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  به جاي بيوگرافي
  

  فراز يكيتا: برگردانــ  عباد احمدزاده
  

  .پاچه وارد خونه شد دست
  اين چه صدايي بود؟  !ـ پسر، گالب چه خبرته

  .گرفتام  چه دردي. رمو زدم به درس. ـ آقا عباد چيزي نگو
  سرتو خم كني؟ بايدتو  آي دوني وقتي مي نمي !ـ آخه آدم گنده

از بعـدازظهر درد  . كنم پاشو تراكتورو روشن كن، من رختتو جمع ميپا شو،  ول كن، هارو حرف ينا خدا ـ تورو
  .ترسم سرزا بره لشه، ميآخه زايمان او. پا شو ببريمش شهرياد،  بچه نمي. الچين شروع شده

تراكتـورو روي خاشـاك پـارك    . لحافو پرت كردم يه طرف، با عجله به سر و صورتم آب زدم و لباسامو پوشيدم
، چجلوي تايرهاش ورداشتم، گذاشتم تو جعبه؛ تراكتورو روشن كردم، پامو گذاشتم رو كالرهاي بزرگو از الوا. كردم 

  .تراكتور روشن شد. تاخ... تاخ... تاخ. ورداشتم چاومد پايين، پامو از رو كالتراكتور با دنده پنج 
نگـه  . ه ايسـتاده بـودن  و بچـ سه چهار تـا زن   گالبجلوي در . دماي صبح بود دم. گالب هم پريد پشت تراكتور

  . داشتم
يـا  «هم از دستش گرفت، همه  گالب. آوردنش طرف تراكتور شوهرش از زير بغل گرفته بودنش، ميمادر و مادر 
  . گويان بلندش كرديم من از دستاش گرفتم و كنار خودم روي تشكچه نشوندمش» زهرا ي هفاطم

  . برم شهرخوام  نمي. خودم بميرم ي هذاريد تو خونميرم ب ميرم، من كه مي واي آقا عباد دارم مي ـ اي
م هسـت،  هـ  پيش خودم فكر كردم نوبت سوم سرويس تراكتور. راه افتاديم طرف شهر. گفتم سوار شو گالببه 

  .بود 10/11/1347 تاريخ كارت. ويسو گذاشتم تو جيبمكارت سر. دم يه نگاهي بهش بندازن مي
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***  
دنده رو عـوض  . رو گلگير تراكتور كنارم نشسته بود  واغزال تو خيابونِ. »راه افتاديم طرف ده خوب،« :گفت رضا علي
 ي هجعبـ ايـن  «: خنديـد و گفـت  . نگاه بشارت بخشش از پشت عينك مثل يه چشـمه بـه سـويم جـاري شـد     . كردم
ايـنم  . خـوره  به دردت ميتو ده  ،بيا. هم كه گذرونديرو  ليههاي او كمك ي هرو صمد خريده بود، دور هاي اوليه كمك

: دار گفـت  گيره، راديو با صداي پارازيت و مير جا راديو پكن اين. هاشو از بر كني توني موج اديو ترانزيستوري، ميريه 
فردا كـه چهلـم   . شم بكش كنار، من پياده مي» باغ گلستان«كنار . »...روستايي ي هپكن، رفقا در مناطق آزاد شد جا اين«

رو گذاشتم تو جعبـه   اوليه هاي كمك ي هجعب» !برم اروميه، به اميد ديدار تو با اتوبوس مي بچه و زن فردا من ، پسهصمد
  .ابزار

***  
  .رو ورنداشتم اوليه هاي كمك ي هجعب ،ـ عجب اشتباهي كردم

. لـه چولـه بـود   بـاش بـدجوري چا   راه دهات كئچه. كرد زاري مي رو گلگير به نرده لميده بود و داشت گريه الچين
  :شد بلند مي الچينپريد داد و هوار  بار كه گلگير باال پايين ميهر

خـوام   رم، مـي  دار، نمـي  دار، تورو خـدا نگـه   نگه. رهميشكمم داره از هم وا واي آقا عباد واي خدا مردم، اي اي«
  ».جا بميرم همين

  :هاش تبديل به فرياد شد هيهو ضج. تر كردم سرعتو كم
  »خوره چ ميدرد مثل آتيش تو جونم پي .پدرم دراومد... اي.. .واي اي. ..اوف... اوف«

***  
  ».بگو گُه خوردم«: زد ارباب داد مي. هاي پدرم بود هصداي ضج» .پدرم دراومد ...اي... واي اي... اوف... اوف«

 هـات بـرم،   بچـه  ي بون صـدقه رق ر پات،لچكم به زي ،خان حاجي معصوم«: كرد التماس مي بزرگمسلطان ننه، مادر
بـازي   داشـتي فـدايي  . پدرسـگو بـاش   گُه خوردنِ«: زد داد مي خان حاجي معصوم ».ن رحم كنخون پاهاي پسرمو ببي

حـروم، از ده كـه    بـه  نمك. امشب از تيليمخان ميري. خاطر موهاي سفيد سلطان ننه، پاهاشو باز كنين آوردي؟ به درمي
  ».هيچ از هئشدري گورتو گم كن

پدرم تو مراغه كنار صوفي چاي . بار يه خر بود جمع كرد و شبونه راهي شهر شديم ي هوسايلمونو كه انداز پدرم
  .بود با مزد روزي يه تومن آسيابون شده

***  
. كـرد  ساز مي  هاي لخت بيابون وحشت سوز هوا داشت براي بوته. بود رو توي دشت پهن كرده اش سرما بساط شاهانه

  .شد مي رمق آروم آروم از پشت كوه ديده ب بيآفتا
هاش بسته بـودن و بـا دو دسـتش     هاي قرمزش خشكيده و كبود بودن، چشم لب. گل انداخته بود الچينهاي  لپ
ين يبـا بـاال پـا   . داد فشرد و صورتشو چين مـي  گاهي دندوناشو ميازصدا، هر و بي موآر. بود هاي گلگيرو چسبيده نرده

هـاي عـرق    قطـره . يهو بلند شد و دستشو گذاشـت رو شـكمش  . كرد حالتشو عوض مي الچين ي هفشدن تراكتور قيا
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اي خـدا، گُـه   ... ياي وا... واي اي«: كـرد  داشـت آه و زاري مـي   الچين. زد رمق آفتاب برق مي پيشونيش زير نور بي
  ».خوردم
  »!خواستي حامله نشي ديگه مي«: شوخي گفتم هب

  »مگه دست خودم بود؟«: گفت
  . يي كه زنده بشه به طرفم بلند شد و با دو دستش دست راستمو چنگ زد مرتبه مثل مرده يه

  .يادمه داره بچ... دار نگهميرم  دارم مي... دار نگه... دار ـ نگه
ش  هو پيـاد ر الچـين . پريد پايين گالب. نگه داشتم چنان با وحشت فرياد زد كه فوري .ناخوناش دستمو زخم كرد

  .كرديم
  » .بچه داره مياد. اديبه خدا م«: زد داد مي. دكر ناله مي
  . ذاشتم درآوردم و مثل اجاق رو زمين چيدم ابزار الوارهايي رو كه جلوي تايرهاي تراكتور مي  هاز جعب

***  
  .به بوكاناز مهاباد  ،ز به مهابادسقاز . بود طرق كار پيدا كرده ي هپدرم تو ادار. سه سال بود كه تو كردستان بوديم

و ايـن چيزهـا    ، نفـت مصدقپدرم با كاك عمر داشت در مورد . »آن مرد انار دارد«: نوشتم شب داشتم مشقامو مي
  .كرد صحبت مي
: كرد مادرم زاري مي. زد خاتي عايشه از زير لحاف داشت به شكم مادرم دست مي. بود درد مادرم شروع شده شكم

  » !ذور ده ژهخاتي عايشه زيقيم «
  1»!واهللا گلير! اوشاق گلير«: داد كشيديهويي 
 ي هيـا فاطمـ  «: زد م داد مـي  ننـه . توي اجاق خاكستر ريخته بودن. ها مادرمو روي جايي مثل اجاق نشوندن همسايه

  »!زهرا
، به ...ي هزنيك«: يه مرتبه داد زدم. كردم من داشتم به اجاق نگاه مي. داد خاتي عايشه داشت كتفاي مادرمو فشار مي

  .خواستن ساكتم كنن ها مي همسايه .كردم گريه مي» !بچه خاكستر چسبيده، خاكسترصورت سر و 
***  

مثل كسايي كه صدا تـو گلوشـون خفـه     الچين. »نهبرو زيربغلشو بگير، بلندش كن روي الوارها بشي«: گفتم گالببه 
 الچـين . ش فشـار بـده   هـا  گفتم از شـونه  گالببه . كرد شده، فريادهاي ناشي از شدت دردو تو خودش خاموش مي

  .گالب چنگ زده بود هاي كرده بود و به دست تادستاشو از آرنج 
  » !زهرا ي هفاطمميرم؛ يا  اي واي نه نه، دارم مي«: زد از ته دل داد مي گه داشتدي

  . كشيد مي دست الچيندار  جون خورشيد به روي شكم براومده و تب هاي زرد و بي الي ابرها شعاع از البه
  . غريد شير زخمي مي پيچيد و مثل ماده به خودش مي. كرد پنجه نرم ميو روي اجاق با مرگ دست الچين

  . داد بزن بگو دردت به جونم گالب! الچينزور بزن ! ـ فشار بده
  ».الچيندردت به جونم «: گفت گالب
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  ».اد بزن كه صدات تا ده برسهپشت سر هم داد بزن، طوري د! تر محكم، محكم! پسر«: به طرفش داد زدم
  . گم شد گالبهاي  در ميان نعره الچينهاي  پشت سر هم داد زد و صداي ضجه گالب

  » .بچه داره مياد«: داد زدم. شد سرمو خم كردم، موهاي سر بچه ديده مي
***  

اومـد،   داشـت از اتـاق زايمـان مـي    رو كـه   صـداهاي نالـه و زاريـش   . زاييد زنم داشت مي تبريز، در يي تو مريضخونه
  »پدر بچه كدومتون هستين؟«: كمي بعد خانم پرستار درو باز كرد و رو به صمد گفت. شنيدم مي

  »!ساله، با همه پيري پسرم 27منِ . سالشه دو تا بچه داره 20. اين آقاست«: صمد گفت
تـاريخ روي  » .نبگيـري واهـارو  ايـن د  يفور«: و گفت رو داد دستم نسخه .»صاحب يه پسر شدين«: پرستار گفت

  .بود 25/12/1345نسخه 
***  

آقـا عبـاد وقتـي    «: دپرسـي  دهه بريـ دبري الچين. طرف نرمشو پهن كردم روي اجاق. هاي آستر كاپشنمو باز كردم مهكد
  .»آره، آره«: گفتم. »؟!زدي ديگه؟ مگه نه گرفتن تو به اونا آمپول مي حيوونامون طاعون مي

 گالب. كرد تر مي ولباي خشكشبونش ز هي با. تكيه داده بود گالبشكم  به هاشو بسته بود و سرشو چشم الچين
  . كرد ميو نوازش گالبر نور صورت ابرها يه شعاع معط از ميون. علي برگردوند   هسرشو به طرف پنج

  .د زد زير گريهبعد با صداي بلن» .گم علي يه شيشك نذر مي  هعلي، به پنج ايا مرتض«: داد زد گالب
  »!بده فشار! ش فشار بدهگالب از كتف! زور بزن! الچين زور بزن«: داد زدم. رو با دستام گرفته بودم سر بچه

***  
  . بودن و برشو شلوغ كرده هامون دور همسايه هاي زن. زاييد داشت ميمادرم . بوديم اروميهيك سال بود كه تو 

اون روز داشـتم  . زدن بودن و تو حياط داشتن از خريد گاري حرف مي ر اخراج شدهپدرم با دوست معلمش از كا
  » ...ق، مصدق زنشوق، مصدمصد«: كردم ها ياد گرفته بودم زمزمه مي رو كه تو مدرسه از بچه شعاري

  . رو خوابوند دم گوشم يپدرم سيل
  . ـ كتابتو باز كن درستو بخون

اي ايـران، اي مـرز پـر گهـر ـ اي خاكـت       «: كردم بايست يه شعر حفظ مي براي فردا مي. كتاب درسيمو باز كردم
  » ...هنر ي هسرچشم

 ي هه بـه انـداز  از ناف بچـ ! كنينرو پاك  خاكستر سر و صورت بچه«: هوي تو خونه صداي يه زن شنيدمو از هاي
  ».ياد صبر كنين جفت هم مي. ، ببرباالترچهار انگشت 

***  
  . زد تازيانه مي الچينو دربرگرفته بود به تن ر فرسايي كه دشت ز و سرماي طاقتواز ميون س خورشيد ي هاشع

يهو صمد كوچولو ميون سوز هواي . رو پشتش گذاشتم زمين رو بچه. يه تيكه گوشت آروم. هام بود ه تو دستبچ
  .سوزوند، جون گرفت و شروع كرد به جيغ زدن رو مي لي كه تا مغز استخون دشت جارچي
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  .نداشتمرو ور اوليه هاي كمك ي هجعب ـ عجب اشتباهي كردم
نافشو بستمو با ... بستم، چهار انگشت بايست مي نافشو مي. آغشته به روغن تراكتور، يه نخ كشيدم هاي از دستمال

  .انبردست قطع كردم
  .ياد اگه زور بزني جفت هم مي الچينـ 

***  
نگـه داشـتم، تـوي    . دم در ايستاده بـود  الچين. بن بار بزنم و رفتم تا از كوه كاه مي. بودم ستهرو پشت تراكتور ب تريلي

  » !جونش بگير ، داييهصمددندونك اين «: گفت. يه چيزي بود دستمال
  .»مواظب خودت باش؛ خواب بدي ديدم«: گفت

و فشـار   رو ترمز  م گذاشتمپامو محك. گرفت ، تريلي كه بارش سنگين بود، تراكتورو داشت زير ميموقع برگشتن
ـ  پا شدم نشسـتم رو گلگيـر، بـا   . تر شد رفته سرعتش بيش رفته .لغزيد متر داشت مي سانتي ،متر تراكتور سانتي. دادم  هي

منو  گالب. پام شكسته بود... خودمو پرت كردم پايين. رفت تراكتور داشت طرف پرتگاه مي. دستم فرمانو گرفته بودم
 هاي اومدن و اشك از خراش دوون داشتن به طرف سراشيبي كوه مي ها دوون دهاتي. د طرف دهآور بود و مي كول كرده

  ».خراب شديم خونه«: گفت همثل آدماي از پا افتاد الچين. شد خوني صورتشون روونه مي
***  

ن سـالگرد روي كـار اومـدن    يپاسبونا داشتن به مناسـبت پنجـاهم  . اومديم داشتيم از كوه ائينالي پايين مي رضا عليبا 
. سـاكت بـوديم   يي پنج ـ شيش دقيقه . بود هنوز پام خوب نشده. كردن ها پخش مي ها پرچم بين كسبه و بازاري پهلوي

 ،گـردي؟ كوراوغلـو گفتـه    ياد برمـي  پس اين راه به نظرت معقول نمي«: به حرف اومد رضا علي .بهمن ده. تولدم بود
  ».شهمي، بي تو هم شهميي، با تو هم باش هم ه حركت، توي سعي كن تو

  .بود كرد، انگار باد كرده سرم داغ بود و سنگيني مي
  . راه برگشتم ي هاز نيم. با ناراحتي دستشو براي خداحافظي به طرفم دراز كرد

صـداي  . بـودن  عالم روي چنارهاي حياط زندان اوين جمـع شـده   هاي كالغ ي هكه هم سال بعد؛ مثل اين ماه بهمن
  . رشون بلند بودقارقا

  10/11/1350: از دوستم اكبر پرسيدم امروز چه روزيه؟ گفت
دونـي،   تو خودت مي. كنم تو دادگاه دفاع مي. يتهحيث ي لهاله، مسابراي من مس«: مورس زد رضا علياز سلول بغلي 
  ».وليتي نداشتيئتو در گروه هيچ مس
  »جو؟... تاتاق تاق... تاق... تاق«: منم مورس زدم

  2»چانقيل دلدي باغريمي، او بيلميردي آغريمي«: عرش موزون بودمثل ش
***  

  .هفت ماه بعد بود كه شاه فرار كرد ،شيش. بودم خونه باز كردهتو تبريز يه چاپ. بودن آزادم كرده كهشد  يكسالي مي
خـري، از راديوهـا    وري مـي خونه هم كه داري يـه راديـو ترانزيسـت   چاپ. خوان پسر، مردم خبر مي«: فتمبا خودم گ
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  3»اولدوز«... شداسم روزنامه هم . فروشي كني و مي نويسي چاپشون مي كني، مي خبرهارو ضبط مي
  
  
  نوشت پي
 ششمِ ي همتن تركي در شمار .است چاپ شده 85، دي و بهمن 16ي  ، سال سوم، شمارهنقدنوي  نامه تر در ماه داستان پيشاين ـ 
  .است منتشر شده ديلماج ي هماهنام )83اسفند (
  !به خدا مياد! بچه داره مياد .1
ك دبـه اسـم چـر   ) اوختاي(نابدل  رضا عليقسمتي از شعر . كه از دردم باخبر باشن آن بيشكافتن،  رو مي ها پهلويم ريزه سنگ .2
  )هسته=(
  )57ماه  دي( .ي كه در روزهاي انقالب به زبان تركي منتشر شدي اولين روزنامه .3


