
  يبسمه تعال

  !ل دوريفام
 

 : گفتبود و هميشه مي» در«چقدر دربند  "فاميل دور"د که آن مادم آي

   .در مانند ، درمانند ن درد اگر در بنديکه با ا

  ا؛يخدا

 او را کاهش بده يند و موانع زندگينب» در«ز را مثل يل دور ما کمک کن تا همه کس و همه چيبه فام.  
  خاص الزم است» ديکل«همه درها  يتا بداند برا ل دور ما کمک کنيفامبه.  
 امروز . توان دربها را باز کردينم يمعمول» ديکل«تال آمده و با يجيد يايگر دنيل دور ما کمک کن تا بفهمد که ديبه فام

  !آمده» تاليجيد ديکل«
 خودمان استب يدها در جيکل خيلي از". ستيب کدخدا نيدها در جيهمه کل"ل دور ما کمک کن تا درک کند که يبه فام. 

و " پسرعمه زا" يها شاد بودند حتييانتخاب شد همه روستا» سمنان آباد« يما از روستا" ل دوريفام"و  زيعز يآن روز که آن همشهر
اطراف هم از حسادت  ياز روستاها يبعض. راحت شوند يو در به در يکاريسالها ب توانند ازيهم خوشحال بودند که م" پسرعموزا"
حساب  ينحال آنها هم خوشحال بودند چون باالخره همشهريبا ا يول! است" س پروريرئ"عجب " سمنان آباد" ين روستايگفتند ايم
  .ل دوريفام» ريتدب«ژه داشتند به يو» ديام«که " کينزد يهاليفام"د داشتند بخصوص يما ام" ل دوريفام"خالصه همه به . !!شدنديم

جوانان . خزانه روستا توسط اطرافيان فاميل دور خالي شد. شديط بدتر ميروز به روز شرا. نشد يخبر يگذشت ول سالها گذشت و
رفتند " ل دوريفام"ان جمع شدند و نزد ييروستا يروز. آمديرشان نميهم گ يگاريگر همان بيکه د ييکارتر تا جايکار و بيروستا همه ب

است و او هم " باال بهترون يروستا" ينزد کدخدا درهاهمه د يکلل دور گفت يفام. !باشد يقرار بود آنطور. باشد ينطوريکه قرار نبود ا
را " ديدسته کل"د و به ما يفتد، کدخدا را خوش آيکار ب ابان ازيلذا اگر چرخش آن آس. ما در رنج است يابان روستايآس ياز سروصدا

ن ير از ايغ يگذرانند و کارياب روزگار مين آسيدر هم" يگاريب"ما از  يان همه ناراحت شدند و گفتند که جوانان روستاييروستا. بدهد
  .ندارند

اورم تا جوانانتان آنجا يم" نيکابلو ت نت يکاف"تان يگفت من از فرنگستان براياو م. ن حرفها نبوديل دور بدهکار ايگوش فام يول
: ان گفتندييروستا. رميبگ دها را از اويتا من کل دينکن يشما فقط کدخدا را عصبان. تر و بهتر استراحت يمشغول بکار شوند که کار

 يگفت درهايل دور ميفام يول". !وجود ندارد ينجا که دري؟ ايباز کن يخواهيدها کدام درها را مين کليبا ا! ز مايل دور عزيفام يا"
  !. خواهد و درس حقوقيرت ميدنش چشم بصيوجود دارد که د ياديز



ابان را هم يآس .نييرا از جا کندند و از کوه پرتاب کردند پا ابياعتماد کردند و رفتند چرخ آس ل دوريان به حرف فامييخالصه روستا
 يل دور اگر کافيمنتظر بودند که به قول فام يگر آرد گندم هم نداشتند ولياز فردا د! واريگر روستا در کنار ديفرستادند کنار جوانان د

    ".  چه برسد به نان شوديمشکل آب خوردن مردم هم حل م" يشود حتيز حل ميد همه چيايبن يو تلکابنت 

داس و ت و با يعصبانگر طاقتشان طاق شده بود با يمردم روستا که د. ها و سالها گذشتها و ماهو هفته روزها. گذشت و گذشت
د و داس و يبرو. وا اسفا. وا اسفا"د گفت يت ديل دور، آنها را با آن وضعيفام يوقت. ل دوريل دوباره رفتند به سراغ فاميچکش و ب

باران  ن ابر ويشود و هميم يند عصبانينها را در دست شما ببيا" باال بهترون" يروستا يد که اگر کدخدايخود را آتش بزن يهاچکش
 !.م؟يدانستيما نم ده ويباريما م يتا امروز ابر و باران به دستور کدخدا برا. عوام الناس گفتند وا عجبا!!. ديآيگر نميسرتان هم د يباال

ل دور گفت يفام. باردباران بر سر ما سنگ ب يم تا نکند که بجايدهيغرامت مشتر به کدخدا ين پس بياز ا. ميديخوب شد که فهم
  .بارديد که کدخدا سنگ بر سر شما نميشه در حال سجده و شکر خدا باشيد و همين کار را بکنيد و هميبرو. ن بر شمايآفر

ابان نگردد تا يچرخ آس قرار بود .بود يجورآنقرار ما  .نبود جورينيقرار ما ا يول" :ل دور گفتيبه فامروستا " سواديب"از جوانان  يکي
 قرار من و. يدانيو نم يتو علم حقوق نخواند! جوانک خام يا: "شد و گفت يل دور عصبانيفام.  پس چه شد؟ .ما بگردد يچرخ زندگ

باال " ياو از روستا. ست و ما نهيآب او چشم. تيچه کنم که او کدخداست و ما رع يول. بود يجورآنقرارمان . نبود ينجوريکدخدا هم ا
ن از يتشک گلوله آيشه به کدخدا لبخند بزنم تا مبادا مردم روستا دچار آتش خشم کدخدا شوند و با يد هميمن با. است و ما نه" بهترون

از من توقعات گزاف  گريد و ديز من نبود شما هم نبودياست لبخند آميد که اگر سيد و شکر کنيلذا برو... د و مان کنن محويزم يرو
   ". !!دينداشته باش

 يابان خبريب و آساينه از آس گريد. در انتظار سراب بودند. ال خام بودنديخن مدت در يادند که همه در يفهم يجوانان روستا جملگ
ترس "و " ندهيترس از آ"شان مانده يآنچه برا. نه کار و نه شغل ن وينه تلکاب نت هست و ينه کاف. هست و نه داس و کلنگ و چکش

ط ين شرايها و فرتوتها به همرمردها و فرسودهيپ. است" ياليو خوش خ ميو تسل يوادادگ"آنچه به بار نشسته ثمره . است" از نابود شدن
ن باشد فقط يجوانان روستا چه؟ آنها درک کردند که اگر چن يول. عمرشان هم بدون دردسر بگذرد از يارصباحهچ بودند تا آن يراض
. باز شوند" زيد سحر آميکل"بعدا آمدند تا با  يکه اول وجود نداشتند ول ييپشت دربها ياز زندگ. گذراند ترس خواهند را درخفت و يعمر

". ديکل"زد و نه از يم" در"نه از  يگر حرفيل دور ديفام. ماند يب کدخدا باقيدها در جيباز هم کل ينکه دربها نصب شدند وليغافل از ا
  .ّو دلهره خونحرف از ترس و . ييحمله موجودات فضا. يآسمان يحرف از بارش سنگها. ميزد يو مهمتر تريجد يزهايحرف ازچ

 يباورش سخت بود ول. ل دور جدا کننديخواستند راهشان را از فاميآنها م. ط را نداشتندين شرايگر تحمل ايرتمند روستا ديجوانان غ
ر درخت توت بزرگ گذاشتند و فردا صبح دست به يقرارشان را ز. و ترسوست ياالتيساده لوح و خ ،تيکه او به غا ده بودنديفهمآنها 

 يهادهشتناک و بال يو داستانها ييايرو يها، قصهنيمجان يسپردند تا برا نيدارالمجانل دور را به يهمه فاماز اول . کار شدند
نکه يهم ساختند چه ا "زهين"ن دفعه يالبته ا. کردند يبازسازم سوخته رفتند و آنها را ين يهاليها و بدوم به سراغ داس. ديبگو يآسمان

آن هفت  يبجارا به موزه روستا فرستادند و  يمياب قديسوم، آن آس. کارش را بسازد هازهيان آمد آن نير ژياگر خشم کدخدا و ش
بر . نصب کردند تا از دور در مقابل چشمان ناخدا باشد يهفت بلند يد با چوب گردو و مالط مرغوب ساختند و بر بلنداياب جديآس

   .  ن قرار دهدير زهرآگيک کماندار گماردند تا در وقت لزوم، چشم طمع کدخدا را هدف تيابان هم يفراز هر آس



خود، با افتخار نه يشياق هزاران سال قدمت و پياجداد کهن خود و به س مردمان روستا همانند آباء و. گذشت يطوالن ياز آنروز، سالها
نکه يچه ا. يزيبه دور از هر جنگ و خونر. از ترس و واهمه يخال يتندرست و قلب يخوش و تن ينمودند با دليامرار معاش م ،عزت و
  !.معالجه خواهد شدن يزه زهرآگير و قلب مزدور با نير کمانگيدانستند چشم طمع با تيم ه دشمنان گر هميد

س ين مشغول تدريدر همان دارالمجان يطوالن يسالها يآمده است که و" ريوان حسنک وزيد"در " ل دوريفام"و اما در مورد سرنوشت 
گر يکه د ييکدخدا .گفتيخود با کدخدا م يهايبازبود و از لبخندها و عشق" يآسمان يبالها"و " با کدخدا يمواجهه حقوق يهاروش"

و آباد و بود آن روستا همچنان مقاوم  يدر نزاع و جنگ بودند ول يپدر راث و تصاحب امالکيفرزند او بر سر ارث و م ۵۰مرده بود و 
    . استوار

 اد خواهند داشت که؛يشه به يو جوانان روستا هم

  .در مانند ، درمانند ن درد اگر در بنديکه با ا

          

  

  


