
 اممن مرده

 علی قنبری

 .ىُصدم ىً

-راٌٍسه ظيث یپٍجصه از را ظصم، در ىصز رصوج از یک جٌّم کَ یدرخان ،ػٍتَ روز ظِص یَیداٌ ۸۳ و لَیدك ۵۵ و ۱ ظاغث در لایدك

 ةػس و کصد ةصرّرد ام کهَ پط ةَ کؼان ؼیج ،ًیظٍگ اریةع یضیچ ـدغ ةسُو، ىّجّرظّار کی ةَ جا ةّدم آورده صونیة رّدرو ی

 کصه ىذم یکٍیى اخعاس ،خانث ًیا در. ُعحو ناآل کَ یضیچ یػٍی ؛ظص ـلط ،ویجا  ُيَ ٌَ انتحَ. ػسم رُا گهؿ جّپ کی ىذم

 وظط ًیا یضیچ ٍُّز یکٍیى جصّر ،صدیگ یى ـاصهَ ًیىاػ در ةسٌث یةاك از ات ػسه كطع ظص کَ طّرً یُي .یآییى کغ ٌان یرو

 یضیچ ُيَ ،ىً درواكع یػٍی - ام ػسه كطع ظص. رودیى در کغ ًیا ٌاگِان ةػسو  ػّد كطع رّاُس یٌي کَ ییحضایپ صیپٍ. دارد وجّد

 ؽهط یهیر ُو کیٌضد ـػم دو ٍسیگّ یى ٍجایا یضاٌیغض اخحياال. )کصد ظلّط جٌّم راظث ظيث ةَ و کصد کياٌَ - ىاٌسه یةاك ازم کَ

 !(سیدار یاٌحظار چَ سهیةص ظص کی از !اظث

 ٌَ یصسا ةا ةػس و!( جان یظاز جٌّم ةَ )نػٍث سمید را آظفانث یُا جَصَك دوةار و جٌّم ظلؿ ػکاف دوةار چّن ؛رّردم چیپ دو ُّا در

 .ـصورـحو جٌّم راظث یّارهید در ػکاف کی یورود در و رّردم كم دور چٍس. آىسم ـصود آظفانث کؿ یرو ،یةهٍس چٍسان

 - ىً ىصگ یـصدا یػٍی - کؼٍتَی صتح کَ صـحویى یکار كصار کی ةَ ىً رّب. داٌو یى کجا از را اتیجضئ ُيَ ًیا سیةپصظ سیػا

 ،کصدمیى اخعاس زةاٌو یرو را جّنسم کیک یرو ػکالت ىضرصف یىضه ٍُّز چّن. ةّد ػٍتَ ىُصدم کَ یروز پط ،ػس یى ةصگضار

 کٍویى خط ىذال ،ةاػس ةّده ىؾضم در راطصاجو یُيَ داٌویى سیةػ راظحغ ربّدم را رّرده ةّدم. ر جّنس کیک روز آن صتح پط

 از رصوج ىصز در .ظصدراٌَ ًیجص کیٌضد در اخحياال ییجا ،ةاػس ویزاٌّ در االن ،رّردم غيصم در کَ ییحضایپ ًیجص رّػيضه ىضه راطصه

 . اظث ظِص َیداٌ ۸۳ و لَیدك ۵۵ و ۱ ظاغث داد یى ٌؼان غیةاال یةضرگ یحانیجید ظاغث کَ ةّدم یجٌّه

 

 ىذم کَ داػحو ٍویىاػ ةَ یرّة سید ٍجایا از. ام اـحاده صیگ ایً جٌّم در کَ اظث ضیاٌگ جانیُ چٍسظاغث. ُعحو ٍجایا االن رب

 آن ىذم ،سیکؼ صونیة ًیىاػ آًُ یال از را ویایةلا. سیرظ ظصغث ةَ طیپه. ةّد ػسه نَ جاده نتَ در ،اـثیةاز یکّکاکّال یكّط

 ىً ًیا درواكع. ُعحو ٍجایا ىً ،یُ ویةگّ و ةضٌو ادیـص کصدم جالش. ىاٌس یى جا یكّط ػکاف و درز در کَ یا ٌّػاةَ آرص كطصات

 یهیر سیرّاُ یى یوكح سیةاػ کصده دكث اگص رب اىا از ىاػیً ةیصون کؼیسیس کَ یٌاكص ىً آن از اظث "جص ىً" ُعحو ٍجایا کَ

 . اظث ظزث زدن داد واكػا ،ةاػس جص طصف آن ىحص چٍس ةسٌث یوكح. ؽیص از ظص ةَ ةاكی ةسٌحان ُو اخحیاج داریس ،سیةضٌ داد ةهٍس

 .ظکّت ةػس و دادم ىساد کصدن جصاش َیػت ییصسا پط

  ؟کجاظث یغّط ًیا ظص: گفثیى یکی آن ةَ ُا طیپه از  یکی سمیػٍ. گؼحٍس دٌتانو یهیر

 ظّراخ جیب ىٍَ. جّی ،ةسوٌو چَ:  گفث ُو آن یکی

 . ٌتّد جیب او ظّراخ كطػا اىا ةّدم ظّراخ کی در ،گفثیى راظث ییکجّرُای



. رـحٍس و ػسٌس الیزیة پط. ةگصدد دٌتانو را جٌّم ّارهید در کیجار یٍیٌؼ غلب کی سیٌصظ ـکصش ةَ یکه غلم چیُ کَ رالصَ

 .ٍجایا ىً کی ،آٌجا ىً کی!  یةاػ "ىً" دوجا کَ اظث بیغج چَ. ةصدٌس را ىً و ًیىاػ

 رّن ىؾضت ةَ جا کٍس یى کار كهتث چطّر و ؟یکؼیى ٌفط َیر ةسون چطّر ،یةضٌ داد ةسن ٌساری کَ اگص .سیآ یى غیپ ظّال دو

  ؟ةصظاٌس

 دردةزّر ةَ ُو آٌلسرُا ام.راظحغ ىً كهب و ریَ کارآىسی ٌساػحو و وكحی ٌیعحٍس، اخعاس ٌيیکٍو چیض ىِيی را از دظث داده

 از کيحص کَ ةّد دارهغ یغّط آدم آٌلسر رب!  كهتو و. ةّدٌس اهیظ رّك دو َیػت ،گاریظ دود از گياٌو ةَ کَ ُاَ یر. ٌتّدٌس

 کی اصال. ػّد یى ُو ةضرگحص یُ و دارد غیگٍجا. اظث ؼحصیة غیجا ،دوجاظث. ػس یى غاػق َیر از آدم کاش. سیارز یى ویُاَ یر

 ! ػّد یٌي پص ،ثیُاَ یر دارم ضیةص آدم یهیجص

 

  ؟ ةزاراٌيث چطّر صآر. داػحَ  ٌگَ ىحصم را کغ دراز ًیا ٍُّز یضیچ!  ةِغ نػٍث ؟ رارد یى ویپا اٌگؼث چصا ،ایرسا. سیکٍ صتص

 . رود یى ظص ام خّصهَػب ىیؼّد و  کو کو رب

 .ىعحلم کهَ کی غٍّان ةَ ام ججصةَ ًیاون ىطيئٍا و. اظث جٌّم کی در یػت گشراٌسن در ام ججصةَ ًیاون

 ىػسه از آدم کٍویى ـکص کَ ػزصا. اظث ةسن یُا كعيث َیةل ةَ ىصةّط ؼحصیة یآنّدگ رّاب کٍویى ـکص. سیآ یٌي رّاةو راظحغ

 یصسا ثیگهّ کَیدرخان یةزّاة یدار دوظث ،یزّریى ادیز ؽشا یوكح ای و اظث ظزث سنیرّاة گصظٍَ چصا وگصٌَ. صدیگ یى رّاةغ

  ؟ دُس یى یکحص

 

 .ػّد یى ػب

 . قیرـ یچطّر. ٍجاظثیا ظّظک کی ،یُ

 ًیا اٌسازه ُو ىّرچَ اگص رب ؟ ویجصظ یٌي ىّرچَ از چصا. اظث اٌسازه ةدخ ییکجّرُای. سمیجصظ یى ُا ظّظک از ،داػحو َیةل یوكح

 .يغیکؼح یى خحيا ،ةّد ةسةزث ظّظک

 صدیةگ ویجصي زٌی کَ ةاػو کّچک یکاـ اٌسازه ةَ ُو االن سیػا. ٌسارد ویةصا یجصظ ،ػسه جص کیٌضد ظّظک اٌسازه ةَ ام اٌسازه کَ خاال

 را اٌصاف جاٌب یون. ةؼّد ىً ةا رـحار ًیا ٌسارم دوظث اصال ،گشارم یى ظّظک یجا را رّدم یوكح و. کٍس ام نّرده و نَ ییدىپا ةا

 ؟ ىً سهیةص ظص ای اظث جص  جصظٍاك خياىحان در ظّظک کی.  ویصیةگ

 . ام یيیكس یُا ىػهو از یکی یُا رٍسه َیػت. دُس یى یتیؽص یصسا ـاصهَ ًیا از. پهکس یى ةصم و دور ظّظک

  ؟ اظث ةازی کصدنظصظصه یةصا یجشاة یجا چَ ىً صّرت

 .ػّد یى گو ـاطالب چَیدر کی درز صیز یُاَ یظا در ییجا. ػسه جيام اش یةاز ظصظصه. رود یى ظّظک

 . ٌتاػس ىً از ضجصیاٌگ وُو سیػا ُصچٍس. داده ٍجایا ةَ یضیاٌگ وُو ىٍظصه ،ظصخ یٌئٌّ یُا چصاغ. اظث جص رهّت اٌگار جٌّم ًیا ػب



 .رظس یى ظص و کصده رم گصید راٌٍسه کی. سیآ یى ییصسا دور از

 . کٍس یى جّكؿ

  .ةصاٌگیضجص اظثجػفً ظّظک از آٍُگ ًیا راظحغ. رظس یى گّش ةَ یزٌ ُو ةَ خال رپ یلیىّظ یصسا اشً یىاػ دارم از

 .ٌسارم ازػان یواطد صیجصّ ،ُا ٌئّن رىق کو ٌّر صیز ،ٍجایا روػً کیجار در. اٌس اهیظ ظصاپا. ػٌّس یى ادهیپ دوٌفص

 !  سیػا ًیدورة دٌتال. اظث ةص و دور ةَ ٌگاُؼان. کٍٍس یى ادهیپ زور ةَ را راٌٍسه

 ! اظث زن کَ ًیا .کؼس یى ؼیج. آورٌس یى جهّجص کؼان کؼان را راٌٍسه

 جّاٌس یٌي یکّر چیُ کَ ام رّرده ؽّطَ چٍان یکیجار در. ُعحو آن در ىً کَ یػکاـ نب درظث. کٍٍس یى زدن زاٌّ ةَ وادار را او

 . ٍسیةت ىصا

 ىً کیٌضد یکیجار در و رّرد یى كم راٌٍسه کهَ!  جهق. ظاغث یرو از ىً کصدن کياٌَ از ػحصیظص سیػا. ػّد یى اٌجام عیظص کار

 .روٌس یى و!  اظث جص کیٌضد ةسٌغ ،خانغ ةَ رّش. کٍٍس یى ول را ةسٌغ. کٍس یى جارّش

 .ٌتاػٍس صیپش اظحلالل ىً ىذم ُا کهَ ُيَ سیػا. سیایة خصف ةَ ىٍحظصم

 کَ کٍس یى ـکص غیُاَ یر ةا دارد سیػا ىذال. ةاػس ةسٌغ َیةل او زٌسه يَیٌ اخحياال کٍویى ـکص. ىاٌس یى ُو ظاکث و اظث ظاکث او

 .سیةگّ ىً ةَ را اـکارش جّاٌس یٌي ،ٌسارد نادُ َیر ،ةس ةزث از چّن یون. دارد یکارآىسجص یُاَ یر ىً ٌعتث ةَ صّرت ًیا در

 

 و رّرد یى یجکاٌ ًیزى. اظث ظزث خانث ًیا در زنضنَ از ـصار سیکٍ درك جا سیا ٌتّده کهَ جاخاال رب. زنضنَ ،ینػٍح ؟ عثیچ ًیا

 ! کیکه و چصرس یى راٌٍسه زن رّن سهیرؼک يَیٌ رط یرو یدور چٍس ظصم. رّرم یى كم ُو ىً

 ویرو جّش آب و ام ةّده جيسٍى اٌگار. کٍٍس یى ؽصق ىصا اٌّسیاك اىّاج اٌگار ٌاگِان .ػّد یى چفث ةسٌغ ىاٌسه یةاك یرو ام کهَ

 .کٍو درکؼان جّاٌو یٌي ،اظث ـصاوان اٌلسر کَ آورد یى ُجّم ظيحو ةَ یادیز یضُایچ .ضٌسیر یى

 . عحویا یى یظزح ةَ. ضٌویى نق ةسن ًیا درون ٍُّز اٌگار. ػّم ةهٍس کٍویى یظػ

 گصظٍَ جان ُيَ. سیکٍ ججصةَ سیایى غیپ کو کَ یاخعاظ ًیا. ةسُو حیجّط ةّدن ًیـصاٌکؼحا اخعاس درةاره اظث الزم ٍجایا

 زحًیر ىذم یاخعاظ. ةاػس گصـحَ اش"یٍگیـصاٌکؼحا" یکع کَ دُس  یى رخ کو اىاآنّد. و یا رّاب جؼٍَ ٍطّریُي ،سیػّ یى

 ( اظکاجهٍسی ٌتاػیس کَ یػصط ةَ) ىصداٌَ کث ةا زٌاٌَ داىً سنیپّػ ىذم. غعم ةا طیظّظ رّردن ای. حضاظثیپ یرو یةعحٍ

 .اظث ةّدن پاره پاره خط کجّری

 کٍو اش یراط ػس یى کاش. اظث بیغج. کصدم ةهٍس را آن و رـحو زن کهَ ظيث ةَ ،ةّد ام"ٍَیـصاٌکؼحا" سایػس کَیدرخان رالصَ

 (کٍس یٌي ػک یکع سیکٍ ةاور) چپاٌو یى در جیتغ را زن کهَ پط. دُس یى خال داػحً ةسن اىا. ویکٍ غّض را يانیجا



. اىا ُيَ ةسیِیات کٍس یٌي جّكؿ ،سهیچعت غیرو ؼّیر اٌعالیى ىصد کهَ کَ نتاس زٌاٌَ دظث کی یةصا یا یجاکع چیُ اظث یِیةس

 طیپه ظصدراٌَ ًیجص کیٌضد ةَ زّاُویى کَ عثیٌ ىِو غیةصا یخح. کٍس یى ظّارم طياع یُا پصظث پّل ًیا از یکیپشیصٌس. ٌلض

 . ةصوم

 در و کؼویى صونیة راغ یُا پّل ،ػّد ةاز جا کَ زٌو یى کٍار را یكّر و یکحص دظث چٍس کَیدرخان در جیب ایً زن ىیکٍو و دظث

 .گشارم یى راٌٍسه دظث

 روةصو چیضی ًیچٍ ةا چگاهیُ یىده طیپه یكاٌٌّ یپضػک واخس سیکٍ ةاور اىا ،کٍس ظّار یىصد کهَ زن چٍسجا یروز راٌٍسه آن سیػا

 یرو را زن کهَ و ػّم یى ارػس پضػک اجاق وارد ،صظاٌویى ظصدراٌَ ةَ را رّدم ، اـحاده راه اطصاـو ؼیج ىّج کَیدرخان پط . ٌؼسه

 . گشارم یى ضشیى

 َی:  ویگّیى ،اظث گصـحَ ٌضدن خصف چٍسظاغث ةزاطص کَ یا ىصداٌَ یصسا ةا .عحٍسیٌ ظصدراٌَ در ام یصّج یجارُا رّػتزحاٌَ

 . آكا ػسه یاػحتاُ

 . ػّم یى ظصدراٌَ وارد یضین یىاُ چّن ،کٍٍس یى ـصم و خم را پضػک یكهت ظکحَ یةهتؼّ ٌگِتاٌان کَیدرخان

. کؼو یى ةّ را امَ یةل ُو ىً .اونغ یجا. لایدك ؟ گصدد یةصى کجا ،سیةکؼ دور کَ ُو ُصچلسر ،ةاػس ٌؼسه پاره اگص را کغ کی

 .اورمیة دوام زدهَ یجک و صاف کَ ام زده ذی یآٌلسر. آورم یدرى را رّدم. کٍو یى ةاز را در. روم یى زچانوی ظصوكث

  ام ! غاػق رّدم ػسه و زٌو کی ةسن یجّ ىً ،رب ؟ دارم یخع ًیُيچ رّدم ةَ ىً چصا

. ػّد یى رُا ًیزى یرو زن ةسن . درظث كفم ،درظث سیکه. گشارمیى ةسٌو یرو را آن و ،اظث راخث. آورم یدرى جا از را رّدم ظص

 ! ةّد ىً از یيیٌ یکّجاُ ىست

 .اظث ظصدم چلسر. راراٌو یى را ویپا ػعث ! ضمیغض یزاٌّ. اظث ادمی را یيیكس یحضایپ طػو خاال ،یُ

 !  چَ ىً ةَ. رّدش ةسن و رّدش ظص. ٌتّد یغاد ُو اول از زن ًیا ،ینػٍح. رود یٌي جا. گشارم یى ةسٌغ یرو را زن ظص

 . ػّم رد اةانیر از زّاُویى. ویآ یى صونیة ظارحيان از.  اظث جص وخؼحٍاك ُا طیپه یُا ؼیج. ویآ یى صونیة

 .صمیى یى ىً و

 ظصدراٌَ ظارحيان یجهّ اةانیر در. کٍس یى ةصرّرد ىً ةا ىّجّر کی ،ز یکؼٍتَرو صتح َیداٌ ۸۳ و لَیدك ۵۵ و ۶ ظاغث در لایدك

. اظث صتح َیداٌ ۸۳ و لَیدك ۵۵ و ۶ کَ دُس یى ٌؼان ةّطّح یکیٌضد آن در یةصج یورود ظاغث ؛ زٌو یى آظيان در ىػهق چٍس

 . کٍس یى جسا را ظصم ،کصه ىذم ،ًیىاػ ؾَیج. کٍس یى کار ةضرگ یصٍػح ًیىاػ کی کَ ویآ یى ـصود ییجا درظث

 .ػّد ىدّ کاىال جا ػّد یى دور آٌلسر ویزاٌّ یحضایپ راطصه

 .کٍٍس یى جهٍتار ویرو راك یا کپَ. عثیٌ ىً ةَ خّاظغ یکع. اـحو یى یةضرگ گّدال دارم. زّرمیى كم

 . ةّد رّاُو ُا راك ًیا صیز در اةس جا ـکصکٍو کَ اظث وخؼحٍاك ،راظحغ رب و

 !...  ةّدم ىاٌسه جٌّم در کاش


