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 نامش برکت می دهد

 رسفا -عابدین زارع 

 

ه باد خنکی شروع به ه ابر سیاهی از سمت مقابل پیش می آید و خودش را تا وسط آسمان می کشد.نرمرِّتَ   

 دارد. ار و برگ درختان را به رقص وا میموج می اندازد به تن گندمزو  وزیدن می کند

 ری.دَ.آتیش زدی به مالت ،خودتم خبر نَبار اولت که نیس -

ر می زنند و سر و کوفتش می دهند.چشم می دوزد به قاب پنجره چوبی الم تا کام حرف نمی زند.یکریز قُ

فید که از زور چرک به خاکستری گراییده،ستاره ای را می بیند که هوار در رفته و از الی پرده نخی سز

 سو می شود. پهنای آسمان را طی می کند و نورش کم

م و پوزه اش را تا کُهْبز سیاه و سفید پاکستانی روی دو پایش ایستاده و دو دستش را زده به تنه درخت کَ 

فک پایینش می کشد توی گلو.فی نیمه هُ و د و برگ های سبز را نصفهشاخه های خمیده کش می ده

یک آن ناپدید می شود.گوش های  غلبیل وار تکان می خورد و برگها دور لب و لوچه اش کشیده می شود و

ریش  بلندش همزمان با حرکت فک از زیر گلو به هم می خورد و برمی گردد توی هوا و باز تکرار می شود.

ه ای می کند که مفش رّمی جنبد.هربار که برگی را می جود به دور و برش نگاهی می اندازد و فِ مدام بلندش

 انده اش تا لب باالیی اش کشیده می شود.تا یکی دو متری می پرد توی هوا و باقیم

« سفید نگِتَ»وز را از چنگال گرگ نجات داده بود چندین سال می گذشت.درست زیر سُرْاز وقتی میش کُ    

نار ک بزرگِ آرام می رود تا تخته سنگِ از گله جدا می شود و آرامناغافل میش «. چشمه یحیی»روبروی 

زوزه گرگ را که می شنود هوا ورش می دارد  «میرزاانج»ه.مِجاشیر و کُدرخت تاق،زیر تنگ سفید،به هوای 

چشم می اندازد و میش کذایی را نمی بیند؛ بار اولش نبوده که گم و گور به قصد شکار آمده است.که گرگ 

می شده.نگاهش را دوربین می کند و زیر تخته سنگ می بیندش.پا بر می دارد و تر و فرز خودش را می 
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شانس آورده بود میش آبستن بوده و زیاد نتوانسته بود از گله  الی سر میش،سگش هم از پشت سر.رساند با

میرزا که جان هد و می اندازد به سمت گرگ.گرگ همر می ددور شود.به محض رسیدن،چوبش را توی هوا پِِِِ

وقتی مطمئن می را می بیند زوزه ای می کشد و پا می گذارد به فرار.سگ تا نیمه راه دنبالش می رود و 

 شود گرگ از میدان به در رفته،برمی گردد پیش صاحبش.

ای خشکیده هاب خرها.بوی پشکل،پوست داغ کرده و دل و روده لّابراهیم اتفاقی گذرش می افتد به بازار جَ   

مشتی خرت و پرت « اسمال نباتی»رد شود و برسد به دکان  دماغش را می زند.پا تند می کند تا از بازار

پیچ بازار را که رد می کند چشمش می  اگر دیر می رسید ماشین می رفت و جا می ماند.رد ببرد خانه.بخ

کند.پوزه اش را توی دستش می گیرد و باال  تا بره را وارسی  ه یکدست سفیدی.نزدیک تر می شودافتد به برّ

می برد تا زیر گلویش را ببیند. زیر گلوی بره درست به اندازه یک سکه دوزاری سیاه می زند.پره یکی از 

ه خودشان که سگ گله ذبیح اهلل،گوشش را گرفته بود توی دهان.از بس گوش هایش هم خورده شده؛عین برّ

د می شود اما وقتی تمام نشانه ها را چک می کند دیگر جای شک مردّ سگ هاری بود سقطش کردند.ابراهیم

 برایش نمی ماند.

می چرید  قلعه جلویش را گرفته بود،دیگر آن آدم سابق نبود.گله برای خودش ماز صبحی که حاجتعلی د   

می   ه و دستهایش را صلیب می کرد زیر سرش.چشم هایش رانِمیرزا لم می داد زیر سایه درخت بَو جان

 شد.بست و اسب خیال را سوار می شد و به تگ از آنجا دور می

و آویشن و گیاهان کوهی مشام  کوه حسابی سبز شده و علف تا زانوی گوسفندان رسیده است.بوی جاشیر   

-رکش کوه،بوتهمه که می رود خیز برمی دارد و از الی تخته سنگ ها و کگلّ ه همرامیرزا را پرکرده است.جان

هرچه می گذرد ابر بیشتری آویشن را می کند و می اندازد توی توبره اش که به کول انداخته است.ای ه

دست را سایبان چشم می میرزا می نشیند.چند قطره باران روی صورت جانفضای آسمان را فرا می گیرد.

گله را جم و جور  نانی کُی هِتکان می دهد و هِهوا  چوبدستی اش را تویکند و افق را از دیدش می گذراند.

 وْرُ وْاُ وهبزن که از ک ...ی بزنی...هِغیورن...هِحکم خدا سال  اَ»میرزا باخودش مدام حرف می زند:جانمی کند.
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میرزا به نفس نفس افتاده.هرلحظه به اند.جانره شده قوم خودشان را می زنند؛تیف و تَبزها هرکدام مُ«ه ها!نِکُ

دارد و پرت می کند سمت بزپاکستانی و آنرا هدایت می کند به سنگی برمیشدت باران اضافه می شود.

بزها «.رخوه سُنِبُ»سمت گله.سگ هم طرف دیگر گله را گرفته و هردو گله را می کشانند به سمت اشکفت

)محکم و همِرْدِرکرده اند توی سر هم و جم نمی خورند.باران شِایستند.رم کرده اند.اما میش ها س یکجا نمی

خیس شده و از  میرزا خیسِِسر و صورت جان می کند. وْمی زند و توی چند دقیقه آب از همه جا رُ شالقی(

باران چندان نمی پاید؛رگبار بهاری است و زود  له مویی که از زیر کاله پشمی اش بیرون زده،آب می چکد.گُ

 .مسیرش را تغییر می دهد

را رد می کند می « کاله غازی»شکفت.سمت پایین اِ زیاد سرحال نیست. گله سرازیر می شود به میرزاجان   

میرزا همه جا خیس شده و جانکه علفش بیشتر از جاهای دیگر است.« سینه سفید»آید نزدیکی های 

مواظب است پایش لیز نخورد،جایی ش عیب و ایراد کند،کار دست خودش بدهد. چوبدستی اش را روی 

راه مالرو که جا به جا توی کوه نقش انداخته و حاال زیر باران  گله ازمی کند و قدم برمی دارد. جاگیرزمین 

 ه رد می شود و ته چوبدستی اش گیر می کند به لبه قارچمِمیرزا از کنار یک کُجانشل شده،حرکت می کند.

 بزرگ و کنده می شود،اما از بس فکرش آشفته است متوجه نمی شود. چتری

یادش می افتد به زخم و زبان های ابراهیم و عزت.از وقتی فهمیده بودند حاجتعلی با پدرشان حرف زده و    

میرزا گله را آورده بود خانه،افتاده بودند به کار شده بودند.آفتاب زردی که جانقرار مدار گذاشته،حسابی ش

خودش را می رساند زیر درخت انار،گوشه  زبان بسته،خرد و خسته پیرمردِجانش و اوقاتش را تلخ کرده بودند.

همانجا می نشیند تا خستگی در کند و نفسی چاق .ندحیاط،که گوسفندها برگ و بارش را ریت کرده بود

راق می کند شمهایش را بُکند و اگر شد طوبی استکانی چایی دستش بدهد،که ابراهیم از راه می رسد و چ

 توی صورتشو بی مالحظه حرفش را می زند:

 ری؟ زی کارات بر نمی دَس اَچرا دَ -

 علیک سالم ... -
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 ه.ه تِکه یه فکرایی تو کلّحاجتعلی یه چیزایی می گفت.مثه ای -

 ه!بِِسری که توش فکر و خیال نباشه،سر که نیس بَ -

 و زیرِِ وآ.یه فکر آدمو سر و سامون می ده و باال باالها می شونه،یه فکرم آدمو خوار و ذلیلریم بُفکر تا فکر دَ -

 چیش.

ندرپای ابراهیم را برانداز می کند حرفهای ابراهیم بوی طعنه می داده.جان میرزا سرش را بلند می کند و سراَ

ابراهیم به روی خودش نمی آورد.عزت که و زل می زند توی چشم های ابراهیم و چیزی نمی گوید.

 دنباله حرف ابراهیم را می گیرد:،از راه می رسد و ا دوخته بود پاتیل شیر به دستگوسفندها ر

ن لَ.بُیم خبردار نیستَد سراغت و خودِآدر بدبختی میه ب وْبعضی فکرا گرفته نشه،یه شُ ی... که البته اگه جلو-

 غ.میشی می بینی دیگه چیزی برات نمونده و فارُ

سنگینی هیکلش را توان زخم زبان شنیدن نداشته.ته چوبدستی اش را روی زمین قرص می کند و میرزا جان

از کنار عزت و ابراهیم می گذرد و می رود توی خانه  می اندازد روی آن و بلند می شود.بی آنکه چیزی بگوید

 یش را بلند می کند تا پدرش بفهمد:ابراهیم صداو در هم از پشت سر می بندد.

ره.انگار نه انگار که  ی دو کلوم حرف حساب باهاش بزنی می ذاره میآمی بینی همیشه همینجوره.تا می -

 .یْه می خِشِصالح مصلحتِ

ی اما بِِبرا خودش خوش می گذروند،بچه بیدیم و حالیمون نَف رَکه می  خْما که نمردیم کاکا.نمی ذاریم.اووَ-

.خودم صبح با حاجتعلی حرف می زنم و می گم کم تو گوش ای پیرمرد وز وز ه وضع فرق می کنهیِِاالن دِ

 کن،بدشو می بینی ها!

 :و معترض می شود طوبی زن ابراهیم خودش را می رساند به ابراهیم و عزت

 فتیدین به جون ای پیرمرد.عوض سالم علیکتونه؟!چتونه اُ-
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 تیم زن کاکا؟چی گف یْمِ-

ردین جون شتین کف دسش بعد ای همه سال .بوآداری کِشه هِزِِه می خواسین چیچی بیگین.مُیِِِِهیچی دِ-

 خودتون!

 رم.دَنگو حال و حوصله نَ برو تو زن هیچی-

 ی،حاالم روش.تتو که هیش وقت خدا حوصله نداش-

 ه باشه.م بسِّاکبر! برو تو خونه هیچی نگو بذار دهنُ اهلل-

 شه؟!نباشه چیطو می بسِّه -

ب تا پسین تو زمین زن حسابی اگه او زحمت کشیده،ما هم کشیدیم.ننشسیم تو خونه که.صُ الاله اال اهلل!...دِ-

قط چوب حراج زده به ای دوتا مال که جمع شده ولی بوآی ما فو نونمون دوتا ننُجون می کنیم هَ ریمدَ

 ردیم.کِ

 ه؟!رِِدَه،زحمت کشیده یخودشه.اختیارتنخواشه نَمال خودشِ-

ی زاللت کشید.شد یه بار دسشو بگیره اپس ما چی زن کاکا؟! ما تو ای زندگی زحمت نکشیدیم؟!ننه م کم ذِ-

 در؟!خونه ببره 

ه ایجور سر پیری اذیتش می کنین.حاال هی طعنه پیلیکه ش بزنین تا سکته ش بزنه رِِبه خدا خجالت دَ-

 بیفته رو دستون.

و بحث ابراهیم و عزت یک دم رهایش نمی کند.کلمه به کلمه حرف هایشان  نیشتری شده است به  جرّ    

بود همین برای دردهایش! سه سال پیش هم که ربابه زنده  ای کاش ربابه زنده بود تا مرهمی می شد.شقلب

ختارش و زبان به زبانش گذاشتند اما ربابه جلویشان درآمد و بهشان بد و بیراه گفت و غائله تادند بَطور اف

یاد ربابه که می افتد اشک توی چشمش جمع ختم به خیر شد.سرآخر خودش راضی اش کرد که روانه شود.
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هد یک دل سیر گریه کند و عقده هایش را توی دل کوه جا بگذارد.با پشت دست نم می شود.دلش می خوا

از پشت پرده به جامانده اشک،روستا را چشمش را جمع می کند و از بلندی،روستا را نظاره می کند.

را کنار می زند و طرحی دقیق تر از خانه ها و  شک.کم کم چشمش پرده اشطرنجی و مبهم می بیند 

ر کنار جاده را می بیند.سرش را می گرداند طرف قبرستان و چشمش را ریز می کند تا قبر ربابه درختان چنا

 اند.ز آه کشیدن برایش نمی ماره ای جرا ببیند اما مسافت زیاد است و چ

برای  ه گرفته و با شاخ هایشقوچ گله چندبار سم هایش را روی زمین می کشد.سرش را مماس با بدن برّ   

یاهش ،هیبت اش را دوچندان کرده ی کشد.درشت هیکل و بدقیافه؛پوست سلی خط و نشان مغُه تُبرّ

ه می اندازد.سر را پایین می ه ترسیده است.قوچ یکی دو متر عقب تر می رود.چشم در چشم برّبرّاست.

کند  و آنرا پرت می ه می زندگیرد.شاخ هایش را تیز کرده،حمله می کند.با شاخ کج و معوجش به پهلوی برّ

و  ه را که می شنود،رشته افکارش پاره می شود.چوبدستی اش را برمی داردمیرزا صدای ناله برّروی زمین.جان

به سرعت می دود.همین که می دود چوبدستی اش را به سمت قوچ پرت می کند اما قوچ فرار می 

 سینه چوب و هرچه دقِّکند.دست می اندازد چوب را از روی زمین برمی دارد و سر و کول قوچ را می دهد 

 دلی دارد سر قوچ در می آورد.

 ها؟! ،ی.کاه جووت زیاد شدهرِِزبون دَبسِّه  خوری به حق امام هشتم،هی....چیکار حیوونای تیر ناحاق بُ-

غلی را بغل می گیرد.پوست نرم و ابریشمی پهلویش را زیر و رو می کند تا مبادا زخم و زیلی ه تُبرمی گردد برّ

.با دست جای ضربه را ماساژ می اما زیاد خطری نیست جای شاخ کمی کبود شده استشده باشد.

 ه می کشد و پوزه اش را ماچ می کند و می دواندش سمت گله.دهد.دستی روی سر برّ

علف شده و هرکدام زیر سایه درختی لمیده است.میش ها کماکان نشخوار می کنند.آفتاب تا گله  سیر   

میرزا چشم تیز می کند اما او را نمی فر از پایین کوه باال می آید.جاناست.یک نوسط آسمان رسیده 

پسر کل عبداهلل ،همسایه دیوار به دیوارشان « راتمَ»شناسد.نزدیک تر که می شود از قد کوتاهش می فهمد 

روی یک تخته سنگ که .شدهایش ریش ریش هبقچه خاکستری راه راهی توی دستش است که گوشه است.
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میرزا دست بلند می کند.جانمیرزا برای جانسد،دست به زانو می زند و کمی نفس می خورد.از همانجا می ر

دستش را باال می برد و از او می خواهد که باالتر بیاید.مرات راه زیادی آمده و خسته شده.حرف که می زند 

 نفس نفس می زند:

 سالم مشتی!ر شدم چقد راهه!نفس بُ-

 ازی طرفا!ه! سِّخَنَ علیک سالم مرات.-

 ف غذا یادت رفته ببری، داد من برات بیارم.ناهارتو  آوردم...زن ابراهیم گُ -

 ه.بخور نفست تازه شِ وْجوونیت بیبینی.بیا ....بیا یه کم اُ دستت درد نکنه ،خیر اَ-

و توی ی که دور تا دورش را با گونی ضخیم پیچیده از توی کوله اش بیرون می آورد میرزاقمقه کوچکجان

یک لیوان کوچک پالستیکی آب می ریزد و دست مرات می دهد.مرات یک نفسه آب را هورت می کشد.از 

 دوطرف دهانش آب راه می کشد می آید تا زیر چانه اش.با سر آستین گوشه های لبش را خشک می کند.

 ش!دستت درد نکنه مشتی.فدای لب تشنه ات یا امام حسین!یْآخِ-

 م اگه می خواسم که خودم اول صبح می آوردم.مرات.من که غذا نمی خواسَچرا زحمت کشیدی -

وی گوسفندا حرکت کنه یا میشه تشنه گشنه از صب تا پسین سر کرد.آدم باید جون داشته باشه پا به پُ یْمِ-

 !؟نه

 از سرمم زیاده.و یه قوده نون به اندازه کف دس. وْی خوراک من چقده؛یه قلپ اُه م.مِبِِبَ ردمه عادت کِیِِمن دِ-

 به به! چه آدم کم خرجی!-

میرزا هم خنده اش می گیرد.بعد از آن همه فکر و .از خنده مرات،جانخنده ای چاشنی حرفش می کندمرات 

مرات بقچه را باز می کند.طوبی به اندازه دو نفر غذا گذاشته است.دم پختک خیال،خنده به جانش می چسبد.
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میرزا چند جان اش کرده است. یمحلی که نعناع و آویشن هم قاط با گوشت چرخ کرده و یک بطری دوغ

 لقمه بیشتر نمی خورد اما مرات همچنان با ولع لقمه می گیرد.

 الهی  به داده و نعمتت شکر!-

 همش همی؟! نخوردی که عامو!-

 . هنِردَر کِانبار پُه یِِ، زیادیش دِبسِّه همی قد  -

 نکنه قهر کردی مشتی ،هان؟!-

خواهی زود معذرتمرات فهمیده که حرف بدی زده،هم.ی می خورد و ابروهایش می رود توی ه ایکّ جان میرزا

و بحثشان را شنیده یا اینکه  که از بچه هایش.حتما صدای جرّ ،میرزا دلخور است.از او نهمی کند.اما جان

 طوبی چیزی گفته باشد.

 شوخی کردم عامو،ببخشید.-

 :می خواهد از دلش درآورد و می داند چطور سر حرف بیاردش میرزا چیزی نمی گوید اما مراتجان

 د؟شَبار رفتی مَمی گم مشتی چند-

میل پیدا می کند به سمت حرم و دست به تنه اش میرزا پرمی کشد.ناخودآگاه نام مشهد که می آید دل جان

 ست.سینه،زیر لب چیزی زمزمه می کند.مرات منتظر جواب است اما پیرمرد حواسش جای دیگری ا

 ؟نگفتی چندبار-

 ها؟! -

 می گم چندبار رفتی مشد؟-

 .. سیزده بار...ها سیزده بار.ها...یادش بخیر! -
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 م برم.سَّو یه بارم نتونِنُا!خوشا به سعادتت.واهلل من که هَسیزده بار؟ماشالّ-

 ایشاال میری غصه نخور.آقا بطلبه راهی می شی.-

 ه !یِِدهنت بشنفه !ایشاال با همدِ خدا اَ-

 هرچی خدابخواد همو می شه.-

حالی اش شده  ی شکفد و تبسمی روی لبش می نشیند اما زود محو می شود.مراتگل از گل جان میرزا م

 که پیرمرد از چیزی ناراحت است و سعی می کند او را از این حال و هوا بیرون بیاورد.

 می دید ی من بیاما... رم اگه خرج  رفت و برگشتمودَولی بگما مشتی من که پول و پله ای نَ-

 میرزا به حرف بیاید.قاه قاه می خندد تا شاید جان

هم می زنیم زمین ه و چلّه های چاق یم خونه شما،یکی ازی برّآ...تازه سفره م که باید بندازیم اونم می-

 م بخورن.ردمیدیم م

 !ها شیزیاد سردیت نکنه مرات،خدانکرده مریض می-

 یه.خواد به درد بخوره دِکی میه داری یِِهمسِ هنه عامو پَ-

 روز قیامت!-

 وی  قیامتو نکش وسط ،تن و بدنمونو نلرزون.خواسم همیجوری یه چی گفته باشم.ردم .حاال پُبوآ شوخی کِ-

دلش  مرات همینطور که حرف می زند بقچه غذا را جمع می کند و می گذارد گوشه ای زیر سایه درخت.

آب می «چشمه یحیی»دم دم های غروب گله را می برند  و .پیش او می ماندنمی آید پیرمرد را تنها بگذارد

هوا می رسند .پیچ جاده درختی ،حاجتعلی را  دهند و از همانجا به سمت ده روانه می شوند.گرگ و میشِِ

رها گندمزا میانِِ میرزا می خواهد خوش و بشی کند که حاجتعلی راهش را کج می کند و از راهِد.جاننمی بین
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و سرش را پایین می اندازد.شقیقه اش  یادش می افتد به حرف عزت میرزا خودش را گم و گور می کند.جان

از درد تیر می کشد.مرات به روی خودش نمی آورد و به جمع و جور کردن گله مشغول می شود تا توی 

 گندم ها نریزد.

باالی قبر کند به سمت قبرستان. خانه گله را می دهد دست مرات و خودش راه کج می سِِنزدیک به رَ   

ربابه که می رسد،زانو شل می کند و می نشیند.سنگ کوچکی از کنار قبر برمی دارد و سه بار روی قبر می 

از کوله پشتی اش قمقمه آب را بیرون می آورد و دور تا دور سنگ قبر،آب می زند و زیر لب فاتحه می دهد.

و غبارش شسته شود.هوا تاریک شده و صدای عوعوی سگ و ریزد و با دست می کشد روی قبر  تا گرد 

میرزا سرش را تا نزدیکی قبر پایین آورده و با ربابه سخن جانزنگوله گوسفندان فضای روستا را پرکرده است.

 وْفقط با اُ یْردم آوردم.همیشه می گفتی چِِچشمه یحیان ربابه! زالل و پاک.به نیت تو پرکِ وْاُ»می گوید:

ردم و دم خونه که می رسیدم اول سراغ قمقمه رو غروب تا غروب یه قمقه پرمی کِه می ده.چشمه یحیی مزِِِّ

چشمه یحیی! یه چیزی می  یْام فقط چِِ یْ وکیلی چِِتن.اهللخْمی گرفتی،بعدش پاتیل می آوردی برا شیردُ

 ما ابراهیم و عزت نمی ذارن. اَو می زدی.منم مثه تونم می دونم جوش چیو بزنم اشُی که همیشه جوشِدونسِّ

ازی  که نمی دونسم چجوری تو ای خونه سر کنم.بعد رفتنت یبگه عروست ن.ام خالی شدهوقتی رفتی پشتُ

؛شدم نسّمو بَار چیش؛شدن زنجیر آهنی و دس و پارو به او رو شدن؛کوچیک بزرگی یادشون رفته.شدن خ

س بشه.رضا بشی بچه رُببخش.دلتو رضاکن که کار و بارم دُاما ازم  ربابه! می دونم دلخوریپرنده تو قفس.

بدجور پابست مال ومنال  ن.قلی بنداز تو دهنشون که راضی شَشون و نُوْدت بیا تو خُوهاتم رضا می شن.خ

 پیری که ظلم دورونه.اَ پیری ربابه...امان اَ ردن.امان اَم در کِسُدَ ه اختیار اَیِِ.دِگیرن دنیا شدن.همش ایراد می

مونس  ،دلدار می خواد ،دلدار دنیا دلخوشیم تو بیدی و زیارت آقا امام رضا.تو که رفتی موند آرزوی زیارت.

ردم نذر گرگ در کِ دسِِ زه اَوْسُرْوقتی میش کُ،بچه هات یادشون رفته م نیس.ودُخُ می خواد.چیکار کنم .دسِّ

ل آورد نبُنذاشتی نذرم زمین بمونه.وقتی هم جُه آورد تقدیم آقا کنم.خداوکیلی تا بیدی ردم هرچی برّکِ

دعا .می آره .ذاتش پاکن همش جنبل ه آوردیکیش موند بزرگ شد و خودش شد مایه برکت.برّ ،یکیشو بردم
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م یه بار رَمرو نه صبح مهمون همی خاکم،اما آرزودَه چراغ دم بادم ،اِیِِکن بچه ها دلشون صاف بشه.من که دِ

 ..«مو زیارت کنم.اه امیِِدِ

بنای میرزا دلش می خواهد بیشتر بماند اما دیر شده و ممکن است بچه ها باز اوقات تلخی کنند و جان   

خانه که می رسد سر و صورتش را می شوید و چوبدستی اش را به دیوار تکیه می دهد و ناسازگاری بگذارند.

 وارد اتاق می شود.

جانمیرزا طاق باز توی رختخواب دراز کشیده و به سقف خانه نگاه می کند؛عبوس ودرهم فرو رفته.همه     

س رَتکه نور ضعیفی از گوشه پنجره به سینه او می تابد.جانمیرزا به هَ ..اتاق نیمه تاریک استخوابیده اند

یکی دو جای سقف، است.که ریشمیز آنها را خورده و سوراخ سوراخ کرده است خیره شده های سقف 

میرزا برای لحظه ای چشمهایش را می جاندهن کجی می کنند.س بیرون زده و رَحصیرها  از الی چوب هَ

 بندد تا شاید خوابش ببرد اما فکر و خیال یک دم راحتش نمی گذارد.

پیرمرد خرد و خسته می آید می نشیند گوشه خانه و تکیه می دهد به پشتی .طوبی یک استکان چای    

عزت و ابراهیم آن طرف تر نشسته اند و زیرچشمی پدرشان را نگاه می کنند.ابراهیم دل جلویش می گذارد.

را بخورد و خستگی زی نگوید تا پیرمرد چایی اش بزند اما عزت حالی اش می کند چی به دل می کند حرف

سر خودش ،جانمیرزا نه به دل و نه به جان چای را سر می کشد و قبل از اینکه ابراهیم شروع کند.درکند

 صحبت را باز می کند:

گله جدا شد و گرگ اومد سراغش.چیزی نمونده بید  گوسفندا اَسالها پیش،وقتی شما کوچیک بیدین،یکی ا َ-

ت بده خودمو برسونم به گوسفند بی امام رضا خواسم که به پاهام قوّ ت و پارش کنه اما اَکه گرگ لَ

تا حاالم زیر قولم نجاتش بدم و هرچی نتیجه ازش پاگیر شد نذر خودش کنم.خب خدارو شکر! مْکَلْزبون،بَ

وقتی هم که نذر و  اَ ه بردم سیش.شما و لطف آقا،سیزده بار رفتم پابوسش و هردفه م یه برّمرحمتی نزدم و 

امام غریبن  دولتی سرِِ و ای اَده بیشتر شده.خُ گله کلّ ،دروغم نیس،گله مون اَهردم جلو چیش خودتوننیاز کِ

 ه...یِِدِ
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 واند بیش از این ساکت بماند .دلش می خواهد سنگ هایش را با پدرش وابکند.تابراهیم نمی 

گله که می ریزیم جلوشون.نه مثه  وْبه رُ وْخوبن،علوفه رُما اگه گله مون زیادشده بوآ،برا خورد و خوراک -

دهن اَخرج مالشون کنن ولی ما  یْه شِخودشون نمی بینن که صنار سِ مردم که الجون و مردنی ان؛ اونا اَ

 ه!یِِدِ ه چیر و نیاز،فقط برا زحمت ماس نَخودمون می گیریم می دیم گوسفندا. نه بوآ! نچسبونش به نذ

و می توپد به  دندان می گزد و شیطان را لعنت می فرستد. زل می زند توی چشم شوهرشطوبی دست به 

 :او

 دل شیطونو شاد کنی؟! یْای حرفا چیه مرد! خدا غیظش می گیره.چرا کفران نعمت می کنی،می خِ-

،هان؟! ما می یْی خِمِ چیتو هیچی نگو طوبی.بذا ما با بوآمون دو کلوم حرف حساب بزنیم...اصال تو اینجا چی-

 نا باشیم،نمی تونیم؟هْم با بوآمون تَیْخِ

آرام تر باشد و عزت از ابراهیم می خواهد که طوبی ابرو درهم می کشد و غرولندکنان از اتاق بیرون می رود.

 ار کند اما ابراهیم برزخ شده است:با طوبی بهتر رفت

 آش. خودشو انداخته وسط،شده کاسه داغ ترِِلن می شه.هروقت خواسم حرف بزنم گور همی زن بُ اَ هرچیه-

است.چهره اش درهم فرورفته و ازشدت عصبانیت انگشتان دستش می  جانمیرزا خون به صورتش دویده

 :ر می دهدخطاب به ابراهیم تذکّو لرزد.دو دستش را توی هوا پرت می کند

ر می د،تن و بدنت گُآاسم امام رضا میردی.چرا  تا تو مسلمون نیسی بچه.چرا پیر و پیغمبرو فراموش کِ یْمِ-

 ه؟!یززبونت آتیش می ر گیره و اَ

برا  مده رفته بار و بندیلتو آماده می کنیوْ.سال نُبسِّهچون آتیش زده به مالمون،می فهمی بوآ؟! یه بار رفتی -

 برو. یه گوسفند می زنی زیر بغلت و دِ یْرِِم که میسفر.هروقت

 می گیرد:عزت دنباله حرف ابراهیم را 
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 کجا؟! بعدشم که مشدی شدی و اومدی،باید سفره بندازی و مردمو شام بدی.اَ-

 جیب من بدبخت! اَ -

 شه که زمین بمونه،خدا قهرش می گیره.ه م!نذر! می فهمی؟ نمیبَنذره بَ-

 عزت می خواهد جواب پدرش را بدهد که ابراهیم پیشدستی می کند:

 ؟!مال من تا قهرش نگیره ینی خدا دلش می خواد آتیش بیفته به-

ده ن،بی حساب و کتاب می بخشه.اگه ن! روزی دهم هبَخدا راضی به ضرر هیش تنابنده ای نیس بَ-

 ه نذر امام رضا کردیم چن تا جاش اومد،هان؟!ت.اگه برّتِشکرگزارش باشی چن برابر میدَ

جانمیرزا پهلو به پهلو می شود و به دیوار زل می زند.زیر نور ضعیف که حاال افتاده روی دیوار اتاق،چندتا     

انداخته اند و الشه پشه سیاهی را به درون سوراخی می برند.مدام در تکاپو هستند و هرچه می  چْمورچه رِِ

 گذرد به تعدادشان افزوده می شود.

 راعات سن و سال پدرش را نمی کند و بی محابا حرف می زند:ابراهیم تندتر شده است و م

ه می ره زیارت،خام رِِف دَرضا رو برد و گُامام مد؟تا اسم وْه ای که  دادی طمراس چوقدار نُبرّ یْه چرا جِِپَ-

 هیِِچرا دِبازار سر درآورد. اَمش طمراس قرار معلوم  ه زدی زیربغلش و برد برا امام رضا،اما اَشدی و یه برّ

 اینجاها پیداش نمی شه،هان؟!

 عزت سریع می افتد وسط حرف پدر و برادرش و گردنکشانه می گوید:

 ترس جونش. اِ-

شو نمی زدم که هرسال بهار می دوید می اومد عوض نه کاکا! چون آبروشو گذاشتم کف دسش.اگه ردّ-

 ه ها!ه که خون به دل آدم می کنِای کاراتِیکی،چند تارو می برد.
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ه بردم سی ه نِه پیش امام رضا شرمنده کرد.دیدی که همو برّّشِخودش زد،گول من نزد بوآ.او خودِ او گول -

 آقا.

 ها بردی اما بعد ای که من پولشو دادم....ینی دوبرابر ضرر کردیم.-

ه! خدا عوضشو می ده.دلتو صاف کن و انقد دل چرکین حرف نزن! امام رضا برکت ای بِِجون نکنی بَ ضرر اَ-

 ه پرداخت کردی!تِسرزمینن،تو خیال کن زکات مالِ

ری مشد و کلی خرج م اوضاع زندگیمونو می بینم.؛می بینم که سالی یه دفه میرَم.دَمن آدم خیاالتی نیسّ-

 ننه بدبختمونو بگیری ببری زیارت. مون ولی یه دفه نشد دسِِذاری رو دسِّمی

 من نخواسم؟! -

 را می دهد:عزت زودتر از ابراهیم جواب پدرش 

هنا ه کی؟خودت گفتی یکی باید باشه اینجا شیر بدوشه،مشک بزنه،چه می دونم دلت می خواس تَها پَ-

 باشی.

خدا عالمن که هروقت خواسم برم التماسش کردم که بیاد باهام اما دلش رضا نشد.آخرین ه م!نه بچه م!بَنه بَ-

د.من اگه می دونسم بعد رفتن اسم بیاازش خواوکیلی چقد ه،خدیِِبار که رفتم،جلو چیش خودتون بید دِ

موندم و نمی ذاشتم روزای آخر تهنا فته می میره نمی بردمش زیارت؟اصال زیارت به کنار،پیشش میمن،می ا

 باشه.

 بغض گلوی ابراهیم را گرفته و نمی تواند راحت صحبت کند:

 دار دنیا هیچی ندید جز زحمت! چقد دلش می خواس عروسی عزتو ببینه! او خدا بیامرز اَ-

اندوه سراسر وجود ابراهیم و عزت را گرفته است و پرده ای از اشک جلوی چشمان جانمیرزا را گرفته است.به 

 دهد:خودش مسلط می شود و با مالطفت پسرانش را دلداری می
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،مام یه روزی باید فْخودشو گیرُ یْتقدیر و قسمت نمی شه فرار کرد.ننه تون رفت جِِ ه بچه م! اَحقّمرگ -

بریم.تو دنیا فقط خوبی می مونه و بس؛اگه کار خیری کردی اسمت همیشه سر زبونا می مونه و یه 

 خدابیامرزی طلبکار،اما خدا به دادت برسه اگه بدی کرده باشی که در جهنمو واکردی رو خودت.

 که کمی آرامتر شده و التهاب درونی اش فروکش کرده است،به نرمی ادامه می دهد:ابراهیم 

ن.زشتن بیشتر ازی طول بکشه،مردم حرف ه شَچند ساله دختر مردم شیرینی خوردَ! بوآ واجب االن عزتن-

 د اما برا بچه ش عروسی نمی گیره.شَره مَدر می آرن.میگن فالنی سالی یه بار می

شه به امید خدا و امام اونا زندگی نمی کنیم.عروسی عزتم می یْرِِمی خواد بگن،ما که بِِمردم هرچی دلشون -

 رضا!

 ه کی؟!پَ-

 ندازیم.ی رفتم و برگشتم،عروسیشو راه میایشاال وقت-

 ابراهیم به یکباره از کوره در می رود و صورتش از عصبانیت سرخ می شود و صدایش را بلند می کند:

و فکر زیارتی و نُولی تو هَ،برا کی می گفتیم ؟! ما می گیم اصل عزتن،دختر مردمن هی هی ...ما ای همه -

 م نمی آی؟!رَرفتی تو نخ امام رضا،دَ

ه حرفش را می لدنباانیت از جایش بلند می شود و به نشانه اعتراض از اتاق می زند بیرون.ابراهیمعزت با عصب

 گیرد:

ه....فکر جوونتم یِِتک تک پیرمردای ده رفتی زیارت.کوتاه بیا دِ دس وردار بوآی من.بار اولت که نیس،اندازه-

 ... والسالم!ش نمی دم،زیارت بی زیارت!شِه م کِیَباش.من حرفمو زدم دِ

ننه ت می رم پابوس آقا.بعدش که بیام عروسی عزتو می  م،بار آخره.این دفه رو به نیابت اَرَبوآ من نذر دَ-

 گیرم.



16 
 

سرت در کن  اَ جاش بری؟!فکر زیارتُ یْی خِتا زنده بید نبردیش،حاال که مرده مِننه م اینا همش حرفه بوآ!-

 زی بیشتر خردنکن.اَ هو اعصاب من و ای بچه نِ

جانمیرزا کالفه و سردرگم خودش را جمع می کند و توی رختخواب می نشیند.خواب به چشمش نمی    

درون عکس چوبی قدیمی یکی می شود؛ا قاب زاویه دیدش ب .سرش را به دیوار تکیه می دهدآید.

عکس،خانمیرزا با چهره ای جوان،در حالی که کاله نمدی لبه داری به سرکرده و جلیقه خاکستری و شلوار 

پارچه ای سیاهی پوشیده،پشت به تصویر سیاه و سفید حرم امام رضا،دست به سینه ایستاده است.ناخودآگاه 

نشانه ادب سرش را خم می کند و زیر لب سالم می دست راستش را به سینه می چسباند و به 

م رضا تصور می اچشم می بندد و خودش را در صحن و سرای ام« السالم علیک یا ضامن آهو!»فرستد:

کم کم کند.دیگر غم و اندوه گذشته در چهره اش دیده نمی شود و روی لبهایش تبسمی نقش می بندد.

 دهد و دراز می کشد تا با خیال حرم به خواب برود. بدنش شل می شود و پاهایش را به جلو هل می

آنجا که می «.روغنی دْوْگُ کمرِِ»و آرام آرام راه می برد تا « پهنا راهْ»آفتاب نزده جانمیرزا گله را می رساند   

مقداری چوب خشک و خافور جمع می کند و آتشی رسد تیغ آفتاب درمی آید و همه جا را روشن می کند.

.کتری کوچک دودزده ای از توی توبره اش بیرون می آورد و آب می کند و می گذارد روی راه می اندازد

به ساعت مچی قدیمی اش نگاهی می اندازد.دست را سایبان چشم می کد و مسیری که آمده را از نظر آتش.

آید.می نشیند و ،البالی درختچه های ارژن،یک نفر را می بیند که به سمت باال می «راه پهنا»زیر می گذراند.

ز بلندی،آبادی می کند؛ امنطقه به منطقه کوه را با نگاهش دنبال با خیال راحت استکانی چای می خورد.

ه مرات پیدا می استکان دوم را که می ریزد،سر و کلّسوت و کور،گوشه ای لمیده است.پیداست که همچنان 

 ات می رود.از جایش برمی خیزد و آرام آرام به پیشواز مر شود.جانمیرزا

 ردی مرات.دیر کِ-

 ردم ببخشید!زمین.سالم نکِ ه سحر رفته بید سرِِردم طول کشید مشتی.کلّتا پیداش کِ-

 بهش؟و چیطو شد،گفتی سالمت باشی! خُ-
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د گفتم و تو گوشش خوندم که  بوآ،مشتی جانمیرزا سوای آدمای قَّها عامو گفتم.اولش سر سنگین بید اما اِ-

کسی حرفی زده تو به دل نگیر و خالصه ازی حرفا! سرآخر با هر بدبختی بید راضیش  ه ن.حاال اگه یهیَدِ

 کردم.

 بهت بده! یْخدا می خوام هرچی می خِ خدا خیرت بده به حق امام هشتم.اَ -

جانمیرزا مرات را می نشاند و یک استکان چای دستش می دهد.همینطور که مرات چای را هورت می 

 حرفش را می گیرد:کشد،جانمیرزا دنباله 

بیدم و دنبال گله،زمین و زمونو زیر پا  وْلُردم تو در و دشت و کوه وِِوقتی که چیش واکِ مرات! اَ - -

م جلو هیشکی دراز نشده.ای گله ای هم که می بینی حاصل سُ.خدارو شکر تا حاالم دَ شتمَهِ

کبریت کشیده زیر مال و  ابراهیم و عزت فک می کنن بوآشونه.ه،راه روزی خودم و بچه هامِمِعمرُ

بنده؛یه روز می ده،یه روزم می گیره.ما  هم ! مال دنیا امانته دسِِبَبَمنالشون و دود شده رفته هوا.

شون دلخور .امیدوارم که خیرشو بیبینن!من ازفقط امانتداریم،ازی دس می گیریم به او دس می دیم

خوام برم اونجا م زیارت قبر امام غریبن.می م،اووَرَمن فقط یه آرزو دَم،خداکنه اونام نباشن!نیسّ

ه ای همه گوسفند که ش بشم.ینی امام برا گوسفنداش چوپون نمی خواد؟!... حتما می خواد.پَپابسِّّ

م؛با همی می رم براش می چرونم.آدم پرخرجی هم که نیسّ مو منمی برن سیش چیطو می شه؟! خُ

.می رم می شینم اونجا تا خودش قبول کنه.دلم کنم سر میم و یه تکه نون و یه کاسه ماس رُبَ لباسِِ

ه باال گم بشه رِِبِِگله اس پرتی نکنی ه ببر خونه،حوروشنه که بی جوابم نمی ذاره.غروب نشده گله نِ

ه سفارش نکنم حواستو خوب جم کن.هرخوبی و بدی هم دیدی حالل کن.به طوبی سالم یِِ! دِها

دس بچه هاو سالم تحویلشون بیدی و بگو حالل  برسون و ازش حاللیت بطلب.گوسفندارو برسون

 جوونیتون!...

جانمیرزا به ساعتش نگاه می کند و جلدی بلند می شود.مرات هنوز نشسته است.شوکه شده و    

 با چوبدستی اش به بازوی او فشار می دهد و او را از فکر بیرون می آورد.چیزی نمی گوید.
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 همو ساعت حرکت می کنن دیه؟-

ف زودی بری منتظر می شن تا برسی.گُ« کیوْدار کُگُ»ف زیر گردنه،گ11ُبله؟!...ها...ها عامو ساعت -

 نا!شَمعطل نَ

می شود و مقابل  مرات هنوز باورش نمی شود.اشک توی چشمش جمع شده است.از جایش بلند

زود خودش را از  جانمیرزاد.زل می زند به چشمان پیرمرد و او را در بغل می گیرد.جانمیرزا می ایست

لی کذایی که قوچ به پهلویش زده بود را بغل می کند و غُمرات جدا می کند و می زند به گله و بره تُ

نقاره  ملکوتیصدای با ها او را بدرقه می کنند و صدای پرندگان و زنگوله از کوه سرازیر می شود.

ر نظر زیمرات از باال،پیرمرد را .شود و در گوش پیرمرد شوری برپا می کندیکی می خانه

 شود.نقطه می شود .ناپیدا می شود. دارد؛جانمیرزا دور و دورترمی شود. خط می

 


