
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١
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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Literary - Cultural فرھنگی - ادبی

  
 )بڼوال(پيکان

  ٢٠١٢ اکتوبر ٠۴

  

   تلخۀقص
 

صحن مکتب  و شاگردان از صنف ھا بيرون آمدند معلمين و ازسه ساعت درسی زده شد، زنگ تفريح بعد         

 بچه ھا، و بلندبلندصحبت کردن دخترھا سروصدا،. بود ندگی به نوادرآمدهز شاگردان پرشد،ی صدا و سر و باھياھو

بچه ھای صنوف ابتدائی بی . ازنوای آدمھا سرودی بود و رساند زندگی رامی  کودکان ھمه وھمهۀشادمانی خنده ھا

 پای تماس از صحن مکتب که خاکی بود .کردند ه میھشادمانه چھچ و دويدند مقصد ومرامی اينطرف وآنطرف می

  .بود شد وپرده ای ازخاک فضای مکتب را فراگرفته می بلند به ھوا شاگرد صدھا

ازظھربرای درس دادن آمده  که بعد اولين روزی بود دادم، صبح ھا به ھمان مکتب درس می     من معلم بودم،

توقف  ظه ای آنجالح. باالترازصحن مکتب بود صنف ھا بخش اداره و. کارحق الزحمه ای برايم داده بودند -بودم

که درحرکات شاگردان  ازبی خبری وذوق طفالنه ای ديدم نگاه کردم، می کردم وازته دل به اين صحنه که ھروز

  ....ناگفته ای دردلم جوانه زد )کاش(و  بردم ديدم لذت می می

 ۀلحظ و کردند  میالبته پول جمع .نوشيدند چای می و شدند معلمين به يک اطاق دورھم جمع می       وقت تفريح،  

  .بوره وشيرنيگک ھم داشتيم .شد توزيع می برای ھمه و شد تفريح چای به يک چايجوش بزرگ دم می تنفس يا

کسانی  .چای ريختند بعد و آنھم پياله ای تعارف شد با پول برای چای سھم نداشتم، به انداز    منکه روزاولم بود

 .يمھمديگرمعرفی شدباھم احوال پرسی کرديم وبه  .شناختند می را نکه م شناختم وعده ای ھم بودند که میند بود

  .........روزگار و واز ازصنف ھا کردند ازشاگردان، معلمين باھم قصه می

 عده ای راه می. بود خاک گرفته و فضارابيشترگرد کردم، نگاه می       من نزديک کلکين نشسته بودم وبيرون را

 خنديدند؛ وقھقه می گفتند زدند چيزی می دسته باھم قدم می دختران دسته، کردند، ی ھم توپ بازی میئرفتند چندتا

اين بی  بودم، غرق تماشا و من زالل چشمه ساران راداشت طراوت صبح بھار و  شان شفاف وروشن بود،ۀخند

  .وبا عظمت بود خبری کودکانه ونوجوانانه ودنيائی که داشتند چقدرزيبا
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 .کند  صحبت میه چۀبار  دریک دادم که، تشخيص نه می .صدابود و گوشھايم پرازسر ،پايد      چشمم صحن رامی

چشم به چشم شدم لبخندی ازروی تعارف  نفر بايکی دو دوسه مرتبه طرف معلمين ديدم آنھا مشغول صحبت بودند،

  .صحن مکتب وآنھامصروف صحبتی من مشغول تماشا کارخودشد؛ به ھم زديم وھرکس پی

يکی دوتا  دستم رابلندکردم، به عنوان خدا حافظی ازجايم بلندشدم،.گاه کردم وقت تفريح روبه اتمام بود   به ساعت ن

  .دقيقه ديگه وقت داريم روند ده شاگردھابه صنف ھای شان می گفتند ھنوززوداست تا

 بيرون بروم، قدم برداشتم که و ...دگذر کشم ده دقيقه می روم يک سگريت ھم می من آھسته آھسته می :   گفتم

يک  .کند نگاھش سنگين ومحزون است مرانگاه می  يکی ازمعلمين خورد احساس کردم اوۀناگھان چشمم به قياف

يک حالت گنگی  .نگاھش پرسشگربود وھمی درخودبرد، ران م باھم تالقی کرد، چشمان ما  کوتاه وزودگذرۀلحظ

سگريت  نفس عميقی کشيدم، .ردم وبيرون رفتمطرف دروازه حرکت که وب رويم را گشتاندم .دربرگرفت ران م

 که اورا  فکرکردم نتوانستم به ياد آورمهمی شناسم؟ھرچ ديده ام،  اوراقبالً من روشن کردم وبه فکرافتادم کی ھست؟

  .راه افتادم چون فکرم به جائی نرسيد بی حوصله شدم وتندتربه طرف صنف .بشناسم ديده ويا

 آشنا ھنوز .بچه با ھم بودند و دختر .ساله بودند ٩و ٨شاگردانم بين .ف سوم بودصن دادم،    صنفی که من درس می

چندتائی که بودندباھم قصه  نيامده بودند،  شاگردانۀوقتی داخل صنف شدم ھم .فقط سه ساعت باھم بوديم نبوديم،

وی صحن ر صنف برۀازدرو .ومن ھم به چوکی خودنشستم بنشينيد گفتم .مراکه ديدندايستاده شدند وسروصداداشتند،

ھرکدام آن يک صنف  و تا کانتينرروی صحن مکتب کنارھم گذاشته بودند بگويم چند شد فراموشم .مکتب باز ميشد

 .کردم استفاده می... ازظھربرای شاگردان صنف سوم بعد برای شاگردان خودم و من ازاين صنف صبح ھا بود

به صحن  .مکتب کوتاه بود خانه ھاھم منظرچشم بودی ديوارھا مورين را ديد،أشد کوه کارته م ازصحن مکتب می

روی روانم احساس کردم وآن دوچشم به نظرم آمد که  را سنگينی آن چشمم به کوه خورد کردم، مکتب نگاه می

کرد که  وحالی درمن ايجادمی لرزاند را مین باريد که م می پرسشی ازآن چشمھا وخوب که دقت کردم  يدئپا مرامی

  .داشتبيان ن

 هھرچ .زد  کار ھايم دورمیۀفکرم درمحدود خانه وخانواده شدم،يمشغول کارھا وخانه رفتم،   آنروزکارم تمام شد 

 .شد گذشت سنگينی آن نگاه ھا ازخاطرم دورمی زمان می

 رود خيمه نشينان می سراغه واندوه ھا ب دردھا سوداھا، خياالت، تاريک، وھمه جا  شب که گسترده شدۀ  خيم

 یبارديگرچشمان سياه وابروھا يک..... کند می  غصه ودردش رابه تيپ خودش وباسودای خودش به سرهرکوھ

  .چطور؟به جائی نرسيدم ازکجا،.اوبامن پيوندی دارد ازذھنم گذشت؛ خاموشانه زمزمه ای .پرپشتش به نظرم آمد

 هھرک.خوشآيندبود پرسی وچای موقع تفريح دورھم جمع شديم بازسالم واحواله  فردامکتب رفتم ومثل ھميش 

من  .دارد  روش خودراهھرکبازھم  باشد، باھمه مشابھتی که داشته آدمھای روی زمين، به تعداد کرکترخودرادارد،

گيرم  ازگفته ھای ديگران می د،نی درذھنم ھست که نام ندارئچيزھا درجمع دوست دارم بيشتربيننده وشنونده باشم،

  .....دھم ونامی بدانھا می

 خيره شدم، يک لحظه باربه چشمان اوديدم، يک..شنيدم ديدم ومی می بودم، خود با روزھم درجمع نشستم اماآن

  .احساس اندوه کردم

 :شد گفت گی درآن حس میصدائی که پرسش وتشن با و رفتم اونزديک آمد   وقت خداحافظی که طرف صنف می

  "ميتانم چند دقيقه وقت تانه بگيرم؟"

  ".ه درخدمت ھستمکنم م خواھش می"  
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 شايد حرفی نداشتم واو من نگران بودم ساکت بوديم، ھردوی ما.رفتيم پھلوی ھم راه می ازاطاق باھم بيرون شديم،  

  :گفت رويش رابه طرفم کرد و .وچگونه شروع کند که ازکجا بود جو و جست در

  ".دھم را چند لحظه زحمت می زنگ رخصتی که زده شد من شما"

  ".منتظرتان ميشم.خواھيد ما میھرقسمی که ش"  

  ... آرام بودم نا بود،  آن محسوسۀھرلمحه وھرثاني گذشت، ازتفريح داشتم به کندی می   سه ساعت درسی که بعد

 ،درعين حال آراماما بعد اوبا صدائی مرتعش  يک لحظه سکوت، . ھم راه افتاديمۀشانه به شان باھم، اوآمد، .  تمام شد

  :ازمن پرسيد

ميخاستم که ازنزديک   شما شنيدمۀدربار منظورم اينست که مه قبالً .... رست است که شمازندانی بودينای د"  

  : گفتم".ببينمتان

  ".ومنتظرشدم .درست است" 

  : لرزانی گفتی  با صدا

  ".ميخاستم ازشما بپرسم ن يشايد ميشناخت ن،ياوراديده باش شايدشما  ازمه برادرم ده زندان بود،"

  "نامشان چيست؟ :"  پرسيدم

 :که به ناله شباھت داشت گفتی باصدائ و لبش رادندان گرفته بود چشمانش پراشک شده بود،   اونامش راگفت،

  ".اورا کشتند اوشھيد شده،"

 .به يک اطاق بوديم وقتی ھم که درزندان بوديم گاھی به يک بالک وزمانی شد، می می شناحتم سالھا را   من او

 يادم آمد و نمکينش ھمه درنظرم جلوه گرشدۀ طرزصحبت کردن وخند ابت وپايمردی اش،نج برخوردش، حرکاتش،

  :گفتم..عقده گرفته بود را گلويم .گاه برنگشت روزی که اورابردندوھيچ

  .سکوت کردم . ونتوانستم ادامه بدھم"باھم بوديم .می شناسم او انسان بزرگی بود می شناختم،"

   :ميان شيون بی فريادش گفت و ته ای بلندشد سوخۀم بانالأ  صدای گريه اش تو

بره ....زندان و ازرفقايش از ازبرادرم، بياين ازاو،  ماۀکه ميتانن خان ھرروز صبا، امروز، ميشه خواھش کنم"

من با  و.... اوشدت گرفتۀگري" ...شوه شايد بارشان کمی سبک ن،يبره فاميل ما قصه کن بره زن برادرم، مادرم،

  .کت بودمگلوی پرعقده سا

به  از ازکشتار، زندان، ازای قصه  بله من بايد ...سرزد گرفته بود ران وھمی که م پيدا کردم، او   من پيوندم رابا

زنی  خواھری، پدری، برای مادری، را  شانۀقص ...شناختم ی ميگفتم که من آنھا رامیئخاک کشيدن آرمان آدمھا

  ..ببرم روومن عقده ف تا اواشک بريزد ..گفتم می......و

  !!!!    تلخ.... تلخيستۀ    قص

  

  

  

  

  

           

 


