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  بدرقه 
ترين نويـسندگان معاصـر در       ي شهير ترك، يكي از برجسته      ياشار كمال نويسنده  

آثار . ه در تمام كشورهاي جهان دوستداران فراوان دارد       ي ادبيات جهان است ك     عرصه
ي دنيـا ترجمـه شـده و در بيـشتر كـشورها بـا موفقيـت                  هـاي زنـده    او به اكثر زبـان    

  .چشمگيري روبرو بوده است
اتر را تـسخير    ئـ هـاي ت   ها صحنه  هايش به صورت نمايشنامه در آمده و ماه        داستان
در جنوب تركيه كـه     » چوركوراوا«اي  روست  در 1922 ياشار كمال در سال   . كرده است 
در اوان بچگي، پدرش را از دست داد و مجبور شـد از             . ست بدنيا آمد  »آدانا«مركز آن   

بدين ترتيب . مشغول شود مين معاش خود ضمن تحصيل به كار   أهمان بچگي براي ت   
او زندگي را در ميان مردم با كار و كوشش تجربه كـرد و بـا مـردم جوشـيد، رفتـار و                   

 مردم، همچنين روابط اجتماعي موجود در كشور خويش را از نزديك شناخت؛             عاليق
  .سائل اجتماعي را روي كاغذ آورد م،جانبه سپس با ديدي همه

 وي كودكي بسيار سختي را پشت       .است» چليؤگكمال صادق گ  «نام اصلي او       
     اهد وي همچنين شـ   . ام بود كه يك چشم خود را از دست داد         سر گذاشت و در اين اي

 او بارها محكـوم بـه زنـدان    .به قتل رسيدن پدرش هنگام نماز خواندن در مسجد بود        
با اينحال هرگز از تركيه هجـرت نكـرد و بـه وطـنش              . را بارها چشيد   شد و طعم آن   

  .وفادار ماند
. ، در ميان خوانندگان ايراني نـامي آشناسـت        ترك ة بلند آواز  ةياشار كمال، نويسند  

كمال به زبان فارسي ترجمه شـده و مقبوليـت خـاص و عـام،               هاي ياشار     بيشتر رمان 



مشخـصي   آثار ياشار كمال اگر چه از متن سرزمين و جغرافيايي محـدود و            . است  يافته
او تاكنون به بيش    » اينجه ممد «رمان  . اند، اما ساختار و محتوايي جهاني دارند        بر آمده 

  .است   زبان منتشر شده و بارها به فيلم در آمده40از 
ـ  1973در سـال    . ياشار كمال تا حال جوايز بزرگ ادبي را بدسـت آورده اسـت             ه  ب

ي   جـايزه  1975ي ادبي نوبل شد، در سال         كانديداي جايزه  »اينجه ممد «خاطر كتاب   
 بار ديگـر كانديـداي ايـن        1977نوبل را با تفاوت ناچيزي به رقيبش باخت و در سال            

  .جايزه شد
 دفاع از صلح و حقوق بشر، موفق به دريافت          جهته   ب 1977 ياشار كمال در اكتبر   

 بزرگ ادبيات   ة جايز 2008  شهير در سال   ةاين نويسند  . صلح ناشران آلماني شد    ةجايز
رياست جمهوري تركيه را دريافت كرد كه يكي از مهمتـرين جـوايز ملـي در تركيـه                  

  .گيرد ق مياست و به نويسندگان، شاعران، هنرمندان و خوانندگان ملي تعلّ
 زبان دنيا ترجمه شـده و متـرجم فارسـي ايـن آثـار رضـا                 40ر ياشار كمال به     آثا

كمـال كـه    . اند بوده... نيا، توفيق سبحاني و    بان، رحيم رئيس   سيدحسيني، ثمين باغچه  
 اثـر تجربـي و چنـدين داسـتان كوتـاه اسـت،              10 رمان و حدود     20نويسندة بيش از    

. ي به عنوان يك زبان ادبي اسـت       بخشي از شهرت خود را مديون بازآفريني زبان ترك        
اهميت ندارد كه ما چگونه ياشار      «: گويد سميح گوموش منتقد ادبي برجستة تركيه مي      

همـاورد ادبيـات     او نويـسندة بـي    . كمال را توصيف كنيم، هر چه بگوييم كافي نيست        
ــر اينكــه بــه هــيچ روي » .تركــي اســت تــوان او و  نمــي گومــوش ضــمن تأكيــد ب

انديـشيم كـه بايـد نوشـته         وقتي دربارة آثاري مي   «: داد، افزود دستاوردهايش را شرح    
توانيم اعالم كنيم كه يكي      شوند تا تصوير واقعي ياشار كمال را معرفي كنند، تنها مي          

ياشار كمال » .هاي ادبيات ما محكوم است به اينكه در ساية ناشناختگي بماند           از چهره 
ز آن جمله جـايزة جهـاني سـينو دل          برندة چندين جايزة داخلي و خارجي بوده است، ا        

 وزارت فرهنگ آمريكـا     2013در سال   . 1984 و جايزة لژيون دونور در       1982دوكا در   
  .نيز مدال گريگور ناركاتسي را به وي اعطا كرد



 سـرود و اولـين شـعرش در سـال          هاي عاميانه شعر مـي     ياشار كمال ابتدا در قالب    
از سال  .  در مجالت مختلف چاپ كرد     سپس اشعارش را  .  در آدانا به چاپ رسيد     1939
آثارش عبارتنـد   . هاي داستان را يكي پس از ديگري زير چاپ برد           به بعد كتاب   1950

، چوكـور آدا در حـال       1955هاي سـوخته        پنجاه روز در جنگل    ،1952گرماي زرد   : از
، 1957زده   هاي جـن   كش، دود 1955) بدرقه(، حلبي 1955ممد  اينجه  ،  1955سوختن  

، سه 1968مرگ بنشين  ، بي1963، زمين آهن است و آسمان مس       1960ه  ستون ميان 
، اگـر   1975، يوسف جيق يوسـف      1973، جنايت بازار آهنگران   1968ي آناتولي    افسانه

  ...و1975 ما را بكشند
 هنـري، اجتمـاعي و      -ي ادبـي   شامل چهارصـد مقالـه     كه   ي مقاالت وي   برگزيده

 بـه چـاپ رسـيده از جملـه          1974 به سـال     »نمك در عسل  «سياسي است در كتاب     
ي  مردم و هنـر، ارزش هنرمنـد، دربـاره        : توان مقاالت زير را نام برد      مهمترين آنها مي  

گرايـي،   گرايـي و جامعـه     هاي مبارز، ملـت    انتقاد، سانسور فيلم، سياست، عصر نويسنده     
رد، شـكنجه   گذ هاي ما چه مي    ها، در زندان   ويتنام، ناظم حكمت و مردم، برادرانم معلم      

  ...و تحقير انسان به دست انسان، و
اي روبرو شـده اسـت،       سابقه هاي ياشار كمال در اكثر كشورها با استقبال بي         كتاب

 در  1975 در سـال     »مـرگ بنـشين    بي« جلد از كتاب     30000/مثال در سوئد سي هزار    
  .عرض يك هفته ناياب شد

ي تحريـر در     وپا به رشـته   راهاي فراواني در     در مورد زندگي ياشار كمال نيز كتاب      
 او را بعنوان بزرگتـرين هنرمنـد معاصـر          ،در مطبوعات غرب  . اند ها ساخته  آمده و فيلم  

انـد؛ حتـي در      هاي فراوان از آثـارش بـه عمـل آورده          اند و ستايش   بارها و بارها ستوده   
دانشگاههاي مختلف جهان سمينارهايي جهت بررسي آثـار ياشـار كمـال برپـا شـده                

  .است
 آثار ياشار كمال با تيراژ وسيعي چاپ شده و به دفعـات تجديـد چـاپ شـده                   اكثر

ـ       »زمين آهن است و آسمان مس     «كتاب  . است ه  از طرف سنديكاي منتقدان فرانسه ب
در حـالي كـه از ميـان آثـار          . برگزيده شـد  1977عنوان بهترين رمان خارجي در سال       



ايـن  . ارجي را بدسـت آورد ي بهترين رمان خـ     خارجي، فقط اين اثر ياشار كمال جايزه      
  .ترين آثار قرار گرفته است كتاب در فرانسه بسرعت ناياب شده و در ليست پر فروش

ها و مجالت هنري فرانسه نقدهاي مفصلي نوشـته و            روزنامه ،در مورد اين كتاب   
از ميـان   . انـد  هـاي جهـان شـناخته      بدون استثناء اين اثر را در رديف بزرگترين رمـان         

انـد   ي ياشار كمال و آثارش به تفصيل مطالبي نوشـته          مجالتي كه درباره  ها و    روزنامه
لوموند، نوول ابسرواتور، كوتيـدين، دوپـاري، كلتوئـل بروكـسل، لومـانتن             : توان از  مي

در ايـن مطبوعـات از ياشـار كمـال بـه عنـوان يكـي از                 . ياد كرد  ...دوپاري، كودير و  
 او را با مشاهير بزرگ ادبـي جهـان       بزرگترين نويسندگان عصر امروز ياد شده و اغلب       

   .اند مقايسه كرده
Alain bosaliet  اي  ، طي مقاله1977يكي از بزرگان فرانسوي بهترين آثار سال

هـاي   همه با نامه«: نويسد  به چاپ رسانده چنين مي»كوتيدين دوپاري«كه در نشريه    
ي  زرگترين نويـسنده  سرگشاده از ژوري ادبي نوبل بخواهيد تا جايزه ادبي نوبل را به ب            

  .» ياشار كمال بدهد-جهان امروز
اش    ميالدي آغاز كرد آثـار پوپوليـستي       50 نويسندگي را در دهه      ،زماني كه كمال  
هاي چپ افراطي     گرايان تركيه قرار گرفت و مدتي به يكي از چهره           مورد استقبال چپ  

 داشت با افـرادي     اي كه با روزنامه گاردين      اما ياشار كمال در مصاحبه    . تركيه بدل شد  
 :دهـد   گونـه مـي     ها را ايـن     دانند مخالفت كرده و پاسخ آن       كه وي را نويسنده چپ مي     

. گـاه خوشـم نيامـده       هايش هيچ   ام اما از رمان     من هميشه اميل زوال را ستايش كرده      «
هاي اجتماعي ممكن است عامل مهمي باشند امـا سياسـت هنـر را بـه خطـر          واقعيت

مـن بـراي مخاطـب خاصـي        . نويـسم   چنين موضوعات نمـي     ين ا  من درباره . اندازد  مي
و جالب اسـت    . »نويسم  نويسم، من تنها مي     نويسم، من حتي براي خودم هم نمي        نمي

بدانيم كه ادبيات معاصر تركيه به پيشرفت هاي بزرگتري نائل آمده و آثار ياشار كمال 
قـد معـروف تـرك       شاعر و منت   »هيلمي ياووز «در اين باره،    . ديگر همپاي آنان نيست   

اري است اما مشكل اينجاست كه دنيـاي داسـتاني او بـا             نويس قه   داستان«: گويد  مي



تركيـه ديگـر كـشور كـوچكي        . هاي زندگي مدرن تركيه فاصـله زيـادي دارد          واقعيت
 .»نيست

 .وقت از دست نداده است اما انگار كه ياشار كمال اميد خود به گرفتن نوبل را هيچ
پرسم براي چه  چند سالي است كه از خود مي     «: گويد  گونه مي   ناو در يك سخنراني اي    

امـا  . اش برنيامدم   هاي سال تالش كردم تا بنويسم اما انگار كه از عهده            بنويسم؟ سال 
 1973از سـال    . من نخستين نامزد دريافت نوبل ادبيات از تركيه هستم        . نويسم  باز مي 

  .»دنامزدم و تا آخر عمر نيز نامزد خواهم مان
را بـه     به معني حلبي است مـا آن       »تنكه «كه نام اصلي آن   ( بدرقه   -ب حاضر كتا

اي كه در انتهاي داستان انجـام        بدرقه تغيير نام داديم، زيرا اساس داستان روي بدرقه        
يكي از شاهكارهاي مهم ياشار كمـال اسـت كـه بعـد از              ) شود گذاشته شده است    مي
، هنرمندان و مردم مواجه شده و بعـد       با استقبال چشمگير منتقدان ادبي     »اينجه ممد «

ي دنيا ترجمه شـده نيـز همـين          هاي زنده   تنها اثري كه به اكثر زبان      »اينجه ممد «از  
  .كتاب است

اين اثر نويسنده بزرگ ترك به صورت نمايشنامه بارها به مدت چندين مـاه روي               
گوتـه  « در شهر    1975اتر در سراسر جهان بوده است، تنها در سال        ئي چندين ت   صحنه
 اين نمايـشنامه ماههـا روي صـحنه مانـد و اسـتقبال مـردم و منتقـدان از آن                »برگ
  .نظير بوده است بي

  .افتد  اتفاق مي»چوكوراوا«در زادگاه خود نويسنده وقايع اين داستان 
 و »ي آغـري  افـسانه «، »اينجـه ممـد  «درايران چند كتاب ياشار كمـال از جملـه        

  .بان فارسي ترجمه شده است به ز»زمين آهن است و آسمان مس«
اميد بر اين است كه آثار خوب اين هنرمند بزرگ به فارسي ترجمه شـده و راه را                  

  .براي شناخت بهتر اين هنرمند بگشايد
  كريمي. م
24/4/1365  
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1  
رسـول افنـدي منـشي تحريـرات         .سه ماه است كـه در قـصبه بخـشدار نيـست           

بـا وجـود    ... و نـدار   دار   آن همه او هم با     .برعهده گرفته است   سرپرستي بخشداري را  
از ايـن آدم هـيچ كـاري        . ترسد ي خود مي    از سايه  . است خاصيتي سالخوردگي آدم بي  

جازه براي   مردم جهت گرفتن ا    ةمراجع.  ان نيز در حال رسيدن است     نيس. ساخته نيست 
، رايه كردن مزارع  ي مزارع، ك  ها ا و طرح  ه  نقشه  .برنج شروع شده است   شلتوك  كشت  

ـ  هـا و   فريـب دادن   خريد و فروش،   ،دعوا بر سر آب    هـا فـراوان اتفـاق       ب خـوردن  فري
رسـد   افندي هـم كـه بـه كارهـاي بخـشدار مـي            رسول   . ولي بخشدار نيست   ،افتد مي
 )اسـتاندار ( اگر بدانم كـه والـي     . كنم  داخل نمي  م را در كار كشت برنج     خود« :گويد مي

حرف او اين اسـت      .»كنم كنم كه نمي   ، نمي كنم كند دخالت نمي   مرا از كار بر كنار مي     
  .و بس

 ! دخالـت كنـد     كارهـا  يـن اتـو    .رسول افندي مدت مديدي است كه چنين اسـت        
بـا ايـن     ،هـا برنجكارود بـا    شـ  مـي  مگـر  ؟يـد آ چه بر سرش مي    نداند كه دنبال آ    نمي
عالوه بـر   داند؟ نمي آبروها كار كرد، شود با اين بي  مگر مي شد،كاسه همها   ناموس بي

 اگـر بـه دشـت       مـثالً  شـمار،  رش آمده كـه بـي      زيادي بر س   آنقدر اتفاقات  يبرنجكار
 نه اجازه،  خواهد برنج بكارد اجازه دهد،     كه مي  »سازلي دره  «در كنار  »اوخچي اوغلو «

در  .تواند بيست هزار ليره رشوه بگيرد      حكم كميسيون برنج را امضا كند مي       فقط   بلكه
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.  كه از دماغش خواهد آمـد      داند ميگيرد اما    مي .گيرد دن مي مثل آب خور  همان زمان   
 امـضا   بـه خـاطر   ... خواهد، تا جايي كـه ممكـن اسـت         رسول افندي زندگي آرامي مي    

داند كه كار كـردن      مي .كند  پافشاري مي  آيد  از دستش بر مي    كهتا آنجا    ،نكردن حكم 
 هم نباشد  كسيچه .هاست سگهمخانه بودن با  ،سر و كله زدن با آنان هابرنجكاربا 
 رسول افندي   .ستهاثيكي از ديو   . دست بردار نيست   »قارا داغلي «پسر  » مرتضي آقا «

ايـم كـه رو كميـسيون خـط          شـنيده ،  إ إ رسـول افنـدي     «- :گويـد  را هر جا ببيند مـي     
 دوست  شماما با    شود رسول افندي؟   مي  مگر ،كني  امضا نمي  روها  نامه  اجاره .يا يدهكش

 چلبـي   عبدالرحمان هنوز بخشدار نشده رسول افندي،    ...  رسول افندي  إ إ  .پدري بوديم 
 .»ايم رسول افندي  شنيدهطور ينا .ايد شده

بـه   را   يشها  دست كند؛  مقابل مرتضي آقا گردنش را خم مي       رسول افندي هم در   
 در هـر جـايي      در برخورد با هر كـسي،      ،اي صميمي كه هميشه    با خنده  مالد و  هم مي 

 :زند  لبخند ميزد مي

راهـش را    دارد، كالهـش را بـه احتـرام برمـي        » ...تـان   كنم آقا، زير سايه    چي «-
  .رود كشد و مي مي

به اين جان نزديكـي نـداري؟        اري؟تو اين بزرگواري را ند     ...إ إ رسول افندي   « -
  »! رسول افنديبندد؟ نمي دست و پاي آدم را ناي

 گـردد،  مي بر دوباره شود  كه پشت سرش گفته مي     ييها  حرف اين   رسول افندي به  
  :گويد و مي دارد با احترام كالهش را برمي

  .رود و مي »...تان حضرت آقا زير سايه« -
 جلسهبرنج نيز پشت سرهم تشكيل      كشت  كميسيون   .نيسان نيز رو به اتمام است     

 هـم   يـا با ماالر مبارزه    دكتر . اجازه داده نشده است    اي  به هيچ دشت و مزرعه     .دده مي
  .ترسد مي .او هم از امضا كردن ابا دارد... ي است مثل رسول افنديآفت

 »ال «نديرسول اف  .شب و روز   پلكند،  دور سر رسول افندي مي     برنجكاران تمامي
  .گويد نمي » لهاالّ«گويد و  مي
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تـوي چـشمانش     .» را نكنيـد    كـار  ينا نكنيد،«: گويد كند و مي   يگردنش را خم م   
چـه   .شـما آقايـان بزرگـواري هـستيد        .حضرت آقـا   نكنيد،« ...هاي درشت اشك   دانه
ام  گناه بچـه   .ام مانده  يك سال و نيمي به بازنشستگي      خواهيد از رسولي مثل من؟     مي

  » ...مرا وادار به اين كار نكنيد .افتد گردنتان مي
 آنقدر اصرار كردند كه رسول افندي با آن وضع و حال سـليم از               نجكارانبرروزي  

  : با صداي بلند نعره كشيد .كوره در رفت
از جانم   .كنم استعفا مي   ديوثها، از دست شما جانم به لب رسيد       .كنم استعفا مي  «-

  .»سير شدم
ي  حهپنج صف  .مدتي بعد استعفاي بلند بااليي را همراه با داليل استعفايش نوشت          

خوانـد دلـش     هر كـس اسـتعفانامه را مـي        .هاي ماشين تحرير را پر كرد      تمام از برگ  
 بـه سـرش    را كه در زمان وكالت       آنچه اين بخشدار پنج ماهه،    ،در آن  .شد پاره مي  پاره

د كـه   باز جاي شكرش باقي بـو      .داد  يكي توضيح مي   - يكي ،بود هر چه كشيده  آمده  
نتوانـست بـه مـتن    را واسطه قرار دادند و كـسي       ي فرمانده ژاندارمر  ،بعضي كارمندان 

  .نامه دست يابداستعفا
موران خودپرسـت و فرمانـده ژانـدارمري چـشمانش را           رسول افندي در حضور مأ    

ها نشست كاغذها را ريز ريز       اعتس .اره كرد اش را پ   يت استعفانامه  با كمال جد   بسته و 
سپس بـا دسـت    . جمع كردچون تلي روي ميز .ي يك عدس هر تكه به اندازه    - كرد

ناگاه مثل برق اسـتعفا   .چپ به كف دست راستش جارو كرد و به سطل آشغال ريخت           
... پول و بيكار ماندنش جلوي چشمش مجسم شد        بي قبول شدن استعفايش،   كردنش،

 تلخي خألسپس  .رفت تا مدتي سرش گيج مي     .چشمش سياهي رفت  . دلش تنگ شد  
  .دچون زهر در درونش حلقه بست و مان
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در آنجـا بـدبختي      ترسـيد  مـي  .ترسـيد   مـي  .او را به كميسيون برنج دعوت كردند      
حتي دست به    آوردند، اوراق كميسيون برنج را پيشش مي      .بزرگتري در انتظارش باشد   

 .زد آنها هم نمي

  :كرد  درد دل ميآمد يمر كه پيشش ه
بـه   رانبرنجكـا  اگر از دسـت      . شود و جانم خالص  بيايد    اين بخشدار  خدا كند  «-
  .»... خالص شوميسالمت
بگذار كمـي   از وكالت بخشداري استعفا كن،  .استعفا كن رسول افندي   «: گفتند مي

  .»... فرمانده ژاندارمري سرپرستي را بر عهده بگيردهم
.  وظيفه اسـت   نم،توا نمي .متوان نمي« :گفت كرد مي   مي  گردنش را خم    كه يحالدر  

ي   نتوانـست از عهـده     ،را  اين رسول احمق    كه نگاه كن   گويند مي پشت سرم    آن وقت 
  .ت يك بخشدار بيايدوكال

  .»ي دولت هستم من يك كارمند سي ساله آيد؟ فرار از وظيفه به من مي
و  شود  برنج كاشته مي   نهاگر وضع بدين منوال پيش رود        .رسيدكارد به استخوان    

  ...نه چيز ديگر
 گيـر  نـه رشـوه    .زده شد  آداناعليه رسول افندي تلگراف پشت تلگراف به آنكارا و          

فـروختن   حتي روسـپي بـودن زنـش،       .اش ناموسي و نه بداخالقي     نه بي  ، ماند بودنش
 ي عربده كـشيدنش در اداره     شب و روز شراب خوردن رسول افندي،       دخترش به پول،  

بـه سـطر در     ي ارسال سـطر       از لحظه  يقاًدقها   تمام اين تلگراف   .بخشداري را نوشتند  
اي را  نـسخه ، ي تلگـراف   قبـل از مخـابره  P.T.T  رئـيس  .شـد  ه ميبر خواندقصبه از

 .خواند رفت برايش مي هر كس پيشش مي. داشت خودش بر مي

معلوم بود كـه     .ها نيامد  در آن روزها نه از آنكارا و نه از آدانا جوابي به اين تلگراف             
  .دانستند يمطبل تو خالي  .اند هايي عادت كرده ها به چنين تلگرافمردم آن
يك ، آمد بدون آنكه به جايي سر بزند بيرون مي  از اداره      فندي بعد از آنكه   ل ا رسو
 ،هـايش افتـاده بـود      شـانه  .سي سالي است كه اين طور بـود        .رفت  به خانه مي   راست
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كرد تا به دور      ناراحتي پلك چشمانش را بلند نمي      از شدت  ...پژمرده اش زرد بود،   چهره
  . مجسمه يكمثل يخ زده،گويي  .و برش نگاه كند
قرمـز و بـنفش      ،زرد هاي سفيد،   شكوفه وقتي .شود  سال شروع مي   ي هگرما از نيم  

گي شـسته و رفتـه       يك تـاز   سرسبز با دنياي   ،زدند  يمبيرون   ها از زير خاك    رنگ گل 
  ...شود ا شروع مياُوگرماي چوكور  ...نماياند خود را مي

تـوي   .ه بـود  صور شـد  حيـاطي بـا ديوارهـاي بلنـد محـ         خانه رسول افندي داخل     
 از در حياط تـا خانـه،       .هاي تيره  با برگ  .اش پنج اوكاليپتوس بزرگ قرار داشت      باغچه

 .ي رنگ بود  اش صورت  خانه .رفت هاي ريزه راه مي     درست شده از سنگ    روي موزاييك 
 اسـكلت بـا     . جنوبي يك اسـكلت سـر اسـب آويـزان بـود            باالي درِ  درست در روبرو،  

هـاي خانـه     پنجره .س شده بود  ي كاج ملب   غوزه پشگل و  ،سير ،هاي آبي رنگ   قيمنج
 . آويزان بودر سفيد به سفيدي برفپهاي  پرده

اش نيز نعل اسبي كوبيـده   بر هر گوشه  . شده بود  نقاشياي    حياط به رنگ قهوه    درِ
  .شده بود

هنوز فرصت پـايين آوردن آن را   و برد ي در مي  رسول افندي وقتي دست به كوبه     
  .شد كه در باز مي نيافته بود

  :گفت خنديد و مي اش مي  و بچگانهرسول افندي با آن لبخند دلنشين
  »!سالم خانم «-

 روسري بسيار سفيد بـه سـر        .موچولو است  -خانم هم مانند رسول افندي كوچولو     
  .بست مي

خيلي بزرگ  اش   هاي بااليي   تا از دندان   دو .اشتداي از غم     چشمان بزرگش سايه  
عكس بـر   بـر  داد،  نمـي   را زشت نـشان     خانم نه تنها اما  . افتاد  مي شيها  لبروي   و بود

چنان زشت   بود ميهاي كلنگي در هر كس ديگري اگر         اين دندان  .افزود زيباييش مي 
  .ش نگاه كردشد به صورت شد كه نمي مي
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خـوش آمـدي    « :گفـت  مـي  و ايـستاد  يك طرف در مي   احترام و مهرباني     خانم با 
  »...رسول افندي

و رفـت    مـي نرمـك راه     - و نرم     سنگين يها  قدمكه با    ت سر شوهرش   پش ،از در 
 ايـستاد،  رسول افندي زير ايـوان مـي       .كرد  او را تا خانه همراهي مي      ،تر  عقب  قدم يك

  پاهـايش را   ،نشـست   يمـ  يهچهارپاروي   آورد، فرش در مي    را روي سنگ   يشها  كفش
 و مـال   مـشت    شـايد حـدود يـك سـاعت        ي را دخانم پاهاي رسول افنـ     .كرد دراز مي 

دختـري اسـت بـا     .ساله اسـت  19آمد،  يدر اين اثنا دخترش از ايوان پايين م  .كرد مي
  :گويد  ميده،با قدي كشي هاي آخرين مد بر تن، لباس .چشمان مشكي و ابروان سياه

  »!جانخوش آمدي بابا «-
  .زند يكند و لبخند م رسول افندي سرش را بلند مي

 .چشمش زنـش را نديـد      .ي در بر دارد در باز شد       باز پيش از آن كه دست از كوبه       
 . همسرش را نيز نشنيد    »خوش آمدي  «.اي گرفته بود   ي تيره  هدجلوي چشمانش را پر   

خـود را بـا      .پـيش رفـت    ،يشهـا   كفشو در آوردن     جاي ايستادن روي سنگفرش   ه  ب
  زرد شـده بـود،  ، صـورتش  رنگ زرد سـيگاري   مثل   . انداخت تمام روي كاناپه  حالي   بي

يخ  لبخندش هنوز باز نشده،    خطوط صورتش چون كارد برنده بود،      . بود يده شده چروك
  .زده و مانده بود

  :خانم با دستپاچگي
  »چي شده؟ دي رسول افندي؟ي افتاده كه به اين روز افتاچه اتفاق ؟چي شده «-

  .سرش را به ديوار سفيد تكيه داده بود ،رسول افندي چشمانش را بسته
  »چي شده؟ «-

  : سفيدش از ديوار جدا شدسر ز هم باز شد،لبانش ا
بله  .اند  زده زيادييها تلگرافعليه من  .خواهند حكم ديگري به من دهند مي «-
  »!خانم

  :خانم



  hبدرقه                                     
 

7

 الهـي كـه     . اوجاقمـان را خـاموش كردنـد       »اوووي« .گفت و زاري كرد   » اوووي«
  . »اووي«. اجاقشان خاموش شود

  .ندنتوانست آنجا بما .دختره جريان را فهميد
  .زد  روي خودش مي ومادرش بر سر

ار كرديم به شما؟ هر چه از       چي ك  مگر   !اوووي اوووي اجاقشان خاموش شود،    «-
  »!اوووي م آمد خدمت كرديم،دستمو

حركـت؛   مثـل مرمـر سـرد و بـي         چون مرمر،     صورتش ي بر ديوار،  سر رسول افند  
 كننـد  باور نمي  تغفراهللا،شناسند اگر االن او را ببينند، اس        رسول افندي را مي     كه يكسان

 يچهاستغفراهللا    اين است؟  و شوخ آن بابا جان كوچولو      ؟اين همان رسول افندي است    
  .كند  باور نميكس

  »!اوووي چي كار كرديم به شما؟ .الهي كور شويد اوووي« -
كه از يك خواب طوالني بيدار        كه رسول افندي مانند كسي     كرد  يمآفتاب غروب   

  :ديوار جدا كردده باشد سرش را از ش
 سـوزد كـه يـك سـالي درسـت و           يبه اين مـ    سوزد خانم،   نمي دلم به هيچي  « -

 !آرام بـاش   آرام بـاش خـانم،  .سوزم  به آن مييقتاًحق .محسابي تو خانه نتونستم بنشين  
  »...خدا كريمه

  :گويد خانم همچنان مي
  »شد؟ همچو كاري هم مي !اوووي اوووي،« -

  .دو چشمش مثل دو تا چشمه
  . از خانه بيرون نرفتآن روزل افندي آن روز و فرداي رسو

آمـد   شومي مـي  دي هر روز خدا را با چنين خبرهاي     پانزده روز است كه رسول افن     
  .ريخت هم ميخانه را ب
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هـاي  »اوووي«روز به روز هـم   .شد روز به روز هم شدت خبرهاي شوم بيشتر مي  
  .گرفت يشتر حالت جيغ و فرياد به خود ميخانم ب
  »!خونخوارها اوووي ،ها دين يب يزيدها، ها،ووي اوووي كافراوو«

 يك دستش روي دلـش و دسـت ديگـر روي كلـون در،              هر روز خانم جلوي در،    
با شنيدن هر صداي پايي از بيرون با فكر          ،كشيد  را مي  انتظار شوهرش  رزان و لرزان  ل

  .شد يمفت خواهد كرد مو بر بدنش سيخ  دريااي را  بدبختي تازهاينكه خبر
 سال از اين خانـه بـه        يها  سال . بود را ده سال پيش خريده    خانه  اين قطعه زمين    

بـه   پـر گـرد و خـاك      هـاي چـوبي      خانه  خراب و فرو ريخته،    هاي خانه ن خانه رفته،  آ
  .جانشان آورده بود

سـال سـوم تيـر و        ...جمعش كرد وسـط قطعـه زمـين        .سال دوم سنگش را آورد    
سـال   سال پنجم بناي ديوارها را شروع كرد،  ...لحسال چهارم مصا   .اش را گرفت   تخته

ي  رسـول افنـدي بـه خانـه        .هـا را زد   سال دهـم رنـگ ديوار      .ششم سقفش را گرفت   
ماهها زن و شوهر به جز خانه از چيز          ي،يها چه خوشبختي  .جديدش اسباب كشي كرد   

  .ديگري سخن نگفتند
ي  سئلهكجـا گذاشـتن يـك گلـدان مـ         .كردندها صحبت   به خاطر يك پنجره روز    

انـد،   ل ادامـه يافتـه و روزگـار گذرانـده    گيشان بـدين منـوا    تا حال زند   ...شد بزرگي مي 
ي اول از روزهــا .رسـول افنــدي وكيـل بخـشدار شـد     .اتفاقـات زيـادي رخ داده بـود   
  .سائيدند خوشحالي سر به آسمان مي

تـوي خانـه     .آن روز همين امـروز اسـت       . زهرمار پيش آمد   برنجِشلتوك  تا اينكه   
  ... عزاستهواي

نـدي را    رسـول اف   برنجكـار ل كه آقايـان     تا حا  .تر شد  تر شد، پيچيده   كارها مشكل 
يها  حرفروع كردند به    ته بودند اينك ش   ي نگرف جد او را بالي نازل     ي از او زدن،    جد 

 ثمـره و جـوابي نـداد آشـكارا          هـا   تلگـراف وقتي كـه     .ندستدان ناپذير مي  شده و تمامي  
  . تهديدش كردند
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گشت كه مرتـضي آقـا جلـويش      ظهر رسول افندي از اداره  بر مي   د از يك روز بع  
  : جلويش ايستاداش ثل يك حيوان وحشي با چشمان دريدهم. بز شدس

ام به خون صـد      ثروتي كه من روي خاك ريخته      ، رسول افندي  رسول افندي، « -
 ...ها را بينـداز بـه زيـر ايـن پـاره كاغـذ             ات  گـوه اين امضاي    .ارزد تا سگ مثل تو مي    

فنـدي  ايـن را بـدان رسـول ا        .دهـم   نمـي  از دست ثروتم را    شود؟ من به خاطر تو     نمي
  »... پنجاه قوروش است، يك قوروشعوض

خواسـت  .  سر جـاي خـود چرخيـد       »پنجاه قوروش است  «رسول افندي با شنيدن     
  :در اين حال مرتضي آقا بازويش را گرفت .سرش گيج رفت .نتوانست. لبخند بزند

  »!ستپنجاه قوروش ا «-
  :رسول افندي با اكراه سرش را برگردانده بود

 چـه   شمامگر من به     از سخاوت است؟    حضرت آقا؟  يدزن  يمسخن از سخاوت    « -
  » كردم؟بدي

  : عصباني شدآقا
  ». كردي را رو سرم خرابام خانه  بكني يزيد؟خواستي يمديگر چي « -

كاله را به    .شاند آمد تبسم هميشگي را دوباره رو لب ن        به خود وقتي رسول افندي    
  :با احترام به آقا. احترام از سرش برداشت

  »...حضرت آقا ...تان زير سايه... م حضرت آقاچش« -
دانست كه يك گله انسان را به قتل رسانده و           مي .شناخت مرتضي آقا را خوب مي    

 افـسر   »شـكر بيـگ   « دانـست كـه    مـي . ي اين همه جنايـت خوابيـده بـود        چگونه رو 
  .در به تله انداخته و كشته بوژاندارمري را چطو

  .زد  را مي»...پنجاه قوروش«توي سرش به تالفي يك قوروش الف 
كليـد روي    بـر در خانـه،      است كه  آن روز پس از   . اي وارد خانه شد    همچون مرده 

  .كليد بست
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 را بـا  هـا    ه سـنب  -همچنـين تمـام سـوراخ      .هاي ماسه پر كـرد     ها را با كيسه    پنجره
تـا صـبح    . گفت كه ممكن است بمـب بيندازنـد         مي ترسيد، يم. ي ماسه پر كرد    كيسه

  ...آمد نمي خواب به چشمانش
  .آيند  دارند مياالنه  آمدند،،ها ينها: گفت با خود مي

 .واداشـت اما خبر خوبي دلش را به طـپش          آري، .يك پوست شد و يك استخوان     
از ي آفتـاب بـه پـرو    حروف جلوي چـشمانش زيـر اشـعه    ي پستي،  موقع گشودن نامه  

پـشت و رو     ...دوباره خواند  يك بار ديگر،   يك بار ديگر خواند،    يك بار خواند،   .آمدنددر
  ...براي او هم خواند سپس پيش كارمند آمار رفت، .برگرداند و باز خواند كرد،

قبل از اتمام سـاعت كـار بـه          .و توي جيبش گذاشت    ا كرد سپس به طور مرتب ت    
در وقـت  . كـرد   كاري مـي بار بود كه چنيندر عرض سي سال شايد اولين    .خانه رفت 

ديدند  اهل قصبه اگر مي    .ممكن نيست  !واي چه كاري   اداري رسول افندي در بيرون؟    
شـدند    به اين امر دقيـق مـي  ياو  در اين ساعت رفتن رسول افندي را پيش همسرش        

ن ي سـال بـا همـ       همـه  يـن ار طـول    د .بردند  كوچكشان را توي گلو فرو مي      يها  زبان
ن حال سـالم داده     يبا هم  از همان سنگفرش خيابان رفته و آمده بود،        ،ها  گام ي اندازه
  . باال و پايين پا گذاشته بودها عالمتشايد هم در عرض سي سال روي  .بود

ي در    باشد كه با آن كه دستش بـه كوبـه          اين بار شايد هم اولين بار در سي سال        
  :  ضعيفي از داخل پرسيدصداي. كوبه را سه بار كوبيد .خورد ولي در باز نشد

  »كيه؟ «-
  . »منم «-: با هيجان گفت

  :پيچيد آمد خانم در حالي كه پاهايش به هم مي
  »...واي خدا، واي خداي من «-

سول افنـدي بـاز بـا آن تبـسم          ر. به محض ديدن همسرش ترسيد     در را باز كرد،   
رسول افنـدي    .ادباز خانم كنار در ايست     ...واي خداي من   ،واي خدا  .اش ايستاد  بچگانه

 را  يشها  كفشوقتي به سنگفرش رسيد      .باز مثل سابق لبخند زنان از كنارش گذشت       
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 كـه   روزها بود  . پرداخت يمشت مال ، به   همسرش آمد  .ه دراز كشيد  روي كاناپ  در آورد، 
  .كرد  نميمشت مالاش را  پاهاي زوجه

  :آنگاه گفت
  ».خانم ببين چي شده« -

  .خانم هنوز سرشار از هيجان بود
  .خواند. با تأني و آرام باز كرد كاغذ را از جيب در آورد،

  :خانم
  ».ديدم خداي من؟ هزار بار شكر را مياين روزها  ...خدايا شكر «-

  : بخشدار را هي تكرار كردو اسمسپس رسول افندي مثل روباه خودش را گرفت 
  .  اوستيتورمأمولين ا. يلالتحص فارغتازه ... ايرماقلي فكرت  فكرت ايرماقلي، «-
   »...فكرت بيگ... فكرت ايرماقلي ...جوان ...فكرت بيگ... كرت ايرماقلي ف

  
*****  
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2  
ي قصبه از آن اوزون      بهترين خانه  .ا به عهده گرفت   مرتضي آق ي خانه را     تهيه

 ها  زبانوقتي تمام كرد خانه سر       .اوزون رحمت خانه را پارسال بنا كرد       .رحمت بود 
. ي تماشاي خانه بدانجا آمدند    برا مردم روستاهاي مختلف صرفاً      ،تماماموقع  . افتاد
 مرگ و زندگي    اين موضوع  . خانه اليق بخشدار جوان نبود     ينجز ا ي ديگري    خانه
  .بود

التحـصيل   كمـال تاشـان فـارغ     . خانه را كمال تاشان به عهده گرفت      فرش كردن   
 استدو سالي    .داده بود سپس استعفا    چند سالي كار دولتي كرده و      ، كشاورزي ةمدرس

بـيش از   ،است كه سود كالني كرده بـود  تنها جواني   برنجكارانكه در قصبه در ميان      
اي قـاطي    سـلمبه  -دانـد و لغـات قلمبـه         ت را مي  آداب معاشر  پوش است،  همه شيك 

  . است به كار خود واردكند،  مييشها حرف
ختخـواب آهنـي دو     بـرايش ت   . ازدواج خواهد كرد   دير يا زود  . بخشدار مجرد است  
  .ترتيب دادند... قالي و نفره، متكا و تشك پر قو،

هم فراموش  را  تابلوي ديوارها   ! ت دادند كه نپرس   خانه را چنان فرش كردند و زين      
ديد آب دهـانش سـرازير       هر كس مي   .پانزده تابلو روي ديوار نصب شده      -ده .نكردند

هـاي   ي نـي  آفتاب از باال  ... قي يك ييال   تازه در ميان آنها يكي هست منظره       .دش مي
هـا در وزش نـسيم       نـي  . به رنگ شفق رنگ شـده بـود        ها  آب. كرد نيستان غروب مي  
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رنا در آسمان در حال     اي د  دسته... افزا انگيز و روح   بسيار دل ...  شبانگاهي در اهتراز بود   
  .پروازند
  »؟ همه چيز آماده است؟خانه تمام شد «-
  .»تمام است آقا «-

 ديگر براي ديدن خانه رفتنـد، خانـه         برنجكار، و چند    يرپاتبا مصطفي    ،مرتضي آقا 
  : ليسيد  كلفتش را مييها لبقا در حالي كه مرتضي آ.  زيبا شده بوديقتاًحق

  .» پسرم استي ي بخشدار است، شايسته برازنده« -
 ي دربـاره  اتفاقـات بـد را       احتماالً باشد كه    آيد جوان باشد، كسي    كسي كه مي  اگر  
 اي از بهـشت     گوشه  زيبا كه   قدر ينااي    سپس هم به خانه    .ر ذهن داشته باشد   قصبه د 

 يگـري طـور د  دانـست    مرتضي آقا به خـوبي مـي      .  تمام است  كارش... است وارد شود  
 تمامـاً  ، بگو باش  خواهد ني را هر كس مي    چنين جوا . دانست به تجربه مي  . نخواهد بود 

  . به كار وادارش كن و واسطه قرار بده
  .آيد ي بر ميگري دنيا از دست چنين كارمندان جوان ادار يانجيبهترين م

خبر منصوب شدن بخشدار فكرت از ده روز قبـل از آمـدنش و بـر خـالف ميـل                    
، پدر و مادرش    دانستند كه اهل كجاست     مي .دانستند ي او م  ةدرباررا  ، همه چيز    دشخو
حـصلي بـوده، بـه      ه م ، در مدرسه چگون   ماليشان چطور است  اند، وضع    اند، چه كاره   كي

، از چـه    خـورد  اگر مشروب خوار است چقـدر مـي       ،  اي دارد يا نه    دختران و زنان عالقه   
  .، همه و همه معلوم بودآيد چيزهايي بدش مي

  .گشت دست به دست مي. به دست آمده بوداز او هم عكسي 
نيـز از    هـاي ديگـري    اتومبيـل وجـود داشـت و اتومبيـل         قـصبه چهـارده      يندر ا 
 را با گل و ها اتوبوس و ها يلاتومب.  هم اتوبوس داشتنددو تا. ك آوردندهاي نزدي قصبه

 . دندپرچم تزئين كر
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 مـورد اسـتقبال     »جيحـان «بخشدار در ايستگاه    ... آماده . و سرنا آوردند   تا دهل دو  
  .سپس او را به قصبه خواهند آورد.  قرار خواهد گرفتيئتهاين 
ت و احتـرام  ساعت پنج با عـزّ  ،وز جمعهر. اش را اطالع يافتند  وز، ساعت و دقيقه   ر

بودنـد سـوار    هـاي تـازه پوشـيده         و كارمندان كه لباس    برنجكاران .تمام به راه افتادند   
ن اي از زد  لحظـه و   اند  سوار شده  ها  اتوبوس هم روي    ها  زن  دهل.  شده بودند  ها  يلاتومب

  .اي عجيب از قصبه خارج شدند با همهمه. غافل نيستند
. گاه شـد  رد ايست  وا يدند قطار اكسپرس كه حامل بخشدار بود      رسوقتي به ايستگاه    

عكـس  . پـشت سـرش دو مـرد   .  قطار پريد تويفوراً.  بود به زنگ كمال تاشان گوش    
اش شـانه   جواني را ديد با موهاي صاف و بلنـد كـه روي پيـشاني          .بخشدار تو دستش  

ابروانـي دراز   پريـشان و    موهـايي    ،صورتي دراز .  چشمانش افتاده بود   كرده بود و روي   
چـاالكي  بـا    . داشـت  يطـاني و ق  نـازك    لباني .ميشي بود  - اي چشمانش قهوه  ،داشت
شلوارش پر چين . كشيد  مييينپا و مردم ها چمدانان از مي ،هاي خود را از باال    چمدان

. كثيف شـده بـود  و گرد راه  سفيدش از دود قطار  يراهنو پ صورت  . و چروك شده بود   
. بود نگاه كرد و يكبـار هـم بـه جـوان           ي كه توي دستش     كمال تاشان يكبار به عكس    

  ؛ كس ديگري جزء او نيست پيش رفت. شناخت
  . » بردارندها  اجازه دهيد بچهييدبفرماندي، اجازه بدهيد بيگ اف «-

  :تند تند ،جوان از جا پريد
  .»آورم  مييينپاخودم  من، من .آورم افندي  مييينپا  خودممن «-
  .»آورند  مييينپاو رند دا ها برش مي بچه.  داريد افندياستغفراهللا، اختيار «-

  :دستش را دراز كرد
  .» به استقبال شما آمديم آقاقصبه،مردم من كمال تاشان از  «-

   .جوان سرگشته، هاج و واج مانده بود
*****  
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  »به خاطر شما افندي« -
  . را برداشتندها چمدانآن دو مرد 

! زحمـت كـشيديد  . كـنم  تـشكر مـي  . اقليبنده فكرت ايرمـ . خوشبختم افندي  «-
  . »كنم خيلي خيلي  تشكر مي... تشكر
  »، كشاورزكمال تاشان، از اشراف «-
  ».زحمت كشيديد. خوشبختم افندي «-

 !هايي به او گفته بودند    هاي آناتولي چه چيز    ي قصبه  ارهدرب. تو دلش ترسي هست   
 مقـداري خـاك و   ، پشت بـه يـك تپـه داده   سر و ته ، بيو علفآب   وسط صحراي بي  

  .آب بي. خانه
ـ . و خـاك ها زير برف، بهار نيز توي گـرد       زمستان سـپس برخـورد و   . ه و تنهـا يكّ

گفتي جلوي چشمش مـردي       مي  كه »مردم قصبه «.  دزدها و راهزنان   ،مجادله با آقاها  
م مجـس ... چه بر كمر و خنجـر در بغـل           تپان شلوار چيندار و   ،هاي تاب خورده   يلببا س 
  . شد مي

... كـشاورز   ! ... از اشـراف  ! ...كمـال تاشـان   ... شناسانده بودنـد كـه     اشراف را    تازه
 بلـوطي   - اي موهاي قهوه . كرد اي بود كه تلقين اعتماد مي      هصورت كمال تاشان چهر   

... ، گـوئي روغـن ماليـده بـود          ت و سـخت   خطوط صـورتش سـف    ... پر پشت، پريشان  
 نزهت دوست   ...آورد  مي طرشبه خا را   در مدرسه علوم سياسي      »ساري يئرلي نزهت  «

هـت  نز...  نـوع خنديـدنش    !ال تاشان چقدر به نزهت شباهت داشت       كم ...اش صميمي
  .را كم داشتيكي كمال تاشان اين . كرد هميشه آهنگ تانگو را زمزمه مي

ي به هيجان آمد    دلش به حد  .  شد تر  افزون واگن نزديك شد حيرتش      وقتي به در  
كـساني را كـه بـه       . اي ايستاد، تنهـا مانـده بـود        لحظه. شد  نفسش تنگ مي   كه گويي 

لـشكري يـك رديفـه    ، چـون  پانصد مرد جوان  .كرد استقبالش آمده بودند را تماشا مي     
اگر . اشك در چشمانش حلقه بست    . .. واگن يلواند با چشماني دوخته به ج      صف بسته 
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 از شـدت    .كـرد  نشست و هق هق گريه مي       مي ي واگن   روي پله  گرفت ميخودش را ن  
  .خورد مثل آدم مست تلو تلو. رفت جان سرش گيج ميهي

  :كمال تاشان
  » آقاييدبفرما، ييدبفرما حضرت آقا، ييدبفرما «-
 ايـن   ...جـوانمرد  ، بينـوا  قهرمان، ،، نجيب نواز  مهمانمردمي   ،اين مردم آناتولي   «-
مثـل آنهـا تـو      ...  افتخار بزرگي اسـت     خدمت به اين مردم    . مقدس آناتولي  يها  انسان
 مانند آنها بر پشه و ماالريـا غلبـه        ...ندخور، مثل آنها    نديخوابها همراه حيوانات    آخور
  »... استيافتخار بزرگخدمت به آنها چه ... آنهامانند ... كردن
   ...:كرد مال تاشان به ترتيب معرفي ميك
 اوخچو اوغلو مصطفي بيگ     ...كشاورز ي بيگ قارا داغلو اوغلو از اشراف،      مرتض «-

  »... ممد دال كسن، از اشراف، كشاورز...كشاورز، از اشراف
كـرد از شـدت هيجـان         به چشمشان نگـاه مـي      يسپاسگزار با حالت     كه يحالدر  

  :فشرد ام قدرت دست تك به تك آنان را ميبا تم لرزيد و مي
  ».خوشبختم .خيلي مشرف فرموديد خيلي... خرمخيلي مفت خيلي.  آقاخوشبختم« -
  »...كشاورز ، اشرافمصطفي پاتير پاتير، از «-
  ».خوشبختم «-
، دلـي   شـرف بيـگ   ... از كـشاورزان بزرگمـان       ،از اشراف  امين چيچك دمير،   «-

  »...داران بزرگمان از كشاورزان و مزرعه ،خروسلو شرف بيگ
با همان . هر جوان و كودكي كه پيش آمد فشرد بخشدار يكي يكي دست همه را،

اي با همان هيجان و صد     ،ها نيز   به نوازنده  ،به همه . مهرباني و با همان هيجان فشرد     
  . گفت»خوشوقتم آقا« لرزان و ضعيفش

اش را بـه      ظريفش كاكـل افتـاده روي پيـشاني        يها  دستبخشدار در حالي كه با      
آمدند  پشت سر او از ايستگاه بيرون        كننده ستقبال ا به همراه جمعيت   انداخت، پشت مي 
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ده و  در ايستگاه نيز قـاطي مـردم قـصبه شـ          مردم حاضر   .  رفتند ها  يلاتومبو به طرف    
  .تعدادشان دو  برابر شده بود

زدنـد    به همديگر تنه مـي  كهيحالاوغلو در  اوخچي   ي بيگ و  ضمرت ،كمال تاشان 
در را   . تزئين شده بود باز كنند     ها  گلكه با   را  اتومبيلي   درِ   خواستند با تالش فراوان مي   

  :د باز كردبو مرتضي آقا با آن قد بلندش كه دوال شده
  ».بخشدار محبوب ما. بخشدار ما . افنديييدبفرما «-
  ».كنم كنم آقا، خواهش مي خواهش مي« -

سوار هم نوازندگان  ،جوانان و نوجوانان.  اتومبيل شدپس از بخشدار هر كس سوار
  . شدندها اتوبوس

ـ  زنـده . زنده باد بخشدار  « .د پر ش  »جاويد باد «،  »زنده باد «ايستگاه با صداي     ده  زن
  ».بخشدار زنده باد ،زنده باد

احتـرام  ترتيـب    ديگر بـه     هاي  يلاتومباتومبيل گلدار در جلو و       . به راه افتاد   كاروان
  .پشت سر او قرار گرفتند

مدت . ن نشسته بودند  سمت راست بخشدار مرتضي آقا و سمت چپش كمال تاشا         
اش را با  ي افتادهاني پيش روموهاي. ند بخشدار با ده آشنا شد بودتو راهنيم ساعتي كه 

  :دست به عقب انداخت
ام   شرمنده ...خيلي خيلي . ام كرديد  خيلي شرمنده . ام نكنيد  بيش از اين شرمنده   « -
 يحالدر  . ده بودند ي را به ما مثل جهنم توصيف كر       آناتول . زبانم بند آمده است    ...كرديد

من فكر كردم    ؟راف اش ...هستندمثل پدرم   ،  ين مردم هر كدام مثل برادر خودم      ا ... كه
 اشـراف آنـاتولي     ؟ پـس  انـد   بوده اشراف اين آقايان   ،سارق ،، راهزن اشراف يعني جانور  

  »يعني اين بزرگواران؟
  :كمال تاشان

  ».، در اصل اشراف ما هستيم آقابله «-
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. كند  جانش را فدا ميها انساناين ، آدم براي اينها. كنم  باور نمي،كنم نميباور  «-
  »...كند كه جانش را هم فدا مي بلنه تنها خدمت

 عزيز   سرزمين اين مردم   واقعاًٌ. اند  نرسيده ...رسند  آناتولي نمي  به. اند آقا  نرسيده« -
  ».ور است ماندگي و فساد غوطه در عقب

  : بخشدار
دانـم كـه     مي.ام ي شما تحقيق كرده ر مورد قصبهقبل از اين كه اينجا بيايم د       «-
 30-20آنقدر گـردن كلفـت بـوده كـه          . عصب بوده است  فراد گردن كلفت و مت    پر از ا  

هـا ميانـه را بهـم         و تبهكاري  ها  يديپلبا انواع    .بوده مشهور   ها  كوهراهزن از آنها توي     
را در نظـر گـرفتم و بـه اينجـا            هـر مـشكلي      ، آقا دممطالعه كر همه چيز را    ... زدند مي
  ».آمدم

  :مرتضي آقا خنديد
؟ كني نيست  فكر مي . ناموسي هست   بي يها  كلفتردن  خيلي گ . هست افندي  «-
جـين  «انتظـار داريـم     .  را حـبس بينـدازي     هـا   نـاموس   يب و   ها  راهزنار داريم آن    انتظ
وشـلي  گوم« ، را زندان بيندازي   »آالجالي ولي «،  ناموس را زندان بيندازي    بي »وجايخ

اگـر  . ددهنـ   را انجام مي   ها  يو تبهكار ها   كاري اينها انواع كثافت  . دان كني  را زن  »اوغلو
جنـاب  . كننـد   علـم مـي    سر گردنه ها راهزن    صد ر،فرصت بيابند نه تنها بيست سي نف      

 باز شكر    . كني  را تعقيب  ها  كلفتخواهيم اينجا گردن     از تو مي  . بخشدار، سرور ارجمند  
  ».كشاندند ها را به فساد مي ي دهكده  همهاالّآيند و آن كافرها به قصبه نمي  كهخدا

  :بخشدار
 .گونـه فـسادي مبـارزه خـواهيم كـرد         بـا هر  . شان اهيم كرد، با همه   مبارزه خو  «-
ن نفـر از    اراهمـه سـاله هـز     . ي ماالريا زياد بوده است     گويند كه در اين قصبه پشه      مي

  ».ام آقا ر اين مورد دريافت كردهاي د نامه .اند مانده ها زنده نمي  بچه.اند مرده ماالريا مي
  :مرتضي با عصبانيت وسط پريد

  ».آنها دشمن ما هستند. اند ناموس و پهلوان اوستا نوشته ل بيا كور جماآن ر «-
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 يهـا   حـرف ل تاشان ميـان     ، ناچار كما   مرتضي آقا  احتياطيِ براي پوشاندن اين بي   
  :آنان دويد

اگـر  . سـطح زنـدگي بـسيار پـايين اسـت         . مرگ و مير هم هـست     . هست آقا  «-
.  معجـزه اسـت    شـان   يزنـدگ . يرنـد م گوييد كه اينها چرا نمـي      ينيد مي  را بب  شان  يزندگ
  .جوشد زيرش آب مي. شان توي باتالق، با ني ساخته شده خانه

در بهار  . فقط بلغور . كنند  و زندگي مي   خورند اينجا مثل حيوانات بلغور خالي مي     در  
 زندگيـشان ذاتـاً   .  بهترين غذايشان آبدوغ تـرش اسـت       .خورند هم علف جوشانيده مي   

  ».معجزه است
در آمـده     كه صورتش برافروخته و از حيرت چشمانش از حدقـه          بخشدار در حالي  

  .بود با تلخي به كمال تاشان خيره شد
  »پس اينطور كمال بيگ؟ «-
  ».، خواهيد ديدخودتان خواهيد ديد، دلتان خواهد سوخت ،بله آقا «-
  »ها؟  ستاش از ماالريا همه «-

: گفـت  ودش مـي  با خ . ت كشيده شده بود   رگ صورتش سف   .ه خورد مرتضي آقا يكّ  
  »...ي آنها نامه .آن قلم بدست رذل پهلوان اوستا .ناموس آن كور جمال بي«

  :كمال تاشان
در هـم   امـا آنقـ    ،نيست نه  ماالريا نيست كه نه،    .ند آقاي بخشدار  ا همبالغه كرد  «-
خـشك كـردن     .شـود   رفته كم مـي    رفته .شود دارد كم مي  . لش زياد بود  از او ... نيست

 بهتـر هـم    ، پـس از ايـن     .فايـده دارد  . بدهيد كمك بـه دهـاتي اسـت       ادامه  باتالق را   
  ».شود مي

 ،ي پـل  رو ،در ورودي قـصبه   . كـرد  شدند آفتاب غـروب مـي      وارد قصبه مي  وقتي  
گذشت  وقتي اتومبيل از ميان آنها مي  . صدها زن و مرد، خرد و كالن، جمع شده بودند         
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رون آورده به يك يك     ه بي بخشدار كالهش را از پنجر     .كوچكترين عملي انجام ندادند   
  .داد آنها سالم مي

.  گوئي اتومبيل عروس است    .كردند زده اتومبيل گلدار را تماشا مي      تبا چشمان به  
  .بخشدار مفهومي از اين ماجرا در نيافت

سـمت   ،هاي ساخته شـده از نـي       سمت چپ خانه   .، وارد قصبه شدند   از پل گذشته  
از بـازار بـا آن       .ي اشـراف اسـت     خانـه ارهاي سفيد كـه     هاي بزرگ با ديو    راست خانه 

ابتـدا  . داخـل شـدند   ،، به باشگاه شهر رسـيدند  اش گذشتند  سنگفرش خراب و فرسوده   
دن وي هـزار نـوع چاپلوسـي يـك          بـراي خـشنود كـر     . شربت عسل تقديمش كردند   

  .، ارزانيش بادقوروش
 دل رحـم   كـه     معلـوم  .ه نشد حتي به يك دشت اجازه صادر     . گذرد يوقت دارد م  «
دل  ... بـازي در نيـاورد     ... نكنـد  ، خـالف قاعـده     بخـشدار  .يك وقـت رم نكنـد      است؟
  » معلوم است؟اش يرحم

 از  .شـدند  سر مرتضي آقا جمع مـي     از ايستگاه به اين طرف در طول راه همه دور           
  . پرسيدند خلق و خوي بخشدار مي
  :زده يجانهمرتضي آقا با حالت 

تـو را   «به من گفـت      .هبچه آدم   ... مثل رسول ديوث نيست     نيست، نديد بديد « -
چـه   ؛انـد  در حق تو به من بد گفته      «گفت   ،»يه آدم حسابي هستي     اما تو  .شناسم نمي
ي نيـست و آن پهلـوان اوسـتا پـسر دانـاچ           ، آن كور جمـال كمو     ي نامه را فرستاده   سك
 فردا بيـا و     ،افرد« :گفت ؛» عوض شد  وقتي تو را ديدم بالفاصله نظرم     « : گفت ».يلخل

 .»حرف شنو باشد آدم بـدخواهي نيـستم       من به كسي كه     «:  گفت .» را بگير  نامه اجازه
قاضـي  « طـرف در   ؟ نباشد بابـا   يتيبا شخص ديگر آدم    .بخشدار آدم با شخصيتي است    

مردمـك   ...اي اسـت   آدم فهميـده  . در شهر پادشـاهان    . استانبول به دنيا آمده    »قويون
و را به نان و نوايي خواهـد        ا؛   خواهد كرد  مرتضي آقايش او را ثروتمند    ،  چشمم فدايش 

كسي كه پشتش را به مرتضي آقا تكيه بدهد تا حال ضرر ديده              ؟ايد  مگر ديده  ...رساند
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ـ   .مردمك چـشمم فـداي بخـشدار       ي بگو، آيا ديده؟   ...است؟ ه   .صي اسـت  آدم متشخّ
  »شود؟ زاده بدي و بدجنسي پيدا مي مگر در اصيل. زاده است اصيل

بدانجا رفتند   .لو براي صد نفر ترتيب داده شده بود       لطيف اوغ ران  در رستو ضيافتي  
باز سمت راست بخشدار كمال تاشان و سمت چپش مرتضي آقا            .نوشيدندخوردند و   و  

  .نشسته بودند
سابق كـه اينـك      دانان  حقوقاز    نشسته بود،  »بيگ توفيق علي « ميز هم    آن طرف 

ي  دار، بـه افتخـار قـصبه   به افتخار بخش كرد، هر بار استكان را بلند مي     . است برنجكار
  .مسبز و خرّ زيبا، ،خوشبخت بختيار،

آوري آغـاز    بـه نطـق هيجـان     .از صندليش برخاست   .توفيق علي بيگ تاب نياورد    
 ،دن دشمنان  از بيرون كر   ،شان رزندهي خود و همكارانش و خدمت ا      از مبارزات ملّ  . كرد

در رك قـصبه    ، از درسـت كـردن پـا       سنجات دادن اين قطعه از ميهن مقد      چگونگي  
م كـردن قـصبه بدسـت خـود، از           خـرّ  از سبز و   ،زمان رئيس شهرداري  بودن خودش     

ي آنها زيبايي و رفاه      فرداي جمهوريت كه قصبه تحت اداره      جوانان   - هاي قصبه  بچه
از  .آخـر سـخنش را بـه بخـشدار رسـاند           .بيشتري خواهد يافت بـسيار سـخن گفـت        

، آن به دست چنين افراد پاك دولتي      ي   رهشان به خاطر ادا     و اقبال قصبه   شانسي خوش
از ،   از اين همه بـا سپاسـگذاري فـراوان         پس. ، جوان و جسور تعريف كرد     پرست وطن

  . تمجيد كرد و بر جاي خود نشستبخشدار
مـست  سر .شايسته و درخوري دهد   بخشدار مجبور شد به توفيق علي بيگ جواب         

، ي زيبـا   تعيين شدن به اين قصبه    خود پس از    مانند   ي بي  او هم از عشق و عالقه     . بود
 هر گونه تالشـي كـه از دسـتش بـر     ، دريغ نكردن از   رادر وار و خونگرم   به اين مردم ب   

ي  اين قصبه كه باتالقي و خانه     ... ي خونش  ت كردن خود تا آخرين قطره     ، خدم آيد مي
ي ، تدارك فرداي  اكن كردن ماالري   ، از ريشه  اتست، نجات دادن قصبه از اين بلي      ماالريا

 شـد   يمـ ن خفه    داشت از هيجا    كه يحال در   -  خود ة، از انجام وظيف   مدرن براي قصبه  
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ي خود را با مردم خـونگرم         پيوند برادرانه  او فراموش نكرد  .  بريده سخن گفت   - بريده
يوند را تـا  ، پيوند امروزي و وفادار ماندن به اين پ     ها  آرمانين قصبه به خاطر اهداف و       ا

  .بر جاي خود نشست سپس. پايان عمر باز گويد
 گاه گاهي به او بر      ، مستي ردن بود مرتضي آقا در حال     وقتي او در حال صحبت ك     

  :تگف گشت و مي مي
  »...ار، نور چشمم فداي تو فرزندممردمك چشمم فدايت بخشد«

راه پـر   . رفـت  رش گيج مـي   بخشدار س .  تمام خاتمه يافت   و محبت ضيافت با مهر    
ي   دانـشكده  يلالتحـص   فـارغ ،  التحصيل حقـوق   فارغ اتومبيل غرق در گل،    ،و غبار گرد  

 راه  سـر . رفـت  سـرش گـيج مـي     ...  استقبال صـميمانه   ...كشاورزي، اشراف اروپا ديده   
در راه   .كرد هميشه سپيدارها را تعريف مي     »نرمين«... آلودسپيداري بلند ديده بود غبار    

ر راهـي را كـه      از ظهر تـا عـص     . كرد از سپيدارها تعريف مي    بشيكتاش   لمه باغچه به  د
 ، دراز يهـا   راهنـرمين از    . آمدنـد  رفتنـد و مـي     و تناور بود مي   پوشيده از درختان بزرگ     

 و تنهاغمگين  ،آب و علف هاي بي دورافتاده، سپيدارهاي بيابان ، تنها و، غبارآلودغريب
 -خليج دريا در مقابل دولمه باغچـه بـه رنـگ آبـي               .گفت ي آناتولي سخن مي    مانده

 دريـا كـف     ،، در آن سوي دريـا      زير مه   ...شد غرق در مه مي   گاه   .استخاكستري تند   
، هـي بـرادرم كاپيتـان     ...نارنجي رنگ است ان كرجي    . كوبد  يمبه ساحل   سر  . كند مي

 راه پـر    ...پر از چين و چروك    ،   غمگين ، درشت يشها  دست!  كلّ و جانم كاپيتانِ  جسم  
 ي جـاده  .مملـو از بـرگ     غـرق در بـرگ و      ...سايه بين دولمه باغچـه بـه بـشيكتاش        

هـاي   ران نشسته در ميـان بـرگ  كبوت  در گذرند،هاي شيك و تميز    تاكسي  ...انكبوتر
 بــار بــاروس در . را ريختــهيــشانها بــرگبــاد . سرشــار از زنــدگي زرد بلنــد، ســبز و

  !چه زيباست... بشيكتاش
بـر راه    .پـر سـفيد    ،در ميانشان يكـي هـست      .آيند درختان به پرواز در مي    از روي   

ق تـوي   هـاي روشـن و بـرا       هاي تاكسي  چرخ. چرخيد كرد و مي   پرواز مي  .نشست نمي
 بـشيكتاش آسـفالت     - راه دولمه باغچه   ...شدند هاي زرد و طاليي چنار دفن مي       برگ
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 باربـاروس در  ي    مجـسمه  .هـايش را ريختـه      باد بـرگ   ، بلند پوشيده از چنارهاي  . است
 .وار هـاي ديوانـه    مـوج . هـاي شـيك    جوانان رعنـا بـا لبـاس       !چه زيباست ... كتاشيبش

هـا   مالفـه  ي تميزي،  چه خانه . ..بوي آسفالت  ،زرد چنار هاي   برگ .هاي نامتناهي  نيلي
 روسري سـفيد، بـا چـشمان درشـت          با مادرش ...اسكودار. دهند عطر صابون مي  بوي  
 از نوازش انگـشتان مـادرش       چرخد، سفيدش ميان گيسوانش مي    تان بلند و  انگش .آبي

هاي سـفيد    مالفه ...چون عشق  لغزد، گرماي مطبوعي بر بدنش مي     .شود قلقلكش مي 
 خليجش،  هاي اسكودار،  انجير .دهد ميصابون مثل مشك بو      .مادرش به سفيدي سقز   

تـوي حيـاطش    .شوي  از تماشاي آن سير نمي ...مسجد جامع سنان   .ي سنگينش  سايه
  ...كنند لي بازي مي ها لي بچه

  ...بوي صابون چون بوي مشك
 .خواب بـه چـشمانش نيامـد    . سالگي خود تا صبح فكر كرد     24شدار با هيجان    بخ

هـاي   كرد كه اولين اشعه    فكر مي حسني بيگ دفتردار استاولين      - پدر نرمين  داشت به 
گفـت    چه مـي   .» فكرت بيگ  مپسر«: گفت  مي .دخورشيد از پنجره به درون اتاق خزي      

: گفـت  داد مـي   را تـاب مـي    ود  هاي بلند و پر پـشت خـ        بيلحسني بيگ؟ در حاليكه س    
  .»ها دورو هستند ود باش و فريب ظاهر را مخور، اين آدمخ ، تو،پسرم«

 .رختخواب اين پهلو وآن پهلـو غلطيـد       مدتي در   . »گول مخور  «با خودش گفت  
 پس از   ،شناخت.  مردمي كه بايد ديد    ...گويند يعني  پس اشراف كه مي    ...پس اينطور 

خـواب  سـنگيني از رخت     با ولنگاري و   .يح است اين بيشتر صح   .قضاوت كرد  آن بايد 
 . زد يلبخنـد . ي از نيـزار و بـاتالق      تصوير. برابر تابلوي روي ديوار ايستاد    . بلند شد 
 زيـر دوش    ...چيني سبز رنـگ   وان   حمام هم دارد؛  . ي زيبايي  چه خانه . صبهعشق ق 
  .لرزيد ...رفت

 چيده  ز را روي مي   سرايدار صبحانه . د ساعت ده دقيقه به نه بيرون آمد       لباس پوشي 
  . خورد ي نميها ناشتاي صبح. نگاهي هم نكرد. بود
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... باغهاي پـر از درختـان زيتـون در        . آفتاب گرم همه جا را پر كرده بود       هاي   اشعه
ال  دو . كـرد   رسول افندي از او اسـتقبال      ،جلوي در . سرش گيج رفت   ...هاي سبز  زيتون

خـم شـد دسـت       . در باال منتظـر بـود       او رفت ها باال مي   وقتي بخشدار از پله   . شده بود 
نتوانست خود را   . چقدر جوان است  . منصرف شد  ،خواست ببوسد  مي ،بخشدار را گرفت  

. كشيد و گر نه دستش را با خجالت عقب مي        . بخشدار متوجه اين امر نشد    . راضي كند 
  .انتظارش را نداشت

  »...ستاتاقتان اينجا ،بفرماييد به اتاقتان .خوش آمديد ،يد آقابفرماي «-
 ، فرسوده و سوراخ سوراخ شـده      ، خورده يك ميز موريانه  مبلمان اتاق عبارت بود از      

و هـاي فرسـوده      ، با قـالي   درخشيد شدت كثافت چرب گرفته و مي     يك صندلي كه از     
. كـرد  كـي درد مـي   سرش هم ال  .حالت تهوع به او دست داد     .  حالش به هم خورد    .پاره

  :ابروانش را باال انداخت
  »؟دار اينجاستاتاق بخش« -
آمد دست بـه سـينه      . رسول افندي خودش را نگرفت    .  رفت و نشست   »بله آقا « -

  : ايستاد و گفتجلو بخشدار
  »ارمخيلي خيلي سپاسگز. سپاسگذار شما هستم آقاي محترم« -

ـ               . دليلش را نپرسيد   اور چون از زمان پياده شدن از قطار به اين طرف بـا مـسائل ب
هم يك لطف معمـولي    رو شده بود كه اين را        روب  مفرط هاي چنان با محبت   نكردني و 
 .فقط لبخندي زد. دليلش را نپرسيد. دانست

ها كدخـدا  وكـالي دادگـستري،    اشراف، دكترها،  ،آقايان سا،ؤر ،تا عصر كارمندان  
تـا عـصر    .  گفته و صحبت كردنـد     »خوش آمد « اربه بخشد   آمده، يوكشاورزان بسيار 

منگ . بخشدار سرسام گرفت  . شد ور پر و خالي مي    نند كندوي زنب  ي بخشداري ما   اداره
در درونـش نـاراحتي خفيفـي     نـاراحتي اسـت،    غصه است،  از شادي است،   .گيج شد  و

  . سايه انداخته بود
  . فوراً خوابش برد.خوابيد. به طرف خانه رفت. دانست نمي
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ي بـزرگ   مـدتي تـوي خانـه   . ت، دنج و با نشاط از خواب برخاست    ، راح صبح فردا 
  ...اي از سمفوني نهم بتهوون هقطع... روي لبانش يك سوت. قدم زد

. درخشيدند  زير نور آفتاب مي   .شدند رختان زيتون كه از پنجره ديده مي      هاي د  برگ
رود  ،ي وسط دشـت     اشعه لؤدر تأل . رسيد  دريا به گوش مي    از دشت صدايي چون موج    

  .رفت ي مه باال ميارواز  .رفت باال مي. كرد عجله ميت  گويي ميل پرواز داش-جاري
در دلـش آب    ... باز هم همان قطعه    .كرد  و دوباره همان قطعه را زمزمه مي       دوباره

. شـد از درونـش     درخـشيد، روان مـي     مـي  بـه وضـوح    ،عشق. ي شده بود  نورانيت جار 
 ،راسنگ و خـاك     . كشدبو عالقه در آغوش     ، با محبت    ئنات را با عشق   خواست كا  مي

تمـام  ... يـك جيكـو را    نجـشكان ج  گ ،اش ي درخـشنده  هـا  زيتون را با شـاخه    درختان  
  . مخلوقات را

بازار را از اين سر تا آن سـر در          . به كوچه آمد  . حمام كرد . صورتش را اصالح كرد   
بـا  . داري سـالم كـرد   به هر مغازه. كه سمفوني نهم بر لبانش بود زير پا گذاشت         حالي

، ميـز  ف ديـروزي گـويي اتـاق كثيـ     . با شور و عالقه بر جاي خـويش نشـست         عشق،  
هـا    بودن نه كثيف . بود و رفته    ، صندلي چربي گرفته غيبش زده     فرسوده و كرم خورده   

  .ها را را ديد و نه كرم خوردگي
  :گفت. هاي زيادي زير بغل آمد با پروندهمدتي بعد تكنسين كشاورزي 

هـا جمـع     مراجعـت . گـذرد  ها مي  زمان اجاره دادن برنج   .  منتظر شما بوديم   ،آقا« -
امروز بايـد   .  شماست ي رياست آن به عهده   . سيون برنج است  ي كم   امروز جلسه  .شده
  »... شودها صادر اجاره
  ».كنيم ش مي، دركمسيون حلچشم، چشم« -

  .پس از آن كمسيون تشكيل شد
ي  نماينده ،كنسين كشاورزي، تدكتر بهداري ،كمسيون متشكل بود از مدير دارائي     

  .و بخشدار ،انبرنجكار
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 برنجكـاران تكنسين كـشاورزي را  . د كه دكتر بهداري سفر رفته بود  چند روزي بو  
  .ان نيز كمال تاشان بود برنجكاري  نماينده. از روستاي ديگري آورده بودند

 گرفته  ها تصميم. ها صادر شد   حكم. ، دكتر لب از لب نگشود     ي كمسيون  در جلسه 
بـه بخـشدار    را  هـا و محلـشان       ، ماهيـت  ها كمال تاشان طرح  . ها مطرح شد    طرح .شد

. ء شدمقداري از آنها امضا  . م شده بود  ها پيش تنظي   ها از مدت   نامه اجاره. داد توضيح مي 
 دشت بـزرگ اوخچـي اوغلـو در          به در اين ميان  . ل شد ي دوم محو   بقيه نيز به جلسه   

  .نامه امضاء شد اجازه. زلي دره نيز اجازه داده شداي روستاي س محدوده
اشـان همـراهش بـود و بـر         جلسه بيرون آمد كمـال ت     عصر وقتي كمال تاشان از      

  .ي نهماي از سمفون لبانش قطعه
ـ     داشت گاه  بر مي  قدم كه با شور و نشاط     در حالي  ا حركـت از    موهاي بلندش را ب

  .كرد روي چشمانش دور مي
اي  اي پهـن، چكمـه      بلند، شانه  قدي.   اوخچي اوغلو وارد كلوب شد     بود كه غروب  

وارد اتـاقي شـد     . داد پنجاه ساله نشان مي   . هايش  لب ت روي به پا داشت و سبيلي كلف     
با شور و هيجان در مـورد مـسائل كـشوري          . بخشدار و كمال تاشان نشسته بودند     كه  

دكتـر نيـز    . كردنـد  شـان را بررسـي مـي       مـيهن پيـشرفت   . كردنـد  صحبت و بحث مي   
دكتـر و   . داد  مي لب داشت گوش  ي   مي بر گوشه  كه تبس  دكتر در حالي   .پهلويشان بود 

  . دار از همديگر خوششان  آمده بودبخش
. گفتگـو خـاموش مانـد       مدتي بي  . و نشست  كرداي    چاپلوسانه  سالم اوخچي اوغلو 

. خـورد  سـنگ بـزرگ تكـان نمـي    . ادتي مانده از دوران فئودالي اسـت اين خاموشي ع  
. زننـد   زياد الف نمـي    ،در چنين مواقعي، هر جا كه باشند      اشخاصي مثل اوخچي اوغلو     

 شـان را سـنگين و     سر كننـد،  با كمال جديت به گفتگوها گـوش مـي         وموش مانده   خا
  .دارند محكم پايين نگه مي

  . و هم نشست و سرش را پايين انداختاوخچي اوغل
  :مدتي بعد
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 .ام  شما را به آناتولي دعـوت كـرده        ، من كمال بيگ، بخشدار بيگ، دكتر بيگ      «-
  ».اضر استاتومبيل جلو در ح.  خواهيم رفتاالن به آنجا

  : بيگ به اوخچي اوغلو. گ نگاه كردبخشدار به كمال بي
  ».رد بكنيمدعوت تو را توانيم  نمي ،چشم اوخچي اوغلو« -

  :دكتر گفت
  . و اعتراض كرد» .كنم من كار دارم تشكر مي «-

  :اوخچي اوغلو وسط پريد
  »!شود دكتر نمي «-

  :بگوش دكتر گفت ،تاشان خم شدكمال 
ي دشـت    نامـه  اجـاره . افتـد  هميشه چنين فرصتي دست آدم نمي     . بيا ،بيا دكتر  «-

  ».كنيم مويي از خوك مي .سازلي دره را گرفته
  :چي اوغلو در اتومبيل رويش باز شداوخ. سوار اتومبيل شدند، راه افتادند

.  خواهد كـرد   پيشرفت... ت مقام جانم فدا     رزمين جنّ ، به اين س   به اين مملكت  « -
ت بـرنج را  ، پـيش از آنكـه مـا كـش    آقا. طالع ملت بي... رده بود  نم»آتا تورك«آه اگر   

 . آتـا تـورك نمـرده بـود        ه كـاش  آ... باتالق بود     بيابان بود ،   ها ، اين زمين  ايجاد كنيم 
  .دهاتي لخت وعور بود

گنـدم و بـرنج را      . ، يـك  كنـد  كارگر شده كار مـي     ؟اما حاال  ،نان يك لقمه    محتاج
كـوراوا از   و در چ  ي را مـا ايجـاد كنـيم       برنجكـار  كهپيش از آن  .  دو ،كند خودش درو مي  

جـوال  ، بـه يـك       كه بـروي   االن به هر خانه   . لوي كسي يك دانه برنج نگذشته بود      گ
بنـد   شهبند و م   اين جا پشه  . ن مملكت را احيا كرد    برنج اي . خوري گنده پر از برنج برمي    

  ».يده بودندند
  :ه خنديدهبا قهق
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يك دفعـه نگـاه كـردم       . بند آوردم  شب پشه . ها پيش به دهي رفته بودم      تمد «-
پيرهـا   ،ها حتي مريض، ها ها و بچه ها، زن ي دهاتي همه. امتي به پا شدهديدم تو ده قي  

االن . بند را به آنها گفـتم      هفوايد پش . كنند اند، پشه بند را تماشا مي      دور جمع شده  دورتا
. كنند گس محافظت مي  ودشان را از پشه و م     حاال خ . ندخواب بند مي  شان توي پشه   همه

  ».تورك نمرده بودآه كاش آتا
، ، علـف خـشك    بوي گرد و خاك، بـاد     . اي از سمفوني نهم    بخشدار زمزمه لبان   بر

دشـت   در ،مـستقيم  اتومبيل زير نور مهتاب، راسـت و      . رسيد ميبوي باتالق به مشام     
باي آدانا اي زيمدتي بعد آنها در يكي از بهترين باره. رفت نقره فام با سرعت پيش مي    

  ...خواهند بود
  

***** 
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3  
بدين . قرار گرفته بود  ) 1( نوم دؤ 6000عت  روستاي سازلي دره وسط دشتي به وس      

تي بـه   بود دشـ  اوخچي اوغلو توانسته    . شد  مي دو نيم تقسيم   از وسط به   سبب دو طرح  
دار اوخچي اوغلو تـا بخـش   . بياري ناقص اجاره بگيرد   آ با كشت    1نوم دؤ 15000 وسعتي
  :دود طرف كارمند كشاوزي ميه سرعت به ب افتد، بيند دلش به طپش مي  را ميجوان
.  ايـن بخـشدار را گرفـت    مـن چـشم  ،دانـي بـرادر   مور، مـي  داني آقاي مـأ     مي «-
اش را    طرح قـديمي   . كنيم كه دهكده را در ميان بگيرد       اي ايجاد  خواهيم طرح تازه   مي

  »!در، چطور است براچطور است... دور بيندازيم
  :اي كارمند با تبسم چاپلوسانه

  »؟نهمگه ، خواني مانش ميتو از چش. تي آقايي چون تو باشد كاري نداردوق« -
   »؟ها ، از چشمانش« -

آري . اجازه داده شـد   دانيد براي طرح بعدي اوخچي اوغلو نيز         كه مي  طوري همان
ي  رايه كردن دوبـاره   يد در ك  با. ستاي زير نيم كاسه ا     كاسهدر اين ميان    داده شده اما    

  . ها را ساكت كرد ها، دهاتي بستان، هاها، كنجد مزارع، خريد و فروش پنبه
                                                            

  ر يك هكتار واحد سطح كشاورزي حدو.1
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  . دست وقت به گوشش بود . هم نمانده بودفرصتي
يـك ميليـون هـم       .  اوخچي اوغلو در سـازلي دره اسـت        كهسه چهار روزي است     
  . شوار بود ماندنش دواقعا. ماند زيادي در ده نميساعت بدهي اوغچي اوغلو يك 

در عين حـال    . عثمان آقا مردي حليم و سليم     . است» عثمان آقا « امي ده از آنِ   تم
  . هم استترسو
. گير اوسـت  ب كارگر مزد  روستا،شصت خانوار   . شود ه ترك مي  گويي زهر ب »هوي«

 مخـصوصا   ،اند ، بالي الهي  ها خيلي ناخلفند   ما دهاتي عثمان آقا آدم با احساسي است ا      
 . بگويند»ال«يك ! ... ها ردكُ

  .  دارداوخچي اوغلو هميشه با آنها كشمكش
هـا   هـا و نـي     اي كه بـا بوتـه      خانه ها را وسط دهكده، در قهوه      خچي اوغلو دهاتي  او
شـالق  . ه، دهنش كف كرده بود    ، دور سرش جمع كرد    باني روي آن درست كرده     سايه
هـاي   لي سـبي  ، گوشـه ريخـت  زد، عرق مـي  اش ضربه مي  مه، بر چك  اي در دست   نقره

  .جويد ه ميبلندش را به دهان گرفت
... كـرد  او را ديوانـه مـي     » ردمحمدعلي كُ «هاي   نباشد حرف مشكلي هم   هيچ  اگر  

ز هـر چـه باشـد او در         دانم سخن ا   نمي... اين كرد زبان نفهم هم يك بالي الهي بود        
شود   نمي فتگ كرد پا توي يك كفش كرده و مي       ! لتآااه دو ...  است گو سخن آواوكورچ
  .شود  نميكه

تواند خـودش     ي نم ، گاهي زند شود، گاهي لبخند مي    باني مي گاه عص  اوخچي اوغلو 
 دست بـه تپانچـه      .پيچد دهد، بخود مي    مي هاي ركيك  با دهان پر فحش   ،  را نگه دارد  

 بخشدار و بـر     ة، دربار نكه ساكت شود  آ  بي. را دارد اما طرف بخشدار    . چرخد برد، مي  مي
 .آورد الزم باشد اسم بخـشدار را مـي       جا كه تهديد     هر. زند حرف بخشدار الف مي   سر  

ر نگرد و تكرا   با لذت فراوان به اطرافيان مي      ،دايست مي »اين بخشدار است؟  : گويد مي«
 جوانـان اصـوالً    .يك آدم نتـرس   ... مرد شجاعي است   ؟اين بخشدار است  « -: كند مي
در .  خدا حفظـش كنـد     مانند نهال تازه،  ...  سالش تموم نشده است    26 .هستندطور   اين
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! ، جـانم فـدا    ، گفت، براي اين آب و خاك،گفت       به من گفت كه براي اين وطن       كاباره
در  محـصولي چـون بـرنج        ، وقتي كه  گفت. كردهم  گفت من اين قصبه را بهشت خوا      

 ،قتي محصولي داريم كه هشتاد به يـك      ؟ و دستمان داريم چرا اين قصبه بهشت نشود      
چـرا  ... شـود  ها بـه قـصبه سـرازير مـي      ميليوناش جهكه در نتي ... دهد صد به يك مي   

محـصولي  . محـصول پـر افتخـار    . است يك مملكت     مال ؟ اين محصول  نشودبهشت  
ي نيـز ماننـد     برنجكار. در راه وطن كاري افتخارآميز است     كه جنگ    طوري همان. يملّ

 ها اگر برنج نكاريد ارتش دالور ما      بخشدار گفت كه شما   .  است پرستانه  وطن آن كاري 
كنند چي خواهند خورد؟ شماها چـي        دات و مرزهاي كشورمان حفاظت مي     كه از سرح  

. بـور بـود كـشتي كـشتي بـرنج وارد كنـد            ؟ اگر شماها نبوديد دولت مج     خواهيد خورد 
  .شد مان مثل آب به خارج سرازير ميهاي پول

ـ       خوا مي! واي! واي! واي... واي ماالريا  ... ي را نـابود كننـد     هنـد ايـن محـصول ملّ
ايـن  . ستممن از دهات اطـراف اسـتانبول هـ       . كه من هم دهاتي هستم     ار گفت بخشد

ـ    و  ، آنها فقط    گفت. هايي هستند  مردم دهاتي چه ملعون    ك قـانون عوضـي     فقط بـه ي
ـ   عقلـشان بـه كار    . كننـد  ي تالش مي  براي نابودي محصول ملّ   ،  اند چسبيده ي هـاي ملّ

ـ  بخشدار مي . رسد به كارهاي مهم عقلشان نمي    . رسد نمي  - ، مـن قـانون فـالن      دگوي
ـ       .بهمان را براي آنها قبول ندارم       قبـول  ي و ميهنـي قـانوني     در حق اين محـصول ملّ

به من گفت كـه     . پرستند اينها خيلي وطن  .  جوان را دوست دارم    اين كارمندان ... ندارم
ـ      باشد كـه  . حرا ده تا چنين دشتي باشد بردارم      وسط ص  در آدانا،  ي و   ايـن محـصول ملّ

ـ     گوينـد،  يان بـزرگ چنـين مـي      متـصد  .ميهني ضرر نكنـد    ي را  ارزش محـصوالت ملّ
مكـد،   پشه، ماالريا خونمان را مي    ... گويد آيد مي  سرو پا مي   اما يك دهاتي بي   . دانند مي

ـ     . كنند ي تالش مي  براي نابودي محصول ملّ   . كشد ما را مي   ي تا زماني كه محصول ملّ
  ...پشه خواهد بود...  بودهست ماالريا خواهد
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آش . گل بدون خار نيست   . واهد بود هر چيزي خ  ... خواهد بود  .ر خواهد بود  به اجبا 
   .»شود خورد  نمي نكرده فوترا

بـه   بخشدار را به آدانا،     اوخچي اوغلو،   اينكه .از آن روز به بعد در دهكده غوغا بود        
كه روسـتا را  دشتي ، همانطور هم اجازه گرفتن به  ها، پنجاه هزار ليره رشوه داده      هباركا
. فتن و خطاب كردنش را شنيده بودنـد        گ »پسرم بخشدار «به بخشدار    ، ميان گرفته  در

 ،براي انجام چنين كارهـايي     .شناسند  اوغلو را چنين مي    د اوخچي اگر هم نشنيده باشن   
 امـا . وي دو انگشتش شـواهد بـسياري هـست         ر  بازي گرفتن قصبه و كارمندان به      به

  . را انجام دهدتري  خواست كار مشكل اوغلو مي، اوخچي حاال
 گندم گون و سرخ، با موهايي سفيد، در     اي ، با چهره   بود كوتاه قد    آقا مردي  عثمان

ست آهو به پا، شـلواري نخـي         چارقي از پو   .ريخت و بدهيكلي است    عين حال آدم بي   
، كالهش روغني و چربـي    .  دارد ي پشمي بر تن    كت خط خطي از پارچه    ، يك ژا  بر تن 

  ... به اليهاليه  ، و قيرگونسياه چرده
: گفـت  كرد مي  اش را دراز مي    دن دراز و سرخ شده    كه گر  در حالي  ،»آقا«گفت   مي

. سـت اصال زمينش گود ا    ،ماند؟ خودت بگو    مي ده توي آب   ،داني  ولي خودت مي   آقا،«
  .»روم شوم و به ييالق مي وقتي فقط خودم باشم بلند مي

  »...شود ده باتالق مي«
  :اوخچي اوغلو

  » يا نه؟ به من كرايه دادي؟تو مزرعه را« -
   .»دادمبله، « -
  »؟اي در دستمان هست قولنامه« -
  ».هستبله، « -
  »؟گويي پس چه مي« -

  :قا گردنش را كج كردعثمان آ
  .»داني آقا خودت مي« -
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  .كند كوبد، شروع به قدم زدن مي اش مي كه شالق بر چكمه قا در حاليآ
  .»، لطف و مرحمت هم هستهم هستجدان اما و ،دانم دانم، من مي من مي «-
  :ها گفتند دهاتي -
  .»هست آقا« -
هـاي مـا نيـز       دهاتي ،هموطنانمان. يم خودمان نفع ببريم   خواه  ما فقط نمي   آقا« -

 بـزرگ  كاراناندر  و دست  متصدياناين را   . آن چه قبول دارم اينست    . ي ببرند بايد سود 
من فقط نفع خود را     . ام ريخته  روي اين خاك   من تمام ثروتم را   . خواهند ميكشورمان  

 .سنگ بنـاي مملكـت اسـت       اقتصاد، . ببرند يها نيز بايد سود    بلكه دهاتي  .خواهم نمي
من ؤ م ، وظايف متصديان جوان   .دانند  اين را بسيار خوب مي     متصديان جوان كشورمان  

  .»ي را تشويق و حمايت بكنندكندكه محصول ملّ تحرك ايجاب ميو پر
  »؟ چكار كنيم آقاحاال« -
ــاتي« - ــد ده ــوبم، ببيني ــد   هــاي خ ــاري كني ــه را آبي ــردا مزرع ــردا و پــس ف  .ف
ن زمـي  ...هم من  هم شما نفع ببريد،    .خرم هايتان را بفروشيد، من مي    ان،كنجدهايت پنبه

  » عثمان آقا؟ مگر نه.مال عثمان آقاست، به من واگذار كرد اساساً
  .»دادمبله، « -
شـما روي آن محـصول      .  داد جـاره بـه مـن ا     زرعه مال عثمان آقاست،   پس م « -
  .»هميشه آنها را به من بفروشيدمثل  .داريد

  :ردعلي كُممد
  »اگر نفروختيم؟« -

ـ  -شالق را . ود ايستاد ي گفت و بر جاي خ     »هوم «آقا با بهت و حيرت      بـر   -قرَ شَ
  .اش كوبيد چكمه

  :رنگش پريد
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 .ن آقاست نصف محصول هم مال عثما     .ام  كرده  مزرعه را اجاره   .بايد بفروشيد « -
  »!بگو عثمان. ام يك دامن پول داده

  »! كردهبله اجاره« -
هـاي    كـوه   سرسـخت  هاي  از عاصي  1933 قبل از    .ها بود   از عاصي  علي يكي ممد
در  ،ها پايين آمده    از كوه   استفاده كرده،  »عفو عمومي «در دهمين سال از      . بود توروس

 آزارش بـه    . اسـت  آن روز همـين امـروز      .ي شـده بـود    برنجكـار سازلي دره مـشغول     
  ! ها بود ي سابق كوه»ممو« بود، هر چه باشد اي هم نرسيده مورچه

كمي خود را جمـع     . علي سابق از ذهن اوخچي اوغلو گذشت      ي ممد  يك آن چهره  
  :با خود لبخندي زد. و جور كرد

 غنچه وسط اين  تو مثلةمزرع .شود  چه مي... را ندهات علي تو هم مزرعهممد« -
  .» بماندزمين

  :عليدمم
  .»فروشم نمي« -

  :اوخچي اوغلو به ديگران برگشت
تمـام  ... اه پنجـ   بستان صـيفي كـاري     ،سيهم  ،كنجد  هنوم پنبه سي لير   ؤهر د  «-
  .»كنيد هيچ كاري نمي. كنيد نيد و نه محصول جمع ميز نه زمين شخم مي است؟

  :ها دهاتياز اي  عده
ولـي چطـور تـوي ده         هـستي آقـا،    تيدانيم آدم با جرأ     مي خوب گفتي، ارباب  « -
  ...شود همه جا باتالق مي مانيد؟ گودي ده، مي

 شش ماه تمـام     ...پشه دهي ولي باتالق،   تي آقا، خوب هم پول مي     خوب گف  ...ولي
  »چكار كنيم؟! ندانسته نيستي آقا. توي باتالق، پشه، گل

  :آقا
 .بازوهايتـان خـسته شـد      از بـس سـنگ انداختيـد       ...سي. نوم سي ليره  ؤهر د  «-
 ؟دهم ه خير سر بابام مي    نوم را ب  ؤسي ليره براي هر د     .ي عثمان را تخم كاشتيد     عهمزر



  hبدرقه                                     
 

35

اي كـه     مگر بـه پنبـه      باشد  عاقل ي كه كس دهم  پشه،گل مي  ، به خاطر باتالق   اين هم 
  دهد؟ هنوز سبز نشده سي ليره مي

  .»دهم به خاطر پشه و باتالقش مي
  زندگي كـرد، توي لجنشود   شش ماه تمام چطور ميست،دو روز ني يك روز، « -

  .»داني آقا خودت خوب مي
 ...بـه شـما   انـسانيت مـن      .بيرون خواهيد رفت  . ام  كرده من اجاره  .دانم من مي « -

 مگه  .تپانم توي ده   مي. كنم  مي  وگر نه آب را ول     .ام  كرده من اجاره  .مثل يك پدر بود   
  » عثمان؟نه

  :ها برگشت عثمان آقا به دهاتي
  .»ها كرده برادراجاره« -

 نيمـه هـم      آبياري ،در قانون  دولت هست،  هست،هم  قانون  « : گفت علي كرد ممد
دشـت را    .كني  ساعت قطع مي   48 دي، روز آب مي   اينست كه ده     هست، آبياري نيمه  

  .عرق بوددر غرق  .» متر دور از ده باشد500 بايد  يا زميندشت .كني خشك مي
آبيـاري    آبيـاري نـاقص،    ...زدانـدا  كمي عقلش را به كار نمـي       رد،عقل كُ « -:گفت

  »!دائمي
  :ها كرد سپس رو به دهاتي

مگـر  آيـد؟     پشه نمـي   يشما را به خدا، شما را به حق بگوييد از سه هزار متر            « -
 كاشتم پشه نيامد؟ به سه هزار متر      »وزلوقاوكس«يامد؟ پارسال از دشتي كه زير       نقبال  

 ساعت قطع 48آب . آورد  ده هزار متر فاصله نداشت؟ باد غربي بوزد كه بال مي نيست،
يي هـست   ها ؟ وسط دشت چنان گودال    ها خواهند مرد   پشه ، دشت خشك بشود،   بشود
  »!ردعقل كُ اين عقل است ؟ .شود خشك نميهم  يكسال دركه 

عقـل  ... ها زنجيـر بزنـد      ازش بخواه از فردا به پشه      ،به دولت بگو، ازش بخواه    « -
  »!كرد
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  :علي سرخ سرخ شد، گفتممد
برنجـي تـو    . دهم يمن پنبه را به تو نم      .گويم حاال، آقا به تو مي    . نمسخره نك « -

  .» هست همدولت ،ي قانون هستتا روز ،رمكا ده نمي
  :آقا خشمگين از صندلي بلند شد

گيـري و بـه كـوه        كني ممدعلي؟ باز هم تفنگ به دستت مي        چكار مي آنوقت  « -
مثل  آدم را  . كار نيست  ي در ديگر عفو . آن روز ها ديگر گذشت    .  آتش گرفتي  زني؟ مي

  .»كنند  شكار مييك كبك
 يكي دو بـار     .هايش كرد   شروع به جويدن لب    هايش را بهم فشرد،    علي مشت ممد

  .روي صندلي غلطيد
 .هاي خار مانندش پر گـردي بـود         سبيل .شم و صورتش به استخوان رسيده بود      چ

. ا بـاز كـرد    ل ر دستما . دستمالي زرد رنگ به سر بسته بود       .ي خون بود   چشمانش پياله 
 سـرخ   ز آفتاب ابازوانش را كه موهاي زمخت و پر پشتش         . روي صندلي بغلي گذاشت   

  :شده بود روي صندلي دراز كرد
. ش قطع بشود ساعت آب48هر ده روز،  . متر تا ده فاصله داشته باشد500 بايد« -

  .» اوخچي آقاام من اين را فهميده
  : و گفت، نرم شد گشت عصباني شد، سپس آرامهاوخچي اوغلو يك بار

ـ    ،احمـق  .شـويد  جه نمي وها، مت  غلط كردند اين گردن كلفت    « - ي را   محـصول ملّ
ط بـه قبـل از آمـدن ايـن          آن قانون مربو   .گويي قديمي است   قانوني كه تو مي    .گفتم

ه پـش  ،مگس خواهد بـود   كه  البته  ... ها كه  كنند اين گردن كلفت    غلط مي . بخشدار بود 
  گفت؟  چه ميبخشدار جوان. خواهد بود
. فهميـد  ماها اين را نمي   ش. كنيد ماها خدمت بزرگي به اين مملكت مي       ش گفت مي

دانـد و    مـي البته كه   ؟  از پشه و مگس خبر ندارد      ؟داند دولت پير و كاركشته اين را نمي      
  .»...كرد ي را ممنوع ميبرنجكارگر نه 

  :اي دهاتي به آهستگي عده



  hبدرقه                                     
 

37

 شش ماه تـوي بـاتالق زنـدگي         ودش  ولي مگر مي   ،درست است، درست است   « -
 از يك ده پير چـه كـاري سـاخته          ولي ،رسد  مي عقل ما به اين    ...كرد؟ محصول وطن  

  »؟است
  .ان را به زمين دوختند، ساكت شدندها سرش دهاتي

  .»رسد عقل ما به اين مي« -
  :اوخچي اوغلو

ن كاغـذ بـه دسـتتا     . هاي من خواهند آمد و مزارع شـما را انـدازه بگيرنـد             آدم« -
 بـه جـاي پـول       ،در نتيجه كار  . گيريد آييد و از دفتر خانه مي      پولتان را مي  . خواهند داد 

همه ! اتالق چيهب... ل گِباتالق، خواهيد؟  ديگر چه مي.گيريد  پول محصول را مي،تخم
  »ايد؟ زاييده شده تو قصر

  :ها همگي به پچ پچ افتادند دهاتي
  ...، بچه داريم يك ده پير، عيال داريم« -

  : برگشت و نعره كشيدقب اوغلو به عاوخچي
فوراٌ، فوراٌ، فوراٌ . عثمان آقا بگو اسبم را بياورند« :تو گف. »!ا، نانخورهانانخوره« -
جواب اين رفتار شما را به خاطر محصول خـواهم          . دانم با شما چكار كنم     مي... بياورند

دم ، آ نداريـد   كـردن  ركـا  غيـرت  يربرنجكـا مان ايجـاد    از ز ... به نعمت عزيزِ خدا    .داد
. كردهـاي زبـان نفهـم     . دهم ايد سي ليره مي     نزده شاي كه بيل   نوم پنبه ؤهر د . ايد شده

 نافتـان را بـا قـانون يـك جـا         .انـد  اجـدادتان قـانون را وضـع كـرده        ! ، بفهميد بفهميد
  »...اند بريده

 دسـت عـرق     ،گشت رفت وبر مي   ت گره زده از اين سر به آن سر مي         دست در پش  
  .كرد را با دستمال كثيفش پاك مياش  كرده
چشمتان در بيايد، آخر هـر      . كند ر حق شما كردم پدرتان نمي     بزرگي كه من د   « -

شـما روي بـرنج     . شـود  هر كـدامتان دو كيـسه بـرنج پيـدا مـي           ي   ي تو خانه  برنجكار
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 فقـط   لباسـتان  .وا آمديـد  ز بر پشت به ايـن چوكـورا       پوست ب  !ها ؟ زبان نفهم  يدديد مي
ديگـر چـه    . ايـد  ستهاز غـار در آمديـد و در خانـه نشـ           . ايـد  ن آدم شـده   اال. پوست بود 

. م تـو چـشمتان، تـو بازوانتـان بمانـد          بزرگي كه من در حـق شـما كـرد          خواهيد؟ مي
  . »نانخورها

ـ        ه دهاتي از هـيچ كـس صـدايي، حرفـي در          . دا مثل سنگي يخ بسته، مانـده بودن
صداي بـم اوخچـي      . نبود ديگر هيچ صدايي   .آمد آنسوي ده صداي سگي مي    . آمد نمي

  .ها بيرون ريخته بودند ها از خانه ها و بچه زن. نشست روي ده مي  بوم-اوغلو بوم
  .»دهم م به شما نشان مياوغلو هستاگر من اوخچي . دهم من نشانتان مي« -

  .به تندي سوار اسب شد. در اين اثنا اسبش را آوردند
  .»دهم  من به شما نشان مي؟فهميديد« -

غبـاري بـه      پشت سرش گرد و    .به تندي از ده بيرون رفت     . سب را كشيد  مهميز ا 
  . هوا خاست
   .، مانده بودندها همچنان مثل سنگي يخ زده دهاتي

  
*****  
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4  
.  دخترش دراز كرده بـود     ، پاهايش را روي زانوان    رسول افندي روي كاناپه نشسته    

. ومـشغول دوخـت و دوز بـود       نشسته بـود    خانم پهلويش   . ماليد ختره پاهاي او را مي    د
لوكس آويزان از سـقف بـا نـور       هاي چراغ. ش را زده و روي سوزن خم شده بود        عينك

  .مشعشعي روشن بود
  :رسول افندي آهسته گفت

  . »خانم «-
، گويي حـرف نـزن     مي« .ت و دوز بلند كرد    خانم يك لحظه سرش را از روي دوخ       

، ديگر صـبرم تمـام      اينجام رسيده  ديگر به    ،ولي خانم  ؛خودت را قاطي اين كارها نكن     
 پـاك و    ...مثـل نـور   ! اش خانم  ، اگر او را ببيني    چه پسر خوبي است اين بخشدار      .شده

ا ه هاي اين  اگر به او ياد بدهم حيله     . داند چيزي نمي .  افتاده اينجا  تجربگي از بي . پاكيزه
  .»شود ش شاهد است طوفان به پا مياگر به او بگويم خدا خود... را 

اگـر دكتـر كـه هميـشه        . ، به او بگـويم    اگر به او گوشزد بكنم    «. ش را ليسيد  لبهاي
  .اعتبار شده م بيچاره بياس. كند ولي نمي... همراه اوست كمي به او گوشزد بكند

هايي اجـازه داده كـه       به دشت  .هيچ گناهي ندارد  . اعتبار شده  بي براي هيچ و پوچ   
ي را خوانـده    برنجكـار اگـر قـانون      د؟اد و سرش بود مگر به اينها اجازه مي       اگر عقل ت  

 



         h درقهب  
 

40

هـايي كـه در       حـرف  ! بخوانـد  كاش يـك بـار    ! بار از اول تا آخر بخواند     اگر يك   ... بود
  ».شود شنوم اشك از چشمانم سرازير مي اند مي اش درآورده باره

 .، مـدتي بـه رسـول افنـدي نگـاه كـرد            انم سرش را از دوخت و دوز بلند كـرد         خ
  :گفت.  معلوم بوده دوختني را گرفته بودهايش ك ز لرزش دستعصبانيتش ا

رفت  نمي. سوزاني سي دل مي  براي هر ك  . كني تو هم براي هر كسي گريه مي      « -
  .كرد ، چشم بسته امضا نميبه بار و كاباره

... پيچيد  دور سر آقايان مي    ها انداخته،   دست رو گردن ارباب    گفت خديجه خانم مي  
؟ تو عمـارت اوزون حـسن مونـده و جـا            دزن زند يا مي   نمي. زده رو حرفشان حرف نمي   

  »...خوابد  مي قورِروي تختخوابهاي پ ،خوش كرده
  :رسول افندي

بدجنسي و حقـه    . ستي جوان ا  خيل. ، آن بيچاره وارد نيست    طور نگو خانم   اين« -
من اوضـاع   . بايد گوشش را كشيد   ! آاااه. گوشش كشيدني است  . شود بازي سرش نمي  

. شـود  همه چيز درهم و برهم مي     . شود  آن وقت ببين چي مي     .كنم زد مي را به او گوش   
  »!شود كه نگو طوفاني به پا مي

  :خانم
چـشم تـو   شـان از   همـه . ول افندي تو اين كارها دخالت نكـن      به تو گفتم رس   « -
اگـر  ...  كمي فكـر كـن     افتيم؟ يك خرده فكر كن،      آن وقت به چه روزي مي      .بينند مي

يـك كمـي    ... تو مسلط بشوند  ان بر   برنجكار... شويب بخشدار   يك بار ديگر سرپرست   
 .ايـم  ه به آخرش رسـيد    ، ديگر آرام آرام . ماندهبه بازنشستگي   نيم   يك سال و  . فكر كن 

بوسـم    دستت، پايت را مـي .ون ندهم، باليي به سرمان نياور، كار دست    م اي خدا  دان نمي
  .» سرمان نياوربال بر

 و  آمـد  افندي و خانم پـيش مـي      يي بين رسول    هاچنين گفتگو بدين ترتيب روزها    
شـود    سـخت بگيـرد، نمـي      رسول افندي گـيج شـده،     . گذشت زمان مي  و   ادامه داشت 

فـردا صـبح    . گرفـت   تصميم پشت تصميم مـي     .خورد اي تو دلش افتاده او را مي       خوره
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 به دسـتش خواهـد      راي  برنجكاريكي هم قانون    . رسيده نرسيده به اداره خواهد گفت     
 اداره  تا صبح به  اما   . و مچاله شده    كرده تا . توي جيبش است   ست كه قانون  زهارو. داد
ش را كج كرده و باور گردن ،اين بخشدار همينطوري ايستاده  . شود منصرف مي رسد   يم

 ،چـه بعد   ؟شود چه مي ... ان خواهد داشت  برنجكارهاي زيادي با     درگيري. نخواهد كرد 
خـدا ديگـر وكالـت      ... نـيم مانـده    يك سال و  . بعدش عاقبت كار بخشدار معلوم است     

 درون وجـودش را     خـوره ... خـورد  مـي دنـدان بـه دنـدانش       . دبخشدار را قسمت نكنـ    
  .»پسر نجيبي است...ي بيشتر از پسرممثل پسرم دوستش دارم حت«. خورد مي

يـك   ي توفيـق  خانـه  در قهـوه . ، زود از خواب برخاست  صبح روز بعد   طبق معمول 
را از  رفـت، ايـن      مـي ي توفيق    خانه  به قهوه  ه،ها قبل از رفتن به ادار      صبح. خوردچايي  
باز هم جمـع    . كردند اي آنجا جمع شده و غيبت مي       عده.  قبل عادت كرده بود    يروزها

مردمـي بـا    .بـازار مملـو از مـردم بـود      . خانه نيز بـازار اسـت      روبروي قهوه . شده بودند 
  ...ودندن ازدحام را به وجود آورده بپاهاي برهنه اي پوره و - هاي پاره لباس

هميشه وقتي بـه همـديگر      . چادوش دوست قديمي رسول افندي بود     حاجي علي   
  .كنند يرسند شوخي م مي

  :چادوش دوباره لبخند زنان شروع كرد
 !هـا را تـو قفـس گذاشـت        برنجكارچطـوري    ؟بچه ديروزي را ديـدي     رسول،« -

ثل پياز لخت   م. جبيي نيم و    بچه !... واي مادرش  !چه آدمي بود وه   ! آبووو. ببخشيد ابله 
تـو  ... ده بار از اين كارها كرده    . جارهصد هزار رشوه گرفت براي دادن ا      . كرد دهكده را  

. ء كـرد حريفچي اوغلو يك روزه صـد امـضا   ...براي يك امضاء كردن ترسيدي رسول  
  »...خشك فكر... عقل رسول بي

 ودكند ناراحتي خـ    سعي مي . شود ا به شدت عصباني مي    هرسول افندي با اين افترا    
افتـرا  «گويـد    گردنش را كـج كـرده مـي       در حالي كه    . گيرد  به خود نمي  . را بروز ندهد  
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. يـز اسـت   كه از مادر زاده شده تم      همانطوري. او آدم پاكي است   . د، افترا نگوييد  نگويي
  .»گناه است افترا نگوييد

 رشـوه   تـو قنـداق ايـن طـور       «. خندنـد   همه مـي   »خوابد  و قنداق مي  ت ،رسول« -
اگر . و گر نه خيلي جوان است     . ياد گرفته ، تو شكم مادرش     چه ياد گرفته  هر  . گيرد مي

   »!شد  چگونه اين همه كار رو به راه ميتو شكم مادرش ياد نگرفته بود
  .باز همه زدند زير خنده

شـود   شود، وقتـي از آنهـا دور مـي          تاب نياورده، بلند مي    اينبيش از   فندي  رسول ا 
  :گويد مي

طـور   همـان . گويـد  خن مـي  بـا خـشم سـ     . »دا بترسـيد  از خدا بترسـيد، از خـ      « -
  .رود غرولندكنان تا اداره مي

سپس شـروع بـه كـار       . خوابد نيتش مي  عصبا بعد از يك ساعت چرخيدن در اداره،      
  .كند مي

تـوانم صـبر     ديگـر نمـي   « به خانم گفته بود      .عصر با خانم بسيار حرفش شده بود      
حـاال  . بـه اداره رفـت    كنان   غرولنـد  .خانه سرخش كردند   دا نيز در قهوه    صبح فر  .»كنم

. مـرگ آري، انـصراف نـه      .  قبلي وارد اتـاقش شـد      ن تصميمِ يا هم ب. هيچ كس نيست  
 اين سر تا آن سر     اتاق را از     9تا ساعت   . لرزيد هايش مي   لب ،اش خاكستري شده   چهره

   :گفـت  مـي زير لب . زد، آب دهانش خشك شده بود     قدم زد و ايستاد، با خود حرف مي       
 باز هـم    كشيداگر بدانم به دارم خواهند       حتماً.  خواهم گفت  همين امروز حتماً  ،  امروز«

ه كسي چ... به هيچ كس. گويد اسم مرا ن به كسيكنم ازش خواهش مي. خواهم گفت
  »...دانند پي خواهد برد؟ نمي

راه دكتـر صـرف     ناشـتايي را بيـرون همـ      . شد شدار سر ساعت نه وارد اتاق مي      بخ
  . آمدند ها دست در دست هم باال مي ل بچهها را مث پله. كرد مي

 در انـدك مـدتي    . لش به طپيدن آغـاز كـرد      يك باره د  . از صداي پايشان شناخت   
  . كامال خيس عرق شد



  hبدرقه                                     
 

43

نظمي . كتش را بست  هاي جلويي    لرزيد دگمه  كه مي  در حالي . آتش به دلش افتاد   
در آورد و   ا از جيـب     ري شلتوك كـاري      له شده قانون مچا . به لباس و موي سرش داد     

ر رو مبـل نشـسته سـرگرم        بخشدا. به طرف اتاق بخشدار به راه افتاد      . به دست گرفت  
  .لبخندي بر لب داشت.  فهميد سرش را بلند كردوقتي داخل شدن او را. مطالعه بود

  »، حالتان چطور است؟سالم رسول بيگ «-
نش چـشما . بروي ميز ايـستاد رو.  دو قدم ديگر هم جلو رفت      - رسول افندي يكي  

معطل شـد و تكـاني      . و تار شد  در نظرش تيره     دنيا. كم مانده بود بيافتد   . سياهي رفت 
  .خورد

  : بخشدار دستپاچه شد
  » رسول افندي؟ چيه؟هچي شد «-

. بخشدار قانون را گرفت   . راز كرد آرام آرام قانون مچاله شده را به سوي بخشدار د         
  :تش را نشان دادصندلي بغل دس. رويش را خواند

  .» متشكرم.  رسول بيگنشينيد باييدرماييد، بفرمبف «-
  :مده بود رفت و پهلوي بخشدار نشسترسول افندي كه كمي به خود آ

شما در حـق مـن خيلـي بزرگـواري          .  دارم آقا   حرفها براي شما حرفهايي دارم    «-
... بخاطر آن به شـما    ... به خاطر آن  بله  .. .بخاطر آن . ايد يم را نجات داده   زندگ. ايد كرده
، دسـت و  امـان . ور كه اتفاق افتـاده بگـويم  كنم همه چيز را براي شما آن ط   مي سعي
بعدا اينهـا مـرا رو هـوا        . گوييد رسول گفت  ن... بوسم دستتان را مي  . بوسم  را مي  پايتان
 شـما   طوري وانمود كنيد كه من دشمن     . اسم رسول از دهانتان بيرون نيايد     . خورند مي

طوري وانمـود كنيـد   . اين را از من دريغ نكنيد. گوييدن. من اهل و عيال دارم   ...هستم
  .ايد كه اين حرفها را از من نشنيده

  :بخشدار با دلواپسي
  .»مطمئن باشيد. البته، البته آقا «-
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  :با لحني غريب و درماندهرسول افندي 
  »اينطور است؟. كنم گور شما را مي شمن شما هستم،من د «-
  .» بگوئيدهمه را. بگوييد. سول افندينيد ركَ گورم را ميآره داريد  «-
  .»پس با اجازه شما آقا« -

  :ماليد به هم مي هايش را ميان پاها قايم كرده و دست
هاي  در حق شما شايعه   .  وجود دارد  خيلي بدگويي پشت سر شما    ... خيلي خيلي « -

  . »شوم من از خجالت آب مي. شود  ميزياد و باور نكردني گفته
 :، با نگراني پرسيد بزرگ شدهبخشدار چشمانش گرد و

  »گن؟  مگه چي مي؟ها چرا؟ چي «-
گـويي شـما   ...از زمين تا آسمان افتـرا ... اش تهمت  همه... دروغ، افترا ... افندي« -

شهرتتان . است كه تو ده غوغاست    مدتي  . داي ان رشوه گرفته  برنجكار صد هزار ليره از   
   »...هاي زشت  تهمت... افترا...  آنكارا رسيدهتا

  :بخشدار از جايش پريد
  .»ر چه چيزها، چه چيزهايي آقاديگ «-
  .»هاي زيادي هست، بله هست آقا حرف « -
  »كنند؟ مردم باور مي« -

  :خندي زدرسول افندي به تلخي زهر
هـم   نيـ ا. شـكنند  اي باور اين افتراها سر و كله مـي      مردم بر . كنند آقا  باور مي  «-

 ليره داده نـشده      هزار ر از صد   به كمت  ايد شكل داده هايي كه شما بدين      نامه نباشد اجاره 
ي در كار اجاره دادن رد و بدل         كمي مبالغه است ولي پول زياد      ، يك صد هزار . بود آقا 

ها را  علت غيبتوقت  آن.  كه حق با من است  فهميد  مي گر قانون را بخوانيد   ا. شود مي
   .»فهميد مي

  »؟!پس قانون «-
  .»بله قانون «-
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  .»ه است برايم خواندورزي آن راكارمند كشا «-
چون كه  . خورده براي شما خوانده است آقا       را به درد خودش مي     آنچهبله ولي    «-

ها ها و شاليزار در تمامي زمين. رايتان خوانده استان ببرنجكاراو آن نوشته را از طرف   
  .»از هر كدام سهمي دارد

  »!ووواي «-
  .»بله آقا «-
  .»متشكرم رسول بيگ «-

هاست كـه    مدت. برخاستبخشدار از سر جايش     . بيرون آمد از اتاق   افندي  رسول  
. برد ها پي مي   هقداشت به وجود بعضي ح    ها شده است و     بطور مبهم متوجه بعضي چيز    

سعي كرده بود كه تـه و       . داد را در سخنان دكتر تشخيص مي     روزهاست كه تناقضاتي    
  ؟... اين طورپس. بياورد توي قضيه را در
 همـان دم شـروع      »...ا ظهر اجازه ندهيد كسي وارد بـشود       ت«: ستور داد به دربان د  

  .يك ساعت بعد تمام كرد. ندن قانونكرد به خوا
، موهاي بلنـدش  چرخيد  وسط اتاق مي   »!ها واي  لبمتق !، واي واي  ها ناموس بي«-

  . جويد هايش گرفته و مي ندان ميان دلبش را .كشيد پيچيد و مي دور انگشتانش ميرا 
 وجود داشـته    گونه گودالي نبايد روي زمين     هيچ... ين دو قسمت خواهد شد    زم «-
بـرنج  كـشت   كمـسيون   .  ساخته شـده باشـد     بتنها بايد با     كانال. صاف و هموار  . باشد
 سـاعت   48ها، بايد    تمام آب ها بعد از ا    دشت. يد كرده و خود تصميم خواهد گرفت      بازد
. بايد سه هزار متـر باشـد      اش تا روستا     هفاصل. اين را آبياري ناقص گويند    . اندمآب ب  بي

كمـسيون  . د ندارد جمع خواهد ش    ا در استخري كه سرازيري و جاي خروج       ه بآآنگاه  
انـد   آنانكه اجازه گرفتـه   . دهد نميكشت   اجازه   برنج در صورت عدم رعايت موارد فوق      

 همـه چيـز   .خبري ندارد هاي داده شده      اجاره تا حال از وضع   .  هيچ خبري ندارد   »؟چي
  . شدچشمانش پر اشك.  بهم زدن اتفاق افتاده است چشميكدر عرض 
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. مانـد حركـت    مدتي بي . سرش را روي ميز گذاشت    . .. بيچاره احساس كرد   خود را 
  .:خدمتكار را احضار كرد و دستور داد. سپس زنگ زد

  » ... را صدا كنرسول بيگ «-
  : بخشدار گفت. آمد دوان دوانبالفاصله رسول

 اي كـه   برويد به آن خانه    .اين كليد را بگيريد    .همراهتان برداريد دو ژاندارم    «- 
 ،اي هـست   اشياء و همچنين رختخواب باز نـشده       ،ها، لوازم  چمدان .خوابم  مي در آن 

 را   خانه كليد. م خوابيد من همين جا خواه   . رداريد و به اتاق پهلويي بياوريد     همه را ب  
هر چه كـه گفـتم عمـل كنيـد           .با دست خودتان بدهيد    .هم به كمال تاشان بدهيد    

  »!رسول بيگ
  :وقتي رسول افندي بيرون آمد و رفت، ژاندارم دم در را صدا كرد 

  »شناسيد؟ ان را ميبرنجكارشما  ،پسرم« -
  »نشناسم قربا يم« -
  »!رو دربان را هم صدا كنب« -
  .  هم آمد»حاجي«بان در
  »شناسيد؟ ان را ميبرنجكاري  شما همه« -
  ».مشناس يشان را م مهه« -
 اول بـه مـن خبـر ،مثل سابق. ي ورود به داخل را ندهيد م اجازهه هيچ كداب« -
  .» اجازه دهيد بيايند، بعددبدهي
  .»شم قربانچ« -
 

*****  
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5  
 كوچـك   بيست چشمه و چنـدين جويبـار       -  عزيز آقا از به هم پيوستن پانزده       نهر

، پـيچ پيچـان بـا تنـدي و          رود سـاورون  ، از باالي    هاي توروس  از دامنه . آيد وجود مي ب
ايـن   .به همان بزرگي رود ساورون اسـت      تقريبا  . شود سرازير مي به چوكور آوا    شتابان  

هـاي بهـاري و روزهـاي        در ماه  شود، وقتي آب ساورون كم مي    .  خود ثروتي است   نهر
آبـي   شـاليزارها از بـي    شوند و     به خاطر آب با يكديگر درگير مي       برنجكارانگرم و داغ    
گـردد و    ش مـي  اما كسي كه جوي عزيز آقا را كرايه كرده باشد خـو            ،شوند خشك مي 
اند   گالويز شده ديگري را كه به خاطر يك قطره آب با همبرنجكاران؛ و كند كيف مي
 صاحبش را بـه  دشت ،ز آقا هر چقدر هم كم شود، گو باش     عزي ب نهر  آ .كند تماشا مي 

 از   عزيز آقا آن سال را كمتر      ي نهر  كننده ايهاز اين روست كه كر    . كند خوبي آبياري مي  
  كمتر برنج بكارد همان قدر همدؤنومهر چه از ده هزار  .كارد نوم برنج نمي  ؤده هزار د  

 خـاك پـر حاصـلي     دنبال  االمكان بايد     حتي .كند تا اين حد ضرر مي    . ضرر كرده است  
اش آب   يند، همه ب چشمش روستا، خانه و مزرعه را نمي      آن وقت   . بگردد و زير آب ببرد    

 از سـازلي دره  .كنـد  اوخچي اوغلو كرايه مـي  جوي عزيز آقا را      سه سال است  . دهد مي
 1500ايـن    .شـود  خواهد باشـد منـصرف نمـي        چه مي  قيمتش هر  . است دؤنوم 1500
 ليره را دستي دسـتي      300 كسي هم كه      ... هزار ليره در آمد دارد     300 زير آب،    دؤنوم

  .  دهد از دست نمي
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آب  ،ها قرار گذاشـت    ن روزي كه با دهاتي    عصر هما  ،وغلو پنج روز پيش   اوخچي ا 
 باشد تمام    روانه شده  ي كه از باال   آب. خورند  زيادي نمي  مزارع آب .  بود را به زمين بسته   

شود و آب زيـادي الزم    پر ميها  زمين شكافي هم زياد باشد حت هر چه قدر  زمينها را 
 سرعت  وشدت. شود  رفته رفته كم ميده قدرت خشك شدناز دشت به طرف   . دارند

خـاك   ،ي بـوده اسـت   بـاتالق چهار طرف ده از سـابق     . شود د مي ب هم رفته رفته زيا    آ
،  آب با فشار زياد از چهار طرف       ،شب روز ششم  . جوشد ميشود و آب     زيرش خالي نمي  
  .در يك لحظه تمامي ده را فرا گرفت. ده را احاطه كرد

 هـا عرعـر،   ، االغكردنـد  هـا عوعـو مـي    سگ. نصف شب توي ده قيامتي به پا شد      
كردنـد   نعره و فرياد مـي    ، مردم نيز    زدند مي، گاوها بوغ  بوغ      كشيدند ها شيهه مي   اسب

  ...رسد  به پايان مي زلزلهمثل وقتي كه
ايل تـوي آب مانـده را داخـل      وسـ . رفتند و آمدند  .  و فرياد كردند   شب تا صبح داد   

كساني كه . هاي همسايه بردند نداشتند به آالچيقنان كه آالچيق آ. ها كشيدند  آالچيق
 صبح زير آب و گـل مانـد تـا    تمامي ده تا  . اين كار را نكردند وسايلشان توي آب ماند       

. جـام دادنـد   تمامي ايل در تاريكي با زبردستي و مهارت كارهاي خـود را ان            . صبح شد 
  . ها توي آب خيس شده بودند تمامي هيزم

، در هـاي چوكـور آوا    در دهكـده  . خـورد   به چشم مي    چراغي فقط در يك خانه نور    
 دم  اي نفتـي   در هـيچ خانـه    كه  ين خاطر   ابه  . شود ماههاي بهاري چراغي روشن نمي    

  .شود دست پيدا نمي
ها   بچه ، جوانان ،زنان و مردان  . وشن بود ر» هردورسون كُ د«ي   خانههاي   تنها چراغ 

خـسته   .زدند، ساكت بودند   يحرف نم . ي دورسون جمع شده بودند     وي خانه و پيرها جل  
يي هاي سرشـان گـو     مو آلود و  رنگ چراغ سر و صورتشان گل     زير نور زرد    . شده بودند 

  .درهم و برهم بود .ده در سكوت عميقي فرو رفته بود. به موم عسل اندوده شده
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، صـبح   و سپيده از افـق دميـد      چيزي نگذشت كه افق پاره شد        . بود صبح نزديك 
ايـن  . سـپس از بـين رفـت       . تپه خط نوري نمايان شـد      روي .كاذب درخشيدن گرفت  

  .آفتاب استطلوع عالمتي بر 
 .سـرش بـه جلـو افتـاده بـود      .بـود  رد پشت بر درخت توت تكيـه داده     علي كُ دمم
  .داي آويزان بو هاي مرده ش چون دستدستان
  :گفتهسته به زنان دور و برش  آ»يزينو قار«
هر . شناسم من او را خوب مي    . آيد ياين طور به نظر م    . رد غلطي خواهد كرد   كُ «-

 حـاال بـرو     .دنيا را به هم ريختـه اسـت        ،ي تا حال  ، از بچگ  ام وقت كه او را چنين ديده     
  .»شناسم كرد را خوب مياين من . شود  نميكن بهش، حاليشكارد فرو
كـاري بكنـد كـه از    . كاشكي يك كاري بكند«: كردند ها با يكديگر پچ پچ مي      زن

  »كجاست اين چنين مردي؟ .كجاست آن روزها. در بياوردوغلو دماغ اوخچي ا
  :شرمي عاري و بي زني با بي

روز اوخچـي    ، آن ممـدعلي حـاال اختـه شـده       . ها اينطور بود   او سابق  ،ينو ننه ز «-
  ».بيراه گفت اما او صدايش در نيامداوغلو آنقدر بهش بد و 
  :آهي كشيد و گفتخورد  كه خود را مي زينو قاري در حالي

 .خوردند و هوا مي  چي اوغلوها را ر   اوخ ،، اگر مثل سابق بود    مردي نمانده يگه  د «-
تونست   مگه مي  مردي مثل كرد مثل سابق    اگر قديما بود    . اند  شده  زن هممردها  حاال  

  .»اند ها اخته شدهبگه باالي چشمت ابروست؟ حاال ديگر تمامي مرد
  :بلند شد همراه خنده ي چند مردصدا

  .»ببينختگان را ده ا. كرده استخرمرديكه اينجا را .  را ببينيدوضعمانرا خدا ت «-
  .»رديكه ده را كرده يك استخرم «-
  »...شد  مرد، يك مرد واقعي، اگر پيدا مييك« -

  :زينو قاري
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اگر توي ده مردي     .خواهد ما را خانه خراب كند      مي. مرديكه ده را استخر كرد    « -
  »...شده بودناخته 
  »... مردقط يكف «-
  .»مانديم افتاديم، زير آب نمي ه اين حال نميب «-

هميشه اين طـور    . پيچيد ه مي صدايش در تاريكي شب روي دهكد     . غريد زينو مي 
  . نشست  فرو ميشد، سپس آتشش ايستاد، آتشي مي ايستاد، مي مي. بود

 يبـه آن اوخچـ    . ..، اگر من زينو قـاري هـستم       گويند زينوقاري  گر به من مي   ا «-
يشه پر سقزش   ، با آن دهن هم    ي لندهورش  مه، با آن چك   اش  زن روسپي   با آن  ،ديوث

، بـه مـن زينـو قـاري          بـاز نكـردم     از سـرش   ش را مثل زنش   اگر لچك . دهم نشان مي 
 مرديـشان  هـا از  ايـن اختـه  .. .دونم چه كار كـنم     مي زينو قاري هستم     اگر من . نگوييد

  آبي كه اوخچي اوغلو    ، به سرشان را به زمين بدوزند    خجالت بكشند و    . خجالت بكشند 
  »...برايشان فرستاده نگاه كنند

اي  همهمـه  . به وجود آمـد     و بعد در ميان مردها جنب و جوشي        ابتدا در ميان زنان   
 ،گفتنـد و شـنيدند    . صـدايي بلنـد شـد      ويكباره سر    ...هر كس به ديگري   . به راه افتاد  

  ...رفتند و آمدند
هـاي   كناره. زد  مي يها سفيد  وهپشت ك . درخشيد ديگر جاي فجر به روشني مي     حال  

  .آفتاب به مزارع تابيدن گرفت. يي كشيده بودي طال چند ابر در آسمان سرمه
هـا زيـر آب      ، جاي خـرمن   ها بستان ،هاها، كنجد  پنبه. ير آب مانده بود    ز مزارع كالً 

  .درخشيد بود، مي شفاف مثل يك آينه .مزارع مثل يك استخر بود. مانده بود
تـوي  ز فرق سر تا نـوك پـا   همه ا. ر آفتاب پريشاني ديگري دارندا زي ه ده، دهاتي 

. ها غرق شده يا توي گـل بودنـد        مرغ  بيشتر - ها ، مرغ ها ها، ارابه  رختخواب. گل بودند 
  .ند بود توي گل برده و درآورده را دهگويي تمامي

سي سر به سـرش     ك. دطوري است كه شب بو     همان .سابق بود علي كرد مثل    ممد
  .دگذار نمي
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  .داد خبر از حركتي مي .رده وضع ترسناكي داشتكُ
  :گرفت و كشيدرا  بازويش سرانجام زينو قاري نزديك شد،

  .»رد ديوانهكُهئي ، كرد ديوانههاي آ «-
  .ممدعلي چشمانش را باز كرد

  »؟گويي زينو ننه يه؟ چه ميچ «-
  :زينو ننه لبخندي زد

داريم خانـه خـراب      ،مان استخر شده   ده. ها اخته شور مردي شما هم ببرد     مرده «-
هـيچ  ... كند چي اوغلو ما را خانه خراب مي      اوخ. دنكن د خانه خرابمان مي   ندار .شويم مي

  .»ام اين را از تو بپرسم مردي توي اين ده نمانده؟ آمده
ـ  .  خون شده بود ةچشمانش پيال .  كرد علي پشت از درخت توت جدا     ممد ر ابـروان پ

اش تيـره و     چهـره .  چين و چروك پيدا كـرده بـود        اش پيشاني پشتش به هم چسبيده،   
علي مـو بـر     ي ممـد   هرهي چ  زينو قاري با مشاهده   . سياه شده بود  . نيلي رنگ شده بود   

ـ    ممدعلي مشت . وجودش را فرا گرفت   ، نگراني تمام    بدنش سيخ شد   ه هـم   هايش را ب
پـاره  آه عميقي كشيد، گويي جگرش دارد       . ي حركتي كرد، خشمگين بود    به تلخ . ماليد
  »...گويم  زينو ننه، من مي!آاااه«. شود مي

  :گفت. زينو قاري از اين حالت ممدعلي ناراحت بود
تـرا  د ديگر   نشناس  تو را مي   ، همه ردم خودت را نخور   ، كُ نخورينطور خودت را    ا «-
  .»دتنشناس مي

  :علي به خود پيچيدممد
هـا   سـر بـه كـوه      اوخچي را بكشم؟،   ! چي كار كنم   !آيد ننه  ه از دستم بر مي    چ «-
از . تـركم  مـن مـي   . كنم مادر   تعجب مي  !...اوخچي آدمي نيست كه، اوخچي    . ؟بگذارم

  »...ايم مادر، اخته ما اخته شده. تركم عصبانيتم مي
  :علي را نوازش كرد و ماليدشت ممدزينو قاري مدتي پ
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  »!نخور پسرم. نخور خودت را ،نخور كردم اين همه خودت را نخور، «-
 مـدتي بعـد     .پر از مهربـاني و دلچـسب بـود         ، زينوقاري غمگين  چشمان درخشان 
 شلوارش را تـا     آستين.  بس گلي بود هيچ جايش معلوم نبود       از. دورسون كنارشان آمد  

  . زانو باال زده بود
 .شـد  زرد شناور بـود جـاري مـي      تپاله  از وسط ده آب آلوده به پهن كه رويش كاه           

ي  هر كس چهـره . شدند آفتاب بخار مير آبها زي. بوي پهن خيس همه جا پراكنده بود  
 يـافتن دوران اوخچـي      حكايت از پايـان    ،دش ديد مو بر بدنش سيخ مي      ي را مي  ممدعل

  ... و رجز خواندنهمه تحريك كردن  زينو قاري هم بعد از اين. كرد اوغلو مي
. رش آمدنزد پد. ي ممد علي متوجه اوضاع شد  ساله19پسر بزرگ و ع  اين موقرد

فـت  از بـازوي پـدرش گر   ،»بابـا «گفت .  و جا خورد ي پدر را ديد خشكش زد      تا چهره 
  »!بابا !بابا .زود بريم خانه! بابا! بابا«

  :علي عصباني شد، نعره كشيدممد
  »!گم شو! برو گم شو! سگگم شو پدررو ب «-

  .  پشت مردم قايم شدهپسر
  :و گفتزينو وسط پريد 

كـشي، عـصباني     ي نعـره مـي    چـرا ايـن طـور     .  نخـور  رد احمق گوه زيادي   ك «-
شـش مـاه    .اين كارها را ول كنيـد . شود  با نعره كشيدن كه كار درست نمي ؟شوي مي
هـا   ي خانـه   ، همه عرض يك ماه   .صحبت اين را بكنيد   .  زندگي كرد  شود توي آب   نمي
كرد . ن را بكنيد  فكر اي . مانيم همگي گرسنه مي   .صحبت اين را بكنيد   . شوند راب مي خ

  »...ديگر .  را درست جمع كنتحواس. ام ديوانه
  :علي به تلخي زهر خندي زد ممد

  ».گويد رست است، مادر راست ميد «-
  :رسوندو
  ».يش دولت برويمپ «-
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  »تخشدار آدم اوخچي اوغلوسب «-
  :زينو قاري گفت

هر كس ايـن وضـع را       . هد باشد خوا هر كسي مي  . باشد«.  و بيرون آمد   »اشدب «-
  »...ببيند

  :داد گفت ه سرش را تكان ميممدعلي در حالي ك
  ».باز كارشناس بياوريم.  دولت برويمرست است، بايد پيشد «-

تي بـه تـصميمي     بعد از مد   .ها صحبت كردند   مدت. اي نشستند  رفتند و روي ارابه   
، اه افتـاده  ، كودك وجوان به دلخواه بـه ر        زن ومرد  - ، همگي تمامي اهالي ده   .رسيدند
تـوي گـل و الي      با همـان وضـع      . د رفت ن خواه طوري به قصبه پيش بخشدار     همين

  . خواهند رفت
  :زينو قاري به مردم ده اطالع داد

ـ       !ها زن. شان را قفل كنند    مه درِ خانه  ه «- . اش را قفـل كنـد      ههـر كـسي در خان
طـور   همـين . كنـيم  ود را عـوض نمـي     ظاهر خ . نشنيديمد  نگويير  ديگتان شنيديد    همه
ي بدنشان كم اسـت     وكساني كه گل ر    .غل بگيريد ها را توي گل كرده ب      بچه. آلود گل

اگـر ترتيـب اثـر نـداد        . پيش خـود بخـشدار    . رويم  قصبه مي  داريم به . توي گل بروند  
 شـنيديد؟ . دولتي هـست .. .قانوني هست .رويم  الي به آنكارا مي   طوري با گل و    همين
  »!هااا  نشنيديمنگوييد

از ميـان    .بـراه افتادنـد    ري،تمامي اهالي روستا، پيشاپيش زينو قا      يك ساعت بعد،  
هـاي   هـا بچـه    زن. ي قصبه رسيدند   هاد، به ج  ذشتندهايي كه تا زانو باال آمده بود گ        آب

ق از فر ... بودندنيز از دامنشان گرفته     ديگر  ، كودكان   گرفته بودند  توي بغلشان    كوچك
  . گلي است  تماماًشانسر و صورت ،سر تا نوك پا
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  . ها تعطيل شده خوابيدند حمام
همه در گرد و خاك غلطيـده        ،كرد، ابر گرد   يت گرد وخاكي مانند ابر به پا مي       معج
  .ددر طي راه صداي غرش جمعيت دشت و صحرا را فرا گرفته بو ،بودند

ن نمانده بود كـه شـبيه انـسان    هيچ عضوي از بد   ،در حال نزديك شدن به قصبه     
 و  گـل  .يد شـده بـود    فابرو و مژگانشان پر س    . روي گلها گرد و خاك نشسته بود       .باشد
   .دهاي خشك شده سفيد شده بودنلجن

مقابـل سـاختمان    . كشيد آمد   جمعيت در حالي كه پا روي زمين مي       به اين ترتيب    
كـساني كـه ايـن      . نشده بـود  چنين وضعي تا حال در قصبه ديده         .بخشداري ايستادند 

ا زانـو بـاال     ي ساق پا را ت    ها ستين از فرق سر تا نوك پا گلي است و آ          كه -جمعيت را   
. اسـت  انـستند كـه خبـر مهمـي در شـرف انجـام      د شك مي  ديدند بي   مي - زده بودند 

كـسانيكه در   . كـشيدند  ها را پـايين مـي      مغازهاي  ه  كركره دارها بالفاصله درها و    مغازه
تـو  . ع شدند قهوه خانه بودند بازي خود را قطع كرده و جلوي ساختمان بخشداري جم            

ي  كمي بعد همـه   . بودباور كردنش مشكل    كه  كاري بود   اين  . زد قصبه مگسي پر نمي   
  . مردم قصبه در آنجا جمع شده بودند
  :كشيد زينو قاري به شدت فرياد مي

   ». ببين در چه حالي هستيم.نرا ببي  مابيا وضع .بيا بيرون !، بخشداربخشدار «-
  :خروشيد ديد بيشتر مي  را كه ميجمعيت

حـالي  ببينيـد در چـه      .  ما را نگاه كنيـد      وضع د،د را ببيني  امت محم  ،نگاه كنيد  «-
برمـسلمانان رواسـت؟    اين ظلـم    .  اوغلو چه ها بر سرمان آورده است       اوخچي. هستيم

؟ به وضعمان نگـاه     خورد ي زير آب به درد چه كاري مي       اين ده قديم   ؟بگوييد، رواست 
  ».نرم شوديك ذره براي ما  دل سنگش تا شايد. بخشدار هم نگاه كند. دكني
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  .ت كرده و پيش بخشدار باال رفتندرسون و ممدعلي زينو قاري را ساكدو
  :دورسون

شـود   نمي. هايمان زير آب رفته   ، كشت ها پنبه،  اوخچي اوغلو آب را به ده بسته       «-
تمامي اهل ده آمديم كه     . استباهللا آب   . واللهي تا آسمان آب هست    . ه نشست توي د 

  ».گويييني و چيزي به اوخچي اوغلو بوضعمان را بب
ا هـاي زينـو ر    فرياد. يرون آورده و جمعيت را ديده بود      بخشدار سرش را از پنجره ب     

   :ناباورانه گفت. فهميد اما چيزي نمي. شنيده بود
  »خواهد توي ده برنج بكارد؟ يم «-
  .»امشب آب را باز كرده، ده شده مثل يك استخر. كارد له ميب «-
  »! ...جب، عجبع «-

. هـا بـه سـوي او چرخيـد         مـامي نگـاه   ت. بيرون آمد  .د شد به سختي از صندلي بلن    
آب دهـنش را    . ريشان حالي روستائيان عـذر بخواهـد      ازپ. بخشدار خواست حرفي بزند   

طـور   همـان  .تحرفي براي گفـتن نيافـ     . چيزي در گلويش گير كرد و ماند      . قورت داد 
  . ماندخشكش زده و .ماند

  :زينو قاري
! بـه دقـت نگـاه كـن        !كـن م؟ به من نگاه     را معطلي؟ چرا ماتت برده طفلك     چ «-

كارند؟ هر چيزي ديده     توي ده هم برنج مي     ! معرفت خوبي  عجب .اينست معرفت شما  
قـانون مـن در      هـم    كارند؟ ايـن   اخل ده هم برنج مي    د. ماين را نديده بودي   اما  ،  بوديم

 . تا كمي آن دل سنگت نرم شـود         نگاه كن  ،؟ نگاه كن  كارند آره، مي ها  . ستتوآوردي  
تـوي ده هـم خـواهيم        .اي در آدانا اين طـور گفتـه       .، يعني وطن  ي كه برنج  گفت و مي ت

 وضعمان! اي هيچ از خدا نترسيده   . هيم كاشت ها هم خوا   فته بودي توي خانه   گ. تكاش
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وضع ما رسيدگي نكني سوار     اگر به   ... ، نگاه كن  ببين. ما هموطن تو هستيم   . را ديدي 
درسـت پـيش    . رويـم   كـل مـي    يش رئـيس   پ ،طوري به آنكارا   همين شويم و  قطار مي 

سي كه انسان باشد دلـش  ك. ها ها و بچه نزنگاه كن به سر و روي اين  ... فرمانده كل 
مـن هـم سـر      . غلو هستي  اوخچي او  تو هم حامي  ! ؟ به دقت نگاه كن    آورد طاقت مي 

ما را توي ايـن آب      . مكن ها را جمع مي    ي دهاتي  همه .روم  كل مي  گذاشته پيش رئيس  
  .»م، همه راكن همه را جمع مي .كنيد ميرق و گل غ

 برگشت و با عجلـه . اي حرف بزند لمهبخشدار هي به خودش زور آورد نتوانست ك      
 بـه   .رفت هاي زينو قاري در بيرون باال مي      صداي فرياد  .در بسته شد  . وارد اتاقش شد  

  . گوش او چون صداي غرش رعد بود
  :مدتي بعد گفت

  .»دمردها را صدا كنين آ «-
  . مدعلي و دورسون آمدندم

  :ابتدا پرسيد
  »دخدا كدامتان هستيد؟ك «-

  :دورسون
  .»او نيامد .آدم اوخچي اوغلو است. دخدا، سيف علي استك «-
  .»آيم  ميمن هم فوراً .ه مردم بگوييد برگردند به دهب «-

  : را صدا كردبالفاصله كارشناس كشاورزي
كارهـاي  . رويـم  زلي دره مـي   به روسـتاي سـا    . ع كنيد عضاي كمسيون را جم   ا «-

  »اوخچي اوغلو را ديديد؟
  :كارشناس كشاورزي
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  »...ها سير بشو نيستند اين! ها  اينااه آقاآ  «-
جيـپ  . ب بـود  ده تـوي آ    .به ده رفتند   .جيپي آوردند . ي كمسيون جمع شدند   اعضا

آب  از همـه جــا  .كـرد ي دو كيلــومتري توقـف    در فاصـله .نتوانـست داخـل ده بـرود   
ده كـامال   . د و جلو رفتنـد    اعضاي كمسيون ساق پايشان را تا زانو باال زدن         .جوشيد مي

بـه  . آب همينطوري در سرازيري روان بـود       . نشستند اي رفتند و   روي ارابه . خيس بود 
  .ماندندخاموش روي همديگر نگاه كردند و 

  .شد تر مي ه نزديكگشت رفته رفت داي غرش جمعيتي كه از قصبه بر ميص
  

*****  
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6  
را به شدت تكـان داده و از پـا انداختـه             رخ داده بخشدار  تلخ  به اين ترتيب وقايع     

لبـان  . غمگين داشت  سته، گرفته و  ، خ  همواره در فكر   اي زرد و پريده رنگ،     چهره. بود
ـ     ر نازك شده، چون لبه    پ نازكش بـا   زد، چـشمانش بـرق مـي     . ا شـده بـود    رّي تيغـي ب

  . درخششي بيشتر
 بهـش اعتمـاد    حاال تنها كـسي كـه     . انداخت  مي بانيت به پشت  موهايش را با عص   

. گرفـت  او هم طرف وي را مـي . ر دوست داشتاو را مثل پد . داشت رسول افندي بود   
هـا   ا و توطئهه  او، شايعهي هاي موجود درباره  بدگوييهاي قصبه را،   غيبت ها و  بدگويي

ياد گرفت در عرض چنـد  توان در طول يك عمر   را كه ميآن چه. شنيد را هر روز مي  
هـا خوابيـده     در ده با دهـاتي    !... خر؛ آن هم فقط در روزهاي آ      ماه تقريبا ياد گرفته بود    

هر روز صبح قبل از رفتن به اداره جلوي مطب دكتر تو صـف  .  شپش گذاشته بود .بود
هـا   بـازي  شوند، حقه اخته ميها س  ايستاده و قاطي بيماران شده بود، چگونه دروغ       نوبت
  . همه را ياد گرفته بود،آيند  ميبوجود

دو سه يـا پـنج زمـين را         . خواند  خود مي   را پيش   و شلتوك  هر روز كمسيون برنج   
به هـيچ يـك اجـازه        . نشده بود  آمادهها مطابق قانون     شتهيچ يك از د   . زد شت مي گ

 هر دو زمين  .  اجازه نداد  دؤنوم به دو دشت مرتضي آقا نيز به وسعت پنج هزار         . داد نمي
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 هـر   . متر فاصله داشت   500ا ده نيز    ت. آبياري ناقص طرح شده بود    به صورت   ه  قشدر ن 
 قانون  .يچكدام نيز شخم زده نشده بود      ه ،گرفته هاي ده را در بر مي       نيز خانه  دو زمين 

هـم  ، در واقع كانـال اصـلي        كاري شده نيست   كانال سيمان  .شرايط بخصوصي داشت  
  .اين چنين درست نشده بودند

به . آن هم شرايط الزم را نداشت      . پاتير پاتير نيز اجازه داده نشد       مصطفي به زمين 
بـه   .موش سنگ تراش نيز اجـازه داده نـشد        دور ،، كمال تاشان  هاي توفيق علي   دشت

  . ريزه نيز اجازه داده نشد-هاي خرده ديگر زمين
اگر  .شود برنج كاشت   اگر ماه مه بگذرد ديگر نمي      . دستپاچه شده بودند   برنجكاران

به جاي اينكه هشتاد به يك بدهد، چهل به يـك           . دهد اشته شود محصولي نمي   هم ك 
يم گرفتنـد بخـشدار را   در ايـن موقعيـت تـصم    .ر زياد بدهد پنجاه بـه يـك  دهد، پ  مي

 ميـانجي و كارگـشا    .  پايين شروع كردنـد    اول اورا دست كم گرفتند و از      . امتحان كنند 
  . كه مفتي قصبه نيز بود–چولو پشت و كوميانجي مردي سالخورده، گوژ. فرستادند

 اين برنج همه سـاله       كشت كار«.  شروع كرد  »م، پسر قاآ« :با عبارت مفتي افندي   
هر طـور   . ون كشت نشده، سرتان را درد ندهيد      هيچ سالي از روي قان    . طور بوده  همين

 هـم  حتي اگر ؟ نباشدپشهمگر ممكنست . توا اساينجا چوكور آ  .  خواهد بود  پشهشد  با
  »...ها برداريد دست از اين سختگيري . خواهد بودپشهنشود برنج كشت 
  :بخشدار

چـه  «بـا قاطعيـت پرسـيد       سـپس    »...هـا چيـست؟    نظورتان از گفـتن ايـن     م «-
. لـت نكنيـد    ديگر توي اين كارهـا دخا      »لطفا .بفرماييد« :در را نشان داد    »؟اهيدخو مي

  .بعد از اين ديگر پيش من نياييد
 !سـبحان اهللا  !بحان اهللا سـ «. دبخـشداري بيـرون آمـ      ي گويـان از اداره   مفتي ذكر 
  »!سبحان اهللا !سبحان اهللا« ...مثل آتش جهنم  اين بخشدار نيست، »!سبحان اهللا
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تـسبيح   ،بنـدد   مفتـي چـشمانش را مـي       »؟، چي شد  كار كردي مفتي افندي   چ «-
  . دهد و جواب ديگري نمي »!سبحان اهللا! سبحان اهللا« :گويد د و ميزن مي

» رضا درضـا دينـك     ،در زمان حيات علي دوران    . ر علي دوران آقاست   س پ 1»كنَي
عرض  .و دو تا هم كاروانسرا بود      تقريبا سي مغازه   ،تا خانه ، ده    برنج صاحب يك زمين  
 .حتي يك قوروش هم نماند     .ك زير اين همه ثروت زد و به باد داد         چند سال رضا دين   

 رضـا دينـك آخـرين مـد         ،هدر قـصب   .اما در زندگي رضا دينك تغييري حاصـل نـشد         
ا در قمـار ر  . بود هنوز هم همانطوريـست     همان طوري كه قديما   . پوشيد ا مي ها ر  لباس

 .كـرد   دينك بود كه بيش از همه قمار مـي         باز هم رضا   .دقصبه رضا دينك بوجود آور    
.  باشد  نكشيده  اتو  و لباسش  تا حاال كسي نديده شلوار     .هر روز هم آس برنده با او بود       

به همين خاطر هم مورد عالقه و پـسند همـه            .ها بچه  ها بزرگ بود و با بچه      با بزرگ 
ريخـت و    وز طـرح دوسـتي مـي      موري كه وارد قصبه مي شد عرض دو ر        با هر مأ   .بود

بـراي   .نيست كه از دست او جان سـالم بـه در بـرده باشـد              ماموري   .شد صميمي مي 
مـوي شـيطان   ضا دينـك   ر اين ر  د«گفتند   مي .كرد  نيز هر چه مي خواست مي      كارمند
ت رضـا   هر چه رشوه در قصبه داده شده حتما نود و هشت درصد آن با دسـ                ».هست

رضا دينك حـداكثر تـا       ،ترين ومؤثرترين مرد دنيا باشد     اگر كارمندي پاك   .دينك بوده 
بخـشدار   ز رضا دينك را مأمور    ان اين بار ني   برنجكار. كرد راه بدر مي  هفته او را از      يك

با پانزده هزار حل «گفت  . رضا دينك لبخندي زد».تا دو هزار جا دارد   «: گفتند. كردند
   »مگير نمياز اين ، كمتر كنم، فقط پانزده هزار مي

  :مرتضي آقا
 ت را نشان  ضرب شست . ده رضا ، جوانيت را نشان ب     چشمانم فداي تو رضا    تخم «-
  »! براي تو وجود نداردهن نپس از اي. بده

                                                            
  .دينَك به معني چماق دست. 1
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  : گفتندبرنجكارانتمامي 
  ».شويم و گر نه نابود مي ،تمام اميدمان به توست« -

  :رضا گفت
  .گفت  و چيز ديگري نمي»ي وهللا «-

 ، بـه بخـشدار     همه چيز قصبه را، تمام و كمال       خدا خيرش بدهد رسول افندي را،     
 رسول افندي به او گفته بـود  . فقط در اين مورد اهمال كرده بود     رضا دينك . گفته بود 

 را بـه او     اش نش را از طرف مردم، روش و وظيفه       تخاب شد  ان كه رضا دينك كيست و    
  .دگفته بود و ياد آور شده بود كه همين روزها بخشدار را زيارت خواهد كر

  :، خود را جمع كرد و با چاپلوسي وارد اتاق شدرضا دينك با حالتي شكسته
جنـاب آقـاي    ،  ام نكـرده پيـدا   زيارتتـان   توفيـق    چند روزي است كه      حضرت آقا «
، به من   يك روز آمدم  .  هم زياد است   دانم كارهايتان  ماييد، افندي مي  عفو بفر . ردابخش

 اهمال در حق شـما      .عفو بفرماييد آقا  . ايد ها رفته  جنابعالي به گشت زمين    اطالع دادند 
  .»حضرت آقا... شما ... است ي بزرگگناه

  :كرد  ميشنگاهو برافروخته بخشدار با عصبانيت 
  »خواهيد؟ ه ميچ «-
  »؟قا چه فرموديدآ «-

  :بخشدار فرياد كشيد
  »؟خواهيد آقا ه ميچ «-
  »افندي؟... زيارت ... يارت شما را ز «-
چـه  «: فـت ، گ لرزيـد  كـه مـي    الي در ح   بخشدار »... بگوييد خواهيد را مي چه  نآ «-
  »؟خواهيد مي

  »...منظور ... شماستزيارت غرض ... قاآ «-
  :در را نشان داد
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  ».بيرونرماييد بف ... فوراً... طفا ل «-
با حالت ملتمسانه چشم بـه      .  عقب عقب رفت   ، تا در  رضا دينك مات و حيرت زده     

اننـد لبـه    لبـانش را م    .هم كشيده بود  بخشدار ابروانش را در   . دوخته بود چشم بخشدار   
  رضـا دينـك بـا عجلـه        . سخت و سرد بود    گ سن مثل .كارد سفت و سخت مي فشرد     

بـا خـودش     .سراسـيمه از پلكـان پـايين رفـت        . رفـت  در را باز كرد و بيرون        ،برگشت
واي ! ه ما را بيـرون كـرد پـه        مرديك... راواي مادرش   عجب،  ... واي مادرت : گفت   مي

  : سپس لبخندي زد!  بيرون كرد پهرسماً... مادرش
. ي احمـق    پـسره  آفـرين .  يك تختـه سـنگ سـخت وآرام        مثل !بچه را ببين په   «

... واي مـادرتو   .نـشانند به عزادار مـي    را   انشمادر. حاال حاال مكافات دارند   ان  برنجكار
  »! ...رسماً!  كرد پهمان بيرونرسماً

ي  با مـشاهده  . مي منتظر او بودند    چهار چش  برنجكاران .ان وارد كلوب شد   كن هخند
  . اش كردند، دستش را فشردند ورهد. و فكر كردند كه مسئله حل شده استا ي خنده
  »اا چطور شد؟اِ« -

  :دخندي رضا دينك مي
ه ي يـك وجبـي مثـل يـك تختـ           بچه. همين طوري نخنديدم   ،طوري نيست  «-
! سـبحان اهللا  ! ن اهللا سـبحا  :گفـت  طـوري كـه مفتـي مـي         سرد، همان   سخت و  سنگ

  »!سبحان اهللا
انتظـار چنـين وضـعي را        .اميدها نقش بر آب شد    . تر شد  كلاز اين پس كارها مش    

چطور به دام يـك      .د وانديشيدند ند روي هم گذاشتن   هر چه فكر و تدبير داشت     . نداشتند
 برنجكـاران تمامي   .شد شان رفته رفته بيشتر مي     نارضايتي! اند ي نيم وجبي افتاده    بچه

 .ي وضـع خـود بودنـد       فكـر چـاره   در   ،كردنـد  فكرشان را هماهنگ مـي    شب تا صبح    
  .رسيد عقلشان بجايي نمي

بـه تـدابيري   و هـم دسـت   از ايـن ر .  بود، آتش گرفتهآقا از كوره در رفتهمرتضي  
بـه اتـاقش    . ي بخـشدار را بـه سـنگ بـست          هاي پنجره  شبي شيشه . زد نتيجه مي  بي
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بخشدار از ايـن اعمـال      . ه نخورد كرد اما گلول   شت تير در مي    به قصد كُ   .تيراندازي كرد 
  .شد ان بيشتر ميبرنجكارومتش نسبت به ترسيد و خص مي

ها از اسـب      به دشت  ركشيبخشدار براي س  . جيپ اداره كشاورزي را خراب كردند     
او هم  . صاحب رستوران را متقاعد كردند تا غذاي فاسد به او فرستاد           ...كرد استفاده مي 

  .و نخوردغذا گذشت خير از 
  .به نان و پنير قناعت كرد.  كردصاحب رستوران را جريمه

 هـا را   لگـراف ت .شـد   مـي  تلگراف عليـه بخـشدار بـه آنكـارا مخـابره          روزي پنجاه   
هايي بر شمردن و انبار كردن تقصير     به  پيش  ها   از سال  .نوشت  مي »سياستچي احمد «

 چـشم بـسته     وهـا را از بـر كـرده          لگـراف ها چنان عادت كرده بود كه ت      عليه بخشدار 
  .نوشت مي

خواند از    كه هر كس مي    بندد هايي به بخشدار مي     تهمت ها چنان  لگرافمضمون ت 
ها را يـك     تلگراف .استفراغ كند خورد و شايد     ، حالش به هم مي    شود بخشدار متنفر مي  

 شصت كدخدا،  مجموعاً- اي روستاهادكدخاز طرف ، روز دوم برنجكاراناز طرف روز 
بـه نوبـت      سـپس اهـالي روسـتاها      ،زد ادارات مي ، رؤساي   رييس شهرداري  ،سومروز  
اي چـاي   از روسـت  ،   نفـر  70 نفـر، روسـتاي چيـانلي        25ار  از روستاي چن  . فرستادند مي

نخست وزير، رئيس جمهور،     ،به استاندار  ...، اوخسوزالر لر علي...  گلي كئچيت، روستاي 
  .زدند ميحتي به وزير فرهنگ ملي نيز تلگراف  ،معاونين، وزير كشاورزي

پـيش  هر روز  عصر .رفت در ميبخشدار از كوره  .آورد  را به بخشدار ميها تلگراف
 .فـشرد  ن بـه هـم مـي       دندا !آيد ولي مگر چه از دستش بر مي      . رفت مي p.t.t رئيس

كه  دانست  نمي .ديوانه شده بود   از كوره در رفته و    اولين روز   . اواخر ديگر عادت كرد   
ها از بيـست و پـنج     هـايي از بخـشدار     نويس تلگراف  ز چرك ها چيزي ج   اين تلگراف 
  . نيستبه اين طرف سال پيش 
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اسـناد   ر وين امبخشدار از ا. رسول افندي اين مسئله را با زباني مناسب بازگو كرد   
ها را نيز معرفي كرد و اورا بـا سياسـتچي     ي اين تلگراف   سندهنوي. ترسيد ها مي  تلگراف

نوشت  د هر روز متن پنجاه تلگراف را ميها سياستچي احماين روز. احمد نيز آشنا كرد
 و اتهامـات از مغـز     تمـامي اسـناد     . نمود هاي آمده مطابقت مي    تلگرافو روزها با متن     

همان چيزي بود كـه از بيـست و          نه از مغز او، بلكه تكرار     . تراويد يسياستچي احمد م  
 ايـن تكرارهـاي سـاده       بـر  بعضي اتهامات ديگر را نيـز     . پنج سال پيش ياد گرفته بود     

فكـرت  «نامـه عليـه      مـثال بـه شـكايت     . اين يك چيز ديگـري اسـت      . كرد اضافه مي 
افه كرده بود كه هر كس      سابق اض  عالوه بر اتهامات  را   بعضي اتهامات تازه     »ايرماقلي

  ... شد شنيد مو بر بدنش سيخ مي مي
  .»چكد  خون ميز قلم منا«: گفت مي

  .»چكد قا از قلم تو خون ميآ«: ندگفت ميكردند و  يتاييد مهمه 
 زماني كه بخشدار بـر جـاي خـود          تا. ها تأثيري نكرد    و تلگراف  اين همه اتهامات  

امـا  . دانستند كه چنين خواهـد بـود       هم مي  از قبل    برنجكاران. ، اخطاري هم نيامد   بود
  . ه كار خودش را كردرباالخ. ور بودها به درد بخ تلگراف

بـر   بودنـد، در آن دور و     شـده    دستپاچه   برنجكاران. ديگر فرصتي باقي نمانده بود    
ديد دلش  ريختند كه هر كس مي چنان عرقي ميپلكيدند  ر ميو ور و آن اين، گشتند مي

آنهـايي كـه زمـين      . ثروت روي خاك ريختـه بودنـد      ه  اين هم . تسوخ  مي انبه حالش 
 همگي از جمله پهلوان اوسـتا و         و مخالف شلتوك كاران بودند نيز      كشت برنج داشتند  

بودنـد بـه     حتي اگر در كوه قاف هـم برنجكاران .ين طور ناراحت بودند   كور جمال هم  
  ...كردند شان را پهن ميي دل  و سفرهندناليد از درد خود ميبازار آمده و پيش هر كسي 

  .»د چي بر سرش خواهد آمددان مگر نميد؟ هد طور اجازه نميچ «-
  »... هزار تا مار خوابيدهنگو كه تو شكمش. وايل آدم عاقل و آرامي بودا «-
اگـر  . نفـع مملكـت اسـت     بـه   چقدر  دانست كه    اگر مي ... ديوانه... استديوانه   «-
  »...بدانداگر . آورد نميماالريا  -تب نوبه دانست كه برنج  مي
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  »ي ديده كه برنج ماالريا بياورد؟ك «-
  »...وا هر طور كه باشد پر از ماالرياستاكوروچ «-

دسـته  . هـا مـشاهده نـشدند       در ميدان  برنجكارانديگر  . زمان درد دل نيز گذشت    
زمان كـشت داشـت     . گذشت جر و بحث مي   ها با   روز .كردند ته مذاكره و بحث مي    دس

. كردنـد و مـشاجره     شب چهارشنبه تا صـبح بحـث         برنجكاراني   همه. شد سپري مي 
هـر چـه از دسـت    . دو شـ  بايدكـشت هـا    ي دشـت   قبل از صبح همه    .تصميمي گرفتند 

در اين حين هئيتي پنج     قرار گذاشتند   ...  كه نخواهد زد   ماندار. آيد بكند  بخشدار بر مي  
   .دي اين كار بياباي برا  تا چارهانتخاب كرده به آنكارا بفرستندنيز را نفره 

تخم ريختـه   . سپس قطع شد  . ها باز شد   ، آب به تمام زمين    شنبه صبح زود   نجروز پ 
  . باز آب داده شد. شد

. اجازه كشت شـد و آب داده شـد   ي بي ها  و زمين  ها عرض يك هفته تمامي دشت    
اي هـم   تا حال چنين مـسئله . به منفجر شدي آب چون بمبي در قص اجازه باز شدن بي 

  .ه بودرخ نداد
  

***** 
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7   
 در  در قـصبه انجمنـي    . ديـد   بود چشمش دنيا رو نمـي      هرم مبارز گش  بخشدار سر 

بـا شـدت و   ه دهندگان اين انجمن كـ   تشكيل.  تشكيل شده بود   برنجكارانالفت با   مخ
كـور  « ... بودنـد  »مصطفي پهلـوان  « و   »كور جمال «بردند    بق برنامه آن را پيش مي     ط

ـ   . برادرش را برنج كشته اسـت     «كرد كه    ادعا مي . نويس بود   عريضه »جمال رنج اگـر ب
 از  ششـد و بـرادر     گر پشه نبود ماالريا هم پيدا نمـي       ا ،آمد نبود پشه هم به وجود نمي     

  !خن ورد زبانش بودسهاي سال اين   سال».مرد ماالريا نمي
هـا و   آمدنـد بـا بـاري از تلخكـامي        ها مـي  دسـته دسـته از روسـتا      مـردم   اين بـار    

بـا   ،ي يرقـاني  وستاي تاتارلي چهـل بچـه  كدخداي ر .سوز از ماالريا هايي جگر  حكايت
ان هـاي اسـتخواني و بـا چـشم     ، چهـره  ساق پاهـاي الغـر شـده   ،د كردها بهاي  شكم

دسـتور  بخشدار هم . بخشدار آورد، در قصبه پيش وحشتناك را جمع كرده  و   ورقلنبيده
  .ند بهداري فرستاد براي رئيسند وها را گرفت عكس بچهداد 

 .ي شروع به فرستادن تلگرام پشت تلگرام به سوي آنكارا كردند        برنجكارمخالفين  
ضاربان او   .به بيمارستان بردند   او را    . كور جمال را ترور كردند     برنجكاراندر اين ميان    

 بريدند، درختان را يك شـبه       بيخدرختان پرتقال مصطفي پهلوان را از       . ر نشدند دستگي
  .قطعه قعطه كردند
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يكي هم   و    دو تا كدخدا ماند    -تنها يكي   . ين ترتيب تعارضات متقابل آغاز شد     به ا 
  .بخشدار

 هميـشه از    ة خـودش  خانحتي  ،  خانه ، قهوه تو كوچه . كرد رسول افندي وحشت مي   
 او شـده    ي  و تغييـر رويـه      متوجه پريـشان حـالي     برنجكاران .كرد بخشدار صحبت مي  

  .بودند
جوان هستي سر به سر اينهـا       ، بخشدار خوبم، تو     اوالدم گويم پسرم،  ه او مي  ب «-
 بـه پايـان     هشود را  با آنها نمي  .  گذاشت برنجكارانشود سر به سر      گويم نمي  مي. نگذار
. قاكند آ  وش نمي گ. تكرده اس بدي   كار   برنجكار اين ملت    در حق گويم دولت    مي. برد

چه شـد كـه يكبـاره     ،، چقدر حليم و سليم بود آقا بودروزهاي اول چه .كند گوش نمي 
. كنـد  ول نمـي  نـصيحت قبـ    .كنـد آقـا    گوش نمـي  . رسد ن هم نمي  عقل م  ،عوض شد 

ي آن همـه  زن و مرد تو  ،فت و آمد اهل و عيال     رن سازلي درهر  ، در آ  گويم كه، آقا   مي
چقـدر خـوب اداره     كارهـا را    اوايـل    .ه و از كوره به درش كـرده       تشگل تأثير بدي گذا   

 از ايـن فكـرت      گـويم  مـي . كنم گوشزد مي  .همانمف بهش مي . حاال صبر كنيد   .كرد مي
دلـم  . فهمد مي. كند شود، خود را قاطي نمي     ام مي ، آر  پسرم فكرت بيگ   نظر كن   صرف
سوزد   دلم مي.سوزد لش ميدلم به حا...  دماغ يحاال مثل دملي است تو. سوزاند را مي

  »... دماغ يتواست مثل دملي .  كه دست من نيستدلسوزي. آقا
دانند، راز خود را پيش او       ان رسول افندي را از خودشان مي      برنجكاربه اين ترتيب    

اوخچي اوغلو حاال تمام اميدش را به       . گذارند حرف خود را با او در ميان مي       . دنگوي  مي
  .رسول افندي بسته است

 كنند نيـستم   هايي كه عليه تو فعاليت مي      نآ ءومن جز  ،به بخشدار بگو  «: گويد يم
 او دشـمن  .عقل خود را به دست ممـدعلي كـرده ندهـد          . ردارد ب سرمبگو كه دست از     

  .»و راهزنكرد ديوانه . است
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و سـد او    كمسيون برنج آب دشت اوخچي اوغلو را قطـع كـرد و ر             ،پس از آن روز   
حال دشت اوخچي اوغلو به جاي سـبز        . جوخه گذاشته بود  سرهفت نفر ژاندارم و يك      

 و   تـازه شـكافته    هاي  دانهآب  كردن  قطع  .  است اين خيلي ناجور  . شد شدن خشك مي  
 به اين اگر جوانه بزندكه  در حالي . در واقع صد در صد كشتن آن است        تازه جوانه زده  

هـا    ژانـدارم  بـا  .اما اوخچي اوغلـو راهـي بـراي آن يافتـه بـود             .شد شدت خشك نمي  
سپس مثل سـابق آب را بـاز         .فقط روز اول آب را قطع كرده بودند        .دست شده بود  هم

ها   هم آن ژاندارم  ، بخشدار   بودالفاصله به بخشدار خبر داده      ممدعلي نيز ب  . كرده بودند 
هـاي جديـد هـم مقاومـت         ژانـدارم . را برداشته و افراد جديدي به جاي آنها گماشـت         

يـد از بخـشداري جـدا       آ ميها برن  ژاندارمي از دست    كه كار يد  وقتي د علي  ممد. كردند 
  :شد نمي

 را قطـع    آب اوخچـي اوغلـو    ... ده را خـشك كـرده     . ازه بده بخشدار  ه من اج  ب «-
مادامي كـه   . اجازه بده حق ماست   . بوسم ميدست و پايت را     ... به من اجازه بده   ... كنم

  »...است، حق ماست مانده ده زير آب
  :گفت بار به او ميدر هر هم بخشدار 

حـاال  . ما  هاال صبر كن ممدعلي، اوضاع را به اطالع رييس ژاندارمري رساند          ح «-
  .كرد ممدعلي صبر مي. ايستاد  او ميدر برابر »!صبر كن

ده سرباز ژاندارم نيز باالي . سط ده زير پل سنگي بودوسه راه آب در درون قصبه 
  كـرده، رهاار و بار خود را ، كبيني ميبخشدار هر ساعت، هر وقت كه       . ودآن گماشته ب  

مـه  ، ني زد يك بار هم شب سـر مـي       ... زد سر مي ها  به سد  ، مستقيماً و سوار جيپ شده   
، تپانچه در دسـت بـاالي       زد يگر سر مي  موقع فجر هم بك بار د      ،شب، دمدماي صبح  

  . بودهاسد
  ».ين بخشدار از جان خود سير شده استا «-
  ». شدهسيره خدا كه ب «-
  ».كنند ورش ميرت «-
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 بـه   ،ستدان حال و هواي قصبه را مي     چون  . ديترس بيشتر از همه رسول افندي مي     
گذارنـد، تـرورش     اين مردم بدخواه برايش تله مـي      . ترسد قدر مي  همين خاطر هم اين   

  . رود  پاي خود به طرف تله مياكنند، كي ب مي
 حـسابي  ام قصبه ، ن اگر ترورش كنند  ترسم    از آن مي  . ترسم ز هيچ چيزي نمي   ا «-

. ترسـم  ي قـصبه مـي     از آينده . ترسم برادرا  مي... حسابي .يدآ به بدنامي و زشتي در مي     
تـو ژانـدارم    مگـر   ،  ها بيرون نيـا     شب ،نكن اينكارها را    »فكرت بيگ  «مگويم پسر  مي

 طـوري  همين. زند اي؟ حرفي نمي   از جانت سير شده    ؟اي جانت سير شده  ؟ تو از    هستي
  .»ترسم آقا مي .زنند ترا مي ...آيد جيكش هم درنمي

 تاريكي مطلق بر همه جا سايه افكنده صداي غرش        .  شب است  هاي  نزديك نيمه 
بخشدار . درخشند هاي ريز ته رودخانه مي     سنگ. رود ساورون فضاي شب را پر ساخته      

كنند به سوي سـدها در حركـت         هاي ريز زير پايش خش خش مي       ه سنگ در حالي ك  
بـه  صـداي آب    . نور ستارگان روي آب افتاده    .  هوا پيچيده  بوي خاك نمناك در   . است

ي در قصبه صداي. نمايد پل در ظلمت شب سفيد مي     . ماند حركت مي  بي. رسد گوش مي 
روس  دو خـ   -يكـي   ... ن وسط نگهباني درحال پاسداري اسـت      آ. رود نيست، پيش مي  

 احمـد،   سـلطان  پـارك ... پيچد افكاري تو سرش مي   . آيند نشناس به صدا در مي      وقت
چـه فكـر    . شـود   مجسم مي  داند چرا استخر بايزيد جلوي چشمش      نمي... استخر بايزيد 

هـا،   اتوبـوس  ،هـا   ترامواي ؟شود جسم مي كند كه استخر بايزيد جلوي چشمانش م       مي
لبخندي . »!ندگيز«گويد  با خود مي... ها دانشجويان جوان دانشگاه. هاي خطي تاكسي

... گـر  حيلـه  ترسـو، ... دكنن زندگي مي لولند يعني    يچون كرم خاكي م   فرادي  ا« .زند مي
  .»...، راهزناسمش چي بود؟ ياغي... قادين، كرداما زينو  .دروغگو

يك زينو قـادين     ،كند ختي مي باحساس خوش «. يابد اي خود را سعادتمند مي     لحظه
 زنـدگي   به بهاي  ...ارزد  مي اش  به مبارزه  ...د  ارز مي... ورقلنبيدهچشمان  ها با     بچه با آن 

  »...ارزد هم تمام شود مي
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تپانچـه در    ،معني با حالتي غريب و بي    . فشارد  مي قدرتام  ي تپانچه را با تم     قبضه
ـ  پـشت سـر هـم مـي       . »ارزد يمـ «... د  رو دست پـيش مـي     ارزد،  مـي  ارزد، يمـ «د  گوي

  »...ارزد مي
. ..ارزد  مـي  !خواهـد گـو بـاش      انجامد؟ هر چه مـي     خرش به كجا مي    آ ين كار ا «-
آنها با  . ن است حق با م  قانوناً  . حق با من است   ولي  . ت پشت هئيت به آنكارا بروند     هئي

اين دعوا كجـا    . م؟ تقصير آنهاست  نتوانستم اداره كن  و گر نه مگر     ... اند قانون در افتاده  
رنجانـدن  ... نـد هند كرد؟ البته چيزي كه طالب آن      ؟ در آنكارا چكار خوا    تمام خواهد شد  

  .آتش زدن جگرم! استمن 
ي گـردن   ه حيلـه بـا ايـن همـ    .شود  خوشحال ميخيليم را ببيند  نرمين اين وضع  

! ها چقدر هم مخالف است با اين     .. . رسول افندي هم     ،نه. ام  يك تنه در افتاده   ها   كلفت
  .»ي مارمولك ترسو است به اندازه... و بزدلاما ترسو است ... 

سـنگ ريـزه   قلـوه  گـر  ا .خـوب ...  فلفل وحشي بوي تلخي دارد     - استراه سنگالخ   
اگر رود ساورون معطـر روان     . دبووحشي  ي فلفل    مثل بوته  بويش   حتماً،  اي داشت   رايحه
... گز هم بـوي ديگـري دارد   بو چ.شد  ميجاريفلفل هم در ميان بوي آن       ي    بوته ،بود

  . خاكبا بوي همراه . آخر باران هم بوي خوشي است .بويي مثل نسيم صبحگاهي
.  بـود  گويي منتظرشان .  بلند شد  شبح دو   - زار، دو سر   يان بوته م. اي جهيد  قورباغه

  »!حركت بي! تكان نخوريد«. ا روي زمين انداختيك لحظه خود ر
بخـشدار، مـن مرتـضي آقـا هـستم          آقـاي   «: تاريكي آمد درون  صداي ضعيفي از    

  ».بخشدار
  .بخشدار به پا خاست .به طرف بخشدار آمدند

  :مرتضي آقا 
پـاي ايـن زمـين      تمام ثـروتم را ايـن جـا         . بوسم بخشدار  ست و پايت را مي    د« -
پدرت را كشتم و به خـودت       . نكن  رفت، نكن اين كار را،     خشك شد و از بين     ،ريختم
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ورشكـسته  و سـال    ن سـن    اگر تو اي  . چه داشتم روي اين زمين ريختم     هر  . پناه آوردم 
  ». بخشدارمخودت پناه آوردما كشتم به  راگر پدرت. خندند شوم به من مي

 خـشك   ها خشكِ سد. داد ها كشيك مي    يكي از ژاندارم   .دها رسيدن  پيش ژاندارم 
  .بود

به من رحم  .خشك شد و از بين رفت! مرا دق مرگ نكن .يزي بگو بخشدارچ «-
در همان مدارس عالي كه تـو        .ميرند اهل و عيالم مي    .ميرم  مي  دارم من از غصه   .كن

 .ي را ول كرده بـودم     برنجكاراين  . انندخو هاي من هم مي    درس خواندي دو تا از بچه     
مگس و پشه . مكيم ما خون مي. ون انسان استخاز  حقيقت را به تو بگويم؟ درآمد ما        

  »...خون. .. را كشتمپدرت .مكيم ما هم مي .مكد خون مي
مرتضي آقـا   .  رسيدند جلوي اداره بخشداري   .از بازارهاي خالي گذشتند   در سكوت   

  :كرد التماس مي هنوز
 را  ضـررش ... ديگـر  .ديگـر كـشت نخـواهم كـرد       . چيزي بگـو  قاي بخشدار   آ «-
  »...دانم مي

ش را بـاز نكـرده و چيـزي         شود كه دهـن    ي مي ، ساعت بخشدار از سد به اين طرف     
  .همگفت  نمي. نگفته بود

  .» بگو بخشداردِ «-
  . ها به باال رفتن از پلهشروع كرد بخشدار 

   :گفت رفت و مي مرتضي آقا از پشت سرش راه مي
 عيـالم را    طـوري اهـل و     ايـن . كشي تو مرا مي  . داني بخشدار  ودت مي خديگر   «-
  .»به جوانيت رحم كن. قل فكر بكناال. كشي مي

  .در را به شدت بست. بخشدار جوابي نداد
  .تو رختخواب غلطيد، بلند شد.  صبح خواب به چشمان بخشدار نيامدشب تا به



         h درقهب  
 

72

رد ديگر كه آب به دشتشان فرستاده نشده        ، مصطفي پاتير پاتير و دو م      مرتضي آقا 
  .وار بر اتومبيل راهي آنكارا شدندبود همان شب س

ق در دست،   كه شال  در حالي .  تنها كار اوخچي اوغلو گرفته بود      انبرنجكار در بين 
گـري و    ر را از اين سـر تـا آن سـر قـدم زده، بـا لـوطي                 كوبيد بازا  اش مي  روي چكمه 

  :زد مغرورانه الف مي
 !يبينـ  واي عقل را مـي    ! ا را داده است ها    نج م ر دستور خشك كردن بر    خشداب «-

 فـرو   ده سازلي دره تـو لجـن      ! بيني واي عقل آقا را مي    ! الي برنج ما  دارم گذاشته با  ژان
روي آنها آبي فرسـتادم كـه حـاال بـاالي         .  بخشدار اند پيش  ها هم رفته   دهاتي و   ،رفته

  »...رسد مي ناف اهالي سازلي دره
دي هـم جـدا     از رسـول افنـ    .  هست ي ترس ولي تو دلش  ،  گويد  و مي  گويد هي مي 

  ...كنند د كه ممدعلي و زينو قاري چكار مياز او مي پرس. شود نمي
ژانـدارم  ! اسـت درسـتي    بخشدار هـم عقـل       جوونكسول افندي، عقل اين     ر «-

دارد اين نزبان . كنند دارند از سد ما نگهباني مي .متشكرمازش . گذاشته باالي سد من
  »... نترساز كسي كه زبان دارد... تنده نيسهمه كه مثل اين ديوان .آدم؟ دارد بني

  :رسول افندي
اين . موقع آمدن چطور بود؟ مثل يك دسته گل بود. ين بخشدار گناهي نداردا «-

زن يك روز ديدم الاقل چهار صد نفر،        . دره نيست؟ اينها اينكار را كردند     اهالي سازلي   
ديگـر از آن    ... ل فرو رفته، آمده بودنـد جلـوي بخـشداري         وي گ  ت بچه و طفل   و مرد، 

  .»موقع اين مرد عوض شد
  : اوخچي اوغلو

.  امروز آب درست باالي نافشان است. كه نگو  سازلي دره آبي فرستادم   اون  به   «-
. شان رو سرشان خواهـد ريخـت       خانه.. .ماند نيد كه آدم چطوري توي گل مي      حاال ببي 

اگر در سازلي . ر آوا بيرون نكردم ديگر من اوخچي اوغلو نيستماگر آن كرد را از چوكو
  ».م ديگر به من اوخچي اوغلو نگوينددره انجير نكاشت
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  . كشت اي باالي سد هر روز يك گوسفند ميه اوخچي اوغلو براي ژاندارم
  .زد تلفن پشت تلفن مي.  آمدن ژاندارم از مركز استان بودبخشدار هم منتظر

نـه تنهـا     .شـنيدند  ي اهـالي سـازلي دره مـي        همـه غلـو را    هـاي اوخچـي او     حرف
اهـالي  . كـرد   آنها هم صحبت مـي ياربا همان حالت ب   ، بلكه اوخچي اوغلو     شنيدند مي

  .آورد را از دين و ايمان به در ميسازلي دره 
  .ته يك بار ديگر پيش بخشدار آمدندممدعلي و زينو قاريِ تو گل فرو رف

به خاطر انتقام  .را كرده اين كار اوخچي اوغلو عمداً. ها را ويران كرده ب خانهآ «-
ي  زرعـه م ،اش زيـر آب  مزرعـه ... اجـازه بدهيـد  ... يك كاري بكنيد  . بله قربان . رفتنگ

  »...اجازه بده پدر ...اش پنبه
  :زينو قاري خشمگين شد

، همـه تـوي     هـا  ها، خانه  بستان،  ها ، پنبه هامون مزرعه .سرم توي آب هستيم   پ «-
ي  ان به چارهنه خودم گر و...  بكنياي به اين كار چارهبايد . اند ار شدهها بيم بچه. ..آبند

  »رسيم دردمان مي
  :ا حالت غمگينانه گردنش را كج كردبخشدار ب

  »؟آيد چي از دستم بر مي. ، ننهژاندارم هستم نتظرم «-
  :با خشم گفت...  قاري دست ممدعلي را گرفت و كشيدزينو

  .»كنيم ميپيدا ي دردمان را خودمان  هيا، خودمان چارب «-
  .بيرون رفتند

  
*****  
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8  
از هـا    چپـر كلبـه    ،در ديگر روسـتاها   . اند خته شده هاي روستا از ني سا     تمامي خانه 

هاي زيادي   قسمت. اند  در اينجا چپرها از ني ساخته شده       .اند هاي ريز پوشيده شده    بوته
ـ ها سـبز مايـل     رنگ خانه . دان ل شفته ماليده  پرهاي ني را گِ   از چ   .ه خاكـستري اسـت  ب

مثـل  . انـد  يه به اليه روي هم چيده شده      ها ال  ني.  بود باريكهاي    از ني  سقف معموالً 
. كـرد  زلي دره موقع باران چكـه نمـي       هاي سا  از اين رو خانه   .  محكم و استوار   شيرواني

  . اند به رنگ خاكستري درآمدهها  ني
ـ       سنگيني ني  گيرنـد باعـث شـكم دادن چپرهـا          ه خـود مـي    ها در موقعي كه آب ب

بـه    يا از عقب،   ، ده يا از راست، يا از چپ، يا از جلو          پرهايگردد و از اين رو همه چ       مي
  . اند هر حال از يك طرف شكم بيرون داده

ها،  اين آب . يافت به جاي كم شدن افزايش مي     جاري بود    در داخل روستا     آبي كه 
تن يك آجـر مـساوي بـود بـا          فرو ريخ . برد  خود مي  شست و با   ها را مي   هاي خانه  پايه

  . هاي يك دنده است اوخچي اوغلو هم از آن آدم. ويران شدن يك خانه
  :زينو قاري

هـاي   من هـم از آن آدم     . تمگر او اوخچي اوغلو است من هم زينو قاري هس         ا «-
  .ام يك دنده
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كه سيخ دهم  نشان مياوخچي اوغلو به  داري است، دشمني من هم دشمني ريشه  
  »...سوزد يا كباب مي

 ي بيني نوك تيز و چانـه      ،ردصورتي گِ  . است هبيش از شصت عمر كرد    زينو قاري   
سفيدي چشمش  . چشمانش ريز و سياه   . م و ظريف بود   ابروانش جدا از ه   . ظريفي دارد 
اطـراف چـشمانش    . اندامي كوچك داشت  . بود اطراف لبانش چين خورده   . معلوم نبود 

در  همـسرش . كـرد   مـي  خنديد و شوخي    هميشه و همه وقت مي     .ودنيز چين خورده ب   
 از آن روز    .رفته و بر نگشته بـود     به جنگ    همراه نيروهاي نظامي     عموميج  بسين  زما

ا بـزرگ   تا امروز سـه يتـيم ر      .  مزرعه دارد  دؤنومو پنجاه    صد. به اين طرف بيوه است    
 را  »بينـ ز«بودنـد اسـم     از آنجا كه نصف اهالي روستا كرد        . دار كرده بود   كرده و خانه  

 زينـو    نيـز عادتـاً    هـا  ي دهاتي  همه. گفتند  مي »ينوز« مثل اسامي كرد   مختصر كرده و  
رد  زينـو هـم وا     »ي ملـي   بـارزه م«در جنـگ    . زينو رفتـاري مردانـه داشـت      . گفتند مي

 محتاج او باشد    -  چه كرد و چه ترك     - زينو به هر كسي   .  شده بود  هاي چريكي  گروه
 يگانـه . بخـشيد  ت مـي  أو براي پسران دل و جر     ختران جهيزيه    د براي. ردك كمك مي 

ان را  ، قهركننـدگ  كـرد   تنها او از هم جدا مي      شد هر كه دعوايش مي   .  ده بود  ةدر هم ما
چنـان عـصباني و      ولـي گـاه آن    . رو است  زني آرام و خنده   . داد  آشتي مي  همتنها او با    

شيرزن دوباره  «: تندگف  مي همه به او  . ترسند شود كه همه از او مي      ر خشمگين مي  آنقد
  . غريد ي، مداد د، دشنام ميكشي  مي او هم فرياد».تاب شده بي

خندد، از بيمـاران      مي ،كشد آب از اين خانه به آن خانه سر مي        روزهاست كه توي    
. دهـد  كنان دشـنام مـي     خنده. نشيند  صحبت مي  به يك به   يك ، با آنها  كند عيادت مي 

 وارد  »هـاي اوخچـي اوغلـو؟      چطوريـد اردك  «و با گفتن    كند    باز مي  اها ر  درهاي خانه 
  . شود ميها    خانه

دامنش را بر كمر بـسته از       . زند حرفي نمي . كند ش را باز نمي   دو روز است كه دهان    
اش سياه شده، گويي چـشمانش بـسته     چهره. آيد رود و مي   گوشه به آن گوشه مي    اين  
زيـر نظـر     حركـات زينـو قـاري را          و ها نيز گرفته   دهاتي. طور گرفته است   همان ،شده
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زينو قـاري در ايـن      . شودها خراب    هخان كه چيزي نمانده  . كسي سر حال نيست    .دارند
ه تـوي   علي كـ  خواهـد بـه ممـد      مـي  ،ايستد رود، مي  كرد مي  زير آالچيق ممدعلي     اثنا

  . گردد  چيزي بگويد، به عقب بر مياستباياتي ي تركي  آالچيق مشغول خواندن ترانه
 و دامنش را شست و      علي از پيش بخشدار برگشت گويي دست      ار كه ممد  آخرين ب 

ي  ترانـه ي يـك    بـه زمزمـه    .رود به آالچيق خود مي   ... يد از همه چيز بيرون كش     تسد
رفتـه رفتـه صـدايش اوج     .خوانـد  خواند و مي مي .كند تركي طويل و درازي شروع مي     

 ،خوانـد در آن دورهـا       ترانه مي  كه در حالي ... ، و چه غمگينانه   ي تركي  ترانه ...يردگ مي
هـر كـسي كـه      ... شـود  ش مجسم مـي   ها پيش چشم  رناي آسمان قطاري از د     بر پهنه 

 موج... صدايش محكم، بم  . كند قطار درناها را پيش چشمش مجسم مي       اين   شنود مي
بنشين و هـق    ! عني اين  ي ه كشيدن در آواز،   آ. دكش گهگاهي ممدعلي آهي مي   . بر موج 

ـ . گويـد  هايش چـه مـي     داند ممدعلي در ترانه    ميكي  ... هق گريه كن    پـر آه،  قـدر    ناي
 . قدر پر درد اين

هـا در    پـه هـاي ت   سـايه .  گرد و خاك بود    ها ها در آن دور دست     راه. ر بود بعد از ظه  
  .، تاريكتيره. شرق خوابيده بود

به اطراف  هاي زير پايش را       كه آب  در حالي  ،بود اش بيرون زده   زينو قاري از خانه   
 دامن او را بـاال     شباد غربي با وزش تند    . رفت ي ممدعلي مي   به طرف خانه   راكندپ مي

  :وقتي زير آالچيق آمد .زد  ميو پايين
هـا هـم     شما از عورت  . تمام ده عزا گرفته   . ، عزا را تمام كن    يا پايين ممدعلي  ب «-

شته،  را وردا  ي ده  خواني؟ صدايت همه   اي و مرثيه مي    ها نشسته  مثل پيرزن . تريد دل بي
  ».اي ها شده ترسوتر از زن

  . روي ده طنين انداختاو بار و خشمگين صداي اندوه
  :گفت شنيد مي مي كه هر كس

  .»گيرد آب دارد سراسر ده را مي. گويد نه راست مين «-
  :گويد با اصرار ميكدخدا 
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  ».الي كنيم شايد قال قضيه كنده شودخ«كند  ي اصرار م»ما خالي كنيره د «-
  :زينو قاري

  »اي؟ اي به زمين زير پايت كرده ارهي احمق چه چ رد ديوانه، پسرهك «-
  . قطع كرده بود، دوباره شروع كرداش را ممدعلي كه ترانه

  :زينو قاري خشمگين شد
ـ حاال روسـري     .بيا پايين  ديگر بس كن،   مدعلي احمق، م «-  را برداشـته بـه      تزن

  »شدي؟زن ، تو هم دنا ه شدده زنمردهاي تمامي  .زن صفت. اخته .بندم سرت مي
گـويي در   ... ، كرخت نرم،  آرام .بيرون آمد  آهسته از آالچيق  .. .ممدعلي به خود آمد   

  ... رود خواب راه مي
  :گينانه داد زد خشمزينو قاري

 هـاي  آالچيـق ي   زير سايه  .اوغلو اوخچي هاي ميان زن . اه نامردرو توي اين    ب «-
و  انـد   زمـين انداختـه    را مثـل سـگ     سرشـان    .كننـد  مي اند و صحبت   هدورسون نشست 

  .»كنند صحبت مي
بـيش از پنجـاه      .به آالچيق دورسون رسيدند   . ال او ممدعلي به دنب   .زينو جلو افتاد  

ي نيفتد سرشـان را پـايين   براي اينكه چشمشان به زينو قار .ندنفر در آنجا نشسته بود 
  .انداختند
  :زينو

همگـي بـا هـم       . آوردم  برايتـان   ممـدعلي هـم    ، اوخچي اوغلو  هاي هاي زن آ «-
  »...، شما غمتان نباشددرويران كهم آب ده را اگر . صحبت كنيد

  :چند نفر از مردان سرشان را بلند كردند
  »توانيم بكنيم؟ ، ما ديگر چكار ميقتي دولت هست، ژاندارم هستو «-

 و با خـشم بـه سويـشان         ي ران گذاشت   هايش را روي كشاله    زينو قاري دست  
  :بردحمله 
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گيرد به   ؟ ژاندارم رشوه مي   اي نيست   چاره .ها عرضه ها، بي  شرف بر شما، بي  ف  ت «-
كنيـد؟ برويـد سـدها را     ما تـا كـي صـبر مـي    ش. دكن آب را قطع نمي   . رسد كارش نمي 

  .»تقانون طرف ماس. قانون داردن نگهباني بدهيد دولت خودتا
  :كشيد هي فرياد مي

  .»هاي اوخچي اوغلو زن... ف بر شمات «-
  :عليممد

  .»گويد، حق با اوست نه راست مين «-
، كوچك و بزرگ، همـه      ي اهالي روستا، زن و مرد      نو همه در اين اثنا به صداي زي     

  .زير آالچيق دورسون گرد آمدند. جمع شدند
  .ها حركت و غروغري بلند شدان مرددر مي

  :زينو قاري
 .شـود   دولـت و قـانون سـرش نمـي         س اصـالً  نـامو   بـي   اوخچي اوغلـوي   نآ «-
مـا را زيـر آب       دهـد،  به ژاندارم رشـوه مـي      .آورد ورهاي بخشدار را به حساب نمي     دست
بـااليش  .  دادهدستور خشك كـردن را  . ي نيم وجبي است    بخشدار يك بچه  . چپاند مي

يـا اهللا حركـت     . كند گهباني مي ي قطع آب، از آب ن     ژاندارم به جا  . هژاندارم هم گذاشت  
  .»دهيم خودمان نگهباني ميكنيم و  يسد را خراب م. طرف سده كنيد ب

  :ممدعلي فرياد زد
  ».روم من مي. گويد  راست مييد، كامالًگو نه راست مين «-

  :ها برگشت زينو قاري به طرف زن
ها همـين    ناي. يل و كلنگي برداريد و حركت كنيد      ب.  حركت كنيد  ،ها زنآهاي   «-

  ».جا از آب نگهباني كنند
  :مردها بلند شدند

  »! كنيد، حركت كنيدركت كنيد، حركتح «-
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جمعيـت   ...هـا نيـز بـه دنبـال آنهـا          مرد ،ها پشت سـر او     زينو قاري پيشاپيش، زن   
 تمـامي قافلـه نيـز       ...كـرد   پيشاپيش راه را باز مي     زينو قاري . كنان حركت كرد  غرولند

 آسـياب    كنـار   قبـل از غـروب بـه سـد         .فقط سالخوردگان در ده ماندند    ... پشت سر او  
  . توانستند چيزي بگويند نمي. زبانشان بند آمده بود .يده بودندسها تر ژاندارم. رسيدند

  :زينو قاري اولين كلنگ را بر سد پايين آورد
  .»زنيدب «-

  .رفت پر كردند در يك آن قسمتي را كه آب از آن به طرف دشت و مزارع مي
ا شد تماشـ   آنچه را كه انجام مي    ها با حيرت     ژاندارم. ها رفت  زينو قاري نزد ژاندارم   

  . كردند مي
  :ان گفتكن هخند

ها دولت به شما گفته آب را قطع كنيد يا نگهباني سـد اوخچـي اوغلـو را      چهب «-
   »!واي! دست و پا ي بياه برهبر شما ؟ واي يد؟ براي چي شما را اينجا گذاشتهبده

  : چند نفر به همراه دورسون گفتند
ها به ده برگردند    زن. يمده  مي كشيكسي نفر اينجا    . دهيم نه ما نگهباني مي   ن «-

  .»رسند هاي اوخچي اوغلو سر مي  آدماالن.  بياورندو براي ما آذوقه
تمـام   . تفنگ را از زير باال پوش نشان داد        قنداق . وسط پريد  گينانهممدعلي خشم 

ي   بـا همـان لهجـه   .صـليب وار . چپ و راسـت   .نش را از سر تا پا فشنگ بسته بود        بد
  :كردي و به زبان تركي گفت

، هاي اوخچي اوغلو، پـدر اوخچـي اوغلـو          آدم .باكي نيست . ما نگران نباشيد  ش «-
 ...هـيچكس ... تواند به آب نزديـك شـود       كسي نمي  جد و آبادش، هزار نفر هم بيايند،      

  .»شود  هيچ كس به آب نزديك نمياماميرد  ممدعلي مي
. سـريع سـوار اسـب شـد       .  اين خبر را شـنيد ديوانـه شـد         اوغلو همين كه  اوخچي  

دهاتي  يعني چه؟ يعني چه؟   «: گفت  مي .به طرف سد حركت كرد     .ا كشيد راش   تپانچه
  ».كشم شان را يكي يكي مي همه !سد برنج مرا خراب كند بيايد،
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كمـي آرام   . اسب را سـريع برگردانـد      سرِ . بود كه سر عقل آمد     »لي باغچه ارن«در  
وارد .  برگـشت ه بـود كه آمـد  راهيهمان از  .  اسب را به طرف قصبه برگرداند       سرِ .شد

  :، به طرف رسول افندي رفتقصبه شد
داني رسـول     هم مي  خودت. من با تو برادر هستم     .ول افندي برادرم رس  ،انمج «-
  »!افندي
  .كرد منا به چشمان رسول افندي نگاه ميبا ت

  :رسول افندي گفت
  »فندي؟ا «-
  »اي من دروغ بگويم، رسول افندي؟ شنيده  اصالًتو «-
  .»م آقاا نشنيده «-
. ام من كاري به او نكرده    .  بردارد  به اين بخشدار بگو دست از سر ما        .گويم مين «-
  »!من او را دوست دارم رسول افندي. ام خورم كه كاري نكرده سوگند مي. نكند

  »؟خواي آقا ي ميچ «-
  »ها را از آنجا كنار بكشي؟ تواني اين ژاندارم اهي پيدا كن، مير «-
  .»مكان نداردا «-
  »ندارد؟امكان هيچ  يچ،ه «-
  .» ممكن نيست.يچ امكان ندارده «-
  »...طور رسول افندي؟ س اينپ «-
  .»له آقاب «-
  »... اگر من اوخچي اوغلو هستمو «-
  »...سر عقل بيا «-
او را سـر جـايش      ...  مـن هـم    ...كـنم  ها را تحريك مـي     دهاتي...  من هم  پس «-
 نچه را كه بايد به او بكنمشوم اما آ   ست مي كنم، ورشك   امسال ضرر مي   ...اما. نشانم مي
   ».كنم كه تا آخر عمرش فراموش نكند كاري مي. كنم مي
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  .  به تندي باز كرد و بيرون رفتدر را
 مثل موش بـه تلـه       يناًع«: با خود غروغر كرد   .  لبخندي زد  از ته دل  ل افندي   رسو
  .»مثل يك موش درست... ماند  افتاده مي

نـامرد، آن   ن  آ«: گفـت  مـي . ا نفرت و كينه سوار اسب شـد        بار ب  اوخچي اوغلو اين  
  »...آن پسر. ارش زار خواهد بودكصفت  بي

تا حال با ايـن سـرعت در گـل          .  بود آلود ي اسب كف   دهنه. د ده شد  به سرعت وار  
  .  شده بودندن جهت هم خودش و هم اسب هر دو گل آلوداز اي. اسب نرانده بود

. يعني آب كشيده شده بود    .  خشك شده بود   اندكي ده   .به طرف كدخدا به راه افتاد     
هـا و پيـشاپيش آنهـا        زن.  اوخچي اوغلـو بيـرون آمدنـد       ها براي تماشاي   چهها و ب   زن

 يـد صبر كن !  حاال يدبر كن ص«. داوخچي اوغلو متوجه اين امر ش     . دخنديدن زينوقاري مي 
  »...دهم تان نشان مي به همه! حاال

  :سب خم شد به درون و صدا كرد، از روي ااسب را تا در كلبه راند
  »!كدخدا! علي علي، سيف يفس «-

  .، با كمر خم شده بيرون آمدكدخدا خسته
 پنبـه   دؤنوم به هر    ،دهم اي سيصد ليره مي    به هر خانه  ... ها را جمع كن    هاتيد «-

هـاي خـراب     خانـه . تـا پـائيز   . مانـد  كسي تو ده نمـي    . اعالن كن . دهم پنجاه ليره مي  
  ». خواهم كردشان را درست شده

  :كدخدا گفت
  »اشم آقچ «-

  ».روند همه بيرون مي. ماند االن كسي تو ده نمي... چشم«. خوشحال بود
پيـشنهادش را   اوخچـي اوغلـو     . آمدند كساني كه آنجا بودند نيز    . دخبر به سد رسي   

هـا را    پـول خانـه   . بالفاصله كيـف پـولش را آورد      . امد كسي صدايش در ني    .طرح كرد 
قبـول  . كسي تو ده نخواهد مانـد     .  پنبه را هم بگيريد    ردا بياييد پول  ف« :گفت. پرداخت
  »است؟
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در جـواب بـه آنهـا       . اي اعتراض كردند   عده.  دادند »ماند نمي«جوابش را با گفتن     
ي بخشدار بر    باشد از عهده  ؟ اوخچي اوغلو هر طور      ايد ها مگر ديوانه   حمقا«: گفته شد 

سيـصد  .  را بگيريم  مان پول باشدچي ن هيچ  ل  اق ال .مانيم ما باز هم توي آب مي     . آيد مي
هـيچ  ممـدعلي   .  همـه سـاكت شـدند      »!هـا  ليره پول كمي است؟ ساكت باشيد ديوانه      

ممدعلي اعتراض نكـرد چـون      . بودناو  كسي متوجه    .پول هم نگرفت  . اعتراضي نكرد 
 :چند نفـري از اطـراف      .زينو قاري لب از لب نگشود     . شود دانست در اينجا خرد مي     مي
 ،يـك بچـه نيـست      ...بخشدار نيست  .اوخچي اوغلو اينست   . بخشدار اعتماد نكنيد   هب«

يـك  . گيريم  را مي   نقدمان حي و حاضر پول   . رسد دولت اين طوري با او به جايي نمي       
  »...دامن پول
  :شد چي اوغلو در حالي كه سوار اسب مياوخ
  .»ماند نبايد توي ده باي  تنابنده، هيچردا هيچ كسف «-

  . گوش باز شده بود تا بنايششناز خنده 
اي داد تـا      پسر بچـه   افسار اسب را دست   . فورا از اسب پايين آمد    و  وارد قصبه شد    

سياستچي تا  . حمد رفت  سياستچي ا  - نويس  ببرد، و خود به طرف عريضه      اش  به خانه 
  . را فهميدماجرا اوخچي اوغلو را ديد

  :كنان گفت اوخچي اوغلو خنده
  .» بنويسداني  صالح ميهمان طور كه. نويسب «-

  :سياستچي
  »انصد هزار بنويسم؟پ «-
  .»پانصد هزارره آ «-
. د شـروع كـر    »ج رياسـت محتـرم كمـسيون بـرن        دمتخـ «عريضه را بـا عنـوان        -

 اينكـه بـه خـاطر    ، صـرفاً اي مرا، بدون دليل    پانصد هزار ليره   كمسيون برنج آب مزرعه   «
 روستايي در وسـط     ر حالي كه اصالً   د .قطع كرده است   ، آن مانده است   روستايي در وسط  

هـا   ، روستا به همراه تمامي خانـه       مزرعه تهيه نقشة در بهار به هنگام     . ت اس  نبوده مزرعه
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 گزارش بعضي اعضاي كمسيون برنج و بـدخواهان مـن يـك امـر             .خريداري شده است  
 قـدم   اي ه هيچ تنابنـد   سه ماه است كه   . زنندبتا ضرري به من      آلود و عمدي است،    غرض

و تقاضـاي  خواسـتارم    را  جـاري شـدن آب بـه مزرعـه         .سـازلي دره نگذاشـته اسـت      به  
عـدم  . ا امروز بر مـن وارد آورده، دارم       كه ت  ضررهايي به خاطر ج  ي كمسيون برن   محاكمه

   ».با احترام. ا بازرسي مسئولين معلوم خواهد شدبه وجود حتي يك جاندار در سازلي در
 :پرسـيد . پريـد اش   رنگ از چهره  . دار خواند بخش. و به بخشدار داد   نامه را برداشت    

  »حقيقت است؟«
  :اوخچي لبخندي زد و گفت

اشـتباهي شـده     .ام من ده را خريداري كـرده     . ام آقا  ن عليه شما كاري نكرده    م «-
  ».افندي

  :بخشدار
  .»آييم ردا براي بازرسي ميف «-
  »...بعد. ور بدهيد آب را به دشت باز كنند؟ االن دستردا افنديف «-
مـسئوليتش را قبـول     . نيـست  روز ديگر بماند ديگر اميدي به مزرعه      گر يك   ا «-
  »كنيد؟ مي

  :بخشدار عصباني شد
  .»كنم يمآره، قبول « -

  :رفت در حالي كه بيرون مي. اش زرد زرد بود اوخچي اوغلو چهره
كرده از شخص شما    تمام ضررها را حساب      .اي هست  و اين مملكت محكمه   ت «-

  ».كنم مطالبه مي
  .، سري هم به محكمه زدو زيان ي ضرر رفت و براي مطالبه

از بـس خلـوت    .  واقعه به روستاي سازلي دره رفت       روز پس از اين    ،كمسيون برنج 
 ويـران  تـوي آب در دهِ   . زد توي ده مگسي پـر نمـي      . شنيدند بود صداي قلبشان را مي    

گوشه  كه از آن در اين ميان مردي را ديدند    . ه انگشت حيرت به دهان ماتشان برد      شد
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كهربا رنگ  به  اش پريده     كرده، چهره  گردنش را كج  . ممدعلي بود  .نزديك شد . آمد مي
  .اش از دو طرف آويزان بود بازوان خسته و افتاده. بود

  .»، خوش آمديد منروي چشم انقدمت،  نهاديروي چشممقدم . وش آمديدخ «-
  :بخشدار پرسيد

  »؟ين چه وضعي است ممدعليا «-
. طـوري اسـت   حاال وضع اين. ده خالي است. اند  فروخته و رفتهها را  نهمه خا ه «-

  .»اوخچي همه را خريده است
  :دكتر

  »گردي؟ و چرا اينجا ميت «-
پـول اوخچـي    . ام پـول نگرفتـه   . ام يرون نرفته من ب . گردم  مي  خودم است و   هِد «-

 دكتـر   .رود مـي فقط جسد من از ده بيرون       . من ممدعلي هستم  . براي من مهم نيست   
، ولـي    بيرون كـرد   و همه را  ها بست      اوخچي آب را توي خانه     ،گ به من گوش كن    بي

شـما از   . روم از ده بيـرون نمـي     .  زن دارم  ، دو دختر و يك    سه پسر . ام من بيرون نرفته  
  .»د، بايد آب را قطع كنهآب را اوخچي اوغلو روانه كرد. ايد آمدهطرف دولت 

وغلو، ي اوخچي ا   نامه سي شكايت ر و بر  كمسيون بعد از يك ساعت توقف توي ده       
  .  آب را صادر كردقطع جريان دستور همچنين ،حكم به عدم صحت ادعاي وي

 مرديكـه   . بـر آورد   »واي«از دل فريـاد      .شد  ديوانه شنيدكه  اوخچي اوغلو اين را     
  »...كنم تو را توي اين دشت دفن مي. طلبت باشد... ناموس بي

ر د«: گفـت  آنها را خواست و      .هايي دارد  واهد آدم  بخ  دلت براي همچو كارهايي تا   
 ن قادر بـه كـشت     اگر.  حتما بايد كاري بكنيد    .فكر از بين بردن اين گردن كلفت باشيد       

  »...هكاري بكنيد ك. اش بكنيد نبوديد الاقل زخمي
اريـك كلبـه    در كـنج ت    ،تفنـگ در بغـل     . چنين انتظاري داشـت    علي هم ذاتاً  ممد

اوخچي اوغلو  اگر   ،آااه... مادر. باشدخچي اوغلو   اوكاش  يد  آ كسي كه مي  «. نشسته بود 
  »!آااه عقرب... درست ميان دو چشمش... بيايد
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ت  ممـدعلي گفـ    .آمـد   تيره با احتياط پيش مـي      پنج شبح . شب از نيمه گذشته بود    
  .»يه؟ك«

  . با گلوله به او جواب دادند،جواب ندادند
 را  رد هدف قـرار داده، دشـتي      پنج شبح تيره را مو    . ي تفنگ داشت   دست بر ماشه  

 روي زمـين    افـراد  .مدتي تاريكي را بـه گلولـه بـست         .كه در آن بودند به رگبار بست      
  ...مانده بودنددرازكش خوابيده و بر جاي خود 

ويشان ممدعلي بـه سـازلي       از خ  »اشيد آق ر« اوخچي اوغلو همراه     ،فرداي آن شب  
  . ممدعلي آمددره پيش

  :اوخچي اوغلو
 .تو هم برو   .مردم ده همه رفتند   . كنمرا بيچاره ن  . كن ممدعلي نار را   ، اين ك  كنن «-

  »!برو ،رود تم مي از دسدار و ندارم . برودهم هر چه بخواهي مي .دهم هزار ليره مي
  .داد ممدعلي جواب نمي

ممـدعلي  . دو ساعت بـا او صـحبت كـرد   . اي كشيد سپس رشيد آقا او را به گوشه   
 وقتـي خـسته     . اوخچي اوغلو گرفت   و ولش كرد،  ا. دحتي يك بار هم لب از لب نگشو       

تـا اينكـه     .سنگ ايستاده بود   مثل .كام حرف نزد  ممدعلي الم تا     .شد رشيد آقا گرفت   
  .رفتند هايشان شدند و و ناتوان سوار اسبعصر، خسته 

هـا عـوض شـده بودنـد          ژاندارم .اين بار كار اوخچي اوغلو بدجوري گير كرده بود        
ل بگـذرد بـرنج ضـعيف    اگر وضع بدين منـوا . كردند را باز مي ها جلوي آب     وفقط شب 

بـرنج نـو     .خواهد سبز شـود    حاال تازه مي  . ده به يك هم نخواهد داد     . وكم خواهد بود  
ي  ي جلوگيري از هرز رفـتن آب، دهانـه        براها   ميراب. سته احتياج به آب زيادي دارد     ر

  . نداشتبستند ولي ديگر اثري ها را مي كانال
  

*****  
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؟ به جـز منـافع      ي هستند هاي اين مردم چگونه آدم    .تمام اين رخدادها او را ترسانيد     

بلكـه بـه خـاطر يـك قـوروش از       ،بيننـد  نه تنها نمي .بينند يخود دنياي ديگري را نم 
بـه خـاطر بـرنج، هـزاران مـرد و طفـل        همه ساله صرفاً    . كنند يز دريغ نمي  كشي ن  آدم
آنها باز هم جيكشان  .كشند  فرياد مي»!اه  كش  آدم« خطاب   ا با نهمادران به آ  . ميرند مي

، در بـاطن    گر در ظاهر نباشـد    ا .گريند ياهالي يك قصبه از دستشان زار م      . آيد در نمي 
دهاتي لخت و عـور     كه يك  خيلي اتفاق افتاده   .شود نان زيادي براي آنها پيدا مي     دشم

ـ وك  مي برنجكار  يك ارباب  اي بر صورت   يلي پر كينه  ، وسط بازار س   با ايماني سرشار    .دب
  . ارباب ككش هم نگزيده استاما . ريزد ش را ميزهر

. انـد  يي شده ان نخستين باري است كه درعرض چند سال دچار چنين بال          برنجكار
 دولتي كه به اينجا     كنون متصديان تا. كشيد آدمي كه مو از ماست مي     ! ه باليي آنهم چ 
بـه ايـن امـر فايـده         هيچ تـدبيري   .اند دهشان يك اشتباهي را مرتكب ش      اند همه  آمده
  . كشيدند انتظار ميهنوز . ي كه جان در بدن هست اميد هم هستتا زمان. ه استنكرد

داري  نگهـ  هـاي زيـادي را بـه صـورت نيمـه ديـم             شتد.  هستند راضيها   دهاتي
بـا ايـن   . شـد  آب داده، دو روز آب داده نميها يك روز   براي اكثر اين زمين   . كردند مي

اكنـون نـسبت بـه       هـم  . هم وجود نخواهد داشـت     پشّه. خواهد شد برنج خشك   وضع  
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حتي در بعضي روستاها اصـالً      . صوري كم است   به طور غيرقابل ت    پشّه،   قبل يها سال
  .وجود ندارد

هـاي فقيـر     دهاتي: دهد اي رخ مي    كه كار غيرمترقبه   هاست يكي ديگر اينكه سال   
و دردهاي خـود را بـا طـول         . القات كنند توانند با بخشدار م    ميهر وقت كه بخواهند     

ي  اشـراف اداره  . سابق بر اين مسئله عكس اين بود      . گذاشتند تفصيل با او در ميان مي     
 .زدنـد  تا عصر گپ مـي     و نشستند و در آنجا مي    شداري را كلوب دوم خود قرار داده      بخ

 اين رو بر    از. شد هيچ دهاتي فقير رو به راه نمي      كار   اداره دستي نداشت   اگر اشراف در  
ها خرد شـده     ت آنها پيش دهاتي   اما اينك حيثي  . شد نفوذ اشراف در روستاها افزوده مي     

  .شدند ه ميرو ديواناز اين  .بود
هـاي   ي يك دولـت بـزرگ اسـت دهـاتي       مايندهبخشداري كه ن  ! يعني چه آقا   «-

ـ      . زنـد  بر خود نشانده و با آنها چانه مي       سر و پا را در برا      بي . ين رفتـه  اعتبـار دولـت از ب
شدار بـرو بخـ   گوينـد     بهش مي آورند،   از مدرسه در مي   .  مچه نيست  - ، كار بچه  اينكار
از . اش مقابل چشم ماست  ساده است؟ حاال نمونهمگر اين كارها !يعني چه آقا. هستي

  .»روزي كه آمد، چه دسته گلي به آب داد
  »...ها و گدا گشنه  چاروقدارهاي خانه خانه، قهوه را كرده قهوهي بخشداري  دارها «-
  »...و وجودش يك نوع بيعاري است وگر نهت «-
  .»دش  ارزشي قائل نميهاسر و پا ه اين بياالّ بو «-
  »...سل روسپين «-
بـه  اگـر    ... درس خوانـده   ؟داند اصلش چيـست، طبيعـتش چـي        ميچه  ي  سك «-

  .»تواند بخشدار بشود  هم مي-  كور ولي-، پسر »زورناچي آبدال«خواندن باشد 
  .» شدهرحمي ي وحشتناك و بي چه دوره. پرور است مانه سفلهز «-



         h درقهب  
 

88

. كنـد   مـي   نـابودي آنهـا فعاليـت      براي. گذارد  بزرگي سر به سر مي     هاي ا آدم ب «-
آيـد بـه پـاي او بلنـد           مي »واي وايلي عثمان  « ولي وقتي    .كند برنجشان را خشك مي   

  .» كرده آسياب سفيدخود ريشش را تو ، بيواي وايلي عثمان كي است مگر. شود مي
  .»باالخره بايد برود «-
  .»آيد  تلگراف ميها زوديه اين ب «-
  .»گردند الي از آنكارا برنميدست خ «-
  .»گردند رنميبآره،  «-
  .»همين روزها بايد برود «-
  »؟جاك «-
  »...شايد هم به جهنم...  نميدانم به چه شهري،»مراديه«... »وان«ه ب «-
  .»ايد برودب «-
  »...يدآ يتا واي وايلي عثمان م!... ال توله سگ را ببينيداح «-

.  اسـت يـي رو  سـاله و خنـده  60،، با ريشي سفيدواي وايلي عثمان مردي كوتاه قد 
كند،  خودش كشت مي   ،مزرعه را در اين سن و سال      .  مزرعه ويك زن دارد    دؤنومصد  

نج به يك    پ  سي تا سي و    ،هاي كم حاصل   اش در سال   مزرعه. دكن خودش هم درو مي   
 .ذارمگـ  يك دانه هم روي زمـين نمـي       . كنم من دانه دانه جمع مي    «: گفت  مي .داد مي

كنيـد كـه     مـين خـاطر هـم فكـر مـي         ماند و به ه    نصف محصول شما روي زمين مي     
هـر كـس او را در       . پوشيد  و كارمندان اداري لباس مي      واقعاً مثل آقا   .» است حاصلخيز
. اتي نيست بلكـه ريـيس يـك اداره اسـت           ده ني وايلي عثما  گفت وا  ديد مي  بازار مي 

خيلي شنيده . دخنديدن  ميها اربابها و  ه وضع او شهريب. عصا را هم كم نداشت حتي  
ي گلـيمش دراز     ش را بـه انـدازه     پـاي ! ببـين ، دهـاتي را     تـرا خـدا   « گفتنـد  بود كه مي  

ي بـا ديگـر     از نظـر كـار و كوشـش فرقـ         . رنجيـد  گرفت، نمي   به خود نمي   »...كند نمي
 ،سـوخته  آفتاب ،ردآلودبا ريش سفيد و گَ     طور كثيف  همان. هاي دهكده نداشت   دهاتي
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هاي كثيف و پاره     ، با آن كفش   هايش پر از كثافت     زير ناخن  گنده،... سينه باز و پشمالو   
  !واي وايلي عثمان... ، پاهاي پوره–

رسول افندي او را     .بود بخشدار شده  واي وايلي در مدت كوتاهي دوست صميمي      
. پيش بخشدار بودالاقل روزي يك ساعت . قبالً به خوبي به بخشدار معرفي كرده بود

  .كرد با لبخندي زيبا از او استقبال ميشد بخشدار   تا وارد اتاق مي.آدم پر حرفي بود
  . عثمان آقا وارد شد ساعت نه و نيم بود كه

  .»يست يك هفته است كه پيدايتان ن؟تحالتان چطور اس! اي عثمان آقاو «-
  .»صبه نيايم و شما را هم نبينموضع طوري شده كه مجبورم ق. پرس آقان «-
  »؟راچ «-
  »...پرسن «-
  .»خر چرا؟ بگوآ «-
ان زيـادي  برنجكار. روم آيم و مي  مي. ، من تو را دوست دارم     ش اينست كه  لتع «-

د هـر چـه بخواهـ     . دست بكـشد  اند، گفتند به بخشدار بگو از اين كار          دنبال من افتاده  
ه ايم هئيتي كه به آنكـارا رفتـ        تا حال نديده  . هر طور شده از اينجا بايد برود      . دهيم مي

ودم گفتم كه ديگر پيش خ. ها را قبول نكردم من هم پيشنهاد اين . دست خالي برگردد  
 گفتم در اين ميان تقصير من چيست؟ هـر كـه خربـزه              بعدش. روم پيش بخشدار نمي  

. روم پـيش بخـشدار مـي     . هـا را    ديوث  ول كن اين   .نشيند خورد پاي لرزش هم مي     مي
  ».پرسم  و حالش را ميپيش پسر جوانم

  .بخشدار خنديد
هر چنـد بـار كـه بخـشدار را     . ثل هميشه شروع كرد به تعريف كردن  عثمان آقا م  
  . را تعريف كرده بودها ف حرديده بود همين

ـ  . از ماالريا . ام ن، من هفت پسرم را به خاك سپرده       م «- ه خـاطر بـرنج، و      صرفاً ب
توانم به بخشدار بگويم، بخشدار، به تـو          چگونه مي  من. ام روي اجاق كور نشسته   حاال  
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آبشان را باز كن، بگذار تـوي       جلوي  . كشند  تو را مي    قبول نكني  گر ا دهند، و   مي رشوه
ـ محو و نـابود     . ميرندبهاي ايل از ماالريا      تمام بچه .  بلولند پشّه حـاال  بخـشدار   . شوندب
بندها هـم خـالي و    ها، پشه خانه... آيد ميي ا پشّه. ، مثل ابري تو آسمونآيد  مي يا  پشّه

 از  در طول بهار يك نفـر هـم       ... كنند   چاپند، تكه پاره مي    آدم را مي  . نندما ساكت نمي 
پشّه . شوند پر و خالي مي   پشّه  ها از    تا صبح خانه  . بيند مردم ده روي خواب به خود نمي      

 را آتش   ي پاتوس  شويم هر روز ساقه     ميدان ده جمع مي    ا همه تو  م. كند از نور فرار مي   
. مـش ندارنـد   ا آر پشّهو گاوها هم از دست       ها اسب .توانيم بخوابيم  وگرنه نمي . زنيم مي

  .»دلمه بسته خون ، شده سرخها و گاوها سرخِ بيني پشت اسب صبح مي
  ...صحبت كرد ،صحبت كرد

  :يكباره به صورت بخشدار نگاه كرد
  »؟ايد  گرفتهرم؟ لبهايت تب خال زده، ماالريا؟ چيه بخشداهيچ «-

: خـورد  كـه خـود را مـي       ر زبان آورد در حالي     را ب  »ماالريا«بخشدار با حيرت اسم     
  »من هم؟«

  »!اي پسرم وايو «-
  .دسپس بلند ش

 تـرس از    هـا؟ تـو را هـم مبـتال بـه ماالريـا كردنـد              ديـن    ان بي برنجكارين  ا «-
. سـالم اسـت   ،قربان چشمانت بـروم   . استقوي   ،تلوم نيس اش مع  بهبودي ؛هاست اين

  .»شان نده پسرم آب را ديگر باز مكنضعف ن. دهد پسرم امان نمي
صـبح زود بيمـاران     . روع شده بود   ش ماران از روستاهاي مختلف به قصبه     هجوم بي 

. كـشيدند  مـي  انتظار هاي شب  كشيدند تا نيمه   صف مي   درمانگاه يآمدند و در جلو    مي
  .شد  تزريق آمپول فارغ نمير ازدكت

هـا دراز كـشيده بودنـد،        لرزيـد روي ارابـه     بيماراني كه چهارسـتون بدنـشان مـي       
، زنـاني كـه     بـود  زدگـي زخـم شـده      آنهـا از پـشه    و گردن    هايي كه سر و صورت     بچه
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، جوانـان ضـعيف گـشته و        و كنار ديـوار دراز كـشيده بودنـد         چشمشان گودي نشسته  
او بـا ديـدن ايـن     .شـوند  سياه شده بودند مشاهده مـي ر   مثل چوب سيگا   - انكن زاري
شـود؟   چطـور مـي   «. فشارد ايش را به هم مي    ه دندان .پرد ها عقل از سرش مي     صحنه

  »؟دهد اي اجازه مي دولت چگونه به چنين فاجعه
  :گويد كند و مي ؛ شب و روز تكرار ميتروزهاست كه اين ورد زبان اوس

. سـت كشت پنبـه ا   ي   ر آوا يك منطقه   وچوك ؟ممكنست، چطور   شود ي م طورچ «-
ر به راحتـي سـود فـراوان بـه          چند نف . رود پنبه از بين مي   . كارند ج مي به جاي پنبه برن   

! ...  كننـد  د مرا از كار بر كنـار      نخواه  مي ؟شود چطور، چطور، چطور مي   . آورند دست مي 
  »...؟كنند بركنار ميمرا دهم، چطور   به آنها توضيح ميام، قانون را رعايت كرده

هـاي   اتومبيـل .  بازگـشت  ،تـه بـود   در همين حيص و بيص هيئتي كه به آنكارا رف         
ان برنجكار. ند، با تأني از وسط بازار گذشت و درخشان پشت سر هم صف كشيده     شيك

سپس در  . كردند داران سالم مي   ده به مغازه   بيرون آور  ها ي اتومبيل  سرشان را از پنجره   
. بوسـيدند  گر را در آغوش گرفته مـي      همدي  پياده شده،  ها   از اتومبيل  .توقف كردند بازار  

طبل و دهل را بيرون كـشيد و بـه          .  خوب را زورناچي كور ولي هم شنيد       ي اين واقعه 
ان، برنجكـار مي  تمـا . بازار چنان شلوغ بود كه جـاي سـوزن انـداختن نبـود             .بازار آمد 
 هـا   ان دور قاب چين   بادمج،  داران  زميننمايندگان، صاحبان آب،     ها،، ميراب  آنها بستگان
ـ               و همه  . دي كساني كه مختصر درآمدي از برنج داشتند همگي درآنجا گرد آمـده بودن

  .كردند تفريح و شوخي مي. خنديدند مي
   :گفت مرتضي آقا با خنده مي. مده بودندجماعتي دور سر مرتضي آقا گرد آ

بايد زير بار گفتيم . ، ما اوالد اين وطن هستيمگفتم آقا  ،فتم پيش وزير كشور   ر «-
مـان بـه هـوا بلنـد          ناله  نيم وجبي  بچة از ظلم يك     :گفتم ؟ پرسيدم، ظلم زندگي كنيم  

حال اينكه،   گفتم .ايد  شما براي ما نه بخشدار بلكه فئودال فرستاده        :، گفتم شده، گفتم 
 خيلي وقت است كـه برچيـده        يودالفئدورة   ي بزرگان و حكومت جمهوريت،     در سايه 



         h درقهب  
 

92

ت امـا  ، فئودال هـس گفتم امروز هم هست. ايم وش كردهرا فرام يما زمان فئودال . شده
مـان را بـا      ، نام قـصبه   ايم  آنها را از قصبه بيرون كرده      ما. آيد ديگر از ده خوششان نمي    

ما كشورمان را در جـوار       .اين ملت تحمل فئودال را ندارد     . كنيم دار نمي  وجود آنها لكه  
تمـام   .هستم ارچه دهاتي، يكپارچه كشاورز   كپمن ي . ايم وپا و همطراز با آن در آورده      ار
 زارت و زورت كـرد،      فئـودال آمـد،    ته مانـدة   .وتم را به خاطر وطن رو خاك ريختم       ثر
گفـتم   . كرد آقا  .ملت را آلت دست ظالم او كرد      ژاندارم اين    ،گفتم. مان را قطع كرد    آب

 خاطر احتياج من گفتم اگر برنج به خاطر وطنمان نبود، به  . روي سدها ژاندارم گذاشت   
ـ     . كاشتم آقـا   پنبه مي . كاشتم ك دانه برنج نمي   هايمان نبود حتي ي    جبهه ن گفـتم بـا اي

نـيم وجبـي بيايـد و آبـم را قطـع كنـد؟ مـن                ي   همه فداكاري كه من دارم يك بچه      
؟ گفتم افندي   دهم  مگر اين اجازه را به او مي      . ستممرتضي پسر قاراداغلي ه   ... مرتضي

  . آزاد زاده است، آزاده و آزاد استاالملت ح. اين فئودال شد
 .طـور شـده     كارهـا ايـن    حـاال . شود به كسي گفت بـاالي چـشمت ابروسـت          نمي

هـا   ي ايـن    همه . چنين گفت  شود  نمي يسكبه يك چوپان، به      .شود حرف زور زد     نمي
  .ي شماست زير سايه

يـك  گذاريـد؟    طور يك فئودال را باالي سر ما مي       وقتي وضع اين طوري است چ     
هـا را مثـل      دهاتي ،گيرد رشوه مي  زند،  بازار مي  را توي كوچه و   باال سري كه مردم     آقا  

هـاي چـاروق     ست از دهـاتي    پر ا  گفتمار،   ببيني تيمس  راگ اش، اداره .كند پياز لخت مي  
دنش از موقع آمـ   . رندآو  برايش مي  آورند، حتي برنج   روغن مي ايش  ها بر  دهاتي... پوش

هر چه بر زبـانم آمـد       . طور گفتم  همين ،، گفتم  گفتم فتم،، گ توي رستوران غذا نخورده   
سر طاسش را خارانـد و      ... فكر كرد، فكر كرد، فكر كرد      .ب ما زنده باد   گفتم حز  .گفتم

نگـاهي بـه مـن       ...وشت، ن نوشت. فكر كرد   تو دهان فرو برد و     نوك قلم را  . فكر كرد 
 به چشم من    ، زماني تسپس چشم به من دوخ     ...نوشت و هي نوشت   ... كرد باز نوشت  

  : مدتي تو چشمانم نگاه كرد و گفت ،زل زد
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 مـن هـم    .»كـنم  به اين امـر رسـيدگي مـي       . سيار خوب مرتضي بيگ، فهميدم    ب«
هـا را از     ها، اهل و عيال و جبهه      غذاي بچه .  متشكرم تيمسار  : گفتم ،دستش را فشردم  

منو دنبـال   و حرف   ا آمدند   هم رفق از من   بعد  .  آمدم بيرون آمدم، من  . نجات داديد ظلم  
  »... كردندتأييدبه خوبي هاي مرا  گفته. ي در قصبه نماند كه نگفته باشندو چيزكردند 

 اش بكنـد كـه فلـك       اال مرتضي آقايش چنان بدرقه    ح«: سپس سرش را بلند كرد    
هـل  اش بكند كه تمـامي ا      مرتضي آقايش چنان بدرقه   . بگويد» ماشااهللا مرتضي «هم  
اش  چنـان بدرقـه   . زنده باد وطن  ... ن انگشت به دها   .كورآوا انگشت به دهان بمانند    وچ

  »...خواهيم كرد كه
به خاك  او مرا   باالخره  چه فايده؟   ،  كنم اما  درقه مي ب«:  به خود گرفت   هحالتي گري 

دهد،  برنج ده به يك هم نمي     . ورشكستم كرد . م كرد نابود. ام كرد  بيچاره... سياه نشاند 
  »...اش بكنم كه ه طوري بدرق، باشد،اما... ر، ضرر، ضررضر

  .»اش است اش كن حق اش كن، بدرقه درقهب«: گفتند
  . مرتضي آقا با آن قد بلندش از ميان جمعيت بيرون آمد

  .»فرصتي نماندهديگر  بروم وسايل بدرقه را آماده كنم، االح «-
هـا را    ي صـحبت   همـه . گرفـت  ر مـي  رسول افندي لحظه به لحظه از اوضاع خبـ        

مدتي نتوانست از صندلي    . ر به دستش رسيد كمرش شكست     اين خب وقتي  . ستندا مي
ديد  اش را مي ر كس چهرهه. طور مانده بود اي دوخته و همان    چشم به نقطه  . لند شود ب

به . شبيه شده بود  اش به ليمويي آب گرفته       چهره ،گويا خونش خشك شده    .ترسيد مي
  .يده بودرها به گوش بخشدار هم رساين خب. زحمت توانست خودش را جمع كند

  :رسول افندي پيش بخشدار رفت و گفت
كس هيچ   .مانده است نام   به بازنشستگي بيشتر  ه ماه   شانزد ،پسرم ،سرم بخشدار پ«

آااه فكرت بيگ اگـر مـدارا     . چكسهي. نابود شدم  من   فقط. نيستحاليش  ديگري هم   
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رت آااه فكـ  . آمـد   سـرم نمـي    هـا  بال اين كرديد  مي كمي با اينها مدارا   كاش   .كرديد مي
  »...فكرت بيگكردي  جواني بيگ،
  »يه رسول افندي؟چ «-

  . درخشيد چشمانش لجبازانه مي. اش پريشان و شكسته بود چهره
  .»ايد ز اينجا منتقل شدها  «-
  »ي؟چ «-
  .»ايد ز اينجا به جاي ديگري منتقل شدها  «-
  »اي آمده؟ چنين ابالغيه ز كجا دانستيد؟ا  «-
  .»گيرند اند، جشن مي ان آمدهبرنجكار. دانم مينيامده ولي  .يامده آقان «-
  »اااِ  «-
 .نـابود شـدم  . انـد   برداشـته  از مقامتـان   شما را . گيرند خودي جشن نمي   نها بي آ «-

  .»ام نمانده است  به بازنشستگي بيشترشانزده ماه
  :فكرت بيگ سرش را ميان دو دست گرفت

كننـد ايـن     مـي هـا را     ايـن كار   چطـور  !شـود رسـول بيـگ      چطور مـي   .رطوچ «-
  »ها؟ راهزن

تاريكي  .كه و تنها ديد   ي خود را توي دنياي بزرگ    .  همه چيز محو شد    در اطرافش 
اي  تنهـايي را مثـل چـاقوي برنـده        . توي تاريكي سقوط كـرد     آوري را حس كرد،    درد

دانست كي آمد، كي  تا عصر نمي .تنهايي را تا مغز استخوانش حس كرد .احساس كرد
  چه گفت؟ چه امضايي كرد، رفت،

بعـضي  ... گـويي دلـش     چيزهـاي مبهمـي احـساس كـرد،        درون خـود  در  يكباره  
يكباره  .تپيد دلش مي  .كرد ولي درد مي  ... ايش، هيچ جا  ولي كج  .كرد جاهايش، درد مي  

 هـم تـرس     شـايد  كـرد،  يـك جـايش درد مـي      . ترسـيد   مي .بخود پيچيد  .به خود آمد  
ند بخشدار را به اين نتوا نمي .نداردامكان  ؟ از كشته شدن؟ترسيد از چي مي! دردرونش
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. كننـد  ري منتقل مي   به جاي ديگ   نهايتاً. كنند از كارش هم بركنار نمي     .دنسادگي بكش 
 از ترس بـود     .ترسيد  مي بدون علت . ترسيد مي پس چي؟  .رد؟ خي كرد  نخواهترور  او را   

  .ترسيد كه مي
منتظر . ر تپش بود   د شدل. رختخواب به خود پيچيد و بلند شد      در  . تا صبح نخوابيد  

انچـه بـوي خـوش      پت. تگذاشـ زير بالش   . اش را پر كرد    بلند شد، تپانچه  . فالكتي بود 
  . كردند هاي سمج وز وز مي پشّه... رروغن موتو .داد روغن مي
، چـون زرد  آب زرد . كنار رود ساورون رفت   . ستبرخااز رختخواب   خيلي زود    صبحِ

ها و ريخته شـدن       مزارع برنج  ب برگشت آ  ها و باال كشت برنج را در   . كهربا جاري بود  
 گذشته و زرد     مردم قصبه اين آب را كه از مزارع        .از نظرش گذشت    به ساورون  سابپ

  .خوردند ود ميشده ب
پرتو چـون   اولين  . شود كمي بعد آفتاب گرم مي     .سنگين است .  است ساكتيصبح  

يكبـاره   .سـت حـال ا    خيلـي بـي    اصالً.  احساس شادي ندارد   .تابد اي سنگين مي   گلوله
چـايي  . هـاي بلنـد و سـريع بـه اداره برگـشت            با قـدم  . از بعضي چيزها ترسيد   . ترسيد

هـا و     حـرف   قـبالً  .اطر آورد  پدرش را به خ    و» نرمين«. خواست، با نان كنجدي خورد    
  . آمد  رويا و خيال مي مثل به نظرش» بيگحسين«هاي  انديشه

يعنـي  . دانـست  يـل آن را نمـي  دل . بودگريه كرده . ه رسول افندي آمد   سر ساعت نُ  
  و كله زده   ها سر  ن جانوران سال  با اي ! ؟ بيچاره پيرمرد  در خودش را دوست داشت    ق اين
  .زد  هنوز هم سر و كله مي.بود

 گـويي دارد پـرواز      لرزيد كـه    دستش چنان مي   .ساعت يازده نامه را برايش آورد     
سفيدي . دخور ميها تلوتلو      مست مثل .خورد كاغذها توي دستش تكان مي     .كند مي

  :حال و احساس گفت با صدايي بي. زد بود، تماماَ به سياهي مينپيدا توي چشمش 
  .هاي توي دستش را به زور دراز كرد مهان و »گفتم؟ن «-

  .يكبار ديگر خواند. بخشدار گرفت و خواند



         h درقهب  
 

96

؟ تـو را    دي؟ هـان رسـول افنـ      كنند؟ چطور  ؟ چطور اين كار را مي     اقعيت دارد و «-
االن بـا رفـتن مـن آنچـه باعـث      . اين ديگـر عجيـب اسـت    .اند ل كردهجاي من وكي  

 جاي من وكيل    چه خوب شما  . از اين نظر خوشحالم   . ت همين است  خوشحالي من اس  
  »؟ها ؟رسول بيگكنند   مي اينكار رااما چطور. شديد
  .»كنند مي... دانم  مين «-
آنجـا هـم   ... صهـاي قـار   اند، نه؟ كاغذمان از بخش به كاغذمان منتقلم كرده   «-

  »برنجكاري هست؟ نظر شما چيه رسول افندي؟
  »شايد... دانم نمي «-
. را آمـاده كننـد    به خدمتكاران بگـو چمـدان و رختخـوابم          . سول افندي بگو  ر «-

شناسيد كه مرا ببرد؟ واي      ياي م  ي نقليه  وسيله! د رسول بيگ؟ ها   شو اتومبيلي پيدا مي  
  »؟ طوري به كرسي نشاندندهايشان را چه حرف! ل افنديرسو... مادر

  »!نشانند، نشاندند نشانند، مي يم «-
  »!سول بيگر «-
  .»له آقاب «-
  .»اند رسول بيگ ما را هم وكيل كردهش «-
  .»طور است آقا له همينب «-
  »گيرند، نيست؟ ها اجازه مي ي دشت اال براي همهح «-
  .»گيرند آقا يم «-
  »؟كارند، مگر نه وي ده هم برنج ميت «-
  »...كارند اما ، ميكارند آقا يم« -
  »كارند امايش براي چيست؟ يم «-
  »...كارند اما يم «-

  :رسول افندي لبخندي زد
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  »... كارند اما يم «-
مـصرف  . كننـد  امـسال ضـرر مـي     . دارنـد  ند اما ده به يك هـم برنمـي        كار يم «-

  »...كارند اما مي. تهزمان كشت گذش .آورند خودشان را هم در نمي
   .سول افندي با خوشحالي شروع به خنده كردر
  .»كارند اما كارند، مي مي.  آرزوي من اين استاصًال... ها وه ديوثا «-
  .»س رسول افنديپ «-
طور نيـست؟   اين. ميرند كي دو نفر اين همه مردم ميه خاطر درآمد و منافع ي ب «-

  »...به ميل خود
  .»نديله افب «-
  .»ل بيگاند رسو ده كرما را جاي من سرپرستش «-
  .»طور است افندي مينه «-
  »ها ارزشي ندارد، نيست؟ جادله كردن، سربه سر گذاشتن با اينم «-
  .» ندارد،له آقاب «-
االغ، ارابـه رسـول     . خواهـد باشـد    يهر چه م  ! اي براي من افندي بيگ     سيلهو «-
  .»براي فردا صبح زود رسول بيگ ...بيگ 
  .»د آقادهن اي شما نميتومبيل برا «-
  »...ي اسب يز ديگر، اسب، مثالً ارابهچ «-

   :گفت. رسول بيگ صورتش پر چين و چروك شد
.  اتومبيـل دارد   »حمـزه دايـي   «. يادم آمد . بر كنيد، صبر كنيد بخشدار بيگ     ص «-

، سه روزه تـا     افتد شود، گاه راه مي    اه خراب مي  گ. فورد كهنه يك ماشين   . فوردماشين  
االن ژاندارم را   .  است 1917مدل  . استاب نشود از شانس شم    اگر خر  .رود ستگاه مي اي

  »...، حمزه دايي بيايدفرستم مي
  .»رسول بيگ. آري بيايد. گو بيايدب «-
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  »؟قاآ «-
  .» آنكارا خواهم رفت رسول بيگ يك راستنم «-
  .»رويد آقابميل خودتان است،  «-
بـا چـشم خـودم      . چشم خودم ديـدم   ها را با     ي اين فاجعه   ، همه ن همه اينها  م «-
  .»در آنجا خواهم گفت. ديدم

  .رسول افندي زير سبيلي خنديد
  »نيست رسول بيگ؟طور  اين.  مبارزهين نفستا آخر. بارزهم «-
  .»بارزه افنديم «-

  . بخشدار متوجه شد. ر آشكارا خنديدرسول افندي اين با
  »؟خندي رسول بيگ راي چي ميب «-
  ».فنديبارزه ام «-
  .»تا آخر. مبارزه رسول بيگ. بايد ترسيد. بله رسول بيگ «-

هـا و پيـراهنش       دسـت . اي است  ي سالخورده  راننده. پس از مدتي حمزه دايي آمد     
   .روغني بود
   .»شوند ها دشمن من مي رويم افندي، برويم آما دهاتيب«: گفت

   :رسول افندي وسط پريد
. كـنم  ف مـي  من برطر . نترس. كنم من برطرف مي  . يي نترس ، حمزه دا  ترسن «-

وكيـل  . ن وكيـل هـستم    مـ . گويم حمزه دايـي را مـن فرسـتادم         مي. من اينجا هستم  
  .»تا بخشدار ديگر بيايد.  هستميبخشدار

  »؟ هستيتانمض «-
  .»كنم ت ميانم، ضكنم ت ميانمضبله  «-

  . خارج شدند
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باتالقي شدن سازلي دره، واي وايلي عثمـان،        .  زده بود  چشمشان از حيرت بيرون   
  ...ها همچون ابر هجوم پشه
  ؟شود چطور مي ، چطور،چطور

شد،  شد، خشمگين و عصباني مي     آمد، عصبي مي   گاه به خود مي   . گويي خواب بود  
  .»دانم مي. دانم با آنها چكار كنم يم« :فتگ با خود مي

  .ترسد رود، مي گويي در خواب راه مي. ترسد كمي بعد دوباره مي
هـاي   تي با چهرهيك عده دها .اند رد آمدهگو مضطرب   اي نگران     عده ،مقابل اداره 

  . اند كه از گرما سرخ شده... عبوس
 اتومبيـل   هـا، تختخـواب سـفري و رختخـواب را بـداخل            چند مـستخدم چمـدان    

. زوار در رفتـه بـود     . لرزيـد  تـرق مـي   ترق  . كرد اتومبيل با سر و صدا كار مي      . تندگذاش
 جلـو نبـود و ديگـري هـم          هـاي  يكي از چـراغ   . بوداش نمايان    هاي زنگ زده   قسمت
   .آويزان

بـود  اشـتباه شـده   . پر از گرد و خاك بـود ... ومبيل پاره پوره، سوراخ سوراخ    ات چادر
فـشردن دسـت رسـول افنـدي،     از بخشدار بعـد  .  است1920 نيست فورد 1917مدل  

كـه سـر بـه       ، در حالي  رد آمده در آنجا    گ يها اي از دهاتي   كارمندان، مستخدمين، عده  
موتـور  . ار شد  بغل دست حمزه دايي سو     ،اطراف، بدون هيچ نگاهي به      بود زير انداخته 

  . اتومبيل حركت كرد. كرد با سر و صدا كار مي
ان برنجكـار . ردنـد ك ، تماشـا مـي    داران بيرون آمـده    ازهگذشتند مغ  وقتي از بازار مي   

آنها هـم همگـي بـا قهقهـه بـه بخـشدار             . گرد آمده بودند  ي توفيق    خانه جلوي قهوه 
  . يدندندخ مي

   :مرتضي آقا فرياد زد
دار سـرش را بـه طـرف صـدا           بخـش  .»ردمك چشمم فـداي تـو بخـشدارم       م «-

  . خندند ان به او ميبرنجكارديد كه . برگردانند
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  .برسرعت اتومبيل افزود. مزه دايي موضوع را فهميدح. دروي پل پر از جمعيت بو
ش رعد آسمان   وقتي اتومبيل روي پل وسط جمعيت رسيد سر و صدايي چون غرّ           

ه بچه،  يك گل . به اطراف و پيرامون خود نگاه كرد      . بخشدار از ترس به خود آمد     . غرّيد
  . كوبيدند ، با تمام قدرت ميدست هر كدام يك پيت حلبي

  :ي توفيق صداي حلبي را شنيد خانه مرتضي آقا، جلو قهوه
 با صد درست! اش كردم ببينيد چگونه بدرقه. ارردمك چشمم فداي تو بخشدم «-

  ».ببينيد آنجا چه غوغايي است. و پنجاه پيت حلبي
ناكي در گـوش    غـرش وحـشت   . ها قطع نشد   صداي حلبي . گذشت و رفت  اتومبيل  

  :از حمزه دايي پرسيد. كشيد بخشدار سوت مي
  »؟ين صداي حلبي براي چي بودا «-

ن رونـد چنـي    ا مـي  مثل تو از اينجـ    كه   براي ماموراني . كردند ا بدرقه مي  رت«: گفت
  .  و لبخند زد».اي رسم است بدرقه

 پـس بـه ايـن ترتيـب       . اي تلخي بر دلش نشست     گونه. بخشدار موضوع را فهميد   
  . اش افتاد سرش رو سينه...  !شما

افتان . آمد كنان به طرف دره مي    ي فرياد مرد .گذشت اده از پايين سازلي دره مي     ج
 رفتـه تـأثير     درونش رفتـه  تلخي   . فرا گرفت  بخشدار را  اضطرابي سراسر دل  . و خيزان 

   .اين هم بازي ديگري است. داد  را نشان ميخود
ـ ،دويد مردي كه افتان و خيزان مي      ايين جـاده آمـد و وسـط     قبل از گذشتن آنها پ

. مـت دادن كـرد    به عال  توان شروع با دستش در حالتي ترسان و با تمام         . جاده ايستاد 
اگـر حمـزه   .  بودهادجاده ايست، وسط درختي شق و رق مرد چون. اتومبيل نزديك شد

.  بخشدار دويـد    مرد به طرف   تا اتومبيل ايستاد،  . شد د له مي  كرد آن مر   دايي ترمز نمي  
. عرق كرده، عـرق از پـشتش روان بـود   . پژمرده و پريشان بود   . چسبيدرا  هايش   دست



  hبدرقه                                     
 

101

ش سياه سياه، ا چهره. يين نيز گل بود كه خشك شده بود از كمر به پا   . خيس عرق بود  
  .ريخت از پيشانيش ميعرق 

ماننـد دوسـتي    . نگريـست  يمرد با عشق و محبت به بخـشدار مـ         . رو در رو آمدند   
   :به تلخي. لرزشي هست، هاي سوخته از آفتاب، چيزي در سبيل. زد لبخند مي

  .»، بخشدارمقدمت روي چشمم. اي، قدمت روي سرم، خوش آمديو «-
چيـزي تـو گلـويش      . يز شد  لبر  از اشك  چشمانش. بخشدار نتوانست چيزي بگويد   

بـا نفـسي بريـده بريـده سـخن          . مرد هنوز پژمـرده و پريـشان بـود        . گير كرده و ماند   
  . آمد  تپ باال ميي آهنگري تپ اش چون دم كوره گفت، سينه مي

به ر  ابري از گرد و غبامرد در وسط جاده ميان. حمزه دايي پا روي پدال گاز فشرد   
  .جا ماند

  : گفتزد، شدار پاره شد، در حالي كه با خود لبخند مي گره گلوي بخ،پس از مدتي
  »!، ممدعليممدعلي! عليمدعلي، ممدم« 

  .زد  لبخند مي
ي از سمفوني نهم اسـت كـه        ا اين، قطعه . كرد زير لبش زمزمه مي   سپس سوتي را    

  . بود كه فراموش كرده بود مدتي حاال و زير لب داشتهميشه 
  

*****  
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