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حسن و عموي من

محمد بهمنبيگي

قشقاييها عادت كرده بودند كه هر چندسال يك بار به كوه و بيابان بزنندد
و با زورمندان داخلي و خارجي دست و پنجه نرم كنند.
اين قوم و قبيله در اواخر دورة قاجاريه به مرحلهاي از رشد حيدايي خدود
رسيده بود كه كمكدم بده خيدال كشوريشدايي افتداده بدود و هدو

ميكدرد كده

سلسلهاي بر سلسلههاي عشايري ياريخ ايران بيفزايد ،غافل از آنكه زمان و زمانده
يار و مددكارش نبود و جنگافزارهاي جديد مجال و ميداني به سوار و يفنگچدي
قديم نميداد.
قشقاييها در دهة نخست حكومت پهلوي نيز از اين هو

نابهنگام دست

برنداشتند و چندين بار با نيروهاي روزافزون نظامي يالويز شدند ،ليكن سرانجام
يرفتار شكست و يفرقه يشتند و كارشان به يسدليم و اسدارت كشديد .كا هداي
آرزو فرو ريخت و دوران سركوبي و قلع و قمع فرا رسيد.
پدرم و سده يدن از عموهدايم ،بدا آنكده از بزريدان نبودندد ،در كيفرهدا و
عقوبتها سهم بزرگ يافتند .همهشان دستگير و اسير و با زنها و بچههاي خود به
* كلك ،ش  ،9آذر  ،1339صص .84-79
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يهران يبعيد شدند .من يكي از اين بچهها بودم.
روزيار ما در يهران به سختي مييذشت .دستمان از دار و نددارمان كويداه
بود .در طول اقامت يازده سالة خود در پايتخت هيچياه نتوانستيم خانهاي مستقل
و دربست اجاره كنيم .چند خدانوار پرجمعيدت ايلدي بدوديم و در كندار چنددين
خانوادة كمبضاعت شهري بهسر ميبرديم .به حاشيهنشينان شهر پيوسدته بدوديم و
در سالهايي كه خندق شمال يهران هنوز پر نشده بود بيرون دروازه دولت زنديي
ميكرديم.
خانة ما هر سال دست كم يك بار عوض ميشد .همين كه برق به خيابدان
ميآمد و كرايهها باال ميرفت ،ما به نقطهاي ارزانير و دورير نقل مكان ميكرديم.
هيچكس نمييوانست با ما آمد و شد كند .زير نظر دستگاه شهرباني بوديم.
آشنايان سابق جرأت نداشتند كه احوال مدا را بررسدند .آن دسدته از مدردم ايدل و
بلوك كه براي زيارت مشدهد از يهدران مييذشدتند بده ديددار مدا نميآمدندد .از
محاكمه و يرفتاري بيم داشتند .يبعيد سياسي زمان رضاشاه شوخي نبود .مأموران
آياهي دائم مراقب ما بودند و حتي در ماههايي كه پدرها را بده زنددان ميبردندد
دست از سر بچهها و مادرها برنميداشتند.
يحمّل چنان رنج بزرگ براي بزرگها دشوار و بدراي كوچكهدا دشدوارير
بود .پدران ما مييوانستند ،ساعات بسيار ،در اياقكهاي دودآلود بنشينند و بدا آ
و يا

دربارة يذشته سخن بگويند و يرفتاريهاي خويش را ناشدي از غيدرت و

حقطلبي بدانند ولي ما بچهها از اينقبيل حماسهها و ادعاها سر در نميآورديم و
راهي جز آن نداشتيم كه در آيش فقري جانكاه و عريان ،بدون ايدن پوشدشهاي
ساختگي دست و پا بزنيم.
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يرسنگي بيداد ميكرد .اشتهاي ما سيريناپذير بدود .از كندار شديرينيها بدا
حسرت مييذشتيم .ميوههداي رنگارندگ آ

در دهانمدان مياندداخت .يماشداي

نازها و نعمتهاي همساالن جانمان را به لب ميرساند .ما نيز در ايدل بده نداز و
نعمت عادت داشتيم ولي در يهران در آرزوي نان داغ و آ

خنك بوديم.

يكي از عموهايم كه مستبدير از ديگران بود ،فرماندهي مالي خانوادههدا را
به عهده يرفته بود .فرمدان بيچدون و چدرايش ايدن بدود كده نانهداي خشدك و
شب مانده را در آ

بخيسانيم و نوش جان كنيم .بعضي از سخنانش را كه هميشه

در يوشمان ميخواند هنوز به خاطر دارم« :مدا را نميكشدند .زجرمدان ميدهندد.
ميخواهند به يدايي بيفتيم .ميخواهند به در خانة اين و آن برويم».
يابستانهاي مطبوع ،زمستانهاي نيمدهيرم ،چشمهسدارهاي دلانگيدز ،يدل و
يرههاي يلپوش ،جنگلهاي خرم ،دشدتهاي يسدترده و اسدبهاي سدواري همده از
دست رفته بود .ميدانهاي بازي به وسعت شمال يا جندو

فدار

همده در ايدل

مانده بود .ما آزادي جست و خيز حتي در حياط محدود خانه نداشتيم .همين كده
پا را از خانه بيرون مينهاديم ،اير يابستان بود يا قوزك در خاك و ايدر زمسدتان
بود يا زانو در يل فرو ميرفتيم.
مددا دور از مركبهدداي بادپددا و زيددن و برگهدداي آراسددته ،يماشدداير
دوچرخهسواري نوجوانان يهراني بوديم ،ميآمدند ،ميرفتند ،ركدا

ميكشديدند،

زنگ ميزدند ،چراغهاشان را خاموش و روشن ميكردند و با هزاران چم و خدم
از كنار ما مييذشتند.
ما در روزهاي داغ و دراز يابستان در انتظار يك وجب سايه ،ساية ديواري
كوياه ،عرق ميريختيم و در شبهاي يخ و لرزانندة زمستان هيزمهاي خشك بلوط
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و خرمنهاي آيش ايل را در خوا

ميديديم .برف و يخبندان را در ايدل نفدرين

خدايي ميپنداشتند .ما دچار نفرين خدايي شدده بدوديم .همدين كده سدوز سدرما
ميرسيد ،همسايگان ينگدست ما نيز پاي كرسي مينشسدتند ولدي مدا از يددارك
همين دستگاه ساده هم نايوان بوديم .اياقهاي ينگ و انباشتة ما اجازه نمديداد كده
چهارپايهاي بخريم ،رويش لحافي بگستريم ،زيرش منقلي بگذاريم و خودمدان را
يرم كنيم.
بزريترهاي ما شايد يناهكار بودند .آنها يقيناً يناهكار بودند ولي ما بچههدا
يناهي نداشتيم .يناه ما فقط اين بود كه در زمان رضاشاه و در ايل قشقايي به دنيا
آمده بوديم .زمان و مكان يولد ما ،يناههاي ما بودند.
در ميان بچهها من از همه بيچارهير بودم زيدرا ينهدا بچدهاي بدودم كده بده
مدرسه ميرفتم .زحمت رفت و آمد و خرج و برج مدرسده فدراوان بدود .پددر و
مادرم به هزار مشقّت ظاهر مرا ميآراستند و وسايل يحصيلم را فراهم ميكردندد.
من سالهاي بسيار دانشآموز و سرس دانشجو بودم .در طول ايدن مددت طدوالني
هيچياه نخواستم و نتوانستم يكي از همبازيها و همكال هاي خود را بده خانده
بياورم .خانهاي نداشتم كه كسي را بياورم .آدرسم را به كسي نميدادم .مدن حتدي
يك صندلي نداشتم كه روي آن بنشينم و يك ميز كه پشت آن در

بخوانم.

عدهاي از دوستان مدرسه كنجكاو بودند و برخي از آنان عالقه داشتند كده
به خانة ما بيايند .دستور اكيد شهرباني و ممنوعيت مالقات را بهانه ميكردم .ليكن
يكي از آنان دستبردار نبود .دست از سرم برنميداشت .نوجوان مهرباني بود .بدا
من اُخت و مأنو

شده بود .اسمش حسن بود .حسن يكپارچه محبدت و صدفا

بود .حرفهايم را ميفهميد .حرفهايش بر دلم مينشست .كم و بيش از حالم خبدر
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مييرفت و ميديد كه ساق جورابم را يوي كفش ميكنم يا سوراخش پيدا نشود.
حسن يكي از اشرافزاديان يهران بود .پدرش پزشك مشدهوري بدود .دو
خانة باشكوه زمستاني و يابستاني در يهران و قلهك داشتند .حسن پيوسته در پدي
حمايتم بود ولي من زير بار نميرفتم و غرورم را به هر جانكندن حفظ ميكردم.
دعوتهاي مكرّرش را به مهماني نميپذيرفتم ،چون از عهدة پاسدخ برنميآمددم.
ليكن يك روز مجابم كرد كه به قلهك بروم .از آ

و هواي اين شدهرك ييالقدي

قصههايي شنيده بودم .شنيده بودم كه شبيه به ييالقهاي قشقايي است .با ايوبو
به قلهك رفتم .براي بازيشت پول بليت نداشتم .خيدالم ايدن بدود كده از حسدن
قرض كنم ولي هنگام عزيمت هرچه اين پا و آن پا كردم نتوانسدتم .پيداده بده راه
افتادم و ساعتها طي طريق كردم.
يكي دو هفته يذشت ،حسن به فكر بازديد من افتاد .بار ديگر دستور مؤكّد
شهرباني را ب هانه آوردم و مخفيگاهم را پنهان داشتم .راضي بودم كه زمدين دهدان
باز كند و مرا در كام خود فرو برد ولي حسن ريخت خانه و خدانوادهام را نبيندد.
خانهام نشان دادني نبود .يك اياق ،ينهدا يدك ايداق انباشدته و درهدم و بدرهم ،بدا
رختخوا ها ،ظرفها ،ديگها ،ديگبرها ،كوزة آ  ،منقل آيش ،پيدت نفدت ،چدراغ
روشنايي ،چراغ آشرزي ،صندوق قند و چاي ،جعبة قوري و فنجدان  ...خدانوادهام
نشاندادني نبود .يك مشت آدم بيحال و بيرمدق بدا لباسدهاي نيمهژنددة ايلدي و
شهري ،با شال و عبا ،سرداري و قبا ،ارخالقهاي دراز ،ينبانهداي دبيدت مردانده،
زيرجامههاي رندگ و رو رفتدة زنانده ،كرندك كُركدوه و پدارهپورة يدزدي ،مللككدي
پوزهباريك دهاقاني ،كاله نمدي چركيرفتة اردكاني ...
من در رندج روحدي عجيبدي بدودم .از نشدان دادن عزيزيدرين كسدانم بده
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عزيزيرين دوستم پرهيز ميكردم .رنج كوچكم از فقر بود ،رنج بدزريم از اسدتتار
فقر بود.
*
يكي از عموهايم از همة اعضاي خانواده بدلبا ير بود .اين مرد كه روزي
و روزياري از قهرمانان نامدار و جنگآزمودة قبيله بود ،كه در سواري يوسنيرين
اسبها زير ركابش نرم و آرام ميشدند ،كه در شكار زمين و هوا و كدوه و صدحرا
در چنگش بودند ،كه در صحنة نبرد رقيب و هماوردي نداشدت پدس از سدالهاي
ديرپاي زندان و يبعيد به شكل پيرمرد نايواني درآمده بود .او بيش از همة ياران و
برادران شكنجه كشيده بود .شبهاي بسيار را بي يك لحظه خوا

بهسر آورده بود.

همسرش را در يهران از دست داده دچار پرستاري سه كودك خردسال شده بود.
عمو در ايل كه بود شيفتة موسيقي بود .موسديقي در ايدل احتدرام داشدت.
مردان مقتدر و نامدار ايل نيز مييوانستند آواز بخوانند و چنگ بزنند .عمو حريف
پرشور مجالس انس بود .همنشين سردار بزرگ ايل بود ،سدرداري كده در زنددان
يهران جان سررده بود .عمو انيس و مونس اسدتاد سدهيار ايدل ،داود نكيسدا بدود،
مردي كه هم داود بود هم نكيسا ،مردي كه بيهمدم و همزبان آخرين نفسهداي
خود را در ايل ميكشيد .صداي عمو يرم و ييرا بود و هواخواه بسيار داشدت .از
آن صداهايي بود كه غرور و غيرت ميآفريد و نشاط و طر

ميانگيخت ،لديكن

در يهران خفيف و اندوهبار شده بود .از رودي خروشان جويي باريك بدر جداي
مانده بود .جويي باريك كه فقط يهگاه زمزمهاي ميكرد:
«اي كوههاي بلند ،بر ايل ما چه يذشت؟
اي قلههاي مكه يرفته ،بر ايل ما چه يذشت؟
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اي كوههاي بلند و اي قلههاي مهيرفته،
بر آن ايل كه در دامن شما خيمه ميزد چه يذشت؟
كار عمو از زمزمه به فرياد كشيد .فشدار زندديي كمدرش را خدم كدرد .او
كمكم دچار يك نوع بيماري شد:
عمو هر روز در ساعايي معين ،درست در ساعايي كه مدردم بده خدوا

و

آرامش نياز داشتند فرياد ميكشيد .فريادهداي بلندد و دلخدراش ميكشديد .روزي
نبود كه داد و بيداد يازهاي راه نيندازد و شبي نبدود كده خفتگدان را بيددار نكندد.
برادرانش نگران و شرمنده ميشدند .همسايگاه ياه دل ميسوختند و ياه پرخاش
ميكردند .يلهها و اعتراضها سودي نميبخشيد.
عمويم يرفتاريهاي ديگر نيز داشت .او به علدت دو زخدم كداري كده در
جنگها برداشته بود از هر دو پا ميلنگيد و با آنكه فقط با كمك چوبي از درخت
ارژن قدم برميداشت از ينهايي و انزوا مييريخت و عمدو نمييوانسدت در كدنج
نيمهياريك اياق آرام بگيرد و از مردم دور بماند .او در بيشتر ساعات روز و شدب
بدن نحيف خود را در عباي نخنماي نيمهپارهاي ميپيچيد و دم در خانه چمبايمه
ميزد .سريرمي چارهناپذيرش يماشاي آمد و رفت رهگذران بود .سرما و يرماي
بيرون و درون با مزاجش سازيار نبود و در هر فصدل چنددين بدار بده عطسده و
سرفهاش ميانداخت .عمو براي فرار از مالمت اهل خانه و خانواده كه از اقامدت
دائم يوي كوچه پرهيزش ميدادند به يك نظرية بديع پزشكي دست يافته بدود .از
سرماخورديي يعريف ميكرد .سرفه و عطسه را ميستود .زكام را بدراي سدالمت
بدن ضروري ميشمرد و در وصف سرماخورديي و زكام داد سخن ميداد:
«زكام الزم است .نفع زكام بيش از ضدرر آن اسدت .آدم سدالم بايدد سدرما
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بخورد .عطسه و سرفه سموم بدن را از ميان ميبرد».
عمو با ميل و رغبت يمام به استقبال زكام ميرفت و با سروصدداي اولدين
عطسهها ،لنگي قرمز ،بهجاي دستمال ،از يردن ميآويخت و در سنگر هميشدگي
خويش آمادة كارزار ميشد.
عمو عادات عجيب ديگري نيز بههم زده بود .لبدا

وصدلهدار ميپوشديد.

لباسهايش را بيآنكه پداره شدوند وصدله مديزد .حتدي لباسدهاي نودوختدهاش را
بهخصوص در ناحيههاي آرنج و زانو وصله ميزد .كس و كارش ايراد مييرفتند.
جوابهايش آماده بود« :مردم نميفهمند ،پارچه را پس از آنكه كهنه ميشود وصدله
ميزنند .لبا

را بايد همان روز اول وصله زد يا دوام بياورد».

عموي بيچارة من نهينها از پا افتاده بود ،از چشدم نيدز عداجز بدود .عيندك
ميزد .ولي دستة شكستة عينكش را يعميدر نميكدرد و آن را بدا قيطداني سدياه از
يوشها ميآويخت.
عمو در كار كاله هم دست به ابداع زده بود .كاله پهلوي و كالههاي ديگدر
فرنگي و شهري را دوست نميداشت .از كاله قشقايي هم مييرسيد .ناچار از يك
يكه مخمل فرسودة قهوهاي ،كيسهاي شبيه به عرقچين و شبكاله دوخته بود و بدر
سر مينهاد.
عمويم لجوج و بيطاقت شده بود .هر روز عصدبيير و ينددخوير ميشدد.
كسي حريفش نميشد .هيچيك از اطوار و حركدات خدود را بيحسدا

و دليدل

نميپنداشت .احدي قدرت بحث و مشاجره با او را نداشت .در ميان جمع فقط با
من خو

و مهربان بود .از در

خواندن من راضي بود و هروقت كه سدر حدال

بود دستور ميداد كه صفحايي از ياريخ برايش بخوانم.
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حسن و عموي من

من يك شب پس از قرائت سريذشتي شديرين ،همدين كده آ دار لبخندد و
خشنودي در چهرهاش ديدم ،دل به دريا زدم و از او پرسيدم« :عموجان ،چرا ايدن
كارها را ميكني؟ چرا بعد از ظهرها نمييذاري مردم استراحت كنند؟ چرا بهجاي
عصا چماق ارژن به دست ميييري؟ چرا با اين عباي پاره دم در خانه مينشيني؟
چرا لباسها

يازه دوختهات را وصله ميزني؟ چرا عينك نميخري؟ چدرا دسدتة

عينكت را يعمير نميكني؟ چرا لنگ به يردن مياندازي؟ چرا كيسه بدر سدر مدي
يذاري؟ چراهاي ديگري هم داشتم »...
عمويم مرد رك و صريحي بود ،زودرنج و بيپروا بدود .مقطّدع و چكّشدي
حرف ميزد .من در انتظار پرخاش و جنجالش بودم ،ليكن او خونسرد و آرام بدا
بردباري و حوصله سرش را جلو آورد و آهسته در يوشم نجدوا كدرد« :مدن ايدن
كارها را ميكنم يا دولتيها اعدامم نكنند .من ايدن كارهدا را مديكنم يدا دولتيهدا
خيال كنند كه من و برادرانم اليق اعدام نيستيم .من اين كارها را ميكنم يا پدرت
را نكشند .يا يو يتيم نشوي.
خون پدرت را از من ميخواهي؟!»
*
غرو

يك روز جمعه از يماشاي مسابقة فويبال به خانه آمدم .عمدو ملدل

هميشه كيسه بر سر ،عبا در بر و لنگ به يردن دم در خانه چهارزانو نشسته بدود.
هنوز سالم نكرده بودم كه يفت« :يكي از رفيقهايدت بده ديددنت آمدده بدود .بدا
زحمت اينجا را پيدا كرده بود .سوار درشكه بود »...
دستراچه شدم و از شكل و شمايل رفيق پرسيدم .يفت« :خيلي فرنگيمآ
بود .قد و قوارهاي نداشت .ينديند حرف ميزد .حرفهايش را نميشد فهميد .ملدل
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اينكه دنبالش كرده بودند .اسم يو را آورد و در زد .يفتم وكده يدو اينجدا نيسدتي.
بازهم در زد .بازهم يفتم كه يو اينجا نيستي .حرفم را باور نكرد .براي دفعة سوم
و چهارم در زد .خيلي ناراحت شدم و يفتم اين پسر كه يو ميخواهي پسر بدرادر
من است .من عمويش هستم .خانهاش همينجاست ولي خودش اينجا نيست .بده
پير و به پيغمبر اينجا نيست »...
نشانيها درست بود ،حد

زدم كه حسن باشد .پتهام روي آ

افتاده بود.

*
فردا صبح به دبيرستان رفتم .حسن يا از دور مرا ديد ،خنددان و فريادكندان
به استقبالم آمد و يفت« :ديروز با هزار بدبختي خانهات را پيدا كردم ،يك ديواندة
زنجيري دم در خانه نشسته بود و مييفدت عمدويش هسدتم .چمداقي در دسدت
داشت ،چيزي نمانده بود كه سر و كلهام را بشكند.
خودم را جمع و جور كردم .جز اعتراف چارهاي نداشتم .ينداهم غيرقابدل
انكار بود .دندان روي جگر يذاشتم و يفتم« :حسنجان ،او نه ديوانه اسدت و نده
زنجيري ،راست يفته است .او عموي من است».

