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 گفتار مولف پیش

 
 

کودکان  در آن برایکه تولستوی دقیق یادم نیست، فکر کنم کتابی       

داستانهای کوتاه نوشته بود را می خواندم. وی در مقدمه کتابش نوشته بود 

من قصد نتیجه گیری در پایان هر داستان را ندارم و یقین دارم که  "که 

این همان چیزی است که در این  ."نتیجه الزم را خواهند گرفت خوانندگان

کتاب می خواهم از تولستوی تقلید کنم. دوست ندارم نتیجه گیری ها و 

حالجی ها هم بر دوش نویسنده باشد و حتی دوست ندارم به نتیجه گیری 

شما کمک کنم. من از نوشتن این کتاب منظوری داشته ام که شما آن را 

 !بیاوریدبه روی من  ندارد که هم  خواهید فهمید! البته لزومی

 

بنام پسرک چوپانی است کوهِ دَکَلی تبلور سرگذشتی زیبا و مهیج از      

می کند،  "کوهستان"ا شیفته اتفاقات پیرامونش او رافراد و که  "دلخان"

سایه او که آخرین فرزند خانواده است در برخی خواسته و برخی ناخواسته. 

مشغول می به چوپانی بهت و تندخو است که پدری پر اُ "خان آقا "سنگین 

خاموش و بی  شود و روزها و سالهای درازی  را در کنار گله ها و گوسفندانِ

که در ابهتش به  سپری می کند. خان آقا و با همدمی چون کوهستان نظر 

تنها یک مسیر موفقیت در ذهن دارد که با تمام قوا می خواهد کوه می ماند 

است "اجبار"ر قرار دهد. اما چون روش هدایتش در همان مسیدلخان را 

 باب میل خان آقا نیست ... . کهبه مسیری سوق می دهداخواسته دلخان را ن

 

حواسم پرت شده بود و کم بود تا همه داستان را همینجا تشریح کنم و       

مطمئنم که بزنم زیر حرفی که از تولستوی یاد گرفته ام. به هر حال 

که با صورت سوخته، تپل و گِردآلو  دوست خواهید داشت. پسریرا  "دِلخان"
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سرگذشت زیبا و عجیب عشق به کوه و کوهستان در وجودش شکل می 

گیرید، پرورانده می شود و در نهایت راهی صعود بلندترین کوه دنیا 

 می شود.  "اورست"یعنی

    

هایی نمودن متن جا دارد از دوستانی که در ناین پیشگفتار کوتاه  یدر انتها   

کتاب و رفع ایرادات شکلی و گاهاً محتوایی مرا یاری کردند تشکر نمایم. 

رضا ، محمدجواد قریب زاده، سعید میرجاللی، سید رضا زارعیدوستان عزیزم 

، ، هوتن نگهبانمرتضی مرادیان، امیر علی داداشی، نیما یزدی پور، داداشی

باشم از همسر عزیزم که مشوق و و نیز تشکر ویژه ای داشته نوید هنرکار 

 همراه من در این مسیر بوده است.

 با سپاس

 ابوالفضل زمانی

 1393تابستان 

 تهران

 ت و پیشنهادات شما هستم:صبرانه پذیرای نظرابی 

abolfazlzamani@gmail.com 
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 سخنی از یک خواننده

در  مولفدر نگاه نخست به نام کتاب و تصویر جلد آن و البته سابقه ای که از 

ذهنم بود، انتظار خواندن کتابی سراسر هیجان از مباحث کوهنوردی را 

شخصی  داشتم. انتظاری که با خواندن صفحات نخست مرا به دنیای واقعیِ

برد که به دور از هیجانات کوهنوردی خالص، قصد ورود به ورطه کوهستان را 

توانستم از مرور در نیمه های کتاب آنچنان جذب داستان شدم که نه دارد. ب

آن چشم بردارم و خستگی صفحات نخست جای خود را به هیجان دانستن 

 پایان کتاب داد.

کتاب کوه دکلی رمان جذابی است که نه تنها عالقمندان به کوهنوردی، بلکه 

سایر عالقمندان به کتاب و کتابخوانی نیز می توانند از آن لذت ببرند. 

کوهستان دارد و کوه سرمشق رشد  داستانی از زندگی فردی که ریشه در دل

و پیشرفت زندگی اوست و در نهایت به رغم رسیدن به مدارج باالی علمی و 

 تحصیلی باز هم نمی تواند از کوه جدا شود تا ...

کوه "کتاب  مولفضمن تبریک به دوست و همنورد خوبم ابوالفضل زمانی 

شان و البته ، معتقدم جذابیت کتاب بواسطه تجربیات کوهنوردی ای"دکلی

پایان شُک آور داستان نیز گره در تفکرات روشن ایشان دارد. و من کتاب کوه 

 دکلی را باز هم خواهم خواند.

 رضا زارعی

 رئیس فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی ایران

 1393تابستان 
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اوج کارهای کشاورزی در مزرعه است. گندم ها چیده می شوند، یونجه ها 

اولین آبهای خود را بعد  سیب زمینی و لوبیاها وم آبیاری شده،برداشت دبرای 

درختهای کنار نهر آب مزرعه با هر محصولی آب می از کشت می خورند. 

وسفندان را هر گ تاشکیناز سیرآبی مفرط خشکیده اند!  ،خورند و حتی برخی

دایم  قاخان آو تعدادشان هم هر روز در حال افزایش است.  روز به چرا برده

و با به میدان احشام می رود و هر از گاهی با خود تعدادی گوسفند خریده 

می آورد. به بز عالقه چندانی ندارد و کمتر می شود که چند بز هم خود 

و خیلی ارزان باشند! این بی عالقه  الجَرَمهمراه گوسفندان بخرد، مگر اینگه 

می توان  گویده ها می که حین عصبانیت خطاب به بچ ناسزاهاییگی را در 

یافت. چراکه هیچ وقت نمی شنوی که بی خاصیتی را به گوسفند تشبیه 

 "همیشه می گوید . خان آقا "یک گوسفند از تو بهتر است "گویدکرده و ب

همسالهای تو یک گله گوسفند می "یا می گوید  "یک بز از تو بهتر است

را بر زبان نمی  "رانندمی چهمسالهای تو یک گله بز  "و هیچ وقت "چرانند!

نیز در این گرما هم کارهای مزرعه را پشتیبانی کرده و هم طَرالن خانِم آورد. 

شش  آرالسه ساله و  هاکاناز بچه ها نگهداری و به امورات خانه می رسد. 

،  یانارنیستند و قبل از اینها طَرالن خانِم سال دارد. اینها تنها بچه های 

، سه دختری اند که به ترتیب بزرگترین بچه های خانه آیشَنو  سارای

طَرالن هم که تازه ازدواج کرده در همین ایام مثل  یانارمحسوب می شوند. 

باردار است. هنوز  خودش دختری نورس است  که می خواهد وارد  خانِم

مرحله مادری در زندگی شود که شاید با این جهش، دیگر برخی مراحل و 

دارد که پسر  آرتورهم خاطرخواهی بنام  سارایرا نبیند. تجربیات زندگی 

اش ازدواج کرده در این خاطر  هبا پسر عمّ ناره یاعمویش هست. البته اینک

رفیق است و هم  یانارهمسر داشقین با  آرتورچون هم  ،خواهی بی تاثیر نبوده

ا تنه آیشَندر این بین  !یک فامیل محسوب می شود داشقینمثل  آرتوراینکه 

عزیز سوار بر قنداق خود نیامده دنیا  آیشَنغایب خانواده است. غایبی حاضر. 
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را ترک کرده و این خانواده را با همه ماجراهای بعد از خودش تنها گذاشته 

است. به ویژه دلخان را که در راه است.او با این کار نسنجیده اش تا مدتها 

الن است با یادش حزن آلود را دل آزرده کرده و االن هم که اطَرالن خانِم 

ن زودی غایت خود را از دنیا بگیرد و که به ای ممکن استمی شود. مگر 

می گوید که من خود را مقصر  طَرالن خانِمهم اینقدر خود خواه!  برود؟! طفل

را در قنداقش پیچیده  آیشَنبود  زمستان ک روز سرده یآن روز ک"می دانم: 

و برای شستن لباسها به قنات نزدیک شهر رفتم. آخر چقدر من سهل انگاری 

کردم. زمانی که برگشتم دیدم که از سرما چاییده و بدنش سرد است. فوت 

بخاطر  خان آقا ". البته اینرا هم می گوید که"کرده بود. خودم را نمی بخشم

 ،به جِدّ به من دایم کنایه می زد واینکه سه دختر پشت سر هم زاییده ام 

حاال بعد از حدود پانزده سال برای  طَرالن خانِم. "هوای پسر در سر داشت

ششمین بار باردار است. سومین پسر، آخرین پسر و آخرین فرزندش در 

بیست و هفت جوالی و در وانفسای کارهای مزرعه بدنیا آمد. تپل و گردآلو. 

اسامی را برای نوادگان خود انتخاب می کند نام  که در اکثر مواردبیوک آقا 

بیوک آقا پدرِ طَرالن خانِم است. پدر  .می گذاردرا دلخان گردآلو این کودک 

بزرگ  بیوک آقا بسیار آرام، مهربان و با درک است. قدی بلند با محاسن تُنُک 

و سفید دارد که قامتش نیز مقداری از گذشت ایام خمیده است. صبور ترین 

باحوصله ترین فرد تاشپینار است. غذایش را آنقدر با حوصله و اشتها می و 

خورد که تماشا کردنش هم لذت بخش است. همیشه برای پادر میانی به 

خانه دلخان می آید، دستی به سر نوه هایش می کشد و تشویق کردن را 

خیلی خوب بلد است. طفلی طرالن خانم تقصیر ندارد که با شیوه رفتاری 

آقا ناسازگار باشد چون ویژگیهای رفتاری بیوک آقا با خان آقا زمین تا  خان

آسمان فرق دارد و طرالن خانم که پرورده سبک بیوک آقاست در قالب 

 رفتاری خان آقا نمی گنجد!
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گویا دیگر تعداد پسرها هم زیاد نشاطی دیده نمی شود،  خان آقادر ظاهر  

شده است اما بالخره باید این یکی را هم بزرگ کرد. دلخان شده بازیچه بچه 

بیشتر از همه  سارایباهاش سرگرم می شوند و  هاکانو  آرالهای خانواده. 

که خود نیز سه ماهه باردار است گاهی دلخان را در  یاناردارد.  دوستش می

می کند و مقداری از اینکه قرار است مدتی بعد  خود قلمداد ۀتصوراتش بچ

 ۀچنین بچه ای بدنیا بیاورد استرس می گیرد. اینکه خودش تقریبا بچ

دلخان مادرش هست و باید مادر بچه اش باشد، آزمایش سختی برایش است. 

. البته که شیطنت داردگردتر و تپل تر و مقداری هم با بقیه کمی فرق دارد.

نظیر است. هر آنچه در نمی رسد. او در نوع خود بی  هاکانبه  نتدر شیط

می آید بدنیا  یانارهمان را انجام می دهد. البته وقتی که پسر ذهن ندارد 

 چشم و گوش او بیشتر از همه اینها می جنبد. می شودکهمعلوم 

 خاموشی هایِدر خانواده ها زیاد است و به بچه های این زمانها بچه     

هایی دارد که با فاصله های یک هفته تا  ای ان هم دورهمعروفند. دلخجنگ 

یک هفته و  تیمور پسر دایی ایمراهچند ماه قبل و بعد از او متولد شده اند. 

پسر عموی دلخان  کایان دو هفته از دلخان بزرگترند. اِلمان پسر دایی ارسالن

ده روز کوچکتر است. خواهر زاده دلخان هم که شش ماه بعد بدنیا آمده  هم

 بیشتر دوران کودکی دلخان با هم دوره ای هایش  به بازی، نام دارد. بابک

می گذرد. هر از گاهی هم که مادران یک جا جمع می دعوا، شوخی و حسد 

نگ ر شوند نگاهی ضمنی به بچه های هم دوره ای دارند و از لحاظ جثه،

و ... در ذهن خود مقایسه هایی انجام می دهند که برخی  ، هوشبرواَ چشم،

 به کل کل کردن نیز می کشد. زن عمو ز این مقایسات آشکار شده واوقات نی

 وقتی او" گوید کهدلخان می  ۀماحمِد در تمثیل درشتی جثه تازه متولد شد

چوب درب خانه را برای اینکه بتواند از آن ررا از بیمارستان می آوردیم چها

زاده شده دُمرُل و یا  یکی نداند فکر می کند آشیل. "عبور کند درآوردیم

بزرگی دارد و  ۀاست! اما در واقع فقط و فقط مقداری تپل است و بس. کل
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گردنی کوتاه که هر دوی این عوامل در تپل تر جلوه نمودن دلخان بی تاثیر 

نظر نمی آید که گردنی دراز و الغر بتواند این کله را تحمل  اصالً به نیستند.

 سازد.دانسته که چه ب سازنده اش خوب میقین ه یکند و ب

نه صبر می کند و نه ثبت  ،یکی پس از هم می گذرددلخان ایام کودکی    

می شود. هنوز دلخان قدرت کافی درک وقایع اطراف را ندارد. اولین باری که 

را می  تاشپینارحسابی خود را درک کند زلزله ای است که می تواند محیط 

ه دلخان که نمی داند زلزل .شب که همگان خواب اند زمین می لرزدلرزاند. 

دست هایش را مثل بال هواپیما باز کرده و در طول اتاق می دود.  !نی چهیع

لرزش زمین هم حس خاصی به او می دهد. آن حس ترس نیست، حسی 

می کند. تکان خوردن  "دلخان بازی"است که گویا زمین دارد با دلخان 

هرکسی ناخوشایند باشد برای کودکی مثل دلخان که از گهواره زمین برای 

اینکه چرا  و علت تکانها را نمی داند شاید اینطور نباشد. ستدنیا بی خبر ا

ادای هواپیما را در می آورد شاید بخاطر این است که گاهی در آسمان 

ب دوران جنگ است و هواپیماها گاه و بیگاه بر هواپیما می بیند. خُ تاشپینار

ز می چرخند. البته که هواپیماهای خودی. چون اینجا از مر تاشپینارفراز 

وگرنه دلخان چه می داند که جنگ غربی کشور دور و تقریبا امن است 

دلخان را سریع در آغوش گرفته و  طَرالن خانِم ؟!چیست و هواپیما کدام است

را سراسیمه بیدار  خان آقاو  هاکانو  آرال .از بازی خطرناکش جدا می کند

کرده و به بیرون خانه پناه می برند! صدای غرشی در شهر شنیده می شود به 

که با خانه دلخان فاصله چندانی ندارد، صدای  تاشپینارخصوص بنای تاریخی 

. داربست های رویش که برای تعمیرات نصب شده اند مثل دست داردعجیبی 

و بر وحشت ماجرا می  روی شیشه کشیده می شود صدا دادهخشکی که 

افزاید. اندکی بعد همه چیز آرام می شود. ولی هنوز نگرانی از آسیب های 

و می است  یاناربیشتر نگران  خان آقا احتمالی به خانه های دیگر وجود دارد.

که در  یاناربه خانه گِلی  آرالبا  خان آقاامن دارد. داند که خانه ای قدیمی و نا
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روند تا خیالشان راحت شود که اتفاقی نیفتاده. در  می بافت قدیمی شهر است

1آرالیق"راه دیواری از یک خانه قدیمی در مرکز شهر که به 
معروف است  "

انار هم از همین مصالح ه یخانآخر  .کند خان آقا را کمی نگران میریخته و 

مرکز اقتصادی شهر و روستاهای اطراف است و اکثر مراسمات آرالیق  است.

است که مغازه ها  !میدانی مستطیلیبرگزار می شود.  آنجادر  مردمیدینی و 

و اصناف در اطراف این میدان دایر شده و از ترتیب خاصی هم پیروی نمی 

روزهایی شلوغ و پر رونق و شبهایی آرام و پر سکوت دارد. مکانی است کنند. 

گرمی  توان در اینجا پیدا کرد. محفل چاره گشا و هر صنف و مقصودی را می

در را باز می  کند و  یانارهم هست به خصوص برای تازه جوانان و پیران شهر. 

در  ،است اناریه ی هم که عمو مادرش  داشقینخیال همه راحت می شود. 

رابطه خوبی با خواهرش ندارد اما خب دلیلی بر  خان آقاحیاطند. هر چند 

با همه خواهر و برادرانش رابطه ای خاص دارد.  خان آقاعدم نگرانیش نیست. 

به نسبت فامیلیشان پی نمی برد اما احتماال قلبش چیز دیگری ، کسی نداند

و دستش در  می گوید. دلخان هم در این بین فقط می بیند و می شنود

کوچکتر از آن است که جمله ای دلخان . دست زِبر و بزرگ خان آقا است

 و تاشپینار. زلزله ، همین و بسگریه کند شاید کمی ندزور بزبیان کند و اگر 

که گاه با مادرش و گاه با پدر می رود از جمله وقایعی است  "سوالر "حمام 

می  خان آقاکه با سوالرکه از این دوران در ذهن دلخان نقش می بندد. حمام 

با حالتی  خان آقاحمامی که صبح خیلی زود  !رود که اصال از یاد رفتن ندارد

خان آقا مردی دلخان و دو برادرش را بیدار کرده و به آنجا می برد.  ناظریف

قوی هیکل است و با همان توانی که بر بدن خود کیسه می کشد با همان 

کم حرفی و بی تبسمی خان آقا جرعت  و قدرت هم بچه ها را تمیز میکند

خان سخت  ه کشیِو ترجیح می دهند کیس اگرفتهناله و اعراض را از بچه ه
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و گرما و بخار  کشیدهحمام کردن حدود دو ساعتی طول را تحمل کنند.  آقا

 طَرالن خانِماولین چیزی که از برمی گردند به خانه که دیگر زننده می شود. 

س روی طلب می کند یک کاسه آب خنک است. کاسه هم می بایست از جن

می داند. هیچ وقت هم از نوشابه های  باشد که حکمتش را تنها خود خان آقا

خنکی که در کنار درب خروجی حمام چیده اند و شیشه هایش را بخار 

بیش از هرچیز آب را دوست دارد اما   نخریده و نخورده است. ،خنکی گرفته

حمام گذری سخت از  ۀبعد از گرمای گرفتآنها  ظر بچه ها اینگونه نیست ون

 !کنار صف نوشابگان دارند

توسط فردی به همین نام ساخته شده و از زمانهای دور سوالر حمام    

حمام در مرکز شهر واقع گردیده است.  تاشپیناربجامانده که در کنار  بنای 

و در زیر زمین قرار گرفته  داشته معماری قدیمی و منحصر به فردی سوالر

صبح مکان زیبا و جذابی است. اما هم نزدیک و هم به خانه دلخان است. 

دافعه اش را بیشتر از زیباییش  خان آقا زودش همراه با غضب و نظافت خشنِ

تصور اینکه در تاریکی شب کسی تنها بوده و  می کند. مقداری هم ترسناک

ه روزها هم عین اینجا باشد خیلی سخت است. مخصوصاً در آن قسمتی ک

را  تاریک و بخار آب همچون دودی شبح گونه آنجانیمه شب بی مهتاب، 

 ،نوری که از روزنه کوچک سقف کاسه ای حمامقدر واقعاً باید  فراگرفته است.

 د را دانست.ر تاریکی اتاقهای بخارآلود می تابمانند ستونی ب

دشت را به عینه جایی است زیبا که تعریف کامل یک  تاشپینارشهرکوچک 

ود در آن فته و یک یا دو رمنطقه ای هموار که اطراف آن را کوه فرا گردارد. 

.  البته به روستا خیلی بیشتر شبیه است تا به شهر. از شهر فقط جاریست

اغلب مردمانش کشاورزی و دامداری است.  ی کشد و پیشه نامش را یدک می

و  که شهره ای جهانی دارد و در حدود هفتصد "تاشپینار گنبدِ"جدای از بنای

کم  تاشپینار پنجاه سال پیش ساخته شده است، غنای زیبایی های شهر

پایتخت  تاشپینار ،ساخته می شد گنبد بزرگ تاشپینارنیست. زمانی که 
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بوده و سپس بنای عظیمش ساخته ترکیه بود. البته اول پایتخت  امپراتوری

برای هر رهگذری جذاب است در گذشته  تاشپینارآنگونه که االن  شد. طبیعتاً

نظر می رسیده است. دشت  بکر تر و مستعد تر از حاال به های دور جذاب تر،

زارهایی که وسیعی که در شمال آن از غرب تا شرق کشیده شده است با چمن

 ،گوشت بر پهنه صاف و فراخ دشت مفرش شده استبمانند فرشی سبز و پُر

نوازش چشم هر رهگذری را می نوازد. بی شک در گذشته نیز چشمهایی را 

امپراطور وقت بوده است تا کی از این نواختها، نوازشی بر چشم ه یکداده 

نه دشت اینجا را به مرکزیت قلمرواش برگزیند. زمینهای کشاورزی اش در په

است و هم  "کوه"ز. هم شمالش فراخ و حاصلخیو تا بیخ کوهها رفته است، 

می رود.  دیگری خورشیدش نیز از پشت کوه باال آمده و بر پشت کوهجنوب، 

فید پیرمردان بر سر کوههای شمالی اکثر اوقات مه ای که همچون موهای س

ش به باد جنوب غربی دشت نرسیده و اجازه ورود به پشته کرده است زورَ

دشت را نمی یابد. وفور آب به حدی است که عالوه بر رودهایی که در دشت 

چشمه ها و قنات های بیشماری دارد که تقریبا کل دشت را  ،جاریست

از سالهای اهتمام به آب و آبیاری آبیاری می کنند. قنات هایی که نشان 

و دست گذشتگانش را بوسیده است. ارزشمندی کوههای اطراف زمانی  داشته

به سمت کوهها به پیش و پایین می رود و  قناتهابیشتر مشخص می شود که 

 تاشپیناردر وسط دشت و در دل چمنزار  نیز یک چوپان با چوب دستی خود

با اندکی تالش به آب می رسد. این پر آبی چمنزارها بخاطر کاسه ای بودن 

منطقه است که آبهای زیر زمین را به مرکز آن هدایت کرده و در این بین 

کوهها مهمترین نقش را ایفا می کنند. در بهار و زمانی که برف زمستان هر 

ی چمن به رخت از زمین دشت بر می بندد، رشد علوفه ها مچند دیر هنگا

حدی می شود که در اواخر بهار تا زانو و کمر چوپانان باال می آید و به بهشت 

معروف است تبدیل می  "خییرنَ"گله های دام و به ویژه گله های گاو که به 

شود. حتی برخی پیر مردان و کهنساالن شهر روایاتی از عبور اسب با سوار از 
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را بیان می کنند که نشان از  "ندبدون اینکه دیده شو"بین علوفه های چمن 

 دارد.  تاشپینارپرآبی ها و پرپشتی سالهای نه چندان دور چمنزارهای دشت 

جاده ابریشم نیز که در سالهای دور معبری مهم بوده و آثار اقتصادی و    

می  تاشپینارفرهنگی ویژه ای در مسیر خود ایجاد می کرده است از شمال 

 ۀجاد ،بوق قطارهادیگر حاال ز آن باقی نمانده و گذرد. البته که جز نامی ا

شب نشینی های شب های  تفریح مردمانش نیز ابریشم را به سخره می گیرد.

رسی های چوبی که زیرش را گرمای منقل های فلزی .دور کُزمستان است

می کند محمل گپ و گفت های شبانه است. منقلهای فلزی را در  فراهم

2دوناُ"پشت بامها از  ۀشد حیاطی پر از برفهای پارو
کرده و بعد از  پُر "

 دهند.  سوزاندن و خواباندن آتش، در زیر کرسی ها قرار می

خود محفلی جداگانه دارند که بازی هایی  ،بچه ها حین شب نشینی بزرگان 

بازی، رویا پردازی، کشتی گرفتن و ... سر خود را  آشّیق از قبیل گردو بازی،

بچه ها در قبال  بزرگان. اما اغلب دوام گرم می کنند حتی گرمتر از مجلس

ق های برافروخته بر پوست و پُخواب شبانگاهی کمتر است. دود سیگار و چُ

استخوان خانه هایی که سقفی از تیرهای چوبی، دیوارهایی خشتی با لعاب 

هایی عمیق و عریض، اتاقهای تو در تو، فرشهای دستباف قرمز،  سفید، تاقچه

پشتی های بیضی شکل بلند، تشک ها و پتو هایی از جنس پشم گوسفندی و 

ترکیبش بوی م لطیف خانه در هم می آمیزد. فرو می رود و با نَدارند  ...

 که بیشتر بوی پدربزرگ ها را می دهد. قشنگی می شود

مهربان. عالقه ای خاص به شب نشینی ها  رژی ودلخان کودکی است با ان

بزرگان را  گفتگویداشته و در حین بازی های کودکانه نگاه ضمنی اش به 

حفظ می کند. البته که بیشتر توجه اش به جمع پدران و مردان است تا 

جمع زنان و مادران. جنس صحبت های این دو گروه طوری است که عالقه 
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می کند. بیشتر حرف  بیشترگوهای مردانه را دلخان به فراگوش دادن گفت

اینکه کشت و صحرا است و اختالفاتی که با زمینها و مزارع مجاور دارند. 

فالنی مقداری بیشتر از سهم آب استفاده کرده، مرز بین مزارع را بهم زده، از 

هم برخی از زنان بر شریکش جدا شده و از این دست ماجراها. اغلب 

ه ود می کنند چنانچه گویی از اول پیگیر حرفهایشان بودگفتگوهای مردان ور

این کار به مزاج مردان و بیشتر از همه البته که  اند و به جزء قضایا واقفند.

شوهرشان خوش نمی آید و برخورد تند و تضییع کننده ای دارند. هر چند 

 این برخورد ها مانع از تکرار امر در موقعیت های مشابه بعدی نمی شود!

است معموال در شب نشینی ها هم بلند  رتکاپوپکه مردی تند خو و  خان آقا

اغلب . کی که بر سیگار میزند هم صدا دار استپ حتی صحبت می کند و

گاهی  شود. هر از سیگاری محسوب نمیبه گمان خود خودش سیگار ندارد و 

 آقاخان در شب نشینی ها و گپ های دوستانه اگر طرف مقابل سیگاری باشد 

هم پا به پای او می کشد و اگر نباشد هم با خوردن چای و میوه مسیر شب 

معموالً هر کسی سیگار خاصی را استفاده می کند  نشینی را طی می نمایند.

و با  نداشتهتفاوتی در میان سیگارها وجود  خان آقااما جالب است که برای 

پُق هم باشد می این روزها کمتر شده اما اگر چُ طرف مقابل سازگار است.

خان دایم به سیگار کشیدن  طَرالن خانِمبالخره دود دود است دیگر!  کشد.

نیز  طَرالن خانِمو توجهی نمی کند  خان آقاالبته که  ،اعتراض می کند آقا

متوقف نمی کند! در معدود  خان آقااعتراضهایش را به خاطر بی توجهی 

از ترک سیگارش سخن می مقداری شاداب تر است  خان آقاکه هم مواردی 

کند. را درنگی خوشحال می  طَرالن خانِم ،گوید و با این وعده های ناموعود

شاد باشد. اگر خان آقا ید که آ چون اصال خیلی کم پیش می ؛خیلی کم

را به  طَرالن خانِم، "آرواد"برخالف سایر اوقات که صدا می زند شاداب باشد

 اسم خطاب می کند.
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یکی از ازدواجهای  طَرالن خانِمو  خان آقابه نظر می رسد که ازدواج  

. مانند ناسازگار است. اول ازدواج کرده اند و بعد همدیگر را شناخته اند

در عین اینکه تفاهم های  تیراندازی که اول شلیک کند و بعد هدف بگیرد!

سنتی  بسیار کمی در بین این دو مشاهده می شود اما تعصبها و قیدهای

تابحال مانع از جدایی شده است. بارها تا مرز جدایی رفته اند و با ریش 

سفیدی و برخی عواملی که شاید تنها در ذهن خودشان است منصرف شده 

اند و این رفت و برگشتها شاید منجر به بی تفاوتی طرفین در قبال هم نیز 

اغلب  ان آقاختندی ها و نرمی هایشان روی هم بی تاثیر شده است.  وشده 

عکسش البته که هم روال خودش را دارد.  طَرالن خانِمبد خلقی می کند و 

هم صادق است. انگار قالب شخصیتی ایشان را متضاد با هم و بسیار سفت 

گرفته اند که جرعه ای از تغییر از اعماق تا سطوح اعمال و رفتارهای این زوج 

این ناسازگاری ها قرار زحمت کش نمی توان یافت. دلخان دایم در معرض 

می گیرد اما چون آخرین فرزند خانواده است و خواهر برادرانی بزرگتر از خود 

 تقریبا خیالی آسوده داشته باشد. دارد می تواند در پس سپر آنها

 بودنشتر برادر بزرگبخاطر  آرالجه کافی به دلخان دارند اما وهمه ت   

مسیر رشد  طیو معموال جنبه هایی را که  داشتهبیشترین توجه را به دلخان 

 خان آقا قرار دهد. ی کند در اختیارشرا سعی م حتی نیافتهیا دریافته و خود 

 یاز ته دل دلخان را دوست دارد اما سبک پدری اش خالق دلهره و ترس قطعاً

خان آقا  موتورسیکلتدلخان از  نباشد.آن است که شاید خودش هم متوجه 

در داالن خانه  موتورسیکلتو تفاوت زیادی بین بودن و نبودن  هم می ترسد

کهنه جزیی  موتورسیکلتخوب است اما این  خان آقااوضاع مالی وجود دارد. 

از اوست. سرما و گرما نمی شناسد و دایم باهمند. از بقالی سرکوچه تا 

آبی رنگ پردودش می  موتورسیکلتروستاها و مناطق دوردست را با همان 

ان را به طور قابلیت این را دارد که ضربان قلب دلخ موتورسیکلتاین  رود.

اهی حتی در این مورد هواپیماهای جنگی ای که هر از گ ناگهانی باال ببرد که
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بر د. ننمی رس خان آقا موتورسیکلتبه گرد پای  در آسمان شهر می غُرند نیز

ویرش می قبل از تصخان آقا  موتورسیکلتصدای آشنای  ،عکس هواپیماها

ه به گوش کوچه باشداگر در حین بازی در  دلخان با شنیدن صدایشرسد و 

خاموش می شود، اگر چیزی در دست اگر درخانه باشد  .دیواری پناه می برد

جدا می شود و ... .  آنهااز  دوستانش باشدزمین می گذارد، اگر با  داشته باشد

 !خان آقاموتورسیکلتاین است قابلیت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 کــــــــــوهِ دَکَلی

16 
 

.............. 

 

خان و کم کم به صحرا و مزرعه می رود. دلخان حاال دیگر شش ساله شده 

خود سوار می کند و چرخی  موتورسیکلتکه گاهی دلخان را بر روی باک  آقا

از ته دل خوشحال می کند. چه برسد به زمانی   در صحرا می زند دلخان را

را هم برای مدتی اندک در دست بگیرد.  موتورسیکلتکه اجازه می دهد گاز 

باشد وعده و وعید هایی به دلخان می شاداب  اگر شادابِ خان آقاگاهی هم 

دهد، وعده هایی که هرگز عملی نمی شوند. بهترینش خرید دوچرخه و اسب 

 است که اگر واقعیت هم نداشته باشد گفتنش لذت بخش است. 

دیگر برای فرد  تاشکینمدتی است که چوپانی را بر عهده گرفته و  آرال

به صحرا می رود و به صورت  آرال کار می کند. دلخان کم کم در کنار دیگری

دلخان را با ذوق  خان آقاپراکنده در چوپانی مشارکت می کند. گاهی هم 

. ملحق می کند آرالاری تحریک کرده، به صحرا برده و به سو موتورسیکلت

 موتورسیکلتالبته که زحمت چوپانی پاره وقت و گردوخاک صحرا به لذت 

آنهم سر زدنهایی ، سر می زند آرالگاه و بیگاه به  خان آقاسواری می ارزد. 

به غیر از در هر موقعیتی اگر  آرال. استکه در اغلب موارد سر بزنگاه 

مواجه  خان آقابا سرزنش  کنارگوسفندان و آن هم ایستاده قرار داشته باشد

یستاده در کنار چوپان خوب کسی است که دایماً ا"ک از نظر او یمی شود. 

 و بعد از غروب آفتاب را به صحرا برده صبح زود گوسفندان، گوسفندان باشد

3یاتاق"که ظهرها و هم این برگردد
کمتری داشته باشد و از همه مهمتر  "

مقایسه با  چوپانی اش ببینداگر هم انحرافی در اصول  !"درسش را هم بخواند

ای تو یک گله همساله" را به باد سرزنش می گیرد؛ آرال بیچارههایش 

                                                           
3

 خواباندن ظهر گاهی گوسفندان -
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پسر فالنی اداره ای "، "پسر فالنی وکیل شده است" ،"گوسفند می چرانند!

 را تشکیل می دهد.  خان آقاو ... بدنه اصلی جمالت سرزنشی  "شده است

و همیشه از این کاستی اش رنجیده است. به روی  بودهخود بی سواد  خان آقا

و که چقدر عالقمند سواد داشتنش بوده  خود نمی آورد اما خوب نمایان است

. سرزنش هایش در اغلب موارد قابل درک روزهای گذشته را می خورد ۀقبط

را از سرنوشت خود بترساند تا به خود  یشاست و گویا می خواهد بچه ها

سی شوند. حال اینکه مقداری سبک گفتارش تند و آمده و برای خود ک

دلیلی بر عدم دلسوزی و نگرانیش نسبت به  ،خودش نیز کم حوصله است

چهارده ساله را  آرالآینده بچه ها نیست. مقیاسهایش هم جالب است چراکه 

با افراد بیست و سی ساله مقایسه می کند و در مقایسه هایش هیچ شاخص 

معتبر و یکسانی ندارد. دلخان همیشه دوست دارد به پدر توضیح دهد که 

هم چند بار سعی کرده  توضیح دهد اما کو  آرالدارد اشتباه مقایسه می کند. 

هدف گذاری می کند اما در  ها بچه ۀدارد برای آیند خان آقاگوش شنوا. گویا 

که انتظار من از شما پس از چندین گوید بخواهد  یشاید مقالب سر زنش. 

ترس و  دلهره،با سال این است. چشم انداز تعیین می کند اگر چه سبکش 

 است. همراه غضب 

 هاکاند. به صحرا می رو آرالو با  پای ثابت چوپانی گله شده دلخان کم کم

می آید. هر دو برادر در حین گوسفند چرانی زورگو  آرالهم گاهی به جای 

کوتاهی دیوار  شاید که غرور برادر بزرگی را هم دارد. ،آرالمی شوند و بیشتر 

احساس ناکامی و عجز خود در قبال  دلخان موجب گردیده که آرال و هاکان

ین ا. دلخان کوچکتر از آن است که بر سر دلخان بریزند را خان آقابرخورد با 

اما در کل مهربانی و دلسوزی دو برادر نسبت به  فرایند انتقال را درک کند

برخی اوقات هم  ار بیشتر است.یزورگویی های طبیعی دوران نوجوانیشان بس

که آرال و هاکان با هم دعوایشان می شود و خوب به جان هم می افتند 

 دلخان زیاد از تماشای صحنه ناراحت نمی شود!
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شن نشده سخت ترین بخش چوپانی زود که هوا هنوز رو صبح های      

بیدار می شوند تا گوسفندان را به  خان آقابا صدای  بچه ها آنجا که است.

معتقد است که گوسفندان اصلی  خان آقاسمت صحرا حرکت دهند. آخر 

ترین چرای خود را در صبح زود و خنکای هوا دارند و باید از این فرصت 

و  آرالگاهی با چنان شدتی  و انصافاً هم درست می گوید. استفاده کرد

در اتصال به جسم به بیدار می کند که روح از خواب را  هاکاندلخان و یا 

. بچه ها هم باید صدای بلند بیدار باش می گوید معموال با مشکل می خورد و

ده بیدار بوبیدار باش کند، طوری پاسخ دهند که گویا قبل از اینکه خان آقا 

اما شیرینی خواب این زمان از روز که هوا  و هواسشان به صبح هست. اند

گوسفندی گرمتر است اجازه بیداری  خنک تر و زیر لحاف های محلی پشمِ

که کسی که کشیده باشد بهتر می داند از بستر را نمی دهد.  فوری و کندن

یک چرت کوتاهش قابل معامله با کل خواب ! است یشیرین چه خواب

ای بر کف پای خواب رفتگان می با پای خود ضربه  خان آقا! نیستانگاهی شب

را  فرسنگ ها از چشم دور می کند که دیگر عجب شوکی است. خواب  زند و

 به فکر بازگشت هم نباشد. 

همین قدر که صبح زود برای دلخان سخت است هنگام غروب که آفتاب در 

روی آن است پایین می رود،  کلی بزرگ بردر پس کوهی که دَ تاشپینارغرب 

و  هوا رو به سرخی می زند، صداهای محیط گویاتر می شوند،گله ها با گرد

خاک به سمت شهر روانه می شوند و صدای بچه هایی که در حاشیه شهر 

د، برای دلخان شیرین و مهیج است. به واقع بازی می کنند به گوش می رس

هر روز عصر با دلخان ست. زیری یک چوپان ااصبح سرباالیی و غروب سر

شوقی جدید به سمت خانه روانه می شود و در پس گوسفندان به راه می 

 افتد. در راه با گله هایی که توسط چوپانهای آشنا هدایت می شوند به هم می

رسند. آنها معموال خرجینهای خود را روی االغ انداخته و سوار بر آن در 

م در اطراف گله چرخ زنان از جلوی گله حرکت می کنند. سگهایشان ه
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، دمشان را پیچانده و باال نگه می دارند خنکی هوای عصرگاهی لذت می برند

بوته ها می لولیدند و  ۀظهر در زیر سایاند که  هاییو انگار نه انگار همان سگ

را بردوش انداخته و  "داغارجیک"دلخان نیز صدای لَه لَه شان قطع نمی شد. 

سوار باشد در انتهای گله شالق بدست حرکت می کند.  االغیبدون اینکه بر 

خود دلخان از گونی درست  نوعی کوله پشتی ساده ای است که داغارجیک

دو در همان خرجین است که برای چوپان بی االغ ساخته می شود. د. می کن

د و این گوشه ها را با بند نازکی محکم گوشه اش سنگ کوچکی می گذار

 سته و بر پشتش می اندازد.سر گونی ب کرده و به

مخالف سگ و االغ است و این نعمت های نیک چوپانی را از دلخان و  خان آقا

در  ،برادانش محروم کرده و البته که با این محرومیت های ایجاد شده

انتظاراتش از عملکرد بچه ها تعدیلی دیده نمی شود. در نظر دلخان افرادی 

ند و کارشان جذاب تر است. نظر می رستر به  که سگ و االغ دارند چوپان

هر پیشه ای ابزار خاص خودش را دارد. دلخان معموال درحالی که بالخره 

به پشت در کنار گوسفندان حرکت می کند با شالقش سر  داغارجیکپیاده و 

 زیر دُمِ آویزانخود را گرم  نگه می دارد. پشگل های گردآلویی که از  

له می کند. هرچقدر بیشتر له می ات شالقش گوسفندان می ریزد را با ضرب

کند خود را فرزتر می بینید. بوته های کنار راه هم از شالق دلخان در امان 

 نیستند و سر از تن بسیاری از بوته ها و خارهای کنار جاده جدا می کند.

پیاده روی  ها که خار مورد عالقه ی خَران است! "خوجا باشی"بخصوص 

نگاهش را خیلی بندرت از اما در پیش دارد  ا تاشپینارت نسبتا طوالنی ای 

برای کوهی که خورشید در پس آن در حال پایین رفتن است برمی دارد. 

اینکه گرد و خاک گله اذیتش نکند مقداری عقب تر حرکت می کند و نظاره 

غروب را بیشتر از طلوع دوست دارد و  بآفتا. نار استگر غروب زیبای تاشپی

آفتاب هنگام غروب به پشت آن می غلتد زیبا تر از کوهی است کوهی هم که 

که صبح هنگام خورشید را به آسمان تاشپینار تحویل می دهد. البته 
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صبحگاهان را گرمایش خیلی لذت بخش است اما دلخان ترجیح می دهد تا 

 "خان آقا می گوید و تماشای طلوع را به دیگران ببخشد. در خواب بوده

آفتاب صبح اما گویا  "ود بیدار شود دنیا به کام او می شودهرکسی که صبح ز

 .بیش از دلخان پرنده ها را خوشحال می کند

کوه دَکَلی دوست داشتنی ترین کوه دشت تاشپینار است به ویژه زمانی که  

کل روی کوه را بیش از دَ، خورشید تازه بر پشتش فرود رفته و سرخی غروب

هر چند که با گذشت روزهای تابستان خورشید هم  تر می کند. پیش نمایان

و کوتاهی روزها دست خورشید را از کوه دکلی  از کوه دکلی دور تر می شود

غروب در پشت این کوه  کوتاه می کند تا وعده دیدار به سالی دیگر باشد.

قطعاً اینکه خورشید در ایامی از سال بر  برای خورشید هم برازنده تر است.

ی پا می گذارد خود یک خوشبختی برای هر کوهی محسوب می سر کوه دکل

شود. گاهی اوقات  و در روزهای بی ابر، نزدیکی خورشید به این کوه و قرار 

گرفتنش بر نوک دَکَلِ کوه، مانند آونگی می ماند که زمین را برخود آویخته 

است! گاه نیز بمانند آونگ ساعتی گذشت ایام را گوشزد می کند. اما بی 

 ردید اصلی ترین پیامش برای دلخان، پایان یک روز چوپانی است.ت

پنجاه آسفالت شده است. ناسالمتی  تاشپیناری مقدار اندکی از خیابان ها

ک روستای بزرگ ه یدارد اما همچنان ب یشهردار تاشپینارسالی می شود که 

بهره ک شهر پنجاه ساله. اکثر مردم دامدارند و بیشترین ه یشبیه تر است تا ب

اهای االغی که از خیابان های نصف و نیمه را گله ها می برند. صدای ریتم پ

شیرینی برای خود االغ هم لذت بخش است و  رود روی آسفالت راه می

به خصوص که سوارش باشی! دلخان با گله اش که وارد شهر  ، خاصی دارد

نکه می شود خوشحال تر است، هم بخاطر اینکه نزدیک خانه شده و هم ای

کامالً پشگلهای گوسفندان بر روی سفتی آسفالت خیابان راحتر پیدا شده و 

می شوند. صدای شالق هم زمانی که بر سطح آسفالت فرود می آید  له

ی هیجانش قابل مقایسه با مسیرهای مالروی خاکی صحرا نیست. محله 
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است. البته در زمانهایی باالی شهر محسوب  تاشپیناردر جنوب  دلخان تقریباً

می گردید اما نحوه رشد نامنظم شهر گوی را برگردانده است. اما خب محله 

اصیلی بوده و بزرگان زیادی به خود دیده است. دلخان جلوتر از گوسفندان 

می رود تا درب خانه را باز کند. دربی بزرگ که گویا ابتدا سبز بوده اما حاال 

مردان  اما مثل و به سختی نیز باز و بسته می شود و ابلق استکهنه شده 

 و با صالبت.  است قدیم محکم

دلخان قسمتی از درب را باز می کند تا راه ورودی گوسفندان باریک باشد. 

هر روز عصر باید گوسفندان را بشمرد که مبادا گمشده ای باشد و  ،آخر

موضوع حساس بوده و هر روز فوق العاده بر سر این  خان آقامتوجه نشود. 

عصر تعداد صحیح گوسفندان را جویا می شود. دلخان در عین اینکه با دست 

بر پشت گوسفندان عبوری می زند، آنها را می شمارد. گوسفندان هم بدشان 

نمی آید که با فشار وارد شوند تا خود را کمی به درب فلزی بمالند. شاید 

ذتهای هر گوسفندی محسوب می شود که ل دمالیدن و خاراندن یکی از معدو

آنها هم مثل آدمها نیازهایشان در زمان سیری در زمان سیری طالب آنند. 

و در پی بهترین جا به سرعت در حیاط پر شده گوسفندان دگرگون می شود! 

. چند بزی هم که به اجبار در گله هستندبرای استراحت شبانگاهی 

است بلند ترین جای حیاط را انتخاب می کنند و گویا بهترین جا گوسفندان 

و اصوالً مشکلی از بابت پیدا کردن جا ندارند چون برایشان بلندترین جاست! 

اما جای بلند طالب کمتری دارد و اصوالً گوسفند جماعت با بلندی غریب اند! 

چیزی که همیشه موجب تعجب دلخان می شود میزان زیاد پشگلهای 

سفندان هنگام ورود به خانه است. به محض اینکه پایشان به حیاط خانه گو

. واقعا نمی داند که آرامش خانه ریختنمی رسد شروع می کنند به پشگل 

زحمت او را  لج کرده اند تا طَرالن خانِمآنها را به این حال وا می دارد یا با 

ر حیاط اعتراض هم اغلب به ول کردن گوسفندان د طَرالن خانِمزیاد کنند. 
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اما بوده شریک  بَکتاشبا عمو گله را  خان آقادارد. واقعیتش این است که 

 است.  طَرالن خانِمزحمت جارو کردن حیاط همیشه بر گردن 

دلخان گوسفندان را وارد حیاط کرده و دربها را می بندد. شالقش را هم به 

زمان کمی آخر گوشه ای از حیاط پرت می کند تا شتابان به کوچه برود. 

دارد که تا قبل از اینکه هوا تاریک شود به بچه هایی که در کوچه در حال 

به حال بچه های کوچه حسرت می  یا چرخ بازی اند ملحق شود. توپ بازی

خورد که چه با خیال راحت و بدون اینکه دلهره ای داشته باشند بازی می 

و به بازی انرژی و دلخان قیافه ای دوست داشتنی و شیرین دارد کنند. 

بازیش می  ،هرموقع که از راه برسد نیزبچه های محل دهد.  هیجان می

صورتش خالخالی و آفتاب ، دلخان قد متوسطی دارد و تپل است. دهند

شاید قرمز تر از لبانش و  ،سوخته و لپ هایش قرمز ترین جای صورتش است

زی لبهایش زمانی هم که از چیزی خجالت می کشد سرخی گونه هایش قرم

دندانهای منظم صدفی را که از خان آقا به ارث برده را هم پنهان می کند. 

سرش مانند استخوان  سیاهِ موهای خنده هایش را هم جذاب کرده است.

وتا آبی به آن موهای زِبر و سیخ نخورد، تکان نمی  ثابت اند اش جمجمه

زمانی هم که دلخان در این فرصت محدود در کوچه بازی می کند خورند. 

بیا کمکم "سراغش را می گیرد و از ته کوچه او را صدا می زند:  طَرالن خانِم

. دلخان اولش خودش را به نشنیدن می زند اما "کن تا گوسفندان را بدوشم

 هم آرالمی رود. بخصوص که  طَرالن خانِمبالخره تسلیم شده و به کمک 

بارها دلخان را تهدید به کتک کرده است که به مادر کمک کند. به هر حال 

ایجاد تعادل بین این دو  که دلخان هم نیازهایی دارد و مادر هم انتظاراتی

طَرالن برای کودکی مثل دلخان راحت نیست و دایم میل به عالیق خود دارد. 

که از پس  گاوها را هم می دوشد اما جثه دلخان در حدی نیست خانِم

کمکش می کنند که  خان آقاو گاهی نیز  هاکانیا  آرالو گوساله ها برآید

 برای دلخان جای خوشحالی دارد!
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............ 

 

رسد. پاییزی که با  بستان به همین منوال می گذرد و پاییز از راه میتا 

خودش  پاییزآمدنش باید دلخان نیز برای اولین بار راهی مدرسه شود. اول 

تابستان که دلگیر است چه برسد به اینکه مبدا تغییری در زندگی هم باشد. 

دلخان می رسد خورشیدِ غروب هم از کوه دکلی فاصله می گیرد. به پاییز

کیف آبی رنگش را در پشت انداخته راهی مدرسه می شود. تنهایی! اسم 

هم همینجا درس خوانده  خان آقااست و قدمتی باال دارد.  سِلجیکمدرسه 

هایش و اینکه اوایل درس خوان بود، از شرارت با جدیت است و برخی اوقات 

می گوید یکی از خنگ ترین همکالسی هایش که  خان آقاصحبت می کند. 

درس و هوش به گردپایش هم نمی رسیده، درس را ادامه داده و  ظبه لحا

مراه مادر یا پدرانشان می االن برای خود کسی شده است. اکثر بچه ها به ه

گریه و  آیند و برخی نیز زیر بار کتک آنها. یکی از هم کالسی های دلخان با

کتکی که مادرش می زند به صف جلوی درب مدرسه ملحق می شود. دلخان 

اما خب تنهایی خیلی بهتر  شدهاز اینکه کسی او را همراهی نمی کند ناراحت 

را در ذهن  خان آقاوران دانش آموزی از کتک است.  با ورود به مدرسه د

مرور می کند و تصور اینکه او نیز زمانی بچه بوده برایش محال است! حدود  

دلخان  ده اندتیب قد ایستابه ترسی نفر در کالس هستند و در صفی که 

تقریبا در نیمه اول صف است. سانتی متر ها و حتی میلی متر هایی که باعث 

ستند برایشان شیرین است، حداقل برای دلخان شود چند نفر عقب تر بای

اول صف را جای مناسبی  دلخان قلدرمآبی بچگانه ای دارد و اینگونه است.

کالس سه ردیف نیمکت ! استنمی داند به خصوص که جمع کوتاه قامتان 

آخرین نیمکت ها بنشینند و بعد از ورود به انند درنه نفر می تودارد که 

مثل چه خوب بود که آخر صف هم . می نشیندآنها کالس دلخان در یکی از 

خان اولین معلمشان فردی هم هیکل  آخر کالس گنجایش بیشتری داشت!
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ای معلم برای دلخان تعجب آور این ویژگیهاست با همان غضب و روحیه.  آقا

 !بوده و به نظرش بعید است که معلم هم غضبناک باشد. آخر او با سواد است

و این شاید اولین درس شم و غضب رابطه ای ندارد گویا سواد با خ ولی

ن صورتش . معلم تنها وجه مشترکش با دلخان خال خالی بودباشدمدرسه 

 .که بر درجه غضبش می افزایددارد  طالیی است اما موهای سر و صورت

بجز عده ای م برنیاورد. البته شده که کسی در کالس دَ همین عوامل باعث

حالت چهره و هیکل معلم  را بر هم می زند. که صدای گریه شان سکوت

و به واقع بچه های کالس ی اثرتر کرده تذکراتش را نافذتر ولی تعلیمش را ب

 اجبار ۀبماند که این انضباط هم ساختالبته . ند تا درس خوانا بطبیشتر منض

از حالت عادی هم بی  بچه ها کالس تعطیل می شودمعلم است و زمانی که 

 !اجبار هدایت بدی استالحق که  شوند. انضباط تر می 

روزها می گذرد و مدرسه از محیطی گنگ به جوی دوستانه تبدیل می    

شود. البته نه بین معلم و دانش آموزان بلکه این دوستی ها تنها در بین بچه 

دوستی ها منسجم تر هم می  ،هاست و شاید به خاطر وجود معلمی غضبناک

معلم حداقل در اینجا به نفع بچه هاست. جمع غضبناکی خوشبختانه شوند. 

سختی روزهای  شرینی اش هر روز بزرگتر می شود و هم دوستان دلخان

 . به فراموش می سپاراندمدرسه را 

مهمترین رویدادهای سال اول مدرسه دلخان دعواهایش است. دعوای یکی از 

مختلف در  خره چون عده ای از محالت مختلف شهر و با ادعاهایاالبچگانه! ب

داشت که به طور مسالمت آمیز با هم  انتظاریک کالس جمع می شوند نباید 

های محالت است. البته بچه همنشینی کنند. بیشتر دعواها میان سرکرده 

برو بیایی در بین بچه محل  است. خب دلخان نیز چون یبهتر سرکرده لقب

د به حرف دارد حتی نمی تواند در نیمه اول صف بایستد چه برس هایش

و معلم  خان آقاشنوی از همکالسی ها. درست است که در حضور 

الکپشت ساکت و آرام است اما دلیلی برایش وجود سرطالییش چون بچه 
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هم در همین  هاکانندارد که برای هم کالسی هایش نیز الکپشتی کند. 

تم درس می خواند و اختالف سنی زیاد در کالس هف آرالمدرسه است ولی 

 وقع با دلخان در یک مدرسه نباشد.می شود که هیچ معث با

. امتحانات آخر سال باعث شده که دلخان خوب قدر چوپانی و صحرا را بداند

البته که در زمان چوپانی هم همین حس را نسبت به درس و امتحانات دارد 

بعد از امتحانات، رفتن به صحرا  رسه است!و البد این هم یکی از درسهای مد

دیدن غروب امسال تابستان سخت می شود.  عادی که می شوداما  می چسبد

خان آقا کشاورز نمونه شده و از . باالی کوه دکلی دلچسب تر از همیشه است

شرکت تعاونی روستایی تلویزیون جایزه گرفته است. خودش راضی بود 

بجایش یک بیل بگیرد چراکه نه تلویزیون نگاه می کند و نه دوست دارد 

ش کند. روزها که می گوید وقت تلف کردن است و شبها هم که کسی نگاه

و دلخان در یک  هاکاننور و صدایش بال استفاه می شود.  ،زود می خوابد

آنتنی در پشت بام وصل می  راه انداخته و بهرا  ساعته تلویزیونتالش چند 

زیون می بینند کارتون پسری است که سگ یاولین چیزی که از تلوکنند. 

همان سگ . چقدر برای دلخان لذت بخش است. بل بنام بِل داردبزرگی 

ست. این کارتون دست روی نقطه ضعف دلخان گذاشته، به اش ارویایی 

طوری که در پای تلویزیون میخکوب شده است.  اصال تلویزیون یعنی بِل. 

معدود اتفاقی می تواند دلخان را از تماشای کارتون دلخواهش جدا کند. اما 

و ها می اندازد. یکی رفتن برق شهر  همیشه وقفه در پخش کارتوندو چیز 

. اولی زود وصل می شود اما دومی طول خان آقا موتورسیکلتدیگری صدای 

می کشد. اولی تحملش هم از دومی راحت تر است چراکه دلخان می داند  

و  در این حالت هیچ کدام از دوستانش هم نمی توانند کارتون را تماشا کنند

. اما در حالت دوم فقط دلخان نگاه نمی تعریفهایشان فخر فروشی کنند با

را  هگاهی گلّ که. به هر حال این تلویزیون موجب شده و این سخت است کند
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زودتر از زمانی که  خورشید بر باالی کوه دکلی برسد به  با بهانه های متعدد

 خانه برگرداند.

روزی را به عنوان روز کودک انتخاب نموده اند که خود دلخان  در ترکیه    

برای رسیدنش روز توصیفش را شنیده،  هم از آن خبر نداشت. اما از روزی که

تلویزیون در این روز از صبح تا شب یک بچه ها می گویند شماری می کند. 

سره کارتون پخش می کند. می تواند یک روز لذت بخش برای دلخان باشد 

زیون شده اند. اما مشکل اینجاست که روز یویژه اینکه تازه هم صاحب تلو به

کودک در تابستان واقع شده است! کسانی که این روز را تعیین کرده اند به 

فکر درس و مدرسه بچه ها بوده اند اما هیچکدام از آنها شاید فکری به حال 

که  نه باشند چه برسدمی توانند در خاامثال دلخان نکرده اند که در تابستان ن

برای اکثریت کودکان زمان انصافاً صبح تا شب از پای تلویزیون تکان نخورند.

 اِلمان برای اِلمان که عالیست. امثال دلخان هم کم نیستند. ولیمناسبی است 

هر روزی که دوست داشته باشد به صحرا می آید و هر پسرِ عمو بَکتاش 

حسادت نمی  اِلمانمقداری که بخواهد می ماند. دلخان به هیچ کسی مثل 

کند. هم سن وسال دلخان است با این تفاوت که پدرش با وی خیلی مهربان 

ایش از او مراقبت می کند. موهای هبوده و مادرش که دیگر روی تخم چشم

و مقداری از دلخان ترو تمیز تر است. دلخان بدش نمی آید بور و لختی دارد 

به او زور بگوید آخر زورش می آید که اینقدر با قضیه صحرا آمدن راحت و 

از  اِلمان را به روش خودش دوست دارد ولی خان آقادلبخواهی برخورد کند. 

 خان آقاسبک تربیتی که برایش در پیش گرفته اند راضی نیست. اگر دست 

با او سخت تر و خشک تر برخورد می کند مثل برخوردش با دلخان.  باشد

، خوب می داند که اصال اِلماندر قبال  خان آقادلخان با علم به عکس العمل 

نباید مثل او باشد وگرنه روزگارش سخت تر از حال می شود. تنها کاری که 

نیامدن دلخان می تواند بکند این است که به فواید راحت بودن و به صحرا 

 شک کند! 
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در  اِلماندر روز کودک نیز همانطور که دلخان پیش بینی می کرد اثری از 

حتی  به صحرا سرکشی می کرد خان آقاصحرا نبود ولی تا دلت بخواهد 

 .ت بدهدکه امروز را از دس است. دلخان برایش خیلی سخت بیشتر از همیشه

و سری به خانه  کردهک بهانه ای پیدا ی اینک با خود نقشه ای می چیند تا

م از اجازه بده تا برو"می گوید که  آرالبزند. آب خنک را بهانه کرده و به 

ورد که آرال سوال پیچش نمی آالبته شانس می  ."خانه آب خنکی بیاورم

کند وگرنه وجود قناتی با آب خنک در همین نزدیکی بهانه اش را تضعیف 

خرمگسها  شته و هوا گرم است. صدای وِز وزِاز ظهر گذ . کمیخواهد کرد

. زی در سکوت ظهرگاهان صحرا طنین انداخته استبیش از هر چی

گوسفندان کله های خود را در زیر پاهای همدیگر فرو برده اند تا از گرمای 

گزنده در امان باشند. در دوردستها گرمای هوا بهتر معلوم بوده و امواج بی 

است. سگهای گله لَه له می زنند و اگر آبی ببینند رنگ حرارت زمین نمایان 

. واقعا اگر سایۀ کاله عریض تا فرجی باشد فرو می روند در آن ردنتا گ

 نباشد نمی توان چشم را باز کرد.  حصیری چوپانی

ونی نخی بر روی آن کشیده اند راهی گدلخان با قمقمه ای که جلدی از  

را صدا می کند تا  طَرالن خانِمنه می شود. خنکای خانه دلچسب است وخا

زیون است و مادر در حال یپای تلو هاکانمقداری آب یخ برایش آماده کند. 

. دلخان در خریده ماحمِدعمو از  خان آقاآبی است که  ییگوش دادن به رادیو

 طَرالن خانِمآماده کردن آب خنک عجله ای ندارد اما نمی تواند مستقیم به 

 تماشازیون یمی نشیند تا تلو هاکان. در کنار "مادر عجله نکن"بگوید که 

دلخان غرق کند. چقدر لذت می دهد. ساعت افسار بریده در حال حرکت و 

 خان آقا موتورسیکلتتلویزیون توسی کوچکی است که صدای  تماشایدر 

افکار را هم می بُرد. دلخان سرآسیمه خود را آماده بازگشت به صحرا می کند 

زیون را خاموش کرده و ینیز تلو هاکانو یا حداقل اینگونه نشان می دهد. 

را  خان آقا ،هم مثل سایر بچه ها هاکاناز ترس!  کتابی در دست می گیرد.
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اورد دلخان را بدون اینکه کفشهایش را در بی خان آقاخوب شناخته است. 

کرده و به صحرا بر می گرداند. البته تعجبی هم کرده  موتورسیکلتسوار بر 

البته  که چرا دلخان آب از قنات بر نداشته و به خانه مراجعت کرده است.

دلخان همچنان که بر ترک ان جوابش را آماده کرده؛آرال گفت! دلخ

ه و ارتفاع هر کدام نشسته است به کوههای اطراف نگا خان آقا موتورسیکلت

را آهسته می  موتورسیکلتآقا هم همیشه خان را با دیگری مقایسه می کند. 

که امکان خوبی برای خوب دیدن کوهها و مرور ذهنیات فراهم می  راند

با همان دنده می راند و  ،دو روشن می کند ی ش را با دندهموتورسیکلت.کند

آیا  با خود فکر می کندکه به کوهها خیره شده  دلخانبا همان نیز می ایستد! 

کسانی هستند که در آنجا زندگی کنند. با خود تصویر چوپانان آنجا که قبال 

برای دیدار دوستان  خان آقا که دیده است را مرور می کند. آخر گاهی اوقات

. برای رفتن به آن دلخان را هم می برد می رودخود به روستاهای اطراف 

خیلی هر چند که شد. نزدیک  تاشپینارباید به کوههای جنوب  هاروستا

یم و تشان کاسته می شود ولی همچنان عظی مقداری از ابهشو نزدیک

اغلب هم عقابی در مقابل کوه در حال بال نزدن است. اغلب دلخان به  آرامند.

این فکر می کند که آیا می شود از این کوهها باال رفت و از بلندای پرواز 

؟ چوپانانی را نیز در دامنه کوه می !و مردمانش را کوچک کرد تاشپینار ،بهاعقا

 ،بیند که شغل او را دارند. اینها عالوه بر اینکه چند سگ و چند االغ دارند

کوه نیز دارند. دلخان با خود می گوید که اگر من جای اینها بودم راضی می 

یک بدی هم  چوپانی کردن نداشته باشم. البته اینجا هم شدم که تلویزیون

یک بار سر دلخان داد بزند آن داد به چند داد  خان آقااینکه اگر دارد و آن 

و چندتای دیگر کوه. گویا کوهها با کسانی که  خان آقاتبدیل می شود. یکی 

با این اوصاف دلخان به شرایط چوپانی تر و فریاد زن ترند همراه ترند!  خشن

خره برایش خیلی مهم است که تعداد داد و االب .خودش راضی تر می شود

 کم و تکرار نشدنی باشد. خان آقابیداد های 
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پاییز  نزدیک است و زمان مدرسه با بویی خاص خود را نشان می دهد.      

امسال دلخان کالس دوم است کالسی که بیشتر از همه دوره ها در ذهنش 

خواهد ماند. تازه دارد به صحرا عادت می کند که باید به مدرسه برود.  

ک شیفت را دختران و یک شیفت را ه یدو شیفته است ک سِلجیکمدرسه 

روی نیمکت ها گل می کشند و با لطافت  پسران درس می خوانند. دختران 

ا را با سختی پاک می کنند و گرز می کشند! شعر می نویسند و پسران آنه

این جدایی و پیامهای غیر مستقیم عالقه ای زندگی یعنی لطافت و سختی. 

دنیای هم در میان آنها ایجاد می کند. دلخان همیشه کنجکاو است که بداند 

دختران چگونه است. مگر چه تفاوتی هست که باید جدا از هم درس 

بخوانند؟ وقتی پسران می آیند دختران بروند و  وقتی دختران می آیند 

پسران بروند! یعنی اصال هیچ همسویی ای میان اینها نیست؟ آمدن پسر 

ان خود دختران و پسران هم باورشدارد. دختر؟ لباسشان هم فرق  یعنی رفتنِ

که بهم  هم شده که دو قشر جدا از همند و نباید با هم دوستی کنند. زمانی

اخم می کنند. مرزها از همین بچگی  حداقل ،نگویند ناسزامی رسند اگر 

می گوید که اگر باهم مدرسه بروید گناه می شود و  طَرالن خانِمجداست. 

خداوند شما را دوست نخواهد داشت. یعنی خدا شما را جدا ازهم دوست دارد 

و باهم دوست ندارد. اگر هم دوست نداشته باشد شما را می سوزاند. دلخان 

که درد قاشق های داغِ طرالن خانم را چشیده ترجیح می دهد نه دوست نیز 

 بسوزد. باشد و نه 

شاید این هم یکی از درسهای مدرسه است که وقتی بزرگتر ها بچه ها را     

دلخان  خان آقااز کاری نهی می کنند انگار دارند به همان کار امر می کنند! 

زیون محروم کرده و بالعکس دلخان به تمامی آنها یاالغ و تلو سگ، را از بازی،
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قانون تکرار شده و دلخان عالقه  عالقه پیدا کرده است. در مدرسه هم همین

 خاصی به شناخت دنیای شیفت دختران و عوالمشان دارد. 

. چند روزی از پاییز گذشته و هوا طبق معمول پر باد و گرد و خاک است

امسال  .دلخان کیف آبی رنگش را بر پشت انداخته و راهی مدرسه است

مدرسه جذاب تر شده و خبری از معلم سر طالیی پارسال نیست. معلم امسال 

روزهای اول قیافه است که مهربانی اش تمامی ندارد.  خانم جوان و خوش

فکر  خانم معلم را با تعجب نگاه می کردند. اولش که اصالً ،بچه های کالس

طالیی هم  م سرمی کردند مادر یکی از بچه هاست اما وقتی که دیدند معل

 شدند که تبادل معلم بالمانع است!متوجه امسال معلم دختران شده، 

روه از درب مدرسه خارج می دختران در حال ترک مدرسه هستند و گروه گ

قبل از  از شوق دیدار! این تغییر شیفت منظم نیست و پسرانالبته که  شوند.

و دلخان هم در  وارد حیاط مدرسه می شوند ،خوردن زنگ تعطیلی دختران

کالس پنجمی ها زورگوترین افراد حیاط هستند. دختران در  جمع آنهاست.

حالی که از کالسها خارج می شوند تا مدرسه را ترک کنند، پسران سر به سر 

آنها می گذارند و اشعاری را در ضعف آنان و قوت خود می سرایند. یک دست 

وارد جمع کالس پنجمی ها و یک نوا! در این تغییر شیفت یکی از دختران 

چند که اصالتاً دانمارکی است می شود و یکی از همین جمع بنام میلی 

پدرش شاخه گل یاسی که در دست دارد را به آن دختر نشان می دهد. 

مهندس معدن آهن در تاشپینار است و هیچ کس مانند او با دختران مدرسه 

دختر  بانی هم می کند!به آنها مهر ،بجای آزار و اذیتراحت نیست و حتی 

دختر است و جذابیت خودش را  هم گویا خیلی نرمال نیست اما به هر حال

 "پسران دورش را گرفته اند! میلی با او صحبت می کند و می گوید دارد و

کند و میلی را همراهی می  ،. دختر"!این گلها را از پشت مدرسه چیده ام 

 هستند بدنبال آنها راه می افتند.دلخان با بچه های مدرسه که حدود سی نفر 

همچون براده های آهنی که بدنبال آهن ربا می روند که در این ربایش 
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پشت مدرسه صحرا تلقی می شود چراکه  زیبایی آهن ربا هیچ اهمیتی ندارد!

اطرافش آخرین ساختمان شهر در ضلع جنوب شرقی است.  سِلجیکمدرسه 

میلی در دارد.  "آق بوالغ "قنات  آبیکم از نشان که  را مزارع خشکی گرفته

کنار دیوار پشتی مدرسه ایستاده و با دختر صحبت می کند و اعمال عجیبی 

هم دارند، سایر بچه ها هم خیره به آنها و از تعجب خشکیده اند. ناگهان 

به نظر می رسد مچ دست  لطیفکه مقداری نیز و کشیده دستی بزرگ 

خانم معلمی دست  خود میلی!ی کند. حتی دلخان را می گیرد و بقیه فرار م

دختره هم می آید. مدیر مدرسه ، دلخان را گرفته و به دفتر مدرسه می برد

از  ؛پسران و دختران شروع به پرسیدن سواالت متعددی از دلخان می کنند

تو مگه کردی؟ چه کسانی بودند؟  قبیل: آنجا چکار می کردید؟ تو چه کار می

. . دلخان نیز اصال سر در نمی آورد که چه شده است. و ..خانواده نداری؟! 

البته اینرا می داند که باید جدا از دختران باشد اما چرا از این همه آدم او را 

گرفته اند متعجب است. دختره هم شروع می کند به دروغ گفتن و می 

. مدیران هم بیشتر حرف دختر را "اینها مرا به زور بردند پشت مدرسه "گوید

 ول دارند تا حرف پسر. گویا همیشه حق با آنهاست اما حداقل اینجا کامالًقب

دارد دروغ می گوید. میلی را هم می آورند. دلخان ماجرا را از اول تعریف می 

اما کو گوش  ،کار میلی است و او تنها تماشاچی بوده است ،کند و اینکه کار

س بد اخالق با دلخان که انگار دزد و یا خائن گرفته اند و مثل یک پلی ؟شنوا

به پدر دلخان  " کودکی بیش نیست برخورد می کنند. مدیر پسران می گوید:

. وای که چه لحظه سختی. تصورش هم برای دلخان غم "بگویید بیاید مدرسه

د، بیایَ خان آقااگر شاید تا بحال با چنین فشار روحی مواجه نبوده.  و بار است

شود او را قانع کرد که دلخان  کند. مگر می مدرسه را بر سر دلخان خراب می

مگر کل ماجرا چه بوده است که اینگونه برخورد می  کاره ای نبوده. اصالً

خان سه که باسواد است را نمی شود قانع کرد چه برسد به رکنند. مدیر مد

! شاید این هم درسی است که سواد با درک که سوادش را فراموش کرده آقا
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چه خوب می شد که مدرسه "ارتباطی ندارد! دلخان با خود فکر می کند که 

. شاید هم با این کار می خواهد کسی درسهایش را آسانتر از این یاد می داد

. آیا برای آموختن یک نکته تحمل این همه "درسها را فراموش نمی کند 

 اد می داد و نه تنها به دلخان.حداقل به همه ی ؟فشار روانی الزم است!

بیاید. عجب  خان آقادر حیاط باشد تا اینکه  کهدلخان را آزاد می کنند  

معلوم  ،می شود عصبانیبرای توپ بازی کردن آنقدر  خان آقالحظات سختی. 

که در این مورد چه خواهد کرد. هوا گرم است و دلخان استرس بدی  نیست

هم یه جوری نگاهش می کنند که انگار گناهکارترین فرد عالم دارد. بچه ها 

هم که هم  هاکان !میلی خیلی با قضیه راحت استدر کمال تعجب اما  است

دلخان با خود  مدرسه ای دلخان است با نگاهش دلخان را سرزنش می کند.

آخر تو دیگر چرا؟ بیا جلو کمی برادرت را درک کن و دستی به  "می گوید

البته او هم کودکی بیش نیست و نباید دلخان چنین انتظاراتی . "سرش بکش

معلوم نیست چرا اما کاش می  ،به مدرسه نمی آید خان آقااز او داشته باشد. 

است.  خان آقاخیلی بدتر از تنبیه  شرایط گنگ بودن ،اوضاعآمد چون در این 

فکر می  اهخره مدرسه تعطیل می شود و دلخان راهی خانه می گردد. در راالب

ت رفتن به خانه را ندارد. به کوه اجر ند که برود و شب را در صحرا بماند وک

بلندی که در جنوب شهر قدرتمندانه سر به آسمان کشیده است خیره می 

هم بهش نرسد! اما  خان آقامن خوبی بنظر می آید و حتی شاید زور اَشود. م

ا دلخان به دامنش پناه خیلی دور بوده و تصور تاریکی شبش مانع می شود ت

. کاش کوه دکلی خورشید را به پشت خود راه ندهد تا همه چیز روشن و ببرد

به خانه که می رسد با هزار ترس مستقیم به پشت بام می رود  شفاف باشد!

و کل فامیل مطلع شدند و دلخان را  خان آقاتا آنجا پناه بگیرد. قطعا تابحال 

شت بام خوابش برده که با صدایی آرام بیدار گناه کار می دانند. دلخان در پ

 است: خان آقامیشود. هوا تاریک و مقداری نیز خنک شده است. صدای 

. دلخان با خود می "دلخان جان عزیزم بیدار شو برویم خانه اینجا سرد است"
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است و چهره هم چهره اوست اما کلمات  خان آقااندیشد که صدا صدای 

باورش نمی شود. ته دلش مقداری آرام د ولی دوست داربسیار غریب است! 

انتظار ندارد. مثل یک پدر خوب  خان آقااز  واین عکس العمل را اصالً شده

پایین می  چوبی قدیمی و  از نردبان برخورد می کند. دست دلخان را گرفته

انصاف نیست که با این  به اندازه سر دلخان است و واقعاً خان آقا برد. دست

 آرام نمی گرفتحتی یک بار گوسفندی را که  خان آقاوسیله او را تنبیه کند. 

با همین دست ضربه ای به سرش زده بود که  ،تا روی صورتش داغ بگذارد

 خان آقاآخر هم از گیجی نصیب گرگ شد. وارد خانه که می شوند 

که دو قالبه  می و پهنکمربندش را در می آورد. کمربندش معروف است، چر

. دلخان تازه قضیه را متوجه می شود اما دیر است و گیر افتاده، گریه هم است

ش روی ی او جای سیاه آمدههم فایده ندارد. برخی ضربات بر دیوار فرود 

 ...دیوار می ماند.

بعد از این ماجرا دلخان خیلی منزوی شده است. از دختران وحشت دارد و    

از اطرافیان خجالت می کشد. هر کسی از فامیل که او را می بیند بدون هیچ 

. دلخان هم هیچ "چرا آن کار را کردی؟"مقدمه ای به دلخان می گویند 

و اقناع  راهی جز خجالت و حالت گریه ندارد. زورش می آید و توان توضیح

دوست ندارد تا مدتها کسی را ببیند. واقعاً دوران سختی است.  نداشته وهم 

در این شرایط تنها افراد خوب که دلخان با آنها راحت است، گوسفندانند. نه 

اهش می کنند. واقعا با از او می پرسند چه شده است و نه جور دیگری نگ

عین قبل با دلخان برخورد حداقل اینکه به رویشان نیاورده و درک هستند، 

جدا بره های پسر از بره های دخترالبته گوسفندان این قانون را که  می کنند!

گاوها هم باهمند و باهم می روند و باهم می و باشند را ندارند. حتی با بزها

آیند. در گله های دیگر سگ ها و االغ ها هم در جمعشان است و 

اگر آنها ! . چه عالم خوبی دارندهیچکدامشان گناه کار خطاب نمی شوند
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دن با دختر بره ها مدرسه داشتند حتما پسر بره هایشان را به جرم باهم بو

 !راستی کمربند هم که ندارند کتک نمی زدند.

بر پیشانی دلخان می ماند و باید تحملش کند. ناروا  به هر حال این ننگِ   

هم کالسیهایشان رو همین امر باعث شده موضعش در میان بچه های محل و 

به ضعف برود. چون ممکن است اگر سر به سر کسی بگذارد و یا به کسی زور 

بگوید و یا اینکه از خودش دفاع کند طرف مقابل واقعه پشت مدرسه را یادآور 

الح کند. همین امر شاید باعث می سشود تا دلخان را در کسری از ثانیه خلع 

خت شود خوی طبیعت دوستی و یانش اُشود که دلخان  بجای اینکه با اطراف

تنهایی به خود بگیرد. هرچند که خوی تنهایی با ویژگیهای شخصیتی دلخان 

شاداب و انرژیک است منافات دارد. اما در این شرایط  ،اجتماعیکه فردی 

 .است کار در کنار کوهها و گوسفندان بهترینساکت و تنها بودن 

 

......... 

 

فت تحصیلی که به واسطه چند سال  به همین منوال می گذرد و دلخان اُ  

کالس دومش رخ داده بود را کم کم جبران می کند. در کالس ه ی واقع

پنجم موفق می شود که شاگرد دوم کالس شده و ساعتی مچی از مدیر 

مدرسه جایزه بگیرد. همان مدیری که زمانی با دلخان همچون مجرمین 

زمانی هم که آقای مدیر داشت جایزه را می داد دلخان توان  کرد.برخورد می 

 اوضاع مقداری بهبود یافته و حاال به چشمان او را نداشت. ولی ننگاه کرد

 آرالدیگر در کالس پنجم است.  دلخان هم درسش خوب شده و هم اینکه

را هم کمتر به صحرا می آید و اکثر اوقات دلخان به تنهایی گوسفندان را به چ

هم چوپانی استخدام شده و با دلخان در یک  بکتاشمی برد. از طرف عمو 

است و از خانواده ای کم در آمد.  آرالگله کار می کند. اسم  این چوپان هم 

ت کمتری هم دارد به نحوی که ابوده اما جثه کوچکتر و جر هاکان همسنّ
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حرفهایش به دلخان نمی چربد و نمی تواند بار بیشتر چوپانی را به گردن 

را اذیت  با دلخان یکی می شوند او هاکاندلخان بیندازد. برخی اوقات هم که 

 ماحمِدانتقال داده و عمو  بکتاشمی کنند. او نیز مراتب را بالفاصله به عمو 

هد. البته اگر هم کار بیخ پیدا کند مدتی گوسفندان می د اتیبه دلخان تذکر

خود را از گوسفندان دلخان جدا می کنند. چندین مورد هم چوپان عوض می 

کنند اما پای ثابتی پیدا نمی شود. اذیت های دلخان هم بی تاثیر نیست. 

افتاده و موجب موثر برای چوپانی بر روی دلخان  اِلمانشاید اینکه نیامدن 

 رها شده است. همان حسادت! این رفتا

امسال دلخان تابستان آرامی را می گذراند و از اینکه می خواهد مدرسه     

مدرسه ای که درسهایی اندک به اما  را ترک کند خوشحال است سِلجیک

ف به دلخان داده فراموش شدنی نیست. دلخان باید به کالس هفتم ابهایی گز

تنها تا کالس پنجم را در خود دارد. مدرسه جدید  سِلجیکبرود و مدرسه 

جمعاً دو مدرسه ابتدایی  تاشپینار. است "آتاتورکمدرسه راهنمایی "اسمش 

نام دارد. در واقع بچه های  "تاتلیس"و دیگری  "سِلجیک"کی ه یدارد ک

کالس اول راهنمایی یا همان کالس هفتم تشکیل شده از کالس پنجمی 

است. همین نکته باعث می  سِلجیکو  تاتلیسمدرسه های قبول شده از دو 

شود که بمانند دوران کالس اول، مدتی همکالسی ها روی آرامش بخود 

نند قبل، تالقی دو مدرسه که تالقی چندین محل شهر نیز است انبینند. م

در دویست متری  سِلجیکتعارضهایی را در کالس موجب می شود. مدرسه 

ین یست متری جنوب خانه دلخان قرار داشته و ادر دو تاتلیسشرق و مدرسه 

در مسیری است  زمینش اهدایی خان آقا و یکی نیز تقریبا خارج شهر است.

 که دلخان هر روز برای رسیدن به صحرا طی می کند. 

را می  تاتلیسدلخان مقداری استرس دارد چون تعدادی از بچه های مدرسه 

شناسد که آنچنان هم ضعیف و توسری خور نیستند. بالخره دعواهای اول 

گریز ناپذیر است و دلخان هم اصال دوست  تاتلیسسال با بچه های مدرسه 
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 البته ندارد که از آنها کتک بخورد و پیش هم کالسی هایش سر افکنده باشد.

ن بابت امتیازی برایش همکالسی است و از ای ارسالنو  ایمراه، اِلماندلخان با 

ا به کتک خوردن از معلمان می گذرد و یا ه یزمان مدرس. محسوب می شود

معلمان معلم دلسوز و مهربان کم نیست ولی دعوا بین هم کالسی ها.  به

مدرسه قریب به اتفاق بچه ها را تنبیه می کنند. از تنبیه با چوب مرطوبی که 

ودکار بین انگشتان، سیم رادیو، از پارک پشت مدرسه تهیه شده، گذاشتن خ

برخالف درس دادن، در تنبیهات تنوع  چَک، لگد و انواع تنبیه های مختلف.

 هر معلمی سبک خودش را داشته و شدیداً داشته و از یکنواختی به دورند!

هم به سبکشان ایمان دارند. عین دست خطشان منحصر به خودشان بوده و 

از  و رخی از معلمان زیرک تر از بقیه هستنددر این بین ب !اغلب هم بدخط اند

خود بچه ها برای زدن هم کالسیهایشان استفاده می کنند. واقعا چه 

استراتژی بدی است اینکه هم بچه ها را اینگونه تنبیه کنند و هم میانشان 

شاگرد را مقابل شاگرد قرار دادن شیوه بسیار بدی  بی شک تفرقه بیندازند.

کالسی دیگرش خود داری کند معلم ی از تنبه هم! اگر یک همکالساست

مجرم اصلی فراموش حتی به نحوی که  ،بسیار شدید با او برخورد می کند

می شود. در این بین بچه هایی هستند که با اندک تنبیهی شروع به گریه و 

البته حق هم دارند چون در حدّ بدی تنبیه می شوند.  که التماس می کنند

. عده ای هم به سختی گریه کرده و اندکی از بچه ها نیز اصال گریه نمی کنند

 هامانند یک کوه استوار و بی حرکت می مانند تا تنبیه تمام شود. البته معلم

هم از این بی عکس العملی خشمگین تر شده و گویا به خواسته خود نمی 

هیچ تنبیهی نمی تواند گریه دلخان  و د. دلخان هم جز دسته سوم استرسن

را در بیاورد اما امان از تهمت ناروا! دلخان واقعاً در مقابل تهمت شکننده 

که کسی نیست تا درکش کند و هر کس  استاست. شاید به خاطر این 

 که همیشه حق را به تهمت زننده می دهد. خان آقاهرچه بخواهد می گوید. 

هم یک دست  خان آقاباز  ،اگر دعوایی هم شود و دلخان چه بزند و چه بخورد
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اغلب از دلخان حمایت می  آرالکتک تحویل دلخان می دهد. البته برادر 

کند. جالب است که دلخان اینقدر در مقابل شرایط سخت و دعواها و تنبیه 

 "ه هم بگی که شاید به کو ها استوار است اما با یک تهمت از پای در می آید.

نمونه اش زمانی است که با یکی از همکالسی  ناراحت شود! "تو کوه نیستی

بود  باتمانگویا در این دعوا طرف مقابل که نامش  ،هایش دعوایش شده بود

گردنبندی از طال برگردن داشته و گم شده بود. عصر هنگام که دلخان در 

ی آیند تا گردنبند گم شده با مادرش به درب خانه دلخان مباتمان خانه بود 

را طلب کنند. دلخان درب را باز می کند و قضیه را متوجه می شود. مادر 

دلخان با شنیدن این حرف  "گردنبند را بیاور بده.آفرین! "می گویدباتمان 

بدون اینکه بتواند حتی کلمه ای در دفاع از خود بگوید گریه اش می گیرد. 

که داشت با دوچرخه اش از مقابل  آلیشیکی دیگر از هم کالسیهایش بنام 

شاگرد اول کالس و از آلیش خانه دلخان می گذشت واقعه را می بیند. 

زیر گریه.  می شد فوری می زداما اگر تنبیه  شدهتنبیه  ترکه کم بودافرادی 

او که در این حین گریه دلخان را دیده بود سریع چند نفر از بچه های دیگر 

 ۀرا با خبر می کند تا بیایند و گریه دلخان را ببینند. بی شک برای آنها صحن

ی پسندترین وقایع دیدن درد دیگری از تماشاچ در کل .می بودکمیابی 

جایی هم اگر قرار باشد کسی را اعدام کنند از هجوم جمعیت  و است تاشپینار

جایی برای سوزن انداختن نیست و جماعت گردآمده بر اطراف چوبه دار از 

 مجموع چندین مراسم عروسی هم بیشتر می شود!

..... 

 

گذشته ، چند سالی را طبق معمول دلخان دیگر برای خودش نوجوانی شده

در تنها دبیرستان تاشپینار درس حاال و  در صحرا و مدرسه طی کرده است

خان آقا گویا به شدت ایام گذشته  در صحرا هم اوضاع بهتر شده ومی خواند. 

دلخان تصمیمش را گرفته تا سگ نگه  سخت گیر نیست ولی باز زیاد است!
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چوپان چه  آخر برای یک .هم به تن خریده استدارد و تمام جوانبش را 

حتی طرحی  ؟و دنبال سگ دویدن در صحرا وجود داردلذتی جز خرسواری 

برای خرید االغ نیز دارد و گویا دیگر می خواهد از امکاناتی که چوپانان دیگر 

ب اولویت و به تدریج عملیاتی ا را به ترتیهاما باید طرح  دارند بهره مند شود.

رشته ها را پنبه خواهد  ی همهخان آقا شدید کند و گرنه عکس العمل های 

 کرد.

در یکی از عصرهای  صحبت ها و چانه زنی های اولیه را انجام داده و دلخان 

می رود تا از دوستش که در به روستایی در نزدیکی تاشپینار  اِلمانتابستان با 

 مقدمات کارتا  است که مدرسه آشنا شده سگی بگیرد. سگی ابلق و هیکلی

ند هوا تاریک می شود. سگ را در انباری که محل رشهر بیاوبه انجام شده و 

جو است پنهان کرده تا فردا صبح زود با خود به صحرا ببرند. محصولِ دپوی 

دور  مقداری خان آقا جایی که در این ایام گوسفندان را می چرانند از مزرعه

و این یک فرصت خوب  بزندسر  می تواند به بچه ها کم تر خان آقااست و 

البته که معدود سر زدنهایش هم سر بزنگاه صورت دار شدن است.  برای سگ

دلخان  آن روز که سر زد مچ دلخان را گرفت. هم خرین باریآ. می گیرد

 نبودهار کند. آخر بزها مثل گوسفندان آرام هموقع ظهر نمی توانست بزها را م

اجازه نمی دهند تا چوپان هم وقت ظهر نان و ماستی  .و قراری هم ندارند

و سری در سایه درختی بر زمین بگذارد. معموال دلخان ایام ظهر را که  خورده

پانهای گوسفندان در استراحتند و به خاطر گرمای هوا میل چرا ندارند با چو

د که ماست جز الینفک آن نی خورغذایی م ،نددیگر در یک جا اتراق می ک

 ساختن ماکت مزارع ،پاشا یا میرپاشابا اموراتی مثل بازی را سر خود است و 

الچیق، چرت و ... گرم می آلی، درست کردن ، ساختن چپق گِبا خاک و گِل

کنند. اما اگر این بزهای بازی گوش بگذارند! دلخان دیگر صبرش به سر 

 دیگر آرامبه درخت تا  ه بودرسیده و بزها را گرفته و از گوششان بست

بود که طبق حین . در این )البته مقداری هم حرصش را خالی کند!(بگیرند
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کی از توانمندی دقیقا وسط معرکه. خب این هم ی ،رسید خان آقامعمول 

 !است که اگر بخواهی نیاید، می آید خان آقاهای 

هم از دلخان صبح زود بیدار می شود تا گوسفندان را به صحرا ببرد. شب 

می خواب بیدار از  همیشه از ترو صبح راحتذوق سگ داشتن خوب نخوابیده 

حسابی  .همراه می کند و با خود کرده . در راه سگ را از انباری خارجشود

 گند زده به داخل انباری و باید فکری به حالش کرد اما االن وقتش نیست.

القمند چنین . او هم عهم می آید اِلمانهوا هنوز روشن نشده است که 

اگر سگ و االغ در گله باشد از دلخان هم چوپانتر می شود.  و کارهایی است

اینکه چه کسی  دوست دارد تا بند سگ را بگیرد و دلخان نیز همینطور. اِلمان

ک مناقشه بین این دو تبدیل شده و ه یب استبند سگ را نگه دارد کم مانده 

اس سگویا گرفتن بند سگ احدر همین ابتدا پروژه را به شکست بکشاند.

و ... به آنها می دهد که به این راحتی  چوپانی لذت، هویت مخلوطی از قدرت،

هوای و صحرا حال  ،با وجود سگ به دیگری واگذارند.حاضر نیستند بند را 

 اِلمانخاصی پیدا کرده و چوپانی شیرین تر از هر روز دیگر است. دلخان و 

ا با خود می کشند و گویا سالهاست که هم هر جا می روند سگ بیچاره ر

نیز در زمانی که هم سن دلخان بود چنین حرکتی  آرالالبته  سگ ندیده اند!

که با  "نازی"بود. سگی بنام  چند صباحی سگداری کردهرا انجام داده و 

در  خان آقابی مهری های  .داردنگهآنرا نتوانست تا انتها  هم هزاران ترفند

که بنا به مسایل دینی از سگ  طَرالن خانِمو وسواسهای  آرالقبال این کارِ

االن هم که  !شده بود آرالبرادر  سگیِ دوری می جست موجب شکست طرحِ

 سگداری و ایام جلوه گر  آرالاالن است نازی اسمی است که در نظر برادر 

 سگ باوفاست.نماد یک 

برای دلخان  سرنوشتی نامعلوم پیدا کرد کهنازی در پایان کار ول شد و  

اما اینبار دلخان  یادآوری وفاداری و سرنوشت غمناکش دلگیر کننده است.

قصد دارد تا در مقابل نامالیمتی ها مقاوم باشد و پروژه را به انتها برساند. 
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و این لذت یعنی خطا! خطا هم اولین روز سگداری بسیار لذت بخش است 

که این روزها به  اِلمانخان با دل شده وظهر . خان آقاسر رسیدن  یعنی انتظارِ

کرده صحرا می آید گوسفندان را در سایه درختی در نزدیکی مزرعه مستقر 

سعی می کنند تا آنرا سگ خوب به گله عادت نکرده، . به خاطر اینکه فعال اند

یند هم بب خان آقاپنهان کنند. چون اگر به گله عادت کند و  خان آقااز دید 

دور کردن سگ از گله سخت بوده و اگر هم برود و یا فراری داده شود حتماً 

ی رسد و آن را دلخان حسابی به سگ مباز می گردد. هر سگی اینگونه است. 

بسته و پنهان پشت بوته های گلسرخی که سالهاست در کنار نهر روئیده اند 

 بادلخان  و سدبگوش می ر خان آقا موتورسیکلتصدای  اندکی بعد .می کند

چه شده نزدیک می شود.  هم خان آقادر حال خوردن غذا هستند که  اِلمان

 خان آقااز قضا امروز از معدود روزهایی است که است معلوم نیست! اما 

شیرین به بچه ها می گوید. دلخان هم  "دیخسته نباش"یک  خوشحال است.

با مقداری دلهره جوابش را می دهد و در همین لحظه با خود فکر می کند 

 ."ای کاش سگ را نبیند تا حداقل این شیرینی برخوردش تلخ نشود"که 

از هر چیزی که دلخان دوری می البته انتظار زیادی است و طبق معمول 

 ن بار همای !اگر نخواهد باشد،می باشدجوید بر سرش می آید و هرچیزی را 

بیرون ناگهان سگ از پشت بوته ها مانند یوزپلنگ  .استثنایی وجود ندارد

که دارد نزدیک بوته ها می شود حمله می  خان آقا موتورسیکلتپریده و به 

گذشته سگ به خوبی روشن نیست اما به گمان  عجب حمله بدهنگامی! کند.

شروع می کند به پارس کردن. . پر دردسری نداشته است ۀچنین حمل لتابحا

در کسری از ثانیه چنان بر افروخته می شود که اصال نمی شود تصور  خان آقا

بوده است. مقداری هم و خندان مسرور  آنقدرکرد که چند ثانیه پیش 

خیلی ناگهانی  هم اینکه سگ انتظارش را نداشت و ترسیده است چون اصالً

با چهره  خان آقا بود! "خروس بی محل" یکر سگ خروس بود اگ حمله کرد!

 موتورسیکلتپیاده شده و بیلی را که در روی  موتورسیکلتبر افروخته از 
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 چهارگانه . چندین ضربه بر ابعادمی شودو به سگ نزدیک  هداشت را برداشت

خان می آورد. سگ با همه ابهتش در مقابل ابهت پر مدعا فرود  سگ بی گناهِ

چون موشی خموش شده و از فشار ترس بندش را پاره کرده و در اعماق  آقا

 طوری نماید. متا پروژه واردات سگ دلخان را مختومه اعال صحرا گم می شود

م ه اِلماندلخان و  ناپدید شد که انتظار بازگشتش را نمی توان داشت. هم

تنها بچه ها  اما  ،و هم ناراحتی هم خنده دارد .ایستاده و ماجرا را می نگرند

گوش فرا دهند.  خان آقامی توانند ماجرا را نظاره کرده و به سرزنش های 

زه ای دوباره شیرینی چوپانی از بین می رود. تازه داشت انگیافسوس که 

 رفت و آمدی!بد چه ایجاد می شد که از دست رفت و 
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اولین سالی است که رشته تخصصی ن رفته و ادلخان به کالس دوم دبیرست 

خود را انتخاب نموده. و نیز اگر بخواهد وارد دانشگاه دولتی شود باید از 

ایام پاییز را هم به  .همین امسال درسهایش را خوب بخواند تا موفق شود

به نحوی  خان آقازمانی که در مدرسه است . صورت شیفتی به صحرا می رود

دلخان در ایام پاییز بعد از  از مدرسه بیاید. ی دارد تا دلخانمه گله را نگ

گوسفندان با دیدن دلخان چشمانشان از و خوردن نهار به صحرا می رود

طفلی ها را نمی چراند و فقط سرشان را  خان آقاچون شادی برق می زند. 

در  خان آقاگویا ابهت  ! اینجا دلخان یعنی علف!!گرم می کند تا دلخان بیاید

میان گوسفندان هم موثر افتاده و زمانی که پدر گله را ترک می کند بینظمی 

گوسفندی که به ! حاکم می شود. گویا داستان گوسفند گیج را شنیده اند

 حرف خان آقا گوش نکرد و گیج شد و آخر سر خوراک گرگها. 

ار هم همان بوده و ناهینی است و اغلب فصل پاییز فصل برداشت سیب زم

که بادهایش معروف است  تاشپینار ی هم با پیاز شیرین مخلوط می شود.گاه

در می کند. پُر سمان را گردو خاک آدر پاییز دیگر به اوج خود می رسد و 

واقعا در  پاییز بادی کالفه کننده داشته و اغلب نیز هوا گرگ و میش است.

 گسعصرهای پاییز صحرا هم گرگ هست و هم میش و بیچاره چوپان بی 

مشمع فصل  پاییز تاشپینار که باید حواسش به عدم تالقی این دو باشد.

تعقیب نایلونهای رنگارنگی است که  ،تفریح پاییز دلخان در کنار گله. هاست

سمان می برد. آریزند برداشته و به  باد از کنار شهر که مردم زباله ها را می

نبال می کند. باد چشمش می بیند دن هم این مشمع ها را تا زمانی که دلخا

فرو داده و تعقیب را سخت می کند. مشمع اک را به داخل چشمها هم گردوخ

هایی که با فوت باد در آسمان قوطه ور می شوند حسرت رهایی را در دل 

 ،ترت آنهایی که گرفتار تیزی بوته های خار شده اند می گذارند. کوربخ
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آنهایی اند که تندترین بادها هم توان آزادیشان از بند خارها را ندارد. می 

خار زندگی می همان مانند و می پوسند آنهم بدست تابش نوری که به 

 بخشد!

ر وجود گرگ گله را از نزدیک شهر دور نمی دلخان در فصل پاییز به خاط

ی دوردست ان در صحرا هاتفصل تابس"همیشه می گوید که  خان آقاکند. 

که پروژه سگش  هم . دلخان"بچرانید تا مزارع نزدیک برای فصل پاییز بماند

با شکست مواجه شده با خود می اندیشد که وجود سگ در پاییز چه نعمت 

ی حساس به هر صدا و خش خش بی سگ . دلخانِمی توانست باشدخوبی 

ناچارند اما به  تاشپیناربماند که قویترین سگها هم در مقابل گرگهای ، است

 خوبی باشند. دم و پشتگرمهرحال می توانند هم

 

عروفی که در م درخت و دلخان در کنار تک هوای مه آلود پاییزی است

به چراندن گوسفندان مشغول است. این درخت قرار دارد  تاشپینارنزدیکی 

بیچاره را در گذشته ای نزدیک  .استنیمه سوخته  نماد این منطقه از صحرا و

روزی و دلخان این کار را کرده اند.  اِلمانبه علت بی گناه بودن سوزانده اند. 

درخت رفته و به سر النه برای برداشتن تخمهای کالغ به باالی  اِلمانکه 

برکه زیر درخت هم  با شدت به زمین خورد. اِلمانشکست و  شاخه د،رسی

هم همان روز در  اِدمیراز قضا  و سقوط را دردناکتر کرده بود. شدهخشک 

پیشنهاد دوبرادر در آغوش هم خوب گریه کردند  بعد از اینکهو  کنارش بود

و  کرده. دلخان هم قبول شودکه درخت به خاطر این کارش تنبیه  دادند

تصمیم بر آن می شود که درخت را بسوزانند. عجب بهانه گیری و تنبیه 

انده اند! درست است که زبه بهانه شکستن شاخه، درخت را سو ی است!جالب

گاهی حق دارد که اینها را  خان آقاواقعاً  !بود که بود ولی در دسترسنگناه با

 تنبیه کند. 
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درخت حاال کار دست دلخان داده و امسال پاییز که دوباره در همان  دنسوزان

نقطه چوپانی می کند به آن واقعه می اندیشد و متوجه است که کار اشتباهی 

در مقام جبران بر می آید. قناتی که این درخت را آبیاری می کرد  وکرده اند 

دست و مدتی است که خشک شده. دلخان تصمیم می گیرد که برود از باال

آبی از یک قنات درحال خشکی که در همین نزدیکی است را باز کند تا به 

تا  ندپای درخت برسد. دریغ از اینکه گرگها هم در اطراف گله اند و منتظر

دلخان  معطوف گردد. توجه دلخان از گوسفندان به تک درخت نیمه سوخته

وسفندان مشغول امر خیرش می شود و حدود یک ساعتی را سرگرم است. گ

هم در صحرا پخش شده اند و هوا مه کمی دارد. زمانی که دلخان به کنار 

فندان که همیشه هم مقداری سکی از گوه یگوسفندان برمی گردد می بیند ک

تازه  که می بیند بر زمینگیج بود در جمع گله نیست. پوست گوسفندی 

ته اند بدون اینکه است و باقی مانده نهار گرگها. با خیال راحت خورده اند و رف

 انگار آه درخت دلخان را گرفته است. تشکری از دلخان کرده باشند!

خان اولین چیزی که بعد از دیدن این ماجرا به ذهن دلخان می آید تصویر 

و حتی یک  است. این تصویر همیشه بعد از انجام یک اشتباه و یا اتفاق بد آقا

در مسافرت است و تنها کاری که دلخان  خان آقااما  ظاهر می شود. موفقیت

می تواند بکند صحنه سازی است. اینکه تالشش را کرده اما حریف گرگها 

کم  سناریوییاست که دلخان را به تدوین  خان آقاپیش بینی واکنش نشده!! 

دستش را به خون گوسفند می زند و بر صورت خود اشتباه تر وا می دارد. 

اجرا را تحریف کرده و چند شاهد برای زمان می مالد تا در خانه شرح م

البته شانس آورده که گوسفند خورده شده گیج  جور کند. خان آقابازگشت 

با شنیدن  خبر   هاکانبرادر  هم زیاد از آن خوشش نمی آمد. خان آقابوده و 

فنگ بادی ت حمله گرگها که دلخان نیز در انتقال خبر بزرگنمایی کرده بود

که حتی مگسگ هم ندارد را برداشته و با دلخان روانه صحرا  فوق ضعیفش

می شوند تا گرگها را پیدا کرده و به سزای عملشان برسانند!! حداقل این کار 
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که بیشتر حالتی نمایشی داشت ناسنجیده تر از کار چند  هاکانناسنجیده 

در داخل قناتی  "رجیبُ"سال پیش دلخان نیست. زمانی که همراه پسر 

در  ب قصد ورود به النه گرگ و گرفتن بچه گرگ را داشت. کامالًمخرو

می افتد بدنش می ادش ه یاما رفت. االن هم ک ،ی پسر برجی بودترودربایس

خر مگر غرور کودکانه تا چه حدی می تواند باشد که به چنین کار لرزد، آ

هم به گمان در چنین رودربایستی ای گیر کرده  هاکان ند.زخطرناکی دست ب

 است.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

........ 

 

. کند که بوی خطر می دهدپروژه هایی را دنبال می نیز دلخان درمدرسه 

 هم رفیق بوده و همکالسی قدیم خان آقا. مدیر مدرسه که با خان آقا خطرِ

که بهانه ای برای آید  بدش نمی و د دایم دلخان را می پایدنمحسوب می شو

با سطلی ماست یا پنیر به  خان آقابه مدرسه پیدا کرده و  خان آقاکشاندن 

ند. او هم مثل دیدارش بیاید و خاطرات گذشته و وقایع روز را بررسی نمای

ش بر وخامت خشمش می ا حتی ابروهای عقابی و دارد یخشنقیافه  خان آقا

ترک کردن یک نوجوان دبیرستانی چشمها و ابروهایش که برای زهله افزاید. 
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سیلی هایی  !خدا رحم کرده که مدیر مدرسه دخترانه نشده است کافی است.

ش می چرخد. ابهتش برکل مدرسه دخو می زند که فرد عین فرفره به دور

کا می تواند خوشحال یحاکم است و خبر بازنشستگی اش در حد کشف آمر

 کننده باشد. 

را بیش از گذشته  خان آقاههای چوپانی اش دلخان که با ماجراها و پروژ

عصبانی کرده دیگر جایی برای خطا کردن ندارد. حداقل در این شرایط بهتر 

اما گویا نمی شود. شوخی بد دلخان با  ،است مدتی حواسش را جمع کند

یکی از همکالسیهایش که همیشه هم در ردیف جلو می نشیند موجب 

را به دفتر مدیریت فرا  دلخانمی شود.  قاخان آتجدید دیدار مدیر مدرسه با 

هم  خان آقامی خوانند و با حالتی ترس و خجالت وارد دفتر می شود. 

می دانند  مدرسه در چپ و راست وی نشسته اند ومدیر و معاون  .آنجاست

طبق  قصد دارند کنترلش کنند. ، که ممکن است دلخان را به باد کتک بگیرد

اولش آقای مدیر مقداری از درس دلخان تعریف می  ،معمول هر انتقاد نافذی

و  "که از او انتظار نداریم اما گاهی کارهایی می کند"کند و سپس می گوید

هر چند که واقعه مقداری شرم آگین است،  انصافاًبه تشریح واقعه می پردازد. 

طبق معمول  و آرام نشسته خان آقاآقای مدیر در جزییات کار قرار ندارد. 

ی مشکی بدون واکسش که پاشنه هایش هم خوابانده شده است را در کفشها

دیده است  خان آقاپای دارد. دلخان همیشه بزرگترین سایز کفشها را در پای 

در موقعیت  هم و پهن ترین کمربند ها را در کمرش. البته که ضربات هردو را

 ندمی ک شالقرا و کمربند راپرتاب کرده  شکفشهای مقتضی چشیده است. 

 زمانی که کفشچون  .موقعیت کفش بهتر از موقعیت کمربند است و البته که

اما کمربند یعنی بسته بودن  پرت می کند یعنی دلخان درحال فرار است! را

از دلخان که  "و می گوید  آقای مدیر در حال خطابه استتمام راههای گریز.

که پدر برافروخته  "پسر شما و نوه ی فالنی است انتظار این کارها را نداریم

در حال باال رفتن است  خان آقادلخان می بیند که درجه حرارت  تر می شود.
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 خان آقاناگهان . تا آماده گریختن باشند آماده باش می دهد یشو به پاها

ه سمت دلخان  شلیک می کند و بلند می شود تا یکی از کفشها را با پایش ب

است با یک جای خالی را بگیرد. اما دلخان که از این موقعیت ها زیاد دیده  او

و کفش هم بر تابلو بیوگرافی معلمان که بر دیوار نصب بود سریع فرار کرده 

دلخان به حیاط مدرسه  ،زمین بیفتد تلو تلو خورده و. تا اینکه تابلو می خورد

طنین انداز می  خان آقاسکوت ساعت درس مدرسه با نوای  !رسیده است

من از اول هم می دانستم این پسر هر کاری می کند جز " فریاد می زندشود. 

پشیمان  را فراخوانده خان آقاگویا آقای مدیر هم از اینکه  ."درس خواندن

 . این مسایل دیگر برای دلخانهمدرسه بهم ریخت کهگر چه سود اما دیاست، 

ن تناقض یبزرگ و به موجب هم خان آقاکوچک و  تاشپینارشده است.  عادی

 را می شناسند. خان آقا اًاکثر های دلخانهمکالسی 

 بسیار در دانشگاه غیر دولتی که شهریه هم دارد در حال تحصیل است. آرال

 ، آرالشهریه دانشگاهش را می دهد خان آقامد می کند و چون آساده رفت و 

گمان می کند که  خان آقادیگر نمی تواند درخواستهای دیگری داشته باشد. 

کفش ورزشی  یک آرالدانشجو شهریه اوست. به نحوی که  یک ۀتنها هزین

هم که به  هاکانو مدتهاست که در پایش است. ساده برای دانشگاه پوشیده 

و  نتوانست بماندآنجا مدرسه ای در شهر دیگر رفته بود تا رشته برق بخواند 

 دلخان . ستدیپلمش را گرفته و آماده رفتن به سربازی ا تاشپیناردر همین 

با دیدن شرایط دانشگاه غیر دولتی هر  آرالسال بعد دیپلم می گیرد. نیز 

گاه دولتی و دافعه های روزی که دلخان را ببیند از جذابیت های دانش

کی رایگان و ه یمی گوید. البته تفاوت این دو جدای از اینک شدانشگاه

هم اعتبارش در مجامع  دیگری پولی است بحث اعتبار دانشگاه هم هست.

 خان آقا در خانواده دلخان عاملِ! خان آقاعلمی و از آن مهمتر اعتبارش پیش 

که از دانشگاه پولی متنفر است اصلی ترین علت وحشت از این نوع دانشگاه 

چاره ای ندارد و تحمل می کند. چون کسی نبود تا خوب  آرالاست. 
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در و با چالشهای متعددی در دوران تحصیل مواجه شده  ،ش کندا راهنمایی

 اما در نظر دلخان ناموفق تلقی نمی شودالبته که . است دهنهایت اینگونه ش

 !است خان آقا ،تعیین کننده
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هم  داردامسال دلخان قصد  .پارسال پروژه سگ با شکست مواجه شده بود

پروژه ای جدید راه اندازی نموده و هم کار ناتمام سال قبل را تکمیل نماید. 

در این طرحها بیشترین همکاری را دارد و حتی مشتاق تر از دلخان  اِلمان

 یوسواس طَرالن خانِماست. هم پدری آرام تر دارد و هم مادری که به اندازه 

بعد از اینکه از  دلخان پروژه االغ است. ،امسال جدید پروژه .نداردبه سگ 

غی امتحانات پایان سال فارغ می شود با پرس و جوهایی که انجام می دهد اال

ست اکند. می خو را با شرایط مناسب در یکی از روستاهای اطراف پیدا می

و هم سرحال. این االغ کمی پیر است اما کره ای دارد که می  هم ارزان باشد

مشابه ای در سالهای  کار هاکانزمینه در این  !تواند آینده خوبی داشته باشد

بود  خان آقااو االغی را به امانت از پیرمردی که دوست  ،قبل انجام داده بود

االغ  ،و از بخت بد هاکان روزی از روزها اما گرفته تا چند روزی به صحرا ببرد.

واقعه را دیده و بهانه ای پیدا کرده  خان آقایکی از گوساله ها را گاز گرفته و 

با دیدن  هاکانکند.  هم به جرایم چوپانی اضافهتا قانون ممنوعیت االغ را  بود

را آنقدر  هاکانمعروفش  موتورسیکلتبا  خان آقاعصبانیت پدر فرار کرده و 

 با او یار بوده. البته شانس شود حال از خستگی بی هاکانتعقیب کرده بود تا 

این تعقیب و گریز را دیده و طعمه را نجات داده  خان آقاکی از دوستان ه یک

 ک االغ قرضیِه یک یا مورد مشابه دیگری که دوسال پیش اتفاق افتادبود. 

به بیمارستان دلخان را  ،از دوست پدرش امانت گرفته بود اِلمانچموش را 

 آثارش االن هم هست: کهفرستاد 

رود  در کنار کوچک آب بندینزدیک ظهر بود و گوسفندان به نزدیک  

اِدمیر  .سایه نشین است اِلمانو  هبود اِدمیرمی رسیدند. امروز شیفت  تاشپینار

و از او پرکارتر و البته عنق تر است. اندام الغر و قدی بلند  اِلمانبرادر کوچک 

شاید بیشترین  دارد که بیشتر بلندی قدش را مرهون گردن درازش است.
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و سری  درازبر خالف دلخان گردنی اِدمیر تضادش با دلخان این است که 

 کوچکتر از دلخان بود و نمی توانست این االغ چموشِاِدمیر که  کوچک دارد!

دلخان از او خواست دست نگه دارد تا خودش آن را  ،را گرفته تا سوار شود نر

بگیرد. در میان تعقیب و گریزهای دلخان و االغ سیاه، آن االغ وارد جمع 

دید حرکت االغ کند شده از می . دلخان که ه بودفشرده گوسفندان شد

گوسفندان  اما از پشت به آن نزدیک شود خواستفرصت استفاده کرده و می 

 رسیدهبه چند قدمی االغ سیاه . دلخان کرده بودندکند  حرکت دلخان را نیز

ناگهان  که را بگیرد االغفندان را سریع کنار زده و سو خم می شود تا گو

صحرا در پس چشمانش سیاه می شود. سیاه تر از االغی که در پیش است. 

ود احساس خدلخان ضربه ای شدید را بر روی دهان خر بگوییم بهتر است. 

چموش بر دهان و صورت دلخان اصابت  از جفتک های خرِ می کند. یکی

نموده و دیگری از کنار گوش راستش می گذرد. چندین دندان دلخان 

کاری از  اِدمیر یکی از ریشه در آمده و لبهایش پاره می شود.  شکسته،

رسانده و  بود دستش بر نمی آید اما خود را به پیرمردی که در حال عبور

درخواست کمک می نماید. او سریع دلخان را سوار بر االغش که پاالن خوش 

ولی  نبوداوضاع دلخان خوب می برد.  تاشپیناررکابی هم دارد کرده و به 

با اطالع از  خان آقاکه از سواری بر روی پاالنی نو لذت نبرد! د دلیلی نمی ش

د. توضیحات کرش می جریان طبق معمول عصبانی شده و دلخان را سرزن

هی من " فتو دایم می گ شتدلخان را در مورد چند و چون واقعه قبول ندا

خه پسر فالنی خر نداره آ" ،"، من این روزها رو میدیدممیگم خر خوب نیست

 ...."نمیتونه چوپانی کنه؟

 
دلخان با این پیشینه موجود، امسال پروژه االغ را شروع کرده است. االغ را با 

و بیداد اساسی راه می  هم می بیند و داد خان آقاکره اش به صحرا می برد و 

اینگونه هم می شود و  کهاندازد. دلخان عزم کرده که اوضاع را تحمل کند 
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شاید فهمیده که االغ می  بعد از مدتی کم کم با قضیه کنار می آید. خان آقا

د. چون می فرست اِلماننه را به خا االغ البته شب ها دلخان تواند خر نباشد!

دارند و می تواند آنجا نگهش دارد و  ای حیاطی بسیار بزرگ و باغ گونه اآنه

اگر دلخان بخواهد االغ را به  .نیست خان آقاهم به سخت گیری  بَکتاشعمو 

اما معماری خانه شان طوری جا و مکان ندارد خانه خودشان ببرد  مشکل 

حیاط و در خب چون نمی توان خر را در  ،است که این کار شدنی نیست

را  گوسالهداستان گاز گرفتن  و دلخان خان آقامیان گوسفندان رها کرد. 

طویله بزرگی در زیر زمین خانه دلخان وجود دارد که ته آن  .دنمی دانخوب 

 خان آقااما متاسفانه  .ی اسکان االغ تازه وارد می باشدطویله جای مناسبی برا

باالی  درشبها سرش را در اتاقی برای خواب بر روی متکا می گذارد که 

و با همین طویله است و بانگ گاه و بیگاه االغ موجب یادآوری حضورش شده 

و واب شده و شروع به غُر زدن کرده بدخ خان آقا، عَرعَرششنیدن صدای 

 اِلمان و اهالی خانه می رباید. پس همان خانه طَرالن خانِماز دیدگان خواب را 

 بهترین گزینه است.

و غروب را بر پشت کوه  عصر ها که دلخان یه وری بر روی االغ می نشیند

خان آقا  دکلی نظاره می کند جای خالی یک سگ در انتهای گله خالیست.

اِلمان با دلخان از پروژه دوم رونمایی می  که تقریباً با قضیه االغ کنار آمده

 با خود به صحرا می برند.را  بچه سگی را که حدود چهار ماه دارد آنهاکنند. 

 خان آقاچونکه در حیاط آنها نگهداری می شد. می دانست،  بَکتاشالبته عمو 

ین عکس العمل انمی شود. وقتی سگ را می بیند زیاد عصبانی  هم از قضا

این عکس العمل البته که نیست. این انتظار  خان آقااز  و استپدر مشکوک 

چیز در حال خوب همه  گویا. می گرددموجب خوشحالی دلخان  خان آقا

شدن است و چه زیبا است سوار بر االغ و پشت گله حرکت کردن در حالی 

یه وری روی االغ  که سگ کوچک حرف گوش کنی هم در کنارت باشد.

سرخ آفتاب  هر نزدیک شوی آنهم درحالی که غروبی شبنشینی و به خانه ها
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دلخان واقعا خوشحال است اما از  را بر پشت کوه دکلی تعقیب می کنی.

ی عمر نخواهد داشت و ی ای داردکه این ترکیب زیبا مدت کوتاهسویی نگران

کم کم سنش به حدی می رسد که باید به فکر دانشگاه و درس و یا حتی 

پیشه ی چوپانی هم مدتی دارد و اگر برای ادامه تحصیل باشد.  تاشپینارترک 

هم مثل  که دلخان  است  الزم. خب طولش دهی لذتش را از دست می دهد

شده تا با لجاجت به   تمام  اش از زندگی  مرحله  یک  بداند کِی  هر کس دیگری

 .آن چنگ نینداخته و لذت و معنای سایر مراحل زندگی اش را از دست ندهد

ه گ جدیدش را هم بگله ماندگار می شود. دلخان اسم سه اش در االغ با کر 

زی انگه داشته بود و خیلی دوستش می داشت ن آرالاد اولین سگی که با ی

گذاشته است. البته نازی اولی سفید خالص بود ولی این یکی بور است با لکه 

دمش را فِر ال زیبای سیاهی هم در صورت دارد و همیشه هایی سفید که خ

شرایط روی درس  نمعلوم نیست اما شاید همیدارد.  داده و باال نگه می

دلخان بهتر شده  دلخان هم تاثیر گذاشته است. در سال آخر دبیرستان درسِ

است و کم مانده که دوباره درس خوان خطابش کنند. هنوز به طور جدی به 

انشگاه دارد بر قوت دانشگاه فکر نمی کند اما همچنان رویاهایی که برای د

وست ندارد شرایط جدید خود باقی است. تنها مشکل دلخان این است که د

انی اش را به این زودی ها رها کرده و دنبال درس را بگیرد. ای کاش این چوپ

و قوانین ممنوعیت سگداری و خرداری  شرایط خیلی قبل تر رخ می داد

قوی بر علیه اش نبوده و یا زودتر از اینها لغو می شد. البته شاید جنبشی 

 خان آقا در گذشته از امروز خشن تر و مقتدر تر بود!؟
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 حضور در مدرسه و جمع دوستان بیش از گذشته لذت بخش شده است. 

امسال سال آخر دبیرستان است و دلخان باید در امتحانات نهایی شرکت کند 

و در صورت موفقیت به دوره پیش دانشگاهی رفته تا آماده شرکت در آزمون 

دلخان شاگرد متوسطی است و شیطنت هایش در شود.  دانشگاهورودی 

مدرسه اجازه نمی دهد که خوب به درسهایش برسد. معلمان هم حساب 

در امتحانات نهایی دبیرستان دلخان توانایی های اما  رویش نمی کنندخاصی 

خود را به رخ معلمان می کشد. امتحانات نهایی به صورت کشوری برگزار می 

را بالمحل می کند.  خان آقابه قبولی بر اثر سطل پنیر ئگردد و همین امر شا

فر مردود بیست و شش ن ،در امتحانات نهایی از بیست و هفت نفر کل کالس

معدلش زیاد  و دلخان تنها شاگرد قبولی کالس محسوب می گردد.می شوند 

همه دروس را قبول شده است. حتی شاگرد اول  ولی به هر حالخوب نیست 

کالس و همه درس خوانها مردود شده اند و باید در تابستان دوباره تالش 

رده است اما قلب ککنند. معلمان و همکالسی ها گمان می کنند که دلخان ت

نتیجه این معجزه البته طرالن خانم هم مدعی است که  اینگونه نیست.

 .دعاهای اوست

تابستان امسال یکی از بهترین تابستانهای دلخان است. هم سگ دارد و هم 

چیز  عجب. استقالل آرالدر صحرا خبری است و نه از  هاکاناالغ و نه از 

چوپانی می کنند و همه چیز تقریبا  اِدمیر و  اِلمانخوبی است. دلخان با 

خوب است. بیشتر دوست دارند تا در صحراهای دور دست بچرانند تا خر و 

که همه چی لذت  در اواسط تابستان ! اماسگ ارزشش بیشتر مشخص شود

از حیاط  در یک شب مهتابی و نازی نیز درحال بالغ شدن است، بخش شده

می کند. انتظارها بسر می رسد  خرابناپدید می شود و اوضاع را  بَکتاشعمو 

به پسر  خان آقا. بعدها معلوم می شود که نمی شودو خبری از بازگشتش 
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راننده تراکتورش که آدم سگ دوستی هم بود ماموریت داده که نازی را از 

زمانی که  خان آقاحیاط ربوده و با خود ببرد.  البته می شد با دیدن نرمش 

این  اما بود متوجه شد که نقشه دیگری در سر دارداولین بار دیده   نازی را

بعید می بود و باید دلخان این  خان آقاصبر و خویشتن داری مقداری از 

چوپانی  ،با نبود نازیبرای دلخان زیاد هم بدنشد چون  البته حدس را می زد.

تا به سمت درس و مدرسه  می شودو موجب  هلذت هایش را از دست داد

هیچ وقت نشد که دلخان از  افسوس امافکر دانشگاه باشد. کشیده شده و به 

همیشه چوپانی با او  و وجود یک سگ خوب و چوپانی به تمام معنا لذت ببرد

 چندین کاستی بود!
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ک باره متحول شده و به صورت ه یبا ورود به دوره پیش دانشگاهی دلخان ب

قضا مدیر مدرسه پیش دانشگاهیش جدی درسهایش را دنبال می کند. از 

س خوانی دلخان موجب همان مدیری است که در دوران راهنمایی بوده. در

نیز تعجب کند. دلخان به صورتی سخت درس می خواند تا در  می شود که او

ت در ورود به دانشگاه خآزمون ورودی دانشگاه قبول شود. این سالها رقابتی س

که قبولی را رقابت می کنند  میلیون نفرنیم است و در رشته دلخان حدود 

دلخان در این  سخت نموده است بویژه برای دلخان که تا بحال خواب بود!

برخی درسهایی را  کردهها جبران سمقطع از تحصیل تمام ضعفهایش را در در

که تا پارسال به زور نمره قبولی می گرفت را با نمره کامل قبول می شود. 

ان به حدی میرسد که گاهی اوقات خان آقا هم میزان درس خواندن دلخ

اما به قول  ببین کار به کجا رسیده! دستور کاهش ساعات مطالعه را می دهد.

دلخان به امتحانات مدرسه فکر نمی کند و تمام توجهش به دانشگاه  ،آرال

است. البته که در امتحانات مدرسه هم شاگرد اول می شود و حیرت معلمان 

را بر می انگیزد. باشگاه و بازی را تعطیل کرده است تا به هدفش برسد و خود 

. کندسفید را رو  آرالو هم اینکه  کردهثابت  خان آقارا به همه و بخصوص 

رویاهایش از دانشگاه هم انگیزه اش را دو چندان می کند. الغر شده است و 

اما کم و کسر نداشته باشد  هم دایم بهش می رسد تا چیزی طَرالن خانِم

 طَرالن خانِمتعارضات بین  ،ترین مانع در درس خواند خوب دلخانهنوز بزرگ

و در ماده آزمون می شود آبه هرحال با هرشرایطی دلخان . است خان آقاو 

شرکت آزمون ورودی دانشگاه  در سال دارد هجدهاوایل تابستان و درحالی که 

 !دیگر تقریبا آخرین سالها و ایام چوپانی است البته اگر قبول شود. می کند

این اواخر هم تعداد گوسفندان کم شده و کره االغ هم خری شده برای 

ش می شود. پدر آنقدر هیکلی است رهم گاه و بیگاه سوا خان آقاخودش و 
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بچه االغ که در شروع دوران که پاهایش کم مانده به زمین بخورد و طفلی 

 خریتش باید هیکل خان آقا را تحمل کند.
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دلخان در دانشگاه ملی و در رشته مدیریت قبول می شود. هیچ شناختی بر 

 آرالاواخر تابستان روی رشته اش ندارد و باید برود و ببیند که چیست. 

برای ثبت نام در  آرالند. ودلخان را با خود برداشته و روانه پایتخت می ش

سراغ دانشگاه  که می رسنددانشگاه دلخان را همراهی می کند. به پایتخت 

و در یکی از بهترین اِرزروم ملی را می گیرند. دانشگاه در کنار کوههای شمال 

اینکه دانشگاه در کنار کوههای بلند برفی قرار  .واقع شده است شهر نقاط

گرفته است دلخان را بیش از هر چیزی خوشحالتر می کند. انگار در این شهر 

 و دارد تی سوخته و خالخالیصور .غریب پشت و پناهی پیدا کرده است

دانشگاه مشغول انجام کارهای بهترین لباسهایش را هم پوشیده و در محوطه 

هم تا می تواند کمک می کند. همه کارها را انجام می  آرالری است. ادا

ک هفته بعد با وسایل و لوازم یدلخان تا  برمی گردند تاشپیناردهند و به 

و دانشگاه خیلی  مستقر شود. جای خیلی خوبدانشگاه در خوابگاه  ودد برگر

 خان آقا. تقریباً هم اندازه تاشپینار ولی پستی بلندی زیاد دارد ،است یبزرگ

از قضا  ،همیشه می خواست بگوید دانشگاه دولتی می گفت دانشگاه ملی

برآورده  خان آقاتنها دانشگاه ملی کشور قبول شد تا عین حرف  دردلخان هم 

و خوشحال است که منطبق عمل  دلخان حس خاصی داردو از این بابت  شده

 کرده است!

وسایل را آماده کرده و دلخان با  طَرالن خانِم !زود می گذرد یک هفته

می دهد به دانشگاه می رود تا تحصیل را شروع  خان آقاهم که مقدار پولی 

را دارد و برای  ارزرومکه راننده کامیون است قصد رفتن به  یانارهمسر  کند.

 را بدرقه می کرد هاکانبمانند زمانی که  هم باز خان آقاآنجا بار زده است. 

گویا تحمل و بغضش گرفته اما پنهان می کنددل نازکش را نمایان می کند. 

پارادوکسهای رفتاری شیرینی دارد و با رفتارهایش  فراق دلخان را ندارد. کالً
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این بار نیز همراهی می کند و جاده  را دلخان ،لآرادلخان را متعجب می کند.

دلخان بعد عنی غربت! ی همنتهی به پایتخت را در پیش می گیرند. واقعاً جاد

نمی از اینکه در خوابگاه مستقر می شود احساس دلتنگی شدیدی می کند. 

خره نمی شود که بعد االببماند و همان روز اول برمی گردد به تاشپینار.  تواند

عمر چوپانی و کار در صحرا به راحتی در یک محیط آکادمیک و در  از یک

ان نمود و نوستالوژی اسک مرفهبا فرهنگ و مردمانی آنهم اِرزروم  شهر یباال

برای دلخان نوارهای موسیقی تهیه کرده و  آرالتاشپینار را فراموش کرد. 

ای اول هدر روز اما ا در خوابگاه خودش را مشغول کندچند بازی یاد داده ت

هیچکدام کارساز نمی شوند به خصوص در هوای گرفته ی عصرگاهان که دل 

 را می فشارد.

دانشکده شان در وسط دانشگاه مشجر صدو ده هکتاری قرار گرفته است. 

ساختمانی با آجر های قرمز و درست روبروی رستوران غذاخوری دانشجویان 

مرکز شهر شلوغ می شود. ساعت بزرگی که عقربه  که هنگام ظهر عین میدانِ

ساعت شمارش روی ساعت چهارده خوابیده از بلندترین درختهای دانشگاه 

 عت مانده و نماد انقضایهم بلند تر است. گویا سالهاست که در همین سا

عقربه ها را  ،شاید هم اختالف میان چرخ دنده های پشت ساعت !زمان است

ت و دانشکده دلخان نسبت انشگاه ملی چهل ساله اسد زمین گیر کرده است!

شده و  ندارد. جزء زیباترین دانشگاههای کشور محسوب به آن سن زیادی

محیط خوابگاه به نسبت  در خود دارد. کشور را دانشجویانی از تمام نقاط

و در ابتدای اسکان همه دنبال نقاط  داشتهدانشکده جو صمیمی تری 

ن هستند تا مجاری ارتباط و دوستی را ایجاد مشترک میان خود و دیگرا

هم اتاقی هایی از شهرهای دلخان مرحمی بر دوری از دیارشان باشد.  تاکرده 

در اتاق چهار نفر هستند که باید سال اول را با هم زندگی  و کالً مختلف دارد

به نظر نمی رسد که  لیهم اتاقی شده اند و ،تصادفی با همکنند. کامال ً

هرسه هم اتاقی امکاناتی بیشتر از دلخان دارند.  هم جور شوند. براحتی با
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 و پولهایش را در اتاق می شمارد است اسمش قیماز که کی از آنهاه یگاهی ک

اینقدر به او پول داده  رد کهدلخان با خود می گوید که چه پدر خوبی دا

از بوفه هم  دایماً دادن باشد! در پولاگر خوبی پدر  ،خوش بحالشاست. 

خوابگاه خوراکی می خرد و می خورد. گویا عزیز دردانه بزرگ شده و تعارف 

این  کالً و با این کارش حرص دلخان را در می آورد! بلد نیستهم مارف 

خت شود طول می کشد ولی کم کم دایره دوستی اوایل تا دلخان با چند نفر اُ

روزهای اول دلخان و هم اتاقی هایش بسیار منظم  ها گسترش پیدا می کند.

ورزش صبحگاهی تا مطالعه قبل از خواب و استحمام روزانه  و از و با برنامه اند

چند هفته که اما را جز به جزء انجام می دهند. عین یک سرهنگ بازنشسته! 

میگذرد بی نظمی و پرخوابی به حدی می رسد که شرکت در کالسهای نوبت 

بیشتر با ائلسان رفیق شده و شبها بیدار و  محال به نظر می رسد. صبح کاری

هر  کرده.یکی از اولین دوستانی است که پیدا ائلسان  روزها تا ظهر خوابند.

شده اند خت چند که از دو نقطه کامال متفاوت از هم آمده اند اما خوب باهم اُ

رگی دماغش تقریباً هم قد و هیکل دلخان است با پوستی گندمی که بز و

از دلخان و اجتماعی تر مقداری زبرو زرنگ تر ائلسان  رش کرده!دلچسب تَ

 دارند، از جمله کوه دوستی.است اما شباهت های زیادی هم باهم 

دلتنگی و فرهنگ غریبه  سال اول دانشگاه را به سختی می گذراند. دلخان

یکی از اولین کارهایش پیدا کردن باشگاههای ورزشی  آزارش می دهد.

اما بهترین  داردخوبی  دانشگاه امکانات.  تا سرش را گرم کند استدانشگاه 

و گویا در که به کوههای شمالی شهر چسبیده  استحسن دانشگاه ملی این 

. خود دانشگاه هم دارای پستی بلندی های استآغوش مطمئنی قرار گرفته 

زمستانهایش بسیار زیبا می شود و  .و جای هموار کمتری داردزیادی بوده 

سفیدی کوههایش چشم هر بیننده ای را به خود خیره می کند. دلخان در 

 البته .کوههای اینجا بلند تر و عظیم ترند اما بودکوههایی را دیده  تاشپینار

تا  ی آن دیده نمی شود و این یک نبود بدی است.هیچ گله ای بر دامنه ها
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که بر دامنه کوهها افراشته د ساختمانهایی دیده می شوند چشم کار میکن

کوه باید کوه باشد و شهر هم باید  ترکیب ناهمخوانی است. واقعاً و اندشده 

گله ای از ساختمان و به جای گوسفندان  شهر باشد که اینجا اینطور نیست

عداد این گله ها افزوده هر ماه نیز بر تبر دامنه این کوهها پراکنده شده است. 

جالب است که  دایم درحال زایش هستند. هم می شود و گویی ساختمانها

مردمانش کم  و ساختمانها از حیاطشان بزرگترند تاشپیناراینجا برخالف 

 اهالی گویا دایماً در فکرند. چوپانی در این حوالی وجود ندارد اما ترکهحرف

زیادی سگ دارند و باهم در خیابان قدم می زنند. حتی بغلشان  اینجا تعداد

البته سگهایشان اغلب بدرد چوپانی  به دور! طَرالن خانِمهم می کنند، چشم 

کوههای اینجا به تیزی و نمی خورند و دلخان عالقه ای به داشتنشان ندارد. 

مش بلندتر و پهن ترند. حس آرا نبوده و نسبتاً تاشپینارخشنی کوههای 

 مانند دپوی بزرگی از برف دیده می شوند بیشتری می دهند و در زمستانها

. امکانات بیشتری هم دارند از جمله که انعکاس نورش روز را روشنتر می کند

که در چند دقیقه می توان با آن به قله رسید  "تله کابین"وسیله ای بنام 

بدون اینکه کوهنوردی کنی! اتاقک های کوچکی است که سوار بر سیمهایی 

خدا را چه دیدی، شاید خان آقا این ضخیم به سمت باال حرکت می کنند. 

بچه های دانشگاه می گویند که اهالی نوع کوه رفتن را دوست داشته باشد! 

دلخان هم در گشت و گذارهایی که در  ی ثروتمندند وخیل پای این کوهها 

زمان دلگیریش در میان کوچه و خیابانهای اطراف می زند متوجه امر می 

که که می گفت  طَرالن خانِماینجا همه گناهکارند. طبق گفته  گویا شود.

خداوند دختران و پسران را جدا از هم دوست دارد اینجا خداوند دوست کمی 

پسران باهمند و حتی دلخان چندین مورد را می بیند که  و دارد. دختران

یادش می آید که خوب دلخان  با این اوصاف !خیلی به هم نزدیک شده اند

برای اینکه پیغامی به دختر همسایشان بدهد یک  بَکتاشچوپان عمو  آرال

نامه ای نوشته و با خود روزها به صحرا می آورد و در موردش صحبت می 
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گاهی کاغذش را نیز تغییر می داد تا نافذ  عوض کرده ورا مدام کرد. واژه ها 

نقاشی  نامه اش را مرور می کرد. ،عصر ها بیشتر از سایر اوقات روز تر شود.

تصویری از گل، شمع و  انتهای نامه اش می کشید که اکثراً لفی درهای مخت

مرتب هم د. نپروانه هایی که نزدیک بود با شعله شمع یکی شو .بودندیا پروانه 

ت هم نمی توانست و در نهای "امروز دیگر نامه را بهش می دهم" می گفت

پسران دست  ارزروماما در این جا و در کنار کوههای شمال  این کار را بکند!

گیرند، باهم راه می روند و حتی سرشان را برشانه های هم می  دختران را می

 یچ نامه ای حرفهایشان را می زنند.به راحتی بدون ه و گذارند

هم سن و سالها و بچه هایی که در خیابانهای اینجا می بیند صورتی صاف و  

خیلی گوشتی و  مپوستی تمیز و لباسهایی بسیار شیک دارند. دستانشان ه

 که میشوداین نرمی دستانشان را دلخان زمانی بهتر متوجه  لطیف است.

در یکی از مراسمات نزدیک  ائلساندلخان و اولین کتک را از آنها می خورد: 

سال نو که مردم اقدام به آتش بازی می کنند در کوچه های مقابل دانشگاه 

اجتماعی ای ل هنجارهای قدم می زدند که دیدند دختران و پسران با حداق

رقصند. دلخان بسیار عالقمند  باهم مشغول شادی و که دلخان می شناسد

ی که به همشهریهایش شده بود تا از این صحنه ها عکس بگیرد تا هنگام

آخر قضیه برای دلخان خیلی غیر عادی بود و  باور کنند.تعریف می کند، 

عکس  به دروغگویی متهم شود. تاشپینارمیترسید با تعریف کردن ماجرا در 

از یک طرف و آنها  ائلسانگرفتن از این مراسم موجب درگیری بین دلخان و 

نرمی داشتند و شاید به این خاطر باشد مشت های  از طرف دیگر گردید. واقعاً

این  که کار نکرده اند. البته با دستهایشان کاری نمی کنند و یا حتی اصالً که

 شده بود! لخان تمام کم کاریشان به نفع د

خوب  کارخاصی بکند، است دلخان نمی تواندسال اول چون سال غریبی 

درس بخواند و یا رشته ورزشی خاصی را خوب دنبال کند. درسها هم در 

اشتباه از  داردد و انگار همه رویاهایش از دانشگاه خیلی سخت می رسنظرش 
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برمی گردد حس  تاشپینارمد. تابستان سال اول دانشگاه که به آدر می  آب

تمام شود. به حال کسانی که  زودمی ترسد تابستان . به حدی که خوبی دارد

و در یکی از  تاشپینارنتوانسته اند دانشگاه خوب قبول شوند و در نزدیکی 

دانشگاههای غیر دولتی کوچک مشغول به تحصیل می باشند قبطه می 

ش راحت نیست. بخصوص خورد. دل کندن و تحصیل در یک شهر غریب برای

وجود  تاشپینار و ارزرومکه از لحاظ فرهنگی و اجتماعی تفاوت زیادی بین 

با آن کارکتر منحصر به فردش در نظر دلخان شیرین می آید و  خان آقا دارد.

طَرالن  بیشتر دوستش دارد.دیگری احساس می کند که نسبت به هر وقت 

هم سربازی اش را تمام کرده و در شرف  هاکانکه جای خود را دارد.  خانِم

نه ماه بیشتر دانشگاه دلخان . است سارایازدواج است. با خانمی که نام او نیز 

نبوده است اما آن چنان از خاطرات خود تعریف می کند که انگار سالهاست 

ش در برخی از خاطرات هم برای دوستانطبق معمول که می رود و می آید. 

 ر نیست و باید مدارک بیشتری ارایه دهد.قابل باو تاشپینار

این تابستان را دلخان گله ای مانند گذشته ندارد و جسته و گریخته به  

ره ای دلخان االن دانشجو شده اند. صحرا می رود. اکثر چوپانهای هم دو

برخی از بچه هایی که زمان چوپانی دلخان کل تابستان در کوچه بازی می 

 !جنبیده اندکمی دیر ، خوش بحالشان اما گویا ندکردند االن چوپان شده ا

شروع سال دوم دانشگاه برای دلخان خیلی سخت شده اما می رود. دلخان 

در دوست پیدا کردن  خوبیمهارت  کهو شوخ طبع است  اجتماعیفردی 

دارد و همین امر سالهای دور از خانه را برایش مقداری راحت تر کرده است. 

امسال دلخان خیلی متفاوت تر شده. انواع حالت های مو را بر سرش امتحان 

البته زیاد نمی تواند  .می کند و سبک لباس پوشیدنش را نیز بهبود می دهد

بخصوص که خان آقا له بگیرد. فاص تاشپینار و عمومی عرفی پوششاز 

که  استدلخان فرد مقیدی  "بچه باید سر سنگین باشد"همیشه می گفت 

برخی هنجارهایی که حتی بر درست بودنش  وبه ارث برده  خان آقارا از  این
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نیز ایمان ندارد را به سختی رعایت می کند. انگار این هنجارها که دلخان با 

 هو خانواده آورده است نمی گذارد آزاد محض شود و همیش تاشپینارخود از 

 خود احساس می کند! بر رویسایه اصول خان آقایی را 

امسال یخ اکثر بچه های دانشکده که هم ورودی های دلخان هستند آب  

آبتر هم  ،آمده اند ارزرومشده و افرادی که از شهر های بزرگتر و یا خود شهر 

شده است. البته پیدا می شود افرادی که مثل دلخان از شهر ها و روستاهای 

آب کوچکتر و دورافتاده تر هم آمده و یخهایشان بیش از هر کس دیگری 

شده باشد. اینها اغلب افراد پررو خطاب می شوند و گویا رفتاها و اعمالشان 

مشکل دلخان مشکلی است  پشتوانه کافی را ندارد. اما در این بین بزرگترین

که ریشه در دوره دوم ابتدایی تحصیلش دارد. همان واقعه کذایی که ارتباط و 

دلخان به   هنوز هم نگرش دلخان در مورد دختران را دگرگون کرده بود.

 .حتی سالم هم نمی تواند بکند و سختی می تواند با دختران صحبت کند

 سنتی قلمداد شود اما پسرانشاید از طرف آنان به عنوان فردی خشک و 

گواه بر گشادگی و خشک نبودن دلخان می دهند. تفکرات قبلی دلخان  حتما

مقداری دچار خلل شده است. دلخان در دوران ابتدایی و کودکی از بسیاری 

واقعیت های اطراف بی خبر بود تنها یک چیز را بیشتر شنیده و رعایت می 

ز پسران جدا باشند. این امر در مدارسی کرد و آن این بود که دختران باید ا

هم که دلخان درس خوانده بود به دقت رعایت می شد و با خاطیان طوری 

رفتار می کردند که آبرویی در محل و فامیل برایش نمی ماند. برای دلخان 

جالب است که در آن ایام کودکی که هفت سال بیشتر نداشت بر این جدایی 

ما االن در دانشگاه اکثر هم کالسیهایش دختر تاکیدی بی حد و حصر بود ا

 صحرا، مدرسه، خانه، کودکی که بچه ها به جز است. چرا باید در دوران

دیگری نمی دانستند از هم جدا بوده ولی االن که بالغ  زیون و ... چیزیتلو

شده اند حصارها را ازمیان برداشته اند! شاید کودکان بیشتر از بزرگساالن 

هم آن زمان  طَرالن خانِماهان؛ کارهای خطرناک دست بزنند. ممکن است به 
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خیلی به دلخان می گفت که فالن جا نرو خطرناکه، با فالنی نگرد خطرناکه، 

خطر در  فالن کار رو انجام نده خطرناکه! شاید قضیه همین بوده است.

دندان نیش دلخان را همان  ولی حاال دلخان خوب می فهمد کودکی است!

ارد و در عقل حال البد این کارها حکمتی د به هر کشیده اند! موقع خوب

 ناقص آدمی نمی گنجد!

بیشترین آرامش و قوت قلب را از کوههای کنار دانشگاه می گیرد و دلخان 

گویا پیامی از کوههای  انگار آشنایی ای قدیم باهم دارند. کوههای اینجا

به این کوهها سپرده اند تا  تاشپینارشاید هم کوههای  داشته و تاشپینار

دلخان به تدریج رفتن به  البته که هستند. و همدم خوبی برای دلخان باشند

کوهپیمایی ای سبک در دامنه کوههای کنار دانشگاه را بیشتر دنبال می کند.

ی که بر باالی شهر قرار گفته اند و تسلطی بی مانند به پهنه دشتی یکوهها

لذت بخش است و  ،دنساختمانهای کوچک و بزرگ دارکه امروزه پر شده از 

به سمت  سکوت با ارتفاع گرفتناین  کهکاهی سکوت خوبی حاکم می شود 

دلخان مدام با چشمهایش صدای زوزه باد می دهد. به باال جای خود را 

شند اما بدنبال گله ها و چوپانانی است که می بایست در دامنه این کوهها با

در تاشپینار بدون گله به کوه رفتن مسخره بود اما نیست.  گویا خبری از آنها

حتی پدرانی هستند که با بچه و داشتهکوههای اینجا طرفداران زیادی 

 هایشان به کوه می آیند!

به کوهپیمایی می رود ولی بعد از پیگیری های پراکنده  ییاوایل تنهادلخان 

گاه کوهنوردی می متوجه می شود که دانشگاه هم تیمی دارد که گاه و بی

تیم کوهنوردی دانشگاه آشنا شده و سریع با  بچه های با به مرور دلخان .کند

افرادی اند مثل دلخان و اکثرا ریشه زندگیشان به  خت می شود.بچه هایش اُ

بیش از آنچه که به کوهنوردی به چشم ورزش  و مناطق کوهستانی می رسد

شاید به مانند دلخان خاطرات  .نگاه کنند، کوهستان را از درون دوست دارند

نیز مانند دلخان وحتی برخی از بچه ها  و گذشته ای گره خورده با کوه دارند
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و دو نفر از  ائلسانهمراه با  امسال دلخان اولین روز زمستانچوپان بوده اند. 

راهی می  ارزرومبرای صعود بلند ترین کوه  های کوهنوردی دانشگاهبچه 

صعود را  ،با یک جفت نیمه پوتین مشکی یک کاپشن گرمکن ورزشید. نشو

 پشتی کوله گذاشته تامتکایی در کوله هم طبق معمول  شروع می کنند.

و روزها کوتاه تر از آنچه که الزم  بوده اولین روز زمستان سد.برقبراق به نظر 

هوا نیز شروع به بارش می کند و برف  که است. حدود یک ساعت نگذشته

هرچه قدر که باالتر می روند  هسنگینی را نوید می دهد. دلخان با تیم همرا

را بر سر و صورت دلخان و شده و برف  رهوا خرابتر می شود و باد نیز شدید ت

سرما دیگر جانکاه  ساعت که از صعود می گذردنج می زند. حدود پبچه ها 

گویا محاسبات و می شود. دستها و صورت دلخان سرخ و بی حس شده اند

دلخان روشی برای  !است تاشپیناردلخان درست نبوده و اینجا سرد تر از 

هر وقت که "ادگار ایام چوپانی است. می گویده یسنجش میزان سرما دارد ک

هوا  االن. "است دماغت را پاک کنی یعنی هوا خیلی سرد انگشتنتوانی با 

ابتدای خیلی سرد شده و  انگشتان فرق بین پوست و برف را نمی فهمند. 

مسیر صعود تعداد کوهنوردان بیشتر بود ولی هرچه زمان می گذرد کمتر 

از  کسی در مسیر دیده می شود و اگر هم باشند در حال پایین آمدن هستند.

خسته شده اند که ادامه نمی  اما دلخان گمان می کند که ،تدرایتشان اس

حدود ساعت دهند و بر خود می بالد که آنها نمی توانند ولی او می تواند! 

به قله می رسند و شدت باد و طوفان  در رودربایستی کامل بعد از ظهر چهار

به حدی است که نمی توان حرکت کرد. یک جانپناه کوچک برفراز قله قرار 

نند نشیی چند دقیقه که ماما  ا به آن پناه می برند.ارد که دلخان و بچه هد

ستاده گرمتر از هوای نشسته یگیرد. شاید هوای ا سرما تمام وجودشان را می

نمی  از جانپناه بیرون می آیند که به سمت پایین حرکت کنند امااست! 

از برف شدیدی در حال باریدن است اما  باز کنند.توانند چشمهایشان را 

که نزدیکترین  در مسیر است برای هدایت کوهنوردان میله هایی شانس خوب
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ا را اینجا کاشته آنه کهخدا رحمت کند پدر کسی  آن به زور دیده می شود.

است تا امثال دلخان مسیرشان را گم نکنند. بچه ها میله ها را دنبال کرده و 

 کابین تله اما است هدایت می شوند. قله ینی که در نزدیکیبه ایستگاه تله کاب

مامور ایستگاه با دیدن بچه ها تعجب  سی.ناین یعنی اوج بدشا کار نمی کند و

نها دارند. کار از لرزیدن و دندان آمی کند به ویژه با سرو وضع و امکاناتی که 

 از مرکزبه هم سابیدن گذشته است و مامور ایستگاه چاره ای می جوید و 

وا خرابتر را می کند. ه به پایین آنهاو ارسال  تله کابین درخواست راه اندازی

ایستاد. دلخان هیچ موقع  وان در داخل ایستگاه هماز قبل شده و حتی نمی ت

یعنی بی حرکت بودن هم  فکر نمی کرد که کوه اینگونه دردسر آفرین باشد.

ن کوه را جدی نگرفته و به پای او ای می تواند اینقدر سخت باشد؟! حق دارد؛

البته بماند که در تاشپینار هم این موقع پیش آمده بود.  تاشپینارکوههای 

در این شرایط به اتاق گرم سال هیچ بنی بشری به کوه نمی رود. دلخان 

به اینکه بچه ها چای داغ را در لیوان  خوابگاه و حمام داغش فکر می کند.

پکی ازادانه بر سیگارها می زنند.  و خنک شود های بزرگ ریخته و تا مقداری

یاد نامه ی اعتراض آمیزش به مسئول خوابگاهشان می افتند که از گرمای 

 زیاد اتاقش نالیده بود!! الحق که هر تصمیمی برای هر موقعیتی نیست.

دلیل قانع کننده ای در خود نمی بیند که چرا در چنین واقعاً  دلخان     

با خود فکر می کند که  ؟!است. اصال چرا به کوه آمده است روزی به کوه آمده

همکالسی هایی که االن در کافه ها در مالقات با دختران و در حال نوشیدن 

چای هستند لذت هایی را کشف کرده اند که او آن را درک نکرده است. 

دلخان با خود فکر می کند که بی خود و بی جهت عالقمند کوه و کوهستان 

این صحنه را  خان آقادازد. اگر شده است و بی مورد خود را به دردسر می ان

ختی ها و مشقات صعود و فرود، آب و هوا چرا باید سمی دید چه می گفت؟! 

مدام در مقابل دیدگانش هست  هم خان آقاتصویر و خستگی را تحمل کند؟! 

البته باز هم نسبت به بقیه . بود سرزنش بدی می کرداینجا و می داند که اگر 
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با هزار زحمت و همکاری است اما حسابی پشیمان. بچه های تیم با روحیه تر 

و بچه ها به پایین منتقل می شوند. هوای شهر هم خراب  ،پرسنل تله کابین

 .از پایین که به قله نگاه کنی بد بودن هوای باال نمایان است

میل دارد  تا مدتها سراغ کوه نمی رود و دلخان بعد از این صعود طاقت فرسا 

خودت را به زحمت انداختن و باالپایین "حرف عده ای را که می گویند تا 

قبول کند. دلخان خودش هم جوابی مناسب را  "رفتن از کوهها یعنی چه!

به هرحال  برای این طعنه و کنایه ها ندارد اما نمی داند که چرا می رود. 

ست که درست ا و می کنددیگر از دانشگاه با حسرت به این کوه بلند نگاه ن

 صعود سختی بود اما یادآوری آن نشاط و حس لذتی به دلخان می دهد.

دیگر به طور مرتب در برنامه های کوهنوردی شرکت می کند.  دلخان تقریباً 

می رود نگاهش به کوههای آنجا تغییر پیدا کرده و  تاشپیناراین دفعه که به 

بی ش نیست. بی شک توهمی بی کهبرایش خیلی راحت است صعودشان انگار 

شک صعود کوهی بزرگ جنبه می خواهد تا بعدها کوههای کوچک را حقیر 

مقداری نشماری. متاسفانه دلخان بی جنبه است و کوههای شهرشان را 

در  تقریباًاما خب احترامشان هنوز سرجایش است.  ،می کند نگاهحقیرانه 

را  اخیرش تمامی مکالماتی که با دوستانش در شهر دارد داستان صعود

تعریف می کند و از شرایط سخت و اینکه حتی دستکش هم بر دست نداشته 

یری هنوز برای دلخان افتخار ی تدبگویا ب و ار سخن می گویداست با افتخ

آنها هم حال به جد و یا به مسخره دلخان را تمجید می کنند و دایم است! 

تمجیدی باشد  شاید این تو میتوانی هااما  ."تو می توانی "می گویند 

 بی تدبیری های آینده. تکرار خطرناک برای
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امسال دانشگاه دلخان پیشرفت کرده و دلخان می تواند از راه دور برای ثبت  

هم جوان برازنده ای شده و برای  آرالنام ترم جدید دانشگاه اقدام کند. 

که  آقاخان ده است. علی رغم یش مغازه ای دایر کرده و ماشینی خردخو

ش را سوار موتورسیکلتهیچ اختیاری به دلخان نمی دهد و حتی نمی گذارد 

شاید  و را ندارد و سعی می کند آنگونه نباشد خان آقااین ویژگی  آرالشود 

به تن او نیز خورده است. دلخان اغلب  خان آقابه خاطر اینکه بدی سبک 

ن سالی که سنش را سوار می شود. گواهینامه اش را در اولی آرالماشین 

ندارد. از زمانی هم که بر اثر سرعت  از این بایت گرفته است و مشکلی ،رسید

آرامتر رانندگی می کند و  ،تصادف کرده شموتورسیکلتبا  و بی کله گی زیاد

طوری رانندگی  "را که همیشه می گوید خان آقاسعی می کند تا نصیحت 

 "کنید که اگر راننده دیگری هم اشتباه کرد بتوانید جلوی اتفاق را بگیرید

رام رفتن بالی جان دلخان خواهد بود. آ ن دفعهی. اما گویا اآویزه گوش کند

برود. ماشین  آکسارایباید به  هدلخان برای انجام ثبت نام از راه دور دانشگا

می داند ولی نباید  آرالی دارد و یواشکی از خانه خارج می شود. را برم آرال

پشت فرمان ماشین که می متوجه شود و گرنه مانع خواهد شد.  خان آقا

در راه . ایام چوپانیشبیه االغ سواری ، نشیند احساس بزرگی می کند

هم با دلخان ا را می بیند که آنها یانارو خواهر زاده اش  سارایخواهرش 

نسیا دختر که  در راه می بیندباز ا را سوار کرده و هنهستند. دلخان آ همقصد

ن مسیر است. با هم به راه می افتند و در راه دلخان از یهم بر هم ماحمِدعمو 

خاطرات دانشگاه می گوید. در جاده دلخان خیلی آرام رانندگی می کند اما 

بود ترمز می ناگهان کامیون بزرگی که در جلوی دلخان در حال حرکت 

فاصله و سرعت دلخان مناسب است و اتفاقی نمی افتد. دلخان می . گیرد

 ۀگهان ضرباخواهد از پشت کامیون خارج شده و سبقت بگیرد که ن
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سهمگینی درحالی که اهالی داخل ماشین فریاد می زدند به ماشین دلخان 

ز پشت له می شود. ماشینی که ابرخورد کرده و ماشینش در میان دو ماشین 

کامیون آبی بزرگی است که بار هم دارد. ماشین له شده است اما  زده،

باز هم همان تصویر دلخان و بقیه آسیب جدی ندیده اند. خوشبختانه 

را که با حالتی عصبانی در حال سرزنشش  خان آقاهمیشگی. دلخان تصویر 

هست را در روی شیشه جلوی ماشین له شده می بیند. بی شک اگر این 

دلخان جایی برای ظاهر شدن پیدا می کرد.  خان آقاشه هم شکسته بود شی

حسابی ترسیده است اما بیشتر دلش به  خان آقااز واکنش قابل پیش بینی 

می سوزد که ماشینش له شده. ماشینی که نصف سرمایه اش است.  آرالحال 

اولین کارش این  و پیاده می شوددلخان به زور درب ماشین را باز کرده و 

مسافرین را از ماشین بیرون بکشد و به جایی امن انتقال دهد. و این است که 

عجب شانسی دارد این دلخان. آرام برود تصادف می کند و  کار را می کند.

گویا روزگار قسم خورده تا رابطه  بایستد هم شاید! تند هم برود همینطور.

گرفتار  "لوپ مورچه ای"خان در یک گویا دلرا بهم بزند. خان آقادلخان با 

شده که خالصی از آن وجود ندارد. هر کاری می کند این حوادث ولکنش 

حادثه ای رخ داده و بهانه ای برای خان  نیستند. انگار هرجایی می رود باید

 آقا ایجاد شود! 

لوپ مورچه ای در زمان چوپانی یکی از اصلی ترین تفریحات دلخان محسوب 

دلخان دوتا از مورچه های بزرگ قرمز که در هنگام خواب در کنار : می شد

به  از حرص! می رفتند را گرفته و لوپ درست می کرد. هگله بر صورتش را

چه رومو نگه می داشت سرو ته و مخالف همطوری که مورچه ها را به حالت 

که محکم هرکدام  ؛ها هم از عصبانیت تخمدانهای همدیگر را گاز می گرفتند

میگرفت دیگری هم مقابله به مثل می کرد و از صبح تا غروب همدیگر  تر گاز

هم همانگونه می ماندند. به هر صورت این  آخررا ول نمی کردند و شاید تا 

 هم اتفاقی بود و گذشت و واقعا هم دلخان ذره ای تقصیر نداشت. 
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و چون دیگر  می کنددلخان سال سوم دانشگاهش را با انگیزه بهتری شروع 

به شرایط عادت کرده بود راحت تر خانه را ترک کرده و به دانشگاه می رود. 

و در اغلب کالسها حواسش سرجایش  می گذرانددروس ریاضی را با مشقت 

هم  نیست. دایم در برنامه های کوهنوردی است و برخی اوقات به کالسها

نمی رسد. تعداد قله هایی که صعود می کند زیاد شده اما ارتفاع چندانی 

ندارند. دلخان در این سال دیگر جزیی از ارکان تیم کوهنوردی دانشگاه و 

ه تجهیزات مختصری برای تو توانس عضوی فعال محسوب می شود

 طَرالن خانِمهای بافته شده توسط دستکش کوهنوردی دست و پا کند. 

 که، ادش می افتده یدلخان را گرم می کند و اینکه با نگاه کردنش ب دستان

کفشهایی چرمی و سنگینی  گرمای یادش از خود دستکش هم بیشتر است.

کوه برود با چربی طبیعی حیوانی چربش می به هم خریده که قبل از اینکه 

ک نایلون هم میان ه یکند تا در کوهستان آب به کفشها نفوذ نکند. البت

جوراب بر پایش می کند تا پایش خیس نشود. اینها مواردی است که دو

 ادش داده.ه یسرپرست تیم دانشگا

دلخان کال نسبت به درس و کالس کم اهمیت شده و بیشتر اوقاتش را به 

سازماندهی و یا شرکت در برنامه های کوهنوردی می گذراند. امسال تیم 

صعود نماید. تیمی پنج  کوه ترکیهبلند ترین  آرارات دانشگاه قصد دارد که به

دلخان را به عنوان اولین عضو این  کهنفره قرار است به این صعود اعزام شود 

و در عین حال کرده روز صعود را لحظه شماری دلخان تیم انتخاب می کنند. 

تیمی پنج نفره در  بالخره استرس شیرینی هم در خود احساس می کند.

تا  که حرکت می کنند "دوقدوبایزید"به سمت اوایل تابستان است  که حالی

به عنوان  آرازرسیدن به پای آن یک روز راه است. در این صعود فردی بنام 

ی کشور تیم هایی از سایردانشگاهها و قرار است کردهمربی تیم را همراهی 
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که از این فتاب سوخته آاست فردی  آرازدر این صعود شرکت کنند. نیز 

. دلخان ارتباط خاصی با چهره شده تاشپینارشبیه چوپانان  مقداری هم جهت

ه کوهنوردی دارد برقرار می او که مشخص است تجربه های زیادی در عرص

در جلسه معارفه بیان می کند. او  البته او نیز مختصری از سوابق خودکند. 

کشور بوده و صعود های شاخص متعددی به  هیمالیانوردیعضو اولین تیم 

هم که گویا دیگر از شمارش خارج شده.  آراراتش صعود. است ساندهانجام ر

فردی خوب و بی ادعا به نظر می رسد که مقداری نیز شوخ طبع است و  کالً

در ند. ا خصلت هایی که بی گمان هدایایی از کوهستانصبر خوبی هم دارد. 

باید ها و وسایل مورد نیاز صحبت می  ،جلسه معارفه در مورد نحوه صعود

ست آبی که دارای لباسهای یک د اِرزروم کند. تیم پنج نفره دانشگاه ملی

و گویا  تر آمدهخیلی مجهز هم . برخی تیمها رنگ است از همه متمایز ترند

 دانشگاههای کوه دوست تری دارند. 

 و ندروز صعود با چند ماشین اتاق دار به سمت پای کوه حرکت می کن

تعجب می کند. قابل مقایسه با کوههای  واقعاً آراراتدلخان با دیدن قله 

یک لحاظ بمانند کوههای شهر دلخان است و آن تنها از  نیست. تاشپینار

وجود گله ها و چوپانانی متعدد در پای کوه است. دامنه های وسیع که 

برای گله  گونه مکانی بهشتمانند پوشیده از گونه های متنوع گیاهی است 

گله ای چندین االغ و  داران و چوپانان. االغ و سگ که از حد گذشته و هر

وی پشگل های گوسفندان با بوی خاک و عطر گیاهان دامنه سگ دارند. ب

در هم آمیخته و دلخان را غرق در خاطرات گذشته  آراراتهای خنک کوه 

ار مطبوع و برای دلخان بسی این بو .کند می تاشپیناراش در مراتع دشت 

و  پشگل مخلوط ولی به رویش نمی آورد. شاید اینکه بوی ،نوستالوژیک است

با  نیز چوپانان !خنده دار باشد ، برای سایر افرادبرای کسی مطبوع است خاک

به کوهنوردان می نگرند که معنای خاصی در نگاهشان است.  غریبنگاهی 

ند که فارغ از ا روی زمینکوهنوردان دلخوشترین افراد گویا فکر می کنند که 
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 .گیر کنندی درهرنوع دغدغه ای می آیند تا خود را در سختی صعود کوه

می  که کوهنوردان سختی های کمی در زندگی دارند به گمانشان شاید

 ودلخان این نگاه چوپانان را خوب می فهمد ! خواهند با این کار جبران کنند

دوست دارد که ماشین توقف کوتاهی کرده و به چوپانان بگوید که اینگونه 

من خود یک چوپانم و این دلیلی نمی شود " :نیست که شما فکر می کنید

مرا دیده بودید، می  چوپانیاگر " ."که به کوه عالقه ای نداشته باشم

چنین جایی با این همه سگ و االغ یعنی خود  دیدکه چوپانی دریفهم

 !"شبختیخو

 

پس از پیاده شدن از ماشین توصیه های آخر را انجام داده و تیم را  آراز

حرکت می دهد. تیم دانشگاه ملی هم در کنار هم اند و به سمت پناهگاهی 

و بعد از حدود هشت ساعت به قرار دارد حرکت کرده  دامنه کوهکه در 

مقداری از پناهگاه پناهگاه می رسند. روز اول و بعد از استراحتی کوتاه تیم 

می گوید این کار موجب  آرازتر شوند. ی رود تا با شرایط ارتفاع سازگارباال م

می شود یعنی بدن بهتر می تواند با میزان اکسیژن موجود در  "هم هوایی"

این ارتفاع سازگار شده و از عوارض بد ارتفاع مانند بی خوابی و بی حالی و 

مدت کوهنوردی اش جسته و گریخته با  نیز سر درد بدور باشد. دلخان در

اما این یکی خیلی برایش جالب تعدادی از این نوع اصطالحات آشنا شده 

سردرد و ، دلخان خواب راحتی ندارد کهشب را در پناهگاه می مانند  است.

بی خوابی اذیتش می کند و مقداری نیز هوا سرد است. تیم صعود یک 

احوالش را به او نمی گوید و می ترسد  پزشک نیز به همراه دارد اما دلخان

بقیه تیم فکر کنند که بدن دلخان ضعیف است! شاید امثال دلخان در این 

 امرنمی گویند و این  انها نیز ولی ،تیم زیاد باشند که حال مناسبی ندارند

باعث کم کاری پزشک تیم شده و با خیال راحت خوابیده است. البته امروز 
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ده است دلخان بوده. زمانی که دلخان با چاقو درب اولین مداوایی که کر

 کنسروی را باز می کرد شصت دستش پاره و دچار خون ریزی شده بود. 

لی خیلی ها هم بیدارند و. خان تحمل می کند و منتظر صبح استدل

به سمت قله  درازکش. صبح زود تیم بیدار شده و بعد از مقداری غذا خوردن 

صبحانه هم نمی تواند بخورد و حالش خوب نیست  دلخاناما  ،ندراه می افت

دارد کار اشتباهی می کند گویا ادامه می دهد. به هر فشاری که شده ولی 

کذایی خودش را اینجا  "تو می توانی های"ولی متوجه اشتباهش نیست. 

نشان می دهد و کم مانده تا کار دست دلخان بدهد. حدود یک ساعت از 

وم نفرات به پایین بر می گردند ولی باز دلخان ک سه یحرکت تیم نگذشته ک

هوا رفته رفته سرد می  . خوش بحال آنها که رفتند پایین!تیسدر میان آنها ن

حاال سرما هم به مشکالت اضافه شده.  و شود و پاها در برف فرو می رود

دلخان حتی دستکش هم ندارد و از سویی برف هم به درون کفشش نفوذ 

نفر بیاید جلو صف برفها  ه یکاعالم می کند ک آراز. در این لحظه کرده است

. گویا بچه هایی که در هنگام حرکت از و مسیر را برای تیم بازکند را بکوبد

پناهگاه بر سر نفر اول بودن رقابت داشتند دیگر بی میل و یا خسته شده اند 

زند و علی رغم  . دلخان دل را به دریا میپایین که برگشته اند هم و عده ای

را قبول کرده و به جلوی صف می رود.  آرازهمه مشکالتی که دارد دعوت 

سرش درد می کند و خوب نمی تواند نفس بکشد ولی می خواهد خودش را 

دلخان تا نوک قله که حدود سه ساعت دیگر باقی است برفها را نشان دهد. 

خوشش آمده  هم که گویا از دلخان آرازمی کوبد و تیم پیش می رود. 

دلخان که به تندی نفس می زند سعی می کند  گفتگوهایی با او دارد.

صحبتهایش را ادامه داده و خود را راحت نشان دهد. گویا دلخان اصال خودش 

نیست و برای خوشامد دیگران کارهایی را انجام و مشکالتی را نیز کتمان می 

روی دستانش  کند. حتی سرمای شدیدی که به خاطر نداشتن دستکش بر

می  آرازاحساس می کند را بروز نمی دهد. دستانش سرخ شده اما در جواب 
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هم بر  برف تازه !. مگر می شود؟"، عادت دارمنه سردشان نیست "گوید که 

چون آینه ای نور آفتاب را منعکس می کند. دلخان در  مشکالت می افزاید و

اه کند تا از این میان صف که بود سعی می کرد به سایه نفر جلویی نگ

دلخان  به هر حال را نیز تحمل کند. انعکاس در امان باشد اما حاال باید این

و از خوشحالی فقط مانده که بال در  اولین نفری هست که به قله می رسد

بر باالی قله از ابرها نیز باالترند و اینکه دیگر هیچ  اما به چه قیمتی! ،بیاورد

ور بدست رف دیده نمی شود حس خوبی همراه با غکوهی باالتر از این در اطرا

 می دهد. 

بعد از این صعود به مدت سه روز برف کور می شود و از کوفتگی بدن  دلخان

که او نیز برفکور شده سه روز را در  ائلساننیز نمی تواند حرکت کند. با 

و به هر نوری حساس شده اند. کرده اتاقشان در خوابگاه و در تاریکی طی 

عجب صعود سختی و عجب تبعات بدی! برای دلخان تنها حسن این صعود 

بعد از این صعود احساس  و بود آرازفتح بلند ترین قله کشور و آشنایی با 

خاصی دارد. فکر می کند که همه دانشگاه می دانند که دلخان چه کار بزرگی 

نیست. درست است که چهره اش سوخته  نه اما اینگونه ولی انجام داده است

اما دلیلی نمی شود که دیگران بفهمند که دلخان چه کوه بزرگی را صعود 

. برخی هم می فهمند اما صعود یک قله برایشان هدف و یا است کرده

کاربزرگی محسوب نمی شود. حق با اینها نیز هست و لزوماً فتح این کوه 

رای همه مهم و انگیزاننده باشد. بزرگ و سختی های صعودش نمی تواند ب

ا درست می کنند. شاید هم اینه حتی به اندازه ای که راجع به آن صحبت

ولی خب هر کسی هدفی دارد و از فعالیتهایی لذت می برد که لزوماً  فهمند

نمی تواند برای دیگران نیز لذت بخش باشد واین دلیلی بر بد بودن فعالیتی 

یست که یک دلیل فردی را به کوه جذب کند دور از انتظار ن خاص نیست.

 ولی همان دلیل فرد دیگری را از کوه دور نماید.
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روزهای درس و دانشگاه هم خوب پیش می رود. برخی اساتید دانشگاه     

را از کالسها و  دلسوز و برخی نسبت به دانشجویان بی اهمیتند و این

که اینها بهترین اساتید توجهاتشان می توان فهمید. برخی پرسواد ودلسوزند 

خره چون اساتید دانشگاه هم یک جامعه االدانشگاه محسوب می شوند. ب

 استاد با سواد، همه جور آدم داخلشان می توان پیدا کرد. ،محسوب می شود

و ... .  ترشیده معتاد، سیگاری، ورزشکار، پیر، مودب، دلسوز، خوش قیافه،

دلخان اوایل با خود می گفت که برخی کارها از اساتید بعید است چون آنها 

 استاد و فرهیخته اند اما به مرور متوجه شد که می تواند خالف این هم باشد

هر استاد هم بسته به ویژگی بارزش  چون آنها یک جامعه اند برای خودشان!

 . "قانون همشکلی"می گویند که در اصطالح  دانشجو وطرفداران خود را دارد

و  اعمال و کردارشان نمایان استیز مشتاقان اجناس مخالفند که از برخی ن

دانشجویان هم مثل اساتید  البته حتی نمراتشان هم گویای این فرضیه است.

 این اساتید هم روزی دانشجو بوده اند!انواع و اقسام خاص دارند. بالخره 

ه است و اوقاتشان را شب ها در خوابگاه با دلخان دوستان زیادی پیدا کرد 

! همه می دانند که دلخان بیش از درس خواندن به تقریباً آنها می گذراند.

هر کدام  الً آخر هفته ها و ایام تعطیل در خوابگاه نیست. وکوه می رود و معم

از دوستان که دلخان را می بیند محال است که از کوه و کوهنوردی نپرسند 

. آنها این جمله را به "کی می روی اورست؟ "لبشان این است که و سوال غا

اورست که بلند ترین کوه جهان است  !می گویند "حالت چطور است؟" جای

را همه می شناسند و شاخصی است برای سنجش توان و آرمان هر 

که آشنایی کمی با کوهنوردی و ابعاد آن  مردمکوهنوردی. البته در میان 

حتی  یاست وگرنه کوههایی هستند که در سختی و دشواردارند اینگونه 

 در حالی که ارتفاعی بیش از آن ندارند.  ،فراتر از اورست محسوب شده
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....... 

 

در سال چهارم دانشگاه دلخان به مسئولیت تیم کوهنوردی دانشگاه    

انتخاب شده و درسهایش را نیز مقداری جدی تر دنبال می کند. بیشتر سطح 

و گویا برای سرپرستی چنین  شکوهنوردی اش توسعه پیدا کرده تا عمق

 ش بر نیاید. ا ولی طوری نیست که از پس تشکلی هنوز پختگی الزم را ندارد

خر دوره لیسانس دلخان نیز محسوب می شود اطرافیان و آامسال که سال 

تاکید می کنند که در مقطعی باالتر ادامه تحصیل دهد. دلخان که  آرالبویژه 

در برخی از درسهایش به سختی قبول شده است بیشتر دوست دارد که این 

تقاضا ها را نادیده بگیرد و خود را به نشنیدن بزند. حداقل پیش خود اهمیت 

ان تلقی اهی به اشتباه، آن را اتالف زمادامه تحصیل را زیر سوال می برد و گ

. البته این کارهای دلخان دلیلی جز این ندارد که در همین دوره می کند

تحصیلی به زور موفق شده است. احساس می کند که استعدادش در یک 

جهت نا همخوان هدایت شده و همین هدایت موجب دشواری های فراوانی 

گردیده است. درواقع در کالس درس بیشتر یک دانشجوی تنبل محسوب می 

در یکی از کالسها استاد دلخان را که گردد تا یک دانشجوی مستعد. البته 

 شاگرد اول خطاب کرد. سرگذشت دلخان را می دانست!

در نهایت تصمیم خود را می گیرد که ادامه تحصیل دهد. خودش را قانع    

میکند که سختی مسیر طی شده و باقی راحت خواهد بود. کالً سال چهارم 

ار پر تالطم است. نابرابری های اجتماعی و اقتصادی بیداد ذهن دلخان بسی

می کند و او بیش از هرکس دلش به حال کشاورزان و چوپانانی می سوزد که 

در تابستان امسال مثالً جانانه تالش می کنند تا نتیجه عاید دیگران شود. 

 اما هنگام برداشت، چنان ارزان گوجه فرنگی کاشته بود ،در مزرعه خان آقا

. اما دلخان همان گوجه فرنگی را به قیمت سی برداشت نشدکه بیشترش  شد

می بیند و از درون ارزروم برابر در فروشگاههای مقابل دانشگاه و باالی شهر 
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می افتد که با چه زحمتی گوجه ها را جمع و در  خان آقافریاد می کشد. یاد 

ی ریخت و باد سرد م ،جعبه هایی که گرانتر از مقدار گوجه های درونش بود

صورتش را خشک کرده و اوقاتش تلخ بود. حق داشت که تلخ پوست پاییزی 

باشد حتی تلخ تر. این فشارهای اقتصادی و اجتماعی فرصت گشادگی را از 

اکثر والدین این چنینی گرفته است. از این موارد دلخان زیاد می بیند و 

رای هزینه های دلخان حق می دهد که مبلغی ناچیز ب خان آقاتقریبا به 

اوضاع اینجا را نمی داند و محاسباتش را در دنیای  چونکه اوبدهد. خب 

 خویش انجام می دهد.

 

برنامه های کوهنوردی دانشگاه شیرین تر از همیشه دنبال می شود و جمع    

دوستان تیم کوهنوردی خیلی خوب است و همه جدای از رتبه های علمی و 

طبیعت گردیها و صعودهای  دانشگاهیشان در برنامه ها شرکت و مسافرتها،

 لذت بخشی را رقم می زنند. دلخان به طور جدی درس می خواند و قصد

جبران کند. نیز دارد تا با رتبه خوبی که می آورد پایین بودن معدلش را 

 ۀتقریبا در همان اندازه ای که در دوره پیش دانشگاهی بود برای ورود به دور

دلخان موفق   و درس می خواند و موفق نیز می شود.کرده مَستر هم تالش 

این شرایط باید ستر قبول شود اما با می شود که در آزمون ورودی مقطع مَ

شهریه پرداخت نماید. یعنی توانسته در همین دانشگاه ملی برای مقطع مستر 

قبول شود ولی چون رتبه اش کافی نبوده باید پول پرداخت کند. دلخان این 

خبر را زمانی می شنود که در حال بازگشت از یکی از کوههای بلند کشور به 

دی سیگاری است و سیگارهای است. از راننده تیم که فر "آق داغی"نام 

کنار ساحل در سنگین می کشد یک سیگار گرفته و بر گوشه ای از خیابان 

ندارد این امکان  خان آقاپک های عمیقی برآن میزند. به این فکر می کند که 

شود. دلخان هزینه ها را تقبل کند و حتی شاید بسیار ناراحت و عصبانی 

اه را جور کرده و اطرافیان را از این رد که خودش شهریه دانشگیتصمیم میگ
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خوشحال باشد که دلخان در حال  خان آقاقضیه بی خبر نگه دارد تا شاید 

هم پنهان می کند چون او هم  آرالطی مسیر موفقیت است. دلخان حتی از 

 حساب ویژه ای روی دلخان باز کرده و ممکن است با این خبر ناراحت شود.

شاید یکی از بزرگترین اشتباهات دلخان این است که در دوره تحصیل  

لیسانس سر کار نرفته و هیچ اندوخته ای ندارد. علت این امر برای خودش 

زیاد کلمه کار را شنیده و  ،هم روشن نیست. شاید به خاطر اینکه از بچگی

دستش در شاید هم تنبلی. اگر دنبال کار رفته بود االن  و الرژی داشته است

هرچه پول هم از دغدغه ای برای شهریه دانشگاه نداشت.  و جیب خودش بود

ریه زیادی شهدوران چوپانی اش داشت صرف ترمیم دندانهایش نموده است. 

اگر چه شهریه  و می داند که چیز در بساط ندارد هم نیست اما دلخان هیچ

از دست می  خان آقایک لیر هم باشد باز اعتبارش را در پیش  دانشگاهش

 دهد.

در کنار مسایل مربوط به درس و دانشگاه، این روزها روزهایی است که    

 ،دلخان در آرزوی صعود قله های مرتفع جهان سیر می کند و بیشتر از درس

ب به تک تک قلل هیمالیا تمرکزش را بر این رویاها گذاشته است. در خوا

و صعودهای پرافتخاری را بر روی آنها انجام می دهد. از چندین  سفر کرده

سقوط، بهمن و سرمای کشنده جان سالم بدر می برد. چه لذت های مفتی! 

درعالم واقعی اوضاع خیلی متفاوت تر است. بی حساب و کتاب هم زیاد کوه 

می رود و چند مورد اتفاق افتاده است که جان خود و دیگران را به خطر 

داشت و بچه های تیمش را آرارات  دازد. از پیمایشی که روی یخچال غربیبین

با طناب رخت آویز بهم وصل کرده بود بگیر تا صعود انفرادی تیغه های فنی 

 که کم مانده بود با سقوطی ناشیانه متالشی شود. دمیرکازیکو خطرناک 

دلخان حوادث متعددی را به خیر و خوشی پشت سر گذاشته است و شاید  

همین موارد موجب میگردد که تصمیم بگیرد کوهنوردی را به صورت علمی 

هرچقدر تجربه بیشتری  و آموزشهای الزم را ببیند چراکه کردهال نیز دنب
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کسب می کند متوجه اشتباهات ناشیانه خود در گذشته می گردد. چه بسا 

شاید این  مثل همه! ن هم اشتباهاتی دارد که در آینده متوجه خواهد شد!اال

آموختن و تجربه کردن در آن نیز یکی از خصلت های کوهنوردی است که 

دلخان همیشه با خود می گوید که تجربه سبدی است که با انتها ندارد. 

هزینه پر می شود. به نظرش جالب است که در خرید و فروش هر چیز در 

نیا اگر واسطه ای اعمال شود موجب گرانتر شدن کاال می گردد بجز کاالیی د

را ارزانتر می کند. می توان با هزینه ای  که وجود واسطه آن "تجربه"به نام 

کمتر مقدار بیشتری را در سبد پر نمود و در این معامله سرّ و نشانه ای برای 

رین دلّاالن بازارند پس باید ارزان فروش ت ،ن تجربهدلّاال متفکرین وجود دارد.

از تجربیات ارزان دیگران خوب استفاده نمود و بویژه در کوهنوردی که اولین 

 اشتباه شاید آخرین آن باشد.

داشت دوره هایی آموزشی آرارات برنامه از  آرازبا دلخان با آشنایی قبلی که    

در چندین  را برای ارتقاء کوهنوردی خود و تیم دانشگاه ترتیب می بیند و

دوره شرکت می کند. البته ای کاش خیلی زودتر از اینها در چنین دوره هایی 

به قول عمو ماحمد که در مورد  .ولی بازهم دیر نشده استشرکت می نمود 

. هزار یعنی "درس را تا هزار باید خواند "درس خواندن و یادگیری می گفت 

 . شآخرش. خدا بیامرزد

لخان ورزشی کم هزینه به نظر می رسید که با توان کوهنوردی ابتدا به نظر د

دانشجویی اش هم سازگار بود. اما رفته رفته متوجه می شود که آنطور نبوده 

سعی می  است. در بسیاری از موارد توان خرید برخی وسایل الزم را ندارد اما

وسایلش را از دست دوم فروشی ها تهیه کند مگر اینکه وسیله  اغلبکند 

مورد نظر در آنجا پیدا نشود. با این راه توانسته خود را اندکی تجهیز کند. 

برخی اوقات هم ابتکارهای ناقصی را به خرج می دهد تا وسیله ای را برای 

خود بسازد! مثل مورد اخیر که می خواست برای خود شلواری گرم درست 

کند و پرهای داخل متکای اتاقش را در داخل شلواری نایلونی پُر کرده بود. 
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شلوار به حدی سنگین شده بود که نمی توانست راه برود و استخوانهای پرها 

مدام در پوستش فرو رفته و شلوار را هم سوراخ می کردند. آخر دلخان 

شکست شنیده بود که شلوار پر و کت پر خیلی گرم است اما این طرحش 

قسمتی اساسی از کار را ندانسته است! یک  . چون این آن نبود و قطعاًخورد

بار هم خواست برای خود قمقمه ای برای آب درست کند. برای این کار در 

را  خان آقاداشت یکی از بطری های سم کشاورزی  تاشپینارسفری که به 

در دست . این بطری ها خیلی شبیه بطری های آبی بود که برداشته بود

کوهنوردان دیده بود. با همان اندازه و جنسی محکم که ظاهر خوبی هم 

اما چون خوب نتوانسته بود تمیزش کند مدام در کوه بوی سم می داد  داشت.

بود. خالصه از بو و تنها خودش می توانست بخورد. خطرناک نبود اما خیلی بد

ای دیگر شده  این کارها زیاد کرده که موجب خنده عده ای و تعجب عده

نباید بفهمد که دلخان کوه  که اصالً خان آقااست. برخی نیز درکش کرده اند. 

می رود چون آن را بیهوده ترین کاردنیا می داند و معتقد است عایدی به 

چوپانی  در واقع کوه نیز مثل سگ و االغ زمانِ اندازه پوست پیازی هم ندارد.

به قول یکی از اما  آقاست!جزء ممنوعیت های اعمال شده توسط خان 

دوستان دلخان شاید کوهنوردی عایدی و خروجی ملموسی نداشته باشد ولی 

 بی شک دست آوردهای بیشماری دارد.

 

امسال دوباره تیم ملی کوهنوردی ترکیه برای صعود به یکی از قلل هیمالیای 

نپال تشکیل خواهد شد. دلخان اطالعیه اش را بر ورودی مجتمع کوهستانی 

)آزمونهای میدانی( برای انتخاب  قرار است اردوهاییارزروم می بیند که 

آرزوی نفرات برپا شود. بی شک این خبر فرصت خوبی است تا که دلخان 

سالهای نزدیک خود که همان صعود به کوهها و قله های بلند هیمالیا است را 

درس و دانشگاه دوباره به حاشیه می  و به همین خاطر جامه عمل بپوشاند

رود. دلخان در این اردوها ثبت نام کرده و تمرینات آماده سازی خود را شروع 
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شود که کوهنورد خوب  می کند. اما خیلی زود و در اولین اردو متوجه می

زیاد بوده و دلخان از لحاظ تجهیزات و نیز دانش فنیِ کوهنوردی هنوز کامل 

 نشده است. تنها چیزی که دلخان کمتر از دیگران ندارد قدرت بدنی او است

دلخان از تعداد هفت اردوی ! کوهنوردی نیست ۀبی شک قدرت بدنی هم ولی

کرده و تحت امتحانات مختلفی قرار انتخابی که در هرکدام به قله ای صعود 

می گیرد در چهار اردو موفق  است و در اردوی پنجم کنار گذاشته می شود. 

و نیز با کوهنوردان می آموزد و تجربیات زیادی کسب کرده نکات زیادی 

واقعاً افق و تابحال حذفی چنین مفید نداشته است! زیادی هم آشنا می شود. 

ان دلخان نسبت به کوهنوردی خلق شده است. نگرشی جدید در مقابل دیدگ

بعد از این رویداد دلخان در دوره های آموزشی بیشتری نیز شرکت کرده و 

هر چند که در این اردوها بدون  ،سعی در مرتفع نمودن نقاط ضعف خود دارد

به حق بود . گذاشته بودنداینکه بگویند نقطه ضعف دلخان چیست کنارش 

بار دیگر که آمد، دوباره را خوب متوجه می شد تا ولی ای کاش نقاط ضعفش 

 همانها را با خود نیاورد. 
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................... 

 

در  خان آقابر می گردد تا مقداری به  تاشپیناردلخان تابستان امسال به    

هم الغر شده و از ابهت سالهای نزدیکش  خان آقاکار مزرعه کمک نماید. 

کباره مقدار زیادی ه یمریضی قند گرفته و ب خان آقاچیزی باقی نمانده است. 

از وزنش را از دست داده است. هیکلش باریکتر شده اما همچنان ابهت چهره 

حتی بچه دار هم شده  هاکانازدواج کرده و  آرالو نفوذ نگاهش باقی است. 

ه ها و چوپانی های سالهای دور جز خالهایی در صورت  است. دیگر از گل

چند گاو نگه میدارد و عصرها  خان آقادلخان یادگاری بجا نمانده است. 

آنها را می دوشد و شیرش را می فروشد. یا اینکه لبنیاتی درست  طَرالن خانِم

کرده و به فرزندان و آشنایان می دهد. طویله های بزرگ  از گوسفندان خالی 

مانده اند و پر شده اند از مرغ و خروس. گاهاً یک جفت مرغ و خروس 

خوشبخت در طویله ای که زمانی دویست گوسفند در آن ساکن بودند با فراخ 

تنها  طَرالن خانِمبا  خان آقاال زندگی می کنند. خوشی می زند زیر دلشان! ب

شده و هر کدام از بچه ها سراغ زندگی خود رفته اند و دلخان نیز در شهر 

 دیگری در حال تحصیل می باشد.

سال تحصیلی جدید برای دلخان سال خوبی است و شاید بهترین سال 

 .عاشقانه با هیچ فردی نداشته استعمرش باشد. دلخان تا بحال ارتباطی 

نتوانسته و یا نشده است خوب روشن نیست و گویا تقدیر  حال نخواسته،

دلخان را مختارانه هدایت نموده تا در کنار فردی قرار دهد که بیش از 

هرکسی درکش کرده و داستان زندگی مشابهی با او داشته باشد و این نیز 

ن است. با این اتفاق دلخان یاد جمله شاید یکی از  دست آوردهای کوهستا

کوه رفتن به اندازه پوست پیازی برای  "می افتد که همیشه می گفت خان آقا

و  از بسیاری جهات درست می گوید خان آقا. شاید "آدمی منفعت ندارد

منظورش بیشتر این است که باید از خطرات کوهستان دوری کرده و به 
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گترین یافته و دست آورد زندگیش را از اما دلخان بزر سالمتی اهمیت داد

 ه یککوه بدست می آورد. شاید این هم یکی از درسهای کوهستان باشد ک

کوهنورد نباید منتظر نتایج آنی و مستقیم ازکوهستان باشد. در واقع بسیارند 

فعالیتهایی که رویکرد اصلی آن اقتصادی و انتفاعی نیست ولی آثار مثبتی 

که از هر بنگاه و فعالیت اقتصادی برای فرد مفید تر  می تواند داشته باشد

از کوهستان ایستادن بر فراز  یک کوهنوردتنها دست آورد  لزوماً یعنی باشد.

 قله ای بلند نیست. واقعاً نیست.

دلخان در یکی از برنامه های آموزشی خود که برای تمرین اصول فنی    

سالهای سال در ناخودآگاه  کوهنوردی رفته بود با دختری آشنا می شود که

لش می گردید. شاید خودش هم معیارهای مشخصی برای انتخاب باخود بدن

فردی برای ادامه زندگی در ذهن نداشت ولی از ته دل می داند که او خودش 

دلسوز، با درک،  و دختری است زیبا، پر انرژی، مهربان، آیشَناست. نامش 

آموزشی دلخان در این روز تحت الشعاع سختی کشیده، ورزشکار و ... . برنامه 

تا می تواند خود نمایی می کند. زمان هم  و دلخان این دیدار قرار می گیرد

به تندی می گذرد و گویا کوتاهترین روز سال است. از کوهستان بابت این 

نایی به امیدوار است که این جرقه آش و لطف و بخشندگی اش تشکر می کند

کوهنوردی درس را به حاشیه برده بود و حاال د. آتش عشقی گرم تبدیل شو

به حاشیه می زند. بعد از دیدار مدتی فعالیت های  نیز کوه را آیشَن

کوهنوردی دلخان کم رنگ می گردد و بیشتر زمان خود را برای آشنایی های 

صرف می کند. احساس می کند که  آیشَنبیشتر و شناخت عمیق تر 

در تمام ابعاد زندگی  آیشَناست. گویا  زندگیش درحال معنی پیدا کردن

بیشتر  ،هرچه بیشتر می شناسد و دلخان ضریبی از انگیزه و لذت شده است

در شخصیتش غرق می شود. روزها هم معنا پیدا کرده اند و  دلخان هر روز 

آشناتر می شود بیشتر متوجه خوبیهایش می گردد. درس  آیشَنکه بیشتر با 
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ل کرده و دیگر می داند که در این شهر غریب مامنی از و دانشگاه را بهتر دنبا

 محبت و دوستی دارد که می تواند همدمش باشد.
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قصد درحال تشکیل است. دلخان  پس از دوسال دوباره تیم ملی کوهنوردی

بسیار پخته  دارد اینبار قوی تر از قبل بوده و بتواند عضو موفقی از تیم باشد.

تر و آماده تر از گذشته است و اکثر دوره های آموزشی مرتبط را نیز گذرانده 

است. این بار در اردوها خوب می درخشد و در چندین اردو جایگاه نخست را 

کسب می نماید. دلخان خودش تغییر را در کوهنوردی خود احساس می کند 

اضافه و آماده سازی خود  و در اوقاتی نیز که بدست می آورد به تمرینهای

می پردازد.  اردوهای انتخابی در سخت ترین حالت خود برگزار می شود و 

یخ، سنگ و یالها بر قله ها صعود  نفرات شرکت کننده در میان برف، بوران،

کرده و فرود می روند. دلخان اردوها را یکی پس از دیگری با موفقیت طی 

ینبار جزو ترکیب اصلی قرار خواهد کرده و تقریبا خیالش راحت است که ا

گرفت. در این اردوها مقداری روند انتخاب نفرات تغییر یافته و یا به نوعی 

بهبود پیدا کرده است. به نحوی که هم مربیان و هم شرکت کنندگان در 

انتخاب نفرات برتر نقش دارند. دلخان بر اساس انتخاب اعضای شرکت کننده 

عد امتیازات اردوها نیز که مربیان قرار گرفته و از بُدر اردوها در جایگاه اول 

برای عضویت در تیم دلخان در نهایت  .می دهند وضعیت خیلی خوبی دارد

موستاق "و باید ظرف چند ماه آینده برای صعود قله ای بنام  انتخاب می شود

از این انتخاب بسیار  راهی هیمالیای چین و منطقه تیان شان شوند. "آتا

مشغول انجام کارهای اداری و اخذ مجوز های الزم برای  خوشحال است و 

خان همه از ماجرا خبر دارند و حتی به گوش  تقریباً شود.خروج از کشور می 

در شب نشینی هایش از  هم رسیده است و گویا زیاد هم بدش نمی آید. آقا

ان آقا ماجرای رفتن دلخان می گوید و مقداری هم می بالد. چه شده که خ

اندکی به کوهنوردی مایل شده خوب روشن نیست؟! همه چیز به خوبی پیش 

تماس تلفنی سرپرست تیم اعزامی آب سردی را  اما در روزهای آخر می رود،
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بر سر دلخان می ریزد. او بدون مقدمه می گوید که شما از تیم اعزامی 

مورد قبول  و برای این کار دالیلی می آورد. دالیلش کنارگذاشته شده اید

به هر حال دلخان دلخان نیست ولی همه چیز دست اوست. نخواهد نمی برد. 

از تیم کنار گذاشته می شود و بجایش افرادی هستند که کم امتیاز ترین و 

کاری از دست دلخان بر نمی آید و در ته دل حکمتی را غایب ترین بوده اند. 

موضوع برایش راحت تر  برای این کار جستجو می کند تا مقداری تحمل این

دلخان دست به گریبان تقدیر می شود. در عین اینکه خودش همیشه شود. 

اما  ،می گوید که شکست و احساس عجز رابطه مثبتی با اعتقاد به تقدیر دارد

در این مواقع دوست دارد که به تقدیر اعتقاد داشته باشد هرچند می داند که 

جز حکمت و اعتقاد به تقدیر چیز بواقعاً این تنها یک حس کاذب است. 

ک ه یدیگری نمی تواند این موقعیت را توجیه کند. چگونه می شود ک

ناگهانی. نکند این هم  اینطورک ناکامی تبدیل شود آن هم ه یکامیابی کامل ب

یکی از درسهای گرانسنگ کوهستان است؟ به هرحال دلخان می بایست با 

 این شرایط کنار بیاید. 

ناراحت می شود. اوکه مخالف کوه و  از شنیدن ماجراهم  آقاخان حتی  

ع حقوق دلخان واکنش نشان می دهد و مدام کوهنوردی است در مقابل تضیی

از دلخان قضیه را جویا می شود. دلخان مقداری از کوهنوردی آزرده شده 

است. انتظار چنین اعمالی را در کوهنوردی نداشت اما گویا باید به همان 

دیمی اش برگردد. منطقی که می گفت هر جور آدمی در هر منطق ق

اجتماعی پیدا می شود. در کوهنوردی هم افراد نادان و ناخیرخواه پیدا می 

شوند! اینان همانهایی اند که کوتاه تر از قله هایی هستند که صعودش کرده 

ا اند. دلخان می داند که ربطی به کوهستان ندارد و نباید از کوه قهر کند ام

احساس شکست می  خب مقداری تحت تاثیر وقایع اخیر قرار گرفته است.

مسیر بی مانع فقط یک شود.  خیلی مکدرکند ولی می داند که نباید 

دوستانش او را به داشتن روحیه ای قوی می شناسند و شاید همین  !رویاست
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ده روحیه اش را پایدار انتظار هم موجب می شود که دلخان به زور هم که ش

 نشان دهد. 

به وضعیت زندگی اش  هم باید مقداریحاال دیگر هیمالیا که نشد و 

 سروسامان دهد. مدتی دنبال کار می گردد و کاری متوسط پیدا می کند.

برای شرایطش زیاد خوب نیست ولی باید از یک جایی شروع کرد دیگر. باید 

کارکردن در پروژه سیلو سازی به روستایی دور افتاده در پانصد کیلومتری 

التحصیل شدن از مقطع  ز خود برای فارغبرود. در این میان باید از تِ ارزروم

مستر مدیریت نیز تالش کند. چندین ماه در پروژه سیلو سازی به کار 

لومترها فاصله دارد. مکانی دور افتاده که با اولین روستا کی .شود مشغول می

را نیز از پشت  تاشپینارمنطقه ای خشک و پر باد که دست بادهای معروف 

باد. خاکبرداری  ،نچه که عدم نداردآنچه کمیاب است آب است و آبسته است. 

بادش عصبانی کند.  کورچشم را تا  بهانه دست باد می دهدهای سیلو هم 

آرام می کند. کاش  کمی اع رامالی اوض وضعیتکننده است اما امید بهبود 

که خیلی هم  دوستش دارد کار کند  خان آقامی شد که دلخان در مزرعه 

ولی حیف که پدر مخالف این است که قلم را زمین گذاشته و بیل بدست 

را هم  آیشَناحساس مرد شدن دارد و هم اینکه باید مسئولیت دلخان  !گیری

البته وقتی که جدی به ازدواج فکر می کند احساس کم کم بدوش بگیرد. 

بچه بودن دارد و فکر می کند اگر با دیگران مطرح کند گمان شوخی می 

از طرفی هم شاید یک زندگی مشترک رفتن به هیمالیا و کوهنوردی برند. 

که  می خواهدبرخالف میل باطنی اش حرفه ای را تحت الشعاع قرار بگیرد. 

چون اوضاع مالیش خوب  نیز تجدید نظر کند آیشَنبا  مقداری در رابطه اش

دوست ندارد که با سرنوشت او بازی کند چراکه نه کار درست  نیست و

نه دارایی و نه شرایطی برای ازدواج. برخی تصمیماتش حتی  حسابی دارد،

می شود ولی دلخان می خواهد به نفع او کار کند.  هم آیشَنموجب ناراحتی 
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و استوار تر از پایدارتر  آیشَنبرایش خیلی سخت است. اما  نآیشَفکر دوری از 

 چیزی است که دلخان شناخته بود.

دلخان در مدت کارش در سیلو نمی تواند به راحتی کوههای اطراف را نادیده 

نجام می دهد و بگیرد و هر ازگاهی صعودهای کوچکی در سکوت عصرگاهان ا

کوههای اینجا بیش فرو میرود. آیشَندر تفکر درس و دانشگاه، کوه و از جمله 

ی . در خشکباشند همدم خورشیدند و حسابی خشکاز آنکه رفیق باران 

خچالهای بی انتهای هیمالیا واقعاً ه یگرمای ظهرگاهان سیلو فکر کردن بو

 االن قبطه آور است. روزگار انگار شوخی اش گرفته. دلخان بجای اینکه

 که بجای دانشگاه در سیلوست و تهیمالیا باشد در وسط صحرای خشک اس

با اولین روستا کیلومترها فاصله دارد درحالی که االن می بایست در شهر 

 می بود! ارزرومشلوغ 
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این روزها خوب درس خواندن مرهم خوبی برای ناکامی های کوه است. 

دلخان در مقطع مستر فارغ التحصیل می شود. به  ،همزمان با کار در سیلو

زور! برادر آرال همچنان در تشویق به ادامه تحصیل مُصر است. آیشَن از او هم 

 بیشتر. به قول آرال کوهنورد بی سواد و بی پول به درد کوهستان نمی خورد! 

مقداری خیالش از تحصیل راحت می  پی اچ دیدوره دلخان با قبولی در 

کی مطب می  "می گوید بَکتاشوز فرداست که دکتر شود. عمو . امرشود

بی شک علم نیز مانند کوهستان قله هایی  !. با پزشکی اشتباه گرفته"زنی؟

دارد که دستیابی به آن راحت نیست. شاید علم نیز مانند رشته کوهی عظیم 

اما با این تفاوت که هیچ کس به قله  استو پر از کوههایی سربه فلک کشیده 

البته  اش نمی رسد و تنها می توان نسبت به دیگران مقداری باالتر رفت.

شاید موفقیت در تحصیل نوعی توجیه برای دلخان باشد که ناکامی اش در 

صعود به هیمالیا را التیام می بخشد. اما خب اینکار را هم نکند چه کار کند. 

ی شده و در هر محفلی که می نشیند حرف از دلخان می برای خان آقا که عال

 زند و بر خالف دلخان، قله های علمی را با قله کوههای بلند تاق نمی زند!

قصد انجام صعودهایی جدید و متفاوت در داخل  هیمالیا که نشد؛ اما دلخان 

خوشبختانه هدف چیزی نیست که نتوان جهتش را عوض کرد!  .داردکشور را 

دلخان از ناکامی تش را هم می توان دست کاری نمود. حاال دیگر حتی قدر

هایش درسها و از کوهستان نکات بیشماری آموخته است. می شود گفت 

در صعود به قلل هیمالیا در  هم اینروزها تب شدیدیمقداری با تجربه شده! 

تیم های مختلفی است که ن کوهنوردان کشور ایجاد شده و گروهها و امی

مواردی بوده است که کوهنوردانی دایم در حال عزیمت به هیمالیا هستند. 

تازه کار بدون اینکه تجربه ای کافی در صعودهای داخلی داشته باشند 

شده اند و شاید یکی از اصلی ترین  مستقیم راهی صعودهای بلند هیمالیا
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این  همین امر باشد.هیمالیا  ترکیه دردالیل تلفات نامعقول سالهای اخیر 

هر واقعاَ که  "النی آرارات ندیده رفت هیمالیا!ف "اصطالح رایج شده که 

اگر  البته .درسی در کوهستان درس اول، و هر اشتباهی آخرین آنهاست

نمی توان تب خب ولی  ،ا می رفتیممکن بود دلخان نیز به سمت هیمال

دلخان آرزوی صعود به اورست را نمی توان گفت که موجود را انکار کرد. 

هر چند که ن بر بام دنیا را تجربه کند! ندارد و نمی خواهد تجربه گام گذاشت

این حرفها را نمی  گولگاهی خودش نیز انکارش می کند اما ته وجودش 

 خورد.

اولین صعودی که خوب به دل دلخان می نشیند ناشی از یک تنبلی و بی 

حوصلگی است. مثل همان تصادف کذایی که از سرعت کم دلخان حادث شد. 

 دارد آرارات دلخان در یکی از صعودهایی که از مسیر شمال شرق قله

چشمش به وجود یخچالی بلند و پر ابهت در جبهه شرقی همین کوه می 

. دلخان روحیه کافی برای استنیز همراه دلخان  ماحمِدن صعود در ای افتد.

ادامه مسیر را ندارد که علتش فکر کردن به اتفاقاتی است که در راه 

موفقیتش در صعودهای هیمالیا می داند و نمی تواند تصور کند که باید یک 

 ماحمِد هیچ روحیه ای در این فصل از سال صعود نماید. بامسیر تکراری را 

که در کوهنوردی توان و استعداد  هیکل استکوهنوردی جوان و خوش 

. شوخ طبعی اش بوده استباالیی دارد و در اکثر صعود ها همراه دلخان 

انصراف خود را  ماحمِدنمی تواند به  دلخاناما  درخت را به خنده می آورد.

عش کرد نگیزه برای صعود آمده و نمی توان براحتی قانابا ماحمِداعالم کند. 

می نشیند. آسمان صاف و آبی  وکوله اش را زمین می گذارد که ادامه ندهد. 

ک صعود خوب ه یاست و نور شدید خورشید هوا را گرم کرده. همه چیز آماد

در این  حق دارد که با این شرایط از تنبلی دلخان شاکی شود. ماحمِداست و 

 "یاخار"می افتد که نامش خچال پر ابهتی ه یچشمش ب گیرو دار دلخان

این البته قبالً هم دیده بودش اما نه از این نزدیکی و نه به این بهانه! است. 
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یخچال با حدود بیش از هزار متر طول سلطان یخچالهای کشور محسوب می 

مسیری شکل گرفته از یخ و برف که مانند شالی بلند و تاب خورد از  شود.

دلخان یادش می آید که در  یده شده است.پای کوه آرارات تا قله ی آن کش

بهادر همنوردش آرارات  یکی از اولین صعودهایش از جبهه شمال شرق کوه

در مدح این یخچال بسیار سخن گفته بود به طوری که دلخان صعود این 

ن خیره می مال کوهنوردی خود می دانست. مدتی به آآیخچال را یکی از 

بیشتر از روی بیحالی و تنبلی دلخان برای ادامه صعود  شود البته این مکث

بلند شو "می زند که  رغُ هم دایماً ماحمِد !تا اینکه تفکر بر روی یخچال است

مرا کشانده ای تا اینجا آورده و " ،"تا صعود را ادامه دهیم زمان کافی نداریم

رای ادامه را نیز ب ماحمِددلخان با یک پیشنهاد  اما "حاال نشته ای که چه؟

می خواهد  ماحمِداز  یاخارخچال ه به یصعود سست می کند. دلخان با اشار

اول فکر می کند که دلخان  ماحمِدکه برای صعود آن برنامه ریزی کنند. 

البته که  شوخی می کند اما زمانی که جدیتش را می بیند استقبال می کند.

می تواند نقطه عطفی در نظر دلخان این صعود  اولش یک بهانه و شوخی بود.

ش نیز باشد. در روند صعودهایش محسوب شده و التیامی بر ناکامی های اخیر

هر  .یافتنی کوهنوردیش که میرسد رزوهای دستآحداقل به یکی از  باالخره

جبران کردن ناکامی نمی تواند هدفی درخور برای این صعود باشد.  چند که

صراف داده و در ژست تفکر به صعود و دلخان از ادامه صعود ان ماحمِدبالخره 

روز خود را در همین نقطه شب کرده و چادرهایشان را همانجا  یخچال یاخار

در هفته آتی برای شناسایی کامل  ماحمِدبرپا می کنند. قرار می شود با 

، شوخی شوخیگویا یخچال دوباره به منطقه بیایند و اینگونه نیز می شود. 

هم که از دوستان کوهنورد دوران  ائلساندر این سفر جدی شده است. 

بیشتر به عنوان یک  لیهمراهی می کند ورا دانشگاه دلخان است آنها 

همان رفیقی که اولین صعود سخت خود در دانشگاه را با هم انجام  پشتیبان.

داده بودند. البته او از آن پس دیگر به جدیت دلخان به کوهنوردی نپرداخت 
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ر هزار اچهدر کمپی که در ارتفاع  ائلسانولی خب کوه دوست خوبی است. 

وازم فنی با کلیه ل ماحمِدی ماند و روز بعد دلخان همراه برپا میکنند م متری

این وسایل را از باشگاه  ماحمِدمورد نیاز به سمت یخچال راهی می شوند. 

هر دو در این باشگاه عضو هستند و به  که تهیه کرده است ارزرومکوهنوردی 

کی از ه یفعالیت های کوهنوردی خود در قالب آن می پردازند. این باشگا

 ولی در زمینه ودمی شترین باشگاههای کشور محسوب بهترین و باسابقه 

خدا چندانی در آن انجام نشده است.  صعودهای یخچالی فعالیت های شاخص

شاید با صعود موفق دلخان بر این یخچال مهیب فصلی نو در رو چه دیدی؛ 

حدود شش ساعت به سمت  ماحمِدفعالیتهای باشگاه نیز آغاز گردد. دلخان و 

پیش می روند. یخروفت  ،یخچال که از دره ای در پای کوه شروع می شود

های ابتدای مسیر حرکت را کند کرده است ولی هر دو انگیزه باالیی برای 

 ،هم هر از گاهی با فریادهای از راه دور خود ائلسانپیشروی بیشتر را دارند. 

 پیش می متریچهارهزارو پانصدتیم دونفره را تحریک می کند. تیم تا ارتفاع 

زمان کافی برای ادامه ندارند. آنچه از دور دیده می شود بسیار با  دیگر اما درو

و این تیم دونفره را غافلگیر کرده است. بی دلیل  بودهشرایط واقعی متفاوت 

نیست که صعودهای انگشت شماری روی این یخچال صورت گرفته است و 

 آخرین آن به ده سال پیش برمی گردد. مقداری نیز تجهیزات و وسایل نقص

و همین ورد خوب از تجهیزات خوب بهتر است دارد ولی روشن است که همن

تیم بعد از سه روز و عث می شود که بسیاری از مسیر شناسایی گردد. امر با

پس از شناسایی الزم یخچال به سمت پایین روانه می شود تا برنامه ریزیهای 

ر روی صعودهای متعددی بالزم را برای انجام صعود اصلی صورت دهد. 

نیز کمک میگیرند تا  آرازانجام میدهند. از  آق داغییخچال جبهه شمالی قله 

یم افزوده شود و بی شک تجربیات مفیدی در این زمینه فنی تبر آمادگی 

نفره که دونفر نیز از  چهارپاییز همین سال دلخان به همراه تیمی  دارد.

را صعود می کنند.  یاخاریخچال  ،اند همنوردان باشگاه به تیم اضافه شده
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صعودی متمایز بر روی سخت ترین یخچال کشور انجام می دهند. دلخان در 

و این صعود  هیچ یک از صعودهای خود بدین اندازه با چالش مواجه نشده بود

انش فنی تیم را نیز ثابت محسوب می شد که د صعودی نفس گیر و سخت

کرده ه هیمالیا را جبران می کرد و شاید هم مقداری از ناکامی های اعزامش ب

 باشد که سخت بعید است!
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. و مربی باتجربه ای هم شده استمی شود  دیگر همسر دلخان تلقی آیشَن

باهم ازدواج کرده و زندگی خوبی را  1983تبر سال آنها در بیست و چهار اک

غاز می کنند. دلخان هروز بیشتر از قبل به این نتیجه می رسد که واقعا آ

را به او داده است.  آیشَن کهکوهستان در زندگی او بسیار بخشندگی کرده 

اری برای عالقمندان به یسعام المنفعه و آموزشهای رایگان بکارهای 

می داند که دست آوردش را از کوهستان  و خوبکوهنوردی برگزار می نماید 

کند  بی مزد و چشم داشت در این عرصه کار ،تا عمر دارد اگر گرفته است و

نهایت تالش خود را می کند که سالمتی اش در  کم کارکرده است. باز هم

ه خطر نیفتد تا بتوانند سالها کوهنوردی کرده و از مواهبش بهره بکوهنوردی 

ی ایمن است و ایمنی را ترویج می دهد تا جائیکه ها ببرد. او کوهنورد

همیشه در برنامه ها و دوره های آموزشی اش سالمتی را رکن اصلی 

کوهنوردی و انجام صعود های شاخص می داند و می گوید که نباید صعود 

رفها را از عمق وجود نکردن قله ای را دلیلی بر عدم موفقیت دانست و این ح

از  بخشیصعود نکردن هم  "که می آوردجمله را بر زبان اغلب این دارد.  باور

و افرادی را که به خاطر عدم موفقیت در صعود قله ای  "فرایند صعود است

تاسف می خورند را نکوهش می کند که نباید چنین نگرشی داشته باشند و 

ایستادن بر فراز قله ای بلند  ،از کوهستان یک کوهنورددست آورد  لزوماً

در کنار این دلخان همیشه دغدغه ای عمیق نسبت به فرهنگ و  نیست.

محیط زیست دارد و بامشاهده اعمال مخرب در این زمینه ها در غصه ای 

عمیق فرو می رود. کشورش از لحاظ جغرافیایی و اقلیم و نیز تنوعات 

یکی از نادر ترین کشورهای دنیاست اما بی  ،فرهنگی و زیبایی های آن

عوامل به تهدیدی برای بقا و ماندگاری زیست بوم و فرهنگ توجهی به این 

 سعی می کند نوشته هایششده است. دلخان در صعودها و تبدیل مردمانش 
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هیچ فرهنگی برتر از "و اینکه فرهنگ هر منطقه زیباست  تشریح نمایدکه تا

را حداقل در میان کوهنوردان رواج دهد تا عالوه بر  "فرهنگ دیگر نیست

مهارتهای سخت و تکنیک های کوهنوردی، به این گونه موارد نیز توجه به 

توجهی بیشتر از قبل نمایند. کوهنوردان دیدبانان محیط زیست نیز قلمداد 

جانوری به سرعت و بر -در این شرایط که نسل گونه های گیاهیمی شوند و 

اثر بدرفتاری های انسانها به سوی انقراض پیش می رود کوهنوردان می 

ند نقشی اساسی در پیشگیری و فرهنگ سازی آن داشته باشند. این یکی توان

رزوهای دلخان است که انسانها نحوه رفتارشان با طبیعت را بهبود داده و آاز 

بدانند که آسیب به طبیعت و زیست بوم همانا آسیب به خود بشر محسوب 

ش بوته امید دارد که روزی فرا برسد که پدری برای دلخوشی فرزند می شود.

آتش نزند و شکارچی ای برای  آراراتنی چند صد ساله را در دامنه های وَگَ

 ج خود پلنگی را از پای در نیاورد...تفر

در مقطع پی اچ دی مدیریت از  ،آیشَندلخان سه سال بعد از ازدواجش با 

فارغ التحصیل می شود و برای ادامه تحصیل در مقطع پست  ارزرومدانشگاه 

پذیرش  دکتری راهی کشور هلند شده و در شهر آمستردام ساکن می گردد.

در عین اینکه  ،اتفاق می افتددر این دانشگاه تقریبا تصادفی و از روی شانس 

. دلخان ایده ای که در مورد فرهنگ مسیری خوشحال کننده می تواند باشد

این دانشگاه ارایه داده و مورد استقبال دپارتمان  بهدوین کرده بود را ملل ت

کنند از دلخان دعوت می  آنها نیز خوشبختانه .فرهنگی دانشگاه قرار میگیرد

از این مهاجرت بیشتر از هر  آیشَنبرای ادامه پژوهشها به آنجا سفر نماید.  تا

د که چنین اقدامی بکند کسی استقبال می کند. او بارها از دلخان خواسته بو

ولی چون دلخان فردی عاطفی و دلبسته به گذشته و سرزمین خودش هست 

اینکه تو سیصد فرسخ و یا هزار  "طَرالن خانِمبه قول  انگیزه کافی را نداشت.

فرسخ با ما فاصله داشته باشی زیاد تفاوتی ندارد و بهتر است مسیر زندگی ات 

برایش دوری سخت است ولی دایم  ن خانِمطَرال. هر چند "را در پیش بگیری
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اگر بروی  "هم مغرور تر از آن است که بگوید خان آقااین حرفها را می زند. 

طرالن خانم فردی معتقد و مومنی است که  ."دلمان برایت تنگ می شود

انگار کم "خیلی وب وقایع زندگی را به هم ربط می دهد. به دلخان می گوید 

هرچی قسمت باشه خیر "، "کم دارد حکمت هیمالیا نرفتنت روشن می شود

 ."باشه

قرارش را  آرالیکی از اهداف اصلی  دلخان در زندگی که مدتها پیش با 

که  آرال. دلخان و بود تاشپیناردر  "سدارِ"مرکز آموزشی گذاشته اند تاسیس 

 هم از حامیان این هدف محسوب می شود تصمیم گرفته اند آیشَنالبته االن 

را تاسیس نمایند تا به ارایه خدمات  که در آینده ای نزدیک مرکز دارس

علمی و ورزشی به کودکان و دانش  آموزشی در زمینه های مختلف هنری،

. اساس این در سطحی مطلوب اقدام نماید منطقه و روستاییان اطرافآموزان 

هدف بر این امر مبتنی شده است که ناآگاهی مردمان ریشه اصلی 

بدرفتاری ها و مشقات موجود می باشد و هیچ راهی بهتر از ارتقاء  ناهنجاریها،

 سطح دانش عمومی مردم در مسیر بهبود اوضاع اجتماع وجود ندارد. 

مستردام در رشته فرهنگ به پژوهش و تحصیل می آدلخان در دانشگاه 

پردازد و اسلوب زندگی و رفتار مردمانش نکاتی در بر دارد که نمی توان آنها 

ترکیه البته که فرهنگ مردمان  را در میان مردمان کشور دلخان پیدا نمود.

نیز محسوب  زیبایی های فراوانی دارد و یکی از متمدن ترین ملیت های دنیا

می گردند ولی ناآگاهی موجب برخی بدرفتاری ها شده است. مثال اینجا در 

مستردام احترام زیادی به محیط زیست قایل می شوند درحالی که اندکی آ

هم از منابع و ثروت های طبیعی کشور دلخان را نیز ندارد. شعائر و نمادها و 

شور دلخان دارند ولی از رسومات دینی بسیار کمتری نیز نسبت به مردمان ک

اساتید دانشگاه لحاظ توجه به حقوق دیگران قابل مقایسه با آنها نیستند. 

افرادی پرسواد و سختکوش هستند که احترام و توجه ویژه ای به شاگردانشان 

از خود نشان می دهند. حتی استاد راهنمای دلخان در حین ورودش به هلند 
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یه تعجب دلخان گردید. اساتید راهنمای به استقبال دلخان آمده بود که ما

دلخان در دانشگاههای قبلی به سختی وقتی را برایش اختصاص می دادند و 

سوالهایش را معموال با جوابهایی پاسخ می دادند که دانشجو متوجه شود که 

اکثرا با عللی جدای از علت های  یگر دارد بیش از حد سوال می پرسد!د

علمی به درجات علمی و استادی رسیده بودند که در طی یک مسیر پژوهشی 

این امر به روشنی برای دانشجو نمایان می گردید. حتی در هیچ حوزه ای 

اظهار بی اطالعی و نادانی نمی کردند که این رویکردها در دانشگاه جدید 

اینجا دلخان  گردند. خنده دار محسوب میدلخان تقریبا عوامل و روشهایی 

ریت ینیز در رشته مد آیشَنتجربیات متفاوتی بدست می آورد و هر روز 

مشغول و نیز مربیگری تیم والیبال دانشگاه را مستردام آدانشگاه  در ورزشی

از ابتدا هم ورزش  آیشَنهم حدود دو ماه است که عهده دار شده است.

مسیر زندگی اشان با هم همسوست خوشحال  دوست و پرنشاط بود و اینکه

 "از قبل شادابتر است و به قول خودشحتی اینجا بیش  آیشَنکننده است. 

 ."اینجا عزت بیشتر است

در خیابان دوم بعد از دانشگاه و در محله ای سر سبز و  یخانه ویالیی کوچک

بور و صاحب خانه خانم پیر قد بلندی است با موهای  آرام اجاره کرده اند.

. با شوهرش مغازه گل فروشی دارند و بسیار تاشپینارپوستی شبیه چوپانان 

 یشانبا گلها هنگی هم می شنوند می رقصند وآتا  ند.ا اهل سفر و طبیعت

و گلهای  قسمتی از حیاط را سبزی کاری کرده آیشَنند.حرف می زن

که چشم هلند که بیایی و گل نکاری عین این است رنگارنگی پرورانده است. 

دلخان نیز در گوشه ای از حیاط کلبه ای بازدید موزه ای بروی!  هبسته ب

. است چوبی کوچک برای سگ سفیدش درست کرده. نام این سگ نیز نازی

هرچند سگ  .هیکلش مثل سگ گله نیست اما تمام عادات یک سگ را دارد

داشتن در یک خانه شهری با سگ داشتن در کنار گله و دشتی وسیع یکی 

را لگد مال می  آیشَنجوییده و سبزی های  بندش راهم هر از گاهی  نیست.
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طبق عالقه ای که به گل و گیاه دارد در حیاط پشتی خانه  آیشَنآخر کند. 

می دهد. اوقات نیز گلخانه کوچکی ایجاد کرده و مقداری هم قارچ پرورش 

و البته گاهی هم چرم  کردهبیکاری خود را با همین باغچه هایش سپری 

ندی ندارد ولی دلیلی نشده که دلخان وسایل کوههای بل اینجادوزی می کند. 

کوهنوردی خود را با خود نیاورد. دلخان اتاق کوچکی را در کنار اتاق خوابش 

از وسایل کوهنوردی و  برای وسایلش در نظر گرفته و داخل آن پر شده

عکسهایی که از صعودها و دوستان کوهنوردش بر دیوار نصب شده است. 

نیستند اما خاطرات با هم  برخی از چهره های عکس االن در قید حیات

عکاسی اش هم بودنشان جزء شیرین ترین افکار دلخان است و گاهی دلگیر. 

است را هم بر  بد نیست و برخی از عکهایش را که در نظر خودش قشنگ

ک بار به کشور آلمان و یا ه یپشت درب و کمدها چسبانده. تقریبا سه ما

هر اما بیشتر از  یس سفر کرده و صعودی را در مناطق آلپ انجام می دهدئسو

 اوقات دلخان را به خود اختصاص داده است. چیز درس و دانشگاه و پژوهشها

 و دلخان در دانشگاه آمستردام پژوهش در مورد فرهنگ را شروع کرده است

استاد راهنمای بسیار پرکار و پی گیری دارد. اسمش میشاییل است اما کاش 

خود را وقف مطالعات فرهنگی و آخر، ! "فرهنگ"اسمش را میگذاشتند 

از مردمان و اقوام کشورهای مختلف طوری سخن می و فرهنگ مردمان کرده

اگر دست خطش خوب بود شاید اما گوید که انگار سالها با آنها زیسته است. 

با دلخان بیشتری از یافته های وی می توانستند بهره مند شوند!  ۀعد

فرهنگ و کوهنوردی ارایه داده است. در زمینه  ای تئوریهمکاری میشاییل 

و تعامالتش با  دلخانبیشتر نشئت گرفته از سالهای چوپانی تئوری  نای

در بیشتر سفرهای  و می باشد تاشپینارجوامع بومی پای کوهستانهای 

کاله "را  خود نظریه. دلخان  نام کرد کوهنوردی خود به این قضیه توجه می

ی کوهها در سیطره فرهنگهای جوامع گذاشته  و می گوید که تمام "فرهنگی

ن بستر فرهنگی از میا پای کوه قرار دارند و باید برای دسترسی به آن کوه
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برای این عبور کوهنوردان نیازمند مهارتهایی برای برخورد پای کوه عبور نمود.

که شاید بسیار مهمتر از مهارتها و تکنیک تفاوتهای فرهنگی می باشند  آن با

پیر است ولی  ،های کوهنوردی هم باشد. میشاییل هم کوهنوردی می کند

و نقش کوهستان را در ساخت  دهبواغلب سفرهایش از نوع کوهنوردی 

انگار که دلخان همراه خوبی  فرهنگ مردمان پای کوه چشم گیر می داند.

برای ارتباط درس با کوه پیدا کرده و دیگر الزم نیست تا در دوراهی انتخاب 

 یکی از آنها قرار گیرد.
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را  اینو یافتن استگویا آرزوهای دلخان یکی پس از دیگری در حال واقعیت 

دلخان در سال سوم تحصیل در دانشگاه دلخان از درون حس می کند. 

د تا پژوهشی در مستردام پیشنهادی به دپارتمان فرهنگ دانشگاه می دهآ

حدود کوه اورست انجام دهد. در کشور نپال و حوزه  زمینه آخرین نظریه خود

در انتظار جواب مثبت ک ماه از درخواست دلخان گذشته و بسیار مشتاقانه ی

گاهی هم اگر وقت کند به دفتر مطالعات فرهنگی دانشگاه سر  .دانشگاه است

امروز درحال خارج شدن از خانه در  آیشَنمی زند تا پی گیر کارش باشد.

صندوق پستی کنار نرده های حیاط نامه ای را می بیند که از طرف دپارتمان 

در جریان درخواست دلخان بوده و حدس می زند که  فرهنگ دانشگاه است.

همان جواب درخواست دلخان است.با اضطراب خاصی نامه را باز می کند و 

می داند که جواب هرچه که باشد یا با آرزوی دلخان سر و کار دارد یا با 

دانشگاه بعد از دو ماه بررسی و با شناختی که  پروفسور دلخان: ": دوری اش!

مبنی شما و فعالیت های کوهنوردیتان دارد با پیشنهادتان  العاتیاز حوزه مط

حوزه کوه اورست بر انجام پژوهش میدانی در رابطه با تئوری کاله فرهنگی در 

. با آرزوی موفقیت. پرفسور هافستد رییس می کند تموافق فالت تبتو 

خان را آیشن می داند که با این نامه به خوبی می تواند دل ."دپارتمان فرهنگ

آیشن در خوش خبری دست خوبی دارد اما از حاال به فکر  کالً و غافلگیر کند

 چند ماه دوری از دلخان است.

در دست دارد وارد خانه می  آرالدلخان هنگام غروب در حالی که نامه ای از 

به دانشکده  نامه را ، آرالرا ناراحت نکند آیشَنشاید به خاطر اینکه  شود.

میخواند که در  آیشَننامه را برای این کارها را خوب بلد است.  فرستاده است.

سکته  طَرالن خانِمو  خان آقانوشته است. اینکه  تاشپیناراز اوضاع  آرالآن 
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در ظهر  طَرالن خانِمدر صبح یک روز سکته مغزی کرده و  خان آقاکرده اند. 

نوشته است که االن حال  آرال. البته همان روز دچار سکته قلبی شده است

. حال بر می گرددهردو خوب است و این قضیه به حدود یک ماه گذشته 

می گوید که ایشان با این سکته های  آیشَنبه  و ریخته است دلخان به هم

اشتن پشت سرهم به شایبه های چندین ساله که در مورد عدم دوست د

سعی کرده تا اوضاع را  رالآالبته طبق معمول که  یکدیگر بود پایان داده اند!

 هاکانمعلم مدرسه ابتدایی شده و  آرالعادی تر از آنچه که هست نشان دهد.

کارمند دولتی. چند عکس هم درون پاکت نامه گذاشته است. عکس خودش 

 تاشپیناربا اسب قرمز براقی که تازه خریده و در غروب آفتاب چمنزارهای 

در گوشه سمت چپ البته چیز زیادی از چمنزارها باقی نمانده! گرفته است. 

ش کرده بیش از خود عکس عکس کوه دکلی که سرخی آفتاب نمایانتر

هم که  آرالپسر  ایلمازدکی قوطه ور می کند. عکس ودلخان را در عالم ک

و  خان آقاو نیز عکس  هاکاندختر زیبای آیسِل حسابی قد کشیده در کنار 

کنار جوجه بوقلمون های سفید ایستاده اند وکه در گوشه حیاط  طَرالن خانِم

واقعاً پیری مردِ پر ابهتی چون خان آقا غربت آمستردام را افزون می کنند.

 دلگیر کننده است!

با خود می گوید که حاال بهترین زمان دادن نامه دانشگاه به دلخان  آیشَن

دور شود. نامه را  آرالاست که شاید مقداری خوشحال شده و از ناراحتی نامه 

ت دانشگاه با خود به دوران دلخان با شنیدن خبر موافقبه دلخان می دهد و 

کی  "می گفت و و آن زمانی که هرکسی که در دانشگاه میدیدش گذشته

به خاطر خبر خوشحال کننده اش  آیشَناز  و می اندیشد "؟ی اورستومیر

تی ئروز پیش بینی شده است و هی نوداین صعود حدود تشکر می کند. 

ن نیز به آعلمی تیم اعزامی را تشکیل خواهند داد که سرپرستی  -کوهنوردی

پروفسور شاین، پروفسور دنیسون که اساتید  عهده دلخان گذارده شده است.

قرار است در  سوری و داشیلیحوزه فرهنگ هستند با دو کوهنورد نامدار بنام 
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نفر عکاس  سهفیلمبردار و  دودو نویسنده، این سفر دلخان را همراهی کنند. 

 خواهند شد.از طرف دانشگاه معرفی  کهداده نیز نفرات دیگر تیم را تشکیل 

ز اعزمشان در ماه آپریل قصد دارد که سفری به کشورش داشته دلخان قبل ا

اثر  آرالگویا نامه و سایرین تازه کند.  طَرالن خانِم ،خان آقاباشد و دیداری با 

کرده  لوغحسابی سر دلخان را ش اعزام تیمبرنامه ریزی اما خود را گذاشته! 

 تخصیص دهد تاشپیناراست و هرچقدر سعی می کند تا زمانی را برای سفر 

ای کاش در خواست خود را یک سال بعد داده بود و االن  نمی تواند.  اما

که قبل از  ردخیلی دوست دافرصتی برای بازگشت به تاشپینار داشت و 

ن دیدار خانواده اش دیدار کند و می داند که اگر بدون ایبا  سفرش به اورست

خواهد بود. به هر حال  تر برایش سخت به منطقه اعزام شود تحمل سفر

. به همین خاطر است که برخی اوقات خودش را موفق به سفر نمی شود

کار ها و آرزوهایت، دوستان و عزیزانت را فرع  "سرزنش می کند و می گوید

به  دلخان،صحبت می کند تا در مدت سفر آیشَنبا اما  ."کرده است!؟

ر تحمل تنهایی را هم برای دد و در کنار خانواده باشد. این کاربرگ تاشپینار

و اینکه حداقل به نمایندگی از دلخان  راحت می کند آیشَندلخان و هم برای 

 تازه کند. ایشانهم که شده دیداری با 
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و  نپالاز طریق آمستردام به کشور  سیزدهروز اعزام است و تیم امروز ساعت 

د از آنجا به سمت تبت و جبهه شمالی اورست راهی خواهد شد. ابتدا قرار بو

طر بکرتر ه جنوبی انجام گردد اما به خاتا صعود از طریق کشورنپال و جبه

. باشد دلخان ترجیح داد تا صعود از جبهه شمالیبودن فرهنگ مردمان تبت، 

ثر صعودها از این جبهه مدتی بود که به روی کوهنوردان بسته شده و اک

 ر جنوبی انجام می گردید.یسمت نپال و مس

جبهۀ اصلی برای صعود می باشد؛ جبهۀ جنوبی که از  دوقلۀ اورست دارای  

سمت کشور نپال و جبهۀ شمالی که از طرف چین و به عبارت دقیق تر 

ازسمت تبت صعود می شود. مردمانی که در کوهپایه های اورست زندگی می 

خت کوش و زحمت کشی هستند که طبیعت خشن و سرد کنند انسانهای س

هیمالیا به آنان درس صبوری را به خوبی آموخته و از آنان مردمی مقاوم 

تبت دارای تاریخ و تمدن کهنی می باشد و دربرابر مشکالت ساخته است. 

مذهب مردم بومی این منطقه بودایی است که یکی از قدیمی ترین مذاهب 

ه نیز به دلیل غنای ذاتی و توجه انسان به خویشتن و بشری می باشد و امروز

مباحث خود شناسی که در این مذهب وجود دارد طرفداران فراوانی در 

ارتباطات سخت و قطره چکانی مردمان این . سراسر دنیا پیدا کرده است

منطقه با دنیای پیرامون موجب گردیده است که از تغییر و تحوالت باالی 

فرهنگی بدور بوده و تقریباً بر تمامی اصول فرهنگی خود به طور سخت 

 . بمانندگیرانه ای پایبند 

هیان با دسته گلی برای بدرقه آمده و چند تن از کوهنوردان و دانشگا آیشَن

خرین بررسی ها آنیز حضور دارند. تقریبا همه چیز با برنامه پیش می رود و 

صورت می گیرد. بیست نفر از افسران تشریفات پلیس شهر نیز در حال 

نواختن مارش نظامی هستند. دلخان سرخود را از ته تراشیده و تقریبا همگی 
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ا به زحمت است و خود ر اینکار را کرده اند به جز آقای شاین که کچل

البته زمانی که بچه های تیم می خواستند سرشان را بتراشند  نینداخته!

شکستگیهای دوران بچگی و  جای دلخان تعارفی هم به آقای شاین کرده بود!

یکی که در وسط سرش هست . آن شده استدلخان بر سرش نمایان جوانی 

گردد که سنگی در سرش فرو رفتته  بر می موتورسیکلتتصادف با  ۀبه واقع

 بابکتصادف تلخی بود. آن روز دلخان در حال مسابقه با خواهرزاده اش بود. 

بود که با سرعت زیاد به موانع کنار جاده برخورد کرد. خوب یادش هست که 

عقب نیفتد دیرتر از او سرعتش را کم کرد در  بابکفقط به خاطر اینکه از 

دعای مادر باعث  "طَرالن خانِمرسیده بود. به قول  حالی که به انتهای جاده

. االن هم جای تصادف هم در بدن دلخان و هم در "شد که سالم باشی

البته که دیوار هم در انتهای جاده بود دلخان  مانده است تاشپینارورودی 

ی بازیهای سمت راست سرش یادگار! راضی به باخت از بابک نمی شد

است که دلخان زمین خورده و شکسته  بیوک آقا کانه در خانه پدر بزرگ دکو

بود. جالب ترین جای شکستگی همان است که در پس سرش نمایان شده. 

دلخان خوب یادش در واقع کنده کاری اوست. و  آرالاین شکستگی یادگاری 

در داالن قدیمی خانه شان در حال تعمیر دوچرخه  آرالو  هاکانهست که 

به  چسب پنچر گیری دنبرای آور تااز دلخان خواست  آرالند. در آن روز بود

ود که از چه چیزی ناراحت بوده به لی دلخان گوش نداد. معلوم نبخانه برود و

پیچ  یا اقتدار از ناراحتی او نیزبر زمین مانده بود و  آرالهر حال حرف برادر 

شکستگی جای همان این  که گوشتی ای را به سمت دلخان پرتاب نمود

احساس ناراحتی  آن واقعه پیچگوشتی و یادگاری آن روز است. دلخان اصال از

نمی کند بلکه با مرور خاطرات دلش برای آن روزها و جمع خانواده تنگ می 

همه همنوردان گواه شیطنت های کودکی  ۀصاف و سالم بودن کل شود.

هم که نه به اندازه  . سوریو اینکه سرگذشتی فانتزی نداشته دلخان است
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با دیدن شکستگی های سر دلخان به شوخی می  دلخان شوخ طبع است

 ."در شهر شما باران سنگ می بارد؟ "گوید

که این روزها باردار هم هست دیده می  آیشَنیک مقداری دلهره در چهره 

را در  سالم شود. اما می داند که دلخان همیشه سالمتی و بازگشت

و غیر قرار داده وکسی نیست که اشتباهی خطرناک  صعودهایش در اولویت

شعاری دارد که در  دلخانحساب شده انجام دهد. البته اگر جو گیر نشود! 

همیشه می  کالسهایش هم تکرار می کند و با تمام وجود باورش دارد.

ش را باهاتاشت کوهنورد بایداتفاق در کوهنوردی بیشمار است ولی "گوید

به هرحال الزم است  اما .و از آنها درسهایی برای عدم تکرارش بگیرد "ردابشم

رام کند. دلخان آرا کمی  آیشَنتا دلخان برخی نکات را دوباره تکرار کرده و 

هم همراهش باشد تا در رسیدن  آیشَنخیلی دوست داشت که در این سفر 

ست این سفر به آرزوی سالهای دورش او را نیز درکنار خود ببیند. اما ممکن ا

آشنا شده بود  آیشَنو فرزندش مفید نباشد. دلخان از زمانی که با  آیشَنبرای 

در قلب هیمالیا  ای پورنا و پیاده رویقول داده بود که سفری به دور آنابه او 

محقق به خاطر مشغالت کاری و ماجراهای زندگی  داشته باشند اما تا بحال

نجام می دهد و تا می تواند خیال ا آیشَنخداحافظی سختی با نشده است. 

هم خوب می  آیشَنت امنیت سفرش راحت می کند اما گویا را از باب آیشَن

ساکت است و دایم اشکهایش روی گونه های آیشن داند که اورست کجاست. 

برآمده اش می غلطند.  به زور سعی می کند خود را در این لحظات آخر 

 .با دست تکان دادن دلخان میزند زیر گریه اما ،خندان نشان دهد

دلخان توانایی های کوهنوردی خوبی دارد ولی هیچ موقع بدن خود را در 

ت مقداری امتحان نکرده و از این باب شش هزار متریشرایط ارتفاع باالی 

نپال ترک مستردام را به مقصد آ سیزدهنگران است. تیم اعزامی راس ساعت 

کل  بعد وارد شهر کاتماندو پایتخت نپال می شوند. کرده و حدود هفت ساعت

ظی آیشن است و دلتنگی از هفت ساعت را دلخان در یادآوری لحظه خداحاف
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شهری آلوده که در کمال بی نظمی اداره می  همین ابتدای سفر شروع شده.

مرکزی شهر مستقر می شوند  هتل شود. تیم پژوهشی دانشگاه آمستردام در

همه تیم وسایل مورد  تا به کارها و خرید های متفرقه خود بپردازند. تقریباً

نیاز خود را به همراه دارد و خرید کمی انجام می دهند. دلخان سوغاتی های 

خریداری کند اما به زمان  آیشَنخوبی در شهر می بیند که می خواهد برای 

 برگشت موکول می نماید.

یم منتظر اخذ ویزای تبت می باشد و چند روزی را در کاتماندو خواهند ت 

ماند. اما چون کاتماندو شهر آلوده ایست دلخان به هم تیمی ها پیشنهاد می 

بروند تا بدور از هیاهو  است دهد که به شهر لوکال که در مسیر جنوبی اورست

وایی های الزم و آلودگی شهر کاتماندو بتوانند به تمرینات و انجام هم ه

بپردازند. دلخان کار پژوهشی خود را از همین کاتماندو شروع کرده است و 

البته دوست دارد تا مردمان پای کوه را نیز از نزدیک ببیند. مردم نپال اغلب 

بودایی هستند و شهرشان به شهر معابد معروف است. آنها تعدادی از کوهها را 

راسمات خاصی دارند که اجازه های مقدس می دانند و قبل از هر صعودی م

گیرند. دلخان مقداری راجع  به هدف و  الزم را از خدایان کوهستان می

تیم بعد از شهر لوکال به  و چیستی پژوهشش با اعضای تیم صحبت می کند

پارک ملی ساگاراماتا و روستای نامچه بازار حرکت می کند و در این سمت 

صعودشان و سایر نفرات هم در مورد  راهپیمایی کوهنوردان تیم در مورد

 کارهایی که باید در این مدت انجام دهند تبادل نظر می نمایند.

دلخان در این صعود هم کوهنورد و هم پژوهشگر تلقی می شود و در کنار 

البته اگر شرایط خود و خود قصد صعود به اورست را دارد.  انجام پژوهشهای

چیز از دیدن کودکان و بزرگان که به  دلخان بیش از هر تیمش مناسب باشد.

بهایی اندک بارهای بسیار سنگینی را برای گردشگران حمل می کنند تعجب 

شد که روزانه پانصد گونی پنجاه  گاهی می تاشپینارمی کند. او هم در 
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کیلویی سیب زمینی را جابجا کند و از مضرات این بارهای سنگین بر بدن و 

االن هم که االن است زانوهایش گاهی نشان  است.پاهای این افراد خوب آگاه 

از روزهای پرکار گذشته داشته و اگر هوایشان را نداشته باشد مقداری درد 

دلخان با خود می و  اما گردش زندگی برای همگان یکسان نیست می گیرند.

راه بتوانند گوید که شاید اینها هم بعد از این سختی های فراوان بالخره 

شد از سختی کشیدن ناراحت  نباید هیچگاه و را پیدا کنندموفقیت خود 

البته به شرطی  ،کارهای سخت مسیرهای موفقیت را هموارتر می کندچراکه 

. دلخان و تیمش بعد از رسیدن به کمپ اصلی اورست و که دارای هدف باشی

قله کاالپاترا را هم صعود می کنند. از روی این قله کوه برای هم هوایی بیشتر 

 ورست بسیار دیدنی است و تصاویر بسیار زیبایی را می توان ثبت نمود.ا

دیواره های  نقابهای بزرگ برفی که از یالهای این کوه بزرگ باال آمده اند،

مهیب سنگی که به سیاهی میزند و کالغهای پُررویی که در آسمان اورست 

نامشان  گاوهایی هم در این منطقه هست کهنیز کنجکاوانه پرواز می کنند.

است. یاکها درواقع گاوهای پر مو و قوی هیکلی هستند که برای  "یاک"

بارکشی مورد استفاده قرار میگیرند. از پشمشان هم پوشاک درست می کنند 

از صعودش در هیمالیا  ماحمِدچند سال پیش  و اغلب هم سیاه هستند.

کالهی از پشم یاک برای دلخان آورده و در وصف این حیوانات حرفهایی زده 

 آن کاله در این صعود همراهش است. که بود

دلخان در چهارمین روز حضور در نپال خبر بازگشایی مرز نپال را دریافت و  

د. نتبت و مسیر شمالی اورست حرکت میکبا این خبر تیم به سمت مرز 

بل از ورود به تبت باید از خرین جای کشور نپال هست که قآ داریکُروستای 

تیم بعد از عبور از این روستا وارد  تبت و کشور چین می که  آنجا عبور نمود

پنج هزارو صدو عبور از روستای نیاالم وگردنه معروف تونگ ال به ارتفاع شود. 

یکی از زیباترین  می شودمتر که مرتفع ترین جادۀ دنیا هم محسوب  بیست
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که تیم تابحال داشته. به علت ارتفاع بسیار باالی  تجربیات سفری است

منطقۀ تبت، هوای این ناحیه معموالً بسیار سرد وخشک همراه با خاک 

وگردوغبار است واگر از ماسکهای پارچه ای استفاده نشود، گلو بسرعت 

می  نیز خشک شده و باعث زخم شدن گلو در اثر سرفه های شدید ومتعدد

تیم کوهنوردی با تعدادی از تصویربرداران به سمت  با همه این شرایط شود.

کمپ اصلی حرکت می کنند و تیم پژوهشگران که دلخان هم همراه آنهاست 

گیرند تا بیشتر بتوانند با  پیاده مسیر را تا کمپ اصلی در پیش میبه صورت 

بومیان و مردمان کوهپایه تعامل داشته باشند. مردم تبت آداب و رسوم خاص 

ش ارند و برای کسی که اولین بار با آن مواجه می شود شاید درکخود را د

 نها برای اینکه خوشحالی خود در قبال همآ به طور مثال باشد.آسان ن

صحبتی با یک نفر را نشان دهند زبانشان را بیرون می آورند. تحمل این 

شاید برای تازه واردان و  صحبتی است که بیانگر خوشحالی آنان از هم حرکت

اما دلخان در  ،فرهنگ توجه دارند راحت نباشد روئینرادی که به سطوح اف

ت فرهنگی است و با دیدن تفاوتهای فرهنگی در میان مردم احال انجام مطالع

سختکوش تبت واکنشهای سریع و بدون بررسی از خود بروز نمی دهد. هدف 

داشته  دلخان این است که بهترین تعامل را با مردمان بومی اطراف کوهستان

باشد و نیز ابزارها و روشهای تعامل بهتری را برای گردشگران ارایه نماید تا 

 کمترین آسیب به تعامالت میان فرهنگی افراد وارد شود.

در راه کمپ اصلی اورست جاده خاکی نه چندان خوبی دیده می شود که     

روی به تا انتهای فالت کشیده شده است. صبح زود که تیم آخرین روز پیاده 

سمت کمپ اصلی را آغاز کرده خورشید در حال باال آمدن است. نورش زودتر 

از خودش بر آسمان تابیده که ناگهان چشم دلخان به کوهی در افق می افتد. 

ل بر باالی می ایستد و به آن خیره می شود. این کوه که چیزی مانند دکَ

ب در خود می خود دارد و پس زمینه اش سرخی آسمان است دلخان را جذ
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با دیدن این منظره  و بدنش حالت گِز گِز می گیرد.شده کند. موهایش سیخ 

بی دارد. انگار دوست و همدم سالهای دورش را دیده است. یآشنا حس غری  

می افتد که هنگام غروب گوسفندان را از آن به  تاشپیناراد جاده مالروی ه یب

گوسفندان می افتاد.  ۀل های تازگِپش نبا شالقش به جا و خانه بر می گرداند

لی بر نمی داشت. حاال احساس می کند که نگاهش را از آفتاب لب کوه دکَ

ارد. با کوه دکلی طلوع تبت وجود د تاشپینارقرابتی میان کوه دکلی غروب 

 طلوعی غروبناک!خورشید که همان خورشید است با 

روز بعد به کمپ اصلی میرسد. تیم های زیادی در منطقه  چهاردلخان حدود  

د. دلخان با دیدن قله اورست آنرا نحاضرشده و قصد صعود قله اورست را دار

خیلی در دسترس می بیند و دوباره حس بدی در خود احساس می کند. 

از درد مردمان این منطقه کم می  اینکه آیا رسیدن به قله اورست دردی

پرزحمت به قله کوهها خودخواهی ای بیش نیست؟ آیا خوب کند؟ آیا صعود 

مزایایی هم برای نیست این زمان و انرژی صرف کارها و اموری شود که 

داشته باشد؟ این تفکرات اغلب در صعود هایی که دلخان  ان پای کوهمردم

دلخان و هنوز جواب روشنی برایش ندارد.  داشته است با او همراه بوده

برفی و برافراشته اورست خیره شده است کوهستانهای  قلهدرحالی که به 

اد می آورد که دلخان ه یرا ب خان آقارا در ذهن خود مرور می کند.  تاشپینار

. با خود می بردخود سوار کرده و به صحرا  موتورسیکلتکوچک را بر ترک 

اینجا باشد و ببیند که دلخان قصد صعود اورست را  خان آقامی گوید اگر 

د چه می گوید؟ آیا بازهم مخالف است؟ قطعا همینطور است ولی شاید دار

ه باشد اما بعید است که نظرش دمریضی مقداری از غضبش را کم کر و پیری

هم به  خان آقادلخان بیشتر که فکر میکند متوجه می شود که  .کندرا عوض 

دلخان  اما کوهنوردی با آن مخالفت می کرده است "ذات خود خواهی"خاطر 

فعالیتی  و ایستادن بر فراز قله قین نمی تواند بگوید که کوهنوردیه یهنوز ب



 کــــــــــوهِ دَکَلی

111 
 

ما بی شک صعود به قله ی کوهها و بی اعتنایی به ا یا نه؟! خودخواهانه است

مردمان پای کوه اوج بی انصافیست. البته کم نیستند کوهنوردانی که نگاهی 

آنان کمکی هم که به فیه به بومیان داشته و حتی اگر سعاقل اندر 

 کوهنوردان می کنند به خوبی قدردانی نمی شوند.

کمپ اصلی اورست مکان مناسبی برای انجام پژوهشهای دلخان محسوب  

می شود و افرادی از فرهنگهای مختلف در اینجا گردآمده اند و تالقی آنها 

نمونه مناسبی برای دلخان و تیم پژوهشی اش محسوب می گردد. مطالعات 

ون توقف درحال انجام است و یافته ها و مشاهدات ثبت می شوند. تیم بد

کوهنوردی هم به همراه دو نفر از بومیان که کار باربری را بر عهده دارند به 

می  "شرپا"صطالح اباربران در  اینسمت کمپهای باال روانه شده اند. به 

برای  و افرادی هستند سخت زحمت کش و با انتظاراتی کم. آنان گویند

روزی  دبعد از چنها شرپا معاش از کوه باال می روند و کوهنوردان برای تالش!

برپا می  "پوجا" که در کمپ اصلی مستقر شده اند مراسم دینی خود را به نام

کنند. این همان مراسمی است که برای کسب اجازه از خدایان کوهستان 

انجام می دهند و دعاها و اوراد متعددی می خوانند و بعد از آن فرایند اصلی 

 می شود. صعود شروع

همه چیز خوب پیش می رود و مقداری از فشار کارهای مطالعاتی کم شده 

و خود می خواهد راهی باال  می سپارددلخان ادامه پژوهش را به تیم است. 

نها به دلخان نیز با آ ،شود. در هنگام مراجعت سوری و داشیلی به کمپ اصلی

می شود. دو نفر شرپا نیز تیم را همراهی می کند و  سمت کمپ یک راهی

برخی از وسایل را همراه دارند. با حداقل لوازم کوهنوردی می کنند و این 

دارد. دلخان می گوید اینها سطح انتظارات  تامل کارشان برای سایرین جای

پایینتری نسبت به ما دارند که می توانند تحمل بیشتری در قبال شرایط 
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دیگر  و مستردام آمده استآداشته باشند. حدود ده روز گذشته که تیم از 

یک کمپ  ،کوهنوردی دارد جدی می شود. در فاصله کمپ اصلی و کمپ یک

اصلی پیشرفته وجود دارد ولی تیم دلخان در آنجا دیگری نیز بنام کمپ 

توقف نمی کند و مستقیم به سمت کمپ یک حرکت می کنند. سوری و 

ی ه کوهنوردی بهتر از دلخان هستند اما حرفهاداشیلی از لحاظ تجرب

ک کوهنورد واقعی اند. آنها اغلب نظرات سرپرست را نادیده نگرفته و نمونه ی

 سازنده ای دارند و دلخان از آنها بهره می برد. 

اشیا بزرگتر ن به هم ریخته است و فواصل دورتر، مقیاسها در این نقطه از زمی

 روی ی نازکشکافهای یخی که از دور مثل ترکو اجرام سنگین تر شده اند. 

به مانند پرتگاه هولناکی  یی شوهنگامیکه نزدیکش م ،است ای شیشهلیوان 

می ماند که نفس را در سینه حبس می کند. برخی شکافها نمایانتر و برخی 

تیم با احتیاط پیش  .فنددیده نمی شوند و همینها خطرناکترین نوع شکا اصالً

شلوغ است و همه مشغول کار خود و عبور با احتیاط  می رود. مسیر تقریباً

خاطرات گذشته است و یاد دلخان درحال مرور ازمیان و یا روی شکافهایند. 

بسیاری از دوستان خود که در زمانهایی صعودهایی باهم داشته اند را خالی 

در زیر  ن روزها را کامالآو شیرینی  گذراندهکرده و خاطراتشان را از ذهن 

که قدرش را االن بهتر می حس می کند. لحظات از دست رفته ای زبانش 

ناگهان صدای شکستن تکه ای یخ افکار دلخان را پاره می کند. یکی از داند.  

کوهنوردان تیم چین که مقداری جلوتر حرکت می کردند در داخل شکاف 

یخی سقوط کرده است. همطنابش روی برف دراز کشیده و کلنگش را بر 

فروکرده تا از ادامه سقوط جلوگیری کند. تعداد کوهنوردان چینی دونفر  برف

مهارت های  ک شرپا هم آنها را همراهی می کند. شرپاها اصوالًه یاست ک

خودشان در  سالمتیو به حق تکنیکی زیادی ندارند و در مواقع بحران اغلب 

تیمهای  در میان همه ته این اولویت بندی اصوالًاولویت قرار دارد. الب
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دلخان و سوری . کوهنوردی که در هیمالیا فعالیت می کنند رعایت می شود

تصمیم می گیرند تا به کمک تیم چین بروند. سریع باال می روند و سوری 

را کنار شکاف یخی برقرار می کند تا دلخان به داخل شکاف فرود  4کارگاهی

از داخل شکاف  هم رفته و شرایط فرد سقوط کننده را بررسی کند. دایماً

فریادهایی به گوش می رسد که به زبان چینی بوده و برای دلخان نامفهوم 

است و بالطبع در حال کمک خواستن است. زبانش را است. اسمش چان 

 امش هست!یکسی نمی فهمد اما شرایطش به اندازه کافی گویای محتوای پ

دارد. هم تیمی اش هم تحت فشار سقوط او بوده و عکس العمل خاصی ن

ی داشیلی کارگاه دیگری را ایجاد کرده و فشار روی فرد حمایتچی را به رو

کارگاه منتقل میکند تا هم تیمی چان از زیر فشار آزاد شود. دلخان با فرود 

داخل شکاف متوجه می شود که خوشبختانه وضعیت چان خوب است و 

لخان تا با انتهای شکاف یخی برخورد کند. د است متر مانده سهحدود 

عملیات نجات و باالکشی چان را با کمک بچه های تیم آغاز می کند. حدود 

وزن کمی هم ندارد و از ان مردهای  ساعت طول میکشد تا چان باال بیاید. 2

دچار شوک شده و حالش خوب نیست و در کمرش نیز  گوشتی چین است!

ن و مقداری درد احساس می کند. قرار می شود تا تیم چین به سمت پایی

ت ان بابکمپ اصلی بازگردند تا شرایط چان مقداری بهبود پیدا کند. دلخ

کند و از اینکه اتفاق بدی  گرفته از بچه های تیم تشکر میکمکی که صورت 

 نیفتاده خوشحال است.

سریع به سمت کمپ یک حرکت  و باید به خاطر امداد، تیم به تاخیر افتاده

 هدر مسیر باقی ماندکنند تا قبل از تاریکی چادرهای خود را برقرار کنند. 

چند دهلیز بهمنی وجود دارد که هرچه به سمت سردی هوای شبانگاهی می 

                                                           
 تکیه گاهی برای نصب طناب -4
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مال ریزش آنها نیز کمتر می شود. البته که بهمن تابع هیچ قانون و روند احت

 ن و تیمش خوب می دانند.اینرا دلخاشرایط معینی نیست و 

واقع شده  یخره غول پیکرصو در زیر  شش هزار متریکمپ یک در ارتفاع 

است که آدمی هر لحظه فکر می کند که صخره قرار است بر سر چادرهای 

کمپ فرو بریزد. خورشید تازه غروب کرده و سرخی آسمان زیبایی خاصی به 

منطقه داده است.  دو عدد چادر برپا می کنند و دلخان و سوری در چادر اول 

خسته از عملیات  و شرپا مینگما با داشیلی در چادر دوم مستقر می شوند.

نجات بعد از خوردن مقداری مایعات و سوپ داغ به استراحت مشغول می 

دلخان مقداری بی خوابی دارد و شوند تا فردا صبح به کمپ پایین برگردند. 

آنقدر راحت خوابیده که صدای خروپف مینگما هم مزید علت شده است. 

زار متری بدنیا آمده خب از کسی که در ارتفاع پنج ه انگار کنار ساحل است!

در بیشترین ارتفاعی هست که دلخان همین انتظار را باید داشت در حالی 

شبانگاهی  مالتتاَتابحال تجربه کرده. به خاطر بی خوابی چاره ای جز فکر و 

به  هم خیلیو در مورد پژوهش درحال انجامشان فکر می کند و بیشتر ندارد

و امیدوار است که توشه ی خوبی از این سفر برای خود  نتایج آن خوش بین

چه مسافرت لذت بخشی است. در  تخیل واقعاً .مراه ببرده و برای دانشگاه به

برمی گردد و در خیابانهای شهر می  تاشپینارلحظه ای کوتاه دلخان به 

 و دست اندازهای یش را بسته است و دقیق ترین زایده هاها. چشمچرخد

 تاشپیناردر حال گشت در  خیابانهای شهر را به خاطر می آورد و گویی واقعاً

مرور و احوالپرسی و و افرادی که در حال عبور  رنگ دربها و چهره ها است. 

که بر تاقچه بزرگ و تورفته دیوار کنار  "غلیونصیر عمو ا"اند را می بیند. 

ده و رهگذران را نظاره می دیوار تکیه دا خانه خان آقا نشسته و عصایش را به

را می بیند  آیشَن.شدهبسیار پیر و خمیده کند که بر خالف ابهت جوانی اش، 

ته و در مورد دلخان سنش طَرالن خانِمو  خان آقاکه دور کرسی و در جمع 
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می داند که نباید بگوید که دلخان راهی  آیشَنهنوز هم  و صحبت می کنند

طَرالن و  خان آقااین خبر هم نگرانی و هم ناراحتی  چراکه اورست شده است.

 موتورسیکلتبیوک آقا با  را خوب می داند. این آیشَنرا به همراه دارد و  خانِم

زرد رنگ ژاپنی اش در حالی که پاهای بلندش را بر زمین می گذارد تا در 

کنار دلخان ایستاده و دستی به سرش بکشد. بیل کشاورزی اش را روی 

صدای غرش . گذاشته و در حال رفتن به صحراست .... موتورسیکلت

بهمنهایی که در حال ریختن از دیواره  های شمالی اورست هستند ابهت 

و دلخان را از  ندو  رشته افکار دلخان را می گسل کشیدهکوهستان را به رخ 

بازمی گرداند تا از خستگی روزهای تاشپینار به داخل کیسه خواب گرمش 

 الش به خواب رود.پرت

صبح  زود با هم تیمهای حاضر در کمپ بیدار می شوند. دلخان از اینکه می  

خوابش برده است خوشحال می شود و این نشانه ای از سازگاری که بیند 

با خوردن صبحانه ای اندک تیم آماده  خوب دلخان با شرایط ارتفاع می باشد.

اما چون خبر بدی آب و هوا در چند روز  می شود. کمپ اصلیحرکت به 

آینده می رسد دلخان پیشنهاد می دهد که در این فرصت باقی مانده کمپ 

دوم را نیز بر قرار نموده و از هوای خوب حاکم بر منطقه نهایت استفاده را 

بکنند. حال همه اعضای تیم خوب بوده و همه سرحالند. شرپا ها به سمت 

دیگر با خود برای کمپ های  ارتفاعِ تا چند چادرِ گردند کمپ اصلی باز می

در این فرصت دلخان شلوار پَر خود که حین فرود به  باالتر حمل کنند.

تی مناسال. د. در این کار استاد استشکاف پاره شده است را ترمیم می کن

بعد از استقرار کمپ دوم و درحالی که کم کم  زمانی شلوار پر تولید می کرد! 

و مقداری  را مهار کردهچادرها  یره به منطقه وارد می شدند تیمابرهای ت

در  را درونش جاگذاشته و به سمت پایین حرکت می کنند. و غذا وسایل

مسیر بازگشت و عبور از شکافها دلخان احساس می کند که نسبت به گذشته 
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ترسوتر شده است. از زمانی که زندگی مشترک خود را شروع کرده کله شقی 

خیلی آرام و با  به خصوص که قرار است پدر هم بشود. و رتش کم شدهو جسا

 دارد که در این صعود آسیبی ببیند!اصالً دوست ناحتیاط حرکت می کند و 

در کمپ اصلی متوجه می شوند که تیم چین به سمت مرز بازگشته و به  

کار خوبی کرده اند و علت خرابی حال چان از ادامه صعود منصرف شده اند. 

نباید از اینکه نتوانسته اند صعود را ادامه دهند تاسف بخورند چون این  واقعاً

 آیشَنکمپ اصلی نامه ای از  دلخان درهم بخشی از کوهنوردی است. 

. قطعاً می نوشته است تاشپیناردریافت می کند که از شرایط خود و اوضاع 

 :چقدر دوست داردخواندن نامه را داند که دلخان 

دلخان عزیزم. امیدوارم که حالت خوب بوده و از صعود رویایی خود لذت  "

می دانم که چندین گام بیشتر تا آرزوی سالهای دورت نداری کافی را ببری. 

و این که می توانی از این صعودت توشه ای جز  و از این بابت بسیار خوشحالم

و هستم اما با در عین اینکه من همیشه نگران تصعود قله هم داشته باشی. 

مرور تفکرات منطقی و سنجیده تو خیالم از سالمت بودن صعودت راحت می 

البته شاید به خاطر اینکه میترسم این نگرانی ها ت افتخار می کنم. شود و بهِ

!! )شوخی(روی بچه ام تاثیر بگذارد اینگونه خیال خود را راحت می کنم

حالشان خوب است و من طبق توصیه تو حرفی از  خان آقاو  طَرالن خانِم

گفته ام که البته او نیز مقداری  آرالرفتنت به اورست با آنها نزده ام. تنها به 

 آرالپسر  ایلمازو  هاکاندختر  آیسِلنگران شده اما خوشحالیش بیشتر است. 

ر د را بشناسی ولی دایماً خیلی بزرگ شده اند و شاید اگر ببینی نتوانی آنها

از داستهانهای واقعی تو برایشان تعریف می  آرالصحبت می کنند و  باره تو

بچه دار  بابکقرار است  حتی ازدواج کرده و در یک روزاِلمانو  بابککند. 

خیلی دلشان برایت تنگ شده و نیز  سارایو  یانار شاید زودتر از تو. شود.
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هیچ  تقریباً تاشپینارخیلی با آب و تاب در مورد گذشته صحبت می کنند. 

فرو ریخته و  تاشپینارگنبد  فرقی نکرده به جز اینکه مقداری از بنای 

ذهنت را بر روی . از دست دادهچمنزارهای اطراف نیز طراوت گذشته را 

و سعی کن بعد  همه مهمتر بر روی آرزوی شیرینت متمرکز کن پژوهش و از

با امید بهره ای بزرگ از صعود ستردام مستقیم بیایی اینجا. آماز بازگشتت به 

 ."آیشَنبزرگت. دوستدارت 

دلخان خوب هم هوا شده و با شرایط ارتفاع سازگار گشته است و همین امر 

مانده و در کمپ اصلی تیم می بایست چند روز از نگرانی او کاسته است. 

سپس به سمت کمپهای باال حرکت نماید. هوای ناپایدار همه تیمها را مجبور 

در کمپ اصلی دلخان و تیمش  بازگشت به کمپ اصلی نموده است.به 

مشغول جمع بندی یافته های پژوهش و تحقیقات بیشتر می شوند. 

و تیم پژوهشی تجربیات و یافته های ارزشمندی بدست آورده خوشبختانه 

 همه چیز هم برای یک صعود موفق آماده است.

ال نواختن ساز بادی  در ح از اعضای تیم مکزیک در کمپ اصلییک نفر 

اما لذت  است.شبیه فلوت است. صدای خاصی دارد که دلخان تابحال نشنیده 

شک  . بیکردهخوبی دارد و دلخان را روی سنگی در کنار نوازنده میخکوب 

هر ساز و هر نوایی سمبلی است از فرهنگهای خود و قصد دارد تا معانی و 

داشیلی و سوری آخرین بررسی ها  دلخان،احساسات خاصی را منتقل نماید. 

را انجام می دهند. یکی از اساتید دپارتمان هواشناسی دانشگاه با تماسهای 

وا مطلع می نماید. به گفته او بعد از یک وزانه اش تیم را از وضعیت آب و هر

ون شده و رگوا دگههفته که آب و هوای ثابتی و آرامی در منطقه حاکم است 

راه است. تیم باید حداکثر تا یک هفته دیگر فرایند  بارشهای سنگین برف در

صعود نهایی خود را تکمیل کرده و به کمپ اصلی بازگردد تا از خطر بهمن 
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تیم ن باشد. به خاطر همین زمان محدود، های عظیم و بی نظم منطقه در اما

صعود خواهد  هبه صورت مرحله ای به سمت کمپ های باال و در نهایت قل

زمانی برای بازگشت و استراحت در کمپ اصلی وجود ندارد. کرد و دیگر 

را با علم به اینکه سالمت تیم در اولویت اصلی قرار دارد برنامه ها  هم دلخان

 تدوین نموده و به اعضای تیم تشریح می کند. 

تیم سه نفره به همراه دو شرپا به سمت باال و در بیست و هفتمین روز برنامه 

سه ، حرکت می کنند. به جز مقداری مواد غذایی اضافهصعود نهایی انجام 

کپسول اکسیژن هم برای ارتفاع باال توسط باربرها آورده می شود. دلخان 

قصد دارد از کپسول استفاده ننماید ولی همچنان دودل است و وضعیت بدن 

صبح تیم به  پنجخود در ارتفاع هشت هزار متری را نمی داند. حدود ساعت 

. همه بچه های تیم از چادرها بیرون آمده و حرکت می کندسمت کمپ یک 

چندین نفر هم در مسیر هستند  الش نهایی آرزوی موفقیت می کنند.برای ت

و نور چراغهایشان نمایان است. هیچ بادی نمی وزد ولی مقداری هوا سرد 

از  بیشمار ستاره های ریز و درشت ست و آسمان پرستاره به خاطر تعدادا

د می آورد به یارا  خان آقامقداری کدر به نظر می رسد. دلخان  صافی زیاد

بر کنار بالینش  خنک که االن در زیر کرسی در حالی که کاسه ای آب

صبح زود که  طبق عادت همیشگی اش طَرالن خانِمت. خوابیده اس ،گذاشته

 ،کند را از دست نمی دهد و انرژی این زمان از روز را برای خود ذخیره می

دعا برای دلخان در میان عباداتش جایی دارد و  مشغول عبادت است. قطعاً

مطمئن تر بر روی یخ های مقداری پاهایش را  ،از تصور این نکته نیز دلخان

با کوهنوردی دلخان راحت نبوده و  هیچگاه طَرالن خانِمگذارد.  مسیر می

کوهنوردیش مطلع را از فعالیت های  او ،طرالن خانم دلخان نیز بخاطر نگرانی

دعایش را  با این مباحث کاری ندارد و نمی کرد و االن نیز خبر ندارد. اما او

گویا دست دلخان را خوانده و می داند که آنچه دلخان انجام می  . می کند



 کــــــــــوهِ دَکَلی

119 
 

دهد با آنچه می گوید همخوان نیست. حتی یک بار دلخان به خاطر ناراحتی 

ی قصد کنار گذاشتن کوهنوردی های مادر و عصبانیت های پدر به طور جد

گوسفندان را درون آن در  خان آقاکه ای را داشت اما نتوانست. گرمای طویله 

زمستان پروار می کند از پنجره مانند بخار بیرون می زند و سرمای زمستان 

هم را به رخ می کشد. بخاری که با بوی گوسفندان در هم آمیخته و تصورش 

 ،ظرواقعاً یاد چوپانی و گوسفندانی بی نَ دهد. ژیکی به دلخان میحس نوستال

 بخیر!

با رسیدن به شکافهای یخی دلخان علیرغم میل باطنی اش از تصورات خود 

کنار شکافها متمرکز می  یاواسش را به نحوه عبور از رو حخارج می شود و 

مسیر پر  و کالً بپرندکند. گاهی هم می بایست از روی شکافهای کوچک 

چالشی است. حدود چهار ساعت گذشته و تیم به کمپ یک می رسد و بعد از 

مقداری استراحت و تغذیه قصد دارد تا خود را به کمپ دو برساند. بهمن 

گی از باالی کمپ یک گذشته و مقداری از مسیر را به هم ریخته است. ربز

مینگما  مقداری چای گرم به دلخان می دهد و درحال صحبت با داشیلی

در چنین صعودهایی سپری می  ا و اوقات رااست. یکی از روشهایی که روزه

کثر کوهنوردان در مورد ا ست. تقریباًکند مرور خاطرات و روزگاران گذشته ا

به  کردن در حال نظارههم گذشته و خاطراتشان سخن می گویند و اغلب 

رو کردن دلتنگی هایشان می پردازند.  و منظره ای به مرور خاطرات و زیر

اغلب کوهنوردان  از این امر مستثنی نبوده و شاید پر کارترین آنهاست.دلخان 

عکسهایی از عزیزانشان به همراه دارند و در فرصتهای مقتضی تجدید دیدار 

 می کنند اما قدرت تصور دلخان آنقدر باالست که نیازی به عکس ندارد!

نگاه می  بهمن بزرگ ریخته شده از دیواره باالی کمپدرحالی که به دلخان 

برای پارو کردن بام خانه های کاه  تاشپیناراد زمانی می افتد که در ه یب ، کند

بام می رفت. همه همسایه ها هم بر پشت صبح زود باالی ، گلی قدیمشان
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در یک ارتفاع. هم گپ می زدند و هم پارو می  باالی بامشان بودند و تقریباً

سعی  و کردند. هرچه حجم برف بیشتر بود دلخان بیشتر خوشحال می شد

می کرد که برفها را در یک نقطه از حیاط بریزد و بهمنی کوچک برای خود 

درست کند. شاید آن موقع نمی دانست که برف می تواند جان آدمی را هم 

ای سخت بر دل حاال غرش بهمنها دلهره اما  بازیواسبابی بود برای  بگیرد

 دلخان ایجاد می کند.

سوری در جلوی تیم به راه می افتد و بقیه هم با فاصله حرکت می کنند. 

امروز باید به کمپ دو برسند. ادامه مسیر شکافهای قبلی را ندارد اما خطر 

مقداری کار را سخت کرده  ترریزش بهمن از یک سو و فعالیت در ارتفاع باال

رغم چیزی که از پایین دیده می شود دو به کمپ سه علی مسیر کمپ است. 

تیم سرحال است و  اما خوشبختانه بسیار نفس گیر است و شیب پنهانی دارد.

ید و خود را تا قبل از غروب به کمپ می آبا این غافلگیری بهتر کنار می 

. مینگما و آپا زود تر رسیده اند. آپا شرپای دوم تیم است و نسبت به رساند

چادرها را از زیر برفهایی که در چند  .است کوتاه قد تر تجربه تر ومینگما کم 

ته است و سریع به داخل شب گذشته باریده است درآورده اند. تیم خس

ی هم خواب خزند تا با مایعاتی گرم جانی بگیرند. دلخان مقدار چادرها می

است و البته بازهم از این حالت خوشحال است و نوید سازگاری خوب را  هآلود

بهمن بزرگی با غرشی بلند کل کمپ دو را از بیخ و بن می  ناگهان می دهد.

به یک باره  ند. دلخان فریاد زنان بر روی انبوهی از برف غلت می خورد وکَ

ن که تازه هم جوابش را همه چیز از ذهنش می گذرد به خصوص نامۀ آیشَ

. برف پودری در فکر می کند که همه چیز دیگر تمام شدبا خود  فرستاده و

بهمن  ۀهرجا که تود و دماغ، دهان و چشمانش فرو رفته و توان حرکت ندارد

مثل  خان آقاتصویر ببرد، می رود. گویا چند دقیقه بیشتر زنده نیست. 

دیدی  "را آغاز می کندهمیشه جلوی چشمش ظاهر شده و سرزنش خود 

می شود که به این زودی و به . دلخان باورش ن"م کوهنوردی نکن؟می گفت
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اتفاقی داستان زندگیش بدون نتیجه گیری تمام شود. دهانش پر  طور کامالً

نخواهد داشت. ریاد بزند و البته فایده ای هم از برف شده و نمی تواند ف

در حال رفت و آمد به  دایماً گذرند و خیاالتی که به سرعت از ذهنش می

گذشته را در چند ثانیه و به  ۀ. انگار همو گاهی نیز به آمستردام ندتاشپینار

بود االن در زیر  2هر کسی که در کمپ زور باید مرور کرد و آهی کشید! 

صورت دلخان یخ زده و سوز بدی رویش احساس  بهمن گرفتار شده است.

سعی می کند چشمانش  .رسیده استو به گمان مرگ خاموش فرا  می کند

چراغ پیشانی اش را که بر می بیند که بیدار می شود که  از خواب را باز کند. 

دیل بسته و بر گونه اش ثر بازدمهایش قناویزان کرده بر آباالی سرش 

و از اینکه بهمن خوابی بیش نبود نفس راحتی می کشد ولی از  چسبیده

 به تندی می زند. قلبشهمچنان  ،ترس

ح بص. همهمه تیمهایی که به سمت باال حرکت می کنند هم شنیده می شود

یک ساعت بعد به سمت باال حرکت می  تیمشده و زمان حرکت فرا رسیده و 

رسند  از ابرها هم باالتر می روند. امروز به کمپ سه می آهسته آهستهکند و 

ستراحتی ا روز بعد با و گردند و چادرها را برپا نموده و به کمپ دو باز می

کافی به کمپ سه مراجعت می نمایند تا شب را در کمپ بمانند. داشیلی که 

کوهنورد باتجربه و پخته ای است مقداری حالش خوب نیست و دلخان را 

تیم  می شود.نگران کرده است اما بعد از مقداری استراحت و تغذیه سرحال 

بدون توقف باید به سمت قله بعد از یک شب استراحت در کمپ سه و 

خواهد بود و نفرات  دوحرکت کند. صعود نهایی قله فردا صبح زود ساعت 

 پارچه دلخانکلیه وسایل خود را برای تالشی نفس گیر آماده می کنند. 

 او به توضیحاتی و سپرده مینگما رابه آورده با خود که ای قهوه -سفید پشمی

او نیز که مدام دارد سرش را به نشانه تایید تکان می دهد پارچه را  ،دهد می

. دهد می گوسفند بوی هنوز پشمش در کوله نارنجی کهنه اش قرار می دهد.

 فکر به تقریباً  کوهنوردان همه و است حاکم آخر درکمپهم  زیادی تکاپوی
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فردا روز موعود است و دلخان با پای نهادن بر بام هستند.  خودشان تجهیز

 دردنیا انگار همه خواسته اش را از دنیا خواهد گرفت. آرزویی که سالهاست 

سر دارد. رویایی دور از انتظار که در حال وقوع است. چوپان سالهای دور در 

فردا گامهایش را بر روی بلند ترین نقطه دنیا  تاشپیناردامنه کوههای حقیر 

 . واقعاًببیندنتیجه تالشها و سختیهایش را  دور نیست که گذارد و می

بی خوابی نه بخاطر ارتفاع و خستگی  خوابیدن در چنین شبی محال است.

 هیجان است. تقریباً شبیه این است که پاییز و در کنار گله ربلکه به خاط

ت یرسرما آتشی روشن کنی اما تنها یک عدد چوب کبفرط از بخواهی   باشی

 داری. هیزم ها هم مقداری نَم دارند!

به فکر صعود بوده اند. دلخان  همه نخوابیده است و شب را تقریبا هیچ کسی 

یک شب را با گوش دادن به آهنگهای بومی خودشان سپری کرده و حتی 

انگیز  هآهنگهایی که با نوایش حسی خاطر دقیقه ای هم نتوانسته بخوابد.

 نقش خیال به خود می گیرند. شدست می دهد و افکار

صعود را آغاز می کند. نفس کشیدن خیلی سخت  2تیم بدون معطلی ساعت 

شده و منطقه در سکوتی عمیق فرو رفته است و تنها صدایی که می توان 

می  ی کوهنوردانشنید صدای قریچ قریچ برفهای سفتی است که به زیر پا

ست. صعود در کمال سکوت و روند. دلخان همیشه این صدا را دوست داشته ا

هم در بلند ترین جای دنیا. شاید اینجا بهترین  گیرد آن بی حرفی صورت می

مروری بر آرزوها و جایی باشد که بتوان در عمق فردی خویش سیر نمود و 

نیز اعمال گذشته خود داشت. بیش از هر زمانی دلخان احساس می کند که 

د و با او بی واسطه است. لحظات به خدا نزدیک تر شده و گفتگویش با خو

دمی می داند که در این آبسیار ارزشمندی در حال سپری شدن است و 

موقعیت هیچ کسی نخواهد بودکه درخواست کمکی را پاسخ دهد. کوهنوردان 

خودشان را پایین ببرند و شاید زمان و تنها اگر بسیار پرتوان باشند می توانند 

شند. اینجا رابطه آدمی با خدا و گذشته و انرژی ای برای بخشش نداشته با



 کــــــــــوهِ دَکَلی

123 
 

نیز آینده اش بسیار متفاوت تر از زمانی است که در کنار ساحل دریایی آرام 

فکرها بسیار  و هم در یک روز آفتابی و بدون ابر در حال قدم زدن است آن

دلخان به   ی خطور می کند و از هر دری فکری می رسد.پراکنده به ذهن آدم

ی کند که او را از چوپانی گله ای بی سگ و بی االغ به بلندای فرایندی فکر م

دنیا رسانده است! عجب فرایند پیچیده و عجیبی! شاید رویا پردازترین افراد 

ش چنین ا ند برای چوپان کوچولوی تپل با صورت خالخالیننمی تواهم 

ه احساس می کند ک کرده ولی فکر کَبه راز کوه دَد. نینده ای را متصور شوآ

بین ماجراها و مسیر زندگی اش با کوه های دکلی ارتباطی وجود دارد. دوست 

برگشت برود و در مغرب، آن کوه دکلی را از  تاشپیناردارد که اگر دوباره به 

نزدیک ببیند و ماجرا را جویا شود. شاید هم توهمی بیش نیست که از دو 

را می شنود که  خان آقادلخان صدای  اتفاق شبیه بهم نشئت گرفته است!؟

فریادهای بلندش در اعماق این کوهستان عظیم پیچیده است و او را به 

در پس فریادهایش معنایی ضمنی ولی مهم نهفته بازگشت فرا می خواند. 

است: دلم برایت تنگ شده. آخر پدر هیچگاه به دلخان نگفته است که دلتنگ 

 داشته تاسعی  تاست و اغلب با جمالتی غیر مستقیم و نیز با عصبانی

منظورش را برساند و البته که درک منظورش برای هر کسی راحت نیست. 

حدود شش ساعت از آغاز صعود نهایی گذشته است و هوا روشن شده و تنها 

در همه جا می توان دید. هوا که تاریک بود مرور  که کوه است و صخره

مقداری واقع راحت تر بود ولی گویا با روشن شدن هوا آدمی  نیز خاطرات

 .گراتر می شود

انگار  در چند صد متری قله اورست اجسادی در کنار مسیر دیده می شوند که

قصد دارند تا پیامی را به رهگذران منتقل نمایند. شاید می خواهند بگوید 

لباسی که بر تن دارید از خودتان مقاوم تر است. شاید می خواهند بگویند که 

آدمی تا تکاپو  خودت هیچ نیستی و این دیگرانند که به تو ارزش می دهند.

دلخان  چه یخ گرم!  دارد آدم است و یخ زدگی یعنی مرگ. چه یخ سرد و
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مقداری با دیدن اجساد کنار مسیر بدحال می شود ولی همچنان به اندازه 

 ژی برای صعود قله را داراست. کافی روحیه و انر

گامهای اخر بسیار سنگین ترند و انگار وزنه هایی بر کف پا نصب کرده اند. 

ن و عضله ها. اینجا تنها هدف و انگیزه است که فرد را باال می کشد و نه توا

بی شک قوی ترین عضله و نقطه قوت هر کوهنوردی روح و روان اوست. 

 حرکت و نهایی صعود از ساعت دوازده .امروز انگار خورشید عجول شده است

 .است نمانده دنیا بام فتح تا بیشتر متر بیست و گذرد می آخر کمپ از

 درحال هم داشیلی و اند ایستاده قله روی بر شرپاها. است باشکوهی ۀلحظ

 .میکند حرکت که است نفر آخرین دلخان .است آخر گامهای تصویربرداری

طبق معمول همیشه که مسئول تیمی بوده دوست دارد نفر آخری باشد که 

 رسیده قله به همه  .هست وجودش در ای اندازه بی اشتیاقبه قله می رسد. 

 را کلنگش دلخان  .هستند موفقیت هایفریاد زدن و خوشحالی حال در و اند

. اندازد می نگاهی دنیا بام بهگذارده و  زمین بر را زانوها و کرده فرو برف رد

 را خود تصمیم د.ان رسیده قله به سالمت تیم همه که است خوشحال

 قله بر؛ کند عملی باید را است داده خود به که قولی و گرفته که مدتهاست

 مگر ،دلخان نکن گی کله بی" زندمی  فریاد داشیلی !نمیگذارد قدم اورست

 تکان ومینگما داشیلی،آپا سوری، برای دستی هم دلخان ."ای؟ شده دیوانه

 به مینگما که است امیدوار .گیرد می پیش در را بازگشت مسیر و دهد می

 لکَدَ بر را است داده بهش که گوسفندی پشم پارچه و کند عمل قولش

  :نیست بیشتر ای قهوه ۀدوکلم رویش. پارچه ای که بیاویزد قله روی کوچک

 !خان آقا
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