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 مقدمه

 خواهمخواهد هیچ کس، هیچ وقت این سرگذشتی را که میدلم نمی

  امای نبودهچنین دورهبرایتان نقل کنم به این دلیل که هرگز متولد 

(( یک شهر مرده ))جاذبه درتنها یک تخیل بداند بلکه کتاب 

خاطرات تلخ صدها هزار نفر از مردم سرزمینم است که اکنون زیر 

اند تا اند و شاید هیچ گاه مجال پیدا نکردهخروارها خاک آرمیده

شناخته شوند و حال این فرصت به دست من رسیده است که گرد 

چندین ساله را بر روی آن دوره ننگین که دیگر به تاریخ  و غبار

 پیوسته است بزُدایم تا درس عبرتی برای آیندگان باشد.

خواهم در اینجا بگویم خیلی عالقمند هستم این اثر همین طور می

بدست فقیرترین مردم برسد، مرمی که آه ندارند با ناله سودا کنند 

یاز به راهنمایی دارند تا شکوفا اما استعداد فروان دارند و تنها ن

شوند و همچنین افرادی که دستشان را بگیرند تا سرانجام 

زندگیشان مانند کاراکترهایی که در این اثر خواهید خواند به 

 نابودی نکشد.  

 در پناه خدا                                                                          

 امیری مهرمینا       
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 درباره اثر

سبک جدیدی در داستان  این داستان ترکیبی از علم و تخیل است که

 رود. نویسی ایرانی به شمار می
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های سنگی و سیمانی در یک کوچه تنگ و تاریک با خانه       

 شدند،جفت و جفت هم که تنها با دیوارهای کوتاه از هم تفکیک می

خود به علت خستگی کارهای روزانه به خبر از فردای بیهمه 

ها گناهی اند. آنخوابی عمیق رفته بودند انگار که سالهاست مرده

، شگرد خداوند و رسم روزگار نداشتند این کور چشمی از آینده

، هیچ مخلوقی از بیم حوادث  آینده زیرا اگر این نبود هرگزاست 

ان روز و سالی گاه هزارداد و آنچشمانش را با روشنایی قهر نمی

 که در تاریخ تا به حال گذشته است تنها همان یک روز بود.

و اما این آرامش و سکوت، که سرتاسر کوچه تنگ و تاریک را 

ی یای صدافرا گرفته بود زیاد دوامی نیاورد زیرا ناگهان از خانه

فریادی برخاسته شد که بوی آشوبش، همه را مجبور کرد از خواب 

 د. شیرین  بیدار شون
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شویم که ببینیم این بلوا از خانه تر میرویم نزدیکجلوتر می

رسیم کشد، سپس به در یک دهنه آهنی میچه کسی سرک می

که از بس  آفتاب و بارون خورده رنگی به رخسارش نمانده و سیاه 

 و زنگی شده است.

های سیمانی جفت همه اهالی این کوچه تنگ و تاریک با خانه

دیوارهای کوتاه در اطراف این در کوچک، آهنی و و جفت هم با 

 بودند. زنگی تجمع کرده

ترین پسر ساله، کوچکرو، شانزدهسلیمانِ ریز نقش، سبزه

گفت، صفورا خانم لرز شدید گرفته است و در خواب هزیان می

سفیدرو و ته طغاری صفورا خانم تنها جیغ  سمیرا دوازده سالهِ

 ریخت.زد و اشک میمی

 دادندکردند، پند و اندرز میاهالی صفورا خانم را نصیحت میهمه 

گفتند از چهارده معصوم حدیث و امثال از خدا  و پیغمبر خدا می

 آورند  اما کارساز نبود که نبود!!می

به ))زن معروف بود 1هلافسانه خانم زن صفدر که شوهرش به دُ

و ((زدو سُرنا می های عروشی دُهلکه برای جشن این دلیل

                                                           
 نوعی طبل است که از پوست گاو ساخته شده است. 1
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رفت. خانه صفورا خانم نیز به شمار می همسایه دیوار به دیوار

 کردهایش را پاک میسمیرا را به آغوش گرفت و در حالی که اشک

گفت:))نترس سمیرا، مادر تو را هم دوست دارد ولی حال  سلیمان 

 بیمار است.((

صفورا خانم  روی سکوی ده سانتی در حیاط خانه نشست و در 

 دانمزد گفت:)) چه کار کنم؟ میر روی خود چنگ میحالی که بر س

این یک گناه است. این را هم خوب از بَرم با شکستن دل سمیرا 

رسد ولی که عزیزتر از جانم است، نمازم تا در این خانه بیشتر نمی

شما بگویید چه کار کنم؟ سلیمان ریز نقشِ من بعد از فوت 

 پدرشان تنها مرد خانه من است.!!((

 ترینبیست و دو ساله با قدی بلند و صورتی کشیده، بزرگ مراد

برادر سمیرای کوچک و فرزند ارشد صفورا خانم که هر کسی آن 

خیال از دنیا در زد، بیدرنگ دیوانه صدا میشناخت بیرا می

ای از حیاطِ کوچک سیمانی بر روی تخت سیمی زوار در گوشه

کردن خطوط  ای دراز کشیده و مشغول شمردن و رسمرفته

ستارگان بر روی دفتر به رنگ کاه خود بود و سپس با شنیدن این 

 ای  زد و گفت:هقههحرف مادرش با اینکه تا به حال ساکت بود ق
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 چرخاند مادر سمیرا را به دور سلیمان می

 تا بخنداند زمین را و بشکند این جاذبه را 

 شودجاذبه که بشکند سلیمان خوب می

 شود. آنوقت این سمیرای بیچاره است که بیمار می 

لعنت بر این جاذبه که نه با چشم تن پیداست نه کسی با چشم 

بصیرت تا به حال آن را دیده است. سپس از رو تخت سیمی زوار 

خندید به سمت اطاق در رفته برخاست و درحالی که همچنان می

ساخته دستان ای از حیاط رفت که در گوشه  2کوچکِ کاهگلِی

و دری کوتاه شصت سانتی داشت، آنقدر کوتاه بود که خودش بود 

کرد یا مراد بلند قامت  باید هنگام ورود به اجبار  سرش را خم می

به به قول و گفته خودش سر تعظیم فرود آورد به همین علت همه 

: گفتگفتند مراد دیوانه!!! اما او در پاسخ  تنها یک جمله میاو می

 ((.ستاندکه از سر بلندتر باشد متانت را از آدم می ))دری

  

 

                                                           
 خانه ای تنها از کاه و گل ساخته شده است 2
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******** 

ای باشد هوا گرگ و میش بود و اما شاید گرگ و میش بهانه

برای آفتاب تا رنگ و لعابش را با حوصله به پایان برساند که مانند 

همیشه خیلی آرام با ناز و تنعم بسیار از کرسی و تخت پادشاهی 

خواهد امواج درخشانش  را با دلبری یخویش بلند شود زیرا م

خاص خودش به زمین هدیه بدهد تا  شاید روزی بتواند آن را 

شیفته خود سازد، اما خبر نداشت که سمیرا کوچک از  ترس 

تا برادرش سلیم   بلوای دیشب، بی صبرانه منتظر طلوع آفتاب است

و حوادث شب گذشته را برایش مو به مو  تعریف به خانه بیاید 

کند و اندکی آرام گیرد، اما خبر نداشت که سمیرا یتیم  به جای 

اینکه مانند همه خواب باشد روی سکو سنگی و سیمانی خانه، 

 چشم به در دوخته تا مهربانترین برادرش از راه برسد.

سمیرا دیگر از انتظار خسته شده بود برای همین به سمت 

 رای کارهای بی پایانکوزه  آب  رفت تا دست و رویش را بشوید تا  ب

خانه سرحال گردد.که ناگهان در زنگی و آهنی خانه صفورا خانم با 

لگدی باز شد سمیرا بدون اینکه بترسد تنها لبخندی زد زیرا 

اش بود بر دانست که سلیم آمد چرا که تنها این برادر هجده ساله

گشود، دختر کوچک و ته تغاری خانه طبق عادت در را با لگد می
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یاز شب گذشته را یدن برادر به آغوشش پرید و از سیر تا پبا د

های خانه که آن هم در مادر از یکی از اطاق برایش تعریف کرد.

کوچک و آهنی داشت اما بر خالف در اصلی تازه رنگ زده شده 

بود با توپ و تشر بیرون آمد و گفت: ))دختر دیگر دوازده سالت 

 خواهییده بودم، تا کی میشده من هم سن  و سال تو سه شکم زای

دست از این آسمون و ریسمون بافتن برای برادرت برداری و برای 

 ما لقمه بزرگتر از دهنت بگیری((

سلیم گیسوان خواهر کوچکش را نوازش کرد و گفت:))مادر  

 گویدحقیقت همیشه طمع تلخی دارد و سمیرای من هرگز دروغ نمی

گوید افسانه خانم دروغ میآسمون و ریسمون هم نمی بافد، سمیرا 

 گویدزند، ننه گدا هم از خودش میزن صفدر دهل زن  هم الف می

هنوز پا به کوچه نگذاشتم بلوای دیشب خانه صفورا خانم از همه 

 طرف به گوشم رسید((

خواهی دست سپس آهی کشید و گفت:)) مادر جان تا کی می

که از جنس من دارد از این خرافات برداری مگر سمیرا چه گناهی 

نیست؟ مگر این دختر را تو نزاییدی؟ سلیمان بیمار است به درک 

خورد خوب اسفل السافلین که بیمار است. گوسفند هم سرما می
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، چه رسد این پسرک مفت خور قُرمساق که صبح تا شب شودمی

 کشد تا نور چشم تو شود ((  فقط جانماز آب می

ای سلیم نداشت و هصفورا خانم جوابی برای حقیقت حرف

ای بود تا صفحه را به سود خودش عوض برای همین منتظر بهانه

یم ها به دست سلها یا همان اعالمیهکند و سپس با دیدن برگه

ه بلوزش را با گریه و زاری از مانند همیشه روی سکو نشست و یق

هم درید و با صدای بلند گفت: )) ای خدا مرا هم پیش شوهر 

ام به گورستان ببر تا از دست این پسر خیره سر بخت برگشته

 دهد هم برادرانش را.((به کشتن می را نجات یابم زیرا آخر هم خودش

سلیمِ خوش قلب و نازک دل، دومین پسر صفورا خانم با دیدن 

های مادر کنارش نشست و او را به آغوش کشید بر پیشانیش اشک

جان من همیشه  ای زد و سپس با لبخندی گفت :)) مادربوسه

مواظب هر قدمم هستم که ناخواسته پا روی یک موری نگذارم 

 توانم قاتل جان همه شما شوم ((بعد چگونه می

سپس مکثی کرد و با حالت شوخی گفت:)) مراد که از هفت 

دولت آزاد است، بهشت هر دو جهان را خدا نصیبش کرده است و 

ند که تمبانش نشیاگر نگران سلیمانت هستی او هم جایی نمی

خیس شود. اگر تقدیر به این باشد کسی با این چهار تا برگه بمیرد 
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شوم، زندگانیم که آن نفر خودم هستم که آنوقت افتخار تو می

دانم سودی برای تو نداشت اما با از دست دادن جانم که  خوب می

نویسند پشیزی ارزش ندارد نامم را با افتخار بر سردَر شهرمان می

 د تو آن روز  با خواندنش بر من ببالی((که شای

بود و طبق معمول  3مراد که مشغول آب خوردن از حبانه

کرد چرا آب بی رنگ نوشید از خود سوال میهمیشه که آب می

ها هزار رنگ نیست؟ پس چون بی رنگ است است؟ چرا مثل آدم

میریم! پس آب خدای من است. سپس آنقدر آب ما بدون آن می

های سلیم تمام شدن حرفبعد از  تا شکمش باال بیاید.خورد می

آخرین جرعه از آب را نوشید و گفت:))شهری که به جای عقل من 

 ((ارش کند عاقبت به خیر نخواهد شد.جان تو را افتخ

ای کرد گفت:)) شبانی که با از دست دادن جان سپس خنده

 شود((گله هم نمی 4گوسفندانش بخواهد خان شود پازن

 

 

                                                           
 گرددظرف سفالی که برای خنک نگه داشتن آب استفاده می.1
 . قوچ پیر گله4
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************* 

سلیم دومین پسر صفورا خانم به همراه تعدادی از جوانان غیور  

شهر برای استبداد بیش از حد احمد خان فرماندار ظالم شهر، تصمیم 

 گرانبه شورش گرفتند و به همین علت  احمد خان برای سرکوب آشوب 

که در واقع دانش آموزان دبیرستانی بیش نبودند حکومت نظامی برپا 

کرد و دستور داد هر کسی بعد از ساعت هشت شب از خانه بیرون آید 

برای همین با اینکه هنوز قرص کامل شود، هایش میخوراک سگ

، گرفتخورشید در آسمان پیدا بود شهر را سکوت هولناکی فرا می

ت و پُر از حرف بود، حرفایی که کسی سکوتی که طمع تلخی داش

شهامت گفتنش را نداشت و شاید اگر می توانستند  با شجاعت طمع 

تلخ این سکوت را شیرین کنند حال در گوشه گوشه این شهر کوچک 

 جشن و سرور بر پا بود .

در این تاریکی شب که  خفاش هم جرات شکار را نداشت، سلیم و 

پیه هر مجازاتی را به خود مالیدن و  دو دوستش تنها کسانی بودند که

 نهادند. های شهر میها و خیابانقدم به کوچه

سلیم و فریبرز و کوروش سه نوجوان هجده ساله از حکومت نظامی  

احمد خان هیچ گونه ترسی نداشتند و در خفا بر در و دیوار شهر 

دار نوشتند که فرمانها میچسباندند چه چیزی در این برگهاعالمیه می

 دانست.آوردند تنها خدا میرا به ستوه  می
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سبیلش  کوروش قد بلند با چشمان درشت عسلی رنگ  که ریش و

تراشید و همیشه های آنروز و زمانه میرا همانند یکی از خواننده

گفت:))نظرتون چیه امشب خانه  رسیدتر از دوستانش به نظر میآراسته

خیلی دوست دارم این مرتیکه حرام احمد خان رو از اعالمیه بپوشانیم 

 خور رو بچزانم ((

گذشت ریش و فریبرز قد کوتاه چهارشانه که یک ماهی می

کرد خندید و گفت:))واقعا چهره احمد خان با آن سیبلش را اصالح می

توانم تصور کنم که چطور به شود، میکله کچل و بزرگش دیدنی می

 کند((نصیبشان می دهد و اُردنگینگهبانان مسلحش دشنام می

خواست لب بگشاید و سخنی بگوید متوجه سایه  سلیم زیرک تا می

ای به سربازانی شد که قصد داشتند وارد کوچه شوند که با اشاره

ای که قبالً کارخانه یخ دوستانش این آگاهی را داد که به سمت خرابه

 سازی بود پناه  ببرند. 

 برای  این سه رفیق بود.های بی پاسخ ای که پر از سوالخرابه

از مادر شنیدم یک روز صاحب کارخانه از داراییش گفت:))فریبرز 

دست کشید و سپس همه جا را به آتش کشاند و همراه همسرش شهر 

 را ترک کرد((
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کوروش گفت: )) من  شنیدم همسرش به او خیانت کرده  و او را 

 سوزاند(( همراه کارخانه می

رد و خیلی آرام گفت:)) در حال حاضر سلیم سریع بحث را عوض ک

این مخروبه برای من مهم نیست تنها نابودی احمد خان هدف اصلی 

 من است((

گفتم که همین امشب کاخش را اعالمیه باران کوروش گفت: ))

 کنیم((می

سلیم اخمی کرد و گفت:)) مگر عقلت را با عقل موش تعویض  

امشب وقت چزاندن بینی کردی که این همه سرباز مسلح را نمی

احمدخان نیست این کار را به خودم بسپارید روز و وقتش را تعیین 

 کنم((می

گفت:))برای این بارید پس در حالی که از چشمانش نفرت میس

کنم که یک روز در شهر با لباس می یها دارم، کارمرتیکه قرمساق برنامه

  زنانه فرنگی برقصد((.
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گذشت های متوالی  میلوله کشی این شهر کوچک سالبا اینکه از 

ها از تیمسار و فرماندار و شهردار گرفته تا دالالن اما تنها باالنشین

نفت سیاه تا خود مستراح خانه هم آّب شرب لوله کشی شده 

های جفت های باریک و پیچ در پیچ  با خانهداشتند اما کوچه

مانی در پایین دست سی وجفت هم با دیوارهای کوتاه سنگی و

ای به نام فلکه عمله شهر تنها یک شیر آب داشتند آن هم در فلکه

نصب شده بود که به اجبار در اطرافش را  حوضچه بزرگی ساختند 

برای شستشو و جمع آوری آب مصرفی مردمی  که  به خاطر ظلم 

 احمد خان در قفس تاریک نداری برای همیشه محبوس ماندند.

رکز داد و ستد هم بود نه اینکه محل خرید و فروش این فلکه نیز م

کاالهای گرانبها بلکه  جایگاهی برای به نمایش گذاشتن دام و 

طیوری که صاحبان آنها قصد فروششان را داشتند و همچنین 
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دل  که  اکثراً جوانان با استعدادی بودند محل تجمع کارگران ساده

قصد عملگی بر روی   تر نداریکه به دلیل بیکاری و از همه مهم

 ها را داشتند.نشینهای در حال ساخت باالکاخ

سمیرا تنها دختر صفورا خانم که تمام کارهای خانه بر دوش 

ظریفش بود با تشتی بزرگتر از وزن و قدش به سمت فلکه عمله 

تر از وزن خود را بر رفت، دخترک دوازده ساله تشت سنگینمی

کیلومتر راه را که مسافت دقیقش  گذاشت و تمام یک یا دو سر می

بار به دانست، بدون اینکه تشت سنگین را یکرا تنها سمیرا می

ه پیمود طوری کزمین بگذارد تا نفسی تازه کند یکه و تنها می

 کرد.سنگینی تشت را اصالً احساس نمی

گفت:))دختر مگر کاه بر دید میافسانه خانم هر وقت سمیرا را می

تشت سرت را ، آخر همین خواهیسرت را نمیگر ای، مسر گذاشته

 دهد((به باد فنا می

اندیشید و خیال می بافت و در رویاهای سمیرا در طول راه تنها می

توانست به جای دختر یک کرد به اینکه کاش میقشنگ سیر می

سنگ شکن پدرش یکی از سران طالی سیاه بود و شاید اگر 

 کوبیدق می ریخت و بر سر سنگ میها عرپدرش به جای اینکه در کوه
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او تا آن را تکه تکه کند در جست جوی نفت بود آن وقت شاید 

 4و به جای پوشیدن پیراهن شلش کالس هشتم هم تمام کرده بود

 پوشیدو بد رنگی که بر تن داشت یک لباس آستین پفی، قرمز رنگ می

 رسید.آنوقت چقدر زیباتر به نظر می

خواست با این افکارش تشت سمیرا می دانست شایدکسی چه می

 را هیپنوتیزم کند تا سنگینش را احساس نکند.

شست اما نه صفورا خانم هم روز و شب نداشت ظرف و رخت می

ظرف و رخت فرزندان خود را بلکه کلفت خانه احمد خان بزرگ 

اش ی که دست بی رحم روزگار مرد خانهفرماندار شهر بود، از زمان

حادثه از آن ستاند از روی ناچاری بر خالف میل را بر اثر یک 

کرد تا سقفی روز و شب مانند یک مرد تالش می ،پسرش سلیم

 اش که به گفته خودش دیگر رو به زوال است،باشد  برای خانه

که یک مرد سقف یک خانه است و اگر زیرا او به این اعتقاد داشت 

لحظه باید  نباشد دیگر برای آن خانواده آسایشی نیست و هر

منتظر طوفانی باشند مگر اینکه زن خانه زنانگیش را برای همیشه 

 گاهفراموش کند و دوش به دوش مردان کار کند تا شاید بتواند تکیه

 محکمی برای فرزندانش باشد.
                                                           

 لباس دسته دوم.  1
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شناختند یا برای اولین بار بود که او صفورا را میکسانی که 

مانندش را روزگار ))زن بسیار خوبی است و گفتند: می دیدندمی

(( سادگی به این دیده است اما افسوس که ساده است کم به خود

خیلی زود کرد و برای همین معنا که هر حرفی را زود باور می

چرخاند را بر این اساس می شد و زندگیش اسیر خرافات می

اساسی که در طول تاریخ هیچ کسی دلیل و برهانی برای اثبات 

ها یی نداشت اما متاسفانه هنوز مردم از آنهای ابتداقانوناین 

 کنند.اطاعت می

 خارید به اینبرای مثال یک روز که کف دستش بر حسب اتفاق می

برسد ای از راه دور تا قبل از اینکه روز به پایان اعتقاد داشت غریبه

وزش ، پختآید و  هنگامی که روی آتش غذا میمیها به مهمانی آن

 دارپول)):گفتمیو  خندیدمی ،آوردمیرنگش را به سمت او باد دود سیاه

 ((شوند.می

کی :))گفتکرد و میآن روزها که غالمرضا زنده بود او را سرزنش می 

خواهی دست از این اراجیف که صنار ارزش ندارند برداری، یک می

سخنی نیکویی بگو که فردا به یادگار از تو برای فرزندانت بماند نه 

ها  از ترس با سالم و صلوات را کاری کنی فردای روز آن اینکه

 بروند مبادا پا بر سر جن و پری بگذارند((
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مراد که آن روزها هنوز لقب دیوانه را به خود نگرفت بود در پاسخ 

گفت:)) دو دسته از مردم در طول تاریخ اسیر خرافات شدند می

ست به یکی مردم فقیر و دیگر پادشاهان ضعیفی که همیشه د

 گیرها بودند که خیلی زود هم مغلوب شدند((دامن فال

 خواستحق با مراد بود صفورا به دلیل فقر گرفتار خرافات شد شاید می

های خیالی ک نداری را با متوسل شدن به وعدهآتش سوزنا

نجات دهد و از  خاموش کند به امید اینکه خود و فرزندانش را

کرد که چگونه همسرش مس میدید و حتی با دستانش لاینکه می

کرد و اما هنوز کودکانش با موسیقی آزار دهنده کار میروز و شب 

رفتند در عذاب زد به خواب میمی که شکمشان از فرط گرسنگی

رسید تا جواب اش به هیچ جا نمیکوتاه شدهبود زیرا دست 

سوالش را کسی پاسخ دهد که چرا نیاز بود انسان هر شب غذا 

 خوابند.سیر می هنگامی که تنها عده کمی با شکمبخورد 

********** 

اش را موبورهای ا دبیرستان این شهر کوچک که تیشهدر تنه

ها بودند کردند و در نهایت خود همین اجنبیانگلیسی زدند و آن را بنا 

خون که سلیمان دو برادر و دو هم اش زدند، سلیم وکه تیشه به ریشه

 دادندخواندند و شاید هم درس میشدند، درس میروزی تشنه خون هم 

 و یکی هم درس سیاست.دیانت یکی درس 
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ای بر دانش آموزان سال آخر فرهنگ و ادب همهمه الفدر کالس 

پا بود یکی با گچ سفید اولین حرف از نام عشق پنهانش را با زبان 

 کرد و این بار با گچنوشت و دوباره پاک میالتین بر روی تخته می

دیگری گذشت، کشید که تیر پیکان داری از آن میقرمز قلبی می

ت گیر مشغول چسباندن خمیر بر روی صندلی آقای نامداری دبیر سخ

ای مشغول مچ . دو نفر نیز در گوشهو بد اخالق زبان خارجه بود

انداختن و زور آزمایی بودند تا زور و بازویشان را به رخ هم بکشند 

کرد. سلیم ش را به نحوی جز درس گرم میخالصه هر کسی سر خود

وکوروش و فریبرز در انتهای کالس  آنجا که صدای آموزگار به دیوار 

تا در سراسر کالس انعکاس یابد بر روی یک نیمکت چوبی کوبد می

کردند که فقط خدا ای نشسته و خیلی آروم صحبت میزوار در رفته

 گفتند.دانست چه میمی

امداری که مانند همیشه اتو کشیده و کروات قای نبا وارد شدن آ

س شد همه از از روی ترس ساکت شدند و برای احترام زده وارد کال

تنها سلیم و دو رفیقش بی توجه به حضور معلم مشغول به پا خاستند، 

 گپ و لفت بودند.

و به همین علت آقای نامداری به تریج و قباش برخورد و از شدت 

 خیالهم کشید و سه دانش آموز به ظاهر بی عصبانیت سه گرهش رو در

کالس را تهدید کرد و همین که روی صندلی نشست تا صفر 

چارواداری برای دانش آموزان بی توجه کالس بگذارد احساس کرد به 
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صندلی چسبیده است و تا به خودش آمد متوجه شد که توده خمیری 

زد آغشته مانندی به کت و شلوارش که همیشه از تمیزی چشمک می 

 بار از فرط عصبانیت همچون اژدهایی شده بود کهشده است و اما این

زد سپس کیفش را برداشت خرمنی از آتش از دهانش بیرون می

دفترش را زیر بغلش گذاشت و قسم خورد دیگر قدم به این کالس 

 نگذارد.

فرهنگ و ادب  الفبا رفتن آقای نامداری همه دانش آموزان کالس 

ینند و امر یگر مجبور نبودند دو ساعت در کالس ساکت بشاز اینکه د

به حیاط مدرسه هجوم بردند تا آزاد باشند نهی شوند خوشحال شدند، 

اما هنوز سه دوست و شاید هم سه همکار در انتهای کالس مرموزانه 

 کردند.بحث می

سلیم مانند همیشه آرام و شمرده شمرده حرف میزد مثل اینکه 

شد که فریبرز و کوروش را بگوید و همین سبب می چیز مهمیبخواهد 

چهار ستون پرده گوش خود را به دهان سلیم میخکوب کنند تا واژه به 

 .هایش ملکه ذهنشان شودواژه حرف

)) امشب زمان آن رسیده که کاخ احمد خان را از اعالمیه محو 

 کنیم((

 تر کرد و گفت: )) اما چگونه مگرفریبرز چشمان ریزش را تنگ

نگفته بودی هر چهار طرف قصر را از سرباز پر کردند حتی جای سوزن 

 انداختن هم ندارد((
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 04جاذبه در یک شهر مرده/

 گویم(())شکیبا باش کمی صبر پیشه کن می

کوروش بلند باال لبخندی زد و گفت: ))از غوره ترش مزه هم 

 حلوای شیرین درست کردیم دیگر بگو جانمان را به لب رساندی((

ش لبخندی بزند ه حرف کوروسلیم خیلی جدی بدون اینکه ب

دانید بعد از اینکه پدرم فوت کرد مادرم با اینکه گفت:)) شما خوب می

کند و اینطور که از او من مخالف بودم در قصر احمد خان کار می

شنیدم فردا تولد شانزده سالگی ماهرخ تنها دختر احمد خان است و 

 برای همین در قصر جشن و سروری برپاست((

ید و به حالت شوخی گفت: )) منظورت این است باید فریبرز خند

 ((!ای ارزشمند برای ماهرخ خانم زیبا باشیم به فکر تحفه

 دهمسلیم اخمی کرد و گفت:)) به درستی که آقای نامداری حق می

 ((شناسدکه شما دو تا را کودن خطاب کند او دانش آموزانش را خوب می

گفت:)) چرا به عمق مسئله سپس از روی نیمکت بلند شد با تحکم 

ردانه احمد خان باشد یعنی اینکه تمام کنید وقتی که تولد دُدقت نمی

باشد و شاید از سربازان غافل چهار سوی حواسش به تنها فرزندش می

کنند و مشغول ها هم از این فرصت استفاده میگردد، بدون شک آن

ها وارد قصر به عنوان یکی از مهمانباده خوردن می شوند سپس ما 

 می شویم((
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 00فصل دوم/

 

و بردند گفت:)) حاال فرض کنیم سربازان عقل از کف کوروش 

مست و پاتیل شدند ما هم وارد قصر شدیم تو این شلوغی بازار و غلغله 

 روم ..........((

سلیم مجال نداد که حرف کوروش تمام شود و گفت:)) من تصمیم 

دینامیت تزیین کنم هر خواهم اتاق احمد خان را با بزرگی دارم می

ها رفتند و خدمه هم از جمله مادرم از قصر وقت مطمئن شدیم مهمان

 خارج شدند آتش بازی را شروع کنم((

فریبرز گفت:)) کار بسیار خطرناک و بچه گانه است تازه ماهرخ 

 خانم چه گناهی دارد((

 او سلیم گفت:))تره به تخمش می رود فردای روز که پدرش بمیرد

 آورد((رای ما خان وخان بازی در میب نیز 

کنید مگر دینامیت تف کوروش گفت:)) سر هیچ و پوچ بحث می

 دهان است که هر کسی داشته باشد و مفت بیندازد بیرون((

شناسید از پسر عیاش، ننه گدا رو که خوب می سلیم گفت:))حمید

ت آید تنها کافی اساش گیر میآدمیزاد هم در بقچهشیر مرغ تا جون 

زند یه چندر غازی کف دستش بگذاری آنوقت مثل سگ برایت واق می

 چه رسد به دینامیت....((
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 42فصل سوم/

 

 

 

 

های پی در پی صفورا خانم که به لطف رسیدگیسلیمان ریز نقش  

هایش دیگر به پایان رسید و بهبود یافت، در ایوان سنگی و سرفه

ما عبادتی که تنها مادرش تصور سیمانی در ظاهر مشغول عبادت بود ا

دید حتی مراد رسد اما هرکسی که او را میند میکرد به خداومی

فکرش همه  ،آوردداران را در میدیندانستند که او تنها ادای دیوانه می

دا نزد. کشد به جز آفریدگارش که هیچ گاه او را صجا سرک می

انداخت و کرد به سرعت جانمازش را میسلیمان تا آفتاب غروب می

دانست این ساعت د به ذکر گفتن برای اینکه خوب میکرشروع می

و در جیبش رود اش میآید و تا او را بیند قربان صدقه صفورا می

 گذارد.چندرغازی می

صفورا خانم ساده دلِ از همه جا بی خبر  بعد از روزی طاقت فرسا  

آمد تا نور اش میدر خانه احمد خان برای استراحت شبانه به خانه

زند اطرافش دید که چگونه در مقابل خداوند زانو میچشمیش را  می
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 42جاذبه در یک شهر مرده/

دانم تنها به خاطر می گفت:))مادر به قربانت برم خوبچرخید و میمی

 کشیم((ادت توست که ما هنوز نفس میعب

ای از ایوان خانه به حالت چهار زانو نشسته بود  و در مراد در گوشه

کشید با خودش زمزمه کرد:)) این نفس های بلندی میحالی که  نفس

شود اما عجب چیزی است نه با چشم تن و نه با چشم دل دیده می

های توی لگنِ ته حیات خشکارم مثل نون یک لحظه که نگهش د

 خشکم می زند پس نفس خدای من است((

های سنگی و سیمانی زد و در حالی که از پله ایسپس قهقهه 

های مادرش را با رفت تا به آلونک کاهگلی خود برود حرفپایین می

دانم گفت:)) مادر به قربانت رود خوب میکرد و میصدای بلند تکرار می

 خاطر عبادت توست که ما هنوز نفس می کشیم (( به

تر کرد و گفت:)) پس خدای من دروغین است و صدایش را آرام  

 عبادت سلیمان خدای من است اما من چگونه با آن نفس بکشم((

لی متعصب در سلیمان که برخالف برادرش سلیم خودش را خی

نگاهی های مراد کرد بعد از شنیدن حرفدین به همه معرفی می

اش انداخت و به مادرش گفت:))ای اهر دیوانهتحقیر آمیز به برادر در ظ

 گرفت((سال خدا به جای عقلش جانش را می کاش همان
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 42فصل سوم/

سمیرا  بدون اینکه به سخنان برادرانش توجهی کند آرام و بی صدا 

 مشغول بافندگی بود

تا برای سلیم که عالقه وافری به او  داشت شال خوشرنگی به رنگ 

 سمان ببافد .آّ

زد و ساخته کرد لبخندی میسمیرا هر ردیفی که به شال اضافه می

بوسید به این خاطر اینکه برخالف کارهای روزانه دستان خود را را می

 دهد اما اینکرد، ابتکار به خرج میتنها کاری بود که احساس می

ار ای از طرف مادر بافندگی را کنخوشحالی طولی نکشید که با اشاره

 گذاشت تا برای برادرش سلیمان چای بیاورد.

سلیمان در حالی که از دستان کوچک خواهرش استکان 

گرفت نگاه برادرانه به اندام خواهرش که سرشار کمرباریک چای را می

ای بود انداخت و گفت:))این دختر دیگر یک از تعصبات کورکورانه

باشد که از خانه دختربچه نیست، مادر باید چهار دنگ حواست به او 

بیرون نرود مبادا  از او خطایی سر بزند که آنوقت حسابش با کرام 

 الکاتبین است((

 گوییمادر با شنیدن این حرف سلیمان یکه ای خورد و گفت:)) چه می

مادر، سمیرا هنوز یک بچه است و  دوازده سالشم  هم تمام نشده، زود 
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 42جاذبه در یک شهر مرده/

ها را به فلک رخت شین شود تازه آنوقت کی ظرف واست که خانه ن

 ببرد و بشورد((

سلیمان هورتی به چای داغ کشید و سپس با عصبانیت استکان 

کمر باریک چای را در نعلبکی گذاشت و گفت:)) همین که من گفتم 

بگذارد و گرنه جفت پاهایش را  سمیرا حق ندارد پایش را از خانه بیرون

 شکنم((می

:)) این مراد گُندبک کرد گفتسپس در حالی که دندان قروچه می

تواند با دستانش ؟! درست است که عقل ندارد اما میچه کاره است

 کوزهای آب را پر کند تا سمیرا در خانه ظرف و رخت بشورد((

ای سمیرا با اینکه کمی قد کشیده بود اما  هنوز افکار کودکانه

همسایه در خیابان لی لی بازی خواست با دخترهای داشت و دلش می

با صدای بلند بخندد و روی زمین خاکی مانند همه دخترهای  کند،

ی کند  باز 1کوچه که اکثراً هم سن و سالش بودند بنشیند و گوریک

از زمانی که به یاد داشت بزرگ بود و تنها اما او هیچ وقت کودک نبود، 

کرد و حال رفت تماشا میکه به سمت فلکه مییها را هنگامبازی آن

که حتی ظرف و رخت شستن برایش قدغن شده بود او دیگر حتی  

                                                           
 نگ ریزه انجام می شدنوعی بازی که با س - 1
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 42فصل سوم/

برای همیشه با این حرف نداشت رنگ آفتاب را به خود ببیند، اجازه 

که هنوز  . اوه تهدید شباهت داشت خانه نشین شدبرادرش که بیشتر ب

های برادرش نشد برای همین در کودکی بیش نبود کامالً متوجه حرف

رد کاش هرگز بزرگ نشود که ناخواسته از او خطایی سر دلش آرزو ک

بزند زیرا دوست ندارد حسابش با کرام الکاتبین باشد سپس در حالی 

کرد و ردیف به ردیف به شالش نگرانی بافندگی می که با اضطراب و

 می افزود با خودش گفت:

خواهم ناخواسته خطایی از شدم  زیرا نمیکاش هرگز بزرگ نمی))

 من  سر بزند که حسابم را کرام الکاتبین برسد(( 

سپس بر خالف روزای قبل بدون اینکه با خوشحالی به بلندای 

اخته دستان خویش را بوسه شالش نگاهی بیندازد، لبخندی بزند و س

 کند گفت:باران  

 (( ؟))اصالً این کرام الکاتبین کیست که روزی باید حساب مرا برسد
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خیزد زیرا شب گذشته تا دیر سلیم به سختی از خواب شبانه بر می

ای ریزی یک نقشه بودند، نقشهوقت با فریبرز و کوروش مشغول طرح

کردند با اجرای آن به آزادی دست خواهند که  در خیال خود تصور می

دانستند برای رسیدن به آزادی باید همه یک صدا یافت اما کاش می

، آن هم قیچی کردن بال پروازشانباشند وگرنه تاوان پس خواهند داد 

و  شوندتا دیگر اوج نگیرند و آن زمان است در تله دشمن به سادگی اسیر می

 میرند.در نهایت می

های پدرش که تنها چیزی بود از او به یادگار مانده و درست گیوهاو 

بود را پوشید و از خانه بیرون زد سپس نگاهی به هم به اندازه پایش 

خیلی آرام طوری که مبادا ، آسمان صاف اردیبهشت ماه انداخت

و  کنمرهگذری صدایش را بشنود گفت:)) خدایا به امید تو روزم را آغاز می

ش از روی عبادت من همانند سلیمان نیستم که تنها خودت می دانی 
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 03مرده/ جاذبه در یک شهر

تا مادر هوای شکمش را بیشتر داشته باشد اما عبادت  تزویر و ریا است

 خواهم نه شکمم را((ا میمن راستین است به این خاطر که تو ر

های باریک و تو در تو که همانند سلیم این را گفت و از کوچه

بود گذر کرد تا به خانه ننه حمید زندگیش پر از سرباالیی و سرازیری 

تنها گدای شهر رسید نه اینکه خیال کنید همه مردم پادشاه بودند و 

توانست به همین علت او به این نام شهرت یافت بلکه تنها کسی که می

به راحتی غرورش را زیر پا بگذارد و گدایی کند همین ننه گدا بود  که 

 داردو بدهند از گدایی دست بر نمیبه گفته خودش اگر تمام دنیا را به ا

بود زیرا  عادت کرده  اشراحت طلبانه پیشه که  بهشاید به این خاطر 

مگر اینکه  کَندانسان زمانی به کاری عادت کند به راحتی از آن دل نمی

همان اندازه برایش لذت بخش  کاری دیگری جایگزین آن کُند که به

 .باشد

با این  ،خانه صفورا خانم را داشتخانه ننه حمید همان معماری 

تفاوت که در میان حیاط سنگی و سیمانیش یک درخت کُنار کهنسال 

 پوشاند.جای گرفته بود که سایه شاخه و برگش تمام محوطه خانه اش را می

سلیم برای دهمین بار با کف یکی از دستانش همراه با پنج انگشت 

ه خانه ننه گدا ضربه زد کشیده و قد و نیم قدش به در آهنی و زنگ زد

تا در آخ بگوید و با صدایش صاحب خانه را آگاه سازد که کسی به 
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دیدارش آمده است اما  هیچ خبری نشد و تنها این در پیر و فرسوده 

سلیم از این که کسی در خانه باشد  کرد.بود که دردش را احساس می

وچکی خواست برود اما با دیدن سنگ کدیگر نامید شده بود و می

های سنگ به بار در با ضربهمنصرف شد زیرا آن را برداشت تا شاید این

ستوه بیاید، مجبور شود زجه بزند و بگوید ننه حمید باز مرا کتک زدند 

 تا تو را صدا کنند.

ا به دور سر بلند و سیاه رنگش ر 3نای ننه حمید در حالی که می

مرد نامرحمی پیچاند تا مبادا اش میکوچک و صورت چروکیده

گیسوان سفید رنگش را نظاره کند در را گشود و با دیدن سلیم 

کوبی گفت:)) چه خبره پسر صفورا خانم؟ این همه محکم بر در می

فکر کردی من کَرم!؟ یا نکنه سر احمد خان را برایم آوردی که اینقدر 

 عجولی؟((

همین بل است شاید سلیم لبخندی زد و گفت:)) سر احمد خان که ناقا

 برایت به تحفه بیاورم(( اش راروزها کله پاچه

نای سیاه رنگش را دیگر خوب به سر پیچانده بود ننه حمید که می

 خورد((گفت:))کله پاچه کرمو احمد خان به چه دردم می

                                                           
 نوعی روسری زنانه3
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 00مرده/ جاذبه در یک شهر

این اول  :)) پسر شاشو صفوراسپس اخم ساختگی کرد و گفت

 وردی((صبحی چه خوابی برایم دیدی که در رو از پاشنه در آ

 سلیم گفت:)) یک کاری با حمید داشتم کجاست؟((

قبا من چه کار مکتب رفته صفورا خانم با پسر یل )) تو پسر

 داری؟((

 ))می خواهم ببینمش کار مهمی با او دارم((

گویم اش پیدا شد میه)) ازدیشب به خانه نیامده هر وقت سر وکل

 کار دارم(( حاال برو شَرتو کم کن که خیلی گردیبه جُسش می

سلیم که از سرازیری کوچه همچون جوی آبی که از قطرات باران 

گفت:)) رفت و با خودش میجریان یافته باشد با عجله به پایین می

رود بعد وی تلخوش تا هفت دولت آن سوتر میای بزنیکه گدای شیره

گوید اش آمده باشد به من میثل اینکه  غالم سیاهش به در خانهم

 اشو((ش

نرسیده بود که پسر  کوچه سنگی و سیمانیسلیم هنوز به انتهای 

ننه گدا مثل اجل معلق به یکباره بر سر راهش ظاهر شد او صورتی 

کشیده و سبیل فرمونی داشت، باخال بزرگی روی لب هایش که آن را 

 رنگشگَل وگشاد سیاه حالی که خشتک شلواردر کرد، با بقیه متفاوت می
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حالت تمسخرآمیزی گفت:)) به به آقا سلیم چه عجب خاراند با را می

 چشم ما به جمال تو روشن شد تا پارسال دوست امسال هیچ((

اش را با درنگ خواستهاحوال پرسی کوتاه بیسلیم بعد از یک 

سبیل فرمونی در میان گذاشت. حمید دله دزد بعد از  حمید دله دزدِ

کوبید و گفت:)) های سلیم از شدت خنده بر پاهایش شنیدن حرف

بچه تو  تازه پشت لبت سبز شده چه کار با دینامیت داری مگه اسباب 

خواهی از دستش خواهی؟ اگه میسه دادشت مراد مینکنه وا بازیه؟

راحت شوی نیازی به دینامت ندارد فقط کافیه بهش بگویی نیروی 

کند تو جاذبه رو دیدی رفته توی یک چاه آنوقت خودش رو پرت می

 چاه(( همون

 خندیدسپس بدون اینکه مجال بدهد تا سلیم سخنی بگوید همچنان می

د چیست؟ هر روز توپ گویگفت:))راستی این جاذبه که میمی و

گیرد سپس به هوا ای کوچه  رو به زور از دستشان میهپالستیکی بچه

خندد می  ،کندکند و هنگامی که به سمت پایین سقوط میپرتش می

که پایین بیایید به خاطر جاذبه نیست اگر هست چرا  و می گوید توپ

شود. ولی االن می بینم صفورا خانم به جز مراد با چشم تن دیده نمی

 دیوانه سلیم خُل و چِل هم دارد(( 
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سلیم با اینکه از سخنان حمید دله دزد  بسیار آزرده شده بود اما 

رام به خاطر هدف بزرگی که داشت شکیبایی پیشه کرد و خیلی آ

 دهم((گفت:))در قبالش پول خوبی به تو می

)) چی میگه بچه تو پولت کجا بود وقتی که شکمت دارد واسه یک 

 لقمه نون و پاهات واسه یه وصله تمبان زار زار میزنن((  

))مگر نمی دانی من با صفدر دهل زن کار می کنم او هر ماه پول 

 خوبی به من می دهد همه اش برای تو((

های تلخ داشت ای که حکومت نظامی احمد خان در آن سالفایدهتنها 

در این ید دله دزد شب ها به کاهدون بزند و این بود که باعث شد حم

برای همین با شنیدن اسم پول  ،مدت جیبش حسابی خالی بماند

گفت:)) مگر صفدر تمبک چقدر  چشمانش از خوشحالی برقی زد و

اصال تو این آشوب بازار کدوم ننه  برای یک تمبک زدن به تو می دهد؟

 گیرد که صفدر را برای دیمبلو دیبو ببرند((قمری عروسی می

))در هر شهری مگر عزیزی بمیرد که جشن و سروری برپا نشود، 

شب را حکومت نظامی اعالم کردند روز را که غدقن نکردند و مردم هم 

ورند تازه تو می آهم گیرند، فلوت و تشمال هر جور شده عروسی را می

 خواهی من هم آن را می دهم فقط توکار ما را راه بینداز((پولت را می
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کنم فقط )) باشه بچه تا هفته دیگه هر جور شده برایت جور می 

کنم مجبور شوی قید اگه گیر افتادی و  اسمی از من بیاری کاری می

 این دنیایت را خودت بزنی((

دزد بترسد با اطمینان  سلیم بدون اینکه از تهدید حمید دله

 خواهم هفته دیگر به کارم نمی آید((گفت:)) ولی من همین امروز می

مگه دینامت گُه خر است که همین امشب پیدا کنم؟ بچه نکند )) 

مراد رو به کشتن بدهی یا شاید هم آن  خواهیراستی راستی می

 کشد و برای صفوراسلیمان نیم وجبی که صبح تا شب جا نماز آب می

 کند((ملوس می خانم از هم جا بی خبر خودش را لوس و

ای حمید دله دزد گفت:)) تو های حاشیهسلیم بی توجه به حرف

توانی کارم را راه بیندازی مطمئن باش کار من که راه اگر بخواهی می

 بیفتد شاید کار تو هم راه بیفتد((

شتر فهمم تو چی میگی ولی باشه اگر پول بی))من که اصالً نمی

 کنم((بدهی قبول می

 ))باشه هر چی تو بخواهی((

های ساعت هشت بیا االنم موی دماغم نشو ودیگه برو ))طرف

 گورت رو گُم کن که زیادی تحویلت گرفتم((
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هنگامی که انسانی کوچک آرزوهای بزرگ داشته باشد هرگز به 

رسد مگر اینکه با سرنوشتش بجنگد و آن را تغییر دهد تا هدفش نمی

یگر او را به سخره نگیرد و کوچک و بزرگ را کنار هم نچیند پس در د

 غیر این صورت یا باید آرزوهایت را کوچک کنی یا انسان بزرگی شوی.

خواست از راه میانبر دانست زیرا او میسلیم این راز مهم زندگی  را نمی

برود و راه صد ساله را در یک شب طی کند ، برای همین قصد داشت 

ش را برای همیشه از  پای در بیاورد در حالی که سرنوشت سرنوشت

هرگز نمی میرد فقط تغییر می یابد و تنها این زندگی است که نابود 

 می شود.
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باید  خانه صفورا خانم بعد از مرگ تنها ستونش غالمرضا سنگ شکن

شد اما تنها این دستان سلیم و شاید هم همان سال بر سرشان آوار می

تا ریزش نکند و ک بود که جایگزین ستون خانه شد، سمیرای کوچ

اما افسوس صفورا دستان سلیم و  .همیشه سقفی محکم داشته باشد

دید و هیچگاه از ر این سقف سیاه و کبود شد را نمیسمیرا را که زیر با

شد سلیمانش را نادیده ها تقدیر نکرد برای اینکه آنوقت مجبور میآن

گفت:)) به زد و میدید دورش چرخی میاو هر وقت سلیمان را می  بگیرد

 تو است که ما هنوز پا بر جا هستیم(( خاطر عبادت

داد، تنها بازیگر سلیمان هیچ کار مفیدی انجام نمی در صورتی که 

 خوبی بود.

 شودصفورا خانم ساده و بی آالیش بود، ساده بودن زیباست اما باعث می

ای را به سادگی باور کند، اگر که انسان زود فریب بخورد و هر اندیشه
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 04جاذبه در یک شهر مرده/

آدم ساده دریایی باشد به راحتی در آن غرق شود و اگر لباسی باشد 

انسان ساده ظاهر هر کسی را که  ،پوشدزودتر از همه آن را می

کند زیرا در سیرت و ظاهر است، می پسندد به باطن توجهی نمیزیب

ها کند که همه انسانگذرد برای همین خیال مییخودش یک چیز م

 همین شگرد را برای زندگی در پیش دارند.

صفورا خانم نیزگناهی نداشت چون یک انسان ساده بود به راحتی 

شد، دخترش را بیشتر از هر چیزی در این دنیا ای میاسیر هر خرافه

داشتن را نش را، اما دختر داشت و شاید همانقدر که پسرادوست می

دانست زیرا به این اعتقاد داشت که با یک خطا زندگیش را به ننگ می

مواظب :))گفتدهد به خاطر همین همیشه به سمیرا میفنا میباد 

 آستین پیراهنت هم باش چون برایت حکم دشمنت را دارد((

کرد سلیم خدا را دوست ندارد به همین علت صفورا خانم تصور می

دانم سلیم عاقبت به خیر ب میگفت:)) خوگی میدر هر جمعی به ساد

 شود((نمی

داشت با نام خدا آغاز دانست سلیم هر قدمی که بر میاما کاش می 

 کرد و تنها برخالف برادرش سلیمان تظاهر را دوست نداشت.می
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دانستند که سلیمان بر خالف مادرش که با هر کالمش خدا همه می

شه نور صحنه نمایش بود تا همی زند تنها عبادتش یکرا صدا می

دون هیچ شکی از دینداری چیزی او بچشمی مادرش باقی بماند و 

 خواستدانست اما صفورا چون این حقیقت را دوست نداشت هرگز نمینمی

های مردم را بپذیرد و حتی برای اینکه از چشم بد دور بماند حرف

 .دادبرایش روزانه اسپند دود می

دید مادرش تنها نان آور خانه است و از صبح  که میولی سلیم از این 

کرد نه نانش بدترین دشمنش احمد خان کلفتی می تا شب در خانه

. برای همین حدود دو ماه بعد از فوت پدرش خوابش خوابنان بود نه 

های ظریف و به مدرسه نرفت تا جایگاه پدرش را بگیرد و با دست

 شکستی اطراف شهر سنگ میاستخوانیش در صخره ها و کوهای سنگ

 تراشید به درستی همانند پدرش سنگ شکن زبر دستی بود. و می

شد با گی پنهان میاو هر روز که خورشید در پشت کوهای سن

گفت بعد از مدسه در گشت و به مادرش  میچندغازی به خانه باز می

خواهد دانست صفورا هرگز نمیکند زیرا میای شاگردی میمغازه

تر پیشه و کتاب را کنار بگذارند و از مهمپسرانش برای همیشه درس 

 قرار دهند. خود  پدر بداقبالشان را الگو
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 04جاذبه در یک شهر مرده/

و آن را به دست دارد ن پرده از این راز بر میتا اینکه یک روز سلیما

 .صفورا خانم می رساند

 هایی که به اعالمیه شهرتیک روز سلیم برای پنهان کردن برگ

های چند جوان نبودند به انباری داشتند و در اصل چیزی جز اندیشه

خانه رفت  و متوجه شد که سلیمان دور از چشم همه در انباری خانه 

سپس به او گفت:))تو از خدا و پیغمبر کند هر داغ میپیشانیش را مُ

دانی  که بر پیشانیت نقش بندازی اما تا زمانی که با این همین قدر می

 شود((ی بر خداوند سجده کنی  نمازت  مقبول خداوند نمیپیشان

ها را در دست سلیم دید خورد تا اعالمیهان به غرورش بر میسلیم

ها را با شتاب از دست برادرش گرفت و در حیاط خانه هزار تکه آن

 کرد.

 کردیسلیم هم فریاد زد: ))صفورا خانم بیا سلیمانت را ببین که فکر می 

 کنداست،کارش به جایی رسیده که پیشانیش را مُهر داغ میخدا پرست 

خودم بارها دیدم هیچ ذکری را خواند او حتی نماز هم برای خدا نمی

 کند((و فقط نقش یک دیندار را بازی می گویدنمی

اتاق صفورا خانم تا صدای آشوب به گوشش رسید از یکی از سه 

باز هم از  خود کوبید و ، بر سر و صورتکوچک و نقلی خانه بیرون آمد
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آهای مردم به فریادم برسید  راه انداخت کهروی سادگی جیغ و داد 

 ، سلیمانم را کشت.سلیم

ای از حیاط بر روی تخت سیمی زوار دررفته در سمیرا که در گوشه

ا عجله از روی تخت حال تمیز کردن سر شپش زده بردارش مراد بود  ب

ش دعوت کرد اما کارساز نبود هیچ ، مادرش را به آرامبه پایین پرید

توانست صفورا را هنگامی که از روی ناچاری تنها شیون کسی نمی

 زند آرام کند.می

سلیمان  با اینکه حال و روز مادرش را دید که چگونه همانند یک 

خواهد که زند و ملتمسانه میاغدیده بر سر و صورت  خود چنگ مید

های اعالمیه کوتاه نیامد و همچنان برگدیگر نزاع را به پایان برسانند 

داد و با  صدای بلند را که دیگر هزار تکه شده بودند به مادر نشان می

گفت:))ببین پسرت سلیم مرد که بیشتر به عربده شباهت داشت می

 خواندی (( ها را میسیاست شده است کاش سواد داشتی و این برگ

که کرد را بازی میسلیمان با سخنان تلخش نقش یک نمک پاشی 

پاشید تا او دردش بیشتر شود و بر زخم های عمیق مادرش نمک می

اش باور داشت  صفورا هم تنها سلیمان را در خانههرگز التیام نیابد، 

گفت:)) خدایا آخر زد میهمین با هر کالم نورچشمیش جیغ میبرای 

 دهد((این پسر همه را به کشتن می
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 04جاذبه در یک شهر مرده/

کاش :))گفتکرد میبرادر هم خونش با نفرت نگاه میه سلیمان در حالی که ب

شد او دو ماه است از مدرسه ناهش به این چهار تا برگه ختم میتنها گ

 ((شکندفراری شده و پا جای پای پدر در کوه سنگی گذاشته و سنگ می

دانست چه بگوید به سختی از روی صفورا گیج شده بود و نمی

طرف سلیم رفت و به چشمانش  سکوی سنگی و سیمانی بلند شد به

وانی خنگاهی انداخت و با صدای لرزانش گفت:)) تو گفتی درست را می

کنی اما چطور توانستی ای شاگردی میو بعد از کالس درس در مغازه

به مادرت که حکم پدرت را هم دیگر دارد دروغ بگویی و سرش را 

 شیره بمالونی((

 توانستشده بود و دیگر نمی سلیم شرمنده چهره معصوم و ساده مادرش

حرفی بزند و حتی شهامت این را نداشت به چشمان مادرش نگاهی 

های سلیمان حقیقت داشتند و او بیندازد، تنها سکوت کرد زیرا حرف

 به مادرش دروغ گفته بود.

های بی وقفه صفوراخانم آنقدر زیاد بود که به راحتی از صدای شیون

گوش افسانه خانم و همسرش صفدر  رسید، حریم خانه بیرون زد و به 

ها سراسیمه از روی  دیوار صد و پنجاه سانی که تنها مرز خانه آن

صفوراخانم با همسایه مجاورش بود سرک کشیدند و گفتند:))باز خانه 

 صفورا خانم چه خبر است صدایشان تا فرنگستان رفته است((
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اه که بیشتر به همه برای لحظه کوتاهی ساکت شدند و به دیوار کوت

ای با شیون داشت نگاه کردند و این سکوت لحظهپرچین شباهت 

گفت:)) افسانه خانم بدبخت صفورا خانم به پایان رسید که می دوباره

 ((!!شدم

نم کم حرص این سه تا پسر را صفدر دهل زن گفت:)) صفورا خا

 ((شونداند، سرشان به سنگ بخورد انسان میها  هنوز بزرگ نشده، آنبخور

خاراند اش را میبود و تنها سر شپش زده مراد که تا به حال ساکت

کوبد اما وست که با تبر پدر، بر سر سنگ میخندید و گفت:)) اما حال ا

گیرد چه زود فراموش ه یک روز همین سنگ انتقامش را میداند کنمی

 کرده است که پدر را چگونه نابود کرد((

هایش از روی دیوار کارساز بیند حرفصفدر دهل زن هنگامی که می

اش سالهه افسانه خانم و پسر چهاردهنیست طولی نکشید که همرا

 توانستحیدر به خانه صفورا خانم آمدند تا رو درو صحبت کنند البته او می

ها بیایید اما مانند سیمانی به خانه آن به راحتی از روی دیوار سنگی و

کرد و از همان در آهنی و زنگی وارد همیشه ادب و نزاکت رو رعایت 

 خانه شد.
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داری او صفدر دهل زن به سلیم گفت:))تو هیچ فرقی با پسرم حیدر ن

خواهد درس را رها کند و با من همساز شود هر روز به یک بامبولی می

اما وقتی که کسی با ساز من همساز نیست چگونه پسرم را با خودم 

است که او دیپلم بگیرد و برای  همراه کنم، تنها خواسته من این

 خودش کسی شود((

آور خانه تنها مادرم باشد بینم نانسلیم گفت: ))هنگامی که می

 چگونه راحت سر به بالشت بگذارم ((

صفورا خانم ناله کنان گفت:)) چرا باید سنگ شکن شوی و جای پدر 

 بداقبالت را بگیری؟ برو جایی شاگردی کن اگر من حرفی زدم((

خواهد در کوه سنگی گفت:)) فکر کردین من خیلی دلم می سلیم

و سنگ بشکنم اما وقتی هم استادن و هم شاگرد چه کسی عرق بریزم 

 خواهد((دیگر مرا می

و خیلی سریع  صفدر دهل زن اجازه نداد که صحبت سلیم تمام شود

خواهم هر شب برایم در مجالش دهل بزن و گفت:)) من شاگرد می

 ه برو((روزها به مدرس
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و از آن روز به بعد بود که سلیم توانست با خیال آسوده درس بخواند 

به  توانستها میصفدر دهل زن به او تقدیم کرد شب زیرا دیگر با لطفی که

 چشمان مادرش بدون شرمندگی نگاه کند.
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را از  هاسلیم بعد از اینکه تمام پس اندازش را به حمید دله دزد داد دینامیت

او گرفت سپس همراه فریبرز و کوروش برای اجرای نقشه خطرناکی 

 که کشیده بودند به طرف کاخ احمد خان  حرکت کردند.

شه به دوره نوجوانی بدرود تازگی و برای همیاین سه جوانی که به 

پنداشتند با منفجر کردن یک کاخ و نابودی یک نفر گفتند، می

گیرد اما در واقع افکارشان چیزی میشهرشان رنگ آرامش را به خود 

یابد که جز یک تخیل نبود زیرا سرنوشت یک ملت زمانی تغییر می

 همه مردم یک نفر شوند.

رسی به دل راه دهند یا ها بدون اینکه هیچگونه تبه همین علت آن

در تاریکی و سکوت شهری که نفس ای داشته باشند شک و شبهه

داشتند اما اران امید و آرزو  قدم بر میا هزکشیدن در آن ممنوع بود، ب

ناگهان  در طول مسیر با مانعی برخورد کردند که هرگز آن را پیش 

د خان شدند و اینجا بینی نکرده بودند زیرا متوجه سربازان مسلح  احم
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های باریک و تو در تو برای مخفی شدن خبری نبود زیرا دیگر از کوچه

 د.به میدان شهر و فلکه عمله رسیدن

فریبرز گفت:)) تا سربازی به چشم نمی خورد به سرعت باد از فلکه 

 بگذریم ((

اما هنوز سخنش به پایان نرسیده بود که ناگهان دو سرباز مسلح  

و فریبرز  به فلکه آمدند تا برای رفع  تشنگی آب بنوشند.کوروش

دانستند چه کار کنند اما  سلیم زیرک مانند دستپاچه شده بودند نمی

شه آرامش خود را حفظ کرد و با اشاره او به سمت  سه درخت همی

باشد سر  بهار نارنج که در فلکه کارگر بدون اینکه باغبانی آنها را کاشته

. سه درختی که تنها درختان فلکه کارگر بودند برافراشتند، پنهان شدند

 سنگر امنی برای این سه دوست شدند.

تند به پست خود برگردند ساعاتی گذاشت این دو سرباز خیال نداش

 خندیدند،و برخالف قانون فلکه مشغول استحمام شدند و با صدای بلند می

 کردند.مچون دو کودک بازیگوش آب بازی میه

، چاقویی را که در جورابش برز برای اینکه حوصله اش سر نرودفری 

برای دفاع خود پنهان کرده بود را بیرون کشید تا بر روی تنه درخت 

 حکاکی کند. 
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کوروش با دیدن این صحنه  اخمی کرد و گفت:)) تمام زورت تنها 

هایش بر سرت تواند با شاخهرسد! چون نمیه این درخت بی زبان میب

زخمش خونی جاری  ه ازبکوبد تو بر بدنش خط می اندازی؟ یا اینک

 کنی درد نمی کشد؟((نمی شود تصور می

گیرد فریبرز گفت:)) ببین کسی که از فلسفه همیشه صفر می

برایمان معلم فلسفه شده است، خوب چه کار کنم؟ دیگر طاقتم تمام 

شده اگر حرصم رو بر روی این درخت خالی نکنم آن وقت مجبورم بر 

 بیندازم(( روی بدن آن دو سرباز بی عقل خط

کم جلب توجه کنید  سلیم نگاهی به اطراف  انداخت گفت:)) دیگر

 پوشند که بروند ((دارند لباس می

ها به سرعت از مرکز شهر گذشتند تا به کاخ احمد خان و سپس آن

یین شهر های تنگ و تاریک پااین سه جوان هر چه از کوچه برسند.

های انی شده با خانههای عریض و چراغدور می شدند و به خیابان

هایی که از شدند تفاوت میان سطح زندگی انسانتر میمجلل نزدیک

را بیشتر درک و  اندس و به دست یک  آفریدگار خلق شدهیک جن

 کردند .حتی دیگر لمس می
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هایی که حتی در تاریکی شب هم برق سلیم بادیدن ساختمان

ها در آرامش به آهی کشید و گفت: ))که ای کاش اکثریت آدم زدندمی

بردند اما افسوس که این اقلیت هستند که همیشه زندگی سر می

 آسوده ای دارند.((

های مجلل داند شاید صاحبان این کاخفریبرز گفت:)) چه کسی می

اند، اما نه شاید عقل بیشتر و نه شاید تند و زحمت کشیدهلیاقت داش

 ((دانددانم تنها خداست که میمن چه می اند اصالًطمع بیشتر داشتههم  

جه چی گفتی؟ در مورد کوروش لبخندی زد و گفت:)) خودت متو

 دانی سخن نگو((چیزی که نمی

************* 

تاسر اشت که سرکاخ احمد خان در قلب باغ بسیار بزرگی جای د

های اد و پر بود از گلدتان بهار نارنج و پرتغال پوشش میآن را  درخ

یین های وحشی که از در ورودی تا ساختمان اصلی را تزیاس و پیچک

این  ای را به وجد بیاورند اما کاش درکردند تا چشمان هر ببیندهمی

کرد که سیرت زیبایی داشت نه ابلیسی همه زیبایی انسانی زندگی می

 مانند احمد خان.
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احمد خان به خاطر تولد تنها دخترش ماهرخ از فرط خوشحالی  

توانند باده بخورند و شاد باشند زیرا به سربازانش دستور داد تا می

ها هم که تنها زیباترین دختر جهان در چنین شبی متولد شد، آن

های ند جامتوانسداشتند به راحتی نفس بکشند تا میسالی یکبار اجاز 

 زدند .شیدند و به خاطر مستی قهقهه میکشراب را سر می

هایی هم به چشم این همه سرباز مست و حیرون خدمه در میان

خورد که همه یکدست لباس فرمی به رنگهای سیاه سفید درست می

مانند مهرهای شطرنج به تن داشتند و  اما برخالف سربازان امشب 

مدعوین  سخت ترین شب زندگیشان بود زیرا باید شکم سیری ناپذیر

ها بودند تا آنجایی که ن که همه سران دولت و اشراف زادهاحمدخا

 توانستند انباشته کنند.می

 ها بود وزاده ورودی داشت یکی مخصوص اشرافکاخ دو تا در 

دیگری که در محوطه پشت کاخ جای داشت  محل تردد خدمتکاران 

از در ها داشتند با لباس خدمه بود، سلیم و دوستانش هم تصمیم

ها از عوتی نداشتند که مانند همه مهمانپشتی وارد شوند زیرا  کارت د

 ورودی اصلی وارد شوند.
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صفورا خانم قد بلندِ الغر اندامِ چهل و پنج ساله با اینکه به سادگی 

معروف بود ولی پسرش را از میان این همه خدمه که لباس یک رنگ 

ای محکم به کفلش بهپشت سر شناخت و با دست ضرپوشیده بودند از 

 زد و گفت:

سربازان تو را ببینند اگر  کنی؟))پسره خیره سر اینجا چه می

 کشد((د و احمد خان هم تو را به سیخ میکنندستگیرت می

))مادر تو را به روح پدر قسم می خورم چیزی نگو و برای اولین بار 

 داد و بیدا نکن که خودت باعث شوی سربازان مرا ببینند((

، شروع ها بدهکار نبود که نبودصفورا خانم گوشش به این حرف اما

وش که چرا دست از سر کرد به بد و بی راه گفتن به فریبرز و کور

 دارید. پسرش بر نمی

شوند،  کم جلب توجه کن سربازها متوجه می)) مادر تو رو خدا 

ها از خدمهکنند ما هم داند همه فکر میکسی چیزی نمی 

 ((هستیم

دانست چه کند و از این ناراحت بود که صفورا خانم ساده دل نمی

نمی توانست شیون کند تا مانند همیشه افسانه خانم دلداریش 

بدهد تنها شوکه شده بود و چشمانش از شدت عصبانیت قرمز 

www.irtanin.com wwww.irebooks.com www.omideiran.ir

کتابخانھ صوتی طنین ایرانی کتابخانھ امید ایران خبرخوان امید ایران



 05/فصل ششم

شدند  و مانند همه انسان های ساده در برابر ترس دستانش شروع 

 به لرزش کردند.

ل و روز مادرش به این باور رسیده بود که سلیم با دیدن حا  

 کردگردد سپس خودش را بازخواست میاش هرگز عملی نمینقشه

 که چرا در نقشه اش جایی برای مادرش نگذاشته بود.

شناخت دوستانش را قانع کرده بود سلیم چون مادرش را خوب می

که دیگر کاخ جای ماندن نیست و باید هرچه سرعتر کاخ را ترک 

کنند و اما تا خواستند قدمی بر دارند ناگهان صدای ساز و آواز 

 قطع شد و جای آن را شیون و فریاد گرفت.

لرزید گفت:)) دیدی گفتم تو لی که همچون بید میصفورا در حا

 آخر همه ما را به کشتن می دهی((

 داندگویی اگر تو افشا نکنی هیچ کس نمی))مادر معلوم هست چه می

 تیم((ما اینجا هس

های کاخ، نفس نفس زنان دوست صفورا خانم و یکی از خدمهافسر 

 به سمت صفورا آمد و گفت:)) نمی دانی چه شده؟......((

خواهند دانم میحرف افسر خانم پرید و گفت:)) می صفورا به میان

 سلیمان و سلیم را تیر باران کنند((
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قضیه چیز سلیم که همانند مادرش ساده نبود و خوب می دانست 

دیگری است  لبخندی زد و گفت:)) مادر اجازه بدهید افسر خانم 

 صحبتش به پایان برسد تا ببینیم چرا ما را باید تیرباران کنند!!!((

افسر گفت:)) قضیه از این قرار است که ماهرخ خانم با بشکه ای 

گوید روز تولدم بنزین در اتاقش را به روی خود قفل کرده است و می

 وز مرگم باشد((باید ر

و ناگهان خرمنی از  آتش از پنجره اتاق ماهرخ بیرون زد و دود 

غلیظی همه جا را فرا گرفت، همه مهمان ها از ترس به محوطه حیاط 

هجوم آوردند، سربازان مست و حیرون تنها عربده می کشیدند ، به 

جای اینکه وارد کاخ شوند و به فریاد دختر فرماندار شهر برسند به 

زدند و می ف در خروجی گریختند، خدمه ها هم تنها جیغ میطر

تواند او را در میان گفتند:)) خدا به فریادش برسد تنها اوست که می

 چنین آتش سوزناکی نجات دهد((

سلیم بدون اینکه به جیغ و فریادهای ممتد مادرش توجهی کند و 

 د.حتی بدون اینکه با فریبرز و کوروش هماهنگ کند وارد کاخ ش

او احمد خان را برای اولین بار در قصر تنها و بی تاب دید هیچ 

کسی در کنارش نماند حتی سربازنش هم که همیشه به آنها دستور 
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می داد آنقدر مست شدند که نمی دانستند در اطرافشان چه می 

گذرد. مدعوین هم  که به جز آدم های ترسو و شکم پرست کسانی 

مبادا یک توطئه باشد فرار را بر قرار  دیگری نبودند، از ترس اینکه

 ترجیح دادند.

سلیم تا موقیعت را به نفع خود  و آروزهایش دید با چاقویی که در 

پیراهنش مخفی کرده بود، قصد داشت انتقام پدرش را بدون اینکه 

 نیازی به انفجار دینامیت باشد بگیرد.

خدا اما صدای ناله ماهرخ  که می گفت: ))پدر دارم می سوزم 

نگهدار تا قیامت(( وجدان سلیم را به درد آورد و او را از کشتن احمد 

خان منصرف کرد. و سپس به سرعت یک آبشاری که از کوهی سرازیر 

می شود پتویی از یکی از اتاق ها برداشت و به سمت شعله های آتش 

 شتافت تا آن را خاموش سازد.

ه شبیه سمیرا سلیم در میان خرمنی از آتش دختری را می دید ک

بود و اینبار نه تنها وجدانش بلکه قلبش نیز به درد آمد، دختری 

ای از آتش با معصوم و بی گناه بدون هیچ گونه ترسی در میان هاله

حاالت چهار زانو نشسته و با چشمان بسته زیر لب مرگ را زمزمهمی 

. چه چیزی باعث شده است دختر ناز پرورده احمدخان که در پَر کرد
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پرورش یافته چنین جسارتی پیدا کند تا با مرگش دست دوستی  قو

 بدهد و به راحتی با او قرار مالقات بگذارد.

سلیم به اجبار و بدون توجه به ناسزاهای ماهرخ او را الی پتو 

 ها عبور کرد.پیچاند سپس از میان شعله

احمد خان آن چیزی که می دید  باور  نمی کرد و زبانش از ترس 

هم تعجب بند آمده بود که یک پسر جوان با چنین جسارت و و شاید 

شهمامتی چگونه  توانسته است دخترش را از کام مرگ نجات دهد و 

برای همین درحالی که هنوز انگشت تعجب به دهان داشت برای تشکر 

هایش گفت: و قدر دانی از سلیم در برابر جمع تمام سربازها وخدمه

شجاع شهر می نامم و این افتخار را به او  ))من این پسر جوان را سرباز

میدهم که محافظ تنها دخترم باشد زیرا تنها کسی که جُربزه و لیاقت 

 این مسئولیت را دارد تنها همین جوان است(( 

سپس عذر همه سربازان را خواست و حتی بعضی از آنها را به 

 چندین سال حبس محکوم کرد.

خواست بود برای اینکه او هرگز نمیسلیم در ابتدا با این کار مخالف 

برای احمد خان قدمی بردارد که به سود او باشد اما هنگامی که 

تواند به احمد خان اندیشید به این نتیجه رسید با این کار او می

نزدیکتر شود و راحت تر جانش را بگیرد. در این میان تنها کسی که 
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کر نکرد سلیم آن نیندشید خود احمد خان بود زیرا هرگز به این ف

 شب، آن هم با لباس خدمه در کاخ او چه کار می کرد!!!؟

صفورا خانم بعد از رفتن سلیم در کوره آتش از حال رفت اما 

هنگامی که به هوش آمد برای اولین بار در زندگیش به غیر از سلیمان 

به پسرش سلیم نیز افتخار کرد و از میان خدمه ها و سربازهایی که 

و احمد خان را گرفته بودند فریاد زد )) این جوانک پسر  اطراف سلیم

 من است و من او را تربیت کردم((

احمد خان که باورش نمی شد، صفورا مستراح شورِ کاخش مادر 

چنین پسر خوش قد و باال و شجایی باشد، برای همین فکر کرد صفورا 

زنیکه  گیرد و سپس به یکی از سربازانش گفت:)) ایناو را به سخره می

 دیوانه را ازکاخ  بیرون بیندازید تا او را به صالبه نکشیدم((

خواست سیلی سلیم با شنیدن این حرف احمد خان دلش می

دانست با این کار از اش بنوازد  اما چون میمحکمی بر صورت کریه

هدف اصلیش که انتقام خون پدرش و یکایک مردم فقیرش است، دور 

ا باال بیاورد و به چشمان احمد خان نگاهی شود بدون اینکه سرش رمی

 گوید  این زن مادر من است((کند گفت:))او راست می

احمدخان انگار که نه انگار تا چند لحظه پیش به صفورا توهین کرد 

اصالً به روی خودش نیاورد و تنها گفت:)) این زن هم از فردا سرآشپز 

 کاخ می شود((
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رود و ناغافل آید و میناجوانمرد است چنان با شتاب میزمان چه 

داند چگونه پیر شده کند که نمیخنجر بُرانش را بر عمر آدمی فرو می

است و روزهایش را در کدامین سال گذارنده است، سپس تنها این کار 

ید، آهی بکشد و بگوید ))زندگانیم بر خالف آرزوهایم آاز او بر می

تواند زمان را نابود سازد و آن را به تسخیر ه میگذشت(( اما کیست ک

کند، نه به زندگی می خود در آورد؟ او شاید کسی باشد که در لحظه

اش که چه بخورد و چه بپوشد و نه به گذشته اندیشد چهفردایش می

خورده است و چه پوشیده است، او تنها توکل بر آفریدگارش دارد و 

 دهد.میتالشی که در زمان حال انجام 

صفورا خانم بدون اینکه روزهای زندگیش را شمارش کند تا از 

شیرین زندگیش دفترچه خاطراتی بسازد خیلی زود دو  خاطرات تلخ و

سال به عمرش افزوده گردید. او با اینکه چهل و هفت ساله شد ولی 

همچنان ساده بود و هیچ مکتبی را برای زندگیش انتخاب نکرد، تنها از 
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ها راضی باشند و هرگز  کرد، که چگونه قدم بردارد تا آنمی مردم تقلید

 به این نیندیشید  فرزندانش دوست دارند چگونه زندگی کنند.

گذر عمر تنها محبتی که دارد این است، هیچ گاه برای هیچ کسی 

گذارد و همه شاهد عبور جوی زود در هیچ کجای دنیا تبعیض نمی

ان هیجده ساله  نیز دو سال گذر آن هستند، به همین علت سلیم

بزرگتر و بیست ساله شد. سلیمان در طی این مدت شخصیت واقعی 

خواند خود را برای همه نمایان کرد، دیگر به یک نمایش ساده نماز نمی

کران مادرش قرار گیرد و غذای بیشتری نصیبش تا  مورد الطاف بی

ر آنچه طعام گردد زیرا صفورا خانم از هنگامی که سر آشپز کاخ شد ه

 خانهای شاهانه احمدتا انواع پلوهای زعفرانی بر سفرهاز مرغ بریان شده 

آمد، این اجازه را داشت با خود به خانه بیاورد برای همین غذا اضافه می

دانم چرا در این رسید ولی نمیازه کافی به هر چهار تا فرزند میبه اند

گرد و قلمبه شد که دیگر میان تنها شکم سلیمان فربه گردید و آنقدر 

 زدند و به جای آن سلیمان گامبو نام گرفت. او را ریز نقش صدا نمی

سلیم نیز بعد از دو سال هنوز محافظ شخصی ماهرخ خانم بود و هر 

ای بین رفت همراهش  بود به همین دلیل روابط دوستانهکجا که می

ه قتل احمد اش کاما هیچ گاه  بر روی تنها خواستهها شکل گرفت آن
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خان بود تاثیر نگذاشت و همچنان برای رسیدن به هدفش منتظر یک 

 فرصت بود.

اما چه کسی در این خانه سنگی و سیمانی در این دو سالی که پر در 

آورد و رفت مظلومیتش بیشتر گردید؟ آری او کسی نبود جز سمیرا 

کوچک که حال دیگر یک دختربچه به شمار نمی رفت و چهارده ساله 

ها را به فلکه کارگر شد اما کاش همان کودکی که روزانه ظرف و رخت

شد برای قد کشیدنش تاوان پس ماند تا مجبور نمیبرد باقی میمی

دهد، تاوانی که او را مانند یک فلج، خانه نشین کرد و دیگر به دستور 

ماند و ا به خود ببیند. باید در خانه میحق نداشت رنگ آفتاب رسلیمان 

 تا کسی از راه برسد او را عروس خود کند. پوسیدمی

د صفورا خانم از بهبودیش رفت امیو اما مراد هر چه سنش باالتر می

ماند ای میها عقلش همچون کف رودخانهشد زیرا از دید آنکمتر می

دانستند که هر لحظه ممکن بود برای همیشه محو شود ولی کاش می

گفت خودش تنها هنگامی که سخن میها داناتر بود مراد از همه آن

کرد. در طول تمدن بود و هیچگاه برای هیچکس نقش بازی نمی

 بشریت هرکسی نتوانست بازیگر خوبی باشد دیوانه خطاب گرفت .

صفورا خانم هرگز به قاتل عقل پسرش که باعث شد در کوچه و بازار 

نفرین نکرد  مراد دیوانه نام بگیرد، دشنامی نداد و حتی یکبار هم او را
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اش او مرد خانه تن مرده شوهرش را در گور بلرزاند.زیرا نمی خواست 

داشت و هر شب برای زخم دستانش  که به را عاشقانه دوست می

نهاد، به همین علت شد، مرحم میسنگ ایجاد میخاطر شکستن 

گناه و ناخواسته عقل پسرش را نابود دانست شوهرش بیخوب می

 ساخت.

را  باشدتواند، فرزندش که بخشی از وجودش مییک پدر میاما چگونه 

ناقص العقل کند؟ آن هم پسری همچون مراد که اهداف خیلی بزرگ 

 و آینده خیلی درخشانی داشت!!

غالمرضا سنگ شکن هر روز صبح، هنگامی که هنوز خورشید کامالً از 

پشت کوهای سنگی و سیمانی  پرتوهای درخشان خود را برای همه 

عیان نکرد و هنوز این مرد زحمت کش خستگی روز گذشته اش را از 

تن بیرون نیاورد و آن را زیر پایش له و  نابود نساخت به طرف کوهی 

گفتند او به طرف کوه سنگی ی خورشید بود. همه میرفت که خانهمی

ها را بفروشد و چندرغازی برای سیر کردن تا سنگ بشکند، آنرود می

 ان بیاورد.شکم فرزندانش

ا رفت تدانست شاید او به باالترین نقطه شهر میاما چه کسی می 

به قصد اینکه آن را همانند چراغی به آفتاب را به اسارت خود درآورد 

اش آویزان کند تا همه کسانی که طمع تلخ و دردآور سقف خانه
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ای بدون اند، لحظهظلمت را هرگز در طول زندگیشان نچشیده

شاید در تاریکی مطلق ، مردم تیره بختی را که  گاهند آنخورشید بمان

کاران کور شده است را بهتر درک گره بختشان بدست همین طمع

 کنند.

غالمرضا گنجی در میان اهالی کوچه و بازار به سنگ شکن کوچک 

رسید از معروف بود زیرا  با تبری که خیلی بزرگتر از وزنش به نظر می

برای همین هنگامی که مردم او را کرد، میها سنگ جدا دل صخره

شدند که چگونه مرد به این کوچکی تبری به این دیدند متحیر میمی

در پاسخ  لبخندی  کند اما غالمرضابزرگی را هر روز با خود حمل می

گفت:))با این اندام کوچکم حتی توان شکست رستم هم در زد میمی

 خود می بینم(( 

توانست ستی که حتی رستم دستان هم نمیگفت به دراو راست می

های قول پیکر که حتی زمین های بزرگ را از صخرهروزانه سنگ

های تبر از هم جدا ها نیست با ضربهجنبان هم قادر به جا به جایی آن

رها  هایشکند. سنگ شکن کوچک حتی اگر گاهی ناغافل سنگی از میان دست

گذشت و همانند توده از آن نمیشد به راحتی و به دامنه کوه پرت می

شد تا آن را میاش از کوه سرازیر عظیم برفی با شتاب به دنبال نان خانه

و در حالی که  رسیداورد، اما افسوس او همیشه دیر میدوباره به چنگ بی
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ای که به اش را در میان جادهکشید تنها نان سفرهبه سختی نفس می

ای خورد از رانندهسپس دشنام میدید و تازگی آسفالت شده بود می

 که بر حسب اتفاق سنگ غالمرضا گنجی سد راهش شده بود.

گفت و دشنام های پی در پی اُتل سوارها  هیچ نمیاو در پاسخ دشنام 

ها از را با دشنام پاسخ نمی داد زیرا سنگ شکن به این اعتقاد داشت آن

از سرعت تایرهای یک کجا باید بدانند این سنگ که به راحتی و باالتر 

کند به همین سادگی خورد و به پایین سقوط میماشین از کوه قِل می

خواهد و یک کاسه ا نمی شود،!! هزاران موی سپید میاز صخره جد

دانستند بدون هیچ شکی دشنام ها اگر می، آنجوی عرقخون و یک 

 دادند.نمی

ای  دهچند ماهی کار و کاسبی سنگ شکن کوچک به علت همین جا

ای احداث کرده بودند از رونق افتاد که در دامنه کوه سنگی و صخره

زیرا یک روز سنگی بزرگی از دستش رها و به دامنه کوه پرت  شد و از 

بد اقبالی مرد سنگ شکن این بار سد راه چهار چرخ آهنی و لوکس 

 شود.احمد خان فرماندار شهر می 

و اکثر مردم شهر هنوز با  زمان تازه ماشین وارد شهر شده بودآن

کردند تنها سران دولت ماشین داشتند، احمد خان کالسکه تردد می

هم که همراه همسر و تنها دخترش ماهرخ خانم برای گردش به خارج 
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رفتند از اینکه سنگ بزرگی برای لحظه کوتاهی مانع سیر و از شهر می

به سرعت سفرشان شده است بسیار خشمگین شد و با اینکه غالمرضا 

خودش را به سنگ رساند و آن را از جاده دور کرد اما کارساز نبود زیرا 

اش زه را ندارد در کوهی که از دامنهاو  دستور داد که دیگر این اجا

رسد  به این  که بخواهد گذرد سنگ شکنی دیده شود چه ای میجاده

 ها جدا کند.اش را از دل صخرهنان خانه

احمد خان را بوسید و در حالی که تضرع میکرد غالمرضا دست و پای 

گفت:)) این کوه تنها کوه سنگی این شهر است و تنها درآمد من و 

 شوند((اگر سنگ نفروشد از گشنگی تلف می خانواده ام است

 ای نداشت.ولی بر دل سنگتر از کوه سنگی احمد خان هیچ فایده 

مردی که  روزگار غدار بد جور کاسه چه کنم چه کنم به دست

اش تبر و سنگ بود داد زیرا  در این شهر کوچک شغلی تنها حرفه

توانست داشته باشد یا باید مرد نفتی بود یا زمینی از دیگری نمی

کرد ولی غالمرضا هیچ برد که کشاورزی میاجدادش به ارث می

ای داشت که آن هم احمد ک را دارا نبود تنها یک کوه صخرهی

 خان با ناجوانمردی ستاند. 

به همین علت سنگ شکن کوچک طاقتش را از دست داد، نه  

نانش نان و نه خوابش خواب بود. برای هر مسئله بی اهمیتی از 

www.irtanin.com wwww.irebooks.com www.omideiran.ir

کتابخانھ صوتی طنین ایرانی کتابخانھ امید ایران خبرخوان امید ایران



 36جاذبه در یک شهر مرده/

را  اشکرد زیرا مجبور شد پیشهرفت و قیل و قال به پا میکوره در می

آب کشی داشته باشد برای همیشه بشویید و بدون اینکه فرصت 

 روی بند بگذارد.

او  برای اینکه امورات زندگانیش را بگذراند مجبور شد به فلکه 

عمله برود تا اگر شانس بیاورد از بین سی یا چهل تا کارگری قوی 

هیکلی که در صف نداری ایستاده بودند کسی انتخابش کند تا 

به خاطر اینکه بتواند حداقل نانی به خانه بیاورد. صفورا خانم نیز 

رسید روزانه نان ناچیز شوهرش به خرج و برجشان نمیدستمزد 

 فروخت تا از این راه اوستا برسان کند. ها میپخت و در خیابانمی

کردند کمتر پول به خانه دو ستون خانواده هر چه بیشتر کار می

آوردند مثل اینکه توسط جادوگر بد ضمیری طلسم شدند یم

ها حتی یک لقمه نان هم برای خوردن آنروزهایی بود که 

توانست بکند این بود که ند و صفورا خانم تنها کاری که مینداشت

ا صدای قار و قورش را خاموش شکم فرزندانش را نوازش کند ت

 .سازد

سمیرای کوچک در آن روزها با اینکه شش سال بیش نداشت 

فت. گکرد و هیچ نمیچون یک بزرگسال این سختی را تحمل می

 ایگذاشت، چالههایش را  تنها با چاله آرزهایش در میان میاو غصه

ای از حیاط، درست زیر سکو سنگی و سیمانی. کوچک در گوشه
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کند. هنگامی که در کرد آرزوهایش را برآورده میسمیرا تصور می

کرد، دید بغض نمیدست همساالنش عروسکی یا سیب و اناری می

رفت دوان دوان به طرف چاله آرزو می خورد تنهاحسرت هم  نمی

گفت:)) امروز و خیلی آرام طوری که کسی صدایش را نشنود می

پدر برایم عروسک بیاورد سیب و انار بیاورد(( اما با اینکه هیچ 

ی اوقات آنقدر شنید خوشحال و راضی بود و حتی گاهپاسخی نمی

های یاقوتی را شد که اناری خیالی با دانهدر تصوراتش غرق می

که  شستهایش را میخورد سپس دستگرفت و با لذت میپوست می

های کوچه خندید و دوباره کنار بچهمبادا سیاه گردد و آنگاه می

داند شاید به راستی رفت تا لی لی  بازی کند، خدا را چه میمی

 داد و تنها خودش آن را می دید.ها به او اناری هدیه میچاله آرزو

ک بر خالف روزهای گذشته با نکه یک روز سنگ شکن کوچتا ای

ر وارد خانه شد آنقدر که مجبور شد در را با پا باز کند. دست پُ

 داشت،ای بر میهمه با خوشحالی به طرفش رفتند هر کسی کیسه

مراد کیسه میوه، سلیم کیسه قند را و سلیمان کیسه خرما...... در 

میان این همه خوراکی برای اولین بار یک اسباب بازی برای 

سمیرا خرید، آن هم یک مار زرد متحرکی از جنس پالستیک که 

چشمان سرخ رنگی داشت و به گفته خودش یک عروسک فروشی 

مار پالستیکی زرد به حراج گذاشت بود. سمیرا در یک دستش 
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را رنگ با چشمان سرخ و در دست دیگرش انار بزرگ و سرخ رنگی 

:))حال گفتشد و زیر لب میرای همین لبخند از لبانش محو نمیداشت ب

که در یک دستم مار پالستیکی با چشمان سرخ و در دست دیگرم 

 اناری سرخ رنگ، دیگر هیچ آرزویی ندارم((

شست گفت:)) پول ا با بشکه آب میها رصفورا در حالی که میوه

این خریدا را از کجا آوردی غالمرضا گنجی نکند به راستی گنج 

 یافتی((

ها لبخندی بر لبانش نشست و گفت:)) با یک غالمرضا بعد از مدت

 شرکت نفتی قرارداد بستم((

صفورا خانم و سه پسرش و حتی سمیرای کوچک چشمانشان از 

خوشحالی گفتند:))شرکت نفت؟ قرار  تعجب وا مانده بود و همه با

 است بروی روی چاه نفت کار کنی؟((

غالمرضا بادی به بُروتش داد و گفت:)) نه ولی یک شرکت نفتی 

تعریف مرا شنید و برای همین از من خواست تا برایش سنگ 

 تراش بیاورم((

ای محکم داشته باشد و حتی خواهد خانهو سپس اضافه کرد:)) می

 تمزدم را قبل از شروع کار داده است((مقداری از دس
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 خواهیگویی مرد؟ مگر میصفورا خانم با لحن پر عتابی گفت:)) چه می

احمد خان دودمانمان را به باد فنا دهد؟ مگر از جانت سیر شدی؟ 

 تو دیگر حق نداری سنگ شکن باشی((

روم ای می)) برای اولین بار و آخرین بار است که به کوه صخره

شود آنقدر که بتوانم دکانی بزنم تا بعد از ی نصیبم میپول خوب

 مانید((گم خیالم راحت باشد شما گشنه نمیمر

روم که از چشم ها میدانم شباش را میسپس ادامه داد:)) چاره

 احمد خان پنهان بمانم((

 هاستها محل تردد دزدان و گرگهر چه صفورا خانم تمنا کرد که شب

کارساز نبود که نبود. مرغ مرد سنگ شکن تنها یک پا داشت و 

کرد هدفش این است که با دستمزدش تنها بر این تاکید می

 اش را برای پسرانش به یادگار بماند.دکانی بزند تا پیشه

ها دور از چشم همه به کرد و شبپدر فداکار  روزها استراحت می

 ها راس با  فرغونی آنرفت تا سنگ بشکند، سپای میکوه صخره

 آورد. به خانه می

های تراشیده  را با تا اینکه بعد از یک ماه مرد نفتی تمام سنگ

کامیونی که تازه وارد شهر شده بود شبانه و دور از چشم همه بار 

 دست مزد خوبی نیز به سنگ شکن داد . زد و
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دچار او چون برای اولین بار مزه شیرین پول زیر زبانش رفت بود 

خواست پول بیشتری بالی خانمان سوزی چون طمع شد و می

بدست بیاورد تا به قول خودش بتواند مغازه خشکباری داشته 

باشد تا پسرانش بعد از مرگ او کسب و کاری داشته باشند و 

همین دلیل را برای خود بهانه کرد و دوباره بر خالف میل صفورا 

دو بار جستی ملخک بار یک بار جستی ملخک گفت:))خانم که می

بار با صمد خان یک شرکت سوم تو چنگ احمدخان هستی این

 ((نفتی دیگر قرارداد بست و باز هم شبانه کار کرد.

مراد که آن زمان چهارده ساله بود خودش را درگیر مشکالت خانه 

 کردشدکه احساس مییرا آنقدر در کشفیات جدید غرق میکرد زنمی

و عاشق داشت هایش را دوست میزمین خانواده اوست تنها کتاب

ز تر ببیند اتوانست همه چیز را با آن واضحبینش بود زیرا میذره

ها. او گاهی اوقات مشتی علف پوست دستش گرفته تا النه مورچه

گذاشت و با تمرکز اشعه خورشید در کانون را بر روی زمین می

من گفت: زد و سپس فریاد زنان میها را آتش میذربین، علف

 کنم.به خود خورشید تبدیل می روزی این ذره بین را

خواند بلکه ی که درس میارشد صفرا خانم نه تنها در مدرسهپسر ا

ا ذهن کنجکاوش هیچ در همه جا شهره عام و خاص شده بود زیر

پذیرفت مگر اینکه دلیلی برای اثباتش بیاورند آنوقت قانونی را نمی
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داشت. روزی که برای که دست از مطالعه و آزمایش بر میبود 

اش را خواند، در ذهن های نیوتن و نیروی جاذبهاولین بار قانون

آن را بنگرد  کنجکاوش این نیروی پنهان که هیچ رنگی نداشت تا

پرسید که این و همیشه از معلم علوم این را میبرایش نامفهوم بود 

شود و نه چشم با چشم تن دیده می نیروی جاذبه چیست که نه

داند کجای ه آن بستگی دارد. چه کسی میدل، ولی زندگی ما ب

 زمین قرار دارد؟

های عجیب و غریبش هیچ پاسخی هیچ  دانشمندی برای سوال

نداشت و تنها این معلم علوم آقای اکبری بود که ذهن خالق او را 

آینده روشنی  دانست مراد بدون هیچ شکیکرد زیرا میدرک می

در پیش دارد و برای همین پاسخ سوالش را به خود او سپرد که 

 تحقیق کند ببیند نیوتن چگونه به این نتیجه رسیده است...

مراد برای اینکه نزد معلم علوم سربلند شود برای یافتن جواب 

های علمی تنها د آن را طرح کرده بود، تمام کتابسوالی که خو

سپس حرکت ستارگان و خورشید و هر ند کتابخانه شهر را خوا

شد و نیازی به ه راحتی با چشم دیده میبآنچه در آسمان 

کرد. اما هیچ پاسخی برای ذهن تلسکوب نداشت دنبال می

کوبید و کنجکاوش نیافت و سپس با عصبانیت به زمین پای می

ای محو شو گفت:))جاذبه در کجای زمین هستی برای لحظهمی
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ها خواهم همانند پرندهدر هوا شناور شوم، من میخواهم من می

خواهم به رواز را دوست داشته باشم تنها میپرواز کنم نه اینکه پ

 وجودت پی ببرم......((

تا اینکه یک روز صبح همچون ارشمیدوس خواب بیدار شد و فریاد 

باالخره فهمیدم که یافتم! یافتم! زنان گفت:)) مادر راز جاذبه را 

اش به این نتیجه نرسید که تنها با افتادن سیب بر کلهنیوتن 

 ای در کار است((جاذبه

رسید در دفترچه ولی کاش مانند همیشه هر آنچه را به ذهنش می

کرد اما افسوس آن روز آنقدر خوشحال به رنگ کاه خود ثبت می

بود که با اینکه هوا هنوز گرگ و میش بود پر شور و هیجان از 

ت به این امید که به معلمش بگوید جواب سوالش خانه بیرون رف

ای بهت زده و دستانی لی طولی نکشید که با چهرهرا یافته است و

لرزان به خانه برگشت و در حالی از دهانش کف بیرون میزد از 

 حال رفت. 

صفورا خانم با دیدن پسر ارشدش که شاد و سرحال از خانه بیرون 

ین افتاده بود جیغ بلندی رفت ولی اکنون همچون جسدی بر زم

کشید آنقدر که نه تنها سه فرزندش از خواب بیدار شدند بلکه 

افسانه خانم مانند همیشه خود را از دیوار یک متری باال کشاند و 
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گفت:)) هنوز آفتاب طلوع نکرده در خانه صفورا خانم چه خبر 

 است؟((

سلیم سطل آب خنکی که در گوشه حیاط، جایی که همیشه سایه 

داشت را برداشت و بر صورت بردارش که از حال رفته بود ریخت، 

ای به اطرافش نگاه کرد ولی دوباره مراد به هوش آمد چند ثانیه

 دستانش شروع به لرزش کردند.

افسانه خانم از باالی دیوار یک متری گفت:)) نگران نباشید البد در 

 ((آورمات داغ میاین تاریکی جانوری چیزی او را ترسانده االن برایش نب

سلیمان که آنوقت تقریباً یازده ساله بود به صورت برادر بزرگش 

راهی که تو رفتی خودم سیلی زد و گفت:)) کم فیلم بازی کن این 

خواهی یه هفته ناز کنی که من بروم به فلکه عمله از بَرم می

 ها را پر کنم به همین خیال باش...((بشکه

گفت:)) برادرم حرف زد و میجیغ میسمیرا همانند مادرش تنها 

 بزن((

صفورا خانم تصمیم گرفت که خودش از خانه بیرون رود ببیند چه 

کسی اول صبحی آنقدر پسرش را ترسانده است که زبانش بنده 

 آمده است .
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 آلودصفورا خانم با اولین قدمی که به بیرون نهاد با دیدن چهره خون

تنها او را از چشمان دو همسرش که به حدی زخمی شده بود که 

جیغ بلندی کشید و گفت:  ،رنگش  و قد و باالی کوچکش شناخت

 ام را کشتند .(())مردم به فریادم برسید مرد خانه

دو رنگ غالمرضا  ها نیمه شب درخشش طمع را در چشمانگرگ

ونین میان درنگ به او حمله کردند، نبردی خگنجی دیدند و بی

ها شکل گرفت. جنگی میان سنگ و مرد سنگ شکن و گله گرگ

 دانست.شود تنها خدا میهای تیز، کدامیک بر دیگره چیره میدندان

ت ای با زحمهایی را که در گوشهغالمرضا در ابتدا تمام سنگ

هایی را که بزرگتر از وزن و بسیار توده کرده بود، همان سنگ

ت به قدش بودند و قرار بود برایش دکانی شوند را با تمام قدر

ا اگر هکرد اما کار ساز نبود زیرا این  گرگطرف گرگ ها پرت می

 کردند. ترسیدند که در کوه سنگی زندگی نمیاز سنگ می

ترسند سپس ها از آتش میغالمرضا در نهایت به یاد آورد که گرگ

با فانوسی که در دست داشت لباس تنش را سوزاند تا ترس در دل 

دیر شده بود زیرا هر کدامشان مثل اینکه ها بنشیند اما دیگر گرگ

های رحمی با چنگ و دندانبا بی کینه عمیقی داشته باشند

دانست . کسی چه میان نقشی خونین بر سر و بدنش زدندتیزش

ها بوده است و در تمام این صخره سنگی متعلق به این گرگ شاید
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ا تظار نشستند تهایی که غالمرضا سنگ شکن بود به این انسال

 ها را به دام بیندازند.شب هنگام دزد سنگ

ها نه لباسی بر تنش مانده بود غالمرضا گنجی بعد از رفتن گرگ 

نه جانی که برهنه شدن تنش را احساس کند، تنها یک نفس از او 

گرفت  قلبی که به جای ماند، نفسی که از یک قلب سرچشمه می

به می زد که جان دیگر از امید و آرزو تهی شده بود  و تنها تلم

اش خفته مرد سنگ شکن را بیدار کند تا شاید مال از دست رفته

ود او را که همان آرزوهایش بودند دوباره باز گرداند اما بی فایده ب

امیدانه از حرکت ایستاد آری او دیگر مرده بود سپس قلبش نا

 جانش زودتر از قلبش مرده بود زیرا دیگر امیدی نداشت.

 هاییافتند که از سالان غالمرضا سنگ شکن را راهزنانی ججسد بی

 اشدور در کوه سنگی کمین داشتند و سپس نیمه شب در کنار خانه

اش ها نشود و حداقل جسدش به خانوادهنهادند تا غذای الشخور

 برسد که برایش مراسم تدفین بگیرند. 

 ها هم همانند صفورا خانم غالمرضا را از چشمانش شناختندآن

زیرا تنها مرد سنگ شکنی بودکه یکی از چشمانش آبی و دیگری 

عسلی رنگ بود. راهزنان هم دلشان برای سنگ شکن به درد آمد 

اما احمد خان با اینکه فرماندار شهر بود هرگز دلش  نسوخت و به 

دانست شاید های ممتد او هیچ اعتنایی نداد، کسی چه میالتماس

www.irtanin.com wwww.irebooks.com www.omideiran.ir

کتابخانھ صوتی طنین ایرانی کتابخانھ امید ایران خبرخوان امید ایران



 66جاذبه در یک شهر مرده/

کرد او هرگز گرفتار رفتن منع نمیخان غالمرضا را از  اگر احمد

داند شاید روزی در جای دیگر حرص و شد اما خدا میها نمیگرگ

 طمع او را به دام می انداخت.

آری مراد از آن روز بود که به خاط طمع پدرش و سنگ دلی 

گفتند روزی احمد خان  مراد دیوانه نام گرفت، مرادی که همه می

برند ها باال میرا همچون درفشی بر بامتمام دنیا با افتخار نامش 

راهه هم می رفت با استعداد به بیمرادی که حتی اگر بر حسب اتفاق 

نظیری که خداوند در وجودش نهاد، این توانایی را داشت تا مسیری بی

تازه برای خود بسازد که آنچه را آرزو داشت به راحتی در دستانش 

اش ه اینکه از اهداف و آیندهبخیلش نبگیرد اما افسوس که سرنوشت 

با گستاخی در پیشانیش گاه بود به او رشک ورزید و گلیم خود را آ

، سپس چهار زانو بر روی آن نشست در نهایت جام تلخ بدبختی گسترد

را به اجبار در کامش فرو ریخت تا روزی مردم او را از مراد زیرک به 

جان و خون آلود با دیدن جسد بی مراد دیوانه خطاب کنند زیرا

 پدرش چهار ستون بدنش به لرزش در آمد و شوکه بزرگی به او

ای به خاطر کشف مهمی که وارد شد و در آن خوشحالی لحظه

ای رو به رو کرد با چنین صحنهدست یافته بود هرگز تصور نمی

طور شود برای همین تا چندین ماه بعد زبانش بند آمده بود و آن

www.irtanin.com wwww.irebooks.com www.omideiran.ir

کتابخانھ صوتی طنین ایرانی کتابخانھ امید ایران خبرخوان امید ایران



 67/فصل هفتم

اش را نیز از دست داده است و فظهکه دکتر هندی گفت حا

 .یابدمشخص نیست چه زمانی بهبود 

ی بی پایان یک دانشمند کوچک تنها یک عقل و حافظهاز  

ای که او مراحل رنگ به یادگار ماند  همان دفترچهدفترچه کاهی 

کرد ولی ا در مورد جاذبه در آن به ثبت میروزانه تحقیقاتش ر

یقت جاذبه پی برد بر خالف در آن روزی که به حقافسوس 

اش بود را به علت خوشحالی در دفترچهچه را که یافته همیشه آن

برساند. واست کشف بزرگش را به همه خثبت نکرد زیرا خودش می

نه تنها بر  گیرددانست که روزی به مراد دیوانه شهرت میاما او اگر می

ه سنگی کوچهای خود بلکه بر روی تمام در و دیواردفترچه کاهی 

نوشت که چه چیزی را کشف کرده و سیمانی با رنگ قرمز  می

 .است

رسید ین دفترچه کوچک به دست معلمش  میای کاش حد اقل ا

از دست داد تعداد  اما متاسفانه چند روز بعد از اینکه مشاهیرش را

های دفترچه کذایی را با ذره بینش که هنوز هم جز زیادی ار برگه

رفت، سوزاند و تنها چند و لوکس او به شمار میوسایل با ارزش 

، هاهای آن باقی ماند که پر از شکلمرتب از دست نوشتهصفحه نا

ساله بود. های نامفهوم یک نوجوان چهاردهتصاویر کودکانه و نوشته

 که به شرح زیر است:
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 روز اول

نیروی جاذبه چیست؟ آیا به راستی نیوتن با اصابت یک سیب بر 

کنم و به این برد من این طور فکر نمیوجود آن پیبه سرش 

 .. اعتقاد دارم که جاذبه اصال وجو خارجی ندارد

 دهم.به دالیل زیر که اکنون شرح می

ای دارد و هر هر چیزی که در این دنیا هست منبع و سرچشمه

ای ندارد مانند سیمرغ که فقط چیزی که نیست  منبع و سرچشمه

دارد اما کسی در طول تاریخ آن را ندیده است ها وجود در افسانه

نه کند زیرا نیروی جاذبه نیز این مثال در مورد جاذبه هم صدق می

به  توانیمای دارد  و تنها نمیشود نه منبع و سرچشمهبا چشم دیده می

دارد این این مسئله اکتفا کنیم که اشیا را بر روی زمین نگه می

نیوتن و گالیله سخت در اشتباه ای نیست پس دلیل قانع کننده

بودند و باید توضیح کاملتری می دادند.... به گفته نیوتن نیروی 

در زمین وجود دارد و آیا در منظومه شمسی تنها زمین  جاذبه

ا با چشم ندیده صاحب جاذبه است؟ پس چرا کسی تا به حال آن ر

تواند بگوید منشاء آن کجاست؟ این موارد است؟ چرا کسی نمی

های ذهن کنجکاو من هستند که شاید بعد از تحقیقاتم به سوال

این نتیجه برسم که تفکراتم بسیار بچگانه بودند و شاید هم به 

 کشفیات جدیدی برسم...
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 روز دوم

دلیل ایستادن ما بر روی زمین و اینکه مانند سیارات دیگر در هوا 

قدم، من تواند هر عاملی داشته باشد در اولین شناور نیستیم می

 های زمین با سایر سیارات توجه میکنم. ها و شباهتبه تفاوت

 زمین مریخ

 . اکسیژن فروان وجود دارد7 . اکسیژن وجود ندارد7

 . خاک حاصلخیز وجود دارد2 . خاک حاصلخیز وجود ندارد2

درصد خاک زمین را  67. بیش از 6 . مقادیر آب خیلی کم است6

 آّب فرا گرفته است

کربن تشکیل شده زهره هر دو تقریباً از دی اکسید مریخ وجو 

 شودکربن فقط دو درصد جو زمین را برآورد میاست اما دی اکسید

 شودنیتروژن و اکسیژن تشکیل می 7به  4بیشتر جو زمین از ترکیب 

و این دو گاز تنها به مقادیر خیلی ناچیزی در زهره و مریخ یافت 

 شوند .می

نیتروژن و اکسیژنش بین دو  ؟چرا زمین با جوعلت این امر چیست

 کربنای قرار گرفته است که هر دو تقریباً دارای جو دی اکسیدسیاره

 خالص می باشند؟

طی مطالعاتی که توسط من صورت گرفت به این نتیجه رسیدم 

ها و حیوانات بر روی که شاید وجود گیاهانی که قبل از انسان
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است که ما به وفور اکسیژن داشته زمین وجود داشتند باعث شده 

گردد به خاک حاصلخیز و همانطورکه در باشیم که آن هم بر می

 باال اشاره کردم در سایر سیارات کم یافت می شود. 

طور که من مطالعه کردم خاک حاصلخیز ناشی از این است که این

درصد سطح زمین را آب فرا  67زمین مرطوب است زیرا بیش از 

و بالعکس زهره و مریخ بسیار خشک هستند و هیچ گرفته است 

ای از سطح زمین به خشکی سطح زهره و مریخ نیست، در نقطه

 مقایسه با زهره و مریخ کویر لوت مردابی مرطوب است.

های من همه چیزی جز فرضیه نیستند برای اثبات البته این گفته 

 ها باید بسیار تالش کنم.آن
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 روز چهارم

بر روی زمین حرکت میکنیم در جو معلق نیستیم و  هنگامی که

کنیم ولی گازها در هوا معلق هستند مگر به سادگی حرکت می

 اینکه سنگین شوند بر زمین فرود آیند درست مانند باران. 

شوند که اجرام سبک به طرف باال صعود همین گازها باعث می

طرف باال  کنند مانند وقتی که یک بادکنک را پر از گاز کنیم به

رود به این معنا که بر نیروی جاذبه زمین غلبه کرده است اما می

هنگامی که یک توپ پالستیکی که از پوسته ضخیم ساخته شده 

کند پس باشد را پر از گاز کنیم مطمئناً به طرف باال حرکت نمی

 حریف نیروی جاذبه نشده است.

گیریم مثالً حاال همین حرکات را بر روی سیارات دیگر در نظر می

ها خواندم اگر یک انسان در طور که در کتابمریخ )بهرام( که آن

ماند درست مانند گازها یا آنجا قدم بگذارد بدون شک معلق می

یک بادکنک پر از گاز بر روی زمین. پس باید بین بادکنک پر از 

گاز و معلق بودن یک انسان در فضا ارتباطی وجود داشته باشد 

 نیروی جاذبه که من هیچ اعتقادی به آن ندارم.البته به جز 
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شکل هایی که مراد از تصوراتش در دفترچه یاداشتش خیلی ساده و همچون 

 یک کودک  رسم کرده است

 

                                 

 

 

 بر روی کره زمینانسان در کره مریخ                                      کیسه پر از گاز        

 

 

 

 

 مریخ                                       کره زمینکره                 

 

 

 

 

www.irtanin.com wwww.irebooks.com www.omideiran.ir

کتابخانھ صوتی طنین ایرانی کتابخانھ امید ایران خبرخوان امید ایران



 62/فصل هفتم

 روز پنجم

تا اینجا من به این نتیجه رسیدم که تفاوت ترکیبات جو زمین با 

سایر سیارات باعث این نیروی جذب شده است اما وجود چه نوع 

 گازهایی؟

ها با من داشتم این را آموختم که بالنباز هم در طی مطالعاتی که 

توانند پرواز کنند و درصد این گاز در زمین وجود گاز هلیوم می

خیلی کم است و بالعکس در سیارات دیگر درصد باالیی دارد پس 

شاید علت ایستادن ما بر روی زمین وجود همین هلیوم است!! 

اند. هحتی ستارگان از گازهای گرم هلیوم و هیدروژن تشکیل شد

شود انرژی جاذبه در د این گاز هلیوم باشد که باعث میپس شای

سایر سیارات از بین رود اما باز هم بر این تاکید دارم اصال نیروی 

ای وجود ندارد و به نظر من، نبود این نوع گازها بر روی کره جاذبه

 کنند. زمین جاذبه را ایجاد می

را کم کنیم و در  طبق نظریه من اگر درصد اکسیژن جو زمین

دون شک اشیا به سمت عوض درصد گاز هلیوم را افزایش دهیم ب

شود چرا نه این نظریه با تصور من جور نمیاما  کنند.باال صعود می

که اگر بگوییم دلیل ایستادن ما بر روی زمین این است که گاز 

هلیوم وجود ندارد سخت در اشتباه هستیم زیرا اگر ما یک اتاقی را 

مانیم. اما چرا  ز گاز هلیم کنیم هیچ وقت در آن شناور نمیپر ا

 انسان در مریخ شناور می ماند؟

www.irtanin.com wwww.irebooks.com www.omideiran.ir

کتابخانھ صوتی طنین ایرانی کتابخانھ امید ایران خبرخوان امید ایران



 16جاذبه در یک شهر مرده/

 روز شانزدهم

ه رسیدم اگر چه تمام اجرام طی مطالعاتی که داشتم به این نتیج

نشی هستند ولی ای، قمرها و شبه سیارات دارای میدان گراسیاره

های گاز وجود کولند زیرا فرار دائمی مولباشهمگی دارای جو نمی

های گرانشی، مغناطیسی و سرعت گ فرار به قدرت میداندارد آهن

 باریهای بیها بستگی دارد، مولکولدر حد خارجی جو آنها مولکول

پس  کنند.ز سرعت فرار به سمت باال صعود میکه با سرعت بیش ا

 تواند عامل دیگر ایستا بودن ما بر روی زمین باشد.جو زمین می
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 بیستمروز 

که بواسطه چرا فضا تاریک است؟ زمین مقدار کمی از نوری 

کند پس چرا فضا به فضا منعکس میرسد خورشید به آن می

 ن را فرا گرفته اند.اریک است با اینکه هزاران سیاره آت

زمین را فرا گرفته است و شاید به دلیل الیه اوزون باشد که اطراف 

نور در فضا را  فضا نرسد اما منابع اصلیشود نور زمین به باعث می

دهند که ارتباطی با الیه اوزون ندارند پس ستارگان تشکیل می

 شود تسفیر کرد.این موضوع را چگونه می

توان گفت شاید ما فضا را تاریک می بینیم ولی در واقع از نور می

بینا فضا را خالص تشکیل شده باشد اما چرا ما با داشتن دو چشم 

بینیم. آری چون فضا از ما دور است چشم ما قادر به تاریک می

دیدن روشنایی آن نیست ولی باز هم یک سوال باقی می ماند چرا 

 ستارگان را نورانی می بینیم.

 این سوال را با دو منطق پاسخ می دهم.

ا. چون ستارگان خود منبع نور هستند و طبق فرمول انیشتین 
2E=MC شوند.ه میسوزاند 

. رابطه بین ساختار چشممان و دنیای اطراف به این معنا که ما 2

هنگامی یک جسمی را به وضوح می بینیم که نور به چشم ما باز 
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دهد زیرا در فضا خال کامل تابد ولی این امر در فضا رخ نمیمی

وجود دارد و تنها چیزی که می تواند بدون واسطه ازآن عبور کند 

 نور است.
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 اول از ماه دوم روز

جاذبه را ایجاد  و همدیگر شاید این ما آدم ها هستیم که نیروی 

کنیم زیرا تفاوت دیگر زمین با سایر سیارات وجود جذب می

ها است و از دیدگاه من شاید همین امواج پنهانی جاذبه انسان

ها را کنیم گاهی وقتا آنما با هم نوعمان رابطه برقرار میباشد که 

کنیم اما پس تکلیف اشیا ها از خود دور میاهی وقتا آنجذب و گ

 شود؟چه می

ها ند امواج پنهانی باشد که از وجود آتوانبین اشیا هم می

گیرد مانند میز، دفتر و این مدادی که در دست من سرچشمه می

 است

خواهم باید آن را کشف کنم که نیوتن اما من نیروی جاذبه را می

 .....ت.حرف آخر را نزده اس
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نگ شکن سد راه احمد خان قرار اگر آن روز سنگ غالمرضا س

را از رفتن به کوه  گرفت اگر احمد خان غالمرضا سنگ شکننمی

عی تر اگر غالمرضا گنجی طمکرد و از همه مهمسنگی منع نمی

ساخت شاید مراد که در قلبش ریشه دوانیده بود در نطفه نابود می

تنها خودش از او آگاهی داشت را کشف گنجی راز جاذبه که 

و اکنون بر کرسی علم با افتخار نشسته بود و اما افسوس  کردمی

روزگار و سرنوشت غدار با هم متحد شدند که عقل مراد را به هر 

 قیمتی که شده از او بستانند.
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از اینکه محافظ ماهرخ دختر احمد خان شد همیشه  سلیم بعد

 گذاشتای او را تنها نمیهمراهش بود و به دستور احمد خان لحظه

. ب سواری و بدمینتون او حضور داشتهای اسحتی در کالس

حتی رود، ماهرخ در ابتدا از این که همیشه کسی در هر جا که می

برای همین سلیم را  در کنار دوستانش مراقبش باشد ناراحت بود و

دید ولی چیزی نگذشت که شیفته اخالق و در خور اعتنا نمی

سیمای جذاب سلیم شد به همین علت خیلی زود به او دلبست 

نشست و با محافظ جوان خود درد و دل ها میطوری که ساعت

 کرد .می

این احساس عاشقی یک طرفه نماند زیرا سلیم نیز عاشق و 

دانست فرماندار شد از کجا و از کی خودش هم نمیدلباخته دختر 

ها های آتش رن روزی که ماهرخ را از میان شعلهشاید از هما

لی او های سوزان عشق شد وساخت ناغافل خودش گرفتار شعله

))عاشق دختری :گفتکشید و میهمیشه از این احساس رنج می
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ند شوشدم که پدرش تنها دشمنم است این دو با هم جور نمی

 پس عاقبت به خیر نخواهیم شد.((

فریبرز و کوروش تنها کسانی بودند که از راز سلیم باخبر بودند و 

خندیدند و گاهی دوستانه به او می ،کردندگاهی او را سرزنش می

))از قدیم گفتند عقد پسر سنگ شکن :گفتندبه حالت شوخی می

رد خان بو ببها بسته شده و اگر احمد با دختر فرماندار در آسمان

 پذیرد ((با خوشحالی تو را به غالمی می

کرد، سلیم با اینکه در خانه احمد خان روزهایش را سپری می

کرد و نشست و با او گپ و لفت میحتی در کنار تنها دشمنش می

زد ولی این خود سلیم نبود حتی گاهی با صدای بلند قهقه می

وبش روزانه برای تنها ظاهرش بود که برای رسیدن به هدف مطل

کرد. اما هیچ کس از درونش خبر نداشت ای نقش بازی میعده

شود که ظاهرش از نقشی زیرا درون هر انسانی زمانی آشکار می

شود و کند خسته شود آن وقت است که رسوا میکه بازی می

آورد برای اینکه باطن باطنش از پشت پرده نهان سر بیرون می

و همین باطن تواند نقش بازی کند میست، نهمیشه اصل و ناب ا

 است که انسان ها را از خو ب و بد تفکیک می دهد. 
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های سلطنتی قصر که به صورت مارپیچ وار مرز بین ماهرخ از پله

طبقه اول و دوم می شد با هزار ناز و کرشمه که تنها ذات خودش 

آمد و نه اینکه بخواهد به خودش تکلیف سختی بدهد، پایین می

پوشید چشم تمام خدمه و نند همیشه که لباس جدیدی را میما

حتی پدرش را میخکوب خودش کرد و این بار نیز سلیم  پسر 

سنگ شکن را،  زیرا  او با دیدن ماهرخ مات زیبایی دختری شد 

که عمیقاً او را دوست داشت دختری که پدرش تنها دشمن خونی 

 او بود.

ماهرخ لباس زیبای اسب سواری که آن زمان در اروپا به تازگی مُد 

شده بود به تن داشت. شلوار لوله تفنگ چرم، همرنگ موهای 

سیاه و مواجش که با کت قرمز رنگی که پوشیده بود همخوانی 

بسیار داشت همچنین کاله فرنگی سفیدی به سر داشت که 

 . زیبایی گیسوان بلندش را دو چندان کرده بود

دید دخترش دوباره به زندگی بازگشته و میاحمد خان از اینکه 

مادرش زنده بود در چشمانش شادی و شعف مانند روزهایی که 

 شدزد خوشحال بود و در حالی که لبخند از لبانش محو نمیموج می

کنی  آیا گفت:)) دخترم ببینیم امسال با رقیبانت چه کار می

 شوی؟(( قهرمان مسابقه اسب سواری می 

www.irtanin.com wwww.irebooks.com www.omideiran.ir

کتابخانھ صوتی طنین ایرانی کتابخانھ امید ایران خبرخوان امید ایران



 49جاذبه در یک شهر مرده/

سلیم لبخند احمد خان را در شهر و بروی صندلی فرمانرواییش 

هرگز ندیده بود تا اینکه وارد قصر شد و به این نتیجه رسید که 

زند. سپس با خود گفت:)) انسان خبیثی مثل او هم لبخند می

زشت ترین لبخندی که تا به حال دیدم لبخند احمد خان بود در 

ترین انسان روی دنیا را دختر زشتزیباترین لبخند عجبم چرا 

 ((!!زمین دارد

دار بگو که ها و گفت:)) به اصطبلماهرخ رو کرد به یکی از خدمه

 ماده کند((ب خودم و نیز اسبی را برای سلیم آاس

احمدخان گفت:)) به خاطر دشمنان زیادی که دارم با ماشینی که 

بیشتر طور امنیتش برایت هدیه گرفتم در شهر گردش کن این

ه است دیگر کسی با اسب است در ضمن علم دیگر پیشرفت کرد

 کند((ها یکتازی نمیدر خیابان

ماهرخ خیلی آرام بدون اینکه به پدرش نگاهی بیندازد گفت:)) من 

پیشرفت علمی را که فقط در خانه ما پیشروی کرده است را 

 دوست ندارم((
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الی شهر که تنها آواز های ساکت و آرام باسلیم و ماهرخ در خیابان

رفتند. شد همچون شاه و ملکه اش پیش میها شنیده میگنجشک

 گذشتسلیم  با اینکه دو سال از رفت و آمدش به قصر احمد خان می

های باالی شهر عادت هنوز به این آرامش و سکوت خیاباناما 

نکرده بود و هنوز صدای دهل صفدر و جیغ و دادهای اهالی کوچه  

تاریک با دیوارهای کوتاه سنگی و سیمانی در گوشش نجوا تنگ و 

 کرد که سلیم پسر صفورا خانم ما را از یاد نبر.می

خواست با اسبش بتازد و هر از چند ای نمیماهرخ برای لحظه

های بلند اسبش را نوازش اش یالگاهی با دستان ظریف و کشیده

ه کوتاه را کرد تا خیال تاختن به سرش نزند. زیرا آن لحظمی

کردند به خودشان ای که به خودشان نگاه میدوست داشت لحظه

که در آینه صاف و شفاف چشمان دیگری پیدا بودند  آن لحظه را 

 دوست داشت چون به او می رساند که عاشق شده است.

ای روحش را آشفته کرد و باعث شد آن اما فکری برای لحظه

 برسد. ین زودگذر و کوتاه به پایانلحظه شیر

 اندیشید تنها خدا می دانست.ی میماهرخ به چه چیز 
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او یک راز داشت رازی که در قلبش چمپاتمه زده بود و روحش را 

خواست خواست دیگر رازی نداشته باشد میزد  اما او میچنگ می

ت ولی حال با کسی درد و دل کند زیرا او تا به حال دوستی نداش

سپس چنان تند اسبش را تازاند که دید. سلیم را رازدار خود می

های بلندش در باد آغاز به پرواز سخت به نفس نفس افتاد و یال

-کوبید انگار که میکرد و سم هایش گرمب و گرمب به زمین می

آن را کتک بزند انگار که زمین خون عزیزش را ریخته  خواست

 باشد.

به  سلیم هم بدون اینکه از مقصد اطالعی داشته باشد به سرعت

، از تاختداشت میقلبش دوست می دنبال کسی که از اعماق

ویالها و قصرهای مجلل به سرعت گذشتند تا در کمال تعجب و 

ای که ناباوری به کارخانه یخ سازی رسیدند، همان کارخانه مخروبه

از چشم سربازان به آنجا  سلیم، فریبرز و کوروش برای مخفی شدن

ای که در شهر رسوا شده بود و همه بردند همان کارخانهپناه می

گفتند که صاحب کارخانه  زن خیانت کار و فرزندش را همراه می

ای کارخانه و تمام دارایشش سوزانده و از شهر  همچون  دیوانه

 گریخته است.
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سلیم با یک جهش از اسب پیاده شد و گفت:)) دختر فرماندار 

 شهر با این کارخانه مخروبه چه کار دارد؟((

اما ماهرخ هنوز سوار بر اسب بود و تنها با حسرت کارخانه را نگاه 

شناسد انگار که خودش انگار که سالهاست این مکان را میکرد می

اش زده زمانی معمارش بوده است و شاید خودش تیشه به ریشه

دانست تنها ماهرخ  از همه چیز آگاه بود چرا باشد کسی هیچ نمی

گفت باید مخروبه شد. اما او باید سخن میسکوت کرد؟ و مات این 

 .گذاشتنهفته است را با کسی در میان می این رازی که در دلش

سلیم نگاهی به او انداخت گفت: )) از کی تا االن پیست اسب 

 سواری دختر احمد خان کارخانه یخ سازی شده است((

ای اسبش را نوازش و هرخ هیچ نگفت تنها سکوت کرد و یالماه

ش را به پرید و افسار  در نهایت از روی اسببوسه زد سپس 

های فرو روی  سنگی تراشیده بزرگی از سنگ ،ای بستگوشه

ای نقطهریخته کارخانه نشست اما باز هم سخنی نگفت و تنها به 

 خیره شد.

و  داشتهای فرورخته کارخانه برسلیم سنگی بزرگ از میان سنگ

را داشت اش م صندلینار سنگ ماهرخ که دیگر حکآن را ک
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 آلودگذاشت و روی آن نشست. برای اولین بار چشمان ماهرخ را اشک

تش اشکی از چشمانش های آدید دختری که حتی در  میان شعله

 نچکید اما حال چگونه چشمان شب رنگش دُر باران شده بود.

ماهرخ به دو دیده عشفش نگاه کرد زیرا  دوست داشت دوباره 

هایش را پاک  آینه چشمان سلیم ببیند وسپس اشک خود را در

کرد و گفت))سلیم دیگر مرا دختر فرماندار صدا نزن من دختر یک 

 فرماندار نیستم((

سلیم خندید و گفت:))پس سلیم گنجی دختر فرماندار است و تو 

 دختر مرد سنگ شکن هستی((

))کاش دختر یک سنگ شکن بودم کاش غالمرضا گنجی پدر من 

اش حال پدرم زنده بود حتی اگر هیچ شغلی نداشت حتی بود، ک

دانستم کشید ولی  من میگر هیچ پولی نداشت و تنها نفس میا

 پدر من است((

های ماهرخ از اعماق سلیم این بار نخندید چون دانست حرف

اند و گفت :))ماهرخ معلوم قلبش جریان گرفتند تا به زبان آمده

بزرگ که جانش را برای شما  گویی مگر احمد خاناست چه می

 ((!؟می دهد پدر تو نیست
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 )) نه او هرگز پدر من نمی شود زیرا او قاتل پدر من است((

شود هم قاتل پدرت باشد و هم تو را از جانش بیشتر )) مگر می

 دوست بدارد((

ای پرت کرد و ای بر داشت و آن را به گوشهماهرخ سنگ ریزه

من است و بهتر است بگویم  گفت:)) صاحب این مخروبه  پدر

 بود((

سلیم دوباره متعجب شد زیرا بزرگترین رازی بود که تا به حال از 

کسی شنید حتی آن هنگام که فهمید مادرش در خانه احمد خان 

قاتل پدرش، کلفت شده است این اندازه متعجب نشد حتی آن 

وست ندارد فقط ادای هنگام که فهمید سلیمان برادرش نماز را د

ار به شگفت بآورد این قدر متعجب نشد و او اینداران را در میدین

ها با قاتل پدرت هم خانه شود در این سالآمد و گفت:))چگونه می

 باشی این را چگونه درک کنم((

و چند سالی است دهم چون خود نیز نمی ))به تو حق هم می

م پرده از این راز احمد خان برداشتم مادرم بهتر است بگوی

نامادریم زن احمد خان قبل از مرگش پرده از روی این راز بزرگ 

کنار کشید و برای من آشکار کرد که پدر من احمد خان نیست و 
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تواند فرزندی داشته فرماندار شهر شما عقیم است و هرگز نمی

 باشد((

 سلیم گفت:)) پدر و مادر تو را کشته است تا تو را داشته باشد((

 خواستکنی نیست او میها هم که فکر میسادگی ))نه مسئله به این

 با یک تیر دو نشان بزند((

سلیم اجازه نداد صحبت ماهرخ تمام شود و شتابان به میان 

دانم ولی فت:)) نشان اول که تو هستی که میحرفش پرید و گ

 نشان دوم چیست؟((

))اینطور که مادرم در واقع نامادریم تعریف کرد پدرم منصور خان 

ری  از دوستان صمیمی احمد خان بود و رفت و آمد بسیار ساال

شود و در خوار احمد خان میداشتند تا اینکه او متوجه ذات خون

ی که دست رفاقت با او کمال حیرت و ناباوری دید که چگونه کس

و  کندمیانبان ها را چگونه  های نفت جیب خود و این اجنبیداد از پول

شود که حتی حاضر آنقدر خسیس میبرای مردم فلک زده اما 

بریزد تا سرمای ای از نفت را در بخاریشان شود  قطرهنمی

 استخوان سوز زمستان را راحت به بهار برسانند...((

www.irtanin.com wwww.irebooks.com www.omideiran.ir

کتابخانھ صوتی طنین ایرانی کتابخانھ امید ایران خبرخوان امید ایران



 019فصل هشتم/

 

شهر سپس آهی کشید و گفت:)) سپس پدرم او را تهدید کرد که مردم 

 ،کشاندرا آگاه می سازد و با کمک آنها تخت فرمانرواییش را به زیر می

احمد خان هم از ترس اینکه مبادا  با مردم شهر دست به شورش بزنند 

شبانه پدر و مادرم را کشت زیرا پدرم مرد قدرتمندی بود و جرات 

نداشت او را در مالء عام همانند مردم عادی تیرباران کند و در آخر هم 

کارخانه یخ سازی پدرم را به آتش کشانید و سپس شایعه کرد مدیر 

انه یخ سازی به علت خیانت همسرش دیوانه شد و عامل کارخ

 اش را همراه  زن و فرزندش به آتش کشاند و گریخت((کارخانه

کرد کارخانه یخ سازی که همیشه برای فرار از سلیم هرگز تصور نمی

 گاهآمد قتلنی برای او و دوستانش به حساب میدست سربازان سنگر ام

دو انسان بی گناه باشد و سپس برای آرام ساختن  ماهرخ گیسوان 

مشکی رنگش را نوازش کرد و گفت:))حال من کنار تو هستم تنها به 

 این بیندیش((

دید که صداقت و عشق در آن ماهرخ هنگامی که چشمان سلیم را 

زند لبخندی زد و گفت:)) کاش منم دختر غالمرضا گنجی موج می

 گر گرفتار احمد خان نمی شدم((وقت دیبودم آن

وقت تو خواهر من می شدی نه سلیم اخم ساختگی کرد و گفت:)) آن

 عشق زیبای من!((
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سپس آهی کشید و اینطور ادامه داد))اگر دختر غالمرضا گنجی هم 

 بودی از نیش زهر آگین احمد خان خالص نمی شدی((

حرفش پرید و ماهرخ اجازه نداد صحبت سلیم به پایان رسد به میان 

م بسیار گفت:)) در این شکی ندارم که احمد خان در حق مردم ظل

شهر در  دانم که تنها دختری که در اینکرده و این را هم خوب می

ترین ضربه  از خود من بودم ولی او بزرگرفاه زندگی کرد در ظاهر 

شمیشر برانِ بی عدالتیش را بر قلب من فرو برده است چون پدرم را از 

 گرفت(( من

مثل اینکه آن روز در کارخانه مخروبه روز آشکار کردن رازها بود  زیرا 

ترین شکی داشته باشد و بدون هیچ گونه سلیم بدون اینکه کوچک

هایش، هر آنچه در دل نهان داشت برای تنها کسی ای در صحبتوقفه

که به خاطر داشت تعریف کرد و گفت که از اعماق وجودش دوست می

ن است که مادرش بعد از گذشت چندین سال هنوز رخت عزا احمد خا

را از تنش در نیاورد و برادر دانشمندش دیوانه و خواهر کوچکش یتیم 

 گردید....

یکی شده از آن روز به بعد ماهرخ سلیم عالوه بر قلب هایشان که با هم 

راه نیز قدم بردارند که پایانش به نابودی بود تصمیم گرفتند بر یک 

 خان ختم شود.احمد 
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ترسناک رعد و برق سمیرای کوچک را که دیگر چهارده صدای 

ساله شده بود همچون بیدی لرزاند زیرا او از رعد و برق  هراس داشت 

وزه سفالی بزرگی که در زد کو در حالی که از ترس قلبش به شتاب می

را از آب ذخیره شده حبانه لبریز کرد و سپس به سرعت دستش بود 

سیمانی حیاط خود را به ایوان خانه رساند تا های سنگی و باد از  پله

کوزه آب را روی سفره بگذارد و بردارش گلویی تازه کند، تعجیل در 

ه به این کارش نه به خاطر این بود که مبادا زیر باران خیس شود ن

ن ترسید بلکه تنها یک دلیل داشت که سلیماعلت که از رعد و برق می

ای دست بردار کم طاقتش ندهد که آب خنکی نوش جان کند تا  بهانه

تر باعث شود او را کتک بزند و این برایش از هر غرش آسمانی ترسناک

 بود.

خورد بر طبق عادت آب یمان هر لقمه نان و خورشتی که میسل

نوشید و همین باعث شد تا سلیمان ریز نقش الغر اندام بعد از می
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و فربه شود،  گذشت دو سال شکمش به اندازه شکم احمد خان بزرگ

راه  ذخیره چربیای به نام درست مانند اینکه  با فرماندار شهر مسابقه

انداخته باشد شاید به این خاطر بود که سلیمان دیگر همان غذای 

 کرد زیرا از زمانی که صفورااحمد خان را وارد معده و شکم خود می

آورد  میهای غذا را برای فرزندانش خانم سرآشپز شد قصر شد ته مانده

و دیگر از نان و دندان خوردن خبری نبود اما سلیم با اینکه سر میز 

شد برای شست روز به روز الغر و الغرتر مینشاهانه احمد خان می

گذاشت از فرط نفرت نسبت به اینکه هر لقمه غذایی که در دهانش می

 سوزاند.شد و گلویش را میی آتشینی میاحمد خان همچون گلوله

د زیر  چشمی به سمیرا خورکه چهار لپی غذا میسلیمان در حالی

از ایوان نشسته بود نگاه کرد و  با حالت تهدید آمیزی  ایگوشهکه در 

که  کنیفکر می ؟ به چه چیزیچیه دختر به باران  خیره شدیبه او گفت:))

؟ نکند خبر این چنین غرق در افکارت هستی؟ نکند خبری است

وای به حال روزت اگر شَکم  صحت داشته  مرگت عاشق شدی؟

 باشد((

اندیشید ر ابتدا صدای برادرش را نشنید زیرا تنها به این میدسمیرا 

وی زمین همچون توانند بر رهای به این کوچکی میکه چگونه قطره
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لیوان آب را به سویش  ! اما هنگامی که سلیماندریایی بزرگی شوند

رت بشکند تا حواس گور به گور سو گفت:)) دختر باید پرتاب کرد 

تفت شدی چی گفتم یا دوباره تکرار بیایید؟ مل ات سر جایششده

جیغ بلندی کشید و به شکافی که در دیوار به خاطر ضربه  ((؟کنم

لیوان ایجاد شده بود نگاهی کرد سپس با صدای لرزان گفت:)) ملتفت 

 شدم از این به بعد چهار دنگ حواسم همیشه جمع است((

یم با نظارت صفورا خانم در حیاط با سیم بلندی در حال باز سل

کردن راه آب بود تا صدای جیغ سمیرا را شنید به سمت ایوان نگاه 

 کرد و گفت:)) چیزی شده سمیرا؟((

سمیرا از ترس اینکه مبادا دو برادرش با هم گالویز شوند گفت:)) نه 

 برادر از صدای رعد و برق ترسیدم((

گفت:)) دختر مگردیوانه شدی! کو آسمان غرمبه؟ صفورا با تعجب 

 من که چیزی نشنیدم؟((

 سپس سیم  بلند و غرمبه که ترس ندارد (() آسمان سلیم گفت:)

 شودای انداخت و گفت:)) مادر با این سیم این راه آّب باز نمیبه گوشه را

 باید از جایی یک سیم بلندتر پیدا کنم((
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صفورا با نگرانی گفت:)) تا تو سیم بلندتر  پیدا کنی این خانه را که 

که حیاطتش صد متر زیر زمین است آب می برد. پدر خدا بیامرزت 

این آب راه را درست کرد تا هنگامی که باران می بارد به کوچه برود اما 

 افسوس که خبر نداشت روزی شاید سیل بیاید(( 

و  عقلکاش تا قبل از اینکه سیل شود مراد بیسپس اینطور ادامه داد:)) 

 بی خیال به خانه بیایید((

باران این ) نگران نباش مادر، تا به حال سلیم لبخندی زد و گفت:)

 شهر به سیل نرسید((

جنگ سختی میان باران و طوفان در اما بر خالف پیش بینی سلیم 

آسمان شکل گرفت مثل اینکه طوفان ظالم با ستمکاران شهر 

آسمانی را همدست شده بود برای همین چنان با نفرت قطرات پاک  

بگذار  باریگفت :)) چرا بر  آتش ظلم این شهر میزد و مینهیب می

 همیشه فروزان باشد(( 

آسمان به زمین می بارید در پاسخ اما باران در حالی که با شتاب از 

توانی وجود مرا دگرگون سازی من برای این گفت:)) تو هرگز نمیمی

های کوچک من ام تا آتش را خاموش سازم زیرا قطرهخلق شده

همیشه با هم هستند و هیچ کسی تا به حال یک قطره باران را ندیده 
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 توانیچگونه می است که تنها از آسمان فرود آید پس تو ای باد بی رحم

 هزاران قطره متحد را نابود سازی ؟((

  کردنددر مقابل طوفان سهمگین مقاومت میهای باران همچنان قطره

و تنها اندکی از مسیر اصلی آنها که خط مستقیم از آسمان به زمین 

انه صفورا خانم شدند انگار که بود منحرف و طولی نکشید وارد ایوان خ

ا خانم را سنگر امنی آنجا پناه ببرند انگار که خانه صفور خواستند بهمی

دیدند برای همین  ایوان خیس و فرش نیز خیس شد برای خود می

صفورا خانم که در حال نمازخواندن بود جانمازش خیس شد پیراهن 

سمیرا خیس شد و برای همین مجبور شدند به اطاقی کوچک با شلش 

 در زنگی و آهنی پناه ببرند.

صفورا خانم آرامش نداشت و با تسبیحی که در دستش بود ذکری  

یاکریم یا رحیم یا دلیلِ کُلِها، نوح در کرد زمزمه میمدام  را 

  نشست این دعا را خواند باران وانشست کشتی

گفت: )) پروردگارا مراد بد اقبال من در بر پاهایش کوبید و سپس 

 چنین طوفانی کجاست؟((
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کرد و گفت:))مادر به دلت بد راه آرامش دعوت  سمیرا مادرش را به

کرد باران که های کوچه بازی میمراد جای دوری نرفته البد با بچهنده 

 ها پناه برد((بارید از ترس به خانه یکی از همسایه

گویند مراد بی عقل است اما با آن ))درست است که همه می 

آید و هیچ کسی هم نامحرمی را هیکل بزرگش یک مرد به حساب می

 به خانه اش را نمی دهد ...(( 

های سمیرا بر دل بی قرار صفورا کارساز نبود برای همین حرف

 سلیم و نیز سلیمان را برای پیدا کردن مراد فرستاد.

و اما طولی نکشید که در زنگی و آهنی حیاط خانه صفورا خانم با 

هار شانه با یک اُردنگی از سلیمان لگد سلیم باز شد و مراد  قد بلند و چ

 چاق و کوتاه قد به داخل پرت شد.

توانست مانند یک ستاره در علم فیزیک بدرخشد مراد دیوانه که می

در حیاط سیمانی خانه که دیگر از شدت باران دریایی شده بود مانند 

خندید. سلیمان گفت و تنها میای پرت شد و اما هیچ نمیکیسه زباله

 رحمانهی کوتاهش هر چه قدرت در بدنش بود را  جمع کرد و بیبا پاها

:)) گفتخندید و میزد و اما مراد همچنان میبرادر بزرگترش را کتک می

شوم بگذار باران ببارد او بی گناه است این راه من در این دریا غرق نمی
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آب خانه است که باید اعدام گردد تا بیاموزد خودش را برای حیاط 

 و پُز ندهد((نگیرد 

ها صفورا تسبیحی که در دستش بود را رها کرد  و سراسیمه از پله

پایین آمد و فریاد زد))نزن این زبان بسته را تو از کی این همه بی رحم 

 شدی؟((

سلیم دست سلیمان را گرفت و به عقب انداخت و گفت:))روزی 

 شکند و آن روز دیر نیست((خداوند دستت را می

ای کوتاهی سلیم اعتنایی نکرد و تنها برای لحظه سلیمان به حرف

با خشم به او نگاه کرد و سپس به مادرش گفت:))تو که که خبر نداری 

 دانی کجا رفته است؟((آبروی ما را در هفت دولت برده اصال می

 اممردا به میان حرفش پرید و گفت:)) آنجا بعد چهارم جاذبه را یافته

 شود((هم برود خیس نمی جایی که آدم حتی زیر باران

سلیمان صدایش را باالتر برد و گفت:))خفه شو نروک خُل و چِل تو 

گویی جایی که بعد با کمال پُرویی میآن مردک جذامی رفتی به خانه 

ها  تُشکت را شود تو یاد بگیر شبآدم حتی زیر باران هم خیس نمی

 شاشو((نکنی پیرمرد خیس 
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که به زاهد پارسایی مادرش گفت: ))سلیم خیلی آرام وآهسته به 

بیند و میان این همه تازگی به این محل آمده است  او را زیر باران می

 دهد(( اش میسوزد به خانهبرایش می رهگذر دلش

گویی را می اطمینان لبخندی زد و گفت:))همان عابد پارسامادر با 

اما  استبه درستی که انسان شریفی  ؟آمدهبه تازگی به محله که 

 ((افسوس که صورتش را جذام خورده است

آن دانی ادر از تو انتظار نداشتم مگر نمیسلیمان با خشم گفت:)) م

از کجامعلوم ؟! ایاش را مگر ندیدهصورت کریه !؟مردک نجس است

باید زود این گندبک را از سر تا پا بشوری تا خانه را به واگیردار نباشد؟ 

 گَند نکشیده((

دیگر از خوب و بد بودن کسی برای من نگو که از هنگامی که تو )) 

 خدایت را ترک کردی کسی از کاراهایت سر در نمی آورد((

خورد و مراد در آبی که در حیاط دیگر مانند دریا شده بود قِل می

است که نجس باشد تازه اگر مجوس  سگ به او ریدهگفت:))مگر می

ام که چرا با چشم دیده نجا یافتههم باشد من راز جاذبه را فقط  در آ

 شود و اما هست و وجود دارد((نمی
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کردند نگاهی انداخت سمیرا به برادرانش که در زیر باران جدال می

های تسبیح را که مادرش به انتها نرسانده بود تمام کرد و سپس دانه

زیر لب زمزمه کرد:)) خدایا شکرت برادرم را سالم و تندرست به خانه 

 رساندی((
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ها بوی نفت به مشامشان رسید همچون زنبور در از زمانی که انگلیسی

ها تشبیه درستی این شهر کوچک کندو زدند و اما نه زنبور برای آن

شباهت داشتند که در اطراف تواند باشد بلکه بیشتر به مگسانی نمی

سپس به سادگی انگل شهر  ،رنگی به نام نفت تجمعیک شیرینی سیاه

ی دعوت شدند؟ و میزبان شدند. این بیگانگان خونخوار از طرف چه کس

میزبانی که مگسان را جز مدعوین خود  توانست باشد؟چه کسی می

یرا نه قرار دهد بدون هیچ شکی از نعمت عقل برخوردار نبوده است ز

گذارد، تنها ای به دهان کودکانش میخورد و نه ذرهخود از شیرینی می

و  کشندرحمانه شیرینی را به گَند میها بیکند که چگونه مگسنظاره می

ن را چهار زانو نشسته کند و ویز ویز مگسااما او همچنان سکوت می

  یماندهها بخوابند و او ته ماند تا مگس، سپس منتظر میدهدگوش می

 آنها را نوش جان کند.
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سلیم در کوچه های تنگ و تاریک با دیوارهای کوتاه جفت و جفت هم 

گذشت یکی رهایی داشت و در ذهنش تنها دو هدف میبر میقدم 

ماهرخ از کاخ احمد خان ظالم و دیگری نابودی مگسان خونخوار که 

برای هدف دومش اگر اولین هدفش را به انجام برساند دیگر نیاز نیست 

 شوند.ودی احمدخان، مگسان نیز نابود میتالش کند زیرا با ناب

که ناگهان صدایی گستاخانه رشته افکارش را درید و دیگر اجازه نداد 

 سلیم به اهدافش بیندیشد.

گفت:)) خانه صفورا خانم بعد از مرگ غالمرضا سنگ صدایی که می 

 شکن آباد شد!. ((

 نان خور احمد خان باشد و گشنه بماند! (( گفت:)) آدمصدای که می

گفت:)) آدم معشوقه اش دختر فرماندار باشد و غصه هم صدایی که می

 بخورد!((

به ود که خشم سلیم آرام را برافروخت، این صدا آنقدر گوش خراش ب

نگاهی انداخت تا چشمش به حمید دله دزد با عصبانیت پشت سرش 

سه تا از اوباش محل افتاد، سه و قدرت گلوله و فاضل کاهکُلی و 

ای سر دادند ها با دیدن اخم سلیم خندهگرهش را در هم کشید. آن

که صدایش تا هفت کوی آن سوتر رفته بود سپس حمید دله دزد 
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گفت:)) چیه پسر صفورا خانم به تریج و قبات برخورد؟ مگه دروغه؟ تا 

تمبان زار  پشتت واسه یه وصلهدیروز که شکمت واسه یه لقمه نون و 

 کرد ((گریه می زار

خاراند گفت:)) بابا نمیشه هکُلی در حالی که زیر بغلش را میفاضل کا

بد نیست زیر پاتون هم نگاه کنید ما  1که همش اره سوی خود باشین

 ها بای بای می کنیم((پایین داریم براتون به قول فرنگیاون پایین 

عصبانیت چشمانش را سلیم دیگر نتوانست تحمل کند زیرا از فرط 

ای که سه تا کفتار خود در آورد و همانند شیر گرسنه خون به تصرف

 ها حمله ور شد.به تورش خورده باشد به سوی آن

معرک را دید سپس با ن لحظه مراد دیوانه وارد کوچه شد، در همی

ب بینیش را که دیگر به طرف لب هایش جاری شده بود را آستینش آ

!! سه نفر بر روی هاست!چه جاذبه قوی بین آن پاک کرد و گفت :))

 ای که سازگار نباشد باید دفع شود((ند!!! اما جاذبهشویک نفر خراب می

اش که سه نفر مرادی که به دیوانه شهرت داشت، با آن هیکل گنده

مثل حمید دله دزد و فاضل کاهکُلی و قدرت گلوله را  به راحتی قورت 

می داد به سمت آنها دوید و فریاد  زد نیرو دافعه آمده است همگی 

                                                           
 تنها در بند منافع خود بودن 1
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دو حرکت هر سه اوباش را  فرار کنید سپس با دستان بزرگش و تنها با

 ای پرت کرد طوری که دیگر جرات نزدیک شدن به سلیم رابه گوشه

نداشتند و بعد  لبخندی زد و گفت:)) گاهی وقتا بعُد چهارم جاذبه 

ناسازگار است که باید دفع شود جاذبه سازگار را من تنها در سجاده 

 دیده ام((و خانه عابد جذامی  مادرم 

ای بی حال افتاده بود به سختی بلند شد و سلیم در حالی که در گوشه

اینکه سر و روی خود را  سر بردار بی عقلش را بوسید سپس برای

ای کنار حوض نشست و در به طرف فلکه کارگر رفت. در گوشه بشوید

های تلخ مردم جز حقیقت افکارش غرق شد، به این نتیجه رسید حرف

و  بینندچیز دیگری نیستند و با خودش گفت:)) مردم همیشه ظاهر را می

اشند که از باطن تنها خداست که آگاهی دارد پس شاید حق داشته ب

تصور کنند نون خور احمد خان هستیم((( بعد انگار که در حوض 

سیمای کریه احمد خان را دیده باشد با نفرت آب دهانش را بیرون 

ه انداخت و گفت:))لعنت به احمد خان، لعنت به این زندگی، لعنت ب

 آید(( من که هیچ کاری از دستم بر نمی

زنی که آن سوی حوضچه مشغول پر کردن کوزه هایش بود  سریع آب 

خانه کوزها را خالی کرد و گفت:)) آهای مردک اینجا که مستراح 

 ف می اندازی ((که تُ نیست
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دانست کارش اشتباه بود خجالت کشید برای همین سلیم چون می

 هیچ پاسخی نداد و سریع از کنار حوضچه بلند شد.

داشتی بر آفتاب به طور مستقیم، بدون هیچ چشماواسط ظهر بود و 

های پایین دست شهر مانند ساعات آغازین اما کوچهتابید شهر می

 کرد،صبح پر از شور و هیجان بود. هر کسی به کاری خودش را سرگرم می

بر روی زمین داغ هفت سنگ بازی ای که کودکان ده یا دوازده ساله

ار درب یه دهنه زنگی و ای کندر گوشهای کردند. پیرزن سیاه جامهمی

ریسد. مرد سته و پشم گوسفندان را با دوک میاش نشآهنی خانه

یری کوچه به سمت ریزی نقشی که با فرغونی دختر علیلش را در سراز

ای زن و مرد هم به تجمع گنجشکان در برد. عدهفلکه کارگر می

د و از ترس کردنای نگاه میای از دیوار سنگی و سیمانی خانهگوشه

 نجا النه گزیده  باشد آتش برافروختند..اینکه مبادا ماری در آ

ها سرش را پایین انداخت و به سرعت اما سلیم بی توجه به همه آدم

کوچه  ها گذشت تا خودش را به خانه کوروش که دو تانباد از میان آ

برای ای با کمک دوستش، خواست نقشه تازهباالتر بود برسانند. او می

گونه خیالش اندکی آسوده سرنگونی احمد خان طرح کند و شاید  این

 گردد.
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خواستند یک ن محاصره کرده بودند انگار که میخانه کوروش را سربازا

قاتل فراری را دستگیر کنند انگار که در آن خانه جرم بزرگی رخ داده 

باشد و اکنون دولت از آن آگاه شده است. سروان خسروی با اینکه قد 

کوتاه و چاق بود ابهت زیادی در  میان مردم داشت و در واقع دست 

برای رفت، به یکباره با سربازانش راست احمد خان در شهر به شمار می

اش هجوم آوردند و او را در حالی که در ی کوروش به خانهدستگیر

اش را به میان حیاط خواند دستگیر و سجادهها نماز مییکی از اتاق

:)) گفتزد و البه کنان میپرت کردند. توران خانم مادر کوروش جیغ می

 پسرم را کجا می برید او که کاری نکرده است((

ای به گوش کوروش زد و گفت:)) این جانانهای کشیدهسروان خسروی 

پسرک دشمن دولت است و دشمن دولت دشمن احمد خان است باید 

کمی آب خنک بخورد و مزه شالق را زیر زبانش احساس کند تا باد 

 کله بی عقلش اندکی بخوابد((

 گوییای زد و گفت:)) چه میتوران خانم به دست سروان خسروی بوسه

س احمد خان را به دیوار خانه ولت؟ مگر عکجناب؟ کدام دشمن د

 ((آویزدکند و به دیوار میبینی ؟ مگر آدم عکس دشمنش را قاب مینمی

 کوروش که دستانش اسیر دسبند دولت شده بود با دیدن مادرش که

بوسد به سخن آمد و گفت:)) عاجزانه  دست سروان خسروی را می
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ای؟ مگر تو دستان کثیفش ندیدهمادر  مگر زالوهای خونخوار را بر روی 

 خوانی که بر هر دستی بوسه می زنی؟((نماز نمی

ای خسروی از شدت عصبانیت با قنداق تفنگش بر سر کوروش ضربه

زد و او از حال رفت . توران خانم که کاری از دستش بر نمی آمد تنها  

 بر سر خود کوبید و جیغ و فریاد می زد.

هنگامی که کوروش، کسی که از برادر هم سلیم تازه از راه رسید و  

ید، خون جلو خونش برایش عزیزتر بود را  بی حال بر روی زمین د

خواست عکس العملی نشان دهد اما سروان چشمانش را گرفت و می

ای به او داد یم به پیشبازش رفت و دست دوستانهخسروی با دیدن سل

همین دلیل سلیم به شناسند  به هاست همدیگر را میمثل اینکه سال

کرد، گذشت را افشا میچه در درونش میاجبار سکوت کرد زیرا اگر آن

 رسیدند .هرگز به آرزوی مشترکشان که نابودی احمد خان بود نمی

توران خانم که بالعکس مادر سلیم فربه و کوتاه قامت بود ولی همانند 

ز مرگ ها اسال با اینکهزیرا او همیشه جامه سیاه به تن داشت 

گذشت همچنان عزادار بود برای همین تنها امیدش به شوهرش می

 زندگی پسرش کوروش و دختر کوچکترش شعله بود. 
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ی دوستانه سلیم و سروان خسروی شوک شد و او با دیدن رابطه

نوش جانت ولی چرا  ،گفت:)) پسر غالمرضا سنگ شکن نمک خوردی

ه، پس تو برای نمک به چشمم پاشیدی، کورمان کردی آب زیر کا

 پسرم چاه کَندی((

سپس به صورت سلیم تف انداخت و اینطور ادامه داد))همه به من 

گفتند شاید سلیم هم به بردارش رفته و یک جاسوس است اما من می

 گفتم نه او ذاتش فرق می کند اما لعنت به ذات هر دویتان((می

اینکه از سر  سلیم هیچ نگفت تنها سرش را پایین انداخت اما کوروش با

چکید برای اینکه دوستش به دردسر نیفتد، به زحمت رویش خون می

 گویی  من هیچ دوستی با او ندارم((لب گشود و گفت:)) مادر چه می

خواست توپی را وارد دروازه سران خسروی لگد محکمی، انگار که می

کند  به کوروش زد و گفت:))برای اولین بار حرف راست و حسابی 

معلوم است با سلیم فدایی احمد خان، تو حروم زاده هیچ  زدی آخر

 رفاقتی نباید داشته باشی((
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دید او پدر و مادرش را که تا به حال ندیده است برای ماهرخ خواب می

-داد و میها دست تکان میکرد، برای آناولین بار در خواب نظاره می

خواست به آغوششان برود زیرا او اولین بار کرد. میپایکوبی می ،خندید

دید اما در خواب هیچ قانونی وجود ندارد، همه ها را میاست که آن

 قانونچیز هست ولی افسوس هیچ چیز سر جای خودش نیست. خواب بی

خواست گرمای تن است برای همین زیاد دوامی ندارد و او تا می

مادرش که از او زاییده شده است و دستان قوی پدرش را بو بکشد 

ها برافراشته شد، کوهی که در یک سمت میان آنناگهان کوهی از یخ 

آن ماهرخ و در سوی دیگرش عزیزانش جای داشتند. ماهرخ آن لحظه 

کرد از شدت ناراحتی در خواب کودکی هشت ساله شد، گریه می

کوبید سپس از کوه  یخ  باال رفت اما طولی پایش را بر زمین می

ان اژدهایی را دید که لیز خورد  و به پایین سقوط کرد. ناگه نکشید

زد کوه یخ واره میسرش کله احمد خان  بود و با آتشی که از دهانش ف
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ای مسرور شد زیرا دیگر مانعی وجود . او برای لحظهکردرا ذوب می

نداشت اما هنگامی که جسد سوخته پدر و مادرش را دید، از حال رفت 

ن جا که سپس بر روی تکه بزرگی از یخ در دریا شناور شد و تا آ

 دید و دیگر هیچ.چشمش قادر به دیدن بود  فقط آبی دریا را می

، ندادخواست ماهرخ را ببلعد، اما  سلیم اجازه دریا آبی سیاه شد، می

آفتاب شد و با پرتوهایش او را از غرق شدن رهانید اما خودش در قعر 

 سقوط کرد.

 کنداحساس میرسد که ای از خواب میهر انسانی هنگامی که به مرحله 

خواهد به زند زیرا میبیند دنیا واقعی را صدا میروحش آزار می

جسمش باز گردد اما هنگامی که کسی صدایش را نشنود به این 

 معناست که روح تا ابدیت از جسم جدا شده و مرده است.

به همین علت ماهرخ در حالی که از شدت ترس و اضطراب از سر و 

 هاخواست. یکی از خدمهمی زد و کمک می چکید فریادرویش عرق می

او را از عالم خواب را به اتاقش رساند،  با شنیدن صدایش با عجله خود

جدا کرد و گفت:)) چیزی نشده ماهرخ خانم تنها یک خواب بوده است 

 همین((
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زد ماهرخ از روی تختش بلند شد و در حالی که به تندی نفس می

ها را اب و واقعی نیستند پس چرا آنها تنها یک خوگفت:)) اگر خواب

 کنند((تعبیر می

خدمه بدون اینکه هیچ پاسخی بدهد تنها یک لیوان آّب به ماهرخ داد 

و گفت:)) سلیم خان از من خواستند به شما بگویم که هر وقت از 

خواب برخاستین  به باغ بروید و در جای همیشگی منتظر شما 

 هستند((

نه هم در باغ بزرگ احمد خان که همچون ماهرخ و سلیم  شانه به شا

زدند و چشم هر حاله زحل  اطراف کاخ را احاطه کرده بود قدم می

داشتند زیرا دید ناخواسته به حسادت وا میها را میای که آنبیننده

 گویندکردند این دو پرنده عاشق تنها از عشق و وصال سخن میتصور می

ها را آزرده سازد  اما ای آنو هیچ غمی نیست که حتی برای لحظه

یکی از قوانین  زندگی این است که همیشه آن چیزی که به طور 

رسد صحیح نیست و ممکن است در آن خطایی باشد، واضح به نظر می

بینم را نقض کند  خطایی که شاید همه آن حقیقتی که با چشم می

 گفت که روحش را روزانه با نیشترزیرا ماهرخ از دردی سخن می

هایی که از کنار تراشید و باعث می شد نسبت به تمام زیباییبرانش می

، بهار نارنج و حتی شت بی تفاوت باشد. درختان پرتغالگذها میآن
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العادی سنگ فرش باغ را رز و هفت رنگی که به آرایش خارق هایگل

آمد، تنها با بغضی که در گلویش تزیین کرده بودند به نظرش نمی

به چشمان سلیم نگاه کرد و گفت:)) چرا مرا نجات دادی؟ نهفته بود 

سوختم اما حال هزار بار مرگ را گذاشتی در آتش میای کاش می

کنم هوایی که کشم،  احساس میکردم، به سختی نفس میتجربه نمی

کنم بوی خون می دهد خیلی سخت است با قاتل در آن تنفس می

 ی. ((پدر و مادرت هم سفره باشی و هیچ نگوی

 هایهایش را پیچکب چوبی بزرگی که دور تا دور ستونسپس بر روی تا

وحشی به اسارت خود در آوردند نشست و  بر طبق عادت دستی به 

 گیسوان مشکی رنگش کشید و گفت:)) سلیم اگر  نفس احمد خان را

گریزم طوری که دست تو و هیچ نگیری از این خانه و این شهر می

به من نرسد. دیگر از این باغ و از این کاخ خسته شدم  یاطنابنده

حاضرم در یک غار با یک گرگ همنشین باشم تا در یک کاخ با یک 

 قلب کثیف((

سلیم قطره درخشان اشکی که از گوشه چشم ماهرخ جریان گرفته بود 

را پاک کرد و گفت:)) اگر می دانستم با کشتن احمد خان همه چیز به 

پایان می رسد تا به حال هزار بار خون آن زالو خون خوار را ریخته 

بودم، یکبار به خاطر اینکه باعث شد پدرم بمیرد،  یکبار به خاطر 
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ادرم مراد و دل خونین مادرم و نیز بهترین دوستم جمجه خالی بر

کند و هیچ به زبان ها را تحمل میکه سخت ترین شکنجهکوروش 

 کشتمنمی آورد و صدمین بار برای اینکه تو را اسیر غم کرده است او را می

خواهم تنها ما اما من میگذاشتم تا خشک شود. و سپس روی بند می

تر از خودش جای او را ینطور یکی پستمرگ احمد خان را نخواهیم ا

گیرد زیرا هنگامی که مردم همان مردم باشند هیچ چیز تغییر می

خواهم به جای یکدست هزار دست جان کند برای همین مینمی

 احمد خان را بگیرند(( 

 ماهرخ به باغبانی که در حال آبیاری درختان بود خیره شد و گفت:))اما

خواهند به دندان بگیرند و این گونه که ه را میاین مردم تنها لقمه آماد

هایم شود تا آرزویم به انجام گویی باید گیسوانم رنگ دندانتو می

 رسد((

دهم سلیم دست ماهرخ را محکم گرفت و گفت:))من هرگز اجازه نمی

گیسوان شب رنگ عشقم سفید شود تا زمانی که کار احمد خان را به 

 پایان نرسانم((
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های شالق، بر کمر عریان کوروش که با ریسمان هم نوا با صدای ضربه

 کرد.شده بود سروان خسروی بازجویی می محکمی به سقف آویزان

 نام: حامی

 شهرت: مردم

 هستمپیشه: 

علیه سروان خسروی با هر پاسخ کوروش که خود حکم شعاری بر 

آمد و به مامور شکنجه که مرد سیاه احمد خان را داشت به خشم می

ش در اما کوروتر بزند، داد محکمهره و درشت اندامی بود، دستور میچ

ای نداشت تا معلوم نشود شب است یا آن اتاق کوچک که حتی  پنجره

، بیشتر به رسیدجا به مشام میبوی تعفنی که در آن روز و به خاطر

 کردای که به بدنش اصابت میتراح خانه شباهت داشت با هر ضربهمس

 شد و در کمال تعجب و ناباوری تنها لبخند می زد .تر میقوی
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ای سر داد و گفت:)) بخند بچه بار از روی عصبانیت خندهخسروی این

پخت توران خانم زیر همانند دست که هنوز طعمه واقعی شکنجه را

زبانت حس نکردی که به جای حامی دولت، اصل و نصب خود را که 

 به زبان بیاری(( باشدشک آب گُو میبی 

و  ، کوروش را از سقف پایین آوردسپس به مامور شکنجه دستور داد

های که مخصوص کشیدن ناخنهای قرمز رنگ انبری بزرگ با دست

را از جیبش بیرون آورد و گفت:)) بچه برای  زندانیان سرکش بود

و  گیریرف بزن و بگو از چه کسی دستور میگویم حآخرین بار می

هایت برای ا چه کسی است وگرنه باید با ناخنهنویسنده این اعالمیه

 همیشه وداع کنی((

ت تا نام ای از ذهنش نگذشکوروش هیچ نگفت و حتی برای لحظه اما

وان تنها گفت پشتیبان ما خداست و سپس  سراورد، سلیم را به زبان بی

 گناههایش را از ریشه در آورد و جوان بیخسروی بی رحمانه یکی از ناخن

 با یک درد جانکاه از حال رفت. 

کوروش صدای مادرش را شنید و اما او را نمی بیند تنها نجوایش را 

گوش داد که ورد همیشگی زبانش بود و می گفت:))اگر همه دنیا 

جهنم شود حاضر نیستم با از دست دادن تو این آتش خاموش گردد. 
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خواهم دست تو حتی تاول کوچکی را تجربه بگذار من بسوزم اما نمی

 کند((

را  گوسفندانشعله را دید که به زحمت پِهن  سپس خواهر کوچکش

 خندیدوکودکانه می نداختاای میفشارد، در چالهای به هم میهمانند گلوله

را شکر  خواهم زغال درست کنم، می بینی برادر خدا و می گفت:)) می

 ها نیستند!((که گوسفندان همانند  آدم

کوروش  لبخندی زد و گفت:)) چرا  خدا رو شکر که گوسفندان آدم 

 نیستند؟(( 

. از جایش برخاست و  تاوه آهنی بزرگ را روی اما او هیچ پاسخ نداد

 چاله گذاشت تا با دستان کوچکش نان بپزد.

ت و تجربه یک زن چهل دخترک یازده ساله در حالی که همانند مهار 

ش مگر نگفتی نفت که باشد همه چیز پخت گفت:))کوروساله نان می

 هست پس چرا ما که نفت داریم هیچ نداریم؟((

داشت و با دستش تلنگری های داغ پخته شده را برکوروش یکی از نان

بتکاند  و  به نان زد تا آرد های سر به هوایی که خوب جذب نشدند را

گویم نفت که باشد همه چیز هست اما سپس گفت:))هنوز هم می
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ای در آن باشد دیگر به ما چیزی نمی که دست کشور بیگانهوقتی 

 رسد و تو مجبوری با پِهن گوسفندان نان بپزی((

خواند با شنیدن صدای کوروش ران که در حیاط خانه نماز شکر میتو

عبادتش را به پایان رسانید و گفت:)) خدا رو شکر که همین نان را 

 داریم((

هایی که خودش و بر روی نان و بردشعله دستش را در لگن آب فر

، چکاند تا خشک نمانند و به برادر بزرگترش گفت:))این پخته است

 ها را نابود سازی ((توانی آنآیند تو میگویی از کجا میها که میبیگانه

خواست پاسخ خواهرش را دهد، که بیگانگان از همه جا کورش می

اما احساس سازد نابود میخواست بگوید که بیگانگان را آیند. میمی

 ،چکاندهای آب را بر سر و صورت او میکرد خواهرش به جای نان، قطره

سپس چشمانش را باز کرد و سروان خسروی و مامور شکنجه را دید 

 روی زخم خورده اش آب می ریزند . و که با تشتی از آب سرد بر سر

حساس سروان خسروی  گفت:)) موجود کثیف بیدار شو تا درد را ا

گویی نویسنده این آیی و میکنی، آنوقت است که به سخن می

 ها کیست و پشتیبان شما چه کسی است((اعالمیه
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کوروش در حالی که شدت درد سست و لرزان شده بود به سختی 

 گفت:)) پشتیبان من تنها خداست((

ای زد و به مامور شکنجه سروان خسروی از فرط عصبانیت قهقه

گیرد و یک من و تو را به بازی می چگونه بچهوجب گفت:)) ببین یه  

 شهر را به هم ریخته است((

شود هنگامی که خنده انسانی از روی حرص باشد آن از عقل ناشی می

به این معنا که، به راحتی می تواند آن را متوقف سازد اما اگر از 

 شودگیرد و سخت میقلب انسان ریشه می د آن لبخند ازخوشحالی باش

 آن را کنترل کرد.

به همین علت سروان خسروی به راحتی پا روی ترمز خنده مصنوعی 

خود گذاشت و سپس لگدی محکم به کوروش زد و گفت:)) تو را باید 

 بار باید  بگویم با ساطوردوباره از سقف آویزان کرد. با این تفاوت که این

ز سفارش قصابی به دو نیم مساوی تقسمیت کنند و آنگاه به سر آشپ

 . آنوقت ببینم خدایت به فریادت می رسد((کنم  در آب نمک بخوابانت
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افسانه خانم زن صفدر دهل زن، از روی دیوار یک متری که تنها مرز 

ها بود، به خانه همسایه سرک کشید و در حالی صفورا خانم با آنخانه 

ای رنگش را در هوا به الیم اسفند ماه، شال بلند و سرمهکه نسیم م

کرد به پشت سرش محکم گره آورد و او را مجبور میحرکت در می

بزند، سمیرا را صدا زد و به حالت شوخی گفت:)) آهای دختر صفورا 

انو به فریادم برس که قرار است  خان داداش صفدر از خانم، یار افسانه ب

 باالی شهر مهمان خانه فکستنی ما  شود((

صدای افسانه خانم که همیشه با چاشنی شوخ طبعی سمیرا با شنیدن 

ای که همه خانواده  به همراه بود، لخندی زد و خواست از روی سفره

کوتاه و  جز مراد حضور داشتند، بر خیزد اما سلیمان با دستان

گوشتالودش، دست الغر و نحیف سمیرا را محکم  گرفت و آن را با یک 

ضربه به زمین کوبید و گفت:)) بتمرگ دختره خیره سر که به هر کس 

من میرم این زنیکه  ،دهیبه دو برابر قد و قوارهاش رو می و ناکسی

www.irtanin.com wwww.irebooks.com www.omideiran.ir

کتابخانھ صوتی طنین ایرانی کتابخانھ امید ایران خبرخوان امید ایران



 040جاذبه در یک شهر مرده/

سِریش را سر جایش بنشانم تا هر چند وقت یکبار به حریم مردم  

 شد((سرک نک

سلیمان این را گفت و به ایوان خانه رفت و سه گرهش را در هم کشید  

و گفت:))دختر خانه صفورا خانم کلفت خانه مردم نیست، آن هم 

 ای که پسر چشم چرانی به نام حیدر عشقی دارند((خانه

شرمنده شد و گفت:)) آقا سلیمان این چه حرفی است  مافسانه خان

 سمیرا دختر من است((

 پسر گندبک حیدر(( او دختر صفورا خانم است و تو مادرِ ))نه

سپس صدایش را بلندتر کرد و گفت:)) باید بگویم این دیوار یک متری 

 را صدمتری کنند که هر کسی از آن سر باال نیاورد((

که صدای داد و بیداد پسرش را شنید خیلی زود به ایوان   خانم صفوار

هی کند اما زن بیچاره از شدت آمد که از افسانه خانم معذرت خوا

 های سلیمان را تا آخر بشنود، دیگر رفته بود.ترس و بدون اینکه حرف

صفورا خانم مانند همیشه رو سکو سنگی و سیمانی نشست و بر پای 

ای  به یاد آورد که چگونه خود کوبید، اشک ریخت و برای لحظه

محکم به  رای یک حبه قندسلیمان  از شدت گرسنگی کَله خود را ب

کوبید تا تلیت چای شیرین درست کند تا دیگر نان خشک دیوار می
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گلویش را همچون نیشتری  زخم نکند و آن وقت از همین دیوار یک 

فرستاد که سلیمان با شکم گشنه متری افسانه خانم یک قندان قند می

سر به بالشت نگذارد ولی اکنون چگونه پسرش همه گذشته را فراموش  

 ؟کرده است

سپس صفورا خانم جارویی که در کنارش بود را از شدت ناراحتی به 

سمت سلیمان پرتاب کرد و گفت:)) نروک نمک نشناس با افسانه خانم 

کنی، هان به همین زوی یادت رفته که از بد لعابی و کج تابی می

 ات سیر شد((شکم گشنههمین دیوار یک گزی 

سلیم هنگامی که اشک مادرش و لرزش دستان خواهرش که شدت 

اش را ترس به لرزش در آمدند را دید به سلیمان دشنام داد و یقه

 ای پرت کرد .مانند توپی او را به گوشه گرفت و

سلیمان برای اینکه کم نیاورد خندید و برای سلیم شیشکی بست و 

 مشی غیرت داشتی اشگفت:)) پسره بی رگ اگه تو هم به اندازه ش

دانی دهن مردم دروازه نیست که االن هم سنگر من بودی تو چه می

 آن را به راحتی بست((
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ای از روی تمسخر کرد و گفت:))البته کسی که از سپس دوباره خنده

صبح خروس خون تا بوق سگ با زیبارویان قدم بردارد حق دارد که از 

 خبر باشد((بیخواهر و خانه خود 

واست با برادرش گآلویز شود اما سمیرا دست او را گرفت و خسلیم می

اجازه نداد دو برادر با هم جنگ کنند. سلیم نگاه محبت بازی به سمیرا 

انداخت و دستش را صمیمانه گرفت و گفت:)) در پاکی تو هیچ شکی 

، کنندندارم زیرا با این مردمی که پشت سر خدا هم سخن چینی می

ای برای گفتن م هنگامی که سخن تازهدانبزرگ شدم و خوب می

سازند ولی نگران نباش باشند برای دختران دم بخت حرف مینداشته 

 که چنین آدمایی روزی زبانشان قاتل جانشان می شود(( 

بود نگاهی به  نصفورا خانم درحالی که همچنان در حال گریست

سلیمان انداخت و گفت:)) این خشم خداست که تو را گرفته است از 

 وقتی نمازت را ترک کردی همانند شیطان شدی و باید از تو ترسید((

 دهد،گویی مادر این لندهور خود شیطان را درس میسلیم گفت:))چه می

خدا ته است آخه او برای هیچ وقت نماز او از در این خانه بیرون نرف

 گذاشتیخواند برای یک پرسی غذای اضافی که برایش کنار مینماز نمی

کرد و االن که از جای دیگر مخزن بزرگش را پر در ظاهر عبادت می

 کند دیگر نماز به کارش نمی آید((می
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با این حرف سلیم فتیله دینامیت سلیمان روشن شد و تا قبل از اینکه 

خواهی مثل اون دوست تو هم میر برسد گفت:))مثل اینکه به انفجا

گری چون سروان خسروی شوی تا جهبدبختت کوروش اسیر شکن

 سگ کشت کند((

سلیم برای یک لحظه مات ماند و سپس بریده بریده گفت:)) پس تو 

 ار کوروش را به سروان خسروی دادی!؟بودی که واسه یک پاپاسی آما

 تو را باید سگ کش کرد بی ذات و بی ریشه((

نگاهی به مادرش انداخت و گفت:))دیگر نفس کشیدن در این  گاهآن

گردم، روم ولی به زودی بر میانه برای من حرام است من امشب میخ

 م((یکنو برای همیشه این خانه را ترک میگیرم دست سمیرا را می
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شد به صبح لبخند لین بار است که از خواب بیدار میسمیرا برای او

  گذاشتو در دوالب میها را جمع زد، ترانه خوان رخت خوابمی

. او خوشحال بود زیرا خندیدنگریست و میسپس خود را در آینه می

از این خانه پر آشوب کوچ کند و در این روزهای آخر خواست می

ی او اسفند ماه به استقبال بهاری رود که قرار است برادرش سلیم برا

توانست سفره هفت دید که میای را میبسازد، در خیال خودش آشیانه

ش بچیند و بدون هیچ  زخم زبانی  حافظ را بگشاید تا سینش  را خود

 فال عشق بگیرد. 

ای سمیرا را در هم کوبید و گفت:)) اما صفورا خانم  این آرامش لحظه

آخه قرار است  امروز به خانه افسانه خانم برو و کمک دستش باش

ای صفدر برای نهار مهمانشان باشد نگذار دست تنها برادر فیس و افاده

 د((بمان
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سمیرا از ترس بدنش لرزید و گفت:))مگر فراموش کردید که دیروز 

 سلیمان چه گفت؟ خانه افسانه خانم دیگر برای من قدغن شده است((

های پسره نمک شود حرفکشید و گفت:)) مگر میصفورا آهی 

 آید تو برو و جلدی برگرد((ادم برود! اما او که تا غروب نمینشناس ی

*********** 

 گذاشت،گرفت و در لگن میدر حیاط خانه افسانه خانم پیاز پوست می سمیرا

کرد زیرا آنقدر خوشحال بود که سوخت اما توجهی نمیچشمانش می

رفت دردش را هیچ احساس حتی اگر خاری در چشمانش فرو می

کرد. او زیر چشمی به دختری که روی تخت سیمی نشسته بود نمی

دید شاید به خاطر دامن بلوز زیبا میکرد، دخترک را خیلی نگاه می

سفید و زیبایی که به تن داشت و شاید به خاطر دامن جین کوتاه و 

چکمه های سفیدیش، برایش خیلی خاص جلوه می داد و نه شاید هم 

 به خاطر ساز دهنی که خیلی زیبا می زد ... 

سمت دخترک رفت و دهل زن از اتاق پذیرایی بیرون آمد، صفدر 

سو جان چرا اینجا روی تخت تنها نشستی بروید داخل به گفت:))گی

 هوای صاف اسفند ماه هیچ اعتباری نیست ممکن است سرما بخورید((
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پایین شهر به این سبک لباس سمیرا فکر کرد به اینکه اگر یک دختر 

گفتند پاالنش بدتر ساز هم می زد قطعاً مردم میپوشید و از همه می

مثل ستاره دختره  .ناجور بر او می گذاشتندهزار و یک نام  کج است، 

خندد ابراهیم دالل به این خاطر که همیشه در کوچه با صدای بلند می

ما صفدر تشمال چون گویند ستاره سوتی. او سوت می زند به او می

اش در باالی شهر است او را با احترام گیسو جان صدا این دختر خانه

 می زند.

به سر می برد که صفدر دهل زن صدایش زد هنوز سمیرا در تفکراتش 

و گفت:)) سمیرا جان شما هم بفرمایید داخل وگرنه سرما خواهید 

 خورد((

سمیرا به تفکرات اشتباه خود لبخندی زد و زیر لب گفت:)) اما همه جا 

 انسان خوب پیدا می شود((

افسانه خانم کمک دهد خواست به اتاق پذیرایی برود تا به سمیرا می

ی انداخت و ها پذیرایی کند اما به بلوز رنگ باخته اش نگاهز مهمانتا ا

 کنم((ها را جمع میمانم و ظرفگفت:)) همین بیرون می

 سپس گیسو به کنار سمیرا آمد و نامش را پرسید:

 ))سمیرا((
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 )) چه اسم قشنگی من هم گیسو هستم((

 سمیرا چند سالت هست:))چهارده سال((

 ارم(())من هم پانزده سال د

 سمیرا حرفی نزد و تنها نگاه کرد 

 گیسو گفت:)) دلت می خواهد ساز دهنی بزنی؟((

 آید(())نه به چه کارم می

سپس گیسو لبخندی زد و گفت:)) دوست داری در آینده چه کاره 

 شوی؟((

 )) من از کجا باید بدانم((

 گیسو گفت:)) کالس چندم هستی؟((

 )) من سواد ندارم(( 

 تو یاد بدهم که بخوانی؟(( ))می خواهی به

)) نه داداشم سلیم قرار است به من خواندن و نوشتن بیاموزد تا فال 

 حافظ بگیرم او به من قول داد است ((
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گیسو از سمیرا خوشش آمد و بدون اینکه از کنجکاویش خسته شود 

 دو باره پرسید:))سلیم چه کاره است؟((

مرا پیش خودش ببرد و  دانم اما به من قول داده است)) من چه می

 سواد بیاموزد((

ساز زد و همچنان  گیسو از روی مهربانی لبخندی به سمیرا زد و دوباره

 کرد.سمیرا نگاهش می

ها را کنار گذاشت و با گیسو دوست شد برای همین سمیرا  تفاوت

 حرف مادرش را فراموش کرد که باید جلدی برگردد.

اینکه به سمیرا و گیسو نگاه کند حیدر از سرکار به خانه آمد و بدون 

خیلی مؤدبانه سالم داد سپس به طرف بشکه های آّبی که در زیر 

بان آهنی گذاشته بودند رفت تا دست و رویش را بشورد او با یک سایه

 دست بشکه را گرفت و با دست دیگرش صورتش را می شست.

ن شورد برای همیه حیدر به سختی دست و رویش را میسمیرا دید ک

ب ریخت  اما طولی هایش آشکه را از دست او گرفت و روی دستب

نکشید با شنیدن صدای سلیمان بشکه از دستش به زمین افتاد. سمیرا 

از ترس دست و پایش را گم کرد و گیج و منگ در جستجوی صدا 

 کرد.اطراف را نگاه  می
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گیسو گفت:)) به گمانم برادرت سلیم است آنجا روی دیوار سرک 

 ه و تو را صدا می زند((کشید

ای از خون سمیرا رو به دیوار کرد و سلیمان را دید که چشمانش کاسه

شده بود و با طعنه گفت:)) جلدی بیا خانه من هم نمی توانم با یک 

 دست صورتم را بشورم((

خواهد به تو علم بیاموزد گفت:))این همان بردارت است که میگیسو 

 رد؟!((ولی چرا از چشمانش خون می با

خواست جواب گیسو را دهد که این سلیمان است و قرار سمیرا می

است نفسم را بگیرد. اما او قفل شده بود و زبانش با هیچ کلیدی باز 

 .نمی شد  سپس بدون اینکه با گیسو خداحافظی کند به خانه رفت

ار سمیرا نبود تنها سومین هیچ کس به جز سلیمان در خانه به انتظ

 ای در دستانش در برابر سمیرا نمایان شد.اقویی برندهبرادرش، با چ

خواست بگوید که گناه است، میخواست بگوید که بیسمیرا می

خواست بگوید که حیدر مانند برادر اشتباهی از او سر نزده است، می

رحم به تنها خواهرش مجال دفاع نداد، گیسوانش اوست اما سلیمان بی

را کشید او را به پستو برد که صدایش به گوش کسی نرسد سپس 
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بدون اینکه قاضی حکمی را صادر کند با یک حرکت سر از تنش جدا 

 کرد  و سمیرا تنها تواست بگوید آه برادر...

های آتش سلیمان انگار در آن لحظه سلیمان نبود از صورتش شعله

داخته سرخ بود و در حالی که فواره می زد و دستانش همچون آهن گ

داد، سر بی تن  سمیرا را روی حبانه که زیر های شیطانی سر میخنده

گفت که و گفت:)) پس اسمال دالل راست می سایه بان حیاط بود نهاد

 تو زن پسر صفدر تشمال شدی، دندون کرم خورده را باید کشید((

نوشت از پستو برداشت های سلیم را که شبانه میسپس تمان اعالمیه

 و زیر لب گفت:)) باید از شر این دندان کرمو هم خالص شوم((

همان لحظه مراد دیوانه به خانه آمد و  سلیمان تا چشمش به او افتاد، 

ها صدایش را بشنوند فریاد زد مراد دیوانه طوری که همه همسایه

 سمیرا را کشت اعدام باید گردد.

کرد  و گناه سمیرا را دید که داشت نگاهش میراد چشمان بیم

نه سلیمان، سمیرا زنده است من او را نکشتم. او زنده است  :))گفت

بینی چشمانش باز است مگر یادت رفت پدر که مُرد مگر نمی

چشمانش بسته بود سپس کله سمیرا را روی زانوانش گذاشت 
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های چرک آلودم را ختگفت:))اما دستانت کو؟بدون دست چگونه ر

 ؟ ..((گیریی خونخوار را از سرم میهاشویی؟ بدون دست چگونه شپشمی

ته نشد تا مانند اما آن هنگام که هیچ صدایی از خواهرش بر خاس

های مکرر او را بدهد نا امیدانه فریاد زد )) سرت همیشه پاسخ سوال

؟ کردی ها را کجا پنهانای ندارد آنایت هیچ جاذبههبدون دست

ها را دهم هر شب آنکوچکت را به من نشان بده، قول می هایدست

های ظریفت را خسته نکنم و دهم دیگر انگشتنوازش کنم، قول می

 هایدیگر خودم خانه را جارو کنم خودم رخت بشورم حتی خودم شپش

 گیرم ...((سرم را می

بی تن ها خانه صفورا خانم هجوم آوردند هنگامی که  سر همسایه

کردند این همان دختر سمیرا را روی زانوان مراد دیدند باور نمی

معصوم صفورا خانم است که هیچ کس تا به حال صدایش را بلند 

را ندیده است و حتی بعضی  نشنیده است هیچ کس تا به حال اخمش

هایی که به تازگی به کوچه سنگی و سیمانی آمدند گفتند مگر همسایه

 ایم.ست چرا ما تا به حال او را ندیدهاشته اصفورا دختری هم د

گفت:))جواب صفورا را چه بدهم کرد و میافسانه خانم شیون می

 چگونه بگویم دخترت رفت و خانه ات ویران شد((
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اش سمت مراد به سلیمان که همچنان انگشت اشارهسپس با خشم 

هرگز ای مراد بود نگاه کرد و گفت:)) سلیمان تو سمیرای مرا کشته

 کشد((خواهرش را نمی

حیدر در حالی که دستان مادرش را محکم گرفته بود تا به صورتش 

چنگ نزند گفت:)) مراد نکشته است من او را چندی پیش در کوچه 

ای از خون دیدم سلیمان کشته است خودم دیدم چشمانش کاسه

 بود((

 ریخت، سازش را بهنش سیل وار اشک میگیسو در حالی که از چشما

ای پرت کرد و گفت:)) خودم از روی دیوار یک متری نگاه کردم گوشه

 دیدم که سمیرا را به پستو برده است((

 که به تازگی همسایه صفورا خانم شد و دوست مراد بود،عابد جذامی 

چشمانش باز مانده سمیرا را بست، ذکری را زیر لب خواند و سپس 

 د چاقو به دست گیرد ((گفت:)) مرادی که من شناختم هرگز نمی توان

 سلیمان که دید همه یک صدا بر علیه او شهادت می دهند، فرار را بر

. مردم هم برای دست گیری او به قرار ترجیح داد و از صحنه گریخت

دنبالش دویدند و هنگامی که او را در یک کوچه بن بست غافلگیر 

 کردند سلیمان ناگهان در حضور همه غیب شد.
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کردند و برای همین هر کسی در خیال خودش برای همه مردم تعجب 

 آورد.پذیرفتن این صحنه دلیل و برهانی می

 گفت:))این خدانشناس از همون بچگی بال داشت((صفدر دهل زن می

گفت:)) او خود شیطان بود من گرمای تنش را با تمام بد جذامی اع

 وجود احساس کردم((

پنداشتند گفتند:)) البد تا ها را خرافات میای همه که این حرفعده

 قبل از اینکه ما برسیم راه در رویی چیزی پیدا کرده و رفته است((

سلیمانی که ابلیس در وجودش رخنه کرده بود وقتی از از معرکه 

گریخت، نزد سروان خسروی رفت و او با دیدنش بسیار خوشحال شد و 

 گفت:)) امروز آمار کدام حروم زاده را برایم آوردی؟((

 نوشت به دست سروان خسروی دادها را که سلیم میلیمان اعالمیهس

ها را برداشت و با صدای بلند سروان خسروی یکی از اعالمیه

 خواند:))طالی سیاه ما باید تنها از آن دولت ما باشد((

سروان خسروی  سه گرهش را در هم کشید گفت:)) هر چه زودتر بگو 

 (این اعالمیه ها را از کجا آوردی؟(

www.irtanin.com wwww.irebooks.com www.omideiran.ir

کتابخانھ صوتی طنین ایرانی کتابخانھ امید ایران خبرخوان امید ایران



 651فصل چهاردهم/

دانست به سروان ان هر آنچه از سلیم و دوستانش میسپس سلیم

 خسروی گفت تا به قول خودش ریشه این دندان را نیز بخشکاند.

ای که در دستش بود را مچاله کرد و گفت:)) سروان خسروی اعالمیه

شود تو بغل در آستینش پرورش داده است مگر میاحمد خان مار 

روز اول که چشمان  باشی. از همان دولت باشی و بر علیه دولت هم

کله داغی دارد اما دیگر تصور ه دیالق را دیدم فهمیدم دریده این پسر

برو به بردارت  ،کردم تا این حد گستاخ باشد اما کور خواند استنمی

 بگو حسابش با کرام الکاتبین است((

اما سروان خسروی تا سر باال اورد دیگر سلیمان را ندید مثل آب در 

ه هم ریگی به ین فرو رفت سپس گفت:))این پسره پاردُم ساییدزم

 گذارمآید تا چشم روی هم میماند هر وقت میکفش دارد مثل جن می

 شود((غیب می
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های پیش سه درخت بهارنج در میدان شهر درست در کنار فلکه سال

عمله، بدون اینکه باغبانی بذرشان را کاشته باشد در کمال ناباوری 

های انبوهشان روییدند تا با شاخ و برگمردم شهر به صورت خودرو  

ها تبعیض برای سایبان کارگران خسته باشند چون  بر خالف انسان

ها معنا و مفهومی نداشت و هر آنچه در وجودشان بود بدون هیچ آن

که در  با مُشک خوشبویی .کردندتوقعی خالصانه تقدیم به مردم می

زنان زحمت کشی که  کردند روح تمامفضا نفس گیر شهر  ساطع می

کرد و جان آمدند نوازش میهایشان به فلکه میبرای شستن رخت

 داد. ای میتازه

این سه درخت کهنسال نیز شاهد روزهای تلخ و شیرین زیادی در این 

رفتند اما شهر بودند به همین علت برای مردم مقدس به شمار می

تان بخشنده خدانست چرا در نوروز  آن  سال شوم این درکسی نمی

های ب تشنه خون شده بودند  و چرا  شاخهبی باغبان  بی جای آ
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مهربانشان در آن روز گستاخ شدند که برای دلبری احمد خان ظالم 

  گیرنهایت چشمهای پیش با شکوفه های سفید بیخود را زیباتر از سال

آرایش کرده بودند! زیرا  هنگامی که احمد خان با بنز خوش رنگش از 

در میان  فلکه زشت کارگر  گذر کنار این سه درخت زیبا آذین بسته 

ها جلب شد و درست در همان روز بود کرد، توجهش به سمت آنمی

توانند درس که این ایده به ذهن پوچش رسید که سه درخت می

برای همین  ،اش حرف بزندکسی که بر علیهی باشند برای هر عبرت

 باراندستور داد که سه جوان شورشی  را به پای همین سه درخت گلوله

گر این باشند کسانی که با فرماندار شهر سر سه تیز کنند تا همه نظاره

 دهند.داشته باشند عاقبت سر خود را به باد فنا می

روز عید نوروز عملی  ایده وحشیانه و دور از انسانیت احمد خان در

گردید و به دستور او سلیم و فریبرز و کوروش به پای سه در ختی که 

ای رفت بسته شدند تا با اشارهها به شمار میزمانی سنگر امنی برای آن

از طرف سروان خسروی گلوله باران شوند فریبرز با اینکه در یک قدمی 

زد و ای  لبخند میمرگ ایستاده بود باز هم بدون هیچ ترس و واهمه

بینید به وفای درختان هم اعتباری نیست کاش کوروش گفت:)) میمی

 نوشتم((گذاشتی نامم را بر روی تنه درخت به یادگاری میمی
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کوروش در حالی که در میان انبوه جمعیت مادر و خواهرش را برای 

دانستم آهی کشید و گفت:))اما از کجا می کردآخرین بار نظاره می

 کند((ین درخت روزی ما را در بند خود اسیر میهم

سروان خسروی در حالی که با زور اسلحه مردم را به آرامش دعوت 

کرد با صدای بلند طوری که همه مردم بشنوند  گفت:)) احمد خان می

بخشنده از من خواست که اگر این جوانان در برابر مردم فریاد بزنند 

فکر شورش به سرمان  ابیدیم تاخوکاش یک شب گرسنه می

آن وقت از  .شکم سیر انسان نادان را به کشتن می دهد!! زدنمی

 کند((اعدامشان چشم پوشی می

سلیم سیل عظیم جمعیت را نظاره کرد و همه اهالی کوچه سنگی و 

زد ))به دروغ ن مادر کوروش را دید که فریاد میسیمانی را دید، تورا

 خوابیدمکه کاش یک شب گرسنه می خوردم بگوبگو هر شب کباب بره می

 بگو که اشتباه کردی((

های صفورا را محکم گرفت تا به سمت سربازان افسانه خانم دست

کرد پسرش را تا چند لحظه دیگر  هجوم نبرد زیرا هنگامی که تصور می

خواست تمام کائنات بیند  با تمام قدرت میدخترش هرگز نمیهمانند 

را در هم کوبد و نگذارد پسرش را نیز از دست دهد برای همین افسانه 
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ن حمله ور شد و به سمت سربازا، ای پرت کردرا به گوشه خانم 

 ها اگر جرات دارید مرا تیرباران کنید((گفت:)) حروم زاده

سروان خسروی تا چشمش به مادر سلیم افتاد با قنداق تفنگ بر 

 ید و زن دل شکسته از حال رفت.سرش کوب

شعله خواهر کوچکِ کوروش و افسانه خانم او را از روی زمین بلند و از 

 سربازان دور کردند.

زد)) پسرم بگو اشتباه کردی بگو تا کشته توران همچنان فریاد می

 نشوی((

اما فریبرز و کوروش و سلیم هر سه همزمان فریاد زدند )) ما کشته 

ان زنده بمانند همه بعد از ما یکصدا فریاد بزنید مرگ شویم تا دیگرمی

 بر احمد خان ظالم((

و سپس با دستور سروان خسروی سه سرباز با سه گلوله به سه درخت  

بهارنارنج شلیک کردند تا ریشه سه درخت  از خون سیراب گردد 

دانست شاید زمین این درختان بی باغبان را در قلب خود کسی چه می

 است تا روزی از خون قلب این سه جوان سیراب شوند .جای داده 

 گناهصفورا خانم با شنیدن شلیک گلوله به هوش آمد و هنگامی جسد بی

بیند خوابی که برای تنه درخت دید، تصور کرد خواب می پسرش را به
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کند نه شادیش م ندارد نه کسی دردی را احساس میهیچ کسی دوا

ماند اما هنگامی که خون پیشانیش را دید که چگونه به سوی پایدار می

لبانش جریان یافته است و دردی که سر تا پای وجودش را فراگرفته 

 تریندانست که این خواب نیست بلکه تلخ ،بود با تمام وجود  احساس کرد

هنگامی که توران خانم را دید که برای پسرش حقیقت زندگیش است. 

گفتی هر گفت:)) کاش به دروغ میز دیوانه وار میکرد و هنوشیون می

 شب کباب بره می خوردم اما حال با شکم گرسنه نمی مردی((

فریاد زد)) سلیم  سپس  وبید کو بر سرش چرخی زد دور پسرش به 

 مرده است اما شعار او تا ابد باقی می ماند، مرگ بر احمد خان ظالم((

هنوز بر لبان بردارش نقش شعله در حالی که به لبخند خشکی که 

ریخت گفت:)) اکنون زد و در حالی که اشک میبسته بود بوسه می

 دانستی چرا گفتم خدا رو شکر که گوسفندان آدم نیستند((

سپس صدای صفورا خانم را با صدای بلند تکرار کرد:)) سلیم مرده 

 است اما شعار او تا ابد زنده خواهد ماند مرگ بر احمد خان ظالم((

بعد از او افسانه خانم و همسرش صفدر دهل زن و حتی پسرش حیدر 

همین شعار را یکصدا فریاد زدند. آن گاه همه مردم هنگامی که ظلم 

احمد خان را با چشم خود نگاه کردند به هوش آمدند و دست به 
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شورش همگانی زدند و برای همین لرزه به اندام سروان خسروی افتاد 

 تیرباران کنند. و دستور داد صفورا را

ها صفورا به زمین افتاد اما شعار مردم همچنان پا بر جا ماند زیرا آن 

گردد اما کردند با کشته شدن صفورا شعارها خاموش میتصور می

 خاناکنون دیگر همه صفورا خانم شده بودند و به سمت کاخ ظلم احمد

را آب  ید دله دزد که اگر دنیاحرکت کردند حتی ننه گدا و پسرش حم

، غبار غفلت را بر اندیشه خود کنار برد آنها در خواب ناز بودندمی

 گذاشتند و در میان سیل عظیم جمعیت دیده شدند.

********************* 

ماهرخ در یکی از اتاق های کاخ احمد خان زندانی شده بود و هیچ راه 

 رفتمی گریزی نداشت تا شاید بتواند برای سلیم که تنها عشقش به شمار

کاری کند زیرا احمد خان بعد از اینکه به واقیعت واقعی سلیم پی برد 

د غافلگیر کرد و با بدترین زالی که کنار ماهرخ در باغ قدم میاو را در ح

ماهرخ هنگامی که سلیم را در  .ها توسط سربازان به زندان بردشکنجه

قویی به چنین حال و روزی دید نتوانست بر خود مسلط باشد و با چا

سربازان اجازه این سمت احمد خان حمله ور شد تا او را بکشد ولی 

ماهرخ نیز هر آنچه در دل نفهته داشت در حضور همه به  کار را ندادند.
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پدرش نبود  احمد خان گفت و برای همین پدرش که در واقع هیچگاه

 ها حبس کرد.او را در یکی از اتاق

ن جمعیت را از باالترین نقطه فرماندار شهر هنگامی که سیل خروشا

ها  شده بود و هر آنچه را ها را شنید همچون دیوانهکاخ دید و شعار آن

کرد، می خواست به سربازان خود دستور بدهد از دید باور نمیکه می

کاخ محافظت کنند اما هیچ سربازی را در کنار خود ندید مثل اینکه 

با حال و احوال  همه سربازان در جمعیت محو شده بودند سپس

پریشان به سمت اتاقی که ماهرخ در آن حبس بود رفت و خنده 

شیطانی سر داد و گفت:)) دختر ساالر خان تو هم مثل پدرت یک 

خیانت کار بودی و عاقبت خیانت کاران مرگ است مانند آن موجود 

 اش را به گور ببری((ار دوبارهکثیف سلیم که تیربارانش کردم تا تو دید

تازگی  ای که بهکند مثل دیوانهبدون اینکه بداند چه کار می نگاهآ

، ماهرخ را با ریسمان محکمی بست و او را زنجیرش را باز کرده بودند

به سمت پنجره برد و گفت:)) بگو که من بهترین فرماندار شهر هستم 

 اندازم((درغیر این صورت تو را به زمین می

گفت:)) تو هیچگاه فرماندار ت و ماهرخ آب دهانش را به سمت او انداخ

، فرماندار من تنها سلیم بود و من حاضرم برای دیدن او به گور نبودی

 نیز بروم((
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سپس قبل از اینکه احمد خان او را به پایین پرت کند چشمانش را 

 بست و خودش را به دستان مرگ سپرد.

مردم هنگامی که به کاخ رسیدند به جز جسد بی گناه دختری معصوم 

، کسی دیگری خون آلود بر روی زمین افتاده بودکه همچون کبوتری 

ن هم همانند سلیمان یک شیطان را ندیدند آری مثل اینکه احمدخا

 ه است.بود
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ای از حیاط سنگی گلی با در شصت سانتی در گوشهاز اطاقک کاهمراد 

و با اینکه آفتاب را در رون آمد، نگاهی به آسمان انداخت و سیمانی بی

حتی بر اثر پرتوهای سوزانش مجبور دید، میان آسمان به وضوح می

شد دستش را سایبان چشمانش کند با صدای بلند  فریاد زد چرا اینجا 

 هنوز تاریک است؟ چرا این شب طوالنی پایان ناپذیر است؟ 

سپس بر روی تخت سیمی زوار در رفته نشست، دستش را در گوشش 

 اشبا کلهفرو برد و آنقدر محکم گوشش را خاراند که تخت نیز همزمان 

آنگاه خیلی آرام و آهسته پاسخ خود را داد ))همه جا در خورد،تکان می

کرد از همان روزی ته است چون سمیرا صبح را آغاز میتاریکی فرو رف

که او به دنبال دستانش رفت همه جا تیره و تار شده است و اما سلیم 

برایم شید را خور ز خانه رفت او خودش قول داده استبه خاطر من ا

آورد تا به سقف خانه آویزان کنم و دیگر همیشه صبح باشد اما چرا می
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بینم، صدای هنوز همه جا تاریک است آنقدر تاریک که مادر را هم نمی

 پیچد.((اش دیگر در خانه نمیهای عاجزانهشیون

ای که هیچ )) در خانه این را گفت و از روی تخت بلند شد و فریاد زد

ای نیست شاید عابد جذامی بتواند جاذبه را جاذبه کشدنمیکس نفس 

اش برای اولین بار جاذبه را این خانه برگرداند خودم در خانه دوباره به

 دیدم((

سپس مانند همان روزی که هنوز مراد دیوانه نام گذاری نشده بود و 

ای کاهی رنگی در دستانش  با درست مانند همان روزی که با دفترچه

فت تا نتایج رو آرزو شتابان به سمت در خروجی میهزاران امید 

تحقیقاتش را به آموزگارش برساند از خانه بیرون زد و اما با این تفاوت 

 گفت:)) دربار از شدت ناراحتی در کوچه و خیابان با صدای بلند میکه این

 توانم نفس بکشم((ای نیست من هم نمیکه دیگر جاذبه ایخانه

ها که به تازگی همسایه همهبه خانه عابد رسید او را ندید،  هنگامی که

گفتند او برای همیشه از  ای شدندهای شیشهوارد کوچه سنگی با دل

تر شد و ناامیدانه با شهر رفته است برای همین مراد دیوانه دیوانه

 ای وجود ندارد ((خودش زمزمه کرد )) در یک شهر مرده هیچ جاذبه
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به سمت کوه سنگی و سیمانی رفت و برای همیشه  این حرف را زد و

آمد تا در میان د، تنها هرزچندگاهی به شهر میدر غاری ماندگار ش

 های مردم شکم خود را سیر کند. پس مانده

کردند و همه دیدند تمسخرش میکودکان گستاخ شهر تا او را می

 :))خور خور  دیوانه به شهر آمد((گفتندیکصدا می

ریش و سبیل بلندش آورد، سرش را از سطل زباله بیرون می ادآنگاه مر

بلند خاراند سپس با صدای یگر  تا زانوانش رسیده بود را میرا که د

 و درحالی کهخندید تا اشک از چشمانش سرازیر شود خندید و میمی

 تا به کوه سنگی چرخیدچرخید و میهمانند کره زمین به دور خود می

سلیم رفت تا کودکان گستاخ شوند نه اینکه زد برسد فریاد می

  .کندچراغ خانه خورشید را 

 

 پایان
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