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 بیگلونویسنده: پوررضا آبی  ❖

 سطح اثر: منتخب  ❖

 ناظر: الهه خاکی  ❖
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شکسته  دل یک یآن   کند،یآورده را جمع م دی که اوالدش پد یگند ی گر یدر حال بازگشت است. د یمرد

 .است

  یکه افسرده باشد. کسان افت ی را  یفرد شودیکه به ندرت و استثناء م یتیجمع  ،دیو پر ام الی خیب یاخانواده

هستند که   یشان بازنده بازرا نداشته باشند، همه یگرید  یبر هم قالب شده و اگر هوا شانیکه زندگ

. خواب نه! به هر حال  شدبا شیوجب روغن رو کیکه    یخواب اند؛ دهیخواب د  شانی برا شان یهاسرنوشت

 ... . هاهیما نیبود در هم یالمثلضرب
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 :مقدمه 

 .دادگاه آغاز شد

 .ستادی ا  ز یم ی شکسته و استوار... جلو ، یبزرگ عدالت نشست و متهم را احضار کرد. متهم آمد! قو زیسرنوشت، پشت م یْقاض

 .اَبَر باشد  یآدم او انسان دیرسینظر م به

 :حکم را خواند یقاض

 !همراه آدم باشه دیبا شهی! سرنوشت همیتو گمش کرد -

 !با سرنوشتش باشه... اون رو قبول کنه دیبا شهی! آدم همدیسرنوشت! اشتباه نکن یقاض-

 :به جلو خم شد و آهسته گفت یقاض

 ه؟یبا من بحث نکن! بگو موضوع چ -

 :باعث شده بود همچون جغد بنالد گفت شی طور که بغض گلوکه اشکش دم مشک بود و همان متهم

.  دادی. اصالً به حرفم گوش نمکردیمن بود ترکش م یهم به جا ی... هر طالعشینبودم! گند زد به زندگ قهیالمذهب فقط چند دق -

 .اندشون مثل همبوقم؟ همه جانیمگه من ا 

 

*** 

 اول بخش
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را از آن خود کرده و هر روز و هر شب و هر ماه و   یاله تیمأمور ن یتر دارند؛ بزرگ انیآدم انیکه عنوان سرنوشت را در م ها،مات

 .ردیآن را بگ یجا یگریو د  ردیکه آن موجود جاندار بم ی، تا زمانهرسال درحال انجام کار هستند

خودش پناه برد. تو   یگذرانکه موجود خود را رها کرد و به خوش ی. سرنوشتمیا را مورد هدف قضاوت قرار داده الیخیب ی سرنوشت نکیا

 .کن شیدایا پبار بخشش الزم است؛ به دنبال انسان خود برو و او ر نی طالع زشت! ا  ی ا میگو یرا م

 .حکم اتمام

 (  سرنوشت یْقاض)

 

 :پرت کرد و شروع کرد با خود حرف زدن ی ارا به گوشه نامه

 .دنبال اون قدرنشناس بگردم ستی! اصالً در شأن من نرهی ها رو به عهده بگسرنوشت ما سرنوشت اد یب دیهم با ی کی -

 :محزون و آهسته گفت یبا لحن داشت یبر م نیزم ینامه را از رو یمانیطور که با پشهمان و

 .خرس شدم که نامردها زدن کشتنم کی بار سرنوشت   ک ی یحت م؟ی طالع شرورها باشم! مگه آدم خوب ندار دیکه نبا شهیهم -

 .دیشده بودند کش دیسف اد،یفشار کار ز لیکه به دل  اشقهیشق یبه موها یدست

 :مرور کند گفت گریتا مشخصات او را بار د  کردیپشت و رو مطور که نامه را و همان دیدم رونیرا با شدت ب نفسش

 .کن داشیو پ ا یب قاً؟ی. حاال کجاست دقبارهی... بعد دردسر از سر و روش داره مستیهم ن یاتحفه چیه -

  یکاغذ  یکه رو ییها به نوشته گری. بار دشدی. اما به هر حال، باعث آرامشش هم مدادیغر کردنش ذهن خود را هم آزار م غر 

 :کنان خواندشو ناله یدینوشته بود، نگاه کرد و با ناام یدیسف

 سرت نبودم. آخه زندان؟ ی فقط چند سال باال ؟یزندگ یبرا یخدا؟ جا قحط بود رفت ای  یاوه ما -
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  بی. نامه را تا کرد و در جافتیدان مبود که او را در زن یبار نیپانزدهم نی. ا دهدیتکان داد. خب معلوم است که سر تکان م یسر 

  دایاش را پتا آدم ناخلف  بیغر ی به کشور رفتیم ستی بایاشاره، کولِ بار سفر را جمع کرد. م  کیگذاشت. با  دشیآستر شنل سف

خود   یای تا به خود و دن کندیم ی موجود جاندار دو پا است که هرکار  کیآدم شود، فقط   توانستینم  وقتچیکند. به نظرش او ه

 .برساند بیآس

 " پاتِک رهی زندان جز _هیروس "

 

شد. ناگفته نماند  خیاش سرمق یمو به تن ب اشیگذاشت. از سرد رهیسرد جز یهاشن یخود را رو ی سبک و همچون هوا یپاها

به هر حال   یداشت؛ ول یپر پشت ی! موبودیاش مدهنده سنهمان مو هم نشانندارد که  ییبه جز سر، مو  ی جاچیسرنوشت در ه

 .جوان و هنوز خام بود

دقت به خرج داده   ی خط صاف از او آشکار بود و اگر کم ک یدور بود.  هیاز کشور روس لومتریهزاران ک رهی پشت سرش نگاه کرد. جز  به

 .دیکه د  شود ینشود، همان خط هم نم

  شدی. مگر ماشیصداقت و همراه اش،یو پاکدامن یتر است. زاللگسترده یکه وسعت دل آن از هر کس  دیود را د خ  یروروبه یایدر

چه   یو آب دیسف عیما  نی حدس زد ا توانیگرفت؟ نم دهیرا ناد شدیم  یبدکاران طوفان ی را که به اشاره خدا، برا یهمه پاککه آن

 .را در عمق قلب خود، پنهان کرده است یی زهایچ   هبکند و چ تواندیم یی کارها

 :گفت  کرد،یاش را از رق*ص با باد محروم مباال انداخت و همانطور که شنل شانه

 .باستیبه هر حال ز -

 شدند،یتا به حال غرق م دیبه هر حال با کند،یفکر کرد که خداوند چقدر مهربان است که هنوز به گناهکاران داخل زندان رحم م و

 .است گوششانخیان و خطرناک بامواج رو

عبور   واریرا در خود احاطه کرده بودند. از داخل د یبلند که بخش مرکز  ییهاوارهی قلعه رفت. د وارهید نی تر کیو به سمت نزد  دیچرخ

 .دییاطراف را پا  قینفس عم ک یکرد و بعد از 
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  شانیهاها سرنوشتبودند. همه آن ستادهی پر، ا یهاپالتو پوش با اسلحه باندهیهرکدامش سه د یکه بر رو یآهن یدبانید یهابرج

به   ی آورد، حت اد یکه خالف شرف و عرف جامعه انجام داده بود را به   ییکارها   کهنیآزرده شد؛ اما بعد از ادل یشان بودند. کمهمراه

 .ناراحت شود یآدم ن یچن اطر خود اجازه نداد بخ

اما   رهیت یبغلش کرد. تازه کار بود. پوست یبه سمتش آمد و با ذوق و مهربان ی با خوشحال د،یکه او را د  انانبدهید ی هااز سرنوشت  یکی

 .نبود بایها ز سرنوشت ی هااز چهره  کیچیاش بودند. هکه مناسب چهره ییاعضا   گر یو د اهیداشت. چشمان بزرگ س یمناسب

و  دیل و فالن و بهمان تمام شد و آن سرنوشت کم سن و سال عقب کشسرش را تکان داد و چشمانش را بست. باالخره ب*غ  طالع

 :شروع به حرف زدن کرد

 ه؟ی! اسمت چیموهاش رو! چقدر سن دار یوا ده؟ییزا یپس ک  م؛یزن ندار یزندان نجایا ؟یکنیم کار یچ  نجایتو ا -

در آورد و داخل دستان آن سرنوشت به نظر پرحرف و حوصله سربر گذاشت. به راه افتاد و همانطور هم   بشیاز ج یسینودست طالع

 :گفت

 .سرنوشت هستم اهیس -

که سر باال آورد تا در   ن یبرد؛ اما هم اد یاو را از   یاشد و لحظه سینوسرگرم خواندن دست ز یتوجه از آن، طالع گذشت. او ن بدون

 .دیرا ند یسجده کند، کس اشیارشد  مقام لیمقابل او به دل

ساکت و   یطی درخت هزار ساله بود. مح کی از عمر   شتریکه طول آن، ب  دید  ییرورد شد و خود را درون راه وارهایسرنوشت از د  اهیس

که زندان    ی از حبس در اتاقک کوچک ایکه آشکار نبود از ترس است   ی انسان ی هاناله یبار صدا کی  قه یکه هر چند دق یخاکستر 

 .شکستیآرامش فضا را در هم م شد،ی م دهینام

کرد، چشمانش را باز کرد. از   انیاز زندان یک ی  یسرش را وارد اتاق خصوص کهنیو چشمانش را بست و بعد از ا ستادیا  یسلول یجلو

 .تعجب کرد کند،یت انگشتانش را مبود و پوس دهیاتاق چپ کیتار  یو شکسته که در گوشه ف یآن موجود نح دنید

را زمزمه    ی که به دراز افتاده و آهنگ افتی  پتویتخت ب ی او را رو یکند و وقت دا یرا پ نوا یآن مرد ب ریرا گشت تا بتواند تقد اطراف

 .ستادی سر سرنوشت ا یدر و وارد سلول کشاند و باال  ی سو نیتن خود را از آن سو، به ا  هی. پرخاشگرانه بقکندیم
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و ترکاندن  دنیکه درحال جو ییباعث شد تا آن سرنوشت چشمانش را باز کند و خونسرد و گو د،یکشیکه م  ییدر پِ ی پ یهانفس 

 .شود رهیآدامس بود، داخل چشمانش خ 

 .مون نخوره! حوصله حرف زدن ندارمبه رخ و تن دیخورش ی سیو جلوش وا یهود بش نیراب  یکه بخوا  میآفتاب مافتاب ندار نجایا -

منع کرد.   شی ها هیرا از ورود به ر  ژنی اش حبس کرد و اکس*نهینفسش را درون س اهیغلت زد و پشت به او کرد. س گرید  یبه سو و

قلبش را در سر   یاند و ذوق ذوق صداآمده دیچشمانش پد یاهیاحساس کرد نبض و قلبش داخل س اهیگذشت و س  یاهیچند ثان

 .پنداشتیاز خشمش م یریجلوگ ی راراه ب نی روش را بهتر  نی. او ادیشنیم

و  دیدم رونیب اد یز یداده بود؟ چشمانش را بست و باالخره نفسش را با شدت یبلند نی تازه حوصله حرف زدن نداشت و جواب به ا او

 .تشنج در او شد جادی باعث ا گری آن طالع پررو، بار د یصدا دنی. شندیکش قیپشت سر هم نفس عم

انتظار بپربپر داشته    کنه،یصاحابش پر م یرو برا یطوط یاز آدم مرده داخل قفس که جا  دیزندانِ... تو نبا نجای. ااریدر ن یباز یهند -

 .یباش

پر کالغ   یاهیبه س یاشد. حاله رهیبدبخت خ به آن انسان د،یسر او عقب کش یاز باال که نیآرامش خود را حفظ کرد و بعد ا اهیس

بال سرش  ن یکه ا  دهیطول کش یچه مدت  یعنیبود.   شانیاطرافش را پوشانده بود؛ افکار آن انسان کامالً پر   یطانیش ییرویهمچون ن

رو خواهد شد؟ روبه ی ز یانگصحنه غم نیبا چن ابدیرا ب شیکه صاحب خو یوقت  ای فلک زده شود؟ آ یل به انسانیتبد طورنی ا ی عنی د،یایب

 :دی. آهسته پرسدیبخشیخودش را نم  گر یآن زمان د

 ن؟یبهتر باش  ن یکنینم یچرا سع -

 :به انسان اشاره کرد و با اکراه ادامه داد و

 گوشه بگذرونه؟  کی  یو تو هدفیعمرش رو ب ه یحقشه که بق  نیبه نظرت ا  -

 :پاسخ داد نانیبا اطم او

 شه؟ آره، چرا نبا -
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 :کنترل شده گفت یاوج گرفت، با صدا  اهیخشم س  گر ید بار

گوشه تو خودشون    کی  یو فلک زده، تو چارهیهمه ب نطوریانسانِ... اگر قرار بود ا کی  یسرنوشت، بهتر کردن زندگ کی فهیوظ -

 !به ما نبود یازیباشن که اصالً ن

 .آوردیبه دست م یطالع با طالع او در حال بحث و جدل است، چه حس کی  دانستیدوباره به مرد نگاه کرد. فکر کرد اگر م و

 .را از ادامه هرگونه تفکر و حرص و جوش خو*ردن باز داشت اهیمنتظره او، س ریدرحال حرص خو*ردن بود که پرسش غ نطوریهم

 .طالع بد نکنه بیخدا آدم و نس ؟یگردیعالف واسه خودت م یو دار  یستینصاحبت  ش ی! تو چرا پنمیاصالً بگو بب -

 :گفت دادیانداخته بود و تکان م گرش ید  یپا یرا رو شی طور که پا سرش گذاشت و همان ریز یرا ضربدر دستانش

 . ...هستم. با اون همه گند باال آوردن ولش نکردم ز یچ همهیب ن یا  شیحاال خوبه من پ -

 :ادامه داد  اهیبا لبخند رو به س و

 ؟یکه ترکش کرد یکش یخجالت نم ی لیخدا وک -

. امدین رونیاز آن ب یی باز، باز کرد؛ اما صدا مهیدهانش را ن دیبگو  یحرف  خواستیو انگار که م دیرا محکم به دو سو کش دشیسف کت

رفتار کرده بود که   یا به گونه تیموقع ن یدر ا اهیبود و س یاصول ی که کامالً حرف را ی ... زاوردینداشت که به زبان ب ی حرف ،ی به طور کل

 .آدمش بوده باشد نِی بهتر که خود،  یی گو

  یگعیشاهکار ضا  ن یتر سپرد. گمان کرد بزرگ  یآن سرنوشت را که از سر تمسخر بود، به فراموش یتکان داد و آن لبخند با صدا یسر 

گرد کرد که برود؛ اما  نقشش را اجرا کرده است. عقب یشونده را دارد و به خوب عیو نقش ضا یاصل ت یدر عالم رخ داده و او شخص

داشت. چشمان، ابروها، مو و   یروح و کدر یب و با طراوت؛ اما ب. چهره شاداندیآن سرنوشت را بب ت تا صور دیبار آخر چرخ یبرا

*کل تنومند و بلند  یو آن ه دیکش دشیبه صورت سف یرا به ارمغان آورده بودند. دست یر ی گچشم یتضاد  اهشیفوق س  یهاپلک

 .ندیرا نب اهی س گر ی اش را به سمت کناره تخت غلتاند تا دقامت
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 .یبر  یتونیم -

دار  به قهقه غم توانیکه م  یالیخیبود همراه با ب یاآه نبود! همچون ناله  هیبود. اصال شب ی که آغشته با آه پنهان دیکش قیعم ینفس و

  ای سوالش جستجو کند و  یبرا یسرنوشت خواست پاسخ اهی چه بود؟ س یروح  یماریو ب ی همه فرسودگ ن ی ا ل یدل یعنیکرد.   اشهیتشب

  ادی باشد که به احتمال ز یدنبال پاسخ  نکهیا  ی کند به جا  دایاز آن بپرسد؛ اما متوجه شد بهتر است هرچه زودتر، مرد خودش را پ یحت

 .روشن و شفاف خواهند شد هایزود نیبه هم

 .ابندی  ییزندان رها  نیرا ترک گفت و آرزو کرد هرچه زودتر از ا  سرنوشتیسرنوشت و آدمِ ب ،یحرف  چیه یب

 .کند  شیدایصاحب خود تا بتواند پ یهایژگیباال انداخت و شروع کرد به استشمام و  ییابرو

او و درحال   ی در پ ی شتر یخوشحال بود؛ با دقت ب ار یکه داشت محروم سازد، بس ینبود تا او را از تمرکز ی مزاحم چ یه کهنی ا از

 .کاووش بود

فکرش را هم   ی آن مکانِ دور افتاده، منجمد نشود. حت ارِ یبس یسرد لیسرش گذاشت تا مغزش به دل  ی را رو اشیروس یپشم کاله

 .بتواند زنده بماند یبهداشت ر ی و غ ف یزندان کث ن یهوا و در ا نیانسان در ا  ک ی کردینم

شده بودند. هرکه   وانهیودشان دهم همچون خ هایسرنوشت زندان یبود! حت دهیبود که تا به عمر د ییهامکان ن یتر از وحشتناک  یکی

 .بد است یهاطالع مارستانیت ،یمکانِ پر از ناخوش نیا  کردیگمان م دیدیم

 .نگاه کرد دیکوبیبود و سرش را به آن م ستادهیا  گر ی د ی مشابه درها نیدر آهن  کیکه کنار او، مقابل   ییهااز سرنوشت ی کی به

 .خود بازگشت ی سر جا گر یبار د  ال،ی خیدر هم رفت؛ اما باز هم همان چهره ب ی طیهمه کم شرا ن یو چالش به خاطر ا چشم

و  بیعج  یاسام د،یبلند کش یادی را از خود بروز داد؛ فر  یمعمول ر یغ ی . واکنشآمدیم رونیب یها که از دراز سرنوشت گر ید  یکی

 .از او نماند  یاثر  گر یده بود شد و دکه از آن خارج ش یرا به زبان آورد و دوباره وارد اتاق یبیغر 

 :تأسف بار زمزمه کرد ی ل*ب با لحن  ر یز
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 !خونست وونهی د نجایا -

 .رو منع کردبا لحن کوبنده و پر شدت او را از راه رفتن در راه ییصدا  رایز  کرد،یم یاریبس ینیسنگ  یکس  ی حرف او برا  نیا  انگار

مامانت! بهتره  ز ی . عز یعاقل بودن و درک کن یتونینم یمثل خودت باش ی کیبا   شهیکه هم یاشتباه نکن خوشگل آقا! تا وقت -

 .یمون رو ترک کنجمع

  بشیرا از ج یگر ی طبش نبود را داده بود. کارت دست نوشته درا که مخا یمزاحم که پاسخ حرف  ر یو بدون نگاه به آن تقد دیچرخ اه،یس

بد چهره آن طالع، تن   تیوضع نیاش سوخته بود، گرفت. ا از چهره یکه نصف  یسرنوشت فرم یآورد و مقابل آن چهره خشن و ب رونیب

  یاز کار افتاده و با سوختگ  گر یبد و شوم است و د اری بس ر یتقد کیکه او    داد یصورت او، نشان م یسوختگ ددرص را یرا لرزاند. ز  اهیس

از دست دادن ندارد. آن سرنوشت از نزد خدا   ی برا ی ز یچ  گر ی که د دادیبه همگان نشان م برد،یسو و آن سو م ن یکه با خودش به ا

 .طرد شده بود

  ن یشمیکت بلند و ابر  قه یپرت کرد و  یی ورا بخواند آن را به س سینووحشتناک، بدون آنکه دست یدر هم و اخم یاشرور به چهره آن

 :دیرا گرفت و دم گوشش غر دهیآن سرنوشت اتوکش

 . ...رد کارِت یبهتره بر  م،یی قانون ما نجا یباش! ا  یبخوا ی مال هرک ،ی خوایم یهرک -

 :گوشه لبش گفت یبر رو یبا پوزخند ند،یرا بب نیبود تا چهره آن سرنوشت خشمگ دهی که صورتش را عقب کش اهیس

 !برسونم. دستت رو بکش... لطفاً یبیبهت آس خوامی! نمیکن ی حرمتیبه من ب ستیقرار ن -

و دوباره به راه  دیبه شانه او کوب یو صاف کرد. چند بار دیکش رونیآلود او به شدت بکت خود را از دستان ضمخت و بزرگِ گوشت و

 .افتاد

 .دار تکان داد و گذشتشدت ی هم سر  ی سر  نی ا را ی ز گذراند،یسر منظر نصف عمر خود را با تکان دادن  به

  شیهمراه آن پ یخود قرار داد و به تند  یکرده است، بو را راهنما شی دایباالخره پ کهنیآمد. خوشحال از ا  دیپد  یفیضع یبو ناگه

 .رفت
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را در   یدر چوب کیو   دیکوچک و پر از آت و آشغال چرخ یشد، به سمت انبار نی ر ی گذشت، وارد طبقه ز  یبزرگ و طوالن ییروهاراه از

 :و گفت دی. دستانش را به هم کوبدیکش  شیهاهی داخل ر قی. جلوتر رفت. بو را عم دیآنجا د

 .دار شدمخب، خب! دوباره صاحاب -

 .اندازندیب مانده بودند از شدت شوهردار شدن خودشان را به درهبود که کم یاده یاو همچون نوعروسان ترش ی خوشحال

  یتر بود، او آنچنان رنج روحدوباره همچون گل پژمرده شد. به طور حتم اگر گناهان آن مرد کم ست،یآدم او ک  نکهیا ی ادآوریبا  یول

 .دیکشینم

 :ل*ب زمزمه کرد ری. زدیکش قیعم ینفس

 !بدم شیفرار تونمیبودنش تموم بشه. واقعا من نم یمدت زندان دوارمیام -

و آن را حبس کرد. در ذهن   دیکش قیعم ینفس  گر یگذشت، بار د   یرا به جلو گذاشت و از آن در چوب شی ها ا بست. قدمچشمانش ر و

 :گفتیمثبت را به خود جذب کند و پشت سر هم م ی هاتیکرد موقع یسع

  کی. من دیداره؛ اما درونم سف یمنف دی. اسم من دارمیب یآدم هرچند بد کارم رو به راه خوب تونمیهستم. من م یمن سرنوشت قو -

 .خوب هستم ر یتقد

اگر بخواهد بدبخت   یحت آورد؛ یخود جذب کند، واقعا همان را به دست م  یهرچه را از ته دل بخواهد و برا طور معمول انسان به

  گری د یمنتظر واکنش دیبا که نیا  ای دارد   ی العملهم عکس ر یتقاد یکار بر رو ن یا که  ستیمشخص ن ادیلحظه، ز  نی باشد! اما در ا

 !باشند

بسته که از درد انعکاس نور کم مانده بود همان را هم   مهیرا باز کرد. از درخشش آن اتاق کوچک، متعجب و با چشمان ن چشمانش

 درخشش اتاق چه بود؟ نی ا لیببندد، به اطراف خود نگاه کرد. دل

 !شود؟یخوب، از روح پاک و سالمش به عنوان المپ استفاده م یوجود داشت که صاحبش مُرده و همچون جسدِ انسان ن یا  تمالاح
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 .نادرست بودند اهیس اتیگفت که حدس دیلحظه با نی کند؛ اما متاسفانه ا دیرا از لحاظ تفکر ناام یسرنوشت خواهدینم یکس

 .باشد متر یبا قطر سه سانت  یومینی... آلممانستیکه م نی آهن یهابود از ورقه دهیاتاق پوش  ،یکمال تعجب و ناباور با

اتاق، باعث شده بود تا  ی واریچهار د  یهااز گوشه ی کی  یالمپ کوچک بر رو ک یداشت و  یآهن یروکش زیاتاق ن یجاها ن یتر یجزئ

 .کند دا یانعکاس پ نیصاف و آهن یوارها یتوسط د  یادهو آزار دهن ظ ینور در همه جا به طور غل

 تواندیصاحبش چقدر م کهنیمتعجب از ا یبر لبش نقش بست؛ ول یزندان، لبخند تیریمد یزهوشیو به در نگاه کرد. از ت برگشت

 !گوشت تنش آب شد افتد،یب بیمبحس عج ن یخطرناک باشد تا در ا

  گونهنیبود. ا لهیبه در طو  هیشب شتر یو ب ی کارکه باطن آن در بود، چوب گر ید  یپوشانده بود و رو نی آهن یا در را ورقه ی سو کی

 .فکر فرار هم به ذهنشان خطور نکند  یکند که حت ی را سردرگم کند و کار های زندان توانستیم

و داخل    نیزم ر ی را صاحب او در زصاحب او به عمل در آورده است. اصال چ یعمل را رو نیگنگ است که چرا ا   شیهنوز برا اما

 قرار دارد؟  ی اتاقک انبار

  نیزم یبه وجد آمده بود که متوجه آن صاحب به قول خود به درد نخورش که رو یو نوران ندیاز بودن در آن مکان جالب، خوشا آنقدر

 !نشد داد،یو شنا انجام م دهیدراز کش

او   یپا یکه جلو یآن مرد ندیتا بب کردینگاه م  ، یاراد  ر یعمل او در شوک بود که به طور غ نیقدر از ا بعد از آن هم که شد، آن و

هست که    یاست، همان انسان ناخلف ختهیصورت خود ر  یبلندش را رو یدرحال شنا رفتن است و موها زانی رو عرق دهیدراز کش

 را جلو داده بود؟  ییلو یو شکم ده ک شمردیم هودهیورزش را ب یروزگار

در آمده و  یصاحبش اشتباه یحت ا یشده است.  وانهیآن مرد د اد، ینشست و فکر کرد که به احتمال ز  نی زم یو شوک زده رو دانهیناام

 .باشد دیکه با   ستین یاو کس

 !شدیتر مو متعجب شنفتیاو را م اتی. خصوصآمدیآشنا م شیآدم کامال برا یبو اما

جا  کرد و همان یاکار هم شد. مرد ناله نی بلند شد؛ وادارش کرد تا از ورزش خسته شود. ا  شیکرد و از جا یبه خود آمد. اخم ناگهان

 !است افتهی  ر ییحد تغ ن یاو چطور در ا دیشیاند  اهیکرد. س  در دستش، عرق صورتش را پاک نی نشست و با پارچه چرک
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 !کندیرا هم نم رشیظه نبود تقدمالح ی مرد حت آن

او را به رخ   یروح  تیاطرافش نبود که وضع ی احهیال  چیاعتقاد ندارد. ه یزی چ چیتوجه بود که انگار به ه یبه نبود سرنوشتش ب چنان

 :دیبکشد. متعجب از خود پرس

  رنگهیتحفه ب نیا  یدارن؛ ول اهیس حهی ال هایزندان هیچطور بق کنه؟یم ن یاون داره به من توه یعنی  ه؟یکار چ ن یمنظورش از ا -

 قدر؟ نیا

بلندِ   یو خم موها چ یبراقش باز شناخت. پ اهیابروان پهن و س یرا از رو زدیآشنا م شیو کنارش نشست. آن مرد را که برا  رفت

 .ساختیم انی اش را نماشکل پر صالبت و با ابهت مربع یشانیآنان را به عقب رانده بود، پ ی سرش که به طور اتفاق دیسف دستکی

متعجب   شیاز پ شیرا ب اهیکه س یقو  یدیاز اراده و ام یحاک  یِنیبود! ب دهیبودند که از قبل د  ی هاصورتش همان یهانشانه

 . ...صورت بوده و باالخره دهان و چانه پر مهابت او یبر رو ادی فشار ز  لیفراخ و سرخ شده که دل  یهاگونه ساخت،یم

 .کنمیاشتباه نم وقتچیآره درسته! پر مهابت... من ه -

 :ادامه داد و

 ؟ یتو خودت یعنی -

رنگش  یاش را به شلوار کهنه و گشاد آبداد. دست عرق کرده هیتک نیآهن  واریو به د  دیتر کشرا عقب  اشیلخت قو مهی*کل نیه

 .دیمال

 :مردش را مخاطب قرار داد داد، یو سر تکان م انداختیطور که ابرو باال مبه خود آمد و همان اهیس

 !کنم. پاشو لباس بپوش دایدردت پ یچاره برا  تونمیمن نم یسرما بخور  نیبب -

 .دیرا هم کش پشیز  یحت  د،یکن ست شلوارش رفت و آن را پوشلحظه بعد انسان بلند شد و به سمت گرم چند
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 .کرد  رابی س یآبیترشح کرده و دهانش را از ب شتر یب ش یخوشحال شد. چشمانش برق زد و آب گلو  اریبس اهیس سرنوشت

 .بود که صاحبش به او گوش سپارده بود یبار نیاول  نیا

  یبهتر  یزهایچ  رای سرنوشت نوح بود، خوشحال بود؛ ز که نیاو گوش کند. از ا   یهاها و راه حلنداشت که به حرف یخرس انتظار از

و اصال  دیکش  رونیب اهیرا از دماغ س دیدمار از روزگارش در آوردند. دراکوال که هزار سال پربها و مف یآخر  یدوتا نی آموخت... اما ا ز ین

مرد کوتاه   نیهم یرا درست خواهد کرد و دوم زیاست و خودش همه چ شی انسان به دست خو  ر یتقد گفتیگرفت! مینم ل یاو را تاف

 .امکان دارد که وجود داشته باشد ی ز یچ نیکه همچ  کردیفکر نم ی اندام بود که پدرش را در آورد و بدتر از دراکوال، حتقامت خوش

 .و رفت و آرام در کنار صاحبش سر خورد و نشست دیکش یآه

 :گوشش زمزمه کرد در

 ؟ یهمه وزن کم کرد نی ا  یراستش رو بگو! چطور -

 :جواب خود را داد   داند،یکه خود پاسخ آن سوال را م یی گو و

 .یهم به فکر ورزش باش دیبا  نجا،یا  ی هم داره؟ پانزده ساله نشست دنیپرس نیاصالً مگه ا  -

 :کند ی. شروع به حرف زدن مدهدیو سرش را به نشانه تاسف تکان م بنددیرا م چشمانش

 !یگر شده بودساالن اختال  کردمیپسر؟! اگه من ولت نم یدونیم -

 :دیگو یبا افتخار م دهد،یم رونیب قیکه نفسش را عم  یو در حال کندیچشمانش را باز م و

به عنوان   نی مردم و مسئول بیحاضرم قسم بخورم که تا شپش تو ج یاز تو به وطنت خدمت کردم! اگه تو زندان نبود  شتر یمن ب -

 !یمطمئنم ول کن نبود ،یانداختیشکالت نم

 :کندیو زمزمه م کشد یم یاما باز ناراحت نفس دهد؛ یحرف خود تکان م دیبار به نشانه تائ نیسرش را چند و
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 که قدر بدونه؟  یک یول -

 :کشدیسوت م ز یمغز خود ن زند،یکه م یادی و با فر  چرخدیسمت مرد م تیبا عصبان ناگهان

 . ...شاهللیا  یر یبم ی! ایکنیحسابمم نم یچی! بلکه هیدونینه تنها قدر نم عرضهیاما توعه ب -

  شهیکه هم یشد. از حرص و خودخور رهیاش دوخته شده بودند، خنرم دیمرد که به دستان سف روحیطور به چشمان بهمان و

 .دیکش یهمراهش بودند، عذاب م

 .شدن به آن چشمان منصرف شد  رهیو باالخره از خ دیو پر شدت کش قیبار نفس عم نیچند

 :برگرداند؛ با غصه شروع به حرف زدن کرد یرو

و تمام   یقمار نشسته بود ز یدور م یکه وقت  ادمهیرو   ی. کامال اون روززنمی! اما من دم نمیکنیم امطَّی خ ، یکنیم امعیضا شهیهم -

  ی . منِ احمق هم از ذوق و خوشحالیکردیلب کمک مو ازم ط یاون موقع دست به دامنم شده بود ،ی که ببر   یکردی تالشت رو م

راحت   یلی! خ یرو بذارن تو ببر  یسر نیحرف زدم که ا  هینشستم با بق ، یخودت حساب کرد ر یو تقد شتباالخره من و سرنو که نیا

  کی  ازیپ ی! راست ازمیپ نجا یکه انگار من ا  ی نشون داد یخودت رو بزرگ و آدم حساب ی جور  کی یها رو برداشت پول  کهنیبعد از ا

 !بود تو اون موقع تر هم از من با ارزش از یپ یگفت حت شهیگرون شده بود، م یمدت

 :دیگویوار مزمزمه دمد،یم رونیطور که به بو همان کشدیم قیعم ینفس

 . ...که چقدر باهات حرف دارم یوا -

 :دیگویم تکاندیم و کت بلند خود را همانطور که  شودیبلند م و

  یکه من ناراحت شدم به موها  یکرد یکار  کیباز   نمیاگه بب یو اومدن رمیمن کار دارم؛ م نی. خب! ببگم یم یرو دارم به ک هانیا -

 !رمیم ذارمیسرم قسم م
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 .شودیزده مفلک  یهاپر از سرنوشت یروو وارد راه کندیعبور م ی . از انبارشودیو از اتاق خارج م کندیم یاغرهچشم و

 .دانستیاش را واالتر از آنان مخود و صاحب تیسرنوشتْ وضع اهیمهم نبودند، س شیبرا  کدامچیه گر ی د اما

 . ...آزاد شوند گری بود تا چند روز د قرار 

*** 

  یلی احبش گذرانده بود، متوجه خکه در سلول ص یبود. در آن چند روز شیمرد جذاب خو  ی ذهن یهمه پاکسرنوشت، شاهد آن اهیس

 تواندیم ایاست که در دن یزیتنها چ ،یمانیرا متوجه شود که پش نیا تواندیاما نم داند؛ یم سود یرا ب ی پشمان  یشده بود. آدم زهایچ

 .سود برساند

است را   را که مرتکب شده  یگناهان یحت  ا یخود بپردازد.  ی به ادامه زندگ یمانیبا ابراز پش تواندیم شود،یکار شناخته مکه گناه یوقت

 .دهدیم یاری او را  ز یو ببرد و خداوند ن دیتوبه بشو ک یتنها با 

  یز ی و از ته دل بود، تنها چ ندیخوشا زیاز هر چ ی که مخلوط یدیبود؛ اما ام ن یسرافکنده و غمگ ،مانیبود. از ته دل پش ن یمرد چن آن

 .زندان کرده بود نیانسان، در ا  نیترگفت که او را به پاک شدیم لیدل نیبود و به هم نداختهیبود که او را از کار ن

به   یخلوتش پ  ییگذرانده بود، در تنها نجای که او در ا   یسال پانزده نی را در دل پرورش داده؛ اما با ا یواه دیگفت که ام شدیم هرچند

 .برده بود یی زهایچ

بر   گر یخداوند بار د را یباشد، ز دواریپس از زندان ام یاجازه را هم داشت که به زندگ  نیبه گفته مادرش از ته دل توبه کرده بود، ا  اگر

 .دهدیاش فرصت مبنده 

نگاه   پروراند،یفکر شرارت کردن را هم در ذهن نم  یحت  گر ی که د ریآورد. به آن مرد پ رونیکت ب بیتا شده را از ج یقلم و کاغذ اهیس

  ی هنوز آمادگ  اهیس کرد؟یفکر م زیبود، به چه چ الی و ناراحت شد. غرق در خ دیچهره در هم کش نش،یکرد و از چهره افسرده و غمگ

باشد   اشیشاد  ه یرا که ما یز ی چ گر یرا داشت که بار د  ن یصاحبش را با ورود بر ذهنش مختل کند؛ امّا جرئت ا ارآن را نداشت که افک 

 .بگذارد ششیبکشد و به نما رونیاش برا از اوراق کهنه ذهن فرسوده
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سرد مرد گذاشت و در   یشانیپ  یدست راستش را بر رو داد،یانتقال م گری دست به دست د نی طور که قلم و کاغذ را از اهمان اهیس

 .نواز و شاد کنددل یبه صورت لیچند لحظه، توانست آن چهره پر غم را تبد

 !شادش  تیخانواده پر جمع کرد؟یفکر م یز ی او به چه چ  حال

 .خوشحال بود  اورد،یتوانسته بود، افکار مزاحم را از سر او دور کند و لبخند بر ل*ب مرد ب که نی از ا اهیس

شده  دیشده بود، به طور کامل ناپد داریصاحبش در او پد دار یقبل از د ش،ی را که در چند روز پ یآورآن حالت رنج گر ی کرد که د فکر

شرور نشود و همان   گر یبار د ،ی که در هنگام ورودش به جامعه پر از آلودگ کردی. تنها دعا، دعا مداشتیدوست م اریبود و او را بس

 .بماند یباق  ز یتم رکهب کیقرمز در   یماه

کرده و   دایکه انسانش را پ دیبگو سد،یسرنوشت بنو یاش به قاضحال اکنونش را در نامهتا شرح رودیم ی او به گوشه کشدیم یآه

 .نکشد گری د یابه محاکمه شیاست پا  دواریام نیاز بند است و همچن اشیحال شاد و سرخوش، منتظر آزاد

  میفرستاد. تنها ن ی عال ی نوشت و در آخر، نامش را در ته نامه امضا کرد و به مجلس شورا و مودبانه یرسم  یرا با لحن ها نیا یتمام

که   ستین یاسرما، پرنده نی و نغمه پرندگان را بشنود. البته در ا ندیرا بب  یصاحبش آسمان آب گر، ی ساعت مانده بود تا رها شوند! بار د

که خود را   یدر محل  گر،ی اما در کشور د  شود؛ یصادر م رانیشده و به ا زدهخیگوشت  ک یبه  لیتبد را یداشته باشد، ز ا جرئت سرودن ر

!  ستیپانزده سال کم ن نی در ا تیمل بشر قابل تا  شرفتی. پدیرا به چشم خواهد د  هانی بهتر  برد،یبه حساب م شیخو  یشهروند اصل

قدم به آن   ،یزندان یهمچون آن مرد سالخورده یکه هرکس فت،ریم شرفتیرو به پ ایدن شیپ سالقدر به دور از فکر افراد پانزده آن

 .بردیدست به دعا م دیبا پنداشت،یاصحاب کهف نم  ارانیهمان که خود را از   کند،یم محدود خود دل یایو از دن گذشتیم ایدن

دو   یقرص نان طال ک ی ی کهف برا ارانیکه  گفتندیم یی. گو بودیم میوخ  ار یبس د،یجهان جد  نیصاحبش در ا  تیوضع اه،ینظر س به

بر سر گنج   انوسیلیمیگمان کرده که ماکس ز ی پرداخته و او ن گر یسال د صدیس ینانوا  یرا برا پرداخت یرا که در زمان خود م  یی ویلیک

 .داده است هیهد حکومت،نشسته و او را به مأمور 

که زندان را    یسال ک یبود! به گمان سرنوشت، صاحبش در هر  دهیند ا یزده دنفلک ن یها صد برابر بهتر از اآن تیحال، وضع ن یا با

هضم خواهد بود که چهار   رقابلیجهان غ  ر ییقدر تغآن شیبرا رای ز داده؛ یخود را از دست م  یسال از زندگپنج پنداشت،یخانه خود م

 .کندیشروع م دیجد یو زندگ زد یخیبرم گری ها است، بار دحرف ن یتر از اانجکه سگ  ییجا آن ز و ا زندیسکته کامل م
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همان را داشته    که نیکه داشت ده هزار تومان بوده و از ا  یا هیبود، تنها سرما دهیکه مرد در زندان خواب یسال  طور حتم، در آن پانزده به

  افتیدر یتوزموتور یو دو تا پفک چ یده یچند برابر از اکنون که م ی ده هزار تومان در پانزده سال، ارزش رای خوشنود بود؛ ز اریبس

 .ودب یکردیم

 :صاحبش را نوازش کرد و از سر ترحم گفت یرفت و موها سرنوشت

 . ...یاوردیشانس ن یچی! از هیآخ که چقدر بدبخت -

 :برخاست و فوراً در ادامه گفت ه یناگهان مقابل حرف خود، به دفاع امّا

 .منم یکه دار یخوب و پرمنفعت زیالبته؛ تنها چ -

 :وار گفتزمزمه و

 .انیدارن م -

که مخصوص    یدست یبه سر داشتند و عصا یروس ی. دو افسر که کالهمیرا درک کرد ان«ی»دارن م یبعد تازه معن یلحظه چند

را صاف کردند و  شانمیبلند ضخ یهاصدا در را باز کردند و وارد اتاق شدند. کتبود را در دست گرفته بودند، با سر و  هاسیپل

 .باز کردند یکس  یو راه را برا ستادند یدر سلول ا  یاستوار در دو سو کردند،یم حکمرا م شانی هاگردنطور که شالهمان

 :دهان باز کرد اهیس

  نی افتادن تو ا ر ی بدبخت و همکاراش که از شانس گندشون گ نی ق اح ، یدیکه شما پوش یاون کتِ خَز و شلوار دو سانت ضخامت -

 !خر*اب شده

 :و بد گفت ادبانهیب  یاز سربازان با لحن ی کی یهمان زمان، سرنوشت پررو که

 !یر یبه تو چه آخه پ  اد،یبهت م شتر یخفه شدن ب -
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نکرده بود. حس کرد که هزاران فحش را به تن او   یاحترامیب نیبه او چن یحال کسو تعجب باز ماند، تا به ر یدهانش متح اهیس

 :کنترل شده، گفت ییدهان باز کرد و آهسته و با صدا ن یاند؛ پس خشمگچسبانده

 .صاحابت رو دارم ی دم هواخو  رون،یبرو گمشو ب ی نسوز یخوا ی. اگه میا یسرنوشت خوب و م یقُپ یدار  یشاخ شد ومدهین ه؟یچ -

بودند، همه او را از خود   مانیفرد با ا ک یسخن  یکه به درست ییهایزبانناراحت بود که به خاطر تلخ اریسو بس نی سرنوشت، از ا اهیس

  ی برا یاست، اعصاب و حوصله کاف  دهیکه کش ی ادی. او معتقد بود به خاطر فشار ز دادندیجوابش را م ش،ی و بدتر از لحن خو راندندیم

که   یپس با لحن شمردند،یاما همه که اعتقاد او را باور خود نم ند؛ یاو را درک بنما  دیبا ز یها نهمکارانش را ندارد. آن گریگفت و گو با د 

 .تندپرداخیکامالً حق اوست، با او به بحث م کردندیهم فکر م ی و از جهت ندیبا آن سخن بگو دانستندیالزام م

که کرده تماماً  یدیطالع ارشد است و از تهد کیسرنوشت   اهیکه س  افت ی در ادب،یگفت که آن سرنوشت پررو و ب دیادامه با  در

پس  اورند،یبر زبان ب یارا بدون واهمه شانی ادعاها توانندیدارند م ییکه ارزش و مقام باال یر ی تنها تقاد رایز  رسد؛ یخوشنود به نظر م

 .او خاموش ماند

و  صدایطور بنزند. رو به طالع شخص دوم که همان یحرف ی با طالع کس گر ی تا د کردیکه م یکرد و با تمام تالش ی دارشتنیخو  اه،یس

 :بود کرد و گفت ستادهیآرام در نزد صاحب خود ا 

 ن؟یهست یمنتظر ک نش؟یببر  نی خواینم -

 :آن سرنوشت با کمال احترام، آهسته گفت و

 .بشه ییشناسا دی. باانیم نیزم ریز  نیزبان از طبقات باال به ا  یو مترجم پارس رانی ا ر یو معاونت همراه با سف أستیر -

سرنوشت از پاسخ او کمال   اهی که س افتیب، در دو به تکان دادن سر اکتفا کرد؛ آن سرنوشت مو دیپاش یلبخند شیبه رو سرنوشت

 .گذاشت ش یرا به عنوان لبخند به نما اشدستکیو  دیسف یهالذ*ت را برده پس تمام دندان

که   ینداشت. آن سرنوشت جوان برا ییبه وجود آمده بود، ابداً آشنا یکه در مقابلش به طور ناگهان یدیجد  ختیسرنوشت، با ر  اهیس

است که سرنوشت به چهره   یکند؟ که ناگهان مطلع شد آن حالت، همان لبخند زیبا او ست اهدخوی! نکند مکشد؟یدندان به رخ او م
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ننگ تمام لبخندها   ٔ  هیسرنوشت، آن لبخند را ما  اهیاو در آمده بود. س دیبود و آن جوانک سرنوشت، به تقل دهیدب پاشآن سرباز مو

 پنداشت؛ 

براق   نیچرم یهاچرخاند، به صاحبش که خونسرد و آرام داشت چکمهزد و سرش را   یلبخند مصلحت ک یسرنوشت  اهیس گر ید بار

 .شد رهیخ  د،یدیسربازها را م

خوش   یهال*ب یبه مهمان یلبخند دیاکنون با امده؟ین دیدر چهره او پد  یدانسته بود که قرار است آزاد شود؟ پس چرا شور و حال ایآ

 !داده است؟ بیفر و دل بایز  دگانِیو زشت د حسیآن چشمان کدر، ب ست؟یها ناز آن  یآمده بودند! چرا خبر  اشرنگ یفرم ب

شده بود،  شی پر به روان لیپانزده سال تبد ن یکه در ا خواستیاگر نم خواست؟یرا نم نیمگر هم ست؟یخوشنود ن اش یاز آزاد نکند

 ست؟ یچ الیخیچهره ب نی مقصود او از ا

 ند؟یشد. پس آن افراد کجا رهی سو نگذاشته بود، خ ن یاز آن پا به ا ی که هنوز کس یکه در آن غوغا بود، به در یبا دلو  متعجب

نما و که هنوز آن لبخند دندان دیکه به او لبخند زده بود و در کمال تعجب د دیچرخ یبه خود شد. به سمت همان یارهی نگاه خ متوجه

 .هم از عرض آن کم نشده متر یلیم  کی ی چهره سرنوشت جوان مانده، حت یناک، بر رووحشت

 :و آمرانه گفت آهسته

 .یلبخند نزن یتونیم گهیخب، االن د   یلِیخ -

  کرد، یاحساس م رای اش بود! زدستور را به او داده بود، به نفع نیتکان داد و فکر کرد، هرچه زودتر ا  یسر  اهیفوراً دهان بسته شد. س و

 .باز کرده است یاضاف یِن طالع جوان و کچل، شل شده و جادهان آ

  ،یو تو گفت کردیبه آن دو سرباز نگاه م رهیخرهینشسته بود و خ نیزم  یصاحبش بازگشت. او هنوز رو یسو گری حال، بار د ن یا با

 .کردیداشت که آن دو سرباز را معذب م یز ینازک و ت  ینگاه را یبود، ز  ییزهایو کشف چ دنیدرحال کاوو

 !گذردیها مکه در سر آن مرد، چه داندی. خدا ممیهراسان و کنجکاو نبود قدرنی ا م،یاش را داشتاجازه ورود به ذهن اگر
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 دنیبعد از شن یکه در اتاق بودند؛ آن یپا از راهرو، خودش را جمع و جور کرد و همچون سربازان  یصدا دنیسرنوشت، با شن اهیس

 .ستادیپا که به طور حتم از آن همان بلند مقامان بود، صاف ا یصدا

 .شد تر کی پا نزد یصدا

و   یجیبه گ ختهیآم بایناشک یداشتند، همراه نگاه یخاص  یکه درخشندگ یکه لبخند بر لبان صاحبش آمده و باچشمان دید بارهکی

 .به در دوخته شدند ی خوشحال

ها را با ذوق  نشسته و آن نیزم یکه بر رو  یمرد ن یشدند. چهار مرد که خود را واالتر از ا انیمتفاوت، در آستانه در نما کِری پ چهار

بزرگ و گسترده  یهر روزه وارد محل توانستندیداشتند، م ی داشتند، سرگرم یخوب یها زندگ. خب... چرا ندانند؟ آن دانندیم د،یپایم

  یانجام دهند و حت ی مفصل ییشان حرف بزنند، و گفت و گوسو و آن سو بدووند! آزادانه با همراه ن یدر آن به ا  یشوند و با شاد

  گران ی و به گوش د چدیها بپها و دشتشان در کوهخنده  یکه اِکو یبلند قهقهه بزنند؛ به طور ییو با صدا ندیآلود هم بگو طنز  یموارد

 .برسد

و هر روزه بر فقرا   ندیهمه لطف سپاس بگو ن یرا بابت ا  شان یبپردازند. هر روز خدا یانگذربا خانواده خود، به خوش توانندیم یحت

 . ...کنند یها مهربان صدقه دهند و بر آن

قدر سرگرم کارشان هستند، که تنها  . آنکنندیها ابداً وصول نمنشاط ن یافراد، خود را در ا نیاز ا  کی چیکه ه میشرط ببند میحاضر  اما

  یمحل کی باشند را به  یدر هر سن، پُر از شاد دی. به اجبار فرزندانشان را که بادارندیاشند لبشان را به لبخند وا مکه الزم ب یگاه

روز   کی دهدیبرود و قول م دیسفانه بااآمده و مت شیپ ی که کار مهم را یز  گردانند،یبرشان م یفور دهیساعت نکش میو به ن برندیم

و کمال   ییمحل کارشان، با خوش رو ۀیبا مافوق و فرد بلند پا  دانندیبروند. الزم م یبهتر  ی ها اختصاص دهند و به جابه آن گرید

که او   را یرا از خود برنجانند، ز کانشانیبزنند و نزد ادیو خشم فر ییخانه که خسته کارند، با ترشرو ر. د ندیادب و احترام سخن بگو

به انجام آن   ی خاص لیاند که مکرده ی احت کند و فردا صبح زودتر به محل کارشان بروند. خود را اجبار به کاراستر دیخسته است و با

  یبستگ ها نیا  یبهتر از دفعات قبل داشته باشند و فقط همگ یتیشخص دهندیکنند! قول میم ادیندارند! خداوند را در زمان مشکالت، 

با او سخن   گر ی و به قهر، د برندیم ادشیاز   ی نکرد، فور یبزرگ  یار یر خداوند در آن زمان، به کمک خداوند در همان لحظه دارد و اگ 

 .بشوند دتر یجد  یوارد مشکل که نیمگر ا  ند؛ یگوینم
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که   شودیکرد؛ اما نم انیاست، بر شما ب روزی را که پر از تکرار اتفاقات د شان یاشهیکل نامهیطور ادامه داد و زندگهمان توانیم

  نی گز یجا ،یمرد زندان نیو پاک هم آوررتیاتفاقات جالب و ح یبه جا دانند،یم دهیکه خود را با فا  روح،یمشت افراد ب ک یداستان 

. بهتر است  دیشمردیم کریدر و پ یب ز یچ  ک یداستان را  نیو ا  رفتیسر م یتان به کلحوصله شدیم  نیاگر چن م،کرد. به طور حت

 .دیخواستارش بود شهیهستند که شما هم ییهاسرنوشت و آدمش، همان سوژه ن یکه ا دیخوشحال باش

 .و مترجم بودند رانی ا ر یمعاون، سف س،ی. آن چهار مرد همان رئمیگردیزمان حال باز م به

  داریدهه چهل د یِ کول ک یبا  ییند که گو انداخت ینیبه ب ینیمرد چنان چ دنیبود. با د دایهو  یزدگو غم یکسل شان، یسر و رو از

 .کنندیم

 کجا؟   جانی به! پسر عمو! شما کجا؟ ا به -

 :شد. شگفت زده و متعجب گفت رهیآشنا خ یباال آورد و به چشمان آن چهره سر 

 ؟یبانک نبود سیمگه تو سرنوشتِ رئ -

جلو آمد و  یو چند قدم دیکش اشیپر پشت و خاکستر  ی به موها یسرنوشت است، دست اهی س یسرنوشت که آشکار شد پسر عمو آن

 :گفت

 .شترهیزندان بودنه! صد البته؛ کالسش ب سِیبانک بودن، بهتر از رئ سیسرنوشتِ رئ گن یواال م -

بلند   شیبه سو یاست، دست دهیبار دمکان فالکت کی را در  اشیداشتن دوست ی پسرعمو کهنیو خوشحال از ا زندیم یلبخند اهیس

  اریاو ناراحت نبود، بس  داریبانک از د سِیگفت که سرنوشتِ رئ دی. بادهدیو با او دست م کندیم یو به رسم ادب احوال پرس کندیم

  دانستیم رای اش هم نداشت، زراز مسخره ی از افشا یساله از بدنش در رفته بود. نگران نیچند  یِو خستگ ودهم شاد و پر نشاط شده ب

 .مسائل را خود به خود بفهمد نی قدر شعور دارد که اسرنوشت نام دارد و مقامش واال و برتر است، آن اهیکه س  شیکه پسرعمو

زندان، به خود آمدند  سِیبا نگاه ترسناک و هولناکِ سرنوشتِ رئ کردند،یبه آن دو آشنا نگاه م رهیکه با تعجب و خ گری د یهاسرنوشت

 .و به کار مشغول شدند
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 سیزمان رئ  نیبه نزد صاحب خود بازگشت. در ا  اهیس یو پسرعمو دیرس انیمختصرشان، به پا  یو گو گفت  گر ی د هیاز چند ثان پس

 :زندان دستور داد

 !نیبلندش کن -

  ی ز یکه آن دو سرباز چ ییسخن شوند. گو  ن یا  یایگشتند و چشم به دهانش دوختند تا گو بر گر یآهسته گفت که سه مرد د چنان

 .نبردند شیاز پ  ی و کار ستادندی طور با همان ژست اباشند؛ همان  دهینشن

 :کوتاه گفت یادی معاونت دست به کار شد و با فر  جا نیا در

 !نیرو بلند کن یزندان ن؟یدیمگه نشن -

طور گوش به فرمان  را گرفتند و بلندش کردند. همان شیپهلوها  ر ی مرد رفتند و از دو سو، ز یاطاعت کردند و به سو  یسرباز فور دو

 .ستادندیدر کنار مرد ا 

آورد و به  رونیبزرگ را ب یتبلت اشف یگفت، مترجم از داخل ک   یز یگذرا به او انداخت و نجواکنان به مترجم چ ینگاه رانی ا ر یسف

شد. با   رهیخ د،یدم رونیبه ب یبود و ناگهان از آن نور ریکه در دستان سف یل ی صاف و مستط متعجب به آن شئ یزندانداد.  ر یدست سف

از او کرد، تفکرش از   ریکه سف  یو با سوال دی نکش ی ! اما فکر کردنش طولخورد؟ یم یو به چه درد ستی چ گریخود فکر کرد که آن د 

 .دیهم پاش

 ه؟ یاسمت چ -

سو   نی به ا یکه از دهانش خارج شد، فکر کرد. کم   یز یباشد متعجب به چ گانه یدوخت. انگار که با آن زبان ب ر ینگاهش را به سف مرد

آورد و   نییسرش را پا  شود، یبسته مواجه م ی و همواره با در کندیرا جست و جو م یز ی که دارد در ذهن چ یی سو نگاه کرد و گوو آن

 .شد رهیخ فشیو نرم و لط دیرا به جلو قالب کرد به انگشتان سف نششد. دستا رهیخ نیبه زم

  وانهی د کیبه   لیکه تبد کردیگمان م  رای ز د،یترسیبا خودش حرف بزند م که نیحرف نزده بود. از ا  ی سال بود که با کس انیسال او

آرام و   یبا لحن کشد، یکه از حرف زدن خجالت م یچه کار کند؟ نگران باز هم جست و جو کرد و در آخر، تو گفت دی. پس باشودیم

 :محزون گفت
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 .دمی... توحدیتوح -

 :دیدوباره سوال پرس ریرا باال آورد. سف سرش

 ؟یرو به من بگ تیلیفام یتونیم -

که نامش   م یسرنوشت بود. باالخره دانست  اهیکه صاحب س یبود، همان سرنوشتش دچار شده ختنیکه به گر ییاو ،یمرد آن زندان آن

 .است دیتوح

 :با همان حرکات قبل و لحن خجالت زده و آرام گفت گریبار د  د؛ یتوح

 .ییسا یع دی... توحییسایع -

از زبان او   بیعج ی الحجه که نام خود را با دیشد و فهم رهی خ زد،یزندان حرف م سیکامالً ناشناخته با رئ  یبه مترجم که با زبان و

 .شنودیم

 به نظرت اآلن چند سالته؟  -

 .کرده بود ن یبار تمر  ن یپاسخ داد که انگار گفتن آن را چند یال خوشحال شد و به طورسو ن یا دنیاز شن دیتوح

که من رو آزاد   نیکه... اومده باش نیشدم، و اگر... اگر شما اومده باش ی... من زندانیو هفت سالگ ستی هستم. ب... ۱۳۵۷من متولد  -

 .و من چهل و دو ساله هستم گذرهیپس پانزده سال از حبسم م ن؛ یکن

چشمانش را باز    ریتکان داد. سف ی انداخت و سرش را سوال ریبه سف ینگاه سیزندان ترجمه کرد. رئ سیرا به رئ ها نیا  یتمام مترجم،

 .مترجم بازگرداند فیو تبلت را به ک و بسته کرد 

 .رفتند رونیو هفت سرنوشت از اتاق ب یزندان  کیمرد، دو سرباز،   چهار

 .شدند تیر یکه آمده بودند، بازگشتند و وارد دفتر مد  یراه از
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 .محکوم شد ه، یپاتِکِ روس رهیو خالفکار به مدت پانزده سال حبس در زندان جز یبا گروه تبهکار یدستهم ی لیبه دل ، ییسایع دیتوح

 .شروع به راه رفتن کرده است ،ی متر  نیچند  یآمده و در محل رونیب نیاکنون پس از پانزده سال از آن آلونک آهن و

  اریبس د،یکه از نظر توح  ت یر یاتاق مدو مترجم از  ریو با بهره، پشت سر سف دیمف یزهای بدون دانستن چ دیکارها شد و توح یتمام

 .بود خارج شدند بیعج

را به جز   یبار بود که کت و شلوار  نیاول  نی به تن کرده بود. ا دیمترجم سفارش داده بود، توح شنهادیبه پ  ریرا که سف ی و شلوار کت

در تن و قدش نشسته   ییبا یو شلوار به ز دارد و کت یبود. مترجم لبخندزنان به او گفته بود که صورت جذاب دهیپوش اشیزمان داماد

 دیو تمج ف ی تعر  ی گر ی که از د دیآیخوشش نم یزمانه، کس  نیدر ا   رای است؛ ز ادیز ار یکه اغراق کرده باشد، بس ن یااست. البته احتمال  

پانزده سال،   نی که در ا یبلند اریبس یو موها لیبیو س شیبود و ر  یصددرصد معمول د،یحال ظاهر توح  نیبا ا  داندیچه م یکند! کس

 .دیاش را داز چانه یاذره شدیاش را پوشانده بودند که نمچنان چهره ودند،ب افتهیهمراه با عقل و طرز فکرش پرورش 

شروع به    د، یکه وز  یخی  میبود؛ اما با نس رونیب نیاز سرزم شتر یاتاقش ب یاز زندان خارج شد، هر چند که سرما دیکه توح یزمان

اش گرفت.  کرد. دستانش را مشت کرد و مقابل دهانش قرار داد و داخل آن را با نفسش، گرم کرد و مقابل دماغ سرخ شده دنیلرز

شده بود.   ه یبه او هد ریبود که از طرف سف دیدر دستان توح ،یساده و مشک یو مطلوب و طرح یعال  ی با جنس د،ینو و جد یساک

 .هستند فشیبودند و اکنون در ک یاسهیکه هرکدام داخل ک  یبند و انگشتر گردن  ح،یائم از تسب یجزئ  ل یساو گرید  ل،یها، موبالباس

 .دی را در آن وضع د یی سایع دیو توح دیبه پشت چرخ یالحظه رفت، یطور که مهمان ر یسف

 .رونیب میزنیخر*اب شده م  نی و از ا رسهیم کوپتریحد سرد باشه. االن هل ن یتا ا  جا نیا  کردم یشرمنده! من فکر نم -

 :ادامه داد  فشرد،یرا در هم م  اشنیاز دستکش چرم دهیپوش  ی هاطور که دستدوباره به سمت جلو برگشت، همان و

 .یحس آزاد -  ؟یدار ی چه حس ،یبعد پانزده سال آزاد شد که نیاز ا  -

*** 

 .است بیغرصاحبش  د یکه شن یسرنوشت، اشک در چشمانش جمع شد زمان اهیس
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 :کردیچند جمله را تکرار م  نیا  یدرپ یتنها پ آورد،ینم ادی را به  ییجا آدرس

 . ...کوثر. من خانواده دارم یدوم د،یحم یمن خانواده دارم! من زن دارم، بچه دارم، دوتا هم دارم. اسم اول -

به دست آورند به  یبه او دست داده. دستور داده بود که از او اطالعات یبود، احساس ترحم و دلسوز دهیآشفته او را د تیکه وضع ر یسف

پس از پانزده سال از زندان آزاد شده و تا فردا قرار است، وارد کشور   ،ییسایع دیبه نام توح یاطالع داده بود که زندان زیکشور خود ن

در قبال   شان یانسان فهیباشند به وزارت بفرستند تا وظاش داشته از او و خانواده یکرده بود که اگر اطالعات واهشخودش شود. خ

 .انجام شود یوطن مظلومشان به خوبهم

طور که به  . هماندیاش را جلو کشچرخدار جنس چرم یاعأل در آن به کار رفته بود، نشست و صندل یکه چوب ی بزرگ زیپشت م ر،یسف

ترق   یصدا د،یکشیسو م ن یسو و ا نی ش مانند را با دستش امو یزی چ یدرپ یشده بود و پ رهیخ شیرودرخشان روبه یاصفحه

 :دیپرس  د،یرسیبه گوش م دیصفحه بزرگ پر از کل ک ی یهم در هر تکان انگشتش بر رو یتروق

 اد؟ یم ادتی  یز یچ  ؟یز یچ  ییبابا ؟یداداش ،یآبج  ؟یرو دار ی شماره کس -

 ن؟ یشارژر بهم بد ه ی شهیهم شارژش تموم شده. ماون مه یگوش ی شماره برادر بزرگترم، سبحان تو -گفت: دیتوح

 :دیپرس ر یسف

  لیننه و بابام موبا - . شهینم دایپ ورهانیا  خواد،یتو م یکه گوش ییاز شارژرها  گهیباشه، االن د  ادت یبده که تو   یاشماره هی -

من و سبحان   نیخاطر همبخره، گرون خب. به ی پولش رو نداشت که گوش دریز بچه بودن، حهام هم هنونداشتن! خواهر و داداش

 .میفقط دار 

  یکنند. کارمند بعد از کل داینوع شارژر، پ نیآقا از ا نی ا ل یموبا یدستور داد بروند و برا زشیکرد و به کارمند کنار م یکالفه پوف ر،یسف

 .باالخره به دنبال شارژر رفت شود،یامّا و چرا و نم

طور که سرنوشت خود را  داشت نشسته و غرق در افکارش بود. همان یجا   ر یسف زیکه مقابل م یرنگ  یآجر  یصندل یبر رو د،یتوح

  شیبرا  ران،ی بود که از همکارانش در ا یدر حال خواندن اطالعات ر یشود، سف یکی تا برود داخل ذهن صاحبش و با او  کردیآماده م

 .رستاده بودندف



 

 
 

27 

  
 خیط مات  ➢

 بیگلو پوررضا ابی ➢
 Cafe Writers انجمن کافه نویسندگان  ➢

 

 

 د ینام: توح»

 یی سا ی: عیخانوادگ نام

 ل یپدر: خل نام

 ن یر ی مادر: ش نام

 نظرهمسر: نرگس شاه نام

 یی سایکوثر ع  ،ییسا یع دی: حمفرزندان

. ... » 

فرزند بوده    نیو دوم کردهیم یخانواده نُه نفره زندگ کیو نام برادران و خواهرانش. او در   ییسایع دی توح یدرباره زندگ یحاتیتوض

 .زدیدرباره او حرف م دیبود که توح یتر، همان سبحان ناماست. فرزند بزرگ

 .ندیرا بب دیکج کرد تا توح یسرش را کم وتر یپشت کامپ از

امّا   شد؛ یهم نم دهید شدیکه دقّت نم یچشمانش تا وقت ی هاو گوشه یشانیپ یکم عمق، رو یهانیبود. چ شانشیدر افکار پر غرق

 .شدی م دهیکه به وجود آمده بودند، د یقیبزرگ و عم  یهانیدر خود رفته بود که غم و اندوه به وضوح از چ چنان

که اکنون   یاما صورت  کند؛ یبلند همه را بامزه م یو مو شیداشت! هرچند که ر  ی اجالب و بامزه  یاچهره  ییسا یع دیتوح ر، ینظر سف به

 .ییسایع دیتوح یبود بعد از اصالح سر و صورتِ آقا ی ر یمقابلش غرق در فکر و غم بود، تصو 

  یو ابروها  یفام پر پشتِ بلند که حال به درخواست خودش کوتاه شده بود، چشمان مشکنقره یموها  ،یجو گندم بایکوتاه تقر  شیر

 .نبودند ان یچندان نما گریچشمانش د  یاهیکه در هم رفته بودند و س یبراق مشک 

از او ممنون   اری رو، سرنوشت بس نیو از ا  اوردیب رونیب اشیمنف یهاشهیاند یگرفت که آن مرد ناراحت را از حال و هوا میتصم ر یسف

 .بود

 هات چند سالشونه؟به نظرت االن بچه نم،یبگو بب -
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 :گفت یخاص و عالقه جانیپر شد و با ه یاش از شادچهره ییسایع دیتوح ز، یانگو شگفت یناگهان طوربه

 .و سه سالشه و دختر کوچولوم، هجده سالش ستیاالن ب دیحم دم،یحم -

شکفته و خوشحال کند، ادامه صحبت را به دست   یبه صورت لیتوانسته بود آن چهره درهم و برهم را تبد کهنی ذوق زده از ا ر یسف

 :گرفت

 شون؟یشناسیم یدیهات رو د بچه ی تو وقت ،یچ یها هاصالً اون کنن؟یم کاریچ دنت،ید ی به نظرت وقت -

 .کرد و به دستانش نگاه کرد  به صورتش بازگشت، اخم غم

 . ...من رو بشناسن. از من عکس دارن وادخیدلم م -

باشد،   لینکشد و منتظر شارژر موبا شیرا پ ی حرف گر یگرفت د  میاش بازگشته، تصمدوباره آن مرد به حالت قبل دیکه د یهنگام ر یسف

 .هم از اطالعات ارسال شده بخواند یکم

 دهیکه د  یکه وارد ذهنش شده بود وقت یمسلط بود. هنگام « ییسایع دیتمام تالشش را کرده بود و اکنون کامالً بر افکار »توح اه،یس

 .کرده است، ناراحت شد و به خشم آمد  یو بد یمنف یبود چه فکرها

دست توئه! فوقش ننه، بابات رفتن به  انگار مرگ  یگیم جور هیکه مُردن؟   یچ  یعنی ؟یکنیبهشون فکر م یکه تو دار  هیچ ن یآخه ا -

 .حتماً هستن هیبق گهی رحمت خدا! د

 :و گفت دیآسوده کش ینفس اهیس کرد، یفکر م ی گر ی د ز یبه چ گر یکه ذهنش همچنان ناراحت و د  قهیاز چند دق پس

  دواریهات تو رو بشناسن؛ اما اممن هم دوست دارم که بچه ، یبهتره. راستش رو بخوا یخوبه؛ آره به نظرم از قبل ی کی  نیحاال ا  -

 .نکردم ت ییمن هم شناسا یکه حت یچهره داد   ر ییجور تغ هی! ستمین
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دهانشان از تعجب باز شده بود.  ز یبود که خود و سرنوشتش ن وتر یدر کامپ  یز یبا تعجب در حال خواندن چ ریهنگام، سف ن یا در

و   ر یسف یعنی دو موجود   رت یح ن یکه از ا اهید خود فرا خواند و درخواست کرد که زودتر برود. سسرنوشت را نز  اهیس ر،یسرنوشتِ سف

 .دستکاپ را خواند یبه نزد آنان رفت و نوشته رو یفور ر،یسرنوشتش هم نگران بود هم متح

 

 «رونیب یایدن»

دارد که در   یبی بزرگ و عج خچه یشهر تار نی است. مطمئناً ا  گلو« یبینام دارد که مرکز آن شهر، »آب ج«ی لکی»و  لیاز شهر اردب یبخش

به نام »فندقلو«   ییبایبزرگ و ز  ی جنگل یلومتریو دو ک نیشهرستان نم ی لومتر یدر چند ک ج،یلکینوشت. بخش و میاز آن خواه ندهیآ

عوام و   شتریو استراحت ب گاهحیجنگل، محل تفر  ن یمجاور، مشهور باشد. ا یهااستان گری د دیو شا  لیاردبقرار دارد که در استان  

 .خاص است

شده، که هرکدام نشان دهنده   میکشاورزانِ پر زحمت و تالش پوشانده، به سه دسته تقس یکشاورز یهانیرا زم اشیکه ورود  فندقلو

 .است  گلویبیخاص از شهر آب یمحل

 .اندشده میمشترک تقس ی هااش، با نامهمچون جنگل زین گلویبیاصل شهر آب در

 !جوجهمیپِر  ،ی نارخان اودولو،

سه   نی هرکدام از ا شرفت یدهنده پکه نشان  یطیمح یمتفاوت و حت دیسه دسته از مردم هستند با فرهنگ و عقا یسه بخش، دارا نیا

  یکنند و نام محلشان را رو مین را هم به سه قسمت تقسشاگرفته بودند جنگل  میشهر تصم نیبزرگان ا  م،یبخش بود. در دوران قد

 .آن بگذارند

  یتنها و در جمع، دختر و پسر و حت ن،یو جوان، شاد و غمگ ر ی. پشودیم  دایپ ی جنگل که در کل فندقلو نام دارد، هر گونه آدم ن یا در

 .است دیبشر قابل د  ی از آن برا ی داده که تنها بخش یدر خود جا ز یرا ن یو اهل ی وحش واناتیگفت، ح شودیم

قرار   یخانواده را مورد بحث و بررس ک یقرار است تنها  م، یاداده طیشما با مح یی آشنا ی که تنها برا یحاتی همه توض نیحال، با ا  ن یا با

 .میها نام برده باشدر ادامه هم از آن د،یکه شا  میده
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همچون   ز،یخانواده ن ن یرفتار، ظاهر و ... در اصل ا  ها،یژگی ود. انواع و اقسام وب تیشامل همه نوع از نوع انسان عت،یخانواده پر جم  نیا

 .تر ساخته شده بوداز چند خانواده کوچک گلو،یبیجنگل و شهر آب

 یو صورت یجو گندم بایتقر  ییاست چهل و شش ساله با موها  یمرد ت، یگروه شلوغ و پر جمع ن یرهبر ا ن یخانواده و همچن بزرگ

  اد یاو را  اهیس لیبیدادن، س ینشان یگفت و گو کند برا  یگر یراجع به او با د  خواستیپر پشت و تو چشم هرکه م یلیبیاما س ش؛ یریب

 .کردیم

 .است ار یبس ی شهرت و اعتبار یدارا  ل، یدل نیخاندان بوده و به هم  نی پسر ا  نیترمرد، بزرگ نیا

شلوغ و   یها. به نوهنوشدیکنان مکرده خود را هورت  آتش دَم یرو ییانشسته، چ  نیپهن شده بر زم یرو فرش ی که رو طورهمان

 .زندیو از ته دل لبخند م کندینگاه م طانشیش

 !دخترم رو؟ ی کنیم تیرو نکش، چرا اذ تیآبج یموها یرعلیام -

  شیها. سمت دو نفر از نوهشودیبلند م نیو به کمک دستانش از زم گذاردیبود، کنار خود م دهینفس نوش کیرا که   اشییچا استکان

  ی گر ی د یزانو یو هرکدام را، رو ندینشیچهار زانو م نیزم یو رو کندیها را از هم جدا مآن دود،یبودند م ت یکه درحال دعوا و شکا

 .نشاندیم

دلشان غنچ رفت. عروس خانواده که آن دو کودک از  نه، تهصح ن یا دنیداشت که هرکدام با د اریبس ییهاننده یکوچک، ب شِینما  نیا

 :گفت ی و خوشحال جانیاو بودند با ه

 .دوستش دارن ی لیو سحر که خ یرعل ی! امهارهیگیها خو مخوب با بچه ی لیبابا جون خ -

 :تر گفتکوچک عروس

 .خونه رو داغون کردن نمیبیم ام، یطبقه باال تا ب رمیم قهیدق هیرو که عاشقشه!   ایدن -

  کم ، ییگواز خاطره کدام چیه رایدارند؛ ز یچشمچشم و هم  گر یکدیدو عروسِ باباجانشان با  نی و کمال معلوم بود که ا  تمام

 .آوردند ینم
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ورده بود،  سحر آ یعروسک برا یبار  هی. ارهیم ی بازاسباب ی سِر  ه ی شهیخونه ما هم اد یم یبابا جون وقت یول دونم؛ یو نم نیحاال ا  -

  ه ی ینود هزار تومن داده برا یبابا جون با چه دل دونمیشد. واهلل نم خی مو به تنم س دمیرو پرس متشیق دمیبازار د  یبعداً از اون تو

 !عروسک

 :جواب داد پروایتر ب همچنان، عروس کوچک و

  میکرد باالخره رفت ه یگر  قدرنیاندازه کف دست. ا  خواستیم ی عروسک ه ی ایبازار، دن م یرفته بود روزی! دستین یز ینود تومن که چ واال

 .میپشت سرمون رو هم نگاه نکرد   م،یدر جا برگشت یرو گفت من و محمدعل متیق یاصالً وقت  م،یدیرو پرس متشیق

 . ... ا یدن یبرا ما

 :دیگویو م رسدیتر از آن سو به جمع حاضر مبزرگ ی زمان، جار ن یا در

 .رو هم ببر  یسی. اگه شد عمیبپرس یحال  هی  میزشته نر دنیاومدن ما رو د  ن،یبب رو عموت ٔ  شاهرخ! پاشو برو اون طرف بوته -

با   آوردینم اد یاز دست داده بود و اصالً هم او را به  یکه پدرش را در کودک  یو دو ساله، فرزند ارشد ستیپسر ب  د،یهمان زمان حم در

 :دیپرس ادیبا فر را یسوال یو شاد جانیه

 عمو سبحان اومده؟  -

 :غر زد گشت؛ یطور که دنبال کفشش مهمان حال، شاهرخ از جمع بلند شد و همان در

 .رو زهرمار بکنه امونی خوش ادیخوشش م  یلیخ  کنمیاحساس م م؛ یکنیم یخوش میکه دار  یهم وقتاون  اد،یدوبار م یکی  یسال -

 .بودینم ی دارد بدتر از دشمن، شک  یاسبحان خانواده کهنینکرده بود در ا  ام یخواهر سبحان، به دفاع برادرش ق اگر
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  یخوایهرطور م ، یبا هرک یتونیتره ماز بابات گنده   کلتی! فکر نکن هیزنیحرف م طور نیترت اراجع به بزرگ یکنیتو غلط م -

باشه، سواد داره قد   ی قدر هم دهات. خان داداشم هر چهدهیچطور جرت م نیخودش بگو بب یوبرو جلو ر ی ! اگه جرئت دارهایحرف بزن

 .دکترا

 :گفت  دیکشیطور که شلوارش را هم باال مو همان دی که از خنده سرخ شده بود، پاشنه کفشش را باال کش شاهرخ

 !؟یکنیها که نمچهتو جلو خان داداشت  نمیبب م یمن، پاشو بر  یِکپ داداشت! گوگول افتیعمه ق -

آن را   یابان حرفهدروازه ک یو همچون  دارد یبر م نیشوهرش را از زم  یکردن حرص، کفش ورزش ی خال یاش،برایگوگول یعمه

 .کندیاش، پرت مشرور و شوخ یبرادرزاده یسو

  ن یحال او در ا نی . با اکردیم شیو ستا فی پرتاب عمه، تعر  ن یمکان بود از ا نیهم در آن زمان در ا  رانوندیاگر ب  یطور حتم، حت به

به پس کله   یبه طور اشتباه  یکفش ورزش کهنیا  لیکند همسرش بود! آن هم به دل قیکه توانست او را تشو   یمکان نبود و تنها کس

 .بود دههمسرش خر  یلویبیبرادر س

زمان،   نیرا در ا  دنیعقده چند سال نخند توانستندیو تا م قهقهه بلند جمع به جز همسر و خواهر فرد مجروح، بلند شد یصدا

 .کردند کن شهیر

 :شرمنده و خندان گفت یشرمنده برادر جانش شده بود با لحن  تیموقع نیکه از ا  عمه

 .یداد  لیکه به اجتماع تحو  هیانگل  نیا  ر یدست من نبود به خدا، کفش خودش خورد بهت. همش تقص  د،یببخش دری! داداش حیوا -

 :کبود شده بود با حرص و خشم گفت ادی رو به شاهرخ که صورتش به خاطر خنده ز و

 .یداداشم شرمنده کرد ی . من رو جلونیو بب سا ی! حاال وا ارمیخر! بابات رو در مکره -

 :گفت یرو به جمع به شوخ  و

 .با ارّه سرش رو ببره "وشیدار" دمیم خندهیم یکس نمیبب -
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 .گذاشت شی عموم به نما  یگردن برا دنیبر یهمسرش »زهرا«، انگشتش را به معنا دیتهد لیتکم یبرا  ز ین وش« یعمه »دار همسر 

 :و جانسوزانه گفت دیخود دو یشو یبلند به سو یهاتنومند، چاق و فرز با گام یکلی بود با ه یکه زن دریح همسر 

 .کننیم ابونمونیآواره خ رن،یگیت رو هم م ! پس فردا خونهکننیروت دست هم بلند م ،ینگفت ی چیبهشون ه قدرنیا -

  یکه کس یو آهسته طور  دیهمسرش چرخ یحفظ کرده بود، ناگهان با اخم سو   زشیکه هنوز لبخندش را از عمل خواهر عز دریح

 :نشنود، گفت یز یچ

 نیبب ؟یآورد ر یکه فالن کنه، فالن نکنه. تو هم وقت گ دهیم اد یداره بهش  دریزن ح گنیزن؟ فردا پس فردا م ی گیم یدار یچ -

 .رونیب ختیپاشو برو آش رو هم بزن جوش آورد، نصفش ر رون؟یب یرو از دماغم بکش میخوشحال یتونیم

 .زد هم عیو آن را سر  دیآتش دو یهمچون نور، سمت قابلمه بزرگ رو ز ی جمله ن  نیاز تحکم کالم همسرش، حساب بُرد و با آخر زن

 :بلند گفت یاند، با صداشاهرخ که فکر کرد همه عمو اسحاق را فراموش کرده همسر 

با هم   شتونی پ انیم گمینم گفتم االن بهشون م! من؟یکردم، گفتن شما کجا نشست کی!من باهاشون سالم علگه،یآقا خب زشته د -

 .میسر سفره نهار بخور نیایب

 :دیپرسشگرانه پرس دریح

 شده؟  ی چ ؟یگفت ی به ک ؟یک -

آمدند، منتظر پاسخ همسر شاهرخ  شان راست به سمت جمع کیکه از گردش برگشته بودند  گر ید یموقع، خواهر برادرها  نی در ا و

 .ماندند 

 .تر اومدن نشستنطرف  و اونعمعمو سبحان و زن -

 .در هم رفت در،یاخم ح گر ید بار
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 کنه؟یم کاری چ جانیسبحان؟ سبحان ا  -

 :سرزنشگرانه گفت دریدختر بزرگ خاندان با اخم رو به ح نازفرح

تو بهش   ه؟یش اومده استراحت کنه، مگه مشکلکار بکنه! با زن و بچه ستیکه قرار ن  شهیهم چارمیداداشِ ب ه؟یچه حرف ن یا دریوا! ح-

 . ...فرض هم نکنه، هرچند ی جمع رو خونواده خودش حت  نیا  گهید یگفت

 !ناز من نمتیبیب*غل داداش ب ای که دخدر، ب ی اریب دریو جلو چش ح میقد یهایهمه بدبخت ی ناز! عمر داداش، قرار نفرح-

اش را نثار جمع و خواهرش  که همه یو احساس ی طبعشوخ طنت،یش ،یبرگشتند که پر بود از شاد  ییاجمع با تعجب، سمت صد کل

 .ناز کرده بودفرح

رفت. ارّه را   ی اوارد به گوشه به مهمان تازه توجهیدر هم رفت و ب شتر یب شیهاآن مرد، اخم یبلند و آشنا یصدا دنیبا شن دریح

 .شاخه از درخت کرد کی دنیبرداشت و شروع بر

کرده بود و او   دا یرا پ شیرفته و خانواده عمو   ی بود. او در زمان بحث خانوادگ ستادهی شاد و سرخوش کنار دست عمو سبحانش ا د،یحم

 .را همراه خود آورده بود

بود کنار زد و با دو، سمت  ستادهیاز آن دخترش را که کنارش امات ماند و بعد  قهیبرادرش، چند دق یصدا دنیاز شوک شن نازفرح

 .دیسبحان دو

در   یدرپیانداخت و او را در آغوشش فشرد! پ نیدوشش را زم یهمه مهر خواهرش سر ذوق آمده بود، تبر بزرگ رو نیکه از ا  سبحان

 .خواند زش یو او را محبوب و عز  ختی کنار گوشش زبان ر

رفت و دست دراز کرد با ب*غل سفت و سخت  شیآمد. شاهرخ، به سمت عمو رونیب ی از شگفت ز یز، جمع ننافرح  یپرساز احوال پس

 .مواجه شد شیعمو

 :همان حال گفت در
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 کجا؟ احوالت چطوره؟   جانی عمو! شما کجا، ا دنتید امیب  دمیپوشیداشتم کفشم رو م -

 :و گفت دیکش رونیاو را از آغوشش ب سبحان

کفش بخره که پا    هیاندازه تانک بهش بگو برات   یبه دردت بخوره، جفت دار میکفشاشون رو گم کردن؟ زهرا شوهرت داد  هیبق -

 .وراون  ورنینداشته باشه بره ا

 .اش شاهرخ را دادبرادر زاده ی هایجواب احوالپرس و

 :طور هم گفتاش راند و همانخانوادهسمت جمع  ده،یکش نیزم یبلند رو یی هااش را با گام*کل بلند و درشتیه سبحان

 !قربونت بره سبحان ی ا شت، یپ نهیبش ادیجا وا کن داداشت ب ه ی ی فاط -

 .کرد یآمد گفت و با او احوالپرس و گشاده رو به برادرش خوش یکار کرد با خوشحال ن یا  ز ین فاطمه

»برادر سبحان« داشت.   ز یصدا را ن شتر ی بر شده بود، بگروه چند برا نی جمع ساکت نبود. هرج و مرج و صدا در ا  گریزمان د  ن یا در

ها و جوانان درباره آن فرد به گفت و  ها، برادرها، مادرشوهر، شوهرخواهر، بچهائم از عروس ستادهیگروه نشسته و ا_گروه  ز ین گرانید

 .گو پرداختند

 :دیپرس سبحان

 نمش؟ یبیماهرخ کوش پس؟ نم -

 :پاسخ داد زهرا

م  نکرد. بچهگوش  رون،یب ادیبده و ب یلیحداقل امروز رو به خودش تعط  میقدر بهش گفتامسال کنکور داره خان داداش، هر چه -

 !الغر شده قدرنیرنگ به چهره نداره، ا  گهید

 :گفت سبحان
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 خواستگار، ماستگار نداره؟  شه؟یکه نم تیبراش! اذ رهیداداش بم -

 :گفت فاطمه

 .میکنیازش مواظبت م  میدسته گل دار  نی! ع؟یتینه داداش؛ چه اذ  -

 :آهسته زمزمه کرد سبحان

 ...پژمرده نشه نیمواظب باش -

 :مه دادادا زهرا

به   یچه خاک  یبترش یبمون گمیازدواج کنم. م خوام یمن فعال نم گهیم مغز یچندتا خواستگار داره، همشون ماه! اصالً تک! دختره ب -

  گهیخب راست هم م  یو اون محتاج نشم؛ ول ن یشغل داشته باشم که به ا خونم،یسََرم دارم درس م  ریخ گهی! مزم؟یریسرمون م

 .کنهینم دایهم پ شرفتیپ ی جا شه، یبسته م اش! بره شوهر کنه دست و پ گهید

 :گفت هیو کنا  شیحرف زهرا را قطع کرد و با ن  نازفرح

  ورنیجلف، ا  افه یو ق ختیبدبخت با ر  هیمثل  ذاشتیداشت، نم رتیست. شوهرت غدست و پاهات بسته یتو شوهر کرد  کهنی نه ا -

 .دمشیاصالً شوهر نم اد، یبار ب نی ماهرخ هم قرار باشه همچ ! خدا شاهده اگهییور بدوو اون

 :دیمتعجب سبحان را شن یپاسخ دندان شکن بدهد، صدا کیکه   دیناراحت اخم کرد و ل*ب ورچ زهرا

  هی رون،یزردش زده ب یکاکال ن یفقط ا ؟یذاریمردم م یِرو آبج بیمن مگه چشه؟ چرا ع یشده؟ وضع زهرا کوچولو یچ ؟یچ -

 .نمیبچه! شوهرت و نشون بده بب کنمیدارم ازت دفاع م ؟یکنیطور نگاه م! خب چرا اونختشی رو ر دهیهم پاچ رنگ  الهیپ

خانواده دور بوده،   نی از ا ، یطوالن یلیپر مال و منال ازدواج کرده است. چون سبحان به مدت خ یحدود دو سال است که با مرد زهرا

 .را بشناسد یس یراف ائم از برادرش عاط یها از آدم یلیخ  ینتوانسته حت
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 :اشاره کرد و گفت  کرد،ینشسته بود و با هم سن و ساالن خود گفت و گو م ی اکه در گوشه ی با انگشت به مرد بلند قد و چاق فاطمه

 !لمبونهی. ماشاللّه، چقدرم که مکنهینشسته، داره کباب کوفت م یموس شیپ -

سمت زهرا   ییبه دو خواهرش انداخت و با خوش رو ز یدآمیتهد ینگاه د،یاو را د  تیاشک در چشمانش حلقه زد. سبحان که وضع زهرا

 :گفت  یبه شوخ دیچرخ

  قیراجع به شوهرت بکنم. بهم گفته بودن شوهرت که اسمش رو دق یاعتراف  هی ! البته کنه؟یهم م هی مگه گر یگندگ  نیزن به ا  -

  دی. شازنهیپاچه مدست کله هی شهیم داریاز خواب ب ی*کل داره! هر روز هم وقتیباشه، اندازه تانک ه وش ینم دار فکر ک ست،ین ادم ی

 ؟یخوریرو م یآرنولد پس غصه چ هو نی*کل داره عیه وشیدارباورش برات سخت باشه؛ اما  

 :برادرش زد و گفت  ی زوبر با یبا کف دست، اشک حلقه زده داخل چشمانش را پاک کرد و با خنده، مُشت زهرا

 بزنمت؟  ؟یکنیشوهر من رو مسخره م یدار -

 .گذراندیم یزمان را به خنده و شوخ ، یدرپینشسته بود و پ  شی هابا عمو و عمه دیگذراندند. حم  یرا با خنده و شاد یمدّت

که از زمان   ی. تنها کس زدندیحرف م گریکدی اش با و درباره دندیدیتر سبحان او را با تعجب از دور مبرادران کوچک ،یسیو ع یموس

 .درختان بود دنیدرحال بر ،یبه کس  توجهیبود که ب دریورود سبحان، ساکت مانده بود ح

 :اش، جمع را به سکوت واداشت و گفتدار مردانهبلند و زنگ  یبا صدا سبحان

 زاد و ولد کرده؟ شتریب یک نمی. ببنی کن ی خودتون رو معرف  یکییک ی نمتون،یبذاره بب دریفکر نکنم ح  گهی که د ییجا  از اون -

 :بلند گفت یو با صدا ستادی و در مرکز ا دیهمچون فنر باال پر  دیحم

و نسلش   در یکنم که گمونم، اسمش سبحان باشه. اول از همه عمو ح ی معرف ینیمرد غارنش ر ی! قراره شما رو به پانی ها و آقاخانم-

ها داره  با بچه ی کیاون   طرف،نیا ادیداره م شیکیشاهرخِ و دوتا بچه داره که االن   ستاده،یکه کنار من ا ی مرد نی . اکنمیشروع م

 میدونیه چون ما اون رو از خودمون م داداشِ شهال خانمه ک ش،یخانم! مرد کنار  ی لیزنش شهال خانم، که خ نی. ا کنهیم یباز
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شوهر   هیهم تهران و  ا ی. ثررهیزن بگ رهیبخته؛ اما از بَس رو داره نم  و دمِ دهیترش دی! فریپسر خوب یل یو اسمش شهرامِ خ مشیآورد

  بایز ینیبیعروس تازه رو که م نیو ا شیآت ی برا زم یرفته دنبال ه ی. محمدعلدهییتا دختر و دوتا پسر ازش زا معتادِ پولدار داره که سه

دختر پررو هم   ه ی. شهیم فه«یلط در،یمادر شوهرش »زن ح ختیمطمئنم تا دو سال بعد هم ر یخانم، نسبت به سنش خوشگله؛ ول

 .و هنوز مجردِ خونهیدرس م یمثل چ رهکه دا دِیبازمانده، نو ن یباشه نوبت آخر  می . نوبتاستیداره که اسمش دن

به   ی هادوقلو دی کَنه... نه ببخش  نیشماست که ع یداداشا ، یو عمو موس یس ینشستن عمو ع نیزم یه کنار هم روک  یاون دوتا مرد-

 .میکنیجداشون م ریبه زور شمش ییبرن دستشو خوانیم ی و فکر کن، وقت دنیبه هم چسب دهیهم چسب

 .دندیخند همه

واسه خودشون! زنش معصومه هم با   نیبابک زنجان ه یداره که هرکدوم  قدمیتا بچه قد و نکنه، پنج ادشی ماشاهلل خدا ز ، یعمو موس -

گرفته، دوتا زن گرفته و شکر خدا   شیاز برادرش، راه راست رو در پ دیبه تقل یسی. عمو عادیکاروان رفته مشهد و فردا، پس فردا م

 بود عمو؟ یچ ی کیو... اون   نایشهرزاد، دوتا بچه زن دومش سار  اسم بچه اولش گه، ید گذروننیهم داره، م یخوب یزندگ

 :به او کرد و آهسته زمزمه کرد ینگاه بد یسیع

 .اناید -

 .دهد صیرا تشخ شی توانست گفته عمو  ،یخوانبا کمک استعداد ل**ب دیحم

 .ومدهین ایکه خوشبختانه هنوز به دن  اناستیآره! آره! اسم اونم د -

مقابل  د یدست او را گرفت و دم گوشش گفت »نبا ،یکرد و خواست بلند شود که موس یجمله را برداشت بد ن یمفهوم ا  یسیع

 «.زده است یعقلیرا از سَر ب  یحرف  ،یاز سر جهالت و خوشمزگ دیدعوا کنند و حم یبرادرشان سبحان با کس 

به اعمال   شکستیبود و تخمه م دهیطور که به پهلو دراز کشهمان ت،یشده بود و با کمال جد یسیکاره ع مهین ورش یشاهد  سبحان

  شیریپر پشت، صورت ب یی از مد روز، ابروها  یرویبا پ ییمتوسط، موها  یقد  ما،یبود خوش س یمرد یآن دو برادر توجه داشت. موس
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بلند، صورت   ییمتوسط، موها یبود اخمو با دماغ و ل*ب بد حالت، چهره و قد یمرد  یموس ضخندان! در عو شهیو هم لیبیو س

 .داشته باشد  یمدت یهمه را تنها برا کهنی دارد؛ عوض ا نگه شه یهم یرا برا یک ی کندیم یو سع مویب

 :ترش بلند گفترادر کوچکرو به دو ب کردیاش را با تبر، شانه م*نهیس  یبلند تا رو شیرا باال برد و همچنان که ر  شیابرو سبحان

 نداشته باشن؟ ، یپرسحوصله احوال ی از من بد گفته که دوتا داداشام حت قدرنی ا دریسالم بگم و ماچتون کنم؟ ح امیب دینکنه من با  -

 :زد، بلند شد و سمت سبحان آمد با او دست داد و گفت یلبخند یموس

  ییبه جا  ی کس یصدا ، یتو عروس یانگار رفت یایشما م یهلل وقتماشا یول م؛ یکرد کیسالم عل یشرمنده داداش! من و موس-

 !رسهینم

 .نُچ! شرمنده شما شدم دم؟یو من نشن  ن یپس سالم کرد -

  یقلبش شکست؛ اما به رو  کهنیاست با ا توجهیبه او ب ی سیع دید ی. وقتدیپاش یلبخند شیدست برادرش را محکم فشرد به رو و

 :و گفت دیدو  یوسط صحنه احساس دیگفتن سالم، بلند کرد. حم ی برا یزد و دست یاو هم لبخند  ی. به رواوردیخودش ن

 رو هم بگم عمو؟ شهیحاال بق-

 .آره جان عمو، بگو -

دروازه بانه شوهِر   کنن،یم یگروه که دارن فوتبال باز  یکی و شوهر عمه زهراست. اون  وشِیاسمش دار  ،ی کنار عمو موس یاون تپلو-

ست و به آقا  هم شوهِر عمه فاطمه گه یاهلل. دروازه بان دعمو روح یدونیو فکر کنم اسمش رو م  خورهیداره گل م ینازِ، هعمه فرح

 بود؟ ی فاطمه تو بگو اسم باباش چ  گه،ید زهی ام... داداش، اون چ- مرده هم فرامرزِ و پدر خ...  یکیمشهوره. اون   یعل

 :ابرو باال انداخت و گفت سبحان

 .گفتیکه داشت م دیخب حم -
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 :زده گفتزد و هول یلبخند فاطمه

 !! اسم باباش خداداد بود؟گهی . اون فرامرزِ دکنهیم  ادی داغش رو ز ازینه! اون پ -

 :گفت ی او بعد از لحظه دیدر مغزش درهم کش  شتر یکاووش ب ی را برا شیابرو سبحان

  یخداداد پسر عمو؛ ول م ی. آها چرا دارمیمون خداداد ندارباشه! ما که تو خونواده دیجد  یکی  نی فرامرز، پسر خداداد؟ نه واهلل فکر کنم ا -

 .بود  ِیاون دوتا پسر داشت که اسمشون، حامد و مهد

 :دیاش توپبه عمه یپاره شده، عصب اش یرشته کالم و معرف که نی از ا دیحم

 .گهیخودم بهش بگم د   نیبذار ه؟یچ  ایچه باز ب ن یعمه؟ ا -

 :دیغر فاطمه

 !خوان یبان مدروازه گهیاهلل خسته شده، مکارت داره؟ انگار روح  یسجاد چ نیبرو بب دیحم -

  نانیاز رفتنش اطم  یعمه کرد و رفت. فاطمه وقت یبرا یکجبه دماغش داد، دهن ینیچ دیکرد. حم دینثار حم یدیغره شدچشم و

 :نظر داشت لبخند زد و گفت ر ی در ادامه رو به سبحان که او را ز  افتی

 .گهیکرد د  یهمه رو برات معرف دیخب. ولش کن! حم شهیم ی چ شیحاال بشناس -

 :زد و گفت ینخواست که خواهرانش را ناراحت کند پس لبخند سبحان

 پسر شاهرخ بود؟ کنه،یم هیمَلَس که دست به دومن مامانش داره گر یکوچولو  نیا  یآره بابا جمع خودمون رو عشقه. راست -

فرزندش نجات دهد. همچنان که او را    یهاتیتا همسرش را از شَّر اذ  رودیو به سمت پسرش م کندیم یخنده کوتاه شاهرخ

 :دیگو یو م دیآیبه سمت سبحان م کندیب*غل م
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 !تو دیها مثل عمو فر منه ی عمو نه،یبه عمو سبحان سالم بگو بب یرعلیام -

که چشمانش را بزرگ کرده بود و زبانش را   اندازدیخشن و صد البته بامزه سبحان م  ش،یبه چهره پر ر  یانگاه پژوهشگرانه یرعلیام

 .بچه در آورده بود یبرا

 !داره شیچقدر ر نی! داعش ببستیمرده که عموت ن نیبابا ا  -

 !ختیدم ر کی و نعره مانند کرد که کرک و پر درختان اطراف  یطوالن یا قهقهه بحانس

پدرش برود.   یبه ب*غل عمو خواهدیو نم گرداندیرا برم شیرو یرعلیامّا ام کند؛یدراز م ی رعلیب*غل گرفتن ام ی را برا دستانش

  یادیز یتقال یرعلی. امکندیپدرش م شی ر خیرا به زور از ب یرعلیو ام  ستدیا یزانو م یها است! پس روحرف  نیسبحان پرروتر از ا 

او را    یزد که باعث خون دماغ سبحان شد؛ امّا در کمال تعجب، سبحان به طور یلگد یخالص شود، حت ی داعش ن یکرد تا از دست ا

 .به آغو*ش مادرش بازگرداند شیزانو ینرم کرد که پدرش به زور او را از رو

.  زدیبر  رونیلخته خون ب یهافشرد تا ته مانده اشینیلباسش را به ب نیرا به مادرش داد و دوباره آست  ی رعل یام ،یبعد از مدّت سبحان،

 :حال هم گفت نیدر هم

 .نرگس هم باشه دیبا جاستنیکه ا  دینرگس کجاست؟ حم نمیبگو بب -

 :و خونسرد گفت دیدرختان کش ی کن شهی سوال بود، ناگهان دست از ر ن یا دنیمنتظر شن یی که گو  دریزمان ح ن یا در

 به سبحان داشته باشه!؟ ی چه ربط دیو اون با ن یا یحرف ترس داره؟ اصالً زندگ ن یگفتن ا ن؟یدیموضوع رو کش م نیچرا دار  -

 :جلوتر آمد و گفت  یچند قدم و

 .بشه دیمکوثر، ح  یفرامرز، اسم باباش بابک! قراره شوهر نرگس و بابا -
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اضافه بکشد و نظم سکوت را   ینفس یجرئت نداشت حت ی و ساکت شده بود که کس ن یقدر سنگشده بود. فضا ناگهان آن امتیق یی گو

بودند  ستادهی ا  اشیکه اکنون در چند قدم در یح ی هاطور به کفشرا در خود حس کرد. همان ی ادیز رهیخ  یهابرهم زند. سبحان نگاه

 !از خود نشان بدهد  یچه واکنش دید بافکر کر  کرد، ینگاه م

خود   ی که آن را عصا ییو صدا آن را برداشت و گو  سریب افت،یکه آن را  دسته تبرش پرداخت و بعد از آن یدست به جست و جو  با

 .کرده باشد، بلند شد

به راه افتاد. دستش را بلند کرده بود و  رونیو به سمت ب دیرفت. پوش اهشیس یهانیاش انداخت و به سمت پوتشانه یرا رو تبر 

 .کردیو کوتاه سرش را نوازش م دیسف با یتقر  یموها

 .آن است که در هم شکسته است؛ اما او تا به حال نشکسته بود یبه معن کند، یرا نواز م شیاو مو یوقت

*** 

 .ندینشیخانه چهار زانو مبزرگ قهوه ز ی م یو رو دهدیم نیرا به باال چ یاگشاد پارچه  اهیس شلوار

کرده و   افتی در یسالم زد،ی غنچه م یگر ی او سر راه د ا یو  شدیکه سر راه او سبز م ی ترها در کل هرکسبزرگ گرفته تا کوچک از

تر و واالتر از  بود بزرگ یها صاحب مقامآن انیمرد، م نیبودند که ا  یی هایمشداز آن داش شی. او و رُفَقاکردیارسال م یکیعل

است، به او احترام   یچه انسان با شرف و با ناموس دانستندیکه مبعد از آن شناسند،یبعداً م ا ی شناختندیکه او را م ی. کسانگرانید

 .گذاشتندیم

کسب کرده   ان یرانی کرده است را ترامپ از اخود کسب   ی که او برا یطبق پژوهشات انجام شده، معتقدند اگر احترام و عزت دانشمندان

خود عمل   ی شرع فهی. حال که ترامپ به وظکردیم یپله منبر نشسته بود و سخنران نیدوم یبود، اکنون با عبا و عمامه بر تن رو

موفق هم هستند. اشاره   ار یرا بر عهده گرفتند و شکر خدا، بس فهیوظ ن ی ا گری در عوض کسان د ردههم کسب نک  ینکرده و احترام

  م ی. بهتر است که بروکندیاو را آدم حساب نم یامّا کس  کند؛ یم یکه همچون آدم زندگ کنمیهم م کارهنی ا یچارهیهم به آن ب یجزئ

  انویب طورنیهم ای  رند،ی بگ یهات را جدتا حرف یاندازیخودت جلو ب از به کمرت را سه متر  دهیشکم چسب دیتو هم با مییو بگو

 د؟ یدهیم حیکردنش را ترج یزندگ
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لعنت   شود،یاز اندازه تنگ بودن آن م  شیب ل یدوخت بلوزش به دل یمتوجه جر خوردگ  یانسان با شرف و پر عزت و مقام وقت  نیا

  ی. وقتآوردیرا از شلوار در م  اهشیس یمشک راهنیو پ ستدیا یزانو م یبلوز، رو  نیا  دیبه علت خر  شی دوست خو قهیبه سل انی گو

  ی باالخره از خفگ کهنی و خوشحال از ا کندیدو دکمه باال را باز م یهستند، عصب یجر خوردگ  رفدوخت لباس همچنان در ش ندیبیم

 .کندیم شیها خوشنود مهمان ل**ب یاست، لبخند افتهینجات 

را آرام به   اشیدر قابله هشت نفر ی. دستان به بزرگکندیم یو بشخوش  زشیمهم قانیکوتاه مدت با رف تیمامور نیاز انجام ا  پس

 :دیگویو م مالدیهم م

 !ن؟یزد  ییچه گندا نمیب ن ی! دهن وا کنایخب بچ -

 .از فرمان اطاعت و دهن باز کرد "ایبچ"از   یکی

و   ادیقاروقورش در ن یمرده که وسط کار و اعمال، صداصاب کمیش  نی به ا میزد دهیکوب ه ی می! اولندش رفدیجات خال یداش -

مهربان من«   یرو شوما »ا ونجشی نشه قراره پول  ایگوسفند مثل گاو خورد، نوش جونش! ر ن یآبرومون رو وسط ملت نبره. البت ا

 .نیبِکُن سابی ح یسخاوتمندانه با آق ممد

زده بودند به وسعت دشت لوت. پس از آن که   یاول بسم اهلل، گند . هماندهدیمهربان« او، آب دهانش را به شدت قورت م یا»

 .کندیطلب م یمحمد چا یاز شهرام، کارگر مشهد زندیکه م ی ادیدر آمده با فر  نواین یصحرا  یِدهانش به خشک شودیمتوجه م

 :دیگویو م کندیرو به »گوسفند« م یعصب سپس

هات و دنده  ؟یتیِّ* مِفیر یچرا هم ب یخوری* منقذهینبود؟ آشغال کله تو که ا بیکه پولش تو ج یقدر لومبونداالغ تور! مگه چه -

 .*ترکمون شمرم یدارم م

 :دیگویو م شود یم رهیسپس متعجب، به چشمان »گوسفند« خ و

 فِس کردن؟ اشت برا فِسداد بیج  یگذاشت  ،یفروخت ی هات کم! نکنه رفتاز دنده  فیدیر  هی -
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 .سابدیهم م ی حرفش را بهتر بفهمد، رو یکه معنآن ی و برا گذاردیهم م یاش را روانگشت اشاره دو

 

 :دیگویو آهسته م اندازدیم نیی محجوب و شرمنده، سرش را پا گوسفند«»

  میادنده فیرد ه ی! اون  اری جان شهر  یشیم رفهمی دار و ندارشون و ش ینگاه به مردم بنداز هیداره   کسیشوما چشاتون اشئه ا  ی سیآق -

 ینکرده دنده اضاف ی خودا  ،یوخت ه یکه  کردمیشوما م میهام و تقددنده  هیبق رفدمیتوانش بود م ار ی. جان شهر یمادرزاد ن، یکه گوفت

 .نیالزم نش

 :دیگویم جانینشان دهد با ه یبه آقا اس شتر یب خود را ینوکر  کهنیا  یمرگ حرف »گوسفند« شده بود برا شیکه پ ار یشهر 

 .که داره افتخار کنه ی پسر خفن نی بابت ا ی سیشوما! آق سبحان، با ی تک ی! خداوکالتیسی آق گه یگوسفند« راست م» -

نُه نفر، خود   نی ! بلکه ا کردیحساب م  دی»گوسفند« نبود که با  یکه متوجه شده بود، تنها غذا طور نیانداخت. ا ن ییسرش را پا یاس  آقا

 .بودندرا به غارت برده  هاده یکرده و تا حد امکان کوب ی را مهمان آقا اس

قرضم رو صاف   ام یده تومنِ! من ب یخیس ده،ی. کوبئتیه ن یا  ی! همه اموالم گذاشتم پازنهیپر نم بمیاصالً شپش تو ج  تیجون حاج -

نه در و   خواد، یدلش م وهیم ی موقع سال که نَه کس نیر و پنجره جوش بزنم. اونم ا د یرو برفوشم و کل  وهیکل بارِ م نمیکنم، باس بش

 .پنجره

 :کرد یزبانچرب گر یبار د  ار یشهر 

 .هاتبرا قرض و قوله دمیم رفوشمیخودم و خودت و م یهاوهیم نیکلهم اجمع  یتر کن ل**ب  ،یداوش یغمت نباش -

 :دیگویها مسکوت، دوباره با نشاط روبه بچه یو بعد از کم دهدیتکان م ی سر  یاس  آقا

 ن؟ی... چکارها کرد نینگفت -
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دارش  خش یمعتاد است را جنباند و با صدا گاری به س دادیآن لبان نازک و کبودش را که نشان م یمعروف به نور  ن یبار نورالد نیا

 :گفت

  م یدیدو ناًیورم فور. ازونمیو گرفد رمیگیقرض ب ئتیه گیکه د  یفیسآشپزخونه حاج  میرفد ،یطور که شوما گفداون ومندشیدو -

 .میرو*ن گاو گرفد لو ی»گوسفند« و ده ک یبابا  یسرکوچه مغازه قصاب

 :گفت یاس  آقا

 دم؟ یهم بعداً م شیبق دمی م رمیکه نصف پولش خودم م  نیگفد  یبه عمو سبز  ن؟یخرت و پرت آش رو هم گرفد -

 :جواب داد نینورالد

 .باشه ئتیه ک یر یکه اونم ش دهیم یو برا نذر نی گفت پولش حاللتون ا  م،ی! گفدیسیآره آق ا  -

 :دیگوی م زندیطور که غنچ مو همان دهدیدوستانش م لیخانه تحو قهوه ز یم ی به پهناور یلبخند یاس  آقا

 .نوکرشم به موال -

 

 تور: االغ  االغ»

 کله: احمق آشغال

 قدر نی: انقذهیا

 درست  ف،ی : ردفتیر یب

 « عی: آدم ضاترکمون
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که  آن یانجام دادند. برا  «یجز آن اول»به یکه مطمئن شد همه کارها را بدون گند کاررا گرفت و پس از آن گر ید  یکارها سراغ

بدهد و حساب صاف   پاچه مهمان کرد و به خود قول داد در فرصت اوّل، پولش رادست کله کیها را به  زحماتشان را جبران کند آن

 .کند

خانه  در قهوه یو آن سو  دیچرخ یوقت ی . آقا اسشدیهرکس م بیبود که نص یافتخار  ،یآقا اس همانی*ردن غذا آن هم به مخو

به   رمرد یداده. دلش به رحم آمد و به سراغش رفت. دستش را گرفت و آن پ هیبه دست نشسته و به درخت تک سهیکه ک دیرا د   یی،گدا

مزدش را  کارش دستحرکت نداشت. صاحب ی نا یکه حت  دادیقدر کار سخت انجام مآن یی گو  د،شد. از سَِرکار آمده بوزحمت بلند 

  یوارد منزل یشب هم دست خال  نی اش شرمنده بود که ابردن! از خانواده ی برا ی ز یخو*ردن داشت، نه چ ی برا یزینپرداخته بود. نه چ

 .زندی بر  رونیب انه، یندادن اجاره ماه لیاش را به دلهفته اساس ک یشود. قرار بود پس از 

هر چه اسرار کردند نخورد؛ اما بعد از   رمردی پاچه دعوت کرد. به پسرافکنده را نزد خود و دوستانش برد و او را به کله رمردیپ یاس  آقا

  یو به خانه برا  زدی اش را داخلش بر کرد تا سهم یکیپالست ی ظرف ای  لونینا  کیاست، درخواست   یکه نذر دیشن ی که از زبان آقا اسآن

بودند که چهره خشن و خطرناکشان نشان   یتر از آنرحمها دلکه قلب دوستانش چطور شکست. آن  دید  ی. آقا اسبرداش بخانواده

  ک یشان که همان ب*غل بود رفت و با صدا به خانهو  سر یشهاب که به بچه اَندَر مثبت مشهور بود، ب دیِّ! همان لحظه، سِدادیم

 .داد رمردیو به پ ختیرا به حساب خود، درون قابلمه ر گر یپاچه د دست کله کیقابلمه بزرگ برگشت.  

 :خورده آرام نشده باشد، گفتند یکه بر دل دوستانِ آقا اس  یهنوز داغ یی که رفت، گو رمردیپ

دارن   ونیز ی لویسازمان گوشت*، نشستن خونشون جلو ت هونیع یو پ  یگنده پر چرب کم یمشت آدم ش هی.  یسیآق ا  ینیبیم -

  ون، یزیلویداره، نه ت یو چرب یاما نه پ شه؛یکل احکام حال کهنیبا ا  رمرد یپ نی هم مثل ا چارهیبدبختِ ب یسر ه ی. رنی گیم ادی  اتیشرع

 .شجلو زن بچه زهیریم برهیو م زنهیباهاش بار م یکه هرشب شرمندگ یِپر از خال سهیک  هی نیمگنده! دار و ندارش ه  کمینه ش

 :وار گفتاش درآورد و زمزمهزمخت یدهیبا انگشتان بلند و کش یرا به باز اشیپرپشتِ کوتاهِ خاکستر  شِ یر یاس  آقا

 نیکه همشون رو به هم شمیپر مال و منال م دهنقیا یروز ه یکه باالخره  دمیو شاهد قرار م نیخدا قسم، آقام حس یبه خداوند -

 .نینیبب نینی. حاال بشبخشمیم رتی با غ یمردا
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*** 

هم نبود   الشانی خ نیکرده بودند، اصالً ع دیبندان تولرا گرفته بودند و راه ابان یکه عرض و طول خ یدرحال ارانشیو نُه نفر از   یاس  آقا

 .دهندیبه راه خودشان ادامه م الی خیطور خونسرد و بو همان خورندیکه چقدر فحش م

در سر   یکه قصد بد هانی شدند، وگرنه ا ابان یخ  قیانداخته بودند، مجبور به رفتن از طر  رونیب روادهیده نفر را از پ نی اصل چون ا در

  ایبروند  ابانیاز خ ا یگفته بودند  ادی و به اجبار و با فر  کرده بودند  یرا عصب هایروادهیبود، صاحبان پ ادی. چون تعدادشان ز پرورانندینم

بودند،   االتیغرق در خ یبه طور یاتر از هر دفعهآنان نگذارند! نُه نفر دلشکسته میرا در حر شانیها. به هر حال پا از راه سقف خانه

بزرگ مرکز شهر هم   دانیبودند که باالخره از مگرفته  ش یطور راه را پو همان دندیشنیهمه نوع را نم ی ها نیصاحبان ماش یناسزاها

 .کردیم ینوازمهمان ،ی بشر  یکه از هر بن ستادندیا  یجدمس یگذشتند. جلو

 رو ترازو؟ میگذاشت م، یدیکه انگار سر باباشون و بر  گنیسخن م یمدل هی! چرا  ؟یسیآق ا -

.  ادیخوششون نم ، یکه همرنگشون ن ییرو ترازو بهتره شهروز. اونا فقط از کسا میو گذاشت م یکه فکر کنن سر باباشون برد نیهم -

 !داداش یاز ما ن ر یتقص

 

 « گوشت: آدم چاق و چله سازمان»

که ناراحت به نظر   یکنند. در کل، در تمام مدت دایخوب بودن پ  یبرا یا هیبه نظر باعث شده بود که نُه نفر، روح یحرف آقا اس  نیا

ادامه موضوع را هم نگرفتند که   گر یخوشحال بودنشان. د یشود برا یل یبودند که دل یز ی چ ای  ی حرف  ،ی منتظر کار تنها دندیرسیم

که بدانند چرا    شدیقدر فهمشان م. به طور حتم، افراد آنشدیشان مشرمنده  ،ی ! واِلّا آقا اسنندیبیم یچه رنگ را جمع نُه نفره  ن یها اآن

دست   کی   یدیبه سپ اشیخاکستر  شی و ر  دیایب رونیب الیاز فکر و خ  یکه آقا اس دندیپرس یلا. تنها سوجوشدیبا آنها نم یکس

حال، هنوز   ن یرا بر باد داده بود. با ا اشیگفت زندگ  توانیبود که م دهی قدر عذاب کشآن ارها رفت نیسر هم ،یکه آقا اس  رای ز د؛ینگرا

و پا و الت   سریب یبه مردان لیشهر همچون خودش، تبد نیا رتمندانیمردان و غ  نی بهتر  دیکه چرا با   کرد یفکر م  کرد،یهم فکر م

 گفت؟یچه م دیباشند؟ با
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  نی کدر و چرک  یها کمآن دِ،یکه نسبت به رنگ سف نی ا ایندارند؟  ی گر یاست که رنگ د  اهیو رو س نندیبیم اهیها ما را سآن گفتیم

 ند؟ زنیذوق م یهستند و تو

را که پدرش سبحان به او سپرده بود را   یکار  دیاو را ناراحت کند! با یز ی چ دیدانست که همچون دوستانش، خوشحال باشد. نبا  بهتر 

 !یاتفاق  چیباعث برهم زدن نظم کارشان شود... ه ،یاتفاق  چیه دیتا بازهم به او افتخار کند. نبا داد یخوب انجام م

قدر بزرگ  وارد مسجد شدند. مسجد آن کیرا به مامور مخصوص کفش دادند. با سالم و عل شانیهامسجد شدند، کفش یروراه داخل

قدر محو  آن شدیبار، وارد آن مسجد م نی اوّل یکه برا  ی. هرکسدیرسیبود که آن گروه هشت نفره در آن همچون مورچه به نظر م

  نیتر بتیپُر ه  نیو همچن نیتر مسجد، بزرگ ن یجمع کند. ا نید را از کَِف زمدهان خو دیبا رفتیم ادشی که  شدیآن م یبزرگ

باز شده بود، باعث شده بود  شانانیکه از مرز م ی بزرگ رهی بود که در استان وجود داشت. شبستان در طبقه باال بود و دا ییخدا  یخانه

شده و از   زانیآو اش ییلوسترها از گنبد باال گری تر از دبزرگ ی وستر حال ل ن یا با. نندیبب ن ییشان را در طبقه پاکه زنان شبستان، مردان

و  دیرا محکم بر هم کوب شیهادست ،ی را به باال بدوزند. آقا اس شانی هامردان، چشم گذاشتیسوراخ مانند رد شده بود و نم رهیدا

 :گفت

 .*بروبچ -

 :جلوتر رفت و رو به دوستانش گفت یچند قدم و

ها! قرار چندتا تشنه رو  میکنینم ی بزرگ. کم کار زیچ ه ی یِ ... به بزرگیِبه بزرگ  ،یِ به بزرگ میبذار ئتی ه جانیقرار ا   گهی پنج روز د -

که ما هم به    شهی، باعث مکار بزرگ  نیانجام دادن ا  حیاما صح اد؛یکارا ن طورنی به ما ا دی. شامیکن ر ی و چندتا گشنه رو بازم س ر یس

 .انجامش بدم  یتوپ و عال یلیبه کمک شما، خ دیکار رو به من سپرده و من هم با نی ا « ی. »باباسمیا یچش مردم ب

 :دیپریم یحرف آقا اس انیم جَفَر 

 !اری. جان شهر میشیخودمون خرفهم م ن« یکاراتون رو بکن نی»گمش یکه بگ  نی. همادیکردن نم ی بهت سخنران ی آق اس -

 :شده بود با ذوق و شوق گفت یمرگ حرف شیپ  گری بار د ار،ی که شهر   بارنیا و

 !مایما تا آخر خطش رفد  یو بگ ن ی! همیسیآره آق ا  -
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 :و گفت دیبه دوستانش پاش ینما و تصنعدندان یلبخند کرد،یم  ی عگیکه احساس ضا  یاس  آقا

 !چونهیپیم ،یگوشتچی گوشتون رو مث پ «ی»باباس  ن؛ یگند بزن  اره،یدر ن ی خر باز  ی . کسمیکنیمثل خر کار م -

 

 « ها، رفقا: بچهبروبچ»

کردنِ   یزکاریهم انباشته کنند و به تم یرو ی ااضافه را در گوشه یهابود که دوستان کاپشن و لباس یجمله پر محبت، کاف  نیهم

 .شروع کنند یبتیمسجد به آن ه

 .کرد یکش، شروع به جاروکِشزحمت یه شما شدم! همچون مَرد... شرمندیهمچون خر  ز ین یاس  آقا

 .توجه نکند که بزاق دهانش، خشک نشود اد یبه وسعت مسجد ز کرد یم یسع

از زحمات   یکردند. راض  ز ینشده بود را تَر و تم دیرا هم که در سند مسجد ق ییجاها یگذراندند، حت یکار ز یرا به تم یپنج ساعت حدود

که انجام داده    یبودند و به شاهکار ستادهیرا به گردن داشت، ا ی و خروج ی که بار ورود یابا نقش ساده  یخود، مقابل دربِ بزرگِ چوب

 .گذراندندیجز از نظر منما، جزبهمحو و گاهاً دندان یلبخند وبودند با دقّت 

  لیبیو همچنان که س دیاش را جلو کش*کل درشتی. هخوردیه درد مب ار یبود که در مواقع بس یرادار و باهوش، فرد  نیعالئد

 :گفت  کرد؛یاش را نوازش مپرپشت

 !یسیآق ا  -

 :مسجد گفت یمحو تماشا یاس  آقا

 ؟ یسیجونِ آق ا  -

 :اش کوفت و گفتشانه یجلوتر رفت و رو نیعالئد
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 ؟ یشد یده*! راضدهره -

 :کرد و گفت جانی از سر ه یخنده بلند یاس  آقا

 !*ژ ی! دمتون ق؟یناراض ه یک ،یشوما راض ، یخدا راض  ،یمن راض -

بودند   دهیها را هم دستمال کشرفته و شبستان یبه مسجد شده بود. حت  هیشب شیاز ب تر شی. مسجد بدیهمراه دوستانش، بلند خند و

 .شود لی تکم شان،یمهمان افتیکه ض

ـ  شه؟یم یبرق و نور ناراض ن یاز  یآخه ک ، یسیآق ا -  ....بگو خودم گردن

 !من-

 شود؟  یی بایز  ن یا  یجرئت کرده بود که ناراض یتهِ استکان در آمدند. چه کس یجفت چشم، به درشت نُه

 :کرده بود، زمزمه کرد   یعگیاحساس ضا ی. گوسفند که همچون آقا اسدندیرا ند یکس یول  دند؛ یصدا چرخ یسو همزمان

 .نی* بگرد تیدنبال پاراز ن،ی. خودتون و جم کنادینم لمی به ما رفتن تو نقش و ف -

 :صدا زد یبه شوخ و

 .میندار تیخودت و نشون بده کار  ؟ییمن« جان کجا» -

 :دهانشان گرفتند و با خنده گفتند ی از او، دستانشان را جلو دیبه تقل ز ین گرانید و

 .برا مذاکره میایبده ب مگهید  یندا هیمون! تو پر و پاچه ینافرم زد-

 !؟ییکوجا   قاًید  ؟ییمن جان کوجا-

 ه؟ی ز ی چ ،یابروبچ! نکنه فرشده-
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 !اسمحرض* اجنه ،ین  ختشیصدا هس؛ ر  یتا وخت-

 .دهیحتما آنتن پر -

 .مکنه دیتو پارچ آب، خودش برق تول میندازیرو م وشاخهما که آنتن ندره د ون یز ی نه بابا! تلو-

 

 دن ی: تموم شدن، به آخر رسدهده ره»

 : دمتون گرم ژ یق دمتون

 : حرف بد موقعتیپاراز

 « درصد، حتما ۱۰۰: محرض

 . ...کنه دیتو آب گاز تول میندازیما دودکش و م گهی واال د  ن؟یاِ! شما هم اون کار مکن -

 :دندیشن ی سرزنشگر  یصدا

 !نیباال رو نگاه کن -

 :شروع شد دوباره

 !کنمی* مدنیاحساس گرخ-

 چپ؟ ی باال ا یراست   یباال-

 .خندهیم یسیآق ا  دِیسپ شی*م. االنا داره به ر یگفتم جنه؟ ماهم که ببوگالب  نیدید-

 .کَنَمیبخنده، م  یسیآق ا  لیبیس شی که به ر  یکس شیخودم ر-
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 .*. ولِلِشمیزنیبادمجون واکس م میدار-

 کنه؟ داتیبا لگد پ دیبا ؟یالزم شد "یباباس" -

 .ابندیوارد مسجد شدند تا منبع صدا را ب نیکه خادم دیچیدر مسجد پ ی بلندگو بلندتر بود، طور یاکتاو از صدا  نیکه چند یانعره

 !نیخفه ش -

  یو با صدا یعصب  یبرخورده بود. آقا اس شانیبه غرور و مردانگ ییکه گو  دندیاخم در هم کش یجا بودند، طورده نفر که آن یتمام

 :بلند گفت

 .باش من گوشام کره ی ر یتصو ؟ینشون بد یخود  ه ی ی ایشور! راه داره ب اریخ -

 :در ادامه آهسته، گفت و

 !نه؟ ا ی  یمکن ییرونما -

  ی س باًیجوان و تقر   یها را دست انداخته بود، مردکه آن  ی. کسشودیکه دارد از در بزرگ، وارد م دندی را د  ی از چند لحظه مرد پس

متر و   کیمترش را به  توانی نداشت و م  یبلند ادی قد ز که نیو دوستانش داشت. با ا  یبا آقا اس یانهی ر ی و د یمخف یساله که دشمن

بلند   یکه مد نظرتان است. همچنان که به موها ی اچهرهخوش گر یهمان باز یبه جذابداشت  یااما چهره ؛ زد,  نیهفتاد سانت تخم

 .و دستانش را به پشت قالب کرد ستادیا یآقا اس  یجلو کرد، یو نوازش م دیکشیاز مُدش دست م دیتقل

چند برابر کمتر از    لشکیو ه ی ستبر آقا اس ی *نهیداشت! قد کوتاهش تا س یبر چوب چوپان یشباهت ،یمرد در کنار آقا اس آن

مرد خوش   نی *کل و چه از نظر قد برتر و واالتر از دوستان و ایچه از نظر ه  یآقا اس ، یبود. به طور کل ی*کل تنومندِ آقا اسیه

  اریبس یاما صورت  ؛ ی کوتاه پرپشت خاکستر   یمو ،یمشک یبرنزه، چشم و ابرو ینداشت! پوست ر یاش هم کم نظچهره بود. البته چهره

کرده بود تا هر که به او   زیو پرپشت که تر و تم دیمتوسط، سف یشی. ر دیکه کم مانده بود از داخل چشمش هم مو برو   ز یحاصلخ

 .حالش بر هم نخورد اندازد،یم ینگاه
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  یگوش تا رو  و برجسته را از کنار  قیعم یاهل جنگ و دعوا نبود؛ اما رد زخم  که نیبا ا  ی زخم است. آقا اس ،یمرد جنگ نتیز ندیگویم

همان   لیبه دل شودیاو گذاشته م ی که برا  یرا هم گفت که نصف احترام نیا توانی. مدیبخشیم یگردن داشت که بر او ابهت خاص

 .مانده بود ادگار یاش، به صورت مردانه یکه رو تاس  ختیزخم وحشتناک بد ر

 

 دنی: ترسدنیگرخ»

 .خوردیم بیکه زود فر ی : هالو، کسیگالب ببو

 «.دنیکردن. مانند آب در هاون کوب هودهیاز کار ب هی : کنامیزنیبادمجون واکس م میدار

برج،   کیکه   یی و گو  ستادی آن مرد ا ی *نه جلویپرپشت براقش را به اخم واداشته بود، دست به س یطور که ابروهاحال، همان نیا با

 .شد رهیقرار داشت، خ تر نییمتر او پا  یرد که چندسانتم یساخته شده باشد از آن باال به چشمان رنگ  یی الیکنار خانه و

 ورا؟  نی حال و احوال؟! چشمم به جمالتون چراغ برق! از ا وان؟یجونم آقا ک -

 :از آن مرد نداشتند، دم گوش هم زمزمه کردند  ینُه نفر که دل خوش آن

 .حضرت عباسم بسته نشسته لیجا، دخرفته اون شونیا م، یبر ی! هر گورگهید زونهی* اومد. آویفکسن  نیباز ا  -

 .اش کرددوره*دودره شهیدارن، نم ف یشاخ ترش یلیخ  شونینکن! ا  یبه انگل که نمشه گفت، انگل -

 زاقارت* آخه؟ قدرهنی و گور بشه. آدم ا راه نده بهش! ردش کنه بره گم ی سیآق ا  کاشیا-

بارش نکرد. خدا شاهده مفت بزره  یچی ه دیخند یسی زد؟ آق ا ضد حال* خودش و رسوند به مسجد ر یتشصت ادتونیاون روز -

 .شورمشیم رمیم

داد. بدون  لشانیتحو  یور ک ی یاز ترس کف کرد؛ اما در ظاهر، لبخند یآقا اس  ی هاو ترسناک نوچه عیضا  یهاحرف دنیبا شن وانیک

 .دیبخشیم  یی و روشنا زد یگنبد اشاره کرد که همچون ماه برق م ر ی با انگشت به لوستر افراشته ز یسوال آقا اس چیپاسخ دادن به ه



 

 
 

54 

  
 خیط مات  ➢

 بیگلو پوررضا ابی ➢
 Cafe Writers انجمن کافه نویسندگان  ➢

 

 

  یاصالً برا ده،یلوستر پر عظمته که به مسجد جالل بخش نیهم ی ! اصل کاردهیبع گه ی! از شما د یکه آقا اس نینکرد  زیلوستر رو تم -

 !نی لوستر شروع نکرد ندیرو با دستمال کش تونیکار زیکه تم ستین ندیمن خوشا 

 :را باال انداخت و گفت شیمتعجب ابرو  یاس  آقا

االن   بهیست؟ مگ ع*ه مادر مردهتلریه کهی مال دوران گروهبان  هونی* به ما داره؟ چرا افکار شوما عیچه مماس  کارنیا -

 !م؟یبِکُن زشیمیرتیت

 :صورتش باز شد و گفت یاما بعد فور د؛ ی نشده بود، ابرو درهم کش یعاد شیکه هنوز برا  ی بابت لحن آقا اس یاچند لحظه وانیک

 .کردن نکردن زهی شروع به پاک ، یبزرگ نیدهنده مسجد به ا یکه از روشن نِی به اهل د نینوع توه کی  نیا ن؟یدونیچطور نم -

 .رفتیکتش نم یها توحرف  نیا  یاس  آقا

اجاق   یاگه مهرها رو رو  نیگیم ن یای! حتما پس فردام من؟یاتون در آورداز کج   گهی و د ی کی  نیچرت و پرتا؟! ا  نیکه ا  یچ  ینی -

 .ی! جم کن بابا حال داررهیگینم مونینذر م،یو تازش نکن مینذار

 .پراکنده کرد گفتیکه م  یگرد کرد و دوستانش را با اشاره دست به جهات عقب

 !دونمیمن اسم کامل شما رو نم ی... راستیآقا اس -

 .رو سرم ختهیکار ر  ی. کلشنفمیبِکُن بگو، م نیگلچ یدار  یا! اگه سخن اضافهنیدونیاِ! ناخوش احوال شدم که نم -

 :دیگویو م زندیم یشخندین وانیک

نوع خودش، رفتار  با هم دیمسجد با ادی م ی. هر کدمیکه من تو مسجد د یهست ی ! شما تنها آدم شر ؟یآقا اس یترسیم یاز چ  -

 .داشته باشه یبرابر 



 

 
 

55 

  
 خیط مات  ➢

 بیگلو پوررضا ابی ➢
 Cafe Writers انجمن کافه نویسندگان  ➢

 

 

 :باال رفته به تمسخر گفت یچشمانش را لوچ کرد و با ابروها یاس  آقا

 .زانوم بود ر ی که االن قدت تا ز کردم یرفتار م هیاگه با تو مثل بق -

 

 .شودیو مزخرف به کار برده م خودیب یگرفته شده و به معنا  ی: از واژه روسیفکسن»

 : دک کردن دودرهدودره 

 سه  ع،ی: ضا زاقارت

 : با سرعت ر یتشصت

 : ربطمماس

 « افکار کهنه  ،یمی: قدتلر یه کهیگروهبان   دوران

و چشمانش را باز   ستادی ا ، یآقا اس ی*نهی*نه به سیجلوتر رفت و س ی. کمدیو پر حرص کش قیعم یچشمانش را بست، نفس وانیک

 :وباره با آرامش گفتکرد و د

 .نیکن ز یلوستر رو هم تم -

 :آرام گفت یاس  آقا

 ؟یکن یولمون م م؛ یبِکُن زشیتم -

 .شد دهیاش، کشزد و چشمان درشت یلبخند وانیک

 .البته! من هم دوست ندارم با شما همکالم بشم-

 .پسرم شه،یکالم نمهم ی که با هر ک یهر چ  -
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 :داد زد  زدندیجا جمع شده و حرف م  کیرو به دوستانش که در   و

 .اریرو ب هی ! برو از پشت مسجد اون نردبون بزرگه دو سولیاسما-

 .رفتم-

  ،یزرنگ فرستادندیم یکار یرا برا  لیاسماع  شهیهم که نی ا لی. دلاوردیهمچون جت از مسجد خارج شد و رفت که نردبان را ب و

که نرفته   مییگویلحظه را م ن یمثال هم ی. برادادیانجام م حیهمه کار را صح ، یبودنش بود که بدون معطل عیو صد البته سر  یچابک

به   یشد و پس از آن با خوشحال رهی متعجب به او خ یا هم چند لحظه یآمد که خود آقا اس عیقدر سرآمد. آن یبا آن نردبان بزرگ چوب

 .کرد شان یبلندش را پر یرفت. گردنش را داخل حلقه دستش انداخت و موها  شیسو

 .در انجام آن افراط نکنند اشجنبهیکه دوستان ب داد یاما بروز نم آمد؛ یکار خوشش م نی از ا شهیهم لیاسماع

 .دیترک سکام ی تا از دپنج ش،یکه ش ر یفقط زودتر بگ  ،ی بفرما آقا اس -

بود،   بشیاز ج یآوردن گوش  رونیطور که دست آزادش درحال بنردبان را همچون پر مرغ برداشت. همان ی زد و فور یلبخند یاس  آقا

 .لوستر رفت ر یز

 .یبزنم به باباس یزنگ ه یتا من  نیکن  زشیباال تم نی جفر تو هم بپر   ل،یتو اسما  -

انجام نشود، ناخشنود شد و اخم کرد. با   بی به ترت یاکه نقشه ن یمنظره خوب بود، ناگهان از ا نیا دنی درحال د  ی با خوشنود وانیک

 :گفت رفتیاش بود و به طرف در مساده ا ینوک ی که سرش در گوش ی بلند به آقا اس یصدا

 .! گفته شده که فقط صاحب مجلس لوستر رو پاک بکنهیآقا اس -

 :گفت شد،یرو منعکس مبلندش در راه یطور که صداشانه باال انداخت و از مسجد خارج شد. همان الیخیب یاس

 !صاحاب مجلسن ایهمه بچ-
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 .یفقط صاحب اصل-

 ؟ یول بکن ی خوایتو نم-

 !که به نحو احسنت انجام نشه، نه یتا وقت-

 .زنگ زدن شد. با اخم و حرص دوباره به مسجد وارد شد الیخیب یاس  آقا

 :زد و زمزمه کرد یابه او تنه گذشتیاز کنار او م  یوقت ی. آقا اسکردیاش او را نگاه مبود و با لبخند مسخره دهیچرخ وانیک

 .بکش کنار پشه -

 .لوستر نگاه کرد ر ی سمت نردبان ز یمهم نبود. پس همچنان لبخند زنان به رفتن آقا اس  اد یبرخورده باشد؛ اما ز وانیبه ک دیشا

 بیبه او داده بود و داخل ج لیرا که اسماع ی. دستمالستادیپله نردبان ا ن یآخر  یها را باال رفت و رونرده کی به  ک ی یاس  آقا

 .لوستر شروع کرد یاشهیش یزها یآو دنیگذاشته بود را درآورد و به دستمال کش اشیپشت

آن را پرت کرده و   یطور رفت،یم یگری د ی شهیهر بار که به سراغ ش لیدل نیبه هم کرد یم ز یرا تم ها شهیبا حرص ش یاس  آقا

 .آمدیواصل لوستر با گنبد بود، در م یازدهآهن زنگ  ریرجی ج یکه صدا دیکشیخود م  یرا به سو ی گر ید

. خب به او چه که آهن واصل  کردیلوستر را به کتفش هم حساب نم ر یرجیج  یو حت داد یهمچنان کارش را انجام م الیخیب یاس  آقا

 .اندازدیباال م یاندهد و شانه ییروغن بزنند تا صدا یکم  خواستندیم دهد؟یم ر یرجیج یلوستر زنگ زده و صدا

 .کندینگاه م یآهن لهیو متعجب به م کشدیدست از کار م ی. اسشودیمسجد اِکو م یدر فضا یز ی چ "شق" یموقع صدا همان

 .شودیاز گنبد کنده م  یگر ید "شق" یو با صدا خوردیم یسو و آن سو تکان نی آهسته به ا لوستر 

اشرافته لوستر که بخش   ی رهاینرفته بود که زنج ن ییپا یا. هنوز چند پلهدیا یب نییاز نردبان پا  خواهدیو م دیآ یبه خود م یفور  یاس

 !و... شکست ختیر  نییهمچون نور پا  یو ناگهان کبارهی  ، ییباینتوانستند نگهش دارند و آن جالل و ز کردند،یرا با خود حمل م یاصل
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*** 

رو   ی گورگور به  وانی خر، همون ک  ی! اون پسرهمیتو باغش نبود کدوممونچیقسم من حواسم نبود! اصالً ه  نیالدروح یبه روح بابا -

ها هم شاهدن، اومد گفت اگه  *طان. بچهیش  هونیع ی که شما پرورش داد یزی! اما چیحاج عل کنم،یم ی . از شما عذر خواهگمیم

هستش   یی زای چ یشد، گفتم حتماً همچ شی سر  ی وقت یو فالن و بهمان. اوّلش باورم نشد؛ ولّ ن یداد فوشبه ما   ن ینکن ز یلوستر و تم

  میکمرم از ترس رفتن تو رودم. خدا شاهده اگه حال  یهاکه مهره نیزم دیکوف   یجورهیو منم  ن یافتاد زم  هوی . بعدم که... المصب گهید

 !شما شرمنده کنم؟ شیبود که خودم و بخاطرش، پ لویچند ک  وانیک زِرِ . رفتمی اصالً سمتش نم  اوفتهیبود، اون اتفاق م

اش هم کرد.  لحظه لم*س کی  دینبا یدارد و حت  ازین یاساس ر یته بود. او خبر داشت که لوستر به تعمکامالً گرف  وانیگمانم، نقشه ک به

ها را   نیجماعت ندهد. ا ل یسرشان خر*اب نشود و کشته تحو ینکرده رو یکه خدا نندیآن لوستر ننش  ر ی خادم مسجد، گفته بود که ز

 .برسد یاکه نکند به او صدمه کردندیاش هم نمنگاه یدانستند، حتیو دوستانش م یاگر اس

خود و   یاز سادگ   یحرص وان یاز دست ک یعصبان ر،ی شرمنده و سر به ز ،ی شد اس نیا جهیخبر نداشتند و نت کدامچیحال، ه ن یا با

و   ستدیمسجد با دیسپ ش یچهار تن از مردان ر  یاش وارد شده بود، جلوگونه  یورکه بر  یبزرگ که به دستانش و زخم یاصدمه 

 .جواب پس بدهد

 :کرد زمزمه

. نشد، اومد زارت غمسونمون کرد  نیدمش رو بب ،یاس نیدمش رو بب گمیمن م ی! هع؟یبود رسم مردونگ نی ا وان، یبر امواتت ک -

 .رفد

 .دوخت یباباس بارطنتی سف به چشمان شکه گند کارشان در آمده بود، متا ی خطاکار ی هامظلوم، همچون بچه و

 

 ا ی: باهاش راه بنیرو بب دمش»

 « یر یرفتن، حالگ نیغمسون: از ب زارت
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رو به حاج   کرد یاز آن مثل آبشار چکه م یطبعو شوخ طنتیکه ش ی. با لحن کندیپسر بزرگش م ینما روانهدندان یلبخند یباباس

 :کرد و گفت یمحمدعل ی مشهد ،ی ا عاملحاج آق  ،یعل

قدر مرد و  اما پسر من اون ؛یکس  ر یتقص گمی. نمکنهیاز من کار م شتر یبهم رفته، عقل و هوشش ب ختشی*کل و ریپسرم فقط ه -

نشد! واهلل اگه   یسانت شیش ختش، ی*کل خوش ریه نیانجام بشه، انجام بده. مهم ا  دیو بگن که نبا یکار  ه ی ی عاقل هست که وقت

 .االن کفنم کرده بودن گذاشته بودن تو گور افتاد،یروم م  یو بزرگ ینیمن جاش بودم، لوستر به اون سنگ

 :افتی در ی بودن آن را فور یداد که پسرش مصنوع  ر ییتغ ی زدگلحنش را به غم و

 .کردم یم اش کهیت یمساو ر یپسرتون رو به چند قسمت غ رفتمیم داشت، یتر برمبزرگ نی به خدا اگه پسرم خراش از ا  -

 :دیگو یم دانهیو تهد دهدیدستش را تکان م ی عصب ، یعل حاج

بهش گفته   وان یک ی که چرا وقت نی ! معلومه که جون پسرت برام مهمه. حرف من االن اهایکنیم نی توه یدار گه یآقا سبحان د  -

 !کنم؟ ز یلوسترم تم نی ا دیداده بوده که با   ر یداشته باشه، گ یباهاش کار  دیداره و نبا  ازین ر یاون به تعم

 :از حدقه در آمد ی اس چشمان

 . ...شوما گفته باشه و من گوش نکرده باشم. اوشو وان یخدا لعنت کنه من رو اگه که ک -

 !پسرم-

به او بفهماند همه  کهنیا  یسرش را برا ی پر آرامش پدرش کرد. باباس اه یچشمان س رهی اش را خخورده وندیچشمان به آتش پ یاس

 :کرده و گفت ان یآهسته تکان داد و سپس رو به آقا شود،یدرست م ز یچ

که لوستر خرد و   یی جا. از اونمیمسجد بکن لوستر یب تیوضع نیا  یبرا  ی فکر  ه ی ی ستیچه پسر من شکسته باشه چه پسر شما، با -

 . ...لس ما برگذار بشهمج گه یقراره چهار روز د  نیشده، همچن ر ی خاکش
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 :رو به پسرش کرد و ادامه داد و

 .به عهده پسرم گهیلوستر د ه یکردن  دایپ -

 :گفت یاپس از مکث چند لحظه  یفور و

 !فروشنده یجلو رو  میبذار ی رو که تُه مونفهیخل ی خال سه یک ستی. قرار نمیبخر  میکه بتون میهممون پول رو هم بذار یستی البته با -

که آدم   گفتیراه حل مکشالت را آسان م ی . طورکردیآسان حل م یحل را با راه یبزرگ ای بود که هر مشکل کوچک  یمرد یباباس

خواهد رفت،    شیکار آسان پ ن یکه چون ا کندیموکول م گری آن را به زمان د یحت  شود،یراحت انجام م یل یآن کار خ کرد یفکر م

خود را به آتش جهنم   شود یکه قرار است آن، به قول معروف »راه حل« انجام شود، آدم حاضر م  یقتاما و رد؛ی دست و بالش را نگ ادیز

 .بسپارد، آن کار را انجام ندهد

درهم رفت که چشم و چالش را به زور   یطور د،یحرف را شن ن یا یپدرش مطلع بود و وقت  اتیکامالً از خصوص یهر حال اس به

 .داد صیتشخ توانیم

بود که قرار است لوستر به آن   نیبود. مهم ا توجه یاما ب د؛ یشنیرا م گر ی پدرش با سه مرد د یده بود و قرار مدارهاافکن  ر ی به ز سر 

 .کند دایرا از کجا پ یبزرگ

که تا به کنون ساکت بود، برود و به چند مسجد دوستانش در آن سرپرست بودند، سر بزند و اگر   ی شد حاج آقا عامل نیبر ا  قرار 

 .کنند هیبروند و ته شانیدارند بدهند تا ا یبه لوستر مسجد خود، نشان ه یلوستر تشب ک ی یی از جا ا ی  دهندیرا قرض ملوسترشان 

پسرش که درحال خواندن نماز بود   یجمع را ترک گفت و سو گردم« یرو م یی»من هم چند جا  کهنیبعد از گفتن ا  ز ین ی عل حاج

 .رفت

  گریکدی قدر با آن یو باباس یمحمدعل یبودند. مشهد گر یهمد یمیمقابل دو مرد قرار گرفته بود که دوستان صم ی اکنون اس و

  ،یداشتند. در مشکالت باباس یاد یز رتیتعصب و غ شانیو رو دندیدیم  کیرا به  گریناموس همد یو دوست بودند که حت یمیصم

 .بلعکس یهدمش یهایو در سخت دادیحل مراه یمشهد
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 گفتندیآشنا شود، م ی با باباس یمشهد کهنی سخت شوخ طبع و خوش صحبت بود. البته قبل از ا یهمچون باباس زیحال او ن ن یا با

 ستین یبود، انگار او همان افتهی و تحول  ر یی چنان تغ ، ییپس از آشنا  ییاما گو  کردند؛ یم یقدر عبوس و بدخلق بوده همه از او دورآن

 .گذاشته و همچون خودش شادابش کرده  ر یاو تأث یاست که رو یباباس نیا  حال که قبالً بود. به هر  

 .نکند هیتا بعداً گال میرا درک کن ی و حال اس م یبرو یبهتر است کم ات،یجزئ ن یاز ا جدا

 «یکه چقدر بدبخت آه»

 !م؟یراغ داستان برو نظرتان اگر بستش است، به س به

 :و گفت دیشانه پسر بزرگش کوب یاش را محکم، دوبار روبسته نهیباز جلو رفت و دست بزرگ و پ شیبا ن یباباس

  یستادگیا  یرو دیبا قدرنیشرمنده بشه. چه حق با تو باشه چه نه! ا یباال بابا. من خوش ندارم پسر بزرگم جلو کس  ر ی سرت و بگ -

  ی از خودشناس یا به درجه ،یدیحرف رو شن  نیا  ی. مطمئن باش وقتیآدم پررو از خود راض هیکه پشت سرت بگن اون   یداشته باش

 .یرو سر و سامون بد تیو خودت زندگ ی کن فنرو ک یباباس یتونیکه م یدیرس

 :دیگویو م کندیهمچنان سرش را بلند م اندازد،یرا باال م شیابرو کی و  کندیرا باز م ششین یاس

 !کفنت کنم؟ تونمیاالن م  یعنی -

 :دیگویو م دهدیپسرش محکم فشار م یپهن و چهارشانه یشانه یباباس

و   ی س گهیداره! پسر تو د امییتو قبرم؟ پدر سوخته چه دندونا نمیخودم زحمتت رو کم کنم، برم بش یخوا ی! مهاینکن میتعارف هی -

 !بازه؟ شتیها نمثل بچه هی خجالت بکش، چ دتیسف شیچند سالته از ر

 :دیگویم خانهیکرده، توب ز ی و همچنان که چشمانش را ر کندیدوقلو باشند نگاه م  گر یکدی با  یی به چهره پدرش که گو  یاس

 ن؟ یتریپشت و یشما که پنجاه و فالن سالت، چرا مثل بچه پنج ساله دندونات رو گذاشت -
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 :کندیم ادی و فشار دستش را ز شود یته باز مبه وسعت لوستر شکس ششین یباباس

 !شعور؟یبهت بگم ب ی خوایم -

 :گفت زدیاما همچنان که لبخند م زد؛ یاش چشمانش پرپر مخم شده بود و از فشار درد شانه یاس

 .! خودت رو جمع و جور کنهایگیمثل دخترها سخن م ی دار هایتازگ یباباس -

 :دیگویحال م ن ی. با اکندیاش را ول مو شانه زندیپسرش م یبه پهلو ی با حرص مشت یباباس

 .یرو فرش یلحظه رو نگفتم که زبونت و واسم ده متر پهن کرد  نی! من همیکنیمراعات م ی چقدرم که دار -

 !یستادگیا  گنیم نی: به ا یاس

ها نگاه  رش درحال بگو مگو بودند، با تعجب به آنو پس ی که حاج عل خندندی آنقدر بلند و نعره مانند م ی و باباس یمشهد ،یاس

 .کنندیم

با کادر جمعش کرد؛ اما   ی نشود حت گر یکند که د نیپسر بزرگش را پهن زم یداشت طور ی را از باباس  نی انتظار ا ، یحاج عل ییگو تو

 .ها ادب شوندبود تا آن ی گرانه کافنگاه سرزنش ک یفرزندانش دست بلند نکرده بود.   یهرگز رو یباباس

 :تمام شد گفت هادن یخند  کهنیآهسته بعد از ا یباباس

 .هم باهات حرف بزنم گهید  ز یچ  هیراجع به   خواستمیم -

از   ی و فور خواهدیم یمعذرت یبرود. مشهد دیکار دارد، هرچه زودتر با  یبا مشهد یآمد و گفت که خانم ی اموقع پسر بچه همان

 .شودیمسجد خارج م

 .کنندیاشتباه گرفته باشند شروع به قدم زدن م روادهیو همچنان که مسجد را با پ کشدیم ییرا سو  یاس  یباباس ،یاز رفتن مشهد بعد

 هست؟  یشده؟! مشکل یکار ، یجانم باباس -
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 :دیگویم لیمیو ب شودیدرهم م یباباس چهره

تو گوشت   حتیرو به عنوان نص ن ی. ازهیخاطرت از خودمم برام عز  ،یبهش گفت مشکل. بابا تو پسر بزرگه من شهیکه نه! نم یمشکل

. حافظ و صاحب، بزرگ شدن! یایتا به خودت ب زدیبهت م یکی  دیکه باالخره با زنمیرو م یفرو نکن، دارم رک و پوست کنده حرف

کردن   تیتون که حوصله تربو مادرا نشستن کنج خونه. ننه پدریب هونیع  منیبیم یوقت شمیپنج سالشه، من ناخوش م گهی حافظ د

 .بدن صی که بتونن بد و بدتر و از هم تشخ میزنیزورمون رو م تمیهات و آبجداداش یرو نداره؛ اما هردوتامون حت گهید یبچه

 !خب؟

  ادی ز مانیهات باش. داداشت سلحداقل به فکر بچه یتسی. به فکر خودت نگذرهیسه ساله از مردن بهار م گه یخب و زهرمار! االن د -

. بچه به بابا  می کنیبزرگشون م م یکه دار میا حانهی. تو اون خونه فقط من و اصالن و رکنهیم یباهاشون بدرفتار ست،یها جور نبا بچه

هام فکر کنن من  ازمون گذشته. خوش ندارم نوه ی سن گهیتم دگفت ننه باباشون بشه. من و ننه شهیو عمه که نم موداره. ع ازیننه ن

 .باباشونم

 .شد که نتوانست آن را از پدرش پنهان کند نیآنقدر غمگ یاس

  من رو یکه وقت یترسی نم ؟ینیبیمن رو نم دیسف ی و مو شیر  نیا رن؟یمطمئن بشن که همه باباها پ یصددرصد یخوش دار -

رک و پوست   یطور که گفتاز کت و کول افتادم. رو سرم منت بذار، همون  گهیآقا سبحان من د  رنم؟یبا بابابزرگشون اشتب بگ  دنید

 .شون کنبردار ببرشون مثل خودت بدبخت ایدارم. ب  هات و نگهتوله ستیش نحوصله گهید که کنده... واقعاً رک و پوست کنده بگو 

 :دیگو یو محکم م کندیپسرش را که خم شده بود را راست م یهاشانه  ستد،یا یاز راه رفتن م یباباس

. موهات دارن  یشیم دیسف ی که دار نمیبی... میدوس دارم. اس شتر یهام هم باز خودم و بچه ی حت ،یگ یمن اون دوتا توله رو که م -

بده من  صینتونه تشخ چکسیکه ه کنهیاصالً من رو خوشحال نم نی ا ،یمن ی کهی. انگار که داداش کوچشنیهات من رنگ دندوهم

  ی. دارستیرسم آدم بودن ن ن ی... خودت رو جمع و جور کن. ایفشار بکشه؟ اس نقدریپسر جوونم ا دیبا  چرانه برادر.  م، یو تو پدر و پسر 

  ی تو ک ادین ادشونی  گهی که د یاز وقت یترسی. نمیبهشون سر زد  شی. دو ماه پیکنیم چارهیاز عالمت رو ب خبریب ی هاخودت و بچه

 ؟یهست
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 :شد و زمزمه کرد نیغمگ ز ین یخم شدند. رنگ نگاه باباس ز ین شی سست شده باشد، پاها  یی افتاد. گو نییسرش پا  شتر یب یاس

  یکم دارکه کم یرو به خودت بار کرد  یهمه چ قدرنی ا ، یبهش فکر نکن گه ید  یهمه زور زد نی! ا؟یکن یم کاریبا خودت چ یدار -

 .یر یمیآخرشم زودتر از من م ،یشیم نینشنم خونه. نمیشیم میدو ن

 :تر از زمزمه پدرش گفتآهسته یاس

 .تو هونیشدم، ع  ی رپاتالیپ  هی یتو اوج جوون -

 :دهدیو ادامه م کندیرا بلند م سرش

 . ...که نافرم شکستم دم یمنم جوابت م ،ی ر یرو پ یشد خیم قدرنیبار بپرس که تو چرا ا هیفقط   -

 :دیگویو م کندیرا باز م  ششین بارهکی یباباس

  کنمی چه جورشه؟! من از ترس تو با ننت دل قلوه داد و ستد نم گه ید  نی. پسر ا یماه رمضون لمیف  یرو دست هرچ ی زد یخداوکالت -

 !بگو بشه حضمش کرد المصحب یز یچ  هیرو.   هاشهی کل نی ا نیبگه جمع کن ادین ی اس هوی! ؟یکه چ

 :دیگوی. سپس مدهدیم نیریش یمزه انی که در پا یهمان شکالت نود درصد ی کرد به تلخ یتبسم یاس

جمله   ن ی. ایکه باباس  دمینم لتیمنم با خودم الو نترکونم؟! دلنوشته تاف یترکونین تو با ننم الو نمکه چو  نیپس بگو... دردت ا  -

 .با آب طال نوشت ی ستیمن رو با

 :سر داد و متفکر گفت ی اقهقهه یباباس

 .میکن هممون کف کن یکار  هیبغلت... هالو نباش،   ریز ذارم ینم ی! هندونه الکنیبب -

 .کوتاه پرپشت پدرش را نوازش کند دیسپ یگل از گلش بشکفد و مو  یبود که اس ی کاف ز یآمجمله محبت نیهم
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 پس؟  یکنیشونه م یرو با چ  ی لیطو نیبه ا  شی! قمه و تبرت کو؟ ریباباس نمیبب -

 :دی گویو م کشدیم دشی*نه افتاده سفیس یتا رو شیبه ر یو دست زندیم ی چشمک یباباس

تازه آندرستن کردن که تبر شونه منه   قیعمر تحق ه یگرفتنم بردنم بازداشتگاه. بعد  ینامرد تو راه اومدن ی اکاکتوس به قول خودتون -

 .من ی و غمه غصا

 

*** 

 .ردیو بم  دیایدر ب پدریب وانیو خطر، تا چشم ک خطیب یدر، آن نه نفر، هستند دنبال نفر. که بفروشد لوستر روز است که دربه دو

 .ردیگیرا م یچشم هرکس  ینداشت، حرص جلو ه یکه آخر شعر قاف متأسفم

که آن را    افتندین ی رفتند و باز هم لوستر اضاف لیمجاور استان اردب یسر زدند. به شهرها  دییو دوستانش به هرکجا که بگو یاس

 .بخرند

ها  نفر به آن یگذاشته بودند و حداقل س  یو فروش دیرخ ی هابرنامه گریو د  واری د پور، یمسجد« در ش یلوستر برا دیبا عنوان »خر  یآگه

 .زنگ زده بود

  یلوستر و پنج نفر برا ی آدرس گرفتن چگونگ یشدند. پانزده نفر برا قی شان که با هر ده نفرشان هم رفسرکار گذاشتن ینفر برا ده

 .فروش لوستر 

  یاز سر کسالت پوف ی و هر از گاه دیکشیها سرک مو شبکه نترنتیرا به دست گرفته بود. همچنان در ا  ل یهوشمند اسما ی گوش یاس

 .کردیم

 

 ی انتظام یروینشه... مامور ن ا ی: ر کاکتوس»
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 «دنی: فهمآندرستن

 .او آمد یبرا یاهیاعالم ناگهان

 .سالم -

 .خش را دادخودش پاس  ست،ی ک نیتا از او بپرسد ا ستین یکسچیه دی د  یخود را نگاه کرد و وقت یسو، آن سو  نی متعجب ا یاس

 !؟دییسالم، بفرما  کیعل-

 .مسجد مزاحم شدم یلوستر برا  دیخر  یآگه یبرا-

 :خم کرد و تند نوشت یگوش  یخوشحال سرش را رو یاس

 ن؟ ینداد ام یچرا تو چت برنامه پ ی. راستیچه حرف نی ا باره، یشما مراحمت م ی! از سر و رودییبله بفرما-

  یز یاز دوستانم بهم دادن. من قصد فروش لوستر داشتم. به نظرم همون چ یکی  یشماره رو نی! انیمون نکنممنون شرمنده یلیخ-

 .نیخوا یهست که شما م

ازون  مینیبب می ا یب نیآدرس رو لطف کن ستین ی ! اگر زحمتمیازمندین یلوستر و فور ن ی. چون انیعه چقدر خوب که قصد فروش دار-

 .هن ای لوسترهاست 

 

هم با خودتون    یاز سقف بازش کنه. خجالتاً ابزار اد ینتونست ب ی. فقط چون لوستر بزرگه کسفرستمیبله بله االن آدرس رو براتون م-

 .نی که خودتون بازش کن نیاریب

 م؟ یداد و ستد کن یچشم، چشم حتماً! قراره با ک -
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 !نوردرخشان هستم-

 .بعد، آدرس خانه فروشنده از طرف همان شماره فرستاده شد قهیچند دق و

  شان یراستاریمن بودم که و نیو ا کردندیرا نم یمالحظه عالئم نگارش ،یافت ی و در ی ارسال ی هاامی که پ کنم ینوشت م ینکته را پ نیا

 !دشوار  ار یبود بس ی که عمل کنمیرا بر عهده گرفتم. اعتراف م

  یکیبه  ستندیاز دوستانش ن کیچیه دید  یرا با دقت نگاه کرد و وقت اطیرفت. ح رونید و با دو از مسجد ببلند ش شیفوراً از جا یاس

 .از آنان زنگ زد

 شما؟ ن ییالو، جعفر. جفر کجا -

 .که براش زنگ زده بودن یسر موقع اون لوستر  م یبر  ی . خودت گفتی* آق اسکی: سالمبولجعفر 

 ن؟ی! همتون باهم رفت؟یرفت یرفته بود. با ک ادمی: اِ  یاس

هم   لیو اسماع نیلوستر، فرد  یکی رفتن برا اون  یی دوتا نیالدو روح نی . من با داداشم سفر و شهروز اومدم. نورالدی: نه آق اسجعفر 

  کیلوستر کوچ ه ی م یدید میتکه االن رف ی. اون یسر دوم رم یاز اون پنج تا مونده که االن من دارم م گمید  ی. دوتایکی رفتن برا اون 

 .خوردیخت مسجد ما نمیجوجو بود که به ر 

از سقف   نیار یب ن یبردار لتونمیداد گفت وسا  امیپ ی کی. االن گهیلوستر د  ه ی سر  رمیم نیو عالئد ار ی: پس منم با گوسفند و شهر یاس

 .باشه دیباشه که با یاون ن یحاضر نشده بهش دست بزنه. جعفر دعا کن ا  ی چون بزرگه کس ن،یبازش کن

 !ی: مطمئن باش همونه داش اسجعفر 

 ؟یندار ی : قربونت داداش، کاریاس

 .: نه داداشجعفر 

 .ها برناون  میزنگ بزن بگو اون پنجم ن ی: پس وقتت شد به فرد یاس
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 گه؟ی: باشه داداش، امر دجعفر 

 .. در امان خدادمیزحمت نم  اد یز  گهی : نه دیاس

 .یاس ی با ،ی : باجعفر 

داد و   یزنگ زد، آدرس نی. با همان دهان خشک به عالئدکردیخس مدوباره خس اشهیقدر خوشحال بود که ر آن ی. اسکنندیم قطع

اطاعت کرد و چند   ی فور نی. عالئداوردیرا هم همراه خود ب ار یگوسفند و شهر  نی. همچناورندیرا سوار وانت کنند ب یگفت لوازم

 دنیبه عالئ لیاسماع ل یبا موبا یرفتند که اس یآدرس یسوار وانت شد و پ ز ین ی . اسستادیا مسجد اط یمقابل در ح گر،ی د یقهیدق

 .در شارژ بود  یفرستاده و اکنون آن گوش

 «کمی: سالم علکیسالمبول»

 دهیهمه ابهت خانه به کف آسفالت چسب نیک گوسفند از ا . فستادندیا یسلطنت ی خانه  کیساعت شش بعدازظهر بود که مقابل  حدود

 .را تکان دهد شی نداشت پاها  ی نا یبود و حت

 .میادهیخونه ند گنیم ننیب یکف نکن گوسفند. االن م -

 .دیکشیم نیزم یهمچنان فک خود را رو یبه خود آمد؛ ول یبا تشر اس گوسفند

  نیسنگ فرش شده بود و چهار ماش نیزم یبود. رو  یدرخت ی حت ا یو  اهیاز هرگونه گل و گ ی کوچک داشت که عار یاطیخانه ح  نیا

 .مرتب پارک شده بودند اط،یاز ح یآن و در قسمت  یمدل باال رو

که ناگه فکر   بودند دهیچسب نیشده، فک و دماغش به زم زانی اش آول**ب و لوچه  یبه ظاهر خونسرد بود؛ اما در درون به طور یاس

و   دادیبه سه دوست خود نشان م یدر ارتباط بود، حس برتر  شتر یکه با آن باال باالها ب اری است. شهر  یدر درون اس ی ویکردم د

 .«باو دمیبهتراشم د  ن ی»من از دیگویکه م  کردیاحساس م  ی هر فرد کرد، یآن خانه را نگاه م ال یخیب یجور

که   یمانند له یطو  یخانه ای  ستادهی مجلل و باشکوه ا یامقابل خانه کردیفرق نم ش یبود و برا یسرش سرگرم گوش شتر یب نیعالئد

 .درش هم از لوال در آمده باشد 



 

 
 

69 

  
 خیط مات  ➢

 بیگلو پوررضا ابی ➢
 Cafe Writers انجمن کافه نویسندگان  ➢

 

 

 :جمع کرد و با گفتن شتریحواس خود را ب  شود،یم ترکیهوا دارد تار دیکه د یاس

 !شد ر ید  گه،ید  میبر  -

 .جمع کرد ز یرا ن گرانید  حواس

 :زمزمه کرد سفندگو

 !رو شکر  ضتیتبع ا یدارن. خدا ها نیکه ا  یونیل یخونه م  نینه به ا  م، یکه ما دار  یقرون ه ینه به اون خونه  -

 .تا تندتر حرکت کند دهدیو از پشت هولش م کندیم یاخنده یاس

و   گردندیآن چند قدم راه را بر م  ی با خود ببرند. فور زینردبان و ابزار را ن دیو با روندیم ی که دارند دست خال افتدیم ادشی  ناگهان

 یشدند. چند قدم  اط یوارد ح یدنیبدون زنگ و در کوب لیدل نینداشت. به هم وارید اطشی داشت؛ اما ح اطی. خانه حدارندیوسائل را برم

و براق   دیسف ی بایدر ز یباال رفتند، جلو هیدو سو  ی پله ی سو کیاز   ی کی یکی. دندیدار خانه رسنرده دیسف یهاو به پله مودندیرا پ

 .ستادندیا  ییالیخوش نقش خانه و

 .کرد و چند در زد  یاسرفه یاس

 .ورود دوستان باز کرد یباز شد و راه را برا  یدر با شدت ضربه اس بارهکیکه  دیبار در را محکم کوب ن ی. ادیرا نشن یجواب

 :و گفتشانه باال انداخت  یاس

 .رو به ما نداد ستادنیزحمت اضاف ا گه،ی در و برامون وا گذاشته. دستش درست د امیاالن دارم م نی بهش گفتم هم ی حتماً وقت -

 .وارد شدند اهللی  کیبا  و

کرد   ریدر گ رهیفکش در دستگ د،یرنگ دوبلکس را د  دیبار تعجب خود را پنهان نکرد. همان که وارد شد و تاالر بزرگ و سف نی ا یاس

 .و آن را جر داد
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 .هانلمیها فقط تو فخونه  نجوریا  کردم ی! فکر مشهیباورم نم -

 :گفت ار یموقع شهر همان

 .اندازه نخودشونه یی الیفقط خونه و  نی!؟ ایآق اس  یدیحاال کجاش رو د-

 برابر خونه ماست؟ شیها اندازه شنخود اون ینی-

 .میچالت کن دیکه با ینی. بزرگشونو ببکننیاستفاده م حیتفر یخونه کوچولوها برا ن یگوسفند، از گه یآره د-

قدر  . آنکردیم یدلبر ییبا ی. در آن باال در مرکز تاالر، چلچراغ بزرگ و زنندیرا جلوتر رفتند تا بتوانند تاالر را کامل بب یقدم چند

 .ستادیاشرافته و بزرگ بود که قلب چهار مرد ا 

 !چقدره قشنگـه-

 .هنیبیچشات قشنگ م-

 .رو بخرم نی حاضرم خونمون و برفوشم ا-

 .*ت کننجگالویخاک بر سر گ-

 :گفت دید یصاحب آن درخشنده رقصان م دار، یکه خود را از همان لحظه د یاس

 .ادیتا خود صاحاب خونه هم ب ن ی! بازش کننیشروع کن االی مسجد.  ی برا ن یا -

فقط   م،یستی. دره دزدا نمیدر بازه وارد شد م یدیدر خونتون، د میدیبود »رس ام یپ ن یصاحب خانه فرستاد که مشمول ا ی برا یغامیپ و

 «.میو ما بپرداز نیو بگ نشیهز نیهرچقد که خواست ن،یا یتا شما ب م یکنیلوستر و باز م

  اورند،یاز آن سر در ب توانستندیداشتند و م  ی دست کی ی چند مرد در انجام هر کار ن یبه کار کرد. ا  قیحرف دوستانش را تشو ن یبا ا و

 !البته به روش خودشان
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آن انجام داده بودند که اگر در   یرا برا  کارنی لوستر به چهار ستون بستند. ا ر یدر آوردند و ز یبزرگ ف یرا از ک یمیبلند و ضخ ی اپارچه

 .حل باشد و قابل ندیصدمه نب ادیز فتدیب نیانجام کار، ناگهان به زم نیح

اش که خود سازنده کندیم یدارد باز یدست ساز نیترامپول یرو نی و از ا  دیپر یم ن ییآن باال پا یمحکم بستند که گوسفند رو قدرآن

 .زدیاست، غنچ م

آن را به نقطه وصل  خواستیدوشش انداخته بود و م یرا رو رواریزنج یداد و از آن باال رفت. طناب  هینردبان خود را به ستون تک یاس

باز کنند. به هر   یافراشته پر زرق و برقش را به آسان ی هامیس گر یو بعد از آن، د اوردیب نییآرام پا لوستر با سقف ببندد، لوستر را آرام

 .کردندیو سالم وارد مسجد م حیکه آن را صح یستی مرکز لوستر بود و با ی اصل تحال قسم

 :کرد یرا رهبر  تیو از همان جا موقع دینقطه نردبان رس نیبه باالتر یاس

 .ههبده به اون ستون کنار پله هیو بردار، تک ی گوسفند تو هم نردبون دوم-

 .رفت برش دارم ادمیاون رو به من بده،  ار یشهر -

خانه آورد. چهار  آن را به  شدیبود که نم یلی جرثق ازمندیبار، ن نی کار و ا نی ساعت بود که سخت مشغول کار بودند. ا میو ن کی حدود

 .ببرند شیپ نیرا بهتر از ا  یکار تواندیتن و چهار جفت دست، نم

 .نقطه اتصال باز شود یکه راه برا کردندیافراشته را باز م  یهاقسمت  ست،یباینتوانسته بود به مرکز برسد و م یاس

 .بود دهیساعت طول کش میو ن کیکار    نیا و

 :خوشحال گفت یاس

فردا نه پس فردا، سوممون و   مش،یور بکن اون ورنیا  ه ی. ادیز سکشیر  یآسونه،؛ ول ی لیست، خمرحله نیدوم ن یها! ا خب بچه -

 .رنیگیم

 .بود ی به بخش اصل تر کیداد که نزد  هیتک ی آمد و آن را به ستون کنار ن یینردبان پا از
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و   بارهکی یکی آنقدر تار ل یدل نیهشت شب بود و به هم-ت. ساعت هفتبود، ناگهان برق رف  ستادهی نردبان ا ی رو یموقع که اس همان

  نیکه نکند سکوت به ا  دندیکشینفس هم نم ی. حتامدیدر ن شانیصدا یا وارد خانه شد که همه شوک زده شدند، چند لحظه یناگهان

 .بر هم خورد یخوفناک

 

 

 « خوردیم بی که زود فر  ی: کس جگالویگ»

 ن؟یشما کدوم طرف ،ینردبونم کنار ستون دوم ی ها! من باالبچه ن یاز جاتون تکون نخور -

 :گفت گوسفند

 .نمیبیمن دارم شما رو م  یآقا اس -

 :متعّجب گشت و با داد گفت اریبس ار یشهر 

 !؟ینیبیم ی که دار یچ  یعنی -

 :گفت نیموقع عالئد همان

 .کلتونیکه نه، فقط ه افهیو ق ختی. البته رنمیبیخوب منم دارم م -

 :کرد دیحرفش را تائ گوسفند

که شب    نیا شیمعن د،ینیبیشما نم دمیکه فهم یی اونجا . ازکنهیعادت م یک یچشم به تار  قه،یدق ک یحداقلش  قهیدق کیبعد  -

 .نیدار یکور

 :گفت  یعصب یاس
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 .رسهیخون به چشمام نم  ادهیباال ز  ن یفشار ا ن یمهم ا زه،یهام تچشم  یکور جد و آبادته گوسفند! من مثل چ -

 :کرد و در جواب دوستش گفت یاخنده گوسفند

 .یبترس گهی د زیچ ه ی ی برا دیداداش، االن با  ستین ن یا ی مشکل اصل-

 ؟ یگیم یدار یچ ؟یچ-

 :گفت  الیخیب گوسفند

 .دفازده نفر   میبه ما اضافه شده، شد م گهید  کر یهشتا پ م،یما چهار نفر  -

 .چشمانش از حدقه در آمد  یاس

 .بزن یحرف  هی! دیگوسفند؟! زهرم پوک  یگیم ی دار یچ-

  خواد یو گمونم م شه یم کینزد  یکه شما روش  یداره به نردبون کریاز اون هشت پ ی کیبهتره، چون  نییپا  یایبه نظرم هرچه زودتر ب -

 . ...داد. من که طاقت آش و الش شدنت و ندارم نییپرتت کنه پا

 :زدیبلند شد و همچنان که داد م ادشی فر  یموقع صدا همان

 !. آخ سرمدیمخم پاچ یآ -

 .افتاد نیبر زم شترق«»

 .ندا بده جان گوسفند هیگوسفند؟! گوسفند...  -

 :دیکش ادی فر  نیسخت شده بود. همان موقع عالئد دنیکش نفس

 !سمت من انیچهارتاش دارن م -
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  نیتر یو آهن ن یترنیابزار رفت، سنگ ف ی. به سمت کدیرا د  ز یاش همه چکمرنگ  یابه رنگ قهوه یدهیبا آن چشمان درشت کش او

 .کند را برداشت  ییاش شناساکه توانست حس المسه یز یچ

داشت پرپشت.    یلیسبو  گذاشتیم یپرفسور شیداشت، ر  ی و نسبتاً خوب یمعمول یاپرزور و بلند قامت بود . چهره یمرد نیعالئد

تر بود.  بزرگ یاس ی *کل چهار شانهیاما از ه کرد؛یجلوه م یاش اندازه هرکول بود و هرچند مصنوع*کل باشگاه ساختهیه

 :گفت  چرخاند،یده بود آچارفرانسه است را در اطرافش میرا که فهم یآهن زیطور که آن چهمان

 .نییپا  ا یآدم! به نظر من از نردبون ب ای از ما بهترونن  هانی ا  ستین میمن حال ی آق اس -

و کل فضا   آمدیکه م یی آمد. از صدا ن ییپا ی ا را جمع و جور کرد و چند پله شیدست و پا  د، یدیرا نم یروزنه روشن چیکه اصالً ه یاس

 د،یشنیرا در هر کوبش م شانغیج یصدا  یوقت. کندیرا لت و پار م انیآدم ای دارد از ما بهتران  نیرا پر کرده بود، دانست که عالئد

 !«»جن ندیگویهستند که به آن م  ییهاهمان هانیکرد که ا یم دایپ نیقی

 :گوش فلک را کر کرد نیعالئد ادی گوش خراش فر  یصدا

 . ...یداش اس -

همان لحظه با   بارهکی.  دیکه نبا کندیپرت م یی شده و نردبان دارد او را به سو یخال شیپا ر ی احساس کرد که ز ی همان موقع اس و

 ماندیم یکه به تن انسان  یادرشت و باشگاه ساخته ینیشده است، بلکه زم یکار  یکه سفت و کاش ینیبرخورد کرد؛ اما نه با زم نیزم

 !کردیناله هم نم ی. حتخوردیفتاده بود و تکان نماصابت آچار فرانسه با سرش، ا  لیبه دل  هوش،ینردبان ب ر ی و اکنون ز

 .هم مرد دیشا  ایشد  هوشیب یادارد، همان موقع هم صحبت ترسانش با ضربه یکه اس یاز شانس گند اما

 .ستدیکند و کنار آن با  دایرا پ یتوانست ستون ش، یرو یرا از نردبان دور شد و با گرفتن دست جلو ی تنها مانده بود. چند قدم یاس

 . ...وانیبر امواتت ک -

 !د؟یدیآنچه را که نم دیدیاو از کجا م کرد؟یچکار م دی. حاال بادیکش  اشیدست خاکستر  ک یکوتاه  شیبه ر یدست
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  شیبرا را  بیع ن یسرش روشن بوده و ا یباال  ی چراغ شهیهم را یدارد، ز   ی که شب کور دانستیحال نمبود. او تا به یسخت تیموقع

 .روشن نکرده بود

 .بشه ز یکور با چندتا ناکور گالو هی   ستیانصاف ن نی! ان؟یکنی. مثالً چرا المپ و خاموش میعن یبه حالمون   نیشکوفه زد  -

 :و ادامه داد دیکش قیعم ینفس و

  شیکرد، پ  دایجنازم رو پ  یچنتا چک بزنم بلکم پس فردا کس  هی  نیایاالن ب ترهی. پس بستمیمن اهل مذاکره ن نیراستش رو بخوا  -

 .خودم شرمنده نشم که چرا نزده مردم

 .در آمد دنیکوب یو پس از آن صدا  دیرا شن ینرم یهاقدم یصدا

درندشت  نیمی ز ن یدار مکافاته. تو ا ای... دننیدونیبره. م قتونیهمراه رف گتونمید  یبدم، دوتا شنهاد یپ هی نفر؟!  ه یخوب هفت نفر به  -

 و درستش کن، نظرتون؟ ایحاال ب  شهیگم م  هوی

  یامهینصف و ن یخنده یصدا که مطمئن بود، صدا ن یا دنیبا شن یکه همان زمان خفه شد. اس دیرا شن  یپق کس یصدا ناگهان

 :شل شد و گفت ششیاست، ن

 .و جلوش گرفت دنی خند  دیادامشم برو خب. نبا -

  کرد یاش سر رفت. با خود فکر مکم حوصلهکم ی ! اسچیو نه ه شدیانجام م ینه حرکت آمد،یم یقدم یگذشت نه صدا  یاقهیدق چند

 .کشندیو او را نم ندیآیکه چرا نم

. البته قبل  نیانجامش بد ن،یبود ل یبکنم که اگه ما یتیوص هی  نی! اجازه بدنمیبینم یز ی حاال که بنده از شانس گندم شب کورم و چ -

 .هام اعتراف بکنمبهتره به چندتا از گناه نمیبیرو نم ی ها رفته و من کسحاال که برق ت،یاز وص

را   کر یداده باشند! سرش را بلند کرد و خواست آن هفت پ ی را به اس  ایدن یی. گودیماس ی موقع برق آمد، حرف در دهان اس همان

 .فرو آمد  نیاش خورد. از ستون کنده شد و با سر به زمس کلهسخت بر پ یاکند که ضربه تیروئ
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 !یکثا*فتِ عو*ض -

 .بلند شد نیزم  یشد و به کمک دستانش از رو ی ناسزا عصب نیا دنیهنوز به هوش بود. با شن یاس

 :گرفت دیو انگشتش را به نشانه تهد دیپشت سرش چرخ به

کور رو با سه  شب رمردیپ هی که  نیو ند ن یو پز ا نی شونه باال ننداز ن،یرو ناکار کرد ییبنده خدا هی رو گرفت که چرا  قتونیفردا خدا  -

 . ...تونخونه ن یتر یها، نه! جهنم اصلداره  یعظمت نی. فکر نکننیپرت کرد ایبه اون دن قشیتا رف

  ییو ابروها  نیمان بزرگ خشمگشد. چش رهیخ  شیروبه زور باز کرد و به جن روبه کرد،یچشمانش را که از ضربه پس سرش درد م و

 .دیلحظه د  کی در  ی بودند که اس یهاز یچ  نی تر قابل توجه ده،یدرهم کش

 !شما... شما؟ -

 :بست و آهسته گفت انداختیچشمانش را که به زور درد داشت او را از کار م  یفور و

 . ...که چندتا... چندتا عجوزه زشت شهیباورم نم -

  نیدر ا  یانداخت. اگر خانم  نییرا به پشت سر خود قالب کرد و سرش را پا  اشبستهنهیتاد. دستان پاف شیزانو یخورد و رو تلوتلو

  ی هازادگان قصهقدر بر شاهلحظه آن ن ی. در ابردشیم یعقد محضر  یو برا کرد یبه زور بلندش م د،یدیم تیوضع ن یلحظه او را با ا 

 .که قابل هضم نبود ود ب افتهی بانوان شباهت 

همه   نی ا  یچهارشانه هر کس  یادرشت و خود ساخته، شانه یکلیپر پشت، ه ییچشمان بسته و ابروها   اه،یس یو مو دیسپ شیر

 .کردیغش م ی از خوشحال دیدیرا م یناگهان تیجذاب

  ی برا دادیکه جان م ریاز آن تصو  یخبر  گر ی فرو رفت و د  نیبا صورت به زم بارهکی  ،یناگهان تیجذاب  نی گفت که ا دیمتأسفانه با اما

 .عکس گرفتن، نبود
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*** 

 ! گفتیم د«یبه آن »چشم سف یبود که آقا اس یچشم رنگ ار یکه چشم به جهان گشود، شهر  ینفر  نیاول

توسط   دیکه د یند. زمانهم از آن خوف داشت یجن و پر  یکه حت دییگرا یم یدیبه سف اش،یقدر رنگ روشن آبناوقات آ ی گاه را یز

بگذراند،  یکه وقتش را هدر دهد و به عالف آن ی بدان گرفت به جا میاست تصم  دهیچسب هوشش،یبه دوستان ب  ینوار چسب پهن

 !دی استراحت کند. پس خواب یکم

 کردندیقدر درد مفرق و پس سرش آن ،یشانیچشمانش را باز کرد. کل بدنش، پ نی بود که خشمگ نیعالئد ن یساعت بعد، ا مین باًیتقر 

نوار چسب را از   تواندیهم نم ادیبا تالش ز ی که حت  دید ی وقت اری همچون شهر  ز یطاقت باز گذاشتن چشمانش را نداشت. او ن گری که د

 .دیدور خود باز کند، گرفت و خواب

به آنها حمله شده و به  ابندیکه در بعد از آن یآدم شدیاند! مگر مبا خوابگاه اشتباه گرفته را  نجایها ااحساس کردم که آن یالحظه

 قرار است با آنها چکار بکنند، بخوابند؟  ستیبستند و معلوم ن گر یکدی آنها را به  هوشیشان، سپس ب قصد کشت زدن

تر از  سخت یحت ها،تیموقع ن یقدر در اچهارتن آن ن یشود. ان ریتان درگبدهم که ذهن دیابتدا، مختصر و مف ن یاست پاسخ را هم بهتر 

شده باشند و چه به دست   ریشده بود. حال چه به دست از ما بهتران دستگ یعاد شانی برا گری که هست، قرار گرفته بودند که د  نیا

 !وستیپیم شانیزندگ خیبه تار  ز ین نیو ا شدندیهم نوعان خود، باالخره آزاد م 

چشمانش    ی هاو کنار گوشه یشانیپ ی. روکردیبود که با اخم، چشمانش را باز م یبار آقا اس ن یپس از سه ربع ساعت ا گر، ید بار

 .درد دارد ار یبس دادیافتاده بود که نشان م یزیدرشت و ر یهانیچ

بود که خونش در دستانش  قدر محکم بسته شدهآن ییتکان بخورد. دستانش به پشت بسته شده بود و گو  تواندیشد که نم متوجه

دقت کرد، توانست بفهمد که او را به کمک    شتریب ی. وقتدیسو و آن سو کش نیرا به ا  کلشیه یشده بودند. کم حسیجمع شده و ب

مردان به عنوان   ن یرا که ا یرنگ یاند و طناب کلفت آبنشان داده یرحمیهم از خود ب ی. کمدانبه دوستانش بسته ینوار چسب پهن

 .اندنوار چسب به دورشان بسته یاز رو کنندیاستفاده م  کشدکی ر یزنج

که   کردیقدر درد مکه پشت سرش خورده بود در هر تکان آن یا ضربه ل یبه دل بازشمهین حالینفس افتاد. چشمان بنفس  به

 .نگاه کند ییبه سو دیترسیم
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 .سرش را آهسته و با اخم باال برد د،یدست کشبه خود آمد و از تقال  ی که کماز آن بعد

 .شد رهی بود، خ ستادهی که مقابلش ا دهیو پوش  ز ی ر ی کلیتارش به ه گاندهیکرده بود و با د زیرا ر  چشمانش

 .امتحان کرد و به آن جسم، چشم دوخت گری چشمانش را بست و سرش را تکان داد. بار د شود،یاز آن متوجه نم یز ی چ دید یوقت

باز آن   مهیبا چشمان متعجب و ن ی. در تمام لحظات آقا اسستادیکه آن جسم شروع به تکان خو*ردن کرد، جلوتر آمد و مقابلش ا دید

حال حس کرد،    ن یسرش را از درد بلند کند. با ا توانستیانداخت. نم نییسرش را پا  ستاد، ی که مقابلش ا  ی نظر داشت. وقت ر ی جسم را ز

 برخواست  یرا کرد که آه از دهان اس کارنیقدر محکم و پر شدت ااش فرو رفت و سرش را باال آورد. آنچانه به  یدرازِ دست یهاناخن

 !میخطر یب ن،یدستامون رو باز کن نیاگه خواست -

شده و  شیرا باز کرد و همان که چشمان درشت آرا دشیسپ شیمتضاد با ر اهی چشمان س  ،یچشمانش بسته بود. از سر کنجکاو هنوز

 .که به او فحش داده بود ستیدل غافل! او همان  ی افتاد که ا اشیدوزار د،یدر هم را د دهیمداد کش یبروهاا

 !دستت و از صورتم بکشون کنار -

 :اما آرام گفت یشده، عصب رهی به حرفش، هنوز به او خ توجه یب دید یوقت

 .تو گوشت و استخونم نامرد  رهی مردت داره مصاب ی ناخونا -

 .انداخت و منتظر ماند تا درد سرش کمتر شود نیی سرش را پا گر ی آرام و راحت بار د یاز چند لحظه دست کنار رفت و اس بعد

 .آمدندیبه سمت آنها م ییگو  د،یرا شن یکوچک و پرترق و توروق ی هاقدم یهمان لحظات بود که صدا در

 .دیآن دختر خشن را مخاطب قرار داده بود، شن ییرا که گو ینازک و پرناز  یصدا

 ن؟ یر یش ومدنیبه هوش ن-

 .کرد. دستاش رو بستم میبه هوش اومد، بلبل زبون یچرا! اون وسط -
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چرت و پرت نخون؟! آخه چرا دستاشون   ی ها! چقدرم گفتم رمانهایشد ی خارج  یهاسیپل ن یا هیشب  ن یر یبگذرونه! ش ر ی خدا به خ-

 ؟یرو بست

باز شد؛ اما   یناخوداگاه لبانش بر تبسم  د،یآن فرد را شن نیصوت دلنش یوقت  ی. آقا اسر ی داشت آرام و دلپذ یی ، نواحرف نی ا صاحب

 .کرد ن یگز یبزرگ، جا  یرا با اخم شیرشته لبخندش را پاره کرده و جا  یخشن و عصب یآن صدا بارهکی

 .. بعدشم فقط دستِ اون گندهه رو که به هوش اومده بستمهایگیم ی ز یچ ه یبه رمان داره آخه؟! تو هم  یچه ربط-

 ؟ یبست یچ  یبرا -

تاحاال چند نفر   ستی! معلوم ننیصورتش رو بب ی رو یها. اون زخمنیرو بب ش افهی. قیکنیم میسواالت عصب نی! با ا؟ینیبینم نایم-

 .رو کشته

 :دیچیپ یمانند در گوش اس یقیموس یآن نوا دوباره

تو   افه ی ق میکی! االن اگه  ؟یکنیو عمل م یزن یحرف م فکر یب شه یتو چرا هم ؟یزنیکه م  یچه حرف نی آخه ا ن، یریش ایبه خودت ب -

 ینیبی! مگه نمنیرو بب ششی. حداقل دستش رو باز کن. مو و ر یخالفکار  یهااز اون گروه ی کیسرپرست  کردیفکر م د،یدیرو م

 .یبا احترام باهاش رفتار کن دیاگه دزد و قاتل هم باشه، با یچند سالشه؟! حت یدونی ! مدن؟ یسف

 :زد و بلند گفت یلبخند یموقع اس همان

 .بدن اد ی دوننیکه نم هایبه بعض دوننیکه م   ییاونا  یستیگفتن، با  می قد  میدستت درست... از ند -

از   ی کیبودند. ناگهان،   ستادهیکرده ا   شیپوش آرا کی. در مقابل آن چهار دختِر شندیبهتر از قبل بب توانستیم گریرا بلند کرد. د  سرش

 .زانو نشست  یرو شیروو روبه ستادیا یاس یجلو کدام، چیه ا ی ن یریش ایاست   نایها که معلوم نبود مآن

 ؟ یکن کاریچ ی خوایم -
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 :و در پاسخ دوستش گفت دیکش یاس  یخاکستر  شیبه ر  یلبانش داشت، دست یرو یدختر که لبخند آن

 !خوشگله یلی . المصب رنگش خهیعیطب ا یدکولوره کرده  نمیبب خوام یم -

 :گفت اشییرووار به دختر روبهباز شد. زمزمه دنیبه خند ششین یاس

 .یبد صیتشخ یکه نتون دهی! از شوما مو خوش رنگ، بعگهیرنگه د  -

 :زد و گفت ی را باال انداخت. در ادامه چشمک شیابروها و

 .هازدم یچه رنگ گمیبهت م یگُل دخدر! باز کن نی آفر  نه،یدستام و باز کن عمو بب ایب -

صورت او کوفت خار   ی که بر رو یمحکم یل یس با آن یپرعظت و پراحترام، طور یبلند شد. آقا اس شیاز جا  ی کرد و فور یاخم دختر 

  ریکه ذهن او را درگ  یز ی و چ یسپرد. نکته اصل یاش را هم به فراموشسوزش گونه یکنده شده و حت خیشد که درد سرش از ب لیو ذل

 !بود؟ تهبود، مگر به او چه گف  ن یکرد ا 

از   ی اتکه ش،یرا مورد اصابت دستش قرار داده بود که چند روز پ یسمت  قایشده بود. او دق لیبه سمت راست متما یآقا اس صورت

نگاه کرد. آن چند نفر   یآقا اس نیبه صورت خون یسمت دوستش آمد و عصب نیر یلوستر شکسته را از آن در آورده بودند. ش شهیش

 .هم، هراسان خود را رساندند  گرید

 :گرفته بود، سرش را بلند کرد و رو به دوستش گفت  را به زور به دست یکوتاه آقا اس یطور که موهمان نیر یش

 بهت گفت؟ یچ یضعو کهیمرت نیشد مهتا؟ ا  یچ -

او را هدف گرفته و آزارش   یتر برنده  یزینبود که او را از پا در آورد، در عوض چ ی ز یاش چتازه به خودش آمد. درد گونه یاس  آقا

! کندیبر قرار م یراحت با او تماس حس رد، ی را در نظر بگ ا یو ح اتیقلدر و نامحرم به او بدون آن که شرع ی دختر  کهنی . ادادیم

 .نامندیو او را دزد م بندندیرا م شی دست و پا کند،یصورتش م  وانهر  یلیسوسول، س ی دخترک
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شکست،   نی در ح ی اگر مرد ندیگو ی. مشودیم دیناپد دیکه پودرش در هوا پخش شده و از د شکندیم  یافکار در باطن طور ن یا با

 .بخندند، به منظور آن است که تازه نبرد را شروع کرده باشد روزمندانهیپ

صورتش  یباز شده، رو ِریاش همچون آبِ شخورده  هیبخ یاز گونه شدهختهی . خون ردهدیو سرش را تکان م زندیم یلبخند یاس  آقا

 .آوردیرا به رنگ سرخ در م  دشیسپ شیو ر نیصورتش را خون یسو ک ی. شودیروان م

 !کرد؟ مشیتقد یلیدر جوابش س ز یبه آن دختر زده بود که او ن یحال، منتظر آن بود که بفهمد او چه حرف ن یا با

 :لرزان گفت یو لحن ی تصنع یبعد از باال آوردن جان دوستانش، با ترس دختر 

 . ...اون به من گفت اون،

 . ...بگو اهللی گفت؟یچ

 .اش بزندادامه  یبود که برا یبه دنبال حرف یی گو

من به   نکه یا  نم،یبگو بب یآگاه یباشه... شما که به همه چ یخانم کدومتونه؟! حاال هرک نایگفتم که خودمم بفهمم. م ی خب بگو چ -

 که به من چک زد؟ هیدستام رو باز کن حرف بد ایبگم ب شون یا

 .را رها کرد و کنار رفت یآقا اس یمو ن، یر یش

 :دیاش را باز کرد و نالکم گوسفند هم چشمان کوچک درشتکم ن، یح نیهم در

 !گهیشو د  الیخیرو ب  جانیا  هی . حداقل میبخواب یذاریتو خونه که نم ؟یآقا اس -

گوسفند را مخاطب  ید نماند. حرصده  صیگونه از باطل تشخکدامشان است و قرار است حق را چه نایبداند م که نیمنتظر ا  یاس

 :کرد داریب نشانیرا هم از خواب سنگ گریقرار داد و آن دو نفر د ادشی فر 

 .خوامیرو م رتیبه! خوشگل آقا! لحاف تشک آوردم خدمتتون. گِله نکن من خبه -
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 :دیپر  یحرف آقا اس انیدر آمد و م یجیاز گ ار یشهر 

 ترکش خورده به جمالت؟ ؟یشد ی ختیر ن یتو چرا ا ؟یسیشده آق ی چیچ -

که به دختران زد،    یباز شده و حرف شیاما ن بود؛یم یاراد  ریغ دی. شادوزدیاش را به آن چند دختر مزدهمتعجب چشمان وحشت و

 :بانان نرساندرا به مشام زندان ی خوش یبو

 !انی*کیچه پاناسون ؟یدیرو د  نایا  ، یسیآق -

 :وار گفتطور به راه افتاده. زمزمهکه آب دهانش چه  دید ند،یرا بب ار یشهر   رخمین توانستیکه م یاس  آقا

  یعو*ض یهاکهیکه ما مرت شهیم لیتبد نی قیفرکشون به  ،یزنیم دشونید  یطور که تو دار نی. اناموسیهات رو بقاپ بچشم -

 .میآش و الش

  یخوفناک اثر ریتصو  نی. اندیبب توانستیم اری را شهر  ی اس نیخون رخمیخورد. ن که ی  یو آرام آقا اس یلحن عصبان ن یاز ا ار یشهر 

 .فوراً از آن اطاعت کند  اریبود بر حرفش تا شهر دهیبخش

 .گوسفند با توئم یگوسفند؟! ه -

 .رتشیو مدافعان خوش غ اران یهم از   نی. ادی کش یآه د،ینشن ی جواب یوقت

 :بار خوشحال گفت ن یرا در کنارش احساس کرد و ا گرشید  قیخو*ردن رف تکانتکان

 !میافتیپاره کن بلکه نجات  ر یبگو زنج  ی عل ای پاشو پسر.  ن،یعالئد -

را   اتی رمز  ن یتر سخت تواندیم ی که حت ردیگیقدر خوب م! آنزهوشی! چه مَنگ به نظر برسد، چه تداریچه خواب باشد، چه ب  نیعالئد

 :بور و کلفتش در آمد یبرسد. صدا غامیهم بشکند و به پ
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کار و   نی ا  یی خدایب یکدوم نامردا دونمیبستن. نم یهم برا محکم کار  گهی طناب د هینوار چسبه!    ست،ین ر یزنج ن یا  ،ی آق اس -

 !؟یسرمون که چ ختنیو منطق ر لیدلیکردن. ب

  یی لویچند ک  ر ی خورده شده ضخامت دارد و محکم است، زنج چیکه نوار چسب چند دور پ  یکه به طور حتم، آن قدر دیشیاند یاس  آقا

 :گفت  نیحال در جواب عالئد  نی. با استیطور ندرشت بافت آن

 .بکن یکار هی تو  نی. عالئداری از شهر  ن یقسم، که منم از موضوع خبر ندارم. اون از گوسفند ا ی عل یبه وال -

نبود که   یرمق گر یلبخند به لبش آمد؛ اما اکنون د  د،یبار شن نیاول یبرا  ی که وقت دیرا شن یآوازخوش  نیدلنش یلحظه صدا ن یا در

 .لبخند بزند

 !یِاسم شما آقا اس دم، یطور که فهماون -

 :او چرخاند و گفت یسرش را با اخم سو  یاس

 .آقا اسحاق یو بگه. بهتره بگ  میزن اسم نصف هی من اوف داره که  یبرا -

مختصر کرد آقا اسحاق   یتنها تعجب یی بایهمه ز  نینشسته بود. از ا یی ایمانند و رو یپر  یکه بر صورت د یرا د ییبا یو ز نیدلنش لبخند

 !ما

 

 «: دختر ناز و خوش اندامکیپاناسون»

 :گفت  اسحاق

 !... نه؟یخانوم نایحتماً شما هم م -
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  گر یدکیکه به   ندیبیو دوستانش را م چرخد ی. به پشت سرش مکندیم دییاو را تاو حرف  دهدیتکان م ی سر  ، یبارویز  دخترک

 :دیگویو ناراحت م چرخدی. به سمت اسحاق مستیو حواسشان به او ن کنندیبحث م

 ن؟یلوستر رو باز کن نیخونه و قصد داشت  نیا  یتو نیاومد  یچ یبرا  ن یبگ شهیآقا اسحاق! م -

کرده بودند و گفت و    ز یرا ت شانیها اما گوش نند؛ یصورت او را بب توانستندینم ن،یو عالئد ار یاسحاق نشسته بود و شهر یروروبه نایم

 :. اسحاق گفتدندیشن یرا با دقت م انشان یم یگو

لوستر   می خوایداد که آقا ما م غام یپ لی اسماع  یبه گوش یکی  ا یمسجد، آخر  یلوستر واسه دیخر یبرا  م یزده بود یواهلل ما آگه  -

 یقدرو ااِل من نه دزدم، نه قاتل! اون نه،یهم  هی جا. قضاون م یز ی ریآدرس بده، االن م میهست میو فالن. ما هم گفت میمون برفوشخونه

 .خوش مرام منن یرفقا ،ینیبیم یسه نفرم که شما دار  نیکنم. ا  شیمال حالل دارم که زور نزنم مال حرام و قاط

 :دیگویو م زندیم نیر یش یلبخند نایم

 ن؟ یازش دار   یلیبود؟ اسم و فام یلوستر و به شما بفروشه ک  خواستیکه م یاون ادتون یخب حاال آقا اسحاق   -

 :جواب داد ی فور  اسحاق

 .دخترم  دادمیبود نشونت م شمیپ ل یاسماع ی رو داد. خدا شاهده اگه االن گوش جانیگفت نوردرخشان، بعدشم که آدرس ا  -

  یبود، بلکه به خاطر آن کلمه دایکه در گفتار آقا اسحاق پ یصداقت یبار نه از رو ن یامّا ا ند؛ ینشیم نایلبان م یرو یلبخند گر ید بار

 «آقا اسحاق خارج شده بود. »دخترم نیبود که از لبان خون ی نیو دلنش بایز

 :گفت نایم

  لما یف ر یتاثتحت اد ی. زخوامیت شد! از طرف دوستانم معذرت مراح المی. خنیستیست. پس شما دزد نخونه نی نوردرخشان، صاحب ا -

 .قرار گرفتن
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 .رودیدوستانش م یو سو شودیآقا اسحاق، بلند م یاز جلو خنددیو با وقار م آهسته

 .کن ف یمَلَس و برام جز به جز توص  نی ریش ن یا افه ی و ق ختی ر یدوس دار ی! جان هر کیآقا اس -

 .دیزد باال پر نیکه عالئد یاز حرف   یاس یابروها

 : جانم!؟اسحاق

 .خاطرخواهش شدم کنمیتو رو خدا! احساس م یآقا اس -

 :دیگو ی م زندیموج م  شیکه خنده تو یو با لحن دهدیاش را قورت مخنده  اسحاق

 ؟ یشد  شیخاطرخواه چ ،یدیآخه المصب تو که اصالً طرف و ند -

 .داشت یی... چه صدای: آخ نگو آقا اسنیعالئد

 :و گفت دیچرخ  نیعالئد ی و به سو دیحال، ادامه را آهسته خند نی اش از ادامه خنده وا داشت. با اکه سوزش گونه دیبلند خند یاس  آقا

  یبه کس شهیروت م ی! اهلل وکالتزهیدو روز و باهاش سر کن بعد دلت بر  ی کیحداقل  عرضهیب ی! ولی بسوزه پدر عشق عاشق یا -

 دل رو صفر به دو به نفعش باختم؟  دم،یصداش رو شن یبگ

 :گفت یو احساس دیسخت کش ینفس نیعالئد

 .بود جیهو  هیشب ه یزاو ه یاز  یلیل ختی ر گنیشده؟ م یلیل یمجنونم عاشق صدا ،یدیمگه نشن -

 :داد و گفت یکرد و به خود تکان یخنده کوتاه  اسحاق

 .رو داره افهیق  یحاال خوبه شانس آورد -

 :دیگو یم ار یلحظه، شهر ن یا در
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 .چهار تا دخترن نا یکه ا  دم یزور زدم، د  ی! کل یآقا اس -

 ؟ ینگ ی : اِ! الکاسحاق

  گه ید  یدلشوره مثل خوره افتاده به جون و تنم. اون چهارتا هی.  ایکوتاه ب زتی جان عز  ست، ین یاالن وقت مسخره باز ی : آقا اساریشهر 

 کوشن؟

 :و گفت دیخند  اسحاق

پاره شد خون   میکه صورتم نوش جون کرد. بخ یلیهمون س ،یگیکه م  یترکش ر یت نی شدم. ا یمن که به دستشون چک و لگد -

 .رونیب خت یر یمث چ

 :گفت نیعالئد

 !هیبه چ ی چنشده که  میمن که مخم قر و قاط زد. حال -

. زنهیکه داره باهاشون حرف م یبان مان. به جز اون وسطزندون  ینیبیکه م یچهار تا دختر   نیچرا؟ ا گهی تو د نی: عالئداسحاق

 !بود یچقدر دخدر خوب

 !من بهش چش دارما ،ی : آقا اسنیعالئد

 .ندارم. گوسفند اون هم سن دختِر نداشتمِ ی! منم بهش نظر بد؟ی! مگه خودت ناموس نداری: غلط کرداسحاق

 :داد  ریمس ر ییموضوع را تغ ار یشهر 

 بان؟چرا زندان -

 :و گفت دیاو چرخ  یبه سو اسحاق
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اضافه اون گوشه افتاده، دست همت بستن. مشت کردن تو دهنمون از رو   یطناب ه ی دنیدستامون رو که بستن. د  ؟ینیبیمگه نم -

ام  چونه یرو  ه یناخن اون وحش ی جا کنمی. احساس مزنمیو نم شم یر گهی. بعدشم که زدن لهم کردن. من که د دنیدار کش خارمیس

 .. برام اوف دارهمونهیم

 :دیگویو آهسته م یعصب نیعالئد

 .فرق داره  ایکی بستن با اون   یکی  نی ! امیافتاد   یر ی چه گ-

 . ...اس دست شما بازکه دست من بسته  نیداره؟! فوقش ا  یچه فرق -

 :دیبا چشمان گشاد شده نال و

 .میقدر اسکلما چه -

 :کندیزمزمه م و

 .میریدر م شر ی . طنابه آسون از زنیچسبه رو باز کن  نیبزن یزور هی ... استغفراهلل.  یا اد؟یشما دستاتون بازه و صداتون در نم -

 :حال، اسحاق به زور گفت  نیچسب. در ا  دنیو شروع کرد به کش دیخند نیعالئد

 .! چسب و نکش االناست که دو پاره بشمادیم رونیب م یجونم داره از نا  ؟یکنیم کاری چ یدار-

 .کنمیبه کمرم. به خدا دارم حسش م دهیم چسبروده کنمیبر امواتت عالء! حس م-

 .دادندینعره مانند خودشان را از سر م یبود و اگر اجازه داشتند، قهقهه انینما  شانیتال**ب هر سه یبر رو لبخند

 !نیشُِروِر هم نباف ن،ی سمت ما. چرت و پرت نگ انی. دارن منینکن یفعالً کار -

 :ا سوراخ کردر اریآن دختره خشن، همچون مته ذهن شهر  یصدا



 

 
 

88 

  
 خیط مات  ➢

 بیگلو پوررضا ابی ➢
 Cafe Writers انجمن کافه نویسندگان  ➢

 

 

 .نیکنینوش جان م ی بشم، بازم پس سر  ی که عصب نیکن  ی. کارکنمیدست و پاهاتون رو باز م -

که ما    ینیبازن. ا ی ادرازمونم فعالً صد و شصت درجه ی ... پاهایدی: کدوم دست و پا؟ دست که فقط مال من رو زحمتش کشاسحاق

افراط کنه   ی ستینبا ی ز یآدم که تو هر چ ن،ینگاه کرد یاضاف لمیف کنمیحس م یکدومتون بود؛ ول دهیا دونمینم یرو به هم بست

 .گُل یدخدرا

 :شد و داد زد یعصب نیر یش

بر   ی هرکار نایکه بسته باشن بهتره. از ا  ن یهم کنن،یم میقدر رو دارن که دارن بلبل زبون  نی از خداشونم باشه؛ اما ا دی! بانایم ایب -

 .ادیم

 :زمزمه کرد ار یر شه

 !یتو که گند زد یآقا اس -

 .بکنم تونمیم  کار یچ نمی. ببنیفعالً شما دوتا حرف نزن ار، ی: شهر نیعالئد

 :سخن گفت نیعالئد نباریا

بره.   نیمرد رو باز کن ریپ ن یا  یول ن؛ ی. حاضرم روم چاقو بکشنی ایشد! به نظر روشن فکر م یعصب رمردیپ ه یکه بخاطر حرف  دینبا -

 .کننیم ینیطناب و چسب رو دلش سنگ نیدرد و مرض تو جونشه، ا  ی. کلنیبازش کن ینداره؛ ول ینرفت هم اشکال

 .آمد، فکر کرد رونیب نیکه از زبان عالئد یی هاحرف نی ا یزده به تمام رونیبا چشمان ب اسحاق

 :خود گفت با



 

 
 

89 

  
 خیط مات  ➢

 بیگلو پوررضا ابی ➢
 Cafe Writers انجمن کافه نویسندگان  ➢

 

 

که نردبون پرتم    یارجهیدارم که مطمئن با اون ش سکمیدارم. چهار تا د  سمیها! االن زانوهام درد گرفتن گمونم رمات گهیراست م -

تو معدم بود کم مونده   یهرچ د،یکش نیچسبم که عالئد  نیباز کنم. ا  تونمیچشامم نم ترکه،ی. سرمم که داره مدهیکرد، دوتاش ترک

 !نشو اسحاق ی. عصبگهیزده د یحق... پس حرف ادیباال ب

شرم کرد و سرش   نیشد. عالئد رهیبه چشمانش خ خواندیکه دارد ذهنش را م یی رفت و گو نیعالئد ی. به سو ستادیاز رفتن ا   نیر یش

 :گفت  نیر یانداخت. همان لحظه ش نییرا پا 

 .زر نزنه یگیکه م یر ی پ نیا  کهنی . به شرط اکنمیبازتون م-

 .زنهینم ی حرف چیمطمئن باش، ه-

.  دیکه بود بر  یکه دوستش به او داد، چسب را به هر زحمت ی چیکه بسته بود را باز کرد. با ق یرنگ کلفت ی. طناب آبدیجنب  نیر یش

 .گوسفند هنوز خواب بودند  یو آزاد شدند. البته آقا دیرس جهیتالش آن چهار مرد به نت بارنیا

 :گفت ار یشهر 

 !میکنیرفع زحمت م  گه یخب... ما د  -

 :ابرو باال انداخت و گفت  نیر یش

.  نیکه شماها اجازه باز کردن لوستر رو داشت گفتیم نای. مادیخونه خودش ب  نیکه صاحب ا  ی تا وقت نیی کجا!؟ فعالً که مهمون ما  -

 .ادیاما باالخره که م ؛ دهیجواب نم زنم، یقدر بهش زنگ مهر چه

شکر خدا از خواب   ن، یآلود با سر خورد به زمبلند کرد که همان لحظه گوسفند خواب نیزم یرا از رو کرشیپ*کل غولیه نیعالئد

 .دیپر 

 :باز گفت ی. با دهاندید شیروبلند شد و آن چهار دختر را روبه شیدست و تنش را تکان دهد، خوشحال از جا تواندیم دید یوقت
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 !چقدر خوشگلن -

 :بلند شد و گفت ش یزد و از جا یتصنع یلبخند اری زد ! شهر  رونیهر هفت نفرشان با شدت ب چشمان

 .تو جاش وفتهیتا دندت ب نیگوسفند! فعالً بش یزنیم جیگ ی باز که دار -

 .گوسفند ول کن نبودنشاند؛ اما  ن یزم یاو را رو و

 .ده ی! همشون ترشن؟یبود دهید  یخوشگل نی ! تو محل ما دختر به اگم؟یخب مگه دارم دروغ م -

 :دینشسته بود غر نیزم یکه همچنان رو  اسحاق

 !شمرن الیع هیخودمون... شب یهادهیخوشگله؟ صد رحمت به همون ترش نایا ی کجا -

 :گند زد گری بار د گوسفند

 . ...یو ج یناز ن یبه ا اد؟یطور دلت مچه  یوجدان ؟یسیآق ا  -

 :زد رو به اسحاق گفت یخوشش آمده بود، پوزخند شینما  نیکه از ا  ن یر ی برد و دهانش را بست. ش ورشی  شیبه سو نیعالئد

 !یبه معصوما شباهت دار یلیخودت خ  کهنی ! نه اغمبر یننت به قربونت بره پ -

 :گفت یازب شینزند. با ن ینتوانست حرف اسحاق

 .نمیمثل تو رو نب ی کی ختی ر  یاز روم رد بشه؛ ول ی لیتوبه! حاضرم تر  ای تا حاال عجوزه؟ خدا یدیتر داز من معصوم -

 !گونه شد که زبان سرخ اسحاق، تن سبزش را بست به ستون خانه  نیا و

در هم   شیهاکه اخم اری آنها نشسته بودند به جز شهر  نیب گر یرنگ به ستون بسته بودند، دو تن د یکه او را با همان طناب آب یدرحال

 .دند یشنیو گل م گفتندیمبل نشسته بود، گل م یرو ز ی خ میرفته و ن
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  ی وانگه. کردیخود را به کتفش هم حساب نم یبر رو نیریش یو عصب ره یخ ی هانگاه یکه حت دادیرا قورت م نایم یطور نیعالئد

  نایم یسو یحت  گری نماند و د شیرنگ به رو کند،ینگاه م شیاش دارد او را همچون شکار خوبه ستون بسته شده سیرئ دید یوقت

 .دینچرخ

  یرودرون تاالر روبه یراحت یهامبل یسخت باشد؛ اما آن دو مرد که دوستان اسحاق بودند بدون توجه به او، رو تانیباورش برا دیشا

فکر کرد اگر دستانش باز بود به طور حتم، هر هفت نفرشان را   ی ا. اسحاق لحظهکردندیصحبت م یها نشسته بودند و از هر درخانم

 .بود ارزشمند یشخص ده،یخود اسحاق هم از راه نرس  یختر که براخانم گل د  نایآن م ی. حتکردیعام مقتل

وسط  یساده دیبه ستون سف ی کشدکی ی به واسطه همان طناب آب ز ین  کلشیکرد؟! دستانش از پشت بسته و ه  دیحال چه با ن یا با

 .تاالر، بسته شده بود

شده بود و به   رهی . با دقت به او خداشتیچشم از او بر نم گری د ن یر یاما ش  کرد؛ یاو نگاه م یو غم به سو یبا ناراحت نا یم یاز گاه هر 

در حال آتش گرفتن بود.   تیبلند شد از شدت عصبان شیاز جا  اریشود . شهر  ی در ظاهر او بود تا به باطنش راه یز یگمان که دنبال چ

 .شد رهی اش خم شده بود، خ*نهیحرف زدن نداشت و سرش رو س یبه اسحاق که نا

. درد  شدی م نیبسته نشده بود، با صورت پخش زم یسست شده بود و اگر طناب به آن سفت شیبسته بودند. پاها ستادهیرا ا   اسحاق

  ی خودش بود. گاه ت یکه به راه انداخته بود، باعث آزار و اذ یخساش هم با خس*نهیرو، س ن یبود. از ا دهیصورتش امانش را بر 

 .سپردیاش به امان م*نهیاز درد س یداد و خود را مدتیاز ته دل و جان سر م ییها فهسر 

آمده بود. فاصله او و ستونش از حال   دیپد  شیبسته شود، چند ساعتِ پ که نیبود که قبل از ا  یبردارقابل عکس  ر ی همان تصو نیا

 .دیشنیرا م  گفتندینداشت، پس هرچه که م یفاصله چندان یی رایپذ

 :پرسدیم ن یر یکه ش دیشن

 مرد چند سالشه؟  ن یا -

 .از جانب دوستانش بود، اشاره کرد یکرده بود و منتظر پاسخ  ز یرا ت شیها به اسحاق که گوش و

 :دهد یبا حرص پاسخ م ار یشهر 
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 !دیپرس دیرو که نبا ونی سن آقا -

 :خود عمل کرد   یاله  ف یو تکل فهیلحظه گوسفند به وظ همان

 .لشهو چهار سا یس -

 :دینال اسحاق

 . ...و سه ی گندت بزنن، س -

که برا خود درست کرده بود، مثل   ی اافهیو ق ختی اما با ر دهد؛ ینشان م تی سنش حساس یها روهمچون خانم ز یچرا او ن ستین معلوم

 .مانستیها مچهل ساله

 :دیبا تعجب پرس  نایحال م نی بود. با ا دهیاو را نشن یصدا یکس

 روز افتاده؟  نیو چهار سالشه؟! پس چرا به ا  ی فقط س -

 :طور هم جواب دادکرد. همان نایچشمان کنجکاو م رهی چشمانش را خ نیعالئد

 . ...قدره که نی. ادهیدرد نکش وبی کمتر از ا یآقا اس-

 !ن؟یعالئد -

و   دیچرخ شی شرمنده به سو د،یحاق کشکه اس ی ادیرا هر جا گفت. با فر ی ز یهر چ دیرفته بود که نبا ادش یبه خود آمد. از  نیعالئد

 :گفت دیباریاز چشمانش م  یهمچنان که شرمندگ

 .دیببخش -

. دانستیرا نم لشیاعتنا است؛ اما دل یبرده بود که چقدر، نسبت به بسته شدن اسحاق ب ن یبه ا یپ نیانداخت. عالئد ن ییرا پا سرش

که   کرد یم ر یس ال یخیقدر ببود. آن ا«ی»رها از دن یاو گذاشته بودند به زبان ادب  یکه برا ی گر ی لقب د کرد،یم ر یس ا یگوسفند که در رو



 

 
 

93 

  
 خیط مات  ➢

 بیگلو پوررضا ابی ➢
 Cafe Writers انجمن کافه نویسندگان  ➢

 

 

بود. بدخلق هنوز به   شیسر جا اری اما هنوز دلشوره شهر  آمد؛ یحرصش در م  ت،یدر هر موقع اشیهمه راحت نیا  از  ز یخودش ن یگاه

  یصدا گر ی حال، بار د ن یخطاکار نگاه کرد. با ا  نیبه عالئدو  دیپر  شی از جا دیشن یکه از آقا اس یاد یشده بود. با فر رهیاسحاق خ

 :اسحاق او را به خود آورد

 !مالتون رو گرفتم؟ ا ینسلتون رو منقرض کردم   ن؟یمن رو بست ی چ یواسه -

 :بود. آهسته گفت رهیهنوز به او خ نیر یش

 !خب بندنیهمه دزدا رو م -

 :رفت و پاسخ داد نی ر ی ش یبه سو یعصب ار یشهر 

به   گهی ... اما دیچ هو نیع میها! صبر دار  ورت نداره ال یخ میکنیمراعات زن بودنتون و م میگینم یچ یبهت ه یهرچ یحاال ه -

 .شاهللی. لوستر به کمرتون بزنه ادهیرس نجام یا

 :ادامه رو به گوسفند داد زد در

 !آشغال کله، پاشو گمشو وانت و روشن کن یتو! ه -

 :ناراحت رو کرد و با تمسخر گفت نیبه عالئد و

 .سالم برات نمونه گر یبه ستون، ج یبابت بستن اس یهمه ناراحت ن یاز ا ترسمیرو نجات بده پهلوون. م ی برو آقا اس -

 .را از او برگردانده بود، رفت شیاسحاق که رو یبلند شد و به سو شی حرف از جا ی. حق را به او داد. بافتیاو را در  کهیت نیعالئد

 :گفت  ن یبلند شد و خشمگ شیاز جا  ی ننشست. فور کاریب نیر یش

  نیخونه شد هیبدون اذن دخول وارد   کهنینه؛ اما به جرم ا  ی . به جرم دزدزنمیزنگ م سیبه پل رونیب نی بذار نجایپاتون و از ا  -

 .شهیجرم محسوب م هی خودش 
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 :دیبر سرش کش یادیفر  ار یشهر 

و مثل   سا یگوسفند تو هم اونجا نوا ؟یستادی چرا ا گه یبزن! زنگ بزن د  یمادر فوالدزره*؟ جرات دار  یترسون یم یما رو از چ یدار -

 .نیسمت ماش وفتیبز نگاه نکن. راه ب

هم که شده بود، باز کنند. به گمانم که آمپر   یکمک کرد تا آن گره کور را به هر سخت نیو به عالئد دیسمت اسحاق دو  خودش

از شدت حرص، چروک شده بود و گوشه   دشی. پوست سفزدینفس مبود و نفس دهییگرا ی به سرخ دشیچسبانده بود، چشم سف

 :کشدیم ادی. همچنان فر دیلرز یم یعصب کیچشمش از ت

  بی. من که علم غمیذاشتینم نجایاصال پامون رو ا ر، یچندتا آدم چسان فسان و جوگ شیپ م یراره بر ق  دونستمیخدا شاهده اگه م -

خودتون.   ی کنن؟ لوستر بخوره تو سرتون ارزون مونیزندان یریکبیکه چهارتا دختر ا   نیندارم... قرار بود از کجا فهمم بکشه داستان ا 

  هی  رونیب میبر  فرمیجهنم ب  نیما آوردن. پاشو آقا اسحاق. پاشو از ا یسر آقا ییچه بال نیکن! بب گاهنگاه کن تو رو خدا، ن

 .نیرو به راه بش میشما رو ببر میدرمونگاه

تا راه نفسش باز  داد یژ م*نه اسحاق را ماسایکه س اریزنان به شهر نفسوارد تاالر شد و نفس رونیلحظه گوسفند با دو از ب همان

 :شود، گفت

  ی . فورمیکنیرفع زحمت م  گهید ی برا لوستر؛ ول میگفتم اومده بود ؟یباش  یاومد ازون سانتال مانتاال، گفتش که شما ک   یخانوم  هی -

 .بلندش رو پارک کنه، االناست که برسه یشاس  نی. بعدشم رفت که ماشام یتو، االن خودم م ن یگفت بر 

 :دیغر ار یشهر 

 !شکنجه؟ ریمثل قرون وسطا بفرستتمون ز یجرم یبه جرم ب خواد ی! چه کارمون داره؟ نکنه مادیبه درک که م -

 :آهسته به اسحاق گفت و

 !؟یسیرو پاهات وا یتونیم ی آق اس -
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 :زد و گفت یلبخند یآقا اس و

 .والژانژان ف ی پسر... هنوز زور و بازو دارم هم رد ستمین ریپ یگیقدرا هم که م ن یا -

. آن چهار دختر هم تماشاگران  دیچسب اری پس زد و به شهر  ردی ب*غل او را بگ ریداشت ز یرا که سع نیبلند شد. عالئد شیاز جا و

 .بودند ریپذ ریثتئاتر تا نیا

انداخت و   ناینگاهش را به م ن یآخر  نیدر رفتند. عالئد ی را به سو یاسحاق را گرفت و چند قدم ی پهلو ی آمد و آن سو ی فور گوسفند

 .پشت سرشان به راه افتاد

 :زمزمه کرد  اسحاق

 .دستام رو هم باز کن ن یا ستین  ی! داداش اگه زحمتاری شهر  -

شد. چسب بسته شده را به   تریعصبان د،یکبود و پر خون اسحاق را د یهادست یبه خود آمد و به پشت سر اسحاق رفت. وقت ار یشهر 

 :و گفت دیچرخ   نیریدستان آقا اسحاق شد رو به ش ی دستان گرمش، متوجه سرد یزور باز کرد و وقت

  ی چ گه ی. کبودِ کبود! دِ آخه من دنیآق اسحاق رو بب ی دستا ؟یهست ی... تو چه موجودوونایصد رحمت به ح ؟یوحش ؟یآخه تو آدم -

 بگم؟

 :و گفت ستادی ا دوباره رفت و کنار اسحاق  و

 .وفتهیچشمم به چشم شما ن  گهیکه د دوارمیخداحافظ شما. ام -

در   ی به دست جلو ف ی که ک دندیرا د یپوشکیزده و ش  شیآرا ی که به جلو گذاشتند، دختر  یقدم نیدست باز کرد. اول ک یدر را با  و

 .است  ستادهیا

 :انداخت و گفت نییاو را از نظر گذراند و بعد از آن سرش را پا  یاقهیچند دق ار یشهر 
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  مشونی. خوب تعلمیخرسند شد اد یز یل یخ باکتونیبا سربازان ب یی. از آشنامیشیمشرف م میدار  ن،یاومد ریکنار خانم. د  ن یبر  -

 .نیداد

 :دیدختر متعجب پرس آن

 سرباز کجا بود؟ ن؟یبود ومدهیلوستر ن یمگه برا  ن؟یریم ن یکجا دار-

 .شنی. دق مرگ مرسهیاز ما به گوش ننه بابامون نم یخبر  گه ید می بمون نیاز ا   شتر ی. بگهینه د-

 

 «*کل مخاطب: دخترانیفوالد زره: زشت و بد ه مادر»

 :و گفت دیجلو کش ی شالش را کم دختر 

و   امیب دیطول کش کم یبرادرم بود.   یلوستر. امروز عروس یبرا ن یداد که اومد ام یبهم پ دار ینه آخه من اصالً از موضوع خبر ندارم! خر  -

 !هیکه موضوع چ  ن یبود. اصالً نشد زودتر خودم رو برسونم. لطفاً بهم بگ کیاز اون طرف، تراف

 :گفت میبار اسحاق چشمانش را باز کرد و مال نیا

. حتما شما هم  میدیزحمت نم ن یاضافه به ا  گهی! دنیایب ی و از شاد نیبر   ی شاهلل همشه به شادخدا داداشتون رو خوشبخت کنه. ان -

 .کرده باشن دایها پبچه  گهی لوستر د هی بلکم  م،یری. ما منیی داخل قصرتون و استراحت بفرما نیی . بفرمانی اخسته

 :اصرار کرد دختر 

 .میتو صحبت بکن ن ییبفرما ن؟یاز نردبون افتاد  ن؟یشد طور نی. آقا شما چرا انیتو رو خدا بهم بگ -

 :رو به خانه داد زد و
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 !نی ر ی... شنیر یش -

  اری صورتش گرفت. شهر  ینشست و دستانش را جلو نایم یمبل کنار یرفت و رو نیبا دستانش اسرار به بازگشت مردان کرد. عالئد و

چشم   نینشست به زم نی. گوسفند جلوتر رفت و کنار عالئدنندیها رفتند تا بنشمبل یاچار راه آمده را بازگشتند و سون ز یو اسحاق ن

 .وددوخت. او هنوز منگ خواب ب

 :گفت اری . در گوش شهر ستادیا  اسحاق

 .سر و دستم رو بشورم دی... بایزیچ  ییشو ظرف ، ی،حمومیدشور هی  یداداش منو ببر جلو -

 :گفت نایکرد رو به م دییتا ار یشهر 

 کجاست؟ تونییروشو -

بود   ی کر یآن است ی. روستادندیا  یرنگ یاقهوه یشدند و مقابل در چوب ییروو گفت که به دنبالش بروند. وارد راه دیاز جا پر  ی فور نایم

 :تبه آن اشاره کرد و گف نای. مدادیرا نشان م  یس و یلیکه نماد دب

 دست و روشون رو بشورن؟ خوانی! آقا اسحاق مدییبفرما -

 :گفت گر یبار د  نایسرش را تکان داد. آن زمان م اسحاق

 .کنم مشیترم تونمیپاره شده به لطف مهتا. م تونیبشه. به نظرم بخ  هیبخ دیعفونت نکنه، با  که نیا  ی من پرستارم. زخمتون برا -

  ییکنار روشو  ی صندل یبود. اسحاق را رو ایمه  ز یشدند. همه چ یادوازده متره یی سرش را تکان داد. در را باز کرد و وارد روشو ار یشهر 

 :گفت ناینشاند، رو به م

 .پاک کردن خون اطرافش یبرا یار یب یدستمال ه ی دیاولش با -
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  یبرداشت. آن را مرطوب کرد و دوباره به سو ی دستمال اف،یدام نتیاول کاب  یبه آشپزخانه رفت و از کشو یاطاعت کرد. فور نایم

 .دیدو ییروشو

شد؛ اما هنوز    زهیفوراً شروع به پاک کردن اطراف زخم کرد. صورت و گونه اسحاق پاک اری داد و شهر  اریرا دست شهر سیخ دستمال

 :موقع گفت نیآلوده به خون بود. در هم دشیسف شیر

بکنه.   یدختره که تازه اومده قراره چه سخنران ن یا  نی. برو ببامیم شورم،یم شمیر  نی. ابندمیرو م می! من خودم بخ اریتو برو شهر -

 .اصالً نذار گوسفند حرف بزنه یراست

 .ستادیا  ییبلند شد و مقابل روشو شیرفت. اسحاق از جا رونیب یی سرش را تکان داد و از روشو ی حرف چیه یب ار یشهر 

 .دیکش قیعم یگرفت. چشمانش را باز و بسته کرد، نفس ییروشو نکیانداخت و دستانش را محکم به س ن ییرا پا سرش

 ی*نهیس  یکامال سرخ شده بود و رو ششیباد کرده بود. ر  یو کم  زدیم ی . اطراف زخم به کبوددید  نهییاز آن خود را در آ پس

افتاد که اشک در    نایزد و سرش را تکان داد. ناگه چشمش به م یکرده بود. لبخند  یسبزش را نقاش راهنیستبرش، خون قرمز پ

 .نظر داشت ر ی چشمانش جمع شده بود و او را ز

 !جوجو دهیبع زتی از قد و قامت ر  ؟یدکتر   یلیتو خداوک یدوستات؟ راست شیپ ینیبش یریشده بابا جان؟! چرا نم یچ -

را از خون پاک   ششینبود. دستش را پر آب کرد و ر  نایاز جانب م یپاسخ چیانگار منتظر ه .کندیآب را باز م ر یو ش زندیم یلبخند

اثر گذاشته بود، به   دشیسف شیر یکه با خود آورده و رو ی کامالً از خون پاک شود؛ اما رنگ ششی که ر   دیکش ی ادیکرد. زمان ز 

 .بود لیما حیمل یصورت

  یآورد و رنگ خون رو رونیرا از تن ب راهنشیآب گرفت، موها و گردنش را شست. پ ریش ر ی آنجا بود. اسحاق سرش را ز نایم هنوز

 .بدنش را شست

جمع شده، دوباره شروع به گردش در رگش کنند. کارش که تمام شد،   جاکیمالش داد تا خون  یآب داغ گرفت و کم ر ی را ز دستانش

 .ستادیا نایم یروروبه  ز یو تر و تم دیتا آبش بچکد. دوباره همان را پوش چاندیپ یرا شست و چند دور  راهنشیپ
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 :زد و گفت یلبخند

 .گازتونکنم با اجاق یضدعفون دیآشپزخونه سوزن و با  میبر ام،یدنبالت ب دی! منم باارینه ن زحمت؟یب یارینخ و سوزن م هی -

 :کرد و گفت ینیریاخم ش نایم

خونه،   ه یتا دکتر مملکت تو . هشتارمیرو ب  از یمن برم وسائل مورد ن ن،ینی بش جانی. همستیزدن اصال و ابداً درست ن ه یبخ نی! ا ر یخ -

 .نچ نچ ؟یبزن هیبخ یبه روش سنت ی خوایبعد شما م

 .کند هیالزم را ته  ز یرفت تا هر چ یفور و

*** 

تو   ی! اکنه؟یاز قبل کار م شتر یپس چرا حس المسم ب !؟یرو نزد یحس  یب زیتو چشم... مگه اون چ یکرد کنمیآخ! حس م -

  هی ذره دوخت و دوز که اندازه  هی  نیبودن، ا  اطینشه جد اندر جدِ نسل ننم خ ای! دختر من که گفتم بده خودم بدوزمش. روانیروحت ک

 ! نه؟؟یکنیکه نم یدوز زیگل دختر! ر ستیبخ ه ی! فقط ؟یکنیم کار ی جا چاون یار. سه ساعته دخواستینخود وقت م

 :و گفت دیاسحاق، دست از کار کش یکالفه از غرغرها نایم

کارم   نیذاریکه من دارم. حاال م  خوادیکار ظرافت م ن ی! انیزنیخب. چقدر غر م  نیهم تحمل کن گهیذره د  هیبابا! آقا اسحاق،   یا -

 رو بکنم؟

 :را باز کرد و گفت ششیشم دوخت. اسحاق نباز اسحاق، چ  مهیپرسشگرانه به چشمان ن و

 .یبابا بدوز! تو که بدتر از ننم یبدوز، ا -

بود که در   دیبود. از او بع  دهیدراز کش ییشودست کیکف سرام یبرسد. رو اش یدوز ف ی را بست و گذاشت که به ادامه ظر  چشمانش

خودش   یکرد، در جا دارشیب شودیهم نم پور یدر هنگام خواب که با ش  ی نکند. حت یکار یبخوابد؛ ول ا یو  ستدی با ا ی ندیجا بش کی

 .نشسته باشد کار ی. چه برسد به االن که بکنندیم شیدایپ ابانیو فردا صبح در خ خوابدیم
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هتر  کردن، ب ی خود فکر کرد که کار شیکرد. پ یر ی چشم باز، شروع به شماره گ کی را در آورد و با  اشی نوک لیشلوارش موبا  بیج از

بوق...   نیبلندگو گذاشت که مجبور نباشد دم گوشش، نگهش دارد. اول  ی زنگ زد. رو ینکردن است، پس به پدرش باباس ی از کار

 !بوق نیازدهمبوق... دو نیبوق... هشتم نیچهارم

 .جواب داد ی قطع کند که باالخره باباس خواست یم گرید

که باز   یکن یم دارمیتازه ب ،یکنیتو خوابم ول نم م؟یتنفس آزاد بکش  هیلحظه از دستت   هی  یذاریگوسفند؟ چرا نم  که یمرت هیچ -

 !نمیبنال بب م؟ینحست و بشنف یصدا

خنده و   ر یزد ز ی پق د،یاو را که د   افهیشده بود. اسحاق ق رهی *نه اسحاق خیس ی رو یبود و متعجب به گوش دهیدست از کار کش نایم

شده بود،  رهیخ ی با دهان باز و چشمان گرد شده به گوش یطور نایبکشد. م دنیکه دست از خند اش هم باعث نشددرد گونه یحت

و به   دیآیناگهان به خود م نای. مزندیهمچون اسحاق حرف م یبا مرد  طورنی که ا ستیک ندیو بب ابدیمخاطب را ب خواستیانگار م

 :گفت  یاند. عصبوقت گذاشته بود، باز و از هم فاصله گرفته یآن کل یکه رو ییهاهیبخ ندیبیو م کندیزخم نگاه م

. االنم که آزاد  کردیکه من کارم رو بکنم؟ اون موقع که بسته بودنت، زبونت کار م ینیشیجا نم  هیبابا آقا اسحاق! چرا   یا -

 .ر یامون بگ قه ید  هی.  کلتیکل ه ،یدیخواب

 !: جانمسبحان

 ...خدا ا ی:  اسحاق

 :بلند گفت یاشاره کرد که حرف نزند، سپس با صدا نایو به م دی دست کش دنیاز خند  اسحاق

 .و به فنا بده تینحسم زندگ یحرف که بزنم صدا گرخم ی! میباباس اهللی به به  -

 بود؟  یتو از بدو تولدت ما رو گرفته. حرف و عوض نکن، اون دختره ک  ی: نحسسبحان

 کدوم دختره؟ ؟یچ -
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 .شد رهیاش سرخ شده بود، خکه گونه نایبه م و

 .کنن گرتیدست زنیکنن، بر تیابی االن بگم رد ا ی یگی! مینبسته همون عنتر پر حرکت  ای بسته  گفتیکه م یهمون -

 .نگاه کرد و بعد نگاه معترضش را به چشمان اسحاق دوخت ی مد. خصمانه به گوشاز کاسه در آ نا یچشمان م  بارنیا

 . ...ناز بود که داشت صورتم رو ی دختر کوچولو ه یمال  یدیکه شن یی صدا نی! اه؟ی چه کالم  گهی د ن یبابا جان ا-

. از بعدازظهر تا االن تو کدوم جهنم  کنمیم دای. من که تو رو پیزنگ زد ی. خاک بر سرت نصف شبیرو بگ شهیبق خوادینم -

 هت؟استغفراهلل یهابا اون دوست یبود یادره

 :با خنده گفت اسحاق

  نیکه دوخته بودن رو صورتم جر خورده و حاال ا  ی اهی. اون بخمیکرد یر یکه من حرفم رو بزنم؟ چه گ یدیامون نم قهید  هیبابا چرا   -

بدوزه! اون   خوادینم گهی شد، د یعصبان  یگیم یش چدرباره دیرو بلندگوئه االن شنبابا! صدات  ی. ا دوزتشیخانم دکتر داره م

 .پسرمه نینیبیکه م یزشت یباد کرده ن یا  یبگ یی جا  ینتون گهی و تو د کنهست که صورتم باد موقع

 :دیبلند پرس ی اتر از هر دفعهمتعجب نایم ناگهان

 باباته؟ شونیا -

 :جوابش را داد یباباس

نجات   ییآبرویب یپدر رو از مهمون هیباشه بهم بگوها!  دهیسر انگشت هم الف باف ه ی گه؟یلندهور داره راست م نیدخترم، ا  نمیبب -

 .بده 

 :طور هم گفتشد و همان رهیزد به صورت اسحاق خ یلبخند نایم
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افتاد   ی اتفاق ناگوار ه ی کهو ی . اومده بودن لوستر رو ببرن که گهیبگه دروغ نم ی واال آقا اسحاق هرچ ن؟ی سالم بابا جان، خوب هست -

تا عفونت   دوزم یو به قول خودشون م کنمیم یدر رفت. من هم پرستارم، کارم رو بلدم. دارم ضدعفون شونی ا ه یمتأسفانه و نخ بخ

 .نکنه

 :زد و زمزمه کرد یبشکن اسحاق

 !بابا ول یا-

 :گفت  یموقع باباس همان

 .رمیمن برم کپه مرگم رو بذارم بم گه؟ید  نیندار ی راحت شد. کار الم ی! حاال خیدار میناز  یقربونت بره دخترم، چه صداخاطرخوات  -

 :برداشت و دم گوشش گرفت فونیرا از آ یاز خجالت و خنده سرخ شد، دوباره شروع به دوختن زخم کرد. اسحاق گوش نایم

 . ...خجالت بکش بابا  ؟یر یبم یریم یبود. االن دار ی اِنده آبرو بر  گهی د ن یا -

 :بلند شد، گفت زیخمیرا از گوشش دور کرد و ن یصورتش گرفت. اسحاق هول شد! گوش یو دستش را جلو دیکش یبلند نِیه نایم

 !دِ جون بکن دختر  رون؟یزده ب هیاز جا بخ ی ز یچ  یکرم شده؟یچ ؟یچ -

 :بلند گفت یبا صدا نایم

 .با پدرش صحبت بکنه ادبانهیلحن ب ن یبودم که با ا دهیرو ند ی  کسمن تا حاال  -

 :پاسخ داد ال یخیرا باال انداخت و ب شیکرد، ابرو ی نُچ اسحاق

 !کنهیم یینمامظلوم قدرنیست، ا که نگو و نپرس. جلو مردم انگار ائمه یطونیش ه یداداش منه! خودش  ی پدر، جا یگیکه م ن یا -

 :نایم
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 .نیباهاش صحبت کن طورنی ا  دیبه هر حال پدرتون... نبا -

 :اکو شد ییدر روشو شیکه صدا دیکش ی داد ینبود؛ اما باباس فونیدر آ  ی گوش هرچند

 .ادیچش و چالم داره در م گه یجان ننت کارت رو بگو! من د  ؟یر یگیم اد یآداب سخن گفتن   یدار ی رفت  ،یجا کاشت نیمن رو ا  -

 :به پدرش گفت یطور جد را نداد؛ اما به نایجواب م  اسحاق

 کنن؟  دا یتونستن لوستر پ لی! جفر و اسمائیباباس -

 :سبحان

 !مزاحم ؟یبه من زنگ زد یها زنگ بزنبه اون کهنیمن چه بدونم؟ عوض ا -

 :اسحاق

 ه؟ یمشکل رم، یخب خواستم حال بابامم بگ -

 :سبحان

 !؟ یکه ساعت سه نصف شب زنگ زد هیمرضت چ دونمیفقط نم ست، ین یآره که مشکل -

 :کم مانده بود سکته بزند  اسحاق

 سه نصف شب کجا بود؟ ؟یباباس ی گیم یدار یچ -

 :را دم گوشش گرفت و گفت ی نگاه کرد. فوراً گوش خشی را عقب گرفت و به ساعت و تار اشیگوش

 .. خدافظتمیاریاگه خدا بخواد، فردا صبح لوستر رو م یباباس -
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 :تر گفتآرام شد و آرام یباباس

 .شاهلل پسرم! در امان خداان-

 :دیگذاشت و نال بشیرا داخل ج ا یقطع کرد. نوک و

 .نمه سرعت عمل به خرج بده  ه یلطفاً  شهیاگه م رهیهمش -

 :نایم

بکشم تا   دی که با نی ر یخدا رو شکر کرد. حاال خودتون رو سفت بگ دیپاره نشدن، با هاهیو بخ یدیجور که شما خندآقا اسحاق اون -

 .رندیکه از هم فاصله گرفتند، نظم بگ ییاونا

 .بکن، فقط زود یخوایم ی هرکار -

 .را متوجه نشد یشده بود، درد حسیتا آن موقع ب یآقا اس یاما چون گونه د؛ ی را کش هینخ بخ یمعطلیب نایم

 .دیتموم شد. بلند بش گهی خب د-

 :اسحاق

 !جبران کنم  شاهللیدستت طال دخترم، ا -

شامپو   شیکف پا  ییبود که ناگهان گو یب یغ ر یبرخاست؛ اما معلوم نبود چه ت ش یاز جا زین نایبلند شود. م شیشد تا از جا ز یخ مین و

که او را از ک*مر   دیبرج شد و جنب زشی ر نی اسحاق متوجه ا فتد،یب نیزم که نیافتاد. قبل از ا   نیباشند، سر خورد و با سر به زم ختهیر

 .پاره شد اشهیبخ گری زد، بار د نایکه م یلگداما با   رد؛ یبگ

 .شد ریدر رفت و خون دوباره سراز  شیاز جا هیشد. بخ  شتر یو وسعت زخم ب دیچیداد بلند اسحاق در خانه پ یصدا
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  د،ید شیروکه روبه یتیسر آنها ظاهر شد و با وضع یترسان، باال یابا چهره نیریگاه، شآمد و آن ییپا  دنیدو یموقع صدا همان

 .و جلو رفت دیرا در هم کش شیهااخم

 .زدیدر افکارمان پرسه م یبد اتیماجرا ن ن یبه طور حتم از ا م،یاگر ما هم در آنجا نبود دیرا بخواه راستش

  دند،ید شانیروکه روبه یا. با صحنهستادندیو دم در ا دندیاز راه رس نیریپشت سر ش یفور گریو آن چند دختر د  ار یشهر  ن،یعالئد

 .حبس شد نه ینفسشان در سـ 

سر اسحاق گذاشته بود و   یدستش را رو زین نایکرده بود. م  یرا رنگ نایم  راهن ی پ یافتاده بود و خون رو نایشکم م یبا سر رو اسحاق

 .چشمانش را بسته بود ک،یاز درد اصابت سرش به سرام

ستبر   ینهی سـ  ی و دستانش را محکم رو  دیجلو پر  اری ببرد که شهر  ورشی اسحاق   یخشمش فوران کرد. خواست به سو نیعالءالد

چاک همان دختر خوش   نهیعاً عاشق ســ واق ن،یکه عالئد یی است. گو یبه چ  یکه چ دانستیهم نم ار ی گذاشت. خود شهر  نیعالئد

 :دیکش  ادیفر نیافتاده است. عالئد کیکف سرام یشده بود که اکنون به دراز رو ییصدا

از تو   ؟یچ ی عنیکارها   نی ا ، یادختره نیا  یملعون رو برسم. بدبخت تو هم سن بابا نی! ولم کن بذار من حساب ا اری ولم کن شهر  -

 . ...! من بهت گفته بودم، گفته بودم کهستیبه کتفم ن  گهیهم د  یر یبم ی. برشناسمیتو رو نم گهی تم، دانتظار نداشتم... به موال نداش

 :دیکش  ادیاسحاق زد و فر ی به پهلو یبود. محکم لگد ن یمتعجب و خشمگ ن،یهم همچون عالئد  نیریاو را آرام کرد. ش ار یشهر 

 !.آشغالیرونیب ی هاپست، تو هم مثل اون آشغال کهیمرت -

. چشمانش را بسته و  کردیو خون از زخمش فوران م ستادهی زانو ا یکوتاهش را در دست گرفت. اکنون اسحاق رو  یزد و موها چنگ 

  نیر یو ش نیالئدپهن کرده بود و حساب ع  نی زم یرا رو اشیزدن داشت، اکنون زبان چند متر حرف یخم شده بود. اگر نا شیهاشانه

که جان دو نفر از   زدیقدر مرا آن نیعالئد ن،ی ر یش ی اما به جا کرد؛یزن دست بلند نم کی  یور دی. شاگذاشتیرا کف دستشان م

قدرها هم او را از پا در  آن شیخس افتاده بود. درد پهلو به خس اشنهینداشت. سـ  یندیحال، حال خوشا نی بچکد. با ا رونیدماغش ب

که   دیکشیقدر محکم مرا آن شی. موها کردیرا تحمل م یآورسوزش رنج  و اش درحال بازگشت بود کم حس گونه بود؛ اما کم اوردهین

 !کنده شود  شهی کم مانده بود از ر
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با حرص به   ن یر یبلند شود که ش شیبود. خواست از جا نیپخش بر زم حال یکه هنوز ب  دیرا د نایچشمش را باز کرد و م  یگوشه

 .کار، باز داشت ن یزد و او را از ا  شیزانو

  یی وارد روشو یشد فور  نایبود و همان که متوجه م ستادهیبه خود آمد و چشمانش را آهسته باز کرد. مهتا کنار در ا نی ر یش اد یبا فر  نایم

 :مند گفت. سرش را در ب*غل گرفت و گلهدیاو دو یشد و سو

  دیبود، با  ن یر ی ... حق با شیکردی! تازه تو ازش دفاع هم میشناسیرو م هانیتو که جنس ا  ؟یتنها موند کهیمرت نی! چرا با ا نایم -

 . ...مرد نی.ااره یکه خون باال ب مشیزدیم قدر نیو ا میبستیدستش رو م

قضاوت کند.    یاشرمانهیرا به صورت ب یکس  ، یکس خواستی. نمدیدهان مهتا کوب یآورد و رو نشست، دستش را باال  شیدر جا  نایم

 :زد ادی بلند شد و فر  شیبه زور از جا

 !ولش کن گم ی! دختره احمق، اسحاق رو ولش کن! منیر یش -

اسحاق، اشک   تیوضع دنیحال، د  نی. با ا ستادیکه در قدم دوم ا   کردیقدر سوزش داشت و درد مکرد؛ اما سرش آن  یرا ط یقدم چند

 .شکستیم زد،یحرف م  گر یرا گرفته بود که اگر چند کلمه د  شیگلو یدر چشمانش جمع شد. بغض طور

 !ولش کن... ولش کن توروخدا گمی! منیر یش -

 :زد ادی فر  ه یا گر زود شکست و همراه ب یلیخ بغضش

 !نه من و نه تو گهید  ،یبه خدا اگه ولش نکن ؟یکر  ن یر یولش کن... ش گمیم -

باور   ییچون و چرا چیهیاست، فوراً و ب یارهیخالفکار زنج کیکه او  گفتندی. اگر مدیسر اسحاق را عقب کش یحرص  نیر یش

 .ها و حرکاتش آشکار بود. خشونت از کارها، حرفگذاشتینم ی حرف باق  یبود که جا رحمیآنقدر ب رای ز کردم؛یم

 .ندمش سیپل ل یکه تحو اریب لی دل ه ی ؟یکنیم ه یگر  ابوی  ن یبه خاطر ا یچرا دار نا؟یچرا م -

 :تر گفتآهسته ی. کمد یرا در هم کش ش یهااخم نایم
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که پام خورد به   رتمی اسحاق خواست بگ ، نی! پام سر خورد و افتادم زم؟یفهمیمن بود، چرا نم ر ی ! تقصیفهمیچرا نم  نیر یش-

 .دیرو تموم بکن شینما ن یصورتش. فوراً ا 

 اند،ی را بگر  ی. کس اوردیفاجعه به بار ب کیخو*ردن ساده  ن یزم کیکه  کردمیقرار گرفتم. فکرش را نم  ر یتأثتحت دیرا بخواه راستش

 .بردارد انیرا از م یکند و دوست نیرا بدب یک ی کند، آن  یرا عصبان ی گر ید

 .رفت نایم  شیبا حرص سر اسحاق را ول کرد و پ ن یر ی حال، ش ن یا با

  خس یو صدا زدینفس مداد. نفس هیو به آن تک  دیکش وار ید  یخود را سو رمقی! بزدیاما دم نم کرد؛ یحس م  د،یشنیم اسحاق

جا برود.  بود که از آن نی اش احرف بزند و تنها خواسته خواست ی . نمدیفهمیرا نم یدرد گریاش، راهرو را برداشته بود. د *نهیخس س

اما نتوانست.   ستد؛یبار تالش کرد با نیاند. چنداش را بدتر از دفعات قبل، شکستهشده و غرور شکسته  یاحترامیکه به او ب  ییاز جا 

  ی سر  ار یگرفت که شهر   شانی بودند، نگاه کرد. دست کمک به سو ستادهی ز کرد و به دوستانش که در آستانه در اچشمانش را با دیناام

کرد که اگر برود،   دیاو را گرفت و تهد یبا خشم جلو نیدوستش بشتابد؛ اما عالئد کتکان داد، خواست وارد آن اتاقک شود و به کم

 .شودیم دهیاز هم در  شانیدوست

 :زد اد یفر نیعالءالد

که احترام   دیسف ی و مو شی... رگنیم نی به ا ی. مردونگیکردیم یچه غلط  یبگه داشت ادیدلش نم یکه حت یقدر دختر پاکناو نایم -

 !! خجالت بکش، از خدا خجالت بکشنامـوسی...؟ بیهمه مثل خودت د ی! فکر کردارهینم

لبانش  یبر رو یلبخند د، یعاشق را د نیسوزِ عالئد نهیو سـ  دیشد  یآشفتگ نی ا ی چشمانش را به او دوخت. وقت حال یب اسحاق

بزند و   یبه وجود آورد. خواست حرف  ی بزرگ نی بزرگ شود و سوتفاهم به ا  یا خو*ردن، باعث فاجعه نیزم  نی که ا کرد ینشست. فکر نم

  ر یرا به کنار هول داد و همچون ش ار یآتش گرفت. شهر  د،یلبخند او را د  یوقت نیعالئد یولرا خاموش کند؛  نیآتش خشم عالئد

 .از ته دل روانه صورت اسحاق کرد رفت،یمثل او انتظار م یطور که از مردمحکم و آن یبرد. چک ورشی شده به اسحاق  یزخم



 

 
 

108 

  
 خیط مات  ➢

 بیگلو پوررضا ابی ➢
 Cafe Writers انجمن کافه نویسندگان  ➢

 

 

*طان بود! خودش را به  ی. سرنوشت اسحاق چقدر شدیکنیکه شما فکر م  ستیکه موضوع آن ن میداد یشهادت م میجا بودآن اگر

 بردیلذ*ت م  یی نمایس لم یف ن یاز ا ینشسته بود و طور یامهم است. گوشه شیکه برا  کردیوانمود نم  یطور  یزده بود و حت ینفهم

 .که کم مانده بود تخمه بشکند و سوت بزند، کل بکشد و از شاهکار خود دست به رق*ص بدهد

که در چنته داشت به عقب   یرا با هر توان نیجنگ شد و عالئد دانیبود و اکنون م ییشوکه قبالً رو یاق دوازده متر وارد آن ات ار یشهر 

. هم کندینم ینشسته و کار دفاعیچطور ب  ندیکه بب خواستیو ابداً دلش نم دانست ی. او هنوز اسحاق را دوست خود مدیکش

 .که باعث رنجش دو دوستش شود  دادیانجام نم ی پس عمل ن،یپابرجا بماند و هم با عالئد اقبا اسح اشیدوست خواستیم

شده  رهیکه به او خ ندیتوانست چهره غرق خون اسحاق را بب ار،ی توسط شهر  نیبا کنار رفتن عالءالد زد، یحرف م ن یر ی که با ش نایم

.  ستادیزانو ا  ی باالخره رو وار،یزد و به کمک د یسحاق لبخندبلند زار زد. ا یو با صدا دیبغض دومش ترک د،یکش  ر یبود. قلبش ت

 شد،ینم دهیشن شیکه صدا ی و آهسته، طور ستاد یا نایم یروبه جلو گذاشت. روبه یستاد و چند قدمیا ش یپا  یهرطور که بود رو

 :زمزمه کرد

 .زار نزن بابا -

 :دینعره کش گری که متوجه حرف او شده بود، بار د نیعالئد

شدن.  ن ینشو گوشه ی تو و امثال توئه که منزو یایگندکار  نیمعصوم و پاک با هم یدخترا طورنی نکنه؟ هان چرا؟ ا  هیچرا گر-

 !زنمیم ششیزده، آت شمیبزنم... آت شیو آت رتیغیب نی ولم کن، تو رو خدا ولم کن تا ا یدوس دار  ی جان هرک ار یشهر 

  زیو انگار که چ دیدر د  ی در رفت. مهتا را جلو یزد و به سو نایبه م ی حال، چشمک ن یهم به او نکرد و با ا ینگاه یحت  اسحاق

را   اششده ده ی و به خون آل دیسف یهارا تا بناگوش باز کرد، دندان  ششیداده بود. اسحاق ن ن یباشد، دماغش را چ دهید  یامشمئزکننده 

 :نشان داد و گفت

 .برم اسپند بترکونم سی. بایشده صورت  شم، یچشت خورد به رنگ ر  -

 .زدینشسته بود و زجه م نیزم ی رو یجمع شده بودند که از شدت ناراحت نا یبه سراغش نرفت و همه دور م یاز آنجا خارج شد. کس و
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را   شیو خوشحال رو دیرا از پشت سرش شن ی پر سرعت یهاقدم یرفت. خواست در را باز کند که صدا یدر خروج یبه سو اسحاق

*ـاه است؛  گنـیشان اسحاق بکه حدسشان اشتباه بوده و دوست ندیگوسفند به سراغ او آمدند تا بگو ای   اری برگرداند. مطمئن بود شهر 

زد.  یو افسرده لبخند دیبلند کش ینیه د،یچهره داغون اسحاق را د یآمد و وقت ن ییها پابا دو از پله نکه خانم نوردرخشا دید  یاما وقت

داشت؟ نوردرخشان از ترس   جا یب یهااز انسان  دیچرا با جا یکه بعداً قلبش ناراحت شود؟! انتظار ب کرد یم یطور فکر آن دیچرا با

 .گرفت شدهان  یچشمانش از کاسه خارج شد و دستش را جلو

 شده؟ ی... چیچ -

 :اش که تمام شد، گفترا باز کرد و خواست حرف بزند که به سرفه افتاد. سرفه ششین اسحاق

 .ادی . زت زمیشوما... به قول معروف خرسند ی نوازاز مهمان -

 .از خانه خارج شد و

*** 

 !ز از لوستر بود و نه با یو گوسفند خبر  ن یو عالءالد اری بود،و نه لوستر. نه از شهر  یاما نه از اسحاق خبر  د؛ یروز بعد رس صبح

سو و آن سو، پرسه نزند. از   نیبه ا هدفیکه داستان ب  یبه سراغ نقش اصل میرویبود. فعالً م خبر یکدام ب چیکه از ه شودینم یول

! کندوار، شهر  دیکه با میرسیم یی . باالخره به جامیدوانیبه دنبال اسحاق به همه جا چشم م ،یاز آباد  یو آباد م یشویشهر خارج م

 !گفتم اسحاق  ،یبود. راست دهیکه اسحاق تا به حال د   ییروستا نی تر بای. زلیردباستان ا یِستیتور

بود. کار کرده بود، مرد شده بود. عاشق شده  دهیآمده بود، بزرگ شده و قد کش ا یجا به دنکه در آن ییآمده بود به وطنش. جا   اسحاق

کوتاه قامت شود و    ،یر ی خاطر پ برود. به تی جا هم به خواب ابدکه قرار بود در همان ییه بود. جابود، ازدواج کرده بود و بچه دار شد

عاشق نشود. ازدواج   گری خود را ثابت نکند. د ینشود. مردانگ یشود. از فرط درد و مرض، دست به کار رسوده*کل درشتش ف یه

 .برسد اشیبخوابد و به عشق ابد «یدر کنار همسرش »روزگار ز،یکه قرار بود او ن  ییجانکند. همان
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  شی. به سومینیبیپدرش م یخانه کینزد یبوده، است و خواهد بود. او را در کوچه اشیکندوان، محل زندگ  یکه روستا خالصه

همان لحظه بود که دانستم   اورد؟ی. سرنوشتش همراهش نبود. او تک و تنها و بدون سرنوشت، چگونه توانسته بود دوام بمیرویم

 .کندیهم محافظت م رنوشتانو بدس سرنوشتانیاز ب یخداوند حت

را کمتر   ششیر  حیمل یورتپارک شسته بود و تا آنجا که توانسته بود، رنگ ص ی. صورتش را با آب سردِ آبخورداشتیقدم برم آهسته

کاپشنش گذاشته بود. در افکارش غرق   بی شده بود را داخل ج حسیآب سرد، ب ر ی خاطر رفتن به ز را که به خشیکرده بود. دستان 

  یلباس یبه دکمه شان؟ی جای. به رفتار دوستانش؟ به قضاوت بشدیاندیکه دارد به چه م دانستینمخودش هم   یبود غرق، غرق! حت

  یرشلواریکه چرا، ز  ن یبه او نداشت؟ به ا یکه اصالً چشم بد نایم اشرهی افتاده بود؟ رفتار همش نیورتر به زم ر چند کوچه آنکه د

 دهد؟ یخوش نشان نم  یچرا بدبخت است و خدا، به او رو  کهنیبود؟ ا داخته ان شانی درِ خانه یرا زنش در جلو  یحاج محمود محمد

تنها   ،یتر از رنگ خون. در آن زمان اول صبحبود و چشمانش، سرخ خوابیجمع کند. ب یحواسش را به درست توانستینم یحت

و حواسش   انداختندیم رونیب الیو با سالم دادن، اسحاق را مختصر از فکر و خ کردندیکشاورزان و کارگران بودند که از کوچه عبور م

 .کردندیش بود، پرت مکه در ذهن یتبطمر  ی از افکار ب ی ارا لحظه

شد. مطمئن  رهی کوه قرار داشت، خ یکه آن باال و در دامنه یابزرگ و پر ابهت دوطبقه ی . سرش را باال آورد و به خانهستادیا  ناگهان

اند. خود  ردهرا شروع ک شان یاند و پس از آن، کارها را خوانده یاند، نماز دسته جمعشده داریاش، اکنون بخانواده یاعضا ی بود که همه

 .گذشته بود قهی . از اذان صبح، تنها ده دقکردیم یخانواده بود و در آن خانه زندگ  نیعضو ا  ،یاناو هم زم

بود که هرچه زودتر، خود را به آن خانه برساند. همان   ن ی. تنها در ذهنش اکردیفکر نم  یز یبه چ  گر یرا تندتر کرد. د شیهاقدم

 .امن بنامد یآن را خانه توانستیکه به نظرش م  یاخانه

سرسبز و   یعبور کرد. به محوطه ، یتوجه چیه یب ز یبودند ن دهیخواب هاستی که در آن تور دهیبه فلک کش ی سنگ یهاخانه ی الالبه از

که پدر تنومند و  ندیو همچنان بب ندیرا بب شانی چراغ خانه ییبعد از آن، توانست روشنا بود. یمیباز عظ  یکه فضا  دیپرعلف رس

که در دست   ی اکرده بود و با قمه زانی اش آوو چشم به آمدن او دوخته است. تبرش را به شانه ستادهیدر ا ی پهلوانش،در آستانه

 .بودیم ینیزم بیکه س  دی. شاشودینم دهیب د خو جا نیاز ا  داند؟یچه م ی. کسکندیرا م ی اوهیداشت، پوست م

سبحان تبرش را از   د،یکه به او رس نی. همدی راه را دو هیطبق معمول همچون پدرش باز شد و بق ششیسبحان، ن دنیپس از د   اسحاق

جا را با توپ فوتبال اشتباه گرفته و شوت  آن نیریکه ش ییجا اسحاق به همان ی آن، محکم به پهلو  یاش برداشت و با دستهشانه
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کرد، سر پسرش   ی را خال اشیکه او را تا حد مرگ زد و دق و دلنکرد. بعد از آن ی پسرش هم توجه یالهو به آه و ن دیکرده بود، کوب

 :را باال گرفت و گفت

 کجا؟   جانی! وگرنه تو کجا، اایفکر کنم راه گم کرد  -

 :مضحک، رو به پدرش گفت ی اافهیکرد و با ق میصورتش تقس ی جزاا  انیحس دردش را م  اسحاق

 ؟یکن یم یر ی گخفت ی من رو. مگه دار ی. تادخ* ترکوندرمردی پ ی تو که آش و الشم کرد -

آرام زد و   یاانداخت. سپس به ک*مر پسرش ضربه نیاطراف همچون عربده، طن  یهادر کوه شیکه صدا دیقدر بلند خندآن سبحان

 :گفت

 .ختتیریب خت یر ن یبشگون گرفتن ا ی. دلش تنگ شده برادتتیوقته ند یلیزار زدن، برو گمشو تو! ننت خ ی به جا -

 :و گفت دیخند  اسحاق

 !چشمم روشن -

چشم و ذهنش  ی قدر توآن گر یآمده بود، د شیپ شیبرا الیکه در و ی. آن اتفاقکردیم یبا پدرش، وارد خانه شد. احساس خوشحال و

نگذاشته بود؛ اما   یبود که به آن خانه پا  ی نگاه کرد. حدود دوسال شانییروستا ی دو طبقه ی. به خانهکردینبود و ذوقش را کور نم

 یبلند ااهلل یوضع عادت داشتند. اسحاق  نی به ا  شانیبود که قبالً بود. به هرحال، همه یخانه، همان یختهیر برهم  ونی هنوز دکوراس

 .شد ییرای کرد و وارد حال پذ

در وسط خانه قرار   یاشده یکار نهییشده بود. ستون آ دهیخانه چ ی. سه دست مبل در گوشه به گوشهبایخانه،مدرن بود و ز داخل

قرار داشت که از آن وارد و    واری باز در د یاچهیجدا بود و در ی . آشپزخانه در اتاقکردیم میتقس یداشت. خانه را به چهار قسمت مساو

بودند و   دهیرا کوب یااز سقف گوشه  یباال هم به آشپزخانه راه باز کرده بودند که به اسرار همسر باباس یاز طبقه ه. البتشدندیخارج م

  که نی شده بود و با ا دهیخر  یتازگداشت به  اهیس ز ی ر ی هاکه گل یرنگ یآب ی دوازده متر  یهابودند. فرش دهیبه باال، پلکان کش

اهداف خودشان هم که    یاو را برا ز یبود. پسر دوم و سومش ن کارنیا رو یبود؛ اما همسرش پ ونیدکوراس  ر ییتغ نی مخالف ا ،یباباس

  واری. اگر دهاترسدیها ارث مخانه به آن نیا  رد یو بم وفتدیکه اگر ناگهان پدرشان سبحان ب دندیشیاندیها م. آنکردندیم یاریشده، 
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رفته   شانیهامهمان انیم شانیکه قبالً داشت، آبرو یتیبا وضع را یراه دهند؛ ز شانی را داخل خانه یبهمان نفر  توانندیو فالن باشد، نم

 .رفتندیکه تا آخر راه م  ستیبایبخواهد، چه نخواهد، م یو تحول کامالً به جا بود. چه باباس ر ییتغ نی بود و به نظرشان، ا

  ی کنج لبانش جاخوش کرد. سرش را سو یلبخند کند،یم از یراز و ن شیکه بر سجاده افتاده و با خدا   دیمادرش را د یوقت اسحاق

 :چرخاند و گفت یباباس

  ن یبهتراش رو نگه داشت ن؟یمن بودم، اون همه عذابم داد ی ننه. چرا تا وقت یِتو، شده قصر عشق یی ایرو ی لهی. طو یکرد شرفتیپ -

 ا؟ یاز من بعد یبرا

پسر   یکرد و محکم به شانه  یکوتاه یخنده ی نشسته بودند، اشاره کرد. باباس خیس شانیبه دو برادرش که به احترامش سر جا و

 :بزرگش زد و گفت

به من بگه،   ادیفند، چطور پرش کرده بودند. بهش گفته بودن که بدو تا گوس ن یا ینیبب یگفت؟ تازه نبود  شهیچه م گه،یننته د -

 .دنیخونه که خودشون زحمتش رو نکش ی تو ننیبش یدردسر  چیه  یبکوبم از نو بسازم خونه رو که اگه من گرفتم مردم، اونا ب

 :دم گوشش گفت تر آرام

 .رو ببرن. تازه قراره خونه رو بزنم به اسم تو و آصالن فشیکه من جون بکنم، اونا ک شهینم -

 :زد و زمزمه کرد یرا کامالً باز کرد و با چشمان درخشان، به پسرش چشم دوخت. اسحاق لبخند ششین و

نت  سرم م  یرو ، یخونه رو هم به همونا ببخش  نیها! هم رنیگیم قتینرسه از  یز یچ هیبه بق ؟یفقرا افتاد ریبه فکر فق شدیچ -

 .یگذاشت

 :لبخندش را خورد و محکم گفت یباباس

 .من هنوز قصد مردن ندارم -
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 :گفت  یدر ادامه، پس از مکث و

و روغن جامد   خی بکن تا من برم   یاستراحت هی . برو نیکیخور  درب و داغونه که هر روز کتک یهایاون زپرت ه یشب افتی . قنیبرو بش -

 .زخمت یننت بماله رو ارمیب

  ستادهیاش بود با رفتن پدرش تنها شد. در وسط حال اخانواده انیدر م کهنی آشپزخانه رفت. اسحاق با ا یسو ، یگر یبدون حرف د و

برادر بزرگترشان   دندیکه د  نیدو برادرش که هنوز نشسته بودند، چرخاند. کالفه بودند. هم ی. سرش را سو کردیبود و اطراف را نگاه م

  ی او رفتند. دستش را گرفتند و سالم و احوال پرس یتشکشان بلند شدند به سو یزدند و از رو یتصنع یبخندشده، ل رهیبه آنها خ

 .نشستند گر یکنار هم د یامبل دو نفره یرو ز،یمبل نشاندنش و خودشان ن یکردند. رو

کنارش  دیایدست بردارد و ب یکه هرچه زودتر، پدرش از کدبانوگر  کرد یممعذب بود. در کنار برادرانش راحت نبود. دعا  اسحاق

 .ندیبنش

نشست و به   نی زم یبه برادرانش انداخت و خجل رو ینگاه مین ست،یراحت ن شیجا دید ی مبل سه نفره نشسته بود. وقت یرو مظلوم

 .داد هیتک یرنگ راحت ی امبل قهوه یدسته

با اسرار او نشست.   یبلند شد؛ ول شیبه پا دیپدرش را د  ی آمد. اسحاق وقت رونیاز آشپزخانه ب یهنوز نشسته بودند. باباس حرف،یب

 .کند  یاو سپر  یرا ب گری د ی قهیچند دق دیو او، با  اوردیرا بردارد و ب یز ی چ یبرود و از انبار دیسبحان گفت که با

از   یکه خال   یشدن به آن قسمت رهی ش از خانه نگاه کرد. به فکر رفته بود و با خسرش را تکان داد. به خارج شدن پدر اسحاق

 پدرش بلند نشدند؟  ی بود که چرا برادرانش، به پا نیهم که در آن لحظه داشت ا  ی ا. تنها دغدغهدادیبود، ذهنش را نظم م  یز یهرچ

 :دیاز برادرانش از فکر کردن دست کش ی کی یصدا با

 .یو رفت ی ازدواج کرد که نیبعد ا یعنی! دمتیحدوداً هفت ساله ند. یومدیوقته ن یلیخ -

 .انداخت ن ییزد و سرش را پا یلبخند اسحاق

 .نجایا  ومدمیفقط دو ساله که ن -
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 :دی پرس ی گر ی موقع برادر د همان

 هست اصالً؟ ادتی ما رو  ؟یبد صمونیتشخ یتونیم -

که روز و شبش را با فکر   ی که اسحاق، کس شدیبودند! مگر م دهیاز او پرس ی بیسرش را با شدت بلند کرد. چه سوال عج اسحاق

 :گفت یو جد دیرا درهم کش ش یهاها را نشناسد؟ اخمآن گذراند یاش مکردن به خانواده

 .ندارم ادتونیکه    نیچون نبودم، فکر کن ستین حی. صحیِو خوار کردن عیسوالِ ضا ن یا -

  ف ی*کل ظریبود؛ اما ه  ان یدر او نما یاز باباس ی اشد. ته چهره رهیافتاده بود، خ  اشیشانیپ یرو اشیابلند قهوه یکه موها ی پسر  به

  ینیبرعکس ب اشینیبه مادرشان بود. ب هیکامالً شب داد، یطور که نشان مآن اشیاقهوه ی مو و ابروها ، یو الغرش، چشمان خاکستر 

  رایاو ساخته شده بود ز  یکه داشت، انگار برا  یکوتاه یاندازداشت و دست یصاف و مردانه آمده بود، حالت عقاب که و اسحاق  یباباس

 .بماند رخشمی. حاال نآمدیکامالً به او م

تر و صد تر و بالغمردانه ی بود. تنها کم دهیاو د  یِرا داشت که در هفده سالگ ی اشناخت. او همان چهره دیکه او را د ن یهم اسحاق

اش را هنوز  بود و چهره دهیو شش سال داشت، آن پسر را د ستیکه اسحاق ب یزمان  ش،یتر از قبل بود. درست هفت سال پالبته، پخته

 .داشت  ادیبه 

 .انداخت نییزد و سرش را پا  یلبخند

 :از برادران به تمسخر گفت  یکی

 اد؟ینم ادتی خب؟ نکنه اسمامون هم  -

 :گفت  یکرد و جد ی اخم گریسرش را باال آورد. بار د ی فور گری آن دو بود. اسحاق بار د انیم نِی تر صدا از آن جوان نیا

 ...! مگه نه؟ تومانیسلمان و سل -

 :مبل نشسته بود، اشاره کرد و گفت ی که رو یبه نفر سمت راست و
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 ...سلمان! و تو -

 :ناراحت گفت یاشاره کرد و کم  د،یرسیساله به نظر م ستیکه ب  یجوان به

 .کنهیاسم، شکل و اخالق برادرهاش رو فراموش نم  وقتچی. برادر، هستیسخت ن ادی ! زیمانیتو هم سل -

تر و پدرش شباهت داشت.  به برادر بزرگ یمانندش، اندک  رهیبه برادرش سلمان داشت. تنها فک مربع و سر دا  هیشب ی اچهره مانیسل

هم نداشتند. اسحاق   لیبینگذاشته بودند، س شیها ر کدام از آن چیبه پدرش داشت. ه یاریکه تنها اسحاق بود که شباهت بس یی گو

اسحاق   به برادران جورهچیبلند خود و پدرش افتاد و لبانش به خنده کج شد. آن دو، ه یهاشیر کوتاه و  یموها ادی  یالحظه

 .مانستند ینم

 :گفت ی انداخت و با همان لحن قبل  گرشید  ی پا یرا رو شیپا  مانیدوخت. سل مانیرا به سل چشمانش

 !نتشونیبیکه م ییها. البته فقط وقتادشهی  گهی د یاسم، شکل و کار برادرها شهیتر، همبزرگ یبله البته! برادرها -

هم حق   یحرف انصاف نبود؛ اما از جهت  نیما دهانش را بست و ساکت ماند. شاهد ابزند؛ ا ی ساکت ماند. خواست حرف ی الحظه اسحاق

قدر وضعش آشفته بود که دوست  آن را ینبود. ز  شاندنیبه د ل یهرگز ما یها خبر داشت؛ ولاز آن شهیاسحاق هم کهنیداشتند. با ا

ها صحبت با آن یتا آمدن باباس گر ید ی. خواست که کم ندیاست بب انی نوا یب یکه برا تیو وضع تیع او را در آن موق ینداشت کس

 رونیو نفسش را با شدت ب آوردیدر م بشیاش را از جرنگ درشت مهره ی نارنج حیطور که تسبکند. پس سرش را بلند کرد و همان

 :دیپرس د،یدمیم

 خب... چه خبر مبرها؟! حال و احوالتون چطوره؟  -

 :زد و مودبانه گفت یلبخند سلمان

 !گذرهیم اش یو خوب هایبد ی . با همهگهید هیگفت خان داداش، زندگ  دیبا یواال چ  -

 :زد و گفت یینمالبخند دندان اسحاق
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 .یگذروند ی سرسر  طورنیهم  ا ی ، ی! به عمرت ارزش دادیها! مونده که چطور استفادش کرد  گذشتن هم گذشت داره -

 :زد هیزد و به او کنا یپوزخند مانیسل

  یزندگ هی  یکه برادرمون عمرش رو گذاشته پا  میما بسته! ما مفتخر  یبرا ،یکه شما وقت رو هم وزن طال دونست نیهم -

 .سعادتمندانه

  ی کردن پرداخت. چرا هر چه سع یشروع به باز ح، یکرد و با تسب زونیرا باال آورد و دستش را از آن آو  شیشد. زانو  نیغمگ اسحاق

 گفت؟یهمچون دشمنان، با او سخن م هی و کنا شیبا ن مانیسل کردیم

 :دیو پرس دینثار برادرش کرد و پس از آن رو به اسحاق چرخ یاچشم غره سلمان

رو خودمون   مونیزندگ میتونیو م میاریم  ریهم گ ی. خداروشکر! پول خوبمیکنیشرکت بورس کار م  ه ی ی تو مان،یخب من و سل -

 .م یکمک کنه بگذرون یکس  کهنیبدون ا

 :سرش را تکان داد و گفت اسحاق، 

 !یبه خوش  شهیخداروشکر... هم -

 :دوباره به کار افتاد مانیزمان، زبان سل ن یا در

 داداش؟ یمشغول یشما به چه کار -

 :را داخل دستش جمع کرد و گفت حیبود. تسب نیی هنوز سرش پا اسحاق

 .میکار همه چ یکار... تو  یمن، خب من تو-

 ؟ یکنیهم م یمواد فروش -
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ام؟  کرده یبار من کن. من به تو بد هی و کنا شیسرش را باال آورد. خواست داد بزند که احترامم را نگه دار، کم ن ن یخشمگ  اسحاق

که   یینمادندان یبخندبا دستان پر بازگشت. ل یام؟ از ارث گذشتم. نکند ارث پدرتان را خوردم؟ اما همان لحظه، باباسمالت را ربوده

 :. نفس زنان گفتدیاسحاق دو یزده به سوگذاشته بود و ذوق شیرا به عموم نما لشیبیس ریز یگونه  دیوارمر  دیسف یهادندان 

رو   ن ی. فکر کردم مال صاحبه، گفتم ازونهی طرف آوکوچولو، اون یجوجو   راهنیپ ه ی دم ید هو یروغن بردارم.  یانبار ی رفته بودم تو -

 .میپوشوندیم ی اسحاق گوگول  یکه برا یهمون بلوز نیاِ! المذهب ا دم یکردن؟! بعد ورش که داشتم، د زونیآو ی انبار یچرا تو 

 .چشمان اسحاق گرفت  یجلو د،یباریم ش یرا که چرک از سر و رو یکوتاه زرد رنگ  ن یآست راهنیپ و

با   گرفتیطور که بلوز را به دستش مانداخت. همان بشیرا داخل ج حیو تسب ستادیپدرش بلند شده بود، مقابلش ا  یکه به پا  اسحاق

 :بهت گفت

 همه کوچولو بودم؟  ن یا ی چطور  ،یگندگ  نیمنِ به ا  -

که به پسرش  طور نشست و همان نیزم  یرو ز یانداخت. خودش ن نیرا که داخلش روغن جامد انداخته بود به زم ی زریفر یباباس

 :را نوازش کرد و گفت دشیسف یسر مو  ند،یبنش کرد یتعارف م

  م،یباطل، نره غول! روت وقت گذاشت ال یخ ی زه ؟یبود یگندگ نیبه هم رونیب یکه از شکم ننت اومد  یاز همون زمون  یفکر کرد -

 .من یهم قدوقواره یکه باالخره شد  میدیزحمت کش

 :دیپرس کرد،یطور که به بلوز داخل دستش نگاه مخود نشست. همان  یقبل  یجا  کرد و کنار پدرش، سر  یااسحاق،خنده

 .داشته افت یانگار گاو روش ض فه؟یکث قدرنیحاال چرا ا -

 :گفت گر یبار د  مان،یسل

 .کنهیمامان ازش به عنوان دستمال استفاده م -



 

 
 

118 

  
 خیط مات  ➢

 بیگلو پوررضا ابی ➢
 Cafe Writers انجمن کافه نویسندگان  ➢

 

 

 :گفت د، یمتعجب برادرش را د یکه چهره مانی . سلدیاسحاق باال پر  یابروها

 ...ازشون استفاده بکنه. فکر کرد که بهتره از اومدیناراحت نشو! دستمال تازه گرفته بود، دلش نم -

نشست.   شی در جا حرف ی. همان دم ساکت شد. خودش را جمع و جور کرد و بدیبه او نگاه کرد که رنگ از رخش پر یطور سبحان

را تا کرده و    اشیکوچک ادگار یانداخته و بلوز  ن ییاسحاق سرش را پا دید  یپسر بزرگش دوخت. وقتسبحان چشم از او برداشت و به 

پرت کرد. اگر   مانیسل یاسحاق را برداشت و با حرص به سو  یکنار پا یا ینوک لیشد که موبا  یقدر عصبانگذاشته، آن شیزانو یرو

مبل خورد و از هم   یچوب یاسحاق،به دسته  لیبود و موبا یاما اکنون عصب  خورد؛ یبه هدف م شهیمثل هم کرد،یم قیدق یر یگنشانه

 .دیپاش

 :زمزمه کرد ی گرفت و در گوشش،با نگران دیلرز یدستان پدرش را که از حرص م ی فور  اسحاق

  کنه،یوش نمزود فرام ی لی. خهی انهیک شناسمش،یکه م  ییتا جا ؟یچ  رهیازت بگ  مانیاگه دل سل ه؟یچه کار  ن یا  ،یباباس یخیب -

 !شو الیخیب

و سلمان، مات و مبهوت به  مانی. سلبنددیو چشمانش را م کندیبازدم م رونی. سبحان نفس را بزندیپدرش م یدوبار به شانه و

 !شئ پرتاب کرده بود؟ اصالً امکان ندارد شانیممکن بود؟ پدرشان به سو  ی ز ی. چطور چکردندیفکر م  ش،یپ یقهیاتفاق چند دق

که با اخم به او زل زده بود، نگاه کرد.   ی شد و بعد به باباس رهیخ نیزم یاز هم باز شده رو  یاینوک ی به خود آمد. به گوش مانیسل

 :دینعره کش ی برخواست و خواست برود که باباس شیاز جا  نیخشمگ

 !نیبش ر یبگ -

سجاده نشسته بود   یرا سمت همسرش که رو شیبعد از امر دادن به پسرش، رو یداشت پس فور کامل تیاطاعت فرمانش، آگاه از

 :کرد و بلند گفت کرد، یها را نگاه م آن انی گو حیو تسب

 .برس چارتیب یبچه  نی به ا ا یو جور کن خودت و ب بده زن! جمع ت یرضا گه ید -
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  اشیدراور کنار ی همسرش رفت. چادر را از سرش باز کرد. آن را با حرص مچاله کرد و داخل کشو ی بلند شد و سو شیاز جا و

 .چپاند

 :کردیجانماز کنار برود، بعد شروع به تا کردن آن کرد. همچنان غرغر م  ی به او گفت که از رو سپس

! تو هم  ارمیکوش؟ پدرش و درم حانه ی. رنیذاشتیم ی پسرت چا  ی. االن باس جلونایزل زده به ا یهو چ ن یسه ساعته نشسته ع -

 .دست باد شیفرستیم قهینماز کج و کولت که اجرش رو همون دق ینداره بذاره پا ی پاشو، خدا وقت اضاف

آورد و شروع کرد با آن ذکر گفتن. اسحاق چهار زانو نشست   رونیکاپشن اسحاق ب بیرا از ج حیآمد و کنار پسرش نشست. تسب دوباره

چشمان اسحاق   ی جلو  کردیکه پدرش جانماز او را تا م  یمادرش، زمان یعاطفهیو ب مهریکرد. چشمان ب یان دستش بازو با انگشت

 .دیدینم یخانه فرد اضاف نی بود که او را در ا ی تنها کس ، . به گمانم پدرشرفتیرژه م

. به پدرشان احترام  شمردندیها اصالً او را آدم نمآن  تش؟یسال ترب نیچند  یجهیبود نت ن یبود. ا دهیسبحان باال پر  یابروها

شدند.   حالتیبه حرفش گوش سپرد؟ چشمانش ب دیبا زندیعربده م ن یکه او خشمگ یبودند. مگر وقت اعتنایبه او ب گذاشتند،ینم

ها با  تنش مورمور شد. آن ی و موها ستادیا خی س دشیبلند سف شیآوردند. ر دیخشن را پد یاچشمانش افتادند و چهره یرو شیابروها

 .شکستن حرمت اسحاق، پسرانش قلب پدر و همسرش، غرور شوهرش را شکسته بودند

که او   بردیم  یکم داشت پبود. کم بیاش غر به خودش دارد، همچون خودش در خانواده یاریکه شباهت بس یبزرگش همان پسر 

 یمیترش صمقدر با برادر کوچکآن ،یسن  یکه با شانزده سال فاصله ماندیم ی او ندارد، بلکم برادر بزرگتر  ی واقعاً نقش پدر را برا

همچون   ز یکه پسرش ن دیترسیم ی. سبحان از آن روزدیو تنها از او چاره جو دیاو بگو   یرا برا شیاست که دوست دارد تمام دردها

خودش. سرش را   ی شده برا یفرزندش را نگه دارد، حت کرد یحان با تمام قوا تالش مکار شد. سب  نیخودش، نزد خانواده طرد شود و ا

تنش  انداخت،یکه به اسحاق م ینگاه یبود کرد. از سرد  وخته نشسته بود و چشم به اسحاق د شیهمسرش که هنوز سر جا یسو

 :دیمورمور شد. عربده کش

 !زن ااهلل ی. ریباد صورتش و بگ این آوردم. بو روغ خیزخم پسرم نپاش!  ینگاه بَدِت، نمک رو نیبا ا  -

بعد با   یاآشپزخانه رفت. لحظه ینگاه کند، سو یبه کس کهنیبلند شد. بدون ا شیبه کمک دستانش از جا ، یحرف چیه یب همسرش

 .استفاده نشده، بازگشت  یزهیو پاک ز یدو دستمال تم
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مادرش را   ییبایز شیستا  حیو خود، صاحب تسب گفتیاسحاق ذکر م حیهنوز با تسب  یزانو نشست. باباس یپسر بزرگش، رو یروروبه

 :شوخ گفت ی را باال انداخت و با لحن ش یاز ابروها یکی . ایزد به وسعت در ی. لبخندکردیم

! نگو آقا  کنهیبهم نگاهم نم یکس گهی د نیهم ی. واسههیانسان اول  نیا  هیشدم شب ، یگر ی ج نی بوده. ننه به ا ی چه حکمت دونمینم -

 !زپرشکه شیکه ازش شانس آورده زنش بوده. بق  ی ز یتنها چ ،یباباس یل ینم هم نگات کنن؟ خداوک هی کجا بود که  ختت یاسحاق، ر

 :گفت  اعتنایهم از آن خودش بود انداخت و دستش را جلو برد و ب شیکه هر دو یکپ یبه دو چهره یینگاه گذرا  مادر

 .جلو  ار ی! سرت رو بز ی زبون نر  -

 :گفت ی شدند. با همان لحن قبل انینما  اشیشانیپ یدرشت رو ی هانیرا هم باال انداخت که چ گرش ید  یابرو  اسحاق

 .گرمیج  فرستمیم برم،یم یچشم، شما سرم و رو طبق هم بخوا-

 :. آهسته گفتدیپسرش کش یشانی پ ی. آهسته دستش را باال برد و رودادیخوش نشان نم یحاق، هنوز به او رواس گر« یج»

 .نییپا  اریابروهات رو ب -

 :گفت طنتیآورد. با ش  نییرا پا شیابروها  اسحاق

 ... نظرت؟یما بکش یمن دراز بکشم، بعد شما دست محبت به رنگ و رو یگیم -

 :همسرش، خود جواب داد  یزد و به جا یلبخند سبحان

 !طاقت نگاه کردن بهش رو ندارم گهی . من دشهیداره بدتر م ختشی ر  مونیم نیبهتره. راحله تو هم بجنب. ا  یآره، دراز بکش -

  یتر، وقت. سلمان به او لبخند زد؛ اما برادر کوچکدیرا د  مان یسل یدر هم رفته یبود که چهرهبه راه  شینماهنوز لبخند دندان اسحاق

 .بلند شد که برود شیاز جا  کندیکه او را نگاه م دید
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که بود او   یا. به هر بهانهرودیهمسرش بود که متوجه شد پسرش دارد م  ت یمامور دنیدست به کار شده بود. سبحان سرگرم د  راحله

 :نگه داشت ییرا یدر حال پذ را

که هر   ین هیبق هی. بدبخت شبمیبد یاس لی دل و رودش رو جمع کن. چسب مسب الزم بود، بزن بهش تحو  ی بابا جان! اون گوش -

 .روش اوفتهیچکش م  ای  نیزم وفتهیم ایهم که داره، هر ساعت   اینوک نیبخره. هم یگوش  هیروز بره 

  کیبه   کیکردن آن چند تکه پالست لینشست. شروع به وصل کردن و تبد نیزم یراه رفته را بازگشت و رو حرف، یب مانیسل

 .همراه شد لیموبا

و   اوردیرفته بود تا از دلشان در ب یی نشست و آهسته با آن دو به صحبت کردن پرداخت. گو مانیسل یبلند شد و رفت سر جا  سبحان

  یبیمادر و پسر را با هم تنها گذاشته بود که با هم اختالط کنند. راحله با پسرش احساس غر  حال،   نیکند. با ا   هیرفتارش را توج

مادرش   یبه چشمان خاکستر  رهی. اسحاق، خدادیرا به حس مادرانه م شی جا   دین احساس، هرچه زودتر بایو به نظر سبحان ا کردیم

هم که   یلبخند چه میآن ن گر یو چشمانش را به سقف دوخت. د  دیاسحاق دو یکم غم به چهرهنگاه پرمهر. کم ک یاز   غیبود؛ اما در

که زخم داشت و   ی. از عمقدیپسرش کش ی میزخم قد یرا رو دشیفس فیشده بود. راحله انگشتان لط دیلبانش بود، ناپد یرو

وار  طور هم زمزمهاسحاق مشغول شد و همان دیکردن زخم جد ی غن کاربه وجود آورده بود، تنش مورمور شد. دوباره به رو یبرجستگ

 :گفت

 ؟یصورتت کاشت یکه رو ه یچ زایچ ن یا -

 :شرح داد ز یخواسته بود و او ن حیتوض خانهیبه مادرش نگاه کرد. مادرش از او توب اسحاق

 .شهیم دهیگم شده فقط گوشش د شمی ر ی رفته توش. اون بزرگه هم، نصفش تو شهیش یکنیدرمانش م یکه دار  ینیا-

 .گوششه؟ تا کنار گوشت رفته ه یتازه  ن یبابات گفته بود. ا دونستم،یرو که م هیاول -

 :زد و گفت یلبخند اسحاق، 

 .شد ی ختیر ن یشد که ا طورنیسنگ فرز و ا یگوشش. اون هم افتادم رو  هی  گه،یآره د -
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 :پرسدیرا م نی از فرزند ناخلفش ا ، یمادر بود. هر مادر باالخره

سنگ فرزه؟   ی جا ن یمن خرم؟ ا  یکنیفکر م نم؟یس ی تو زهیچقدر سر تو درد بر دیمن با  ؟یکارات دست بردار  نیاز ا   یخواینم -

دعوا ازت. به خدا هربار   ه یهر روز قصه ازت،   هینافت رد انداخته؟ به فکر من هم باش! هر روز   یسنگ فرز کج بود که زخمش تا رو

  ی. حاال بزنهیم شتریدعوا کنه ب شتره،یکه اون زورش ب دادم یم دیبه خودم ام ی. هعشدیم کهیت_کهیتدلم  ،ی دعوا کرد دمیشنیکه م

به   یبشه، ک  ی. زخمدنیچقدر حرصش م دن؟یبه قد و قامت رعناش؟ چقدر فحشش م کشنیچندبار چاقو م ؟یم*ست بود چ ا یحال  

 داره که به حال و روزش برسه؟  یجا مادر اون رسه؟یدادش م

غصه بخورد. قرار نبود که   شیقدر ارزش داشت که مادرش، براهنوز آن ی عنیمادرانه، غرق لذ*ت بود.  ی هاهیگال ن یاز ا   اسحاق

که قسمت   یاوری داشت و  ازیبه مهر ن گر یهمچون کسان د ز یبکند! او ن یرا خود به دوش بکشد و کمرش را از جا  ش یهاغصه یهمه

 .دیگرم مادرش کش یو به گونه رد کند، بار غمش را. دستش را جلو ب

 .خب شدیم شتر یب رشیتاث ، یختیریچندتا قطره اشک هم م  هیبره اسحاق!   گرشیج  یکه قربون ننه یا -

 :دیگو یو با غرور م زندی م یلبخند روزمندانهی پ د،یآیداد پسرش در م ی. وقتدهدیو فشار م گذاردیزخم م یرا رو خیبا حرص،  راحله

 !اد یفعالً بپا اشک خودت در ن -

 .آوردیدر م یزبان و

 :دیگویم یبلند، خطاب به باباس یو در همان حال هم با صدا ردیگیاش مخنده  اسحاق

 !کلتی . زبون داره، قد هیکرد تیترب یچه زن -

 :گفت طنتیباال انداخت و با ش یی تا بناگوش باز شد. ابرو ششیو ن دیبا پسرانش کش ییجو دست از دل یباباس

 !به گلستان شود لیتبد ند،یهرکه با گل بنش -

 !نه بابا-
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 :لحظه گلستان آتش گرفته گفت همان

  یدست ک  یخونه داره رو  نیا ،ینیبیمنم. مگه نم ی. نقش اصلکردیم ی و اون حمال نیا  یمن نبودم که بابات االن داشت برا -

 چرخه؟ یم

 یینماقدرت یبرا  یگردن یگم شد. باباس  شانی موها ان یباال بردند که در م یرا طور شانیدفعه ابروها  کیو سبحان، هر دو   اسحاق

 :گفت  یشکاند و با لحن داش مشد

 !یزاده بودم گوگولخان ه یخودم   یبرا ت،یخاستگار  امیب یبه پام افتاد  ی! وقت؟یچ -

صورتش تنها  ی اش که از اجزاشده، به همسر گنده  ز ی ر یهاو با چشم چرخدیو به پشت سر م  کشدیدست از کار م ی گوگول

 :شودیم رهیخ شدیم دهید دشیسف یهادندان 

زبون   ی کی ی. اون موقع برا یشد بهتر  هایرو تحمل کرد؟ حاال تازگ  افتی لحظه هم ق ه ی شدیقدر زده بودنت که نماون  ستین ادتی-

من بود.    یبابا یکه خونه ی اخونه  هی ی . بعدش هم انداخته بودنت جلوادیزده بودنت تا جونت باال ب قدرنیو ا یکرده بود یدراز

  یواسه هیلیَمن هم که ساده! گفتم حتماً  ،یشد زاد ی پر   هیدل نه صد دل عاشق  هیو من باز کردم،   یدیهمون لحظه که در رو کوب

بلند شد و آمد  ش یگم شد. با تعجب از جا اش نهیپشم س انیم شیهمچون ابرو ز ین ی باباس شیروز افتادم. ر نی خودش. بله دادم و به ا

 .کنار زنش نشست

  یچارگ یپسر رعنا که من باشم از ب  هی  اسحاق  اد؟ینم ادت یرو   یرو که به خاطر من از بابات چَک خورد یپدر سوخته! چطور اون روز -

*کل،  یه یمرده قو  ن ینگو ننت عاشق من شده. رفته جار زده که ا خبر،یب ایخدام از دن یشهیمثالً پناهم بدن. هم نایا ی رفتم خونه

دختر   هیدل   ی ذاریسبحان! چرا م یمرد هی دل غافل! تو   ی نومزد منه. بعداً که گندش در اومد، گفتم ا ماست، خونه  ی که تو ی گر یج

 .و به آرزوش برسون رشیکن و برو بگ یمردپررو بشکنه! جوون

 .دیچینعره مانند اسحاق در خانه پ یقهقهه یصدا

همسرش، چند   ی هاشی. بعد با حرص رفت و از رکندیفرو م  اشیابه ن لگردیکه اگر دهانش را نبندد، م  دیکرد و به او توپ  یاخم  راحله

 :دانه کند و گفت
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نشدم که   کدومچیخواستگار داشتم. همشون از دم دکتر مهندس. زن ه  یتو؟! کل ا یزبون مردم انداخته بودم  یرو رو نی من! من ا -

مثل تو بشم!  یوی د ه یر نخورده بودم که عاشق . وگرنه مغز خیر یسرت رو باال بگ  یکه نتون ینش عیضا  یغرور تو نشکنه، جور

 :و آهسته گفت دی پرپشتش کش شیبه ر یدست  بار،طنتیبا چشمان ش یباباس

 ؟ یستیاالن عاشقم ن یعنی-

 .کند  ی را داخل زخم جاساز خ ینازک کرد و از نزدش برخاست و دوباره رفت که  یچشم  راحله

 :زمزمه کرد  اسحاق

 .خالصه  گهی د ی پس مغز خر و خورد-

 .دهنت رو ببند -

خانواده است را بکشد. باالخره دل مادر   کی عضو  که نیحس ا  گر، یکه بتواند بار د کردیفکرش هم به ذهنش خطور نم  یحت  اسحاق

 .سلمان آب شد خیشکست و  مانیسل شینرم شد. ن

خودش   ز ین یشده بود و گاه رهیاش خخانواده یبه بگو و بخندها ابد،یت که تا به آن روز نتوانسته بود به آن دس   یبا خوشحال سبحان

 .کردیدر آن شرکت م

  یهاچمن  یکردن بودند. سلمان و سبحان رو  حیبه کار کردن فکر کنند مشغول تفر  یاذره کهنیرا به افتخار اسحاق، بدون ا صبح

راه انداخته   یپا کنار منقل کباب چنباتمه زده بودند و بساط  یپنجه یو اسحاق کنار هم، رو مانینشسته بودند. سل شانی خانه  یجلو

تمام   خشانی به جان شوهرش غر بزند که چرا روغن ندارند و چرا   کهنی مگر ا آمدینم رونیاز آشپزخانه ب هبودند پر رنگ و بو. راحل

 ...شده و

 :بلند گفت یبا صدا چرخاندیم یها را با دست خالکباب لیهمچنان که م اسحاق

 کجان؟ حانیآصالن و ر -
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 :پاسخش را داد ،یباباس

 !ستادنیخودتن که مظلوم کنارت ا یهابچه یفعالً اصل کار -

وقت بود که   ی لیبلند شد. خ شیو از جا  دیافتادند. دست از باد زدن و چرخاندن کباب کش ش یپا یاسحاق از تعجب جلو  چشمان

دو اوالدش با   کردیکه به پشت بچرخد. احساس م  کردی. جرات نمدیکش قیعم ید. چشمانش را بست و نفسبو دهیرا ند شیهابچه

 .او را به خود آورد  ییرا ابدا نداشت. همان لحظه، صدا یتیوضع  نیاند. او تحمل چنشده رهیو با تنفر، به او خ اندستادهیاخم ا 

 ست؟ ین ییبابا  هیچرا شب ن یا -

 .چون صورتش باد کرده-

 چرا کرده؟ -

 .شده ی چون زخم-

 چرا شده؟ -

 .چون مواظب نبوده-

 چرا نبوده؟ -

 .چون حواسش نبوده-

 باباست؟ -

 .آره-

 بغلش کنم؟ -
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 .جلو  نیبر -

ش را  . نفسزدیآتشش م شانیقرار گرفتند که گرم  یدستان کوچک یتا زانو مورد احاطه شیبعد، اسحاق حس کرد که پاها یالحظه و

که سر   دیرا د  یزیر ی زد و چشمانش را باز کرد. سرش را به عقب چرخاند و دو جثه ن یحس آتش ن یاز ا یداد. لبخند رونیبا شدت ب

  ی هاکه پلک اهشانی. با چشمان درشت سروندیو عقب م کنندیرا رها م شی . آن دو پسر، پا دهدیخود م  هب یاند. تکانبرده شیدر زانو

  یو مرتب! نگاه زیتم یپوشش با،یز یکلیبلند، قد و ه یکم یشده بودند. موها رهیانداخته بود، به پدرشان خ ه یا ساهآن یبلندشان رو

ها زانو زد. دستش را دراز کرد و خواست فرزندانش را به  آن ی و بزرگ کرده بود. جلو تیها را تربانداخت. چقدر خوب آن یبه باباس

 :دیغر  یآغوش پدر بازگرداند که باباس 

.  دیبه پسرانش رس یپدر که نیبا اسم ا  رن،ی بگ لمیازت ف ی خوای! اگه مهاستین نیدورب یجلو جا نی! ا؟ی بغلشون کن یخواینکنه م -

 .جمع کن، مثل آدم رفتار کن

 :زدینه آمد که داد مراحله از آشپزخا یصدا

 ب*غل کردن، له و لوردشون کنه؟  یمثل خودت به جا ی خوایسبحان؟ نکنه م  یدار کار یچ-

 :ندیگو یو هم زمان م شوندیپدر و پسر باز م شیهنگام، ن آن

 چرا که نه؟ -

  ن ی. تا کنون با پسرانش در اافتدیخس مبه خس اشنهیکه س کندیم یها باز قدر با آن. آنبردیم ورشیفرزندانش   یبه سو اسحاق

که به   یی و گو دیخر یم شانیبرا  رموزیدو کلوچه و ش ز، یو اسحاق ن آوردشانیبه محل کار اسحاق م ی باباس شهیحد راحت نبود. هم

که کار کردن به   دهدیاو مقدر حس خوب به آن شیها با بچه ی که باز دانستیاما حاال... تا به حال نم شد؛یها محبت کرده شاد مآن

  یادی ز ی. هرچند فاصله سنزندی. با هر کدام به زبان خودش حرف منشاندیم شیپا  یو رو رد یگیرا م  شیها. هر دو بچهدهدیاو نم

. حافظ، کامالً  زندیکرد که صاحب با مادرش مو نم دایپ ن یقیز جثه بود که اسحاق ی قدر رترش »صاحب« آنندارند؛ اما پسر کوچک

نه از چهره به مادر شباهت داشت و نه از رفتار.   را یاو بوده و بس؛ ز  دنییکه داشته، زا یکه مادرش تنها نقش  ییبه پدرش بود. گو  هیشب

پسر و   یلمان برخاست. سوتبر دسته بلندش از کنار س کمکباال انداخت و به  ییلبانش نشست. ابرو یرو تیسبحان لبخند رضا

 :رفت و گفت شیهانوه
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 .خانم معلم شی پ برتتونیم اد یم حانی. االن رنیبر نی... پاشگهی خب د -

 :گفت حافظ 

 م؟ یامروز رو نر   شهیم یبابا باباس -

 :را باال انداخت و گفت شیابرو یباباس

 فهمتون بشه؟  یز ی چ ه ی ا ی نی ایبار ب سواد یب ن یخوایتره. منه! درس از باباتون هم مهم -

 .خانه برد یپدرش، بلند شد. دست صاحب را گرفت و سو   یزانو یسرش را باال انداخت و از رو حافظ 

 :سرش را به باال خم کرد و با اخم گفت ن ییکار پدرش ناراحت شده بود، نشسته از همان پا  نیکه از ا   اسحاق

  رهیم یسن و سال ک نیا  یرو ولش! آخه تو نای. نه اصالً اششونیمده پمثالً باباشون او ؟یبش الیخی امروز رو ب  هی شدیحاال نم -

 معلم؟ شیپ یفرستیرو م نا یکه تو ا یسوادآموز یبرا

 :دیگو ی. همچنان مرودیخانه م  یو به سو کندیم زان یاش آوشانه یتبرش را رو یباباس

 .یکن تشونیبهتر ترب ،ی خودت باش  یخواستیم -

بود که پدر   رفتهیپذ لیدروغ گفته بود! با کمال م د،یسخن بگو  گونهنیبا او ا تواندیکه او نم  گفتیخم شد. اگر م ن ییاسحاق به پا سر 

زد که   یاپدر رفت. سبحان نعره یبلند شد و سو ش یبه او بزنند تا دلشان آرام شود. از جا خواهندیم هیو کنا  شیو مادرش، هرچقدر ن

 :دیچیپدر کل روستا  

 !حانی... رحانیر -

 :آهسته گفت  اسحاق

 .از منه! من غلط کردم ر یتقص دونمیم ،ی نکرد شونتینبود که شما خوب ترب ن یمنظورم ا  -
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را   ی بود و اسحاق به آن بزرگ ستادهیدر ا  یدر جلو  یشد. باباس انی در آستانه در نما حانیآمد و ر یچهارنعل دنیدو یموقع صدا همان

 .پشت خود پنهان کرده بود

 ها کجان؟. بچهیاومدم باباس -

 ؟ی واسه خودت درست کرد هیختیچه ر   نی! انمیبیب سای. واپوشنیدارن لباس م ان،یاالن م-

 :دیگویم دهیآمد که ترس حانیر یصدا

 .کتاب دیخر   یشهر واسه میها قراره بربهتون گفتم که! با بچه روزید -

 :داد، همچنان گفت هی در تک یاش را به آستانهو شانه گرفت  یجد یژست سبحان

اون   یر ی. درجا ممیپوشوندیبهت م تیما تو بچگ یدیکه پوش  میز یچ  نی نکندم. ا شهیاون موهات و بکن تو تا از ر  ؟یخب که چ-

 .یایم  یکنیرو تنت م دمیبرات خر  شیکه چند روز پ یمانتو بلند

 .چشم -

 .رفتیها باال مچهارنعل آمد که از پله یدوباره صدا و

 :بود گفت دهیگو را شن  و گفت ن یکه ا  اسحاق

 ؟ یفرستیپسرات و باهاشون نم نیاز هم ی کیچرا  ل؟یاردب  رنیدارن م نایتک و تَ -

 :گفت ی و با چشمان براق  ی. جددیاسحاق چرخ  یو به سو دیکش قیعم ینفس یباباس

 .از اعتمادم به خودش سواستفاده بکنه دی. بهش گفتم که نباشهیاب مبدم، خر*  ر ی بهش گ نی از ا شتر یب -

 :دیابرو در هم کش  اسحاق
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  که نیبخواد بره شهر برا ا  یروستاس... کس  نجای! با دوستاش! ا یسن قراره تنها بره شهر، اونم چ ن یتو ا شه؟یکه خر*اب م یچ  یعنی -

 .رمی. من خودم باهاش مختنیر  ابونایکه تو خ  یسانتال مانتال شهینشون بده م یخود هی

 :به پسرش انداخت و آهسته گفت ی نگاه میمردد ن سبحان

 .نکن که عشیدوستاش ضا شیپ -

 :که تمام تالش کرده بود قابل اعتماد به نظر برسد، گفت  یو پشت سر پدرش به راه افتاد. با لحن دیرا در هم کش شیها اخم  اسحاق

  دمیخر میکتاب هی هستم که هرجا برن، منم برم. بلکه اصن  کار یب قدرمنی . ا رسونمیه خودم برم شهر اونارم مکدومه، من قرار عیضا -

 .افتی  شیخوندم به قول معروف سوادم افزا 

 :و گفت دیکش قیعم یدوباره نفس یباباس

 .بگم یچ -

نبود.   ز ی هم جا  یر ی اما سخت گ گذاشت؛ یراحتش م ادی ز دیدانه دخترش بود. نبا اسحاق. سبحان نگران تک یبود برا  یدیمهر تائ نیا و

پولدار مشبه   ی هاها را بر انساناست که آن یبه طور ،ی مردمان شهر  ی مردمان روستا جلو یریحرف اسحاق هم درست بود. جوگ

 تیتازه نوجوان بود. تنها پانزده سال داشت. با آن وضع حانیحال ر  ن یا خوشنود نشود؟ با   هیتشب نی ااست که از  ی . و چه کسکنندیم

 .چرا گذاشته است به خود اجازه دهد تا آن لباس را بپوشد  کهنی از ا شدیکم خودش هم ناراحت مبود، کم دهید  یکه باباس یپوشش

 :و گفت دیسبحان کوب ی دست بر شانه  اسحاق

نگاه   یجرات نداره به دختر باباس ی. اصالً کسکنمینگاه چپ بکنه، گردن خورد م ی. کس گهیمرد؟ من باهاشونم د ی هست ینگران چ -

 !بد کنه

 :پسرش را محکم گرفت یو شانه دیو چرخ د یشور به چشمانش دو یباباس
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  ی هرچقدم زور بزنن برا کنه؟یمکنارشون راه بره هم نگاه   ی*کل اسب آبیغولتشن، هم ه هی به چندتا دختر که  ی اصال ًمگه کس -

 .کننیجلب توجه، همشون مثل بز به همون گنده هه نگاه م

 :اش توسط سبحان، خم شده بود با درد گفتکه از فشار شانه  اسحاق

 .میکن  ف یمثالً خوبت، ک فیمرده رو ول بکن تا از تعرصاحب ی شونه نیحاال ا  -

پدر   یبودند و دست در دست هم، جلو  دهیپوش ز یتروتم ی قرار گرفتند. لباس  شانی وحال خوش و بش بودند که دو فرزند اسحاق، جل  در

 .بودند ستادهی و پدر بزرگشان ا

 عمه کو؟  -

 :پاسخ داد یباباس

 !. اِ اومدادیلباس بپوشه م -

 .اشاره کرد آمد،یم ن ییپله پا یکه آهسته از رو یی بارویبه دختر ز  و

 .پدر سوخته ادیم م ی! چه نازگهی جون بکن د -

 .کندیرا تا بناگوش باز م ششین و

  ی*کل درشت و قدیبود. به نظرش او آشنا نبود. ه دهیحال او را ند. تابهکندیترش نگاه مو به خواهر کوچک زندیم یلبخند اسحاق

به خواهر   یابداً شباهت  براقش... اهیس یپرپشت کمانش، موها ی. ابروهاشدیم دهیاز دور هم د  ششیآرایب اهیبلند داشت. چشمان س

 .نداشت ششیهفت سال پ یکوچولو

 بزرگ شده؟  نقدَرِیچرا ا  -

 .ندیخندانش را بب  یچهره  رخش،میرا باال انداخت که اسحاق توانست از ن شیاز ابروها ی کی یباباس
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 بشه؟ ک یمعجزه کنم کوچ یخوا ی. ممینُچ، شرمندت شد -

 :پاسخ داد عی تکان داد و سر یسر  اسحاق

 همه قد انداخته؟ نی ا  هویچطور   نینه! منظورم ا  -

 .یدید یم یبودیم یخواستیم-

را شانه کرد. در همان حال شانه باال   اشیخاکستر  بایکوتاه تقر  یسرش آورد و مو ی دستان بزرگش را به نشانه نوازش رو  اسحاق

 :انداخت و مظلومانه گفت

 .قانعم -

 .شد رهیبود، خ ستادهیها اپله یو پرمحبت به خواهرش که متعجب در انتها رانیجلوتر رفت. ح و

 .سالم ناز داداش-

 !سل... سالم خان داداش -

 .یمنظره احساس ن یدر ا دیبار سبحان

 .کنمیم زونیالمپ آو  ین رو به جاهر دوتو ن، یما*چ و ب*غل بکن -

  شیبعد، عزا  یاحساس کرد قرار است چند لحظه حانی در بغلش فشرد که ر یباز شد و جلوتر رفت. خواهرش را طور  ششین اسحاق

 .رندیرا بگ

 !خان... داد... خفه شدم -

طور  ب*غل گرفت. همان یی لویها نبود، ابرو باال انداخت و خواهرش را همچون وزنه ده کدر آن طرف  یرو به پلکان که کس   اسحاق

 .شده بود، گذشت زانیداخل چشمانش رفته بودند و دهانش آو شی که ابروها  یاز کنار باباس گفتیکه کلمات پر محبت به او م
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 !یهند لمیف ی تُف تو دهنت پسر، چندشا -

شروع کرد به دل دادن و قلوه ستد   ز یکردن پدرش را دارد، پس ابرو باال انداخت و او ن تیبرادرش قصد اذ  بود که دهیفهم  حانیر

 .کردن

 !ارمیخدا شاهده باال م ن، یادامه بد گهید کم ی -

داد و   اش را نشان پدررا خم کرده بود و بازوانش را شل رها کرده بود. اسحاق با لبخندش تا معده  شی هاهمچون ژله شانه سبحان

 :گفت گذاشتیم ن ییهمانطور که خواهرش را از بغلش پا

 .درستش کن ایحاال ب ،یر یمیم یاوفتیاالن م  رمرد،یخب پ  یلیخ -

 :داده بود نشست و گفت هیکه اسحاق قبالً نشسته و به دسته مبل تک ییجا کرد و رفت سمت مبل، همان  یاخم سبحان

 .گذرهیخدا م یول گذرمی! من از شما نم دنی*کل رو چطور آزار میو خوش ه پیخوشت رمرد یپ ه ی نیتوروخدا بب -

  یجا مانده بود، برداشت و شروع به ور رفتن با آن کرد. اسحاق با خواهرش خوش و بش نیزم یاسحاق را که رو یای نوک یگوش و

پشت سرشان    ز،یها جلوتر بروند و او ننآنها بودند گفت که آ رهیخ  زان،ی چشمانش به پسرانش که با لبان آو  یکرد و وقت یمیصم

که از در دست پدرش بود، شروع به   یکه گوش دیآشپزخانه رفت. در راه شن یقبول کرد و پسران را برد. اسحاق سو  حانی. ردیآیم

 .زنگ زدن کرد

 .گوسفند بود جوابشون رو نده ا ی نی! اگه عالئدیباباس -

 .امدیاز پدر ن یی. صدادیرا بشو  شی رفت تا رو ییشو ظرف یآشپزخانه وارد شد و سو چهیدر از

 ؟یمرد ؟یباباس -

 :زد اد یرا شست و به سمت حوله رفت. همانطور فر شی پاسخ نداد. رو  ی هم کس باز
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 .جواب اون صاحب مرده رو بده. خودش رو کشت ،یدیجواب من و نم -

زنگ   ا یکه پدر جوابش را داده  دیقطع شد. اسحاق نفهم یزنگ گوش ی خشک کرد. صدا دیسف طرحیو صورتش را با حوله ب دست

رفت که پشتش به اسحاق بود و   یمبل یاز آشپزخانه خارج شد. سو چهیرفته باشد. توسط در رونیپدرش ب دیقطع شده. فکر کرد شا 

 .برخواست یزنگ گوش یداده بود. جلوتر رفت. دوباره صدا هیسبحان به آن تک

 .خودم اومدم سایوا ه؟یک -

داخل   یدر هم رفته بود. به گوش ی. کم مانده بود سکته بزند. چهره پدرش به طور وحشتناکدیرنگش پر  د،یرس یپا تند کرد. وقت و

. خون  زدیبود. جلوتر رفت. نکند سکته کرده باشد؟ قلب اسحاق داخل دهانش م دهیشده بود و همچون مجسمه، خشک رهیدستش خ

اش آشکار  پدرش را از دست داده باشد. اشک در چشمانش حلقه زد. چهره ی با چنان سرعت هک شدی. باورش نم دیرسیبه مغزش نم

 .است و چشمانش لبالب از اشک است. کنار پدرش نشست  شیدر گلو  یکه بغض کردیم

 بابا؟ بابا سبحان؟  -

 :نعره زد یبلند یو با صدا دیتکان نخورد. بغضش ترک سبحان

 !ننه! ننه پا تند کن... ننه، آقام -

 .. اسحاق سرش را خم کرد و چشم به چشمان باز سبحان دوختدیرا پشت سرش شن یدنیدو یصدا

 ؟ یر یم یبابا کجا دار  -

 .و زنش دور او حلقه زدند پسران

 خان داداش؟ شدهیچ -

 :دیکش ادیبلند فر   یبا صدا گریپدرش بود، بار د   فروغیچشمان ب رهیطور سر خم کرده بود و خهمان اسحاق
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 !سبحان -

. اسحاق از وحشت  دیکش قیعم یشد و دهانش باز شد. نفس رهی . به چشمان اسحاق خدیلحظه مردمک چشمان سبحان لغز  همان

 :زد اد یفر مانینفسش بند آمده بود. رو به سل

 .اریبرو آب ب -

 :و گفت دیبود، جلو کش دهیخود را که از ترس نگاه پدرش عقب کش  یفور و

 !ی. فکر کردم زبونم الل... مردرمردیپ یتو که من و نصف عمر کرد  -

نشسته بود.   اشیشانیگونه و پ یرو  ی از حد باز شده بود. عرق سرد شیاش بحرف بزند. چشمان درشت توانستینم سبحان

  رهی خ لیکه قطع شده بود، دوباره شروع به زنگ زدن کرد. سبحان با وحشت به صفحه موبا یشتکان بخورد. زنگ گو توانستینم

 .افتاد ن ییاز گچش جدا شد و پا یشده، قسمت ی کارگچ  واری . ددیکوب وار یرا به د ل یموبا ت، بلند شد و با تمام قدر شیشد. ناگهان از جا 

شد بود. به خود   مینمانده بود نگاه کرد. به هزاران قسمت تقس شیبرا  یمر ع گر یکه د   یاچارهیب یایبه نوک ز،یخ میمتعجب و ن اسحاق

 :کرد و بلند گفت یپدر دوخت. اخم یدهید اش را به چهره جنزدهآمد و چشمان وحشت

 ؟ یدی! مگه جن درمردیبود پ شیبودمش؟ مال ده سال پ دهیچند خر یدونی م ش؟یترکوند یزد ه،یمال مفت یدید -

شروع به نفس  یوصف رقابلیغ جانیچرخاند. با ه نشیپسر خشمگ  یگشاد شده بود، سو جانیچشمانش را که از زور ه سبحان

که در تمام   دیکش یاو پس از آن نعره دیکش یدارو شدت قیعم ی. در آخر، نفسکردیآماده م ی کار یخود را برا  ییکرد. گو  دنیکش

 :اِکو شد یآباد

 !دیتوح -

 ست؟یک  دیشده بود؟ توح وانهیگنگ نگاهش کردند. پدرشان د همه



 

 
 

135 

  
 خیط مات  ➢

 بیگلو پوررضا ابی ➢
 Cafe Writers انجمن کافه نویسندگان  ➢

 

 

و همچنان  دی شوهرش دو  ی . سودیآب بود، رفت و آن را از دستش قاپ وان یکه در دستانش ل مانیفوراً به خود آمد و سمت سل  راحله

 :را به لبان لرزان سبحان برساند، گفت وانیل کردیم یکه سع

! بعدشم فوقش زنده ستیازش ن ی که خبر  شهیم ی پونزده شونزده سال هیوقته مرده. االن  یلیخ دیسبحان! توح یشیم وونهیآخرش د  -

 اسحاق؟ ی به گوش زنهیباشه... به نظرت زنگ م

  یز ی بود رفت و دنبال چ زانی ها آواز نوار چسب  کشیکه قاب پالست  ییاینوک ی . سودیرا پس کش وانیبه خود آمد. اخم کرد و ل سبحان

 .گشت

 !نزن ی زندست. حرف اضاف  دیکه توح دونمیخوب م یلیزن؟ من خ  ی گیم یدار یچ -

 .شد رهیآورد. با چشمان شاد و سرزنده به آن خ رونیب ی گوش یرا از داخل دل و روده یکارت زرد رنگ و

 . ...دیبه من زنگ زده. توح دیرو داده بودم دست اسحاق. توح مکارتمیمن س -

 .کرد یرا داخل آن جاساز مکارتیو سآورد  رونیب بشیخودش را از ج  یگوش و

 :گفت  ادی کرد و با فر  یاست. خنده بلند امدهین رونیب یحال، چشمش به پسر بزرگش افتاد که هنوز از جهان گنگ ن یا در

 !دتی... عموت زنگ زده. عمو توحیاس  رونیب ایب ن،یو بب ن یا -

پدرش را از دست داده بود. متوجه شده بود که چقدر از دست دادن   کردیبود که گمان م ی. هنوز مبهوت زمانندینشیاسحاق نم اما

او پرت کرده  یکه دم دستش آمده را سو  یاضاف یبرسرش خر*اب شده و خداوند هر بال ایفکر کرد دن  یاپدر، سخت است... لحظه

  اد یمحزون فر ینشاند و با لحن شیاش افتاده بود، سر جا بلند شد. کاپشن خود را که از شانه شیابغضش گرفت. از ج  گری است. بار د

 :زد

 .کشمتیجا خودم مهمون ،ی اریمردن رو در ب یادا گهی بار د هی...  گهی بار د ه یقسم! فقط   ی عل یبه وال -

 .کرد یا آمده بود، با کف دستانش پاک کرد و سرفه رونیب گاهشی را که به اجازه خود اسحاق از جا ی از خانه خارج شد. اشک و
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که پدرش را در آن    یامهم نبود. هنوز درد آن لحظه شیاصالً برا زند،یزنده است و دارد زنگ م  دیبه نام توح یی نکته که عمو نیا

تا باد سرد   آوردیاش را باال مکاپشن قه یطور که نداشت فراموش شود. همان الیاش جا خوش کرده و خ*نهیبود در س دهیحاالت د 

 :نکند، با حرص زمزمه کرد  برخورد اشیزخم یظهر به گونه

  یاضاف یغلطا  نیبازم از ا  گهید ؟یچقدرنه بدبخت شد یدی! همون لحظه که مرد، د ر یبم ر،یبم یگیم ی. ه یخاک بر سرت کنن اس -

 .زنمیدارت م ،یاریب دتیبه زبون بر یحرف از مردن باباس گهیبار د هی ؟یکنیم

  ن ییپا ییاز سر باال   یدر اعماق قلبش پنهان کرد. وقت ابدی  ییتنگ رها یتا از آن جا زدیرا که تمام زورش را م یمیدوباره بغض عظ و

 :دیو نال دیکش دشیسف ش یبه ر ی. دستدادند یبه او سالم م ک ینگاه کرد که از دور و نزد ی به رفت و آمد افراد جیگ  یاآمد، لحظه

 کنم؟  دایحاال من خونه معلم رو از کجا پ -

 :دیپرس یکوتاه ی و جوان رفت و بعد از خوش و بش ریکه درونش پر بود از مردان پ  یکوچک ی به سوپر  و

 مش؟ ینیبب می ه ما برکوجاست ک  قاًیمعلم هست... د یخونه  نیا  ای حاج -

 :بود، از ته مغازه بلند گفت یاو پنج ساله ستیمغازه که پسر جوان ب صاحب

 ؟ یدار کارش یچ -

 .ناز پسر  دمتیند یشد می. حال احوال؟ اونجا قا دیبه به آقا فر -

 :پاسخ به سوالش یل*ب تر کرد برا و

 مطمئنه؟ نمیبب خواستمی. مششیبرده پ میاوالدم رو آبج -

 :بود گفت دهیها را شنکه حرف آن یی گو گذشت،یمغازه م ی که از جلو یرهگذر زن

 .میما به خانم معلم مثل تخم چشممون اعتماد دار  شش؟یپ فرستاد یهاش و مبه نظرت مطمئن نبود، بابات نوه -
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از چشمان و دماغ   یمیه دندان گرفته بود، تنها نرا سر کرده بود و آن را ب ید یسف یو رو رنگ یکه چادر ب دیرا د  یو زن دیچرخ  اسحاق

 .شدیم دهیکوچکش د

 .شمیکجاس، مخلصتم م  یحاال خونشم بگ -

 :صورتش را چرخاند و بلند گفت زن

 وا به من چه، مگه من راهنمام؟ -

شمش را فروکش کرد.  ل*ب، خ  ر ی ز یآمد، باز شود که با گفتن استغفراهلل اسمن یگلِ سوسن و   یرفت. دهان اسحاق خواست به بو و

 :بلند رو به مردان گفت  یو با صدا دیرا در هم کش شیهااخم

 ها رو له کنم و بهش برسم؟با آسفالت کن همه خونه ای کجاست  نیگیم -

و همچون سبحان بگو مگو کند و بر هر چرت و   ندیقدر حوصله ندارد که بنشآن یکه اسحاق، پسر بزرگ باباس دانستندیجمع م آن

.  ستادی بلند شد و مقابل اسحاق ا د،یکشیم گاریکه دم در دکان نشسته بود و س رمردها یاز پ ی کی یباز کند. پس فور  شین ،یپرت

 :را داد ینشان اره،اش را گرفت و با انگشت اششانه

خودش االن مدرسه  یکه نرفته کجاست؟ آره خونش اونجاست؛ ول تاد یراه رو برو، خونش کنار خونه حاج صمد...  نیهم نیبب -

 .یکنیم داشیپ ی شبنم خانم، همون اطراف فلکه رو بگرد  یی نونوا یروساخته روبه یداراست. مدرسه هم تازه بخش

  نیکه داخل زم دیرس ی اتازه ساخته ی دانست و رفت تا به مدرسه ی کرد و به راه افتاد. آدرس داده شده را نشان ی تشکر  اسحاق

 شیرو آمدیم  فشیح یو خوش خاک بود که آدم حت ز یخقدر حاصلآن نیاش ساخته شده بود. آن زم ننه راحله ی آبا و اجداد یکشاورز

  نیساخت مدرسه داده بودند؟ ز یرا برا یزی و حاصلخ ی آباد نی به ا نیزم  یاش با چه دل. خانوادهودش  تیپا بگذارد که نکند خاک اذ

 صورت سبحان؟  یرو ا یاسحاق گندم درو کنند  ز یصورت حاصلخ یپس قرار است رو

 !ای بگم خدا یآخه... چ -
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  ی. اسحاق با لبخند سودیکشیم اد یبلند نعره و فر  یافتاده بود و با صدا نیکه به زم دیرا د  یا. در راه پسر بچهمودیرا پ گری قدم د چند

 :زانو زد شیو او رفت و جل

  نیزم  هی یکه پسر فالن  یشیفردا پس فردا انگشت نما م کنه؟یم ه یخو*ردن گر  نیزم ه یمگه مرد با   ؟یچته داد و هوار را انداخت -

 .سرش یرو گذاشته بود رو ی خورده بود، کل آباد

 :دیگویو م اندازدیشده، ابرو باال م رهیاش خپسر بچه متعجب به چهره دید یوقت

 ؟یدیبچه؟ آدم ند هیچ -

 :دهدیو جواب م کشدیم ینیف بچه

 ؟یباباس -

 :گفت ندیرا بب اشیزخم ی تا زانو زدیطور که شلوار گشاد پسر را باال متکان داد و همان یبود، سر  دهیکه منظور او را فهم  اسحاق

 .نه من پسر بزرگش، اسحاقم  -

 شدیاز هم جر خورده بود که م ز یقدر تر و تمنازکش آن اهی. پوست ستا شدچشمانش هفت د، یپسر را د اهیس یزانو  یزخم رو یوقت

زد و هراسان سرش را بلند کرد. پسر بچه آرام شده بود و هنوز به چهره اسحاق   یا . اسحاق سکتهدیرا د   شیزانو دیاستخوان سف

 :. پسر گفتستینگر یم

 داغونه؟ قدرنیا   افتی آخه، حاال چرا ق گمیم -

 :کرد و گفت  یاخم  اسحاق

 چطور؟  -



 

 
 

139 

  
 خیط مات  ➢

 بیگلو پوررضا ابی ➢
 Cafe Writers انجمن کافه نویسندگان  ➢

 

 

عشق و حال خودت؟ حافظ عکست رو نشون داد، گفت   یپ ی و رفت شوننی که گذاشت یهمون ؟یستیحافظ و صاحب ن یمگه تو بابا  -

 رو صورتت؟  ه یچ ختیر یزخم ب ن ی. ایتر شدزشت یبابامه؛ ول نیا

 :بلند شد و با حرص گفت شیورتش کشاند. از جا ص یجلو گر یکاپشنش را بار د  قه یو  دیدر هم کش یشتر یاخمش را با شدت ب  اسحاق

. زانوت مثل زالو دو پاره  طیکم شرا  یعرت رو بزن پسره نیبش ر یاومد؟ اصالً بگ  تیتر از من بود، حسودبابات زشت ؟یفضول مردم -

 !شده

 :گفت  تکاندیبر داشته بود و م ن یزم یاش را از رومدرسه ف ی طور که ک. هماندیبچه با دستانش دماغش را باال کش پسر 

  هیشب یکم دار. تو برو به صورت ترکش خوردت برس. کمرمردیهم خوردم پ هاشنی ! تازه بدتر از استین یز یکه چ  نینه بابا ا  -

 .بنفشه خانم ،یشیم ی انگور ل یگور

. پسر بچه با  داشتیسه قدم برمبه سمت مدر ییرفت که از سو یخانم جوان  یلنگان سواسحاق، لنگان زدهرتی مقابل چشمان ح و

 :بلند گفت یصدا

 .خودش بگو  ی برو جلو رو یمن آقا شاهد نصراهلل... مرد  یبابا یراست -

 .دست در دست همان خانم جوان وارد مدرسه شد و

  یپارچه کیشده بود که بابت اسکل شدنش توسط  یرکیگاو س هی. شبدیدمیم رونیاز حرص، نفسش را با شدت از دماغش ب  اسحاق

 .کردیم ی عگیقرمز، احساس ضا 

 :دی ل*ب غر  ر ی بر کف دستش. ز دیرا مشت کرد و کوب دستش

 !پات از لگن بشکنه شاهللی که ا یضدحال زد. ا عیشلغم چه ضا -

از کدام   اد یوچک مدرسه شد. حاال فر ک یخراش از داخل کالس خارج شد. پا تند کرد و وارد راهروگوش یادی فر  یموقع صدا همان

باز گذاشته   مهیرا ن شانیآموزان با تعجب و وحشت درها . دانش دندیدویسو آن سو م نی کالس برخاسته بود؟ چند معلم در راهرو به ا
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چون  هم باهم داشتند که  ی ر یدرگ یها گفتگو و حت آورده بودند. آن وسط رونیو کاوش ب وجوتجس   یرا برا شانیبودند، سرها

ها  از کالس یکی  کیها مورد توجه همگان شده بود. اسحاق آهسته نزد از کالس ی کی. رفتندینم شیپ اد ی دستشان از هم کوتاه بود، ز

 :گفت کرد، یجا م که داشت اطالعات جابه  ی رفت و به پسر بلند قد کچل

 .پسر  یه -

 :دیمتعجب ابرو باال انداخت و پرس دیاسحاق را د  ی . وقتدیچرخ  پسر 

 . ...یباباس -

 .. اسحاقمینه نه! من پسر باباس-

 ن؟ی هم هیشب قدرنیآها... چرا ا -

 :چشمش به کالس شلوغ بود، گفت کیچشمش به پسر و    کیطور که و همان دیدم ی کالفه نفس  اسحاق

 ونجا؟چرا همه جمع شدن ا  ه؟یچ انی ... جر ی! من چه بدونم. راستدونمینم -

 :پاسخ داد فانهیعاقل اندرسه کرد،یطور که به کالس پر تشنج نگاه مپشت گردنش را مالش داد و همان پسر 

خورده.   نی زم یاومدن  خونهیکه کالس پنجم م یآموزان کالس مجاور به عرض ما رسوندند، نصراهللکه دانش یطبق اطالعات -

 .انجام شده، متوجه شدم که پاش در اثر اصابت سنگ به کاسه زانو، از زانو شکسته یها و طبابت شیبرگرفته از آزما

 :دیوجور کرد و متاثر پرسخود را جمع ی آموزان فورکرد؛ اما با چشمان متعجب دانش یاتک خنده اسحاق

 ؟ یگینکنه پسر شاهد رو م -

 ش؟یشناسیآره خودشه. تو از کجا م-
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 . ...بهم گفت یاومدن -

 :و گفت دی پسر چرخ یمه به سودر ادا و

 خونن؟ینه؟ صاحب و حافظ تو کدوم کالس م گه ید ی شناسیمن رو م یتو پسرا -

 :داشت، اشاره کرد و گفت یکه رنگ سبز زشت یی آمد. با انگشت به در انتها رونیگردنش را ماالند و از پشت در ب  گر ی بار د پسر 

 اشون بزنم؟آور... برم صداونجا مهد کودکه. معلمش خانم نام-

 پسر؟  هیشونم کار دارم. اسمت چبا معلم رم ینه خودم م -

 :دی گو یو م زندیم یلبخند پسر 

 !شناسنیهمه تو رو م یول ؛ یشناسیرو نم یشک یه جانیتو ا  گه ی... بابام میمحمدم، پسر جواد روح  -

 :دیگویذوقش بود، م یدهنده که نشان یو با لبخند  گذارد یکچل محمد م ی کله ی اش را رودست گنده  اسحاق

 بهش. چرا همه من رو شناس دارن؟  یبه به آقا ممد! از بابا چخبر؟ سالم برسون-

 .هیعیضا  لیدل یلی. خمیشی... شرمندت مینپرس آقا اس -

و اخم   زندیصورتش مبه  یآرام یلیکرده بود. س مال یاحواالت او را پا  ،یوجب میپسر بچه ن کی  گر ی. بار دشودیاسحاق جمع م شین

 .کندیم

 تون کجاست؟ خب. برو سر کالست. معلم  یلیخ -

نشد،   یاسحاق عصب میی. اگر بگو کردندیکه تنها نگاه م کار یب یهاکه درش پر بود از معلم کندیبه همان کالس شلوغ اشاره م محمد

. اسحاق با  دهندیرا بدون فکر انجام م یهر حرکت  ترسیدارند، ب فیسنگ پا تشر  گاهیبشر در جا نی که ا   ییجا ! از آنمیدروغ گفت

 :زندیم ادی و فر   کندیحرص به کالس نگاه م
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سر کالساتون. مردم   نیبر  کنه؟یم شیبخ اد یم یکی  ای  یزنیاون بدبخت و نگاه کن با چشات جوششون م ی پا ی حاال شما ه -

 .سر کالساتون نی. برکننیاز دارن نگاه مسپردن. نگاه کن تو رو خدا! ب ای اوالدشون رو دست ک

 :زندیو ل*ب م زندیاسحاق م ی آرام به پهلو ی. محمد مشتشوندیم شانی هامدرس خانم جوان با هول وارد کالس چهار

 !یدمت گرم آقا اس -

 .برو سر کالست بچه-

مقابلش  ری که سر به ز ندیبیرا م یخانم جوان  چرخد،یبه پشت سر م ی. وقتبنددیو در را هم م کندیاو را به زور وارد کالس م و

 .کندیاش مو صاف بردیاش مدست به مقنعه هیاست و هر ثان  ستادهیا

 ه؟یچ -

 .کندیو با انگشت به در اشاره م پرد یاز شدت تحکم از جا م نوا یب دختر 

 !شرمنده دخترم ؟یکالس ن یاِ تو هم دانش آموز ا  -

و رو به  زندیبار م طنتیش ی. لبخندکندیدر نگاه م  یرو یو به نوشته کندی. سر بلند مکندیمعلم باز م یو راه را برا  ودریکنار م و

 :دیگویدختر م

 ؟ یچند سال رد شد  یاهلل وکالت شم؟یکالس ش ی ریم یتازه دار -

نازکش را به اخم وا داشته بود و با   ی. ابروهاندیبیدختر را م دیسرخ و سف یو اسحاق، تازه چهره آوردیناگهان سرش را باال م دختر 

 .زدیآلودش، به گمان در ذهن اسحاق را شالق محرص ی چشمان مشک

 ؟یکالس ن ینکنه معلم ا -

 .کنار دیکالسم. لطفاً بر نی بله آقا من معلم ا-
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 .من که زدن ندارم -

.  شودیاسحاق شل م شی. نکوبدیو پس از آن، با شدت بر هم م کندیباز م. معلم در را با حرص دی آیدوباره از مقابل در کنار م و

  که نیو اکنون، تنها دو معلم مرد در آن کالس بودند. با ا  تیقبل پر بود از جمع یقهیکه تا چند دق خوردیم یچشمش به کالس

  ی ها. گامسوختیم شیهم، دلش برا  ی خوشحال و شاد شده بود؛ اما از جهت ی رقابلیتا حد غ پسرکآن  یاسحاق از شکستن زانو

آموزان و معلمان را به خود جذب  که داشت، دانش یبلند و بم یداد، با صدا ه یآن تک ی. به آستانهدیبرداشت و به در کالس رس یبلند

 .کرد

 شده؟  شیچ -

 .از پاش شکسته  یکی-

 ن؟ یستادی وا نجا یمبارکش، حاال چرا ا  -

او چرخاند.   ی حرف، سرش را با شدت سو  نیبا ا  کردیبه اسحاق، به پسرک که درحال زار زدن بود نگاه م توجهیکه آرام و ب یمرد

 :آهسته گفت یشد، کم  کیبه اسحاق نزد  یکرد و کم  یاخم  یگر یمعلم د

 . ...آقا سبحان -

 :اش قالب کرده بود، باال آورد و حرف مرد را قطع کرد*نهیس یلحظه اسحاق دستش را که رو همان

 ؟ یفهمیاسحاق! من پسر بزرگشم. اسحاق... م -

 .دهدیتکان م ی متعجب سر  مرد

 .خوب، ادامه بده  یلیخ -

 نه؟ ا ی م یکن یکار هی  دی. بامیدار  تیآقا اسحاق. بله... باالخره ما مسئول دیببخش-
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 :شانه باال انداخت اسحاق

 خوب؟  -

 :دیگویو م دهدیکالفه سرش را تکان م مرد

 .شهیمن بد م یو برا رسهیم ا ییدارم. فردا پس فردا خبر به گوش باال تیمدرسم، مسئول نی ا ریآقا اسحاق! من مد -

 :گفت یبلند یرو به او با صدا ر یمد ی به حرف آقا توجهیرا از آستانه در برداشت و چشم به مرد آرام دوخت. ب اشهی تک اسحاق

 .ببرنش انینچ؟ زنگ بزن ب ا یداشته باشه  یدرمونگاه هی  یستیاب شده حداقلش با خر* نی نستا، ا یجا مثل درخت واناو -

 :دیگو یم ری. کسل رو به مدردیگیو همان ژست قبل را م دهدیم هیدوباره به در تک و

 خوب؟  -

 .دوزدیم نیو چشمانش را به زم کشدیکوتاهش م یبر موها یدست یکالفه و عصب ر یمد

 .شما، گمانم شما رو با پدرتون اشتباه گرفت ادیشباهت ز  لیکار رو کرده. به دل نی ا ی که باباس دنیها داز بچه  یکیآقا اسحاق...   -

 خوب؟-

 :سرش را باال آورد و زمزمه کرد ر یشد. مد رهی خ ر یبه مد و

 ن؟ یکار رو کرد   نیشما ا  -

 : چه کار؟ اسحاق

 ؟یپسر آقا شاهد رو شکست ی: شما پار یمد

 ؟یگیجوک م  ی: داراسحاق
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 :باشد، با عجله و لکنت گفت دهیکه از واکنش اسحاق ترس  ییشد. گو  رهی به چهره درهم رفته اسحاق خ ر یمد

سوال   ن ی. انیپسربچه دهن به دهن نکن  هیکه با  نیمرد هست قدرنیکه غلط کرده! شما ا دهید طورنیاز پسرا ا  یکی آقا اسحاق فقط  -

 !لطفا آقا اسحاق نی ر یبگ دهیرو از من نشن ربطیب

 کند؟یمرد وحشتناک صحبت م ک یبا  ییکه گو کندیرفتار م ی بود. چرا طور ر یطور رفتار مد نی در دل متعجب ا  اسحاق

زد و همراه با حفظ همان ظاهر،   یینمادندان لبخند ریترسِ بامزه مد نی به خود گرفت. در دل به ا یدر ظاهر چهره وحشتناک  پس

اضافه کنم،   دی. البته با ستادیا  ر ی*نه مدی*نه به سیو س دیپر شدت کش یاز در برداشت. به قصد، نفس هی گره زد و تک  شتر یابروانش را ب

 .شد رهیخ ریزده مدآورد و به چشمان بهت نیی ... . با خشم و غضب، سرش را پار ی*نه به سر مدیس

 شکونم؟یبچه م ی که من پا -

و زمان دلش پر بود که   نیقدر از زم. آندید یگانه را به شدت به نفع خود مبچه یباز نی ا یی را باال برد. گو شیکم ولوم صداکم و

 .اندازدیگردن شکسته ب ر یشان را به گردن مدحاضر بود همه

 روش؟  یجلواز جلوم رد شد سنگ بندازم   یکه هرک نمیشیم کارم؟یمن ب -

همان مرد   ا یشد. معلم  رهیخ  ر یپشت سر مد ت یکرد، به جمع دایو خنده هم پ طنتیش ی هاهیته ما شدیبا همان چشمان که در آن م  و

  د،یسف و یرا با زجر گرفته بود و متعجب به آن د شی. پسر شاهد نصراهلل پابودیجوان ساکت، در حال گفت و گو با تلفن همراهش م

 .به او داشتند ینگاه همچون ز ین هیبق چشم دوخته بود.

شود،   یخود صاحب اسم و رسم یتوانسته بود برا  یسرپرست مدرسه را که به هر جان کندن آمدیآرام گشت. چطور دلش م ناگهان

را تا   ششیزد و پس از آن، ن یمحکم یلیخود س یو ساده ثیخب هیکند؟ در باطن به روح  طیو خ عیضا  شیترها مقابل از خود کوچک

  یهاگشاد شد و مات به دندان  شیاز پ شتر یحالت اسحاق، چشمانش ب  ن یا  دنیبود با د ستادهیا که مقابل او  ر ی بناگوش باز کرد. مد

 .نگاه کرد لشیبیس ریشده در زپنهان

 :طور هم گفتهمان د،یکوب  ر یمد یشانه یزد و محکم رو یلبخند اسحاق
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اون راه   ن،یدنبال مقصر بگرد که نی ا ی ها ندارم که زورم و به بچه نشون بدم. به جابدون من هنوز از اون مرض یلپسر؛ و  الیخیب -

 .نیبکش یآسفالت هی. حداقل نیبِکُن زیمیت ر یآشغال ترو که پر سنگ و  صاحابیب

 :او گذشت. رو به مردِ آرام کرد و گفت از

 ؟یبه درمونگاه زنگ زد -

 :دست به آن دست کرد و آرام گفت ن یرا از ا  ی که حال تلفن را قطع کرده بود، گوش مرد

 .بله -

 شد؟ی: خوب چاسحاق

 :پاسخ داد مرد

 . ...گهید  ضیمر  هی یرو فرستادن پ  نیگفت ماش -

 :با عجله گفت دیباریم یکه از لحنش کنجکاو   اسحاق

 بعدش؟  -

 :چشمان اسحاق کرد و گفت  به ینگاه مین مرد

 .مشیخودمون ببر  دیبا -

 :زد و به تمسخر گفت ی. پوزخندختیریبه پسر شاهد کرد که آهسته اشک م ینگاه اسحاق

 .یوفتی! با صد و هشتاد تا گلوله هم از پا نمیدار  ف ی تشر  تاپاچان یآم یلی نه که شوما خ -
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خطرناک   یمرد گذاشتن، امر نی را فشار داد. آن پسر بچه دانسته بود که دهن به دهن ا شیشاهد از او رو گرفت و با حرص، پا  پسر 

  نیقی... فکرش به دیشنیکرده بود، م نی اسحاق را که او را نفر  یممکن است جانش را هم از دست بدهد! اگر دعا یاست و حت

 یاز ترس خود را در گوشه صندل دیآیاو م ی بلندش به سو یهااسحاق با قدم دید ی است. وقت لیائعزر  یکه آن مرد لنگه دیانجامیم

متعجب و سردرگم به مرد   افتد،یب یقرار است چه اتفاق دانستیکه نم  ریدوخت. مد ریمچاله کرد و با التماس، چشم به چشمان مد

خبر نداشت، پس از هفت جهان آزاد   یداخل سر کس  ی از فکرها قسحا نظر داشت، نگاه کرد. ا ر ی جوان ساکت که همچنان اسحاق را ز

 .دادیانجام م داشتیرا که دوست م یکار

 :دیپسر شاهد نشست و دستش را جلو برد. همچنان هم پرس مقابل

 پسر شاهد؟  هیاسمت چ -

پسر را باال آورد. پسرک از درد   یزخم یهم نداشت. اسحاق جلوتر آمد و پا یادهیشاهد خود را از دسترسش خارج کرد که البته فا پسر 

 :که با نعره بلند اسحاق در دم، ساکت شد دیکش  یادی فر 

 ه؟یبچه! اسمت چ ر ی دِ خفه خون بگ -

 :و درد ناله کرد ه یشاهد با گر  پسر 

 به تو چه؟  -

 :ا باال آورد و گفتسرش ر اسحاق

  خوامی ! مسیور منم ن هی به  ی ر یاز درد بم جانیا  ینیبش یخوایمنم. اگه م  الیفِ  رسهیک زورش به تو م  یپسر شاهد، تنها کس نیبب -

 ه؟ یببرمت درمونگاه پات رو به هم جوش بزنن. اسمت چ

 .ادیشه -

 :گفت پرداخت، یم ادیشه ی زانو یکاسه یرو ی و کبود ی شکستگ یکه با دقت به وارس یزد. درحال یلبخند اسحاق
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 شهالست؟ تمینکنه اسم آبج -

بازوانش گرفت و به   ریحرکت در زنج کی را با  ادیگرفت. شه  ادیشه یزانو  ر ی دست بر ز یفور ، یحرف چیهیبلند شد. ب شیاز جا و

 :ترسان مقابل او قرار گرفت و گفت ر یدر کالس رفت. مد یسو

 . ...دار تیآقا اسحاق؟ من مسئول نشیبر یکجا م -

 :کنار زد و گفت ادیسالم شه ی کالفه او را با پا  اسحاق

 .درمونگاه برمشی. مکنمیم یتو رو من عمل یفهیانگار دارم وظ -

کدام جا   یرا رو شیبود که پا  ن یا  ر ینگاهش هم نکرد. فکر و ذهن اسحاق،، فعالً درگ ینزد. حت ادیبه شه یحرف چیرفت. در راه ه و

جا  و تفکر، باالخره مقابل در درمانگاه قرار گرفتند. از همان اطیاحت  یرا به درمانگاه برساند. با کل ادیو ناله شه دردیبگذارد که بتواند ب

 :داد زد

 .رهیرو از من بگ نیا  ادیب ی ز یچ ی دکتر  هی -

است، متعجب   ی در ب*غل باباس ان یپسر آقا شاهد، گر  دید یخود را مقابل در رساند. وقت  یکه دکتر درمانگاه بود، فور  یانسالیم خانم

 .شد

 . ...آقا سبحان -

 :حرفش را قطع کرد یعصب اسحاق

 .. پسر بدبختش اسحاقم! اسحاقستمیبابا به موال قسم من سبحان ن -

 :تانش را دور گردن او قالب کرده بود، گفتکه دس  ادیدر ادامه به شه و

 .مونیسر زندگ  میآوردمت تو مقصد، حاال ولمون کن بر  یدربست یتاکس ؟ی شد زونیمگه از درخت آو  -
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آورد و گفت   یبود، برانکارد دهیرا از پنجره د اد یشه تیکه موقع  یباز کرد. مرد جوان نیدستش را از دور گردن آن مرد خشمگ ادیشه

 .آن بگذارد ی را آهسته بر رو اد یکه شه

هم به سرش   ی پس سر   کیپسر پا شکسته،  ی به آه و ناله توجهیبرانکارد گذاشت. ب یرا رو ادیشه مالحظهیو ب حوصلهیب اسحاق

 :زد و بلند گفت

 .ه باباتم سالمم و برسونپهلوون؟ ب هیحاال عر زدنت چ ، یبدتراش هم ترجبه کرد نیبنفشه خانم عمته! تو که از ا  -

که داشت از کنارش    یادور نشده بود که فکر کرد پنجره ی. چند قدمشودیو از درمانگاه خارج م اندازدیچپ به او مچپ ینگاه و

 :که گفت دیرا شن  یخانم جوان یباز شد. صدا گذشت،یم

 ن؟یبه حال و روز صورتتون بکن  یفکر ه ی ن یخواینم ن،یکه اومد جا نی آقا اسحاق! حاال تا ا -

را پشت پنجره   ی اخانم جوان و آراسته  کینشد؛ اما همان که  یز ی صاحب صدا چرخاند. ابتدا متوجه چ یو سرش را سو  ستادیا  اسحاق

 .رفت یچشمانش به چران ی رارادی ناخودآگاه و غ د،ید

گفت،   شودیکه م  نندیبیم یطیخود را در شرا  یهست، در مواقع رتمندیاعتراف کرد که مرد، هرچقدر هم گمان کند باناموس و غ دیبا

کلمات   نی هم که بود، ا یفوراً چشم گرفت و با هر ضرب و زور د، یدختر جوان را د ز یچشمان تمسخر آم  ی است. وقت ندیخوشا شان یبرا

 :آمد رونیاز دهانش ب

 .نم درستش کردهنه! ن -

  رقابلیواکنش غ نیرا تند کرد، تمام تالشش را کرد تا از درمانگاه دور شود. چشمان خودش هم از ا  اشدهیبلند و کش یهاقدم و

 .هضم، گشاد شده بود

 .یکمته اس یفوش بخور یهول؟ هرچ  قدرنیآدم آخه ا  -

 :بعد از چند لحظه مکث گفت و
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 .نکرده بودم یچرون وقت بود چشم یلیبه خودم ثواب کردم. خ کنمیکه. حس م شدیامّا خوب نم -

آمده بود که قرار   ادشیمدرسه رفت. تازه به   ی بلندش به سو یهاراه را آهسته؛ اما با همان قدم هیرا باز کرد. بق ششیخوشحال ن و

که نگفته بود قرار است با   حانیکج کرد. به ر ستگاهیا  یمدرسه رفتن را زد و راهش را سو دیشهر بروند. ق یاست با خواهرش به سو

ظهر آمده و مسافر پر   ازدهی بود. خط واحد ساعت  دهیرس ریامّا حاال اسحاق د  ماندن؛ یمنتظرش م گفت،یاگر م تمها برود. به طور حآن

 .کرده و رفته بود

 :برخواست و زمزمه کردآه از نهادش   د،یشن ستگاهیفروش کنار ا  وهی م رمردیحرف را از پ ن یا یوقت

 .ابونای به جون خ ی افتاد یعالف کنهیفکر م  نه،یبب ی. حاال هرکیکن یم کار یچ  یدار  ستیخاک تو گورت کنن! اصالً معلوم ن -

طور که  مدرسه برود. آن یگرفت به سو  میتصم گر یبار د  د،یپرس رمردی که ساعت برگشت دوباره خط واحد را از همان پبعد از آن و

  نیزنان را هم لرزانده بود. ا یو حت رانیبود خوش آوازه و خوش مشرب که دل جوانان و پ یمتوجه شده بود، معلم مهد کودک معلم

هم همان معلم بود که   شیهابخواهد او را مالقات کند. برگزارکننده کالس بچه شتر یتا اسحاق ب بودباعث شده  دات،یو تمج فیتعر 

با او   نقصیکامل و ب  یدو تا شش سال، کالس ی هاداده بود تا بچه بیخوب ترت ار یاما بس  ب؛ یعج یاگفته خبرنگاران روستا، برنامه به

 .داشته باشند

امّا همان    کرد؛ یدرمانگاه فکر م یبه ماجرا شیپ ی قهی. تا چند دقشدیدرست به پشت مدرسه ختم م شی انتها  رفتیم شیکه پ یراه

  ی کرد اگر آن معلم جوان باشد و ازدواج نکرده باشد، چه خوب است او را به همسر  الی با ذوق خ دید یکه مدرسه را از چند صد متر

پرستار درمانگاه برود. دو دستش را   یدهد به خاستگار یال هم در سرش بود که اگه معلم به او جواب منفیخ  نی. البته ا ندیخود برگز

 .شدن را نداشت دیلبانش بود و ابداً قصد ناپد یو پا تند کرد. هنوز همان لبخند رو دیبر هم کوب

توجهش را به خود جلب   ،یبلند مرد یراست بچرخد و از آن سو وارد مدرسه شود که صدا یپشت مدرسه گذشت و خواست به سو از

که   یمردان و زنان یگووگفت  ین درِ پنجره باز بود، صداو چو آمدیکه هنوز مانده بود به آن برسد م یا پنجره ی کرد. صدا از آن سو

اما فالگوش    کند؛ یبر او گمان بد م ندیحالت بب ن یاو را در ا یاگر کس  دانستیم کهنی . با اآمدیم بود،شان اتاق را پر کرده همهمه

 .کرد  ز یاو بود. پس گوش ت ی شگیکار هم ستادندیا

 .داشته باشه یپسر نیکه همچ دهی! از آقا سبحان بعشهیمن که باورم نم -
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آمد که چون قابل   یزن ف یضع یاند؟ صداها چکار کردهمگر آن زنند؟ی. دارند راجع به برادرانش حرف مدیاسحاق باال پر  یابروها

 .پنجره نشست ریز  شیزانو ینبود، اسحاق رفت و رو  دنیشن

  یینماکه دوست دارن قدرت  ییآدما نی. اصالً از همچدیچهار ستون بدنم لرز  دیکش ی داد هیبود؟ اسحاق؟ مردک گنده  یاسمش چ -

 .ادیکنن، خوشم نم

کرد که او را به ستون بسته بودند و  دای را پ یو همان حس و حال ختیاسحاق با شدت در هم رفت. اعصابش بر هم ر  یهااخم

کرد، خواست   ستادنشیاش را ستون افت. دستان مشت شده . خشم تمام وجودش را در برگر کردندیوگو مگفت گرانیدوستانش با د

زد از شدت   یکه در ادامه مرد  یزن قرار دهد؛ اما حرف دگانیمقابل د شتر،یب یینمادرتق ی اش را برا*کل گندهیو همان ه ستدیبا

 .خشمش کاست

 .یاحیتر از شمان خانم ر رحمبه قول شما ناخلف باشن، مطمئناً دل ایحاال آقا اسحاق هرچقدر هم ترسناک   -

 :بود که تنها چند کلمه با اسحاق حرف زده بود. اسحاق زمزمه کرد  ی داد. او همان مرد آرام  صیفوراً صدا را تشخ  اسحاق

 .ینوکرتم مشت -

 .ساختی، قند پودر کرده و آبنبات مهم سطح شده بود ن یآن خانم به طور کامل با زم  کهنیباز شد. از ا شیهااخم و

 .کهیکه زن شستمت یحاال خودم بودم م -

 .آمد ییصدا دوباره

 !نیکنیاز اون آقا دفاع م نیکه شما دار  کنمیتعجب م ،یی مجتبا ی آقا -

 .بلند شده باشد شیاز جا  یآمد که نشان داد کس ییصدا و
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نداشته  ینداشته باشم تا با من کار  یتوجه شدم بهتره که باهاشون کارداشتم، م شونیکه با ا  یبرخورد قهیچند دق  نیمن با هم -

 . ...حال ن ی. با اکردمیم دا یدر مقابل آقا اسحاق رو پ یستادگیجرأت ا   دیمن هم شا ستادن، یایشون ممقابل ریمد یباشن. اگه آقا

 :حرف او را قطع کرد  یعصب یمرد یصدا

که به اون   کردمیم ی کار ا ی  زدمیم ی روستا آبرو دارم. اگر حرف ن یا یدارم. تو تیکه من مسئول نی! توجه داشته باشییمجتبا ی آقا -

هستن رو   ز ی ما عز ی برا ی لینبود! من فقط مراعات حال آقا سبحان رو که خ یترس چی. هدنیدیبرسه مردم از چشم من م یبیآقا آس

 .بره نی از ا   شتر یپسرش بآبروش بخاطر  شهب یکار  خوام یکردم. نم

 . ...یامّا آقا-

همه را شوک زده   کرد، یبر خون نشسته، حظار را نگاه م ی هابود و با چشم ستادهیکه پشت پنجره ا  نیخشمگ ینعره مانند مرد یصدا

  ستادهیاتاق آمد. همه افراد داخل اتاق سراپا ا  یسو نیحرکت از آن سو، به ا   کیپنجره گرفت و با   یهاکرد. اسحاق دستانش را بر لبه

از ترس پشت   ر ی مد یاز خود نشان نداده بود. همچون آقا ی حالت چیه ییمجتبا ی چشم دوخته بودند؛ اما آقا  اوبودند و با وحشت به 

شان  نصف  دیشا ا یها و  حرف ینشان اعتماد خود به اسحاق بود. او مطمئن بود که اسحاق تمام ن، ینشده بود و ا  م یقا گرید  یمعلم مرد

 .باشد، حتماً در زد و خورد به او رحم خواهد کرد طورنیباشد و اگر ا دهیرا شن

نکرده   یبود که چرا اسحاق مثل آدم از کنار پنجره نرفته بود و سع نی کرده بود، ا  ر یرا درگ ییمجتبا یکه ذهن آقا  یاصل  ینکته امّا

 شان را برسد؟بود بعداً، حساب

و   ادبیب یاو مرد  کردیها را متوجه مو آن کردیم لیتبد ن یقیانجام داده بود، احتمال زنان و مردان را بر   فکر یب یکه او کار  ر طونیا

  ی. او مرددیشی اندیم گذشت،یکه در ذهن اسحاق م  یز ی به کار افتاد. با تعّجب به چ اشیر یبعد، ذهن دب یااست؛ امّا لحظه شعوریب

فکر بر   ن یاز ا ی. لبخندکردیبه آن موضوع فکر نم گر یو بعد از آن، د  کردیم ی . همان موقع خشمش را خالردیبر دل بگ نه ینبود که ک

 .شد رهیو به او خ  دیکه اسحاق زد از جا پر یگوشه لبش آمد. با داد

عرض   هیندارم. فقط  ی کار ی ن، من با کسخوف نک  ؟یدیگرخ یدیمن رو د ی*کل گندهینکنه ه یحایوا خاک عالم! خانوم ر یا -

 !نمیما*چ به عمو بده ب ه ی خوشکله از اون عقب بکش کنار،   ر یکوچولو داشتم. آقا مد



 

 
 

153 

  
 خیط مات  ➢

 بیگلو پوررضا ابی ➢
 Cafe Writers انجمن کافه نویسندگان  ➢

 

 

کرده بود. با همان دستان زمخت  تشیاذ  ز یکه زده بود، فکش کش آمده و زخمش ن  یاز داد یی را در آورد. گو اشیباد اهیکاپشن س و

 .دیاش، کشپاره شدهتکه یو گونه دی سف شیبر ر  یو نامهربان دست

بزرگ و   زیاز در وارد شده بود، م  یبود. اگر اسحاق ناگهان لمیداخل ف رانیاتاق همچون اتاق مد اسون یدر کل هشت متر بود. دکور اتاق

  گرانیبود که د  لی. اگر ما رساندیبر هالکت م یدار آن نشسته بود، به آسانچرخ یصندل ی را که رو ر یو خود مد دیدیرا م ر یمد میعظ

آن   یاستراحت رو یبرا رانیکه دب دیرسیاتاق م ی گوشه یشده  دهیچ  یهایقدم به صندل کی را هم بکشد، بعد از گذراندن 

  یخانه یبود که داخل آن را با بوفه یبزرگ یاتاق، قفسه  ی. در آن سوکنندیم لیوسط، م یشهیش ز یم  یو از تنقالت رو نندینشیم

که اصالً مناسب مدرسه نبود. البته   یبه نظر اسحاق چرت و الک یهاتا مجسمه ر ی بگ ینتیتازه عروس اشتباه گرفته بودند. از ظروف ز

حوصله سر هم کردنش را   یکس ییو گو  افتاده بودند رونیاش بو روده بدن انسان هم بود که دل کی ها و کتاب ی ها و برخپرونده 

به کالس برده و آموزش   یدرس اجتماع  ی برا رانیاز دب ی کیرا   نیکه کره زم  میبگو دیبا د، یگردیم نیزم ی نداشت. اگر دنبال کره

لباس گشاد    ن یاز پنجره وارد گشته بود. اسحاق آست  یعیحال، اسحاق از در وارد نشده بود و با کمال تأسف! به طور ضا   نی. با ادهدیم

 .دیایب رونیب ریاش، منتظر بود تا مدبر خون نشسته اهیاش را باال داد و با چشمان سدار مردانهدکمه

 :زد ادیفر  گر ید بار

 .گهی دِ بکش کنار د -

مچاله شده و با وحشت به او   ر ی. مددیحرکت او را کنار کش ک یو با  دیبود، دو ر ی که ستون و ابرقهرمان مد ی مرد یبا سرعت به سو  و

 .شده بود رهیخ

 !یترسیازم م  یوقت شمی. به خدا ناراحت مقدرنی بابا نترس ا یا -

  ی حس نیبار بود که چن نیتر گذاشتش. اسحاق مضطرب بود. اولطرفگرفت. کامل بلندش کرد و آن ری مد یآقا یقهیرفت و   جلوتر 

بود   دهیفهم یاراد  ر ی . به طور غدانستیکارش را نم  نیا  لیبزند، ناراحت بود. دل توانستیو نم زدیم دیرا که با  یکس  کهنیداشت. از ا 

  یافتخار چی و چند معلم مدرسه ه ر ی. به هر حال زدن مدبردیپدرش را م یآبرو ش،یاز پ شیب ر یبه قول مد ند، کار را بک ن یکه اگر ا

 کرد؟ یرا نگاه م ریها از پنجره وارد شده بود و به قصد کشت، مدچه همچون اسکل ینداشت. پس برا

 :و آهسته گفت دیچرخ یی مجتبا ی آقا یزد. به سو  یشده بود. ناگهان به خود آمد و لبخند رهی خ یاافکار به نقطه ن یلحظه با ا چند
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 زد و خورد بشه؟  ال یخیب تیحاج ه ینظرت چ -

 یصندل یطور که به سو تکان داد و همان ی تکان داد. اسحاق سر  دی تائ یبرا یسر  نان،یزد و با اطم یبا تعجب لبخند ییمجتبا

 .را مخاطب حرفش قرار داد ریکرد و مد  ششیبه ر  یآن بردارد، دست ی تا کاپشنش را از رو رفتیم

 !یمستر... تا حاال دوبار لطف کردم که نزدم لهت نکردم. انتظار دارم جبران بکن نیبب -

. هرچند دیترسیلباسش بود، دوخت. او واقعاً از آن مرد م دنیرا داشت. چشم به اسحاق که درحال پوش نشیشیهنوز وحشت پ ر یمد

تازه، سالم و   یکل یداشت تلخ، ه یخشن و نامهربان بود و زبان اریمّا پسر بزرگش، بسمهربان داشت؛ ا ی به باباس یاریشباهت بس

شهِر شهر بود و اصالً با افراد   نیی پا یها بود، در محله دهیطور که شناسحاق هم آن ی زندگ تیوضعچند برابرتر.   یو قدرت رومندین

  انی به ضررش پا یکه به او کرده، روزگار  ی رحم ن یا دیترسیو م دانستیبد م یهااو را همچون آدم ری . مدکردیوآمد نمرفت یخوب

 .نگاه کرد رفت،یم رونی. آب دهانش را قورت داد و به اسحاق که داشت از پنجره بابدی

 :گفتیکه م دیرا شن یاح یخانم ر  ف یضع یصدا

 !چقدر وحشتناک  ای... خدا هیدر چ دونهیانگار نم -

 :زمزمه کرد ر ی رفته بود. مد گر ینبود. او د  یبزرگ خبر ی از آن جثه گرید

 .فرهنگ یچقدر ب -

بود،   ستادهیا  یا که خونسردانه در گوشه ییمجتبا ی . آقادندیلرزیم شیبزرگش رفت و پشت آن نشست. هنوز پاها  زیم یسو آهسته

و   ختیپارچ را برداشت. در آن آب ر وانیوجور کرد و ل خود را جمع یبه سراغش آمد؛ اما فور دنیبه پشتوانه خند یناخواسته لبخند

 .رفت ر یمد یسو

 !نیشون رو جبران کنلطف  نیبتون دوارمی. امر یمد ی آقا نییبفرما -

وز هم پشت پنجره  هن دندیترسیاز او حرف نزد. م ی کس گریبا اسحاق. پس از آن د  اشیزد بر دوست  ی حرف، مهر  ن یبا ا ییمجتبا

بزنند؛ اما   یپنجره بود و منتظر بود حرف  ر یهنوز ز  ش، یپ یاقهیکه اسحاق تا چند دق میرا بگو  نیرا بشنود. البته ا  شانی هاباشد و حرف



 

 
 

155 

  
 خیط مات  ➢

 بیگلو پوررضا ابی ➢
 Cafe Writers انجمن کافه نویسندگان  ➢

 

 

خانه رفت. او   ی با معلم و فرزندانش را کرد و به سو دارید دیجا دور شد. قندارند، آهسته از آن وگوگفتقصد  دیکه فهم نیهم

 .خواهند رفت  ادشیو لوستر از   الیاتفاقات را هم همچون اتفاقات آن و  ن یهمه ا دانستیم

*** 

 «  بازگشت»

  دیوحت گرفته  یکه از چهرهو بعد آن ستدیا ی. گاه مداردیسو و آن سو قدم بر م ن یبه ا یوصف رقابلیسرنوشت با استرس غ اهیس

 دیکه توح یصندل ی به سو یو عصب  ن ی. خشمگدهدیو آمدش ادامه م با خشم به رفت گری بار د رد، یگیم یمنف یانرژ  ییسایع

و با دقّت به او نگاه   ستندیایم ی الحظه گر، ی د ی هاکه سرنوشت زندیم ادی بر سرش فر  یو طور رودیآن نشسته بود، م ی رو ییسایع

 .کنندیم

آدم   ینه؟ فکر کردم بعد پونزده سال، تونسته باش گهی گردن من د یرو باالخره انداخت رایبکنم؟ همه تقص یچه غلط ی انتظار دار-

 :آوردیرا در م دیتوح ی . و ادایبش

 .بود اهیبد و س طورنی! سرنوشت ما ار یاوه جناب مد -

 :دیگویبلند م یو آرام، اما با تن صدا ندینشیحرص کنارش م با

فکر کردن؟ کالً گند    یخودشون چ شیسرنوشت اون دوتا سرباز شرمنده شدم. پ یاون داداشته! چقدر جلو اهی... ساهی! سیخودت اهیس -

 .یاریباال م

 :کندیناله م و

 !کنم هیگر  خوامیم ا یخدا -

 دیسرنوشت و توح اهیشلوغ بود. س اری. فرودگاه بسکندیآسمان، کج م یو سرش را سو شودیپخش م یصندل یرو یرابیهمچون س و

اش بودند. . منتظر خانوادهندیایبودند که قرار بود به استقبالش ب یفرودگاه نشسته بودند و منتظر کسان  دیقابل د   یدر گوشه ییسایع

او   ی برا ز یها ندل آن یعنیخواهر و برادرانش تنگ شده بود.   یبرا از همه، منتظر برادرش... . چقدر دلش شتر یهمسرش و فرزندانش! ب
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ها، او را خواهند آن ای که آ کردیفکر م  نیدنبال او گشته بود؟ کل روزش را به ا ی مدت پانزده سال، کس ن یتنگ شده بود؟ اصالً در ا

 شناخت؟

او وحشت   دنیخانواده بود و از د  یاز اعضا ی کیاسترس به وجود و تنش افتاده بود. مادر بزرگش سرنوشت   دارید ن یاز ا  ز ین اهیس

بود   یها را داشت و رهروسرنوشت! او عنوان مادر سرنوشت یواال مقام و باالتر از قاض ار یبود بس یر یداشت. مادر بزرگ سرنوشت، تقد

نوه ناخلفش نشان دهد، خوف   دنیکه قرار بود مادر بزرگش با د یالعملاز عکس . نیو عبوس، صد البته دانا و خشمگ یجد اریبس

 .داشت

. صورتش به ستادی ا خیسرش س یدهد، موها ل یقرار است مادر بزرگش دستور دهد مقام او را به سرباز سرنوشت تنز  که نیفکر ا  با

اش  چانه ر ی را ز  حالشیب دیروع به راه رفتن کرد. دست سفبلند شد و دوباره ش یصندل ی را فراموش کرد. از رو دیو توح دییگرا   یسرخ

. اصالً ستادیا  گر ی. بار دکردیم ترشیو عصب دیچیپیم شیبه دست و پا یوآمدبا هر رفت دشی سف دبلن یقرار داده بود و ردا

مقام عوض شود؟! چون مادربزرگ   لیدارد، نظرش بابت تنز  یکه او با آدم خود رفتار خوب ندیمادر بب دی چکار کند. شا  دیبا دانستینم

 .کردیگوشزد م ، یکار را بر هر سرنوشت نی و ا  دیورزیبود به انسان خود عشق م یهر قدر هم که جد

بر هم قفل شده بود،   شیهاکه دندان یتمام تالشش را بکند تا با او مهربان رفتار کند. درحال دیبزند. فکر کرد که با یکرد لبخند یسع

 :منقبض گفت یزد و با فک یلبخند

مهم هست؛   یعن ی.  ستیکه مهم ن  یداشت ادی شرارت ز کمی . فقط یهست یمرد خوب  یلی! تو خزمیعز  دی... لعنت بهت... نه ببخشزمی عز  -

 .اون گذشته بود گهید  ال،یخی! اما بادیبه چشم م یلیخ  یکه تو کرد یچرا اون کارا  اد،یاما به چشم نم

  ی که برا یهضم رقابل یغ ی. کنار گوشش با محبتندینشیم کند،یم یزده با دستانش بازو کنار صاحبش که غم کشدیم قیعم ینفس

 :کندیبود، زمزمه م بیخودش هم عج

بغلت کنه. همسرت پا به پات   و  زهیاز شوق اشک بر  دیدخترت تو رو د یوقت نکهی. به ادیفکر کرد توح ندهیبه آ  دیبا گه یاالن د  -

. تو هم  شهیتموم م یکسی. پونزده سال بشهیتموم م یهمه چ  گه یجا رو برات نشون بده. د یو کل رهیبخنده و پسرت دستت رو بگ

 !ینیخواب خوب بب  ،ی. آروم بخوابیخوب بخور ی برات احترام بذارن... باهات مهربون باشن. غذاها . خانوادتیقراره آدم حساب بش

 .هم نرم شده بود اهیس خود
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کردن   یزندگ یدونیم ، یکن ی. تو هم قراره زندگدیذهنت سف به،یعیپاک. روحت ب یدار یا. تو حالهیشرور باش  ستیقرار ن گه ید -

 !یآدم با ارزش هی. تو یارزش خودت رو بدون دی . فقط باستیهم سخت ن ادیز

. دیشنیدم گوشش زمزمه کرده بود را م اهی که س یی هاحرف یی اثر گذاشته بود. گو دیذهن و ظاهر توح ی بر رو نیدلنش ی هاحرف  نیا

  رهیکه در فرودگاه بودند خ  ییهابه تمام انسان ی بار، با خوشحال نی مرد بازگشت. سرش را باال آورد و ا یزد و نشاط بر چهره یلبخند

 .شد قیصاحبش دق ی. با دقت به چهرهدیزد و سرش را عقب کش یلبخند اهیکرد. س شانلیتحل اتیشد و با جزئ

.  گهید  یهست ر ی کرده. البته خب پ رترتیپ تیشونیپ یچروک کنار گوشه چشمات و رو نی چ نی فقط ا ،یا افهی... تو خوش قیدونیم -

 .بخوره ی قراره به چه درد یدیسف ن یبه ا شیو و رم

شده  رهیها و همکاران خود خبه سرنوشت کرد،یهمچون صاحبش که به هم نوعان خود نگاه م ز یچرخاند. او ن یی سرش را به سو و

پرپشت براقش   ی بر موها ی سرنوشت هول کرد و دست اهیشده بود. س رهی افتاد که به او خ یچشمش به سرنوشت مونث ی ابود. لحظه

  گر ی د یکند، سرش را به سو افتیکه ممکن بود آن سرنوشت خانم در ی توجه به پاسخ بدوناحترام تکان داد و  یبرا ی. سر دیکش

 یبود. لبخندقفل شده بود و از هول، دستپاچه شده   یبار، چشمانش به چشمان کس نیاول  یچرخاند. قلبش به تپش افتاده بود. برا

 :گفت دیو کنار گوش توح دیخود را جلو کش نی مرگ زد و به طور نماد مکش

 صحبت جور کنم؟ هم هیبرات  هی. نظرت چدیتوح گمیم -

برده بود و با روح او خو گرفته   یپ دشیجد یها یژگی بود، به و دهیرا د  د یتوح اهیکه س یمنتظر واکنشش ماند. در آن مدت کوتاه و

  ر یباشد. به طور غ دیاش پاک و سفکه حاله ی ارتباط برقرار کند، البته تا زمان ی به راحت توانست یم ییسایع  دیبا توح لیدل نیبود. به هم

گمان    ییگو  ستاد،یباز ا  دنیاز نفس کش اهیشده بود. س رهیو درست به چشمان سرنوشتش خ دیچرخ اهیس  یبه سو  دیوحت ، یقابل هضم

به طرف راست خود خم شد و دستش  یکرد. کم ز ی چشمانش را ر دی. توحدیاو را خواهد د  دیاز خود نشان دهد توح یاگر حرکت کردیم

و دوباره  آمدیپوستان در م اهی دماغ س یبه بزرگ اشینیب یاند، پرهحدقه در آمده  ازمطمئن بود چشمانش  اهیکشاند. س اهی س یرا سو

 دنیصاحبش قابل د  ی و برا کرد یم یمغز   ست یسرنوشت ا رفت،یم شی پ نیاز ا  شتر یحادثه ب  نی. اگر ا گشتیبه حالت قبل باز م

 .شدیم
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که   شدیم عرضهیب یبه سرنوشت لیتبد شد،یشد! اگر صاحبش متوجه او م دی. ناامدیشنیم شیهاضربان قلبش را داخل گوش یصدا

 .شد ییدر برود، متوجه صدا دیدست توح ر ی ز پنهان کردن خودش را هم ندارد. همان که خواست از ییتوانا یحت

 .سالم -

آمد و  رونیاز هپروت ب دی. توحدیراحت کش ینفس ستاده، یا  دیکه مقابل توح  دیرا د  یخانم جوان یبه اطرافش نظر انداخت و وقت متعجب

بود که   یر یشده بود. او همان تقد رهی همچون خود، به طالع خانم جوان خ  ز یشد. سرنوشتش ن رهیخ اشییرومتعجب به آن خانم روبه

 .هول افتاده و دستپاچه شده بود بهاو  دنیدر زمان د اهیس

 .اِم... سالم، سالم -

گوش   یو خود را سو  دیدست از نگاه کردن به چشمان سرنوشت مونث کش اهیبه آن خانم داده بود، س دیکه توح یعیپاسخ ضا  با

 :خم کرد و گفت دیتوح

 !ادب و لطافت به خرج بده کم ی -

 :گفت دیو ناام دیکوب اشیشانیپ ی با کف دست محکم بر رو اهیبلند شد. س شیبه خود آمد و دستپاچه از سر جا دیتوح

 .نیبش ر یبلند شدن تو؟ بگ دهیم ینه... آخه چه معن یطورنی نه ا -

 .ندینشیم اش یکنار یخودش هم در صندل /ندیبنش د یکه توح کندیبا دست اشاره م زند،یم یجوان لبخند خانم

 :دیگویجوان با همان لبخند م خانم

 .شما شده بود ریپنج ساعت، تموم فکر و ذهنم درگ نی من حدوداً پنج ساعت هست که اون طرف فرودگاه نشستم. تو ا -

 :. رو به طالع آن خانم کرد و گفترا تا بنا گوش باز کرد ششیبار ن نیاول یبرا اهیس

 .هیها. به هر حال جواب صاحبم منفداره یتو پنج ساعت عاشق شدن هم عالم -
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 :دیرا جمع کرد و به او توپ اشافهیمونث ق طالع

 .اول خوب حرفش رو گوش کن، بعد حرف نزن -

 :دیحرفش پر انیم دیبه او بدهد که توح یخواست جواب اهیس

 .من یبرا  کمی شما آشنا هست  ی. چهرهدمیبله د دم،یم... شما رو د بله اتفاقاً من ه -

 :توپدیم دیبه توح اهیبار س نی ا  کند،یرا جمع م ششین اهیس

رفت   تیترک  ی لحجه ؟یحرف بزن ی فارس ی . مگه مجبوریخودت نذاشت ی . آبرو برازنهیداره چطور حرف م نینگاه کن توروخدا! بب -

 .شیسرنوشت زپرت ن ی. ارزش حرف زدن نداره با ارفتیم شدیپا م یدادیم  یتو وجودم. اصالً جواب ترک

 .گرداندیرا همچون زنان از طالع مونث برم شیرو و

  ن یزمونه مثل آب خوردنه. ا نیا  یهایشده. کالهبردار  رهیخ دم،یند ریپنج ساعت به صاحب خ یچ  یاصالً واسه ستیمعلوم ن -

نگاه کرده، فکر کرده از اون پولداراست، اومده مخش و بزنه معشوقش   شیبختم که ساده. حتماً دختره به کت و شلوار خدا تومنبد

 .کننینمواه! چه کارا که مردم  بشه. واه

 :موقع خانم جواب داد همان

 ؟ یی. تنهاادینم ادم ی  کنمیفکر م  یهرچ یول دم؛ید  ییجا  ه یبار شما رو  هی  کنمیحس رو دارم، احساس م  نیاتفاقاً من هم هم -

 :غردیو م کندیبه سرنوشت مونث م ی اچشم غره اهیس

بدبخت  ن یبکنه؟ برو به صاحبت بگو ا  ی چه غلط  خوادیتنها باشه فوقش م ؟یمخ زن دی! آدمت رو جمع و جور کنا! روش جدیه -

 .بساط نداره یآه هم تو  یپونزده سال زندون بوده، حت
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 .کندیم ز یها تآن انیم  ی هاحرف دنیشن ی را برا شی ها بدهد، گوش خواستیکه مونث م یپاسخ  به توجهیب و

 . ...وقته هستم یلی آره! آره تنهام. منتظر خانوادم هستم. خ -

 :دیگو یباز هم م اهیس

 .تو رو قرآن الشیخ یب ستیازدواج ن سیخانم. ک  نیسن همهم یدوتا هم بچه دار ،ی دِ خوب بگو زن دار -

 :دیگو یم خانم

 نه؟ ،یتُرک باش زنمیحواسم پرته. حدس م  یلیروزها خ نی من ا دی! ببخشای خدا ی وا ؟ییاهل کجا -

 :کندیو زمزمه م کندیاخم در هم م سرنوشت

 .که ترکه  فهمهیحرف بزنه از لحجش م نی با ا نهیبش میسیانگل  هیملوس.   نی ر یگرفت ش ابتی صاحبم د یزرنگ قدرنیا -

 !دهیچرون آدم ند... چشمکنهیم میچه نگاه نیوجور کن! بببرو مال خودت رو جمع ؟ی دار کاریتو با صاحب من چ-

 :مونث رفت و گفت ریتقد یزد. سو رونیاز گردنش ب رتشیرگ غ اهیس

 !بوده یپونزده سال تو زندان انفراد ،ی گیکه م یا دهیآدم ند ن یحرف نزن، ا یدونیرو نم یز یچ  هی  یتا وقت -

 :دیگویو با همان لحن م گرداندیاش بر ماخم بر چهره گر یسرنوشت مونث تعجب کرده بود؛ اما بار د  هرچند

  شیرشیدلش ر د،یدیآدم بدبختت رو م یناراحت  یخوش قلب بود که وقت  قدرنی! صاحب من ا یحرف رو به خودت بزن نیبهتره هم -

 ه؟ی سرش اومد باهاش حرف بزنه و بفهمه که خبر مرگش مشکلش چ ر ی خ ،ی. تو که عرضه خوشحال کردنش رو ندارشدیم

 .تراشدیم گر ی د یاجواب حرف حق را بدهد، بهانه تواندینم دی د ی فکر کرد. وقت یاندک اهیس

 ه نه؟! مگهیدردش چ نهیکه بب ی خوشحال کردنش! اومده فضول  یبرا ومدهیپس بگو! صاحب تو ن -
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طور که تکان  گرفت و همان اهیس طنتیمقابل چشمان پرش دیاش را به تهدکرد. انگشت اشاره  ز یمردد ماند. چشمانش را ر مونث

 :گفت دادیم

 فضول؟  ی گیبه صاحب من م یدار یزبونیتو با زبون ب -

 :گفت شخندیپر پشتش را باال انداخت و با ن یابروها اهیس

 .گفتم میطور مستقبه ی راستش و بخوا -

تئاتر   نیکه اطرافشان حلقه زده بودند و ا ی تماشاچ ر ی به تقاد آورد،یدارد حرص آن سرنوشت خانم را در م  دانستیکه م یبا لبخند و

 :چشم دوخت و آهسته زمزمه کرد کردندیزنده را نگاه م

  شتر یب یی. تنهامیصحبت نخواست! پس صاحبت رو بردار با خودت ببر. همی بش عیهمکارامون ضا ی جلو ن یاز ا  شتریب خوامینم ن،یبب -

 !گذرهیخوش م

کوتاه از او    یدوخت و پس از مکث سرنوشتاهیسرنوشت مونث گشاد شد! با خشم چشمانش را به مردمک چشمان س ینیب یهاپره

 .کرد یلزد و حرصش را خا اهیبه س یاصاحبش، تنه یگرفت. در هنگام رفتن به سو یرو

مونث تمام خشم و حرص خود را به کتف خود جمع کرده بود و  ر یکه آن تقد  نیدرد را حس کند؛ اما هم یتوانسته بود اندک اهیس

زد. سرش را   ش یبه رو یرفت و لبخند با یآن خانم جوان و ز یکه به سو دی. د کردیم تیکفا  شیزده بود، برا اهیبه س یاجانانه تنه

  ثانه،یخب یصاحب خود نشست و با لبخند یرا زمزمه کرد. بعد از آن کنار صندل یز ی دم گوش او چ ن، یر یجلوتر برد و با همان لبخند ش

 .باال انداخت ییشده بود نگاه کرد و ابرو رهیشده به او خکه متعجب و با چشمان بزرگ اهیبه س

 :ل**ب زمزمه کرد  ر یز اهیس

 کم داره؟  -

 :دهدیود پاسخش را مخ و
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 !گهیحتما د  -

 :پراکنده کرد و گفت خواستند،یها مادامه موضوع را از آن  اقیمانده که هنوز هم مانده بودند و با اشت یسپس به چند سرنوشت باق  و

 . ...دی! قدم رنجه فرموددییشاهلل قسمت شما. بفرما ان -

  یآن طالع مونث و صاحبش رفته باشند، با لبخند به سو گری د که نیا  الی و با خ دیآسوده کش ینفس اهیکم همه متفرق شدند. سکم  و

که هنوز   یمنقبض شده به همان خانم جوان  ی . با فکدییگرا ی به سرخ شی هاگوش د،یکه مقابلش د  یزی با چ دیچرخ یی سایع دِیتوح

  ی طور که به زبان چشمع خانم چرخاند و همانطال ینگاه کرد. چشمانش را سو  د،یشنیگفت و گل مینشسته بود و با صاحبش گل م

را   شیصدا خواستیکه م  ییو گو ستادیبه سمتش رفت. مقابلش ا دهیکش یی هابا قدم کرد یاو پرت م یبه سو  زهیآجر، دشنه و ن

 :دیکه سرماخورده باشد نال ی کنترل کند، همچون جغد

 !؟یتو که هنوز نشست ن؟ یبر  نیبابا مگه نگفتم پاش -

و عنق، کنار   دیرا درهم کش شیهااخم  اهیآن دو انسان چرخاند. س یسرش را به سو  ال، یخیباال انداخت و ب یی ابرو سرنوشت آن

که خانم   دیشنیشد. م رهیخ  دیبه توح ،یطوفان یزد و با نگاه اش به هم گره*نهیس یرا سفت رو شی هاهمکار خود نشست. دست

 :گفتیم

  یمثل شما، پونزده سال تو یفکرش رو هم بکنم که مرد خوب  یحت تونمی... نمیلیخ ،ی لیسخته! خ یل ی! اصالً باورش برام خایخدا -

 .زندان باشه

 :دیشده، آهسته غر دیکل یهااز او ساخت. با دندان ی خوفناک یکه چهره دیباال پر اهی س یخورده گره یابروها

 انداخت؟  کهی رو بهت ت اشکهیت ه ی ن یا یکن یمردِ خوب! حس نم ؟یسفره دلت و پهن کرد ینشست -

 :گفت یچرخاند و حرص اهیس یمونث کالفه سرش را با شدت سو طالع
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  زد؟یاصالً مگه حرف م اد، یآدم من ب کهنی قبل از ا م؟یخانوادش باز کرد   دنیبَده زبون صاحبت رو قبل از د ؟یزنیبابا چقدر غر م -

 !اریدر ن نکن، حرص منم  یناشکر 

  شد و گره زانی اش آو. ل*ب و لوچهدیکوب  نیبه زم یدرپیو پ یرا عصب  ش یپخش شد و پاها یصندل ی به غرورش برخورد. رو اهیس

  شیرو ی قدر احساس خجالت کرد که حتآن هنگام آن د؟یگفتن نداشت. خب چه بگو  ی برا یبه گره کور شدند. حرف لیتبد ش،یابروها

به او فهمانده بود  یمیرمستقیداشت اصالً؟ آن سرنوشت به طور غ ینشد پاسخ آن مونث سرنوشت را بدهد. مگر حرف حق هم پاسخ

که   دانستیهم م  اهیخود س ی است. حت ییوپرت گوقمپز در کن و مغرور که کارش چرت استعداد،یب ت،یمسئولیاست ب  یر یکه تقد

که   کردیدر دلش مانده بود و احساس کمبود محبت م قدهقدر عکرد؟ او آن شدیاما خب چه م انسان دارد؛  یهاهمچون بچه یرفتار

 .دادیرا از خود بروز م یی رفتارها نیچن

  گریشد و حواسش از صاحبش پرت. د  رهیخ  یا. به نقطهدیاش دورنگ شد و غم به چهرهاخم صورتش کم  زها،ی چ ن یبه ا دنیشیاند با

  رهیکه کنارش نشسته، به او خ یوگو شده و سرنوشت مونثگرم گفت اریبس  ینام دیتوح رمردیر خانم جوان با پکه چطور آن دخت دینفهم

 .دیچینجات دهنده در گوشش پ یی ور بود که نوااحساسات در همش غوطه انوسیاق یشده. همچنان بر رو

 .سرنوشت هستم دیمن سف -

که آن سرنوشت مونث به او   دیصدا از آن جهت آمده باشد. د یی چرخاند که گو یی . سرش را سودیحرف باال پر  ن یبا ا اهیس یابروها

 :دیشده است. آهسته پرس رهیخ

 ؟ یگفت یزیتو چ -

 :باال انداخت و تکرار کرد یامونث شانه سرنوشت

 ه؟یسرنوشتم. اسم تو چ دیآره خب، من سف -

 !شدیبود؟ باورش نم دهیخود را د  ینهیسرنوشت شد. او قر دیچشمان سف خیاز تعجب م اهیس

 .سرنوشت هستم! نوه مادر سرنوشت اهیمن، من... س -
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پر پشت بودند،   یبلندش کم ی اگر موها دیسپرد. شا  ادی صورت آن سرنوشت مونث را به  یتک تک اجزا ،یتمام نشدن یرتیبا ح و

.  دادیحرف را نشان نم ن یکمرش ا یبلند تا رو یاما موها د؛یگویرا دارد که م ی تیهمان هو اه،یکه آن چشم س  افتی نانیاطم شدیم

 .آورد رونیرا از هپروت ب اهیاز خنده سرخ شده بود، س  دشیباال رفت و همچنان که صورت سف د،یسف یِ مشک یابروها

 .من فقط چهار صده سن دارم ه؟یچ -

 :شکاک گفت یکرد و با لحن زیچشمانش را ر  اهیس

 سرنوشت؟  دیسف یرا شدپس چ -

 .را نشان داد دشی همچون مروار دیسف یهازد و دندان نیر یش یلبخند دیسف

 .که داشتم رقم زدم یی هاصاحب یرو برا ی خوب ر یتقد که نیبه خاطر ا  -

سوالش را به   میرمستقیپس غ ست،یچ تتیبپرسد راز موفق شدینم شیرو  ییجا شد و سرش را جلوتر آورد. گوجابه شیسر جا اهیس

 :زبان آورد

 ؟یکرد یباهاشون خاله باز  ی نشست یعنیچطور؟   -

 :ل**ب زمزمه کرد  ر ی سرنوشت کرد و ز اهیکوتاه، به س  یپوکر نگاه دیسف

 .رو به صاحب بدبختت جلب کردم  اسیبود که توجه   نیچهارصد سال کردم، ا  نی ا ی که تو یاشتباه  نیو بدتر  ن یتر بزرگ -

 :باال رفته گفت یو ابروها طنتیبود با ش دهیشن زمزمه را نیکه ا  اهیس

 .که تضاد منه یمخصوصاً کس شه،یکالم نمبا من هم یریها! هر تقداشتباهت بوده باشه  نیهم بهتر دیشا -

 :طور هم گفتوگو چرخاند و هماندو انسان در حال گفت یزد و سرش را سو یشخندین دیسف

 !یگیتو که راست م -
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  دیمتعجب دهانش را بست. د د، یسرنوشت را به پشت سرش د دیسف یرهی نگاه خ یسرنوشت دهان باز کرد تا حرف بزند؛ امّا وقت اهیس

کالم  هم یزد. پس دانسته بود که با چه کس  یبخندل اهیقرار گرفت و به احترام خم شد. س شیروبلند شد و روبه شیاز جا دیکه سف

سرنوشت به سمت او خم   دیکه همچون سف دیها را که در فرودگاه بودند، داز سرنوشت یاد یاست؟ سرش را که باال آورد، تعداد ز

 .اندشده 

و   یجد یکه صدا  دیبگو  ی *نه ستبر کرد و سرش را باال گرفت. دهانش باز شد و خواست حرفیبلند شد. س شیبا غرور از جا  اهیس

رنگ از   د،یو همان که مادر بزرگش را د دی به سمت راست خود چرخ دی. مشکوک ابرو در هم کرد، با ترددیرا کنارش شن یخشک زن

  یکاریآن را از کِف کاش ی ادیافتاد؛ اما با سرعت ز  نیو مقابلش خم شد. کالهش از سرش بر زم مد. فوراً به خود آدیپر  رنگشیرُخِ ب

 :گفت ییبلند و رسا یو با صدا ستادی ا یفرودگاه برداشت و بر سرش گذاشت، پس از چند لحظه راست و جد یشده 

 . ...من یملکه -

 :که با هم گفتند دیها را شنهمزمان سرنوشت ستادنیا  یاز آن، صدا پس

 !من یملکه -

تک موجودات عالم  بود که توانسته بود سرنوشت تک ی ها! او تنها سرنوشتمادرِ سرنوشت . ستادیجلوتر رفت و مقابل مادربزرگش ا  اهیس

جز   ی شد. هرگز به کس رهیآن سرنوشت مونث خ حالتیباعث افتخار بود که از نوادگان او باشد. به چشمان سرد و ب اهیس ی شود. برا

بودند.  ستادهی حالت ا یب اشدهیو چروک رنگیلبان ب ،کردندیاخم م شه یهم دشیپرپشت و سف یابروها  کرد،یانسانش محبت نم

  دایکه مقابل مادر سرنوشت پ یتا از حالت خاص دادیعمل به سرنوشت اجازه م ن یا  د،یکوب نیزم یو براقش را دو بار رو دیسف یعصا

 .بودند  دیو سف اهیبودند، س ستادهی که جرأت کرده و مقابل مادر سرنوشت ا ی هاکار هم شد، تنها سرنوشت نیراحت شوند. ا  کنند،یم

 :گفت  احساسشیکلفت و ب  یرا باال انداخت. با صدا شی از ابروها   یکی سرنوشت  مادر

 !هستن دو تضاد کنار هم نمیبیم -

 :دی گو یطور م. همانشوندیم انی و درخشانش نما دیسف یهاکه دندان زندیم یلبخند اهیس

 .خوشحالن کننیوگو مبا هم گفت که نیهر دو صاحب ما از ا  -
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 :کرد و گفت دیبه توح یاکه همچنان گرم صحبت بودند کرد. با دست اشاره اسیو   دیبه توح ینگاه و

  میآزاد شدن. حاال منتظر هست کردن، یم یزندگ  ییکه پانزده سال داخلش به تنها یاز زندان  ی... به تازگییسا یع دِیصاحب من، توح -

 .ش از راه برسنتا خانواده

 :کرد و گفت  کرد،یم ف ی را تعر  ی ز یچ ، یخاص جان یکه آرام نشسته بود و آهسته با ه دیبه توح ینگاه مادر

 ؟یکرد قیدرباره خوانوادش تحق -

 .رو رد کردن  قمیتحق یدرخواست حکم برا یتقاضا یعنیندادن...  قیملکه من! مقامات اجازه تحق ر یخ-

 :تکان داد و گفت یسر  مادر

 !اهی... سنمتیدوباره بب کردمیفکر نم -

خوشنود کننده و مطلوب داشت. با ورود   ی که از نوادگان او بود، رنگ  یریداشت! هر تقد نهیسرنوشت از او ک اهیمادربزرگ س یی گو

که  دندیپرسیها را داشت مکه عنوان مادر سرنوشت ی و همگان از کس خت یبرهم ر یعال وانیسرنوشت، د اهی س اههِیبه س یسرنوشت

  ی سرافکندگو   یمقام با کمال شرمندگ ینام دارد؟ و آن سرنوشت عال  اهی به جهان گذاشته شده که س ی طالع ایدارد؟ آ  قتیحق ن یا  ایآ

کوتاه   یسرنوشت، لبخند اهی. سگرفتیو مورد سرزنش قرار م دادیبود، پاسخ مثبت م افتهی بار به آن احساسات دست  نیاول ی که برا

 :زد و گفت

شما مقابل   یاز شرمندگ یاکه حداقل ذره دوارمیها رو دارم. امسرنوشت، مقام ارشد سرنوشت اهی! من سمی کرد دار یبه هر حال باهم د -

 .جنابان کم شده باشه یعال

 :زد و زمزمه کرد یور کی یشخندیتکان داد. مادر سرنوشت ن یسر 

 . ...که صاحبش رو گم کرده بود یبله! سرنوشت -
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داشته بود   اش را که به زور نگهشد، نفس حبس شده دیبه سمت در فرودگاه رفت. سرنوشت همان که مادربزرگش از نگاهش ناپد و

 :و دم گوشش زمزمه کرد ستادی . کنارش ادیو سمت صاحبش چرخ دیدم رونیب

 کنه؟یم  دایپ ی چه احساس یزنیخانم حرف م هیداره با   نهیفکر کن اگه همسرت سر برسه و بب -

متعجب از    یی سایع دی! توحدیارزش حرف زدن هم ندار  یکرد و در دل گفت که حت ی بود، دهن کج ده یرا شن اهیکه زمزمه س دیسف

که او درحال خوش و   ندیو بب دیایبود که واقعا اگر همسرش ب نیبه فکر ا  یی شد و پلک نزد. گو رهیخ  یا . به نقطهستادیزدن ا حرف

به خود گرفت و   یجد ی اشد. چهره دیتوح ی رعادیغ تیمتوجه وضع اسی دهد؟یاو دست م به  یجوان است، چه حس  یبش با دختر 

 :گفت

 اومده؟  شی پ ی... مشکلییسا یع ی آقا -

زده شده بود که   جانیقدر ه. آندیو پرشدت کش یدرپیپ یهابلند شد و نفس یصندل یاز رو  گرفتینگاهش را از آن نقطه نم دیتوح

بود، نگاه کرد. از دماغ و لبانش خون   ستادهیکه مقابل در فرودگاه ا  یرا گرفت و به مرد  دیرد نگاه توح اسی . زدیپلک هم نم یحت

را به خود جذب   یاننده ی*کل درشت و قدِ بلندش نظر هر بیرا به رنگ گلگون در آورده بود. ه دشیبلند سف شیبود و ر یجار

  یبه دنبال کس ییرنگش را نوازش کنند. گو  ی کوتاهِ پرپشت خاکستر  یباال رفته، دستانش را وا داشته بود تا موها یبا ابروها کرد،یم

.  افتییم شی کس، افزا ا ی  ز ینکردن آن چ دایبا پ اشیدیو هر لحظه، نا ام دندیرخچیم گری د یسوچشمانش از آن سوبه گشت،یم

 :و گفت دیرفتن آماده کرده بود چرخ ی لرزانش را برا یکه پاها دیکرد، دوباره به سمت توح زیاو را که آنال اسی

 ن؟ یشناسیآقا رو م ن یا -

 ...! او... او همه کسش بود! اوسدشنای. معلوم است که او را مشدیخارج نم  دیتوح یاز گلو صدا

 !سبحانِ... اون سبحانه -

 :زد و گفت دی زده توحبهت یچهره یکوتاه به رو یبلند شد و لبخند شی باال رفت. از جا اسی  یابروها

 !عجله داره ی لیشما خ دنید  یانگار برا  ن،ی جلوتر بر  -
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که قرار    یاتفاق ن یگر ا نظاره اس،ی ها به همراه سبحان قدم برداشت. سرنوشت یکشان به سوتندتند سرش را تکان داد و کشان دیتوح

صاحبش نشسته بود و   یصندل یو شکست خورده رو دیسرنوشت ناام اهیشود بودند. هرچند س یاحساس ی صحنه کیبه  لیبود تبد

را نشان   یا زدهشوق و ذوق یگذاشته؛ اما چشمانش حالت  ر یصاحبش تاث  ی حرفش رو کردیم کر بود، آخر ف زانیاش آول*ب و لوچه

 .به نظر خودش، پنهانش کرده بود یتفاوتیو ب یاز خونسرد  یاحاله ریکه ز  دادیم

سر و وضع را داشت، تنها   ن یا شهی. او همان برادرش بود، برادر بزرگش! همشدیتر مواضح دشید  رفت، یهرچه جلوتر م دیتوح

قبل را نداشتند. او برادر بزرگترش سبحان بود!   ی شده و چشمانش آن نشاط و شاد دهیخم شیهاشده بودند، شانه دتر یسف شیموها

  دیشسته بود؛ اما هنوز ام ایآمدنش بود! دست از دنکه پانزده سال منتظر  یهمان  د،یدن برادرش توحی! سبحان بود... آمده بود به دیآر

 .شدندیتر متر و مستحکمکلفت شیها شهیو ر  دییرویاز جانش در و جودش م زتریبرادر عز یدوباره دنید

را   هاابانیتا خ  دیبرود و به پسرانش بگو  رون یگرفت ب میکند، تصم دایفرودگاه پ  نینتوانست برادرش را در ا  که نیاز ا  دیناام سبحان

به آن گرفته بود که برود و خودش   میسراغش را نگرفته است، تصم یبود کس دهید یبود و وقت دهیکش  یادی بگردند. به حتم انتظار ز

شهر   ن یبرادر نابلدش برود و در ا کهنیاز ا دیترسیها عوض شده بود، مو کوچه هادانیم ها،ابانی از خ ی . نام بعضدکن دایاش را پخانه

چشمان   دن،یچرخ  نیقدم بردارد که در ح یانداخت. خواست سمت درِ ورود ن ییو سرش را پا دیدم رونی ب یو گور شود. نفس گ گمبزر

ها کشاند، مقابل  را به سمت آن چشم کلشی ه زدهجانیاند. متعجب و هشده رهیکه نمناک به او خ دیرا د یرنگ اهی درشتِ و س ییآشنا

 .ها قرار گرفت صاحب آن چشم

چشمانش را   یزدهحلقه یها. با کف دست اشکدیلرز یاش مو چانه دیکشیاند، تندتند نفس مکرد چشمانش پر از اشک شده  کرف

اش سر  گونه یاز رو ی اقطره یآن چشمان پر از اشک شدند و وقت گر یکند. بار د  هیمقابل او گر خواستیبود، نم دهیفا یپاک کرد؛ اما ب

  ی به خودش را طور هینما زد و دستانش را باز کرد. آن مرد کوتاه قامت و شبدندان یهم آزاد شود. لبخند هیخورد، اجازه داد تا راه بق

که در   یمیاند. سبحان بغض عظاش سپردهسال، به آغو*ش مادرانه انی اش را پس از سالکه فرزند گمشده  ییدر آغو*ش گرفت، گو

 :دیلرزانش نال یرا سرکوب کرد و با صدا بود ش یگلو

 !حرف بزن  د،یحرف بزن توح -

  یتر کرد. اون از همان ابتدا به چشمانش اجازهآغوشش را همچون برادرش تنگ  ی هم فشرد، حلقه یچشمانش را محکم رو  دیتوح

تراش و استوار  خوش یشانه یو رو خوردندیسر م دشیسف یگونه ی رو ی درپیگرمش، پ یهارا داده بود و اکنون اشک دنیبار
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بود،  دهی را ند هیگر  یحال رنگ و رو. آن مرد محکم که تابهدیمند سبحان را شنو گله ردابغض یصدا دی. توحختندیریبرادرش م

 .داشت اری فشار قرار گرفته بود و حرفش فراز و فرود، بس ر ی . لحن کنترل شده از بغضش زختیریاکنون چون ابر بهار اشک مهم

عالمه   هی نیخار بودم ب هونیع اره؟یسرت م  ییچه بال زتره،ی که برات از جونت عز  ی کیسال نبودن   همهنی ا یدونیپانزده سال... م -

نموره آب   ه یردن؛ اما من و پژمرده شدن، خم شدن، شکستن، مُ دیناام د یو خوش رنگ، اونا آب که بهشون نرس خت یگل خوش ر

  کردن؟یکه هر روز سرزنشت م یدینام یکل نیب ، یباش دواریچقدر سخته که پونزده سال ام یدونیداشتم... م دیداشتم، هنوز ام رهیذخ

...  دی. توحدیکشیم  شیدلم به آت دمیدیداداشم رو نم کهنیهر روز از ا شه،یدل آدم جزغاله م اد؟یو صدات در ن یتحمل کن یتونستیم

 . ...داداش من

. هر لحظه نام سبحان را  دندیلرزیم ار یبس هیاز گر اشیخوشحال  ادیدر اثر فرو خو*ردن فر شیهاهقش در آمد، شانههق  یصدا دیتوح

ت.  شکسته دوخ ی افهیآورد و چشمان درخشان، پرروح و نشاطش را به آن ق ن یی. سبحان او را به عقب برد، سرش را پاکردیزمزمه م

از ته دل بود! از اعماق وجود. چند لحظه   یلبخند گرفت، یو نعره مانند را در بر م یطوفان یهاآن خنده ماملبخند ت نی زد، ا یلبخند

 :بلند گفت یقهقهه مانندش کرد و با صدا یبه خنده لیبعد به خود آمد، آن لبخند را تبد

 .«رو  یی نمایس لمیف  نی ا نی»جمع کن گه یم ادیاالن اسحاق م -

از   یاما نبود. لبخند بود؛یم دیکه با برادرش با  ییهایها و خوش گذرانحسرت نبودن  ،یاشک دلتنگ خت،یر یهنوز اشک م دیتوح

 :هم بود، قورت داد و گفت مانی پر و پ اری حرف سبحان زد و بذاق ترشح شده که بس دنیشن

 بزرگ شده؟  ی لیتو بود. حتماً االن خ هیپسر بزرگت بود نه؟ چقدر شب راحله. اسحاق،  ی ها هم اومدن؟ راحله... آره آبجخانم، بچه -

 :گفت  یبرادرش را محکم فشرد و تندتند سر تکان داد و با خوشحال یهاشانه سبحان

 .خودم، دوتا گل پسر ناز هم داره نیو چند سالشه، شده ع یآره آره! س -

 :و گفت دیکش دشیسف دستکی یبه موها  یرا باال انداخت، دست  اهشیبراق س یابروها دیتوح

 !بابا! من جا موندم یا ؟یدار هم شدنوه -
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 :دیآمده بود را پرس شیپ شیکه برا یاما سوال د؛ یکه چرا ناگهان، رنگ از رخسار سبحان پر ندانست

 ان؟یشده نه؟ کجان؟ چرا نم تیاذ  یلیبزرگ شدن نه؟ نرگس خ ی لیمن، حتماً خ یکوچولو یهاو کوثر، بچه دینرگس... نرگسم. حم -

به اطراف شد، ناگهان به برادرش   رهی. چند لحظه خکردیپا و آن پا م نی را با صدا قورت داد. ا ش یکه سبحان آب گلو دیوضوح د به

 :کرد و گفت کرد، یبود و نگاهش م ستادهیکه متعجب و منتظر ا

  ای. بیشیچه معروف م ومدهیماشااهلل بزنم به تخته ن نترنت، یتو ا رهیم ونلمامی! از فردا فمیوسط فرودگاه سوژه ملت شد میستاد یبابا ا  -

 کجان؟ لتی. وسا مینیاونجا بش میبر 

 .شد که از دهان سبحان خارج شد یی زهای ذهنش فوراً منحرف چ دیتوح

 نترنت؟یا -

 :و گفت  دیآمد و محکم با کف دست به سرش کوب ادشی  یبه او انداخت؛ اما ناگهان موضوع یازدهبرگشت و نگاه شوک سبحان

امّا فکر   ست؛ ین یجالب زیالبته چ  ه،یچ نترنتیا دمیم حی. حاال بعدا بهت توضرسنیها هم ماالن زن بچه مینیبش میبر اینبود! ب ادمی -

 افتاده؟ ختیر  نیچرا سر و وضعم به ا  یپرسیچرا نم ی. راستادینکنم خوشت ن

طور که او را به سمت  تر شد، همانو مظلوم زد و سر تکان داد. در جواب سوال آخر سبحان لبخندش شکفته نیر یش یلبخند دیتوح

 :گفت کشاندیم لشیوسا

 داره به نظرت؟  دنیپرس -

 :و شرورانه گفت دیدست نوازش بر سر خود کش سبحان

 . ...نه واال -

بود و با   ستادهی که ا  اسی. چشمش به ندیبیدر او نم  یر ییکرد و زمزمه کرد که اصالً تغ یتکان داد و لبخند کوتاه و هندل یسر  دیتوح

 ی. سبحان سالمستادی رفته بود! خجالت زده جلوتر رفت و مقابلش ا ادشیشد. به کل   رهی خ د،ییپا یها را مآن ی لبخند نه چندان آشکار
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شد به   لی هستند، سالم سبحان تبد یکرد و گفت که چه خانم دلسوز و مهربان  یاو را معرف دیتوح کهنیاز ا به آن خانم کرد؛ اما بعد 

هرچند نسبت به گفتگو با دو مرد معذب بود؛ اما   اسی. ندیبیدر او نم یر ییتغ چیداد اصالً و ابداً ه نشان دیکه به توح مانهیصم یبحث

 .دو برادر بهشان بر نخورد نی اکه  دادیبه صورت آشکارا آن را نشان نم

 :دیپرس قهیپس از چند دق دیتوح

 . ...ومدنیها کجان؟ نبچه -

 :بلند شد و گفت شیاز جا سبحان

 .مارستانیکجان. گمونم اسحاق و بردن ب نمیورم بهشون سر بزنم، ببدست و روم رو بشورم از اون رمیم -

 :دیو هول به سمت سبحان قدم برداشت و با عجله پرس یبلند شد. با نگران ش یاز جا ز ین دیتوح

 !اومده شیپ یجد  ز ی چ ی سر  نی... ادهیکه نشون م طور نیشده سبحان؟ ا ی ز ی چ ؟یچ  یبرا مارستانیب -

 :طور گفترا باز کرد، همان ششیو ن دیکوب دیو چندبار به ک*مر توح دیچرخ سبحان

به حق دوازده تن.   میاون مورد رو برطرف کرد  یاومد، باهم پدر و پسر شی پ یمورد  هی یسر راه اومدن ؟ی هست ی نه بابا! تو نگران چ -

  نیتو ا  یکنیخونمون و برام نقل م برمتیم امیحرف بزن زبونت وا بشه م گمی د کمی  ن، یخانومه بش  یاسی  نی ا شیاالن هم شما پ

 حله؟.  یدوازده سال، چکارا کرد

  شیو پاها زندیلنگ م ی که دقت کرد، متوجه شد که سبحان کم یزد و سر تکان، به دور شدن سبحان نگاه کرد. کم یلبخند دیتوح

  شیکه پ ی . شانه باال انداخت. حتماً در همان موردزدندیلنگ م یبه طور نامحسوس یو کم دیکشیم نیراه رفتن به زم نیرا در ح

  دیراه را ناپد  هیدست تکان داد و بق دیو به توح دیسبحان از در خارج شد، چرخ یکرده بودند. وقت ناقصرا  شیآمده بوده، زده بودند پا

 .شد

رنگ و   اهیس ی جعبه اس ی. خانم ندیبنش ش یتا در سر جا دیباز دم کرد. پس از چند لحظه مکث، چرخ رونیبه ب قیعم ینفس دیتوح

حرف   کهنیباشد. بدون ا یعصبان یز ی از چ یی کرده بود، گو  یفیخم ظر . ازدیرا به گوشش گرفته بود و داشت با آن حرف م یمات
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آن را   یل*ب، آن جعبه را از گوشش برداشت و رو  ر ی ز یو در آخر با حرص و غرغر گفتیم»باشه باشه«  یدرپیبزند، پ یچندان

 .لم*س کرد

بپرسد که   ای  دیبگو  ی پس از چندسال حرف ی اول راه خواستیجور کرد. نمو خودش را جمع   یبود کم دهیرا د تیوضع نیکه ا  دیتوح

  ز یسو نگاه کرد. همه چسو و آن نی به ا یاش نشست. کمشود. پس ساکت ماند و به انتظار برادر و خانواده یحرمتیباعث شود به او ب

خم کرده   نییسرش را به پا د، یدیمردم چه بودند؟ هرکس را م نازک و درخشان داخل دستان یهاشده بود، آن جعبه بیعج شیبرا

 تواندیم یاو چه کس  یعنی با او صحبت کرده بود!  نرتیبا نام ا  ی ز یبرادرش راجع به چ ی . راستکردیبود و با انگشت آن را لم*س م

نشسته بود و با   یصندل یرش روکه کنا ی کی. دیشنیداخل فرودگاه م ن هم از زبان مردان و زنا ی بیجالب و غر یزهایباشد؟ چ

 :گفت زد یحرف م اشیکنار

  کیدو روز با پ یک یدر عرض  یطرف بفرست جیپ یِنستایا  رکتیتو کُدِش رو تو دا  دم،یرو م ینترنتیاون فروشگاه ا   یدیمن آ -

 .دم خونتون فرستنیم

 :گفتیم ی نیبلند و خشمگ یرا به گوش گرفته بود با صدا یدرخشان بزرگ  یکه جعبه ی کیآن  و

اصالً   یگوررو هم برات فرستادم. اون فرهاد گوربه پشیکل  یدادم، حت حیرو توض ینکن! تو وات همه چ ی با عصاب من باز نینازن -

 . ...یتو گون ندازمشیم ارمیم رشیزده. گ لی میغلط کرده که بهت ا یلیخ

 یبود! مردان چندان پوشش متفاوت بیاز حد عج شیب ز،یجا نمردم آن ی هابود گوش نداد. پوشش یوادگ را چون بحث خان اشهیبق

  د،یکه توح شدی بودند باعث م دهیپوش  یاو گاهاً زننده بیعج یها جا بودند، چون لباسکه آن  یها و بانواننداشتند؛ اما خانم

سرش را به   گر ی هدف، بار د یبرداشت و ب یچران اش از تعجب بازتر شود. دست از چشمکند و چهره یازبراند  اتیشان را با جزئتک تک

 .ازشان نبود یامّا باز هم خبر ند؛ یاش هم همراهش بودند ببسمت در چرخاند تا برادرش را که خانواده

  یافهیو ق  پی! با آن تز یانگشگفت ینه! شخص  ز ی. چدیرا د یآورشگفت زیکه چ ردی و خواست چشم از در بگ دیکالفه کش ینفس

 دنیبه لبش آمد، قلبش شروع به تندتند کوب زدهجانیه ی! لبخندنشستیبه دل م بیخود درست کرده بود، عج یکه برا یبیعج

 مارستانیو در ب زدیزده شود... به حتم سکته م جانیه قدرنیا ند،یاش را ببخانواده یااز اعض  کیکرد! اگر قرار بود هر وقت هر  
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  ی و با خوشحال دیکش قیعم یبرخواست. نفس شیتر بود! از جا متفاوت   ندیکه قرار بود بب  یبا هرنوع دار، ید  نی! اما ا کردیسکونت م

 :زمزمه کرد یوصف رقابلیغ

 . ...نرگس -

  ار یبس یامثل قبل رد نگاهش را گرفت و با کمال تعجب، چهره گر یچرخاند. بار د  دیسرش را از آن جعبه درخشان به سمت توح اسی

  یبلند قد و چهارشانه که چهره یچند لحظه بعد مرد  ستاد،یمقابل درب فرودگاه ا یبلند شد. آن زن کم زی! خودش ندید  ییآشنا

 .خانم را گرفت آن ف ی داشت با لبخند به سمت او آمد و دستان نرم و لط یجذاب

بود و با مرد   ستادهیکه چند متر دورتر ا یشکفته و خندان یرنگش را به آن چهره اهی. ناباورانه چشمان سدیپر دیاز رخ توح رنگ 

 .دوخت کرد،یخوش و بش م اشیکنار

 !نرگس... نرگس -

پا تند کرد و به سمت   انسال، یان خوب آن مرد منه چند تیوضع دنی. با ددینداشت، چرخ یکه حال و روز خوب دیمتعّجب به توح اسی

  ی به خود گرفته بود و در آن لحظه، حرکات  یجد یبنشاند. چهره یصندل  یرا رو دیکه بود کمکش کرد تا توح  یاو رفت. به هر اجبار

تر  نرم یحلقه زده، کم دیحاشک دور چشمان تو دید  ی. وقتختی ر دیدور، دورِ او باشد. به فشار آب به حلقوم توح ییکه گو  داد یانجام م

 :گفت ی شد و با لحن جد

 افتاده؟   یبپرسم چه اتفاق تونمیم -

رفته بود. دست بلند کرد و به آن زن   ادشیدوخت. حرف زدن از  اسی یدهیو کش اهیاش را به چشمان سزدهنگاه لرزان و ماتم دیتوح

 :دیفوراً پرس  اسی اشاره کرد.  کردند،یبودند و اطراف را نگاه م ستادهیو مرد که وسط فرودگاه ا 

 !خوب؟ -

 :به زبان آورد یختگیرو برهم یرا با آشفتگ شدیدر ذهنش اِکو م  یدر پ یکه پ  ی اجمله دیتوح

 . ...دمن بو یمال من بود! زن من بود... برا -
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کوتاه و پرپشتش باال رفتند. لبان کوچک و    یتر شدند و ابروهابزرگ شیاز پ شیمتعّجب به خود گرفت! چشمانش ب یاچهره اسی

  ی خواست که آرام بشود. بطر  ق،یبود که ضربان قلبش تند شده است؛ اما با چند نفس عم دهیاز هم فاصله گرفتند. فهم اشیاغنچه

 .بلند شید گذاشت و از جا یتوح مقریرا داخل دستان ب آب

خود را به   که نی. قبل از ا کردیبلند را در فرودگاه همچون بلندگو اِکو م یتق و توق یدر هر قدم، صدا اشیپاشنه چندسانت یهاکفش

که به   دیرا که د یخندان  شهیبودند برساند، همان مرد درشت اندام و هم  ما یآن زن و مرد که درحال خواندن جدول پرواز و فرود هواپ

قدر شلوغ بودند که نصِف افراد  را شسته بود. آن شیدست و رو شود،یوارد فرودگاه م اد یز  یپشت سرش با سر و صدا  لیا  کیهمراه 

دار  و غم ز یگونه شک برانگهمان  تشیکه وضع  دید ی و وقت دیچرخ دیسمت توح اسی. کردندیها نگاه مبودند و به آن دهیخفرودگاه چر

 .افتاده یچه اتفاق  داندینم یعنی دست اشاره کرد و در انتها، شانه باال انداخت که  اب آمدیاست به سبحان که داشت به آن سو م

منتظر بود سبحان از کنار آن   اسی کردند،یسرشان گذاشته بودند نگاه م یازه وارد که فرودگاه را روت تی خانم و آقا هم به آن جمع آن

*کل سرش را به  یه ی . مرد قوشناختیها را مدرست بود و توهم نبود، به طور حتم سبحان هم آن دیدو بگذرد. اگر حرف توح

پدر در   دیکه د  یهم زمان اشفرماندهیکه کم مانده بود از حال برود، رفت. لشکر ب دیعجله به سمت توح  ا منظور»گرفتم« تکان داد و ب

لبش آمد.  یبه رو  یشخندین اسیبه آن دو زن و مرد گذشت.  توجهیو ب  اعتنایشروع به نگاه کردن کردند. سبحان ب ست،ینزدشان ن

 !توهم زده است یی سایع دیمطمئن بود که توح

 .ستادیدوباره از راه رفتن ا  دیکه د  یز ی به لبخند کرد و آهسته به سمت زن و مرد قدم برداشت؛ اما با چ لیرا تبد ششخندین

هم، آشکار بود. چشمانش   شیهمه آرا  آن ری از اضطراب و ترس بود ز یرنگ پوستش که ناش  یدیبود! سف دهیرنگ از رخش پر  زن

آن   ییگو کردند،یم ینیقدر در آن زمان سنگاش آنشده یکارملیر یهالوم بود. پلکشان از دور هم معشده بودند؛ اما درخشش ز یر

 .است دهیخواب ستادهی زن در وسط فرودگاه به طور ا 

 از نهادش برخواست. پس او؟ ی آه دیآن دو برادر را د یکرد و رد نگاه زن را گرفت، وقت زیچشمانش را ر  اسی

بودند رفت و  ستادهی چهره آورد. با آرامش سمت زن و مرد که هنوز ا یرو یو جور کرد و هرطور که شده، لبخند خود را جمع یکم

 :و مهربانش گفت ی جد یرا صاف کرد و با صدا  شی. گلو ستادیپشت سرشان ا

 ارش؟ یعمو ک -
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گل از گلش شکفت و جلوتر آمد، آرام او را در    اس،ی  دنینام داشت با د ارشی. آن مرد که کدند،یدو، هم زمان به سمت صدا چرخ هر 

 .ب*غل گرفت و پدرانه فشردش

 ...یدخترم، خوش اومد یسالم عمو جون! خوش اومد -

است،   شده  رهی مات و ترسنده به آن دو مرد خ شیعمو زن د،ید یوقت یزد؛ ول یگذاشت و لبخند شیعمو یشانه یسرش را رو اسی

 .رفت شیعموو سمت زنآمد  رونیب شیاز آغو*ش عمو 

 !عمو نرگس سالم زن -

رفت. دستانش را باز کرد و او را در آغو*ش گرفت! هر بار که او را   اسیپرت زد و به سمت   یفوراً به خود آمد، لبخند  نرگس

 .اندشده رهیکه به او خ دیچرخیبه سمت آن دو برادر م دیبوسیم

 که لبخندزنان درحال مشاهده ارشیرا گرفت و سمت ک  اسیآن دو مرد درحال نگاه کردن به او هستند، دست  کهنیا دنیبا د  نرگس

 :. لرزان و هول کنان گفتدیبود کش

خستس... آره  ی لیهم خ اسی حتماً  م؟یجان بر  ارشی. کننتیمنتظرتن که بب یل یخ هی. کوثر و بقمیستی نا  نیاز ا   شتر یب گه یبهتره د -

 زم؟یعز 

 :زد و گفت یور ک ی یبخندل اسی

 !نمیها رو ببمشتاقم بچه یل یاما خ دم؛یبود و من هم خواب ی راه طوالن ستم،ینه خسته ن -

 :و سبحان اشاره کرد و گفت دیادامه به سمت توح در

 .. کنار اون دوتا مردطرف گذاشتمها رو اونو ساک هالیوسا -

 :زد و گفت یلبخند ارشیبا جنازه نداشت. ک یتفاوت گر یانداخت که د  شیعمو به زن ز ی ر ینگاه و
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 .در پارک کنه ی رو درست جلو نیگفتم ماش دیبه وح می و بر  میساکت رو بردار میبر  -

 .اشاره کرده بود، برد اسیکه   یکشان او را به سمتهمسرش را گرفت و کشان دست

 

 ...دارد ادامه

 جلد اول  ان یپا
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 «کافه نویسندگان مرجع رمان»
 درصورتی که مایل به همکاری با ما هستید و یا نویسنده هستید و می
 خواهید که رمان ها و شعر هایتان در قالب نرم افزار موبایل ساخته و 
 منتشر شوند می توانید به وب سایت ما مراجعه کرده و با ما تماس

 .بگیرید
 نگارداردان نجفی،حسین  مدیریت:

 

 

 xyz.cafewriters.forum://http/انجمن: 

 xyz.cafewriters://http/وبسایت: 

 cafewriters_xyz/com.instagram://http/اینستاگرام: 
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