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 بيگيمحمد بهمن

 

ها عادت كرده بودند كه هر چندسال يك بار به كوه و بيابان بزنندد قشقايي

 و با زورمندان داخلي و خارجي دست و پنجه نرم كنند.

اي از رشد حيدايي خدود اين قوم و قبيله در اواخر دورة قاجاريه به مرحله

كدرد كده و هدو  مي ي افتداده بدودكدم بده خيدال كشوريشدايرسيده بود كه كم

هاي عشايري ياريخ ايران بيفزايد، غافل از آنكه زمان و زمانده اي بر سلسلهسلسله

افزارهاي جديد مجال و ميداني به سوار و يفنگچدي يار و مددكارش نبود و جنگ

 داد.قديم نمي

ها در دهة نخست حكومت پهلوي نيز از اين هو  نابهنگام دست قشقايي

رانجام سشتند و چندين بار با نيروهاي روزافزون نظامي يالويز شدند، ليكن برندا

هداي يرفتار شكست و يفرقه يشتند و كارشان به يسدليم و اسدارت كشديد. كا 

 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 

هاي خود به شان دستگير و اسير و با زنها و بچها سهم بزرگ يافتند. همههعقوبت
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 ها بودم.يهران يبعيد شدند. من يكي از اين بچه

يذشت. دستمان از دار و نددارمان كويداه روزيار ما در يهران به سختي مي

اي مستقل ياه نتوانستيم خانهبود. در طول اقامت يازده سالة خود در پايتخت هيچ

دربست اجاره كنيم. چند خدانوار پرجمعيدت ايلدي بدوديم و در كندار چنددين و 

نشينان شهر پيوسدته بدوديم و برديم. به حاشيهسر ميبضاعت شهري بهخانوادة كم

نديي در سالهايي كه خندق شمال يهران هنوز پر نشده بود بيرون دروازه دولت ز

 كرديم.مي

 خيابدان به. همين كه برق شدخانة ما هر سال دست كم يك بار عوض مي

 كرديم.ير و دورير نقل مكان مياي ارزانرفت، ما به نقطهها باال ميآمد و كرايهمي

يوانست با ما آمد و شد كند. زير نظر دستگاه شهرباني بوديم. كس نميهيچ

يدل و آشنايان سابق جرأت نداشتند كه احوال مدا را بررسدند. آن دسدته از مدردم ا

آمدندد. از يذشدتند بده ديددار مدا نميزيارت مشدهد از يهدران مي بلوك كه براي

موران محاكمه و يرفتاري بيم داشتند. يبعيد سياسي زمان رضاشاه شوخي نبود. مأ

بردندد هايي كه پدرها را بده زنددان ميآياهي دائم مراقب ما بودند و حتي در ماه

 داشتند.ها و مادرها برنميدست از سر بچه

هدا دشدوارير ها دشوار و بدراي كوچكج بزرگ براي بزرگيحمّل چنان رن

هاي دودآلود بنشينند و بدا آ  يوانستند، ساعات بسيار، در اياقكبود. پدران ما مي

هاي خويش را ناشدي از غيدرت و و يا  دربارة يذشته سخن بگويند و يرفتاري

آورديم و ر نميها و ادعاها سر دقبيل حماسهها از اينطلبي بدانند ولي ما بچهحق

هاي راهي جز آن نداشتيم كه در آيش فقري جانكاه و عريان، بدون ايدن پوشدش

 ساختگي دست و پا بزنيم.
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ها بدا ناپذير بدود. از كندار شديرينيكرد. اشتهاي ما سيرييرسنگي بيداد مي

اندداخت. يماشداي هداي رنگارندگ آ  در دهانمدان مييذشتيم. ميوهحسرت مي

رساند. ما نيز در ايدل بده نداز و همساالن جانمان را به لب مي هاينازها و نعمت

 نعمت عادت داشتيم ولي در يهران در آرزوي نان داغ و آ  خنك بوديم.

هدا را يكي از عموهايم كه مستبدير از ديگران بود، فرماندهي مالي خانواده

چدون و چدرايش ايدن بدود كده نانهداي خشدك و به عهده يرفته بود. فرمدان بي

شه مانده را در آ  بخيسانيم و نوش جان كنيم. بعضي از سخنانش را كه هميشب

دهندد. كشدند. زجرمدان ميمدا را نمي»خواند هنوز به خاطر دارم: در يوشمان مي

 «خواهند به در خانة اين و آن برويم.خواهند به يدايي بيفتيم. ميمي

انگيدز، يدل و سدارهاي دليرم، چشمهيابستانهاي مطبوع، زمستانهاي نيمده

پوش، جنگلهاي خرم، دشدتهاي يسدترده و اسدبهاي سدواري همده از هاي يليره

دست رفته بود. ميدانهاي بازي به وسعت شمال يا جندو  فدار  همده در ايدل 

كده  مانده بود. ما آزادي جست و خيز حتي در حياط محدود خانه نداشتيم. همين

ا قوزك در خاك و ايدر زمسدتان يبود نهاديم، اير يابستان پا را از خانه بيرون مي

 رفتيم.بود يا زانو در يل فرو مي

هدداي آراسددته، يماشدداير هدداي بادپددا و زيددن و برگمددا دور از مركب

كشديدند، رفتند، ركدا  ميآمدند، ميسواري نوجوانان يهراني بوديم، ميدوچرخه

م و خد كردند و با هزاران چمهاشان را خاموش و روشن ميزدند، چراغزنگ مي

 يذشتند.از كنار ما مي

ما در روزهاي داغ و دراز يابستان در انتظار يك وجب سايه، ساية ديواري 

هاي خشك بلوط ريختيم و در شبهاي يخ و لرزانندة زمستان هيزمكوياه، عرق مي
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ديديم. برف و يخبندان را در ايدل نفدرين هاي آيش ايل را در خوا  ميو خرمن

ا دچار نفرين خدايي شدده بدوديم. همدين كده سدوز سدرما پنداشتند. مخدايي مي

نشسدتند ولدي مدا از يددارك رسيد، همسايگان ينگدست ما نيز پاي كرسي ميمي

داد كده همين دستگاه ساده هم نايوان بوديم. اياقهاي ينگ و انباشتة ما اجازه نمدي

را  اي بخريم، رويش لحافي بگستريم، زيرش منقلي بگذاريم و خودمدانچهارپايه

 يرم كنيم.

هدا ما بچه زريترهاي ما شايد يناهكار بودند. آنها يقيناً يناهكار بودند وليب

نيا يي به ديناهي نداشتيم. يناه ما فقط اين بود كه در زمان رضاشاه و در ايل قشقا

 هاي ما بودند.آمده بوديم. زمان و مكان يولد ما، يناه

اي بدودم كده بده زيدرا ينهدا بچدهير بودم ها من از همه بيچارهدر ميان بچه

رفتم. زحمت رفت و آمد و خرج و برج مدرسده فدراوان بدود. پددر و مدرسه مي

كردندد. آراستند و وسايل يحصيلم را فراهم ميمادرم به هزار مشقّت ظاهر مرا مي

آموز و سرس دانشجو بودم. در طول ايدن مددت طدوالني من سالهاي بسيار دانش

هاي خود را بده خانده ها و همكال انستم يكي از همبازيياه نخواستم و نتوهيچ

دادم. مدن حتدي اي نداشتم كه كسي را بياورم. آدرسم را به كسي نميبياورم. خانه

 يك صندلي نداشتم كه روي آن بنشينم و يك ميز كه پشت آن در  بخوانم.

اي از دوستان مدرسه كنجكاو بودند و برخي از آنان عالقه داشتند كده عده

كردم. ليكن به خانة ما بيايند. دستور اكيد شهرباني و ممنوعيت مالقات را بهانه مي

داشت. نوجوان مهرباني بود. بدا بردار نبود. دست از سرم برنمييكي از آنان دست

پارچه محبدت و صدفا من اُخت و مأنو  شده بود. اسمش حسن بود. حسن يك

نشست. كم و بيش از حالم خبدر ميفهميد. حرفهايش بر دلم بود. حرفهايم را مي
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 كنم يا سوراخش پيدا نشود.ديد كه ساق جورابم را يوي كفش مييرفت و ميمي

زاديان يهران بود. پدرش پزشك مشدهوري بدود. دو حسن يكي از اشراف

ر پدي دخانة باشكوه زمستاني و يابستاني در يهران و قلهك داشتند. حسن پيوسته 

كردم. كندن حفظ ميرفتم و غرورم را به هر جانر نميحمايتم بود ولي من زير با

آمددم. پذيرفتم، چون از عهدة پاسدخ برنميهاي مكرّرش را به مهماني نميدعوت

ي اين شدهرك ييالقد ليكن يك روز مجابم كرد كه به قلهك بروم. از آ  و هواي

ايوبو   هاي قشقايي است. باهايي شنيده بودم. شنيده بودم كه شبيه به ييالققصه

 به قلهك رفتم. براي بازيشت پول بليت نداشتم. خيدالم ايدن بدود كده از حسدن

ه راه قرض كنم ولي هنگام عزيمت هرچه اين پا و آن پا كردم نتوانسدتم. پيداده بد

 افتادم و ساعتها طي طريق كردم.

ؤكّد يكي دو هفته يذشت، حسن به فكر بازديد من افتاد. بار ديگر دستور م

ن دهدان هانه آوردم و مخفيگاهم را پنهان داشتم. راضي بودم كه زمديشهرباني را ب

 ام را نبيندد.باز كند و مرا در كام خود فرو برد ولي حسن ريخت خانه و خدانواده

دادني نبود. يك اياق، ينهدا يدك ايداق انباشدته و درهدم و بدرهم، بدا ام نشانخانه

ل آيش، پيدت نفدت، چدراغ نقبرها، كوزة آ ، مها، ظرفها، ديگها، ديگرختخوا 

ام هروشنايي، چراغ آشرزي، صندوق قند و چاي، جعبة قوري و فنجدان ... خدانواد

ژنددة ايلدي و رمدق بدا لباسدهاي نيمهحال و بيدادني نبود. يك مشت آدم بينشان

هداي دبيدت مردانده، هاي دراز، ينبانشهري، با شال و عبا، سرداري و قبا، ارخالق

پورة يدزدي، مللككدي رو رفتدة زنانده، كرندك كُركدوه و پدارههاي رندگ و زيرجامه

 يرفتة اردكاني ...اله نمدي چرككباريك دهاقاني، پوزه

من در رندج روحدي عجيبدي بدودم. از نشدان دادن عزيزيدرين كسدانم بده 
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كردم. رنج كوچكم از فقر بود، رنج بدزريم از اسدتتار عزيزيرين دوستم پرهيز مي

 فقر بود.

* 

ير بود. اين مرد كه روزي از عموهايم از همة اعضاي خانواده بدلبا يكي 

يرين آزمودة قبيله بود، كه در سواري يوسنو روزياري از قهرمانان نامدار و جنگ

شدند، كه در شكار زمين و هوا و كدوه و صدحرا اسبها زير ركابش نرم و آرام مي

داشدت پدس از سدالهاي در چنگش بودند، كه در صحنة نبرد رقيب و هماوردي ن

ن و مة ياراديرپاي زندان و يبعيد به شكل پيرمرد نايواني درآمده بود. او بيش از ه

سر آورده بود. برادران شكنجه كشيده بود. شبهاي بسيار را بي يك لحظه خوا  به

 همسرش را در يهران از دست داده دچار پرستاري سه كودك خردسال شده بود.

 تة موسيقي بود. موسديقي در ايدل احتدرام داشدت.عمو در ايل كه بود شيف

يف يوانستند آواز بخوانند و چنگ بزنند. عمو حرمردان مقتدر و نامدار ايل نيز مي

 بزرگ ايل بود، سدرداري كده در زنددان پرشور مجالس انس بود. همنشين سردار

يار ايدل، داود نكيسدا بدود، يهران جان سررده بود. عمو انيس و مونس اسدتاد سده

هداي زبان آخرين نفسهمدم و هممردي كه هم داود بود هم نكيسا، مردي كه بي

كشيد. صداي عمو يرم و ييرا بود و هواخواه بسيار داشدت. از خود را در ايل مي

انگيخت، لديكن آفريد و نشاط و طر  ميآن صداهايي بود كه غرور و غيرت مي

 ان جويي باريك بدر جدايدر يهران خفيف و اندوهبار شده بود. از رودي خروش

 كرد:اي ميمانده بود. جويي باريك كه فقط يهگاه زمزمه

 هاي بلند، بر ايل ما چه يذشت؟اي كوه»  

 هاي مكه يرفته، بر ايل ما چه يذشت؟اي قله  
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 يرفته،هاي مههاي بلند و اي قلهاي كوه  

 زد چه يذشت؟بر آن ايل كه در دامن شما خيمه مي  

زمه به فرياد كشيد. فشدار زندديي كمدرش را خدم كدرد. او كار عمو از زم

 كم دچار يك نوع بيماري شد:كم

عمو هر روز در ساعايي معين، درست در ساعايي كه مدردم بده خدوا  و 

كشديد. روزي كشيد. فريادهداي بلندد و دلخدراش ميآرامش نياز داشتند فرياد مي

د. ود كده خفتگدان را بيددار نكندبي نبداي راه نيندازد و شنبود كه داد و بيداد يازه

سوختند و ياه پرخاش شدند. همسايگاه ياه دل ميبرادرانش نگران و شرمنده مي

 بخشيد.ها سودي نميها و اعتراضكردند. يلهمي

هاي ديگر نيز داشت. او به علدت دو زخدم كداري كده در عمويم يرفتاري

مك چوبي از درخت قط با كلنگيد و با آنكه فز هر دو پا مياها برداشته بود جنگ

يوانسدت در كدنج و عمدو نمي يريختا ميداشت از ينهايي و انزوارژن قدم برمي

ب بيشتر ساعات روز و شد م بگيرد و از مردم دور بماند. او دراياريك اياق آرنيمه

مه پيچيد و دم در خانه چمباياي ميپارهنماي نيمهبدن نحيف خود را در عباي نخ

ناپذيرش يماشاي آمد و رفت رهگذران بود. سرما و يرماي چاره زد. سريرميمي

بيرون و درون با مزاجش سازيار نبود و در هر فصدل چنددين بدار بده عطسده و 

انداخت. عمو براي فرار از مالمت اهل خانه و خانواده كه از اقامدت اش ميسرفه

ته بدود. از دادند به يك نظرية بديع پزشكي دست يافدائم يوي كوچه پرهيزش مي

ستود. زكام را بدراي سدالمت كرد. سرفه و عطسه را ميسرماخورديي يعريف مي

 داد:شمرد و در وصف سرماخورديي و زكام داد سخن ميبدن ضروري مي

زكام الزم است. نفع زكام بيش از ضدرر آن اسدت. آدم سدالم بايدد سدرما »
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 «برد.بخورد. عطسه و سرفه سموم بدن را از ميان مي

رفت و با سروصدداي اولدين ا ميل و رغبت يمام به استقبال زكام ميعمو ب

آويخت و در سنگر هميشدگي جاي دستمال، از يردن ميها، لنگي قرمز، بهعطسه

 شد.كارزار ميخويش آمادة 

پوشديد. دار ميهم زده بود. لبدا  وصدلهعمو عادات عجيب ديگري نيز به

اش را زد. حتدي لباسدهاي نودوختدهآنكه پداره شدوند وصدله مديلباسهايش را بي

يرفتند. زد. كس و كارش ايراد ميهاي آرنج و زانو وصله ميخصوص در ناحيهبه

شود وصدله فهمند، پارچه را پس از آنكه كهنه ميمردم نمي»جوابهايش آماده بود: 

 «زنند. لبا  را بايد همان روز اول وصله زد يا دوام بياورد.مي

. عيندك ها از پا افتاده بود، از چشدم نيدز عداجز بدودينعموي بيچارة من نه

كدرد و آن را بدا قيطداني سدياه از زد. ولي دستة شكستة عينكش را يعميدر نميمي

 آويخت.يوشها مي

هاي ديگدر عمو در كار كاله هم دست به ابداع زده بود. كاله پهلوي و كاله

سيد. ناچار از يك يره قشقايي هم ميداشت. از كالفرنگي و شهري را دوست نمي

اي شبيه به عرقچين و شبكاله دوخته بود و بدر اي، كيسهيكه مخمل فرسودة قهوه

 نهاد.سر مي

شدد. ير و ينددخوير ميطاقت شده بود. هر روز عصدبيعمويم لجوج و بي

حسدا  و دليدل يك از اطوار و حركدات خدود را بيشد. هيچكسي حريفش نمي

ا نداشت. در ميان جمع فقط با رشاجره با او پنداشت. احدي قدرت بحث و منمي

من خو  و مهربان بود. از در  خواندن من راضي بود و هروقت كه سدر حدال 

 اريخ برايش بخوانم.يداد كه صفحايي از بود دستور مي
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من يك شب پس از قرائت سريذشتي شديرين، همدين كده آ دار لبخندد و 

عموجان، چرا ايدن »او پرسيدم:  و از اش ديدم، دل به دريا زدمخشنودي در چهره

جاي يذاري مردم استراحت كنند؟ چرا بهكني؟ چرا بعد از ظهرها نميكارها را مي

نشيني؟ ييري؟ چرا با اين عباي پاره دم در خانه ميعصا چماق ارژن به دست مي

خري؟ چدرا دسدتة زني؟ چرا عينك نميات را وصله ميچرا لباسها  يازه دوخته

اندازي؟ چرا كيسه بدر سدر مدي كني؟ چرا لنگ به يردن ميير نميعينكت را يعم

 ...«يذاري؟ چراهاي ديگري هم داشتم 

پروا بدود. مقطّدع و چكّشدي عمويم مرد رك و صريحي بود، زودرنج و بي

زد. من در انتظار پرخاش و جنجالش بودم، ليكن او خونسرد و آرام بدا حرف مي

مدن ايدن »آهسته در يوشم نجدوا كدرد:  بردباري و حوصله سرش را جلو آورد و

هدا كنم يدا دولتيها اعدامم نكنند. من ايدن كارهدا را مديكنم يا دولتيكارها را مي

رت كنم يا پدخيال كنند كه من و برادرانم اليق اعدام نيستيم. من اين كارها را مي

 را نكشند. يا يو يتيم نشوي.

 «خواهي؟!خون پدرت را از من مي

* 

 ز جمعه از يماشاي مسابقة فويبال به خانه آمدم. عمدو ملدلغرو  يك رو

ه بدود. هميشه كيسه بر سر، عبا در بر و لنگ به يردن دم در خانه چهارزانو نشست

هايدت بده ديددنت آمدده بدود. بدا يكي از رفيق»هنوز سالم نكرده بودم كه يفت: 

 ...«زحمت اينجا را پيدا كرده بود. سوار درشكه بود 

مآ  خيلي فرنگي»و از شكل و شمايل رفيق پرسيدم. يفت: دستراچه شدم 

شد فهميد. ملدل زد. حرفهايش را نمياي نداشت. ينديند حرف ميبود. قد و قواره
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اينكه دنبالش كرده بودند. اسم يو را آورد و در زد. يفتم وكده يدو اينجدا نيسدتي. 

رد. براي دفعة سوم بازهم در زد. بازهم يفتم كه يو اينجا نيستي. حرفم را باور نك

خواهي پسر بدرادر و چهارم در زد. خيلي ناراحت شدم و يفتم اين پسر كه يو مي

جاست ولي خودش اينجا نيست. بده اش همينمن است. من عمويش هستم. خانه

 ...«پير و به پيغمبر اينجا نيست 

 ام روي آ  افتاده بود.ها درست بود، حد  زدم كه حسن باشد. پتهنشاني

* 

دكندان دا صبح به دبيرستان رفتم. حسن يا از دور مرا ديد، خنددان و فريافر

ندة ات را پيدا كردم، يك ديواديروز با هزار بدبختي خانه»به استقبالم آمد و يفت: 

يفدت عمدويش هسدتم. چمداقي در دسدت زنجيري دم در خانه نشسته بود و مي

 ام را بشكند.داشت، چيزي نمانده بود كه سر و كله

اي نداشتم. ينداهم غيرقابدل را جمع و جور كردم. جز اعتراف چاره خودم

جان، او نه ديوانه اسدت و نده حسن»انكار بود. دندان روي جگر يذاشتم و يفتم: 

 «زنجيري، راست يفته است. او عموي من است.


