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ک    پال

امیرعیل خوایص

یادمه اسم کوچه شونو که ، 
نرسیدن فقط خوراکش بود
خونه ای که مهه امیدم بود

که 11۸ پالکش بود 

)سن و سال خودم رو یادم نیست ...(

 مِن نسبت به جاده ها بیزار
عاشق راه کوچه شون بودم

وقیت دلتنگیا اثر می کرد
یر دیوار خونه شون بودم  ز

)کوچه درمون درد آدم نیست ...(
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یرومنو میاوردم جسم و
کنار مششادا  مینشسمت 

منتظر می شدم بسازه منو 
شده بودم شبیه معتادا

)جنس دیوونگیش اعال بود (
واسه اینکه دلش بسوزه برام

غصه هامو هبونه می کردم
تیکه های دمل تو دسمت بود 
پنجرش رو نشونه می کردم 

)قلمب از سنگ سخت خارا بود(

واسه آرامش ممن که شده
درداشو پشت پنجره میذاشت

توی اون قاب شیشه ای واسم 
یان داشت زندگی تا مهیشه جر

)پنجره قلب دوم من بود (

ماه از پشت ابر ، جون می داد
 پشت شیشه که رخ نشون می داد

یام توی دستاش بود کل رو
یاهامو برام تکون می داد رو

) ماه مشغول غصه خوردن بود(

کبوتر عاشق  شده بودم 
واسش از عشق لونه می ساخمت

جای ماشینای مدل باال 
یر پاش انداخمت قلبمو ز

)دیگه توپ تو زمنی اون افتاد(

تا یکی چپ هبش نگا می کرد 
تهنایی با مهنی دوتا دسمت 

آمسونو زمنی میاوردم
یه تنه کوچه شونو می بسمت 

کار دست من می داد( )غیرمت 

ید از دنیام  آخرش دل بر
کارا  دلشو زد متوم اون 

کشت احساس ناب و پاکش رو 
کفتارا الشه شو  داد، دست 

)کیو »جومن« داره صدا می زنه ؟(

مغزشو پاک، شست و شو دادن
پشت پا زد به من ، به آینده م

یامو زندگی بکنه رفت ، رو
با مهنی دستا گورمو کندم

)11۸ بلوک قبر منه(
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   زندگی با مرگ

رضـــا حممـــودی

حیت فکرش رو هم منیکردم
مهه چی ساده اتفاق افتاد

مرگ از پشت سر چشامو گرفت
کار دسمت داد یب حواسمی 

سایه افتاد روی دنیامو
آمسون تیره شد هوا غمگنی

مهه جارو توو خاک میدیدم
خودمو الی الشه ی ماشنی...

مهه چی داشت هی هبم میرخیت
ید خواهرم مثل بید میلرز
پدرم مثل آب سرمیرفت

ید مادرم مثل ابر میبار

خییل شفاف و خوب میدیدم
وحشُت توی چشم بیمارا

ییب داشت حس گنِگ بد و غر
پچ پچ دامئ پرستارا

بعد یک روز دکتر اومد و گفت
هیچ وضعیت جدیدی نیست

به مهه توی صحبتاش فهموند
که به برگشتمن امیدی نیست

دامئ از سرنوشت میگفت و
اینکه »هرچی که بود قسمت بود«

یین واسه من اما حس شیر
وسط تلخی حقیقت بود

پدرم سخت اما رایض بود
با غمی که تو باورش حل شد

مادر اما مقاومت میکرد
تا واسش رفتمن مسجل شد

لب اون دستگاهو بوسیدم
تا که این عشِق کهنه ُمسری شه

مثل نور گذشته از منشور
مثل رودی که منشعب میشه

 من منردم هنوز جون دارم
قلیب اما توو سینه ی من نیست

خودمو ذره ذره خبشیدم
این خود زندگیه مردن نیست!
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   آبان
یدپور ݡسارا جاو

من هنوزم دمل برات تنگه
کابوسه جای خالیت برام یه 

وقیت مادر هنوز جوونه ویل
دیگه بابا اونو منی بوسه

تو که رفیت روزای خومب رفت
من شبا خواب جنگ می دیدم

تو  واسه آب و خاک  جون دادی
من واسه خونواده جنگیدم

من میخوام چبگی کمن اما
مرد میخواد خونه و نیسیت

پشتمو خایل کردن این مردم
روبروی کی داری وامییسیت؟

من حواسم مهش به سارا بود
که نذارم بفهمه این درد و 

که نذارم تو روزای سختش
کم بیاره حضور یک مرد و

توو عروسیش براش پدر بودم
تا خبنده ... به مست عشق بره
دخترت رفت مست خوشبخیت

مادر اما هنوز منتظره

مادر اما هنوز منتظره 
تا که مردش یه روز برگرده

پیرهین که تو دوست داری رو
تاحاال صد دفعه اتو کرده

غم تو روزای سرد بعد از جنگ
رنگ پاییز و زرد تر میکرد

پدرا رو زمنی می زد اما
پسراشونو مرد تر میکرد....
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ین    خونه تکو

کاوه صدرا 

.1
صدای پای هباره، صداش نزدیکه

کنار میاد صدای جشنه که از گوشه و 
یع خونه تکوین کنمی، نزدیکه- سر
اون اتفاق بزرگی که با هبار میاد

بذار دست به تغییر خونه مون بزنمی
چقدر جنِس قدمیی زدمی رو دیوار
عصای کهنه ی بابابزرگمو بشکن

تفنگ کهنه ی بابابزرگمو بردار

یه خط دعا، دو-سه تا آیه تو اتاق بذار
چه احتیاجیه اینقدر عکس، قاب بشه؟

گردگیرِی دیوارها نیازی نیست به 
مهنی هباره که دیوارها خراب بشه

.2
یِز دمل   مهنی یه بارو به من گوش کن عز

چقد جهاز که حاال باید بسوزونمی
خنواه کاری کمن خونه مون قشنگ بشه  

که... داری شعله شعله می سوزی چه دردنا

خبر نداری از این که قراره چی بکشمی  
چقد وسیله که دیگه وسیله ی ما نیست

خبر نداری از این که قراره جنگ بشه 
به مبل، فرش، به این ختت چشم می دوزی

چراِغ خونه رو خاموش کن که دیده نشه  
صدارو می شنوی؟ این صدای سربازاست
بذار خونه رو امسال استتار کنمی...  

کنار میاد... صدای جنگه که از گوشه و 

هبار اومده، پاشو لباِس عید بپوش  
یع خونه تکوین کنمی، نزدیکه- سر

تا چند ساعِت دیگه باید فرار کنمی  
اون اتفاق بزرگی که با هبار میاد
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   ترنج

عیل غالمی

برای دیده شدن ، هبش نگاه نکن
حماله ممکنه که تو خوب دیده نیش

یص ترنج و چاقو هست ، آهای دست حر
یده نیش حواستو مجع کن یه وقت بر

میون باغچه ها ، پای پیاده گلم
خیال خامتو باز ، میخای کجا ببری
یر شد باغت نشسیت به داغت ، کو

برای چیده شدن ، هنوز منتظری
گل طبیعی من تو پشت پنجره ای

که چشم قاصدکا به شیشه ها ماتن
حیاط حمتاجه به راه رفنت تو

نبض موزاییکا صدای کفشاتن
منیشه یب تو برم ، از اینکه منتظرم
زمنی کالفه شده ، زمان کالفه تره

ویل بدون اینو ، برای دیدن تو
هنوز تو این خونه یه مرد منتظره

صدای کفشت اومد ، اومد رو ایوون و
کنار جا کفیش یه نامه پیدا کرد

مهینکه نامه رو خوند ، تا آخر عمرش
بدون اینکه خبواد ادامه پیدا کرد

درخت خسته ی پیر ، به این من دلگیر
یه ذره ساده بگیر بزار که سخت بشم

منو از این شاخه رها بکن امشب
میخوام زمنی خبورم میخوام درخت بشم
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   ترانه اول

مهرداد عابدیین

حال و روزم غروب کوهستان
مثل پاییز و کوچ غمگینه
گرفته ای هسمت جنگل مه 

که کیس حاملو منی بینه

خییل شب ها تو خواب می بیمن
یر برف مدفونن کلبه ها ز

تو یکیشون دوتا درخت چنار
رو جنازه م مناز می خونن!

دوتا گرگ سیاه تو بارون
جسدم رو تو خواب می شسنت

یا رو  کبود در تن سرد و 
مرده شورا تو آب می شسنت

آینه زل زد تو چشمامو گفتش:
یا بود! توی خبتت غروب در

ماهیا توی ساحل افتادن
یا تو تور ماهیگیرا بود در

دهمن دره ای شد و وا موند
رو یه صخره سکوت می کردم
خاطرم ختت می شدش تا که

روی ختمت سقوط می کردم

مادرم گفت:خواب بد دیدی؟
شاید از ترس باد و بارونه

یکی اما تو خواب و بیداری
رو جنازه م مناز می خونه...
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   نعش یب تابوت

نسیبه )نیلوفر( روحی

مادرم تو گذشته جا مونده
توی رخِت سفید، خبِت سیاش

خون یه اّتفاق پاشیده
یاهاش روی سقف سفید رو

رخت یه شهرو تو دلش شست  و
واسه ی من قرارو هجی کرد

سیل اشکش تو کوچه جاری شد
صب تا شب انتظارو هجی کرد

هیچکی از جنگ برنگشته هنوز
مادرم تو گذشته هاش مرده

پوتینا با پالکا برگشنت
هیچکی روحش رو پس نیاورده

پدرم تو گذشته جا مونده
پدرم رفته بود که برگرده

اومد اما شبیه سابق نیس
زندگی روحشو ترور کرده

ِ گردان  و
ّ

تو گلوش بغض کل
تو سرش بوی خردل و باروت

تو چشاش منفجر میشه هر شب
تیکه های یه نعش یب تابوت

هیچ کیس مثل اون منی فهمه
بغض سنگنی این حوایل رو

بعد یس سال هنوز حس میکنه
درِد این پوکه های خایل رو

یس سال این مرگ و زندگی کرده
خودش و بسته به یه ُمش)ت( والیوم

ک خودش فرو رفته توی ال
کرده تو آلبوم خودش و حبس 

پدر و مادرم دو تا کوه  و
یه زمستون ساکت و سردن

قبل جنگ اما حالشون خوش بود
توی عکسا هم و بغل کردن



شعـــر
نـــــــــــــــو



هاشم کروین

جمید سعدآبادی

رسول پیره

 داوران خبش شعر نو
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   دیوانه بایش

یا معصومی آر

انساین که آلزامیر می گیرد
قدم زدن را 
از یاد منی برد

پس چیزی هست
کیس هست

که هیچ گاه فراموش منی شود
شبیه خورشید فردا

که هر روز مرا پیرتر می کند
اما یک شب با موهای سفید
دوباره از خود خواهم پرسید

آیا باز او را خواهم دید؟

حاال به من بگو
چگونه اندوهگنی نباشم

آنگاه که خورشید
در غرویب دیگر

به خانه اش می رود
و من هنوز

در خیابان ها پرسه می زمن
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به من بگو
چگونه اندوهگنی نباشم

وقیت خوب می دامن
دختری که زندگی را

یبا می کند ز
یک روز مرگ را

یباتر خواهد کرد ز

یبا فکر کن به مرگ های ز
به مرگ سنگ ها

که در آب خفته اند
و بگو

یبایی این برکه ز
خوشبخیت کدام سنگ است

و بگو
از میان آن ها که در چشم هایت غرق شده اند

کدام یک را به یاد می آوری؟
کدام یک را منی تواین فراموش کین؟

که این گونه غمگیین
مگر چه چیزی از زندگی
برامیان بایق خواهد ماند

جز  دیوانگی...

دیوانگی دنیای عجییب ست
یک عمر نام کیس را صدا می زین

یرش را که تصو
از یاد برده ای

دیوانه باش و به من بگو
یبایی مسافری ست ز

که یک روز برخواهد گشت
به زندگی

به  صورت این مرد
به  صورت آن زن

و تهنا یک نفر را نام ببر
یه نکرده باشند گر که برای مرگش 

تهنا یک نفر را
که زندگی اش داستان غم انگیزی نبوده است

تا این گونه اندوهگنی نباشم
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کار می آید    شادی به چه 

امساعیل امحدی اجمزی

شادی به چکار می آید
وقیت سرطان موها را فراموش کرده

موذن اذان را
و سرباز پیراهن مهماین اش را

به چکار می آید
یر آمبوالنس وقیت آژ
مرگ را تبلیغ میکند

و راهی جز ترساندِن ما ندارد

به چکار می آید!
وقیت خورشید را

تراشیدم
تراشیدم
تراشیدم

و چراغ قوه صدایش کردم
و شب را با خط مشکِی

روی اعالمیه ها نشان دادم

راهی جز ترساندِن هم نداشتمی
باید جای هلیل* را

روی نقشه عوض کمن
آنقدر که سال ها بعد

بطری آیب شود
آنقدر که ماهی غمگیین
از شیر آب بیرون بزند ُو

یوم کوچک قانع شود کوار به آ

دراز میکشم روی زمنی
گوش می دهم

به صدای  خودم
یایی که فرار کرده صدای در

دارم گوش می دهم
و کاری منی توامن اجنام دهم

اسکله ای شده ام
یه ی خودش َزنگ زده است گر که با 

* هلیل: رودخانه ای در شهرستان جیرفت
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   دو نیمایی پاییزی

رضا یزداین

1
ای کاش باد

هرسال در حوایل پاییز
با برگ ها

این قدر تند حرف منی زد

ای کاش با درخت 
امسال باز قهر  منی کردند

این برگ  های نازِک نارجنی!

2
شبیه دانش آموزی است

که بعد از امتحاین داغ و طاقت سوز
متام برگ  های دفترش را پاره پاره می کند

درخت سرخوِش پاییز!



27 شعر  نــــــو

یبایی    ز

فاطمه اشعری

یبایی اش را  زین ز
کرده میان لب هایش  پهنان 
و سکوت را هر روز با خود 

از خانه بیرون می برد
برمی گرداند

به اتاق می کشد 
می خواباند

یبایی اش را  زین ز
با انگشت های بلند استخواین اش 

حمکم بسته الی موهاش
رخت های چرك را چنگ می زند 

زین هم نشسته 
یبایی خود را  و ز

تکه 
تکه 

در دهان کلمایت می گذارد 
که شعر می شوند

برای معشوقه ای خیایل 

ین اختراع بشر  غم انگیز تر
آینه ای است
که بیرمحانه 

ید  دروغ می گو
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   بدون عنوان

فرهاد گلستانه

چشمانت 
دو چاه عمیق 

یرآب می کشند که از کو
پاهایت 

گز دو 
که هر بار

یند در مرزی می رو
و بوی مرگ مهیشه

گلوله ... ین بویی است که بنی خاک و  لذت خبش تر
و بوی مرگ

کابویس است
که از آن فرار می کین

آنقدر که منی داین 
ین دستت را با گالن های بنز
در کدام مرز جا گذاشته ای 

آنقدر که منی داین 
چند سال است 

جای صورت دخترت 
اسلحه را نوازش می کین و 

بوی مرگ
مهچنان

می ترواد از الشه ی گوسفندان
از دهان پدربزرگ

یاک می دهد که بوی تر
و مانند مخپاره ای در خانه

بر سرمان
آوار می شود
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می    چگونه بگو

حممدامنی ناظری

چگونه بگومی از نو شروع کن
به سربازی که زن اش سِر زا می میرد

چگونه بگومی از نو ِبزاید،
به پیرزین که 

گمشده ای یس و دو ساله دارد
کیس که متاِم دخلویش اش

قاِب عکیس ست ُپر از چهره های تهنا

ساعت شین متام می شود و من
از پله های مرگ باال می روم

ذهن ام...
کوچه پس کوچه های خسته است

به هر طرف قدم بر می دارم،
یزد سقیف فرو می ر
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   فرامویش

حممدرضا احساین

آواز چکاوک هایش را از دست داده بود جنگل
سربازانش را از دست داده بود جنگ

کبوترانش را و آمسان 

چند تکه استخوان در تابوت تمن
آغوشم برای دردهاست

کرد  و روز مبادا را با چند کلمه خوشحال خواهم 

انسان
وقیت که فکر می کند

 چند دقیقه در این دنیا نیست ؟
وقیت که می خوابد چند ساعت؟

وقیت که می میرد...؟

چگونه می توان مرد 
وقیت کیس جایی نامت را زمزمه می کند 

ما کلمامتان را جا گذاشتمی
و رد پامیان بر قلب های بسیاری پیداست

چکاوک ها ، جنگل و سربازامن را بیاد ندارم 
مرا با آدم هامی کشته اند

انگار پرنده ها را از تابلو برداری
و با قلم مویی آمسان را رنگ کین

خون پرنده ها بر غروب 
خون ما بر لباس هامیان

خون سرباز بر وطن 
پاک منی شود
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گلوله ها را برده اند    پرنده ها 

میدیا حسین

مادرم
نام مرا فراموش کرده است

مرا
فراموش کرده است

حیت
فراموش کرده

عکس های یب رمق یادگاری مان را
به دیوارهای خانه تکیه دهد

پدرم
نام مادرم را فراموش کرده

مادرم را
فراموش کرده

حیت 
فراموش کرده
با تپاچنه اش

با چند پرنده حرف زده
و در مشتش

گلوله دارد چند 
برای دمشین که هنوز

راه خانه مان را پیدا نکرده است
...
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من اما باید
مهه چیز یادم مباند

و پرهای این پرنده را آنقدر بکمن
که خیال پرواز از سفره

از سرش بیفتد
و آنقدر شیشه ی قاب عکس ها را

دستمال بکشم
که غبار از لبخندهامیان

کنار برود

بعد بنشیمن
به فاصله ی دندانه های چنگال فکر کمن

به فاصله ی بشقاب ها از هم
و فاصله ی پرنده از پرواز

که چقدر کم است
یاد است که چقدر ز

و تپاچنه ی خایل پدرم را
بغل بگیرم

برای دمشین که یب صدا
در خانه 

قدم می زند



شعـــر
کالسیک



حممود حبییب کسیب

حممدمهدی سیار

حممدحسنی ملکیان

حسنا حممدزاده کایش
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   چشم به راه

اعظم معار ف وند

شیب ابری شدم سجاده را با بغض وا کردم
به باران زالل چشم هامی اقتدا کردم

یدم دو رکعت ناله سر دادم دو رکعت اشک بار
دو رکعت درد دل از دوری ات پیش خدا کردم

بامن شعر جاری شد بنا روی ز به جای ر
قنومت را غزل گفمت منازم را رها کردم

متام شب نگاهم خیره بر گلدان خایل بود
متام شب برای نرگس چشمت دعا کردم

یت هوا روشن شد و من در هوای دیدن رو
نوای ندبه سر دادم؛ به عهد خود وفا کردم

یدن به روی سجده افتادم بنا کردم به بار
و دلتنگی خود را قطره قطره برمال کردم

سرم بر روی سجده مهر خیس از اشک هامی شد
کربال کردم شنیدم بوی تربت را؛ هوای 

به شوق اینکه هرجا صحبت سقاست می آیی
بساط روضه ی مشک و علم را دست و پا کردم

به سوز ناله هامی ین زدم آهسته آهسته
فضای خانه ی خود را شبیه نینوا کردم

که روضه داشت کم کم مست گودال بال می رفت
کتفا کردم به هرچه تا به آجنا خوانده بودم ا

یه، غزل، روضه، غزل، ناله گر غزل، باراین از 
باین که بلد بودم صدا کردم تو را با هر ز

و هرچه منتظر ماندم ندیدم روی ماهت را
غروب مجعه شد سجاده را با بغض تا کردم
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   چراغ خانه

کبیری نیا آرزو 

چراِغ خانه روشن می شود از برِق چشمانش
منک نه! عشق بود از روِز اول در منکدانش

ید کرد و شرم از چشم های تیره اش بار نگاهم 
مرا بوسید تا کامل شود با عشق امیانش

نگفمت دوستش دارم، درون سینه ام حریف ست
ویل این راِز در گنجینه دشوار است کتمانش

متام مردم این شهر با او می شناسندم
که او شیراز پرشور است و من دروازه قرآنش

من از شرمی که دارم صورمت مثل لمب سرخ است
مهیشه می گذارم بوسه ها را روی فنجانش

گرچه جان غم آلودم از کوخ است او از من ا
یا که از کاخی نگهبانش حفاظت می کند گو

ز هم بعد از این باید
َ
برای روزهای دور ا

یبانش گر بکارم دست های خسته ام را در 

گر رجنیست دچلسب است! رنِج مهربانش را ا
به جامن می خرم، عشق است و اندوِه فراوانش
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   اهبام یب پایان
امیرعباس خبتیاری

از این اهبام یب پایان از آن آغاز می ترسم
کبوتر چبه ای هسمت که از پرواز می ترسم

شبیه عشق ممنوعی درون سینه ای حبسم
من آن احساس پهنامن که از ابراز می ترسم

ممن آن تاِر یب تاری که گم شد کنج انباری
گلویی پیرم و خسته که از آواز می ترسم

تفأل می زمن اما جوابش را منی خوامن
که از تعبیر فال خواجه ی شیراز می ترسم

میان گور خوش بودم که با لطف مسیحایی
به دنیا آمدم اما از این اعجاز می ترسم

سفر، پرواز، دل کندن، جدایی می شود آغاز
ویل من باز می مامن، ویل من باز . . .
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یزامن گر    از خودم 
حسنی مسییب

نگاه کردمت از دست رفت امیامن
یشامن ... هنوز پیرِو زلِف توأم، پر

در انتظاِر تو خشکیدم و تبر خوردم
خوراک آتشم و هیزم زمستامن

بیا و دسِت خودت را بکش به صورت من
شبیه آینه ی خاک خورده می مامن

چه ام بدوِن تو؟ : ماننِد قلعه ای متروک،
بدوِن پادشهم، خایل از نگهبامن ...

جهاِن یب تو، مرا »ُمنزوی« به بار آورد
بگو تو اهِل کجایی؟ من اهِل »زجنامن«

به عکس هاِی تو یب وفقه خیره باید بود
از اینکه یک دوسه پلکی زدم پشیمامن

مسافر توأم ای مقصد هنایی من
یزامن گر مسافر توأم و از خودم 
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   جمتمع های جتاری

داوود کفعمی

پیش از آین که بترکد، در تو بغیض انتحاری
ترک می گویی خودت را، سر به کوچه می گذاری

عصر  یب باران آبان ، می روی تا پاسداران
نخ به نخ در هر خیابان، تیر ها را می مشاری

یر گوشت »مانده ام تهنا« ی ایرج می نوازد ز
می چکد از چشم هایت »رد خون« افتخاری

کس منی داند کجایی، در ترافیک رجایی
یزد ، از حضوری که نداری شهر دارد می گر

توده های سنگ و سیمان، سایه می پاشند و یب جان،
آفتاب افتاده پشت ، جمتمع های جتاری

نیست امید رهایی ، جز به پل های هوایی
شاید آجنا مانده باشد، تکه ابری یادگاری

کباین، در کمال مهرباین شاید آجنا پا
یزد، توی سطل شهرداری اشک هایت را بر
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   برف شادی

راضیه مظفری

دیوانگی را...عقل را...اندوه و شادی را
یک روز پس میگیری از من هرچه دادی را

سلول در سلول تهنایمی... این دنیا
یش دارد ازدحامی انفرادی را در خو

بلعیده صبح و شام ما را گردش ایام
گردبادی را کرد این جهان  باید ادب 

کردند تا پروارتر باشند پروارمان 
یادی را دیگر منیخواهمی این لطف ز

یست سرما خورده امی و یک نفر باید عمر
از دست دنیا پس بگیرد برف شادی را
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   آستانه باران
رضا حممودی

ابرم به آستانه ی باران رسیده ام
یک رودخانه ام که به طغیان رسیده ام

سروی میان جنگل انبوه بوده ام
حاال به دست کوچک گلدان رسیده ام

من برگ بودم و نفسم حمو باد شد
من داغ بودم و به زمستان رسیده ام

سرما به من که فرصت صحبت منیدهد
یک غنچه ام که تازه به دوران رسیده ام

شک داشمت به پاکی آیب آمسان
کرده به هتران رسیده ام از خود فرار 

گفتند : »عشق« و »شعر«؟!... به جایی منیریس...
اما به »مرگ« از تو چه پهنان رسیده ام
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   خوش خوشان

رضا یزداین

مبارک است آمساِن آیب، مبارک است آفتاب و باران
خوشا جوانه، خوشا شکفنت، چه خوش خوشاین است در هباران

یز از منقل زمستان، هر آچنه ته مانده است از اسفند بر
یز تا گل کند دوباره، بلوِغ ُپر جوش شاخساران بر

سالم کردم به نرگیس مست، جواب از بلبیل شنیدم
به جز حمّبت به جز مالحت، ندیدم از این بزرگواران

چقدر شادند غم فروشان، پر از هیاهو مهه مخوشان
ساران

ُ
یزی و نوش نوشان حواس مجع اند میگ به باده ر

به سبزوار درخت رفمت؛ سالم کردم به جان به کف ها
کفن به تن آمدند گل ها، کفن به تن  مثل سربداران

یک های عید است فقط نه این دید و بازدید است؛ فقط نه تبر
هبار یعین به خود رسیدن، به رغم گمگشِت روزگاران

یش تازه گشنت یش و در خو هبار یعین مهنی گسسنت ز خو
هبار این است؛ ای زمستان! هبار این است؛ ای هباران!

هبارها آمدند و رفتند ویل تو می ماین ای مهیشه!
من آمدم تا تو را ببیمن؛ خوِد خودت را به من بباران! 
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   بلوغ ربنا

رضا یزداین

راهِی رسیدنند، مثل ابرها رها
خایل اند از هوس، فارغ اند از هوا

یش دل، کنده اند و می روند از دیار خو
بار روشین به دوش، بند عاشیق به پا

با عمامه سرو را، دیده اید تا به حال؟
تا به حال رود را، دیده اید با عبا؟

این مجاعیت که از، شوق »هاَجروا« ُپرند
می روند چون نسمی، روستا به روستا

یک« ابتدای حرفشان می رسد به »ال شر
انهتای نقلشان می رسد به »هل ایت«

یه«، داشت آن یکی چقدر بوی »ابن بابو
این یکی چه قدر داشت، رنگ »کاشف الغطا«

یب نیست؛ گرچه در زمنی گم است این یکی غر
نزد اهل آمسان، آشناست آشنا

گرچه پای منبرش، مانده چند پیرمرد
تشنه ی صدای اوست، هر فرشته ی خدا

 آن یکی دلش چقدر تنگ کودکش شده
چند ماه می شود که ندیده خانه را

در مناز خلوتش، باد اقامه خواند و ماند
کرد اقتدا دشت جامناز شد، کوه 

هلجه ی سلیس او، راوی چهل حدیث
چشم های خیس او، روضه خوان کربال

...

پوش! ای مشا عبا به دوش! ای مشای سبز
برکتید چون هبار، برکتید! ای مشا!

یا خایل است چشمتان از دروغ، از ر
بنا دست هایتان پر است، از بلوِغ ر

خوش به حالتان که نور تشنه ی کالمتان...
خوش به حالتان ویل، ... ما کجا مشا کجا!
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   غزل 3

روح اهلل سرطاوی

تو را با کشیت انبوه از ماهی و میگوها
شیب از قعر اقیانوس آوردند جاشوها

قطار خایل اسفند رفت و سال نو آمد
و بندر پر شد از خیل مسافرها، پرستوها

متام شهر از ماهی فروشان تا به خنلستان
ید از مست پاروها سراسر عطر سدری می وز

جواب هر برادر با برادر در حضور تو
تفنگی بود بیرون آمده از کنج پستوها

یخ رد پای چشم توست سیاهی در دل تار
نه هرجایی گذر کردند چنگیز و هالکوها

تویی ای عشق ای کویل یب مهتای هرجایی
کنار بستر تهنایی خان ها و ترسو ها

غلط گفته است هرکس گفته یب تو می شود آسود
یست نتوانند در دوری از آهوها پلگنان ز
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   پدر

ینب جالدیت ز

خودم را وقف کردم تا هباری پر مثر باشــم                     
میــان ازدحـــام یب کیس هایت پـدر باشم

خودم را در متام حلظه های با تو حل کردم                      
که در فنجان چای عمر کوتاهت شکر باشم

ییــد در قلبـت                       برای آرزوهایی که می رو
گرم تر باشـم شعایی از  دل خورشیـد، حیت 

کنـــار چشمـهایت، ذره ای، آرام می گیـرم                      
گر باشم گر بایش، ا مهنی کافیست در دنیا، ا

یه کردی گونه ام تر شد                      گر مهیشه، هرزمان، تا 
چگونه می توامن از نگاهت یب خبر باشــم

یر لب، آرام میگفیت                     شکســمت حلظه ای که ز
کارگر باشــم منی خواهم پس از این دختر یک 
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   بدون عنوان

سعید ساساین

تو اندوه بلندای مالل انگیز یلدایی... 
ین پس کوچه ی پاییز می آیی که از غمگنی تر

من آشوب نفس گیر خیابان های هترامن
یبایی  تو اما مثل جنگل های باران خورده ز

چه فریق میکند، خانه، خیابان، هر کجا بایش
بدون عشق در هر گوشه ی این شهر تهنایی

یر تهنایی به دنبال چه میگردی به جز تصو
یست مشغول متاشایی... که در آیینه ها عمر

بگو ای ماهی قرمز چه زجری میکیش وقیت
یایی...  درون تنگ می خندی ویل دلتنگ در

تو عمری پشت انبوه مسافر ها هدر رفیت
چه فریق می کند دیگر چه اندازه گوارایی...
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   تندیس

سهیل ستاکه

تندیس خاک خورده ی زن، خوش تراش بود
ترکیب_رنِگ چوب سپیدار و راش بود

من سربه راه بودم و در چشم های او
ین اغتشاش بود! انگیزه های سبز تر

یبا نبود هر زن تهنا به غیر او ز
یبا و کاش بود تهنا نبود این زن ز

در او دو مرِد دست به چاقو وجود داشت
درمن هزار حادثه ی دخلراش بود

حریف به لب نداشت ویل رنگ چشم هاش،
چیزی شبیه »در طلب من نباش!« بود!
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   انگشت های یخ زده

سید حسنی میری

با من بگو کجای جهان معاصر اند؟!
این دست ها تبلور احساس شاعر اند

آواز هایشان غم یب سرزمیین است
انگشت های یخ زده ام ده مهاجر اند

باور منی کنید چه اندازه عاشق اند
باور منی کنید ویل بس که ماهر اند_

_ آجنا که درد هست پرستار می شوند
یند شاعرند آجنا که باید از تو بگو

پرس به دسمت نگاه کن بانوی باز
انگشت های یخ زده ام حی و حاضرند

یین! - )این مهه ی اعتراف هاست( - تو هبتر
و عاشقان مهیشه ی دنیا مقصرند

کمه ی قرن عاشیق ست  این واقعه حما
من حاضرم ، متام جهان نیز حاضر اند

حمکوم کن مرا ؟! به چه؟ هرچه ، به هرکجا
وقیت تو حاکمی مهه آسوده خاطرند
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   عاشقانه1

طیبه عبایس

نسیمی بافه های گیسوامن را رها کرده
خدا با یب قراری سرنوشمت را بنا کرده

مهیشه معتقد بودم که عشق افسانه ای واهی است
ویل انگار حاال در دمل آتش به پا کرده

پشیمان است هرکس عشق را پهنان نگه دارد
پشیمان تر کیس که عشق خود را بر مال کرده

مگو با هیچ کس راز دلت را ... زود می میرد
گل سرخی که مشتش را برای خلق وا کرده

کنار آمسان باشد زمنی هم دوست دارد در 
کتفا کرده ویل تهنا به یک دیدار از دور ا

...
تو روز آخر اسفند ، من آغاز فروردین

خدا ما را به مهدیگر رسانده یا جدا کرده ؟
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علیرضا گل افشان یوسیف

مثل آن مشعی که تقدیرش هلییب بیش نیست
غیر از آتش در جهان ما را نصییب بیش نیست

آچننان بیگانه ام با خود که در آیینه هم
یر میبیمن رقییب بیش نیست آنکه را تصو

کیسمت من!چیسمت من!در حصار زندگی
تک درخیت که سراجنامش صلییب بیش نیست

گیر و دار سرخی دنیا مباش اینچننی در 
آچنه در دستان رود افتاده سییب بیش نیست

دخلوش فتح فراز عامل هسیت مشو
چشم وا کن پشت این قله نشییب بیش نیست

عشق باید تا گذشت از ورطه ی بهیودگی
ییب بیش نیست هرچه غیر از آن سراب دلفر
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   مهنشیین پاییز

عیل عابدی

مهان که رفت و نیامد از او خبر حیت
متام زندگی ام بود و بیشتر حیت

به استخاره گرفنت مگیر خرده به من
که دخلوشم به دعاهای یب اثر حیت

چگونه رفت و هرایس نداشت از آهم؟
فقط نه آه، که از این دو چشم تر حیت

کار دمشن است فقط نه این که زخم زدن 
که چوب می خورم از دسته ی تبر حیت

گر چه بار َدَهم، دوسمت خنواهد داشت ا
به قدر برگ درختان یب مثر حیت

هوای عشق به سر دارم و منی آید
به مهنشیین پاییز، یک نفر حیت 
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که می آیی    وقیت 

فاطمه زاهد مقدم

از راه می آیی پس از یک روز کاری
یک آمسان آشفتگی در سینه داری

من دسهتای خسته ات را می فشارم
وقیت که  دستت را به دسمت می سپاری

یزم باز خانه تا می روم چایی بر
پر می شود از عطر گلهای هباری

تو چای می نویش و میخواین غزل باز
من شعر می نوشم ازاین لهبای جاری

که خسته من تکیه گاهت می شوم، حاال
آرام سر برشانه هامی می گذاری

ید بگذار دنیا از نداری ها بگو
»من از تو غیر از تو ندارم انتظاری«

در تو متاشا می کمن آغاز خود را 
می خوامن از چشمت که من را دوست داری
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   یب نام

فاطمه زماین مظفرآبادی

کودکی های من موظف بود جای بازی فشنگ بردارد
پابرهنه به کوچه سربزند، گاهی اصال تفنگ بردارد

باِز اجنیب می خواست کودکی های من منی فهمید اینکه سر
گلوله قشنگ بردارد! یِر ابروی خواهرامن را با  ز

آه ای خاِک پشت پاخورده! کودکی های من دلش می خواست،
یِص دمشن را از تنت یب درنگ بردارد رّدپای حر

از اتاق من آمسان آیب ست، ابرها پرچِم سفیِد من اند!
شیشه های اتاِق من باید عقلشان پاره سنگ بردارد!!

جنگ، اشغال سرزمنی ها بود کشنِت کودکاِن دنیا بود
کاش این بار کودکی هامی، دست از هرچه جنگ بردارد... 
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   هبارخواب

فاطمه عارف نژاد

هبارخواب رسیده به فصل بیداری
حیاط می پرد از خواب های تکراری

 نسمی در زد و چشمان خانه روشن شد
کرد پنجره از صبح پرده برداری! که 

گره خورده نگاه پنجره با آمسان 
به رسم عاشیق و شیوه ی هواداری

 متام شهر پر از رد پای باران است
میان کوچه شده رودخانه ای جاری

جوانه ها مهه در باغچه به صف شده اند
درخت پیر، صبورانه گرم گل کاری

گل حممدی ام غنچه  غنچه می خندد
گرچه خاک برایش نکرده غم خواری ا

چقدر حادثه پشت نگاه هر برگ است...
هنال خاطره قد می کشد به دشواری

چه کودکانه دمل ذوق می کند امروز
برای این مهه لبخند کوچه بازاری!
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   قصه ی سربند

لیال علیزاده

ین فعل جهان بود می رفت و این غمگنی تر
آن حلظه ها حیت خدا هم روضه خوان بود

دردی که او را عاقبت انداخت از پا
زخم فراوانش که نه....داغ جوان بود

حیت برای سنگ ها آغوش وا کرد
در گوشه گودال هم او مهربان بود

انگشتر ش را چون پدر خبشید اما
بان بود این بار سائل در لباس سار

مظلوم بود و تشنه و تهنا و زمخی
با این مهه، در بنی صحرا یب نشان بود

کاروان در سایه اش میرفت آرام یک 
اما سرش بر روی ین یب سایبان بود

سربند،وقیت قصه اش را گفت دیدند
از یاحسنی سرخ آن ،اشکی روان بود



56

2   

فاطمه عمراین

مثل یک استکان چایی سرد
روزهامی بدون تو تلخند

در دل من به شوق دیدن تو
آب دیگر منیشود این قند

از بلندای شاخه ات دیشب
چیده بودم انار سرخی را

ین است مزه خواهبا چه شیر
به تو دسمت منی رسد هرچند

شده ام یب تو مثل قبرستان
که نفس میکشد درومن مرگ

یاهام بس که هرشب برای رو
در وجودم غمت مزاری کند

یب تو هرجا و هر دقیقه پر از
احتمال وقوع حادثه ام

سیل بغضم به فکر طغیان است
بازهم پشت سدی از لبخند

در تو سرمای یک زمستان بود
رفیت و عید شد متام تنت
در من اما یک آدم بریف

یه شد آب شد ته اسفند گر
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   در معرض عدم

جمتیب خرسندی

بدون لطف تو شادی به فکر غم شدن است
وجود یکسره در معرض عدم شدن است

گره خورده است بودن ما به بودن تو 
به شوق توست که دم فکر بازدم شدن است

به جملیس که در آن صحبت از فضائل توست
کدام مرتبه را قدرت علم شدن است؟

برای از تو نوشنت درخت های جهان
متام حسرتشان کاغذ و قلم شدن است

تویی که آینه ی کعبه ای و آن عمیل
که در برابر تو واجب است، خم شدن است

کمال مرتبه ی شاعران دوره ی ما
در آستان تو عمان و حمتشم شدن است

چگونه درک کمن خبشش تو را ؟ وقیت
که منصب پسرت اسوه ی کرم شدن است

گرد و خاک بقیعت قسم که در آجنا به 
متام حسرت ما زائر حرم شدن است
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   بدون عنوان

حممد شکری فرد

برامی شرح داد از زندگی فصل جدیدش را
یدش را مرا دلبسته ی خود کرد چون پیری مر

در دل را به روی هر که جز او بسته ام دیگر
یر گلداین کلیدش را کرده ام در ز و پهنان 

که می دانسمت از اول دل از من می برد آخر
یدش را به قلمب داده بودم پیشتر از این نو

غزل های مرا از حفظ می خواند برای من
و پر کرده ست با تک بیت هامی سر رسیدش را

یک با قصد جنات او به سوی قلعه ای تار
دلیری -که ممن- هی می کند اسب سفیدش را

کنون نّقال ها در جای جای شهر می خوانند:
یدش را ردآفر

ُ
گ به دست آورده سهرایب دل 

یقنی دارم مرا آنگونه در آغوش می گیرد
که روزی مادری دلتنگ فرزند شهیدش را
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   منی فهمد

حممد حممودآبادی

 
کیس دیگر حمبت های کوچک را منی فهمد،

مهیشه هیچکس »ده تا«ی کودک را منی فهمد 
 

 سواالتش پر از درد است، غیرت قاتل مرد است
 ویل زن معین عشق پر از شک را منی فهمد 

  
 پر از درد است و می خندد، پر از درد است و می خندد

منی فهمد کیس اندوه دلقک را، منی فهمد  

 متام سکه ها سنگنی و یب ارزش ویل کودک
یب ادعای پوچ قلک را منی فهمد   فر

 
 خنش هر قدر طوالین ... مهان اندازه تهنا تر

 کیس دلتنگی یک بادبادک را منی فهمد 
  

 متام کودکی ها را برایش مادری کرده،
 عروسک مهرباین های کودک را منی فهمد

  

 حسادت می کند مردی به چشم این مهه عابر
 ویل او می رود ... معنای این شک را منی فهمد 
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   مشردن

حممد رضا رضایی

کاروان ها را مشرد رفت بر بار شتر ها 
در نگاهی یک به یک حدس و گمان ها را مشرد

خیره شد بر تار و پود آستنی مرتیض
یسمان ها را مشرد و نردبان ها را مشرد ر

خواست بذر نام موال را بپاشد در جهان
کرد و دهان ها را مشرد یک نظر سوی زمنی 

هیچ وردی مشترک جز یاعیل پیدا نکرد
بان ها را مشرد هرچقدر آن جا نیب طعم ز

گفت دست حق چه اندازه به باال می رود
دست خود را برد باال آمسان ها را مشرد

قلب زهرا ، دوش خود ، چشمان ما، عرش خدا
او برای جای حیدر میزبان ها را مشرد

کربال را به غدیر دید میدوزد حسادت 
پیش خود وقیت که تعداد کمان ها را مشرد

ازمیان اهل خیمه در مسیر یک گلو
تیر با چشم کمانش قدکمان ها را مشرد
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مهران رمحاین

یکم آفتاب کیس  نه بوده در شب تار
نه وقت حال خرامب شراب ناب کیس 

مهیشه خلوت تهنایی انتخابش بود 
چنان مین که نبودست انتخاب کیس 

چنان مین که کشیدست تشنگی اما 
درون چاه نرفته ست با طناب کیس 

نه آمدست خیال کیس به خواب من و 
نه رفته است خیامل شیب به خواب کیس 

خودم خدای خودم هسمت و در این دنیا 
من اعتقاد ندارم جبز خدا به کیس 
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میمث داودی

گناه نکردن خوش است توبه کمن با تو از 
که اشتباه بزرگی ست اشتباه نکردن

یسه ستاره کشیدن به اشک موی تو را ر
یت ، هوای ماه نکردن و در حوایل رو

گرم و نرم تو باشد گر مرا قفس آغوش  ا
چگونه فرصت پرواز را تباه نکردن؟

کار هر شمب شده با بغض ویل تو نیسیت و 
به هیچ چیز به جز عکس تو نگاه نکردن

میان این مهه دیوار،  ای نسمی،  برایت
مباد پنجره ای باز رو به راه نکردن

چننی که خون مرا یب تو کرده است به شیشه
علیه آینه سخت است کودتآه نکردن

به قدر پلک به هم بستین بیا و بیاندیش
به روزگار مرا بیش از این سیاه نکردن
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   سهم من و تو 

میالد حبییب

یدم عاقبت ، هرچند از چشمهایت دل بر
ِمی خورده از میخانه آسان دل خنواهد کند

یش دورم کردی و پیداست عابرها ازخو
با سنگ های پیش پا افتاده یب رمحند

یست گر سهم من و تو از وطن ، دور یوسف ا
دیگر چه فریق میکند در قصر یا در بند؟

من کودکی سرخورده ام ، آزرده از یک اخم
من پیرمردی خسته ام دخلوش به یک لبخند

ای دوست ، حق با توست بنی ما تفاوهتاست
فرق است بنی زنده رود خشک با اروند

این روزها مثل شهیدی وقت جان دادن
از دمشنان ممنومن و از دوستان خرسند
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ن    درخیت به نام ز

آرزو سبزوار قهفرخی

چیده از حرف های مردم ده دور باغش حصارک چویب
گاه بایست یب تفاوت بود، خوش به حال مترسک چویب!

پشت هر پنجره پرنده ی نور، ماه تهنا امامزاده ی ده
رازداران مرغ آمنی اند حجره های مشبک چویب

ُکنده ای پیر را جوان می کرد کارگاه جناری  عشق در 
پک چویب پرگشوده ست از صنوبر پیر باز یک جفت پو

کرد کاش می شد به کودکی برگشت پلک بست و خیال بایف 
زندگی با تو در دل جنگل ، عشق در یک اتاقک چویب

از دبستان به خانه برگشنت، شادی عید و پیک نوروزی
زندگی یک هزاری نو بود در دل تنگ قلک چویب

لب فروبسته، مو فروهشته، من درخیت به نام زن بودم
آچنه از من تراش داده سکوت شده یک ساز کوچک چویب

یده برگز
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وانه یادش نیست    پر

آرزو سبزوار قهفرخی

هروقت در فکر است درد شانه یادش نیست
مادر که دیگر شانه ی مردانه یادش نیست

گاهی فرامویش برای یک پدر خوب است
یب مهری فرزند خوشبختانه یادش نیست

خود را به ناداین زدمی و زود خبشیدمی
با هر بدی گفتند این دیوانه یادش نیست

دل پیرمردی خسته که از خانه زد بیرون
حاال که برگشته ست راه خانه یادش نیست

یشمی دود از دلش برخاست با بوسه ای ابر
مشعی که بعد از خواب آن پروانه یادش نیست

گفیت خرامب کرده ای ، گفمت خدا را شکر
یرانه یادش نیست ای غم! تو را در سرخویش و

یده برگز



66

   دیوان وحیش

آرزو سبزوار قهفرخی

ای عشق ای انگور سرگردان وحیش
اهیل نشد بعد از تو تاکستان وحیش

گاهی تب عصیان دلیل سرکیش نیست
از درد می پیچد به خود طوفان وحیش

کرد با توسین ما را به هم نزدیکتر 
یر چتری مهربان ، باران وحیش در ز

آرامش یک جفت آهوی جوان اند
این گرگ های تشنه ـــ این چشمان وحیش ـــ

یشمی مشعم که تا صبح در خلویت ابر
با بوسه خاموش است و با پروانه وحیش

»دلتنگم و با هیچکس میل سخن نیست«
تهنا مرا بگذار با دیوان وحیش

یده برگز
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وس ری    عر

کامران پور اشکان 

از چــرت می پــرم و او را جلــوی رومی می بیــمن. صورتــش چــه چمالــه شــده اســت! ابــرو  بــاال می انــدازد و 
کمیــت خــوب بــه تــو چســبیده انــگار.«      یــد: »ســالم علیکــم یب معرفــت . حا می گو

می خندم و می گومی :»به به! نصرت ما چه طور است؟ شنیده ام برگشیت به جتارت...«      
ــداری دســت روی دســتامن   ــه ن ک _ بعــد از خشــکیده شــدن رود طجرشــت از دهخــدایی عــزل شــدم، انتظــار 

بگــذارم؟ 
گــوش  ــه  گــوش ب ــر می گذشــت  ،   ــاد پر آب ت ــه رود جعفر   آب ک ــرد... آن وقت هــا  ــوی فکــر ب ــرا ت گفــت طجرشــت؟ م
یــر  گز ییس العراقــنی و قطــع مســتمری خلیفــه، باالخــره نا پیچیــده بــود بعــد از نامــه ی شــکایت طغرل بیــک بــه ر
کننــد  کــه بــه مــن گفــت: »وقــیت خبواهنــد مــرا حمظورتــر  بــه پذیــرش وصلــت طغــرل و دختــرش شــد؛  خــود قــامئ 

گــر دختــرم را می خواهــی راه و چــاه را برایــت مشــخص می کــمن.« کارم دیگــر زار اســت، تــو هــم ا
کمیت ارزش دارد...   ارزشش را دارد یا نه؟ اما می دانسمت حا

ً
مردد بودم دختر خلیفه واقعا

کــه ســبابه و  یــر چنــار دیــدم  کــردم و وقــیت وارد دیــه شــدم نصــرت اهلل را ز میــت  باالخــره بعــد از چنــد روز عز
کــرده بــود، مستــش قــدم برداشــمت و روی شــانه اش زدم: یشــش بــود و انــگار قیلولــه  یــزان ر شســتش آو

_ سالم بر یاری خدا، حالت روال است نصرت؟
گرفــت، ســال ها می شــد  کــرد و در آغوشــم  یــد، نیشــک هایش را تــا بنا گوشــش بــاز  جــا خــورده بــود و از جــا پر
کــه شــد قصــه را برایــش گفــمت. مــرا باز   داشــت و خــودش هــم  مهدیگــر را ندیــده بــودمی. چــاق ســالمیت مان متــام 
مغلطــه کــرد. می ترســید حــیت نــگاه کردنــش بــه مــن در خطــرش بینــدازد و تــا توانســت ان قلــت آورد و هبانــه کــه 

کارم ســرمان را بــه بــاد می دهــد، مهمــل می بافــت. 



72

کتمان بــا جتــار اهــل ری و ترددهــای مکــررم  بــه آن جــا  کــه نصــرت را ســالیان درازی، از زمــان شــرا بــا آن 
کم کــم دوســت شــده امی، امــا حرف هایــش را هیــچ وقــت قبــول نکــردم شــاید بــرای مهــنی از  می شــناخمت و 
ــود  ــه ب گفت ــامئ  ــت داشــمت. ق ــردن نصــرت اهلل وق ک ــرای رایض  ــن جــا شــد؛ ب ــان ای ــرون کشــید و دهق جتــارت بی
ــر و کجــاوه  کاروان ســلطان هــم زود ت ــد،  ــه دارامللــک خواهــد  رفــت و زفافــش را آن جــا می گذارن طغرل بیــک ب

عــروس و عمیدامللــک عقب تــر بــه راه خواهنــد افتــاد.
گرمــی در پیــش بــود... امــا خــب طجرشــت مهیشــه  یور  کبــر مغــرب، اولــنی روزه مــان را شکســتمی، شــهر بــا اهلل ا
یــاد جارچــی و خبــر رســیدن ســلطان مهــه رعیــت را   صــدای دهــل و شــیپور و فر

ً
کمــی خنک تــر مــی زد. حتمــا

کــرده بــود.  یــه مجــع  در ورودی قر
پــا  بــه خیــامل ســلطان از ســر ذویق کــه بــرای رســیدن بــه بغــداد و زفافــش داشــت مهــان شــب آن جــا، ضیافــیت بر

و مــردم را دور ســفره خبشــندگی اش مجــع کــرد .
یــاد بــود و مشــعل های آتــش دور خیمــه طجرشــت را روشــن تر از مهیشــه می کــرد.  ســر و صــدای جملــس ز
ــاز  کــه ب کــرد. پــس بــه خانــه  اش رفتــمی و در  ــر معــریف  نصــرت متــام طباخ هــا را نشــامن داد و ابوتــراب را معتمد ت
کردنــد، ایــن  کــردم، دختــری را دیــدم و هــزار هــزار پیــرزن در دمل شــروع بــه رخــت شســنت  شــد و پلــه هــا را طــی 
کــردم دنیــا دیگــر بــرامی تهنــا مقــام و دینــار نیســت، زندگــی فراتــر از آن اســت  یــب بــود، حــس  احســاس بــرامی غر
یبــایی! زبیــده... یــاد کشــید: زبیــده بیــا ایــن جــا. چــه نــام ز یــد؛ زین از پســتو فر کــه مــن دیــده ام، دســت و دمل لرز
کــه نصــرت از پشــمت رســید و »یااهلل« کنــان مــرا بــه حیــاط کشــاند، بــرای ابوتــراب بازگــو  بازگشــمت بیــرون داالن 
یــن حرف هایــش  کــه چــه در ســرم بــود، ویل کاش کــیس می شــنید چــه در قلــب مــن اســت... نصــرت آخر کــرد 

را زد:
_  مــرد حســاب! بــا ایــن ســرمایه و بــرو و بیــا بــاز هــم چشــمت دنبــال حکومــت اســت؟ بــه قیمــت کشــنت 

ســلطان؟ 
کــه منی خواهــم، مــن از ایــن دختــر خوشــم آمــده امــا خلیفــه قــامئ در نظــرم آمــد و مهــِر  می خواســمت بگــومی نــه 
یــش را فشــردم و گفــمت: »جــای ســلطان تــو بــرای چــه دلشــوره داری؟ مــرد  یــر اســناد بصــره، بازو حکومــت مــن ز
 از کجــا معلــوم، خلیفــه نشــدمی؟« 

ً
یــر، اصــال کــم، بعــد امیــر، بعــد هــم وز حســاب! آدم اول تاجــر اســت بعــد حا

صورتــش را بــا دســت پوشــاند و راه افتــاد.
بــرای طغــرل می بردنــد و بطــن هر ســه  مان  را  کــه وارد ضیافــت شــدمی. غــذای مســموم  بــود  افطــار  وقــت 
کــه  می کوفــت بــر قفســه ســینه، شــنیده بــودم ســلطان فــرد دســت و دلبــازی اســت امــا منی دانســمت در ایــن حــد 
ــد.  ــه درمی آم ــد، از تعجــب چشــم هامی داشــت از حدق ــض بده ی ــادِر مر ــک م ــه ی حــیت غــذای خــودش را ب
ــرزن دیگــر  گفــمت:»آن پی ــرون کشــیدمش و  ــال بی ــد، از خی ــار ســتون خیمــه مــات و مهبــوت مان کن نصــرت اهلل 
کــه می خشــکد بایــد زین بــه  می رود  کــه بــود؟« بــا لکنــت گفــت: »عقــد رود جعفــر آبــاد... ایــن جــا اعتقــاد دار
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صیغــه اش در بیایــد و تــا آخــر عمــرش پــای رود مبانــد، بــه گمــامن دیگــر... رو بــه قبلــه خواهــد شــد.«
هنایت بدشانیس مهنی بود. 

روستا کم کم خاموش شد و فردایش خبر فوِت مرموز پیرزن من را نگران کرد... 
کــه نقشــه هامی مهــه روی حســاب بودنــد  نگــران از خشــکیده شــدن رودخانــه بــه خاطــر مــرگ عقــدش، از آن 

کــرم طغــرل مهــه اش بــر آب شــد.... و بــا دســت 
کــرده و اتــراق خواهنــد  گرمــای هــوا ســلطان را اذیــت  کــه معلــوم شــد  کاروان راه خواهــد افتــاد  کــرده بــودم  گمــان 
ــایب از ســر کوه هــای  ــد آفت ــد هــم خســته می شــد... چن ــود و بای ــرد گذشــته ب ــاد ســال از ســن پیرم ــرد... هفت ک
ــر عمید امللــک  ی ــرد. می دانســمت بعــد از رســیدن وز ک ــا غــروب  ــه الی کوه ه ــاری هــم الب ــد ب ــد و چن مشــرق تابی

ــرای مــن منی مانــد.  دیگــر هیــچ شــانیس ب
اسباب و وسایلم را از خانه نصرت مجع کردم و از خانه بیرون زدم، اصرار داشت مبامن اما دیگر منی شد.

کــرمی صــدا می کــرد، بــا نزدیــک شــدن عمیدامللــک بــه خیمه هــا و نــگاه خســته  قبــل ســحر بــود و تهنــا هوهــوی یا
از ســفرش  قلــمب بــه قصــد ایســتادن آرام می تپیــد. 

زمــنی جلــوی چشــمامن داشــت  هفــمت رمضــان یک هزار و چهارصد و پنجاه و پنــج، ســلطان طغرل بیــک روی 
کــردن طغــرل نبــود، ایــن  کــه بــرای بــه دســت آوردن دختــر قــامئ کاری جــز ســم کش  جــان مــی داد، چــه می کــردم 
گــم  ــراب مســموم شــد؛ میــان مجعیــِت هبــت زده خــودم را  ــا کمــک ابوت کــه خــورد و ب یــن ســحری ای بــود  آخر

کــرده.  گرمــازده شــده و رعــاف  کــه  یــای خــون شــد و هبانــه خــویب بــود مهــنی  کــردم. بیــین اش در
کــرده ام. بــمی داشــمت مــرِگ  کارم را  نصــرت آن طرف تــر نگاهــش بــه صــورت ترســیده مــن افتــاد و بــو بــرد باالخــره 
یــِر ترشــیزی اش ســرم را بــه بــاد دهــد و بعــد  یرکــِی وز بــوط بــه مهــنی ماجــرا شــود و ز پیــِر عقــِد روِد یب گنــاه هــم مر
کــردم   خــودم را بیــروِن مــردم کشــیدم و لبــان تــرک خــورده ام را من 

ً
زبیــده و ابوتــراب هــم در خطــر می افتنــد، فــورا

و باالخــره آب دهــامن را قــورت دادم. 
کــه ســلطان امهیــیت نداشــت،  دیگــر بــرامی یب امهیــت شــد جایــگاه و جــان نصــرت و دختــر ابوتــراب مهان گونــه 

حــاال ســلجوق دیگــر یب پادشــاه شــده بــود و قــامئ خوشــحال.
ــداری نظــرم را  گاه گ ــا سوســوی مشــعل های دور خیمــه  ــر از مهیشــه ب ــه خاموش ت ــح دی ــرگ و میــش صب گ در 
جلــب می منــود و تــا خــود بغــداد صــدای طغــرل در آســتانه حتــف کــه، مهســر مرحومــش، آلتــون خاتــون را صــدا 

گیــرای زبیــده... مــی زد و می گفــت: »دارم مــی آمی پیــش تــو در ســرم می پیچیــد« و چشــمان 
ید :»کجایی مرد؟ ماتت برده؟« نصرت اهلل صدامی می کند و می گو

_  چه سر رود آمد؟
ــر نداشــت، هنایتــش در رود  ــرد ویل توفی ک ــراب درآمــد؛ زبیــده. خمالفــت هــم  ــر ابوت ــام دخت _  قرعــه کشــیدند ن

ــاد خــودش را کشــت... جعفرآب
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حسن قرباین

از الی در نیمــه بــاز اتــاق، دوبــاره نگاهــش کــردم. روی ســجادۀ جنــاب، تکــه ِگل خشــک شــده قــرار داشــت. 
یــش کــم پشــت روی چانــه اش  یــش بــود. ر بــه نظــر می آمــد بــه منــاز ایســتاده، امــا دســت هایش بــاز و در دو هپلو

مهــراه بــا لب هایــش تــکان می خــورد، بــه تکــه ِگل خیــره بــود و متوجــه نــگاه هــم منی شــد. 
ــاب آورده  ــرای زن دوم جن ــران ب ــه از ای ک ــگاه نکــردم. از چیزهــایی  ــاق حــیت ن ــزرگ گوشــۀ ات ــه ســاک های ب ب

بــود، متنفــر بــودم.
ــه  ــب دارم زدم. از خنکــی آب ســطح پوســمت دان ــه صــورت داغ و ت ــمت. از چــاه آب کشــیدم و ب ــویل رف ــه َح ب
ل هــا کمــی اعصــامب را 

ُ
گ خیــمت. بــوی  ل هــای گالب  نشســمت و بــایق آب را داخــل باغچــه ر

ُ
گ کنــار  دانــه شــد. 

کــرد. آرام تــر 
کــه بــا ایــن جــوان آمــد، غــذا را خــورد و بــرای  کنــار چــاه ظرف هــای غــذا را می شســت. جنــاب  خدجیــه، 
گرفــت. آن موقــع  کــه کــیس آمــد بــه خانــه ســراغ جنــاب را  منــاز عصــر بــه مســجد رفــت. بعــد از اذان ظهــر بــود 
گــر پیــش زن دیگــرش  کــه یعــین در خانــه زن دیگــرش نبــوده. ا خوشــحال شــدم از اینکــه بــه مســجد نرفتــه، 
بــود، مثــل مهــنی چنــد روز، می آمــد خانــه و عبــا و عمامــه اش را می پوشــید و می رفــت بــه مســجد. امــا بــا آمــدن 

ایــن جــوان بــا ســاک های بزرگــش خوشــحایل رفــت. 
ــه پیــش دو  ــد هفت ــد. آخــر جنــاب چن ــرای منــاز عصــر می آی یــض اســت و ب گفــمت مر ــه دروغ  ــد و ب ی صــدامی لرز
یــض حــال آمــد خانــه. پلــک چشــم  ــرده بــود، مر یــض بــود. بعــد از آنکــه قوَمنــدان  جدیــد او را ب روزی را مر
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ــه صــورت نداشــت.  ــگ ب ــد و رن ی چپــش می پر
یــر لــیب  تــا صبــح خنوابیــد. بعــد از آن هــم تــب کــرد. متــام بدنــش داغ بــود. در خــواب و بیــداری حــرف مــی زد. ز

 خــاک کــدن ... زن و طفــل...« 
َ

و آرام چیزهــایی می گفــت: »...طفل...طفــل... طفــل
کــش بــر ســر قبــر آهنــا  یــه دردنا گر کــه چــرا پســر های مــرده اش را در خــواب می بینــد. آن  آن موقــع نفهمیــدم 
کــه  ــر گفــت  کَت ــر را بــه خانــه بیــاورم. دا کَت کــه شــروع شــد، جمبــور شــدم دا هنــوز یــادم اســت. هذیــان گفتنــش 
کــردم پــویل قبــول نکــرد و فقــط گفــت: »نــه  کســتاین داد. هرچــه  اعصابــش نــاآرام اســت و یــک ورق قــرص پا

خالــه، جنــاب ســِر مــا بســیار حــق داره.« 
جناب سر ما بسیار حق داره، جناب سر ما بسیار حق داره. خسته شدم از بس این مجله را شنیدم.

کــه حلشــان منی کــرد، بــرامی حــریف منــی زد. آن شــب هــم  جنــاب هیچ وقــت از مشــکالت بیــرون خانــه، تــا زمــاین 
منی دانســمت چــه شــده کــه آن طــور تــب کــرد. خیــیل ضعیــف شــده بــود. بعــد از اینکــه کمــی هبتــر شــد و توانســت 
بایســتد، منــاز صبحــش را خوانــد و بــدون عبــا و عمامــه و فقــط بــا دســتمایل کــه روی ســرش انداخــت، بیــرون 

رفــت. کار هــر روزش مهــنی شــد. 
کــه دیگــر بــا  کنــد و بــرود مســجد. چنــد وقــیت بــود  ــا لباســش را عــوض  مهیشــه قبــل از منــاز ظهــر خانــه بــود ت
ــه  ک ــاری  ــار می پرســیدم:»کجا مــی روی؟« از جــواب دادن طفــره می رفــت. یکــی دو ب او حــرف منــی زدم. هــر ب

ــه خلــق.« پاپیچــش شــدم فقــط گفت:»خدمــت ب
دمل شــور مــی زد. پســر نداشــت. از ســه شــمی کــه حاملــه شــدم، دو تــای آهنــا مــرده بــه دنیــا آمدنــد کــه هــردو هــم 
کــه بــه دنیــا آمــد، دکتــر گفــت حاملگــی بــرامی خطرنــاک اســت. مهیشــه دلــداری ام مــی داد.  پســر بودنــد. دختــر 

می گفت:»پیامبــر صلــواة اهلل علیــه فاطمــه را داشــت. بــرامی مهــنی دختــر بــس اســت.« 
کــه وارث خونــش باشــد و  بــاورم منی شــد. مــرد بــود و می دانســمت دلــش پســری می خواهــد. پســری می خواهــد 
کــه هــم جوان تــر از مــن اســت و هــم  کــرده  نســلش را مهیشــه زنــده نگــه دارد. حــدس مــی زدم دختــری را عقــد 

برایــش پســری خواهــد آورد. هذیان هایــش و نبودنــش هــم مهــنی معــین را مــی داد. 
ــواده ای  یــدش. افتخــار خان ــود و مهــه حمــل مر ــاب ب ــود. جن ــم کــیس نب ک ــد.  ی ــه بگو هیچ کــس منی توانســت ن

کــه دامادشــان باشــد. بــود 
یــذ  بگیــرم. می گفــت    و تعو

ّ
کــه فهمیــد، اصــرار می کــرد بــروم پیــش حاجــی ُمــال مــادر نــور آقــا مهســایه مان 

کارگــر و از دختــر دایی اش حــرف مــی زد:» دختــر مامــا می، مهــی عایشــه، دعــا  نفســش حــق اســت و دعایــش 
ــادم. در  ــاب می افت ــاد حرف هــای جن ــرد، ی ــا اصــرار می ک ــور آق ــادر ن ــه م ک ــار  ــر ب ــا ه ــت و چبــه دار شــد.« ام گرف
 می آمــد، می گفــت خــدا تهنــا مشــکل گشاســت، نــه بنــده نا چیــزش. از 15 

ّ
کــه نامــی از حاجــی ُمــال هــر کجــا 

ــدون او. ــرار ب ــد تهنــا مبــامن؛ از ق ــر از خــودش بلــدم، حــاال ویل بای ــا او هســمت و حرف هایــش را هبت ســالگی ب
کــه پشــت در می ایســتد بــه خــودم مــی آمی. خدجیــه ظرف هــا را شســته و رفتــه داخــل.  بــا صــدای ماشــنی 
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بــد.  کــیس بــه در می کو صــدای ماشــنی ســاکت مــی شــود و بعــد از چنــد حلظــه 
کار خاطــر مجــع اســیت؟« صــدای آشــنای  یــد:» ازی  کــه می رســم، صــدای جنــاب می آیــد؛ می گو پشــت در 
.« شــناخمت، صــدای مــراد اســت، پســِر 

ً
 صحیــح اســت؛ حتمــا

ً
کــه مشــا می کنیــد حتمــا یــد:» کاری  مردانــه می گو

خالــه بلقیــس. 
َکدیــن، بیــادر  و خــوارایی  ُخــرِد  َمــه   کابــل بــوُدم مشــا پدرمــه خــاک  گرفتــه ادامــه می دهــد: »وقــیت  بــا صــدای 

مواظبــت کدیــن. مشــا بســیار...« 
ید:» دیگه گپ نزن.«  جناب حرفش را قطع می کند و می گو

کــین ُپرســان  کــه دروازه ره  بــاز  یــد: »پیــش ازی   کــه بــاز می کــمن جنــاب بــا غیــظ نگاهــم می کنــد و می گو در را 
شــو ، شــاید ناحمــرم باَشــه.« 

خجالت زده چشمی می گومی و جواب سالم مراد را می دهم. 
بعــد از اینکــه آهنــا می رونــد، نگاهــی بــه ماشــنی می انــدازم و برمی گــردم. داخــل آشــپزخانه پیــش خدجیــه 

کــو .«  یــد: »مــادِر خدجیــه، چــای طیــار  کــه جنــاب می آیــد و می گو نشســته ام 
ــاب دارد حــرف  ــه دســت مهاجنــا می ایســمت. جن ــار بســته اســت. ســیین چــای ب ــن ب ــاق ای ــردد. در ات و برمی گ
کســتان.«  می زنــد:» مولــوی قــدوس اندیــوامل  اســت؛ مکتــوب  ره نشــانش بــده. از قندهــار رواِنــت می کنــه  پا
روی صحبتــش بــا جــوان اســت. از حرف هایشــان چیــزی منی فهمــم. یب حــامل و تــوان ایســتادن نــدارم. از پشــت 

در می گــومی: »جنــاب، چــای!« 
می آید که چای را ببرد از او می پرسم: »چی می کننی؟« 

امخی می کند و جواب می دهد:» پسان می گوِمت ، اینجا ِاستاد نشو .«
ــد. داخــل حــویل هســتند.  ــد می رون ــه از صــدای گپ و گفتشــان می فهمــم دارن ک ــمی ســاعت نگذشــته اســت  ن
بــاره ســفرش گــوش می دهــد.  جــوان کــه ســاک کوچــک جنــاب را در دســت دارد، بــه نصیحت هــای جنــاب در

کــدوم. خبشــش باشــه.«  یــد: »خالــه مشــا ره عــذاب  وقــیت مــرا می بینــد می گو
م ؟«  می پرسم: »می ری چَبِ

یتان.«  جواب می دهد:»عا ، تشکر از مهمان نواز
به زمنی است. 

می گومی: »خو خبیر بری.« 
و مهانطور رفتنشان را نگاه می کمن.

جنــاب تــا وقــیت کــه دیگــر صــدای ماشــنی منی آیــد در کوچــه می ایســتد. بعــد بــا عجلــه بــه داخــل می آیــد و بلنــد 
یــد: »خدجیــه، ِتــل  و گوگــرَد  بیــار.«  می گو

لــرزش دســت هایش بیشــتر شــده اســت. عمامــه و عبــا را درمــی آورد و بــه مــن می دهــد. بــا غیــظ از دســتش 
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ــری  زنــت چــی آورده از ایــران؟«  ــا اخــم و ختــم می پرســم:» ای  هــزاره  َب می گیــرم و ب
کــه یعــین منی فهمــد چــه  کــه مــن هــم مــی دامن. حالــت تعجــیب بــه صورتــش می دهــد  می خواهــم بدانــد 

زن؟«  او  می گــی  »چــی  یــد:  می گو می گــومی. 
کــی حیــاط می نشــیمن و عبــا و عمامــه اش را در  کــف خا حاشــا می کنــد. دیگــر حتمــل نــدارم. مهان جــا روی 
کردنــش، از نبودنــش، از پشــیماین  یــه ام منــی دامن از چــه اســت. از حاشــا  گر یــه می کــمن.  گر بغلــم می گیــرم و 
؟ خدجیــه بشــکه نفــت در دســت ایســتاده و نگاهــش بــنی مــن و جنــاب رد و بــدل می شــود.

ّ
نرفــنت پیــش ُمــال

جناب خیره نگاهم می کند. می گومی: »خانه ات خراب َشَوه ، کی  خانه خرامب َکدی  زن.« 
َکــده؟ ناخــویش؟  کنــارم می نشــیند. بــا نگــراین می پرســد: »تــو ره امــروز چــی  یــد آب بیــاورد و  بــه خدجیــه می گو

خانــه کــی خــراب َشــوه؟ کــدام زن؟« 
به چشم هایش نگاه می کمن و می پرسم: »جناب راست ُبگو، کی است او زن؟« 

لیوان را که از خدجیه می گیرد او را می فرستد داخل. التماس می کند: »ُرخشان چی ِمگی ؟« 
هنوز هم حاشا می کند. می گومی: »می فامی  او  روزی که ناخوش شدی چی می گفیت؟« 

ید: »چی می گفتوم؟«  به نظر ترسیده می آید. می گو
می گومی: »چرا ترسیدی؟« 

می پرسد: »چی می گفتوم؟ گپ بزن خاَنه آباد.« 
یدن. پلک چشم چپش شروع می کند به پر

»مهــه اش  می گــومی:  بشــنوم.  را  اعترافــش  زودتــر  می خواهــم  اینکــه  هــم  و  می ترســم  عصبانیتــش  از  هــم 
کــی طفــل ُمــرده تــه  می دیــدی و بــاد  از جــور  شــدنت  کــدن، زن... فامیــدوم   خــاک 

َ
می گفــیت... طفــل، طفــل

کــه چبــه  داشــته بــایش.« گرفــیت  رفــیت زن 
یــد. دســتش را بلنــد   یشــش دســت می کشــد. منتظــرم چیــزی بگو می ایســتد. نگاهــش بــه زمــنی اســت و بــه ر
ــردد  ــه آن جــوان آورده برمی گ ک کی  ــا دو ســا ــه مــی رود. ب ــدون هیــچ حــریف داخــل خان ــه و ب ــا عجل ــد و ب می کن
کــه از آن بیــرون  کتــاب اســت  کــه می کنــد، فقــط  و مــی رود گوشــه حیــاط. اویل را بــاز می کنــد و خــایل اش 
یــزد. منتظــرم دومــی پــر از لبــاس باشــد امــا تهنــا لبــاس داخــل آن یــک عمامــه ســفید بــزرگ و یــک عبــای  می ر
ــل صــورمت نگهــش  ــد و در مقاب ــی دارد. می آی ــا را برم ــاب. یکــی از کتاب ه کت ــاز هــم  ــگ اســت؛ و ب شــتری رن

کتــاب برعکــس در دســتش اســت، امــا عنوانــش را توانســمت خبــوامن؛ هنج البالغــه.  ــا اینکــه  مــی دارد. ب
یــادش هســمت امــا مثــل مهیشــه آرام حــرف  خوشــحامل از اینکــه جنــاب فقــط مــال مــن اســت. منتظــر داد و فر

ــد: »کتــاب ســت رخشــان، کلگــی ش .«  می زن
می گفتــنی،  کــه  مشــا  یشــان؛  یز بر حــویل  ده  مَنی خواســت  »جنــاب،  می گــومی:  و  می انــدازم  پایــنی  را  ســرم 

می فامیــدوم.« 
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ید:» ببخش. نباید از تو پود می کدوم .«  کنارم می نشیند و سرم را می بوسد. می گو
می پرسم: »چی ره پود کدین؟«

یــض شــده بــود.  کــه چــرا مر کنــد  یــف مــی  کــه در دســتش اســت، بــازی می کنــد. بــرامی تعر بــا تکــه ِگل خشــکی 
کنــد، از جنــاب خواســته بــود برایشــان حــرف  ــا خــودش مهــراه  ــرای اینکــه ســربازهای دو دل را ب قومنــدان، ب
کــه هزاره هــای ســرگردان در هتل هــا و َســرای ها را مجــع می کــرد، بــرود.  کــرده بــود بــا او بــه جــایی  بزنــد. جمبــورش 
خیــنت خونشــان حــالل.  کافــر هســتند و ر کــه هزاره هــا  بــان جنــاب هــم بشــنوند  کــه ســربازها از ز می خواســت 
گــودال حیــرت زده شــده بــود، فقــط توانســته  ــه درون  گلول ــا دیــدن جنازه هــای سوراخ ســوراخ از  کــه ب جنــاب 

یــد آهنــا شــیعه هســتند و پیــرو خلیفــه چهــارم.  بــود بگو
کــه روی هــم تلنبــار شــده بــود.  یــد و از جنازه هــای زن و مــرد، پیــر و جــوان  از درون چالــه بــزرگ می گو
یــد، چشــم هایش تــر می شــوند. بــا صــدای لــرزان  کــه نــوزادش را در بغــل داشــت می گو بــاره مــادری  وقــیت در
گرفتــه، َبــه َمــه می گــه طفــِل َمــه  یــد: »رخشــان، او زن بــه َخــِوم  می آیــه؛ هــر َشــو . طفــِل شــه َبــه دســتش  می گو

جنــات بــده.« 
گــم  یــش ســفید جــا بــه جــا ســیاهش  یــه می کنــد و قطره هــای اشــک در میــان ر گر یــه می کند.یب صــدا  گر و 
کــیس او را نشناســد بــا لبــاس مبــدل مــی رود و در شــهر  یــد و بــرای اینکــه  می شــود. از نبودن هایــش می گو
کــه در آجنــا باشــد، می فرســتد  کــه در آن مســافری باشــد پیــدا می کنــد و هــر هــزاره ای را  می گــردد، هــر جــایی را 

کســتان. ــا پا ــران ی ــه ای ــد ب ــد چــه شــده و آهنــا را بازمی گردان ی ــه آهنــا می گو ــه جــایی. ب ب
کــه بعــد از ایــن شــاه جدیــد، بــرای آهنــا هــرات  کــه چنــد ســال ایــران بــوده و خبــر نداشــته  یــد  از جــوان می گو
هــم ناامــن شــده و بــا آن مهــه کتــاب آمــده اینجــا و اینکــه تهنــا راه ایــن بــود کــه او را بــه خانــه بیــاورد و از اینجــا 

کســتان بفرســتد.  بــه پا
می شــوم.  مانعــش  کــه  شــود  بلنــد  می خواهــد  و  می گیــرد  را  نفــت  بشــکه  شــد؛  متــام  کــه  حرف هایــش 

کــین؟«  چــی  می پرســم:»می خوای 
گر پیدایشان کنن، ما ره هم می کشن.«  جواب می دهد: »باید دِرشان بُدم . ا

یــزم  کــه نفــت را می ر یــزم و مهان طــور  یــت و بشــکه نفــت را از دســتش می گیــرم. نفــت را روی کتاب هــا می ر کبر
عنوان هــا هــم بــه چشــمم مــی خــورد؛ توضیــح املســائل، شــب های پیشــاور و... .

کــه بیشترشــان قطــور هســتند، آتــش بگیرنــد. آتــش شــان مــی زمن و  یــزم تــا کتاب هــا  مهــه نفــت بشــکه را می ر
کســتری مهــراه دود بــه هــوا  کــه در میــان کتاب هــا می غــرد و می ســوزاند، خیــره می شــوم. گاهــی خا بــه شــعله ها 
گرمــم می کنــد. حــاال مهــه آن نوشــته ها در هــوا هســتند و دود  کتــاب  بلنــد می شــود. حــرارت ســوخنت آن مهــه 
کتــاب را هــم بیــاورد،  کــه بگــومی تــا آتــش خامــوش نشــده آن  آهنــا را بــا خــودش می بــرد. بــه جنــاب رو می کــمن 

امــا او مهانطــور روی خــاک نشســته و کتــاب را ورق مــی زنــد. 
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آتش که خاموش می شود، تهنا کپه کوچکی خاکستر از آن مهه کتاب به جا می ماند. 
ــا صــدای کشــیده شــدن چرخ هــا در  ــر می شــود. ب ــه حلظــه نزدیک ت ــد و حلظــه ب صــدای ماشــیین از دور می آی

مقابــل خانــه، جنــاب می ایســتد و بــه در خیــره می شــود. فکــر می کــمن مــراد اســت. 
کنــمی و هنــوز منتظــر صــدایی هســتمی. از ســکوت مــا کــیس  بــد. هیچ کداممــان حرکــیت منــی  کــیس بــه دروازه می کو

کــو.«  کــه پشــت در اســت، صــدا می زنــد: »جنــاب درواَزه ره بــاز 
کــه جنــاب بــه مســت چــاه مــی دود و تکــه ِگل را درونــش می انــدازد و بعــد می آیــد  بــا شــنیدن ایــن صــدا اســت 
کــه بشــکه نفــت را خــایل می بینــد،  کنــد. جنــاب  پیــش مــن. کــیس از دیــوار می پــرد داخــل و دروازه را بــاز مــی 
دوبــاره بــه مســت چــاه برمی گــردد تــا کتــاب را آجنــا بینــدازد. امــا مــردی کــه مهــراه بــا دو ســرباز بــه داخــل حیــاط 
ــا آن شــکم بزرگــش خــوب  آمــده اســت، قبــل از اینکــه جنــاب بــه چــاه برســد، خــود را بــه چــاه می رســاند. ب

مــی دود.
ــدارم. مهاجنــا  ــوان ایســتادن ن ــرزد و ت ــدمن خیــس عــرق اســت، زانوهــامی می ل ــد و متــام ب ــه شــدت می زن ــمب ب قل
کلتــش  کتــاب را از جنــاب می گیــرد و بــا دســته  کــه  کســتر می نشــیمن و بــه قومنــدان خیــره می مــامن  کپــه خا کنــار 
ــوی صاحــب، هــزاره  ــد:» مول ــاد می زن ی ــاب فر ــه جن ــکان می دهــد و رو ب ــد. دســتش را ت ــاب می زن ــه ســر جن ب

کاپــره فــراری مــی دی؟« 
یــد: »عــا، از دســت  گرفتــه. بــه چشــم های قومنــدان زل می زنــد و می گو جنــاب مهانطــور ایســتاده و از ســرش 

مشــا قاتــال .« 
قومندان به سربازها اشاره می کند که بروند داخل خانه. 

یــه اش  خدجیــه کــه از ســرو صــدا بیــرون آمــده و در چارچــوب در ایســتاده، بــا هجــوم ســربازها کنــارم می آیــد. گر
یــد:  گرفتــه. هــر دو بــه جنــاب و قومنــدان خیــره امی. جنــاب دوبــاره شــروع می کنــد بــه حــرف زدن. می گو

گرفــنت. کلگــی مشــا...«  ــده  ــاه خــدا ره نادی ــاه خــدا. پن »مســلمان هســتند و در پن
ینــد: »کــیس  کــه بیــرون می آینــد، می گو قومنــدان لگــدی بــه جنــاب می زنــد و ســاکتش می کنــد. ســربازها 

داخــل نیســت.« 
کــه  یــد جنــاب را بگیرنــد و داخــل ماشــنی برونــد. مســت جنــاب مــی دوم. قومنــدان  قومنــدان بــه آهنــا می گو
ــدم چــه شــد.  ــد. نفهمی ــرت می کن ــه گوشــه ای پ ــرد و ب ــرا می گی ــرزد، م ــاین اســت و لب هایــش می ل حــاال عصب

یــادی می آیــد.  صداهــای ز
کــه هــزاره نیســت بکشــنش.«، »عــا، بایــد حممــه  حکــم بــده.«، »بایــد از  یــد: »جنــاب  هرکــس چیــزی می گو
یــد.« صــدای مــادر نورآقــا را شــناخمت. داخــل اتــاق هســمت و مهــه مهســایه ها شــانه بــه  یــذ بگیر  تعو

ّ
حاجــی ُمــال

کنــارم خوابــش بــرده.  شــانه یکدیگــر نشســته اند. خدجیــه مهانطــور نشســته 
عبا و عمامه جناب در جای مهیشگی اش روی طاقچه قرار دارد.
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   پوشیه

زهرا حممدی

یــار. مهــه چیــزش  کــه یــادم می آیــد، یــک روســتا بــود و یــک روژ یــد باباجــان! از مهــان وقــیت  جــامن برایــت بگو
فــرق داشــت بــا بقیــه. ایــن را از چــادر ســیاه و پوشــیه ســفیدش می شــد فهمیــد. 

ــز حــل می شــد و  ــود، مهــه چی ــه ب ک کــه حمتــش را نفهمیــدم. او  . مــن 
ً
ــود حتمــا ــادش ب ی یبــایی ز ــه خاطــر ز ب

یــر مــات و تــار  کــه از پشــت پوشــیه زل بــزین بــه تصو کــه داری ایــن اســت  عجیــب حــس می کــردی تهنــا کاری 
چشــم های یشــمی اش. 

کــه یواشــکی و بــه دور از نــگاه خاطرخواه هــای فــت و فراوانــش، قنــد تــوی دلــت آب  مثــل مهــان وقــت هــایی 
یــارت بــرای یــک حلظــه پــر از خواســنت شــده و تــو آن را دیــده ای. فقــط خــوِد خــوِد  می شــد از ایــن کــه نــگاه روژ

تو...
یــف از خــود نباشــد آن زمان هــا مــن هــم بــر و رویی داشــمت بــرای خــودم. بــه هــر حــال هیمــین  آخــر باباجــان! تعر
بانــو یپ  یار کــه بــداین جنگل هــای بــاراین تــوی صــورت روژ کــم چیــزی نبــود ایــن  گفتنــد.  گفتنــد، پســر خــاین 

ــو اســت.  چشــم های آیب ت
اصــاًل ذویق را کــه تــوی دمل خانــه می کــرد، حــیت االن هــم منی تــوامن پهنــان کــمن. ذویق کــه باعــث می شــد پوســت 

ســفیدم کــه مهــه می گفتنــد از ننــه بــه ارث بــرده ام ســرِخ  ســرخ شــود و خــون بــدود تــوی صــورمت. 
یــار منــی دامن  آن قــدر ایــن قرارهــای یواشــکی و نــگاه کردن هــای دزدکــی ادامــه پیــدا کــرد کــه خاطرخواه هــای روژ

از کــدام جهــمن دره ای پیدایشــان شــد و رســوای عاملمــان کردنــد. بــرای مــن کــه مهــم نبــود. امــا او...
نگراین را توی چشم های خیسش می دیدم. 

گفــمت  کــه  ــه هــم می شــد. آخــر باباجــان! این هــایی  ــع وصــل شــدن نگامهــان ب کــه مان ــازک  ــور ن ــر مهــان ت ی از ز
ــود عشــقمان.  ــا دیل ب ــود. امســش می شــد معشــوقه. ام ــرویی ب ــرای مهــه. یب آب ــود ب آن زمان هــا عیــب و عــار ب

ــدارد. کــه معــین ن کلمــه عــریب  کــه حمــرم شــود دیگــر چنــد  می گفتــمی دل آدم 
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چــه کــمن کــه می خواســتمش. دوســت داشــمت مــال مــن باشــد. دمل می خواســت تــوی ســرمای کردســتان گرمــای 
یــارم را حــس کــمن. خســته شــده بــودم از اســتخوان ســوز بــودن ایــن تهنــایی.  تــن روژ

ــوی  ــرومی ت ــردم ب ک ــه رایض اش  ک ــود  ــی ام مهــان روزی ب ــره اصــیل زندگ گ ــی داین چیســت باباجــان؟  اصــال م
کنــمی.  انبــاری تــه باغمــان تــا حرف هامیــان را یکــی 

کــرد. چشــم هایش هنــوز  کــه بــه طــرف صورتــش دراز شــد، صــدای انفجــار فضــای خــایل بینمــان را پــر  دســمت 
خیــره صــورمت بــود. شــوکه شــده بــود انــگار. دســتش را کشــیدم. تــکان خنــورد. داد زدم. بــاز هــم جــواب نــداد. 

کــردم.  ولــش 
پــامی  کــف  بیــرون.  یــدم  پابرهنــه دو بــود.  مــن هــم مهــنی  اســت دیگــر. جایزاخلطاســت. خطــای  آدمیــزاد 
کــر شــده بــودم انــگار.  یزه را منــی دامن. صــدایی منی شــنیدم.  می ســوخت. از ســرما بــود یــا فــرو رفــنت ســنگر

یــار افتــاد بــه جــامن.  کــه از آجنــا دور شــدم، دوبــاره فکــر روژ حســایب 
دوِد آتــِش وســط میــدان روســتا را دیــدم و ندیــدم. پاهــامی منی کشــید. آمســان داشــت ســیاه مــی شــد. درســت 

ــار. موهــامی را چنــگ زدم و چشــم هامی را روی هــم فشــار دادم.  ی مثــل چــادر روژ
کــه وارد روســتا شــوند ایــن بعیث هــای از خدا یب خبــر. مهــه می دانســتمی. امــا  می دانســمت مهــنی  روزهاســت 
ــرای کــیس سرنوشــتت مهــم منی شــود. هیمــن هیمــن  کــه بــایش ب کــیس بــه دادمــان منی رســید. اصــاًل لــب مــرز 

یــار یــک حلظــه ومل منی کــرد. آرام رفــمت طــرف بــاغ.  گفنت هــای روژ
کــه  کــه شــده بایــد از آجنــا بیــرون بکشــمش. میــدامن  بــا خــودم گفــمت بایــد جناتــش بدهــم. بــه خاطــر خــودم هــم 

کــمن.  یــف اســت و زود می شــکند. بایــد عجلــه  یــر آوار خیــیل دوام منــی آورد. ظر ز
ین جــای قصــه ام مهنی جاســت.  کــه بــه آن وقت هــا فکــر می کــمن، می بیــمن ســخت تر راســتش باباجــان! حــاال 
کفتارهــای یب مهه چیــز دیــدم  چــه  یــارم را بــنی  کــه تــوی چشــمت زل بــزمن و بگــومی وقــیت روژ شــرمم می شــود 
کــذایی. صبــور بــاش. آرام آرام حرف هــامی را تــوی ذهــمن ردیــف می کــمن و از دمل  کــی بــر ســرم شــد آن شــب  خا

 جنــگ یب رحــم اســت. تــر و خشــک منی شناســد. زن و مــرد هــم. 
ً
یزمشــان. اصــال بیــرون می ر

یز. تــوی دســت ایــن و  گیــر می افــیت و آن وقــت می شــوی دســتاو گــر خنواهــی هــم، درســت وســط اتفــاق  حــیت ا
بــان نفهــم  بــه خبــورد، از پــس چنــد تــا ز کــه ضر آن تــاب می خــوری و این طــرف و آن طــرف مــی روی. روحــت 
ــاز هــم  ــد و جا به جــا بیفتنــد روی زمــنی، ب ــو خبورن بعــیِث مســت و پاتیــل هــم برمنــی آیی. هــر چقــدر هــم آهنــا تل

کــه تعــادل نــداری.  ایــن تــویی 
کشــیده اند و تنــش بــنی دســت های  یــر آوار بیــرون  یــارم را از ز داشــمت می گفــمت باباجــان! وقــیت دیــدم روژ

کثیفشــان تلــو می خــورد دیوانــه شــدم. 
گــردمن را حــس  گرفــت. نبــض رگ  کــه بــه مســت لباســش رفــت، خــون جلــوی چشــمم را  دســت ســرباز عــرایق 

می کــردم. داشــت پوســمت را جــر مــی داد و می خواســت ِبُقلــد بیــرون. 
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یدم و مشت کوبیدم به پیشاین اش.  یقه پیراهنش که پاره شد، به طرف سرباز دو
گــر می مانــد،  یــدم. ا یــار پر یــار خــط کشــید روی اعصــامب و دوبــاره وحــیش شــدم. بــه مســت روژ صــدای جیــغ روژ
کــه  ــام شــود  ــد و بدن ــه مبان ک ــرمت اجــازه منــی داد  ــد می رفــت. غی ــار بای ی یفــش. روژ ــدن ظر ــه ب ــد ب رحــم منی کردن

گنــد بکشــند.  ینــد فــالین یب رگ بــود. از ترســش تــکان خنــورد و گذاشــت ناموســش را بــه  بعدهــا بگو
کتکــش زده ام.  کــه  گوشــه چشــم نــگاه می کــمن بــه تپاچنــه ســربازی  یــارم درد بکشــد. از  دمل منی خواهــد روژ

افتــاده روی برگ هــای زرد و نارجنــی. 
ــار شــعر عاشــقانه می خوانــدم. آخــر باباجــان حســایب طبــع  ی ــرای روژ  ب

ً
ــر تــوی ایــن وضعیــت نبــودمی حتمــا گ ا

گشــاد نگاهــم  یــار بــا چشــم های  کشــیدم. روژ شــاعری داشــمت آن زمان هــا. تپاچنــه را برداشــمت و ماشــه را 
می کــرد. عرایق هــا نگامهــان می کردنــد و می خندیدنــد. تــوی ایــن دنیــا نبودنــد انــگار. 

یکــی بــاغ پیچیــد. مــات مانــدم روی پیشــاین ســوراخ شــده  ماشــه را چکانــدم و صــدای شــلیک تــوی تار
ــود.  ــت خــودم ب ــه رفــت. حــاال نوب ک ــارم  ی ــار. روژ ی روژ

کمــرم پیچیــد. نــا  کــه خواســمت ماشــه را فشــار دهــم دســیت دور  لولــه تپاچنــه را گذاشــمت روی پیشــاین ام. مهــنی 
نداشــمت کنــار بزمنــش. حــیت منی توانســمت تقــال کــمن و از دســتش رهــا شــوم. قــوم لــوط بودنــد انــگار کــه حــیت خــدا 

کــرده و بــاز هــم دســت بردار نیســتند. ینشــان  هــم نفر
بــه خــورد. مردانگــی ام بــه تــاراج  کــه لگــد مــال شــد. روحــم ضر باباجــان آن شــب تــوی بــاغ جســمم نبــود 
کــه حــیت دیگــر فکــرش هــم بــه ســرم نیامــد.  یــار تنگ تــر و تنگ تــر شــد. آن قــدر  رفــت. قلــمب لــه شــد و جــای روژ
ــرد از دســت آن  کــه بنــد بنــد وجــودم درد می ک ــا ایــن  ــود. ب ــاد ب ی امــا راســتش را خبواهــی، خوشــحایل ام هــم ز
کــه چطــور ایــن چشــم های  یــار نیســت تــا درد بکشــد. نیســت تــا ببینــد  کــه روژ لعنیت هــا امــا خوشــحال بــودم 
کرده انــد و  کار دســمت داده. از کجــا بایــد می دانســمت آن لعنیت هــا هــوس عیــش و نــوش  آیب و پوســت ســفیدم 

ــد؟  ــا خرخــره از آن زهرمــاری خورده ان ت
گنــاه سرشــان منــی  کــه بــایش، خیــیل توفیــری نــدارد دختــر یــا پســر بودنــت.  کــه باشــد، چشــم آیب   جنــگ 

ً
اصــال

کــه خــودت آجنــا نبــوده ای و متــام فکــر و ذکــرت  شــود المصب هــا باباجــان! حــامل را منی تــواین بفهمــی وقــیت 
یکــوردر درب و داغــان و نوشــنت زندگــی لعنــیت ام اســت.  ضبــط صــدای مــن بــا ایــن ر

اصاًل ول کن این ها را. زندگی نکبیت که نوشنت ندارد. 
کــه  گفتــه ام. فهمیــدی دیگــر. مــن عروســک خیمــه شــب بــازی شــده بــودم آجنــا. عروســکی  مــن هــم حرفــم را 

ــرای تکه هــای لباســش روی زمــنی هــم اشــک نرخیــت.  حــیت ب
انتظار داری چه بگومی برایت؟ 

ــا  ــه ب ک ــیت  ــده و مهــان چشــم های آیب لعن ــده. فقــط تکه تکه هــای وجــودم مان ــزی منان از هیمــن آن روزهــا چی
ــرده... ک ــه قهــر  ک ــه سال هاســت  آیین
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کبوتر    صدای بال 

سارا امساعییل

یــر بغلــش گذاشــت و ســطل های رنــگ را  کــه َشــرمنی غلتــک را ز آفتــاب هنــوز خــودش را بــاال نکشــیده بــود 
گرفــت. اســلحه اش را روی شــانه انداخــت. پالســتیک های نــان را روی هــم چیــد و بعــد بــنی  بــا یــک دســت 

یــش را برگردانــد، از مغــازه بیــرون زد.  چانــه و کــف دســتش نگــه داشــت. مهنی کــه عمــو عمــران رو
یــش  یــد. رو خــم شــد و از پشــت ســنگرهایی کــه جلــوی کرکره هــای بســته و شکســته خیابــان چیــده بودنــد، دو
کــه اســلحه بــه دســت پشــت ســنگر ایســتاده بودنــد برگردانــد. قطره هــای ســفید و آیب رنگ هــا  را از جوان هــایی 
خیــت. دســتش ســنگنی شــده بــود و حــس  می کــرد هرحلظــه  گرفتــه  می ر کثیــف و دوده  روی کفشــش و زمــنی 
ممکــن اســت ســطل های رنــگ از دســتش روی زمــنی بیفتــد. قطره هــای عــرق موهایــش را بــه هــم چســبانده 

گردنــش را  می ســوزاند.  بــود و پشــت 
کــی کــه بــه  بــه انهتــای خیابــان رســید. قبــل از اینکــه بــه کوچــه مســت راســت بپیچــد مکــث کــرد. بــنی دود و خا
گنبــدی طــالیی از دور بــه چشــم   می  خــورد. ســطل های رنــگ را روی زمــنی گذاشــت.  ــود،  هــوا بلنــد شــده ب
کــرد. بــنی دود و غبــار، پرچــم قرمــزی را روی  گنبــد طــالیی. چشــم هایش را مجــع  متام قــد ایســتاد. خیــره شــد بــه 

گنبــد دیــد. دســت بــر ســینه گذاشــت.
ینب. السالم علیِک یا بنت عیل ابن ایب طالب. _ السالم علیِک یا سیدِه ز

قبــل از اینکــه تعظــمی کنــد دســیت یقــه   اش را گرفــت و کشــیدش داخــل کوچــه. نان هــا از دســتش افتــاد. پایــش 
ــدای کوچــه خــورد.  ــج ابت ک ــوی  ــری درســت روی تابل گرفــت و رنــگ  خپــش زمــنی شــد. تی ــه دســته ســطل  ب

کــرد.  کــه ثانیــه  ای قبــل ایســتاد بــود نــگاه  برگشــت و بــه جــایی 
یــک زخــم دیگــر بــر زخم هــای تابلــوی ابتــدای کوچــه اضافــه شــد. تابلــوی کــج و وارفتــه  ای کــه روی آن نوشــته 
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بــه« هــول شــد. جیــغ کوتاهــی کشــید. ســرش را بلنــد کــرد.  شــده بــود: »حملــة الُغر
گــرد شــده از عصبانیــت و رگ هــای برآمــده روی  یــش ایســتاده بــود، بــا چشــم هایی  جــواین بــا اســلحه رو به رو
کــرد. یــک  یــد. جــوان بــا عصبانیــت ســطل ها را بــه گوشــه  ای پــرت  پیشــاین. بــه مســت ســطل های رنــگ دو

گرفــت و بــا دســت  دیگــر اســلحه   اش را جلــوی صــورت او تــکان  داد: دســتش را 
_ می خــوای چــی رو ثابــت کــین شــرمنی؟  هــان؟ یــاال بگــو؟ می خــوای بگــی می تــوین جبنگــی؟ می خــوای بگــی 

گــر کاری داری بــه مــن بگــو.  زن جنگــی؟ هبــت گفــمت ا
نگفــمت؟ نــگاه کــن مــردم از     اینجــا فــرار کــردن. اون وقــت تــو اومــدی تــو خیابــوین کــه قناســه های داعــش هرحلظــه 

شــلیک می کــنن؟ می خــوای مبیــری یــا بیفــیت دســت اونــا؟ دلــت می خــواد کشــته بــیش؟ 
یــیس؟ پاشــو. یــاال  کــه  می نو کــردی مهــه چــی مثــل داســتان هاییه  کــمن؟ فکــر  چــرا منــی ذاری ازت حمافظــت 

ــرو تکه تکــه شــو. ــه داره. ب ــا اینجــا فاصل ــر ت کیلومت ــط ده  پاشــو. داعــش فق
یده بود. یر شد. رنگش پر کرد.    اشک های دختر سراز مچ دستش را فشار داد و بعد دستش را رها 

کــه می تــوین  کــه قــوی هســیت؟ فقــط تــویی  _ تــو می خــوای چــی رو ثابــت کــین؟ می خــوای بگــی فقــط تــویی 
کــه حــال ایــن روزا رو می فهمــی؟ فقــط ... مبــارزه کــین؟ فقــط تــویی 

ــه لنگــه دمپــایی افتــاده روی زمــنی رســیده و متوقــف  ــود و ب یــد مســت ســطل ها. رنــگ ســفید راه کشــیده ب دو
شــده بــود. ســطل رنــگ آیب روی لباس هــای جامانــده از مچــدان رهــا شــده، دمــر شــده بــود. ســطل را برداشــت. 

کــه متــام موهایــش رنگــی شــده بــود.  یــر آن بــود  پا ز عروســک کوچکــی بــدون دســت و
بــا حــرص نان هــا را از کــف زمــنی مجــع کــرد و تــوی پالســتیک گذاشــت. بغــض کــرده بــود. گوشــه چشــم هایش 

یــد.  مجــع شــده بــود و    اشــک جلــوی چشــمانش را گرفتــه بــود. لــب و چانــه اش می لرز
کــرده بــود.  بلنــد شــد. مانتــوی آیب بلنــدش بــا خــاک یکــی شــده بــود. بــه راه افتــاد. عصبــاین بــود امــا ســکوت 
کــه دور ســرش پیچیــده و روی  کــرده بــود. بــه جلــو نــگاه  می کــرد و حمکــم قــدم بر می داشــت. گوشــه شــایل  اخــم 

شــانه اش رهــا بــود بــا قدم هــای حممــش تــکان  می خــورد.
ابوذر دستپاچه شد. اسلحه و غلتک شرمنی را برداشت و دنبالش به راه افتاد. 

یک ته کوچه باال رفــت. تا از کوچه پس کوچه هایی  هرچــه صدایــش کــرد جــوایب نشــنید. شــرمنی از پله های بار
خیتــه بــود.  کــه از دســت داعــش آزاد شــده بودنــد، خــودش را بــه خانــه برســاند. متــام برنامــه   اش بــه  هــم ر
گــوش رســید.  ــر بــه  کــرد تــا از ابــوذر فاصلــه بگیــرد. صــدای انفجــار بلنــدی از حملــه پاینی     ت قدم هایــش را تنــد 

کنــده شــد.  کــرد گوشــت تنــش  یــد و حــس  یکهــو تنــش لرز
خیــت.  گرفــت. بایق مانــده رنــگ ســطل ها روی زمــنی ر کنــار خانــه ای رهــا شــده بــود، پنــاه  کــه  پشــت ماشــیین 

کــرد.  کــرد و بغضــش را رهــا  بــه دیــوار آجــری پشــت ســرش تکیــه 
کــه حســایب رنگــی  کتــاین   اش را  کــرد. مقابلــش زانــو زد و نشســت. بنــد کفش هــای  ابــوذر بــا نگــراین نگاهــش 
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کــرد. شــده بــود، حمکــم 
_ مــن رو ببخــش شــرمنی. مــن نبایــد اون حرف هــا رو مــی زدم. مــی دومن تــوی ایــن دوســال هیــچ آرامــیش 
کــمن.  نداشــیت. مــی دومن      ترســیدی. مــن... مــن منی خــوام تــو رو برجنــومن. فقــط می خواســمت از تــو حمافظــت 

می دوین که تو تهنا کیس هسیت که برای من        مونده.
کنار زد. شرمنی کیسه های نان را از توی بغلش 

کــه متعلــق بــه ماســت  کــمن. مــمن دارم حمافظــت می کــمن. ابــوذر مــا بایــد از هرچیــزی  - مــمن می خــوام حمافظــت 
کــه بــرای ماســت. از چبه ها       مــون. از خونه هامــون. از ایــن  ینــب  کنــمی. از شــهرمون. از حــرم ســیده ز حمافظــت 
ــوم  ــر مت ــن روزا هرچــه زودت ــاده روی زمــنی. دمل می خــواد   ای ــن پاره آجرهــای افت ــا. از اون درخــت.   از ای کوچه ه

شــه؛ امــا تــو ...
بلنــد شــد. بایــد زودتــر خــودش را بــه خانــه می رســاند. روی تهنــا ماشــنی تــوی کوچــه کــه حســایب ُغــر شــده بــود 

و شیشــه هایش غبارگرفتــه بــود، بــا انگشــت نوشــت: »هــذا بلدنــا. ســنظل فهیــا صامدیــن .« 
یــک را بــه  یــر طــایق گــذری کــه دو کوچــه بار آفتــاب خــودش را بــاال کشــیده بــود و هپــن شــده بــود روی زمــنی. ز

هــم وصــل  می کــرد، ســگی یب حــال ر وی زمــنی افتــاده بــود. 
شــرمنی تکــه  ای نــان بــرای ســگ انداخــت و بــه راه افتــاد. هبــار بــود و بایــد بــوی یــاس رازیق و عطــر گل حممــدی 
ــر   می  شــد و روی سرشــاخه ها شــکوفه  ــه زده در شــهر پ ــازه جوان ــوی شــاخه های ت ــد ب ــه مشــام می رســید. بای ب
ییــده  کــه جا به جــای شــهر روی دیوار هــا رو گلولــه بــود  می نشســت، امــا ننشســته بــود. به جــای شــکوفه زخــم 
ــده چــرخ رهــا شــده  ــوی   میوه هــای گندی ــود. ب کثیــف و زمخــی شــده ب ــود.  ــود. شــهر ســیاه و ترســناک شــده ب ب

کــرده بــود. گنــداب و تعفــن، بــوی دود و غبــار و بــاروت مهه جــا را پــر  بالــه، بــوی  میوه فــرویش، بــوی ز
یــک بــا دیوار هــای ســیماین و خانه هــایی کــه پنجره هــای بلندشــان بســته و یــا شکســته بودنــد  از کوچه هــای بار
کــه  یــراین، صــدای بــازی چبه هــا، آواز پیرمرد هــا، صــدای زن هــایی  گذشــت. صــدای روز هــای خــوب قبــل از و
گلگــون بــاد!« متــام گوشــش را پــر  یدشــان رد می شــدند و بــه یکدیگــر می گفتنــد »صبــح مشــا  بــا بســته های خر
گلولــه شــنیده منی شــد. مغازه هــای رنگارنــگ مهــه بســته  کــرده بــود؛ امــا حــاال چیــزی به جــز ســکوت و صــدای 

و رهــا شــده بودنــد. جــز عمــو عمــران کــه مغــازه   اش را بــاز نگــه داشــته بــود.
یــد مهراهــی   اش می کــرد. مهه چیــز واضــح بــود و نیــاز بــه گفــنت چیــزی نبــود. بــه  ابــوذر بــدون اینکــه چیــزی بگو
ــا ردیــف ســنگ های ســیاه و ســفید و  ــه ب ک ــه شــرمنی  ــه حملــه رســیدند. دیوار هــای ســنگی خان یــن خان یبا     تر ز

شــیری پوشــیده شــده بــود، حــاال یکدســت ســیاِه ســیاه شــده بــود. 
ــا  ــرد ام ــه شــب ها آن هــا را روشــن می ک ک ــود  ــایی ب یب ــار متــام پنجره هــای ســیاه آهــین خانه شــان چراغ هــای ز کن

حــاال مهه شــان شکســته بودنــد. پشــت پنجــره خانــه نــگاه نگــران مــادرش را دیــد. 
ــاق  ــوی ات ــه پیدایشــان شــد. ت ــه دســت دم خان ــاب ب کت ــا  ــم چبه ه ــاز گذاشــت. کم ک ــه شــد. در را ب وارد خان
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کالس درس راه انداختــه بــود. ابــوذر بــه بغــض شــرمنی فکــر می کــرد و تالشــش بــرای چبه هــا.  خــودش 
کمتــر از جنگیــدن نبــود. کار هــای او 

ــود و  ــرده ب ک ــه شــرمنی را رنــگ  ــه روی خان ــوار رو ب ــوذر دی ــود. اب ــه وســط آمســان رســانده ب آفتــاب خــودش را ب
ــا باالخــره توانســته  ــود ت ــود کالس چبه هــا متــام شــود. متــام مغازه هــای خــراب شــدهاطراف را گشــته ب منتظــر ب
کنــد.  کــه متــام دیوار هایــش منفجــر شــده بــود، قوطــی رنــگ ســفید و ســبز پیــدا  بــود از یــک مغــازه رنگ فــرویش 
گفتــه بــود  کنــد.  کنــار مســجد را پــاک  کــه می خواهــد شــعار های روی دیــوار  گفتــه بــود  شــرمنی چنــد بــار بــه او 
کــه پــاک می کــرد از  شــعار های روی دیــوار او و چبه هــا را می ترســاند. مجلــه »حــالل لنــا نســائکم و اوالدکــم« را 

ــر از   این هــا دســت به کار می شــد.  ــد زودت کــه بای ذهنــش گذشــت 
یــران و رفت وآمــد  کــه روی مبــل شکســته   مقابــل خانه هــای و کوچــه ســوت وکور بــود. بــه  غیــر از چنــد پیرمــرد 
کــه مثــل هــرروز بلنــد و  کــیس دیــده منی شــد. صــدای چبه هــا از تــوی خانــه  می آمــد  گاه چنــد زن،  گاه بــه 

یک صــدا  می خواندنــد:
ــة  ــة و قام ــون مجیل ــه العی ــا و ودادي/ رعت ــرى مــن صب ــالدي ث ــا/ أحــب جــوار ب ــا األرق - أحــب دمشــق هوای

ــة/ أحــب أحــب دمشــق...  کحیل
یــر لــب زمزمــه  می کــرد و تــوی  ابــوذر بــه درخــت بالنــگ مقابــل خانــه شــرمنی تکیــه زده بــود. شــعر چبه هــا را ز

ــرد.  ــود یادداشــت می ک ــرای شــرمنی آورده ب ــه ب ک دفترچــه  ای 
یــر کیســه های عــدس و شــکر  کــه عمــو عمــران بــا دســت های آردی دفترچه هــا را از ز مهــنی دو روز پیــش بــود 
کــه  کــرده بــود. دو روز بــود  کــرد. او هــم دفترچــه را بوســیده و تــوی پیراهنــش جــا  بیــرون کشــید و بــرای او پــرت 
دفترچــه تــوی پیراهنــش مثــل قلبــش می تپیــد و او دنبــال فرصــیت مناســب می گشــت تــا شــرمنی را خوشــحال 

کنــد. دفترچــه را بــه درخــت بالنــگ بســت.
یدنــد. دفترچــه رهــا از  کــرد و چبه هــا بــا خوشــحایل بیــرون دو کالس چبه هــا متــام شــد. شــرمنی در خانــه را بــاز 
کــه از ســمی های دفتــر بــه شــاخه  ای بســته شــده  درخــت را دیــد و بــه مستــش رفــت. بــا خوشــحایل بنــد کفــیش 

کــرد. روی صفحــه اول آن نوشــته شــده بــود: بــود را بــاز 
»حبیبــیت! مــن بــا دســت هامی اســلحه بــه دســت  می گیــرم تــو بــا دســتانت قلــم بــه دســت بگیــر. مــن بــا پاهــامی 
یــن قطــره خــومن و  بــه میــدان مبــارزه  مــی روم و  می جنگــم. میــدان مبــارزه تــو برگه   هــای کاغــذت اســت. تــا آخر
کنــار تــو خواهــم بــود. جمنــون تــو  کــه ســپیدی مهــه جــای دمشــق را فرابگیــرد  یــن روز زندگــی ام تــا روزی  تــا آخر

ابــوذر.«
یرچشــمی نگاهــش  می کــرد. شــرمنی  لبخنــد بــه لب هــای دختــر نشســت. ابــوذر نان هــا را بــه چبه هــا  مــی داد و ز
کــرده بــود.  کــرد و خندیــد. ابــوذر مهــه شــعار های داعــش را پــاک  نگاهــی بــه دیــوار ســفید و متیــز شــده رو بــه رو 
کــرد و بــه دســت ابــوذر داد.  بــت او بــود. تــوی دفترچــه مجلــه  ای را نوشــت. کاغــذ را از دفترچــه جــدا  حــاال نو
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کــه حــاال  کــرد. آن را بوســید و تــوی جیــب پیراهنــش گذاشــت. بــه طــرف دیــوار رفــت  ابــوذر نگاهــی بــه برگــه 
کمــی خشــک شــده بــود و  می شــد روی آن چیز هــایی نوشــت.

کــف کوچــه را آب و گل گرفتــه بــود. هفتــه پیــش مخپــاره  ای بــه خانــه تــه کوچــه خــورد و لولــه آب ترکیــد. زمــنی 
کننــد.  کــه 7-۸ چبــه بــه راحــیت  می توانســتند تــوی آن شــنا  گرفتــه بــود. آن قــدر  گــود شــده بــود و آب آن را فرا
گــودی کــف کوچــه آب تــین  کتابشــان را گوشــه  ای می انداختنــد، لباس هایشــان را درمی آوردنــد و تــوی  پســرها 
 می کردنــد. دختر هــا بــا خوشــحایل دور ابــوذر و شــرمنی مجــع شــده بودنــد. دســت تــوی قوطــی رنــگ  می بردنــد 

و بــا انگشــت روی دیــوار نقــایش  می کردنــد.
کبوتــر. ابــوذر بــا خطــی خــوش مجلــه  کبوتــر  می کشــید و متــام ســر ابــوذر پــر  می شــد از صــدای  شــرمنی روی دیــوار 
تــوی برگــه را روی دیــوار نوشــت. شــرمنی مجلــه را بلنــد بــرای چبه هــا  می خوانــد. دختر هــا بــازی جدیــدی پیــدا 
کــه  یدنــد. دست هایشــان را طــوری تــکان  می دادنــد  کــرده بودنــد بــه مســت خانه هــای خــراب شــده  می دو
یــش  ــه رو ک ــواری  کبوتر هــا. مهــان دی ــوار  ــد. بعــد بر می گشــتند مســت دی کنن ــرون  ــد کــیس را بی ــگار  می خواهن ان
ــاز  ــا .« و بعــد دست هایشــان را ب ــة أرواحن ی ــق احلر ــا و تعان ــر املــوت مــن موتن ــود: »ســنصمد حــیت یف نوشــته ب

یــز می خندیدنــد. یزر می کردنــد و ر
کــرده بودنــد. چشــمان دختــر از شــادی چبه هــا  کلماتــش جــادو  کــه بــاز هــم  کــرد  ابــوذر بــه شــرمنی نــگاه 
گردانش خوشــحال باشــند. ابــوذر نگاهــی بــه بــرق  کار می بســت تــا شــا می درخشــید. مهــه توانــش را بــه 

کــرد و روی دیــوار نوشــت: »َشــرمنی اعیونــک جذابــه ... «  چشــمان شــرمنی 
کــه حســایب رنگــی  ــه شــالش کشــید  ــد گونه هایــش ســرخ شــد. دســیت ب کــه دی ــوار را  شــرمنی نوشــته روی دی
یــد.  شــده بــود. صــدای جیــغ وداد زین صورت هــا را بــه مســت او برگردانــد. زن پابرهنــه از خانــه اش بیــرون دو
کــه تــه کوچــه بودنــد  پاهایــش را حمکــم روی زمــنی  کوبیــد. دامــن بلنــدش گیل شــده بــود. بــه مســت چبه هــایی 

یــد. دســتش را تــوی هــوا تــکان داد. دو
کــرده؟ منی بیــین دنیــا داره روی ســرمون  - عدنــان! مگــه نگفــمت از خونــه بیــرون نــرو. منی بیــین زمــنی دهــن بــاز 

خــراب   می شــه؟
دستش را روی سرش کوبید و بعد روی سینه   اش.

گه مهنی اآلن زمنی بسته شه من چه کار کمن؟ چه جوری تو رو بیرون بکشم؟ _ ا
ــوی آب  ــار آخــر ت ــرای ب ــان می خواســت ب ــوش رســید. عدن گ ــه  ــوی آب ب ــک چبــه ت ــاب ی ــاالِپ پرت صــدای ت
گرفــت، از آب بیــرون کشــیدش و مهان طــور کشان کشــان او را بــه مســت  شــیرجه بزنــد. زن دســت پســرش را 
گــودی آب  کــه هنــوز تــوی  خیتــه بــود. پســرک نگاهــش بــه چبه هــای دیگــر بــود  کــه دیــوارش فرور خانــه ای   بــرد 

یــد و رد پــای خیســش ثانیــه  ای بعــد از ِگل هــای کــف کوچــه پــاک   شــد. بودنــد. دنبــال مــادرش   دو
بایــل ابــوذر بلنــد شــد امــا ســروصدای  کنــاری انداخــت. صــدای پیامــک مو شــرمنی قوطی هــای رنــگ را بــه 



۸۸

گــوش او نرســاند.  ــه  ــا دوچرخــه نزدیکــش می شــدند صــدا را ب ــه ب ک پســرچبه هایی 
کــه رد   می  شــد بــه دســتش بزنــد. چبه هــا بــا  ابــوذر در مســیر آن هــا ایســتاد. دســتش را جلــو آورد تــا هــر پســری 
کــه بــه لــرزش  بایلــش  یبــره مو خیتنــد. و کنــارش رد شــدند و آب و گل کــف کوچــه را روی لباســش ر ســرعت از 
ــه لــب زد. چــرخ  ــه رو   می  آمــد لبخنــدی ب ــه از      رو ب ک ــدن دوچرخــه  ای  ــا دی ــوی جیبــش. ب ــرد ت درآمــد، دســت ب
بایــل را داخــل جیبــش  جلــوی دوچرخــه پنچــر شــده بــود و فرمــان در دســت پســرک تلوتلــو   می  خــورد. مو

کــه جلــوی چــرخ بــود برداشــت. گذاشــت. خــم شــد و آجــر شکســته  ای را 
کــرد. موتورســوار کاله کاســکت بــه ســر  صــدای موتــوری از تــه کوچــه  آمــد. شــرمنی نگــران بــه ابــوذر نــگاه 
گذاشــته بــود و کاپشــن هبــاری جــنی آیب پوشــیده بــود. جــواین تــرک موتــور نشســته بــود. ابــوذر صــورت پســری 
کتــان ســبز پوشــیده بــود  کــه تــرک موتــور نشســته بــود، دیــد. پســر را تابه حــال در آن حمــل ندیــده بــود. شــلوار  را 

و اورکــت هبــاری ســرمه  ای بــر تــن داشــت. موتورســوار بــه وســط کوچــه رفــت. 
بــود پیــاده شــد و  تــرک موتــور  کــه  کــم سن وســایل  کنــارش رد شــدند. جــوان  چبه هــای دوچرخه ســوار از 
یبــه بــود. ابــوذر او را منی   شــناخت. چبه هــا دور موتورســوار مجــع شــدند. جــوان  کــرد. غر دوســتش را بغــل 

گرفــت: انگشــت    اشــاره   اش را بــه مســت بــاال نشــانه 
ــا شــهادت در راه  ــا پیــروزی و ی ــد. پــس ی ــایق   می مان ــا شــهادت ب کرامــت ب ــا جهــاد حفــظ   می شــود و  »وطــن ب

ــر...« کب ــر... اهلل ا کب خــدا... اهلل ا
یــد مســت جــوان. شــرمنی بــا تــرس چبه هــا را بــه مســت خانــه کشــاند. عدنــان از  گاز داد. ابــوذر دو موتورســوار 
کــردن بودنــد. هنــوز ابــوذر بــه مــرد نرســیده  پشــت پنجــره بیــرون را متاشــا  می کــرد. زن و مــرد و چبــه در حــال فــرار 
کــه آمســان و زمــنی و ســاختمان های خــراب دور ســرش  ــود  ــوز دســت دو چبــه تــوی دســت شــرمنی ب ــود. هن ب
ــه صورتــش  ــه ســروصورت شــرمنی خــورد و ب ــاب شــد. ذرات داغــی ب ــه زمــنی پرت ــگار آمســان ب ــد. ان چرخیدن
چســبید. درد تــوی ســرش چنــگ  می انداخــت و او را کشان کشــان بــه ایــن ور و آن ور  می کشــید. چشــمش 
گرگرفتــه  جــایی را منی دیــد و تلوتلــو  می خــورد. پایــش خــورد بــه یــک چــرخ و بعــد هــم بــه چیــز نرمــی. از درون 

گرفتــه اســت. بــا زانــو روی زمــنی افتــاد. بــود و حــس می کــرد متــام جانــش آتــش 
کــی  می دیــد. دو دســتش را روی زمــنی گذاشــت. زمــنی خیــس خیــس بــود. مــچ دســتش را روی  مهه جــا را خا
یــه می کردنــد.  گر ــا اطرافــش را هبتــر ببینــد. دو دخترچبــه روی زمــنی افتــاده بودنــد و  چشــم هایش فشــار داد ت
کــه قرمــز شــده بــود و لنگه هــای دمپــایی روی آن شــناور  گــودی آب افتــاد  در آغوش شــان کشــید. چشــمش بــه 

بــود. نفــس تــوی ســینه اش ایســتاد. 
کشــید.  کــرد و یکــی از چبه هــا را بیــرون  گــودی آب رفــت دســتش را تــوی آب  پا بــه مســت  چهار دســت و
انداختــش روی آســفالت دســت گذاشــت روی ســینه   اش. ســینه   اش حرکــت منی کــرد. تــوی آب پــر از تکه هــای 

بــدن چبه هــا شــده بــود. گردوغبــار رفتــه بــود و حــاال هرکــس گوشــه  ای افتــاده بــود. 
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ــی زد و  ــاد م ی ــاره و ِگیل. فر یشــان ســفید و لباس هــای پ ــا موهــای پر ــود. ب ــردی وســط کوچــه ایســتاده ب ــر م پی
یــه می کــرد. گر

یران کردید... چبه   هامیان را کشتید ... یا اهلل ... یا اهلل ... _ خانه   هامیان را و
کــه موتورســوار  ــه مســت مســیری  ــوذر بلنــد شــد و ب ــرد. اب ــاره  ک گرفــت و پیراهنــش را پ ــا دو دســت یقــه   اش را  ب
کــرده بودنــد نوشــته شــده بــود »و الدولــه االســال می   باقیــه و متتــد «  کــه رنگــش  یــر دیــواری  یــد. ز رفتــه بــود دو
کــه افتــاد ســرش داغ داغ شــد. انــگار  بایلــش را برداشــت تــا بــه جابــر زنــگ بزنــد. نگاهــش بــه صفحــه اول  مو
ــه قفســه ســینه   اش و منی گذاشــت نفــس بکشــد. دردی ســنگنی از  ــود ب ــزرگ چســبیده ب ــک تکــه ســنگ ب ی
یــش را  می ســوزاند و چشــم هایش را داغ  می کــرد. خــودش را مقصــر  می دانســت.  ســینه   اش تیــر  می کشــید و گلو

درد تــوی ســرش شــدید و نبــض دار بــود. قبــل از اینکــه مشــاره جابــر را بگیــرد پیامکــش را دیــد.
کــه مــا ســربازان خالفــت اســالمی هســتمی. از مــرگ      منی ترســمی و مــرگ در راه خــدا  یــن خبــر ایــن اســت  _ هبتر
بــه. #القصــاص_ یــد. امــروز قبــل از اذان ظهــر. حملــة الغر کــه مشــا آن را دوســت دار می. مهان طــور  را دوســت دار

قادمون.
موبایل از دستش روی زمنی افتاد.

آفتــاب خــودش را انداختــه بــود وســط مغــازه عمــو عمــران. ذره هــای گردوغبــار تــوی روشــنایی آفتــاب ُمعلــق 
ــزرگ آرد را از  ــوین ب گ ــران  ــو عم ــد. عم ــرون می آم ــازه بی ــود و دود زغــال از مغ ــا چــوب روشــن ب ــور ب ــد. تن بودن
خیتــه بــود، کشــید. گردوخــاک و غبــار آرد بــه هــوا بلنــد  کــه متــام شیشــه هایش ر یــک مغــازه تــا دری  گوشــه تار

بایــل ابــوذر نشســت.  گــرد آرد روی مو شــد و پیرمــرد از بــنی نــور و دود و غبــار بیــرون آمــد. 
کــرد و بعــد دو قــرص نــان بــه گوشــه مغــازه بــرد. صــدای نفس هــای بلنــد و  عمــو عمــران نگاهــی بــه ابــوذر 
گــوش ابــوذر می رســید. بــه ظــرف خــون  یــزی یب حــال شــده بودنــد بــه  کــه از شــدت خون ر عمیــق دو پســرچبه 
و تیرهــایی کــه وســط آن افتــاده بــود نــگاه کــرد. عمــو عمــران دســت   های آردی اش را بــه صــورت آن هــا   می کشــید 

و سرشــان را   می بوســید.
یــک پــای ابــوذر داخــل مغــازه بــود و پــای دیگــر بیــرون آن. تکیــه داده بــود بــه در. خیــره شــده بــود بــه آن دو چبــه 
یــن جــایی  کــه نزدیــک بــه آن هــا بــود منفجــر شــده بــود و نزدیک     تر کــه بــه زور نفــس   می کشــیدند. درمانگاهــی 

کــه   می شــد چبه   هــا را بــرای مــداوا برســاند مهــنی مغــازه عمــو عمــران بــود. 
کــه از مشــاره    ای ناشــناس برایــش ارســال   می شــد. در موردشــان بــا شــرمنی  بــه پیامک   هــایی فکــر   می کــرد 
دلــش  داشــت؟  برایــش  پیامک   هــا   می شــد چــه جــوایب  ایــن  متوجــه  گــر شــرمنی  ا بــود.  نکــرده  صحبــت 
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کــه  یرانــدازی    می خواســت حالــش را بپرســد. عصــیب و کالفــه بــود. نان هــای داغ را از تنــور برداشــت و روی ز
ــود     انداخــت. ــازه هپــن ب ــرون مغ بی

ــر از مهیشــه  یده ت گــود رفتــه بــود و صورتــش رنگ پر یــر چشــم   هایش  کــه ز کــرد  عمــو عمــران نگاهــی بــه ابــوذر 
ــد  ــدن بودن ی ــه مشــغول جو ک ــد.   مهنی طــور  ــرون مغــازه نشســته بودن ــداز بی یران ــو روی ز ــد پســر دوزان ــود. چن ب
کنــاری روی هــم می گذاشــتند.  کرکــره بســته مغــازه  نان هــا را تــوی پالســتیک ها   بســته بندی می کردنــد و جلــوی 
یرانــداز را بــرای  یدنــد. یکــی از پســر   ها خرده   هــای نــان ز چنــد گنجشــک روی زمــنی خشــک بــاال و پایــنی می پر

خیــت و آه بلنــدی کشــید. کبوتر هــا و گنجشــک ها و کالغ هــا ر
کشــید. بازهــم مهــان  بایــل را از جیــب شــلوار جینــش بیــرون  صــدای زنــگ پیامــک ابــوذر بلنــد شــد. مو
پیام هــای   مهیشــگی  از مشــاره  ای ناشــناس »ای شــیردالن و شــیرصفتان و       ای بــرادران از راه روح هــای صــادق 

ــدارد...«  ــرای رســتگاری امــت مظلــوم وجــود ن کــه راهــی دیگــر ب کنیــد چــرا  پیــروی 
بالفاصلــه پیامــک دوم رســید »خالفــت از مشــا   می  خواهــد کــه بــه صــف مبــارزه کننــدگان درآییــد و بــرای بقــای 

یــد. بشــتابید بــه ســوی هبشــیت کــه هپنایــش از  زمــنی  تــا آمســان اســت...« دولــت        اســالمی       بپاخیز
یســد »هبشــت؟ هبشــت خــود دمشــق بــود. دمشــق قبــل از درگیــری.    می خواســت در جــواب پیامــک بنو
ــا مشــت بــه در مغــازه  ــود.« امــا نتوانســت. ب کــودکان دمشــق ب دمشــق قبــل از ورود داعــش. هبشــت خنــده 
کــرد.  گرفــت و یب وقفــه شــلیک  کشــید. تفنگــش را بــه مســت آمســان  بــده      کوبیــد. بیــرون مغــازه رفــت و عر
خیــت. چبه   هــا مهــه دســت از کار کشــیدند و خیــره نگاهــش کردنــد. عمــو عمــران  پوکه   هــای تیــر روی زمــنی   می ر

کــه بزنــد. کــرد. حــریف نداشــت  بیــرون آمــد. نگاهــش 
یدنــد. هنــوز چنــد قدمــی  بــوی نــان ســوخته مهه جــا را گرفــت. امحــد و عمــاد چنــد بســته نــان را برداشــتند و دو
کــه صــدای ِقــل خــوردن یــک بشــکه  در کوچــه پیچیــد. ابــوذر بلنــد شــد تفنگــش را مســلح  برنداشــته بودنــد 

گرفتنــد و بلنــد شــدند. نــگاه مهــه بــه تــه کوچــه بــود.  کــرد. پســر های دیگــر نان هــا را تــوی دســت 
کــف  کــه دمپــایی پالســتیکی اش از کــف پایــش در رفتــه بــود و ُســرخورده بــود روی ز  مــنی. نان هــا  عمــاد بــود 
کــه ســرش را بیــرون مغــازه  زمــنی خپــش شــده بودنــد. ابــوذر نفــس راحــیت کشــید. بــا دســت بــه عمــو عمــران 
کــه صــدای انفجــار آمــد و بعــد ابــری  کــه چیــزی نیســت. عمــاد هنــوز بلنــد نشــده بــود  کــرد  آورده بــود،     اشــاره 

کــرد. ســیاه بــا شــعله های نارجنــی متــام تــه کوچــه را پــر 
پــوش ســفید و کیــف کمک   هــای  جابــر بــا موتــوری از تــه کوچــه خــودش را رســاند.     ترک موتــورش جــواین بــا رو

کــه ســوار شــود. کــرد  کــرد و بــه ابــوذر اشــاره  اولیــه نشســته بــود. دکتــر را پیــاده 
می. باید باهام بیای. گرفته. نیاز به قناسه دار - دو حمله پاینی     تر درگیری شدت 

کــرده بــود. آمســان ارغــواین شــده بــود. هنــوز متــام شــهرک را پاک ســازی نکــرده بودنــد.  آفتــاب خــودش را مجــع 
یــه مادرهــا و ضجــه شــرمنی  صحنــه انتحــاری جــوان در مجــع چبه هــا بــرای حلظــه  ای از یــاد ابــوذر منی رفــت. مو
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ــرای  ــرد. انتقــام اشــتیاق شــرمنی ب ــوی ســرش می پیچیــد. دلــش می خواســت انتقــام تک تــک چبه هــا را بگی ت
یــش برمنی داشــت.  گلو گردان یب گنــاه و مظلومــش را. بغــض بــرای حلظــه  ای دســت از  کــردن شــا خوشــحال 

بــد. ــاد می کشــید خــایل منی شــد. دلــش می خواســت ســرش را بــه دیــوار بکو ی هرچــه فر
یــه می کــرد. مــادرش بــا زور او را بــه خانــه  گر کــرده بــود و بلندبلنــد  شــرمنی تکیــه بــه ختته ســیاه تــوی خانــه اش 
کــه مقابــل خانــه شــرمنی بــود، خوابانــده بودنــد.  یــر ســایه درخــت بالنگــی  آورده بــود. جنازه هــای چبه هــا را ز

یــد و بــوی خــون را بــا خــودش از پنجــره بــه خانــه می کشــید.  نســمی هبــاری می وز
خیــت.  تــکان مــی داد و اشــک می ر بــه چــپ و راســت  را  بــود و خــودش  کــرده  دختــر زانوهایــش را مجــع 
گردانش بــود. بــه ابــوذر فکــر می کــرد. حرف هایــش  سرآســتنی هایش کــه رنگــی شــده بــود حــاال ســرخ از خــون شــا

کنــد. گردانش حمافظــت  درســت بــود. او منی توانســت حــیت از شــا
کــه  گرفــت. هنــوز متــام شــهرک را نگرفتــه بودنــد. فکــرش را      منی کــرد  ابــوذر از شــدت ضعــف پشــت دیــواری پنــاه 
کــه  کــه در آن قــد کشــیده بــود جمبــور بــه جنــگ شــود. قناســه    ای از جــایی  روزی در کوچه پس کوچه هــایی 

     منی دانســت کجاســت بــه مســت آن هــا شــلیک   می کــرد. 
کــرد. آنقــدر  خیتــه بــود. بــه ســخیت مترکــز   ر

ً
خــودش را بــه طبقــه پنجــم آپارمتــاین رســاند. شیشــه   های پنجــره متامــا

دوربــنی اســلحه را چرخانــد تــا پیدایــش کــرد. تــوی رتیــکل دوربــنی پشــت ســر قناســه را دیــد کــه دیــوار خانــه ای 
را خــراب و از آجنــا هــدف می گرفــت. یب معطــیل شــلیک کــرد. از آپارمتــان بیــرون آمــد. بایــد خــودش را بــه جــایی 

کــه قناســه را دیــده بــود می رســاند.
یــر  یش هــای ســیاه بلنــد بــه هپلــو ز جلــوی در بــاز خانــه ای جنــازه  ای روی  زمــنی  افتــاده بــود. جــواین بــا ر
چهارچــوب در افتــاده بــود. پیراهــن بلنــد طــویس و جلیقــه محــل جتهیــزات ســیاهی بــر تــن داشــت. مســت چپــش 
یــر  کــت انــداز بــود و مســت راســتش پــر شــده بــود از خــون تیــره. صــدای خش خــش یــک یب ســمی از ز یــک را
یــزان مانــده بــود  کــرد. یــک لنگــه پنجــره از لــوال آو گــوش ابــوذر رســید. نگاهــی بــه داخــل خانــه  پــای جنــازه بــه 
یــزان مانــده بــود و لبــه اش  و لنگــه دیگــر روی  زمــنی  افتــاده بــود. نصــف پــرده پــاره از چــوب پــرده شکســته آو

ســوخته بــود و نصــف دیگــر روی  زمــنی  افتــاده بــود. 
یــد و پارچــه تکه تکــه شــده را تــا وســط اتــاق   مــی  آورد. ابــوذر پــا روی خــون جنــازه افتــاده بــر  زمــنی   بــاد   می  وز
بــه ای حمکــم بــه جنــازه زد. یب ســمی را برداشــت و بــه مســت پنجــره رفــت. ســرخی و کبــودی آفتــاب  گذاشــت. ضر

کــه آمســان را پــر   می  کــرد در قــاب پنجــره پیــدا بــود. در   میــان دود هــای غلیــظ ســیاهی 
- عبداملنعم... عبداملنعم...

- عبداملنعم؟ به درک واصل شد. به زودی تو هم به درک واصل   می  یش.
می. وهلل کــه گرفــنت خانه هــای مشــا و زن هــای مشــا بــر مــا حــالل اســت. بــه زودی  - مــا بــه اذن خــدا بــایق و برقــرار

یه را بــه تصــرف درمی آورد. دولــت اســالمی متــام ســور
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ابوذر صدایش را باال برد.
یــزمی آرام      منی گیــرمی و داغ خاک       مــون رو بــر دل تــون  یــن قطــره خــون مشــا رو روی زمــنی نر کــه تــا آخر - وهلل 

می. می گــذار
- ما دولت   اسالمی هستمی. خدا با ماست و به اذن خدا بر مشا پیروز   می  شومی.

- هیچ کاری ...
بــان قلبــش بــاال رفــت. حــس کــرد داغ شــده اســت. حــس کــرد تــوی ســینه اش  صــدای یب ســمی قطــع شــد. ضر
ــد و کشــید.  ــود را دور دســتش پیچی ــده ب ــزان مان ی ــره آو کرک ــه از  ک ــرده  ای  ــه   می  کشــد. پ بان شــعله های آتــش ز
کثیــف و پــر از  کوبیــد. عصــیب شــده بــود. نگاهــش افتــاد بــه دیــوار  یــاد زد و پایــش را بــه دیــوار      رو بــه رو  فر
بنــا« عصــیب شــد و هرچــه را  یــر تابلــوی »و ان یــکاد...« نوشــته شــده بــود »داعــش یف قلو نوشــته      رو بــه رو. ز

کــرد. کــه اطرافــش بــود بــه زمــنی پــرت 
کــه کالفــه و  گرفتــه بــود. نگاهــی بــه ابــوذر انداخــت  جابــر وارد خانــه شــد. متــام صورتــش ســیاه شــده و غبــار 

یــر چهارچــوب اتــاق خانــه افتــاده بــود، بــه گوشــه  ای رانــد. کــه ز عصــیب بــود. بــا پــا تشــکی را 
کــردن.  گــم نکــنن اســتفاده  - ایــن خونــه سنگرشــون بــوده.   می  بیــین؟ بــازم از تشــک بــرای اینکــه راه شــون رو 

ــوک. نبوغ شــون در مهــنی حــده. کله پ امحق هــای 
بــه دنبــال جابــر رفــت. وارد پذیــرایی خانــه شــد. یــک تشــک دیگــر تــوی چهارچــوب اتاق خــوایب کــه بــه پذیرایی 
گرفتــه بــود.  کــه قناســه را هــدف  راه داشــت افتــاده بــود. تشــک ها بــه ســنگر اصیل شــان   می  رســید. مهان جــایی 
ــه حــاال شکســته و ســیاه  ک ــود  ــاق ب ــی گوشــه ات ــود. ختــت ســفید بزرگ ــاز ب وارد اتاق خــواب شــد. در کمد هــا ب
کنــار پنجــره بــود مجلــه »التنــیس ذکــر  کــه  شــده بــود. تــاج ختــت روی  زمــنی  افتــاده بــود. روی کشــوی درآوری 

اهلل «     تراشــیده شــده بــود.
ــد. روی تشــک پوکه هــای  ــوار گوین هــای ســیمان گذاشــته بودن ــادور دی ــد. دورت ــاق را شــکافته بودن ــوار ات دی
کبوتــر تــوی ســرش پــر  کــه از روی  زمــنی  برداشــت خیــره شــد. صــدای بــال  خیتــه بــود. ابــوذر بــه پوکــه  ای  ام 16 ر
شــد. دســت جابــر روی شــانه ابــوذر نشســت و او را از خیــایل کــه در آن بال بــال   مــی  زد بیــرون کشــید. بــه مجلــه 

کــرد. »ان عــدمت عدنــا. « روی دیــوار  اشــاره 
گرفتمی. هنوز دوتا خیابون پاینی     تر دست اوناست. - این حمله رو 

یــرة العــرب، والشــروري انغمــايس   ســوف نعــود إیل جز
ً
یبــا روی دیــوار اتاق خــواب خانــه نوشــته شــده بــود: »قر

یــر   میــز  و والدولــة اإلســالمیة باقیــة و متتــد. « صــدای موتــور امــروز تــوی گوشــش پــر شــد. اســپری رنگــی را از ز
یه  یــر آن نوشــت »دمشــق و ســور شکســته برداشــت. روی نوشــته های آن دســت خــط آشــنا خــط کشــید و ز

کــرد.  کلــیش لنــا. هــذا بلدنــا ســنظل فهیــا صامدیــن « اســپری را بــه  زمــنی  پــرت 
کنــارش قــرآن ســبز کوچکــی روی یــک  کنــار دیــوار شــکافته شــده قناســه ای بــا صــورت بــه زمــنی افتــاده بــود. 
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کاپشــن بــه  گرفــت و کاپشــن را بــا دســت دیگــر.  کاپشــن جــنی آیب افتــاده بــود. ابــوذر قــرآن را بــا یــک دســت 
نظــرش    آشــنا بــود. انــگار   مهــنی  امــروز دیــده بــودش. بــوی عطــر ســرد  آشــنایی داشــت. بــوی عــرق تنــد    آشــنایی 
داشــت. چیــزی از الی قــرآن بیــرون افتــاد. چیــزی شــبیه بــه یــک کاغــذ پــاره. خــم شــد و کاغــذ را برداشــت. 
کــه بــا چشــم های مجــع شــده از آفتــاب بــه دوربــنی نــگاه  کــه دیــد شــوکه شــد. عکــس پســرچبه ای  عکــس را 
ــاال و  ــش را ب ــر پوشــه عکس های ی ــرد و تصاو ک ــش را روشــن  بایل ــود. مو ــوم نب ــرد. نیمــه دیگــر عکــس معل   می  ک

بایلــش بــود گذاشــت. کــه تــوی مو کامــیل  کنــار عکــس  کــرد. عکــس پــاره را  پایــنی 
ــوی حــرم  ــه مهــان غــروب ارغــواین. غــروب ت ــرد ب ــاد. عکــس او را ب زانو هایــش سســت شــد و روی زمــنی افت
خیتــه بــود. بعــد  کــه از آشــپزخانه مــادرش برداشــته بــود مثــل یــک دایــره دورش ر ینــب. گندم هــایی را  ســیده ز

کــرده بــود و چهارزانــو نشســته بــود روی زمــنی.  هــم کــف هــر دو دســتش و روی عــرق چینــش را پــر 
کبوتر هــا دورتــادورش و روی ســر و دســت هایش پــر می زدنــد و دانــه  چراغ هــای حــرم کم کــم روشــن شــده بــود. 

کــرده بــود. کبوتر هــا و بــال زدنشــان بلندتــر  برمی چیدنــد. ابــوذر می خندیــد. صدایــش را از صــدای بغ بغــوی 
- انظر عقیل! انظر یا اخی!

ــه  ــر خان کبوت ــوار  ــه دی ــه ب ــود. تکی ــرده ب ک ــر  ینــب آمســان ســرمه  ای را پ صــدای اذان از مناره هــای حــرم ســیده ز
کنــار  کــه متــام شــد او هــم رفــت. چیــزی  یــش را برگردانــده بــود و ابــوذر را نــگاه منی کــرد. اذان  کــرده بــود. رو حــرم 
پایش پــر  کبوتر هــا از روی دســت و کــرد و بــه مســت دیــوار رفــت.  پایــش روی زمــنی افتــاد. ابــوذر گندم هــا را رهــا 
کــه از حــرم  کــرد  کــه دیگــر بــال منــی زد. نگاهــی بــه عقیــل  کنــار دیــوار افتــاده بــود  کــرمی کوچکــی  زدنــد و رفتنــد. یا

ــد. ی ــرون می دو بی
کــرده بــود. چشــم   هایش ســیاهی   می رفــت. بغــض تــوی  گردنــش ورم  کــرد. رگ  کامــل شــده نــگاه  بــه عکــس 

کنــاری انداخــت. جنــازه را برگردانــد.  گلــو و متــام فــک و صورتــش پیچیــده بــود. تفنــگ را بــه 
خودش بود. برادرش عقیل. 

کامــل پاک ســازی  کــرد. صــدای تیراندازی هــا متــام شــد. شــهرک  یــه  گر دســت   هایش را روی ســرش گذاشــت و 
کــه عکــس پــاره شــده  ای  یه هــای مــردی  گر شــده بــود. مهــه خســته بودنــد. هیــچ صــدایی منی آمــد جــز صــدای 

را در دســت گرفتــه بــود.
کــه  کبوتر هــا مثــل ماهی هــایی  گــوش ابــوذر رســید.  کــه روی زمــنی افتــاده بودنــد بــه  کبوتر هــایی  صــدای بال بــال 
از آب جــدا مباننــد روی زمــنی افتــاده بودنــد و بال بــال می زدنــد. انــگار کــیس هــوا را از آن هــا گرفتــه بــود. داشــتند 
کبوتر هــا. می خواســت از زمــنی بگیردشــان و بعــد پرشــان بدهــد بــه مســت آمســان.  یــد مســت  جــان می دادنــد. دو

کبوتر هــا از یب هــوایی بال بــال می زدنــد. 
کمی دورتر عقیل ایستاده بود و خیره نگاهش می کرد. 

خیــت. زمــنی  یــد. خــون از کــف دســت هایش می ر کبوتــری جــان مــی داد. ابــوذر بــه مستــش دو تــوی دســتش 
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یــاد خــودش  یــاد زد. بــا صــدای فر یــاد زد. بلنــد فر یــد بــه او منی رســید. فر کــرده بــود و هرچــه می دو کــش پیــدا 
از خــواب بیــدار شــد.

کبوتر هــای  ــرون جســتند.  ــه بی ــاز اتاقــک ب ــد و از در نیمه ب ــوار کوبیدن ــه درودی ــر هراســان خــود را ب کبوت ــد  چن
ــد.  ــدا نکردن ــرار را پی ــد و راه ف ــوار خوردن ــه درودی ــد، ب ــدن او از جایــش ترســیده بودن ی ــه پر ــه ب ک دیگــری 

پا خــودش  یــد. صــدای نفس هــای بلنــد و عمیقــش متــام اتاقــک را پــر کــرده بــود. چهاردســت و گیــج بــود. می لرز
را بــه مســت در کشــاند. مهنی کــه خواســت خیــز بــردارد و بلنــد شــود، فهمیــد بیــدار شــده و از آن کابــوس بیــرون 

آمده اســت.
دوزانــو نشســت. هنــوز هــول و والی تــوی خــواب در دلــش مانــده بــود. انــگار آن کبوتــر تــوی خــواب هنــوز زنــده 
کــرد. خــوین نبــود. روی  بــود و تــوی ســینه   اش خــودش را بــه درودیــوار می کوبیــد. کــف دســت هایش را نــگاه 

کبوتر هــا؛ امــا      منی توانســت نفــس راحــیت بکشــد.  کــرد. زمــنی پــر بــود از فضلــه  زمــنی را نــگاه 
یدنــد. مهان جــا بــه ســجده افتــاد. بغــض  انگشــت های هــر دو دســتش الی موهــای خرمــایِی وز و چربــش خز

یــش شکســت. تــوی گلو
کــرد.  کبوتر هــا دیگــر آرام شــده بودنــد و روی جعبه هــا نشســته بودنــد. کــف دســت هایش را پشــت ســرش قفــل 
کبوترخانــه باالتــر رفــت. دلــش  کرمی هــای تــوی  کبوتر هــا و یا یه هایــش از صــدای ِدل ِدل و بغ بغــوی  گر صــدای 
می خواســت تــا آخــر دنیــا در آن وضعیــت بــایق مبانــد. بــا شــنیدن صــدای شــرمنی و چنــد چبــه ســرش را از روی 

زمــنی بلنــد کــرد.
ینب... السالم علیِک... یا بنت عیل ابن ایب طالب... السالم علیِک... - السالم علیِک... یا سیده ز

آفتــاب از در نیمه بــاز کبوتــر خانــه خــودش را کشــیده بــود داخــل. اتــاق َدم کــرده بــود. بــوی کبوتــر و آِب مانــده و 
کبوتــر  کــه خــودش را بــه حــرم رســانده و داخــل  گندم هــای خیس خــورده می آمــد. آمســان بــه ســیاهی رفتــه بــود 

بایلــش بــه گــوش رســید. خانــه شــده بــود. صــدای پیامــک مو
»حبیــیب! جــای متــام زخم   هامیــان درد   می کنــد؛ امــا مــا بــه امیــدواری پروبــال می  دهــمی. مــا عشــق بــه وطــن را 
ــه بســیاری از کســان مان  ک گرچــه  ــمی. ا ــا دردهامیــان را در ســینه مان محــل   می کن ــمی. م در قلب   هامیــان   می پروران

را از دســت داده    امی و غمگینــمی. 
کــه کودکامنــان را از دســت داده    امی و آغوش   هامیــان درد گرفتــه اســت؛ امــا بــه امیــد پیــروزی اســتوار بــایق  گرچــه  ا
خیتــه اســت بــه  پــودش را بــه دار جامنــان آو گــر غــم تارو می، ا گــر داغــی بــر دل نشســته دار خواهــمی مانــد. پــس ا
ینــب،  یــز اســت. جــان مــا فــدای ســیده ز کــه مهــرش برامیــان چــون مهــر مــادر عز دامــان وطنمــان پنــاه   می بــرمی 

یه.« فــدای دمشــق، فــدای ســور
گردانش متــام صحــن حــرم  کبوترخانــه بــاز شــد. ســایه شــرمنی روی صورتــش افتــاد. صــدای شــا در نیمــه بــاز 

کــرده بــود. را پــر 
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سعید تواضع

کردنــد.  گفتنــد منتظــر باشــم. پــس از دقایــیق شــاهپور وارد شــد. دســتبندش را بــاز  در اتاقکــی کوچــک بــه مــن 
کــرده  بــا شــرمندگی روبــروی مــن نشســت. نگاهــش بــه میــز دوختــه شــده بــود. هیــچ منی گفــت. هــردو ســکوت 

بــودمی. 
کــرده بــود؟! فکــر می کــردمی و فکــر  کــه زندگــی مهــه  مــا اینقــدر تغییــر  کوتــاه چــه اتفــایق افتــاده بــود  در ایــن مــدت 

می کردمی.هنــوز آفتــاب نــزده بــود. 
یــه دیشــب ســرخ بــود. بــه  گر جلــوی در ایســتادم و صــدا زدم: فرحنــاز... از خــواب بیــدار شــد. چشــمانش از 

کــرد. پرســید: »چــی شــده؟«  مــن نــگاه 
گفمت: »داره به دنیا می آد.« 

گاو  یلــه رفــت. اولــنی  یــد، جلوتــر از مــن بــه مســت طو شــالش را دور کمــرش بســت. بــدون اینکــه چیــزی بگو
در حــال زامیــان بــود. 

مــن گاو را نگــه داشــمت و فرحنــاز پارچــه ای متیــز روی زمــنی هپــن کــرد. پــس از ســاعیت گوســاله مان بــه دنیــا آمــد. 
گاو را مــی دادم و فرحنــاز گوســاله کوچــک را متیــز می کــرد. چشــم مان بــه هــم دوختــه شــد. فرحنــاز  مــن غــذای 

می.« گفــمت: »جمبــور پرســید: »ایــمن می فروشــمی؟« می دانســمت چــه می خواهــد. 
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ینه هامیــان جمبــور بــه  گاو داشــتمی و چنــد ســال بــود فقــط گوســاله نــر می زاییدنــد. بــرای جبــران اندکــی از هز دو 
فروششــان می شــدمی. ســرمایه گذاری روی گوســاله نــر ســودی نداشــت. مــا بــه دنبــال گوســاله ای مــاده بــودمی 
گاو  کــه ایــن اتفــاق رخ منــی داد. حــاال مانــده بــود  کنــد و شــیر بدهــد. و چندســایل می شــد  کــه بتوانــد تولیدمثــل 

دوم.
یــن امیــدم نبــود ویل در آن شــرایط بــرای   چنــد روزی تــا زامیانــش مانــده بــود. امیــدوار بــودم مــاده باشــد. آخر
گذاشــته   پشت ســر 

ً
کــه منی دانســتمی واقعــا گذاشــته بــودمی  مــن و فرحنــاز مهــم بــود. مشــکالیت را پشت ســر 

شــده اند یــا فقــط رهــا شــده اند؟ هــردوی مــا حــواس پــریت می خواســتمی. بایــد هدمفــان را روی چیــزی متمرکــز 
ــود. ــاده، تهنــا هدمفــان ب ــردمی. و در آن حلظــات، گوســاله م می ک

هبــروز، بــرادرم، بــه مهــراه مهســرش فرشــته بــه دیدارمــان آمــده بودنــد. فرشــته خواهــر ناتــین فرحنــاز بــود. هبــروز 
گاوهــا را  یــادی داشــت. بــه مــن پیشــهناد داد  کشــاورزی می کــرد و پــس از چندیــن ســال، حــاال زمنی هــای ز

بفروشــم و بــااو در کشــاورزی مهــکاری می کــمن. می گفــت: »اینجــوری بــرای هــردوی مــا هبتــر اســت.« 
گفمت: »باید فکر کمن.« 

کــه بــا لبخنــدی  گاوهــا شــغل مــن نبودنــد. خبــیش از زندگــی مــن بودنــد. فرحنــاز را دیــدم  بایــد فکــر می کــردم. 
گفــت بــرای یــک دوره دیگــر هــم  دوســت داشــتین درحــال صحبــت بــا خواهــرش اســت. لبخنــد زدم.دکتــر 

ــه دنبالــش رفــمت.  ــه مــن انداخــت و خــارج شــد. ب ــاز نگاهــی ب درمــان را ادامــه بدهــد. فرحن
سرش را بنی دستامن گرفمت و به او گفمت:» اشکایل ندارد.«

کــه  گفــمت شــرمنده نبــاش. ایــن زندگــی ای بــود  کــرد. بــه ســینه ام فشــردمش و  یــه  گر ســرش را پایــنی انداخــت و 
یــاد می شــد و چبــه ای نداشــتمی. تــا آن حلظــه در زندگی مــان چیــزی  کــرده بــودمی. ســنمان ز هــردوی مــا انتخــاب 

را بیشــتر از یــک چبــه منی خواســتمی و فرحنــاز نــازا بــود. 
چنــد ســال قــرص و ســوزن حتلیلــش بــرده بــود و تاثیــری نداشــت. دفعــه آخــر از او خواســمت دیگــر دارو مصــرف 
نکنــد. بــه مــن پیشــهناد ازدواج جمــدد داد. بــه چشــمانش نــگاه کــردم. ازدواج جمــدد؟ مگــر عقلــش را از دســت 

داده؟ بــه او گفــمت:» تــو مهــه زندگیمــی!« 
و دیگر راجع به آن موضوع صحبت نکردمی.

یه اش گرفت. منی توانست غذا خبورد.   گر شب در حال خوردن شام 
پرسیدم:»خویب؟« 

کیسه داروهایش را از کمد بیرون کشید و به من نشان داد. هیچ کدام را خنورده بود. 
گفمت:» چندوقته؟ «

جواب داد:» دوره آخر را دیگر خنورده ام. «
گفمت: »یعین متام؟« 
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گفت:» متام. «
گاو دوم بــود. هــردوی مــا طبــق رســم مهیشــگی عمــل می کــردمی.  کرد.زامیــان  یــه  گر و چنــد ســاعیت رو بــه دیــوار 
مهــه چیــز مهیــا بــود. علــف و آب گــرم و پارچــه متیــز و مــا دو نفــر. بعــد فرشــتگان بــه مــا لبخنــد زدنــد. گوســاله بــه 

دنیــا آمــد. ســامل و ســرحال... و مــاده! چشــم هــردوی مــا بــه گوســاله دوختــه شــد. 
گرفتــمی. ظهــر بــه قهوه خانــه رفــمت و مهــه حاضــران را یــک چــای  حــریف نــزدمی. فقــط یکدیگــر را در آغــوش 
کــه شــاهپور هــم  کــردم. خبــر گوســاله مــاده ام در روســتا پیچیــده بــود. مهــه شــنیده بودنــد و چقــدر بــد،  مهمــان 

شــنیده بــود.
یــاد شــده  ینــِت بیمــار، تهنــا آدم زندگــی شــاهپور. داروهــای یب یب ز ینــت بــود. و یب یب ز شــاهپور تهنــا پســر یب یب ز
ینه هــای مــادرش را پرداخــت می کــرد. نوبــت رســیدن  بــود و شــاهپور بــا زمــنی زراعــی کوچکــش بــه ســخیت هز

آب بــه زمنی هایــش بــود ویل خبــری از آب نبــود. 
ســراغ هبــروز رفــت. هبــروز گفــت حمصوالتــش هنــوز بــه انــدازه کایف آب خنورده انــد. زمنی هایــش بــزرگ هســتند 
و... چنــد وقــیت بــه شــیوه های خمتلــف آب را بــه روی زمــنی شــاهپور بســت تــا اینکــه حمصــوالت شــاهپور 

ســوخت و شــاید هبــروز را آغازگــر مهه چیــز می دانســتمی.
یلــه دیــدم. وارد شــدم و بــه  یلــه رفــمت، ســوراخ بزرگــی روی دیــوار کاهــگیل طو کــه بــه مســت طو چنــد روز بعــد 
کــردم. بــه خــودم می گفــمت امــکان نــدارد دیــوار ســوراخ شــده باشــد! امــکان نــدارد  شــدت مهــه چیــز را انــکار 
گوســاله ســرجایش نباشــد! امــکان نــدارد گوســاله را دزدیــده باشــند! ویل رفتــه بــود. گوســاله مــاده رفتــه بــود. 

کــه مــن و فرحنــاز ســاخته بــودمی. مهــه چیــزی 
ــه جــز هبــروز و فرشــته.  ــمی، ب ــرای تســلیت رفت ــرد. مهــه ب ک ــدا  ــه از درد جنــات پی ــد از چندهفت ــت بع ین یب یب ز
ــه طــرف  ــر نداشــمت. شــیب ب ــره خــورد. بعــد از آن، مــدیت از شــاهپور خب گ ــه هــم  ــدم. نگامهــان ب شــاهپور را دی
خانــه می رفــمت کــه او را دیــدم. تعــادل نداشــت و دســتش را بــه دیــوار گرفتــه بــود. نزدیــک شــدم و ســالم کــردم. 
ــرده اســت.  ک ــاده روی  ی ــدر ز ــه چق ک ــش حــدس زد  ــوی دهان ــود. می شــد از ب ــزی خــورده ب جــوامب را داد.چی

گفــمت:» شــاهپور خــویب؟ «
جواب نداد. فقط گفت:» ببخشید آقا فارس. «

گفمت:» چی رو ببخشم؟ «
کــرد. اآلن دیگــر معلــوم  یــف  کــرد و مهــه ماجــرای دزدیــدن گوســاله را تعر بــه دیــوار تکیــه داد، ســیگاری روشــن 
کــه گوســاله کجاســت. در حــنی صحبت هایــش چیــزی نگفــمت. فقــط بغــض داشــمت. او زندگــی مــن را  نیســت 

کــرده بــود و حــاال زندگــی خــودش هــم نابــود شــده بــود. پرســیدم: »چــرا؟«  نابــود 
کــه متــام حمصــول شــاهپور  کــرده بــود  کــرد. اینکــه آنقــدر از دادن آب امتنــاع  یــف  ماجــرای هبــروز را بــرامی تعر

ــود. خــراب شــده ب



9۸

ــود؟ هرکــس چیــزی  ــه بیــرون زدم. چــه شــده ب ــا ســر و صــدای مــردم از خــواب بیــدار شــدمی. از خان صبــح ب
کــردم.  ــگاه  ــاز ن ــه فرحن ــود. ب ــرده ب ــه مســت آمبوالنــس کشــید. یــک نفــر ُم گرفــت و ب می گفــت. کــیس دســمت را 

پشــت ســرم ایســتاده بــود. 
به جسد نگاه کردم. 

کــمن. دهــامن خشــک شــده بــود. بعــد ســردردی شــدید ســراغم آمــد. از  کــه می بیــمن بــاور  منی توانســمت چیــزی را 
آمبوالنــس دور شــدم و روی زمــنی نشســمت.

کــه حمصوالتــش  گرفــنت از هبــروز، پیــت نفــیت برداشــته بــود و ســراغ زمنی هایــش رفتــه بــود  شــاهپور بــرای انتقــام 
را بســوزاند. هبــروز ســروقت متوجــه شــده بــود و ســعی داشــت جلــوی شــاهپور را بگیــرد. 

درگیــر شــده بودنــد و پیــش از آن کــه کارگرهــای هبــروز سربرســند، هبــروز کشــته شــده بــود. ســرش بــه گوشــه ختتــه 
کــرده بــود. چنــد ســاعت  کــه بــرای نشــانه گذاری زمنی هــای کشــاورزی اســتفاده می شــد برخــورد  ســنگی بــزرگ 

بعــد تلفــن زنــگ خــورد. از کالنتــری بــود. می خواســتند مــرا ببیننــد. 
به کالنتری رفمت...

.

.
 .

یلــه خــارج می شــوم. فرحنــاز گوشــه حیــاط نشســته اســت. تــازه لباس هــای  گاوهــا را می دهــم. از طو غــذای 
ســیامهان را درآورده امی. بــه مــن نگاهــی می کنــد. لبخنــد مــی زمن. جــواب لبخنــدم را منی دهــد. 

انــگار پیــر شــده امی و ایــن حرف هــا دیگــر از مــا گذشــته اســت. منی تــوامن بگــذارم مهــه چیــز متــام شــود. هیــچ چیــز 
ــاره بیســت  می. اجــازه منی دهــم خــراب شــود. حاضــری فرحنــاز؟ دوب کــه نباشــد، مــا هنــوز یکدیگــر را دار هــم 

می. هنــوز امیــد هســت. آفتــاب را ببــنی. میش. زندگــی را می ســاز ســاله منی شــومی ویل می ســاز
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   کالژهایی از یک مرگ ممتد

سورنا علم طلب

کــردار. مهینطــور مثــل یــک پیــکان داغــان در ســرباالیی  اینجــا زمــان خیــیل کنــد حرکــت می کنــد. متــام منی شــود ال
کــردم مهیشــه خــدا ســاعیت بــه دیــوار یــا  یــپ می زنــد و بــه زور خــودش را جلــو می کشــد. از وقــیت چشــم بــاز  ر
کــردم. بــه جــای ســاعت معمــویل از ایــن  کنــد. ســاعت دیــواری ام را عــوض  کــه تیک تیــک  مــچ کــیس بــوده 
کــه باعــث تیک تــاک می شــود، روی  بــه ثانیــه مشــارش بــه جــای حرکــت منقطــع  کــه عقر ســاعت ها گذاشــته ام 

ســاعت بــدون انقطــاع می چرخــد. امــا بــاز هــم صدایــش اذیــمت می کنــد و منی گــذارد خبــوامب. 
کــه ســاعت مــن صــدا نــدارد امــا مــن بــه آن هــا مطمــن نیســمت. از  ینــد  کــه پیشــم می آینــد می گو دوســتامن 
ــوی  ــدارم و روزهــا هــم عــالف ت ینــد صــدایی منی شــنوند. مــن شــب ها خــواب ن ــه می گو ک یت شــان اســت  خر
اتاقــم می چرخــم. بــرای مهــنی اســت کــه علــف، ســیگاری، گل بــرامی فــرق منی کنــد. مهــه ایــن اســم ها را دوســت 

دارم. مورفــنی را هــم دوســت دارم. هــر وقــت اینجــا حــامل بــد باشــد بــه دردم می خــورد. 
خامن حسیین می آید. می پرسد: »چطوری؟«

ـ حامل بد است.
ـ می دامن.

کش را می بندد و من دسمت را مشت می کمن.
یــزم. اشــک  دراز کشــیدم. ســقف مــوج گرفتــه. آینــه شــده. آینــه مــوج گرفتــه. تــوی آینــه هســمت. مــن اشــک می ر
گونــه ام. دســمت را دراز می کــمن مستــش... مســمت. هــوا ســرد شــد. پنجــره بســته بــود امــا بــاد  از ســقف افتــاد روی 
یــد، طوفــان شــد، آتــش شــد، ســرد شــد، تهنــا شــد. مگــر بــاد هــم تهنــا می شــود؟  از ســر انگشــتامن بــه درومن وز

کــیس  در خیابــان مهــه خیــره شــده اند بــه جلــو. ماشــنی ها حرکــت منی کننــد. راننده هــا هــم خیــره شــده اند. 
کــیس تــکان منی خــوَرد.  بــوق منی زنــد. 

یــش دراز نکشــیده. مــی روم مستــش.  مــی روم جلــو ببیــمن چیســت. یــک ختــت وســط چهــارراه اســت. کــیس رو
یــد.  یــر لــب چیــزی می گو گونــه اش. ز مامــان روی ختــت چشــمانش را بســته. دســت می کشــم بــه 

ــه مــن. مامــان بــنی مجعیــت می خنــدد. مامــان  ــد ب ــردم مســت ماشــنی ها. مهــه ایســتاده اند و زل زده ان ــر می گ ب
یــه می کنــد. اشــک افتــاد روی  گر دنــدان نــدارد. مــچ راســمت را حمکــم می گیــرد. نــگاه می کــمن بــه ختــت. مامــان 
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ــا می رقصــد.  ــه ام. آناهیت گون
می گومی: »خوشگل شدی.« 

خندید. برگشمت مست یکی. گفمت: »علف داری؟« 
خندید و گفت: »بیا.« 

کبــود اســت. ســیاه اســت. مــی روم  دندان هایــش ســیاه اســت. برگشــمت مســت آناهیتــا. تکه تکــه پوســتش 
یــادی دارنــد می رونــد و می آینــد.  مســت دستشــویی. می خواهــم بــروم توالــت. امــا توالــت در نــدارد. مردهــای ز

کــمن.  منــی دامن چــه 
به یکی می گومی: »جای دیگری نیست؟« 

ینــد و می خندنــد.  کاری منی تــوامن بکــمن. مــی روم پیــش آناهیتــا. مامــان و آناهیتــا دارنــد می گو می خنــدد. 
می گــومی: »مامــان بــرمی خونــه.« 

ید: »خب برو.«  مامان می گو
می گومی: »تو چی؟« 

ید: »یادت نیست؟ من ُمردم.«  می گو
یــه می کــمن. ضجــه مــی زمن. خــودم را می انــدازم بغــل مامــان. مامــان بلنــد  گر یــه می کــمن. شــدید  گر یــادم می آیــد. 
می شــود بــرود. دنبالــش مــی دوم. پــای راســمت فلــج شــده. بــه زور روی زمــنی می ِکشــمش. آناهیتــا می رقصــد. 
کبــود  یکــی هــم باهــاش می رقصــد. بــدن آناهیتــا پیــر اســت. شــبیه مامــان شــده تــوی غســاخلانه. بــدن مامــان 

کــرده؟«  بــود. مرده شــور گفــت: »تصــادف 
بابا نیامده بود. بابا هیچ وقت نیامد. به آناهیتا گفمت: »بلند شو برمی.« 

گفت: »نه. هنوز رقصم متام نشده.« 
به یکی گفمت: »علف داری؟« 

خندید و گفت: »بیا.« 
وارد یــک ســالن چــویب شــدم؛ پــر از در، پــر از توالــت. رفــمت داخــل یکــی از آهنــا. طــرف داشــت نگاهــم می کــرد. 

آمــدم بیــرون. 
مامان توی غساخلانه دراز کشیده است. 

یاد. لپ هایش باد کرده.  توی دهانش پنبه گذاشته اند، ز
می گومی: »اینطوری نه، نامردها اینطوری نه.« 

مرده شور گفت: »تصادف کرده؟« 
یر کفن خون می چکد. خون سیاه است.  از ز

به آناهیتا می گومی: »برمی.« 
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می خندد. می رقصد. 
ید: »بشنی دیگه، دارم می رقصم.«  می گو

یه می کند. می گومی: »مامان، مبیرم برایت.«  گر مامان روی ختت 
یــد:   می خواهــم مبیــرم برایــش. چــرا منی شــود مــن بــه جایــش مبیــرم؟ مهســایه مــن، آقــای صداقــت می گو

ً
واقعــا

کــرد و ُمــرد. زمن هشــت ســال  »هیــچ وقــت ایــن آرزو را نکــن. پســر مــن تــازه مهنــدس شــده بــود. تصــادف 
ــه نشــد.«  ــرد. شــانس آوردمی دیوان ک عــزاداری 

کبود بود؟«  پرسیدم: »سر و صورتش 
گفت: »اصاًل سر نداشت.« 

گذاشــته اند. نــگاه می کــمن بــه داخلــش. آقــای  مــی روم مســت ســنگ توالــت. نیســت. جایــش یــک قبــر 
نداشــت.«  ســر  »اصــاًل  یــد:  می گو کشــیده.  دراز  صداقــت 

گلــدوزی می اندازنــد  یــش یــک پارچــۀ  مامــان را تــوی یکــی از ایــن لگن هــای قبرســتان گذاشــتمی. مهیشــه رو
یــح چبرخانــمی. هــر دور  میــش مســت امامــزاده. بایــد ســه دور، دور ضر کــه معلــوم نشــود لگــن اســت. می بر

یــر لــب می خوانــد. دوبــاره بلنــدش می کنــمی و دور بعــدی.  می زمــنی و یکــی دعــا می خوانــد. ز می گــذار
ــواب دارد.  می زمــنی و مــن گوشــۀ فــرش تــوی حــرم را می کشــم روی تابــوت. رســم اســت. ث آخــر ســر می گــذار

کبــود اســت. »اصــاًل ســر نداشــت.«  یــه می کنــد. ســر و صورتــش  گر کــه بیایــد داخــل.  آناهیتــا چــادر نــدارد 
پــای راســمت انــگار فلــج شــده. خــودم را بــه زور می ِکشــم. مــی آمی بیــرون. خبــری نیســت. چــرا بابــا نیامــد؟ تــوی 

اتــاق آناهیتــا می رقصــد. می گــومی: »پاشــو بــرمی.« 
حملم منی گذارد. مچ راسمت درد می کند.. به یکی می گومی: »علف داری؟« 

ید: »بیا.«  می خندد و می گو
می روم باالی سر آناهیتا. بدنش کبود است. مامان دارد می رود. 

خودم را می اندازم در بغلش. ضجه می زمن. 
ید بفهمد که ُمرده. بفهمد می رود.«  به بقیه می گومی: »نگذار

ید: »ولش کن.«  یه می کند. می گو گر آناهیتا 
می گومی: »نه.« 

ید: »ومل کن.«  می گو
می گومی: »نه.« 

مامان به من لبخند می زند. می گومی: »مامان، بیا برمی.« 
ید: »نه.«  می گو

می گومی: »لباست لک شده؟« 
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نگاه می کند: »نه، خوین ست.« 
چرا سیاه است؟ به آناهیتا می گومی: »برمی؟« 

ید: »حاال تو دستشویی برو.«  می گو
مــی روم. ســنگ، وســط خانــه اســت. کنــارش َمــردی ســیگار می کشــد. بقیــه هــم گــپ می زننــد. منی شــود. بایــد 
منــاز میــت خبوانــمی. مــن بلــد نیســمت، هیــچ کــس بلــد نیســت. مــا حــیت بلــد نیســتمی مبیــرمی. روحــایِن امامــزاده 
کبــود اســت.  کــه ســر و صورتــش  دارد چیــزی می خوانــد. مــن حواســم نیســت. دارم بــه آناهیتــا نــگاه می کــمن 

ید: »خدا برای هیچ پدر و مادری نیاورد.«  آقای صداقت می گو
ــت اســت. مــی روم آجنــا. درش  ــر توال ــرمی ســر خــاک. آن طرف ت ــوت را می ب ــا نیامــد. هیــچ وقــت نیامــد. تاب باب

ــداره.«  ــز. شــگون ن ی ــو، خــاک نر ــد: »ت ی ــردم. کــیس در گوشــم می گو ــر می گ قفــل اســت. ب
ید: »مرد گنده خجالت بکش، بلند شو برو یپ زندگی ات.«  مامان می گو

به آناهیتا می گومی: »بسه. بیا برمی.« 
یبایش کبود است.  گوش منی دهد. دارد می رقصد. بدن ز

سیاه است. به یکی می گومی: »علف داری؟« 
ییس.«  ید: »جواب منی ده ر می خندد و می گو

مامــان نشســته روی مبــل. ســرش پایــنی اســت. آه می کشــد. مامــان وقــیت ناراحــت اســت آه می کشــد. آهــش 
کــردن نــدارد. مــن هــم عــزاداری  کــه خــاک  جگــرم را آتــش می زنــد. چــرا گفــت اصــاًل ســر نداشــت؟ تــن یب ســر 

کبــود اســت.  می کــمن. یــک عمــر عــزاداری می کــمن. مامــان را تــوی خــاک می گذارنــد. تنــش 
گفمت: »اینطوری نه، نامردها اینطوری نه.« 

کبــود اســت.  کنــارش اســت. ســر و صورتــش  آناهیتــا دیگــر منی رقصــد. نشســته اســت روی مبــل و َمــردی 
شــدم.«  می گــومی: »خســته 

ید: »حاال تو دستشویی برو.«  می گو
می گومی: »منی تومن. بلند شو برمی.« 

ید: »یادت نیست؟ من ُمردم.« می گو

مورفنی... 
مورفنی...

من باز هم مورفنی می خواهم.
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   مورچه فرعون

عیل رستگار

 در متــام جهــان زندگــی می کنــه و بــه رنــگ زرد یــا قرمــز 
ً
یبــا کــه تقر »مورچــه فرعــون یکــی از انــواع مورچه هاســت 

دیــده می شــه. ایــن مورچه هــا اولــنی بــار در مصــر دیــده شــدن و بــرای مهــنی بــه مورچــه فرعــون معروفــن. ایــن 
گیاهــی اســتفاده می کــنن. از بــنی  مورچــه در دیوارهــا زندگــی می کــنن و از غذاهــای چــرب بیشــتر از غذاهــای 

بردنشــون بســیار ســخته چــون در دیوارهــا هــم النــه دارن. بســیار خــوب... ســوایل نیســت؟!«
ــه جــواد ســر در  ک ــود، وقت هــایی  ــه جــواد انداخــمت، ســرش در واتســاپ ب جــوایب از کــیس منی آمــد. نگاهــی ب
گــویش ســت. االن هــم مهینطــور  گــویش می کــرد، بــه راحــیت می شــد حــدس زد خــامن ســلطاین هــم ســرش در 
یبــون اســتاد. جــایی کــه دکتــر املــایس  یــن ردیــف روبــه روی تر بــود. ســلطاین کنــار پنجــره نشســته بــود، در جلوتر

ــرد می ایســتاد. ــروی وایــت ب منی نشســت. دکترمهیشــه روب
کــه فصــل 5 رو متــام  کنیــد   جلســه بعــد رو هبــم یــادآوری 

ً
یــد. لطفــا یف ببر کافیــه، می تونیــد تشــر _ بــرای امــروز 

کــه اول جلســه امسشــون رو  کلــین زنبورهــا صحبــت می کنــمی. در ضمــن دوســتاین  کــردمی. در فصــل 6 در مــورد 
 دیگــه تکــرار نشــه وگرنــه آمــوزش واحدشــون رو حــذف می کنــه. متوجــه 

ً
خونــدم، 3 جلســه غیبــت دارن، لطفــا

کــه جنــاب شــفیعی؟ هســتید 
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گــویش در صورتــش بازتابیــده بــود، لب هــای شــتری اش را تــکان ضعیــیف داد و فرمــود:  جــواد در حایل کــه نــور 
»صــد البتــه.«

ــردارد گفــت: »روز خــویب داشــته باشــید،  کیفــش را ب ــا  یبــون می رفــت ت دکتــر املــایس در حایل کــه بــه مســت تر
خــدا نگهــدار.«

یــد  کالس خــایل شــد، هــر کــس بــه مســیت می رفــت، محیــد و مهــدی احتمــاال می رفتنــد تــا روی مچن هــا پینک فلو
یــر توده هــای  کافــه یــاس ز کننــد، جــواد هــم می رفــت خــامن ســلطاین را برســاند یــا بــا او قــدم بزنــد  یــا در  گــوش 

دود حشره شــنایس خبواننــد.
هر کس جایی می رفت، اینبار هم سعید از من پرسید: »عیل منی آی برمی تنیس بازی کنمی؟«

 می بینمت.
ً
_  نه رفیق...بعدا

تــا  می مانــدم.  کالس  در  حشره شــنایس  جلســه  از  بعــد  مهیشــه  منی شــد.  ناامیــد  پرســیدن  از  هیــچ گاه 
کالس برگــزار می شــد، ســاعت  میکروبیولــوژی2، یــک ســاعت و نــمی زمــان بــود. آن درس هــم در مهــنی 
ــود،  ــرای ناهــار هــم زود ب ــود، ب ــود، ســیگاری نب ــرای مــن باخــت ب ــه ب ک ــروم، تنیــس  ــمی. کجــا را داشــمت ب ده و ن
کیفــم را می گذاشــمت جــای ســعید و  گــذر وقــت بــنی مهــنی صندیل هــای خــایل آیب بــود.  یــن جــا بــرای  هبتر

یلکــس می کــردم. یــش نشســته بــود ر کــه 5 دقیقــه قبــل بردبــار رو پاهــامی را روی صنــدیل ای 
آنقــدر در ذهــمن هیاهــو بــود کــه یــک ســاعت و نــمی مثــل بــاد می گذشــت. اینجــا مهیشــه هبتــر از بیــرون بــود. تــوی 
کــردم  یــز نــگاه  خــودم بــودن را ترجیــح مــی دادم تــا اینکــه بــا دیگــران باشــم. بــه ردیــیف از مورچه هــای ســیاه و ر
کــه بیــرون می آمدنــد  یدنــد ، چندتــایی هــم  کــه گوشــه ای از اتــاق پشــت ســر هــم می رفتنــد در ســوراخی می خز
کــیس بیایــد تــا بــاز  کایف اســت  بــه هرکــدام می رســیدند، می ایســتادند روبــویس می کردنــد، بعــد می رفتنــد. 

کــمن.  احســاس تهنــایی 
کتــاب حشره شــنایس مانــده بــود.  کیــف، روی دســته ســیاه صنــدیل  گذاشــمت تــوی  جــزوه و جامــدادی را 
یان  کــه دانشــجو کســونومی تکامــیل حشــرات. ایــن هــم از درس هــایی اســت  یــش نوشــته بــود رده بنــدی تا رو
پزشــکی بایــد بگذراننــد؛ از درس هــای ختصــی اســت. روزی کــه فهرســت درس هــای ارائــه شــده را در ســایت 
ــود، امــا درس  ــردم. اســتاد املــایس اســتاد خــویب ب ک ــدون رغبــت ایــن درس را انتخــاب  ــدم ب دانشــگاه می دی
کــرده بــود. مورچه هــا  بــط بــه نظــر می رســید، مثــل خیــیل از درس هــای دیگــر. ویل آن روز ذهــمن را درگیــر  یب ر

کار و... کارگرهــا، نظــام تقســمی  باشــکوهند، ســربازها، 
کار مورچه هــا، قرن هــا اهلام خبــش انســان ها بــوده  کتــاب، معتقــد بــود نظــام تقســمی  دکتــر شــجاعی مولــف 
ــا  ــوین را می ســازند، جمموعــه ای ب کل ــک  ــه نقــیش نداشــته باشــد. آهنــا ی ک ــس در آهنــا نیســت  اســت. هیچ ک

شــکوه و نظام منــد.
صدای مردانه ای شبیه میوه فروش های وانیت که در کوچه پس کوچه ها نعره می زنند می آمد:
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گــذار اســت. از رای دادن هــراس نداشــته  یــن دموکــرایس اســت، کشــور در حالــت  _  انتخابــات بــرای مــا متر
ــر نتیجه هــا از قبــل معلــوم باشــد...  گ نباشــید. حــیت ا

یبــون آزاد  ــر ســاختمان دانشــکده مــا، تر ی ــار پنجــره کالس رفــمت، در ز کن صــدای ســوت و کــف زدن می آمــد. 
ــد، چادری هــا، روشــنفکرها... ــا هــم بودن ــد، متال بازه ــا بودن ییش ه ــود. ر ــذار شــده ب برگ

یبــون آزاد ایســتاده بــود. نفــر بعــدی او بــود. مرکــز عینکــش را  حســایب شــلوغ شــده بــود. نیمــا هــم در صــف تر
یــد:  یبــون رفــت، دوســت داشــمت بــدامن چــه می گو بــه میــان ابروهایــش فشــار داد، آرام و خســته بــه مســت تر

ــاًل  کام ــت  ــه االن رف ک ــن دوســتمون  ــد؟! ای ی ــا بگیر ــا جوون ــد آزادی رو از م ــی می خوای ک ــا  ــا ت _  مشــا اصولگراه
کنــه  گــه رای بیــاره دانشــگاه رو تبدیــل مــی  کــه بــرمی رای بــدمی، اصولگــرا ا درســت گفــت، االن وظیفــه ماســت 
گازانبــری و ســختگیری های افراطــی گذشــته، بــه مــا ایــراد می گیــرن ســند  بــه کلکســیون لولــه، دوره محله هــای 
2030، آمــوزش آزادی جنســییت رو داره تکلیــف می کنــه بــه جامعــه، اصلــن مــا مهجنــس بــاز، مــا فاســد، ببینیــد 
یــکا بــه گمــان مــن از میــان کاندیداهــا کــیس بــه نــام ترامــپ انتخــاب  یــت بــا کیــه... تــو انتخابــات جدیــد آمر کثر ا

می شــه...
ــا آب خبــورم. در دانشــکده مــا  حــال و حوصلــه نداشــمت، پنجــره کالس را بســمت. رفــمت طــرف طبقــه چهــارم ت
فقــط یــک آب ســرد کــن بــود، آن هــم در طبقــه چهــارم کنــار منازخانــه. منتظــر مانــدم بــرای آسانســور تــا بــه طبقــه 

یبــون آزاد زده بــود، تشــکل امیــد. گرانیــیت دیــوار اعالمیــه تر کنــار آسانســور بــر روی طــرح  اول برســد. 
ــاال می رفــت. در آسانســور  ــوار راســت ب ــر روی زمینــه بنفــش رنــگ اعالمیــه از دی ــدار داشــت ب مورچــه ای بال
بازشــد. دکتــر املــایس هــم آجنــا بــود، یــک دســتش سامســونت و در دســت دیگــرش لیــوان یــک بــار مصــرف 
ــا  ــگار ب ــایی داشــت، ان یب ــی ز یش هــای پروفســوری صــاف و جــو گندم ــوه، ســالم دادم و داخــل شــدم. ر قه

خط کــش صورتــش را مــی زد.
 دکتــر هــم می رفــت تــا در دفتــر اســاتید مهمــان 

ً
از بــنی دکمه هــای آسانســور فقــط دکمــه 4 قرمــز بــود، احتمــاال

کنــد. اســتراحت 
_  چه خبر آقای رحیمی؟

پاسخ دادم: سالمیت استاد.
یبون آزاده ها، منی ری؟ _  تر

_  رغبیت به مسائل سیایس ندارم، بنده ترجیح می دم زندگی خودمو بکمن.
_  زمان دانشجویی ما هر کیس تو یه حزیب بود.

صدای بانوی آسانسوری آمد: طبقه چهارم.
_ روز خویب داشته باشید استاد.

_  موفق بایش پسرم.
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یبــون آزاد. پرنــده پــر منــی زد.  رفــمت بــه مســت آخبــوری. هیچ کــس در طبقــه چهــارم نبــود، انــگار مهــه رفتــه بودنــد تر
ــردم،  ک ــزی را روی انگشــمت حــس  ی ــز ر ــردمن، چی گ ــور می شــد. دســت کشــیدم روی مهــان نقطــه  ــردمن مورم گ

کــردم.  برداشــمت و بــه آن نــگاه 
مورچــه بــود، احتمــاال کارگــر، هیــچ ملکــه ای کــه بــر روی گــردن مــن منی نشــیند. معجزه آســا لــه اش نکــرده بــودم. 
کــردم تــا باالخــره رایض شــد پیــاده شــود. بــه مســت آخبــوری رفــمت،  انگشــمت را بــه دیــوار چســباندم، آنقــدر صبــر 
یــر پنجــره بــزرگ راهــرو. نگاهــی بــه آن پایــنی انداخــمت. مثــل مــور و ملــخ  بعــد از دیــوار پارتیشــن منازخانــه، در ز
گرفتــه تــا حراســیت، بســیجی و روشــنفکر،  گــون آمــده بودنــد. از اســتاد  گونا آدم آجنــا مجــع شــده بــود. آدم هــای 

چــادری و قرطــی، متــال بــاز و درســخوان. 
یادهــای یــک نفــر بــه گــوش مــی رســید. داشــت در مــورد ترامــپ حــرف مــی زد کــه ســرمایه دار اســت و طرفــدار  فر

پــا نشــود. نظــام ســرمایه داری، خــدا رحــم کنــد جنــگ جهــاین دیگــری بر
مورچــه ای زرد از دیــوار کنــار پنجــره پایــنی می آمــد، زرد بــود و مایــل بــه ســرخ. بــرامی جالــب بــود آیــا ممکــن اســت 
کــردم، انگشــت اشــاره را چســباندم بــه دیــوار، درســت  ایــن از راســته مورچه هــای فرعــوین باشــد. پنجــره را بــاز 
یــز و  لبالــب پــوزه اش، بوســه ای زد و آمــد بــاال. از روی انگشــمت رفــت روی کــف دســمت و آمــد البــه الی موهــای ر

ســیاه پشــت دســت. حــرکات پاهــای چســبنده اش نــرم و آرام دمل را می بــرد. 
ــوی  ــاد ت ــور می افت ــا حــال اســت. رنگــش هــم چشــمم را می نواخــت، ن ــدر ب ــن چق ــه ای ک ــمت  ــا خــودم می گف ب
کنــد، دهانــش بــاز و بســته  کــه جنــوا  گــویی مثــل یــک معشــوق  صورتــش و زردی اش را دو برابــر می کــرد، 

می شــد. در ســکوت بــا مــن حــرف هــا مــی زد. 
پاهایــش را بــه طــور منظــم بــر شــیارهای کــف دســت می کوبیــد و شــاخک هایش چــپ و راســت و بــاال و پایــنی 
کــه  کــه کمتــر نظیــرش را دیــده بــودم. یواش یــواش داشــت دمل را مــی بــرد  می شــد. منایــیش از رقــص و پایکــویب 
گــویی نیــزه ای بلنــد از بلنــدای یــک ارتفــاع. از درد کمــی بــه خــود  گهــان نیــیش در پشــت دســمت فــرو رفــت ،  نا

کــردم. چنــد بــار غلطیــد و پرزهــای تنــش را خارانــد.  پیچیــدم امــا صبــوری 
ــرم و  ــاش. ن ــه و گلســتان ب گرماب ــه و  ــق خان ــد. مگــر نشــنیده ای رفی کن ــران  ــد می خواهــد جب گفــمت الب ــا خــود  ب
گــویی کمــان کشــیده بــا هنایــت توانــش تیــر افکنــده بــود. آخ  خزنــده آمــد کــف دســت و نیــیش دیگــر، ایــن بــار 

کــه بــاز نیــیش دیگــر، انــگار نیــش مــار.  کــردم، کــیس نباشــد  آخــم بلنــد شــد. پشــت ســرم را نــگاه 
ــز در حــال  کلمــات ســخنران در گوشــم مثــل ســوت دیــگ زودپ بلندگــوی حموطــه جیــغ می کشــید و انعــکاس 

ــه ات می کــمن.  گفــمت االن ل ــاالی ســرش.  ــود. انگشــت شســت دســت دیگــرم را آوردم ب انفجــار ب
کلــه معلــق زد و واژگــون شــد. بــه نظــرم آمــد در عــنی  کــردم.  در تردیــد اینکــه بکــمن یــا نکــمن، دســمت را پشــت و رو 
کــه  کوچکــی، مثــل غــویل بــزرگ چــرخ می زنــد و پایــنی مــی رود نگــران مجعیــت پایــنی بــودم. نگــران ایــن بــودم 

بــر ســر چــه کــیس ســقوط می کنــد.  
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   تابوت های خایل

علیرضا نبوی

کســپاری، تــوی آن روســتا، هنــوز زنــده اســت، تــوی  دیگــر چیــزی درســت و حســایب یــادم منی آیــد ویل روِز خا
یــزان بــود. بیش تــر از مجعیــِت  کنیــد. مهــه جــا پرچم هــای ســیاِه عــزاداری آو حافظــه ی خــودم را منــی دامن، بــاور 
یــب و  مردمــی کــه تــوی صــِف عــزاداران بودنــد، بــرای آن هــایی کــه تــازه از راه می رســیدند، ســنگیین ســکوت، غر
حیرت انگیــز بــود. می گــومی حیرت انگیــز ویل تــا آن روز آن جــوری اش را ندیــده بــودم. نــه تســلییت می شــنیدی، 

یــه ای.  گر نــه ابــراز مهــدردی ای. نــه پچ چپــه ای بــود و نــه حتــا هــق هــق 
یــن آدم هــا هــم شــیون های پــر هیاهــویی ســر  کارتر کــه تــوی مراســم دفــِن یب کــس و  حتــا پیِرزن هــای روســتا 

می دادنــد، مهه شــان مــات و مهبــوت بودنــد. 
کــه تابــوت را روی شانه هاشــان  یبه هــا بودنــد  کار نبــود و ایــن غر صــدایی از کــیس در منی آمــد. خانــواده ای در 
یبــه بودنــد. مــن تــا آن موقــع آن حــوایل ندیــده بودم شــان. ظهــِر درخشــاین بــود. پاییــزی و  گذاشــته بودنــد. غر
ــود، خوانــده  ــا گورســتان، خیــیل حــزن آل کــه مهــراه ُمرده هــا ت ــوای مهیشــگی،  ــا از ن ــر از هبــت و ســکوت. حت ُپ

می شــد هــم، خبــری نبــود. نفــِس کــیس در منی آمــد ویل مجعیــت بــه ســیاهی مــی زد. 
یبه هــا و خیــِل ســیاه مجعیــت یــادم مانــده. مطمئــمن.  کــه خیــیل چیزهــا یــادم منی آیــد ویل غر باشــد. درســت 
بعــِد بــاراِن یب ســابقه، آمســان آیب و زالل شــده بــود. ندیــده بــودم بــه خــدا. تــوی ایــن هفــت هشــت ســایل 
کــه انداختیــدم تــوی ایــن خــراب شــده چنــنی بــاراین ندیــده بــودم. رنــِگ آیب آمســان، آیب الجــوردِی آمســان، 

ِگیل روســتا.  کــرده بــود بــا خانه هــا و دیوار هــای  یــیب پیــدا  هم خــواین عجیــب و غر
کــه نــه، متــام روســتا ســیاه  کاهــِگیل، بــا رگه هــایی از ســیاه. رگــه  دنیــا دو رنــگ شــده بــود تــوی ســیرخون، آیب و 
ــود و حــاال داشــت  ــده ب کــه آس بادهــا را چرخان ــادی  ــد. ب ــاد تــاب می خوردن ــوی ب کــه ت ــود. رگه هــایی  شــده ب
یــِر تابــوِت  تابــویت را بدرقــه می کــرد کــه خــایل بــود. یعــین می گفتنــد اللــه رو؟ ســبک بــود آن المصــب. چهــار نفــر ز
ســبک را گرفتــه بودنــد و صــِف عــزاداران، می رفتنــد گورســتان روســتا. خــودم بلنــدش کــردم ویل مجاعــت آمدنــد 
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یــِر تابــوت. ُبــر خــوردم بنِی شــان.  دوِر تابــوت، ز
بــامن  مــن کــه گفــمت، آن روز را درســت یــادم منی آیــد، غیــر از بعــد از ظهــرش را. مــن کــه هــر چــی گفتیــد نــه روی ز
نیامــده. بــا مهــان چــِک اول عبــد شــدم. بــاور کنیــد از اول هــم ایــن کاره نبــودم. ســه ماهــی بیش تــر نبــود رفتــه 
کهنــه نیســت این هــا. از بــس بدخبــیت از  بــودم قــایت آن یب دین هــا. می گفتنــد مسپــات یــا چــه کوفــیت. خرمــن 
کســپاری و مراســم بــود را،  کــه چنــد روز پیــش از خا ســرم گذشــته دیگــر خاطــرم درســت کار منی کنــد. امــا شــیب 

کــه هنــوز اســت، بــه خــویب بــه خاطــر دارم.  هنــوزم 
گــم شــد. اللــه رو رفتــه بــود تــا بــا حجــت  کــه اللــه رو  نــه ایــن یکــی را یــادم اســت. اللــه رو فــرق داشــت. شــیب 
ــد تــوی  ــد و حجــت. ســه تــایی رفتــه بودن ــا. خال ــه. آن دو ت کــه نگــو. ن ــد  کنــد. حرمزاده هایی ان ــازی  ــد ب و خال
ــا  ــاه ســیماین دارد و ســقفش، هفــت، هشــت ت کوت مرغــداری مژن آبادی هــا. ســاختماِن مرغــداری دیوارهــای 
کــه می دانیــد. مرغــداری  هــالِل بــه هــم چســبیده اســت. یــک ماهــی می شــد درش بســته شــده بــود. خودتــان 
کنــارش بایــد  کــه نیســت، بیغولــه اســت. تــوی ســاختمان و نمی چــه زمــنِی  پشــِت خانــه ی مــن اســت. خانــه 
ــود، رد  ــه آن ب کــه متعلــق ب ــه ی مــن و ملکــی  ــد از خان ــه مرغــداری، بای ــرای رفــنت ب ــور خــودم را می َکنــدم. ب گ

ــه...  ک می شــدی. جــایی 
چــه طــور بگــومی تــا بــاور کنیــد، تابســتاِن آن ســال، چنــان خربزه هــای درشــیت درآمــده بــود کــه تــا آن موقــع هیــچ 
کــدام از ســیرخوین ها، مثلــش را هــم ندیــده بودنــد. بــه خــدا. بــاور منی کنیــد. آورده بــودم برای تــان. خودتــان 
یدنــد تــوی  کــه. چبــه دهایت هــا، مهیشــه از الی ســمی خاردارهای زمــنِی فندخیت هــا، می خز ازش خوردیــد 
خیتــه ی پشــیت و بعــد هــم بــه مرغــداری و زمــنِی  حیــاِط خانــه ی مــن و از آن جــا هــم از الی پرچــنی و دیــواِر ر

خســته ی دور و بــرش. خســته زمــنی، ول شــده بــود بــه امــاِن خــدا.
کــه دیــدم، آن هــا از الی ســمی خاردارها خودشــان را  مهــان بعــد از ظهــر، ســاعت حدودهــای ســه، چهــار بــود 
خیــمت و آن هــا منی توانســتند مــن را ببیننــد،  کشــیدند ایــن طــرف. داشــمت خــاک را آن ور قلمه هــای پســته می ر

کارم بــود. مگــر یــک بــار خطــا رفــمت؟ شــد؟  امــا مــن آن هــا را دیــدم. منی دیدنــد بــه خــدا. 
گفتــه بودیــد دو ســال. عــنی دو ســال جــان َکنــدم. ومل نکردیــد کــه. بــه خــدا خــوب می کنــدم. گــوِد گــود. هبانــه ام 
ــد و قلمه هــای پســته را  ی ــان، خــودرو می رو ــر و بیاب ــود. پســته ی وحــیش تــوی ب مهــنی درختچه هــای پســته ب
یدنــد و دختــر، آن هــا را صــدا مــی زد  کــه درز نکنــد. پســرها می دو کــه یب کار نباشــم.  کاشــته بــودم تــوی حیــاط، 

تــا منتظــرش باشــند. بعــد ندیدم شــان، یعــین تــا مــدیت ندیدم شــان. 
کار کشــیدم، هنــوز برنگشــته بودنــد. از پنجــره ی انبــارِی پشــیت خانــه، یــک  ســاعِت شــش، وقــیت دســت از 
کــه روی لبــه ی  حلظــه ســایه ای دیــدم، مثــِل حرکــت چیــزی از پــس زمینــه ی چشــم. انــگاری خالــد را دیــدم 
کــه نــه، از  یکــی از هالل هــای بــاِم مرغــداری، راه می رفــت. می ترســیدم پــرت شــود پایــنی. راســتش خالــد 

ــرون و اتاقــک را دور زدم.  ــاری آمــدم بی ــمت دعــواش بکــمن. از انب ــر می ترســیدم. رف ــادن دخت افت
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گــرگ و میــِش ابــری اول  خیتــه، دیــدم کــیس روی بــاِم مرغــداری نیســت. ســر چرخانــدم. تــوی  جلــوی دیــواِر ر
کــمن.  پاییــز، هیچــی معلــوم نبــود. بــاز ســر چرخانــدم و جــای دیگــری هــم نتوانســمت پیــداش 

یــر قفســه ها و دوبــاره برگشــمت تــا  برگشــمت انبــاری و بیــل و بیلچــه را چپانــدم تــوی یــک جعبــه و ُســرش دادم ز
گلنگــم دیگــر می ترســم. می اندازم شــان جــایی  مطمــن شــوم کــیس آن جــا نیســت. خــودم از بیــل و بیلچــه و 

کارم ایــن بــوده.  کــه جلــوی چشــمم نباشــند. تــوی ایــن شــش هفــت ســال 
کاِر خودتــان بیــخ پیــدا  کــه گفــنت نــدارد پیــِش مشــا. مگــر خطــا رفــمت. نرفــمت. حــاال منــی دامن چــه شــده.  این هــا 
کــرده. عــزاداری آن هــا دســِت مــن نبــود. اصــال باوِرشــان شــده بــود از خودشــامن. صدقــش مهــنی اللــه رو و 
یــد، ویل اللــه رو  مــادرش. ســاعِت ُنــه بــود کــه مــادِر اللــه رو پیــداش شــد. خیــیل وقــت بــود بــاران یب امــان می بار

برنگشــته بــود خانــه. 
ســابقه نداشــت، چنــنی بــاراین، آن هــم آن موقــِع ســال. تــوی ایــن مــدت ندیــده بــودم چنــنی بــاراین را. مــادِر 
اللــه رو، حجــت و خالــد را آن طــرِف روســتا، کنــار کال شــور دیــده بــود و بــه ایــن خاطــر بیش تــر نگــران شــده بــود. 
کــی کال شــور بــازی می کردنــد کــه بــاران شــروع بــه  یــا آن هــا، روی بنــِد خا رودخانــه از بــاران جــان گرفتــه بــود. گو
کــم آن ورتــر، رفتــه  کــی، یــک  گفتــه مــی رود خانــه، و حجــت و خالــد هــم از بنــِد خا کــرده بــوده. اللــه رو  یــدن  بار

یلــه ی جــالیل، پنــاه بگیرنــد. یــر ســایه بان جلــوی طو بودنــد ز
از آن موقــع یــک ســاعیت گذشــته بــوده و تــا وقــیت مــادِر اللــه رو آمــد پیــش مــن، کــیس دیگــر او را ندیــده بــوده. 
کــه می دانیــد، اللــه رو  مــادِر اللــه رو زن حمترمــی بــود، بــا مهــه ی دهایت هــا فــرق داشــت. می گفــت، خودتــان هــم 
ــه، شــش نشــده  ــردد خان ــد ســاعت شــش برمی گ ی ــر بگو گ ــاًل ا ــل اعتمــاد اســت، مث ــر خــویب اســت، قاب دخت

 اتفــایق بــراش افتــاده... 
ً
کــه دیگــر بــازی منی کننــد، حتمــا یــر بــاران  گرفتــه، ز برگشــته، تــازه بــاران هــم 

بــه خــدا مــن هــم نگــران شــدم. تــا وقــیت بــه خانــه ی خالــد این هــا برســمی، مــادِر اللــه رو یــک بنــد حــرف مــی زد. 
خالــد رفتــه بــود تــوی باالخانــه، خبوابــد. خوابیــده بــود، یــا خــودش را زده بــود بــه خــواب. یــک حرامــزاده ای 

یــد. و بــاران تــن آدم را ســنگنی می کنــد.  یــز می بار اســت ایــن چبــه. بــاران یــک ر
مــادر خالــد می گفــت، مثــل این کــه تــب داشــته و تــا آمــده خانــه، می خواســته زود خبوابــد، خســته بــوده. رفتــمی 

خانــه ی حجــت این هــا. ایــن حجــت از آن یکــی هــم حرمزاده تــر اســت. حجــت خنوابیــده بــود. بیــدار بــود. 
گفتــه مــی رود خانــه و رفتــه بــوده.  کــه بــاران تــازه شــروع شــده، اللــه رو  حجــت می گفــت، درســت مهــان وقــت 
یــدمی، فکــر می کــردمی بــاران زود بنــد می آیــد و  یلــه ی جــالیل دو حجــت می گفــت، مــن و خالــد تــا شــیروایِن طو

برمی گــردمی ســِر بــازی خودمــان... امــا بــاران بنــد نیامــده بــوده. بــه خــدا یب ســابقه بــود ایــن بــارش. 
حجــت می گفــت، بعــد تــا دیــدمی بــاران بنــد منی آیــد، خواســتمی برگــردمی، از لــِب روخانــه آمــدمی، اللــه رو هــم آن 
گفتنــد دختــر را دیده انــد.  گفتــمی، تــو هــم بــرو خانــه، وگرنــه مــادرت دعــوات می کنــد... این هــا  جــا بــود، هبــش 
مهــه ی حرف هــای حجــت دیگــر یــادم نیســت، بــه خاطــرم منانــده درســت چــه می گفــت. امــا خــوب یــادم 
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یــز حــرف مــی زد. ایــن نگاهــش کالفــه ام می کــرد.  کــه چــه جــوری داشــت خیــره نگاهــم می کــرد و یــک ر می آیــد 
یــاِد جغــد می انــدازدم. نگاهــش خــوب خاطــرم مانــده. 

کــه مثــِل دانه هــای ســوزن بــه ســر و  یــر بــاراین  کفــرم درآمــده بــود از این کــه نصفــه شــیب، آن هــم ز حســایب 
ــه مفــت  ــود و حرف هــاش هــم ب ــه ب ــه خــودش در رفت ک ــودم  ــه ب ــاِل چبــه دهــایت ای رفت صــورمت می خــورد، دنب
یــِر آن بــاران، تــا خــود صبــح بــه مهــه جــا ســر زدمی و مهــه جــا را  یــد. حجــت را می گــومی. آن شــِب ز منی ارز

گشــتمی. 
هــر جــا مــادر اللــه رو می گفــت می رفتــمی و خبــری از اللــه رو نبــود. بــاران چــادِر مــادر اللــه رو را چســبانده بــود بــه 
کــه ممکــن بــود از اللــه رو خبــری داشــته باشــد،  تنــش. ُکل روســتا را گشــتمی، دِر خانــه ی هــر دوســت و آشــنایی 
کــه ســِر جــاده ی چــاه زول هــم بــود رفتــمی. اللــه رو و پســرها، بعــیض وقت هــا تــا آجنــا می رفتنــد  رفتــمی. تــا پاســگاه 
ــه آن هــا هــم دادمی.  گــم شــدنش را ب ــر  ــد. مهــان جــا خب ــازی می کردن ــار پاســگاه ب کن ــوی ین زارهــای آجنــا،  و ت
کــه برگشــتمی. بــاران  یــد تــوی صــورت جلســه ی پاســگاه را خبوانیــد. صبــح شــده بــود  بــه خــدا خبــر دادم. برو
کــی را بــه مــوازات رودخانــه  کــِی کال شــور گذشــتمی. بنــِد خا بنــد نیامــده بــود. وقــِت برگشــنت از جلــوی بنــِد خا
ــا  ــود ت ــاِن آب. خانــه ی دهایت هــا خشــیت اســت ُخــب. ســییل نیامــده ب ــرای خاطــر ســیل و طغی کشــیده اند، ب
کــه یب امــان خــودش را بــه دیــواره ی بنــِد  کــرده بــود رودخانــه ای خروشــان،  یــک را  یبــاِر بار آن موقــع. بــاران جو

ــد.  ــی می کوبی ک خا
ِن  بــوی بــاران، بــا بــوی تــِن مــادر اللــه رو قاطــی شــده بــود و از خیــیس چــادرش مــی زد بیــرون. بــه خــدا ز
گفتــه بــود ایــده ای  کــوف کوفــش را. کــیس  خــویب بــود. فــرق داشــت. مــن آب را ندیــدم. صــداش را شــنیدم. 
نــدارد، شــب هیچــی پیــدا منی شــود کــه اللــه رو پیــداش شــود. ظلمــات بــود. تــوی آن بــاران فانــویس هــم روشــن 

کــه روشــن شــد هــوا و بــاران بنــد آمــد، مــی رومی دنبالــش.  گفتــمی فــردا صبــح  منی مانــد. 
یــد. از فکــر این کــه شــاید  گذشــته بــود و بــاران مهــان جــور می بار وقــیت آمــدم خانــه ســاعت از پنــج هــم 
کارم  ــردارم. منی دانســمت  ک ــودم. االمن پشــیمامن. از خــودم. از  ــه رو آمــده باشــد، خیــیل پشــیمان ب بــالیی ســر الل
کاره نبــودم. لعنــت بــه متــاِم  کاِر ســازماین می رســد بــه ایــن دهــات. مــن نــزده می رقصــم بــه خــدا. ایــن  از 

کــه دارم می گــومی.  یــک عمــر اســت  تشکیالت شــان. می گــومی. 
ــود،  ــود. بیســت ســال ب کــرده ب ــود و کال شــور دیگــر طغیــان  ــاال آمــده ب روز بعــد هــم فایــده ای نداشــت. آب ب
کــی را ســِر رودخانــه کشــیده  ســیرخون چنــنی بــاراین بــه خــود ندیــده بــود و مهــان بیســت ســاِل پیــش، بنــِد خا
کــی  بودنــد تــا بــاران بــه منجــالب تبدیــل نشــود. تــوی ایــن بیســت ســال فاصلــه منجــالیب نیامــده بــود و بنــِد خا

مهــنی جــور ســر جــاش مانــده بــود. 
کــه ســر از شــاهرخت  ایــن بــار ســیل آمــده بــود و هــر کــیس جــرأت داشــت نزدیــک رودخانــه شــود، بعیــد نبــود 
کــه ســهل بــود، دهات هــای پایــنی را هــم آب  کــِی کال شــور خــراب می شــد، ســیرخون  گــر بنــِد خا در بیــاورد. ا
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ــا  ــه ســیل مهــه جــا را ب ک ــد  ــا جــوری بیای ــد ی ــرد بیای ــریق منی ک ــاران و ســیل نداشــمت. ف کاِر ب ــه  ــرد. کاری ب می ُب
خــودش ببــرد. مهــم نبــود خشکســایل شــود. وقــیت مــاِل جــایی نیســیت، ســخاوت و تنــگ دســیت آمسانــش دیگــر 
کنــاره ی کال شــور تــا نزدیکی هــای روســتایی پاییــین را هــم، پــای پیــاده  بــرات فــریق نــدارد. بــا مهــه ی این هــا از 
کــه از دســت مان بــر می آمــد.  کــه بــاورم بشــود چیــزی خواهــمی یافــت. ویل ایــن تهنــا کاری بــود  رفتــمی، یب آن 

کنــاِر خانــه.  گــوداِل  ظهــر برگشــمت پیــِش قلمه هــای پســته ام. ســربازی ایســتاده بــود جلــوی 
کــه چیــزی می دانســتند. رئیــِس پاســگاه فرســتاده بــودش.  از پاســگاه آمــده بــود بــرای پــرس و جــو از کســاین 
کــردم هــر ســه چبــه را بعــد از ظهــِر روز قبــل  یــف  یــد ســراغش. بــراش تعر کــه دیگــر خــودش هســت. برو ســربازه 
ــه خــودش  ــا را ب ــد. مهــه ی این ه یدن ــه ام می دو ــنِی آن َوِر خان ــوی زم ــا و ت ــه داشــتند ُپشــِت قلمه ه ک ــده ام  دی

گفــمت. 
پرسید، ساعِت چند؟ 

گفمت، حدود چهار پنج. 
ــد  ــه ی خال ــِس دیگــری گفــت آن هــا از خان ک ــر انداخــت و گفــت عجیــب اســت.  ــه دور و ب ســربازه نگاهــی ب
یدنــد. منــی دامن کــی بــود. یکــی از مهــنی دهایت هــا. داشــتمی بــا ســربازه حــرف  کــی می دو این هــا بــه طــرِف بنــِد خا
یدنــد و آمدنــد پیــِش مــا. ســربازه ازشــان چیــزی پرســید.  یــر ســمی خاردارها خز کــه حجــت و خالــد از ز مــی زدمی 

بــه یــادم منانــده چــی گفــت. 
ویل خالد گفته بود، معلوم است! حرامزاده برای حرف کم منی آورد. 

کــی، از مهــنی  حجــت هــم یپ حرف هــای خالــد را گرفتــه بــود و گفتــه بــود، وقــیت داشــتمی می رفتــمی طــرِف بنــِد خا
جــا رد شــدمی. زمنی هــای ُپشــت خانــه ام را می گفــت. 

سربازه گفته بود، چرا این را نگفتید خب؟! 
ینــد. آخــِر  کــه بگو گفتــه بــود، یــادش رفتــه  کــه حجــت هــم شــانه هاش را بــاال انداختــه بــود و  گفــمت یــادم منانــده 
کــه قلمــه، قلمه هــا  ســر، ســربازه رفــت. می خواســمت بیلچــه ام را بــردارم و قلمــه ی تــازه ای بــکارم، می دانیــد 
کــه گذاشــته  یــل می گیــرم مهیشــه. ویل بیلچــه را تــوی انبــاری و تــوی جعبــه ای  را دســته دســته از وانــیت حتو

کــردم، جعبــه را، انبــاری را، متــام قفســه ها و گنجــه را.  یــر و رو  بودمــش پیــدا نکــردم. مهــه جــا را ز
ــود و  ــود. نیســت شــده ب ــا چیزهــایی را آن جــا نگــه می داشــمت. نب ــه بعــیض وقت ه ک ــاری را  ــِج انب ُکن پســتوی 
گــردن کشــیده بودنــد تــو. منــی دامن چــه  بــه جایــش حجــت و خالــد، آمــده بودنــد ایــن َوِر انبــاری و از درگاهــی 

می خواســتند. 
ــه رو افتــاده یِپ این هــا.  ــر تــرس داشــمت. اصــاًل دوســت نداشــمت وقــیت می دیــدم الل ــا از مهــه بیش ت از ایــن دو ت
کــمن  پیــدا  را  بیلــم  کمکــم منی کنیــد  کــه، چــرا  کــمن منی شــد. تشــر زدم هبشــان  کــم  را  می خواســمت شرشــان 

حرام زاده هــا! زل زده بودنــد بــه مــن. 
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کــه دِم دســمت اســت را هــم پیــدا منی کــمن. یب خیــاِل  کــه چیــزی را  بعــیض وقت هــا ایــن قــدر گیــج و گــول می شــوم 
کفــرم  ن دماغــو هــم افتــاده بودنــد دنبــاِل مــن و ول می گشــتند. 

َ
بیــل شــدم و رفــمت مســت خانــه. دو چبــه دهــایت ا

کتــری،  در آمــده بــود، دوبــاره حســایب فحش شــان دادم و آن هــا را فرســتادم دنبــاِل بیــیل، چیــزی. وقــیت تــوی 
کــردم.  آِب جــوش بــرای چــای کوهــی درســت می کــردم، پیــچ رادیــو را بــاز 

کــه بــه ده ســال هــم نرســیده بــود، افتــاده بــود تــوی  پارســال وقــیت تــوی روســتا بــاالیی، نیازآبــاد، یــک حــرام زاده 
چــاه و نفلــه شــده بــود، صــداش درآمــده بــود. امــا االن انــگار نــه انــگار، خبــری نبــود، رادیــو هــم فقــط خــش 

خــش می کــرد. هنــوز بیســت و چهــار ســاعت هــم نگذشــته بــود. 
ــا حــاال،  ــرده باشــد ت ــا، کاشــکی ُم ــر دهایت ه ــا دخت ــرق داشــت ب ــه رو ف ــرک، الل ــمت طفــیل دخت ــا خــودم می گف ب
ــده باشــد.  ــرده باشــد، می گفــمت کاشــکی زن ــردم من ــده باشــد. ویل آرزو می ک ــری ســرش آم ــالی بدت ــه ب ــا این ک ت

حجــت و خالــد، آمــده بودنــد جلــوی درگاهــی اتــاق و دزدکــی از درِز در نگاهــم می کردنــد. 
گذاشــت جلــوی دِر  گفــمت، بــاز چــی می خواهیــد؟! حرامزاده هــا بیــل آورده بودنــد. حجــت بیــل را  هبشــان 
کــه دیگــر  کنــاِر قلمه هــای پســته. ایــن طــرف را  گــز،  گفــمت البــد افتــاده بــوده پــاِی درختچــه ی  اتــاق. بــا خــودم 

منی شــد بکــمن. 
حجــت گفــت، بیــل را دیشــب مهــان جــا گذاشــتید، بعــد از این کــه خــاک را جــا بــه جــا کردیــد! خواســمت بگــومی 
ایــن قدرهــا هــم گیــج و گــول و منــگ نیســمت. بعــد دیــدم بیــل متیــز اســت و ِگیل، چیــزی هبــش چنســبیده. مانــدم 
چــی دیــده حرامــزاده. یــادم منی آیــد بــه خــدا.  بــا خــودم گفــمت، پــس بــا ایــن حســاب مــن اول بیــل را متیــز کــرده ام 
گــر ایــن جــوری بــوده، پــس بایــد بیــل را می بــردم تــوی انبــاری، نــه این کــه  و بعــد یــادم رفتــه کجــا گذاشــتمش، ا

پــای درختچــه ی گــز افتاده باشــد. 
کــه بــه خاطــرم منی آیــد. مــادر ُیغــور  کــرد، یــا یــک مهچــه چیــزی. درســت  صــدای در، حواســم را از بیــل پــرت 
کــه آمــده بــود دنبالــش، دنبــاِل حرامــزاده اش. چشــمش ترســیده بــود البــد. از پشــِت عینــِک  حجــت بــود 

شیشــه اســتکاین اش، مردمــک بــزرگ شــده ی چشــم هاش داشــت ایــن ور و آن ور می چرخیــد. 
ــو را. یــک آن حــایل  ــر کوچول ــواین دخت ــد. حی ــرده بودن ک ــه رو را، پیــداش  ــد، او را، الل کردن ــر داد او را پیــدا  خب
کرده انــد. البــد  بــه حــایل شــدم. گفــت، خــدا بــه دادم برســد. مانــدم چبــه را چــه جــوری و بــا چــه وضعــی پیــدا 
کثافــیت دارد ایــن روســتا، چیــز دیگــری  آزارش هــم داده بودنــد، طفلــک اللــه رو، عجــب آدم هــای پســت و 
ــا  کــه ایــن دور و برهــا ت  کشــانده بودنــش تــوی ماشــیین، خرابــه ای جــایی 

ً
باره شــان منی شــود گفــت، ظاهــرا در

دلــت خبواهــد هســت، طفلکــی اللــه رو. 
ــر داشــته، دمل منی خواهــد  ــزمن... گفــت، تــرس مهــه را ب گفــت، دمل منی خواهــد پیــِش چبه هــا از ایــن حرف هــا ب
بطــی  چبــه ام راه بیفتــد و ول چبرخــد... دیگــر چشــمش ترســیده بــود و ایــن بــار واقعــا از حدقــه بیــرون زده بــود و ر
کــرد. حجــت بــدون این کــه نــق و نــویق کنــد راه افتــاد  بــه شیشــه ی عینکــش نداشــت. مــادِر حجــت، صــداش 
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کــه مثــل ســنگ، ســر جــاش  و رفــت بــه طــرِف دِر خانــه، البتــه نرســیده بــه در، برگشــت و خالــد، دوســتش را 
ســیخ ایســتاده بــود، صــدا زد. صــدای خــش خــِش رادیــو می آمــد. 

کســتری  کســتری می شــد، خا ــر می کشــید. پشــت پنجــره داشــت خا ــردم و چــای خــوردم. معــده ام تی ک گــوش 
کــه، بــه زور کشــیدمن. بــه خــدا دیگــر دســت خــودت نیســت،  یک دســت. مفــت و جمــاین بــه ایــن جــا نیامــدم 
اراده ای نــدارم، تبعیــِد کوفــیت بــا اضافــه کاری مهــنی اســت؟ خبشــش شــخِص اول مملکــت ایــن اســت؟ ایــن 
کــه اصــال از روی نقشــه هــم  نقشــه هــم ازم فــرار می کنــد... هیــچ کــس بــه فکــر ایــن روســتا نبــود، مهــان هبتــر 

کنیــد. حرفــم حــرِف خفگــی اســت.  کــش  پا
بگــومی. دارم حــرف مــی زمن. مــن یب اراده ام. مهــان چــک اول بــس ام بــود.  بــاز یب اراده داشــمت بــه اللــه رو فکــر 
کــم  کــرده بــودم. شــاید بــه ایــن خاطــر بــود خیــیل  کــم بــه او توجــه  کــه چــرا ایــن قــدر  می کــردم، و مانــده بــودم 
یــد هــم آرام  عصبــاین ام می کــرد، کمتــر از دوســت هاش، کمتــر از حجــت و خالــِد ختــِم ســگ. حتــا وقــیت می دو

یــد و او هــم یِپ خالــد.  بــود، پشــِت ســر حجــت و خالــد. خالــد یپ حجــت می دو
یــت اولــت اســت. خــوب اجنامــش بدهــی زود  نــه بــرای خاطــر این هــا نبــود. آخــر چــه طــور بگــومی. گفتیــد مامور
گیــر افتــادم. متــام دهــات فکــر می کننــد  گیــرم انداختیــد. اصــال خــودم  از ایــن جــا خــالص می شــوی ویل بدتــر 
کار اســت و بایــد دخلــش بیایــد. مگــر دخلــش را  گفتیــد خــراب  کــه خودتــان  بابــای اللــه رو مهــاین  اســت 
نیــاوردم، آن هــم یب ســر و صــدا. دســتوِر خودتــان بــود. منــی دامن خودمــم. بابــاش مهــان بــود البــد. ویل دوســتش 
کــه بــاز خالــد از آن  کارم را متــام بکــمن،  کــه تــه کشــید، رفــمت تــوی قلمســتان کوچــک تــا  داشــمت. لیــواِن چــای ام 
کارم را  خیتــه، از پشــِت حیــاط خیــره نگاهــم می کــرد. بایــد خــاک را صــاف می کــردم، می کوبیــدم.  َوِر دیــواِر ر
دیگــر خــوب بلــد بــودم بــا قلمه هــای پســته. ایــن را رئیس تــان می گفــت. بــه قــوِل خــودش اســم رمــزش بــود. 

چبه ها که آمدند، گفمت نرفیت ختِم سگ؟! دوستت گم شده؟ 
پرسید، مشا هم شنیدید؟! 

گفمت، چی را شنیدم؟ 
گفت، آن ها الله رو را پیدا نکردند، فقط یک لنگه دمپایی اش را پیدا کردند، توی کال شور بوده! 

کــه چــه بگــومی. از تعجــب ســری تــکان دادم. ویل خالــد بــه مــن نــگاه منی کــرد. داشــت بــه  مانــده بــودم 
می کــرد.  نــگاه  کوچکــم  قلمســتان 

گفت، قلمه های پسته را دیدید؟! حرامزاده انگاری بو برده بود. 
کار داری؟!  گفمت، نه! تو با قلمه ها چه 

گرفتــه... لعنــت بــه هــر چــی آفــت اســت. حشــره های ســیاِه  گفــت، ســر تــا پاشــان را دیگــر آفــت و َشــته 
بودنــد.  گرفتــه  را  قلمه هــا  برگ هــای  و  تنــه  و  از ســر  یــب  و غر مثــِل جانــوراین درشــت  چســبناک، 

ســرم را از تعجــب خارانــدم و مانــدم کــه چــه طــور یــک شــبه ایــن مهــه مورچــه ایــن جــا مجــع شــده. حــاال یــک 
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کــه نــه ویل یــک شــبه انــگاری دیــده بودم شــان.  شــبه 
خالد پراند هبم که می داند از کجا پیداشان شده!... 

ــار هــم مهدیگــر را نــگاه نکــرده بــودمی. فقــط اشــاره  ــار هــم داشــمت از حیــراین شــاخ در مــی آوردم. ایــن ب ایــن ب
یلــه بــود و مــن کــرده  کــرد کــه بــروم دنبالــش. رفــت آن وِر قلمســتان کــه رو بــه دِر انبــاری بــود. انبــاری ای کــه طو
کــه حشــره ها لشــکر لشــکر از آن بیــرون  ُکپــه ی خــاِک ُریس را نشــامن داد  کــه!  بودمــش انبــاری. می دانیــد 

می آمدنــد. 
ُکپــه ی  ــا خــوب ببیمن شــان. حشــره ها مــدام می رفتنــد تــوی ســوراِخ ســِر  ــردم ت ــر ب خــم شــدم و ســرم را نزدیک ت
خــاک و بیــرون می آمدنــد، هــزار تــایی می رفتنــد و هــزار تــایی بیــرون می آمدنــد. و بــه تــِن چسبناک شــان 
ــا شــدی؟  ــمت، چــه جــوری متوجــه ی این ه گف ــه چبــه  ــود، تکه هــای رنگــی... ب ــزی چســبیده ب ی تکه هــای ر

کاِر خودشــان اســت؟ هــان! نــه؟  یب پــدر گذاشــت رفــت. بایــد دخل شــان را مــی آوردم. اصــاًل منــی دامن شــاید 
نــه! نیســت... 

خالــد کــه رفــت، تهنــا مانــدم. منــی دامن کــی رفــت. اصــاًل متوجــه رفتنــش نشــدم. یــادم نیســت بــه خــدا. فرصــت 
هــم نشــد بــه خالــد، بــه حشــره ها و آفت هــا فکــر هــم بکــمن تــازه. یکــی از مهســایه ها آمــده بــود. تیــرِک چــویب 
جلــوی در را برداشــته بــود و داشــت می آمــد مســمت. مهســایه نبــود. ســالم کــرد. تــا دیــد مــن بــاالی ُکپــه ی خــاک 

نشســته ام، از دور بــه تاســف ســری تــکان داد. 
گفت،آفت؟! 

کــه آفــت را پــا از  گفــت  خــودش آفــت بــود. نشــده بــود. المصب هــا شــده بودنــد مثــِل قــارچ. بعــد از مســی 
یــب  گفتــه بــود. نــه مهســایه نبــود. منــی دامن شــاید غر کنایــه  می انــدازد و تــار و مارشــان می کنــد. بــا تکــه و 
کــه خــودش  کاره اســت  کــی و چــه  بــود. می گفــت تــار و مارشــان می کنــد. تــازه یــادم آمــد ازش بپرســم اصــال 
کــه بــرای چــی آمــده بــود پیشــم. می خواســت ازم بپرســد فــردا باهاشــان مــی روم یــا نــه؟  هــم یــادش آمــد 
گــر کال شــور پایــنی نشســته باشــد... ایــن  می خواســتند دنبــاِل نعــِش گمشــده ی دختــِر بیچــاره بگردنــد، البتــه ا

ــود.  ــوری آمــده ب گ ــدام  ک یکــی را منــی دامن از 
گنــدایب ُپــر از ِگل و تاپالــه  کار انداختــه بــود بــه خــدا... فــردای آن روز تــا ســینه تــوی  نبــودِن اللــه رو مغــزم را از 
خیتنــد، دســت و پــا مــی زدمی... تــوی  کــه دهایت هــا تــوی رودخانــه می ر کثافــیت  گنــد و  فــرو رفتــه بــودمی و تــوی 

کنــده بــودم؟ نــه! کال شــور دیگــر چیــزی جــز ایــن نبــود. غــم افتــاد بــه دمل.  کــه  گــوری 
گلــوم بــاال می آمــد. چبگی هــام یــادم آمــد.  یــز می کنــد، غصــه داشــت از راِه  کــه پــر می شــود و ســر ر مثــل لیــواین 
ــر نبــود،  یبــاری، نــه جوبیــاری بیش ت کــه بــودم. آن جــا هــم رودخانــه ای داشــت، چیــزی مثــل جو آن جــایی 
ــدازه ی  باغه هــایی ان باغــه، قور ــود از قور ــر ب ــارش پ کن ــد هبــار و تابســتان ها.  یی ــه می رو گزن ــارش  کن ــه  ک هنــری 
یبــارش. آن جــا از ایــن اتفاق هــا منی افتــد،  بنــد انگشــت. ســبزی بــود و آبــادی. بــوی خنکــی مــی داد جو
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گنــد نــزده بــودم بــه  گنــداب نکــرده بودنــد...  گنــداب نشــده بــود آن موقع هــا... رودخانــه اش را  رودخانــه اش 
ــِد  ــاز، آِب پشــت بن ــود ب ــان می رســید، خطــر ســیالب ب ــا کمرم ــه... آب ت ک ــده  ــزی منان خــودم... باشــد... چی
ــا چــوب دســیت هامان، آت و  ــا مهــنی جــور ب ــود و م ــده ب ــوی تعفــن هــم پیچی ــر می شــد، ب ــدام لب َپ ــی م ک خا

یــر و رو می کــردمی.  کال شــور را ز آشــغال های 
ــد.  ــرون. اصــاًل خییل هــا بودن ــه بی ک ــد و چــه آن هــا  ــوی آب بودن ــه ت ک ــد. چــه آن هــا  اهــایل روســتا، مهــه بودن
کبــودی زد و مــا چیــزی پیــدا نکــرده بــودمی.  شــلوغ بــود. منتظــِر پیــدا شــدن نعــش اللــه رو بودنــد. آیب آمســان بــه 

ــان، زار مــی زد.  ــه تن م ــودمی و لباس هامــان چســبیده ب ــِس خیــس شــده ب ــان خی مهه م
کــه  گفتنــد دختــرِک بیچــاره را، ناپدیــد شــده یــا ُمــرده یــا چــه مــی دامن مفقوداالثــر یــا هــر چیــز دیگــری  ســِر آخــر 
ــه نظــرم آمــد، دیگــر  ــِل چــویِب زوار در رفتــه ی کال شــور رد می شــدم، ب کنــمی. وقــیت از روی ُپ ینــد فــرض  می گو
گفتیــد شــوهر  کــیس بــه ماجــرای اللــه رو فکــر هــم منی کنــد. فکــر خــودم بــود. تــرس افتــاد بــه جــامن. آخــر خودتــان 
ــه بدخبیت هــای یب مشــار زندگی شــان،  ــگاری ب ــیب داشــت. ان ی ــت غر آن زن... باشــد... باشــد... دهــات حال
یکــی دیگــر هــم اضافــه شــده بــود. ویل فــرق داشــت بــا دفعه هــای قبــل. حســم می کــردم ویل تــوی مغــِز سرشــان 
گفــمت ایــن دهایت هــا هواشــان  ــود.  ــز دیگــری ب ــدامن چــه می خواهنــد بکننــد. فکــر یپ چی کــه ب کــه نبــودم دیگــر 
کــه بــاراِن  کــم و کم رمــِق هــر ســاله بودنــد،  دیگــر خوابیــده. بــرای بــاران! گفــمت روســتایی ها نگــران مهــان حمصــول 
ــوی برداشــت حمصول شــان و  ــود ت ــد زده ب گن ــع،  ــاراِن یب موق ــود. ب ــرده ب ک ــر هــم  ــروز، اوضــاع را بدت ســیالیِب دی

ــرده بــود.  خیــیل از زمنی هــا را هــم آب ُب
کــرده بــود و غوزهاشــان را درآورده بــود،  کــه پیــری زودَرس کمرهاشــان را خــم  َمردهــای ســاده و مفلــِس روســتا 
کســتری بنفــِش آمســاِن غــروب را نشــان هــم می دادنــد. بــه خــدا.  هــی ایــن ور و آن ور می رفتنــد و ابرهــای خا

فکرشــان یِپ مهــنی آمســان بــود نــه چیــِز دیگــر... 
کــمن، تــازه حجــت و خالــد هــم آمــده بودنــد و  ویل خــودم منی توانســمت ایــن قــدر ســاده ماجــرا را فرامــوش 
روی تیــرک چــویِب دم ملــک، نشســته بودنــد. منتظــرم بودنــد بیــامی. مــن هــم منتظرشــان بــودم. آن هــا یب 
گفــمت بگــذار بیاینــد. بایــد  ینــد، دنبــامل آمدنــد تــا درگاهــی اتــاق... مــن هــم چیــزی نگفــمت.  کــه چیــزی بگو آن 

می آمدنــد... 
بان آمده بود که مشا هم حشره ها را دیدید؟!  حجت به ز

و نگاِه مسجش را خیره به من دوخته بود. کالفه می شدم از این نگاه. از پا می انداخمت. 
گفمت، حاال چرا این قدر به حشره ها پیله کردید حرام زاده ها! 

ید؟ یز ُکپه ی مورچه ها سم بر گفت می خواهید روی 
ــا  ــا این هــا باشــند یپ  ام نباشــند. بــه خــدا این هــا از هــزار ت گفــمت دخل شــان آمــده دیگــر. ت کــه آمــد  اســم ســم 

ــه مــن کمــک می کنیــد؟  گفــمت ب ــه رو نگفــمت. به شــان  ــرای خاطــِر الل ــد می گفــمت. ب ــد. بای ــر بودن ــکار بدت خراب
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آین جواب دادند ُخب، معلوم است! 
کــه  کار از دســمت درآمــده دیگــر... حجــت نــگاه مسجــش  راســتش ترســیدم. بــه خــدا مــن آدِم ترســویی هســمت. 
ــد  ــود. خال یش بــه چشــم های آدم می چســبید را ازم برمنی داشــت، نگاهــش مهیشــه ایــن جــوری ب مثــل ســر
ــت  ــِز دیگــری ثاب ــا چی ــا حجــت ی ــه نگاهــش روی مــن ی ک ــه مــن، یب آن  گاهــی ب ــرد و  ــگاه می ک ــه او ن گاهــی ب

مبانــد... 
کتــری تــا جــوش بیایــد  خیــمت تــوی  گفــمت بگــذار مباننــد تــا بــرای فــردا یــک کمــی بــا هــم ایــاق شــده باشــمی. آب ر
ل 

ُ
گ کنــار اجــاق. برگ هــای خشــِک  کــمن. بعــد آمــدم  و رفــمت پشــت در گنجــه تــا لباس هــای خیســم را عــوض 

کــردم.  ُکرک هــا را و بــه خیــیل چیزهــا فکــر  کوهــی را جــدا می کــردم، خارهــای رفتــه تــوی 
کــه یــا بیانــد تــو، یــا دِر کوفــیت را ببندنــد. ســوز می آمــد.  هــر دوی آن هــا ســاکت بودنــد. تشــر زده بــودم سرشــان 
آمــده بودنــد تــو و بــه در بســته تکیــه داده بودنــد. شانه هاشــان بــه هــم چســبیده بــود. ســاکت بودنــد و حجــت 
ــار  ــن ب ــگاِه چســبناکش را ای ــود، برمنی داشــت، ن ــاالی اجــاق ب ــوی قفســه ای ب ــه ت ک ــاب عکــیس  چشــم از ق
انداختــه بــود بــه آن  و وراندازشــان می کــرد. خالــد هــم بــه مــن نــگاه می کــرد و تــا رو می انداخــمت هبشــان، 

نگاهــش را از مــن می دزدیــد. 
گفــمت یعــین منــی داین  ــن عکــِس چــه کــیس اســت؟  ــرون. حجــت پرســید، ای خارهــا و تیغ هــا را می کشــیدم بی
حرامــزاده؟ عکــِس شــاه مملکتــت اســت. هــم خالــد خندیــده بــود و هــم حجــت. تلــخ. بــه مــن. بــه خــدا. مهــان 

خنــده حکم شــان بــود. هیچــی نگفــمت. بــه وقتــش مانــده بــوده. نزدیــک بــود. 
کــه ســم بیــاورم، ســم بــرای حشــره ها، پــس مشــا بــه مــن کمــک می کنیــد!  گفــمت، خیــیل ُخــب، صبــح مــی روم 

ُخــب فــردا بعــد از ظهــر بیایــد ایــن جــا... 
کــرد بــه خالــد. رفتنــد حرامزاده هــا. دوبــاره تهنــا  کــه مــا فــردا می آیــمی! و رو  کــه معلــوم اســت  حجــت جــواب داد 
مانــدم. تهنــا بــودم. دیگــر از تهنــا مانــدن خســته شــده ام. رادیــو را روشــن کــردم. داشــت اخبــاِر ســاعِت هفــت را 

کــه چــای دیگــر دم کشــیده بــود. بــاز هــم خبــری نبــود. تــوی رادیــو خبــری نبــود هیــچ وقــت.  می گفــت 
یــک بــود کــه افــِق دشــت  نشســمت و از پنجــره خیــره شــدم بــه خــِط افــق. تــه مانــده ی روشــنایی آمســان خطــی بار
ــودم. تهنــایی کلمه هــا را تــوی کاســه ی ســرت  ــرده ام. از بــس تهنــا ب ک ــگاه  ــرد. از بــس ن را از آمســان جــدا می ک
کــمن، نــه بــه حجــت، نــه بــه خالــد و  کــردم نــه بــه حشــره ها فکــر  بــازی می دهــد. هــر حلظــه یــک جــور... ســعی 
کــرده بــودم. اللــه رو را... آره دختــر را... اصــاًل هــر چــی بــود...  کــِس دیگــری. اللــه رو را دیگــر فرامــوش  نــه بــه 
کــردم  ال پوشــاین نکــردم... نــه... دختــر... می گــومی... اصــاًل... مگــر خودتــان منی دانیــد... چــراغ را خامــوش 

و افتــادم تــوی ختــت. 
یــرش. خــوامب بــرده بــود، خیــیل راحــت، بــدون  نگاهــم میخ کــوب شــده بــود بــه ســقف، تیرک هــا و حصیرهــای ز
ــه  ک ــایی  ــایی، خــواِب آدم هــای خســته و داغــان، خــواِب آدم ه ی ــه رو ــویس، ن کاب ــه  ــده شــدن، ن ــه دن ــده ب دن
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دل شــان می خواهــد مهــه چیــز را از یــاد ببرنــد، اولــنی رشــته نــوِر صبحگاهــی از مهــان پنجــره تابیــده بــود. ایــن 
ِل کوهــی را 

ُ
گ کــرده ی  کــردم تــا پیــِچ رادیــو. دم  کنــدم و دســت دراز  هپلــو، آن هپلــو شــدم و خــودم را از تشــک 

خیــمت تــوی لیــوان و منتظــر مانــدم هــوا روشــن تر و آفتــاب هپن تــر شــود.  ر
یلــه و روی ُکپــه ی حشــره ها ســایه ی انبــاری افتــاده بــود. بیــل را برداشــمت  آفتــاب خــورده بــود بــه ایــن طــرِف طو
ــف کفــش فشــار آوردم روی شــانه ی  ــا ک ــردم و ب ک ــرو  ــه ف ُکپ ــل را وســط  ــا. بی ــه ی مورچه ه ُکپ و ایســتادم ســِر 

راســِت بیــل. بیــل خــورد بــه چیــزی ســفت. 
کنــاِر آن. بیــل نــرم و راحــت تــوی خــاک فــرو رفــت.  کــردم، ویل ایــن بــار  بیــل را بیــرون کشــیدم و دوبــاره فــرو 
دســته ی بیــل را کــج کــردم و بیــرون کشــیدمش. الیــه ی روی ُکپــه ی حشــره ی چســبناک بــود کــه مــی زد بیــرون. 

بیلــم بــه ســیاهی زده بــود. ســنگنی شــده بــود. 
توی حشره ها نعش الله رو انگاری غوطه می خورد. 

از  پاهــای اللــه رو  پایــنی می رفتنــد.  بــاال و  او  تــوی دهــان  و  تــوی چشــم هاش  تــوی پیرهنــش،  مهــه جــا 
کــه  انگشــت های شــصت بــه هــم چســبیده بــود و دســت هاش هــم روی ســینه هاش مجــع شــده بــود، انــگار 

داشــت دعــا می خوانــد، انــگار ُمــرده ای تــوی تابــوت داشــت دعــا می خوانــد. 
ــزمن. ســاعِت هشــت  ــار ب کن ــه رو  ــا خاک هــا را از روی الل ــوی ســرم. نمی ســاعیت طــول کشــید ت ترســیدم. زدم ت
کــه تــوی قــوری مانــده بــود را  ِل کوهــی 

ُ
گ کــرده ی  نشــده بــود. خســته برگشــمت تــوی اتــاق تــا بــایق مانــده ی دم 

ســر بکشــم. 
کــرده بودنــد. دیگــر منی شــود جلوی شــان را  کــمن بیــامی خبــرش را بدهــم یــا نــه؟ وامانــدم؟ عــزاداری  گفــمت چــه 
گــردِن مــن؟... مــن  یــد  گرفــت. حــاال چــه؟ مــن کاری بــه دختــر نکــردم. حــاال می خواهیــد مــرگ دختــر را بینداز
گفتیــد شــاه مملکــت خبشــنده  کــردم! تــوی ایــن مهــه ســال... خودتــان  گفتیــد  کارم را بــد اجنــام دادم؟ هــر چــی 

اســت؟ نگفتیــد؟ 
کار مــن بــوده!  ییــد دختــر   بیاییــد و بگو

ً
کــه ُمقــر آمــده بــودم. دســت تــوی دســت تان گذاشــته بــودم. اصــال مــن 

آن دو تــا حرامــزاده را چــه می کنیــد! آن دو تــا چبــه را... 
 با مردم دهات چه می کنید؟ یکی دو تا نیستند دیگر... 

ً
اصال

کاِر من بوده...  ید  اصاًل بگو
ید...  بگو

من خسته شده ام... 
دیگر نا ندارم... 

بزنید... 
کنید...  خالصم 
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   یخ

فاطمه اسدی

کــی کــه از آمســان بــه ســوی زمــنی آمــد، مهــه را بــه آمســان خیــره کــرد. بــا شــنیدن ایــن صــدا بــه یــاد  صــدای هولنا
کــه می گفــت: »وقــیت قیامــت شــروع صــدای نفــخ صــور اول از آمســون مــی آد.« بزرگــم افتــادم  حــرف مادر

امــا در آمســان آیب جــز چنــد لکــه ابــر ســفید پنبــه ای چیــز دیگــری دیــده منی شــد. ناغافــل دســیت از پشــت مــرا 
بــه زمــنی هــل داد و مــن ناخواســته بــا صــورت بــه زمــنی خــوردم. در حــایل کــه طعــم خــون را در دهــامن مزه مــزه 

یــد و دردی در قفســه ســینه ام خپــش شــد.  می کــردم زمــنی لرز
گرفتــه اســت. فقــط می توانســمت پاهــایی را  گــرد و خــاک ماننــد مــه متــام فضــا را فــرا  وقــیت بــه خــودم آمــدم دیــدم 
کــه  یدنــد بال بــال مــی زد. هــر پــایی  کــه می دو یع می دونــد. یــک مــرغ قهوه ای رنــگ بــنی پاهــایی  کــه ســر ببیــمن 
کــه بــه ضجــه و  یادهــا در بــنی صداهــایی  یــاد مهراهــش بــود. پاهــا می رفتنــد امــا فر یــد صــدای جیــغ و فر می دو

گــم می شــد. یــه تبدیــل شــده بــود،  گر
چنــد دقیقــه پیــش دو ماشــیین کــه چنــد ســرباز تــوی آن نشســته بودنــد بــه روســتا آمدنــد، از بلندگــوی مســجد 
چیــزی را اعــالم کردنــد. هنــوز بلندگــو روشــن بــود کــه مهــه اهــایل از خانه هایشــان بیــرون آمدنــد و روســتا را تــرک 
یــش بــود مهــراه آن ســربازها آمــده بــود. کمــی جلوتــر  کــه چنــد لکــه قرمــز رو کردنــد. یــک وانــت بــار ســفیدرنگ 

از مســجد، جلــوی مغــازه حــاج ناصــر ترمــز کــرد.
یــدمی. وقــیت بــه مزرعه هــای گنــدم کــه یــک هفتــه اســت از درو کردنشــان  مــن و مــادرم ماننــد مهســایه هامیان دو

گذشــته رســیدمی، صــدایی کــه ماننــد زلزلــه زمــنی را لرزانــد، مهــه را بــه وحشــت انداخــت. 
یشه نافم که درون شمم باال و پاینی می رود آن را نگه داشته است. انگار قلمب افتاده باالی نافم و ر

_ مامان... مامان... مامان... مامان... مامان بیدار شو.
کــرده،  یــه صــورت پســرچبه ای چهــار ســاله را کــه تــازه کچــل  ســرم را بــه مســیت کــه صــدا مــی آمــد چرخانــدم،  گر

کــه روی زمــنی افتــاده و تــکان منی خــورد.  گرفتــه  کــرده اســت. او دســت مــادرش را  خیــس 
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کــه بــه دهــن و حلقــم فــرو شــد بــه  کــی  گرد و خا ــا یــک مشــت  ــا مــادرم را صــدا بــزمن امــا ب کــردم ت ســرم را بلنــد 
ســرفه افتــادم. 

گرفــت و بــه طــرف خــود کشــید. بــه آســتنی لباســش نــگاه  بــه زمحــت از جــامی بلنــد شــدم. دســیت مــچ دســمت را 
کتورهــا از آجنــا رفت و آمــد می کننــد تــا  کــه ترا کــردم. آســتنی ســیاه و قرمزرنــگ مــادرم بــود. بــه طــرف راهــی رفتــمی 

ــر بــدومی. راحت ت
کــه  گرفــت. مــادرم در حــایل  کــه از فضــای خاک آلــود دور می شــدمی امــا ســرفه هامی شــدت بیشــتری   بــا ایــن 
کــرد. روســری اش عقــب رفتــه بــود.  یــد و مــرا بــه دنبــال خــود می کشــید ســرش را برگردانــد و بــه مــن نــگاه  می دو

یــر نــور آفتــاب بــرق مــی زد. غمــی در چهــره اش مــوج مــی زد.  موهــای مشــکی اش ز
ــش را  ــادرم تعادل ــان م گه کار مشــکیل اســت. نا ــش  ــازده ســاله برای ــری ی ــردن دخت ک ــدم بغــل  خــوب می فهمی
از دســت داد و بــه زمــنی خــورد. مــن هــم بــه دنبالــش حمکــم بــه ســینه زمــنی کوبیــده شــدم. مــزه خــاک تــوی 
بــامن بــه کامــم چســبیده و حلقــم دیگــر ســوراخی نــدارد تــا  دهــامن خپــش شــد، رطوبــت دهــامن را گرفــت؛ انــگار ز
نفــس بکشــم. بــا متــام وجــود هــوا را بلعیــدم امــا هــوا از حلقــم پایــنی منی رفــت. حــاال خــودم از صــدای نفــس 

کشــیدن خــودم می ترســیدم.
یــک... دو... ســه... چهــار... عــادت داشــمت وقــیت آمســم شــدت می گیــرد تــا پانــزده بشــمارم امــا حــاال تــا چهــار 
ــاد بیــاورم. خــوب درک می کــردم در یــک قدمــی مــرگ  ــه ی کــه بقیــه اعــداد را ب ــدارم  ــایی ن می مشــارم و دیگــر ن

یدنــد. کــه خــالف جهــت مــادرم می دو یــد  هســمت. مــادرم عاجزانــه بــه طــرف مردمــی می دو
_  آب، آب ... چبه ام داره می میره... تو رو خدا.

کنار مردی که باالی جنازه مهسر باردارش نشسته بود، ایستاد: مادرم 
_  آب... تو رو خدا چبم داره می میره آب می خوام.

مــادرم هــم ماننــد مــن بــه کمــک ایــن مــردم وحشــتزده امیــد نداشــت. بــه طرفــم برگشــت و جلــوی ســرم زانــو 
خیــت... دوبــاره... ســه بــاره... خیــیس  کــرد و آب دهانــش را درون دهــامن ر زد. دهانــش را بــه دهــامن نزدیــک 
آب دهــان مــادرم را حــس کــردم امــا کایف نبــود. صــورت مــادرم را کنــار زدم. دیگــر صــدای نفس هــامی کــم شــد. 
کــمن  یه هــامی فــرو  یــدن. بــه هــر زمحــیت شــده می خواســمت هــوا را بــه ر دســت و پــامی یب اختیــار شــروع کردنــد بــه لرز

امــا...
گلولــه جلــوی مهــان وانــت بــار ســفید  گهــان مــادرم خــودش را ماننــد  صــدای نزدیــک شــدن ماشــیین آمــد. نا
کــه در روســتا دیــده بودمــش انداخــت. ماشــنی از کنــار مــادرم گذشــت و کمــی جلوتــر ترمــز کــرد. جنازه هــایی کــه 
یشــان یــخ گذاشــته بودنــد کــه قرمــز شــده بــود. خــون  پشــت وانــت روی هــم انداختــه بودنــد، تــکان خوردنــد. رو

یــر ماشــنی می چکیــد. و یــخ آب شــده از ز
راننده پیاده شد. قد کوتاهی داشت. چهره اش دیده منی شد. 
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گیر و داری که مهه مرده ن، تو زنده ای. نکنه می خوای خودتو بکیش؟ _ مگه دیوونه ای زن؟ تو این 
ید و جلوی وانت ایستاد: مادرم دو
_ چبه ام داره می میره، آب می خوام.

ــا تیکه تیکه شــون  ــه شــب حیوون گرن ــمن، ا ک ــد جنازه هــای شــهدا رو مجــع  ــار، بای کن ــرو  ــدارم مادرجــان، ب _  آب ن
می کــنن.

_ تو رو خدا آب بده.
کرد و در هوا سر و ته نگه داشت. مرد مققمه اش را بر داشت، درش را باز 

_ مادرجان گفمت که آب َن... دا... َرم
یــد. بــه چیــزی  کــرد و بعــد بــه جنازه هــای پشــت وانــت خیــره شــد. بــه طــرف جنازه هــا دو مــادرم بــه مــن نــگاه 

چنــگ زد و بعــد بــه طرفــم آمــد. تکــه خیــی تــوی دســتانش بــود. آن را درون دهــامن گذاشــت. 
مزه خون می داد. 

یخ را توی دهامن نگه داشمت، وقیت آب شد بلعیدم. 
یصانــه نفــس می کشــیدم،  یــک قطــره اشــک صــورت خاک خــورده  مــادرم را خــط انداخــت. در حــایل کــه حر
بــه پاهــای تــاول زده جنــازه پشــت وانــت خیــره شــدم. پاهــایی تــاول زده کــه زخــم شــده بــود و گــرد و خــاک روی 

آن را پوشــانده بــود و مــادرم یــخ را از روی آن برداشــت.
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   بالکن

فاطمه رباین

کمــر  کــه دیدمــش، داشــت تــوی بالکــن ســیگار می کشــید. مل داده بــود بــه میله هــای بالکــن و تــا  یــن بــاری  آخر
دوال شــده بود...عادتــش بــود. 

منــی داد...  گــوش  پایــنی...«  مــی یش  پــرت  نباشــه  یــه حلظــه حواســت  مهیشــه هبــش می گفــمت: »نکــن. 
می خندیــد.

کــرده بــود و از پنجــره بــه بیــرون  یــک  زن ســاکت شــد و دســتش را روی صورتــش کشــید. چشــم هایش را بار
کــردم بــه گوش هــامی. کــه شــک  گفتــه بــود  نــگاه می کــرد. »می خندیــد« را آن قــدر آرام 

کســتری اتــاق بــود. موهــای مشــکی اش  کــه تنــش بــود در تضــاد بــا مهــه رنگ هــای خا لبــاس یکســره آیب ای 
یــزه میــزه و مونارجنــی آن طرف تــر روی ختــت نشســته بــود. صــدای نالــه اش و  هــم. هم اتــایق اش، دخترکــی ر

کــه مرتــب بــه ختــت می کوبیــد بــا صــدای پرســتارهای تــوی ســالن درآمیختــه بــود. صــدای قاشــیق 
من به زن گوش می دادم .

ین دعوامون.« ین باری که دیدمش مهوجنا بود. بعد از آخر چشمانش بریق زد و ادامه داد: »آخر
کــه مــرا منی دیــد. چشــمانش هتــی بــود. خــایل،  ســرش را چرخانــد، نگاهــش را بــه مــن دوخــت امــا واضــح بــود 
یبــا بــوده اســت.  کــمن زمــاین ز یــد. می توانســمت تصــور  گــود افتــاده بــود، لبانــش می لرز یــر چشــمانش  دور. ز

زمــاین، نــه چنــدان دور.
یاد پرستارها. صدای شکسنت چیزی از سالن آمد و صدای فر

کــرد بــه حــرف زدن:  کــرد و پــرده پنجــره را کشــید و سراســیمه شــروع  زن ترســان نگاهــش را دزدیــد، دســت دراز 
»صداشــو منی شــنیدم. مثــل مهیشــه داد مــی زد ویل مــن صداشــو منی شــنیدم... نــگاه می کــردم بــه چشــماش... 
هیــچ احســایس نداشــت. نــه تــرس، نــه اضطــراب و نــه حــیت خجالــت. منی شــنیدم...فقط یکــی بــا پتــک تــوی 
ــی مــن!... یکــی دیگــه جــواب  ــو خونه زندگ ِن دیگــه ت ــه ز ــر. یکــی داد مــی زد ی ــار حمکم ت ب ــد. هر ســرم می کوبی

کــه چــی؟!« مــی داد حــاال 
گرفتــه بــود.  خیــت. بغضــم  کــرده بــود و اشــک می ر زن خــم شــده بــود، دســتان لرزانــش را دور خــودش حلقــه 
یه هایشــان، حــامل بــد می شــد... دمل می خواســت  گر بعــد از ایــن مهــه وقــت هنــوز عــادت نکــرده بــودم بــه 

ــد. ــد حــرف بزن کــمن و بگــومی کایف اســت. امــا می دانســمت بای بلنــدش 
صبر کردم. صدای نفس هایش را مشردم. صبر کردم .

کــه شــد، ســرش را بــه لبــه پنجــره تکیــه داد: »نشســمت...البد فکــر می کــرد یــه کمــی شــوکه شــدم، بعــد  ــر  آرام ت
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 طــالق و متــام... هــان؟ آره...رفــت تــوی بالکــن و ســیگار 
ً
پــا می شــم و وســایلمو مجــع می کــمن و مــی رم، هنایتــا

کشــید.«
یــر پلــک تــکان می خــورد، انــگار خــواب می دیــد: »در بالکــن بــاز بــود. یــه  چشــمانش را بســت. مردمکــش ز
کــه پــرده بالکــن رو تکــون مــی داد... مــن رو زمــنی، بــنی شیشــه خرده ها نشســته بــودم. یــه  بــاد مــالمی می اومــد 
کــه داشــت عصــیب ام می کــرد. می دیدمــش. دوال شــده بــود. دود  صــدای بــوق ممتــد تــوی ســرم پیچیــده بــود 
کــه می خنــده...  سیگارشــم می دیــدم. می خواســمت هبــش بگــم مواظــب بــاش می افــیت!... می خواســمت ببیــمن 

ویل نتونســمت. 
کــمن؟... بلنــد شــدم.  کار  صــدای بــوق منی ذاشــت حــرف بزمن...نشســته بــودم روی  زمــنی. حــاال بایــد چــی 
کشــیدمش بــه لباســم و رفــمت مســت  یــده بــود. داشــت خــون می اومــد.  کــردم. بر دســمت می ســوخت. نــگاه 

ــمت و پشــت ســرش ایســتادم.« بالکــن. رف
ید . از گوشه پرده پنجره، پرنده ای از روی شاخه درخت حیاط پر

کــرد و بــه مــن خیــره شــد. چشــمانش قرمــز شــده بــود: »فــک نکــن فکــر نکردم...خیــیل فکــر  چشــمانش را بــاز 
کردم...درعــرض چنــد ثانیــه. فــک نکــن من  دونســمت...فک نکــن دیوونــه ام.«

دســتش را جلو آورد و لبه لباســم را چنگ زد. می ترســیدم حالش بدتر شــود. دســمت را روی دســتش گذاشــمت. 
کــردم. بــه چشــمای یب خیالــش وقــیت  ادامــه داد: »تــو چشماشــو ندیــدی... بعــد مهــه اینــا بــه چشــماش فکــر 
اون حرفــا رو مــی زد... بغــض نکــرده بــودم. آروم بــودم. رفــمت و پشــت ســرش ایســتادم. پشــتش بــه مــن بــود...

چرخیــد مســت من.«
گهــان دختــرک مونارجنــی قاشــق را بــه طــریف پــرت کــرد و شــروع کــرد بــه جیــغ زدن. زود بلنــد شــدم بــه طرفــش  نا

بــروم کــه پرســتاری سراســیمه وارد شــد. مقنعــه اش کــج شــده بــود و موهایــش پیــدا بــود. رفــت مســت دختــرک.
نگاهــم را بــه مســت زن چرخانــدم. دســت هایــش را دورش حلقــه کــرده بــود و تــا حــدی خــم شــده بــود کــه دیگــر 
کــردم، دســمت را  گــوش می رســید. بلنــدش  صورتــش را منی دیــدم. صــدای نالــه اش بــنی جیغ هــای دختــرک بــه 
یــاد کشــید: »دارم هبــت می گــم! تــو چشــماش یــه چیــزی بــود، بــود! مطمئــمن...ویل مــن اون حلظــه  پــس زد و فر

ندیدم...مــن نــه می دیــدم... نــه می شــنیدم... فقــط زل زدم تــو چشــماش و اعتــراف کردم...بــا دســتام.«
کــه مــن منی دیــدم بــا فشــار بــه عقــب هــل داد و بعــد  کــرد. چیــزی را  بــا تعجــب بــه دســتان لرزانــش نــگاه 
کــردم. هنــوزم حــرف می زنــه... و مــن می شــنوم. داد می زنــه...  مــات و مهبــوت مانــد: »وایســادم و متاشــاش 
گــوش می داد...مهیشــه هبــش می گفــمت نکــن! آخــرش  کــه بایــد بــه حرفــم  می شــنوم. مــمن داد مــی زمن! می گــم 

پــرت مــی یش پایــنی.«
کــردم. دســت هایش را بــه ختــت بســته بودنــد. چشــم هایش  صــدای جیــغ قطــع شــده بــود. بــه دختــرک نــگاه 

گرفتــه بــود. بســته بــود. آرام 
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   آب خوش بو

کری مهر فهیمه شا

کشــوی پایــنی ختــت را بــا حــرص می بنــدم. صنــدیل میــز آرایــش را برمــی دارم و حمکــم زمــنی مــی زمن و از آن بــاال 
یــر و رو  ینده ها را ز مــی روم. در طبقــه بــاالی کمــد دیــواری را بــاز می کــمن بســته های مــای یب یب و شــامپو و شــو
کــمن. کل نایلون هــا را تــا تــه خــایل می کــمن و بــا دقــت نــگاه می کــمن امــا خبــری از بســته دســتمال مرطــوب  مــی 

یــه عارفــه بیشــتر می شــود.  نیســت. بــنی صــدای نایلون هــا صــدای جیــغ وگر
یــه  گر یــزم و باصــدای بلنــد می گــومی: »عارفــه مامــاین  کمــد دیــواری می ر بســته ها را بغــل مــی زمن و داخــل 

می آب بــازی.«  نکــن. االن مــی ر
در کمــد را می بنــدم و از صنــدیل پایــنی می پــرم. عارفــه بــاز هــم جیــغ می کشــد. پســتانک را از روی میزعســیل 
یه هایــش بــه زور در  گر کــه روی ختــت خوابیــده مــی روم. پســتانک را وســط  برمــی دارم و بــاالی ســر عارفــه 
دهانــش می کــمن کمــی غــر می زنــد امــا باالخــره پســتانک را می گیــرد و شــروع بــه مکیــدن می کنــد. آرام از بــاالی 
ســرش می گــذرم و بــه آشــپزخانه مــی روم. شــیر آب را بــرای صدمــنی بــار بــاز می کــمن. حــیت یــک قطــره هــم 

ــد.  حمــض دخلــویش ام داخــل ســینک منی افت
ــغ  ــاز هــم جی ــه ب ــرون مــی آمی. عارف ــال صــدای زنــگ از آشــپزخانه بی ــد می شــود. دنب صــدای زنــگ تلفــن بلن
کنتــریل عرفــان پیــدا می کــمن و دکمــه ســبز رنــگ را مــی زمن. صــدای مامــان  می کشــد. تلفــن را از داخــل ماشــنی 
ــه وقــت ایــن تلفــن رو زود جــواب ندی هــا. داشــمت قطــع می کــردم دیگــه.« ــا ی گــویش می پیچــد: »مین داخــل 

یــد: »چشــه اون  گــذارد درســت صــدای مامــان را بشــنوم. مامــان دوبــاره تنــد می گو یــه عارفــه منــی  گر صــدای 
طفــل معصــوم؟« 

اجازه حرف به مامان منی دهم و می گومی: »مامان گویش دستت باشه یه حلظه، می آم.«
گــویش را لــب اپــن می انــدازم. بــه ســراغ فالســک آب جوشــیده عارفــه مــی روم. آب داخــل فالســک را داخــل 
شیشــه شــیر عارفــه خــایل می کــمن. آهــم بلنــد می شــود شیشــه کوچــک حــیت نصــف هــم منی شــود. تــازه یــادم 
کتــری مــی روم و بــا دیــدن  خیــمت. بــه ســراغ  یــاد آب جوشــیده داخــل فالســک نر می افتــد دیشــب از خســتگی ز
کتــری داخــل ســبد ظرفشــویی دمل می خواهــد امیــر را خفــه کــمن کــه دیــروز الکــی آب کتــری را خــایل کــرد و گفــت: 
»امشــب کــه خونــه نیســتمی بــذار ایــن کتــری رو بشــورم یکــم هــوا خبــوره. آخــه تــوی یــک کانــال ســالمیت خوندم 

کــه بایــد هفتــه ای یکبــار آب کتــری و مســاور رو خــایل کــرد و گذاشــت هــوای آزاد خبــوره.«
ــرای  ــح ب ــر صب گ گفــمت ا ــود و حــاال آب جوشــیده نداشــتمی. پیــش خــودم  کتــری حســایب هــوای آزاد خــورده ب
صبحانــه آب جــوش مــی آوردم االن اینطــور منی شــد امــا خــب بســاط صبحانــه فقــط روزهــای تعطیــل در خانــه 
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کــه هــر روز در مهــد زنــگ صبحانــه داشــتند و امیــر هــم در شــرکت صبحانــه می خــورد  برقــرار بــود چــون عرفــان 
و مــن هــم از مهــان دوران چبگــی و جمــردی میانــه خــویب بــا صبحانــه نداشــمت و هــر روز فقــط یــک لیــوان شــیر 

ــا آمبیــوه می خــوردم.  ی
ــاالی ســر عارفــه  کتــری می شــوم و شیشــه را برمــی دارم و ب ــر می شــود یب خیــال  کــه بلندت ــه عارفــه  ی گر صــدای 
یــه صورتــش قرمــز شــده اســت.  گر مــی روم . بغلــش می کــمن و شیشــه آب را در دهانــش می کــمن. عارفــه از زور 
یــد:  کــه خطــاب بــه بابــا می گو گــویش تلفــن مــی روم و صــدای مامــان را می شــنوم  چبــه بــه بغــل بــه مســت 

»اســفناج هــم یــادت نــره حتمــا بگیــر.« 
آرام می گومی: »الو مامان.« 

ید: »این یه حلظه بود آخه.« با ناراحیت می گو
_ خوبید؟ بابا خوبه؟ چه خبر؟

یه می کرد؟ گر _ مهه خوبند. عارفه چرا 
بــرای چــی  بــه نشــنیدن مــی زمن و می گــومی: »اســفناج  را  نــدارم. خــودم  را  حوصلــه ســرزنش های مامــان 

می خــوای؟«
کــمن. راســیت دیشــب  _ زنــگ زدم بگــم آخــر هفتــه رو یادتــون نــره. می خــوام خورشــت آلو اســفناج درســت 

گذشــت؟ مهمــوین خــوش 
 مامــان امیــر گفــت یــه روزی هفتــه بعــد 

ً
_ جــای مشــا خــایل، بلــه خــوب بــود. مهــه ســالم رســوندن خصوصــا

مــی آد هبتــون ســر بزنــه... 
یه می کند.  گر هنوز حرفم متام نشده که شیشه عارفه متام می شود. باز هم شروع به 

یه می کنه؟ نکنه دلش...«  گر یضه؟ چرا اینقدر  مامان باز می پرسد: »مینا اون چبه مر
گرفتــه. فــوری می گــومی:  کــه پاهایــش را ســفت و حمکــم بــه نشــانه اعتــراض در بغلــم  نگاهــی بــه عارفــه می کــمن 

یــض نیســت. منــی دومن چــرا امــروز آب قطــع شــده. عارفــه هــم بایــد محــام...« »نــه، مر
کــه  گفــمت ایــن چبه هــا رو اینقــدر راه بــه راه محــام نبــر. بابــا آدم  گــوش نکــردی. هــی  گفــمت بــه حرفــم  _  بیــا چقــدر 
فــوری چبــه رو بــا هــر دستشــویی بــزرگ منی بــره محــام آخــه. واال مــا مشــا رو هفتــه بــه هفتــه محــام نبــردمی االن مشــا 

میکــرویب شــدید...؟ 
یه عارفه و حرفای تندتند حرف زدن مهیشگی مامان کالفه ام می کند. گر صدای 

_ مامان کاری نداری من برم فعاًل.
_ برو چبه رو بازکن پاکش کن. هرچی بیشتر مبونه بیشتر پاهاش می سوزه

_  حاال شاید آب وصل بشه.
_ اول و آخرش یک دنده ای خداحافظ.
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مامــان بــا دخلــوری گــویش را قطــع می کنــد. کوســن مبــل را روی زمــنی می انــدازم و عارفــه را روی آن می خوابامن. 
یس عرفــان را می بیــمن. بــه  یــر راننــده ســرو کــه صــدای زنــگ آیفــون بلنــد می شــود. تصو هنــوز پــا نشــده ام 

ســاعت نــگاه می کــمن و بــا نگــراین از جــا می پــرم و بــه مســت آیفــون مــی روم.
_ سالم آقای مقدم اتفایق افتاده؟

_  سالم خامن. نه فقط یکم آقا عرفان حالش بده. خامن مدیر گفتند بیارمش خونه.
_ االن می آم پاینی.

مانتــو شــال را نصفه و نیمــه می پوشــم. عارفــه را بغــل می کــمن و بــه مســت راه پلــه مــی دوم. هنــوز در را بــاز 
ــدن رنــگ  ــردن در و دی ک ــاز  ــه حمــض ب ــان را از پشــت در می شــنوم. ب ــه صــدای عق زدن هــای عرف ک نکــرده ام 
یــده عرفــان می پرســم: »چــی شــده عرفــان؟« آقــای مقــدم دســیت بــه موهــای جوگندمــی اش می کشــد و  پر
ــه باشــه و یکــی دوروز  ــد خون ــود خــامن مدیرگفتن ــم ناخــوش ب ــزی نیســت خــامن نترســید. یه ک ــد: »چی ی می گو

ــره.«  ــراش هبت ــه ب کن اســتراحت 
یــد:  بعــد بــه مســت ماشــنی مــی رود و جعبــه دســتمال کاغــذی را مــی آورد و دســت عرفــان می دهــد و می گو

ــرس عموجــون خــوب مــی یش.«  ــن. نت ک ــاک  ــت رو پ ــان جــان صورت »عرف
گر امیرآقا سرکارند؟«   ید: »خامن می خواید چبه رو ببرمی دکتر ا رو به من می کند و می گو

یرلــب تشــکر می کــمن و می گــومی: »نــه  کــرده ام و انــگار حــرف زدن هــم یــادم رفتــه اســت. ز گــم  دســت و پــامی را 
کردیــد.«  ممنــون لطــف 

کــه دســیت از پشــت روی شــانه ام می خــورد. برمی گــردم و صفوراخــامن  هنــوز آقــای مقــدم حرکــت نکــرده اســت 
کاری هــای جلــوی در  کثیــف  یــده اش و  مهســایه طبقــه پایــنی را می بیــمن. بــا نگاهــی بــه عرفــان و رنــگ پر
ــد  ی ــن آت و آشــغال ها می خور ــا از ای ــو. از بــس مشــا چبه ه ــادر چــی شــدی آخــه ت ــد: »وای م ی ــد می گو تندتن
ــا هــم  ــده. عــرق نعن ــات داغ ب ــر هبــش نب ــادر. بب ــرس م ــد. نت اینطــور می شــید. نوه هــای مــن هــم مهــنی طورن

ــه...«  ب خو
می گومی: »صفوراخامن چرا آب قطعه؟«

 دیشــب هــم یــه 
ً
کننــد. اتفاقــا _ »وا، مگــه خبــر نــداری؟ قــرار شــده هفتــه ای یــک روز آب هــر منطقــه رو قطــع 

کــرد.« ماشــنی از منــی دومن اداره آب بــود، از شــهرداری بــود، از چــی بــود، اومــد تــوی کل حمــل اعــالم 
آه از هنــادم بلنــد می شــود. نگاهــی بــه پاهــای ســیخ شــده عارفــه در بغلــم و نگاهــی بــه عرفــان و لباس هــای 

کثیفــش می کــمن و می گــومی: »کــی آب وصــل می شــه؟«
_ دقیق منی دومن مادر. انگار هفت شب. از هفت صبح تا هفت شب قطعه. دیشب خونه نبودید مشا؟

ــن  ــد: »ای ی ــرد. داخــل مــی آورد و می گو ــان را می گی ــورا خــامن دســت عرف ــه، صف ــومی: وای ن گاه می گ _ ناخــودآ
چبــه رو ببــر بــاال مــادر.«
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_ آخه جلوی در کثیف ...
کــه  _ اشــکایل نــداره، مــن یــه ظــرف آب نگــه داشــمت. فعــاًل یــه پــارچ آب مــی آرم می شــورم اینجــا رو تــا شــب 

کنــمی. آب وصــل بشــه و مهــه رو متیــز 
کــه  در دل خــدا را شــکر می کــمن الاقــل از فکــر و خیــال ایــن یکــی راحــت شــدم. هنــوز داخــل آپارمتــان نشــدمی 
بایلــم بلنــد می شــود. بــه اتــاق خــواب مــی روم و ملحفــه را از روی ختــت برمــی دارم و روی  صــدای پیامــک مو

کثیــف نکنــد.  مبــل ســالن ولــو می کــمن و بــه عرفــان می گــومی روی مبــل دراز بکشــد و جــایی را 
بایــل را از روی میــز بر مــی دارم و مــنت پیامــک را می خــوامن: »ســالم میناجــون  عارفــه در بغلــم ُغــر می زنــد کــه مو
بنــد؟ مــادر دیشــب نایلــون شــیر خشــک و دســتمال مرطــوب و لبــاس عارفــه رو جــا  خــویب مــادر؟ چبه هــا خو

گــر الزم داری بــدم آژانــس بیــاره.« گذاشــتید ا
یســم: »امــروز آب قطــع شــده، مرخــی بگیــر هــر چــه زودتــر چنــد  کــمن و می نو پیامکــی بــرای امیــر ارســال مــی 

بطــری آب معــدین خبــر، خــودت رو برســون خونــه امیــر. بایــد عرفــان رو ببــرمی درمانــگاه.«
ــد  ــش ب ــاره حال ــی دود و دوب ــه طــرف محــام م ــان ب ــد. عرف ــد ارســال منی آی هرچــه منتظــر می شــوم پیامــک تأیی
می شــود. از داخــل محــام جیــغ می کشــد: »مامــاین حــامل داره از بــوی لباس هــام هبــم می خــوره، آب بیــار 

صورمتــو بشــورم.« 
عارفــه را روی زمــنی می خوابــامن و بــه مســت محــام مــی روم. در محــام را بــاز می کــمن و بــه آفتابــه خــایل کنــار محــام 

نــگاه می کــمن و می گــومی: »صدبــار گفــمت آب ایــن آفتابــه رو الکــی خــایل نکــن، بیــا حــاال ایــمن آب نــداره.« 
یــد: »چــرا مــای یب یب عارفــه بــوی بــد مــی ده؟ ببــرش محــام مامــان. مــمن ببــر  عرفــان بــاز عــق مــی زنــد و می گو
ــادآوری کــین.«   ــو ی ــودم ت ــر میشــه.« باحــرص در محــام را می بنــدم و می گــومی: »فقــط منتظــر ب محــام حــامل هبت
یب خیــال دســتمال مرطــوب و آب مــی شــوم. از داخــل کمــد عرفــان یــک دســت لبــاس برمــی دارم. بــه آشــپزخانه 
الب را داخــل کابینــت  پیــدا می کــمن و بعــد هــم یــک دســتمال پارچــه ای متیــز از داخــل کشــو 

ُ
مــی روم و شیشــه گ

ــدد  ــا گالب می شــورم. می خن ــش را ب ــمن، صورت ــان را عــوض می ک ــاس عرف ــی روم. لب ــه محــام م ــی دارم و ب برم
یــد: »مامــان آب خوشــبو آوردی؟« می گــومی: »بــرو بیــرون و عارفــه رو بــده مــن.« عارفــه را هــم بــا  و می گو

ــز می کــمن و پوشــکش می کــمن. دســتمال پارچــه ای متی
یــد:»  عارفــه روی دســمت می غلتــد. چشــمامن را بــاز می کــمن و خــش خــش پالســتیک ها را می شــنوم. امیــر می گو
کــردم ببخشــید. می گــم مینــا فقــط تونســمت چهارتــا آب معــدین خبــرم. میگــن قــراره هفتــه ای دو  عــه! بیــدارت 
روز آب هــر منطقــه قطــع بشــه. می خــوای ایــن دو روز رو بــرمی خونــه مامــان اینــا، تــو بــدون آب منی تــوین زندگــی 
کــه آب داخــل لولــه صــدا مــی دهــد و بعــد هــم بــه داخــل ســینک  یزم.«هنــوز حرفــش نامتــام اســت  کــین عز

کار می کــین. بــرمی یــا نــه ! « یــد:» چــه  یــزد. امیــر می گو می ر
می.« یر شیر آب ُپر بشه. برای فردا الزم دار می گومی: »دوتا پارچ بذار ز
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  الکالسیکو

مسعود شیخ حسیین

نترس! 
من برنگشمت که خواهرم را بیوه کمن. کارهای مهم تری دارم. 

کــه فوق العــاده بــود. آمــدم ببیــمن چــه کار می  کــین؟ هنــوز هــم  راحــت بــاش. قهــوه  ات را خبــور. قهــوه   اینجــا قبــاًل 
کــه پیشــرفت  یــد وســط زمــنی مــی دوی دنبالــش؟ یــا  کنــار زمــنی فوتبــال می  نشــیین و هــر وقــت یــک دیوانــه پر

کــورن و آب معــدین چیــزی نیــاورد؟  کــرده    ای و می  ایســیت دم در مواظــیب کــیس بــا خــودش غیــر از پــاپ 
امیــدوارم موفــق بــایش! خواهــرم چطــور اســت؟ ســارا کوچولــو خــوب اســت؟ منی  خواهــی مــن را شــام خانــه ات 

دعــوت کــین تــا ســارا دایی اش را ببینــد؟ نکنــد تــو هــم مثــل بابــامی ترجیــح می دهــی اصــاًل نباشــم؟ 
گفــمت می خواهــم از خانــه بــروم و  کــه شــد مثــل این هــا  کــه ندیدمــش. 1۸ ســامل  بایــد ده ســال شــده باشــد 
یــد: مــرد! تــو نــا ســالمیت عــریب. عشــیره ات  کــرد. یکــی نبــود هبــش بگو مســتقل شــوم. او هــم بــه راحــیت قبــول 

ــردم.  ــروی عشــیره را می  ب ــد باشــد. منــی  دامن. شــاید آب ــوی زندگــی بای ــز ت یــن چی برایــت مهم تر
کــه لبــاس چبه  هــا را از تــو رختکــن  یــد، منی  توانــد بــه پســری  هبــش حــق می  دهــم البتــه. اســتاد دانشــگاه مادر

کنــد.  اســتخر مــی دزدد، افتخــار 
ــف نکــرده اســت؟ مــن  ی ــت تعر ــر. برای ــود. 4، 5 ســال از ســارا بزرگ ت ــه ســالش ب ــازه ماجــده ده، ن ــع ت آن موق
گــرد  خیــت روی صــورت  یه کنــان آمــد خانــه. مهنی طــور اشــک هایش می ر گر هــم 15، 16 ســامل بــود. یــک روز 
کوچکــش. یــک چــایق بامــزه  ای داشــت. می گفــت دیگــر مدرســه منــی رود. می  گفــت معلمشــان جمبــورش کــرده بــا 
گــوش می کــرد. بااینکــه چبــه بــود  کنــد. ماجــده از مهــان چبگــی خیــیل بــه حرف هــای مامــان و بابــا  پســرها شــنا 

ویل برایــش دســتورات اســالم مهــم بــود. منــاز می  خوانــد و روزه می گرفــت و حجــاب داشــت. 
هنــوز هــم مهنی طــور اســت؟ ســارا چطــور؟ بــه تورفتــه یــا بــه مــادرش؟ مــن هــم وقــیت ده ســامل بــود آن کالس 
پــایی بــرود مدرســه و  را رفــمت و ایــن قــدر شــلوغش نکــردم. بابــامی می خواســت مثــل یــک مــرد جنتلمــن ارو
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کنــد، امــا مــن نظــر خــودم را داشــمت.  کنــد و معلــم و مدیــر را از شــرایط اســالم باخبــر  صحبــت 
شــاید بــاور نکــین ویل دیــدن اشــک های ماجــده بــرامی خیــیل ســخت بــود. هنــوز هــم مهنی طــور اســت. ببــنی! 
گو برنابئــو بایــد بــه دنبــال نیــروی  گــر روزی بشــنوم کــه در خانــه  تــو اشــکش درآمــده، تــمی امنیــیت ورزشــگاه ســنتیا ا
جدیــد بگــردد. مــن تــوی ایــن مســائل از بابــامی به مراتــب عرب تــر بــودم و هســمت. بابــامی تــو دانشــگاه فلســفه 

شــرق درس می دهــد ویل از شــرق برایــش فقــط قلیانــش مانــده. 
کرواتــش را جلــوی آیینــه صــاف می  کنــد. از خانــه می  زنــد بیــرون. بــه زن مهســایه ســالم  صبــح بــه صبــح 
می  کنــد. ســوار ماشــینش می  شــود. مواظــب اســت ســرعتش بیشــتر از حــد جمــاز نشــود. بــوق منی  زنــد. مــی  رود 
یــد. برمی  گــردد خانــه. بــه زن مهســایه ســالم می  کنــد.  گفتــه را می  گو کــه دیــروز  دانشــگاه مهــان حرف  هــایی 
ــرای این  هــا و  یر ب ــردا مهــنی. یــک شــهروند خــوب و ســربه ز ــردا مهــنی. پس ف ــاره ف ــادرم. دوب مــی  رود پیــش م

ــرای خــودش.  یــک آدم یب مصــرف ب
یکاتــور در مــورد پیامبــر کشــیده بودنــد  اوج حرکــت خــارج از چارچوبــش زمــاین بــود کــه در یــک جملــه یــک کار
کــرد. بعــد فردایــش هــم رفــت ســر کالس و آن  هــا  کــرد و در جتمــع اعتراض آمیــز شــرکت  و او کالســش را تعطیــل 

یکاتــور دیگــر کشــیدند. هــم چنــد وقــت بعــد یــک کار
کــردم. آن موقــع تــازه بــا هــم دوســت شــده بــودمی. بعــد  یــف  کجــا بــودم؟ آهــان بــرای فیلیــپ قضیــه را تعر
یــن  هم خانــه شــدمی. هنــوز هــم بــا مهــمی. فیلیــپ خمــش خــوب کار می  کنــد. پیشــهنادهایش در ظاهــر امحقانه تر
یــن راه را هبــت  یــن پیشــهنادهای ممکــن اســت؛ امــا بعــد، وقــیت خــوب فکــر می  کــین می بیــین هبتر و مضحک تر
کــه ایــده ی خــام او را بــه یــک اثــر  کــمن بعــیض وقت  هــا اصالحــات مــن اســت  گــر خنواهــم فروتــین  گفتــه اســت. ا

فوق العــاده تبدیــل می کنــد. 
ایــده ی اولیــه او ایــن بــود: لباس هــای معلــم را بــدزدمی و بعــد بــرومی ســروقت دختــر جــوان. مــی داین؛ دزدیــدن 

کــه منی خواســتمی بزنــمی.  لبــاس از رختکــن اســتخر خیــیل ســخت نیســت. بانــک 
یــح بزنــمی. کار جالــیب اســت. هــم  می یک وقــت کــه ســرمان خلــوت شــد یــک بانــک بــرای تفر هرچنــد برنامــه دار

بــرای مــا، هــم بــرای کارمنــدان بانــک، هــم بــرای مــردم. 
 
ً
کنــد؟ مثــال یــف  ــرای مهســرش چــه چیــزی دارد تعر ــه ب ــه مــی رود خان ک کارمنــد بانــک شــب  آره! ببــنی یــک 

ــورو مشــردم و گذاشــمت  ــا ظهــر صــد هــزار ی ــزم امــروز روز فوق العــاده ای داشــمت. از صبــح ت ی ــد: »وای عز ی می گو
ــو گاوصنــدوق!«  ت

کــه یــک روز، چنــد تــا ســارق مســلح ســیاه پوش وارد بانــک شــوند. داد بزننــد: »کــیس از  کــن  امــا فــرض 
جایــش تــکان خنــورد! این یــک ســرقت مســلحانه اســت.« 

کارمنــد بانــک چقــدر حــرف بــرای گفــنت دارد! می توانــد بــرای مهســرش خــودش را یــک قهرمــان نشــان  شــب 
کــه  کــه چگونــه جــان یــک پیــرزن و نــوه اش را جنــات داده یــا حــیت می توانــد یــک مبــارز ســیایس باشــد  دهــد 
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یــده شــود یــا  کــرده اســت تــا پــول ســرمایه دارها راحت تــر دز کــه کــیس نفهمــد بــه دزدهــا کمــک  چگونــه طــوری 
کــه اســلحه روی شــقیقه ام بــود فقــط بــه  یــزم! متــام مــدیت  یــد: »عز می توانــد یــک عاشــق رمانتیــک شــود و بگو

کــه نکنــد دیگــر نتــوامن تــو را ببیــمن«  ایــن فکــر می کــردم 
یزودرشــت می توانــد بــرای افــراد بســازد. حــاال دزدی بانــک را مقایســه  ببــنی یــک دزدی ســاده چقــدر اتفــاق ر

کارهــای مــا. بعــد تــو از مــن می خواهــی دســت از این مهــه هیجــان و اتفــاق بکشــم؟ کــن با
کــه بــرومی ســروقت معلــم.  ــا فیلیــپ موافــق نبــودم  کــن. داشــمت قصــه اســتخر را برایــت می گفــمت. مــن ب  ولــش 
یســکی بــود تــازه دمل می خواســت یــک کار خــاص بکــمن. فکــری بــه ذهــمن رســید. قــرار شــد لبــاس مهــه  خیــیل ر
کــه خلــت می شــوند را  کــه چبه هــایی  یــمی یــک هیــوال در اســتخر اســت  می. چبه هــا را می ترســانمی. می گو را بــردار

مــی دزدد و می خــورد. 
یک هفته فقط چبه ها را می ترساندمی. هنوز کاری به لباس هاشان نداشتمی. 

از یکجــایی بــه بعــد خودشــان هبتــر از مــا مهدیگــر را می ترســاندند. یک چنــد تایشــان صداهــایی شــنیدند. 
ــا چشــمان ســبز و هیــکل بزرگــش او را نــگاه می کــرده  ــود! ب کــه خــودش هیــوال را در اســتخر دیــده ب یکی شــان 
کاری نداشــته چــون هنــوز خلــت نشــده بــود! یعــین چبه  هــا فوق العاده انــد! تابه حــال  اســت. باهــاش ویل 
کــردمی وارد اســتخر شــدن و لبــاس دزدیــدن. مــن ســر انگشــمت را  کــردی؟ بعــد شــروع  بــه رفتارهــای ســارا دقــت 

ــا بعــیض کمدهــا می نوشــمت: »مــن گرســنه ام.«  ــه ی ــا خــون روی آین ــدم و ب ی می بر
کنــد  یــش، مــزه اش  کنــد. منی خواســمت مریب  شــان دســتش را بکشــد رو کــه طبیعــی جلــوه  ــا خــون می نوشــمت  ب
کار  یــد: »چبه هــا ایــن خــون نیســت و ســس کچــاِپ. یکــی دارد باهامــان شــوخی می  کنــد. هیــوالیی در  و بگو

نیســت.« 
ــض  ی ــت. بعــیض هاشــان روزهــای کالس شــنا مر ــه کالس شــنا منی رف ک ــود  ــن ماجــده تهنــا نب حــاال دیگــر ای
ــا بتواننــد  یــت اســتخر بــه خاطــر درخواســت مدرســه نگهبــان بــرای خــود رختکــن گذاشــت ت می شــدند. مدیر
کــه  کــرده بــودمی. تــرس را انداختــه بــودمی تــو دل چبه هــا. روزهــایی  کار خودمــان را  کننــد امــا مــا  مــا را دســتگیر 

ــه یــک اســتخر دیگــر. ــوال رفت  هی
ً
ــد حتمــا منی شــد داخــل اســتخر شــومی خــود چبه هــا می گفتن

ــازی دارد؟  ــا بارســلونا ب ــال ب ــردا رئ ــو بپرســم ف کــن مــن از ت  فــرض 
ً
ــال ــدازد. مث کار می ان ــه  ــرس ختیــل آدم را ب ت

خــوب اســت بــروم بــا فیلیــپ ورزشــگاه، فوتبــال ببینــمی. تــو ایــن را می شــنوی و در حلظــه  ی اول به راحــیت ازش 
کــه منظــوری داشــمت.  می گــذری. بعــد بــه خــودت می گــویی نکنــد 

ــنی  ــد بدب ــه نبای ک ــویی  ــه خــودت می  گ ــه مهنی طــوری پرســیدم. ب ــه ن ک ــداری می  دهــی  ــه خــودت دل ــش ب اول
گو برنابئــو ۸1044 نفــری را بفرســمت هــوا. تــازه نیرو  هــای امنیــیت   هــم  کــه ســنتیا بــایش. مــن آن قــدر دیوانــه نیســمت 

یــاد اســت و خطــری کــیس را هتدیــد منی کنــد.  بــرای ایــن بــازی ز
ً
ایــن روزهــا خمصوصــا

 150 متــر 
ً
یــن افــراد از هــم هنایتــا کــه فاصلــه ی دورتر  یک حلظــه یــک فکــر می افتــد بــه جانــت. در حمیطــی 
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گــر هنگامی کــه رئــال گل اول  کنــار هــم نشســته اند؛ ا بــع 25 در 25 متــری 600، 700 نفــر آدم  اســت و در یــک مر
کــه تــوی کفــش یکــی از آن هــا  گرها از خوشــحایل می  پرنــد بــاال، نــمی پونــد خــرج یس چهــار  را می    زنــد و متاشــا
گرها ارتفــاع بیشــتری نســبت بــه پرش  هــای  جاسازی شــده اســت، در مهــان حلظــه منفجــر شــود؛ احتمــااًل متاشــا

ــد پایــنی دیگــر آدم  هــای ســابق نیســتند.  ــد و وقــیت برمی گردن قبیل شــان می گیرن
بعــد فکــر بزرگ تــری می آیــد تــو ســرت. برایــت ســؤال می  شــود چــرا وقــیت ۸1000 نفــر آدم حداقــل تــوی اســتادیوم 
گــر کاری خبواهــم بکــمن یــک مبب گــذاری بــزرگ اســت.  کــمن؟ پــس ا هســتند مــن بــه 600 _ 700 نفــر قناعــت 

یــون اتفــاق فــردا را متاشــا می  کــمن. یز به جــای اینکــه خــودم را بــه کشــنت بدهــم، جلــوی تلو
کــن نیمــه  ی پــر لیــوان را  گــر ایــن فکرهــا آمــد ســراغت ســعی  شــب ایــن فکرهــا ممکــن اســت نگذارنــد خبــوایب. ا
کــه پنالــیت نبــوده اســت و  خیته  انــد ســر داور  گرفتــه اســت و رئایل  هــا ر کــه بارســا پنالــیت  کــن زمــاین  ببیــین. فکــر 
داور قبــول منی  کنــد و مــیس رفتــه اســت پشــت تــوپ تــا پنالــیت بزنــد و مهــه  ی دنیــا منتظرنــد ببینــد آیــا مــیس بــه 
یــر  یــدن مســت تــوپ تــا شــوتش را بزنــد؛ یک دفعــه بــووم! تصاو رئــال گل می  زنــد یــا نــه و او شــروع می  کنــد بــه دو
یــن اجــرای خــود را داشــته  یــن حلظــه  ی زندگــی خــود، می  تواننــد ماندگارتر قطــع می  شــود. جمری  هــا در مهم  تر

باشــند. یــک اجــرای صادقانــه بــدون هیــچ مجلــه  ی از پیــش تعینی شــده. 
کننــد  یض  هــای تکــراری مــریب را حتلیــل  یکن  هــا و یــا تعو کارشــناس  ها به جــای این کــه حرکــت تصــادیف باز
حرکــت تــازه و بــا برنامــه مــا را حتلیــل می  کننــد. مــیس فــردا گل بزنــد یــا نــزد فوقــش یــک هفتــه در مــوردش حبــث 
کاتاالن هــا از  کنــد. دیگــر  یــخ  یــن الکاســیکوی تار ــد ماندگارتر ــردا را می  توان کار مــا الکاســیکوی ف می  شــود امــا 
کــه دیگــر متنفــر نیســتند. احتمــااًل حبــث اســتقالل  یدی  هــا متنفــر خنواهنــد بــود یــا حداقــل وامنــود می  کننــد  مادر

کاتالونیــا حداقــل صدســال می افتــد عقــب. 
کــه بــه خاطــر ســؤال مــن می  افتــد تــو ســرت، برایــت حــرف  ببــنی مــن تــا صبــح می  تــوامن از فوایــد فکــر و خیــایل 

بــزمن. حــیت در مــورد مهــان نیمــه  ی خــایل لیــوان. 
کــه از  ــا دو ســه هــزار دالر خــرج می  کنــد  کــه بــنی پانصــد ت ــه مــن بگــو کــیس  ــو ب ــد امــا ت آره! ۸1000 نفــر می  میرن
کــه آیــا رامــوس اخــراج می  شــود یــا نــه؛ تــو زندگــی  اش چــه کار مهمــی قــرار اســت اجنــام بدهــد؟  نزدیــک ببینــد 
یــن نوابــغ بشــر باشــند.  کنــمی مهــه  ی ایــن ۸1044 نفــر مهم تر  فــرض 

ً
کــردن جیــب فوتبالیســت  ها؟ اصــال جــز پــر 

ــه  ــد نفرشــان وقــیت از پله  هــا باعجل ــد؟ چن ــد و می  میرن ــد نفرشــان ســکته می  کنن ــد مــرد؟ چن ــا این  هــا خنواهن آی
می  آینــد پایــنی ســر می  خورنــد و ضربه مغــزی می  شــوند؟ چنــد نفرشــان بــه خاطــر ســیگار کشــیدن می  میرنــد؟ 
یــن اتفــاق قــرن هبتــر اســت یــا زندگــی روی  یکــی از مهم تر مهــه  ی مــا یــک روز می  میــرمی. یــک مــرگ باشــکوه در

کنتــرل کــین؟  ختــت بیمارســتان درحایل کــه دیگــر ادرار خــودت را هــم منی  تــواین 
کــی مردنــد؟ 100 هــزار نفــر؟ 200 هــزار نفــر؟  کازا اصــاًل بگــذار این طــوری برایــت بگــومی. چنــد نفــر تــو هیروشــیما و نا
یــکایی از مــردم ژاپــن عذرخواهــی کنــد؟ هیتلــر، شــارون، یــا دیگــر افــرادی کــه از  تــو حــاال شــنیدی یــک مقــام آمر
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نظــر مــا آدمکش انــد و بــد، آیــا خودشــان از کارهایشــان پشــیمانند؟ 
گــر قــرار باشــد بــنی جــان ســارا و جــان ۸1044 نفــر، یکــی را انتخــاب کــین، کــدام را انتخــاب  حــاال بــه مــن بگــو ا
ــه.   ن

ً
ــا ــایش؟ خــوب قطع ــت پشــیمان ب ــت انتخاب ــد برای ــل آن  هــایی؟ بای ــو قات ــا ت ــا آی  ســارا؛ ام

ً
ــا ــین؟ قطع می  ک

دیــدی! جــان دیگــران بــرای هرکــیس یــک قیمــیت دارد. هرکــیس بــه یــک قیمــت می  فروشــد. تــو یــک قیمــت 
می  گــذاری. هیتلــر یــک قیمــت، شــارون یــک قیمــت، مــن هــم یــک قیمــت. حــاال ایــن وســط بعیض  هــا 

فروشــنده  های باانصــایف هســتند بعیض  هــا نــه؛ امــا اصــل قضیــه فــریق منی  کنــد.
پایی  هــای شــیک و جنتلمــن، در مهــنی اســپانیا، در مهــنی  اصــاًل چــرا راه دور مــی  رومی؟ پــدران مهــنی ارو
ــوده؟ خــب  ــع جنــگ ب ــو بگــو. آن موق خیــم خــوب نیســت. ت ــد هــزار مســلمان کشــتند؟ مــن تار آندلــس، چن
اآلن هــم جنــگ اســت. هــر جنگــی هــم اقتضائــات خــودش دارد. یــک روز از بــاالی بــرج، قیــر داغ روی ســر 
کــه بــه شــیوه  ی خودمــان جبنگــمی. این کــه  خیتنــد، یــک روز مبــب امت، حــاال هــم نوبــت ماســت  ســربازان می  ر
یســت ســال دیگــر  می بــرای آدم  هــای بیــکاری کــه قــرار اســت دو شــیوه  ی درســیت انتخــاب کــردمی یــا نــه را بگــذار

یــخ درس بدهنــد. آن  هــا حرصــش را خبورنــد. چــرا مــا وقتمــان را هــدر بدهــمی؟ تار
ــو چــرا   منی  فهمــم ت

ً
ــا ــو از مــن می  گفــمت. مــن واقع ــرس ختیــیل ت ــه اینجــا رســیدمی؟ آهــان داشــمت از ت چــی شــد ب

از مــن می  تــریس؟ تــو شــوهر خواهرمــی! ببــنی یک حــریف را از تــه دل هبــت مــی  زمن. مــن هیچ وقــت بــه تــو و 
خانــواده  ات آســییب منی  رســامن. الزم شــد بــه فیلیــپ می  گــومی. 

 پســر فوق العــاده ای اســت. عاشــق چبه  هاســت. شــاید وقــیت ببینیــش تعجــب 
ً
فیلیــپ را بایــد ببینیــش. واقعــا

یاندش،   بلــد اســت بــا چبه هــا ارتبــاط برقــرار کنــد. می دانــد چطــوری خبنداندشــان، چطــوری بگر
ً
کــین ویل واقعــا

ــا  ــار خواســته ت چطــوری بترساندشــان. از وقــیت فهمیــده اســت مــن یــک خواهــرزاده کوچــک دارم چندیــن ب
کنــد دیگــر ول  گفــمت بــه وقتــش. فیلیــپ بــه یک چیــزی پیلــه  کنــد. مــن هــم مهیشــه  ببینــدش و باهــاش بــازی 
کــن نیســت. مهــان قضیــه اســتخر را هــم مگــر وقــیت نگهبــان اضافــه گذاشــتند یب خیــال شــد؟ وقــیت دیــد دیگــر 
در اســتخر منی  شــود لبــاس دزدیــد، رفــت تــو خانه هایشــان. بــاورت می  شــود؟! از کمــد چبه  هــا از تــو اتاقشــان 

ــد.  ــد! چبه  هــا حســایب ترســیده بودن لباس  هایشــان را می  دزدی
منــی  دامن چــه شــکیل چبه  هــا راه مبــارزه بــا ترسشــان را پیــدا کردنــد. کــیس   به شــان گفــت یــا کار خــود فیلیــپ بــود 
را منــی  دامن. فقــط یــک روز ماجــده بــا یــک خوشــحایل آمــد گفــت می  خواهــد دیگــر کالس شــنا را بــرود. مهــه  ی 
چبه  هــا بــا لبــاس شــنا می  کننــد. وقــیت ایــن را شــنیدم یــک حــس عجیــیب داشــمت. چــه شــکیل برایــت بگــومی؟ 

یــک حــس غــرور. یــک حــس قــدرت. 
کــه در منایشــگاهش، روبــروی یکــی از تابلوهایــش ایســتاده. یک دفعــه دو نفــر  کــن  مثــاًل نقــایش را فــرض 
یبــایی تابلــو و توامننــدی خارق العــاده نقــاش -کــه او را منی  شناســندش- حــرف  کنــارش و در مــورد ز می  آینــد 
می  زننــد. آن حلظــه، نقــاش متــام وجــودش پــر از غــرور و لــذیت عمیــق می  شــود. مــن مهچــنی حــیس را آن موقــع 
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یــد و داد به  شــان  کار مــا مدت  هــا در ذهــن چبه  هــا مانــد. حــیت مدرســه یــک ســری مایــو خر کــردم. تأثیــر  بــه  جتر
یدنــد تــو آب.  کــه تنشــان بــود می  پر ــا لباس  هــایی  کــه کل بدنشــان را می  پوشــاند ویل آن  هــا قبــول نکردنــد و ب
کــه هــم کالیس  ــا لبــاس دارد شــنا می  کنــد بــدان  گنــده ب گــر یک دفعــه در اســتخر دیــدی یــک خــرس  ــو هــم ا ت

ماجــده بــوده.
تــرس چبگــی بــرای خییل  هــا تــا آخــر عمرشــان بــایق می  مانــد. مــن هــم معتقــدم آدم بایــد بــا ترســش روبــرو شــود 
یــزد. بــاورت می  شــود مــن از بابــامی می  ترســیدم؛ امــا از وقــیت باهــاش روبــرو شــدم فهمیــدم چقــدر  تــا ترســش بر
ضعیــف اســت. دمل برایــش می  ســوزد. هیچ وقــت قــدرت را ملــس نکــرد. منی  تــوامن دوســتش داشــته باشــم. 
کــه بــایش مهــه  ضعیف  هــا را دوســت نــدارم. هیچ کــس ضعیف  هــا را دوســت نــدارد. ویل در عــوض قــوی 

دوســتت خواهنــد داشــتند؛ یعــین جمبورنــد دوســتت داشــته باشــند. 
گــر مــن را هبشــان معــریف  کــه دو تــا میــز آن طــرف نشســته  اند را می  بیــین؟ ا شــک داری؟ مهــنی دختــر و پســری 
ــر  ــن دخت ــه ای ــه به جــای لب  هــای مهدیگــر، دســت    های مــن را می  بوســند. کایف   اســت مــن ب ک کــین می بیــین 
پیشــهناد یــک شــام دیروقــت بدهــم آن وقــت جلــوی مهــنی پســر ضعیــف، دســت مــن را می  گیــرد؛ یعــین جمبــور 

اســت. مــن جمبــورش منی  کــمن   هــا. ضعــف خــودش او را جمبــور می  کنــد. 
گــوش ندهــد  گــر حــرف مــن را  کنــار مــن پــر از مــواد منفجــره اســت و ا خــودش فکــر می  کنــد ایــن ســاک   
پــرت بــرای ســارا.  می  فرســتمش هــوا. غافــل از این  کــه تــو ایــن ســاک پــر اســت از اســباب بازی و خرت و
یک چیــزی هبــت می  گــومی بــدت نیایــد: تــو هــم آدم ضعیــیف هســیت. اصــاًل اینجــا نشســته  ای چــون آدم ضعیــیف 
کــه  هســیت. شــوهر ماجــده  ای چــون قــدرت رســیدن بــه هم  کالیس  هــای خوشــگلت را نداشــته ای. منی  خواهــی 
ــو 16 ســالگی اولــنی  کــه مــی  دامن ت ــو عاشــق ماجــده شــده ای؟ مــن  ــر موطــالیی ت کــمن بــنی این مهــه دخت ــاور  ب
ــروی مستــش  ــرده  ای ب ک کــه جرئــت  ــر بعــدی  یــت نشــده   اســت هبــش بگــویی. دخت ــار عاشــق شــده  ای و رو ب
کــرده اســت، دختــر بعــدی هبــت خیانــت. مــن هــم  دماغــش را کشــیده   اســت بــاال، دختــر بعــدی مســخره  ات 
گــر خبواهــی می تــواین قــوی بشــوی.  ایــن روزهــا را گذرانــده ام. ویل تصمــمی گرفــمت شــرایطم را تغییــر دهــم. تــو هــم ا
کارمنــد  کــه فقــط یــک  ــا پــدری  مــن مطمئــمن ســارا یــک پــدر قــوی را خیــیل بیشــتر دوســت خواهــد داشــت ت

وظیفه شــناس اســت.
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  سیاه، بدون یک خال سفید

مطهر قادری

ــه  ب گر ــو  ــداوم میومی ــل از ســروصدای م ــه تنــش داد. شــب قب ــویس ب ــود کــش و ق ــه دراز کشــیده ب ک مهانطــور 
چندبــاری بیــدار شــده و آنقــدر تــوی ختتــش غلــت زده بــود تــا دوبــاره خوابــش ببــرد. انــگار یــک وزنــه ســنگنی 

روی ســرش گذاشــته بودنــد، پلک هایــش میــل عجیــیب بــه بســته شــدن داشــتند امــا بایــد بیــدار می شــد. 
بلند شــد و در روشــویی بیرون اتاقک، آیب به ســر وصورتش زد و کارهای روزانه اش را شــروع کرد. در گلخانه 
کــه بــود صــدایی از اتاقکــش آمــد، امــا یب اعتنــا بــه کارش ادامــه داد. پالســتیک دوطــرف نمی دایره هــا را  اویل 

کــرد.  بــرای نورگیــری  بــاال زد، بلوک هــا را چیــد و گلدان هــا را جا به جــا 
کــرده بــود. نــمی ســاعت خــواب بعداز ظهــر  کــه کوچــک و آســان بــه نظــر می رســید حســایب خســته اش  کارهــایی 
خســتگی اش را کــم می کــرد. در اتاقــک را نیمه بــاز گذاشــته بــود تــا هــوای اتــاق عــوض شــود. داخــل اتــاق گــرم 
و بیــرون هــوا خنــک و پاییــزی بــود.کار هبتــری پیــدا نکــرده بــودو جمبــور بــود زن بــاردارش را تهنــا بگــذارد و در 

آن شــهرک گلخانــه ای دور از شــهر مبانــد.
وقــیت در اتاقــک را بــاز کرد،صورتــش بــه مســت دماغــش چمالــه شــد و بــا انزجــار بــه پوســت ختم مــرغ و تفالــه 
بــه ســیاه بزرگــی را دیــد  خیتــه و کــف اتــاق بود،نــگاه کرد.گوشــه اتــاق گر چــای کــه از ســطل واژگــون شــده بیــرون ر
بــه روی پتــوی تــا شــده و متیــزش مل داده  گر کــرد،  بــه اش از او شــیر  می خــورد. چشــم هایش را تنــگ  گر کــه چبــه 
بــه مــادر از تــرس مهــراه  کرد.گر کنــد لنگــه دمپــایی اش را درآورد و مستــش پــرت  بود.بــدون این کــه امخــش را بــاز 

کــرد.  بــا خشــم نالــه ای 
یــر ختــت  یــزان بــود را بــا ســر بــاال بــرد و ز کــه دور ختــت آو کــرد، مالفــه ای  بــه بــه طــرف ختــت فلــزی فــرار  گر چبــه 
بــه  کرد.گر یــد. مــرد دمپــایی دیگــرش را درآورد، داخــل رفــت و آن را پــرت  بــه مــادر روی ختــت پر پنــاه گرفت.گر
کــرد. صــورت مــرد بــا دیــدن جــای پنجه هــای گیل روی مالفــه ســفیدش از  یــد و خرنــاس بلنــدی  پایــنی پر
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یــد امــا دوبــاره دم در ایســتاد کــه مــرد جمــال  بــه بــه طــرف در اتــاق دو عصبانیــت قرمــز شــد. بــه مستــش رفــت. گر
کــرد. بــه ای زد و مســت منبــع آب پرتــش  نالــه هــم بــه او نــداد. بــا لگــد بــه او ضر

بــه بــا آهــن زنــگ زده صــدایی بلنــد شــد، پایــنی منبــع افتاد.موهــای ســیاه تنــش  گر از برخــورد تــن نــرم و ســیاه 
کــرد و  کــه از ســرش جــاری بــود را بــه خــود جــذب می کرد.چشــم هــای آیب روشــن اش را تــا نیمــه بــاز  خــوین 
بــه روی چهــار  گر کــه هــاج و واج داخــل چهارچــوب در ایســتاده بــود، انتظــار داشــت  کــرد، او  بــه مــرد نگاهــی 
بــه مــادر در حــال بســته  گر دســت و پــا پایــنی بیایــد و راهــش را بکشــد و بــرود، امــا حــاال چشــم های نیمــه بــاز 

گــوش می رســید. شــدن بــود و نالــه ی یب رمــیق از حلقومــش بــه 
بــه کــه  مــرد چنــد قــدم عقــب رفــت و دراتاقــک رابســت، روی ختتــش دراز کشــید.هیچ صــدایی جــز نالــه چبــه گر
احتمــاال از تــرس ازجایــش تــکان خنــورده بــود شــنیده منی شــد. انــگار بــا چشــم های بــاز خــواب می دیــد. زنــش 

را می دیــد کــه غمگــنی گوشــه اتاقــک نشســته و بــه کــف اتــاق خیــره شــده اســت.
خیتــه بــود. موهایــش را  کــه روی صورتــش ر کــرد  روی زانوهایــش جلــو رفــت، بــه موهــای ســیاه زنــش نگاهــی 
کــرد و بــه او خیــره شــد.  کــرد و پشــت گوشــش گذاشــت. چانــه اش را بــاال آورد. زن پلک هایــش را بــاز  نــوازش 

رنــگ چشــم هایش عــوض شــده بــود، آیب بــود، آیب روشــن. مــرد از تــرس نشســت.
صــدای زنــگ تلفــن مهراهــش بلنــد شــد، روی ختــت نشســت و جــواب داد. آقــای دکتــر صاحــب گلخانــه مــرد 
گلهــا را می آورنــد و  کنــد بعدازظهــر قلــم  گرفتــه بــود  یــادآوری  خــویب بــود. حقــوق خــویب بــه او مــی داد، متــاس 

بــه ســیاه افتــاد.  گر کــرد، یــاد  گــویش را قطــع  خــودش هــم ســری بــه گلخانــه می زنــد. 
کــردی  گفتــه بــود: دقــت  بــه مــادر را نــوازش می کــرد. حــیت یــک بــار  گر آقــای دکتــر هــر بــار بــه آجنــا ســر مــی زد، 
بــه یب جــان و خــوین بیــرون  گر بــه حــیت یــک خــال ســفید هــم بــه تنــش نــداره؟ ســیاهه ســیاهه. حــاال  گر ایــن 
کــه یکــی تــه اتــاق و آن یکــی روی  کنــد. دمپایی هایــش را  گرفــت بــرود و او را دفــن  اتاقــک افتــاده بــود. تصمــمی 

کــرد و بیــرون رفــت. ختــت افتــاده بــود، بــه پــا 
بــه ای در کار نبــود. اول فکــر کــرد شــاید زمخــی  جلــوی منبــع آب، اطــراف منبــع و حــیت پشــت آن را نــگاه کــرد. گر
یــزی از جــا بلنــد می شــد بایــد ردی  گــر بــا آن خونر شــده بــود و بلنــد شــده و گوشــه ای پهنــان شــده اســت، امــا ا
کــه بــا گل خملــوط  از خــون بــه دنبالــش راه می افتــاد. تهنــا شــاهد اتفــاق دو دایــره خــوین متصــل بــه هــم بــود 

شــده بــود.

وارد گلخانــه نــمی دایــره ای شــد. قلمه هــای زرد شــده را از بســتر پرلیــت درآورد. مهــه برگ هایشــان خشــک شــده 
یبــا کشــت، کاشــته بــود. از مهــان  بــه مــادر را تقر گر کــه  کــه بعدازظهــر روزی  بــود. این هــا مهــان قلمه هــایی بــود 
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بــه مثــل گربه هــای رهــا شــده، مــدام نالــه می کــرد صــدا قطــع نشــده بــود. شــب و یــا شــاید شــب قبــل کــه چبــه گر
یــن گلخانــه نــمی  کــه بــرای صحبــت تلفــین بــا مهســرش بــه آخر نــه تهنــا شــهبا ، حــیت روزهــا و حــیت وقت هــایی 
کــه  ــا اتاقــک داشــت، بــه وضــوح آن را می شــنید آنقــدر واضــح  ین فاصلــه را ب کــه بیشــتر ــره ای می رفــت،  دای

یــر لبــاس خــودش پهنــان شــده اســت. بــه ز گر انــگار چبــه 
کــه می گفــت شــب و روز می شــنود و کالفــه اش  ــه ســیاه و صــدایی  ب گر ــه  زنــش از هذیان گویی هایــش راجــع ب
یــر ختــت بیــرون بکشــد و قبــل از اینکــه  بــه را بــا ترفنــدی از ز کــرده، ترســیده بــود. بــه او اصــرار می کــرد کــه چبــه گر
یــش  دیوانــه شــود بیــرون بفرســتد. امــا او حــیت جــرأت منی کــرد مالفــه روی ختــت را کــه جــای پنجه هــای گیل رو

بــه خبــری نباشــد.  یــر ختــت را ببینــد و از چبــه گر خشــک شــده بــود عــوض کنــد مبــادا ز
گرفــت  یــن صحبت هایشــان زنــش تصمــمی  ایــن فکــر بیشــتر از آن صــدای مــداوم اذیتــش می کــرد. بعــد از آخر
خــودش بــه شــهرک بــرود و قضیــه را فیصلــه بدهــد. بــه شــوهرش گفــت نزدیــک غــروب در خیابــاین نزدیــک 

شــهرک دنبالــش بــرود.
کــرد و صــدای  گــویش اش وصــل  کــرد، هندزفــری را بــه  غــروب بعــد از متــاس زنــش لباس هایــش  را عــوض 
کــه بــاال مــی رفــت صــدا  کــرد. بــه خیابــان رســید. از پله هــای پــل عابــر  کــه ممکــن بــود بلنــد  موســییق را تــا جــایی 

را دوبــاره شــنید. 
کــه بــاال می رفــت صــدا نزدیک تــر می شــد. روی پــل چنــد قــدم جلــو  هندز فــری را از گوشــش درآورد. از هــر پلــه 
رفــت کــه زین بــا موهــای ســیاه توجهــش را جلــب کــرد. زن بــدون اینکــه حــریف بزنــد بــه مستــش می آمــد، هرچــه 

نزدیک تــر می شــد صــدا بلندتــر 
 بــه 

ً
بــه ای دم گوشــش بــا متــام تــوان نالــه می کــرد. بــا اینکــه زن بــه او نــگاه منی کــرد امــا دقیقــا گر می شــد، انــگار 

مستــش می آمــد.
کــرده بودند.دســت هایش را روی  کارگرهــا بنــر قبــیل را از آن مجــع  کــه  بــه میله هــای مســت راســت پــل چســبید 
بــه قطــع شــد. دســت ها را از  گر گوشــش گذاشــت، دلــش می خواســت داد بزنــد. بعــد از چنــد حلظــه صــدای 

گوشــش برداشــت.
یــش ایســتاده بــود، آرام و یب صــدا بــه چشــم هایش خیــره شــده بود.لبخنــدی بــه لــب نداشــت  زن درســت روبرو
کــه بــاد آن را جابــه جــا می کــرد و گاهــی چشــم هایش را آزار مــی داد، اعتنــایی منی کــرد.  و بــه موهــای ســیاهش 
کــرد از آن بــاال بــرود، بــا دســت خــودش را بــاال کشــید و  کــه بــه میلــه پــل چســبیده بــود ســعی  مــرد مهانطــور 

روی  میله هــا نشســت .
دســت هایش را رهــا کــرد و بعــد خــودش را . صــدای برخــورد ســرش بــا کــف خیابــان بــنی صــدای ترمــز گرفــنت و 
کــه هبــت زده بــا چشــم های ســیاهش بــه او  کــرد و بــه زن  گــم شــد. چشــم هایش را تــا نیمــه بــاز  بــوق ماشــنی 

یــد و پلک هایــش روی هــم افتــاد. کــرد. گوشــه  لب هایــش کمــی لرز خیــره شــده بــود نــگاه 
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ییده انــد. خبــار تــوی هــوا ملبــر  کــه دســته دســته دور مــرداب رو کــرده ام ال بــه الی بوته هــای وحــیش ای  کــز 
کرده انــد.  بــاد  یــش  تــاول رو کــه مثــل  گنــداب اســت و ماهی هــایی  کار می کنــد  تــا چشــم  می خــورد.  

این چندمنی شب است که می گومی عدنان صبح را منی بیند؟ منی دامن. 
گــودی تپــه چالــش می کننــد.  یــر دســمت می کشــند و تــوی  بــار. جنــازه یب جانــش را از ز خوابــش  را دیــده ام هزار
ــاغ و چشــم ها و  ــد. اول دم ــر روی ســینه اش می نیشــینند و گوشــتش را  می جون ی کســتری آن ز موش هــای  خا

بعــد انــدرون در حــال فســادش.
کــه  از رنــگ  کــه تــا بــاال می زنــد بایــد مالفه هــای خیــس را   مهــه ی زندگــمی بــوی اســهال خــوین ای را می دهــد 
یــر تنــش بکشــم بیــرون، چنــگ بزنــد  ایــن گنــداب زرد شــده اند بــردارم و بــدوم گوشــه چــادر. مالفــه قبــیل را از ز
یــرش.  کثافــت ز بــه پاهایــش. نفس نفــس بزنــد تــوی صــورمت و مــن حــامل هبــم خنــورد از بــوی ماندگــی دهــن و 

گــم شــود. یرهــا  کثافــت حبــاب بزنــد و آن ز کــمن،  پارچه هــای خــوین را هپــِن آب 
کنــمی  یــِد مــرگ بــود. یــک هفتــه فرصــت داشــتمی  بــار و بندیل مــان را مجــع  خبــرش مــث صــور اول اســرافیل، نو
کــت وشــلوارهای  کلفــت و  و از مــرز بزنــمی بیــرون. مامورهــای اســتخبارات مهــه جــا بودنــد. بــا ســیبیل های 

طــویس.
گفتند: خون هرکیس ماند، پای خودش.

ــه می رســیدی می خواســیت بپــریس چــی  ک ــه هرکــس و هرچــه  ــود. ب کار دســتمان داده ب ــه شــتری عثمــاین  کین
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می شــود؟ کفش هامیــان چســبیده بــود زمــنی. حملــه ســیاه شــده بــود. مهــه ی خانه هــا ســیاه شــده بودنــد، حــیت 
مهــان گلــدان مشعــداین ام کــه هبــار هرســال گل هــای صــوریت مــی داد! تــازه یــاد گرفتــه بــودم بــا جمســمه ی یب جان 
گــرم لبــاس  کنــار دجلــه بــا  زن هــا  کنــار بیــامی. پیرهــن ســوغات جنــف مــادر را بپوشــم و غــروب وقــیت  خانــه ام 

یــده.  شســتنمی، بگــومی:  عدنــان از عشــار بــرامی خر
کــه  کــرده  یــر نــوِر المپ هــا دیــده و بــه ایــن فکــر  گفتــه: پارچــه اطلــیس اش را ز کــه آخــر شــب تــوی گوشــم  بگــومی 
رنگــش چقــدر بــه پوســت گندمــی ام می آیــد و هــی از تــو پــوچ و پــوچ تــر شــوم. مثــل حفــره ای ســیاه و توخایل کــه 

هــی بــزرگ و بــزرگ تــر مــی شــود.  
کــردم تــوی تهنــا اتــاق و بــنی حلاف هــا نفتالــنی گذاشــمت. اتــاق یب فــرش و اســباب بــرامی  مهــه ی زندگــمی را مجــع 
کــه آن گوشــه، روی لبــه ی خــواب نفس هــای بلنــد و هذیــان آلــود می کشــید.   یبه تــر عدنــاین  یبــه بــود و غر غر
جنــازه اش را از بنــدر بــه خانــه می رســاند و آنقــدری بیحــال بــود کــه نگاهــی نینــدازد بــه مــین کــه، یــک ســاعت 

قبــل آمدنــش را پشــت آیینــه گذرانــده ام. 
شــش ماه از ســال را کار می کــرد، شــش مــاه بــایق را الجــان تــوی خانــه می افتــاد. چندبــاری دکتــر رفتــمی. گفتنــد 
کــه خــودش را تــوی  کــه بالــغ منی شــود. مــرض مــادر زادی بــود  گلبــول ســفیدی  ایــراد از مغــز اســتخوان اســت و 

گفــمت: عجــم اســت. جــواین نشــان داده بــود. از مهــان اولش هــم دمل بــا عدنــان روا نبــود. 
کــه حــیت  فکــر برگشــت راهــم نکــمن. روز آخــری آمــد دم خانــه، ســرم را بــه   ویل یومــا جــوری راهــم انداخــت 
یــر و  کلیــد اتــاق را گذاشــمت تــوی جیبــش، گفــمت هرچنــد مــاه یکبــار اســباب تــوی اتــاق را ز ســینه اش چســباند. 

کــه اوضــاع آرام شــد، برمی گــردمی.  کار بــه آجنــا منی کشــد و چنــد مــاه بعــد  کــه بیــد نزنــد. گفــت  کنــد  رو 
کــه تــوی بیابــان مهــران روان شــده بــود. وارفتــه و یب رمــق.  ویل نشــد. فقــط مــا نبــودمی. دســته دســته آدم بــود 
ــه  کــه ب خیــت. تکیــه ای  ــه زمــنی می ر کــم  می شــد و ب ــان  ــو برمی داشــتمی یــک تکــه از عدن ــه جل کــه ب هــر قــدم 

شــانه ام داده بــود لــه ام می کــرد.  دور اتــاق بــازریس شــلوغ و هرکــی بــه هرکــی بــود. 
کــه شــدمی صدایشــان واضح تــر می شــد، اســم پسرانشــان  زن هــا می نالیدنــد و ســینه می خراشــیدند. نزدیک تــر 

کــه بایــد تــا ابــد تــوی مــرز جایشــان می گذاشــتند...  یــاد می زدنــد.. پســرهایی  را البــه الی ضجه هایشــان فر
کنــد و انداخــت آن طــرف و نــه نگهــش داشــت. آن هــایی  کــه نــه می شــود  گوشــت اضافــه ی روی زمخــی شــدمی 

کــه شناســنامه و فــک و فامیــل ایــراین داشــتند، جــدا شــدند و مــا آواره ی صحــرا. 
کنار دجله.   می، هیچ کجای االرضش برای ما نیست، حیت مهان خانه ی  از السماوات ش که بگذر

کالغ هــای ســیاه آن بــاال می چرخنــد و جــایی میــان علف هــا فــرود می آینــد.  گــرگ و میــش صبــح اســت. 
ــار قرص هایــش را کجــا گذاشــمت.   ین ب ــادم بیــاورم آخر صــدای نالــه ی عدنــان بلنــد شــده. ســعی می کــمن بــه ی
چنــگ مــی زمن بــه مالفــه روی درخــت کــه هنــوز از رطوبــت خیــس اســت. کاش یــک روز خــودم را بــا مالفه هــا 

کــمن و فــردا وقــیت برگــردم، بــاد مــرا بــا خــوش بــرده باشــد... بشــورم و روی درخــت هپــن 
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کــرد،  گــزوزش در هــوا خپــش مــی  کــه ا کــرده بــودم. تابســتان بــود امــا حــراریت  هونــداِی دایی را حســایب خســته 
کتــور هــم شــکنجه اســت  از صــد متــری هــم پیــدا بــود. بــاال و پایــنی رفــنت تــو زمنی هــای کشــاورزی مــا، بــرای ترا
ــوه گذاشــته اند؛ چــون  ک ــا را  ــه کشــاورزی م ــه دایی. اهــایل روســتا، اســم منطق ــدای دردان ــه هون چــه برســد ب
کــوه ســنگ تر و البتــه چشــمه هایش هــم از  کوه تــر، ســنگ هایش از  ســنگ   های  کــوه  ســرباالیی هایش از 

ــوه بیشــتر اســت.  ک چشــمه   های 
بــزرگ خدابیامــرز را گرفتــه بودنــد کــه حاضــر شــده بــود تــو منطقــه کشــاورزی  احتمــااًل چشــمه ها، چشــم پــدِر پدر
بــزرگ باعــث شــده بــود راحت تــر مهــه جــا  کــوه ســرک کشــیده بــودم. نبــودن پدر کنــد. بــا هونــدا بــه مهــه جــای 
کــه دایی بــرای سوء اســتفاده از نبــودش بــه مــن داده بــود. از صبــح  کــمن! در اصــل، هونــدا باجــی بــود  را فتــح 
بــزرگ ســوار میین بــوس شــد، او هــم ناپدیــد شــد. بــاج خــوب و ســرحایل بــود. البتــه بایــد حواســم بــه  کــه پدر
گاو و گوســفندها هســتند هــم می بــود و عمــو غــالم را هــم بایــد بــا هونــدا بــه روســتا  کــه مســئول  جمیــد و مهــدی 

می رســاندم. امــا رســاندن عمــو بــرای آخــر روز بــود و هنــوز بــا غــروب فاصلــه داشــتمی.
کــرده بــود. تــه مســیر دور دور زدن بــا هونــدا رودخانــه بــود.  رئیــس بــودم و موتــور، ایــن حــس را در مــن بیشــتر 
بــان  بــه رودخانــه رســیدم. مهــدی و جمیــد زودتــر از هــر روز گاو و گوســفندها را راهــی روســتا کــرده بودنــد. شــکم ز
کــه تابســتان را در روســتا باشــد.  بســته ها، شــکم وســط روز بــود و هنــوز جــا داشــتند. پســر خالــه مهــدی آمــده 
کــه دیدنــد سرعت شــان را بیشــتر  او بــا جمیــد، بــرادرم مهســن اســت و هــر دو ســه ســال از مــن کوچکترنــد. مــرا 
گرفــمت و چیــزی بــه آهنــا  کردنــد تــا جلوی شــان را نگیــرم. رئیس بــازی ام داشــت گل می کــرد امــا جلــوی خــودم را 

بــزرگ ســود ببرنــد. نگفــمت. بــا خــودم گفــمت بگــذار آهنــا هــم از نبــودن پدر
 دایی بــا رفقایــش، مــن بــا هونــدا و مهــدی و جمیــد هــم بــا زودتــر رســیدن بــه خانــه. امــا آهنــا زرنگ تــر از مــن و 
بــزرگ، عبــور از آن  کــه پدر کــه عبــور از روی پــل بــود رفتــه بودنــد. پــیل  دایی بودنــد و بــه مســت ســود دیگــری 
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ــزرگ مهیشــه  ب کــم اســت، قدغــن می   کنــد. پدر ــه  کــه آب رودخان گاو و گوســفندان را حداقــل در تابســتان  ــا  ب
یــد؛  یــد تــا آیب بنوشــند و جگرشــان حــال بیایــد. درســت هــم می گو بــان بســته ها را از رودخانــه ببر یــد ز می گو
ییــس  ــاز ر ــه. ب گل ــه  ــار تشــنه مــی شــود چــه برســد ب ــه ســه ب ــا خان ــاد اســت و آدم ت ی ــا روســتا ز ــوه ت ک ــه  فاصل

ــار هــم چیــزی نگفــمت. ــازی ام می خواســت گل بکنــد. امــا اینب ب
گاو و یــک  کــه دوتــا  کــردم تــا نفــیس بگیــرد. عــرض پــل آنقــدری هســت  کنــار پــل ایســتادم. موتــور را خامــوش 
کــین، یــک  گــر انــدازه آن را ســه قســمت  یــاد اســت. ا کننــد. طولــش امــا ز گوســفند، در یــک ردیــف از آن عبــور 
قســمتش تیــر و ختتــه ای اســت و بقیــه اش از تیــر آهــن و آســفالت ســاخته شــده اســت. انــگار پــول اهــایل بــه 
کــوه کــه بــه  یــک قســمت نرســیده و تیــر و ختتــه ای مانــده تــا هــر ســال بــا ســیل هبــاری و پاییــزی از بــنی بــرود. از 
کــین. اینجــا، ارتفــاع کمتــری از ســطح رودخانــه  طــرف روســتا مــی روی اول بایــد قســمت تیــر و ختتــه   ای را رد 
کرده انــد و تونــل بیــدی ســاخته اند. امــا قســمت آســفالیت ارتفاعــش انــدازه  دارد. دو بیــد بــزرگ حماصــره اش 

یــک خانــه ســه طبقــه تــوی شــهر اســت.
گاو، گوســاله و گوســفندان وارد قســمت تیــر و ختتــه ای شــده بودنــد. منتظــر بــودم  از پــل  مهــدی و جمیــد مهــراه 
عبــور کننــد تــا پــل را هــم فتــح کــمن و بعــد بــروم ســراغ عمــو غــالم کــه صــدای عجیــیب بــه گوشــم خــورد. مثــل این 
گاو. گوســفندان بــه ســرعت از قســمت  یــاد بزنــد؛ صــدایی مثــل نعــره نصفــه نیمــه  بــود یکــی بــا دهــان بســته فر
ــاد جمیــد و  ی ــردم. صــدای داد و فر ک ــز  گــوش تی گاو و گوســاله نبــود.  ــد. امــا خبــری از  کردن ــور  آســفالت پــل عب
کــمن و گازش را بگیــرم و زودتــر بــه آهنــا برســم. امــا  کــردم. مــی خواســمت موتــور را روشــن  مهــدی بلنــد شــد. هــول 

کــردم و بــه ســرعت وارد تونــل بیــدی شــدم. کاًل ده قــدم بــا پــل فاصلــه داشــمت. موتــور را اول 
ــایب  ــه خاطــر طن ــه خاطــر مــادر و پســر بودنشــان بلکــه ب ــه ب ــود. ایــن دو ن ــری نب گاو اث ــا از  ــدم ام گوســاله را دی
یــه و گوســاله مثــل  گر کردنــد  گــردن بــه هــم بســته بــودمی، جداشــدین نبودنــد. مهــدی و جمیــد مــی  کــه آهنــا را از 
جمســمه بــه پایــنی پــل خیــره شــده  بــود. بــاد بــنی شــاخه و بــرگ بیدهــا می چرخیــد و آهنــا را بــه صــورمت میــزد. 
کــه ســه تــا آدم نزدیکــش شــوند او آرام مبانــد. ترســیده  نزدیک تــر رفــمت. گوســاله وحــیش تــر از ایــن حرف هــا بــود 

بــودم. آرام جلوتــر رفــمت. 
بــان بســته. ســن مــادرش شــاید بــه ســکته  بــا خــودم گفــمت: »ســکته نکــرده باشــد؟ ســین نــدارد کــه ســکته کنــد ز

کــردن رســیده باشــد امــا خــودش نــه.«
یــه می کردنــد. یــک   بــه گوســاله رســیدم و ســنگ شــدم. جمیــد و مهــدی خیــیل طاقــت آورده بودنــد کــه فقــط گر
یــزان. جلوتــر رفــمت و چیــزی کــه گوســاله مــی  ســر طنــاب قرمــز رنــگ بــه گــردن گوســاله بــود و ســِر دیگــرش از پــل آو
گاو بــنی پــل و رودخانــه مثــل شــاخه های بیــد معلــق  گاو بــود.  گــردن  دیــد را دیــدم. ســر دیگــر طنــاب هنــوز بــه 

بــود؛ گاوی کــه چشــمان درشــتش را بــه چشــمان گوســاله   اش دوختــه بــود. 
گوســاله هــم پلــک منــی زد و بــه چشــم های مــادرش خیــره شــده بــود. زور مــی زد و انــگار پوســتش از ســفید بــه 
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گــر گاو وســط آن گل و ماســه می افتــاد، یــا در جــا حــرام می شــد  کتــایب ا کــرده بــود. بــا هــر حســاب و  قرمــز تغییــر 
گــر هــم زنــده می مانــد دیگــر گاو ســابق منی شــد. گیــج شــده بــودم. مغــزم بــه هیــچ کاری فرمــان منــی داد. جمیــد  یــا ا
یــه می کردنــد. ترســیده بودنــد. مــن از آهنــا بیشــتر و گوســاله از مهــه مــا بیشــتر ترســیده بــود. حــال گاو  و مهــدی گر
هــم کــه مشــخص بــود. یــاد عمــو غــالم افتــادم و یب هــوا او را صــدا زدم. جمیــد و مهــدی هــم مهراهــی ام کردنــد و 
 عمــو غــالم را صــدا مــی زد.  صــدای نامفهــوم عمــو 

ً
گــر گوســاله هــم می توانســت حتمــا عمــو غــالم را صــدا زدمی. ا

کار افتــاده اش  کــه هیــچ، خــودش هــم بــا آن پاهــای از  را شــنیدم. زمینــش کیل بــا پــل فاصلــه دارد. صدایــش 
گاز  ــه آن  ــار بیشــتر از دور زدن هــای قبــل ب کــردم و این ب ــدا را روشــن  ــه مــا منی رســید. هون ــا فــردا صبــح هــم ب ت

کــردم. دادم و بــه طــرف زمــنی عمــو حرکــت 
خیــیل زود بــه چیــزی کــه از آن تــرس داشــمت رســیدم. ســرباالیی دره اســی. بــاالی ســرباالیی زمــنی عمــو اســت و 
یــاد از آن بــاال رفتــه بــودم امــا بــا موتــور دایی نــه. ترمــز را ســفت  چــاره   ای جــز بــاال رفــنت از آن را نداشــمت. بــا االغ ز
گاز هونــدا را تــا آخــر  چســبیده بــودم و نفــس نفــس مــی زدم. مثــل نفــس نفــس زدن   هــای گوســاله بــاالی پــل. 
کــردم موتــور خامــوش شــد. نفــس راحــیت کشــیدم. امــا  کــه رهــا  کــردم. کالچ را  فشــار دادم و دنــده را ســنگنی 
گاز را تــا آخــر فشــار دادم.  کــردم.  گاو معلــق. موتــور را روشــن  بایــد بــه عمــو می رســیدم و بعــد هــم دو نفــری بــه 
گاز  کــن  ــار خامــوش نشــد. ول  کــردم. این ب کــردم. چشــمامن را بســمت و کالچ را رهــا  ــاز هــم دنــده را ســنگنی  ب
کــرده ام.  گــرد و خــاک بلنــد  کــه  نبــودم. بــه بــاالی ســرباالیی رســیدم. بــه پشــت ســر نــگاه منی کــردم. میدانســمت 
کــردن بــه پشــت ســرم را نداشــمت. گــرد و خــاک لذتبخــش اســت امــا اینبــار جــرات نــگاه  می دانســمت دیــدن ایــن 
بــه عمــو رســیدم. عمــو مثــل مهیشــه کیســه اش در دســتش بــود. هنــوز هــم منــی دامن دقیقــا چــه چیزهــایی آن تــو 
گــراز را کشــت؟ چطــور بعــیض شــهبا تــک و  یــادی از او دارم. اینکــه چطــور بــا یــک کلنــگ  دارد. ســوال   های ز
کــه چــرا بعــد از  کــه خیــیل بیشــتر دوســت دارم جوابــش را بــدامن ایــن اســت  تهنــا ســر زمــنی می   خوابــد؟ ســوایل 
پنــج ســال زندگــی در شــهر بــه روســتا برگشــته اســت. کــم حــرف اســت. مثــل باغــش، ســاکت و ترســناک اســت. 
کــه نــه، از او حســاب می بــرم. بــا هــر کــیس هــم صحبــت منی شــود. عمــو غــالم، عمــوی  از او می   ترســم. تــرس 

یــد نــه بــرادر. بــزرگ هــم پیــش مــا، بــه او عمــو می گو ینــد. حــیت پدر متــام روســتا اســت. مهــه بــه او عمــو می گو
کــرد بــه ذکــر گفــنت. منــی دامن چطــور مهــه  گفــمت. عمــو آرام بــود. وقــیت شــنید شــروع  یه کنــان ماجــرا را بــه عمــو  گر
یــزد و حــرف منی زنــد. ذکــر می گفــت: ســبحان اهلل، احلمــدهلل، ال الــه اال اهلل و در آخــر هــم  چیــز را تــو خــودش می ر

ین العابدیــن بــا علیه الســالم مــی گفــت. یــک یــا امامــزاده ز
وقــیت بــه پــل رســیدمی مهــدی و جمیــد بــاالی پــل نبودنــد. صــدای آهنــا از پایــنی پــل می آمــد. بــا بغــض بــه عمــو 

گفــمت: »دیــدی عمــو؟! گاو افتــاده پایــنی و گوســاله...« 
یر پل کمک اون دوتا چبه تا من بیام«  عمو نگذاشت ادامه بدهم و گفت: »برو ز

ذره ای تغییــر در چهــره اش ندیــدم. عمــو بــه کمــک عصــای چــوب آلبالــویی اش لنــگان لنــگان بــه راه افتــاد و 
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مــن جلوتــر رفــمت.
گوســفندها امــا لــب رودخانــه  گاو نــگاه می کــرد.  گوســاله بــود و بــه  گــردن  طنــاب قرمــز رنــگ هنــوز هــم در 
گاو در  گاو هــم نوعشــان نیســت برایــش دل منی ســوزاندند.  ایســتاده بودنــد و عــنی خیالشــان هــم نبــود. چــون 
قســمت کــم عمــق ســقوط کــرده بــود، وســط ِگل و ماســه، نزدیــک ســتون ســیماین پــل. جــایی کــه شــهری   هایی 
ینــد. مهــدی و جمیــد هــم وســط باتــالق بودنــد و بــه خیــال  کــه بــه روســتا می   آینــد، بــه آجنــا باتــالق می گو
گاو ول شــد. صــدای ِخــر  گــردن  گاو کمــک می کردنــد. مهــدی گفــت: »شــانس آوردمی طنــاب از  خودشــان بــه 

ــادن پایــنی.« ــا هــم می افت ــم مــی آورد و ب ک ــد، نفــس  ــه ذره دیگــه می مون ــر گوســاله رو می شــنیدم. ی ِخ
گاو حال ندار بود. معلوم بود بیرون نگه داشنت گردنش از باتالق برایش سخت است.   

جمید گفت: » سرش رو متیز کردمی. اینجوری نبود. گل رفته بود تو دهن و دماغش. «
گاو در ِگل بــود. از هیکلــش فقــط ســر و ســتون فقراتــش پیــدا بــود. دیگــر رنگــش، قهــوه ای روشــن نبــود. تیــره 
گاو شــده بــود. آدم  شــده بــود. گوســاله فقــط نــگاه می کــرد. دیگــر نــه مچــوش بــه نظــر می رســید و نــه وحــیش. 
بزرگ هــا وقــیت بــالیی سرشــان می آیــد، چبه هــا را دور می کننــد تــا درد کشــیدن را نبیننــد. بلنــد شــدم تــا گوســاله 
را دور کــمن. امــا گوســاله از جایــش تــکان خنــورد. اصــاًل مگــر می   شــد گوســاله ای را کــه آن وزن ســنگنی را حتمــل 

کــرده بــود، تــکان داد؟!
یــد.  عمــو بــه مــا رســید. جمیــد و مهــدی خــود را مشــغول کمــک بــه گاو نشــان دادنــد تــا عمــو چیــزی بــه آهنــا نگو
یــر لــب ذکــر می گفــت. چنــد حلظــه ای بــه گاو نــگاه کــرد و  در راه حســایب آهنــا را مقصــر نشــان داده بــودم. عمــو ز
یــر شــمش رد کــن و بیــار روی پشــتش گــره بــزن. «  از کیســه اش طنــایب و بــه مــن داد و گفــت: »طنــاب رو از ز
منی دانســمت چــه برنامــه ای دارد. خــودش آن زور ســابق را نداشــت کــه خبواهــد بــا طنــاب گاو را بیــرون بکشــد. 
پیراهــمن را در آوردم و وارد باتــالق شــدم. بــا اولــنی قــدم تــا زانــو در گل فــرو رفــمت. جمیــد و مهــدی چــون ســه ســال 

از مــن کوچکتــر بودنــد تــا کمــر در گل فــرو رفتــه بودنــد. 
گاو بدتــر بــه نظــر می   رســید. یپ در یپ نفــس می   کشــید. دمــاغ بزرگــش بــه ســرعت بــاز و بســته  از نزدیــک حــال 
گفتــه بــود  کــه عمــو  مــی شــد و بــا هــر نفــس، شــمش گل هــا را جا به جــا می   کــرد. خــم شــدم و طنــاب را آنطــور 
گاوهــا الغــر اســت. آنقــدر خــم شــدم  کــه شــکم  بــه شــمش رســاندم. انــگار الغرتــر شــده بــود. مثــل اول صبــح 

کــه یــک طــرف صــورمت بــه گل نشســت. 
ین. «  گاو. سر طناب رو بگیر به جمید و مهدی گفمت: »بیاینی اون طرف 

کــه می   توانســت خــم شــد امــا دســتش نرســید. مهــدی هــم زورش را زد امــا دســتش بــه طنــاب  جمیــد تــا جــایی 
کــه  ییــس بــازی بــود. جــوری  نرســید. دادی سرشــان زدم. ســِر جمیــد چــون بــرادرم اســت، بیشــتر. دیگــر وقــت ر

گفــمت: »از پــل رد مــی شــنی هــا؟! شــب خودتــون می دونیــد و بابــا بــزرگ. «  عمــو نشــنود، 
کامــل تــو گل رفــت. چنــد حلظــه بعــد بــا طنــاب  کــرد. ســرش  مهــدی زود خــم شــد و ایــن بــار جدی تــر تــالش 
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کــرد.  یــد و ســرش را در آب فــرو  از آن طــرف بیــرون آمــد. طنــاب را بــه جمیــد داد و بعــد بــه طــرف رودخانــه دو
گاو از باتــالق شــده بــود. قبلــش  گــره زدم. حســایب گیل شــده بــودم و ســنگنی. آرزومی خــالیص  طنــاب را 
کــه  گــردن گوســاله  کــه دایی دیرتــر ســراغ موتــورش را بگیــرد. عمــو غــالم ســِر دیگــر طنــاب را بــه  آرزومی ایــن بــود 
آرام ایســتاده بــود بســت. گوســاله ای کــه ســه نفــری بــه زور طنــاب بــه آن می بســتمی، حــاال موقــع بســنت طنــاب 
گــردن گوســاله بــود و ســر دیگــرش  گاو بــار دیگــر بــه هــم وصــل شــدند. یــک ســر طنــاب بــه  آرام بــود. گوســاله و 
کــه بــه هــم وصــل بودنــد، یکــی روی پــل بــود و دیگــری تــو هــوا،  دور شــکم گاو پیچیــده شــده بــود.  بــار آخــری 

مثــل شــاخه های بیــد معلــق. ایــن بــار هــم مثــل قبــل بایــد گوســاله بــرای مــادرش تــالش می کــرد.
عمــو غــالم بــا عصــای چــوب آلبالــویی اش گوســاله را بــه عقــب می رانــد. مــن، جمیــد و مهــدی هــل مــی دادمی. 
کــرده  کار گوســاله را راحت تــر  یــر پامیــان زمــنی خــوردمی. امــا مهــنی ســر بــودن  چندبــاری بــه خاطــر ُســر بــودن ز
بــود. گوســاله هــم روی ماســه   ها چندبــاری ُســر خــورد. پاهایــش را روی ماســه ها حمکــم می   کــرد و متــام زورش را 
مــی زد. گاو فقــط یــک قــدم بــا رهــایی از باتــالق فاصلــه داشــت کــه مــش عــزت بــا نیســانش بــه طــرف رودخانــه 
کنــد. بــه خاطــر مهــنی، مــش عــزت  کــه نیســان از آن عبــور  یکتــر از ایــن حرف هاســت  یر شــد.پل بار ســراز
بــزرگ. از چبگــی او  کنــد. او برعکــس عمــو غــالم مــرد پرحــریف اســت و رفیــق پدر جمبــور بــود از رودخانــه عبــور 
را بــا نیســان آیب رنگــش می شناســم. خیــیل بــه آن مــی رســد. آرام حــرف می زنــد و خوش صحبــت اســت. بــه 
کــن او نیســت. البتــه شــاید هــم قضیــه برعکــس باشــد  کــه می رســد تــا حرف هایــش متــام نشــود ول  بــزرگ  پدر

بــزرگ تــا آخــر صحبت هایــش او را نگــه مــی   دارد. و پدر
مــش عــزت مــا را کــه دیــد، نیســان را ول کــرد و خــودش را بــه باتــالق رســاند. ســالمی داد و بــا دیــدن وضعیــت 
ــگار یکــی از  ــه ان ک ــود  گاو می چرخیــد و ناراحــت ب ین العابدیــن بلنــدی گفــت. جــوری دور  ــا امامــزاده ز گاو، ی
کامــل از باتــالق خــالص  گاو  بــزرگ.  گاو خــودش از پــل افتــاده اســت. رفیــق خــویب اســت بــرای پدر شــش 
کــردمی بلنــد نشــد. دســت هایش را ســتون می کــرد، نمی خیــز می شــد امــا پاهایــش او را  شــده بــود. امــا هــر کاری 

مهراهــی منی کرنــد و تــاالیپ زمــنی می خــورد.
کــه شــهری ها یادشــان رفتــه بــود و پــای بیــد جــا گذاشــته بودنــد، آب آوردنــد و  جمیــد و مهــدی بــا بطری هــایی 

کــم در حــال پیــدا شــدن بــود. کــم  خیتنــد. رنــگ قهــوه ای روشــنش،  گاو ر روی 
میــش شــهر اینجــوری تلــف می شــه. خــوب  کــرد بــه عمــو غــالم و گفــت: »عمــو غــالم بایــد ببر مــش عــزت رو 
کــه خبــوام  کــی باشــم  کــه خــودت آدم معتقــدی هســیت. اصــاًل مــن  نیســت حیــوون خــدا عــذاب بکشــه. مشــا 
یــدم  کــمن امــا...« مــش عــزت می خواســت بــه حــرف زدنــش ادامــه دهــد امــا وســط حرفــش پر بــه مشــا توصیــه 

میــش خونــه خــوب می شــه« گفــمت: »نــه نــه، شــهر منــی خــواد. خــوب می شــه ببر و 
بــزرگ، دایی، خداحافظــی بــا هونــدا و احتمــااًل تنبیــه  می دانســمت بــدون گاو بــه خانــه رفــنت یعــین بازجــویی مادر

بــزرگ. دســت و پــا شکســته و حــال نــدارش هبتــر از نبودنــش بــود. پدر
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ــه  گ ــه تلــف می شــه. ا ــره خون گاو ب ــود گفــت: »چــی می گــی چبــه؟! ایــن  ــرده ب ک ــرریس   اش را  ــه ب ک مــش عــزت 
کنــمی.«  ــد مهینجــا راحتــش  ــه بای ــره خون می خــواد ب

میش شهر ضرر نداره.«  پا بشه. ویل ببر عمو گفت: »ممن بعید می دومن دوباره سر
مــش عــزت حرفــش را تاییــد کــرد و گفــت: »عــیل نامــی رو می شناســم کــه کارش ســر و کلــه زدن با جونوراســت. 
گاو. هــر چــی خواســت خــدا باشــه. طنــاب رو از  ــا یب  گاو ی ــا  ــا ب ــردمی، ی ــردا صبــح برمی گ می پیشــش و ف مــی ر

کنــمی. «  گــودی و گاو رو ســوار  گوســاله بــاز نکنیــد تــا مــن نیســان رو بیــارم تــو 
گاو خونه منی آد! «  با بغض گفمت: »شب چرا مبونید. شب مبونید یعین 

هیچکدام چیزی نگفتند.
مــش عــزت اینبــار انــگار قیــد نیســان را زده بــود. آن را از روی ســنگ ها عبــور داد و بــه گاو رســاند. چنــد قــدم 
گاو را ســوار  کــرده بــود. کمــک گوســاله دادمی و  ــر آب زمــنی را شســته بــود و ســکو ماننــدی درســت  آن طرف ت

کــردمی. نیســان 
مــش عــزت دســت عمــو را گرفــت و ســوار نیســان شــدند. بــا عمــو صحبــت می کــرد. مــن فقــط از آینــه ماشــنی، 
ینــد. بعــد هــم بــه مســت دو راهــی شــهر  کــردم نفهمیــدم چــه می گو گــوش تیــز  صورت شــان را مــی دیــدم. هــر چــه 
کــه رفتنــد، جمیــد و مهــدی را حســایب ترســاندم و آهنــا را بــا گوســاله و گوســفندها  کردنــد. آهنــا  و روســتا حرکــت 

کــردم. راهــی روســتا 
کــرده  کــه ارتفــاع بیشــتری دارد خامــوش  دو راهــی از بــاالی پــل معلــوم اســت. موتــور را روی قســمت آســفالیت 
ــال  ــا چشــم نیســان را دنب ــد. ب ــردم. مــش عــزت مثــل حــرف زدنــش آرام می ران ــگاه می ک ــه نیســان ن ــودم و ب ب
ــه دو راهــی رســید و ایســتاد. آجنــا  ــه مســت روســتا می پیچــد. نیســان ب ــا مطمــن شــوم دوراهــی را ب ــردم ت می ک
ین العابدیــن دیــده می شــود. مهــه از آجنــا  گنبــد کاهــگیل امامــزاده ز کــه  ســالمگاه اســت. اولــنی نقطــه   ای اســت 

بــه امامــزاده ســالم می دهنــد. 
کــه گوســاله از گوســفندها جــدا شــد و بــه طــرف دوراهــی  توقــف ماشــنی طــوالین شــد. حواســم بــه نیســان بــود 
گــزوزش ســرد شــده بــود. نیســان هنــوز هــم  کــردم. ا یــد. جمیــد و مهــدی جلــودارش نبودنــد. هونــدا را روشــن  دو
یــش پیچیــدم امــا  کــرد. چندبــاری جلو گاز دادم تــا جلــوی گوســاله را بگیــرم. ســرعتش را بیشــتر  متوقــف بــود. 
ــود.  ــود. وحــیش شــده ب ــد دقیقــه پیــش نب ــال دوراهــی نشــد. دیگــر آن گوســاله آرام چن ــردم بیخی ک هــر کاری 
کــرد و از  کــه بــه مســت روســتا پیچیــد. نفــس راحــیت کشــیدم. گوســاله ســرعتش را بیشــتر  نیســان را دیــدم 

یــد. مــن بــا موتــور از راه ماشــنی رو رفــمت. کــه موتــور منی توانســت بــرود، بــه مســت نیســان دو میان   بــری 
بــه دو راهــی کــه رســیدم بــاز هــم مثــل بــاالی پــل ســنگ شــدم. مثــل وقــیت کــه گاو را در هــوا معلــق دیــدم. هونــدا 
گاو خامــوش شــد. نیســان از ســالمگاه دور مــی شــد و رد  کــه روی خلته هــای خــون  ــگار ســنگ شــد  هــم ان

یــد. گــرد و خــاک بــه دنبــال آن می   دو خــون را طوالین   تــر می کــرد. گوســاله هــم وســط 
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حــیت فکــر کــردن بــه آن اتفــاق بــا گذشــت ایــن مهــه ســال هنــوز صــورمت را داغ مــی کنــد و در بــدمن لــرزیش کوتــاه 
یــر درختــان بــادام بــود و در مهــان کلبــه چــویب کــه پــدر بــزرگ هیزم هــا را در آن مجــع  بــه وجــود مــی آورد. درســت ز
کا ظفــر در نزدیکــی مهــان روز از عبدالرمحــن خــان حــرف مــی زدمی و گورهــای دســته  کا می کــرد، یــادم هســت بــا 

گنــاه و یب گنــاه را در یــک قبــر می خوابانــد. کــرده بــود و بــا  مجعــی کــه سراســر هزاره جــات درســت 
بــودم و  یــف می کــرد قــد منــی داد. از مهــنی خاطــر مهیشــه دم خــورش  کــه تعر بــه خاطــرایت  ســن و ســامل 

مــی دادم. گــوش  را  حرف هایــش 
ــادر و  ــدم م خیــمت و از خبــت ب ــده ی عبدالرمحــن گر ــه  آن روز از دســت فرمان ک ــود  ــدم ب می گفــت: »از خبــت بلن
خیــمت و آواره  یه کنــان بــا پــای خلــت از روســتامیان ســنگ مــوم گر بــرادرامن را بــه اســارت بردنــد، نفهمیــدم چطــور گر
کــرده و ماهــی یــک بــار در خــواب مــرا لــرز  یــده شــده دیوانــه ام  نیــیل شــدم و از آن موقــع بــود کــه آوازه ســرهای بر

یــه می کنــد.  گر کنارگــوری بــه انــدازه ی یــک خانــه نشســته  و  می گیــرد. مــادرم را می بیــمن 
کــه  گاهــی یــک تــن  کــه هنــوز چشــمانش بــاز اســت و بــرق نگاهــش تــازه و  یده می بیــمن  گاهــی یــک ســربر
کــه کمــی آنطرف تــر قطعــه قطعــه شــده و هــر شــکافش بــه  گــره خــورده و یــک جفــت پــا  انگشــت هایش درهــم 

انــدازه ســه ناخــن بــاز شــده اســت.«
کبــر! بــاغ پــدر خــدا بیامــرزت در مســیر لشــکرگاه اســت. بــاغ ات را آبــاد، گندم هایــت را  ظفــر می گفــت: »عیل ا
هــم درو کــن. ویل در خــزان بــرج میــزان حواســت را مجــع کــن و شــب را در خانــه ات مبــان. نــه در زمــنی و خانــه 

کــرد درســت مثــل مــن.«  چــه، بــدوای لشــکرگاه دیوانــه ات خواهــد 
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یده نشــده اســت و تنبیــه تــرک قــوم. مــی دامن کــه  کاش بــا مهان هــا یــک جــا می مــردم، ایــن دیوانگــی تــاوان ســربر
یــد چــپ و راســتش را نــگاه  می انداخــت  بــار کــه می خواســت ایــن مجلــه را بگو لشــکرگاه مــرا رهــا منی کنــد. و هر

و صدایــش بــه نوعــی می شــد کــه انــگار بــا نفس هایــش حــرف می زنــد. 
بــه آرامــی شــروع می کــرد: در لشــکرگاه شــخی اســت کــه نصفــش اســب و نمی تنــه بــاال آدم اســت و مــدام صــور 
پشــت ســر، بــدون داشــنت جــایی ســامل  کــه نالــه و زاری می کنــد و لشــکری در کــی  می زنــد و زین بــا چــادری خا
یــش و نزدیکــی دهــان  گلو یــر  کــه خلته هــای خــون تــا ز کــور  در بــدن و پیرمــردی در جلــوی صــف بــا چشــماین 

دیــده می شــود و مــدام مســیری را زمزمــه می کنــد:
گــذرگاه بــه ســنگ مــرده شــوی بــه پــوزه نــاوور بــه  گــردون شــینک بــه  کــوه وار روبــاه بــه  »از خــاک تفنــگ بــه 

ســنگ دینــگ دینگــی بــه وار جــن بــه مســت نیــیل.*«
در مهــان خــزان بــود و ســوم میــزان کــه ســخت مشــغول کاشــت جــو بــودم کــه حــس کــردم شــب از نیمــه گذشــته 
کار می کــمن بــه خانــه چــه رفــمت  گفــمت چشــمی برهــم می گــذارم و دوبــاره شــروع بــه  و بــدمن کوفتــه شــده. بــا خــود 
و چــراغ را دیــدم کــه پــت پــت کنــان می ســوخت. یــاد مــادرم افتــادم، خدابیامــرز مهیشــه می گفــت: » بایــد شــکم 

یکــی جبنگــد«  چــراغ پــر باشــد تــا بــا تار
کــه دور چــراغ می چرخیــد.  کــردم  ویل اعتنــایی نکــردم، بــه آرامــی روی ختــت دراز کشــیدم. بــه پروانــه ای نــگاه 
کــه می گفــت:» پروانه هــای دور چــراغ را اذیــت نکنیــد. آهنــا ارواح مردگامنــان  دوبــاره مــادرم بــه یــادم آمــد 

ــد!« ــر می گیرن ــا خب ــه از م ک هســتند 
لبخندی زدم و چشمامن را بسمت و چراغ خاموش شد.

گرفته انــد و، وقــیت می خواســمت چشــمامن را  کــردم دو نفــر دســت و پــامی را حمکــم  کــه حــس  حلظــه ای نگذشــت 
کــمن شــخی چشــمامن را فشــار مــی داد. بــاز 

کــه  یــد و چوب هــای ســقف صــدای دنــدان قروچــه مــی داد. نفس هــامی بــه انــدازه ای بــود  خانــه چــویب می لرز
یــن تــکاین منی خــورد جــز انگشــت کوچــک دســت راســت و انگشــت  منــی رم نــه بیشــتر. دســت و پــامی کوچک تر
کــردم و بــه یــک بــاره بلنــد شــدم. خــودم را بــه چــراغ  یــه ام را مجــع  یــن نفس هــای مانــده در ر بــزرگ پــامی. آخر

کــردم. نزدیــک 
یپ را از کنــار در برداشــمت و رو بــه چــراغ کــردم تــا روشــنش کــمن ویل صــدای منظــم و یکنواخــت کوبیــدن چیــزی 
کــه  کــم صــدایی ضعیــف  کــم  ــرزه انداخــت و چنــد بــار یپ از دســمت بــه زمــنی افتــاد.  ــر زمــنی ،دســتامن را بــه ل ب
گــوش می رســید و مهــراه بــا نزدیــک شــدن صــدا، خانــه هــم روشــن تر  رفتــه رفتــه بلنــد و نزدیک تــر می شــد بــه 

می شد. چیزی برزمنی کوبیده می شد و صدا بلندتر: 
گــذره گاه بــه ســنگ مــرده شــوی بــه پــوزه نــاوور بــه  گــردون شــینک بــه  کــوه وار روبــاه  بــه  » از خــاک تفنــگ بــه 

ســنگ دینــگ دینگــی بــه وار جــن بــه ســوی نیــیل.«
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کــه فهمیــدم از پشــت در می آیــد. خواســمت ختــت را پشــت در بگــذارم  صــدا بــه قــدری نزدیــک شــده بــود 
ــاره  ــاد ویل دوب ــدار شــدمن ، چــراغ از دســمت افت ــرای بی ــدم روی آن دراز کشــیده و در تــالش ب ــه خــودم را دی ک

ــوش ســپردم.  گ ــه صــدا  ــه چســباندم و ب ــج خان کن ــه  گرفــت. خــودم را ب ــرار  ــش ق درجای
یدن کردند. خودم را می دیدم، مهراه با انگشت کوچکم. انگشت های دیگر هم شروع به پر

کــه روشــین اش بیشــتر شــده بــود. از میــان در، اســب کوچــک چــویب، ماننــد  دوبــاره چشــمم را بــه در دوخــمت 
یــد و  گهــواره تــکان می خــورد و بــه جلــو می آمــد. بــه دنبالــش طفــیل بــدون پــا؛ غــرق در خــون بــا شــکم می خز

می خندیــد.
یــاد زدم، صــدامی از گلــو باالتــر منی آمــد. پشــت ســرطفل، پیرمــردی می آمــد  خــودم را کنــج خانــه چمالــه کــردم و فر
یــش منایــان بــود و مــدام چــوب را  گلو یــر  کــه جــای دو چشــم در صورتــش خــایل بــود و خلته هــای خــون تــا ز

بــه زمــنی مــی زد ونــام مکان هــا را می گفــت. 
درکنــارش مــردی کــه نیمــش اســب و بــاال تنــه آدمــی زاد بــود بــدون اینکــه چشــمانش پلکــی بزنــد صــور مــی زد و 
بــه مــن نزدیــک می شــد و مســت دیگــر پیرمــرد یــک تــن کــه مشــغول تیزکــردن مششــیرش بــود، بــدون ســر بــا یــک 
پــا نزدیــک و نزدیک تــر می شــد. و صدای *واقعــه و شــیون کــردن یــک زن بــا چادرســیاه و زین بــا لبــاس عــروس 

کنــج خانــه می رانــد. مــرا بیشــتر بــه 
کوتــاه  صــدای کوبیــدن چــوب بــر زمــنی و صــور بــرای حلظــه ای قطــع شــد. پیرمــرد پشــت ســر هــم چنــد نفــس 

کشــید و صورتــش را بــه مســت مــرد نیمــه اســب بــرد و گفــت: 
»جز بوی خون و تعفن بوی دیگری به مشام می رسد، آدمیزاد. درست است؟«

مرد نفسش را در صور دمید و صدای صور دیوارهای خانه را به لرزه درآورد.
کرم از دهانش به مسمت پرت شد و گفت: پیرمرد خنده ای بلند کرد جوری که چند 

بند می شوی.« » آدمی! از تو سوال می پرسم یا جواب می دهی یا در
کرد و بلند گفت: »عبدالرمحن کجاست؟« یدن  کرم بزرگ را برداشت و شروع به جو

کنــج دیــوار چســباندم. بــه مششــیر در حــال تیزشــدن  بــوی تــرس را از تعفــن بیشــتر حــس می کــردم، ســرم را بــه 
گفــمت:  کــردم و آرام  کنــار پیرمــرد نــگاه  مــرد 

»کدام عبدالرمحن؟«
یاد زد:  پیرمرد فر

_ هزاره چند عبدالرمحن می شناسد. عبدالرمحن خان را می گومی.
به سخیت و من من کنان گفمت:

»ویل عبدالرمحن نزدیک 30سال است که مرده!«
پیرمرد با مهان حالت قبیل اش گفت: 
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» خان منی میرد. هزاره می میرد.«
گر حرفم به دلش منی نشست چه؟ منی دانسمت حرف دیگری بزمن یا نه. ا

ــا، مــاری بیــرون آمــده و  یدگــی پ کــه از جــای بر گاه توجــه ام بــه پــای مــرد مششــیر بــه دســت جلــب شــد  ــا بــه ن
کــف اتــاق مچبــره زده. ــا پایــنی و  ســرش ت

یب آنکه به چشمان پیرمرد نگاه کمن، آرام گفمت:
» اما من و خانواده ام هنوز زنده امی و مهینطور...«

گرفــت، صــورمت را تــا جــایی کــه می توانســمت بــه کنــج خانــه چســباندم و بــوی  گاه اطــراف پیرمــرد را آتــش فرا بــه نــا
ســوخنت موهــای صــورمت را حــس کردم .

یاد زد:   پیرمرد فر
کــن هــزاره قرنــش پرشــده و ایــن قــوم  گــرگ کشــمیری را بگــو و بــه ایــن پســرک ثابــت   _ عبــداهلل، بیــا داســتان 

بایــد مبیــرد.
کــه درهــردو پایــش شــکاف های عمیــق دیــده می شــد و در شــکم  از میــان لشــکر مــردی قــد بلنــد بــه مســمت آمــد 
کــه مشــغول خــوردن  کرم هــا و مورچه هــایی  یده شــده اش دو دنــده چــپ و راســت منایــان بــود و مهینطــور  در

داخــل شــمش بودنــد.
یــاد زدم ویل صــدامی از گلــو بیــرون منی آمــد و گــویی چشــمه اشــکم هــم خشــک شــده بــود. دوبــاره بــه ختــت   فر

کــردم، دیــدم کل دســت چــم تــکان می خــورد و آوایی نامفهــوم از دهــامن خــارج می شــود. نــگاه 
گــویی از  کــه  عبــداهلل در یــک قدمــی ام ایســتاده بــود، دســتان اســتخواین اش را بــه صــورمت کشــید و بــا صــدایی 

شــمش بیــرون می آمــد، گفــت:
کلمــه را نگفــمت و مهینطــور داســتامن را بــرای یــک آدم  کــه ایــن  » هــزاره ی زنــده، منــی دامن چنــد وقــت می شــود 

زنــده.«
کرد و ادامه داد: با دستش به بیرون پنجره اشاره 

گــرگ کشــمیری و  کــه آوازه  _ ماهــم زمــنی داشــتمی بــه مهــنی بزرگــی، در مهــان روزهــای غــارت هزاره هــا بــود 
گفــنت مجلــه هــزاره قرنــش پــر شــده دهــان بــه دهــان می چرخید.اوایــل اعتنــایی منی کــردمی ویل بعد هــا بــردن 
ــور شــدمی در زمنی هامیــان  ــرس در وجودمــان انداخــت و جمب ــده شــدن شــکم بعــیض از  مــردم روســتا، ت ی و در
یک کنــمی تــا از شــر گرگهــا در امــان باشــمی. آهنــا روز و شــب در کنارمــان بودنــد ویل چیــزی باورمــان را    قومــی را شــر
گــر یــک یــا دوتــن هــزاره بــود، گــرگ کشــمیری  شــدیدتر کــرد و قبــول کــردمی هــزاره قرنــش پرشــده؛ از میــان ده تــن ا

گــرگ. گــرگ مــا را می دیــد یــا آدمــی در پوســت  گــر  مهــان را می بــرد. مــا بایــد می مــردمی. حــل ا
بــه مــا بگــو عبدالرمحــن کجاســت مــن شــمم را از او طلــب دارم، دیگــری ســرش را و دیگــری دســت و آن نفــر 

هــم پایــش را.
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یــن قســمت ســقف چســباند بــه نوعــی کــه متــام لشــکر دیــده  کــرد و بــه باالتر ســپس دســتش را در یقــه ام چمالــه 
مــی شــد و دوبــاره گفــت: » رومحــان آرامــش نــدارد بــه مــا یــک نشــاین بــده.«

کرد. به زمنی کوبید و عبداهلل مرا در جامی به آرامی رها  پیرمرد با عصایش دوبار
یــد، گرفــت. بــا دســیت کــه عصــا را گرفتــه بــود، و  پیرمــرد کــرم درشــیت را کــه روی صــورت و پیشــاین اش مــی خز
یــدن  بــا ناخــن اشــاره اش مشــغول نــوازش آن شــد. بــه مســت ختــت رفــت و بــه مــین کــه روی ختــت در حــال لرز

بــودم نزدیــک شــد و مشــغول نــوازش کــردن موهــامی شــد.
بــه آرامــی گفــت: » بــه مــا گفتنــد هــزاره قرنــش پــر شــده ویل تــو هنــوز زنــده ای. تــو زنــده مانــدی و زنــده بودنــت 

مشــکوک اســت.«
ســپس بــه آرامــی از ختــت بلنــد شــد و رو بــه لشــکرگاه کــرد و گفــت: »عســکر بیــا داســتان خــودت و نامگیــرگ را 

یــف کــن. شــاید نشــانه ای از عبدالرمحــن بــه یــادش آمــد. « تعر
کبــود بــود و چشــم هایــش چیــزی منانــده بــود تــا از کاســه  کامــاًل  کــه صورتــش  کنــار مــرد نیمه اســب، جــواین  از 
یــش بیشــتر بــه چشــم می خــورد،  گلو ــر آمــده روی  ــا نزدیــک شــدنش رد ب ســرش بیــرون بزنــد بــه مســمت آمــد ب

کبــود، نفس هــامی را بــه مشــاره انداخــت. بانــش در آن چهــره  کنــد، ســرخی ز کــرد تــا صحبــت  دهانــش را بــاز 
 گردنــش را بــه راســت کــج کــرد و خــودش را بــه مــن چســباند. بــا مهــان حالــت بــرای مــدیت فقــط نگاهــم کــرد، 

صــدای نالــه آن دو زن هــم بلندتــر شــده بــود.
کــرد و بــا صــدای کلفــت  کــرد و بــدون اینکــه ســرش را برگردانــد، بــه دو زن اشــاره  عســکر گردنــش را بیشــتر کــج 
گفــت:» آن دو را میبیــین؟ ســیاه پوش مــادرم هســت و آن عــروس زمن، زین کــه حــیت یکبــار دســتش را نگرفــمت.«
کــه  گــرگ کشــمیری ادامــه داشــت، مــا بــه راســت و دروغــش کاری نداشــتمی. زمینمــان بــه قــدری بــود  _ قصــه 
ــک  ــا حــیت نزدی ــه م ــرگ کشــمیری کجــا می توانســت ب گ ــرادر را بدهــد.  ــا هشــت ب ــی و عــرویس م ــاف زندگ کف

شــود.
ید: عسکر، عسکر، عسکر. شب اول عرویس ام بود به خانه که رسیدم دیدم صدایی پشت سرهم میگو

کــه  جلیقــه ام را پوشــیدم و بــه دنبــال صــدا رفــمت . هرچــه نزدیکتــر می رفــمت صــدا دورتــر می شــد. وســط جنــگل 
رســیدم صــدا قطــع شــد و طنــایب دورگــردمن پیچیــد و آنقــدر فشــار داد تــا روحــم از بــدن خــارج شــد. جســدم را 

کردنــد.  یز و درشــت پهنــان  یــر چنــد ســنگ ر کشــیدند و در میــان بــرف ز
کرد و ادامه داد: به آرامی به پنجره نزدیک شد و با دستش،اشاره به کوهی 

ــه جانشــان  ــرگ ب ــد هــزاره قرنــش پرشــده، نامگی ــاره جــار زدن ــوه و فردایــش دوب ک _  درســت در وســط مهــان 
کلــک نامگیــرگ چــه در بیابــان، چــه در خانــه و چــه در کوهســتان  افتــاده و از هشــت بــرادر، چهــار را  بــه 
کشــتند و جنــگ داخــیل کــه بیشــتر تــر شــد ســه بــرادر را بــه مهــراه مــادرم و اهــایل روســتا در یــک قبــر گــور کردنــد، 

کــدام نامگیــرگ بــرد. گــرگ کشــمیری و  کــدام  کــه او را  کــه آن روز گرخیــت و منــی دامن  و فقــط مانــد ظفــری 
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یــف  کا ظفــر یــادم آمــد و صحبت هایــش، پــس از مکــث کوتاهــی بــه آرامــی گفــمت: »داســتاین کــه تعر گاه کا بــه نــا
می کنیــد از ســنگ مــوم اســت؟«

کــرد، لبخنــد ترســناکی زد و گفــت: » بله،بلــه.« و ادامــه دادم » نــام آن  پیرمــرد بــه ســرعت خــودش را نزدیــک 
یف خــان؟« فرمانــده هــم شــر

ــرد و گفــت: » حدســم  ک ــود  ــره شــده ب ــه مــن خی ــه دهــامن داشــت و ب ــوز چشــم ب ــه هن ک ــه عســکر  ــرد رو ب پیرم
گمــامن می خواهــد عبدالرمحــن را بــه مــا نشــان بدهــد.« درســت بود،بــه 

کــه مــن بــه دنیــا آمــده  گفــمت:» عبدالرمحــن زمــاین  مــرد نیمــه اســب صــور بلنــدی کشــید. بــه یکبــاره و بــا تــرس 
بــودم مــرده بــود، ویل هــزاره زنــده اســت و قرنــش پــر نشــده. بــه خــدا راســت می گــومی.«

رو به عسکر کردم و گفمت: » مهنی طور ظفر، او هم زنده است، زن دارد و چند چبه.
ویل در عذاب است که چرا قوم را ترک گفته و فرار کرده.«

یــه عســکر بلنــد شــد، چشــمانش کاســه خــون  گهــان صــدای گر بــرای حلظــایت لشــکرگاه را ســکوت فــرا گرفــت. نا
یه کنــان گفت:» عبدالرمحــن مــرده. مهــه چیــز متــام  گر کــرد و فشــار داد و  گلــومی حلقــه  شــده بــود. دســتش را دور 

می. عــالوه بــر دســت و پــا و ســرمان مــا زمــان را هــم گــم کــرده امی.« شــد.دیگر هیــچ وقــت آرامــش نــدار
کــه می خواســمت خــودم را از  کیــپ شــده بــود. درمهــان حالــت  چشــمامن مهــه چیــز را تــار می دیــد و گوش هــامی 
یــدن  کــه دســت و پــا می زنــد و متــام بــدن شــروع بــه لرز کــمن، جســمم را در حــایل بــر ختــت دیــدم  گیــر عســکر رهــا 

کــرده بــود. یــدن  و پر
کــه بــا حلــین بلنــد  کــرد. صــدایی  کــه بــر گــردمن حلقــه شــده بــود، سســت و رهــا  صــدای پیرمــرد، دســت عســکر را 

شــروع و رفتــه رفتــه حلــین آرام تــر شــد:
کــه قوممــان  گــم کرده امی.منی دانــمی شــاد باشــمی  ــاره چیــزی را  ــد. مــا دوب کــن. او هیــچ منی دان _ عســکر رهایــش 

گــم شــدمی. کــه عــالوه بــر تن هامیــان در زمــان هــم  کنــمی  یــه  گر هنــوز زنــده اســت یــا 
گــر می خواهــد آرامــش پیــدا کنــد  ســپیده دم نزدیــک اســت و مــا بایــد بــرومی. پســرک تــو آزادی. ظفــر را هــم بگــو ا

جســد بــرادرش را بــه خــاک بســپارد. 
کــه لشــکرگاه دیگــر آرامــش نــدارد و بدوایــش نــه تهنــا  کــه جملــیس بــود بگــو  بــه مهــه داســتان مــا را بگــو، هرجــا 

عبدالرمحــن بلکــه عبدالرمحانیــان را هــم رهــا منی کنــد.
کــردم، نــور کــم جــان آفتــاب زمــنی را نارجنــی و  لشــکرگاه آرام آرام از اتــاق خــارج شــد. از پنجــره بــه بیــرون نــگاه 
یــد، چــوب  کــرده بــود. چشــمامن آرام آرام  بــاز شــد. خانــه چــه دیگــر منی لرز کوه هــا را در دوردســت ســرخ رنــگ 
گــوش می رســید: »از نیــیل بــه وار جــن  هــای ســقف صــدای دنــدان قروچــه منــی داد ویل صــدایی ضعیــف بــه 
کــوه وار  گــردون شــینک، بــه  گــذرگاه، بــه  بــه ســنگ دینــگ دینگــی، بــه پــوزه نــاوور، بــه ســنگ مرده شــوی، بــه 

روباه،بــه خــاک تفنــگ.«
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کــه از نیمه هــای شــب قبــل روی ســینه اش بــاز  کتــایب  غلــت زد و بــا صــدای افتــادِن »تهنــایی پــر هیاهــو«_ 
یــد. بــدون ایــن کــه چشــم ها را بــاز کنــد بــا دســت هایش دنبــال کتــاب گشت.مهیشــه  مانــده بــود_ از خــواب پر
بــت چشــم ها می رســید. فشــاِر دو ُتــین  اول دســت هایش بیــدار می شــد و تــکان می خــورد، و بعــد تــازه نو
یــزان بــود، روی بدنــش احســاس می کــرد. تنــش از فشــار آن  کــه بــاالی ســر هانتــا* از ســقف آو کتاب هــایی را 
کــه  کنــار زد. بــا احتیــاط از ال بــه الی کتاب هــای نیمــه بــاز  کتــاب کوفتــه بود.آهســته و بــا زمحــت پتــو را  مهــه 
بــه پشــت روی زمــنی افتــاده بودنــد گذشــت. مثــل وقــت هــایی کــه در قبرســتان در حاشــیه ی قبرهــا جــوری راه 

کــه پاهایــش روی ســنگ قبرهــا نــرود. می رفــت 
کــه او هنــوز منی دانســت  کــم داشــت  بــش مثــل مهیشــه نبــود. انــگار چیــزی  یــک و مرطو آشــپزخانه ی تار
بــا  بلنــد  و  کوتــاه  لیوان هــای  و  دیشــب  شــام  بــه ظرف هــای نشســته ی  داشــت.  بــدی  چیست؟!ســردرِد 

کــرد. نــگاه  ته ســیگار  و  چــای  ته مانده هــای 
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یر شیر آب! گاز برداشت و گرفت ز کتری را از روی شعله ی خاموش 
کرد.یــادش  کابینت هــا را بــاز و بســته  چندبــاری پیــچ شــیر را چرخانــد امــا یب فایــده بــود. آب قطــع بــود. متــام 
منی  آمــد قرص هــا را کجــا گذاشــته دیــدنِ دور و نزدیــک شــدن های مــداوِم دســت هایش موقــع بــاز و بســته 

کــرد. ــِق درهــای فلــزی، ســردردش را تشــدید  کابینت هــا و شــنیدِن صــدای تــق، ت کــردن 
بایلــش  گــر صــدای هشــدار مو یــک بــود امــا نــه آن قــدر کــه او را بــه مســِت کلیدهــای المــپ بکشــاند. و ا خانــه تار
گــویش  کــردن  گــر دوشــاخه ی شــارژر را بــرای شــارژ  کاناپــه جــا مانــده بــود منی شــنید و ا کــه از شــب قبــل روی  را 
یــز اتاق هــا و پذیــرایی فــرو منی بــرد و بعــد بــرای اطمینــان بــه ســراغ وســایل بــریق دیگــر نرفتــه بــود، بعیــد بــود  در پر
یکــی را بــه نــور، و ســکوت  بــه ایــن زودی هــا متوجــه ی قطــع بــودن بــرق خانــه شــود. بــه هرحــال او مهیشــه تار

را بــه ســر  و صــدا ترجیــح مــی داد.
ــده،  ــاره ی وضعیــت پیــش آم ب ــد ســوال و جــواب ســاده در ــا مهســایه ها، حــیت در حــد چن ــه رو شــدن ب رو ب
گــرد جلــوی  کنــد. از خانــه بیــرون زد و در پا آزارش می داد.امــا منی توانســت خانــه را بــا آن وضعیــت حتمــل 
آسانســور ایســتاد و دکمــه اش را فشــار داد و منتظــر ماند.چــراغ خامــوش آسانســور را کــه دیــد یــادش آمــد بــرق 

ــاال رفــت. ــه ب قطــع شــده،به ناچــار پله هــا را آرام و یب عجل
بــه اولــنی خانــه کــه رســید دســتش را گذاشــت روی زنــگ در! بازهــم قطــع بــودن بــرق را فرامــوش کــرده بود.مثــل 
کــرده باشــد و تــا مدت هــا بــر حســب عــادت بــرود ســراغ جــای قبــیل اش!  کــه جــای وســیله ای را عــوض  ایــن 
حمکــم در زد و در ذهنــش دنبــال اســم مهســایه گشــت. چیــزی یــادش نیامــد. معمــواًل مهســایه ها را منــی دیــد. 
کــه البتــه فقــط ظاهــرش را بــه یــاد مــی  آورد. کــه هــر مــاه پــول شــارژ ســاختمان را می گرفــت،  بــه جــز یکی شــان 
ــه منتظــر مبانــد  ــاال رفــنت از پله هــا عصبــاین اش می کــرد. می خواســت برگــردد و در خان ــاز نکــرد. ب کــیس در را ب

امــا بعــد منصــرف شــد و خــودش را بــه طبقــه ی بعــدی رســاند.
می شــد. رو  بــه  رو  بیشــتری  بســته ی  درهــای  بــا  می رفــت  باالتــر  را  پله هــا  هرچــه  مــی زد.  نفــس  نفــس 
ــرده اســت. یــک  ــی منی ک ــدا جــز او کــیس در آن جــا زندگ ــگار از ابت ــه ان ک ــود  ســاختمان،جوری خــایل شــده ب
کــرده باشــند و چــون او هرگــز در جلســات ســاختمان شــرکت نکــرده  کــرد نکنــد خانه هــا را مسپــایش  حلظــه فکــر 

نظــر او را نپرســیده اند و بــه او اطــالع نداده انــد .
کرد بد نیست به جای در خانه ماندن برود بیرون  تا وقیت برمی گردد مهه چیز رو به راه شده باشد. فکر 

یــن بــار دیشــب قبــل از خــواب بــه ســاعت نــگاه  کــرد. آخر کــه  بیــرون زد، بــه ســاعت چمــی اش نــگاه  از خانــه 
کــه  کــه ســاعت روی دوازده دیشــب خــواب مانــده اســت. کــیس را در کوچــه ندیــد  کــرده بــود و حــاال می دیــد 
بایلــش نــگاه کــرد. نــور گــویش کــم شــده بــود و هشــدار »باتــری  از او ســاعت را بپرســد. بــه صفحــه ی گــویش مو

ضعیــف اســت« هرچنــد وقــت یک بــار روی صفحــه اش ظاهــر می شــد.
کــه طاقــت دیــدن  کنــد. درســت مثــل وقــیت  گــویش را خامــوش  کــه  کــه می توانســت بکنــد ایــن بــود  تهنــا کاری 
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یــضِ  دمِ  مــرگ را ندارنــد و ترجیــح می دهنــد او را از دســتگاه تنفــس جــدا کننــد تــا آرام شــود. تقالهــای یــک مر
یــن حلظــه روشــن نگــه دارد. بایلــش تقــال کنــد. می خواســت آن را تــا آخر امــا او اجــازه داد گــویش مو

بــه خیابــان رســید و بــا ایــن کــه هیــچ ماشــیین ندیــد امــا برحســب عــادت موقــع عبــور از خیابــان بــه هــر دو طــرف 
کــرد و از روی خط کیش هــا گذشــت. از خــودش پرســید ماشــنی ها کجــا هســتند؟! فهمیــده بــود این کــه  نــگاه 
گرفــت متــام راه را پیــاده بــرود. هرچنــد  خبواهــد در ایســتگاه اتوبــوس منتظــر بنشــیند مضحــک اســت. تصمــمی 
کــه می رســید درش بــاز  قــرار نبــود بــه جــای مشــخی برســد. متــام کوچه هــا خلــوت بودنــد. بــه هــر مغــازه ای 
کــه مهیشــه بــه خاطــر شــلوغ  پرمارکیت  ــود و خبــری از مشــتری ها و فروشــنده ها نبــود. حــیت ســو یــک ب امــا تار
کامــاًل خــایل بــود و حــاال دیگــر کــیس در بــنی قفســه هایش رفــت و آمــد منی کــرد. بودنــش از آن دوری می کــرد 

یــد دســت خنــورده روی هــم مجــع شــده بودنــد. ســبدهای چرخــدار خر
ــرد و یــک بســتین  ک ــاز  ِ  خیچــال را ب ــه ســراغ خیچــال خمصــوص بســتین ها رفــت. در ــود. ب ــک ب ی مهــه جــا تار
کــرد، بــه صورت هــای  عروســکی را بیــرون کشــید. بســتین آب شــده بود.بســتین های بعــدی را یکــی یکــی بــاز 
کــرد. چشــم ها آب می شــد و بــه لب هــا مــی رســید. متــام صورت هــا جــوری  کولــه و آب شده شــان نــگاه  کــج و 
کــه چــه طــور روی هــم  کــرد  یــه می کردنــد. بــه اجتمــاع صورت هــای مایــوس شــان نــگاه  گر کــه انــگار  بودنــد 

افتــاده بودنــد و آب می شــدند.

دو طــرف خیابــان پــر بــود از ماشــنی های پــارک شــده! جلــوی یکــی از ماشــنی ها ایســتاد وبــرای ایــن کــه داخــل 
ییچ  ماشــنی را ببینــد دســت هایش را گذاشــت دوطــرف صورتــش و پیشــاین اش را چســباند بــه شیشــه! ســو
ییچ روی ماشــنی  هنــوز روی ماشــنی بــود. توجهــی نکــرد و بــه ســراغ ماشــنی های بعــدی رفــت. بــاز هــم ســو
ییچ را بــردارد و در ماشــنی  کــه هیــچ کــس فرصــت نکــرده ســو گهــاین بــوده  کــرد حتمــا اتفــاق آن قــدر نا بود.فکــر 

کنــد و حــیت مغازه دارهــا فرصــت نداشــته اند در مغازه هــا را ببندنــد. را قفــل 
هرچنــد در شــهری کــه هیــچ آدمــی در آن زندگــی منی کنــد کلمــات معــین خــود را از دســت می دهنــد و دیگــر دزدی 
ییچ را چرخانــد. بعــد  کــه حمبــت و خبشــش یب معین ســت. ســوار ماشــنی شــد و ســو معنــایی نــدارد. مهان طــور 
کــه زندگــی و زنــده بــودن را برایــش تداعــی  بایــل نیمه جانــش، حرکــت ماشــنی دومــنی چیــزی بــود  گــویش مو از 
می کــرد. در راه بــه مدرســه ها و مهدکودک هــا ســر زد. هیــچ اثــری از چبه هــا و ســر و صــدای مهیشگی شــان 

کــور بــود. نبود.نیمکت هــا خــایل و حیــاط ســوت و 
ــه چنــد بیمارســتان ســر زد و  ــوار مهدکــودک ببینــد. ب و او فقــط می توانســت چبه هــا را در نقایش هــای روی دی
کــه انگشــت اشــاره اش را روی بیــین اش گذاشــته بــود. ایــن  متــام ختت هــا را خــایل دیــد. حــیت عکــس کودکــی 
مهــه ســکوت یب معــین بــه نظــر مــی رســید!هیچ وقــت فکــر منی کــرد روزی ایــن طــور بــا فضــای خــایل و ســفید 

کــه انتظــار نداشــت ایــن طــور خــایل باشــد. بیمارســتان رو بــه رو شــود. آن جــا تهنــا جــایی بــود 
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از آینــه ی بغــل ماشــنی بــه خیابــان نــگاه کــرد. چشــمش خــورد بــه مجلــه ی »اجســام از آن چــه در آینــه می بینیــد 
ــه میــدان شــهرداری  ــه راهــش ادامــه داد.ب ــان چیــزی در آینــه منی دیــد. ب بــه مشــا نزدیک ترنــد«. و او جــز خیاب
رســید. ســاعت شــهرداری هــم درســت روی عــدد دوازده خــواب مانــده بــود. بــه مســت بــازار ماهــی فروش هــا 
یــز  کــه مهیشــه مجعیتــش حالــش را بــد می کــرد. زمــنی خیــس بــود. در متــام مغازه هــا ماهی هــای ر رفــت. جــایی 

گــرد بــزرگ روی هــم چیــده شــده بودنــد. و درشــت در ســیین های 
کنــد. ماهی هــا یب هیــچ  کــرد. می خواســت مهــه شــان را یــک جــا مجــع  ســیین ها را یکــی یکــی روی زمــنی خــایل 
ــاز و چشــم های  ــه لب هــای نیمــه ب ــزرگ را برداشــت و ب  ب

ً
ــد. یــک ماهــی نســبتا حرکــیت روی هــم افتــاده بودن

کــه حــیت دیگــر از دســت هایش لیــز منی خورنــد. کــرد ایــن ماهی هــا آنقــدر مرده انــد  کــرد. فکــر  کامــاًل بــازش نــگاه 
مهــه چیــز خیــس بــود و از  مهــه جــا بــوی ماهــی می آمــد. اجتمــاع ماهی هــای مــرده را بــه حــال خودشــان رهــا 

کــرد و بــه راهــش ادامــه داد.

کامــاًل یب احتیــاط شــده بــود و  کــه رانندگــی می کــرد بــه ایــن طــرف و آن طــرف نــگاه می کــرد.  در متــام مــدیت 
ــر  ی ــه ای را ز ب گر ــا ســگ و  کــه نکنــد کــیس یــک مرتبــه جلــوی ماشــینش ظاهــر شــود ی دیگــر نگــران ایــن نبــود 
بگیــرد. از صبــح، حــیت یــک گنجشــک را هــم ندیــده بــود. در متــام ایــن ســال ها از آدم هــا فــرار کــرده بــود و حــاال 
دیوانــه وار بــه هرجــایی بــرای پیــدا کردنشــان ســرک می کشــید. بــه شــهرهای اطــراف رشــت ســر زد و مهه جــا را 
کیلومتــری اش تهناســت. انــگار شــهر آدم هــا را بلعیــده بــود و فقــط او  خــایل دیــد. منی دانســت تــا شــعاع چنــد 

را بــه جــا گذاشــته بــود.
کــه بــا لبــاس  بــه شــهر فومــن رسید.جمســمه ها مهــان طــور سرجایشــان ایســتاده بودند.جمســمه ی مــردی را دیــد 
گرفتــه و ســگی از پشــت ســرش مســیر نــگاه او و تفنــگ را تعقیــب  آیب،تفنــگ شــکاری اش را بــه مســت آمســان 
کــرد. خبــری از پرنده هــا نبــود. چشــمش خــورد بــه بــازی چنــد پســرچبه ی جمســمه ای  می کنــد. بــه آمســان نــگاه 
کــه از روی او بپــرد امــا انــگار مهــان  کــرده بــود  کــه یکی شــان خــم شــده بــود و آن یکــی دســت و پاهایــش را بــاز 

جــا تبدیــل بــه ســنگ شــده بــود.
یک می شد. و او منی خواست برگردد.باید پیش آدم ها می ماند. آدم های جمسمه ای! هوا کم کم تار

* هانتا شخصیت اصیل کتاب »تهنایی پر هیاهو«



154

یکم...    این یلدا، تار

مهناز جنیف

امــروز دیگــر مــی گــومی و قــال قضیــه را مــی کــمن. چقــدر امــروز و فــردا؟ بــرای مــن کــه انــگار تهنا مهــدم تهنایی های 
یــش لبــاس ســیاه نپوشــمی؟ تــا کــی  کــه چــه؟ تــا چندســال جلو ننــه رقیــه ام ، حتمــل ایــن راز ســخت اســت. آخــر 

مراســم های یواشــکی؟ ایهنــارا گفــمت و در حیــاط دنبــال ننــه راه افتــادم.
یــر  فــیت ز

ُ
آبــان آمــده و ســرما در جــای جــای خانــه النــه کــرده بود.ننــه رقیــه مثــل مهــه ی روز هــای ســرد، پلیــور کل

یــش.  یلــه هــم رو پیراهــن گلــدارش پوشــیده و یــک ژ
جوراب هایــش را تانزدیکــی زانــو بــاال کشــیده و چارقــد ســفیدش را از مهیشــه ســفت تر بســته. لپ هــای ســییب 
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شــکل و کمــی چروکــش از چارقــد بیــرون زده انــد.
گــر دندان هــای مصنوعــی اش را بــه پایــنی چارقــدش   ا

ً
کــه می خوانــد صورتــش دیــدن دارد؛ خمصوصــا شــعر 

ــره زده باشــد! گ
گاهــی  فرمــاین  کــریس را آورده و راه بینــدازد.  ــا  یرزمــنی می رفــت ت ــا ذوق شــعری زمزمــه می کــرد و بــه مســت ز ب
کار را بــه ســراجنام  کــه منصــرف شــده خــودش  بــه مــن مــی داد امــا بــه قــول خــودش آنقــدر فــس فــس می کــمن 
می رســاند. بعــد بــرامی از زرنگی هــای خــودش می گفــت. از اینکــه ازهفــت ســالگی قــایل بافتــه. از مهــان هفــت 

ســالگی هــم خواســتگار داشــته! امــا مــن کــه در ایــن دنیــا نبــودم...
گــردش و بــه ایــن فکــر می کــردم  از کجــا شــروع کمن.کــه  نگاهــم را انداختــه بــودم تــوی چشــمان میــیش رنــگ 
می. یــک طــرف کــریس را  یرزمــنی بــاال بیــاور صــدامی کــرد، کــریس چــویب و حلــاف فیــروزه ای رنــگ را از پله هــای ز
کــریس حــرف را بــه دایی  هاشــم می کشــامن  قائلــه را خــمت  می کــمن،  کار گذاشــنت  گفــمت حــنی  گرفــمت، باخــودم  کــه 
ــور از  ک ــه مســت گوشــه ای  ــرده وب ک ــد شــد.کریس را در هــوا رهــا  ــه بلن ــه ی نن ی گر ــه صــدای  ک ــودم  توایــن فکــر ب

یرزمــنی رفتــه بــود. ز
یــه  یــش گلــدوزی کــرده بــود، از روی زمــنی برداشــت بــه صورتــش چســباند. بلنــد بلنــد گر دامــین ســفید را کــه رو

کــرد . گفــمت: ننــه چــی شــد؟ 
کــردم ورش. هامشــی ننــه  کــرد و گفــت : » اهلــی بیمیــرم. ای مــال ختنه ســرون هامشــه. بــراش دوخــمت  فــنی فیــین 
کوجــایی؟ ننــه خــو زودتــر بیــا شــب چلــه ورم بــایش. خــو ننــه چشــام ســیفید شــد. ُمــردم ننــه، خــو بیــا دیگــه...«
کنــد! مــن هــم فقــط مــات نگاهــش می کــردم. بعــد  هیــچ کــس منی دانــد وقــیت ننــه دلتنــگ دایی می شــود چــه 
یــش هپــن کــرد و خانــه  یــه دســت بــه دیــوار داد، بلنــد شــد و کــریس را بــار گذاشــتمی. حلــاف فیــروزه ای را رو از گر

گــرم شد.نشســته بــود قــاب دایی را پــاک می کــرد. 
کــه صحبــت بــه دایی کشــیده، بگــومی و خــالص، امــا تــا نگاهــم بــه امیــد چشــمانش خــورد، تــا  گفــمت حــاال 

رنــگ شــاد حنــایی سرانگشــتانش را دیــدم، حــرف در دهــامن ماســید.
فقط گفمت: » ننه رو موهام حنا می ذاری؟«

-»حنا؟  پ حاال؟«
- »آره، 4 روز دیگه حمرم و صفر می شه ؛ هم االن بذارم هبتره.«

- »ها راس می گی ننه، حنا خییل برا سر ُخبه. واسته تا برم برات تر کومن.«
از حنــا و رنــگ قرمــز مــرده ای کــه بــه موهــامی می دهــد خوشــم منی آیــد ، اصــاًل چــه خوبــی؟ ننــه آنقــدر  کلــه ام را 
بــا حنــا چنــگ مــی زد کــه نصــف موهــامی را می کنــد. ویل دیگــر چیــزی هبتــر از ایــن بــرای تغییــر فضــا و اســتراحت 

ذهــن خــودم نیافــمت. بــه کــریس تکیــه زده بــودم و چهــره ی دایی را بــا چشــمامن بــاز از بــر می کــردم .
خیمت تا روی سرم حنا بگذارد. یر پامی انداخته، موهامی را دورم ر بوی حنا در خانه پیچید؛ پارچه ای ز
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 حنــا را کــه روی موهــامی می مالیــد، ســمن را پرســید. گفــمت بیســت ، و بــاز مــرا بــا خــودش مقایســه کــرد. نصیحــمت 
کــرد عاقــل و ســنگنی تر باشــم  تــا خواســتگار بــرامی بیایــد. 

یر سر.« گفت:» هاشم که برگرده یه دختر خب براش هشمت ز
آخ ننه ... ننه جان ... کاش ِانقدر به دایی هاشم خمت منی شدی...!

یــده.  آخــر  کــه حنــا مــایل شــد، بــا روســری ســفت بســت؛ شــام دمپخــیت آورد، فهمیــدم تــازه منــک خر موهــامی 
یرهــا از روبــه  یالش داشــت شــروع می شــد. تصو یــون؛ ســر یز غــذا شــور بــود، از بعــد از شــام نشســتمی پــای تلو

ــدم.  ــچ منی فهمی ــا هی رومی رد می شــد ام
یــت مــن  ــا مراســم بگیرنــد و مامور ــود... مــادرم خاله هــا و دایی هــای دیگــر مجــع می شــدند ت فــردا ســال دایی ب
کــردن حواســش از مهــان صبــح زود بود...ایــن بــار چــه کمن؟...شــاید  بیــرون بــردن ننــه از ایــن خانــه و پــرت 
ــار بگــذارد. نگاهــم  ــرای برگشــنت دایی هاشــم کاچــی ب ــه ب ک ــارده  ــه شــاید رفتــمی ب ــا ن ــون... ی بردمــش دو خات
افتــاده بــود بــه ســقف و یــک بــه یــک تیرک هــای چــویب را می مشــردم... بــا صدایــش بــه خــودم آمــدم، غــرق 
یــمی بــه چبه هــام   یــوزو اومــد اوشــنی بدخبتــا ِاِســد...خدایا یــه رو گفــت: » اهلــی شــکر، ای ر یــر لــب  یال ز ســر

بکــن.«
خندیدم:

ــب حــوض  ــدی گفــیت ل ــه خــواب دایی رو دی ــن، یادت ک ــوش  گ ــه مــمن  ــت، ب یال دیدن -»ننه جــان، وســط ســر
 َور حــوض رفــت تــو گندومــا پایــنی ِامــوم زاده 

َ
وســط حیــاط بنــد پوتــنی ســفت می کــرد؟ گفــیت یــه ِحنــا دیــدی ا

 چشــاش؟ 
َ
یــد ا کــه بــره؟ یادتــه ننــه گفــیت نــور می بار چالیشــتر،  هــی  می رفــت 

ننــه مهــون فــرداش پــالک داییــا آوردن.. ننــه یب تــایب نکــون. فــردا می برمــت ســر مــزارش، بــا گالب و اشــکات 
گــوش تیــز نکــون بــه در؛ بــا  کلــون درا من زنــه.  ِبشــورش دلــت جــا بیگیــره چــش ازای در ورداری. دایی دیگــه 

هرصــدایی دلــت نلــرزه، نگــو هاشــم اومــده.
یــت  ــه از کو ک ــه ام  ــرای ســالمیت دایی بزرگ ــرد و ب ــگاه می ک ... نگفمت...داشــت اوشــنی ن

ً
ــزدم اصــال امــا حــرف ن

یــون آورده  ذکــر می گفــت.  یز برایــش تلو
ــه یــک داغ ، نشــود دوتا...دملــان  ک می. نگفتــمی  ــدار ــدن اشــک هایت را ن ــر نگفتــمی. طاقــت دی گ ــه ببخــش ا نن
ــر اســت.. ــاین هبت ــر اســت...ناامید من ــاین هبت ــن ســرما دلگــرم مب ــا از سرانگشــتانت برود..درای ــگ حن ــد رن نیام

کنــمی؟... کــه آمــد چــه  آخ...یلــدا 
مخیازه کشید.

-ننه؟ جاتا بندازم خبوابمی؟
یتیــا  کو   ای مپــاد آتیــیش 

َ
-هــا ننــه.. بیــار خیــر ببیــین...ای کــف پاهامــم مهچــی درد مــی کونن..هاشــم بــود ا

ــه..؟ ــوت زونیام...کوجــایی نن ــم، ق ــه هامُش ــد ِبشــون...وح نن می مالی
دایی...کاش بازهم به خوابش بیایی و راحتمان کین...
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   دانه های دل ما دراز است

نگنی حممدی

دمل می خواهــد بازهــم خبــوامب امــا نــور آفتــاب هــی تــوی چشــم هامی می خــورد و پشــت پلک هــامی نارجنــی 
کــه منی فهمــی  کــه پشــت پلک هایــش ســیاه بشــوند، آن موقــع اســت  ــد  می شــوند. آدم وقــیت راحــت می خواب

ــا بســته چــون در هــر دو مهــه جــا ســیاه اســت. ــاز اســت ی االن چشــم هایت ب
یــر پاهــامی نــوچ اســت و خشــتک شــلوارم بــه تــمن چســبیده اســت و بــه قــول حیــی بــوی جیــش می دهــم. پتــو  ز
یع از جــامی بلنــد می شــوم و بــه طــرف پنجــره سرتاســری  کنــار مــی زمن، رنگــم می پــرد! ســر کــه از روی خــودم  را 

یــزد. مــی روم، پنجــره سرتاســری مهیشــه بــدون پــرده اســت و از آن نــور بــه داخــل می ر
هر روز صبح که چشم هامی را باز می کمن، بند رخت قرمز رنگ جلوی چشم هامی تاب می خورد.

بنــد رخــت مهیشــه تــا قبــل از بیــدار شــدن مــن خــایل اســت امــا بعــد از بیــدار شــدن مــن، یــک شــلوار راحــیت 



15۸

پاچــه کــیش و شــورت کوچــک ســایز مــن و ملحفــه تشــک روی آن تــاب بــازی می کننــد.
بنــد رختمــان از مجعــه قبــل فــرق کــرده اســت و دیگــر بــا شــلوارهای مــن کــه از بــس شســته شــده اند کــه رنگشــان 

یــده اســت و بــه زردی می زنــد، پــر منی شــود! پر
کــه آنقــدر  یاچــه درســت منی کــمن، نــه، بلکــه بــه خاطــر ایــن  کــه مــن دیگــر شــب ها در جــامی در نــه بــه خاطــر ایــن 
ــه جــایی  ــه رنــگ قرمــز طنــاب مشــخص می شــود و ن کــه دیگــر ن ــر روی آن هپــن می شــوند  رخت هــای ســیاه ب

بــرای شــلوارهای جیــش خــورده مــن می مانــد.
مهــه لباس هــای روی طنــاب ســیاه اســت، بلــوز مردانــه ســیاه، شــلوارهای ســیاه، دامــن ســیاه، شــال ســیاه، 
یــر بلــوز مردانــه ســیاه پــدر قــامی  کــه مــادر آن هــا را ز یــر مــادر و انــیس هــم ســیاه هســتند  حــیت لباس هــای ز
می کنــد؛ آخــر از وقــیت کــه قبــِل مجعــه قبــل بــود و مــن رفــمت آقاجــان را بیــدار کــمن و ســردی تنــش کــه مثــل بســتین 
بــان درازی  خیــی بــود و ازدســمت هامی بــاال می رفــت و هرچــه جلــوی چشــم های بــازش دســت تــکان مــی دادم و ز
یــد، هــی در  می کــردم امــا او منی خندیــد و بعــد هــی صــدای جیــغ در خانه مــان از ایــن اتــاق بــه آن اتــاق می دو
ــد و  ــه ام هــی غــش می کنن ــادر و خال ــد و م ــه می کنن ی گر ــد و  ــاس هــای ســیاه می آین ــا لب ــان آدم هــایی ب خانه م
یــر بلوز هــای مردانــه ســیاه قــامی  کــه مــادرم لباس هــای سیاهشــان را ز یبــه اســت  بــه خاطــر مهــنی آدم هــای غر

می کنــد.
کــه در بــاد تــاب منی خــورد و هرکــه از بــاالی  یــر لباس هــای ســیاه ســنگنی شــده اســت  بنــد رخــت آنقــدر ز
ــد و روی ختــت  ــه منی آی ــه خان ــه آقاجــان دیگــر ب ک ــد می فهمــد  ــاب را ببین دیوارهــم رخت هــای ســیاه روی طن

ــه اســت. ــه رفت ــه ای ســفید از خان ــا ملحف روان و ب
_  جیران؟

از جــا می پــرم. قلــمب حمکــم تــاپ تــاپ می کنــد، آرام آرام از پنجــره سرتاســری فاصلــه می گیــرم، ســحر  دخترخاله ام 
ــه طــرف   ــل می خــورد و ب ــگاری دارد ق ــوم اســت ان ــد، از دور و از پشــت پنجــره معل ــه صــدامی مــی زن ک اســت 
کــه راه مــی رود یــک دســتش روی کمــرش اســت و  کــرده اســت و هــر وقــت  اتاق هــای مــا می آیــد، شــمش بــاد 

بــا دســت دیگــرش انــگاری شــمش را بــاال کشــیده اســت!
گــومی، آن روز بــا افتخــار کوبیــد پشــت کتــف پــدرم و گفــت: »باالخــره ایــن  عمــو ناصــر، شــوهِر خالــه ام را مــی 

پســره، عرضــه بــه خــرج داده و شــکم دختــر رو بــاال آورد.« 
ید: » عمو ناصر بد دهن و یب تربیت است، مردیکه یب حیا.« مادر مهیشه به ما می گو

ــه ام اســت، عمــو ناصــر   ــن پســره« شــوهِر دخترخال ــا مــی دامن »ای ــاال آورده یعــین چــه ام منــی دامن شــمش را ب
کــه ســحر می خواهــد یــک  کــه مــی دامن ایــن اســت  یــن چیــزی  یــد: »ایــن پســره« امــا هبتر مهیشــه بــه او می گو
کــرده اســت و وقــیت راه مــی رود، انــگاری دارد  ــاده  کــه شــمش ب ــرای مهــنی اســت  ــا بیــاورد و ب ــه دنی ین ین ب

قــل می خــورد!
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_   انیس؟ جیران رو بیدارش کن، آفتاب افتاده وسط حیاط، اذون ظهر رو هم که گفنت!
ید. سحر این ها را وقیت دارد هن و هن می کند به انیس خواهرم می گو

ــد و او  ی ــه مــادرم بگو ــد و رخت خواب هــای جیــش خــورده مــن را ببینــد و ب کــه انــیس بیای می ترســم، از ایــن 
هــم بــه مــن کشــیده بزنــد!

کــه وقــیت از آن هــا بــاال مــی روی پاهایــت کــش می آیــد و نفــس  از اتــاق بیــرون مــی دوم و از پلــه هــای بلنــدی 
می گیــرد و روبــه روی در اتــاق مــا اســت و تــو را بــه پشــِت بــام می رســاند، بــاال مــی روم و تــوی داالن پنــاه می گیــرم 

ــز می کــمن. و گوش هــامی را تی
گنــد زدی بــه رخــت و زندگیمون...کجــایی؟ هــان؟ می شــنوی صدامــو؟  کــه  کنــه، بــاز  _  جیــران؟ خــدا ذلیلــت 

واللهــی مامانــا دییجــمی کولــنی چیخــارادا
کــه آفتــاب از آن ســوراخ ها بــه داخــل افتــاده و زمــنی را دایــره دایــره روشــن  ســقف داالن ســوراخ روشــنایی دارد 
یــر هــر دایــره برگ هــای زردآلــو هپــن کــرده اســت، ســقف داالن کوتــاه اســت و در انهتــای آن  کــرده اســت. مــادرم ز

کــه بــه پشــت بام می خــورد. دری فلــزی قــرار دارد 
یــک مشــت برگــه  زردآلــو برمــی دارم و درحــایل کــه مواظــمب پــامی را روی آن هــا نگــذارم بــه طــرف در فلــزی می روم؛ 
کــه بــا تــق  کــرده اســت، آنقــدر چفــت در را می کشــم و خــودم را بــه در می کــومب  گیــر  چفــت در حمکــم اســت و 

بلنــدی بــاز می شــود.
دسمت قرمز شده و چفت در روی آن جا انداخته و بوی آهن انگاری به آن مالیده است!

گــردو و زردآلــو دســت های خــود را بــر روی آن دراز  پشــت بــام بــزرگ و داغ و روشــن اســت و درختــان بلنــد 
کرده انــد.

یــادم رفتــه چــادر گلــدار ســفیدم را کــه کمــی هــم بــرامی کوتــاه شــده اســت و بــاالی ســاق هامی می مانــد را ســر کــمن، 
یــد، بــه ایــن جــور چیزهــا  هرچنــد هنــوز شــش ســال دارم و بــه ســن تکلیــف نرســیده ام امــا حیــی، بــرادرم می گو

گیــر می دهــد کــه مهینجــوری هلــک و هلــک در پشــت بــام چــرخ خنــورم!
یند:»حیــی قلــیب قــاراده« یعــین قلبــش ســیاه اســت، امــا مــن فکــر می کــمن مهــه  قلــب  خالــه و عمه هــامی می گو
کــه مهیشــه دمل بــرای آن هــا مــی ســوزد و دمل می خواهــد  بــاین  هــا قرمــز پــر رنــگ هســتند مثــل خــون گوســفند قر

می. تــا ابــد آن هــا را در حیــاط نگــه دار
گــرد و خــاک می دهنــد امــا بعــد طعــم تــرش و  کمــی طعــم  چنــد برگــه زردآلــو در دهــامن می گــذارم، اولــش 

می نشــیند. آدم  دهــان  در  ینشــان  شیر
گــرد نیســت. انــگاری از هــر طــرف چهــار  کامــال معلــوم اســت، حیاطمــان  از بــاالی پشــت بــام حیــاط خانــه مــا 
کــه دیگــر نیســت و  خــط دارد، یــک طــرف اتاق هــای مــا اســت و طــرف دیگــر یــک اتــاق بــزرگ بــرای آقاجــان 
یــه می کننــد و مــادر و خالــه هــی آن جــا غــش می کننــد و ســیین های پــر از چــای  مهــه ســیاه پوش ها در آن جــا گر
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و خرمــا و میشــکا هــی در آن جــا خــایل می شــوند.  
ــوی در اتاقشــان  ــرای ســحر و شــوهرش اســت. آن هــا یــک بندرخــت کوچــک جل ــاق کوچــک هــم ب یــک ات
پور اســت و هــر  کــه ســو کــه بیشــتر وقت هــا خــایل اســت البتــه بــه جــز لبــاس نارجنــی رنــگ شــوهر ســحر  دارنــد 

روز صبــح ســحر آن هــا را مــی شــورد. مــن عاشــق آن جــاروی بلنــد و و صــدای خشــخش  اش هســمت.
پور اســت و  کــه شــوهر ســحر ســو کنــد می فهمــد  ــگاه  ــه ســحرایهنا را ن ــوار بنــد رخــت خان ــاالی دی هرکــیس از ب

کارش چیســت.
دمل بــرای قرمــزی بنــد رخــت بلنــد خودمــان تنــگ شــده اســت، بندرخــت دیگــر از لباس هــای ســیاه خــایل 
یــش صــورت  کــه مــا حاملــان خــوب نیســت و آقاجــان رفتــه اســت و ر یــد  منی شــود و هــی بــه ایــن و آن می گو
گرمــش اســت، زن هــا زشــت   مهــه ی مردهــا را پوشــانده اســت و مــن بــه جــای آن هــا صــورمت  می خــارد و 

کننــده مالیــده اســت. کــرم ســفید  شــده اند و مــادر انــگاری بــر روی لب هایــش 
کــه مــی روم  بــا مــن می آیــد، دوســت نــدارم بــوی  بــوی جیــش بــه شــلوار و پاهــامی چســبیده اســت و هرکجــا 
گــردن و لباســم بــوی عطــر چســیبده بــود! جیــش بدهــم، کاش مــن هــم ماننــد دخترهــای دم خبــت مهیشــه بــه 
کرده انــد. از حیــاط خانــه  انــیس و ســحر در حیــاط دنبــامل می گردنــد و رخــت خــوامب را گوشــه ی حیــاط هپــن 

ــد! ــن را ببینن ــان دور می شــوم، می ترســم م خودم
حیــاط خانــه مهســایه دیــوار بــه دیــوار مــا از مــال مــا کوچک تــر اســت، روی زانوهــامی می نشــیمن تــا دیــده نشــوم 
ــزی اســت، یب  ی ــه و زندگــی دیگــران یب نامــویس و آبرور ــد زدن خان ــه دی ک ــد  ی ــرود، آخــر حیــی می گو ــرومی ن و آب
میــان را بــردی«! ینــد: »ذلیــل شــده آبرو کار بــدی می کــمن مهــه می گو نامــویس را منــی دامن چیســت امــا هروقــت 

ــاس ســربازی هپــن  ــش یــک دســت لب ی ــه مهســایه هــم بندرخــت دارد، بندرخــت آن هــا آیب اســت و رو خان
کــه لباس هــای ســیاه، رنــگ آیب بندشــان را نپوشــانده اســت. انــگاری در  شــده اســت. خــوش بــه حــال آن هــا 
کنــد و بندرخــت مهســایه را  کــه یب نامــویس  کــه هرکــیس هــم  خانــه مهســایه کــیس ســرباز اســت و نــه فقــط مــن 
کــه  دیــد بزنــد ایــن موضــوع را می فهمــد.  حتمــا خــامن مهســایه هــی دعــا می خوانــد و فــوت می کنــد بــه کــیس 

ســرباز اســت تــا ســامل مبانــد.
کاش می شد حیاط مهه ی خانه ها و بند های رختشان را می دیدم.

یر گوشم هامی می کوبد! حیی است. دسیت از پشت شانه ام را می کشد و دوتا حمکم ز
ــه  ــه می کشــد و ب گرفت ــچ دســمت را  ــمن، حیــی م ــه می ک ی گر ــد  ــد بلن ــد، بلن صــورمت می ســوزد و شــانه ام درد می کن
یزنــد. حیــی مــن را کشــان  طــرف داالن. برگه هــای زردآلــو کــه حــاال عــریق شــده اند، از کــف دســمت روی بــام می ر

یــد:» یب شــعوِر نفهــم«. کشــان می بــرد و بــه مــن می گو

هپلــومی یکهــو می ســوزد و درد می کنــد، از خــواب می پــرم، یکــی از ســنجاق های تشــک بــاز شــده و در هپلــومی 
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یــد جن هــا را از مــا دور نگــه  گیــر بیــاورد ســنجاق قفــیل می زنــد، می گو کــه  رفتــه اســت! مــادر هــر پارچــه ای را 
مــی دارد! 

به مهه تشک هامیان سنجاق قفیل وصل است!
بــان شــده اســت  هــوا هنــوز روشــن نشــده و مــن بغــل مــادرم خوابیــده ام. مــادر بعــد از رفــنت آقاجــان خیــیل مهر
یش را ببوســم. انــیس اســتخواین و ســفت اســت امــا مــادر نــرم  و مــن دوســت دارم در خــواب صــورت گوشــتالو

و راحــت اســت!
کــه آقاجــان رفتــه خیــیل گذشــته اســت، شــاید ده تــا پنــج روز یــا ده تــا چهــار روز، دیگــر بندرخــت  از آن روزی 
کــه مــا حاملــان بــد اســت و ســیاه پوشــیده امی.  یــد  ســبک شــده و در بــاد تــاب می خــورد و دیگــر بــه کــیس منی گو
بــاره ی  و مــن حــیت دیگــر در جــامی جیــش منی کــمن، از آن روزی کــه بــا پــدر و مــادر بــه دکتــر رفتــمی و دکتــر هــی  در
بــه قــول خــودش شــب ادراری هــای مــن ســوال پرســید و مــن خجالــت کشــیدم، امــا خوشــحامل کــه بــوی جیــش 

دیگــر بــه پاهــامی منی چســبد و از مــن جــدا شــده اســت.
گرمــم اســت، از بغــل مــادر بیــرون مــی آمی و بــه طــرف پنجــره سرتاســری مــی روم، هــوا ســیاه کمرنــگ اســت و دارد 

یــه می آیــد! کــم کــم روشــن می شــود. چــراغ اتــاق ســحر اینــا روشــن اســت و صــدای ضعیــف گر
شــکم ســحر خوابیــده اســت و دیگــر راه رفتــین ِقــل منی خــورد، در عــوض او یــک ین ین دختــر بدنیــا آورده اســت 
ــارال هســمت و منــی دامن  ــران را می دهــد، مــن عاشــق م ــد امســش معــین جی ین ــارال اســت و می گو ــه امســش م ک
چــرا پــدِر شــوهِر ســحر وقــیت فهمیــده اســت مــارل دختــر اســت ناراحــت شــده اســت، آخــر مگــر مارال هــا هــم، 

پســر می شــوند؟!
کــه کوچــک اســت! ویل مــن هــر روز مــی روم لباس هــای  کــمن از بــس  هیــچ کــس منی گــذارد مــن مــارال را بغــل 
خیــیل کوچکــش را کــه کنــار لبــاس نارجنــی رنــگ شــوهر ســحر هپــن هســتند بــو می کــمن، بــوی هبشــت می دهنــد، 
گــر مــارال انــدازه ی مــن هــم بشــود شــلوارهایش بــوی  حــیت شــلوارهایش هــم بــوی هبشــت می دهنــد! منــی دامن ا

هبشــت خواهنــد داد؟ کاش شــلوارهای مــن هــم بــه جــای بــوی جیــش، بــوی هبشــت می دادنــد. 
کــه آن  کنــد، خواهــد فهمیــد  کــه از بــاالی دیــوار بنــد رخــت جلــوی اتــاق ســحر ایهنــا را نــگاه  حــاال هــر کــیس 
کــه جــاروی بلنــد دارد و زمحــت می کشــد،  پور اســت  کــه لبــاس نارجنــی رنــگ می پوشــد و شــغلش ســو کــیس 
ــه اش بیــدار می ماننــد و  ی گر ــه از داشــتنش خوشــحا اند و شــب ها از  ک ــه دارد  ــر در خان ــوزاد دخت حــاال یــک ن
کهنــه اش هســتند و شــاید از دختــر بودنــش خیــیل هــم پــدِر شــوهِر ســحر خوشــحال  نگــران پــول شیرخشــک و 

نباشــد.
 صدای اذان صبح در حیاطمان پیچیده است.

لنگ ظهر از خواب بیدار شده ام.
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ــه از البه الی هــای دســته های ســبزی  ک ــا حلزون هــای کوچکــی  ــار بســاط ســبزی نشســته ام و ب کن ــاط  در حی
کار دیگــری دارد و  ــه  ک ــد  ــد و هــی غــر می زن ــاک می کن ــیس دارد ســبزی ها را پ ــمن. ان ــازی می ک ــرده ام ب ک ــدار  پی

دیــرش می شــود!
کــه در وســط  هــر وقــت  نگاهــم بــه بنــد رخــت می افتــد خنــده ام می گیــرد، آخــر خیــیل زشــت و خنــده دار اســت 
مــاه آخــر تابســتان لباس هــای مدرســه حیــی روی آن هپــن اســت! حیــی در چنــد امتحــان افتــاده اســت، انــیس 
گــر بازهــم بیفتــد بایــد در کالس قبــیل اش درس خبوانــد.  یــد یعــین منــره خیــیل خیــیل کمــی گرفتــه اســت و ا می گو
کــه حیــی بــه جــای پاییــز در  کــه بــرامی خنــده دار اســت ایــن اســت  مــن ایــن جــور چیزهــا را منی فهمــم، چیــزی 
ــوز   ــه هن ک ــد  ی ــادرم می گو ــا م ــروم ام ــه مدرســه ب ــه ب ک ــه مدرســه مــی رود! مــن مهیشــه دوســت دارم  تابســتان ب

کــه در تابســتان بــه مدرســه بــروم! منی شــود، ویل فکــر نکــمن هیــچ وقــت دمل خبواهــد 
کــه بنــد  کاش لباس هــای حیــی زودتــر خشــک شــوند و مــادر آن هــا را از روی بنــد رخــت بــردارد تــا هــر کــیس 

کــه حیــی افتــاده اســت. میــان نــرود از ایــن  کــرد، آبرو رخــت را نــگاه 

گــرم اســت  کــه هــوا خیــیل  کــه بیــامی، بــه خاطــر ایــن  انــیس مــرا بــه پــارک آورده اســت امــا مــن دوســت نداشــمت 
کــه مثــل چنــد روِز پیــش خــون از دماغــم بیایــد و حــیت بــوی خــوب آبگوشــت هــم در حیــاط  و می ترســم 
ــال...  کــه اال و ِب ــه زور دســت مــن را کشــید  ــود و مــن دمل آبگوشــت می خواهــد، امــا انــیس آمــد و ب پیچیــده ب
یــر آفتــاب خرمــا پــزون« بــه پــارک ببــرم! ایــن مهرباین هــا از انــیس بعیــد  می خواهــم جیــران را بــه قــول مــادر :» ز

اســت! 
یاد که روی تاب می نشیمن سرم گیج می رود! من سرسره را بیشتر از تاب دوست دارم، ز

ــرد ســبیل  ــرت یــک م ــه پ ک ــه پایــنی ســر می خــورم چشــم هامی گشــاد می شــوند! حواســم  ــه ب ک از سرســره داغ 
کــه چســبیده بــه انــیس روی یــک نیمکــت نشســته اســت، از پشــت پاهــای  کلفــت و درشــت هیــکل می شــود 
کــوری؟« کــه از سرســره بــه پایــنی ســر می خــورد بــه پشــمت می خــورد و دردم می آیــد، دادمی زمن:» مگــه  چبــه ای 
یــر گوشــش ســییل  از ایــن کــه آن مــرد گنــده بــه انــیس چســبیده اســت غیــریت می شــوم و دمل می خواهــد بــروم و ز

بزمن.
انــیس  بــه  را  گنــده هــی خــودش و دســت هایش  مــرد  نگاه شــان می کــمن،  و  قــامی می شــوم  بوته هــا  پشــت 
کنــد امــا انــگاری انــیس خــودش خوشــش می آیــد، چــون هــی قرمــز  کــه او را اذیــت  می مالــد! می ترســم 
کــرده و  گنــده بنشــیند مــن را هبانــه  کــه پیــش ایــن مــرد  ــرای ایــن  کــه انــیس ب می شــود و می خنــدد! می فهمــم 

بــه پــارک آورده اســت.
یــد  گــر مــادر ببینــد حتمــا می گو یــد یب نامــویس اســت، ا گنــده را ببینــد می گو گــر حیــی، انــیس و ایــن مــرد  ا
گــر  کــه ببینــد... منــی دامن ا کفــاره می دهــد. پــدر  گناهــش  یب آبــرویی اســت و لعنــت می فرســتد بــه انــیس و بــرای 
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پــدر ببینــد چــه می شــود، او مهیشــه آرام و ســاکت اســت، گوشــه اتاقشــان می نشــیند و بوســتان و گلســتان و 
کنــار خــود می نشــاند و بــرامی از  کــه حوصلــه اش را داشــته باشــد مــن را  غــزل مولــوی می خوانــد و گاهــی هــم 

ــد. ــف می کن ی شــاهنامه قصــه تعر
گنــده را چســبیده اســت و هــم  کــه یقــه مــرد  صــدای جیــغ و دعــوا مــن را بــه خــودم مــی آورد، حیــی را مــی بیــمن 
یــه می کنــد. مــردم مجــع شــده اند، مهــه بــه حیــی و مــرد  دیگــر را کتــک می زننــد، انــیس هــم هــی جیــغ می زنــد و گر
یــد:» دعــوا چیــه؟ صلــوات بفرســتید.«  گنــده و انــیس خیــره شــده اند و هیــچ کــس جدایشــان منــی کنــد و منی گو

لباس حیی و مرد گنده خوین شده است، یکی داد می زند: » افسر اومد. «
یــر دســت و پــای مــردم خــودم را بــه زور بــه انــیس می رســامن و پاهایــش را از پشــت  یــه ام می گیــرد، از ز گر

یه ام بلند تر می شود و فکر می کمن حاال مهه  مان را به زندان می برند! من می ترسم!  گر می چسمب، 
یــر نــور آفتــاب  کــم جــان زمســتان می گیــرم و بــه بــرق النگوهــای طــالیی رنگــم ز یــر آفتــاب  مــچ دســت هــامی را ز

ــره می شــوم. خی
کــه پــدر آن روز در کالنتــری  گنــده  چنــد روز دیگــر عــرویس انــیس اســت و وقــیت رفتــه بــودمی بــرای او و آن مــرد 
بــه او گفتــه بــود: » مردیکــه کثافــِت یب نامــوس« و حــاال دامادمــان اســت و امســش حممــود اســت، حلقــه خبــرمی، 

یــد. مــادر بــرای مــن هــم دو النگــوی طــال خر
کــه آخرهــای تابســتان بــود و مــن و حیــی و انــیس و حممــود را بــه کالنتــری بردنــد و در آن جــا بــه قــول  آن روز 
کــرد و مــن  یــن  بــده کشــیدند و مــادر نفر گونزانــده« یعــین خــون بــه پــا شــد و پــدر و حیــی هــی عر ســحر:»گان 
گردنــت رو مــی شــکمن( « و مــادر هــی از  ینــنی ســیندراجمی« )  کــردمی، پــدر بــه حممــود گفــت:» و یــه  گر و انــیس 

ــد. ــه دردش می آی ک ــود  ــوم ب ــه اش معل ــت و او از قیاف ــز می گرف ی ــیس نیشــگون های ر ــوی ان هپل
کــه شــب بــود و مــن و انــیس از  کــه داغ انــیس را بــه دلــش می گــذارد و مــن بعــدا  پــدر آن روز بــه حممــود گفــت 
پــدر کــه دیگــر مثــل مهیشــه آرام نبــود کتــک خــوردمی و مــن هنــوز هــم منــی دامن کــه چــرا مــن هــم کتــک خــوردم، 

کــه یب نامــویس نکــرده بــودم! آخــر مــن 
کــه داغــش را بــه دل حممــود می گذارنــد یعــین  کــرده و قرمــز بــود، گفــت  یــه چشــم هایش پــف  گر انــیس وقــیت از 

هیــچ وقــت او زن حممــود منی شــود!
یین رفتنــد و آمدنــد و حممــود بــه پــدر و حیــی غلــط کــردم گفــت کــه حــاال  ویل آنقــدر خانــواده حممــود بــا گل و شــیر

کــه زمســتان اســت و بــرف می آیــد، چنــد روز دیگــر عــرویس اشــان اســت.
کنــد، آخــر او شــانزده ســال دارد و دیگــر منی توانــد بــه  کــه چــرا انــیس دوســت دارد زود ازدواج  مــن منــی دامن 
ــر  ــا یــک دکت ــرای خــودم کــیس شــدم ب ــدم و ب ــرود! مــن دوســت دارم وقــیت در دانشــگاه درس خوان مدرســه ب
ــیت ماشــینمان خــراب شــد  ــمن. حممــود مکانیکــی دارد، مکانیکــی هــم شــغل خــویب اســت دیگــر وق ک ازدواج 

منی خواهد پول خرج کنمی چون دامادمان حممود درستش می کند.
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بنــد رخــت قرمــز پــر از لباس هــای روشــن و متیــز اســت انــگاری او هــم می خواهــد بــا مــا بــه جشــن بــرود! کاش 
می شــد لبــاس ســفید عــرویس انــیس را هــم روی بنــد رخــت هپــن می کــردمی تــا هرکــیس از بــاالی دیــوار هــم بنــد 
می و مــا خوشــحال هســتمی و حممــود  کــه در خانه مــان عــرویس دار یــد  کــرد، بنــد رخــت بــه او بگو رخــت را نــگاه 
گنــده نیســت قــرار اســت دامادمــان بشــود و مــن هــر وقــت دمل خواســت می تــوامن  کــه دیگــر بــه نظــرم خیــیل هــم 

کــه بــرای ناهــار بــه خانــه خواهــرم انــیس مــی روم! بــه دوســت هامی پــز بدهــم 
مــن مهــه اش می ترســیدم خانــه انــیس ایهنــا بنــد رخــت نداشــته باشــد و مــن وقــیت بــه خانه اشــان مــی روم 
نفهمــم حالشــان خــوب اســت یــا بــد و یــا آیــا کــیس رفتــه اســت کــه دیگــر بــر منی گــردد و یــا ایــن کــه انــیس ین ین 

بدنیــا آورده اســت و یــا حممــود آقــا هنــوز هــم مکانیــک اســت یــا نــه؟!
یــده امی. از حیــاط بــه اتــاق  دمل بــرای پیراهــن پــف دار آیب روشــمن تنــگ شــده اســت کــه بــرای عــرویس انــیس خر
مــی روم و پیراهــن را از کمــد بیــرون می کشــم، بــوی نفتالــنی و گل رز باهــم قاطــی شــده و بــه آن چســبیده اســت. 

جلــوی آینــه قــدی گوشــه ی اتــاق می ایســمت و پیراهــن را از یقــه روی لباســم نگــه مــی دارم و چــرخ می خــورم.
یــر شــانه ام بلنــد شــده اند، کاش  کوتــاه نکــرده اســت و حــاال آن هــا تــا ز کــه موهــامی را  مــادر چنــد ماهــی اســت 
مــادر دیگــر موهــامی را کوتــاه نکنــد. مهینطــور کــه در آینــه بــه خــودم نــگاه می کــمن پــدر بــه اتــاق می آیــد، گوشــه ای 

می نشــیند و پاهایــش را دراز می کنــد.
- قیزمی گونه گوچک اوملیشان، اله حقینده بلن جیران چاقیراخ، گه اوته گوجاقیمدا. 

) دخترم چقدر خوشگل شدی، مهون حقته جیران صدات کنمی، بیا بشنی بغلم.(
گــذارم و بعــد خــودم را در بغلــش جــای  یــف پــدر پیراهــن آیب پــف دارم را مرتــب در کمــد مــی  خوشــحال از تعر

می کــمن.
کــه اهــل کاشــان اســت و روزگارش بــد نیســت. خیــیل معــین شــعرهایی را  پــدر بــرامی شــعر می خوانــد، از کــیس 
کــه می خوانــد منی فهمــم امــا مهــنی کــه در ســرمای زمســتان در آغــوش پــدرم نشســته ام و مــن را نــوازش می کنــد 

و بــرامی شــعر می خوانــد پــر از حــس خــوب اســت.
- »آمسان، آيب تر،

آب آیب تر.
من در ایوامن، رعنا سر حوض.

ید رعنا. رخت می شو
یزد. برگ ها می ر

مادرم صبحی می گفت: موسم دلگیری است.
گاز باید زد با پوست. من به او گفمت: زندگاین سییب است، 
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زن مهسایه در پنجره اش، تور می بافد، می خواند.
من »ودا« می خوامن، گاهی نیز

یزم سنگی، مرغی، ابری. طرح می ر

آفتایب یکدست.
سارها آمده اند.

تازه الدن ها پیدا شده اند.
من اناری را، می کمن دانه، به دل می گومی:

خوب بود این مردم، دانه های دلشان پیدا بود.
یزم. می پرد در چشمم آب انار: اشك می ر

مادرم می خندد.
رعنا هم«.  
- باباجان؟

یزم؟( - جانا باالم؟ )جامن عز
- دانه های دلشان پیدا بود یعین چی؟

کــی شــاده،  کــه کاش وقــیت مهــو می بینــمی، بفهمــمی چــی تــو دملونــه،  - ســهراب خــدا بیامــرز می خواســت بگــه 
کــی دروغ می گــه.... کــی راســت می گــه،  کــی درد داره،  کــی غمگینــه، 

کــه  کــه خــوب دانه هــای دل مــا مهــان بنــد رخــت قرمــز رنــگ وســط حیــاط اســت  مــن بــا خــودم فکــر می کــمن 
ــزرگ  ــا ب کاره امی، چبــه ســالمی ی کــه چــه  ــا ایــن  ــا غمگــنی ی کنــد، می فهمــد مــا خوشــحالمی ی ــگاه  هرکــس آن را ن

ــا نــه.  کــه برنگــردد ی ســال، آیــا کــیس از خانه مــان رفتــه اســت 
لبخند می زمن، از جامی می پرم و بدو بدو به حیاط می روم. 

یر بند رخت قرمز رنگ می ایسمت و داد می زمن: ز
کــن. دانه هــای دل مــا پیداســت، دانه هــای دل مــا درازه، بلنــده، قرمــزه، دیگــه غصــه خنــور،  - ســهراب؟ نــگاه 

کــن. دانه هــای دل مهــه ی مهســایه ها تــوی حیاطشــون پیداســت، نــگاه 
پــدر، مــادر، انــیس، حیــی، ســحر و شــوهِر ســحر و مــارال مهــه از پشــت شیشــه های اتاق هــا مــن را نــگاه 

می کننــد.
ید: »قیزا، نیه سفیلدین پس؟! « )دختر، چرا دیوونه شدی پس؟!( « پدر می گو

می خندم و به دانه های دملان که باالی سرم تاب می خورند نگاه می کمن.
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   شبح

نیکان امحدی

کــه بــودم شــبح صدایــش می کــردم. چــون وقــیت طبــق معمــول آخــر شــب ها می آمــد. فکــر می کــردم  چبــه 
یکــی شــبیه یــک انــار قرمــز قــاچ خــورده تــوی یــک ظــرف ســفید اســت و بــا آن چشــم ها  چشــمانش در آن تار

ــش هــم باعــث منی شــد، نزدیکــش شــوم.  ــا حــیت زل زدن ــی زد. ام ــن زل م ــه م ــا ســاعت ها ب ت
کــه بایــد و شــاید، بــه هــم نزدیــک  کــه باعــث می شــد هیچ وقــت آن طــور  انــگار قانــون نانوشــته ای بینمــان بــود 

می. نشو
منی خواست نزدیکم شود، چون می گفت: »شبیه پدرت هسیت«.

ــدارم،  شــبیه او  ــدر ن ــا پ ــود و نبــود. هیچ وقــت نتوانســمت بفهمــم چــرا فکــر می کنــد شــباهیت ب ــدرم متنفــر ب او از پ
هســمت. 

کــه شــبیه ماســک های ترســناک بــود، می ترســاند.  گرفــمت ، چــون مــرا بــا صورتــش  مــن هــم از او فاصلــه مــی 
کــه  کــه چشمانشــان را منی شــود شســت.  کــه لبانشــان چیــزی بــرای تقــدمی بــه دیگــران ندارنــد.  ماســک هایی 

گرفتــه اســت.   مــژه و ابروهایــش را بــرف 
راســتش را هــم خبواهیــد مهــه ایــن فاصلــه هــم بــه ایــن قانــون مرتبــط منی شــد. یکــی از دالیلــش ایــن بــود یــک 
کــه آدم هــایی بــه غیــر از مــا بودنــد، راه  ــا هــر جــای دیگــری  ــا او در خیابــان ی جورهــایی خجالــت می کشــیدم ب
یــرا فکــر می کردنــد نیازمنــدی، دیوانــه ای چیــزی اســت. و نیازمندهــا و  کــه مهــه، از او می ترســیدند. ز بــروم. چرا
دیوانــه هــا هــم شــبح هســتند. چــون از جســممان رد می شــوند و تــوی قلبمــان، ذهنمــان و گاهــی هــم جیبمــان، 

رخنــه می کننــد.  
ــز آشــپزخانه گذاشــت. قبل ترهــا می گفــت:   کــی بودنــد، روی می کــه ظاهــرا خورا یــک ســری پالســتیک هایی را 

»تــو و بابــات مهیشــه گشــنه هســتنی.« 
 البته می دانست دارد دنبال چیزی می گردد، به جان ما غر بزند.
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 بیشــتر فروشــنده ها هیــچ چیــزی بــه او منی فروختنــد و بــه حمــض دیدنــش در فروشــگاه داد 
ً
یبــا تعجــب کــردم. تقر

و هوارشــان بــاال می رفــت و او را از مغــازه بیــرون می انداختنــد. مهیشــه بــه ایــن خاطــر دمل برایــش می ســوخت.
از خــودم بــرای ایــن احســاس ترحــم، متنفــر بــودم. بــرای اینکــه احساســات هیچ وقــت چیزهــای نبودنــد کــه بــه 
کــمن. فــرار از چــه کــیس  کــردم از احساســات فــرار  درد مــن خبورنــد، بــه درد پــدرم خبورنــد. متــام زندگــی ام ســعی 
ــرار  ــرد، ف کــه از خــودش نشــئت می گی ؟! احساســات خــودم. مســخره نیســت؟! مگــر می شــود آدم از چیــزی 

کنــد؟!
بلــه . باالخــره بعــیض از ایــن احساســات هــم شــبیه شــبح های ســرگردان تــوی یــک گورســتان، شــب ها بیــدار 

می شــوند و بــه ســراغ آدم می آینــد!
باعــث ایــن فــرار ناموفــق مــن هــم،  شــبح اســت. مــدام مــن و پــدرم را بــرای احســایس بودمنــان، مضحکــه 

خــاص و عــام می کــرد.  
 به هر جهت بارها شده بود که از خودم می پرسیدم: »یعین فقط ترحم باعث شده من کنارش باشم؟!«  

بعد شانه هامی را باال می انداخمت و می گفمت: »البد!« 
خیــمت؛ بعــد  کســتر می ر کــه داشــمت روی مهــه نســبت های خــوین خا ایــن ســوال را زمــاین از خــودم می پرســیدم 
یــر  کــه آن نســبت های خــوین آتــش ز گــول مــی زدم. خبــر نداشــمت  کــه هیــچ چیــزی پهنــان نشــده خــودم را  انــگار 
کســتر هســتند. بــدون اینکــه حــریف بزنــد راه محــام را در پیــش گرفــت. خواســمت بگــومی حولــه اش یــادش نــرود  خا
گــر خبواهــم ایــن مجلــه را بــه او بگــومی مهــه مهســایه ها بیــدار می شــوند. نیســت کــه گوش هایــش  کــه یــادم آمــد ا
ــا اهبــت را خــرد می کردنــد،  کــه بعــد از اینکــه آن ســنگ های ب ــود. انفجارهــایی  بــه خاطــر انفجارهــا ســنگنی ب

کنــار می زدنــد.  گــوش او را  پــرده 
کــه متــام شــد بــه در می زنــد تــا حولــه را برایــش ببــرم. دقــت کردیــد؟! بــه در می زنــد،  یعــین بــه  باالخــره محامــش 
کــه دعــوا  گــر زمحــت بدهــد مهســایه ها خیــاالت برشــان مــی دارد  خــودش زمحــت حــرف زدن منی دهــد. چــون ا
کــه حســایب از خجالتمــان درمی آینــد. مهســایه ها، آهنــا را هــم بگــذاری، از  راه افتــاده اســت. آن وقــت اســت 
یــق رد شــدن از در ایــن خانــه و آن خانــه  یافــت اطالعــات از طر کار در شــبح شــدن بدشــان منی آیــد. باالخــره 

ــر اســت.  راحت ت
کــه مــی رود محــام، بــه  کنیــد  یقــایی را فــرض  کامــاًل بهیــوده بــود. مشــا یــک آفر کار  بــه نظــرم محــام رفتنــش یــک 

قصــد ســفید شــدن! 
یقایی شده است.  یادی توی یک داالن طوالین یب چراغ  راه می رود، آفر منی دانسمت چون زمان ز

یقایی ها. یعین فقط نژادشان باعث رنگنی پوست بودنشان می شود؟!   آفر
- تق. تق. تق.

یــدن در و دیــوار  یــدمن باعــث لرز کــه دو کــرده بــودم  یع تر حولــه را برایــش ببــرم امــا فرامــوش  یــدم تــا ســر  دو
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کــه او یــاد گرفتــه  آلونمــان می شــود. وقــیت حولــه را برایــش بــردم بــا صــوریت بــه شــدت ترســیده نگاهــم کــرد. چرا
کــه هســت،  خــارج نشــود مردنــش حتمــی اســت.  یــدن زمــنی از آجنــایی  گــر بــه حمــض لرز اســت ا

کرده بودم؟!  از خودم برای یب حواس بودمن، عصباین شدم. چطور فراموش 
بودنــش را حــس کــردم. دســتامن را گرفــت و یــک طورهــایی جمبــورم کــرد روی کاناپــه قدمیــی بنشــیمن. چشــمانش 

می گفتنــد مهــم نیســت. 
ــدازه کایف  ــه ان ــه دمل آرام منی شــد. او ب ــد امــا ت یه دارن ــا چشــمانش رابطــه دوســو  قلــب او ب

ً
ــدا می دانســمت جدی

کســیژن، نــور، زندگــی طبیعــی، دیــدن دنیــا، زنانگــی و چه هــا و که هــا  بــرای مــن از مهــه چیــزش گذشــته اســت: ا
ــا از خــود گذشــتگی اش  ــرای ایــن از خــود گذشــتگی بازخواســت نکردنــد. البتــه بایــد بگــومی آهنــا ب کــه او را ب

کنــار منی آمدنــد. مشــکیل نداشــتند، بــا نوعــش 
یش نوشمت: »منو واسه مهه چی ببخش.« یک برگه کاغذ آوردم. رو

 بعد توی دمل گفمت: »کاش می شد او از من و پدر عذرخواهی می کرد.« 
ــک شــبح  ــه ی ک ــود  ــدی ب ــن لبخن ی یباتر ــن ز ــد زد. ای ــا چشــمان بســته لبخن ــه را روی قلبــش گذاشــت و ب برگ
کــه یــک شــبح می توانســت اجنــام بدهــد.  از جــامی بلنــد شــدم. المــپ  یــن کاری بــود  یباتر می توانســت بزنــد. ز
کــردم. نــور چشــمانش را ناراحــت می کــرد. زود المــپ را خامــوش  کــردن چــای روشــن  آشــپزخانه را بــرای دم 
کــین، بایــد هــم چشــمانت بــا  کــم یــا بــدون نــور زندگــی  یــر زمــنی بــا نــور خیــیل  یــادی ز کــردم. وقــیت ســال های ز

نــور قهــر باشــند. 
کــت چــای  ــه پیــدا می شــد. روی پا ک ــود  ــر زمــنی، تهنــا چیــزی ب ی ــود! چــون ز چــای غــذای مــورد عالقــه او ب

نوشــته شــده بــود :  
»طبیعی«.

 چای طبیعی در عرض چند ثانیه رنگ گرفت! لیوان را که برایش بردم؛ به خبارهایش خیره شد . 
کــه مــا نوچه هــای دنیــا را هــو می کــردمی. مــا  کــیس نبــود تــا یــادم را بگیــرد، بلکــه بــه قبل ترهــا نیفتــد. قبل ترهــایی 

یعــین مــن، پــدرم و او کــه هنــوز شــبح نشــده بــود. 
یــاد آن را می خــورد . موهایــش، مهیشــه  کــه بلنــد می شــد خــودش چــای را دم می کــرد  و بــا قنــد ز صبــح هــا 
آراســته بودنــد . بــا لب هــای ســرخش بــه پــدرم و مــن لبخنــد مــی زد. بــه مهــه لبخنــد مــی زد.  و چــه می دانســتمی 

یــادی دارد. پــدر را نفلــه نکــرده بــود. او را شــبح نکــرده بــود.  کارهــای نکــرده ز روزگار 
روی ســرش کــه از یب مــویی بــرق مــی زد، دســت کشــید. فکــر کــردم االن اســت کــه بــه خاطــر ضمخیت دســتانش، 
کــه حاصــل بــه دســت  کــه شــبیه کاله امیــین شکســته شــده بــود. ضمخــیت  کلــه ای  کلــه اش خــون بیایــد.  از 
گرفــنت کلنــگ و چکــش و چیزهــایی ماننــد آهنــا بــود. دســتکش های خــون بــه جگــرش هــم، کاری از دستشــان 

بــر منی آمــد. 
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ــا، او کجایــش شــبیه  ــاس شــبح ها ، ســفید اســت. ام ــد لب ــاد . مهــه فکــر می کنن ــه لباس هایــش افت  نگاهــم، ب
کــه لباس هــاش باشــد؟! شــبح ها روی زمــنی راه منی رونــد. امــا، او آنقــدر بــه زمــنی چنبــره  شــبح های دیگرســت 
کــه حــایل از آمســان منی پرســد. البتــه مهچــنی هــم یب شــباهت بــه شــبح ها نیســت. مــدام در اینجــا  زده اســت، 

کــه آن تونــل شــخم زده باشــد ســرگردان اســت. کــه خانــه باشــد و آجنــا 
کــه هنــوز هــم مــن از او حســاب   یــد. چرا  ظاهــرا قــدرت چنــداین نــدارد؛ باطنــش امــا چیــز دیگــری می گو

کســاین هســتند ؟!  می بــرم ! شــبح ها ، شــبح ها واقعــا آهنــا چــه 
بلنــد شــد. بــه مســت اتــاق خوابــش رفــت. هیــچ وقــت آجنــا منی خوابیــد. فقــط روی ختــت دراز می کشــید، بــه 
یــک نقطــه خیــره می شــد و زمزمــه می کــرد. بــه نظــرم،  عــذاب وجدانــش از یــک خــواب عمیــق بیــدار شــده 
یــادی پشــت ســر  بــود. بعــد 2_ 3 ســاعت هــم شــال و کاله می کــرد و می رفــت ســر کارش. حــرف و حدیــث ز
کــردن رو مــی دزدن. دزدی  او و کارش بــود . یکــی می گفــت : »مــی رن هرچــی دزدای دیگــه  تــو زمــنی پهنــون 

کــه از دزد بزنــه، شــاه دزده !«
 دیگــری می گفــت : »نــه بابــا؛ دارن چیــزای بــه قــول خودشــون مفیــدو از تــو زمــنی بــر مــی دارن ، بلکــه بــه یــه 

زمخــی بزنــن .«
ایهنا هم می توانستند شبح هایی باشند که پایشان را در کفش مردم می کنند ؟! 

کار برخــالف  کــه چــرا آهنــا می رونــد زمــنی را شــخم می زننــد . فقــط می گفــمت ایــن  کارهــا نداشــمت  کاری بــه ایــن 
کردیــد؟!  کــم منی کــرد ، نشــانش می داد.دقــت  کــه دیگــران می گفتنــد از روحیــه ی زنانــه ی او چیــزی  چیزهــایی 

نشــانش مــی داد. چــون نشــان دادن راحت تــر از فهمانــدن اســت.
گــر طبیعــت بــا او ســر جنــگ نداشــت، هــر کاری بــرای مــا اجنــام  پــدرم ایــن مجلــه را می گفــت . مــرد بــدی نبــود . ا

می داد. 
ــدرم و  ــام پ ــام و جــری را می بیــمن. ت ــون ت کارت ــردم دارم  ــرار می گرفــت، حــس می ک ــار شــبح ق کن ــا، هــر وقــت  ام

جــری؛ شــبح. 
گیاه خــوار بــود و فقــط مــی  کنــد. امــا، پــدرم  یــه  گر بــان   شــبح،  می خواســت پــدرم بــا گرگ هــا بــره خبــورد و بــا چو
یادشــان منی گذاشــت عشق شــان بــه هــم دیگــر را نشــان بدهنــد.  پــان را دلــداری بدهــد. تضــاد ز توانســت چو

کــه کدام شــان درســت می گفتنــد ؟! کدام شــان را الگــو قــرار مــی دادم؟!   گیــج شــده بــودم و هســمت. 
کــرد حــایل از آمســان  کــردم. روز بعــد شــبح  باالخــره وقــت  آخــر هــم بــه قــول شــبح،  شــبیه یــک علــف هــرز رشــد 

بپرســد. و هنــوز تــه دمل مانــده اســت:
»کاش می شد او از من و پدر عذرخواهی می کرد«.  

10 سال از آن روزها می گذرد. و من،  شبح دیگری هسمت. دنیا را می بینید؟! 
یش نوشته شده است: »طبیعی«! رو
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   پدر

راضیه مظفری

عصباین بود...رفت به اتاق و در را حمکم بست. 
کرده بود! به حساب خودش با پدرش قهر 

کنــد. حــاال دوســتانش  یســت هــزار تومــان اردوی مشــهد را بــرای دختــرش فراهــم  چــون او نتوانســته بــود دو
ــد...  ــد تهنــا می مان ــد امــا او بای ــه اردو برون میخواســتند ب

کــه پــدر بــا زمحــت توانســته بــود بــرای تولــدش خبــرد، از روی میــز برداشــت و  بایلــش را  یــه، مو گر بعــد از کیل 
کــرد: پیرکــردن  گهــان اســم برنامــه ای نظــرش را جلــب  ــا حــال و هوایــش عــوض شــود. نا چرخــی در نــت زد ت

چهــره!
کرد و عکس چهره هایی که در گویش اش داشت را به نوبت روی برنامه پیاده کرد. برنامه را دانلود 

یــش را  گلو اول عکــس دوســتانش، بعــد عکــس برادرهــا و خواهرهــای بزرگــش، ســپس عکــس مــادرش... 
گرفــت!  بغــض 

کــرد، حــاال نوبــت عکــس پــدر رســیده بــود، عکــس را بــه  یزانــش اندوهینــش  دیــدن چهــره ی پیرشــده ی عز
بایــل...  برنامــه داد و خیــره شــد بــه صفحــه ی مو

خیــت، چــون تهنــا  گهــان بغضــش شکســت و اشــک هایش روی گــویش ر مهانطــور کــه بــه گــویش زل زده بــود نا
عکــیس کــه هیــچ تغییــری نکــرد، عکــس پــدر بــود!
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   دلتنگ

شیما شهیدزاده

منتظر شروع عملیات نشسته بودند . مهتاب روی دنیا نور می پاشید. 
با سبابه اش روی خاک دو نمی دایره کشید: 

گنبد.  یکی تانک شد. یکی 
کبوتر.  گنبد چند  برای تانک چند آدم گذاشت. برای 

یــارت شــده بــود. روی خــطِ  گنبــد هــی رفــت و هــی برگشــت، هــی رفــت  دلــش تشــنه ی ز
و هی برگشــت.

کبوترها در خاک غلتیدند.  چند حلظه بعد نمی دایره ها در هم شدند و 
یــح هــی  کبوترهــای ســپید دور ضر ــدر و برادرهایــش مثــل  چنــد روز بعــد روی دســت پ

یــارت شــد. ــا ســیرابِ  ز چرخیــد و هــی چرخیــد، هــی چرخیــد و هــی چرخیــد ت
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   تنوع به سبک بودا

عایل آقایی

کــه بــرای رفــنت بــه آن چنــد مســیر وجــود دارد مــن ســعی می کــمن هــر روز یــک مســیر  کارم جاییســت  حمــل 
کار و بازگشــت از  کــمن تــا یکنواخــیت ایــن خبــش زندگــی ام یعــین ســفر بــه ســر  متفــاوت را بــرای رفــنت انتخــاب 
کــیس مــی روم،  کــیس خبــش دیگــر را بــا متــرو و بــاز بــا تا آن کمــی کمرنــگ شــود. گاهــی خبــیش از مســیر را بــا تا
کــیس متــرو اتوبــوس اســت.  کــیس و ادامــه را اتوبــوس می نشــیمن مــدل هیجان انگیزتــرش هــم تا یــا اولــش را تا
ویل بــا متــام ایــن احــواالت گاهــی احســاس می کــمن نیمــی از آدم هــای دورو بــرم را هــر روز می بیــمن. اســم ایــن 

احســاس را گذاشــته ام توهــم روزمرگــی. 
کــم  کــه آن ســو نشســته بــودم، میــان ســال بــا موهــایی  امــروز امــا در میــان مســافران اتوبــوس خــودم را دیــدم 
یــرا صدایــش مــی دم . عصــیب  یــا ر گو کــه  پشــت و طرحــی از خطوطــی پیــری روی صــورمت و دخترکــی در بغلــم 
کــه در ایــن ســن و ســال هنــوز بــا اتوبــوس اینــور آنــور مــی روم، خواســمت بلنــد شــوم و بــروم هرچــه  یــن  شــدم از

یــرا مانــع شــد.  کــه لبخنــد ر کــمن  لیچــار هســت بــار خــودم 
یــرا بــا انگشــت ســوالش بیــرون را نشــان مــی داد و مــن برایــش بیروین هــا را توضیــح مــی دادم یــواش یــواش  ر
یــرا حرف هایــش بزرگ تــر شــد از معلــم مدرســه گفــت، از جشــن تکلیفــش از دردهــای دوره ایــش، از اســتاد  ر
یــن کــه دوســت دارد آرشــیو  بــه فیلــم پالــپ فیکشــن از عشــقش بــه تراولتــا از دانشــگاه از دوســت پســرش از جتر

فرهــادم را داشــته باشــد. 
کــردن را دوســت نــدارد می خواهــد بــرود ســفر، گفــت ســفر هیجان انگیــز اســت بعــد بــه چشــمامن  کار  کــه  گفــت 
کنــار گوشــم و گفــت: ایســتگاه رو  کــه می خواهــد بــه زندگــی مــن هــم تنــوع بدهــد لبــش را آورد  زل زد و گفــت 

کــردی...  رد 
ینه هــامی اضافــه  یــرا فکــر می کــمن کــه بــه خــوامب آمــد و پیــاده رفــنت را هــم بــه گز پیــاده بــه مســت کار مــی روم و بــه ر

کرد.
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   پوتنی ها

فائزه رفیعی ساردو

وقیت پوتنی ها در برف جا ماندند هر دو دیوانه شدند. 
پوتنی پای چپ گفت: »اهل کجایی رفیق؟«

کــه مهــه دیوانــه بودنــد و  پوتــنی پــای راســت جــواب داد: »مــن در جــایی زندگــی می کــمن 
ســیگار می کشــیدند... راســیت رفیــق! تــو ســیگار داری؟«

پوتنی پای چپ گفت: »من که سیگار منی کشم.«
پوتنی پای راست گفت: »چقدر خسته ام.« و هر دو به خواب رفتند.

صبح که از راه رسید، دیگر درخیت نبود که پرندگان بر روی آن بنشینند. 
تهنا جنازه دو برادر در برف و سربازی که پاهایش یخ زده بود.


