روشانچی
نوشته :حسینی حسنیار شغنانی

 ۱۵دسمبر ۲۰۱۹

یک روز قبل هوای روشان چنان آفتابی بود " ُچښ څېم اند غبار نه ونے"" فطےا ابرهےای سے د
پراگنےےدد در آسےےمان پرنےےاور در دوردسےےترا بےےدور از فغےےای روشےےان غےےرق آسےےمان را بےےه شےےر
م خواسےےتند و ےےل .ننےےدز امےےروز م ےےل اینرےےه آسےےمان بےےر زم ے ه غغےےق .ےےردد و م خواهےےد ط ط ے
طوفان نوح را ثاب و یربار دیگر بشری را ن س و نابود .ندز بادهای مخالف چون گرگرےای
گرسنه زوزد م رشند غرش تندر م خواهد .وهرا را بر هےم زنےدز دراتےان .رےه باےان دراتےان
جوان افتادد با عزم و جزم تمام م خواهند آنرا را از ریشےه بر.ننےد و از .نےار اےود دور سےازند
اود را از شر آنرا برهانندز آق گل آلود در جویباران شر شر .نےان روان اسے ز آق نرےر پےا از
بستر فراتر نرےادد عف ےزاران .نےارش را چےون .رگےدن گرسےنه م خےورد و لےه م رنےدز انگےار همےه
چ ز با همه چ ز دشمه شددز هرچ ز در دد انتطام اس .
دو سپاهی ت نگرای انگریزی بر شانه و پنچگی ها بر ششخانه نرادد بر .مر بسته و برچه هےای
پوالدیه بر ران راس آویخته روشانچی را به قفعه برپناه می برندز او شفوار رازد و ن م تنےه
قتمه بر ته پا برهنه در ب ه دو سپاهی با وقار و مت ه آهسےته آهسےته گےام بےر م ےداردز روشےانچی
به ق افه سپاهی .ه پ شےا پے و وی چنےد قےدم جفےوتر روان بےود نگےاد م رےردز روشےانچی در مسے ر
راد هرجا.ه آق بود پاهایو را در آن ا س م ررد و گل را .ه مانند ففس ماهی به آنرا چسےپ دد
بود تم ز م رردز گرگےاد دسے بفنےد م رےرد و آق ےورتو را بےر زمے ه م ریخے ز هرچنےد هےوا
تاریک شدد بود ولی سپاه ان به راد رفته ادامه م دادند .
روشانچی سپاهی را .ه در پ شا پ و روان بود نمی شناا و قبال هم ندیدد بودز سپاهی دومےی
را اےےوق م شےےناا اسےےمو بازارمکمےےد .وتےےوالی بےےودز بازارمکمےےد مےےرد پارسےے وان از اهےےالی
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بداشان بودز او بازارمکمد را چندیه بار قبل از بفوای مکرم هم دیدد بود .ه بےرای جمےآ آوری
مال ات با چند سپاهی زیر امر در قشال پرسه م زدز از س مای بازارمکمد .وتوالی معفوم بےود
.ه نسےب بےه مےردم مکےل دلخےور اسے و دخ اےوش ازیےه مےردم نےداردز گےویی مےردم روشےان بےه
زادگےاد بازارمکمےد رفتےےه باشےندز رفرےےای ن شےدار م ےزد فکاشےےی م رےرد دشےےنام م ےداد تردیےےد و
تکط ر م رردز او روشانچی را عامل شوربختی اود م خواند .
“ماجرا جویان .افر بی دیه مفکد رفت د پےای دریےا بےه نےزد بفشےویکز بفشےویک بےازی را آغےاز
.ردیدز بفشویک به شما چه داد چه .رد؟
آار م ل مگےس شےما را از اےود رانےدز دوبےارد آمدیےد بےه دار اسےالمز چےرا در پےارد دریےا نماندیےد؟
چرا؟
جواق بدد .افر . . .
اال .ه برگشت د توقآ دارید .ه به شےما اےوش آمدیےد هےم بگےوی م؟ ششےماد م شےود .ےه از تنخےواد
پاچرمی غفه گی و جامگی ابری ن س ز م دانی چرا؟
ششماد اس .ه شما براتی عشر پوخ نراح و پاچرمی نمی ده دز از ه زم ابری ن س
االی نمی .ن دز بار دول را باای شما .ی م دهد؟

گےدام

دو مےےاد تمےےام مےےه همےےراد بےےا چنےےد ن ےےر سےےپاهی در قشےےال م گےےردم .ےےه ےےه دول ے را بده ےےدز ےےه
سےےےپاه ان را بده ےےےدز گےےےوش شےےےما بےےےه ےےےدای مےےےا بےےےدهرار ن سےےے ز بےےےاز م خواه ےےےد بفشےےےویک بےےےاز
درب اوریےےد؟ نےےه نےےه ز اینبےےار نم توان ےےدز دیگےےر .سےےی بےےه شےےما اجےےازد نم دهےےدز دولے ب ےےدار شےےدد بےےه
ساق تک تک شما م رسدز مه اےودم ےه سےر.ار را از شےما م گ ےرمز بےر چےرم گردنتےان زدد
زدد ه سر.ار را تکص ل م رنم .
روشانچی به رفرای سپاهی ا ال توجه هم نررد و ناشن دد انگاش ز آنرا قریق دو ساع در
راد بودند و بازارمکمد دس از سر.ل روشانچی بر نم داش ز هی ےر م ےزد فکےو م ےداد
پرت و پالت هرچه بفد بود م گ ز روشانچی فرر بد در مغزش نداشے فطےا در فرےر آن بےود

حسینی حسنیار شغنانی

2

اداره نشرات سیمای شغنان

.ه .سی پ ےدا شےود او را ازیےه مےناالق رهےا .نےد و یےا اقےال راد فےرار را پ ےدا .نےد و از گ ےر ایےه
.وتوالی لعنتی بگریزد .
لعن به گردش ایام .ےه یربےار هےم بےر مےراد مےا نگشے ز ای .ےاش ےاال مکےرم ب ےک در م ےان مےا
م بود دد تا م ل ایےه .وتےوالی را مشےتماخ م رےرد و یےک لطمےه اےام م سےاا ز یےا اقےال همے ه سےه
ےدو سےه بےر شےانه مےه م بےود اینطےدر اےوار و قل ےل و ط رنمےی بےودم و رفرےای م ے و زاےےم
زبانرای ایه مرد پف د را نمی شنویدم .
دلےےم درد م رنےےد امےےا چےےارد جےےز ایےےه ن س ے .ےےه دنےےدان بےےر جگےےر نرےےم و و ےےفه .ےےنمز اگےےر ت ن ے
م داشتم شاید ع الم را با پدر و برادرانم نمی .شتند و پسر ش راوارم غ ر نم شدز هم ه ےاال
ت ن ے جےےای اےےودش فطےےا یےےک .فتےےک دسےےتم م بےےود .ےےار ایےےه بےےازار المصےےعق را بےےا آن یرسےےرد
م رردم .
روشانچی با اود فرر م رےرد و نطشےه م رشے د .ےه چاےور از دسے ایےه بےازار لعنتےی و دوسے
دغےےه اش فےےرار .نےےدز مردیرےےه پ شےےاپ و در ر.ے بےےود یےےک مےےرد دغےےه بےےودز مےےرد دغےےه هےےم یےےک
سپاهی بود .ه او را از سرزم نرای دور مشرقی به ایناا آوردد بودندز مرد دغه پ شاپ و چنےان
راد م رف انگار ه چ تعفه به ایه دو نداردز اگر .سی م دیےد ا ےال فرےر نم شےد .ےه دغےه هےم بےا
آنراس ز غور مرد دغه با آن دو نامانوس بود .
روشانچی با اود م گ اگر قاتل زن و پدر و برادرانم را گ ر ب اورم با دستان اےودم سرشےان
را از ته جدا م رنمز او از شدت اشم بر اود م فرزید مشترایو را گرد زد آمادد مفه بےود .ےه
چفپ چفپ راد رفته بازار در گل و الی او را بخود آورد دیےد .ےه در م ےان دومےرد مسےفر قےرار
دارد و به سوی شغنان روان اس .
بازار در وق دستگ ر .ردنو به وی گ ته بود .ه او را تا قفعه برپناه نزد ا.م م برندز ےا.م
م خواهد بداند .ه او طرفداران و همراران و همطااران مکرم را م شناسد یا نه .
سپاهی دغه الم تا .ام ااموش بود فطا گرگےاهی ایےه بےر و آن بےر نگےاد م رےرد و بط ےه غےر در
افرےےار اےےود بےےودز بنےےدد اےےدا را از مشےےرقی آوردد بودنےےد ایناےےا .اےےا و مشےےرقی .اےےاز شےےاید در
عمراےےود نےےام شےےغنان را نشےےن دد باشےےدز آق و هےےوا و غےےدای شےےغنان ه چرےےدام بےےا او نمےےی سےےااتند
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هم شےےه ز.ےےام و ریےےزش داشے و یےےا اسےےراخز وقت رےےه او را بےےه شےےغنان آوردنےےد او لباسےےرای بےےر تےےه
داش .ه با هوای سرد شغنان با آنرا نم شد یےک روز هےم زنےدگی .ےردز .وتےوالی از اانےه هےای
مردم برایو لباس گرم مکفی تی دسےترو و جےراق و چمےوس چےار ) ن ےز گرفتےه بےودز هے چ
چ ز او را شاد نم ررد هم شه در یاد یار و دیار اود بود و در فرر آن بود .ےه هرجےوری شےود
یےےک مطےےدار پےےوخ پ ےےدا .نےےد و بےےرود بےےه زادگےےاهو در .نےےار اےےانواد و دوسےےتانو زنےےدگی .نےےدز در
مشےےرقی ن ےےز زنےےدگی برتےےر ازیناےےا در انتدےےارش نبےےود در آناےےا ن ےےز یےےا م رف ے راد .اروانرےےا را
م گرف یا نو.ری اان و ارباق م ررد و یا هم نو.ری روم را م رردز باز هم هرچےه بےود
هوای آناا با وی برتر ازیناا م ساا ز " هرچا ته اپل وطه .شم ر دئ ".
با رس دن شام تاریک بےه ربےاط رسے دندز در ربےاط چنےد .فبےه بودنےد .ےه نےه ےاخ داشےتند و نےه هےم
ا ےواخ م ےےل سےےایر مےےردم شےغنان زنےےدگی فط رانےےه داشےےتندز اثاث ےےه اانےه ا فےےی مختصےےر بےےودز غےےدای
سےےےابی و چےےےرق هےےےم در انتدےےےار مرمانےےےان نااوانےےےدد نبےےےودز .وتےےےوالی بازارمکمےےےد مےےےرد دغےےےه و
روشانچی اس ر را با اود به تانه سربازاانه) بردنےدز تانےه یےک سےااتمان سےنگی بےا دیوارهےای
پره و در .نار رود پنج واقآ بودز تانه یک توپخانه و چند اتےا یرےی بےرای اواب ےدن سےربازان
یرےےی را تنوراانےےه م گ تنےےد و دیگےےری را سےےالح .ےےوت م خواندنےےد .ےےه در آن چنےےد م ےےل ت نےے
انگریزی بر م خرای چوبی .وب دد بےه دیےوار آویےزان بودنےدز توپخانےه چنےدیه ت ےر.و داشے .ےه
ب شےتر آنرےےا بےه سےےوی اےا روسے ه بودنےدز یےےک ن ےر سےےپاهی هم شےه بےےر بےام توپخانےےه پرےےرد داری
م رردز در تانه دد ن ر سرباز همراد با یک سرپر.مشر مشغوخ ادم بودندز سرپر.مشر مےرد
بفند قام ریو انبود س اد و موی لق تاب دد تا ب خ گےوش ابےروان پرےه و چشےمان سے اد درشے
بودز در سربازاانه ه ن ر اس ر دیگر ن ز بودند .ه با فرارسے دن شےام آنرےا را بےه تنےه دراے
بسته بودند .ه فرار نرنند.
در سربازاانه سرپر.مشر همه .ارد بودز او دستور داد یک .می غرمبه و تفطان را مےرد اسے ر
دادند .ه از گرسنگی نم ےردز روشےانچی غرمبےه و تےوت را بےا اشےترای تےام اےورد و سےرش یےک
مش آق سرد را از جوی ره در .نار سےربازاانه جےاری بےود سر.شے د و پشے بےه دیےوار دراز
.ش د از فرط استگی اوابو بردز در اواق ش ریه بود .ه دای داد و فریاد بازارمکمےد او
را ب دار .ردز بازار با لگد بر رانو .وب د و فریاد زد بفند شو  .اف بی دیه ایناےا اانےه پےدرت
ن س .ه دراز .ش دی .
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روشانچی از جایو بفند شد بازار دستور داد .ه درا .رنسےاخ تےوت را بغےل .نےدز روشےانچی
چشےےمو بےےه درا ے تنومنےےد سےےالخوردد افتےےاد .ےےه یےےک ن ےےر دیگےےر را ن ےےز بےےه تنےےه آن بسےےته انےےدز
روشانچی او را شناا او گل ښه گل شاد) بودز گل ښےه در وقے ق ےام مکےرم دسے راسے او
بودز او یک شرارچی ماهر و ت رانےداز اےوق بےودز روشےانچی و آن ه ے ن ےر شےق را بسےته بےه
تنه درا به روز مبدخ .ردندز در تاریری گرگ و م و هشے ن ےر مدنےون را از تنےه دراے
باز .ردد به .نار جوی نشاندند .ه تادید وضو نمایند و نمےاز بخواننےدز اضےران نمےاز جماعے
را به امامے مےالی تانےه چاسےنود ادا .ردنےدز بعےداز ادای نمےاز بامےداد هشے ن ےر اسے ر را بےه دو
گےےرود چرےےار ن ےےری تطس ے م .ردنےےدز هرگےےرود را بےےه زنا ےےر .ش ے دد سےےر زنا ےےر را بےےه دس ے یےےک
سےپاهی سےوار بےر اسےپ م دادنےدز سےپاهی سےےوار اسے ران را .شےان .شےان بےه قفعےه م بےردز دو ن ےےر
سپاهی دیگر مسفر با ت ن سوار بر اسپرای سر.اری از پش اس ران در ر .بودنےدز مےرد
دغه همچنان پ شاپ و در ر .بودز بازار م ل روز قبل وراجےی م رےردز فطےا ےر م ےزد و
گےےاهی فکاشےےی م رےےرد و هےےراز چنےےدبار اس ے ران را تردیےےد بےےه مےےرگ هےےم م رےےردز او ااےےاق بےےه
روشانچی باز ترےرار .ےرد "ای غےوخ ب ابےانی ای بفشےویک .ےافر! آن مےه بےودم .ےه زن و بچےه
های را .شتمز پش مان هم ن سےتم افتخےار م رےنم .ےه در راد اےدا جےان چنےدن ر .ےافر را گےرفتمز"
روشانچی م ل روز قبل اونسرد و آرام بود .
شام تاریک بود .ه چرار ن ر سپاهی با هشے ن ےر اسے ر مدنےون بےه همرےاری بےا مکےرم ب ےک و
سرم داشته در قتل سربازان را به قفعه برپناه رساندند .
در قفعه برپناه چندیه ن ےر را از اطےرا و ا.نےا شےغنان بےه جےرم همرےاری بےا مکےرم و سےر م
بےےودن در ق ےےام مکےےرم ب ےےک روشےےانی جمےےآ .ےےردد در یےےک آغ ےےل بےےزرگ زنےےدانی .ےےردد انےےدز بےےه
زندان ان فطا روز یربار مطدار تفطان و آق م دادند و بےسز تمےام زنےدان ان در مےرز مےرگ بودنےدز
بعداز گدش دو ه ته ل س افےراد مےترم بےه ق ےام ضےد دولے ترم ےل شےدز اسے ران را بےدون ت رے م
اترام و بدون بازرسی ه ے ن ےری دسے بسےته بےه زنا ےر م رشے دندز تعےداد زنا رشےدگان ه تےاد
ن ےےر بودنےےدز ایےےه ه تےےاد ن ےےر برترینرےےای شےےغنان بودنےےدز اینرےےا متن ےےدیه پرفونےےان نےےامی و چنےےد ن ےےر
رو انی بودند .
در قفعه برپناه یک سپاهی بر اسپ سوار م شد و پالرنے ه ے ن ےر اسے ر را بےه فتےرا اسےپ
م بس ز سپاهی اسپ م راند و اس ران را با اود م رش دز اس ران را بےا ایےه الے فا ےآ راهےی
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اشراشم سااتندز دد ن ر سپاهی سوار بےر اسےپ اسے ران بسےته بےه فتےرا
غندمشر به سوی اشراشم اسپ م راندند .

بےه تعط ےق گےل م راےان

بےےازار دریناےےا ن ےےز از روشےےانچی دسے بےےردار ن سے ز او را همےےراد بےےا شےےو ن ےےر اسے ر دیگےےر بےےه
فترا اسپ اےود بسے و بےه راد افتےادز .ےاروان اوایےل سےاع دد ےبر بےه ویےر رسے دز در ویےر
برای غندمشر و همراهانو ض اف م صل ترت ق دادندز غندمشےر و همراهےانو بعےداز ےر
غدا دو بارد به راد افتادندز گل م راان طالیےه دار را بےه غےاران فرسےتاد .ےه نطشےه دارد شےق را
در آناےےےا سےےےپری .نےےےدز روزهےےےای دراز برےےےاری بےےےدون عافےےےه قبےےےل از شےےےام اےےےود را بےےےه غےےےاران
م رساندند .
روشانچی به دریای اروشان پنج با دخ آگنےدد از ن ےرت نسےب بےه بےی عےدالتی شےاهان و ام ےران
نگےےاد م رےےرد و زیےےر لےےق چ ےےزی را زمزمےےه م رےےردز ناگرےےان سےےر بےےه سےےوی آسےےمان بفنےےد .ےےرد و بےےا
ادایا تطص ر ما چ س ؟ در بی گناهی ما اودت گواهیز بی اات ےار اشےک از
دای بفند گ
چشےےمانو جےےاری شےےد و راسےےار اشےےک و پےےر چے ه و چےےرو.و را ا ے س .ےےردز اشےےک تےےا لبےےانو
رس د و لبان پےر از" .فرخےچ" او تےر .ےرد و او شےوری اشےک را ا سےاس نمےودز دسےتی نبےود .ےه
ورتو را از اشک اشک .نےدز او بےا اےود تصےم م گرفے .ےه .ےار را بایےد در همے ه ".ےوځ
پریه" .ه اال به فراز آن م رس م یرسرد .رد .
ه رس دن به ".وځ پریه" سواران از اسپرا پ ادد شدندز هنگام پ ادد شدن روشےانچی بےا یےک
جس اود را به بازارمکمد رساندز روشےانچی اےوق م دانسے ایےه آاےری چےانس اسے .ےه بےه
انتطام بگ ردز اود را به بدن بےازار چسےپاند
وی دس م دهد تا از ایه مرد  .نه توز س
و دسےےتان بسےےته اےےود را بےےر گےےردنو مایےےل .ےےردز بےےازار .وتےےوالی را چنےےان مکرےےم گرفتےےه بےےود
ر. .ردن را از وی گرف ز تمام قوای اود را جمےآ .ےردد بےازار را بےا اےود بےه لبےه
فر
سن .ه دریای در زیر آن مفنگه م زد رسےاند و بےا یےک ر.ے بےا اےود بےه درون دریےا پےرت
.ردز در یک چشم برم زدن ه ن ر اسے ر همےراد بےا .وتےوالی بےه درون رود در م ےان سےنگال
سطوط .ردد آق دریا برای مدتی قرمز شد.
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