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داستانهای تاثر انگيز ترکمن 
صحرا در ترکيه 

دكتر  جديد  كتاب  روى  تحليها  و  بررسى 
گل   ... آى   » عنوان  با  جى   ديه  عبدالرحمن 
جمال» ادامه دارد. پس از مقاله اى كه در سايت 
اينترنتى « دونيا بيزيم» منتشر شد، تحليل ديگرى 
به  استار»   » نام  با  تركيه  تيراژ  پر  روزنامه  در  نيز 
تاريخ 2015- 06- 19  در  قليچ»  « گولدن  قلم  
به چاپ رسيد كه حائز نكات پر اهميتى بود. بعد 
اينترنتى«  در سايت  ادبى  تحليل  نيز همين  آن  از 
نويسنده  شد.  منتشر  تركيه»  نويسندگان  شوراى 
ادبيات  ماندگار  آثار  جزو  را  فوق  كتاب  مقاله،  
تركيه قلمداد كرده است و معتقد است كه با اين 
اثر حيات تركمن صحرا در ادبيات تركيه جاودانه 
را  فوق  محتوى  پر  اما  موجز  تحليل  است.  شده 
براى خوانندگانمان ترجمه كرده ايم كه ذيال مى 

آيد: 
ح. كمى  

سبك  و  زبان  با  جى  ديه  عبدالرحمن 
صحرا  تركمن  حيات  به  خود،  خاص 

جاودانگى بخشيده است. 
ادبيات ما صاحب اثرى بى صدا اما پر اهميت 
شد. عبدالرحمن ديه جى اثرى پديد آورد كه براى 
همه ما مثمر ثمر است. اينك حيات تركمن صحرا 

به جاودانگى پيوسته است.
به  واقعيت  عين  اول  نگاه  در  داستانها  اين 
نظر مى رسند. زبان ساده و سليس، بافت ماجرا 
كند.  مى  القاء  را  حس  اين  آن  گيرى  نتيجه  و 
شخصيتها آنقدر واقعى هستند كه از سطح زندگى 
يابند.  مى  جريان  زندگيمان  اعماق  سوى  به  ما، 
ردپاهايى كه در جاى جاى زندگى نقش بسته اند 
و پاك كردن آنها ممكن نيست. وى بيانى صريح 
و  تلخيها  و   داستانها  روان  زبان  دارد،  شفاف  و 
آرزوهاى شخصيتهايش ما را تا آخر به دنبال خود 

مى كشد. 
در  رفته  دست  از  زندگى  انسانيت،  درد  از 
مرزهاى  ديدار،  اميد  جدايى،  رعشه  كوچ،  ميان 
اميدوارانه  انتظار  فشارگر،  رژيمهاى  ساختگى، 
در كنار مرز، دوستيها، دوست داشتن، براى كسى 
گريستن و به طور خالصه از انسان بودن سخن 

مى گويد. 
ترجمان دردهاى مشترك: 

ن  ستا ا د
 ... «آى  بلند 
جمال»  گل 
قلم  از  كه 
حمن  لر ا عبد
جى  ديه 
دقيقا  تراويده 
انسان بودن را 
به ما يادآورى 
آى  كند.  مى 
جمال،  ...گل 
ميان  در 
كه   درامى 
آن  بر  مرگ 
نى  ا و حكمر
 ، كند  مى 
و  صداقت 

بيچارگى  ميان  در  كه  را  عشقى  و  را   خلوص 
داستان  قهرمانان  كشد.  مى  تصوير  به  سوزد  مى 
وسيعى  منطقه  در  كه   هستند  انسانهايى  شامل  
صحراى  تركمن  تركمنستان،  استانبول،  چون 
به  محكوم  افغانستان  و  قزاقستان  روسيه،  ايران، 
مهاجرتهاى پيوسته اند. براى همين بسيار ملموس 

و آشنا هستند. 
با  قالى  مثل  درست  را  داستهايش  جى  ديه 
دقت مى بافد. هيچ عجله به خرج نمى دهد. شايد 
هم به اين خاطر كه هر داستان وى زمان طوالنى 
اى  را در بر مى گيرد.  در هر  صورت در اثرش  
نه چيزى اضافه و نه چيزى كم احساس مى شود. 

عين واقعيات را به ما منتقل مى كند.
با قهرمانهاى داستانهايش مى گرييم: 

داستانهايش هميشه مى گريند. در  قهرمانان   
داستان آى ... گل جمال «ادريس آقا» براى پسر از 
دست رفته اش « آباى» ، « ايليار» هم براى دوست 
فوت كرده اش « آباى» و همچنين  براى مهاجرت 

و دورى دلباخته اش  «گل جمال» مى گريد. 
در داستان « دوستان زندانى»  كه زندان را به 
تصوير مى كشد نيز يكى براى زنده ماندن تالش 
مى كند، يكى از خدا شاكى است، يكى با وحشت 
از اعدام بسر مى برد،  يكى براى كودكى كه در 
زندان پيش پدرش مانده و يكى براى دوستى كه 

ديگر در قيد حيات نيست مى گريد.
 در داستان « شصت سال انتظار»  گوزل نيز 
با  كه  نشيند  مى  انتظار شوهرش  به  سال  شصت 
برده  پناه  تركمن صحرا  به  روسها  دست  از  فرار 
است  و آن هنگام هم كه به شوهرش مى رسد 
براى روزهاى گذشته و رنجهاى كشيده و پيرى 
تكان  داستانهاى  اين  گريد.  مى  دوباره  وصال  و 
دهنده البته كه خواننده را نيز به گريه وا مى دارند. 
بويويون   » انتشارات  از سوى  اين كتاب كه   
آى» منتشر شده، از همين اكنون به نظر مى رسد 

كه جزو كتابهاى ماندگار ادبيات ما خواهد بود. 
منابع: 

http://haber.star.com.tr/kitap/gercegin-
ta-kendisi-3b-ay-gulcemal/haber-1037318
h t t p : / / w w w . t y b . o r g . t r /
turkmensahranin-dokunakli-hikayeleri-
21429h.htm
http://kulturgundemi.com/edebiyat/
turkmensahranin-dokunakli-hikayeleri-

اطالعيه

قابل توجه نويسندگان و پژوهشگران
انتشارات «صحرا دانش» به جمع ناشران پيوست

شاعران  و  نويسندگان   
«صحرا  انتشارات   ، عزيز 
مسئولى  مدير  با  دانش» 
خدمت  در   ، هورن  اسالم 

شما سروران گراميست.
و  الزم  هاى  مجوز  اخذ 
چاپ كتاب در هر تيراژى 
كه بخواهيد. اولين كتاب از 
اين انتشاراتى : چاپ كتاب 
مرو»  در  اسارت  و  «جنگ 
از  فرانسوى  يك  خاطرات 
جنگ 1276 هـ . ق بين سپاه 
مرو  هاى  تركمن  و  قاجار 
هانرى دو كوليبوف  نوشته، 
كه  مى باشد  دو بلوكويل 
توسط اسالم هورن از زبان 

فرانسه به فارسى ترجمه شده است.
اين كتاب شرح لشكر كشى قشون ناصرالدين شاه به فرماندهى حشمت 
مقابل  در  و  است  بوده  الدوله  قوام  او  وزير  و  خراسان  والى  الدوله 

فرماندهى تركمن ها را قوشيد خان و نوربردى خان بر عهده داشتند.
درباره جنگ مرو چهار كتاب منتشر شده است. يكى از اين كتابها ، متن 

حاضر است كه به زبان فرانسه چاپ شده است.

آمادگی ايجاد رشته زبان تورکمنی 
در قالب قانون

در  قوميتى  باالى  بسيار  تنوع  به  اشاره  با  در گرگان  حسين گلچينى 
شهرستان گنبدكاووس و حضور مردمى شريف از قوميت هاى متعدد با زبان 
و لهجه هاى متفاوت اظهار كرد: اين ظرفيت عظيم فرهنگى مى تواند با فعال 

شدن در حوزه آموزش عالى نهادينه شده و به شكوفايى بيشترى برسد.
 وى با تاكيد بر حمايت هميشگى نظام جمهورى اسالمى و دولت 
محترم از همه اقوام به ويژه قوميت هاى ريشه دار جامعه همچون توركمن هاى 
غيور افزود: آمادگى داريم هرگونه پيشنهاد و طرح مبتكرانه اى را در حوزه 
بهره مندى از ظرفيت زبان و فرهنگ توركمن ها در دانشگاه گنبدكاووس 

مورد حمايت قرار دهيم.
بالغ بر نيمى از جمعيت گنبدكاووس داراى قوميت توركمن هستند

رئيس دانشگاه گنبدكاووس با اشاره به اينكه بالغ بر نيمى از جمعيت اين 
شهرستان داراى قوميت توركمن هستند، خاطرنشان كرد: بدون ترديد ظهور 
و بروز زبان و فرهنگ اين قوميت در چارچوب قانون در فضاهاى آموزش 

عالى مى تواند به غناى فرهنگى دانشگاه ها بيافزايد.
گلچينى با استقبال از ايجاد رشته زبان توركمنى در اين دانشگاه در 
صورت موافقت و اعطاى مجوز قانونى از سوى وزارت علوم خبر داد و 
اضافه كرد: اين زبان كه يكى از مهم ترين زبان هاى بومى و منطقه اى ماست 
در صورتى كه توسط وزارت علوم قانون مند شود توان ايجاد و برنامه ريزى 
براى ساير اقدامات الزم براى ايجاد رشته زبان توركمنى در دانشگاه را دارا 

هستيم.
وى ايجاد رشته زبان توركمنى را موجب استقبال عمده دانشجويان 
گنبدى و منطقه حاشيه درياى خزر به ويژه استان ها و حتى كشورهاى 
همسايه دانست و گفت: اميدواريم نخبگان و فرهيختگان گنبدكاووس اين 
طرح اوليه را با نظرات و تحقيقات خود به صورت كامل پخته و مدون تهيه 

كرده تا با حمايت دانشگاه بتوانيم اين طرح را به وزارت علوم ارائه دهيم.
حضور انجمن هاى هنرى با تصدى گرى دانشجويان تركمن در دانشگاه 

گنبدكاووس
رئيس دانشگاه گنبدكاووس همچنين در پاسخ به سوالى مبنى بر امكان 
تدريس واحدهايى با عنوان زبان توركمنى در اين دانشگاه براى دانشجويان 
ابتكار  هرگونه  از  حمايت  آمادگى  گنبدكاووس  دانشگاه  در  كرد:  تاكيد 
اين چنينى را دارا هستيم اما اين گونه موارد بايد در پروسه كارشناسى وزارت 

علوم، تحقيقات و فناورى به عنوان سرفصل هاى جديد تعريف شود.
گلچينى همچنين از حضور انجمن هاى هنرى و ادبى با تصدى گرى 
و فعاليت دانشجويان توركمن در اين دانشگاه خبر داد و خاطرنشان كرد: 
اين  فرهنگ  و  تركمن  مفاخر  گرامى داشت  براى  متعدد  مراسم   برگزارى 
قوميت و همچنين ميزبانى از كاروان بين المللى سرزمين برادرى و گروه هاى 
بزرگداشت فرهنگ  برنامه هاى سال گذشته در  از جمله  توركمن  هنرى 

توركمنى بوده است / .خبرگزارى فارس

اولين نشريه رسمي گلستان 
  

  فرهنگي،ادبي 
    اجتماعي و ورزشي 

        صاحب امتياز و مدير مسئول :
           دكتر عبدالرحمن ديه جي 

                   سردبير : حاج حميد كمي
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داستان كوتاه

مادر
تقديم به تمام مادرانى كه در "منا" جان باختند

 از صبح دلشوره داشت. تمام شب را پلك روى هم 
نگذاشته بود. تا چشمانش را مى بست مادرش جلو چشمش 
ظاهر مى شد وقتى هم كه همه ى خانواده و فاميل به خانه 
شان هجوم آوردند، حالش بدترشد. چشم همه به تلويزيون 
دوخته شده بود.عمويش نيز هر نيم ساعت يكبار با رئيس 
كاروان تماس مى گرفت. فاجعه ى منا همه شان را نگران 
كرده بود. نه فقط خانواده آنها، بلكه كل دنيا رو تكان داده 
تا خبرى  به هر درى زدند  منا  بود. بعد ازشنيدن ماجراى 
از مادرشان بدست بياورند، فايده اى نداشت. دايى اش را 
البته گفته بودند جزو مصدومين است اما مادرش در ليست 
نگران  پيش  از  بيش  را  مايسا  هم  همين  و  بود.  مفقودين 
مى كرد. فاميل ها و همسايه هايشان سعى مى كردند او و 
برادرش را دلدارى بدهند. اما دلشوره ى آنها هر لحظه كه مى 
گذشت بيشتر و بيشتر مى شد. شبكه ى خبر هرچند ساعت 
يكبار خبر شهادت حاجى ها را زير نويس مى كرد. چهار 
دنگ حواس همه شان به تلويزيون بود .خدا خدا مى كردند 
كه مادرشان بينشان نباشد. مايسا به مادرش خيلى وابسته بود. 
حاال تمام ترسش اين بود كه اگر مادرم شهيد شده باشه چه 
جورى زندگى كند. حتى فكرش هم عذابش مى داد. چون 
بقيه بود سعى مى كردند دلداريش بدهند.  از  تر  بى تاب 
حرف هايشان برعكس، بيشتر نگرانش مى كرد. دست هايش 
را روى گوش هايش گذاشته بود كه چيزى نشنود. نمى 
مادرش  از  نمى خواست  باشد.  خواست كسى خانه شان 
حرفى زده بشه. نمى خواست چيزى بشنود. فاميل هايش 
مثل اينكه فهميدند او چه حالى دارد. چون به حال خودش 
گذاشتند و حرفى نزدند. زانوانش را با دو دستش بغل كرده 
بود و سرش را روى آنها گذاشته  گوشه ى اتاق كز كرده بود.
در  مادرش  كه  روزهايى  همان  به  كرد  پرواز  خيالش 
مادرش  آن روز  افتاد كه  يادش  بود.  به مكه  رفتن  هيجان 
نااميد از رفتن به حج برگشته بود خانه. دولت هزينه ى سفر 
را بيشتركرده بود و آنها پول كافى براى پرداخت آن نداشتند. 
خود مادرش البته ناراحت نبود. بهش گفته بود: "ناراحت 

نباش مايساجان ؛ قسمت نبوده... 
ببينم خدا چى مى خواد."

بعد وقتى ديد كه او اخم كرده 
موهايش را زير روسريش جا به 
جا كرده بود و ادامه داده بود:"به 
فشار  اينقد  كوچيكت  مغز  اون 
نيار. نوبت عمره ام كه رسيده. مى 
رم عمره و هم عبادتم رو مى كنم 
اينكه هرچه بخواى برات  و هم 

سوغاتى ميارم خب دخترم؟"
او  كه  دانست  مى  مايسا 
بود.  تمتع  به حج  رفتن  آرزوش 
نشكند  را  دلش  اينكه  براى  اما 
گفته بود "من كه ديگه بچه نيستم 
مادرجان؛ شانزده سالمه... مى دانم 
كه خيلى دوست داشتى برى حج 
بگه  گلم  مادر  هرچه  خب...  اما 
همان... من فقط مى خوام تو برى 
مكه و مدينه رو ببينى و به آرزوت 
برسى".اما برادرش از اينكه نمى 
توانستند پول حج مادرشان را تهيه 

به زير  را  ايوان ،سرش  بود و روى  ناراحتى رفته  از  كنند 
انداخته نشسته بود. مادرشان مدتى خيره به پسرش ماند. 
يكباره انگار كه چيزى يادش آمده باشد چارقد گلدارش را 
از كمد درآورد و رو به بچه هايش گفت:"مى رم پيش داييت 
و جريان رو بهش ميگم. انشا... اگر قسمت بشه تمتع هم مى 
رم."دل مايسا  به حال مادرش سوخت. قلبش درد گرفت. 
بعد از رفتن مادر، پله ها را دوتا دوتا باال رفت و ُكنج اتاق 
هاى هاى گريست. مدتى به همان حال ماند. اما طاقت نياورد 
و مثل مادرش كمد را باز كرد و چارقد قرمز خوش رنگش  
را سرش كرد و به طرف خانه ى داييش راه افتاد. خانه ى 

داييش دو كوچه باالتر بود براى همين زود رسيد.
در باز بود. به آرامى لنگه در را گشود. مادرش رو پله 
نشسته بود. داشتند همان بيرون باهم صحبت مى كردند. زن 
داييش هم كنار مادرش نشسته بود. كسى متوجه آمدن مايسا 
نشد. او هم زير سايه ى درخت توت كه كنده اى هم براى 
نشستن گذاشته شده بود نشست. صداى داييش بلندتر از بقيه 

بود."نه، من با اين قيمت موافق نيستم."
بعد رو به خواهرش كرد و گفت:"تو چرا نمى خواى 
ازم قرض كنى؟ هروقت دستت پول اومد مال من رو بده..."
گرچه مادرش آهسته حرف مى زد اما مايسا راحت مى 
شنيد:"من با پول قرضى نمى خوام مكه  برم. اگر داشتم كه 

مى رم، نه هم  منتظر مى مونم تا پولم جور بشه..."
قلب مايسا تند تند مى زد."پس آمده سهم زمينش رو 

بفروشه..."
صداى داييش باز بلند شد.:"خيلى خب... پس خودم مى 

خرم. نمى خواد برى بنگاه..."
با  هم  را  زمين  سند  مادرش  كه  ديد  تعجب  با  مايسا 
خودش آورده. فهميد كه وقتى او و برادرش را ناراحت ديده 
سند را برداشته تا با دايى بروند بنگاه و زمين را بفروشند. هر 
سه نفرشان داخل اتاق شدند. مايسا به همان آرامى كه آمده 
بود بيرون رفت. دوان دوان خودش را به خانه شان رساند و 
جريان را براى برادرش تعر يف كرد. برادرش برآشفت:"نه، 
اون زمين كمك خرجمونه...داييمه، غريبه كه نيست. قرض 
مى كرد خب... بعدا سر فرصت پولش رو برش مى گردانديم 

ديگه."
مايسا لب هاى كوچكش را غنچه كرد و گفت:"مى گفت 

با پول قرضى نمى شه رفت مكه...."
بعد چشمان باداميش را به برادرش دوخت و گفت:"اون 
آرزوش بود بره مكه...زمينم ارث پدرشه، مال خودشه...به 

درد مكه نخوره به درد چى بخوره... من كه راضيم."
برادرش قد بلندش را از جا كند و از خانه بيرون رفت.

مايسا از پشت سر به برادرش نگاه مى كرد. با خود گفت: 
"من فقط مى خوام مادرم خوشحال بشه... االنه كه خوشحال 

مياد خونه و..."
رفت در خيال اينكه مادر بره مكه و با كلى سوغاتى بر 

گرده ، روى پله ها نشست.
نفهميد چه مدت روى پله ها نشست كه به صداى باز 
شدن در حياط به خود آمد. مادرش در حاليكه چارقدش را 

از يك طرف جمع كرده بود وارد حياط شد. مايسا از جايش 
پريد و گفت"چى شد مادرجان؟ پول جور شد؟"

مادرش در حالى كه نفس نفس مى زد با خنده گفت: 
"مايسا جان؛ خدا رو شكر درست شد."

مايسا از خوشحالى باال پايين مى پريد. مادرش با خنده 
گفت:"دختر گنده كه اينجورى باال پايين نمى پره كه..."

و هردو خنده كنان وارد اتاق شدند. مايسا در همان حال 
سفارش هايى كه در ذهن داشت را يكى يكى به مادرش 
مى گفت. مادرش فقط مى خنديد و مى گفت":چشم دختر 

خوشگلم، هرچه بگى برات سوغاتى ميارم."
در همان حال برادرش نيز سر رسيد. مايسا با خوشحالى 
كرد.  تعريف  برايش  پياز  تا  سير  رو  خبر  و  رفت  بيرون 
برادرش نيز خوشحال شد و خواهر و مادرش را بوسيد و 

گفت:"پس به آرزويت رسيدى مامان ها؟"
مادرش كه روسرى سفيدى روى سرش انداخته بود از 
دست هاى پسرش گرفت و گفت:"قربان اون قد بلندت برم. 
همه ى زمين رو نفروختم. سهم شما دو نفر رو گذاشتم. به 
همان مقدار كه خرج حجم بشه، قسمتى از زمين رو فروختم 
داييت. داييتم كه مى دونى ؛ زمينش همسايه ى ماست. از 
حج كه برگردم مى خوام دامادت كنم. سهم هردوتان را اجاره 

دادم داييت..."
هر سه خنديدند.

 مايسا به سر و صداى زياد به خودش آمد:"ها؟!!!چى 
شده؟..."

جواب شنيد."همسفر مادر و داييت شهيد شده. خبرش را زير 
نويس كردند. بشين تكرارى نشان مى ده."

مايسا جيغ كشيد و رفت به اتاق ديگر"نه، مادرجان من 
زنده ست. بر مى گرده. قول داد برگرده... قول داد برگرده..."
به صداى گريه ى مايسا كه بيشتر به نعره مى ماند براى 
مدتى اتاق ساكت شد. و فقط هق هق گريه ى او ميامد.
باز  را  آنكه در  بى  آمد و  اتاق  در  كنار  آرامى  به  عمويش 
كند گفت:"انشاا... كه مياد مايسا جان... اگر تو ميگى مياد 

حتما مياد. منم فكر مى كنم در يكى از بيمارستان ها بسترى 
شده... آخه، آسيب ديده خيلى زياد بوده. بعضى ها را بردن 
رياض و جده هم  و  طاِئف  مكه.  اطراف  بيمارستان هاى 

بردند....همين االن رييس كاروان برام گفت. نگران نباش..."
صداى مايسا كه خاموش شد پچ پچ هاى داخل اتاق 
كسى  شنيدن حرف  مايسا حوصله ى  شد.  دوباره شروع 
را نداشت. اما حرف هاى عمويش كمى به او آرامش داده 
بود. بازخيالش به ياد شب قبل از روزى افتاد كه قرار بود 
مادرش به طرف مكه پرواز كند. خانه شان حسابى شلوغ 
شده بود. سرتاسر هر سه اتاقشان سفره پهن شده بود و از 
مهمان ها حسابى پذيرايى مى شد و مايسا خوشحال تر از 
همه يكجا بند نمى شد. خاله هايش داشتند چمدان و كيف 
بزرگ مادرش را آماده مى كردند. مايسا هم كنار آنها آمد 
براى كمك. يكى از خاله هايش تنه اى بهش زد و گفت: 
"ببينم؛ مادرت قراره چند تا از اين چمدان ها را براى تو 

پر كنه بياره."
مايسا هم چشمانش را بست و تمام آنچه را كه در ذهن 
شد شمرد. خاله كوچيكه اش اين بار تنه ى محكمترى بهش 

زد و گفت:"چشمهات را چرا مى بندى؟!"
-"خب دارم مى شمرم ديگه!"

همه خنديدند. همان زمان مادرش نيز در حالى كه مى 
خنديد به جمع آنها پيوست. مايسا مات و مبهوت به مادرش 
خيره مانده بود. پيراهن مايل به سفيد و روسرى سفيد او را از 
نظر مايسا به فرشته ها شبيه كرده بود. بى آنكه خودش بخواد 
مادرش را در آغوش كشيد و بوسيد. همه به خنده افتادند. 

به اشاره ى يكى از خاله ها رفت براى پذيرايى مهمان ها...
پاسى از شب كه گذشت مهمان ها يكى يكى رفته بودند 
و بقيه هم داشتند آرام آرام چشمهايشان گرم مى شد و هر 
كدام بالشى گرفتند و خوابيدند. اما مايسا و مادرش هنوز 
خواب به چشمشان نيامده بود. سرشان رو در يك بالش 
گذاشته بودند و آهسته با هم حرف مى زدند. مايسا سرش 
را بيشتر به سينه ى مادرش فشار داده بود و به ياد بچه گى 
هاش خودش را لوس مى كرد. مادرش از دستش گرفت و 
فشار داد.:"مايسا جان؛ تو و برادرت تنها كسايى هستيد كه 
من در اين دنيا دارم. هواى همديگر رو داشته باشين. ديروز 
به برادرت هم گفتم. من كه قرار نيست هميشه پيشتان بمانم 

كه..."
مايسا از طرز حرف زدن مادرش عصبانى شد. سرش را 
باال آورد و گفت: "چرا اين جورى مى گى؟ من يك روز هم 
بدون تو برام سخته...اووووف يك ماه؟ اونوقت تو جورى 

حرف مى زنى كه براى هميشه مى رى؟!!!"
مادرش از دستش گرفت و گفت:"بگير بخواب!"

بعد از پيشانى دخترش بوسيد و گفت:"همه آرزوشانه 
كه مكه بمانند..."

اين  از  بازم  شد.:"اگر  عصبانى  خيلى  دفعه  اين  مايسا 
حرف ها بزنى ديگه باهات حرف نمى زنم."

و  داد  فشار  اش  سينه  در  بيشتر  را  مايسا  مادرش سر 
گفت:"باشه دختر گلم؛ ديگه از اين حرف ها نمى زنم. من 

فقط يك ماه ازت دورم. تا چشم برهم زدنى برمى گردم 
پيشتان. قول مى دم . حاال راحت شدى؟"

مايسا لبخندى زد و گفت:"بله،با كلى هم سوغات..."
مادرش تكرار كرد:"با كلى سوغات..."

بعد نفس عميقى كشيد و بار ديگر از پيشا نى مايسا 
بوسيد و گفت."بيا يه خورده بخوابيم. فردا كلى كار داريم."

مايسا مادرش را بيشتر در آغوش خودش فشار داد و 
گفت: "باشه، بخوابيم."

مايسا نفهميد خوابيد يا نه كه به سر و صداى زياد فاميل 
و همسايه ها سرش را از بالش بلند كرد ديد مادرش دارد 
به  نمازصبح مى خواند. سريع وضو گرفت. نگاه ديگرى 
گرفت.  فرا  را  صورتش  پهناى  لبخندى  انداخت.  مادرش 
همان جا بوسه اى بر سر مادرش زد و گفت:"مثل فرشته 
ها شدى..."يكى از خاله هايش نيز گفت:"راست ميگه. با 
روسرى سفيد و پيراهن سفيد مثل فرشته ها شدى. زيبا و 

پاك..."
سر و صداى داييش هم آمد."زودتر بيايين ديگه بايد 

بريم مسجد.."
  مايسا تا نمازش را بخواند تما م كسايى كه داخل خانه 
بودند بيرون رفته بودند وبه طرف مسجد محله روان شده 
بودند. ساك و كيف ها را برادرش و دوستانش داشتند مى 
بردند. نگاه مايسا فقط به مادرش بود. شب قبل از داييش 
به  ماشين شخصى خودش  با  را  مادرش  كه  بود  خواسته 
فرودگاه ببرند تا آخرين لحظه ى پرواز هم كنار هم باشند. 
براى همين از سيل هجوم مردم كه به طرف اتوبوس ها راه 

افتاده بودند جدا شدند و سوار اتوموبيل داييش شدند.
مى  مايسا  بودند.  نزده  حرفى  هيچكدام  راه  طول  در 
دانست كه اگر حرف بزند بغضش مى تركد. مادر و دختر 
دست هايشان را محكم در هم فشرده بودند. اين از نگاه 
اما چيزى نگفت.  لبخندى زد  نمانده بود.  تيز داييش دور 
چون دلش نمى خواست سكوت و احساس مادر و دختر 
را به هم بزند. مايسا به اين فكر مى كرد كه يك ماه بدون 
مادر را چگونه بگذراند و مادر 
هم نگران دخترش بود كه بدون 

او اذيت خواهد شد.
حافظى  خدا  ى  لحظه 
از  همچنان  مايسا  رسيد  كه 
بود  گرفته  محكم  مادر  دستان 
از هم جدا  آنها را  برادرش  كه 
كرد."تو كه نمى تونى برى اون 

طرف ... بيا ... بسه ديگه!"
بغض مايسا تركيد و اشكى 
كه از چشمانش مى باريد مادر 
را وا داشت كه  چشم به پشت 
سرش داشته باشد. يكباره مايسا 
در  و  شد  رد  جمعيت  ميان  از 
مى  صدا  را  مادرش  كه  حالى 
هرچه  دويد.  طرفش  به  كرد 
فايده  برادرش صدايش زد  هم 
اى نداشت. مردمى هم كه آنجا 
بودند از صداى مايسا چشم به 
آن سو دوختند. مادرش نيز به 
برداشت.  گام  دخترش  طرف 
آنها چنان همديگر را در آغوش كشيدند كه اشك همه را 
درآورد. اگر ماموران انتظامى فرودگاه نمى رسيدند معلوم 

نبود تا كى مى خواهند در آغوش هم گريه كنند.
مايسا را برگرداندند. اما او همچنان چشم به مادر داشت. 
از نگاه كردنش سير نمى شد. مادر در آخرين لحظه كه به 
طرف آنها دست تكان مى داد. با دستمال اشك صورتش را 

پاك كرد.
به صداى زنگ تلفن به خود آمد. كسى جرات برداشتن 
گوشى را نداشت. عمو و برادرش نزديك تلفن بودند. اما 
انگار مسخ شده باشند نگاه به گوشى مانده بودند. تپش قلب 
مايسا لحظه به لحظه بيشتر مى شد. نفس نفس مى زد. صدا 
چون بمبى گوشهايش را آزار مى داد كه يكباره به طرف 
تلفن دويد.دكمه ى بلند گو را بى اختيار زد. صدا از آن طرف 

آمد:" خونه ى..."
مايسا اسم مادرش را كه شنيد با لرز گفت:"ب....بله..."

 -"شما دخترش هستين؟"
-"ب....ب..بله..."

-"مادرتون پيدا شده..."
مايسا چنان جيغى كشيد كه همه براى يك لحظه ساكت 
شدند. حتى صداى پشت تلفن هم."من...من مى دانستم كه 
مادرم برمى گرده... ديدين؟ ديدين كه راست مى گفتم.... 
برمى  گلم  مادر  زنده ست...  مادرجانم  زنده ست...  مادرم 
گرده... برمى گرده با كلى سوغاتى... آخه قول داده بود بهم... 

شما ها بى خودى نگران بودين..."
مايسا همين طور حرف مى زد. خاله هايش مى خواستند 
آرامش كنند.اما او همچنان با هيجان حرف مى زد كه صداى 

پشت تلفن دوباره آمد "ببخشين ... ببخشين..."
لرزيد گفت:"من پسرشم...  با صدايى كه مى  برادرش 

راسته كه مادرم زنده ست؟"
صدا گفت:"من...من.. گفتم. پيدا... پيدا شده... ش... شنا...

سايى ... كرديم ... برديمش سرد خانه..."
صداى ضجه و فرياد فاميل و همسايه ها نگذاشت ادامه 
ى صداى تلفن شنيده شود. مايسا مات و مبهوت نگاهش در 
گوشى تلفن مانده بود. خاله هايش او را بغل كرده بودند اما 
او همه را پس زد."نه...نه...نه ..."چنان فريادى زد كه هر سه 
خاله اش او را در آغوش كشيدند تا آرامش كنند. اما او اشكى 
نمى ريخت فقط مى گفت:"بر مى گرده... بهم قول داد كه بر 
گرده... مى دانه كه من بدون او نمى تونم زنده باشم... اون 

هرگز بهم دروغ نمى گفت... بر مى گرده..."
گفت:"گريه  فرياد  با  افتادند  گريه  به  همه  ديد  وقتى 
نكنيد... مادرمن برمى گرده... مادرجانم برمى گرده..." و از 

حال رفت.
......

هفته بعد كه خانواده شان براى تحويل جسد مادر آماده 
مى شدند. مايسا چمدان قديمى مادرش را مرتب مى كرد و 
دائم مى گفت: "مادرجانم باالخره برگشته... اون بهم هيچ 
الكى نداده بود... ديدين كه برگشته... مادرگلم  وقت قول 

برگشته...مادرجانم برگشته..."

مؤمن بي سواد و كافر باسواد
صدور  از  پس  سال1994  در 
مفتيان  از  يكى  توسط  كفر  فتواى 
محفوظ  نجيب  عليه  مصر  إفراطى 
مصري  معاصر  شهير  نويسنده   ،
(1911-2006) و برنده جايزه نوبل 

ادبي (1988)، 
و  ”غيور  جوانان  از  يكي 
متعصب“ چاقوي خود را در سينه 

نويسنده 83 ساله فرو كرد.
محفوظ از اين سوء قصد جان 
سال طول  دو  اما  برد،  در  به  سالم 

كشيد تا بار ديگر توانست قلم به دست گيرد.
محمد سلماوي، نويسنده مصري، پس از اين رويداد با آن جوان 

به گفت  وگو نشست و نخست از او پرسيد:
”چرا به نجيب محفوظ حمله كردي ؟“

مرد جوان جواب داد: چون او كافر است.
سلماوي پرسيد: مطمئن هستي؟

مگر از او چيزي خوانده اي؟
و پسر جواب داده بود:

“ پناه بر خدا!
من خوشبختانه سواد ندارم تا اين كفريات را بخوانم “ !

نوشته قربان بخت راهبي


