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 خشک مثل قره قوم ، سبز مثل کپه داغ

 کرمانشاه –هدی حشمتیان 

 

بازرسی بدنی می شوم، پرده ی برزنتی را کنار می زنم ، حس غریبی همه ی وجودم را احاطه می کند ، انگار 

از مرو تا به اینجا یک نفسه دویده باشی ، تشنه باشی و حاال خنکای آب زاللی به کام تشنه ات بنشیند ،چند 

فارسی حرف می زنم ، منظورم را می فهمند ، انگار متخصص ترجمه ی حرفهای کلمه ای دست و پا شکسته 

دست و پا شکسته هستند ، اینجا زائر زیاد است ، آن هم از هر مدلی ، با هر شکل و قیافه ای و سر وضعی و 

  .این برایم عجیب است و عجیب تر اینکه برای بقیه عجیب نیست

دست و پا شکسته ، چند کلمه انگلیسی هم قاطی حرفهایم می  آدرس صحن انقالب اسالمی را می گیرم ،

کنم ، اسالمیک رپابلیکی می گویم و خادم سرش را تکان می دهد ، چشمهایش بادامی نیست ، بخاطر همین 

 .نمی پرسم که ترکمنی بلد است یا نه 

ارسی و انگلیسی ، آمیخته ی و فکه ملغمه ایست از کلمه های ترک خودم را می گزارم جای او ، با این حرف زدن

 با لهجه ترکی و روسی ، من هم بودم از خیر آدرس دادن می گذشتم و خودم دست به کار می شدم.

می رویم صحن انقالب ، جایی که باید منتظر بمانم تا او بیاید ، آخرین چیزی که از او در حافظه ی بلند مدتم 

ست و آخرین صدا ، قارداش گفتن او که همراهش دلمه ضبط شده ، چشمهای بادامی او و دهان پر از خون او

با سرهنگ ماتیویچ دست به یقه بشوم و چیزی مثل قنداق های خون از دهانش بیرون می زد.قبل از اینکه 

 تفنگ بخورد توی سرم و دنیا بچرخد و بچرخد و فرو بروم توی حفره ی تاریکی که نمی دانستم تهش کجاست.

بودم ، از مارکس و انگلس و لنین ، او فقط شنیده بود .من از یکی شدن کارگرها و  اولین بار من برایش گفته

برای دیگران از بین رفتن طبقه های اجتماعی باالدستی گفته بودم ، جوری که  هم او بفهمد و هم من .

مه های ن شنیده بودم ، از افسرهای روسی ، که چهره های سرخ داشتند و من بعضی کلهرچیزی که از این و آ

روسی مشددشان را درست و حسابی نمی فهمیدم ، از کارگرهایی مثل خودم که چشم و گوششان بازتر از ما 

دست بر نمی داشت ، اما برای  توصیف مسکو که سال پیش رفته بود ،، از احمد نیازوف که یک لحظه از بود

را می گفتم ، برای شریف خودم شریف هرچیزی که جسته و گریخته از این روایتهای متفاوت شنیده بودم 

بودم ، تنها چیزی که فکر و ذکرم را کشانده بود سمت این حرفهای دهن پرکن ، کم شدن بدبختی های طبقه 
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کارگر بود ، اینکه یک روزی من و شریف هم پالتوپوستی مثل رحمت بایوف رییس پنبه پاکنی که تویش کار 

 ای رنگین روی میزش به چشم ببینیم ، وسوسه ام می کرد .بپوشیم ، یا یک بار از آن چلوپلوه یممی کرد

ی پدر و مادرمان نزدیک .، شریف بزرگتر بود  دیم هردوتا توی پنبه پاک کنی کار می کردیم ، عذب اوقلی بو

های عشق آباد زندگی می کردند ،بیست کیلومتری عشق اباد توی روستای باقر؛تنها روستای شیعه نشین 

ی اهالی اش شیعه بودند.حاال نه شیعه ای که همه ی مناسک و طاعات و عبادتش بجا ترکمنستان که همه 

پیر و پاتالهای ده یک چیزهایی می گفتند و ما هم بعضی هایشان  د ، مخصوصا که همه چیز قدغن بود ،باش

مام ک شده بود ، اسم ان موقع هم سفت و سخت توی ذهنمان حرا از بر کرده بودیم .تنها چیزی که حتی آ

می پخت، سر و زلفمان را صفا می داد ،  1،تاتارچورکرضا بود ، مادرم همان موقع ها هم یک روزی از سال 

میگفت امروز عید است ، می گفت امام رضا امروز به مرو آمده.یک بار هم رفتیم مرو قدمگاهش ، مانده بود 

دم نیست ، فقط با عقل بچگی ام با خودم یک دیوار سرپا و خرابه های قصر مآمون.من چیز درستی از آن روز یا

فکر کرده بودم ، این همه راه را آمده ایم که این یک دانه دیوار را ببینیم.اما مادر را خوب یادم هست ، که 

گریه می کرد و طوری دست می کشید به آن یک دانه دیوار که به صورت عزیزترین کسش دست می کشید.اهل 

مگاه مثل اینست که بروی پابوس امام رضا ، و هیچ فرقی ندارد ، از هم والیتی ده اعتقاد داشتند رفتن به قد

هایمان یک عده رفته بودند ، به سرخس و بعد هم مشهد .ما هم بدرقه شان کردیم و هم ساعتها زیر تیغ آفتاب 

.توصیف  ردندبیرون روستا به انتظار امدنشان نشستیم .مردم با صلوات و شعرهای ترکی از آنها استقبال می ک

ندیده بودیم ، شبیه بهشت بود.مخصوصا اینکه سر  2صفا و خنکای حرم برای ما که جز  خشکی  قره قوم

یم نس"هم می گذشتند ، نوار سبز رنگ جنوب ترکمنستان که  ، مادرم همیشه می گفت :3راهشان از کپه داغ 

 "امام رضا بهش می رسه که انقد خرمه

ه واقعی ارتباطمان با مذهب ، کسی نبود که راه درست و غلط را نشانمان بدهد اما گذشته از همین تنها رشت

، فقط الالیی هایی که مادرمان می خواند و اسم ائمه  را تویشان می اورد از بر بودیم .کمی از حالل و حرام و 

ه داده بود بپاک و نجسش را هم گرفته بودیم و من مریض و کجدار مراعاتشان می کردم.شریف اما بیشتر دل 

این الالیی ها و این باید و نبایدها . زودتر از من هم یاد می گرفت .اما عید و عزایمان حتی توی آن شرایط 

سفت و سخت هم به راه بود ، اما شاید جوانترها درست و درمان نمی دانستند چه اتفاقی افتاده ، اما به راه بود 

 ابهای لب بام اقتدا می کردند به پیرترین مرد ده..صف نماز را بیشتر پا به سن گذشته ها و آفت

                                                           
 نوعی شیرینی در ترکمنستان که در اعیاد و جشن ها می پزند. 1
 بیابانی در مرکز ترکمنستان 2
 منطقه ی سرسبز و حاصلخیزی در جنوب ترکمنستان و نزدیکی مرز با ایران 3
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توی همین کش و واکشها بود که مدام آدمهایی می آمدند و افکارشان را به خوردمان می دادند.از آزادی و 

برادری و برابری گفتند .از اینکه چرا باید یک عده مثل سگ جان بکنند  و یک وعده غذای حسابی نخورند و 

و آسوده باشند و همه چیزشان سرجایش باشد .تب جنگ که افتاد به  جان دولت فخیمه آنوقت یک عده راحت 

مدند ، گفتند ارتش چهارم آلمان به همین زودی می سرد به برای بسیج نیرو به روستای ما هم آشوروی ، 

 استالینگراد و کارخانه اسلحه سازی می رود روی هوا .

ان.دستهایم پینه بسته بود ، گرده ام از سایش طناب چغر شده بود و دل داده بودم به حرفهایش از همان اولها 

این حرفها زود به کام تشنه ام می رفت.به ارتش سرخ پیوستم ، برای پیروزی طبقه کارگر؛ همان اول کاری 

پرچم سرخی با نشان تبر و شمشیر را آویختم توی خانه .تالش کردم که شریف را متقاعد کنم که نتوانستم ، 

وبی از بوی خ "هم نتوانست مرا از پوشیدن یونیفرم نظامی ارتش سرخ منصرف کند . با نگرانی گفته بود او 

شریف می ماند توی همان پنبه پاک کنی و من با شمشیر و تبرم می خواستم بروم و  "این اوضاع نمی شنوم

شان گرم بود یا نیم نگاهی به ریشه ی ظلم را قطع کنم .همه ی آنهایی که مانده بودند یا سرشان به کار خود

آلمانها داشتند برای همین حساسیت رویشان زیاد بود . باید سرشان را می انداختند پایین و می چسبیدند به 

 کارشان.

شریف همچین آدمی بود ، اما توی شرایطی که خیلی از جوانها رفته بودند و دیگر برنگشته بودند ، توی 

ست نمی توان ر شوهرهایشان،بچه هایشان عزادار بودند و زنهای جوان بخاط شرایطی که بیشتر پیرزنها بخاطر

 همینقدر بی تفاوت بماند .

بعد از اینکه لفت وافه مرزها را بمباران  کرده بود ، من زخمی شدم ؛ برگشته بودم به باقر ، با دست و پای 

اند .شریف آدم این حرفها نبود  زخمی . اما شریف نبود .پخش شده بود که شریف را به جرم جاسوسی گرفته

، بی آنکه بداند چکار کند ، زیاد پیش می ، می دانستم حرفی زده ، یا کاری کرده که برایش گران تمام شده 

آمد که پشت کسی در می آمد  یا جلوی کسی بخاطر حق و ناحق می ایستاد ، اما اهل هیچ دسته و گروهی 

رفتم به عشق آباد ، پیدایش کرده بودم ، توی یک سلول نمور و  .نبود ، خوشش نمی آمد از این داستان ها

، زیر نوری که از دریچه کوچک سقف پهن شده بود روی صورتش کثیف روی کاه و کلشی که بوی تعفن می داد

مان . قرار بود بعدازظهر ه، الغرتر و پیرتر بنظر می آمد ، انگار این چند ماه نبودنم چند سال برایش گذشته بود

بازجویی شود.بخاطر شجاعت در میدان نبرد به من هم اجازه ی حضور در جلسه ی بازجویی را داده بودند  شب

. 

ود دستگیر شده بودند قرار ب شریف به جرم ارتباط داشتن با چندتا جاسوسی که یک هفته پیش همان حوالی

 ، کسی دیده بود که شریف با دوتایشان مشغول صحبت بوده . بازجویی شود
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می دانستم که که این حرف زدن اتفاقی بوده ، شریفی که دلش نمی خواست توی این برنامه ها دست  اما

، که آن دو مرد را نمی شناسد ،  داشته باشد ، چطور می توانست جاسوس باشد. او خیلی رک و محکم گفت

 ن روز اتفاقی آنها را دیده و از او چندتا سوال پرسیده اند .آ

 "چه سوالهایی پرسیده اند "، که حاال قاضی نظامی شده بود ، خیلی خونسرد پرسید : سرهنگ ماتیویچ پیر

شریف نگاهش به من بود ، اما صداقت توی نگاهش موج می زد ، نمی توانستم بفهمم ترسیده یا نه ، اما محکم 

ی ویژه هیچ نقش حرف می زد ، نمی دانستم برای نجات او چکار باید بکنم ، توی این نظام ، تبعیض و امتیاز

نداشت ، یا شاید برای ما که سرباز معمولی بودیم.اگر بخاطر آن دوتا گلوله و ترکشهایش نبود نمی توانستم  

حتی توی جلسه حضور داشته بودم ، من باید به عنوان یک سرباز وظیفه شناس همه ی تالشم را برای روشن 

طر حفظ کنم ، توی آن شرایط کوچکترین اشتباه ، شدن حقیقت می کردم .اما چطور می توانستم او را از خ

آخرین اشتباه بود . فقط باید یک جوری ثابت می کردم ، شریف ربطی به آن جاسوسها نداشته ، شریف جواب 

و او گفته بود خبر ندارد  "از این حوالی چند نفر سرباز دیگر آماده ی اعزام هستند  "او پرسیده اند : داد که از 

 . ه بود ، شاید آنها مرا بشناسند و نشناخته بودند و هر کس رفته بود سراغ کار خودشگرفت و سراغ من را

سرهنگ عصبانی شد ، صورتش سرختر شد و کلمه هایش مشددتر ، من توی آن شرایطی نمی توانستم کاری 

 انجام بدهم .

م را بد ، حالی این وضعیت ، دیدنش توبود و دستهایش را از پشت بسته بودند  شریف روی زانوهایش ایستاده

می کرد، خودم وضعیت بهتری نداشتم، کتف و بازویم و همینطور ساق پایم به شدت درد می کرد ، نفس کم 

.سرهنگ با چکمه های چرمی اش به صورت شریف لگد زد ، شریف می آوردم و انگار دستی گلویم را می فشرد

ند شدم ، سرباز کناری ام که ترکمن نبود ، نگاه سردی به نش پر از خون شد، از جایم بلاروی زمین افتاد و ده

دلمه های من انداخت ، دستهایم مشت شده  بود ، ماتیوویچ چکمه اش را دوباره باال برد ، شریف صدایم زد و

هیکل کشیده و الغر ماتیویچ را گرفتم و چرخاندم سمت  خون از دهانش بیرون می زد ،دویدم و از پشت سر 

را فشردم ، در مقایسه با او من خپله و کوتاه بودم ، مشتم را گرفتم رو به صورتش ، اما حس  خودم و گردنش

 خورد توی سرم و دیگر چیزی نفهمیدم. کردم چیز ی

وقتی به هوش آمدم روی همان کاه و کلشهای متعفن دراز به دراز افتاده بودم ، کاله سرم نبود و خون خشکیده 

بود  و ماسیده بود روی نیمی از صورتم ، گردنم و یقه ی لباسم را خیس کرده  ای از باالی گوشم راه گرفته

 بود ؛ حدس زدم که ساعتهاست به همان حالت روی زمین افتاده ام ، خون خشکیده روی کلشها هم بود.
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ی ابلند شدم و سلول به دوران افتاد ، دوباره دراز کشیدم ، کتف آسیب دیده ام تیر می کشید ، نمی دانستم ج

گلوله ایست که توی جنگ خورده بودم ، یا در اثر کشیده شدن روی زمین.بیهوده دست چرخاندم تا شاید 

تشنه  شدت بدن دیگری ، مثال شریف را اطرافم پیدا کنم ، سلول تاریک بود ، اما هیچ کس دوروبرم نبود ، به

 .اره بسته شد به همان حالت روی زمین ماندم و چشمهایم دوب بودم و بدنم ضعف داشت ،

به ده سال حبس ، به جرم تعدی به مافوق ، توی دادگاه نظامی محکوم شدم ، بدونه انکه یک  محکوم شدم

سربازهایی که بازوهایم را گرفته بودند ، بارها التماس  وشت شریف بشنوم ، به زبان روسی بهکلمه در مورد سرن

 ای سردشان روبه رو می شدم.کردم که بگویند ، برادرم کجاست ، اما مدام با نگاهه

ان ده سال گذشته بود ، سرمای طاقت فرسای زمستان روسیه به کمک ارتش سرخ آمد و ارتش چهارم و ششم 

نازی ها توی استالینگرادی که حاال ویرانه ای بیش نبود ، زمینگیر شده بود .توی نبردی که تاوانش را هزاران 

دیگر اسمی از هیتلر نبود ، و شوروی نماد مقاومت و پیروزی بود ، حاال  انسان داده بودند ، اما نتیجه مهم بود ،

دیگر به سربازهای ترکمن احتیاجی نبود ، کارخانه های اسلحه سازی از نو ساخته شده بودند ، چرخهای 

 صنعت بعد از یک دوره رکود دوباره به  گردش در آمده بود .

از دست دادن حداقل یکی از اعضای خانواده بود .کسی از شریف اما نتیجه اش برای بیشتر خانواده های ترکمن 

با فاصله ی کوتاهی ک سپرده بودندش ؛ پدرم هم همینطوردرم دق  کرده بود ، اهل ده به خاخبر نداشت ، ما

 ، بدونه انکه پسرهایشان زیر تابوتشان را بگیرند ؛ خیلی طاقت نیاورده بودند ، دو سال بعد از آن روز . از مادر

، تنها کسانی  که از سرنوشتش اطالع  ت ، حتی تا کپه داغ هم رفته بودمهیچ کس از شریف خبری نداش

داشتند ، همان سربازهای روسی و ماتیوویچ بود، که یا توی جنگ کشته شده بودند ، یا مرده بودند و یا کسی 

 از آنها خبر نداشت.

نه ی پنبه پاک کنی که اینبار حمداهلل امانوف مدیرش به کارخاظاهرا برگشته بودم،برگشته بودم به زندگی ، 

بود ، او که چلو پلویش به راه بود ، روی مبل مخمل می نشست و موقع حرف زدن به کارگرها نگاهشان نمی 

گیراندن سیگار برگ کوبایی اش بود، سیگار برگش را قبل از کشیدن بو می کرد و بعد از کرد و حواسش به 

مستخدمش مجبور باشد ، هرروز ان نقطه را ی کفش ورنی اش ، لهش می کرد ، تا تمام شدنش با پاشنه 

 دستمال بکشد.

دیگر سرم به کار خودم گرم بود ، تبر و تیشه و شمشیر و مالقه هیچ فرقی برایم نداشت ، این ده سال خزیدن 

ه حفره ی تاریکی بود ک وسط بلوکهای سیمانی سرد ، دمخور شدن با آدمهای از دنیا بریده ، که ته چشمانشان
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حتی کورسویی از امید نداشت ، نگاهم را عوض کرده بود .ساعتها کار می کردم و شبها توی بیغوله ای که 

 دست و پا کرده بودم ساعتها غلت می زدم تا سنگینی خواب روی پلک هایم آوار شود.

و شلوغ برای یکی از دوستانم  تا دو سال پیش که آن خبر رسید ، راننده ای که توی یک قهوه خانه کوچک

 تعریف کرده بود ، ده سال پیش یک محکوم به اعدام را فراری داده ، تا کپه داغ .

پیش را گرفتم ، راننده صورتش را درست یادش نبود ، فقط گفت اترک بوده ، الغر ، با قد متوسط و سرش 

ادف کرده و او توانسته فرار کند ، حس هم شکسته بوده ، اسمش شریف بوده ، گویا ماشین حمل زندانی ها تص

 می کردم خودش شریف است ، همان مشخصات ، همان تاریخ و همان سرنوشت.

تمام دو سال گذشته دنبالش گشته بودم ، ردپایش را قدم به قدم ، توی ده کوره ها ، جاده های خاکی و کوه 

از طریق واسطه ای پیدایش کرده ام ، تلفنی که و دشت دنبال کرده بودم ؛ تا رسیده بودم به مشهد ، تا حاال 

، خود خودش بود او که از جوخه ی اعدام جان سالم به در برده  ، بعد هم با شریفبا واسطه صحبت کرده ام

، ایران درگیر جنگ با عراق است ، سرنوشت بود و حاال توی سرزمین دیگری باز هم کابوس جنگ می دید 

عجین شده ، نمی دانم حاال چه شکلی است ، آخرین تصویرش را با عجیب و غریب شریف انگار با جنگ 

چشمش و موهای سفید تجسم می کنم و دلم هوای قارداش گفتنش را می کند ، اغوشی که  چروکهای دور

 بوی مادر و پدرم را می دهد.

ام زنده می شود ،  نیم ساعتی به آمدنشان امده ، باید بروم زیارت تا نرسیده اند ، یاد آن تک دیوار در خاطره

 یاد گریه های آهسته ی مادرم ، شیرینی تاتارچورک را زیر زبانم مزه مزه می کنم ، می روم داخل ، آینه کاری

و همهمه ای که جمعیت در حال حرکت را مثل هاله ای احاطه کرده و  ها و خنکای مطبوعی که جریان دارد

گیر خودش کرده ، تازه می فهمم دلیل این گریه ها چه بود کششی که انگار در و دیوار و سقف و قندیلها را در

، تازه می فهمم چرا آنها که رفته بودند و برگشته بودند چرا باز هم دلشان هوای اینجا را می کرد ، می روم 

جلوتر ، پنجه هایم گره می خورد در گره ها ، تازه می فهمم این همه سال شریف چرا ماندنی شده بود ، نه از 

از ترس مرگ . مادرم سالی یک روز آمدن امام رضا به مرو را جشن می  و نه حتیKGB 4سرویسهای ترس 

گرفت ، می دانست که این آمدن با زمینهای خشک ، با دلهای نا امید چه کرده بود ، شاید اگر قره قوم کمی 

  نزدیکتر بود ، سبز می شد مثل کپه داغ....
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