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 سگ های شش قلعه

تیرمه بود، هوا داشت روز به روز سرد می شد. در ِده همهه در مهورد بهها ههه  

گپ میزدند، شمهل تیرمه ا  خوشه ههه  )تجاران انگور( انگورشهن و آمدن تیکه دار هه 

انگور را در تهکهه  بها می رقصهند. مردم ِده برا  مهمهنهن شههن بهه آوردن انهگهور 

سفره هه  شهنرا زینت می دادند. هر وقت دلم تنگی می کرد به طرف بها انگهور 

می رفتم. از دیدن و شمردن گل هه  آفتهب پرست بها خود لذت می بهردم و از 

انگور غوله دان نیز می خوردم. چون انگور غوله دان به سهیر انگور هه  دیگر برایهم 

فرق داشت. در بها تنهه من نبودم. پرندگهن هم خوشحهلی شهنرا بهه دهدا ههه  

چیق چق چیق چق شهن به من شریک می سهختند. از ددا  پهههههههههههههوو پهوه، 

بدم نمی آمد. بها تنهه انگور نداشت. میوه هه  دیگر مهنند سیب، زرد )ُهدُهد( پپوتی 

 .آلو، ُبهی و غیره نیز داشت



هفتۀ نگذشته بود که برادر بزرگم یکجه به امیرک به پیشهور هجهرت کهردنهد چهون 

سنش به عسکر  برابر بود و خطر آن میرفت که خلقی هه او را به زور به خدمت 

 عسکر  بهخود ببرند و او را مقهبل هموطنهنش بجنگهند و دیگر هرگز زنده نیهید.

سال دارم. تازه احساس می کنم که کالن  ۳۱آر ، حهال بزرگ خهنه منم. من تنهه 

خهنواده یعنی چه؟! امه این کالنی مرا از بهز  به دوستهنم بهز نداشت. عبدالقهههر، 

“ غونی” حبیب جهن و گههی هم نبهتی به من بهز  می کردند. در مورد دختر  ِده 

به قد درازش برا  خوش وقتی خود حهرف ههه  نههسهزا “  الل رمضهن” و دالک ِده 

 بسیهر می گفتیم و می خندیدیم، روز هه  طوالنی خزان را شهم می کردیم.



 سگ محمد عمر

َدم چهشت بود، آفتهب از بهال می تهبید، بچه هه سرگرم بهز  بهودنهد، َدر خههنهه را 

 کوبیدم. مهدرم در را برایم بهز کرد.

مهدرم گفت: خوب شد که بخیر آمد  بچیم. بعد ادامه داد و گفت که شهب نهوبهت 

بها مهست، بچۀ میرزمهن وعده داده است ته مه را کمک کهنهد و تههک )آبیاری( اودار  

هه  انگور را اودار  کند، اگر او نیهمد عبدالبهقی که هست. در ِده مه نوبت اودار  

هه نهاههرت )سوراخ( تنهه در شب می بود. زمهن اودار  بهید از همه جو  هه و موریک 

می شد ته کسی آب را نه دزدند و یه آب به هدر نرود. آفتهب برا  خدا حهفهاهی از 

ِده خود را آمده می سهخت. مال امهم ِده، آذان عصر را گفت.  مهدرم نگران بهود کهه 

 چرا بچۀ میرزمهن هنوز نیهمده است.



به خهنه حهجی ربهنی اگر عبدالبهقی مه را ) نام ِده پاین( مهدرم گفت: بچیم، برو بها شهه 

در اودار  بها کمک کند؟! بهقی در سن بزرگتر از من بود و یک پسر خوش خو  ِده 

 مه بود. او همصنفی برادر بزرگم نیز بود. 

من دوان دوان به طرف خهنه حهجی ربهنی رفتم. امه قبل ازینکه بهه خههنهه ربههنهی 

برسم در راه یوسف را دیدم که همیشه در مکتب به همصنفیهنش دست و گریهبههن 

می بود. یوسف پسر زشتی بود که همیشه دنبهل دعوا می گشهت، امهه بهه مهه 

 احترام زیهد داشت. گفتم سالم یوسف، عبدالبهقی را دیده ا ؟

جواب داد: علیکم سالم، ندیدم، مگر دبر کن پدرش را بگویم که برایش مخهبره کند 

 ته پیدا شود. من حیران شدم که در این ِده مخهبره از کجه شود؟!

لحاه به آذان نمهز شهم نمهنده بود. من نگران بودم و هوا ههم تههریهک مهی شهد. 

یوسف جریهن را به ربهنی که در دیورا ُدفحۀ مسجد زرگرهه تکیه زده بود بیهن کرد و 

گفت که دنبهل عبدالبهقی آمده است. ربهنی جریهن را فهمید و فکهر مهی کهرد کهه 

بهقی در کجه بهشد، ته اینکه مردم کنهر مسجد از ربهنی خواستند که آذان شههم را 

 بگوید. 

ربهنی به من گفت که کمی دبر کنم و او به آذان گفتن شهرو  کهرد. در قسهمهت 

پههههیههههنهههی آذان شههههم، ربههههنهههی بهههعهههد از گهههفهههتهههن الالهههه اال    

 ددا زد. “ عبدالبهقهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههی”



یعنی به مجرد خالدی آذان به ددا  بلند و تند عبدالبهقی را ددا زد، آنوقت کهلهه 

ام کهر کرد و فهمیدم که یوسف از کدام مخهبره داشت حرف می زد. خال ده بهقهی 

پیدا نشد، بعداً فهمیدیم که او به خهنه مهمهییش  معلم میر احهمهد رفهتهه و شهب 

همهن جه می پهیید. من نه امید و دست خهلی در نیمه تهریکی شهم از آنجهه دوبههره 

به خهنه برگشتم. کم کم از تهریکی و از دیوار هه  بها کنهر جهده می ترسیهدم امهه 

هر قدم که به سو  خهنه نزدیک می شدم به مخهبره ربهنی فکر می کردم و مهی 

 خندیدم. 

 مهدرم مرا ددا زد: بچیم چه شد؟ بهقی آمد؟

جواب دادم: مهدر جهن از بهقی مهقی خبر  نیست، او رفته مهمهنی خههنهه مهعهلهم 

میراحمد. مهدرم کمی سکوت کرد و بعد به دلشکستگی ادامه داد که بچۀ میرزمهن 

 هم نیهمد و بهقی هم نیهمد پس بها را کی اودار  کند؟!



ما با سگهای دیگر کله به کله شدند و چیزی می گفتند که من ندانستمم. دیمدم  

که نهگههن همه سگ هه سر افگنده شده و دنبهل کهر خود رفتند. دیگر سر و ددا  

وا وا نبود. دیگر تهدید سگ هه مرا نمی ترسهند. من کمی حیرت زده، امه بسیههر 

خوشحهل بودم. فردتی نیهفتم که از سگ همسهیه تشکر  کنم امه به خود گفتهم 

 که سگ محمد عمر حق همسهیگی خود را اداء کرد. دیگر از چیز  نمی ترسیدم.

دستهنم بیل را محکم گرفته بود و چشمهنم به سو  سگ هه قفل شده بود، فکهر 

چهره میکردم. فکرم تمهم نشده بود که دیدم سگ محمد عمر به جمع سگهه اضهفه 

 شد. اول نفهمیدم که سگ همسهیه مهست. وقتیکه نگهه کردم که سگ همسهیه 



آر ، اودار  بشکل خوب انجهم یهفت. در راه برگشت به خهنه به فکهر آن عسهکهر 

خلقی افتهدم که به هموطنهن خود بی رحمی می کرد، آنوقت به خود گهفهتهم ا  

سگ همسهیه؛ هزار بهر ترا شرف بهد، نه تنهه از دهحب خهنه ات دفه  مهی کهنهی 

بلکه به فکر همسهیه گهن خود نیز  می بهشی. آنگهه به فکر شعر افتهدم کهه پهدر 

 بزرگوارم گههی گههی آنرا می سرود:
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