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  و منهم پوشيده و نپوشيده از در حياط بيرون پريدش را» بيلرسوت« با جيغ سوم زن، پدرم 
. دنبالشی با شورت و زيرپيراهن رکاب  

صدای ناله و نفرين زن و فحشهای پی درپی مرد همه را از خانه های. غلغله روم بود» لين« سر   
.ن حلقه زده بودند و هرکس برای خودش نظری ميدادمردم دورشا. بيرون کشيده بود  شرکتی  

معطل کارگرهايی بود که داخل جمعيت شده ولی هرچه سيف اله راننده آنطرفتر ماشين بدفورد شيفت  
پيشانی. آفتاب بعد ازظهر اواخر مرداد مغز را سوراخ ميکرد.نداشت  برايشان بوق ميزد فايده ای  
چسبيده بود و مزه شور عرق را روی زبانمکابی به تنم زير پيراهن ر.  همه به عرق نشسته بود  

  به نوبت برميداشتم و کنار روی الشه سنگهای داغ می سوختکهرا پاهای برهنه ام . حس ميکردم
ا ها خودم را انداختمی پپدرم خودش را داخل جمعيت جا کرد و منهم از البال.  زانو ها می کشيدم  

. توی ميدانچه تا ببينم چه خبر است  
 

  دستچ گيس های سياه و بلند صنم را دور م. داشت عين شمر ذی الجوشن کف به دهنحيدرقلی
.ميکشيد اش را بدست راست گرفته توی هوا تکان ميداد و يکبند هوار سالخیکارد   چپ پيچانده بود،  

صورتش زخم و زيلی و پيراهنپوست دست و پايش رفته، . بودشده  زن روی سنگالخها کشيده   
. ری گلدارش از پشت کتف چپ پاره ولب و دهنش پر از خاک و خل شده بود کد  

  رمضون دکاندار و گفتکلرا می بست رو کرد به  پدرم همانطور که دکمه های لباس کارش
  چه خبره، مگه خردجال ظهور کرده؟-
.ره کاشکی خردجال بود، مرتيکه قصاب زنش را با گوسفند اشتباهی گرفته و ميخواد سرشو بب-   
سر چی؟ -  
.خدا عالمه:  رمضون گفتکل  

  روز عاشوراحيدرقلیپس بيخود نبود که . وحشت سرتا پايم را گرفت و خودم را به پدر چسباندم
. شمر شده بود  

:عبد شاه سبيل بورش را از يکور جويد و گفت  
  خوب حاال چرا يکی جلوشو نمی گيره؟-

:مش نجف برگشت طرفش و گفت  
!يکی اگه راست ميگی حاال تو بشو همو -  

:عبد شاه زير لب غريد  
. ای روزا حرف خير هم نميشه زد به کالم اهللا-  
 

بعد از آنکه اولين چاه در مسجد سليمان به نفت رسيد، انگليسی ها. ناحيه اللی خيلی کوچک بود... «  
هم اينجاغيره  رگه های آنرا دنبال کردند و طولی نکشيد که مناطق نفتخيز هفتکل، نفت سفيد، اللی و   

و هرکدام برای خود شهری شد با خانه های پيش ساخته انگليسی، مدرسه، قد علم کردند و آنجا   
. درمانگاه، باشگاه و دنگ و فنگ تمام  

هم با صدایبومی ها . مته های الماس دل زمين داغ را می شکافت و نفت را گرم و سياه به سطح ميآورد  
و استخدامه و کمر می پيچيد، ميش و بزشان را رها کردند و آمدند غرش دستگاههای حفاری که توی کو  

Officeها جا  بيشتر کارهای ساده، آنها هم که کوره سوادی داشتند خودشان را توی.  شر کت نفت شدند  
يکمرتبه در کنار منازل شرکت نفتی خانه های سنگی و کوچک. آموختن انگليسیو شروع کردند به زدند   

و حمام پشت سر هم عينهو قارچ از زمين روييدند و هر ناحيه جنب و و بازار ا دکان شخصی ساز هم ب  
  قماش به نواحی راه پيدا کردند ه و معرکه گيرها نيز از هم  دست فروشهاداللها،.  جوشی دو چندان يافت

».و پاسگاه ژاندارمری هم شد همه کاره قانون  
 

  ميخواستند که ولش کند محضحيدرقلیحل با التماس از زنهای م. صدای ناله صنم يک لحظه قطع نمی شد
سيف اله راننده دو باره. برافروخته کارد را بطرفشان حواله ميداد و زنها عقب می نشستند  خدا اما او  

برآمدگی وسط فرمان بدفورد و يکبند بوق زد بعد سرش را از ماشين بيرون آورد  دستش را گذاشت روی  
: و داد زد  

بيامرزا انگاری  بکنن، پدر  Black list - ديوسم اگه تا پنج دقيقه ديگه ول نکنم و برم گاراج تا همه تونه   
.بانو دلکش اومده  
.ای واويال شيرممد داره مياد:  يک نفر داد زد  



زن بدنبالش روی زمين کشيده شد. نعره ای کشيد و به سمت چپ ميدانچه يورش بردحيدرقلی  يکمرتبه  
در تابش خورشيد برق»  بيست فوتی ها «سرم را باال کردم، سقف پليتی . ه باز کردناغافل را  و جمعيت  

. را می ريخت زهرش داشت حسابی حاالگرما. رقصيدسراب می رديف دکلهای برق در ميزد و   
خودم . شير فشاری آب سر لين دوم نزديک منزل سلطون حسين بود.  گلويم شده بود عين چوب خشک  

.اول داغ بود ولی بعد خنک شد. ه را دادم پايين و آب فواره زد توی حوضچه سيمانیدست را بهش رساندم  
  و قلپ قلپ آب شيرسرم را گرفتم زير . شير گذاشتم خنکی تا قلبم پر کشيد  پايم را که روی سيمان زير

.می رفتندحيدرقلی ميخوردند، کش ميآوردند و بدنبال  تاب از پشت ستون آب مردم داشتند .خوردم  
 سلطون حسين که روی ديوار کوتاه بيست فوتی اش با زير شلواری و دمپايی نشسته بود وعرق

.ارواح پدرم داره ميبردش طرف سالخ خونه: سايبان چشمها کرد و گفت دستش را  ميريخت  
:مال نظر همانطور که دست شيرممد را محکم گرفته بود و مانع نزديک شدنش به معرکه ميشد فرياد زد  

.بابا ، مسلمونا اقال پاسگاه را خبر کنين.  تو ئی ناحيه بی صاحاب يه با غيرت پيدا نميشه، خرابخونم   -  
 

  نداشت اين بود که شيرممد روی تعصب هم طايفه بودن او را از بازفت که آمد اللی جايیحيدرقلی... «
د تحويلش که تویصبح به صبح هم پوست گوسفند ها را ميدا. جا و مکان داد  منزل و بهشد را بر  

سفيده صبح. کم کم پايش به سالخ خانه هم باز شد. آفتاب پهن کند و نمک بزند بی مزد و بی مواجب  
قصابيکروز هم که خبر آوردند . گوشتها را شقه ميکرد و می انداخت کول شيرممد که ببرد قصابی  

د همان سال بود که شيرممدعي. بازار توی کارون غرق شده او را بردند و کليد دکان را دادند دستش  
صنم دلش ميخواست زن هرچند که.  درآوردحيدرقلیصنم را به عقد  رضا يا نارضا با اصرار اهل محل  

سر يک  شايد اگر دو سال پيش از اين.  کارگر شرکت نفت بشود اما نصيب و قسمت چيز ديگری شد  
البت که شيرممد باين سادگيهاو پسرش اياز را بقصد کشت نزده بود  راننده پيرمراد، کالم حرف  

». نمی کرد به دامادی قبولش  
 

آفتاب کچ کرده بود طرف امامزاده سبزپوش اما. حاال ديگه دکاندارها هم به جمعيت اضافه شده بودند  
سلطون حسين از. پدرم و مش نجف از جمعيت جدا شدند و آمدند طرف لين دوم. ی نداشتم گرما تما  

: همان روی ديوار داد زد  
  ها ، کجا ايشاال ؟-

:پدرم گفت  
. بريم ببينيم پيرمراد حاضره با ماشينش بريم پاسگاه-  

:سلطون حسين دمپايی اش را خوش خوشک روی پا تکان داد و گفت  
.روشن بشه کار از کار گذشته بياد  (Dodge ( تا اون دوج  -  

.د طرف جاده اسفالتهصدای موتور سيکلت که مثل رعد توی فضا پيچيد همه رويشان را برگردانن  
  با موتور قرمز رنگش می کوبيد بسمت سالخ خونه که حاال» استاف استور«طرف  احمدی داشت از 
.يک مشت ديگر آب به صورتم زدم و دويدم طرف مردم. رسيده بودند  و جمعيت به نيمه راه آنحيدرقلی   

مثل. مام ناحيه اللی تک بوداحمدی بازرس ماشينهای شرکت نفت بود و موتور انگليسی بزرگش در ت  
های مشکی و کالهنشلوار کرم اطو زده، پيراهن سفيد آستين کوتاه با پاگو. فرم داشت  ارتشی ها لباس  

احمدی همانطور که موتور را روشن نگه داشته بود يک پايش را.  قيطان دوزی شده زردبا نقاب سفيد   
: روی زمين ستون کرد و پرسيد  

  چه خبره اينجا؟-
صورت آفتاب سوخته ، بينی.  هی در همان حال دسته گاز را ميچرخاند و ناله موتور را درميآورد و  

ميگم اينجا چه خبره؟ جلو لين کارمندی که: دو باره پرسيد.  بزرگ و عينک آفتابی ابهتی باو داده بود  
.تصادف کرده گويا  بمن خبر دادند ماشين شيفت  

! با صنم تصادف کردهحيدرقلی نه دايی جان،: يک نفر به طعنه گفت  
پشت . حرکت کردمرکزی موتور را توی دنده انداخت و بطرف گاراژ . احمدی اعتنايی به حرفش نکرد  

.سرش گرد وخاک و سنگ ريزه بهوا بلند شد  
 

  خالی ميوه روی سرش بود و کنار بازار دنبال پوستجعبههميشه خدا يک . صنم تپل بود و کوتاه... «
راه که ميرفت سينه های سفت و بزرگش ناآرام. بزه و آت و آشغال برای بره ها بودهندوانه و خر  

.مژه ها برگشته و بلند و موها سياه و شالل. اش را پاره کنند و بيايند بيرون  ميخواستند پيراهن کدری  
ازفتسالها پيش که توی ب.  بچه سردسير بود که حاال از سر اجبار گرمسير خانه هميشگی اش شده بود  

، شيرممد او را که تنها بچه اش بود به دندان گرفتآن جنگ لعنتی افتاد و پاره سنگی جان مادرش را   



».گرفت و آمد اللی بهوای کار در شرکت نفت که بهر حال ماندنی شدند  
 

  داشت کارد را حواله ميداد به هر کس که بخواهد مانع کارش شود که ناگهانحيدرقلیدم سالخ خونه 
شاه گروهبان کردستانی تفنگ به دوش با شتاب از روبرو می آمد و عبد. توی هوا خشک شد دستش   

  سرگروهبان را که ديد خود راحيدرقلی.  کنارش تند و تند حرف ميزد و دستها را توی هوا تکان ميداد
شصنم بيهوش و بيگو.  موهای زن را رها کرد و کارد را آهسته سر کمرش توی غالف جا داد.  باخت  

و او را جمع و جور کردند تا ببرند دمر روی زمين ولو شد و زنها که ترسشان ريخته بود جلو دويدند   
  مات و مبهوت سرجايش ايستاده بود و به گروهبان و عبد شاه که داشتندحيدرقلی.  منزل مش نجف

.   کردستانی را تماشا ميکردندمردم همه ساکت و کنجکاو آمدن. نزديک ميشدند چشم دوخته بود  
ناگهان پاره سنگی نفير کشان. صدای پوتين او و خش خش گيوه های عبد شاه سکوت را می شکست  

. فواره زد بيرونحيدرقلیاز بيخ گوش سرگروهبان گذشت وبدنبالش خون از باالی ابروی راست   
کردستانی. روی زانوها چشمش را گرفت و خم شد حيدرهم بدست داشت که   شيرممد سنگ ديگری  

. برگشت و با قنداق تفنگ گذاشت تخت سينه شيرممد که يک در يک نقش زمين شد  
 

گونه هايی سوخته و ابروهايی، کوتاه بود و چهار شانه با صورتی گرد. شيرممد پنجاه سالی ميزد... «  
  هر از گاهی  راريش جو گندمی اش .  سايبان چشمهای گود افتاده اش بودند که زمخت عين پشم ميش

  زمستان و. خورده و سينه پهنی داشتچکف دستهای قا.  اصالح ميکرد  دوسوسمار با تيغ ناست
   ولیاهل نماز و روزه نبود.  نيم تنه پوست می پوشيد و پوتين سياه نيمداری به پا داشت تابستان

بود و جمع و جورکارش پرداخت پوست گوسفند .  زياد قسم ميخورد»يدونههفت ش«مزاده  امابه   
  چون می گفت که سيگار پفسيگار نمی کشيد.  کردن کله ها و نظافت سالخ خونه بعد از کشتار روز

  ».آدم را سياه می کند 
 

 رئيس پاسگاه از پشت ميزش بلند شد و گفت
  .حيدرقلی به به ، بازم که تويی آ -

  صورتشو خشکيده به ابرو  همانطور که دستمال را يکوری روی پيشانی بسته و خونحيدرقلی
: نشسته بود گفت  

. ما نوکر قانونيم سرکار-  
:رئيس پاسگاه گفت  

! ای مادر قحبه-  
. سرش را انداخت پايين و چيزی نگفتحيدرقلی  

رئيس پاسگاه به پاگون اعليحضرت قسم.  باز داشت موقت کردنددر يک اطاقشب هر دوتايشان را   
شام را. يی بکنند جفتشان را پشت پاسگاه تير باران خواهد کردگفته بود که اگر سر و صدا  خورده و  

  گيج از سردرد پاشنه سر را بهحيدرقلی.  که برايشان بردند شيرممد روی زمين ولو بود و فکر ميکرد
  ميله پرچم پارکجيپ زيتونی رنگ پاسگاه کنار ،بيرون. کنج اطاق تکيه داه و چشمها را بسته بوده  س

                                                   .را به بازی گرفته بود پرچمشيروخورشيد نرمه بادی سرش شده بود و روی  
  

                                                           + + + + +     
 

و پوستها را يمان  ميخواستند با دوج پيرمراد بروند مسجد سل هم همين پارسال پيش از عيد بود که همراه  
......تحويل بدهند که آن اتفاق افتاد   

 
  رديفبيرون آمده بود وروی تپه آفتاب اواخر زمستان گرم و مطبوع تازه از بغل مخزن بزرگ آب 

C- branch .    و ميدانچه پشت بازار را گرفته بود    خانه های 
  دنيا)ست اگياهی (»توله « ها و دره هاکنار لين ها و حاشيه جاده . ناحيه يکدست سبز بود عين زمرد

کرکره های فنری دکانها پشت سر هم.  را برداشته بود و دشت و تپه ها فرش از شقايق و گل قلمی آبی  
  پوران صداییناز رايوی دکا.  باال ميرفت و جلو مغازه ها با تنگ پالستيکی آب پاشی  و بعد جارو ميشد

، صدای چرخ ابراهيمنان برشته بوی خاک خيس خورده و بوی . ....ميرمگل اومد بهار اومد  :ميآمد   
  پيرمراد سنگين و رنگدوج زرد.  خياط و بوق ماشين شيفت صبح کار در فضا بهم گره خورده بود

.از کنار ميدانچه رد شدند و آمدند طرف ماشينپيرمراد و پسرش اياز .  خاموش پشت بازار ايستاده بود  
الهی پيرمراد بسم.  و پا را روی رکاب دوج گذاشته ، داشت سيگاری روشن ميکرد سبزعلی دالل قبال آمده  



درب ماشين با صدای خشک آهن باز شد و پيرمراد رفت و نشست.  کرد و کليد را توی قفل چرخاند  
.اياز از جعبه آچار هندل را بيرون آورد و رفت که در سوراخ زير کاپوت سوارش کند.  پشت فرمان  
!بيان که رفتيم، مسافرا بيان جلو:  بلوطی اش کشيد و داد زد بلند وتی به موی سبز علی دس  

  موتور و کاپوت. پيرمراد پشت فرمان قوز کرده بود و اياز مرتب هندل ميزد اما فايده ای نداشت
  و شيرممد و ساير مسافرها باحيدرقلی.  رعشه ميگرفت ولی ماشين روشن نمی شدچند لحظه

مجيد. ن دانهای روحی پشت بازار سينه آفتاب صبح نشسته و منتظر بودندساک و بقچه و روغ  
پيرمراد سالمش را نديده. های گل انداخته از حمام بر ميگشت و با دست سالم داد لپ  دکاندار با  

: گرفت و کالفه داد زد  
. سبزعلی بی خير بگو بيان هل بدن، هندل فايده ای نداره -  

.يگری روشن کند و به مسافرها بگويد، خودشان شنيده و داشتند ميآمدندسبزعلی تا بيايد و سيگار د  
.هل، هر روز خدا هل:  شيرممد غرزد  

: پشت فرمان گفتنپيرمراد نيش را گرفت و از هما   
!شهر خوب هل نده ببينم سوار عمت ميخوای بری -  

:شيرممد سرش را باال گرفت و برافروخته گفت  
! طالع از ريش سفيدت خجالت بکش سگ-  

  پريده بود روی رکاب وحيدرقلیتا سبزعلی بيايد سيگارش را خاموش کند و بگويد صلوات صلوات، 
اياز با هندل بطرفشان دويد که پاره سنگ شيرممد پيشانی اش.  پيرمراد را از ماشين کشيده بود بيرون  

ه مرتبه قسم سیحيدرقلتوی پاسگاه . هندل از دستش افتاد و دوزانو روی زمين نشست ،را شکافت  
. که خودش اياز را ناکار کرده استخورد  

                                                           +   +   +   +  +   
مال نظر گيوه هايش را ور کشيد که رنگ ميزد داشت نوک درختها را خورشيد تازه صبح روز بعد   
.برم ببينم صنم در چه حاله. کاری داشتی منزل مش نجف هستم: و به زنش گفت  

صبح به اين زودی که مثال چه بشه؟:  گفتهيزم می کرد تاوه نان پزی  زيرزنش که داشت   
!خير سرمان بزرگ محله هستيم ها: مال گفت  

  رمضون، مش نجف و پدرم دور منقل ورشاب توی سايه صبح نشسته و چای ميخوردند که مال نظرکل
اين دختره.  چی بود سرمال بخت مادرت تو که پاسگاه هم رفتی جريان واقعه: پدرم پرسيد.  از راه رسيد  

. که هنوز لب واز نکرده  
:مال نظر گفت  

. ميزدهش سی دل خودحيدرقلی) نی لبک( ساتيار توی منزل نشسته بوده و با نی شيت! سر هيچبه کالم اهللا -  
  از دکان ميرسه و قال و مقالرفطبعدش . به ئی سبزپوش همين.  صنم هم براش چای دم کرده بوده

بنظرم گفته زن اگه نجيب باشه نی شيت را که مردش روی. باال گرفته و بی رضا خدا تهمت زده به ساتيار  
. بزنهش لببه لب گذاشته دست يک مرد نامحرم نميده که او هم   

. باقيش را هم که همه تون شاهد بودين:  بعد دستها را از هم باز کرد و گفت  
: توی استکان چای زد و به دهان گذاشت و گفت راجف قندمش ن  

آدم يعنی اينقدر نفهم و خر به پل نبر؟. نون گندم خوردن اشکم پوالدی ميخواد به ئی قبله -  
:کل رمضون استکان چای را از لب گرفت و خنده ريزی کرد و گفت  

!ميگم شايد هم انگی به دنگشان بوده -  
:که مال نظر شد يه گلوله آتش  

مگر حديث نگفته اگه دو نفر را لخت مادرزاد بيخ هم ديدين.  از خدا بترس و گرز آتشين نکير و منکر-  
  اول بند از ميونشون  عبور بدين و بعد شک کنين؟

مش نجف تعارفش کرد اما او گفت فقط آمده. ای زير بغلش گروهبان کردستانی بود با پرونده. در زدند  
.للهی گفت و رفت توی اطاق زنهايا ا.  از صنم بازجويی کند  

                                                                
. ماشين شيفت کنار ميدانچه ايستاده بود و سيف اله راننده داشت شيشه جلو را تميز ميکردبعد از ظهر  

  ساز و دهل صدایرنچاز ته سی ب.  پدرم و کارگردان عصر کار کاله ايمنی به سر رفتند طرف ماشين
.  ميآمد که دستمال بازی ميزد  

صدای کل بگوش می رسيد و صدای بوق ماشينها که حاال از طرف باغ کازرونی. ردندبانگار عروس مي  
. عجيب بود، عروسی وسط تابستان.و سبز پوش رد می شدند  

:ان آرام حرف ميزدزنها از سر بيکاری منزل مش نجف دور رختخواب صنم جمع شده بودند و او برايش  
من بخت برگشته از کجا بدونستم که سر اين چيزها غيرتی ميشه؟ -  



:زن حمامی همانطور که داشت زخمهای دست و پای صنم را با پنبه و آب گرم تميز ميکرد گفت  
  ؟سر کدام چيزها بد بخت -
را از پشت رختخوابها حيدرقلینی شيت .  گفتم خبر مرگم مهمون داری کنم که پسر عموش دل مکدر نشه -  

.  کردم، همين دمبعدش هم چای.   بيرون آوردم و دادم دست ساتيار که حوصله اش سر نره  
  کجا بود؟ خودشپس :  پرسيد در شيشه مرکورکورم را پيچاند وزن حمامی
افات ه همه مکا... از راه که رسيد تهمت زد که حتما ساتيار. چه ميدونم، در دکون بود ديگه: صنم گفت  

. سر اين نی شيت بی صاحاب بود بخدا قسم  
 

خورشيد روشن و قرمز عين سينی مس گداخته ای داشت پايه هايش را. غروب آرام از راه می رسيد  
سايه گنبد افتاده بود .  می سائيد اما هنوز به گل ميخ گنبد گچی سبز پوش گير بودغربم به کوههای   

.پارس سگ و همهمه ای گنگ به گوش می رسيداز توی باغ صدای  .روی چينه باغ کازرونی  
. را باال ميرفت کوهستانی داشت با دنده سنگين جادهماشين شيفت .  درختها شب را به تن می کردند  

کوههای شمال اللی سنگين تر. شعاع نارنجی نور خورشيد به سينه سفيد منبع آب پودر طال پاشيده بود  
  شرکتی يکی يکی روشن ميشد و عطر نان گندم فضای خانه هاچراغ منازل.  از هميشه بخواب می رفتند

. را می انباشت  
صنم منزل مش نجف.  دستش بودحيدرقلیشيرممد کوتاه و چهار شانه از پاسگاه برميگشت و کارد کمری   

. زير لحاف ناله ميکرد و ساتيار بی خبر از اللی رفته بود  
  


