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مـــــــــــــــــــــــــــــه و دود

نویسنده:
ســــجاد خالــــقی



تقدیم به:
همـــۀ آن هایـــی کـــه هیچ وقت 

گـــرگ زده نمی شـــوند.



دفتر اول

آدم کش ها



گوسفندهای دریده شده همه جا افتاده بودند؛ اما به جز بوی خون و ادرار، 

بوی دیگری هم آنجا بود؛ بویی که فقط در میدان جنگ به مشام الچین 

می رسید؛ اما هیچ وقت علت آن را نمی فهمید. نزدیک ترین الشه را به کمک 

شاخه ای شکسته، از خودش دور کرد و از صخرۀ کج باال رفت تا از دور، مرِد 

چوپان را نگاه کند. مرِد چوپان همان طور که می لنگید، گرگ خون آلودی 

را کشان کشان، تا کنار دره برد و با کِف پا، سرِ حیوان را آن قدر کوبید تا 

جان کندنش تمام شد. چند لحظه بعد، الشۀ گرگ با صدای خفه ای ته دره 

افتاد.

نفس  ناگهان  بکشد،  نفس  بود  فراموش کرده  هیجان  از  الچین که 

عمیقی کشید، پایین آمد و پشت به صخره نشست. او و مرد همراهش 

درست لبۀ دامنۀ یک کوه نشسته بودند. از آن باال می شد تا دوردست ها، 

جنگل بلوِط سبز و قهوه ای را دید و لذت برد و یا با چند قدم اشتباه، 

ناگهان تا قعرِ دره سقوط کرد. الچین با شوق رو به همراهش جانقلی گفت: 

»پیداش کردیم. این خدامراده. مردِم اون پایین، درباره ش درست می گن. 

یارو خیلی وحشیه.«

چشم  های جانقلی بسته بود و پره  های بینی پهنش، آرام تکان می خورد. 

خستگِی باالآمدن تا آن ارتفاع، نفسش را بریده بود. مدت ها از زمانی که 
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می توانست این همه راه باال بیاید گذشته بود و حاال باید با چرتی کوتاه، توان 

ازدست رفته را پیدا می کرد. الچین با دست او را تکان داد.

اول با سنگ قالب از دور کوبید توی کلۀ گرگ، بعدم رفت با یه قمه به این - 

گندگی، ناکارش کرد. از توپ بدتره سنگ قالِب این یارو.

دست  های الچین برای نشان دادن اندازۀ قمه میان هوا باز شده بود؛ اما 

همراِه میان سالش که نشسته چرت می زد، در دنیایی بین خواب و بیداری 

معلق بود. مرد از نیروهای حکومتی ترسی نداشت و هنوز هم لباس سنتِی 

بلند قدیمی اش را می پوشید. کاله پوستی قهوه ای اش همه جا، در گرمای 

تابستان و سرمای زمستان، سرش را می پوشاند. چند کیسۀ کوچک و بزرگ 

به شال کمرش آویزان بود و همۀ وسایل ضروری، از جمله چپق و تریاک 

را، همه جا با خودش می برد. پاچه  های شلوار گشاد سیاه و نخی ُپر از وصله 

و خاکش را قبل از باالآمدن از کوه، دور مچ پا بسته بود و مثل خوابیدن در 

راحت ترین نقطۀ زمین، چرت می زد.

مرد جوان عصبی و محکم تکانش داد. 

خواب به خواب که نرفتی؟- 

جانقلی در جواب، فقط سر بزرگ و کم مویش را تکان داد. صدای الچین، 

ِوزوز آزاردهنده ای بود که فقط چرت دل پذیر بعد از نشئگی را خراب می کرد. 

به همین سبب، آرام، طوری که گرمی پلک هایش سرد نشود گفت: »ُمردن 

کم ندیدم الچین. اللمونی بگیر تا یه ذره حال بیام.«

مرده شور ببره حال اومدنت رو. اون قدر کوفت دود کردی که صدات دیگه - 

مثل صدای آدمیزاد نیست. حرف که می زنی، انگار چوب اّره می کنن.

نیش جانقلی بدون تکان اضافه ای که حالش را خراب کند باز شد. انرژی اش 

برگشته بود و کم کم سرحال می شد.

 می دونی به جز بوی گند چه بویی میاد اینجا؟- 
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الچین مشتاق بود بداند. جانقلی نفس تازه کرد. 

 بوی ترس! شما نظامیا از دور، آدم می کشید. همینه که نمی فهمید آدم و - 

جونور موقع ترسیدن، از خودش بو بیرون می ده. این بوی ترسه المسب 

که وقتی یکی می خواد بمیره، ازش بیرون می زنه. حاال مونده این چیزا رو 

بفهمی مزدور.

الچین خواست با لگد، مرد را بزند؛ اما پشیمان شد. صحنه ای که پشت 

صخره در جریان بود، جذابیت بیشتری از بحث با این پیرمرد داشت؛ تا 

جایی که می شد، از صخره باال رفت و دوباره جلو را نگاه کرد. یک میِش 

بلند می شد، دو قدم  زخمی که از حملۀ گرگ زنده مانده بود، به سختی 

برمی داشت و روی زمین می افتاد و دوباره، همان طور که خون از شکمش 

جاری بود، می ایستاد و باز می افتاد. خدامراِد چوپان محتویات خورجینش 

را بیرون ریخت، دست هایش را دو طرف دهان حیوان گذاشت و فشار داد؛  

آب کوزه را وسط دندان  های حیوان ریخت. قبل از اینکه چشم  های میش 

چیزی ببیند، کارد سرش را پراند و خون فواره زد. خدامراد خودش را از مسیر 

پاشیدن خون کنار کشید. با پایی که کمی می لنگید، میش را به طرف درختی 

کوتاه کشید و آن را سروَته روی شاخۀ کلفت انداخت تا جان بَکند. الچین 

از صخره پایین آمد و به سنگی که پناهش بود تکیه داد.

 هنوز قیلوله می کنی جانقلی؟- 

جانقلی چشم هایش را باز کرد و دست هایش را به هم مالید.

زمهریره اینجا! یخ کردم. چه خبره اون باال هی می ری و میای؟- 

الچین جای پایش را صاف کرد و راحت نشست. از میان جیب هایش کمی 

توتون بیرون کشید، وسط کاغذ پیچید و روی لب ها گذاشت.

 باید با خودمون ببریمش. می گن فقط همین یه نفر از اونجا زنده برگشته.- 

جانقلی چپق نیمه خاموشش را از روی زمین برداشت، با حوصله ذره بین را 

از کوچک ترین کیسۀ آویزان به کمرش بیرون کشید و رو به خورشید تنظیم 
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کرد. چند لحظه بعد، دود سفیدی از چپق باال رفت. مرد چند ُپک محکم 

زد تا آتش زغال ها جان گرفت. با کمک چپق، سیگارِ الچین هم روشن شد. 

الچین توتون آتش گرفته را نفس کشید و دود غلیظش را به هوا فرستاد.

کار که خالص شد، چند ِقرون بهش می دیم و خالص. می گن بدجور بندۀ - 

جرینگ جرینگ شاهی و ِقرونه.

جانقلی ُپکی زد. محو بلندِی کوه و پرنده هایی که در انتهای آسمان پرواز 

می کردند شده بود. گفت: »من و تو بندۀ پول نیستیم؟ پس اینجا، توی این 

جهندِم دور و وحشی، چه غلطی می کنیم؟«

ساکت شد و با لذت اطرافش را نگاه کرد.

من و تو که حتمی می ریم جهنم؛ اما به گمونم بهشت یه همچین جایی - 

باشه. همین قدر قهوه ای و سبز و آبی و ُپرِ گل و علف و آب.

چشم هایش را دوباره بست. الچین همان طور نشسته، به او تنه زد تا تکانی 

بخورد. جانقلی چشم باز کرد و با کج خلقی گفت: »این آدم خیلی حریفه. 

می ترسم وسط راه، یه شب سر من و تو رو همین طوری ِپخ کنه.« بعد 

اطرافش را نگاه کرد و زمزمه کرد.

نِگا، یه  گرگ تنها، چند تا گوسفند دریده! جل الخالق!- 

آفتاب کم کم پایین می رفت و سرما از میان انگشتان پا به جسم الچین 

می نشست. دست هایش را تا مچ میان لباس هایش فروکرد و با لب هایی 

که سیگار وسطشان بود گفت: »تو که ندیدی چطوری گرگ را کشت، من 

دیدم. همیشۀ خدا تو چرت می زنی، من می جنگم. تو نشئه می کنی، من از 

مردم خبر می گیرم. تو می ری َمبال، من نگهبانی می دم.«

جانقلی اخم کرد. ابروهای بلند و کلفتش تا روی چشم ها را پوشاند.

 شاخ غول شکستی مگه؟! انگار َقّیم طفل صغیر شده. بزرگش می کنه، - 

منت می ذاره! 
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و  دوست  می دانست حریفش عصبانی شود، خون  نداد.  جوابی  الچین 

دشمن را می ریزد. جانقلی نیم خیز شد یقۀ او را بگیرد؛ اما پشیمان شد و 

ادامه داد.

 من مثل تو خام و خر نیستم. از همین جا شنیدم چطوری خون گوسفند را - 

ریخت. صدای خرخر حیوون بدبخت به گوش منم رسید. من شکارچی ام. 

با چشمام می بینم، با گوشام می بینم، با شامه م می بینم، با دستام و پاهام 

می بینم. اگه نمی دیدم، میون این همه جونورِ شکل آدم، توی این جنگل 

دنیا، جون به در نمی بردم.

الچین نمی خواست حاال که بلِد راه را پیدا کرده اند، همه چیز خراب شود؛ 

اما باید حرفی می زد.

 اگه این بابا همراهمون نشه، به تنگه نمی رسیم. اگه وعدۀ خوب بدیم، - 

اصالً نمی ُپرسه قصدمون چیه از رفتن به تنگه.

جانقلی با یک نگاه، گوسفندهای دریده شده را از نظر گذارند و پیپ را که 

تقریبًا خاموش شده بود، روی لب گذاشت.

 یه چیزی جور درنمیاد.- 

الچین رد نگاه او را گرفت و به گوسفندهای دریده شده نگاه کرد و پرسید: 

»خب، گرگ تیکه پاره شون کرده. چی جور درنمیاد؟!«

 نمی فهمی دیگه، یه گرگ چطوری هیجده تا گوسفند را پاره کرده؟! به نظرم - 

نهایت می تونست دوسه تا رو بزنه.

الچین به این قسمت ماجرا فکر نکرده بود؛ اما وقت برای ماندن و فکرکردن 

نداشت. باید دوباره مرد چوپان را زیر نظر می گرفت. برای رفتن روی صخره 

چرخید؛ اما هم زمان با برگشتن به طرف صخره، خشکش زد. جانقلی با دیدن 

او، پشت سرش را نگاه کرد. با حسرت، دود چپق را بیرون داد و آرام زمزمه 

کرد.

 نگفتمت نامداره؟ رد زنه المسب!- 
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خدامراد، قِد کوتاه و جثۀ نحیفی داشت. شلوار گشاد و سیاهش را لکه هایی 

خالی گوِش  جای  و  لک وپیس  از  پر  پوسِت  بود.  پوشانده  تازه  خوِن  از 

بریده اش، دل جانقلی را لرزاند. از باالی صخره به چاالکی پایین پرید. 

 این گوسفندا گرگ زده شدن.- 

جانقلی غافلگیر شده بود. نمی دانست مرِد چوپان همۀ حرف  هایشان را 

شنیده است یا نه. خدامراد چاقوی خونی اش را روی پشم  های گوسفند 

مرده ای کشید تا خونش را پاک کند، بعد سیخ ایستاد.

 گوسفند که زیادی از گرگ بترسه، گرگ زده می شه، خودش میوفته دنبال - 

گرگ تا پاره ش کنه.

باز ماند و نگاهش روی چاقو و هیبت  از تعجب و ترس  دهان الچین 

عجیب خدامراد قفل شد. به سختی دهانش را بست و فقط توانست بگوید  

جل الخالق.

خدامراد چاقو را غالف کرد.

 ترس زیاد این طوری می کنه: حیوون می ذاره گرگ پاره ش کنه. - 

گردسوز نیمه جان می سوخت و دود سفیدرنگی به طرف تیرهای چوبی سقف 

می فرستاد. الچین تفنگ های کوچک و بزرگش را پای صخره گذاشته بود و 

حاال فقط یک چاقوی کوچک وسط جیب لباسش داشت. کالِه سیاه پهلوی 

را کنار پا گذاشته بود تا چروک نشود. نمی خواست موقع برگشتن به شهر، 

کسی او را بدون کاله ببیند. کمی آن طرف تر، جانقلی آرام چرت می زد. گرمای 

محیط گیج و خوابش کرده بود. کنار درِ چوبی کلبه، خدامراد نشسته بود و 

مستقیم نگاهشان می کرد. الچین خودش را جمع کرد.

 شرمنده ایم. کار واجب نبود، مزاحم نمی شدیم.- 

خدامراد سر تکان داد. 

 مهمون حبیب خداست. فقط نمی دونم گذرتون چرا این باال افتاده!- 
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و دوباره مستقیم نگاهش کرد. الچین بی قرار شد و با پا به جانقلی کوبید. 

مرِد چاق و خواب آلود، کمی سرش را باال آورد و با چشمان نیمه باز، اطرافش 

را یک نظر نگاه کرد.

 چایی پیدا می شه اینجا؟ شرمنده، سردرد مزمن دارم که فقط با چایی - 

خوب می شه.

 خدا لعنتت کنه ُمَفنگی!- 

پیش از اینکه الچین جمله اش را تمام کند، پسر نوجواِن بلندقدی داخل 

شد و دو لیواِن سفالی ُپر از مایعی سیاه، جلوی آن ها گذاشت و کنار در 

نشست. نیش جانقلی باز شد. دست توی جیبش کرد، یک حبۀ کوچک 

تریاک بیرون آورد، مقابل چشمان متعجب پسر، توی لیوان انداخت و مایع 

سیاه را بعد از هم زدن، یک نفس سرکشید.

 الحمدهلل. جوشوندۀ علفای همین جا بود، نه؟- 

جانقلی نگاهی از سر تشکر به خدامراد و پسرش انداخت؛ بعد خودش را 

کش داد و نفس عمیقی کشید تا سینه اش را از هوا پر کند. الچین برای 

بازکردن سر صحبت گفت: »اسمت چیه پسر؟«

خدامراد نگاهش به جانقلی بود که با انگشت، ته لیوان را باال می آورد 

و در دهانش می گذاشت. الچین عصبانی از کارِ جانقلی، پسر را نگاه کرد تا 

جوابی بدهد.

 اردشیر. - 

پسر درشت استخوان بود و با چشم  های سبز روشنش، مستقیم و بی پروا، 

او را نگاه می کرد. چشم هایش نشان می داد بیشتر از سنش سختی کشیده و 

سر نترسی دارد. الچین چند لحظه تأمل کرد تا حرفش را کامل کند؛ بعد رو 

به خدامراد گفت: »از هرکی پرس وجو کردیم، اسم از خدامراد آوردن و گفتن 

فقط تو می تونی کمک حال ما بشی؛ البته اُجرت شما محفوظه. اون قدر 

هست که بتونی هرجا خواستی بری.«
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خدامراد سبیل بلندش را با نوک انگشت پیچاند و باالخره به حرف آمد.

 البت که هیشکی از مال ومنال بدش نمیاد. مِن بی سواد چی کاره باشم - 

کمک شما آدمای شهری بکنم!

همۀ -  اینجا،  برسیم  تا  بریم.  تنگه زندان  تا  داریم  قصد  ما   حقیقت 

هم والیتی  های خودت، اسم خودت رو گفتن. گفتن که فقط که رفتی اونجا 

و برگشتی. ما اومدیم که می خوایم بلِد راهمون بشی.

الچین خودش هم نفهمید دقیقًا چه چیزی گفت؛ اما اخم  های خدامراد 

پایین آمد، چند بار نفس کشید و محکم بیرون داد.

 کی بهتون گفته من می برمتون اونجا؟- 

الچین به جانقلی نگاه کرد تا کمکش کند؛ اما او همچنان مشغوِل ته لیوان 

بود. این بار با التماس گفت: »خیلی مهمه خدامراد. اون قدر مهم که به امور 

مملکتی مربوطه.«

مرِد چوپان پسرش را نگاه کرد و شانه باال انداخت.

 بدتر شد که. امور مملکتی به مردم مملکت مربوطه. ما این تو آخر دنیا، - 

فقط وخِت گرفتن سهم حکومتی جزو مملکت شما حساب می شیم؟!

خدامراد صدایش را پایین آورد و چیزی زیرلب گفت که فقط پسرش متوجه 

شد؛ بعد به زحمت پای علیلش را تکان داد تا جان بگیرد.

الچین مشغول بیدارکردن جانقلی بود که مرِد چوپان بیرون رفت و 

میان تاریکِی بیرون گُم شد.

 آقام گفته براتون جا بندازم. صبح برین تا یه وخت نمونین پشت برف.- 

الچین با لگد به جانقلی زد که در حال چرت زدن بود؛ بعد نیم خیز نشست.

 آقات کجا رفت؟- 

پسر به طرف انتهای اتاق رفت.

 فایده نداره. آقا کاری نخواد بکنه، هیشکی حریفش نیست.- 
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الچین که از همراهی جانقلی ناامید شده بود، به طرف در رفت و با تمام 

قدرت، چشم هایش تاریکی را کاوید؛ اما چیزی ندید؛ بعد برگشت عصبانی، 

اردشیر را نگاه کرد.

پسرِ بلندقِد درشت استخوان، میان تاریکی، بی اعتنا به او زل زده بود. 

زندگی سختی را میان کوه، پشت سر گذاشته بود و ترسی از مردهای غریبه 

نداشت. از حفرۀ بزرگی که وسط دیوار بود، یک تشک سنگین بیرون کشید، 

میان اتاق انداخت؛ بعد به طرف در رفت.

 دیگه پیداش نمی شه تا صبح.- 

الچین عصبانی به طرف تاریکی دوید. جانقلی که از گیجی بیرون آمده بود، 

بلند شد و همان طور که سعی می کرد تعادلش را حفظ کند، جلو آمد.

 گرگ خور می شی الچین. خدامراد که این وقت شب رفت بیرون، خودش - 

گرگ این کوهه.

اردشیر جلو آمد و گردسوز را همراه خودش آورد تا بیرون کلبه روشن شود.

 اینجا جونور زیاده: گرگ، شیر، پلنگ. اگه بلِد اینجا نباشی، پاره ت می کنن. - 

جانقلی به طرف پسر برگشت.

 اینجا چی می خورن گشنه نمونن؟ دوروزه هیچی نخوردیم.- 

پسر به طرف درِ کناری کلبه رفت و چراغ را با خودش برد. تاریکی، فضا را پر 

کرد. اردشیر همان طور که همراه نور دور می شد، جواب داد.

 االن میارم.- 

جانقلی به طرف کلبه برگشت و رو به تاریکی شب داد زد.

 بیا بریم کپه مرگمون رو بذاریم. فردا باید بریم دنبال بدبختی مون.- 

الچین میان تاریکی بی نهایت ایستاده بود. خودش را جایی غریب، تاریک 

و پهناور دید. بعد، زوزۀ گرگی از دوردست بلند شد و ناگهان، چندین زوزه 

اطرافش را پر کرد.
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مه رقیقی که باالی سرشان را گرفته بود، تا اطراف کلبه پایین می آمد و 

می چرخید و به طرف دشت زیر پایشان سرازیر می شد. جانقلی حال خوشی 

داشت. شکِم سیر و خواب خوب دیشب، حالش را جا آورده بود. بیروِن 

کلبه، با لذت، دشت را نگاه می کرد. بی خیال تر از آن بود که به نظر برسد 

دنبال کار مهمی تا آنجا آمده است. سرکیف از گزش دل چسب سرمای 

صبح، به طرف چشمه رفت و دو مشت آب به صورتش پاشید که صدای پا 

از پشت سرش بلند شد. چرخید و ناگهان ایستاد.

 نترس پهلوون، منم. فکر کردی خرس اومده؟- 

جانقلی آب به دهانش برد و تف کرد.

 آره، گمون کردم خرس اومده؛ اما انگار گرازه.- 

نیشش را باز کرد تا زهر جواب دندان شکنش را بیشتر کند. الچین خودش را 

کنار کشید تا جانقلی به طرف کلبه برود؛ اما او راهش را به طرف قله کج کرد و 

همان طور که با آستین، صورتش را خشک می کرد، ادامه داد.

 چاشت اینجا پیدا می شه بخوریم و برگردیم؟- 

 چاقو بخوره به اون شکم بدقواره ت.- 

به طرف چشمه رفت تا صورتش را خیس کند. با اولین قطرات آبی که به 

صورتش خورد، نفسش بند آمد. چند لحظه طول کشید تا بتواند نفسش 

را بیرون بدهد. جانقلی بعد از خندۀ مختصری، دستش را روی شانۀ الچین 

گذاشت.

 گفتم همون اول که تو ُخرد و نازکی، به درد اینجا نمی خوری. قراره از این - 

یخ تر بشه اینجا. قراره تا کله بریم توی برف. 

الچین با احتیاط، مشتی آب به صورتش ریخت و سعی کرد نلرزد؛ بعد 

برگشت به طرف جانقلی و این بار داد زد.

دست -  از  من  توی کاروان سرا  رفته  یادت  دادم.  نجاتت   اشتباه کردم 

امنیه چی ها درت آوردم؟




