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 صفر چرخی

 رضویخراسان  –ین ماهر البنام 

 

 ی دفعه داستان کیست؟کاکا سید اِ -

 فهمید!صبر داشته باشید، می -

در دو سالگی از دست داده رجبعلی را پدرش . زدندصدایش میبه همین نام  اماننامش صفر بود و کل قریه

حاال  ومادرش او را کاَلن ساخته بود  ،پدرش شد. بعد ازمی 1یرد سالی از فوتش تِبی مادرش چنبود و نیک بی

گذارند. هر روز سرکشی به باغ و زندگی می 2النی کَویلِشد به تنهایی در یک حَنذر کرده چهار سالی می صفرِ

  کرد. در کابل شاگردی می 3رتی دوزآقای کُو دو روز در هفته را در دکان جان ؛هایش را داشتزمین

کرد و پیاده یار میصبحانه تَخاست رفت، از خواب که برمیدکان میروزهای دوشنبه و چهارشنبه که باید 

رسید تازه گردی سرخ خورشید در حال می 4ینیوقتی پیش ماشینهای لَرفت. اده تا پیش دروازه قریه میپی

دختر جان آقا های جانداری هم به ماه گل یه نگاهقر آمد که او نزدیک دروازهبرآمدن بود. و زیاد پیش می

کرد کشید و یاد مادرش میآن وقت بود که آهکی میانداخت که در حال پر کردن کوزه از آب چشمه بود. می

گرفت تا را زیر چشم می زندگی و اوالد شده بود. ماه گل تا حاال وقت صاحب زن و ؛بودکه اگر او زنده می

باز به  ،و رحیم استدا کریم خیرست خ: " گفتدرآمد آن وقت زیر لب میاشان مییویلِای که به حَلحظه

 "رم. خواستگاریش می

ساخت که از نیمه شب شد و او را مجبور مینوبت آب زمینش می ،هاو اما یک روز در هفته یعنی پنج شنبه 

و همچنین و زمین و باغهای سیب و شفتالو و دیگه و دیگه را آب دهد  ؛صبح سر زمین خواب شود لِتا گُ
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رفت و به یک ردیف درخت بید که پیش جوی آب کاشته بود. بسیاری وقتها میدرختهای بید را که پدرش 

کشید. پوست زبر و برآمده تنه اشان دست میشد و به دانه دانهایستاد می ،علم کرده و ایستاده شده بودند

پدر! اَی پدر جان! بیکار بودی " :گفتدش میشدند و او باز همراه خومی 5بیدها زیر پوست دست صفر تا و باال

 "فروختیم!خوردیم، میکاشتی محصولشه میمیوه می بید کاشتی؟

" از خاطر چی پدر بید کاشت؟" گفت: خزید و میپیش زانوهای مادر می ،زنده بودهنوز زمانیکه مادرش 

 گفت:کشید و میحالت صفر میو بی 6یخیخ شِمادرش هم دستی به موهای شِ

سم ازش فهمی که باید چی قِوقتش خودت می باز دَاز خاطر تو کاشته. مادر قربان سرت، صفر جان  -

 !7واستفاده کنی خُ

کرد شد به دوردستها! و باز همراه خودش فکر میزد و صفر خیره میبسیاری وقت مادرش همین گپ را می

 رد وکو بعد از او نوچ نوچی می " نشده!ش تا حالی وقتین سی سالم است الی م عَو چه زمانش وقتشه! حخُ"

ی داس و خدا اِ" دید:شد و به آن مییر میتِ اشاناز پیش مسجد ویرانههم صفر گاه گاهی شد. راهی می

ی بر پدر همو کس که خبر چینی کرده مسجد و خانه و زندگی مردم چی کار دارین! اَ چکشیها ر مرگ بده، دَ

کرد به راهش ادامه گرد و خاک می 9وتهایشعد آهسته آهسته در حالیکه بُو ب" کنه! 8رادشلعنت! خدا نامُ

 داد. می

سی از مردم قریه نامش را صفر دیگر کو صبح شروع شد که صفر از خواب بلند شد  اما همه چیز از آن روز

 و دیگر صفر نبود. اگرفتند ن

                                                           
 منظور باال و پایین شدن است.  5 

 شود. منظور همان سیخ سیخ است. در بین افغانها به این شکل استفاده می 6 

 همان خب است. 7 

 یعنی خدا او را به آرزویش در این دنیا نرساند، یک نوع نفرین.  8 

 کفش 9 
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و به دیوار کاه گلی اتاق  10شروتَبه بَکشد نشیند روی جایش. دست میخیزد و میشود و میجانش یخ یخ می

 کند. ش جینگ جینگ صدا میشبی در گوبیند. آواز مادرش نیک بیمی

 آبادش کُو! و!خُبچم صفر به فکر مسجد ویرانه باش گم، از طرف پدرت می -

 کند. می 11یلسَ ،ل به هم نزدیک شده بودندیش گِرِهایی که دراز دراز با سِاز به کاهب

 12، خُو عمرش اجازش نداد! مَکه مسجد بسازه خاطر تو پیش امام رضا جان نذر کرده بود م صفر ازچِبَ -

 هم حالی فهمیدم!!!

 ی بیرونویلِحَکند. و از هایش را پای میوتپوشد و بُدهان نشسته کاالهایش را میو خیزد و روی از جایش می

که عبدل کور پیش رویش مثل  ؛شودیر میکوزه بر دوش گرفته است هم تِ که ماه گل ،از پیش جویبرآید. می

 شود.جن سبز می

 ری پیش جان آقا؟کان میری؟ دُیری؟ کابل مکجا می ،و بچه صفراُ ،بچه 13واُ -

 آید. تر میپیش ،دکشوت از پشتش میرا بی بُشلش  . عبدل کور در حالیکه پای راستبیندمیپشتش صفر به 

 کور؟ستی عبدل اَ پیش خانه مَ 14ه داریرَتو پَ -

 ام چیست؟ه دار دیگیرَپَ ،و بچه صفراُ ،و بچه صفراُ -

ش خاک و باد وتهایَدر حالیکه بُبی کدام توجهی ماند. دهد و او را بر جایش میمیدستش را در هوا شُور  صفر

 ینی برساند. لَ به کابل خود را به اولین ماشینتا برای رفتن  ؛رودکنند طرف دروازه قریه میمی

 روز بود که مردم قریه دیگر صفر را صفر خالی صدا نکردند.  و از همان

                                                           
 سبیلش 10 

 نگاه 11 
 من 12

 منظور همان هی است، هی صفر  13 

 یعنی نگهبان 14 
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 تواند پیشش شاگردی کند. گَپِ مینفعال م برای جان آقا بگوید که دیگر قَشود، که چی رَدلش آب و تاب می

 کند.باز بیخ گوشش صدا میسید کاکا 

 س ....کنی؟ اگه از پچی می 15شاگردی رَ ،باغ داری ،م، تو که زمین داریچِصفر بَ -

 ... که جان آقا.... ماه گل رَست.  از خاطر ماه گل بر امر خیرسید! گوش کو،  کاکا !کاکا سید -

کند رویش سرخ شده، به عاقبت  حس میش را خورده بود و دیده به زمین دوخته بود. پِباقی گَیادش آمد که و 

گاه وقت و داد تا گاه و بیکه جان آقا بر او می 16هاییهیسَکه دیگر از پَ ؛کندنرفتن به دکان جان آقا فکر می

ز اببرد خبری نیست. همچنین دیدن ماه گل به این بهانه هم دیگر محال بود. ه گل امی مادر خانهوقت به بی

 د. کرلب جوی گرم میماه گل به دیدن دلش را فقط باید آن پس 

کان خلوت است و دُ ؛بیندمی17ک رَشت شیشه به سَآورد. از پصدای کابل کابل گفتن راننده صفر را به خود می

به رویش  18آخرین روزهای ماه قَوسهوای سرد شود و پیاده میتواند ببیند. میا چهار قدم آن طرفتر جان آقا ر

که دور تا دورشان آبی است. خورشید  19ردیی خُرسِبیند. دو اُبه دکان جان آقا میزند. دو گشته شالق می

گذارند که صدای طرفش را از زیر نظر می مثل همیشه باز است. چهار ده. در دکاناش را از دست داسرخی

 کند. جان آقا از پشت ایستادش می

 و بیرون شده؟آفتاب از کدام سُی؟ یزتِبه گمانم زود از خواب خِ 20ست؟یرتیر و خَخَ -

گرفته تا چای صبحانه را  22اشینگِلُ فِرا به با شَ 21وشدر حالیکه چای جُ ؛شودمی جان آقا پیش رویش سبز

 یار کند.تَ

                                                           
 را 15 

 پول 16 

 خیابان 17 

 آخرین ماه پاییز، آذر ماه 18 

 پنجره کوچک 19 

 منظور اینکه همه چیز خوب است؟ 20 

 کتری چای 21 

 کنار دستاری که بر سر بسته. 22 
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 جان آقا! 23سالم خلیفهس -

 ست؟چقدر زود آمدی؟ خیر و خیرت جان علیک سالم صفر و -

 ست خلیفه جان آقا!خیر و خیرت -

ن کایک دُ .رد استکان خُنیایی! دُگفتم شاید  ،و بسیار خوب شد که امروز آمدی؟ خُو خُپ شدهچی گَ -

 و!ات باز جای به جای که شدم بیا پس پیشم خُببر خانه ردم، چرخت فعالًدیگام پیدا ک

 خلیفه، خلیفه!  -

گَپَش را  شود.از پیش چشمش دور و دورتر میالنش روی شانه ی کَروی معصوم ماه گل با آن کوزه

 خورد.می

 ت بگو! از خاطر چی زود آمدی؟پِگَ -

 آورد.را به یاد میباز خوابش 

 کار دارم.25م مَنخاهِتَولی  بخشش باشه،تانم بیایم. ! نمیرَ بده مَ 24تیخصَتا یک ماه رُ -

کند که جان آقا سخت یش خودش فکر می. پآیدهایشان میفقط صدای نفساندازد، صفر سرش را پایین می

ها د از یک دقیقه صدای پر شدن پیالهکند. بعیل کردن اوست. از همین خاطر هیچ سرش را باال نمیصروف سَمَ

 آید! از چای می

 کار کردن است صفر! 26ی چی قسماِ -

- .... 

 گیرد. و پیش روی صفر مید کشاش بیرون میرتیافغانی از جیب کُ صد

                                                           
 . شودی از کلمه خلیفه استفاده میادر افغانستان رسم است که برای خیاطهای حرفه 23 

 مرخصی، یک نوع اجازه برای مدتی کار نکردن.  24 

 دستمزد 25 

 این چه مدل کار کردنه! 26 
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ی هفته نوبت ا27ِی ی نِنِمثل ....  هم ببر بر مادر ماه گل.  افغانی رَی هزار راستی اِ !تنخاهِی از تَاِ !ربگی -

 تو کار نیستی؟  ،برماست خودم می مادر ماه گلخانه 

که  ،زندبه دلش چنگ میمثل یک جمله ماند. یک چیزی صفر به هزار افغانی در دست جان آقا خیره می

 از نزدیک بر باد فنا رفت.ماه گل فرصت دیدن 

 یسه کار داری؟چی گپ شده؟ باز پَ -

 ی کار ندارم. ی نِنِ -

بعد از جای به جای شدن  ،هایشان ببرنگفتم که چرخ کل شاگرا رَ است؛ کان جدید در کارته چهاردُ -

 بیارن پس!

د خورشی ،برآیدصفر اما هنوز به فکر هزار افغانی و روی معصوم ماه گل است. وقتی از دکان جان آقا بیرون می

ل اولین دکان بایسیکدهد و به اش فشار مییرتِکُ ها را مابین جیبافغانینورش را کامل روی شهر پخش کرده. 

 خورد. ور میفروشی دَ

 از اینجا بود که صفر دیگر صفر خالی نبود. 

رگردان بیند که باز سعبدل را می ،شود. صفرقریه می کند و با یک بایسیکل چینایی داخلدروازه قریه را باز می

مثل برق پیش بیند، عبدل میماند که ناگهان ها است. صفر به عبدل خیره میزدن روی خاک 28رکَدر حال چَ

 تن. های بایسیکل و زیر لب گفکند به دست کشیدن به چرخشود و شروع میروی بایسیکل و صفر ایستاد می

 ! صفر چرخی!صفر چرخی -

  آورد. صفر جوش می

 برو گمشو از پیش رویم. -

                                                           
 نه نه 27 

 گشت و گذار 28 
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 .کند به قهقههعبدل کور خنده می

  صفر چرخی پس آمده امروز. ،صفر ؛ردمم !صفر چرخی -

س صفر چرخی پ ،صفر ":زندکرده چیغ می دای شلش را از پس کشیده خاک و بابیند که پصفر به عبدل می

 "آمده از کابل.

او را  گفتند بلکهردم قریه صفر خالی نمیصفر چرخی نام گرفت. از آن پس دیگر م ،و همین رقم بود که صفر

 صفر چرخی نامیدند. 

اد رد. بایسیکل را کناری ایستبند و بایسیکلش را مابین حویلی میکمیاش را باز دروازه حویلیچرخی صفر 

کند و با نان بیات شده که از دیشب مانده بود را گرم می ورباییخزد. شُکند و خودش ما بین اتاق میمی

 خورد و پس در جای هموار مانده از صبحش می خزد. می

 . کندبه امروز فکر می

 کنم.مام رضا جان! بخیر از فردا شروع مییا خدا خودت کمک کن! یا ا -

شاید  کهکند فکر میبه ماه گل کند. ه مجبورش ساخته بود که مسجد را آباد کند فکر میبه خوابی کباز و  

 بکند. توانست پیش جان آقا چاپلوسی دیگر نمی

 تانم مسجد آباد کنم؟ یعنی می -

 کند. کند و خواب کم کم چشم هایش را بسته میبه همین یک جمله فکر می

 م دیگر شد. قَیک رَ ،چرخی زندگی صفر و بعد از این اتفاق

***** 

 کند.ف میرا پُ رد روی گلیم افتاده است. باز هوارسی خُشود. آفتاب از اُمالد و بیدار میچشم هایش را می
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ه! مانرس میی خواب لعنت! مثل چَپدر اِ رصدا نمی زنه! ب رَ حالی سید چرا مَ ،ی صبحم نمازم قضا شداِ -

 ! کنهکه بگیره بیهوش می آدمَ

را  یویلِدارد و در حَیکل را بر میاش را خورد بایسکند به جمع کردن جایش. بعد از اینکه صبحانهو شروع می

 دود. ند که باز عبدل کور پیش میکباز می

 ری؟ری؟ کابل میری؟ دُکان میچرخی! با بایسیکل میجا میری صفر ک -

دیدی! از پیش رویم گم ساخت که هیچ نمیهم کور می اتَعبدل کور! کاش خدا همو چشم دیگه واُ -

 شو!

 ری ...ری؟ کابل میو بگو کجا میخُ -

 نفرینش نکو. ،م صفرچِبَ -

  د. کاکا سید است. بینبه صدا میچرخی صفر 

 !رو برو ب !عبدل برو دیگ -

 کند که یعنی زودتر برو. و کاکا دستش را پس و پیش می

 بخار کرده! به خدا! از خرد و کالنشانَ هاشیطانکل پشت  .شیطان است کاکا سید -

 راستی بایسیکلت تبریک. ! رقسم نخو -

 شکر کاکا. ت -

 !خوب کردی خریدی -

 کارم بود.  ا سید! دَکارم بود کاک دَ -

باز پای شلش را از پشتش  ،شدمیعبدل کور از آن دو دور و دورتر  سید.به عبدل کور دید و به چرخی صفر 

  کشید.می

 ه!وَکاکا مسجد باید دوگشته ساخته شَ -
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پ گ یزند که کاکا آرام و بحدس میباز هم  چرخی صفر. ن آبی و یکدستکند به آسمایل میسَچرخی صفر 

 کند. یل میدارد او را سَ

نذر پدرم بوده از خاطر مَ! همو زمانی که همراه هم پیاده رفتین زیارت امام رضا)ع(، پدرم نذر کرده  -

 بود. 

 خُو خُو یادش بخیر هر دویمان با خر رفتیم! پدرت تو رَ از امام رضا گرفت!!! -

 بیند. باز به آسمان میصفر چرخی و 

 نامیم!!کاکا سید نام مسجد بخیر امام رضا)ع( می -

 از خاطر مردم قریه خورم،نیروهای شوروی کمی ترس میاز فقط 29ان شاء اهلل! بخیر و با جان جوری!  -

 ترس خورده استند. که

مش! سازبه امید خدا می ه.وَدوگشته ساخته شَکی باشه که ممانعت کنه! همو مسجد باید وی سگ شور -

 خوانی کنیم. تانیم راحت روضهمیدیگه نزدیک است محرم و صفرم 

  .بیندبه مسجد نیم کاره می چرخی صفر

 د؟بر مسجدَساخت شد فقط ماندم که کی خبر مسجد داشت به خوبی و خوشی ساخته میصفر م چِبَ -

 ی که شوروی آمد قریه یک عبدل کور چند روز گم شد! بعد از اِ

 گی نی!کاکا سید مَ که گفتم خود شیطانش است تو می -

 هیچ چیز فعالً معلوم نیست! -

و همراه کمک شما قرآن  صبحم قضا نشه! شاید بتانم بیایمه شاید دیگ نماز وَمسجد ساخته شَاگه  -

 !پدرم و مادرم! ههههههههههیبخوانم بر 

 ردی حالی...کاگه مکتب گریزی نمی -

                                                           
 یک اصطالح اس به معنای به سالمتی. 29 
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 و بچگی بود دیگر....خُ -

 نماز صبحت قضا نکو!م، چِخوری بَچوبش حالی می  -

 ....خورداه دور میاز نیمه رشود و و باز کاکا سید دور می

 جان آقا را چی کردی؟ -

 رم. دیگه نمی ،هیچ -

 کنی؟ماه گله چی می -

 نیستین! 30ممِغَ شما که دَ -

 خدا به فکرت باشه. -

همراه بایسیکلش او آبادی مسجد را به تنهایی شروع کرد. گاه گاهی عبدل  چرخی از همان اولین روز کار صفر

کرد. پرسان می ،دادشد و یا سوالهایی  که آدم را در میرفت پیشش و وقت کارکردن مزاحمش میکور می

د بی ی. وقتی اولین تنهگشتبید برمی یراند و ظهر با یک تنهزمینها می یکل را سرهر روز بایسچرخی صفر 

فهمی که از خاطر چی بید کاشته و زمانش که برسه باز خودت می" بود هپ مادرش افتاد که گفترا برید یاد گَ

 " !درخت میوه نکاشته

ف برید تا برای سقمیتنه بیدها را بعد با خوشحالی از اینکه توانسته کاری برای پدرش و مادرش انجام دهد  

 و ستونهای مسجد به کار ببرد. 

گاه گاهی جوانها هم  .کردهایش لگد میآورد و با پایل میگِقریه،  ل خانهاز گِرفت و وقتها هم میگاهی 

و دم  صفر چرخی را کردند زدند و لگد میها را پای میکردند . یا گِلرد میه او چوب ها را خُهمراآمدند و می

همراه  31اشر زدههای بَپایکرد. یمی راست مو دَنشست میچرخی آن وقت بود که صفر  ،کردندراست می

چای  چرخی رسید و صفربه نظر می 32وکملُوست زیر چشم فیل چِمثل پ ؛روی آن بودندل هایی که گِ

                                                           
 به فکرم نیستین 30 

 های شلوار است که باال زده شده بودند.منظور پاچه 31 

 چروک 32 
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و او  ،شدآویزان میزیر نور کم زور خورشید ها لهایش از فرط سنگینی گِهای پاینوشید. گاهی هم مویمی

 نوشید. هیچ به غمش نبود و همچنان چای می

 ...تا یک روز که

کل سیبه بایی محکم ریسمانبید که با  ی. آخرین تنهدهدروی پدال بایسیکل فشار می پایش راچرخی صفر 

که  ،زندآرام آرام پای میچرخی از پشت بایسیکل کشیده می شود و خاک باد بلند می شود. صفر بسته شده، 

گرد و  پر ازچرخی خیزند و پیش چشم صفر می پیش چرخ بایسکیلش به هوا ها گلوله گلوله ازیکدفعه خاک

 فرلغزد و صمیل یبایسک .زندیز مییز تِکند و قلبش تِشود. صدای جینگسی گوشهایش را پر میخاک می

 خورد. با روی بر زمین می چرخی

 چی بود؟ یا امام ضامن!  هی دیگیا خدا اِ -

اما  ،شبه پیش روی ،چرخاند به پشت سرشچشم می .بیندها میهو به تپایستد بی کدام وقت تلف کردنی می

ی او را یاد نیروهای شوروی رمِمَ .افتداند. در دلش شور میآرام روی خاک خواب کرده 33هایرمِمَ .چیزی نیست

 یاد مسجدی که ویران شد.  ،عبدل کور دیا ،اندازدمی

مش دو چش چرخی زند. صفره پای میشود و یک نفس تا قریکند و به چاالکی سوار میبایسیکل را راست می

و  34هابابه گگ. گیرد. از بازی طفالن خبری نیستنظر می کند و قریه را زیرای عقاب تیز میرا مثل چشمه

 شویند و نی کوزه پر از آبلب جوی نی کاال میها و زناند هایشان ننشستهها بر پشت بام و پیش دروازهپیزن

 شود. ه میندَ. دلش از دل خانه کَشویندمیکنند نی دیگ و کاسه می

 پ شده! باز چی گَ !یا خدا -

                                                           
 هاگلوله 33 

 پیرمردها 34 
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آستین همراه و عرق پیشانی اش را کند می 35یالجا پیش دروازه قریه اِدرخت همان بایسیکل را همراه تنه

 کند. اش  پاک مییرتِکُ

 و؟رفتن خُ مردم کجا -

محکم مشت دست راستش را روی کف  افتد ومی ،که ویران شد شانیروهای شوروی و مسجدباز یاد عبدل و ن

 کند. ف میخواباند و هوا را پُدست چپش می

  یا خدا تو به فریاد برس! یا امام ضامن خودت کمک کن، حالی چی کنم؟  -

فضای خالی و ساکت  و بهنشیند، های درخت میآید و روی یکی از تنهکاره میآرام آرام نزدیک مسجد نیمه 

  وزد.دقریه چشم می

 یعنی باز شوروی آمده؟  -

 ی شکسته و ویران!نِو شده خراب ی چیز نِکه هیچ بیند کند و مییلی میدوگشته به قریه سَ

 ا خدا پس چی گپ شده؟ی -

هاش شود و آستینایستاده می .اندازدشدند نگاهی میگل میهایی که باید کاهدرخت و کاههای ها و به تنهلبه گِ

 ش را!نبانَتُهای پاچهزند و بعد از آن را بر می

 36کنم. خود می کارِمَ  -

                                                           
 رها 35 

 دم.من کار خودمو انجام می 36 
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باد سرد جانش را یخ یخ  ،کندهایش را پاک میکند به لگد کردن. عرقکند و شروع میمی 37و کاه و گِل را گَد

گیرد و پیش اش را به دست میرتییش و کُهاوتشود. بُمی 38ها پُتهشید دارد کم کم پشت کوخورکند. می

 :آید که رود. یکدفعه یادش میجوی آب می

 چرخم، جان آقا! هیچ یادم نبود!  -

شود برای رفتن به دکان جان آقا! از شوید وآماده میهایش در جوی مییز دست و رویش را همراه پاییز تِتِ

 شود. سوار می39ر وتَرساند و در اولین مُماشینهای لینی میبرآید و به چاالکی خودش را به دروزاه قریه بیرون می

 شود. ایستاده می چرخیصفر ؛است 40یرو بارر بِوتَمُ

 کان جدید!دُتانست چرخا را ببره یدکان باشه! خودشم م ه که جان آقا دَنَخدا کُ -

شود کشد دلش مییای رنگ ساخته! مردی کنارش سیگرت مجا را سورمهبیند که خورشید همهو به بیرون می

گوید و به فضای باز چیزی نمی" ؟پ شدهقریه ده قاضی چی گَ که شما خبر ندارید دَ"از او پرسان کند 

راننده  ،شودیر میداند از خاطر چی! کمی که تِنمی ،کندشود. دلش گرومپ گرومپ میمیای خیره سورمه

 زند. صدا می

 محاصره کردند!!! نیروهای شوروی کل جا رَ .شه رفتپیشتر نمی پیاده شوید! -

دود طرف شود و میگریزند. صفر هم پیاده میشوند و هر کدام به طرفی میر پیاده میوتَاز م41ُطا مردم وارخَ

ها ایستاده سربازهایی که روی تانک ،زند کهبیند و حدس میهای ارتش سرخ را میکان جان آقا. از دور تانکدُ

 شان مثل پرچمشان سرخ است. هایاند رویشده

                                                           
 مخلوط کردن 37 

 پنهان 38 

 ماشین 39 

 شلوغ 40 

 سراسیمه 41 
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 ست؟ باید تیز شوم!ی منطقهدفعه نوبت محاصره اِ 42ییا خدا! اِ -

 دکان مثل همیشه باز است.  برآید. درِکان میبه دُ

 آمدم چرخم ببرم! ،استم صفر مَ !سالم جان آقا! جان آقا -

 گوید:شنود. با خوش میصدایی نمی

 ی وقت روز که همیشه دکان بود! اِ -

رد شدن ها و خُیرمِیغ مَبرآید تا چرخش را بردارد. که صدای چِیعنی اتاق شاگردها می 43؛دوم به منزل

شود. جا سرخ و زرد و داغ میخوابد و ناگهان همهکند. روی زمین میهایش را پر میرسی گوشهای اُشیشه

زدیک که از دهانش شنود. قلبش نصدای گرومپ گرومپ قلبش را میچرخی صفر  .گیرندمی 44رها دَپارچه

دود طرف و میگیرد. رساند و آن را به بغل میچرخش میبه بیرون برآید. کشان کشان روی زمین خودش را 

  .بیندرسی و بیرون را میدود طرف اُمی ،ر گرفتهدروازه! دروازه را دَ

 کنم؟ یا امام ضامن برس به فریادم! یا خدا چی -

چسپد و دیگر از رسی میاُ. از روی ناچاری به را به دهان بکشد چرخی کشد و نزدیک که صفرآتش زبانه می

ردکی یاد گرفته است چرخ همچنان زیر بغلش هست و او هر دعایی را که از خُ .ی خبری نیسترمِمَ 45یرِفَ

ز های خرد شده را ای شیشهباقی مانده. گیردر میحمد و قل هو اهلل. اما همه جا دارد دَ و خواند. صلواتیم

ی یکه سرمای آخرین روزهای پاییز 46هاییلبَپرد روی کَرسی بیرون میکند و با بسم اللهی از اُا میدرسی جاُ

 خورد.زانویش محکم به دندانش می ،رسدشان ساخته. وقتی که پایش به زمین میکم رمق

                                                           
 کنند. همان این است چون در دیالوگ به کار رفته مردم افغان ای استفاده می 42 

 طبقه دوم 43 

 در گرفتن در اینجا یعنی آتش گرفتن.  44 

 شلیک 45 

 چمن 46 
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 47خ اهلل جان! اَ ،خاَ -

ها و گرمی خون روی لبشکند جلوییش در جا می کند. دوتا از دندانهایخون تمام دهانش را پر میو مزه شور 

ید کند. دندانهای سفف میاش را تُدو دندانهای شکسته ،هایشکشد روی لبنشیند. دست میاش میو بعد چانه

 شود. لنگ لنگان دور میچرخی . صفر شونددر تاریکی گم میها اند بیرون روی کبلکه حاال سرخ شده

 48یگِلَبه قریه آمد کُاو وقتی  بود. خانه ماه گلکه رفت، ی یقریه آمد و اولین جابه چرخی و همین رقم صفر 

ا به قریه و کل جای ر هآنجا بود که ماه گل به او گفت که عبدل کور آمده بودهایشان برگشته بودند. به خانه

 ه دشت فرار کردندخورده به کوخواهند به قریه حمله کنند و مردم ترس که نیروهای شوروی می هپر کرده بود

 برایش صبر کند و سپس لنگ لنگان باچرخی آنجا چرخش را به ماه گل داد و از او خواست تا تا شب. صفر 

 . دهانی پر خون از قریه دور شد

  کند. ها را سیل میکاکاسید بچه

 صفر چی شد کاکا سید؟  باز -

  مانده!گرده مسجد امام رضایش نا تمام ! او بر میصفر زندست صفر زندست -
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