگاه یـ س

م. ین نشستیزم یرو ، دانیم کی یدر گوشه، م و چمدان به دستیاده شدیپ ین رشقیستگاه برلیدر ا

ده یشک یآب یخط ابرو  کیآن فقط  یزده و به جاغ یش را در با تیه ابروهاک یزن جوان آملان کیبه 

 .د و رفتیورچ یگفتم. لب یز یبودچ

 ـ گور پدر پدر سگت! چقدر پر مدعا؟

 .دانستندیمن یگر یزبان دی، دور و بر ما هم جز زبان آملان یاهال

 یاه بچهکروزنامه افتاد  کی یرو « یمهر جوانان جهان»ناگهان چشمم به ، مینکار نکم چینکار کچ

را با اشاره  کهم آنجا هستند. پرس « جوانان»جا آمده باشد کن روزنامه از هر یفروخت. ایشت مدا

 .م. او هم با ما برگشت و آدرس را نشان دادیردکمتوجه 

 .دیتان را امانت بگذارید. چمدانهایـ خوش آمد

 جا؟کـ 
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 .ـ در آن سالن

د. یشکرد و ته کصحبت  یروسلمه کچهار « یحیذب»مسئول قسمت امانات بود. ، ریرسهنگ پ کی

در  یهمراه ما آمد و به اتاق یم. جوانید گرفتیل داد و رسیآمد؛ چمدانها را تحو« نم خانیس»سپس 

 .ردکت یروزنامه هدا یاداره یباال  یطبقه

 .نمکار کم. چیدین رسیقاسملو. ما به برل کاکـ الو 

 .دیرا به من بده ید. گفتم گوشیشکسخن به درازا 

 یخواب برا یو جا کست. فعالً بگو غذا و خورایمهم ن ینکیار منکاچی ینکیار مک! چ ز منیـ عز

 .نندکه یما ته

 .زبانانیاز م یکیرا بده به  یـ گوش

 دییرا گذاشت و گفت: بفرما یگوش، گفنت« خنتیخنت پلیشل»و « گوت گوت»پس از چند 

 .ندکات ـ خدا صاحب فرموده

م. سپس سوار یخورد کخو  یردهکم گوشت رسخ یتوانستیتا م یالشام خ یم جایرستوارن رفت کیبه 

نم به قسمت زنان یم. سیفالن رفت یدر جاده« امن شولهیشل»به نام  یام و به مدرسهین شدیماش

 .میرفت و ما هم در اردوگاه مردان مستقر شد

ته با نان و تخم مرغ پخ کیو دو پتو دادند. صبحانه هر نفر  یباد کبالش و تش کیدام کبه هر 

د یآبجو بخور، آب یم گفتند به جایآب خواست یم. وقتیگرفت کو گوشت خو  ینیب زمیناهار و شام س

اد ینم هم یو س یحیدم. ذبینوشیم و آب میرفتیم ییبه دستشو یکرد. دزد یگیمتان درد مکچون ش

 .میم درد هم نگرفتکگرفتند و ش

نم آمد و گفت: یبه بال کرستان منتقل شدم. پزشامیگرفتم و به ب یدیتب و لرز شد، چند روز بعد

تب و لرز ی، مشابه وارد شو  ییو هرگاه به آب و هوا یاا آمدهیا به دنیپر ماالر یایجغراف کیتو در »

داشت یبرمن یه دست از شوخکهم  یحیدارو نوشت و به مدرسه باز گشتم. ذب«. دیآیبه رساغت م
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اندام  کیدخرت بار کیرد. مرتجم ما کیم یمسخرگآمد و ید به رساغم میهنگام تب شد یحت

ار محرتم و یبس یو دخرت  ییایو اسپان یسیانگل، فرانسه یمسلط به زبانها« تایزگر»گندمگون به نام 

ار کدنبال « یمال مصطف»و هم کم. گفتند در مسیردکیما بود. هر روز به پراگ تلفن م یمورد عالقه

شطرنج  یحیم. از ذبین ماندیر در برلیگذشته بود و ما هم ناگز والیما را گرفته است. اما وقت فست

ه کداشتم  یقور  کیخوردند. یرنگ ممکرا  یم. در اروپا چایگذراندیم یاد گرفتم و روزها را به باز ی

 کیختم. یریآن آب جوش م یخته و رو یر یرا در قور  کخش یردم. چاکیدر آن دم م یعراق یچا

 :گفتم یحیروز به ذب

 .اوریبرو آب جوش ب ـ تو

 .نمک یها را حالین آملانیم و ایدانم چه بگویـ مال من

 .ندکیگاز غلغل م یرو  یرت کخواهد یـ ربان من

 دهندیـ من

 :نشسته بود. رساغ او رفتم و گفتم یرزنیاط رفتم. پیرا گرفتم و به ح یـ قور 

 (والوخن )شلخن پلخن آب جوش خنک یئاو ، ـ شلخن پلخن

پرس جوان  کیرد. کرا گرفت و پر از آب جوش  یبزند. قور  یتوانست حرفیدت خنده منر زن از شیپ

مش باشد کتنها به دنبال ش« نیم شاهیسل»ردم او هم مثل کیه تصور مک« فالح غنام»به نام  یعراق

رد و کیلامن را نگاه میبود. روزها سب یمعامر  یمهندس ینزد ما آمد و اتاق ماسه نفره شد. دانشجو 

 :گفتیم

 .وتاهرت استکراست  یل چپت از گوشهیسب یـ گوشه

 .یمهندس به متام معنا هست کیـ واقعاً 

 :دیروز پرس کیبه متام معنا بود.  یاز نگاه او دانشمند یحیذب

 ل شده است؟یالتحصدام دانشگاه فارغکـ از 
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 شکـ از دانشگاه تر 

 .است یتیفیکدانشگاه با  ـ بله بله واقعاً 

 .وجود نداشت یتیگ یهم در پهنه یهن دانشگایچن

تا بود. یبا زگر یم. فالح غنام در حال عشق باز یردکخته بود. رس در پرده یگوشه آو کیدر  یاپرده

دامن کار پایو بس یوعین دخرت شیا»رون آمد و با قسم و قرآن گفت: یان مراسم بیفالح پس از پا

 .«دینکر ناجور نکاست. ف

 .یآور یتخم مرغ در من رانش یم از بیدانستیفالح! ما م کاکـ نه نه 

 :دن ما آمدیبه د یرانیلفت اکگردن  یوتاه باال کمرد  کی

 د؟یایدنتان بید به دیدهیدارم. اجازه م یهمرس آملان کیهستم و  یزدی یآقا کیـ من 

 .دیر شویهم پ یست انشاءالله به پایـ الزم ن

 .آورمیـ نه حتامً او را با خودم م

 .وارد شد و با ما دست داد، کیبا چشامن تنگ و رس و ساق بار یاندام زرد رو  کیرزن با کی

 ؟یار آوردهیزرد را گ ین تاز یدا نشد ایس پکچیه یزدی یـ آقا

 .بلد است یفارس یمکـ ترا به خدا مواظب باش. همرسم 

رفتم و با چهل  ین غربیم. سوار بر قطار به برلیداشت یغرب آملان کم دوزاده مار یه رفتکبه مدرسه 

 .اد داده بودیبه ما « تایزگر»ن را هم یبود. ا یردم. قاچاق خوبکعوض  یرشق کمار 

رون یوان آبجو بیل کیخوردن  یشب برا ک، یآب بنوشم ییه در دستشوکاد نگرفته بودم یهنوز 

صد  یآملان کیه کهنوز سفارش آبجو را نداده بودم «. شومیزود برگرد نگران م»گفت:  یحیرفتم. ذب

 یان رس پاسخ دادم بله. مچم را گرفت و رو ک)عرب؟ قاهره؟( با ت« رو؟یاکاَراب؟ »گفت:  ییلویک

 :ا سفارش دادکنشاند و ود  یصندل
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 خورمیـ من

 .مچ دستم را فرشد

 .ـ آخ دستم

 .ام سوختزبان تا معده کا را خوردم. از نو کـ ود 

 گرید یکیـ 

 یتلر در قاهره بود و خاطرات خوشیه« اس.اس»رد افرس ن میا به خوردم داد. اکوان ود یبه زور سه ل

برگشتم  یم. وقتیاز هم جدا شد« بارمن». به خواهش یقیم چه رفیق شدیاد داشت. رفیاز آنجا به 

 :شد یعصبان یحیرد. ذبکیم یچیم قیپاها

 ؟یجا گم شده بودکـ 

 .امردهکدا یدوست خوب پ کیـ حرف نزن! 

 .دار نشدمیر بدم و تا رسظهیشکتخت دراز  یرو 

ام گفته»را داد و گفت: « ینوروز »به نام  یآدرس فرد، روزانه به قاسملو یهاان تلفنیروز در م کی

 کیم. از یردکدا نیم اما آدرس را پیگشت یلیم. خیبا تراموا رفت یحیمن و ذب«. ندازدیارتان را راه بک

 .مین تلفن زدیابک

 ف دارند؟یـ منزل ترش

 .دییـ بله بفرما

 .تلفن را گذاشتم یگوش

 ؟یدیـ چرا آدرس را نپرس

 .ادم نبودیـ 
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 .میردکدا یرا پ یبود نشان یم. عاقبت به هر بدبختیردکدا نیپ یکیامن را گشتم اما ده فنیهابیج

 مکیـ سالم عل

 یامیزش پهن شده بود و سیم یه چهار خط تلفن رو کبرجسته  ینیقدبلند با ب یسبزه رو  یتهران کی

 :دیآورد. پرسیمان مخاطرحرضت را به یاعل

 د؟یخواهیـ چه م

 .زنگ زد و با او قرار گذاشت یه در انتظار پاسخ مباند به دخرت کو بدون آن

 د؟یفرمودیم یـ بله چ

 .وقت مالقات گذاشت، دخرت فارس زبان کین بار با یا

 د؟یفرمود یچها ـ

 :م و باالخرهیردکعرض حال ، پشت رس هم آقا یهاان تلفنیدر م

 اره است؟کست؟ چه یکشناسم؟ یاسملو را منـ ق

 .رد و در پراگ استاد دانشگاه استک کیـ 

گردد. در یران بر منیچرا به ا، دارد. قاسملو یمن تازگ یبرا یلیاست؟ خ یاغهیگر چه سیرد دکـ 

 ند؟کیپراگ چه م

ام و.... خنده یرور نوع پ، تیرد: به خاطر انسانکرشوع  یحیندارد. ذب یادهیم بهرت است فایگفتم برو

 :دیپرس یحیذب، رون آمدنینم. موقع بکنرتل کتوانستم خود را یگرفته بود و من

 ؟یدیخندیـ مال چرا م

« ندرقاشیا» یفهیبه خاطر خل ییو بگو یدخدا برو ک کینزد  ییگدا یه براکن بود یـ دوست مثل ا

 .نکم کمک
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 .میدیبخشش یرا هم به لقا ینوروز  یآقا ید و عطایهم خند یحیذب

 .ار راه استینجا تا دمشق بسیم؟ از ایم؟ چگونه برگردیجا بروکم. ید شده بودیو ناامکاز مس

م بهرت یبرو« ب ن»هم ندارد؟ به  ینسولگر کست؟ ین فعال نیا مرص در برلیه یسفارت مفارت سور

 کو پنج مار ردند که یت قطار تهیب به همراه بلیس کیدام کر و هر ینان و پن یاسهیکما  یاست. رفقا

زنان  یواگن شش نفره کیرا در « نمیس»هم به عنوان خرج سفر پرداختند. در قطار جا نبود. ناچار 

به مسافت مسافت ششصد  یدن به مقصدیدور قطار به انتظار رسیرکم و خود هم در یردکجا 

 یکا دخرت ی کبار پرس  کیقه یتوالت نشسته بودم. هر چند دق کینار ک، م. من در سالنیلومرت نشستیک

امدند. آن یه نکامدند یگر نیدند و دیترس یرفتم حساب یرفت. چشم غره ایم ییآمد و به دستشویم

ه کدو نفرشان داشتند  یپتو برا ک، یند دو مرد در زمستانیگویم. میگذراند یشب را هم به بدبخت

 .انداختندیشانه م یرو  کها هم به صورت مشرت دند و صبحیشکیرس  یها رو شب

 :از آنها گفت یکید. یزمستان گذشت و بهار رس رس

 .ـ بالخره زمستان هم متام شد

 .میها گذراندـ بله ! مانند سگ

فعال « بن»ه در یتلفن و دفرت آن رفتم. سفارت سور یم. به طرف باجهیاده شدیلن پکستگاه یدر ا

 .دمان بودیر ناامکیبر پ ینبود. آب رسد

 ؟یـ سفارت مرص چ

 دهد؟یجواب م یسکاما چه  ـ اداره دارد

 .است یکیدر تار یر یست. تیـ بد ن

 ـ الو ! سفارت مرص؟

 ـ بله
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ست و یست. چاره چیه در بن فعال نیم. سفارت سوریل برخورده اکم و به مشیهست یاهیـ ما سور

 م؟ینکار کچ

 .میآید االن میبده یهستم. نشان یدید« عبدالفتاح»ـ من 

 م؟یـ خب چطور ترا بشناس

 .ره هستمیبلند با پوست ت ـ قد

 ییستگاه برد و غدایا کیما را به رستوارن نزد«. دیینگو یچیفعالً ه»ه چرده آمد و گفت: یس یـ مرد

 :ز گذاشتیم یهم رو  کشاهانه سفارش داد. پنج مار 

د یدادم و گرنه با کپنج مار ، دیرسیه مین مبلغ به سفارت سوریدانستم با اید. چون مین را برداریـ ا

د. یداه شویستگاه بعد پید و پنج ایگذاشتم. از خط شامره چهار سوار شویارتان میدر اخت یشرت یول بپ

داستان « یدید»ه کم یدیها بعد فهمه آنجاست )سالیه سفارت سورکد یرسیسه گوش م یابه باغچه

و سفارت « رگهیبادگوزب» که داده بود به شهر ک یر مرص شده است(. با نشانیس است و بعدها سفینو

 .میدیه رسیسور

جا کندازد؟ از یرومنان نیجا معلوم بکسگ نباشد؟ از  یهایر از بعثیجا معلوم سفکد. از ینکـ صرب 

 ند؟کجاد نیامن ایبرا یالتکم مشیرد هستکمعلوم اگر متوجه شود 

لش یاتومب یم و جلو ییآینند مکرومنان هم یم. بیروید خدا میم؟ به امیزیرس بر یرو  یکـ پس چه خا

 .ندکر یم تا ما را زیشکیدراز م

به ، رد. در سالن انتظارکدر را باز  یخانم آملان کیم. یزنگ در را به صدا درآورد، با هزار ترس و لرز

، ازدواج یام براضه دادهیگفت: عریعرب اهل حلب هم آنجا بود. م کیم. یانتظار رسنوشت نشست

 د؟یادهیرم. شام اشتوتگارت را دیه مساعده بگک

 .ـ بله

 د؟یمرسدس نرفت یارخانهکدن یـ به د



 398 

 ـ نه

 .بود کدو مار ، دیبازد ینهیل هزکد از دست داد. یرا نبا ین فرصتیاز عمرتان برباد است. چن یمیـ ن

م یداند ما آه نداشتیاورم. پدر سگ منیحالش را جا ب یگفت بلند شوم و با چند اردنگیطونه میـ ش

 .مینکد یمرسدس بازد یارخانهکم و از یوم حاال بر ینکبا ناله سودا 

اد و فحش و ناسزا هم یداد و فر یقه صدایردند و وارد شد. پس از چند دقکش یقه بعد صدایچند دق

 .ط سالن را فرا گرفتیبه دنبال آن مح

نجا یالهربدار مثل تو به اکاست هر روز چهار  یافکگداخانه است؟  ـ فالن فالن شده! مگر سفارتخانه

ت یبرا یزن آملان یخواهیم یستین ین هم راضیم. به ایم قربان پول نداریند: قربان پول نداریایب

رون آمد و رفت. یبا عجله ب کنند. پرس کدهم بازداشتت یرم. از جلو چشامنم گم شو و گرنه میبگ

ر شباهت نداشت وارد یه اصالً به سفکوتاه قد با چشامن گرد تنگ ک یم. مردیده بودیترس یحساب

 :سالن شد

 .دیـ خوش آمد

 .دیـ سالمت باش

 م؟یار دارکر یـ با سف

 .ما نشست یروبرو 

 .ر هستمید من سفییـ بفرما

 ....میو بروکروت به مسیم از بیخواستیـ جناب م

 :میردکف یو ماجرا راتعر

 د؟یرد هستکـ هر سه نفر 

 ـ بله
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 د؟یـ پس استقالل طلب هست

 است؟ ین چه حرفیـ قربان ا

 .ت با شامستیرثکنفر. ا کیام سه نفر و من ـ خب حاال ش

 .دیبا ما حرف بزن ینطور ید ایآیم. چگونه دلتان میارا پشت رس گذارده یار یالت بسکـ ما مش

بتوانم  یار کبار مرا از اعدام نجات داده است. هر کیه کرد هستم ک کیون یات خود را مدیـ من ح

 .تان انجام خواهم دادیبرا

 د؟یح دهیشرت توضین است بکه بود؟ ممکرد کـ آن 

 :د و گفتیشک یآه

رده بودند کم ادعام مرا صادر که حکان یند. از چنگ فرانسوکبدرخان. خدا رحمتش  یـ جالدت عال

 .م را گرفتیم بخشودگکاش پناهم داد تا حختم. او دو ماه در خانهیگر

 .است« جالدت بدرخان»دخرت ، ن خانمیـ ا

 :اد زدیبلند نام همرسش را فر یبا صدا رد وکرا نگاه « نمیس»با تعجب 

 .دیشکرا در آغوش « نمیس»ن آمد و ییها پاـ خانم از پله

 دام فرشته تو را به من بازگرداند؟کزم ینم شاگرد عزیـ س

 یدانشجو « نم خانمیس»ر در دمشق استاد حقوق و یسف یشده بود. همرس آقا کیامالً زمانتکفضا 

 :ر گفتیرد و رفت. سفنم را با خود بیاو بوده است. س

ز به هتل ینم نزد خانم من خواهد ماند و شام نید. سیادهیشکزحمت  یلینم خیدانم به خاطر سیـ م

 یارانهیب بازگشت شام را بدهم. ناهار سفینم و ترتکف یلکسب تکد رفت تا من از دمشق یخواه

در  یکوچکسفارت به هتل  لیداد و با اتومب یبیپول توج کست مار یدام بکم. سپس به هر یردکل یم

ه کنم یس یتاق برا کیدو نفره و مجموعاً هشت اتاق داشت.  یم. هر اتاق تختیرفت« نیرا»نار ک
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اختصاص  یحیمن و ذب یاتاق هم برا کیگشت و یها به هتل بازمر بود و شبیروزها نزد همرس سف

 .میدیابخو یگر میدکینار کمثل زن و شوهر در ، بال نسبتی، حیدادند. من و ذب

« الزاس»شه رشاب یش کیم. چشمم به ینکه یته یکو نان و خورا یه قند و چاکم یرفت یابه مغازه

 .ه مرشوب بخورمکرده بودم کهوس  یلیمت داشت. خیق کبلند افتاد. چهار مار 

 .یدهم بخر یـ اجازه من

 .خرمیخودم م کست مار یـ آخر به تو چه مرد؟ از سهم ب

 .دهم مالیـ اجازه من

 من دست توست؟ یخرم. اصاًل به تو چه؟ مگر اجازهیم ـ

م. یم پشت به پشت هم به هتل بازگشتیرده بودکه به اصطالح قهر ک یدم و در حالیمرشوب را خر

ناخوش حافظ  ییستاده و با صداینار پنجره اکدر  یخیردم. ذبکرا باز  یتخت نشستم و رس بطر  یرو 

 :گفت ه پشتش به من بودک یخواند. در حالیم

 ؟یخور یاش را تنها مـ همه

 نم. به تو چه؟ک یشکخواهم خود یـ آره م

 .وان هم به من بدهیل کیـ 

 .یقطره هم بدهم بخور  کیند اگر کـ خدا لعنتم 

 .وان بده بخورمیل کیـ جان پدرت 

 .هوش بودمیدم. از غروب تا ساعت ده صبح فردا بیشکرا به دهان گذاشته و الجرعه رس  یبطر 

پخته  ینیب زمیاوقات به رستوران رفته و س یم اما باقیر بودیهامن جناب سفیبار ناهار مکی یاهفته

منو گذاشته و  یم. دست رو یبخور یگر ید یم غذایردکروز هوس  کیم. یخوردیم کو گوشت خو 

رده آوردند. نان کرسخ  ینیزمبیظرف س کیمرو و یم. هشت تخم مرغ نیردک یگارسون را حال
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بار سوم  یبرا ینبار هم آوردند. وقتیم ایم بود. باز هم نان خواستک یلید اما خم آوردنیخواست

 .«است یافکگر ید»م گفتند: یردکدرخواست نان 

 .آمده است« رگیگوزب»ر عراق به باد یسف« در سلامنیح یعل»ه کروز خرب آوردند  کی

 م؟ی! برویحیـ ذب

نوشتم:  یردکاغذ به زبان که کت کی یرو . «دیاند. اجازه ندارر وقت ندادهیجناب سف»گفت:  یمنش

 .«انددار تو آمدهید یبرا یدو سور »

 .دیر بدهین را به سفیـ لطفاً ا

 :چند لحظه بعد بازگشت و گفت یـ منش

 .دییـ بفرما

 .است یحرف زدنتان عراق یردکد اما یهست ید سور یاـ نوشته

 .یه به بحث در لبنان فرستادکهستم  یسکـ من هامن 

 ؟ینکیار مکنجا چی؟ ایژار ـ تو هه

ت... هنگام یاکن حین حال و ایدهم ایاالن من انجام می، ردکیم یه تو در جوانک یار کـ جناب! 

 :ز گذاشت و گفتیم یرو « کصد مار » یخداحافظ

 .د ناقابل استید. ببخشییایـ حتامً دوباره نزد من ب

 .م ممنونیخواهیـ نه من

 .دید بخواهیـ با

ت کدو پا یروز  یحیم. ذبیر هم نرفتیگر رساغ سفیم. دیسه دالر برداشتیدام سکهر  م ویپول را گرفت

 کیل بربخورد. خودم کد. دوست نداشتم به مشیخریم کبه ارزش هشت مار « لدیچسرت ف»گار یس

 :گف یحیروز ذب کیدم. یخریم کمار  کیگار برگ به ارزرش یت سکپا
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 .شکب رونیبدبو است. برو ب یلیگار خین سیـ مال! ا

 .شمکیگار بوگندو را مین سیـ فالن فالن شده من به خاطر تو ا

 .دانستمیـ مرا ببخش مال ! من

پشت رس هم پس از هربار  یم. چند روز یه گرفتیر سوریاز سف کست مار یب یگر هم نفر یبار دکی

 :گفتندیپرس و جو م

 .ندکیم یموش دوان« داشکخالد ب»د یدهند. شاینم اما جواب منکیاتبه مکـ مرتباً با دمشق م

 :سفارتخانه گفت کیسپس به پ

ن چرا جواب یها باش. ببر نامهیگیشور برو و پکبه وزارت ، ش از رفنت به خانهیـ به دمشق برگرد و پ

 .دهندیمن

 :متاس گرفت و گفت یاسیس کیچند روز بعد پ

 .و دستور دادندتها را گشودند کمن رفتم پا یرده بودند. وقتکها را باز نـ هنوز نامه

 :ر گفتیسف

 .ن هم از دولت منیـ ا

بود هر دخرت  یدنیان دکد ار امیارمان گشت و گذار در شهر و بازدکم ین شهر بودیا یه دک ییروزها

بودند اما  یهند یمک؟ تعداد ییجاکو اهل  یه هستکم: یدیپرسیم میدیدیا پرس گندمگون را می

 :ها گفتیرانیز اا یکیم. یخوریها برمیرانیرثا به اکا

ت یاذ یلیچاره چون پدرش را خیهم در سفارت است. ب« یقاض یعل»اد هستند. ینجا زیردها اکـ 

 .ردیگیم ینجا پول خوبیاند اردهک
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م یبرو»گفتم:  یحینند. به ذبکیردها بدانجا رفت و آمد مکه کدر بن هست  ییرستوران دانشجو کی

س یبه پل«. انیرستوارن دانشجو»م: یدیم و پرسیرفت ییاهنامس ر یپل کینزد «. میردها آشنا شوکو با 

 .میزبان برخورد یجوان فارس کیم. به یرستوارن رفت یرد و به همراه او تا ورودکاشاره  یگر ید

 .ندیآینجا میشرت ایب، عرب یردهاکهستم اما  یرمانشاهک یـ دانشجو 

 :دمیتاس د یلهک ک، یاز پشت رس

 !ست. استاد شهابـ خودش است. استاد شهاب ا

به بن آمده بود.  یکپزش یل در رشتهیتحص یادامه یر بود و برایبغداد مد« یلیف» یدر مدرسه

شهر همراه  یهایدنید از دیم و از آن روز به بعد در گشت و گذار و بازدیبا هم خورد یاعرصانه

 .میگر بودیدکی

 .منره داشت کیود و هر بخش منره بخودمان بود اما منره ین شهر مانند شهرهایحامم ا

، «روان یمنره»، «اعصاب یمنره»رده بودند. ک یم بندیان تقسیاز مشرتیها را هم بر اساس نمنره

 :و... گفتم« یمنره»

من هم »هم گفت:  یحیذب«. عاقلرت شوم یمکخواهم یخته است و میمن اعصابم به هم ر»

ما از  یم اما مشخصاً آب هر دو یها شدوارد منره نم...کدرمان خارش استفاده  یخواهم از آب برایم

 .«شدین میلوله تأم کی

را باپول  یپول آملان، ستگاهیا کم. در بانیردک کتر « النیم» یرا به سو « رگیبادگوزب»چهارده روز بعد 

شام زبان »م. گفتم: ینکار نکم چینکار کردند. چکیم. پول خردها را عوض منیردکعوض  ییایتالیا

نخواهد بود.  یار کن یحارض به چن یسکنخواهد  کاگر بان» گفتند: «. دینکعوض  یید در جایدانیم

 یرهیست لیصد و بکیرا با  کابان رفتم. هر مار یخ یمغازه در گوشه کیپول خردها را گرفته و به 

نم یو س یحی. ذبیچیبهرت از ه یاچکاله گذاشته بود اما کردم. صاحب مغازه رسم کعوض  ییایتالیا
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و  که با قانون و بانکد یینبار شام بفرماینه ا»گفتم: «. نکپول خردها را هم عوض  یهیبق»گفتند: 

 .ردمکپولها را هم عوض  یهیباالخره بق«. دیزبان آشنا هست

ل یر یه تشنه بودم از رو کرده بود. من هم ک یقطار توقف، الن و ژنوین میم. بیشب در ژنو ماند

ه انگار ممنوع است. من کگفت  یز یبلند چ یه آنجا بود با صداک ی. مأمور بخورم یادم تا نوشابهیپر

 .ال نداردکه بروم اشکرد کجا بروم؟ اشاره کگور پدرت! پس از »گفتم:  یردکهم به زبان 

 :رد. گفتمکه ینم رشوع به گریم. سیردکدا یهتل پ کیدر  یاتاق

ش یهم پ یلکبا هم بخوابند و مش یاقتوانند در اتیخواهر م کین. دو برادر و که نیزم گریـ عز

 .دیاین

 .د و آرام گرفتیخند

 .دیخندیرد و مکینگاهم م یحیم. ذبیشد یشتکصبح زود سوار 

 ه؟یـ چ

 نم؟یات را ببجهیرسگ ی. آخ وقتیام. تو ندار دهیجه خریـ قرص رسگ

هم  یطبقه و رو  امن دویت ما هم درجه دو بود. تختهایبود. بل یونانینام داشت و « ایدیل»ما  یشک

لحظه هم از حرف  کی یمغز رسمان را برده بود. حت ییایتالیو ا یونانیزنان  یهایبود. روده دراز 

 .افتادندیزدن من

 یاما هنگام غذا خوردن به سالن عموم«. ست درجه گ ه استین درجه دو نیمال ا»گفت:  یحیذب

 .وه بودکار مجلل و باشیه بسکم یرفتیم

عرشه نشسته و با چشامن از حدقه درآمده  یرو  یحیدم ذبیه دکاب باال آمده بود روز دوم تازه آفت

 :رودیرنگ به رو ندارد و تلو تلو خوران راه م

 .تیدم به متام قرصهایت را بخور. ریهاـ قرص
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 .اما حالش واقعاً ناخوش بود

 اورم؟یـ هندوانه ب

 .دهندیـ من

 .قاچ بزرگ هندوانه آوردم کیدانند. یم یکها تر ینونایبه آشپزخانه رفتم. خوشبختانه شصت درصد 

 .خورمیـ مال من

 ـ بهرت

روز  کیجه خالص نشد. یهندوانه را تا پوسته خوردم. دو روز متام از بند رسگی، حیچشامن ذب یجلو 

اورد. یش را در بکپادشاه مرا یخواست ادایز ما نشست. مینار مک، دیسف یاله و حولهکبا  یمرد، صبح

لمه کدانست و تنهنا چند یمن یرفت. عربین بار به دمشق میاول یه بود و برایش در سورکمرار یسف

را با  یردک یهاه نپرس. فحشکشده بود  یادش دهم. بزمی یه عربکرده بود. از من خواست کاز بر 

 …گفتم: بگو انشاءایخته و میآم یعرب

 …ـ انشاءا

ه کاز آنها  یکیراه استاد خود به گردش آمده بودند. اهل آتن به هم یاپرس و دخرت مدرسه یتعداد

 :دیپرسیم. میبا هم دوست شده بود«. یخ یخ»گفت: یم« هاوآ» یدانست به جایم یکتر  یمک

 چه؟ یعنی یکلمه به زبان تر کـ فالن 

 .گفتمیلمه را مکو معادل 

 :گفتمیبعد م

 .دانمیباستان را م یونانیـ من زبان 

 (خودت یل عمو کخوت)پش یمام یوروولهکرسه ـ ته

 :رفتیگرفت. بعد نزد استادش میاد مید تا جمله را یشکیساعت طول م کی
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 (یونانی؟ )کیگر« یخو ولوومهکسهته»ـ پرفسور! 

 .ـ نه

 :گفتیگشت و میبرم

 کیـ نو گر

 .بود ینیریگفتم. اوقات شیگر مید یاو جمله

 :گفت یکیردم. ناگهان کیعرشه نگاه م یا را از رو یروز صبح در کی

 (.گه یا یبه معنا یاما عرب، است یروز خوب یعنی یونانی)به زبان « اخرای»

 .یاخرا و نصفیگفتم: 

 یمه عربیجوان نزد ما آمد و به زبان ن کی«. حق اول و آخر را از تو گرفت»نم گفتند: یو س یحیذب

ار کتخت ونزئوال( یاس )پاکاراکدر ام. سه سال سالهیعرب حلب هستم و س»گفت:  ییایمه اسپانیو ن

را به  ین است دوباره عربکام. ممردهکرا فراموش  یام اما عرباسب شدهکرده و پانزده هزار دالر ک

 .یس ید سیاد بدهیمن 

رده است. حاال چگونه کرا فراموش  یمادر  یاست و هفت سالهیزبان ب، جان! سه ساله یسیـ س

 ن قدر نفهم؟یا، نقدر باهوش و در زبانیا یسباک؟ در یآور یشش روزه به خاطر م

 .حیصح یسیـ س

 .میاهل آتن آشنا شد یونانیرمرد یپ کیبا 

 ست؟یـ اسم شام چ

 عبدالرحمن یـ حاج

 :دیبار پرسکیرد. کیم یلامت را قاطکم. او هم یزدیحرف م یکبه تر 
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 .رده امکد. نامش را فراموش یآیخوشم م یلیوان خیح کیـ از 

 ان؟و یدام حکـ 

 .ردکگوش گذاشت و عرعر  یش را رو یهار دستیناگز

 کشیهها ـ

 .م بفرستیبرا کشیس از هکع کیان داشت کت امیـ بله بله اگر برا

 .فرستمیت میس خودت و پدرت را براکـ چشم! ع

 :ردکرار کصدبار ت

 .یم بفرستیادت نرود حتامً برایعبدالرحمن!  یـ حاج

 یهشت ساعت توقف خواهد داشت. از راننده یشتک. گفتند: میاده شدیآتن پ ی«هیریپ»در بندر 

 :میدیاتوبوس پرس کی

 ـ آتن؟

 .ـ بله آتن

 یکقه اش را گرفتم و به تر یخواست.  یگر یت دیبلی، تچیم. بلیشهر رفت یسوار بر اتوبوس به آن سو 

اد. سوار تراموا نشان د کیرد و کدانست ما را از هم جدا یم یکه تر کمرد  کیجاست؟ کگفتم: آتن 

نواخت و انسان را رسخوش یامنچه مک، ورک یرمردیپ یم. داخل قطار برقیدیم به آتن رسیتراموا مستق

 :گفت یحیالهش گذاشتم. ذبکست دراخام در یرد. بکیم

 .نخوره است ین گهیآقا هم چن یـ قرن

 .نها ارزش داشتیش از ایامنچه بکن یـ ا

 :ردمکیابد عشق مییاش را مت و ناگهان معشوقهارش دور بوده اسیه سالها از ک یمثل عاشق
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زدند. یهزاران مگس همزمان بال م«. زنندیحلواها پر م ین چطور رو ین همه مگس نازنید اینکنگاه »

 .دهندیبغداد و دمشق م یهامگس یآتن بو  یهام. مگسیآملان خالص شد یمگسیر از بکخدا را ش

م. قسم خوردن و چانه زدن فروشندگان یردکنوش جان  یاستانبول یباقلوا کی، یش از هراقدامیپ

ه یراهن و هدیمادرش پ یبرا« نمیس»ارزان بود.  انداخت اما اجناس واقعاً یاد دمشق میمرا به  یونانی

جنجر فنجر را دوازده دراخام « کیبسه»رد. من هم کگار یت سکش را پر از پایهابیج یحید. ذبیخر

« سیروپولکآ »دن یه داد. به دیگذاشته بود ده سنگ چخامخ هم هد الهکه رسم کدم. فروشنده یخر

 کیبا  یشتکشد. در یشگفت زده م یونانی یت و هرن چهار هزار سالهیانسان از مدن م. واقعاً یرفت

 :گفتیونان میم. از یعرب اهل عراق آشنا شد یل دادگسرت یکو 

 .مرغ آوردند، واستمخرند. من در رستوران تخم مرغ خ یلیها خین آتنیـ پرس! ا

 ـ چطور؟

 .دم و به گارسون دادمیشکمرغ  کیس کاغذ عک یـ رو 

 .یدیشکینار مرغ مکرا هم  س تخم مرغکز! عیـ خب استاد عز

 د؟یفهمید مین االغ نبایا یعنی؟ یچ یـ برا

 !خر و نفهم است یهاا پر از آدمیـ بله واقعاً دن

ده بودم یشکه ک ییهایوزگاران ناخوش سفر و بدبختدر مورد ر  یشعر ی، شتکمسافرت با  یدر روزها

 :ت بودین بیو رس بند آن ا« وهتهها وروزهه نهیتازه یسال یژنم چهئه»ه بر وزن کرسوده بودم 

 وهرامهرو له والگهلزنهییم هه تا ییرو»

 «وهشامه یوعیشی، رم پراگشت ههیهینه

 یراتییتغ، لامتک یه آن هم به لحاظ استفاده از برخکآورم یت را به خاطر میفقط سه ب، تیاز شش ب

 .رده استک
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 سیپ یراز گوشت به، واههله یکن و دوشهیبرل

 سیتوه رسوقهیبتار و بهناوقه یستدهئاوه

 وهرگهیگودزب ییرنف ولهیو ف یبه خو  یدید

 وههکر وه یختر تهسهر و جووته لهیفسه یمال

 کیا له دیدیر لسهوا ولهنهیالن و جنیم

 کیدر هیا نکیربهله، سیجال و سرووت وره

 .ردندکیرار مکرسبند آن را ت« نمیس»و « یحیذب»خواندم و یه من مک

، میردکت کاز آتن حر  یبود. وقت ییبا و متاشایار زیبس« یاسرتومپول» یآتشفشان یا منظرهیشب در در

به بندرگاه  یادیز یپهلو گرفت. عده «هیندرکاس»در بندر  یشتکم. یهم نداشت یپاپاس کی یحت

 :ان دادکل طاس دست تکیمرد درشت ه کی یبرا، «نمیس»، عرشه یآمده بودند. از رو 

ه کم یو آبجو خورد ییاینار بندر برد. آنقدر خرچنگ درکرستوران در  کید و با خود به یـ آپو ما را د

د. به گامنم نه یایدنبال ما به بندرگاه به کرد کبه مادرش تلگراف « نمیس»رده بود. کامن باد یهامکش

« روشن خانم»دم. سخت تب داشتم. یروت رسیم. مناز عشاء به بندر بیا بودیروز و هشت شب در د

د یدم. خندیشاعر را د« یجان یقدر »م. در دمشق یامً به دمشق رفتیچشم انتظار بود. مستق یسکبا تا

 یز یناراحت شدم اما چ یلیخ« د؟یردکار کچ د. خبیشه دنبال خطر هستیهم یحیتو و ذب»و گفت: 

 .نگفتم

رد اهل ک کی« دآقایمج»آن  که مالکرفتم « کرمو ی»سه روز بعد به حلب بازگشتم و به هتل 

رد کیرد دفاع مکه دلسوزانه از ملت کهم آنجا بود « یوندمحمد همه یقمحمود فه»بود. « نیعفر»

ه در کن جاش هم یرد و اتفاقاً اولکانت یرد خک یهاه به آرمانیامنیه در سلکبد  یسکن یاما نخست

ه کهتل نشسته بودم  یرصف صبحانه در الب یشمرگان ترور شد هم او بود. برایه توسط پیامنیسل

 :آمد وارد شد و نشستین به گردش در شهر میه همراه من و جگرخوکهامن « دیسع»
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 ؟. نهیرا به انجام برسان اتفهی؟ او نخواست تو وظیچطور « داشکخالد ب»ژار با ـ هه

 .انجام شود اما قسمت نشد یار ک. قرار بود ینکست مرا مسخره یس؟ هرن نکیـ من آواره و ب

 نم؟کیات ممسخره ینکیر مکـ ف

 ....زدیهم ترش م« جان یقدر »ـ بله 

ر اسبم را به فالن ماد یام. پاپرداخته یوعیت به حزب شیره حق عضویـ تا امروز هر سال هزار ل

. اگر ینکردستان خدمت کرد و کبه  یرد. تو رفته بودکش خواهم یآبروین چگونه بینم. ببکداش کب

 ....میم و دوست و دشمن خود را بشناسید قدر تو را بدانیم بایما وجدان داشته باش

 .بازگشتم یسپاز حلب به تربه

ه یسور یه آوارهیکدر تر « دیخ سعیش»ام یپس از ق، «ن زازایرت نورالدکد »برادر بزرگ « رت نافذکد »

گان یرفت به رایه نزد او مک یر یو فق ییرد روستاکرد. هر کیطبابت م« یشلیقام»شده بود و در 

 :ردکیف میتعر یشد. روز ینه و مداوا میمعا

الت کش یقوط کیه جوان و ندار است. کآنجاست  یامر یه گفتند پرس بکرفتم  ییبار به روستاکی»

 :دم. مادرش گفتهم با خود برده بو 

 .الت آورده استکت شیرت براکـ بلند شو پرس د 

 .الت بخورکند شیگوینم مکیاز هم منیـ من هوس خوردن پ

 .«شرت دوست دارمیالت بکاز را از شیحق داشت چون من هم پ»گفتم: 

 اریبس یه مردک یافرس سابق عثامن «احمد آقا»بودم. « رزایم یحاج»هامن یم« یشلیقام»شب در  کی

روقت یردند و ما هم دکوان پهن یهامن بود. شب رختخواب ما را در ایز آنجا میالم بود نکن یریش

دم. احمد آقا یروفون مسجد از جا پرکیم یه با صداکم. هنوز چشامنم گرم خواب نشده بود یدیخواب

 :د گفتیشکیگار میه نشسته بود و سک
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ه االغش را با کبود  یدیس، ود. خادم مسجدروستا ب کیام در نم. خانهکف یت تعریبرا یداستان»

ها هیاز همسا یکیرد. کیچاره هم از هنگام عرص تا صبح روز بعد عرعر میرد. االغ بکیسنگ بار مقلوه

 یارده است. چارهکام وانهید دیعرعر االغ س ی. صدایهست یادهیا دیتو آدم دن»آمد و گفت: 

روغن درون ما تحت نره خر  یجه نشود مقدار س متو کچیه هک یشب هنگام»گفتم: «. شیندیب

 یاناله، عرعر یشب به جایاحمد آقا به دادم برس االغم از د»د آمد و گفت: یصبح زود س«. مبال

« قارس»سال در اطراف  کید! یمام س»گفتم: « نم؟کارش کد. چیآیش در منیند و پس از آن صداکیم

 کیو  یخر را تا سقط نشده بفروش ن نرهی است اامر شدند. بهرتیها بش آمد و االغین مسأله پیا

 .«افتندی ییعرعر االغ رها یمردم ده از صدا، رین تدبی. با ایماده االغ بخر 

اروان کرده بودند همراه کره پرداخت یدام ششصد لکه هر کره یجز یوعیش یردهاکپنجاه نفر از 

 :و گفته شده بودکو شدند. هامن روز نخست در مسکمس یراه

د یید و بگویبپوش ید لباس عربیرد هستم. شام هم باکد ید بگویس نباکچیق خالد است: هیمان رفـ فر 

 .ند اخراج خواهد شدکس خالف دستور عمل کد. هر یه هستیعرب سور

حزب با  یبدرفتار  یز چون خاطرهیه گشودند و مردم نیه از سفر برگشته بودند زبان به گالک یسانک

هم  یوعیدادند. حزب شیرده بودند حزب را مورد عتاب قرار مکش نرا هم فرامو « یحیذب»من و 

شد بالفاصله با استفاده از یمواجه م یسکه با اعرتاض ک یگر هنگامید یوعیرث احزاب شکمانند ا

 یرد.مدتکیاستعامر م یر کاو را متهم به نو « ب استیدالر به ج یفالن»ه کنیو ا« جاسوس» یشهیلک

هم از حزب  یارمن« لیکهارا» یرد و حتکخود  یناراض یاعضا یهیگذشت و حزب رشوع به تصف

ل همراهش را یدند وسایدیرا م یوعیش کیار ننشستند و هر جا کیرد. اخراج شدگان هم بکاخراج 

دادند و خالصه یها نان منیوعیردند. در دهات به شکیم یمفصل یار ک کتکضبط و سپس 

 .ه نگو و نپرسکشده بود « یشکسگ»

 .هامن او شدمیخود برد و شام م یمرا به خانه یشلیمسئول حزب در قام« رمو»روز عرص  کی

 .نندکیبه عنوان سهم پرداخت م ینند و نه گندمکیم یکمکدهند نه یچ میها نه هـ فالن فالن شده
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 اخراج، فعال حزب را فقط به خاطر اعرتاض یرث اعضاکه اکرم از خود درخت است. شام کق رمو! یـ رف

حزب  ین اعضایترن افراد از محبوبیه اکد یرده بودکر نکد فیازده« ر استعامرکنو »و به آنها تهمت 

 بودند؟

ما بوده « وکمس»دن تو به ینند عامل نرسکیر مکرده فکاز آنها به خاطر تو ما را رسزنش  یار یـ بس

 .میا

ن موضوع یمل نبوده است. اگر ااکما  یزایام وام. فقط گفتهنگفته یسکبه  یز یـ من در مورد شام چ

 .رمیتقصیاعرتاض آنها شده است من ب یهیما

مش خورده کبه ش یمکش شده و لگد محینفر دعوا کیبا  یرد پرس کیف میتعر« آقا قوچ بگ»ـ 

ن. قوچ بگ هم کب یار کد. یآیبود. شب مادر پرس آمده و گفته بود: قوچ بگ جان! باد پرسم بند من

« یوعیش»نم. حزب کتوانم چاره یلگد را من یدهم اما جایمن به او دارو ممادر جان »د: یگویم

موضوع اتحاد ، ن فاصلهیت داشتند. در همیدر آن عضو یار قدرمتند بود و مردان بزرگیه بسیدر سور

ه کنبود  یار منود. روز کن یا یغات برایه طرح شد و حزب متام تالش خود را مرصوف تبلیمرص و روس

ند و از عظمت اتحاد کن یین مورد قلمفرسایه در ایست سوریمونکارگان حزب « ورن» یروزنامه

 یکیام تربیپ« داشکخالد ب»ل و یکه تشیند. اتحادکاد نی یبه بزرگ« نارص» یو رهرب « ه و مرصیسور»

 کیه ک« د رساجیعبداملج»رد. ک یسپاسگزار « داشکب»م فرستاد و نارص هم در پاسخ از یبه عنوان زع

را با  یار کت همید هم نهایه منصوب شد. عبداملجینارص در سور یندگیدمشق بود به منارد اهل ک

دند: هر یشکیجا رس مهمه ینار مأموران دولتکندگان حزب در یآورد. منایبه عمل م« داشکب»

 یوعیه به عنوان دوست شکس کر. هر یگران خیرد و دیگین میباشد زم یوعیدوست حزب ش یتیرع

 ....فرستادیم یز کمر  یرهیس به داکدرس و مشخصات خود را به همراه دو قطعه عشد آ یشناخته م

 یسانکرفتند اما از بخت خوش خود در خانه نبود. متام « داشکخالد ب»شب به رسوقت  کیناگهان 

فرصت فرار  یاندند. تنها عدهکداده بودند بازداشت و به زندان اف« خالد پاشا»دانه جو به  کیه کرا 
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ما آمد و رشوع به دادن فحش و ناسزا به  یناگهان به خانه« رمو»روز  کیردند. بعد از ظهر کدا یپ

 .ردکر استعامر کست نو ینارص فاش

 یروزنامه ین پنجاه شامرهیا ینکیاست. اگر باور من ینزن. نارص مرد بزرگوار  ین حرفیـ رمو جان چن

 شده است؟ گفته یاو چه مطالب ین در بزرگین. ببکرا نگاه « نور»

 :دیپرس« ل حاجویجم»

رد تا کنگونه یداش چرا اکند. خالد بکه را نابود یتوانست اتحادیار قدرمتند بود و میبس یوعیـ ش

 .نطور شودیا

ند تا من هم کار یفاحشه اخت یرد و پدرم همرس یه مادرم مبکا بلیرد: خداکینادرست دعا م یکـ پرس 

هم به « داشکخالد ب»رد و... کباز ازدواج بچه کیش با خود برسم. پدرش مرد و مادر  ییامجوکبه 

 .پروراندیال زعامت مرص را در رس مینبود خ یه راضیسور

ی، به زبان عرب« تهیوسمو پولک»به نام  یاهم در دمشق به جان آنها افتاد و با نوشنت خربنامه یحیذب

مقام نزد روشن خانم آمدند  یست عالیمونکروز چهار  کیگفت: یم« یحیذب»رد. کآلودتر آب را گل

رده کمنترش  یحین خربنامه را روشن خانم نوشته و به نام ذبید ایگویداش مکخالد ب»و گفتند: 

ننوشته است اما اگر بشنوم نزد « روشن»د ییق خالد بگویبه رف»روشن خانم در پاسخ گفت: «. است

ت شد کداش هم ساکنها رفتند و بآ «. آب خواهم انداخت یاش را رو ند پتهکیم هیاز من گال یسک

  ...ن راز همچنان رس به مهر ماندیاما ا

 ینور »ژار جاسوس ه ههکندند کپرایعه میبه ظاهر دوست من بودند اما شا« یشلیقام» یهایوعیش

 :ه رسخوش بودکدم یحاجو را د یاز پرسان خانواده یکیشب از خانه خارج شدم.  کیاست. « دیسع

 .شمکیترا م ینجا مبانید! اگر ایعس یـ به! جاسوس نور 

 :اد زدیلرزان فر ینفر با صدا کیخان نرفتم.  یبه خانه بازگشتم و به رسا، نگفتم یز یچ

 .ندازندیشند و در چاه بکن را بیخواهند حسیا. میرون بیدا بیـ س
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ن را در یحس یه مرا جاسوس خوانده بود. به رسعت رفتم. دست و پاکبود  یکن هامن پرس یحس

ما را  یبهیهامن غری. تو مینگذار  یامن باقیآبرو برا»گفت: یاز اتاق بسته بودند. پدرش م یاشهگو 

ن و ین بهرتیحس، ن را نجات دادم. از آن روز به بعدیبود حس یتکبا هر فال « ؟ینکید میتهد

 .ن دوست من شدیتریمیصم

 :دیسبه دستم ر « یحیذب»از  یانامه، چند روز پس از بازگشت از اروپا

نم خانم( یو س یحیاز ما )من و ذب کیهر  یرده و براکسفر ما به اروپا را حساب  ینهیدولت هز»

ما را به صورت اقساط  ینم قرار است بدهیرده است. مادر سکمحاسبه  یره بدهیچهار صد و چهل ل

ا به زندان ین کخت ها را باز پرداا پولی»بردند و گفتند:  روز مرا به اداره کی«. ندکانه پرداخت یماه

گر اجاره ید یردم و خانه اک یشکاسباب ، برو. قول مساعد دادم. اما به محض بازگشت به خانه

 ... منودم. تو هم مواظب خودت باش

 کینفر افرس نزد کیس و یه سه پلکنشسته بودم  یاخانهروز در قهوه کیگذشت.  یچهار ماه

 :ن رفتند و افرس نزد من آمدابایخ یآن سو  یخانهها به قهوهسیشدند. پل

 .هستم یپرس فالن یـ من فالن

 ؟ پدرت خوب است؟ی؟ رسحال یـ خوب

 ؟یادا تو هرگز آملان رفتهیـ س

 ... ن ویر رود رایادش بخیام. ه رفتهکـ بله 

ام. چهار صد دنبالت گشته، دهات به دهات، دو ماه متام، سین دوست من! به همراه آن سه پلیـ بب

 .ار دارمکه کها را ن پولک. رد یار کره و ده قروش بدهیار لو چهل و چه

 ر افتادم؟یر ماندم. چطور گیلحظه متح کی
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. ینکمرا بازداشت  یشو یندارم. پس ناچار م یگر یز دیآرد و بلغور چ یمکن جناب! من بجز یـ بب

ر خود گیهامن او بودم از تو برنجد. دیم« کرش یحاج» یدر روستا یه شبکن است پدرت کامامم

 .یدان

 .نکه را امضا یا و احضاریـ خب پس ب

 .دینکد بازداشتم ییبفرما یعنینم کـ اگر امضا 

 م؟ینکار کـ پس چ

 .و خالص یادهیس مراندیـ بنو

 نند؟کبهرت است.چرا مردم پدر و مادرم را لعنت  ینطور یـ ا

 :آمد« یسپتربه»س یس پلیم. رئیردکیت مکرش « نارص»د در رفراندوم یانتخابات بود. با

 .ا انتخاباتیـ ب

 .میآیخواهم. منیـ من

 .شودیات مهر بخورد و گرنه باطل مد شناسنامهیـ با

 :ن اعالم شدیشیمثل انتخابات پ

 .دهم درصد آرا نارص را انتخاب شد ت نود و نه و نهیرثکبا ا« نارص»

ز ممنوع یها نخانهقهوهدر  یردکگذاشنت نوار  یه حتک یار مخالف بود به طور یردها بسکنارص با 

 .شده بود

دهات به دهات ، سیه پلکد ینده بود. خرب رسکردها در دل همه هراس افکخصومت نارص با  یمسأله

ند. کیم یآور جمع ردستان بدهدکرد و ک یه بو کرا  یز یاست و هر چ یردک یهاتابک یدر جستجو 

 ید آنها را به خانهیها را نسوزانتابک» نگران برخورد مأموران دولت بودند گفتم:« حاجو» یخانواده

 یهاشامره«. ن نرودیها از بتابکن یصفحه از ا کیسال به زندان بروم اما  کیام برم. آمادهیخودم م
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الم از ک کیرد. کیم ییخودمنا« حاجو» یخانواده یتابخانهکز به صورت مجلد در ین« هاوار» یمجله

همرس »نزد من آمد و گفت:  یام آورد. زنرا به خانهها تابکگرفت و معامله رس ، جمله از من ک، یآنها

مناسب پنهان  یم بفرستد تا آنها را در جایردن دارد براکپنهان  یبرا یز ید اگر چیگویحسن آقا م

آمدند و رشوع به  یسپها به تربهسیها را فرستادم. پلنم. دفرت اشعار و دفرت خاطرات و روزنامهک

رده کنار رودخانه پنهان که همرس حسن آقا در کمن را  یهایردند اما امانتکه خانه خانه ب یجستجو 

ل دادم و یه به بغداد بازگردم باز تحوکش از آنیرا هم پ« هاوار» یمجله یهابود با خود برد. شامره

 .«خودتان نباشد یتابخانهکبخش نتیف است زیح»گفتم: 

را « رت احمد عثامنکد »، دمشق یهاوچهکاز  یکیدر  ینشب زمستا کیه کنم کن را هم فراموش نیا

ان و چهار یگوشت بر، ر خانهیدر مس«. یهامن من هستیامشب شام م»د. گفت: یباریدم. برف مید

 .دیبطر رشاب خر

 شرت استیاز سهم دو نفر ب یادهیه خرک یـ احمد! گوشت و رشاب

 .ال نداردکـ اش

ردستان نفرت کرد و کشه از نام یه همکعراق  یوعیش س حزبیرئ، «یدر یجامل ح»م یه شدکوارد 

 :د و رو به من گفتیشکوان رشاب رس یل کیگفت. یسخن م یردکداشت نشسته بود و به زبان 

 یایخوب نبوده است. از دن یانون رسودهک. آنچه تاییخوب برسا ید شعرهایژار ! تو باهه کاکـ 

 .ییر برساردستان شعکد د مورد یست. بایخارج گفنت شعر ن

 .ه برومکدم و بلند شدم یشکشلوارم را تا پشت زانو باال  یهاآرام پاچه

 ؟ینکیار مک؟ چیرو یجا مکـ 

م یها. اگر پاچهیاافتاده ی؟ خوب دنبال ملت پرور یاشده یردکاله رشاب چه یپ کیجامل! با  کاکـ 

 .برسم یعالد نتوانم به جنابیرا باال بزنم شا
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دم و یرا د« یفواد قادر »م. یردکیال پلو میم و خیردکیم یا پرداز یرو یحیشه با ذبیدر دمشق هم

ار رس هم یبس یهابه متام معنا بود. داستان یچپ کیه حقوقدان و کم یهم رفت« فیز رشیعز»نزد 

 :میردک

ران ین اکرد ساکون یلید به شش میاست با« امن بغدادیپ»و « دیسع ینور »ن حد دشمن یاگر نارص تا ا

ن دو یاراکاف، ار خواهد داشت.... به هر حالیبدهد. آنگاه برگ برنده را در اخت یشرت یب یق بهاو عرا

و از دوستان  یه عراقکرفت « ییق سامرایفا»و « ق شنسلیصد»م. فواد به مالقات یردکرا آماده 

نشست و  ما به مثر یهابه قاهره رفتند. باالخره تالش« فیز رشیعز»ز به همراه ینارص بودند. آنها ن

 یاقدام یران را هم برایه شاه اکم یر افتادکن بار به فیو قاهره افتتاح شد. ایراد یردکبخش 

ات یبر اساس منو»ران گفت: یو ایه رادکنگذشت  یم. مدتینک کیه دولت نارص تحریعلمشابه

 .«ندکیار مکآغاز به  یرمانشاه بزودک یردکبخش  یلوواتیکو صد یراد، شاهنشاه

ه کرد کها را آغاز پخش برنامهی، الله مردوخ با گفتار تیم. آیو رساپاگوش شده بودیادشب افتتاح ر 

 یلمهکشباهت داشت و تنها چند  یشرت به زبان فارسیب یدیشکیرون میرا از آن ب یاگر واژگان عرب

 با شرتیهم ب یردک یهاخورد. خوانندگان ترانهیدر گفتار او به گوش م یاردالن ی«بووگه»و « رگهک»

 .خوانان فارس را در آورده باشندد ترنم آوازهیخواندند تا مثالً تقلیم یفارس یلهجه

شرت یه بکرمانشاه را کو یزبان راد یردکچ یمتأسفانه ه»و نوشتم: یبلند باال خطاب به راد یانامه

تند ه چشم انتظار مرحمت شام هسین سورکرد ساکشود. هزاران یاست متوجه من یواژگان آن فارس

و یچند شب بعد راد«. راندوستید. امضاء محسن اییو اقدام فرمایدر راد یراتییتا نسبت به تغ

افت و جهت یشام را در یراندوست: نامهیمحسن ا یگفت: آقا یارسال یهارمانشاه در بخش نامهک

 .میژه فرستادیأت ویشرت به هیب یبررس

 :بود نوشتمرد کشور عراق و کر یه وزک، «د قزازیسع»به  یانامه

« دیسع ینور »ردم چون تحت امر کباور ن ی. راستش را بخواهیهست یرد با رشفکه کام ندهی! شیفالن»

از  یچگاه سخنیند اما هکیو بغدا از بامداد تا شامگاه فحش و ناسزا نثار نارص می. رادینکیار مک
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ان یگوش دهند به م یردک یهایقیا موسی یردکو یتوانند رادیمن یه حتکه یسور یدهیستمد یردهاک

باور خواهم  یار را انجام دهکن یاست. اگر ا یه نارص ابزار بهرت یغات علیتبل ین مسأله برایآورد. ایمن

ردم. کروت پست یو از ب« یخصوص»ت نوشتم کپا یرو «. رک. امضا: بابیهست یفیه انسان رشکرد ک

ه به باد ناسزا گرفت و یردها در سورکبا  ستینارص را به خاطر رفتار ناشا، و بغدادیچند روز بعد راد

ام. انجام داده ییارها را من به تنهاکن ید ایکر نکمرت شد. اما فک یمک« ریجز» یردهاک یفشار رو 

 .میالبد بودکروح در دو  کی یحیمن و ذب

سخن گفته  یو به عربکو مسیه چرا در رادکشدم  یکو بازگشتند. شاکاز مس یجالل و گروه اعزام

 است؟

در  آنها یه همهکم یانجام داد یخوب یارهاکم. اما ییسخن بگو یردکدادند به زبان یاجازه من ـ

 ....رد استکجهت خدمت ملت 

 ؟یداد یسکما را به چه  یهاـ نوشته

 .ادم رفت. هنوز هم در چمدانم استیـ به خدا 

 ؟ین است آن را بازگردانکـ مم

 ـ چرا؟

 ین همه بدبختینند. ما اکبسپارند با من رفن  کام به خانازهنم آن را همراه جکت یخواهم وصیـ م

 ؟ینکه تو آن را فراموش کم یدیشک

 :در گوشم گفت، «روشن خانم»شب در منزل  ک، یوکف هنگام بازگشت از مسیز رشیعز

ژار را از قول من ببوس وبه او سالم برسان. پس از دم. گفت ههید یرا پنهان یو مالمصطفکدر مس

 .گرفتمیم یاز بارزان یه خرب کن بار بود ین نخستیا، ازده سالی

 :ردکیف میو بازگشته بود تعرکه از مسک یجوان عراق« ب خفافینج»
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مختلف را جمع و درد  یشورهاکاز  یم تا جوانانینکار کم: چیم و گفتیمت رفتکـ به مالقات ناظم ح

 .میرد را به گوش آنها برسانکملت 

ل خواهم یتحم یرا به جوانان شوور  یزبانیم ینهی. جوانان را دعوت و هزدیار را به من بسپارکن یـ ا

 .ردکم یآن را هم ترجمه خواه ید. حتیید بگویخواهیرد. هر چه مک

گرد  یمختلف در سالن یشورهاکدر حدود پانصد نفر از جوانان  یتیساعت چهار بعدازظهر جمع

ساعت  کیم ساعت گذشت یاعت گذشت. نربع س کیه وارد شود. کم یآمدند. منتظر مام جالل بود

 :د شد و گفتیمت رسانجام از حضور جالل ناامکشد و... ناظم ح

 .نمک یام تا سخرنانانتخاب شده یندگیردها به مناک یـ من از سو 

 :رد منودکملت  یت خواسته هایو رشوع به دفاع از حقان

نربده  یاز آزاد ییست و بویه دولت نیکاز نظر من تر ، ه بازنگردمیکردستان آزاد به تر کـ من اگر از 

 ....است

 .دیان رسیت به پایق حارضان قرار گرفت و مراسم با موفقیبه شدت مورد تشو« متکناظم ح»

 .به خانه بازگشت« جالل»رهنگام یشب د

 ؟ یجا بودکـ 

 .ار داشتمکـ 

 ار هم بود؟کن یـ مهمرت از ا

 .ار داشتم. متامکـ 

او  یمهندس آشنا شده و به خانه کیه جالل در آسانسور با دخرت کم یق متوجه شدیباالخره از طر

 ...رفته است

 ...داندیا راست؟ فقط خدا میگفت یب دروغ میدانم نجیمن
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 :ر آمد و گفتیبه جز یحیذب یروز 

 .فرستدیما من یش را برایهاو بولنت هینرش ینم چرا پارتیبه عراق بزنم و بب یخواهم رس یـ م

 .ردـ نرو خطر دا

 .است کنوشت خظرنایندارد. قبالً م یالکهاشکدر پاسخ تلگرافم گفته است  یگپهولتهک یـ نه مال عل

ده بود. شش روز ید. به سالمت به مقصد رسییامرستان زایدر ب یاز موصل تلگراف زد: مار  یحیذب

 .دا شدیاش پلهکبعد رس و 

آمد و مرا به رسعت به  یفته بودم اما مردبه هتل ر  کو کر کبه هم خورد. در  یـ مال! اوضاع بد جور 

خرب آورده داده بود؟  یسکدانم چه یگشتند. منیخته و دنبال من میس به هتل ریمنزل خود برد. پل

 .از راه موصل برگشتم

 .یفش به پا ندار کـ چرا 

د من پا برهنه یآیم گفت: چطور دلت میایه خواستم بکبودم. صبح  یولکعرب  کیهامن یـ شب م

 .م را به او دادمیهافشکشم؟ ناچار با

 ....اعراب یهامن نواز ین به میفرـ آ

م گرفتم به مرص یخسته شده بودم. تصمها یوعیمداوم با ش یو دعواها یو رسبار  یار کیب یاز زندگ

ه سفر یکبه تر  کد و ملیسع یه فردا نور کو بغداد خرب داد یراد کنم. شب یاسکبروم و شاگرد ع

 :صبح معصومه گفت رد. فرداکخواهند 

چ یاند. پدهیردها دک یبرا یگر یدانم چه خواب دیروند. منیه میکها به تر ن پدرسگی؟ ایچ یو یـ راد

 .شدیپخش م یردم. مارش نظامکو را باز یرد

 اند؟دهیرد دکملت  یبرا یـ نگفتم خواب
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رد و کیم یندگز « یسپتربه»ش در یسال پ یه اعراب اهل حلب بود و از سکبه نام عبدو  یقصاب

 :شتابان وارد شد و گفت، دانستیهم م یردک

 .دمیو شنیداده است را خرب از راد یودتا رو کشته شدند. در عراق کد یسع یو نور  کم. ملیا برقصیـ ب

 :س رفتمیپل یم. سپس خود را به دمشق رساندم و به ادارهیدیرقص یمکبا عبدو 

 .خواهم به بغداد باز گردمیـ م

 .دینکان که به دمشق نقل مکنیا اید ینکد یپاسپورت خود را تجد یشلیدر قام دیـ شام با

 یکی ین حال و روز را داشت را برایام هم همنم. آخر شناسنامهکگر صرب ید شش ماه دیه باکنیمثل ا

 :ردم. گفتکف یاز دوستانم در دمشق تعر

مرا فرستاده « عبدالقادر»اهم. بگو خو یرا م« رسهنگ عبدالقادر»برو و بگو  یت عمومیامن ـ به اداره

 .است

 !ست؟یه اسمت عبدالقادر نکـ تو 

 .یدهیه گفتم انجام مکرا  یز ی؟ چیار دار کـ چ

 .وارد شدم اداره یاز ورود

 .خواهمیـ رسهنگ عبدالقادر را م

 د باالییـ بفرما

د با یپوست سف و یکمش یرسهنگ بلند باال و چهار شانه با چشم و ابرو  کیقهوه آوردند. ، نشستم

 .با نشسته بودیز یهالیسب

 د؟یداشت یار کـ 

 .ل گذرنامه دارمکـ عبدالقادر مرا فرستاده است و مش
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 ن؟یـ هم

 .ـ بله

 .وارد شد یزنگ را به صدا در آورد. افرس 

 .دینکد یمتد عاً ین گذرنامه را رسیـ ا

 ـ بله قربان

 .د را گرفتمیه پاسپورت جدکد یشکقه طول نیده دق

 .گزارم. خداحافظـ سپاس

 .نکن یصحبت یسکبا ، ن موضوعیـ به عبدالقادر سالم برسان و در رابطه با ا

 :دمیپرس یان را از دوست دمشقیجر

 یت عمومیامن یر ادارهیرد است. و مدکداند او یمن یسکمن است اما  یرد و پرس عمو کـ عبدالقادر 

 .است

 :گفتم یحیرد. به ذبکیو نطق میراد شب در کیم. یار خوشحال بودیبس« قاسم» یودتاکاز 

 .وانه استین مرد دیم ای! خودمانیحیـ ذب

 .شودیدا منین مرد پیبزرگرت از ا یـ حرف مفت نزن. انسان

 .ردم. مرا ببخشک یـ شوخ

شدم یر دمشق به بغداد برود. من هم داشتم آماده میه از مسکرد کل را جمع یاسباب و وسا یحیذب

 :آمد یوعیش ی«رمو»ه ک

 .یشکیار زحمت میما بس ی. تو برایم تو به بغداد برگردیستین یدا ! ما راضیـ س

 ....نبودم« دیسع ینور »گردم تا رفقا بفهمند من جاسوس یـ برم
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نار پول یدو د، پیج کی یم. به رانندهیدر مرز رفت« وچرکتل »به « رزایم یحاج»ن پرس یبا ماش

م. یگرفتیم یورود به عراق را از افرس مررز  یست اجازهیبایه ما را به موصل برساند. مکم یداد

نار پول را از یخواست دو دیه منکم. اما راننده یردکید دو روز صرب میافرس هم در موصل بود و با

در موصل آن را امضاء  یورود را صادر و افرس مرزبان یه برگهکرد ک یدست بدهد رسگروهبان را راض

در ساحل دجله بردم. سپس به  یم. خانواده را به هتلیدیبه موصل رسند. بعدازظهر هامن روز ک

 .رمیه مجوز ورود به بغداد را بگکس رفتم یپل یاداره

 جاست؟کـ مهر افرس مرز 

 .رسگروهبان را دارم یـ نامه

 .ین االن برگردید همیند باکسد. و امضا یندارد نامه بنو ـ رسگروهبان پدر سگ حق

 .اتفاق افتاده متوجه گروهبان است نه من ییم. اگر خطااـ من با مجوز آمده

 .ین االن برگردید همیر بایـ نخ

 ین طور یدانستم ایل برخوردم. اگر مکبار هم به مشکیآن ، بار از راه قانون آمدمکیـ در طول عمرم 

 .آمدمیم یشود قاچاقیم

 .از مرز بگذرد یتواند قاچاقیس منکچیـ قاچاق؟ ه

 .گردمیروم و فردا برمیم. امروز میا رشط ببندیـ ب

 .ـ محال است

 .دیارانش خندکاز هم یکی

 .میبندیم. رشط هم منیدانیـ ما خودمان خوب م

رد قبول کم و اگر امضاء یبرو یقرار شد نزد افرس مرز ، ردن و چانه زدنکپس از هزار بهانه رس هم 

نون که از دوستان دمشق و اکاف زدم تلگر ، «فیز رشیعز»از اداره به ، رون آمدنینند. به محض بک
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هندوانه فروش  کین آمدم و نزد ییها بازگشتم. از هتل پابود. به هتل نزد بچه« قاسم»ان کیاز نزد

 .رفتم

 .نکـ سوا 

 .نمکبلند  ییرا به تنها یکیتوانستم یه منکبزرگ بودند  یها به قدر ن هندوانهکباور 

 ؟یخواهیو ملیکموصل است. چند  یـ آقا جان هندوانه

 .لویکـ هشت تا ده 

 .دمیهندوانه خر ییلویکده  یهکت کیو 

 یهامن خانوادهیهستم و م« ژارهه»د یفهم یم. وقتیافرس مرز رفت« زاهد محمد»بعد ازظهر به خانه 

من  یبرا یلکه مشکس راه تلفن زد یمجوز به پل یرد و پس از امضاک یهامن نواز یام مبوده« حاجو»

م ساعت نگذشته بود یم. نیواگن جا گرفت کیم و در یر هنگام سوار قطار شدیعرص د نند.کجاد نیا

نند و احتامالً دنبال من هستند. به کیم یس واگنها را وارسیپلی، ه متوجه شدم دو مأمور مخفک

د. من خودم یفرستند. به بغداد برویه باز مید. آنها مرا به سورینکشام به من توجه ن»معصومه گفتم: 

 :س به رساغم آمدیپل«. گردمیبرم یچاققا

 ینم هواکیم. خواهش میاردهکجاد نیا یعالجناب یبرا یلکه ما مشک یدانیمحرتم؟ خودت م یـ آقا

 .رساغ شام را از ما گرفته و چشم انتظار شامست، س عراقیس پلیما را در بغداد داشته باش. رئ

 .رده بودکار خودش را کف یز رشیظاهراً تلگراف عز

ستگاه منتظر یدر ای، حزب پارت یاز سو  یندگیبه منا« احمد طاها ینور »م. یدیصبح زود به بغداد رس

م و چه یخواهیه بپرسد چه مکبدون آن یبعد نور  یم. ساعاتیرفت یم و نزد امامیدیبود. به بغداد رس

 یفت به واسطهگینار پول داد... جالل میم آمد و پنج دکیرش« یوعیجالل ش»م رفت. یالزم دار یز یچ

 .ه فرستاده استیم به سورینار پول برایست و سه دیب، مام جالل

 .ده استیـ به دستم نرس
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هشت  -نار یپانزده د یاز قرار ماه« هیبارود» یدر محله یاخانه، «هیوک»اهل  یچیچا کیهمراه 

ردم. کا رشوع خود ر  یشغل قبل یاسکان عکم و در د یردکاجاره  -نار سهم اوینار سهم من و هفت دید

دا یرا در هتل پ یردم. چند روز بعد جالل طالبانکر کش تشیس هم رفتم و از سفارهایس پلینزد رئ

 ردمکنار سئوال یست و سه دیدر هتل گرفته بود. در مورد ب یردم. اتاقک

 .آورمیل داده بودم. پدرش را درمیدر موصل تحو یده است؟ آن را به مسئول پارتیـ چطور نرس

 .«م. اما ظاهراً پول را خورده استیات فرستادهیعضو حزب برا کیق یاز طر»بعد گفت: دو روز 

 .ید پس بدهیاند و ظاهراً خودت هم بان پول رابه تو دادهیز! ایـ دوست عز

 .ه نشدک؟ حاال نشد یار کام؟ چرا آنقدر طمعدهیمن دزد ینکیر مکـ ف

شب هتل  کی ینهیهز یماه من به اندازه کی ام هرگز مخارجه آواره شدهک یجالل! از روز  کاکـ 

 یم. هزار برابر تو بدبختینکیرد مبارزه مکملت  یم براینکیما ادعا م یتو نبوده است. هر دو 

 ...تو یخواهم آن هم ارزانیام. منردهکام. حاال اگر حق خودم را بخواهم بد دهیشک

ه کاند ردهکس را بازداشت یسوس مهم انگلجا کیآمدند و گفتند  یحینزد من و ذب یتیمأموران امن

از مبارزان  یار یه بسکاست  یس در عراق بوده و مدعیمسوول پرداخت حقوق متام جاسوسان انگل

 یحیذب یگذاشت. ماجرایم یمالعل، داده است جاسوس بزرگیان قرار میدر جر، ش از بازداشتیرا پ

 .ر رس او بودیهم ز کو کر کدر 

 میدهیهادت مم و نه شیشناسیـ نه م

خودش را  یدوباره با چرب زبان، تیومکمح یسال در زندان ماند و پس از امتام دوره کی یمال عل

 .ردک کیبه ما نزد

اغذها و اسناد و کسته و کش« مود» یمجسمه، ن درآمدهیا به اشغال مردم خشمگیتانیسفارت بر

برخورده بود  یان اسناد به گزارشیدر م ،«پرتس»به نام  یارمن یز سوزانده شده بود. پرس یها نپرونده

با نام ، ران آمده استیژار از اهه»س نوشته بود: یسفارت انگل یبرا« عبدالله»به نام  یه شخصک
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است. امضاء:  یکار خطرنایند و آدم بسکیار مک یبه فالن نشان یاز قادر در مغازهیمستعار عز

 یدم. مال علینرس یاجهیشدم اما به نت کو کند مشه دور و برم بودکبه چند عبدالله نام «. عبدالله

 .ردمکه او نبوده است. و من هم باور کگفت 

 یحیم تو و ذبیاردهکه امضاء یسور یردهاک بلندباال از طرف یطومار »گفت:  یروز جالل طالبان کی

آماده  م.یم به مالقات قاسم برویخواهیرده و مکه انتخاب یردها در سورک یندهیرا به عنوان منا

راهن یپ« ابم؟یتوانم در مجلس حضور یهنه چگونه مکپاره و  یهان لباسیآخر من با ا»گفتم: « د.یباش

ان آنها یهم در م« یلیفهیکزه»ه مام جالل و کگر یدند و به همراه ده نفر دیم خریبرا یو شلوار 

ه یسور یسور  یلهجهو  یرد و به زبان عربکطومار را پهن  یحیم. ذبیبه وزارت دفاع رفت، بودند

 یسکساعت متام حرف زد. سپس فرمود عکیرد و کگفت. پس از آن قاسم رشوع به نطق  یشاتیفرما

م. یرون آمدیم. وقت متام شد و بیلمه حرف بزنک کیم یردکفرصت ن یم. خالصه حتیریبا هم بگ

 .راهن و شلوار را خواستند اما جواب ندادمیپ

جا کن سه سال یبر رس قزلجب آمده و ا ییا چه بالیم: خدایه بودافتاد یاد قزلجیبه  یحیتازه با ذب

فروشد. دو ماه از آمدن ما به  یچ میآورده و ترب و هو یرو  یر یرمانشاه به فالگکبود است؟ در 

هامن حافذ یم، ده بودیبر یحیش از ذبیه سه سال پکهم آمد. پس از آن یه قزلجکگذشت یبغداد م

ش و یبار یصوف کیأت ین مدت به هیلبچه رسانده بود. در متام اش شده و خود را به حیپرس عمو

 یقاسم مدت یودتاکدن ینوشته است. با شنیمردم دعا م یخ برایه شکیل بلند در آمده و در تیسب

ده یم. تازه به بغداد رسیده بودید. سه تفنگدار باز هم به هم رسیآیرده و سپس به بغداد مکصرب 

موفق  کیشناختم و از نزدیشاعر در بغداد است. دورادور او را م« گوران»ه گفتند ماموستا کم یبود

دهد. یدل خرب م یژار ! گاهفتم. فرمود: هه« رسوان»دنش شده بودم. به مالقات او در هتل یبه د

صد و پنجاه عضو است. نام تو را هم کی یه داراکس شده یسندگان و شاعران تأسیت نویجمع

گردد اما به دمل برائت شده یگر باز منیجا رفته است و دکداند یمن یسکند گفتیاند. هرچند منوشته

 .ار خوشحال هستمیو حاال هم بس ییآیه مکبود 

 .میآیار سپاسگذارم اما منیـ ماموستا بس
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 ؟ینکین افتخار را قبول منیـ چرا ا

ت کو در انتخابات رش دهند یم یرأ  یامل آزادکداستان مسلامن هند است. در ، ـ دقربان! داستان ما

رد با صدو چهل عرب کس شد.... نه ین خاطر تأسیستان هم به همکت هستند. پاینند اما در اقلکیم

 یهاتابکس و یتأس یبرا یردک یفرع یهاتابکند یگوینند؟ اگر دوستان راست مکیچگونه رس م

د همچنان یبا یعنید ینکه ترجم یرا به عرب یردک یهاتابکند یگوینند. آنها مکامن چاپ یبرا یردک

 ....مینکم و به فرهنگشان خدمت یر آنها باشکنو 

 :گفتیش میهاان حرفیدم. میم شنکاد گفت ومن یاو ز

 وستم. به آنها چه مربوط است؟یپ یوعیپرسند من چرا به حزب شیم یاـ مثالً عده

مانند  ید و فردباش یحزب یسکاز هامن پرسشگران هستم. ماموستا اگر  یکید من هم یـ ببشخ

ا ذم فالن یت را در مدح یاز او بخواهد فالن شعر را در وصف موضوع و فالن ب« یدر یجامل ح»

 کیرات کتف یر یگه قالبکست بلیر متعلق به شاعر نکگر آن فین حالت دیدر ا، ندکمسأله آماده 

 .احمق در قالب واژگان آن شاعر است

پرسم: ترا به خدا شعر ید از خود شام میسد و بگویخود بنو یهاشهیخود و اند ید برایشاعر با

بت »ا شعر ید بهرت است یارسوده یه در دوران جوانک« ورامانله هه یشتگه»و « داغرهقه یتداوه»

 .دیار فرمودهیاخ ین سالهایه در اک« وانو بته

 .ها بهرت هستندیـ قطعاً قبل

 ...شاعر یر حزب رو یتأث یعنین یـ ا

رد کاند تعجب وچربه موصل آوردهکنار از تلیه ما را با دو کنیاز ا« ماموستا گوران» در هامن جلسه

 :و گفت

 ن قدر ارزان؟یـ چرا ا
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ل ید اسباب و وسایردکر کل بود. فیارتن وساکدو  یما به اندازه یـ ماموستا متام اسباب و اثاث خانه

 .رده بودمکرا بار « نیالدتاج»

پس از دوازده سال دوباره آن پهلوان  یعنیاهانش به بغداد منترش شد. و همر  یخرب بازگشت بارزان

 یبرادرزاده« خ صادقیش»گر به اتفاق یو چند همراه د یس پارتیرئ« م احمدیابراه»دم. یدیرا م یمل

در فرودگاه  یست هزار نفر به استقبال مال مصطفیردند. حدود بکبغداد پرواز  یبه سو « یمالمصطف»

ه کرد ک کیرد کیف میدادند. تعریگر شعار اخّوت رس میدکینار کرد در کرب و آمده بودند. ع

ز به یو مردم ن« مهکالشهکم هکالشهک»زد: یاد میمردم فر یشانه یده بود رو یش را دزدیهاوهیگ

 .مهکالشهک، مهکالشهکدادند: یاست به دنبال او شعار م یردکشعار  کیه کنیال ایخ

 یو سالمت یحیژار و ذباز هه، زیش از هر چیپ یتل مستقر شد. گفته شد مال مصطفه کیدر  یبارزان

گران یام اما ده آوردهیهد یحیژار و ذبهه یبرا یدو عدد ساعت مچ»ده و فرموده است: یما پرس

 «....امردهکه نیته یز یچ

ن دوازده ساله یا یهایدر ها و دربیآوارگ، هایناراحت، هارنج، دم متام دردهایرا د یه بارزانک یهنگام

 .ردمکرا فراموش 

د یگر نبایم. دیباش کیها رشیقرار بود من و تو در خوش»م گفت: ینشسته بود یه دو نفر کشب  کی

ن چند یجنون در وجود شام است. ا ینم نوعکیر مکمرا ببخش من ف»گفتم: «.... یبخور  یسکیغم ب

ا یاند وانهین همه مردم دیا ایب سالمم را نداد. جوا، خوش یس با رو کچیه، ه من آواره بودمک یسال

اما تا آخر عمر در ، د. هر چه بود گذشتید و سپس رفتیدیمرا در مهاباد د یه تنها چند صباحکشام 

 «.نار شام خواهم بودک

، ه فروش آنکم یرده بودکنار هم گرفته بودند بزرگ که در کرا  یس از قاسم و مال مصطفکدو ع

باً یس تقرکه دو عک یدند در حالیخریم یگر یشرت از دیها را بسکاز ع یکیاما  ار داشتیرونق بس

« اللهبسم» یجمله، رسقاسم یداشت در رو  یه بازار خوبک یسکم در عیمثل هم بودند. متوجه شد

رد در عراق کعرب و »ه در کقاسم  یهیانیم! بند سوم از بیت زعین هم از محبوبینوشته شده بود. ا
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رد و به کیت میست هم آزادانه فعالیمونکرده بود. حزب کردها را شاد ک یدل همه« دهستن کیرش

ت حزب بود. یرده است مورد حامک یو زندگکدوازده سال در مسی، ه مال مصطفکنیاعتبار ا

 یدانند حتیم یمرانکح یستهیمتبوع خود تنها خود را شا یشورهاکرسارس جهان در  یهاستیمونک

چون فرهنگ ، ردکیدا میتر منود پمیار وخین موضوع در عراق بسیشرت هم نباشند. ایاگر چهار نفر ب

، راتکپنداشتند. حزب دمین میها را خاستیمونکر یت بود و غین مدنیفرهنگ غالب و مب، سمیمونک

 یردن و راضک یراض یبرا یچ تالشیخواند و از هیرا برادر بزرگ و استاد خود م ستیمونکحزب 

به عنوان  یار تام داده بود و حزب پارتیز اختیردها نکرد. قاسم به کیمن یحزب خوددار نگهداشنت 

 .ردکیت میدر عراق فعال یحزب رسم

ل یها تبدردها و عربک یمستقر و محل اقامت او به قبله« دیسعینور »اخ کز در ین« یمال مصطف»

 یهایو به جمهور کاحرتام دولت مس رغمیردند و علکیار مکملت را انی، واقع یستهایمونکشده بود. 

شناختند. یت منیرد را به رسمکحق ملت ، عراق یهاستیمونک، ن در آنکسا یهاو ملت یشورو 

نام « فهد» کیه کوتاه ک یدوره کیاز  یجدا، ست عراقیمونکخ حزب یه در تارکنجاست یجالب ا

ه من شصت و کز ینون نکند. اارد بودهکمتام رهربان حزب ، حزب را برعهده داشت یرهرب ی، حیمس

 ییامیردها با به راه انداختنن راهپکرد است. ک کیباز هم ، ست عراقیمونکس حزب یرئ، سه سال دارم

 .رده بودندکمطرح  یردکات و زبان یردن ادبک یرسم یخود را برا یهایه تقاضایامنیدرسل

ردستان کر یو به تحق«. میخواهیاسان را منیمعارف قل»داد: یه شعار میامنیهم در سل یوعیحزب ش

صد هزار کیگفتند حدود یه از جنوب است. میامنیشهر سل یه پل ورودکگفتند یم« اسانیقل»را 

ست است به دفرت قاسم ارسال شده است یمونک یردهاکآن مربوط به  یه هجده هزار امضاکامضاء 

عراق شود.  یهیت منجر به تجزن اسکد چون ممیردها نسپارکه را به یامنیسل یفرهنگ یاداره»ه: ک

ن مختلف تحت فشار قرار یرا به عناو یرد و حزب پارتکملت ی، وعیه حزب شکن یبا وجود ا»

 !!!دادند اما هنوز استاد و برادر بزرگ ما بودندیم

وتاه از آن دوران دارم کهر چند  یسم اما خاطراتیتوانم بنویسم و منینو یخ آن دوران را منیمن تار

 .از لطف نخواهد بود یف آن خالیه تعرک
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ها حزب در شهر ینار اعضاکشاورزان در کبه هم زده بود.  یدر شهرها و روستاها قدرت یوعیحزب ش

و ارتجاع فروگذار  یپرستهنهکمبارزه با  یبرا -به اصطالح خود – یچ اقدامیگشتند و از هیو دهات م

گرفت و بعضاً یمورد آزار قرار م ین وجهیبدتر نار نام خود داشت بهکس پسوند آقا در کرند. هر کیمن

ه که خادم مسجد بود آنقدر آزار دادند کرا  یرمردیگرفت. پینجه قرار مکتا رس حد مرگ مورد ش

 یمیقد یبه سنگ قربها یحت« هیوک»نام داشت. در گورستان « عثامن آقا»ه کن خاطر یفقط به ا، مرد

گفته  یقادر در وصف او اشعار  یه حاجک« ل آقایجم» ستند. سنگ قربکردند و آنها را شکهم رحم ن

 یو اخالق ینییآی، ش به عنوان مناد فرهنگیه از هزاران سال پک یز یز در امان مناند. هر چیاست ن

اد یها از بلندگو فرنیماش یشد. بر رو یو نابود م یتلق یپرستهنهکارتجاع و  یشد نشانهیشناخته م

 ید در حالینکیشت گندم و برداشت آن تلف مک! نه ماه از سال را به بدبخت یهاچارهیب»زدند: یم

شاورز تنها چهار درخت کد. هر یرویم یدرخت یوهیچون م، گندم مانند گردو و توت، هیه در روسک

 کپزش یه همگکشوهر یها زن بونیلیند. مکد یسال شام را تول کیگندم الزم دارد تا متام محصول 

 یسینود نامییایرسد. بیزن م کیدام از شام کاند. به هر وه شدهیثر جنگ بو مهندس هستند بر ا

ال ندارد. زود خود کد اشیاورید. پول هم بیرسان یار یارزش خود به حزب ید. و شام هم از گندم بینک

 1959ه در سال ک یشد هنگامیگفته م« ت دستتان نرفته است....ین موقعید تا از اییاید. بیرا برسان

هوادار حزب را  یهایوعیه شک یافتاد و هنگام یعراق یهاستیمونکبه جان « م قاسمیرکالعبد»

ها پدر و مادریب»زد: یاد مینان دهات فرکاز سا یک، یردندکیبه زندن منتقل م« زوورشاره»در 

 .میاردهکت انتخاب یرت( را براک)د « دوختور» کیند یگویاست م یافکم همرس خودم یگویم

و تظاهرات بود. هزاران لقب به قاسم داده شده  ییامیراهپ، عراق یزه در بغداد و شهرهاهمه رو 

 !و اوحد و اوحد«… اوحد ینابغه، «معلم اوحد»، «م واحدیزع»بود. 

ج امر بر او هم یه به تدرکگفتند « اوحد« »اوحد»آنقدر  یوعیمدعا آمد اما شیار بیبس« قاسم»

 .«دانندیم یز یچخوانند حتامً  یاوحد م یم و معلم و نابغهیه مرا زعک یینهایا»مشتبه شد: 

رده بود با کشناسان را مأمور متام ستاره یمدت«. امدهیر تو را در ماه دیم! تصویزع»گفته بود:  یکی

م رنگ کباز با مداد آدم حقه کینند. کاز او رصد  یر ینند تا مگر تصویماه بنش ین به متاشایدورب
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غات یتبل«. ن تخم را گذارده استیمرغ ما ا»ده و گفته بود: یشکاز او  یرحمرغ طتخم کی یرو 

 ....داده است و یرو  ه معجزهکدر عراق به راه انداختند  یار یبس

 یه آن را به عربکبه من داده  یام نامهیزع»فرمود:  یه مال مصطفکد چه موقع بود یآیادم منی

ر آن را ین و به من بازگردان و تصوکنامه را ترجمه  از وجود آن آگاه نشود. تو یسکم و ینکترجمه 

 :رت مصدق بودکد  ینامه« هم نزد خودت نگاه ندار.

 م قاسمیرکزم عبدالیدگان عزینور د

 ...گرم و دوستانه یهاپس از سالم

روز و رس یدوارم پی. امیدیچیو بساط سلطنت را در هم پ یروز شدیپ یعاله جنابکرا سپاس  یخدا

 یو چرب زبان یب چاپلوسیه فرکد یبدهم: مراقب باش یاز رس دوست یخواهم پند یم. یبلند باش

ش یه باالخره نکهستند  یخوش خط و خال ید. آنها مارهایها را نخورستیمونک یف و هوراهاکو 

نم اما آنها اجازه کرسانده و به آنها خدمت  یار یران یخواستم به ملت اینند. من مکیخود را فرو م

د. ینم مراقب خود باشکیرون برانم. خواهش میران بیشه از ایهم یا را براکیه شاه و آمرکندادند 

د بود. دوست یآنها خواه یبرا یزبان خوبیه مکاند. مطمئنم چند نفر از دوستان من به بغداد آمده

 .دلسوز شام: محمد مصدق

ن بود. یآن هم یلک یمحتوا رت مصدق نباشد اماکمرحوم د  ینامه یواژه به واژه ین ترجمهید ایشا

 .از نامه برنداشتم یردم و رونوشتکهم ن ینافرمان

 یاز نوع رشق -ترعیتر و وسیاحساس یار را در ابعادکهامن ، ردندکین چه میاستال یه برایدر روس

او  یانحصارگر  یشد و روز به روز بر خو یج عوض میدادند. قاسم به تدریقاسم انجام م یبرا -آن

 .شدیافزوده م

منت سخنان او ی، خت. پس از هر سخرنانیآمیرا به هم م« سلم و تور»بود  یشه در حال سخرنانیهم

همه ، ابان و مغازهیا در خیها خانه یدر گوشه، «مکصم ب»شد و متام مردم یو پخش میبارها در راد

شان ینه را جمع و ایابک یز شبانه وزرایم خود نیسپاردند. زغیگوش جان م، میشات زعید به فرمایبا
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را به قربستان  یاه جنازهکردند کیف مین بار به سخنان او گوش فرا دهند. تعریرد چندکیرا مؤظف م

 یم را نخواهیگر سخنان زعیخوش به سعادتت. د»نار آن گذشت و گفت: کاز  یبردند. مردیم یغزال

 .«دیشن

در »و « قانون یبرا» یبه شعارها« اوحد اوحد»ناره گرفتند و شعار کج از قاسم یبتدر یوعیش

 یه براک)پدافند( « یمقاومت شعب»از جوانان به نام  ییرد. گروههاکدا یر پییتغ« چارچوب قانون

ست به یمونکا مقاومت در برابر یانتقاد  یه بو کس را کهر ، ل شده بودندیکاز انقالب تش یپاسدار 

مرگ  یهامه به جوخهکز بدون محاین را یار ینجه قرار داده و بسکگرفت مورد آزار و شیخود م

 .سپردند

انجام  یارهاکاز  یار یجوانان شده و بس یتهیمکعضو ی، ه به خاطر مصلحت سنجکداشتم  یدوست

 :دوارم راست نگفته باشدیرد. امکیف میشده در طول روز را تعر

رد. و گفت: ک« پدافند»جوان عضو  کیونش را از ید یر یگباز پس یتقاضا« نیاظمک»اندار در کد  کیـ 

اند ردهکشف ک یاه توطئهکنیا یجامعت به بهانه، روز یفردا«. نمکیت میاکش یاگر باز پس نده

 .میردکز یاش رفته و او را حلق آوبه مغازه

با خود داشت تا در صورت  یسامنیه در تظاهرات چند صد هزار نفره هر نفر رکد یرس ییار به جاک

 .آورد یخود را به جا یانقالب یفهیگران انداخته و وظیا دی یگر ین دلزوم به گرد

رده و طناب به گردنش انداخته بودند... کس ستاد را دوره یرئ« یاحمد صالح عبد»ل یروز اتومب کی

دا یشان را پیازهاین نیان تأمکه صاحب خانه امک یبه روز  یدند و وایشکیم کمردم رس  یبه خانه

به  یمالمصطف یس قاب شدهکدن عیما آمده بودند به محض د یبه خانه یقتروز و  کیرد. کیمن

 .ه آمده بود بازگشتندک یاز هامن راه، وارید

نار پول قرض یه دو دکنزد برادرم رفتم »گفت: یمعروف م« یدر یجامل ح»برادر « یدر یصالح ح»

ود. گفت: اموال حزب انباشته شده ب ینار یناس پنج و ده دکاس یاتاقش شش گون ینم. در گوشهک

 .«فلس هم ندارم بدهم کی یاست. حت
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س رفتم که یسف نزد رئیونیز کروز به مر  کیقدرت فائقه بودند.  یها دارایوعیز شیدر متام ادارات ن

نه نسخه نوشت و سپس فراش را یبود. پس از معا« نیجهاد شاه»ار مشهور به نام یبس یکپزش

 :پس از چند لحظه بازگشت ده نشد. خودش رفت ویشن یخواست. جواب

م. به نظر یدهیها را منند جواب مرتجعیگویاند و مدهیشکها دراز سبزه یاط رو یاران در حکخدمت»

 «نگونه است؟یه هم وضع ایشام در روس

 یکیاند. ت نزد من آمدهیاکبه ش یروز گفت: دو نفر از اهال کید. یشنین سخنان را میا یمالمصطف

 :م گذاشته استیگلو یبه رساغم آمده و خنجرش را رو  یوعیش یردد: میگویاز آنها م

 .نمکرد هستم تا رس از تنت جدا کـ پدر سگ اگر جرأت داری بگو 

 :گفتیم یگر ید

« یچ یپارت»و « یرد چک»د یگویاست. م ید گوشت قربانییایزدند: بیردند و داد مکـ مرا بازداشت 

 .هستم

َُ ست آنهیناشا یاز رفتارها یمالمصطف « یدر یجامل ح»روز  کیرد. کیه میگال ا دلخور بود و مداوماً

 :عراق به مالقات او رفته بود یوعیس حزب شیرئ

 ...مثل شام هستم یکیه من هم کد یدانی! شام خود میـ مالمصطف

 ...مثل تو هستم نه به من یکیی من یبگو کد به خو یـ مادر فالن! تو با

خواهد با تو یل است و میرد اربکس پدافند و ین رئیا»رد: ک یرفرا به من مع یافرس ، از دوستان یکی

 .است« دیحم یمهد»آشنا شود. نامش 

 ریـ روز بخ

 .ده استینشن یردکه انگار کرد کیتظاهر م یدهد. طور یجواب م یدم به عربید

 ...دمیه ریختت را دکامنم ی! واقعاً پشیرد هستکـ گفتند 
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رده بودند کردها مالقات کرده و با کو و ارمنستان سفر کبه مسگر یو چند نفر د« گوران»گفته شد 

 .رده بودکن یرد معرفکخود را ی، م مصالح حزبکاما ماموستا هم به ح

و منتقل کد به مسیه متأسفانه به رسطان مبتال شده بود و باکگر به مالقات گوران رفتم یبار دکی

 :ردمکعرض « گوران»هم آنجا بود. خدمت « میرکمحمد مال »شد. یم

ها به یهودید. یم رسینخواه ییبه جا، ا به ارزش ما آگاه نشودیم و دنینرب یـ ما تا به ارزش خود پ

ا را هم به باور یدند و دنیرس یه به خودباور ک یسگ هم ارزش نداشتند اما هنگام کی یاندازه

 .نون هستندکه اکن شدند ینچنیا، رساندند

سخن از ، «ماموستا گوران»، دهد. در هامن مجلسیمن ییبه سخنان من بها یسکه کمشخص بود 

ملت عراق ننگ  یار پرچانه است و برایبس یه مردکان آورد یقاسم به م یمهکمح یقاض« یمهداو »

باقلوا و دو  یه مقدار ک یدر حال« یصالح بحر العلوم»به همراه « یمهداو »آید. ناگهان به شامر می

 :فرمود« گوران»قه رفتند. یند و پس از مالقاتی کوتاه دقگار همراه داشتند وارد شدیس سکبو 

 ست؟ینطور نیژار اروان و اهل قانون است. هه یبازبان، ب و عاقلینج یمرد« یمهداو » یـ به راست

 .نمکید منییتأی، نکگار تعارف نیاز باقالوا و س یمکـ استاد! تا 

 .میدیو همه خند

ام امن آوردهیام. تاره امردن بازگشته یبرا»م. فرمود: یبوددنش رفته یه بازگشت به دیه از روسک یروز 

د انتظار حرمت نهادن از سوی یرد به ارزش خود آگاه نشود نباکت داشت. تا یواقع یگفتیآنچه م

دند قاسم از حزب یها فهمم. اما متأسفانه هر چه بود گذشت. هنگامی که روسیگران داشته باشید

پانصد روبل « فیوردک یقنات»ل نشدند. اگر یمن قا یهم برا یامده است دیگری احرت یرنج یوعیش

ای برگرد. روز گفتند: بهبود پیدا کرده کیخانه را هم نداشتم... قهوه یپول چا یبه من نداده بود حت

 .راست به بغداد پس فرستادند کیردند و کم یامیسوار هواپ

 .ردکم ین تسلیه جان به جان آفرینامیماموستا گوران در سل، داریروز پس از آن د کیست و یب
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 :دیپرس« یبارزان»روز  ک، یاز دست همه خارج شده بود یلکه اوضاع عراق به ک ییدر روزها

 ؟ینیبیژار ! اوضاع را چگونه مـ هه

 .ردندکیم یستیمونکومت کرسه اعالم حکیـ بهرت بود 

، ردکینه میهز یوعیه شیت علغایتبل یارد دالر هم برایلیا اگر هزار مکی! آمر یاوانهیـ تو د

 ....و را هم بردندکخود و مس یه هستند نشان دهد. آنها آبرو کنگونه یتوانست آنها را ایمن

 :سمیعرص سلطنت بنو یهایوعیدر مورد ش یبه عقب بازگردم و مطالب یمکخواهم ینجا میدر ا

، هاتند. آنها هم مانند ما ایرانیها داشیسیاز انگل یار ینفرت بس، رانکژه روشنفیمتام مردم عراق به و

از  یهوادار  یبه بهانه یتلر هزاران جوان عراقیردند. در عرص هکیطان خطاب میها را شیسیانگل

ها یت از ناز یهم به اتهام حام، «یانیل روژبهیماموستا جم» ینده شدند. حتکبه زندان اف، سمیناز

ترجمه  یبه عرب یرا از فارس« یسیبدل یفنامهرش »شد. در زندان « عامره»سال زندان در  کیمتحمل 

 ...تیومکن زندان و محیا یرد. سپاس براک

ش یتا پ یوعیدلها را ربود. حزب ش، «وکمس»سم و یمونکاز  ین بار موج هوادار یا، تلریبا سقوط ه

هرگاه  رده بود.کرا قلباً با خود همراه  یار یسان بسکرد و کیت میفعال یبه صورت پنهان، ن دورانیاز ا

او باز بود  یشان به سو یهامردم و قلب یگرفت درهایقرار م« دیسع ینور »مورد ظن  یوعیش کی

در فقر و فاقه ، خود یهاشهیآنها در اوج اعتقاد به اند یداشتند. اعضایرا دوست م یوعیو همه ش

ش از یو پ« دیسع ینور »بودند. در اواخر دوران  یسدجوع راض یبر  ینان بردند و به لقمهیبه رس م

« کق چاال یرف» یبودند. گاهگاه یوعیحزب ش یز از اعضاینان ادارات نکار کاز  یار یبس یحت، مرگ او

در فالن  یوعیفالن روز ساعت فالن ش»گفت: یروزها م یدم. بعضیدیم« ریر مشیبش» یرا در مغازه

 .آمدیمآب درش درست از یهاو اتفاقاً وعده«. نندکیم ییامیابان راهپیمحله و فالن خ

ردند؟ کیم یگذرانیدند. زندگچگونه ایام می یوعیمقام حزب ش یاما رهربان حزب و استادان عال

ن نقاط یبا در بهرتیز یارانکمجلل با خدمت ییهاخانه کیهر یردند. براکیم یار مرفه زندگیآنها بس

ن خواهران ینهاده بودند. ا استادان نام یرا دلخوش« ارکدخرتان خدمت» یرده بودند. حتکاجاره  یشهر 
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از  یکیخواهند ببخشند. یس مکتوانستند آنها را به هر یحزب بودند و استادان م ک!!! ملیوعیش

ده یداشت بخش ناحظ یاافهیبود و ق سندهیه شاعر و نوک« یق وردیمحمد توف»ن دخرتان را به یهم

ن یش از ایه پکاست « دیعثامن مج»بود خواهر هامن  یبارو یز، انیه چون حورکن دخرت یبودند. ا

 .میاش گفتدرباه

ند به تهران کیدا میت پیمأمور، به حزب توده یوعیالم حزب شکام و یرساندن پ یبار ماموستا برا کی

 .برود

 .ندک یـ رفقا! هسمرم چگونه در بغداد تنها زندگ

 .گامریمیمراقبت از او م یرا برا یحزب یاز رفقا یکیـ نگران نباش! 

 :پرسدیآورد. زن میگردد و زنگ در را به صدا درمیپس از دو ماه باز م، یورد

 ؟یخواه یبه چه میـ غر

 .امام بازگشتهچه؟ به خانه یعنیـ 

 خواهد؟یبه چه مین غریا ببین ایـ مرد ب

 .افتدیم یبا چوب به جان ورد یق حزبیو رف

ش رفت و به رسودن شعر و یپ ینگوایهمرس گامشته شد و روی رفت و او هم تا مرز د« یورد»زن 

 یندازد و گاهیت بیوعیر را به گردن شین وجود حارض نبود تقصیآورد. با ا یز رو یحزن آم یهارسوده

 .نندک کدر  ین را به خوبیسم و لنیمونکاند رفقا هنوز نتوانسته یگفت: برخیم

شناختم و یبود. او را مه یوک ین از اهالیعمر حمش، درآورده بود یرا به همرس  یه زن وردک یمرد

تر مون هم زشتی. از میده ایرا د یورد یافهیروز گفت: برارد! تو خودت ق کیردم و کیرسزنش م

رده است. باز هم حزب آن را از او پس کر با او ازدواج یده و ناگزین زن را به او بخشیاست. حزب ا

 ؟یو چه حق و حساب یده است. چه ظلمیگرفته و به من بخش
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 یو مرض یشود غرضیعراق گفته م یهایوعیه در مورد شک یاز مطالب یار یردم بسکیور ممن تص

 یشب در روستا کی، یام بارزانیق یدر هنگامه، نگونه نبود. سالها بعدیبا خود دارد اما واقعاً ا

خورده  یادیبودم. مشورب ز یبود هم اتاق یوعیس حزب شیها رئه مدتکد عثامن یبا حم« وژهیل»

اش است حزب و خانهینار گذاشته از خاطرات دوران رکرا  یار کاست و پنهانیسی، خاطر مست و به

 :گفتیم کو کر کدر 

ق یآورده بودند. برادرش آمد و گفت: رف یشب دخرت  کیآوردند. یم میبرا یـ رفقا هر شب دخرت 

برند. یرا م شده است رسش یار کهنه پرست هستند. اگر بدانند خواهرم دستکد! پدر و مادر من یحم

ت یردم. انسانکقبول ، است یبا و مناسبیدم پرس زیخواهرم در خدمت خواهم بود. د یخودم به جا

 .نمک کمکرد به خواهرش کیم مکح

ه کخورد ین داستان دیگر بازار او سئوال شود هزار سوگند و طالق میدانم اگر در مورد ایخوب م

« د لوالنیخ رشیش»ا مست. یو  کود کا از ید یوانه شنیا بابد از دیچون حرف راست را ، صحت ندارد

« فروشسبزه یعل» یبه رسپرست یانیپادرم یرد براکها یوعیازش یرد و گروهکام یومت قکه حیعل

 .ندکن جنگ را خاموش یا آتش اینزد او رفتند تا به قول خودشان پرولتار

اد یبا فر، هم در همین هنگام هایوعید رفته بود. شیخ رشیهم نزد ش یمالمصطف، به دعوت قاسم

 .هم آنجاست یه مالمصطفکرسند یبه مکانی م« زنده باد»

ن ینگراد هم همیها در استالم. روسینک یم ینیدشمن را وادار به عقب نش کیتکـ ما با استفاده تا

 «!یچسبزه یعل»ردند. زنده باد کار را ک

 .نندکیم پل منتقل یس را به آن سو یدو پل ین هنگام جنازهیدر ا

 اند؟نها چه هستند؟ چرا مردهیـ ا

 .اندشتهکد آنها را یخ رشیس هستند و رسبازان شیـ جنگ است! پل

 .(میل دهیکل شود. )شوار تشیکتش« موسع»د اجتامع یـ ها! پس با
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 :ندیآیم یقه نزد مالمصطفیپس از ده دق

مراقبت  یسه مرد ملسح برا یعالم و جنابیها را به شام بسپارم اسلحهیم گرفتیـ گروه مشاوره تصم

 .از ما روانه بفرمائید

ش نخواهد آمد. یپ یلکه مشکد یفرستم. مطمنئ باشیخوب! اما دو نفر همراهتان م یلیـ خ

 :دیگویخود سپرده م یروهایها را به ناسلحه یمالمصطف

 .ددار یاسلحه را برم یشته شد نفر بعدکنفر  کیاسلحه. اگر  کیهر چهار نفر  یـ برا

 .ده و به راه افتادندیها هم اسلحه را بوسیبارزان

 یردکو یراد یهاپخش برنامه یفیکه وضع کم قاسم فرموده است یزع»گفت:  ییک روز مالمصطف

ت آن را یفیک، ار را انجام دهدکن ینفر را رساغ دارم اگر حارض شود ا کیست. من هم گفتم یخوب ن

 «.ردکن خواهم یخود تضم

 :به نام من صادر شد. سپس گفت یردکت بخش یمسئول بالفاصله ابالغ

شور برو. به سفارش عارف نزد کر یوز« فواد عارف»ن آنها نزد یتأم یس و برایازها را بنویـ فهرست ن

 :دیر پرسیس هم آنجا بود. وزیداستان نو« یوبیزنون ا»رفتم.  یر کر روشنفیوز« صل سامریف»

 و چگونه است؟یراد یردکت بخش یـ وضع

 .شودین بهرت منیز اـ ا

 ؟یاردهکت یقبول مسوول، راتییانجام تغ یندارد؟ برا یت مناسبیند وضعیگویـ اما م

 .ارات تام داشته باشمیه اختک یـ به رشط

 .است« م قاسمیزع» یعال یندهید. او مناینکرا اخراج « دیم وحیزع»د یاما نبا، ستین یلکـ مش

رد. کت نخواهم یقبول مسوول، اخراج نشود« یرند بامهیوحم یزع» یش از هر اقدامیـ جناب! اگر پ

برادر کورخود را هم به عنوان تارزن « ینبارمه یفخر »ه کنفهم است  یردکسواد و یافرس ب کیاو 
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اش هم و آورده و فرزندان خانوادهیبه راد -انکر یبا آن صدا –خوان هم آوازخوان و هم قرآن، ویراد

 .خاص و عام است یهشهر، «قواد»ه خود به عنوان کهم « دیم وحیعز »سرت کرده است. کگروه ار 

 .د اخراج شودیـ آخر منصوب قاسم است. نبا

 .ستمیـ من هم ن

ن و در اتاق حضور کر مسیه وزک« وسفی یعون»ردم. کف یبازگشتم و ماوقع را تعر« فواد عارف»نزد 

 :داشت گفت

 ؟یاسبکچقدر  یماه یاسکـ در ع

 ارنیـ حدود پانزده د

 ؟یگرفت. آخر تو عقل دار  ینار حقوق خواهیست دیش از دویو بیـ به رشفم سوگند در راد

نار از دست خواهد رفت و من هم یست دیم به دوینم آبروکجاد یا یر یی! اگر نتوانم تغیعون کاکـ 

 .شهره خواهم شد یناموسیو ب یبه دزد

آوری محرتم را جمع یآوازه خوانها یهمه ،و یه به مجرد رفنت به رادکرده بودم ک یز یرطوری برنامه

به پا  یدانستم چه گندیسند. میاغذ بنوک یمورد نظر را رو  ینم و از آنها بخواهم منت متام آوازهاک

 اندردهک

اتاق حبس و از سوراخ پشت بام  کیآنها را در  ینها برسد همهیاگر دستم به ا»گفت: یم یحیذب

نند. اشعار آوازها یریرس ما م یشوند چون یک عمر است رو  نم تا خفهیریرسشان م یآنقدر رو 

 یباز شیو قوم و خو یو و پارتیم بر رادکحا یو فضا، رتحملیخوانهای غآوازه یصدا کوحشتنا

بود. مثاًل  یردکت نداشت هامنا فرهنگ و ادب یه اهمک یز یی اصلی رادیو بود و تنها چشناسنامه

 :ردکیرار مکتبه تت را دهها مر یب کی« روانین شینرس»
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هم مثل  ییان آنها استثناهایدر م« مهکر نابهرد دهزه یراسک –م ر نادهبهخو  ینیست له نارزدهئه»

به جاملشان.  یدادند باز گلیامل نجات مک یو را از نابودیه رادکشدند یدا میپ« قیطاهر توف»

 .ردندکاما خوشبختانه قبول ننم ک کپا یرفرهنگیمظاهر غ یار یو را از بسیخواستم رادیم

ان کد  کیاموزد و برادرش را رشیب یبردار لمیو ف یرنگ یاسکرفت تا ع یم به آملان رشقکیجالل رش

ر با مبلغ یرد. ناگزکدرآوردن  ید ما رشوع به باز یجد کیه رشکشرت نگذشته بود یب یرد. چند ماهک

خالد »م اما یو بروکن به مسیه از برلکداده بود  یبیترت یام را فروختم. مالمصطفسهم مغازهی، مک

 .یو برو کمعالجه به مس ید برایرد. باکیم یانداز سنگ« داشکب

 ستمیض نیه مرکـ من 

 .ید برو یـ حتامً با

ر داد یام را به عبدالرحمن محمد تغیگذرنامه ید. مالمصطفیرس یسندگان شورو یاز نو یادعوتنامه

ت یبرو بل»نار هم پول داد و گفت: یست دیصد و بکی هباشد. به همراه گذرنام یامالً عراقکه ک

نار پول یکجا یست دیستم و در متام عمرم صدوبیامر نیبه خدا ب»بلند شدم و گفتم: «. ام بخریهواپ

ر و ید! )پرس بزرگش( پول را بگیعب»فرمود: «. رومیبه خانه م، ام. خداحافظب نداشتهیهم در ج

 .«د خودش نرودیان. شکت اقدام ید بلیخر یخودت برا

صدور مجوز به وزارت فرهنگ  یبرا« وریمج یشتیچ»اشعارم را به نام  یمجموعه، ن روزهایش از ایپ

 یو حت« وکمس»و « ردستان کرد و ک»ز متام واژگان یو نیر رادیمد« دیم وحیزع»فرستاده بودم. 

 یه براک یردم. روز کف یتعر یمالمصطف یرده بود. داستان را براکرا از اشعار حذف « یپیسیسیم»

نگونه یدانستم اید منیمرا ببخش»از موضوع گفته بود:  یآمده بود پس از آگاه یدار با مالمصطفید

 .«ردکاست مجوز چاپ بدون سانسور را صادر خواهم 

ه کت کیده بود. چند روز بعد یر یشلیدر قام ییسایلکناقوس  یرو  یاهیالغ سک! یگفتم: مال مصطف

الغ را که هر طور شده کش به اعوان و انصارش سپرد یشکد. یش دزدیشکمقابل  را از کگوشت خو 

 .به دام اندازند
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 یرو  یبود یحیش هم گردنش را گرفت و گفت: اگر مسیشکالغ را گرفتند و نزد جناب آوردند. ک

و گوش « یرمانجک»اه یدانم تو روسی. میخوردیمن کگوشت خو  یاگر مسلامن بودی، دیریناقوس من

 !!ستیار نکبده یز یبه چتو 

چرا ی، سم هستیمونک؟ اگر دوست یشکیقلم م یردکلامت ک یچرا رو  یردکد! تواگر یم وحیزع

؟ بگو یار دار کچ« ی.پیس.ی.سیم»با  یها هستیوعی؟ و اگر ضد شیزنیرا خط م« وکمس» یلمهک

 ....تابت چاپ شود و خالصکخواهم یمن

 :فرمود یو بروم مالمصطفکخواستم به مس یوقت

 ؟ینکتابت را چاپ کدام ک یـ دوست دار 

 «نیم و زمه»ـ 

 ند؟کچاپ آنها نظارت  یرو  یسکنم. اما چه کیت چاپ میـ من آنرا برا

 .گریس دکچیو ه یحیـ فقط ذب

ماندم یست چهار روز منتظر میبایدم. میه از دمشق به قاهره رسیسور ییخطوط هوا یامیبا هواپ

ردم. کدا یان پکاس ییامیت هواپکهتل به حساب رش  کید. در یایق فرود بو در دمشکمس یامیتا هواپ

 رفتم. یک نفر در« االزهر»ردم. نخست به کبالفاصله از هتل خارج و رشوع به گشت زدن در شهر 

 :دمیپرس« االزهر»خواند. از دربان یاتوبوس قرآن م

 جاست؟ک« ردهاکرواق »ـ 

من »رده گفتم: کخواند. مناز را متام یاد رواق بود مناز مه استک« یخ عمر وجدیش»ردند. ک ییراهنام

، ار دلسوزیبس یردکرد. کیار روان صحبت میرا بس یرمانجک«. امژار هستم و به مالقات شام آمدههه

آماده  یار علمکست و پنج یب، شد همزمانیده بود. گفته میار دانا و فهمیروح و بس کسب، ارکپر 

ز وارد شد و ین« االزهر»وخ یگر از شید یکیشد. کیقه طول میتنها ده دقاز آنها  یه برخکند کیم

 :هامن گفتیرد. مکیگفت و با حرارت متام نطق میردستان مکرد و کخ عمر از ینشست. ش
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 د؟یردها دارکبه  یار یا تعصب بسید اما گوییگویشوم چه میـ استاد من متوجه من

 .ستین یار کقت است و علام را با تعصب یحق ر ازی. تعصب غیاما نادان ییـ هر چند مال

 .دینکد. مرا عفو یـ راست گفت

 ست؟یچ« یغزال»ـ مال نظر تو راجع به 

 .ار معترب استیش بسیهادگاهیـ امام بزرگ اسالم و د

، شهرزوری، دیآم»ن استوار است: کاسالم بر سه ر  یهیه: ستون پاکرده است کتابش اشاره کـ در فالن 

رد کدارند. اگر ملت  ییرد شأن واالکخ ین هستند و در تاریردنشکهر سه منطقه  یدانیو م« ورنهید

گرفتار  یروز هین سیبه ا، ن اسالمید دیخواندن و نوشنت داشتند شا یآزاد بودند و در بند نبودند و آزاد

 .اسالم است یاد من برایآمد. فریمن

 .شام بهره بردم شیفرما م. ازیار داشتیها بسن ستونیاش از اک یـ ا

 :کنمگفتم: اجازه دهید داستانی تعریف می

 :اش رفتهیبه رساغ همسا یشلیدر اطراف قام یحیمس کیـ 

 ؟ییآیدنم منیـ شاموشو فردا به د

 ـ چرا؟

 ارت دارمکـ 

 .در خدمتم ییـ چشم هر چه بفرما

 .نمکد یخواهم قرب پدرم را با گچ سف یـ فردا م

 .ام و مردم بر من لعنت خواهند فرستادردهکد نیوز قرب پدر خودم را سفتوانم. چون هنید منیـ ببخش

 ...ردکخرج ، عقل، خردش ید به اندازهیبا، سکهر  یدم اما براید و فرمود: فهمیخ عمر خندیش
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بخوانم. صبح به  یو قاهره بروم و شعر ید حتامً به رادیمانم گفت بایمتوجه شد چهار روز م یوقت

از عراق بودند. دفرت شعرم را به آنها دادم تا  یرد اعزامکان یدانشجو، ویارمندان رادکو رفتم. متام یراد

اشعار »بعد بازگشتند و گفتند:  یرش مسئوالن عرب باشد. ساعاتیه مورد پذکنند کانتخاب  یشعر 

آخر عرب »خ عمر گفت: یش، ن سخنانیبا شنیدن ا«. اندرفتهیدام را نپذکچیباشد. ه یاسید سینبا

ماه نور افشانده »اغذ نوشت: کبرگ  کی یرو «. نمکیشان میداند؟ من راضیچه م یردکاز ، یمرص 

 .«با بودیدشت و باغ ز، بود

 .نکر آن نوشت: هزار فحش و ناسزا نثار عرب یو ز

 :ان گفتندیو رفتم. دانشجویشب به راد

 .دین است جواب دهکم. اگر ممیپرسیچند سئوال م، ش از شعر خواندنیـ پ

 .دیین وجود بفرمایشدم اما با ایدم و آماده میدید قبالً سئواالت را میچند با ـ هر

چند مرحله را  یردکات یاز سئواالت: ادب یکیآورم اما در جواب یاد منیها را به متام پرسش و پاسخ

 :گفتم، است ینون در چه دورانکپشت رس گذارده و ا

ها شه با بحرانیسد و همیبخواند و بنو یه صورت رسمرد نتوانسته است بک، نونکـ از صدر اسالم تا 

ات در روزگاران یادب یهار شاخهیز یرد در متامک، ن حال نزاریار روبرو بوده است. با ایو موانع بس

نون کت و ایو ب یات داستانیتا ادب یگفنت داشته است. از شعر و شاعر  یبرجسته برا یاتکن، مختلف

رسوده است. نه تنها از  یش شعر ملیصد سال پیس« یخان» .یهن پرستیم یاسیات سیز ادبین

 .میاامل پشت رس نهادهکاعراب را به طور ، ه در غزل و معاشقهکم بلیاگان خود عقب ماندهیهمسا

 :ردکپرسشگر سئوال 

 د؟یاوریننده بکقانع  یلیدل، خود ین ادعایا ید برایتوانیـ م

« یمحو »نیم ید ببین آنها راهزن است. اجازه دهیو بدتر عابد خداپرست، ن انسانیـ بله در اسالم بهرت

 :ن را در وصف آورده استین و بدترین بهرتیشاعر عارف چگونه ا
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 یر یکمبه خاساده، دوعا یستده یندامه هییگهنه

 گرمدهیمجاره ر م ئهدهردهبه یر یگگوشه یقهیرته

« ینال»به  ییماه رمضان خرما یاز افطارها یکیدر  یسکدانم چه یاعراب است. من یوهیه مکا خرما ی

 :دیفرمایم ی. نالینکه سنت است روزه را با آن افطار کرده کتعارف 

 یروتابانی یلیخنه یل! بار یخده

 قرهرم و دلنه نهین و سیریها شوه

خواندم  هک یه دلدار را به خرما داشته است؟! شعر یتشب« عقل» یچ عربیا در طول هزاران سال از هیآ

و پخش یمن چهار بار از راد یوانم آمده است. مصاحبهیه در دکبود « دسته گل( کی) کیگولهکپچه»

از یه در صورت نکداده بود  یآدرس یبه فرودگاه قاهره رفتم. بارزان 1958شد. روز پانزدهم نوامرب 

 :دیپرس یو بدانجا بروم. در فرودگاه مردکدر مس

 ؟یژار ـ تو هه

 .ـ بله

 .و منتظر شام هستندکفرودگاه مس ـ در

 :نارم نشسته بود. گفتکدر  یبلند و چشامن آب یبا موها یمرد، امیدر هواپ

 .هستم« املساء» یر روزنامهیرسدب« نیالدیخالد مح»ـ من 

 ؟یهست« نارص»دوست « نیالد یا محیرکذ »ـ پس تو برادر 

گر متفاوت است. یدکیز با یارمان نک. افگرید یخانواده کیرد هستم اما از کر من هم مثل او یـ نخ

 .هستم یوعیاپرست و من شکیاو آمر
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تخت یپا« رانایت»در فرودگاه ، وکر مسیار داغ بود. در مسیبس، م بر قاهرهکحا یر کو ف یاسیس یفضا

ام یرفت سوار هواپیو مکمعالجه به مس یه براک ییایآلبان یامر چشمیب کیم. یردکتوقف  یآلبان

 .انات بودکفاقد ام یشد. فرودگاه

، ه چند دورکی فرود داده نشد. پس از آنرد. اجازهکیداد میب کوال کم. برف و یدیرس« وکمس»به 

د یها را بازدند. چمدانین بنشیدورتر به زم یام مجبور شد در فرودگاهیم عاقبت هواپیدور باند گشت

ار روان و به یرا بس یعرب هک یم. چند لحظه بعد یک دخرت روسیت نشستکمین کی یردند. بعد رو ک

 :رد جلو آمدکیصحبت م یمرص  یلهجه

 ؟یژار ـ انشاءالله تو هه

 ـ بله

 .بود« ناین»م. نام دخرت یردکت کم و حر ین باراننده شدیماش کیها را برداشت. سوار چمدان

 ؟یااد گرفتهیجا کرا از  ین عربیتو ا« ناین»ـ 

 .امخوانده« یعرب»و کـ در دانشگاه مس

 .ردیگیاد منینگونه یرا ا یعرب، س با درس خواندن در دانشگاهکچیوغ نگو. هـ در 

 :گفتیپنج سال در قاهره بودم. استادمان م یـ راستش را بخواه

 .دشوار است یمکآن  ییآسان است. تنها هفت سال ابتدا یزبان عرب

 ؟یشناسیشاعر را م« یاتیعبدالوهاب ب»

 ـ بله

 ار درست است؟کن ین نام برده است. به نظر شام اند در شعر خودش از میگویـ م

 …ثبت شده باشد یکه نامت در شعر عرب یانم دوست داشتهکیر مکنا! فیـ ن
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ست؟ یچون آن چ یلامتکر یو برد. در طول مسکمس یلومرت یکدر هفتاد « رتسنیگ»شگاه یمرا به آسا

 .اد گرفتمینا یاز ن یو نان و آب را به زبان روس

شگاه ین آسایرده است. اک یه در هامن منطقه زندگکاست  یروس یسندهیشاعر و نو نام« رتسنیگ»

 کی یبر رو ، ل و روز افتتاح آنیشگاه تبدین آن را به آسایه لنکتزارها بوده  یمیقد یهااخکاز  یکی

 ارم قراریو سه موج در اختیون و رادیزیانات ا زجمله تلوکبا متام ام یثبت شده است. اتاق یلوح سنگ

 .نمکو مرص را هم گوش یو قاهره و رادیتوانستم راد یه با آن مکدادند 

ان به که از بو ک ینم. هنگامکشم و خاطرات گذشته رادر ذهنم مرور کتخت دراز ب یرو  یمکحاال 

ی، ابت از بارزانیبه ن« عبداللهحمزه»س شده بود. یتأس یبه نام بارزان یحزب پارت، ه آمدمیامنیسل

و تا  یل دادگسرت یکو ، حقوق خوانده بود« حمزه»ه مانند کهم « م احمدیابراه»س حزب بود. یرئ

رد. پس از سقوط کیت میه هدایامنیاز آن را در سل یاشاخه، در مهاباد ک-ت ژیت جمعیزمان فعال

دانم با یانجام داده و من یکوچکخالف « حمزه»در آمده بود.  یت پارتیاو هم به عضوی، جمهور 

در « حمزه»به عقد « میابراه»خواهر ، لکحل مش یرده بود؟ براکار کچ« احمد میابراه»خواهر 

اختالف ، نخست یرسکدن به یرده بودند اما بر رس رسکدا یپ یشاوندیآمده بود. اگر چه نسبت خو

ژه این یو بود به وکآنها مس یهمه ین هم گفتم قبلهیش از ایه پکرد بودند. همچنانکدا یپ یدیشد

عراق  یوعیه با حزب شک یرد. تنها تفاوتکیم یو زندگکهم در مس یرب حزب پارته بارزانی رهک

حزب  یند در حالکیت میت فعالیوعیش یهیر سایز، ردستانک یآزاد یبرا یپارت»ن بود: یداشتند ا

ه داشت چون بر اساس یردستان گالکرد و کجهان تالش و از طرح موضوع  ییرها یبرا یوعیش

ن موضوع تنها به یاز ا یز بدون علم و آگاهیآمد. من نیرد ملت به حساب منک ن؟؟؟یاستال یفرموده

را  یرسخ دو آتشه بودم و حزب پارت کیگفتند یردستان و ملت مک یرفقا از آزاد یه برخکنیرصف ا

 .ردکرا بر قرار خواهد  یستیمونکردستان را آزاد و نظام که: روزی کدوست داشتم 

نشست و یی بر مصدر قدرت مکیهر روز « حمزه عبدالله»و « م احمدیهابرا» ین دو مسئول پارتیا

 .دیشکیر میرا به ز یگر یآن د
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، ها خوب بودیوعیام با شانهیدم. میگر او را ندین بار به مالقات حمزه رفتم و دیدوم یدر بغداد برا

چ یت هیعضو ک-ه پس از ژکداشتم. چون به خودم تعهد داده بودم  یز روابط گرمیها نیبا پارت

ردم کیم یشاگرد کو کر که در ک یدادم. هنگامیشنهادها پاسخ رد میپ یرم به همهیرا نپذ یحزب

نام تو را به عنوان عضو حزب »باره گفت: کی –اره بود کم احمد همه یابراه -ه پس ازک یجالل طالبان

از مسأله گذشتند.  یبه زود، ار نبودکاماچون گوشم بده«. است« کچاال »ام. نام مستعار تو نوشته

شنهاد یز پیها نیوعیبا آنها را داشتم. ش یار کت همیشد و نهایمنترش م یاشعارم در مجالت پارت

نان هر دو سه گروه بودم و یمورد اطم، رفتم. د رهر حالیدادند اما همواره طفره میت میعضو

خودم  یآنها بود. برا یع مالمن به مناب یز عدم وابستگیمهم ن یتهکل بودند. نیقا یهمه احرتام خاص

خالصه مستقل «. تاج رس خان است، خرج یر بکنو »آوردم: یخودم پول در م یردم و براکیار مک

ها رفته و از یوعیبه هم خورد. نزد ش یامنیعبدالله در سلو حمزه یحیذب یانهیبعد م یبودم. مدت

 کیآورد که در آن با اشاره به هزار و  یانامه، پررو یکروز صبح پرس  کیبه بغداد آمده بود.  کو کر ک

 ید به دوستیها است و من نبایسیجاسوس انگل یحیآمده بود: ذب« یمن درآورد»و  ییذاکل یدل

 .ر ادامه دهمین جاسوس حقیخود با ا

ند ینشیا بست میتانیوار سفارت برینار دکاول ماه در  یحیه ذبکد یدانیتو و حزبت م یعنی»گفتم: 

 .ردیجبش را بگره و موایتا ج

 واللهر نهیخـ نه

بر رس مرشوب  یحیاو و ذب یانهیه مکدانم یدانم اما میمن یـ خب برو به ماموستا بگو من جاسوس

 .ندکصادر  یبتواند امر و نه یسکه کستم یبه هم خورده است. عضو حزب هم ن

ه هم کیاز مالست و هواداران آن یمونکحزب  یردم اعضاکیشه تصور مین خودمان باشد همیب

ارم کاف، «بخارست»و صداقت هستند. اما در سفر  یتر هستند و مناد اخالق و رفتار و دوستکپا

گر یدکیردند و هم به کیهم خالف م، ردندکیم یهم دزد، گفتندیل شد چون هم دروغ میتعد

گر یها دستیمونکاند نگونهیا یو عراق یاهیردم: نه فقط سورکیر مکزدند. باز هم فتهمت می
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ن بار ینخست یبرا« ایدیل» یشتکمن گذاشته بود. در  یرو  یادیر زیتأث کژه آن دخرت تر یند به وکپا

ادهای یه چرا به فرکردم کهاگله از روس« یسپتربه»ها نوشتم. در یوعیه شیعل یردم و شعر کفر ک

ردم کشنهاد یواندم و پخ یبرادارن پارت یرا برا یشتک یدهند. در بغداد اشعار رو یبها من، ردکملت 

شدند و از یعرشه جمع م یه هر روز رو ک یگفتند ممنوع است در حالینند اما مکدر مجله چاپ 

و دو  یر اخالقیغ یو رفتارها« داشکخالد ب»دار با یشان بخوانم. پس از دیخواستند آن را برایمن م

 .دمیسم بریمونکاز  یلکبه ، ه به اروپا داشتمک یسفر 

نار گذاشته شد و ک« حمزه عبدالله» ین مجمع پارتیبه بغداد بازگشت در نخست یبارزانه کپس از آن

 .به عنوان دبیرکل حزب برگزیده شد« م احمدیابراه»

س به هر عنوان که در آن سالها هر کد ید بدانین را هم بایدرآمد. ا یوعیت شیهم به عضو« حمزه»

از  یمکز دستیها نیشد. پارتیرفته میها پذیوعیبا آغوش باز توسط ش، شدیاخراج م یاز حزب پارت

با ی، حیهمراه ذب میه بازگشتیار سور یها ادامه داشت. وقتن بده بستان سالیها نداشتند. ایوعیش

 :گفت یحیروز ذب کیم. یردکیامل مک یار کهم یپارت

اما ، رمیپذیمن»: گفتم«. میاردهکژار را به عنوان رسپرست جوانان حزب انتخاب ند ههیگویم یپارت»

 .«آنها هم ادامه خواهم داد یار ینم و به کیار مک

 رتسنیشگاه گیدر آسا

زن به نام  کپزش کیاران زن بودند. کپرستاران و خدمت، انکپزش یهمه، مرد کاز دو پزش یجدا

از آنها بودم. ساعت شش  یکیه من هم کامران چند اتاق را برعهده داشت یت بیمسوول« ونایوالکین»

ساعت ، ساعت دوازده ناهار، ساعت هفت صبحانه، میرفتیبامداد به ورزش م یقهیو چهل و پنج دق

 ...شگاه و محوطهیار و ول در آساکیی اوقات بهیشام و بق، شش

اطفال بود و  که پزشک یردم. خامنکرشوع  کود ک یهاتابکرده و از کزبان روسی  یر یادگیرشوع به 

ار کش از دو ساعت با من یمن شد. روزانه ب یمده بود استاد زبان روسشگاه آ یاسرتاحت به آسا یبرا
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از پرسانم را به او بخشیدم.  یکیشته شد کپرس خواهرم در جنگ ، دو پرس داشتم»گفت: یرد. مکیم

 .«نمکیم یپرسم زندگ کینون با همرس و کا

خته بود. یوار آویبه د ،«وتوزوفکمارشال »س بزرگ از کع کیانو و یپ کی، ونیزیتلو ک، یدر سالن

بود. « ناژیپات»ن ورزش آنها یرد. در زمستان مهمرتکیلم پخش میچهار ف یاه هفتهکنام هم داشت یس

بار به کید. من هم یشکیها طول مآغاز و تا ساعت کیناژ به همراه موزیپات، پس از مرصف صبحانه

ه کن افتادم یزم یله رو کچنان باخ رفتم. اما ی یدم و رو یفش مخصوص پوشکنم. ک یه باز کرسم زد 

 .شده بودم یدان نرفتم اما متاشاگر خوبیگر به مید

پرس  کیگرفتم.  ییلویکن چهار پنج یپوت کیدورو و  یپالتو  کیدم یرس« رتسنیگ»ه به ک ین روز یاول

ناژ نگاه یپات، گریدکی روز هم کیشگاه بود. یهم در آسا« یبیرالعکعس»بغداد به نام  یعرب از اهال

 .دیآیر خون مکدم از گوش عسیقه بعد دیم. هوا به ظاهر خوب بود اما چند دقیردک یم

 .شده است یت زخمیر چرا گوشهاکـ عس

درمانگاه  کپزش«. درد نداشت اصالً»گفت: ید. میش دست زد و به طرف درمانگاه دویهابه گوش

ان خون ید تا جریشکدستامل ب و گوش خود ینیب ید مرتباً رو ینگونه است. بایو اکمس یگفته بود هوا

 .بر اثر رسما قطع نشود

 یا بهشت شد. گلهایاطراف ما به سبزه زدند و دن یجنگلها، ه زمستان و برف متام شدکبه مجرد آن

اسمن یر از یه غکهمه جا را پوشانده بود. اما جالب آن، رنگارنگ یبنفشه و سوسن زرد و رسخ و گلها

فصل گشت و گذار ما در هم ، دن بهاریبو بودند. با رسیا بر گلهیسا، رسخ رنگ یگل توپ کیو 

م. یگذراندیم و خوش میگشتیشگاه آغاز شد. از صبح تا وقت خواب در جنگل و دشت میاطراف آسا

صد و پنجاه کیه حدود ک -ر و جوان و زن و مردیپ، دخرت و پرس –من  یهایشگاهیآساان همیدر م

ها دنبالشان ها خانوادهوقت یخوش لباس بودند. بعضف و یکخوش ، م همه رسحالینفر بود

نجا یا»دم: یپرس« شورا»به نام  یروز از پرس  کیگشتند. یخود بازم یبه خانه یآمدند و دو روز یم

 .«محرتم است یآدمها ینه اما جا«گفت: « ه است؟یدر روس یان بورژواز کم کی
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فر نونهال هشت تا ده ساله آنجا ست نیه حدود دوکشاهنگی وجود داشت یمپ پک کیما  کینزد

ارهای شخصی را خودشان ک یردند اما همهکیآنها نظارت م یتهایفعال یبودند. چند معلم زن رو 

دار یب یدادند و برایم ینگهبان، جلوی در کود کدو ، ا روزیشب ، دادند. هر دو ساعتیانجام م

ها و محوطه را رفت و روب اتاق کود کشد. چند یپور آماده باش نواخته میورزش و غذا ش، شدن

 کوچک یجمهور  کیارها به نوبت انجام و ک یس و غذا هم پخته شد. همهکها وافشکردند. کیم

، ق انتخاباتیاز طر یل و به صورت دوره ایکز تشین یرهرب  یشورا یجاد شده بود. حتیان اکود کتوسط 

ازده به یم بود. هر روز ساعت کآنها حا یبر زندگ یاالعادهرد. نظم فوقکیخود را انتخاب م یاعضا

 :یکی از پرسان را خطاب قرار داد و گفتی، کروز دخرت  کیرفتند. یشنا م

 .ر تو بود توپ من را آب بردیـ تقص

 .گناهمیـ من ب

 .یه مقرص تو بودکـ مطمئنم 

 .نداشتم یر یه تقصکم سوگند یشاهنگیـ به رشف پ

 .ردمکـ بس است. باور 

 .ردندک یگر انداختند و آشتیدکیدست در گردن 

 یو آموزش مهارتها یتابستان یمپهاکحضور در ، در آن دوران ینوجوانان شورو  یالت تابستانیتعط

 .بود یزندگ

ب یترت یسنوات یارگران در طول مرخصکاسرتاحت  یوه براکمپ بزرگ و باشکن یچند، دورتر یمک

ننده کاعزام  یهیمورد تعهد اتحاد، دو سوم ارگر وک یآن به عهده ینهیسوم هز کیه کداده شده بود 

 .بود

ردستان بهرت بود. قورباغه که به مراتب از یو تغذ کت خورایفراوان و وضعی، ر و گوشت گاو و ماهیش

، شگاه ممنوعیگار و مرشوب در آسایپشت داشتند. سکبه گوشت ال  یار یبس یخوردند اما عالقهیمن
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ر یشد شبها تا دیاوقات اجازه داده م ینداشت. گاه یمنع شگاهیرون آسایاما خوردن مرشوب در ب

س سهم پول خود را کهر ، نفر یا سیست یم. بیبا هم مبان یوقت در جنگل به صورت دسته جمع

م. در یشدیم و دور هم جمع میردکیشد. آتشی روشن میه میته یدنیپرداخت و غذا و نوشیم

ها شب یس شده بود. بعضیت صدخانوار تأسیا جمعب یلخوز کدورتر  یمک، شگاهیآسا یقسمت جنوب

رفتند و از صاحب خانه خواستند  یدو دخرت به در خانه ا، شب کید یآیادم میم. یرفت یبه آنجا م

 .رون آمد وآنها را از مقابل راندیبلند از خانه ب یهاشیبا ر یرمردیبه آنها بفروشد. پ« اسمنی»

 .فروشمیـ من

، رمردیاسمن خواستم. هامن پیدرهم برهم  یاسمن فرستادند. به زبان روسید یخر یدخرتها مرا برا

 .هم نگرفت یاسمن آورد و پولیبغل  کی

 .بخشمین را به تو میفروشم. ایاسمن منی! من ی! مهامنیابهیـ تو غر

، نوازبهیار غریبس، ربکان مغرور و متیها و فرانسویها بر خالف آملانه روسکد گذشت یاز حق نبا

هامنان ناشناش یاز م، خودمان یه هم مانند روستاهایروس یهایهامن نواز هستند. دهاتیهربان و مم

در اطراف ، روز هشت زن و دخرت کیار مهربان و با ترحم هستند. ینند. بسکیاستقبال و پذیرایی م

 .ردندکیدرخت نگاه م یالنه را رو  کیدرخت جمع شده و  کی

 ـ چه خرباست؟

اش بلند است. چگونه او را به النه یلیدرخت پایین افتاده است. درخت هم خن جوجه از یـ ا

 م؟یبازگردان

 .دینکخت. ولش یالغ صابون دزد بدرکـ بچه 

 ؟ینقدر ظامل باشیا یتوانی. چطور میند شاعر هم هستیگویو م یـ تو انسان

 .تان انجام خواهد دادیار را براکن ی. اید دنبال تلفنچیـ برو

 .مینکیت رصفنظر میشنهاد از خطاین پیاست. به خاطر ا یر خوبکفن! یـ آفر
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ه هامن جا دست نخورده کخوردم یهایی از علف برمها به تودهبعضاً در کوهپایه، ان دشتیدر م

 .باقی مانده بود

 یامهنگ، م تا در زمستانیگذارینها را میا»پاسخ دادند: « د؟یآوریها منها را چرا به خانهنیا»دم: یپرس

 .دنبال غذا هستند گرسنه منانند یرفع گرسنگ یبرا یوانات وحشیه حک

پرندگان  یبرا ییهاآشیانه، جمع شده و از تخت و چوب ییدر جا یهمگ، لخوزک یروز اهال کی

ار فرق یه من بودم با دهات لبنان بسک یینند ساختند. جاکین منطقه مهاجرت میه به اک یر یگرمس

 یها همهیشد. لبنانیده منیپرنده هم شن کی یهرگز صدا، گلها و باغاتجن یه در همهکرد کیم

ن یبا ا را در روزنامه یباغبان لبنان کیاددشتی از یبار کیخوردند. یکردند و مار میکپرندگان را ش

پشت بام  یه رو کها آنقدر احمقند یعراق»ه پس از سفر به عراق نوشته بود: کمضمون خواندم 

 .«خورندینند و آنها را منکیپرندگان النه درست م یها براخانه

ده بودم یجنگ رس برآورده بود و آنچه د یهارانهیه تازه از وکبودم  یشور ک یهامن خارجیمن م

ست و پنجاه یدو یزندگ یندهید منایه شاکلخوز ک کیو  یشانگاهیمپ پکک یبود و  یشگاهیآسا

 یلکه در موردش گفتم در جنگ به ک یلخوز کن یهمد هم نه. یه بود و شایت روسیون نفر جمعیلیم

در ، ز به عنوان منادیرا ن یآملان یسنگرها یمانده بود. حت یآن بر جا یسایلکران و تنها ناقوس یو

 .رده بودندککلخوز حفظ 

کوه بسازم. آنچه ، اه یا از کاهک، وهکخواهم از ینم و منکیف میام توصدهیمن هر آنچه را د، نیبنابرا

باران و نه ، اما نه هر هفته به خاطر توتون، ار جالب و در خور توجه بودیدم بسید 1959ال در س

ه همه کرد آن بود کار کتوان انیه منکدرخور  یتهکن کیدو یباریر و عسل میش، هر روز از آسامن

 ...ند عقب نخواهد ماندکار که ک یردند و ملتکیار مک

 :دند گفتیپرس یشت در شورو یعت میوضع یدرباره یاز مالمصطف یوقت

 یها و پارتیوعین جمله شیبا ا«. ه استیروس یدهات کیل بهرت از ین اربیروستا نش کیت یوضع»

گاو و  لخوزهاک«. ده استیهم ند یز یده و چینفهم یز یچ»گفتند: یناراحت شده و در دل م
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د از دولت یگوسفندها را با شد گاو ویدادند. گفته میم نگاه داشته پرورش مکگوسفندها به تعداد 

رده است که دولت مقرر ک یار و روغن و گوشت را بر اساس رسانهیش یهیسهم، آن یگرفت و در ازا

اه یبرآورد شده نبودند و ناچار به بازار س یهیقادر به پرداخت سهم، از گاوداران یار یپرداخت. بس

 کد توسط دامپزشیشد علت مرگ آن بایا گوسفند هم تلف میگاو  کیه ک یآوردند. هنگامیپناه م

 .شدید مییمنقطه تأ

 :دمیچراند. پرسینار رودخانه مکدر  یه شش مرغابکدم یرا د یروز مرد کی

 ست؟یم نکندارد؟ شش تا  یادیزحمت ز یـ پرورش مرغاب

 .اند کلخوز پدرم را در آورده استات گرفتهیآنقدر تخم مرغ مالی، ن شش مرغابیـ به خاطر ا

دند. یشکیآمدند و در برابر آن صف میم یلخوز ک یه اهالکشگاه بود یآسا یدروازه کیازه نزدمغ کی

 یه اهالکن بدان معنا بود یشد. ایم میتقس یان اهالیب میو نان به ترت آمدین نان میسپس ماش

 :دمیپرس یاز اهال یکیروز از  کیپزند. یخود نان من

 د؟ینکیار مکع نان نتواند به مقصد برسد. چیزن تو یماش، نامساعد یهوا کید در یـ شا

 .ندکیاش عمل مفهیبه وظ یطین در هر رشاین است. ماشکر ممیـ غ

 کید. یرسست عراق هم به دستم مییمونکارگان حزب ، «اتحادالشعب» یروزنامه، هامن روزها

 :نوشته شده بود یی شورو ها در بارهاز گزارش یکیروز در 

ردن کپهن ، دهند. پخنت نانیگر زحمت پخنت نان به خود منیه دیان در روسشاورز ک یهاخانواده

غذا و نان ، دگمه کیزه است. با فشار یانکامالً مکردن بشقاب و... کردن غذا و جمع کآماده ، سفره

روستا  یز کمر  یشستشو به آشپزخانه یز برایگر همه چید یمهکد  کیز آماده و با فشار یم یبر رو 

از انسانها در مقابل  یصف صدمرت  کیخواندم ین مطالب را میه اک. هامن لحظه شودیمنتقل م

 .ده بودندیشکصف ، ع نانیتوز یمغازه
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م. ناتاشا به من یر نور آفتاب نشسته بودیبیرون جنگل و ز« ناتاشا»به نام  یروز همراه دخرت  کی

 یمهیه جرک یسکمد و مثل آ  یدادم. مردیبه او آموزش م یجانیداد و من هم آذربایاد می یروس

 :در آورد یدفرت ، سدیبنو یتخلف رانندگ

 ـ اسم؟

 (ده بودیترس یلیـ ناتاشا )خ

 ؟ینکیم یجا زندگکـ 

 (.ستیادم نیجا ) ـ فالن

 .ردکرو به من 

 ـ نام ؟

 «رتسنیگ»ن کسا، اهل عراق، ژارـ هه

 د؟ینیبیرا من ین بزرگیبه ا یان است. تابلو کود کمپ کنجا یـ ا

 .میوجه نشدـ مت

 .«نندکن است مرا اخراج ک. ممیشگاه را گفتیچرا نام آسا»مرد رفت. ناتاشا گفت: 

 :دیرت پرسکغروب هامن روز خانم د 

 ؟یبود یسکـ با چه 

 .ه بودکم یگویم. اما منیخواهم دروغ بگویـ من

 مینگو یسکدهم به یـ بگو قول م

 ـ ناتاشا

 .بخشمیهم م او را، به خاطر تو یهست یـ چون آدم صادق
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 :رت آمد و گفتکروز خانم د  کی

 یونانی – یشود. فرهنگ روسیش را متوجه منیهاس حرفکچیآمده که ه یزبان قربس یونانی کیـ 

 د؟یگوین چه میا ببیم. بیهم ندار

 یه عربک یارمن کیام آنهم مثل اد گرفتهیرا هم  ین روسیا ی؟ با هزار بدبختیونانیـ من و زبان 

 .زندیحرف م

 .ایـ حاال تو ب

 یش باشد. حدسم درست از آب درآمد و مانند مالهایحرفها یهم قاط یکتر  یمکد یبا خود گفتم شا

رت کرد. د کیو یونانی را به هم آمیخته بود صحبت م یکزنند تر یحرف م یه چگونه فارسکخودمان 

 :گفت

امور حتی مشورت  ید و در برخگذار یار احرتام میاز آن روز بس«. یدانیز را میدانستم همه چیم»

 .ردکیهم م

ر یه رسدبک، «نپال»و قدبلند به نام  کیبار، زرد یبا چشم و دندانها، ریچون ق اهیس یمرد هند کی

مهربان و  یار متواضع با روحیام آمد. بسینار دستکبه اتاق ، بود یبه زبان بنگال «تهکلک» یروزنامه

رد و خودآموز کیصحبت م یهند یرا به لهجه یسیم. انگلیدح بود. با هم اخت شده بو یمل یگفتار 

او  یدن برایشکگار یم. سیگذراندیم و خوش میبا خود داشت. از صبح تا شب با هم بود یروس

 :دیرت پرسکروز از خانم د  کیممنوع بود. 

 توانم با دخرتها به گردش بروم؟یـ من م

 .نکه ار خوب هم هست.استفایه بسکبل یـ نه تنها حق دار 

 د؟یدهیهستم. اجازه م« نیوتکین»ن طور شد من عاشق شاهزاده یه اکـ خب حاال 

 .یشکد سیگار بیندارد. نبا ییه شهزاده جایـ در روس
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و چند نفر ، «رشو یولوز ک»و « فیوردک یپروفسور قنات»نگراد به مالقاتم آمدند. یو و لنکمس یردهاک

چوپان  یه همگکرد کفرزندان ، در ارمنستان« والکین»ردها بودند. در دوران کن یا یگر از جملهید

ها هم یرا بگذرانند و مورد تنفر ارمن یمدارج عال، اند با رفنت به مدرسهر بودند نتوانستهیزاده و فق

رفته و به یپذ یرد را به فرزندکاز نوجوانان  یر تعدادیخ کیبه عنوان ، «الزار»به نام  یاند. مردبوده

و ، «یجند یحاج»، «فیوردک یقنات»شمند بزرگ مانند ین اندینها چندیت. از امدرسه فرستاده اس

به « مولوتوف»ه در زمان کس بود یتفل یزدیا یردهاکاز ، «رشو یولوز ک»دا شدند. یگر پیسان دک

چ یه یلیک( منصوب شد اما خدا و یهندی، کتر ی، فارسی، رشق )مانند عرب یهاعنوان مسوول برنامه

زبان ی، رمانجکامل داشت اما کتسلط  یو روس یشناخت. به زبان گرجیا ار منهن زبانیاز ا کی

نگاران دم ناظر شورای روزنامهین بار او را دینخست یه من براک یشناخت. زمانیخودش را من یمادر 

د یرد هر شامره باکیچاپ م که ساواکران را یچاپ ا« وردستانک» ین روزنامهیگرجستان بود. همچن

ست یرد و بکیرفت و ترجمه میرد. به رسعت نزد سلامسی مکیو هشت ساعت ترجمه مظرف چهل 

گله « ینیز شمزیرت عزکد »از « ولوزک»ردم. کیرا هم من مطالعه و ویرایش م یو چهار ساعت بعد

تاب خود کانصاف در یش آوردم. اما بیو وزارت خارجه برایاش را از آرشرساله یه: من سوژهکرد کیم

، «باغر یرحامن حاج»، «یوبیم ایرک»هم  یرده است. ازدوستان مهابادکری هم نکمن تش از یحت

روز  کیرت داشتند. که همه لقب د کآمدند یبه مالقاتم م« یشیسلطان اطم»و « یسلامس یمصطف»

 :م در مهاباد سوال کردمیکود کدوران  یهم باز « یوبیم ایرک»از 

 ؟یرت هستکد  یاـ تو در چه رشته

 .ناسیزبان ش ـ

 هم آشنایی داری؟ یـ و حتامً با زبان روس

 ـ نه

 ح بدهیشوم. توضیـ متوجه من

 .میدار یم اما در روسیر نداریز« گ»ردستان حرف کـ در 
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« مدفوع»شود و به معنای تلفظ می« کو کر ک»و « یفر ک» یمنطقه یردکدر « یگ» ـ فالن فالن شده

 .است

 ؟یشو یمنظور مرا متوجه م یک. یاها آمدیوره دهات به دنک کیـ آخر تو در  

روز  کیکرد. شگاه خدمت مییشهر دور و خانم دکرت هم خودش در آسا کیرت در کشوهر خانم د 

 :گفت

د یساعت بعد با کیبرم اما یو مکل خودم به مسیو آمده است. تو و نپال را با اتومبکشوهرم به مس»

 .«مانمیم. من منتظر منیبرگرد

 :که آنجا بودند رفتیم. گفتند یمهاباد و نزد دوستانکدر مس

 .«ینجا مبانید تا غروب ایم و بایاردهکپلو درست »

 کیخالصه «. . گناه داردیساعت با همرست باش کید تنها یآیخدا را خوش من»رت گفتم: کبه خانم د 

نار دوستانم کبه سفارت هند رفت و من هم در « نپال»رد. کدا یش پیساعت به چهار ساعت افزا

 :گفتم« م و...ینکجهان را متحد  یردهاکد متام یما با»ه: کماندم. رسصحبت باز شد 

ند و یگویگر پشت رس او بد مید یست پنج تایاز شام ن یکی ید. وقتیستیشرت نیـ شام شش نفر ب

 .م استیرکرد هم خدا ک ملت یند. براکیت میفاکد ینند. شام با هم متحد باشکیناسزا نثارش م

 :دیرت پرسکخانم د ، ع بازگشنتغروب موق

 د؟یچ مرشوب خوردید. هید مرشوب بخوریژار گفتم نباـ مسرت نپال! به تو و هه

 .میقطره هم نخورد کی یم؟ حتینکیـ بله خانم! چگونه از اوامر تو عدول م

 ژار تو چطور؟ـ هه

 .مینم؟ تنها دو بار در فالن مغازه با نپال آبجو خوردکـ چه عرض 

 .«رت! من دروغ گفتمکد خانم د یببخش»نپال گفت: 
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دانستم یند. میگویها دروغ میا هندینم آیه ببکدم ین خاطر ابتدا از نپال پرسیبه ا»رت گفت: کد 

دانستم ید باز هم میگفتیرد اگر هر دو دروغ مکیهم من ید. فرقیگویچوقت دروغ منیه« ژارهه»

 .«دیاه شام آنجا رفتهکرد کد ییچون آبجو فروش تأ

به مرض سل مرده است.  یست سالگیه در سن بک یشاعر هند کیاز  یروز قطعه شعر  کی« نپال»

ه یاند. شاعران آن را به دلربان خود تشبدن ما شب چهارده آمدهیهزاران نفر به د»م خواند: یبرا

 یهاهکن لدیران با دیزر چون قرص ماه داشتند اما فق یهکنند هزاران سکیثرومتندان آرزو م، نندکیم

م یستاده بودیشگاه ایروز در مقابل در آسا کی«. افتندیهاشان مسفره یسوخته یهااد نانیبه ، ماه

 :جلو آمد و گفت یزن نپال کیه ک

 .میدیهردو خند«. یسینویم یاما به زبان بنگال ینکیر مکف یسیات به زبان انگلدر روزنامه »

ز از هامن زبان یرش نکشه و تفیاند، زبان خوانده باشد کی یکود که از ک یسکنگفتم.  کمن جو ، ـ نه

 .الهام خواهد گرفت

و  یو عرب یسندگان ما به به فارسیگفت. نو یز جالبید: چه چیرد و من برق از رسم پرسکد یینپال تأ

م و نه بر ینکیم کم و نه در یفهم ین خاطر نه میسند. به همینویم یردکنند و به کیر مکف یکتر 

 ....بود یدارند. درس بزرگ یردکنند چون تنها ظاهر ینشیدل م

از  یگاه ینند. حتکیاراستفاده میبس، درمان یبرا یو طبابت محل یاهیگ یه از داروهایدر روس

مرم کعضالت ، روز پس از شنا کیشد. یس در دانشگاهها هم استفاده میتدر یبرا یبان محلیطب

، ن مشمعیقه بعد حامل خوب شد. گفتند اینزده دقپشتم گذاردند. پا یه مشمع رو کگرفت. چند ت

 .نام دارد« خردل یمشام»خته به خردل است و یآم

اماًل افرسده شده بودم. کخوردم و ینپال رفت و من تنها ماندم. چند روز متام غصه م، مدتی بعد

م. در دیرا د« ینانکحمزه خس»رفتم  ید؟ وقتیهامن داریروز به اتاقم آمدند و گفتند: م کیصبح 

شد یم یم. چهارده سالیبود یمیار صمیبود. آنجا بس یور شهیدوران پ یجانیآذربا یسندهینو، زیترب

« یفتح»شگاه آمده و نام خانوادگیش یدو ماهه به آسا یاسرتاحت یم. براید بودیگر را ندیه همدک
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ه کم ینک یسوار  قیدو ساعت در رودخانه قا یروز  یبود. دوباره زنده شده بودم. قرار شد من و فتح

شدم. یناره دور مکگرفتم و از یل میخود را تحو« بلم»ار مفرح است. هر روز ابتدا من یبس یورزش

تا با دوستت  یدیر رسیمتأسفانه د»گفت: یو بلم بان م« جاست؟کبلم من »آمد: یم یسپس فتح

م. یدیرسیبه هم م قه بعدیگرفت و چند دقیل میبلم تحو کید. او هم ناچار یریل بگیبلم تحو کی

اه و پرپشت بود. مردان یس یهاپر از مو، لیامن مانند گوریم ورس تاپایپر مو داشت یهاما بدن یهردو 

ردند کیآمدند و التامس مینار ساحل مکمو هستند. روزانه صدها زن و دخرت به یمعموالً ب یروس

 .سوار شوند تا بدن ما را متاشا کنند

ها گر شهریو ودکمس یها نفر از اهالشنبه ده کیبود. شنبه و  ید ماهیا صهار مفرح روسیح بسیتفر

 یگر قالب به آب میدکینار کآمدند و در یرود مهاباد بود( م یه به اندازهکن رودخانه )ینار اکبه 

 .گرفت، شد: گرفتای برپا میهلهله، گرفتیم یکوچک یماه یسکانداختند. اگر 

او  یو امواج را رو  کیتعمداً به او نزد« یفتح»ه کرد کیم یلم سوار شو مانند ما بیرمرد ریپ کی

داد. صحنه یجواب م، هم وارد بود« یفتح»گذاشت و چون یفحش دادن را م ید. او هم بنایپاشیم

بال ینگ پنگ و والین نبود. پیزم یه برف رو ک ییآمد. در روزهایآب به وجود م یرو  یخنده آور  ی

نو در یدوم یهارث مردان مهرهکبود. ا« نویدوم»ج درمتام فصول یرا ید. اما باز ردنکیم یو شطرنج باز 

 یشدند به باز یه چهار نفر مکخ است. به محض آنیاحمد ش کاکبند ه گلولهکانگار ، بغل داشتند

نو ید دومیند نباکیم یه زندگیه در روسک یدانم گفتند مردینو منیگفتم دوم یآوردند. وقتیم یرو 

، شه همراهم بودیه به خاطر ندانسنت زبان همک یری. هامن دوست قربسیاد بگید یبا شد حتامً بلد نبا

گفتم یم« لوسیخایم»ه من کبود « لییخایم»برد. نام او یرد و همه را مکیم یباز  ینو را عالیدوم

 .شود پسوند اوس نداشته باشدمنی یونانیچون نام 

ل ییخایبار در مکیبود.  یمتیگار ارزان قیه سکدند یشکیم« نالکلومور یب»گار یسی، گار یاکرث مردم س

قیمت داشت. دو « لوموریب»آن بود و دو برابر  یا )سگ فضا نورد( رو کیس الکه عکد ید یگار یس

است کیست مدفوع الیتوتون ن»گفتم: « چطور است؟»د: یار بدمزه بود. پرسیبس یگار ید. سیت خرکپا

 .دیشکها دراز برف یه رو کد یندآنقدر خ«. انددهیچیاغذ پکه در ک
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خلبانان بود. در متام طول  کگر آن شهر ید یه سو کوجود داشت  یوار بلند طوالنید کیما  کینزد

ار مهم بود چون تنها رسان یبس یانکام ادامه داشت. مشخصاً میبا هواپ ین خلبانیمتر، روز و شب

ام از خواب یهواپ یشبها با صدا، لیآوردند. اواید میرا گاه به بازد یستیمونک یشورهاک یبرخ

 .میردکعادت  م اما باالخرهیدیپریم

 یکیه ک یجانیآن دو آذربا، شب کیشگاه آمدم یبه آسا یادم نرفته است. وقتیم تا از ین را هم بگویا

هم به دنبامل آمد « یفتح»آمدند. « یفتح»دن یام به دردهکگر نامش را فراموش ید یکیو « مدحت»

م. من و مدحت از یرون رفتیشگاه بیاز آسا«. میم با هم بخوریاند. برووه آوردهیم میبرا»و گفت: 

پچ پچ «. ارت دارمکا یب»رد و گفت: کرا صدا « مدحت»، «یفتح»م و آنها دنباملان بودند. یرفتیجلو م

 :به مدحت گفت یردم. فتحکز یم را تیهاردند. گوشکیم

ن ینجا رسزمیند اکیر مکدو آتشه است. ف یستیمونکه و خر است تازه از عراق آمد یلیژار خـ هه

 .نمکیم خودم متوجهش مکمکن تا کاو صحبت  یاست. تو به هوا کز مترب یمقدس و همه چ

 خر است؟ یکـ پدر سگ 

 ؟ییگوین همه به به میاست. چراایر نقاط دنینجا هم مانند سایتو. ا یتش را بخواهیـ واقع

 یجان از مرتو یما در آذربا یروستا یزاده هستم و مرتو د من فئودالیگویم ید: فتحیاز من پرس یدخرت 

 .باتر استیو زکمس

 ؟ییگویچرا دروغ م یـ فتح

 :گفتمیگفتم تا به من احرتام بگذارند. میدروغ م یگر یو آمدم طور دکه به مسکن بار یـ اول

ام به خاطر و خانواده نجه شدمکز ده سال در زندان شیشت شد. خودم نکسم یمونکپدرم به خاطر 

 .نون نانم تو روغن استکگرفتند اما ایم یها دخرتان از من دور ن حرفیمردند. با ا یگرسنگ
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م. من یهشرتود بود. نان شب نداشت یاز اهال یالله چوپانفتح ییربالکپدرم »رد: کیف میحمزه تعر

 کیروزنامه شدم.  یسندهینو نم.کیدا میروم و پول پیز میه درس خوانده بودم گفتم به تربکهم 

 .«دنت آمده است. پدرم بودیژنده پوش به د یروز گفتند مرد

 ؟یردکار کـ حمزه چه 

 .روزنامه نشانش دادم یـ مشت

 :د و گفتیوبکرسم  یها را رو روزنامه

 ن پول است؟یـ پدر سگ! ا

 .ست تومان پول به پدرم دادمیب

 .ـ حمزه پرسم! اجازه بده ترا ببوسم

دانشجو بودم. دوستانم از اشعارم  یجوان»ه نوشته بود: کافتادم « شهیابور»سخنان شاعر عرب اد یبه 

 .«پدرم خواندم ین شعرم را برایردند. بهرتکیف میتعر

 ـ پدر چطور بود؟

م. بعد از یرون رفتیاز خانه ب ید باقالیخر ینگفت: سپس برا یز یبش گذاشت و چیشعر را در ج

د اما پدرم شعر یهامن خودم باشیحساب ما چقدر است؟ فروشنده گفت: مپدرم گفت:  یخوردن باقال

م ینکیاش مرده بود مسخرهکر کارو داد. او هم که فیحساب به  یرون آورد و به جایب بیرا از ج

 :گفت

 خورد؟ین به چه درد من مید قربان؟ اینکیـ چرا مسخره م

 :رد و گفتکپدرم رو به من 

 ؟یاردهکارزد. خودت را با چه مشغول یهم من یشت باقالم کین شعرتو یـ پرسم بهرت
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هم « یفتح»دنم آمد. یشنبه به دکی« یوبیا»ردم. کف یتعر« یفتح» یرا برا« یوبیم ایرک»داستان 

 :دیپرس یرد. فتحکیم عشق میرک«. استاد استاد»م گفت: یرکم و تیآمد و با تعظ یاز آن سو 

 ست؟یچ ید زبان شناسییفرمایرت منکـ جناب د 

 .ـ علم شناخت فالن مادرت است

 دمیـ بله بله خوب فهم

گور به  یرا رو  یس زنکها عاز خانم یکیم. یدیگورستان رس کیبه ، هنگام گشنت در جنگل یروز 

 :نشان داد و گفت یگر ید

 .ن زن هم سن و سال من بوده استیـ ا

 :رد و گفتکـ سپس رو به من 

 ؟یـ تو به خدا اعتقاد دار 

 ـ بله

 پس از مرگ هم وجود دارد؟ یزندگ ینکیم رکـ ف

 ـ بله

 بهرت است؟ کیدامکنم. کیـ اما من باور من

 .ید هستیو زنده ماندن امیدوارم اما تو ناام یچون من به زندگ، ـ اعتقاد من

ن به من یرم و ایمیبار مکیم و یآیا میبار به دن کینم تنها کیر مکـ اما اعتقاد من بهرت است چون ف

ا خوش یتو دل به آن دن ینم ولکن استفاده کن وجه ممیخود به بهرت یه از زندگکدهد یم زهیانگ

 .یمانین جهان باز میا یهاییبایز کو از در  ینکیم

 .ن خودیس به دکـ خب هر 
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ران روس هم نسبت به عطسه حساس بودند و به کروشنف یب بود: حتیم خیلی عجییک نکته برا

من  یخواند و دوست روسیامن آواز میمرغ سل کیروز در جنگل  کیدادند. یت میشگون آن اهم

 :دمیشمرد. پرسیبا انگشت م

 ؟یشمر یز را میـ چه چ

 .گر زنده خواهم بودیزده سال دیه من تا سکنیا یعنیزده بار خواند ین مرغ سیـ ا

اند اما ردهکودتا ک« قاسم»ه یعل، «نارص» کیگر به تحریو چند افرس د« شواف»ه کم یدیو شنیاز راد

 :و نوشتندکمس یهاست خورده است. روزنامهکودتا شک

 .«ردکوب کشواف را رس  یلهیغا یبارزان»

 .ل داده بودندیکار شده و در موصل دادگاه خلق تشکها دست به یوعیش

موصل را  یبود. صدها نفر از اهال« عبدالرحمن قصاب»به نام  یمرد ین دادگاه پرولرت یدادستان ا

دن یز به راه افتاده و با دین کو کر کبرق بسته بودند. در  یرهایمه به تکقه محایدو دق تنها پس از

 یکرده بودند. به عنوان مثال: دو پا یکاری مفصلکتکا یا آنها را بازداشت و ، یهامنکردها و تر ک

گر یرده بودند. دکاش دو شقه، پ به جهات مخالفیپ بسته و با راندن جیوم را به دو جکمح کی

« یتوشیجالل ب»رده بود. کات را بازداشت ین جنایاز عوامل ا یاده و عدهیارد به استخوان قاسم رسک

 :بود« یتوشیب»خطاب به « جودت مال محمد»ه دستخط کم فرستاد ین برایاز برل یانامه

ست با یق حزب نیه رفکم یدیدیس را مکم. در موصل هر یبردیچقدر لذت م یدانیجالل! من ....

مه هم کم. محیسپردیمه مکم و به محیردکیش میارکچوب، میافتادیو لگد به جانش ممشت 

 یت قسم! آنقدر مرتجعان را با اردنگکرد. به رس مبار کیو شالق او را صادر م یار کم چوبکبالفاصله ح

 ...ندکیم درد میه حاالحاالها پاهاکام زده

 :روز به من گفت کیبود « یبیلعراکعس»همراه  ه معموالً کبا و نازدار یدخرت ز کی

 .به او بگو یز یدهد. تو چیشود و اجازه منیم یر به بغداد بروم اما عصبانکخواهم با عسیم من -
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 ؟یبر یاد است. چرا باخودت به بغداد منین دخرت از رس آبا و اجدادت هم زیر اکـ عس

 کآب پا، خواهدین دخرت حامم مین هستم. اینشسوزد. من در بغداد زاغهیـ برادر! دمل به حالش م

 .ندکیند دق میمرا بب یه زندگکن یرود. همینام میبه س، خواهدیم

نزدم آمد  یه دوستکنگذشته بود  یچند ماه، پس از بازگشت به بغداد« ن به وجدانت...یآفر»گفتم: 

 :و گفت

 ؟یااو نرفته یرغم دعوتی به عروسیه چرا علکمند است ر گلهکـ عس

 ؟یچ یام. دعوتدهیبرایم نیامده است.ندارتی کـ 

رده است. در هتل بغداد از پانصد کده و ازدواج یره خریوز یمجلل در محله یا. خانهیـ خرب ندار 

 .نفر پذیرایی کرده است

 .در بساط ندارد ین است و پولینشگفت زاغهیـ آخر او م

و مورد توجه ارباب فن قرار کدر مس، ات بودیدخان یارگر سادهکن و ینشه زاغهکها ـ بله آن موقع

 یانهیها مردم روسکیگفتند. احساس میم« رکاستاد عس»نون به او کد. ایرس یگرفت و به بزرگ

رفت. تنها چهار یدن آن منیس به دکچیه، شدیپخش م ینیلم چیخوش با نژاد زرد ندارند. اگر ف

رفتند. در یم ینیچ یهالمیدن فیبه دگاه ، شگاهین آساکسا یتنامیو کیو  یزن ژاپن کیو  ینیچ

شه در حال مطالعه یها هر چند به اسرتاحت آمده بودند اما همینیچ، ن دوستان نژاد زردیان ایم

س کشگاه عیآسا یدانست همراه من شده و از اهالیم یاسکع یمکه کهم  یتنامیبودند. و

 .نبودند یاد راضیگرفت زیم یتنامیار وکه همک ییهاسکم. از عیگرفتیم

بدان  یخواهم مطلبینون مکه چاپ شد. اکنوشتم  یان مقالهیالدخرم کگفت در مورد بابیم یفتح

 گذرد؟یر میردستان از چند مسکبه « زیتب»اروان کد چاپ شود. یه تجدکنم کاضافه 

 .ر را به او گفتم و نوشتیچند مس

 .شودی. سخت تلفظ مو..، «انیریسدوله»، «ئافان»، «دارنهگه» یـ چقدر نامها
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 .د چاپ شدیتاب تجدک

ست یمونکز حزب کمر  یتهیمکعضو « نیولوش» یا زسو  یای رسمنامه« باغر یرت رحامن حاجکد »

 :ن مضمون آوردیانه بدیارشناس امور خاورمکه و یروس

 .دییه فرمایما ته یدر مورد اوضاع عراق برا یاخواهشمند است مقاله

 .نوشتم یردکمقاله رابه 

 .نکترجمه  یرت ! حاال به روسکب د ـ خ

 .بود یاش فارسک یدانم. ایمن یردکـ 

 .نوشتم یبه فارس

 .دانمیهم من یـ به خدا روس

چاپ شد. چهار هزار روبل به عنوان حق « یات زندگیادب»ی رد و در مجلهکیترجمه م یسلامس

 .نینوشته شده بود: ولوش، سندهیل نام نویردم اما ذکافت یتابت درک

تاب اشعار کان آنها به یآوردند. در میم میترجمه شده بود را برا یه به عربک یار یبس یروس یابهاتک

ه کتاب را هم ک یفارس یت نداشت. ترجمهیفیکچ عنوان یه به هکردم کبرخورد ، «یکوفسیاکما»

 :نداشت یز خاصیردم چکمطالعه 

ه کن خاطر ید به ایشرت است. شایب ...و چخوف و یکن مرد از گوگول و گور یا یا چرا اعتبار اسمیخدا

د هم من از یده بود. شایاو به عرش رس یآوازه، ست هستمیمونکجوان  کیشه گفته بود: من یهم

 ...دانمیمن، او عاجز بودم یهانوشته کدر 

 :دندین و ضبط صوت رس رسیروز دو مرد با دورب کی

 .و پخش شودیه از رادکد ییبگو یز یترب است. چکد ایـ ع

 .دییایم. فردا بیسیبنو ید شعر یباـ 
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 .فردا صبح آمدند

 .است یردکـ شعرم 

 ؟یدانیمن یاعربی یـ تو فارس

 .همتا هستمیب یملوان و در عرب یـ در فارس

 .نکترجمه  یم به عربیندار یردکو بخش کو مسیـ پس چون در راد

 .رونید بییبفرما، د در خدمت هستم اگر نهیخواهیم یردکرد هستم. اگر به کـ من 

 .رد. دو روز بعد بازگشتندکر نیردند تأثکهر چه ارصار 

 بگو یردکـ باشد به 

 .ام تا متوجه شعر شوندهم نوشته یاـ مقدمه

 .دییـ آن را هم بگو

جشن  یرده بود. براکمصاحبه  یبه زبان عرب یو پخش شد و تازه متوجه شدم چرا طالبانیشب از راد

 .میرفت یردکوت شدم. با لباس ودتا به سفارت عراق دعکسالروز 

گرفتند و مصاحبه یس مکرد بود و عکام اس دورهکند. متام خربنگاران و عکیجادو م یردکلباس 

 یشورم را بهرت از من به مردم شورو که ک یعراق تو بود یر واقعیسف»ر عراق گفت: یردند. سفکیم

دو آتشه  یهاستیمونکه از کدم ید را« محمد فرج»به نام  یعراق ین مراسم پرس یدر ا«. یشناساند

 یم را برگرداندم. با حالتیاما رو م آمدکیپراند. نزدیم کردستان جفتکرد و کدن نام یبود و با شن

ه من ضد ملت کژار! درست است هه»در چشامنش حلقه زده بود گفت:  که اشک یافرسده در حال

 .«تپدیردستان مکرد و ک یشه دمل برایخودم بودم اما هم

 ...یاملت خود گفته یبرا یه از دلسوز کرود یادت می. فردا یـ دوست من ! تو االن رسخوش
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در ، سندگانیو آمدم و به حساب نوکداشتم. پس از آن به مس یآرام یزندگ« رتسنیگ»هشت ماه در

دوف یه مدویس اتحادیسندگان رفتم. رئینو یهیروز به دفرت اتحاد کیدم. یاقامت گز« مرتوپل»هتل 

« ناین»بود.  کر یالعاده زار خوش رو و فوقیبس ید. پرس یرسیشرت به نظر منیسال بیم داشت و سنا

هم  کیتاج یشاعر پرآوازه« تورسون زاده»ز آنجا بود و یدم نین بار در فرودگاه دیه نخستک یدخرت 

 .ردکار احرتامم یبس

ش هم یمندم. چند وقت پقهز به آنها عال ینون نکام و اشه دوست داشتهیردها را همکمن »گفت: 

 .«امبازگشته یردم و به تازگکبه عراق سفر 

ه و یامنیبه سل یول یاما چطور شد به برصه رفت یار دوست دار یردها را بسکدانم یرزا میم»دم: یپرس

ها یوعی. ظاهراً شیردکرد را مالقات نکسندگان و شاعران یاز نو کیچ ی؟ در بغداد هیل نرفتیارب

 ...تر بودطعمردها خوشک. مرشوب و رقص بغداد از مالقات ینیمحبوب را بب یردهاک اجازه ندادند

 .ینک ید عذرخواهین است. باین یک توهیگفت: ا

 :دینا پرسیاز ن« دوفیمدو»

 ند؟یگویـ چه م

 .نندکیصحبت م یدانم فارسیـ من

د معذرت یتو با«! زادهتورسون »دوف گفت: یح دادم. مدویتوض« ناین» یبرا یموضوع را به زبان عرب

 .است« ژارهه». حق با یرفتید نزد آنها میا بای یردها را دوست دار ک یگفتیمن ا اصالًی. ینک یخواه

 :دیپرس یکیدر هامن مجلس 

 ؟ یستیمونکـ تو 

 .ست هستمیونالیر من ناسیـ نخ

اد یو رسشار از فرتر است. اشعار استیمونکاز ماها  یلیست از خیونالیژار ناسهه»دوف گفت: یمدو

 .«است یفیست اما انسان رشیست نیمونکها است. شولوخف هم اگر چه توده
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 :دیبار پرسکیدم. یدوف را دیگر هم مدویچند بار د

 است؟ یی؟ چگونه جایـ به بازار رفت

 .ندکیداد میب یـ گران

نبود  ییاالکاما م یز پول داشتیهست اما گران است. در زمان جنگ و تا دو سال پس از آن ن یعنیـ 

ه داشتم دو جفت جوراب ک یوپنک یهینون هست ولی گران است. با سهمکه خریداری کنیم اما اک

 .ردمکاه فروختم اما بعداً به گناه خود اقرار یگرفتم و در بازار س

برگزار شد  ییالس ششم ابتداکامتحان »د و گفت: یخند«. یهست یکر یار زیتو آدم بس»دم: یبار پرسکی

 یه بدهد. با هزار بدبختید دو روبل به عنوان هدیخواهد بایارنامه مکس کش مدرسه گفت: هر و فرا

 یلیجفت س کیارنامه را گرفتم از آخر اول شده بودم. که ک یدو روبل از پدرم گرفتم اما هنگام

 یآموز دانش، ردم. من در مدرسهکه هدر رفته بود نوش جان ک یجانانه از پدرم بابت دو روبل پول

 .«ار تنبل بودمیبس

 یار یسلامسی هم او را  یرد و مصطفکیترجمه م یاشعار مرا به روس یهودی یسندهیزن نو کی

سه یکشد. رس یات و فرهنگ و تئأتر میرصف ادبی، شورو  یم نصف بودجهیگویداد. به جرأت میم

چهارده روبل  ،آن یا ترجمهیشد( یخط محاسبه م ک، یتیهر خط نوشته )هر ب یباز بود... برا

خواستم یاسب شده بودم. مکبه هم زده و حدود شصت هزار روبل  یشد. من گنجیپرداخت م

فروشند. رسانجام مقرر شد معادل شصت یرابه روبل من یچاپخانه بخرم اما گفتند محصوالت صادرات

 .نندکم عوض یبرا، ل در بغدادیآن هم تحو، هزار دالر، هزار روبل

 .ردمکهامنان و گرفنت مجلس ینم؟ رشوع به دعوت از مکر اکن همه پول چیبا ا

 یهامنیردم. مرتباً مکنه یست روبل هزیو همرسش رابه خانه دعوت و هزار و دو« دوفیمدو»بار کی

رفتم و یها را نپذ-ردند. دعوتکدعوت  یارخانجات صنعتکد از یبازد یزبانان از من برایدادم. میم

و کمس یهااز موزه یار یبربند. بس ین باستانکها و اماموزهی، ز هرن کراد میاز آنها خواستم مرا به بازد

 .ار آموختمیرا گشتم و بس
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 :سمیصلح بنو یدرباره یاز من خواسته شد مقاله ا« پراودا» یروزنامه یدر اداره

ها به شهر یاگر ک یران برایگیشاورزان و ماهکافته و یها توسعه ه صنعت در شهرکدر مرص باستان 

مردم  یا»ردند: ک یشیانداهنان رشوع به چارهکنهاد.  یاستکرو به  ید گندم و ماهیتول، آمدندیم

ا به هم خواهد ید دنینکد نیتول یاست. اگر گندم و ماه یپشت گاو و ماه یا رو ید دنیدانیشام من

 :ندیگویز میارشناسان نک«. تلف خواهند شد یخت و مردم از گرسنگیر

ازده نفر به ین یند اک یارگر را مرصف مکازده یار کمحصول ، جنگ است یه در جبههک یرسباز »

از ، پس از آن «ن خواهند برد...یار فعال را از بک دوازده نفر خواهند شد و سهم، ارگرکخود  یاضافه

دعوت  در روزنامه چاپ شد. به اداره یاردم. مقالهکها یجمله پرداز ، جنگ یرانیعظمت صلح و و

 یاه مدتهاست مقالهکن مضمون یبه ما شده است با ا یار یتلفن و تلگراف بس»ر گفت: یشدم. رسدب

ن. من کاشتباه ن»گفتم: «. دیهست یبزرگ یسندهیر در روزنامه چاپ نشده است. شام نوین تأثیبا ا

گران یار دکاز رفقا به خاطر پول و به خاطر اف یار یام اما بسن مقاله را به خاطر نفس آن نوشتهیا

دهنده هستند. به ردن سفارش ک یب و راضیردن جکر پر کسند. آنها تنها به فینوینند و مکیر مکف

به  یداستان روس کی یه ترجمهکام خوانده یبه زبان عرب یاتاب چهارصد صفحهک ک، یعنوان مثال

را به  یلخوز که کله است کیآدم ب کیتاب صحبت از کاست. متام موضوع « ییساحل روشنا»نام 

 .«شدیمتام م یاصفحه کیردم کیگر فروخته و سپس باز ستانده است. اگر من ترجمه مید یلخوز ک

م باز هم ینکیخواهش م»ان گفت: یرد اما در پاک یم را احمقانه تلقیهاه گفتهکم روشن بود یبرا

 .«دیسیما مطلب بنو یروزنامه یبرا

ی، ژار شاعر عراقد: ههیااما شام نوشته، ردکژار شاعر من در آخر مقاله نوشته بودم: هه»دم: یپرس

 «چه؟ یعنی

 .دیدوست دار ینطور یم ایردکر کـ ف
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سنجد بخرم و سپس ، د هندوانهیسفارش شام جهت خر ی! اگر من به بازار بروم و به جایـ استاد گرام

حذف  رد راکر شام تعمداً نام ید؟ نخیردکیار مکچ، دیشرت دوست داریردم سنجد بکیر مکم فیبگو

 .شام مطلبی نخواهم نوشت یگر براید و من دیاردهک

چهارشانه  یم. مردیرفت« متکناظم ح»دن یمرتجم اشعارم به د، «یهودینا ین»و « یسلامس»به همراه 

ده بود. یشکتخت دراز  ین گفتار بود. رو یریار شیبلوند و چشامن روشن و بس یو بلند باال با موها

 یاه گوشهکامر است یب یار متأسفم. قلبیبس»ند. گفتم: یاد بنشیست زیبایداشت و من یقلب یناراحت

 .«ردهاستکاز آن متعلق به 

ه در میان آن نشسته است. کست بلیقلبم ن یرد در گوشهکن جمله شاعرانه است... یا هو! ای»گفت: 

ام. خود را هر خوردیردها شک ینهیام و از سگذرانده« انیبدرخان» یرا در خانواده یکود کمن دوران 

 «در مورد من دارند؟ یر مناطق چه نظر یدانم... مردم در عراق و سایردتر مکاز تو 

ه به خاطر یو سور یعراق یست هایمونکالمت هستند و قلباً دوستت دارند اما کـ همه از دور عاشق 

 .نندکیم یتیشه اظهار نارضایهم، ردهاکشام از  دفاع

 ند؟یگویـ چه م

 ...متکه ناظم حین دایند امان از ایگوینم؟ مکـ چه عرض 

ده یدن ملت ستمیا یار ید به یار دارد بایه در اختک یانکس با هر امکخرند. به نظر من هر ها نیـ ا

 ...یرد خوش خرب باشکت مرا دلگرم یهاست. حرفیند انسان نکار را نکن یه اک یسکبشتابد. 

ام را نشانت د. پس از آن موزهیدهم برویاجازه من دیتا عرصانه نخور»ارش بودند. گفت: کدو زن خدمت

 .خود ساخته بود یبرا کوچک یاه آورده بودند موزهیش هدیه براک ییزهایاز متام چ«. خواهم داد

 «د؟یردانه ندارکاء یردها را دوست دارم چرا اشکد ییفرمایه مکاستاد شام »گفتم: 

 .ایژار؟ حاال بهه یـ آخ چقدر عجول
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 یاسهکو چند  یچند تا قاشق و بشقاب چوبی، اورام یوهیجفت گ ک، یمخمل سبزه کت کی یرو 

 .ردکی برادران هینار آن نوشته شده بود: هدکده شده و در یچ یگل

ردستان را از آن کرد و کاز مقاالت مرا ترجمه و نام  یک، یهیسور یهاستیمونکام دهیشن»گفت: 

 .«...اندردهکحذف 

ن بود یالت یاکیاز آمر یار که کبا یار زیگلدان بس کید به همراه چند قاشق و ادگار از خو یبه  یسکع

ه کم یرفتیم میان به تاراج بردند. داشتیز را بعدها بعثیار عزیبس یهاهین هدیرد. اکه یبه من هد

 :گفت

 ؟یخواهیت میاند. چند بلران شدهکو اکام در مسشنامهیدو منا ـ

 «دوازده تا»نا گفت: ین

 :گفتم

 .میخواهیشرت منیت بیاه بفروشد. سه تا بلیخواهد آنها را در بازار سیم یهودین دخرت یاستاد! ا ـ

 .ـ نه هامن دوازده تا سهم شام

 :و رو به من گفت«. ژار بفرستت به نام ههیبوسمت. دوازده بلی؟ میخوب»رد: کتلفن  یبه خان

 .یشکچگونه ناز ب یدانیو م یتر طانین. البته تو از من شکصحبت ن ینطور یـ با زنان ا

ام آمده بودند. قطار ساعت دو بعد بدرقه یاز دوستان و رفقا برا یار ینگراد بروم. بسیقرار شد به لن

 کیاش ک؟ یبر یجا مکن را ین چمدان سنگیا، سه روز سفر یرد. گفتند براکیت مکاز نصف شب حر 

 .یبردیبا خود م کچمدان سب

 .ـ آخر ندارم
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را با خودش آورد. به  دارد به رسعت رفت و چمدان کوچکچمدان  کیه کرد کاشاره  «رشویولوز ک»

ه از کران یا ینهیابکسابق  یهفتاد و پنج ساله از وزرا« یامیق» یبه نام آقا یم. مردیستگاه رفتیا

 .ستگاه آمده بودیام به ابدرقه یبود برا یبارزان کیدوستان نزد

 .یردکام رشمنده یامیق یـ آقا

 .میای. الزم بود بیهست یتو دوست بارزان، نه ـ

« گاله»نم. من هم به کر کتش« یامیق»بارها آمد و از من خواست مجدداً از « یشیرت سلطان اطمکد »

 یامینند. آنها هم به رساغ قکر کمن تش یبودند گفتم به جا یشگاهیه دو دخرت هم آساکو خواهرش 

م ینارتان خواهکم و در ییآیشام مید ما امشب به خانهیادهیشکه ک یبه خاطر زحمت»رفتند و گفتند: 

 .«دیآمدیدانم اگر جوان بودم هرگز منیاما م، سپاسگزارم»هم گفت:  یامیق«. بود

د به یم و طلوع خورشیواگن نشست کیاف مرتجم دریهمراه عل، کل اصالح در سایحوله و وسا

از  یکیرد آمده بودند. کنگراد به استقبال شاعر ینسندگان لیاز نو یار یم. بسیدینگراد رسیستگاه لنیا

 :آنها وارد واگن شد و گفت

 جاست؟کـ چمدانت 

من  کوچکدند. چمدان یگران هم با او خندیرد و دکدن یرا به دستش دادم. رشوع به خند کـ سا

 .ف زنانه بودیک کی

چند روز «. امن رفتیآبروه کخامنت برب  یف را برایکزود باش »د. گفتم: یرس رس« یوبیم ایرکرت کد »

، املکد یبازد یه براک یاموزه، رفتم« تاژیآرم» یاز روزها به موزه یکیش از ظهر ینگراد بودم. پیدر لن

از آنها  یکیموزه نقش بسته است.  یوارهایخواهد. صدها تابلو بر دیماه فرصت م کیحداقل 

، ده دوازده ساله، حیاست و مس یح بود که در حال نجار یمس یپدرخوانده« وسف نجاری» یتابلو 

رده بود. چند بار کام زدهح در تابلو شگفتیمس یت چهرهیدر مقابل او گرفته است. معصوم یشمع

نم. راهنام گفت: موزه چهارصد اتاق ک کشرت در ین تابلو را بیرفتم و دگر بار بازگشتم تا عظمت ا

پادشاه و همرس و  کیردم کیر مکد. فگرفته بو  یبام جا یس در لبهیدارد. صدها مجسمه و تند
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با و بزرگ یار زیبس یه مسجدکنگراد یاند؟ به مسجد لنخواستهیچه م ین همه اتاق را برایا، پرسش

نجا یالحمدالله مناز خواندن در ا»گفت:  یلفت جلو آمد و پس از احوال پرسکگردن  ییبود رفتم. مال

 کی ین جمله از سو یست چون گفنت ایاندن مجاز ناحتامالً مناز خو »به مرتجم گفتم: «. آزاد است

 .«دییگوید راست میبله شا»مرتجم گفت: «. ستین یعیآنهم در مسجد طب، مسلامن یمال 

« یانیل روژبهیجم» یهین هدیا»نام داشت گفت: « عبدالبار»ه کدم. مال ید یاصفحه کی یقرآن

 یآداب اسالم ینام مرا در مجله یزگشتبه بغداد با یاست. سالم مرا به او برسان و خودت هم وقت

 .«سیبنو

و  یکمسجد به خط تر  یهاییه در برابر دستشوکرد آن بود که توجه مرا به خود جلب ک یاتهکن

 :نوشته شده بود یعرب

 نوشته نشده است؟ یدانستم چرا به روسیمردانه. من –زنانه 

د: به یپرس« یمال مصطف»در منزل « ینایل روژبهیمال جم»روز  کیه به بغداد بازگشتم کپس از آن

گفت فالن یناموس میآن ب»؟ خوب بود؟ گفتم: یدیرا د« مالعبدالبار»، ؟ در مسجدینگراد رفتیلن

؟ مگر من فالن یزنیها من حرفینجا از ایفالن فالن شده تو چرا ا»گفت: «. امردهکل یار را با مالجمک

 .دیخندار یبس یمالمصطف«. رده باشمکار را با او ک

ن را نشان یت زمکدر آنجاست و حر  کمتحر  یگو  کیه کرفتم « گورور یکوباسکای» یسایلکدن یبه د

رده بودند. کت یها خانه را اذیه متأسفانه آملانکهم رفتم « نیکپوش»ی دن خانهیدهد. به دیم

اعراب  ها به نظرم مانندیها خراب شده بود. آملانیه به دست آملانکهم بود  یگر ید یانهاکم

، سرت آنکه رهرب ار کم یرفت« یر نظامکیهفت پ» یه ضد فرهنگ و هرنند.... به اپراکمانستند یم

ما  یهایمانند صوف یقیگوش دادن به موس یها برابود. روس« وفیقرهقره » ین بزرگ آذر یسیموز

حرف زدم.  یدرگوش، «افیعل»لحظه با  ک، یپخش اپرا یدر هنگام استامع قرآن هستند. در فاصله

نگراد رفتم و یلن یز رشق شناسکت بلند شد. به بحش کردی مر کس و سایه ین جا صدایاز چند

رده کس آموزشگاه آن را صادر یخروشچف مجوز تأس، ه به فرمان اوکاین مرد بزرگوار را « یلیاورب»
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ز چاپ کمر ن یز در این یردک یهاتابکس و یتدر یردکزبان ، زکمر  یردکردم. در بخش کبود مالقات 

 .شدیم

از رشق « یلیاورب»ار خوشحال شد. یام بسبرگردانده یرا به سوران« نیم وزمه»متوجه شد  یوقت

را دوست « یگنجو  ینظام»و « یاحمدخان»، ه از دل و جانکبود  یار بزرگ شورو یشناسان بس

، تئأتریآمف کیه در سالن اجتامعات ک یهنگام، روز در دوران جنگ کیشد یداشت. گفته میم

از  یمبباران و قسمت یآملان یهاگفته است سالن مزبور توسط جنگندهیسخن م« ینظام» یدرباره

اند بوده یهای اضطرار خروجی یه در حال رفنت به سو کخته است. مردم هراسان یسقف سالن فرو ر

 :اندوب شدهکخیخود م یبا فرمان او بر جاها

« د؟ینکیم کرد. شام چگونه مجلس را تر کرشم  ید از نظامیم. بایگویسخن م ینظام یدارم درباره»

 .اندخود بازگشته یو همه به جاها

پرورانده بود. با خانم  یار یرد بسکه شاگردان کاز استادان آموزشگاه بود  یکیهم « فیوردک یقنات»

رجمه ت یگر را به زبان روسیتاب دکو چند « خ صنعانیش»ت یو ب« نیم و زمه»ه ک« وکنیدارودیس»

و « بوتان» یرا چون اهال یرمانجکبود و  یو پدرش گرج یارمن، ن بانویرده بود آشنا شدم. مادر اک

خ یوان شینار او مبانم و دکدر  یرد چند روز کرد. خواهش کیار روان صحبت میرا هم بس یفارس

جا مبانم قرار اد آنیتوانستم زینم. چون منک یار ناخوانا داشت با او بازخوانیبس یه خطکصنعان را 

هم در « یوبیم ایرکرت کد »گر را مالقات کنیم. یدکیو کاو بفرستم و در مس یبرا یاشد دعوتنامه

و کتسلط داشت. به مس یخوانده بود و همرسش به زبان فارس یزبان شناس، هامن آموزشگاه

 .بازگشتم

 یبرا، ه عنوان مرتجمب« یسلامس»به همراه  -ن در مورد او گفتمیش از ایه پک –« نیولوش»روز  کی

 .چند نزد من آمدند یدن سئواالتیپرس

 د؟یدهیردستان گوش مکران را در یا یردکو یـ راد
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ردستان کنون در که اکشود یآن را متوجه م، ردستان زبانکنفر در رسارس  کید تنها یـ راستش را بخواه

 .هم من هستم، ست و آنین

 دام لهجه است؟کمتعلق به  هاشین گویشرتیبی، ردک یهاان لهجهیـ در م

 .یبعد سوران یرمانجکـ ابتدا 

 .شرت استیها باز لهجه یکی! ـ نه

 .دانمیـ جناب! من بهرت م

 .ردکیر مکرده و مداوماً فکمورد نظرش را فراموش  ینام لهجه

 ادم رفته است؟یـ چرا 

 .است« زازا»دانم منظور شام یـ م

 «زازا»ـ درست است 

ه کرا  یسکها هر یم هستند. عراقکار یها بساند. زازاانه شام را به اشتباه بردهـ دوست من! متأسف

 .نندکیخطاب م« زازا»ا ی« یکزازو »ا ی« ینیباد»نباشد  یسوران

 :و ادامه دادم

 یاما روزنامه، دینکین میعراق مربوط به شامست و مخارج آن را شام تأم یوعیحزب ش ـ روزنامه

ن یو چ یو شورو ، سمیمونکها در مورد یوعیاست روزانه دو برابر ش یزب پارته ارگان حک« باتخه»

ند. چرا کیاد م، ی«اتحاد الشعب»و شبها تنها از مطالب کو مسیند اما رادک یخرب چاپ م، ستیمونک

 د؟ینکیپخش من یز یچ« باتخه»از 

 .م اخمد؟ نه نهیبات؟ ابراهـ خه

 .دادیان مکت یو رسش را به عالمت نف
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ل یدل کین نوشته و به هزار و یرملک یز کأت مر یبلند باال به عنوان ه یاضهیعر، ن مالقاتیاز ا پس

خواهد  یشورو  یبرا یند چه منافعکس یخود را تأس یردکبخش ، وکو مسیه اگر رادکنشان دادم 

ن یبا هم یاضهیردم عرکیآمد وادارش میو مکه به مسکهم  یگر یرد دکهر ، داشت و پس از آن

 ...ار نبودکس بدهکچیاما گوش ه سد...ین بنویرملکبه  هدف

 :دو دوست نزد من آمدند

 .اد شده استیرد کبه عنوان دو شاعر « نیجگرخو»و « ژارهه»از  یاملعارف شورو رهیـ در دا

ردستان کب در یا ادیگر را به عنوان شاعر ید یسکچه ، م جز خودشیادهیهم پرس« گوران»از 

 .ند فقط من هستمیشود. او گفته است: بگویبار چاپ مکیاملعارف ده سال رهین دایشناسد چون ایم

جلد  یر آنها بر رو ید تصویه باکهستند  یار یاند و گرنه بزرگان بسد متوجه نشدهیشان شایا»گفتم: 

سم. نام ینویتان می. من برایو مولو  یو نال یر یو جز یچون خان یسانکشد.  یتاب ثبت مکن یا

 یوبیم ایرکرت کد »رد را نوشتم. پس از چند روز آمدند و گفتند: ک یسندهیاعر و نوش کیهفتاد و 

 .«خواهدیل و سند میدرست باشند دل ین اسامیست اید معلوم نیگویم

 یوبیم ایرکافد. کشیدرخت را م، اورم. پغاز درختیجا بکل از یو دلکند. در مسیگویـ بله درست م

ل یم دلیهانوشته یست برایباینوشته بود. م« ژارهه»ع اشعار رتا را در موضو کد  یان نامهیپا

است  یردکند؟ اگر یگویبه چه م« روعهپه»ردم: کافت یدر یاشگاه نامهیروز در آسا کیبخواهد!!! 

 دام منطقه است؟کدام لهجه و کمربوط به 

 .ن واژه در آن استیه اکس یم بنویدانم. تو آن شعر را برایـ من

اب ینوشتم: دوست من تو اول فرق بو و تر )گوز( را در«. تر و بونر و عهتووتن و په» ن بود:یت ایب

 .میگویرا م« روعهپه» یبعد من معنا

. من ینکصحبت  ید عربیآنجا با»و برد و گفت: کدر مس یمرا به آموزشگاه عرب« یوبیم ایرک»

بود. دست در دستم « سلطانف»ی، استاد بزرگ درس عرب«. ینکام ن. رشمندهیام تو عرب هستگفته
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ارائه  یحیفص نطق وی، قرآن یم به زبان عربیرکخوش آمد گفت. به خاطر ، «اخالً و سخالً»گذارد و 

م یرکردند و سپس از کق یار تشویان بسیدادند. در پایان مکق رس تیردم. همه به عالمت تصدک

من »هم گفت: « میرک»اند. دهیند چون چیزی نفهمکترجمه  یه مطلب را به زبان روسکخواستند 

 .میمطالب را از نو گفت یبه روس یوبیو ا یردکن بار من به یناچار ا«. دانمیمن یهم عرب

 یدم. در چند جاید« واین»ان در ساحل رود کن میباتریر را در زیبکر پرت کیرفتم. پ« ریبکپرت » یبه موزه

خودمان  یهایوعیشد. شیم یآنها پاسدار  از، ه با حرمت متامکدم یرا د« نیاترک» یرهکیگر هم پید

 .ردندکیستند و نابود مکشیم یکی یکیرد را کبزرگان  یه چگونه مجسمهکآوردم یاد میرا به 

 

 

 یزندگ یوهیش

، سندگان آنیه نوکنوشته شده باشد  یدر شورو  یزندگ یوهیتاب و مقاله در مورد شکد هزاران یشا

نجا همچنان یاند. در ات شناسان معترب بودهیا دانشمندان و جمعین معترب جها یهاخربنگاران روزنامه

ام دهیدانم اما آنچه را دیآن من یسم و فلسفهیسکراجع به مار  یز یز گفتم من چین نیش از ایه پک

 .نمکیز میل آن پرهیف و از تحلیتوص

 یابزارها یمتام، شودیخط واحد اعامل م یت اتوبورسانکران و عراق در مورد رش یبه مثابه آنچه در ا

، آن یابد و دولت هم در ازاییار به دولت اختصاص مکد یعوا، دولتی استی، ت در شورو یکمال

ا زپنجاه دالر به  یارمندان دولت پانصد روبل و برخک یند. برخکیبه شهروندان پرداخت م یحقوق

 یشورو  یاانشمندان هستهدانم دینند. منکیافت میانه دریباال هم به عنوان دستمزد و حقوق ماه

 .گرفتندیا میون روبل حقوق و مزایلیم کیسندگان ساالنه تا ینو یردند اما برخکیافت میچقدر در

تاب کمت پشت جلد ینصف ق یبعد یهاچاپ یمبلغی و برا، تابک کیچاپ اول  یسندگان براینو

 یاان رفته بود اماطبقهیاز م« والکین»ثرومتند دوران  ین اگر چه طبقهیردند. بنابراکیافت میرا در

را  یگر یتوانست دیس طبق قانون منکچیه هکن تفاوت یا این شده بود یگزیاد جایگر با ثروت زید
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ار داشت تنها یبس یایه حقوق و مزاک یسکند. کا اصطالحاً او را استثامر یمزد گرفته ار بیکبه 

 .ندک یخوب بخورد و خوب هم زندگ، دنک یدار یبا خریز یتوانست اسباب و آالت مجلل و خانهیم

رد. گردش پول کین مییاالها را تعک یز نظارت داشت و بهایبر همه چ یعموم کدولت به عنوان مال

ار ارزان اما یبس، کو پوشا کچون خورا یزندگ یهیار دولت بود و مواد اولیامل در اختکهم به طور 

ه در بغداد شانزده هزار روبل فروخته ک« چیووکمس»ن یار گران بود. ماشیبس یس و تجملکلو  یاالهاک

مت یگران ق یدیر یار غکارزان و  یدیار کشده بود.  یمت گذار یپنجاه هزار روبل ق یدر شور ، شدیم

دو هزار و ، ارخانهک یارگر صنعتکهزار و صد و  یشاورز کمهندس ، هفتصد و پنجاه کبود. پزش

، نامیتئأتر و س یشهیسنده و هرنمند و هرنپیو نو گرفتند اما شاعریانه میصد روبل پاداش ماهیس

تر مرفه یحزب از مردم عاد یشد اعضایداشتند. گفته میافت میبه عنوان دستمزد در یالنکمبالغ 

 :ردکیف میتعر یافهیاز دوستان متخصص ما در قطار لط یکینند. کیم یزندگ

دند به بازداشتگاه یرسیه مک یرسخوشزدند و به هر آدم یابان گشت میوچه و خکس شبها در یپل»

گر ید یکیشگاه فرستادند به رساغ یبردند تا فردای آن روز مباند. چند نفر را بازداشت و به آسایم

 :رد و گفتکده بود. افرس دهانش را بو یشکها دراز برف یه رو کرفتند 

 .«دیآیگرانبها از دهانش م کاینک ید. بو یبه خانه برب یسکق را با تایرف

 کپزش کیحقوق چهار ماه  یبه اندازه یعن، یدوهزار و پانصد تا سه هزار روبل، چند موج یو یراد

ست و پنج روبل یو را داشت. بکافت آننت مسیه تنها قدرت درکموج هم  کی یو یمت داشت. رادیق

ه از کاز مردم  یار یخانه بود. بسدر قهوه یا دوازده فنجان چایا کبطر ود  کی ینهیمعادل هز یعنی

 یو یو را از هامن رادکو مسیراد یهابرنامه، خود آشنا نبودند ینفر با زبان مادر  ک، یهزار نفرهر ده

امل داشت. به عنوان مثال کرواج  یهم از دولت به صورت رسم یردند. دزدکیافت میموج در کی

 :دادیبرای هفت ماه بعد وعده م، گرفنت قد ارباب رجوعاط پس از اندازهیخ کی

 .گر زمستان متام استیشود. هفت ماه دیدوست من هوا دارد رسد مـ 

 اندهم نوبت گرفته یگر یسان دکد یـ ببخش
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 شود به ما لطفی کنی؟یـ من

 .رمیگیهشتصد روبل م، ست روبلیدو یار شام را در خانه انجام دهم اما به جاکـ مجبورم 

به  یر یو تصو یصوت یمغازه کیون در یزیوز وضع به همین منوال بود. مثالً صدها تلیها ندر مغازه

 .اه بودیآمد تنها دفرت سصاحب شدن آن الزم می یه براک یز یش گذاشته شده بود اما تنها چیمنا

 .خواهمیون را میزین تلویـ ا

 .د نوبت شام برسدیـ با

 بدهم؟ یشرت یـ اگر پول ب

 .نمکیم یش را راضیـ باشد. مشرت

 :دیپرس« یسلامس»م. شش روبل گرفت. م را زدیشگاه موهایآرا کیدر 

 لن هم زدند؟کـ ادو 

 ـ بله. چطورمگر؟

 .گرفت یلن چهار روبل اضافکدو روبل است اما به خاطر ادو ی، ـ نرخ سلامن

س یپل« یکگور »ابان یبه وزارتخانه رفتم. در خ، وزارت بهداشت یل اختصاصیاتومب کیسوار بر 

 :دیپرس« یسلامس»گفت.  یز یچ، در گوش افرس اده شد ویرد. راننده پکل را متوقف یاتومب

 ـ چقدر پول گرفت؟

ام اما اگر اسمم را ردهکهم ن ینم. تخلفکیم میدارم بعداً پنج روبل تقد یهامن اختصاصیـ گفتم م

 .بازداشت خواهم شد، ادداشت کندی

 .«نندکیت میرا اذ یسکها رانندگان تاسیپل»گفت:  یسکراننده تا ک، یبارکی

 :بودم« یسلامس»با  یسکراننده تا کی یشاهد گفتگو  ،ریدر مس
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 ـ حقوقت؟

 .چهارصد روبل یـ ماه

 رد؟ک یشود زندگیـ با چهارصد روبل مگر م

ند منتظر یگویرثاً مکهم طبق مرتاژ است. ا یسکشوند. حساب تا یم یسکـ تنها مردان پولدار سوار تا

 .دهندیم یسپس دستمزد خوب، ها مبانمآن

 ؟ینکیار مکر داشته باشد چیاز به تعمین یسکـ اگر تا

ارم را کرفته و  یرگاه خصوصیدهم. سپس به تعمین را میروم و اسم و مشخصات ماشیم ـ به اداره

گرفته و به عنوان  یز کر را از اداره مر یز پول تعمینم. آنها نکد چند ماه صرب یاندازم چون بایراه م

 .کنندآن را یک لقمه میپول ، اندردهکر ین مرا تعمیه ماشکنیا

پولها مجدداً به  یت همهیمتوجه دولت نخواهد شد چون در نها یانیز، شود یاما هر قدر هم دزد

فلس  کی، یخارج از شورو  یداشته باش ییون روبل دارایلیم کیشود. اگر یخته میب دولت ریج

تحت  یز یبر کب بانده شود اگر به حساین است دزدکمم یارزد. پول را در خانه بگذار یهم من

؟ و... ینکیانداز مست؟ چرا پسیار چکن ی؟ منظورت ا ز اینکنظارت دولت است. چراپولت را خرج 

 .یپولت را بسوزان، د اجناسید با خریبا

بعد از ، شد. در هامن رستورانناهار دوازده روبل حساب می یغذا برا وعده کیها در رستوارن

 ید. غذاهایرسیست روبل هم میصد و دوکیبه  یغذا یبها، کیبا استقرار گروه موز، ظهر و شب

ار یبس یردکیه میغذا ته، ده و در خانهیه را از بازار خریار گران بود اما اگر مواد اولیرستوران بس

 .شدیتر متام مارزان

 یشد. برخیهم پرداخت من ینداشت اجبار نبود اما حقوق یار دولتکبه  یلیمتا یسکاگر  یدر شورو 

ارمند دولت هم نبودند. کردند و کیار مکگرد به صورت دوره، ونیزیو تلفن و تلو، ویاران رادکر یتعم

دو روز ، هشت ساعت در روز، ار آنها طبق قانونکردند اماکیار مکها ز در خانهیار نکزنان خدمت
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، ونه مانند فرعکداشت  یشخدمتیپ« یسلامس»بود.  یماه مرخص کی یاسرتاحت در هفته و سال

 .ردکیم مکح

پس از  یهامنیاما م، م. مرشوب بودیان دعوت شده بودیدانشجو یاز سو ، نیشب در دانشگاه لن کی

شام  یشود به خانهیدا منیگر نان پیه دکگفتم: حاال یگرسنه بودم. به سلامسی م یلیشام بود. خ

 .میخوابیم و پس از خوردن غذا هامنجا میگردبرمی

 .میخواب ندار یـ جا

 .ندکیرونم منیخوابم. مطمئنم بیار مکروم و در اتاق خدمت یـ م

 .ید در هتل بخوابیان ندارد. باکـ ام

 .فردا صبح آمد یسلامس

 .ـ به دادم برس

 ر است؟یـ خ

ه حرمت ک ی. مردیاهامن بردهیمرا نزد م یتو آبرو »ردم. گفت: کف یار تعرکخدمت یتو را برا یـ ماجرا

 .«گردمیگر برمنیروم و دی. میارنجاندهنگونه نگه داشته یمرا ا

 .دهمیتان میم و آشتیآیجان ناراحت نشو. امشب م یـ مصطف

 .شودینه من، شده ام« قواد» ییـ ها! در بغداد بگو

. یار و آموزش اجبار کان یمتقاض یار براکی، ار کیمه بیانجام شده است: ب یار بزرگ در شورو کسه 

ن کن مسیتأم یشده برا یزمان بند یاحال حل شدن بود و برنامه ز به رسعت درین نکمس یمسأله

 یونکمس یات ساخت بناهایدن عملیتا سال هزار ونهصد و هفتاد تدوین شده بود. به د یهمگان

ردن کآنها و حلقه  یگر گذاشته و با گذاردن سقف رو یدکینار کش ساخته را در یش پیوارهایم. دیرفت

شود ین ساخته میرزمیز، شد چند طبقهیشد. گفته میتاق ساخته ما کیبالفاصله ، ها به همبست

ت چند صد هزار نفر را داراست. یظرف، ار بزرگیبس یونکمس یهادم. مجتمعیه من آن را ندک
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ها از ن خانهیا یواگذار  یمتام آپارمتانها هست. دولت در ازا یگاز هم برا یشکتلفن و لوله، آسانسور

، آشپزخانه یتا سه اتاق به اضافه کیو از  کوچکها ند. خانهکیم مک یدرصد، کحقوق صاحبان مل

 .ها وجود داردن مجتمعیها در اامل آپارمتانک یژگیو، است. خالصه ییرایبدون سالن پذ

 کستم سانرتال گرم و خنیبازار و مرتو و هتل به صورت س، تابستان یزمستان و گرما یدر رسما

 .شوندیم

 یار یپوش هستند و پول بسار خوش لباس و خوشیژه بسیو به وکمس یو اهال یلکها به طور روس

نفر به  کیاست و  یهمگان یرسگرم کینام و تئأتر ینند. سکیبا هزینه میز یهاد لباسیخر یبرا

جا در محل  یهیت فراوان دارد و تهیز اهمیند. باله نکه یت تئأتر تهیبل کیتواند هر ماه  یم یسخت

 .ر بودینظیو رفتم. بکگوژپشت نرتدام در مس ید. به بالهیآیبه شامر م یزرگشانس ب، شیمنا

تاب و صدها هزار نسخه روزنامه و کبرخوردار است. روزانه هزاران جلد  یار یت بسیمطالعه از اهم

شب در  کیشوند. یاب میعاً نایو رس یدار یار زود خریتابها بسکشود. یع میو توزکمجله در مس

 یبرگشتن»گفت:  ی. سلامسیردکتاب افتاد: چند داستان ک کیچشامنم به ، تئأتر یمقابل ورود

دا ید پیبا گفتم حتامً  یها به فروش رفته بود. به سلامستابکم یرون آمدیه بک یاما هنگام«. میخریم

منانده بود. مردم شهر با  یهم باق تابکنسخه از  کی یند اما هر چه گشته بود نتوانسته بود. حتک

فش کهنه به تن داشتند و اغلب کرث پوشش کدهات ا یتفاوت داشتند. اهال یلکدمان روستا به مر 

 یهاخانه یار یها از چوب بنا شده بود از بسه در وسط باغکآنها  یهااما خانه، هم به پا نداشتند

م در شهر نک یه زندگیگفتم: اگر قرار بود در روسیشه با خود میمنود. همیتر مباتر و راحتیز یشهر 

 .دمیگزیار و در روستا منزل مک

س حق ندارد از کچیران است و هیو مرص و ا یعرب یشورهاکز مانند یان نیشه و بیقلم و اند یآزاد

 .دهندیمن ییبها یفرد یهایاند به آزادستهیستم زین سیها با از چون سالیند. مردم نکدولت انتقاد 

 یجلو  یه دخرت کام دهیبه متام معنا وجود دارد. من د یآزاد -دخرتان و پرسان –اما در مورد جوانان 

هم  یلکچ مشیو ه«. میهم باش ا بای. بیآلدهیبه نظر من تو ا»را گرفته و به او گفته است:  یپرس 
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 دهده»ند با جواب کدهد و از او دعوت  یشنهاد دوستیپ یبه خامن یا هر جوانیامده است. یش نیپ

ار مؤدبانه پاسخ یه طرف مقابل بسکدم به دهان پدرت( روبرو نخواهد شد. بلی)ر« میر بابتیم

 .«ار دارمکد من یببخش»دهد: یم

 ینند سعادت تنها در شورو کیاست ندارند و تصور میبه س یار ک یعادمردم ، استمدارانیاز س یجدا

از ی، دار هیر نظام رسمایشورها تحت تأثکر یردن در آن است. از نگاه آنها مردم در ساک یو زندگ

 ؟یارگر کدند: تو یشوند. از من پرسیمجازات م یان بهانهیمرتکبه دور و با  یانسان یزندگ

 .مدار  یشخص یار مغازهیـ نخ

 نند؟کیار مکر دست تو یارگر زکـ چند 

 .تنها هستم، چیـ ه

 ؟ینیم. چقدر درآمد دار کیـ باور من

 .معاش روزانه یـ به اندازه

 ؟یـ چه دروغ بزرگ

 :ند و گفتکن یسبز از زم یه گیاهکت، ان بودکود ک ککه پزش یزن، شگاهیآسا یروز در باغچه کی

 د؟یدار ییزهاین چیـ در عراق چن

 .شوندیاهان سبز منیاست و گ یه دار یآنجا نظام رسما، ـ نه

 .ینیبیاه را مین همه گیم. ایما در بهشت هست ـ واقعاً 

 ؟ییگویت را منیگفت چرا واقع یـ فتح

 ... خوش رس کند یاین رویـ بگذار با هم

 :ردکیف میرد بود تعرکفرار  یه از پادگان قلعه مرغک یرانیاز افرسان ا یکیگفت:  یفتح
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 یز یخواهم چیم»م. بلد من گفت: یردکیبلده رفت و آمد م کیدام با کهر ، میو آمدکبه مس یقتو 

به «. دوستانت در تهران خواهد شد یشگفت یهیرد و ماک یه هرگز فراموش نخواهکنشانت دهم 

ر یش تعمیو را برایرشمنده شد. من هم راد یلیرد اما صدا نداشت. خکو را روشن یم. رادیاش رفتخانه

 یسانکو برگزار شد. کا در مسکیآمر یشگاه صنعتیمنا کی«. ارها هستمکن یمن استاد ا»ردم و گفتم: ک

 .«ندکید میوپرت هم تولکیا هلکیب است آمریعج»گفتند: ید رفته بودند میه به بازدک

 قعاً وا»از متخصصان گفتم:  یکیبه آسامن پرتاب شد به  یشورو  ین بار ماهوارهینخست یه براک یروز 

رسنج درست و  یارخانهک کیآن  یبه جا، اشک یبله اما ا»در پاسخ گفت: «. افتخار است یهیما

 .«ردندکیدرست م یحساب

ن مستقل ظهور ید کیدم یدیم یردم وقتکیاما تعجب م، ندارد یین جایسم دیسکاگر چه در مار 

 یاشهیاو در گور ش ییایجسد مومارت یها هزاران نفر به زاست. روزها و شب ین پرستیرده و آن لنک

ه ک یت داده نشده است. هنگامیآنقدر اهم، نیبه بزرگان د یشور مسلامنکچ یآمدند. در هیم

از  یار یخوردم. بسین برمیشات لنیاز فرما یار یخواندم به بسیرا م یروس ییتب ابتداک یهادرس

 ! ! !د بودین فقیم از زبان لنغرب اسال یجمالت پ یناً ترجمهیرده بودم چون عکآنها را از بر 

ست یش از بیارم گذاردند. بیدر اخت یاجزوهی، ن رفتم. در مقابل درب ورودیلن یتابخانهکروز به  کی

تاب و کشامل نام  یدانره شده بود. برگهیان ذخکن میا در ایمختلف دن یتاب به زبانهاکون یلیم

قه بعد ی. چند دقیگذاشتیگردان م یصفحه کی یآن را رو ، ه پس از انتخابکتاب بود ک یسندهینو

ل یر یتاب را مجدداً رو ک، شد. پس از مطالعهیل در مقابلت گذارده میر یرو  یتاب درخواستک

 یهانیببا ذره یخواستیلم یک کتاب را هم میروفکیگشت. اگر میاول بازم یه به جاک یگذاشتیم

 .ینکآن را مطالعه  یتوانستیشد میارت گذاشته میه در اختک یبزرگ

با  ییبانو یردکپرسیدیم. در بخش  یردک یهاتابکم و در مورد یرفت یفارس یهاتابکبه بخش 

 :آمد گفتام خوشیار خوش رس و سید و بسیسف یموها

 .مانندینجا محفوظ میها تا ابد در اتابکه ک یفرستند در حالیتاب منکردها کـ 
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ام تاب فرستادهکتان یبرا، اشخاص مختلف ید. به واسطهینکر کبه نقایص سیستم خودتان ف یمکـ 

ن یه شام هم اکوجود دارد  ینیاست. تضم یشخص یهاخانهتابکنون در کاز آنها هم ا یار یاما بس

 .دینکار را نک

نب یز»بارور شود. نام من  یردکرد هستم و دوست دارم بخش ک. من ینک یعذرخواه د ا ز منیـ با

مسلط و  یبود. به زبان فارس« مهاباد»ردستان به نام ک یاز شهرها یکیم اهل است. پدر « م اوفایرک

رد. تو کمستقر شد و با مادرم ازدواج « تاتارستان»ه بود. عاقبت در یدر روس یرانیمرتجم بازرگانان ا

 .ینکر کنطور فید در مورد من اینبا

 .نم. مرا ببخشکیم یـ صد بار عذرخواه

ه تنها سه نسخه از آن جان به سالمت بدر برده بود ک« رمهرهسه یتیبه»تاب که کنجا بود یجالب ا

 .شدیم یو نگهدار کمس یتابخانهکدر 

گر هرگز یز بود و دیانگار شگفتیه بسکهم « رامایپن» ینامیم واز سیو هم رفتکمس کر یبه س

مرحوم »نوشتم:  یو هم رفتم و به فتحکات وحش مسیح یردم. به موزهکد یبازد، دمیاش را ندمنونه

ل بوده یگور کیلت که مقصود من اسکا متوجه شده بود یگو«. ردمکارت یرا ز… فتح ا ییربالک

 .است

 ینشان ه قبالًکرا  یدوست مهاباد کیم تا یرفت« ندکتاش»به « انیوفی یعل»بنا به درخواست شخص با 

ن یه با زکدم یرا د یاالغ، بازگشتم. در یجه نگرفتیم اما نتیار گشتیم. بسینکدا یاو را گرفته بودم پ

 یناگهان آخوند«. آخوند است کین االغ متعلق به یا»ستاده است. گفتم: یا یاراق در مقابل خانهیو

مالها را  یقهیمن سل»گفتم: « ؟یدیجا فهمکاز »د: یپرس یرون آمد و سوار االغ شد. علیاز در ب

 .«دانمیم

ه در کهستند. تو  یار جدا ناشدنیسه ، و مگس و زباله مسلامن، جام اما در همهیگویمن یر کناش

. یدیدیرا من یز یچ، به خاطر مگس، ندکدر تاش یدیدیمگس هم من کی ینگراد حتیو و لنکمس

 یامیس، ون و فوج فوج مگسیامکاد فروشندگان و غبار جاده و یوه و فریشوربا و برنج و م یاسهک
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ه کار گذاشته بودند ک ییوهاکها سخانهد. دورادور قهوهبغداد بو  یادآور روزهایند و کتاش یژهیو

اله آب جوش با چند یپ کیخوردند. یسبز م ینشستند و چایآن م یبلند رو  یهامهکان با چیمشرت

 .ند بودکتاش یاهال یمورد عالقه یچا، دادیر مییرنگ آب را تغ یمکه کسبز  یبرگ چا

 یر یش یر علیم» یدم. شب به اپرایفهمیم مکار یمن بس هکبود  یکاز زبان تر  یاها لهجهکزبان ازب

ار یبس کشنامه و رقص و آواز دخرتان ازبیاست. منا ییبایار زیه دستگاه موسیقی بسکم یرفت« یینوا

 یخته بود. روز بعد مردیاصوات را به هم آم، بز و گاو و داد و هوار مردم یمنود اما صدا یجالب م

ا چادر یباروبنده  یردم هر زمان به زنانکیر شهر گرداند. احساس مما را دی، گردشگر  یاز اداره

ن موضوع در نظر ینگران نباش. ا»رد عاقبت گفتم: کیذهن ما را منحرف م یم به نوعیخوردیبرم

 .«است یپوشش در شورو  یآزاد یمن به معنا

از گل رسخ بود. ن آن یو مالط ب یآن خشت یهاه اغلب خانهک یباستان یم. شهر یرفت« سمرقند»به 

ز به یو نکمس یشهرساز  کد به سبیجد یمانست. اما چند محلهیم میکود کشرت به مهاباد دوران یب

تسلط داشت  یه به زبان فارسک« دوفیشه»الم به نام کن یریش یس شده بود. مردیدر آن تأس یتازگ

آن شهر به شهادت  ه رسدار اصحابه بود و درک، «بن عباسقوسم»ارت قرب یهمراهم شده بود. به ز

 .از آمده بودندیارت و طلب نیبه ز کود کم. صدها زن و یده بودرفتیرس

ازش برآورده ید اما نیآینجا میارت ایه به زکچار مادرم چهار چهارشنبه است یب»هدوف گفت: یش

 .«شودیمن

 ـ چطور مگر؟

ش برآورده یشامرد آرزوها باال برود و درست بس از پلهکعدد است. هر  کیست و یمرقد ب یـ پله ها

 .شودیازش برآورده منیشود و نها حساب از دستش خارج مین پلهیخواهد شد. مادرم در آخر

بر رس در آن گذاشته  یاه سنگ نبشتهکل است کش یم. بنایی گنبدیرفت« مور لنگیت»دن مرقد ید یبرا

اران و همچنین استاد کنار او ده نفر از خدمتکه در کمور در رساب گنبد است یشده است. گور ت

 .اندسپرده شده کبه خا« نیالدتاج»او  ینید
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 :دیهدوف پرسیمودم. شیبا قدم اطراف قرب را پ

 ؟ینکیار مکـ چه 

 ... ن بود اما قرب او ده گام بیشرت طول نداردیر متام زمین مرد به دنبال تسخیـ ا

ه هم در آن یدانشمند بزرگ روس کیه گور کمور رفتم یفرزند ت« رزایشاهرخ م» یدن رصدخانهیبه د

ن یداشت به همیدانش و دانشمندان را دوست م، شاهرخ»رد: کیف میتعر« دوفیشه»بود.  یحوال

فر است و با صدور فتوا کن عمل یمالها گفتند ا«. ردکشناسان درست ستاره یان را براکن میخاطر ا

ست و پنج یه بکشناس است باستان، روسن دانشمند ینند. اکب یان راتخرکن میردند اکمردم راوادار 

هم مرده و بنا به  ین حوالیق مشغول شده و رسانجام در ایان آمده و به تحقکن میش به ایسال پ

ام اما احسنت ردهکن دانشمند را فراموش یسپرده شده است. متأسفانه نام ا کت خودش به خایوص

و  یخته به روسیآم یه به زبان فارسک باالوتهکچاق و  یدر دانش. همزمان مرد یمردین پایبه ا

دانم. ین رصدخانه را میخ ایهستم و تار« وفیمن بابا»آمد و گفت:  کیگفت نزدیسخن م یکازب

 .ردکرد  ف دستش نهاد او راکدر  یدوف پولیحرف زد اما شه یمک

 یکیه کد ان بو کمور در آن میدوران ت یهاطلبه یه دو مسجد و مدرسهکم یرفت« گستانیر»دن یبه د

رده ک یجهانگردان بازساز  یان را براکن میا یرده بود. دولت شورو کس یمور تأسیاز آنها را همرس ت

ان به منطقه آورده کن میا یار ک یاشک یبازساز  یر برایشمکاز  یهدوف استادانیش یبود. به گفته

ه پس از کرا بنا نهاد « گستانیر»، «خانم یبیب»ه: کن مضمون دارند یبه ا یها داستانکاند. ازبشده

ارش کخانم از استاد  یبیب، ارکان یند. پس از پاکه یان را به او هدکن میا، مور از هندوستانیبازگشت ت

«. خواهمیبوسه بده دستمزد من کی»د: یگویاستاد م« شود؟یدستمزدت چقدر م»ند: کیسئوال م

خانم  یبیند. رسانجام بکیول منار قبکاما استاد «. دهمیم یهر چه بخواه»د: یگویخانم م یبیب

مور به پشت بام یار هم از ترس تکد. استاد یآیاه در میخال س کیبوسه  یدهد و در جایم یابوسه

 .«و از آنجا به آسامن رفته است
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خانم  یبیدر مورد ب یگستان آمده بود. وقتیدن رید یبرا ییاکخربنگار آمر  کی»هدوف گفت: یش

نوشته شده است. هر چه گفتم باور « خانم یدید»نجا یه و گفت: اب درآوردیاز ج یاغذک، گفتم

 .«ردکه نکرد کن

ر ییهن و نسبت به گذشته تغکار یبس یز مانند سمرقند از شهرهاین شهر نیبه بخارا هم رفتم. ا

ست یبایروزها هم روشن نبود و م یحت، رصیارگران در بازار قک یاز محله یرده است. جداکن یچندان

مسجد دارند.  کیند هر ده خانه کیال میه انسان خکشد. آنقدر مسجد و منازه دارد ین مچراغ روش

ده شده یشکغه یوار تیآن با د یخال یهستند و فضاها کیار تنگ و تاریفرش و بسها سنگوچهک

 .بود

د مردم یبازد یشده برا ییایبه صورت موم، نین به همراه لنیه رفتم جسد استالیه به روسک یهنگام

اش را از متام منتقل و مجسمه یان نامعلومکاش را به مجنازه، گذاشته شده بود اما بعدها در دوران

 .شهرها برداشتند

 .زان شده بودیه آوکدم یوار دید ین بر رو ین از استالیمرمر یر کیدر مسجد بخارا پ

 «سگ و مسجد؟»با خودم گفتم: 

« شاهدوف»، ن بربدکدن امایا در شهر به دمأمور شده بود ما ر  یشهردار  یه از سو کما  یبلده

 یردکهم با  یارد و تا اندازهکیرا خوب صحبت م یشهر بود. فارس یعموم یتابخانهکرسپرست 

اد یرا خودم  یردکدهم و یگوش م بغداد را مرتباً  یردکو یراد»گفت: یداشت. م ییه آشنایامنیسل

 .«امگرفته

هم در مسجد  ینید یشد مدرسهیردند. گفته مکیم یز با، اردیلیجوانان ب، حتی در مسجد هم

« اوفیعل»روز صبح به همراه بلده و  کیاست.  یس در آنجا به زبان عربیه تدرکهست « رعربیم»

چشم انتظار ورود و  یبرآمده در مقابل در ورود یهامکلفت با شکم. چند آخوند گردن یبدانجا رفت

 کیهر ، ست سالهیجده تا بیست جوان هیه حدود بکشدم  یبه ما بودند. وارد اتاق ییخوشامدگو

 .استاد نشسته بودند یروبرو ، در مقابل یتابک
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 :استاد گفت

 .میاید من در حال درس گفنت بودم و نتوانستم به استقبال بیـ ببخش

 .دید به درس دادن ادامه دهییـ بفرما

 ...هیالافالله و الله و مض یمضاف برا، الله )ب( حرف جرـ خب پرسم: بسم

ه و حرف یاست. بحث مضاف و مضاف ال یه درس امروز شام زبان عربکنیقربان مثل ا«! وتو»ـ استاد 

ن پرسان خوش قد و باال به یاد داده شود. به نظر من ایان کود کس به ید در دو سال اول تدریجر با

 .تر خواهد بوددیار مفین رصف و نحو بسینند از اک یشاورز کمزرعه بروند و 

ناهار از  کیاز ما شد و نزد یحساب ییرایداد. سپس پذید فحش میگفت: شا یز یر لب چیماموستا ز

 .مسجد بیرون آمدیم

ند. یآید و فروش به بازار میخر یبرا ییار جالب بود. روزانه هزاران روستایها بسییبازار روستا

د یشکیگار میر روبنده سیدر ز هک یزن یامیچادر و روبنده داشتند اما س، از زنان و دخرتان یار یبس

 .بود یدنیار دیم بسیداد برایرون مینار روبنده دود بکو از 

د یناپد« اوفیعل»دن یبه محض رس رس« م؟یداریخر یاگر طال دار »دو نفر به رساغم آمدند و گفتند: 

رون یبد انگور یخر یبرا« اوفیعل»رسشب با «. اندبوده یاحتامالً قاچاقچ»شدند. همراهم گفت: 

خواهم  یپول خوب یبده یاگر انگور بهرت »هشت روبل بود. گفتم:  ییلویک، م. انگور نامرغوبیرفت

 یبرا»دم: یاوف پرسیلو دوازده روبل. شب از علیکامن آورد: هر یبرا یاز پشت مغازه انگور عال«. داد

توانم یمن یار کام اما  ردهکرا انتخاب  یزبان تات»گفت: « ؟یاردهکرا انتخاب  یان نامه چه موضوعیپا

لامت کر از یدم غیردم دکواژگان را نگاه  یوقت«. ندکم معنا یه واژگان را براکست ین یسکانجام دهم. 

د. تا صبح یگنجیدر پوست خود من یاز شاد« اوفیعل»ست. ین یو لر  یرمانجکو  یردکو  یفارس

 .میآنها نوشت یلامت را با معناک یهمه

 :برداشتم و گفتم یکیفروخت. یم« کسوت»نجار  کی. میزدیدر بازار قدم م
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 چند قیمت است؟ ـ

 .رد دمنه استکیر مکزد. ف کآن را برداشت م یسینفر انگل کیـ 

 .شور من استکع یل از صناین وسایا، ـ نه

 .دار در مقابل داشتش زبانهکه مو یشب یابزار ، ش بلندیبا ر یرمردیپ

 ست؟ین چیـ پدر ا

 ـ چنگ؟

 چه؟ یعنیـ 

 .نواختین میار دلنشیرد. بسکنار لب گذاشت و رشوع به نواخنت کو 

 .خرمیم یادم بدهیـ اگر 

 :دند. گفتمیخندیدور ما جمع شده و م یادیز یگرفتم. عدهیادمنیردم ک یار کهر 

من »شهر است. گفت: من چگونه در بازار چنگ بزنم؟ گفتم:  یبفرما. معلوم بود از نجبا« شاهدوف»

شرت به او ید بدتر بود منتها بیاو هم چون من و شا«. د به تو بخندمیبه خدا من هم بان. کو من ن

 .دمیخند

 :دمیاز بلده پرس

 ؟یشناسیرده است. او را مکوفات « ن محمدیبهاءالد»نجا به نام یدر ا یخی! شیـ راست

 ؟ییگویرا م« شاه نقشبند»ند کـ ن

 .بروم ارت بارگاه اویخواهم به زیـ بله خودش است. م

 یلومرت از شهر دور و چون خارج از مرز شهر یک یمرقد س»رد. در جواب گفته شد: کبه شهردار تلفن 

است. اگر  یسندگان شورو یانون نوکهامن یرد و مک کیبگو »گفتم: «. ستیان مقدور نکن امیاست ا
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ل یرسد. اتومبین آقا منیزور من به ا»رد و گفت: کشهردار دوباره تلفن «. رومیاجازه ندهد خودم م

ه گنبد او به کافتاد « یل سامانیر اسامعیام» یر چشمم به مقربهیدر مس«. دیفرستم. برویخودم را م

 .ساخته شده بود، «دهیزبسته»سامرا و مرقد  یمناره یوهیش

ارت و یان زکبخش آن آباد و م کیو  کسه قسمت بود. دو بخش آن مرتو « شاه نقشبند» یهیکت

افراشته شده  یانسان معمول کیقد  یاط قرار داشت و به اندازهیود. قرب در وسط حرفت و آمد ب

اما دولت از ترس ، اندبردهیم کآب آن را جهت ترب ، ه مردمکاط بوده یهم در ح یا حوضیبود. گو

، هین بار در روسینخست یار گذاشته است. براکآن لوله آب ی، رده و به جاکچاه را پر ، آب یآلودگ

وار نصب شده بود ید یز بر رو یرات نیدم. صندوق صدقات و خیمرقد د یرا در مقابل ورود ییگدا

« شاهدوف»ست و پنج روبل در صندوق انداخت. یبود ب یه روسکختم. راننده یه صد روبل در آن رک

 :دیپرس

 چرا؟ یهست یه روسکتو ، آخر او مسلامن است -

ار او کدن یانداخت. با دیدر صندوق ن یپول یسکما ام انجا آمدهیز به ایگر نید یار یبا بس»گفت: 

«. نکم کمکهن یهم م»گفت: یه مکردم کن گدا برخورد یدر بخارا به دوم یادر جاده«. دلگرم شدم

 .دمیند یگر یدکت، هیگر در روسین دو گدا دیاز ا یجدا

ز کو مر  یدم شورو انگور و گن، چون پنبه یانبار محصوالت، گرم و معتدل و مرطوب یستان با هواکازب

ها ثرومتندتر هستند امامتأسفانه مانند سه با روسیاست. مردم آن در مقا یوانات اهلیبزرگ پرورش ح

در  یرو  ارگرانکنند. کید طالجات میرا رصف خر یاضاف یهاف هستند آنها پولیثکار یها بسعرب

ها برادر ردم چون روسکیصور مار تنبل هستند. در نگاه اول تیبس، ار فعال و مردان مسلامنیآنجا بس

تر یار کفعالرت و ، ترها باهوشز باشند اما متأسفانه برادر بزرگیرب نکار پرافاده و متیبزرگ هستند بس

 .بودند

ند کست در تاشیازده به هتل توریه فردا صبح ساعت کتلگراف زدم « ید خرسو یحم»به « بخارا»از 

 ردکد. ساعت دوازده تلفن یایب
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 (ینیژار چشم! )به زبان بادهه کاک. دمیـ من حم

 ؟یزند. جنابعالیحرف م یاست و سوران ید دوست من مهابادیـ ببخش

 (ینیـ پرس خودم هستم )به زبان باد

هستم.  یشاورز کمهندس »گفت: یرده بود. مکآنها عادت  یو به لهجه یها زندگید با بارزانیحم

 یلیخوانم خیبرم. چون با آنها مناز جامعت میود مفم را با خیکروم و یهر روز صبح به مزرعه م

دزدند و یاز دولت م یعنینند. کیجات پر میه و بادمجان و سبزیفم را از بامیکگذارند و یاحرتام م

 .«زندیرف من مییکدر 

 یردکبه زبان »مصاحبه آمد. گفتم:  یو برایاز طرف راد ییم. بانویردکند اسرتاحت کشب در تاش کی

 :بعد بازگشت یم. ساعاتیدیجه نرسیبه نت«. نمکیممصاحبه 

 .میندار یردکن چون مرتجم کصحبت  ینم به زبان فارسکیـ خواهش م

 :ردمکصحبت  یبه فارس

دم. آرزو یشنیسمرقند و بخارا م یدرباره یار یبس یردک یداستانها، ردستانکدر  یکود کـ دوران 

، ن منیز چون رسزمین منطقه نیدم متوجه شدم ایا دنجا ر یا ینم اما وقتین دو شهر را ببیرم اکیم

رد در اسارت کگانگان بوده و عقب نگاه داشته شده است. شام هم مانند ملت یب یسالها تحت سلطه

را بدانند.  ید قدر آزادید و جوانان شام باینک یرد در اسارت زندگکد مانند ید. شام نبایاردهک یزندگ

 .ردمک یر و قدردانکز به خاطر مراحمشان تشین یروس یراننده ... از مردم بخارا و سمرقند و

به طمع افتاد و « اوفیعل«. »خودت یبرا»م آورد. گفتم: یرفت و چهارصد روبل پول برا پرسشگر

 یبدجور »با او رفت و پس از بازگشت گفت: «. ن استیدارم. سنگیبرم تیضبط و سایل را برا»گفت: 

ه صورتم را کل را گرفت و پس از آنیشان رفتم. در مقابل در وساانهدر خ یاله گذاشت. تاجلو کرسم 

 .در را بست و من هم دست از پا درازتر بازگشتم«. سپاس»د گفت: یبوس
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فرود « سیتفل»در فرودگاه ی، ط برفیم به علت نامساعد بودن هوا و رشایو بازگشتکبه مس یوقت

شناختند یرا م« اوفیعل»ه کرستوران سه نفر  یهافکرد بودند. در کارگران و رفتگرها کم. متام یآمد

 یاما متأسفانه زبان مادر  یهست یتو تاتار قابل»از آنها گفت:  یکیبه « اوفیعل»دمنان آمدند. یبه د

؟ ینکین مینگونه توهیچرا ا»را گرفت و گفت: « اوفیعل» یقهیمرد «. یاردهکخود را فراموش 

ز به زبان یمحالت بخارا ن یرفتگرها یدم حتیدیلب بود چون مم جایتعصب او برا«. نمکیقبول من

اگر برادر بزرگ  یشوند حتیت ذوب میرثکشه در ایها همتیردند. اقلکیگر صحبت میدکیبا  یروس

 .است نداشته باشندین سیا یبه اجرا یلیهم متا

هر »دوف گفت: یم. مدویه بدانجا بروکده بود یو نامه رسکم. از بایدیو رسکر وقت به مسیشب د

ند. کتواند خرج یمن یصیتخص یش از بودجهیخاص خود را دارد و ب یبودجهی، در شورو  یجمهور 

سندگان است. رفت یی نوهیهامن اتحادیز مین ییاکیآمر یسندهینو، «الدولکن یکارس»، عالوه بر تو

ار کروبل هم اضافهیروزانه س، انهینه است. یک مرتجم عالوه بر حقوق ماهیام پرهزیو آمد با هواپ

دعوت  یو رسامً از جناب عالکست اما اگر بایما خوب ن یند. وضع بودجهکیافت میبابت ترجمه در

 .ردکم یمرتجم را خودمان پرداخت خواه ینهیم شد و هزیار خوشحال خواهیند بسک

ر مدت من د ینوشتم. رونوشت نامه یم قاضیرح یبرا یانامه، زیبه خط ر، کوچکارت ک کی یرو 

جان یدار از آذرباید یاز من برا، و رسامً به مدت پانزده روزکده بود. دولت بایم رسیقه به رحیده دق

آنجا هستند  یار یبس یردهاکدانم و یم یجانیدعوت به عمل آورده بود. گفتم: چون خودم را آذربا

 .خواهمیمرتجم من

 :میبگو« یسلامس یمصطف»از  یمک، شومیسفر آماده م یه براک ینون تاهنگامکا

بزرگ بود.  یبه مهاباد آمده و تاجر « رسدشت»اطراف « شلامش»ه از ک« یحاج احمد شلامش»پرس 

اما ، و رفته و و تخصص قلب گرفته بودکو و از آنجا به مسکبه با یدر عرص جمهور « یمصطف»

چشامن ، رسخگرفت. با پوست یهم من یرد و حقوق پناهندگکیدم طبابت منیه من او را دک یهنگام

شناخت و یو را مکمس یهاوچهکمانست. متام یها ماماًل به روسک، وتاهکتاس و قد  یموهای، آب
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، شدیو مکه وارد مسک یردکق داشت. هر یعم یدوست، عراق. هندوستان و افغانستان یباسفرا

ار دوست یبس هم او را یداد. مال مصطفیش میاریرساند و در حد توان یخود را به او می، مالمصطف

داد. یمن را او انجام م یمتام امور ادار ، رفتم تا هنگام بازگشت« رتسنیگ»ه به ک یداشت. از روز یم

بالفاصله ، از به وجود او بودیه نکن وجود هر ساعت از شب یبا ا، ساعت از هتل دور بود کیاش خانه

ار زشت بود. دو پرس یو بس، «رایا»به نام  یروس ییرساند. همرسش بانویشگاه میخود را به آسا

ار کاطفال بود. او هم  کز پزشیداشت. همرسش ن« امندیس»و « نیژ» یام به نام هایسار خوشیبس

 .ز نداشتندیار نکخدمت یرد و حتکیمن

ابل به که از ک یابل دوست شده بود و هر افغانکس دانشگاه یبود. با رئ یشغل او قاچاق فروش

چگونه  یدانم سلامسیرفت. )منیم یدانشگاه به مالقات سلامسس یآمد به سفارش رئیو مکمس

د یشان را بازدیهاچمدان یگذاشتند و حتیم یادیه احرتام زیها در روسیشده بود(. به افغان یشلامش

ردن کب آب یترتی، ردند و سلامسکیگر را وارد میل دیپالتو و وسا، ل قاچاق مانند طالیردند. وساکیمن

ش فرستاده یبرا« دانشجو یهیهد»به نام  یا دو قواره فاستونی ک، یبارکی. هر چند وقت دادیآنها را م

از قاچاق فروشان  یار یبا بس، زد. عالوه بر آنیب میبه ج یپول خوب، ه از محل فروش آنکشد یم

ضبط ، اریبس یاش پالتوهاز واهمه نداشت. در خانهیچ چیهم در ارتباط بود و از ه یگر شورو ید

بار به چشم خودش کیگفت یر عراق میقاچاق موجود بود. سف یاال کساعت و انواع و اقسام  ،صوت

الن فروخته است. پس از کده و به مبالغ یر هند خریا زسف یت جنسیتقو یه دارو کده است ید

دانم یوم شده است. پس از آن منکه بازداشت و به هفت سال زندان محکندم یبازگشت به عراق ش

( به همراه ین پارتیشیس پیحمزه عبدالله )رئ»و بروم گفت: که به باکش از آنیمد...؟ پچه بر رسش آ 

ن از یدولت است. همچن یارهکه همه کاند رفته، «سولسوف»و آمده و نزد کبه مس« یدر یجامل ح»

 .«برسانم ین سالمش را به فالن دوست ارمنیرم و همچنیو با او متاس متاس بگکمن خواست از با

 تامً ـ چشم ح

به استقبامل  ینیریبا گل و ش یادیم. جامعت زین نشستیبه زم« وکبا»روز در فرودگاه  کیبعد ازظهر 

، «یم قاضیرت رحکد »و کخودمان در با یردهاکشدم.  ییست راهنامیدر هتل تور یآمده بودند. به اتاق
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رت مراد کد  یزاده )برادر« عبدالله»، او یو همرس مهاباد« رت قادر محمود زادهکد »، «ژیگالو یعل»

 یگر ید یجانیبود( و دوستان آذربا ک-ه از دوستان ژک)، «محمود مولود چرخ»، (یرمانشاهک یروزآور 

ز یمهاباد و ترب، من یو براکبود. با« ینانکخش یفتح»ه از آن جمله کنندگان بودند کز جزو استقبال ین

از  یکیدم. یو دکز را در باید ندر مهاباد بو  یزن شورو یه راک، «اسدوف»به نام  یشده بود. مرد

و که اهل باک ید. از رجال بنامینامیم« یور کپهخه یور ک»( او را یبامرن یرد عراقی )باقکدوستان 

ه کبود  یجان شورو یر فرهنگ آذربایوز« آقامیرزا ابراهیم»هم  یکیشناختم یم« زیتب»بودند و در 

ز اشعار یه در تربکهم « جعفر خندان»بود.  یورو سندگان بنام شیاز نو، وکد من از بایدر زمان بازد

 .ل آمده بودینا یپروفسور  یرد به درجهکیمرا ترجمه م

با دوستان ، مه شبیو دو بعد از ن کیها تا ساعت دن دوستان قدیمی شاد شده بود. شبیقلبم به د

م و تا یردکیمگرم « محمدمولود»تازه بساط صحبت را با ، رفتندیهامنان میه مکم. پس از آنیبود

گفت: یرد مکیف میازخاطرات گذشته تعر یم. وقتیدادیامن ادامه میهاروشن شدن هوا به صحبت

ست و چهار سال از آن دوران ینون بکا« س... ینم همه را بنوک یف میه تعرکنها را یرم. اید مبیشا»

ت بازگو یاز آنها را برا یام اما بعضردهکاز خاطرات را فراموش  یار یمحمد مرده است و بس، گذردیم

 :نمکیم

وانه ید، دزد، سوادیب یمرد« محمد مولود»جا شناختم؟ کو  یکه محمد را از کم یت بگویاول برا

 یهودی کی یروز به خانه کیش خسته شده بودند. یمزاج و شارالتان بود و مردم مهاباد از رفتارها

خواهد یرده و مک یخرت و پرت در گون یار اند. محمد مقددهیبه همراه زنش خواب یهودیرود. یم

س ک. برعیرون برو یاز در ب یتوانیمن یبرب  یطور نیمحمد ا کاک»د: یگویم یهودیاز در خارج شود. 

 ک-ه ژکار وفادار و مخلص بود. در ابتدا یوست. بسیبه حزب پ« ک-ژ»س یبا تأس«. بهرت است ینک

« یالوهکم»مسلحانه  یر یدات با محمد بود. در درگیابالغ تهد یفهیرد وظکید میاران را تهدکانتیخ

لمه بود. همه او را ک یبه متام معن یشمرگیبه هم زد. پ یاسقز آوازه یاطراف رسدشت و در جنگها

الوه که در مکرد کیف میر سال تعریشمرگ پیپ کیر بود. یم نظک یخور م. اما مرشوبیدوست داشت

 .زدیه بگرکروند تا از مهلیشمرگ به رساغ او مید. چند پدشمن افتاده بو  یبه محارصه ییبه تنها



 496 

 .نکن راه فرار یا از ایـ محمد ب

 .میآیمن من، دید؟ برگردیااوردهیـ عرق ن

ز با آنها رفت و یرد محمد نک ینینشه عقبیبه طرف اشنو یم شد و بارزانیتسل یه قاضکپس از آن

خ یمثال از خود نشان داد. سپس به همراه شیب یه شجاعتیو دشت اشنو« قارنا»اطراف  یدر جنگها

خود را ، کو کر کبازداشت در  یبه عراق بازگشت و پس از تحمل دوران دو سالهها یاحمد و بارزان

ه کرد کیف میخ شد. شبخ بعدها تعریه و اطراف برصه رساند و آشپز شیف در نارصیخ لطیبه ش

 .مزهیا بیا شور است یش یاهامنان برده است چون غذاهیمرا نزد م یآبرو ، محمود

 ؟یردکار را کن یاحمد چرا ا کاکـ 

 .امدیهامن خوشم نین میـ از ا

زور  کیگذاشت. یه خوش نداشت مک یهامنانیمزه بود در مقابل میه بکدام کد. هر یخریخربزه م

 .بقچه پر دنبالن با خود آورد کیردم. محمد رفت و ک« دنبالن»هوس 

 ؟یچ ین همه برایـ ا

 یاخ گوشم گذاشتم و نعرهیمتوجه نشد. دو دستم را ب«. دنبالن»ه رساغ قصاب رفتم و گفتم: ـ ب

ح داد. یرد و ماجرا راتوضکارش را جمع کارو بردم. دوستان همی یضهیدم بعد دستم را به طرف بیشک

 .نندکرند آماده یبگ یه پولکنیرده و بدون اکها را جمع آنها هر روز دنبالن یقرار شد همه

 :ه محمد آمدکستاده بودم یدر مغازه ا یروز جلو  کیاس بودم. کدر بغداد شاگرد ع

 .میآیخ میا را دنبالت گشتم. از نزد شی؟ دنییجاکژار! ـ هه

چهار  یشب محمد رشاد کیام بود. هم خانه« یمحمدرشاد»ه در آن زمان کاو را به منزل بردم 

 .رده بودکو بساط مشورب پهن دعوت  گر را به افتخار محمد به خانهیدوست د

 .یدیمحمد بفرما کاکـ 
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وان ید لیه رسکد نوبت من ییخورد. شام بفرما ین خرد خرد عرق خودن به چه درد میبابا! ا یـ ا

با  یامد. چند روز ید و تا صبح روز بعد به هوش نیشکم بطر عرق رس ین، خوردم. پس از آنیوان میل

گفت: « یرشاد»رفنت شده بود.  یه خانه رفتم. محمد آمادهرسد ب یروز عرص در هوا کیم. یهم بود

اد یلش یرده و فکن یو راهزن ینه محمد چند سال است دزد»گفتم: «. ده باشدیترسم از ما رنجیم»

 .«رومین خاطر میرحمت به امواتت. به خدا به هم»محمد گفت: «. رده استکهندوستان 

ران یا یشده بود. وزارت خارجه« نیالدخ عالءیش» هامنیم، رانیمرز ا کینزد« خالن» یدر روستا

 یار یبس یهاسیه رسبازان و پلکرا ، «محمد مولود چرچ»ه کن بار از دولت عراق خواسته بود یچند

ده بود یجه نرسیار به نتیبس یهال دهد. تالشیبه عراق آمده است تحو ینون با بارزانکشته و اکرا 

 .رد استک کی« رواندز»م در کشود. حایو بازداشت م ییشناسا« خالن» یه در روستاکنیتا ا

 ؟یهست یرانیـ تو ا

 .هستم یو عراق« خالن»ر قربان اهل یـ نخ

 .سنگرم بوده استشناسم و همید او را میگویم« خانیقل»ن یـ ا

 .امهم نزده کایتر، نفس کینون که تا کات و طالقم سوگند یـ قربان به ح

 چه؟ یعنیـ 

ده و پوست یکشد و صورت چرو یر میام رسازینیآب از ب، بودم مانند جناب رسهنگ یانر یاگر ا یعنیـ 

 .تلخ داشتم

 .نمکی. بازداشتت منیهست یـ برو تو عراق

 .ران رفته بود بازداشت شدیبه ا یفروش چا یه براک« نوهیز»اهل « محمد مولود»به نام  یمرد

 ـ نامت؟

 .ـ محمد مولود
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 .شده بود کتکو بار د یه منتقل و روز یبه اروم

 .ـ راستش را بگو

 د؟یخواهیدانم چه میـ من

 .برندینزد او م ییشناسا یخان را برا یقل

 .ستین« محمد مولود»خدا آن  یـ بنده

 .میبازگشت. من و محمد هم به مالقاتش رفت« نوهیز»به  یو پس ازآزاد

 ؟یچگونه بازداشت شد، «محمد کاک»ـ خب 

نجه کشته است. پس از دو ماه شکس و افرس یند پلیگویهم نام من است. می، دانم چه پدرسگیـ من

 .ردمکیآوردم فالنش میرش میو آزار آزاد شدم. آخ اگر گ

 او را پیدا کنم؟ یدهیـ چقدر م

 .ییـ هر چه بگو

 گار؟یس سکبو  کیـ 

 .د قربانییـ بفرما

 .ت نشستهیه روبروکن برادر خودت است یـ محمد مولود ا

 نم؟کار کند. حاال چکخرابت  نهـ خدا خا

 .نندکدم  یم توتون هم بده و بگو چاک کینگو!  یز یـ چ

 :اس بودم. محمد آمدکشاگرد ع کو کر کدر 

 .نمکیم یاسبک کو کر کـ در 
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 کو کر کامرستان بزرگ یدر ب یشغل« هکاکد یمج»ق یبرد. از طریه میامنیبه سل یفشنگ قاچاق یمدت

رد. حقوق کیامرستان بود و روزها هم اسرتاحت میب یشبانه یارش نگهبانکردم. کدا یش پیبرا

س یرئ، «عبدالرزاق»رت کزود مورد توجه قرار گرفت. د  یلینار بود. خیده د یاش هم ماهانهیماه

 :امرستان گفته بودیب

 .«ینکافت یدر یشرت ینم تا حقوق بکیت جابجا میرا برا یامور ادار »

ار است. قرار کبه من بده یبود( پول یه درمهاباد قاچاقچکالله )یعبدالخالق حاج»روز گفت:  کی

است و دارد  کو کر ک –نون در قطار بغداد کم بخرد اما پومل را خورده است. ایبرا یابودتپانچه

 نم؟کار کگردد. چیبرم

 .ین. تو خودت قاچاقکـ محمد جنگ و دعوا درست ن

 .رفت و پس از چند ساعت بازگشت

 .پول را باز پس گرفتم ردم وکاش ادهیاز قطار پ

 :گر آمد و گفتیبار دکی

 ؟ییآیروم. تو منیه میـ من به روس

 ریـ نخ

( از او 1951گر از آن سال )یل داد و رفت. دیامرستان تحویب یاش را به نگهبانهامن شب اسلحه

م یبرا 1960م. داستان سفر خود را از سال یدیگر را دیدکیو کدر با ه مجدداً کنیخرب ماندم تا ایب

 :ردکف یتعر

را  یمن هم مرد»گفت: « ید عبدالله افندیس یحاج»آمدم. « روهگهرمه» یبه درّه کو کر کاز 

ه کتوتون فروش همراهم بود  کی«. اوردیم بیبرا« زیدعزیس»از پرسم  یه خرب کفرستم یهمراهت م

، نندکیم ک. شیدانیمن یکاکتو ش»ه: کرد کحتم یبار توتون قاچاق همراه خود آورد. در راه نص کی

شدم. آب زنان و دخرتان می یهکم مضحیرفتیه مک یابه هر خانه«. بزن یر و اللکخود را به 
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تپانچه  کیی، یراهنام یم. صاحبخانه برایدین ترفند به مرز رسیردند و ... با اکیانگشتم م، دمیشکیم

م. یپنهان مبان یرانیاز چشامن رسباز ا م تایها رفتزارآرام آرام به طرف بوته، دیاز ما گرفت. با س

 .ردم آسامن پر از ستاره بود. خوابم برده بودکه باز کچشامنم را 

 !دید! سیـ س

 یان رانم گذارده و قوطیم را میردم. لباسهاکت کبه طرف رود ارس حر  ییست. تنهاین یر خرب ینخ

هوش شدم. بامدادان در یرد. بالهم چسپاندم. خود را به آب زدم. آب مرا با خود بک یتوتون را رو 

م داخل آب یچ. تنها پاهایاله و نه هکنه ، نه لباس، ردم: لختکبود چشم باز  کیه هوا تارک یحال

، بارکی یه؟ پدر سگیا روسیران است ین ایا ایدم. خدایردم. چند چراغ روشن در مقابلم دکبود. نگاه 

 :ادم داده بودی یروس یلمهکدو 

 (انجیا ای)ب سودا یدیـ ا

ام شانه یش را رو یاز آنها پالتو یکیردند. کمدند و بازداشتم به رساغم آ یناگهان شش رسباز روس

دم. هم ید یکینفر را در تار کیآرام گفتم.  کیو منتقل شدم و در سلول تارکگذارد. به بازداشتگاه با

 .بود یهودی کیمن  یسلول

 !گاریگار! سیـ س

دم و آتش زدم. یچین افتاده بود توتون را پیزم یه رو ک یاوزنامهه ر کرد. با تکتوتون تعارف  یمقدار 

م افتادم. پاسبان سوت یزدم و ناگهان راست شدم و به جان هم سلول کپ کیبود. ، «اکماخور »توتون 

 :د. به رساغامن آمدندیشک

 ـ چه خرب است؟

 .میردک یست شوخین یز یـ چ

 «؟یتو چ«. «امبازداشت شده کاز بان یدبه اتهام دز »بود گفت:  یهودیه گفتم کم یهم سلول

 ...دانمیمن ـ فعالً
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 .نخورده باشم یز یه چکردند کن نگاه یبز ماتحتم را با ذرهیش از همه چیرفتم. پ ییبه بازجو

 ؟یاارهکـ چ

 .ردمکف یداستان خود را تعر

 ؟یحرف زد ینار رودخانه روسک؟ چرا در یستیبلد ن یروس ییگویـ پس چرا م

نم مطمنئ کدا یاد داد پین جمله را به من یه اکدانستم. اگر آن شخص را هم  یلمه را مکو ن دیـ هم

 .شتکداو را خواهم یباش

 .تو را فرستاه است« خ عبداللهیش»و  یس هستیر تو جاسوس انگلیـ نخ

 .نمکد تا خودم را با اومنفجر یخ عبدالله بفرستیاره و مبب به رساغ شیط کیـ شام مرا با 

 …خوردیها به درد خودت مرفن حیـ ا

ساعت مشخص  کیدر  یخوشش آمده بود و هر روز مراسم یلیش خیروز پ یار ک کتکم از یهم سلول

همه »دنش آمده بودند. گفت: یشنبه افراد خانواده به دکیشد. روز یبا حضور من و او انجام م

د پنجاه شهر را گفت( در یشاو... منتقل شدم) یگر یاز آنجا به زندان د«. دیاوریگار بید و سیبرو

ها دوش آفتاب گذراندند.صبحیار خوش میه بسکهم بودند  یبازداشت یها افرسان آملانزندان

ما به مدت ، ردند. پس از آنهاکیگارها استفاده مین سیردند و از بهرتکیگرفتند و سپس ورزش میم

هم همراه ما  یروس یزندان کیم. یدیشکیگار آنها را میم و ته سیرفتیم یم ساعت به هوا خور ین

نم از کاری بکه بتوانم کش از آنیگار را پیته س یهمه، رده بودکه درست ک یگرده با چوب تهکبود 

ن زندان یاز ا، ش زدم. از آنجا هم منتقل شدم و حدود دو سالکتک یروز حساب کیداشت. ین برمیزم

شدم  منتقل« لپاقهکرههک» یمرد. سپس به صحرا« نیاستال»زندانها را گشتم تا  یهمه، به آن زندان

گر جاها بدانجا منتقل شده بودند. تنها یو د یرب ین از سیان دوران استالیها هزار نفر ا ززندانه دهک

 یآشپز »شد و پرسید:  کینزد یارمن یه مردکگشتم یمحرش م ین صحرایو رسگردان و گرسنه در ا

 «؟یبلد
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پختم و خدمت یام. غذا مردستان بودهکخ محمود پادشاه یش ! من آشپز پرس یهست یـ عجب خر 

 .شستمیتاس بزرگ م کیها را هم در دم. ظرفیخوابیاش مردم و در خیمهکیم

 :دیپرس یکشد و به زبان تر  کیخت نزدیبدر یکروز مرد  کی

 ؟ییاارهک؟ چییجاکـاسمت؟ اهل 

 .مام تا دوباره به عراق بازگردانده شو رد هستم و آمدهکـ 

 :ردکصدا 

 .ده استیاست و از من ترس« محمد مولود»ن یا. ایـ مارف ب

س حزب یتأس یش دربارهیه سه سال پکهر دو اهل مهاباد « یمارف فرهاد»و « قادر محمودزاده»

منتقل شده  یرب یز در مرز بازداشت و به سیداده بودند ن یار کشنهاد همیه به من پیهواداران روس

ز در بازداشتگاه به یها نانجام داده و شب… یبر  اعامل شاقه چون چوب روزها یرب یبودند. در س

ها رفتم. جا گذاشتم و نزد مهابادیلم را هامنیبودند. آنها را هم نزد من آورده بودند. وسا رس برده

 یلومرت یکواقع در صد « وباک»به نام  ییار مرا هم به روستایو فرستادند و پس از تالش بسکآنها را به با

وادارم « یم قاضیرح»داشتم اما  یخوب یگامردند. زندگ یدولت یاز باغها یو فرستادند و به پاسدار کبا

 …ز در خدمتمینون نکدارم و ا یارم و خانهیگیم یم. حقوق پناهندگیایب« باکو»ه به کرد ک

 ؟یردکار کچی، نک یو راهزن یتا دزد یرفت« خالن»ه از بغدادبه ک یمحمد! هنگام کاکـ خب 

شتم و اسب کیدم میدیم یاا امنیهیهر افرس ، دم. ابتدا در اطراف مهابادیخر یتفنگ« خالنه»ـ در 

 یخانهروز به قهوه کیگشت. یس دربدر به دنبامل میفروختم. پلیلش را میو اسلحه و وسا

 :گفت یچرودخانه بود. قهوه یه در آن سو کرفتم « آبادیقاض»

شب یگردند. دیروستاها را م یهمه، بازداشت تو یافرس و ژاندارم برا یان. دستهکخودت را پنهان 

 .د دوباره بازگردندیدند. شاینجا آمدند و از تو پرسیا
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د بدون یمن شاس یرسم آمد و رو  یاهل مهاباد باال  یافرس شهربان کیردم. کبه طرف درختزارها فرار 

 .ه متوجه شودکنیا

 .شمتکیـ پدر سگ م

 .دنبالت هستندن محمد! کـ فرار 

 یور شهیبود و در زمان پ یجانیه آذرباکهمراهم شد ، دزد کیبه عنوان رش« بلوت»به نام  یشخص

 کو کر کرا در زندان  یبود و مدت« اوایریخو»خان  یراهزن مصطف یداشت. او مدت یاو آوازه ینام

ران یم و در ایه نفر شدگر جمعاً هجدیو چند راهزن د« یرانگهتهقانه» گذرانده بود. به همراه او و

ه شایع بود جاسوس دولت کم یردکرا لخت  یقاچاقچ« م سووریابراه»بار  کیم. یردکار کرشوع به 

 .ش نشدیدایگر پیامن بفروشد اما مالخر رفت و دیه براکم یخر سپردمال کیرا به  یاست. مال دزد

م یخ فرستادیباباش یاجح یبرا یامیپ، «یاوستا مصطف»وه کدر ، «تورجان» یشب پشت روستا کی

از او  یه انتقام سختکردم کاد یهجده نفر تنها نه نان فرستاده بود. سوگند  یم. برایخواهیه نان مک

 .رمیبگ

را گرفته « ردزهردهشهاب به»م. یها بروله گندهکم به رساغ دزدی از یارانم قرار گذاشتکبا حضور هم

پنجاه «. نمکبده تا آزادت  ییطال یاپروانه»م: یبرد یلدر آن حوا یم و به غار یش را بستیو دست و پا

م. پول را یشد یبه شش هزار تومان راض، ده یم. عاقبت با وساطت مال یهزار تومان پول خواست

م. یر شدیما فرستاد. درگ یدر پ یرانیرد و اک یم اما خان چهارصد تفنگچیردکگرفتیم و خان را آزاد 

نار من فرار کد از ییایب»ها گفت: یاز تفنگچ یکیب و در محارصه ش یکیشته شد. در تارکاز ما  یکی

م. پس از یختیه گرکبه دوش داشتیم از مهل، ارمان راکهم یجنازه کهراه باز شد و در حالی«. دینک

م. هشت تا نه یرفت« ردانبهردهگه» یخانهارم به قهوهکاز دوستانم رفتند. من و سه هم یاعده، آن

خ است. رس یبابا ش یعروس حاج یهیزیستاده بودند. گفتند جهیخانه انار قهوهکا بار در االغ واسرت ب

محمد »خ بگو یبابا ش یبه حاج»اروان هم گفتم: کدم. به مسوول یدم و بار را دزدیچیو صورتم را پ

از  یاهم. نامیبارها را در عراق فروخت«. هجده نفر نه نان فرستاه بود یبارها را برد چون برا« مولود
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 یال مال دزدین ریر تا آخریآمد. بازداشت شدم و ناگز« نیعالءالدخیش» یبرا« خیبابا ش یحاج» یسو 

و  یا تلخیژار من در دنههکاکگر را دارند... یدکی ین همه هوایها اخیدانستم شیرا بازپس دادم. من

 :نمکف یرا هم تعر یکین یام اما اجازه بده ادهیار دیبس ینیریش

د یراز تبعیرا به اتهام قاچاق به ش یار یبس یهایمهابادی، د بهرت بدانیبود تو شا یدانم چه سالیمن

، ار و بدون رسپناهکی... ب، کنه غذا و خورا، اینه مزا، از آنها بودم. نه حقوق یکیردند. من هم ک

ار کگران منتظر ار کر یرفتم و با سایدان میها به مار افتادم. صبحکر کم. به فیگذراندیروزگار م

 یرزنیرفتم. پ یاار به خانهک یروز برا کیردم. کیم یار کروزمزد روزانه گل ، اوقات یم. گاهیماندیم

ر کام را نزد خودش نگاه داشت. نو اجازه گرفت و شناسنامه یاز شهربان«. ر من شوکا نو یب»گفت: 

رزن را با دو یدم و عرصها هم پیسر ید منزل میبه خر، ردمکیز میخانه مت، ردمکیخانم شدم. جارو م

ره یدو قران ج یکی یها روز گرفتم. بچهیمن یبیپول توج یشاه کی یبردم. حتیبچه به گردش م

ی، و درماندگ یپولیو ب یاز خستگ یدم. جدایدزدیگار مید سیخر یاز آن را برا یکه اند کگفتند یم

هم  نم. از جادهکراز فرار یم گرفتم از شیمرده بود. تصکاه یروزگارم را س، رزن همیپ یفحش و ناسزا

ر اصفهان را در یمس، املیبه راه افتادم. به خ، ش گرفتم و نابلدیشد بروم. راه دهات را در پیه منک

ه کمتوجه شدم یی، وچ و قشقاک کی ییبار چهارشبانه روز راه رفتم اما با راهنامکیش گرفته بودم. یپ

 ییردم. در روستاها نان گداکیرفتم و روزها خود را پنهان میاه مها ر ام. شبرفته یراه را اشتباه

 :ه ظاهر شدیمأمور امن کیه ناگهان کده بودم یخواب ینار تخته سنگکروز صبح در  کیردم. ک

 ؟ینکینجا چه میو ا یه هستکـ 

م را یاه پولهکم یت برگردیم به والیخواستیم و میردکیار مکم در اصفهان کیـ قربان به همراه رش

 .د و رفت. دنبال او هستمیدزد

 .نمکیه بازداشتت منک یفیثک. اما آنقدر یراز هستیش یهای. تو از فرار ییگویـ دروغ م

 .بده ین و پولک یکمکـ قربان 

 ند؟ک ییپول گدا، تا حاال توانسته از امنیه یسکند چه کـ خدا لعنتت 
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 ییتوانستم به گدایمن ینبار حتیاً پاره شده بود. اار بود و متامیم بسیقران پول گرفتم. وضع لباسها کی

 یروز در حوال کیردند. غروب کیوانگان با من رفتار میان دنبامل افتاده و چون دکود کنان بروم چون 

در را «. نکصرب »خانه در حال بسنت مغازه بود. گفتم: دم. صاحب قهوهیرس یاخانههمدان به قهوه

 .خوردم یشرت از ده چایب«. بده یچا»رد. گفتم: کباز 

 .ن. تند باشکمرو درست یـ ن

 :شام هم خوردم. مرد گفت

 .نجا بخواب و در را ببندیاگردم. شب یـ من به روستا برم

 نم؟ک یدزد یترسیـ من

 .ترسمیـ نه من

 .م و نان تازه با خودت بیاوریادت نرود حلیـ فردا صبح 

 .ـ بله چشم

 یچخوردم و رو به قهوه یحساب یار و نان تازه آمد. صبحانهینم و پیبا حل، انکصبح زود صاحب د 

 :گفتم

 ان از چه قرار است؟یجر یدانیـ م

 .یاو باز هم گرسنه یپول ندار  یشاهکیدانم یـ بله م

د و دو قران پول یچیپ یادر بقچه، و قند کخش یچا یمکر به همراه یحدود ده نان و دو قالب پن

 .هم داد

 یخواستم. زن یرت ک یروستا از خانه ا کیده بودم. در یردستان رسکبه ی، رو ادهیپپس از چند ساعت 

رد و مرا هم کپرت  یارا به گوشه یرت کردم. شوهرش بازگشت. کدرست  یآورد و روی آتش چا یرت ک

ر و ندار و با یفق، ردستانکراز تا یاورم. چهل و پنج روز متام از شیرد. رست را درد نکرون یاز خانه ب
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صالح  یحاج»پرس « رزا قادریم»رفتم. گفتند شد « رمانده» یام گذراندم. به روستایا، روزانه ییاگد

 .ندکیم ین روستا زندگیدر ا -س معروف و ثرومتند مهابادیخس -«یر یمش

رد کتومان پول فرستاد و سفارش  ک، یشیرهاکاز نو  یکی یبه واسطه، به محض آنکه مرا از دور دید

تومان را به طرفش  کیختم. یر کبار اش کیهامن  یآنجا مبانم. در متام طول زندگه بروم آنجا و ک

بود. او هم « یم شاطر یرکرزا یم»آن آن  که مالکآمدم « زگدراو» یبه روستا… ردم و رفتمکپرت 

با  -انیوانه گویوانه دید –سال  بچه کود ک یادیشناخت. تعداد زیمرام یرزا قاسم سابالغیمانند م

که در حوض  یدخداکن به رساغم آمدند. از ترس به حوض مسجد پناه بردم. خوشبختانه امکر و یت

دند یه مرا دکن یها نجات داد سپس به باغ ییالقی خان رفتم همرد مرا ا زدست بچهکیرفع حاجت م

 :ردندکمات و مبهوت نگاهم 

 :همرس آقا گفت« خانم یحسن»

 ؟ینکیر ماکچشم ما چ یـ برو پشت درخت. لخت و عور جلو 

 کیر شدم. خانم فرستاد یدم. فوراً غذا آوردند. آنقدر پلو خوردم تا سیچیم آوردندو دور خودم پیجاج

ده یه دک ییخانم از متام مردها یدم. به راستی حسنیردم و لباس پوشکدست لباس تازه آوردند. حامم 

 ...بودم مردتر بود

همرسم و چند  یدست لباس برا کیهاباد بازگردم خواهم به میگفتم م یده روز نزد آنها ماندم. وقت

ها سیده پلیبم گذارد. به مهاباد نرسیرد و چهل تومان پول هم در جکه یفرزندانم ته یدست لباس برا

اوقات  یگذاردم. برخ یبا چند قاچاقچ یدوست ین شدم و بنایابان نشیاند. دوباره ببه رساغم رفته

من تا سقوط رضا  یردم. دربدر ک یم ییگدا، نبود یان دزدکما ییردم. اگر در روستاکیهم م یدزد

دم و با تو آشنا شدم. یرد را برگزکملت  یار کخان ادامه داشت. پس از آن به مهاباد بازگشتم و خدمت

ده بودم یرفتم. هنوز نرس« زگدراو» یروز به روستا کیه کس نشده بود یاف تأسک-ت ژیهنوز جمع

اند. هجوم آورده« زگدراو»غارت روستا به  یگر براید یهان روستاایاز آقا یاه متوجه شدم عدهک

 :از آنها در حال فرار گفت یکیشان دادم. یل گرفتم و به جانشان افتادم تا فراریتحو یااسلحه
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 .ندکیش دفاع میآبا و اجداد کن پدر سگ انگار از ملیـ ا

 :نمکف ین را هم از محمد تعریست ایبد ن

باب بلند شده به صاحب کباب خواسته بود. پس از خوردن کرفته و  یاانهخبه قهوه کو کر کدر 

 :خانه گفته بودقهوه

 (ست خوش)ده ندکـ دستت درد ن

 چه؟ یعنیـ 

 (ست خوشند)دهکد دستت درد نیگویس پول نداشته باشد مکت ما هر یـ در وال

 ست؟یـ جواب آن چ

 (رخوشـ رست سالمت )سه

 .مینکرسخوش  –و دست خوش  یوز برگرده هر ر کن رشط رسخوش یـ به ا

 .شودیس وارد میه پلکخانه نشسته است روز در قهوه کی

 .نکه را امضا ین اخطاریا را دنبالت گشتم. ایـ مام قادر! دن

 .ستمیـ من مام قادر ن

 .یشناسمت تو مام قادر هستیـ خوب م

 .ران هستمیا یهیل افرسان و امنو قات یستم من محمد مولود قاچاقچیـ به طالقم سوگند مام قادر ن

 :دیگویس آمده میبه رساغ پل یچقهوه

ممکن است  یاد طول بدهیامرستان مرخص شده است. زین برادر من است و تازه از تیـ جناب! ا

 .بر رست بیاورد ییبال
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دان بزرگ شهر یبزرگ از او در م یال است و مجسمهیقا« یگنجو  ینظام» یبرا یار یدولت احرتام بس

از  یار یدن موزه رفتم. بسیهم به نام او وجود دارد. به د یان موزهیرده است. همچنکنصب 

به نام  یما دخرت  یشود. راهنامیم یدارند در آنجا نگهدار  ییه ارزش واالک ینظام یهاسینودست

بض روح چشامنش نشسته بود تا جوانان را ق یل در گوشهییعزرا ییآرا و گوه واقعاً دلکبود ، «دالرا»

خمسه را  یهااز نخسه یکیاد برده بودم. یاز  یلکردم و موزه را به کیند... من فقط او را نگاه مک

 :بلند خواندم یاز آن را با صدا یتیدم و بید

 شه و چشامن تو هر گوشه برندشیدل ش

 نندشکش یه به شوخکمبادا ، مستند

«. میایترسم به هتل بیم»و گفت: رد کخواست. غروب تلفن  یه با او هستم. نشانکمتوجه شد 

رد کمحلی کم« ژیگالو یعل»آمد اما همرس «. ا. آنجا دعوت دارمیب یعبدالله رزماو  یبه خانه»گفتم: 

است به درد تو  کسب»دم گفت: یعلت را پرسی، از زن عل یو او هم به حالت قهر رفت. وقت

 .«خوردیمن

م یرح»ردم. ابتدا ک یم سخرنانیساعت و ن کیسندگان دعوت شدم. حدود یبه انجمن شاعران ونو

 یخواستند آذر یترجمه را بر عهده گرفت. نخست همه م« ژیگالو» مرتجم بود. اما بعداً « یقاض

زحمت ترجمه  یم و علینم رحکام را منتقل یپ یتوانم محتوایردم منکیر مکنم اما چون فکصحبت 

 :رشح بود نیاز سخنان من به ا یارا برعهده گرفتند. خالصه

 :امگفته یبار در شعر کی

ام ما چون گر هم گفتهید ییزند. در جایریهن در یک جوی میاز م یپاسدار  یبرا یرد و آذر کخون 

م ما دو ملت جدا از هم یگویام مافتهیدست  یبهرت  که به در کنون کم. ایالبد هستکروح در دو  کی

د و زرتشت یهست کوچکد از اعقاب ماد ییگویخ خود میم. شام در تاریملت هست کیم. ما یستین

ردها را از نوادگان ماد و زرتشت کز یسان نیخ نویم و تارییگویز چون شام سخن میاز شامست. ما ن

را  یردکا شام یم. حال یاشهیر کیم ما هر دو از ید بگویل باین تفاصیدانند. پس با ایرد مکامرب یرا پ
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امروز سخن  یردکنهاده و به زبان  ینار کرا به  یا ما آذر ی دییگویسخن م ید و آذر یااد بردهیاز 

اما از ، ثبت نشده است یبه نام آذر  یو زبان یبه نام آذر  یملت، خیدر تار، هیش از صفویم. پییگویم

اند. مستقل داشته یزاگرس بوده و زبان یوههاکنان که ساکردها اشاره رفته است کزمان گزنفون به نام 

و زبان  یرا به عنوان زبان رسم یکاند اما زبان تر رد بودهکان اصالتاً یه صفوکم یدانین را هم میا

شعر رسوده است. حال  یردکبه زبان  یخ صفیش یاند. حتردهکل یران به مردم تحمیمذهب در ا

د یگویم« صمدورگون»م اگر استاد یهست یکیدر هر حال ما ، درست کیدامکاسخن شام یسخن ما 

بوده است و از « سهیرئ»م نام او ید بگویه باکرد بود بلک یازادهبینجی، در نظامیم ماید بگوینبا

م نه در گذشته و ییگویما هم م، رده استکازدواج « یدآذر یمو یکوسف پرس ر ی»با  یفرط گرسنگ

، درآورد یاگانهیعقد ب حارض نخواهد بود دخرت خود را به یاب زادهیکرد نج چیهم ه، نه در امروز

هستند اما زبان در طول زمان  یکی یرد و آذر ک، رد بوده است. از نگاه منکهم  ین پدر نظامیابنابر 

چ یه یاس نبیاست و جز ال یردک ینام« اسیال»دانست یشده است. اواگر م ییر و دگرگونیدچار تغ

 یزدیرد اک کی، یگفت. ا زنگاه من مادر نظامین سخن منیافت چنیتوان یمن یگر یرد دکر یاس غیال

 :دیگویبوده است چون م

 .است یزدینام ا کیم هم من بوده است. و عه ییدا، او « معه»ی یدا

خ هم گنجه و ینام داشته باشد. در متام تار« سهیرئ»، ردکزن  کیه کده است ینشن یسکهرگز هم 

. اگر است یجانیرد و آذرباک یر نظامیاند. نخردستان شناخته شدهکن یاز رسزم یآران به عنوان بخش

ز از آن خود. یدانم و شام را نیگر هستند پس من خود را از شام میدکیاز  ینون جداکن دو واژه ایا

 ...ز خواهد بودیخودتان ن یاد برایفر، ما یاد برایفر، نیبنابرا

رد و به تصورش کیمطالب را ترجمه م، م با ترسیه رحکدانم  یدانم چقدر سخن گفتم اما میمن

هامن روز به  یق حضار فراتر از حد انتظار بود و فردایتشو، سکد اما بر عیآیحارضان را خوش من

 .انجمن پذیرفته شدم یعنوان عضو افتخار 

 :دیپرس یکیتوان خود جواب دادم.  یه به اندازهکان جلسه چند نفر سئواالتی طرح کردند یدر پا
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 ست؟یچ« وکسم»ـ نظر شام در مورد 

د مانند دشمن یس طرفدار دشمن است باکرد هر کیو تصور م ار خشن بودیبس یو رسدار کـ سم

ن را یستم اما اینبوده و ن یز راضیار او نکن یشت و از اک یادیز یهاکه تر کشته شود. قبول دارم ک

 یز کومت مر کامً متوجه حیی خود را مستقزهیاست و نکیخشن خود م یاز خو  یمکه اگر کدانم یم

 .اندکخشیران مینت را در اسلط یشهیشه ریهم یرد براکیم

 :دیپرس یکی

ها هستند چون در قتل عام بزرگ ین دشمن ارمنیردها بزرگرتکه کآمده است  یخ ارمنیـ در تار

 ست؟یاند. نظر شام چردهک ینقش اول را باز  یعثامن

ن یر همم داد. دیردها تعمکد به متام ین را نبایب خوردن آنها به نام دیردها و فرکاز  یگروه یـ نادان

اند. سواران ها را چون برادران خود پناه دادهیه ارمنکاند هم بوده یار یبس یردهاک، دوران قتل عام

 ...اندرد بودهکان ملت یو نه سپاه یسواران عثامن، هیدیر حمکلش

 .آورمیاد منیگر را به ید یهاپرسش و پاسخ

تر از یار قو یه بود. اشعار او بسیلند پاشاعر ب« یلیعثامن سارو»دم یو دکه در باک یگر یاز شاعران د

داده « ریبکشاعر »ن بود به او لقب یاستال کیبود اما چون صمد دوست نزد« صمدورگون»اشعار 

 .بودند

« منیه»نوجوان و شاعر بود و من و  یدخرت ، زیدر ترب یه زمانکهم رفتم « نه گولگونیمد»به مالقات 

ش یه موهاکدم یگر را هم دینفر د کیسارش نشسته بود. به رخ یر ینون رنگ پکشناخت. اما ایرا م

از  یکیز اجازه ندادم یشاعر هستم و چون در ترب« یعرب اوغل»من »د شده بود. گفت: یامالً سفکرا 

جان بربند به محض یدر آذربا یشورو  یروهاین یفرمانده، «وفیشکاتا» یدخرتان گروه رسود را برا

ن و باقروف از زندان آزاد یال در حبس بودم. پس از مرگ استالو بازداشت و چهارده سکآمدن به با

 .شدم
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ند کو سفر کافته است به مسیچگونه اجازه ن، رانیپس از فرار از ا یور شهیه پکردند کف یم تعریبرا

جان یآذربا یماجرا»ده است: ین پرسیجان نوشته و استالیست در آذرباکن از شیبه استال یاو در نامه

د. از یاینزد من ب یور شهید پییداده است؟ بگو یرو  یام. مگر اتفاقدهینون نشنکست؟ من تا یچ

ر بر یه در مسککند ل به طرف فرودگاه حرکت مییهم سوار بر اتومب یور شهیپ«. خربمیموضوع ب

، ن هم تا زمان مرگیبرد و استالیجان را با خود به گور میآذربا یجمهور ی، تصادف ساختگ کیاثر 

 .ماندباقی می یخرب ین بیدر ا

داشته و نه  یاز حال ما آگاه، نیم. نه استالیروزگار گذرانده بود، مطلق یمن در نادانیا من و هیگو

رد خوب است(. ما در آتش عشق ک)فارس بد و « شوخره یکسیوردکی، کسیامن پرسی»فرموده است: 

 .خربیم و معشوق از ما بیسوخته بود

انداخت. یز مغول میچنگ یهایگر یاد وحشیه انسان را به کگفتند یمات او یاز باقروف و جنا یطور 

ام راننده کمکشته و با کبا دستان خودم پنجاه و سه هزار نفر را »اش گفته بود: مهکا در محایگو

اورده به همراه خانواده یام دل او را بر نکه مورد نظر او بوده اما ک یهر زن«. امردهکرا دفن ها آن

ن یبود با ا کار وحشتنایات باقروف بسیشته شده است. رشح جناک یا به نحو ید یتبع یرب یبه س

م یقا، شگاهیبار در آسا کیرده بود؟ کن با ملت خود چه یه استالکتوانستم حدث بزنم یاوصاف م

 :گفتیدوران خروشچف م یهایاز آزاد یعال یمقام شورا

دن دوستان یها به دم شبیتوانینون مکد آمد. اسم جواب آن خواهیو نامه بنوکبا ینون اگر براکا»

 یبارها مطالب آن توسط دستگاهها م چونیسیم نامه هم بنویتوانستین منیم. در دوران استالیبرو

م معلوم نبود پس از یگشتیها بازمنشد.اگر ساعت پنج بعدازظهر به خانهیمختلف خوانده م

 «…م آوردیجا در خواهکرس از ، بازداشت

شاعر بلند « م افیرح»از آنها  یکیدانند. یمن یردکرد هستند اما زبان ک، سندگانیر از نوچند نف

د.)آوازه یآینجا میبه ا« بلبل»م. گفتند: حاال یاف بودمیرزا ابراهیم یروز در خانه کیبود.  یآذر  یهیپا
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و درخواست خواند. از ایگر ترانه منیرده است دکافت ی( اما چون لقب پروفسور دریخوان نام

 .ام هم بودیار خوش سیه بسکهفتاد ساله و خوش قد و باال  یرمردید.بلبل آمد. پینکن

 «د؟یخوانینم ترانه منکاستاد اگر من هم در خواست »گفتم: 

 .دیاوریم بیدف برا کیالله یردها هستم.کرد است و عاشق کژار مادرم ـ هه

 :اف گفتمیرزا ابراهیم… ر بودینظیب یاخواننده

. یرا هم از ما گرفت ینظام ی. حتیاردهکرد کنجا را یسندگان اینصف نو یاه آمدهک یژار از روز ـ هه

 .یارد بودن نگرفتهکزود برگرد تا از من هم اعرتاف 

 :گفت یکیبحث گذاشته شد.  یدر هامن مجلس بنا

 .ر فرهنگ خواهند بودیژار وزرهرب و هه یم قاضیشود. رحیردستان آزاد مکـ 

ن ینند تا اکد تالش یز بایدوار باشد اما نسل من و نسل پس از من نین موضوع امیم به اید رحیشاـ 

رد. ما کومت خواهند کبر آن ح یگر یمردان بزرگ د، ردستان آزاد شودکه ک یا محقق شود. روز یرو

 ...دهمین االن من استعفا میم. از همیاردهکل یت تبدیزمان جاهل یهاخود را به بت

 :داشته باشم یم قاضیدر مورد رح یوتاهکدانم بحث یبجا م

است. در مهاباد او را  یف قاضین خان سیمحمد و برادر محمد حس یشوا قاضیپ یپرس عم زاده یو 

 یهاگذراندن آموزش یبرای، جمهور  یدر دوره، گرید یز به همراه چند جوان اعزامیشناختم. او نیم

م یرک»رد. چند نفر از آنها مانند کردستان سقوط ک یه جمهور ک و آمده بودکبه با یافرس  یدهکدانش

 یو ماندنکدر با« یم قاضیرح»و « یشیسلطان اطم»، «ژیگالو یعل»، «یشلامش یمصطف»، «یوبیا

ردستان کرات کو به نام حزب دم یردکبه زبان  یادو صفحه یاروزنامه، لینار ادامه تحصکشدند. در 

ه کدانم یدرس خوانده بود اما م یام در چه رشتهیدانم رحیند. منردکبه صورت هفته نامه منترش 

افت ین مضمون دریبد یاو بروم نامهکه به مسکش از آنیردند. پکیم خطاب میرت رحکهمه او را د 
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ن. کافت یشود دریست و هشت هزار روبل میه بکاشعارت را  یا و پول ترجمهینجا بیه به اکردم ک

 :در جواب نوشتم

توانم ی. چگونه میاو نردبان را هم سوزانده ردهکات را در آسامن پهن است تو سفره یبیعجدعوت »

 «م؟یایب

م اما یتر شده بودم. هر دو چاقیدیگر را دیدنم آمد. پس از چهارده سال همدیشگاه به دیدر آسا

ردستان کوان رهرب او را به عن، شواید پس از پیه باکگفت یسخن م یتر بود. طور م او از من برآمدهکش

چوپان و صاحب  کی یه روز یر سوریدر جز، و بودکدر مس یدوست من! بارزان»نند. گفتم: کانتخاب 

ده است و صاحب آن باور یها را گرگ درگفت گوسفندیگوسفند دچار اختالف شدند. چوپان م

رد. کباور ن یخ را به شهادت گرفت اما مدعیمشا یرد. چوپان هزار قسم و قرآن خورد و همهکیمن

 یو مدع«. ده استیها را گرگ درسوگند گوسفند یبارزان یبه جان مالمصطف»عاقبت چوپان گفت: 

 «...ییگویه دروغ منکدانم یراحت شدم م»هم در پاسخ گفت: 

 .«برسد یگاه تو به مقام مالمصطفینم جاکیتصور من، لین تفاصیبا ا»

ردها و که هم کمتوجه شدم ، وکدن به بایب داد. اما به محض رسیم ترتیم برایو را هم رحکدعوت با

 یبرا یالتکو مش است یز کشد جاسوس دولت مر یدر مورد او ندارند. گفته م یها نظر خوبیهم آذر 

ه خود به کجان یآذربا یاهال، به وجود آورده است. عالوه بر آن یاسیاز لحاظ س یجانیمبارزان آذربا

 :گفتندیستند در مورد همرسش میر نیگاد سختیز یو ناموس یل اخالقیخاطر مسا

ش جدا تا از همرس  ینک یار که کاست. تو بل یز یآبرور یهیو ما یروس یزاده یهودی کیهمرسش »

نفر آمد کیروز پس از خوردن صبحانه  کیردم. کن ین دخالتیرتکوچک، ن موضوعیاما من در ا«. شود

ده شدم و به یل رسپوشیاتومب کیسوار «. ندکدار یخواهد با شام دیم ییحیژنرال غالم »و گفت: 

به  ییحیم شدم. غال  یگذشته و وارد اتاق کیداالن تار کینار شهر رفتم. سپس از کدور در  یاخانه

رده ام چون اگر متوجه مالقات من و شام شود کار را کن یا، میاز ترس رح»دن من گفت: یمجرد د

 یام شفاهیرد و پس از فرستادن چند پکفراوان  یسپس از حزب توده گله«. اه خواهد شدیروزگارم س
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ب توده را ان حز یمدع یدست دهد همه یران بازگردم و فرصتیاگر به ا»گفت:  یمالمصطف یبرا

 .«ردکخواهم  یمجازات سخت

م به یدن آن متوجه شدم مردم در مورد رحیه با شنکدر مورد من ارسال شده بود  یدر هتل گزارش

 .و استکدر با یتیامن یدستگاهها یاند و او وابستهخطا نرفته

 :ن بودیخرب هم ا

 :ردکروز تلفن  کیداد  یدالرام را فرار ، ژیگالو یه همرس علکپس از آن

 ؟یادهیـ از من رنج

 .یردکن یار خوبکـ 

 .میآیم یآشت ینون براکـ ا

 ؟یکـ 

 .میآیتنها هم م، ـ ساعت چهار

م متوجه قول و یرح»هم ناراحت بودند. محمد گفت:  یلیآمدند و خ یامد. شب به همراه علیاما ن

 .«دیایه به رساغ تو نکرده است کد یرا تهد« لیویس»قرارتان شده و 

 ده است؟یمـ چطور فه

 .ـ تلفن هتل شنود دارد

دم به یگالویژ را د یه علک یباشد. اما هنگام یمعلومات چندان یردم داراکن بار احساس نینخست

ف یس و من تألی: تو بنویر گفتنیر مشیبش، زیزمان شمس ترب یروم یچون موالنا یه علکنظرم آمد 

 .است یاسیاقتصاد س یرتا در رشتهکد  کمدر  یرد شناس و داراکهم ، سندهیهم نو، نم. هم شاعرکیم

«. رندیاگر تلفن شد بگو در خانه با من متاس بگ»ش من بود. گفت: یم تا ساعت دوازده پیشب رح کی

 :گفت یتلفن« یشیسلطان اطم»بامداد  کیساعت 
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ار بد یبس یاند و پشت رس بارزانرفته« سولسوف»دار یبه د« یدر یجامل ح»و « حمزه عبدالله»ـ 

 .بده« میرح»اش را به یند. مژدگاناگفته

 .بگو یـ خودت تلفن

ست و دو یب، ست و هشت هزار روبل منیردم. بکافت یم را دریرح یرتسن نامهیشگاه گیدر آسا

سوم به دوازده هزار روبل  یدوم به هجده هزار و در نامه ین مقدار در نامهیهزار روبل شده بود. ا

، میرح یو مرشوبخوار  یه با زنبارگکردم اما بعدها متوجه شدم کافته بود.آن وقتها تعجب یل یتقل

 .ردمکیست تعجب میباهم به عنوان قرض نخواسته بود می یپول یبعد یهااگر در نامه

و کبه مس یردم. وقتکیف مقاله دریافت میحق التأل یو ارمن یآذر  یهامن هر روز از روزنامه

م هم یجا گذاشتم. رح« محمد مولود» یه را هم برایم دادم و بقیبازگشتم شش هزار روبل به رح

 .ه کرده بودیمن ته یه برایگرانبها به عنوان هد یپارچه یمقدار 

ب داده و از شام یترت یش بزرگیهام، جانیردم: دولت آذرباکافت یبه این مضمون در یانامهدعوت

 یسانکرسان توده و  با ارزش با حضور یشیحضور در آن دعوت به عمل آمده است. هام یهم برا

 یادآور ید یه باک یاتهکبرگزار شد. ن« جودت»و ، «یز یر خیام»، «یندر کرج اسیا»، «رادمنش»چون 

 کیز به صورت یجان نیآذربا یالت فرقهیکردها تشکت یو عالوه بر جمعکه در باکنم آن بود ک

ار منع و ک یاز ادامهه آنها را یاما در زمان حضور من دولت روس، ردکیت میهنوز فعال، تیجمع

 .رده بودکلف به ادغام در حزب توده کم

تو آخر همه است. خودت را آماده  ینوبت سخرنان»بود و به من گفت:  یم قاضیش رحیهام سیرئ

 .«نک

جان یان رساندند: آذرباین جمله به پایالم خود را با اکران سخن گفتند و یا یهایچند تن از آذر 

رج یمتحد شود.... نوبت به ا یر شورو یاتحاد جامه ید تحت لوایجدداً باروز م کیپارچه است و کی

ز یردها نکنغز بر زبان راند. در مورد  یرد و مطالبکسخن  یه در اوج فصاحت اداکد یرس یندر کاس

ها ما فارس»ن گفت: یجان چنیاما در مورد آذربا«. ردندکران جان فدا یا یها در راه آزادیقاض»گفت: 
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در آن ، ج فهمک یه نامنان در صندوق است و آدمکم یم هستیتیردها مانند سه فرزند ک ها ویو آذر 

نار کن آدم نفهم را یا، گریدکید دست در دست یآن نشسته است. هر سه با یرا قفل کرده و رو 

ان یجان سخن به میردستان و آذرباک یید از جداینون نباکم. اینک یگر زندگیدکینار کگذارده و در 

 ...د به انتظار نشستید اما بایز فرا خواهد رسین روز نیآورد. ا

 :دینوبت من رس

شان است. اما یانات ایف بیات ما قارص از توصیه ادبکچنان بزرگوارانه سخن گفت  یندر کـ استاد اس

ن هم تنها یه اکها اشاره شد یتنها به قاض، ردکملت  یار کرسانم: در مورد فدایته به عرض مکدو ن

 یهاه به خاطر آرمانکرد کرا فراموش  یو لر و مهاباد یرمانشاهکارگر کاما صدها ، م بودیبه خاطر رح

اران اوغلو همه کرفته بودم. آنجا هم« وراوغلوک» یش به اپرایشته شدند. چند شب پکحزب توده 

د زانو هم زد. بله سوگن، سوگند با دست یاز ادا یردها جداکاز  یکیردند اما کاد ی یسوگند وفادار 

رد در راه اسالم جان فدا کش صدها هزار قهرمان یرد مقدس است. هزار سال پکنزد ملت  یوفادار 

 .دانندیمسلامنش هم من یها حتها و فارسها و عربکردند اما تر ک

ه سخن از ک یندارد اما هنگام یینزد آن معنا، است نژاد یه مدعکم یست پناه آوردیمونک یبه شورو 

ردها برده کاز  ینام، منکو فارس وتر  از عرب یجدا، آیدیان میه به میو سور رانیرد در عراق و اک

ن یاتفاقاً هم، میگویختند. من میدست همه ر یرو  یکه آب پاکهم  یندر کاس یشود و آقایبرده من

طمع  یسکگر یم تا دییسخن بگو یندر کجناب اس یفیردها و سهم آنها از صندوق توصکد از یاالن با

را طمع به سهم  یسکم یدیم رسیخود بردارد. پس از آن اگر به تسه یرا برا یگر یان دند سهم نکن

ن یر ایم. اما در غیدهیات خود ادامه میگر به حیدکینار کسفره و در  کیست. بر رس ین یگر ید

 .خود بنشیند و از روزی خود ارتزاق کند یس بر رس سفرهکه هر کند کیم مکعدالت ح، صورت

 برخاست همهمه از مجلس

 .سهم ما را بخورد، م توده هم مانند شاهیخواهین شود. منیید تعید سهم ما بایگویژار راست مـ هه
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ه من کآمدند  یحزب توده به هامن اتاق یاعضا« ن ماالالنیآرش»لم یران فکو ا یان سخرنانیپس از پا

 :ه گشودین به گالزبا« رادمنش»م رفت و من با آنها تنها ماندم. یم. رحیم نشسته بودیو رح

 .یردکیان مین سخنان را بید اینبا ین بزرگیـ در مجلس به ا

 .ن جمالت شومیان ایه من مجبور به بکد یردکیم یار کد یـ شام نبا

 د؟ینکیت منکقت است. چرا با ما و در کنار حر یژار! راه ما راه حقـ هه

و  یند با ملت باور کیتصور م نون دشمن ما شده است وکه اکد یاشده« لوقاسم»شام هم مثل 

 ....دیناسیونالیسم رس

 .دندیشیاندیگفتند و مانند شام میداش هم مانند شام سخن مکـ استاد! مرحوم خالد ب

 داش مرد؟کـ مگر خالد ب

ر یشه عشایه همک یشو یمتوجه م ینکخ را نگاه یر! اگر تاریجاست؟ استاد عزکـ پس اگر منرده است 

م ینام یرد مکه ما آنها را ک ینیر غرب نشیاند. آن عشاردهکشور را حفظ کن یااستقالل ، رانیغرب ا

آنها را  یمک، رانیا یندهیآ یا نظامهایس در نظام یا و انگلکیهستند. اگر آمر یی آزادنون تشنهکا

به  یتوجهیس جلودار آنها نخواهد بود. از بکچیه، نندکدلخوش  یو حقوق انسان یبه آزاد

و بلغارستان به ینون از رادکگر متولد خواهد شد. شام اید یهزاران قاسملو ، ردکلت م یهاخواسته

د یاردهکفراموش  ید. حتیاردهکردها نکبه  ین توجهیمرتکد اما یپخش برنامه دار یو آذر  یزبان فارس

 ....ردها هم وجود دارندکه ک

 .میخوب دار یندهینه وقت اضافه و نه گو، رانیا کیو پیـ در راد

ربع و از چهل و پنج  کی، یساعت بخش فارس کیخورد. از  یشات به درد خودتان مین فرمایا ـ

ها نخواهد ر بخشیبه سا یبیچ آسیه، اختصاص دادن یردکقه به پخش یپنج دقی، قه بخش آذر یدق

هم  یسکد. اگر یل نشوکدچار مش یندگیه به لحاظ گوکنند کیم یز دراروپا زندگیرد نکزد. هزاران 

 .نمکیم یندگیم و گویآینشد خودم م دایپ
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 ...مینکیم یشنهاد را هم عملین پیم اینکیـ چشم ! تالش م

 :ردکیف میهم خانه بود تعر یو با بارزانکه در مسک، «یو اسعد خوشه»

روز همرس  کیآمدند.  یدن مالمصطفیبا بود چند بار به دیار زیبس یه زنکرادمنش و همرسش »

زن رادمنش را از اتاق ، تیبا عصبان یدم مال مصطفیه دکنگذشته بود  یساعت میرادمنش تنها آمد. ن

 یکیق او اسباب نزدیداده بود تا از طر یبه مالمصطف یشنهاد دوستیپ، ن خانم محرتمیرد. اکرون یب

 «.دیشرت به حزب توده فراهم آیب

، «یموفایساراقد»ود. ده شده بیز گنجانیو آواز ن کیرقص و موز یبرنامه، شیهام یان پردهیدر م

 یفضول« و مجنون یلیل» یشبه هم به اپرا کید. یرقصیر شده بود نیز میپ یمکنون که اکپرآوازه 

ر قرار داده یاو اپرا را تحت تأث یرایگ یرد. صداکیم یرا باز  یلیخواننده نقش ل، «یربابه»ه کرفتم 

 .بود

 :ور او مشغول بودت مشهید از باباطاهر و بیروز به متج کی« جعفر خندان»

 یندار  یار یاگر با مو رس 

 به خوابم ییمه شب آیچرا هر ن

ا باباطاهر ما یند. گوکیدن را بر خود حرام میخوردن و خواب، ند شاعر عاشقیگویاستاد! م»گفتم: 

 .ده استیخوابیشبها تا صبح م

 .رده بودمکر نکن موضوع فیبه ایی، گویـ راست م

نجا به مذهب یردم. گفته شد در اکسئوال  یور شهیعرص پ یز یشاعر ترب، «ایریب»از دوستان در مورد 

و به «. مینکامرب را نصب یپ یمجسمه، روفیکس ژنرال یتند ید به جایبا»ده و گفت است: ییگرا

 .د شده استیتبع یرب یبه س یوانگیجنون و د یبهانه
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 یت دارد. مجسمهینفر جمع ونیلیم کیشد یاست. گفته میدر یو از سه طرف در محارصهکشهر با

ن ژنرال یبه نام ا یرد. متأسفانه گنجه شهر نظامکیم ییا خودمنایمرشف به در یاتپه یروف بر رو یک

 .ده استیآباد نام« روفیک»جنگ قفقاز بود  یه فرماندهکروس 

 یار فرحبخش است اما به محض رشوع فصل بادهایبس یشهر ی، موسم یو تا هنگام وزش بادهاکبا

ن بادها یر ایهم از شدت تأث« وبهکباد » یهیا وجه تسمیشود گوینان تلخ مکبر سا یزندگی، مموس

 .ندکیت میاکح

 متاس گرفتم یمرد ارمن کیاز هتل با 

 .سالم رساند یـ سلامس

 .میآیممنون االن م ـ

 ؟ سالم رساند و بسییآیجا مکـ 

 :دم آمد و گفتید

 .ستیز آماده ناقوت هم هنو یلم و یـ تپانچه را بده. ف

 .ار دارمک؟ برو یاقوت چیو  یچ یـ تپانچه

فه ین لطیو اکبا کش از تر یردم. پکو پرواز کمس یو به سو کاز فرودگاه با، سخت یروز طوفان کیدر 

 :نمکف یرا هم تعر

 :بود گفت ییوکر بایوز کیه ک« احمدوف»به نام  یمرد

ام ه به همراه خانوادهکهشت ساله بودم  یکد و کز بود. من یاز دهات اطراف ترب یکیما در  یـ خانه

م یآوردید اسم شب را در برخورد با مأموران به زبان میباها م. آن وقتیز آمدیدن اقوام به تربید یبرا

 اد زد؟یوچه فرک یاز آن سو  یاهیم. امنیشدیو گرنه بازداشت م

 (د؟یآیدارد م یسکم؟ )چه یکالن یـ گ
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 :ـ پدرم گفت

 ـ آشنا

 ب؟ـ اسم ش

 :پاچه شده بود گفته دستکپدرم 

 زیـ ترب

 (: تهرانیلمه دن: تهران )زرت! ندانستیـ زرت! ب

 ـ بله تهران

 .دییالله حاال بفرماکـ بار 

خودش  یهشتم بودم. سلامس یست و نه طبقه و من در طبقهیه بکرفتم « ایرانکاو »ن بار به هتل یا

 :را به من رساند

 ؟ینکیار قاچاق مکد مرا وار  یشکیخجالت من کـ مرد 

 .نندکیمن یافتاد؟ با خود گفتم چمدان تو را بازرسیـ مگر اتفاق

 یبازخوان یرا به زبان روس« خ صنعانیش»گر یدکیتلگراف زدم. آمد و چهار روز با « وکنیدا رودیس»به 

 .میردکح یو تصح

در مقابل  یطوالن یهاسرت ناچیز بود. صفکو از خاکن وقت در مسیا، ند وقت طالستیگویاگر م

ناهار »برد. در هتل سئوال شد: یبرش را رس م یانتظار دراز مدت در رستوران و... حوصله، هامغازه

در  یعراق یروز به همراه چند دانشجو  کی«. دید صبح سفارش غذا بدهید؟ بایل داریم ییچه غذا

 :ان گفتیدانشجو از یکیم. اما سفارش غذا حارض نشد. یا منتظر ماندیرانکرستوران هتل ا

قفقاز شکار  یهاوهستانکرا از  کبکد یداده بودم. با کبکـ خطا از من بود. من سفارش گوشت 

 .نندکطبخ آماده  ینند و براک
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شنبه و  یدم. روزهایان ندیبر کبکم اما هرگز یموفق به خوردن غذا شد، رسانجام پس از سه ساعت

 کد آب خنیباحتام ً روندیح به خارج از شهر میتفر یو براکمس یه دهها هزار نفر از اهالکشنبه کی

دانم اگر ی. منینکبود از آب گرم رودخانه رفع عطش  یو گرنه مجبور خواه یهمراه داشته باش

رد کیاسب مکها روبل درآمد ونیلیشور مجاز و دولت در قبال فروش آن مکن یفروش نوشابه در ا

 .دادیم یرو  یاچه فاجعه

و کالعاده رسد مسدر زمستان فوق یبستن یطوالن یهاآمد صفیب میار عجیم بسه به نظر ک یز یچ

 .بود

ن و یکرمل یاخ هاکدن یل به موزه شده است. انسان ازدینون تبدکه اکرفتم « نیرملک»د یبه بازد

 ...شودیزده مشگفت یبه راست، «هارومانف»شاهانه  یزندگ

ار گذاشته کخشت  یزرد رنگ به اندازه ییهایقوط، ستهنه اک یقلعه کیه کن یرملکوار یدر داخل د

 .ه در آن نهاده شده استیروس یسرت اجساد پادشاهان و مردان نامکه خاکشده 

س متام مردگان و کقربستان بود. ع کیموزه و نه  کیه در واقع کهم رفتم « ریبکگورستان »به 

ند. کیم ییها خودمنااز آن کیرب هر سنگ ق یبر رو  -سندگان تا هرنمندان و شعرایاز نو –ر یمشاه

آن نوشته  ینار قرب او نصب شده بر رو کدر بغل داشت در  یکود که ک« یکم گور یسکما»ی مجسمه

ه کبرخوردم  یرمانشاهکرد کشاعر « یالهوت»ان به قرب ین میدر ا«. فاتمین تألیبهرت»شده بود: 

اش به خانه یده بود. به همراه سلامسسنگ قربش نگاشته ش یبا رو یز یاو به خط فارس یشناسنامه

اغلب  یالهوت»گفت: ینزد دولت داشت. م یم. همرسش تاتار بود و ارج و قرب فراوانیز رفتین

 «گفتیم یردکش را به شعر یآوازها

ن موزه از یبود. ا« وسفیریام»به نام  یمرد یه خانهکرفتم « کیآرخانگلس» یشگاه به موزهیاز آسا

رت کطال بود. خانم د  یرهیل کیی آن معادل و ورودیه یهرن  یهاشیز مناکو مر  روزگار یهایشگفت

 :گفت

 .ر استینظیا بیـ در دن
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 .ز استیانگار شگفتیـ بس

 .ردکاش سهیمقا« انکیوات»توان با یـ فقط م

 .امدهیان را دکیـ بله وات

در  یروز یپ یلئون به نشانهه ناپک یبزرگ یم. ستون سنگیها رفتروز به آوردگاه ناپلئون و روس کی

ه انگار خود در کپرداخت یف جنگ میما چنان به توص یرد. راهنامکیم ییجنگ ساخته بود خودمنا

دوران جنگ نگاه داشته شده و محل استقرار  یهاها و گلولهمیدان جنگ حارض بوده است. توپ

 .نشان داده شده بود یکیرتکال یشور با منادهاکارتش دو 

ها تابک یش از خودم به بغداد فرستادم. در متامیه گرفته بودم راپیه هدک یو داستان تابکصدها 

فرهنگ  کیهمه را خط زده بود.  یقلم سانسورچ، ن برده شده بودیاز استال یه نامک ییدر جاها

 .دیهرگز به دستم نرس، ندکم پست یخواسته بودم برا یه از سلامسکهم  یکیتاج – یروس

 «؟یدیرا چگونه د یشورو  یلکبه طور »د: یپرس« دوفیمدو»د. یرس فرا یروز خداحافظ

هر لحظه در ، سیارگران چون مدپارکشور کدم. اما یبد د یزهایهم چ یمکخوب و  یزهایار چیـ بس

 ...رده باشدکر ییار تغیام فردا بسدهین است آنچه من امروز دکر و تحول است. و ممییحال تغ

 :به برف زد و گفت یلگدرد با پا کیام مه بدرقهکشب 

 .ن ما بازخواهد گشتیمسافر دوباره به رسزم، ارکن یها با اـ به نظر روس

ناهار خوردم « یتوانیل»تخت یردم. در پاکو پرواز کی مس«گایر»م ماه از فرودگاه یازده و نیپس از 

 یدم و بهایق ددست قاش کیهلم شدم. در فرودگاه کنفره وارد است 24ن یلوشیا یامیواز آنجا با هواپ

 مت دارد؟یبه دالر چقدر ق، رون نهکگفت. گفتم: به  یز یدم. فروشنده چیآن را پرس

 ـ دو دالر

 ـ شش قاشق دو دالر؟
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 :آوردیمن را در م یادا، د صدا و صورتیباتقل

 ... ـ شش تا دوالر

بودم.  ینبه متام مع یر و اللکمستقر شدم.  یرفتم و در هتل کپنهاکدانست. شب به یم یروس یمک

سته جواب دادم. از کرد و من هم دست و پا شکصحبت  یسیبه زبان انگل یشب در رستوران مرد

 :گفت: گفتمیم… و و کمونا یهاس و قامرخانهیسوئ یهاجاذبه

 فهممیزها را منین چیهستم و ا یـ من آدم ندار 

 .رسدیون دالر منیلیست میم به بییدارا یهستم و همه یر یـ من هم آدم فق

 ؟یاردهک یم زندگکن مبلغ یچاره! چگونه با ایـ ب

 .ن است دیگریهم یم. زندگینکار کـ چ

ه از بلغارستان باز کدم ین آمدم. در هتل دوازده نفر از اهالی بغداد را دیبه و K.L.M ییامیبا هواپ

آنجا گفته  م. دریدیروت رسین به بیم و همه عرب بودند. از ویقد یگشتند. دو نفر از آنها آشناهایم

اد یمسافران رشوع به داد و فر«. دینکروت توقف ید امشب را در بیم است باکچون مسافر »شد: 

با  ییامیت هواپکد حتامً بروند. خالصه مسئوالن رش یافتد. بایآنها عقب م یار بازرگانکه کردند ک

ان دادند. به هتل کسروت این هتل بیت در بهرتکرش  ینهیو به هز ین را راضیمسافر، متام یزبانچرب

 ینیفلسط ین مفتیخ حسیبا زرق و برق فراوان و ش یر سعودیام کیم. یروت رفتیدر ساحل ب، ورایر

 .اش آنجا بودندهم با دو محافظ آماده

 :به تلگراف خانه رفتم و گفتم

 .نمکخرج ن یرسد پول اضافیرتر میرسم. اگر تلگراف دیـ من فردا به بغداد م

 .دیقه خواهد رسیگراف شام ظرف ده دقد تلیـ مطمنئ باش

تلگراف را خودم از پستچی ، رهنگامیبه خانه برگشتم. عرص د یسکدم و با تایمناز صبح به بغداد رس

 .گرفتم
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« زاگرس»رده است. نام او را کگر عطا ید یه بودم خرب آوردند خداوند پرس یه در روسک یهنگام

ه صاحب ک یانجا بودهیچند سال ا»دند: یبردم. پرس ینیریر دوستان شیدوف و سایمدو یگذاشتم و برا

 «؟یافرزند شده

 .«ستیند قبول نکردها اگر از نه ماه تجاوز کبین »گفتم: 

من سه سال است از «: »آورد و گفت ینیریما ش یبرا یبار خربنگار فرانسو  کی»د و گفت: یخند

نداشت. تنها  یگر ارزش پولید یشورهاکروبل در «. امشده یخانه دورم. خربدار شدم صاحب دخرت 

 ییزهایز چیمختلف ن یدم و به بغداد فرستادم. البته در شهرهایخچال خری کیضبط صوت و  کی

رده به مادرش نشان داده کدا یپ یسکروز محمد ع کیه مجموعاً دو چمدان اسباب بود. کدم یخریم

 :بود

 .س انداخته استکعنار ساحل کن همه زنان و دخرتان در ین! پدر با ایـ مادر بب

 .نمکس را به من نشان نده تا مجبور نشوم او رارسزنش کگردد. عیند نزد ما برمک یار کـ پدرت هر 

ه با خط خود نوشته کبود « بلبل»و « متکناظم ح»س از کدو ع، تربا ارزش یافتیدر یایاز متام هدا

 .«ژارهه یه برایهد»بودند: 

برادر دوستم شده  کیرد و رشکیار مک یاسکمن در ع یه جاب یقزلج، ه بودمیه در روسک یچند ماه

 .ردمکارم را رشوع کبازگشتم و  یاسکبود. دوباره به ع

تنها صد و پنجاه »رده بود نزد من آمد و گفت: که به بغداد فرار ک یرانیافرس ا کی یپس از مدت

 «نم؟کار کنار پول دارم. چید

هم وردست او شد. در ضمن به عنوان  یو قزلجردم که یش تهیبرا یاسکع یو یاستود کیمن هم 

 .ردکار کو بغداد هم رشوع به یدر رادی، به فارس -یمرتجم عرب

ند تا کن را برآورد یم و زچاپ مه یهانهیگفته بود هز یحیبه ذب یه بودم بارزانیه در روسک یهنگام

 .رده بودکنار محاسبه یست دیند. حدود صد و بکن یمخارج آن را تأم
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تاب کبا بر یز یاگشت متوجه شدم شصت و چهار صفحه چاپ و پول هم متام شده بود. مقدمهدر باز 

 یرا به رشته« نیم وزمه»ی، و مجنون نظام یلید از لیبه تقل یه خانکرده بود کنوشته اما اشاره 

 هکس کو مجنون را دوباره خواندم اما هر  یلیرد. لکیمن ین سخن مرا راضیر درآورده است. ایتحر

ت را رسوده است. ین بیای، ار بهرت از نظامیبس یه خانکشد یرد متوجه مکیسه مین دو را مقایا

، ز همراه زمانیات نیا آمده و ادبیبه دن یهفتصد سال پس از نظام یه خانکن خاطر ید به ایشا»

مت زدم. چهارصد ینار پشت جلد آن قین را چاپ و شصت دیم و زمه« افته است.ی یفیک یارتقا

ه یامنیم سلیمق یهایرانیست نسخه به ایدو، ان فرستادمیدوستان وآشنا یه براینسخه را به عنوان هد

رده بودند( هفتاد درصد کخود را گرم ، آن یهابا آتش زدن ورقهی، روز زمستان کیه در کدادم ) 

 .نار هم رضر کردمیچهل د، هیها خوردند و از اصل ماتابفروشکز یها رانتابک یهیبق

مخابرات بود و  یه افرس بازنشستهکمهاباد  یحومه« باغ یرولیپ« »ل اهلیجل»به نام  یفرد

گر یسان دک یار یاله گذاشت و بسکنار رسم یست دیدو، د خانهیخر یبه بهانه، ردکیبسازبفروش م

ما رم ایبگ یه انتقام سختکب داد. به خودم قول داده بودم یز فریرا ن« ین سجادیعالءالد»از جمله 

ش بر باد فنا رفته بود. زمانه انتقام یافتاده و زندگ« دوووه» همرسش ، دمیه باز او را دک یهنگام

گویند عقد ازدواج یا طالق از به دخرت یا زنی می، دوو در زبان کردیاز او گرفته بود ... )وه یسخت

 (نزد مرد دیگری زندگی کند، همرس خود

تو را ندارم. با  یبه و دبدبهکبک یمن حوصله»گفتم: «. میآیات مبه خانه»گفت:  یروز بارزان کی

«. ن همه نفر را نداردیش ایاست و گنجا کوچکمن  ی؟ خانهییایب یخواهیجا مکپنجاه محافظ 

 یه براک یااز سه خانه یسازمان یاد. چند روز بعد خانهیام را دم. آمد و خانهیآیگفت: حتامً م

ان کی بغداد نقل مدر حومه« انکاس» یه شد و من به محلهیه بود تخلب داده شدیمحافظان او ترت

 یرائیاتاق پذ، هامن و در واقعیم یژهیاتاق آن و کیه کبا چهار اتاق  یچهل و نه مرت  یاردم. خانهک

ست به مدت یبایبود و م کیاجاره به رشط متل، ط خانهیهم داشت. رشا یکوچک یاطچهیبود. ح

هم  یگر ینم تا سند خانه به نام من ثبت شود. اتاق دکنار پول بازپرداخت یدصد  یسال، ست سالیب

 .ردندکها آن را مصادره یرسانجام بعث، ردم. پس از پرداخت اقساط به مدت پانزده سالکدرست 
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گذاشت.  کلکو  یباز حقه یبنا یپس از مدت، مکیرش« جالل»ز گفتم برادر ین نیش از ایه پکهمچنان

 ینار مقرر ید کی یاز قرار روز « عام یمبان» یارزان به او فروختم و در اداره ییهاسهم خود را به ب

روزانه ، د منیار مفکرث کمن از هشت بامداد تا دو بعدازظهر بود. حدا یار کاستخدام شدم. ساعات 

حداقل  یردم و روز کتاب کار بودم. رشوع به خواندن کیتا ساعت دو ب، ساعت بود و از آن پس کی

بهرت از من  یتیوضع، ه تا آن روزکارمندان کل آمد. متام کر یروز مد کیخواندم. یتان مداس کی

اما من به روش ، ار خود قرار دادندکز یم یچند رو  یادام پروندهکردند و هر کار کنداشتند رشوع به 

 :د گفتیه رسکل به من کر یادامه دادم. مد یقبل

 ست؟یپست شام چ -

 .دولت یم چرت زدن برایپنج ساعت و نم ساعت نوشنت و ین یروز  -

 .د ورفتیخند

ت کارمند رش کار یبس یه سالهاک« م یرکعبدال» به نام  یه مردکهنوز سهم مغازه را نفروخته بودم 

 کیگفت. یزبان درس م، آمد و به منیداشت به مغازه م یسیبه زبان انگل یافکنفت بود و تسلط 

 :دیروز پرس

 ؟یها را بخوانییابه یتاب مذهبک یدوست دار  -

 .خوانمیم یتابکبله همه نوع  -

ن آشنا یین آیبا ای، وتاهکردم و در مدت کم آورد. من هم رشوع به مطالعه یبرا یادیز یهاتابک

 :دیبعد پرس یشدم. مدت

 است؟ ینی؟ به نظر تو چگونه دینکیر مکن چه فیین آینون در مورد اکا -

عباس »امت یه در روز قک ینکیتو خودت چگونه باور م، ماستاد! من اگر دست از اسالم بردار  -

ن به من ین دیه در مورد اک یم. به خاطر اطالعاتیخواهم دروغ بگویرد. منکشفاعتم خواهد « یافند

 .ن قبول ندارمید کیت را چون ییسپاسگزارم اما بها یداد
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 ییآقا» به خانه آمدم گفتند:  یروز وقت ک، یچند ماه بعد امد.یگر به رساغم نید و دیاستاد از من رنج

 یخانهبود. عرص هامن روز در قهوه یکیمشخصات او با مشخصات استاد «. به رساغ شام آمده است

نون متوجه اشتباه کبودم ا ییمن بها یفالن»رد. خودش بود. گفت: کم یصدا یکیه کبودم « ابونواس» 

 .«مینک یا با هم آشتیام. بن اسالم بازگشتهییخود شده و به آ

روز  کیارمند اداره بود که ک« ید رواندز یاخورشیض» رد به نام ک یپرس « عام یمبان»  یدر اداره

 :دیپرس

 ؟ینکیتاب ارواح را مطالعه مکتو  -

 …بله -

د من یمت و از توان خریار گرانقیها بستابکم آورد. یبرا« علم ارواح»  یدرباره یار یبس یهاتابک -

اعتقاد « ایض کاک»خوردند. یم یو شوخ یگشرت به درد مسخرهیظ محتوا باما به لحا، خارج بود

، دگاه اویبراساس د«. گفت: نقل شدیه مکمرد بل یفالن»گفت: یبه ارواح داشت و هرگز من یار یبس

 …ندکیم یه از بدن خارج شد به آسامن رفته و آنجا آزادانه زندگکروح پس از آن

 :دندیردند و پرسکش را حارض یشک کیروح ، در مراسم احضار ارواح، شب  کی

 حالت چطور است؟ -

خود  یمردم متوجه شدم هرچه در طول زندگ یشوم. وقتینون دارم بهرت مکداشتم اما ا یوضع بد -

نم. تنها ک یآنها معذرت خواه کیاکین مجبور شدم از یام همه دروغ بوده است. بنابرابه مردم گفته

ه از او هم طلب کنوز منرده اما در حال مرگ است. به محض آنه هکمانده است  ینفر باق کی

 .دینم به سعادت خواهم رسکش یبخشا

 :اند. گفتنده هشت نفر به پشت بام منزمل آمدهکدم یشب در خواب د کی

 .ینک کمکانه به ما ید ماهیم. تو بایال دادهیکتش یاهیم و اتحادیـ ما ارواح هست

 نار خوب است؟یم دین یـ ماه
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 .اد است سپاسیهم ز یلیخـ 

وه یتان میروم و براید همرس وفرزندانم متوجه حضور شام شوند. االن مینکن یار کنم کیـ خواهش م

 .آورمیم

 .میاوه آوردهیتو م یـ ما برا

ردم. مرتباً کف یتعر« ایض»  یشب را برایختند. فردا صبح خواب دیپشت بام ر یرو  یب فراوانیو س

بم نشده ینص ین افتخار ینون چنکام اما تانار آنها بودهکن سال در یچند ؟یچه سعادت»گفت: یم

گروه سه زنگوله در شهر  کی»ه: کرده بود کدا یدر روزنامه به این مضمون پ ییک آگه«. است

 یاات در آن متجسد شدهیه از آغاز حکرا  ییالبدهاک، نگیافت هجده شیلیدر یدر ازا، سفوردکآ 

 .ندیگویت میبرا

، شیتو هزاران سال پ»رد: کافت یاعامل خود را در ینگ را فرستاد و نامهیهجده شیل« ایض»  کاک

البد کسپس در ی، رقاصه در معبد فرعون مرص شد ک، ی یالبد بعدکسپس در  یبود یمغ زرتشت کی

«. یارمند دولت هستکز ینون نکردستان متولد شده واکنبار در ین متجسد و ایدر چ ییاهن بوداک کی

 .«امن دارمین مساله ایبه ا» گفت:

 .یاار نگذاشتهکیرا ب یچ مردیهی، ات رسخ گون است. اگر در مرص رقاصه بوده باشـ چهره

 .یر یگیز را به مسخره میـ تو هم همه چ

ردم و مقاله کیم یآور آنها پول جمعی برا، ردمکیم یار کهم هم یبا حزب پارتی، ار ادار کاز  یجدا

ن یه با آن چندکچاپخانه دارند  کیمردم »گفت: « م احمدیابراه»روز  کینوشتم. یو مطلب م

 یتوانین. مکار کنار حزب کم. از اداره استعفا بده و در یکنند. ما دو چاپخانه دارخانواده را اداره می

 کی. یر یاز آن است بر عهده بگیصاحب امت یه جالل طالبانکرا « وردستانک» یروزنامه یر یرسدب

 .شرت استیاداره ب یایاست و حقوق توهم از مزا یاهشت صفحه یهفته نامه
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 کینم کیخواهش م»ردم. گفت: کف یاداره تعر ینیارگزکمسوول « جامل بابان»  یموضوع را برا

ار ک ینم. اگر در طول ساعات بعدازظهر نتوانستکین. من بعدازظهرها زودتر مرخصت مکماه صرب 

شب مشغول  یهاهر روز از ساعت دوازده تا نصفه«. استعفا بدهآنگاه  یروزنامه را به انجام برسان

ه شامرگان آن از کبود  یپنج شامره منترش شد. استقبال به حد، ار بودم. در طول پنجه هفتهک

به عنوان  یشد. هر شامره مطلبیاب میافت اما باز هم نایش یچهارهزار به هشت هزار نسخه افزا

، ا دو مرتبه همی کیرد. کیس مینوکم پایبرا« جودت» به نام  یه پرس کنوشتم یم« گپ دوستانه» 

 پخش و یندهیه مناک« یجامل شال» روز  کین بخش را برعهده گرفت. یزحمت نوشنت ای، حیذب

 :ه به بغداد آمد. با افتخار گفتمیامنیبود از سل یع حزب پارتیتوز

 تر است؟نقپر رو  یعرب« باتخه» ه از ک ینیب یردستان رامک یـ روزنامه

ه اصاًل کهستند « شاره زوور»  ینان روستاهاکسا، ان روزنامهیمشرت یبه خدا همه، اد زور نزنیـ ز

گران یخرند و از دی. مجله را میسینویآنها م یرا به لهجه« گپ دوستانه»سواد ندارند. بخش 

» ند یگویمه مو ه« وردستانک»  ید روزنامهیگویس هم منکچیشان بخوانند هیخواهند برایم

 .میخواهیگپ دوستانه( م« ) یقتهمهده

 کبه عرب و فارس و تر ، از مقاالت یکیرد. در کبه پا  ییه رس و صداکدر مجله نوشتم  یاچند مقاله

شان هستند. ضمن رد یاز اعقاب ا یخیردها به لحاظ تارکنند کیادعا م یه همگکپرداخت بودم 

 .ها را به مسخره گرفته بودمآن یاز ادله یار یبس، آنها یادعا

رده بود. در ک یار عصبانیرا بس« دیم وحیزع»بغداد نوشتم بودم.  یردکو یراد یهم درباره یامقاله

 یاز اقداماتش روزنامه یکیرد و در کیعوض م هم آرام آرام چهره« م قاسمیرکعبدال»ن دوران یا

به الثوره  یرده بود. پاسخ تندکق یردها تشوکدر مورد اثبات عرب بودن  یرا به نوشنت مطلب« الثوره»

نوشتم. مجله پس از  یمطلب، «قاسم»م به یرمستقیدر خطابی غ« هایقتهمهده»از  یکیدادم و در 

 .ف شدیچند شامره توق
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؟ یانجا آمدهیمال چرا ا»رون آمد و گفت: یاز در ب« یحیذب»رفته بودم ، «باتخه»ه به دفرت کروز  کی

 .«ف شدیمجله توق

ردم. فردا صبح به اداره رفتم. ساعت کگوش دادم و استعفا ن« جامل بابان»حت یخوب شد به نص

 :چهار بعداز ظهر جامل آمد و گفت

 ؟یاـ چرا نرفته

 .ف شدیـ روزنامه توق

 .پرداختم یار یبس یهانهیهز یتهاینگونه فعالیگفتم؟ من هم به خاطر ا یدیـ د

ام. آورده« وردستانکبو »را در ها «یقتهمهده»را ندارم اما « انوردستک» یمجله یهامتأسفانه نسخه

از آنها با نام  یکیه کرد( به چاپ رساندم ک ی)صدا« وردک ینگده» یدو قطعه شعر هم در روزنامه

 .نمکدا یچاپ شد اما آن را هم نتوانستم پ« خالد»

رد و شعر کات یادب یدرباره یاشانزده صفحه یامقاله، هیامنیبنا به درخواست انجمن معلامن سل

ه خودم بر آن نظارت کردم کچاپ « یروناه» ین مقاله را هم در مجلهیو نو نوشتم. ا کیالسک

 یهم چون روزنامه یدر مقام نقد و ناسزا و معدود یاجاد شد و عدهیا یار یت بسیکردم. حساسمی

 .نشست یرسکمن به  یدر مقام دفاع برآمدند اما رسانجام ادعاها« قانع»و « نیژ»

رد و با کیخود را رو م یج چهرهیز به تدریدر ماه رمضان به بارزان بازگشته بود. قاسم ن یبارزان

شور منترش ک یدر بخش جنوب« باتخه» یداد روزنامهیآورد اجازه منیم یه به حزب پارتک یفشار 

شد. یداده من ین مورد پاسخیا ات دریاکگرفتند و به شیت و آزاز قرار میحزب مورد اذ یشود. اعضا

ه کرد کیحزب درخواست م یاز دوستان و هواداران و اعضا، رر خودکم یحزب هم در نشستها

از  منفعل به خود گرفته و مداوماً  یهم حالت یوعیان حزب شین مینند. در اکآرامش خود را حفظ 

گرفت. یقرار م -ترور اعضا یتح – یکیزیو ف یغاتیتبل یبعث مورد هجمه یحزب تازه پا گرفته یسو 

 یا دو نفر از اعضای کینوشتند: هر روز یخود م یهاهمه روزه در روزنامه»ه کرسید  ییار به جاک
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ادشان رفته بود در دوران یه کنیمثل ا«. ستیها ترور نستیسکاست ما مار یشوند سید میشه یوعیش

 .بر رس مخالفان آورده بودند ییچه بال، قدرت

از  یادیز یعده، ها انجام شدیوعیش کیه به تحرکردستان کروستاها در  یاهال ییامیهپبه خاطر را

ان در بغداد یامیبا راهپ یار کز به اتهام همین« خ قانعیش»بازداشت شدند. « دصادقیس» یاهال

ا ی»س ستاد رفت و گفت: یرئ« یصالح عبد»به محض اطالع از موضوع نزد  یبازداشت شد. بارزان

 .«دینکا مرا هم بازداشت یقانع را آزاد و  ن االنیهم

 :گفت یاز بارزان یسپاسگزار  یقانع آزاد شد اما به جا

 .ر بخورمیس ینداد دادند. تو اجازهیهر روز پرتقال و موز م، ـ به خدا رفقا در زندان

نوان را به ع یچ انسانیرش هین بود و تحمل پذیار خودبیبس، ن حالیار لجباز و در عیبس یقاسم مرد

الس ک کود ک کیه کآورم یاد میاد شود نداشت. به یاز او  یه به بزرگک یسکا یسنده ینو، هرنمند

ردند. قرار بود شب بعد هم کون آوردند و با او مصاحبه یزیبود به تلو یاه نابغهکرا  ییپنجم ابتدا

 .برنامه شده بودامً مانع از پخش یمستق، ب دهند اما قاسم به خاطر حسادتیبا او ترت یامصاحبه

 :و نزد قاسم رفت و گفتکبه محض بازگشت به مس یبارزان

 .ار در خدمت خواهم بودکرسباز فدا کیـ من چون 

وب کو رس « دیخ رشیش»خود را در جنگ با  ین ادعاید و ایگویراست م یه بارزانکدانست یقاسم م

 یانهیک، ت فراوان نسبت به اوو ابراز احساسا یرد اما عشق مردم به بارزانکاثبات « ام شوافیق»

 .رده بودکجاد یفراوان در دل قاسم ا

ه ک یسانکنهاده و از  ینار کرا به  یخودپرست، رب و ادعا بودکبه متام معنا و دور ازت یانسان یبارزان

ه به ک یبار در مراسمکیرد. کیه مینوشتند به شدت گالمی یا مطلبیگفتند یم یز یدر مدح او چ

، در وصف او یشد من و جالل طاللبانیاو در تاالر خلق )قاعه شعب( برگزار م مناسبت بازگشت

 ...ر گذشتیرد اما به خکار رسزنش یان مراسم بسیم. پس از پایخواند یم و مطلبیگفت یشعر 
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ها هستند. هر چند دخرت محمود یه دشمن رسسخت بارزانکاست  یطوالن یسالها« یبار یز»ر یعشا

 .همچنان ادامه دارد ین دشمنیزیباری است اما ا« مسعود»در و ما یآقا همرس بارزان

پول و ، ست دادند اما قاسمکدولت را شی، بارزان یقوا، و دولت یو در جنگ بارزان، 1945در سال 

 .زندیبرخ یبا بارزان یقرار داد تا به دشمن« یبار یز»ار یاسلحه در اخت

و رفت. در کر به مسیبه همراه چند وز و دعوت شد وکترب در مسکانقالب ا یبه جشنها یبارزان

 :گفت یبه بارزان، قاسم در مراسم استقبال، وکبازگشت از مس

 .یاردهکو پشت رس من صحبت کام در مسندهیـ ش

در مورد  یچون من حت ینکن مورد دروغ گفته است با من روبرو یه در اکرا  یسکـ دوست دارم 

 ...اد شام هم نبودمیصاًل به و اکنگفتم. من در مس یز یز چینو ن یهایخوب

پول « خ ظفاریش»نار پول به یم دیون و نیلیتو چرا دو م»گفته بود: « قاسم»بار به کی« یبارزان»

 ...هستند؟ یا ملت عراق راضی؟ آیادهیبخش

 .بود یحذف بارزان یبرا یاقاسم به دنبال راه چاره

ن نوبت بارزان را یمثبت دادند و در چند پاسخ یه بارزانیات قاسم علکیبه تحر« هایبار یز»رسانجام 

ها ش داد. روزنامهیافزا یه حزب پارتیخود را عل یز فشارهایدولت ن، هدف قرار دادند. همزمان

حزب مورد  یدر بغداد پنهان شدند و هواداران و اعضا یم احمد و جالل طالبانیابراه، ف شدندیتوق

در  یوعیش، حزب همچنان ادامه داشت. حزب یتهایالفع، ن وجودیت قرار گرفتند. اما با ایآزار و اذ

 .نندک ییامیراهپ یات بر اراضیه مالیه علکرد ک کیرد را تحرکشاورزان ک، هیامنیسل

، ه معرتضانکه را بر عهده گرفته و پس از آنیامنیتظاهرات سل یرهرب ی، ه حزب پارتکم یمتوجه شد

 ینور »ن ماجرا یاند. پس از اشته شدهک یاعدهها آغاز و یر یاند درگرا بسته« خانیدربند» یجاده

نزد « یعبدالله ماران»گفتگو با قاسم به بغداد آمد. به همراه  یاز حزب برا یندگیبه منا« شاویس

 :گویمو رشح ماوقع را از زبان او می« ینور »مالقات با  یم. خالصهیرفت« ینور »
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ردند. حزب هر چند عدم کن تجمع یزم ه باجیه مسلح بودند عک یدر حال کشاورز و مالکهزاران 

ن یچ وجه موافق جنگ نبود اما به ایهم به ه یب رسانده و مالمصطفیبرخورد بادولت را به تصو

نفوذ خود را در ی، وعیرد حزب شین را برعهده نگیت خشگیجمع یه اگر حزب رهرب کم یدیباور رس

م. یت اقدام را به عهده گرفتیر مسئولیاز گردونه خارج خواهد شد. ناگز یرده حزب پارتکامل کمنطقه 

نار هم پا به فرار گذاشتند. کت در یت متفرق شدند و خوان و رعیها جمعیر یاما به محض آغاز درگ

 کسنگرها را تر ، شب یکیه آنها هم در تارکماندند  یدان باقیدر م یپارت یتنها هفتاد نفر از اعضا

 .میخورد یست سختکم وشیردکل یتحم ه به زور و بر خودکناخواسته بود  یردند. جنگک

ه یامنیب در دشت سلیسوار بر ج، «احمد طاها ینور »و « یجالل طالبان»ه در شب حادثه کم یدیشن

گیرد اما نار از بارزان پول مییپانصد د یخودش ماه»رده بودند: ک ینثار مالمصطفی، ار یبس یناسزا

 «د؟یآیما را فروخت. پس چرا خودش به جنگ من

ه دولت یبارزان عل، خ احمدیرد به فرمان شکرا مبباران « بارزان»مت شمرد و یفرصت را غن« قاسم»

زنگ زده مانند سه تیر  یمیهنه و قدک یصد و پنجاه قبضه اسلحهیبا هم س ها همهید. بارزانیشور

و دهها  آزاد نشود یاه منظقهکنبود  یندند. روز کاما آتش به جان دشمن اف، پر داشتندو پنج تیر و ته

مت گرفته شد. یهم از دشمن به غن یار یاسلحه و توپ بس، انین میر نشوند. در ایشته و اسکنفر 

و « کدهو »و « زاخو»روند راند و بر یرا از منطقه ب« یبار یز»ر یو عشا« دیخ رشیش»، «یکهر »

 یبا متام زیرد دولت عراق نکس یشد. هزاران پل مسلط« یتوتیب»و دشت « یتهیاکباله»و « برادوست»

ام از یوب قکرس  یه قاسم براکد یرس ییار به جاکوستند. یپ یبارزان یبه نیروها، اسلحه و مهامت

د و جنگ مغلوبه شد. من یه به عراق رسیکق آسامن تر یها از طرکخواست. موش که موشیروس

 :دن بو یه انجام دادم اک یاز اقدامات یکیردم. کیم یت مخفیهمچنان در بغداد بودم و فعال

م ینکر مالقات یم با سفیخواهیمحارصه شده است. م یگفته شد سفارت مرص توسط مأموارن مخف

 یندهیو قاهره گویام راددهیشن»ن عنوان نوشتم: یبه ا یاضهیعر«. رومیمن م»ان ندارد. گفتم: کاما ام

 .«ردکمناسب داشته باشد قبول خواهم  یایخواهد. اگر حقوق و مزایم یفارس
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 :دند شدیپرس، پوشه گذارده به سفارت رفتم. در مقابل سفارت کیدر  نامه را

 د؟یار دارکـ چ

 .امردهکار ک یـ تقاضا

 .ضه را نشان دادمیو عر

 .دییـ بفرما

صله یه موضوع جنگ با قاسم فکند ک یار کاگر نارص »گفتم:  یدم واز زبان بارزانیر را دیسف یمنش

ن بخش یران وارد جنگ شده و ایبا ا، ار ما قرار دهدیاخت هم اسلحه و مهامت در یند و مقدار کدا یپ

 .«ردکم یرا هم گرفتار خواه« امن بغدادیپ»از 

 یآرزو  شام هم یم داد و برایبه نارص اطالع خواه»گر هم به سفارت رفتم. هر بار گفتند: یچهار بار د

 .مینگرفت یخاص یجهینت«. مینکیت میموفق

، داریه رساکدانستم یعامرت بود. م کیاو در  یم. خانهیرفتیم ینظام یوابسته ید به خانهیبار باکی

ند. کیم ینجا زندگیا یپدر سگ مرص  کیسالم عمو! »دار رفتم: یاست. نزد رسا« قاسم»جاسوس 

 «؟ینکب یار ک یتوانیدهد. میام اما پومل را منردهکش را چاپ یهاسکع

 :قه بازگشتیرد و پس از چند دقکرص حواله نارص و م یحساب یدار هم چند ناسزایرسا

 .ریش را بردم. برو پولت را پس بگیـ آبرو

 .رساندم ینظام یغام خود را به وابستهیب پین ترتیبه ا

در مورد آن ه بعداً کرد کیم میق هم همراهیاحمد توف، م به سفارت مرصیهاتیاز مأمور یکیدر 

 .خواهم گفت

 یخوب یانهیم و بدون ترس از هم میردکیار مکگر یدکینار کدر  یو پارت یاران بعثکهم، در اداره

 .میشدیم وارد بحث و جدل هم منیداشت
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مالقات  یتقاضا، دوست کیرد. از کصادر و او خود را پنهان  یبعث« یر کفواد عس»فرمان بازداشت 

 یر خانهه دکرد کس باور نخواهد کچیو ه یهست یفواد تو بعث»دنش رفتم و گفتم: یردم. به دکبا او 

 .«ستینجا هم بد نیا»رد و گفت: کر کار تشیبس«. ایمن ب ی. به خانه یرد پنهان شو ک کی

ه کدم یرا د« لیارب» یاز اهال یکیرده بود. کهم خود را پنهان  یفرزند بزرگ مالمصطف« داللهیعب»

به متام معنا  ردک کینام داشت و « عبدالواحد»ه بود. یمال یارمند ادارهکرد و کیم یدر بغداد زندگ

دور خواهد  ییرد و از هر بالکنخواهد  کش یسکد.یایمن ب ید به خانهیدوست دارم عب»بود. گفت: 

شان بد یه آنجا براکقم هستند یم اما دو رفیآید گفت: من منیموضوع را به عبید گفتم: عب«. بود

 :واهد آمد گفتد نخیمتوجه شد عب ینخواهد بود. پاسخ عبید را به عبدالواحد رساندم. وقت

 .«در حال رفت و آمد است میدا یس مخفیتر و پلناامن ییمن از هر جا یخانه»

« نه السالمیمد»در « دیعب»نزد « ینیز شمزید عزیس»ن و فالش را برداشتم و به همراه یشب دورب کی

ز بغداد فرار ا یعبور برا یورقه، او یبرا ییارت شناساک کیس گرفته و با جعل کم تا از او عیرفت

د. یپایما را م یرس ، اطیوار حیدم از دیه ناگهان دکخواستیم برویم م و یس را گرفتکم. عینکدرست 

 .برگشتم

 .دیاشده یید. شناساینکد فرار یـ با

اط یوار حیم گنده از ترس بازداشت بخواهند از دکه دو نفر شکاور ین صحنه را جلو چشامنت بیا

روم و با مأمور یرون میاز در ب یابه بهانه»گفتم:  یدیداد. با ناامینند. خنده امانم منکفرار  یپشت

 .«دینکن فاصله شام فرار یشوم. در ایر میدرگ

، وارید یه از رو کاه بود یس یگربه کیس موردنظر یرون رفتم. پلیبرخورد آماده و از در ب یخود را برا

د یست باین یااد است. چارهیز یلیان ختعدادش»رد. به خانه بازگشتم و گفتم: کیاط را نگاه میح

دادم و رسانجام اصل ماجرا را  یوار باز یباالرفنت از د یها را برام ساعت آنیحدود ن«. میم شویتسل

 .گفتم
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ردها کهم از  یبیعج ینهیکرده بودند. کرا ترور  یار یبس یهایوعیانه رفتار و شیار وحشیها بسیبعث

صدور  ین به معنایزدند و ایردها را بارنگ قرمز عالمت مک یها رسدر خانهبه دل داشتند. شب

ن شب با ترس و لرز در پشت بام یما را هم عالمت زده بودند. چند یفرمان مرگ بود. رسدر خانه

 .رده بودمکر بالش پنهان یرت مراد گرفته و زکاز د  یار کتفنگ ش کیدادم. یم یخانه نگهبان

ه کتو را داد  ینشان یپرس ، حاجو یه هستم. در خانهیکاهل تر »نزد من آمد و گفت:  یروز جوان کی

س کردم. عکیش درست میبرا ییارت شناساکد یبا کو کر کرفنت به  یبرا«. یبفرست کو کر کمرا به 

 یخشت ساز  یارخانهکنوشته و مهر  ییارت شناساک یت او را رو ینام و هو، گرفتم. و به خط خودم

 .ردم. رفتکخانه امضا ار کس یآن زدم و به عنوان رئ یرو 

ام. ر را هم زدهیمد یتش را نوشته بودم امضایه هوک یردم؟ با هامن خطک یچاره. چه اشتباهیب یا

نام داشت « وسفی»ه کبعد هامن پرس  یب سبز باشد. مدتکد با مر یر بایمد یه امضاک یدر حال

 .بازگشت

رفتم و  ینزد بارزان کو کر کدر  رد.کن کس شکچیبود. ه یعال یرده بودکه درست ک ییارت شناساکـ 

«. رمیپذیسد میت بنویژار برااگر هه»ردم. گفت: کشمرگ یت در حزب به عنوان پیعضو یتقاضا

 .س تا برومیم بنویخب برا

 .ه برگردیر و به سورینار را بگین سه دیا ایشناسم. بیز من تو را منیـ دوست عز

 .ردکر کتشارت از من ک یه بازگشت و باز هم دربارهیبه سور

ل هم یه و اربیامنیحزب در استان سل یهواداران و اعضا، روز شدیدر جنگ پ یه بارزانک یهنگام

ار که ناشناخته مانده بودند در بغداد به کهم  یسانکمتام منطقه را فرا گرفت. ، مسلح شدند و جنگ

ردم. کیهم ارسال مالزم را  یو خربها یآور جمع کمک اران ادارهکدادند. من از همیخود ادامه م

حزب دارند اما جرأت  یبرا یام مهمیپ، بغداد یبازنشسته و نجبا یاز ژنرالها یبار گفته شد جمعکی

است به مقصد برساند. کم و کرده بدون کنفر متام جمالت را از بر  کید یسند. باینند آن را بنوکیمن
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اده شدن به یام را خواندم پس از پیبود. پ کو کر کمسوول  یحیرفتم. ذب کو کر کام را گرفتم و به یپ

 :دن گفتندیفرستاده شد. فردا عرص جواب آماده شد و به بغداد بازگشتم. به محض رس یاسیتب سکم

 ؟یارا نخوانده ـ روزنامه

 ـ نه

 .«است یر استعامر و دشمن جمهور کنو  یجاسوس و پارت یبارزان»ـ از زبان تو نوشته شده است: 

 یه مکگفتند  ییآنها دادم. آنها نیز به عنوان راهنام یرا به نامه یپاسخ پارت دم ویفردا صبح رفقا را د

رد ولی گفتند: کنند. روزنامه قبول کرا چاپ  هیبیذکنم تکتوانم به دفرت روزنامه رفته و آنها را ملزم 

 .«دیقاسم هست یه مخالف جمهور کد یسید بنویم اما باینکیه را چاپ میبیذکت»

سم وجدانم یب تهمت پیشین بنویذکت ین دروغ را هم برایده شده و در عذابم. اگر ابه من ز  یـ تهمت

 .نمکه رصفنظر مییبیذکهرگز آرام نخواهد گرفت. از ت

خواهد یم یساز سهیدولت با دس»ه نوشته بود: کچاپ شد  یحزب پارت یچاپ شده یهیانیپس فردا ب

ه یژار نوشته شده دروغ است و مشارالهه یارهند. آنچه دربکدار هکرد را لکت بزرگان ملت یشخص

 .«ردکم یآن را منترش خواه»گفتند: «. بوده است یت حزبیدر آن زمان در مأمور

 .د چون بالفاصله بازداشت خواهم شدینکار را نکن یـ ا

ه یانیه بکن مردان مرد یهم، م احمد برهم خوردیو ابراه یمن باجالل طالبان یانهیه مکچند سال بعد 

 :نور به چاپ رساندند ین عنوان در روزنامهیبا ا یرا نوشته بودند مطلب

د پدر و مادر داشته باشد. به رصافت یاست نبایبله س«. ژار آن سال تواب قاسم شد و خائن استهه»

شاعر انجام داده « یق وردیتوف»ست را ین عمل ناشایه اکافتادم. مشخص شد  یردن بهتانچکدا یپ

 :زبان به اعرتاف گشود، ار فراوان رسانجامکو ان است. پس از حاشا

شاعر بزرگ برده و خود به  کیتو را به عنوان  یآبرو ، ارکن یخواستم با ایم یـ راستش را بخواه

 .به هم زنم یاآوازه یعنوان شاعر مل



 538 

 .دمیدارد از خطایش گذشتم و او را بخشیسنگ بر مپاره یمکدانستم عقلش یزدم و چون م یلبخند

م. یداشت یما آمدند. ناهار پلوماه یبه خانه« هیوک»جوان اهل  کیروز وقت ناهار به همراه  کی

 .«خوردیم یا است و گرنه چطور هر روز پلوماهکیژار جاسوس آمرهه»چند روز بعد گفته بود: 

 ؟یاعات را به راه انداختهین شایچرا ا یـ ورد

نخواهد  یار کبا او  یسکم او جاسوس است یر بگوژار در خطر است. اگـ با خودم گفتم جان هه

 .دوست دارم یلیداشت. به خدا من تو را خ

گفتند. الزم است در مورد او چند یم، «یپروفسور ورد»او را ، «یورد»اتبات خود با کها در مروس

 .میته بگوکن

 .ستگرفته شده ا« یات ارمنیادب»ت از ین بیه اکنوشته بود « امندوخجیس»ت یدر مورد ب

 :ردمکاو رارسزنش 

 یردکت یب کیت صدها سال است به عنوان ین بیهستند. ا یردکنام  کیهر دو ، امندوخجیـ س

ه در حق کاست  یار کن چه یآن هم وجود دارد. ا یو سوران یرمانجک یهاشناخته شده و نسخه

 ؟یارد روا داشتهکملت 

 .ق ترجمه به من دادندنار بابت حیفقط پنج د یارمن یهاـ به خدا قسم آن پدرسگ

 .داد با او روبرو شدمیه فحش و ناسزا مک یگر در حالید یروز 

 است استاد؟ یـ خرب 

نار یند هجده دیگویبدهند م یه پولکآن یام. به جاردهک یر یغلط گ یردکس زبان یتدر یبرا یتابکـ 

 ؟یم انجام دهیبرا یار ک یتوانین میارم. ببکبده
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مه بوده است. با ینار جریربع د کیهر غلط  یما در ازا یار کارداد ردم گفتند: قر کسئوال  یوقت

پروفسور ، ار شد. با هزار دردرسکن مقدار بدهیند اکد پرداخت یه باک یامهیاحتساب دستمزد و جر

 .درآمد« ه باشیما»

 :روز نزد من آمد و گفت کی

 .پنج روز گذشتدهم. چهل و یخواهم و پس فردا بازپس مینار قرض میـ پول ندارم دو د

 .روز به رساغم آمد کی

 «د انجام دهم؟یندار یار ک»رفتم. گفتم: « نیلکفران»چاپ  یه پول را از تو گرفتم به مؤسسهک یـ روز 

 ـ اسم شام؟

 .یق وردیـ توف

 .دیی. بفرماینار طلب نزد ما دار یـ تو چهل و پنج د

ن تصادف یماش کیدم. با یدیرا من ییابان آمدم جایبه خ یه وقتکـ چنان مات و مبهوت شده بودم 

 .هستم یامرستان بسرت یردم و از آن روز در بک

جامل «. نندکخواهند مرا ترور یو دولت م یو پارت یوعیش»گفت: « ریر مشیبش» یدر مغازه« یورد»

هستی و گرنه تو آموزگار مدرسه  یامر روانیب کیبه تصورم تو »بود گفت:  کرت دامپزشکه د کعارف 

 .ردن تو راحت استکدا یو پ یهست

 یرند و جاسوسیگینار حقوق میصد د یه ماهکهستند  ییآنها یستم. روانین یر من روانیـ نخ

 .نندکیم

دهم یص میتشخ کاً من به عنوان دامپزشینار است. ثانیو دو د یمن صد و س یانهیـ اوالً حقوق ماه

 .ریا خی یامر یه تو بک

 .دیست او را هم بشناسیام. بد نردهکه اشار « ریر مشیبش» چند بار به نام 
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 یاستوار سابق سپاه عثامن، سدیامل بنوکتوانست یخود را هم من یامضا یه حتکسواد یب یاطیخ

ه به ک یهم تسلط داشت. با لقب استاد یو هند یکتر  یهابه زبان، بغداد یاز زبان عرب یبود. جدا

اش را به باشگاه نار گذاشته و مغازهکرا  یاطیخ، او داده و از سواد ومعلومات او گفته بودند

تو »گفت: یشه می. همیردکیدا میآنجا پ یخواستیس را مکرده بود. هر کل یسندگان و ادبا تبدینو

 یاد دارم فالنامهیفات او به یرد. آنچه از تألکف یبار شعر من را هم تألکی«. نمکیف میس من تألیبنو

چهار »گفت: یم«. امر بودمیردم و دو ماه بکد. من خودم تجربه ینکتجربه »گفت: یه مکناپلئون بود 

، بین ترتیاشت. بدکد و در همدان ین دزدیبرنج از چ یمشت، نیعه به نام روبیش ک، یشیهزار سال پ

 .«به وجود آمد یرانیبرنج ا

 «.ردستان جنگ استکدر »گفتند: «. دیردستان بازگردانکمرا به »روز گفت:  کیض شده بود. یمر

چهل ، ن حالیاما در ع«. نمک ین اعراب مرده زندگیتوانم در گورستان هم با ایبه خدا من من» گفت:

 .رده بودک یسال در بغداد با اعراب زندگ

گفت: یبا فحش و ناسزا م، خواستفروخت اما اگر صاحب آنها پولی مییم یردک یو روزنامه تابک

 ییک احمق دوست داشتن، به هر حال «. خواهندیمن. پول هم کن مردم خدمت یا به ایحاال و ب»

 .بود

توتون فروش از  یرمردیپ« میکمام ح» هم  یکیشوند یه هرگز فراموش منکها پ آدمین تیاز هم

رد و کیشه او را مسخره میهم هم« یصالح افند» رد. کیم یغمرب یپ یه دعو کبود  کو کر ک یاهال

 .«شناسمیو من دهیافریتو را هم ن یه حتکام بلدهینگزبر  یامرب یمن نه تنها تو را به پ»گفت: یم

رسه به کی»د: یگویحزب م یاسیتب سکه مکن مضمون دریافت کردم یحزب بد یاز سو  یغامیپ

، هاین و بدهید یردن خود و اداکآماده  یبرا«. و را بر عهده بگیریدیت رادیرید و مدییایردستان بک

ها اتفاق افتاد. یبعث یودتاک، رفتم اما جمعهیروز شنبه م دیهفته مهلت خواستم. طبق قرار با کی

 یشد. من از شدت شادیه وزارت دفاع ) محل استقرار قاسم( مبباران مکدم یدیم از پشت بام خانه

« قاسم» ر کیرا بر پ یینها یه رضبهکردها فراهم آمده است ک یان براکن امیا هکردم کیتصور م
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ماه  کید تا بتوانم از ینکلطفاً مرا اخراج »ن اداره رفتم و گفتم: یارگزک« انجالل باب»نزد … نندکوارد 

 یانگر تخلف از سو یه بک یاچ مسألهیه»رد و گفت: کام را نگاه پرونده«. حقوق اضافه برخوردار شوم

د. یاردهکز استفاده نیخود ن یاستحقاق یهایاز مرخص یست. شام حتیشام باشد در پرونده موجود ن

 .«نمکتوانم شام را اخراج  یمن

ز کدسته دسته به مرا، ار دوست داشتند. آنها پس از مبباران وزارت دفاعیرا بس« قاسم » بغداد  یاهال

 یشگیهم یاما قاسم با آن خلق و خو ، مقاومت شده بودند یمراجعه و خواستار اسلحه برا ینظام

به وزارت خانه جمع  یدان منتهیممردم در «. مینکیوبشان مکست االن رس ین یلکمش»گفته بود: 

دان آمده و مورد یبا عکسهای قاسم به م کدادند. چند تانیرس م« زنده باد قاسم » اد یشده وفر

ربار به جان مردم افتادند یبا ت، تیاما به محض ورود به داخل جمع استقبال مردم قرار گرفته بودند

د. فرمان قتل عام یرس یروز یودتا به پکو  ریقاسم دستگ، شتند. صبح روز بعدکرا  یادیز یو عده

 یلکان به یودتاچک یهاکر چرخ تانیها زیوعیاز ش یار یشد. بسیرار مکو تیها مداوماً از رادیوعیش

 یردهاک یدند. محلهیرا با ترب بر یار یده شد و رس بسیاز آنها با اره بر یار یبس یدست و پا، له شدند

ها یوعیان با شیبعث یتوپ و گلوله هدف قرار گرفت. رفتار سبعانهبا ، در اطراف بارگاه غوث« یلیف»

ز کنه در مر یابکران یچند از وز یبود. قاسم و تن یر انسانیالعاده غار فراتر از حد تصور و فوقیبس

له کنگران نباش! »دم. گفت: یرا د« احمد طاها ینور »، ر و دارین گیرباران شدند. در ایو تیراد

ردستان را به کاند استقالل اند و قول دادههم بند بوده، رد در زندانکبزرگان بعث با  یهاگنده

 .«ت بشناسندیرسم

چگونه ، دارد یعرب پرست یه ادعاکنین ایند درعکیه به هم نژادان خود رحم منک یسک! ینور  کاکـ 

 .میگوین منین دعا آمیرد. من هرگز به اکرد به او اعتامد کچون  یتوان در مورد ملتیم

 .یدانیاست را منیس یو معنا ینیشه بدبیـ مال تو هم

 .رده باشمکدوارم من اشتباه یـ ام
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 یه در اواخر دورهک یاز بزرگان حزب پارت« یوسفیماموستا صالح »ه کودتا بود کنم شب سوم کر کف

 یز رو یپ یبعث آرزو  یبرا، رد و عربک یو آمد و ضمن شادباش برادر یقاسم بازداشت شده بود به راد

به عنوان « یصالح سعد یعل» یعنیرد هم بود کو  یوعیش یه دشمن خونک ین بعثیتریرد. افراطک

م صالح یند»به نام  یبود. برادر « لیارب» یدر حومه« قوشتپه»رد اهل ک کیر انتخاب شد. او یوز

دان و آجو  یجز راو « طاها رمضان»ن یرد. همچنکیار مک« عام یمبان» یه در ادارهکداشت « یسعد

 .ردها بودندکرد و اتفاقاً دشمن رسسخت کهر دو « رزا اردالنیصباح م»صدام 

رد کافرس  یار ینند. بسکرد را از بند آزاد کدربند  یهایه زندانکبه رصافت افتادند  یچند جوان پارت

و گفتگو به بغداد  کیترب یجنگ برا یاز جبهه« یجالل طالبان»ه کد یاز زندان آزاد شدند. خرب رس

 :دمیها از او پرسان صحبتیدم. در میمده است. او را در هتل بغداد دآ 

، در طول چهل و هشت ساعت، د و قدرت هم در بغدادیت برتر بودیها در موقعه در جبههکـ شام 

ن نقطه است؟ چرا یتره حساسکد یورش نربدی کو کر کن فاصله به یچرا در ا، شدیدست به دست م

ن ادعا را یگشت اید و اگر بعث هم موفق میااو رفته یار ید به یگفتیشد میروز میه اگر قاسم پک

 .دادوارونه جلوه می

 :ت گفتیبا عصبان

و توپ و  کتان یبانی؟ رسبازان تا بن دندان مسلح با پشتیزنیب میب و غریعج یهاـ چرا حرف

 پس راند؟ یتوان به سادگیام را چگونه میهواپ

تحت امر چه  یروهاین، م باشدکاعامل ح یدر بغداد فاقد توان برا یـ دوست من اگر ستاد فرمانده

 .ست خورده بودندکش شینند. مطمنئ باش آنها از پکتوانند بیار مک

 یرد. بارزانکبوده است. او فرمان توقف جنگ را صادر  یهم بوده مقرص بارزان یین اگر خطایـ بب

 .ندیبیخواب م، است یس یبه جا

 .رسنگون خواهد شد« قاسم » ش گفت یرست از آب درآمد. دو روز پش هم دیایـ به خدا رو
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به هم  یما با بارزان یانهیو بهانه بود. میردستان بازگرد. رادکچه گفتم به  یبرا یدانیم یـ راست

 .ید با من برگردی. حتام بایده یما را با هم آشت یتوانیخورده است و تنها تو م

ت نداده بودند. عرص هامن روز یبلی، لیرد اما ظاهراً به دالکام یت هواپیمن درخواست بل یبرا

با من به »ه تازه از زندان آزاد شده بود. گفتم: کدم یم را دکیاز دوستان نزد« رانیوسف میرسگرد »

به  یلباس افرس « وسفی«. »ها آغاز خواهد شدبازداشت ینم به زودکیردستان برگرد چون تصور مک

دن به یم و شب پس از رسیبغداد گذشت یم. از دروازهیردکت کحر  کو کر کرد و غروب به طرف کتن 

 .میردکاقامت « روانیس»در هتل ، کو کر ک

 :به عقب بازگردم یمکخواهم ینجا میدر ا

ن و یبهرت، هیام. پس از بازگشت از سورگفته یمطالب«  یماران یانکعبدالله » چند بار در مورد 

درس خوانده و پس از  ییتا چهارم ابتدا یکود کم. در یبود شه باهمین دوست من بود و همیزتریعز

 یرده بود اما دوباره به درس ادامه داده و رسانجام در رشتهکار کن معاش یتأم یرا برا یچند سال، آن

شه یرد. همکیت میدر بغداد فعال یحزب پارت یبرا« قاسم»ل شده بود. در دوران یالتحص حقوق فارغ

ه تو کشور خواهم رفت و مطمنئ هستم کرتا به خارج از کل در مقطع د یحصادامه ت یبرا»گفت: یم

 .بزرگوار بود یدوست«. بود یمن خواه یمراقب خانواده

 :غام فرستاده بود نزد من آمد و گفتیردستان پکرفنت به  یه حزب براک ییآن روزها

 .باشمه مراقب همرس و فرزندانت کانتظار نداشته باش  یرو یه از بغداد مکـ تو 

ده است. آن ید تو آفریمگر خدا مرا به ام، دوست من» خته شد. گفتم: یرم رکیه بر پکبود  یآب رسد

در  یگر یس دکتو و نه  گذراندم نهیروزگار م یسک یو ب یه در بغداد به تنگدستکهم  ییروزها

 «…نار من نبودندک

 کیاز شهر خارج و از  یسکات کیبا ، م و صبح زودیبا ترس و لرز به روز آورد کو کر کشب را در 

عبدالقادر »وسف ی کاک ییدر منزل دا یم. چند روز یرفت« ل یارب» به « دبسه»ق یاز طر یفرع یجاده

هامن یم و میرفت« هیوک»به  یردکم. صبح با لباس یرده بودک یزندگ یپنهان« کج یب یب»در « یافند
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اند به مقر آمده« جامانه رسخ» ندچ»نزد ما آمد و گفت: « ید مصفیسع»به نام  یم. مردیحزب شد

 .ده استییگرا یرگیو حزب به ت یبارزان یانهیه مکبه نظرم آمد «. انداما مانع از اقامت آنها شده

ده یاو را ند 1961آنجا بود. از بهار  یه مال مصطفکم یدیرس« ماران یانک»روز به پشت  کیعرص 

م گنده کنقدر شیه اک« وهاب آقا»با تو و ، منژار! آخر هه»دم گفت: یه او را دکهم  یبودم. روز 

 «نم؟کار کد درجنگ چیهست

ست و یقرب در بغداد ب یام. براختهیاز بغداد گر، د من از ترس مرگیقربان راستش را بخواه»گفتم: 

 یلین چون خکوهاب آقا حساب ن یگان است. اما رو ینجا رایرند اما خوشبختانه ایگینار پول میپنج د

 .«تنبل است

« ام؟ردهکچقدر ناسزا بارت ، و بغدادیدر روزنامه و راد یدانیمن»گفتم:  یشب در مجلس به بارزان

 «نجا بود؟ من چه گفتم؟یا یگر یس دکچه  یدادم. راستیبله گوش م»گفت: 

دگان خودم مطلب ید اگر در مقابل دیفرمود»افرس مخابرات بود گفت:  کیه ک« لیت مال اسامعکشو »

…« شناسمیژار را خوب مه دروغ است. من ههکدانستم یخواند میز میخودم ن یانوشت و بر یرا م

م اگر در آن چهل و هشت ساعت یگویناقص خود م یهاید من براساس آگاهیببخش»و گفتم: 

 .«دینکرا آزاد  کو کر کد یتوانستید میدادیرا از دست من ییطال یهافرصت، بغداد یشلوغ

 «… نار بگذارکحث را ن بیفعالً ا»گفت:  یبارزان

ر یاز بزرگان عشا یار یم. بسیرفت« ماالن یگرد پشت»به « یجالل طالبان»پس از مناز با ، صبح روز بعد

 :ردکیم یآنها سخرنان یو دوروبر آنجا بودند. جالل برا« پشدر»

و ارتش مرص  یعنیدادند. یم یار ینارص را ، ن خاطر یها نژادپرست هستند و به همـ دوستان بعث

ه که هم یکران وتر یند. اکیم کمکه به نارص که هم ینون دشمن ما هستند. روسکا، ه و عراقیسور

به  یگر یدوارم جنگ دینند. امکیم یس از آنها جانبدار یا و انگلکیما هستند و آمر یخیدشمنان تار

 …دیایوجود ن
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و  کفروش توتون و شلتو  ل مربوط بهیتنها مسا، ن مسائل یردن به اکر کف یز به جایر نیان عشایآقا

است و رسنوشت یی سردند و در اندیشهکیاز آن را مطرح م یناش یهاو بهره یشاورز کمحصوالت 

 .نبودند

 یدوار ینون به آنها امکد این. تو باکآنها را دلرسد ن، نندهکد ین سخنان ناامیمام جالل! با ا»گفتم: 

 .«ینکآنها صحبت  یبرا یداده و از آزاد

 .یدانیمن یز یچ، استیس یر متأسفانه تو از الفباژاهه کاکـ 

از  یانجام دهم؟ راست یار ک یخواهیاست ندان میشه از من سیاما چرا هم ییگویـ بله درست م

 ؟یخواستیمن چه م

داند. تابع یمن یز یچ یار حزبکاست. از  یدر وجود او جار  یارهیسواد است. روح عشیب یـ بارزان

ر یدستورات باشد. درغ ید قدرت را به حزب واگذارد و او تنها مجر یست. بایپلین نیسیمقررات و د

 .ردکتوان او را تحمل یمن، نصورتیا

ن یب اکخواهد بداند. حزب مرتیا منیندارد و  یستیسکدانم او سواد مار یز من میـ بله جالل عز

 یخود گفت رهرب  هرچندی، پس از بازگشت بارزان، بغداد ینگرهکن یه در نخستکبزرگ شد  یخطا

ازات مورد نظر خود یاو امت یردیم تا به واسطهکار کن یرد اما او را وادار به ایگیرا برعهده من یپارت

ه ک یاما هنگام، ده استیحزب نجنگ ید برایگفت« خانیدر بند»م. پس از جنگ ینکسب کرا از قاسم 

چهارصد نفر از ما در برابر « دیخ رشیش یصوف»رد. تنها در جنگ با که چه کد یدید دیبر دشمن شور

رد؟ کچه  یبود. بارزان« عمر دبابه»آن جنگ  یه فرماندهکست خوردند کش« انیصوف»نفر از  یس

، ن همه فتوحاتیر با ایعشا یه به عقب راند. بارزانیکتر  یست داد و آنها را تا مرزهاکرا ش« انیصوف»

م یهرگز قدرت خود را به من و تو و ابراه یبارزان، د؟ به تصور منیردکه شام کرد کحزب چه ن یبرا

د اگر از او یرد. شاکل نخواهد یچگاه خود را هم به ما تحمیاما ه، ردکض نخواهد یهرن تفو یاحمد ب

 ست؟یرد. نظر تو چیشورش را بر عهده بگ یخود رهرب ، رد و حزبیم به بارزان باز گردد بپذیبخواه

 .شد یباران خواه رشفم سوگند گلوله؟ به ین حرف را بزنیا ینکیـ چطور جرأت م
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 .میگویهم شوم م یاگر قربان یـ ارزش آن را دارد. حت

م یدور شدم. صدا یمک«. میگوین امشب میهم»د. بلند شدم و گفتم: یشکترسم طول یترسم منیم

 .«بردیرد. بارزان را هم با خود مکو او قبول  یبه فرض تو گفت»رد و گفت: ک

 یدانیرد. اما خودت مکنخواهد  ین گناهیمن و تو چن یکمش یر چشم وابرو ز! به خاطیـ نه عز

خرب دارند. آنها تحت  یو مزب ین حزبیسیپلیاند و نه از دخوانده کیتکالینه د، مسلح یهایبارزان

 یلیاست هم خیس ید. در الفباینخواهند جنگ یگر یس دکهستند و جز او به خاطر  یفرمان بارزان

 .برود بارزان هم خواهد رفت یهستند. اگر بارزانسوادتر یاز من ب

رد. شب در مجلس گفتم: کار خواهم کمن ان ییبگو یز ینم نگو. اگر هم چکیخواهش م، ـ پس نگو

و دست از رسما بر  یگردیخواهند چرا به بارزان بازمنیردها و حزب تو را منکز یعز یبارزان»

 «؟یدار یمن

 ندیگویمن چه م یـ درباره

 .ید هستیالق یاتور کید« خ برهان یم شیخ رحیش» و به قول  یسوادیبی، دانیمن یحزب ارکـ 

 د؟یگوین میچن یسکـ چه 

 … ند وکیپول جمع م، ند: دزد استیگویگر هم مید یزهایـ من! حاال چ

 ؟یها را نگفته بودنیـ تو چرا ا

 .ادم رفته بودیـ 

 ـ اگر بروم آنها شورش را ادامه خواهند داد؟

 .یو تنها خودت برو  یآنها جا بگذار  یرا برا یبارزان یروهایه نک یبه رشط ـ

نند کخود دست و پا  یدر دولت برا یتیخواهند موقعینها می. ایفهمیل را منیمسا یژار تو بعضـ هه

 .ردکنخواهم  یار کن ید حزب را بزنند. من چنیق، ازین امتیو با گرفنت اول
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 ته باشندداش ین هدفینم چنکیر منکـ ف

 یمکها گذشته ن حرفیاز ا… ینگرد یو دچار خودپرست یوانه نشو یدوارم تو هم دی. امینیبیـ م

 .در مورد بغداد حرف بزن

 کتوتون و شلتو  یآور آنجا و در حال جمع یمیت عظیم. جمعیرفت« چوارقورنه»ماران به  یانکاز 

 .بودند

هامن یشمرگان بودم. ناهار اغلب میبا پ یروز بودند. چند  یو نشانه زن یر یگپشمرگها در حال هدف

 :ردمکشنهاد یم. پیدهات بود یخوانها

م یعدس و حبوبات هم بخور، خوردن پلو و گوشت یشد. بهرت است به جاکاد طول بید جنگ زیشا

 کمکشمرگان ینار به پیا پنج دیدر حدود چهار  یم ساالنه مبلغیر مناطق بخواهیان ساییو از روستا

 یشنهادین پینند. اگر چنکیما افتخار م یزبانیمردم به م»ق گفتند: یفر از جمله احمد توفنند. چند نک

 .رش قرار نگرفتیشنهادم مورد پذیپ«. دیم خواهند رنجینکمطرح 

رده بودند کن ییتع… شمرگان از جمله عدس و نخود و یپ یبرا یاروزانه یهیحزب سهم یهاگاهیپا

 یتر ه فرماندههان و رؤسا نان و روغن چربکد یرسینار خرب مکگوشه و  بود. اما از یادهیار پسندکه ک

 .خورندین میریبه نسبت سا

 

 

 قیاحمد توف

دوازده  یدم. جوانیرا در دمشق د« یدعبدالله اسحاقیس»م یا بهرت بگویق ین بار احمد توفینخست یبرا

 .رودیم یکسلواکرت بود. گفت: به چکوچکساله و از من 

 یه از آن سو ک ییرد دولتهاکیده بود تصور میفهم یستیسکه مار کم. او یردکیث مشه با هم بحیهم

ا از یباشد  یکند از خشکیم یچه فرق»گفتم: یهستند. من م یند اشغالگر و استعامر یآیها مآب
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ارد و چنگال چه با کدن است چه با قاشق و یبلع، دنیا؟ اگر مرا ببلعد خونخوار و ظامل است. بلعیدر

نار ملت کد در یبا، متبوع یشورهاکاز  کیردها در هر کبه نظر من ما »گفت: یم«. دندان چنگ و

ن موضوع یمن به ا»گفتم: یمن در جواب م«. مینکدا یآنها نجات پ یار یم و به یریباالدست قرار بگ

شور اشغال شده و از که توسط چند کرد هستم کملت بزرگ به نام  کیباور ندارم. من متعلق به 

اد یها زن صحبتیاز ا«. میر خود باشکد خود به فیشوند. ما بایت میبزرگ نیز حام یهاقدرت یسو 

 یبردم. در بازگشت بارزانیها مشد و من هم از علم او بهرهیل میشد. او تعدین ما رد و بدل میب

مواجه و از آنجا  یتیومکبا مح، ردکدم. به نظرم در مهاباد به خاطر دفاع از یدوباره او راد، از بغداد

ل داده و به یکتش« مونهک»به نام  یگر گروهید یرانیرد اکه آمده بود. با چند یامنیخته به سلیگر

 یردکو « یروانین شیحس»ه ک، ه یامنیر امن سلیردند. مدکیران رفت و آمد میبه ا یصورت پنهان

ز یت آنها نیموقعی، دن بارزانشد. با آمیه میامنیآنها در سل یل براکجاد مشیمانع از ا، برجسته بود

ده بود. احمد به بغدادآمد یبه اوج رس یدم. نربد قاسم و بارزانیرد و بارها در بغداد او را دکدا یبهبود پ

ام لباس و غذا آمده»تخت برساند. گفت: یه چگونه توانسته است خود را به پاکو در شگفت بودم 

 یفراوان یآذوقه و دارو ، گر لباسیدکینار کدر «. رندندا یمناسب یشتیت معیه وضعکبارزان بربم  یبرا

شجاعانه بود.  یعمل ین حجم بار را چگونه به بارزان رساند؟ به راستیدانم ایم. منیردک یآور جمع

ند. کیاد می یکیاحمد به ن کاک یاز شجاعت و بزرگ« مردان شجاع یسفر به سو »تاب کدر  یبارزان

دانست و من یمن یم. عربیاز بغداد به سفارت مرص رفت بارکین هم گفتم یش از ایه پکچنان

هم او را « چوارقورنه»منود. در یار میار هوشیبس یاسیردم. در مباحث سکیش را ترجمه میهاگفته

 :گفتیگذارده و م ینار کن بار فلسفه را به یدم اما اید

 .«ترندفیثکهم  کردستان از خو کاشغالگران »

 یه صالح مهتدکرد ک یاران خود را به من معرفکدوستان و هم، مونهک یهااز نشست یکیدر 

م و چند نفر شهنهیم، ن(یق امی)فا ینیامن معیسل، اوه(کل محمود آقا )یمحمد اسامع، (ی)مصطف

 .آنها بودند یگر از جملهید

 .«خواهد بود یسعادت بزرگی، وندیگر به ما بپ»احمد گفت: 
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ست سال است یشرت از بیرم. چون بیپذیران است منیستان اردکرات کاگر مقصود تو حزب دم»گفتم: 

شناسم یردستان عراق همه را مکر و تحوالت ندارم. من در ییازتغ یچ اطالعیران دور شده و هیه از اک

من  ید رو یتوانیم یدوست حزب کیرم اما چون یپذیت را منیام. عضودهیشکار یو با آنها زحمت بس

 .خوشحال شدنداز سخنان من «. دینکحساب 

ه اجتامع و در مورد یوکدر ، ها و هوادارن شورش از هر دسته و گروهیمقرر شده بود متام حزب

 .نندیگر توافق و با دولت بعث به گفتگو بنشیدکیردها با کحقوق 

« کحاممو »نار رود کبه  شهر منزل گرفت. کینزد« توپزاوا» یدر روستا یم. مال مصطفیه رفتیوکبه 

 یدم مالمصطفیروز غروب د کیآمد. یدر شهر م« ادیز کاک» یداشت به خانه یار کاگر ، رفتیم

دم. یردم و به او رسکت کرود. من هم آرام حر یمباال ، «کحاممو »وه بلند در غرب ک کیاز  یبه آرام

 .«ینکبا ما رس  یتوانیو م یه تو از وهاب آقا بهرت کنیر مثل اکخدا را ش»گفت: 

« مام قادر» یز به خانهیو من ن یحیشهر رفتند. ذب یاز اهال یکی یبه خانه کیدعوت شدگان هر 

ت یومکشناختند. او پس از تحمل محیرا ماو « قالهمهدحهیس»ه در مهاباد به نام کم یباغبان رفت

از بزرگان  یر و جامعتینخست وز« ییحیطاهر »اد بود. یز کاکباغبان ، هیوکنون در کا، مدت یطوالن

د یع»ها گفتند: یبعث یش از هر صحبتیآمدند. گفتگوها آغاز شد. پ« انکخل»گفتگو به  یبعث برا

موضوع ، دیبردار یم رساند... دست از خودمختار یب خواهیبه تصو ید رسمیع کینوروز را به هنوان 

رش ید و حزب ضمن پذیگفتگوها به انجام رس« رد و...کم یب خواهیتان به تصویت را برایزکالمر 

، میآمد« رانیه»ند. به کب یشنهاد و آنها را تصویپ یرد آن را در مجمع عمومکشنهادها مقرر یپ

به « رانیه»ده بودند. سپس از یی من را هم دزدکیالست یهافشکدانم چند روز آنجا ماندم. یمن

 ...میبازگشت« هیوک»

ان و یردم. اعکیز میپره یاسیشدم از مجامع سیشناخته م یه به عنوان شاعر ملکدر مهاباد هم 

 .ردندکیم ییرایپذ، مختلف غذا مرا به خانه دعوت و مفصل یهاه در وعدهیوکارشاف 

 «د؟یل داریغذا چه م»ردند: کیاز آنها سئوال م یار یبس
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 .دیآیخوشم م یلیـ آش دوغ از آش دوغ خ

 :اه بود. مام قادر گفتینگر و گکآمد. فصل ین موضوع خوش منیاز آنها را ا یار یبس

 ؟یخواهیمن یز یروم. چیـ به بازار م

 یروز در جاده کین. که یل پخنت آش دوغ هم تهیم و وساینکنگر و ماست درست کنگر بخر تا کـ 

 :ردکصدا « شقالوه»ران یاز م« صالح بگ یرانیم» هیوک

زورم مه»د: یگویشوم. مرتباً میاست. متوجه زبان او من ید مهابادیگویآمده و م یا جوانیژار بـ هه

 د؟یگوین چه میبب« زورممه

آمده بود. مقصود « هیوک»به « عمو» یبود و به جستجو « قیتوف» یو برادرزاده« حسن»بله نام او 

به پشت  یم. توپیردکیم یه فوتبال باز یوکبود. در « منظورم»هم « زورممه» یاز واژه حسن

 :آمد و گفت یبارزان کیزدم.  یمسعود بارزان

 ؟یبزن یتوپ به پشت بارزان یدهیـ چطور به خودت اجازه م

 شناسد؟یمن کوچکر آقا و بزرگ و یه آقا و غک یباز ی، ه تو دار کن عقل است یـ آخر ا

 .آمدیب میعج یلیرش خبه نظ

 کو کر کاز پادگان ، هایبعث یودتاکروز »رد: کیف میتعر یحیروز ذب ک، یودتاکپس از  یدر روزها

اما حزب «. رفتیها را نخواهند پذیبعث یام خواهند آمد و سلطهیق یار یه با متام قوا به کخرب دادند 

م و به جنگ یم پابندیادر زندان داشته هایه با بعثک یما به قرار و مدار »رفته و گفته است: ینپذ

 ...جواب سئوال خود را از مام جالل گرفته بودم«. م رفتیگر نخواهیدکی

آمد و گفت: « میابراه»نزد  یروز شخص کیدر رفت و آمد بودم. « م احمدیابراه»و « یبارزان»با 

ار مهم یبس ییو خربها ندکیم یگردسوار بر االغ خود به اصطالح دوره، «القان کرد هه»در  یمرد»

 یبا حزب پارت یار کد دست از همیدولت گفته است با»ش گفت: یچند روز پ«. آوردیما م یبرا
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م یابراه« ستم؟ین یه پارتکسم یردن را از من خواهند گرفت. چه بنوکار ک یبردارم و گرنه اجازه

 :گفت

 ست؟یـ نظر شام چ

 .ددار  یار ید بسیند. فواکه حاشا کخوب است  یلیـ خ

 :گفتم یبا انگشت اشاره و به شوخ

 .دینکن پدرسگ را اعدام یـ باید ا

 ـ چطور؟

 .م فرود آوردید در برابر دشمن رستعظیه شده نباکمصلحت هم  یـ برا

د. قدرت و یرنجانیرا م یف است دل بارزانیبه خدا ح»م. گفتم: یزدیبار دو به دو با هم حرف مکی

 .«دیست دهد از دیت او را نبایجذبه و محبوب

 ـ مثالً ؟

بردارد. قامرباز بزرگ  یه دست از بارزانکد یاپول داده، «ملو یعبدالواحد جان»به  یـ مثالً شام پنهان

نار پول یا پانصد دیند. کیار مکها را در قامرخانه باخته و موضوع را آشهم هامن شب پول« هیوک»

ه دست از محبوب خود بردارد. او کد یدهیاست م یبارزان ید جان فدایه مرک« یبارزان یو کهک»به 

ها را ه شام را تنها بگذارم. پولکاند ن پول را به من دادهیا»د: یگویبرده م یهم پول را نزد بارزان

 یروهاینها نیبدتر از ا«. ها را بردار مال خودتپول»د: یگویهم م یو بارزان «د...ییام. بفرمانشمرده

ه به کرا به خاطر آن یرسخ عقراو  یجامانه یده دوازده ساله یبچهپرس کیند یگویتحت امر شام م

خار چشم حزب شده  یرد و گفت: بارزانکار کان میابراه»اند و... شباهت دارد به حامم برده یبارزان

 .«شودیور مکچشم حزب هم ، ن خاریم با برداشنت ایدانین خار را برداشت. هر چند مید ایاست. با

شود مراقب یور مکد چشم حزب یدانیمحافل است. حال اگر م یآنچه گفتم نقل متام، میابراه کاکـ 

 ...د بهرت استیباش
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آورم اما یاد منیم. سخنان مجلس را به یرفت ینزد مالمصطف، «کحاممو »به  یحیروز به همراه ذب کی

س کچیاگر ه»گفت: « یحیذب»بود.  یو بارزان یبزرگان حزب پارت یر کهر چه بود سخن از اختالف ف

دانم او بر یه او را تنها نخواهم گذاشت چون مکهستم  یسکمناند من تنها  یباق یدر اطراف بارزان

 .«حق است

« کحاممو »بودند در  یز کمر  یتهیمکه عضو ک« یلیدالله فی»و « یلین فیعبدالحس»گر یروز د کی

نند. کیانت میرد خکملت  یهااش( به آرمانم و دارودستهیابراه یعنینها )یگفتند: ا یبه مالمصطف

ار از آب درآمدند آنها را ک. اگر گناهیبخواه یو از ما گواه ینکمه و مجازات کد آنها را محایتو با

 .«ز هستندیار نکه گناهکم ین. ما مطمنئ هستکرباران یت

 :داشتم گفتم یتیو نه رسم یه نه عضو پارتکمن هم 

بزرگی  یاند طرح موضوع جفاردهکانت نید. اگر آنها خنگونه اتهامات متقابل درست نباشید ایـ شا

حزب حل شود.  یعرت مسألهیوجود دارد بهرت است هر چه رس یاند و شاهدردهکانت یاست اما اگر خ

 .تواند راه برودین سخت منیزم یجز رو  یچ حزبیچون ه

 یدان راه آزادینم شهکگوش نخواهم داد. اگر آنها را گلوله باران  کیچ یبه سخنان ه»گفت:  یبارزان

خودشان  یآبرو ، ه خودشانکم روشن است یاد خواهد شد اما برایشده و چون قهرمانان بزرگ از آنها 

 .«را خواهند برد

داد.  یه آن را به مالمصطفکهمراه داشت  یاهیآمد. چمدان س، «عمردبابه»شب  کید یآیادم می

بدون  یدم؟ حزب پارتیاست. اما من چه شن دو روز بعد گفته شد دوازده تفنگ برنو با خود آورده

م شاه پس از یرژ کافرس ساوا، «سا پژمانیع»ره شده و کران وارد مذایبا ای، مشورت با مالمصطف

دشمن  یه بارزانکمرشوط به آن، داده است کمکارسال  یو وعده یبا بارزان یار کقول هم، رهکمذا

از  یاند اما بارزانردهکافت یپول و اسلحه در ینار بگذارند. مقدار کو را از حزب کشاه و دوست مس

 یه برایپول و اسلحه به عنوان هد یمقدار ، نگهداشنت او یراض یموضوع باخرب شده است و رفقا برا

 یع مالمصطفیمطی، ها زده و متام حزب پارتیرانیه به اکاست  یان حقهیاند افرستاده و گفته یبارزان
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ن دوازده برنو را یا، در پاسخ« د؟یردکار کها را چاسلحه»ند: کیسئوال م یه بارزانک یاست. هنگام

 .نندکیاو ارسال م یبرا

 یدند چون پارتیترسیم یبودند اما از بارزان یراض یپارت یستیمونکها از اعتقادات یرانیا ایگو

و را کعرب را برادر و مس، سمیسکستم مار یخودضمن اعالم اعتقاد به س یحزب یدر برنامه، میابراه

چ یمت گرفته بودند هیه از ارتش قاسم به غنک یروس یدانست و آن همه اسلحهیخود م یقبله

 .رده بودکجاد نیه ایسم و روسیسکامن آنها به مار یدر ا یخلل

 یاوهک»به نام  یشود. شعر ید نوروز برگزار میدن عیبه مناسبت فرا رس یمیش عظیگفته شد هام

خواندم. با  یبارزان یبرا« کحاممو »ده است. شعر را در یچاپ رس وانم بهیه در دکنوشتم « ریبک

 .«نکاش ند. پارهکف یاز من تعر یسکخواهم یمن»ت گفت: یعصبان

در مراسم بخوانم روز  یام. اجازه ندهردهکنم شعر را از بر کاش هم باشد اما گوش بده. پاره»گفتم: 

، نکاخراجم  یزنم. پس از آن اگر خواستید مایشعرم را فر، روفونکیجمعه به مسجد رفته و از م

 .«ستیمهم ن، انجام بده یخواست یگر یار دکا هر ین کاعدام 

هامنان و یم یامده بود اما متامین یش برگزار شد. مالمصطفیرد جواب ندادم. هامکهر چه ارصار 

ودند. )مهامنرسا( جمع شده ب« هاوسستیگ»نار کدر دشت ، مسلح یروهایه و نیوکشهر  یاهال

 یکیبودم. « هاوسستیگ»ره نشسته بودند. من هم در یم داین صف به صورت دو نیمردم در چند

 «د؟یخواندن ندار یبرا یمطلب»آمد و گفت:  یأت برگزار یه یاز اعضا

 ـ نه متأسفانه

ص مطابقت آن با یحزب و تشخ یز یأت ممیو پس از مطالعه توسط ه یآور د جمعیچون مطالب با

هم  یگر یحزب خوانده شد و در ادامه مقاالت د یهیانیشد. بیا رد مید و ییتأ حزب یهااستیس

م رفتم و یابراه کاکت شده بودند نزد کت رساپاگوش بودند و همه سایه جمعک یارائه شد. هنگام

ه فرصت گفنت شعر کم به تصور آنیابراه«. از خودم بخوانم ید قطعه شعر یدهیاجازه م»گفتم: 

رد. کبرنامه اشاره  یمجر « نیالدیامل محک»ست به ینرتل آن نک یهم برا یگر زمانید نداشته و دیجد
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خود  یبایاز اشعار ز یژار قطعه شعر هه کاکنون کا»بلند گفت:  یروفون با صداکیق میاو هم از طر

 «.امن خواهند گفتیبرا

 ژارهه کاکد ییـ بفرما

 .شدیر و جمعیت بلند ماد احسنت حضایت فریردم. با خواندن هربکات را رشوع یاب

 نکرار کگر تیبار دکیـ تو را به خدا 

 :دمیت رسین دو بیه به بند سوم و اکنیتا ا

 خواردمنان بوو یایزب حهرهعه»

 مردمنان بوو یار کداوا

 یوار وردهک یکر خاسهله

 «یدابار  یتش و پاپهره

ان یشد و آقا یها خالتکمیه نالله بودند. بالفاصلت جن و استادان حارض در جلسه بسمین دو بیا

ب شدند؟... اما استقبال ین فرو رفتند؟ چگونه غیردند؟ در زمکردند. به آسامن پرواز ک کجلسه را تر 

رد از عرب و از مبب و ک ینهیک، ننده بو.د. من از زبان دل آنهاکر کت یق جمعیاد تشویو فر

 .ردمک: دوباره! دوباره شعر را متام زدیاد میت فریرده بودم. جمعکاد یرا فر یروس یامهایهواپ

و « شاعر بزرگوار»، «استاد برجسته»چون  ینیش از قرائت اشعار با عناویه پک« نیالدیامل محک»

 :روفون آمد و گفتکیرده بود پشت مکگاه دعوت یمرا به جا…« 

 .است ست. او خود مسوول سخنان خودشیما ن یشه و باور حزبیاند، ژارز سخنان ههیـ دوستان عز

رفته « مام قادر» یبه خانه کیترب یبرا یار یبس یار برده و عدهین هم از شعر من لذت بسیمستمع

 .بودند

 .مییگویم کیبود. ترب یار عالیـ شعر پرست بس
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 .شده بود ین موضوع هم داستانیا

 .یار شدهیپ یلیتو خ یعنی« ژار پرس تو استهه»ـ 

ن است و یسیپلید یآشوبگر و ب« ژارهه» ه کشده بودم  یمن نقل محافل حزب، از آن روز به بعد

مواجه  ین استقبالیده بود با چنیه دکهم  یرد. بارزانکخواهد  ینیل آفرکمش یمصالح حزب یبرا

خواهم یم»به مال گفتم: « توپزاوه»شب در  کید و آرام گرفت. یشکردن کام دست از رسزنش شده

سالهاست دوست ، زیبرادر عز»م. گفتم: یم و تنها شدیرفت کوچک یبه اتاق«. تنها با هم صحبت کنیم

توانم خاموش مبانم. اجازه بده یهم هستم و من ینم. آدم بدزبان و دهن لقک ینارت زندگکدارم در 

 یدو گلوله در مغزم خال یدستور ده یتوانیم: اگر هرچه گفتم و بدت آمد میبا هم بگذار یقرار 

ن یخواست در حیه مکها هربار تا سال، از آن پس… رد کبول ق«. نکاما هرگز اخراجم ن، نندک

شد و با خنده یآرام م«. ستکد شیقرار را نبا»گفتم: یند مکرون یب یاا جلسهیمرا از اتاق ، تیعصبان

 «؟ینکیم یار کن یآخر تو چرا چن»گفت: یم

و « یجالل طالبان» س جلسهیمدرسه برگزار شد. رئ کینگره در سالن کد. ینگره فرا رسکروز نشست 

گفته بودم « قیاحمد توف»هم بود. من به  یسن نشسته بودند. بارزان یرو  یاسیدفرت س یر اعضایسا

با خود آورده بود. مشخص بود  یدست دهد سخن خواهم گفت. رفته بود و ضبط صوت یاگر فرصت

را در موضوعات  شانیم و سخنان اینیان زعام بنشیر پشت رس آقاکلش یاهیه ما باید به عنوان سک

 .مینکمختلف استامع 

آن شب نظر ، داشتیبر من یه هرگز دست از خود مختار ک یردو بدل شد. حزب پارت یار یسخنان بس

 :هکن باره سخن گفت یدر ا یطوالن یزمان« میابراه کاک»ر داد. ییخود را تغ

هم در لفظ  یدمختار و خو  یز کب خواهد رساند. المر یما به تصو یت را برایزکالمر »د: یگویدولت م

« تیزکالمر »اثبات بهرت بودن  یدر تالش برا، ز به تبعیگران نید…« هستند یکیمتفاوت و در معنا 

ب شد. یبله تصو…« موافق است؟ یسکچه »ردند جالل گفت: کمر  ییزبان فرسای، از خود مختار 

… موافق؟»: دیشکیشرت طول منیه بیده ثان، ا رد موضوعات مورد بحثیب یتصو یاستعالم برا
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ثبت نشده اجازه ، فرصت کیبه متام معنا بود. در  یصحنه ساز  کی«. ب شدیتصو… مخالف؟ 

ان ینام شام به عنوان سخرنان ثبت نشده و فرصت هم رو به پا»م اما جالل گفت: یخواستم سخن بگو

 .«است

دهند یونه اجازه منرد است و متاماً به من ارتباط دارد. چگکرسنوشت  یمساله»گفتم:  یرو به بارزان

 «م؟یسخن بگو

ان همه یآقا»رد. گفتم: کو احمد هم ضبط صوت راروشن «. حرف خودت را بزن»گفت:  یبارزان

ن معناست یبه ا« یز کالمر »دانم یه من مکهستند. تا آنجا  کدان و صاحب سواد و صاحب سبقانون

امور را  یتوانند راساً برخیم هکند کیار میض اختیموارد تفو یبه استانداران در برخ، ه دولتک

ن ینشدگر عرب یهان و برصه و موصل استانیردنشکنجا ما در مناطق یامً به انجام رسانند. تا ایمستق

 یز کاله هم به عنوان چهار المر یه و دیامنیل و سلیو ارب کو کر ک یهام. اما استانیگر هستیدکیمانند 

م. استان یبه هم ندار یدخل، ردستانکدرچارچوب ، ما چهار استان، ن حسابیشوند و با ایف میتعر

س یتأس یشکجوجه یارخانهک، کو کر کاستان ، ندکیها را آسفالت مخود جاده یه با بودجهیامنیسل

 .«ندکیز که دولت نظارت میس و دادگاه و فالن و فالن را نیرسباز و پل… ند وکیم

باتر است و یبدهند. هم نامش ز یخودمختار ، هستند یکی یت و خودمختار یزکه المر کحاال »گفتم: 

 .ردکجاد نخواهد یا یلکاست و مش یکیت یزکهم به لحاظ محتوا با المر 

 یا از موضع قدرت؟ اگر از موضع زبونیم ییگویسخن م یا ما از زبونیه: آکنیگر و آن ایسخن د کی

حق خون ی، اسین سایزندان یچرا از آزاد، موضع قدرت است، ندارم اما اگر موضع یه حرفکاست 

ل سخن به ین مسایلف منودن آنها به اکدولت و م یران شده از سو یو یهاخانه یدان و بازساز یشه

ل برداشته نشده است؟ چرا نفت یه و اربیامنیاز سل یاقتصاد یم؟ چرا هنوز محارصهیاوریان نیم

نند؟ چرا ما کیم یبدن یدان ماست را بازرسیم یهانار است؟ و چرا هنوز ماست فروشیدو د یحلب

ه یامنیسل یاقتصاد یم اما آنها هنوز از محارصهینکیم کرا تر « شرهرهسه»وه ک، تیبه عنوان حسن ن

و  کوپرت و تانکیم و آنها ندارند؟ آن وقت با هزاران هلیت داریاند؟ چرا ما حسن ندهیشکدست ن
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 کی کو کر کم؟ چرا یت به بغداد بروراکمتام مذا ید برایتهاجم به ما هستند؟ چرا با یآماده، توپ

م ارسال یسیبا ب یاسیس یرهکمذا کیخود را در  یازهاید نیز نشست و گفتگو ندارد و ما باکمر 

 یر کم و نو یریط آنها را بپذیرشا ید همهیا با، یم قبولیقدرت هست یم؟ اگر فاقد قدرت در معادلهینک

 یما دو قدم به سو ، ش بردارندیقدم به پ کیآنها د یم. اجازه دهیانجام ده یگر یار دکا یم ینکشه یپ

 «…م رفتیآنها خواه

 یانهیبود به م یپارت یدر بغداد و مورد عالقه یمرغدار  یه بازرس ادارهک« یصمد منجل»به نام  یمرد

 :سخنم آمد و گفت

 .دان جنگ بوده است حق اظهارنظر داردیها در مه سالک یسکزند. ژار حرف اضافه میـ هه

نم کیوت مکنم سکاد یردستان کخود در راه  یهاخواهم الف بزنم و از شجاعتیصمد چون من کاکـ 

 …ردمکیات مرشمنده، وگرنه با سخنانم

 .«روندیننده به بغداد مکره کمذا یوقت متام است. دسته»گفت:  یمجر 

ر یه دکد. شب یان رسیه پانشان نداد. جلسه ب ینشکوا، ار و نه با قبولکنه با ان، انین میدر ا یبارزان

و از آنجا به رسعت  کو کر کام به یروز غروب صمد را با هواپیها دیبعث»م گفت: یدیوقت به خانه رس

اند. هم به او داده یبگذرد. پول خوب« تیزکالمر »از  یند پارتکه نکاند ل فرستادهیی ارببه جلسه

 «…همه را خرب دارم

زات وآموزش یاستقرار تجه، د اسلحهیارها از جمله خرکن یشرتیخسته بود. ب یلیخ« قیاحمد توف»

ز از یحزب ن یاعضا، مسلح را بر عهده داشت. فرصت رسخاراندن هم نداشت. عالوه بر آن یروهاین

صالح »شب  ک، ین بار ینخست یرا هم با آنها بگذراند. برا یآمدند و مجبور بود اوقاتیران میا

ما از »ن بود: یهایش اهیاز گال یکیرد. ک« احمد»از  ییگورشوع به بد ، آزمودن من یبرا« یمهتد

ار کآنها را چ« احمد»م یدانیم. منیاشمرگه آوردهیپ یگر برایل دیش و وساکدست، جوراب، پول، رانیا

 «…داده است« عباس آقا»ها را به ند. جورابکیم
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ان نخواهم یدر م یبارزان ن موضوع را نه با احمد و نه بایستم. ایمن با نظر شام موافق ن»گفتم: 

د سهم چند یاد و آمادهیهست یدبنگ یگر انسانهایتو و چند نفر د، گذاشت. اما مرا ببخش به نظر من

 یچند مدرسه برا، ارمند دولتکبه عنوان  یو حت یماندیران مید. اگر در هامن ایشمرگ را بخوریپ

 .«تر بودار رشافتمندانهیبس یردکیها درست میدهات

مرت به ک، «احمد»ردند کیم هیز گالیه آنها نکبود « هیوک» کیاز دهات نزد یکیهم در  یاخانهاسلحه

 :به احمد گفتم یبار موضوع را خصوصکیردم اما کیارها دخالت منکن یرسد. هرچند در ایآنها م

 .مند استخانه گلهـ اسلحه

ه کرا  یسکقبول. آن  ییهرچه تو بگواست. اما  کها مربوط ومتعلق به ساوان اسلحهیـ به گامنم ا

 .ردکنده انتخاب خواهم یبه عنوان منا یاردهک یمعرف

 :رد اما گفتکو قبول «. هستند یهمه راض»گفتم: 

 … زدیارها را به هم برکترسم آمده باشد ین وجود میـ با ا

 :نمکن را هم فراموش نیا

گفته  کیو حزب بعث تربیدر راد یپارت ه از طرفک« یوسفیماموستا صالح »م. یبود« چوارقورنه»در 

اجازه نداده بود به اتاقش برود.  یاست حت یار عصبانیبس یم بارزانیدانستیرفت. م یبود نزد بارزان

 .رون آمدیاز اتاق ب« حمزه حسن آقا منگور»ن هنگام یدر ا

 ـ خب حمزه آقا چه خرب؟

ه ک یرده بود. او هم در حالکاق حبس را در ات« مهجهحه» یقسم! مال مصطف کـ والله به رس مبار 

 «وخیپومل »گفت: یداد میآب دهن قورت م

رد کیدانست تصور میهم من یرمانجکرد و کیها راعجم تصور مت و شلوارپوشکاو هم چون متام 

به نام  یخربنگار فرانسو  کیه کم یه بودیوکدانست. در یهم من یکند و تر یگویسخن م یکتر 

خرب و رپرتاژ به  یهیس و تهکگرفنت ع یبرا یسیدو ساله و مسلط به زبان انگلست و یب« فرانسوا»
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رده است. کار کرج کگفت در سد یه مکبود « رزایانور م»به نام  یمنطقه آمد. مرتجم همراه او پرس 

توانست روان صحبت یم، اد بدهم. در هامن سه روز اولیبه او  یبوتان یرمانجکاز من خواست 

 .ده بودمیاوت ندکن هوش و ذ یه اب یند. انسانک

به بغداد رفتند. ما هم پس از « یجالل طالبان»و « یوسفیصالح »است یننده به رکره کمذا یدسته

م. یرفت« تانیروهه» یو از آنجا به سو « یتخوشناوه» یبه سو « یجل»م و از راه یه رفتیوکماه از  کی

ه در زمان قاسم به کق یازم: گروه احمد توفر مطلب بپردکد در مورد آنها به ذ یه باکهست  یاتکن

 یران دور نشوند. پارتیمرز عراق آمده بودند در مرز بانه مستقر شده بودند تا از حدود ا ین سو یا

ران برحذر داشته و و چند یا یشدن به مرزها کیآنها را از نزد، رانیتداوم روابط حزب و ا یهم برا

 .رده بودندکران بازداشت یل به ایتحو ینفر را برا

 یرسانده و او هم فرمان آزاد یکه بود خرب را به بارزان یلکدور بود. با هر مش« نانیباد»از  یبارزان

« یسان بارزانید»به نام  یاهیاش را با آنها برهم زده و نرشانهیز میرده بود. احمد نکآنها را صادر 

رده و پس از کها بازداشت خربنامهرا با « یعمر نگل»به نام  یسنندج یبار پرس کیرده بود. کچاپ 

 یار عصبانیبس« یسان بارزانید»از موضوع  یرده بودند. خالصه پارتکاو را آزاد ، اریبس یار ککتک

ن یشرتین مقطع بینه در این هزیمرتک»دند. در بغداد به احمد گفتم: یات به بغداد هم رسیبود. نرش

ار کن یهم یها بودتیمانند من در دل فعال تو هم اگر»او هم در پاسخ گفت: «. ماست یان برایز

 .«یردکیرا م

و متهم به  یاحمد را بهتانچ یز به اختالفات خود ادامه دادند. پارتین ینزد بارزان یاحمد و پارت

از موارد حق با احمد بود. من و فرانسوا  یار یه در بسکد گذشت یاما از حق نبا… ردو ک یم کیتحر

 .میه راه افتاداروان احمد بکز با هامن ین

د و پس از روشن شدن هوا اسرتاحت یخوابیها منشب، ه هم برودیه به روسکش از آنیسالها پ یبارزان

ند. کیت مکدام روستا حر کدانست به طرف یس منکچیه، خودو محافظانش هم یرد. به استثناکیم

 .«دانمیمن»داد: یجاست قاطعانه پاسخ مک یبارزان یدیپرسیه مکهم  ییروستا ینهکاز هر س
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وهها موضع کمسلح شب رادر روستا به رس برده و آفتاب نزده از دهات خارج و در  یروهاین

م از مسافت یخواستیم یگار شدن در شب ممنوع بود. وقتیردن در طول روز و سکگرفتند. دود یم

هفت ساعت  ین به معنایم ساعت مانده است. اما ایشد: نیم پاسخ داده مینکروستا سئوال  کی

 :گفتیردند. احمد ناسزا مکیر مییها تغزمان، ب ین ترتیبود و به هم یرو ادهیپ

 .ص دهندیها را تشخدانند مسافتیعقل هستند. منیب« خوشناو»ـ به خدا 

 .روز است کیآنها  یبرا، ساعت کیم. یادهیچون زبان آنها رانفهم، میعقل هستیما ب، ـ نه

م و روزها یردکیات میز شبانه عملیم. هنگام جنگ نیردکیها اسرتاحت مم و شبیرفتیروزها راه م

م. من یرفتیباال م« یور هه»وه کست از یبامی« تانکس» یروز در روستا کیم. ینشستین میمکبه 

را با شش  یه مردکم یباال نرفته بود یلیم خیمانده بود یاروان به جاکاز « حمزه حسن آقا منگور»و 

چرا التامس »گفت: «. نکبه خاطر خدا سوارم »رفت. حمزه آقا گفت: یوه باال مکه از کم یدیاالغ د

اده یپ«. بروم« دارستان»خواهم به یمن م»م. مرد گفت: یدیقله رس کینزد« ؟ سوار شو؟ینکیم

 :م. حمزه آقا گفتیردکر کم و تشیشد

دند. تو یند چون به داد ما رسبود« خرض زنده»ها ن االغیا، خ برهان قسمیش کژار به منهه کاکـ 

 ؟ینکیر مکچه ف

 «خرض زنده؟» ییگویو آنگاه به خرها م یخور یسوگند م« خ برهانیش» کدانم. تو به منیـ من

اه اندود کزان و ید آویدخدا سعک یوان خانهیار شده بود بر اکه تازه شک یم. پلنگیدیرس« وهیچ»به 

خودم را با برنو  ی«قرمه»گفت: ینار در نشسته بود مکر ه دکم یقد یبا تفنگ باروت یشده بود. مرد

 :دیگویم یارچکند و به مرد شیبیپلنگ م کیها نار سنگکدر  یروز چوپان کی«. نمکیهم عوض من

 .ن. آنجا پلنگ هستکاند دور اه به دشت رفتهیگ یآور جمع یه براکها را ـ برو و آن بچه

 جاست ؟کـ پلنگ 

 ـ آنجا پشت سنگ
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، ن و آسامنیان زمیند اما در مکیز به او حمله میرود. پلنگ نیبه رساغ پلنگ م« قرمه» نگ با تف

ه ک« ینبو  یافک»داشت؟  یرود. واقعاً چه شهامتیو درست مغز پلنگ را نشانه م کیتفنگ را شل

ت ل شجاعیه دلکف است یح»گفت:  یندازد. مال مصطفین بیز ید تا رو ینار خریافرس بود آن را پنج د

داد و پوست پلنگ را هم دوباره به  یارچکنار به شیده د«. خود بردارد یبرا یگر ین شخص را دیا

 .ردکه یخودش هد

از لباس مالقادر باال رفت.  کسوس کیم. یبود. شب نشسته بود« ینیمالقادر الچ»، شمرگانیاز پ یکی

ند و کیار مکپلنگ ش یکین است. یام ایق یشگفت»هوش شد. حمزه آقا گفت: ید و بیشک یغیمال ج

بردند. در آنجا « انیجلد»ران بازداشت و به یهامن مالقادر را در ا«. ترسدیم کاز سوس یگر یآن د

 .رده بودک یرات معرفکهزار نفر را به عنوان اعضا و هوادار حزب دم

 :گفت یچیچا« نیاسی»بودم. به  یاز روستاها نزد مال مصطف یکیش از ظهر در یپ

 نم؟کار کواهم چخیم یدانیـ م

 .دانم یـ من

 .شودیوهستان هم بر آنها بسته مکوانات است. راه یها در حیبندم. روح سورچیـ راه را بر ارواح م

 :رد. گفتمکیبا من صحبت م

 .مینکاستقالل  یست ادعای( مصلحت نی)خودمختار  یم ذاتکاز ح یـ جدا

 ـ چرا ؟

 .میر هستیار هم فقیبسم و یآزاد راه ندار یایه ما به درکآن یـ برا

 م؟یآزاد راه ندار یاید به دریگویم یسکـ چه 

 ایدن یـ من و همه
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هرمز و بندر  یردستان از تنگهکه ک یدانیم یاگر رشفنامه را هم خوانده باش یژار تو حتـ هه

 ...؟یدانیآزاد راه دارد. من یایندرون به درکاس

گذاشته بود.  یرده و در اتاقکن یز یه بغداد آمد. بز از مردم ب یاخاذ یبرا کتر  یوال کیند یگویم

 .آنها نشان داد کی کیدنبال بازرگانان شهر فرستاد و بز را به 

 است؟ یوانین چه حیـ ا

 .ـ قربان بز است

 .دینکاش مهیره جریست لیاسرت است؟ دو یدانی؟ منیدین و لگام آن را ندیخرم؟ ز یاردهکر کفها ـ

 :گر گفتید یکی

 .ن اسرت استـ قربا

ن صورت ید. اوضاع بدینکاش مهیره جریست لی؟ دویدیش و شاخش را ندیخرم؟ ر یاردهکر کفها ـ

 .رفتیم یب والیره به جیست لیره دویست لیدو« بز»ا ی« اسرت»ادامه داشت و 

 .آمد یهودینفر  کی

 ا بز؟یخواجه! اسرت است ها ـ

 .رده استکاه است که خدا بر ما نازل یس ی. بال قسم نه اسرت است و نه بز کـ قربان به رس مبار 

م ید خالدار برایاسب سف کیشود.  یدار یژار خرهه یبرا یگفته بود اسب یمالمصطف، «وهیچ»در 

رفت و سوارش ید به رساغش میرسیم یا االغیان اسرت یاه بود. به هر اسب. مادیس یبال ، ده بودندیخر

 یا در انتهایت دهم کاو حر  یکیدر نزد یوانیا حیبه دست ن خاطر ناچار بودم لگام یه همیشد. یم

 .مودیپیراه م یپت یه پاکدم یو لجن به فرانسوا رس یر پر از ال یمس کینم. در کت کاروان حر ک

 .ا سوار شویـ ب

 نرتل و رل اسب چطور است؟کـ وضع 
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د چند دور یشود. بایفتم. رام منین بییپا یبود از بلند کی؟ نزدینرتل چکو  یـ فالن فالن شده رل چ

 .فتدیندازد و راه بین بییبدود تا خسته شود و آنگاه مانند اسب مسلامن رسش را پا

 .«هستم یمناست خوبیستم اما ژین یمن سوار ماهر »بر پشت اسب سوار شد و گفت: 

نام « نید حسام الدیس»م. صاحب خانه یبود یاهامن خانهیم« تانیروهه» یشب در روستا کی

«. ! االغ را جل پوشاندمیبب نهیخت عهمه»بود. مثالً: « یبب نهیخت عهمه»المش( که یکداشت )ت

را  یبب نهیخت عه)مه« دمیاالغی خر یبب نهیخت عهمه«. »به قالدزه رفتم یبب نهیخت عهمه»

 .(ردکوار معادل یم به دیا روی« بال نسبت»با  ید بتوان در زبان فاسیشا

 ؟یهست ـ جناب تو آخوند

 .ـ نه

 یدیـ س

 .ـ نه

 ن؟یـ حسام الد

 .ـ نه

 ست؟ین نام دور و دراز چیـ پس ا

دوست داشت.  یلی! را خیبب نهیخت عهمه، نید حسام الدی! پدرم مالسیبب نهیخت عهـ مه

 .ن نام را بر من گذاردیبه عشق او ا یبب نهیخت عهمه

«. چیگر هیاست و د ینام من مالمصطف»گفت: یار متنفر بود. میاز لقب و عنوان بس« یمالمصطف»

 …رده اند و گرنه آن را هم قبول نداشتمکبه ما قالب  یکود کن مال را هم در زمان یا
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او سبب  یند فتوایگویه مک، «یتخه یمال » یمحل زندگ یروستا، «یتخه» یشب در روستا کی

شد.  یعصبان یبارزان«. ماموستا»گفت:  ییبودم. مال یشد نزد مالمصطف« ربزرگ رواندازیم»سقوط 

 .«با من بود»د. گفتم: یار ترسیمرد بس

 ؟یشو یمن یماموستا عصبان یلمهکگفت: تو با 

 ند شاهنشاه معظمیـ نه دوست دارم بگو

معروف است « وسهک یمال »ه به ک« ترغه»در  یدوست دوران طلبگ« ندکز یمال عز یمالرحامن حاج»

 :اوه آورده بود. گفتکو  یمصطف یبرا نم نامه و پولکر کنزد ما آمد. ف

 .نمیدوست دارم او را بب یلیست. خیمالقات هم ن یند اجازهیگویام. مدهیرا هرگز ند یـ بارزان

 .میا امشب برویـ ب

 .«من است یمین دوست قدیا»گفتم: 

 :ردکاو رانگاه  یرس تا پا یبارزان

 ام؟دهیجا دکـ مال من تو را 

 .امدهیـ قربان هرگز خدمت نرس

 .دمیتو را د« الم آقا قونقهیرک» یشب در خانه کیران آمدم یه به اکن بار یـ چرا ! نخست

 …ـ بله قربان من آنجا بودم

م. هوا گرم بود. آش بلغور یبه مسجد رفت یرانیرد اکبه همراه برادران « هیبناو» یشب در روستا کی

اش نشسته و در پشت بام خانه یرو  یش سورچیدرو کیم. یردک یهم آورده بودند. صبح هوس چا

 .رسودیشعر م« یکلهخ احمد چاوبهیش»وصف 

 .یدار  ییبلند بخوان. خوش صدا یخ با صدایـ ش

 (ا دو حرف است )ب و تیـ برادر! دن



 565 

 .اوتتکن به ذ یـ هزار آفر

 ؟یاخورده یـ چا

 .اندز نخوردهی! دوستان نکـ نه به رس مبار 

 یاستفهام یرد. معلوم بود از پاسخ من به جملهک ییرایاز ما پذ یحسابی، ش با صبحانه و چایدرو

 .ست: رسآغاز و رسانجامیشرت نیا از دو حالت بیه دو دنکار مرسور بود. مقصود او آن بود یخود بس

زرد به رس داشتند.  یاورده دستار یمو در نها بودند. بچه یاهالی روستا حاج یه همهکجالب آن بود 

 :مدم. گفتآ  ینزد مالمصطف

 ست؟ینطور نیاد دارد. ایز ین روستا حاجیـ ا

ن یرده اند و اک یاند و پس از بازگشت تخم حاجرمرد به حج رفتهیبازند. دو نفر پـ قربان همه حقه

 .اندرون آوردهیها رس از تخم بیحاج جوجه

، رده بودندکان ردستک یروهایم نیا خود را تسلیر شده یاس، ه در زمان جنگ قاسمکرد کران یاز اس

 یحزب یمسئول شاخه یکیه کاز افرسان مخابرات بودند « لیت مالاسامعکشو »و « ل رسهنگیاسامع»

م بود و متام رمزها و یسیت افرس بکبود. شو  یمسئول بخش مربوط به بارزان یکیو آن  یاسیدفرت س

داد. ارتش عراق یش مگزار  یات ارتش عراق را به مالمصطفکرد و تحر کیارتش عراق را باز م یدهاک

 .ییت بود و تبحر در رمزگشاکشو  کاک داد امایر میید و رمز تغکهفته ده بار  کیدر طول  یگاه

 .ا روستا را داده استیـ دولت فرمان مبباران و توپ باران فالن منطقه 

 .نندکه یه منطقه را تخلکد ینکرا خربدار  یـ فوراً اهال

به نام  ینند. آن شب مردکعبور « فانیخل» ی وصدا از جادهان گفته شد بدون رسیرکشب به لش کی

پس از رفنت «. گردمیبر م ند به خانهکیمم درد مکش»همراه ما بود. در راه گفت: « یعمرآقا سورچ»

 .افتکوت شب را شکد و سیبه گوش رس یر یت کیشل یه صداکد یشکقه طول نیاو ده دق
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رده ک کیشل یسکد گلوله را چه ینفهم یسکبود. « فانیخل»پادگان بزرگ  کین منطقه هم نزدیا

ما  کار را تعمداً انجام داده تا ارتش از تحر کن یم عمرآقا ایردکگر تصور ید یاست اما من و جامعت

 .آگاه شود

 .جاش بزرگ شد کیرد و کبعدها فرار « عمرآقا»

ا ظلامت بود. خوابم گرفته یرفتم و دنیاده میپ یجا جا گذاشته بودم. پاکدم را ید اسب سفیآیادم منی

 یدام سو کا به یاروان جا مانده بودم. خداکدم. از یرا در اطرافم ند یسکردم که باز کبود. چشم 

دم ید یاهیردم. ناگهان سکت که آنجا خوابم برده بود. حر کنم کت کحر  یم گرفتم به طرفیبروم؟ تصم

 :شدیم کیه نزدک

 ؟یه هستکـ 

 .ژارمـ هه

 .نجا برویا ازای. بیااندهژار جا مهه کاکـ 

آنجا بودند. ، و جامعت یوه باال رفتم. بارزانکز آمدند. از یگر نید یدم چهار بلدهیتا از رودخانه پر

 یر یدرگ یدر اطراف پادگان برا یار یبس یروهایه نکچند نفر را رساغم فرستاده بود. مشخص بود 

 .آماده شده بودند

 .دیبرو« شمهیرس»ا فاصله به ب، ریـ حاال دسته دسته شده و از مس

آلود بود. مدت ن گلیو زم کیار تاریم. شب بسیراه افتاد، «یر مهعمرآقا دوله» یما همراه دسته

م و در یاراه را اشتباه آمده»م. ناگهان عمرآقا گفت: یم. خسته شده بودیراهه رفتیاز ب یار یبس

، «ایرچسه» یم در روستایبازگشت«. ن دشمنان ما هستندیه بزرگرتکم یهست« انیسورچ» یمحارصه

 .میردکدار یرا از خواب ب یمرد

 .دام سوی استکشمه از یـ راه رس

 .ن طرفیربع ساعت راه است. از ا کیـ 
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 همراه ما بیایی؟ یتوانیم، وتاهکر ین مسیـ پس با ا

 .نمکعبور  ین راه گلیتوانم از ایر دور است و من منیـ نه به خدا مس

 م؟یزور بربا به ی ییآیـ م

ن افتاد. تنها افتادن و یزم یحداقل دوبار رو ، م. هر نفرین آمدییپا ییرسباال کیر با ما آمد از یناگز

رفت. یم راه میجلو یرمرد بارزانیپ کی، یکین تارین خوردم. در ایز خوردن بود. خود من سه بار زمیل

لحظه  کیرفت دنبالش بودم. یم چون خرضزنده بود. هر جا میبر تن داشت. برا ید بلندیلباس سف

 :گفتم یبه شوخ

 .دیباریم یاش االن تگرگ بزرگک یـ ا

 :ت گفتید با عصبانیمن خواهد بار یه انگار به آرزو ک یسکچون 

 .میریمیهمه م، نگو یز ین چیـ چن

رد. کیم یردم و او هم با انواع جمالت نهکیرار مکبار تکیقه یاست هر چند دق یخوب یدم شوخید

« فرانسوا»م. یدیشکن دراز یزم یشده بود. رو  یم. رس تا پایامن گلیدیرس« شمهیرس»بامداد به  لیاوا

م. یخود را شست، دار شدنیم و پس از بیدیخواب یمکد. یخندیشده بود به من م یه کامالً گلکهم 

روستا  یاهز در خانهیگر برادران نیق و دیم. احمد توفیرفت یارزا به خانهیمن و فرانسوا و انور م

 یدهیست ساله و بزرگ ده بود. ندیصد و بکیرمرد یپ، «احمدشاباز»هامن یم یپخش شدند. بارزان

شته ک یخود داشت. ماجرا یده بود و شصت و پنج مرد مسلح از فرزندان و نوه هایخود را هم د

 :دمیرا از زبان او شن« وکل آقا سمیاسامع»شدن 

دم گفت: یرا د« یکر د آقا ههیخورش»م. یه رفته بودیشنوبه ا کد منیخر یوهستان براکر یاز مس

 .از شهر خارج شو. و برگرد« احمد»

 .میالزم دار کـ گفتم من

 .رونیم از شهر برو بیگویـ م
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هدف گلوله قرار « د آقایخورش»و « ل آقایاسامع»ه کد یم. چند ساعت بعد خرب رسیاز شهر خارج شد

ل آقا یه: اسامعکرد کف یم تعریبرا« دیخورش»از مردان  یکیاند. چند روز بعد شته شدهکگرفته و 

گرفنت چهارصد  یها براکاو بود و از تر  کیه دوست نزدک« دیخورش»رده بود به شهر نرود. کاد یسوگند 

نسبت به او  یها نظر بدکه تر کل آقا رفته و با هزاران قرآن و قسم یره قول گرفته بود نزد اسامعیل

ره یه نتواند چهارصد لکشتند کن خاطر یرا به ا« دیخورش»ه برود. یبود به اشنوندارند از او خواسته 

 …شد یهم قربان« و آقاکسم»رد و یپول را بگ

بردند و ما  یگر ید ین خاطر او را به خانهیآمد به همیخوشش من« انور» یافهیاد از قیز« فرانسوا»

م. از یآوردیدر م« تارزان» یم و ادایرفتیار به جنگل مکیم. روزها بیدر هامن خانه ماند یدو نفر 

م و شب تا وقت یگشتیانداختیم. غروب هم به خانه بر مغ و داد راه مییم و جیرفتیدرخت باال م

ه در کسه خواب داشت یک کیم. فرانسوا یبود یم نزد بارزانیگشتیه دوباره به خانه باز مکخواب 

 .ردمکیه نرم مبا شپش دست و پنج، من هم تا صبح، دیخزیآن م

حق خوردن مرشوب ، اتیس هم در زمان عملکچیار متنفر بود و هیاز خوردن مرشوب بس یمالمصطف

 «م؟یفرانسه دارم. بخور کاینکبطر  کی»نداشت. فرانسوا گفت: 

رد. ک یار کشود یرون از دهات میان وجود ندارد. اما بکن امیا، ده یان اهالیه در مکبه او فهامندم 

م آماده یم. داشتیهم نداشت رفت یه راهکچشمه  کینار کدور از روستا در  یجنگلروز بعد به 

شد و  کیعراق نزد یرسهنگ سابق توپخانه، «ینبو یافک»ها ه ناگهان از پشت درختکم یشدیم

 :گفت

 د؟یدهید؟ به من هم منینکیار مکـ چ

 دییـ بفرما

 .م آنجا بوده« یافک»م. یرفت یم و غروب نزد بارزانیمرشوب را خورد

 :دیپرس یبارزان
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 ؟یجا رفتک؟ و تا یجا بودکژار امروز ـ هه

 :شستم خربدار شد و گفتم

هم آمد « یافک کاک»م. یاو را با هم بخور کاینکبطر  کیه کم یچشمه رفت کینار کـ با فرانسوا به 

 .ردکخورد و سهم ما را هم خراب  کاینکوست. نصف بطر یو به جمع ما پ

نم و به گناه خود هم اعرتاف کرد من حاشا نکیر منکد شده بود. فیمانند گچ سفاز ترس « یافک»

 .ه داده بودیکوار تینم. با وحشت به دکن

 جا آورده است؟کن زهرمار را از یا، ن سگیـ آخر ا

 .میردکش متام یبرا یافکه من و کرا هم داشت  یکین یدانم همیـ من

 :زود گفت یافک

 .دییبفرما یمرخص ی. اجازهناخوش احوامل یمکـ قربان 

 :گفت یو بارزان

 .ـ چه خوب است انسان دورو نباشد

پشت رس ی، مثبت نشان دادن خود نزد بارزان یرده بود براکر نکن موضوع فیه هرگز به اک« یافک»

 .ما بد گفته بود

 :دمیاز فرانسوا پرس

 ؟یجا آورده بودکرا از  کاینکن یـ ا

 ...نمکه یبود ته ژنرال سفارش داده، «هیوک»ـ در 

 .ردمکدا ید و بهبود پیبه تنم مال« واین»رم کسوخت. فرانسوا یم تنم میگرفتیدوش آفتاب م یوقت

 .د حامم آفتاب گرفتیاد گرفتم چگونه بایاز آن پس 
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س و رپرتاژ کدیده و ع یجنگ واقع کیرده بود در آن مدت کدا نیفرانسوا به قول خودش سعادت پ

گفت با یگرفته بود و م یار یبس یهاسکع، شمرگانیر و آمد و رفت پکروان لشاکند. اما از که یته

 .ندک یدار یس خریدر پار یاتواند خانهینها میپول فروش ا

 :روز گفت کی

 .ستین خوب نی. ایاد دوست دار یاز زیـ تو پ

 ؟یادهیتاب مقدس را ندکه هرگز کنیـ تو مثل ا

 .امخوانده یام؟ حتدهیـ چرا ند

 رد؟کچه خلق ، زیش از هر چیوال: خداوند پسئ کیـ 

 لمهکـ 

 یتا برا، ن گرد و ستارگانیمناد زم، رد. طبقه طبقه است و شکل آنکاز را خلق ی. پیر ندانستیـ نخ

 .ار برش بگذاردیدر اخت یانش جهان منونهیآفر

 (دیخندیشف بزرگ. )و مکن ین به ایـ آفر

شورش کق سفارت فرانسه در تهران به یه از طرکرستاد ف« انیجلد»او را به « شمهیرس»از  یبارزان

 :م نوشتیار جالب برایبس یانامهی، رمانجکو زبان  ینیس به خط التیبعد از پار یبازگردد. مدت

مادرم ، ن. در ضمنکدا یپ ین نشانیمرا به ا یس آمدی. اگر به پاریر من هستیار عزیتو دوست بس»

 .«است ییبایآورم. زن زیتو در م یرا به همرس 

 :ه در آن آمده بودکشف شد کل یت و اسامعکچند رمز ارتش عراق توسط شو 

ن فرمان صادر شده یگر اید یو در رمز « آماده است یورش همه جانبه به بارزانی یارتش عراق برا»

 .«دیفرمان حمله باش یروز نهم ماه آماده»بود: 
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امات پرداختند. همزمان گروه کت استحیاز دهات خارج شده سنگرها را آماده و به تقو، شمرگانیپ

فالن ، امر استیر بیفالن وز»شد: یداده م یباز  یاز در بغداد هر روز به بهانهیما ن ینندهکره کمذا

ت یردها به رسمک ین حقوق را برایرد تا اک یگر را راضید اعراب دیمعاون در سفراست و . . . با

از  ییهااوقات هم در بخش یند. گاهکبا نارص مالقات جالل به قاهره رفته بود تا ...« بشناسند. 

 ینام« هاجر»ها یر یاز درگ یکینده بود. در کار پرایافتاد اما بسیچند اتفاق م ییهایریدرگ، منطقه

ه همراه کبود  ییعبدو کاکش کی)« یجان جندیب»خواند. یجاده مناز م کینزد« کگوله»وه ک یرو 

در  یند و استاد زبان روسکات روس از دانشگاه تاشیل زبان و ادبیصو رفته فارغ التحکبه مس یبارزان

ده و ینند. آنها را دکیاز جاده عبور م یون ارتشیامکن یبغداد بود( هم چشم انتطار هاجر بود. چند

از  یادیشنت تعداد زکنار جاده رسانده پس از کهم خود را به « جانیب»بندند. یبه رگبار گلوله م

ن یمت گرفته بود. در ایربار به غنیون را سوزانده پنجاه و سه قبضه اسلحه و دو تیامکسه ، رسبازان

و در جنگ با سپاه پاسداران  1983جان در سال ی)ب شته شده بودندک یپنجاه رسباز عراق یر یدرگ

ار یداد اما جنگ متام عیم یبعضاً رو  یین زد و خوردهاید شد(. چنیسلامس شه یران در منطقهیا

 . . . نبود

 :میردکافت ین مضمون دریبد« یوسفیصالح »از  یتلگراف 7/6/1963 یآورم روز یاد میبه 

رد کاد یردم و به قرآن سوگند کگفتگو  ییحیرود. با طاهر یش میپ یرات ما با دولت عالکروند مذا»

د تا من باز ینکز یها پرهیر ینم از درگکیردها دارد. خواهش مکنسبت به  یت خوبیه دولت نک

ن بار به یا، اریبس یروح یهانجهکرا بازداشت و پس از ش یوسفیصبح روز بعد جناب «. گردمیم

صالح »نشان داده بودند. بازداشت  یردن صدها اردنگکت خوب خود را با نثار یه بسته و نکپن

 ... .هامن و در زندان ماندن هامن« یوسفی

 یرد و هنوز مسافتکت کحر « هکلیسپ»ما از ارتش مهاجم بدون اطالع از مواضع ، روز نهم از ماه ششم

شمرگ یپ کیبه همراه « یسور رگهید آقا ممهن حهیحس»شمرگان افتاد. ین پیمکه در کموده بود ینپ

ده آنها را به گلوله یز از پشت رس به دشمن رسین« عبدالله»به نام « م خانیرح» یاز اهال یرانیا
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« انیهاود»ر و با خود به یرا اس ینه رسباز عراق، «عبدالله»ه کدم یبندند. من با چشم خودم دیم

 .متحمل شده بود ینیست سنگکآورد. ارتش ش

 ؟یر گرفتینه رسباز اس ییبه تنها عبدالله تو چگونه کاکـ خب 

تخته سنگ موضع گرفته  کیجا رفته بود. من پشت کدانستم ین آقا جدا نشده بودم. منیـ از حس

رس گذاشته بودند  یم دست رو یه به نشانه تسلکرا  یسانکاما ، تمشکدانم چند نفر را یبودم. من

دوششان گذاشتم  یها را دوباره رو دم. اسلحهیشکشان را یهاچخامق تفنگ، گرفتم و پس از خلع سالح

 .و آنها را با خود آوردم

ان کبو  اندوآب وین میم خان بیرح یاز اهال یشاورز که بود: کنام و نشان  ین پهلوان بیم اینیحال بب

 :دیآیم« یخ احمد بارزانیش»نزد ، از بزرگان منطقه یکیه پس از به وجود آمدن اختالف با ک

 . . .نمک ینجا زندگیخواهم ایبم و میغر -

به یبه غر»د: یگویخ احمد میند اما شکیآورد. درخواست تفنگ میخ میش یخانواده یزم برایو ه

« د لوالنیخ رشیش» یاز بارزان به سو «. ندارد یمنع ینکدا یپ یم اّما اگر خودت توانستیدهیاسلحه من

 یصوف ک، ی«قشالق»ر یدر مس یادامه داده است. روز  یشکزمیار هکرفته است و آنجا هم به 

حاجت است. عبدالله با هامن  یرده و مشغول قضاکزان یآو یه تفنگ خود را به درختکند یبیم

رفته یشمرگه پذیگردد. در بارزان به عنوان پیها باز میبارزان نزد، شته و با ربودن آنکرا  یاسلحه صوف

شنت کدهد. در سنگر هم به محض یاز خود نشان م یر ینظیشجاعت ب« قرهرعهسه»شده و در جنگ 

خاص  یاز آن پس شجاعت او شهره«. ن محمد آقا هستمیغالم حس»د: یگویاز افراد دشمن م کیهر 

ت دوست یار ساده و به غایبس ید شد. انسانیشه« رسیپ» یوههاکو عام شده است. در جنگ 

 :آمد یبار در بارزان نزد مالمصطف کیبود.  یداشتن

 داشتم؟ یـ قربان عرض

 .دهمیانجام م ییـ هر چه بگو
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 .دوست دارم یلیرد. آن را خیگوف را از من باز پسکنیالشکن یا یسکد یـ اجازه نده

 .رده بودکر ییاش تغآمد اما لهجهینزد ما ماوقات  یار یبس، بودن یبه خاطر همشهر 

 عبدالله چه خربها؟ کاکـ خب! 

 .دانمیز منیچ چیـ خرب مرب ندارم. عبدالله عقل و مقل هم ندارد. ه

ها یرین درگیدتریجاد شده و شدیا« بگ یل علگه»گودال در پشت  کیه در کبودم  یمن در سنگر 

گذشت و ینار ما مکاز  ییباصفا یداد. چشمه یجا رو در هامن، «فانیخل»با رسبازان پادگان بزرگ 

نار کدر ، شمرگانیاز پ یو تعداد یچهارده نفره از مردم بوم یروز جامعت کیررس هم نبود. یدر ت

ت فرود آمد و به یتوپ وسط جمع یگلوله کیه ناگهان کشستند یپختند و لباس میچشمه غذا م

 .میجان سامل بدر برد رد اما منفجر نشد و ما همکنفر اصابت  کی

ه آن هم کانداز دو گره و سه گره داشت تنها دو توپ خمپاره، شجاعت یبا همه« بارزان»ان یرکلش

م ینکرا آزاد « فانیخل»م پادگان یتوانستیم قطعاً میتوپ آماده داشت کیفاقد گلوله بود. اگر تنها 

 .ما بود یچون مدتها در محارصه

ه کد را نوشتم یروز نام چهار شه کیردم. کینه را نوشته و مخابره مروزا یر یها گزارش درگغروب

روز بعد دو «. امرزادیخدا آنها را ب»ردم: کان اضافه یبود و در پا« ندهربهخه یرو شه»از آنها  یکی

افت اما یبهبود « روشه»بردند. « شورش»امرستان یرا با خود به ب یزخم« یرو شه»شمرگ آمدند و یپ

 .دیشلیاز ران م

 :مید داستان را از زبان خودش بشنویاجازه ده

رگبار شصت  یه ناگهان صداکشمرگها دادم. خواستم بروم یوان گلوله داشتم. آن را به پیح کیبار »

ا یهوش شدم و از دنید. بیشکها رد و مرا با خود به داخل جنگل و سنگالخکوان رم یر بلند شد. حیت

شده بود. خواستم بلند  کآنها خش یده و خون رو یم به تنم چسپیدم. شب به هوش آمدم. لباسهایبر

آب رودخانه از  یتشنه بودم. صدا یلیرد. خکیامالً درد مکخ رانم یآمد. بیم دنبامل منیشوم اما پاها
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 یمکم یردم تا تشنگکاه ید. چگونه خود را به آب برسانم؟ رشوع به خوردن گیرسیدور به گوش م

ردم. خود را به رودخانه رساندم و رسم را کآب  یت به سو کرشوع به حر  ،شانکشان کند. کش کفرو 

، ام در داخل آبن تنهییه به هوش آمدم پاک ین بار هنگامیهوش شدم. ایب داخل آب گرفتم. دوباره

خواستم یرد. مکیمرم به شدت درد مکم شده بود اما کبند شده بود. درد رانم ، تخته سنگ کیبه 

نطور در آب ماندم. آفتاب تازه برآمده یمنانده بود. هم یم باقیبرا یم اما رمقیایب رونیاز رودخانه ب

دم. با خود گفتم حتامً یردند شنکیصحبت م یردکه به زبان کصحبت دو نفر را  یبود. از دور صدا

 یا»ردم: کاز دست دادن نداشتم رشوع به فحش و ناسزا  یبرا یز یگر چیه دکجاش هستند. من هم 

د مرا یستید اگر فالن نیایهستم ب« روشه»د من یایب، خود فروش یا، رشفیب یا، ناموسیب یا، جاش

 .«دیشکب

م. اما یروز شده بودیروز پیه در نربد دکشمرگان خودمان بودند. مشخص شد یرسم آمدند. از پ یباال 

، هنگامشب، ست و پنج ساله بودیام و بیخوش قد و باال و خوش س یه جوانک« جعفر»به نام  یپرس 

او را با خود برد. ، بگذرد داخل آب افتاد و آب« هیلگه »خواست از پل یه با اسرت خود مک یدر حال

دن ید یه براکجان سامل بدر برد. چند روز بعد جعفر « جعفر»وان تلف شد اما یه حکجالب آن

 «. . .د شدیباال رفته بود هدف گلوله قرار گرفت و شه یااز تپه، دان جنگیت میوضع

از پشت  یاروز پرس ده دوازده ساله کیما بود.  کینزد ییشمرگ خود جایبا چند پ« یجان جندیب»

 :رس آمد

د ید به او بدهیدار ییخواهد اسلحه بردارد. اگر جایند و مکیم یپافشار  کن پرس یژار ! اهه کاکـ 

 .نجا مباندیا یتا چند روز 

 :ردکیه میگر کپرس 

ام نم. آمدهکیم یشاگرد« اناید» یخانهم هستم. در قهوهیتیندارم و  ن است. پدریـ نام من حس

 .ندکیام ممسخره« جانیبمامه»شمرگ شوم اما یپ

 . . . یبچه سال یلیم. تو هم هنوز خیم به تو اسلحه بدهیتوان یاما من ینجا مبانیا یتوانیـ م
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 :ب آمد و گفتا شش روز بعد نگهبان شینم پنج کر کرفت. ف یستگکبا دلش کپرس 

 .هم با خود دارد یوتاه باال است و تفنگکار ید. بسیآیما م ینفر به سو  کیـ 

 ند؟کیار مکن در ادامه چیـ مراقب باش و بب

 :دینان رس رسکهن و هن ، قطار گلوله کیبرنو بر دوش و  یوچول با اسلحهکن یحس

 جاست؟ک« جانیمام ب»ـ 

 .ـ به بارزان رفته است

ن تفنگ یدهد؟ پس ایر میش یند. دهنم هنوز بو ید مرا ببیه آسامن هم رفته باشد باـ به خدا اگر ب

 ست؟یچ

 ؟یاجا آوردهکـ پرس! اسلحه را از 

د یخ رشیش یهااز جاش یکیه کرده بودم کخانه بازگشتم. امروز صبح تازه سامور را روشن ـ به قهوه

 .«نمکیا مروم و در رودخانه شنین. مکسامور را روشن »آمد و گفت: 

نجا بگذار و یآنها را بدزدد. آنها را ا یسکو  ین بگذار یزم یات را رو لباس و اسلحه یترسیـ عمو من

 .آماده است یچا یبه رودخانه برو. تا برگرد

متوجه موضوع شد  یها را برداشتم و دور شدم.هنگامه خودش را به آب زد تفنگ و گلولهکن یهم

نداشت. با خود گفتم حاال  یردند اما مثر ک کیم شلید گلوله به سووه گذشته بودم. چنکه من از ک

 ... .بروم« جانیمام ب»د به رساغ یبا

م یجدا شد« جانیب»ه از کهم  یمتام همراه او بازگشت. تا زمان یجان رساند و با خوشحالیخود را به ب

 .نداشتم یگر از او خرب ین بود. دیشه سخن از شجاعت حسیهم

به طرف پشت « انیهاود»دور شده بودم. از  یمکگر یو دوستان د« قیاحمد توف»ه از کبود  یمدت

، قیش به فرمان احمد توفیها پم. از مدتیدیگر را دیبار د کیه کم یان داده بودکر مییفان تغیخل
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ل کیدرشت ه یم محافظ من شده بود. پرس یگفتیم« قدو»ه ما او را ک« قادر»به نام  یمهاباد یپرس 

قطار گلوله به خود بسته و به زبان ، پا یرس تا پنجه که از نو کرسخ  یاو جامانه لفتکل یبا سب

 .هم همراه داشت یقور  کیشه یخورد و همیم یوان بزرگ چایل کیگفت. در یها سخن میبارزان

جا ماندم. همراه  یشه به خاطر تنبلیم مثل همیرفتیم« براندوست» یهایبلند یه به سو کروز  کی

نارش رد کس از که داشت هر ک یتیبود و به خاطر خصوص یارچکش یزمان« قدو»م. ی رفتباال« قدو»

 یاهیگر یصدا، دو گلوله و پس از آن یم. ناگهن صدایباال رفت یمکگرفت. یشد هدف گلوله قرار میم

 ینافتاده و ز  یارون زده بود در گوشهیش بیهاه رودهک ینفر زخم کیم. یدم. با عجله باالتر رفتیشن

 :ردکیه مینش گریبر بال

 ـ چه شده است؟

 .ردندکشتند و فرار کمن است. دو نفر او را  یین مرد دایـ ا

 .شکستادند هر دو را بیایبدو. اگر ن« قدو»ـ 

 .قدو رفت و چند لحظه بعد بازگشت

 .ردمکشند. جرأت نکبود مرا هم ب کیـ نزد

 را همراهم بود. مردم جمع شدند و جنازهبدوم و نه اسلحه هم  یسکتوانستم دنبال یمن هم نه م

 یطوالن یه خود داستانکعجم  ی)عل یمام عل»م. گفتم: یردک یر یگیم. موضوع را پیفان فرستادیبه خل

 . . .شته شدکرمرد یپ کن ماجرا بیبه خاطر ا«. نکرا تاالن « لخه یر یپ» دارد( برو و 

 کیر و کسه شیک کیم قند و یو ن لهک کیش و هاون و کبازگشت و همراه خودش چ« یمام عل»

منقل آورد. گفتم:  کیان و کاست کی، یقور  کی، یدو مشت چا یکینار و صد فلس به همراه ید

 .«ها هم مال تون خرت و پرتیاحمد ا کاک. یوعده با من هست کین یقدو تو هم»

رس « پشدر»ان از یرکم یو پس از مهاجرت به منطقه یه اصالتاً سنندجک، «یمالباق»به نام  یرمردیپ

 .ها بود«یپشدر »و « ینیکن بوسیخ حسیش» یرزایم یار یبس یسالها، در آورده بود
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ه یامنیدر سل« قیاحمد توف« »یمونهک»ز بوده و با یردستان نکرات کن سالها هوادار حزب دمیدر ا

ه ک یمنام نهاده بودند اما هنگا« مونهکر یپ»رده است. به حرمت سن و سالش او را ک یار کز همین

 «.ومونهکش کبر پدر جا»گفت: یناسزا م یشد به زبان فارسیم یعصبان

ر و ین عراق بود. متام عشاینشیان و اردالن و بخش سورانیرکردستان مکزنده  یایجغراف یبه راست

ه با شلوار کهم بود  کار چاال یبس یرمردیشناخت. پیان منطقه را میالت و روستاها و رسان و آقایا

 کیبست. یبه رس م یپشدر « یاجامانه»مر داشت و کبه  یخنجر ، و به دستیو راد یکخا یردک

 یچا یقور  کیشه یگار بود و همیاغذ سکه شامل توتون و کبست یالت هم به شالش مکش یقوط

شه پشت یار بددهن بود و همیبس، نام گذارده بودند« رشهزگهیئ»شمرگان او را یهم با خود داشت. پ

عاً یبود و رس کناز ار دلیرد.بسکیفحش و ناسزا هم نثار م، بتیفت و پس از غگیرس مردم بد م

وه کداشت. یشه احرتام مرا نگاه میگذاشتم اما همیرس به رسش م یلیشد. من هم خیم یعصبان

 یآب جار ، از آن یه از قسمتکتو در تو داشت  یار بزرگ با داالنهایغار بس کی« براندوست»

م کم چون هوا ینکامل تا رسچشمه دنبال کر آب را هم به صورت یم مسیتوانستیگذشت. منیم

ن یه اکردند کیم ین غار زندگیشمرگ در ایصد پکیشرت از یم. بیشدینفس م یآمد و دچار تنگیم

ه کوه بود کز در اطراف یگر نید. دو سه غار دیرسیبه چهار صد نفر هم م یبحران یتعداد در روزها

ت که مداوماً در حال حر کد. آن دوران یکچیآب از سقف آن فرو می، بارندگو هنگام  کوچکار یبس

روشن  یم و آتشیانداختیل سفر را میوسا، درخت کینار کاسرتاحت در  مها هنگام شبیبود

 کیتنها ، شمرگهیم. چهار صد پیدیخوابیم و سپس میردکیآتش غذا درست م یم. در رو یردکیم

د بر ین بایرده بود نفت و بنزکو بغداد اعالم یه رادکن بود یجالب ام. یشه داشتیفانوس بدون ش

 .ردیبگ یاما( نتواند از آن بهره یعنیع شود تا دشمن )یه توزیاساس سهم

 ییبه دنبال جا« یمالباق»و « رحامن کاک یمصطف»دن گرفت. به همراه یبار یروز باران سخت کی

شد دو نفر را یه به زور مکردم کدا یها پل سنگدر د  یم. سوراخیگشتیاسرتاحت و آسودن م یبرا

 یرا عصبان یمالباق یمکد ییایب»رد. به دوستانم گفتم: کیه مکآب چ، داد. از سقف آن هم یدر آن جا

 .«مینک
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س کچیمن و تو است و ه ین جایا»گفتم: « یدر گوش مصطف»هم نشنود « یمالباق»ه ک یبا پچ پچ

 .«دیاید بینبا

ام ردهکد و ما هم به جهنم. با خود عهد یاسرتاحت داشته باش یها جا برازادهبیـ بله بله شام نج

 .جلو باران بخوابم

 .نشو ید مال تو باشد. عصبانین غار بایبه قرآن سوگند ا یـ ماموستا مالباق

 :د و گفتید. خندیزادگان را دبینج یم. خانهیم و با خود بردیدیشکاو را 

 .خودتان باشد ک. مبار یدادیمنبود به من  یخوب یـ اگر جا

وتاه بود و کار یم. سقف غار بسیدیم و در آن خزیردکدا یپ یسوراخ، به همراه دو نفر از همراهان

 . ستکرز رسم ش کیخورد. یشدم رسم به سقف میدار میه با عجله بکهر صبح 

ن یدر ارد کیه مکه آب هم از سقف آن چکده بود یتر خزتنگ سوراخ کیهم در  یمالمصطف

 :بود گفت یسکراننده تا« لیارب»ن در یش از ایه پکشمرگ ینفر پ ک، یانیم

 .نم. به من ظلم شده استکیت میاکش یـ به مال مصطف

 .یاپ هم از بارزانکند و چکت یاکش« ابکچ»خواهد از یم یده بودم. بارزانین ندیتر از اـ مسخره

 .دیخندیمن م ین جملهیها به امدت یبارزان

نگونه فهامنده بودند یدان خود ایش به مریها پاز سال« دیخ رشیش یصوف»و « یسورچ» یهاخیش

ه ک ییافر خواهد شد. جاکشد کند و نتواند او را بیبب« جامانه رسخ»ا ی ینفر بارزان کیس که هر ک

ه داشتند جرأت ک یاما به خاطر هراس، بود« یسورچ»ز کدرست در مر ، میردکیم یما در آن زندگ

خ یخداوندا به خاطر ش»رد: کینار چشمه دعا مک یروز زن کید یآیادم میشند. کردند ما را بکیمن

 .«آن یوانات ما هم فدایشد. حکافرها را بکن ید و ایایاره بیط، کلهچاوبه
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 یور کن یجاش»ده و رسبند آن یوانم به چاپ رسیه در دکام دهییرسا یها رسود«جاش»از زبان 

ن شعر راخوانده یها اجاش، مجلس کیه در کردند کف یم تعریم.( برایخر هستهر کجاش و «)نیرهک

 .انددهیو با آن رقص

 :نار ما گذشتکشوان از  کیم. ینار چشمه رفته بودکشسنت لباس به  یروز با احمد برا کی

 ؟یدهیر به ما منیش یمکـ 

 .ـ ظرف ندارم

 .میـ ما ظرف دار

 .ر بدوشمیدانم شیـ من

 .ردمکر یدن شیسفند را گرفته رشوع به دوشگو  کیگردن 

 ؟یدانیدن هم میر دوشیـ ش

ردن کار کاه و براق بود. هرگز از یس ید رو با موهایسف، انه باالیم، امیخوش س یمرد« قیاحمد توف»

ز یدن نید. هنگام دویرسیاو من یبه پا یسک، ز و مرتب بود و هنگام راه رفنتیار متیشد. بسیخسته من

ار دور شده بود. احمد دنبال یرده و بسکر فرار یجاش اس کیبار  کید یرسیش منیرگوش به پاواقعاً خ

گانه بود. متام یترس .ب یق بود و اصاًل با واژهیار دقیبس یرانداز یاو رفت و جاش را باز آورد . در ت

 ییطاچ خیه هک یش از حد بود طور یب یر یگت او و سختیعصبان، ل اوکوجودش هرن بود. تنها مش

ه کن بود یاد خوش نداشت و همواره نسبت به آنها بدبیرا هم ز یرانیشمرگان اید. پیبخشیرا من

د یرنجیاز من م یردم. گاهکیار رسزنش میاو را بس، لین مسایهستند. به خاطر ا کگامشتگان ساوا

گفتم یخود مشه با یشمرگان هم او را دوست داشتند. من همیر پیم. سایردکیم یار زود آشتیاما بس

 . . .خواهد شد اما اجل مهلتش نداد ینده مرد بزرگینار بگذارد در آکها را ن ضعفیاگر ا

ل یجفت سب کیبلند باال با  یار جالب بود. پرس یبس یشمرگیپ« عجم یمام عل»ی، رانیاز دوستان ا

سال سن دانست چند یمن یسک« متوسالح تورات»زد و مانند یم یه صورتش به رسخک یعباسشاه
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فراگرفته  یردکان آمده و زبان یرکها قبل به مبوده اما سال یه اصالتاً آذر کم یدادیدارد. )احتامل م

 یرده و پس از سقوط جمهور کت یردستان در رسدشت فعالک یشمرگان جمهور یاست.( به همراه پ

 ییشد. دروغگویار خسته منکآمده بود. هرگز از  ینزد بارزان« صمد چته»و « ل گاورعه»به همراه 

س کهر  یردند. در بارهکیه تا مدتها همه باور مکبافت یقهار بود و چنان ماهرانه دروغ به هم م

روابط او  یشناخته است چند داستان در بارهیشد طرف را میم یه مدعکنیگفت. ضمن ایم یز یچ

 .و جالب بود یاار حرفهیش هم بسیرد. دروغهاکیبا خودش رسهم م

د یرا به موزه برب یعل»دگانم گفت: یدن دید و پس از بوسیو مرا دکند. در مسکخدا رحمتش  ن؟یـ لن

 یوهیجفت گ کیاز موزه  یاگشتم. در گوشه یلیخودش بردارد. خ یتا هر چه خواست برا

 .ف زدندکم یبرداشتم. همه برا« یورامهه»

 .«مینکملت استفاده  ید از واژهینبا»گفت: بار کین؟ یـ گاگار

 «؟یگشتیجا مکن دنبال یزم یتو در فضا رو »گفتم: 

 وکه و مسیـ روس

 یهست یـ پس تو هم مل

 .ردندکق یو همه تشو

رده و کبه تن  یلباس مارشالی، کود ک، ردمکیم یه من در ورشو سخرنانک یتو؟ آن سالیـ مارشال ت

 .ن بودیریار شیبس

، «بگ یل علگه» یار است. در جادهکهتوتون به من بد یمکاالن هم ، ان؟ آن پدر سگیداـ موشه

اغذ و آتش دادم اما کتوتون و « نم؟کار کگار چه یس یبرا یمام عل»روز گفت:  کیرد. کیم یارگر ک

 .میزدیصدا م« موشه»ها او را پس نداد. آن وقت

ن تفنگ یا«. یعل ییدا»گفت: یشه میچ است. همیگر هیو دکل سمیا پس از اسامعیور شوم. دنکـ 

 .را از زمان او دارم برنو
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ش حزب یا هشتصد سال پیهفتصد ، رد بود. ششصد کن( ی)خرم د« لیخرم د کباب»ـ جد بزرگ من 

 .ان گذاردیرات را بنکال دمیسوس

پنجاه ، «خان یممدل یرحمت مشد»م. یتوپ نداشت یبودم. ساچمه« ستارخان» یرچکز لشیـ در ترب

 .ردمکها را درست هم ساچمه اورند. منیه بیرد مواد اولکعمله را مأمور 

متساح  یس به آب بخورد طعمهکهر  یآب و پر از متساح است. پا، کخار  یرهیـ چهار طرف جز

ن یه توانست از اک یسکگانه ید یدانیند. مکیران متصل میآن را به ا، کیپل بار کیشود. تنها یم

، بعد یپنهان شدم. راننده ساعاتون یامک کیپشت ، ه بود؟ من بودم. پس از فرارکند کره فرار یجز

راز رساند. از یبه من داد و تا ش یلباس شاگرد« ؟ینکینجا چه میا»د: ید و پرسیمرا با لباس زندان د

نشسته بودم  یاخانهدم و از آنجا به عراق آمدم. در قهوهیاده آمدم تا به آبادان رسیپ یآنجا دو ماه پا

اش رفتم و دو ماه آنجا بود. به خانه« ماموستا گوران. »«؟ینکیار مکنجا چه یا»د: یپرس یکیه ک

 . . . .ردمک یزندگ

گفت: یرد مکیرسهم م یمهاباد دروغ یاز جمهور  ،محفل ما بود. هر زمان یاو واقعاً رسگرم یهادروغ

 یشگیالم همکه یکه تکپدر سگ  یلمهکنم؟ بالفاصله با کا ر کردم انکیمگر جرأت م«. داندیژار مهه»

 .دادیه از احرتام بود پاسخم را میناکو 

ته بود. خیدر آن نر کرده و منکنفر برنج درست  یس یروز برا کیخورد. یپخت اما با ما منیغذا م

 :احمد گفت کاک

 .باشد کمنیب یمکنم کر کف یـ مام عل

ص دهد یه تشخکشود یدا میپ یپدرسگ، ن جامعتیان ایا از میردم آکیر مکش خودم فیـ احسنت. پ

 .یار باهوش هستیام؟ تو بسختهینر کدر غذا من

 یز راو یهن نک اتیاکو ح یردک یدر داستانها، ه هشتاد درصد سخنانش دروغ بودکاما با وجود آن

واژگان را به  یردک یم. معنیده بودیه هرگز نشنکبرد یار مکبه  ییهااملثلبود. رضب ییهمتایب

ه کام یق، غصه نخور»گفتم: یدر خود فرو رفته است م یمکدم یدیه مکدانست. هر بار یم یخوب
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ن یریش ین انسانهایود ابا وج«. مینکیان را لخت میاروان حاجکم و یرویوهها مکمتام شد باهم به 

 .شدیام بر ما آسان میسخت ق یروزها، ن گفتاریریالم و شک

در ، اریرغم شجاعت بسیهم عل« اوهک»از بر بود.  یادیز ی( اشعار فارسی)مصطف« یصالح مهتد»

مال حسن »روز  کیبودند.  یجالب یهار بود. هر دو واقعاً انسانینظیت افراد بکد صدا و حر یتقل

از آنها  یکیه تازه آمده بودند با خود آوردند. کدو جوان مهاباد را « یشنامز یمالرسول پ» و« رستگار

 .ار خوشمزه بودیرو و بسآبله

 :ت گفتیاز آنها با عصبان یک، یبعد یمک

امن یم و پاهایانجا آمدهیشتزارها گذشته و به اکان یاز م، ندنکراهه با هزار جان یـ قربان! ما شبانه از ب

 .نندکیمان ممسخرهها …نیه است. اشد یزخم

 یتوانستم جلو ی( دور بودم منیردکبه ظاهر  یدهیشکآب  ین لهجه )فارسیها از اه سالکمن 

 (.است کیبه زبان فارس نزد، المک یادا یوهیشی، ردکرم. . . )در منت یام را بگخنده

 :دینشسته بودم. ناگهان پرس« یسورچ»مرد  کینزد

 ؟یشناسیرا من« خدر»ـ تو 

 ـ نه

 ؟یشناسیرا من« خدر»تو  یعنیـ 

 ـ خب نه

ه کد ییست سال ده بچه زایأت گرگ درآمده بود. پس از بیرده و به هکد اهانت یبه س« خدر»ـ 

در خفا ، داشتند یگرگ یأت آنها به صورت آدم بود اما هنوز دندانهایل خدر و هکصورتشان به ش

 .خوردندیمدند و گوشت آنها را یدر یوانات را میح

 …ـ ماشاءا
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ار یآن ترش و بس یه مزهکتره  هیشب ییبلند و برگها یبه من داد با ساقه یاهیگ یهامن سورچ

« رتمحمدکد » یاه را برایگ«. هاسترمکو دافع انواع « واسیمام ر»اه ین گیا»خوشمزه بود. گفت: 

رت آمد و گفت: کچند روز د پس از «. خاص خود را دارد یدارو  یرمکند. هر کیغلط م»بردم. گفت: 

 .«هاسترمکبه خدا راست گفته است. دافع انواع »

ت به یانجام مأمور یدانم برایرد. منکیم یدر آن زندگ ییرده به تنهاکدا یپ یکوچکغار « یمالباق»

رس در آن ساختم. نامش  یبرا یسقف، اهیردم و با گکآن ستون  یجا رفت. دو تخته چوب در ورودک

 .آن شدم کال مالیر کی( گذاشتم و بدون پرداخت ی)سوراخ باق« یقونه باک»را 

نوشتم. هر روز دو آفتاب پرست به یردم و مکیمطالعه م، دمیخوابیه بود میه ساکتا بعد ظهر 

 .ردندکیمرا دلگرم م، خود یهاان دادنکشدند و با رس تیم کیغار نزد یورود یدروازه

 ها هم آمدندپرستآفتاب نزد من بودند. یروز دو بارزان کی

 .شمکهارا بد آنیـ اجازه ده

 .به آنها دست بزند یسکد ینها دوست من هستند. نبایـ نه ا

ه کگرد یهن باز مکداستان  کین هم به یفار است. اکشنت کپرست مانند شنت آفتابکها ینزد بارزان

نم کر کداد. فیآتش را باد م، نفس خود یبا هوا پرستآفتاب، در آتش افتاد« میابراه»ه ک یهنگام

 .هم آن را به شعر در آورده است« یخ مارف نودیش»

 ارهیخه مسه د یفاسق

 و ماره کو مش کدووپش

 ولالرهکله و رما زهسه

پرست برم و آفتابیم« هیوک»االغ و دو سبد به  کیان برسد یام به پایاگر ق»گفتم:  یروز به بارزان کی

نار ما نشسته که در ک یاز پرسان مال مصطف یکی«. نار بفروشمیم دین یاهدان، خرم تا در بارزانیم
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افر ک کیخوب شد حداقل خون از دماغ »گفتم: «. امشتهکپرست آفتاب کیتا حاال تنها »بود گفت: 

 .«یاآورده

از پشت بام آمد.  ییه صداکبودم « مالاحمد نعلبند» ردن شعر کمشغول آماده « یونه باقک»در 

ه به طمع کبود  ین آمد. االغییها پااالغ از سبزه کی یجفت پا«. یفتیمراقب باش ن»دم: اد ز یفر

ها عرقامن را رون آوردن االغ از سبزهیغار بدانجا آمده بود. ب ینار دروازهکحصار  یخوردن سبزه ها

 .درآورد یحساب

رفتم و به یغار مپشت  یسنگ یهیآمد من به سایوه مک ین سو یه آفتاب به اک یبعد ظهر هنگام

ندم. یدر آن اطراف ش یسنگ یاز گوشه یخشخش یروز صدا کیشدم. ینوشنت و مطالعه مشغول م

نارم گذشت. کاما باالخره آمد و از ، دو دل بود یقدر ، ن انداختمییاه است. رسم را پایس یدم مار ید

ا مار دوست شده ه آمده بود بازگشت. بک ییمرت دور شد و سپس دوباره از هامن جا کیحدود 

 کیآمد و پس از خوردن از آب یر میاز هامن مس، قه به چهاریبودم. هر روز رسِساعت پنج دق

روز نزد  کیردم. کف یتعر« یمصطف» یگشت. موضوع را برایخود باز م یبه جا، کوچک یچشمه

 یازهیگرسن، کخان نامبار  یرون آمد. مصطفیخوردن آب ب یمار برا، من آمد و باز در هامن ساعت

 یرد. مصطفکده نیم شد. هر چه گفتم فایقا یاهنهکرد. مار در سوراخ درخت کاو پرتاب  یبه سو 

 .امدیگر هرگز باز نیاما مار رفته بود و د، درخت را هم آتش زد یحت

اخبار جنگ  یه یلکبود و  یستاد فرمانده، گاهین پایبود ا« براندوست»وه کدر  یه بارزانک یتا زمان

 یم بارزانیدید، روز صبح ک، یشهیشد. مانند همیز از هامنجا صادر میمخابره و دستورات نبه آنجا 

مجبور شده بود خود  یستند. جنگ در بارزان شدت گرفته و مالمصطفیو محافظان او در مقر ن

ردند اما با احمد قرار کیت میهم در منطقه فعال یگر ید یهاگاهیشخصاً بدانجا برود. هر چند پا

ت کهشت پا، مغازه کیرفتم. از « فانیخل» یروز به روستا کیم. یبرو« بارزان»م ما هم به یگذاشت

غار جمع  کیدر  یرانیشمرگان ایردم. شب متام پکه یات تهیرضور یقهوه جوش و مقدار  کیقهوه و 

 یبا دلگرم، بود« قیفا»ه نام مستعار او ک« ینیامن معیسل»م؟ یم و چگونه بروینکار که چه کم یشد

 :گفتیسخن م یار کاز فدا
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 .مید شجاعت خود را در جنگ نشان دهیـ ما با

 :احمد در گوش من گفت

 .ندکیخود را گم و گور م، بهانه کیردن کد االن با سوار یایترسد. بیق میـ فا

 .نک. خب بس ین هستیـ باز هم بدب

 .مینیـ حاال بب

 :گفت« قیفا» یطوالن یپس از گفتگوها

، غذا، دارو یسکگر چه ید، میران دور شویا یم و از مرزهایما به بارزان برو یهاحمد! اگر هم کاکـ 

 رد؟یل بگیفرستند تحویامن میه براکرا  ییهار و لباسکشی، چا، قند

 .زد یکاحمد چشم

 ار را انجام دهد؟کن یا یسک. پس چه ییگویـ راست م

 .م بودیز مراقب شام خواهیجا نم و از آنیرویم« قالدزه»گر به یـ من به همراه چند برادر د

عباس »ه با ک ی. روز یت ترسو و بزدل هستیبه غا یام. انسانار آزمودهیق تو را بسیفا»احمد گفت: 

نجا را ی. داستان آمدنت به ایختیه گرکشند از مهلکر شدم و سه نفر را دنبامل فرستاد تامرا بیدرگ« آقا

ار ما را با کن اما دوستان فدایبنش« قالدزه». برو در دانند. . یخوب م« اوهک»و « مشهنهیم»ه کهم 

 «. . .خود نرب

 .میشمرگ را نزد او گذاشت و برخاستیت شد. احمد و دو نفر پکن انداخت و ساییق رسش را پایفا

 .ـ خداحافظ دوستان

سنگ قرب محمود  ین را هم من برای)ا«. ردیمیتنها خدا من»ق دست در دست ما گذاشت و گفت: یفا

 .دیرویمرگ م یشام به سو  یعنینوشته بودم(  یواناک
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ت ینم و مسوولکیرار مکاوه را تکن جمالت یدم. عیق پرسیدر مورد داستان آمدن فا« اوهک»بعدها از

 :صحت و سقم آنها با خودش است

ر یه اگر در طول مسکم یم. در راه قرار گذاشتیآمدیعراق م یق به سو یه همراه فاکم یچند نفر بود»

 کیم. یر شدیبا دشمن درگ، بعد یم. ساعاتینیگر را ببیدکیوه کم شب در فالن یردکگر را گم یدکی

اد یاز آنها فر یکیبودند.  یشد اما دشمن نبودند قاچاقچ ینفر هم زخم کیم و یشتکاسب آنها را 

ع وه جمکدر ساعت مقرر در «. میبا شام ندار یار کم. ید برویم. اجازه بدهیهست یما قاچاقچ»زد: 

ق از یفا، نبود. چند لحظه بعد یسکم اما یردکیق را صدا میفا، امد. دراطرافیق نیم اما فایشد

 :دیپرس یاگوشه

 د؟یه هستکـ شام 

 ؟یدهیص منیدوستان خود را تشخ ین هم اسم رمز. چگونه صدایم. ایـ ما دوستان خودت هست

 :رده بودکد یاو را تهد« مشهنهیم»م. یق خود را نشان نداد. او را جا گذاشتیم فایردک یار کهر 

 .شمکید او را میایرون نیـ اگر ب

 . . . ده بودیرون خزیباالخره از سوراخ ب، ل و برهانیو بهانه و دل یبا هزار گرفتار 

م یدیرس« سوران»به نام  ییم. به روستایردکت کبارزان حر  یبه سو ، «براندوست» یوههاکاز طرف 

 کیدان جنگ با دشمن بودند. تنها یدر م یهمگ، م. جوانان روستایدرمرد پاسخ دایو به دعوت دو پ

بخت بربد. آن شب  یاز جبهه بازگشته بود تا همرسش را به خانه یپرس از جوانان روستا به تازگ

راه خود را به ، م و بامدادانیدیشک یچوپ یمک، میردکت کرش  یدر مراسم عروس، میهامن آنها بودیم

 .میش گرفتیمقصد در پ یسو 

ه عاقل کش شد و بدون آنیدایدوباره پی، ه باالخره پس از مدتکم یدم هم بگویدر مورد اسب سف

گفت: اسب یق میاحمد توف یداد.)حسن برادرزادهیخود ادامه م یشهوان یشود همچنان به رفتارها

 (.ازگشتامن بگ برود و پس از چهار روز بیسل یداده بودند تا سوار بر آن به روستا یرا به مالباق
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 یبه خانه، حدود بعدظهر، «امنیسل» یم و پس از رصف صبحانه در روستایدیابان خوابیشب در ب

 ین روستا هم مانند متام روستاهایم. ایدیرس –س یادر یم خانهیا بهرت بگوی -« زانیر»در  یمالمصطف

 یروستاها، ام روزمت یعراق یامهاینه بود. هواپکاز س یخال، دشمن یامیروزها از ترس هواپ، بارزان

م اما یدرخت پناه گرفت کینار کدادند. در اطراف روستا در یهدف قرار م کرا با مبب و موش، بارزان

احمد »نده شدند. کها پرام تا پشهیپهن آتش زد یمکه نعوذبالله. کبر رسمان آورد  ییپشه چنان بال

خرب  یسکد تا من بروم و از یمباننجا یشام ا»رفتند. احمد گفت: « حسن»اش و برادر زاده« قیتوف

هم هامنجا به انتظار « خدر»و « یمصطف»گردم. او رفت و برنگشت. من و یاالن برم«. رمیبگ

 :شمرگ درشت اندام ظاهر شدیپ کیم. ناگهان ینشست

 .ندکیم ییام شناسایـ آتش ممنوع است. هواپ

 .ها دوباره هجوم آوردندم. پشهیردکآتش را خاموش 

 .میبرو یخال یهااز خانه یکیم به داخل یاشدهور نکـ تا 

 .ندکیام مببارامنان میـ هواپ

ه مبب درست بر رس کهم دارد  یمک یلیها بهرت است. تازه احتامل خن پشهیـ به نظر من مبب از ا

 .دیایم فرود بیه ما آنجا هستک یاخانه

م. داخل اتاق یشده بود وارد شده دِر آن بسته کها از خانه یکیو خدر هم آمدند. از پشت  یمصطف

آن  ک، یام همیهواپ یصدا«. ید دوزباز ییایب»دارند. گفتم:  یدوز باز  یم متوجه شدم تختهیه شدک

از  یکید. ناگهان باد یشکیوره به درون خانه تنوره مک یآمد و از لولهیم یشد. باد تندیقطع من

 .بست کدرها را مح

 .ردکـ آها به خدا مبباران 

 :ستاد و گفتیراست ا «خدر»

 م؟یغذا نخور یام و آنجا لقمهیـ چرا به دم رودخانه نرو
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 :دانست گفتیه موضوع را مکهم « یمصطف»

 .نندیبیامها هم ما را میاد است و هواپینار رودخانه پشه زکـ 

 :ده شدن در. خدر گفتیوبکبهم  یوره و صداک یباد در لوله یدن صدایچیباز هم پ

 .رومینار چشمه مکوضو به  یـ برا

« یمالباق»و « قیاحمد توف»شمرگان و یو پ« سیادر»، رفت و تا شب برنگشت. پس از مناز عشاء

امها و پنهان شدن یگندم و مبباران هواپ یبازگشتند. تا ساعت دو بامداد صحبت از برداشت شبانه

 :گفت یرمردید پیآیادم میمردم روستا در روز بود. 

او هدف آتش  یشاورز کام را دوست داشته و عاشق مبارزه باشد یقلباً ق یسکبه خدا سوگند اگر »

 «. . .دشمن قرار نخواهد گرفت

 :ه ناگهان فرمان بر پا داده شدکم یده بودیشکتازه دراز 

 .دینکرون از روستا خود را پنهان ید بیـ برو

رده بودم. کب را بالش ن اسیم. زیدیشکم و دراز یانال آمدک کینار کبه  یو مالباق یهمراه مصطف»

ده بود؟ یچگونه عقلشان نرس، انیها وآقاها و پادشاهن خانیدانم ایبود. من یشف تازه و بزرگک

 یمکخم شود.  ییا تن به سویدهد رس ین هم مانند بالش. اجازه منین است و زیبالش هم مانند ز

 یاز مورچه شده بود. مالباق برنج پر، میدار شدیه بکم. صبح یم تا بخوریبرنج با خود آورده بود

رد. هر چه کها را برد رشوع به خوردن برنج ه آب مورچهکآب گرفت و پس از آن یبرنج را رو  یاسهک

 .میرد ما نخوردکارصار 

گر ید ینار گذاشته است. چهار و عدهکشام چلوخورشت  ید و مادرتان برایزاده هستبیـ بله شام نج

 .سپرد یبرنج را به آب م یاسهک، هاردن مورچهکنابود  یبرا از هامن برنج خورد و هر بار هم

، گرفتم و مانند گلوله یوان از مالباقیل ک، یرده بودم. باالخره باهزار التامسکرا گم  یخور  یوان چایل

نار رودخانه کردم و در کدرست  یسوزن درشت هم قالب ماه کیردم. با کزان یام آونهیآن را به س
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 یگذاشت و چایآتش م یرا رو  یرت کرد سپس کیان میرا بر یهم ماه یباقگرفتم. مال یم یماه

 یسکد یچیپیه مکگار راهم یم. سیبخور یداد ما چایشد اجازه منیمن یر چایرد و تا سکیدرست م

 .گذاشتیارت میاغذ و توتون در اختک، لیامل مکگار بخواهد اما با یرد سکیجرأت من

 یسکبسته بودم و  یاد بود. او را در مزرعهیم. درد بزرگ من اسب سفیا چهار روز هامنجا ماندیسه 

دانم چرا یشه در رفت و آمد بودند. منیامها هم همیشدن به او را نداشت. هواپ کیهم جرأت نزد

 یبا حالت، روزآرام شده بود و در طول شبانه یمکآخر  ین روزهاینند. اکدند تا راحتم یدیاو را من

 .پراندیم مگس، ت رس و دمکرد و با حر کیر مکنه فلسوفایامالً فک

 یشدند. بارزانیدن از رودخانه آماده میپر یم. احمد و دوستانش برایشب چهارم به روستا بازگشت

 .هم آنجا بود

 . . . میآیـ من هم م

 .مینکف یلکسب تک ید حتامً از بارزانیستند. بایها مطمنئ نقیسخت است. قا یلیـ خطر دارد. خ

دوست دارم خفه شوم. ، ست. اگر آب مرا با خود بردیه شده بد نکتجربه هم  یم. برایآیـ حتامً م

 .ال شام راحتیخ

 کد جنگ هامن روز را به خایآنجا بودند. پنج شه یادیت زیم. جمعیردکعبور « بله»نار گورستان کاز 

د شده بود. مناز صبح با یشه« سر یپ»ه در کقهرمان پرآوازه بود « ینیمالش»از آنها  یکیسپردند. یم

ه پنج جنگنده در آسامن ظاهر شدند. به محض کم. هوا تازه روشن شده بود یق از رودخانه گذشتیقا

ن یم. با ایعاً خود را به جنگل رساندیبستند اما رس کدن ما دور زدند و اطراف را به مبب و موشید

ده و یامالً ترسکه کبود « لیجم»به نام  یل بزرگ ما پرس کبردار نبودند. مشامها دستیوجود هواپ

 ییان ما را شناساکامها هر بار میه هواپکن عمل او سبب شده بود یرفت. ایم ییهر لحظه به سو

ان ما یردن در مکامنه کرده پس از کعمل ن کموش ک، یانین مینند. در اک یپران کو اقدام به موش

ها نار صخرهکد. از نشسنت در یشکرم بود و دستش را ار گیرد اما بسکرا ملس  کموش، «یمام عل»افتاد. 
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 کینار کار خسته شده بودم. خودم را به رودخانه رساندم و در آب فرو رفتم. پس از شنا به یبس

 .ردمکدرخت توت آمدم و رشوع به خوردن 

نام داشت. شبها وحشت ما از « رگهبن»ه کم یمنتقل شد« رسیپ» یوههاکگر در ید یغروب به محل

ردن در که به محض فرو کداشتند  یز یش تیرده بودند. چنان نکها نابودمان ه پشهکشمن نبود بلد

م. مانند شبح پدر یپهن افتاده بود ییها به گدامقابله با پشه یزد. برایرون میپوست خون از آن ب

 کو موش ام و مببارانین بار نوبت هواپید شدند و ایها ناپدپشه، به محض روشن شدن هوا« هاملت»

 کو کر کدر  کو تر  یرانیبعث آمده بودند. دو گروه ا یار یز به یها نکها و تر یرانید. ایرسیباران م

به پرواز درآمده « قربس»ز روزها از ین یسیانگل یهاجنگنده یشد برخیگفته م یمستقر بودند. حت

ی، ش بارزانیاق و ستاو با انتقاد از دولت عر کو مسیبعد راد ینند. مدتکیو منطقه را مبباران م

 :ردکخود را آغاز  یغیتبل یهابرنامه

چند روز «. ردیخود بپذ یگیملت را در همسا کیه یتواند جنگ ظاملانه و نابرابر علیمن یشورو »

 .برداشتند یباعراق بعث یار کدست از هم، هیکران وتر یه اکنگذشت 

 .نند چه خوب استکیت میها از ما حامروز گفتم: روس کی

خروشچف را  یام و حتردهک یان آنها زندگیبا آنها دارم. در م یکینزد یمن دوست»فرمود:  یانبارز 

و عدم  یو شورو  یروابط بعث یرگیه به خاطر تکست بلیت از ما به خاطر ما نیشناسم. حامیهم م

 .«را یوعیشناسند نه شید نه ما را میبا آنها درآ ید سالح از آنهاست. اگر بعث از در دوستیخر

جاد روابط یو در ادامه ا« نارص»و « سالم عارف»یکین گونه هم شد: به مجرد نزدیواقعاً هم

 . . . .ز دگرگون شدیهمه چ یبغداد با شورو  کیپلامتید

به جنگ پانصد  ییهوا یبانیها و پشتن سالحیتربا مدرن، عراق ینظام یرو یهشتاد هزار جاش و ن

« یمالحسن بارزان»روز صبح  کیردستان بود. ک یابوداست دولت عراق نیشمرگ آمده بودند. سیپ

اه و زرد شده بود. واقعاً او را نشناختم. یصورتش س، ه به خاطر دود تفنگ و باروت و مببکدم یرا د
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ار گرم بود. نان یه بسکهم  هر نفر دو نان بود. آب چشمه یروزانه یهیم بود و سهمکار ینان بس

 .میخوردیرا با آب چشمه م کخش

مت گرفتند و به بارزان آوردند. متأسفانه به علت یها را به غنشمرگان حدود هزار گوسفند جاشیپ

خوردند. یوعده م کیگوسفند را در  کید یهر هشت نفر بای، انات نگهدار کامت و امیفقدان تنظ

 .شدو آب چشمه خوردن از رس گرفته  کدوباره نان خش، پس از چهار روز

 یم تا چند روز یتوانستیم و میختیریخود را در آن م یه سهم غذاکداشت  یاقابلمه« یمام عل»

ض شد یخورده بود مر یادیه گوشت زک« قدو»روز  کیم. ینکها استفاده از گوشت، لکبدون مش

 :گفتیزد و میرسش داد م یرد مالباقکیه ناله مکهر بار 

 .وده مال خودت بکاهدان کاه مال خودت نبود کـ فالن فالن شده 

 کیم. یر بخوکرا بدون قند و ش یم چایاد گرفته بودیر و قند. کغ از شیم اما دریداشت کخش یچا

شمرگ یپ کیداشت به همراه  یه عنوان سپهبدک« یعبدالرحمن قاض»ه به نام یبلند پا یروز مرد

 :نزد ما آمد یبارزان

 .شان باشدیهامن ایم« عبدالرحمن کاک»د ییبگو« ژارهه»فرموده است به  یـ قربان مالمصطف

 .میـ چشم در خدمت هست

 .ردمکش پهن یه براکداشتم  یرسباز  یپتو  کی

 .نکدرست  یچا یـ مام عل

، ن جرعهیدن اولیم. با نوشیاختهیر در آن رکرد شکیرا در مقابلش گذاردم. ابتدا تصور م یوان چایل

 .آن را پس آورد

 .ر نداردکـ ش

 .میخوریم ینطور یم. ما هم همید نداریـ ببخش
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 .خورم ممنونیـ من

 .دین حد است. ما را ببخشید توان ما در همییـ باور بفرما

ن آورد و قندها را کقند ش یاه شده بود. مام علیه دور آن زرد و سکله قند آوردند ک ک، یروز بعد

 . . .«زدیب بریس سهم خود را در جکهر »رد و گفت: کم یان افراد تقسیست. سپس مکش

 .«مین تا آن را برتاشکس یت را خیموها»اوه گفتند: کو  یبلند شده بود مصطف یلیم خیموها

د با یخواهیشام م»ردند. گفتم: ک یم افتادند و از چهار جا رسم را زخمیبا خود تراش به جان موها

 .هستم یماهر  کد من چه دال ینید. حاال ببیریاد بگی یکمن دال  یدن موهایتراش

 .گرفتم یدم و انتقام سختیرا بر دامکرس هر  یباً ده جایتقر

ردند و به محض آمدن کیزدم. زنان درو میظهر در اطراف رودخانه گشت م یهاروز طرف کی

از  یکینار کگرفتند. در یار را از رس مکام دوباره یردند. با رفنت هواپکیامها خود را پنهان میهواپ

 .دمید کردن دوغ با مشکرا در حال درست  یها زنخانه

 ؟یخواهیله پاچه منکـ خواهرم 

 .خواهمیند مکـ دست درد ن

 هست بخواهد؟ یسکگان هم یـ از همسا

 .ه چهار بچه هم داردکگان یاز همسا یکیـ 

 .برب. من آن باال هستم یا هر قدر خواستیـ فردا صبح زود ب

 ؟یخواهیـ تو دوغ من

 .ستیـ بد ن

 .از سبز هم دارمیـ پ
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 . . . یو سعادت یاز یو دوغ و پ یالقمه، نار دوستانک از را آوردم و دریدوغ و پ

 .به همراه محافظانش آمد یبارزان، روز عرص کی

 د؟یخوریژار چه مـ هه

 ازیـ قربان نان و دوغ و پ

 .خورمیـ وضع تو از من بهرت است چون من تنها نان و آب م

 .شدین بهرت منیگفتم. از ایاز میدادم و دوغ و پیها را به زن مپاچهلهکمتام 

 :رد و گفتکم یصدا یبارزان، روز غروب کی

 .میبزنیم و قد میژار بروـ هه

رده کبزرگ در آن درست  ییندوک، ه زنبورهاکم یدیرس یهنسالکت به درخت بلوط کدر حال حر 

 :فرمود یم؟ بارزانیشکآمد. محافظان گفتند: پلنگ است. او را ب کیاز نزد یپلنگ یبودند. صدا

 .نندکیم ییت را شناسایها موقعـ نه جاش

و  یبه رساغ ما آمدند و بدون سالم یجنگ یامیه ناگهان چهار هواپکم یرفتیم از ده باال میداشت

 .محافظان نشستند«. دینیبنش»ربار قرار دادند. فرمود: یت یرهایمنطقه آماج تی، المک

 :فرمود 

 .ن و آرام باشیژار بنشـ هه

 .نمینشیمنی، نیـ تا خودت ننش

 .نیم بنشیگویـ م

 .دهمیـ به حرفت گوش من

 :م. فرمودیامها متام شد و برخاستیهواپ یآتشبار 
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 .ژا ادامه بدهـ هه

 .ادم رفتیـ قربان از ترس 

 .نک. داستان را متام ینشستیم یده بودیـ دروغ نگو اگر ترس

 :م. فرمودیقطعه سنگ نشست کی یرو 

 ؟یدار  ییـ تو االن چه آرزو

 .قند پهلو بخورم یان چاکدو است، سامور کینار کند و در یایها به رساغم نامیـ هواپ

 .دهمیو سامور را م یب چایترت، ندارد اما هر طور شده االن یامها به من ربطیـ هواپ

الم کن یریار شیبس یه مردک، «کور گه یدیزیبا یمام عل»ردم. کف یآن روز را تعر یرو ادهیداستان پ

 :بود گفت

 .میها بروندو را نشان بده به رساغ عسلک یجا« ژارهه»ـ 

 .برو ینم. اگر تو جرأت دار کیه جرأت منکاست و پلنگ دارد. من  کخطرنا یازم درهیـ عز

 . . . افتادیار مکم مغزمان دوباره به یخوردیعسل م یمکـ اما اگر 

از ، خمسه پ و خمسهتو  یم صداینشستیم یبلند کی یم و رو یرفتیم« زاب بزرگ»نار کروزها به 

د یشکیه طول میر هر گلوله توپ هجده ثانیصف ید. صدایرسیبه گوش م« رسیپ» یوههاک یآن سو 

 :د و گفتیمرا د یبار مالمصطفکیرد. کیها در رودخانه سقوط متوپ یو اتفاقاً همه

نند. . کزداشتت دهم بایدستور م یارها انجام دهکن یو از ا ینار رودخانه برو کگر به یبار دکیـ اگر 

 ؟یشنت دهکخودت را به  یخواهی. . م

ار بلند بود و بن یاهان بسینم. ارتفاع گکان مزرعه گذشتم تا در رودخانه شنا یگر از میروز د کی

ن یاز ترس دست و پا زدم اما ا یمکه رفتم ناگهان تا زانو در آب فرو رفتم. کدا نبود. داخل ین پیزم

ان است. از دست و پا زدن افتادم و به یه دفرت عمر ما رو به پاکنیثل ار میرسه فرو رفتم. نخکیبار 
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دم. ده یشکدم. آرام آرام خود را باال یزان شده بود چسپیه آوکرا  یدار یسپ یبود شاخه یهر زحمت

شده بود. خود  یبدنم به دست و پا زدن زخم یرون آمدم. چند جاید تا از مرداب بیشکقه طول یدق

، هاردم و پس از شسنت لباسکانه رساندم. رس تا پا گل و لجن بودم. خودم را لخت نار رودخکرا به 

باغ رساندم.  کیفشار آورد. خودم را به  ین بار گرسنگیرون آمدم ایه بکردم. از آب کشنا  یقیدقا

ش بسنده یهاتر بود. ناچار فقط به تخمردم. از زهرمار هم تلخکندم و رشوع به خوردن ک یار چنرب یخ

 :دیردم. ناگهان صاحب باغ رس رسک

 .برمیم ید االن ترا هم نزد مالمصطفیردکران یم را ویـ زندگ

 .چشم یخواست یار کاور. بعد هر یم بینان برا یمکاالن نه.  ـ نه

 .حامل جا آمد یمکنان را قورت دادم.  ینیالعقرص نان آورد. به طرفه کی

 .. در خدمتمیش مالمصطفیم پیـ برو

 .دا نگهدارتـ نه برو خ

همه  یاز مرگ نهراسد. ترس از مرگ برا یابه قدر ذره یحت ین است انسانکر ممیام غشه گفتهیهم

به نام ترس  یز یرده بودند. چکرا فراموش  یسهم مالمصطف، ا فرشتگان ترسیوجود دارد. اما گو

ه کبود  یامن حالته، باراند. حاالت و رفتار او در جنگ و گلولهیترسیز منیچ چیشناخت. از هیمن

د و بس اما ترس از دشمن؟ هرگز. یترسیاش در بغداد داشت. او تنها از خدا مدراوج آرامش در خانه

مبارزه و مقاومت ی، جنگاور ، گرفت. شجاعتیم یه مرگ را به باز کبود  یسکم تنها یدر طول. رندگ

ست یک یه مالمصطفکداند یست مده اینار او بوده و با او جنگکه در ک یسکبود. تنها  یااو افسانه

 . . .و بس

امها یخت و هواپیریآتش بر رسمان م، از هر چهار سو، «الش ده ینب» یجنگها یروز در هنگامه کی

 .دمیشکیگار میه زده و سیکت یبه تخته سنگ یدند. مالمصطفیباریفرو م کمبب و موش، ز از آسامنین

 . . . . میگراز رفته بودار کبه ش« خ احمدیش»سال با  کیژار! ـ هه
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 :به رسعت آمد و گفت« زورار»شمرگان به نام یاز پ یکی

 .ها را آتش زدنددند و خانهیرس« یفتسه» یها به روستاـ قربان جاش

 . . . تر بودما شجاعت یاز همه« سوار آقا»ژار! ـ هه

 .تخته سنگ نشست کی یرس ما رو  یمسلسل درست باال  کیرگبار 

 .صه سوار آقا. . . . خال  ـ

شوم؟ االن است ی؟ مگر من از ترس متوجه داستان شام میار گراز چکو ش یچ یـ قربان سوار آقا

 .ما را آتش بزنند یه همهک

 «.. . .خواهدیار گراز تخصص مکش»ـ سوار آقا فرمود: 

 یشته شود با صداک یه مبادا مالمصطفکنیاز ترس ا« کحاچ»به نام  یاز محافظان مالمصطف یکی

 :لرزان گفت

 .نجا مناندیا ید مالمصطفینک یار کژار! شام هه کاکـ 

 . . . . ارشکن یشت و با اکگراز را  کیـ . . . سوار آقا از پشت رس 

 :شد و گفت کیبا ترس و لرز فراوان نزد، «یرگه سور ید آقا ممهحه»، ن هنگامیدر هم

 .(هزار مرت از ما دور بود یفترسند )سهیها االن رس مدر آتش سوخت. جاش یفتـ سه

 .ژار گوشت با من استد . . . ههینکـ به آنها حمله 

 ر نه واللهیـ نخ

 . . . بود یماهر  یارچکشت. واقعاً شکیگرازها را م کی کیـ سوار آقا 

ف یداستان را تعر یابه گونه ید اما مالمصطفیبارین از هر طرف آتش و گلوله بر رس ما مکباور 

از خاطرات  یدن چایضمن نوشی، امل آسودگکنشسته است و در  ییرایگار در اتاق پذه انکرد کیم
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« یفتدر سه»ها د جاشیه ناگهان خرب رسکداد یبه داستان گفنت ادامه م ید. مالمصطفیگویخود م

 .انددهیت رسکبه هال  یادیز یابه محارصه افتاده و عده

 یدور و بر او خال یالحظه، و باز گشته بودمکسه از مک یمال من بود. از روز  یآن روزها خوشبخت

با او تنها باشم و با  یاه لحظهکردم کیننده داشت. آرزو مکست مالقات یا دویشد و روزانه صد یمن

را  یدور مالمصطف یار ین فرصت دست داده بود و بسینون اکم. . . ایبا او بخور یفنجان چا کیهم 

گر اخبار گوش یدکیبا ، بردمیو را میراد، دیفرو نشسنت خورشبا  رده بودند. . . . غروبک یخال

ه کم. به مجرد آنیبغداد بود یردکو یها گوش به زنگ رادگفتم. . . شبیم و شعر و داستان میردکیم

ردم و با هم کیآن را بلند م یرد صداکیم یرشوع به فحش دادن به بارزان« ین طالبانیشاه»

 .میدیخندیم

مراقبت  یرا برا کافرس تر  کیو رفته است کبه با یه وقتکرد کف یه را تعریبه روس داستان سفر خود

 یعل»ست و ین که تر کبعد متوجه شده است  یاند اما مدتش گامشتهیتهایاز او و نظارت بر فعال

به گوش « میرح»ت به او سپرده شده است. ین مأموریا« یم قاضیرح» یه از سو کاست « ژیگالو

ها یسی( با انگلید عبدالله افندیس یز )حاجید عزیق پدر سیاز طر یه بارزانکاست  خوانده« باقروف»

رات کتواند حزب دمیه مکرده است کسفارش « یمالمصطف»به ، «باقروف»روابط حسنه دارد. 

ن اقدام منرصف یاز ا، «میرح» یهایاخالقیبه خاطر ب یمالمصطف ند اماکس یو تأسکردستان را در باک

« قالپاققره» یها را به صحرایبارزان یده و همهیاز او رنج« باقروف»ن خاطر یه همشده است. ب

اره کو چکنگفت خودش در با یواداشته است. مالمصطف لخوزهاکدر  یارگر کها را به و آن فرستاده

خانه ورهک کیبعد هم در  یو مدت یقصاب یمغازه کیدر  یه مدتکدم یگران شنیبوده است اما از د

ه رسانده یتخت روسیده خود را به پایخر ییو را از بانوکت سفر به مسیرده و سپس مجوز و بلکار ک

ر ین درگیرملکاخ کورود داده نشده است. با افرس نگهبان  ین رفته اما اجازهیرملکاست و سپس به 

مقرر شده اند. پس از آن ردهک ییاند او را با احرتام راهنامت او شدهیه متوجه هوکشده و پس از آن

 یتر ا مشاغل مناسبیل دهند و یا ادامه تحصیز یها نیند و بارزانکو اقامت کدر مس یاست مالمصطف
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ده و حارض یبر یاز مالمصطف، «امنیخ سلیش» یهیها به توصیاز بارزان به آنها داده شود. چند تن

 . . . .ل بدهندیاند ادامه تحصنشده

از شجاعت آنها به  یده بودند و مالمصطفیبا دشمن جنگ رسیپ یوههاکدر « اوک»و « قیاحمد توف»

اند. برگ درختان را هم سوزانده یژار! حتهه»روز پس از مناز مغرب گفت:  کیوجد آمده بود. 

 .«میه جان سامل بدر نربکن مهلین است از اکمم

ه ما کرم امن داید. من ایست سخن بگوکد از شید فرمانده نباینکنگونه صحبت نینم اکیـ خواهش م

ن سخنان یدن اید همراهان شام با شنید اما نبایترسیه خودتان منکم بود. شام یخواه ییروز نهایپ

 .نندکوحشت 

است. قدم به قدم از  یهدان راه حق و آزادیش یهاشاهد شجاعت، ارین دیـ هر سنگ و درخت ا

روز یم و رسانجام پیدهیادامه م، ترسمین شده است. از مرگ منیرنگ یدیبا خون شه، کن خایا

 . . .م شدیخواه

د. در یشکیم کد یرا هم « استاد»لقب ، ب داشتیدر ج یس قلمکهر ، «سوران»شمرگان یان پیدر م

، روز در بارزان کیقابل احرتام نبود.  یگر لقبیگفتند. استاد دیم« استاد»، ز به مسافرانیلبنان ن

ن کبود: خدمتگذار شام ماموستا ر  نوشته یکیندم. خوایبارزان ارسال شده بود م یه براکرا  یانامه

داشته  یر افرسان فرقید با سایافرس ستاد با کیه به مثابه کاستاد(. معلوم بود  یعنین کجالل )ر 

 .باشد

ر بزرگ جاش هاو ارتش عراق قرار گرفته و کشمرگ در مقابل لشیه در بارزان تنها با پانصد پکما 

 ل چه خرب؟یه و اربیامنیو سل کو کر کم. اما از یتحت فشار بود

شتار دسته کآغاز شد دولت بعث همزمان فرمان « کلیسپ»ه هجوم ارتش به ک 1963روز نهم ژوئن 

ر و کرسلش، ه در زمان قاسمک« قیم صدیزع»رده بود. که را صادر یامنیو سل کو کر کردها در ک یجمع

د. حزب هم با احرتام متام با او بعث نزد حزب آم یودتاکپس از ، ه بودیامنیسل یجبهه یفرمانده

، م محرتمین زعیها. همین مردانگیرد بود و باز هم از اکبرخورد و به سالمت به بغداد باز فرستاد. 
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رد کست و هشتاد جوان یمشهور شد دو« شب مرگ»ه بعدها به کشب  کیه و در یامنیسل کینزد

داد ارسال و بر سطر نخست آن نوشت: به بغ یرد. سپس تلگرافکدفن  یرا اعدام و در گور دسته جمع

 .«دینکافران را نابود ک»

 یئیش کی یردها اجازه نداد حتکم به ین با بلدوزر نابود شد و رژیردنشک ین محلهیچند کو کر کدر 

 .ها برداشته شوداز خانه کوچک

ه خاطر ه بک« قاسم»نفر از بازداشت شدگان دوران  یه سکد یآواره شدند. خرب رس کو کر کرد کهزاران 

از آنها بود.  یکی« یدر یجامل ح»اند. بازداشت شده بودند در زندان بعث اعدام شده کو کر ک یلهیغا

ردها که کبر دمل نهاد. پس از آن بود  یداغ بزرگ، «نیخ حسیش»و برادرش « یخ مارف برزنجیاعدام ش»

ه یامنیشمرگان در سلیر پکشها پناه آوردند و لوهکا بدون اسلحه به یبا اسلحه ، دیامل تهدکبا احساس 

، میروبرو بود ید نابودیه واقعاً با تهدکبارزان  یل چند برابر شدند. در محارصهیو ارب کو کر کو 

ار آنها نداشت و کبه  یار ک، امدند. دولت هم در آن مقطعیبارزان ن یار یبه  یشمرگان حزب پارتیپ

 .و بارزان بود یبارزان یرد نابودکیه دنبال مک یتنها هدف

ون ارتش و یامکدن هزاران یل با دیارب یشمرگان منطقهیه پکردند کف یتعر یمالمصطف یبار برا کی

از رشافت »ه: کاند اد زدهیم احمد فریشدند بر رس ابراهیوب به بارزان اعزام مکرس  یه براک یزاتیتجه

در پاسخ گفته م یو ابراه«. میدست بگذار یوب و ما دست رو که برادران ما را رس کبه دور است 

د بزرگ یشه یآنگاه مالمصطف، شودیدست م کی یرد فرماندهیمب ید اگر بارزانیدانیشام من»است: 

ها یبعث یودتاک یاز هامن ابتدا«. فروخته خواهد شد یگزاف یش به بهایهاسکرد خواهد بود و عک

م احمد یهها پناه و ابراهو کزند به یه بگرکه توانسته بودند از مهلک یار یقتل عام شدند بس یوعیه شک

شان یهاه اسلحهکنوشت یآورده شد او هم نامه م یت نزد بارزانیاکرد. شکیز آنها را خلع سالح مین

ادم یآمد. یمن یچ جوابیپاسخ ماند و هیها بنند. نامهکبازگردانده واجازه داده شود از خود دفاع 

 :گفت یوعیش کیبه  یروز  کی، ید بارزانیآیم
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 .رم اما به وقت خودشیگیتان را باز پس میهادهند. . اگر زنده مبانم اسلحهیمن یم جوابیهابه نامه

. . 

خود ، ردکیار به ما خدمت میبس« قیاحمد توف»ژه ید. به ویرسیو قند و ارزاق م یجا چا از همه

نار کبه  یرزانروز همراه با کیل جنگ یآورد. دراوایدو آذوقه به منطقه میرسانیران میرا به مرز ا

ت یاکشمرگه شیاز پ یهم آمده بودند و نزد مالمصطف ی«پشدر»ان یم. چند نفر از آقایرودخانه رفت

شمرگان مانع یم اما پینکرا غارت « قالدزه»مدارس  یهام در و پنجرهیخواستیما م»ه : کردند کیم

 :ت متام گفتیبا عصبان یبارزان«. اندشده

. حاال یادولت رفته ینظام یه به مالقات فرماندهیامنیش در سلیپ یهه هفتکد خرب دارم یخ جنیـ ش

 ؟ینکار کچ یخواهیگر می. دیمدارس را بدزد یدر و پنجره یخواهیه مکهم 

 یه والکد خرب دادند یبه سلطان عبدالحم»ردم: کف یتعر یمالمصطف یتم. برایر هنگام بازگشیشب د

ه: کفرستد یغام به بغداد مین پیاز گامشتگان خود را با ا یکیزند. سلطان یش میمردم را ن، بغداد

از  ید. والیاور. گامشته به بغداد رسیب« یباب عال»راسوار بر االغ به  ین سخن راست بود والیگر ا

از در وارد  یه ناگهان عربکنشسته بود  یده بود. گامشته در مجلس والیار ترسیماجرا خربدار و بس

 :شد

ارم. پول ندارم باز پس دهم. هر روز رس راهم سبز کبده یچقهوه کیبه  رهیل چهار یـ جناب وال

نم و باز کیه مینند تا من پول را تهکها را بفرست او را بازداشت خواهد. ژاندارمیشود و پول میم

 .دینکدهم. بعد او را آزاد پس 

 :پرسدیاز گامشته م یوال

 د؟ینکیـ شام چگونه قضاوت م

 یرد. بدون والیگیعرب را گرفته و گردن او را گاز م ینند گامشتهکیطلب را ترجمه مه مک یهنگام

د ییبفرما یه به جملهک یند. هنگامکیف میسلطان تعر یبازگشتند ماجرا را برا یبه باب عال

 :دیگویگامشته م رسد سلطان بهینند مکها او را بازداشت ژاندارم
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 د؟یشش نزدیـ ن

 .او را گاز گرفتم ـ بله قربان گردن

ه به نظرم ک ییمو خرما یشو یر ینگار بلند باال روزنامه کیبه همراه « ینیز شمزید عزیس»بار کی

د یگفت. سیسخن م یبا بارزان یردستان آمد. به زبان فارسکبار دوم به  یبرا، بود« دیدانا آدام اشم»

حزب بروم.  یاسیتب سکنها در مبردارم و نزد آ  یه دست از بارزانکرد کار صحبت یز با من بسیعز

نم. به خدا سوگند اگر کیافتخار م یمالمصطف یستم و به خدمتگذار ین یمن به دنبال بزرگ»گفتم: 

 .دیشکد دست از او نخواهم یریوجودم را طال بگ

 یوههاکه در ک یبود هنگام کجاش خطرنا کیه ک« یسورچ ین حاجیحس»به نام  یمرد

ربار و تفنگ یرفت و به همراه پرسش تیم« فانیخل»ارا به پادگان کم هر روز آشیبود« براندوست»

با  یار ک یسکه کن بود یگذشت و دستور هم ایدگان ما میآورد. از مقابل دیه ما میجنگ عل یبرا

م یتنها بود یه با مالمصطفکروز  کیبه همراه پرسش بازداشت شد. ، بعد یاو نداشته باشد. مدت

 :ردمکعرض 

د. امروز ینکیو بزرگان قدما رفتار م یوبین ایالدنم. شام مانند صالحکیم یادبیب دیـ قربان ببخش

ن دشمن شامست بازداشت یتره رسسختکرا « یخ سورچیش»گر آن دوران گذشته است. شام ید

طال و اسلحه  یشام بودم تا مقدار  ید. اگر من جایفرستیبا احرتام به خانه می، د و پس از مدتینکیم

شته کرا  ینون دوازده بارزانکشود تایه گفته مکهم « ین حاجیحس»ن نبودم. کگرفتم ول یاز او من

ه هست هارتر کن ید از اینکشود. اگر فردا او را هم آزاد یم ییرایاست در زندان شام با پلوومرغ پذ

 . . .شودیم

شد. اما یار خود مید شهر و یبا احرتام روانه، شد پس از خلع سالحیه بازداشت مک یهر رسباز عرب

ند یبگو یه به بارزانکو بدون آن یب آنها را بازرسیه جکرده بودم کرا مأمور « یحاد»و « جانیب»من 

 .اورندیمن ب یشان را برایگارهایس
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 کیجرأت ندارد به اسبت نزد یسک»برود. گفت: « یتهیاکباله»ت داده شد به یمأمور« یمالباق»به 

ز ییاسب را با خود برد. اواخر پا«. نمکپروار  یوهستان بربم و حسابکه شود.آن را به من بده تا ب

 .«خوردم یله قند فروختم و قندها را هم با چاکاسبت را به پنج »دم. گفت: یرا د یمالباق

 .ـ زهر مارت شود

با آنها و مراقبشان باش. »فرمود: « یبارزان»آمده بودند. « بارزان»به « کدهو »ان یاز آقا یجامعت

باش هر چند جاش است و از دولت « یدیزین یتحس»ژه مواظب یبه و، ر شوندیگر درگیدکیادا با مب

 .«ردیگیحقوق م

ان یه زده بود. آقایکت یبه تخته سنگ یبزرگ پهن شد. بارزان یام. سفرهیگوشت داشت کخورا، ناهار

از وسط سفره مرت  کیمار دراز در حدود  کیردند. کدور سفره جمع شده رشوع به خوردن غذا 

فرمود: « شم؟کرم و بیقربان مار را بگ»ردند. گفتم: کان فرار یرفت. متام آقا یگذشت و به طرف بارزان

فرمود:  ید. مالمصطفیدر پشت تخته سنگ خز یگذشت و به سوراخ ینار بارزانکمار از «. نه»

 . . . .و جامعت با رشم متام بازگشتند«. شودید ناهار رسد میبرگرد»

با دم  یله مثلثکمار  کیه ک، «مارورهک»از  یبارزان جدا یه در منطقهکح دهم یهم توض ن رایا

اه همچون گربه یمارس، انین میشند. در اکیرا من یگر یچ مار دیه، است یش سمیو ن کیار باریبس

نند چون کیار منکرا هم با اسلحه ش کبکار موش است. کم در حال شیزند و دایها پرسه مدر خانه

اد گرفته ی یکود که گفتم در دوران کخودم هم هامنطور  یر یترسد. در مورد مارگیاز انسان من کبک

 یه بتوانک یاست و در صورت یار سفت و استخوانیچهار انگشت بس یبه اندازه، ه گردن مارکبودم 

 .ش بزندیرا ن ییده و جایگردن چرخ یتواند رو یگر منید یر ین نقطه از بدنش را بگیبا دست ا

م. شب یردکت کحر « رسیپ» یوههاک یاده به سو یسواره و پ، ان و همراهانیبعدازظهر به همراه آقا

خوردن آب و شسنت  یه براکآنجا بود  یوهستانکم عمق کم. چند چاه آب یردکوه اتراق ک یدر دامنه

 .میردکیدست و صورت از آن استفاده م
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اسرتها ، جاها یار سخت و دشوار بود. در بعضیبس یم. راهیوه باال رفتکاز ، دیپس از برآمدن خورش

ان گفتند: یم. آقایدیقله رس کد تا به نو یشکگشودند. حدود سه ساعت طول یراه خود را م یبه سخت

م. خوب شد جان ینکتازه  یو ما هم به دنبال تو نفس یاده شو یه از اسرت پکم یچشم انتظار تو بود»

اده شدن شام بودم اما گفتم اگر من ید من هم به انتظار پینکباور »گفتم: «. میبه سالمت در برد

 .«دینکیام مو ترسو است و مسخره ید شهر ییگویاده شوم میزودتر پ

« یکتبهره»نار دهات کدر « یرس نه» یروز صبح به روستا کیم. ید چند شب در راه بودیآیادم منی

م یبود. تا بعدظهر آنجا ماند« یخان عبدالواحد»و « یغاز  یحاج»، «لومه یحاج» که ملکم یدیرس

 یز یخواست چیرد. انگار مکیشمرگان در راه مرتباً نگاهم میاز پ یکیم. یو سپس دوباره به راه افتاد

 :دیبگو

 :ان جلوتر بروندیردم تا آقاکدست دست  یمک

 ؟یداشت یار کـ 

ار کن یمردم ا یخدا جلو . به خاطر ینوشیرا دنبال آن م یو چا یگذار یقند در دهان م یدم دار یـ د

 .رندیاد بگیه کن کرا ن

م یردکیاد عرق میز، ریم دوخته بود. در مسیبرا یافرس  یاز فاستون یراهنیپ، اطیخ کی« هیوک»در 

ه با هر بار شسنت کبود  ین لباس طور یا ینشست اما جنس پارچهیها ملباس یو گرد و غبار هم رو 

د تا به یشکنم نه روز طول کر کشد. فیم کزدم خشیآب مبه  یز و تا تنیمت، بدون صابون، در آب

ه به روستا پرتاب شده بود پنج مبب منفجر کم. از هفت مبب یدیرس« کدهو » یدر حومه« یکخور »

ه کمخروبه  یهااطیاز ح یکیان در ینه بود. آقاکاز س یرده بود. روستا خالکران یروستا را و یو متام

 کیقه راه رفتم تا به یست دقیرون آمدم و حدود بیتند. از روستا بداشت به اسرتاحت پرداخ یوانیا

 یار هم در گوشهیده بودند. چند درخت انجیشک کرس به فل، داریدم. درختان سپیچشمه و گلزار رس

از  یکیاز  یر یهنه حصک، رده بودم. به روستا بازگشتمکدا یخواب خودم را پ یرد. جاکیم ییخودمنا

ر وقت؛ با دوستان گپ یها تا دخودم رفتم. شب ینیبه بهشت زم، شمرگیا چند پها برداشتم و بخانه
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ه از خواب کها دم. صبحیخوابیر میدرخت انج کیر یر را پهن و زیحص، م و هنگام خوابیزدیم

شسنت  یخوردم و سپس برایر میزدند. سیم کچشم، دهیر زرد رنگ و رسیا انجیدن کیشدم یدار میب

دار یچوپان از خواب ب کیسوت  یروز صبح با صدا کیرفتم. ینار چشمه مکبه ، دست و صورت

 .نار چشمه آورده بودکخوردن آب به  یه گوسفندان را براکشدم 

 ؟یر برب یدر عوض انج یر ندار یشوان! ش یکاکـ هو 

 .دن نهیدوش یر دارم اما ظرف برایـ ش

ردم. چوپان به کدا یش رسخ رنگ پکبا رو  یرت ک ک، یهارانهیان ویبه رسعت به روستا بازگشتم و در م

م. یر خوردیر داغ و انجیش، صبحانه، رد و آن روزکر یآن را پ ر از ش، خوشحال شد یرت کدن یمحض د

 .ما خوشبخت نبود یرص روم هم به اندازهیق

ن یرده و در اکاز ترس فرار ، ه پدرش ساعت ساز بودک« یکز دهو یمالعز»شانزده ساله به نام  یپرس 

 .همراه من بودسفر 

هم  یار یبس یهابیآسی، ن وفادار یار وفادار بود اگر چه به خاطر از قبل ایبس یمرد یمالمصطف

 یدر روستا 1945در سال « طاهر حسن»به نام  یاما هرگز دست از وفا برنداشت. مرد، ده بودید

برادر او « طاهر» از یهم به پاس قدردان یاعدام شده و بارزان یبا بارزان یار کبه اتهام هم« بله»

ان عرب و یتر در مناموسیهم نامردتر و ب« هاشم»داشت. از یم یرا گرام« یهاشم حسن عقراو »

 یرد و هربار از سو ک یام دزدیچند بار از ق، ردک کدان جنگ را تر یافت. چند بار می یتوانستیعجم من

س یسم رئینوین مطالب را میه اکنون کاز آب درآمد و ا یدیه جاش پلکنیتا ا، بخشوده شد یبارزان

 .ها استیبه بعث ردستان وابستهکرات کحزب دم

 کیبه خاطر ، «انکیخ برنیش»بود توسط خاندان ها یه دوست بارزانک، «لومه یز حاجیعبدالعز»

گذاشت و « زیعبدالعز» یار خانوادهیرا در اخت یعیوس یمنطقه« یبارزان»شته شد. ک یتهمت اخالق

 یجوان، «لومه یحاج یغاز »رد. کنان آن را آواره کرا سوزاند و سا« انکیخ برنیش» یوستابه انتقام او ر 
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چند بار خود را به دشمن فروخته و بازگشته « عبدالواحد»بود اما برادر بزرگش  کبایار شجاع و بیبس

 .ه مفعول هم هستکع بود یان مردم شایبود و در م

 یه از اراضکدند. با وجود آنیچسپیاد به دل منیه زکگر هم داشتند یل دین پرس عمو و فامیچند

ل یام قایق یبرا یدادند و نه احرتامیشمرگان نان میگرفتند اما نه به پیات میحدود نود روستا مال

ام فالن دهیشن»او بود:  ییفالن جاش و دارا یز مجلس گفتگو دربارهیآنها ن یبودند. مجلس شبانه

 .«ل داردیده و بهامن جاش فالن اتومبیخرراهن را یجا دوازده پکیجاش 

 :شب گفتم کی

دار ابارهکمرد  کید. یاد خرب نداریو چگونه پول در آوردن ز یشهر  ید و از زندگیهست یـ شام دهات

ون دالر پول به هم یلیاجاره دادن آنها ده م یار دارد و به واسطهیپانزد زن جنده در اخت، در بغداد

 د؟یآوریمن ین سودآور رو ینچنیا یارهاکدارد. چرا به  مجلل ین خانهیزده و چند

 رد؟ک یار کن یتوان چنیمحض است. چگونه م یرشفیار بکن یژار! ادا ههیـ س

 . . .فروشدیهنان خود را میمه ملت و همکاست  یسکتر از ار بارشفیبس، ـ زن خودفروش

ردم از دست کیر مکدادم. فیزه منرد اما من اجاکیم یار کشمرگان را چوب یاوقات پ یبرخ« یغاز »

رت یاناً مقاومت نداشت. عشیجرأت برخورد و اح یاست اما به خاطر بارزان یار عصبانیمن بس

تر بودند اما متأسفانه با وجود و با رشف، جنگاورتر، تررد شجاعکر ی( از متام عشای)مزور « یغاز »

ان و خوانها یاخبار آقا، شمرگانیچند نفر از پاقت بودند. یلیار بیبس، نیکان و مالیآقا، شمرگ خوبیپ

ه کشب خرب آوردند  کیبازداشت شده بود. « یساق»جاسوس دولت به نام  کیآوردند. یم میرا برا

رده کنار آزاد یپرداخت دو هزار د یاو را در ازا« یغاز »ه کدم یق مخربها فهمیرده است. از طرکفرار 

ه یفرستادم و از او خواستم نسبت به تنب یبارزان یخوانها براان یاست. چند گزارش در مورد رفتار آقا

 :پاسخ داد یند اما بارزانکآنها اقدام 

 .«شاهد اوضاع باش کیآنجا مبان و از نزد»
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ه دالرها کاطالع دادم  –«هایزدیر ایم» –« یدیزین یتحس»ست و هفت هزار دالر پول آورده و به یب

ه هر کدولت اما در واقع دوست ما بود( خرب داد ، ظاهر جاشن در یند)تحسکنار عوض ید با دیرا با

ست ین مقدار به دویه اکفرستاد  یگر ینند. سپس خرب دکیم ست و هفتادو دو فلس عوضیدالر را دو

ها و ل پولیتحو ید خودم هم برایبا«. نکها را عوض پول»افته است. گفتم: یاهش کو شصت فلس 

 .رفتمیتاب مکحساب 

گر یدکینار رودخانه از کار گرم بود. در یم. هوا بسیردکت کدشت حر  یشمرگها به سو یروز با پ کی

ه کدم یم. چند لحظه بعد دیاز هم دور شده بود یمکم. یمشغول شنا شد کیم و هر یجدا شد

 :اد زدمیفر یادوند. از گوشهین سو و آن سو میا، تفنگ یهاماشه یدست بر رو « یمزور »شمرگان یپ

 ت؟شده اس یـ خرب 

 .میگردیم دنبال شام میاند. داردهیم شام را دزدیردکر کـ ف

 .میآیپوشم و میـ االن لباس م

هامن او بودند. به یمی، م چون تا آن ساعت دو افرس عراقیرفتین میتحس ید نصف شب به خانهیبا

 :خته بود. گفتمیسفره ر یرده رو کم. مرغ رسخ یان رفتیزدیر ایم یخانه

ار کاو  یبرا یمرد«. سانیژه فوریبحش مهزبوومه جهئه، نا»بووبه فورسان  یالجیناع ه لهکرم تو یم»

او گرفته بودم خاطرم  یه در بغداد براک یبود و به خاطر اضافه حقوق« یچوق یعل»ه نامش کرد کیم

 :نارم آمد و گفتکگرفت. هوادار حزب هم بود. یرا م

 .نداشته باش یار کگار بخواه و یاز آقا سی، هست یگار یـ تو س

 :پس از چند لحظه گفتم

 .اوریگار بیت سکپا کی یعل کاکـ 

 :م آوردیبرا« یفن ایگر»گار یت سکبلند شد و دو پا

 .د خوردیبا ین طور یپدر سگ را ا یهاـ مال جاش
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 :م. گفتیردکتاب کحساب و « نیتحس»با 

 کمکام ینار به قیصد دیب خودم هم سیردم. از جکست و شصت فلس عوض یـ دالرها را از قرار دو

 .نمکیم

آب و  یفاش مقدار ک کیبه شهر رفت و در بازار دوشاب خواست.  یدهات کیز! ین دوست عزیـ بب

رد و تا ته خورد. بعد کد یهم نان را در آن تر یداد. دهات یخت و به دهاتیفش رکلنگه  کیر در کش

 .«ت نداشتیفیکفهمم دوشابت یهستم و من یدهات ینکر نکف»فاش گفت: کبه 

 یاز بارزان« یکد یز»رت یعش ین بار اهالید. چندید تو را رنجانیبه من گفته است نبا یمالمصطف

ام. تو دالرها را از بدهند اما من اجازه نداده یسخت یاند اجازه دهد تو را گوشاملردهکدرخواست 

 یدهیه میه هدک یپول. از نرخ بازار خرب دارم. بایاردهکست و هفتاد و دو فلس معاوضه یقرار دو

ن به مجرد یب دادم. تحسیژار را فرهه یینگو . بعداً یار کگر بدهینار دیست و چهار دیصد و بیس

 :هستند یکدانست چه جامعت خطرناید. میرنگ از رخسارش پر« یکد یز»دن نام یشن

و. پنجاه نش کیاد نزدیدهم. به آنها زیانجام م ییهستند. هر چه بگو کخطرنا« یکد یز»ـ به خدا 

 .نمکیش مکشین بار عدس هم پیدوازده حلب روغن و چند، بار گندم

 .ند. حاال شدکـ دستت درد ن

مهندس »، «یعبدالرحمن قاض»قه بود. یاز محل اتراق ما چهل و پنج دق« تهباله» یروستا یفاصله

ردند. کیم یگآنجا زند « یمهندس حافظ مصطف»شگاه و یآزما یرتاکد ، «تهباله یناج»، «رشاد بالته

 یم. طور یشدیروقت مشغول گفتگو میزدم به رساغ آنها رفته تا دیم یه چرخکها پس از آنشب

شب را هم ، ر به رساغ آنها رفتمیانداختند تا اگر دیمن را هم م یها جاه شبکرده بودند کعادت 

 .هامنجا بخوابم

 :دمیبه دوش داشت د یاسلحهه اک یبلند باال را در حال یدار شدم و مردیشب از خواب ب کی

 ؟یه هستکـ 
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 .من جاش هستم، ـ من غالم

 .نمیا جلو ببیاست؟ ب ین چه حرفیـ ا

«. آوردیامن میبرا« موصل»م از یاست. هر چه بخواه یو مرد خوب یزدیبله او جاش ا»دوستان گفتند: 

 :فتمشده بود. گ یم زخمیهاه پاشنهک یار نامناسب بود به طور یامن بسیفشهاکت یوضع

 مت دارد؟یچقدر ق یردکدست لباس  کیجاش!  کاکـ 

 .ناریـ چهار د

 چه؟ یفش ورزشکجفت  کیـ 

 نارید کیـ 

 .نکه یم تهین دو را برایر و اینار را بگین پنج دیا ایـ ب

 :غام داده بودیفرستاده و پ کیپ کی یلهینار پول را وسید کیو  یردکچهار روز بعد لباس 

م. ینکت کبا شام حر  یر یدرگ ید براینم. دستور آمده است امشب باکه یهها را تفشکـ نتوانستم 

 .دینتوانستم برگردم. مرا ببخش

 .ده بودمیند یو امانتدار  ین خوبیبه ا یجاش

نند. کجاش قرار است از چند محور حمله  یادیز یه چند ستون دولت به همراه عدهکد یخرب رس

، برسانم. رسشب« القوش»گاه ین خرب را من به پایقرار شد ا د.یرسید به رسعت به متام مقرها میخرب با

م. به استقبال آمدند. یدیم. صبح زود به مقر رسیردکت کسوار بر اسرت حر ، شمرگیبه همراه دو پ

ردند اما کما پرتاب  یدند. هشت مبب به سو ین رس رسکه چهار مبب افکم یاده نشده بودیهنوز پ

 .بود یار یشواز متام عینشد. پ یزخم یسک

م و شانزده گوسفند یها رفتشب به رساغ جاشی. دیخوب شد امروز آمد»م. گفتند: یبه درون سنگر رفت

 .«میدار یام. امروز ناهار شاهانهیمت آوردیست و هفت قبضه اسلحه با خود غنیچاق و ب
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 .میخورد یاشاهانه یواقعاً غذا یشام خال یجا

ده و یشمرگان نگهبان خوابیبودند. متأسفانه پورش برده ی« یکمانچه»شب دشمن از طرف  کی

رد. ک یرانداز یمتوجه حضور دشمن شده رشوع به ت« یبحر »شمرگ به نام یپ کیر شده بودند. یغافلگ

« یکخور »به  یرا زخم« یبحر »شد.  ینینشدشمن مجبور به عقب، خوشبختانه پس از دو ساعت نربد

 :نفر گفت کینه و رانش بانداژ شده بود. یآوردند. رس و س

 .د جان سامل به در نربدیـ شا

 ... .ردستانک کخا یم. فدایبه دشمن زد یبزرگ یردستان. رضبهک کخا یـ فدا

 :از آنها بلند شد و گفت یکیزدند. یگر جمع شده با هم حرف میدکیشمرگه دور یروز چند پ کی

 .ستمیشمرگه نیگر پیژار خداحافظ. من ددا ههیـ س

 رنجانده است؟تو را  یسکـ چرا؟ چه 

د به نام یشوند شهیاست. آخر پ« اقوس دنخهیقر»زنند. نام من ید حرف میها در مورد شهنیدا ایـ س

 .«اقوس دنخهید قریشه»سند: یسنگ قربم بنو ینم رو کخورد؟ چگونه قبول یمن م

 .ندکد اشاره یه به نام شهکس کـ نرو دوست من! لعنت بر پدر آن 

اند. هو سفاهت شهر یعقلیآن به ب یه اهالکهست « نداریسپ»به نام  «کدهو » یکیدر نزد ییروستا

است. پدر او اسلحه  ش زدهیرا زنبور ن یکروز خرب آوردند پرس  کیه کنند کیف میدر مورد آنها تعر

 «ش بزند؟یرده پرس من را نکده و گفته است: زنبور چگونه جسارت یشک

ن اشاره یریاز آنها نشسته است. او هم به سا یکی ینیب یر رو اند. اتفاقاً زنبو ار زنبور رفتهکسپس به ش

 .«دیشکمن. تا نرفته است او را ب ینیب کنو  ینجاست رو یا»رده است: ک

تعداد ، ش از طلوع آفتابیروز پ کیه توتون همراه داشته است ک« ندارهیسپ» ینفر از اهال کی

 :دت هستنکمنطقه در حر  یه به سو کند یبیجاش و ارتش م یادیز
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 .چشم ید قدمتان رو یـ خوش آمد

شته و آنها کها را رد. نه نفر از رسبازان و جاشیگیده آنجا موضع میسپس با تفنگ به طرف قله دو

ده بود باز یها را ده ابتدا جاشکن یشیند. سپس دوباره به هامن محل پکیم ینینشرا وادار به عقب

 .گرددیم

برند اما مردم روستا با داس یورش می« ندارهیسپ» یه روستاب کسه تان یبانیستون رسباز با پشت کی

شود و یگرفتار م یها در گودالکاز تان یکیروند. یبه استقبال دشمن م یار کش یو خنجر و اسلحه

، شوند. در آن نربد نابرابر یگر موفق به فرار مید کزنند. اما دو تانیرا آتش م کن تانیمردم خشمگ

رسند. سپس مراسم جشن و یت مکد و دوازده جاش و رسباز به هال یداره شهنیسپ یسه از نفر اهال

 .نندکیبرگزار م یوبکیپا

، «یکخور »م. اگر در یبرو ییم جایتوانستیمغلوبه شده بود. روزها منی، ر یجنگ در متام مناطق درگ

به محض روزها  یگشتم. برخیباز م، «تهبه باله»، مه شبیرفتم و بعد از نیداشتم شب م یار ک

انارستان پناه برده و آنجا شام  کیشمرگان به یبه همراه دوستان و چند نفر از پ، خورنشست

ه یر از آن استفاده و خربنامه و اعالمیزتحریرده به عنوان مکنفت را صاف  یحلب کیم. یخوردیم

 .مینوشتیم

آمد. ناگهان یا مدار شده و از ده به طرف میبعد از طلوع آفتاب ب« یحافظ مصطف»روز صبح  کی

« حافظ»هدف قرار دادن او دور زدند.  یدند و برایه در حال گشت بودند او را دکگ یم یامیدو هواپ

دن یامها پس از چند بار چرخیدگان خلبانان پنهان ماند. هواپیقطعه سنگ نشست و از د کیدر پناه 

 :گفتیافنت هدف بازگشتند. حافظ مید از یناام، در آسامن منطقه

 .«دینکد و خالصم ید بزنییایب»گفتم: یده بودم. با خود میترس یلیـ خ

م و یشدیشان دعوت میهارث اوقات به خانهکاز اقوام دوستان من بودند. ا یهمگ، «تهباله» یاهال

دارند. نزد آنها  یار مهمکها با شام شب گفتند: مهندس کیم. یخوردیم یفرنگار و گوجهیخ، عرصانه
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بودند. تا  ردهکارچنرب پهن یخ یرده و بساط عرق به همراه مزهکاق خود را حبس ات کیرفتم. در 

 .میدیخندین موضوع میمدتها به ا

 شبه الله یسفر 

رد. کت کش حر یشاپیپ« یعبدالرحمن قاض»م. یان داشته باشیزدیا یعبهک« شالله»به  یقرار شد سفر 

، شقراولیم. پیوه زدکشده بود. سپس به  یامن زخمیام. متام پیاهان خاردار گذشتینار گکراهه و از یاز ب

، من و حافظ«. دیفتیعقب ن»داد: یده بود و مرتباً دستور میار ورزیارتش و بس یرتبه یافرس عال کی

م. ینیم بنشیند و مجبور شویایارتش ب یامیم هواپیردکیم. دعا مین بودیزم یشمرگان رو ین پیترتنبل

 :شقراول فرمان دادیتجاب شد. پما مس ین بار دعاینخست یبرا

 .ام آمدید هواپینیـ بنش

 .شیـ آخ

 .ام رفتید هواپیـ بلند شو

مرا با  یو یه رادک« عبدالرحمن کاک»م. یدیار تند رسیبس یبیرساش کیم و سپس به یوه باال رفتکاز 

ه به کآنن افتاد. من بدون یزم یرو ، له معلق زدنکد و پس از چند مرت یلغز یبیبرد از رساشیخود م

 :دمیشک یآه، نمکر کف« عبدالرحمن کاک»

 .ستکم شیویخدا راد یـ ا

 .م خراب شدیوید رادیگویرم او میمیـ فالن فالن شده من دارم م

 .دا بودیاز دور پ« شالله»م. یدیبه دشت رس

 :دیفرمایم یر یجز یمال 

 تقه یینشتههکناچم ی، ر یژد مهشته دل گه

 شنه اللهیردا بچبه من را وه یو  یحرابیم
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ه از دوستان کنام برده شده « بن مسافر یعد»اء عطار از یاالولرهکژه در تذ یره به وکتذ  یهاتابکدر 

 .)قه( بوده است« یالنیغوث گ» کینزد

ار یدان بسیآورده است مر یرو « یار کح»وه کرده و به عبادت در کا یدن که از تر کپس از آن« یعد»

ه خدا همه رحمت است و رحمت و عذاب کج منوده است یشه را ترویندن ایرده و رسانجام اکدا یپ

ه کن باورند یاند چون بر اردهکز لعنت نیطان را نیش ین خاطر حتیشوند. به همیگر جمع منیدکیبا 

د یجن، ن نگاه منصور حالج یژه است. از ایو کیتکتا کی یخداوند و به زبان امروز  یز ارادهیس نیابل

م مه»هم در یاحمد خان یاند. حتشه بودهین اندیگر از هواخواهان اید یار یبسو  یشبلی، بغداد

طان تنها به یا! شیخدا»د: یگویم یند. خانکیم یطان عذر آورده و از او جانبدار یش یبرا« نیو ز

مورد لعنت قرار ، سجده نخواهم برد یگر یس دکه بر آدم سجده نربد و گفت: جز تو بر کخاطر آن

 «... . ر چرا؟گرفت. . . آخ

دان یاند. مرغ و به ارشاد ادامه دادهیشه را تبلین اندیاو ا یفهین خلیچند یخ عدیپس از مرگ ش

 کمل»خدا است و او را  کیطان دوست نزدیه شکاند رسانده ییار را به جاکم کمک، سوادیناآگاه و ب

 .اندنام نهاده«طاووس

ت یموفق یبرا ین عثامنیا سالطیاند ردهکو قتل عام  دهیافر نامکآنها را ، گان مسلامنیپس از آن همسا

ه کده است یرس ییار به جاکاند. گر را به جان آنها انداختهید یردهاک، ردن جنگک یردکاست یدر س

اند ردهکت یآزار واذ، افرک یردهاکز آنها را به عنوان یمسلامن ن یردهاکها از مسلامنان متنفر و یزدیا

 یزدیند ایگویاگر چه خود م، اندنام گذارده یدیزید و یزیزشان یفرآمک یو آنها را به خاطر رفتارها

 یادیز یهاار در مورد آنها نوشته و داستانیبس یهاتابکهستند. « ییخدا» یبه معنا یدیزینه 

و نه  –ان آنها یسندگان و راویذهن نو یاز آنها تنها ساخته یار یآنها گفته شده است اما بس یدرباره

گر آنها را ید یاان هستند و عدهینها اخالف زرتشتیند ایگویم یااست. عده -هایزدیت وجود ایواقع

از  یاشاخه، هایزدیدم و شناختم ایه من دک ییاما تا آنجا انند. . .دیها مستیرتائیاز اسالف م

ه از اسالم جدا ک یان بوده و به مانند هزاران شاخهینو یاشهیه بدعت گذار اندکمسلامنان هستند 

 ... .هستند یردکهن ک یباورها ین اسالم و برخیاز د یازهیآم، شده است
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ار کدر آن ش یسکو مقدس است  کو چون مبار « شالله»بوده  یخ عدیه محل خانقاه شک یادره

ن است. یزم یبهشت رو ، پر از سبزه و به واقع یاراض یند. متامکین برمنیاز زم یاا سبزهیند کیمن

ه در شهر کس اعظم یخ رئیاز بابا ش یجدا –ه سواد خواندن و نوشنت ندارند کها یزدیا ینییمردان آ

 کده و تار یش اقامت گزدر الله یهمگ -دیآیش مند ماه به اللهچ یند و سالکیم یزندگ« خانیش»

ر یمس ینامندش در انتهایم« یخ هادیش»ها یزدیه اک یخ عدیش و مرقد شر اللهیاند. مسا شدهیدن

ه کجا به خاطر آندن به آنیرد. من به محض رسکاده هم عبور یپ یتوان با با پایصاف شده و م

م یگذشت یامنیپل س کیبرهنه ادامه دادم. از  یها را از پا درآوردم و با پافشکند ک یم اسرتاحتیپاها

از مردان بزرگ  یکیه ک« مورشهیفق»ی، دن به آبادیگذشت. به مجرد رسیر آن میاز ز یکوچکه رود ک

 یژنرال عبدالرحمن قاض م حتامً یگر به استقبال ما آمدند. گفتینفر دی ست سیبود به همراه ب ینیآئ

 .آنها به استقبال من آمده بودند، نگونه نبودیاند. اما اره آمدهینگونه به پذیه اکاند اختهرا شن

 .ردندک یساده گفتند اما همه به رساغ من آمده رشوع به روبوس یبه همراهان خوشامد

 . . .رس یقدمت رو ، چشم یـ قدمت رو 

 چه خرب بود؟ شگفت زده شده بودم. واقعاً 

 یچا کید و تا یچیم پیبرا یگار یخود س یو کس از تنباکم. هر یبه رسرسا رفتم و یردکت کاز جلو حر 

دم قطع  ک، یزیعز یدایس، ژار دا ههیگذاردند. سیدر مقابل من م یآوردند چند چایدوستان م یبرا

 .شدیمن

 .میگردیم م و بریاارت آمدهیامروز به ز، مور شهیـ فق

سه ، «یخ هادیش»و مرقد مقدس « نیالدخ رشفیش»و « ابوالقاسم»است؟ سوگند به  ین چه حرفیـ ا

 .دیهامن باشید میروز با

دور تا دور ، ر پوشیحص ییوکده است و سیرسپوش یه حوضکم یدن آب زمزم رفتیپس از ناهار به د

 یه قابل دسرتسکحوض است  ییدر قسمت باال یاچشمه، آب یآن را دربر گرفته است. رسچشمه

محل عقد دخرتان و ، انکن میشود. اید و در آن جمع میآیرف حوض مست. آب از چشمه به طین
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خنت آب چشمه یش آمده و در آنجا با رالله د به سفر حجیبا کمشرت  یآغاز زندگ یه براکاست  یپرسان

گر یدکیاح کآنها را به عقد ن، نیبر دستان زوج« خیبابا ش»ا ی« شیچاو یباب»، «مور شهیفق»توسط 

 .در آورند

 چه؟ یعنیمو آب زمزم ر شهیـ فق

 .ه استکن آب هامن آب زمزم مسلامنان در میا یـ رسچشمه

 .ستیمحتمل ن یانکن امیه شور و تلخ است. چنکـ چه حرفها؟ آب زمزم م

 .ستینگونه نید. ایینطور نفرمایـ ا

زرگ م. درگاه مرقد بیگذشت یاطیم. از حیرفت« یخ هادیش»ارت مرقد یبه ز« مور شهیفق»به همراه 

داالن  کیده شده بود. از یشکدرگاه  یاه رو یمار س کیر ید بود. تصویاز جنس چوب و به رنگ سف

ه به ظاهر مسجد و آثار یامالً شبکخ قرار داشت. ظاهر آن یمرقد ش، م. در سمت چپ درگاهیگذشت

 ح رایرها رضیاست. فق یار بزرگ چوبیصندوق بس ک، یقرب یح رو یبود. رض یمحراب آن هنوز باق

ما  یبرا« مور شهیفق»م. یدیح را بوسیرض یچهار گوشه، م. پس از آنیردکت یدند و ما هم تبعیبوس

 .ردک یو رسافراز  یروز یپ یرد آرزو کام ملت یو ق یو بارزان

از پشت « طاووس کمل»، شب خاص از سال کیه در کخوانده بودم  ییا جاینده بودم یاز مردم ش

ه در کدم یقرمز رنگ د یپرده کیردم که نگاه کند. اطراف را کیگفتگو م« خیبابا ش»پرده با  کی

ر گفت: یفق« نم؟کارت ین را هم زیا»دم: یزان شده است. پرسیآو، از مسجد و در برابر درگاه یاگوشه

ش انداختم و در یر را پیبه تعارف فق، هنگام بازگشت«. ن پرده دست بزندید به اینبا یسکنه »

 .دمیطاووس را هم ند کصندوقچه در آنجا بود مل کیردم. تنها کرا نگاه پشت پرده ، مناسب یفرصت

ار بزرگ بود یبس یدم. درختیبوسید میه باکدم یدرخت توت د کیم. یگر هم رفتیارتگاه دیبه چند ز

نار آن کگر در یشده بود. چند نهال د کار ناز یم بسیردکیارت مید زیه باک ییآن در جا یهااما ساقه

ه کم یردکارت یقطعه سنگ را هم ز کیبودند.  یدرخت اصل یفهیخل، ه در واقعکود اشته شده بک

 .اندهارت او آمدینشسته و متام پرندگان به زیآن م یبر رو « یخ هادیش»ا یگو
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ار با صفا و یبس یانکه مکنار آب زمزم کز ناهار را در یم. روز دوم نیارت گذراندیآن روز را متاماً به ز

بلغور ، رینان و جزیباد یآل در منطقهدهیا یه غذاکنم کن را هم فراموش نیم. ایردکبود رصف  کخن

خودمان گفت: من  یدر محفل خصوص« یژنرال قاض»خورد. یبرنج من یسکو گوشت است و 

 .نمک یز خوددار یارت آنها نیتوانستم از زیدم اما منیها را به دل نبوسارتگاهیدام از زکچیه

«. فتادیهم ن یدم و اتفاقیردم و بوسکارت ید. من از ته دل زیه شام منافقکنیقربان مثل ا»گفتم: 

وه پشت ک یم و به دامنهیبه راه افتاد« مور شهیفق»به دنبال  یمن و حافظ و قاض، عرص یهاطرف

خواهم یم« مورشهیفق»م گفتم: یردکتوقف  یدرخت یهیاسرتاحت در سا یه براک یم. هنگامیمرقد رفت

ن ید و ایریست شام مبیف نیخ و شام هست. حیجناب باباش ینهین همه علم در سیرسم: ابپ یسؤال

 د؟یهمه دانش را با خود به گور برب

 .از جمع ما جدا شد، گاریدن سیشک یاش گرفته بود به بهانهن سخن خندهیه از اکحافظ 

در « لیمالخل»به نام  یداند. مر اصول را بر هم زده یهمه، کناپا یاما انسانهایی، گویـ راست م

، ه همهکها نوشته یزدیا یدر باره یتابکخ بوده اما یاست. نامرد چند سال دوست باباش« خانیش»

 .فر استکدروغ و بهتان و 

 ؟یمرا هم قبول ندار  یعنیـ 

ه به ک یاند. وقتردهکاد یشام  یشه از بزرگیر همیم. دوستان ما در جزیـ چرا همه شام را باور دار

ها را فشک. یردکت یرا رعا یزدین ایقوان، سکش از همه یم. تو بیدیم شام را از دور دیبال آمداستق

ات رهین خاطر به پذی. به همیه تو از خودمان هستکم یدی. فهمیبرهنه آمد یو با پا یاز پا در آورد

 .میآمد

خواهم چند یانم. مدیمن یز ین( چید یعنی)« یئول»ـ بله از خودتان هستم و سواد هم دارم اما از 

 .ها را هم نخواهم نوشتدام را از جوابکچیسئوال بپرسم. ه

 .دییـ چشم بفرما
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 ست؟یآمدن چ یپافش در آوردن و برهنهکن یـ داستان ا

 ؟یشناسیاو را م«. یموس»بود به نام  یـ مرد

 .شناسمیـ بله خوب م

 .«امگر زندهینم و تا چند سال دکیخواهم بدانم چقدر عمر میم»د: یارانش پرسیاز  یموس یـ روز 

 .«دید از او پرسیار علم دارد. باکن یه به اکند کیم یش زندگدر الله یشیدرو»از اصحاب گفت:  یکی

خلع »به او گفت: ، شیدرو، ش آمد و از پل رصاط گذشت. اما به محض مالقاتینزد درو یموس

 چه؟ یعنی« راً یخلع خ» یدانیم«. راً یخ

 ـ نه

 .اوریت را از پا در بیهاشفک یعنیـ 

 .ر پل رصاط بر او آرام گرفتیها را درآورد و آتش در زفشک یموس

ر ناراحت یدم فقیمانده بود. ترس یردم بپرسم چقدر از عمرش باقکجرأت ن، حافظ یهابه خاطر خنده

 رسد؟یان میدم سن خداوند چه موقع به پایند. متأسفانه نفهمکشده با ما قهر 

 پل رصاط چگونه است؟ت یفیکـ خب 

از ، رتکیپ عرض دارد اما پل رصاط مسلامنان از مو باریج کی یپهنا یما به اندازه یـ بله پل برا

نار کز در ین یاند. عدهکتواند از آن عبور یمن یچ بندباز ماهر یزتر و صد سال راه است و هیاملاس ت

 چه هستند؟ها نیاند به نظر تو اردهکن یمکو اطراف پل 

 .شندکیها را منند و جاشینشین آنها میمک. جوانان در یدانیاد است. خودت میجاش و جاسوس زـ 

 .نیـ احسنت آفر

 .«شانکارت است و هم جاش ین! پل رصاط هم زیآفر»گفتم: یمن هم با خود م
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دم یه لنگه ترازو هم دیء شبیدرگاه بود و چند ش یر مار رو یم تصویارت مرقد رفتیبه ز یوقت یـ راست

 نها چه بودند؟یزان شده بود. ایر آویه با زنجک

، ن لنگه ترازوهاید. در ایپرس ین را سئوال را خواهیدانستم این اما به خدا مکـ در مورد مار سئوال ن

 .شود یخ هادید نفت وارد بارگاه شیم. نباینکیم و صحن را روشن میزیریم یروغن و چرب

 وه در اطراف مرقد چه نام دارند؟کآن سه  یت. راستاس یف و بودار یثک یـ بله نفت ماده

است. « عذرت» یگر یو آن د« شهدت»وه روبرو ک، « عرفه»م یاآن نشسته یه رو ک یوهکن یا، ـ ها

گر ید یو جامعت یحسن برص ی، شبل،  ید بغدادیجنی، النید عبدالقادر گیه از بغداد خرب رسک یوقت

رامت کبه  یخ هادیاند شدهیوه رسک یده و به دامنهر کت کحر  یخ هادیجنگ با ش یاء برایاز اول

رد ک یاء راهیاول یرد و او را به سو کسوار  یرا بر قطعه سنگ کیپ کیاند. دهیه آنها رس رسکافت یدر

رده که یاز مار ته یه شالقک یهم در حال یخ هادیآورند. شیف میهم ترش یخ هادیه شکو خرب داد 

 .بدانسو روانه شد، نارشکه همراه دو عقرب در ر بزرگ بیش کیبود سوار بر پشت 

 زدند؟یش میها نـ عقرب

ر یاء رفت و به آنها خوش آمد گفت. زیخ نزد اولیگرفتند. شیدستور م یخ هادیها از شـ نه! عقرب

 یخود رو  یبا عصا یخ هادیش«. میاتشنه»هامنان گفتند: یسنگ نشستند. هوا گرم بود. م کی یهیسا

رون آمد. عبدالقادر یز از سنگ بین ییح و عصایتسب، شد. به همراه آب یز سنگ جار سنگ زد و آب ا

دن یبا د«. اورمیرده بودم آنها را با خودم بکح من است. فراموش یه عصا و تسبکن یا ایخدا»گفت: 

، ن موضوعیتر است و بر ااز همه بلند مرتبه یخ هادیه شکامن آوردند یاء این معجزه متام اولیا

وه ک یوه به سو کن یدند. سپس از اینام« شهدت»وه را کن ینام ا، ن خاطریدادند. به هم شهادت

 یر یر جزکدند. مالابوبینام« عرفه»را  یکین ین خاطر ایافتند به همیدست « معارفه»گر رفتند و به ید

به وه جان کن یا یرو ، آمدیارت او میه به زک یبود. هنگام یخ هادیش یفتهیش، ر و بوتانیاز جز

 .نام نهادند« عذرت»وه را هم کن یدار از دست داد. ایرد و فرصت دکم ین تسلیجان آفر

 .دیگویم« شالله»از اشعار خود از  یکیدر  یر یـ مالاحمد جز
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 .«احمد»بود نه « رکابوب»ر نام او یـ نخ

 .نمکید من اشتباه میـ بله شا

 ت دارد؟یدوند. واقعیگرم برهنه شده م ابانیمسلامنان زوار در آن ب، ند در حجیگوی! میـ راست

 .ندیه چشمت روز بد نبکنند کیبه پا م کدوند و گرد و خا یر! چنان میـ بله جناب فق

دخرتان و زنان و مردان و جوانان خود را ، ن حج ما چگونه است؟ سه شب و سه روز متامیـ حاال بب

رقصند تا خسته یم ین یبا نوا« رفهع»وه ک یپوشند و رو یلباس تازه م، نندکینت میش و زیآرا

 .بردیشوند و خوابشان میم

 .ن استیا ی. حج واقعییگویـ درست م

ش گرفته بود. یصدا، ده بودیم. حافظ از بس خندیروستا بازگشت یشد و به سو  کیم تارکم کهوا 

 ث شدهبا او وارد بح یدیزیا یر صد سالهیپ کیگرفت و مانند یات منتو چطور خنده»گفت: یم

 «؟یبود

 .نگونه گوش به سخنان او بسپاردیه اکرده بود کدا نیخرتر از من پ یسال بود موجود یلیـ خ

 :شب در مجلس گفتم

 یزدیت دارند و همه ایصد هزار نفر جمعیش از سیب، ه در ارمنستان و گرجستانیروس یردهاکـ 

 .هستند

 :دیمو پرسر شهیفق

 ست؟یـ پول آنها چ

 ـ روبل

 م؟یردکیم و روبل جمع میرفتیان آنها میشد به میـ چه خوب م

 .چون تو بدانجا برود یدهند انسان مقدسیافرند و اجازه منکها ـ روس
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اه بر رس یس یلباس و عاممهی، زدیه متام بزرگان اکم. با وجود آنیدیهم رس« باباچاووش»خدمت 

شد آلت خود یخته بود. گفته میرپشتش  یش بلند و رو یهاسید پوش بود. گیاو رساپا سف، نهندیم

او بودند.  یا خدمهیدن کند. سه زن تار کده است تا آتش شهوت را در خود خاموش یرا با چاقو بر

از  یجدا« بابا چاووش»تر بود. نزد هیاز همه بلندپای، زدین ایدر آئ« خیباباش»و « ریم»پس از 

ه در ک ییهاخیمورد درختان توت و مرد و بدل نشد. در  یگر یسخن دی، و احوالپرس ییخوشامدگو

 :ردمکده شده بود سئوال یوبکن یآنجا بر زم

امت خود را بدان ببندد. یوبد تا در روز قکیم یخیم، ن درختانید در ایآیه به حج مکس کـ هر 

شرت یب یت و روز کبر  یده شده است برایشکبر درختان ، مختلف یه در جاهاکز یمتثال درخت توت ن

 .است

هر ، کرومند و چاال ید چند جوان نید قربان مسلامنان مقارن است. روز پس از عیج آنها با عام حیا

 .مانندیباش منتظر مستاده و آمادهیاط ایح کیبزرگ در مقابل در  یبا چامق کی

ن یگر ادر پشت بام نظاره ینییخ و بزرگان آیر و باباشیدرب داخل اتاق بسته شده است. م . . . .

د: یگویم یز یاز جوانان چ یکید هر بار یآیرون منیوان بیزنند اما حیند. چند بار در مها هستصحنه

افتند یوان میزند. جوانان با چامق به جان حیرون میاز اتاق ب« حسوان»د. رسانجام بار سوم یآیاما من

نند. کیم میسان زوار تقیده و آن را میه دیبا بلغور ته یکشند. سپس از گوشت او خوراکیو او را م

را خوردند مراسم حج را به  یه گوشت قربانکز شود. پس از آنیز رید آنقدر پخته باشد تا ریگوشت با

 .شوندیجا آورده سپس متفرق م

 :مو گفتر شهینشستم. فق، رده بودکآن جلوس  یرو  یخ هادیه شک یسنگ مقدس یادم رفته و رو ی

 .ـ ممنوع است

ن سنگ یبه دور ا یحصار فلز  کید یستید اما حارض نیریگیها میزدینار پول از ایهزاران د یـ سال

 د؟یشکب

 .میار را انجام دهکن ید ایبا یـ راست گفت
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ه یر در سوریو دشت موصل و جز« نگالشه»ه در ک یجامعت یعنیرد ک یزدیه اکح است یالزم به توض

تواند با یمن یافهیچ طایو ه« ریفق»، «خیش»، «ریپ»، «ریم»اند: فهینند چهار طاکیم یه زندگیکو تر 

ن یه به سنک یاز مردان در حال یار یار باالست و بسیر بها بسیگر عقد ازدواج ببندد. شید یفهیطا

ار سخت است یز بسینند. طالق نکازدواج را پرداخت  یربهاید اقساط شیاند هنوز بادهیهم رس یر یپ

 .نندکواج را پرداخت ن ازدیسنگ یهانهیتوانند هزیچون تنها ثرومتندان م

 ینار یپانزده هزار د یشنهادیه همرسش قصد طالق داشت پک، ریم یفهیاز طا یزدیا کید یآیادم می

 .ندکار یاخت یگر یتوانست همرس دیرفت چون با آن مبلغ منیرد اما نپذکافت یاز زن در

، ر بزرگیدارند. م ن مقام رایدن به ایرس یان آرزو یخدادکه کهستند « ران بزرگیم» ینییمردان آ

 یزدیدان ایمر، حرام گرداند یگر یس دکا ی یرا بر مورد یسکا ی یارات فراوان دارد و اگر موردیاخت

 ینید یو قانونگذار  یه امور رشعکاست « خیباباش»، ریتر از منییاز فتوا هستند. پا یرو یلف به پکم

بزرگ است.  ینیلقب د ک، ینه بر خالف نام آ کاست « کوچک»ی، بعد یار اوست و درجهیدر اخت

 نییآ یین مرتبه است و امور اجرایترنییه پاکقرار دارد « قوال»و پس از آن « ریفق»بعد  یدر مرتبه

« طاووس»ن یمس یرهکید و پیآیر میز مییند. در اواخر پاکیاعانه را اداره م یآور از جمله جمع یزدیا

به ، ه پس از برنده شدنکهستند « قواالن»، دهیمزا نینندگان در اکت کگذارد. رش یده میرا به مزا

ده یمزا یخواند. برنده یده فرا میت در مزاکمردم را به رش ، خود یروستاها رفته و آن هم به نوبه

دان یمر کیک، یهیپس از خواندن ادع« قوال»برد. در آنجا یطاووس را به گردن انداخته به دهات م

 «؟یدهیند چه قدر مکافیطاووس بر تو نظر من یفالن»د: یگویرده مکرا به نام صدا 

 .آخر یم است. دو گوسفند . . . .؟ و الکگوسفند  کی

 یایارت طاووس رفته و هدایه به زکرسد ین بار نوبت به زنان میا، ردن مردانکسه یکپس از رس 

سپارد. یم« ریم» ها را بهکمکه سهم خود را برداشت اعانات و کنند. قوال پس از آنکش کشیخود را پ

 .شودیم« ریم»د ینار ثروت عایها هزار دن پولها ساالنه دهیاز محل ا
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د دست ینبا ینند. آنها حتکا طهارت یرند و یناخن بگ، از بدن بردارند یید هرگز موینبا ینییمردان آ

دو  آب در مقابل گرفته و با یااسهک، پس از طلوع آفتاب ینییند. هر مرد آیو صورت را هم بشو

د یر از قیم، ن وجودیند. با اکیم کها را با آن پاچشم، ردن دستکضمن مرطوب ، نیانگشت شهادت

به  -ژه لندنیبه و –رث اوقات سال را در اروپا کر ایتواند انجام دهد. میار مکو بند آزاد و همه 

 .گذراندیو صفا م یخوش

سه روز روزه ، ه است. در سالیدن ادعد و خوانیردن به برآمدن خورشکنگاه ، هایزدیمناز صبح ا

 :دارند ین مورد داستان جالبیرند و در ایگیم

ه کآنجا بودند. محمد « طاووس کمل»و « محمد»رد. کخداوند فرمان خود را در مورد روزه صادر 

ن یطاووس سه روز را درست متوجه شد و بد کاما مل، روز ید سیگویرد خداوند مکر کعرب بود ف

د دو ماه روزه یخ در سال بایروز شد. اما باباش یاز روزه سه و سهم مسلامنان س یزدیب سهم ایترت

شود. یاش هم محاسبه مند. روزهک ییراید روزه را خورده از او پذیبا، هامنیرد اما به محض آمدن میبگ

ر رس هامن بیدو ماه م، خ در سال حداقلیان وجود دارد و باباشیه به مانند متام ادکهم  یرشع کلک

ن مورد ین مرجع در ایتراملکها یزدیدر مورد ا یخانیش« یامنیل سلیمالخل»تاب کد یسفره دارد. شا

فر کطان یش یار بردن واژهکنند. به کات پرداخت یست و هفت نوع مالیها مجبورند بیزدیباشد. ا

 یزدیا یهشود. در لهجیز میاست پره« ظ»و « ش» یه داراک یلامتکار بردن کاز به  یاست. حت

«. ردکر یدر گل گ یفالن»ند: یگویز از تلفظ میند اما به خاطر پرهیگویم« نیشمط»را « یباز رسرسه»

 کومت تر که از ترس حک« حسن»به نام  یپرس « ریجز»اندازد. در ین بیزم یآب دهن رو  یسکد ینبا

 :دادیم یروز مرا دلخوش ک، یردکیم یزندگ« حاجو»رده و در منزل کفرار 

اوقات مجبور  یسخت است. من هم آواره هستم و گاه یدانم آوارگیز غصه نخور. میعز یدایـ س

 .گرین است دیا همیم. دنینه دستانم را بشویشوم با مسیم

 .ینکیت تلخ را تحمل مین واقعیه اک یتنها تو هست یـ حسن جان به راست
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« سخه»اهو را که آن را بخورند. آنها که آنار بربند چه رسد بکرا به « اهوک» یواژه ید حتیها نبایزدیا

 کمل، دیطاووس رنج که آدم از بهشت رانده شد و خداوند از ملک ینند هنگامکیند و ادعا میگویم

رد ک ینیخربچی، نیریخودش یز برایاهو نکرد. کاهو پنهان ک یبوته کیاز ترس خود را پشت ، طاووس

 .«پشت من پنهان شده است»و گفت: 

 .ز آمده استیاء آنها نیتاب قصص االنبکاهو در کداستان 

سپاردند یم کد آن را به خایخت بایریشان میا موهاید یپریم یشان به خاطر بلندیهااگر ناخن

نون کف نبودند و این وظایاز آنها متعهد به ا یار یدادند. اما بسید حساب پس میامت بایچون در ق

ارمند کمن معلم و  یزدیدوست ا« یعل»نند. کیم یزندگ یمدنار یتراشند و بسیش میرث آنها رکز این

ردند و کیقهرمانانه عمل م یام بارزانیار هم شجاع هستند در قیه بسک یزدیشمرگان ایدولت بود. پ

ده بودند. یز باز شده و از خرافات بریا نیدن یگذاشتند. چشم و گوش آنها به رو یه میاز جان و دل ما

مرگ دارد. دروغ  یسزا یناموس کا هتیحرمت  کار مهم است و هر هتینها بسناموس نزد آ  یمسأله

« یمردانگ»ده و معادل یپسند یامر  -ژه از مسلامنانیبه و –ردن ک یبس بزرگ است اما دزد یگناه

د اقدام به یخود حتامً با یاثبات مردانگ یبرا، جوان ک، ی«ینگالشه» یوههاکند در یگویاست. م

نداشته مورد رسزنش همرسش  یه جرأت دزدک« ریجز»اهل  یزدیا یبار جوانکید. نک یوانیدن حیدزد

 .یندار  یو شهامت دزد یستیه تو مرد نکرد یگیقرار م

گر یماه د کینه را به یده و پرداخت هزیبز چاق و چله از او خر کیرفته و  یلیر نزد فیمرد ناگز

 .ندکیول مکمو 

 .امدهیه دزدک یوانین هم حیا زن ایـ ب

 .ین حاال مرد شدیـ آفر

ند همرسش متوجه کیهر چه تالش م یزدید. ایآینزد مرد م یگرفنت بده یبرا یلیف، ماه بعد کی

 ... .ردیگیشود و مورد رسزنش و طعن او قرار میعاقبت موفق من، نشود
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خ یش»و « خ ابوالقاسمیش»منتقل شده است. قرب « زهره» یارهیبه س« عذرت»از  یهادخیقرب ش

 یخود را به ماه فرستادند مرد ین ماهوارهیها اوله روسک یماه است. روز  یرهکز در ین« نیالدرشف

 :گفت« یترپه سپ»بود در  یزدیه اکبه نام عمر 

 .نامن بر باد رفتیـ د

 ـ چرا عمر؟

 .دیخواهند شاش« ابوالقاسم»قرب  یـ اگر آنها به ماه بروند رو 

رباز است. از ازل در کم خداوند میگویمن م»بار گفت: کیساده و خوش سخن بود.  یعمر پرس 

 .«راندیآسامنها نشسته و بر ما فرمان م

د است: یز پلیها دو چیزدینزد ما ا»د: یگویاند. عمر مدر حال رفنت بوده یحیروز به همراه ذب کی

 .«و مسلامن یار کبده

 .است« جلوه» یگر یآن د و« مصحفارش» یکیه کدارند  یتاب آسامنکند دو یگویها میزدیا

ت یطاعون برش مرض، ه از صندوق خارج شودکمحفوظ است و به مجرد آن« خیباباش»مصحفارش نزد 

خ یش»رامات ک یات و داستان دربارهیاکاز ح یاام. مجموعهدهیرا د« جلوه»ان خواهد برد. یرا از م

شود مصحفارش یام. گفته مخواندهاءالله یاول یهاتابکاز  یار یآن را در بس یه منونهکدارد « یهاد

نگاشته شده بود. از سخنان  یدم به زبان عربیه من دک« یاجلوه»است اما « یرمانجک»به زبان 

ن یبوده است چن کیار به او نزدیخ و بسیباباش یهیدوست و همسا، ه حدود پنجاه سالک« لیمالخل»

 .ندارد یه مصحفارش اساساً وجود خارجکد یآیبرم

پوشند و چون خود را ید میرو و به زنان عرب شباهت دارند. لباس سفار زشتیبس یدز یزنان ا

، نهیشتیبوه، نهیجل سپ، نهیزه دیم ئند: ئهیگویه مکدارند  یدهند. سخنیگند م یند بو یشویمن

 .لامن: مان و مانیمام سئه، نها مهیر یفلنه له ژ یرچهه
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 یرغم وجههیه علکشناختم یم« خ نارصیش»به نام  یمرد ج استیار رایان مردان بسیدر م یباده نوش

ه مار کده بود ینار چشمه خوابکروز در  کیبرت عرق در بغل داشت.  کیشه یالخمر و همدائمی، نید

 :دار نشد. روز بعد گفتیهم ب یخ حتیشد و ش کاما پس از چند لحظه مار خش، ش زدیاو را ن

 .ردک که مار را خشکژار جد من بود ـ هه

 .شده است یرد. خونت سمک کاست او را خش یاه در بغلت گذاردهکخ آن جد بزرگوار یا شیـ بله 

شمس »وجود دارد. از آن جمله است « شالله»در ، «یخ هادیش»ز عالوه بر قرب یگر نیارتگاه دیچند ز

ند یگویه مکنچنا« یخ عدیش»ارت شوند. ید زیه باک« یر یر جزکمال ابوب»و « نظرگاه بارزان»، «یز یترب

 ینهیافر به آنها و فراهم آوردن زمکانساب لقب  یبرا یزدیه بوده و چون دشمنان ایهوادار امو

نام « یدیزی»د منتسب و آنها را یزیه و فرزندش یآنها را به معاو، وب و قتل عامکرس  یمناسب برا

، «یهاد» ینند. اسامکید مای یکیرفته از آن به نیف را پذین تحریز در طول زمان ایخود ن، اندنهاده

چ یان آنها به هیان آنها فراوان وجود دارد و نام محمد در میو حسو در م« حسن»، «یعل»، «عمر»

 یدیزی یقوال یزدیوم اینفوسکو در  یرمانجکرا به زبان « جامند و خهیس»ت یست. بیعنوان باب ن

ان ین به سپاهیجنگ با حس یسانده و براه ر کامند خود را به مهلیس»ند: یگوین باره میند. در ایگویم

ان و یآقا«. دین فراهم آیشنت حسک یط برایه سبب شد رشاکامند بود یوست. تنها وجود سید پیزی

 .پوشندیم یردک یو بوم یو مردم عاد یلباس عرب، ثرومتندان

« یکد یز یعبد»یهامنیبه م یوهستانک یمنطقه کیو در  کش را تر بهشت الله، پس از سه شب

ن شاه یه مظفرالدیامالً شبک، هالیل صورت و طرح سبکبود. از لحاظ ش« انیکد یز»س یه رئکم یرفت

بنا شده بود  یدر داخل غار  یاابهت داشت. خانه ییامیل بود و سکیقاجار بود. چهارشانه و خوش ه

در  زین یدر آن درست شده و حوض آب، وهکده در دل یتراش یهابا از سنگیار زیه پنج اتاق بسک

پادشاه عرص حجر بوده است.  یش خانهید هزاران سال پیآن درست شده بود. شا یان داالن اصلیم

خواست. آن قدر یمرتباً از من پول م« یعبد»اند. شهره یاما به دزد، م تعدادکار یرت بسین عشیا

 .دیشکرسش داد « یعبدالرحمن قاض»ه رسانجام کرد کرار کخود را ت یتقاضا
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 ؟یشکیجالت منه تو خکـ مرد 

پانزده ساله بود دو  یه نوجوانک« فتاح»به نام « یعبد»از پرسان  یک، یردندکه رختخواب پهن کشب 

 .م آوردیبالش بزرگ برا

 .است یافک یکیـ 

 .یر رس بگذار ید دو تا زیست بایـ بالش بلند ن

ه پس کم داشت نا« شیدرو»از آنها  یکیار شجاع بودند. یشمرگه و بسیه پکدو پرس داشت « یعبد»

ن مضمون یبد یاپدرش نامه ینشانم داد: دولت برا یاروز نزدم آمد و نامه کی« یکخور »از آمدنم به 

 یرفت. خرب را به بارزانیدولت با آغوش باز او را خواهد پذ، ندکه هر زمان اراده کفرستاده بود 

پول  یقبضه تفنگ و مقدار  کیه ک یدر حال، پس از چند روز یفرستاد. عبد یرساندم. به دنبال عبد

به بارزان آمد و رفت  یمدت« یعبد»ردم. کاعرتاض  یار مالمصطفکن یه گرفته بود باز آمد. به ایهد

 .شته شدکبا مزدوران عرب  یداخل یر یدرگ کیز در یرد. سپس جاش شد و رسانجام نک

ردن که در حال آماده کن بازگردد. م« بارزان»عاً به یرس« ژارهه»ه کد یرس یتلگراف، میسیق بیاز طر

بارزان به دست »گفت:  یو اعالم جشن و شاد یو بغداد با پخش مارش نظامیدم رادیخود بودم شن

عه یشا یجانسوز بود اما چون سابقه یخرب «. شته شدک یو مالمصطف یساز کدولت پا یروهاین

در  یشبختانه بارزانر خو یصحت خرب برآمدم. نخ یشناختم به جستجو یو بغداد را میراد یهاینکپرا

در حال « زاب»غرب  ین آمده و به سو ییپا« رسیپ» یوههاکامل است. تنها دشمن از کسالمت 

 ... .است. جنگ به شدت ادامه دارد یرشو یپ

ار محرتم یبس یه انسانک، «خوجه یمحمد عل»ه به نام یرد در سورک یماموستا کی« قاسم»در زمان 

هم به « یمحمد عل»ند. که یشمرگان آذوقه تهیپ یه براکبود  نار از حزب گرفتهیپنج هزار د، بود

 .امل خورده بودکحلب رفته و پول را متام و 

نار پول به همراه فشنگ و آذوقه همراه دارم. اگر نتوانم خود را به یا من هم پنج هزار دیخدا

شمرگه هم یچند پدزد از آب درآمد. « خوجه»ند او هم مانند یگویم رفته و میهمراهان برسانم آبرو
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 یمهندس جنگلبان« ییتهرشاد باله»، «شتهباله»م. از یردکوان فشنگ بار یهمراه من بودند. هشت ح

 ... .گر همراه ما آمدندیشمرگه دیو دو سه پ

نم. نزد کفیب« یکخور »به  ینظر ، میگذریالعبور منطقه ماجازه بده تا از راه دور و دراز و صعب

 کجاش خطرنا کیه کنروم « یعبدالله رشفان»فرمود رساغ یتباً سفارش مه بودم مر ک« یمالمصطف»

نداشت.  یانیام هم پایق یاز همه برا ییگدا یاما طمع من برا، شدکن است مرا بکو نامرد است و مم

ار خوشامد گفته بود و عالوه بر پنجاه حلب روغن یرا نزد او فرستادم. بس یسک، از طرف خودم

بگو من جاش و دشمن »رده بود: کسفارش  کیز به او فروخته و به پیلوله نچهل صندوق گی، شکشیپ

ت یدهد. به رعیاز میه به من امتکاست  یه دولت به خاطر وجود بارزانکدانم یهستم اما م یبارزان

فروش به موصل  یس حق ندارد گندم براکچیخواهند هیشمرگان گندم میه پک یام مادامهم گفته

ام یق یهیوب شود دولت هم مرا نابود خواهد ساخت. پس من از ساکام رس یاگر ق دانمیبربد. خوب م

 .«ها آباداننگونه جاشیا یتوانم ادامه دهم. ... خانهیزنده هستم و می، بارزان

به دشت  یون شخصیامکه با کدم یخر یقاچاق یفشنگ و اسلحهی، ز از واسطگان دولتین بار نیچند

ه او را با خود به بارزان بربم. کرد کار التامس یبس« یکدهو »نوجوان « زیمالعز»فروختند. یآورده م

دانم یام. اما منهردکبلند  یرس  یاه تو آمدهک یند و از روز کیم یار کهر روز مرا چوب یغاز »گفت: یم

 «.دیایرسش ب ییدم بالیترسیآمد او را با خود بربم. بچه سال بود و میچرا دمل من

ن یداشت. ایار دوست میباشم چون او را بس« یکمحمودآقا چامن»ه مراقب کبود  سپرده« یبارزان»

ه ک یسانکاز  یکیشمرگان یقاسم به پ یه هنگام عفو عمومکهم از آنجا آغاز شده بود  یدوست

پرور و تن یکبه واقع پول یه مردکرا تنها نگذارده بود هم او بود. اما بعدها متوجه شدم  یبارزان

شه یند اما همکن یشمرگه را تأمیهزار پ یتواسنت غذایه مکروت و سامان داشت است. آنقدر ث

 . . .رد وکیم ییتظاهر به گدا

« کمحمودآقا مبار »نار راه بر پا شده است. کدر  یامهیه خکپس از دو روز در بازگشت متوجه شدم 

 .چشم انتظارم بود، شیاز دو روز پ
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 .یم بگذار ار ید دو هزار گلوله در اختیـ حداقل با

 .ه جنگ بزرگ آنجاستکبرم یدهم. آنها را به بارزان میفشنگ هم من کی یـ حت

 .رفتمیبود اما من نپذ یصد فشنگ هم راضین اواخر به سیا

ه کم یشمرگان بودیهامن مقر پیم« یدوپرد»آمدم در یم« کدهو » یه به سو کش یپ یدفعه

 یپناه گرفتم و در حال متاشا یاهیدر سا دم.ید. بعد ظهر از رودخانه پریرس رس« رخانیحسوم»

خوب شد در آب »گر آمدند. گفتند: یشمرگ دیبه همراه چند پ« حسو»رودخانه به خواب رفتم. 

هرمز »م برداشت. یپتو ر از رو« حسو»خواب است؟ خطر دارد. بلند شو.  ینجا جای. آخر ایفتادین

پتو را از حسو  کیحزب بود  یحیمرگان مسشیام و رهرب پیار شجاع قیه از فرماندهان بسک« کوملکچ

 ینند. وقتکدا یو گرفت. پتو آنقدر دست به دست شد تا گم شد. قرار شد آن را پکگر از چید یکیو 

 :دمیم پرسیبازگشت

 جاست؟کم یحسو پتو کاکـ 

 .پتو بردار یبا را به جایز ین چاقو ی. ایسین باره بنویدر ا یند هجو کردم. نکش نیدایـ به خدا پ

 .قبولـ 

ف و یثکار یبس یست. او دزدین، «قالدزه»م کحا، «یکر خان ژاژو یحسوم»، «یرخان دو پر یحسوم»

ب بود. یار با نظم و ترتیعاقل و بس، شجاع، مهربان یمرد، «یر یرخان دو پیحسوم»بود.  کناپا یانسان

ه به هامن ک یگر یشمرگ دیپ یخورد و آن را برایآوردند منیه دارو مکتب نوبه داشت و هر بار 

 . . .فرستادیمبتال بود م یامر یب

شمرگان یبه مقر پ، ا رسشبیغروب  یهام اما اگر طرفیآوردیوهها به روز مکرث شبها را در کا

ش یر یهنه و بدمناکصندوق  کیرا داخل  یم. پول امانتیآوردیم شب را آنجا به رس میدیرسیم

ز یردم چکیرده وامنود مکز با خود حمل یه نتر و تاز  یصندوقچه کیرده بودم. ک یجاساز  یتراش

 .داخل آن است یباارزش
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ه کم یباال رفت یسنگ یاروز غروب از صخره کیرد. کف یراه را توص یو دشوار  یتوان سختیواقعاً من

از  یم. خالیدیرس« نارههه»به نام  ییم و به روستایردک یر را پنج ساعته طین مسیان بود. اکمانند پل

 .ر وقت بودین روستا بود. شب دیاهل ا« هرمز»نه بود. کس

 .دیدید. خوب شد االن رسیـ خوش آمد

 ـ چه خرب؟

 کم. مالیمت گرفتیبه غن یم و ششصد گوسفند دولتیردکجاش را غارت  یروستا کیش یـ سه روز پ

ن یم. گوسفندها را بیشتکم. دوازده رسباز و افرس و جاش هم یجاش روستا را هم به اسارت آورد

 یخودمان باق یست رأس هم برایم. بیست رأس هم به بارزان فرستادیم و دویردکع یها توزمقر 

 .میندار کنند امامتأسفانه منکان یها را برام گوشتمانده است. داده

 د؟یمت نگرفتی؟ مرغ غنیهرمز! مرغ چ کاکـ 

 .میم اما همه را خوردیمت گرفتیـ مرغ هم غن

 گذارد؟یم یباق یز یفتد؟ مگر چیه جان مرغ مسلامن جاش بچگونه ب« یلیف»ن یا و ببیـ حاال ب

با  کمن یشمرگان هرمز رفت و مقدار یاز پ یکیم. صبح روز بعد یخورد کمنیوعده گوشت ب کی

 .خود آورد

 .دیهامن من هستین ناهار هم میـ ا

د یتوانیحاال م»م. بعدازظهر گفت: یر خوردیس، ها. آن ناهار هم از گوشت جاشیشام خال یجا

اورم یم. رست را درد نیش گرفتیوهستان را در پکناچار دوباره راه «. نمکیرونتان مید بید. اگر نرویبرو

تنگ در  یدره کی یهکیدر بار« نانیباد»رود  یم تا به رسچشمهیدوازده شب و روز در راه بود

 .میدیرس« انیباریز»ن یرسزم
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 یردهاکه کاست « هلهنه» یام درهدهیعمرم ده در طول ک یین جایباتریم: زیادم نرفته بگویتا 

ز و پر یار متیبس، ده شدهیروستا از سنگ تراش یهانند. متام خانهکیم یآن زندگ یدر روستا یحیمس

 .وه در برگرفته استیت است و متام دور و اطراف روستا را انگور و باغ مکبر 

گفت: یم« رشادبالته»بود. واقعاً سخت بود. وه نکن آمدن از ییپا یمجموعاً به اندازه، سفر یمتام سخت

م. دو یرفت« زاب»نار کدر  ییر وقت به روستایشب د«. ردکنجا را آبادان یه اک یسکلعنت بر پدر »

پول را در چمدان بزرگ گذاشتم و  یسهیکم. یدیپریست از آب میبایساعت از شب مانده بود و م

توان دو نفر را در آن یبه زور م یه در حالت عادکم یشد کلک کیم. سوار ینار رودخانه آمدکبه 

 .میبا هم سوار شد« رشاد»اد بود. من و یار زیان آب بسیرد. رسعت جرکجا 

 .«آورمیم د. من بعداً یاورید چمدان را با خود بینبا»قران گفت: یقا

 .میآیا اصالً منیم ییآیا خودم و چمدان تنها میـ 

 .م قرار دادمیرو یچمدان را جلو  م وینشست کلکرفت. در یناچار پذ

 یمکرد. خودش را یخواست خاطر مرا بگیم« رشاد»چاره یبه راه افتاد. ب کلکد. یان بخورکد تیـ نبا

 .دیشکنار ک

 .یستیتر. راحت نن طرفیا ایـ ب

بود آن را دوباره به  یار ماهر بود و با هر دردرس یبان بسکلکر منحرف شد اما یاز مس کلکناگهان 

 .کیا تاریو دن یبامداد یرسما، سیها خم. لباسیدیآورد. از آب پرر یمس

نار آتش کها را از تن درآورده لخت در م. لباسیردکروشن  یرده آتشکاه و پوشال جمع ک یمک

 یها در آن سو وانیدند اما حیز به نوبت رس رسیگر نیشمرگان دیم. پیردن خود شدک کمشغول خش

م. یباال رفت، «نیریوه شک»م و از یدیها را پوشجداگانه بفرستند. لباسآب ماندند و قرار شد آنها را 

« خ احمدیش»پرس « خ نورهیش»م. یدیرس« انیبسرت یکر یب»در « خ احمدیش» یطلوع آفتاب به خانه

م. بعدازظهر اسرتها را یبه خواب رفت یادر گوشه کیم و سپس هر یآنجا بود. هامنجا صبحانه خورد



 630 

ده بودم خوشش آمده بود اما یشمرگان خریپ یه براک یردکلباس  یهااز پارچه، «خ نورهیش»آوردند. 

به دنبال ، امیفرصت طلب و سودجو و در متام طول ق یمرد« خ نورهیش»ردم. کهر چه گفت گوش ن

 .قاچاق بود

 یخچالهاید. یآیوخ منطقه به شامر میش یتابستان یو خانه« بارزان» یمرشف به روستا« نیریش»وه ک

 یمانند. به گفته ید باقیهمچنان سف یاز آنها تا برف نشست بعد یدارد و تعداد یار یبس یعیطب

د. یرویمن یگر درختیشرت دیب یاز هزار و ششصد مرت بلند، ه مهندس جنگل و مرتع بودک« رشاد»

 .دییرویدر آن م کن ارتفاع بلندتر بود و تنها خار و خاشایم از ایه ما بودک ییجا

 :گفتیصفحه از آن مرتب م کیبا خود آورده ضمن نشان دادن  یعرب یاروزنامه خ نورویش

شور کتخت یپا یر کوناکاش شده بود.)ن واژه خورهیجاست؟ اکا ی یسکچه « یر کوناک» ییگویمن

 (نه استیگ ییقایآفر

 یوهکه کم یدیرس«  یر یبربهیل» م و عرص هنگام به یت خود ادامه دادکن به حر یریوه شکاز پشت 

 :میدیپرس یشمرگ بارزانیپ کیبود. از  یو مقر بارزان یسنگ

 جاست؟ک یـ مالمصطف

 .ندکیدان جنگ را نگاه مین میوه رفته و با دوربک یـ به آن سو 

 !هکاکر یا بگیـ ب

 .ن دراز شدمیزم یدم. سپس رو یشک یآهی، د دادم و از فرط خوشحالیها را پس از شامرش به سعپول

 :شان رفتم. فرمودید. خدمت ایرسرس یه بارزانکوقت مناز مغرب بود 

 ؟ید دادیـ چرا پول را به سع

 .عرت از رش آن رها شومیخواستم هر چه رسینم بود و میدر آست یـ حرف نزن! مار 

 :م فرمودیرفته بود« زوراران» یدره یه از مقر به سو کآن روز  یفردا



 631 

عمر »ه کشد و دوم آنکه مبادا ترا بک یز غاز ل ترس ایبه دل یکیل بود: یـ فرستادن تلگراف به دو دل

از من خواسته است  یاسینجا آمده بودند. دفرت سیبه ا« جالل»به نام  یرانینفر ا کیبه همراه « دبابه

 .ید برو ی. آماده باش. فردا باینکو آغاز یار خود را در رادکو  یه تو آنجا برو ک

 ا مشورت؟ین فرمان است یـ ا

نجا هم چقدر خطر یه اک یدانی. میبرو  یتوانیم یاگر دوست داشته باش و یر تو آزاد هستیـ نخ

 .میگویدارد و آتشباران است. من به خاطر تو م

نار خود کنم امااگر مشورت است دوست دارم مرا در کیروم. اگر دستور است اطاعت میـ قربان من

 یام را تنها بگذارم. من آدمشی، ط بحرانین رشایآن هم در ا، لحظه کی یخواهم حتید. منیریبپذ

انت و یتهمت خ، ارکبد زبان هستم و مطمنئ هستم تنها پس از ده روز ، ن حالیو در ع یجد

 .شناسم و هم آنها رایبر رسم بار خواهد شد. هم خودم را م یجاسوس

رون رفته در یب یدادند. روزها از آبادیلحظه هم امان من کی یحت، ها در طول روزجنگنده

رث که اکبود  یما چشمه و آب یکیم. در نزدیگرفتینار رودخانه و چشمه پناه مکا در یانها درخست

دم یرا د یشمرگیروز پ کیرفتند. یبدانجا م، ا شسنت لباسیاسرتاحت  یبرا، شمرگان در طول روزیپ

ا یب»رد. گفتم: کینار چشمه اسرتاحت مکقبل معموالً در  ینشسته است. او روزها ینار درختکه در ک

 .«میبا هم به چشمه برو

 .نجا راحتم حوصله ندارمیـ نه ا

 ه دشمن هامن موضعکم ساعت نگذشته بود ین

 .د شدیشه، شمرگیرد و آن پکا مبباران 

 ید. مالمصطفیباریبر رس م ید.آتش از هر سو یرس« زوراران» یجنگ بزرگ به دره یروز دامنه کی

 .ردکین متاشا میدان نربد را با دوربیم، ررسیو در ت کواقعاً خطرنا یااز نقطه
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رون ین! ازغار بیست خوردند و خود را به فالن غار رساندند. ...آفرکـ آها مردان ما در فالن نقطه ش

 .ست خوردکدشمن ش ردند. ...کها فرار شتند. جاشکورش بردند. ... آها! چهار نفر را یآمدند و دوباره 

ن ییوه پاکروز اجازه خواستم از  کیرد کردن ناهار را فراموش ه خو کدان نربد شده بود یچنان محو م

بر  یقیآالچ« چامه» ینار رودخانهکارانش در کو هم» تکشو  کاک»م بزنم. یسیز بکبه مر  یرفته رس 

 .زدیرسما دور م یام هم رو ینم. هواپکد یص یه ماهکگرفتم  یرده بودند. قالبکپا 

 :گفتندردم. کام اشاره یبا هر دو دست به هواپ

 ؟ینکیم یار دار کـ چ

ه داخل رودخانه افتاده کند بلکپرتاب  ینم مببکیام اشاره میدهند. به هواپیها تن به قالب منیـ ماه

 .ندیایها باال بیو ماه

چشامن من نرتس اما خودم ترسو ، سکاما به ع«. چشم ترسو است»د: یگویم یردکاملثل رضب کی

نم به نظرم باال رفنت از آن یبیم یارتفاع یشود. وقتیمن م یروز یشه مانع پیهم، ن ترسیهستم و ا

م قرار داشت یسیز بکنار مر کدر  یافتم. مانداب بزرگید اما وسط راه از نفس میمنایار ساده میبس

د. خود را در آب انداختم اما وسط آب خسته یرسیردن در آن ساده به نظر مکه پر از سبزه و شنا ک

امً یدا، گوسفند کیم نجاتم دادند و از خطر رستم. یسیشمرگان بیپا زدن افتادم. پ شدم و به دست و

 .ردکیبع مبع

 ـ چه خرب است؟

 .میند و به صاحبش بازگردانکدا یم تا بهبود پیشده است. منتظر یش زخمیـ پا

 .میآن را بخور، رس صاحبش یمن و صدقه یـ به فتوا

 .میردکلقمه  کیو گوسفند را هم 

ه فردا جنگ به آنجا کع شد یده بودم. شایشکدراز  یتخته سنگ یشب رو  کیمتام شده بود.  یچا

 کاک»آمد و گفت:  یشمرگیه پکم یشدیم آماده میم. داشتیردکیان مکد نقل مید. بایخواهد رس
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ت من تو را با کشو  کاک»گفتم: «. میدار یا. ما چاید نزد ما بیگویم« خ بابویش»وب پرس یژار ! اهه

م و ینجا برویاز ا»بود. گفت:  کیدم. هوا هنوز تاریرس« وبیا»به مقر «. ردم خداحافظکعوض  یچا

 یرت کم و یردکگذارد. آتشی درست یم یم بهرت است. هوا هم رو به روشنینکدست  یگر چاید یجا

واهد ه خیزدم تا بعدازظهر سایه حدس مکرا  ینیتخته سنگ زم کینار کم. رفتم و در یرا بر آن نهاد

 .دمیشکآن دراز  یردم و رو کبود صاف 

 :ردندکم یناگهان صدا

 .م آماده شویبرو یتر امن ید به جایـ با

 .میآید من منیـ برو

 «.خطر دارد یلینجا خیشود ایورش دولت آغاز میاالن »آمد و گفت: « مالعبدالله»به نام  یشمرگیپ

 .دارمین تخته سنگ بر منینار اکدر  یبحگاهنند دست از خواب صکدارم نیند و بیایرسم ن یـ تا باال 

توپ و تفنگ  یرا به مبب بستند و صدا منطقه، نکآغاز شد. دوازده مبب اف یر ید برآمد و درگیخورش

به ، مبب و گلوله و توپ یان صدایاما در م ینکد باور نیرده بود. شاکا را پر یخت. دود دنیبهم آم

 ین منظرهیدتر شده بود.هرگز ایانفجارها شد یر شدم. صدادایب یفرو رفتم. پس از چند یخواب آرام

ه کبودند. به محض آن یه پنج شش دخرت هشت نه ساله در حال خط باز کنم کیبا را فراموش منیز

ام یه هواپکنشستند. به محض آنیهمه م«. دینیبنش»گفت: یاز آنها م یکیشدند یامها ظاهر میهواپ

 .دادندیادامه م یرفت برخاسته به باز یم

 «.شوندیشته مکه ک ین همه جوانیا یاه شود برایجگرم س»گفت: یگذشت و مینارم مکاز  یرزنیپ

 :دید و پرسیرس یشمرگیبه پ

 ـ چه خرب؟

 ـ دنیا امن و امان است. دایه گیان

 ؟ینکینجا چه میدن هستند. تو ایبر رست. مردان در حال جنگ کـ خا
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 .ربمشان آب بیام براـ مادر جان آماده

ردم. بعدازظهر به مقر کهمچنان اسرتاحت ، ختیتنم نر یآفتاب رو  یه اشعهک یتا هنگام

 یداستان چا، هم به آب زدم. دوستان مقر ینار رودخانه رفتم. ناهار خوردم و تنکدر « مالعبدالله»

 :ردندکیف میرا با آب و تا آب تعر« وبیا»

 یرا رو  یرت کنجا یآخر گفت: هر چه بادا باد. هم یبه ر داد اما مرتییش را تغیشرت از ده بار جایـ ب

نخورده  یوب تا حاال هم چاینشست. ا یرت ک یامً رو یتوپ آمد و مستق یگلوله کیگذارم. یآتش م

 .است

افتادند یآب م یرو  یشدند. با هر انفجار صدها ماهیها در داخل رودخانه منفجر ماز مبب یار یبس

 . . .ردندکیجمع م یده ماهیتر هستند به داخل آب پرملوان یه از ماهک« بارزان»ان کود کو 

 یبه شدت دره یام اما جنگردهکهم متاشا  یادیز یجنگ یهالمیام و فدهید یار یبس یهاجنگ

ار داشتم و از آن جنگ بزرگ یدر اخت ینیاش دوربک یآورم. ایرا هرگز به خاطر من« زوراران»

 . . . .ردمکیم یلمربدار یف

مرا  یان بودند. مالمصطفکر مییو محافظانش در حال تغ یسواران آمد. مالمصطف یصدا، روبتنگ غ

 :دید

 .ن جا باشیفرستم. همیوان میت حیژار االن براـ هه

 :خوشامد گفت یا دوزاده ساله به مالمصطفیده  یکود ک

 .قهرمان یـ سالمت باش

 :دیپرس یسپس مالمصطف

 خواهی؟ـ چیزی منی

 .هم با دشمن بجنگمخوایـ اسلحه. م
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 ...ـ به او اسلحه بدهید. تخم پدر خودش است

 :فرمود یدند. بارزانیوه را گذاردم. سواران رس رسکباال رفنت از  یآنها رفتند و من هم بنا

 .م. سوار شویردکت نیدایت فرستادم. پیـ اسرت را برا

 .میآیاده میمنانده است. پ یادیـ قربان راه ز

 .است کید. هوا تاریایاه او باز شامها همر  یکیـ 

 :از پشت رس گفت« حسن»به نام  یشمرگیپ

 .ییایب« حسن»با  یخواهیـ بگو م

 .میایب« حسن»خواهم با یـ م

م یه شدکتر کیدر مقابلامن ظاهر شد. نزد یأتیم. هیدیرس« هیب» یم. به روستایبا حسن راه افتاد

 پیمود؟ر را مییمسی، کیتارو تنها در آن  که تکبود  ییبایار زیدخرت جوان بس

 ؟یرو یجا مکـ 

 .روم. سوارها با او بودندیم« یالشده»در  یـ نزد مالمصطف

 ؟یرو یـ چرا م

 ید؟ محافظ مالمصطفیآیدانم چرا رساغم منینم؟ منکام با او ازدواج قول داده« یعبدالله مصطف»ـ به 

 .نمکت یاکروم به او شیاست. م

 :حسن گفت

 .نکار را نکن یـ ا

 .ندکد با من ازدواج ینم. باکت یاکـ حق من است ش

 ؟ینکیـ چرا با من ازدواج من
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را  یش. من فقط عبدالله مصطفکه همراهت است خجالت بکت شو. الاقل از آن مرد عاقل کسا -

 .خواهمیم

از حسن جدا شدم. ، مقر روانه شدم یم. دخرت به خانه رفت و من هم به سو یدیرس« الشده»به 

 یدم و خوابم برد. صبح زود با صدایشکدراز  یاخسته بودم. توان باال رفنت نداشتم. در گوشه یلیخ

ه چگونه کگفت یاران ناسزا مکدار شدم. به خدمتیاز خواب ب« مسعود کاک»مادر ، «ل خانیحام»

ر را ژاه اصالً ههکخوردند یاند. آنها هم قسم مش نربدهیده و بالش و پتو برایژار آنجا خوابهه

ده بود. یمرا د ین افتادهیه نعش بر زمکرفته یمناز صبح م یبرا« ل خانیحام»ه کنیاند. مثل ادهیند

 .زود بالش و پتو آوردند و من دوباره خوابم برد یلیخ

ژه در بارزان به اجرا در یقانون و کینند کیم ین منطقه زندگیدر ا« بارزان»وخ یه شک یاز روز 

 :دیآیم

گر قول دادند یدکیه دخرت و پرس به کد دخرت به زور شوهر دهد. به مجرد آنس حق ندار کچیه

گر در یدکیدخرت و پرس را به عقد ی، ا ناراضی یراض، رسانند. پدر و مادریخ میموضوع را به اطالع ش

ل یحام»نزد  یشبیدهند. دخرت دیب میآنها ترت یبرا یمستقل یزندگ، توان یآوردند و به اندازهیم

ست اما من خودم در یاالن جنگ است و اوضاع مناسب ن»شان هم گفته بودند: یفته بود. ار « خان

ست ی. حاال مصلحت نینداشته باش یلکه مشکخواهم داد  یبیات را سامان داده و ترتیزندگ، «هیب»

 .«ینکت یاکش« یعبدالله مصطف»از 

 یردم. وقتکدا یو دو گردو پ انار کیگذشتم یه مکها ان درختیروز به شنا رفته بودم. از م کی

داستان را  یش با نخ و سوزن بود. وقتیهاه در حال دوخنت جورابکدم یرا د« یمالمصطف»بازگشتم 

 .«حرام است یاه خوردهک یمن است و گردو و انار  کآنجا مل»ردم گفت: کف یتعر

ست یاز آن تو ن یدوز یم یه دار ک ییهاجوراب یرده است. حتکتو را مصادره  کـ دولت متام امال 

 .چه رسد به گردو و انار
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 یشد: مالمصطفیها نوشته منار ارزش نداشت اما در روزنامهیلهم پنجاه دکی، مالمصطف کن ملکباور 

 . . . .فئودال است

ه هرگز اسلحه کبود  یده بود. مردیغار بزرگ سکنی گز کیدر  یبرادر بزرگ مالمصطف« خ بابویش»

جز  ید مصداقیشا« بهشت یپروانه»ند یگویه مکنیبادت و مناز بود. اشه در حال عیبرنداشته و هم

 .میل بود نشسته بودکش یه مثلثک یسنگ یکروز در اتاق کیاو نداشت. 

 .من است کن ملیژار اـ هه

 .من است کگفتم ملین را هم داشتم منیـ قربان من اگر صد برابر ا

نه دو ، عتکر  کیرد. نه کو رشوع به مناز خواندن م یرد. ناهار خوردکاش در غار دعوت مرا به خانه

 .رون آمدمیعت . . . خسته شدم و از غار بکعت نه صد ر کر 

ده شده است یدزد« خ بابویش»هفت رأس گوسفند از « قیخ صدیش»ه در عهد برادرش ک یا زمانیگو

انعام داده  نار همیدلش به حال او سوخته و چهار د« خ بابویش»ها بازداشت شده اما دزد گوسفند

 .است

ن یاج خود را تأمید نتوانسته احتیرا ارزان فروخته است شا ین مرد ندار بوده و چون مال دزدیـ ا

 .ردکاج او را مرتفع خواهد ینار اضافی احتین چهار دیند. اک

شته و در بارزان بازداشت شده بود به کهمسفر خود را ، «پشدر»ه در ک« نیمحمد ام»به نام  یمرد

که در  یدر حال یشب مهتاب کیبردم. یار میاو لذت بس یار من انتخاب شد. از سادگکدمتعنوان خ

 :ده بودم گفتمییآسا ینار درختک

 .نمکن تا بالش کدا یقطعه سنگ نرم پ کی یتوانین! اگر میمحمد ام کاکـ 

 .گذشت اما بازنگشت یطوالن یمدت

 ؟یجا رفتک؟ یجا بودکن یـ محمد ام
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ردم اما کار تو نخواهم نشد. هزاران سنگ را ملس کگر خدمتیند دکاعدامم  یفـ والله اگر مالمصط

 .دام نرم نبودکچیه

 . . . .ـ منظورم سنگ صاف بود نه سنگ نرم

خواندم. یشان میرا برا« یر یجز یمال »آمدند و اشعار ینزد من م یرمردانیپ، درخت یروزها در پا

 کیه نپرس. کشده بود  ییرباکنند. محرش کرار کرا تآنها ، د پس از منیه باکن بود یدستمزدم هم ا

م نتوانست شعرها را از بر بخواند. عاقبت با یردک یار کبدانجا آمد اما هر « یس بارزانیادر»روز 

 .ت شعر خواند و رفتیره چند بکن ییصدا

به ردم. دو سه جعکه گوشت بزرگ آورد. ته چمدانم را نگاه کت کیبرنج و  یمکن یمحمد ام، روز کی

 م. جای شام خالییردکان یبعد بر یم و ساعتیخواباند، منک یمکر و گوشت را با یر در آن بود. سیس

 .میخورد یاشام شاهانه

، ها پتوموسا بود. شب یعصا، میوکتنبا یه آن هم مانند قوطکداشتم  یگلاه گلیس یعاممه کی

روز باران  کیه و. . . یسا یبرا عرصها، مصون ماندن از گزند آفتاب یبعدازظهر برا، روزها بالش

محمد »دم. هر چه یردم و داخل آن خزکدا یسوراخ روباه پ یبه اندازه یکوچکدن گرفت. غار یبار

ردم. شب تا صبح کروشن  یغار را گرفتم و آتش ید. سپس با عاممه ورودیردم نشنکرا صدا « نیام

 .گشتندیبه دنبامل م شدم. همه یادار شدم متوجه همهمهیه بکدم. صبح یآنجا خواب

 ـ چه خرب است؟

 .بر رست آمده است ییداند چه بالیگفت منین میم. محمد امیگشتیـ دنبال شام م

، اوهکو  یران به همراه مصطفیو از مرز ا« الدزهقه»نبار از یشه در سفر بود ایه همک« قیاحمد توف»

 .میفتنار هم قرار گر کگر در یار با خود آورد. بار دیبس یاآذوقه

بود.  یو پر از گل و ال  کیا تاریم. دنید رحال قدم زدن بود« نیریوه شک»شب من و احمد پشت  کی

 یه فانوسک یبا در حالیار زیم. دخرتی بسیدیرا پرس یدم راه نشان یخانه کیم. از یردکرا ه را گم 
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 ییم ما را راهنامیابیاو را در ییبایدر دست داشت و آن را عمداً مقابل صورت خود گرفته بود تا ز

انال دور آتش جمع شده بودند. ما هم ک یآن سو ، شمرگهیم. پانزده پیانال گذشتک کیرد. . . . از ک

ه به رسعت به طرف آتش رفت. کدم یعقرب را د کیم. ناگهان از پشت رس یردکامل کآنها را  یحلقه

 :شت. گفتمکشمرگان عقرب را یاز پ یکی

 .دکتر یام مدن عقرب زهرهیما با دترسم ایـ احمد من از مار من

 .. وحشت من از عقرب متامی نداردیسه با من تو رستمیـ در مقا

شته شدند. کآتش رفتند و  یگر و دهها عقرب از پشت رس آمدند و به سو ید یگر و عقربید یعقرب

ش نار آتکم یما عادت ندار»م: یم گفتیم از عقرب واهمه دارییم بگویدیشکیه خجالت مکما هم 

 .«مینکیتر اسرتاحت مآن طرف یمکم. یبخواب

 .د. احرتام شام واجب استینجا بخوابید ایـ حتام با

عقرب  کی یه حتکم. جالب آنیدیم و از ترس عقرب تا صبح نخوابینار آتش ماندکخالصه شب را در 

 .شامن نزدیهم ن

 .«دید بروید نبایتا صبحانه نخور»م گفتند: یه برخاستکصبح 

 .مید. سپاسگزاریآیها از ما خوششان منه عقربکنیز! مثل ایعزـ نه دوست 

ران به خاطر وجود یم»شمرگان آمد و گفت: یاز پ یکیم. یرساند« ران صالح بگیم»خود را به مقر 

 .«ردم. همه جا پر از مار استکدا نیپ ییمار جا

 لت! آخر مار ترس دارد؟یـ مرگ آن رس و سب

 :ران گفتیم

 .رده استکدا نیپ یخال یه خانهکن است ید: مار. منظورش ایگویم ـ او به مال )خانه(
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م یوه باال رفتکاز « یدیزیبا یمام عل»و « یمصطف»و « اوهک»آغاز شده بود. به همراه  یز ییباران پا

نداشت. جا  یبود و باران به آن دسرتس یر آن خالیه زکم یردکدا یپ یم. قطعه سنگینکدا یپ ییه جاک

رده و کدا یخود پ یبرا ییجا« یمام عل»م. یگر بخوابیدکینار کتنگ در ، ستیبایو مار تنگ بود یبس

داد. اما یاسرتاحت جان م یه براکبود  یسوراخ، ترآن طرف یام. در گوشهیتنها ما سه نفر مانده بود

بردم اما رده بود؟ پا را تا ران در سوراخ کانه یدر آن آش یا پلنگیسوراخ گرگ بود؟ سوراخ روباه بود؟ 

م چوب و کمکگر جا گذاشتم. یدو همراه د یبان را براهیردم و ساکنشد. آن را منزل خود  یخرب 

از را هم از آب یم. آب مورد نیهم داشت یکو خورا یو چا یرت کم. یردکروشن  یپوشال جمع و آتش

شب باران کردیم. سه روز و جمع می یرت کخت در یرین مییقطعه سنگ به پا کی یه از رو کباران 

 یم تا با چایگشتینان مزهیان روز سوم دنبال ریگذارد. در پا یاستکهم رو به  کم خوراکمکد.یباریم

 .میدیاوه خندکن یریبه سخنان ش، سه سال یم. اما آن سه روز به اندازهیم و گرسنه منانینکد یتر

د ینیروم. شام هم ببیم بهرت ییمن به رساغ جا»ه آفتاب زد و باران قطع شد گفتم: کروز چهارم 

دم زنان و دخرتان ینار چشمه دکدم. در یرس یوه باال رفتم و به آبادکاز «. دینکدا یپ یید جایتوانیم

 .خندندیدارند به من م

 ؟یادهیژار خودت را در آب دـ هه

ه فقط چشامنم کرده بود کاه یردم. دود آتش آن سه روز چنان صورتم را سکخودم را در آب نگاه 

در  یردم. سپس به داخل روستا رفتم و اتاقک کدود از رس و صورت پای، دا بود. با هزار بدبختیپ

اط افتاده یآن به داخل ح یبزرگ از بام سوراخ شده یه تخته سنگکردم کدا یخانه پ کی یباال  یطبقه

حبخانه مبب درست شده بود. صا کیار بزرگ بر اثر انفجار یگودال بس کینار خانه هم کبود. در 

 .ردکیم یزد و طراحیه نقش مکبود « طاها»به نام  یجوان

 .ستندیبا نیها زـ طاها نقش

 .ادم رفته استی ه خانه مبباران شده واقعاً ک یبا بودند. از وقتیز یلیخ یقبل یهاـ نقش

 .شکاره بین بار نقش مبب و طیـ خب ا
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ده یاز او پرس یکیه آمده بود. یها به اشنویبه همرا بارزان یزمان، بود یرزنینون پکه اکمادر طاها 

 :بود

 ؟یخوانیـ چرا مناز من

 .ندکیخ احمد( شفاعتم میش یعنیـ خدواند عامل )

 .آوردین در مکن شکل ممیاو را به بهرت یادا« اوهک»

 :ن گفتمیروز تب داشتم و حال و روزم خوش نبود. به محمد ام کی

 .اماور تشنهیآب ب یمکـ 

 .آسامن است جرأت ندارم ام دریـ هواپ

 .دمیشکند وسط دشت دراز یام مرا نبیه هواپک یرس گرفتم و طور  یقرمز رنگ رو  یپتو  کی

 .ندیبیام تو را میـ به خاطر خدا برگرد هواپ

 .رومیمن یاور یـ تا آب ن

 .م آوردین هم برایحبه قرص آسپر کیی، یجا کیبه رسعت رفته و آب آورد. سپس از 

رت کد  یم. به راستیم خود را به آنها برسانیتوانستیار او دارو داشتند اما منیمانگاه سرت محمود و در کد 

ا یامر یگفتند: اگر بتوان بیه مکامن آورده بودند یها چنان به او ایبود. بارزان یمحمود نعمت بزرگ

 .گر مرگ به رساغ او نخواهد آمدیرت محمود رساند دکرا به د  یزخم

ن صبور ینچنیا یرد. شب و روز نداشت. آدمکین پهن میزم یبرگ بلوط رو ، امرستانیتخت ب یبه جا

 یلفتکار یل بسیه سبک« یکد یز یعبد»روز عرص به همراه  کیرد. کدا یتوان پیمرت مکو دلسوز را 

ام واهمه دارند و یه از هواپکزد یحرف م یسانکم. پشت رس یانال نشسته بودک کینار کداشت در 

رسمان آمده و با رگبار مسلسل به جامنان  یام رو یهواپ کیشوند. ناگهان ینهان مدن آن پیبه مجرد د

 . . . . انال انداخت وکاز ترس خود را به داخل  یافتاد. عبد
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 .نم وزنت کمرت شده باشدکر میکاما ف یترسیاره منیـ اشهدم بالله تو از ط

 :ن گفتمیت متام شده بود. به محمد امیربکروز  کی

 .اوریت بیربک ییجاـ برو از 

 :از دور داد زد

 نمکت روشن یگارت را بده براید سیگو یرهگذر م کیـ 

 ـ باشد

 .گرفت یگر یت از رهگذر دیربک یقوط کیسپس رفت و 

 :فرمود یروز بارزان کی

ست یشود اما مهم نینار منیصد دما جمعاً  ییم. متام دارایندار یگر پولین خودمان مباند. دیژار بـ هه

شاعر « نداحمد نالبه»از حال  یبارزان»آمد. « زاخو»نفر از  کیرساند. . . . آن روز پس از مناز یمخدا 

 :او فرستاد و فرمود یمانده را براینار باقینار از صد دید یندارد. س ید: گفتند: حال و روز خوشیپرس

 .ه مراقب احوال او باشدکام خرب داده« اسعد»ـ به 

 :او آمدگر نزد ید یبارزان کی

 ـ حالت چطور است؟

 .گذردیار بد میـ بس

 .نار هم به او دادیپنج د

 :گفتم

 کنی؟می ین وضعیتی که داریم چرا این گونه حاتم بخشیـ با ا

 . . .ندکیازمند و مستحق هستند. نگران نباش. خدا جربان میـ همه ن
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د اما یامل ارتش عراق رسکهنگ  کی یو نابود« نایتمه»وه کشمرگان در یپ یروز یبعد خرب پ یمدت

 ینهیدر س یخنجر ، ها در منطقهبه مجرد شنیدن خرب حضور جاش« یمال احمد نالبند»متأسفانه 

 .رده بودک یشکخود فرو و خود 

 :فرمود یبارزان

شمرگان انتخاب و در اطراف قله و پشت ین پیترست و پنج نفر از شجاعیست با بیـ از هر گروه ب

آن مطمنئ  یساز کد تا از پایوبکبا توپ منطقه را خواهد ی، ار کش از هر یپ رند. دشمنیآن سنگر بگ

به رساغ او نرود.  یگر ید شد دیشمرگی شهیاگر پ یت ندهند و حتیها اهمشمرگان به توپیشود. پ

ا ده نفر یشته شدن نه کند. با کیاده را به منطقه اعزام میپ یروهایان توپ باران نیدشمن پس از پا

 .ست مواجه خواهد شدکهجوم آنها با ش ،رکاز هر لش

 : گفت« هرمز»

 .از آنها باشم یکید من یـ اجازه ده

شمرگ با صرب و حوصله یشود. پیز میاما صربت زود لرب یار با شهامت و شجاع هستیـ نه تو بس

 .خواهمیم

، دولت عراق شتافته بود یار یه هم به یه ارتش سورک یشمرگان انتخاب شدند ودر جنگ سختیپ

ها را داشت ینربد با سور  یجبهه یفرمانده« هرمز»ست خوردند. که و عراق شیسور کارتش مشرت 

ن یدر ع« هرمز»ه گرفت. اما یاز ارتش سور یار یم بسیرد و غنان رضبات را بر آنها وایترنیه سنگک

د شد. یاز جنگها هدف قرار گرفت و شه یکید. عاقبت در یجنگیچگاه در سنگر منیشجاعت ه

 .بودند یهمواره مورد عزت و احرتام مالمصطف او یخانواده

ار به کده شد. ید کر تدا« سووررگهیم» یدولت و این بار از منطقه یاز سو  یگر ین دیتهاجم سنگ

ل رو در رو شده بود. کیه یقو  یزدیجاش ا کیبا «یر مهعمرآقا دوله»ده شد. یشکجنگ تن به تن 

رت محمود آوردند. کمعالجه نزد د  یشته شده بود. عمرآقا را براکده اما بعداً یشکآلت عمرآقا را ، جاش

مانده  یدان برجایهم در م صد و چهار جاش یجنازه، از صدها رسباز و افرس یدر آن جنگ جدا
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، نیطرف یه با قبول و اعالم آتش بس از سو کدولت به رصافت افتاد ، نیست سنگکن شیبود. پس از ا

 .د قوا بپردازدیبه تجد

 یم یر باران زندگیه زکبود  یان بارزانکود کزنان و  یدن چهرهیرد دکیار ناراحت میه مرا بسک یز یچ

، نبودند. به واقع یکگرفتند. آنها هرگز از بخت خود شا یر دوش مه بکشان هامن بود ردند و خانهک

 . . . .داشتند یشانیحال پر

« آقا»به نام  یبارزان ک، یفرستاده نشده بودم« یکخور »بودم و هنوز به « انیربن گه»ه در ک یزمان

مه آورده یا نوار خانه را تیخود بود. د یخانه در روستا کی یدر حال بنا، بود« گوانزوره یآقا»ه ک

د ینم و هنوز متام نشده باکیبنا م یاه خانهکن بار است ین پنجمیدر طول عمرم ا»گفت: یبود. م

ه کار و گوجه و چنرب یگفت: فصل خیه مکهم داشت  کوچکی باغچه کی«. مینک کار خود را تر ید

 .دمیروز او را د کیمن پابرجاست.  د سهم تو از باغچهیرس

 ؟یردکار کات را چران شد. باغچهیو و یردک کت را تر ادانم خانهیـ م

به باغچه بزنم.  یروز با خود گفتم رس  کیرد. کرون یه دشمن ما را بکـ باغچه در حال گل دادن بود 

دو اسلحه ، چنرب یشتم و به جاکه در بستان نشسته بودند. هر دو را کدم یرفتم دو جاش را د یوقت

در داخل  یروز مبب کیشدند.  ید و زخمیشه یار یان مردان دالور بسبارز  یهابا خود آوردم. در جنگ

جان سامل بدر برده ، «وکهک»به نام  ید و تنها پرس یازده نفر در آن شهیه کسنگر منفجر شده بود  کی

سقز زخمی شده و بدنش از سه قسمت جراحت برداشت. در  یشامهابتدا در جنگ ما« وکهک»بود. 

دست و پا  یهیشته نشد اما الل و از ناحکاگر چه ، ریشد و در مبباران اخ یه هم زخمیجنگ اشنو

 .ز فلج شدین

گوسفند  یمیعظ یرده بود گلهکها حمله به جاش« حسن بگ»ه از طرف شامل ک« یر مهعمرآقا دوله»

امل وان را سیصد حین وجود سیبا ا، ش زده بودیش را نیمار پا، ه در راهکرغم آنیمت آورده و علیبه غن

ان و اسب و چند رأس یه به دنبال او روان بود سه مادکهم « قیاحمد توف»به مقصد رسانده بود. 

د عاشقش یدیس مکه هر کبا خود آورده بود  یره اسرت کگاو و گوساله با خود به بارزان آورد. احمد 
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 ک، ی«بگ ران صالحیم»ه کرد. به همراه یهد« خ بابویش»به  یشکشیشد اما عاقبت به عنوان پیم

ار یبس یام. قلعهیاست رفت« بوتهیانک» یه در منطقهک« ر رواندازیهن مکقلعه »دن یروز عرص به د

گذشتم. یم یان محالت آبادیاز م، بزرگ در داخل آن بود. هنگام بازگشت یم از سنگ با آب انبار کمح

جامانه رسخ  یا بارزانخدا تنه یبنده»ران گفت: یردن گذاشت. مکه یگر یدن من بنایبا د یابچه

 .«رده خرس آمده استکر کدن تو فیده و با دید

سته نشده بود. مقرر شد کها متوقف شده اما محارصه شرسد شده بود. جنگ در جبهه یز ییپا یهوا

و دو « ران صالح بگیم»و همراهان او و « قیاحمد توف»م. به همراه ینکت کحر « سوران»به طرف 

 .میگر راه افتادیشمرگ دیپ

 یه رفتند و مقدار یکدر تر « یتیز» یاز دوستان به روستا یم. تعدادیه ماندیکنار مرز تر کشب در  کی

ردستان کپتو بخرم. روز بعد وارد  کیه کنار پول هم نداشتم یسه د یدند. حتیپتو و خرده اسباب خر

اه از م. در ر یردستان در عراق شدکم و پس از شش ساعت دوباره وارد یه شدیکتر  یتحت سلطه

ها سنگ پرتاب وهیم یدرختچه داشتم به سو  کینار کبخورم. در  کش افتادم تا زالزالیدوستان پ

 .شدند کینزد کبکبا و دو یار زیدخرت بس کیبه همراه  یه مردکردم کیم

 ؟یفروش دار  ی؟ خرت و پرت برایـ تو بازرگان

 .ماده گاو جوان هستم یـ نه من مشرت 

 .«ماده گاو جوان است ید مشرت یگویوانه است و مید»بودند: ده و گفته یبه دوستانم رس

 یهاکم. چوب خشیردکقربستان اتراق  کینار کم. شب در یردکعبور « رود زاب»و « هکامک» یاز روستا

مجاور تخم  یه از روستاک یداشت. اما هنگام یعال یزمیزدن آنجا بود. واقعاً هآتش یبرا یار یبس

به جان « قیاحمد توف»رد. با یمیزم قربستان را بسوزاند میس هکر م گفتند هیدیمرغ و ماست خر

ه تا طلوع آفتاب برپا بود. دو ساعت از طلوع آفتاب گذشته کم یردکروشن  یم و آتشیها افتادزمیه

رد. به کیق میما را به ادامه دادن مسیر تشورفت و مرتباً یبا شتاب م« قیاحمد توف»م. یراه افتاد

ر یب سیاش از آن سک»گفت:  یدیزیبا یم. مام علیدیب رسیو چند درخت سچشمه  کینار ک
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ر دوستان هم یدانستم سایداد. میگرسنه بودم و احمد هم مرتباً فرمان رفنت م«. میخوردیم

 :دمیچوپان رس کیاند. هر طور بود جلو افتادم و به گرسنه

 ؟یـ نان دار 

 ـ نه والله

 ؟یر هم ندار ی؟ شیر چیـ ش

 .ف استیثکار یر بسیما ظرف شـ دارم ا

 ر خوردن با منیـ ظرف را بده. ش

ده بودم. چشامنم را بستم و ظرف یم ندیدر متام زندگ یفیثکبه آن  یرد. ظرفکر یظرف را پر از ش

ه به مجرد کم ید. طناب به گردنش انداختیاز چوپان خر یگوسفند« قیاحمد توف»دم. یشکر را رس یش

ت داد و در یرضا« احمد»م. عاقبت یار خسته شدیم و بسیرفت یدراز  م. راهینکباب کتوقف آن را 

جلوتر از ما  یمکم. ناگهان یدادیم یم را دلدار کش، انیباب برکم و به انتظار یردکتوقف  ییجا

ت کهدف حر  یه رسخ به سو کطرف را  کی یر گلولهیبود مس کیآغاز شد. چون هوا تار یرانداز یت

 ننده بود. چه خرب است؟کر ک م. واقعاً یدیدیرد مکیم

پنهان شدن هم  یبرا ییند. جاکیمان مهکه تکت« یرتیه»اره در دشت یها هوا روشن شود طـ بچه

ار رسد بود و لرز بر تنامن یبس یم. شبیم و به راه افتادیان قورت دادیست. گوشت را خام و برین

روشن  یآتش، میشد یخال یازهمغ کیم. وارد یدیرس« انکدهیس» ینشسته بود. صبح زود به روستا

 :م. گفتندیدیشب را پرسیم. صبح خرب جنگ بزرگ دیزد یم و چرتیردک

 یشرت یبه رساغ آنها آمده تا فشنگ ب یاند بارزانردهکرده و ادعا ک یرانداز یگر تیهمد یها به سو جاش»

 . . .هار جاشکن هم از میا«. رندیل بگیتحو

م و یدیرس« یشیگر»م. شب به یراه افتاد« یدوست»و « یشیگر»به طرف « مهاجران»ان روستا یاز م

ه کم یبه قربستان زد یم. عرص رس یشد« یسیمالو»هامن یم« کگرت» یصبح روز بعد در آباد



 647 

درخت همه را  یزرد و درشت رو  یهاکردند و زالزالکیم ییدر آن خودمنا کزالزال یهادرختچه

 .رده بودک ییهوا

 !یکـ عجب زالزال

 :گفت یسیمالو

ن قربستان بر دارد. یذره پوشال هم از ا کی یرده است حتکنون جرأت نکس تا کچیژار ههه کاکـ 

 .دارد« جن»ن قربستان یا

 .دارم ین حرف حسابکـ ماموستا صرب 

 :رو به قربستان گفتم

پوسد. یزند و میرین و بخور و گرنه همه میاند. بفرما همه را بچدهیت رسیهاکشخص. زالزال یا

گران ید یو نه اجازه ده یه نه خودت بخور ک یستیل نیه بخکه اجازه بده من بخورم. تو اگر ن

 :همراهش گفتند یها رفتم. مال و دو صوفکبخورند. به طرف زالزال

دن یبر رسمان بار کبه درخت زدم و باران زالزال یلگد«. گناه است، ن. حرام استکار را نکن یا»

ردند ک کشان را پر از زالزالیهابیدانستند متام جیار را گناه مکن یه اکها ین مال و صوفکگرفت. باور 

 .و بیشرت از ما خوردند

باست. در یچون بهشت ز، ز در آن قرار داردین« النیسم» یه روستاک« روست»و « کگرت» یدره

زند. یم کند و به هواخواهان خود چشمکیم ییها خودمنادرخت یب رسخ رو یز سیزمستان ن یرسما

، هاتپه یعراق است و مجموعه ین قلهیه بلندترکقرار دارد « ساروستنزار حه»ن منطقه در یا

م و مقرر شد همراه یند. در آنجا از دوستان جدا شدیگویم« وردکلهه» یوهها و روستاها را منطقهک

ز ییر پاژه دیبه و« یتخوشناوه»ن یم. رسزمیبزن« یتخوشناوه»ن یبه رسزم یرس « ران صالح بگیم»

، و همه نوع انگور یر و گالبیپر از انار و انج یهاشود. باغیل مین تبدیروز زم یهاوهیبه بهشت م

 .بخشدین منطقه میبه ا یبهشت ییامیس
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گاه او نزد ینداشت اما جا یر یاست. هر چند قدرت م« شقالوه»از میران خوشناو « ران صالح بگیم»

هامن او یران برو و بگو امروز میفالن م یفرستاد: به خانهیم یشمرگیار محرتم بود. روزها پیمردم بس

 .نان شب هم نداشت یهامنند خود او حت، زبانیم، اوقات یگاه«. هستم

ران یبرو و بگو م« وهیز»دخدا حسن در کی ن! به خانهیخ حسیش»گفت:  یشمرگیروز به پ کی

ران یم. میدخدا بروک یهامنیبه م ه ماکاست  یرشمندگ یبس یجا»گفتم: «. هامن تو استیامروز م

 :نم. در پاسخ گفتک یخواهم شوخیمتوجه نشد م« م؟یهامن او شویه مکست ین یگر ید

 یاو احساس راحت یادخدا حسن در منزل پدر من بزرگ شده است و در خانهکژار! هه کاکنه »

زرد  یهاار و برگان یز از رسخیانگشگفت یم. منظرهیردکت کدخدا حر ک یبه طرف خانه«. نمکیم

رده بود. مدتها غرق کنش خلق یاز آفر ییتابلو، زدیه به هزاران رنگ مکز ییو برگ مو سبز در پا

، روار خوشیبس، کر یو ز کار چاال یبود بس ید خدا حسن رفتم. مردک یانار بودم. به خانه یمتاشا

در برابرمان « مغز گردو»و « زیمو» ینیس ک، یهم فهمیده بود. به مجرد نشسنت یلیالم و خکن یریش

 .گذارد

 .«آماده باشد یگردم چایروم تا برمیم ییبه دستشو»ران گفت: یم

 :دخدا حسن گفتکه رفت کمن یه

 ر ما بوده است؟کدخدا نو کران نفرمودند یـ م

 ـ چرا باید چنین چیزی بگوید؟

فرستد و ینزد من م را یسکسه چهار بار  یرتر است. سالیسگ من هم از او س یدانم حتیـ آخر من

 .پدرم بوده است یر خانهکنو  ید فالنیگویز میخواهد. به همه نیم وهیتوتون و م

 یهامنیبا م یدخدا گرفت. چند روز کبزرگ توتون از  یسهیک ک، یرانیخوش گذشت. م یلیشب خ

« کاک»، خیش یها را به جاه آنکم یدیرس« رانیه»وخ یز شکمر « رانیه»م تا به یگذراند، رانیم یکزور 

 یهامنیبود. به م« رانیه» کاکخوانند یش شعر او را با دف میه دراوکشاعر « یصاف»ند. یگویم
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ل منزل یارتش بود. در ارب یمسار بازنشستهیو ت« ران صالح بگیم»ه از انساب کم یرفت« یخ صرب یش»

 .ردکیم یران زندگیدر ه یکتنها در اتاق، داشت اما از ترس دولت

ه و یادو یو برخ یفرنگگوشت و آب گوجه«. نمکیآماده م یذیار لذیاالن شام بس»خ گفت: یش

بازگشت گفت: هو! هه.  یرون رفت. وقتیوره گذاشت و بک یآن را رو ، ختیر یامخلفات در قابلمه

 .میرون انداختیخته بود. قابلمه را با گوشت بیو گوشت به هم آم کیبود و پالست یکیقابلمه پالست

بود. در بهشت باغ  کار مقدس و مبار یبس یو مرد« یعل کاک»به نام  یرمردین روزها پدر آ « کاک»

اط پر از یاز وسط ح یاه چشمهکمنزل دارد  یادر خانه کاک، آن منطقه یوهیو سبزه و درخت و م

ها د غروبیبرد و من بایاز سخنان من لذت م کاکار شاعرانه است. یبس یانکدرخت آن روان و م

 .دمیرسیخدمت م

 .«ید نزد من مبانیژار ماه رمضان بانه روز تا رمضان مانده است. هه»روز گفت:  کی

 .رمیگید من روزه منیه ببخشکاکـ 

 .آورمیت میر من خودم صبحانه و ناهار برایـ روزه نگ

ش ار خو یده اما بسیکچرو  یرو با صورتآبله یمرد، بود کاکه برادر ک« مام نور»گر به نام ید یرمردیپ

ه از او به خاطرم مانده ک یدم. دو سه مطلبیاز او شن یار ین گفتار بود. سخنان نغز بسیریالم و شک

 :نمکیف میاست را تعر

 :پرسدید. از او میآیم یرانیه یهامن است. مردیل میدر دشت ارب« ییدزه»ان یان آقایمام نور در م

 ده است؟یـ توت نرس

 .رسدیـ بله قربان تازه دارد م

 . . .هجوم برند« رانیه»به « ییدزه»ان یه آقاکت! االن است کاـ س
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م ارتفاع کها وار توالتیرود. دیم ییبه دستشو« یمام نور « »کو کر ک»در « د احمدیس»در خانقاه 

رود. ینار موضع مام نور مکز به توالت ین« بوشناغ»ان یاز آقا یکیپوشاند. یمقد را میاست و به زور ن

 :دیگو یمام نور م

 ؟ییجاکاهل ، بابا یـ خوش آمد

نند. به کیم یاسبکار و کو  یاوضاع زندگ یند و رشوع به گفتگو دربارهکیاو روشن م یبرا یگار یس

مام »ه بزم کشود یاند. متوجه مردهکوانه در حوض هستند و شلوغ یه دو دکند یگوید احمد میس

 .است« نور

 ؟ینکیار مکـ مام نور چ

 .ندکگار تعارف نید و سیهامن خوشامد نگویاست اگر انسان به م یرشمندگ یهیـ قربان به خدا ما

 .نندکوارها را بلندتر یه دکدهد ید دستور میس

مام  یهاروند. لباسینار رودخانه مکشنا به  یبرا« مام نور»به همراه « ذره»ان اهل یاز آقا یجامعت

قاه حرف زدن ندارد قاه یه خسته شده و ناکزند. مام نور یریم کآن خا یرده و رو کنور را پنهان 

 .خنددیم

 ؟یخندیـ به چه م

 .اندردهکام ردم گراز هستم و صدها سگ دورهکـ احساس 

رد. کانحالل حزب بعث را اعالم ، هایس جمهور بعثیرئ« عبدالسالم عارف» 1963نوامرب سال  18روز 

 یخود را به روستا، دهات به دهات، انر یران بودیم. پنج روز بعد به همراه میآن روز ما در ه

رت بزرگ و یعش کیس یرئ« عباس آقا»م. یشد« آقا مامند آقاعباس»هامن یم و میرساند« قهرهدوله»

« لیقند» یز در منطقهین« یبابول»و « یبول»ر یعشا، ش از پنجاه روستا بود و عالوه بر آنیب کمال

دانستند و به وجود یم« آقاعباس»ت یمردم خود را رع« اللهگه»تا « هیران»تحت فرمان او بودند. از 

 یار یه به ک یکن مالیمانست. اولیتاج و تخت میپادشاه ب کیبه « عباس آقا»ردند. کیاو افتخار م



 651 

خوش ی، ار دوست داشتنیادعا و بسیب یز انسانین یتیبود. از نظر شخص« عباس آقا»، ام شتافته بودیق

 یروز بدون مهامن نبود و گاه کی یاش حتبه متام معنا بود. سفره یم بخشو حات یبارو یز، قد و باال

بود.  یاسیفهم س یو دارا کر یاما ز، سوادید. بیرسیست نفر هم میاش به دوهامنان سفرهیتعداد م

 .ار داشتیاحرتام بس یاسینزد متام احزاب س

 :دیاز او پرس یروز جالل طالبان کی

 ؟یشدیچه م یاگر سواد داشتی، و دانا هست کر یآنقدر ز یدم سواکن یـ عباس آقا تو به ا

 :من گفتم

 .سا بودیلکاالن خادم « سامرست موآم« »سامش»ـ مانند داستان 

ه به عباس یبه عنوان هد یکتر  یپتو  کیران یم. میشد یماندن« قهرهدوله»در  یمالمصطف یهیبه توص

 .ردکه یز بالفاصله به من هدیآقا داد و عباس آقا ن

 .خواهمیـ قربان من

ی، ه دادم نگرفتیهد« هیوک»خواهند. در یم یز یمالها هم از من چ یـ امان از دست تو. متام مردم حت

ر کو ف یهست یوعینم تو در دل شکر ک. فینکیران را قبول منیم یپتو ی، رفتیردم نپذکش کشیو پیراد

 .ستین یمال فئودال خوردن ینکیم

س سابق یو رئ« ید عثامنیحم»ی، س اسبق حزب پارتیرئ« حمزه عبدالله»، ر قاسمیوز« یوسفی یعون»

 :گفت« یعون»روز  کیهامن بودند. یآنجا م یز مدتین یوعیحزب ش

 .اورندیم بیبرا یراهنیعباس بگو پ کاکـ 

 .ه پاره نشده استکراهنت یـ پ

 .نشان داد یاهنه پارهکراهن یاش را از تن درآورد و پقهیت و جلک یعون

 ؟ینار بفروشیبه پنج هزار د ی. حارض یل دار یدر ارب یاخانه یعون کاکـ 
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 .دهمینار هم منیهزار د رده است اما دهکـ هرچند دولت مصادره 

 .دارد ینار مشرت یـ به خدا هزار د

 .راهن بخرینار آن را پید کیخرم. ینار می. چهار هزار دیالله دار دار در گهیباغ سپ کیـ 

 .ارزندینار میم دوازده هزار دیدارهایـ حرف مفت. سپ

 . . .دیاوریش بیراهن براید دو پیبرو، ازمند و مستحق هستییـ حاال معلوم شد واقعاً ن

ت کگار خواست. پایداد. حمزه سیهامنان را میرا در مقابل گذارده سهم م« جمهور»گار یس سکبو 

ار کن ید ایشکخود  یرا به سو  تکه حمزه خم شد پاکرد اما به مجرد آنکاو دراز  یگار را به سو یس

 .ادامه داشت ین موش و گربه مدتید. ایشکگر دستش را عقب یرار شد و بار دکدوباره ت

 :در گوش عباس آقا گفتم

ن بال را هم بر یو و . . . ایبا پتو و راد یخواستی؟ میاردهکها را چگونه رام نیفهمم ایـ تازه دارم م

 ؟یاور یرس من ب

 .دیو عباس آقا خند

م در مسجد یدیرسیه مک ییم و به هر روستایرفتیار مکار گرم گرفته بودیم. به شیبا هم بس

 .گرفت و همه او را دوست داشتندیار گرم میا بسیم. با اهل ده و رعایدیخوابیم

خواست از یم -ه در واقع اسب عباس آقا بودک –م. اسب من یار خرگوش رفته بودکروز به ش کی

انال را گرفتم. عباس ک یده لبهیه نتوانست و در کانال افتاد. من هم فوراً از اسب پرکانال بپرد ک کی

 یو از پس سوار  یهست یردم تو شهر کیشه تصور میب است. من همیعج»رد و گفت: کآقا تعجب 

 .«ستینگونه نینم اکیر مک. اما هر چه فییآیاالغ هم بر من کی

نام « ر آقایجوان م»از آنها  یکیه ک« یپشدر » یچهار آقام. یبود« هیران»پشت  ییشب در روستا کی

رد و کدارم یم عباس آقا بیده بودیشکه دراز کار داشتند. شب ک« عباس آقا»بودند و با  داشت آمده

نند حرف کباب کرد و فرستاد چهار مرغ کدار یرا هم ب« د عثامنییحم«. »میا حرف بزنیب»گفت: 
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الفه شده بودند از ترس عباس آقا جرأت که کهم  یان پشدر یم. آقایدیخند یم و میزدیمفت م

 .نش نداشتند و خود را به خواب زده بودندکوا

، فالن فالن شده یشهرستان کی یپدر سگ به دوست یآقا یمامند یند عباس آقایگویحاال م»گفتم: 

ارمان را کد یشاخته است. یر کامن پایم آبرویار دارکه با او کخود را از دست داد. ما هم  یمردانگ

 .«ندازدیهم راه ن

 :گفتندینداشت. مسلامنان مرتباً به او م یروزگار خوب، ه اهل مهاباد بودک« شیتل»به نام  یارمن یمرد

، مینکیشغل خوب دست و پا م، میخریل میاسباب و وسا، میخریت خانه میا و مسلامن شو برایب»

ردند کاش ه تشهد را گفت ختنهکن شد و به محض آنعاقبت مسلام.« م و . . یریگیبا میت زن زیبرا

 :ردکیه مینشست و گریمغازه م یش پس از آن هر روز در گوشهینشد. تل یها خرب اما از وعده

 .نمیـ هم . . . از دست رفت هم د

 :عباس آقا گفت

 .دچار شوند« شیتل»م تا به رسنوشت یاندازیارشان را راه منکـ پس 

 :اد زدیرون آمد و فریب یالبهکاز داخل  یم. مردیباز گرد هکم یشب سوار اسب شد

 .امردهکد قورمه درست یاده شویـ عباس آقا پ

 :م. در راه گفتمین لقمه خوردیم و قورمه را تا آخریاده شدیپ

 .میزبان را خوردیسال مکی یـ قورمه

 .دیرنجیشد و میم یکم شایرفتیـ به جان تو اگر من

 :آمد. عباس آقا گفت« قهدوله ره»د به چند روز بعد هامن مر 

 . چرا؟یدینخر کتو آن سال از من شلتو  یـ فالن

 .نمکام پول جور ـ قربان هنوز نتوانسته
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روز از  کیرده باشد. کآن شب را ادا  یزبانیرد تا حق مکش یشانزده سطل برنج به او داد و راه

اده به یپ یم. فردا صبح خواستم پایان رفتباغب« مام قادر» یهامنیو به م« هیران»به « قهرهدوله»

 :هم همراه داشتم. مام قادر گفت یقه باز گردم. چمدانرهدوله

دهم چمدانت را همراه یقه هستند خودت تنها برو. مرهها همه اهل دولهدر بازار چوب فروش»

 «.اورندیخودت ب

 .دان رفتمیبه م

 ؟یهست یقرهـ سالم تو اهل دوله

 .ریـ نخ

 ند؟کینجا رفت و آمد میبه ا یسکقه رهدوله یاهالـ از 

 .امده استین یسکـ بله اما امروز 

 :دیبرگشتم. از پشت رس پرس

 ؟یار دار کقه چدوله ره یـ با اهال

 .چینجا نباشند هیا یـ وقت

 .ـ حاال بگو

 .ـ گفتم چمدانم را باخود بربند

 ؟یـ خنجر همراه دار 

 ـ چرا؟

در مقابلت گذارده  ین هجده روز چایا یسکد. پرس آخر چه یآین من خو ین ببکمم را پاره کـ ش

 ؟یشناسیروزه مرا من کیرده است. کرختخوابت را پهن  یسکاست؟ چه 
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 ؟ی؟ خوشید دوست من خوبیـ ببخش

 ست؟یـ خب حاال نامم چ

 د؟ی؟ ببخشیـ ها؟ چ

 میـ ابراه

 ؟یم حاال خوبیابراه کاکـ بله 

 اسرت بدهم و چمدانت را هم برگردانم؟ یهخوایم و نه زهرمار. میـ ابراه

ل کیدرشت ه یه پرس ک« یمیرکمناف »پرس « جعفر»ل گرفت و به همراه یخالصه چمدان را تحو

 :د. گفتمیم. شب رس رسیقه راه افتادرهدوله یاده به سو یپ یبود پا

 .میبرو« پلنگان»ـ به 

 .ترسمیـ پلنگان سگ دارد و من هم از سگ م

 .دهمیم یها را فرار سگ ـ نگران نباش من

هر چه »دم اما گفتم: یها را شنغ مرغیج یم. صدایرفت« مالعثامن» یم و به خانهیها گذشتاز سگ

 .«میخورید هامن را میشام دار یبرا

 .مرو آوردندیو ن کشکآش 

 ؟یخور یرا م کیدامکـ جعفر تو 

 .دوست ندارم کشکـ آش 

ه تا صبح خوابم کخوردم  یدم. اما آن شب به قدر نخورده بو  کشکه آش کحدود هجده سال بود 

پشت بام  یشود. رو  یآمد تا منتظر زمان مالقات با مالمصطف« قهدوله ره»به « یجالل طالبان»نربد. 

 .میروستا در حال گفتگو بود یهااز خانه یکی
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اخراج ، اللهرا از گه یم است. چند نفر از دوستان حزبیو دشمن تنظ یعصبان یار حزبکاز  یـ بارزان

 .رده استک

متام خطاها  یست. مالمصطفیل نیام قایو ق یمالمصطف یبرا یند و احرتامکیـ حزب خودرس عمل م

رد و او را به یناره بگکاست حزب یرا از ر« م احمدیابراه»داند. اگر یم« م احمدیابراه»را متوجه 

رد. مطمنئ کغ نخواهد یحزب در یار یهم از  ینند بارزانکو مناد مبارزه بازنشسته ، عنوان پدرک رد

 .به تو دارد یار یبس یه حزب را به تو خواهد سپرد چون عالقهکهستم 

« م احمدیابراه»نار گذاشنت ک یه براکخواهم بود  یسکن یبه رشفم سوگند اول یـ اگر راست گفته باش

 . . . .مصلحت جمع شود ینفر فداکید یرد. باکت خواهد یفعال

 :ردم. گفتکف یتعر یمالمصطف یمالقات انجام شد. داستان آن روز را برا د ویرسرس یبارزان

خواهم  یار یاست جالل موافقت و با متام وجود حزب را ینار بگذارد با رکم احمد را یـ اگر حزب ابراه

 .ردک

تر شد. وشاک یبا بارزان یه در دشمنکرد بلکن یار کو قول مردانه رفت اما نه تنها  یبا دلخوش« جالل»

به او ندارد  یارو هم عالقهیم احمد است و هیدخرت ابراه« رویه»ه جالل عاشق کع بود ینزد مردم شا

عه ین شاین ازدواج تن دهد. البته ایبه ا یمتیرده به هر قکد یم احمد دخرت خود را تهدیاما ابراه

« م احمدیهابرا»داماد ه شاهکنون جالل چند سال است کت به خود گرفت و ایرسانجام صورت واقع

 .است« رویه»و همرس 

رده بود طلب ک کرا تر « تواتهیب»جهت مقر یه بک« یهاشم عقراو »عفو  یبرا یعباس آقا از مالمصطف

 .دیهم او را بخش یرد و بارزانکبخشش 

 :ه دشمن رسسخت ما بود نوشته بودک« دیخ رشیمحمد ش یحاج» یبرا یانامه« ینیز شمزید عزیس»
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 یروهاینامه به دست ن«. م و تو رهرب ما باش. . . ینکرا نابود  یر مالمصطفگیدکی یار کا با همیب»

« زیدعزیس»بعد  یبازداشت شدند. مدت« محمد یعل»گر مانند یز و چند تن دیدعزیافتاد و س یبارزان

 .شته شدک« محمد یعل»اما ، آزاد« یدعبدالله افندیس»به خاطر 

« قهرهدوله»در  کوچک ییه روستاک« یپاو یس»ر د« قیاحمد توف»و « یمالباق»شب به همراه  کی

 :دیندذهن بود پرسک یمکه ک« دخدا رسولک»ما  یرد. صاحبخانهکدم  یزود چا یم. مالباقیاست بود

 ؟یخور یـ مال چه م

 .رت نوشته استکخورم. د ی. دارو میـ چقدر فضول

 .دارو هم به من بده یمکم درد دارم. کـ نه به خدا من هم ش

 داد؟ یگر ینفر را به آن د کی یشود دارو یقه! مگر میسلیـ آخر ب

 .خورم یشود؟ حتامً میـ چرا من

 :احمد گفت

انداخته است. یرون نین برف و رسما ما را بیخورد. سهم او را بده تا در ایطرف رودست من یـ مالباق

 :ان خورد و گفتکدخدا دو استک

 .خودمان است یاست؟ انگار چا ییـ عجب دارو

آمدند اما گوشت یدن او میبه د یار یبس یعده، شمرگ داشت و در طول روز همیپانصد پ ینبارزا

آنجا  ینسبتاً طوالن یند. مدتکدم رو تلخ ینداشت و هرگز هم ند یآقا متامعباس  ییرایو برنج پذ

ته د. گفیرا به عنوان مقر خود برگز «رسسنگه» یمدرسه یم. مالمصطفیآمد« هیران»م و سپس به یبود

م و از یردک یآور آنها از نقاط مختلف جمع یبرا یار یگندم بس، اندگرسنه ن روستا واقعاً یشد مردم ا

 . . .سامان گرفتند یبه زود یینظر غذا

از  یگفتگو با بارزان یاستاندار موصل برا« عبدالرزاق یحاج» یننده به رسپرستکرهکأت مذایه کی

آغاز و رسانجام  یننده و حزب پارتکرهکأت مذایهی، ور بارزانه شدند. گفتگوها با حضیبغداد وارد ران
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 یداده بود اما از اعطا یار ین توافقنامه دولت تعهدات بسیآتش بس امضاء شد. در ا یتوافقنامه

گفتگوها به  یادامه یام برایو رهربان ق یامضاء و مقرر شد بارزان یاهیانینبود. ب یخرب  یخودمختار 

 :به خاطر دارم چون در گفتگوها حارض نبودم یمکات کن باره تنها نیانند. در کبغداد سفر 

ه چه کن بود یل شد. صحبت بر رس ایکدر مسجد تش ینشست بزرگ، دوگومان یشب در روستا کی

ن مجلس ییا نه نفر؟ و . . . . من از پایازده نفر باشند یأت چند نفر باشند؟ یبه بغداد برود؟ ه یسک

 :صحبت خواستم یاجازه

روم. یا منیروم ید من میتواند بگویه به نظر مناسب آمد منک یسکشمرگه رسباز است و هر یـ پ

د. یریتاز بگید از دولت امیخواه یبا هم ندارند. شام م یازده نفر و نه نفر و . . . در حساب فرقی

ن تداوم یند. همچیشو یچهارم راض کیبه  یزند اما در چانهیرا بخواه کو کر کد نصف نفت یمثالً با

 یهام خواستهید تسلیننده نباکره کأت مذایه هکن دست یاز ا یلیشمرگ و مسایپ یروهایت نیفعال

 . . .دولت شوند

ه حداقل سه کحزب طبق برنامه است  یهایریگمید تابع تصمییگویم احمد گفت: آنچه شام میابراه

 .ردک یار کشود ین عجله منیشد. با اکیماه طول م

ند و سه سال در حال جنگ بوده اما هنوز کیت میه چند سال است فعالک یاز حزب نمکیـ تعجب م

 .خواهدیداند چه میرده و منکاهداف خود را دست نشان ن

د. ینم کاری از دست کسی برآکیباور من، ازده نفر یا نه نفری»ان سخنان آمد و گفت: یبه م یبارزان

 . . . .بروند ید چه کسانینکحاال مشخص 

 یهاشد. خانهینه مکاز س یز آباد و در بهار خالییه در پاکن بود یات نشیلیا ییروستا« وماندوگ»

گر در یو چند همراه د« ران صالح بگیم»اند. به همراه ار بزرگ و غالباً از سنگ بنا شدهیروستا بس

ام خانه پشت ب یرا رو  یانقطه، میه از خانه خارج شدکم. صبح یده بودیگز ینکها ساز خانه یکی

، مییایرون بیم از مسجد بیه خواستکم. شب هنگام یل برنخورکردم تا هنگام برگشنت به مشکنشان 

 :ران گفتیم
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 ؟یخانه را بلد یـ نشان

 .امردهکرا نشان  ییـ بله جا

 .«میهامن نداریما م»م. گفتند: یخانه شد کیاط یان وارد حین میم. در ایردکدا نیم اما خانه را پیرفت

 جاست؟ک یمام نب یـ خانه

 .ستین روستا نیدر ا یـ مام نب

 :ت گفتیران با عصبانیم

 .یامن را بردیـ آبرو

سند راه را یها بنوه فردا در روزنامهک یهم نزد ید و حرفیس تو را ندکچیه یکین تاریران در ایـ م

 .میردکدا یخانه را پ، از همراهان یکیق یرده بودیم. باالخره از طرکگم 

 جاست؟کپشت بام بود  یه رو ک یاننش یـ راست

 .ردمکیروستا را نگاه م، ده و از پشت بامیپوش« یرنجفه»ه صبح زود ک؟ من بودم یـ نشان چ

 ست؟ین ینجا منزل مال نبیـ خب مگر ا

 :دندیخانواده همه خند یاعضا

را به خاطر  ینباما نام  یاردهکنام دارد. تو چگونه نام ما را فراموش « ینب»ما  یماهه کین پرس یـ ا

 ؟یدار 

 .باهوش هستم یلیـ آخر چون خ

ز در آن افتاده بود. یاالغ ن کی یه الشهکشد ین میتأم ینار آبادکمانداب در  کیآب روستا هم از 

را  یداً حزب پارتیشد یضمن سخرنان یل شده بود. مالمصطفیکتش یاجلسه« گربداغ»شب در  کی

 :جلسه سخن نگفتند. ناگهان گفتمحارض در  یاز اعضا کیچ یرد. هکرسزنش 
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جنبش  کیدر  یمندامت و قاعدهیتنظ ید رضورت وجود حزب برایمنایه مشخص مک یز یـ چ

ر دهد اما وجود ییندارد آنها را تغ یدل خوش، آن یاز حزب و اعضا یخواهانه است. اگر بارزانیآزاد

 یمحتو ، ستینام مهم نباشد.  ینباشد حزب حلب یاست. حال حزب پارت یرضور  یامر ، حزب کی

 . . .است یرشط اصل

ن یادت داد ایژار هه»اد گفت: یبعداً به ز یرد. مالمصطفکد ییبلند شد و سخنان مرا تأ« ادیز کاک»

 .«؟ینکم دفاع یو از جالل و ابراه یحرفها را بزن

 .ردمکـ نه قربان سخنان او بر دمل نشست و دفاع 

 یردکوسته و به زبان یام پیه به قکافرس عرب « یخر م فیسل»، میه از مجلس خارج شدک یهنگام

 :و جالل هم گفت«. یردکس جرأت دفاع نداشت. فقط تو دفاع کچیه»تسلط داشت گفت: 

. ما یردکام. تو از حزب خودت دفاع دهیتر نداز تو شجاع، ـ به رشفم سوگند در سخن حق گفنت

 .یم تو دشمن حزب هستیردکیر مکجهت فیب

 .ردم و بسکمن از حق دفاع ، ستیاال هم حزب خودم نز حیـ جالل عز

 یه بارزانیعل یدانم چه سخنانیل شد. منیکتش یگر ینشست د« قالدزه« »سپانردهبه»شب در  کی

با  یبودند. بارزان یسانکعتاً معلوم بود چه یز طبین اقدام نیام او پخش شده بود؟ عامالن ایو ق

 :ت گفتیعصبان

 .دینکدا و مجازات یرده پکها را رس هم روغن دیه اکرا  یسکد یـ با

 «؟ینکاو را اعدام  یدهیقول م ینکش یدایقربان اگر پ»گفتم: 

 ؟ینکیمن یست؟ چرا او را معرفیکـ 

ند نه تنها او را عفو کیانت میس به تو خکم. چون هر یازمایردم تا تو را بکن دروغ را رسهم یـ من ا

چگونه خائنان را سزا  یر یادبگیو  ینکام تا اعدامم ردهکار را کن ی. من ایپوشانیه خلعت هم مکبل

 . . . .یده
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 .نمکین مورد صحبت منیگر در ای. من دیهست یعصبان یلیـ تو امشب خ

سخن « کدهو » یحومه یان روستاهایو از آقایبودم. راد ینزد بارزان، «یکسار » یروز در روستا کی

وسته و جاش یپ یبه صف مخالفان بارزان، رینخست وز «ایحیطاهر »ه پس از مالقات با کگفت یم

گر به عنوان یو چند نفر د« عبدالواحد»برادرش ، «لومه یحاج یغاز »چون  یسانکاند. نام دولت شده

 :خ گوش عباس آقا گفتمیو خوانده شد بیامنان دولت از رادیهم پ

 .خواندیم را هم - یکمانمحمود آقا چه –« یمالمصطف»ز یـ االن نام برادر عز

 د؟ییگوید: چه میپرس یبارزان

 .بود یخصوص یـ قربان موضوع

 و گفت؛یناگهان راد

 . . .دیگویو بغداد سخن میاز راد« یکمانمحمود آقا چه»نون کـ ا

 :عباس آقا گفت

ن یگفتم ایم یشه به مالمصطفیگفت همیژار من بود. ههیش ما همیچند لحظه پ یـ حرف خصوص

 . . .خواندیاو را دوست خوب خود م یت اما بارزانجاش دولت اس کمرد 

ش در یزندگ، شته شدکپرس محمود آقا  کیام روا داشتند. عاقبت یار در حق قیبس ین جامعت بدیا

او هم ، ور شدکه ما یهم در جنگ عل یچشم غاز  کیرد. کبه دست ما افتاد و توبه ، آتش سوخت

 .وستیشمرگان پیرد و دوباره به صف پکتوبه 

 ییراهن اهداین پیج کیردستان را به چند صندوق پرتقال و ک یه بارزانکرده بود کعه یب شاحز 

 یه وقتکده بود یرس ییار به جاکفروخته است.  یعراق ینندهکره کأت مذایس هیرئ« عبدالرزاق»

 یدهد. من هم از امضایپرتقال م یگفتند بو یم، میدادیل مید وسایداران بابت خربه مغازه یپول

ه ک یجرو بحثامن شد طور  یروز در سنگر با مالمصطف کیار ناراحت بودم. یبس بسامن آتشیپ

 .است یواقع یدعوا کیردند کوارد اتاق شدند و تصور  یمحافظان بارزان
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 :گفتم

ن راه ی. تو در ایارد شناخته شدهک یرده و به عنوان قهرمان راه آزادکها مبارزه ـ برادر من! تو سال

ن ینار بابت ایون دیلیست می. اگر بیاردهکن قرار داد را امضا یه اکف است ی. واقعاً حیار شدهیپ

ردم اگر نسل بعد از ما بپرسند راه کیر مکحارض به پرداخت آن بودند. من ف یردکیامضاء طلب م

 یران مزار قاضید و در ایخ سعیه گور شیکدر تر ، است؟ در متام عراق قرب تو را یدام سو کاز  یآزاد

مردم ی، بسن آتشیه با چنکنیخواهان باشد نه اید نشانه راه آزادیمحمد را نشان دهند. آرامگاه شام با

 . . .میاردستان را فروختهکند ینند و بگوکمان مسخره

 :ت گفتیبا عصبان

 ردستان؟کدام کـ 

دانند. یدستان مر کگانه دلسوز یپرستند و یتو را به مثابه بت م، ه چون منکردستان. آنها ک یـ همه

 .دهمیخودم ادامه م یژار گردم و به ههی. . به بغداد بازم

در « مام قادر باغبان» یگرفتم و به خانه یاهیراکپ یج کیردم. . . کیه میرون آمدم. از حرص گریب

ر اکا با تو یژار بهه»گفتند:  یهوا مانده در زدند. دو محافظ بارزان یساعت به روشن کیه رفتم. یران

رون یاعدام خواهم شد ب یاحرتامیه به خاطر بکنیدم و به تصور ایت طلبیاز مام قادر حالل«. میدار

«. ایم بیپ مالابراهیژار تو با جهه»ستاده بود. گفت: یا یپ منتظر بودند مالمصطفیآمدم. چهار ج

« قهدوله ره» محافظان به»م. پس از نهار گفت: یشد« احمدشاباز»هامن یم و میرفت «رچاوهسه»به 

 .«مییآید. ما سواره مینکژار آماده هه ید و اسرت را هم براینکن یبازگردند. اسب من را ز

 .ستکوت را شکاما ناگهان س، سخن نگفت یادیر مدت زیدر طول مس

ردستان ک یآزاد یه جانشان را براکهستند  یار ی. قهرمانان بسیرد هستکن کر نکژار تو اصاًل فـ هه

 یدهی؟ چگونه به خودت اجازه میم بگذار یتنها یخواهیاما قرار ما چه شد؟ چطور م نند.کنثار 

دهات به دهات و روستا به روستا  یه وقتکادت رفته است ی؟ کنیو ب ینی: هذا فراق ب ییبگو

د از یرد؟ باکین میآنها را تأم ید روز یبا یسکمردند؟ چه یم یم مردم داشتند از گرسنگیرفتیم
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شدند؟ قرار داد بستم و گندم و پول هم گرفتم تا تعهد خود را نسبت به ملت خود یم تلف یگرسنگ

 .د. غصه نخوریشکز دست نخواهم یرد نکملت  یآزاد یبه جا آورده باشم. مطمنئ باش از مبارزه برا

. . . 

 :ردک ین بار رشوع به شوخیا

 هستم؟ یچگونه سوار  یـ راست

 .یستیهم ن یار خوبک. سوار یدانیمن یـ سوار 

 ـ چرا؟

 .میا مسابقه بدهیب ینکی. اگر باور منینکین خم میز یـ خودت را رو 

چرا لبخند ، ردمکیمصاحبه م ینگاران مرص ه با روزنامهکآن روز  یستم. راستیـ نه اهل مسابقه ن

 .دانمیرا هم بهرت از تو م یدانم؟ عربیمن یعرب یاردهکر ک؟ فیزدیم

 .یاما بر اساس نحو نال یدانیمرا  یـ قربان زبان عرب

 .خواهدیـ نحو من

وار یاز د، در ید و به جایخانه شو کی کید وارد یه شام بخواهکن است یخواهد؟ مثل ایـ چگونه من

د. همه یردکیم یقاط یرا با عرب یردک یزبان است. شام گاه ید. گرامر دوازدهیبه داخل خانه بپر

 . . . .«رشه»د یگفتیم یردکشام به زبان جنگ اما  یعنی« حرب»دانند یس مک

 .میبازگشت« رسسنگه»به « تواتهیب»م و از طرف یرفت« قهرهدوله»ها به ین شوخیبا ا

احمد »منزل شده بودم. صاحبخانه اوه همکو  یگذراندم و با مصطفیم« قالدزه»شرت اوقات را در یب

 :روز گفت کینام داشت. « یرمهه
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 یعنیرو )یشب گفتند ن کیکردم. یم یشمرگه شدم و در رسبازخانه زندگیم و پـ من به مهاباد آمد

خود بازگشته  یهاهمه به خانه، میدار شدیه از خواب بکگردد. صبح یران( به مهاباد باز میر اکلش

 .ختم و به عراق بازگشتمیمانده بودم. ناچار گر یو من تنها در رسبازخانه باق

شه با هم یگر منزل داشتند و همید یاشان در خانهیو همراهان ا« ینیق معیفا»و « قیاحمد توف»

ه در ک« یعبدالله عل»رفتم. یهم م یاسیها نزد دوستان دفرت سوقت یلیم. خیدر رفت و آمد بود

 روم؟یه چرا به منزل او منکرد که یگال، گفتیخود با من م یام و همواره از دوستمورد او گفته

 . . .شودیگر نان منیند نان اگر نصف شد دیگویمردها کعبدالله  کاکـ 

ژار د ههیگویم« یماران یانکعبدالله »م. گفت: یرفتیم« لیارب» یبه سو « یور مصطفکش»روز با  کی

رد و کوت کس یمک« ند؟یگویز وفا میست؟ و به چه چیبه من بگو وفا چ»وفاست. گفتم: یب یلیخ

 «. . . .امردهکو من فراموش  یردکدر حق من لطف  تو آنقدر، رودیخودم هم م یآبرو »گفت: 

را « ندرنامهکاس»ت یاکرد و حکیم یخانه نقالشبانه در قهوه« ین مهابادیم چاوشیرزا ابراهیم»

 یرانیشه از ایخواند. همیمردم م یبلند برا یحزب را با صدا یهاهیرد. روزها هم اعالمکیف میتعر

م یرزا ابراهیم یمیقد یه همشهر کباب لههکل یرحامن جل»گفت: روز  کیگرفت. یم یدور  یو مهاباد

 :دیگویم یرفته پس از سالم و احوالپرس یبود نزد و 

 ؟یانون رسنازن حزب شدهکه اکچگونه شده  یشوا بودیرزا تو محبوب پیم میابراه یـ آقا

 .حرش و نرش داشته باشم یچ مهابادیخواهم با هیـ گم شو پدر سگ. من

د یس» یخانههامن قهوهیز مین یچند نفر مهاباد، میرزا ابراهیم یو هنگام نقال خانهقهوهشب در  کی

رده و کتازه  یند تا نفسکیرزا تنفس اعالم میندرنامه مکاس، تیاکان نقل حیه در مکبودند « مینس

 دیگویرزا میم، بنوشد. با رشوع مجدد برنامه یچا یانکاست

 . . . .دندندر را منو کـ حاال اگر حرضت اس
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رون یخانه برا از قهوه ین مهابادیتا ا»د: یگویم هم میرزا ابراهینند. مکیدن میو مردم رشوع به خند

 .«دهمینند ادامه منکن

نامناسب داشت  یشه نامرتب و رسو وضعیه همک« یق وردییاستاد توف»خانه قالدزه روز در قهوه کی

 :گفت

 .رفتمیر آموزش و پرورش مینزد وز، تیاکعرض ش یار اخراج و براکـ در بغداد از 

 :ر گفتیمعاون وز

 .یباش یبارزان ییایدر یرو ین ید تو فرماندهیـ شا

سفر به تهران  کیه با کچطور شد  یم. راستینگفت یز یچ یردک یج را ارمنامندو خهیس یورد کاکـ 

 یبه عرب یرا از فارس یکسم گور یسکتاب ماکه ک یرا آنقدر روان شد یفارس، و مالقات با حزب توده

 ؟یبرگرداند

 . . . .امادگرفتهیرا خوب  ین. فارسکژار اشتباه نهه کاکـ 

 :دیپرس یه وردکرفتم یم داشتم به خانه

 به چه معناست؟ یدر فارس« شبید»ژار هه یـ راست

 . . .شب گذشته یعنیـ 

نام داشت. « دلشاد»ز آنها ا یکیه کبود. دو پرس داشت « هیوک»ن کاهل مهاباد و سا« ینیرسول وس»

رفته و معلم شده بود. آنها پس از  یمقدمات یبه دانشرسایی، راهنام یدلشاد پس از پایان دوره

ه در عراق درس خوانده بود در نوشنت و ک« یدلشاد رسول»ست به مهاباد بازگشته بودند. یور بیشهر

ه به همراه یر ارومیهره بود. در مسار شیرات مهاباد بسکو در حزب دم رسآمد یردکخواندن به زبان 

آزاد و در ، جانیدر آذربا یور شهیپ یروز یبه تهران منتقل و پس از پ، بازداشت یو قاسم قادر  یحیذب

ات عرب داشت. اما یهم در ادب یدست نوشت ویم یید. مقاالت با محتوایپوش یمهاباد لباس افرس 

 یما در مهاباد آمد و هنگام ید به خانهه رسخوش بو ک یشب در حال کیبود.  یجلف و مرشوب یمک
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ردم تا فردا صبح ک یش را خالیهابینند جکن یاز او دزد یه در حال مستکآن یبرا، ه خواست برودک

، رده بودکپول جعل  یبه نام حزب مبلغ، ه بر اساس آنکبود  یاب او برگهیبه او پس بدهم. داخل ج

خته بود و یبه عراق گر« د طاهایس»و « یحیذب»همراه به « دلشاد»د. یاگر چه حزب بعداً او را بخش

بود اما  کو کبه او مش ید. حزب پارتیگز ینکس« هیوک»ل در کداشت بدون مش یت عراقیچون تابع

ن یقیها به اعتامد و کمتام ش، منزل او دعوت شدند یهامنیناهار به می، اسیه دوستان دفرت سک یروز 

ز تبدیل یرا نرم و او را به دوست عز یهر دشمن، پلو ه گوشت بوقلمون وکدم یل شد. فهمیتبد

 . . . .ندکیم

د ی)خر« پشدر» یور در امور توتون اهالکونر اجاق یلیم« ینیکن بوسیخ حسیش» یندهیمنا« دلشاد»

بودم دم از « قالدزه»ه در ک یداشت اما به قامر معتاد شده بود. زمان یادیو فروش( بود. درآمد ز

ش را باخت و ییالن داراکقامر  کین باره نوشت اما در یز در ایارزشمند ن یقاالتزد و میرد مکملت 

ن یکاز مال  یکیها نوشت. ردکه یعل یبار مقاالت نیروت رفت و ایه جاش دولت شد به بکپس از آن

بعد اعدام شد. او  یل داد و مدتیشمرگان تحویشب او را ربود و به پ کیآقا یبه نام عل« پشدر»

روز  کیه جاش شد کدلسوز بود. پس از آن یو هم سنگر  کیه جاش شود از دوستان نزدکنش از آ یپ

 :دمینزد او رفتم و پرس

 ؟ین گناهان شدیـ دلشاد! چرا مرتکب ا

 .گر نپرسیه رفتم. دکبود  یـ سفر 

شرت یس بکق از همه ی. من و احمد توفین بار نجستیا، کملخ یدوبار جست، کملخ یبار جستکی -

 . . . .ردندکیهمه به وجود تو افتخار م، م چون اهل مهابادیخوریسوس متو اف یبرا

 .ز خود بعدها جاش شد و به هامن رسنوشت دلشاد گرفتار آمدین یآقا پشدر  یه هامن علکجالب آن

. . 

« سندوالن»از دوستان به  یهبار به همراه عدکیار رسد و سخت بود. یبس یسال 1964زمستان سال 

و پرنده از رسما  کالغ و گنجشکهزاران »اند. در بازگشت گفتند: ار رفتهکجوانان به شم. گفتند یرفت
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گفته شده است اما در آن  یار یبس یدر مورد رسما داستانها«. ار وجود نداردکان شکاند و امخ زدهی

رده و طوری یخ زده بود کر یقطعه سنگ گ کی یباز رو  کی یه چنگالهاکسال من خود شاهد بودم 

 .ندکتوانست خود را رها یکه من

از « یم خو یسل»و « یق اترشیصد»رت کم. به همراه د یبود« رسول مامند»هامن یشب در قالدزه م کی

رد. به منزل کیتم میو پشم آن اذ کر کبه تن داشتم اما  یمیضخ یاورام یم. پالتو یرون زدیخانه ب

 . . .رده بودکته کرسما س رت از شدتکنم. تا برگشتم د کاد رفتم تا پالتو را عوض یز کاک

خانه  یه به سو یامنیگرفته و از راه سل یخرب مانده بودم. مرخصیام به از خانوادهکچهارده ماه بود 

ه یامنیدر سل یام؟ خانهیشدم. او در مهاباد خوشنام نبود اما چه بگو« تیرحامن ش»هامن یرفتم. م

 یشان جایبرا، دادیشان میغذا، رفتیپذیم یامنهیآواره را به م یهایرانیرده بود و متام اکاجاره 

قدرش  یسکه کرسباز گمنام بود  کیرد. به واقع کیفروگذار من یکمکچ یرد و از هکیه میخواب ته

 :خانه گفت کینزد یه به بازار بروم. جوانکرون آمدم یاش بندانست. از خانه

 .ینکن خانه آمد و رفت یست تو به این یژار حزب راضـ هه

 .خودت برب یس مرا به خانهـ پ

 .ن انداخت و رفتییرسش را پا

در « مولود»به نام  یرفتم. مرد« محمد مولود کاک»ل نزد یو از آنجا به ارب کو کر که به یامنیاز سل

از او  یاوهیخردسال به نام محمد و ب یکه به عراق رفته در آنجا مرده است. پرس یاز اشنو یسال گران

خواندن و نوشنت ، به مدرسه فرستاده، ردهکنشسته و او را بزرگ  کپرس  یه پامانده بود. زن ب یبرجا

« ممه»و با نام  یسیو انگل یو روس یو عرب یردک یهاه به زبانک یاسندهیآموخته و به عنوان نو

ار به هم یبس یاو شهرت« پنجاه فلس»به سزا برخوردار است. داستان  یند از شهرتکیداستان چاپ م

 :ن رشح استیداستان به ا یالصهزده بود. خ

بش شده ینص یار بزرگیند گنج بسکیرده تصور مکدا یندار در راه مدرسه پنجاه فلس پول پ یپرس 

ر گنج که در فکست؟ و او یکا کیاشف آمرکند: کیا از او سئوال میالس درس معلم جغرافکاست. در 
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شناختم. خود « شقالوه»او را در  1955دهد: پنجاه فلس. در سال یبلند پاسخ م یخود بوده با صدا

رساغ  ییباوفاتر و مردتر از او هنوز هم جا، ه پس از نوزده سال رفاقتکدانم یار خوشبخت میرا بس

 .شد یارمند شهردار کرفت و « لیارب»بود. سپس به  یفرماندار  یمنش، «شقالوه»ندارم. آن سال در 

دوست هم درست  کی یحت، اگر از هزاران دوست ار داشته باشد.ید دوستان بسیبه نظر من انسان با

 . . . بود ین دوستیمن چن ی. محمد برایاردهکد باز هم رضر نیاز آب درآ

 .«ام. الحمدالله سالمت هستنددهیات خوب و رسحالند. از احوالشان پرسخانواده»محمد مولود گفت: 

ه کرود و نصف حقوق خود را یرد ابتدا به بغداد میگیه حقوق مکمحمد هر ماه »مادرش گفت: 

 .«دهدیشام م ینار است به خانوادهیپانزده د

 یار کچ ید و از هیرسیام مبه خانواده، برادر و فراتر از آن کیچون ی، ناخوش یدر روزها« ممه»

 .ردکیغ منیام درآرامش خانواده یبرا

اختالف افتاده بود و « م جاللما»و « م احمدیابراه» یو حزب به رهرب  یان بارزانیه مک ییدر روزها

 :نوشت یاروز نامه کی« ممه»م ینوشتیگر مقاله و مطلب میدکیه یعل

رد را کاست و ملت  یژار شاعر دربار بارزانند ههیگویدارند و مگله  یمیاز همراهان قد یار یبس»

 .«. . .ندکاد یاز تو  یبه بد یسکخواهم یرده است. منکفراموش 

 :تمدر جواب نامه نوش

 یاام روا داشتهها به من و خانوادهن سالیه در اک یدانم چگونه از آن همه محبتیز منیبرادر عز»

ند و ک کسید ریارمند دولت است نباکه کنفر مانند تو  کیه ک یدانیاما خوب م، نمک یسپاسگزار 

ند. کفیمخالف شناخته شده است خود را به مخاطره ب کیه به عنوان کچون من  یسکبه خاطر 

گر را یدکیو آرامش دوباره  یدر آزاد یدوارم روز ین. امکن کسیگر رینم دکین خواهش میبنابرا

فتند. من یبه گامن ن، نان بدهیهم از شام ندارم. به دوستان هم اطم یاهیچ گالیم. هینکمالقات 

 .«. . .ندکجاد یا یلکمن و تو مش یرابطه یخواهم ادامهیمن
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 :دیگر رس رسید یاه نامهکد یشکن یطول

 یدرآمده در روزها یه با تو از در دوستکس کچون هر  ین باشیگران بدبید نسبت به دیژار تو باهه»

گر خود را مردتر و ی. من از مردم دیات سپرده است. اما متأسفانه مرا نشناختهیناخوشی به فراموش

مرا  یخواهیوستت دارم. اگر مام دوستت دارم واقعاً دگفته یدانم و وقتیم یتر به دوستمتعهد

با تو  ین و . . . . اما مطمنئ باش تا آخر عمر دست از دوستک یبا من دشمن، فحش و ناسزا بده

 یسکنند. من هنوز هم هامن کاعدامم  ین دوستیاگر قرار باشد به خاطر ا یبرنخواهم داشت حت

 .« . . .یشناختیو م یردکیر مکه فکهستم 

 :معصوم در خانه گفت

 .تو را پس آورد یدار است بدهل مغازهیه در اربکهم  یهامن پرس مهاباد« هاشم»ـ 

 دام قرض؟کـ 

گر به رساغ ما یس دکچیه، از آن دو نفر ینار طلب از من دارد. جدایدیژار سگفت ههیـ چطور؟ م

 .س گرفتکاسخانه از آنها عکو زاگرس را برد و در ع یبار هم عبدالله آمد مصطفکیامد. ین

ده بود. یخته و به بغداد رسیه از چنگال دولت گرکمهاباد بود  یاز اهال یوسف رضوانین عبدالله یا

 ییده نزد ما آمد و با صدایپر یبا رنگ و رو  یم. جوانیبود یاسکم جالل در عکیروز به همراه رش کی

 :آرام گفت

تلف  ید و گرنه از گرسنگینکدا یم پیبرا یار کنجا ید ایتوانید؟ اگر میژار هستد شام ههیـ ببخش

 .شومیم

 .مرد یم آن وقت تو هم خواهیمرد یشود. هر وقت ما از گرسنگیدا میار هم پکـ نگران نباش. 

م با هم بود یخوردیاد دادم. هر چه میارها را به او کردم و آرام آرام کاو را در عکاسی شاگرد خود 

، بعد با گرفنت اجازه از ما یز آب درآمد و مدتا یاس خوبکج عیردم. به تدرکیغ منیاز او در یز یو چ

 .ردکگر باز ید یادر محله یاسکان عکد  کی
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 .نمکاجاره  یاشوم و مغازه کیگر رشیاس دکع کیخواهم با یشام م یـ با اجازه

 . . . .میبه ما بگو در خدمت هست یداشت یار کار خوب! اگر یـ بس

 :برهم خورد یاسکع کیمدتی بعد روابط او با رش

 .ردمکیدا میاش نجات پک یس و بددهنی است. ایار خسیـ آدم بس

 .سود هم نصف به نصف، ه از منیار از تو ماکن. کدا یپ یاغصه نخور. مغازه« یرضوان کاک»ـ 

 م؟یایشام درب یژار چگونه از رشمندگهه کاکـ 

رد و صد و پنجاه کدا یپ بغداد بود یما و در آن سو  یار دور از خانهیه بسک« محمدتل»در  یامغازه

 :گرفت. گفتم یردم تا مغازه رونقکیار مکز با او یه دادم و خودم نینار دستامید

ندارد. از آن  یچندان یاول مشرت  یدر ماهها یاسکسود مغازه تا شش ماه مال تو. چون ع یـ رضوان

 .نان دارمیام بده. من به تو اطمپس اگر من هم نبودم نصف سود را به خانواه

رده بود کفوت  یه پدرش به تازگکمهاباد  یاز اهال« اوکرشسهعبدالله قاله»به نام  یبعد پرس  یمدت

 :بعد آمد و گفت یاو قرض گرفتم. مدت ینار هم برایصد د« عبدالله»نان یرد. به اطمک یرا معرف

 .دیایشد نزد شام بکیرده و خجالت مکنار رضر یـ شصت د

 .هم به خاطر تو ندارد آن یالکجان اش یـ رضوان

ده  ینم تو اگر ماهکیار هم منکروم و یچون من م»عبدالله به او گفتم:  یکیجمع از رش یبا خاطر 

 .«رد و قول مساعد دادکر کار تشی. باز هم بسیاردهکن خود را ادا ید یام برساننار هم به خانوادهید

 .ام رفتم و پس از چند ماه بازگشتمیت در قکرش  یبرا

 چطور است؟ ینرضواها ـ

 . . .دهمیخودم است و پول من ید مغازهیگوینون مکنار داد. ایده د یماه، ـ دو ماه
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 . . . . ـ

هم زده و  به یاخانه، د. شام خودتان قاچاق هستید. زن گرفتهینکت یاکد شیتوانید اگر میگویـ م

 .دارد یوضع مناسب

 نم؟کت یاکتوانم شیمن قاچاقم. چگونه مد یگویخواه هم بله. . . راست میآزاد یـ پس رضوان

 :به رساغش رفت« محمد مولود کاک»عاقبت 

ه قاچاق باشم. کستم یژار ن. من ههینکیم یار کت بغداد همیاطالعات و امن یدانم با ادارهیـ م

 .ران باز بفرستندینم طناب به گردنت بیندازند و به اکیم یار ک

نار هم یمغازه ششصد د، من را پس گرفت اگر چه در آن دوران یهینار مایصد و پنجاه دکیباالخره 

، و متعاقب انقالب، رانیپس از بازگشت به ا یرضوان یه آقاکم جالب است ید و اما برایارزیم

قرار بود به  یانتخاب و حت« وشارهه» یرات به عنوان مسئول منطقهکبالفاصله توسط حزب دم

رده ک ییدانم چه جادویند. منکت کهم رش  یاسالم یس شورامنتخب در انتخاب مجل یدایاندکعنوان 

 .اره استکدانم چیه شده بود؟ اآلن هم منکیه نزد آنها مالکبود 

رد و مجبور کر یپ در گل گیج« چوارقورنه» کیز به منطقه بازگشتم. شب در نزدییپا یهاطرف

 یرو  یچ خورد. مدتیرد و پکر یم در گل گیم. پایر را ادامه دهیمس، شب یکیاده در تاریپ یم پایشد

اط مقر یرده بود. وارد حکخ ران ورم یم تا بیم. پایپ شدیاز همراهان بودم. دوبار سوار ج یکیدوش 

 .«دیاو را به قالدزه برسان»د و گفت: یمرا د یم. بارزانیشد« رسهنگهسه»

 .به همراه دارم یاـ قربان نامه

 .دیخواهم فوراً او را بربیـ نامه من

« احمد شاباز»ماهر بود. همراهم فرستاد. صبح روز بعد  یبندستهکه شکرا هم  یبارزان« ام حارسم»

 یار ین فاصله اتفاقات بسین شدم. در اینشرا جا انداختند اما ده روز خانه ید. در رفتگیهم رسرس

ر نزد سههنگروز در سه کید یآیادم مینم. کآنها را جمع و جور  یتوانم همهیافتاد اما خوب من
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گر از یو چند تن د« عمردبابه»و « ینیز شمزیدعزیس»و « جالل»و « م احمدیابراه»ه کبودم  یبارزان

 :ردکه یگال« زیدعزیس»از آنها بود( به آنجا آمدند.  یکیمام رضا  ی)عل یاسیدفرت س یاعضا

 .ینزد یاما به ما رس ی، ـ چند روز در قالدزه بود

 ا من؟ید یزدید رس میسته بود. شام باکم شیـ من پا

 :گفت یمالمصطف

 .دیردکید او را دعوت مید. بایآیمرغ نباشد من کژار اگر خوراـ هه

 . . .یهست« عمردبابه»برادر « طاهر»هامن یم، ـ بله فردا ناهار

 :ش از ظهر رفتم. رسصحبت باز شدیپ، روز یدارد. فردا یگر ید یمعنا یمتوجه شدم سخن مالمصطف

شمرگه را یپ یروهایم شود و نیردستان را فروخت. تنها مانده بود تسلک، حزب است دشمن یـ بارزان

 . . .ان دهدیام پایند و به قکخلع سالح 

 :عاقبت گفتم، گفتیم یز یچ یبا بارزان یس در دشمنکهر 

هستم. اما اگر  یار شام هم راضکم از یگویشام نادرست است و من یم ادعاهایگویـ دوستان! من من

د یبود یروز گوش به فرمان بارزانیتا د، دیانجام ده یار کد یملت هست یردستان و آزادکعاشق شام 

م و یم و به پا خاستیردکام ید ما قیید و بگویبرو ینون نزد بارزانکد. ایردکیو چشم بسته اطاعت م

در  ییروستاا ی ییجا یهست یه تو از ما ناراضکنون کم. ایآوریمان را به جا مفهیم وظیردکیتصور م

شمرگ ید هزاران پییگویز میه خودتان نکبگامر. همچنان یرا به جا یگر یسان دکار ما بگذار و یاخت

 ید و برایه برویامنید. به سلیار داریدر اخت زیاطاعت از شام هستند هزاران قبضه اسلحه ن یآماده

فرستد و یه نگذشته دنبالتان مدو ما، تواند ادامه دهدیشام من یبدون تجربه ید. بارزانینکار کخود 

ها رده است اسلحهکانت ید خینکیر مکامت را به خودتان خواهد سپرد. اگر فیشمرگ و تنظیحزب و پ

 .ن افتدیام بر زمید پرچم قید و اجازه ندهیزید و دوباره به پا خیرا بردار

 :گفت« ینیز شمزیعزدیس»ردند. کد ییسخنان مرا تأ« یرپشدر کباب»و « مام رضا یعل»و « عمردبابه»
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 .مینکرا اخراج « یمالمصطف»م یتوانیها را قبول ندارم. ما با قدرت خود من حرفیـ ا

 :گفت« جالل»

 .ب دارمیشمرگ را در جیپنج هزار پ یـ سوگند و امضا

 :اب من به همراهان خود گفته استیدم در غیشن نگفت: بعداً  یسخن« م احمدیابراه»

ن دشمن حزب یترن جمالت را به طعن گفت. او رسسختیا ید. او همهیشناسیژار را منـ شام هه

 .است

 :ردمکدر مورد جلسه نگفتم اما اشاره  یز یآمدم و چ ینزد بارزان

ط از ین رشاید این. نباک ییاند از آنها دلجوچگاه خوب نبوده است. تا نرفتهیه ییـ تفرقه و جدا

 .دست برود

 روند؟یـ به نظرت چه موقع م

 .شیندیب یاچاره، د هم فرداید امشب شایـ شا

 !نند؟کتوانند بنم چه میییـ بگذار بروند. ب

 یبازگشته بودند. هنوز ساعات« تماوه»به مقر خود در  یاسیدفرت س یاز اعضا یار یصبح روز بعد بس

 :و پخش شدیحزب از راد یرسم یهیانیه بکاز صبح نگذشته بود 

 .اوردیبر زبان ب ید در مورد او سخنینبا یسکم و یاردهکرا از حزب اخراج  یـ بارزان

 :ت گفتیبا عصبان یبارزان

 .نمکد سامانشان را برهم زنم و مالشان را خرج فقرا یـ با

ز به محض احساس خطر از هم یشمرگ به رساغ آنها فرستاد. آنها نیست پیلقامن پرسش را با دو

ر در آب رودخانه کسه شیکو صدها  یق چازند. صدها صندو یران بگریخواستند به ایده و میپاش
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م یابراه»به « رکباب»ن اثناء یست. در اکوف در هم شکنیالشکانداخته شد و صدها تفنگ برنو و 

 .میردکیاش به حرف او گوش مکطعن نبود « ژارهه»گفته بود: به گامنم سخنان « احمد

 .ز از دست رفتیه چار گذشته است. . . همکار از کگر یگفت اما دیـ بله او درست م

 کها را به ساوااسلحه، ران رساندندیا یخود را به مرزها، شمرگیبه همراه صدها پ یز کدفرت مر  یاعضا

، «جالل»ه کهم  یشمرگیه در همدان مستقر شدند. آن پنج هزار پیبزرگان تهران و بق، ردندکم یتسل

، نار پولینار و ده دیگرفنت پنج د آمدند و با یآنها را در بغل داشت دسته دسته نزد بارزان یامضا

از ادامه مقاوت دلرسد شدند. ی، ار یران و مبارزان بسکخود شدند. روشنف یمحل زندگ یشهرها یراه

فقط به خاطر ، شمرگانیاز پ یادیمبارزه فرود آمده بود. تعداد ز یره کیبر پ یسخت یواقعاً رضبه

به  یشمرگیگرفتند. پیبه باد فحش و ناسزا مرا  یاسیدفرت س یحزب و اعضا، نار پولیگرفنت چند د

دنم آمد و یبه د« رسهنگهسه»در ، او روان بود یشه از پیو هم« جالل»ه محافظ ک« هکبروس»نام 

 :گفت

 .ار روا داشتندیبس یژار ! پدر و مادر جالل فالن شود. در حق من بدـ هه

ه به کرا  یچرا پول»به تو گفت: روز نزد من  کیداشت. یار دوست میه جالل تو را بسکـ بروس

و ناسزا  ینک ید در حق او نامردینبا« ؟ینکیشمرگان میپ یباب براکد یخر ینهیدهم هزیخودت م

 .ییبگو

ردم کیر مکرا شناختم. ف« زادهفیل رشیاسامع»ه کر بود یبازگشتم. در سفر اخ« قالدزه»دوباره به 

از  یکی یرد اما به زودکوه مقاومت نخواهد کم در ماه ه ک، یزادهبیاندام و نج کیبار کن پرس یا

 .ام شدیشمرگان قهرمان قیپ

ه یگال یار یرد. بسکیرا اداره م یبه بارزان نندهکشمرگان مراجعهیامور پ« رسهنگهسه»در « یمالباق»

رد من هم به کمقرر  یاند. بارزانست روز در نوبت بودهیش از بیب، شمرگانیپ یه برخکردند کیم

ن یار او را حدود سه روز انجام دادم. در اکرد. کشد و قهر  ینم. او هم عصبانککمک « یباقمال »

 یمالمصطف ،بردمیم یمرتب و رسظهر نزد مالمصطف آنها را، ادداشتیروزانه را  یمدت متام تقاضاها
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 یه حتکج متوجه شدم یردند. به تدرکیدستورات الزم را صادر م، تقاضاها یز ضمن بررسین

ن یردم و بدکوتاه کردند. دست آنها را کیپول م یگان تقاضاق واسطهیز از طریه نیران یهایبارزان

 :شد. روز سوم گفتم ییجوفهنار رص یهشتاد تا صد د یروز ، بیترت

 .رمیاد بگیردن کیترسم دزدید. مینکـ قربان مرا معاف 

 .ینکار را متام کن ید این. باکام نـ وسوسه

 .دهمیـ به خدا انجام من

ردم. در کسپرد و من پس از هفتاد و دو ساعت استعفا « یطاها بامران»ت را به یفعال یناچار ادامه

از آنها  یکیردند. کیت میاکه به خاطر روشدن دستشان از من شکدند هم بو  یسانکن سه روز یا

 :داده بود ین مضمون به مالمصطفیبد یانامه

« قالدزه»ه اهل ک« شهیعا»به نام  یروز به زنیشود. دیض قایل میند و تبعکیانت میژار به تو خـ هه

 . . .با او قرار گذاشت یکواشیداد و  یاره است پولکو بد 

 .«دینکدا یم پیآن پدر سگ را برا»فرمود:  یبارزان

 .شناسمیـ قربان رفته است. او را من

 .ردکیگرفنت پول بدانجا رفت و آمد من یهم برا یچ زنیدر واقع ه

 :گفت یاهل سنندج و مورخ هستم. بارزان یگر آمده بود: من مال فالنید یاضهیدر عر

 .سدیما بنو هیعل یخین مبادا تارک یس را راضیخ نوین تاریـ ا

، دیسف یو عاممه یش توپیر کیبه چشم داشت و با  یکنیدم. عیزمان را در قهوه خانه دیمورخ عز

 .نشسته بود یادر گوشه

 م؟ینک یدست تخته نرد باز  کید یدهیـ استاد اجازه م

 :دمیپرس یهنگام باز 
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 د؟یف آوردینجا ترشیـ چطور شد ا

 .سمیخ بنویخواهم تاریـ م

 پول؟ یخ برایا تاریخ یتار یخ برایـ تار

 .است؟ پول الزم دارم یاغهیگر چه صیخ دیـ تار

 ـ پنج تومان خوب است؟

 .رساندیه منیامنیـ مرا به سل

 نار چطور؟یم دیـ ن

 .ـ سپاسگزارم

 .هم با من یـ پول چا

 .ممنون یلیـ خ

 .ردمک یو راه یمال را راض

بازداشت و به تهران منتقل « وانیمر»در ، ده بودرون رانیه بیامنیاو را از سل یه حزب پارتک« قانع»

 :ده بودیها از او پرسییضمن بازجو کشده بود. ساوا

 ینکستون را بیوه بکوث بوده و به فرهاد گفته است اگر یز دیخرسو پرو یاـ چرا در اشعارت گفته

 ن را به تو خواهم داد؟یریش

 کده و به مسئوالن ساوایبه داد او رس« ا پژمانسیع»ن مسأله به زندان افتاده بود. اما یو به خاطر ا

 :گفته بود

 .دینکیم یاو را قهرمان مل، ن اقدامیاست. شام با ا کسب ین آدم از عراق اخراج شده و مردیـ ا

 .رده بودندکران اخراج ین خاطر او را به مرز آورده از ایبه هم
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 :دیداد. پرسنار به او یست دیهم دو یآمد. بارزان« یبارزان»نزد « قانع»

 ه بدهم؟کن پول را به یـ ا

 .مال خودت است، سکچیـ به ه

 .امنار پول نداشتهیشرت از چهار دینم. من به عمرم بکن باشم اگر باور یدیـ ب

رد. به کدر آورده بود فرار  یگر ین پدرش او را در گهواره به عقد پرس دیش از ایه پک یبا دخرت  یپرس 

ن یلف بوده و نه از اکره اعتبار ندارد چون دخرت نه عاقل و بالغ و معقد در گهوا یبارزان یدهیعق

« وهاب آقا»پناه گرفته بود. « آقا یعل یوهاب آقا حمد» یوصلت آگاهی داشته است. دخرت در خانه

ن یا»گفت:  یدن بارزانیند اما مالمعصوم با دک یغه را جار یه صکفرستاد « هیوکمالمعصوم »به دنبال 

 .«را انجام نخواهم داد یار کن یو هرگز چن ستین یار رشعک

 یشد و خطبه را میم یراض ید به پولیدیرا من ید. مالمعصوم اگر بارزانیردکار را خراب کگفتم: 

 .گذاردیخواند. حاال طاقچه باال م

 :گفت یـ بارزان

 .نگونه باشدینم اکیـ باور من

 .ـ امتحانش رضر ندارد

 یرا به خانه کدخرت ، ناریست دیم. هامن بیه فرستادیوکمعصوم در نار نزد مال یست دیداماد را با ب

 .بخت برد

 یاسبکار و کام باز نگردم و به یگر به قیخواستم دیاجازه خواستم به بغداد بازگردم. م« یبارزان»از 

رده بود. به بغداد بازگشتم و کامالً دلرسد کمرا ی، ان حزب و بارزانیم ییخود مشغول شوم. جدا

خرت و  یها و فروش دوبارهیت در حراجکز به بازار رفته و با رش ین یرا از رس گرفتم. گاه یاسکع

از  یار یمن نداشت. بس یگر آن لطف سابق را برایآوردم. بغداد هم دیبه دست م یمکسود ، پرت

رد و هنوز هم کیت میفعال یدشمنان مالمصطف یدر جبهه« یحیذب»رفته بودند.  یدوستان حزب
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ما همچنان پابرجا بود.  ینار آنها بود. اما دوستکار و در کم احمد و جالل یو ابراه یزب پارتح یبرا

 :دم گفتمیه پس از بازگشت به بغداد او را دک ین روز یاول

ها را با تینار محرومکدر  یار یبا هم بزرگ شده و خاطرات و خطرات بس یکود کن من و تو از یـ بب

ه کهم  ییهر خطا یم. مالمصطفیشه هستیاند یآزاد یز دارایدو ن م. هریاگر پشت رس گذاردهیدکی

 یسکز پشت رس ی. من نییدهم نزد من از او بد بگویداشته باشد نزد من مقدس است. اجازه من

 .ردکصحبت نخواهم 

گرفته و تنها در خانه در بسرت  یسخت ییت غذایش نشد. رساغش را گرفتم. مسمومیدایپ یدو سه روز 

 .ام ماندست روز دیگر هم در خانهیب، رتکام آوردم و پس از دوا و د ده بود. او را به خانهافتا یامر یب

« لیخل»به نام  یشد. مردیتر مرهیره و تیروز به روز تی، دولت و بارزان یرابطه، انین میدر ا

 :بود. به او گفتم کو کر ک یه دالل بازار بزرگ و از اهالکشناختم یم

توانم باز گردم یام از رس گرفته خواهد شد. من منیرسد. احتامالً قیه مشام مناخوش ب یل بو یـ خل

 ؟یندار  یر کمن هست. ف یر یز احتامل دستگیاما در بغداد ن

 :پس از دو روز نزد من آمد و گفت

د نگران یار سالم رساند و گفت نبایبس، دارد ییبا تو آشنا ییه از زمان دانشجوکل یس اربیر پلیـ مد

د آنچه یز در عوض بایامل مراقبت از من را بر عهده خواهد گرفت اما من نکاو به طور  باشم چون

 .ار او بگذارمینم در اختکیافت میا به عنوان خرب دریدانم یرا م

ست. اگر یار من نکرد کانت به ملت ید. خیاردهکه شام تصور کستم ین یسکز من آن یل عزیـ خل

 .د انجام نخواهم دادیخواهیم« فواد»آنچه تو و ، قابلم مثله شوندز در میرم و فرزندانم نیصدبار مب

. . 

ز به چاپ یوانم نیه در دکرا رسودم « هکلوو هه»شعر ، ن دورانیارم گرم شده بود. در همکدمل به 

خود ادامه داده به قضا و قدر چشم دوخته بودم.  یاسبکز به یان ترس و لرز نیده است. در میرس
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م گرفته بودم یه تصمکه جنگ دوباره آغاز شد. من کگذشته بود  1965از زمستان ماه و ده روز  کی

خارج شده و هوش و حواس از دست  یعیام و انقالب و جنگ نروم از حالت طبیگر به رساغ قید

 .داده بودم

 .«شد یدچار خواه یروان یامر یاحتامالً به ب یام باز نگردیاگر به ق»شب معصومه گفت:  کی

آنها و از  یش رو یپ یتیالت امنکاناً مشیو اح یت خانواده به لحاظ مالیاس از محرومسو هر  کیاز 

م گرفتم یشده بودم. رسانجام تصم یام و دوستان و جنگ مبارزه . واقعاً روانیق یگر روزهاید یسو 

خود  یفهیوظ، ر هوادارانینار ساکردها در کام و یا زدوستان ق کمک یآور در بغداد مبانم و با جمع

 .ردمکان کنقل م یمخف یانکن خاطر به میرا به انجام رسانم. به هم

 :رده بودمکاو انتخاب  یبرا یش از تولد نامیرد. پکبه ما عطا  یخداوند پرس ، ست و سوم مارسیدر ب

 یرا بر او خواهم گذارد تا خاطره« چامه»و اگر دخرت باشد نام « رانیپ»ا ی« رسیپ»اگر پرس باشد 

ن کبه رساغم آمد. باور  یخان یشهیناگهان اند، ام فرزندانم ثبت شود. شب هنگامجنگ بر ن یروزها

ه کد دخرت باشد؟ اما پرس بود. صبح یردم. چه معلوم؟ شاکیرار مکرا هم در خواب ت ینام خان یحت

دار او به محل اختفاء بازگشتم. در آن یر نشده از دینام گذاردم و س« یخان»ا آمد او را یپرسم به دن

م یاستوار عرب برا« نیاسیابو»ته را هم کر نظر داشتند. این نیمرا ز یتیامن یرو یس و نیزها پلرو 

رد. به کینگاهم م یرچشمیدور ز یااز روبرو و از فاصله یکیرون آمدم. یروز از خانه ب کیگفت. 

چ یشد. به هاو هم سوار ، ستاد. سوار اتوبوس شدمیدورتر ا یمکستگاه اتوبوس رفتم. دنبامل آمد و یا

از محل دور  یسکاده و با تایستاد به رسعت پیه اتوبوس اکلحظه  کیشد. در یاز من جدا من یبیترت

ست شب را آنجا به روز آوردم. روزها هم وسط ظهر یرساندم. ب« یحیذب» یشدم. خود را به خانه

 یار یه بسکرگ آن بود بز  یگشتم. بال ینظارت ندارد به خانه باز م یس عراق حوصلهیدانستم پلیه مک

، دیسف یشانیآورده بودند. من هم مانند گاوپ یبا دولت رو  یار کم شده و به همیشمرگان تسلیاز پ

 .خاص و عام بودم یشهره
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نها یدم ایترسیبودند. م ردستان بازگشتهکه چند نفر از دوستان از برصه وارد عراق شده و به کدم یشن

 .نندک یو معرف ییمرا شناسا

ند یگویم»رد گفت: کیس خدمت میل پلکه در مخابرات ک« زیعز یعل»به نام  یمهاباد یپرس  روز کی

دروغ »ردم. گفت: کف یتعر یحیذب یداستان را برا«. روانداز را هدف قرار داده است، باتوپ یبارزان

 گفتم:«. دهدیمن یگلوله هم به بارزان کی یران حتیاجازه ندهند دولت ا یاست تا رهربان پارت

نون نارص و کست به خاطر مصلحت روز است. ایرد نکبه خاطر ، ردهاکران به یا کمکدوست من »

بازگردانده  یعرب یهانید به رسزمیعربستان است و با، نند خوزستانکیرهربان عرب ادعا م یبرخ

ول ها مشغیست ارتش عراق را با بارزانیات نیح یه بدون خوزستان قادر به ادامهکران هم یشود. ا

ه کام آنها یاست نه ق یام امروز شورش بارزانیبسپارند. ق یرده است تا خوزستان را به فراموشک

 .«نندکنون در تهران و همدان ساکختند و ایگر

 .نمکیـ باور من

 .میبرو« زیعز یعل»ا نزد یـ ب

 .میز رفتیعز ینزد عل

 .به توپ بسته است« روانداز»ارتش را در « یمالمصطف»ه کم بود یسیم پشت بیسیب، شبیـ بله د

 :گفتم یحیشب به ذب کی

 .گردم چون هر لحظه احتامل بازداشت من وجود داردیوهها باز مکـ مال من به 

 .میا به تهران برویر پر خطر است بیـ مس

 نند؟کعجم اعدامامن  یخواهیـ م

است از  یافکبودم.  هامن شاهنشاهیبار به تهران رفتم و مکیرده است. من کر ییاست تغیـ نه مال س

 .امل برقرار استکت یم. از آنجا تا تهران امنین به مرز برویخانق
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دام ک. آخر با یتر نم تو از من با شهامتکیترم؛ اما اعرتاف مام من از تو شجاعها گفتهوقت یلیـ خ

 م؟یآن نگذار یچند ساله را هم در پا یم و آبرو ین به تهران برویتضم

نال رفتم یرد اما به ترمکخواهند  ییمرا شناسا، شمرگان توابیپ کو کر کده به یسدانستم نر یهر چند م

 :آمد« محمود مولود کاک»

 ؟ینکیار مکنجا چیـ ا

 .رومیم« لیارب»گردم. به یام باز میـ به ق

 .میگردیام و فردا برمآمده« دیخ رشیمحمد ش یحاج»و ، «فه صمدیمحمود آقا خل»ن من با یـ بب

 ؟یشناسیه منکم دام را هکچیه

 .شناسمیر منیـ نخ

مانع  یسکن دو جاش بزرگ ید. همراه ایآ یرسزدن به مادرم م یمن است و برا یین دایم ایگویـ م

 .ما نخواهد شد

 .ـ خوب است موافقم

 :محمد گفت کاکها هم بسته بودند. یینانوا یصبح روز بعد به هتل رفتم. عاشورا بود و حت

 .ن هستندم یینم داکیم یـ معرف

 .یخوش آمد یـ خوش آمد

عاشورا است و »د. گارسون آمد و گفت: ینالیم مکده از درد شیپر یبا رنگ« دیمحمد رش یحاج»

 .«ستیباز ن ییچ جایه

 ر است؟یخ یـ حاج

 .ندارم یند و وضع خوبکیار مکمم کشب شیـ از د
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 د؟یمو داریـ گارسون ! قهوه و جوهر ل

 ـ بله

ل کساعت مشمیختم و دادم خورد. پس از نیفنجان قهوه ر کیمو در یر لجوه یقاشق مربا خور  کی

 .مرتفع شد یحاج

ه کفه صمد )یمحمد و من به همراه محمود خل کاکپر از رسباز و افرس آمدند.  یون نظامیامکدو 

 کیسوار « محمودبگ»از پرسان  یکیت احمق بود( به همراه یجاش به متام معنا اما به غا کی

ان او کیو سه تن از نزد« محمد یحاج»م. یردکت کحر  یشخص یو به همراه رانندهم ین شدیماش

ت کل ما حر ینار اتومبکز در ین از محافظان آنها نیگر سوار شدند. دو ماشین دیماش کیهم در 

محمد به  کاکم. من و یمستقر شد« االوسطرشق»م و در هتل یدیرس کو کر کرد. بعدازظهر به کیم

 «م؟یبخو ییم و در رستوران غذایبرو» م. گفت:یرفت یاتاق

 .شناسند. تو برویمرا م یار یام و بساس بودهکن شهر شاگرد عیـ من چهار سال در ا

 .آورمیت را به اتاقت میـ خب پس غذا

از همراهان  یکیه در اتاق باز شد و کدم یشکتخت دراز  یغذا آوردند و ناهار را در اتاق خوردم. رو 

 :محمد وارد شد یحاج

 .ه تو را نشناختمکژار مرا ببخش هه کاکـ 

 .امدهیستم و هرگز شام را ندیژار ن؟ من ههیاـ حاال چگونه شناخته

رگه ین آقا میحس»و « دربگیح»؟ تو از یآور یرا به خاطر من« یفتسه»رت دهد! جنگ یـ خدا خ

همرسان خود ناموستان در خطر است الاقل مراقب خواهران و »: یو گفت یشد یعصبان« یسوور 

 «نم؟کینند. . . ؟ من چگونه ترا فراموش مکها به آنها تعرض ند تا جاشیباش

 ؟یچرا آنجا بود یـ خب جنابعال



 683 

تخته سنگ  کیر شده و در بارزان بازداشت بودم. آن روز از پشت یاس« لوالن»ـ غالم شام در جنگ 

 .هم تو را شناخته بود« محمود یجحا»است. « خ والیعمرش»ردم. اسم من کیرا نگاه م یتو و بارزان

 ـ حاال شناخته است؟

 .ـ بله من گفتم

 .خواهم بخوابمیرون میـ حاال برو ب

، «فه صمدیمحمد خل»خودم به دام مرگ افتادم.  یبه رساغم آمد؟ با پا یکعمر رفت. خداوندا اجل 

درش و آبا و هزار فحش و ناسزا به خودش و پ، ه با شعر و نرثکاست « دیخ رشیمحمد ش» یعمو 

 نم؟کار کام. حاال چبوده ین بارزانیه همنشکدانند یام. ماجدادش داده

رون بروم یشسنت دست و صورت ب ید به بهانهین ارتفاع دارد. باینم. شصت مرت تا زمکاز پنجره فرار 

 .وارد اتاق شد« محمد یحاج»ه کار بودم کن افیدر ا نم. . .کو سپس فرار 

 م؟یقدمی بزن یت دار عبدالرحمن دوس کاکـ 

 .ـ بله در خدمتم

فرار ، فرصت کیشناسم. در یرا م کو کر کها و محالت ابانیردم چون خکر کم. فیابان شدیوارد خ

ار کردند. با آنها چکیت مکمسلح از پشت رس حر  یرد. اما چهار صوفکرده و خود را خالص خواهم ک

 نم؟ک

اورد. یان نیسخن به م یچ موضوعیم و او از هیات سخن گفتیراجع به شعر و ادبی، سخن یاز هر در 

از محافظان خواست پنجره را ببندد.  یکیم و به اتاق او دعوت شدم. از یسپس به هتل بازگشت

 :رد و گفتکبعد ناگهان رسبلند  یلحظات« محمد یحاج»

 ؟یژار ـ تو هه

 ـ بله
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 یار کن چه ی؟ آخر ایاردهک امنثار من و خانواده، چقدر فحش و ناسزا در قالب شعر یدانیـ تو م

 است؟

ران ینه را ویه و مدکخواهند مین می. اگر گفته شود دشمنان دیه مسلامنک یهست یتو مدع یـ حاج

ست کمانع شود و با مقاومت خود نگذارد تو دشمن را ش یسکاما، نند و تو را را به دفاع فرا خوانند ک

رد؟ ک یگفت و لعنت خواه یاو را ناسزا خواها یرد؟ ک یخواه یا با او خوبیآی، روز شو یو پ یده

ما  یدانند اما همهیعبه را مقدس مکز ین یس مانند بارزانکستم. هزاران ین یرت بارزانیمن از عش

ن خاطر دوست یز به ایرا ن یم. بارزانیپرستیرا م یم و آزادیدانین مین رسزمیترردستان را مقدسک

ردستان کدهند یچون تو اجازه من یسانکند. تو و کیمبارزه م ردکانت از ملت یه در راه صکم یداریم

 یمانع آزاد، در مقابل یبود و بارزان یبارزان یه اگر پدر تو جاکند. روشن است کدا یدست پ یبه آزاد

 .شدین ناسزاها متوجه او میرد اکیخواهان مقاومت میشد و در برابر آزادیردستان مک

 .نکبا من ب یخواهیم یار کو هم هر دهم. تینجا به خود حق میمن ا

 رد؟کخواهم  یابا تو چه معامله ینکیر مکف یاه به چنگ ما افتادهکنون کـ ا

 کی یشته شوم. براکرد ک کی. دوست دارم به دست یدانم اماتوقع دارم مرابه اعراب نسپار یـ من

 .شته شومکخواهم به دست عرب یرد. اما منکقاشق خون هم التامس نخواهم 

 ؟یرو یجا مک ی. راستیستیاو ن ییاله گذاشت وتو داکـ محمود مولود رس ما 

 .ا باشمیر آن دنکد فیبرگردم. اما ظاهراً با یخواستم نزد بارزانیـ م

 یبیز ترتیل به بعد نیشناسد. از اربیت تو را منیهو یگر یس دک، ر از من و عمریعبدالرحمن غ کاکـ 

 .اوری. . . عمر دو قهوه ب ید برسانیه باکچند سفارش هم دارم  .یشمرگان برسیه به پکخواهم داد 

د. حدود ساعت چهار یشکموضوع را به رخ او هم ن یم. محمد مولود بازگشت. حاجیقهوه را خورد

« محمدبگ» یخانه کیم. نزدیمحمد شد ین حاجیسوار ماش، نبار من و محمدیم. اما ایراه افتاد

د زود به یاجازه ده»محمد گفت:  یاما حاج«. ینزل من باشهامن مید میبا»ه او گفت: کم یشد
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م در راه داستان را یبامحمد به خانه بازگشت«. نطور دوست داردیمحمد هم ا کاکخواهرش رس بزند. 

 .ردمکف یتعر

 نم؟ک؟ فرار ییگویـ چه م

 .یستب هم نیست و اهل دروغ و فرینامرد ن« محمد یحاج»شود. یـ نه تازه متام شد. فرار بد م

 کموش، توپی، رانداز یل برخاست. تیانفجار در اطراف ارب یه صداکرده بود کد غروب نیهنوز خورش

از  یکیهدف قرار گرفت و در  یعراق یامیهواپ کیرسارس منطقه را در برگرفت. یی، و مبباران هوا

از پشت بام ، ناکود کژه یزن و مرد و به و، ر و جوانیرد. متام مردم از پکنار شهر سقوط ک یهایآباد

 .دیشکاز شب طول  یتا پاس یر یگفتند. درگین میرا متاشا و احسنت و آفر یر یدرگ یصحنه

 یر یز در مورد درگیش از هر چیبود. پ« محمد یحاج»ستاد. یدر مقابل درب منزل ا ینیشب ماش

ار کمشمرگان و هیه دشمن پکهم  یمخالف بارزان یهایصوف یه حتکنجا بود یجالب ا»امروز گفت: 

 .«گفتندیاحسنت م، شمرگانیپ یدولت هستند به شجاعت و مردانگ

 ن جنگ چه بود؟یاما داستان ا

شمرگان یپ یان آوارهکود کزنان و ، وهکبود در « لیارب»شمرگان شهر یپ یه رسدستهک« یم افندیابراه»

ر خود است کدر فه فقط کنند کیم را رسزنش میز ابراهیند. آنها نیبیه گرسنه و خسته هستند مکرا 

ه کن موضوع یافت ایهم با در یم افندیدهد. ابراهیشمرگان منیر پیسا یبه خانواده یتیو اهم

روز عاشورا  یگوشت برا یادیعه هستند و مقدار زیاز رسبازان ش یار یامشب شب عاشورا است و بس

ردن کسالح و با بار  س مستقر در آنجا را خلعیدوازده پل، شتارگاه را محارصهکشب ، د آماده شودیبا

شمرگان یپ یان خانوادهیآن را م، ون قصابخانهیامکش در یست گاو و دوازده گاومیب، شصت گوسفند

به  یست. وقتین یدن گوشت است اما خرب یپادگان منتظر رس یند. فردا صبح آشپزخانهکیم میتقس

م در یدگان به مقر ابراهست(. رسبازان پایش نیست )البته گاومیروند جا تر و بچه نیشتارگاه مک

شته ک یش از شصت رسباز دولتیبی، ر ین درگیدر ا شود.یها آغاز میر یورش برده و درگی« سالوهبنه»

ن یبا دورب»گفت: یم« محمد یحاج»رد. کام هم سقوط یهواپ کیساقط شد و  کشدند. چند تان
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انال ک کید را به داخل شمرگ خو یشمرگ افتاد. پیپ کیبه دنبال  کتان کیردم. ابتدا کینگاه م

 .از ترس عقب نشستند کتان یانداخت و با برنو تانک را هدف قرار داد. خدمه

به عنوان « م افندییابراه»نام ، شدیر ملل نگاشته میخ سایز مانند تاریرد نکخ ملت ید اگر تاریشا

ن یه اکف یدحف و صیشد. اما حیخ ثبت مین تاریصفحات ا ین در البال یبا خط زر یقهرمان مل کی

 .ماندیمن یاز آنها باق یشوند و اثر یخ جهان گم میتار، رد و به تبعکخ ملت یتار یها در البال نام

 یل با اندامیاهل ارب، وسته بودیام ملت پیه به صف قکستوان دوم ارتش عراق « یم افندیابراه»

بود متام ارتش عراق را وسته یام پیه به قک یبود. از روز  یکمش یام و چشم و ابرو یسخوش، درشت

ل یتحو یربود و به دادگاه نظامیرد را شبها از رختخوابشان مکبه وحشت انداخته بود. دشمنان ملت 

ه یوک –ل یشقالوه و ارب –ل یارب یراهها یهمه سیبار از مناز مغرب تا صبح روز بعد پل کیداد. یم

رد اما تا عرص روز بعد کن را بازداشت ها پرداخت و افراد مورد سوءظنیماش یرا بست و به بازرس

ر یپست جاش بگ، ه با لباس مبدلکبودند  یم افندیشمرگان ابراهینها پیه اکس متوجه نشد کچیه

 .رده بودندکجاد یا

س و جاش عرب یپل، ون رسبازیامک کیو  یپ دولتیج کیدر ، رسهنگ عرب به همراه دو ستوان کی

زنند. در هر روستا مردم را گرد آورده یگشت م« یردگه»رت یان عشیرد در مکمرتجم  کیبه همراه 

 :ندیگویم

د و مرتجم ترجمه یگویرسهنگ م« د؟یآیم یسکصادر شده است. چه  یفرمان جنگ با بارزان»

 .ندکیم

 .امن هم اسلحهیام. اـ قربان من آماده

 .ستین هکم. پول دولت مفت یخواهیبا تجربه م یها. ما آدمیخور یـ تو به درد من

 .ام. شاهد دارمدهیام. در فالن منطقه جنگشمرگان را سوزاندهیـ قربان به خدا گندم پ

 .ـ برو سوار شو
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 .برندیرا با خود م« یردگه»ست و هشت نفر از جنگاوران یخالصه ب

 م؟ینکیدام مقر حمله مکـ قربان به 

 .هستم« یم افندیابراه»پدر سگ. من  یهای جاشلهیـ به طو

، گندم یر معتنابهیپرداخت مقاد یردند در ازاکتقاضا « یردگه»ان یه من در منطقه بودم آقاک یزمان

 .ر دهندییمدرسه تغ کیله به یبازداشتگاه آنها را از طو

، شف هر رمزکبود و با « یم افندیابراه»ار یم دولت در اختیسیبخش اعظم رمز ب، ش ازچهار سالیب

ر یگشبح جاش یم افندیشد. ابراهیست منجر مکبه ش یاتیا عملیتادند افیاز افرسان به دام م یاعده

 .شمرگه در آن سالها بودیپ یرو ین نکو جاش ش

 یه قهرمانکل هستند ین مردم اربیست. اینطور نیبه خدا ا»ردم. گفت: کف یبار از شجاعت او تعرکی

م یاخبار روز را برا یهیلکزنند و یرون میخوردن مرشوب از شهر ب یها به بهانهنند. غروبکیم

 .«. . .آوردندیم

 یاتوسط عده، رفته بود یگر یانجیم یر پشدر برایان عشایه به مک یروز ، ن قهرمان بزرگیمتأسفانه ا

 .نداشت یانیاو پا یهاد. داستان شجاعتیجاش به شهادت رس

 :ز همراه داشت گفتیرا ن« داللهیخ عبیش»پرس « دعمریس»ه ک« محمد یحاج»

دانم ید. منیت رسیبه قدس« یبارزان»رد شدند و کخ ملت یملعون تار« لوالن» یسفانه خانوادهـ متأ 

خودم  یافهیکردن به قه من از جاش بودن و از نگاهکرم یگیرد اما خدا را به شهادت مکپدرم چه 

به  میتوانین منیگرند بنابرایدکی یاست دشمن خون یار یبس یهم سالها یو بارزان یمتنفرم. صوف

م. با ینک یار یام را یق یم و از نظر مالیم به لوالن بازگردیخواهیم اما اجازه میبرس یآرامش واقع

د و جواب را هم یبرسان یام را به بارزانین پید. ایم جنگیز نخواهینار آنها نکجنگم اما در یدولت من

 .دیاوریب
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ها هم ساده آنقدر یم. بارزاندهینون جواب مکام را رسانده و این پکر کمحمد! ف یگفتم: حاج

د و یامن آنها هستید به لوالن بازگردیپومت و همکه دوست حکن آنیه اجازه دهد شام در عکست ین

و توپ  کد ناچار با تانید. اگر دوست دولت باشیل شویان بارزان و سوران تبدیم یانسان یوار یبه د

« اناید»رد. اما اگر در کمحارصه خواهد دنتان خواهد آمد و از پشت ما را یو اسلحه و رسباز به د

د و به اصطالح راه بازگشت را ینکب یخود را تخر یمنطقه یارتباط یهاد و پلیشکافرس را ب یاعده

خواهد  ینه تنها راض یآنگاه بارزان – یو چه به لحاظ نظام یاسیچه به لحاظ س –د یبر دشمن ببند

صورت  یدانم توافقید مید بعیه شام گفتک یطین رشایاه به استقبال هم خواهد آمد. اما با کبود بل

 .ردیگ

 .یر یمن بگ یبرا یجواب مناسب یه بتوانکـ تو تالش خود را انجام بده بل

 .ادیم و زکلمه ک کیرد بدون کمنتقل خواهم  یبه بارزان یـ باشد هر چه گفت

چون ، دستار به رسردم و کبه تن  یار عالیجاشانه بس یردکدست لباس  ک، یبعدازظهر روز بعد

و  کو کر کی منطقه یفرمانده یبا مجوز و امضا، مرکبه  یر یازده تیعه و یآخوندهای ش یعاممه

ن شدم و یسوار ماش، قابل احرتام دولت است یروهایاز ن« عبدالرحمن آقا»ه کن مضمون یل بدیارب

به خوش قد و  یم. جاشیردکت کش پهن حر یمسلح ر یو سه نفر صوف« خ عبداللهیعمر ش»همراه 

د یند و بگویمرا نب یسکخدا  یم. این رفتین به پمپ بنزیگرفنت بنز یده بودم. برایخودم ند ییباال

ه دوست ک« یونس عقراو ی»به نام  یشمرگیار نبود. پیژار هم جاش شده است. اما شانس با من هه

نجات  ید. حاال چطور ییاپینان را مین و رسنشیبسته و ماش یااه جاشانهیس یجامانه، من بود یمیصم

رد و من را بازداشت کنون گزارشم را رد خواهد کونس هم جاش دولت شده و اینم؟ حتامً کدا یپ

د اما یونس مرا دیه کردم کیر مکن موضوعات فیشود. به ایمحمد هم گرفتار م یند و حاجکیم

 . . .ستین یز یگر راه گریر بازداشت شدم و دینخ بلند نشد و دور شد. . .
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م. به عمر گفتم: یدیشوم. به شقالوه رسیدام نقطه بازداشت مکردم: در کیر مکمرتب ف، میراه افتاد

 ین را نگهداشتند و به بازرسیماش یست بازرسیشقالوه و پست ا ید. در خروجیت ادامه دهکبه حر 

 :دیگروهبان پرس کیردند. کدا یر پکست گرم شیپرداختند حدود دو

 ست؟ین چیـ ا

 :عمر گفت

 .میبریاو م یر براکم آورده است. شکر کش یم. بارزانیاران دولت هستکما از هم یدان یـ خودت م

 د؟ینکیام مـ مسخره

 ؟ینیبیچهار پنج جاش دولت روا من یر را هم براکن مقدار شیز تو ایـ آخر دوست عز

 .دید بروییـ خب بفرما

 .ردندکیگر صحبت میدکیها با یدر راه صوف

 .بود یم. جهاد بزرگیشتکرسخ  جامانه کیـ 

اده شوم یبه من گفت پ«. دیستیبا»ه عمر گفت: کمنانده بود « اناید»به  یادیراه ز، پس از مناز مغرب

 .«مییآید تا ما هم میانا برویشام به د»ها گفت: یسپس به راننده و صوف

 :دیترسشم. عمر کیبود. تفنگ را رو به عمر گرفته گفتم: االن تو را م کیدشت تار

 .ینکیار را منکن یـ ا

اش را گرفتم. شتم و اسلحهکرا  یشمرگ صوفیپ کیم یگویروم و میشم. مکخواهم ترا بیـ اتفاقا م

 .است یفرصت خوب

 یشکیـ تو مرا من

 شم؟کـ آخر چرا تو را ن
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 یشکیه مرا منکدانم یـ م

 .خودت مال خودت؟ تفنگ یار را به من سپردهیازده تین یچرا ا یدانیـ خب اگر م

 .خوشش آمد یلیل دادم خیوقتی تپانچه را تحو

م. یدیرس« امن آبادیسل»به نام  ییشت. به روستاکدانستم مرا نخواهی یده بودم اما میترس یـ بدجور 

نبار زبان عمر باز یبر ما نهادند. ا یار یرد. احرتام بسکم. عمر با صاحبخانه صحبت یشد یاوارد خانه

 شد

م باشد. ییبگو مواظب فالن دارا« رویم»فرستم. به یفش و پارچه را مکن هفته یبگو ا یندا به فال یـ س

 . . . ام وردهکدا یار پکش یبگو برا یبه فالن

فرستادند. ماه برآمده « گوان» یوتاه باال را همراهم به روستاک یمرد، ر هنگامیـ عمر رفت. شب د

 .رفتیپنجه راه م یبود مرد آرام و رو 

 ؟یرو یراه م ینطور یـ چرا ا

 .د مواظب بودیم بایهست کینزد یلیها خت! به جاشکـ سا

ها متوجه رد و جاشیگیام منند. پاشو وگرنه خندهیبیام. اول مرا مدهید پوشیه! من رساپا سفکـ مرد 

 .شوندیم

 .ل داد و خود بازگشتیتحو ینام« نیحس یحاج»م. مرا به یدیرس« گوان» یباالخره به روستا

ن کم. ممیرسیها مشمرگیجرأت ندارم تو را بربم. فردا شب به پ، نجا مبانیامشب ا»ن گفت: یسح

 .«است االن ما را با توپ هدف قرار دهند

 یبهرت است. راه را نشان ده ین االن از دستم خالص شو یـ آقا جان فردا شب هم توپ هست. هم

 .بهرت است
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شمرگان فرمان یپ« زوزگ» یم. در دامنهیردکت کحر ، م شبیو ن کیرفت. حدود ساعت یناچار پذ

 :ست دادندیا

 د؟یه هستکـ 

 ـ آشنا

 «؟یژار چگونه آمدهه کاک»گفت: « یجان جندیب»

 یکیم. یردکمجلس گرم ، جانیشمرگان بیدرخت با پ کینار کدم و مرد بازگشت. در یرس« جانیب»به 

 .شدیبا هزاران گلوله و توپ جواب داده م ردندکیم کیبه پادگان شل یان بود: گلولهیها ایاز رسگرم

م( به محض یگفتیور مکد یز همراه ما بود )او را سعیآقا ن ید علمهد حهیم. سعیشب را آنجا گذراند

 .دیچیپیشد خود را در پتو میم کیاز روانداز شل یه توپکآن

انه رفتم تا لباس نار رودخکروز به  کیم یدیجنگیران میه با ارتش ایه در دشت اشنوک یهنگام

ردند. کام حواله یردم لگدکردم و خود را در آن پنهان کدا یک سوراخ روباه پیام آمد. یبشویم. هواپ

 ؟یستین نکنجا هم ولی! اکبود: مرد « یامن بارزانیخ سلیش»ه برگرداندم کرس را 

نند. تا عرص کاده ن آمیرا فرستاده بود تا ماش یشمرگیش از من پیم. پیرفت« جانیب»فردا صبح به مقر 

نار راه توقف کر شد. در ید و دیشب رس رس«. نمیشمرگ را ببیروم تاآن پیاده میپ»نشد. گفتم:  یخرب 

ه کشد ین وجود خوابم برد. تازه افق روشن میدم. هوا رسد بود اما با ایشکدراز  یاردم و در گوشهک

د آقا مهحه»ه مقر کدم یرس« نیریسر به»به ، دیخورش ین اشعهیدوباره راه افتادم. با تابش اول

دانستم شب به یخوردند. اگر راه را میدرخت صبحانه م کیر یآنجا بود. ز« یسوور رگهیم

به دنبامل آمد  یردم. تا عرص آنجا ماندم. سوار ک ین همه رسما را تحمل منیدم و ایرسیم« نیریرسبه»

ار شلوغ یاو بس یهامن منزل او شدم. خانهید. میرس رس« یعبدالله آقا پشدر »برد. « لهالگه»و مرا به 

بود. ساعت دو بعد از نصف  ی؟ جهنمیو چه اسرتاحت یمانست. چه خوابیبود و به حامم زنانه م

 :شب عبدالله آقا گفت
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رفت و دو نفر یم یکیان اسرتاحت بود. کاما مگر ام«. ینکاسرتاحت  یروم تا بتوانیبه فالن جا م»

م یده است. پتویفایر بیبود. نخ یدنبال فالن یگر یگرفت و آن دیعبدالله آقا را مرساغ  یکیآمد. یم

برخوردم « عبدالله آقا»برادر « حسن»درخت به  کیر یدورتر ز یمکرا برداشتم و از خانه بیرون زدم. 

دم. یاز صبح گذشته خواب یردم و تا ساعاتکم را پهن یده بود. من هم آنجا پتویخواب یاه گوشهک

 .هامن دشت و چشمه و حسن آقا بودمیهامن عبدالله آقا و از آن پس میم، تا وقت خواب، ارشبچه

 .برو. اسب حارض است« زایدابن» یم. به روستایاخرب داده یـ به بارزان

شد عاشق یرد )گفته مکیار مکم یسیست ودو ساله بود و در دستگاه بیب یه پرس ک« یصالح بامرن»

 :در وصف او آواز خوانده است( نزد من آمد یمامل هکاست  یم مهابادیمر

م سن و سال است و به حرفم کام نهید. مادیشیندیب یر یبا شام دارم. تدب یار مهمکژار! ـ مام هه

 .ندکید. از شام رشم میایبگو ب دهد. تویگوش من

 .به چشم یـ ا

 یه در سک« ع احمد آقایشف». مزرعه فرو انداخت کیدر  یاره مببیبودم ط« اللهگه»ه در کروز دوم 

 .دیند یبیافتاد اما آس یبر اثر موج انفجار در گل و ال ، محل انفجار بود یمرت 

بود.  کیار تاریوچه بسکرفتم.  یدن بارزانیم. شب به دیزا رفتیدااش به بننهیبه همراه صالح و ماد

 .ا و بخندیاال ببود. ح« یعقراو ونسی»م. یآمد به هم خوردیه از مقابلم مکنفر  کیبا 

 .دیکام تر ن تو را دیدم زهرهیدر پمپ بنز یونس وقتیـ 

 .ارم متام استکدم گفتم یه تو را دکـ من هم 

 یه حاجکرد کگفته بودم اشاره  یه من به حاجکهمچنان، «محمد یحاج»شنهاد یدر پاسخ پ یبارزان

رده بودم کدا یه من نجات پکن یرد. اما از اکشود یمن یار کزد و گرنه ید به دشمنی با دولت برخیبا

ان یفرستاد شد. آن شب در م« یرگه سوور ید آقا ممهحه» یلهیبه وس یخوشحال شد. پاسخ حاج
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توله سگ  کی یمرد»گفت:  یه از پدرش بدتر است. بارزانکان آمد یجاش به م کیها سخن از بحث

 .«فروشم یو مادرش را پنج درهم مگفت: توله سگ را ده درهم یبزرگ را به بازار برده بود. م یو سگ

 چه؟ یعنیـ 

 .تر استتر و با اصل و نسببین سگ فقط سگ است اما توله سگ از مادرش و نجیـ ا

اما من  یتو فقط شاه»ا محمد رضا به پدرش رضاشاه گفته بود: یه گوکته را به خاطر آوردم کن نیا

 .«تر باشمید از تو سخیشاه پرس شاه هستم با

الم بود. کن یریش یه مردکبودم « مال طاها»هامن یم« متانخ وهیش» یماندم. در روستاآنجا  یمدت

رد کیه رفت غرولند مکگر بود. صبح ید یهامن آخوندیآخوند م کی»خواستم بروم گفت: یه مکصبح 

هامن آخوند ی. چرا میشناسیه مکخودت را  یشناسیرد: آخر اگر آن آخوند را منکیو خود را لعنت م

 .«یم. شام خودت هم مال هستینک ییراید نتوانستم پذیه باکد اگر آنچنانی؟ شام هم ببخشیشد

 یروستا کیه در کشود یاد میبوتر( ک)ابن « الحاممهابن»عرب به نام  یاز شاعر « یالتغان»تاب کدر 

 .«خواهمیهامن منیم»د: یگویزند. صاحبخانه میرا م یاکلون خانه، حلب کینزد

 .دیبده کآب خن یمکـ 

 .ستمیه نکش پدرت کـ آب 

 نم؟کدرخت اسرتاحت  یهیر سایـ اجازه بده ز

 .دیوتاه است و شام نامحرم هستکوار یـ د

 .هستم« الحاممهابن». من شاعر معروف یشناسیـ حتامً مرا من

 .اما دست از رس ما بردار، الغ باشکـ پرس 

آمد و « احمد طاها ینور »ه کبود « اهامام ط»و در چادر « انکیک» یهاوهستانکدر  یمالمصطف

 :گفت
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 :گفت«. میرفتیبود در راه م یه نام مستعارش علکمعروف  یکساوای، به همراه رسهنگ مدرس»

 .یژار شناسم. تو ههیـ ترا خوب م

 .یهست یکر یز یکـ معلوم است ساوا

 ییرد و بازجوکو را دوره ها ایکرده بودند. ساواکامری رسطان داشت. او را به تهران اعزام یب یمالباق

 .رده بودندک

دند من یاد پرسیست و چهار ساعت بازگردانند. گفت از تو زیه او را ظرف بکفرمان داد  یمالمصطف

 .روزنامه است یهیریهم گفتم آنجاست و تحر

 ؟یـ چرا راستش را گفت

 .گفتمیت هم مید چند جمله واقعیگفته بودم. با یادیـ دروغ ز

وش را نزد من فرستاده یرمانشاه به نام دارکخوش قد و قواره اهل  یجوان بلند باال  کی« ژهوهیل»در 

چند در آن  یخاطرات، ناخوش یه باخطکمانده بود  یاز او به جا یبودند. چند روز بعد رفت. دفرت 

ف و بدبخت یثکرد ک یران و مسخرهیا ینوشته بود. اول و آخر خاطرات او مدح دستگاه شاهنشاه

ت کر و بر ین خیخواستار اسرتداد او شده است. ا کوش بازداشت و ساوایبعد گفته شد دار یبود. مدت

ل یکم و دوستان او حزب تشیه پس از جدا شدن ابراهکم ین را هم بگویخودشان. الزم است ا یبرا

رت محمود و کسته چون د یشا ییل داد. اعضایکتش یز کمر  یتهیمکد و یجد یاسیو دفرت س نگره دادک

اره و فاقد کیب یاز اعضاء نیز افراد یادیز عضو آن بودند اما تعداد زیم و . . . نیرک، محمدب یحب

 کیو « ل عارفیاسامع»و « رت محمودکد »به همراه « زایدابن»روز در  کیالزم بودند.  یهایستگیشا

حارض  یسک یچ بازار حراجیه به تصورم در هکل یم. اسامعیبود یسکهامن یم ییاکینگار آمرروزنامه

 .انداقت و نادان بودهیلیه افرادی بکرد کم و جالل یبت ابراهیند رشوع به غکش خرج یبرا یالینبود ر

ما او را »رت گفت: کشان است.د یل بر حامقت ایرده بودند دلکه تو را به عنوان عضو قبول کن یـ هم

 .«میاردهکانتخاب  یاسیبه عنوان عضو دفرت س
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 کبه نو  کیوه گرم اما نزدک یم. دامنهیرفت« لگوردهه» یوههاکدر  یگاهبه تفرج یبه همراه بارزان

و  یکود ک یاد روزهایدن آن به یدم و بادیواس دیست و چند سال ریار رسد بود. پس از بیقله بس

 .رمیم را بگیها کر شدن اشیرساز یتوانستم جلو یافتادم من یطلبگ

 یم رو یه با خود آورده بودکرا  یدم. پوستیخز یخدم. به داخل سورایلرزیبعدازظهر بود. از رسما م

 .اش گرفتدن من خندهید و با دیشک کرس  یدم. مالمصطفیشکدم و دراز یشکخود 

 .ـ قربان رسدم است. اجازه بده برگردم

نار رودخانه آمد و کبه  یآمده بودند. بارزان« یبارزان»شواز یدم. مردم به پیه رسیوهپاکبرگشتم. به 

ن. چگونه یماموستا آفر»روستا گفتم:  یاز آخوندها یکیم. به یه بود از آب گذشتک یبا هر بدبخت

 .«میردکن یگذشنت از پل رصاط را متر

گفتم حتامً یاما من م، گرددیام باز منیژار به قگفتند ههیم»گفت: « لگوردهه» یوههاکبارزانی در 

 :دیسه تازه بازگشته بودم پر کگر هم یروز د کی«. باز خواهد گشت

 در چه حال است؟« یحیذب»ـ 

 .ـ مخالف تو است

 .ر دهدییمن را در مورد تو تغ یشهیتواند اندیام بود اما مطمنئ باش هرگز منق چند سالهیـ بله! رف

. . 

نار کم. همه جا خلوت بود. در یدیرس« پومان» یگران به جادهیش از دیپی، روز بعد من و مالباق

ن یزم یه شالش رو کرد کاشاره « یمالباق»جوان به  یم. پرس ینشست هیار سیز، خانهقهوه کیوار ید

 .شال بسته شده بود یهم به گوشه یکشده بود. و فند  یکافتاده و خا

 ست؟ین چیا یـ ماموستا باق

 .ستین یز یاست! چ یسالح رس  کی یاردهکر کـ ف

 .«زد یش خواهیبرا یکرد رسنا است و اند کیر مک؟ جوان است فینکشیچرا دلش را م»گفتم: 
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« مظهر»به نام  ییرده بودم. با دانشجوکم: تازه در بغداد مغازه باز یخودم بگو یهم از رند یمکاما 

 ینزد من آمد و به گرم یروز پرس  کیم. یده بودیگر بریدکیه از کبود  یم. چند سالیدوست بود

 .ردک یاحوالپرس

 د چه خرب؟یـ حالت چطور است دوست من؟ از برادرت حم

 ؟یو برادر چ ید چیـ حم

 ؟یستیـ تو مظهر ن

 .هستم« خورماخ دارهیش»؟ من پرس یشناسیمرا باز من، ـ حرف مفت؟ پس از چند سال رفاقت

 ؟ینکارها نکن یگر از ایدلتنگ تو بودم. د یلیـ خ

 .ر مطمنئ باشیـ نخ

ن یبودم. ا یجیگن من چه آدم ینزد من آمد. با خود گفتم: بب یسکعام  یمبان یروز در اداره کی

 .رد. سفارش دادم نوشابه آوردندکمظهر است. نزد من آمد و سالم 

 د چه خرب؟یدوست من؟ از برادرت حم یـ چطور 

خ یش»م من پرس ی؟ چند بار بگویگذار یار مکو ما را رس  ینک یبا ما دوست یخواهیه منکنیـ مثل ا

 .گر بازنگشتیهستم. رفت و د« خورما

ز همراهم بود. پس از رصف نهار گفتند: ین یحیمس یخوردم. پرس یاهار من« شقالوه»روز در  کی

 :با خنده به طرفم آمد«. رده استکز شام را حساب یم ین افندیا»

 ؟یژار چطور هه کاکـ 

 ؟یستین« خ خرمایش»ش از همه بگو تو پرس یـ پ

 .هستم« مظهر»؟ من یشناسیـ مرا من

 د چطور است؟یـ داداشت حم
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 ست؟یبد ن. یـ سالمت باش

 .میدیخند یلکردم. کف یخود را تعر یداستان باهوش

در  یاخ خانهیم. شیشد« داللهیخ عبیش»هامن یم و میرفت«خیش یینویز»به همراه رسهنگ نافذ به 

خ یش»م. یگشتیم و شبها به روستا بازمیرده بود. روزها آنجا بودکبنا« باسنگ»روستای  یحومه

هامن یار میبس یرد. مردکیمن یخیاما ش، بود« املکخ یش» یو نوه« نیخ عالءالدیش» یعمو ، «داللهیعب

ه کرده بودند. عمر کازدواج  یه همگکن سخن هم بود. چند پرس بزرگ داشت یریار شینواز و بس

ار ساده یبس یپرس  یدعلیرد. سکیم یها زندگید بود نزد صوفیخ رشیمحمد ش یحاج یخواهرزاده

بود « یامو یرضا دا کاک»خ در آن روزگار دخرت یبود. همرس ش« یو نیز» یارهکهم همه  یو مصطف

به متام معنا  ییدبانوکار خانم و ینداشت اما بس یخ فرزندیخ بود. از شیرت از شکوچکه پنجاه سال ک

ه هر روز صبح به کب بود ین ترتیز بدیهامنان نیخ از میش ییرایپذ یبرجسته بود. نحوه یو آشپز 

 :دیپرسیرفته م یینوینان زکاز سا یکی یمقابل در مغازه

 ؟ینکیدعوتم م یکـ 

خ برگزار یش یآن روز خانه یهامنیشت و مکیم یوانیح یینویدار زتاجر یا مغازه، ن اسم رمزیو با ا

 یخه حاجیش»هامن یم و میرفت« پانهردهبه»ل به یقند یهات از دامنهکشد. پانزده روز بعد با حر یم

بود. هر چند پنج روز از تابستان گذشته بود « نیتویب یرانمتهقه» یوستار  که مالکم یشد« رسول

م. با ییم دست و صورت بشویتوانستیخ زده بود و منیم آب یخواستیه از خواب برمکاما صبحها 

د از ید به قالدزه برویخواهیم. پس از آن گفته شد اگر میدوشب آنجا ماند، زبانیقسم و قرآن م

م؟ یم؟ . . . نروید. برویخ و برف بگذری ید از رو یاست اما چهار ساعت متام با کیدل نز یوهستان قندک

م. یدیلرزیاز رسما م، ز آسامن را در برگرفتین پر از برف و یخ بود ناگهان مه نیم. زمیباالخره راه افتاد

سخت  زمستان، وهک یم. آن سو ین آمدییپا« نانیمژد»و ، «ینیا» یبه سو ، ساعت بعد کیمرت از کدر 

و « انکخوش»م و بعدازظهر به یرد. هر دو سوار بر اسرت شدکیداد میگرما و مگس بی، ن سو یو ا

م. یس عراق شدیافرس سابق پل« یخ رضا گالنیش»هامن یم« یلز وه»م. در یدیرس« یلز وه»شب به 
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مد اح»از  یم. جدایدیرس« قالدزه»ان سفر به یار چموش بود. در پایم بسیاسرت من چون اسب قبل

 کاک»نزد ، «مشهنهیم»دم. به همراه یز دیگر را نید یمهاباد یتعداد، و جامعت همراه او« قیتوف

پرس « نهیده شیس»م. یهامنان رفتیگر از میو چند نفر د« ندکیدمحمد آجیس»و « زآقایبا ید حاجیسع

 .تازه شده بودم قعاً از دوستان گرفتم. وا یار یبس یم و خربهایز آنجا بود. نه روز آنجا ماندیمن ن ییدا

« سعید کاک»ها همراه م. غروبیرفت« آقا محمود آقا یحاج»نزد « نیالدجامل»وهستان کچند بار به 

سابق قاسم  یوسف از وزرای یم. عونیگذراندیم یم و روزها را به گردش و شوخیگشتیدر اطراف م

 یرانیرفت و به هر ایسنان میسو« شهرهلهقه»روزها به ، ردکیم ین زندگیالدوهستان جاملکه در ک

بوده  کهامن ساوایم یرد. گفته شد به تهران رفته و مدتکیف میران تعرید از شاهنشاه ایرسیه مک

ف به گوش ین تعاریدوار است اینون امکده و اخراج شده است. ایدز یکاست. آنجا سه بطر ویس

 . . . .ن آغل چرب دعوت شودیده دوباره به ایشاه رس

د یشمرگ بایرد پکیر مکشمرگه شده بود و فیه تازه پکدم یرا هم د« یم قاضیرح»پرس  «حسن»

ف بود. با هزار یثکشه یش همیهاد و لباسیپوشینامناسب م یهافشکباشد.  یو خل یکشه خایهم

 یهورام یفش تازهکجفت  کیدم. به قالدزه رفته و یش خریفش براکجفت  کی، یل و گرفتار کمش

 .بود م فرستادهیبرا

ر کباب»ه رسگرد ارتش بود به همراه ک« رانیوسف می کاک»ن بودم. یالدوهستان جاملکروز در  کی

 .«به تو داده است یار کشنهاد همیحزب پ»دند و گفتند: یوهستان دکمرا در « یپشدر 

 .ت ندارمیام و قصد فعالامدهیردن نکار ک یـ برا

 .میم تو را با خود بربیت داریـ مأمور

ار ک« باتخه» ید در روزنامهیبا»رت محمود گفتند: کب و د یرفتم. حب« لشوهه»در  یاسیبه دفرت س

 .ینک
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به زبان  ینم اما اگر مطلبکیم یراستار یار دارم. ویمهارت بس یعرب یروزنامه یراستار یـ من در و

د. من یایسم شام را خوش نینوین است آنچه مکجداست چون مم یار کاز حساب ، نوشتم یردک

 .سمیبنو یسک یستم برایبور نمج

ام در بغداد بدهند. چاپخانه در افت و آن را به خانوادهینار دستمزد دریانه پانزده دیمقرر شد ماه

امن یسل»، «یدر یساالر ح»، «زادهفیرش»هم آنجا بود. « قیاحمد توف»بود. بدانجا رفتم. مقر « یسون»

 یمام عل»، «ینیمالقادر الچ»، «یاسحاق حسن»، «دید رشیمالس»، «ین رساجیمحمد ام»، «ینیمع

 .نون به خاطر ندارمکه اکهم بودند  یگر یسان دکو « جم

ش یارگران چاپخانه هم شش نفر بودند. پکوه است. یگل و م یهاباغ یرسسبز دارا ییروستا« یسون»

دزه آمده از قال  ییروز مال کیرفته بود. « عبدالرحمن مال محمود»گر به نام ینفر دک، یه برومکاز آن

رد اما خوشبختانه کاره منطقه را مبباران یط، چاپخانه را به آنها نشان داده بود. فردا صبح یو جا

 .دیند یبیچاپخانه آس

 ای شاعرانهبرپا شده و به راستی منظره یسنگ ییوکس، آب پر از دار و درخت یجو  کینار کدر 

 یسکردم و دوست نداشتم ک یر مکتم و فنوشیم یار روزنامه شعر کاز  یآفریده بود. روزانه جدا

ردم و کام را آنجا متام یخ یه خلوت مرا بر هم بزند. ترجمهکبود  یسکشه ید. اما همیایبه مالقاتم ب

از هامن اشعار است امامقاالتم  یکی« میه نکلیمارم»روزنامه نوشتم. شعر  یز برایچند مقاله و شعر ن

 دانم چه شد؟یرا من

از «. اوریامن بینار انگور برایربع د ک، یدمهم حهمه»آمد. گفتم:  یطراف جو ا کروز صاحب مل کی

 .باال رفت کیدرخت بلند و بار کی

 . اوریت را در بیهاوهیمواظب باش الاقل گ ـ مامه

 .من مثل جاده است ین درخت براید من هم مانند شام هستم. ایاردهکر کـ ف

 ...ن افتادیزم یله رو کد با مهحهمهست. ماکرد و شاو یباالتر رفت. درخت تاب مقاومت ن یمک
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 .ندکخدا رحمتش 

روز آنها را تا  کیبردند. یگرفتند اما غذا منیم که نان خشکدم یدیشمرگان را میپ، اغلب اوقات

 .خوردندیرده بودند و نان و عسل مکدا یپ یزنبور عسل یندو کردم. کب یوسط جنگل تعق

 کیهای دشمن آنجا بود. جنگنده یاسیه دفرت سکردم کیت و آمد مرف« لشوهه»به « یسون»از 

ام یروز هواپ کید. یترسیام میه از هواپکر همراه ما بود یپ یش آشور یشک کیدادند. یامان من لحظه

ز شده یداخل سوراخ شده و با او گالو یش از او سگید. پیسوراخ خز کیدر « یدار یابونا ب»آمد و 

 .«نکن سگ رها یا مرا از دست ایب یرمضان عقراو »زد: یاد میبود. فر

 یو مرد« لشوهه»شمرگان یاز پ، انکور گه« سوور یانک» یاهل روستا، «ووری یعل»به نام  یپرس 

، «یمیک یحاج»وه کگر در یشمرگ دیو چهار پ« د فتاحیس»ه بعدها به همراه کار شجاع بود یبس

 :ردکیف میبود. تعرپرها کنگهبان  یهد شد. علیش« زیگورهقه»پشت 

 :ردکیم یگر سخرنانیو چند پاسبان د یعل ی( براینیگفت نرسیم یه علک)« ینیرسخ محمد هیش»

د االن ینکتنها بگذارد. تصور  یسخت ید دوستان خود را در روزهاید برتسد نبایشمرگ نبایـ پرسم! پ

 . . .میرا نجات ده ید زخمیم. باینکد فرار ینبا، شود یاز ما زخم یکیند و کنجا حمله یام به ایهواپ

رده است. در کدنبالش  یخرگوش است و تاز  یرد. گفتکش از همه فرار یپ، خیاره آمد و شیناگهان ط

 :زدیدرخت پناه گرفته داد م کیپشت 

 . . .نیدکد. فرار نینکـ فرار ن

 .میخ به خدا ما هم چشم به شام داریـ جناب ش

 .میردکو فرار  

چ یه هکرده بودند کدرست  ییبنا، انبوه یهاان درختیدر م یز کته مر یمکو  یاسیدفرت س یاعضا

آنها  ید. همهیام رس رسیه هواپکروز نزد آنها بودم  کیند. ک ییتوانست آن را شناسایمن ییامیهواپ
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د از یهم به تقل، «یسام کاک»د. و یاره رفت برگردیدم: طیختند. دنبال آنها دویبه داخل جنگل گر

 .«گرددیبه قرآن بر من»زد: یا مین مجله فریشیپ یهااز شامره یکیرت یت

خواهد افتاد.  یم. گفتم: دمل خرب داده است اتفاق ناگوار یبود« یوسفیصالح » کشب در اتاق کی

 یاما خوشبختانه اتفاق، ده بودیچیدر گوشه دیوار به خود پ یرم را برداشتم. مار یر زیبلند شدم و حص

 .فتادین

و چاپخانه به دشت منتقل  یاسیدتر شد. مقرر شد دفرت سیروز به روز شد« قالدزه» جنگ در اطراف

 :د و گفتینفس نفس زنان رس رس« یهاشم عقراو »روز صبح  کیشوند. 

 .ردمکم و همراهانم را گم یبرخورد یعراق یروهایـ شب به ن

نند کیگری برخورد میل دیپ به اتومبیج کیسوار بر « رانیوسف می»او و « رسهنگهسه» یکیدر نزد

ده بود ینفس دو ک، یحدود شش ساعت« هاشم»نند دشمن است. کید. تصور میآیه از روبرو مک

 .وجود داشت ییرویاز دشمن شد و نه اساساً ن یاما نه خرب 

 .میشد ییراهنام «یتهیاکباله »به « یسام کاک»منتقل و من و « یسل»به  یاسیتب سکم

و « دلشاد مرسف»و « دیعثامن سع»س بود. به همراه یتازه تأس یو یرسپرست راد« یوسفیصالح »

 کم. نان خشیق مستقر بودیآالچ کیدر ، و بودندیراد یندهیه هر سه گوک« جالل عبدالرحمن»

ار کخته بودند. یه صاحبان آنها جاش و گرکاز غذا نبود. اطرافامن پر از انگور بود  یم اما خرب یداشت

از ما فرو  کیه به نوبت بر تن هر ک یش زنبور یاناً نین نان و انگور و احما شده بود خورد یروزانه

م یرا در اطراف گشت یم. مدتینکدا یم انگور زرد پیم گرفتیم و تصمیاه خسته شدیرفت. از انگور سیم

 .دیه رس رسکنفر با چوب تر  کیه کم یبود ینیم. در حال انگور چیتا موفق شد

 هاست؟جاش کگورها هم ملن انید ایاردهکر کآقا ف یـ ا

 .میاو آمدهیم انگور مردان است. از رادیر گفتیـ نخ

 .د نوش جانتان. انگور خودتان استیـ پس بخور
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 .خوردندیآمدند و انگور میها مها به باغام بود. خرسها شبیشرت به خاطر خرس و نه هواپیترس ما ب

امن ظاهر شدند و ما را به گلوله بستند. هرگز ام در آسیه پنج هواپکروز تازه آفتاب برآمده بود  کی

 . .دیباریبر رسمان م یمنظم و هندس یاوهیده بودم. آتش مسلسلها به شیند ییبایز ین صحنهیچن

. . 

ها رد. پناهگاهکدرست  یاز ما پناهگاه کیهر  یگرفت و برا یارگر کمسئول ما « یدا صالحیس»

 .مانستیشرت به قرب میب

 . . .ن قرب نخواهم رفتیشته شوم داخل اکبار هم ـ به خدا اگر صد

دا یام هم به من دست پید و نه هواپیدیمرا م یسکه نه کرده بودم کدا یدنج پ یاگوشه، نار باغکدر 

و یراد یز برایگر نید یان رساندم و اشعار و مقاالتیرا آنجا به پا« انیرکو مو رهبه»رد. شعر کمی

 .نوشتم

 یمطلب« ماموستا جالل عبدالرحامن»م. یداشته باش یامنکهم به زبان تر  یاقرار شده بود برنامه

 یشوخ« جالل»رد با کیجرأت من یسکم یدادیو گوش مینوشت آن را خواند و ضبط شد. شب از راد

 :و قرائت شد گفتمیه از رادکبود. مطلب  یار معروفیند چون آدم بسک

 .ینکرحم  ردکبه ملت  یخوان ین مولودیـ خداوندا به حق ا

م. خودش یه برنامه آغاز شد همه دست به دعا برداشتکشد. فردا شب  یدند. جالل عصبانیهمه خند

 :ردکدن یناگهان رشوع به خند

 .است یخوان یه مولودیشرت شبید بییگویـ به خدا راست م

زحمت « خدرمنگور» یه خانوادهکبرنج  یه و مقدار یبلغور به عنوان سهم یمکو  کبجز نان خش

گار ما را هم یه حتی خرج توتون سکم یداشت یست فلس هم مقرر یروزانه ب، دندیشکیآن را م یهیته

 .آوردیدر من
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لوگرم یکصدوپنجاه کیل حقوق بود و حدود یه فارغ التحصکهمراه ما بود « ریالب»به نام  یآشور  یپرس 

و ضبط یت اما از رادبعد بازگش یجنگ به منطقه رفت. ساعات یضبط صدا یروز برا کیوزن داشت. 

 .نبود یخرب 

 ماموستا؟، ـ ها

ردم مار به رساغم آمده است. سوار اسرت شدم و به دو آمدم کده بودم. تصور یترس یلیبود. خ کیـ تار

 .ردمکو ضبط را گم یاما راد

ند صد فلس کدا یو ضبط را پیس رادکهر »ردند. گفتم: کیم یدو نوجوان هشت نه ساله آنجا باز 

 .ح و سامل باز آوردندیل را صحیوسا یه همهکد یینپا یر ید«. ردیگیزه میجا

د نرتسند و تو ی. چرا آنها بایوزن دار  کود کم ده برابر آن دو یت بگذاریترازو یفهکـ ماموستا اگر در 

 . . .؟یبرتس

از  یم. با جمعیآورد یر به روستاها رو یپرها بر ما سخت شد. ناگزکدر  یموسم باران آغاز و زندگ

امن یروز صدا کیم. یرفتیم« اجوتانک یگور »آوردن نان به  یم. برایرفت« یرگیم» یوستان به روستاد

خود را در  یشخص یو یراد، ویراد یر فنیمد« عبدالخالق کاک»نار دادند. یسه د کیردند و به هر ک

ا کوه و ود یگوشت و م« یخان»م در یم و فرستادیردکهشت قطعه مرغ فروخت. پول جمع  یازا

خورد یه خود مرشوب منک« جالل عبدالرحمن»م. یردکبه پا  یانند. جشن شاهانهکه یامن تهیراب

 کیم پیبا هر وعده غذا ن»گفت: یم. میرده بود. قرار شد پولش را به او پس بدهکه یما را ته یاکود 

 .«خورمیمرشوب م

 :ردکما را صدا « یوسفیصالح »دو روز بعد 

 .دیم. پس بدهیاداده ینار اضافیـ اشتباهاً سه د

 .ز هضم شده استیعز یدایـ س
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ا نه؟ ید؟ راست است یامرشوب خورده یرگیه در مکع است یشا»گفت: « میرکب محمد یحب»

م و داستان را یاان ندارد. گفتم: بله مرشوب خوردهکام یز ین چیه چنکخوردند یهمراهان سوگند م

«. ار بر گناه خود رسپوش بگذاردکن یبا ا د استاد جالل خواسته استیشا»گفت: «. ردمکف یتعر

از ، ن لحظهیتا ا یین روز آشنایه از نخستکم یعبدالخالق بگو کاکدر مورد  یدوست دارم مطلب

 :ز من بوده استیدوستان عز

دوران ، رکعس یز به عنوان قاضیر پرچم نیرا گذرانده و مال شده بود در خدمت ز یدوارن طلبگ

 یاتوانست فرستندهیه مک ییگذاشت تا جایو میو راد یل فنی به رس وسااد رسیرا گذراند. ز یرسباز 

م که در یردکار را آغاز کنار یلووات به ارزش پنجاه هزار دیکم ین یاند. ابتدا با فرستندهکدرست 

با موج  یافرستنده، و چند المپ یم و بطر یس یشد. عبدالخالق با مقدار یافت منیجاها در یار یبس

 .رساندیانه میما را به متام خاورم یو یراد یه صداکرد ک متوسط درست

اعزام شد. شش ماه بعد به منطقه بازگشت  یکسلواکبه چ یل اطالعات فنیمکت یبرا، امیدر گرماگرم ق

ار با یبس یو آموزش دهد. آخوندیراد یامور فن یافت پنج نفر از مهندسان را برایت یو مأمور

چشم به مال ، ردستان سوخته بودکرد و کآورد. از عشق یم منک معلومات بود و در مجادالت هرگز

و  یخر تو از رسباز آ»گفتم: یم یشه به شوخیبر لب داشت. هم یشه لبخندیا نداشت و همیدن

رد و به کیام خدمت میبا متام وجود به ق« ؟یادر آورده کیدامکون کو را از یعلم رادی، مرده شور 

از آنجا به تهران و سپس ، ز به مهابادین 1975ارزش داشت. پس از  یر ر ده هزار نفکلش کی یاندازه

 :ردک یبعد به بغداد بازگشت و خود را معرف یبه آملان رفت. مدت

 .دینکام اعدامم بودم. برگشته یو بارزانیمهندس راد یـ من فالن

 1984فانه در سال ون دارد.)متأسیزیو و تلویرات رادیتعم یل مغازهینون در اربکاما اعدام نشد و ا

 (.رد نهادکبر دل ملت  یل ترور شد و داغ بزرگیدر ارب

خوش از  یو آب« چشمه»واقع در  یوهک یدر دامنه« خانیش» یدر پشت روستا« قیاحمد توف»مقر 

ق از نظم خاص خود برخوردار بود. یمقر احمد توف، در متام مقرها ینظمیآن روان بود. با وجود ب
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 یشمرگ با حرفهیشد. هر پیت میرعا ین حزبیپلیسیردند و دکیار مک، اندندخو یشمرگان درس میپ

ن همه نظم یم و از ایرفتیاو م یهامنیاوقات به م یار یرد. بسکیام خدمت میار و به قکخاص خود 

بر ، نند. ضمن ناهارکه یگوشت گاو تازه ته« یخان»بار نزد او بودم. فرستاده بود از کیبردم. یلذت م

 .میفرستادیگوشت او رحمت م گاو و

رده و با کده بودند. من هم به ارصار احمد حامم یشکاحمد و همراهان او دراز ، بعدازظهر در مقر

 :وارد شد و گفت یکیردم. کیدراز شده بودم و اطراف را نگاه م یالنگ در گوشه کی

 ؟یامر یژار ! بهه کاکـ 

 .د مرده باشندیاند بادهیشکه دراز کنها یا یاردهکه تو ک یـ با حساب

و در غار مستقر شد و پوشش یبزرگ در آن بود. راد یه غار کم یردکوه منتقل کو را به یبعد راد یمدت

م و با یردکدا یه غار پیشب یسوراخ سنگ ک، یغار کینزد یاار گذارده شد. در گوشهکالزم در آن 

ه کتنگ بود  یردم. به قدر کدم بنا خو  یبرا یاخانه، در کیدر جلو و جا انداخنت  یوار یدن دیشک

مشهور در  یه قرص کگذارده بودم ، «ویاخ شاک»شد. نام آن را کتوانست در آن دراز بینفر م کیتنها 

روز دوم ، شدکسی داخل آن منی، و ترس از وجود حرشات کی اتاقکیفرانسه است. به خاطر تار

دم اما صبح یکردیم. شب راحت خوابشته بود به همین خاطر اقدام به سمپاشی کمار را  کی یسک

ده و او هم به رسنوشت یمن رس کیتا نزد، رده بودکجش یه دارو گکمار  کیه کدم یدار شدم دیه بک

رسزمین مارها بود. متام روز را با مارها به رس  یبه راست« میگرد»روزش گرفتار آمده بود. یدوست د

 .سه گوش بود یلهکبا  یار سمیتم بسه قبالً گفک یهامن مار « وره مارک»م آن هم یبردیم

 :م آمدکاتاق یروز عبدالخالق به رسعت به دروازه کی

 .دیآین. مار دارد مکـ فرار 

 .امردهکد مرا ببخشند چون من سامان آنها را اشغال ین مارها بایـ ا
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است. چنربزده  یم مرت یدم که در نیرا د یابان بودم. ناگهان مار یحاجت در ب یبار مشغول قضاکی

 :گفتم

 .ارم متام نشود بلند نخواهم شدکـ خاطر جمع باش. تا 

آن را در ، شته بودندکو یستگاه رادیزده مار را در اید. راهش را گرفت و رفت. سیشکباالخره خجالت 

 .برده بودند یاسینهاده با خود به دفرت س یلیزنب

 .میاوه آوردهید مییـ بفرما

 یابه گوشه کیه چگونه هر کاور یرا در نظر ب یاسیدفرت س یاعضا یهافیل را برداشته بودند. قیرس زنب

باب بخور. کان و یا و گوشت بریامن فرستاد. حاال بیبرا یگاو  یروز مالمصطف کینند. کیفرار م

ها و مبباران شد. مببیستگاه رادیا یدند و به رساغامن آمدند. متام منطقهیامها دود آتش را دیهواپ

 :ن گفتمکد. گفتند فرار یشکیه همه جا را به آتش مکمل بود هم از نوع ناپا

خزیدم. شدت  یاسهم خودم را خوردم و آنگاه به گوشه«. بابم را نخورم بلند نخواهم شدکبه خدا تا »

رده بود. تا کنگهدارنده را هم ذوب  یفلز  یهافرن تخت یه حتکبود  یناپامل به قدر  یهامبب یگرما

 .امها دست بردار ما نبودندیواپه –شب و روز  –مدتها 

ها خاموش بود. اما دند. چراغیامها رس رسیم. هواپیبود« اللهگه»شمرگ در یشب به همراه سه پ کی

ه مرا که مرا نشناخته بود گلنگدن زد کشمرگان یاز پ یکیگار بر لب داشتم. یمن ندانسته هنوز س

 .شدکب

 .نمکیگار را خاموش مین متوجه نبودم.االن سکـ صرب 

خود داشت.  یه جاکترس مار هم ، میم و بلند شدیبازگشتیم. بارها افتاد« میگرد»راهه به یشبانه از ب

ه مبادا باز نگردد. کد یت طلبیرفت. حاللیجنگ م یضبط صدا یو برایراد یندهیگو« یدیعثامن سع»

 :گفت« فدلشاد مرس»
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پتو و  یشته شدکرد. اگر ک یار کشود یمن نم اما با قضا و قدریند مرگت را ببکد خدا نیـ استاد سع

 م؟ینکبالشتت را چه 

 .ـ مال تو دلشاد

 .. من دو ماه است پتو ندارمیاور یند رس سامل باز نکـ پس برو خدا 

عاشقانه از زبان حال  یااز ما نامه یکیم. یسپردیی شب مکیبه تار یروزانه را با شوخ یهاغصه

و  یید نوشته و مداوماً از صداقت و راستگویعثامن سع یبرا «کروونا»به نام  ی«روانداز» یدخرت 

 . . . .گفتیخود م یکپا

 یه در روستاک)« سیادر»س به کاره بودند. هر کیاد و اغلب بیار زیو بسیشمرگان محافظ رادیپ

 یاوانهیم. دیرفت« یقرص »فرستاد. شب با عبدالخالق به یو میاو را به راد، ردکیبود( مراجعه م یقرص 

 :ت گفتیس با عصبانیرده بودند. ادرکچ یرا طناب پ یر یزنج

 جا بفرستم؟کـ او را 

 . . . .میدار یاضاف یو. ما جایـ بفرست راد

تار او گذارده یرا در اخ« ویاخ شاک» یو آمد. چند شبیو راد« میگرد»هم به « یخالد آقا حسام کاک»

 :ردکیف میتابش افتاده بود. تعرک یمار از سقف رو  کیخواند. یتاب مکر فانوس یها زبودم. شب

رگرداند. اسه را بکخالد فرستاده و از او خواسته بود  یاسه ماست از طرف محمود آقا براک کی یابچه

در  یعاقبت ماست را هامنطور ، رده بودکدا نیپ یز یچ، اسه گشته بودکاو هم هر چه به دنبال 

 یسام کاک»آفتاده بود... من و  یامر یشش روز در بسرت ب، محمودآقا خورده و پس از آن یاسهک

در  یمک م. حال بهرت استینکنظارت  یم تا بر امور مطبوعاتیفرستاده شد« وژهیل»به « عبدالرحمن

 :مینکبه تهران و همدان صحبت  یان فرار یمورد آقا

د در یشمرگان مستقر در همدان بایامل. اما پکدر رفاه ، نندکیم یاستادان ما در تهران خوب زندگ

به منطقه بازگردند. روز  یجنگ با بارزان ینند تا در موعد مقرر براک ین نظامیپادگان هر روز متر
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رند. ین روز را جشن بگید ایاست و با کیردستان( نزدک یجمهور  آذر )روز سقوط کیست و یب

 .نندکیم یچیار رسپکن یده از ایشکشمرگان دلسوز خجالت یپ

 . . .رودیم. رشف ما بر باد میشویعامل و آدم م یـ رسوا

 :ندکیم یرشوع به سخرنان« عمر دبابه»استاد 

 یمسار نرصاللهیه تکرود؟ همچنانیامن میآبرو یسکش چه یدارد؟ پ یرادیـ جشن گرفنت چه ا

 :ندیفرمایم

َُ پاید مبالیبا، میش مبالیحرضت فرمان دهند فالن هم به ریاگر اعل» اد و یم آب زینکیم کم. بعداً

 .«اد استیصابون هم ز

از آنها  یکیت در مراسم رسباز زده بودند. کرده و از رش ک کبه حالت قهر پادگان را تر  یاعده

ار کو مشغول به یگرفت و در راد یمستقالً پناهندگ، ه به تهران رفتکبود  «یانیل روژبهیمالجم»

صفر »از دور ظاهر شد.  یاهیه یک سکردم کیوه مقابل را نگاه مک، «لشوهه»روز در  کیشد. 

 .شدیمه مکد محاینون باکفروخته و ا ین تفنگیش از ایه پکبود « یلیف

 ر است؟یـ ها! صفر! خ

 .مه و اعدام شومکام تا محاام و باز گشتههختیـ از همدان گر

 ت چگونه بود؟یـ وضع

بر ما گذاشته بودند  یژار! ناممام هه ماش افتاد و مرد. . . یلو یشمرگان در سیاز پ یکیـ حال سگ! 

 .ه از هزار فحش بدتر بودک

 ؟یـ چه نام

 .ستیادم نیـ 

 ـ دالور؟
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 ـ نه

 ـ جوامنرد؟

 .بودننده کر یتحقواقعاً  یـ به نام

 یر نظامیگفتند: غیم یسانکن یران بودم به چنیه من در اک یـ صفر زمان

 .ردمکن نام فرار یاز جاش بدتر است. من به خاطر ا یلی. خیر نظامیغی، ـ گل گفت

 کیپلامتیران روابط دیز با این یمالمصطف، ده بودیبه اوج شدت رس 1965جنگ در سال  هک یهنگام

بجنگند. به  ینار مالمصطفکه به عراق بازگشته و در کرده بود کرا مجاب  پناهندگان، برقرار و تهران

ماند  یم احمد در تهران باقیند. ابراهکصادر  یه فرمان عفو عمومکرده بود که یهم توص یمالمصطف

هم در  یه جالل طالبانکگر ید یاو عده« یلز وه» یبه روستا یاعدهی، اسین دفرت سیشیپ یاما اعضا

 کاک»وستند و یز به صف همراهان پیشمرگان نینزد عباس رفتند. پ« قهرهدوله»به ، ودان آنها بیم

و یان به همدان رفته بود به رادیو بود و به همراه آقاین مهندس رادیش از ایه پکز ین« عبدالخالق

 .میو با هم آشنا شدیبازگشت. ما در راد

نامه در قطع مجله ان را به صورت هفتهردستکاخبار ، «باتخه» یروزنامه« یسام کاک»به همراه 

ام پنهان یم و روزها از ترس هواپیردکیار مک یر نور چراغ زنبور یز، م. از شب تا صبحیردکیمنترش م

م یچشمهای، ر چراغ زنبور یار در زکداشت اما  یافکه از بغداد آمدم چشامنم قدرت ک یم. زمانیشدیم

 .بزنم یطب کنیرد و مجبور شدم عکف یرا ضع

وارد  ینانیشمرگ بادیچهار پ، مه شبیبعد از ن یشب باران کیم یبود« وژهیل»ه در ک ییدر روزها

اند. م اما او را از ما باز پس گرفتهیاردهکرابازداشت  یش بگ مردیما به فرمان درو»اتاق شدند: 

گفتم: «. نداردبه ما  ین امور دخلیم و ایما روزنامه نگار هست»گفت:  یسام« نیم؟کار کد چییفرمایم

بود  یین چه فتوایا»گفت:  یسام«. دیشکد و آنها را بین االن به رساغ آنها برویاتفاقاً ربط دارد. هم»

شدند حاال ین مسأله میدن داشتند از ابتدا مانع اینها اگر جرأت جنگیا»گفتم: « ؟یردکه صادر ک
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«. میانتقام نگرفت، اطر فالن و فالنند به خینند و بگوکنه یخود را پ ییترسو، ارکن یخواهند با ایم

 .ن طور هم شد چون دست از پا درازتر به مواضع خود بازگشتندیهم

 .ما آورد یجوهر برا یزن چند قوط کی

 ؟یاجا آوردهکها را از نیـ ا

ده و چون یها را دزدنیش از ما رسپرست چاپخانه بود ایه پک« عبدالرحمن مالمحمود»معلوم شد 

 .دا نشده آن را بازگردانده استیآن پ دیخر یبرا یمشرت 

ده یبودم د« نافذ کاک»ه با ک یو زمان 1965گر در بهار یبار دکین هم یش از ایرا پ« وژهیل» یروستا

الب آمده یس، «سانوه» ید و در رودخانهیباریم. باران به شدت میآمدیم« یقرص »روز از  کیبودم. 

 یمکم و یر بازگشتیبود خفه شود. ناگز کیاسرت آمد و نزدبود. من اسرت را به آب زدم. آب تا گردن 

 یار کستاد. هر یش افتاده بودم. ناگهان اسرت ایمن پ، م. عرص هنگامیگذشت« هکرگهبه»دورتر از پل 

 .شستیلخت و عور در آب خودش را م، گوشتالود یزن، دورتر یمکردم. کان نخورد. نگاه کردم تک

 .ده استیات ترسفهایدن قیـ مادر جان اسرتم با د

باً گم ید و ما تقریم. شب رسیما راه افتاد. نابلد بود یها پنهان شد و اسرت خجالتزن در پشت درخت

 یکود کم. یدید یم؟ رسانجام از دور چراغیرسیم« وگوویل»به  یکگفت: یم. نافذ هم مرتب میشد

 . . .میشد« ینخ رضا گوال یش»هامن یرد. مک ییهمراهامن آمد و به طرف روستا راهنام

صاحب قلم است و ، ندیار بنشکیب« قهرهدوله»در « یجالل طالبان»ف است یه حکردم کشنهاد یمن پ

شب به همراه  کید اما یایب یاسیه به دفرت سکش نوشتیم یبرا یاند. نامهک یار کتواند با ما همیم

ه جالل کد یرس یتلگراف 1966رد. یک مارس کم یخت و خود را به دولت تسلیقه گررهدوستان از دوله

خود دارد. از آن روز  ین نام را هم هنوز رو یه اک 66م: جاش مدل یرده است. نام او را گذاشتکفرار 

تر رحمیدولت عراق با ما وارد نربد مسلحانه شدند و ب یروهاین کدر سل، به بعد جالل و همراهانش

مخالفان  یدر معرف یهم به خاطر خوش خدمت «عمر دبابه»ردند. کیشمرگان برخورد میبا پ، از اعراب

 . . .قهرمان شده بود« برادر عمر»افت عنوان یومت مفتخر به درکدولت به ح
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« فتاح»به نام  یرد. جوانکشه منطقه را مبباران ین مانند همکمبب اف کی« درانبه یلگه»روز در  کی

از شدت  یقطعه سنگ ناش کیبت بر اثر اسا، رون بودیرده و بدنش بکسوراخ  کیه رسش را داخل ک

 .د شدیانفجار مبب به بدنش شه

ن لحظات ما جمع یالم بود. در آن روزها بهرتکن یریار شیبس یافرس ارتش عراق و پرس  کلکعرب »

ز یبود ن یاسیه عضو دفرت سک« یسنجار  یعل»روز  کیشدن دور او و گوش دادن به رسگذشتش بود. 

 .نزد ما آمد

 :ردکسنت یرشوع به گر، سال شد. پس از خواندنبه نام او ار  یتلگراف

 .ـ پدرم مرده است

 :میردک یل همراهکر یدب« میرکب محمد یحب»نزد  یاسیاو را تا دفرت س

 ر است؟یخها ـ

 .مرده است یعل کاکـ پدر 

ه کرده است حاال هم کا یف خود را از دنیکند پدرت سه زن داشت. یگویفتاده است. مین یـ اتفاق

 .ندکرحمتش مرده خدا 

 .ل شدیها به خنده تبدهیگر

ردند شجاعت است و از آنها با کیشوم. مردم تصور میامها پنهان منیهنگام آمدن هواپ، امیمن در ق

 .دن نداشتمیپنهان شدن و در سوراخ خز یه من تنبل بودم و حوصلهکن است یت ایترم اما واقعرتیغ

 . . . .بارکیون یبار شکیگفتم هر چه بادا باد. مرگ یم

 یاهال، امیدن هواپیار وجود داشت که به مجرد رسیبس یغارها یو دارا یوه جنگلکدر نطقه یک 

را به هامن  یشود اهالیم منطقه مبباران میه خربدار شده بودکروز  کیم. یفرستادیروستا را بدانجا م

با ترس و « المه یشیائ»به نام  یده بودم. زنیخود خواب یتخت فرن  یم. من رو یوه فرستاده بودک

 :فراوان به اتاقم آمد یدلهره
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 .نکب یر کرسم. مبباران هم رشوع شده است. فیوه منکنم؟ به کار کـ ماموستا چ

 .تخت من یا رو یا خودت را به قله برسان یا بیـ 

 ؟یزنیآور چه حرفها مت دلهرهین وضعیـ به خاطر خدا در ا

 .ن بار هم جان سامل بدر بردمیباران متام شد و ارون رفت و خود را به جنگل رساند. مبیب

نم. کیرا روشن م یچراغ زنبور »م. گفتم: یرفتید به پشت بام میدنم آمدند. بایشب چند نفر به د کی

 .«دیآیاره منیه طکمطمنئ هستم 

 م؟ینکـ چگونه حرف تو را باور 

 . . .نکا و فرار ید. حاال بیام رس رسیناگهان هواپ

ش و اذان یاین یده را برا یمال ، م هر شبیدیخوابیها تا صبح منه شبکد. ما یرس ماه رمضان هم

نصف ، د اما به قرآن سوگندیریگیهر چند شام خودتان روزه من»گفت: یشه میم. همیردکیدار میب

 .«ن روستا متعلق به شامستیداران اثواب روزه

فروخت: یش را عمدتاً به ما میارهاک. شس بودیار هم خسیو بس یارچکشه( شیعبدالله مال )همرس ئا

خته و در آن را یروغن شاپسند ر یحلب کیها را در کبکال. یبوتر پانزده رکسه تومان و  کبک

 یمحتو  یبار حلبکید یآیادم میم. یخوردیم و صبح میگذاشتیآتش م یبستم. سپس آن را رو یم

 . . .منفجر شده استردند مبب کیبوتر منفجر شد. متام روستا تصور مکو  کبک

رد. کیم یار ک( هم نزد ما آمده و در امر نوشنت همیوعیس اسبق حزب شید عثامن )رئیبود حم یمدت

 :ردن غذا بودم گفتکه در حال آمادهکشب  کی

 .اد بدهمید به شام ید. من بایسید خوب بنویدانیـ شام من

 ـ مثالً ؟

 . . . و« شمرگ خوبیپ کی یهایژگیو»م مثالً یسیمطلب مهم بنو کید یـ با
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 . . .بوترکآبگوشت  یهیس: طرز تهیاول را بنو ید مقالهیحم کاکـ 

 .دیریگیز را به مسخره میـ شام همه چ

هامنم بودند. یگر مید یرانیشمرگ ایو چند پ« زادهفیل رشیاسامع»و « یدر یساالر ح»روز عرص  کی

با « یدر یساالر ح»شان شد. عاقبت یار دعو یخواب را نشان دادم بر رس بالش و حص یه جاکشب 

در خانه نبود. لحاف و  یسکجواد آقا رفتم.  یبه خانه»ه برگشت گفت: کت رفت و صبح یعصبان

 .ار و شجاع ما بودیار هوشیشمرگان بسیساالر از پ«. دمیخواب یردم و حسابکپهن  کتش

 یلم. گهیردکیار آمد و رفت میبود. بدانجا بس« وژهیل» ید رحومه« ردانبه یلگه»در  یاسیدفرت س

آن سه ساعت  یبهار  یهوا در روزها یه روشنکوه قرار گرفته است کان دو یار تنگ میبس یادر دره

عرب  یار دارد. چند زندانیرقابل عبور است و پلنگ بسیو غ یسنگ یاآن صخره یاست. طرف غرب

 .دان بازگشتنده شبانه موفق به فرار از آنجا شده بودند از ترس پلنگ به زنک

م. در یرده بودک یتازه خداحافظ ید. من و سامیام رس رسیه هواپکهامن بودم یم« میگرد»بار در کی

 کیه کد یوژه خرب رسیدن به لیناگهان دم آن آتش گرفت. با رس، ردمکیام را نگاه میه هواپکراه 

گر ید یرانیند او چ« ورهگه یدرسول بابیس»رده است. آن روز هم کسقوط « سوخو» یامیهواپ

 یامیرفتم تا هواپ« چومان»به رسعت به « یدر یساالر ح»و « زادهفیرش»هامنم بودند. به همراه یم

ستاده بود و یدر مقابل آن ا یسگ وحش کیه کم یدیرس یام. در راه به خانهینکساقط شده را متاشا 

زدم. یآمد و من با عصا میم کیرو شد. با عصا به طرف او رفتم. او نزددن ما به طرف ما حملهیبا د

ز آمده یگر نید یاو عده« قیاحمد توف»م. یاره رساندیرد. خود را به طکم شد و فرار یباالخره تسل

م. یم و با خود آوردیردکام جمع یاز هواپ ییایها در آتش سوخته و زغال شده بودند. اشبودند. خلبان

اره یط یشهیبود. از ش« رگانیان طمیتگرشه» ه اهلکم یرفت« اخدرک»به نام  یمرد یهامنیشب به م

 یینگاران اروپارد. روزنامهکه یده و به من هدیبا تراشیز یخنجر ، م بودیضخ یفرشده کیه پالستک

ادگار دارم. در ین خنجر را به یز اینون نکا«. توست یبایو ز یخنجر تو اشعار قو »گفتند: یشه میهم

سقوط  یاش گفتم در سانحهن دربارهیش از ایه پک« هد محمدزا»به همراه « سالم عارف»ل یماه آور
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ر انتخاب یبه عنوان نخست وز« بزاز»و  نیبه عنوان جانش« عبدالرحمن»شته شد. برادرش کام یهواپ

 یرشو یپ« روانداز» یست خورد اما در منقطهکشرت نقاط شیشدند. اما جنگ متوقف نشد. دشمن در ب

 .ررس توپخانه قرار دادیرا در ت« اللهگه»درآورد و را به ترصف « نیهندر»وه ک، ردک

خود را برای مقابله آماده کرد. لشکر به حرکت درآمد.  یروهایآمد و ن یاسیبه دفرت س یمالمصطف

در جواب گفتم: « ؟یهمراهت چه دار »د: یرد پرسکیت مکر حر کلش یه در پکانبان به دوش  یرمردیپ

 .«میندار ییرایپذ یهم برا یچا یم حتیگویمن یر کسلطان است. ناش یو توشه کتوت خش»

 :گفت یهم آنجا بود. مالمصطف« عباس آقا»فردا غروب نزد او رفتم. 

ن و آن تعهد یو به ا ینکیران و عراق گفتگو میه بدون مشورت من با دولت اکـ عباس آقا خرب دارم 

 .ردکربارانت خواهم یهستم. ت ی. من مصطفیدهیم

 . . .دیلرزید میو عباس آقا مثل ب

ان در یبا آقا یروز شده است. مالمصطفیپ« یتهیاکباله»ه ارتش عراق در جنگ کد یخرب رس

فاخر » یدن آنها رفت و به همراه هفتاد نفر به فرماندهیقرار گذاشت. عرص به د« درانبهیلگه»

د. یا رسیوش متام دنست به گکن شیا یه آوازهکچنان دشمن را عقب راند ، شمرگانیو پ« د آقامهحه

ش از دو هزار یگفت بیدان رسانده بود میه خود را به مک یل فرانسو کیروزنامه نگار درشت ه کی

اند. . . ارتش عراق شتهک یار یبس یمانده است و عده یدر جبهه بر جا یالهخود رسبازان عراقک

ن و یهار توپ سنگچ، میسیها بده، عقب نشست. صدها اسلحه« رواندز» یست خورد و به سو کش

 یفرمانده اسب یشمرگان حتیمت گرفته شد. پیو هزاران گلوله به غن یل رسباز یهزاران پتو و وسا

 یکیه کد شدند یشمرگ شهیبود. تنها دو پ یروزی بزرگیمت گرفتند. پیه حامل نقشه بود به غنکرا 

 یست هراسکن شیر ندارم. اه نام او را به خاطکبود  یهم پرس  یگر یو د« عثامن»به نام  یاز آنها پرس 

خواهان حل مسأله از راه گفتگو ی، رسم یاهیرد در اعالمکرا ناچار « بزاز»ند و کبزرگ در دل دولت اف

«. خواهمیرد را مکه من مصلحت ملت کدانند یبزرگان ساکن بغداد م»رد: کن اشاره یشود. همچن

 .(بود و . . . یجالل طالبان، م احمدی)منظور او ابراه
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به بغداد رفت. گفته « عبدالرحمن عارف» یدر دوره، ام نشده بودیه حارض به بازگشت به قکم یاهابر 

ه کرا  یبات را به او نشان داده و شعر خه یمجله از ییهانسخه، «عارف»روز در مالقات با  کیشد 

 :در مورد او گفته بودم به عارف داده و گفته است

 .میبده یتا پاسخ یگذار یار ما منیدر اخت یاو روزنامهاند اما تما را برده یـ آنها آبرو 

و « یولک» یبه معنا«: روهنه»را گرفته بود. من نور را « باتخه» یو مجله« نور» یاز روزنامهیامت

 .گفتمیم« از رشف ییرها»یعنی « نامووس یرزگار »را  یرزگار 

ه من شاعر دربار کن مضمون ید بدردنکه من آغاز یعل یاهجوم گسرتده، ها و مجالتدر روزنامه

 .مپرادور هستمکستات و یار ترکرم و خدمتیگینار پول میده پنجاه دیهر قص یام به ازایبارزان

بارها مرا متهم به ، م و جاللیاست. ابراه یاغهیمپرادور چه صکستات و یدانم ترین االن هم منکباور 

 .شدندامن یخود پش یردند و هر بار هم از گفتهک یجاسوس

، ردمکیم یر زندگیداشتم و واقعاً بخور و من یاسکو عیاستود، هیه در بغداد و در اعظمکبار کی

ست چگونه یاگر جاسوس ن»شده و گفته بود:  یز از من عصبانیبه خاطر چه چ« جالل»دانم یمن

ن شاعر یرتبات نوشته و در آن از من به عنوان بزرگدر خه یاو در هامن حال مقاله« ند؟کیم یزندگ

 یردک»شدم گفت:  ین مدح از او عصبانیه به خاطر اک یرده بود. هنگامکاد ین دوران یرد در اک یمل

 .«ان آوردیبه م ید از ماها صحبتیگر نباید، ه گوران شاعر باشدک

منترش شد دوباره آغاز و  29/6/1966خ یه در تارک« بزاز» یهیانیآمد و رفت و گفتگوها پس از ب

س جمهور )عبدالرحمن یه رسانجام رئک ییننده از بغداد عازم منطقه شدند تا جاکره کذام یهاأتیه

ه طبق قرار و توافق کرد کاما در روانداز توقف ، ردستان آمدکبه  یمالقات با بارزان یبرا، عارف( خود

باشد به  یبازداشت و قتل مالمصطف یبرا کخطرنا یتوانست دامیان هم مکن امین نبود. ایشیپ

شد حدس یارا مکس جمهور وارد منطقه شده بود. آشیاماًل مجهز به همراه رئک یر که لشکژه آنیو

رار کخواست تیم« حمزه آقا منگور»و « وکل آقا سمیاسامع»بازداشت و قتل  یخیتار یه ماجراکزد 

ن یام ارا به انج یبارزان، رد بغداد و تجار ثرومتند به خاطر منافع خودکنان کان ساین میشود. در ا
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به  ییرد به تنهاکشد و اعالم  یعصبان یه مالمصطفکد یرس ییار به جاکردند. کض یمالقات تحر

موضع  یشمرگان در محلیاز پ یاو دسته« د آقامهن حهیحس»س جمهور خواهد رفت. یمالقات رئ

شدم  یچادر  م. . . . واردیما نگران بود یردند. همهکگر متام منطقه را محارصه یشمرگان دیگرفتند. پ

م. تپانچه هم یدر آن نشسته بودند. ناهار آماه شد. من و عمر آقا غذا نخورد یه عارف و بارزانک

 .شیمکصورت گرفت عارف را ب یکو کت مشکه حر که به محض آنکآماده بود 

گفت:  یز ید بود آمد و در گوش عارف چیبا محاسن سف یه مردکس ستاد ارتش عارف یبعد رئ یقیدقا

حاال آنها از ما »در گوش عمرآقا گفتم:  یاند. به آرامه رودست خوردهکرده بود ک ا احساسیگو

ه کرد. او هم کیم یلمربدار یه فکشناختم یرا م« هکاک»به نام  یش مردیاز چند سال پ«. ترسندیم

 :گفت ینارم گذشت و به آرامکأت آمده بود از یبه همراه ه یبردار لمیف یبرا

د. تا یش هستند. مراقب باشکقاتل و آدم یاند همگبردار آمدهلمینگار و فه به نام خرب ک یـ جامعت

رد و کش کشیپ یل خود را به بارزانین منوال ادامه داشت. رسانجام عارف اتومبیاوضاع به هم، عرص

را همراه  یسکردم کب خود بازگشت. تالش یل نشد و با جیسوار اتومب یرد. بارزانک یخداحافظ

 یپس از سوار شدن و گذشنت لحظات«. ا با من سوار شویب»د گفت: یارصار مرا د یوقت، بفرستم یبارزان

ها رهربان ملت ن حقهیهزاران بار با ا، ناموسیب یهان دولتینبود. ا یار خوبکرفتنت »چند گفتم: 

 .«اندرد را به دام انداختهک

  . . .خدا بزرگ است، ن وجودیرد. با اک یـ بله خطر بود اما ارصار بزرگان مرا عصبان

شتار و کجنگ و  یرات در حالت نه جنگ و نه صلح همچنان ادامه داشت. گاهکگفتگوها و مذا

د. در ین حالت دو سال و سه ماه به طول انجامیم بود. اکهم آرامش بر منطقه حا یو گاه یز یخونر

 ییودتاک یرده طک یکیها دست به یبا بعث، به عارف کیافرس و آجودان نزد یتعداد 1968 یجوال 

ان را یودتاچک، ربکصدام و احمد حسن ال یها به رهرب یزده روز بعد بعثیعارف را برانداختند. س

 .ت را به دست گرفتیمکست دادند و بعث مجدداً حاکش
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گر ید یهابچه، به جز محمد، نزد من آمد یهمرسم به صورت پنهان، ل بهار شصت و هشتیدر اوا

 ینون پرس کچهل روزه بود ا، امیه هنگام بازگشت مجدد من به قک« یانخ»را هم آورده بود. پرسم 

مد من پدرش هستم از شدت یه فهکن یه پدر ندارد اما همکرده بود کسه ساله شده بود. ابتدا تصور 

 .« . . .ن پدر من است. من پدر دارمیپدر من! ا»گفت: ید و مرتب میبه من چسپ یخوشحال

برم. یاد منین صحنه را هرگز از ین شوم. ایر و غمگین دلگیه چنکبود ش آمده یمرت پکدر طول عمرم 

 :میام بگودر مورد خودم و خانواده یمکخواهم ینون مکا

ردم. نزد برادرم عبدالله بزرگ شد و ک که هنوز چهار ماهش نشده بود تر ک یپرسم محمد رادر حال

ه بغداد آمدند ک یرد. هنگامکیم یندگزنان ز وهیچون ب، خرب بودیز چون از رسنوشت من بیمادرش ن

ا از خانه یه من در خانه نبودم ک یاوقات هنگام یار یشناخت. بسیمحمد نه ساله بود و پدرش را من

ه به هر ک یو زمان« ماست؟ یه بود؟ چرا در خانهکمادر آن مرد »د: یپرسیرفتم از مادر میرون میب

، خودش یه منظور او از خانهک«. گردمیخودمان برم یبه خانه»زد: یاد میشد فریم یل عصبانیدل

ازده ماهه یه ک یز هنگامیا آمده بود را نیه در شقالوه به دنک یدر واقع منزل عبدالله بود. مصطف

دارم آمدند او هم مرا یه با مادرش به دکم یسال و نکیه رفتم. پس از یبود جا گذاشتم و به سور

را ها رد و آنکیم را فراموش منیرکو مادر  یعمو(. محمد امامزد: مامه )یم میشناخت و صدایمن

ا یهم به دن« زاگرس»ه ک یر من و فرزندانم. و هنگامین هم از تقدیدانست. ایار خود مکس و ک

مرت کاند دهیرس یج به بالندگیاند و بتدره در مدرسه بودهکهم  یبودم. چند سال« وکمس»آمد در 

شرت یده است. حال اگر انس و الفت آنها به مادرشان بیشکجور آنها را مادر  نیشرتیام و بدهیآنها را د

 –فرزندانم  یدوست یز ـ حتیچ چیردستان را با هکرد و کاست اما من عشق به  یعیامالً طبکباشد 

 . . . .امردهکعوض ن

دور از همرس و فرزندانم ، شرتیب، به مدت پانزده سال و شاید هم، رس جمع، ن مدتیدر طول ا

ماه و  کی یز ـ گاهیر اوقات نیه از مهاباد به عراق رفتم. در ساکاز هشت سال اول  یام. جدابوده

 یدوره کیام و یچهارده ماه در ق، وکسال در مس کیدور بوده ام. البته  از خانواده –دو ماه  یگاه

 .نمکن دوران اضافه ید به ایدوساله را هم با
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، دیام عیژه در ایگرفت به ویغصه وجودم را فرا م، افتادمیرزندانم ماد همرس و فیه به کبه مجرد آن

وه و یند. زن بکبدهد و دلشان را شاد  یدیست به آنها عین یسکاالن »شد: ن دردها مضاعف مییا

فرزندان  یدادم و متامیم یخود را دلدار ، ملت ید به آزادیاما با ام«. اند. . . پدر ماندهیان بکود ک

ام اما نداشته یاردند من هرگز غم و غصهکیگامن م یار یپنداشتم. بسیا فرزند خود مردستان ر ک

بادوستان  یرده و زمان را با شوخکدوا یش من خرب نداشت. خنده را درمان درد بیاز درون ر یسک

ه کم فرستاده و هم او بود یگار براه خداوندکبود  یاگذراندم. اما از حق نگذرم. معصومه فرشتهیم

ان داده بود در خدمت هدف و ملتم باشم. با کرده به من امکمرا پر  یخال یجا، ت فرزندانیبا ترب

رگزار کرد اما شکیه منیگال یزندگ یهایچگاه از تلخیمن گرسنه بود و ه یبا گرسنگ، ردکمن رس  یر یس

به  یادیتقاد زآورد. اگر چه اعیسال هم دوام منکید یجز او شا یگر یآن بود. هر زن د یهاینیریش

من بوده  یزندگ یهایاز تنها خوشبخت یک، ین همرس مهربانید ایام اما شاشانس و بخت نداشته

نون در کوفادارتر و ا، ار بهرت و از وفاداریبس یار خوب و همرس بعدین من بسیشیباشد. همرس پ

 .من است یدلخوش یهیمای، ر یروزگار پ

ام یق یو در چاپخانه« وژهیل»را در  1966از سال و حدود هشت ماه  1965از سال  یچند ماه

عرب  یحیمس کیه ک« د ابوشاملیسع» یعنی شمرگ چاپخانهیارم بود. پکهم« یسام کاک»گذراندم. 

د یمج»، عه بودیش، ن در مورد او گفتمیش از ایه پک« یلیصفر ف»ار چاپ وارد بود. کار به یبس، بود

ت مشغول یه به فعالیامنیدر سل یانون در چاپخانهکو ا ش نبودیب یها نوجوانه آن وقتک، «ساسک

 .است نیز هراه ما بود. شیخ نوری و جامعتی دیگر از همکاران ما هم در امر چاپ و نرش بودند

ساز نشود. مانند درس مدرسه  ییه دعواکنبود  یتر بود. روز شکد از او رس یش و مجکار رس یصفر بس

خ ید. دوشنبه شیشنبه صفر و مجکید. یشنبه سعکید و یمج، بهآنها برنامه گذاشته بودم: شن یبرا

 :گفتیرد و مکیدوبار دعوا م« صفر»روزها  ید. . . . گاهییا مج یخ نور یا شیو صفر  ینور 

 طلب شام یکیـ استاد 

 :آیدیه دو مرغ به دست داشت مک یدم صفر در حالیروز د کب
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 ه؟ین چیـ ا

 .نارید کی یام. مرغدهیخر یاز خامن« ندزهی» یـ در روستا

 .()هفت تومان هفت درهم است یاـ غضب! مرغ دانه

 .ار ارزان استیدو دن یو شش مرغ در ازا یآن خانم گفت هر مرغ هفده جوجه دارد. س، ـ نه استاد

 دمیرفت دیم، «دزهین» یه با تفنگ به سو ک یدر حال یصفر را عصبان، چند روز بعد

 جا؟کـ 

 .روم آن زن را بکشممی -

 یرا براها خرم. آنینار مید کیها را برب. من هر دو را است. رس مرغ یافک یه خر شدکبار کیـ 

 .نکجامعت آماده

 خورم؟ یز از گوشت آن میـ استاد خودم ن

 ؟یـ پس چ

 .ـ حاال خوب شد

ن یم حسن و حسیه بگوکدولت مانند آن است  یهادروغ»نوشته بودم: ، باتاز مقاالت خه یکیدر 

شده و در  ینیمقاله حروفچ«. اندشته شدهکدر بغداد  یعل یلهیه هستند و به وسیرت معاودو دخ

 :ده بودیصفر منت را د، حال آماده شدن بود

دانم. یعه هستم و می. من شیدانیو من یهست یحید؟ تو مسیاردهکه کاست  ین چه غلطید ایـ سع

د ین. سعکا منت را عوض یاند. بدهیسد به شهادت ر یزیهستند و توسط  ین پرسان علیحسن و حس

ه متوجه شدم. حاال کر داده بود. پنجاه نسخه از مجله چاپ شده بود ییرا تغ ینیر حروفچیهم ناگز

 .ه مقصود چه بوده استکن ک یا و صفر را حالیب
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« یدعلیس»از آنها  یکیبه مقر چاپ و نرش فرستادند.  یار خدماتک یر عرب را برایدو رسباز اس

شاورز بود. که و یوانید یاز اهالی، سن، «دمهحه» یگر یر و آن دیگیو ماه« حله»اهل  یعهیش

چاق و پروار شده بودند.  یبعد حساب یاما مدت، ف بودندیار الغر و ضعیه نزد ما آمدند بسک یهنگام

ر یسگار یاز س»رد: کیر میخ یامانت گذاشتم. مدام دعا« دمهحه»گار نزد یسه توتون و برگ سیک کی

 یبود و حت یجیار گید آدم بسمهم. حهیدوست داشت یلیآنها را خ«. شدم خدا عوضت دهد

شاورز کن یش از ایه پکتو »م: یرا سامل به مقصد برساند. به او گفت یان چاکتوانست دو استیمن

وز ر  کیه منونه نداشت. کرد کامن درست یبرا یان باغچهکباور «. نکدرست  یاا و باغچهیب یابوده

ها مرتباً یردم ماهکان یگرفتیم. پس از بر – کوچکاما  –ار یبس یهایم و ماهیرفت یار ماهکبه ش

خورد بدون یها را میماه یدعلیند اما سکر نیامن گیم تا در گلویگشتیها میدنبال استخوان ماه

«. دیبخور یاهد چگونه میدانیشام من»گفت: ید میخندیه مکند و ضمن آنکبرخورد  یلکه به مشکآن

 .میاد نگرفتیاالن هم فن او را 

ان یم یرسم یاد گرفته بود. پس از گفتگوهای یکرد یالمهکچند « یدعلیس»اما ، چیه هک« دمهحه»

گفتند: یستند و میگریرفتند از ته دل میه مک یقرار شد ارسا مبادله شوند. روز ی، دولت و بارزان

 .« . . .میدر شام بو یگر هم اسیاش ده سال دک یا»

نار آن کداشت و در  یاطیخ یامغازه، میقد« یهیمستنرص» کینزد، در بغداد« یلین فیعبدالحس»

 .ار بودکو اهل  کر یوتاه قد اما زکار یبس یفروخت. مردیلباس و فرش هم م

ار که در بغداد ک یق داشت. تا زمانیقی با من و احمد توفیعم یرد به متام معنا بود و دوستک کی

ل به زندان افتاد و یاستاندار ارب« ین علیبدرالد»داشت. بعدها به اتهام ترور  یرد وضع خوبکیم

دار نیام شد و مدتها امیوارد ق، تیومکان دوران محیرش شد. پس از پایبانگیگر یار یالت بسکمش

 یاز سفرها پس از بازگشت متوجه شده بود آذوقه یکیه بود. در یامنیشمرگه در سلیپ یآذوقه

د نوجوان را هم با یند. مجکت یاکش یاسیوژه آمد تا به دفرت سیبه رسقت رفته است. به ل یار یبس

 :خود آورده بود
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توانم یامست. پدرش او را به من سپرده است. من هم تنها میسرو و خوش ار خوبین پرس بسیـ ا

 .نم. مراقب او باشکبه تو اعتامد 

شد و رشوع به صحبت  یود. شبانه مجلس سخن آراسته مهامن من بین حدود پانزده روز میاما حس

ا موارد مشابه آن ی یاخالقیب کیما را هم خوب بلد نبود. هر زمان در مورد  یردکرد. کیردن مک

 .لعنت بر قرب پدرت یا ن نادرست است. . .یگفت: بله استاد ایان جمله میرد در پاکیصحبت م

 .ش شام درست استیـ بله فرما

هوش ید بیه مجکد یشمرگان به کوه زده بود. خرب رسید به همراه پیواس بود و مجیفصل ر روزها آن

ده بود. آنقدر یواس ندیبود و تا به حال ر یچاره چون شهر یبربند. ب کاو من یشده است و باید برا

 .ه از هوش رفته بودکخورده بود 

نار که در کدم یرا د« یرانیجوهر ه»م. پشت روستا فرزندان یبودروز همراه دوستان به شنا رفته  کی

به داخل  یباز  یز بهرتاست فرزندانت را برایجوهر عز»ردند. گفتم: کیم یتخته سنگ باز  کی

 .شدکآنها را ب یش سنگ همهکن است تر کمم، می. آنجا بهرت است چون اگر مبباران شویزارها برب علف

 .روستا بودند کدر حال تر  ردهکم متام ده بار یگشتیاز شنا باز م یمناز مغرب وقت

 د؟یرویجا مکن وقت شب یـ ا

 نند؟کینجا را مبباران میامشب ا یاـ مگر خودت به جوهر نگفته

 .اهیدرغگو س یام؟ رو زده ین حرفیچن یکـ من 

ه مقر کبود « رانیوسف میرسگرد »مادر « پله»بان من یو پشت ین حامیبزرگرت« وژهیل» یدر روستا

ار صالح و مقدس و مادری مهربان در حق یبس یانسان، دره بود. آن زن یسو  ما و آن کیپرسش نزد

 .رودیامر مین چهار بیبه بال یکل پزشیبار در اربکیژه در حق من بود. . . یما به و یهمه

رت کدهد. آخر رس د یشان میوه آورده دلداریشان میه براکند یبیرا م« پله»امر ین هر چهار بیبر بال

دور  ییادعا« ام؟ارهکپس من چه  یرت کپله! اگر تو د »د: یگوینده مکاف یابه گوشهخود را  یگوش
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پخت یه مک یاخوشمزه یداشت. هر غذایتنها پرسش دوست م یم مرا به اندازهینیست اگر بگو

 .ردکیرفتم رختخواب را پهن میاش مبه خانه یرد. وقتکیاش دعوت ممرا به خانه

 ن چیست؟یـ پله ا

 .ت را بخور و بخوابی. غذایخوابیشناسمت قلندر. تو پس از خوردن غذا میمـ خوب 

شمرگان هر یاره آمد. پیدر خانه نبود. ط« وسفی»پله بودم. پرسش  یش از ظهر در خانهیروز پ کی

 :رون آمد و گفتیب« پله»ختند. یگر ییدام به سوک

 .دیو برود یند مرد؟ اسلحه را به من بدهیگویها به شام معرضهیـ ب

شناختند و با یرا م« پله»شمرگان یردند. غالب پک یرانداز یشمرگان از رشم بازگشتند و رشوع به تیپ

 .ردکیصدا م« پله»شمرگان او را یر پیپرس خودش هم مانند سا یردند. حتکیاد میاحرتام از او 

 کار پله به اتاقروز به ارص  کیرفت یام رس مشه از شسنت خود با آب و صابون حوصلهیه همکمن 

م یدانم چه شد پاید. منیجوشیآتش م یآب رو  یحلب کیآنها رفتم تا خودم را بشویم.  یخانه یپشت

ن یگفت ایرون آمدم. تا مدتها میدم و بیم را پوشیهاخته شد. لباسیرد و آب جوش رکر یگ یبه حلب

 . . . .امار را عمداً انجام دادهک

شدند. شب « جواد آقا»هامن یآمدند و م« وژهیل»به « خ محمودیش فیخ لطیش»و « عباس مامندآقا»

دم و آنها را دعوت یدو گوسفند خر«. ینکما را دعوت  ید ناهار یبا»گفت: « عباس آقا»، نزد آنها رفتم

خ یرد. بکیر مکرا  کها گوش فلها گرم بود و بله قربان گفنتبر پا شد. صحبت یردم. مجلس بزرگک

 :مآقا گفت گوش عباس

ه از ترس بله قربان ک ینفهم و دبنگ است در حال، ت جامعتیه رعکد یاردهکر کان فیـ شام آقا

ه کت باش یهاخندند. تو الاقل مواظب حرف زدنیشتان مید به ریه رفتکند و پس از آنیگویم

 .ین و آن نشو یا یمسخره

 :زد و گفت یاعباس آقا قهقه
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شرت ناسزاها یتر است و سهم بف از من دروغگویخ لطیر که شاما خدا را شک ییگویناً راست میقیـ 

 .متوجه او است

ت ما هم رو به یوضع، گذارده بود یرو به بهبود یران و مالمصطفیا کیپلامتیه روابط دک یاز روز 

هم  یند و مالمصطفکم یران تسلیه ما را به اکخواست یم یوخامت نهاده بود. دولت از مالمصطف

نم. تا مرا کرا مالقات  یعمران رفتم تا بارزان یشب به حاج کیرد. کیار مکا انوجود و حضور ما ر 

ار کژار نزد توست و من هم انگفتند ههیم. آنها میردکیبرو االن در مورد تو گفتگو م»د گفت: ید

تو در ، ه طبق اطالعاتکردم کشان ی. باالخره راضیردم. از نظر آنها تو دشمن شاهنشاه هستکیم

 .«ینکیم یندگت ز یوک

رات که رهرب حزب دمکردند کید میکق تأیاحمد توف یژه رو یخالصه به شدت دنباملان بودند. به و

 یدولت یرده پاسگاههاکبه داخل مرزها نفوذ ی، شمرگان او هر از چند گاهیران است و پیردستان اک

در « یماس یانک» یوستاه و ر یکمرز تر  یاحمد را راه یاز رس ناچار  یدهند. بارزانیرا هدف قرار م

مرگ بود اما  یاو به معنا یه توقف براکبه متام معنا بود  یرد. احمد واقعاً دالور ک« ایبروار عل»

باب. آنجا کخ بسوزد و نه یاملثل: نه سن بود که به مصداق رضبیرد در اکو ملت  یمصلحت بارزان

دو باغ هم درست ، و آموزش سوادشمرگان یس به پیداشت و عالوه برتدریت بر منیهم دست از فعال

 یهم برا یمقدار ، باغ یهاوهیها و مبیداد. از سیعشق و صفا م یبو ، آن یهاوهیه مکرده بود ک

 .من فرستاد

آمده بود.  یتهیاکبود از تهران به دربند در باله یمدت، «یر یق انجیصد»رد مهاجر به نام ک کی

شه از معلومات یدم. همیگر هم او را دیر دربند چند بار ددم. بعدها دین بار او را در قالدزه دینخست

 یماس یانکه احمد به ک ییآرام و خونرسد بود. در روزها یآمد. مردیان میو دانش او سخن به م

ما آمدند و پانزده روز  یهامنید به میبه نام سع یروز به همراه پرس  کیم یوژه بودیرفته و ما در ل

 .(نا بودیشم نابچ کید از یآنجا ماندند. )سع
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امل گرفته کق انس یگشتند. به صدیناهار و شام باز م یرفتند و برایرون مید بیروزها خودش و سع

نند کیاو را جستجو م یها مرتباً رد پایرانیه اکر دادند کتذ  یاسیم. چند مرتبه دوستان دفرت سیبود

لم و خرب یف یهیته یبرا یلمربدار آملانیفنگار و روز قرار شد دو روزنامه کید مراقب بود. ین بایبنابرا

ران ین است اکد چون ممینرو یشگیهم یامروز به جا»ق گفت: یبه صد یسام کاکند. یایوژه بیبه ل

ق از یصد«. دیبه منطقه فرستاده باشند. لطفاً مراقب باش یجاسوس، لم بردار و گزارشگریدر قالب ف

« ؟یااز دست ما خسته شده ییبگو یخواهیها من حرفید با ایشا»ن جمله ناراحت شد و گفت: یا

م نزد خالد آقا یو در گردیستگاه رادیرد و به اک کما را تر ، ورکد یبه همراه سع یو بدون خداحافظ

 .مرغ دارمرفت. خالد آقا هم به مجرد دیدن آنها گفته بود: ناهار تخم یحسام

گر یگردد رفت و دیباز م یارد و به زودار دک یمکه کنیا یستگاه خارج شد و به بهانهین از ایحس

رود. هر یجا مکگفت یرد و به دوستان خود هم منکیاوقات سفر م یار یق بسیش نشد. . . صدیدایپ

خود رفته  یاران بازگشته نزد دوستان تودهیبه ا ین بار آخر یرد اکیشناخت تصور میه او را مکس ک

پرسش گم شده »آمد و گفت:  ین نزد مالمصطفیریق از قرص شیروز پدر صد کیاست. مدتها بعد 

نم کیق می؟ تحقییگویرا م یسکدانم چه یام و مندهیپرس تو را هرگز ند»گفت:  یبارزان«. است

« یر یق زنجیصد»ه در خدمت شام هستم معلوم نشد بر رس کحاال هم «. نمکش یدایه بتوانم پکبل

 .آمد ییچه بال

ن او در حزب یخود را به عنوان جانش« ینیامن معیسل»، هیکر به مرز ت« قیاحمد توف»پس از رفنت 

اند او را بهرت بشناسند اما من ردهک یه با او زندگک یسانکد یرد. شاک یران معرفیردستان اکرات کدم

ش از همه بزدلی او یست و بیناشا یاخالق ینداشتم. در مورد رفتارها یهرگز نسبت به او حس خوب

نداشتم اما  یار کها یرانیداشتم چون با ا یمن تنها با او سالم و احوالپرس گفتند.یم یهمواره مطالب

شمرگان تحت امر یامن و پیه سلکده بودم یردم. شنکیغ منیدر یچ اقدامیالت آنها از هکدر رفع مش

به نام عبدالله  یبرادر ، امنیدهند. سلیات انجام میعمل، ه دولتیران نفوذ و علیا یاو به داخل مرزها

ه او ک –« مشهنهیم»به همراه « انکور گه»ار آزموده و شجاع بود. متأسفانه در یبس یه پرس کت داش

 .دیبه شهادت رس یر یدرگ کیدر  -شجاع بود یهم دالور 
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از  یکیمنتقل شد. « قهرهدوله»ه در ادامه به کبود « یسون»شمرگان او در یو پ« ینیمع»مقر 

 یاست تودهیمونک کی« ین رساجیمده مهحه»به نام  لیکو  یپرس ، زادهفیو رش ینیهمراهان مع

گاه نتوانستم او را چیسخندان و رس زباندار بود اما متأسفانه ه، کر یار زیبس یدو آتشه بود. پرس 

داشتم و گرنه همه به  یاار احمقانهکد من در مورد او افیدانم چرا. . . شایدوست داشته باشم. من

من از  یش از اندازهیل داشتم و آن هم نفرت بیدل کید تنها یشاردند. کیم یادیاز او  یکین

 .سم بودیمونکستها و یمونک

گر یرث اشعار من و دکد. ایار به دمل چسپیه بسکبود  یاز همراهان« مالآواره»شمرگان به نام یاز پ یکی

رد کیم یدلسوز با متام وجود ، ردستانکرد و ک یردن دربارهکرد را روان بود و هنگام صحبتکشاعران 

 .نشستیش بر دل میهاو حرف

د. نوشته یبه دستم رس ینیامن معیاز سل یابودم. نامه« عجم یمام عل»روز در دربند همراه  کی

 یر ید بپذیم. تو هم بایاردهکل انتخاب کر ینجا تو را به عنوان دبیمستقر در ا یرانیشمرگان ایما پ»بود: 

ند. کخواستم ناهار آماده  یا به دربند دعوت کردم و از مام علآنها ر «. یبه ما بده یو وقت مالقات

 .میردکت کامن قدم زنان به طرف دشت حر یبا سل

 یبه سو « م جارانیشل» یدر روستا، دیاران رفتهیا که به داخل خاک ییهاتیق در مأموریفا کاکـ 

هار هزار تومان از او رده و چکرا بازداشت  یحاج کید. یاشتهکرا  یکود کرده و ک یرانداز یمردم ت

و را پشت سنگ پنهان یاند. رادبه تو نداده یچون پول یاشاورزان راآتش زدهکن ی. زمیاردهک یاخاذ

: ینکیف میلکسب تکرده از او کصحبت  یه با بارزانک یاردهکوامنود ، ردن آننت آنکرده با بلند ک

د. خدا ییم؟ خب هر چه شام بفرمایریبگند. پول را کیم کمکفالن تنها پنج هزار تومان  یقربان حاج

 .یید دروغ بگویا نه؟ نبای یاب شدهکارها را مرتکن یدست بوس است. ا یند. حاجکمتان نک یاز بزرگ

 .امر شام مطاع است، ن پسیام اما از ان گناهان شدهیب اکـ بله مرت

شود. یمن ین الپوشانم یلهیوس یاه تو زدهک یو راست حرف بزنم. گند کق اجازه بده ر یفا کاکـ 

ن اقدامات به یو خوردن مال مردم؟ ا یو راهزن یرد بود نه دزدکملت  ییرها یقرار ما مبارزه برا
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من  ی. رو یاست دارم و نه عشق رهرب یر ناموس است. من هم نه دغدغهیب یهاار آدمک، نظر من

 .ندارم یار کران یردستان اکن. من با کحساب ن

ش یپ یه هر از چند گاهکبود  یگذر  یهایاحوالپرس، ندم و تنها ارتباط ماخرب مایگر از آنها بید

 .آمدیم

 ک، یبود یمیشناختم و از دوستان صمیش میه از پک« یمنتقم قاض»م. یبود« انییالت بالهقه»در 

 :روز به رساغم آمد

 ؟یندار  یغامیا پی یار کی، خواهم به مهاباد بازگردم. سفارشیـ م

 .اوریم بیش برایر یفرچه کیو  ر دندانیخم کیـ 

 ..اوردمیان نیبه م یبا او سخن یاسیل سیه در مورد مساکناراحت شد  یلیخ

« یدر یساالر ح»شدم. « داللهیخ عبیش»پرس « یخ مصطفیش»هامن یل داشتم و میبه ارب یبار سفر کی

 .هم آنجا بودند« منتقم»و 

 د؟یال آمدهیـ چرا به ارب

 .گشت وگذار یـ برا

 یز فرماندهکخ عبدالله به مر یه منتقم بازداشت شده و به همراه پرس شکخرب داده شد  روز کی

ام از او اطالعات خواستند گفته است: یه در مورد قک یل منتقل شده است. هنگامیسپاه عراق در ارب

افته یه موضوع را درکهم  یدر یشده است. ساالر ح ییاما در ادامه شناسا«. نام من عبدالله است»

دم یاند. شنار او نداشتهکبه  یار کنند اما کرفته و گفته است او را هم بازداشت « اللهگه»ت به اس

 .ل داده بودندیران تحویامً به ایمنتقم را مستق

بودن  یرانید. . . به اتهام ایپرسم س»رد گفت: کیه میه گرک یدر حال یرزنیالله بودم. پروز در گه کی

رده و گفته کرا با خود همراه  یجامعت یردم. پس از آزادکاو تالش  یدآزا یبرا«. بازداشت شده است
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 یاندهکپرا یرانداز ینید. تکها را غارت د و اموال عجمیران برویژار فرموده است: به امام هه»بود: 

 .خته بودندیل گریقند یوههاکبه ، سیپل کیشنت کرده و پس از ک

 :گفت«. ار داردکبا تو  یبارزان»بود گفتند: « قرصی»در  یه مالمصطفکروز  کی

، رانیاران او باشند نزد ما بازداشت هستند. آنها در اکو هم یه صالح الجانک یرانیشمرگ ایـ نه پ

 ؟ییگویها خواهان اسرتاداد آنها هستند. تو چه میرانینون اکاند. ادولت را مورد تعرض قرار داده

س به آنها یاند. پرس شام ادرمرز آمده ین سو یدزه به ادانم قربان! آنها از قال یها را منیـ داستان ا

آنها  یستم. من حارضم به جایران موافق نیند. من با اسرتداد آنها به اکیم کمکه به آنها کقول داده 

 . . . .ردکصادر نخواهم  یین فتواید من هرگز چنیدانیل دهم اما شام خود میخود را تحو

م آنها را یتوانیران است. چگونه میزگاه ما ایم و تنها گریبری من به رسکت ممین وضعیـ ما در بدتر

 م؟یل ندهیتحو

 . . .ندارم. امر شام مطاع است یار کن موضوع یـ من با ا

ن یاهل الجان غروب نزد من آمد و گفت پرس جوانش به همراه ا« وانهوتهحسن حه»به نام  یرمردیپ

ع شد یردند و شاکرفتم. شب او را آزاد  ید مالمصطفنه نفر بوده است. دمل به حال او سوخت و نز 

روز گفت:  کیخته است. عمر بعداً بارها نزد من آمد و از دوستان خوب من شد. یه از زندان گرک

نار کرسبازان از  یونهایامکاز  یاروانکم. یردکن یمک یخان –رسدشت  یدر جاده ینیق معیبا فا یشب»

م. ینکاشاره آنها را نابود  کیم با یتوانستیم و میپنهان شده بوددرختزار  کیردند. ما در کما عبور 

 .«ق فرمان آتش ندادیفا کاکاما 

 .ن فرصت استیق بهرتیفا کاکـ 

 .د. خطر داردینک یرانداز یستم تین یر راضیـ نخ

 دام است؟کمثالً ، خطریط بیگذشت. رشایمن ین دشمنان به سادگیاز ا، احمد بود کاکـ اگر 

 .با او دلرسد شدم یار کهم یاقدام از ادامهن یو با ا
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ز در جنگ ین« عمر»د شد. یشه« الجان» یدر منطقه« میابراه»به نام ، «مام حسن»گر یپرس د کی

 .دیران به شهادت رسیرات اکحزب دم یروهایدر قالب ن، ران پس از انقالبیبا دولت ا

 :بود. گفت« ینیمع»ره و جامعت یاو د ه ازدستهکدم یرا د« رزایم میاحمد ابراه»روز عرص  کی

روم. یام و با آنها منردهکزند. من فرار یران شوند و به جنگ با دولت برخیا کاند وارد خاردهکـ مقرر 

 .هم در مقر است و هنوز نرفته است« عجم یمام عل»

ن آمد و تا ش میپ ید بهرت است. مام علیایرود نزد من بیران منیه اگر به اکخرب دادم « یمام عل»به 

 .ل دادمیار غار من بود. رسانجام مقر را هم به او تحو، یامیان قیپا

اند خود رأساً دست به اقدام بزنند. م گرفتهیتصم، امیو ق یه پس از ناامیدی از بارزانکدم یشن بعداً 

شب از  کیرده است. ک یتر بود بر اقدام پافشار ه از همه پر حرارتک« ین رساجیمدهمهحه»

ن بهانه یرده است. سپس به اک یآنها را همراه، تا مرز« نیمدهمهحه»رده و کت کحر « قهرهلهدو»

خود را به بغداد رسانده و پنهان ، ندکه یته یزات نظامیخواهد نزد دولت عراق رفته و تجهیه مک

 .شده است

اال هم هرگاه سخن رسند. حیها به شهادت میر یدر درگ« مالآواره»و « زادهفیل رشیاسامع»خالصه 

 .افتمیاو م یاناً توطئهیو اح« یرساج»ب یاد چشامن پرفریبه ، دیآیان مین دو به میاز شهادت ا

 .رده باشمکدوارم من اشتباه یام

در « ینیق معیفا»نند همرس و پرس کیران مبارزه میه دولت ایعل یرانیشمرگان ایه پک یدر زمان

ه رفته یامنیبه سل« قیفا»نند. کیم یزندگ« هییرخان ژاژه لهیم سوحه» یو در خانه، «رسهنگهسه»

گرفنت اسلحه و مهامت قول گرفته است. سپس نزد  یاز او برا، سپاه پنجم یضمن مالقات با فرمانده

ند. کیجنگد رفته با او مالقات میه او میاست و عل یه دشمن بارزانک« جورهکب»در « یجالل طالبان»

شام »سد: ینویم« رخانیسومحه»به  یاسپس نامه، شودیف میخ لطیهامن شیگشته مه باز یامنیبه سل

ن ادعاست آنها را یاقدام ناجوامنردانه است. اگر خالف ا کین ید. ایاردهکزن و فرزند مرا بازداشت 
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 یعنی« یچوارر »ه در کران برود یخواسته از مرز بانه به ایم«. دیف بفرستیخ لطینزد ش« کتهیس»به 

 .شودیم ییشناسا« یق افندیصد»توسط « چوارتا – کتهیس»ن یب یمنطقه

 .ارت دارمکق یفا کاکـ 

 .است« مالقادر»ست و نام او ین« قیفا»د یگویست میده و مسلح نیپوش یه لباس طلبگک« قیفا»

 .ییاید با من بیـ به هر حال با

 یبود( نزد بارزان« بانسووره»در  ه آن روزهاکدر مورد چاپخانه ) یاطرح مسأله یه براکروز  کی

 :رفته بودم گفت

 یهادر مورد سپاه پنجم و جالل و جاش ی. بهرت است اطالعاتینیرا بب« قیفا» یتوانیم یـ اگر بخواه

 .ها خواستار بازگرداندن او هستندیرانیو گرنه جانش در خطر است. چون ا یر یاز او بگ« ره جوکب»

در  یادر خانه« وباشل شهیخل»به نام  یشمرگیه به همراه پکدم ید ق رایرفتم و فا« سانوه»به  

 :رد. گفتمکف یم تعریق داستان بازداشت خود را برایفا کاکبرند. یحبس به رس م

 .در انتظارت خواهد بود یسخت یروزها ینکن یار کهم یام بارزانیـ اگر با ق

نخواهم  یار کرند. هرگز با آنها همیپذیمنما را هم  یهایزخم ینند. حتکیمن یار کـ آنها با ما هم

 . . . .ردک

 یو آنگاه در منطقه ینکیم یدشمن ی. آخر عاقل! با بارزانیار نبودکن یـ تو از روز اول هم مرد ا

ه درخواست ک یدانی؟ خوب مینکرفت و آمد  یشمرگیا پیچ محافظ یتحت نفوذ او آزادانه و بدون ه

مالقات با آنهاست.  یتو در آنجا برا یحضور احتامل یبه معنا« کتهیس»انتقال همرس و فرزندت به 

ند اما کیو بدون درنگ او را روانه م« همرس تو خواهر من است»سد: ینویات مدر جواب نامه

؟! یدفاع از خود نداشت یتپانچه هم برا کی یدهد. حتیر عبورت قرار میرا در مس« یق افندیصد»

ر کرود؟ فین سو و آن سو میپ شده آزادانه ایسوار ج یبه راحت یه دشمن بارزانکچگونه است 

. از یدان نبودین میرد؟ متأسفانه تو مرد اکیم ین اشتباهیتو بود چن یق جایاگر احمد توف ینکیم
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ار خواهم بست تا مانع کانجام دهم. متام تالشم را به  یار کتوانم یات هم نگران هستم اما منندهیآ

 .شنت تو شومکاز 

 :بازگشتم یبود. نزد مالمصطف« ینیمع»دار من با ین دین آخریا

داند یآنها من یدرباره یز یاند اما چوارد مصالحه شده« جورهکب»ه دشمنان با تو در کـ درست است 

. یشنت آنها را به خود راه دهکر کد هرگز فیرده است. به باور من نباکافت نیدر یکمکنون کو تا 

دهم اما در یآنها را باز پس من ییران بگویو به ا ینکدور از مرز حبس  ییجابهرت است آنها را در 

توانند ینها میه شام را ندارند. ایات علیهستند و فرصت انجام عمل یران زندانیا یدور از مرزها ییجا

« قیفا»و « احمد» یتوانیمن ییگویدر آمدند م یها از در نامردیرانیتو باشند هرگاه ا یبرگ برنده

ها به رصافت خواهند یرانیجه ایرد در نتک یو آنها را آزاد خواه ینک یرا تا ابد در حبس نگهدار 

ار تو هستند اما دل من یچون در اخت ینکآنها را اعدام  یتوانیم یه خواستکافتاد. هر وقت هم 

 . . . .یز باشیر عواقب آن نکد به فی. باینکم یران تسلینخواهد بود آنها را به ا یهرگز راض

ل داده شده است. درست یران تحویآنها به ا یاعدام و جنازه« وباششه»و « قیفا»ه کدم یبعداً شن

برادر او « عبدالله»شناسند اما به نظر من یران میدر ا« ید ملیشه» کیق را به عنوان یه فاکاست 

ست یبایداشتند. من یگاه واالتر یجا« زادهفیرش»و « مالآواره»ن عنوان بود و یا یستهیشرت شایب

 یابه اندازه، سکست و سهم شجاعت هر یخ عادل نیشد. اما تاریسپرده م یهم به فراموش« رساج»

 .ع نخواهد شدیهرگز به عدالت توز، دیه باک

 :هامن او بوده و هنگام رفنت به او گفته استیه میامنیدر سل« قیفا»ه کرد کیف میتعر« فیخ لطیش»

جاسوس سه جانبه است:  کیمتوجه رفنت تو شود چون او « یرانگهتهقاله»ن کن یار کچ عنوان یـ به ه

 .ندکیم یران جاسوسیا یعراق و هم برا یهم برای، بارزان یهم برا

 :گفت یرفت اما فردا صبح موقع خداحافظیپذ

 .ندکیام من گرفته است و بدرقهیم ماشیـ قاله برا
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ه امامنان کم. پشه هم یمبتال شده بود یم درد سختکبه ش ما یم. همهیماند« وژهیل»تا تابستان در 

اند ردهکبدان عادت  یکود کوه دارد. مردم روستا از یآب چشمه ج»گفت: « رت محمودکد »ده بود. یرا بر

وره کل پشه کم. اما مشیدینوشیردن مکناچار آب را جوشانده پس از رسد «. شام سم است یاما برا

 .هرگز حل نشد

جدا « یلز وه»کنند و از ه هشت خانواده در آن زندگی میکم یبرو« بانسووره» یستاقرار شد به رو 

م. در آمد و رفت یردکدا یچاپخانه پ یبرا ییماندم تا جا« یقرص » یدر روستا یشده است. چند روز 

دم. یشکدار دراز یسپ کینار کتوان از دست دادم. در ی، بار از گرسنگکی« وژهیل»و « یقرص »ان یم

دام به هدف نخورد. کچیردم اما هک کیاو شل یرده بود. دو گلوله به سو کام وانهیالغ دک کی یصدا

 .امشدند. داد زدم: گرسنهیم کیج نزدیه بتدرکدم یاده و سوار شنیپ یقه بعد صدایچند دق

 :را شناختم« پله» یصدا

 .دینکژار است زود غذا آماده ن ههیـ ا

 ک، یر رفت و آمدیردم. در هامن مسکآخر نوش جان  یقمهان را تا لیمرغ بر کی یشام خال یجا

ه ضمن کار با صفا یخ جوان و بسیش کیشدم. « هکرگر به»خ یهامن شیم، شمرگیشب به همراه دو پ

شرت یما خواند پ یبرا، خوش و نواخنت دف یرا با صدا« یصاف»از اشعار  یامجموعه، خوب ییرایپذ

 یاز یخ با عجله قطعه پیرده بود. شکار ناراحتم یه بسکودم مواجه شده ب یبا گوش درد« وژهیل»در 

خت. درد ناگهان آرام یده را در گوشم ریاز لهیآتش گذارد تا پوست آن سوخت. سپس آب پ یرو 

ل مواجه شوم. به کب گذاشتم مبادا دوباره با مشیگر هم در جیاز دیدو پ، گرفت. هنگام بازگشت

 :ود گفته عرب بکرت حسن کدم. د یرس« ناوپردان»

 د؟یداریبرمن یدرمان دهات یهاوهیـ چرا دست از ش

 از درآورم؟یا پی یدهیاد حرف نزن. دارو میرت زکـ د 

حزب و  یاسیه محل دفرت سکم یرفت« انییباله» یم به درهیمستقر شو« وژهیل»ه در کش از آنیپ

وه است. یم یهاباغ ست روستا و پر ازیخوش آب و هوا با حدود ب یابود. منطقه یز کمر  یتهیمک
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رد. کتوان در آن شنا یتابستان هم من یوهستان قرار دارد و در چلهکر برفاب یرودخانه در مس

 .ده استیبدان بخش یبهشت یااه انگور منظرهیزرد و س یهادارد و خوشه یار یبس یستانهاکتا

 کیپخت. یه غذا مکداشت « چلکریم ک»به نام  یشمرگیبودم. پ« یخ رضا گوالنیش»ق یهامن آالچیم

 :ن افتاده استیزم یه دمر رو کدم یم را دیرکپر بازگشتم. کروز عرص به 

 .د. مردمیـ به دادم برس

آتش گرفتم.  یماست را رو  یاسهکماست خواستم.  یش زده بود. فور یانگشتش را ن، عقرب

 یمکبار  نیخت. اید و ماست ریشکه دستش را کنم کخواستم انگشتش را در ماست داغ فرو یم

« دیخ رشیحاج محمد ش» یرد. ماجرا را براکدا یبهبود پ یبه زود« میرک»ردم. کآتش داغ  یدوغ رو 

 :دم. گفتید« ینو یز»ردم. روز بعد او را در کف یتعر

ام. ماست اد گرفتهین درمان را یها گفتم ایرفتم و به صوف« لوالن»م. به یت بگویبرا یـ داستان جالب

 .هست شه دم دستیه همکهم 

 ن را گفته است؟یا یسکـ چه 

 .یجوان شهرستان کیـ 

 :ها گفتیاز صوف یکی

اورد. یامن بیها ایتواند به شهرستانی. آخر انسان مین او هستید تو جانشیخ رشیه پس از شکف یـ ح

 .دهمیبه خدا به حرفت گوش من

ب داشته باشد یرا در جاز سنگ آن مزار  یاس قطعهکشود هر یه گفته مکهست  یقرب ، «لوالن»در 

بدانجا رفته  کن ترب یگرفنت ا یه براکما  ین دوست صوفیش نخواهد زد. تصادفاً همیعقرب او را ن

 .افر قرار گرفتکعقرب  کی یمهر یبود مورد ب

 .رمیمیبه دادم برس. دارم م یـ حاج

 . . . .رس و پاستیب یشهرستان یشدهات ماست گرمـ چاره
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رسم. چمدان به یردم راحت بدانجا مکیر مکرفتم. فیم« انییباله» یبه دره« پل زرد»روز از  کی

ردم و ک ینار چشمه اسرتاحتکدم. خسته شدم. هوا گرم بود. در یاده راه افتادم. به قرصی رسیدست پ

ن ییدم و از آنجا به طرف پایرس« سانوه»ل به ارتفاعات کراه افتادم. با هزار مش یبه سوی بلند

 :اد زدیفر یدم. چوپانر شیرساز

 .بده یمک یگار ندارم. اگر دار یاغذ سکه کاکـ 

راه  یو به طرف آباد« ا بربین جاست بیا»سنگ گذاشتم و گفتم:  کیر یگار در زیاغذ سک یمقدار 

پشت بام مسجد نشسته  یها همه خلوت و تنها چند جوان رو خانه، «سانوه» یافتادم. در روستا

پشت  یگار دارم و امشب رو یاغذ سکنشستم. با خود گفتم توتون و  یاهیسار یردم و زکبودند. سالم 

 :گفت یکیخوابم. یبام مسجد م

 .هامن من باشیـ امشب م

 است؟ کیات نزدـ خانه

 .وهکآن  یدامنه یـ رو 

 .میآیمن، ات آبادـ نه دوست من خانه

 :گر گفتید یکی

 .هامن من باشیـ پس م

 جاست؟کات ـ خانه

 .ودخانه. پل هم داردـ آن طرف ر 

 :ردکدعوت  یهامنیگر مرا به مینفر د کیم. در راه یبا هم راه افتاد

 .ن جاست بفرمایام همـ خانه

 .میآیتو م یهامنیـ به م
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 :بگو مگو شد. عاقبت گفتم، هامن به خانهیبر رس بردن م

 .نمکین جا اسرتاحت میام و همـ به خدا خسته

ه در عراق باب کبسته بودند  یست مرت یپانزده ب یهاشال یهمگ م. زنانیزبان رفتیم یبه خانه

 .ستین

 د؟یافهیدام طاکـ شام از 

 .ما در مهاباد است ینوه و خواهرزاده یجیولکدعبدالله یم. سیهست« یجیولک»د یـ ما س

 .میل هم هستین حساب ما فامیـ با ا

 :به خانه آمد و گفت یشب مرد

 کیر سنگ گذارد و یاغذها را زکگار خواستم. یاغذ سکنفر کیمروز از عاقل. ا یـ در عجبم از انسانها

 .ند عقل و شعوریگوین میش تا باد آنها را با خود نربد. به ایقطعه سنگ هم رو

 .تر استفش بزرگک؟ عقل رساغ دارم از لنگه یادهیش را دیجاکـ حاال 

 .قصد برسانمدهم خودم فردا تو را با اسرت به می؟ قول میـ آن مرد تو بود

ه کم گفت یبرا« یجیلکدعبدالله یس»نام دارد. از « بوره یمال »در راه خود را معرفی کرد وگفت 

ن یآخر یه براک یننده بود چون زمانکدلخوش یمن خرب  یار ثرومتند است. برایبزرگوار و بس یانسان

شان یمن اقوام و خو، نداشت. از آن روز به بعد یمناسب یت مالیدم. وضعیرا د« دعبداللهیس»بار 

 .ن شده بودیامل تأمکگارم به طور یرده بودم و توتون و سکدا یپ یاتازه

هفته  کی« باتخه» یم. روزنامهیار چاپ و نرش را ادامه دادک« یسام کاک»به همراه « وژهیل»در 

راه  یاسیبه دفرت س یسام کاکشد. بعداً یچاپ و منترش م یهفته به زبان عرب کیو  یردکبه زبان 

 یه براک یاوقات هنگام یشمرگان تنها ماندم. گاهیو امور پ رد و من به عنوان مسوول چاپخانهکدا یپ

گامردم و یت میخود به مسئول یشمرگان را به جایاز پ یکیرفتم یبه بغداد م، رس زدن به خانواده

نم آمده بود گفت: دیوچولو به دک« یخان»ه کبار کیزدند. یز خانواده به من رس میاوقات ن یبرخ



 735 

همگی متعلق ، ها و درختانرد آن جنگلکید تصور میشا« بابا چقدر بزرگ است؟ ین باغچهیمادر بب»

 .به من است

نار ما درست شده کگر هم در ید یم. چند خانهیردکدست و پا  از چوب در اطراف چاپخانه یاخانه

خانه به هم  یروز دو مار در گوشهام»ه به خانه آمدم معصومه با وحشت گفت: کروز  کیبود. 

فقط »دم گفتند: یها پرسهیاز همسا یوقت«. امدیم نکمکبه  یسکاد زدم یخته بودند هر چه فریآم

 .«اندگر آمدهید یهاه خانهکم منظورش آن است یردکمارها آمدند و ما تصور ، گفته است مار

 .زندیش میه نکده است ید یـ حرف مفت! او مار 

 .میشوتا ما هم متوجه « سیگور یمار »گفت ید میـ نه با

از مارها  یکیناگهان ، تاب خواندنکهنگام ، اند اما شبه مارها رفتهکردم ک یخالصه معصومه را راض

«. میاند تا شب بخوابردهکن یمکمارها »د. معصومه گفت: یگر اتاق خزید یتاب به گوشهکاز وسط 

 .«نند نگران نباشکیرتاحت ممارها هم شب اس»دادم: یو من هم جواب م

مطلق  یکیمن به خانه در تار یشه با تعجب از بازگشت شبانهیهم یچچاپخانه« ید ابوشاملیسع»

 ؟یترسیها منگفت: تو شبیرد و مکیاد می

ها نیه اکهم  یشند. از راهکمرا ب، ه به خاطر طمعکترسم یم ییترسم اما از انسانهایـ از درنده من

 . . .م رفتباشند نخواه

ل کشرت به شیه بکآورد یامن آب میبرا« یر یم»به نام  ییار ساده داشت. بانویبس یمردمان« وژهیل»

 .دیشکیصورت م یرو  یبه دارم نقابیهامن غرید میدیه مکأت آدم اما هر زمان یخرس بود تا ه

 ؟ینکیار را مکن یچرا ا« یر یم»ـ 

 .نمکیهامنان رشم میـ قربانت بروم از م
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توانست اشعار یه منکد بود( یاو سع ینم نام اصلکیر مک)ف« کسیمال ن»در روستا بود به نام  ییمال

رده و مال را از برنج و خورشت کاشعار را از بر ، سوادید بیس کیرا خوب بداند.  یخوان یمولود

 .رده بودکها محروم یخوان یمولود

 :روستا گفت یاز اهال یکی

 .ردکن ییشود تعیه ارزش آن را منکدارد  یکنیع کسیـ مال ن

 نم؟یت را ببکنیشود عیـ ماموستا م

 .ندارد یالکای اشچون تو خواسته ـ

د. اما دمل یارزیال هم منیر کیه کد یشکرون یب یکنیهنه عک، ان پارچه و پنبهیآورد و از م یاجعبه

 :نمکوس یامد او را مأین

 .است یر ینظینگهدار. گنج ب ـ آن را

ست فلس پول به یتر از اسفناج بود. روزها با رخوشمزهیه بسکد یروین میاز زم یاهیگ، هدر آن نقط

 :ردمکش یروز صبح صدا کیاورد. یب« گورمزه»م یه براکدادم یخانم م« یر یم» کوچکدخرت 

 .اوریبرو گورمزه ب« فاطمه»ـ 

 :گفت« یر یم»

ندن آنها گناه کنند و کیر مکه ذ جمع یاهان روزهاید گیگویم« کسیمال ن»خانم همرس « شهیعا»ـ 

 .دارد

 ر را بخورند؟کاهان در حال ذ یتا گ پس چرا خودش گله را به دشت و صحرا فرستاده« خان یر یم»ـ 

ه در ارتفاعات آب گرفته بود باز ک یداشت و به محلیشب را برم یخانم صبحها آب مانده یر یم

 .گرداندیم

 ؟یگردانیم وه بازکمانده را به  ن آب شبیـ چرا ا
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 .ندکیت میاکبه خدا ش یباز نگردان یاصل یرا به جا د اگر آب شب ماندهیگویشه خانم میـ عا

 .دهندیبه او من یخال یشمرگان حلبیستم پیمن در مقر ن یه وقتکرد کت یاکش« خانم یر یم»بار کی

 ؟یخواهیچه م یبردار. اما برا یخواهیـ چند تا م

فروش به روانداز  ینم و براکینصف روغن شاپسند را مخلوط مو  یـ قربان نصف روغن محل

 .فرستمیم

از آب  یه شاپسندکن هم یروغن روانداز است. ا، ن روغن از نظر خلوصیدل غافل! مشهورتر یا

آمده و شانزده  کو کر که از کبود  یبوتان یپرس صرب « نزار»، «بانسووره»درآمد. اما بزم خوش ما در 

بوسید. یگرفت و میآنها را در آغوش م، ردکیم یاز صبح تا غروب با سگها باز هفده سال سن داشت. 

گفتم یدانستند. هر چه به نزار هم میفروختند چون سگ را نجس میبه ما من یکخورا، مردم ده

 :گفتیاوت او مکشه از هوش و ذ یار نبود. پدر نزار همکگوشش بده

هر دو از ، رو به غرب یگر یرو به رشق و د یکیبز  پرسم: دویستان میچ کینزار »روز گفتم:  کی

 «ن چگونه است؟یخورند. ایدسته علف م کی

 .تواند برگردد و از پشت رس علف بخوردینها اسب هستند. چون اسب میـ بز نه! ا

 ؟یادهیستان را از قبل شنین چیـ ا

 .ردمکـ به خدا قسم خودم آن را حل 

 .الس ششم درس خوانده بود. اجازه خواست نزد پدرش برودکبلد نبود و تا  یردکنزار 

 .ـ برو اما زود برگرد

 :رده بودکف یپدرش تعر یرفته بود و از دور ماجرا را برا

 .ردمکستان را خودم حل ین چیپدر اـ 

 .ار آسان بودیه بسکن معام ی. ایم را بردیـ پرس آبرو
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 .ار آسان استین معام بسیه اکرده بود کو او را متوجه 

شب سگها به رساغ من آمدند. چراغ قوه »شدم. گفت:  یه بازگشت عصبانکامد. صبح یشب ن« نزار»

ن را هم فراموش یا«. ردم شب برگردمکدند. جرأت نیسردم و در چشمشان انداختم اما نرت کرا روشن 

 .شوند کینزد یسکنند به کیا نور چراغ قوه در شب هرگز جرأت منیدن آتش یها با ده سگکم ینکن

 .میردکبرخورد  یترش وزهکبا  یه به مردکم یرفتیم یر یهمراه نزار در مس

خواهد آن را  یا میگان و یهمسا یا براید خواهیخود م یخانه یا برایها را ین مرد ترشیـ استاد ا

 .بفروشد

 .ها را رس قرب پدرش بربدین است ترشکهم دارد. مم یـ راه چهارم

 .رون آمد و چشمش به برف افتادیشب از اتاق ب کی

 .ز در آسامن هستندین و ستارگان نیزم یز است. برف رو یانگشگفت یلیـ خ

رد. نزار را فرستادم کیه مکآب چ، نار لولهکبود. از « نزار»نار دست کخواب من تخت در چاپخانه

 یمشت برف و آب رو  کیاب متوقف شد اما ناگهان کآن قسمت از پشت بام مبالد. چ یگل رو  یمک

 .ختیرسم ر

 ؟یاردهکار کـ نزار چ

 .برف گذاشتم، زتر استیدم برف از گل متیـ ماموستا د

 .ردکند سئوال یبیراً منیه اخک یسگهامن بودند. نزار در مورد یم یشب چند صوف کی

 .شتمکـ او را 

 .بود یسگ خوب یند. رحمتکـ خدا رحمتش 
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رده و مغز کبرنج درست « یمام عل»بار  کیبا ما بود.  یهم مدت« یبان خالد آقا حسامسوره»در 

اسخ پ یمام عل یزند. من به جایریجا گردو را در پلو مکد: یخته بود. خالد آقا پرسیگردو در آن ر

 :دادم

 رانیـ در ا

 .اد زدیشد و فر یزود عصبان یمام عل

ران برنج ی؟ در متام ایادهیا را دیر دارد. تو اصالً دنکن و چند تا نو یب زمیدو جر« یخالیترم ش»ـ آخر 

 .خورندیرا بدون گردو و گردو را بدون برنج من

با داستان و خاطره  ش من آمده و شبها رایشه پیدوست داشتند. هم یلیمرا خ یمردم آباد

 .پرسدیم یرزنیبار به بغداد رفته بودم. خالد آقا به پشت بام رفته بود. از پکیم. یگذراندیم

 من نه؟ یو برا یآور یژار ممام هه یره و ماست براکـ مادر! چرا 

 .یشه درهمین گفتار است. اما تو مانند گراز همیریسخن و شژار خوشـ مام هه

ها هستند. دن درختیآمده و در حال بر« یلز وه» یه اهالکنان نزد من آمدند کس روستا التام یاهال

س کچیبرند و به حرف هیها را مند درختیگویم»را فرستادم. برگشت و گفت: « د رحامنیمالس»

از آنها با مقدار  یکیم. یها را باز پس گرفتم و متام چوبیراه را بر آنها بست«. گوش نخواهند داد

د او هم به یاجازه نده»گفتم:  یعلد و مامیوب از دستامن در رفت و دور شد. به سعچ یادیز

 یه اسلحه داشت مقاومتک ید به رساغش رفت و او را بازگرداند. مرد هم در حالیسع«. ش برسدیآرزو

 یچ اقدامیه، شته بودکم هزاران نفر را کخود دست  یشگیه در خاطرات همک یعلرد. اما مامکن

 یت بناین وضعیدن ایبه مجرد د یمرد چوب دزد را دست بسته آورد. مام عل، دیاینکه سع رد تاکن

 .ردکد به مرگ یردن گذاشت و او را تهدکداد و هوار 

 ؟یبرو  کینزد یردکه جرأت نکن. تو کلت ول یمرگ رس و سب یـ مام عل

 .شمکد او را بیر( است. چرا بایر )فقیکـ دهگان )دهقان( است. ف
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دن یرا در دزد یاهال، «یلز وه»ندگان تو در یمنا»رفتم و گفتم:  ینزد مالمصطف« لامنید»سپس به 

ند و پس از چهار روز با وساطت من آزاد کله افیهم او را به طو یبارزان«. اندمال مردم آزاد گذاشته

 .ن شدیه دعوا بر رس آن پیش آمده بود تأمک ییهااز چوب، شد. سوخت زمستان

به نام مال  یهامن مردیم« رگناوبه»م. شب در یرفت« ینو یز»به « د رحامنیمالس»و « دیمج»همراه 

رسمان آمدند. خود را پنهان  یسوخو باال  یامیدو هواپ، م. صبح به مجرد خروج از خانهیمحمود بود

 :ردمکگارم را روشن ینشستم و س یانبود. در گوشه یم اما پناهگاه مناسبیردک

 .شمکم را هم بیگار زندگین سیبهرت است آخر

ن بار هم جان سامل بدر بردم. یشت اما اکام آغاز شد و چند گوسفند را در اطرافم یآتشبار هواپ

ش ینبود. صدا« مال رحامن»از  ید آمد اما اثر یمج«. میبرو»ردم: کامها رفتند و همراهان را صدا یهواپ

انداخته بود و  کزالزال یهاچهاز ترس خود را به داخل درخت«. نجا هستمیا»نان گفت: کم نالهیردک

 .شده بود یم. متام تن و بدنش زخمیدیشکرون یاو را ب، آمد. با هزار زحمتیدر من

ام نم قبالً گفتهکر کخود در چاپخانه گامردم و به بغداد رفتم. ف یرا به جا« انور دلسوز» یچند روز 

م بود. ینام مستعار او مالابراه اره است.کهمه  یمن جنوبینون در کبود. ا یاست دو آتشهیمونکچه 

آنها را در  یصدای، گار از مردم آبادیو صابون و س یهنگامی که بازگشتم گند زده و با گرفنت چا

 .نده از روستا رفتکفرستادم و رساف یگر یم را به مقر دیآورده بود. مالابراه

م. یشدیده خارج م حاجت از یقضا یم. برایردکیار مکو  یزندگ« بانسووره»ه در کبود  یمدت

 .را صدا زدم« خانم یر یم»همرس « مام داوود»نم. کدرست  یم گرفتم توالتیتصم

 .نکدست به آب حفر  یحفره برا کیـ 

 .ستمیار را بلد نکن یاست؟ ا ین چه حرفیـ ا

او  یبرا یرد چگونه قرب یم( قرار بود مبین بود اگر انور )مال ابراهید منظورم ایببخش« مام داوود»ـ 

 ؟یردکیر محف
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 .دیایرون بیه هرگز نتواند بکنم کیش حفر میبرا یرد قرب یـ اگر آن پدرسگ مب

 ؟ینکیار مکنم چین ببکـ خب حاال درست 

ن. کجاد یا یرد. سپس گفتم: حاال در وسط آن هم سوراخکار خوب مانند قرب درست یبس یحفره کی

 .شدل مسرتاح ما هم باالخره حل کار را انجام داد و مشکن یا

شته ک« درسول باب بزرگیس»گفته بودند  ینام داشت به شوخ یه علک یرانیشمرگان ایاز پ یکیبه 

وه زده بود. کبه  ید رسول گذارده از شدت ناراحتیش را نزد سیینار دارایشده است. او هم چهل د

و را به بغداد ده بود. قرار شد ایم. عقل از رسش پریباز آورد یم و به آبادیردکش یدایپس از سه روز پ

خواهد برد. « یو رناقهخ قهیش» یآمد و گفت او را به خانه« ینو یز»از بستگانش از  یکیم. یبفرست

 :ده بودیخ پریرا نزد او برده بودند. ش یعل

افر کشب پانصد جن یشم. من دکاند به اسم بگو تا آنها را بردهکه در بدنت حلول کرا  ییهاـ نام جن

 .امبازگشته« غزا»از  شتم و امروز صبحکرا 

 :دیگویهم م یعل

ردستان را به ما کها و اعراب بجنگ و نفت یسیبرو با انگل یعامل بر رست! اگر آنقدر مرد کخا یـ ا

 .بازگردان

 .توانم او را شفا دهمیافر است و من منک کن مرد یـ ا

ردند. پس از شش کز یجوت یش دوازده جلسه برق درمانیان براکبعد او را به بغداد بردم. پزش یمدت

 .ردکجلسه فرار 

 امل شود؟کدرمان  یدوره یـ چرا اجازه نداد

 .ن ملت نخورمیگر به درد ایه دکم یایدم آنقدر رس عقل بیـ ترس

و یراد یبرا یمطلب، د فطریه به مناسبت عکفرستادم « اللهگه» یقاض« مال قادر»رساغ  یکید بود. پیع

 :ون نوشته بودن مضمیسد: او هم جمالتی بدیبنو
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رد: ماه را کد. عرض یامرب رسیرد و به خدمت پک ینه را دوازده روزه طیه تا مدکم یفاصله« ثوعلوبه»

 . . . .اتین دست هزلی.و از ا ثوعلوبه. . . یل لیامرب فرمود: ویام. پدهید

 .گفتم کیخودم عید فطر را به همگان ترب یردم و به فتواکنامه را پاره 

« وهیکرسو قه»در جنوب « یناو یش»و به یو پخش راد« بانسووره»عبدالخالق از  کاکت بنا به درخواس

 یلیم. اتاق خیردکدرست  یرده و اتاقکر یارگر اجکم چند یونت نداشتکس یبرا ییرفتم. چون جا

وارهایش یشد دو تخت در آن گذاشت. اتاق از گل و خشت درست شده و دیبود و به زور م کوچک

بر تعداد  کیکیرسمان نبارد.  یرو  که خاکدم یشکسقف  یرو  یلونینا ییبود. مشامار نامناسب یبس

 کیرتونکو و الیمهندس راد« رهخ رضا باسهیز شیخ عزیش»از آنها  یکیو افزوده شد. یاران رادکهم

 .س بودینوشنامهینده و منایگو، هرنمند« کق چاال یرف» یگر یو آن د یکسلواکل چیالتحصفارغ

« یصالح محمود بارزان»اورم؟ یجا بکتاب از کنم. اما کترجمه  یردکرا به « رشفنامه»ه بود به رسم افتاد

 یعرب یرشفنامه، چاپ مرص یفارس یرشفنامه، تاب بودک یه خورهک« یمالمصطف» یخواهر زاده

م آورد. روزها پس از یرا برا« یانیل روژبهیجم» یترجمه یعرب یو رشفنامه« یعون یعل» یترجمه

ار ترجمه را انجام کنشسته و  یاردن مطالب در گوشهکو و نوشنت مقاالت و آماده یار رادکان یپا

 .دادمیم

را آنجا  یت رفته مدته و ماوهیامنیر و سلیگشت و گذار به دشت شل یبرا یمالمصطف 1966بهار 

ت چاپخانه یفعال یش از آن در مورد ادامهیست پیبایبه بغداد بروم و م یگذرانده بود. خواستم سفر 

 یل برایاتومب»دم: یآمدم. به گاراژ رفتم و پرس کو کر کل به یر اربیردم. از مسکیگفتگو م یبا بارزان

دور و  یوقت«. دیایت هم درنین و صدایبنش»رد و گفت: کگاراژدار اطراف را نگاه « د؟یله داردهشه

رده کبدانجا سفر  یه مالمصطفک یبود. از روز  کار خطرنایبس یه زدک یحرف»شد گفت:  یبرش خال

شود. چرا یتوسط دولت بازداشت م یابه بهانه، س قصد سفر بدانجا را داشته باشدکهر ، است

 «؟یآنجا برو  یخواهیم

 .رومیم یدن مالمصطفید یبرا یـ راستش را بخواه
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م. به یافتادگفت. راه  ییزهایرا صدا زد و در گوش او چ یاباب آوردند. سپس رانندهکم یفرستاد برا

نار ک یآمده در هتل« چمچال»به « جورهکب»م احمد از یجالل و ابراه یهام. جاشیدیچمچال رس

اما خودش به رسعت از ، ندکم آنجا توقف نیرده بودند. دوست نداشتم به راننده بگوکجاده منزل 

 .شهر خارج شد

 .یردکدر شهر توقف ن یردک یار خوبکـ 

 .نندیها مرا ببد جاشید نبار کگاراژدار سفارش « نیام»ـ 

خانه سپرد و رفت. در قهوه« یالینته»نفر  کیم. رمضان هم بود. مرا به یدیرس« الینته»به چهارراه 

ل مرا تا ین فامیا»رسبازان گفت:  ید. به فرماندهیرس رس یون ارتشیامک کیم. یخورد ینان و چا

شمرگ نزد من یش گرفتم. دو پیطقه را پاده شدم و راه منیپ« سوورداش»در «. دیبرب« سوورداش»

 :آمدند. گفتم

 ..میایشام ب یتوانم پا به پاید من تنبل هستم و منیـ شام برو

 .مییآیم و با شام میـ نه ما در خدمت هست

 .و مرغ و بوقلمون بود کود کد. پشت وانت پر از زن و یاز راه رس یبار خوشبختانه وانت

 .دید سوار شوییایـ ب

 :وانت گفت یم. رانندهیدیرس« رقومئومه» یم مناز مغرب به روستایوار شدپشت وانت س

 .«دیهامن من هستینجاست. افطار میام اخانه»

 شود؟یات چقدر مهیراکـ 

 .ام. مهامن خودم هستیدردهکگان سوارتان یـ را

 .ریه بگیراکنار یم دیبرسان و ن، «لهدهشه»ـ ما را به 

 :آمد و گفت یصوف کیم. یخانه رفتنار دادم. به قهوهیدسه ربع ، ناریم دین یبه جا
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الم کخوش ، کر یار زیبس، عاقل یمرد، ار خوشامد گفتیخ عبدالرحمن بسیش«. هیکد داخل تییبفرما»

 یالم اسالمکث و یر و حدیتب تفسکم پر از یه ما در آن نشسته بودک یردپرست بود. اتاقکت یو به غا

 .صفحه از آن را نخوانده است کی یسکهاست مدته کدا بود یآن پ یبود و از زرد

. من هم مثل تو در زمان یاخوانده« لهدهشه»ش یخ و درویش یدرباره ییزهایمطمنئ هستم چ

دانم یمورد توجه او از سادات برزنجه بوده است. من یاز خلفا یکی« خ احمد رسداریموالنا خالد ش»

به نام  ید مردیآیادم میه به عراق بروم کش از آنیا په جدا شد امیچه زمان از نقشبند، قتین طریا

 کمزد  یشهیبا اند یار یبس یهاه قرابتکسم بود یالیسوس یفه خواهان نوعیاز آن طا« سوورمهحه»

و از « سوورمهحه» یرهیقطب دا، ه بودیوخ نقشبندیه از شکهم « مام رضا»به نام  یداشت. مرد

 یهیسوور داعمهه حهکردند ک ینکعه پرایو شا یپاشوع به سمرد رش ک یشان بود. مالهایدان ایمر

ست. یگر حالل و همرس هستند و زنا گناه نیدکیهمه به ، ن او زنان و مردانیینبوت دارد و در آ

ن یید با نشان مخصوص آیفرستاد. صدها مر کو کر کرا بازداشت و به زندان « سوورمهحه»دولت 

آزاد شد. « سوورمهحه»بست نشستند تا  -ر و جوانیمرد و پ از زن و – کو کر کدر اطراف ، دیجد

 .وستندیقت پین طریز به ایان نیاز مال یار یبس

ه در لبنان ک یدهد. زمانیمباند عقلش را از دست م« لهدهشه»در  یس چند روز کشد هر یگفته م

گفت: ید بود میدد جیقت جدین طرید ایمن و مر یشگاهیه هم آساک« مال طاها»به نام  یبودم. مرد

ان یه میز را بالسویقت همه چین طریروان ایدارند و پ یاز زندگ ین همه سهم مساو یین آیدر ا

ات بود ید حیدر ق« سوورمهحه»رفتم. « لهدهشه»ه من به ک ینند. روز کیع میم و توزیگر تقسیدکی

رد و کیم یزندگ یاخانهده و در  یآن سو « سوورمهحه»سابق را نداشت.  یبه و دبدبهکبکاما آن 

شمرگان مبارز یپ یردستان و برخکقت او در آمده بودند. از مدافعان یه به طرکان یاز آقا یبرخ

در « بهاءالله»ه ک یردستان بود هنگامکرد و ک یخ زندهیه تارک« یمال باق» یبودند. به گفته

قت یطر یار یخود در آورده و بس کقت آنها را به سلین طریروان ایر بر پیبوده با تأث« لورگهسه»

 .اندنار گذاشتهکرا « سوورمهحه»
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ه کدا بود یزد و از سخنانش پیه مداوم آروغ مکما را بر عهده داشت.  ییرایها امر پذیاز صوف یکی

خداحافظ »رفت گفت: یه مک یدر حال« خ عبدالرحامنیش»ور بود. کقت مذ یدان طریهنه مرکاز 

 .«ارتان نشومدید دوباره موفق به دیشا

 .دید فردا صبحانه را هم با ما بخوریـ با

 .مینکیت مکد اما ما بامدادان حر یبفرست یما سحر  یم. شام برایریگیخ ما روزه منیا شیـ 

 .ن و برگ آماده شدیباز یوانیح یپس از خوردن سحر 

 .دید سوار شوییـ بفرما

 .ستیـ آخر الزم ن

 ؟یر یو از رسما مب یحرفم گوش نده به« یلیحسن ف»مانند  یخواهیـ تو هم م

 :ردکیف میوان در راه تعریمرد صاحب ح

نجا یبه ا« نیعبدالحس»رس زدن به پرسش  یاهل بغداد بود برا یلیدار فمغازه کیه ک« مام حسن»

ه از کنم. به محض آنکاش مرا همراه او فرستاد تا بدرقه، در بازگشت« خ عبدالرحمنیش»آمده بود. 

رود. هر ین مییه من برگردم چون خودش راحت پاکرد کم ارصار یباال رفت« ر مگرونیپ»وه ک یگردنه

رد. عاقبت کنابلد خطر دارد قبول ن یوهستان براکبرسانم و « دنلههه»د شام را به یچه گفتم با

 .خ زده بودیبرخورده از رسما  کوال کوه به ک یبازگشتم. متأسفانه در آن سو 

 یبرف مانده بود. به مراسم پرسه یهنوز رو ، «مام حسن»بدن  یا و جام رد پیدیبدانجا رس یوقت

اش شاعر هم آنجا بود. به قول خودش حافظه« یردماموستا هه»م. یدیهم رس یدر آباد« مام حسن»

ش یردم رکنداشت. به زور وادارش  یر یه تأثکمن هم  یمنود. دلدار  ید میار ناامیار افتاده و بسکاز 

بربد. « تماوه»ه مرا به کردم کوان و سوار اجاره یح کیرفتم. « مالومه»زظهر به عزا برتاشد. بعدا

داد. یتنامن را عذاب م یسخت ین بود و رسمایزم یم. برف رو یدیرس« لووالخ»ر هنگام به یشب د

از اقوام خواهم رفت. گفتم:  یکی یمن هم به خانه«. مال برو یتو به خانه»سوار گفت: 
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سخت و دشوار است. تو برو و به مال بگو مهامن  یمکصاحبخانه  یرمضان برا در یر یپذمهامن»

شب است. هر طور  کی یالله و گرنه با تو خواهم آمد. همرفت بسمیخوش پذ یاگر با رو «. دارد

ز و مرتب بود. مرتب مرا یار متیاش شدم. بسشواز آمد. وارد خانهیم. مال فوراً به پیگذرانیباشد م

 :گفتیرد و مکیورانداز م

 .رده استکر ییات تغافهیو ق یار شدهیـ پ

 ؟یاگرفته ی. اشتباهیادهیشناسم و تو هم مرا ندیـ ماموستا من تو را من

له ومهکرا با هم در  یهستم. در مهاباد مدت« عبدالله». من یاردهکژار تو مرا فراموش هه کاکـ 

 .میبود

رات کله و حزب دمومهکنه چندان دور در  یگارانن روز یریآن شب ما خاطرات تلخ و ش کخورا

و « یبارزان»م. دو شب نزد یدیرس« تماوه»ل صبح به یم و اوایبود. سحر راه افتاد یدوران جمهور 

ون به طرف یامک کیه مسئول آنجا بود ماندم. پس از دو شب سوار بر ک« نیخ محمد هرسیش»

م. رسانجام یردکیر میدر گل و برف گ یچند گاهردم. جاده نامناسب بود و هر از کت که حر یامنیسل

م یردکجرأت ن، ل خوابیم. به خاطر نداشنت وسایدیرس« ازمر»وه ک یدامنه یخانهشب هنگام به قهوه

 یم. خودم را به طباخیدیه رسیامنیم و صالت صبح به سلیردکت کم. به طرف شهر حر یشب آنجا بخواب

رزرو جا به  یرا برا یشوم. شاگرد طباخ ینداشتم آفتابمفصل خوردم. جرأت  یارساندم و صبحانه

 . . .ها بودگاراژ فرستادم. ترس من به خاطر وجود جاش

اه به چشم زده بودم. گفتم: یس یکنیف اول بود. عیمن در رد یسوار شدند. صندل کو کر کمسافران 

در راه به رسنوشت رد. کخود را با من عوض  یعاً جاینفر رس کی«. رمیگیجه میف جلو رسگیمن رد»

و  یدربدر ، ه بگذاریردستان از جان و دل ماکرد و ک یو چند سال برا یام گرفته بود: سخودم خنده

ه کرده برتس کلیتحص یردهاکو زندان رفنت و حاال. . . از عرب نرتس. از  یشب نخواب، شکب یآوارگ

از چمچامل  یرسکت الیم با ترس و آشند. . . . باز هکهستند تا ترا ب یاند و به انتظار فرصتجاش شده
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 کو کر کرد اما خوشبختانه من را نشناخت. از ک ین را وارسیماش، شهر یجاش در خروج کیم. یگذشت

 .ردمکت کبغداد حر  یزدم و آنگاه به سو « قیطاهر توف»و « ممحمد مه کاک»به  یل آمدم. رس یبه ارب

در جنگ  یت مناسبیآغاز شد. ما موقع 1967ل در ژوئن یم جنگ اعراب و ارسائیدانیه مکهمچنان

عرب و فرماندهان  یدولت عراق به همراه دو تن از علام یندگیأت منایم. هیه دولت عراق داشتیعل

خواستند. من هم  کمکعراق در جنگ  یار ی یآمدند و از او برا ینزد مالمصطف کو کر کل و یسپاه ارب

 .در آن مجل حضور داشتم

ست کم. به گامن من ارسائیل اعراب را شیدبه جهاد بروید بایگویم یخ عاصیش»گفت:  یمالمصطف

اما ، مینکیت منکاست. در جهاد رش  یت جهانیرشفته و برخوردار از حامیپ یشور کخواهد داد چون 

به مثابه از پشت خنجرزدن است. مسلامن ، ن حالتیشور مسلامن در اک کیجنگ با  یچون ادامه

 .نمکبس ولت عراق آتشه با دکند کیم مکبودن به من ح

 .میرفتیپذید میبودم اما چاره چه بود؟ با ین اقدام ناراضیاگر چه از ا

با «. ل استیفرمانده ارتش ارسائ یسکدانم چه یمن»سخنانش گفت:  یل در البال یفرمانده سپاه ارب

 .«شناسندیا او را میه متام دنکان مشهور یداموشه»ز گفتم: یمتسخرآم یحالت

 :فرمود یم. مالمصطفیزدیقدم م« زانیر» یو زاگرس در اطراف آباد یعد من و مالمصطفصبح روز ب

 ـ چه خرب؟

باند  یرا رو  یمرص  یل چهارصد گونه جنگندهیست. ارتش ارسائیـ خوشبختانه وضع اعراب خوب ن

 .رده استکفرودگاه نابود 

خانه در قهوه، بردیلذت مست اعراب که او هم مانند من از شک« یرانیجوهر ه»نزد و رفت.  یحرف

ن جمله دو ماه بازداشت شد. یبه خاطر گفنت ا«. ان بردارندیانشاءالله جهود اعراب را از م»گفته بود: 

رده بودم. کزان یوار اتاقم آویان را به دیدااز موشه یسکشدم عیه از مرگ اعراب محظوظ مکمن 
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د و آشپز شد. هنوز دو سه روز نگذشته شمرگ عرب نزد ما آمیپ کیم. یبود آشپز نداشت یچند روز 

 .امدیش خوب از آب در نیو شود. تست صدایراد یندهیخواهد گویه گفت مکبود 

 .نمکیمن ید آشپز ینکو نیراد یندهیـ اگر مرا گو

ان را یداس موشهکام عم. مجبور شدهیگویبه خاطر تو به اعراب ناسزا من یاه آمدهک یـ از روز 

 .قانعم برو و دست از رسمان بردار کبردارم. به نان خش

آنها  یه همهککردند در اطراف مقر ما زندگی می« یقشور »رت یه از عشیکرد تر ک یچند خانواده

 .شمرگ بودندیاز آن خود داشت. چهار پرس او پ یارمرد هم خانهیرمرد بودند. پیپ کی ینواده

 یاار در خانهکخدمت کیه خواهرش و به همرا یسه نفر صاحب زن و بچه بودند اما برادر چهارم

ار کآمد برادر چهارم چند روز از خانه دور بود و دخرت با خدمتیش میاوقات پ یگر تنها بودند. گاهید

 :روز مادر دخرت وارد مقر شد و گفت کیماند. یدر خانه تنها م

 .دیدارد. به دادش برس یز یـ دخرتم خونر

سئوال  کبرد. برادران دخرت از پزش کنزد پزش« یخان»را به رد و دخرت کدا یپ یپیعبدالخالق ج کاک

رمرد یه پکه حامله است. شب در اتاقم مشغول نوشنت بودم کم هم پاسخ داده بود یکرده بودند. حک

خواهند به زور دخرتم را به رنجرب بدهند تو یپرسانم م»رمرد گفت: یو دخرتش وارد اتاق شدند. پ

پرس با اسلحه وارد شدند و پدر دخرت را با خود به اتاق دیگر بردند. هر ناگهان هر چهار «. اجازه نده

 کیشل یردم اما آنها متوجه نشدند. ناگهان صداکگاه را صدا یردند. دوستان پاکردم قبول نکچه ارصار 

رده کن فرار یش از ایه پکخته بودند رنجرب هم یشته و گرکگلوله برخاست. برادران خواهر خود را 

 .بود

ون رس یاش با گریه و شم. خانوادهیف اتاق پر خون شده بود. جنازه را به طرف چشمه برداطرا

نار چشمه برده و آنها را کشده است به  یاناً خونیه احکل خانه را یامن گفتم وسایدند. به سلیرس

 ریرد. در حال شسنت ساکزان یآو، نار رودخانه برد و پس از شسنتکمرا به  کامن هم تشید. سلیبشو
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ه مرده زنده شده است فرا را بر قرار کدر چشمه افتاد. او هم به گامن آن که ناگهان تشکل بود یوسا

 .ح دادیترج

، وارید یخون رو  یهاهکگلوله و ل یخته جاین ریزم یداشت. خون بر رو  یاتاقم وضع نامناسب

نجا نخواب یا رده بود. هر چه گفتند شب راکز درست یانگن حال رقتیو در ع کوحشتنا یمنظره

در نظرم ظاهر  کبرد. مرتباً صورت معصوم دخرت یدم اما خوابم منیشکردم و دراز کچراغ را خاموش 

 .« . .ستیاند. ظلم روا نردهکبه من ظلم »شد: یم

ار او یدخرت خود را در اختی، کار رنجرب  یادامه یرمرد در ازاین پیا، ماجرا را گرفتم. از قرار یدنباله

شمرگ قاتل بازداشت اما پس از چند روز آزاد شد و یبردم. پ یت را نزد فرماندهیاک. شگذارده بود

 .ماند یشمرگ باقیهمچنان پ

نون در کگر از طرف قالدزه به منطقه آمده و ایو چند نفر د« منیه»ه کد یخرب رس 1968بهار 

 ییجویرگ به پشمیپ کیاند. به همراه رفته« سانوه»هستند. سپس گفته شد به طرف « تماوه»

ی، ار ید اختیس کیچند جوان و »دم. گفتند: ید پرسیاز منزل س« سانوه» یم. در روستایآنها رفت

 .«اندرفته« انییباله یدول»نون به کاند و اهامن ما بودهیشب میپر

من را یهی، ست و سه سال دور ی؟ پس از بیدم. چه سعادتیبه آنها رس« یالتقه» یعاقبت در روستا

م. یدیم و باز هم خندیم و غصه خوردیدیم و خندیردکف یم و تعریاز شب گفت یفته بودم. تا پاسایباز 

خ یش یحاج»ه کم. مشخص بود یردکدم و ناهار و شام آن روز را با آن رس یخر یصبح روز بعد بز 

م به مجرد یعرت بروند. قرار گذاشتیخواستند هر چه رسیم« خ رحامنیخالد ش»و « جهیولکعبدالله 

 یدر اتاق من تخت، آمد« یناو یش»من به یه هکد یشکن یز نزد من بازگردد. طولیمن نیه، برگشنت آنها

 .من شد یشگیرد و همدم همکخود درست  یبرا

ش را نخواند. یشعرها، ه خودشک یشاعرتر است به رشط، ردکاز متام شاعران « منیه»از نظر من 

نبود. شعر را گرفتم و در  ید. از نظر خودش شعر جالبام نوشته بو یق یه دربارهکم خواند یبرا یشعر 

متوجه عظمت آن نشده ی، تا شعر را تو نخواند»گفت: یرد. خودش مکبه پا  ییو خواندم. غوغایراد
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، از او ییرایار خوشحال شد و در پذیدادم بس یمن را به مالمصطفیه خرب آمدن هک یهنگام«. بودم

 .ت سفارشات را منودینها

 یرده بود. جلو کرا بر ما حرام  یه زندگکجا آنقدر موش داشت  یکیو تار یوه بر تنگاتاق ما عال 

را خاموش  یدن هم چراغ زنبور یموقع خواب یها حتردند. شبکیو آمد و رفت م یچشم ما باز 

 .نندکیمرت آمد و رفت مک ییها در روشنام چون موشیردکیمن

من ید. هیآیردم باران مکر کن سقف بلند شد. ابتدا فلو یاز نا ییه صداکروز در حال نوشنت بودم  کی

لون سقف افتاده بود و به علت ینا یمار دراز رو  کی«. شکجاست؟ آن مار را بکت یعصا»گفت: 

مار باالخره خود را آزاد «. ن بلبل خودم استیا»توانست بخزد. گفتم: یلون خوب منینا یو صاف ینرم

کشم من ادامه شم منیکیمن و منیش هکبشکد. بیخز یاخرسم در سور  یباال  یم مرت یرد و از نک

 .«ندکاهت ین مار سیند امشب همکخدا »من گفت: یه رسانجام هکداشت 

 .ستین یکش بزند بایال ندارد اگر هم نکـ اش

سقف  یرون آمد و رو یم. آرام آرام بیردکن یرون آورد. ما توجهیبار رس بکیدم. یتا روز دوم مار را ند

نفله  یکی یکیسقف را  یهارد. موشکه یک موش را لقمه کند لحظه نگذشته بود رفت. هنوز چ

رت دهد. متام یشت. خدا خکیها را مدگان ما موشید و جلو دیخزین میزم ین بار رو یرد. اکمی

اش خورد و به خانهیرت همه را مکرت کختم. یریر تخت میزه نان زیها را خورد. پس از آن رموش

زند یش منیانسان را ن، لیردم مار بدون دلکیها بود تصور مگشت. سالیرسم باز م در سوراخ پشت

ه کرد. چند ماه بعد کیو منیه تنها مکشده بود  یخانگ یارد. گربهکمرا ثابت  یادعا، ن موضوعیو ا

و ش گفتم یت اتاق برایت و وضعیبه آنجا رفتند. از موقع« باوهفارس»شمرگان یم پیردک کآنجا را تر 

 :ردمکسفارش 

 .ار مار نداشته باشندکبه  یار که کن ک یشمرگان را حالیپ« فارس»ـ 

 :ش منانده بود گفتیه رنگ به روک یدر حال« فارس»

 ند؟ک یتواند با مار زندگیم. آخر انسان چگونه مینکیم کن امروز آنجا را تر یـ هم
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امه آورده است. چند بار در رشفن یدر مقدمه« منیه»را « یناو یش» یآن روزها یداستان زندگ

ه کم. هامنطور یم اما جان سالمت به در بردین مبباران شدکن وجه ممیدتریبه شد« یناو یش»

 .ه ما آغاز شده بودیگر جنگ علیار آمدند و بار دک یها رو یبعث 1968در ماه سپتامرب  یدانیم

در مقابل در حال  یو فانوس و به شدت مبباران شد. من در اتاقم بودمیاطراف راد یشب محوطه کی

رس  یاز موج انفجار رو  یناش یگل کو وارد اتاقم شد. خایاز گروه مهندسان راد ینوشنت بودم. جوان

 :رد و گفتک کرم را پایز تحریم یرو  کخته بود. گرد و خایم ریهاو گردن و لباس

به خاطر خدا بگو چگونه ام. شده یم خاردار افتادم و زخمیس یدم رو یژار از مبباران ترسـ مام هه

 ؟یترسیاره و مبب منیه از طکاست 

 .اره است مانند ساعت ضد آبیـ وجود من ضد ط

و یاز راد یلیوهستان رفت. من هم به دالکند به که خود را از گرما و پشه خالص کآن یمن برایمام ه

خته و در ینطقه گره از دست دولت به مک« کق چاال یرف»بازگشتم.  رده و به چاپخانهک یر یگنارهک

رد کیگزارش مرا به باال رد م یبود. گاه« عبدالخالق»ه یطنت علیرد مداوماً مشغول شکیار مکو یراد

 .رده بودکدر مورد عبدالخالق مخابره  یبار هم گزارشکیژار خائن است. ه ههک

م باز فرستاده خود یامً برایمستق« رت محمودکد »رده بود کدر مورد من ارسال « قیرف»ه کرا  یگزارش

دوباره ، ق هم نامه را خواندهیرف«. ندکیم ییخورد از شام بدگویق گه میرف»ر آن نوشته بود: یز

 .چسپ زده و به من داد

 :روز گفتم کی

 ؟ینکو را اداره یراد یامور فن یتوانیق! اگر عبدالخالق نباشد میـ رف

 .رودیش منیارها پکـ نه او نباشد 

 دارد؟ یتو سود ی؟ واقعاً برایبر یم یسود ـ اگر من نباشم تو چه

 .ندکت یتواند مانند تو فعالیس منکچی. هیند تو برو کـ خدا ن
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 ام؟ردهک یـ من با تو بد

نجا دوام یدو روز هم ا ی. اگر تو نباشیاردهکنهیار هزیمن بس یب خودت برایس. تو از جکـ به ع

 .آورمیمن

 ؟یاه انداختهه راکست یطنت چیو ش یاغذ باز کن یـ پس ا

 یسکه یدو گزارش عل یاد گرفتم. اگر روز یار را کن یام ام شدهیه جاسوس رژک یژار از روز هه کاکـ 

 .نم. مثل خوره به جانم افتاده استکیسم دق میننو

دهند و اگر یمن یل اخالقیبه مسا یادیت زیاهم، عراق یردهکلیتحص یه طبقهکم ین را هم بگویا

 یس طبقهکبند و بار هستند. بر عیشود اما معموالً بیدا میان آنها پیدر مبزرگ  یچه انسانها

ردها در کم از یب و باوفا هستند. از حق نگذرینج، فیار رشیبس یانسانها، ردها در عراقکمتوسط 

« خوالنیب»را به  ن بار چاپخانهیماندم. ا« بانسووره»گر در ید یتر و باوفاتر هستند. مدتبیران نجیا

چاپخانه  یو براینان رادکار ک ینار خانهکدر  یز کبود. مر « چومان» یکیدر نزد یه جنگلکم یردکتقل من

در ، و و چاپخانهیستگاه رادیم. ایه شدیو همسایراد یعبدالخالق و رفقا کاکم و با یردکدرست 

و و هم یراد ید هم برایار من دو برابر شده بود: باکگر بنا شده بود. یدکی کیوه و نزدک یدامنه

با چهار اتاق و  یاکردم. خانهز اداره میینوشتم و ضمناً امور چاپخانه را نیروزنامه مطالب م یبرا

داالن  یبرا یش ما آمد و با من هم اتاق شد. در یز دوباره پییل پایاوا، «منیمام ه»داالن بود.  کی

آن غذا  یو هم رو  ردکیدر سالن گذاشتم. هم اتاق را گرم م یبخار  کیردم و کدرست  یاصل

 یو دو وانت برا یچاپخانه و س یبرا یست و شش وانت چوب سوختنیب یاسیم. از دفرت سیپختیم

ستگاه یرون ایشه و آشپزخانه هم در بیروشن هم یو با هشت بخار یستگاه رادیو ارسال شد. ایراد

ل بهار هم هنوز یرند اما ما تا اوایبود. از اواسط زمستان مجبور شدند چوب از چاپخانه قرض بگ

 .میچوب داشت

، و هرگز شخم هم زده نشده بود، «النخهیممه» یه اهل روستاکن اطراف خانه را از صاحب آن یزم

رشوع به ، فصل بهار ینار اجاره و پول آن را پرداختم. از ابتداید یس یبه مدت ده سال از قرار سال
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نار جوب کها را آوردند. بوته یگلباغ« نال خه»م. فرستادم از یردکآب  ین و حفر جو یزدن زمشخم

را  ینقل یباغچه کیردن کدرست  یردم و خالصه مقدمات الزم براکوه غرس یاشتم. نهال درخت مک

م. یبا شدیار زیبستان بس کیبعد صاحب  ید و مدتیشکار یهم زحمت بس« یمام عل»فراهم آوردم. 

م. به پرواز یو خرگوش هم در باغچه داشتبوتر کبا شده بود. یز یما بهشت یسه سال بعد باغچه

ابان یبه ب« عبدالخالق»اوقات با  یم. برخیرده بودکها هم عادت خون جاشیامها و مبباران و شبیهواپ

 .میردکیضبط م، مبباران را با ضبط صوت یم و صدایرفتیم

رده کاعرتاف  ییستگاه بازداشت و پس از بازجویدر اطراف ا یرانیا کیهنگامی که من در مقر نبودم 

ژار را ترور هه، ست هزار تومان پولیافت دویدر یاست و قرار است در ازا کساوا یه فرستادهکبود 

 یه خالد با اشارهکنگذشته بود  یمکم. هنوز یپ شدیج کیسوار « خالدآقا»روز به همراه  کیند. ک

م. به راننده یدیرس« ردانیونا»هستند. به  کنها مأمور ساوایه اکرد کچشم و ابرو مرا متوجه خود 

«. میشویاده میپ»ردم: کرار کاما راننده به راه خود ادامه داد. ت«. میشویاده مین جا پیهم»گفتم: 

م. خالد آقا یاده شدیدم. متوقف شد و ما هم پیشکرون یمر بکام را از رد. تپانچهکباز هم توجه ن

ا یبودن  یشتم و به راضکیشد او را میاگر متوقف من»گفتم: «. خوب شد ما را نربودند»گفت: 

 .«دادمیت منینبودن کسی اهم

 .آنجا بود یکساوا« یزادهد حسنیرش»رفتم. « عبدالله آقا»به خانه « اللهگه»شب در  کی

ه آن آقا اهل کنیت من نشود. گفتم: مثل اید متوجه هویه رشکردند کیرفتار م یده طور  یاهال

از « دیرش» یهاییمفعول( است. در مورد بدگو یعنیه یامنیسل ین اهال)به زبا« انهکقورهخانوه»

 . . .ده بودمیار شنیران بسیدر ا یردن من به وطن فروشکخودم و متهم

رد برادر نبودند. کعرب و ، آمد. چون از نگاه منیهرگز از اشعار من خوششان من یاسیدوستان دفرت س

مردم ، گوناگون یهاد و در مراسم مختلف به مناسبتند بو یار خوشایبس، مردم یاما شعر من برا

 .نشستندیشه به انتظار اشعار من میهم
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وار اتاق یبه د یخیرده و با مکگار درست یت سکپا کی یبه اندازه یافرستنده« عبدالخالق کاک»

و  یومت و نابرادر کند بود و از ستم حیان ناخوشایه نزد آقاکشه اشعار مرا یخته بود. همیخود آو

توانستند رسامً یز منیرد و آنها نکیخود پخش م یاز فرستنده، ردکیت میاکرد حکعرب و  ینابرابر 

و متعلق به خودم و فرستنده یگفت: رادیگرفت میه مورد اعرتاض قرار مکهم  یرند. هنگامیراد بگیا

 . . .ردکتان خواهم یرسوا، د نزد عامل و آدمیاد حرف بزنیهم متعلق به خودم است. اگر ز

رد کگفتم. امر  ینند اما درخواست مرا رد کردند. به بارزانکخواستم اشعارم را چاپ  یاسیاز دفرت س

« یسون»ه در کام را هم یات خیرباع یردم. ترجمهکخودمان چاپ  یآن را هم در چاپخانه، نندکچاپ 

جالل و  یهابا جاشل یدشت ارب یهایریاز درگ یکیردم. در کان رسانده بودم هامنجا چاپ یبه پا

بار  یتاب را براک 1970غام رفت و در آتش سوخت. در سال یم به یتابهاکچهارصد جلد از ، میابراه

نثار عرب  یار یبس یانتشار نداد. چون ناسزاها یاجازه یدوم چاپ و مطالبی بدان افزودم اما بارزان

 .تاب منترش نشدکش از صد نسخه از یرده بودم. بک یرانیو ا

آمدند و چند می یر برادران نزد مالمصطفیو سا« یم حسامیرک»، «رت قاسملوکد »ن فاصله یدر ا

در  یآوردم. چادر « خوالنیب»همرس و فرزندانم را به ، م. تابستانیگرفتیگر آرام میدکینار کدر  یروز 

 .ردکیار مکبود نزد ما « رگولگه»و اهل « رکباب»او  یه نام واقعک« امنیسل»ردم. کنار رودخانه برپا ک

آب بده تا دوباره  یمکاهان را یگ»امن گفتم: یاهان اطراف چادر زرد شده بود. به سلیها و گعلف

شته کاطراف چادر پنج مار  یار یامن هنگام آبیسل»ه بازگشتم معصومه گفت: کغروب «. شاداب شوند

 .«نجا مبانمیاست. جرأت ندارم ا

 .ستین یار گر میشت. دکه همه را کـ هامن پنج مار بود 

ردم و مار را کشه را باز یش کیرس «. نیآن مار را بب، مار»گفت:  یه خانکهنور حرفم متام نشده بود 

 .رون آوردیر رس بیر حصیاز ز یگر یه مار دکشه را نبسته بودم ین شیدر آن انداختم. هنوز رس ا

 .وردندایشرت از سه روز دوام نیدام بکچیرد اما هکشه یامن آن مار را هم در شیسل
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است. به « یر ودههک»ه نام آن کند کیم یوهستان زندگکدر  یاماهر بود. پرنده یرانداز یامن تیسل

است و به  کار چاال یبس یانند. پرندهکیم یها زندگان برفیشه میه است و همیبوقلمون ماده شب

 یذید. گوشت چرب و لذر کار کها را شن پرندهیاز ا یکیبار کیامن یرد. سلکار کتوان آن را شیندرت م

 یوحش یگربه کیامن یرد. سلکدار یهمه را از خواب ب، ریت کیشل یگر ناگهان صداید یداشت. شب

 .هدف قرار داد، ه تا وسط آشپزخانه آمده بودکرا 

رفتند و یشدند. مانند مرغ به دشت م یزود اهل یلیم آورده بودند. خیل برایاز قند کبکده بچه 

 کیها کبکرند. از یگیاد میندازم آواز خواندن ی. گفتند اگر آنها را در قفس بگشتندیها برمغروب

آن را خواست ، چهیجفت قال کی یدر ازا« یینوین زیالدیحاج مح»ا آمدند. یبه دن یار کش کبکجفت 

در  یار کش یهاکبکنر را با آنها گرفته با  کبکپنج ، امنیروز سل کیاما حارض به فروش آن نشدم. 

ها از کبکاز  یکیخفه شده بودند.  یار کش یهاکبک یلهیبه وس کبکانداخت. هر پنج  قفس کی

پشت بام  یرا رو  کبکم بازنگشت. عاقبت جفت یردک یار کخت و به دشت رفت. هر یقفس گر

در قفس و اسارت عادت  یرد و جفت را باز آورد. ظاهراً به زندگکرشوع به خواندن  کبکم. یگذارد

 . . . .رده بودک

در مهاباد « یشمیرت ابرکد »م سامل بودند. یاز دندانها یلیگفت: خیبود. م یمن مصنوعیه یدندانها

 :گفت

دست  کید و یشکم را یهادندان یهمه«. امل نباشدکش یمانند تو دندانها یف است شاعر یح»

گذاشت ی؟ فقط وقت غذا خوردن دندانها را در دهان میآن گذارد. اما چه دندان یجا یدندان مصنوع

 . . .گذاردیب شلوارش میو پس از آن بدون شستشو در ج

پرسه زده  یلیار رفت. خکامن به شیم به رسش زد و با سلیقد« یخان خان» یروز زمستان هوا کی

 :من گفتینند. بعدازظهر بازگشتند. ناگهان هکار کش یاما نتوانسته بودند خرگوش

 .دینکدا یم را پیدندانهاد یام. برووه جا گذاشتهکم را در یـ دندانها

 ؟یاجا گذاشتهکست آن را یآن نشسته است. در ضمن معلوم ن یـ حاال برف رو 
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 .ندکدا ید آن را پیامن حتامً بایر سلیـ نخ

 ؟یباش وه جا نگذاشتهک یمن شاید آن را باال یـ مام ه

دست  کید. یبفرست« اللهگه»گر را هم به ینفر دکیوه برو و کامن تو به ینید. سلکش یداید پیـ حتامً با

 .است« دمهحه یحاج»ام نزد هنهکدندان 

 . . .دیـ بله برو

 .ش را پشت بالش گذاشته استیدم دندانهایخودم به اتاق رفتم. د

 . . .دا شدید دندان پیـ نرو

ده یگر هم پشت بام خوابیشمرگ دیمن و چند پیده بودم. مام هیشکتخت خواب دراز  یشب رو 

 .بعد خاموش شد یاز آتش بلند و لحظات یادم شعلهیبودند. ناگهان د

 ـ چه بود؟

 .دیست بخوابین یز یـ چ

ه آتش به پتو خورده آن کگار به دست در حال چرت زدن بوده یمن سیه هکفردا صبح متوجه شدم 

 .رده استکهم فوراً آتش را خاموش  یرا آتش زده است. مام عل

 :میمن بگوین را هم در مورد هید ایبا

د. چرایی یخوابیخورد و میوم میقرص وال کیها م شبیدیگر را دین بار همدیاول یه براک یمهنگا

 :رت گفتکد «. خوابمیها خوب مشب، ومیبا خوردن وال«. خواب هستمیب»دم. پاسخ داد: یرا از او پرس

 .«ندکل کجاد مشیش این است براکشود.ممیروز بروز الغرتر م، ومیبا خوردن وال»

م یردکار را کن یسال ا کیم. حدود یوم به او بدهیه والین شبیتامیقرص و کیم یقرار گذاشترت کبا د 

 یسال شب کید. پس از حدود یخوابیبهرت از قبل م، ومیوال ینه به جایتامیمن با خوردن قرص ویو ه

 ل خوابکو مش یخور ینه میتامیآن قرص و ی. به جایخور یوم منیگر والیسال است د کیتو »گفتم: 
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تو »رت رفته و گفته بود: کت نزد د یبا عصبان«. داشت یلی نخواهکگر مشیر دک. خدا را شیهم ندار 

 .وم را از رسگرفتیو دوباره خوردن وال«. دیااله رس من گذاشتهکژار و هه

جا کآزاد است هر »گفت:  یو دوستانش برود. بارزان« قاسملو»م گرفت به بغداد نزد یمن تصمیه

م یاو آماده خواه یترسم به او تلخ بگذرد. هر وقت بازگشت برای خدمتگزار یاما مخواهد برود یم

 :نمکن را هم فراموش نیمن فرستاد و او رفت. ایه یبرا یپول«. بود

شان یارگزاران دعواکروز  کیمن نشست.  یمن به جایه، خوالن به بغداد رفته بودمیه از بکبار کی

ت به دفرت یاکهوش شده بود. شیده و مال هم بیشکرا « امند رحیمالس» یهاضهیب« صفر»شده بود. 

 .رفته بود ییپاسخگو یمن برایده و هیرس یاسیس

 ه بود؟کر یـ خب ماموستا تقص

 . . . .زنمیمن یحرف« خانهخصاص»د یسیآن ننو ید و رو ینکچاپخانه را عوض ن یـ تا تابلو 

« یر یفرانسوا حر»و « عبدالخالق»ن آنها یترمد محرت یردم اما شاکدا یپ یادیدر دوران مبارزه دوستان ز

ف و یار رشیبس یدم. انسانین بار در بارزان او را دیه نخستکبود  یحیمعلم مس کیبودند. فرانسوا 

تاب کعبدالخالق دو  کاکرد. کیغ منیمن و عبدالخالق در یبرا یار کچ یواال مقام بود. از انجام ه

اگر »بود:  یخوردن رشع یه دربارهکم یبرخورد یاود. به مسألهگرفته ب« یلز وه» یاز مال  یرشع یفتوا

ا دخرت و همرس یو  یحیمس کیتواند یم، ندکدا یخوردن پ یبرا یز یگرسنه باشد و نتواند چ یمسلامن

 :میفرانسوا فرستاد یبرا یافتوا را همراه نامه«. او را بخورد

 .یرشع ین هم فتوایم خورد. ایاهو گر نه تو را خو  ینکیه میم تهیافر! هر چه خواستکـ 

وه یم، مزه، مرشوب، گوشت، فرانسوا! مرغ کاک»رد: کیه میست بلند باال تهیل کیعبدالخالق غالباً 

م کمکگوشت تو حالل است. ، . بر اساس رشعیاام چاق هم شدهدهی. . . . شن یو چ یو چ یو چ

 .لمه بودک یمعنبه متام  یفرانسوا انسان«. نکخوردن آماده  یخود را برا
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روشن  یگار ین سید. داخل ماشیآیم، «یتهیاکباله» یل به سو یاز ارب« منیه»، روز در ماه رمضان کی

 .ردیگیند و مورد اعرتاض راننده و مسافران قرار مکیم

 ؟ینکیم یخوار روزه، کن ماه مبار یدر ا یترسیت لب گور است. از خدا منیرمرد! پایـ پ

 ه هستم؟ک د منیاردهکر کـ ف

 .ینکیم یخوار و روزه یهست یرمردیم؟ پیدانیـ چه م

 .رومیدن او میاست. به د« اللهگه»هستم. پرسم در  یر یو پدر فرانسوا حر یحیـ من مس

 .میـ ما را ببخش. متوجه نشد

تعارف  یکخورا یآورد و سومیآب م یگر یآن د، ردکیگار تعارف میس یک، یپس از آن»من گفت: یه

 .«مبادا پدر فرانسوا ناراحت شده باشد ردکیم

د یبگو یز یمن چیخواست در مورد هیم ید و از آن پس وقتیداستان به گوش فرانسوا هم رس

 (من. )باوکه هیمنیگفت: بابا هیم

 :دیبه دستم رس« قیاحمد توف»از  یام. نامهیخوالن نرفته بودیم و به بیبان بودهنوز در سووره

ران هم روز به روز بدتر و یا یردهاکام. وضعاست و مبارزه دور بودهیاز س امالًکن مدت یدر ا»

مر درد کام و امر شدهیم. بیه ندارکت هم یفعال یشود. اجازهید میبر آنها تشد کساوا یسلطه

هم  یاچاره، شور بروم و ضمن مداواکدهد به خارج از یم اجازه یا بارزانیدانم آیدارم. من یدیشد

 «شم؟یندیران بیا یهاردک یبرا

 :فرمود، ردمکمنتقل  یش را به بارزانیتقاضا

ران باشد. خارج رفنت او از نظر من یا یق دور از مرزهایه احمد توفکن بوده یـ مصلحت ما در ا

 .دینکغ نید و دریار او بگذاریخواهد در اختیم یکمکندارد. هر  یمانع

 :آمد و گفت« نباسووره»به « احمد»شمرگان یاز پ یکیبعد  یمدت
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اسعد  یشمرگان او به فرماندهیبه جان آمده است. پ امالًکرود.یـ احمد تا آخر ماه به بغداد م

 .دیشیندیب یادارد. چاره یت نامساعدیبا او برخورد خوبی ندارند و وضعی، و خوشه

 .رساندم« حاج عمران»به رسعت خود را به 

 .بروم یخواهم به مالقات مالمصطف یـ م

 .ن دارندـ مهام

 .است یار رضور یـ بس

در « فیخ لطیش»ن یش از ایه پکبود « یرانگهتهقاله»هامن یو بدون انتظار پاسخ وارد اتاق شدم. م

م و مفصالً در ینشست یدو نفر  م گفته بود. . . . پس از رفنت قالهیمورد جاسوس سه جانبه بودن او برا

 .میق به گفتگو پرداختیمورد احمد توف

د نزد دشمنان ملت یده است. اجازه ندهیار دیردستان رنج بسکرد و کاست. در راه  یفیرش ـ انسان

 .نکب یار کاست.  یرد برود. تا رس ماه هفت روز دیگر باقک

 . . .ار گذشته استکار از ک. احمد به بغداد رفته و یار خربدار شدهیـ تو د

ه بود. بعدها پس از اعالم آتش بس با او فرستاد یبرا« اسعد»ه کنشانم داد  یمیسیتلگراف ب کی

را « احمد»روز در بغداد  ک، یمیبود یم ذاتکه در انتظار موافقت با صدور حک یدولت و هنگام

ردند. ضمن کیمی ل در آن زندگیو اقوام و فام یرانیه چند دوست اکاش رفتم دم. به خانهید

 :ش گفتیهاصحبت

 . . .ردمکانت نیخ یان و بارزانردستکـ اگرچه به بغداد آمدم اما هرگز به 

 . . .انددم با قاسملو اختالف نظر پیدا کردهیه شنکخرب ماندم تا آنیگر از احمد بید

از  یه از دوستان دولت بودند به اتهام آگاهک یار یبس یردهاک، «ناظم»نافرجام  یودتاکاما پس از 

ه به همراه هشتاد و دو کبود « یرانگهتهقاله»از آنها  یکیرباران شدند. یانت به دولت تیودتا و خک
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هم پس از بازداشت ابتدا به زندان « قیاحمد توف»مرگ سپرده شدند.  یهاگر به جوخهینفر د

 .منتقل شده بود« بیابوغر»و سپس به « قرصالظهور»

 :از آنها گفت یکیردند. کیدورتر از من با هم صحبت م یمکشمرگ یبار در منطقه بودم. دو پکی

ق بازداشت شده بود یبه نام احمد توف یمن مرد یب بودم. در سلول بغل دستیزندان ابوغرمن در 

س به زندان افتاده است. یا در سفارت سوئکیاردار سفارت آمرکجاد ارتباط با یگفت به اتهام ایه مک

و  شب او را بردند کیآوردند. یمه جان باز میبردند و به حالت نیگاه منجهکهر روز او را به ش

 .اندشتهکگر بازنگشت. به گامنم او را ید

ا آنچنان یدن خرب مرگ او به شدت متأثر بودند. گویهم از شن یپرسان مالمصطف، س و مسعودیادر

ام ین لحظه با قیه خود هم در مالقات آن روز گفت با دفرت حزب در بغداد ارتباط داشته و تا آخرک

 . . . بزرگ را از دست داده بودم ین دوستبه هر حال م همراه بوده است. . . یبارزان

سقز « تانکبوب» ید از اهالید رشیق به بغداد رفته بود مالسیه به همراه احمد توفک یسانکاز  یکی

 یدوم خانه یدر طبقه، درخور بود. در بغداد یار مخلص و مبارز یرد بسک ک، یکبه غایت پا یانسان

با دولت ، «یروچاو سه»ده بودم. در جنگ یگر دید یجاو چند « یسون»رد. او را در کیم یمن زندگ

برد و او را ینام م« قیاحمد توف»به هم زد. همواره با احرتام از  یاه آوازهکد یچنان شجاعانه جنگ

مشغول شد. پس  یبه سقز بازگشت و به نجار  1975دانست. پس از یلمه مک یرد به متام معنک کی

ن گلوله خود را یگرفتار با آخر، ن سابقیکبا مال  یر یندره در درگوایدر اطراف د یاز انقالب اسالم

 .شتک

 1968ومت را در دست گرفتند در سپتامرب کبار دوم ح یه براکها پس از آنیه گفتم بعثکهمچنان

، رانیومت اکح، ن فاصلهیادامه داشت. در ا 1970ل ین جنگ تا اوایآتش جنگ دوباره را برافروختند. ا

ارتش عراق رو به ، ردکشمرگان ینار شجاعت پکار ما گذارد و در یدر اخت یار یساسلحه و مهامت ب

 .ست خورده بودکها شجبهه یو ضعف نهاد. ارتش عراق در متام یسست
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ند و خود به مالقات کیردها موافقت مکبه  یخودمختار  یرد با اعطاکن اعالم یناگهان صدام حس

 یت نداشت و گفتگوها بدون توجه به نظرات و یره رضاکذاا شاه از میآمد. گو« ناوپردان»در  یبارزان

امل در کبه صورت  یخودمختار ، مقرر شد در مدت چهار سال، رات فراوانکشد. پس از مذایانجام م

 :شدند ینه معرفیابک یز به عنوان اعضایرد نکر یت شود. چهار وزیردستان تثبک

ات( و یر بلدی)وز رزادیاحسان ش، مور شامل(ر ایمحمود)وز یسام، (یر راه و ترابر یس )وزیشاو ینور 

 .(هار روزنامه و رسانهیر مشاور و مدی)وز یوسفیصالح 

نشسته بودند. مرا صدا  رودخانه ین سو یا یس در مدرسهیو ادر یمالمصطف« چومان»روز در  کی

 :گفت یزدند. مالمصطف

دا یخودت پ یبرا یار کنند. تو هم کیاستخدام م یها در ادارات دولتر شهریردها را در بغداد و ساکـ 

 .نک

ندارم. دوست دارم اینجا با شام  یتیاکرده و شک ین سال آزادانه در دشت و صحرا زندگیـ من چند

 .مبانم

ت یبرا یه خودت دوست دار ک یار کام ردهک. سفارش ینکرا مالقات « یسام کاک»و  ید برو یـ نه با

 .ندکدست و پا 

اد یمن ز»ر گفت: یه در مسکرفتم یبه خانه م« یسام کاک»ل یاتومب روز با کیبه بغداد بازگشتم. 

شاعر محرتم و پرآوازه  کیه چون کم ینک یار کد یشناسند. بایها ترا خوب منیام اما بعثردهکتالش 

 .«ی. مثاًل مانند جواهر یشناخته شو 

 .بازگشتم، در ناوپردان یآن روز به رسعت نزد مالمصطف یفردا

من را چون دشمن ، ردکه دشمنان ملت کدم یشک یو دربدر  ین همه بدبختیت. . . ان اسیـ داستان ا

م تا یبگو یچند در وصف بعث و بعث یادهیه قصکن معناست یبه ا یسام یهاخود نشناسند؟ گفته
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را  یاسکگردم و شغل عینجا مبانم به بغداد بازمیمن ا یخواهیدا شود. تو هم اگر منیم پیبرا یار ک

 .رمیگیاز رس م

دو  یهایو از بعث یبچه سنندج کیه کوپرت و محافظ خود کینبار با هلیبار دوم و ا یصدام برا

م. او یار بودکهم، عام یمبان ین در ادارهیش از ایشناختم. پیآتشه بود به ناوپردان آمد. او را م

اد بازگشت من ه صدام به بغدک یارتش عراق بود. صبح روز بعد هنگام یافرس سه ستاره کینون کا

ز با یصدام گفت. صدام ن یبرا، خود با من یاز دوست، ریدر مس« رزایصباح م»ز با آنها سوار شدم. ین

شام در  یبرا یبازنشستگ ینار مقرر یصد د یماهی، ش بارزانیبنا به فرما»رفت: یگشاده مرا پذ یرو 

 کمکتواند شام را یست مد. صباح هم اگر خوایهم آزاد هست یگر یم. در انتخاب شغل دیریگینظر م

 .خواسته بود هم نشدم یه سامک یاز نوع ییگو دهیبه بغداد بازگشتم و مجبور به قص«. ندک

ل یکدر حال تش، طرف بودیو ب یو پارت یوعیش یاز ادبا یبیکه تر کرد در بغداد کبان یاد یهیاتحاد

ر نظر وزارت یو ز ید به صورت رسمیردند. انتخابات باکدا یاندکس یبود. در انتخابات مرا به عنوان رئ

 .متام انتخابات در نظر گرفته شد یبرا« خلد»شد. سالن یانجام م یر کروشنف

ز در جلسه یرد نکل کر یر و مدیندگان حزب و چند وزیه مناکن قرار گذاشته شده بود یش از ایپ

قرائت  یندگان حزب پارتیو منا یندگان بارزانیمنا، «باتخه»روزنامه  یهاامیحضور به هم رسانند و پ

ه کندگان حزب آمده بودند یان حارض نشدند. تنها دو نفر از منایاز آقا کیچ یشود اما متأسفانه ه

ران یر روزنامه و چند تن از مدیدند. مدیبه توافق نرسی، ام به زبان عربیپ کیز بر رس نوشنت یآنها ن

جامعت ، هنگام انتخابات ح دادند. . .یرجآنجا را ت یاکداشتند و ود  یوبا دعوتکز از سفارت یل نک

، خ بغداد به هنگام قرائت آراین بار در تارینخست یشه بلوا به راه انداختند. برایمانند هم یوعیش

به ، ش از قرائت آرایمأخوذه در برابر نور چراغ قوه خوانده شد. . . من پ یبرق بغداد خاموش و آرا

بزرگان عرب را ، ردستانک یم و در آن ضمن اشاره به مسألهخواند یامیپ ینام خود و به نام بارزان

رد گرفته است کادا نشده است و آنچه امروز ملت ، دیه باکرد آنچنانکه حق کمخاطب قرار دادم 

ه انجام شده ک ییدوارم با گفتگوهایرد اما امکرا هم جربان نخواهد  یدان آزادیقطره از خون شه کی
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رمقدم یهامنان خیبه متام م یم. ضمناً به نام بارزانیرد و عرب نباشک انیم یشکگر شاهد برادر یاست د

 .گفتم

، تیارت عضوکان ادبا پس از گرفنت یاز آقا یار یه انتخاب شدم. بسیر اتحادیبه اتفاق آراء به عنوان دب

 .نشدند یگر هرگز آفتابید

ثرومتند  یردهاکاز  کمک یآور رشوع به جمع، ازیل مورد نیان و اسباب و وساکجا و م یهیته یبرا

 یسندهی)نو« وردک یر نووسه» یاز مجلهیامت، اریم و با زحمت بسیم. باالخره آماده شدیردکبغداد 

ه در کد یآیادم میز را داده بود؟ یه خود قول همه چکد؟ صدام یدیشکم. چرا زحمت یرد( را گرفتک

از  همه، هات خواستیفیکمورد در ی، اسیدفرت س یو اعضا یما با مالمصطف یهااز از نشست یکی

ن چاپ و منترش کن وضع ممیبه بهرت یردکمجالت ، ه در بغدادکنیان و مطبوعات و ایب یآزاد

 .شدیشوند صحبت میم

 :در هامن جلسه گفتم

ار دور از فرهنگ و عقب نگاه یرد بسکد. ملت یید بگویخواهید هر چه میگویارو میـ دوستان! 

ت یاد و هویمرت است. بنکگان یان ما به نسبت همسایاد افراد باسواد در متعد یداشته شده است. حت

به عرب و بعث  ند. قبالًیکل نیو را تعطیات و زبان آن ملت است. رادیز فرهنگ و ادبیهر ملت ن

 یار یز ین یردکات یبه گسرتش ادب، نار آنکم و در ینکیف مینون از آنها تعرکد ایگفتیناسزا م

ند. اما کند. دستش درد نکیس میل تأسیو در اربیم رادیدستگاه عظ کید یگویم م. صدامیرسانیم

 یرد را در استانهاکد استانداران یم. از صدام بخواهینکیل میرا تعط یکین یهر وقت آماده شد ا

در متام سطوح  یردکات یزبان و ادب، بدهد یردک یاز مجله و روزنامهیار بگامرد. امتکن به یردنشک

 . . . .ندکدا یش پیحداقل به نصف افزا، رد به عربک یاز فرهنگیابد و امتیو گسرتش س یتدر

 :گفتندیت میشرت آنها با عصبانیه بکنجاست یجالب ا

 .مینکها را مطرح ن خواستید ایبدهند. نبا یازاتین امتیان ندارد چنکـ ام

 .نندکد آنها قبول نید بگذارینکـ شام درخواست 
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 .میدور شو یمعنا از اهداف اصلیب ین تقاضاهاید با ایم. نبایار دارکاد یـ نه ز

صد و کیاز یما امت»گفت: یم دولت میردکیم یردک یتاز مجلهیه درخواست امک یهنگام، پس از آن

 یهیزده نرشیصد و سکیم در کنار یگفتیهر چه م«. ت پر شده استیم ظرفیاه دادهیزده نرشیس

م و با یرا گرفت یردک یاز مجلهیرد. باالخره امتکیصادرشود افاقه من هم یردکد چهار مجوز یبای، عرب

هشت شامره از مجله چاپ و ، سالهکی یانم در دورهکر کم. فیآن را راه انداخت، کمک یآور جمع

 .منترش شد

در  یه در عرص جمهور ک« ین منگور یمحمد ام»، رد بودمکسندگان ینو یهیس اتحادیه رئک یهنگام

 .ش شدیدایپ« هیران»نون استاد شده بود در کد خان و ایه محمد رشهمرا، «رسا»

 .ردمکدا ینجات پ یردند. با هزار بدبختکه با چوب و چامق دنبامل یران ی! اهالیـ فالن

 ـ مگر چه شده است؟

فتوا « هیران» یردم. آخوندهاکترجمه  یردکرا به « دیعبدالله ناه« »خ رفتم؟یچگونه به مر»تاب کـ 

 :هک اندداده

له یشنت او جهاد است. از ترس به طوکرده است و کفر کن مرد یوجود ندارند. ا یخ زن و مردیدر مر

 .پناه بردم

آقا بود  ینمعلم پرسان قره« یپسو »ب داشت در یه تخلص ادک« یمالرسول صادق»م. یگویم کـ تربی

« یپسو »از  کتکبا سنگ و  ام شده و معتقد بود معاد وجود ندارد. او رایخ یچون و چراید بیو مر

بعد  یگذارند. مدتیامربان به او احرتام مینون چون پکافته اما ایرون راندند. هر چند خودش وفات یب

 .ردک یدا خواهیپ یار یروان بسینام خواهند گذارد و پ« ین منگور ید»ن تو را هم ییآ

شنونده  کیتنها به عنوان  ،ه بودمیس اتحادیه اسامً رئکم. من یشب شعر داشت، به اصطالح، شب کی

 یکی« سهکیو بکر یش»رد. کیرا نقد م یگر یشعر و نوشتار آن دی، اسندهیردم. هر شاعر و نوکت کرش 

شعر ، ن شعریا»)در دهان نهنگ( را خواند و گفت: « نگ!ههنه یمدهله»از اشعار من به نام 
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من «. ان از آن لذت بربندکود ک ن استکافت اما ممیتوان یآن من یهم برا ییان است و معناکود ک

ها را یبا بعث یرد و دشمنکیف مین شعر من تعریه همواره از اکهم « امکد نایسع»ندادم.  یپاسخ

ان کود ک ین شعر را براینم اکیر مکدانست به دفاع از من برنخاست. هر چند فیدر آن مسترت م

 یبرا یآن را چون شعر ، گر شاعرانید و وکر یه شکنیام. اما باز هم از است تا نود ساله رسودهیب

 . . . .نبودم یده بودند ناراضیان پسندکود ک

صالح »گشت بغداد باز می با بود آبله هم گرفت. آن روز که صدام به طرفیمون زیند: میگویم

م. در فرودگاه به یام آمدیوپرت پیاده شد و با هواپکیاز هل کو کر کهم همراه ما بود. در « یوسفی

 :گفت« حردان»ر یم. در مسیه به خانه بروکم یل شدیسوار اتومب« یتیرکحردان ت»همراه 

 .ندکیف مین همه از او تعریا یه بارزانکاست  یشاعر بزرگ« ژارهه»ـ ظاهراً 

 :ان سخن آمد و گفتیبه م یوسفیصالح 

 .شرت استیام بردها من از همه شاعرترم و آوازهکان یر در میـ نخ

ه که آن هم نه شعر کرسوده بود « وارههه»قطعه شعر به نام  کیعمر خود  در متام« صالح»ن یا

ه کرد یتوانست بپذیمن، به متام معنا بود یر مشاور و هم چاپلوسیه هم وزک یوسفیمعر بود. صالح 

رد را از دولت کران کت روشنفیس نباشد. او هم مجوز جمعیت داشته باشد اما رئیه عضویدر اتحاد

آمد یه خوشش منیه از اتحادک یوعیرد. هر شکار که رشوع به یاول کمکنار یده هزار دگرفت و با پانز 

ن یغزالد»رت مانند کبه اصطالح د  یاما عده یهیاتحاد یان اعضایوست. از میپیت میبه جمع

 یز یو محتوا بود. چ یه وجودشان تهی از علم و آگاهکحضور داشتند « دارمارف خزنه»و « یمصطف

به  یچ الت و الواتیه هکگفتند یسخن م کیکشناختند. چنان ر یق و فرهنگ و ادب منبه نام اخال 

 ید. شام خدایشکاز لقب و عنوان خود خجالت ب»گفتم: یاوقات م یار یمانست. . . بسیآنان من

رند. شام چرا آنقدر ید از شام رسمشق بگید و مردم باین ملت هستیشه و فرهنگ ایرده منتخب اندکن

ر مأب خسته شده بودم و اغلب اوقات کر و روشنفکگر از هر چه روشنفید.« د؟ . . یهست رفتار کسب

 .دل هم صحبت شومکان ساده و پاییردم دگر باره با روستاکیآرزو م
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ت و کشد رش یبرگزار م یعموم یتابخانهکه در کبان یش ادیه رفتم و در هامیامنیبه سل، هامن سال

 .خواندم یامقاله

 :دیم تا او را بهرت بشناسیهم بگو یوسفیاز صالح  یمک

گر هم یبار دکیبازداشت شده بود. « دیسع ینور »بود. در زمان  یمال و عضو حزب پارت، اهل زاخو

نوشت به مجرد ینامه م« جالل»و « میابراه» یه براک یبه زندان افتاد. هنگام« قاسم»در دوران 

 .دشیردن او آغاز مکمسخره ، تکپا یدن نام او رو ید

 وانه چه نوشته است؟ین دینیم ایـ بب

ار یبس یگفت. مرد کیبه آنها تربی، به نام حزب پارت، ار آمدن بعثک یه گفتم پس از رو کهمچنان

ننده کره کأت مذایبه عنوان ه، ساده و فوق العاده احمق بود و تنها به خاطر آن دو دوره بازداشت

 :اش نوشته بودمهه درآخر ناکها انتخاب شده بود. همچنانیبا بعث

ار مورد ین بار بسیگر بازداشت و ایبار د.« رد. . کاد یداد و به قرآن سوگند  یا به من چایحیطاهر »

( را بر عهده ی)برادر « یالتاخ» یروزنامه یر مشاور شد و رسپرستیت و آزار قرار گرفت. سپس وزیاذ

شه ینهاد. همیو به گوش چپ منار دست راست کشه تلفن را در یهم، کق چاال یگرفت. به قول رف

 .دیاو بگو یعلم و آگاه یه دربارهکدم ینشن یسکاست و از  یآزار یگفتند انسان بیدر مورد او م

 :گفتم یبه بارزان« لامنید»ه در کبغداد با صدام آغاز شده بود  یتازه گفتگوها

 ؟یاردهک یر معرفیرا به عنوان وز یوسفیام صالح ندهیـ ش

 دارد؟ یالکـ مگر اش

نم قبول کافتاد تا او را چوپان ده م مییده روز متام به پا یوسفیصالح ، رغهته یـ اگردر روستا

 .ردمکیمن

از آنها  یکیت مهم حزب در بغداد به او سپرده شده بود. یو شش مسئول یم: سیردکبار حساب  کی

ز ین کق چاال ید. رفشصد هزار خانوار را شامل میکیه کرد در بغداد بود کامت یمسوولیت تنظ
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دم یبود. دو بار د یاسیاز مجله سیبود. امت« یتهیبرا» یمجله یر داخلیرد و مدکیار مکردست او یز

 :ق رفتمیبود. به رساغ رف« رخخ فهیش»سخن در باب ، سخن اول مجله

 ار کیست؟کها یارکثافتکن یـ آقا ا

دا صالح ینوشتم. س« رخخ فهیش»به راجع  یمطلب« یتهیبرا»از صفحات  یکیردم و در ک یـ غلط

 :ردکم یصدا

ف یه من تعرکن شامره آنطور یرد اما اکیف میم تعریه بودم مادرم براکاست. بچه  یـ داستان جالب

 .نمکیهر شامره آن را به عنوان سخن اول انتخاب م، ن خاطریس. به همینم بنوکیم

ش فرستادم. سپس یبرا یشکشیعنوان پمرغ به ارتن تخمکدو  ینیریخودش یبرا»گفت: یق میرف

 :گفتم«. نبود یند. خرب کر که تشکخودم را نشانش دادم 

 دند؟یها رسمرغـ تخم

 .نداد یجواب

 .رساغ حامل بروم، ده استیام اگر نرسشام تخم مرغ فرستاده یدا ! من برایـ س

 ست؟ین کتِ ـ زه

 چه؟ یعنیـ 

 .ـ زرده نداشت

آن  یارگران زردهک هستند. احتامالً یمرغ صنعتستند. تخمین یخانگ مرغه تخمکنها یز ایـ استاد عز

 .ده باشندیرا دزد

 ن خاطر زرده نداشتند چطور به فکرم نرسیده بود؟ی. به همییگویـ راست م
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بر عهده داشته است.  یمهم یهاتیمسوول، امین احمق در متام مدت قیه اک ید بدانین را هم بایا

 یبرا یار مهمیرد اطالعات بسکیار مکس عراق یمخابرات محرمانه پل یرهیاه در دک« یبوتان یصرب »

 .م او صالح بودیرد و مسوول مستقکیام ارسال میق

پاره نشده او تصادفاً  ینامه کینربده نبود. رسانجام  یاو پ یردکت یبه هو یسکدولت عراق هم در 

نجه شد و تنها کتا رس حد مرگ ش یب صالح برداشته شده بود. صرب یه از جکومت افتاد کبه دست ح

 .از زندان آزاد شد یطوالن یگفتگوها یدر پ، بسآتش یدر ماهها

گفت و آنها را متهم به رفت و آمد به یبد م یحزب یادرهاکو  یاسیسدفرت  یها از اعضاینزد بعث

ران یورزم هرگز به این عراق عشق میچون به رسزم»کرد: منود و در مورد خود اظهار مییران میا

 یانند. خانهکبه اردن فرستاد تا موتور آن را عوض  یش را به نام مالمصطفیهالیاتومب«. امردهکسفر ن

اره بود. ماه رمضان کباز هم همه ، آغاز شد ام مجدداً یه قک 1974ها گرفت. در سال یخوب از بعث

اورد و یاد دوام نیز، میران آمدیه به اک یافت شد. هنگامیمال از حزب در ینار حق باقلوایدو هزار د

نند کیرحم من یردکچ یه به هکها یبعث«. اش در بغداد بازگشتبه خانه، عراق را دوست دارم»به نام 

شتند. از آن روز به عنوان استاد بزرگوار کش فرستاده او را یه برایبه عنوان هد یقوط کیدر  یمبب

 .شودیاد میردستان از او کخ یدر تار، دیشه

رد در بغداد پشت رس نهادم. کبان یاد یهیس اتحادیسال را به عنوان رئکی، یبا هزاران عذاب و دلتنگ

برصه  یحومه« دیربیا»بان عرب در یاد ینگرهکه در کرد کارسال  یادعوتنامه، ن فاصله دولتیدر ا

 یرد و بر بعثکات عرب صحبت ید در مورد ادبیه فقط باک ییروم. جایمن من»م. گفتم: ینکرشکت 

 یدیمن رفت. از آن روز اگر ام یبه جا یگر یس دکر یناگز.« ستم. . یمن ن، سالم و صلوات فرستاد

خواهیم در سال دوم گفته شد می یم آن هم از دست رفت. ابتدایشتدولت دا یهاکمکهم به 

نار یم. پانصد دیاما پول ندار، مینکید برگزار میل و انتخابات جدیکانه تشیسال یمجمع عموم، لیارب

ل برگزار یسته در اربیدر خور و شا یانگرهکرد برگزار شود. کبان یگرفتم تا انتخابات اد یاز مالمصطف

سال گذشت و  کی»ش از انتخابات گفتم: ینند. در گفتار پکاستند دوباره مرا انتخاب خو یردم. مک

رم. یاز صدام بگ یتوانم پولیآورم و نه من یار ما هم بد نبود. اما نتواستم دل دولت را به جاکج ینتا
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از دولت را دارد و  یمال یهاکمکافت یدر ییه تواناکد ینکرا انتخاب  یوسفیدوست دارم صالح 

 .«ندکن یت و مجالت منترش شده توسط آن را تأمیجمع ینهیتواند هزیم

 :مین مطلب را بگویست ایز بد نیر نکب و روشنفیاران ادکهم یاخالق یهادر مورد منونه

م. یمحمد مولود در سالن نشسته بود کاکد دور دوم به همراه یجد یشب پس از انتخابات اعضا کی

د. دوست یآیاز آنها خوشم من»به ما بزند. گفته بود:  یه رس کم یتاددار فرسرت مارف خزنهکدنبال د 

 فوراً «. نار پول دارم هر چه خورد مهامن منید پنجاه دینکشان عرض یخدمت ا»گفتم: «. میایندارم ب

 .نار ما نشستکگشاده در  یخود را رساند و با رو 

رد( کتو ی)انست« وردک یزانیار  یور ک»س یه دولت با تأسکرد بودم کبان یاد یهیس اتحادیهنوز رئ

ل شد. یکچند تش یردند. جلساتکسه انتخاب یأت رئیه یدایاندکرد. مرا هم به عنوان کموافقت 

سه یأت رئیرتا در هکردگان مقاطع د کلیمند به حضور تحصعالقه، ردستان بودکر امور یه وزک یسام

 یهاکرد انتخاب شوند و تنها نان مدر کات یه افراد آگاه به زبان و ادبکردم کار یبود. من تالش بس

ی، قالب یرتاهاکد  یار یاز بس« یور مصطفکش»و « یرمکمحمد مال »خود را نخورند. به نظر من  یکآب

نشست و اعضا انتخاب  یرسکبودند. باالخره حرف آنها به  یتر قیعم ینش ادبیب یتر و و داراآگاه

 .شدند

 .ل بودیکو و  یامر ه مهندس معکات یر بلدیوز، رزادیـ احسان ش1

 .هیامنیشهر سل یمشهور و قاض یسندهینو، خ محمدخانیـ ش2

 .ات عرب بودیل و از عاملان بنام زبان و ادبیکو ، هیوک یفرزند مال ، ـ مسعود محمد3

 .نگرادیستم از لنیخ قرن بیتار یرتاکد ، امل مظهرکـ 4

 ژارـ هه5

 عراق یل حسابدار کس یرت و رئکد ی، ـ عبدالله نقشبند6

 .از آملان یات عرب یزبان و ادب یرتاکد ی، ق حلمیزه رفیکـ پا7
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 یرمانجکدر بغداد و مسلط به زبان  یسن یقاض، رتکد ی، د اطرشیـ عبدالحم8

 .گرید یهاتابک یار یرد و بسکات یخ ادبیتار یسندهینوی، ن سجادیـ عالءالد9

 .کو کر کا اهل یجغراف یرتاکد ، عباس یـ ناج10

ضمن ی، رسم یادر نامه یاست جمهور یو مؤسس انتخاب و ر یاصل یاعضان ده نفر به عنوان یا

رد را در کران کردگان و روشنفکلیاز تحص یار یرد. بسکفعال را به ما اعطا  یلقب اعضا، امکذ احیتنف

ل و یکا سه بار تشیدو  یاهفته، م. جلساتیردکدعوت  یار کبه هم یمختلف فرهنگ یهابخش

نار یچهل هزار د« رکاحمد حسن الب»باً در سطح فرهنگستان بود. یتقرما  یتهایفعال یعمل یحوزه

ت کرش  یندهیه مناکس مؤسسه یرئ« رزادیاحسان ش»ت مؤسسه اختصاص داد. یفعال یاعتبار برا

مؤسسه گرفت.  یز کمر  یاداره یعامرت بزرگ برا کیان یکاز گلبن، در عراق هم بود« انیکگلبن»

ه یته« پینوتایال» یچاپخانه کیان گذاشت. یکدست گلبن یرو  نار خرجیست هزار دیس آن دویتأس

ل یکتر بود تشیغن یعراق یبا سابقه یهاتابخانهک یار یه از بسکار یبس یبا غنا یاتابخانهکم. یردک

شنهاد یچاپ پ یرده بودم براکه دوباره ترجمه کرا « رشفنامه»چاپ شد.  یردکتاب کن یشد. چند

 :ردند. گفتمکآن انتخاب  یبررس یا برار « عباس یناج»رت کردم. د ک

 یعباس توانست مقدمه یام. اگر ناجام را هم من به چاپ رساندهیام. خردهکتاب را من ترجمه کن یـ ا

 .داندیمن یردک، رتکنم. آخر د کیام را روان بخواند قبول میات خیمن بر رباع

 ؟یرا قبول دار  یسکـ خودت چه 

ند. کسه یمنت و ترجمه را مقا، تسلط دارد یردکو هم بر  یبر فارسه هم ک« ین سجادیعالءالد»ـ 

 کاک»شده است.  یار مرتجم بوده و از او قدردانکهم یرشفنامه به روس یدر ترجمه« املکرت کد »

د. هر سه ینکد به عنوان داور انتخاب یتوانین سه را میدام از اکاست. هر  یب بزرگیه ادک« مسعود

 .دا شدیف اختالف پین بار بر رس حق تألیا ردند.کد ییتاب را تأک

 .ا ده درصد از سود فروشیم؟ یـ ده درصد بده
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 :ل مال من باشد. امضا شد. گفتمکمت ینگفتم. رس انجام قرار شد ده درصد ق یز یچ

نار بدهم. یتاب حارض بودم پانصد دکد تنها به خاطر چاپ یدانیف هم منید. اگر حق تألیردکـ رضر 

خوانده  یت چاپ را بر عهده گرفت اماخط نوشتار یمسوول، «نجف»در « نعامن»نام به  یاچاپخانه

 یهیو ته یراستار یوی، ر یگار غلطکردم. ک یسیش از پنج هزار صفحه را دوباره نویشد. ناچار بیمن

تاب در کردم. رسانجام کیم یر یگها را چهارده بار غلطفرم یار انجام شد. برخیفرم با مشقت بس

 د قانوناً یتو باینسخه بود از کتاب گرفتم. انست 250خه چاپ شد. من ده درصد خود را کهنس 2500

راژ یتاب با تکرده بودم کردند. ارصار کار را نکن یاما ا، دادیها را به خودم متابکنسخه از  100

 یزودتاب به کشرت فروش ندارند. ینسخه ب 1000ها هم تابکن یچاپ شود اما گفته شد بهرت یباالتر 

م یو ن کیمت پشت جلد آن ینار هم رفت. قیاه تا مرز پنج هزار دیآن در بازار س یاب شد و بهاینا

 .نار بودید

 یبرا ندهیبغداد فرستاد و از دو منا یتو یانست یبرا یاس دعوتنامهیرد پارکتو یانست 1973در سال 

 .شود دعوت به عمل آمدیمبار برگزار کیه هر چهار سال کا یشناسان دنرشق ینگرهکت در کرش 

« س بلویخانم جو»م. یرفت« یاورل»ام به فرودگاه یم. با هواپیانتخاب شد« امل مظهرکرت کد »من و 

ان تنها گذاشته کاز برادرانم را در بو  یکیست وهفت سال یجوان منتظر ما بودند. ب کیبه همراه 

خواند. یم یمیش یرتاکه است و د نون در فرانسکبود. ا« صادق»بودم. از رس گردش او را شناختم. 

سخت و پر از مشقت مانند برق از برابر  یست و هفت سال زندگیدن او بیه امانم نداد. با دیگر

 . . .دگانم گذشتید

ه پدرم کهشت ماهه بود ، ده شده بودیصادق نام، پدرم ییصادق دا ه به احرتام موالناکبرادرم صادق 

رد کمجدداً ازدواج ، سال پس از مرگ پدرکیبودم چون مادرش هم پدر و هم مادرش ، رد. منکفورت 

بردند. یبود و زنان روستا اغلب او را نزد خود م یار دوست داشتنیبس یکود کو ما را تنها گذاشت. 

ار یبه او درس گفتم. بس یمکه شد کصادق بود و بس. . . چهار ساله ، امن منیدل و جان و دین و ا

شه رتبه اول یردم. همک یسیدر دبستان او را نام نو، میان رفتکه به بو ک یو باهوش بود. هنگام کر یز
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ان که صادق در بو کم. خرب آمد یدر مهاباد بود« یصالح شاطر » یبار در خانهکید یآیادم میبود. 

رون یدم و از خانه بیم را پوشیهالنگه از جوراب کیم را بپوشم. یهافشکادم رفت ی یامر است. حتیب

یی، الس دوم ابتداکه از کد یچرخ یاوچه آوردند تا بپوشم. چرخ زمانه به گونهکم را به یاهفشکزدم. 

ردم کیم یه زندگیره سوریه در جزک یهنگام، ازده سال بعدیبار و آنهم کیصادق را تنها بگذارم. تنها 

از «. یستض هیه در قبورالبکسال گذشته خرب دادند »م فرستاد. نوشته بود: یاز تهران برا یانامه

ده است اما چون وسع یرس یکپزش یدهکمعدلش به دانش، پلمیه پس از گرفنت دکخودش گفته بود 

خرب یگر از او بیرده است. دکقناعت  یعال یده به دانشرساینرس -گر برادر ماید –عبدالله  یمال

گرانبها  یهین هدیس بلو به خاطر ایدم. از خانم جویه دوباره در فرانسه او را دکماندم تا آن

 .ردمکها یقدردان

س ینون به پارکرا در مرص گذرانده و ا یکود که دوران کبود  یفرانسو  یهودیزن  کیس بلو یجو

خوانده و در دانشگاه سوربن  یردکات یرد. ادبکیامل صحبت مکرا با تسلط  یمرص  یآمده بود. عرب

بدرخان و  یامران عالکرت کد رد. به همراه کیس میتدر یردکات یچند از زبان و ادب ییواحدها

م. در بغداد هم به افتخار یداشتند. آنجا با هم آشنا شد ینزد مالمصطف« ناوپردان»به  یهمرسش سفر 

ق یعم یهامن ما بود و دوستیم یرد بغداد هم چند روز کتو یب داده بودم. در انستیترت یهامنیاو م

 .رده بودکامل برقرار کرت کبا من و د 

هامن یم. من میامل دعوت شده بودکس من و یرد پارکتو یانست یه از سو کهم بود د به سفارش او یشا

 .ردکیم یآپارمتان هفت طبقه زندگ کیف کهم یه در طبقهکاش شدم صادق در خانه

س یاز مهامنان اختصاص داده بود. خواهر جو ییرایپذ یس بلو برایه جوکرفت  یاامل هم به خانهک

س آمده و از یاز نروژ به پار یل شخصیمسلط بود با اتومب یزبان عرب ه چون خواهر بزرگرت برکهم 

 .مینداشت یلکاب و ذهاب مشیان و اکبابت اس

ه از تهران به فرانسه کصادق در انتظار همرس و فرزند خردسالش بود ، ه در تهران بودمک ییروزها

تو در خانه مبان. »گفت:  روز کیگشت. یرفت و تا بعدازظهر باز منیند. روزها به فرودگاه میایب
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«. اماند من در خانه نبودهه آمدهکام. هر بار ردهکخچال خراب شده است. دو بار به مهندس تلفن ی

ر یتعم یه مهندس براکخچال زد. روز بعد یبه موتور  یت لگدیامد. صادق با عصبانیآن روز مهندس ن

 :خچال آمد گفتی

 .ندکیار مکندارد و خوب  یلکخچال مشیـ 

 .ارش انداختکد با لگد به یدانستم بایـ بله من

م کار یشد حامم در فرانسه بسیاما طبقات باال حامم نداشت. گفته م، ف بودکهم یحامم در طبقه

 یهایگند فرانسو  یه بو کنند کید مین خاطر در فرانسه تولیا را به ایدن ین عطرهایاست و بهرت

« نیشاه»به نام  یدند. خداوند تازه پرس یس رسیصادق به پار ن بربد. همرس و فرزندیحامم نرو را از ب

همرس صادق دخرت «. نید نه شاهیگذاشتید نامش را شاهو میبا»رده بود. من گفتم: کبه آنها عطا 

توانا بود. نرصت  یار محرتم و آشپز یبس یدر مهاباد بود. زن یاصاحب داروخانه یانیوبید عبدالله ایس

ن که ساکو سارا دارد ، نیرام، شاهو یهاادق است و از او سه فرزند به نامز همرس صینون نکخانم ا

ست و یس رسم نیردن پنجره در پارکشد باز یردم. گفته مکیتهران هستند. روزانه پنجره را باز م

شد و یهم در اطراف باز م یگر ید یهان وجود پنجرهیند. با اک یها را عصبانهین است همساکمم

 .تادفیهم ن یاتفاق

 کیه جوجه مرغ کرس نبش قرار داشت  یامغازهی، دیچیپیستگاه مرتو میه به طرف اکوچه کاز رس 

د. یخوابین میرتیها بود و در وپاسبان جوجهی، لکیه یگربه کیفروخت. یدو روزه م روزه و

زد یدست من یرتیو یشهیبه ش یسکرد. اگر کیرفتند و او خروپف میول او باال مکها از رس و جوجه

ار جالب و یم بسیشد. برایها مدفاع از جوجه یداد و آمادهیان مکت یشد. دمیدار میبالفاصله ب

 .بود یدنید

و کمس یمرتو  ییبایشود اما به زیاز آن جدا م یفراوان یهاار بزرگ است و شاخهیس بسیپار یمرتو 

از مرتو به  یکوچک ی. صادق نقشهدندیخوابیر و ندار در مرتو میست. شبها صدها نفر انسان فقین

رصف غذا غالباً با او  یشناخت و برایخوب و ارزان م یغذاها سیه گم نشوم. جوکمن داده بود 
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پالتو  کی یبر چسپ بها یم. رو یشدیمغازه رد م کینار کس از یروز همراه جو کیم. یرفتیرون میب

دار بود. جویس با مغازه ینار عراقیار دزده هز یه معادل سک. کفران 130000پوست نوشته شده بود: 

اگر خوشش  ییاکیزن آمر کی»جواب داد: « نقدر گران؟یدم چرا ایپرس»گفت: یرد. مکیصحبت م

 .«ندکیآن را نقد پرداخت م یپوشد و بهاید بالفاصله میایب

شب  کیت. اس« نمکیخواهش م» یه به معناکاد گرفته بودم یرا « یل ووپلیس»از زبان فرانسه تنها 

اما پرسان «. دیآیردن خوششان منکاد از سئوال ینجا زیا»ردم. صادق گفته بود: کر را گم یدر مرتو مس

 :دیدم. صادق پرسیباالخره به خانه رس، پرسان

 ؟یردکدا یـ آدرس را چگونه پ

 .ردمکخرج « یل ووپلیس»ـ هشت 

حگاه و به جرأت یاز سبزه و تفرپر ، بایار زیبس یجهان است. شهر  یس عروس شهرهایپار، به واقع

ند و کیغ منیس درکچیه، شهر یباساز یر مناطق جهان سبزتر است. در زیاهان آن از سایم گیگویم

شود اما یده مید یچارگین شهر هم فقر و بیاها است. اگر چه در ایرو یعروس آراستهی، به راست

دارد. هر وقت خسته « سوربن»دانشگاه  ژه در اطرافیبه و یار یبس یهاخانهواقعاً نادر است. قهوه

 .شدمیتازه م، کتر  یقهوه کیخانه رفته و با خوردن قهوه کیشدم به یم

ب یعج یهاافهیشناسان از رسارس جهان آمده بودند. قشد. رشقینگره به مدت هفت روز برگزار مک

که چند سال « تومابوا»م به نا یشیشکد. یشد دیال گوناگون را در آنجا مکها و اشأتیب در هیو غر

بود. او  یتسلط داشت مورد احرتام دانشمندان فرانسو  یرده بود و بر زبان عربک یدر لبنان زندگ

 ین باره به رشتهیتاب در اکن یرده و چندکرد کچند سال از عمر خود را رصف خدمت به ملت 

ام یسار خوشید و بسیسن سفبا محا یرمردیس بود. پیسا در پاریلک کیش یشکر درآورده بود. او یتحر

هم  یمنود و بر زبان فارسیسووربون م یارهکه همه ک« پروفسور الزا»گر به نام ید یبود. دانشمند

، ملت مستقل کیدهد ما هم به عنوان  یبیقول داد ترت، «توما»ش یشکبه سفارش ، تسلط داشت

ت شناخته یا به رسمیدن یچ جایهم و ملت ما در ینبود یچ دولتیندگان هیم. ما منایخود را بشناسان
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و  یرانیا یم چون رشق شناسان مدعینکران صحبت یا ایم به نام عراق ینشده بود. حق هم نداشت

ش یشکنگره اعزام شده بودند. رسانجام با نفوذ کمتبوع خود به  یشورهاک یو عرب از سو  کتر 

ز از ساعت نه تا دوازده رو  کیردها قرار شد کبه « الزار»و لطف « سیجو» یهاو تالش« توما»

متخصصان  یار یاز بس، برگزارشدن مراسم وهکهر چه باش یرد برگزار شود. براکملت  یاژهیو یاجلسه

 یامران عالکرت کد »م. گفته شد همرس یحضور در جلسه دعوت به عمل آورد یمقامان برا یو عال

ردشناس که کنزد ما آمد  یسیانگل ینز کرت مکبرد. د یامر است و در جنوب فرانسه به رس میب« بدرخان

 یه دخرت که و همرس او یامنیاهل سل، ریرت محمد ورزکد ، ق فرازیرت شفکردستان بود. د کو عامل بر امور 

به  یوسف متیش یشکبه نام مظهر صادق و  یعراق ییدانشجو، ردشناس بودکو  یکسلواکاهل چ

 :دعوت ما پاسخ گفتند

 .«یدیس است. به او هم بگویهم در پار یرانیا یر که محمد مکنیمثل ا»س گفتم: یبه جو

 .رس داد یاناگهان قهقه

 ؟یخندیام. چرا مردهکن یس شوخیـ جو

است و دچار توهم  یامر روانیب یر کرت مک. د یردک یاخوشمزه یند. عجب شوخکـ بابا دستت درد ن

 یند براکید تصور ماو را به صدا درآور  یس زنگ در خانهکترسد. هر یخود م یهیشده است. از سا

د و یایب ینند. حاال انتظار دار کرد خطاب که او را کن است ین ناسزا به او ایاند. بزرگرتترور او آمده

 ند؟کرد دفاع کاز حق ملت 

س و توما اگرچه آن را به یرد. جوکردم. صادق به فرانسه ترجمه که قرائت کنوشته بودم  یامقاله

 یرشق شناس ینگرهک کیدر خور  یمطالب علم ید حاو یفتند بادند اما گیمقاله پسند کیعنوان 

 .باشد

دن سخنان ما یشن یرشق شناس برا یاز علام یار یل شد. بسیکسوربون تش یاز تاالرها یکیجلسه در 

ردستان کرد و کم. او در مورد یردکس جلسه انتخاب یرا به عنوان رئ« توما»ش یشکآمده بودند. 

در مورد  یسیبه زبان انگل« امل ظاهرکرت کد »ب به حضار گفت. سپس خطا یاار ارزندهیمطالب بس
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 کمسترشق تر  کیرد به ایراد سخن پرداخت. در این میان ک یمل ییخ مبارزات و نهضت رهایتار

امل ظاهر کرت کد «. میگانه نداریرد وجود ندارد و ما بک یرد و مسألهک، هیکدرتر »برخاست و گفت: 

«. دهندیرد شهادت مکه بر حضور و وجود ملت یکتر  یهاوهستانکمتام  خ ویمتام آگاهان تار»گفت: 

آرام  ییخود نشاند و با صدا یش او را رس جایشکند اما کهامن فرد دوباره اجازه خواست صحبت 

لمه کنم دو کتوانم قبول یا چگونه میرشق شناس است؟  کین فرد ینم اکچگونه بتوانم باور »گفت: 

وجود ندارد؟  یکاساساً تر ، هیکتر  یایم در جغرافیگویمتهم به تعصب نشوم مدرس خوانده است؟ اگر 

مسترشق «. شودیحضور داده م یبه دانشمند مناها اجازه ییهانگرهکن یف است در چنیواقعاً ح

ن یرد چنکآن سگ چگونه جرأت »گفت:  یرد. تومابوا به زبان عربک کبرخاست و جلسه را تر  کتر 

ان یت به پایجلسه با موفق« ارتر است؟که از روز روشن هم آشکند کار کا انر  یز یبزند؟ و چ یحرف

 .دیرس

رد به عنوان دانشمندان رشق شناس به کهامنان یم»ه اعالم شد: ینگره و در مراسم اختتامکروز آخر 

خ یگسرتش طرح پژوهش در مورد تار یبرا یز کرد مر کسوربن مقرر  یت شناخته شدند و ادارهیرسم

 کیز به عنوان یرد نکن پس ملت یرد. از ایآن در نظر بگ یبرا یاجاد و بودجهیرد اکلت و فرهنگ م

ون یمد یروز ین پیم و ایبودبه دست آورده  یبزرگ یروز یپ«. ت شناخته خواهد شدیملت به رسم

س یرده است اما خوشبختانه جوکش وفات یشکدم یس بلو و الزار بود. بعدها شنیجو، ش تومایشک

ا یشد بر پانزده زبان دنینند. در مورد الزار گفته مکیرد خدمت مکاند و به ملت وز زندهو الزار هن

اد یرا هم  یردکاش زبان کم گفتم: یزدیحرف م یه به زبان فارسکروز  کیامل دارد. کتسلط 

 ؟یگرفتیم

، رم. پس از آنیگیاد می یام. حاال دارم ژاپنعالقمند شده یردکام به زبان دهیه شام را دک یـ از روز 

 .خواهد بود یردکنوبت زبان 

رده ک یرا بازساز  یقیه زبان و خط فنکه اعطا شد یاهل سور یهودی کیژه به یو یزهیجا، نگرهکدر 

ق حضار قرار یار مورد تشویرده بود. بسک یگردآور  یتابکش در یخ آن را از چهارهزار سال پیو تار

« شیناند میفرد»آمدم یه از رستوارن مکروز  کی. میهامن بودینگره ناهار مکگرفت. هفت روز 
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رد و کزامبورگ و عاشق کاهل لو « شیم»م. یخانه نشستم و در قهوهیردک یده بوسیمنتظرم بود. د

متوجه  یسکه کزد یرا مسلط حرف م یرمانجکده بودم. چنان یام او را دیردستان بود. چند بار در قک

 یهیردن به من هنگام تهککمک یه براک یشمرگانیپ»بار گفت: کید یآیادم میشد. یرد نبودن او منک

ف ین تعریهمچن«. رد هستمکنند من کیر مکدهند چون فید به حرفم گوش منیفرستیگزارش و خرب م

 :ردکیم

ردند کان القاء یردند. به زندانکه رفتم و آنجا بازداشت شدم. مرا به زندان وان منتقل یکردستان تر کبه »

رد به دادم کان یگر از زندانید یااما عده، خوردم و به حال مرگ افتادم کتک یحساب افرم.کمن 

بود. رسانجام  یردکتاب کبازداشت من همراه داشنت چند جلد  یدند و نجاتم دادند. اما علت اصلیرس

لت د از دو یاردهکزامبورگ هستم بازداشت کلو  یه تبعهکه شام مرا کبه استاندار وان نوشتم  یانامه

است  یشور بزرگک، زامبورگکه لو کنیز به گامن ایرد. استاندار نکت خواهم یاکمتبوع خود به شام ش

ر خارجه یم وزیتسل یتیاکزامبورگ بازگشتم و شکرد. به لو کمرا صادر  یدستور آزادی، ضمن عذرخواه

با  یتجار  یهپانصد هزار دالر مبادل ید. ما سالینکیما دردرس درست م یر گفت: شام برایردم. وزک

بتوانند ششصد هزار دالر مبادله داشته باشند هر چه  ییگویه تو مک ییردهاکم. اگر یه داریکتر 

 .«. . .ردکه اعرتاض خواهم یکانجام خواهم داد و به سفارت تر  ییبگو

مادرش دعوت  یرصف شام و خوردن غذا یزامبورگ براکس آمده بود تا مرا به لو یناند به پاریفرد

 .ندک

 .میایلومرت راه بیکوعده غذا ششصد  کیخوردن  یتوانم برایز منیناند عزیردـ ف

ل نداشته باشم کسفر به افغانستان مش یرم تا برایاد بگی یخواستم زبان فارسیم»ناند گفت: یفرد

 .«رد زبان بودکاما استادم 

 ؟یدیـ چطور فهم

 .«نه فارس هستم»گفت: «. یردکتو »رد. گفتم: کتلفظ  یردک یلمهک کیش یان حرفهایروز م کیـ 

 .ردکباالخره اعرتاف « یاما از گفنت آن ابا دار  یرد هستک»گفتم: 
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 یسایلکفل و یم. برج ایس به گشت و گذار مشغول بودیدر پار، نگرهک یش و پس از برگزار یپ یروزها

س گفتم: یناب بود. به جو یه از طال کدم یش را دیشک کی یمجسمه، دم. در نوتردامینوتردام را د

 :ردکس را صدا یجو«. رمید آن را باز پس بگیم است. بایعمو ین مجسمهیا»

 .ژار بوده استهه یش فالن عمو یشکا یـ ب

 .ندکیم یـ احمق! شوخ

پول هم گرفتند.  کسه فران ینند نفر که خرما و حلوا پخش کآن یم اما به جایناپلئون رفت یبه مقربه

رده بود. کخود را حفظ  یه هنوز تازگکسلحه و مهامت آن دوران به همراه ا یدنیار دیبس یامقربه

 .م باشدکماه هم  کید یشا، دن متام موزهید یم اما برایگشت زد یهم چند ساعت« لور»  یدر موزه

م. چند االغ با پاالن و چهار اسب یها برخوردیولکاروان از ک کیبه « سن»نار رود کروز در  کی

ن یا»دم. گفتند: یاروان بود. در مورد آنها پرسکهمراه ، دیرسینها تا رانم من آ یه بلندی بزرگرتک کوچک

 .«شوندیح سوار آنها میس به عنوان تفریهستند و مردم پار یاتلندکها از نژاد اساسب

 یابتدا پاسخ منف« هست؟ یان موزهیس چنین در پاریم. ببیمو دار یموزه، در لندن»به صادق گفتم: 

« یمادام بوار » یرد. به موزهکح یحرف خود را تصح، سیپار یق نقشهیدق یطالعهداد اما پس از م

 یرده بودند. حتکخ را از درخت مو درست یشرت بزرگان تاریر بکیز بود. پیانگشگفت یلیم. خیرفت

نار آن کس در یه پلکم یرفت یاشهیش یقفسه کیدن یران هم آنجا بود. به دیا یر شاه و شهبانو کیپ

 کیاست.  یشمع یرهکیپ کیه متوجه شدم کم یبگو یز یو به ما زل زده بود. خواستم چ ستادهیا

او هم از شمع « م؟یر برویدام مسکد از یببخش»د: یخواند. صادق پرسیت روزنامه مکمین ینفر رو 

م. یگذشت یر شمعکیدخرت با پ کینار کشده بود. آخر رس از  یشمع یرهکیز در نظر ما پیبود. همه چ

 .میواقعاً شگفت زده شده بود«. نجا ممنوع استیا»ن گفت: ناگها

ابان یاطراف خ یهاش از شانزده مرت طول داشت. درختیه بکدم یباغچه د کیدر  یزرانیدرخت خ

ش یشک»ه درختان بلوط خودمان و از هامن جنس بودند. یمنودند شبیبا میار زیه بسکزه هم یشانزه ل

به فرانسه ، شمرگ بودنیه بود و پس از چند سال پیامنیرد. اهل سلکیاد با ما رفت و آمد میز« وسفی
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وسف ی کاک»رد. گفتم: یسا را برعهده بگیلکسه  یش مناز یآمده بود. ظرف دو ماه توانسته بود پ

سا یلک کیمرا به « ؟یاا پاپ شدهی یاردهکباز  یسکس سکفروش ع یا مغازهیه برگردم کبعد  یدفعه

گفت: «. نوشمیبه خدا من با تو رشاب من»چهار برت رشاب داد. گفتم:  رد و دستور آوردنکدعوت 

د مرا هم با خود یرفت« یدنسان» یاگر به محله»ن گفت: یهمچن«. دارمیخودم برم یبهرت آنها را برا»

 یدنردن در سانکخرج  یبرا یخوشبختانه پول»گفتم: «. دینکد مبادا به اراذل و اوباش برخورد یبرب

 .«میندار

عراق پول ندارد.  یتلوتلو خوران آمد و گفت برا، مست یم. مردیخانه نشسته بودشب در قهوه کی

 .دندیامل خندکق یشف«. برو خوش بگذران»به او دادم و گفتم:  کفران کی

 چگونه خوش بگذراند؟ کفران کیـ آخر با 

امل کاما «. ه نرومکند س به من فهامیروم. آنجا لباس ارزان است. جویبه هلند م»امل گفت: کرت کد 

شهر  کیم و در یدیرس« بالنمون»وه کبه « ونیل»ر یم و از مسیس سوار قطار شدیرفت. همراه جو

او صحبت  یرد براکردیم. من در مورد ملت کرا مالقات  یشیشکم. یسا شدیلکهامن یم، کوچک

دش یسف یهاشیر یچشامنش رو  کرد و اشکیه میش گریشکرد. کیس ترجمه میردم و جوکیم

گفتم. آنها یآنها م یده را برایرد ستمدکدند. رشح احوال یز رس رسیگر نیش دیشکخت. چهار یریم

 ینقد یهاکمک یآور ان سخنان به من قول دادند از جمعیجهان بودند. پس از پا یساهایلک یندهیمنا

ردم و گفتم: کبول ناما ق«. دیبا خود برب کمک ینون مقدار کا»نند.گفتند: کغ نیو برش دوستانه در

ل خود به ارتفاعات یما را با اتومب، زبانیش میشک«. ما در فرانسه نزد شام خواهد آمد یندهیمنا»

 .به ما داد یحساب یژنو در مقابل آن قرار داشت برد و ناهار  یه منظرهکبالن مون

 یآن شب در هتل. «یارده است تو واقعاً گرسنهکر که فکر قرار گرفته یچنان تحت تأث»س گفت: یجو

ردم در کیر مکم فیآمدیه مکر یم. در مسیس بازگشتیم. فردا صبح با قطار به پاریدر هامن شهر بود

ت کگر حر یم ساعت دیو ن کیرد و اعالم شد کستگاه توقف یا کیاند. قطار در اشتهکها توتون مزرعه

ش از یبلند با ارتفاع ب یهااکردم تکیها رفتم. آنچه توتون تصور ماز مزرعه یکیرد. به کخواهد 



 780 

لو یکست یار بزرگ و تا بیآن بس یهام و شاخ و برگ فراوان بود. خوشهیار ضخیبس یمرت و تنه کی

 . . . .اشته بودندکعدس هم ، از انگور ید. جدایرسیهم م

م یز گرفتیگر نیمختلف د یامل نگفتم. به همراه او قول مساعدت از جاهاک یداستان آن سفر را برا

 .میدوار شدیار امینده بسیو به آ

فرانسه بودند  یهیان بلند پایهودیزبانان آنها عمدتاً از یه مکم یبزرگ هم دعوت شد یهامنیبه چند م

رد و حقوق او کازملت ، بود یپنجاه ساله و مسلط به زبان عرب یه مردکاز آنها  یکیژه یبه و

 :دو طرفه گفت یهارد. هنگام صحبتکیم یبانیپشت

شناسند. اروپا تنها آمار و یبه نام احساسات من یز یچ ییمردم رشق تنها احساساتند و بس. اروپا ـ

ان ما در آتش کود کزنان ما و ، ملت ما، اندما را آتش زده یداند. تو هزار سال بگو روستاهایم یاضیر

صد و شانزده یدو هزار و سندارد. اما بگو مثالً  یابرند. بهرهیرنج م یامر یو ب یاند و از گرسنگسوخته

اند شته شدهکآواره و ، آتش گرفته کود کت زن و مرد و ین جمعین تعداد خانوار و ایما با ا یآباد

بر اثر  یتنامیو کود کرد دوازده هزار کتنام اعالم ینند. به عنوان مثال: وکیسه را شل میکبالفاصله رس 

گون یتنام به سایان وکود کجهت  کوازده هزار سمعس دیاند. از پارشده ییها دچار ناشنواانفجار مبب

 . . .فرستاده شد

گفت:  یهودیان آمد. هامن یان استعامر به میصحبت از پای، محفل یاز گفتگوها یکیشب در  کی

به .« ان نخواهد رفت. . یدرست بگویید اما استعامر پول هرگز از م کیالسکد در مورد استعامر یشا»

زمستان سال گذشته متام ، سیثرومتند اهل پار یهودی کیسال گذشته »: ردکیف میعنوان مثال تعر

ه ک یوگسالو ینون کآن را نقد پرداخت. ا ید و بهایش خریرا پ یوگسالو ی یو باغ یشاورز کمحصوالت 

از هامن بازرگان  محصوالت را مجدداً ، منانده است با پنجاه درصد سود یش باقیبرا یز یمتوجه شده چ

 .«ده استیخر

روز  کیردم. کیه واقعاً به وجود آنها افتخار مکداشت  یرانیار بامعلومات ایق بسیچند رف« دقصا»

باب کداشت. چلو  یرانیو سامور ا یاشک یهاه ظرفکم یرفت یرانیا یغذاخور  کیبه همراه آنها به 
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آن  یمکدانستم. یهم من یم. فرانسو یفش رفتکف و یک یمغازه کیامل به کم. به همراه یخورد

از آب  یردم. مرص کش یصدا یگذاشته بود. به عرب یش فرانسو یر کیه کدم یرا د یمرد، ترطرف

 .میردکد یاو خر ییدرآمد. با راهنام

امل به کردم. کت و شلوار انتخاب کدست  کیم. یرفت یحارض  یهالباس یگر به مغازهید یروز 

 .ردکیترجمه م یسیانگل

 مت دارد؟یـ چقدر ق

 .کـ چهارصد فران

 .گران استـ 

 .میندار یزننجا چانهیـ ا

 :رد و سپس گفتک یدار تلفنمغازه

 .ـ باشد قبول است

 :امل هم به طمع افتاد و گفتک

 .برمیم کصد و پنجاه فرانکیت و شلوار از قرار کدست  کیـ من هم 

رنه خورد. وگیت و شلوار تنها به درد او مکن یار بزرگ است و ایل دوست تو بسکیز! هیـ دوست عز

 .میانجام ده یار کن یم چنیشدیحارض من

 .کردندآن تعریف می یاز دوخت عال، در بازگشت به بغداد

ا به شامر ین دوزندگان دنیپوش هستند و دوزندگان آن بهرتکیار شیبس یمردان و زنان فرانسو 

تاب جادو ک، ایر و بوریحص یم. صدها مغازهیرفت« مومناتر» یند. به همراه صادق به بازار محلهیآیم

شد. در هامن یل جادو و . . . توسط فروشندگان مسلامن اداره میوسا، شاخ ماری، عرب یهیو ادع
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ه نسبت به مشابه کم یدیخر کصد و شصت فرانکیصادق به ارزش  یت و شلوار براکدست  کیبازار 

 .ار ارزان بودیران بسیآن در ا

ن ملت یا یو جشن شاد یم. آتش باز یفرانسه رفت یدن جشن آزادیبه د یشب چهارهم جوال 

 :س گفتیبود. جو یدنید، خوشبخت و رسبلند

نند کیها را مردان فتح مد قلعهیگویه مکدارند  یاملثلردها رضبک»ـ ژنرال دوگل در نطق خود گفت: 

 .« . . .د آن در دست زنان استیلکاما 

م. در یس رفتیپار یاز بغداد به سو م. یبه بغداد بازگشت، ست و هفت روز اقامت در فرانسهیپس از ب

 یه برایدستبند طال به عنوان هد کیو  یکسیتپون و چهار برت ویل یت چاکفرودگاه قاهره پنج پا

و جوراب زنانه و مردانه و « تانیژ»گار یچمدانم را پر از س، سیس بردم. در بازگشت از پاریجو

 .رده بودمک خانواده یبا برایسوغات ز

ردستان آمده و خرب و کن بار به یه چندک ینگار ت زن و شوهر روزنامهیه پل و ادکم ین را هم بگویا

ردند. کخود دعوت  یمن آمده بودند ما را به خانه یهامنیرده و در بغداد هم به مکه یگزارش ته

ردها کشام چون  ین برایا»نارمان گذاشتند و گفتند: کسه نان در یک کیهم آنجا بود. « رت قاسملوکد »

وچرا کس یرکردستان با نام مستعار کرد و کار جالب در مورد یبس یتابکپل «. دوست دارند یلیخنان 

از  یر مختلفیه تصاوکس خود را نشامنان داد کز آلبوم عیار مشهور است. همرسش نیه بسکنوشته 

 .ام بودیردستان و قکسفر به  یادگارهای

ر یم. آژیگذشتیم کیداالن بار کید از یباسوارشدن به هواپیامی دیگر  یم. برایاده شدیدر ژنو پ

من  یگار فلز یس یا اسلحه همراهم دارم اما قوطیردند مبب کر کدستگاه جستجو به صدا درآمد. ف

 یردیم. در فروشگاههاکساعت در فرودگاه توقف  کیا یتالیدستگاه را در آورده بود. در ا یصدا

دم. یشک یره. سوتیل 8000شته شده بود آن نو  یه رو کافتاد  یساعت مچ کیچشمم به ، فرودگاه

ار یمت دارد و بسیق ینار عراقیدن ندارد چهار دیشکسوت »شد گفت: ینارم رد مکه از ک یعراق کی

 .«ارزان است



 783 

ردم. گارسون کس را فراموش یم. متام ذوق و شوق سفر به پاریاده شدیقاهره پ یاملللنیدر فرودگاه ب

د چهار بار امضا یبا، قهوه کیدن یخر یکرد و براخودمنایی میر یاه چون قیس یبا لباس بلند عرب

ف در بغداد هفده یکدم هامن ید اما من نخرینار خریبه ارزش پنج د یف دستیک کیامل کم. یدادیم

 .مت داشتینار قید

ز به استقبال یما ن یهادر فرودگاه منتظر بودند. خانواده، ارانکو چند تن از هم« رزادیاحسان ش»

م. یقرار گرفت یر رسمکر و تشیتو مورد تقدیانست یم و از سو یبودند. با دست پر بازگشته بودآمده 

دارو ، پس از متاس«. یانجام داد یادهیار پرفاک»دادم. فرمود:  یرا هم به بازران یجهان یسایلکخرب 

 .رده بودندکام ارسال یق یبرا یار یبس یهاکمکو 

ه چگونه همسنگران کدم یدیردم و با چشامن خود مکیان مردستکبه  یار یاز بغداد آمد و رفت بس

ز یچ اند. چگونه همهردهکخود دست و پا  یبرا یدر مناصب دولت یه امروز شغلکروز یشمرگ دیپ

« قللهق مهللهحه»به نام  یهستند. شعر  یآنچنان ین و بناهایاد برده به دنبال پول و ماشیرا از 

وزرا و  یمحمد مولود چاپ و منترش شد. همه کاک یرسپرست ل بهیارب یه در مجلهکرسودم 

آورده  یه امروز رو به اختالس و دزدکروز را یشمرگان دیامروز و پ یاستانداران و فرماندهان نظام

رده و کگر استعامرگر عرب و دشمن را فراموش یرده بود. حزب در جلسات خود دک یبودند عصبان

عبدالوهاب »ل یرده بود. استاندار اربکالم خود را انتخاب که یکرا ت« ژار با حزب ماهه یدشمن»

 یت نزد بارزانیاکمعلق شد. صدها ش« محمد مولود»رد و کت یاکش« رزادیاحسان ش»نزد « یاطرش

 یانربده یسکاز  یتو نام»شعر را خواندم گفت: « ؟یچه نوشته بود»گفت:  یاز من شده بود. بارزان

 :ردکف یم تعریبرا یداستان«. اندز است به خود گرفتهیدزد و حه هر چه کاما جالب آن است 

ه کس کرده بود. در بازار به هر کن کهم به او ش یسکده و یدزد یموصل خروس یاز اهال یمرد»

 «چه بود؟ ید: داستان آن خروس دزدیپرسید میرسیم

 .«ردکت خواهم یمن از تو حام»سپس فرمود: 

 :ل شده بود فرمودیکان تشه با حضور بزرگک یدر نشست بزرگ
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اگر  ید حتیرا هم ندار کوچکرسزنش  کیتحمل  یه حتکد یاردهک یار کثافتکو  یآن قدر دزد»

 .«هم از شام برده نشده باشد ینام

 یرو ین یه فرماندهک« باوهفارس»از بزرگان در رسرسا نشسته بودند.  یجامعت، روز در حاج عمران کی

ارم را کشمرگان همیاز پ یکیاما ، رمیپذیم یتو فحش هم به من بدهژار هه کاک»ل بود گفت: یارب

. ین با مرسدست مرا جا گذاشتیخانه نشسته بود گفت: ببه در قهوهک یه با مرسدس رفت. مردکدم ید

 .«...ن انداختم و رفتمییرس پا یشتم اما با رشمندگکید او را میبا

ش امروز شام ید. آسایاردهکانداز ها پسکدر بانه کد یدار یادیفارس شام الحمدالله پول ز کاکـ 

د مبادا یهم مراقب آنها باش یمکردند که در صف اول مبارزه کاست  یشمرگانیون خون و تالش پیمد

 .د به آنها پناه بربیدیگر آغاز و دوباره مجبور شوید یجنگ

ه کام من بوده در آن شعر مقصودت»انتخاب شده بود گفت:  یشاورز کر یه به عنوان وزک« نافذ»

 .«امردهکدر بغداد درست  یاخانه

 یه بتوانک یستین یدارد و تو هم در حد یلکمخاطب  کیم. شعر یاگر بودهیدکینار کـ سالها در 

 .یودن هستکار یچون بسی، نکف یشعر توص

ا ل استعفیارب یمجله یحل شد اما از رسپرست« محمد مولود کاک»ل کمشی، رسانجام به فرمان بارزان

 :ن مضمون نوشته بودمیل بدیارب یمجله یگر براید یامقاله، ن شعریش از رسودن ایبار پکیرد. ک

نار یست و پنج دیبرخوردم. ب ییایجسد موم کیه به کردم کیمغازه در بغداد عبور م کینار کاز 

ارزد یفلس هم من کیاش رد است چون زندهکشاعر  کی ییایمت داشت. با خود گفتم: حتامً مومیق

 .رد را به عنوان مثال نام برده بودمکار از شاعران و هرنمندان یارزد. بسیاش آنقدر مییایو موم

رد. کف یاز آن تعر یلیبودم. در بغداد خ خوانده« امکعد نایس» یرا برا« قللهق و مهللهحه»شعر 

هستند او  یمن ناراضان از شعر یر آقایرتمحمود و ساکه د کآمد و متوجه شد « ناوپردان»به  یوقت

 .زد و از در مخالفت با شعر درآمد یهم چرخ
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 کیآمدم. یو حاج عمران م ینو یردستان و زکهمراه خانواده به ، ل بود و منیتوتعطیتابستانها انست

ه آمده بود. به خواست او نزد یکآمد و پانزده روز نزد ما ماند. از مرز تر « یوبیدعبدالله ایس»روز 

ژار تو به هه»ل دهد. گفت: یخواهد به فرانسه برود و ادامه تحصیگفتم م یبه بارزانم. یرفت یبارزان

د غذا نخورده یدعبیس»م. گفتم: یگر به ناوپردان آمدیدکیبا «. نکسفارشات الزم را ب یاسیدفرت س

د یخواهیچرا م»رد: کاد ید رشوع به داد و فریعب«. بفرما نان بخور»آمد و گفت:  یشمرگیپ«. است

 «ام؟ردهکار کد؟ چه یشکا بمر 

نوشت و « بدرخان یامران عالکرت کد »خطاب به  یانامه« یبارزان»دارد.  یروان یمتوجه شدم ناراحت

 .دانستم چه بررسش آمددم و نه یگر نه او را دیرد. دک یاو را راه

رده و کا دیپ یپیمرز رفته بودند ج یق و جامعت او به آن سو یه فاک یاز روز « رزایاحمد بهرام م»

چادر  کیسه سوار نزد، های صبحشب طرف کید. یخوابیمن م یرد و اغلب در خانهکیم یرانندگ

ند و کیم یزندگ« لین یرگهسه»خواستند. گفتم در یرا م« د رسول باب بزرگیس»اده شدند. یمن پ

 .رفتند

ند. کیه میلحه و مهامت تهاسی، رانیراهزنان ا یژار براه ههکخرب داده بود  یاحمد به مسعود بارزان

برد تا ناگهان بازداشت و به بغداد منتقل یدم و همچنان در کنار من به رس میشکحرف را به رخش ن

مهاباد  یشهربان یران بازگشت و رانندهیسپس به ا، مبادله شد یجاسوس عراق کیشد و در آنجا با 

 .درج راننده است و با من آمد و رفت دار کز در ینون نکشد. ا

تو یار واال و قابل احرتام بود. در انستیبس یآمد. انسانیدنم میها به دوقت یلیخ« یر قاضیام کاک»

شامره اول  یم. براینکا دو شامره از آن را چاپ ی کی یم و قرار شد سالیردک یااقدام به انتشار مجله

ا ی یفارس یشهیبا ر یگان عربواژ  یدرباره یامقاله، دوم ینم. اما در شامرهکه یارا یدم مطلبینرس

 یفر کن چه یه اکردند کنوشتم. مقاله چهل و چند صفحه بود. استادان زبان عرب اعرتاض  یردک

مناظره  یبرا»شم. گفتم: یندیب یاده بود از من خواست چارهیار ترسیه بسک« رزادیاحسان ش»است؟ 

 .ل شدیکب تشمغز و متعصب عر  کبا حضور استادان عرب خش یاجلسه«. امآماده
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 یدانی؟ مگر منیابرده یردکو  یفارس یشهیرا به ر ین واژگان قرآنیا تو چگونه»س آنها گفت: یرئ

 .«گانه در آن راه نداردیخالص است و زبان ب یگفته است هر چه در قرآن آمده عرب یامام شافع

 یشهیر، وهکند مشیگویم یقرآن یرهایتفس یرده است. همهکش یخودش فرما یبرا یـ جناب! شافع

 :امردهکدا یش از هفتصد واژه مستعرب پیب، تابکردن به سه کدارد. من با نگاه یعرب

العرب »چاپ شده است. دوم:  1909ه در سال ک« ریش ین آدامیش ماردیشک»تاب کنخست: 

آن را  یایه از الف تا ک« املنجد»نوشته شده است و سوم  یه در قرن چهارم هجر ک« یقیللجوال

ت آن را یردید مسوولکدا نیتاب پکن سه یام اگر در اردهکام. هر چه ادعا ردهکر و رو ین بار زیدچن

 یشهیه رکام ردهکدا یدیگر هم پ یعرب یشرت از هزار و چهارصد واژهیاگر چه ب، رمیگیبه عهده م

 .نددار  یو روس یو فرانسو  یو فرعون یو آرام یو عبد یو حبش ییایتالیو ا یو فارس یردک

خواندن املنجد رصف  ین همه وقت برایتو چطور ا»دند: ینبار پرسیه اکچنان رشمنده شده بودند 

 .میختیه هم به سالمت گرکن مهلیخالصه از ا« ؟یاردهک

هامن یدالله چند مال میخ عبیش یالقیی یدر خانه»م: یهم بگو یگر ید یتهکن یدر مورد امام شافع

 .«باشد ید به زبان عربین مرده بایجمعه و تلق یفرموده است خطبه یگفتند: امام شافعیبودند و م

، ردنکحت ینص یمناز جمعه برا یها نژادپرست بوده است و گرنه خطبهیهم مانند بعث یـ شافع

ن یخورد؟ تلقیگر به چه درد او مید، حین نصاینداند ا یزبان عرب یسکآموزش و پند دادن است. اگر 

 .بشارت و اندرزدادن به زندگان است یه براکست بلیمرده ن یهم برا

 «؟ینکیم یادبیب یچگونه نسبت به امام شافع»ت گفت: یاز مالها با عصبان یکی

 .«میرده بودکر نکن مورد فید و ما تا به حال در ایگویژار درست مهه»ر مالها پاسخ دادند: یسا

را بنا « حله»شهر ، انیدر زمان عباس هکنوشتم « ردکگاوان »رت یعش یدرباره یاتو مقالهیدر انست

 .ردمکترجمه و چاپ  یردکاند. آن را به نهاده
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م در یگرداندیبرم یردکرا به  یم واصطالحات عربیشدیتو جمع میا سه بار در انستیدو  یاهفته

 .ردندکیخود را ارائه م یساالنه یهاتیفعال یارنامهکست یبایاعضا م، ان هر سالیپا

 ین و آن بود. در بررسیردن اکار آنها تنها مسخرهکه کبود  یسانکاز جمله « یق حلمیزه رفیکرت پاکد »

ه کهم « یعبدالله نقشبند»دو سطر مطلب هم ننوشته بود. او رفت.  یحت، دو ساله یارنامهک

عضو مؤسسه شدند. « میرکمحمد مال »و « یور مصطفکش»، «جامل بابان»ل حسابات بود رفت. کر یمد

را به زبان « هیمظفر یتحفه»د مؤظف شد یرسانیه در مجلس حضور به هم مکهم « منیمام ه»

رت عبدالرحمن کد »آماده شود.  یردکفرهنگ جامع ، برگرداند. مقرر شد در مدت پنج سال یردک

نگراد گذرانده بود به عنوان رسپرست پروژه یرا در لن یشش ساله فرهنگ ساز  یه دورهک« مالمارف

ش آماده یرا صورت ف« فرهنگ مردوخ»ت داده شد یمأمور« یکایمال عبدالله ح»به انتخاب شد و 

، «حسن رستگار»، «یکایمالعبدالله ح»، «رت قاسملوکد »بردم با یه در بغداد به رس مک یند. در مدتک

رت قاسملو به منزل کد ، اری اوقاتیم. بسیاد رفت وآمد داشتیز« منیمام ه»و « یشنامز یمالرسول پ»

استاد  یهم داشت. قاسملو مدت یرد. انصافاً دست پخت خوبکیدرست م یارونکآمد و مایما م

استخدام شد دکرت  یز یربازگشت به بغداد و در وزارت برنامه، به اروپا یدانشگاه بود اما پس از سفر 

 . . .ردکیآن م یرات و اعضاکناری خود را رصف مخارج حزب دمیصد دیانه سیحقوق ماه

از آنها آغاز شد. گفته  یش بردار یم و فیردکدا یپ یردکر یغ یبه زبانها یردکهنگ ست و شش فر یب

نوشته و در مورد  ینیفرهنگ باد ک، یواقع در جنوب موصل« خانیش»در « امنیل سلیمالخل»شد 

ند. ک یار کرد با ما همکر درآورده است. قبول نیتحر یبه رشته یتابک یز به زبان عربیها نیزدیا

به خاطر  یاچ رانندهیل به موصل رفتم. شب بود و هیرا من بر عهده گرفتم و از اربت او یمسوول

ه یامنیسل یه از اهالکم یشد« رسول یحاج»هامن فرماندار یخان بربد. میشد مرا به شیحارض من یراهزن

دست بود آن ار تنگیشاعر و بس یرمردیشناختم. پیفرستادم. او را خوب م« لیمالخل»بود. دنبال 

در فرهنگ ، مینکیم یپکاش رفتم. در راه گفتم فرهنگت را خوش گذشت و فردا به خانه یلیب خش

ت محفوظ یهاتابکم. الاقل ینکیها را هم چاپ میزدیتاب اکم و ینکیر میت تقدیهار از تالشیبک

 .نمکیروند. پولش را هم نقداً پرداخت مین منیمانند و از بیم
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 ؟یول بدهنار به من پید یس یـ دار 

 .خودت یها هم براتابکف یام. حق تألت آوردهینار پول برایست دیچاره استاد! دویـ ب

 .نمکدرست  یاتوانم خانهیـ پس م

ار او بگذارد. فرهنگ را با ین و هم مصالح را در اختیمطلب را به فرماندار گفتم. قول داد هم زم

 .تو آوردمیخودم به انست

 یگفتار ، تویانست یندهیبرگزار شود. به عنوان منا« هیوک»در « قادر یجحا» یبرا یادبودیقرار شد 

تو در یه به سفارش انستک« قادر یحاج»از  یارهکیه پکمؤسسه قول دادم  یردم و از سو کقرائت 

من ، از مجسمه یبردار شهر نصب خواهد شد. در روز پرده یدان اصلیا ساخته خواهد شد در میتالیا

قادر خوانده  یدر وصف حاج یار عالیبس یشعر ، از طرف مؤسسه« منیه»ا نبودم ام« هیوک»در 

نار یت در موسسه شصت دینار حق عضویست و پنج دیبی، نار حقوق بازنشستگیصد د یبود. ماه

ت در کنار حق رش یبودم(. سه د یعضو انتخاب یاز س یکیه ک) یردک یتاب درسک یحق ترجمه

از سالها تنها  یکید در یآیادم میم به ارمغان آورده بود. یبرا یار خوبیدرآمد بسی، جلسات هفتگ

ار داشتم. یثرومتند بودم. طال و پول نقد بس یلیرده بودم. خکات بردرآمد پرداخت ینار مالید 700

ات یق ادبیار در امر پژوهش و تحقیت بسیت به همراه فعالین وضعیاد بود. ایم و درآمد زکها نهیهز

از به  یجامعت ینگرانو دل یحسود یهیما ییم به ارمغان آورده و از سویبرا یت خوبیموقعی، ردک

 :رد در عراق شده بودک یعلام، اصطالح

رت کد »دند. یورزیم یل با من دشمنیبدون دل یار یبس« آنقدر موفق است؟ یرانیرد اک کیچگونه »

 یرانیه من اکد دایومت عراق گزارش مکبه ح ین افراد بود. حتیا یاز جمله« ین مصطفیعزالد

 .شدیه من میعل یمانع از هر اقدام ید از عراق اخراج شوم. اما وجود مالمصطفیهستم و با

 :گفتم« دارزنهرت مارف خهکد »ردم به کرا آماده « رشفنامه»ه ک یهنگام

 یه در ترجمهکرا « وایلینا واسیوگی»خانم  ی. مقدمهیاخوانده ینگراد روسیـ تو شش سال در لن

 .نمکاضافه ، گفنت دارد یبرا یاز تازهیم بخوان تا اگر چیرشفنامه نوشته شده برا یروس
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 .نمکیت ترجمه میست. همه را براین یز یـ چ

 .رد نتوانست دو سطر از آن را بخواندک یار کردم. هر کاو را دعوت  یناهار 

 ؟یااد نگرفتهیهم  ین شش سال روسیه در اکنیرت جان مثل اکـ د 

 .ردکم ترجمه یابر « امل مظهرک»

 :رده بود. گفتکرا دعوت « املک»و « مسعود کاک»من و ، «اووس قفتانکرت کد »روز  کی

 ار زبردست هستم؟یبس یردکمن در نوشنت زبان  یدانیژار مـ هه

و شاهد  یدانیمن یردک اصالً یاه برگشتهک یخوب بود. از روز  یه نرفته بودیه به روسک یـ تا هنگام

 .یسینویه مکاست  ییهم داستانها، من

 :فرمود« مسعود کاک»م یرون آمدیب یاز مهامن یوقت

 .یگفتیم« اووسک»ن را به ید ای. نبایستیژار تو تعارف بلد نـ هه

گر ید پنجاه سال دین هم نظر من است. شایدانم. ایو مجامله و نفاق من ییمسعود من دورو کاکـ 

 .تاس ییهامن نفاق و دورو، مشخص شود مجامله هم

ر یگر به مدید یشاعر در اتاق« رسول هاوار»بودم. متوجه شدم « یردکت دراسات یجمع»روز در  کی

 :گفت

د از مردم روستاها و یل را بایاص یردکند یگویه مکاند دا شدهیپ ییها! پدرسگیـ استاد عبدالله شال

 .(ن ناسزا من بودمیام یم؟ )مخاطب مستقیاردهکار کن چند ساله ما چیم. پس ایریاد بگیچوپانان 

ردند مسخره کیاستفاده م یلامت عربکنشان دادن سواد خود از  یه براکرا  یشه جامعتیمن هم

 یار ید و بسیز به فرجام رسیمن ن یهاوششکن خاطر از من نفرت داشتند. باالخره یردم به همکیم

 .آوردند یرو  یردکل یبه زبان اص، الم خودک یوهیش یاز آنها ضمن بازخوان
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گشاده به رساغم  یدم. با رو یرد او را دکیه من صحبت مین همه جا علیه عزالدک یبار در دورانکی

 :آمد

روبرو شدن با ما نخواهد  یارایرا  یسکم ینک کمکم و به هم یگر باشیدکیـ استاد اگر من و تو با 

 .میا با هم دوست شویبود. ب

ت بلند یهاشیه رکز ینون نکشنوم. ایمن یخوب یهاشناسم در مورد تو حرفیه تو را مک یـ از روز 

ت به مراتب یتو از دوست ی. به نظر من دشمنیدار یشده است دست از دروغ و دغل و حقه برمن

ات من یاخالق یبرا یغین خود تبلیا یه مردم بدانند تو دشمن من هستک یبهرت است. چون هنگام

 .خواهد بود

 –امل مظهر احمد ک یبه استثنا –ه یروس یردهکلیتحص یردهاکاز  یار یب بود: بسیعج یبه راست

 .م معلومات بودندکسواد و یار بیبس

تو عرب یرد و انستکتو یبه انست یانامهدعوت یشورو  یعلم یادمکآ  یاز سو  1973ز ییدر اواخر پا

رمرد عرب و من یو دعوت به عمل آمده بود. چهار پکسفر به مس یاز شش نفر برا، ه در آنکد یرس

ق یتوف»چون  یسانکاز رشفنامه را به  ییهاس نسخهیه در سفر پارکم. همچنانیامل انتخاب شدکو 

دوازده نسخه رشفنامه هم با خود به ، رده بودمکش کشیپ« ینز کمسرت م»و « ادمونس»، «یوهب

و شدم و به هتل کوارد مس یروز برف کیدر ، پس از چهارده سال، بار دوم یبردم. برا یشورو 

 یگرم ییرایم. پذیوه بود رفتکبا و با شأن و شیار زیبسی، میقد یه هتلکدان رسخ یتال در مننتینالک

 .ار مجلل بودیهتل بس یاز ما به عمل آمده بود چون اتاقها

و آمده بودم. کعلوم به مس یادمکسندگان بودم و امروز به دعوت آ یهامن نویش میچهارده سال پ

ر یه و سالها حقوق بگیرد و ضد روسکضد ، نژادپرست، مغز کخش یه همگکها خوب شده بود. عرب

دانستند. یمن یروس یالمهک ک، یو سلطنت بودند« دیسع ینور »زمان  یو سفرا یسیانگل یهاسیرسو

شان را یا ییرسااوهیهوده و یب یهال خود حرفیامل هم به مکامل مظهر بود. کرت کمرتجم همه د 

زبانان قرار گرفته یموردمتسخر و نفرت م، ندگان عربیه مناکده بود یرس ییار به جاکر. کیترجمه م
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امل را بدون حضور کزبانان ما بود. دوبار من و یه رسپرست گروه مک« یو یپول»رت کژه د یبودند به و

 .ردکخود دعوت  یاعراب به خانه

علوم عراق و  یادمکآ  یدوست یوندهایو سه جلسه برگزار شد و سخن از پکعلوم مس یادمکدر آ 

 :گفت یاز دانشمندان علوم شورو  یک، یاز جلسات یکیان آمده در یبه م یرو شو 

« سنجار» یدر منطقه یردستان مهد متدن رشق باشد چون باستانشناسان شورو کرسد یـ به نظر م

 یهاه نشان از متدن دارد چون نشانهک یاتیاند. حردهکشف کش را یات پنجاه هزار سال پیآثار ح

 .ده شده استیمجتمع در آن د یهادان و خانهیم، قلعه

 :گفتم

رد ک یهیمردگان متدن اول یهاش و استخوانیمتدن پنجاه هزار سال پ، ـ متأسفانه باستانشناسان روس

پرداخنت  یاش به جاک یدهند. ایردستان منکردها در کبه قتل عام امروز  یتیاند اما اهمردهکشف کرا 

و اسارت  ید و ملت ما را از مرگ و بدبختیر زندگان بودکفهم به  یمک، و مردگان یبه باستانشناس

 . . .دیدادینجات م

 یشناستو رشقیز به انستین یاه و نسخهیگر هدید یتابخانهکن و چند یلن یتابخانهکرا به « رشفنامه»

ن مدت یردم. مدت زمان دعوتی هفت روز بود. دو شب از اکم یاف رسپرست آن بود تقده غفورک

 .(املکم. )من و یبود« یوبیم ایرک»هامن یروز م کیم. ینگراد بودیرا در لن

آورده بود.  یرو « یآواشناس»نبار به یای، نار گذاشنت زبان شناسکرده بود و با کر ییتغ« میرک» یافهیق

ر شده یاو بروم. پ یهامنیبه م ه حتامً کخود را دادم  یردم. نشانکتلفن « وکیدا رودنیس»شب به خانم 

خواندند و یدرس می، قیموس یه در مدرسهکد. دو پرس جوان داشت یدیشامنش خوب منبود و چ

چاپ  یه به زبان روسکرا « نیم و زمه»داشت.  یارانهیفق یردند. شوهرش مرده بود و زندگکیار منک

مانده است. گفتم:  یش باقینسخه از آن برا کیه تنها کرده بود از او خواستم اما سوگند خورد ک

 .«خواهمیمن»
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به  یتب عربکو « کازب یمال »مالقات  یز برایم و عربها نیرفت« روانیا»به « نگرادیلن»امل از کمن و 

م تا یرفت« یلیجاسم جل»ردها به استقبال آمده بودند. شب به منزل کاز  یار یرفتند. بس« ندکتاش»

 یرتاکپرسش د « اردوخان»بود:  هرن یخانه، «جاسم»نم منزل کتوانم ادعا یم. مینکشام را با آنها رصف 

ش از یه بکبرجسته بودند  ینیسیموز« لهیجم»س و دخرتش ینوشنامهیشاعر و منا« جاسم»، اتیادب

 .رده بودکنوشته و چاپ  یقیموس یرا به الفبا یردکل یدو هزار آهنگ اص

« یخانیش»رقص  یانو هوایبا پ« لهیجم»د. شب یچرخیم ن خانوادهیدستان ا یروان رو یو ایراد

اما من بلند « دانم.یمن من»امل گفت: کبلند شدند. « یکر لپههه» یو پرسش برا« جاسم»نواخت. 

 .بود یرمانجکی، کر لپهب دادیم. ههیار ترتیمتام ع یردکمجلس  کیشدم و 

 کیم. یهنسال آشنا شدکشاعر « یجند یحاج»م و با یعلوم ارمنستان رفت یادمکصبح روز بعد به آ 

ار محرتم و با معلومات بود. گفت: یبس یو پرس  یادمکدر آ  یستیمونکس امور ید رئر کپرس جوان 

 یم و آماده شود. آن مردیتنظ، ردستان به صورت مفصلکرد و کخ یتار، ام در مدت شش سالسپرده

بان شاه بود باغچه، و در بغداد« عقوبی»به نام  یروس ین در مورد او گفتم افرس یش از ایه پکرا 

چوپان »تاب ک یسندهیدم. )نویرا د« وفیعرب شامل»ار بردم. یدن او لذت بسیردم و از دکت ز مالقاین

ه از کار مهم را یبس یمدالها باً خرف شده بودیر و تقریار پیبس«( دمدم یقلعه»و « افطار»و « ردک

 یوف و جاسم و حاجیله و عرب شاملینه زده بود. با جمیرده بود بر سکافت یدر یدولت شورو 

 یسخرنان یامل به زبان روسکی، ادمکم. در آ یادگار گرفتیبه  ییهاسکگر عیسان دک یار یو بس یدجن

رد. پس از مناز کیم مرا ترجمه یهاگفتهی، ه پرس ارمنکگفتم یسخن م یرمانجکرد و من به زبان ک

هرگز ه تو کخواند یرا م یخیچنان خط می، کنیرمرد عیپ کیم. یرفت یدن آثار باستانیظهر به د

گفت. یتاب را هم همزمان به ما مک یکتر  ی. ترجمهیبخوان یردکو  یفارس ین روانیبه ا یتوانیمن

 :نشان داد و گفت یلوحی، ادمکس آ یبار رئکی

 .ندکداند ترجمه یرمرد منینم پکیر مکفالن مطلب را ف

 ؟یستیه بلد نک یخی؟ خط میدانیجا مکـ تو از 
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 جا؟ک یخیجا و خط مکود وگرنه من نوشته شده ب یـ استاد به ارمن

رد. زنان و مردان پوششی چون کدعوت « آرارات»وه ک کینزد یید از روستایبازد یرد ما را براک کی

 یاانجام شد. سپس عرصانه یکر لپهداشتند. آنجا هم با دهل و رسنا هه« شنگال»وه ک یهایزدیا

ها بر پا شده کرت قتل عام شده توسط تر یعشدوازده  یه به نشانهکم یرفت یدن منادیم و به دیخورد

ها کنجا تر یه در اک یرد و ارمنک یادگاری برای»آن نوشته بود:  یه رو کم یردکهم برخورد  یبود. به مناد

 .«ن ما را نجات دادندیست دادند و رسزمکرا ش

ا ردستان ر کت یت وضعیواقع، ذبکرد خواستم بدون دروغ و کجوان  کیاز جامعت جدا شدم و از 

رد تا کار خوب با ملت یبسی، ت آن است که ملت ارمنیواقع»د. گفت: یامن بگویدر ارمنستان برا

رد خوب کبا ملت ی، شورو  یمردم ارمنستان فراتر از قانون اساسی، از حقوق قوم ینند. جداکیم

ت نه یاقل یرد باشد و مسألهکد ینفر با کی حتامً ، ردهکلیار تحصک یهستند.. از هر ده نفر متقاض

شوند. حرمت یرفته میعضو مهم در جامعه پذ کیردها به عنوان که کست بلینجا مطرح نیتنها در ا

 . . .ه قابل انتظار استکش از آن است یکردها ب

حق رفنت به مدارج یی، پس از هفتم ابتدا، ردها در گرجستانکبام و دو هواست؟  کیمگر »گفتم: 

 یزبان مادر  یجانیآذربا یردهاکنگراد بروند. یا لنیو کد به مسیر بایباالتر را ندارند و ناگز یلیتحص

رد آزاد آزاد است. به نظر من برخورد ک، اند اما در ارمنستانشده کاد برده و همه تر یخود را از 

دو ، ردها در گرجستانکاست و گرنه  یاز منش آنها و نه اجبار قانون شورو  یردها ناشکها با یارمن

 .«ت دارندیستان جمعارمن یردهاکبرابر 

نار ما نشسته و رساپا گوش بود که در ک یجانیآذربا کیرد. کیلامت مرا ترجمه مک« امل مظهرک»

 :گفت

 .دارند یشرت یت بیترند و انسانها از ما انسانیه ارمنکرم یپذی. من مییگویراست م

 :تابخانه گفتکرست م. رسپیگشت یلیم. خیرفت« روانیا»بزرگ  یتابخانهکدن یصبح روز دوم به د

 .برمیهامنان ممنوع است اما من شام را به آنجا هم میم ین برایریز یدن طبقهیـ هر چند د
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ل ین انجیا»نشان داد و گفت:  یلیافت. انجیشد در آنجا یرا م یتب خطکم. متام ین رفتیرزمیبه ز

از آنها  یکیه کداشت قرار  یاشهیش یتاب در قفسهکهشتصد و پنجاه سال قدمت دارد. دو ی، ردک

قبالً «. ل از پوست آهو هستندین هر دو انجیا»و قطور بود. گفت:  کوچک یگر یار بزرگ و دیبس

پوست  ییردم در طرف روکیپوست آهو نوشته شده است اما تصور م یه اوستا رو کده بودم یشن

 :آن را پوشانده است. گفتم یرو  کر کنوشته شده و 

 توانم دست بزنم؟یـ م

 .ممنوع استـ نه 

 .ماندیدمل م یـ اگر دست نزنم رو 

د. آن را یشکرون یتاب را از قفسه بکآورد و  یدیلکن بود. رفت و یریار خورشو و شیبس یر مردیمد

 ییپوست آهو چه معنا یه نوشنت رو کدم یار صاف بود اما براق و نرم نبود. تازه فهمیردم. بسکملس 

شده بود.  ین خط نوشته شده و دور آن زربفت و نقاشیباتریز ه باکنشامنان داد « یارشفنامه»دارد. 

ه کبه من داد  یاداشت. شامره یار یشده بود و ارزش بس یسیچهل سال پس از نوشنت رشفنامه بازنو

شود یم ینگهدار  یآستان قدس رضو  یتابخانهکدر « یخ عبیدالله نهر یش»خ نهضت یتار، بر اساس آن

روان یا یتباخانهکار یلم آن را در اختیروفکیتاب و نه مکاز  یانسخهست نه یران حارض نیومت اکو ح

، ش بفرستم. متأسفانهیبرا یاردم نسخهکدا یه آن را در عراق پک یقرار دهد. از من خواست در صورت

 .اوردمیز به جا نیآن را ن یجستجو  یردم و هم وعدهکهم شامره را گم 

 ییآرارات خودمنا یها در دامنهکم پرچم تر یدیادگار را دی یهام و بنایردها رفتک یه به روستاک یهنگام

 .ردمکه یکو پرچم تر  کرد. از حرص چند فحش آبدار نثار تر کیم

از  یاه هر دو منظرهکبرجسته بود  یزتر از همه دو تابلو یردم اما عزکافت یدر یار یبس یهاهیهد

بها هم برگشته بودند. م. عریدیم. شب رسیو رفتکروان به بایپر برف آرارات بود. غروب از ا یوههاک

 .به استقبال آمده بودند« ژیگالو یعل»به همراه خانواده و همرس « رت قاسم ئاسوکد »
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ش یادداشت چهارده سال پیهنه دفرت کم از یدیو رسکبه مس یم: وقتیردم بگوکن را هم فراموش یا

را گرفت و گفت:  یگوش یتم. خامنردم و متاس گرفکدا یرا پ« ینانکخوش یفتح»شامره تلفن ، خود

 .د او را به ما داد. متاس گرفتمیاما شامره تلفن جد«. ن خانه رفته استیسالهاست از ا»

 ؟یشناسیمرا م یـ فتح

 ؟یه هستکجا بشناسم؟ کـ از 

 .نکر کـ ف

 .ه استیت به او شبیاست؟ صدا یدام گور کدانم ینون منکشناختم و ایژار را مـ به خدا هه

 چگونه بشناسمت؟ یفالن هتل هستم اما اگر آمدـ در 

 .بر رس دارم یاله قوچک کید شده و یم سفیهاشیاما ر، ـ مثل سابق قدبلند

داشت.  یهمرس روس کینون کاو مرده بود و ا یجانیاش برد. همرس آذرباآمد و با عجله مرا به خانه

و داشت و از وضع کدر مس یااستخدام شده بود. خانه –خ یبخش تار – یتو رشق شناسیدر انست

و است اجازه بده کنون در باکق ما بود ایز رفیه در تربکل یاسامع»برخوردار بود. گفت:  یمناسب یمال

 «م؟یبه او زنگ بزن

 ؟ینکیار مک؟ چیل! خوبیـ اسامع

 .ندارم یردم و حالکه یژار را به خاطر آوردم. گرـ هه

 .نکت ا با او صحبیمن است. ب یژار در خانهـ هه

 :دیل رس رسیه اسامعکهنوز در هتل مستقر نشده بودم ، وکدن به بایشب به محض رس

 .ما یم خانهیـ برو

 : ردکچند رسفه  یرد و از پشت گوشکتلفن  یم قاضیرح

 .نجاستیز ایا. مادرم نیم. تو بیایامرم. نتوانستم بیژار من بـ هه
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 .نکب قال یگر یس دکرم. مادرت را به یگیم من زن منیـ رح

اش بازگشتیم. اجازه نداد آنجا مبانم و به خانه« لیاسامع»م. اما یرفت« میرح»به خانه « لیاسامع»با 

ل و یاسامع راً یه اخکدم یبه متام معنا بود. )متأسفانه شن ینیسیه موزکداشت « فرزانه»به نام  یدخرت 

 (.اندردهکرا وداع  یدار فان، ن جعفر خندانیهمچن

م. یجان بودیآذربا یادمکس آ یهامن رئیم. شب میو به گشت و گذار پرداختکباصبح در سطح شهر 

جان یآذربا یخ اقتصادیمقرر شده است در مدت چهار سال تار»دم. گفت: یرا آنجا د« ژیگالو یعل»

چشم من  یدم و گفتم: تا جلو یخرمالو را د یوهین بار مینخست یبرا«. ر درآورمیتحر یرا به رشته

به دلش  یادمکس آ یرئ یه خانهکرده بود کفش کدر  یپا، س گروه اعرابیرم. رئخو ید منینخور

 .چسپدیمن

 .مینکیم ید؟ ما در عراق بهرت زندگیریگیـ چقدر حقوق م

 یم. موقع خداحافظیه اصالً جا نداشت. از خجالت رسخ شده بودکبود  یاار احمقانهیسئوال بس

 .«ردک ییرایخود از ما پذ یبا دست پخت عاله کار سپاسگزارم یاز خانم خانه بس»گفتم: 

 یین چه معناید. ایگویداند چه میه مکن مرد است یفقط ا، انین آقایا یان همهیدر م»خانم گفت: 

 «نند؟کر کشد اما آخر رس از مرد خانه تشکه زن از صبح تا شب زحمت بکدارد 

داده و درخواست  یاضهیعر« لامکرت کد »م. یو بازگشتکبه مس، ار رسد از شب دومیصبح بس کیدر 

به او بدهند. آن روز به بازار  یاچند روزه یفرصت مطالعات، از چند سند یسیرونو یرده بود براک

ار یاز همراهان بس یکی« لید جمیماموستا سع»ن بردند. یدن آرامگاه لنیم و از آنجا ما را به دیرفت

م. یم و منتظر نوبت شدیستادیدر صف ا.«  خدانشناس روس. . یافرهاکن یا»گفت: یر ما مدام میپ

امل کها بازگشتند و من و عرب«. یل شو یشاءالله به مرادت ناارت قبول. انیز»نار او رفتم و گفتم: ک

م و شبها یرفتیبودم. با او به گشت و گذار م« یفتح»شرت اوقات همراه یم. بیگر رفتیهتل د کیبه 

 .میخوردیدر رستوران شام م
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را در مقابل داشت. پس از احسنت فراوان « رشفنامه»م. یرفت« غفوروف»دن یامل به دکروز با  کی

 یردکو  یو فارس یتو به تو احتیاج دارد. عربیا. انستیو بکن و به مسکژار به حرفم گوش هه»گفت: 

ن االن دنبال یخواهند داشت. اجازه بده هم یآرام یز زندگی. همرس و فرزندانت نیدانیرا خوب م

 .«ا بفرستمآنه

 .میآیدر عراق باشد از او جدا نخواهم شد اگر او اجازه داد چشم. م یـ سپاس اما تا مالمصطف 

، تویاست انستیفارس زبان بود و عالوه بر ر کیتاج کی« غفوروف»به سالن مطالعه رفت. « املک»

رد. به کیم ین زندگیرملکرتبه بود و در  یعال یمقامی، ست شورو یمونکحزب  یاسیدر دفرت س

 :م. گفتیم و نشستیرفت یاگوشه

ه کهم  یسانکاما هستند ، دارد یاسیدر دفرت س یهستم. دوستان خوب یژار من دوست بارزانـ هه

ن کمت ممیحفظ آرامش عراق به هر قی، نون مصلحت اتحاد شورو کحضور او را خوش ندارند. ا

، شد یو حزب پارت یوعیبعث ش ان حزبیمتحد م یجبهه کیجاد یاست. حال اگر عراق خوستار ا

 .وندندیبگو بالفاصله به جبهه بپ یاست. از زبان من به بارزان ین از مصالح شورو یا

 یمن و هم برا ینند. هم براکیبه منافع خود توجه م یگر یشور دکو هر  یدانم شورو یـ جناب! م

هم پس از آن  یوعیخو هستند. حزب شو درنده یها چه اندازه وحشیه بعثکشام هم روشن است 

ت یهو، ن اقدامینند. اکیم ینون با آنها متحد شده علیه ما دشمنکشان ایه ایها علیهمه قتل عام بعث

ی، آوارگ، م. پانزده سال مبارزهیر بعث باشکد تا ابد نو یما را به باد خواهد داد و ما با یو حقوق مل

بخواهم دست از حقوق  ینه از بارزانبود. چگو  یبدست آوردن حقوق مل یو . . . برا یبدبخت، مرگ

ه کدهد یتعهد م یا شورو یم؟ آیرد را چه بدهکوندد؟ جواب ملت یها بپیردها بردارد و به بعثک

 یچ تعهدیه ید شورو ییگویبه ما رودست نخواد زد؟ اگر م یخودمختار  یدر مورد اعطا یبعث

از چهارده سال مبارزه و  یچشم پوش ین به معنایا، میوندید به جبهه بپین حال بایدهد و در عیمن

 .رشوع است یبازگشت به نقطه
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 یوعیدام از تعهدات خود را نه نسبت به شکچیت خواه هستند و هیها متامیه بعثکدانم یـ من م

 یشورو  یاست اصلیس، و حفظ آرامش عراق یپارچگکیو نه نسبت به شام به جا نخواهند آورد. اما 

د یفعاًل با یردها نخواهند رفت. بارزانکر بار حقوق یها زعرب، هدهم بخوا یاگر شورو  یاست. حت

 .دیبه دست آ یگر یدوارم فرصت دیند. امک کت را در ین موقعیا

 .خود اوست یاصل یرندهیگمیم. تصمیگویز را میـ باشد همه چ

 یهارد اهل ارمنستان و استاد دانشگاه زبانک کیه کم یبود« فییاکپروفسور ب»هامن یشب م کی

و کچاپ فرهنگ خود به مس یه براکنزد ما آمد « فیوردک یپروفسور قنات»ش از شام یرشق است. پ

 :گفت« فییاکب»رد بود. کبار ملت ت اسفیوضع یرده بود. موضوع گفتگوها بررسکسفر 

 بپردازد و ادامه یردکق در مورد زبان ینجا آمده تا به تحقیردستان به اکبه نام « یانیرکو میگ»ـ دخرت 

 .انده او را به من سپردهکل دهد. خوشحامل یتحص

 ؟یل بدهیو ادامه تحص ینکق یتحق یخواهیم یردک یدام لهجهکـ دخرتم در مورد 

 .«ین حزنیحس»م: یـ زبان عمو

 .نار گرفتمکاو  یندارد. از رسپرست یزبان مستقل« ین حزنیحس»دانستم یچون من

 :گفتم

 . . . .سوادندیاند واقعاً برتا گفتهکد  کمده و مدر ه آ یه به روسک ییردهاکاز  یار یـ بس

 :ف گفتیبکای

 .ف استیوردک یگناهان متوجه قنات یـ همه

 :ف گفتیوردک

 ـ آخر چرا من؟
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مارف »، «ین فخر ینرس»چون  یسانکمفت به  کمدر  یردکـ چند بار گفتم به خاطر تعصبات 

 یردک یشهیگردند و به نام استاد اندیباز مردستان کها به نینده؟ هم« اووس قفتانک»و « دارزنهخه

 .رد هستند بگذار بروندکال ندارد کاش یگفت ینند. هکافیرا به مخاطره م

شان یآشت« فییاکب»م مباند و با یردکشام نخورده برود. به زور وادارش « فیوردک یقنات»بود  کینزد

 .ف بودییاکم حق با بیم. اما گفتیداد

 یهار زبانیو سا، پشتو، اردوی، فارس، بود: عرب یبیم. بزم عجیرشق رفت یهاروز به دانشگاه زبان کی

و پژوهشگر  یردکا به خاطر ندارم. استاد زبان ه اسم او ر کم یدید کیتاج یرت کشد. د یس میتدر یرشق

«. ارمنک» یم. اپرایردکدا یتئأتر پ« یبالشو »ت یبل« یو یرت پولکد » یردستان بود. به واسطهکل یمسا

 :دمیپرس یو یرت پولکاز د 

ام یه خلبان بود و پس از قطع پا دوباره با هواپک یمرد واقع کیقهرمان داستان ی، و یـ تو با آن پول

 ؟یندار  ید نسبتیجنگ یرد و با ارتش ناز کپرواز 

 م؟یدار یـ نه فقط شباهت اسم

ه به قول خود او در مدرسه کپانزده ساله داشت  یبود. پرس « تاتارستان»اهل « یو یرت پولکد »همرس 

 یار ککنند دمییکنند اما هر بار تأکیت میاکگوش است. استادان او از دستش شیطان و بازیار شیبس

 .ندک دایپ ینم رنجشکن

 چه؟ یعنیـ 

 .را دارد یدانشمند امت کیل شدن به یات نابغه است و استعداد تبدیاضیند در ریگویـ م

 .ردکه یباز هم گر یگشتم فتحیه بازمک یه بودم. روز یماه در روس کیبه  کین بار هم نزدیا

 ؟ینکیه میـ چرا گر

و پس از چهارده  ید. به عراق رفتیشکدار دوباره چهارده سال طول یم تا دیه جدا شدکز یـ از ترب

 . . . .نمیه تو را ببکستم یگر من زنده نی. چهارده سال سوم دیسال بازگشت
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ه کندم یها را فرستادم. بعدها شتابکالبالغه بفرستم. ش املنجد و نهجیه از بغداد براکرد کسفارش 

در  یا پس از مالقات با قزلجز بازگشته است امیجان به تربیآذربا یفرقه یایاح یپس از انقالب برا

و بازگشته کفرقه وجود ندارد. به فرانسه رفته و از آنجا به مس یایاح انکه امکتهران به او گفته 

 .ندیه مرا ببکامد یاست. سالم فرستاده بود اما خودش ن

هم خانه بوده ، در بلغارستان« یقزلج»ه شش ماه با کرد کف یم تعریدیگر را دیه همدکن اواخر یا

 .اندرا با هم گذرانده یام خوشیا و

ار هتل کخدمت، مینتینانتال رفته بودکه تازه به هتل کروز  کیجالب است: ، میت بگوین را هم برایا

د. بعداً خارج یت باشکه ساکرد کبا دست اشاره «. دیبخور یز ید چییبفرما»امل گفت: کوارداتاق شد. 

نند. کین صداها را ضبط و ثبت میرتکوچکاند و ار گذاشتهکروفون کیه در اتاق مکاز اتاق گفت 

ف یامن تعریگر به مالقات ما آمدند. براید یکیار و کم هامن خدمتیهتل رفت یکیه به آن ک یهنگام

«. میدار یت نامناسبیند. وضعکین منیم را تأمیزندگ، ار هشت ساعته در روزکهمرسم و حقوق »رد: ک

سم متحول خواهد شد و یمونکسم به یالیه سوسکاند ردهکش ین فرمایس ولنکمار »امل گفت: کرت کد 

 .«دیهمه به رفاه خواهند رس

 :رد گفتکیه میه گرک یزن در حال

 ؟یدهیم مین دلخوشیس و لنکمار  یهاده است. تو با حرفیامامنان را بر یم گرسنگیگویـ من م

م یردکر کدند. فرده بو کتجمع  یادیار زیت بسیم. جمعیاز هتل خارج شد« املک»روز با  کی

گفتم: «. میعاً به هتل برگردیرس»امل گفت: کسابقه است. یب یه در شورو ک یز یاست. چ ییامیراهپ

 ؟«نیم چه خرب استیم ببیبرو»

 .رده بودندکد پرتقال اجتامع یخر یاز مردم برا یادیار زیبس ینبود. عده ییامیراهپ

وچه نوشته شده بود: ک یافتاد. در ورودبست تنگ بن یوچهک کیم. چشمم به یزدیامل قدم مکبا

شدگان شتهکاز  یکیداند. نام یعرب را من یهایوعیقدر ش یبگو شورو  یه»گفتم: «. سالم عادل»

 .«اندوچه گذاشتهک یعرب را رو  یوعیش
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د و فروش در آنجا به دالر صورت یه خرکم یاستانبول آمد یاملللنیامً به فرودگاه بیو مستقکاز مس

ت کپا کی»گار خواستم. صاحب مغازه گفت: یمغازه س کیم. از یدیآنجا خر یادیسوغات زگرفت. یم

دم. آن یش خریرا برا یچا«. ردکه خواهم یت تهیبرا یخواست یگار یپتون در مقابل هر نوع سیپل یچا

 .گار به من دادیت سکرد و چند پاکاز مغازه پنهان  یارا در گوشه

آن در بغداد  یه بهاک یمت داشت در حالینار قید کیه هر برت کم یدیا خرکو ود  یکسیام ویدر هواپ

م اگر متوجه یممنوع بود. گفت یکسیش از دو برت ویم. حمل بیردکامن را پر ینار بود. چمدانهایپنج د

 یامل ابتدا براکم. یدیبعد از نصف شب به فرودگاه بغداد رس کیست. شب ساعت یشدند مهم ن

 «د؟یرد هستک»د و گفت: یآن را د« ت؟یاوراق هو»ت: گف یافرس بعث کیرفت.  یبازرس

 ـ بله

 :م. گفتیدیخندیمنتظر ما بود و ما م« رزادیاحسان ش»خروج داد.  یرد بود و اجازهکاو هم 

 .دیاداشته ید. حتامً سفر پربار یـ خوشحال هست

 .ا استکو ود  یکسیپر از و یهاردن چمدانکن یما از بازرس یبود اما خوشحال یار خوبیـ بله سفر بس

به عنوان « قنات»و « یجند یحاج»ه شد. یتو هدیبه انست یار یبس یهاتابکما  یهاتالش یهیدر سا

« یبارزان»را به « غفور»ام یردستان رفتم و پکعاً به یده شدند. رسیتو برگزیانست یافتخار  یاعضا

ردند. اما حاال کار یتالش بس یخودمختار  یامن با بعث و اعطایاتعقاد پ یها براروس»رساندم. گفت: 

ردستان کدان یردن خون شهکامل یتر از پام. مردن صدبار رشافتمندانهیم آنها شویتوقع دارند ما تسل

 . . . .م فرود نخواهم آوردیها باشد اما من هرگز رس تسلار به مصلحت روسکن ید ایاست. شا

 یگران نزد بارزانیو د« عمر دبابه»و « یجالل طالبان»و « م احمدیابراه» یپس از اعالن خودمختار 

شخصاً به ، بود یه دشمن رسسخت بارزانکهم « دیخ رشیش یحاج»آمدند و همه بخشوده شدند. 

 یبرا یابار از بغداد نامهکیبه او نهاد.  یار یهم حرمت بس یم بارزانیدار او آمد و از حق نگذرید

ر که من نو ک ییاز آنجا»لگراف نوشت: در پاسخ ت« خیش»تخت برود. یه به پاکآمد « محمد یحاج»

 .«شناسمیم یومت را با بارزانکم. من حیآید مییبزرگ دارم. اگر اجازه بفرما کیهستم تنها  یبارزان
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از  یار یها را نزد خود فرا خوانده و بسیوعیرده شکها منعقد ازده ساله با روسی یامنیه پکها یبعث

نان یبا اطم، شانده بودندکرون یاز مبارزه ب یل و مناصب دولتام را با مشاغیدر ق نندهکت کرش  یردهاک

به  یهاام آغاز و از متام فرصتیه قیات خود را علکغات و تحر یج تبلیبه تدر، امید قیتجد یاز ناتوان

 .جستندیرد بهره مک یمسأله ینابود یدست آمده برا

به حاج عمران  یمالقات با بارزان یازده آخوند از نجف و بغداد برای 1971ست و نه سپتامرب یروز ب

ز همراه آنها بود. ین« صالح محمود»شدند. یمالقات حارض م یبرا یار یز افراد بسیتر نشیآمدند. پ

 :گفت

«. دیآیخت آخوندها بدم میمن از ر»گفتم: « ند؟یگوین آخوندها چه مین ایا و ببیتو هم به رسرسا ب»

دم دور و یدم. دیاسلحه از خواب پر کیشل یناگهان با صدادم. یخواب« ردهک یعل» یرفتم و در خانه

 :اد زدمیدود. فریه به طرف رسرسا مکدم یرا د یکیتبادل آتش است.  یبر مالمصطف

 .ندکس فرار کچید هیـ اجازه نده

متام محالت را محارصه »اد زد: یبه دنبال من فر یمحافظان بارزان یفرمانده« یبدر  یامن حاجیسل»

با «. انجام دادند یات انتحار یعمل یه مالمصطفیعل»رساندم. گفتند:  یر یز درگکرا به مر خود «. دینک

 :اد زدمیفر، ه متام وجودم پر از آتش بودکوجود آن

 .شوند یاطالعات یهید تخلید. باینکد. همه را زنده بازداشت یشکـ آنها را ن

ز در یآخوندها را با خود آورده بود ن هک ییل تویوتایرد. ناگهان اتومبکیم گوش منیبه حرفها یسکاما 

، با لباس مبدل بود یبعث کیه کوتا یش از دو مرت پرت شدم. راننده توینارم منفجر شده و من بک

ن یخون یدند. رس و صورت بارزانیهم رس« رت محمودکد »و « یمالمصطف»شته شده بود. کز یخود ن

آنها را »گفت: « یبدر  یامن حاجیسل»م. او هم به یار خوشحال شدیشته نشدن او بسکبود. از 

 .«ستیار تو نکن یبرو ا»زده بود گفت:  یوانگیت به دیه از شدت عصبانکامن یسل«. دیشکن

قه بعد آتش متوقف یچند دق«. شدکن است مرا هم بکه ممکاست  یآن قدر عصبان»گفت:  یبارزان

از مالها همچنان نشسته  یکیتم. شته شدند. به اتاقم رفک، ه پنهان شده بودندکاز مالها  یشد. تعداد
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ها پر شته بود. اتاقکخ رانش گذشته و او را یش مبب از بکتر ، رفتم یردم زنده است. وقتکر کبود. ف

ش یم. من مأمور تفتیردکآتش را خاموش « وردهک یعل»ننده بود. به همراه کاز دود و هوا واقعاً خفه

ا یم یدال بر تصم یکردم. مدر کل آنها را جمع ها و ساعت و پو ادداشت و نوشتهیها شدم. جنازه

م: یردکدا ین مضمون پیروزانه بد یادداشتیاز مالها  یکیب یدا نشد. در جیپ یدستور ترور بارزان

م و از فالن جا هم به فالن جا یدیم و به فالن جا رسیم. صبح سوار شدیشب در هتل مختار بود»

 .«. . .میرفت

فرستاده  یگفتگو با بارزان ین توطئه خرب نداشتند. آنها را برایز از اینه مالها خود کن بود ینظر من ا

را ضبط  یبارزان ین ضبط صوت است تا صدایه اکاز آنها بسته بودند  یکیبه بدن  یبودند. دستگاه

مبب منفجر ، ضبط را فشار داده یمهکد  ینند. مال به مجرد نشسنت دراتاق و آمدن بارزانکو ثبت 

ردند و در واقع مسوول کیه به عنوان راننده عمل مک یه شده بود. دو افرس بعثکه تکشده و او ت

رده بودند اما خوشبختانه ک کپار  یمن بارزانینار اتاق نشکن را در یبودند ماش یترور بارزان

شده  کدورتر پار  یمکز ین دوم نیرفته بود. ماشیهامنان را پذیگر مید یدر آن روز در اتاق یمالمصطف

ندگان صدام یشده بود دو روز بعد منا یم. دو مبب بزرگ در آن جاساز ین رفتیرساغ آن ماش بود. به

هم به  یردند. بارزانکب یذکت یلکات را به ین عملیبه حاج عمران آمدند و دست داشنت دولت در ا

من  ین روز زندگیترنیرین حال شین و در عیتررد. آن روز تلخکار یوت اختکاورد و سیخود ن یرو 

ماندن او. . . بعدها در بغداد  ن به جهت زندهیریو ش یود. تلخ از جهت اقدام به ترور مالمصطفب

از دوستان خود تلفن  یکیهامن ساعت به ، ه آجودان صدام بودک یاز افرسان بعث یکیه کدم یشن

 .«میردکرا خالص  یبارزان»رده و گفته بود: ک

به عنوان  یه چمدانکبازداشت شد  یاهیرد سورک کین بار یا، بزرگ ین بال یحدود دو ماه پس از ا

 یبر جا یز یچ، مبب بود و در صورت انفجار یز حاو ین چمدان نیآورده بود. ا یبارزان یه برایهد

هدف آتش ، ه به بغداد رفته بودند در بازگشتکز یگر نیو چند نفر د« مسعود کاک»گذاشت. یمن

 یامد و تنها پایوارد ن یسکبه  یب جدیز خوشبختانه آسیه در آن ترور نکافراد ناشناس قرار گرفتند 

 .سته شدکش« دیف حمیعر»
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 یانجام داد و حت یام و بارزانیق ینابود یبرا یار یدولت تالش بسی، ن چهارده سال بحرانیدر طول ا

ز یرشفنامه ن یه در موخرهکند. همچنانکز جاسوس خود یرا ن یپرس بزرگ بارزان« داللهیعب»توانست 

ست نداد اما کاره و توپ دشمن ما را شیو ط کتان»اجتامع بزرگ گفت:  کیدر  یام بارزانگفته

ه کت هم هامن شد یواقع .«ن بربد. . یو . . . شام را از ب یل ومناصب دولتیترسم پول واتومبیم

ه کع بغداد شده بودند یرده بودند چنان تطمک یام جانفشانیها در قه سالک یسانکگفت.  یبارزان

 یهاساز، ن مدتیمنانده بود در طول ا یشان باقیمقاومت و مبارزه برا یبرا یازهیگر توان و انگید

ران و اسلحه و مهامت آن ید ما ایرد کوک شد و تنها امکه ملت ینربد عل یردستان براکدر  یار یبس

از  یر ایان باز هم بسین میمقاومت در برابر ارتش تا بن دندان مسلح عراق بود اما در ا یبرا

 .گذراندندیم یام به خوشگذرانیران ایگر اید یفرماندهان جنگ در تهران و شهرها

ه کبعث  1974خود را از دست داده بود. در سال  یگر محتوایام دیق 1970اورم. سال یرست را درد ن

 یخان در حوزهیش یسنجار و منطقه، نیخانق، کو کر کرد: کبود اعالم  یشورو  یرسمست از دوست

 . . .ل شدیرد تحمکگر به ملت ید یب جنگین ترتیستند. بدیخودمختار ن یمنطقه

 :میهم در مورد خودم بگو یمکی، لکحاال اجازه بده به طور 

شه با یاز مدرسه و درس خواندن نبود و هم یردم خرب کیت مکام رش یه من خود در قک یچند سال

ششم  یدارد از دست نرود. مصطفم وجود یهادرس خواندن بچه یه براک یتیگفتم موقعیخودم م

و باهوش بود و هر  کر یار زیبس یشد پرس یپلم آماده میگرفنت د ید برایان رسانده بود و بایرا به پا

خواند. یدرس م یید در مقطع چهارم ابتدایهم با« وچولوک یخان»شد. یممتاز قبول م یسال با منره

رد کحدود چهل هزار  1972ها در سال یبعثرده بود. کجاد نیآنها ا یبرا یلکدولت هم هرگز مش

 یردند. براکبودن از عراق اخراج  یرانیرده بودند به تهمت اک یه صدها سال در عراق زندگکرا  یلیف

گوناگون از  یهارا هم به بهانه یاعده، شرت به اویب یهانهیل هزیو تحم یردن به بارزانکفشار وارد 

تخت یشبه از پا کیه کم یها بودیاخراج یرد از جملهک یادهردند. من و صد خانو کیبغداد اخراج م

 .میرون رانده شدیعراق ب
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داشت و در  یروس یبود همرس  یمالمصطف کیکه از بستگان نزد ین بارزانین مالحسیش از ایپ

و  ینم محمد امامکیمالحسن خواهش م»آمده بود. گفتم: « ناوپردان»به ، ام بودهیبغداد همسا

تو نگو که «. ردستان بربمکخواهم همرس و فرزندانم را به یمن بروند. م یههمرسش به خان

ز جاسوس سفارت یت حزب بعث درآمده و خود را فروخته است و همرسش نیبه عضو« مالحسن»

 یحزب بعث عراق و اداره یت مرا برایفعال، اتییردن گزارش متام جزکه است. مالحسن ضمن رد یسور

ام ت عراق به خانهیامن یاداره یروهاین، شب ساعت دو بعد از نصف شب کیت رشح داده بود. یامن

ه اجازه دهند کها را از معصومه گرفته بودند و همرس و فرزندانم را بدون آند متام اتاقیلکخته و یر

رده بودند. همرسم کت منتقل یامن یرده به ادارهکون یامک کینند سوار کشان را عوض یهالباس یحت

و  یامام»ده بودند: یون با خود بردارد آنجا پرسیزیتلو ینار و ربع از رو ید کیرده بود ک تنها فرصت

گر آنها ید یسپس به همراه چند خانواده« ند؟یایشام ب یخواهند به خانهیه مکه هستند کهمرسش 

به صف  رده بودند. پرسان دوازده سال به باال راکاده یان پیایب کین برده در یالدرا به جنوب صالح

ن یده و ضمن مامنعت از ایاز راه رس ینند. افرس که اعدام کربار قرار داده بودند یرده و در برابر تک

رسانده « شقالوه»وان به یح کیدو پرسانم را سوار بر  یرده بود. مردکابان رها یآنها را در ب، اقدام

« هیران»و از آنجا به « نینازن» و« رانیه»به « شقالوه»آنها را لباس پوشانده بود. از ، شب یدر رسما

مپ آوارگان کراست به  کیشب را به روز آورده بودند. پس از آن « مام قادر باغبان»رفته در منزل 

دن خرب به دنبال یافته بودند. به مجرد شنیان کدر نقده منتقل شده و به عنوان پناهنده در آنجا اس

رده باشد. کاجاره  یادم خانهیدیه معصومه را مکبود ن بار یفرستادم. اول« حاج عمران»ام در خانواده

هم از ما  یم و پولیردکون سفر یامکبا  یادیپدر مدت ز»گفت:  یدادم. خان ی. . او را دلخوش

 . . .اندها چقدر سادهبچه«. نگرفتند

را از دست  ییزهایچه چ –آن هم زحمت فرهاد  –ده بودم یشکسال زحمت  یه سکم من ینیحال بب

ی، رانیشش تخته فرش ا، چهارصد مثقال طالی، نار عراقیبودم. هشت هزار و ششصد د داده

 یهاار با ارزش به زبانیبس ییهاتابکنم. کنار هم عوض یون دیلیم کیا یه حارض نبودم ک یاتابخانهک

ز مختلف از یجوا، تاب رشفنامهکست و هشت جلد یست و بیبه اضافه دو یو عرب یو فارس یردک
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، مانده بود یه تنها قسط پنج سال آن باقک یاو خانه یادگار ی یهاسکع، مختلف یهاجشنواره

ل منزل یو متام وسا کیمبلامن آنتیی، ن لباسشویماشیی، ایتالیا یفرگاز ، ویون و چند دستگاه رادیزیتلو

 یران شده و با دست خالیا ید آوارهیمه شب مصادره شد. حال بایساعت از ن کیآنها در  یه همهک

 م . . . اما چاره چه بود؟یردکیبسنده م یبه حقوق پناهندگ

وچه در دامنش انداختند. گفت: کده و از یرس پرسش را بر، ردکیوعظ م« ید بغدادیجن»ند یگویم

 .«پختیدر آن م یز ید جسد عزیبا، بودم آتش گذاشته یه من رو ک یاقابلمه»

ختم پانصد و یه گرکران یتر بود. . . . از اجوشان د همیجن یاز قابلمه، ردستانک یبرا یخواهیآزاد

 یاما مغازه، ام به بغداد آمدند شش تومان پول داشتمخانواده یداشتم. وقت ییشش تومان دارا

ه سامانم را به باد ک« مالحسن»م. . . . یآن شش تومان را هم نداشت یم فعال بود. امروز حتیاسکع

ه یخود را به روس، متام یز با بدبختیو اعدام شد و همرسش ن ها بازداشتیداده بود خود توسط بعث

 .رساند

 یشمرگیه پک« یم بستانیرک»روز  کیان ین میمنانده بود. در ا یها باقرفنت به شهر یبرا یگر راهید

 .دا شدیاش درحاج عمران پلهکرس و ، ار شجاع بودیو بس یرانیا

 ؟یاچرا آمده ؟ اصالًینجا آمدیبه ا یدر ک. چطور جرأت ینکیم یه زندگیوکم تو در یرکـ 

نار حق سفر به یست دیم( بروم. محمد مولود )مهین طرف و آن طرف میاز راه قاچاق ا یـ من گاه

 .اموالت مصادره شده است یه همهکدانست یاورم. میت بینار پول برایست دیه صد و بکمن داد 

ن انسان یا یتار مو  یوفا را فداینه هزار دوست ب. چگو  ام گرفته بود. .هیگری، ن همه مردانگیاز ا

 نم؟کرشافتمند ن

را از رس  یامن فرستادند و زندگیل برایآذوقه و وسا یمالمصطف یم. خانوادهیردکدرست  یالبهک

، ه به هنگام مببارانکرده بود کرد. معصومه با من عهد کیام منطقه را مبباران میم. هر روز هواپیگرفت

 . . .میرفت« چومان»د به یه از راه رسکگاه نروم او هم نخواهد رفت. فصل رسما تا من به پناه
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ه کنبود  یشدند. روز یها هر روز مبباران مها و روستایتر بود. آبادرحامنهیار بیجنگ بس، بارنیا

 یزندگردم. کیت میو فعالینبار در رادیشته نشوند. من اکدگان ما یدر برابر د، ر و جوانیزن و مرد و پ

رد. کیز گذرامنان را دشوارتر میار سخت و طاقت فرسا بود و وحشت مرگ خانواده نیبس« چومان»در 

د بتواند مانع ید. او شایشو یجیلکدعبدالله یهامن سیبه مهاباد بازگشته و م»ر به آنها گفتم: یناگز

 کز گرفتار ساواید خود نیتان انجام دهد و شایبرا یار کتواند یبازداشت شام شود. برادرم عبدالله من

 .«. . .شود

ژار هه»ت گفته بود: یبه سازمان امن« دعبداللهیس»آنها را به مهاباد فرستادم. ی، روز رسد زمستان کی

آبرو خواهم یرم بیهمرس و فرزندانش را به من سپرده است. او از بستگان من است و اگر آنها را نپذ

د یدوم منزل س یام در طبقهو خانواده«. ندارد یالکاش»ودند: گفته ب«. نمکن شهر بار ید از ایشد و با

 .است یز فراموش ناشدنیاو ن یدند. مردانگیگز ینکس

تو گفتگو  یبا شاه درباره»از سفر تهران بازگشت. گفت:  یه بارزانکده بود یان نرسیز به پاییهنوز پا

. شاه قول یر ید مورد عفو قرار بگیو با یاار غار من بودهیدوست و ، ن چند سالیه در اکام ردهک

ه ی. به ارومیه نظام انجام ندهیعل یه اقدامکار تو نداشته باشد مرشوط بر آنکبه  یار که کداده است 

 .«نک یمعرف« انیادیص»برو و خود را به 

 .نم و هرگز باز نخواهم گشتکینان منیاد است. به قول شاه هم اطمیار زیو بسیارم در رادکـ 

 .نندکجاد نیت ایبرا یه مزاحمتکاند ز قول دادهیو آنها ن یه بازگردکام ول دادهـ آخر من ق

« انیادیص»ه رفتم و یبه اروم«. برمیم یترا هم با خود»به تهران آمد. گفت:  یبارزان 1975ماه  ید

 :رمانشاه بودکرد کدم. یرا د

 .دید. شام آزادیاانه شدهکـ بله شامل مراحم ملو 

 .ارم نداشته باشدکبه  یار ک کساوا، مهاباده در ک یـ به رشط
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 یسکگر ین دک یمعرف کخود را به ساوا یرو ین بار به مهاباد میاول یه براک یفقط هنگام، ـ نه

 .ارت نخواهد داشتکبه  یار ک

« یدیرسهنگ رش»به نام  یرفتم. مرد کساوای به مهاباد فرستاده شدم. به اداره یکبه همراه دو ساوا

 کد اشیه مرا دک ید. هنگامیایبدانجا ب یامر مهم یه براکرد کتلفن « یجیلک»د. به بو  کرئیس ساوا

و  یه رفتم. به همراه مالمصطفینم سه روز بعد به ارومکر کم. فیخت. . . با او به خانه آمدیشوق ر

 ییرایو ضمناً پذ که محل باشگاه ساواک« انیش»به نام  یام و به منطقهیگر به تهران آمدیچند تن د

ها بود. یکیدر آن نزد کس ساوایرئ« یر یژنرال نص»م. منزل یافتیاست انتقال  یهامنان خارجیاز م

به نام  یگر یو د« یر ینص»ه امربر ک« یامان» یهابه نام کساوا یرتبه یعال یدونفر از اعضا

با من  اریار خورشو بود و با احرتام بسیبس یانسان« یامان»نار ما بودند. کشه در یهم« یچسهیک»

 :دمیروز پرس کیرد. کیبرخورد م

 خوابد؟یر منیرود. چرا سیرون میآفتاب نزده از خانه ب یر یـ نص

شان یرود و دستورات الزم را از ایر هر روز ابتدا نزد شاه میبه عنوان معاون نخست وز یر یـ نص

به همراه  یر یه نصک یادا تا لحظهیند. هوکیر ابالغ مین اوامر را به نخست وزیرد. سپس عیگیم

 .شاه نزد او نرود از خانه خارج نخواهد شد یهاامیپ

د یرت محمود به مالقات شاه رفتند. خرب رسکو د  یبار بارزان کیدن بود. یار ما تنها خوردن و خوابک

شه صورت یآمد و مانند هم ینزد بارزان« یر یژنرال نص»شب  کیر را دارد. یه شاه قصد رفنت به الجزاک

ه یم عراق از روسیادهیشن»ردن منود. ناگهان گفت: کنار ما نشست و رشوع به صحبت کد. یساو را بو 

ما به مردن عادت »رت محمود گفت: کد «. نندکیرده است. نابودتان مک یدار یخر یمرت  نه یهاکموش

 .«میترسیزها منین چیم. از ایاردهک

ندارد. من  یگفنت تو دل خوشسخن یوهیحرضت هم از شیاعلی، نکخوب صحبت  یدانیرت تو منکـ د 

ار یدر اخت کمکصدها هزار دالر پول و  یران شاهنشاهیرا به اطالع شام برسانم. ا یام موضوعآمده

 یبرا یگر توانیم. شام دیات دادهکز در جنگ رش یخود را ن ینظام یروهاین یام قرار داده است. حتیق
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ن بار یخود هستند. چند یهابیر جکها در فدزد و تن یر شام همگکد. بزرگان لشیمقاومت ندار

ام هستند. ین به قیدزد و خا« هکو هکو هک»و « ید سندیرش»، «شعبان یعل»، «رخانیسومحه»م. یاگفته

فرماندهان شام  یهمه، ن مرحله حساس از مقاومتینون در اکد. ایاما گوش نداده یهااما به حرف

توپ  یست. پنجاه هزار گلولهیدر جبهه ن یسکرانند و گذیام میا یف و خوشگذرانیکران به یدر ا

آنها رفتند.  یشمرگان به رساغ سنگرهایم. پیم و اعراب را تاراندیردک کیشل« کزوز »وه ک یبه دامنه

 یران به همراه نخواهد داشت. شاه با صدام آشتیا یان برایجز ز یاچ بهرهیبه شام ه کمک یادامه

ران ید. اگر به ایم بعث شوید تسلیم و شام هم بایشکیود را عقب مخ یروهایرده است. از فردا نک

 یام شاهنشاهین پیم شد. ایر از مقابله با شام خواهیدهیم و گرنه ناگزیم ید به شام پناهندگییایب

 .«دینکر کن باره خوب فیبود. در ا

 :گفت یبعد مالمصطف یمرگبار جلسه را فرا گرفت. لحظات یوتکس

 د؟ییگویـ چه م

د یبه باور من نبا»نوشتم:  یمالمصطف یاغذ براکه کیک ت یمتوجه نشود رو « یامان»ه ک ین طور م

نون کم و ایردکقبضه تفنگ آغاز  یصد و سیام را با سینند. ما قکها ما را خلع سالح یرانیم ایاجازه ده

ان بازداشت ر یم تو در اینک یار کد یم. بایها هزار گلوله توپ دارون فشنگ و دهیلیش از چهل میب

م پرداخت. تو یبا بعث خواه م به مقابلهیه توان دارک ی. آنجا مادامیو راه فرار داشته باش ینشو 

ده و به خاطر حفظ یشاه ترس یران مستقر شو یت در غرب ایروهایاجازه دهد با ن یاگر از شاه بخواه

 .«به یاری تو خواهد شتافت ران مجدداً یردستان در اک

 .«بخوان و سپس در آتش بسوزان»ه محمود داد و گفت: نامه را ب یبارزان

را داشته باشد. هر لحظه هم  یقصد بازداشت مالمصطف، ه مبادا دولتکبه رساغ ما آمد  ین نگرانیا

 یروهایر با نینظمکار و یمتام ع یوارد جنگ، رانیانت ایاز خ یشمرگان پس از آگاهیه پکد یرسیم یخرب 

ن عنوان مخابره یبه ا یتلگراف، سیم از طرف مسعود و ادریردکشنهاد یپ یاند. به بارزانشده یبعث

 :هکشود 
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ند. به کتواند آنها را دعوت به آرامش یم یسپارند و تنها بارزانیشمرگان گوش به سخنان ما منیپ»

ها گفتند بهرت است یرانیرد. اکار خود را کن تلگراف یا«. دارندیچ عنوان دست از جنگ برمنیه

 یش از خروج بارزانیمخامصه وا دارد. پ کشمرگان را به تر یعرت به عراق بازگشته پیهر چه رس یبارزان

ها به از نربد در جبهه، جنگ کیتکتا، به عراق یمقرر شده بود به محض ورود بارزان، از تهران

به  یم. از آنجا رس یدیه رسیبازداشت نشد و به اروم یابد. بارزانیر ییتغ یکینامنظم و چر یهاجنگ

از نقده به مرز و از آنجا به حاج عمران  یای نوشتم و به همراه بارزانتنامهیوص، ام زدمخانواده

 .میرفت

، رانیانت اینان از خیوضع موجود و اطم کبا در  -و نه فرماندهان ارشد –شمرگان ساده یبه واقع پ

در  یه چرا نظر مالمصطفکم دیه گذاشتند. اما امروز هم نفهمیدند و از جان و دل مایقهرمانانه جنگ

از  یدید هم نومیهولت سن و شاکد یرد: شاکر ییتغ یکیبه صورت جنگ چر، مقاومت یمورد ادامه

مخامصه  کها تر شمرگه در متام جبههیپ یروهایفرمان داد ن یق. به هر حال بارزانیفرماندهان ناال

 .ن بگذارندیها را زمرده و اسلحهک

آمدند و در یردستان دسته دسته مکشمرگان یده بودم. پیند یز تلخچنان رو ، خود یدر طول زندگ

، انداختند. پانزده سال جنگیسته و در رودخانه مکها را شستند تفنگیگریبلند م یه با صداک یحال

لحظه به باد فنا  کید و شهادت در یو شه یو دربدر  یپانزده سال مقاومت و پانزده سال آوارگ

 . . .رفتیم

م شد توسط آنها به یه تسلک یشمرگیردند اما در چند روز اول هر پکاعالم  یفو عمومها عیبعث

 :گفتم یمرگ سپرده شد. به حاج عمران رفتم و به بارزان یهاجوخه

ست کنون شکدانم اما ایردستان مک یام و تو را سمبل آزادردستان بودهکار کنون خدمتکـ تا 

شناسد و من هم عفو یبه عهد من یران وفایدانم شاه ایم اما من یرو یران میم. تو به ایاخورده

 . . .رم و برومینم و راه خود را بگک یام خداحافظنخواهم شد. آمده

 ؟یرو یجا مکز همه ناامن است. ینند راهها نکیدر عراق اعدامت م ییایران نیـ اگر به ا
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ه کنیا این آنها درس خواهم گفت و اکود کا به یرم. یگیپناه م ییرم و در روستایگیـ راه خود را م

ان یروم آنجا در میر میبرسانم به جز« هیسور»منازشان خواهم شد. اگر بتوانم خود را به مرز شیپ

از دروغ رسشته  یرانیدانم وجود ایران نخواهم آمد. چون میان پنهان خواهم شد. اما به اییروستا

ه از مرگ بدتر کوادار خواهم شد  کا ساواب یار که به همکنیا ایشت کشده است و مرا خواهند 

 . . .ن و خداحافظکاست. حالمل 

ه بغض کد یدیره ماند. میام خافهیبه ق ید مدتیشکیگار میه سک ینگفت و در حال یسخن یبارزان

 :م را گرفته است. گفتیگلو

ادت ی. یاهسان من بودکن ی. تو وفادارتریاسال دوست من بوده یژار از مهاباد تا امروز سـ هه

د؟ یشکاگر مأمور دولت هم شود دست از او نخواهم  یبارزان یگفته بود« قیاحمد توف»هست به 

ن لحظات ینارت خواهم ماند؟ در اکت بگذارند در یا تنهایاگر متام دن یه گفتیوکد در یآیادت می

با  یحارض  یحضور تو به من آرامش نخواهد داد. تو گفت یس به اندازهکچیز و هیچ چیه یبحران

نند. وفادار کیها تو را اعدام میرانین اکر ک. فیم نگذار یه تنهاکنم کیپس حاال امر م یر یفرمان من مب

 .ن راه بگذاریرا تا آخر برو و جان بر رس ا یباش و راه وفادار 

امل شود و همه یآبرو و رشفم پا، شته شومکران یمرگ وفادار خواهم ماند. در ا یـ قربان تا لحظه

گاه تو قبله یپا یجا کندارد. خا ینارت خواهم بود. رس در راه تو ارزشکز از دست برود در یزم نیچ

 . . .ردکنارت بودن افتخار خواهم کش تو. تا ابد به وجودت و به در کشیمن است. جانم پ

 یا براا در زندان خواهند پوساند خود ر یشت و کها مرا خواهند یرانیه اکامالً مطمنئ بودم کهر چند 

 .ردمکران آماده یبازگشت به ا

 . . .دیباریدگانش فرو میاز د کدم. اشیرا د« عجم یمام عل»

 ؟ینکیه میچرا گر یـ مام عل

 .گردمیران باز میـ نگران تو هستم. من هم به ا
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رمرد یها با تو پینم بعثکیر منکند؟ فکار کخواهد چیران میچون تو در ا یرمردی؟ پیگردیجا برمکـ 

ادم رفت. دو برت ی یراست« یمام عل»ادامه بده. . .  یمبان و به زندگ« ینو یز»داشته باشند. در  یار ک

 .ام. مال توامن گذاشتهیسل یش علیپ یه امانتکعرق دارم 

اورم. یبودم با خود ب ه جا گذاشتهکتاب را ک یبه چند راننده گفتم مرا به چومان بربند تا تعداد

رد. در راه چند کقبول  یاوانکن ید جرأت آمدن نداشتند. حسیرگان ناامشمیدام از ترس پکچیه

د تو را یآی. دملان منیژار تو دزد نبودهه کاک»ن ما را گرفتند و من را شناختند: یماش یشمرگ جلو یپ

ب بود. مام یغر یارفتم. منظره« امنیسل یعل»م. راننده گرسنه بود. نزد یدیبه چومان رس«. میشکب

خون  کو اش یرانداز یان تیده و بدانجا رفته بود. از میخطر را به جان خر، ق دو برت عرقبه عش یعل

ها یرانیر شده بودند. گفته شد ایمرز رساز یها به سو به حاج عمران بازگشتم. خانواده، شمرگانیپ

ذاشتم و م را جا گیهاتابکدادم و  یام را به مام علنند. تپانچهکیتاب و اسلحه بازداشت مکدر مرز 

 .م را داشتمیویبه نقده آمدم. اما هنوز رادی، بارزان یل خانوادهیبه همراه اتومب

اده شد یپ یلیمحمد( از اتومب یشوا قاضیپرس پ ی)عل« شره یور ک»ه کم یدان نقده نشسته بودیدر م

ار یبس«. د من در آملان بودمیمرز آمد ین سو یه به اکشام »گفت:  یو مرا در آغوش گرفت. عل

بربم. در  یراز یرج نزد من آمد و خواست او را نزد شکروز در  کیخوشامد گفت و رفت. مدتها بعد 

 .«آنجا نبودم یبه مهاباد آمد یف شد وقتیح»راه گفت: 

 ییه تواناک یسکاور پدرت و چون یبه عنوان دوست و  یدیدر نقده مرا د یوقت، ن دوست منیـ بب

 یجیلکتا از بحران موقت رهایی پیدا کنیم.  یار ما بگذار یختدر ا یاخانه یتوانستیم یداشت یافک

 یاز تو ندارم. ا یم چون توقعیگوین را هم می. ایرا هم نداشت یرد اما تو آن مردانگکار را کن یا

 .یمرد بود یمکاش تو هم ک

 .خترد و سپس دور انداکخود را از من  یام. دولت استفادهشده یاغذکژار من مانند دستامل ـ هه

 .بربم« یراز یش»د شام را نزد یی. بفرمایشدیمن یاغذکدستامل  یـ اگر مرد بود
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ار ما گذاردند یدر اخت یاخانه، شین بار در تجریاز نقده به تهران آمدم. ا یچند روز بعد همراه بارزان

 یابانهایو خ یرو ادهیشش ساعت پی، ز یبود. روزها همراه محمد عز که آن هم متعلق به ساواک

 .به خانواده بزنم یروز اجازه خواستم رس  کیم. . . ینداشت یار کچ یم. هیردکیهران را گز مت

 .«ل بدهیرا تحو یر و اوراق پناهندگیبگ یرانیا یدر مهاباد شناسنامه»گفت:  یامان

 .به مهاباد بازگشتم

«. نندک یآن زندگ توانند درینند اما منکیابرها بنا م یدر آن سو  یاخکا یشاعران در رو»ند: یگویم

 کبا در ، ردم مردم مهابادکیشه تصور میاما هم، خود را از دست داده بودم یزندگ یمن اگر چه همه

من  یاهایس روکاماًل عکبر من حرمت خواهند گذاشت. اما ، پر از رنج و مشقت ین همه سالهایا

و ، «نیمخاله»، «نو یدخان هامیسع»چون  یسانکداد. یجواب سالمم را هم من یس حتکچیبود. ه

ا به داروخانه ، یآمدمیرون میه بکهم  زدند. از خانهیاوقات به من رس م یبرخ« یوسف اورامی»

 یاتنها دو مغازه یان و موفقیوبیآوردم. ایدر م« یموفق» یتابخانهکا رس از یرفتم و یم« انیوبیا»

« یدر یق حیصد» یدو بار هم به مغازه یکیرفتند. یپذیباز م یرا با رو « امکد نایسع»ه من و کبودند 

، «یجیلک» ین خاطر از صبح تا غروب از پشت بام خانهیگانه بودم و به همیرفتم. از شهر و مردم آن ب

 .ردمکیشهر و رودخانه را متاشا م، ابانیخ

 گرداند.یل در شهر میام را با اتومبزد و خانوادهیهم به من رس م« یمیرکمحمد »م یاز حق نگذر

 یکیه کبود « یمیرکجعفر »از پشت مرا صدا زد.  یسکه کگشتم یباز م یجیلک یشب به خانه کی

ن یام. اه رس نزدهکمرا ببخش »آمد. گفت: یبه شامر م ین دوستان من در دوران جمهور یاز بهرت

 .«مدت خانه نبودم

ترا وا داشته است نزد هم ندارم. برادرت محمد  یادی. انتظار زیدانم در خانه بودیجعفر م کاکـ 

 .ییایمن ب

رفتند. یردند و زود مکیچشم سالم م یابان با اشارهیه در خکدم یدیرا م یسانک یمیاز دوستان قد

با من دچار  یز به اتهام احوالپرسیه من اعدام شوم و آنها نکن روزهاست یردند همکیهمه تصور م



 814 

ش یه بک یز ینم. چک کچه زودتر مهاباد را تر ل شوند. واقعاً ناراحت بودم و دوست داشتم هر کمش

ر آنها کر و ذ کاد برده بودند و تنها فیرا از  یردباور که مردم مهاباد کن بود یداد ایاز همه آزارم م

، بود یز احشام و ماست و روغن محلکه مر ک ینه بود. در مهابادیو پول و نقد کو سفته و بان کچ

 .ادها رفته بودیردستان از کردند. کیزه مرصف میمردم ماست پاستور

ه پناهنده شده و با من آمد و رفت داشتند. کبودند  یعراق یردهاکهامن ، تنها دوستانم در مهاباد

عبدالله «. آمده است یآگاه یاز اداره یمأمور شهربان»دار شدم. گفتند: یروز صبح از خواب ب کی

 .ندیایخواستند همراهم ب یجیلکد عبدالله یو س

 .رومیست. خودم مین یاز یـ ن

 .ردک ییرد بود رشوع به بازجوکافرس  کیه ک یس آگاهیرئ

 . . .یاختهیو گر یاست بودهیمونک یـ نام؟ سن؟ تو زمان

 ؟یـ تو اهل مهاباد هست

 .ـ بله

حزب ی، تیه جمعکاند ردهکف نیت تعریچ وقت برایه، تیهالیفام، مادرت، پدرت، ـ خودت نه

 .اندن شهر بودهیدر ا یردستانک یهور و جم یمحمد یقاضی، راتکدم

 .امدهیـ نه نشن

چ وقت آنقدر یردستان را داشتم. هکاستقالل  یطلب بودم و آرزو  هی. من تجزیده بودیاش شنک یـ ا

 .ست شومیمونکه کام عقل نبودهیب

 ؟یا؟ چرا خرب ندادهیاروز وارد مهاباد شدهیـ تو از د

شهربانی  کیام نزده خانهک. خوب است یادهیهستم تو تازه فهمنجا یش ایروز؟ من از هفت روز پیـ د

 .است
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 (اغذ نوشته بودک ین )هر چه گفته بودم رو کها را امضا نیـ ا

 .ورقه را خواندم. به هفت روز اقامت من اشاره نشده بود

 .ستچقدر روپا ا ید بداند آگاهینم. دولت باکیامضا من ینکـ تا به هفت روز مدت اقامتم اشاره ن

را « یانکرس یتو»به نام  یمرد کفرستاد. در ساوا کژاندارم را به همراه من و پرونده به ساوا کی

 :ردک یرشوع به ناسزا گفنت به مأمور ژاندارمر ، دن منیدم. به مجرد دید

 گفته است؟ یسکد؟ چه یانجا آوردهیـ چرا او را ا

 .ردک یس آگاهیهم نثار رئ یار یبس رد و فحشکتلفن  یبه آگاه

 .اندردهکاحضار  یه تو را به آگاهکم یام و نه خرب داشتهیاـ به رشفم سوگند نه گفته

ند. حاال که مرا احضار که بود کسگ  ید آگاهیخواستیستم. اگر شام منی! من بچه نیانکرس یتو یـ آقا

 .اردند یار کومت با من که حکخورد یهم مانند شام سوگند م« انیادیص»د؟ یار دارکد چییبفرما

 یپرسم. اگر خواستیچند سئوال می، اه تازه آمدهکم. اما حاال یه ما اطالع نداشتکـ به مقدسات سوگند 

 .یپاسخ بده یتوانیم

 .دییـ بله بفرما

 ؟یشناسیرا م« عبدالرحمن قاسملو»ـ 

 .من است کیـ از دوستان نزد

 جاست؟کـ 

 .ـ استاد دانشگاه پراگ است

 ند؟کیس میتدر یـ فارس

 .دانشگاه پراگ است یاسیا مسلط و استاد اقتصاد سیدن یو به نه زبان زندهـ ا
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 ست است؟یمونکـ 

گرا یمل، نند. به گامنمکیت مید بزرگوار در حزب او فعالیمنازخوان و س ینم. چون مال کیر منکـ ف

 .است

 ؟یشناسیرا م« ید خرسو یحم»ـ 

 .دیاردهکها بازداشت روس یبرا یـ بله او را دو ماه است به اتهام جاسوس

 است؟ یـ چطور آدم

 ینکد را در بازار ول یند. حمکد یرصف حم یه پولکه آنقدرها هم بدبخت باشد ینم روسکیـ باور من

 .ن و آن بپرسدید از ایاش را باراه خانه

 چه؟« یآور رت مراد رزمکد »ـ 

و رفت و کن آملان و مسیما باست. ا کر یار زیرد. بسکها فرض د بتوان او را جاسوس بزرگ روسیـ شا

 .رودیبه بغداد هم م یند و گاهکیآمد م

 ؟ینک یه شهر خودت است زندگکدر مهاباد  یـ تو دوست دار 

 یسکد یل دارد. شایدل کنم نه در مهاباد. آوردن من هم به ساواک یـ دوست دارم در چابهار زندگ

 ین و آن سالم و احوالپرسیند و با اکیمد مژار به فالن جاها رفت و آ ه ههکداده است  یآمده و گزارش

م و یایب ک. هر روز حوصله ندارم به ساوایاب او گذاشتهیدر ج یده تومان کیند. تو هم حتامً کیم

نم چرا یروم تا ببیان میادین االن نزد صیهستم. هم کار ساواکه من همکد ینک ینکعه پرایآنگاه شا

 رده است؟ک ینکعهدش

 یدند شامرهیردم. پرسکصدور شناسنامه  یگر بدانجا نرفتم. تقاضایحل شد و د کل من با ساواکمش

 .ام صادر شدخانواده ی. شناسنامه1452ات چند بوده است؟ خواهرم گفت: شناسنامه

گر از مهاباد به تهران رفتم. یبار دکیماندم. یهم آن جا م یرفتم و چند شبیاوقات به نقده م یار یبس

ژار با من هه»گفت:  یآمد و به من هم خوشامد گفت. بارزان« یمالمصطف»د نز « یر ینص»روز  کی
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د از من یند و نباکن یخود را تأم یه بتواند با آن زندگکداشته باشد  یا شغلی یار کد یآمده است. با

 .«هم دور شود

 یاند پروندهد شاه تنها فرمودهینکار او خواهیم گذارد. اما فراموش نیشام در اخت کینزد یاـ بله! خانه

ار برود کم. او خود به دنبال یریشان در نظر بگیا یبرا یم شغلیتوانید. ما منیان نگذاریاو را به جر

رفتگر هم بدون نظر  کی یدانیرد. خودت مکم یه از ما سئوال شود مخالفت نخواهک یاما هنگام

 .مساعد ما استخدام نخواهد شد

در نظر گرفته بود « قزارقیرت شفکد » یبرا که ساواک یابه نقده رفت و من هم در خانه یبارزان

ردم. کیپرداخت من یارد. اجارهکیم یهامن جا زندگ، ه مهندس بودکهم « وانشاخه»دم. یونت گزکس

ون یزیتلو یها پام و شبیرفتینام میها به سداشتم. غروب یار کو نه  یم. نه شغلیآنجا بود یمدت

د یه باکبه ما هم اطالع دادند ، شدیرفنت آماده م یق برایرت شفکد  هکبعد  یبرد. مدتیخوامبان م

ر یسا، اء با ارزشیاش یو و برخیون و اسرتیزیخچال و تلویاز  یق جدایرت شفکم. د ینک کخانه را تر 

سفر به تهران  یبود و برا یبارزان یه خانهکبردم  ید. آنها را به اتاقیاش را به من بخشل خانهیوسا

ش به تهران یپ یشمرگ بود و از مدتیه پک« یعبدالرزاق منگور »ان ین میته شده بود. در ادر نظر گرف

رد و آن را کز رحم نیشعرم ن یاز دفرتها یکیبه  یلم را به رسقت برد و حتیاز وسا یار یبس، آمده بود

 .دیدزد

 یاما بارزانم یدید ییگر پناهندگان بود. چند جایو د یبارزان یردن خانه براکدایدر حال پ کساوا

ه خرم کالربز بود  یآباد و در دامنهس در شاهیاز آنها عامرت محل سفارت انگل یکینبود.  یراض

 یشد از عملگیه گفته مک کر یار زیبس یآذر  کیدم. یآن بود. خرم را د یر بناییده و درحال تغیخر

 .«میبخران را از شام کن میم ایخواهیم»گفت:  یآمد امان یده است. وقتینجا رسیبد

 .میر شاهکده ما نو یـ خدا شاه

 .«جمله را راست گفته است کین ید همیخود شا یدر طول زندگ»گفتم: 

 :گفت، ه توسط او بنا شده بود. هنگام بازگشتکم یز رفتیخرم ن کدن پار ید. به دیخند یامان
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 .اموال سفارش دادهکاکو کتان ید براینکصرب  یمکـ 

 :گفت یبارزان

 .ت مباند بهرت استیهابیـ پول آن در ج

رج ک یهیمیعظ یونت در منطقهکرفت اما عاقبت با سیگوهردشت را هم نپذ یهاخانه یبارزان

 .ردکموافقت 

ه بعدها استاندار ک کساوا یاز اعضا« ینیمب» یآقا، انیقیه به همراه شفیهنگام انتقال اسباب و اثاث

 .«ردک یاقامت خواهاموند یما در هتل د ینهیتو به هز»ه شد گفت: یاروم

« ییامحسن دزه کاک»ام. فردا صبح به له بسته شدهیردم در طوکیشب آنجا ماندم. احساس م کی

 .افتمی ییرها کگر از منت ساوای. دیوانیو ا ییو نزد برادرم رسول رفتم: پتو«. مانمینجا منیا»گفتم: 

 :میبگو یمکست از رسول هم یبد ن

ازدواج « نیدمحمد امیس»به نام  یسال پس از مرگ پدر با مردک، یمه مادر خواهر و برادرانکگفتم 

ور و شوهر از او که مادرش ک ید بود. هنگامیبود. رسول پرس آن س« غهرهته» که از خرده مال کرد ک

 یردم. در سالهاک که او را تر کار خردسال بود یان آوردم. رسول بسکآنها را با خود به بو ، دلزده شد

ار به ما یمعلم در رسدشت بس کی»گفت:  یمرد، «لشوهه»روز در  کینده بود. درس خوا یآوارگ

ه کردم کر کخدا را ش«. است یژار هستم و نام او رسول قادر د برادر ههیگویرده است. مک کمک

در  ید و به تهران منتقل شده بود. آپارمتانیجان تبعیشده بود. . . از آذربا یخود مرد یرسول برا

 .دادیادامه م یبه شغل معلم تهران داشت و

من بود و در  یمیار صمین هم گفتم از دوستان بسیش از ایه از پکهمچنان« یانیل روژبهیمالجم»

از جالل و جامعت او جدا و به تهران ، توانا داشت. در همدان یدست یکو تر  یردکو  یات عربیادب

ار مشغول کبه  یو برون مرز یانجام در رادآمده بود. ابتدا قرار بود استاد دانشگاه تهران شود اما رس 

او  یبرا یار یل دشمن اوست اما بازهم احرتام بسیگفته شده بود مالجم یشد. هر چند به مالمصطف
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 یبرا یادر تهران بود. نامه یبارزان یندهیمنا« یر قاسمیام»با نام « یقین فریالدشمس»ل بود. یقا

 .نشان داده بود یردن به مالمصطفکرا پس از باز  ل نوشتم و به او سپردم. او هم نامهیمالجم

 «؟یل دوستیهنوز هم با مالجم»د: یپرس یبارزان

سواد هستند فرق یه واقعاً بکر آخوندها یرد است و با ساکعامل  کیـ بله من او را دوست دارم چون 

 . . .دارد

رده بود. به مجرد که یدات هیادب یدهکرا به دانش یکیه کش فرستادم یدو نسخه از رشفنامه را برا

ح به یتفر یجمعه برا یردم. روزهاکیاش رفت و آمد ماد به خانهیدم. زیاو را د، بازگشت به تهران

 .مین داشتیهم به چالوس و ورام یم. سفر یرفتیاطراف تهران م یتفرجگاهها

 یعراق ید خانوادهتر شوم. به مهاباد رفتم و با چنکینزد ینم و به بارزانکان کرج نقل مکقرار شد به 

نم هامن خانه است. به کیم ینون در آن زندگکه اک یام. خانهیرج بازگشتکن نقده و مهاباد به کسا

ن مضمون نوشته بودم یبدون عنوان بد یاضهیم. عریردکار ک یرشوع به جستجو ، لیهمراه مالجم

 :هک

 یار کارم و حارض به همتسلط د یو عرب یو فارس یردکنام فالن و شهرم فالن است. به زبان »

شاعر مشهور « یاد خانلر یبن»روز به  کیم. یدیرسیجه میمرت به نتکم و یردکیار تالش میبس«. هستم

د یآدرس بده»گفت: «. درآورده است یردکژار به نظم شعر عقاب را هه»گفت: « لیمالجم»م. یرفت

 .مینگرفت یاجهیاز او هم نت«. نمکدا یش پیبرا یار کتا 

دم یان را دیجعفر، ادبا یجلسه کیدر »روز گفت:  کیهامن من بود. یرج مکدر ی، قاضف یس یعل

، دنیم. به محض دیان رفتیبه همراه او نزد جعفر«. ندیرد تو را ببکدا یل پیو در مورد تو گفتم. متا

 یشورهاکدر مورد  یار یبس یرد. آگاهک یلبنان یو به لهجه یردن به زبان عربکرشوع به صحبت

ند یگویها مان عربیجعفر یآقا»ضه را دارم و گفتم: یسندگان آن داشت. عریو شاعران و نو یعرب

م. یردک یخداحافظ«. ستیاما زمانه ملزم به اجابت آنها ن، ندکبر مرد واجب است به سود خود تالش 

شنهاد یارم بگذارند. به پیدر اخت یفارس یترجمه یبرا یه متنی عربکرده بود کتلفن  یرآفتابیبه م
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 یل در بغداد به عربیردی نوشته و مالجمکبه « یکن ز یام»ه که را یامنیخ سلیل قرار شد تاریمالجم

ماهانه  یه مقرر کردم کدا یپ یار کن بار در تهران ینخست ینم. براکترجمه  یبرگردانده بود به فارس

ه کقبل  ی. مرتبهمیبرو« انیجعفر»رد نزد کشنهاد یل پیگر مالجمیروز د کیدو هزار تومان داشت. 

 :دیبود. پرس یامالً فارسکنبار یا، ردکیصحبت م یبه زبان عرب

 ـ نظرت در مورد آن روز چه بود؟

 . . .ردندک یه شام را به من معرفکـ سپاسگذار دوستان هستم 

 .ه متوجه نشودکردم کصحبت  ین خاطر عربیدم. به همیـ از او ترس

فاف مخارج را کم بود و کافت. اما باز هم یش یان افزاحقوقم به دوهزار و پانصد توم، ماه دوم

 یعرب یم. متنیرفت« یوشرت فرهکد »به انتشارات دانشگاه نزد « لیمالجم»روز به همراه  کیداد. یمن

 :ر نوشته شده بودکبت ابوبیغ یه دربارهکبود  ینم. متنکترجمه  یه به فارسکدر مقابلم گذارد 

ش یردم و براکترجمه «. نمکن است مانند گربه حمله کچون ممد ینشو کیشدم نزد یاگر عصبان»

ران یمردم و ا یبرا یادهین چه فایا، بوده باشند ییآهو یا علیر گربه کرت اگر ابوبکد »باز بردم. گفتم: 

 .«را انجام نخواهم نداد یار کن ینم چنکمفت را ترجمه  یهان حرفیدارد؟ اگر قرار است ا

 .«منت نبوده است یارت گذارده خودش هم متوجه محتوایمنت را در اخت هکآن »د و گفت: یرت خندکد 

 .میدهیهم م ی. پول خوبیبرگردان یرا به فارس« نایسابن« »قانون»خواهم تو یمن م -

د آنگاه در خدمت ینکدا یپ یار کم ینم. بهرت است براک یف زندگیالتألخواهم با پول حقیـ من من

 .هستم

 یدهکن االن هم به پژوهشینم. همکاستخدامت  ییمرت از شش ماه در جاکدهم در مدت یـ قول م

 .یاد نرب یه قانون را هم از ک ین به رشطکرا هم رشوع  یردک – ین برو و فرهنگ فارسیران زمیا
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تاب ک، تابکاما «. نمکیباشد ترجمه م یاگر تنها عرب»ار بودم با خود گفتم: که تنها به دنبال کمن 

 یز ینا نوشته بود. من هم نه پدرم پزشک بود و نه مادرم و خودم نیز چیس ییم بوعلکقانون بود و ح

 . . .دانستمین باره منیهم در ا

، ویسنار یه بدون مطالعهکمانستم یم یاشهیار به خانه بردم. به هرنپیال بسیر و خکتاب را با فک

 .رفته بودینقش خود را پذ

 .د زودتر آن را برگردانمیم. بایآیاست؟ از پس آن بر من یتابکچه ن یال فرو رفتم. ایر و خکدوباره در ف

 :رت گفتکتاب را بازگرداندم اما د ک

سه روز را در  یاقابل قبول است. هفته ینکدو صفحه هم ترجمه  یاگر ماه ید نشو و حتیـ نا ام

 .ار ترجمه را انجام بدهکار فرهنگ مشغول شو و سه روز هم کاداره به 

شف کشبها تا اذان صبح به  یار سخت و دشوار بود. برخیبس یار کآوردم.  یانون رو دوباره به ق

 .میدادیار فرهنگ را انجام مک« خانم متوسل» یار کتاب مشغول بودم. در اداره هم با همکق یدقا

دوباره برقرار و از ماه سوم به  یوشرت فرهکدو هزار تومان توسط د  یماهانه من از قرار ماه یمقرر 

 که مدار کد یرد. پس از شش ماه تازه خرب رسکاستخدام  یم تقاضایافت. برایش یار تومان افزاسه هز 

سانس یسواد مرا معادل فوق ل« یوشرت فرهکد »از نو.  یگم شده است. باز روز از نو روز  کمن در ساوا

ار ک ده همکو و در پژوهشیرد. در رادکدا یش پیباره به شش هزار تومان افزاکیرفت و حقوقم یپذ

ه حارض نبودند جواب سالمم را بدهند ک یدم دوستانیبعد شن یگرفتم. مدتیردم و حقوق مکیم

 یست چگونه است ماهین یکو مهاباد گفته بود اگر ساوایدر راد یآمدند. دوست ییجوینون به پکا

 رد؟یگیهفت هزار تومان حقوق م

 .نکاشتباه نغام فرستادم: هفت هزار تومان نیست نه هزار تومان است یپ

 «ت دارد؟ی. واقعیهست یکند ساوایگویم»گفت: « یجیلکدعبدالله یس»روز  کی

 .ستمی. نرتس من خودفروش نیفهمیت را میزنند. خودت باالخره واقعیاد حرف میـ مردم ز
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 کیه کران و عرب به من واگذار شد یبه نام ا یگر ید یترجمه، «هیامنیخ سلیتار» یپس از ترجمه

رده کتاب را ترجمه کاز  یمیا نوشته بود. نیعضو انجمن مورخان دن« میکم وایسل»نام به  یحیمس

 :جالب برخوردم یاه به جملهکبودم 

ارتگاه ینون زکشته شد. آرامگاه او اکربال کدر ، ریامام رضا به همراه مأمون به بغداد رفت و در مس»

الهربدار است. چون هر آدم که کست بلین مرد مورخ نیا»تاب نوشتم: ک یهیدر حاش«. است

رده که امام رضا در مشهد وفات کند متوجه خواهد شد کفیب« املنجد»به  یهم نگاه یسوادمک

 .ستیر راه بغداد نیربال هم در مسکاست و 

تاب ک«. ف از ما گرفتیالتألون متام حقیلیدانم سه میدانستم. تنها مین را منیمن ا»ان گفت: یجعفر

نگاشته شد و  یاز دانشمندان مرص  یه توسط جمعک«. ران و مرصیا یابط فرهنگرو »گرفتم:  یگر ید

دانست داده یم یه عربک« ین نقشبندیخ امیش»به  یبررس یتاب را براکدرخور توجه بود.  یتابک

، تابکه کرده است. بعدها متوجه شد کن یخ توهیژار به مشاه ههکرده بود کبودند. او هم گزارش 

م یهاه بر ترجمهک« پرستزدانی»به نام  یبه زغال مانده بود. شخص یاهیروس من است ویترجمه

به »ان نوشتم: یجعفر یل بدهم. برایصفحه ترجمه تحو یس ید ماهیرد گفته بود باکینظارت م

توانم ده یم، نمکقرآن ترجمه  یهیآ کیست. تا ین ییلویکه ترجمه مانند شلغم کارمندت بفهامن ک

 .دادمیل میش از چهل صفحه هم تحویب یهر چند ماه«. سمیارسالن بنور یصفحه داستان ام

. هر یسین باره بنویدر ا یتابکو  ینکدا یمستعرب را پ یدوست دارم واژگان فارس»ان گفت: یجعفر

 یو هم برایاز راد«. ارت خواهم گذاشتکز یم یچهل و هشت ساعته رو  یه خواستکهم  یمنبع

تواند ل داشته باشد مییه متاک یتنها در صورت»ان گفته بود: یرفشار آورده بودند. جعف یار کهم

من »بود. گفتم: « زادهیق مفتیرت محمدصدکد »و یرسپرست راد«. ستیار نکدر  یبرود وگرنه اجبا

اه صحبت ید و متدن سیدر مورد انقالب سف ینکنم. فردا مجبورم نکیل خود انتخاب میمطالب را به م

هر برنامه «. چیگر هیارها و دکن یخ اردالن است . از ایو تار یر یجز یمال ار من پرداخنت به کنم. ک

  .آوردیهر ماه به همراه م یبرا یپنج هزار تومان یه درآمدکدادند یچهارصد تومان پول م
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نوشته و در  یاضهیزود عر یلیسد. اما خیز مانند من برنامه بنوین« یخالد آقا حسام»ردم کخواهش 

نند. کدستور داد هر چه زودتر او را رد « انیجعفر»رد. یمن مواجب بگ یه اندازهرده بود بکخواست 

نزد من آمد ، «یتاجدار »ار محرتم به نام یبس یکساوا یهیهمسا ک، یچاپ شد« قانون»ه ک یهنگام

 :و گفت

 .تاب سال انتخاب شودکبه عنوان « قانون»نم کیم یار کشهبانو.  یبرا یاهیس: هدیتاب بنوکپشت 

ه راهامن کدادن به شهبانو هم هیهد یشناسم. برایرا من یسکرد دربدر هستم و ک کیمن ـ 

 .دهندیمن

 .ه هم به سالمت رستمکن مهلیاز ا

ه ک یرش دهد. قطبیل داشت. خدا خیبه من و مالجم یااندازهیان لطف بیاز حق نگذریم: جعفر

 یقید آالت موسیتول یارخانهکه بود رده و قول دادکردستان سفر کرمانشاه و کرعامل بود به یمد

 :ن رشح استیآن به ا یه خالصهکان نوشتم یجعفر یبرا یاپانزده صفحه یاند. نامهکس یتأس یردک

ب یورزند فریران عشق مین ایپرست هستند و به رسزمردها شاهکند یگویرد مکه چاپلوسان کشام »

ردستان کرد و کخ یو مفصالً به رشح تار« تنفرند. . . جامعت م یرانیران و ایردها از اکد. متام یاخورده

 :ردها پرداخته بودمکمختلف نسبت به  یهاو سلسله یو ستم صفو 

برنامه پخش  یردکو به زبان یاز راد شود. . .یر باقر مکر و بابینون هم عمر از ترس امکو ا . . .»

بازداشت شوند  کوند و اگر توسط ساواشیران میوارد ا یقاچاق، از عراق یردک یهاتابکم اما ینکیم

تب کچاپ  یداند اما اجازهیردها را از خود مکه ک یدولت یآور است براار خجالتیالست. بسیواو

س چاپخانه یان تأسکد امیدارد با یدلبستگ یرانیران و متدن ایبه ا یلیخ یدهد. اگر قطبیرا من یردک

گر الزم نخواهد یآوردند وهم دیامن میشام ا یادعاهاردها به کرا فراهم آورد. هم  یردکتب کو چاپ 

 . . .شود -ردهاکدوست  –ران یبه صورت قاچاق از عراق وارد ا یردکهای تابکبود 

رد و در مورد کاش دعوت ل را به خانهیهم من و جم یداده بود. قطب یام را به قطبضهیان عریجعفر

نم راست یه ببکاما زمانه اجازه نداد ، عد دادقول مسا یردکتب کچاپ  یبرا یچاپخانه کیس یتأس
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 یخت. روزهایشور گرکهم از  یان اعدام شد و قطبیجعفر، انقالب روی داد ا دروغ. . .ید یگویم

ل به مالقاتش یار برود. به همراه مالجمکن شده بود و اجازه نداشت رس ینشخانه« انیجعفر»، آخر

 یان تازه ترجمهیجعفر»از اتاق گفت:  یابود. در گوشه هم آنجا یر برون مرز یمد« یامنیسل»م. یرفت

آمد. قدر او را ندانستم. اگر یس برمنکچیه یرد از عهدهکه او ک یار کده و گفته است یقانون را د

 .د به او احرتام خواهم گذاردیه باکار سابق بازگشتم آن طور کدست داد و به  یفرصت

د. خانم مسوول یجویر شاه را چون آدامس مس شعار مرگ بکآغاز شده و هر  ییامیراهپ

 :مرا به اتاق خود خواند و گفت، نیران زمیا یدهکپژوهش

 یکیچر ید مسوول جنگهای. اگر شاه نرفت تو بایهست یکیچر یند تو استاد جنگهایگویژار مـ هه

 .یما شو 

م یامن شدیم و پشیدار را انجام داکن ی. ما در عراق ایامن نشو یـ خانم فرحبخش! از خدا بخواه پش

 . . . .میدیو تاوان آن را همه د

ن خانم یبودن اخراج شد هم یه به اتهام طاغوتک یسکن یرد اما اولکار رسد با من برخورد یآن روز بس

 «امنم اما چه سود؟یپش»روز نزد من آمد و گفت:  کیفرحبخش بود. 

« یرت عرفانکد »به نام  یرفت. مرد از انتشارات« یوشفره»، ش از چاپیچاپ شد اما پ« قانون»تاب ک

ب زد. انسان یف را به جیالتألاز حق یمین، تابک یترجمه یسیاو نشست و به خاطر بازنو یبه جا

رده کاشاره  یردکتاب را نوشتم و چون به زبان ک یام. مقدمهدهیام و شندهیمرت دکب مانند او ینانج

د پانزده یه باکرد کارصار ، دادندیب را به من متاکست چهل نسخه از یبایر داد. میبودم به من گ

ل یو نه جلد تحو یگفت: تعهد ما چهل نسخه بوده است. رسانجام س« یوشرت فرهکد »جلد بدهند. 

 :داد و گفت

 .شودینسخه م کیه ک یابرده یراستار یو یجلد را هم به صورت برگ برگ برا کیـ 

 .«رآباد بربندیبگو مرا به ام» دم و گفتم:یچهلم را با پول خر یناچار نسخه
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 .یر یبگ یسکتا یتوانیجا بود؟ مکنامن یـ آقا ماش

 یکیم. به یردم. برگشتکف ید. ماجرا را تعریرس رس« یدجعفر سجادیرت سکد »ه کبودم  یسکمنتظر تا

خواست یم یعرفان ین آقایهم، تابکند. موقع حساب و کم حمل یها را براتابکارمندها گفت کاز 

 . . .میردکبرود . . . باالخره حساب  شک یپول

 :متاس گرفت یردم. عرفانکتاب را هم ترجمه کجلد دوم 

 .مینکه چاپ کاور یع جلد دوم را هم بیرس یلیـ استاد خ

دهم یزنم اما اجازه منیتاب را آتش مکنم. یمثل تو را بب یخواهم بقالین جناب! من منکـ گوش 

 .فتدیچشم تو به آنها ب

 .رده استک یشکدم خود یدم تا اینکه شنیند گر او راید

ست و یدان بیروز به همراه زاگرس در م کیشتار در تهران ادامه داشت. کشت و کو  ییامیراهپ

د یشکن ییره را پاکر کدار م. مغازهیمغازه انداخت کیم. خود را داخل یها برخوردیر یچهار اسفند به درگ

 یبه رهرب  یاسالم یومت جمهور کرد و حکشاه فرار  م.یله فرونشست. سپس به خانه بازگشتیتا غا

 :آمد و گفت« ن انوریفخرالد»به نام  یروز مرد کیرد. کار کمالها آغاز به 

د از اسالم سخن ینار. ما باکبودن به  یرانیران و ایگر صحبت از اید شام هستم. دیس جدیـ من رئ

 . . .چیگر هیم ودیسیم و بنوییبگو

 .م فرمودنده یگر ید یشات اضافیفرما

 :من گفتم

سواد نداشت  یسکاند.ردهکیم یت زندگیدر وحش، ش از اسالمیآورم اعراب پیاد میه به ک ییـ تا جا

استفاده  یانیآنهم به زبان رس، نوشنت یاز باسوادان مزدور برا یتاب دفرت کحساب و  یو بازرگانان برا

اد گرفتند ، یرانیبا متدن ا ییا پس از آشنانند و تنهکفش به پا کدانستند یمن یها حتردند. عربکیم

گر از ید یار یو بس ینا و راز یس یاز بوعل ید ما نامیفش بپوشند. حاال شام انتظار دارکلباس و 
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جاست و از چه کم اصالت آنها ییم و نگویون آنها نبود نربیبودند اما اسالم مد یرانیه اکدانشمندان 

 هستند؟ ینژاد

 . . .میگوین اندازه هم منیـ نه به ا

 یون باشد. هنگامیزیمرتبط با تلو ست حتامً یبایارش مکد و یارش پرسکس راجع به کسپس از هر 

نم و کیترجمه م یعرب، سمینویر هستم. فرهنگ مینجا سفید گفتم: من ایه نوبت به من رسک

 . . .د برومییفرمایخورد. میون منیزیمن به درد تلو یارهاکدام از کچیسم. هینویم

 .دیار خود ادامه بدهکـ نه شام به 

م. یه در زمان شاه به مالقات او رفتکران افتادم یون ایزیدوم تلو یهکر شبیاد مدیبه ، ن سخنانیبا ا

لم باشد. . یو ف یونیزیتلو یل آن به برنامهید در خدمت تبدیبا یار که هر کفرمودند  یشان هم میا

 کیس کبود. گفت: هر  یدر حال سخرنان ییقربان مال»م: گفت، امارهکد چیه از من پرسک یهنگام .

س شنا بلد کهر ، س علم نحو نخوانده باشد نصف مرد استکمه مرد است هر یچشم نداشته باشد ن

شوم ینم تازه مکنصف مرد قرض  کید من اگر ییفرمایه شام مک یمه مرد است. از قرار یست نین

 .«چیه

 :ردک ید و در جمع رشوع به سخرنانگر هم آمیروز د کی« ن انوریفخرالد»

 .«ستم باشندیه صددرصد مسلامن و مورد نظر سکم ینکن خودمان انتخاب یرا از ب یسانکد یما با»

ستاده یا یه به اداره بازگشتم در مقابل در ورودکردم. دو روز بعد ک کم را برداشتم و جلسه را تر کسا

 :ردکبود. مرا به اتاق خود دعوت 

جلسه را ، ردمکه رشوع به سخن گفنت کن یردم اما همکار با شام برخورد یاحرتام بس ـ آن روز من با

 .نبود یار خوبکن اقدام ید. ایردک کتر 

، ردکدم من یآخر حرفت را فهمی، ردکنش اشاره یه به گزکن یدم. همیام شام را شنیانور من پ یـ آقا

 یقاتل امام عل کوچکمشابه نام ه کمذهب هستم. نامم عبدالرحمن است  یو شافع یسنی، مهاباد
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م را مفت یگر از زندگیشصت سال د یعنیاست.  ینابشخودن ینها همه در نظر شام گناهانیاست. ا

 د بروم؟ییفرمایام. مگذرانده

 .ارت ادامه بدهکر شام به یگفت برو؟ نخ یسکـ چه 

ش از پنجاه سال یشود. در جواب گفته شد ب یارمند رسمکژار رد ههکهامن روز رفت و درخواست 

رد. ید از دو مؤسسه همزمان حقوق بگینبا یارمند رسمکدهد. در ضمن یسن دارد و قانون اجازه من

نام « بدوح»ت یهودیه در زمان ک« مهرآسا»زاده به نام یهودیرد ک کینار گرفتم و کو یرسامً از راد

 :دیروز پرس کیو انتخاب شد. یراد یر برون مرز یداشت به عنوان مد

 ؟یسینویامن چه مین پس برایـ از ا

 د؟یخواهیخ اردالن را منیو تار یر یجز یـ مگر مال 

 .یسیبنو یمذهب یم برنامهیـ دوست دار

 .ردمکاستعفا  رفتم و رسامً « یامنیسل»ن سخنان نزد یدن ایشنبا 

ش امام قرار یبه فرما»م. گفت: یدان انقالب رفتیدر م یبه جهاد سازندگ« ن انوریفخرالد»روز با  کی

را به عهده  یردک یت مجلهیس شود. تو مسئولیتأس یرانیا یهاتیگسرتش قوم یبرا یااست اداره

به نام  یاارم شدند. مقرر شد مجلهکهم« ییاهکق بورهیصد»و « زادهیق مفتیرت صدکد «. »ریبگ

ت شناخته ید در مجلس خربگان به رسمیردها باکم. من چند رشط داشتم: حق ینکمنترش « وایه»

 یردکوا به زبان یه یانشار مجله یاز رسمیانقالب شود و امت یرد وارد شوراک یندهیمنا ک، یشود

 .دارد یتر مهم یارهاکس خربگان ثبت شود. گفته شد مجل

 رد فرصت ندارند؟کاعالم حق  ینند اما براکدوتنبل را اعالم کو  یفرنگگوجه ینند بهاکیـ فرصت م

 یات دولتیه مربوط به نرشکبرد « رسوش» یمرا به اداره« انور»روز  کیم. یدیجه نرسیخالصه به نت

 .است
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ان آمد. یبه م یردک یآنجا بودند. سخن از مجله هم کش و تنیو چند جوان ر« م ستودهیدابراهیس»

چرا »م انور گفت: یرون آمدیب یآمد. وقتیاد خوشم منیشان زیهاافهیردم. ازقکار یوت محض اختکس

 «؟ینزد یحرف

 یار کاز به همیدهم و نیبتوانم انجام م یار کهر  ییندارم. خودم به تنها یسکار کبه  یار کـ من 

جا چاپ کدانم در یتاب منکن یردم. اولک یعتیرش یهاتابک یع به ترجمهندارم. در اداره رشو  یسک

ه آن روز در کرفتم  ییاز هامن جوانها یکیست در رسوش چاپ شود. نزد یبایم یتاب سومکشد و 

ست(. ینام داشت )اما خربزه به رنگ ن« یماجد روحان»منود. یار گوشت تلخ میمقابل چشامنم بس

به نظرم  یار خوبیگذاشته باشد منافق است. پرس بس یشیند و رکم خدمت ن اسال یبه ا یسکنه هر 

ی، عتیتاب سوم و چهارم رشکم آمد. پس از چاپ یاریآمد و از او خوشم آمد. او هم با متام وجود به 

ه رسپرست رسوش بود ک« زورق»موافق بود. به « ماجد»نم. کرا چاپ « رییجز یرشح مال »خواستم 

 یاش مد آمادهینکار کعرفان  ید رو یاست و اگر بخواه یتاب عرفانک کی»: ردم و گفتمکشنهاد یپ

اگر خودت »رفت و گفت: یشنهاد را پذیپ، رده بودکه ماجد از من ک یفیتعر یزورق رو «. نمک

 .«پس خوب است یادهیپسند

و مطرب و  یست؟ از میها چنید اید و بگویایمغز ب کآخوند خش کیـ نه حوصله ندارم. فردا 

 .و بلند باال سخن گفته است و همه حرام است کیار قد باریرمغان و رقص و یپ

 ند؟کینگاه م یسکم. چه یستیبلد ن یردکه کـ ما 

 .نمکیردند چاپ مکرا به آخوندها نشان بده اگر قبول  یعرب یـ نسخه

وان ید دمانن»نشان داده بودند. گفته بودند:  یرا آوردم. به گامنم به بهشت« یزفنگ» یرشح عرب

 .«دینکم ندارد. چاپ کاز آن  یز یحافظ است و چ

تاب رسانجام کن یچاپ ا یام دربارهساله نیچند یرد و آرزو ک کمکار یم ماجد بسیاز حق نگذر

ن بزرگوار ین چنیا ییهاخانواده، ردم در سنندجکیر منکن فیش از ایه پکنم کیافت. اعرتاف میتحقق 

ه انسان در برابر او رشم حضور دارد. پدرش کبه متام معناست  ییوجود داشته باشند. مادرش بانو
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 یرسباز گمنام در حال گردآور  کیار آگاه و حدود چهل سال است چون یبس ییمال یخ روحانیباباش

اران خود را بداند کرد قدر خدمتکرده است. اگر ملت کبزرگ آماده  یرد است و دفرت کر یخ مشاهیتار

 .ندکر ین تقدکن وجه ممیبهرتد از او به یبا یبه راست

خود  یخانواده یبر خواهرزاده و اعضا یار یبس یر اخالقیتأث، ماجد ییدا« زادهیاحمد مفت کاک»

مهاباد و سنندج  یردهاکاز  یار یبس، ردستان پس از انقالبک یخواهیآزاد یگذارده است. در هنگامه

ها یین بدگویاز ا یار یه بسکدم یفهم ه با او آشنا شدمک یگفتند اما هنگامیاحمد م کاکپشت رس 

 .است یورز ل غرضیتنها به دل

 یزاده قلباً طرفدار آزدیسم است. مفتیمونک ییبوده و باور او به نارسا یگناه او تنها اسالم واقع

دانسته است یت داشته و منیانقالب به او داده شد واقع یه در ابتداکهایی ردستان است و وعدهک

احمد در زندان است  کاکسم ینوین خاطرات را میه اکنون کست. ایم حرام نکحا یه دروغ نزد مال ک

ز تحت یروان او نیاز پ یار یدهد. بسیو صداقت خود پس م یکبابت دلپا یار سختیو تاوان بس

ن بار ینخست یه براک یستند. از روز یاو ن یشهیها حارض به دست برداشنت از اندنجهکن شیدتریشد

د هزاران یار به دمل نشسته است و به گامنم بایم بسیردم و با هم به شامل رفتکاو را مالقات 

شناختم یه به خاطر آمد و رفت با ماجد مکگر هم ینفر د کینند. . . ک یاو قربان یست را در پایمونک

ار با اخالق یبس یهم پرس  یبود. هاد یو استاد زبان عرب یه او هم سنندجکبود « یمراد یهاد»

دو جلسه در مجالس  یارفته شدم و هفتهیبه عنوان عضو فرهنگستان زبان پذ یزمان پهلو  بود. در

به  یواژگان فارس ینیگزیاست فرهنگستان جایبود. س« ایکرت کد »س فرهنگستان یآن حضور داشتم. رئ

ن یا»گفتم: « یرت سجادکد »روز به  کیفرهنگستان منحل شد. ، بود. پس از انقالب یلامت عربک یجا

 .«مینکل یتبد یرا به واژگان عرب یلامت فارسکد یبابار 

وانم یردم. در مدت دو ماه دکرا افست « رشفنامه»و « وردستانکبو »وان یانقالب د یروز یبه مجرد پ

شرت زحامت رشفنامه یمنانده است. ب یدر بازار باق یادیز یهابه فروش رفت. از رشفنامه هم نسخه

س کچیمند است چون هه آنقدر به من عالقهکوانه است ید یمکد ماجد یمتوجه ماجد شد. شا

ند. کیم یار کمدال افتخار نگرفته است. او با متام وجود با من هم، نون به خاطر خدمت به منکتا
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 ینامه ید اگر زندگیوانه است. شایم دیگوین خاطر میهستم به هم یند آدم بزرگکیر مکد فیشا

 .ن افراد به من استیترکیم است اما فعالً نزدیرکهم خدا  امن شود. تاآن موقعیمن را بخواند پش

 رتهاکد  یدرباره

« یفتوح یرت نور کد »امر شدم و نزد یشناختم. بیس را منکچیار بودم و هکس و کیر و بیدر بغداد فق

نگرفت. قول  یارم گذاشت و پولیدارو در اخت، ردکام نهیه بود. معایامنیو اهل سل یحیم. مسیرفت

 یردها پدر ک یهمه یه براکمن بل یاج داشتم نزد او بروم. اونه برایه هر زمان به او احتکدهم یم

امل کرت کد »از آنها  یکیه کز آشنا شدم یگر نید کق او با چند پزشیدلسوز و مهربان بود. از طر

ه ه معصومه را هم بکنگرفت بل ینزد او رفتم نه تنها پول« یفارش نور »ه با ک یبود. هنگام« نیحس

 کینم. کجربان  یخواستم به نوعیالطاف آنها بودم م یشه رشمندهیه همکرد. من کگان عمل یرا

ر از دوستان من است یردم و نوشتم امک یمعرف« املکرت کد »را به « یر قاضیام کاک» یاروز در نامه

 .دینکت یزیو پول هم ندارد. لطفاً او را و

 .بازنگشتامل رفت و تا سه روز بعد کرت کر نزد د یام

 ؟یجا رفته بودکـ 

گیرم. نزد من هم منی ینگو. پول یز یژار چبه هه»نه مرا به اتاق عمل برد و گفت: یـ پس از معا

 «. . .ت باالتر از پول استیانسان

، «تهرت سالم بالهکد »گرفت. یت منیزیپول و یرت کچ د یرد شناخته شدم هکه به عنوان شاعر کبعداً 

ن یا یگر از جملهید یار یو بس« یچمهدوغره»، «یب عقرو یط»، «یادزهعمر »، «میرت ابراهکد »

رت کد »، «رت اعلمکد »رد سنگ متام گذاشتند: کان کز پزشیران و تهران نیان بودند. در بازگشت به اکپزش

 . . . و« یرت شافعکد »، «یکرت مور کد »، «نژادضیف

 .رج نزد او رفتمکبار در کیه کبود « یاتکپاشامش»به نام  یکزتر پزشیانگاز همه شگفت

 .خواهمیـ پول من
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 چه؟ یعنیشناسمت. ینه می، شناسیرت نه مرا مکـ آخر د 

 .خواهم با تو دوست شومیات خوشم آمده و مافهیـ از ق

 . . .میآیگر منید یر یـ اگر پول نگ

 .هنوز هم از دوستان من است

 :نه گفتیامل پس از معاکرت کاحشاء داشت. د  یرت بردم. ناراحتکبار در بغداد محمد مولود را نزد د کی

 .«رومیبه بلغارستان م»گفت: ینبود و م یراض« ممه»د زود عمل شود. یبا

 .ان بلغارستان باسوادترمکپزش یـ برادر من از همه

 .نمکیر عمل منیـ نخ

 .«است کد زود عمل شود و خطرنایم بارت مظهر برود. مهکل نزد د یدر ارب»به من گفت: 

 :گفت، رت مظهر گفتمکبه د  یقتو 

 .اوریامرستان بیبا خود به ب یانداشته باش. او را به بهانه یار کـ 

دور دو نفر به رساغش آمدند و یرکم. داخل یامرستان آمدیبه ب« ممه»زدم و با  یامر یخودم را به ب

 ییرها یجدخطر  کیاز « ممه»ت انجام شد و یبا موفق یردند. عمل جراحکهوش یبه زور او را ب

 .افتی

بودند.  یگر یز دیعبدالخالق چ کاکق و یدر عراق داشتم اما محمد مولود و طاهر توف یار یدوستان بس

ه بر ک یتابکبه خاطر  1984عبدالخالق در سال  کاکنم. )متأسفانه کدوارم دوباره آنها را مالقات یام

 یزنان نوشته بود به فتوا یارهدرب یاز جمله االم شافع یتب فقهکث و یاساس استنادات قرآن و حد

بعد طاهر  یرفتم. ساعاتیمحمد مولود م یل به خانهیل ترور شد(. به محض رفنت به اربیان اربیمال

 یخواننده بود اما انسان، به نام، قیم. طاهر توفینار هم بودکد و آن مدت در یرسیز رس میق نیتوف

ا نداشت. خاطرات او یبه مال دن یچشمداشت چیف بود و هیو رش کپا، باصفا، صادق، ار ساملیبس
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د یبود در ناوپردان مرا د« لیارب»استاندار « یعبدالوهاب اطرش»ه ک یاست. هنگام یفراموش ناشدن

 :و گفت

به  ی. وقتیدهیبه من من یتیژار استاندار در استان متبوع خود پادشاه است اما تو اهمهه کاکـ 

 .یشو یدمخور م« قیطاهر توف»چون  یلوت کیاما با  یزنیرس من ییآیل میارب

چون خود را از من ، نمکیعوض من یطاهر را با تخت پادشاه یخودت. من دوست کمبار  یـ پادشاه

 . . . .هم دارد یخوب یالم است و صداکن یریش، داندیباالتر من

ار یبه زبان بساست.  یکیمرت دل و زبانشان کاما متأسفانه ، رس و زبانندار خوشیران بسیا یردهاک

چون  یسانکتوانم از یار به دمل نشستند میه بسک یسانکان یاند. اما در مگانهیو در عمل ب کینزد

 ینام بربم. به دوست« قیاحمد توف» یبرادرزاده« یحسن اسحاق»رد و ک یسندهینو« یاحمد قاض»

دارد  ی. اخالق درستنمکیز افتخار مین یرانین مرتجم ایرد و بزرگرتکس یفارس نو« یمحمد قاض»

 .میبا هم دار یمکاگرچه رفت و آمد 

ن مطالب را در سال ینم. اکف یت تعریخود را برا یاز زندگ ییهانجا توانسته باشم گوشهید تا ایشا

 :زنمیام منامهیبه زندگ یدوباره رس  یالدیم 1987 ینون و در ابتداکام. انوشته 1983

ن یبه ا ییار آمدند. چند جاکه شاه رفت و مالها بر رس کردم کیار مکن یران زمیپژوهش ا یدر اداره

خواهد  یدام سو کران به یا یندهیدانست آیمن یسکروز شد یانقالب پ یام. وقتردهکتحوالت اشاره 

ها در محالت مختلف باتر از گذشته خواهد شد. جوانان شبیا زیه دنکدوار بودند یرفت. همه ام

 یدر مقابل خانه یلیشب اتومب کینده بود. که افینقالب بر همه جا سادادند و شور ایم ینگهبان

 .ردکتوقف « نیمالحس»رد به نام کآخوند  کی

 .دیترجمه برو یبلد نباشد شام برا ین فارسین است مالحسکمم

به گفتگو نشست. در « نیمالحس»مسلط بود با  یه به زبان عربک یا. . . دزفولتیبه نام آ یآخوند

 :دیپرس« یونسین ماریمالحس»ها از ان صحبتیم



 833 

 ـ حالت چطور است؟

 ست؟یـ اوضاع خوب ن

 . . .خوش بگذرد یروحان یم تا به طبقهیردکـ چرا؟ ما انقالب 

 .ن جمالت ترس به جانم افتادیدن ایبا شن

 :میبگو« نیمالحس»در مورد  یمکنم یبیمناسب منیب

ران یاز حاج عمران به ا یبه همراه مالمصطف هکرد در عراق بود ک یپاپت ین از آخوندهایمال حس

به  یه بارزانک یرد. هنگامکتوان وصف یه منکرد کیو صداقت م یچنان تظاهر به سادگ آمده بود.

رده کآراسته  یرد. چنان خود را به صفات انسانکیدرخواست م ینیتاب دکداد تنها یاو پول نقد م

او  یپناهندگ ید. بعدها در دورهینان برگزیباد یمنطقه یاو را به عنوان فرمانده یه مالمصطفکبود 

رد. پرس او همراه ما در خدمت کیجر و بحث م یشرت با بارزانیدم. بر رس گرفنت پول بیرا در نقده د

نار از یدو هزار د، چهل خانوار تحت امر پدر یبرا کمکگرفنت  یبه تهران آمد و به بهانه یبارزان

« یمالچخامق»م. پرس یبه بازار رفت یاز محافظان بارزان یکیبرود. همراه  گرفت. قرار شد یمالمصطف

 .ردکپول خرج ، راواتک کی یح و صد تومان برایتسب کید یخر یست تومان برایدو

 .رندیمیام مخانواده ی؟ مگر نگفتیخواهیچه م یها را برانیـ ا

 .خواهمیه میهد یـ برا

رج آمد. پس از انقالب کن به یار هم نوش جان شد. مالحسنیسفر داده نشد و دو هزار د یاجازه

گاه بزرگ یپا کی ینون فرماندهکعضو سپاه پاسداران شد و ا، به حج رفت، ان شدیآقا کیدوست نزد

 .ه نداشتکهم  یاست. عقل و شعور درست و حساب یچالوس و دشمن رسسخت بارزان یدر جاده

ا وفات کیدر آمر 1/3/1979خ یدر تار یتأسفانه بارزانه مکانقالب نگذشته بود  یروز یماه از پ کی

ه بردند. صدها هزار نفر در مراسم یر او را به اشنوکیردستان منتقل شد. پکاش به افت و جنازهی

 .خواندم یاو حارض بودند. من هم در آن مراسم شعر  یسپار کخا
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بود « یندکیم شاریرکمال »م ه یکیه آمده بودند یر او به اشنوکیع پیتشی یه براک یسانک یاز جمله

از شاعرن  یار یرده بودند. بسکحضور در مراسم اعزام ن یبرا یاندهیران منایرد اکاما متأسفانه احزاب 

 .ز حضور داشتندیسندگان نیو نو

ن روز عمر من بود. از یتربودم. روز مرگ او تلخ مهربان را از دست داده یمن پدر ی، با مرگ بارزان

از  یار یت من دست برنداشت. بسیدم هرگز از حامیبازگشت و دوباره او را د هیه از روسک یروز 

گذاشتند. یاو به من احرتام م یل نبودند به خاطر دوستیقا یاهکهرن من ارزش پر  یه براک یسانک

 یاو باال  یهیاره بودم و اگر ساکچیام من هها گفتهادبودها و بزرگداشتیاز  یار یه در بسکهمچنان

س و مسعود به احرتام یز ادریند. پس از او نکوجود نداشت. خدا رحمتش  یژار رگز ههرسم نبود ه

ردند کرا آنها تقبل « وردستانکبو »تاب کچاپ  ینهیپدر همواره حرمت مرا نگاه داشتند. هز یدوست

آغوش باز به  داشته باشم با یلکز هر مشینون نکردند. اکم یاریار یهم بس« رشفنامه»و در چاپ 

 .شتابندند و به یاری مییآیرم مداید

شدند. پادگان مهاباد  یو خودمختار  یردند و خواستار آزادکام یران قیا یردهاک، انقالب یروز یپس از پ

رت قاسملو کران به رهربی د یردستان اکرات کها به دست مردم افتاد. حزب دمبه اشغال درآمد و اسلحه

منحرص  یاشهیاند کیه هر کرد کیت میحزب فعال 25ش از یمهاباد ب رد. در شهرکد سازمان یتجد

ره کبا دولت وارد مذا یردکترور شده است. احزاب « یندکیم شاریرکمال »ام دهیبه خود داشت. شن

 :م. قاسملو گفتیخوردیبا هم ناهار م یان به تهران آمدند. در خانهیخ عزالدیشدند و قاسملو و ش

 ؟ینکیمن کمکژار تو به حزب ـ هه

 .دینکد و سود آن را رصف مخارج خود ینکم را چاپ یهاتابکپول ندارم اما ـ 

 :گفت« ینیالدن رساجیمحمد ام»

 یآن خط بزن یجا را از همه یه نام مالمصطفکم مرشوط بر آنینکیتابها را چاپ مکـ 

امن شدم یاج! پشرس  کاکماند.  یمن یاز آنها باق یز یگر چینار بگذارم دکم یهاتابکرا از  یـ اگر بارزان

 .نمکیم را خودم چاپ میهاتابکو 
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ردم. هامن کدا نیپ یو مراج یهم به رساج یاز یردم و نکها را مجدداً چاپ تابکه گقتم کهمچنان

 یم قاضیدانم چگونه رحیمن، دیدار یب است شام چه حزبیمن عج یبرا»روزها به قاسملو گفتم: 

)چون برادر  ینید معینو، محمد است( یه دخرت قاضکنی)تنها به خاطر ا یه قاضیفوز، الحالمعلوم

ست و چهار سال به خاطر حزب توده در زندان بوده است یه بکان را یبلور یاست( و غن ینیق معیفا

ن یاز ا یار یبس« د؟یشناسیا او را منیه مباند. آکهم  یوسف رضوانید؟ یات حزب در آوردهیبه عضو

 .جواب ماندیسئواالت ب

 یاهشت ماده یاهیانیافت. بیامور را در مهاباد به دست گرفت و گفتگوها با دولت ادامه نرتل کحزب 

رد عراق کد و رشط پناهندگان یقیاز مواد آن نوشته شده بود: خروج ب یکیه در کبه دولت داده شد 

 .رانیاز ا

 :به قاسملو نوشتم یانامه

ز ارزش مطالعه و یگر نیه تا صدها سال دک شدیم میتنظ یاد به گونهیتان به دولت بایشنهادهایپ»

اند؟ گرفتم ران پناهندهیدر ا یرد عراقکست هزار خانوار یب یدانیا میردن داشته باشد. آکنیتحس

تواند بروند. به مرزها بازگشته و یه منکرد. چگونه؟ اروپا کها را اخراج شام آن یدلخوش یدولت برا

ان حقوق کاز ار  یکیبا شام مسلح خواهند شد. با اخراج آنها  یندشم یحداقل ده هزار نفر از آنها برا

 .«ستیچون شام ن یاستمدار عاقلیار سک، ارکن ید گذاشت. ایر پا خواهیردها را زک یمل

است. « نیخ عزالدیش»و « یصالح مهتد»متوجه  ید اما گناه اصلیگویراست م»قاسملو گفته بود: 

 .ن ماده را به ما قبوالندندیه اک

وهها کداد. حزب به  یم رو یعظ یشتار کورش بردند و یران به مهاباد و سنندج و سقز یش و سپاه اارت

حزب  یگر یومله و آن دک یکیه کماندند  یباق یرد. دو حزب اصلکدا یها ادامه پیر یپناه برد و درگ

 .داد ین دو حزب رو یان ایم یشکهم جنگ برادر  یرات بود. مدتکدم

رده کپرت  یارون آورده و به گوشهیرا از قرب ب یمالمصطف یجنازه، کات ناپیبا ن یشب جامعت کی

، خود یهاهیانیآور بود. متأسفانه حزب هم در بن اقدام رشمیف اول ایمتهم رد، راتکبودند. حزب دم
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شوند. یانتقام آماده م یبرا یل بارزانیدم مسعود و ایرد. شنکوم کن اقدام اشاره و نه آن را محینه به ا

 :ردستان عراق نوشتمکرات کل حزب دمکر یدب، مسعود کاکبه عنوان  یاهنام

ه کدهد یم رد نشانکخ ملت یشود. تاریمن یتین جنایب چنکرد هرگز مرتکز! یمسعود عز کاک»

از  یار یبس یهااند اما منونهاوردهیرون نیب کز از خایدشمنان خود را ن یجنازه یچگاه حتیردها هک

 یه برایاروم یحسن یسهیار دسکن یرد. به گامنم اکتوان دست نشان یعجم مان یها میدین پلیا

 یعمل یشکبرادر یدشمنان برا یسهید دسیجاد تفرقه است. مراقب باشیزدن به آتش و ادامن

 .نشود

 :در پاسخ نوشت

 میام و از قاسملو خواستهیدار کرات شکدم یندارم. اما به چند نفر از اعضا کن مسأله شیدر ا»

 .«اندنداده ینزد ما بفرستند اما پاسخ ییبازجو یآنها را برا

 :گر نوشتید یادر نامه

 .«ستندیها تحت فرمان من نرد. آنکنرتل کتوان یگر منیها را دیبارزان»

 یهاور شد و توطئهشعله، ردستانکرات کان دو حزب دمین بار میای، شکباالخره آتش جنگ برادر 

 .ستملعون به بار نش« یحسن»

رج آمد و ارصار فراوان کبه ی نام« ایمهندس آر»، ردکیت میرات در مهاباد فعالکه حزب دمکآن دم 

 .ه با او به مهاباد بازگردمکرد ک

، زرنگ باشم یلینند. من اگر خکیت مین شهر فعالیحزب در ا 25ند یگویم. میآیچ عنوان منیـ به ه

 .گذارندیفحش و ناسزا م یگر بناید یست و چهار تاینم. بک یاز آنها را راض یکیتوانم یتنها م

ارت مرقد یشود و مردم عراق به زیاد مین از او یز چون مقدسینون نکه اک« نیبارا یمال »ند یگویم

پس از «. دییاید پس فردا بیبرو»بز شد. فرمود:  کیان دو نفر بر رس یم مکروز ح کیروند.  یاو م

ام. ردهکار آسان بود. چرا پس فردا؟ من هنوز گندم انبار نیمت بسیکح»ها گفته بودند: رفنت آنها طلبه
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نم و کیها را انبار مزند. فردا گندمیم را آتش میهاگندم یگر ینم آن دکمت یکدام حکبه نفع هر 

 .«دهمیپس فردا فتوا م

 یگار میگرفت و سیهم ماه رمضان روزه من« ریژ» یدر روستا« د لوالنیخ رشیش»های یاز صوف یکی

ام ردهکزم! تجربه یعز»پاسخ داد: « ؟یر یگی. چرا روزه منیخ هستیار شکتو توبه»د. گفتند: یشک

 .«بهرت است ینطور یا

 .ستیه آنجا نکمن هم  یاسبکار و کنم؟ کار کم چیایم. بیایان شام نیه مکتر هستم من راحت

 ییتوانم دست و پایدر تهران م ا شهرستان. الاقلیا دارستان یطلبه  ید: برایگویه مکهست  یمثل

 .گر باشدید چشمم به دست تو و دوستان دیم بایایبزنم. اگر به مهاباد ب

نون راننده کس رساند و ایبعد از حزب جدا شد. خود را به پار یاما مدت، بازگشت یستگکبا دلش

د یم و شایار شدهیگر پیمن و تو د»ها گفتم: ان صحبتیهامنم بود. در میشب م کیاست.  یسکتا

و در  ینک یر یگنارهکحزب  یت افتخار یم. بهرت است از عضویوه بروکوه به آن کن یم از اینتوان

ن خاطر نزد یژار متعهد است به هممن در مهاباد گفته بود: ههی)ه«. یسیبنو یردکات یات ادبخانه

از  یرو یه منظور او پکدارد باالخره متوجه شدم  ییدانستم متعهد چه معناید. تا مدتها منیآیما من

 (.بوده است یو تعهد به حزب پارت یبارزان یخانواده

ن خاص و عام قرار یاز حزب جدا شد و مورد لعل و نفر« یرساج»و « انیبلوریغن»بعدها به همراه 

هم از  –ها با دلهره و ترس رفت و مدت ییاو را در حزب نگهداشتند سپس به روستا یگرفت. مدت

م یرد. رسانجام به مهاباد رفت و تسلکیم یزندگ -شمرگان حزبیلت و هم از پ ترس مأموران دو

را بر عهده گرفت. چهار شامره و « رسوه» یردک یت مجلهیه بردند و مسولیدولت شد. او را به اروم

افت یوفات  یقلب یتهک( بر اثر س1986ل یآور 18) 26/1/65رد و رسانجام در کرا منترش  م از مجلهین

نم. متأسفانه کیم یبیار عجیبس ییاحساس تنها، «منیه»سپرده شد. با مرگ  کمهاباد به خاو در 

دم و چند بار هم یبرد چند بار او را دیه به رس میه در ارومکن مدتی یام. . . در امن هنوز زنده
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ار قدر یبس او را یو رسان پارت یبارزان یم. خانوادهیرفت« راژان»بار هم به  کیم. یردکصحبت  یتلفن

 .دندیشکبه رخش ن یز یچی، قلم او به بارزان یهایاحرتامیب یگذاردند و در مورد برخ

 :بپردازم یو قزلج یحیخودم و ذب یعنیبزنم و به سه تفنگدار  یخواهم برشیم

 .دا شدیهم پ یقزلج یلهکرس و ، ه به بغداد بازگشته بودیاز روس یه مالمصطفک ییدر روزها

رده و با ک یسیخ احمد دعانویش یبه مدت دو سال در حلبچه در خانه، ز تهرانپس از بازگشت ا

 یه عراقک یخ بوده است. سپس به بغداد رفته و به سفارش مالمصطفیش یهیکخور ت یش بلند روز یر

 .نوشتیو میراد یهم برا یرد و عربکیم یاسکز عیه گفتم او نکاست از دردرس رسته است. همچنان

ه کده بود یار ترسیبس یو دولت دچار اختالف شدند و جنگ آغاز شد. قزلج یارزانب 1961درسال  

و برگشته بودم. کل مواجه شود. من هم تازه از مسکبا مش یبه خاطر معرف بودن از سوی بارزان

م و به عنوان یبه آملان برو، لیه در صورت متاکاطالع داد  یست عراق به من و قزلجیمونکحزب 

ن االن در آملان و استاد دانشگاه بودم یاگر هم»ردم و گفتم: کم. من قبول نینکر اکمدرس دانشگاه 

آملان از بلغارستان  یرفت و رفت. اما به جایپذ یقزلج«. گشتمیردستان بازمکدن خرب جنگ به یبا شن

ران در یا کیو پیترجمه و از راد یردکبه  یم حسامیرکرس درآورد. مقاالت حزب توده را به همراه 

نبود. ناگهان « یقزلج»هم از  یو بسته شده و خرب ین رادیها بود امدت ردند.کیپخش م یان رشقآمل

ران بازگشته بود. یبه ا یانقالب به همراه احسان طرب  یروز یدا شد. پس از پیاش در تهران پلهکرس و 

دنم ید رج بهکشد. چند بار در  یردکس یحزب توده استخدام و مسئول رسو« مردم» یدر روزنامه

در  یداد. از طرف حزب توده به عنوان نامزد انتخاباتیآمد اما هرگز آدرس و شامره تلفن خود را من

رسان آن بازداشت  یهیلکاعالم و  یرقانونیه حزب توده غکد یشده بود. . . ناگهان خرب رس یان معرفکبو 

ه در زندان کم یدیشن 1984سپتامرب  27هم بازداشت شدند. روز « ژیگالو یعل»و « یقزلج»اند. شده

م یه گفتم با ابراهکهمچنان یحیاما ذب جاست؟. . .کم قرب او هم یدینفهم یافته است. حتین وفات یاو

 یحیذب یز به سو یوان نید یهاشدند دروازه یار کآنها با بعث وارد هم یرد. وقتکیم یار کو جالل هم

بار حدود کیرد. کیرفت و آمد م یجمهور است یاخ رکه آزادانه به کد یرس ییار به جاکگشوده شد. 
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خانه تحت نظر و بازداشت  کیدو سال در »دا شد و گفت: یدو سال گم وگور شد. سپس دوباره پ

به بغداد رفت. ، ران خارج شده بودیشاه از ا یه به دشمنکران یت ایس ستاد امنیار رئیبخت«. امبوده

 یار هم به اشارهیه بختک یرد. هنگامکیت میعالار فیدولت در امور بخت یندهیبه عنوان منا یحیذب

ش یشان را پیارهاکار بود و یبخت یبار در خدمت همرس و خانوادهنیا یحیذب، شته شدکران یشاه ا

؟ یردکست یچاره را چگونه رسبه نیار بیگفتم: آن بخت یو شوخ یروز به حالت جد کیبرد. یم

 .ردکشد و حاشا  یعصبان

ه دو کد شود. چطور شد یید توسط من تأید حتامً بایایار بیران نزد بختیاز اس کهر  یگفتیـ تو م

 یروز یشتند؟ . . تا پک یار استخدام شدند و او را به سادگکو خدمت یسینونیبه نام ماش کمأمور سوا

ن رفته است. یعزالدخیبه مهاباد آمده و به مالقات ش یحیدم ذبیدم. پس از آن شنیانقالب او را ند

 ییایرج بکبه  یتوانیاگر من»گفتم: «. نمتیخواهم ببیم»م. گفت: یردکیصحبت م یز تلفنرو  کی

 :ردکن بار از بغداد تلفن یگذشت و ا یمدت«. تهران( یعنیا )یبه شهر بزرگ ب

 ؟ی؟ خوبیـ چطور 

 ؟یردکن آمدن و رفنت چه بود؟ چرا فرهنگ لغات را چاپ نیـ ا

 .ن زمستان چاپ خواهد شدیـ ا

رات بازداشت و پس از خلع کن توسط حزب دمیخ عزالدیخ جالل برادر شیاز مالقات با شا پس یگو

رباران شده است اما صحت نداشت. یها تیبعد گفته شد توسط بعث یسالح آزاد شده بود. . . مدت

از او به دست  یگر خرب یز بازداشت شد و دیت به تربکر حر یران در مسیرسانجام در بازگشت به ا

 .امدین

 . . .داندید؟ خدا مینوبت من خواهد رس، دانم چه موقع یام. منتنها من زنده مانده، سه تفنگداراز 

 :دیفرمایم یمحو 

 ل زوو بهجهئه، ماومینا به ج، ارانیله  ماوم یجبه
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 مهکم چبهکعفا نهیستینه ئیژ یم قوسوور به مردن له

 یسکوبد. اگر به کیه دست مکاست  یور ک به نظر من مردن به مثابه»د: یفرمایشاعر عرب هم م

 .«ر نشود نخواهد مردیپ یلیافت تا خیدست ن

 ییانهاکم، شناختمیم یکود که در کمردم. آنها یست صدبار میباید مین شصت و شش سال شایدر ا 

ه بر ک ییبالها یرفتم و در همهیه مک ییسفرها، ردمک یه زندگک ییروستاها، در آن درس خواندم

اما من ، مدفونند کر خروارها خایشرت آنها زینون بکد ایه شاکاند با هزاران نفر آشنا شدم آمدهرسم 

 «. . .سگ مرگم و جان سخت»: یخ رضا گفتنیام و شهمچنان زنده

، وهها زنده ماندمکها و اند. در صخرهردهکم کز تر یگر نیدوستان د یار یاز دو تفنگدار بس یبله! جدا

اورد و از آتش صدها توپ و گلوله و یم در نیاز پا یامر یب، شتکمرض سل مرا ن، منردم یاز گرسنگ

ن یدانم ایوبد. منکیور است و دست مکم مرگ یام. چگونه نگوجان به دربردم و هنوز زنده، مبب

 د؟یآیان میبه پا یک. . . .  یزندگ

 رجکمن و 

 :دمیشن یرد عراقکشمرگ یپ کین شهر را از ین بار نام اینخست یبرا

 .ردکتوقف  یکرج اند کـ قطار ما در شهر 

 جاست؟کرج کـ 

 تهران یلومرت یکـ چهل 

 ا غربیـ رشق تهران 

 ـ رشق

هالل احمر  –د یر و خورشیمتعلق به ش یاام به تهران آمدم. خانهیست قکه گفتم پس از شکهمچنان

بخش  –ن یران زمیا یدهکدر پژوهش یردم. شغلکونت کارم گذاشته شد و در آن سیدر اخت -ینونک

در هفته سه روز در تهران و سه « یوشرت فرهکد »شنهاد یبه دست آوردم. به پ – یفرهنگ یتهایفعال
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توسط  یشمس 1357قانون مشغول بودم. بخش اول آن در سال  یگر در خانه. به ترجمهیروز د

نون چاپ سوم کرد و اکد چاپ یآن را تجد، دانشگاه تهران چاپ و منترش شد. سپس انتشارات رسوش

ز ید چاپ شده است. بخش سوم نیراً تجدیز چاپ و منترش شد و اخیآن در بازار است. قسمت دوم ن

اغذ در نوبت چاپ به رس کمبود کل یاست و فعالً به دل است در چاپخانه 1987 یه ابتداکنون کا

 . . .ع مر ایچاپ است  یآنها آماده یه ترجمهکز یچهارم و پنجم ن یهابخش یبرد. برایم

سم. یبنو یفارس – یردکن نوشتم. سپس گفته شد فرهنگ یبه خط الت یردک – یفرهنگ فارس کی

لمه کان هر یواژگان در پای، فارس یه به معناکپنجاه و پنج هزار واژه  یچهار سال وقت و گردآور 

خ یتار»ند. کن فرهنگ لغت را چاپ یا« رسوش»من بود. قرار است  یهاآمده است حاصل تالش

خ یتار یهابه نام یتاب عربکز چاپ نشده است. دو یه آن نکام برگردانده یردکز به یرا ن« اردالن

س کیز بیه آنها نکام برگردانده یبه فارس یران و مرص را هم از عربیا یه و روابط فرهنگیانیسلم

 .را باز بدست آورم یروابط فرهنگ یشده یپک ینتواستم نسخه یاند. حتمانده

خ جهان است و در یتار یایه جغرافک ینیف محمدمحمود القزویتابها آثار البالد و اخبار العباد تألک از

ه آن کام ردهکران را ترجمه یمربوط به ا یهار درآمده بخشیتحر یان به رشتهیعباس یاواخر سلسله

ات یمجموعه رباعاز  یست و پنجاه رباعیبرد. دویمبود کاغذ در انتظار چاپ به رس مکل یهم به دل

ردم. کشورش آن را چاپ  یبار در چاپخانهکیه کام ردهکترجمه  یردکبه  یوزن فارس یام را رو یخ

طان مشهور بود(. یچاپ شده است )قبالً به ابن الش یان مهابادیدیچند بار هم بدون اجازه توسط س

ار آن را به خودم دو بار هم در سنندج بدون اجازه چاپ شده است اما دولت مجوز چاپ و انتش

 .ب روزگارین هم از عجایدهد. ایمن

م و مه»با  یار کمانده  یوتاه باقکن مدت یه در اکادم افتاد یگرفتم. به  یسخت یامر یب 1986در سال 

 1962و )کنیدا رودیس، ( استانبول 1919ن حمزه )یم وزشامل مه یانجام دهم. چهار نسخه چاپ« نیز

سه و آن را آمده یل را مقایچاپ ارب« ویمام گ»( و ینی)الت ( استانبول1968بوزارسالن )، نگرادیلن، (

ا نشده یان چاپ آن مهکاما هنوز ام، نمکجلد چاپ  کیخود در  یانیرکم یردم تا همراه ترجمهک

 .است
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ام اعم از چاپ شده و چاپ نشده انجام داده 1987ه تا سال کرا  ییارهاکاز  یاست مجموعهیبد ن

 .اورمینجا بیا فهرست وار در

ران و یا یز توسط روابط فرهنگیدر ترب 1945ه در سال ک ک-: مجموعه اشعار دوران ژکو کـ ئاله 1

 .ترجمه شده است یو ارمن یچاپ و به آذر  یشوور 

ه به صورت قاچاق در کت یمجموعه شعر در هزار ب« وشهگ و مانگهسه یییروالرمهسه یتیبه»ـ 2

 .دمشق چاپ شده است

در  یدیخورش 1357در بغداد چاپ و در سال  1960ه در سال ک یانیرکبه زبان م، نیم و زـ مه3

 .تهران افست شده است

 .ام و در تهران چاپ شده استبرگدانده یردکبه  یه از فارسک یعتیرترشکتاب از د کچهار 

 انتهاینار خال و صفر بکدر  کیـ 4

 ن بود برادرینچنیا یـ آر 5

 یزادو آ  یبرادر ، ـ عرفان6

 میما متهم، مادر، ـ پدر7

 ()چاپ نشده است یبه فارس یاز عرب ترجمه، هیامنیخ سلیـ تار8

 ()چاپ نشده است یبه فارس یترجمه از عرب، ران و مرصیا یـ روابط فرهنگ9

رد کتو یتوسط انست 1973در سال ی، ردکبه  یاز عرب یگاوان ترجمه یفراموش شده یرهیـ عش10

 .ستچاپ شده ا، بغداد 

 .رد بغداد چاپ شده استکتو یتوسط انست 1973در سال  یردکـ رشفنامه به 11

توسط انتشارات رسوش چاپ  یدیخورش 1361سال ، ریری به همراه رشح و تفسیجز یوان مال یـ د12

 .شده است
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 (ن )چاپ نشده استیبه زبان الت یردک یـ فرهنگ فارس13

 ()چاپ نشده است یردک – یردکـ فرهنگ 14

 ()چاپ نشده است یردکبه  یاز فارس ترجمه، خ اردالنیارـ ت15

 ()چاپ نشده است یبه فارس یترجمه از عرب، ـ آثار البالد و اخبار العباد16

 یدر سالها یردکبه  یاز فارس ترجمه، انکود ک یبرا یتابکشوند. یمشت م ک، یـ پنج انگشت17

 .و نوجوانان چاپ شده استان کود ک یر کانون پرورش فکدر تهران توسط  1362و  1359

 یبدون اجازه، شورش و در ادامه چهار بار در مهاباد و سنندج یدر چاپخانهی، ردکام به یـ عمر خ18

 .من چاپ و منترش شده است

 .د چاپ شده استیران تجدیدوبار در عراق چاپ و در ا، وان شعرید، ژار هه –وردستان کـ بو 19

 .چهار بار چاپ شده است، بخش نخستی، به فارس یترجمه از عرب، ـ قانون در طب20

 .بخش دوم دوبار چاپ شده است، ـ قانون در طب21

 ـ بخش سوم22

 ـ بخش چهارم23

 ـ بخش پنجم24

 .ه هنوز چاپ نشده استکـ بخش ششم 25

 .یانیرکم یترجمه یح واژگان به همراه نسخهین اصالح شده به همراه توضیم و زـ مه26

نون که اکام ها و مجالت به چاپ رساندهز در روزنامهیگر نیمقاالت و اشعار د یار یسها بنیاز ا یجدا

، باتخه، تیبرایه، وردستانک، محمد یوردستان عرص قاضک، باتخه یهاستند. روزنامهیدر دسرتس ن

« وردک یچرا»نم کر که فک، عمر جالل یروزنامه یو یه، در بغداد یروناه یمجله، اللههه یمجله

گر ید یار یو بس، وردک یر نووسه، لگه یگهیر، زنیژ یرتا توراییل یمجله، پراودا یکمولس ومسهکود.ب
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 ییام و گفتگوهانوشته یز مطالبین« نگشهیپ»ن در یست. در رسوش و همچنینون در خاطرم نکه اک

 .امداشته« نگشهیپ»هم با 

نون که اکم یهامن برادرم رسول شدیو مم یس رفتیبه همراه معصومه به پار 1986ز ییدر اواخر پا

ه با کس از آن جهت خوش گذشت یدارد. سفر پار« وکاید»چهارساله به نام  یو پرس  یرانیا یهمرس 

« یلامزگونای»به همت ، سیان در پارکن میرسپرست آن آشنا شدم. ا« ندالک»س و یرد پارکتو یانست

نه یمؤسسه هز یبرا، خود یهالمیدرآمد فلامز قول داده بود از یس شده است. یندال تأسک کاکو 

رد. اما متأسفانه کیفروگذار من یوششکچ یاز ه، دان مشهورکیزیف کیندال هم به عنوان کند و ک

 .جوامنرگ شد و مرگ به او فرصت نداد« یلامزگونای»

، امهروزن، مجله، تابکس شده و هزاران جلد یتأس« تییالفا» یعن، یسیپار ین نقطهیتو در بهرتیانست

ست یالیشود. دولت سوسیم یردستان در آنجا نگهدار کرد و ک یاست دربارهکو و نوار یدینوار و

تو یار انستیدر اخت کمکز به عنوان ین کساالنه هشتصد هزار فران، هین اثاثیعالوه بر تأم، فرانسه

، هیکتر  یهر خارجیو مالقات با وز یدست راست یهایار آمدن دوگلک یاما پس از رو ، گذارده است

 .ندارد یمناسب یط مالیتو رشایقطع شده است و انست ین مقرر یا

ارها به کن یه رس خود را با اکردآن است کاند اما خصلت ندهکا پرایدن یثرومتند در همه جا یردهاک

 .رد اختصاص دهدکاز ثروت خود را به فرهنگ ملت  یمکست بخش یجه حارض نیاورد. در نتیدرد ن

 یمور از جملهیو ت یشوق کاکآشنا شدم.  یار یدلسوز بس یردهاکتو با یو رفت به انستآمد  یهیدر سا

واژگان  یرا به همراه معنا یخان ین اصلیم و زمه، سیش از سفر به پارین دوستان هستند. پیا

نشان دادم. آن را خواند. مقرر شد در اروپا  یس بارزانیتاب را به ادرکاز  یاردم. نسخهک ینیحروفچ

ن زمان یترعیتاب را هم فرستاد تا در رسکن نوشت و یدر و« روتیپ»به ماموستا  یاپ شود. نامهچا

ردم. قرار شد با کدا یروت را پیپ یر شامرهیچاپ شود. پس از هفده روز تأخ -متیبه هر ق –ن کمم

 .میردکوجو ندال پرسک کاکق یم. از طریروت به دنبال چاپخانه بگردیپ
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ون یلیسه م یعنی کست و چهل هزار فرانیم دوینکت چاپ یفیکن یم با باالتریگفته شد اگر بخواه

ما »ندال گفت: کن پول را ندارد. یس توان پرداخت ایه ادرکدانستم ینه خواهد داشت. میتومان هز

رد کم یار را چاپ خواهکن یم. ایوتر به ارزش هفت هزار دالر هستیامپکدستگاه  کید یدر حال خر

 .«میدر بساط ندار یاما فعاًل پول

ار ین هفت هزار دالر پول را در اختیم ایاش بتوانک»س گفتم: یم به ادریه به ایران بازگشتک یهنگام

 .«ب آن را خواهم دادیند خودم ترتکاگر حزب هم موافقت ن»س گفت: یادر«. میتو بگذاریانست

 .رد و چشم از جهان فرو بستک یقلب یتهکس سیادر، متأسفانه دو روز بعد

شد. از متام یتو برگزار میانست یش بزرگ هواداران و اعضایس بودم هامیه در پارک یامیا

ند یایزا نتوانستند بیل وکبه خاطر مش یام اروپا دعوت به عمل آمده بود. عدهیرد مقک یهاتیشخص

وز ردم. ر کت کش رش یز در هامیآمده بودند. من ن یدوستان، گریشور دکاما از سوئد و آملان و چند 

نتوانست حارض شود.  یامر یل بیس جلسه باشد. اما به دلیرئ یف وانلیرتعصمت رشکدوم قرار بود د 

ردها کو از  یردکارا از احزاب کآش، ردمکه ارائه ک یاردند. در خطابهکس انتخاب یمن را به عنوان رئ

دشمنان قرار ورش یردها از همه سو آماج کد؟ ما ینکین همه حزب حزب میچرا ا»ه: کردم که یگال

ن همه حزب؟ و چرا یم. چرا ایا دچار شوکیه به رسنوشت رسخپوستان آمرکست یم و دور نیاگرفته

رد را به باد دادند و اما امروز ک یآزاد، وخیها و شم خوانیگفتین میش از ایگر؟ پیدکیه یهمه عل

ت دارند. تعداد یرع ک، یانم: دوازده خو یاشده« رازبهقوره» یشان بدترند. مانند اهالیها از احزب

م ینکدرست  ید رسپناهیم. بگذاریار رسما و برف ماندهیشرت است. زیردها بکت یاحزاب از جمع

 کگرد و خا ید. . . خالصه حسابیآن باش یوارهاید یا آبیر رنگ سبز و زرد و رسخ و کآنگاه به ف

 .«. . .ردمک

 .انجام دادم یلکو فرهاد شتا« ردستان پرسک» یهم با روزنامه ییمصاحبه و گفتگوها

« نژادضیز فیرتعزکد »ند اما اگر کغ نین مخارج دریه از نظر تأمکروت سپرده بود یس به پیهر چند ادر

 .رش دهدیردم. خدا خکیدا میپ یت نامناسبید وضعیرسیم آملان بود به دادم منیه مقک
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شحال شدم. سفر اروپا پنجاه روز ار خو یدن او بسیهامن ما بود. از دیم یهم چند روز  یز یمحمد عز

 یندال(. ناز که خانم )خواهر یس بودم: نازیدر پار یدوستان، هامنین مدت مید. در ایبه طول انجام

ه آشپز آن کم یرمانج غذا خوردک یردهاکرستوران  کیچند بار هم در ی، امل داوودکو  یخانم شافع

 بود. یمهاباد یدبانو ک کی


