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 این  در هم یکی  کند،می  جمع  را   آورده  پدید   اوالدش  که   گندی  دیگری. است  بازگشت  حال  در   مردی 

 .است  شکستهدل  میان 

 افسرده   که   یافت  را  فردی   آن  در شودمی  استثنا و ندرت  به   که   جمعیتی  ، امید  پر  و   خیال بی  ای خانواده

 بازنده شانهمه باشند؛ نداشته را  دیگری هوای  اگر   و   شده  قالب  برهم شانزندگی  که  کسانی .  باشد

 داشته  رویش   روغن  وجب یک  که   خوابی  اند؛دیده خواب   برایشان  هایشانسرنوشت  که  هستند   بازی  

 ! هامایه  همین  در   بود  المثلیضرب  هرحال به! نه   که   خواب  واقعیت در  البته   باشد؛ 
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 :مقدمه

 .دادگاه آغاز شد

آمد. قوی، شکسته و قاضی سرنوشت، پشت میز بزرگ عدالت نشست و متهم را احضار کرد. متهم  

 .استوار! جلوی میز ایستاد 

 .رسید آدم او انسانی اَبَر باشدنظر میبه

 .قاضی حکم را خواند 

 !تو گمش کردی! سرنوشت همیشه باید همراه آدم باشه -

 !قاضی سرنوشت، اشتباه نکنید! آدم همیشه باید با سرنوشتش باشه؛ اون رو قبول کنه -

 :گفت قاضی به جلو خم شد و آهسته  

 با من بحث نکن! بگو موضوع چیه؟  -

طور که بغض گلویش باعث شده بود همچون جغد بنالد، اش دم مشک بود و همانمتهم که اشک

 :گفت

کرد. جای من بود ترکش میالمذهب فقط چند دقیقه نبودم، گند زد به زندگیش! هر طالعی هم به -

 .اندشون مثل همهمهجا بوقم؟ داد. مگه من ایناصالً به حرفم گوش نمی

 

 مرد 

ترین ماموریت الهی را از آن خود کرده و ها که عنوان سرنوشت را درمیان آدمیان دارند؛ بزرگمات

هرروز و هرشب و هرماه و هرسال، درحال انجام کار هستند؛ تا زمانی که آن موجود جاندار بمیرد و 

 .بعد از چندروز مرخصی، دیگری جای جاندار را بگیرد 

ایم. سرنوشتی که موجود خود را رها کرد و به نک سرنوشتی بیخیال را مورد هدف قضاوت قرار دادهای

بار بخشش الزم است. به دنبال انسان این !گویم ای طالع زشتگذرانی خودش پناه برد. تو را میخوش

 .خود برو و او را پیدایش کن
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 !اتمام حکم

 (قاضی سرنوشت)

 

 .رد و با خود حرف زدن را شروع کردای پرت ک نامه را به گوشه

ها رو ب عهده بگیره! اصالً در شان من نیست دنبال اون یکی هم باید بیاد سرنوشت ما سرنوشت -

 .قدرنشناس بگردم 

 :داشت؛ با لحنی محزون و آهسته گفتطور که با پشیمانی نامه را از روی زمین برمیو همان

بار سرنوشت یک خرس شدم ه آدم خوب نداریم؟ حتی یکهمیشه که نباید طالع شرورها باشم! مگ -

 .که نامردها زدن کشتنم

 .اش که به دلیل فشار کار زیاد، سفید شده بودند؛ کشید دستی به موهای شقیقه

کرد تا مشخصات او را بار دیگر و رو می  طور که نامه را پشتنفسش را با شدت بیرون دمید و همان

 :مرور کند، گفت

 .باره. حاال کجاست دقیقا؟ بیا و پیداش کنای هم نیست، دردسر از سر و روش داره میهیچ تحفه -

بار دیگر به  .شدهرحال باعث آرامشش هم میداد؛ اما بهغرغر کردنش ذهن خود را هم آزار می

  .کنان آن راخواندهایی که روی کاغذ سفیدی نوشته بود؛ نگاه کرد و با ناامیدی و نالهنوشته

 مای یا خدا؟ جا قحط بود رفتی برای زندگی؟ فقط چندسال باالی سرت نبودم. آخه زندان؟ اوه   -

دهد. این پانزدهمین باری بود که او را در زندان سری تکان داد. خب معلوم است که سر تکان می

 بار سفر را جمع کرد.میافت. نامه را تا کرد و در جیب آستر شنل سفیدش گذاشت. با یک اشاره، کوله

توانست وقت نمیاش را پیدا کند. به نظرش او هیچرفت به کشوری غریب تا آدم ناخلفبایست میمی

کند تا به خود و دنیای خود آسیب آدم شود. او فقط یک موجود جاندار دو پا است که هرکاری می

 .برساند 

 

 «روسیه/ زندان جزیره پات ک»

اش مو به تن بی جزیره گذاشت. از سردی  های سردپاهای سبک و همچون هوای خود را روی شن
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جز سر مویی ندارد که همان مو هم جای بهاش سیخ شد. ناگفته نماند سرنوشت در هیچرمق

 .هرحال جوان و هنوز خام بودپرپشتی داشت؛ ولی به  بود. مویاش میدهنده سننشان

د. یک خط صاف از او آشکار به پشت سرش نگاه کرد. جزیره هزاران کیلومتر از کشور روسیه دور بو

 .شود که دید بود و اگر کمی دقت به خرج داده نشود، همان خط هم نمی

اش، تر است. زاللی و پاکدامنیروی خود را دید که وسعت دل آن از هرکسی گستردهدریای روبه

شد می  همه پاکی را که به اشاره خدا، برای بدکاران طوفانی شد که آناش. مگر میصداقت و همراهی

تواند بکند و چه چیزهایی توان حدس زد این مایع سفید و آبی چه کارهایی میرا نادیده گرفت؟ نمی

 .را در عمق قلب خود پنهان کرده است

 :کرد، گفتاش را از ر*ق*ص با باد محروم میشانه باال انداخت و همانطور که شنل

 .هرحال زیباستبه -

هرحال کند! بهاست که هنوز به گناهکاران داخل زندان رحم می  و فکر کرد که خداوند چقدر مهربان 

 .گوششان است   شدند. امواج روان و خطرناک بیخحال غرق میباید تابه

هایی بلند که بخش مرکزی را در خود ی قلعه رفت. دیوارهترین دیوارهسمت نزدیکچرخید و به

 .یک نفس عمیق، اطراف را پایید  احاطه کرده بودند. از داخل دیوار عبور کرد و بعد از

*** 

های پر، ایستاده بودند. بان پالتوپوش با اسلحههای دیدبانی آهنی که برروی هر کدامش سه دیدهبرج

که کارهایی که آزرده شد؛ اما بعد از اینکمی دل .شان بودند هایشان همراهها سرنوشتی آنهمه

به یاد آورد؛ حتی به خود اجازه نداد بخاطر چنین آدمی خالف شرف و عرف جامعه انجام داده بود را  

 .ناراحت شود

بانان که او را دید، با خوشحالی به سمتش آمد و با ذوق و مهربانی بغلش های دیدهیکی از سرنوشت

کار بود. پوستی تیره، اما مناسب داشت. چشمان بزرگ سیاه و دیگر اعضایی که مناسب کرد. تازه

 .ها زیبا نبودهای سرنوشتیک از چهرهیچاش بودند. هچهره

طالع سرش را تکان داد و چشمانش را بست. باالخره آ*غ*و*ش و فالن و بهمان تمام شد و آن 
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 .وسال عقب کشید و شروع به حرف زدن کردسرنوشت کم سن

ن جا زندانی زن نداریم پس کی زاییده؟ وای موهاش رو! چقدر س کنی؟ اینجا چیکار میتو این -

 داری! اسمت چیه؟ 

نویسی از جیبش در آورد و داخل دستان آن سرنوشت به نظر پرحرف و حوصله سر بر طالع دست

 :طور هم گفت گذاشت. به راه افتاد و همان

 !سیاه سرنوشتْ هستم -

ای او را از یاد برد؛ اما نویس شد و لحظهبدون توجه از آن طالع گذشت. او نیز سرگرم خواندن دست

 .اش سجده کند، کسی را ندیده سر باال آورد تا در مقابل او به دلیل مقام ارشدیهمین ک

سیاه سرنوشتْ از دیوارها رد شد و خود را درون راهرویی دید که طول آن بیشتر از عمر یک درخت 

های انسانی که  هزار ساله بود. محیطی ساکت و خاکستری که هر چند دقیقه یک بار صدای ناله

شد، آرامش فضا را در هم د از ترس است یا از حبس، در اتاقک کوچکی که زندان نامیده میآشکار نبو 

 .شکستمی

جلوی سلولی ایستاد و چشمانش را بست و بعد از اینکه سرش را وارد اتاق خصوصی یکی از زندانیان 

چپیده بود ی تاریک اتاق  کرد، چشمانش را باز کرد. از دیدن آن موجود نحیف و شکسته که در گوشه

 .کند، تعجب کردو پو*ست انگشتانش را می

نوا را پیدا کند و وقتی او را روی تخت بی پتو یافت که به اطراف را گشت تا بتواند تقدیر آن مرد بی

سوی در و وارد سو، به اینکند؛ پرخاشگرانه بقیه تن خود را از آندراز افتاده و آهنگی را زمزمه می

 .ر سرنوشت ایستادسلول کشاند و باالی س

کشید؛ باعث شد تا آن سرنوشت چشمانش را باز کند و خونسرد و گویی که درپ ی که میهای پینفس

 .درحال جویدن و ترکاندن آدامس بود، داخل چشمانش خیره شود

جا آفتاب مافتاب نداریم که بخوای رابین هود بشی و جلوش بایستی خورشید به رخ و تنمون این -

 .له حرف زدن ندارم نخوره. حوص

اش حبس کرد و اکسیژن را سوی دیگر غلت زد و پشت به او کرد. سیاه نفسش را درون س*ی*نهو به

ای گذشت و سیاه احساس کرد نبض و قلبش داخل سیاهی هایش منع کرد. چند ثانیهاز ورود به ریه
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ن روش را بهترین راه برای شنید. او ایاند و ذوق ذوق صدای قلبش را در سر میچشمانش پدید آمده

 .پنداشتجلوگیری از خشمش می

او تازه حوصله حرف زدن نداشت و جواب به این بلندی داده بود؟ چشمانش را بست و باالخره نفسش 

شنیدن صدای آن طالع پررو، بار  .را با شدتی زیاد بیرون دمید و پشت سر هم نفس عمیق کشید

 .دیگر باعث ایجاد تشنج در او شد

جا زندان هست! تو نباید از آدم مرده داخل قفس که جای طوطی رو برای ندی بازی در نیار! اینه  -

 .کنه، انتظار بپر بپر داشته باشیصاحبش پر می

*** 

که از باالی سر او عقب کشید؛ به آن انسان بدبخت خیره سیاه، آرامش خود را حفظ کرد و بعد از این

همچون نیرویی شیطانی اطرافش را پوشانده بود. افکار آن انسان ای به سیاهی پر کالغ،  شد. حاله

طور تبدیل به کامال پریشان بود. یعنی چه مدتی طول کشیده که این بال سرش بیاید؟ یعنی این

رو خواهد انگیزی روبهانسانی فلک زده شود؟ آیا وقتی که صاحب خویش را بیابد با چنین صح*نه غم

 :بخشید. آهسته پرسیدنمی شد؟ آن زمان دیگر خودش را

 کنین بهتر باشین؟ چرا سعی نمی -

 .و به انسان اشاره کرد و با اکراه ادامه داد

 گوشه بگذرونه؟   هدف و توی یکبه نظرت این حقشه که بقیه عمرش رو بی -

 .او با اطمینان پاسخ داد

 آره چرا نباشه؟  -

 :بار دیگر خشم سیاه اوج گرفت و با صدای کنترل شده گفت

طور همه بیچاره و وظیفه یک سرنوشت، بهتر کردن زندگی یک انسان هست. اگر قرار بود این -

 !زده توی یک گوشه توی خودشون باشن که اصالً نیازی به ما نبودفلک

وجدل است، چه دانست یک طالع با طالع او درحال بحثو دوباره به مرد نگاه کرد. فکر کرد اگر می

 .آوردحسی به دست می
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طور درحال حرص خوردن بود که پرسش غیر منتظره او، سیاه را از ادامه هرگونه تفکر و همین

 .وجوش خوردن باز داشتحرص

گردی؟! خدا آدم و اصال بگو ببینم، تو چرا پیش صاحبت نیستی و داری عالف واسه خودت می -

 !نسیب طالع بد نکنه

پایش را روی پای دیگرش انداخته بود و تکان طور که  دستانش را ضربدری زیر سرش گذاشت و همان

 :داد، گفتمی

 !چیز هستم. با اون همه گند باال آوردن ولش نکردمهمهحاال خوبه من پیش این بی -

 :و با لبخند رو به سیاه ادامه داد 

 کشی که ترکش کردی؟ خدا وکیلی خجالت نمی -

رفی بگوید، دهانش را نیمه باز، باز خواست حکت سفیدش را محکم به دو سو کشید و انگار که می

کرد؛ اما صدایی از آن بیرون نیامد. به طور کلی حرفی نداشت که به زبان بیاورد؛ زیرا که کامالً حرفی 

ای رفتار کرده بود، گویی که خود، بهترین  آدمش بوده اصولی بود و سیاه، در این موقعیت به گونه

 .باشد 

آن سرنوشت را که از سر تمسخر بود، به فراموشی سپرد. گمان  سری تکان داد و آن لبخند با صدای

گی عالم رخ داده و او شخصیت اصلی و نقش ضایع شونده را دارد و به ترین شاهکار ضایعکرد بزرگ

خوبی نقشش را اجرا کرده است. عقب گرد کرد که برود؛ اما برای بار آخر چرخید تا صورت آن 

روح و کدری داشت، چشمان و ابروها و مو و و با طراوت، اما بی  ی شاداب سرنوشت را ببیند. چهره

گیری را به ارمغان آورده بودند. دستی به صورت سفیدش کشید های فوق سیاهش تضادی چشمپلک

 .ی تخت غلتاند تا دیگر سیاه را نبیندسمت کنارهو آن هیکل تنومند و بلند قامتش را به

 .تونی بری می -

ای بود همراه با که آغشته با آه پنهانی بود. اصالً شبیه آه نبود. همچون نالهو نفسی عمیق کشید  

همه فرسودگی و بیماری روحی یعنی دلیل این .دار تشبیهش کرد ی غمتوان به قهقههبیخیالی که می

چه بود؟ سیاه سرنوشت خواست پاسخی برای سوالش جستجو کند و یا حتی از آن بپرسد؛ اما متوجه 

که دنبال پاسخی باشد که به احتمال جای ایناست هرچه زودتر مرد خودش را پیدا کند بهشد بهتر 
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 .ها روشن و شفاف خواهند شدزیاد به همین زودی

سرنوشت را ترک گفت و آرزو کرد هرچه زودتر از این زندان رهایی هیچ حرفی سرنوشت و آدم  بیبی

 .یابند

*** 

 .های صاحب خود کرد تا بتواند پیدایش کندمام ویژگیابرویی باال انداخت و شروع به استش

که هیچ مزاحمی نبود تا او را از تمرکزی که داشت محروم سازد؛ بسیار خوشحال بود و با دقت از این

 .بیشتری در پی او و درحال کاووش بود 

ه،  اش را روی سرش گذاشت تا مغزش به دلیل سردی بسیار  آن مکان  دور افتادکاله پشمی روسی

کرد یک انسان در این هوا و در این زندان کثیف و غیر بهداشتی منجمد نشود. حتی فکرش را هم نمی

 .بتواند زنده بماند

ها هم همچون هایی بود که تا به عمر دیده بود. حتی سرنوشت زندانیترین مکانیکی از وحشتناک

های پر از ناخوشی، تیمارستان طالع کرد این مکان دید گمان میخودشان دیوانه شده بودند. هرکه می

 .بد است

هایی که کنار او مقابل یک در آهنین مشابه درهای دیگر ایستاده بود و سرش را به یکی از سرنوشت

 .کوبید؛ نگاه کردبه آن می

خیال، بار دیگر سر ی بیهمه کم شرایطی درهم رفت؛ اما بازهم همان چهرهخاطر اینچشم و چالش به

 .بازگشت جای خود 

آمد، واکنشی غیر معمولی را از خود بروز داد. فریادی ها که از دری بیرون مییکی دیگر از سرنوشت

بلند کشید، اسامی عجیب و غریبی را به زبان آورد، دوباره وارد اتاقی که از آن خارج شده بود، شد و 

 .دیگر اثری از او نماند

 :بار، زمزمه کرد زیر ل**ب با لحنی تاسف

 !ست جا دیوونه خونهاین -

کرد؛ زیرا صدایی با لحن کوبنده و پر شدت او را از انگار این حرف او برای کسی سنگینی بسیاری می
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 .راه رفتن در راهرو منع کرد 

تونی عاقل بودن رو اشتباه نکن خوشگل آقا! تا وقتی که همیشه با یکی مثل خودت باشی، نمی -

 .عمون رو ترک کنی درک کنی. عزیز مامانت! بهتره جم

سیاه، چرخید و بدون نگاه به آن تقدیر مزاحم که پاسخ حرفی را که مخاطبش نبود را داده بود؛ کارت 

فرم سرنوشتی که نصفی ی خشن و بینوشته دیگری را از جیبش بیرون آورد و مقابل آن چهرهدست

ه را لرزاند؛ زیرا درصد ی آن طالع، تن سیااش سوخته بود، گرفت. این وضعیت بد چهرهاز چهره

داد که او یک تقدیر بسیار بد و شوم است و دیگر از کار افتاده و با سوختگی صورت او نشان می

داد که دیگر چیزی برای از دست برد، به همه نشان میسو میسو و آنسوختگی که با خودش به این

 .دادن ندارد. آن سرنوشت از نزد خدا طرد شده بود

نویس را بخواند آن را به سویی پرت که دستای درهم و اخمی وحشتناک، بدون آنچهرهشرور به    آن

 :ی کت بلند و ابریشمی آن سرنوشت اتو کشیده را گرفت و دم گوشش غرید کرد و یقه

 !جا قانون ماییم، بهتره بری رد کار تخوای، مال هرکی بخوای باش! اینهرکی می -

ی آن سرنوشت خشمگین را ببیند؛ با پوزخندی بر روی د تا چهرهسیاه که صورتش را عقب کشیده بو 

 :گوشه ل*بش گفت

 !خوام بهت آسیبی برسونم. دستت رو بکش، لطفاًحرمتی کنی! نمیقرار نیست به من بی -

آلود او به شدت بیرون کشید و صاف کرد. چندباری به و کت خود را از دستان ضمخت و بزرگ  گوشت

 .باره به راه افتادشانه او کوبید و دو 

دار تکان داد و بار هم سری شدتگذراند؛ زیرا اینبه نظر نصف عمر خود را با تکان دادن سر می

 .گذشت

*** 

که باالخره پیدایش کرده است؛ بو را راهنمای خود قرار ناگه بوی ضعیفی پدید آمد. خوشحال از این

 .داد و به تندی همراه آن پیش رفت 

سمت انباری کوچک و پر از گ و طوالنی گذشت، وارد طبقه زیرین شد، بهاز راهروهایی بزر



           

                                 www.taakroman.ir 

  مـات خیط ِّرمان         

 کاربر انجمن تک رمان بیگلوپوررضاآبی

  
   

 
10 

 

 .جا دید. جلوتر رفتوآشغال چرخید و یک در چوبی را در آنآت

 :هم کوبید و گفتهایش کشید. دستانش را بهبو را عمیق داخل ریه

 .دار شدمخب خب، دوباره صاحاب -

مانده بودند از شدت شوهردار شدن، خودشان مای بود که ک خوشحالی او همچون نوعروسان ترشیده

 .اندازند را به دره بی

مرد طور حتم اگر گناهان آنکه آدم او کیست، دوباره همچون گل پژمرده شد. بهولی با یادآوری این

 .کشیدچنان رنج روحی نمیتر بود، او آنکم

 :نفسی عمیق کشید و زیر ل**ب زمزمه کرد

 .تونم فراریش بدمدنش تموم بشه! واقعاً من نمیامیدوارم مدت زندانی بو -

هایش را به جلو گذاشت و از آن در چوبی گذشت. بار دیگر نفسی عمیق و چشمانش را بست. قدم

های مثبت را به خود جذب کند و پشت سر هم کشید و آن را حبس کرد. در ذهن سعی کرد موقعیت

 :گفتمی

راه خوبی بیارم! اسم من دید منفی   به  هرچند بدکارم روتونم آدم  من سرنوشت قوی هستم! من می -

 !داره، اما درونم سفید! من یک تقدیر خوب هستم 

هرچه را از ته دل بخواهد و برای خود جذب کند؛ واقعاً همان را به دست  به طور معمول، انسان

کار بر روی ینلحظه، زیاد مشخص نیست که اآورد؛ حتی اگر بخواهد بدبخت باشد! اما در اینمی

 .که باید منتظر واکنشی دیگر باشندالعملی دارد یا اینتقدیرها هم عکس

بسته که از درد انعکاس چشمانش را باز کرد. از درخشش آن اتاق کوچک، متعجب و با چشمان نیمه

 دلیل این درخشش اتاق چه بود؟ .نور کم مانده بود همان را هم ببندد؛ به اطراف خود نگاه کرد

مال این وجود داشت که صاحبش مُرده و همچون جسد  انسانی خوب، از روح پاک و سالمش به احت

 !شود؟عنوان المپ استفاده می

لحظه باید گفت که حدسیات خواهد سرنوشتی را از لحاظ تفکر ناامید کند؛ اما متاسفانه اینکسی نمی

 .سیاه، نادرست بودند

مانست... آلمینیومی با قطر سه ای آهنین که میود از ورقهبا کمال تعجب و ناباوری، اتاق پوشیده ب 
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 .متر باشدسانتی

های ترین جاهای اتاق، نیز روکشی آهنی داشت و یک المپ کوچک بر روی یکی از گوشهجزئی

ای توسط دیوارهای صاف طور غلیظ و آزار دهندهجا بهچهاردیواری اتاق، باعث شده بود تا نور در همه

 .اس پیدا کندو آهنین انعک

ولی متعجب از  .برگشت و به در نگاه کرد. از تیزهوشی مدیریت زندان، لبخندی بر ل*بش نقش بست 

 .تواند خطرناک باشد تا در این مبحس عجیب بیفتد، گوشت تنش آب شداینکه صاجبش چقدر می

ی و بیشتر شبیه کارای آهنین پوشانده بود و روی دیگر که باطن آن در بود، چوبسوی در را ورقهیک

ها را سردرگم کند و کاری کند که حتی فکر فرار هم به توانست زندانیگونه میبه در طویله بود. این

 .ذهنشان خطور نکند

اما هنوز برایش گنگ است که چرا این عمل را روی صاحب او به عمل در آورده است. اصالً چرا صاحب 

 ارد؟ او در زیر زمین و داخل اتاقک انباری قرار د 

 *** 

صاحب به ی آنقدر از بودن در آن مکان جالب و خوشایند و نورانی به وجد آمده بود که متوجهآن

 !داد، نشد درد نخورش را که روی زمین دراز کشیده و شنا انجام میقول خود به

تا ببیند کرد  طور غیر ارادی نگاه میقدر از این عمل او در شوک بود که بههم که شد، آنو بعد از آن

آن مردی که جلوی پای او دراز کشیده و عرق ریزان درحال شنا رفتن است و موهای بلندش را روی 

شمرد و شکم صورت خود ریخته است؛ همان انسان ناخلفی هست که روزگاری ورزش را بیهوده می

 ده کیلویی را جلو داده بود؟ 

حتمال زیاد آن مرد دیوانه شده است و یا زده روی زمین نشست و فکر کرد که به اناامیدانه و شوکه

 .حتی صاحبش اشتباهی در آمده و او کسی نیست که باید باشد 

 .شدتر میشنفت و متعجبآمد. خصوصیات او را میاما بوی آدم کامالً برایش آشنا می

هم  کارناگهان به خود آمد. اخمی کرد و از جایش بلند شد؛ وادارش کرد تا از ورزش خسته شود. این

کرد، سیاه،   جا نشست و با پارچه چرکین در دستش عرق صورتش را پاکای کرد و همانشد. مرد ناله
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 .حد تغییر یافته است اندیشید او چطور در این

 !کندی نبود تقدیرش را هم نمیآن مرد حتی مالحظه

ای اطرافش نبود یحهچیزی اعتقاد ندارد. هیچ التوجه بود که انگار به هیچچنان به نبود سرنوشتش بی

 :که وضعیت روحی او را به رخ بکشد. متعجب از خود پرسید

ی سیاه ها الیحهکنه؟ چطور بقیه زندانیکار چیه؟ یعنی اون داره به من توهین میمنظورش از این -

 رنگه؟ قدر بیدارن؛ ولی این تحفه، ان

بروان پهن و سیاه براقش باز شناخت. زد را از روی امرد که برایش آشنا میرفت و کنارش نشست. آن

طور اتفاقی آنان را به عقب رانده بود، پیشانی پر دست سفید سرش که بهخم موهای بلند  یکوپیچ

 .ساختاش را نمایان میشکل  صالبت و با ابهت مربع

که سیاه را هایی بودند که از قبل دیده بود! بینی  حاکی از اراده و امیدی قوی  های صورتش هماننشانه

های فراخ و سرخ شده که دلیل فشار زیاد بر روی صورت بوده و ساخت، گونهبیش از پیش متعجب می

 ...باالخره د*ه*ان و چانه پر مهابت او 

 .کنم وقت اشتباه نمیآره درسته! پر مهابت! من هیچ -

 .و ادامه داد

 یعنی تو خودتی؟  -

اش را به دیوار آهنین تکیه داد. دست عرق کرده  تر کشید و به اش را عقبل*خت قویهیکل نیمه

 .شلوار کهنه و گشاد آبی رنگش مالید

 .داد مردش را مخاطب قرار دادانداخت و سر تکان میسیاه به خود آمد و همانطور که ابرو باال می

 .تونم چاره برای دردت پیدا کنم. پاشو لباس بپوشببین! سرما بخوری من نمی -

کن ست شلوارش رفت، آن را پوشید و حتی زیپش را نسان بلند شد و به سمت گرمچند لحظه بعد، ا 

 .هم کشید 

سرنوشت سیاه بسیار خوشحال شد. چشمانش برق زد و آب گلویش بیشتر ترشح کرده و دهانش را از 

 .آبی سیراب کرد بی

 .باری بود که صاحبش به او گوش سپرده بود این اولین
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که سرنوشت نوح بود، های او گوش کند. از اینحلها و راهبه حرفاز خرس انتظاری نداشت که  

خوشحال بود؛ زیرا چیزهای بهتری نیز آموخت. اما این دوتای آخری دمار از روزگارش در آوردند. 

گفت گرفت! میدراکوال که هزارسال پر بها و مفید را از دماغ سیاه بیرون کشید و اصالً او را تافیل نمی

 .چیز را درست خواهد کرد ن به دست خویش است و خودش همهتقدیر انسا 

اندام بود که پدرش را درآورد و بدتر از دراکوال؛ حتی فکر و دومی همین مرد کوتاه قامت خوش

 .چیزی امکان دارد که وجود داشته باشدکرد همچیننمی

 .آهی کشید و رفت و آرام در کنار صاحبش سر خورد و نشست

**** 

 :مه کرد در گوشش زمز

 همه وزن کم کردی؟ راستش رو بگو! چطوری این -

 .داند، جواب خود را دادو گویی که خود پاسخ آن سوال را می

 .جا، باید هم به فکر ورزش باشیساله نشستی این  اصالً مگه این پرسیدن هم داره؟ پانزده -

 .کندحرف زدن میدهد. شروع به  بندد و سرش را به نشانه تاسف تکان میو چشمانش را می

 !گر شده بودیکردم االن اختالسدونی پسر! اگه من ولت نمیمی -

 :گویددهد، با افتخار میکه نفسش را عمیق بیرون میکند و درحالیو چشمانش را باز می

من بیشتر از تو به وطنت خدمت کردم! اگه تو زندان نبودی حاضرم قسم بخورم که تا شپش تو  -

 !انداختی، مطمئنم ول کن نبودیلین به عنوان شکالت نمیجیب مردم و مسئو

کشد و زمزمه دهد؛ اما باز، ناراحت نفسی میبار به نشانه تائید حرف خود تکان میو سرش را چندین

 :کندمی

 ولی کیه که قدر بدونه؟  -

 .کشد زند مغز خود نیز سوت میچرخد و با فریادی که میناگهان با عصبانیت سمت مرد می

 !کنی! ای بمیری ایشااهللدونی؛ بلکه هیچی حسابمم نمیعرضه نه تنها قدر نمیاما تو بی -

روح مرد که به دستان سفید نرمش دوخته شده بودند، خیره شد. از حرص طور به چشمان بیو همان
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 .کشید و خودخوری که همیشه همراهش بودند، عذاب می

 .ره از خیره شدن به آن چشمان منصرف شدبار نفس عمیق و پر شدت کشید و باالخچندین

 .روی برگرداند و با غصه شروع به حرف زدن کرد 

روزی رو یادمه که وقتی دور زنم. کامالً اونکنی! اما من دم نمیام میکنی، خیطَِّام میهمیشه ضایع -

ده بودی موقع دست به دامنم شکردی که ببری، اونمیز ق*م*ا*ر نشسته بودی و تمام تالشت رو می

که باالخره من رو سرنوشت و تقدیر من  احمق هم از ذوق و خوشحالی این .کردیو ازم طلب کمک می

خودت حساب کردی، نشستم با بقیه حرف زدم که این سری رو بذارن تو ببری! خیلی راحت بعد از 

جا ر من اینحسابی نشون دادی که انگاجوری خودت رو بزرگ و آدمها رو برداشتی، یککه پولاین

تر بود توی اون پیازم! راستی پیاز یک مدتی گرون شده بود، میشه گفت حتی پیاز هم از من با ارزش

 !موقع

 :گویدوار میدمد، زمزمهطور که به بیرون میکشد و هماننفسی عمیق می

 !وای که چقدر باهات حرف دارم  -

 :گوید می  تکاند طور که میشود و کت بلند خود را همانو بلند می

گم. خب! ببین من کار دارم؛ میرم و اومدنی اگه ببینم باز یک کاری کردی ها رو دارم به کی میاین -

 !ذارم میرمکه من ناراحت شدم، به موهای سرم قسم می

کند و وارد راهروی پر از شود. از انباری عبور میکند و از اتاق خارج میای میغرهو چشم

 .شود می  زدههای فلکسرنوشت

کدام برایش مهم نبودند، سیاه سرنوشتْ وضعیت خود و صاحبش را واالتر از آنان اما دیگر هیچ

 .دانستمی

 .قرار بود تا چندروز دیگر آزاد شوند 

*** 

همه پاکی ذهنی مرد جذاب خویش بود. در آن چندروزی که در سلول سیاه سرنوشتْ، شاهد آن

تواند داند؛ اما نمیسود میها شده بود. آدمی پشیمانی را بیصاحبش گذرانده بود، متوجه خیلی چیز 
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 .تواند سود برسانداین را متوجه شود که پشیمانی تنها چیزی است که در دنیا می

تواند با ابراز پشیمانی به ادامه زندگی خود بپردازد. یا حتی شود میوقتی که گناهکار شناخته می

 .دهدنها با یک توبه بشوید و ببرد و خداوند نیز او را یاری میاست را ت  گناهانی را که مرتکب شده

، سرافکنده و غمگین بود؛ اما امیدی که مخلوطی از هرچیز مرد چنین بود. از ته دل پشیمانآن

شد گفت که خوشایند و از ته دل بود، تنها چیزی بود که او را از کار نینداخته بود و به همین دلیل می

 .ین انسان در این زندان کرده بودتراو را به پاک

جا سالی که او در اینشد گفت که امید واهی را در دل پرورش داده؛ اما با این پانزدههرچند می

 .گذرانده بود، در تنهایی خلوتش پی به چیزهایی برده بود

زندان امیدوار اگر به گفته مادرش از ته دل توبه کرده بود؛ این اجازه را هم داشت که به زندگی پس از  

 .دهداش فرصت میباشد؛ زیرا خداوند بار دیگر بر بنده

مرد پیر که دیگر حتی فکر شرارت سیاه، قلم و کاغذی تا شده را از جیب کت بیرون آورد. به آن

ی افسرده و غمگینش، چهره درهم کشید و پروراند نگاه کرد و از چهرهکردن را هم در ذهن نمی

کرد؟ سیاه هنوز آمادگی آن را نداشت که افکار ال بود، به چه چیز فکر میناراحت شد. غرق در خی 

ی صاحبش را با ورود بر ذهنش مختل کند؛ اما جرات این را داشت که بار دیگر چیزی را که مایه

 .اش بیرون بکشد و به نمایشش بگذارداش باشد را از اوراق کهنه ذهن فرسودهشادی

داد، دست راستش را بر روی را از این دست به دست دیگر انتقال می  سیاه، همانطور که قلم و کاغذ

نواز و ی پرغم را تبدیل به صورتی دلپیشانی سرد مرد گذاشت و در چند لحظه، توانست آن چهره

 .شاد کند 

 !کرد؟ خانواده پر جمعیت شادشحال او به چه چیزی فکر می

ر او دور کند و لبخند بر ل**ب مرد بیاورد؛ خوشحال که توانسته بود افکار مزاحم را از سسیاه از این

 .بود 

آوری را که در چندروز پیش قبل از دیدار صاحبش در او پدیدار شده فکر کرد که دیگر آن حالت رنج

کرد که در هنگام داشت. تنها دعا دعا میطور کامل ناپدید شده بود و او را بسیار دوست میبود، به

ی تمیز باقی آلودگی، بار دیگر شرور نشود و همان ماهی قرمز در یک برکه  ی پر از ورودش به جامعه
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 .بماند

اش به قاضی سرنوشت بنویسد و حال اکنونش را در نامه  رود تا شرحای میکشد و به گوشهآهی می

اش از بند است و همچنین بگوید که انسانش را پیدا کرده و حال شاد و سرخوش، منتظر آزادی

 .ای دیگر نکشدت پایش به محاکمهامیدوار اس

اش را امضا کرد و به مجلس شورای ها را با لحنی رسمی و مودبانه نوشت و در آخر، نامهتمامی این

ساعت مانده بود تا رها شوند، بار دیگر صاحبش آسمان آبی را ببیند و نغمه عالی فرستاد. تنها نیم

نیست که جرات سرودن را داشته باشد؛ زیرا تبدیل به   ای پرندگان را بشنود. البته در این سرما پرنده

شود؛ اما در کشور دیگر، در محلی که خود را شهروند زده شده و به ایران صادر مییک گوشت یخ

ها را به چشم خواهد دید. پیشرفت قابل تامل بشریت در این برد، بهتریناصلی خویش به حساب می

رفت که سال پیش دنیا روبه پیشرفت میاز فکر افراد پانزدهقدر به دور  سال کم نیست! آنپانزده

 گذاشت و از دنیای محدود خود دلدنیا میی زندانی قدم به آنهرکسی همچون آن مرد سالخورده

 .بردپنداشت باید دست به دعا میکند، همان که خود را از یاران اصحاب کهف نمیمی

 

*** 

 

گفتند یاران کهف بود. گویی میاین جهان جدید، بسیار وخیم مینظر سیاه، وضعیت صاحبش در  به

پرداخت را برای نانوای سیصدسال دیگر برای یک قرص نان طالی دو کیلویی که در زمان خود می

پرداخته و او نیز گمان کرده که ماکسیمیلیانوس بر سر گنج نشسته و او را به مامور حکومت هدیه 

 .داده است

ی دنیا ندیده بود! به گمان سرنوشت، صاحبش زدهها صد برابر بهتر از این فلکآن حال وضعیتبا این

داد؛ زیرا سال از زندگی خود را از دست میپنداشت، پنجسالی که زندان را خانه خود میدر هر یک

جایی که زند و از آنقدر تغییر جهان غیرقابل هضم خواهد بود که چهار سکته کامل میبرایش آن

 .کندخیزد و زندگی جدید شروع میها است، بار دیگر برمیتر از این حرفجانسگ
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هزار تومان ای که داشت، دهسالی که مرد در زندان خوابیده بود، تنها سرمایهبه طور حتم در آن پانزده

چندبرابر   سال ارزشیهزار تومان، در پانزدهکه همان را داشته بسیار خوشنود بود؛ زیرا دهبوده و از این

 .کردی، بودتوز موتوری دریافت میدهد و دو تا پفک چیاز اکنون که می

 :سرنوشت رفت و موهای صاحبش را نواز کرد و از سر ترحم گفت

 !آخ که چقدر بدبختی! از هیچی شانس نیاوردی -

 :اما ناگهان مقابل حرف خود به دفاعی برخاست و فوراً در ادامه گفت

 !ب و پرمنفعتی که داری منمالبته تنها چیز خو -

 :وار گفتو زمزمه

 .دارن میان -

ی بعد تازه معنی » دارن میان« را درک کردیم. دو افسر که کالهی روسی به سر داشتند و چند لحظه

ها بود را در دست گرفته بودند؛ با سروصدا در را باز کردند و وارد عصای دستی که مخصوص پلیس

هایشان را محکم گر*دنطور که شالشان را صاف کردند و همانخیمهای بلند ضاتاق شدند. کت

 .کردند، استوار در دو سوی در سلول ایستادند و راه را برای کسی باز کردندمی

 :سیاه د*ه*ان باز کرد و گفت

اون کت خز و شلوار دو سانت ضخامتی که شما پوشیدی، حق این بدبخت و همکاراش هست که از  -

 !گیر افتادن توی این خ*را*ب شدهشانس گندشون  

 :ادبانه و بد گفتکه همان زمان سرنوشت پرروی یکی از سربازان با لحنی بی

 !چه آخه پیریتوخفه شدن بیشتر بهت میاد! به -

احترامی نکرده بود. حس کرد که حال کسی به او چنین بیسیاه دهانش متحیر و تعجب باز ماند، تابه

اند؛ پس خشمگین د*ه*ان باز کرد و آهسته با صدایی کنترل شده و چسباندههزاران فحش را به تن ا

 :گفت

خوای نسوزی برو گمشو بیرون چیه؟ نیومده شاخ شدی داری قُپی سرنوشت خوب رو میای! اگه می -

 !خودم هوای صاحابت رو دارم
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*** 

 

به درستی سخن یک فرد با هایی که زبانیخاطر تلخسو بسیار ناراحت بود که بهسیاه سرنوشت از این

دادند. او معتقد بود که راندند و بدتر از لحن خویش، جوابش را میایمان بودند؛ همه او را از خود می

وگو با دیگر همکارانش را خاطر فشار زیادی که کشیده است، اعصاب و حوصله کافی برای گفتبه

شمردند؛ پس با لحنی اعتقاد او را باور خود نمیها نیز باید او را درک بنمایند؛ اما همه که  ندارد و آن

کردند کامالً حق اوست، با او به بحث دانستند با آن سخن بگویند و از جهتی هم فکر میکه الزام می

 .پرداختندمی

ادب، دریافت که سیاه سرنوشت یک طالع ارشد است و در ادامه باید گفت که آن سرنوشت پررو و بی

رسد؛ زیرا تنها تقادیری که ارزش و مقام باالیی دارند تماماً خوشنود به نظر میاز تهدیدی که کرده،  

 .ای بر زبان بیاورند، پس او خاموش ماند توانند ادعاهایشان را بدون واهمهمی

کرد تا دیگر با طالع کسی حرفی نزند، رو به طالع داری کرد و با تمام تالشی که میسیاه خویشتن

 :صدا و آرام در نزد صاحب خود ایستاده بود کرد و گفتبی  طور شخص دوم که همان

 خواین ببرینش؟ منتظر کی هستین؟ نمی -

 :و آن سرنوشت با کمال احترام آهسته گفت

ریاست و معاونت همراه با سفیر ایران و مترجم پارسی زبان از طبقات باال به این زیرزمین میان. باید  -

 .شناسایی بشه

دی پاشید و به تکان دادن سر اکتفا کرد. آن سرنوشت مودب دریافت که سرنوشت به رویش لبخن 

اش را به دستهای سفید و یکسیاه سرنوشت از پاسخ او کمال ل*ذت را برده، پس تمام دندان

 .عنوان لبخند به نمایش گذاشت

یی طور ناگهانی به وجود آمده بود، ابداً آشنا سیاه سرنوشت با ریخت جدیدی که در مقابلش به

خواهد با او ستیز کند؟ که کشد؟! نکند مینداشت، آن سرنوشت جوان برای که دندان به رخ او می

ی آن سرباز مودب پاشیده بود ناگهان مطلع شد آن حالت، همان لبخندی است که سرنوشت به چهره
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لبخندها و آن جوانک سرنوشت به تقلید او در آمده بود. سیاه سرنوشت آن لبخند را مایه ننگ تمام 

 .پنداشت

بار دیگر سیاه سرنوشت یک لبخند مصلحتی زد و سرش را چرخاند و به صاحبش که خونسرد و آرام 

 .دید، خیره شدهای چرمین براق سربازها را میداشت چکمه

ی او پدید نیامده بود؟ اکنون آیا دانسته بود که قرار است آزاد شود؟ پس چرا شور و حالی در چهره

ها نیست؟ آن اش آمده بودند. چرا خبری از آنرنگفرم بیهای خوشبه مهمانی ل**بباید لبخندی  

 !فریب داده است؟حس زشت چیست که جایش را به آن دیدگان زیبا و دلچشمان کدر و بی

سال خواست که در این پانزدهخواست؟ اگر نمیاش خوشنود نیست؟ مگر همین را نمینکند از آزادی

 ی بیخیال چیست؟ ریش شده بود، مقصود او از این چهرهپ تبدیل به روان

سو نگذاشته بود، خیره متعجب و با دلی که در آن غوغا بود، به دری که هنوز کسی از آن پا به این

 شد. پس آن افراد کجا هستند؟ 

ای به خود شد. به سمت همانی چرخید که به او لبخند زده بود و در کمال تعجب متوجه نگاه خیره

ی سرنوشت جوان مانده و حتی یک نما و وحشتناک بر روی چهرهکه هنوز آن لبخند دندان  دید 

 .متر هم از عرض آن کم نشدهمیلی

 :آهسته و آمرانه گفت 

 .تونی لبخند نزنیخیلی خب، االن دیگه می -

و داده و فوراً د*ه*ان بسته شد. سیاه سری تکان داد و فکر کرد اگر هرچه زودتر این دستور را به ا 

کرد د*ه*ان آن طالع جوان و کچل، شل شده و جای اضافی باز اش بود؛ زیرا احساس میبود، به نفع

 .کرده است

**** 

 

خیره به آن دو حال بار دیگر سوی صاحبش بازگشت. او هنوز روی زمین نشسته بود و خیرهبا این

چیزهایی بود؛ زیرا نگاهی نازک و تیزی داشت کرد و تو گفتی، درحال کاویدن و کشف  سرباز نگاه می
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 .کردکه آن دو سرباز را معذب می

داند که در سر آن قدر هراسان و کنجکاو نبودیم. خدا میاش را داشتیم، ایناگر اجازه ورود به ذهن

 !گذرد ها میمرد، چه

زانی که در اتاق وجور کرد و همچون سرباسیاه سرنوشت با شنیدن صدای پا از راهرو، خودش را جمع

 .طور حتم از آن همان بلند مقامان بود، صاف ایستادبودند، آنی بعد از شنیدن صدای پا که به

 .تر شدصدای پا نزدیک

باره دید که لبخند بر لبان صاحبش آمده و باچشمانی که درخشندگی خاصی داشتند، همراه یک

 .شدند  نگاهی ناشکیبا آمیخته به گیجی و خوشحالی، به در دوخته 

چهار پیکر متفاوت در آستانه در نمایان شدند. چهار مرد که خود را واالتر از این مردی که بر روی 

ها زندگی خوبی داشتند، دانند. خب، چرا ندانند؟ آنپاید، میها را با ذوق میزمین نشسته و آن

سو شادی در آن به اینتوانستند هر روزه وارد محلی بزرگ و گسترده شوند و با  سرگرمی داشتند، می

وگویی مفصلی انجام دهند و حتی مواردی شان حرف بزنند و گفتآزادانه با همراه !سو بدوندو آن

ها ها و دشتشان در کوهطوری که ا کوی خندهآلود هم بگویند و با صدایی بلند قهقهه بزنند؛ بهطنز

 .بپیچد و به گوش دیگران برسد

همه لطف گذرانی بپردازند، هر روز خدایشان را بابت اینخود به خوش  یتوانند با خانوادهحتی می

 .ها مهربانی کنند سپاس بگویند و هر روز بر فقرا صدقه دهند و بر آن

قدر کنند. آنها ابداً وصول نمییک از این افراد خود را در این نشاطاما حاضریم شرط ببندیم که هیچ

دارند، به اجبار شان را به لبخند وا میه الزم باشند ل*بسرگرم کارشان هستند که تنها گاهی ک

ساعت نکشیده برند و به نیمفرزندانشان را که باید در هر سن پر از شادی باشند را به یک محلی می

روز دهد یکگردانند؛ زیرا که کار مهمی پیش آمده و متاسفانه باید برود و قول میفوری برشان می

دانند با مافوق و فرد بلند پایه محل صاص دهند و به جای بهتری بروند. الزم میها اختدیگر را به آن

رویی و رویی و کمال ادب و احترام سخن بگویند، در خانه که خسته کارند، با ترشکارشان با خوش

شان را از خود برنجانند؛ زیرا که او خسته است و باید استراحت کند و خشم فریاد بزنند و نزدیکان

اند که میل خاصی به انجام آن ا صبح زودتر به محل کارشان بروند. خود را اجبار به کاری کردهفرد
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دهند شخصیتی بهتر از دفعات قبل داشته کنند، قول میندارند! خداوند را در زمان مشکالت یاد می

زمان   ها بستگی به کمک خداوند در همان لحظه دارد و اگر خداوند در آن باشند و فقط همگی این

که وارد گویند مگر اینبرند و به قهر، دیگر با او سخن نمییاری بزرگی نکرد، فوری از یادش می

 .مشکلی جدیدتر بشوند

شان را که پر از تکرار اتفاقات دیروز است، بر شما ایکلیشه  نامهطور ادامه داد و زندگیتوان همانمی

جای دانند را بهروح که خود را با فایده مید بیشود که داستان یک مشت افرابیان کرد؛ اما نمی

شد طور حتم اگر چنین میآور و پاک همین مرد زندانی، جایگزین کرد؛ بهاتفاقات جالب و حیرت

شمردید. بهتر است خوشحال دروپیکر میچیز بیرفت و این داستان را یکتان به کلی سر میحوصله

 .هایی هستند که شما همیشه خواستارش بودیدژهباشید که این سرنوشت و آدمش، همان سو

 .گردیم. آن چهار مرد همان رئیس و معاون و سفیر ایران و مترجم بودندبه زمان حال باز می

**** 

زدگی هویدا بود. با دیدن مرد، چنان چینی به بینی انداختند که گویی با از سر و رویشان کسلی و غم  

 .کنندچهل دیدار مییک کولی دهه

 !جا کجا؟به پسر عمو! شما کجا، اینبه -

 :زده و متعجب گفت ی آشنا خیره شد. شگفتسر باال آورد و به چشمان آن چهره

 مگه تو سرنوشت رئیس بانک نبودی؟  -

آن سرنوشت که آشکار شد پسرعموی سیاه سرنوشت است، دستی به موهای پر پشت و 

 :اش کشید و چند قدمی جلو آمد و گفتخاکستری

 .واال میگن سرنوشت رئیس بانک بودن بهتر از رئیس زندان بودنه! صد البته کالسش بیشتره -

بار اش را در یک مکان فالکتداشتنیکه پسرعموی دوستزند و خوشحال از اینسیاه، لبخندی می

دهد. کند و با او دست میپرسی میکند و به رسم ادب احوالدیده است؛ دستی به سویش بلند می

د گفت که سرنوشت رئیس بانک، از دیدار او ناراحت نبود، بسیار هم شاد و پر نشاط شده بود و بای 

اش هم نداشت؛ زیرا خستگی چندین سال از بدنش در رفته بود. نگرانی از افشای راز مسخره
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قدر شروع دارد که دانست پسرعمویش که سیاه سرنوشت نام دارد و مقامش واال و برتر است، آنمی

 .خود بفهمدمسائل را خودبه  این

کردند، با نگاه ترسناک و هولناک دو آشنا نگاه میهای دیگر که با تعجب و خیره به آنسرنوشت

 .سرنوشت رئیس زندان به خود آمدند و به کار مشغول شدند

وگوی مختصرشان به پایان رسید و پسرعموی سیاه به نزد صاحب خود ی دیگر گفتپس از چندثانیه

 .ت. در این زمان رئیس زندان دستور دادبازگش

 !بلندش کنین -

چنان آهسته گفت که سه مرد دیگر برگشتند و چشم به دهانش دوختند تا گویای این سخن شوند؛ 

طور با همان ژست ایستادند و کاری از پیش گویی که آن دو سرباز چیزی نشنیده باشند، همان

 .نبردند

 :و با فریادی کوتاه گفتجا معاونت دست به کار شد  در این

 .مگه نشنیدین؟ زندانی رو بلند کنید -

دو سرباز فوری اطاعت کردند و به سوی مرد رفتند و از دو سو زیر پهلوهایش را گرفتند و بلندش 

 .طور گوش به فرمان در کنار مرد ایستادندکردند. همان

اش گفت و مترجم از داخل کیف  سفیر ایران نگاهی گذرا به او انداخت و نجواکنان به مترجم چیزی 

صاف و مستطیلی که در   تبلتی بزرگ را بیرون آورد و به دست سفیر داد. زندانی متعجب به آن شئ

دستان سفیر بود و ناگهان از آن نوری به بیرون دمید، خیره شد. با خود فکر کرد که آن دیگر چیست 

سوالی که سفیر از او کرد، تفکرش از هم   خورد! اما فکر کردنش طولی نکشید و باو به چه دردی می

 .پاشید

 اسمت چیه؟  -

مرد نگاهش را به سفیر دوخت. انگار که با آن زبان بیگانه باشد متعجب به چیزی که از دهانش خارج 

کند و وجو میسو نگاه کرد و گویی که دارد در ذهن چیزی را جستسو و آنشد، فکر کرد. کمی به این

شود، سرش را پایین آورد و به زمین خیره شد. دستانش را به جلو مواجه می  همواره با دری بسته 

 .قالب کرد و به انگشتان سفید و نرم و لطیفش خیره شد
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****   

ترسید؛ زیرا گمان که با خودش حرف بزند میاو سالیان سال بود که با کسی حرف نزده بود. از این

وجو کرد و در ید چه کار کند؟ نگران، بازهم جستشود. پس باکرد که تبدیل به یک دیوانه میمی

 :کشد، با لحنی آرام و محزون گفتآخر، تو گفتی که از حرف زدن خجالت می

 !توحید! توحیدم -

 :و سرش را باال آورد. سفیر دوباره سوال پرسید

 تونی فامیلیت رو به من بگی؟می -

بود، همانی که صاحب سیاه سرنوشت  آن مرد، آن زندانی، او که به گریختن سرنوشتش دچار شده

 .بود، باالخره دانستیم که نامش توحید است

 :توحید بار دیگر با همان حرکات قبل و لحن خجالت زده و آرام گفت

 !عیسایی! توحید عیسایی -

زد خیره شد و فهمید که نام خود را با و به مترجم که با زبانی کامالً ناشناخته با رئیس زندان حرف می

 .شنود ای عجیب از زبان او میهلحج

 به نظرت االن چند سالته؟  -

طوری پاسخ داد که انگار گفتن آن را چندینبار تمرین توحید از شنیدن این سوال خوشحال شد و به

 .کرده بود 

من متولد هزار و سیصد و پنجاه و هفت هستم. بیست و هفت سالگی، من زندانی شدم و اگر شما  -

 .ودو ساله هستمگذره و من چهلسال از حبسم میرو آزاد کنین؛ پس پانزده  اومده باشین که من

ها را به رئیس زندان ترجمه کرد. رئیس نگاهی به سفیر انداخت و سرش را سوالی مترجم تمامی این

 .تکان داد، سفیر چشمانش را باز و بسته کرد و تبلت را به کیف مترجم بازگرداند 

 .زندانی و هفت سرنوشت از اتاق بیرون رفتندچهار مرد و دو سرباز و یک  

 .از راهی که آمده بودند بازگشتند و وارد دفتر مدیریت شدند

سال حبس در زندان توحید عیسایی به دلیلی همدستی با گروه تبهکاری و خالفکار، به مدت پانزده
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 .جزیره پات ک  روسیه محکوم شد

بیرون آمده و در محلی چندین متری، شروع به راه سال از آن آلونک آهنین  و اکنون پس از پانزده

 .رفتن کرده است

تمامی کارها شد و توحید بدون دانستن چیزهای مفید و با بهره، پشت سر سفیر و مترجم از اتاق 

 .مدیریت که از نظر توحید بسیار عجیب بود، خارج شدند

بار د به تن کرده بود و این اولینکت و شلواری را که سفیر به پیشنهاد مترجم سفارش داده بود، توحی 

اش پوشیده بود. مترجم لبخندزنان به او گفته بود که بود که کت و شلواری را به جز زمان دامادی

صورت جذابی دارد و کت و شلوار به زیبایی در تن و قدش نشسته است. البته احتمال این که اغراق 

آید که از دیگری تعریف و تمجید ی خوشش نمیکرده باشد بسیار زیاد است؛ زیرا در این زمانه کس

حال ظاهر توحید صددرصد معمولی بود و ریش و سیبیل و موهای بسیار داند. با اینکند. کسی چه می

اش را سال همراه با عقل و طرز فکرش پرورش یافته بودند، چنان چهرهبلندی که در این پانزده

 .ش را دیداای از چانهشد ذرهپوشانده بودند که نمی

****   

زمانی که توحید از زندان خارج شد؛ هرچند که سرمای اتاقش بیشتر از سرزمین بیرون بود؛ اما با 

نسیم یخی که وزید شروع به لرزیدن کرد. دستانش را مشت کرد و مقابل دهانش قرار داد و داخل آن 

جدید، با ج*نس*ی عالی و اش گرفت. ساکی نو و  را با نفسش گرم کرد و مقابل دماغ سرخ شده

ها مطلوب و طرحی ساده و مشکی، در دستان توحید بود که از طرف سفیر، به او هدیه شده بود. لباس

ای بند و انگشتری که هرکدام داخل کیسهو موبایل و دیگر وسایل جزئی، ائم از تسبیح و گر*دن

 .بودند و اکنون در کیفش هستند

 .ای به پشت چرخید و توحید عیسایی را در آن وضع دید رفت، لحظهطور که میسفیر همان

رسه و از این خ*را*ب حد سرد باشه. االن هلیکوپتر می  جا تا اینکردم اینشرمنده! من فکر نمی -

 .شده بیرون میریم

اش را در هم های پوشیده از دستکش چرمینطور که دستو دوباره به سمت جلو برگشت و همان
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 .ادفشرد، ادامه دمی

 سال آزاد شدی چه حسی داری؟که بعد پانزدهاز این -

 .حس آزادی  -

*** 

 .سیاه سرنوشت زمانی که شنید صاحبش غریب است، اشک در چشمانش جمع شد

 .کرددرپی این چند جمله را تکرار میآورد و تنها پیآدرس جایی را به یاد نمی

دارم. اسم اولی حمید و دومی کوثر. من خانواده من خانواده دارم. من زن دارم. بچه دارم؛ دوتا هم  -

 .دارم 

سفیر که وضعیت آشفته او را دیده بود؛ احساس ترحم و دلسوزی به او دست داده و دستور داده بود 

نام توحید عیسایی، که از او اطالعاتی به دست آورند و به کشور خود نیز اطالع داده بود که زندانی به

ان آزاد شده و تا فردا قرار است وارد کشور خودش شود و خواهش کرده بود سال از زند پس از پانزده

شان در قبال اش داشته باشند، به وزارت بفرستند تا وظیفه انسانیکه اگر اطالعاتی از او و خانواده

 .وطن مظلومشان به خوبی انجام شود هم

و صندلی چرخدار ج*ن*س سفیر، پشت میز بزرگی که چوبی اعال در آن به کار رفته بود، نشست  

درپی رویش خیره شده بود و پیای درخشان روبهطور که به صفحهاش را جلو کشید و همانچرم

وتروقی هم در هر تکان کشید و صدای ترقسو میسو و اینچیزی موش مانند را با دستش این

 :رسید، پرسیدانگشتش بر روی یک صفحه بزرگ پر از کلید به گوش می

 کسی رو داری؟ آبجی؟ داداشی؟ بابایی چیزی؟ چیزی یادت میاد؟ شماره   -

 :توحید گفت 

 شماره برادر بزرگترم سبحان توی گوشیمه که اونم شارژش تموم شده. میشه یه شارژر بهم بدین؟  -

 :سفیر پرسید

 ورها پیدا خواد اینای بده که تو یادت باشه. االن دیگه از شارژرهایی که گوشی تو مییه شماره -

 .نمیشه 

ننه و بابام موبایل نداشتن، خواهر و داداشام هم هنوز بچه بودن. حیدر پولش رو نداشت که گوشی  -
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 .بخره. گرونه خب! بخاطر همین من و سبحان فقط داریم

سفیر کالفه پوفی کرد و به کارمند کنار میزش دستور داد بروند و برای موبایل این آقا از این نوع 

 .شود، باالخره به دنبال شارژر رفتارمند بعد از کلی اما و چرا و نمیشارژر پیدا کنند. ک 

*** 

توحید بر روی صندلی آجری رنگی که مقابل میز سفیر جای داشت، نشسته و غرق در افکارش بود. 

کرد تا برود داخل ذهن صاحبش و با او یکی شود؛ سفیر در طور که سرنوشت خود را آماده میهمان

 .عاتی بود که از همکارانش در ایران برایش فرستاده بودندحال خواندن اطال

 نام: توحید  »

 نام خانوادگی: عیسایی

 نام پدر: خلیل 

 نام مادر: شیرین 

 نظر نام همسر: نرگس شاه

 «فرزندان: حمید عیسایی، کوثر عیسایی

نه نفره و توضیحاتی درباره زندگی توحید عیسایی و نام برادران و خواهرانش. او در یک خانواده  

تر همان سبحان نامی بود که توحید درباره او کرده و دومین فرزند بوده است. فرزند بزرگزندگی می

 .زدحرف می

 .از پشت کامپیوتر سرش را کمی کج کرد تا توحید را ببیند

های چشمانش، تا وقتی که دقت عمق روی پیشانی و گوشههای کمغرق در افکار پریشانش بود. چین

های بزرگ و شد؛ اما چنان در خود رفته بود که غم و اندوه به وضوح از چیند دیده هم نمیشنمی

 .شدعمیقی که به وجود آمده بودند، دیده می

ای داشت. هرچند که ریش و موی بلند همه را ای جالب و بامزهبه نظر سفیر، توحید عیسایی چهره

ر فکر و غم بود، تصویری بعد از اصالح سر و صورت کند؛ اما صورتی که اکنون مقابلش غرق دبامزه می

 .آقای توحید عیسایی بود
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فام پر پشت بلند که حال به درخواست خودش کوتاه شده ریش کوتاه تقریبا جو گندمی، موهای نقره

بود، چشمان مشکی و ابروهای براق مشکی که درهم رفته بودند و سیاهی چشمانش دیگر چندان 

 .نمایان نبودند 

اش بیرون بیاورد و از های منفیتصمیم گرفت که آن مرد ناراحت را از حال و هوای اندیشه  سفیر 

 .رو سرنوشت بسیار از او ممنون بوداین

 هات چند سالشونه؟بگو ببینم، به نظرت االن بچه -

خاصی اش از شادی پر شد و با هیجان و عالقهانگیز، توحید عیسایی چهرهطور ناگهانی و شگفتبه

 :فتگ

 !وسه سالشه و دختر کوچولوم هجده سالشهحمیدم! حمید االن بیست -

ی درهم و برهم را تبدیل به صورتی شکفته و خوشحال که توانسته بود آن چهرهزده از اینسفیر ذوق

 :کند، ادامه صحبت را به دست گرفت

رو دیدی   هاتها هیچی، تو وقتی بچهکنن؟ اصالً اونبه نظرت وقتی دیدنت چیکار می -

 شناسیشون؟ می

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

خواد من رو بشناسن! از من عکس دارن. سفیر هنگامی که دید دوباره آن مرد به حالت دلم می -

اش بازگشته، تصمیم گرفت دیگر حرفی را پیش نکشد و منتظر شارژر موبایل باشد و کمی هم از قبل

 .ال شده بخوانداطالعات ارس

*** 

سیاه، تمام تالشش را کرده بود و اکنون کامالً بر افکار توحید عیسایی مسلط بود. هنگامی که وارد 

 .ذهنش شده بود، وقتی که دیده بود چه فکرهای منفی و بدی کرده است، ناراحت شد و به خشم آمد 

جوری میگی انگار مرگ یه  کنی؟ یعنی چی که مردن؟آخه اینا چیه که تو داری بهشون فکر می -

 .دست تو هست! فوقش ننه بابات رفتن به رحمت خدا دیگه بقیه حتماً هستن

کرد، سیاه نفسی و پس از چند دقیقه که ذهنش همچنان ناراحت و دیگر به چیز دیگری فکر می
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 :آسوده کشید و گفت

هات بخوای من هم دوست دارم که بچهحاال این یکی خوبه؛ آره به نظرم از قبلیه بهتره! راستش رو  -

 .جور تغییر چهره دادی که حتی من هم شناساییت نکردمتو رو بشناسن؛ اما امیدوار نیستم، یه

در این هنگام سفیر با تعجب در حال خواندن چیزی در کامپیوتر خود بود که خود و سرنوشتش نیز 

ت را نزد خود فرا خواند و درخواست دهانشان از تعجب باز شده بود. سرنوشت سفیر، سیاه سرنوش

کرد که زودتر برود. سیاه که از این حیرت دو موجود یعنی سفیر و سرنوشتش هم نگران بود و هم 

 .متحیر، فوری به نزد آنان رفت و نوشته روی دستکاپ را خواند

 

 «دنیای بیرون»

مطمئناً این شهر تاریخچه  .بیگلو استبخشی از شهر اردبیل، ویلکیج نام دارد که مرکز آن شهر آبی

بخش ویلکیج در چند کیلومتری شهرستان  .بزرگ و عجیبی دارد که در آینده از آن خواهیم نوشت

نام »فندقلو« قرار دارد که در استان اردبیل و شاید نمین و دو کیلومتری جنگلی بزرگ و زیبایی به

و استراحت بیشتر عوام و خاص   گاههای مجاور، مشهور باشد. این جنگل محل تفریحدیگر استان

 .است

های کشاورزی کشاورزان پر زحمت و تالش پوشانده، به سه دسته اش را زمینفندقلو که ورودی

 .بیگلو استتقسیم شده که هرکدام نشان دهنده محلی خاص از شهر آبی

 .اند های مشترک تقسیم شدهاش، با نامبیگلو نیز همچون جنگلدر اصل شهر آبی

 !جوجهناری، پ ریم، خاناودولو

این سه بخش دارای سه دسته از مردم هستند با فرهنگ و عقاید متفاوت و حتی محیطی که 

دهنده پیشرفت هرکدام از این سه بخش بود؛ در دوران قدیم بزرگان این شهر تصمیم گرفته نشان

 .ارندشان را هم به سه قسمت تقسیم کنند و نام محلشان را روی آن بگذ بودند جنگل

شود. پیر و جوان، شاد و غمگین، تنها در این جنگل که در کل فندقلو نام دارد، هرگونه آدمی پیدا می

شود گفت حیوانات وحشی و اهلی را نیز در خود جای داده که تنها و در جمع، دختر و پسر. حتی می

 .بخشی از آن برای بشر قابل دید است
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ایم، قرار است تنها یک تنها برای آشنایی شما با محیط داده  همه توضیحاتی کهحال، با این  با این

 .ها نام برده باشیم خانواده را مورد بحث و بررسی قرار دهیم که شاید در ادامه هم از آن

 ...ها و رفتار و ظاهر واین خانواده پرجمیعت شامل همه نوع از نوع انسانیت بود. انواع و اقسام ویژگی

 .تر ساخته شده بود بیگلو، از چند خانواده کوچکیز همچون جنگل و شهر آبیدر اصل این خانواده ن

**** 

و شش ساله، با موهایی   بزرگ خانواده و همچنین رهبر این گروه شلوغ و پرجمعیت، مردی است چهل

خواست راجع به او با ریش، اما سیبیلی پرپشت و تو چشم که هرکه میتقریباً جو گندمی و صورتی بی

 .کردوگو کند، برای نشانی دادن سیبیل سیاه او را یاد میگفت  دیگری

 .ترین پسر این خاندان بوده و به همین دلیل دارای شهرت و اعتباری بسیار استاین مرد، بزرگ

کرده خود را   طور که روی روفرشی پهن شده بر روی زمین نشسته و چایی روی آتش دمهمان

 .زند کند و از ته دل لبخند میلوغ و شیطانش نگاه میهای شنوشد، به نوهکنان میهورت

 کنی؟ امیرعلی موهای آبجیت رو نکش! چرا دخترم رو اذیت می -

گذارد و به کمک دستانش از زمین بلند اش را که یک نفس نوشیده بود، کنار خود میو استکان چایی

ها را از هم جدا دود و آنیهایش که درحال دعوا و شکایت بودند، مشود. سمت دو نفر از نوهمی

 .نشاند نشیند و هرکدام را روی زانوی دیگری میکند و روی زمین چهار زانو میمی

دلشان غنج رفت.  هایی بسیار داشت که هرکدام با دیدن این صح*نه تهاین نمایش کوچک بیننده

 :دو کودک از آن او بودند، با هیجان و خوشحال گفت عروس خانواده که آن

 !ها! امیرعلی و سحر که خیلی دوسش دارنگیرهها خو میباباجون خیلی خوب با بچه -

 :تر گفتعروس کوچک

 .بینم خونه رو داغون کردندنیا رو که عاشقشه، یه دقیقه میرم طبقه باال تا بیام می -

زیرا چشمی دارند؛  شان با یکدیگر چشم و همتمام و کمال معلوم بود که این دو عروس  باباجان

 .آوردندنمی  گویی کمکدام از خاطرههیچ

بازی میاره. یه باری ی ما همیشه یه سری اسبابدونم؛ ولی باباجون وقتی میاد خونهحاال این رو نمی -
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عروسک برای سحر آورده بود، بعداً از اون توی بازار دیدم قیمتش رو پرسیدم مو به تنم سیخ شد. 

  !دلی نود هزارتومن برای یه عروسک داده دونم بابا جون با چهواهلل نمی

 .پروا جواب دادتر بیو همچنان عروس کوچک

ی کف خواست اندازهواال نود تومن که چیزی نیست! دیروز رفته بودیم بازار، دنیا یه عروسکی می -

قدر گریه کرد، باالخره رفتیم قیمتش رو پرسیدیم. اصالً وقتی قیمت رو گفت من و دست. این

 .علی درجا برگشتیم پشت سرمون رو هم نگاه نکردیممحمد

 ...ما برای دنیا -

 :گوید رسد و میسو به جمع حاضر میتر، از آندر این زمان جاری بزرگ

شاهرخ پاشو برو اون طرف بوته عموت رو ببین. اومدن ما رو دیدن زشته نریم یه حالی بپرسیم. اگه  -

 .شد عیسی رو هم ببر

د پسر بیست و دو ساله و فرزند ارشدی که پدرش را در کودکی از دست داده بود در همان زمان، حمی 

 :آورد، با هیجان و شادی سوالی را با فریاد پرسیدو اصالً هم او را به یاد نمی

 عمو سبحان اومده؟  -

 .گشت غر زدطور که دنبال کفشش میو در همان حال شاهرخ از جمع بلند شد و همان

کنم خیلی خوشش میاد کنیم. احساس میمیاد، اونم وقتی که داریم خوشی میسالی یکی دوبار   -

 !هامون رو زهرمار بکنه خوشی

**** 

ای بدتر از دشمن دارد، که سبحان خانوادهاگر خواهر سبحان به دفاع برادرش قیام نکرده بود؛ در این

 .شکی نبود

تره کر نکن هیکلت از بابات گندهزنی! فطور حرف میترت اینکنی راجع به بزرگتو غلط می -

ها! اگه جرأت داری برو جلو روی خودش بگو ببین   خوای حرف بزنیتونی با هرکی هرطور میمی

 .کنتت! خان داداشم هرچقدر هم دهاتی باشه سواد داره قد دکترازنه له میچطور می

که شلوارش را هم باال طور شاهرخ که از خنده سرخ شده بود، پاشنه کفشش را باال کشید و همان
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 :کشید، گفت می

 !کنیها که نمیداداشت چهات کپ داداشته. گوگولی  من! پاشو بریم ببینم تو جلوی خانعمه قیافه -

دارد و همچون یک اش برای خالی کردن حرص کفش ورزشی شوهرش را از زمین برمیی گوگولیعمه

 .کندشوخش پرت می  ای آن را سوی برادرزاده شرور و بان حرفهدروازه

به طور حتم حتی اگر بیرانوند هم در آن زمان در این مکان بود، از این پرتاب عمه تعریف و ستایش 

کرد. با این حال او در این مکان نبود و تنها کسی که توانست او را تشویق کند همسرش بود؛ می

در سیبیلوی همسرش خورده ی براکه کفش ورزشی به طور اشتباهی به پس کلههم به دلیل اینآن

 .بود 

ی توانستند، عقدهجز همسر و خواهر فرد مجروح، بلند شد و تا میی بلند جمع بهصدای قهقهه

 .کن کردندچندسال نخندیدن را در این زمان ریشه

 :عمه که از این موقعیت شرمنده برادرجانش شده بود با لحنی شرمنده و خندان گفت

خدا این کفش خودش خورد بهت. همش تقصیر این دست من نبود به وای داداش حیدر ببخشید! -

 .انگلیه که به اجتماع تحویل دادی

 :ی زیاد کبود شده بود با حرص و خشم گفتخاطر خندهو رو به شاهرخ که صورتش به

 .خر! پدرت رو در میارم! حاال وایسا ببین. من رو جلوی داداشم شرمنده کردی کره -

 :شوخی گفتو رو به جمع به  

 .خنده میدم »داریوش« با اَرِّه سرش رو ببرهببینم کسی می -

همسر عمه، داریوش نیز برای تکمیل تهدید همسرش زهرا، انگشتش را به معنای بریدن گر*دن برای 

 .عموم به نمایش گذاشت 

های بلند سوی شوی خود دوید و همسر حیدر که زنی بود با هیکلی تنومند، چاق و فرز با گام

 :جانسوزانه گفت

گیرن آواره ات رو هم میکنن، پس فردا خونهقدر بهشون هیچی نگفتی روت دست هم بلند میاین -

 .کننمون میخیابون

حیدر که هنوز لبخندش را از عمل خواهر عزیزش حفظ کرده بود، ناگهان با اخم سوی همسرش 
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 :چرخید و آهسته طوری که کسی چیزی نشنود گفت

گی زن؟ فردا پس فردا میگن زن حیدر داره بهش یاد میده که فالن کنه، فالن نکنه. تو چی داری می -

تونی خوشحالیم رو از دماغم بیرون بکشی؟ پاشو برو آش رو هم بزن هم وقت گیر آوردی؟ ببین می

 .جوش آورد نصفش ریخت بیرون

ی بزرگ روی ت قابلمهسمزن از تحکم کالم همسرش حساب برد و با آخرین جمله نیز همچون نور به

اند، با زد. همسر شاهرخ که فکر کرد همه عمو اسحاق را فراموش کرده  آتش دوید و آن را سریع هم

 :صدای بلند گفت

آقا خب زشته دیگه! من باهاشون سالم علیک کردم. گفتن شما کجا نشستین؟! منم گفتم االن  -

 .خوریم بهشون میگم میان پیشتون باهم بیاین سر سفره نهار ب 

**** 

 :گرانه پرسیدحیدر پرسش

 کی؟ به کی گفتی؟ چی شده؟ -

شان راست به سمت جمعو در این موقع، خواهر برادرهای دیگر که از گردش برگشته بودند، یک

 .آمدند و منتظر پاسخ همسر شاهرخ ماندند

 .تر اومدن نشستنطرفعمو اونعمو سبحان و زن -

 .بار دیگر اخم حیدر درهم رفت

 کنه؟ جا چیکار میسبحان؟! سبحان این -

 :گرانه گفتفرحناز، دختر بزرگ خاندان با اخم روبه حیدر سرزنش

اش اومده وا حیدر این چه حرفیه؟ داداش بیچارم همیشه که قرار نیست کار بکنه! با زن و بچه -

نکنه؛   ی خودش فرض هم استراحت کنه مگه مشکلیه؟ تو بهش گفتی دیگه این جمع رو خانواده

 ...هرچند

ی چشم حیدر بیاری که دختر! بیا های قدیم رو جلوی بدبختیفرحناز، عمر  داداش، قرار نیست همه -

 !ب*غ*ل داداش بیبینمت ناز من



           

                                 www.taakroman.ir 

  مـات خیط ِّرمان         

 کاربر انجمن تک رمان بیگلوپوررضاآبی

  
   

 
33 

 

طبعی و احساس که کل جمع با تعجب سمت صدایی برگشتند که پر بود از شادی، شیطنت، شوخ

. حیدر با شنیدن صدای بلند و آشنای آن مرد، ش را نثار جمع و خواهرش فرحناز کرده بودهمه

ای رفت و اَرِّه را برداشت و شروع وارد به گوشهتوجه به مهمان تازههایش بیشتر درهم رفت و بیاخم

 .بریدن یک شاخه از درخت کرد

حمید شاد و سرخوش کنار دست عمو سبحانش ایستاده بود. او در زمان بحث خانوادگی رفته و 

 .یش را پیدا کرده بود و او را همراه خود آورده بودی عموخانواده

فرحناز از شوک شنیدن صدای برادرش، چند دقیقه مات ماند و بعد از آن دخترش را که کنارش 

 .ایستاده بود، کنار زد و با دو سمت سبحان دوید

و او را   همه مهر خواهرش سر ذوق آمده بود؛ تبر بزرگ روی دوشش را زمین انداختسبحان که از این

 .درپی در کنار گوشش زبان ریخت و او را محبوب و عزیزش خوانددر آغوشش فشرد و پی

پرسی فرحناز، جمع نیز از شگفتی بیرون آمد. شاهرخ به سمت عمویش رفت و دست پس از احوال

 .دراز کرد و با ب*غ*ل سفت و سخت عمویش مواجه شد

 :در همان حال گفت

 جا کجا؟ احوالت چطوره؟بیام دیدنت عمو. شما کجا و اینپوشیدم  داشتم کفشم رو می -

 :سبحان او را از آغوشش بیرون کشید و گفت

ی تانک، بهش بقیه کفشاشون رو گم کردن؟ زهرا شوهرت دادیم به دردت بخوره، جفت داری اندازه -

 .ورور و اونبگو برات یه کفش بخره که پا نداشته باشه بره این

 .اش شاهرخ را دادهای برادرزادهپرسیو جواب احوال

اش راند و هایی بلند و روی زمین کشیده، سمت جمع خانوادهاش را با گامسبحان هیکل بلند و درشت

 :طور هم گفت همان

 !فاطی یه جا باز کن داداشت بیاد بشینه پیشت. ای قربونت بره سبحان -

 .پرسی کرد رادرش خوشامد گفت و با او احوالفاطمه نیز این کار را کرد و با خوشحالی و گشاده رو به ب 

*** 
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ومرج و صدا در این گروه چند برابر شده بود و بیشتر صدا را در این زمان دیگر جمع ساکت نبود. هرج

ها و برادرها و گروه نشسته و ایستاده، ائم از عروسنیز، برادر سبحان داشت. دیگران نیز گروه

 .وگو پرداختندی آن فرد به گفتو جوانان، دربارهها  مادرشوهر و شوهر خواهر و بچه

 :سبحان پرسید 

 بینمش؟ماهرخ کو پس؟ نمی -

 .زهرا پاسخ داد 

امسال کنکور داره خان داداش. هرچقدر بهش گفتیم حداقل امروز رو به خودش تعطیلی بده و بیاد  -

 .قدر الغر شدهدیگه رنگ به چهره نداره، ان بیرون گوش نکرد. بچه

 :گفت  سبحان 

 داداش بمیره براش! اذیت که نمیشه؟ خواستگر نداره؟  -

 :فاطمه گفت

 .کنیمگل داریم ازش مواظبت مینه داداش چه اذیتی؟! عین دسته -

 :سبحان آهسته زمزمه کرد 

 .مواظب باشین پژمرده نشه  -

 .زهرا ادامه داد

خوام ازدواج کنم. میگه من فعالً نمیمغز  ی بیچندتا خواستگار داره همشون ماه! اصالً تک! دختره -

خونم شغل داشته ریزم؟! میگه خیر سرم دارم درس میمیگم بمونی بترشی چه خاکی به سرمون می

باشم که به این و اون محتاج نشم. ولی خب راست هم میگه دیگه! بره شوهر کنه دست و پاش بسته 

 .کنهمیشه جای پیشرفت هم پیدا نمی

 :را قطع کرد و با نیش و کنایه گفت ، حرف زهرا  فرحناز

ذاشت مثل یه ست. شوهرت غیرت داشت نمیکه تو شوهر کردی و دست و پاهات بستهنه این -

ور بدویی! خدا شاهده اگه ماهرخ هم قرار باشه همچین ور و اونی جلف اینو قیافه  بدبخت، با ریخت

 .دمبار بیاد، اصالً شوهرش نمی

شکن بدهد که صدای متعجب سبحان را ل**ب ورچید که یک پاسخ دندان  زهرا ناراحت اخم کرد و 
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 .شنید

ذاری؟ فقط این شده؟ وضع زهرا کوچولوی من مگه چشه؟ چرا عیب رو آبجی مردم می  چی؟ چی -

کنی دارم طور نگاه میهم پاچیده رو ریختش! خب چرا اون کاکالی زردش زده بیرون، یه پیاله رنگ

 .ه! شوهرت رو نشون بده ببینمکنم بچازت دفاع می

منال ازدواج کرده است. چون سبحان به مدت خیلی   و زهرا حدود دوسال است که با مردی پر مال

های اطراف؛ ائم از برادرش عیسی را طوالنی از این خانواده دور بوده، نتوانسته حتی خیلی از آدم

 .بشناسد 

وگو سن و ساالن خود گفتای نشسته بود و با همفاطمه با انگشت به مرد قدبلند چاقی که در گوشه

 :کرد، اشاره کرد و گفتمی

 !لمبونهکنه. ماشاهلل چقدرم که میپیش موسی نشسته داره کباب کوفت می -

*** 

زهرا اشک در چشمانش حلقه زد. سبحان که این وضعیت او را دید؛ نگاهی تهدیدآمیز به دو خواهرش 

 :را چرخید و به شوخی گفترویی سمت زهانداخت و با خوش

کنه؟! البته یه اعترافی راجع به شوهرت بکنم. بهم گفته بودن زن به این گندگی مگه گریه هم می -

شوهرت که اسمش رو دقیق یادم نیست، فکر کنم داریوش باشه، اندازه تانک هیکل داره. هرروز هم 

رش برات سخت باشه؛ اما داریوش زنه. شاید باوپاچه میوقتی از خواب بیدار میشه یه دست کله

 خوری؟ هیکل داره عین آرنولد، پس غصه چی رو می

زده داخل چشمانش را پاک کرد و با خنده، مُشتی بر بازوی برادرش زد و زهرا با کف دست اشک حلقه

 :گفت

 کنی؟ بزنمت؟ داری شوهر من رو مسخره می -

درپی زمان را به خنده هایش نشسته بود و پیمدتی را با خنده و شادی گذراندند، حمید با عمو و عمه

 .گذراندو شوخی می

اش با یکدیگر حرف دیدند و دربارهتر سبحان، او را با تعجب از دور میموسی و عیسی برادران کوچک
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توجه به کسی درحال زدند. تنها کسی که از زمان ورود سبحان ساکت مانده بود، حیدر بود که بیمی

 .بریدن درختان بود

 :اش جمع را به سکوت واداشت و گفتدار مردانهسبحان با صدای بلند و زنگ

یکی خودتون رو معرفی کنید ببینم کی تون، یکیجایی که دیگه فکر نکنم حیدر بذاره ببینماز اون -

 بیشتر زاد و ولد کرده؟ 

 :حمید همچون فنر باال پرید و در مرکز ایستاد و با صدای بلند گفت 

آقایان، قراره شما رو به پیرمرد غارنشینی معرفی کنم که گمونم اسمش سبحان باشه. اول   ها و خانم -

کنم. این مردی که کنار من ایستاده شاهرخ هست و دوتا بچه از همه از عموحیدر و نسلش شروع می

انمه کنه. این زنش شهال خها داره بازی میطرف و اون یکی با بچهداره که االن یکیش داره میاد این

دونیم، آوردیمش مرد کناریش داداش  شهال خانمه که چون ما اون رو از خودمون می !که خیلی خانمه

بخته؛ اما از بس رو داره نمیره زن بگیره. و اسمش شهرامه که خیلی پسر خوبیه! فرید ترشیده و دم 

داره! محمدعلی رفته  تا دختر و دوتا پسر ازشثریا هم تهرانه و یه شوهر معتاد پولدار داره که سه

بینی زیبا خانمه، نسبت به سنش خوشگله؛ ولی دنبال هیزم برای آتیش و این عروس تازه رو که می

ریخت مادر شوهرش »زن حیدر، لطیفه« میشه. یه دختر پررو هم داره که مطمئنم تا دوسال بعد هم

خونه و هنوز چی درس میاسمش دنیاست. نوبتیم باشه نوبت آخرین بازمانده نویده که داره مثل  

 .مجرده

اون دوتا مردی که کنار هم روی زمین نشستن عمو عیسی و عمو موسی داداشای شماست که عین  -

خوان برن هم چسبیدن و فکر کن وقتی میهم چسبیده، بههای بهکنه، نه ببخشید، عین دوقلو

 .کنیمزور شمشیر جداشون میشویی بهدست

 .همه خندیدند 

قد داره که هرکدوم یه بابک زنجانین واسه تا بچه قدونیمماشاهلل خدا زیادش کنه، پنج  عمو موسی -

خودشون. زنش معصومه هم با کاروان رفته مشهد فردا، پس فردا میاد. عمو عیسی به تقلید از 

گذرونن برادرش، راه راست رو در پیش گرفته و دوتا زن گرفته و شکر خدا زندگی خوبی هم داره. می

 ه، اسم بچه اولش شهرزاد و دوتا بچه زن دومش سارینا و... اون یکی چی بود عمو؟دیگ
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 :عیسی نگاه بدی به او کرد و آهسته زمزمه کرد 

 !دیانا -

 .خوانی توانست گفته عمویش را تشخیص دهدحمید با کمک استعداد ل**ب

 !آره آره. اسم اونم دیاناست که خوشبختانه هنوز به دنیا نیومده -

*** 

عیسی مفهوم این جمله را بد برداشت کرد و خواست بلند شود که موسی دست او را گرفت و دم 

گوشش گفت که نباید مقابل برادرشان سبحان با کسی دعوا کنند و حمید از سر جهالت و خوشمزگی 

 .عقلی زده است حرفی را از سر بی

طور که به پهلو دراز کشیده سبحان شاهد یورش نیمه کاره عیسی شده بود و با کمال جدیت همان

شکست، به اعمال آن دو برادر توجه داشت. موسی مردی بود خوش سیما، قدی بود و تخمه می

ریش و سیبیل و همیشه خندان! متوسط و موهایی با پیروی از مد روز، ابروهایی پرپشت و صورت بی

متوسط و موهایی بلند و   در عوض موسی مردی بود اخمو و با دماغ و ل**ب بد حالت، چهره و قدی 

که همه را تنها برای مدتی داشته کند یکی را برای همیشه نگه دارد عوض اینمو، سعی میصورت بی

 .باشد 

کرد، رو اش را با تبر شانه میسبحان ابرویش را باال برد و همچنان که ریش بلند تا روی س*ی*ن*ه

 :ترش بلند گفتبه دو برادر کوچک

قدر از من بد گفته که دوتا داداشام حتی ام سالم بگم و ماچتون کنم؟ حیدر ایننکنه من باید بی  -

 حوصله احوال پرسی نداشته باشن؟ 

 :موسی لبخندی زد و بلند شد و سمت سبحان آمد و با او دست داد و گفت

شرمنده داداش! من و موسی سالم علیک کردیم، ولی ماشاهلل وقتی شما میای انگار رفتی تو  -

 .رسهصدای کسی به جایی نمی  عروسی،

 .پس سالم کردین من نشنیدم؟ ُنچ! شرمنده شما شدم -

توجه است، با و دست برادرش را محکم فشرد و به رویش لبخندی پاشید. وقتی دید عیسی به او بی
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که قلبش شکست، اما به روی خودش نیاورد و به روی او هم لبخندی زد و دستی هم برای گفتن این

 :کرد. حمید وسط صح*نه احساسی دوید و گفت   سالم بلند 

 اش رو هم بگم عمو؟ حاال بقیه -

 .آره جان عمو، بگو -

اون تپلوی کنار عمو موسی، اسمش داریوشه و شوهر عمه زهراست. اون یکی گروه که دارن فوتبال  -

دونی، و میخوره و فکر کنم اسمش رناز، هی داره گل میکنن، دروازه بانه شوهر  عمه فرحبازی می

ست و به آقا علی مشهوره. اون یکی مرده هم اهلل. دروازه بان دیگه هم شوهر  عمه فاطمهعمو روح

 . ...فرامرز و پدر خ

 ام داداش، اون چیزه دیگه، فاطمه تو بگو اسم باباش چی بود؟  -

 :سبحان ابرو باال انداخت و گفت

 .گفت خب حمید که داشت می -

 :زده گفتهولفاطمه لبخندی زد و 

 !کنه. اون فرامرزه دیگه! اسم باباش خداداد بود؟نه اون پیاز داغش رو زیاد می -

 :ای گفت سبحان ابرویش را برای کاووش بیشتر در مغزش در هم کشید و بعد از لحظه

مون خداداد نداریم. فرامرز پسر خداداد؟ نه واهلل فکر کنم این یکی جدید باشه، ما که تو خونواده -

 .یه آها چرا داریم خداداد پسرعمو... ولی اون دوتا پسر داشت که اسمشون حامد و مهدی

 :اش توپیداش پاره شده، عصبی به عمهکه رشته کالم و معرفیحمید از این

 .عمه این بچه بازیا چیه؟ بذارین خودم بهش بگم دیگه -

*** 

 :فاطمه غرید

 .خوان بان میاهلل خسته شده میگه دروازهححمید برو ببین سجاد چیکارت داره. انگار رو -

کجی برای عمه کرد و رفت. غره شدیدی نثار حمید کرد. حمید چینی به دماغش داد و دهنو چشم

 :فاطمه وقتی از رفتنش اطمینان یافت، در ادامه رو به سبحان که او را زیر نظر داشت لبخند زد و گفت
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 .د همه رو برات معرفی کرد دیگهحاال بشناسیش چی میشه خب. ولش کن. حمی  -

 :سبحان نخواست که خواهرانش را ناراحت کند؛ پس لبخندی زد و گفت

آره بابا جمع خودمون رو عشقه. راستی این کوچولوی ملس که دست به دومن مامانش داره گریه  -

 کنه، پسر شاهرخ بود؟ می

های فرزندش از شر اذیترود تا همسرش را کند و به سمت پسرش میشاهرخ خنده کوتاهی می

 :گویدآید و میکند، به سمت سبحان مینجات دهد. همچنان که او را ب*غ*ل می

 .ها، مثل عمو فرید توعهامیرعلی به عمو سبحان سالم بگو ببینه، عموی منه -

اندازد که ای به چهره پر ریش و خشن و صد البته بامزه سبحان میامیرعلی نگاه پژوهشگرانه

 .ا بزرگ کرده بود و زبانش را برای بچه در آورده بودچشمانش ر 

 !بابا این مرده که عموت نیست؛ داعشه، ببین چقدر ریش داره -

ای طوالنی و نعره مانند کرد که کرک و پر درختان اطراف یک دم ریخت! دستانش را سبحان قهقهه

خواهد به گرداند و نمیکند، اما امیرعلی رویش را برمیبرای ب*غ*ل گرفتن امیرعلی دراز می

ایستد و ها است! پس روی زانو میب*غ*ل عموی پدرش برود؛ اما سبحان پرروتر از این حرف

کند. امیرعلی تقالی زیادی کرد تا از دست این داعشی امیرعلی را به زور از بیخ ریش پدرش می

بحان به طوری او خالص شود، حتی لگدی زد که باعث خون دماغ سبحان شد؛ اما در کمال تعجب س

 .را نرم کرد که پدرش به زور او را از روی زانویش، به آ*غ*و*ش مادرش بازگرداند 

اش فشرد تا ته سبحان بعد از مدتی امیرعلی را به مادرش داد و دوباره آستین لباسش را به بینی

 :های لخته خون بیرون بریزد. در همین حال هم گفتمانده

 .جاست باید نرگس هم باشهمید که اینبگو ببینم نرگس کجاست؟ ح -

کنی درختان کشید و در این زمان حیدر که گویی منتظر شنیدن این سوال بود، ناگهان دست از ریشه

 :خونسرد گفت 

چرا دارین موضوع رو کش میدین؟ گفتن این حرف ترس داره؟ اصالً زندگی این و اون، باید چه  -

 ربطی به سبحان داشته باشه!؟ 

 :ی جلوتر آمد و گفتو چند قدم
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 .فرامرز اسم باباش بابکه، قراره شوهر نرگس و بابای کوثر و حمید بشه -

قدر سنگین و ساکت شده بود که کسی جرات نداشت حتی گویی قیامت شده بود. فضا ناگهان آن

های خیره زیادی را در خود حس کرد. نفسی اضافه بکشد و نظم سکوت را برهم زند. سبحان نگاه

کرد، فکر کرد باید اش ایستاده بودند نگاه میهای حیدر که اکنون در چند قدمیطور که به کفشهمان

 !چه واکنشی از خود نشان بدهد

سروصدا آن را برداشت و که آن را یافت، بیوجوی دسته تبرش پرداخت و بعد از آنبا دست به جست

 .گویی که آن را عصای خود کرده باشد، بلند شد

های سیاهش رفت. پوشید و به سمت بیرون به راه افتاد. اش انداخت و به سمت پوتینشانه  تبر را روی

 .کرددستش را بلند کرده بود و موهای تقریبا سفید و کوتاه سرش را نوازش می

کند، به معنی آن است که در هم شکسته است؛ اما او تا به حال نشکسته وقتی او مویش را نواز می

 .بود 

**** 

 .نشیندخانه چهار زانو میدهد و روی میز بزرگ قهوهرا به باال چین می  ایسیاه گشاد پارچهشلوار  

ترها، در کل هرکسی که سر راه او سبز میشد و یا او سر راه دیگری غنچه از بزرگ گرفته تا کوچک

ند که این هایی بود مشدیکرد. او و رفقایش از آن داشمیزد، سالمی دریافت کرده و علیکی ارسال می

شناختند یا بعداً تر و واالتر از دیگران. کسانی که او را میها صاحب مقامی بود بزرگمرد، میان آن

دانستند چه انسان با شرف و با ن*ا*موسی است، به او احترام که میشناسند، بعد از آنمی

 .گذاشتندمی

ی که او برای خود کسب کرده است دانشمندان طبق پژوهشات انجام شده معتقدند، اگر احترام و عزت

را ترامپ از ایرانیان )!( کسب کرده بود، اکنون با عبا و عمامه بر تن، روی دومین پله منبر نشسته بود 

کرد! حال که ترامپ به وظیفه شرعی خود عمل نکرده و احترامی هم کسب نکرده، در و سخنرانی می

شکر خدا بسیار موفق هم هستند. اشاره جزئی هم عوض کسان دیگر این وظیفه را بر عهده گرفتند و  

کند، اما کسی او را آدم حساب کنم که همچون آدم زندگی میی این کاره هم میبه آن بیچاره
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کند. بهتر است که برویم و بگوییم تو هم باید شکم چسبیده به کمرت را سه متر از خودت جلو نمی

 دهی؟ ور بینوا زندگی کردنش را ترجیح میط اندازی تا حرفت را جدی بگیرند یا همینبی

از اندازه   این انسان با شرف و پرعزت و مقام، وقتی متوجه جر خوردگی دوخت بلوزش به دلیل بیش

شود، لعنت گویان به سلیقه دوست خویش به علت خرید این بلوز، روی زانو تنگ بودن آن می

بیند دوخت لباس همچنان در رد. وقتی میآوایستد و پیراهن مشکی سیاهش را از شلوار در میمی

که باالخره از خفگی کند و خوشحال از اینشرف جر خوردگی هستند، عصبی دو دکمه باال را باز می

 .کندهایش مینجات یافته است، لبخندی خوشنود مهمان ل**ب

به بزرگی در دستان  .کند میزش خوش و بشی میپس از انجام این ماموریت کوتاه مدت، با رفیقای هم

 :گوید مالد و میاش را آرام به هم میقابله هشت نفری

 !خب بچیا! دهن وا کنین بینم چه گندایی زدین؟ -

 .از فرمان اطاعت، وَ دهن باز کرد "بچیا "یکی از 

مرده که وسط کار و اعمال داشی جات خالی! اولندش رفتیم یه کوبیده زدیم به این شیکم صاب -

نیاد و آبرومون رو وسط ملت نبره. البت این گوسفند مث گاو خورد، نوش جونش! صدای قاروقورش در 

 .؛ سخاوتمندانه با آق ممدی حیساب ب کُنین"ای مهربان من   "ریا نشه قراره پول یونجش رو شوما 

دهد؛ همان اول بسم اهلل، گندی زده بودند به وسعت او، آب دهانش را به شدت قورت می  "ای مهربان"

شود دهانش به خشکی صحرای نینوا در آمده، با فریادی که پس از آن که متوجه می  دشت لوت.

 .کندزند، از شهرام کارگر مشهدی محمد، چای طلب میمی

*** 

 :گویدکند و میمی  "گوسفند"سپس عصبی رو به  

خوری چرا میطُور*! مگه چقدر لومبوندی که پولش تو جیب نبود؟ آشغال کله* تو که اینقذه*  االغ -

 .*شمرم ترکمونهات و دارم میهم بیریف* م یِّتی؟ دنده

 :گویدشود و میخیره می  "گوسفند  "و سپس متعجب به چشمان 

 فس کردن؟ هات کمه، نکنه رفتی فروختی گذاشتی جیب داداشت برا فسیه ریدیف از دنده -
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فش را بهتر بفهمد، روی هم که معنی حرگذارد و برای آناش را روی هم میو دو انگشت اشاره

 .سابد می

 :گویداندازد و آهسته میمحجوب و شرمنده سرش را پایین می  "گوسفند "

آقیسی شوما چشاتون اشئه ایکس داره، یه نگاه به مردم بندازی دار و ندارشون و شیرفهم میشی  -

رفدم بقیه بود می جان شهریار توانش .ایم که گوفتین، مادرزادیهجان شهریار! اون یه ردیف دنده

 .کردم که یه وختی خودای نکرده دنده اضافی الزم نشینهام و تقدیم شوما میدنده

که نوکری خود را بیشتر به آقا اسی نشان شده بود، برای این  "گوسفند  "شهریار که پیش مرگ حرف 

 :گویددهد با هیجان می

بحان بایسی بابت این پسر خفنی که راست میگه آقیسی، خداوکالتی تکی شوما، آق س  "گوسفند " -

 .داره افتخار کنه 

نبود که باید   "گوسفند  " طور که متوجه شده بود، تنها غذای آقا اسی سرش را پایین انداخت. این

ها را به غارت برده کرد! بلکه این نه نفر خود را مهمان آقا اسی کرده و تا حد امکان کوبیدهحساب می

 .بودند 

زنه. همه اموالم گذاشتم پای این هیئت. کوبیده سیخی ده  شپش تو جیبم پر نمیجون حاجیت اصالً  -

تومن ! من بیام قرضم رو صاف کنم باس بشینم کل بار  میوه رو برفوشم و کلی در و پنجره جوش بزنم. 

 .اونم این موقع سال که نه کسی میوه دلش مخواد نه در و پنجره

 :زبانی کردشهریار بار دیگر چرب

رفوشم میدم برا های خودم و خودت رو میتر کنی کلهم اجمعین میوهمت نباشی داوشی، ل**بغ -

 .هاتقرض و قوله

 :گوید ها میدهد و بعد از کمی سکوت، دوباره با نشاط روبه بچهآقا اسی سری تکان می

 نگفتین... چکارا کردین؟  -

داد به سیگار معتاد است را ا که نشان میاین بار نورالدین معروف به نوری، آن لبان نازک و کبودش ر

 :دارش گفتجنباند و با صدای خش

طور که شوما گفدی رفدیم آشپزخونه حاج سیفی که دیگ هیئت قرض بیگیرم و دویومندش، اون -
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 .و ده کیلو رون گاو گرفدیم  "گوسفند"گرفدیم. ازونورم فوریناً دویدیم سرکوچه مغازه قصابی بابای  

 :آقا اسی گفت

خرت و پرت آش رو هم گرفدین؟ به عمو سبزی گفدین که نصف پولش رو خودم میرم میدم،  -

 ش رو هم بعداً میدم؟بقیه

 :نورالدین جواب داد

 .آره آق ایسی گفدیم، گفت پولش حاللتون، این رو برا نظری میده که اونم شیریک هیئت باشه  -

طور که دلش غنج دهد و همانانش میخانه تحویل دوستآقا اسی لبخندی به پهناوری میز قهوه

 :گویدرفت میمی

 .نوکرشم به موال  -

 

 طور: االغ االغ

 آشغال کله: احمق

 قدر اینقذه: این

 بیریفت: ردیف، درست

 ترکمون: آدم ضایع 

**** 

بجز آن  "که مطمئن شد همه کارها را بدون گند کاری و سراغ کارهای دیگر را گرفت و پس از آن

ها را به یک دست کله پاچه مهمان کرد شان را جبران کند، آنکه زحماتدند؛ برای آنانجام دا   "اولی

 .و به خود قول داد در فرصت اول پولش را بدهد و حساب صاف کند

خوردن غذا آن هم به میهمان آقا اسی، افتخاری بود که نصیب هرکس میشد. آقا اسی وقتی چرخید و 

ید که کیسه به دست نشسته و به درخت تکیه داده، دلش به خانه گدایی را ددر آن سوی در قهوه

رحم آمد و به سراغش رفت؛ دستش را گرفت و آن پیرمرد به زحمت بلند شد. از سر کار آمده بود. 

مزدش را کارش دستداد که حتی نای حرکت نداشت. صاحبقدر کار سخت انجام میگویی آن
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اش شرمنده بود که این چیزی برای بردن. از خانواده  نه چیزی برای خوردن داشت نه .نپرداخته بود

اش را به دلیل ندادن اجاره شب هم دست خالی وارد منزلی شود که قرار بود پس از یک هفته اساس

 .ماهیانه بیرون بریزند 

آقا اسی پیرمرد سرافکنده را نزد خود و دوستانش برد و او را به کله پاچه دعوت کرد. پیرمرد هرچه 

که از زبان آقا اسی شنید که نذری است، درخواست یک نایلون یا ردند نخورد؛ اما بعد از آناسرار ک

اش ببرد. آقا اسی دید که اش را داخلش بریزد و به خانه برای خانوادهظرفی پالستیکی کرد تا سهم

تر از آنی بودند که چهره خشن و خطرناکشان نشان رحمها دلقلب دوستانش چطور شکست. آن

شان که همان داد. همان لحظه سیدشهاب که به بچه اندر مثبت مشهور بود، بی سروصدا به خانهیم

ب*غ*ل بود، رفت و با یک قابلمه بزرگ برگشت و یک دست کله پاچه دیگر را به حساب خود، درون 

 .قابلمه ریخت و به پیرمرد داد

 :رده، آرام نشده باشد گفتندپیرمرد که رفت، گویی هنوز داغی که بر دل دوستان آقا اسی خو

نشستن  *هو سازمان گوشتبینی آق ایسی. یه مشت آدم شیکم گنده پر چربی و پی عینمی -

گیرن، یه سری بدبخت بیچاره هم مثل این پیرمرد، با خونشون جلو تیلویزیون دارن شرعیات یاد می

شیکم گنده. دار و ندارش همین یه   که کل احکام حالیشه، اما نه پی و چربی داره، نه تیلویزیون نهاین

 .ریزه جلو زن بچشبره میزنه میکیسه پر از خالیه که هرشب شرمندگی باهاش بار می

اش درآورد و اش را به بازی با انگشتان بلند و کشیده زمختآقا اسی ریش  پرپشت  کوتاه  خاکستری

 :وار گفت زمزمه

ر میدم که باالخره یه روزی، یه روزی اینقذه پر مال به خداوندی خدا قسم، آقام حسین و شاهد قرا -

 .بخشم. حاال بشینین ببینین و منال میشم که همشون رو به همین مردای با غیرت می

*** 

بندان تولید کرده آقا اسی و نه نفر از یارانش، درحالی که عرض و طول خیابان را گرفته بودند و راه

طور خونسرد و بیخیال به راه خورند و هماننبود که چقدر فحش میبودند، اصالً عین خیالشان هم  

 .دهند خودشان ادامه می

در اصل چون این ده نفر را از پیاده رو بیرون انداخته بودند، مجبور به رفتن از طریق خیابان شدند، 
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ها را یروپرورانند، چون تعدادشان زیاد بود صاحبان پیادهها که قصد بدی در سر نمیوگرنه این

ها. به هر عصبی کرده بودند و به اجبار و با فریاد گفته بودند یا از خیابان بروند و یا از راه سقف خانه

ای، به طوری غرق در خیاالت تر از هر دفعهحال پایشان را در حریم آنان نگذارند. نه نفر دلشکسته

طور راه را پیش گرفته بودند همان شنیدند وهای همه نوع را نمیبودند که ناسزاهای صاحبان ماشین

که باالخره از میدان بزرگ مرکز شهر هم گذشتند و جلوی مسجدی ایستادند که از هر بنی بشری 

 .کرد نوازی میمهمان

 آق ایسی!؟ چرا یه مدلی سخن میگن که انگار سر باباشون و بریدیم گذاشتیم رو ترازو؟  -

اشتیم رو ترازو بهتره، شهروز. اونا فقط از کسایی که همین که فکر کنن سر باباشون بردیم و گذ -

 .همرنگشون نی خوششون نمیاد، تقصیر از ما نی داداش

 

 سازمان گوشت: آدم چاق و چله 

**** 

ای برای خوب بودن پیدا کنند، در کل در این حرف آقا اسی به نظر باعث شده بود که نه نفر روحیه

، تنها منتظر کاری یا حرفی یا چیزی بودند که دلیلی شود رسیدندتمام مدتی که ناراحت به نظر می

ها این جمع نه نفره را چه رنگی شان. دیگر ادامه موضوع را هم نگرفتند که آنبرای خوشحال بودن

قدر فهمشان میشد که بدانند چرا شان میشد. به طور حتم آن افراد آنبینند، وا لِّا آقا اسی شرمندهمی

شان از فکر و خیال بیرون بیاید و ریش د. تنها سوالی پرسیدند که آقا اسیجوشکسی با آنها نمی

قدر عذاب کشیده اش به سپیدی یک دست نگراید. زیرا که آقا اسی، سر همین رفتارها آنخاکستری

کرد که کرد، فکر میاش را بر باد داده بود. با این حال هنوز هم فکر میتوان گفت؛ زندگیبود که می

سر و پا و الت د بهترین مردان و غیرتمندان این شهر، همچون خودش تبدیل به مردانی بیچرا بای 

 باشند؟ 

 گفت؟ باید چه می

که نسبت به رنگ بینند و رو سیاه است که رنگ دیگری ندارند؟ یا اینها ما را سیاه میگفت آنمی
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 زنند؟ ها کمی کدر و چرکین هستند و توی ذوق میسفید آن

باید کاری را که  !که همچون دوستانش خوشحال باشد. نباید چیزی او را ناراحت کندبهتر دانست  

داد تا بازهم به او افتخار کند. نباید هیچ اتفاقی پدرش سبحان به او سپرده بود را خوب انجام می

 !باعث برهم زدن نظم کارشان شود... هیچ اتفاقی

مخصوص کفش دادند و با سالم و علیک، وارد هایشان را به مامور  داخل راهروی مسجد شدند، کفش

 .مسجد شدند

رسید. هرکسی که قدر بزرگ بود که آن گروه هشت نفره در آن همچون مورچه به نظر میمسجد آن

رفت باید د*ه*ان قدر محو بزرگی آن میشد که یادش میبرای اولین بار وارد آن مسجد میشد، آن

ی خدایی بود که ترین خانهترین، و همچنین پر هیبتبزرگخود را از کف زمین جمع کند. این مسجد  

شان باز شده بود، شبستان در طبقه باال بود و دایره بزرگی که از مرز میان .در استان وجود داشت 

تر از شان را در طبقه پایین ببینند. با این حال لوستری بزرگباعث شده بود که زنان شبستان مردان

گذاشت اش آویزان شده و از دایره سوراخ مانند رد شده بود و نمیباالیی  دیگر لوسترها، از گنبد 

 :هایش را محکم بر هم کوبید و گفتهایشان را به باال بدوزند. آقا اسی دستمردان چشم

 .*بروبچ -

 :و چند قدمی جلوتر رفت و روبه دوستانش گفت 

رگی... به بزرگی یه چیز بزرگ. کم کاری جا هیئت بذاریم به بزرگی ... به بزپنج روز دیگه قرار این -

طور کارا نیاد، ها! قراره چندتا تشنه رو سیر و چندتا گشنه رو بازم سیر کنیم. شاید به ما این کنیمنمی

این کار رو به   "باباسی "اما صحیح انجام دادن این کار بزرگ بایث میشه که ما هم به چش مردم بیایم.  

 .مک شما خیلی توپ و عالی انجامش بدم من سپرده و من هم باید به ک

 :پریدجَفَر میان حرف آقا اسی می

خودمون خر فهم   "گمشین کاراتونو بکنین  "آق اسی بهت سخنرانی کردن نمیاد. همین که بگی  -

 !شیم. جان شهریارمی

 :و اینبار که شهریار بار دیگر پیش مرگ حرفی شده بود، با ذوق و شوق گفت

 !ن و بگی ما تا آخر خطش رفدیما آره آق ایسی؛ همی -



           

                                 www.taakroman.ir 

  مـات خیط ِّرمان         

 کاربر انجمن تک رمان بیگلوپوررضاآبی

  
   

 
47 

 

 :نما و تصنعی به دوستانش پاشید و گفتکرد، لبخندی دندانآقا اسی که احساس ضایعگی می

گوشتی گوشتون رو مث پیچ  "باباسی  "کنیم. کسی خر بازی در نیاره، گند بزنین مث خر کار می -

 .پیچونه می

 

 ها، رفقا بروبچ: بچه

**** 

ای روی هم های اضافه را در گوشهی بود که دوستان کاپشن و لباسی پرمحبت کافهمین جمله

 .انباشته کنند و شروع به تمیزکاری مسجد به آن هیبتی، کنند

 .کش شروع به جاروکشی کردی شما شدم! همچون مردی زحمتآقا اسی نیز همچون خری... شرمنده

 .نشودکرد به وسعت مسجد زیاد توجه نکند که بزاق دهانش خشک سعی می

ساعتی را به تمیزکاری گذراندند. حتی جاهایی که در سند مسجد قید نشده بود را هم   حدود پنج

ای که بار ورودی و تروتمیز کردند و راضی از زحمات خود، مقابل درب  بزرگ  چوبی با نقش ساده

و لبخندی محو خروجی را به گر*دن داشت؛ ایستاده بودند و به شاهکاری که انجام داده بودند بادقت  

 .گذراندندنما، جز به جز از نظر میو گاهاً دندان

اش را جلو خورد. هیکل درشتدرد میعالئدین، رادار و باهوش، فردی بود که در مواقع بسیار، به

 :کرد، گفتاش را نوازش میکشید و همچنان که سیبیل پرپشت

 !آق ایسی -

 :آقا اسی محو تماشای مسجد گفت

 !جون آق ایسی -

 :اش کوفت و گفتعالئدین جلوتر رفت و روی شانه

 ده! راضی شدی؟ دهره -

 :ی بلندی از سر هیجان کرد و گفت آقا اسی خنده

 !من راضی، خدا راضی، شما راضی، کیه ناراضی؟ دمتون قیژ -
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و همراه دوستانش بلند خندید. مسجد بیشتر از بیش شبیه به مسجد شده بود؛ حتی رفته و 

 .شان تکمیل شود ا هم دستمال کشیده بودند که ضیافت مهمانیها رشبستان

 ...آق ایسی، آخه کی از این برق و نور ناراضی میشه؟ بگو خودم گر*دن -

 !من  -

ُنه جفت چشم، به درشتی ته استکان در آمدند. چه کسی جرات کرده بود که ناراضی این زیبایی 

 شود؟

د. گوسفند که همچون آقا اسی احساس ضایعی همزمان سوی صدا چرخیدند؛ ولی کسی را ندیدن 

 :کرده بود؛ زمزمه کرد

 .به ما رفتن توی نقش و فیلم نمیاد. خودتون رو جمع کنید دنبال پارازیت* بگردین -

 :و به شوخی صدا زد

 .من« جان کجایی؟ خودت رو نشون بده کاریت نداریم» -

 :دهانشان گرفتند و با خنده گفتندو دیگران نیز به تقلید از او دستانشان را جلوی  

 .ام بده بیایم برای مذاکرهنافرم زدی تو پر و پاچمون. یه ندای دیگه -

 !جان کجایی دقیقاً کجایی؟من -

 ای، چیزی باشه؟بروبچ نکنه فرشته -

 !هست  تا وقتی صدا هست ریختش نیست، محرض اجنه -

 .حتماً آنتن پریده -

 .کنه ندازیم تو پارچ آب، خودش برق تولید میرو می  نتن نداره؛ دوشاخهبابا تلویزیون ما که آ نه -

 

 ده: تموم شدن، به آخر رسیدن دهره

 دمتون قیژ: دمتون گرم 

 پارازیت: حرف بد موقع 

 محرض: صد درصد، حتماً 

**** 
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 . ...ندازیم تو آب گ*از تولید کنها  شمام اون کار مکنین؟ واال دیگه، ما دودکش و می -

 :سرزنشگری شنیدند  صدای 

 !باال رو نگاه کنین  -

 :دوباره شروع شد 

 !کنماحساس گرخیدن* می -

 باالی راست یا باالی چپ؟  -

 .خندهدیدین گفتم جنه؟ ماهم که ببوگالبی*م. االنا داره به ریش سپید آق ایسی می -

 .کنم خودم ریش کیسی که به ریش سیبیل آق ایسی بخنده می -

 .زنیم*. وللشس میداریم بادمجون واک -

 الزم شدی؟ باید با لگد پیدات کنه؟ "باباسی  " -

ای که چندین اکتاو از صدای بلندگو بلندتر بود، طوری در مسجد پیچید که خادمین وارد مسجد نعره

 .شدند تا منبع صدا را بیابند

 !خفه شین -

شان برخورده ر و مردانگیجا بودند، طوری اخم در هم کشیدند که گویی به غروتمامی ده نفر که آن

 :بود. آقا اسی عصبی و با صدای بلند گفت

 .خیار شور! راه داره بیای یه خودی نشون بدی؟ تصویری باش، من گوشام کره -

 :و در ادامه آهسته گفت 

 !رو نمایی مکنی یا نع؟ -

دست انداخته ها را شود. کسی که آنپس از چند لحظه مردی را دیدند که دارد از در بزرگ، وارد می

ای با آقا اسی و دوستانش داشت. بود، مردی بود جوان و تقریباً سی ساله که دشمنی مخفی و دیرینه

ای توان مترش را به یک متر و هفتاد سانت تخمین زد، اما چهرهکه قد زیاد بلندی نداشت و میبا این

ن که به موهای بلند تقلید از ای که مد نظرتان است. همچناچهرهداشت به جذابی همان بازیگر خوش

 .کرد، جلوی آقا اسی ایستاد و دستانش را به پشت قالب کرد کشید و نوازش میمُدش دست می

ی ستبر آقا اسی آن مرد درکنار آقا اسی شباهتی بر چوب چوپانی داشت؛ قد کوتاهش تا س*ی*ن*ه
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آقا اسی چه از نظر هیکل و چه از   و هیکلش چند برابر کمتر از هیکل تنومند آقا اسی بود. به طور کلی 

اش هم کم نظیر نداشت! نظر قد، برتر و واالتر از دوستان و این مرد خوش چهره بود. البته چهره

خیز که پوستی برنزه و چشم و ابروی مشکی، موی کوتاه پرپشت خاکستری، اما صورتی بسیار حاصل

سفید و پرپشت که تر و تمیز کرده بود   کم مانده بود از داخل چشمش هم مو بروید. ریشی متوسط و 

 .اندازد حالش بر هم نخوردتا هرکه به او نگاهی می

که اهل جنگ و دعوا نبود، اما رد زخمی عمیق و گویند زینت مرد جنگی زخم است؛ آقا اسی با اینمی

را   توان اینبخشید. میب*ر*جسته را از کنار گوش تا روی گر*دن داشت که بر او ابهت خاصی می

شود به دلیل همان زخم وحشتناک بدریخت است هم گفت که نصف احترامی که برای او گذاشته می

 .اش به یادگار مانده بودکه روی صورت مردانه

 

 گرخیدن: ترسیدن 

 .خوردببو گالبی: هالو، کسی که زود فریب می

 .ون کوبیدنزنیم: کنایه از کار بیهوده کردن. مانند آب در هاداریم بادمجون واکس می

*** 

طور که ابروهای پرپشت براقش را به اخم واداشته بود، دست به س*ی*ن*ه جلوی حال، همانبا این

آن مرد ایستاد و گویی که یک برج، کنار خانه ویالیی ساخته شده باشد، از آن باال به چشمان رنگی 

 .تر قرار داشت، خیره شدمرد که چندسانتی متر از او پایین

 تون چراغ برق! ازین ورا؟ ا کیوان؟ حال و احوال؟! چشمم به جمالجونم آق  -

 :خوشی از آن مرد نداشتند دم گوش هم زمزمه کردندآن نه نفر که دل

جا، دخیل حضرت عباسم باز این فکسنی* اومد. آویزونه دیگه، هرگوری بریم ایشون رفته اون -

 .بسته نشسته

 .اش کرد دوره*ایشون خیلی شاخ ترشیف دارن نمیشه دودرهبه انگل که نمشه گفت انگلی نکن!  -

 قدره زاقارت* آخه؟گور بشه. آدم اینکاش آق ایسی راه نده بهش، ردش کنه بره گمای -
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زد؟ آق ایسی خندید هیچی بارش تیر* خودش و رسوند به مسجد ضدحالاون روز یادتون شصت -

 .شورمشرم مینکرد. خدا شاهده مفت بگه می

های آقا اسی، از ترس کف کرد؛ اما در ظاهر لبخندی های ضایع و ترسناک نوچهان از شنیدن حرفکیو

شان داد و بدون پاسخ دادن به هیچ سوال آقا اسی، با انگشت به لوستر افراشته زیر وری تحویلیک

 .بخشید زد و روشنایی میگنبد اشاره کرد که همچون ماه برق می

که آقا اسی! از شما دیگه بعیده! اصل کاری همین لوستر پر عظمته که به لوستر رو تمیز نکردین   -

مسجد جالل بخشیده؛ اصال برای من خوشایند نیست که تمیزکاریتون رو با دستمال کشیدن لوستر 

 !شروع نکردین

 :آقا اسی متعجب ابرویش را باال انداخت و گفت

بان یکه هیتلر*ه مادر هو مال دوران گروهاین کار چه مماسی* به ما داره؟ چرا افکار شوما عین -

 !مردست؟ مگ عیبه االن تیرتیمیزش ب کُنیم؟

ای بابت لحن آقا اسی که هنوز برایش عادی نشده بود، ابرو درهم کشید، اما بعد کیوان چند لحظه

 :فوری صورتش باز شد و گفت 

ه مسجد به این بزرگی شروع دونین؟ این یک نوع توهین به اهل دینه که از روشنی دهندچطور نمی -

 .به پاکیزه کردن، نکردن 

 :رفتها توی کتش نمیآقا اسی این حرف

ینی چی که این چرت و پرتا؟! این یکی و دیگه از کجاتون در آوردین؟! حتما پس فردام میاین  -

 .گیره! جم کن بابا حال داریگین اگ مهرها رو روی اجاق نذاریم و تازش نکنیم نذریمون نمیمی

 .گفت پراکنده کرد و عقب گرد کرد و دوستانش را با اشاره دست به جهاتی که می

 !دونمآقا اسی... راستی، من اسم کامل شما رو نمی -

شنفم. کلی کار ای داری گلچین ب کُن بگو میدونین؛ اگه سخن اضافها ! ناخوش احوال شدم که نمی -

 .ریخته رو سرم

 :د گویزند و میکیوان نیشخندی می

ترسی آقا اسی؟! شما تنها آدم شری هستی که من تو مسجد دیدم. هرکی میاد مسجد از چی می -
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 .نوع خودش رفتار برابری داشته باشهباید با هم

 :آقا اسی چشمانش را لوچ کرد و با ابروهای باالرفته به تمسخر گفت

 .کردم که االن قدت تا زیر زانوم بود اگ با تو مثل بقیه رفتار می -

 

 .شودفکسنی: از واژه روسی گرفته شده و به معنای بیخود و مزخرف به کار برده می

 دودره: دک کردن دودره

 زاقارت: ضایع، سه 

 تیر: با سرعت شصت

 مماس: ربط 

 دوران گروهبان یکه هیتلر: قدیمی، افکار کهنه 

**** 

ـ  ینه به سـ*ـینه کیوان چشمانش را بست و نفسی عمیق و پر حرص کشید. کمی جلوتر رفت؛ سـ*

 :آقا اسی ایستاد و چشمانش را باز کرد و دوباره با آرامش گفت

 .لوستر رو هم تمیز کنین-

 :آقا اسی آرام گفت

 کنی؟تیمیزش ب کُنیم ولمون می-

 .اش کشیده شد کیوان لبخندی زد که چشمان درشت

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

 .شه پسرمنمیهرچی که با هرکی همکالم  -

 :زدند داد زدو رو به دوستانش که در یک جا جمع شده و حرف می

 .اسمایل! برو از پشت مسجد اون نردبون بزرگ  دو سویه رو بیار-

 .رفتم-

و همچون جت از مسجد خارج شد و رفت که نردبان را بیاورد. دلیل اینکه همیشه اسماعیل را برای 
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و صد البته سریع بودنش بود که بدون معطلی همه کار را صحیح فرستادند؛ زرنگی و چابکی  کاری می

قدر گوییم که نرفته، با آن نردبان بزرگ چوبی آمد و آنداد. برای مثال همین لحظه را میانجام می

ای متعجب به او خیره شد و پس از آن با خوشحالی به سریع آمد که خود آقا اسی هم چند لحظه

 .حلقه دستش انداخت و موهای بلندش را پریشان کرد  سویش رفت؛ گ*ردنش را داخل 

اش در انجام آن جنبهداد که دوستان بیآمد؛ اما بروز نمیاسماعیل همیشه از این کار خوشش می

 .افراط نکنند

 .پنج تا از دیسکام ترکید -بفرما آقا اسی، فقط زودتر بگیر که شیش-

طور که دست آزادش درحال غ برداشت و همانآقا اسی لبخندی زد و فوری نردبان را همچون پر مر 

 .بیرون آوردن گوشی از جیبش بود، زیر لوستر رفت

 .بزنم "باباسی  "تو اسمایل، جفر توهم، بپرین باال تمیزش کنین تا من یه زنگی به -

ای به ترتیب انجام کیوان با خوشنودی درحال دیدن این منظره خوب بود که ناگهان از اینکه نقشه

اش بود و به خشنود شد؛ اخم کرد و با صدای بلند به آقا اسی که سرش در گوشی نوکیا سادهنشود نا

 :رفت، گفت طرف در می

 .آقا اسی! گفته شده که فقط صاحب مجلس لوستر رو پاک بکنه-

طور که صدای بلندش در راهرو منعکس اسی بیخیال شانه باال انداخت و از مسجد خارج شد. همان

 :شد، گفتمی

 .مه بچیا صاحاب مجلسنه-

 .فقط صاحب اصلی-

 خوای ول بکنی؟تو نمی-

 !تا وقتی که به نحو احسنت انجام نشه؛ نه -

 .آقا اسی بیخیال زنگ زدن شد و با اخم و حرص دوباره وارد مسجد شد

کرد. آقا اسی وقتی از کنارش گذشت، به او اش او را نگاه میکیوان چرخیده بود و با لبخند مسخره

 :ای زد و زمزمه کردتنه

 .بکش کنار پشه -
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شاید به کیوان برخورد؛ اما زیاد مهم نبود؛ پس همچنان لبخند زنان به رفتن آقا اسی سمت نردبان 

 .زیر لوستر نگاه کرد

**** 

دستمالی را که اسماعیل  .ی نردبان ایستادها را باال رفت و روی آخرین پلهآقا اسی یک به یک نرده

اش گذاشته بود را درآورد و شروع به دستمال کشیدن آویزهای ود و او داخل جیب پشتیبه او داده ب 

 .ای لوستر کردشیشه

ی دیگری کرد و به همین دلیل هر بار که به سراغ شیشهها را تمیز میآقا اسی با حرص شیشه

 کشید که صدای جیرجیر آهنرفت، طوری آن را پرت کرده و دیگری را به سوی خود میمی

 .آمدای که واصل لوستر با گنبد بود، در میزدهزنگ

داد و حتی جیرجیر لوستر را به کتفش هم حساب آقا اسی بیخیال، همچنان کارش را انجام می

خواستند کمی داد؟ میکرد. خب به او چه که آهن واصل لوستر زنگ زده بود و صدای جیرجیر مینمی

 .باال انداختای  روغن بزنند تا صدایی ندهد و شانه

چیزی در فضای مسجد ا کو شد. اسی دست از کار کشید و متعجب به میله   "شق"همان موقع صدای 

دیگری از گنبد کنده  "شق"آهنی نگاه کرد. لوستر آهسته به این سو وآن سو تکانی خورد و با صدای 

 .شد

پایین نرفته بود که   ای اسی فوری به خود آمد و خواست از نردبان پایین بیاید و هنوز چند پله

کردند، نتوانستند نگهش دارند و آن زنجیرهای اشرافته لوستر که بخش اصلی را با خود حمل می

 !جالل و زیبایی یکباره و ناگهانی همچون نور پایین ریخت و شکست

*** 

خر،   یالدین قسم من حواسم نبود. اصالً هیچکدوممون تو باغش نبودیم! اون پسرهبه روح بابای روح  -

کنم حاج علی، اما چیزی که شما پرورش گم. از شما عذرخواهی میهمون کیوان گور به گوری رو می

ها هم شاهدن، اومد گفت اگه لوستر رو تمیز نکنین به ما فوش دادین و هو شیطانه! بچهدادی عین

ش دیگه؛ فالن و بهمان... اولش باورم نشد؛ ولی وقتی سریش شد گفتم حتماً همچین چیزایی هست
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های کمرم از ترس تو رودم بعدم که... المصب یهو افتاد زمین و منم یجوری کوفید زمین که مهره

رفتم. زر کیوان چند کیلو بود که رفتند. خدا شاهده اگه حالیم بود اون اتفاق میوفته اصالً سمتش نمی

 !خودم و بخاطرش پیش شما شرمنده کنم؟

بود. او خبر داشت که لوستر به تعمیر اساسی نیاز دارد و حتی نباید   به گمانم نقشه کیوان کامالً گرفته 

یک لحظه هم لمسش کرد. خادم مسجد گفته بود زیر آن لوستر ننشینند که خدای نکرده روی 

دانستند؛ ها را اگر اسی و دوستانش میسرشان خ*را*ب نشود و کشته تحویل جماعت ندهد. این

ای برسد. با این حال هیچکدام خبر نداشتند و نتیجه به او صدمه کردند که نکندحتی نگاهش هم نمی

ای این شد که اسی شرمنده و سر به زیر و عصبانی از دست کیوان و حرصی از سادگی خود با صدمه

اش وارد شده بود، جلوی چهار تن از مردان ریش سپید بزرگ که به دستانش و زخمی که بر روی گونه

 .بدهدمسجد بایستد و جواب پس 

 :زمزمه کرد

گم دمش رو ببین اسی، دمش رو ببین*؛ نشد، بر امواتت کیوان، این بود رسم مردونگی؟! هعی من می-

 .اومد زارت غمسون*مون کرد و رفد

بار های خطاکاری که گند  کارشان در آمده بود، متاسف به چشمان شیطنتو مظلوم، همچون بچه

 .دوخت   "باباسی"

 راه بیا دمش رو ببین: باهاش  *

 زارت غمسون: از بین رفتن، حالگیری *

**** 

طبعی از آن مثل   ی پسر بزرگش کرد و با لحنی که شیطنت و شوخنما روانهباباسی لبخندی دندان

 :کرد رو به حاج علی، حاج آقا عاملی و مشهدی محمدعلی کرد و گفتآبشار چکه می

گم تقصیر نمی .کنهاز من کار می  پسرم فقط هیکل و ریختش بهم رفته، عقل و هوشش بیشتر -

کسیه، اما پسر من اونقدر مرد و عاقل هست که وقتی یه کاری و بگن که نباید انجام بشه، انجام بده. 

مهم اینه هیکل خوش ریختش شیش سانتی نشد! واهلل اگه من جاش بودم و لوستر به اون سنگینی و 
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 .دند تو گوربزرگی روم میوفتاد االن کفنم کرده بودن گذاشته بو 

 :زدگی تغییر داد که پسرش مصنوعی بودن آن را فوری دریافت و لحنش را به غم

رفتم پسرتون رو به چند قسمت غیر مساوی داشت، میتر برمیبه خدا اگه پسرم خراش از این بزرگ-

 .کردماش میتیکه

 :حاج علی عصبی دستش را تکان داد و تهدید وارانه گفت

کنی ها! معلومه که جون پسرت برام مهمه؛ حرف من االن اینه که ی توهین میآقا سبحان دیگه دار-

چرا وقتی کیوان بهش گفته اون به تعمیر نیاز داره و نباید باهاش کاری داشته باشه، گیر داده بوده که 

 !باید این لوسترم تمیز کنم؟

 :چشمان اسی از حدقه در آمد

 ...فته باشه و من گوش نکرده باشم. اوشوخدا لعنت کنه من رو اگه که کیوان شوما گ -

 !پسرم -

باباسی سرش را  .اش را خیره چشمان سیاه پر آرامش پدرش کرداسی چشمان به آتش پیوند خورده

شود، آهسته تکان داد و سپس رو به آقایان کرده و برای اینکه به او بفهماند همه چیز درست می

 :گفت

لوستر مسجد بکنیم. ایستی یه فکری برای این وضعیت بیچه پسر من شکسته باشه چه پسر شما، ب-

جایی که قراره چهار روز دیگه مجلس ما جایی که لوستر خرد و خاکشیر شده و همچنین از اوناز اون

 ...برگذار بشه 

 :و رو به پسرش کرد و ادامه داد

 .پیدا کردن یه لوستر دیگه به عهده پسرمه-

 :ای گفتو فوری پس از مکث چند لحظه

مون رو که البته بایستی هممون پول رو هم بذاریم که بتونیم بخریم. قرار نیست کیسه خالی خلیفه-

 !تُهی بذاریم جلو روی فروشنده

طوری راه حل  .کردحلی آسان حل میباباسی مردی بود که هر مشکل کوچک یا بزرگی را با راه

شود؛ حتی آن را به خیلی راحت انجام میکرد آن کار  کرد که آدم فکر میمشکالت را آسان بیان می
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رفت، زیاد دست و بالش را نگیرد؛ اما وقتی کرد که چون این کار آسان پیش میزمان دیگر موکول می

شد خود را به آتش جهنم انجام شود، آدم حاضر می  "راه حل   "که قرار است آن به قول معروف

 .بسپارد، اما آن کار را انجام ندهد

کامالً از خصوصیات پدرش مطلع بود و وقتی این حرف را شنید، طوری درهم رفت که   به هر حال اسی

 .شد تشخیص داد چشم و چالش را به زور می

 .توجه بودشنید؛ اما بیسر به زیر افکنده بود و قرار مدارهای پدرش با سه مرد دیگر را می

 !د؟مهم این بود که قرار است لوستر به آن بزرگی را از کجا پیدا کن

*** 

قرار بر این شد که حاج آقا عاملی که تا به کنون ساکت بود، برود و به چند مسجد که دوستانش در 

دادند از آنان بگیرد یا از جایی یک لوستر آن سرپرست بودند، سر بزند و اگر لوسترشان را قرض می

 .تشبیه به لوستر مسجد خود، نشانی دارند بدهند تا ایشان بروند و تهیه کنند

جمع را ترک گفت و سوی پسرش   "گردم من هم چند جایی رو می "حاج علی نیز بعد از گفتن اینکه 

 .که درحال خواندن نماز بود، رفت

مشهدی محمدعلی و  .و اکنون، اسی مقابل دو مرد قرار گرفته بود که دوستان صمیمی همدیگر بودند

دیدند و مـ*ـوس همدیگر را به یک میباباسی آنقدر با یکدیگر صمیمی و دوست بودند که حتی نا

های داد و در سختیحل میرویشان تعصب و غیرت زیادی داشتند. در مشکالت باباسی، مشهدی راه

 !مشهدی، بلعکس

با این حال او نیز همچون باباسی سخت شوخ طبع و خوش صحبت بود. البته قبل از اینکه مشهدی با 

کردند؛ اما گویی بوس و بدخلق بود که همه از او دوری میگفتند که آنقدر عباباسی آشنا شود، می

پس از آشنایی چنان تغییر و تحول یافته که انگار او همانی نیست که قبالً بوده. به هر حال این باباسی 

 .است که روی او تأثیر گذاشته و همچون خودش شادابش کرده

 .کنیم تا بعداً گالیه نکند   جدا از این جزئیات، بهتر است کمی برویم و حال اسی را درک 

 « آه که چقدر بدبختی »
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 !به نظرتان اگر بسش است، به سراغ داستان برویم؟

اش را محکم، دوبار روی شانه پسر بزرگش باباسی با نیش باز جلو رفت و دست بزرگ و پینه بسته

 :کوبید و گفت

شرمنده بشه؛ چه حق با تو باشه چه نه، سرت و بگیر باال بابا. من خوش ندارم پسر بزرگم جلو کسی  -

اینقدر باید روی ایستادگی داشته باشی که پشت سرت بگن اون یه آدم پررو و از خود راضیه. مطمئن 

تونی باباسی رو کفن کنی و ای از خودشناسی رسیدی که میباش وقتی این حرف رو شنیدی به درجه

 .خودت زندگیت رو سر و سامون بدی

 :ز کرد؛ یک ابرویش را باال انداخت و همچنان سرش را بلند کرد و گفتاسی نیشش را با

 !تونم کفنت کنم؟ینی االن می-

 :ی پسرش محکم فشار داد و گفتی پهن و چهارشانهباباسی شانه

ام خوای خودم زحمتت و کم کنم برم بشینم تو قبرم؟ پدر سوخته چه دندونایییه تعارفیم نکنیا! می-

 !ها نیشت بازه؟گه سی و چند سالته، از ریش سفیدت خجالت بکش؛ چیه مثل بچهداره! پسر تو دی

ی پدرش که گویی با یکدیگر دوقلو بودند نگاه کرد و همچنان که چشمانش را ریز کرده اسی به چهره

 :بود، توبیخانه گفت 

 شما که پنجاه و فالن سالته، چرا مثل بچه پنج ساله دندونات و گذاشتی پشت ویترین؟ -

 :باباسی نیشش به وسعت لوستر شکسته، باز شد و فشار دستش را زیاد کرد

 !شعور؟خوای بهت بگم بیمی-

 :زد و گفتزد؛ اما همچنان لبخند  اش چشمانش پرپر میاسی خم شده بود و از فشار درد شانه

 .ها! خودت رو جم و جور کن  گیباباسی تازگیا داری مثل دخترا سخن می-

 :اش را ول کرد. با این حال گفتمشتی به پهلوی پسرش زد و شانهباباسی با حرص 

کنی! من همین لحظه رو نگفتم که زبونت و واسم ده متر پهن کردی، رو چقدرم که داری مراعات می-

 .فرشی

 !گن ایستادگیاسی: به این می
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**** 

رش که درحال بگو خندیدند که حاج علی و پساسی، مشهدی و باباسی آنقدر بلند و نعره مانند می

 .مگو بودند، با تعجب به آنها نگاه کردند

گویی حاج علی انتظار این را از باباسی داشت که طوری پسر بزرگش را پهن زمین کند که دیگر نشود 

حتی با کارد جعمش کرد؛ اما باباسی هرگز روی فرزندانش دست بلند نکرده بود و یک نگاه 

 .شوند  گرانه کافی بود تا آنها ادبسرزنش

 :ها تمام شد، گفتباباسی آهسته، بعد از اینکه خندیدن

 .خواستم راجع به یه چیز دیگه هم باهات حرف بزنممی-

ای آمد و گفت که خانمی با مشهدی کار دارد و هرچه زودتر باید برود. مشهدی همان موقع پسر بچه

 .معذرتی خواست و فوری از مسجد خارج شد 

رو اشتباه گرفته سی، اسی را سویی کشید و همچنان که مسجد را با پیادهبعد از رفتن مشهدی، بابا

 .باشد شروع به قدم زدن کرد

 جانم باباسی، کاری شده؟! مشکلی هست؟ -

 :میل گفتچهره باباسی درهم شد و بی

شه بهش گفت مشکل. بابا... تو پسر بزرگ  منی، خاطرت از خودمم برام عزیزتره. مشکلی که نه. نمی-

زنم که باالخره باید رو به عنوان نصیحت تو گوشت فرو نکن، دارم رک و پوسکنده حرفی و میاین  

حافظ و صاحب بزرگ شدند؛ حافظ دیگه پنج سالشه، من  ...زد تا به خودت بیای یکی بهت می

تون که حوصله تربیت پدر و مادرا کنج خونه نشستند. ننههو بیبینم عینشم وقتی میناخوش می

زنیم که بتونن بد و ی دیگه رو نداره؛ اما هردوتامون، حتی داداشات و آبجیتم زورمون و میچهکردن ب 

 .بدتر و از هم تشخیص ب*دن

 !خب؟-

گذره؛ به فکر خودت نیستی حداقل به فکر خب و زهرمار! االن دیگه سه ساله از مردن بهار می-

کنه. تو اون خونه اهاشون بدرفتاری میها جور نیست، ب هات باش. داداشت سلیمان زیاد با بچهبچه
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کنیم؛ بچه به بابا ننه نیاز داره. عمو و عمه رو که ایم که داریم بزرگشون میفقط من و آصالن و ریحانه

هام فکر کنند من شه گفت ننه باباشون بشه! من و ننتم دیگه سنی ازمون گذشته. خوش ندارم نوهنمی

 .باباشونم

 .توانست آن را از پدرش پنهان کند اسی آنقدر غمگین شد که ن 

بینی؟ خوش داری صددرصدی مطمئن بشن که همه باباها پیرن؟ این ریش و موی سفید من رو نمی-

ترسی که وقتی من رو دیدن با بابابزرگشون اشتب بگیرنم؟ آقا سبحان من دیگه از کت و کول نمی

واقعا رک و پوسکنده بگو که دیگه   افتادم. رو سرم منت بذار، همونطورکه گفتی رک و پوسکنده...

 .شون کن بیا بردار ببرشون مثل خودت بدبخت .دارمهات و نگهحوصلش نی توله

 :های پسرش را که خم شده بود، راست کرد و محکم گفتباباسی از راه رفتن ایستاد و شانه

بینم که سی... میا .هام هم بیشتر دوس دارم گی، حتی از خودم و بچهمن اون دوتا توله رو که می-

شن و انگار که داداش کوچیکه منی؛ این اصال شی. موهات دارن هم رنگ دندونات میداری سفید می

کنه که هیچکی نتونه تشخیص بده من و تو پدر و پسریم، نه برادر. چرا باید پسر من و خوشحال نمی

م بودن نیست. داری خودت جوونم اینقدر فشار بکشه؟ اسی... خودت رو جمع و جور کن؛ این رسم آد

ترسی از وقتی که نمی ...کنی! دو ماه پیش بهشون سر زدیخبر از عالمت رو بیچاره میهای بیو بچه

 !دیگه یادشون نیاد تو کی هستی؟

**** 

اسی بیشتر سرش پایین افتاد. گویی سست شده باشد، پاهایش نیز خم شدند. رنگ نگاه باباسی نیز 

 :کردغمگین شد و زمزمه  

کنی؟! این همه زور زدی که دیگه بهش فکر نکنی، اینقدر همه چی رو به داری با خودت چیکار می-

شی، آخرشم زودتر از من نشین مینم خونهشی. نم  کم داری دو نیم میخودت بار کردی که کم  

 .میریمی

 :ی پدرش گفتتر از زمزمهاسی آهسته

 .و توهتو اوج جوونی یه پیرپاتالی شدم عین-
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 :و سرش را بلند کرد و ادامه داد 

 ...دم که نافرم شکستمفقط یه بار بپرس که تو چرا اینقده میخ شدی رو پیری؛ منم جوابت رو می-

 :باره نیشش را باز کرد و جواب دادباباسی یک

خداوکالتی زدی رو دست هرچی فیلم ماه رمضونیه. پسر این دیگه چه جورشه؟! من از ترس تو با -

ها رو! یه چیزی بگو کنم که چی؟! یهو اسی نیاد بگه جم کنین این کلیشهدل قلوه داد، ستد نمی  ننت 

 .بشه حضمش کرد المصحب 

داد، کرد و سپس ی شیرین میاسی تبسمی به تلخی همان شکالت نود درصدی که در پایان مزه

 :گفت

ودم الو نترکونم؟! دلنوشته تافیلت ترکونی منم با خپس بگو... دردت اینه که چون تو با ننم الو نمی-

 .دم که باباسی، این جمله من و بایستی با آب طال نوشتنمی

 :ای سر داد و متفکر گفتباباسی قهقهه

 .ذارم زیر بـ*ـغلت... هالو نباش، یه کاری کن هممون کف کنیمببین! هندونه الکی نمی-

موی سپید کوتاه  پرپشت پدرش را   آمیز کافی بود که اسی گل از گلش شکفت و همین جمله محبت

 .نوازش کرد

 کنی پس؟ ببینم باباسی! قمه و تبرت کو؟ ریش به این طویلی رو با چی شونه می-

 :باباسی چشمکی زد و دستی به ریش تا روی سـ*ـینه افتاده سفیدش کشید و پاسخ داد

بعد یه عمر تحقیق تازه  .بازداشتگاهبه قول خودتون کاکتوس*ای نامرد تو راه اومدنی گرفتنم بردنم -

 .آندرستن* کردن که تبر شونه منه و غمه غصای من

*** 

لخط و خطر، تا چشم   در، آن نه نفر هستند دنبال نفر؛ که بفروشد لوستری بیدو روز بود که دربه

 .در در بیاید و بمیرد کیوان بی

 .رفتمتأسفم که آخر شعر قافیه نداشت، حرص جلوی چشم هرکسی را گ 

اسی و دوستانش به هرکجا که بگویید سر زدند؛ به شهرهای مجاور استان اردبیل رفتند و باز هم 

 .لوستر اضافی نیافتند که آن را بخرند 
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های خرید و فروشی در شیپور و دیوار و دیگر برنامه "خرید لوستر برای مسجد "آگهی با عنوان  

شان که با هر ده بود؛ ده نفر برای سرکار گذاشتنگذاشته بودند و حداقل سی نفر به آنها زنگ زده  

نفرشان هم رفیق شدند و پانزده نفر برای آدرس گرفتن چگونگی لوستر و پنج نفر برای فروش لوستر 

 .بودند 

کشید ها سرک میاسی، گوشی هوشمند اسمایل را به دست گرفته بود و همچنان در اینترنت و شبکه

 .کردمی  و هر از گاهی از سر کسالت پوفی

 

 /: کاکتوس: ریا نشه... مامور نیروی انتظامی

 آندرستن: فهمیدن 

**** 

 .ای برای او آمدناگهان اعالنیه

 .سالم -

اسی متعجب این سو، آن سوی خود را نگاه کرد و وقتی دید هیچ کسی نیست تا از او بپرسد این 

 .کیست، خودش پاسخش را داد

 !علیک سالم، بفرمایید؟ -

 .ید لوستر برای مسجد مزاحم شدم برای آگهی خر -

 :اسی خوشحال سرش را روی گوشی خم کرد و تند نوشت

باره، این چه حرفیه. راستی چرا تو چت برنامه پیام بله بفرمایید، از سر و روی شما مراحمت می-

 ندادین؟ 

مون نکنین. این شماره روی یکی از دوستانم بهم دادند. من قصد فروش خیلی ممنون شرمنده-

 .خواینوستر داشتم و به نظرم همون چیزی هست که شما میل

عه چقدر خوب که قصد فروشش دارین. چون این لوستر و فوری نیازمندیم؛ اگر زحمتی نیست -

 .آدرس رو لطف کنین بیایم ببینیم ازون لوستراست یا نه
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د از سقف بازش فرستم؛ فقط چون لوستر بزرگه کسی نتونست بیا بله بله االن آدرس رو براتون می-

 .کنه. خجالتا ابزاری هم با خودتون بیارین که خودتون بازش کنین 

 چشم، چشم حتماً! قراره با کی داد و ستد کنیم؟ -

 .نوردرخشان هستم-

 .و چند دقیقه بعد آدرس خانه فروشنده از طرف همان شماره فرستاده شد 

کردند و ، مالحظه عالئم نگارشی را نمیهای ارسالی و دریافتیکنم که پیاماین نکته را پی نوشت می)

 (!کنم که عملی بود بسیار دشواراعتراف می .شان را بر عهده گرفتماین من بودم که ویراستاری

اسی فورا از جایش بلند شد و با دو از مسجد بیرون رفت. حیاط را با دقت نگاه کرد و وقتی دید هیچ 

 .یک از دوستانش نیست، به یکی از آنان زنگ زد

 الو جفر، جفر کجایین شما؟ -

 :جعفر

 .سالمبولیک* آق اسی. خودت گفتی بریم سر موقع اون لوستری که براش زنگ زده بودند-

 :اسی

 ا  یادم رفته بود. با کی رفتی؟! همتون باهم رفتین؟-

 :جعفر

ن یکی الدین دوتایی رفتن برا او نه آق اسی. من با داداشم سفر و شهروز اومدم. نورالدین و روح -

لوستر، فردین و اسمایل هم رفتن برا اون یکی. دوتای دیگم از اون پنج تا مونده که االن من دارم 

رم سر دومی. اونی که االن رفتیم دیدیم، یه لوستر کوچیک جوجو بود که به ریخت مسجد ما می

 .خوردنمی

 :اسی

االن یکی پیام داد گفت رم سر یه لوستر دیگه.  پس منم با گوسفند و شهریار و عالئدین می-

وسایلتونم بردارین بیارین از سقف بازش کنین، چون بزرگه کسی حاضر نشده بهش دست بزنه. جفر 

 .دعا کن این اونی باشه که باید باشه

 :جعفر
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 .مطمئن باش همونه داش اسی-

 :اسی

 قربونت داداش، کاری نداری؟ -

 :جعفر

 .نه داداش -

 :اسی

 .بگو اون پنجمیم اونا برن  پس وقتت شد به فردین زنگ بزن -

 :جعفر

 باشه داداش، امر دیگه؟ -

 :اسی

 .دم. در امان خدانه دیگه زیاد زحمت نمی-

 :جعفر

 .بای بای اسی-

کرد. با همان د*ه*ان خشک خس میاش دوباره خسو قطع کردند. اسی آنقدر خوشحال بود که ریه

سوار وانت کنند و همچنین گوسفند و شهریار را به عالئدین زنگ زد؛ آدرسی داد و گفت لوازمی را  

ی دیگر مقابل در حیاط مسجد ایستاد. هم همراه خود بیاورد. عالئدین فوری اطاعت کرد و چند دقیقه

اسی نیز سوار وانت شد و پی آدرسی رفتند که اسی با موبایل اسمایل به عالئیدن فرستاده و اکنون 

 .آن گوشی در شارژ بود

 

 الم علیکم سالمبولیک: س

**** 

ی سلطنتی ایستادند. فک گوسفند از این همه حدود ساعت شش بعدازظهر بود که مقابل یک خانه

 .ابهت خانه به کف آسفالت چسبیده بود و حتی نای نداشت پاهایش را تکان بدهد
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 .ایمگن خونه ندیدهبینن میکف نکن گوسفند، االن می-

 .کشید چنان فک خود را روی زمین میگوسفند با تشر اسی به خود آمد؛ ولی هم 

روی زمین سنگ  .این خانه حیاطی کوچک داشت که عاری از هرگونه گل و گیاه و یا حتی درختی بود

 .فرش شده بود و چهار ماشین مدل باال روی آن و در قسمتی از حیاط، مرتب پارک شده بودند 

اش آویزان شده و فکش و دماغش به اسی به ظاهر خونسرد بود؛ اما در درون به طوری ل**ب و لوچه

شهریار که با آن باال باالها بیشتر  .زمین چسبیده بودند که ناگه فکر کردم دیوی در درون اسی است

در ارتباط بود، حس برتری به سه دوست خود نشان داد و جوری بیخیال آن خانه را نگاه کرد که هر 

 :گویدکرد با خود میفردی احساس می

 !بهتراشم دیدم باومن از این  -

ای مجلل و باشکوه کرد که مقابل خانهعالئدین بیشتر سرش سرگرم گوشی بود و برایش فرق نمی

 .ی طویله مانندی که درش هم از لوال در آمده باشدایستاده، یا خانه

 :شد، حواس خود را بیشتر جمع کرد و با گفتنتر میاسی که دید هوا داشت تاریک

 !دبریم دیگه، دیر ش 

 .حواس دیگران را نیز جمع کرد

 :گوسفند زمزمه کرد

 .نه به اون خونه یه قرونی که ما داریم، نه به این خونه میلیونی که اینا دارن؛ خدایا تبعیضت رو شکر-

ای کرد و از پشت هولش داد تا تندتر حرکت کند که ناگهان یادش افتاد که داشتند دست اسی خنده

فوری آن چند قدم راه را بر گشتند و وسایل  .بان و ابزار را نیز با خود ببرندرفتند و باید نرد خالی می

را بر داشتند. خانه حیاط داشت؛ اما حیاطش دیوار نداشت و به همین دلیل بدون زنگ و در کوبیدنی 

یکی از یک   دار خانه رسیدند. یکیهای سفید نردهوارد حیاط شدند. چند قدمی را پیمودند و به پله

 .ی دو سویه باال رفتند و جلوی در  زیبای سفید و براق  خوش نقش خانه ویالیی ایستادندپله  سوی

ای کرد و چند در زد که جوابی را نشنید. این بار در را محکم کوبید که یکباره در با شدت اسی سرفه

 .ضربه اسی باز شد و راه را برای ورود دوستان باز کرد 

 :اسی شانه باال انداخت و گفت
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حتماً وقتی بهش گفتم همین االن دارم میام در و برامون وا گذاشته. دستش درست دیگه، زحمت -

 .اضاف ایستادن و به ما نداد 

و با یک یاهلل وارد شدند. اسی این بار تعجب خود را پنهان نکرد؛ همان که وارد شد و تاالر بزرگ و 

 .آن را جر داد  سفید رنگ دوبلکس را دید، فکش در دستگیره در گیر کرد و 

 .ها فقط تو فیلمانکردم اینجور خونهشه! فکر میباورم نمی-

 :همان موقع شهریار گفت 

 .حاال کجاش و دیدی آق ایسی!؟ این فقط خونه ویالیی اندازه نخودشونه-

 ینی نخود اونا اندازه شیش برابر خونه ماست؟ -

کنند. بزرگشون رو ببینی که باید ه میآره دیگه گوسفند، ازین خونه کوچولوها برای تفریح استفاد-

 .چالت کنیم

چند قدمی را جلوتر رفتند تا بتوانند تاالر را کامل ببینند. در آن باال، در مرکز تاالر، چلچراغ بزرگ و 

 .کرد؛ آنقدر افراشته و بزرگ بود که قلب چهار مرد ایستادزیبایی دلبری می

*** 

 !چقدره قشنگـه-

 .بینه چشمات قشنگ می-

 .حاضرم خونمون رو برفروشم این و بخرم-

 .خاک بر سر گیجگالو*ت کنن-

 :دید، گفت اسی که خود را از همان لحظه دیدار، صاحب آن درخشنده رقصان می

 .این برا مسجد. یاال... شروع کنیند؛ بازش کنین تا خود صاحاب خونه هم بیاد-

 :و پیغامی برای صاحب خانه فرستاد که مشمول این پیام بود

کنیم تا شما رسیدیم در خونتون دیدیم در بازه وارد شدیم. از دره دزدا نیستیم، فقط لوستر و باز می-

 .بیاین و هرچقد که خواستین هزینش و بگین و ما بپردازیم

و با این حرف دوستانش را تشویق به کار کرد. این چند مرد در انجام هر کاری یک دستی داشتند و 
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 !در بیاورند؛ دالبته به روش خودشان  توانستند از آن سرمی

ی بلند و ضخیمی را از کیف بزرگی در آوردند و زیر لوستر، به چهار ستون بستند. اینکار را پارچه

برای آن انجام دادند که اگر در حین انجام کار ناگهان به زمین افتاد زیاد صدمه نبیند و قابل حل 

پرید و از اینکه روی ترامپولین دست ی آن باال پایین  باشد. آنقدر محکم بسته بودند که گوسفند رو

 .رفتاش است، دلش غنچ  کرد که خود سازندهسازی داشت بازی می

اسی نردبان خود را به ستون تکیه داد و از آن باال رفت؛ طنابی زنجیروار را روی دوشش انداخت و 

آرام پایین بیاورد و بعد از آن، آرامی وصل لوستر با سقف ببندد و لوستر را  خواست آن را به نقطه

های افراشته پر زرق وبرقش را به آسانی باز کنند. به هر حال، قسمت اصلی مرکز لوستر دیگر سیم

 .کردندبود و بایستی آن را صحیح و سالم وارد مسجد می

 :اسی به باالترین نقطه نردبان رسید و از همان جا موقعیت را رهبری کرد

 .نردبون دومی و بردار تکیه بده به اون ستون کنار پلهگوسفند تو هم -

 .شهریار اون رو به من بده، یادم رفت برش دارم-

 ...و

حدود یک و نیم ساعت بود که سخت مشغول کار بودند. این کار و این بار، نیازمند جرثقیلی بود که 

ری را بهتر از این پیش توانستد کاشد آن را به خانه آورد. چهار تن و چهار جفت دست، نمینمی

 .ببرند 

کردند که راه برای نقطه های افراشته را باز میبایست، قسمتاسی نتوانسته بود به مرکز برسد و  

 .اتصال باز شود و این کار یک و نیم ساعت طول کشید

 :اسی خوشحال گفت

بکنیمش، فردا نه ها، این دومین مرحلست، خیل آسونه، ولی ریسکش زیاده. یه اینور اونور  خب بچه-

 .گیرندپس فردا سوممون رو می

 .تر به بخش اصلی بودو از نردبان پایین آمد و آن را به کنار  ستونی تکیه داد که نزدیک

هشت شب بود و به -همان موقع که اسی روی نردبان ایستاده بود، ناگهان برق رفت. ساعت هفت

ای خانه شد که همه شوک زده شدند و چند لحظهباره و ناگهانی وارد  همین دلیل آنقدر تاریکی یک  
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 .کشیدند که نکند سکوت به این خوفناکی بر هم خوردصدایشان در نیامد. حتی نفس هم نمی

 

 خورد گیجگالو: کسی که زود فریب می

*** 

 از جاتون تکون نخورین بچیا. من باالی نردبونم کنار ستون دومی؛ شما کدوم طرفین؟ -

 :گوسفند گفت

 .بینماسی من دارم شما رو میآقا -

 :شهریار بسیار متعجب گشت و با داد گفت

 !بینی؟ینی چی که داری می-

 :همان موقع عالئدین گفت 

 .بینم، البته ریخت و قیافه که نه، فقط هیکلتونخب منم دارم می-

 :گوسفند حرفش را تائید کرد

. از اونجایی که فهمیدم شما کنهبعد یه دیقه؛ حداقلش یه دیقه، چشم به تاریکی عادت می-

 .بینید، معنیش اینه که شب کوری داریننمی

 :اسی عصبی گفت

کور جد و آبادته گوسفند! من مثل چی چشمام تیزه، مهم اینه فشار این باال زیاده خون به چشمام -

 .رسهنمی

 :ای کرد و در جواب دوستش گفتگوسفند خنده

 .برای یه چیز دیگه بترسیمشکل اصلی این نیست داداش؛ االن باید  -

 گی؟ چی؟ چی داری می-

 :گوسفند بیخیال گفت

 .ما چهار نفریم، هشتا پیکر دیگم به ما اضاف شده؛ شدیم دفازده نفر-

 .اسی چشمانش از حدقه در آمد
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 .گی گوسفند؟! زهرم پوکید! یه حرفی بزنچی داری می-

هشت پیکر داره به نردبونی که شما روشی به نظرم هرچه زودتر بیای پایین بهتره، چون یکی از اون -

 ...خواد پرتت کنه پایین؛ من که طاقت آش و الش شدنت و ندارم داد شه و گمونم مینزدیک می

 :زد همان موقع صدای فریادش بلند شد و همچنان که داد می

 ...آی مخم پاچید، آخ سرم-

 .شترق بر زمین افتاد

 .سفند گوسفند؟! گوسفند... یه ندا بده جان گو-

 :نفس کشیدن سخت شده بود. همان موقع عالئدین فریاد کشید

 .چهارتاش دارن میان سمت من -

ش همه چیز را دید. به سمت کیف ابزار رفت و ای کمرنگبه رنگ قهوه  او با آن چشمان درشت کشیده

 .اش شناسایی کند را برداشت ترین چیزی که توانست حس المسهترین و آهنیسنگین

ای معمولی و نسبتاً خوبی داشت و ریش پرفسوری مردی بود پر زور و بلند قامت که چهرهعالئدین  

اش اندازه هرکول بود که هرچند مصنوعی گذاشت و سبیلی پرپشت داشت. هیکل باشگاه ساختهمی

طور که آن جسم آهنی که فهمیده بود تر بود. همانی اسی بزرگکرد؛ اما از هیکل چهار شانهجلوه می

 :چرخاند، گفتارفرانسه است را در اطرافش میآچ

 .آق اسی من حالیم نی اینا از ما بهترونند یا آدم، به نظر من از نردبون بیا پایین -

ای پایین دید، دست و پایش را جمع و جور کرد و چند پلهی روشنی را نمیاسی که اصالً هیچ روزنه

ود، دانست که عالئدین دارد از ما بهتران یا آدمیان را آمد و کل فضا را پر کرده ب آمد. از صدایی که می

هایی ها همانکرد که اینشنید، یقین پیدا  شان را در هر کوبش میکند. وقتی صدای جیغلت و پار می

 !"جن"گفتند هستند که به آن می

 :صدای گوش خراش فریاد عالئدین گوش فلک را کر کرد

 ...داش اسی-

کرد کرد که زیر پایش خالی شده و نردبان داشت او را به سویی پرت میو همان موقع اسی احساس  

باره همان لحظه با زمین برخورد کرد؛ اما نه با زمینی که سفت و کاشی کاری شده است، که نباید! یک
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هوش، به دلیل ماند و اکنون زیر نردبان بیای که به تن انسانی میبلکه زمینی درشت و باشگاه ساخته

 !کرد خورد؛ حتی ناله هم نمیچار فرانسه با سرش، افتاده بود و تکان نمیاصابت آ

*** 

هوش شد یا شاید ای بیاما از شانس گندی که اسی داشت، همان موقع هم صحبت ترسانش با ضربه

 !هم مرد

اسی تنها مانده بود. چند قدمی را از نردبان دور شد و با گرفتن دست جلوی رویش، توانست ستونی 

 .یدا کند و کنار آن بایستدرا پ

 ...بر امواتت کیوان -

دید آنچه را کرد؟! او از کجا میاش کشید. حاال باید چه میدستی به ریش کوتاه  یک دست خاکستری

 !دید؟که نمی

دانست که شب کوری دارد؛ زیرا همیشه چراغی باالی سرش روشن موقعیت سختی بود. او تابحال نمی

 .یش روشن نکرده بود بوده و این عیب را برا

کنید؟! این انصاف نیست یه کور با چندتا شکوفه زدین به حالمون ینی، مثالً چرا المپ و خاموش می-

 .ناکور گالویز بشه

 :و نفسی عمیق کشید و ادامه داد

راستش رو بخواین من اهل مذاکره نیستم، پس بیتره االن بیاین یه چنتا چک بزنم بلکم پس فردا -

 .پیدا کرد، پیش خودم شرمنده نشم که چرا نزده مردم کسی جنازمو 

 .های نرمی را شنید و پس از آن صدای کوبیدن در آمدصدای قدم

دونین... دونیا خب... هفت نفر به یه نفر؟! یه پیشنهاد بدم، دوتای دیگتونم همراه رفیقتون بره. می-

 ستش کن. نظرتون؟شه حاال بیا دردار مکافاته! تو این زیمین درندشت یهو گم می

کسی را شنید که همان زمان خفه شد. اسی با شنیدن این صدا که مطمئن بود   "پق"ناگهان صدای 

 :ای است، نیشش شل شد و گفت ی نصف و نیمهصدای خنده

 .ادامشم برو خب. نباید خندیدن و جلوش گرفت-
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اش سر رفت کم حوصلهشد. اسی کمای گذشت، نه صدای قدمی آمد، نه حرکتی انجام میچند دقیقه

 !کشند؟آیند و او را نمیکرد که چرا نمیو با خود فکر می

بینم... اجازه بدین یه وصیتی بکنم که اگه مایل حاال که بنده از شانس گندم شب کورم و چیزی نمی-

تا از بینم، بهتره به چندبودین انجامش بدین. البته قبل از وصیت، حاال که برقا رفته و من کسی رو نمی

 .گناهام اعتراف بکنم

همان موقع برق آمد. حرف در د*ه*ان اسی ماسید و گویی دنیا را به اسی داده باشند سرش را بلند 

اش خورد؛ از ستون کنده شد ای سخت بر پس کلهکرد؛ خواست آن هفت پیکر را رویت کند که ضربه

 .و با سر به زمین فرود آمد 

 .ک*ثافت  ع*و*ضی-

 .بهوش بود. با شنیدن این ناسزا عصبی شد و به کمک دستانش از روی زمین بلند شد اسی هنوز  

 :ی تهدید گرفتبه پشت سرش چرخید و انگشتش را به نشانه

فردا خدا یقتونو گرفت که چرا یه بنده خدایی رو ناکار کردین، شونه باال نندازین و پز این و ندین که -

ها؛ نه! جهنم به اون دنیا پرت کردین، فکر نکنین عظمتی دارهکور و با سه تا رفیقش یه پیرمرد شب

 ...تونهترین خونهاصلی

رویش خیره شد. کرد، به زور باز کرد و به جن روبهی پس سرش درد میو چشمانش را که از ضربه

های بودند که اسی در یک ترین چیزچشمان بزرگ و خشمگین و ابروهایی درهم کشیده، قابل توجه

 .دیدلحظه  

 !شما... شما؟-

**** 

 :انداخت بست و آهسته گفتو فوری چشمانش را که به زور درد داشت او را از کار می

 ...شه که چندتا... چندتا عجوزه زشت باورم نمی-

اش را به پشت سر خود قالب کرد و سرش را بستهو تلوتلو خورد و روی زانویش افتاد. دستان پینه

کرد و او را برای دید، به زور بلندش میدر این لحظه او را با این وضعیت می  پایین انداخت. اگر خانمی
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های بانوان شباهت یافته بود که قابل زادگان قصهبرد. در این لحظه آنقدر بر شاهعقد محضری می

 .هضم نبود

ای ریش سپید و موی سیاه، چشمان بسته و ابروهایی پر پشت، هیکلی درشت و خود ساخته و شانه

کرد؛ اما متأسفانه باید دید از خوشحالی غش میچهارشانه... هر کسی این همه جذابیت ناگهانی را می

باره با صورت به زمین فرو رفت و دیگر خبری از آن تصویر که جان گفت که این جذابیت ناگهانی، یک

 .داد برای عکس گرفتن نبودمی

*** 

چشم "گفتم رنگی بود که آقا اسی به آن میاولین نفری که چشم به جهان گشود، شهریار  چش

گرایید که حتی جن و پری هم از اش به سفیدی میقدر رنگ روشن آبی! زیرا گاهی اوقات آن"سفید 

 .آن خوف داشتند 

هوشش چسبیده است، تصمیم بدان گرفت به زمانی که دید توسط نوار چسب پهنی به دوستان بی

 !ی بگذراند کمی استراحت کند؛ پس خوابیدجای آنکه وقتش را هدر دهد و به عالف

ی تقریباً نیم ساعت بعد، این عالئدین بود که خشمگین چشمانش را باز کرد. تمام تنش به عالوه

کردند که دیگر طاقت باز گذاشتن چشمانش را نداشت. او پیشانی، فرق و پس سرش آنقدر درد می

م نتوانست نوار چسب را از دور خود باز کند، نیز همچون شهریار وقتی دید که حتی با تالش زیاد ه

 .گرفت و خوابید

شد آدمی بعد از آنکه اند! مگر میها این جا را با خوابگاه اشتباه گرفتهای احساس کردم که آنلحظه

ها را به یکدیگر بستند و هوش آنشان و سپس بیها حمله شده؛ به قصد کشت زدندریابند به آن

 ها چکار بکنند، بخوابند؟ت با آنمعلوم نیست قرار اس

تان درگیر نشود. این چهارتن آنقدر در بهتر است پاسخ را همین ابتدا مختصر و مفید بدهم که ذهن

تر از اینی که هست قرار گرفته بودند که دیگر برایشان عادی شده بود. ها، حتی سختاین موقعیت

ه به دست هم نوعان خود، باالخره آزاد حال چه به دست از ما بهتران دستگیر شده باشند و چ

 .پیوست شان میشدند و این نیز به تاریخ زندگیمی

کرد. روی پیشانی و بار دیگر، پس از سه ربع ساعت، این بار آقا اسی بود که با اخم، چشمانش را باز  
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 .د داد بسیار درد دارهای درشت و ریزی افتاده بود که نشان میهای چشمانش چینکنار گوشه

تواند تکان بخورد. دستانش به پشت بسته شده بود و گویی آنقدر محکم بسته متوجه شد که نمی

حس شده بودند. کمی هیکلش را به این سو و آن سو شده بودند که خون در آنان جمع شده و بی

و  کشید و وقتی بیشتر دقت کرد توانست بفهمد که او را به کمک نوار چسب پهنی به دوستانش بسته

رحمی نشان دادند؛ طناب کلفت آبی رنگی که این مردان از آن به عنوان زنجیر کمی هم از خود بی

 .کردند، از روی نوار چسب به دورشان بستندکش استفاده مییدک

ای که به پشت سرش خورده بود، در هر بازش به دلیل ضربهحال نیمهنفس افتاد. چشمان بیبه نفس

 .ترسید به سویی نگاه کندکه می  کرد تکان آنقدر درد می

 .بعد از آنکه کمی به خود آمد و از تقال دست کشید؛ سرش را آهسته و با اخم باال برد

 .گان تارش، به هیکلی ریز و پوشیده که مقابلش ایستاده بود، خیره شدچشمانش را ریز کرد و با دیده

**** 

و سرش را تکان داد. بار دیگر امتحان کرد شود، چشمانش را بست  وقتی دید چیزی از آن متوجه نمی

و به آن جسم چشم دوخت و دید که آن جسم شروع به تکان خوردن کرد؛ جلوتر آمد و مقابلش 

ایستاد. در تمام لحظات آقا اسی با چشمان متعجب و نیمه باز آن جسم را زیر نظر داشت و وقتی که 

رش را از درد بلند کند؛ با این حال حس کرد توانست سمقابلش ایستاد، سرش را پایین انداخت. نمی

اش فرو رفت و سرش را باال آورد. آنقدر محکم و پر شدت این کار را های دراز دستی، به چانهناخن

 .کرد که آه از د*ه*ان اسی بلند شد 

 .خطریماگه خواستین دستامون رو باز کنید؛ بی-

متضاد با ریش سپیدش را باز کرد و همان که   هنوز چشمانش بسته بود. از سر کنجکاوی چشمان سیاه

اش افتاد که ای دل ی در هم را دید، دوزاریچشمان درشت و آرایش شده با آن ابروهای مداد کشیده

 .ست که به او فحش داده بود غافل! او همانی

 .دستت رو از صورتم بکشون کنار -

 :آرام گفتتوجه به حرفش هنوز به او خیره شده؛ عصبی، اما وقتی دید بی
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 .ره تو گوشت و استخونم نامردمردت داره میناخونای صاب-

بعد از چند لحظه دست کنار رفت و اسی آرام و راحت بار دیگر سرش را پایین انداخت و منتظر ماند 

 .تا درد سرش کمتر شود

 ها های کوچک و پرترق و توروقی را شنید؛ گویی به سمت آندر همان لحظات بود که صدای قدم

 .آمدندمی

 .صدای نازک و پرنازی که گویی آن دختر خشن را مخاطب قرار داده بود، شنید

 به هوش نیومدن شیرین؟-

 .چرا، اون وسطیه به هوش اومد بلبل زبونیم کرد که دستاش رو بستم-

خدا به خیر بگذرونه. شیرین شبیه این پلیسای خارجی شدیا! چقدر گفتم رمانای چرت و پرت -

 چرا دستاشون رو بستی؟   نخون؟! آخه 

 !، نوایی داشت آرام و دلپذیر صاحب این حرف

باره آن آقا اسی وقتی صوت دلنشین آن فرد را شنید ناخوداگاه لبانش بر تبسمی باز شد؛ اما یک

 .صدای خشن و عصبی رشته لبخندش را پاره کرده و جایش را با اخمی بزرگ جایگزین کرد

گیا. بعدشم فقط دست  اون گندهه رو که به هوش و هم یه چیزی میچه ربطی به رمان داره آخه؟! ت-

 .اومده بستم

 برای چی بستی؟ -

کنی! قیافش رو ببین؛ اون زخمای روی صورتش رو ببین. بینی؟! با این سواالت عصبیم میمینا نمی-

 .معلوم نیست تاحاال چند نفر رو کشته

 :دوباره آن نوای موسیقی مانند در گوش اسی پیچید

زنی و عمل فکر حرف میزنی؟ تو چرا همیشه بیبه خودت بیا شیرین! آخه این چه حرفیه که می-

های خالفکاری. کرد سرپرست یکی از اون گروهدید فکر میکنی؟! االن اگه یکیم قیافه تو رو میمی

حتی   دونی چند سالشه؟!بینی سفیدن؟! میمگه نمی .حداقل دستش رو باز کن، مو و ریشش رو ببین

 .اگه دزد و قاتل هم باشه باید با احترام باهاش رفتار کنی
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 :همان موقع اسی لبخندی زد و بلند گفت 

 .دونن یاد بدند دونن به بعضیا که نمیدستت درست؛ از ندیم قدیم گفتن، بایستی اونایی که می-

**** 

ر شیک پوش و آرایش توانست بهتر از قبل ببیند. در مقابل آن دختو سرش را بلند کرد. دیگر می

ها که معلوم نبود مینا است یا شیرین یا هیچ کرده، چهار دختر ایستاده بودند. ناگهان یکی از آن

 .رویش روی زانو نشستکدام، جلوی اسی ایستاد و روبه

 خوای چیکار کنی؟ می-

آن دختر که لبخندی روی لبانش داشت، دستی به ریش خاکستری اسی کشید و در پاسخ دوستش 

 :گفت

 !خوام ببینم دکلره کرده یا طبیعیه؛ المصب رنگش خیلی خوشگلهمی-

 :اش گفتروییوار به دختر روبهاسی نیشش به خندیدن باز شد. زمزمه

 .رنگه دیگه! از شوما مو خوش رنگ بعیده که نتونی تشخیص بدی-

 :و ابروهایش را باال انداخت. در ادامه چشمکی زد و گفت

 .گم چه رنگی زدما ن عمو ببینه، آفرین گل دخدر، باز کنی بهت میبیا دستام و باز ک -

دختر اخمی کرد و فوری از جایش بلند شد. آقا اسی  پر عظمت و پراحترام، طوری با آن سیلی 

محکمی که بر روی صورتش کوفت خار و ذلیل شد که درد سرش از بیخ کنده شده و حتی سوزش 

 .اش را هم به فراموشی سپردگونه

 !نکته اصلی و چیزی که ذهن او را درگیر کرد این بود که مگر به او چه گفته بود؟

صورت آقا اسی به سمت راست متمایل شد. او دقیقا سمتی را مورد اصابت دستش قرار داده بود که 

ی لوستر شکسته را از آن در آورده بودند. شیرین سمت دوستش آمد ای از شیشهچند روز پیش، تکه

 .آن چند نفر دیگر هم هراسان خود را رساندند .ه صورت خونین آقا اسی نگاه کردو عصبی ب 

طور که موی کوتاه آقا اسی را به زور به دست گرفته بود، سرش را بلند کرد و رو به شیرین همان

 :دوستش گفت
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 چیشد مهتا؟ این مر*تیکه ع*و*ضی چی بهت گفت؟-

تری ی نبود که او را از پا در آورد، در عوض چیزی برندهاش چیزآقا اسی تازه به خودش آمد. درد گونه

که شرعیات و حیا را داد؛ اینکه دختری قلدر و نا*مح*رم به او بدون آناو را هدف گرفته و آزارش می

کرد. دخترکی سوسول سیلی روانه صورتش کرد، در نظر بگیرد، راحت با او تماس حسی بر قرار می

 .دزد نامیده بود دست و پایش را بست و او را

گویند اگر با این افکار، در باطن طوری شکست که پودرش در هوا پخش شده و از دید ناپدید شد. می

 .مردی در حین شکست، پیروزمندانه بخندند، به منظور آن است که تازه نبرد را شروع کرده باشد 

اش همچون آب  شیر  خوردههی بخیشده از گونهآقا اسی لبخندی زد و سرش را تکان داد. خون ریخته

باز شده، روی صورتش روان شد و یک سوی صورتش را خونین و ریش سپیدش را به رنگ سرخ در 

 .آورد

با این حال منتظر آن بود که بفهمد او چه حرفی به آن دختر زده بود که او نیز در جوابش سیلی 

 !تقدیمش کرد؟

 :تصنعی و لحنی لرزان گفت دختر بعد از باال آوردن جان دوستانش، با ترسی  

 ...اون، اون به من گفت-

 ...گفت؟ یااهلل بگوچی-

 .اش بزند گویی به دنبال حرفی بود که برای ادامه

شما که به همه چی  ...خب بگو چی گفتم که خودمم بفهمم. مینا خانم کدومتونه؟! حاال هرکی باشه-

 باز کن حرف بدیه که به من چک زد؟ آگاهی بگو ببینم، اینکه من به ایشون بگم بیا دستام رو  

 .شیرین موی آقا اسی را رها کرد و کنار رفت 

***** 

 :ش را باز کرد و نالید در همین حین کم کم گوسفند هم چشمان کوچک درشت

 .ذاری بخوابیم، حداقل یه این جا رو بیخیال شو دیگهآقا اسی تو خونه که نمی-

ت و قرار است حق را چگونه از باطل تشخیص دهد، نماند؛ شان اساسی منتظر اینکه بداند مینا کدام
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 :شان بیدار کردحرصی گوسفند را مخاطب فریادش قرار داد و آن دو نفر دیگر را هم از خواب سنگین

 .خوام تون، گله نکن من خیرت رو میبه خوشگل آقا! لحاف تشک آوردم خدمتبه-

 :شهریار از گیجی در آمد و میان حرف آقا اسی پرید

 چی شده آقیسی؟ تو چرا این ریختی شدی؟ ترکش خورده به جمالت؟چی-

بود؛ اما نیش باز شده و اش را به آن چند دختر دوخت. شاید غیر ارادی  زدهو متعجب چشمان وحشت

 :بانان نرساندحرفی که به دختران زد، بوی خوشی را به مشام زندان

 !انآقیسی اینارو دیدی؟ چه پاناسونیک*ی-

 .رخ شهریار را ببیند، دید که آب دهانش چطور به راه افتادهتوانست نیماسی که می  آقا 

 :وار گفت زمزمه

شه زنی، فکرشون به یقین تبدیل میطور که تو داری دیدشون مینامـ*ـوس! اینچشات رو بقاپ بی-

 .های ع*و*ضی آش و الشیمکه ما مر*تیکه

توانست رخ خونین اسی را شهریار میی یکه خورد. نیمشهریار از این لحن عصبانی و آرام آقا اس

 .ببیند و این تصویر خوفناک اثری بخشیده بود بر حرفش تا شهریار فوراً از آن اطاعت کند

 .گوسفند؟! هی گوسفند با توعم-

 !وقتی جوابی نشنید، آهی کشید. این هم از یاران و مدافعان خوش غیرتش 

 :ر کنارش احساس کرد و اینبار خوشحال گفتتکان خوردن رفیق دیگرش را دتکان

 .عالئدین، پاشو پسر. یا علی بگو زنجیر پاره کن بلکه نجات یافتیم-

گرفت که حتی عالئدین چه خواب باشد چه بیدار، چه منگ به نظر برسد چه تیزهوش، آنقدر خوب می

 :فتش در آمدصدای بور و کل .ترین رمزیات را هم بشکند و به پیغام برسدتوانست سختمی

دونم کدوم ؛ نمیآق اسی، این زنجیر نیست نوار چسبه، یه طناب دیگم برا محکم کاری بستند-

 !دلیل و منطق ریختن سرمون که چی؟خدایی این کار و کردند. بینامردای بی

قدری که نوار چسب  چنددور پیچ خورده شده ضخامت دارد و آقا اسی اندیشید که به طور حتم، آن

 :است، زنجیر چند کلیویی درشت بافت آنطور نیست. با این حال در جواب عالئدین گفت محکم  

به والی علی قسم که منم از موضوع خبر ندارم. اون از گوسفند این از شهریار. عالئدین تو یه کاری -
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 .بکن

در این لحظه صدای دلنشین خوش آوازی را شنید که وقتی برای اولین بار شنیدش، لبخند به 

ـ   .*ـبش آمد؛ اما اکنون دیگر رمقی نبود که لبخند بزند ل

 !اونطور که فهمیدم اسم شما آقا اسیه-

 :اسی سرش را با اخم سوی او چرخاند و گفت 

 .برای من ا*و*ف داره که یه زن اسم نصفیم رو بگه؛ بهتره بگی آقا اسحاق-

 .سته بود مانند و رویایی نش  لبخند دلنشین و زیبایی را دید که بر صورتی پری

 !از این همه زیبایی تنها تعجبی مختصر کرد آقا اسحاق ما

 

 پاناسونیک: دختر ناز و خوش انـ*ـدام 

***** 

 :اسحاق گفت

 !حتماً شمام مینا خانومی... نه؟-

دخترک زیبا روی سری تکان داد و حرف او را تایید کرد. به پشت سرش چرخید و دوستانش را دید 

 :د و حواسشان به او نبود. به سمت اسحاق چرخید و ناراحت گفت کردن که با یکدیگر بحث می

 شه بگین برای چی اومدین توی این خونه و قصد داشتین لوستر رو باز کنین؟ آقا اسحاق... می-

توانستند صورت او را ببینند؛ اما روی اسحاق نشسته بود و شهریار و عالئدین نمیمینا روبه

 :شنیدند. اسحاق گفتشان را با دقت میوگوی میانبودند و گفتهایشان را تیز کرده گوش

ی مسجد، آخریا یکی به گوشی اسمایل پیغام داد که واال ما آگهی زده بودیم برای خرید لوستر واسه-

ریزیم اون مون برفوشیم و فالن... مام گفتیم هستیم آدرس بده االن میخوایم لوستر خونهآقا ما می

و ا ال من نه دزدم نه قاتل! اونقدری مال حالل دارم که زور نزنم مال حرام و قاطیش   جا. قضیه همینه،

 .بینی رفقای خوش مرام من هستنداین سه نفرم که شما داری می .کنم

 :مینا لبخندی شیرین زد و جواب داد
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فامیلی   خواست لوستر و به شما بفروشه کی بود؟ اسم وخب حاال آقا اسحاق... یادتونه اونی که می-

 ازش دارین؟ 

 :اسحاق فوری جواب داد

جا رو داد. خدا شاهده اگه االن گوشی اسمایل پیشم بود   گفت نوردرخشان، بعدشم که آدرس این-

 .دادم دخترمنشونت می

بار دیگر لبخندی روی لبان مینا نشست؛ اما اینبار نه از روی صداقتی که در گفتار آقا اسحاق پیدا 

 "دخترم  "نشینی بود که از لبان خونین آقا اسحاق خارج شد. ی زیبا و دلآن کلمهبود، بلکه به خاطر 

 :مینا گفت

است. پس شما دزد نیستید؛ خیالم راحت شد. از طرف دوستانم نوردرخشان صاحب این خونه-

 .تاثیر فیلما قرار گرفتند خوام، زیاد تحتمعذرت می

 .و سوی دوستانش رفتو با وقار خندید؛ از جلوی آقا اسحاق بلند شد  

 .آقا اسی، جان هرکی دوس داری ریخت و قیافه این شیرین ملس و برام جز به جز توصیف کن-

 :ابروهای اسی از حرفی که عالئدین زد باال پرید. اسحاق

 جانم!؟-

 .کنم خاطرخواهش شدمآقا اسی تو رو خدا! احساس می-

 :زد، گفتموج می  اش را قورت داد و با لحنی که خنده تویشاسحاق خنده

 آخه المصب تو که اصالً طرف و ندیدی، خاطرخواه چیش شدی؟ -

 :عالئدین

 .آخ نگو آقا اسی... چه صدایی داشت-

اش او را از ادامه خنده وا داشت؛ اما با این حال ادامه را آهسته آقا اسی بلند خندید که سوزش گونه

 :خندید. به سوی عالئدین چرخید و گفت

عشق و عاشقی، ولی قرومساق حداقل یکی دو روز رو باهاش سر کن بعد دلت بریزه؛   ای بسوزه پدر-

 شه به کسی بگی صداش و شنیدم دل و صفر به دو به نفعش باختم؟ اهلل وکالتی روت می

 :عالئدین نفسی سخت کشید و احساسی گفت
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 .هویج بوده  گن ریخت لیلی از یه زاویه شبیه مگه نشنیدی مجنونم عاشق صدای لیلی شده؟ می-

 :ی کوتاهی کرد؛ به خود تکانی داد و گفتاسحاق خنده

 .حاال خوبه شانس آوردی قیافه رو داره-

**** 

 :در این لحظه شهریار گفت

 .آقا اسی کلی زور زدم دیدم که اینا چهار تا دخترن-

 :اسحاق

 ا ! الکی نگی؟ -

 :شهریار

بیا. یه دلشوره مثل خوره افتاده به جون و   آقا اسی االن وقت مسخره بازی نیست، جان عزیزت کوتاه-

 تنم. اون چهارتای دیگه کوشن؟

 :اسحاق خندید و گفت

ای  که صورتم نوش گی، همون سیلیمن که به دستشون چک و لگدی شدم. این تیر ترکشی که می-

 .جون کرد. بخیم پاره شد خون مث چی ریخت بیرون

 :عالئدین گفت

 .م نشده که چی به چیهمن که مخم قر و قاط زد. حالی-

 :اسحاق

بینی زندون بان مان به جز اون وسطیه که داره عالئدین تو دیگه چرا؟ این چهار تا دختری که می-

 .زنه؛ چقدر دخدر خوبی بودباهاشون حرف می

 :عالئدین

 !آقا اسی من بهش چش دارما-

 :اسحاق

. گوسفند؛ اون هم سن دختر  غلط کردی! مگه خودت نامـ*ـوس نداری؟! منم بهش نظر بدی ندارم



           

                                 www.taakroman.ir 

  مـات خیط ِّرمان         

 کاربر انجمن تک رمان بیگلوپوررضاآبی

  
   

 
81 

 

 .نداشتمه

 :شهریار موضوع را تغییر مسیر داد

 بان؟ چرا زندان-

 :اسحاق به سوی او چرخید و گفت 

بینی؟ دستامون رو که بستن، دیدن یه طنابی اضافه اون گوشه افتاده، دست همت بستن مگه نمی-

هم کردند. من که دیگه ریشم رو خار دار کشیدن. بعدشم که زدن لمشت کردن تو دهنمون، از رو سیم

 .مونه؛ برام ا*و*ف دارهام میکنم جای ناخن اون وحشیه روی چونهزنم. احساس مینمی

 :عالئدین عصبی و آهسته گفت

 .چه گیری افتادیم! این یکی بستن با اون یکیا فرق داره-

 ...اس دست شما بازچه فرقی داره؟! فوقش اینه که دست من بسته-

 :گشاد شده نالید  و با چشمان

 .ما چقنذه اسگلیم-

 :و زمزمه کرد

شما دستاتون بازه و صداتون در نمیاد؟ ای... استغفراهلل! یه زوری بزنین چسبه رو باز کنید؛ طنابه -

 .ریمآسونه از زیرش در می

 :عالئدین خندید و شروع به کشیدن چسب کرد که در این حال اسحاق به زور گفت

 .کنی؟ جونم داره از نایم بیرون میاد! چسب و نکش االناست که دو پاره بشممیداری چیکار  -

 .کنمام چسبیده به کمرم، به خدا دارم حسش میکنم رودهبر امواتت عالء... حس می-

ی نعره مانند خودشان را از شان نمایان بود و اگر اجازه داشتند، قهقههلبخند بر روی لـ*ـب هر سه

 .دادندسر می

 .فعالً کاری نکنید؛ دارن میان سمت ما... چرت و پرت نگین ش رُو ر هم نبافید-

*** 
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 :صدای آن دختره خشن، همچون مته ذهن شهریار را سوراخ کرد

 .کنیدکنم. کاری بکنید که عصبی بشم بازم پس سری نوش جان میدست و پاهاتون رو باز می-

 :اسحاق

و زحمتش رو کشیدی... پاهای درازمونم فعالً صد و شصت کدوم دست و پا؟ دست که فقط مال من ر-

کنم فیلم اضافی دونم ایده کدومتون بود؛ ولی حس میای بازن. اینی که ما رو به هم بستین نمیدرجه

 !نگاه کردین، آدم که تو هر چیزی نبایستی افراط کنه دخدرای گل 

 :شیرین عصبی شد و داد زد 

کنن؛ همین که بسته ، اما اینقدر رو دارن که دارن بلبل زبونیم میبیا مینا، باید از خداشونم باشه-

 .باشن بهتره! از اینا هرکاری بر میاد 

 :شهریار زمزمه کرد

 .آقا اسی تو که گند زدی -

 :عالئدین

 .تونم بکنمشهریار، فعالً شما دوتا حرف نزنین ببینم چیکار می-

 :اینبار عالئدین سخن گفت

پیرمرد عصبی شد! به نظر روشن فکر میاین. حاضرم روم چاقو بکشین، ولی نباید که بخاطر حرف یه  -

این پیر مرد رو باز کنید بره. نرفت هم اشکالی نداره؛ ولی بازش کنید... کلی درد و مرض تو جونشه، 

 .کنهاین طناب و چسب رو دلش سنگینی می

دین بیرون آمد، فکر کرد و با هایی که از زبان عالئاسحاق با چشمان بیرون زده به تمامی این حرف

 :خود گفت

ها! االن زانوهام درد گرفتند گمونم رماتیسم دارم. چهار تا دیسکم دارم که مطمئنم با گهراست می-

تونم باز ترکه... چشامم نمیسرمم که داره می .ای که نردبون پرتم کرد، دوتاش ترکیدهاون شیرجه

و معدم بود کم مونده باال بیاد... پس؛ حرف حقی زده کنم. این چسبم که عالئدین کشید، هرچی ت

 !دیگه. عصبی نشو اسحاق 

خواند به چشمانش خیره شیرین از رفتن ایستاد. به سوی عالئدین رفت و گویی که دارد ذهنش را می
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 :شد. عالئدین شرم کرد و سرش را پایین انداخت. همان لحظه شیرین گفت

 .این پیری که می گی زر نزنه کنم؛ ولی به شرط اینکه بازتون می-

 .زنهمطمئن باش هیچ حرفی نمی-

ای که دوستش به او داد، شیرین جنبید؛ طناب آبی رنگ کلفتی که بسته بود را باز کرد. با قیچی

چسب را به هر زحمتی که بود برید و اینبار، تالش آن چهار مرد به نتیجه رسید و آزاد شدند؛ البته 

 .بودندآقای گوسفند هنوز خواب 

 :شهریار گفت

 .کنیمخب... ما دیگه رفع زحمت می-

 :شیرین ابرو باال انداخت و گفت

گفت که شماها اجازه کجا!؟ فعالً که مهمون مایین تا وقتی که صاحب این خونه خودش بیاد. مینا می-

 .ده؛ اما باالخره که میاد زنم جواب نمیباز کردن لوستر و داشتید. هرچه قدر بهش زنگ می

آلود با سر خورد پیکرش را از روی زمین بلند کرد که همان لحظه گوسفند خوابعالئدین هیکل غول

 .به زمین و شکرخدا از خواب پرید

توانست دست و تنش را تکان بدهد، خوشحال از جایش بلند شد و آن چهار دختر را وقتی دید  

 :رویش دید. با دهانی باز گفتروبه

 !چقدر خوشگلند-

 :ر هفت نفرشان با شدت بیرون زد. شهریار لبخندی تصنعی زد؛ از جایش بلند شد و گفتچشمان ه 

 .زنی گوسفند؛ فعالً بشین تا دندت بیوفته تو جاش باز که داری گیج می-

 .و او را روی زمین نشاند؛ اما گوسفند ول کن نبود

! همشون ترشیده و گم؟! تو محل ما دختر به این خوشگلی دیده بودین؟خب مگه دارم دروغ می-

 .پفیوزن

 :اسحاق که همچنان روی زمین نشسته بود، غرید 

 !های پفیوز خودمون... شبیه عیال شمرنکجای اینا خوشگله؟ صد رحمت به همون ترشیده-
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 :گوسفند بار دیگر گند زد

 ...آق ایسی وجدانی چطور دلت میاد؟ به این نازی و جی-

**** 

 

دهانش را بست. شیرین که از این نمایش خوشش آمده بود؛ عالئدین به سویش یورش برد و 

 :پوزخندی زد و رو به اسحاق گفت 

 !ننت به قربونت بره پیغمبر! نه اینکه خودت خیلی به معصوما شباهت داری-

 :اسحاق نتوانست حرفی نزند و با نیش بازی گفت

وم رد بشه، ولی ریخت یکی تر دیدی تا حاال عجوزه؟ خدایا توبه، حاضرم تریلی از راز من معصوم-

 .مثل تو رو نبینم 

 !و اینگونه شد که زبان سرخ اسحاق، تن سبزش را بست به ستون خانه

ها نشسته بودند و درحالی که او را با همان طناب آبی رنگ به ستون بسته بودند، دو تن دیگر بین آن

گفتند و گل نشسته بود، گل میهایش درهم رفته و نیم خیز روی مبل به جز شهریار که اخم

 .شنیدندمی

های خیره و عصبی شیرین بر روی خود را به کتفش هم داد که حتی نگاهعالئدین طوری مینا را قورت  

اش دارد او را همچون شکار خویش نگاه حساب نکرد؛ وانگهی وقتی دید رئیس به ستون بسته شده

 .نا نچرخید کند، رنگ به رویش نماند و دیگر حتی سوی می می

شاید باورش برایتان سخت باشد؛ اما آن دو مرد که دوستان اسحاق بودند، بدون توجه به او روی 

کردند. اسحاق ها نشسته بودند و از هر دری صحبت میروی خانمهای راحتی درون تاالر روبهمبل

کرد. حتی آن مینا میعام  ای فکر کرد اگر دستانش باز بود، به طور حتم هر هفت نفرشان را قتللحظه

 !خانم گل دختر که برای خود اسحاق هم از راه نرسیده؛ شخصی بود ارزشمند

ی همان طناب آبی با این حال چه باید کرد؟! دستانش از پشت بسته و هیکلش نیز به واسطه

 .ی وسط تاالر بسته شده بودکشی، به ستون سفید سادهیدک
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کرد؛ اما شیرین دیگر چشم از او بر نداشت و با سوی او نگاه میهر از گاهی مینا با ناراحتی و غم به  

دقت به او خیره شده بود. به گمان که دنبال چیزی در ظاهر او بود تا راهی شود به باطنش! شهریار از 

جایش بلند شد. از شدت عصبانیت در حال آتش گرفتن بود. به اسحاق که نای حرف زدن نداشت و 

 .شده بود، خیره شد  اش خم سرش روی سـ*ـینه

اسحاق را ایستاده بسته بودند؛ پاهایش سست شده بود و اگر طناب به آن سفتی بسته نشده بود، با 

اش هم با خس شد. درد صورتش امانش را بریده بود و از این رو سـ*ـینهصورت پخش زمین می

داد و ز ته دل و جان سر میهایی اشد. گاهی سرفهخسی که به راه انداخته بود، باعث آزار و اذیتش  

 .سپرد اش به امان میخود را مدتی از درد سـ*ـینه

 .برداری بود که قبل از اینکه بسته شود؛ چند ساعت  پیش پدید آمده بوداین همان تصویر قابل عکس

 .شنیدگفتند را میفاصله او و ستونش از حال پذیرایی فاصله چندانی نبود؛ پس هرچه که می

**** 

 :که شیرین پرسید   شنید 

 این مرد چند سالشه؟ -

 .هایش را تیز کرده بود و منتظر پاسخی از جانب دوستانش بود، اشاره کردو به اسحاق که گوش

 :شهریار با حرص پاسخ داد

 .سن آقایون رو که نباید پرسید-

 :همان لحظه گوسفند به وظیفه و تکلیف الهی خود عمل کرد

 .سی و چهار سالشه-

 :د اسحاق نالی

 ...گندت بزنن، سی و سه-

ای که داد؛ اما با ریخت و قیافهها روی سنش حساسیت نشان میمعلوم نیست چرا او نیز همچون خانم

 .مانستها میبرای خود درست کرده بود، مثل چهل ساله

 :کسی صدای او را نشنیده بود. با این حال مینا با تعجب پرسید
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 !این روز افتاده؟فقط سی و چهارسالشه؟! پس چرا به  -

 :طور هم جواب داد عالئدین چشمانش را خیره چشمان کنجکاو مینا کرد و همان

 ...آقا اسی کمتر از ایوب درد نکشیده. اینقدره که-

 !عالئدین؟-

عالئدین به خود آمد. از یادش رفته بود که نباید هر چیزی را هر جا گفت! با فریادی که اسحاق کشید، 

 :بارید گفتید و همچنان که شرمندگی از چشمانش میشرمنده به سویش چرخ

 .ببخشید-

و سرش را پایین انداخت. عالئدین پی به این برده بود که چقدر نسبت به بسته شدن اسحاق بی اعتنا 

کرد، لقب دیگری که برای او گذاشته دانست. گوسفند که در رویا سیر میاست؛ اما دلیلش را نمی

همه   کرد که گاهی خودش نیز از اینبود. آنقدر بیخیال سیر می "از دنیا رها  "بودند به زبان ادبی 

آمد؛ اما هنوز دلشوره شهریار سر جایش بود. بدخلق و هنوز اش در هر موقعیت، حرصش در میراحتی

به اسحاق خیره شده بود. با فریادی که از آقا اسی شنید از جایش پرید و به عالئدین خطاکار نگاه 

 :ن حال بار دیگر صدای اسحاق او را به خود آوردکرد. با ای 

 !تون رو گرفتم؟تون رو منقرض کردم یا مالی چی من رو بستین؟ نسلواسه-

 :شیرین کهدهنوز به او خیره بود؛ آهسته گفت

 .بندن خبهمه دزدا رو می-

 :شهریار عصبی به سوی شیرین رفت و پاسخ داد

ها! صبر   کنیم خیال ورت ندارهتون رو میت زن بودنگیم مراعاحاال هی هرچی بهت هیچی نمی-

 !جام رسیده. لوستر به کمرتون بزنه ایشاهلل  هو چی، اما دیگه به اینداریم عین

 :و در ادامه رو به گوسفند داد زد 

 .تو... هی آشغال کله، پاشو گمشو وانت و روشن کن -

 :و به عالئدین ناراحت رو کرد و با تمسخر گفت

ترسم از این همه ناراحتی بابت بستن اسی به ستون جیگر سی رو نجات بده پهلوون. میبرو آقا ا-

 .سالم برات نمونه
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عالئدین تیکه او را دریافت و حق را به او داد. بی حرف از جایش بلند شد و به سوی اسحاق که رویش 

 .را از او برگردانده بود، رفت

 :خشمگین گفت شیرین بیکار ننشست؛ فوری از جایش بلند شد و  

زنم. به جرم دزدی نه، اما به جرم اینکه بدون اذن پاتون و از این جا بذارین بیرون به پلیس زنگ می-

 .شهدخول وارد یه خونه شدین خودش یه جرم محسوب می

**** 

 :شهریار فریاد بر سرش کشید 

گه چرا ایستادی؟ ترسونی مادر فوالدزره*؟ جرات داری بزن... زنگ بزن دیداری ما رو از چی می-

 .گوسفند تو هم اونجا نوایسا و مثل بز نگاه نکن! راه بیفت سمت ماشین

و خودش سمت اسحاق دوید و به عالئدین کمک کرد تا آن گره کور را به هر سختی هم که شده بود، 

 .باز کنند

پو*ست زد؛  نفس میبه گمانم که آمپر چسبانده بود، چشمان سفیدش به سرخی گراییده بود و نفس

لرزید. همچنان فریاد سفیدش از شدت حرص چروک شده بود و گوشه چشمش از تیک عصبی می

 :کشد

دونستم قراره بریم پیش چندتا آدم  چسان فسان و جوگیر، اصال پامون رو این جا خدا شاهده اگه می-

چهارتا دختر ذاشتیم. من که علم غیب ندارم! قرار بود از کجا بفهمم بکشه داستان به اینکه  نمی

مون کنند؟ لوستر بخوره تو سرتون، ارزونی خودتون. نگاه کن تو رو خدا نگاه کن...  ایکبیری زندانی

برم بریم بیرون یه ببین چه بالیی سر آقای ما آوردند. پاشو آقا اسحاق، پاشو از این جهنم بی

 .درمونگاهیم شما رو ببریم رو به راه بشید

زنان به شهریار که سـ*ـینه اسحاق را نفسبیرون وارد تاالر شد و نفس  همان لحظه گوسفند با دو از 

 :داد تا راه نفسش باز شود، گفت ماساژ می

یه خانومی اومد ازون سانتال مانتاال، گفتش که شما کی باشی؟ گفتم اومده بودیم برا لوستر؛ ولی -

شم رفت که ماشین شاسی کنیم که فوری گفت برین تو االن خودم میام. بعددیگه رفع زحمت می
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 .بلندش رو پارک کنه، االناست که برسه

 :شهریار غرید

مون جرمی مثل قرون وسطا بفرستتخواد به جرم بیبه درک که میاد... چه کارمون داره؟ نکنه می-

 !زیر شکنجه؟

 :و آهسته به اسحاق گفت

 !تونی رو پاهات وایسی؟آق اسی می-

 :و آقا اسی لبخندی زد و گفت

 .والژان  گی پیر نیستم پسر... هنوز زور و بازو دارم هم ردیف ژاناینقدرام که می-

و از جایش بلند شد. عالئدین را که سعی داشت زیر بـ*ـغل او را بگیرد پس زد و به شهریار چسبید. 

 .آن چهار دختر هم تماشاگران این تئاتر تٔاثیر پذیر بودند

اق را گرفت و چند قدمی را به سوی در رفتند. عالئدین گوسفند فوری آمد و آن سوی پهلوی اسح

 .آخرین نگاهش را به مینا انداخت و پشت سرشان به راه افتاد 

 :اسحاق زمزمه کرد 

 .شهریار... داداش اگه زحمتی نیست این دستام رو هم باز کن -

ید، های کبود پر خون اسحاق را دشهریار به خود آمد و به پشت سر اسحاق رفت و وقتی دست

تر شد. چسب بسته شده را به زور باز کرد و وقتی دستان گرمش متوجه سردی دستان آقا عصبانی

 :اسحاق شد، رو به شیرین چرخید و گفت 

آخه تو آدمی وحشی؟! صد رحمت به حیوونا... تو چه موجودی هستی؟ دستای آق اسحاق رو ببین، -

 کبود  کبود... د  آخه من دیگه چی بگم؟ 

 :؛ کنار اسحاق ایستاد و گفتو دوباره رفت

 .خداحافظ شما... امیدوارم که دیگه چشمم به چشم شما نیوفته -

پوشی را و در را با یک دست باز کرد. اولین قدمی که به جلو گذاشتند، دختری آرایش زده و شیک  

 .دیدند که کیف به دست جلوی در ایستاده بود

 :عد از آن سرش را پایین انداخت و گفتای او را از نظر گذراند و ب شهریار چند دقیقه
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باکتون خیلی زیاد شیم. از آشنایی با سربازان بیبرین کنار خانم، دیر اومدین... داریم مشرف می-

 .شون دادیدخرسند شدیم؛ خوب تعلیم

 :آن دختر متعجب پرسید

 رین؟ مگه برای لوستر نیومده بودین؟ سرباز کجا بود؟ کجا دارین می-

 .شنرسه و دق مرگ میتر از این بمونیم دیگه خبری از ما به گوش ننه بابامون نمینه دیگه بیش -

 

 مادر فوالد زره: زشت و بد هیکل )مخاطب: دختران( 

*** 

 :دختر شالش را کمی جلو کشید و گفت

نه آخه من اصالً از موضوع خبر ندارم. خریدار بهم پیام داد که اومدن برای لوستر و امروز عروسی -

م بود. یکم طول کشید بیام و از اون طرف ترافیک بود؛ اصالً نشد زودتر خودم رو برسونم. لطفاً برادر

 بهم بگین که موضوع چیه؟ 

 :اینبار اسحاق چشمانش را باز کرد و مالیم گفت 

شاهلل همشه به شادی برین و از شادی بیاین. دیگه اضافه به تون رو خوشبخت کنه؛ انخدا داداش-

این... بفرمایین داخل قصرتون و استراحت بفرمایید؛ مام دیم، حتماً شمام خستهاین زحمت نمی

 .ها پیدا کرده باشند ریم، بلکم یه لوستر دیگه بچهمی

 :دختر اصرار کرد 

 .تو رو خدا بهم بگین؛ آقا شما چرا اینطور شدین؟ از نردبون افتادین؟ بفرمایین تو صحبت بکنیم-

 :و رو به خانه داد زد 

 ...ی. شیرینشیرین-

و با دستانش اسرار به بازگشت مردان کرد. عالئدین رفت؛ روی مبل کناری مینا نشست و دستانش را 

ها رفتند تا جلوی صورتش گرفت. شهریار و اسحاق نیز ناچار راه آمده را بازگشتند و سوی مبل

نوز منگ خواب بنشینند. گوسفند جلوتر رفت؛ کنار عالءالدین نشست و به زمین چشم دوخت. او ه 



           

                                 www.taakroman.ir 

  مـات خیط ِّرمان         

 کاربر انجمن تک رمان بیگلوپوررضاآبی

  
   

 
90 

 

 !بود 

 :اسحاق ایستاد و در گوش شهریار گفت

 .شویی چیزی... باید سر و دستم رو بشورمداداش منو ببر جلوی یه دشوری... حمومی ظرف-

 :شهریار تایید کرد و رو به مینا گفت

 روشوییتون کجاست؟-

ای رنگی بل در چوبی قهوهرویی شدند و مقا مینا فوری از جا پرید و گفت که به دنبالش بروند. وارد راه

 :داد. مینا به آن اشاره کرد و گفترا نشان می WC ایستادند. روی آن استیکری بود از نمد که 

 خوان دست و روشون رو بشورن؟بفرمایید. آقا اسحاق می-

 :اسحاق سرش را تکان داد که در آن زمان مینا بار دیگر گفت

نکنه باید بخیه بشه. به نظرم بخیتون پاره شده به لطف تون برای اینکه عفونت من پرستارم... زخم-

 .تونم ترمیمش کنممهتا، می

همه چیز مهیا بود.  .ای شدند شهریار سرش را تکان داد؛ در را باز کرد و وارد روشویی دوازده متره

 :اسحاق را روی صندلی کنار رو شویی نشاند و رو به مینا گفت 

 .پاک کردن خون اطرافش اولش باید یه دستمالی بیاری برای-

اف، دستمالی برداشت و آن را دی   مینا اطاعت کرد. فوری به آشپزخانه رفت؛ از کشوی اول کابینت ام

 .مرطوب کرد و دوباره به سوی روشویی دوید

دستمال خیس را دست شهریار داد و شهریار فوراً شروع به پاک کردن اطراف زخم کرد. صورت و 

 :در همین موقع گفت .؛ اما هنوز ریش سفیدش آلوده به خون بودگونه اسحاق پاکیزه شد

شورم میام... برو ببین این دختره که تازه بندم؛ این ریشم میتو برو شهریار، من خودم بخیم رو می-

 .اومده قراره چه سخنرانی بکنه. راستی اصالً نذار گوسفند حرف بزنه

*** 

 .روشویی بیرون رفت  شهریار بی هیچ حرفی سرش را تکان داد و از 

 .اسحاق از جایش بلند شد و مقابل روشویی ایستاد 
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سرش را پایین انداخت و دستانش را محکم به سینک روشویی گرفت؛ چشمانش را باز و بسته کرد و 

 .نفسی عمیق کشید

زد و کمی باد کرده بود؛ ریشش کامال پس از آن خود را در آیینه دید. اطراف زخم به ک*بودی می

ی ستبرش، خون قرمز پیراهن سبزش را نقاشی کرده بود. لبخندی زد سرخ شده بود و روی سـ*ـینه

و سرش را تکان داد. ناگه چشمش به مینا افتاد که اشک در چشمانش جمع شده بود و او را زیر نظر 

 .داشت

و قامت  ری بشینی پیش دوستات؟ راستی تو خداوکیلی دکتری؟ از قدچی شده باباجان؟! چرا نمی-

 .ریزت بعیده جوجو

لبخندی زد و شیر آب را باز کرد و انگار منتظر هیچ پاسخی از جانب مینا نبود. دستش را پر آب کرد 

 .و ریشش را از خون پاک کرد

زمان زیادی کشید که ریشش کامالً از خون پاک شد؛ اما رنگی که با خود آورده و روی ریش سفیدش 

 .یح مایل بود اثر گذاشته بود، به صورتی مل

هنوز مینا آن جا بود. اسحاق سرش را زیر شیر آب گرفت و موها و گ*ردنش را شست؛ پیراهنش را 

از تن بیرون آورد و رنگ خون روی بدنش را شست. دستانش را زیر آب د*اغ گرفت و کمی مالش داد 

 .تا خون یک جا جمع شده، دوباره شروع به گردش در رگش کند

یراهنش را شست و چند دوری پیچاند تا آبش بچکد و دوباره همان را پوشید و کارش که تمام شد، پ

 .روی مینا ایستاد تر و تمیز روبه

 :لبخندی زد و گفت

زحمت؟ نه نیار! منم باید دنبالت بیام، بریم آشپزخونه سوزن و باید یه نخ و سوزن میاری بی-

 .گازتون ضدعفونی کنم با اجاق

 :تمینا اخم شیرینی کرد و گف

جا بشینید تا من برم وسایل مورد نیاز رو بیارم. خیر، این بخیه زدن اصال و ابداً درست نیست! همین-

 !نچ  خوای به روش سنتی بخیه بزنی؟ نچتا دکتر مملکت تو یه خونه بعد شما میهشت

 .و فوری رفت تا هر چیز الزم را تهیه کند
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**** 

حسی رو نزدی؟! پس چرا حس المسم بیشتر از چیز بی  کنم کردی تو چشم... مگه اونآخ... حس می-

کنه؟! ای تو روحت کیوان! دختر من که گفتم بده خودم بدوزمش... ریا نشه جد اندر جد  قبل کار می

خواست. سه ساعته داری دوز که اندازه یه نخود وقت میونسل ننم خیاط بودن، این یه ذره دوخت

 کنی؟! نه؟ست گل دختر! ریز دوزی که نمیکنی؟! فقط یه بخی اون جا چیکار می

 :مینا کالفه از غرغرهای اسحاق، دست از کار کشید و گفت

خواد که زنین! این کار ظرافت میای بابا. آقا اسحاق، یه ذره دیگه هم تحمل کنین خب، چقدر غر می-

 ذارین کارم رو بکنم؟من دارم. حاال می

 :شم دوخت. اسحاق نیشش را باز کرد و گفتو پرسشگرانه به چشمان نیمه باز اسحاق چ

 .بدوز... ای بابا بدوز، تو که بدتر از ننمی-

 .اش برسدو چشمانش را بست و گذاشت که او به ادامه ظریف دوزی

شویی دراز کشیده بود. از او بعید بود که در یک جا بشیند، بایستد و یا روی کف سرامیک دست

شد بیدارش کرد. در جای خودش گام خواب که با شیپور هم نمیبخوابد، ولی کاری نکند؛ حتی در هن 

 .کردند؛ چه برسد به االن که بیکار نشسته بود خوابید و فردا صبح در خیابان پیدایش میمی

گیری کرد. پیش خود از جیب شلوارش موبایل نوکیااش را در آورد و با یک چشم باز شروع به شماره

کاری نکردن است؛ پس به پدرش باباسی زنگ زد. روی بلندگو  فکر کرد که کاری کردن، بهتر از

 .گذاشت که مجبور نباشد دم گوشش نگهش دارد

 ...اولین بوق... چهارمین بوق... هشتمین بوق... دوازدهمین بوق

 :خواست قطع کند که باالخره باباسی جواب داد دیگر می

تنفس آزاد بکشیم؟ تو خوابم ول ذاری یه لحظه از دستت یه  چیه مر*تیکه گوسفند؟ چرا نمی-

 !کنی که باز صدای نحست و بشنفیم؟ بنال ببینمکنی، تازه بیدارم مینمی

مینا دست از کار کشیده بود و متعجب به گوشی روی سـ*ـینه اسحاق خیره شده بود. اسحاق قیافه 

بکشد. مینا اش هم باعث نشد که دست از خندیدن  او را که دید پقی زد زیرخنده، حتی درد گونه

خواست مخاطب را طوری با د*ه*ان باز و چشمان گرد شده به گوشی خیره شده بود که انگار می
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زند. مینا ناگهان به خود آمد و به طور با مردی همچون اسحاق حرف میبیابد و ببیند کیست که این

اند. ز هم فاصله گرفتههایی که روی آن کلی وقت گذاشته بود، باز شدند و ازخم نگاه کرد که دید بخیه

 :عصبی گفت 

شینی که من کارم رو بکنم؟ اون موقع که بسته بودنت زبونت کار ای بابا آقا اسحاق. چرا یه جا نمی-

 .کرد، االنم که آزاد خوابیدی کل هیکلت! یه دیقه امون بگیرمی

 :سبحان 

 !جانم -

 :اسحاق

 ...یا خدا-

 :رد که حرف نزند و سپس با صدای بلند گفتاسحاق از خندیدن دست کشید؛ به مینا اشاره ک 

 .گرخم حرف که بزنم صدای نحسم زندگیت و به فنا بده کهبه یاهلل باباسی... میبه-

 :سبحان 

 نحسی تو از بدو تولدت ما رو گرفته. حرف و عوض نکن اون دختره کی بود؟ -

 چی؟ کدوم دختره؟-

 .اش سرخ شده بود، خیره شدو به مینا که گونه

گی یا االن بگم ردیابیت کنن بریزن گفت بسته یا نبسته همون عنتر پرحرکتی... میکه می  همونی-

 اون جا به جرم دختربازی دستگیرت کنند؟
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*** 

بار چشمان مینا از کاسه در آمد. خصمانه به گوشی نگاه کرد و بعد نگاه معترضش را به چشمان این

 .اسحاق دوخت

این دیگه چه کالمیه؟! دختربازی دیگه چه حرفیه؟ این صدایی که شنیدی مال یه دختر   بابا جان -

 ...کوچولوی ناز بود که داشت صورتم رو

خواد بقیش رو بگی، خاک بر سرت نصف شبی زنگ زدی که بگی یه دختر کوچولوی ناناز داشت نمی-

ای بودی بعدازظهر تا االن تو کدوم جهنم درهکنم. از کرد؟ من که تو رو پیدا میصورتت و مـ*ـاچ می

 هت؟ با اون دوستای استغفراهلل

 :اسحاق با خنده گفت

ای که دوخته بودن دی که من حرفم رو بزنم؟ چه گیری کردیم. اون بخیهبابا چرا یه دیقه امون نمی-

گوعه االن شنید دوزتش! ای بابا، صدات رو بلندرو صورتم جر خورده و حاال این خانم دکتر داره می

خواد بدوزه... اون موقعست که صورتم باد کنه و تو دیگه گی عصبانی شد دیگه نمیدربارش چی می

 .بینین پسرمهی زشتی که مینتونی جایی بگی این باد کرده

 :ای بلند پرسیدتر از هر دفعهناگهان مینا متعجب

 ایشون باباته؟ -

 :باباسی جوابش را داد 

گه؟ یه سر انگشت هم الف بافیده باشه بهم بگوها... یه ین لندهور داره راست میببینم دخترم... ا-

 .آبرویی نجات بدهپدر رو از مهمونی بی

 :طور هم گفتمینا لبخندی زد؛ به صورت اسحاق خیره شد و همان

 گه. اومده بودن لوستر رو ببرنسالم بابا جان، خوب هستین؟ واال آقا اسحاق هرچی بگه دروغ نمی-

هو یه اتفاق ناگواری افتاد متاسفانه و نخ بخیه ایشون در رفت. من هم پرستارم کارم رو بلدم، که یک

 .دوزم تا عفونت نکنه کنم و به قول خودشون میدارم ضد عفونی می

 :اسحاق بشکنی زد و زمزمه کرد



           

                                 www.taakroman.ir 

  مـات خیط ِّرمان         

 کاربر انجمن تک رمان بیگلوپوررضاآبی

  
   

 
95 

 

 .ایول بابا -

 :همان موقع باباسی گفت

م داری... حاال خیالم راحت شد. کاری ندارین دیگه؟ خاطرخوات قربونت بره دخترم، چه صدای نازی-

 .من برم کپه مرگم رو بذارم بمیرم

مینا از خجالت و خنده سرخ شد و دوباره شروع به دوختن زخم کرد. اسحاق گوشی را از آیفون 

 :برداشت و دم گوشش گرفت

 ...ری بمیری؟ خجالت بکش بابااین دیگه ا نده آبرو بری بود... االن داری می-

**** 

مینا هین  بلندی کشید و دستش را جلوی صورتش گرفت. اسحاق هول شد؛ گوشی را از گوشش دور 

 :خیز بلند شد و گفت کرد و نیم

 !چی؟ چیشده؟ کرمی چیزی از جا بخیه زده بیرون؟ د  جون بکن دختر؟ -

 :مینا با صدای بلند گفت 

 .ه با پدرش صحبت بکنهادبان من تا حاال کسی رو ندیده بودم که با این لحن بی-

 :اسحاق ُنچی کر؛ ابرویش را باال انداخت و بیخیال پاسخ داد

اس گی پدر جای داداش منه، خودش یه شیطونیه که نگو و نپرس. جلو مردم انگار ائمهاینی که می-

 !کنهاینقدر مظلوم نمایی می

 :مینا 

 .به هر حال پدرتونه... نباید اینطور باهاش صحبت کنین-

 :گوشی در آیفون نبود، اما باباسی دادی کشید که صدایش در روشویی اکو شدهرچند  

گیری؟ جان ننت کارتو بگو من دیگه چش من و این جا کاشتی رفتی داری آداب سخن گفتن یاد می-

 .و چالم داره در میاد 

 :طور جدی به پدرش گفت  اسحاق جواب مینا را نداد؛ اما به
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 تن لوستر پیدا کنن؟باباسی... جفر و اسمایل تونس-

 :سبحان 

 !من چه بدونم؟ عوض اینکه به اونا زنگ بزنی به من زنگ زدی؟ مزاحم-

 :اسحاق

 خب خواستم حال بابامم بگیرم، مشکلیه؟ -

 :سبحان 

 !دونم مرضت چیه که ساعت سه نصف شب زنگ زدی؟آره که مشکلی نیست، فقط نمی-

 :اسحاق کم مانده بود سکته بزند

 اباسی؟ سه نصف شب کجا بود؟ گی بچی داری می-

 :اش را عقب گرفت و به ساعت و تاریخش نگاه کرد. فوراً گوشی را دم گوشش گرفت و گفت گوشی

 .باباسی اگه خدا بخواد فردا صبح لوسترو میاریم. خدافظت-

 :تر گفتباباسی آرام شد و آرام

 .شاهلل پسرم، در امان خدا ان-

 :ت و نالیدو قطع کرد. نوکیا را داخل جیبش گذاش

 .شه لطفاً یه نمه سرعت عمل به خرج بدههمشیره اگه می-

 :مینا 

حاال خودتون رو  .ها پاره نشدن و باید خدا رو شکر کرد آقا اسحاق اونجور که شما خندیدی بخیه-

 .سفت بگیرین که باید بکشم تا اونایی که از هم فاصله گرفتند، نظم بگیرند

 .خوای بکن فقط زودهرکاری می-

حس شده بود، دردی را ی آقا اسی تا آن موقع بیمعطلی نخ بخیه را کشید؛ اما چون گونهینا بیم

 .متوجه نشد

 .خب دیگه تموم شد؛ بلند بشید-

 :اسحاق
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 .دستت طال دخترم، ایشاهلل جبران کنم-

غیبی بود که و نیم خیز شد تا از جایش بلند شود. مینا نیز از جایش برخاست؛ اما معلوم نبود چه تیر  

 .ناگهان گویی کف پایش شامپو ریخته باشند، سر خورد و با سر به زمین افتاد 

 قبل از اینکه زمین بیفتد اسحاق متوجه این ریزش برج شد و جنبید که او را از کمر بگیرد؛ اما 

 .اش پاره شدبا لگدی که مینا زد، بار دیگر بخیه

زخم بیشتر شد. بخیه از جایش در رفت و خون دوباره صدای داد بلند اسحاق در خانه پیچید و وسعت  

 .سرازیر شد

ای ترسان باالی سر آنها ظاهر شد و با همان موقع صدای دویدن پایی آمد و آنگاه، شیرین با چهره

 .هایش را در هم کشید و جلو رفت رویش دید، اخموضعیتی که روبه

*** 

ور حتم از این ماجرا نیات بدی در افکارمان پرسه راستش را بخواهید اگر ما هم در آنجا نبودیم به ط

 .زدمی

عالئدین، شهریار و آن چند دختر دیگر فوری پشت سر شیرین از راه رسیدند و دم در ایستادند. با 

 .رویشان دیدند نفسشان در سـ*ـینه حبس شدای که روبهصح*نه

ا رنگی کرده بود. مینا نیز دستش را اسحاق با سر روی شکم مینا افتاده بود و خون روی پیراهن مینا ر 

 .روی سر اسحاق گذاشته بود و از درد اصابت سرش به سرامیک، چشمانش را بسته بود

عالءالدین خشمش فوران کرد. خواست به سوی اسحاق یورش ببرد که شهریار جلو پرید و دستانش 

ت که چی به چی است. دانسی ستبر عالئدین گذاشت. خود شهریار هم نمیرا محکم روی سـ*ـینه

گویی که عالئدین واقعاً عاشق سـ*ـینه چاک همان دختر خوش صدایی شده بود که اکنون به دراز 

 :عالئدین فریاد کشید  .روی کف سرامیک افتاده است 

ولم کن شهریار... ولم کن بذار من حساب این ملعون رو برسم؛ بدبخت تو هم سن بابای این -

شناسم. بری چی؟ از تو انتظار نداشتم... به موال نداشتم... دیگه تو رو نمی  ای... این کارا ینیدختره



           

                                 www.taakroman.ir 

  مـات خیط ِّرمان         

 کاربر انجمن تک رمان بیگلوپوررضاآبی

  
   

 
98 

 

 ...بمیری هم دیگه به کتفم نیست... من بهت گفته بودم... گفته بودم که

شهریار او را آرام کرد. شیرین هم همچون عالئدین متعجب و خشمگین بود. محکم لگدی به پهلوی 

 :اسحاق زد و فریاد کشید

 !ست، تو هم مثل اون آشغاالی بیرونی... آشغالمر*تیکه پ-

و چنگ زد و موهای کوتاهش را در دست گرفت. اکنون اسحاق روی زانو ایستاده و خون از زخمش 

زدن داشت، اکنون زبان هایش خم شده بود. اگر نای حرفکرد. چشمانش را بسته و شانهفوران می

گذاشت. عالئدین و شیرین را کف دستشان میاش را روی زمین پهن کرده بود و حساب  چند متری

زد که جان دو نفر از کرد؛ اما به جای شیرین، عالئدین را آنقدر میشاید روی یک زن دست بلند نمی

درد  .خس افتاده بوداش به خسدماغش بیرون بچکد. با این حال، حال خوشایندی نداشت. سـ*ـینه

اش درحال بازگشت بود و سوزش کم حس گونه بود؛ اما کم پهلویش آنقدرها هم او را از پا در نیاورده

 !کشید که کم مانده بود از ریشه کنده شود کرد. موهایش را آنقدر محکم میآوری را تحمل میرنج

خواست از جایش بلند  .حال پخش بر زمین بودی چشمش را باز کرد و مینا را دید که هنوز بیگوشه

 .ش زد و او را از این کار باز داشت شود که شیرین با حرص به زانوی

مینا با فریاد شیرین به خود آمد و چشمانش را آهسته باز کرد. مهتا کنار در ایستاده بود و همان که 

 :مند گفتمتوجه مینا شد فوری وارد روشویی شد و سوی او دوید؛ سرش را در بـ*ـغل گرفت و گله

تازه تو ازش دفاع هم  !شناسیکه ج*ن*س اینا رو میمینا... چرا با این مر*تیکه تنها موندی؟ تو  -

زدیمش که خون باال بیاره... این بستیم و اینقدر میکردی... حق با شیرین بود، باید دستش رو میمی

 ...مرد

خواست کسی، کسی را مینا در جایش نشست و دستش را باال آورد و روی د*ه*ان مهتا کوبید. نمی

 :وت کند. به زور از جایش بلند شد و فریاد زد ای قضاشرمانهبه صورت بی

 !گم ولش کن شیرین، دختره احمق، اسحاق رو ولش کن! می-

کرد که در قدم دوم ایستاد. با این چند قدمی را طی کرد؛ اما سرش آنقدر سوزش داشت و درد می

ه اگر حال با دیدن وضعیت اسحاق، اشک در چشمانش جمع شد؛ بغض طوری گلویش را گرفته بود ک
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 .شکستزد، میچند کلمه دیگر حرف می

 ...گم... ولش کن... ولش کن توروخدا شیرین... می-

 :بغضش خیلی زود شکست و همراه با گریه فریاد زد

 .گم ولش کن... شیرین کری؟ به خدا اگه ولش نکنی دیگه نه من و نه تومی-

**** 

ای است، فوراً و یک خالفکار زنجیره  گفتند که اوشیرین حرصی سر اسحاق را عقب کشید. اگر می

گذاشت؛ خشونت رحم بود که جای حرف باقی نمیکردم. زیرا آنقدر بیهیچ چون و چرایی باور میبی

 .ها و حرکاتش آشکار بود از کارها، حرف

 .کنی؟ یه دلیل بیار که تحویل پلیس ندمش چرا مینا؟ چرا داری به خاطر این یابو گریه می-

 :تر گفت را در هم کشید. کمی آهسته  هایشمینا اخم

فهمی؟! پام سر خورد و افتادم زمین، اسحاق خواست فهمی... تقصیر من بود چرا نمیشیرین چرا نمی-

 .بگیرتم که پام خورد به صورتش. فوراً این نمایش رو تموم بکنید

ساده یک فاجعه   کردم که یک زمین خوردن تاثیر قرار گرفتم. فکرش را نمیراستش را بخواهید تحت

به بار بیاورد. کسی را بگریاند، دیگری را عصبانی کند، آن یکی را بدبین کند و دوستی را از میان 

 .بردارد

 .با این حال شیرین با حرص سر اسحاق را ول کرد و پیش مینا رفت 

داد. رمق خود را سوی دیوار کشید و به آن تکیه زد. بیکرد؛ اما دم نمیشنید، حس میاسحاق می

فهمید؛ اش راهرو را برداشته بود. دیگر دردی را نمیخس سـ*ـینه  زد و صدای خسنفس مینفس

احترامی شده و اش این بود که از آنجا برود. از جایی که به او بیخواست حرف بزند و تنها خواستهنمی

؛ اما نتوانست. نا اند. چندین بار تالش کرد بایستداش را بدتر از دفعات قبل شکستهغرور شکسته

امید چشمانش را باز کرد و به دوستانش که در آستانه در ایستاده بودند، نگاه کرد. دست کمک به 

سویشان گرفت که شهریار سری تکان داد و خواست وارد آن اتاقک شود و به کمک دوستش بشتابد، 
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 .شودان از هم دریده میشاما عالئدین با خشم جلوی او را گرفت و تهدید کرد که اگر برود دوستی

 :عالءالدین فریاد زد

مردونگی به این  .کردی مینا اونقدر دختر پاکیه که حتی دلش نمیاد بگه که داشتی چه غلطی می-

نامـ*ـوس... گن... ریش و موی سفید که احترام نمیاره! فکر کردی همه مثل خودت دی...؟ بیمی

 .خجالت بکش، از خدا خجالت بکش 

چشمانش را به او دوخت. وقتی این آشفتگی شدید و سـ*ـینه سوز  عالئدین عاشق   حالاسحاق بی

ای بزرگ شود کرد که این زمین خوردن باعث فاجعهرا دید، لبخندی بر روی لبانش نشست. فکر نمی

و سوتفاهم به این بزرگی به وجود آورد. خواست حرفی بزند و آتش خشم عالئدین را خاموش کند؛ 

وقتی لبخند او را دید، آتش گرفت. شهریار را به کنار هول داد و همچون شیر زخمی ولی عالئدین  

رفت، از ته دل روانه شده به اسحاق یورش برد؛ چکی محکم و آنطور که از مردی مثل او انتظار می

 .صورت اسحاق کرد

اق چقدر کنید. سرنوشت اسحدادیم که موضوع آن نیست که شما فکر میاگر آنجا بودیم شهادت می

 !شیطان بود

ای نشسته بود گوشه .کرد که برایش مهم است خودش را به نفهمی زده بود و حتی طوری وانمود نمی

برد که کم مانده بود تخمه بشکند و سوت بزند، کل بکشد و طوری از این فیلم سینمایی لـ*ـذت می

 .و از شاهکار خود دست به ر*ق*ص بدهد 

شویی بود و اکنون میدان جنگ، شد و عالئدین را با هر متری که قبالً روشهریار وارد آن اتاق دوازده  

دانست و ابداً دلش توانی که در چنته داشت به عقب کشید. او هنوز اسحاق را دوست خود می

اش با اسحاق خواست دوستیکند. هم میدفاع نشسته و کاری نمیخواست که ببیند چطور بینمی

 .داد که باعث رنجش دو دوستش شودئدین، پس عملی انجام نمیپابرجا بماند و هم با عال

**** 
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چهره غرق خون اسحاق   زد، با کنار رفتن عالءالدین توسط شهریار توانستمینا که با شیرین حرف می

 .دومش ترکید و با صدای بلند زار زد   را ببیند که به او خیره شده بود. قلبش تیر کشید، بغض

اد و چند پایش ایست   اسحاق لبخندی زد و به کمک دیوار باالخره روی زانو ایستاد. هرطور که بود روی 

 :شد زمزمه کرد که صدایش شنیده نمی  روی مینا ایستاد و آهسته، طوریقدمی به جلو گذاشت؛ روبه

 .زار نزن بابا -

 :عالئدین که متوجه حرف او شده بود، بار دیگر نعره کشید 

و امثال توئه که   چرا گریه نکنه؟ هان چرا؟ اینطور دخترای معصوم و پاک با همین گندکاریایه تو-

غیرت تو رو خدا ولم کن تا این بی  نشین شدن. شهریار جان هرکی دوس داری ولم کن، وی و گوشهمنز

 !زنمو آتیش بزنم... آتیشم زده، آتیشش می

رفت. مهتا را جلوی   اسحاق حتی نگاهی هم به او نکرد و با این حال چشمکی به مینا زد و به سوی در 

را چین داده بود. اسحاق نیشش را تا   باشد، دماغش ای دیده در دید و انگار که چیز مشمئزکننده

 :اش را نشان داد و گفت شدهخون آلیده  های سفید و به بناگوش باز کرد؛ دندان

 .چشت خورد به رنگ ریشم، شده صورتی بایس برم اسپند بترکونم-

تی روی و از آنجا خارج شد. کسی به سراغش نرفت و همه دور مینا جمع شده بودند که از شدت ناراح

 .زدزمین نشسته بود و زجه می

را از پشت   های پر سرعتیاسحاق به سوی در خروجی رفت؛ خواست در را باز کند که صدای قدم

به سراغ او آمدند تا   سرش شنید و خوشحال رویش را برگرداند. مطمئن بود شهریار یا گوسفند 

گنـ*ـاه است؛ اما وقتی دید که خانم بی  شان اسحاقبگویند که حدسشان اشتباه بوده و دوست

و وقتی چهره داغون اسحاق را دید و هینی بلند کشید، افسرده   ها پایین آمد نوردرخشان با دو از پله

 .لبخندی زد

های بیجا کرد که بعداً قلبش ناراحت شود؟! انتظار بیجا چرا باید از انسانچرا باید آنطور فکری می

 داشت؟ 

 .چشمانش از کاسه خارج شد و دستش را جلوی دهانش گرفتنوردرخشان از ترس  
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 چی... چیشده؟-

 :اش که تمام شد، گفتاسحاق نیشش را باز کرد و خواست حرف بزند که به سرفه افتاد. سرفه

 .نوازی شوما... به قول معروف خرسندیم؛ زت زیاداز مهمان-

 .و از خانه خارج شد

*** 

خبری بود، و نه لوستر. نه از شهریار و عالءالدین و گوسفند، صبح روز بعد رسید؛ اما نه از اسحاق  

 .خبری بود و نه باز از لوستر 

هدف به داستان بی رویم به سراغ نقش اصلی کهخبر بود. فعالً میشود که از هیچ کدام بیولی نمی

به همه جا از آبادی، به دنبال اسحاق،   شویم و آبادی این سو و آن سو، پرسه نزند. از شهر خارج می

ترین رسیم که باید! کندوار؛ شهر توریستی  استان اردبیل. زیبامی  دوانیم. باالخره به جاییچشم می

 !اسحاق تا به حال دیده بود. راستی، گفتم اسحاق  روستایی که

کشیده بود. کار کرده   اسحاق آمده بود به وطنش؛ جایی که در آنجا به دنیا آمده بود، بزرگ شده و قد

 .دار شده بود  مرد شده بود. عاشق شده بود، ازدواج کرده بو، بچهبود، 

قامت شود و هیکل   خاطر پیری، کوتاه  جا هم به خواب ابدیت برود. بهجایی که قرار بود در همان

مردانگی خود را ثابت نکند. دیگر  .درشتش، فرسوده شود. از فرط درد و مرض، دست به کاری نشود

بخوابد و به  "روزگاری "بود او نیز، در کنار همسرش   جایی که قرار . همانعاشق نشود. ازدواج نکند

 .اش برسدعشق ابدی

ی ی نزدیک خانهکوچه  اش بوده و است و خواهد بود. او را در خالصه که روستای کندوان، محل زندگی

، نبود. او تک و تنها و بدون سرنوشت  رویم. سرنوشتش، همراهش بینیم. به سویش میپدرش می

سرنوشتان و لحظه بود که دانستم خداوند حتی از بی  چگونه توانسته بود دوام بیاورد؟ همان

 .کندمی  بدسرنوشتان هم محافظت

که توانسته بود   داشت. صورتش را با آب سرد  آبخوری پارک شسته بود و تا آنجاآهسته قدم برمی
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خاطر رفتن به زیر آب سرد،   به  رنگ صورتی ملیح ریشش را، کمتر کرده بود. دستان یخش را که 

بود. در افکارش غرق بود؛ غرق، غرق! حتی خودش  حس شده بود را داخل جیب کاپشنش گذاشتهبی

ی جایشان؟ به دکمهاندیشد. به رفتار دوستانش؟ به قضاوت بیمی دانست که دارد به چههم نمی

بدی به او   اش مینا که اصالً چشم شیرهورتر به زمین افتاده بود؟ رفتار هم  چند کوچه آن  لباسی که در 

یشان انداخته بود؟ در  خانه نداشت؟ به این که چرا زیرشلواری حاج محمود محمدی را زنش در جلوی

 دهد؟ نمی  اینکه چرا بدبخت است و خدا، به او روی خوش نشان 

گ خون. در از رن  تر خواب بود و چشمانش، سرختوانست حواسش را به درستی جمع کند. بیحتی نمی

کردند و با سالم دادن، کوچه عبور می  آن زمان اول صبحی، تنها کشاورزان و کارگران بودند که از 

مرتبطی که در ای، از افکار بی  انداختند و حواسش را لحظهمی  اسحاق را مختصر از فکر و خیال بیرون 

 .کردند می ذهنش بود پرت

ی کوه آن باال و در دامنه  ای که ی بزرگ و پر ابهت دوطبقهناگهان ایستاد. سرش را باال آورد و به خانه

اند و نماز دسته اش، اکنون بیدار شدهخانواده  ی اعضایقرار داشت خیره شد. مطمئن بود که همه

اند. خود او هم زمانی، عضو این خانواده آن، کارهایشان را شروع کرده  اند و پس از جمعی را خوانده

 .کرد. از اذان صبح، تنها ده دقیقه گذشته بودگی میدر آن خانه زند  بود و 

**** 

هرچه زودتر، خود را   کرد. تنها در ذهنش این بود که هایش را تندتر کرد. دیگر به چیزی فکر نمیقدم

 .ی امن بنامدآن را خانه توانستای که به نظرش میبه آن خانه برساند. همان خانه

هیچ توجهی، نیز بی    ها خوابیده بودند ده که در آن توریستهای سنگی به فلک کشیالی خانهاز البه

باز عظیمی بود. بعد از آن، توانست  ی سرسبز و پرعلف سبز رسید که فضایعبور کرد. به محوطه

ی در همچنان ببیند که پدر تنومند و پهلوانش، در آستانه  یشان را ببیند و روشنایی چراغ خانه

 ای که در اش آویزان کرده بود و با قمهه است. تبرش را به شانهآمدن او دوخت ایستاده و چشم به

شود. شاید که نمی  داند؟ از اینجا خوب دیدهکند. کسی چه میای را میدست داشت، پو*ست میوه
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 .بودسیب زمینی می

دوید. همین   اسحاق، پس از دیدن سبحان، نیشش طبق معمول؛ همچون پدرش باز شد و بقیه راه را 

آن، محکم به پهلوی اسحاق، به   ی اش برداشت و با دستهرسید؛ سبحان تبرش را از شانه  که به او 

ی اشتباه گرفته و شوت کرده بود، کوبید و به آه و ناله جا را با توپ فوتبالجایی که شیرین آنهمان

 سرش رااش را خالی کرد، سر پ که او را تا حد مرگ زد و دق و دلیبعد از آن .پسرش هم توجهی نکرد 

 :باال گرفت و گفت

 جا کجا؟ فکر کنم راه گم کردیا؛ وگرنه تو کجا، این-

 :ای مضحک، رو به پدرش گفتاسحاق، حس دردش را میان اجزای صورتش تقسیم کرد و با قیافه

 کنی؟ گیری میتو که آش و الشم کردی پیرمرد. تادخ* ترکوندی من رو. مگه داری خفت-

های اطراف همچون عربده، طنین انداخت. سپس به ه صدایش در کوهقدر بلند خندید کسبحان آن

 :ای آرام زد و گفتکمر پسرش، ضربه

به جای زار زدن، برو گمشو تو! ننت خیلی وقته ندیدتت. دلش تنگ شده برای بشگون گرفتن این -

 .ریختتریخت بی

 :اسحاق، خندید و گفت 

 !چشمم روشن -

برایش پیش آمده بود،  کرد. آن اتفاقی که در ویالشحالی میو با پدرش، وارد خانه شد. احساس خو

شان ی روستاییی دو طبقهکرد. به خانهنمی  قدر توی چشم و ذهنش نبود و ذوقش را کوردیگر آن

ی آن خانه پای نگذاشته بود؛ اما هنوز دکوراسیون برهم ریخته نگاه کرد. حدود دوسالی بود که به

 .بودبود که قبالً   خانه، همانی

 .یشان به این وضع عادت داشتند. اسحاق، یااهلل بلندی کرد و وارد حال پذیرایی شدبه هرحال، همه

بود. ستون آیینه   ی خانه چیده شده داخل خانه، مدرن بود و زیبا. سه دست مبل در گوشه به گوشه

د. آشپزخانه، کر مساوی تقسیم می  ای، در وسط خانه قرار داشت. خانه را به چهار قسمت کاری شده

ی شدند؛ البته از طبقهقرار داشت که از آن وارد و خارج می  ای باز در دیواردر اتاقی جدا بود و دریچه
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کوبیده بودند و   ای را آشپزخانه راه باز کرده بودند که به اسرار همسر باباسی، از سقف گوشه باال هم به

های ریز سیاه داشت، به تازگی که گل  های دوازده متری آبی رنگی به باال، پلکان کشیده بودند. فرش

کار بود و این تغییر دکوراسیون بود؛ اما همسرش پیرو این  خریده شده بود و با اینکه باباسی، مخالف 

که   اندیشیدندکردند. آنها میری مینیز او را برای اهداف خودشان هم که شده، یا پسر دوم و سومش،

وار و فالن رسد. اگر دهاتیمی ها ارثاگر ناگهان پدرشان سبحان بیوفتد و بمیرد، این خانه که به آن

یشان، راه دهند؛ زیرا، با وضعیتی که قبالً داشت، آبرویشان خانه  توانند بهمان نفری را داخلباشد، نمی

باباسی بخواهد، چه  نظرشان، این تغییر و تحول کامالً به جا بود. چه هایشان رفته بود و بهمهمان  میان 

 .رفتندبایست که تا آخر راه مینخواهد، می

*** 

کند، لبخندی کنج لبانش می  اسحاق، وقتی مادرش را دید که بر سجاده افتاده و با خدایش راز و نیاز

 :جاخوش کرد. سرش را سوی باباسی چرخاند و گفت 

اون همه عذابم   ی رویایی تو شده قصر عشقی  ننه. چرا تا وقتی من بودم،طویلهپیشرفت کردی.  -

 دادین؟ بهتراش رو نگه داشتین برای از من بعدیا؟

ی کوتاهی باباسی، خنده .و به دو برادرش که به احترامش سر جایشان سیخ نشسته بودند، اشاره کرد

 :ی پسر بزرگش زد و گفتکرد و محکم به شانه

کرده بودند. بهش   شه گفت؟ تازه نبودی ببینی این دو تا گوسفند، چطور پرش گه، چه میننته دی-

هیچ   که اگه من گرفتم مردم، اونا بی  گفته بودن که بیاد به من بگه، بکوبم از نو بسازم خونه رو

 .زحمتش رو نکشیدن  خونه که خودشون   -دردسری، بشینن توی ی

 :تر، دم گوشش گفتو آرام

 .من جون بکنم، اونا کیفش رو ببرن. تازه قراره خونه رو بزنم به اسم تو و آصالن شه که  نمی-

و نیشش را کامالً باز کرد و با چشمان درخشان، به پسرش چشم دوخت. اسحاق لبخندی زد و زمزمه 

 :کرد
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ها! همین خونه رو هم به   گیرنشد به فرک فقیر فقرا افتادی؟ به بقیه چیزی نرسه، از یقت میچی-

 .همونا ببخشی، روی سرم منت گذاشتی

 :باباسی، لبخندش را خورد و محکم گفت

 .من هنوز قصد مردن ندارم-

 :و در ادامه، پس از مکثی گفت

برو یه استراحتی  .خور یکینهای درب و داغونه که هر روز کتکبرو بشین. قیافت شبیه اون زپرتی-

 .وی زخمتبکن تا من برم یخ و روغن جامد بیارم ننت بماله ر

بود، با رفتن پدرش   اش و بدون حرف دیگری، سوی آشپزخانه رفت. اسحاق، با اینکه در میان خانواده

کرد. سرش را سوی دو برادرش که هنوز می تنها شد. در وسط حال، ایستاده بود و اطراف را نگاه

خیره شده، لبخندی همین که دیدند برادر بزرگترشان به آنها   .نشسته بودند، چرخاند. کالفه بودند 

 روی تشکشان بلند شدند و به سوی او رفتند. دستش را گرفتند و سالم و احوال  تصنعی زدند و از

 .دیگر نشستند  ای، کنار هم پرسی کردند. روی مبل نشاندنش و خودشان نیز، روی مبل دو نفره

پدرش از کدبانوگری  کرد که هرچه زودتر،اسحاق، معذب بود. در کنار برادرانش راحت نبود. دعا می

 .دست بردارد و بیاید کنارش بنشیند

برادرانش  مظلوم، روی مبل سه نفره نشسته بود. وقتی دید جایش راحت نیست، نیم نگاهی به

 .تکیه داد   ای رنگ راحتی،ی مبل قهوهانداخت و خجل روی زمین نشست و به دسته

را دید به پایش   آمد. اسحاق، وقتی پدرش حرف، هنوز نشسته بودند. باباسی از آشپزخانه بیرون بی

از انباری چیزی را بردارد و بیاورد و او،   بلند شد؛ ولی با اسرار او نشست. سبحان گفت که باید برود و

 .سپری کند  او  ی دیگر را بیباید چند دقیقه

یره شدن به بود و با خ  اسحاق، سرش را تکان داد. به خارج شدن پدرش از خانه نگاه کرد. به فکر رفته 

ای هم که در آن لحظه داشت تنها دغدغه .دادآن قسمتی که خالی از هرچیزی بود، ذهنش را نظم می

 پدرش بلند نشدند؟   این بود که چرا برادرانش، به پای 

**** 
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 :با صدای یکی از برادرانش، از فکر کردن دست کشید 

 .ازدواج کردی و رفتیکه  خیلی وقته نیومدی. حدوداً هفت ساله ندیدمت؛ یعنی بعد این-

 .اسحاق، لبخندی زد و سرش را پایین انداخت

 .فقط دو ساله که نیومدم اینجا-

 :همان موقع برادر دیگری پرسید 

 تونی تشخیصمون بدی؟ ما رو یادت هست اصالً؟ می-

شد که اسحاق، می  اسحاق، سرش را با شدت بلند کرد. چه سوال عجیبی از او پرسیده بودند! مگر

هایش را درهم ها را نشناسد؟ اخمآن گذرانداش میروز و شبش را با فکر کردن به خانوادهکسی که  

 :کشید. جدی گفت

 .این سوال  ضایع و خوار کردنی . صحیح نیست چون نبودم؛ فکر کنین که یادتون ندارم-

ی از باباسی،  اته چهره .اش افتاده بود، خیره شد اش روی پیشانیایو به پسری که موهای بلند قهوه

طور که اش، آنایخاکستری و مو و ابروهای قهوه در او نمایان بود؛ اما هیکل ظریف و الغرش، چشمان

اش برعکس بینی باباسی و اسحاق که صاف و مردانه مادرشان بود. بینی  داد کامالً شبیه به نشان می

بود؛ زیرا   برای او ساخته شدهاندازی کوتاهی که داشت، انگار  حالت عقابی داشت و دست  آمده بود،

 .رخش بماندآمد. حاال نیمکامالً به او می

سالگی  او دیده بود. تنها   ای را داشت که در هفدهاسحاق، همین که او را دید شناخت. او همان چهره

قبل بود. درست هفت سال پیش، زمانی که اسحاق   تر از تر و صد البته، پختهتر و بالغکمی مردانه

 .اش را هنوز به یاد داشتدیده بود و چهره شش سال داشت، آن پسر راوبیست

 .لبخندی زد و سرش را پایین انداخت

 :یکی از برادران، به تمسخر گفت 

 خب؟ نکنه اسمامون هم یادت نمیاد؟ -

ترین  میان آن دو بود. اسحاق، بار دیگر فوری سرش را باال آورد. بار دیگر اخمی این صدا، از آن جوان

 :د و جدی گفت کر
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 ...سلمان و سلیمان! مگه نه؟ تو-

 :و به نفر سمت راستی که روی مبل نشسته بود، اشاره کرد و گفت

 ...سلمان! و تو-

 :رسید، اشاره کرد و کمی ناراحت گفتو به جوانی که بیست ساله به نظر می

اش رو فراموش وقت اسم و شکل و اخالق برادرهتو هم سلیمانی. زیاد سخت نیست. برادر، هیچ-

 .کنهنمی

مانندش، اندکی به برادر   ای شبیه به برادرش سلمان داشت. تنها فک مربع و سر دایرهسلیمان، چهره

که شباهت بسیاری به پدرش داشت. هیچ   تر و پدرش شباهت داشت. گویی که تنها اسحاق بودبزرگ

ای یاد موهای کوتاه و ظهسیبیل هم نداشتند، اسحاق، لح  ها ریش نگذاشته بودند؛کدام از آن

 جوره به برادران اسحاقپدرش افتاد و لبانش به خنده کج شد. آن دو هیچ  های بلند خود و ریش

 .مانستندنمی

چشمانش را به سلیمان دوخت. سلیمان، پایش را روی پای دیگرش انداخت و با همان لحن قبلی 

 :گفت

هایی کار برادرهای دیگه یادشه؛ البته فقط وقت تر، همیشه اسم و شکل وبله البته! برادرهای بزرگ-

 !بینتشون که می

**** 

شاهد این حرف  .ای ساکت ماند. خواست حرفی بزند؛ اما دهانش را بست و ساکت مانداسحاق، لحظه

ها خبر داشت؛ ولی هرگز همیشه از آن که اسحاقانصاف نبود؛ اما از جهتی هم حق داشتند. با این

وضعش آشفته بود که دوست نداشت کسی او را در آن موقعیت و   قدر د؛ زیرا آنشان نبومایل به دیدن

 .نوایان است ببیند بی وضعیت که برای

طور که همان  ها صحبت کند. پس سرش را بلند کرد و خواست که کمی دیگر تا آمدن باباسی با آن

دمید، میت بیرون  را با شد  آورد و نفسش اش را از جیبش در میتسبیح نارنجی رنگ درشت مهره
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 :پرسید 

 خب... چه خبر مبرها؟! حال و احوالتون چطوره؟-

 :سلمان، لبخندی زد و مودبانه گفت 

 .گذرهها و خوبیاش، میی بدیواال چی باید گفت خان داداش، زندگیه دیگه. با همه-

 :نمایی زد و گفت اسحاق، لبخند دندان

طور ادش کردی به عمرت ارزش دادی، یا همینها! مونده که چطور استف  گذشتن هم گذشت داره-

 .سرسری گذروندی

 :سلیمان، پوزخندی زد و به او کنایه زد

همین که شما وقت رو هم وزن طال دونستی، برای ما بسته! ما مفتخریم که برادرمون عمرش رو -

 .گذاشته پای یه زندگی سعادتمندانه

تسبیح، شروع به بازی   از آن آویزون کرد و با اسحاق، غمگین شد. زانویش را باال آورد و دستش را 

کنایه همچون دشمنان، با او سخن   کرد سلیمان با نیش و کردن پرداخت. چرا هر چه سعی می

 گفت؟می

 :ای نثار برادرش کرد و پس از آن رو به اسحاق چرخید و پرسیدسلمان، چشم غره

گیر میاریم و   روشکر، پول خوبی همکنیم. خداخب... من و سلیمان، توی یه شرکت بورس کار می-

 .بگذرونیم  تونیم زندگیمون رو خودمون بدون اینکه کسی کمک کنهمی

 :اسحاق، سرش را تکان داد و گفت

 .خداروشکر... همیشه به خوشی-

 :در این زمان، زبان سلیمان دوباره به کار افتاد 

 شما به چه کاری مشغولی داداش؟ -

 :بیح را داخل دستش جمع کرد و گفت اسحاق، هنوز سرش پایین بود. تس

 .من... خب من توی کار... توی کار همه چیم-

 کنی؟ مواد فروشی هم می-
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نیش و کنایه بار من   اسحاق، خشمگین سرش را باال آورد. خواست داد بزند که احترامم را نگه دار. کم 

 گذشتم. نکند، ارث پدرتان را خوردم؟  ام؟ از ارثام؟ مالت را روبدهکن. من به تو بدی کرده

های سفید مروارید دندان نمایی کهاما همان لحظه، باباسی با دستان پر بازگشت. لبخندی دندان

حاق دوید و نفس زنان زده به سوی اسذوق  ی زیر سیبیلش را به عموم نمایش گذاشته بود و گونه

 :گفت

طرف آویزونه. فکر اون  رفته بودم توی انباری روغن بردارم؛ یهو دیدم یه پیراهن جوجوی کوچولو،-

کردن؟! بعد ورش که داشتم، دیدم ا ! المذهب   کردم مال صاحبه، گفتم این رو چرا توی انباری آویزون

 .پوشوندیمگوگولی می  این همون بلوزیه که برای اسحاق 

 .بارید، جلوی چشمان اسحاق گرفت پیراهن آستین کوتاه زرد رنگی را که چرک از سر و رویش می  و

*** 

طور اسحاق که به پای پدرش بلند شده بود، مقابلش ایستاد و تسبیح را داخل جیبش انداخت. همان

 :گرفت، با بهت گفتکه بلوز را به دستش می

 دم؟ من  به این گندگی، چطوری این همه کوچولو بو-

نیز روی زمین   باباسی، فریزری را که داخلش روغن جامد انداخته بود به زمین انداخت و خودش 

 :سفیدش را نوازش کرد و گفت   کرد بنشیند، سر مویطور که به پسرش تعارف مینشست و همان

زهی خیال باطل؛   فکر کردی از همون زمونی که از شکم ننت اومدی بیرون، به همین گندگی بودی؟-

 .ی منقدوقواره  نره غول! روت وقت گذاشتیم، زحمت کشیدیم که باالخره شدی هم 

طور که به بلوز داخل دستش ای کرد و کنار پدرش، سر جای قبلی خود نشست. هماناسحاق، خنده

 :کرد، پرسیدنگاه می

 .قدر کثیفه؟ انگار گاو روش ضیافت داشتهحاال چرا این-

 :سلیمان، بار دیگر گفت

 .کنهازش به عنوان دستمال استفاده میمامان  -
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 :ی متعجب برادرش را دید، گفتابروهای اسحاق باال پرید. سلیمان که چهره

 ...اومد ازشون استفاده بکنه. فکر کرد که بهتره ازناراحت نشو، دستمال تازه گرفته بود؛ دلش نمی-

جمع و جور کرد   شد. خودش راسبحان، طوری به او نگاه کرد که رنگ از رخش پرید. همان دم ساکت  

بزرگش دوخت. وقتی دید اسحاق   حرف، در جایش نشست. سبحان، چشم از او برداشت و به پسر و بی

قدر عصبانی را تا کرده و روی زانویش گذاشته، آن  اشسرش را پایین انداخته و بلوز یادگار کوچکی

ه سوی سلیمان پرت کرد. اگر پای اسحاق را برداشت و با حرص، ب   شد که موبایل نوکیای کنار

 خورد؛ اما اکنون عصبی بود و موبایل اسحاق، به کرد، مثل همیشه به هدف میمی  گیری دقیقنشانه

 .ی چوبی مبل خورد و از هم پاشیددسته

 :لرزید گرفت و در گوشش، با نگرانی زمزمه کرداسحاق، فوری دستان پدرش را که از حرص می

ایه. شناسمش، کینهیه؟ اگه دل سلیمان ازت بگیره چی؟ تا جایی که میبیخی باباسی، این چه کار-

 !کنه، بیخیال شوخیلی زود فراموش نمی

بندد. سلیمان را می  کند و چشمانشزند. سبحان، نفس را بیرون بازدم میی پدرش میو دوبار به شانه

چیزی ممکن بود؟ پدرشان   کردند. چطورمی  ی پیش فکرو سلمان، مات و مبهوت به اتفاق چند دقیقه

 !امکان ندارد  به سویشان شئ پرتاب کرده بود؟ اصالً 

به باباسی که با اخم  سلیمان به خود آمد. به گوشی نوکیای از هم باز شده روی زمین خیره شد و بعد

 :خواست برود که باباسی نعره کشید  به او زل زده بود، نگاه کرد. خشمگین از جایش برخواست و

 !نبگیر بشی-

را سمت   از اطاعت فرمانش، آگاهیت کامل داشت؛ پس فوری بعد از امر دادن به پسرش، رویش

 :کرد و بلند گفت  کرد،ها را نگاه میهمسرش که روی سجاده نشسته بود و تسبیح گویان آن

 .ی بیچارت برسوجور کن خودت و بیا به این بچهدیگه رضایت بده دیگه زن! جمع-

سوی همسرش رفت. چادر را از سرش باز کرد. آن را با حرص مچاله کرد و   و از جایش بلند شد و

 .اش چپاندداخل کشوی دراور کناری



           

                                 www.taakroman.ir 

  مـات خیط ِّرمان         

 کاربر انجمن تک رمان بیگلوپوررضاآبی

  
   

 
112 

 

 :کرد سپس به او گفت که از روی جانماز کنار برود و بعد شروع به تا کردن آن کرد. همچنان غرغر می

ذاشتین. ریحانه یم سه ساعته نشسته عین هو چی زل زده به اینا. االن باس جلوی پسرت چای-

بذاره پای نماز کج و کولت که اجرش رو   کوش؟ پدرش و درمیارم. تو هم پاشو، خدا وقت اضافی نداره

 .فرستیش دست بادهمون دقیقه می

شروع کرد با آن   و دوباره آمد و کنار پسرش نشست. تسبیح را از جیب کاپشن اسحاق بیرون آورد و

ی عاطفهمهر و بیکرد. چشمان بی  با انگشتان دستش بازی ذکر گفتن. اسحاق، چهار زانو نشست و 

 .رفتکرد جلوی چشمان اسحاق رژه میمی  مادرش، زمانی که پدرش جانماز او را تا 

 .دید به گمانم پدرش تنها کسی بود که او را در این خانه فرد اضافی نمی

اصالً او را آدم   ها ؟ آنی چندین سال تربیتشابروهای سبحان، باال پریده بود. این بود نتیجه

بودند. مگر وقتی که او خشمگین عربده   اعتنا گذاشتند، به او بیشمردند. به پدرشان احترام نمینمی

حالت شدند. ابروهایش روی چشمانش افتادند و چشمانش بی  زند، باید به حرفش گوش سپرد؟می

ها با های تنش مورمور شد. آنآوردند. ریش بلند سفیدش سیخ ایستاد و مو   ای خشن را پدید چهره

 .حرمت اسحاق، پسرانش قلب پدر و همسرش، غرور شوهرش را شکسته بودند  شکستن

غریب بود.   اشپسر بزرگش، همانی که شباهت بسیاری به خودش دارد، همچون خودش در خانواده

ماند که با ی میبلکم برادر بزرگتر   برد که او واقعاً نقش پدر را برای او ندارد؛کم داشت پی میکم

ترش صمیمی است که دوست دارد تمام دردهایش کوچک  قدر با برادر ی سنی، آنشانزده سال فاصله

 .او چاره جوید   را برای او بگوید و تنها از

شود؛ و این کار   ترسید که پسرش نیز همچون خودش، از نزد خانواده طردسبحان، از آن روزی می

 .حتی شده برای خودش  کرد فرزندش را نگه دارد؛یشد. سبحان، با تمام قوا تالش م

از سردی  .سرش را سوی همسرش که هنوز سر جایش نشسته بود و چشم به اسحاق دوخته بود کرد 

 :انداخت تنش مورمور شد. عربده کشیدنگاهی که به اسحاق می

 .بگیر. یااهلل زن  با این نگاه َبد ت، نمک روی زخم پسرم نپاش. یخ و روغن آوردم. بیا باد صورتش و-

نگاه کند، سوی   که به کسی هیچ حرفی، به کمک دستانش از جایش بلند شد. بدون این  همسرش بی
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 .استفاده نشده بازگشت  ی ای بعد، با دو دستمال تمیز و پاکیزهآشپزخانه رفت و لحظه

خود صاحب گفت و  می  روی پسر بزرگش، روی زانو نشست. باباسی، هنوز با تسبیح اسحاق ذکر روبه

دریا، یکی از ابروهایش را باال انداخت   کرد. لبخندی زد به وسعت تسبیح ستایش زیبایی مادرش را می

 :و با لحنی شوخ گفت

ی همینه دیگه واسه .دونم چه حکمتی بوده. ننه به این جیگری، شدم شبیه این انسان اولیهنمی-

یه نم هم نگات کنن؟ خداوکیلی  د کهکنه؛ نگو آقا اسحاق، ریختت کجا بوکسی بهم نگاهم نمی

 !بوده؛ بقیش زپرشکه باباسی، تنها چیزی که ازش شانس آورده زنش

ی کپی که هر دویش هم از آن خودش بود، انداخت و دستش را جلو مادر، نگاه گذرایی به دو چهره

 :اعتنا، گفت برد و بی

 .ز*ب*ون نریز. سرت رو بیار جلو -

اش نمایان شدند. با همان های درشت روی پیشانیاال انداخت که چیناسحاق، ابروی دیگرش را هم ب

 :لحن قبلی گفت

 .فرستم جیگرمبرم میچشم، شما سرم و رو طبق هم بخوای می-

داد. آهسته دستش را باال برد و روی پیشانی اسحاق، هنوز به او روی خوش نشان نمی "جیگر  "

 :پسرش کشید. آهسته گفت

 .یینابروهات رو بیار پا-

 :اسحاق، ابروهایش را پایین آورد. با شیطنت گفت

 گی من دراز بکشم، بعد شما دست محبت به رنگ و روی ما بکشی... نظرت؟ می-

**** 

 :سبحان، لبخندی زد و به جای همسرش خود جواب داد

شه. من دیگه طاقت آره، دراز بکشی بهتره. راحله تو هم بجنب. این میمون ریختش داره بدتر می-

 .ه کردن بهش رو ندارمنگا
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را دید. سلمان به او   ی سلیمان ی در هم رفتهنمایش به راه بود که چهرهاسحاق، هنوز لبخند دندان

 .کند از جایش بلند شد که برودمی  تر، وقتی دید که او را نگاه لبخند زد؛ اما برادر کوچک

شد پسرش   ود که متوجهراحله، دست به کار شده بود. سبحان، سرگرم دیدن ماموریت همسرش ب

 :داشت  ای که بود، او را درحال پذیرایی نگه رود. به هر بهانهدارد می

اسی بدیم.   بابا جان، اون گوشی دل و رودش رو جمع کن. چسب مسب الزم بود، بزن بهش تحویل -

که داره هر ساعت یا میوفته   بدبخت شبیه بقیه نی که هر روز بره یه گوشی بخره. همین نوکیا هم 

 .زمین، یا چکش میوفته روش

حرف راه رفته را بازگشت و روی زمین نشست و شروع به وصل کردن و تبدیل کردن آن سلیمان، بی

 .چند تکه پالستیک به یک موبایل همراه شد

پرداخت. گویی   د شد و رفت سر جای سلیمان نشست و آهسته با آن دو به صحبت کردن سبحان، بلن 

این حال، مادر و پسر را با هم تنها گذاشته  رفته بود تا از دلشان در بیاورد و رفتارش را توجیه کند. با

کرد و به نظر سبحان، این احساس با پسرش احساس غریبی می بود که با هم اختالط کنند. راحله

 .داد جایش را به حس مادرانه می  هرچه زودتر باید

ی کم، غم به چهرهکم .اسحاق، خیره به چشمان خاکستری مادرش بود؛ اما دریغ از یک نگاه پرمهر

لبخندی هم که روی لبانش بود، ناپدید   چه اسحاق دوید و چشمانش را به سقف دوخت. دیگر آن نیم

 .شده بود

روی زخم قدیمی پسرش کشید. از عمقی که زخم داشت و   راحله، انگشتان لطیف سفیدش را 

 .برجستگی که به وجود آورده بود، تنش مورمور شد

 :وار گفتطور هم زمزمهدوباره به روغن کاری کردن زخم جدید اسحاق مشغول شد و همان

 این چیزا چیه که روی صورتت کاشتی؟-

 :ح خواسته بود و او نیز شرح داداسحاق، به مادرش نگاه کرد. مادرش از او توبیخانه توضی

کنی شیشه رفته توش. اون بزرگه هم، نصفش توی ریشم گم شده؛ فقط اینی که داری درمانش می-

 .شهگوشش دیده می



           

                                 www.taakroman.ir 

  مـات خیط ِّرمان         

 کاربر انجمن تک رمان بیگلوپوررضاآبی

  
   

 
115 

 

 .دونستم؛ بابات گفته بود. این تازه یه گوششه؟ تا کنار گوشت رفتهاولیه رو که می-

 :اسحاق، لبخندی زد و گفت

 .طور شد که این ریختی شدن هم افتادم روی سنگ فرز و اینآره دیگه، یه گوششه. او -

 :پرسدباالخره مادر بود. هر مادری، از فرزند ناخلفش این را می

کنی من فکر می خوای از این کارات دست برداری؟ من باید چقدر سر تو درد بریزه تویسینم؟نمی-

رد انداخته؟ به فکر من هم   فتخرم؟ این جای سنگ فرزه؟ سنگ فرز کج بود که زخمش تا روی نا

تیکه شنیدم دعوا کردی دلم تیکهخدا هربار که می  باش. هر روز یه قصه ازت، هر روز یه دعوا ازت. به

 زنه. حاال بی حال، یا دادم که اون زورش بیشتره، دعوا کنه بیشتر میمی  شد. هعی به خودم امید می

چقدر   دن؟مت رعناش؟ چقدر فحشش میکشن به قد و قا م**س.ت بود چی؟ چندبار چاقو می

 و روزش برسه؟   رسه؟ اونجا مادری داره که به حال دن. زخمی بشه، کی به دادش میحرصش می

**** 

داشت که مادرش،   قدر ارزش های مادرانه، غرق لـ*ـذت بود. یعنی هنوز آناسحاق از این گالیه

وش بکشد و کمرش را از جای بکند! او د  هایش را خود به ی غصهبرایش غصه بخورد. قرار نبود که همه

 .و یاوری که قسمت کند بار غمش را  نیز، همچون کسان دیگر به مهر نیاز داشت

 .ی گرم مادرش کشیددستش را جلو برد و به گونه

شد، ریختی، تاثیرش بیشتر میی جیگرش بره اسحاق. یه چندتا قطره اشک هم میای که قربون ننه-

 .خب

آید، پیروزمندانه دهد. وقتی داد پسرش در میگذارد و فشار میرا روی زخم میراحله، با حرص یخ  

 :گویدزند و با غرور میلبخندی می

 .فعالً بپا اشک خودت در نیاد-

 .آوردو زبانی در می

 :گوید گیرد و در همان حال هم با صدای بلند خطاب به باباسی میاش میاسحاق، خنده
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 .ن داره، قد هیکلتچه زنی تربیت کردی. ز*ب*و-

جویی با پسرانش کشید و نیشش تا بناگوش باز شد. ابرویی باال انداخت و با باباسی، دست از دل

 :شیطنت گفت

 !هرکه با گل بنشیند، تبدیل به گلستان شود-

 !نه بابا-

 :همان لحظه، گلستان آتش گرفته گفت 

بینی، این . نقش اصلی منم. مگه نمیکردمن نبودم که بابات االن داشت برای این و اون حمالی می-

 چرخه؟خونه داره روی دست کی می

موهایشان گم شد.   اسحاق و سبحان، هر دو یک دفعه ابروهایشان را طوری باال بردند که در میان 

 :گفت   نمایی شکاند و با لحن داش مشدی باباسی، گردنی برای قدرت

 !زاده بودم گوگولیودم یه خانچی؟! وقتی به پام افتادی بیام خاستگاریت، برای خ -

اش که همسر گنده های ریز شده بهچرخد و با چشمکشد و به پشت سر میگوگولی، دست از کار می

 :شودمی  شد خیرههای سفیدش دیده میاز اجزای صورتش تنها دندان

ا بهتر هحاال تازگی  شد یه لحظه هم قیافت رو تحمل کرد؟قدر زده بودنت که نمییادت نیست اون-

قدر زده بودنت تا جونت باال بیاد. این  شدی. اون موقع، برای یکی ز*ب*ون درازی کرده بودی و

ی بابای من بود. همون لحظه که در رو کوبیدی و ای که خونهخونه  بعدش هم انداخته بودنت جلوی یه 

ی واسه یَلیهیه دل نه صد دل عاشق یه پریزاد شدی، من هم که ساده! گفتم حتماً    من باز کردم 

 .خودش. بله دادم و به این روز افتادم 

اش گم شد. با تعجب از جایش بلند شد و آمد ریش باباسی، نیز همچون ابرویش میان پشم س*ی*نه

 .کنار زنش نشست

نمیاد؟ اسحاق، یه   پدر سوخته، چطور اون روزی رو که به خاطر من، از بابات چَک خوردی رو یادت -

خبر، ی خدام از دنیا بیپناهم ب*دن. همیشه  ی اینا مثالًاز بیچارگی رفتم خونه  پسر رعنا که من باشم

زده که این مرده قوی هیکل، جیگری که توی خونه ماست، نومزد   نگو ننت عاشق من شده. رفته جار
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پررو   ذاری دل یه دختر گندش در اومد گفتم ای دل غافل! تو یه مردی سبحان! چرا می  منه. بعداً که

 .ه! جوونمردی کن و برو بگیرش و به آرزوش برسونبشکن

 .ی نعره مانند اسحاق، در خانه پیچیدصدای قهقهه

**** 

کند و بعد با حرص فرو می  اش راحله، اخمی کرد و به او توپید که اگر دهانش را نبندد، میلگرد به نای

 :های همسرش، چند دانه کند و گفترفت و از ریش

همشون از دم  .ن مردم انداخته بودم یا تو؟! کلی خواستگار داشتممن! من این رو، روی ز*ب*و-

نشی، که نتونی سرت رو باال  کدوم نشدم که غرور تو نشکنه، جوری ضایعدکتر مهندس. زن هیچ

 .دیوی مثل تو بشم بگیری؛ وگرنه مغز خر نخورده بودم که عاشق یه

 :آهسته گفتبار دستی به ریش پرپشتش کشید و  باباسی، با چشمان شیطنت

 یعنی االن عاشقم نیستی؟-

 .راحله، چشمی نازک کرد و از نزدش برخاست و دوباره رفت که یخ را داخل زخم جاسازی کند 

 :اسحاق زمزمه کرد 

 .پس مغز خر و خوردی دیگه خالصه -

 .دهنت رو ببند-

انواده یک خ   که عضو کرد که بتواند بار دیگر حس ایناسحاق، حتی فکرش هم به ذهنش خطور نمی

 .سلمان، آب شد  است را بکشد. باالخره، دل مادر نرم شد. نیش سلیمان شکست و یخ 

اش بخندهای خانواده سبحان، با خوشحالی که تا به آن روز نتوانسته بود به آن دست یابد، به بگو و

 .کردخیره شده بود و گاهی نیز خودش در آن شرکت می

 .ای به کار کردن فکر کنند مشغول تفریح کردن بودند رهکه ذصبح را به افتخار اسحاق، بدون این

کنار هم، روی   یشان نشسته بودند. سلیمان و اسحاق،های جلوی خانهسلمان و سبحان، روی چمن

انداخته بودند؛ پر رنگ و بو. راحله از   ی پا کنار منقل کباب چنباتمه زده بودند و بساطی راهپنجه



           

                                 www.taakroman.ir 

  مـات خیط ِّرمان         

 کاربر انجمن تک رمان بیگلوپوررضاآبی

  
   

 
118 

 

به جان شوهرش غر بزند که چرا روغن ندارند و چرا یخشان  کهینآمد؛ مگر اآشپزخانه بیرون نمی

 ...تمام شده و

 :چرخاند با صدای بلند گفتها را با دست خالی میاسحاق همچنان که میل کباب

 آصالن و ریحان کجان؟ -

 :باباسی، پاسخش را داد

 !های خودتن که مظلوم کنارت ایستادن فعالً اصل کاری، بچه-

کشید و از جایش   تعجب جلوی پایش افتادند. دست از باد زدن و چرخاندن کباب   چشمان اسحاق، از 

بست و نفسی عمیق کشید. جرات  هایش را ندیده بود. چشمانش رابلند شد. خیلی وقت بود که بچه

اند و با تنفر به او خیره اوالدش با اخم ایستاده کرد دوکرد که به پشت بچرخد. احساس مینمی

 .وضعیتی را ابدا نداشت  حمل چنیناند. او تشده

 .همان لحظه، صدایی او را به خود آورد

 این چرا شبیه بابایی نیست؟ -

 .چون صورتش باد کرده-

 چرا کرده؟-

 .چون زخمی شده-

 چرا شده؟-

 .چون مواظب نبوده-

 چرا نبوده؟ -

 .چون حواسش نبوده-

 باباست؟-

 .آره-

 بـ*ـغلش کنم؟-

 .برین جلو-
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*** 

قرار گرفتند که   ی دستان کوچکیاسحاق حس کرد که پاهایش تا زانو، مورد احاطهای بعد، و لحظه

این حس آتشین زد و چشمانش  زد. نفسش را با شدت بیرون داد. لبخندی ازیشان آتشش میگرمی

 .اند ریزی را دید که سر در زانویش برده  ی را باز کرد. سرش را به عقب چرخاند و دو جثه

چشمان درشت سیاهشان   روند. باکنند و عقب می. آن دو پسر، پایش را رها میدهدتکانی به خود می

پدرشان خیره شده بودند. موهای کمی بلند،   ها سایه انداخته بود، بههای بلندشان روی آنکه پلک

 .مرتب  قد و هیکلی زیبا و پوششی تمیز و

 .ها را تربیت و بزرگ کرده بودنگاهی به باباسی انداخت. چقدر خوب آن

ها زانو زد. دستش را دراز کرد و خواست فرزندانش را به آ*غو*ش پدر بازگرداند که باباسی جلوی آن

 :غرید

ـ نکنه می- ازت فیلم بگیرن، با  خوایها؛ اگه میجا جلوی دوربین نیستغلشون کنی؟! اینخوای بـ*

 .کن   که پدری به پسرانش رسید. جمع کن، مثل آدم رفتاراسم این

 :زد صدای راحله، از آشپزخانه آمد که داد می

 خوای مثل خودت به جای بـ*ـغل کردن، له و لوردشون کنه؟چیکار داری سبحان؟ نکنه می-

 :گویندشوند و هم زمان میام، نیش پدر و پسر باز میآن هنگ 

 چرا که نه؟ -

 .برد و اسحاق، به سوی فرزندانش یورش می

پسرانش در این حد  افتد. تا کنون باخس میاش به خسکند که س*ی*ن*هها بازی میقدر با آنآن

کلوچه و شیرموز اسحاق نیز دو   آوردشان به محل کار اسحاق، وراحت نبود. همیشه باباسی می

دانست که شد؛ اما حاال... تا به حال نمیشاد می  ها محبت کردهخرید و گویی که به آنبرایشان می

 .دهد دهد که کار کردن به او نمیحس خوب به او می  قدرهایش، آنبازی با بچه

زند. هرچند یحرف م  نشاند. با هر کدام، به زبان خودش گیرد و روی پایش میهایش را میهر دو بچه

ریز جثه بود که اسحاق یقین پیدا کرد   قدرترش صاحب، آنفاصله سنی زیادی ندارند؛ اما پسر کوچک
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حافظ، کامالً شبیه به پدرش بود. گویی که مادرش تنها نقشی که   زند؛ اماکه صاحب با مادرش مو نمی

 .نه از رفتار او بوده و بس؛ زیرا نه از چهره به مادر شباهت داشت و  داشته زاییدن 

 .سبحان، لبخند رضایت روی لبانش نشست

هایش رفت ابرویی باال انداخت و به کمک تبر دسته بلندش، از کنار سلمان برخاست. سوی پسر و نوه

 :و گفت 

 .برتتون پیش خانم معلمهخب دیگه... پاشین برین. االن ریحان میاد می-

 :حافظ گفت

 شه امروز رو نریم؟بابا باباسی، می-

 :باباسی، ابرویش را باال انداخت و گفت

 سواد بار بیاین یا یه چیزی فهمتون بشه؟خواین بیتره. مینه؛ درس از باباتون هم مهم-

 .حافظ سرش را باال انداخت و از روی زانوی پدرش، بلند شد. دست صاحب را گرفت و سوی خانه برد

همان پایین سرش را به باال خم کرد و با اخم اسحاق که از این کار پدرش ناراحت شده بود، نشسته از 

 :گفت

اصالً اینا رو ولش! آخه توی   شد یه امروز رو بیخیال بشی؟ مثالً باباشون اومده پیششون. نه حاال نمی-

 فرستی پیش معلم؟ اینا رو می ره برای سوادآموزی که تواین سن و سال، کی می

 :گویدرود. همچنان میبه سوی خانه می کند واش آویزان میباباسی، تبرش را روی شانه

 .خواستی خودت باشی بهتر تربیتشون کنیمی-

بگوید، دروغ گفته بود!   گونه سخن تواند با او اینگفت که او نمیسر اسحاق، به پایین خم شد. اگر می

لشان خواهند به او بزنند تا دو کنایه می با کمال میل پذیرفته بود که پدر و مادرش، هرچقدر نیش

 :ای زد که در کل روستا پیچیدپدر رفت. سبحان، نعره آرام شود. از جایش بلند شد و سوی

 !ریحان... ریحان-

**** 
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 :اسحاق، آهسته گفت

 .دونم، تقصیر از منه! من غلط کردممنظورم این نبود که شما خوب تربیتشون نکردی. می-

باباسی، در جلوی در  .ی در نمایان شدههمان موقع، صدای دویدن چهار نعلی آمد و ریحان، در آستان 

 .بود  ایستاده بود و اسحاق به آن بزرگی را پشت خود پنهان کرده

 ها کجان؟ اومدم باباسی. بچه-

 پوشن. وایسا بیبینم؛ این چه ریختیه واسه خودت درست کردی؟ االن میان. دارن لباس می-

 :گوید صدای ریحان آمد که ترسیده می

 .ی خرید کتاب ها قراره بریم شهر واسهکه! با بچهدیروز بهتون گفتم  -

 :ی در تکیه داد. همچنان گفتاش را به آستانهسبحان، ژستی جدی گرفت و شانه

ما توی بچگیت،   خب که چی؟ اون موهات رو بکن تو تا از ریشه نکندم. این چیزی هم که پوشیدی-

کنی پیش برات خریدم رو تنت می وزری اون مانتوی بلندی که چند رپوشوندیم. درجا میبهت می

 .میای 

 .چشم-

 .رفت ها باال میو دوباره صدای چهار نعل آمد که از پله

 :گو را شنیده بود، گفت واسحاق که این گفت

 فرستی؟ رن اردبیل؟ چرا یکی از همین پسرات رو باهاشون نمیتکو تَینا، دارن می-

 :. جدی و با چشمان براقی گفتباباسی، نفسی عمیق کشید و به سوی اسحاق چرخید

شه. بهش گفتم که نباید از اعتمادم به خودش سواستفاده بیشتر از این بهش گیر بدم، خ*را*ب می-

 .بکنه

 :اسحاق، ابرو در هم کشید 

جا دوستاش. این  هم چی! با شه؟ توی این سن، قراره تنها بره شهر، اونیعنی چی که خ*را*ب می-

شه سانتال مانتالی که توی می  که یه خودی نشون بده،هر برای اینروستاس. کسی بخواد بره ش

 .رمخیابونا ریختن. من خودم باهاش می
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 :سبحان، مردد نیم نگاهی به پسرش انداخت و آهسته گفت 

 .پیش دوستاش ضایعش نکن که-

ه بود هایش را در هم کشید و پشت سر پدرش به راه افتاد و با لحنی که تمام تالش کرداسحاق، اخم

 :قابل اعتماد به نظر برسد گفت

هستم که هرجا برن منم   کار قدرم بیرسونم. اینضایع کدومه؟ من قراره خودم برم شهر؛ اونارم می-

 .معروف، سوادم افزایش یافت  برم. بلکه اصن یه کتابی هم خریدم، خوندم به قول

 :باباسی، دوباره نفسی عمیق کشید و گفت

 چی بگم؟ -

زیاد راحتش   دانه دخترش بود. نباید یدی بود برای اسحاق. سبحان، نگران تکو این مهر تائ 

بود. جوگیری مردمان روستا،   گذاشت؛ اما سخت گیری هم جایز نبود؛ ولی حرف اسحاق هم درست می

های پولدار و چه کسی است کنند، بر انسانمی  ها را مشبهجلوی مردمان شهری به طوری است که آن

 ه خوشنود نشود؟ که از این تشبی

پوششی که باباسی دیده   با این حال، ریحان تازه نوجوان بود. تنها پانزده سال داشت. با آن وضعیت 

است به خود اجازه دهد، تا آن لباس را   شد از اینکه چرا گذاشتهکم خودش هم ناراحت میبود کم

 .بپوشد 

 :ی سبحان کوبید و گفتاسحاق، دست بر شانه

کنم. اصالً کسی د؟ من باهاشونم دیگه. کسی نگاه چپ بکنه، گر*دن خورد مینگران چی هستی مر -

 !جرات نداره به دختر باباسی نگاه بد کنه

 :ی پسرش را محکم گرفتباباسی، شور به چشمانش دوید و چرخید و شانه

بره هم نگاه   اصالً مگه کسی به چندتا دختر که یه غولتشن هم هیکل اسب آبی کنارشون راه -

 .کننگنده هه نگاه می نه؟ هرچقدرم زور بزنن برای جلب توجه همشون، مثل بز به همونکمی

 :اش توسط سبحان خم شده بود، با درد گفتاسحاق که از فشار شانه

 .مرده رو ول بکن تا از تعریف مثالً خوبت، کیف کنیمی صاحبحاال این شونه-
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تروتمیز پوشیده بودند   قرار گرفتند. لباسی  درحال خوش و بش بودند که دو فرزند اسحاق، جلویشان 

 .بودند  و دست در دست هم، جلوی پدر و پدر بزرگشان ایستاده 

 عمه کو؟ -

 :باباسی پاسخ داد

 !لباس بپوشه میاد. ا  اومد-

 .آمد اشاره کردو به دختر زیبارویی که آهسته از روی پله پایین می

 .جون بکن دیگه! چه نازی هم میاد پدر سوخته-

 .کندنیشش را تا بناگوش باز میو  

**** 

ندیده بود. به نظرش او  کند. تا به حال، او را ترش نگاه میزند و به خواهر کوچکاسحاق، لبخندی می

شد. آرایشش، از دور هم دیده میبی آشنا نبود. هیکل درشت و قدی بلند داشت. چشمان سیاه

تی به خواهر کوچولوی هفت سال پیشش ابداً شباه .ابروهای پرپشت کمانش، موهای سیاه براقش

 .نداشت 

 قدَر  بزرگ شده؟چرا این-

 :ی خندانش را ببیند رخش، چهرهباباسی، یکی از ابروهایش را باال انداخت که اسحاق توانست از نیم

 خوای معجزه کنم کوچیک بشه؟ُنچ، شرمندت شدیم. می-

 :اسحاق، سری تکان داد و سریع پاسخ داد

 همه قد انداخته؟  ه چطور یهو ایننه؛ منظورم این-

 .دیدیبود، میخواستی میمی-

اش را خاکستری  ی نوازش روی سرش آورد و موی کوتاه تقریبااسحاق، دستان بزرگش را به نشانه

 :شانه کرد. در همان حال، شانه باال انداخت و مظلومانه گفت 

 .قانعم-
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 :ها ایستاده بود خیره شدب در انتهای پلهو جلوتر رفت و حیران و پرمحبت، به خواهرش که متعج

 .سالم ناز داداش-

 !سل... سالم خان... داداش-

 :ی احساسیسبحان، بارید در این منظره

 .کنممـ*ـاچ و بـ*ـغل بکنین، هر دوتون رو به جای المپ آویزون می-

حساس کرد اسحاق، نیشش باز شد و جلوتر رفت و خواهرش را طوری در بـ*ـغلش فشرد که ریحان ا

 .ی بعد عزایش را بگیرندقرار است چند لحظه

 !خان... داد... خفه شدم-

ی ده همچون وزنه  ها نبود ابرو باال انداخت و خواهرش را اسحاق، رو به پلکان که کسی در آن طرف

گفت، از کنار باباسی که ابروهایش می  طور که کلمات پر محبت به او کیلویی بـ*ـغل گرفت و همان

 :شده بود، گذشت   چشمانش رفته بودند و دهانش آویزانداخل  

 !تُف توی دهنت پسر. چندشای فیلم هندی-

ریحان، فهمیده بود که برادرش قصد اذیت کردن پدرش را دارد؛ پس ابرو باال انداخت و او نیز شروع 

 .کرد به دل دادن و قلوه ستد کردن

 .یکم دیگه ادامه بدین، خدا شاهده باال میارم -

 .هایش را خم کرده بود و بازوانش را شل رها کرده بود ، همچون ژله شانهسبحان

طور که خواهرش را از بـ*ـغلش پایین اش را نشان پدر داد و هماناسحاق، با لبخندش تا معده

 :گذاشت، گفتمی

 .میری. حاال بیا درستش کنخیلی خب پیرمرد، االن میوفتی می-

ی مبل تکیه داده جایی که اسحاق قبالً نشسته و به دستهمانسبحان، اخمی کرد و رفت سمت مبل، ه

 :بود، نشست و گفت 

گذرم؛ ولی دن! من از شما نمیتوروخدا ببین یه پیرمرد  خوشتیپ و خوش هیکل رو چطور آزار می-

 .گذرهخدا می
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**** 

 .دو گوشی نوکیای اسحاق را که روی زمین جا مانده بود برداشت و شروع به ور رفتن با آن کر 

آویزان  اسحاق، با خواهرش خوش و بشی صمیمی کرد و وقتی چشمانش به پسرانش که با لبان

 .آیدمی  ها بودند، گفت که او جلوتر برود و او نیز پشت سرشان خیرهی آن

 .ریحان، قبول کرد و پسران را برد 

زنگ زدن   اسحاق، سوی آشپزخانه رفت. در راه شنید که گوشی که از در دست پدرش بود، شروع به 

 .کرد

 .باباسی، اگه عالءالدین یا گوسفند بود، جوابشون رو نده-

 .ی آشپزخانه وارد شد و سوی ظرفشویی رفت تا رویش را بشوید و از دریچه

 .صدایی از پدر نیامد 

 باباسی؟ مردی؟ -

 .باز هم کسی پاسخ نداد 

 :طور فریاد زد رویش را شست و به سمت حوله رفت. همان

 .دی، جواب اون صاحب مرده رو بده. خودش رو کشتجواب من رو نمی-

 .طرح سفید، خشک کردی بیو دست و صورتش را با حوله

 .صدای زنگ گوشی قطع شد

 .اسحاق نفهمید که پدر جوابش را داده یا زنگ قطع شده. فکر کرد شاید پدرش، بیرون رفته باشد 

به اسحاق بود و سبحان، به آن توسط دریچه، از آشپزخانه خارج شد. سوی مبلی رفت که پشتش  

 .تکیه داده بود

 .جلوتر رفت. دوباره صدای زنگ گوشی برخاست

 .کیه؟ وایسا، خودم اومدم-

به طور وحشتناکی  ی پدرش،و پا تند کرد. وقتی رسید، رنگش پرید. کم مانده بود سکته بزند. چهره

 .خشکیده بود  مجسمه  درهم رفته بود. به گوشی داخل دستش خیره شده بود و همچون
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 جلوتر رفت. نکند سکته کرده باشد؟ 

شد که با چنان سرعتی، رسید. باورش نمیزد. خون به مغزش نمیقلب اسحاق، داخل دهانش می

 .پدرش را از دست داده باشد

کرد که بغضی در گلویش است و چشمانش، لبالب از اش آشکار میاشک در چشمانش حلقه زد. چهره

 .اشک است

 :نشستکنار پدرش  

 بابا؟ بابا سبحان؟ -

 :سبحان، تکان نخورد. بغضش ترکید و با صدای بلندی نعره زد

 !ننه... ننه پا تند کن... ننه، آقام -

 :صدای دویدنی را پشت سرش شنید. اسحاق، سرش را خم کرد و چشم به چشمان باز سبحان دوخت 

 ری؟ بابا، کجا داری می-

 :پسران و زنش، دور او حلقه زدند

 ده خان داداش؟ شچی-

فروغ پدرش بود بار دیگر با صدای بلند فریاد طور سر خم کرده بود و خیره چشمان بیاسحاق، همان

 :کشید

 !سبحان-

**** 

شد. نفسی   همان لحظه، مردمک چشمان سبحان لغزید. به چشمان اسحاق خیره شد و دهانش باز

 :زد  عمیق کشید. اسحاق، از وحشت نفسش بند آمده بود. رو به سلیمان فریاد

 .برو آب بیار-

 :و فوری خود را که از ترس نگاه پدرش عقب کشیده بود، جلو کشید و گفت

 !مرد. فکر کردم زبونم الل... مردیتو که من رو نصف عمر کردی پیر -
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توانست حرف بزند. چشمان درشتش، بیش از حد باز شده بود. عرق سردی روی گونه و سبحان، نمی

 .توانست تکان بخورد اش نشسته بود. نمیپیشانی

 .زنگ گوشی که قطع شده بود، دوباره شروع به زنگ زدن کرد 

اگهان از جایش بلند شد و با تمام قدرت، موبایل را ی موبایل خیره شد. ن سبحان با وحشت به صفحه

 .به دیوار کوبید 

 .کاری شده، قسمتی از گچش جدا شد و پایین افتاددیوار گچ

ای که دیگر عمری برایش نمانده بود، نگاه کرد. به هزاران اسحاق، متعجب و نیم خیز به نوکیای بیچاره

 .قسمت تقسیم شد بود 

 :ی پدر دوخت. اخمی کرد و بلند گفت دیدهی جناش را به چهرهدهز به خود آمد و چشمان وحشت

دونی چند خریده بودمش؟ مال ده سال پیش بود پیرمرد! دیدی مال مفتیه، زدی ترکوندیش؟ می-

 مگه جن دیدی؟ 

با هیجان  .سبحان، چشمانش را که از زور هیجان گشاد شده بود، سوی پسر خشمگینش چرخاند 

کرد. در آخر نفسی آماده می  ه نفس کشیدن کرد. گویی خود را برای کاری غیرقابل وصفی، شروع ب 

 :که در تمام آبادی ا کو شد   ای کشید داری کشید و پس از آن، نعرهعمیق و شدت

 !توحید-

 همه گنگ نگاهش کردند. پدرشان دیوانه شده بود؟ توحید کیست؟

را از دستش قاپید.   آب بود، رفت و آن  راحله، فوراً به خود آمد و سمت سلیمان که در دستانش لیوان

 :لبان لرزان سبحان برساند، گفت  کرد لیوان را به سوی شوهرش دوید و همچنان که سعی می

شه که سالی می  شی سبحان. توحید خیلی وقته مرده. االن یه پونزده شونزدهآخرش دیوونه می-

 به گوشی اسحاق؟   ه زن خبری ازش نیست! بعدش هم فوقش زنده باشه. به نظرت زنگ می

سبحان، به خود آمد. اخم کرد و لیوان را پس کشید. سوی نوکیایی که قاب پالستیکش از نوار 

 :ها آویزان بود رفت و دنبال چیزی گشتچسب

 .دونم که توحید زندست. حرف اضافی نزنگی زن؟ من خیلی خوب میچی داری می-
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ان شاد و سرزنده به آن خیره ی گوشی بیرون آورد و با چشمو کارت زرد رنگی را از داخل دل و روده

 .شد

 ...من سیمکارتم رو داده بودم دست اسحاق. توحید به من زنگ زده. توحید-

 .و گوشی خودش را از جیبش بیرون آورد و سیمکارت را داخل آن جاسازی کرد

ی بلندی در این حال، چشمش به پسر بزرگش افتاد که هنوز از جهان گنگی بیرون نیامده است. خنده

 :و با فریاد گفت  کرد 

 .این رو ببین، بیا بیرون اسی. عموت زنگ زده؛ عمو توحیدت-

**** 

داده بود. متوجه  کرد پدرش را از دستنشیند. هنوز مبهوت زمانی بود که گمان میاما اسحاق نمی

دنیا برسرش خ*را*ب شده و  ای فکر کردشده بود که چقدر از دست دادن پدر سخت است. لحظه

 .پرت کرده است  ی اضافی که دم دستش آمده را سوی اوخداوند، هر بال 

اش افتاده بود، سر جایش نشاند بار دیگر، بغضش گرفت. از جایش بلند شد. کاپشن خود را که از شانه

 :و با لحنی محزون فریاد زد

جا خودم به والی علی قسم... فقط یه بار دیگه... یه بار دیگه، ادای مردن رو در بیاری، همون-

 !کشمتمی

 .و از خانه خارج شد

ای ی خود اسحاق، از جایگاهش بیرون آمده بود با کف دستانش پاک کرد و سرفهاشکی را که به اجازه

 .کرد

مهم نبود. هنوز درد آن  زند اصالً برایشاین نکته که عمویی به نام توحید زنده است و دارد زنگ می

اش جا خوش کرده و خیال نداشت س*ی*ن*ه  ای که پدرش را در آن حاالت دیده بود، در لحظه

 .فراموش شود 

اش برخورد نکند، با ی زخمیآورد تا باد سرد ظهر به گونهاش را باال میی کاپشنطور که یقههمان
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 :حرص زمزمه کرد

بدبخت شدی؟   گی بمیر، بمیر. همون لحظه که مرد دیدی چقدرنه خاک بر سرت کنن اسی. هی می-

مردن باباسی به ز*ب*ون بریدت   کنی؟ یه بار دیگه حرف از غلطای اضافی می  دیگه باز هم از این 

 .زنمبیاری دارت می

زد تا از آن جای تنگ رهایی یابد، در اعماق قلبش و دوباره بغض عظیمی را که تمام زورش را می

 .پنهان کرد

از دور و نزدیک به او  وآمد افرادی نگاه کرد کهای گیج به رفتوقتی از سر باالیی پایین آمد، لحظه

 :دادند. دستی به ریش سفیدش کشید و نالیدسالم می

 ی معلم  رو از کجا پیدا کنم؟ حاال من، خونه-

و به سوپری کوچکی که درونش پر بود از مردان پیر و جوان، رفت و بعد از خوش و بشی کوتاه، 

 :پرسید 

 م ببینیمش؟ی معلم هست؛ دیقاً کوجاست که ما بریها، این خونهحاجی-

 :ای بود، از ته مغازه بلند گفتوپنج سالهصاحب مغازه که پسر جوان بیست

 چیکارش داری؟ -

 .جا قایم شدی ندیدمت ناز پسربه به آقا فرید. حال احوال؟ اون-

 :و لـ*ـب تر کرد برای پاسخ به سوالش

 خواستم ببینم مطمئنه؟اوالدم رو آبجیم برده پیشش. می-

 :ها را شنیده بود، گفتگذشت، گویی که حرف آنجلوی مغازه میزن رهگذری که از  

فرستاد پیشش؟ ما به خانم معلم، مثل تخم چشممون هاش رو میبه نظرت مطمئن نبود بابات نوه-

 .اعتماد داریم

را به دندان گرفته   رنگ و روی سفیدی را سر کرده بود و آن اسحاق، چرخید و زنی را دید که چادر بی

 .شدنیمی از چشمان و دماغ کوچکش دیده می بود وتنها

 .شمهم میحاال خونشم بگی کجاس، مخلصت  -
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 :زن، صورتش را چرخاند و بلند گفت

 وا به من چه؟ مگه من راهنمام؟ -

**** 

ی زیر و رفت. د*ه*ان اسحاق خواست به بوی گل  سوسن و یاسمن آمد باز شود که با گفتن استغفراهلل

 .ل**ب، خشمش را فروکش کرد

 :هایش را در هم کشید و با صدای بلند، رو به مردان گفتاخم

 ها رو له کنم و بهش برسم؟ ی خونهگین کجاست یا با آسفالت کن، همهمی-

بنشیند و همچون   قدر حوصله ندارد که دانستند که اسحاق، پسر بزرگ باباسی، آنآن جمع می

فوری، یکی از پیرمردها که دم در دکان   پس  وپرتی نیش باز کند.سبحان، بگو مگو کند و بر هر چرت

اش را گرفت و با انگشت اشاره،  مقابل اسحاق ایستاد. شانه  کشید، بلند شد و نشسته بود و بهمن می

 :نشانی را داد

آره، خونش  ی حاج صمد. یادت که نرفته کجاست؟ببین همین راه رو برو. خونش کنار خونه-

روی نونوایی شبنم روبه .داری ساختهدرسه هم تازه بخشاونجاست؛ ولی خودش االن مدرسست. م

 .کنیخانم، همون اطراف فلکه رو بگردی، پیداش می

 .اسحاق، تشکری کرد و به راه افتاد

داخل زمین  ای رسید کهی تازه ساختهآدرس داده شده را نشانی دانست و رفت تا به مدرسه

خیز و خوش خاک بود قدر حاصلآن ود. آن زمین،اش ساخته شده ب کشاورزی آبا و اجدادی ننه راحله

اش، با چه دلی زمین نکند خاک اذیت شود. خانواده آمد رویش پا بگذارد کهکه آدم حتی حیفش می

 برای ساخت مدرسه داده بودند؟   به این آبادی و حاصلخیزی را 

 زین پس قرار است روی صورت حاصلخیز اسحاق گندم درو کنند یا روی صورت سبحان؟ 

 .آخه... چی بگم؟ خدایا-

ای را دید که به زمین افتاده بود و با صدای بلند، نعره و و چند قدم دیگر را پیمود. در راه، پسر بچه
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 .کشیدفریاد می

 :اسحاق با لبخند سوی او رفت و جلویش زانو زد 

نما دا، انگشتپس فر  کنه؟ فرداچته داد و هوار راه انداختی؟ مگه مرد، با یه زمین خوردن گریه می-

 .گذاشته بود روی سرش   شی که پسر فالنی یه زمین خورده بود و کل آبادی رو می

 :گوید اندازد و میاش خیره شده، ابرو باال میوقتی دید پسر بچه، متعجب به چهره

 چیه بچه؟ آدم ندیدی؟ -

 :دهدکشد و جواب میبچه فینی می

 باباسی؟-

زد تا طور که شلوار گشاد پسر را باال میری تکان داد و هماناسحاق که منظور او را فهمیده بود، س

 :اش را ببیند، گفتزانوی زخمی

 .نه من پسر بزرگش، اسحاقم-

قدر تروتمیز آن تا شد. پو*ست سیاه نازکش،  وقتی زخم روی زانوی سیاه پسر را دید، چشمانش هفت

ای زد و هراسان سرش اسحاق، سکته .شد استخوان سفید زانویش را دیداز هم جر خورده بود که می

 :نگریست. پسر گفتی اسحاق میبه چهره  را بلند کرد. پسر بچه، آرام شده بود و هنوز 

 قدر داغونه؟ گم آخه... حاال چرا قیافت، اینمی-

 :اسحاق، اخمی کرد و گفت 

 چطور؟-

**** 

خودت؟   حال   مگه تو بابای حافظ و صاحب نیستی؟ همونی که گذاشتینشون و رفتی پی عشق و-

ریخت چیه روی بی  تر شدی. این زخم حافظ، عکست رو نشون داد و گفت این بابامه؛ ولی، زشت

 صورتت؟

ی کاپشنش را بار دیگر جلوی صورتش کشاند. اسحاق، اخمش را با شدت بیشتری درهم کشید و یقه
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 :از جایش بلند شد و با حرص گفت 

ی کم اومد؟ اصالً بگیر بشین عرت رو بزن پسره  تر از من بود حسودیت فضول مردمی؟ بابات زشت-

 .شرایط. زانوت، مثل زالو دو پاره شده

اش را از روی زمین برداشته بود طور که کیف مدرسهپسر بچه، با دستانش دماغش را باال کشید. همان

 :تکاند، گفت و می

به صورت  ترکش خوردت   رو نه بابا، این که چیزی نیست. تازه بدتر از ایناش هم خوردم پیرمرد. تو ب-

 .شی، بنفشه خانم کم داری شبیه گوریل انگوری میبرس. کم

لنگان سوی خانم جوانی رفت که از سویی به سمت ی اسحاق، لنگانزدهو مقابل چشمان حیرت

 .داشت مدرسه قدم برمی

 :پسر بچه با صدای بلند گفت

 .خودش بگو  راستی بابای من، آقا شاهد نصراهلل. مردی، برو جلو روی-

 .و دست در دست همان خانم جوان، وارد مدرسه شد

بود که بابت   دمید. شبیه گاو سیرکی شدهاسحاق، از حرص نفسش را با شدت از دماغش بیرون می

 .کردی قرمز، احساس ضایعگی میاسکل شدنش توسط یک پارچه

 :دستش را مشت کرد و کوبید بر کف دستش. زیر ل**ب، غرید

 !یع ضدحال زد. ای که ایشاهلل پات از لگن بشکنهشلغم، چه ضا-

راهروی کوچک   خراش از داخل کالس خارج شد. پا تند کرد و وارد همان موقع، صدای فریادی گوش

سو آن سو راهرو، به این    مدرسه شد. حاال فریاد از کدام کالس برخاسته بود؟ چند معلم در

را نیمه باز گذاشته بودند و سرهایشان را برای   شانآموزان با تعجب و وحشت، درهایدویدند. دانشمی

 .بودند  وجو و کاوش، بیرون آورده جست

ها گفتگو و حتی درگیری هم باهم داشتند که چون دستشان از هم کوتاه بود زیاد پیش آن وسط

 .رفتند نمی

و به پسر ها رفت کالس  ها، مورد توجه همگان شده بود. اسحاق، آهسته نزدیک یکی از یکی از کالس
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 :کرد گفتجا میبلند قد کچلی که داشت اطالعات جابه

 .هی پسر -

 :پسر چرخید. وقتی اسحاق را دید متعجب ابرو باال انداخت و پرسید 

 ...باباسی-

 .نه نه، من پسر باباسیم. اسحاق -

 قدر شبیه همین؟آها... چرا این-

ک چشمش به کالس شلوغ بود، طور که یک چشمش به پسر و ی اسحاق، کالفه نفسی دمید و همان

 :گفت

 دونم! من چه بدونم؟ راستی... جریان چیه؟ چرا همه جمع شدن اونجا؟ نمی-

کرد، عاقل اندرسفیهانه، طور که به کالس پر تشنج نگاه میپسر پشت گ*ردنش را مالش داد و همان

 :پاسخ داد

کالس پنجم  راللهی کهآموزان کالس مجاور به عرض ما رسوندند، نص طبق اطالعاتی که دانش-

انجام شده، متوجه شدم که پاش در  هایخونه، اومدنی زمین خورده. برگرفته از آزمایش و طبابتمی

 .شکسته   ی زانو، از زانو اثر اصابت سنگ به کاسه

**** 

وجور کرد و متاثر آموزان، فوری خود را جمعای کرد؛ اما با چشمان متعجب دانشاسحاق، تک خنده

 :پرسید 

 گی؟، پسر شاهد رو مینکنه-

 شناسیش؟ آره خودشه. تو از کجا می-

 ...اومدنی، بهم گفت -

 :و در ادامه، به سوی پسر چرخید و گفت

 خونن؟ شناسی، دیگه نه؟ صاحب و حافظ، تو کدوم کالس میتو پسرای من رو می-
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ی که رنگ سبز پسر، بار دیگر گ*ردنش را ماالند و از پشت در بیرون آمد. با انگشت، به در انتهای

 :زشتی داشت، اشاره کرد و گفت 

 آور. برم صداشون بزنم؟ جا مهد کودکه. معلمش خانم ناماون-

 رم، با معلمشون هم کار دارم. اسمت چیه پسر؟نه خودم می-

 :گویدزند و میپسر، لبخندی می

 .شناسنرو می  شناسی؛ ولی همه توگه تو اینجا هیشکی رو نمیمحمدم، پسر جواد روحی. بابام می-

ی ذوقش بود، دهندهگذارد و با لبخندی که نشانی کچل محمد میاش را روی کلهاسحاق، دست گنده

 :گویدمی

 به به آقا ممد! از بابا چخبر؟ سالم برسونی بهش. چرا همه، من رو شناس دارن؟ -

 .شیم. خیلی دلیل ضایعیهنپرس آقا اسی. شرمندت می-

ار دیگر، یک پسر بچه نیم وجبی احواالت او را پایمال کرده بود. سیلی شود. بنیش اسحاق، جمع می

 .کند زند و اخم میآرامی به صورتش می

 خیلی خب. برو سر کالست. معلمتون کجاست؟ -

کردند. تنها نگاه می  کار که های بیکند که درش پر بود از معلممحمد به همان کالس شلوغ اشاره می

این بشر، در جایگاه سنگ پا تشریف   جایی کهشد دروغ گفتیم. از آناگر بگوییم، اسحاق عصبی ن

کند و فریاد دهند. اسحاق، با حرص به کالس نگاه میانجام می  ترس هر حرکتی را بدون فکر،دارند، بی

 :زندمی

کنه؟ بخیش می زنی یا یکی میادحاال شما هی پای اون بدبخت رو نگاه کن با چشمات جوششون می-

کن تو رو خدا، باز دارن نگاه   کالساتون. مردم، اوالدشون رو دست کی ها سپردن. نگاه  برین سر 

 .کنن. برین سر کالساتون می

شوند. محمد، مشتی آرام به پهلوی اسحاق هایشان میچهار مدرس خانم جوان، با هول وارد کالس

 :زندزند و ل**ب میمی

 !دمت گرم آقا اسی-
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 .برو سر کالست بچه-

چرخد، خانم جوانی را می بندد. وقتی به پشت سرکند و در را هم میبه زور، وارد کالس می  و او را 

 .کند برد و صافش میاش میثانیه، دست به مقنعه  بیند که سر به زیر مقابلش ایستاده است و هر می

 چیه؟-

 .کندپرد و با انگشت به در اشاره میدختر بینوا، از شدت تحکم از جا می

 .آموز این کالسی؟ شرمنده دخترم ، دانشا  توهم-

کند. ی روی در نگاه مینوشته  کند و به کند. سر بلند میرود و راه را برای معلم، باز میو کنار می

 :گویدمی  زند و رو به دختر لبخندی شیطنت بار می

 ری کالس شیشم؟ اهلل وکالتی، چند سال رد شدی؟ تازه داری می-

**** 

بیند. ابروهای می ی سرخ و سفید دختر راآورد و اسحاق تازه چهرهباال میدختر، ناگهان سرش را 

به گمان در ذهن  اسحاق را شالق   آلودش،نازکش را به اخم وا داشته بود و با چشمان مشکی حرص

 .زدمی

 نکنه معلم این کالسی؟ -

 .بله آقا، من معلم این کالسم. لطفاً برید کنار-

 .من که زدن ندارم -

کوبد. کند و پس از آن با شدت بر هم میآید. معلم، در را با حرص باز می، از مقابل در کنار میو دوباره

 .شود نیش اسحاق شل می

ی قبل پر بود از جمعیت و اکنون، تنها دو معلم مرد در خورد که تا چند دقیقهچشمش به کالسی می

 .آن کالس بودند

بود؛ اما از جهتی  ا حد غیرقابلی خوشحال و شاد شدهکه اسحاق از شکستن زانوی آن پسرک، ت با این

ی آن تکیه داد و رسید. به آستانه  های بلندی برداشت و به در کالس سوخت. گامهم دلش برایش می
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 :معلمان را به خود جذب کرد  آموزان وبا صدای بلند و بمی که داشت دانش

 چش شده؟-

 .پاش شکسته-

 جا ایستادین؟ مبارکش، حاال چرا این-

کرد، با این حرف سرش می  توجه به اسحاق، به پسرک که درحال زار زدن بود نگاه مردی که آرام و بی

کمی به اسحاق نزدیک شد و کمی آهسته   را با شدت سوی او چرخاند. معلم دیگری اخمی کرد و

 :گفت

 ...آقا سبحان-

اش قالب کرده بود، باال آورد و حرف مرد را قطع س*ی*ن*ه  همان لحظه، اسحاق دستش را که روی 

 :کرد

 فهمی؟ اسحاق... من پسر بزرگشم. اسحاق... می-

 .دهد مرد، متعجب سری تکان می

 .خیلی خب، ادامه بده-

 ببخشید آقا اسحاق. بله. باالخره ما مسئولیت داریم. باید یه کاری کنیم یا نه؟ -

 :اسحاق شانه باال انداخت

 خب؟-

 :گویددهد و میرد، کالفه سرش را تکان میم

رسه و برای آقا اسحاق، من مدیر این مدرسم. مسئولیت دارم. فردا پس فردا، خبر به گوش باالییا می-

 .شهمن بد می

توجه به حرف آقای مدیر، ی در برداشت و چشم به مرد آرام دوخت. بیاش را از آستانهاسحاق، تکیه

 :ی گفترو به او با صدای بلند 

جا مثل درخت وای نستا، این خ*را*ب شده حداقلش بایستی یه درمونگاهی داشته باشه یا نچ؟ اون-

 .زنگ بزن بیان ببرنش 
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**** 

 :گویدگیرد و کسل رو به مدیر میدهد و همان ژست قبل را میو دوباره به در تکیه می

 خب؟-

 .دوزدرا به زمین میکشد و چشمانش  مدیر، کالفه و عصبی دستی بر موهای کوتاهش می

ها دیدن که باباسی این کار رو کرده. به دلیل شباهت زیاد شما، گمانم شما رو آقا اسحاق، یکی از بچه-

 .با پدرتون اشتباه گرفت 

 خب؟-

 :و به مدیر خیره شد. مدیر سرش را باال آورد و زمزمه کرد

 شما این کار رو کردین؟ -

 :اسحاق

 چکار؟-

 :مدیر 

 ا شاهد رو شکستی؟شما پای پسر  آق -

 :اسحاق

 گی؟ داری جوک می-

ی اسحاق خیره شد. گویی که از واکنش اسحاق ترسیده باشد، با عجله و ی در هم رفتهمدیر به چهره

 :لکنت گفت

هستین که با یه پسر   قدر مرد طور دیده که غلط کرده! شما اینآقا اسحاق، فقط یکی از پسرا این-

 .نشنیده بگیرین؛ لطفا آقا اسحاق ربط رو از منسوال بیبچه، دهن به دهن نکنین. این  

کند که گویی با یک مرد طور رفتار مدیر بود. چرا طوری رفتار میاسحاق، در دل متعجب این

 کند؟ وحشتناک صحبت می

نمایی لبخند دندان ی مدیر،ی وحشتناکی به خود گرفت. در دل به این ترس  بامزهپس در ظاهر چهره

 .تکیه از در برداشت  با حفظ همان ظاهر، ابروانش را بیشتر گره زد و زد و همراه
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ی مدیر ایستاد؛ البته باید اضافه کنم به قصد، نفسی پر شدت کشید و س*ی*ن*ه، به س*ی*ن*ه

 .س*ی*ن*ه به سر مدیر

 .ی مدیر خیره شدزدهبا خشم و غضب، سرش را پایین آورد و به چشمان بهت

 م؟ شکون که من پای بچه می-

قدر از دید. آنخود می  گانه را به شدت به نفع کم، ولوم صدایش را باال برد. گویی این بازی بچهو کم

 .گر*دن مدیر گر*دن شکسته، بیاندازد  یشان را بهزمین و زمان دلش پر بود که حاضر بود همه

 شینم که هرکی از جلوم رد شد، سنگ بندازم جلوی روش؟ کارم؟ میمن بی-

های شیطنت و خنده هم پیدا کرد، به جمعیت پشت سر شد ته مایهچشمان که در آن می  و با همان

 .مدیر خیره شد

نصراهلل، پایش را با  بود. پسر شاهدمعلم یا همان مرد جوان، ساکت درحال گفتگو با تلفن همراهش می

 .ه او داشتندبقیه نیز همچون نگاهی ب  .زجر گرفته بود و متعجب به آن دیو سفید چشم دوخته بود

توانسته بود برای  آمد سرپرست مدرسه را که به هر جان کندنیناگهان آرام گشت. چطور دلش می

ی خیط کند؟ در باطن به روحیه  ترهایش، ضایع وخود صاحب اسم و رسمی شود مقابل از خود کوچک

 .نیشش را تا بناگوش باز کرد ی خود، سیلی محکمی زد و پس از آنخبیث و ساده

گشاد شد و مات به   یر که مقابل او ایستاده بود، با دیدن این حالت اسحاق چشمانش بیشتر از پیش مد

 .شده در زیر سیبیلش نگاه کردهای پنهاندندان

**** 

 :طور هم گفتی مدیر کوبید، هماناسحاق لبخندی زد و محکم روی شانه

که بدم. به جای این  به بچه نشون بیخیال پسر؛ ولی بدون من هنوز از اون مرضا ندارم که زورم رو  -

وآشغاله، تیر تیمیز ب کُنین. حداقل یه آت صاحاب رو که پر سنگ ودنبال مقصر بگردین، اون راه بی

 .آسفالتی بکشین

 :و از او گذشت. رو به مرد  آرام کرد و گفت
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 به درمونگاه زنگ زدی؟ -

 :آن دست کرد و آرام گفتمرد که حال تلفن را قطع کرده بود، گوشی را از این دست به  

 .بله-

 :اسحاق

 شد؟ خب چی-

 :مرد، پاسخ داد

 .گفت ماشین رو فرستادن پی یه مریض دیگه-

 :بارید، با عجله گفتاسحاق که از لحنش کنجکاوی می

 بعدش؟-

 :نگاهی به چشمان اسحاق کرد و گفتمرد، نیم

 .باید خودمون ببریمش-

 :ریخت. پوزخندی زد و به تمسخر گفتاشک میاسحاق، نگاهی به پسر شاهد کرد که آهسته  

 .نه که شوما خیلی آمیتاپاچان ترشیف داری! با صدوهشتاد تا گلوله هم از پا نمیوفتی-

که دهن به دهن این   پسر شاهد از او رو گرفت و با حرص، پایش را فشار داد. آن پسر بچه دانسته بود 

از دست بدهد. اگر دعای اسحاق  ش را هممرد گذاشتن، امری خطرناک است و حتی ممکن است جان 

 .ی عزرائیل استانجامید که آن مرد لنگهیقین می  شنید، فکرش به را که او را نفرین کرده بود می

ی صندلی مچاله کرد آید، از ترس خود را در گوشههای بلندش به سوی او میوقتی دید اسحاق با قدم

 .و با التماس چشم به چشمان مدیر دوخت

دانست قرار است چه اتفاقی بیافتد، متعجب و سر درگم به مرد جوان ساکت که همچنان که نمی  مدیر 

 .اسحاق را زیر نظر داشت، نگاه کرد

داشت اسحاق، از فکرهای داخل سر کسی خبر نداشت؛ پس از هفت جهان آزاد کاری را که دوست می

 .دادانجام می

 :چنان هم پرسیدمقابل پسر شاهد نشست و دستش را جلو برد. هم
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 اسمت چیه،پسر شاهد؟ -

جلوتر آمد و پای   ای هم نداشت. اسحاق، پسر شاهد، خود را از دسترسش خارج کرد که البته فایده

 :ی بلند اسحاق، در دم ساکت شدنعره  زخمی پسر را باال آورد. پسرک، از درد فریادی کشید که با 

 د  خفه خون بگیر بچه! اسمت چیه؟ -

 :یه و درد ناله کردپسر شاهد با گر

 به تو چه؟ -

 :اسحاق، سرش را باال آورد و گفت

بشینی اینجا از درد  خوایرسه ف یال منم. اگه میببین پسر شاهد، تنها کسی که زورش به تو می-

 پات رو به هم جوش بزنن. اسمت چیه؟  خوام ببرمت درمونگاهبمیری، به یه ور من هم نیست. می

**** 

 .شهیاد -

ی زانوی شهیاد زد. درحالی که با دقت به وارسی شکستگی و ک*بودی روی کاسه  اسحاق، لبخندی

 :پرداخت، گفت می

 نکنه اسم آبجیتم شهالست؟ -

را با یک حرکت   هیچ حرفی، فوری دست بر زیر زانوی شهیاد گرفت. شهیاد و از جایش بلند شد و بی

 .در زنجیر بازوانش گرفت و به سوی در کالس رفت 

 :ابل او قرار گرفت و گفتمدیر، ترسان مق

 ...برینش آقا اسحاق؟ من مسئولیت دار کجا می-

 :اسحاق، کالفه او را با پای سالم شهیاد کنار زد و گفت 

 .برمش درمونگاهکنم. میی تو رو من عملی میانگار دارم وظیفه-

 درگیر این فعالً   و رفت. در راه هیچ حرفی به شهیاد نزد. حتی نگاهش هم نکرد. فکر و ذهن اسحاق،

 .ناله، شهیاد را به درمانگاه برساند درد وبود که پایش را روی کدام جا بگذارد که بتواند بی
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 :جا داد زدبا کلی احتیاط و تفکر، باالخره مقابل در درمانگاه قرار گرفتند. از همان

 .یه دکتری، چیزی بیاد این رو از من بگیره-

فوری خود را مقابل در رساند. وقتی دید پسر آقا شاهد گریان   خانم میانسالی که دکتر درمانگاه بود،

 .در بـ*ـغل باباسی است، متعجب شد

 ...آقا سبحان-

 :اسحاق، عصبی حرفش را قطع کرد 

 !بابا به موال قسم، من سبحان نیستم. پسر بدبختش، اسحاقم! اسحاق-

 :فتو در ادامه به شهیاد که دستانش را دور گر*دن او قالب کرده بود، گ 

مگه از درخت آویزون شدی؟ تاکسی دربستی آوردمت تو مقصد، حاال ولمون کن بریم سر -

 .زندگیمون

شهیاد را از پنجره   شهیاد، دستش را از دور گر*دن آن مرد خشمگین باز کرد. مرد جوانی که موقعیت

 .روی آن بگذارد   دیده بود، برانکاردی آورد و گفت که شهیاد را آهسته بر 

ی پسر پا ناله توجه به آه و مالحظه شهیاد را روی برانکارد گذاشت و بیحوصله و بیاسحاق، بی

 :شکسته، یک پس سری هم به سرش زد و بلند گفت

بنفشه خانم عمته. تو که از این بدتراش هم ترجبه کردی، حاال عر زدنت چیه پهلوون؟ به باباتم -

 .سالمم رو برسون

نشده بود که فکر کرد  شود. چند قدمی دوراز درمانگاه خارج میاندازد و  چپ به او میو نگاهی چپ

 :جوانی را شنید که گفت  گذشت باز شد. صدای خانمای که داشت از کنارش میپنجره

 خواین یه فکری به حال و روز صورتتون بکنین؟ آقا اسحاق. حاال تا اینجا که اومدین، نمی-

همان که یک خانم   د. ابتدا متوجه چیزی نشد؛ اما اسحاق، ایستاد و سرش را سوی صاحب صدا چرخان 

 .چشمانش به چرانی رفت  ای را پشت پنجره دید، ناخودآگاه و غیرارادی جوان و آراسته

***** 
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مواقعی خود را در   باید اعتراف کرد که مرد هرچقدر هم گمان کند باناموس و غیرتمند هست، در 

 .ست شود گفت برایشان خوشایند ابینند که میشرایطی می

وقتی چشمان تمسخرآمیز  دختر جوان را دید، فوراً چشم گرفت و با هر ضرب و زوری هم که بود این 

 :کلمات از دهانش بیرون آمد 

 .نه... ننم درستش کرده-

 .اش را تند کرد و تمام تالشش را کرد تا از درمانگاه، دور شود های بلند و کشیدهو قدم

 .ل هضم گشاد شده بودچشمان خودش هم از این واکنش غیرقاب 

 .قدر هول؟ هر چی فحش بخوری کمته اسیآدم آخه این-

 :و بعد از چند لحظه مکث گفت 

 .چرونی نکرده بودمکنم به خودم ثواب کردم. خیلی وقت بود چشمشد که. حس میاما خب نمی-

سوی مدرسه بلندش، به    های ی راه را آهسته؛ اما با همان قدمو خوشحال، نیشش را باز کرد. بقیه

سوی شهر بروند. قید مدرسه رفتن را زد و   رفت. تازه به یادش آمده بود که قرار است با خواهرش به 

ها برود. به طور حتم اگر ریحان که نگفته بود قرار است با آن  راهش را سوی ایستگاه کج کرد. به 

 عت یازده ظهر آمده وماندند؛ اما حاال اسحاق دیر رسیده بود. خط واحد، سامی  گفتف منتظرش می

 .مسافر پر کرده و رفته بود

 :وقتی این حرف را از پیرمرد میوه فروش کنار ایستگاه شنید، آه از نهادش برخاست و زمزمه کرد

کنه عالفی کنی. حاال هرکی ببینهف فکر میخاک تو گورت کنن. اصالً معلوم نیست داری چیکار می-

 .افتادی به جون خیابونا 

که ساعت برگشت، دوباره خط واحد را از همان پیرمرد پرسید. بار دیگر تصمیم گرفت به و بعد از آن

 .سوی مدرسه برود 

که دل جوانان   طور که متوجه شده بودف معلم مهد کودک، معلمی بود خوش آوازه و خوش مشربآن

اق بیشتر باعث شده بود تا اسح   و پیران و حتی زنان را هم لرزانده بود. این تعریف و تمجیدات، 

ی خبرنگاران هایش هم همان معلم بود که به گفتهبچه  بخواهد او را مالقات کند. برگزارکننده کالس 
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های دو تا شش سال کالسی کامل و اما بسیار خوب ترتیب داده بود تا بچه  ای عجیبغ روستا، برنامه

 .با او داشته باشند  نقص بی

پیش، به   یشد. تا چند دقیقهدرسه ختم میرفت، انتهایش درست به پشت مراهی که پیش می

دید، با ذوق خیال کرد اگر آن   کرد؛ اما همان که مدرسه را از چند صد متری ماجرای درمانگاه فکر می

است او را به همسری خود برگزیند. البته این خیال   معلم جوان باشد و ازدواج نکرده باشد، چه خوب 

 .ب منفی دهد به خاستگاری پرستار درمانگاه برودبه او جوا  هم در سرش بود که اگه معلم

دو دستش را بر هم کوبید و پا تند کرد. هنوز همان لبخند روی لبانش بود و ابداً قصد ناپدید شدن را 

 .نداشت 

از پشت مدرسه گذشت و خواست به سوی راست بچرخد و از آن سو وارد مدرسه شود که صدای بلند 

 .دمردی، توجهش را به خود جلب کر 

پنجره باز بود، صدای   آمد و چون در ای که هنوز مانده بود به آن برسد میصدا از آن سوی پنجره

 .آمدبود، می شان اتاق را پر کردهگوی مردان و زنانی که همهمهوگفت

کند؛ اما فالگوش ایستادند کار دانست اگر کسی او را در این حالت ببیند، بر او گمان بد میبا اینکه می

 .همیشگی او بود. پس گوش تیز کرد

**** 

 .شه! از آقا سبحان بعیده که همچین پسری داشته باشهمن که باورم نمی-

اند؟ صدای چکار کرده  ها؟ مگر آنزنندابروهای اسحاق، باال پرید. دارند راجع به برادرانش حرف می

 .زانویش زیر پنجره نشست   ضعیف زنی آمد که چون قابل شنیدن نبود، اسحاق رفت و روی 

از همچین  اسمش چی بود؟ اسحاق؟ مردک گنده یه دادی کشید، چهار ستون بدنم لرزید. اصالً-

 .نمایی کنن، خوشم نمیادآدمایی که دوست دارن قدرت

پیدا کرد که او را   شدت در هم رفت. اعصابش بر هم ریخت و همان حس و حالی را های اسحاق، با  اخم

کردند. خشم، تمام وجودش را در برگرفت. می وگو به ستون بسته بودند و دوستانش با دیگران گفت
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اش را برای ایستادنش کرد. خواست بایستد و همان هیکل گنده  اش را ستون دستان مشت شده

 مقابل دیدگان زن قرار دهد؛ اما حرفی که در ادامه مردی زد از شدت خشمش  نمایی بیشتر،قدرت

 .کاست

تر از شمان خانم رحمحاال آقا اسحاق هر چقدر هم ترسناک یا به قول شما ناخلف باشن، مطمئناً دل-

 .ریاحی

ه بود. اسحاق، فوراً صدا را تشخیص داد. او همان مرد آرامی بود که تنها چند کلمه با اسحاق حرف زد

 :اسحاق، زمزمه کرد

 .نوکرتم مشتی-

که آن خانم به طور کامل با زمین هم سطح شده بود، قند پودر کرده و هایش باز شد. از اینو اخم

 .ساخت آبنبات می

 .شستمت که زنیکه حاال خودم بودم، می-

 .دوباره صدایی آمد 

 .کنینکنم که شما دارین از اون آقا دفاع میآقای مجتبایی، تعجب می-

 .و صدایی آمد که نشان داد کسی از جایش بلند شده باشد 

باهاشون کاری نداشته  من با همین چند دقیقه برخوردی که با ایشون داشتم، متوجه شدم بهتره که-

ایستادن، من هم شاید جرأت مقابلشون می  باشم تا با من کاری نداشته باشن. اگه آقای مدیر، 

 ...کردم. با این حالمی  ق رو پیدا ایستادگی در مقابل آقا اسحا

 :صدای مردی عصبی، حرف او را قطع کرد

دارم. اگر حرفی  یی! توجه داشته باشین که من مسئولیت دارم. توی این روستا، آبروآقای مجتبا-

دیدن. هیچ ترسی نبود. چشم من می  کردم که به اون آقا آسیبی برسه، مردم از زدم یا کاری میمی

خوام کاری بشه برای ما عزیز هستن رو کردم. نمی ت حال آقا سبحان رو که خیلیمن فقط مراعا

 .این بره  آبروش بخاطر پسرش، بیشتر از 

 ...اما آقای-
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های بر خون نشسته، حظار صدای نعره مانند مردی خشمگین که پشت پنجره ایستاده بود و با چشم

 .کرد، همه را شوک زده کردرا نگاه می

 .های پنجره گرفت و با یک حرکت از آن سو به این سوی اتاق آمدرا بر لبهاسحاق، دستانش  

یی، بودند؛ اما آقای مجتبا  ی افراد داخل اتاق، سراپا ایستاده بودند و با وحشت به او چشم دوخته همه

مدیر، از ترس پشت معلم مردی دیگر قایم نشده   هیچ حالتی از خود نشان نداده بود. همچون آقای

ها و یا شاید نصفشان اسحاق بود. او مطمئن بود که اسحاق تمامی حرف  ین نشان اعتماد خود به بود و ا

 .طور باشد، حتماً در زد و خورد به او رحم خواهد کرد باشد و اگر این را شنیده

  

**** 

اسحاق مثل آدم از کنار   یی را درگیر کرده بود، این بود که چرا ی اصلی که ذهن آقای مجتبااما نکته

 برسد؟  پنجره نرفته بود و سعی نکرده بود بعداً حسابشان را

ها را نکرد و آتبدیل می  فکر انجام داده بود، احتمال زنان و مردان را بر یقینطور که او کاری بیاین

 .شعور استادب و بیکرد که او مردی بیمتوجه می

گذشت، اسحاق می اش به کار افتاد. با تعجب به چیزی که در ذهنای بعد، ذهن دبیریاما لحظه

کرد و بعد از آن، خشمش را خالی می  اندیشید. او مردی نبود که کینه بر دل بگیرد. همان موقع،می

 .د کردیگر به آن موضوع فکر نمی

 .ی لـ*ـبش آمد. با دادی که اسحاق زد، از جا پرید و به او خیره شد لبخندی از این فکر، بر گوشه

نکن. من با کسی   ی من رو دیدی گرخیدی؟ خوف ای وا خاک عالم! خانوم ریاحی، نکنه هیکل گنده-

ـ*ـاچ به اون عقب بکش کنار یه م  کاری ندارم؛ فقط یه عرض کوچولو داشتم. آقا مدیر خوشگله، از 

 .عمو بده بینم

زخمش نیز اذیتش   اش را در آورد. گویی از دادی که زده بود، فکش کش آمده وو کاپشن سیاه بادی

 .اش کشیدپاره شدهی تکهو گونه  کرده بود. با همان دستان زمخت و نامهربان، دستی بر ریش سفید 
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اگر اسحاق ناگهانی  .داخل فیلم بود اتاق، در کل هشت متر بود. دکوراسیون اتاق همچون اتاق مدیران 

دار آن خود مدیر را که روی صندلی چرخ  دید و از در وارد شده بود، میز بزرگ و عظیم مدیر را می

رساند. اگر مایل بود که دیگران را هم بکشد، بعد از گذراندن یک می  نشسته بود، به آسانی بر هالکت 

 رسید که دبیران برای استراحت، روی آنیی اتاق می گوشههای چیده شدهصندلی  قدم به 

ی بزرگی بود قفسه  کنند. در آن سوی اتاق،ی وسط میل مینشینند و از تنقالت روی میز شیشهمی

های بودند. از ظروف زینتی بگیر تا مجسمه ی تازه عروس، اشتباه گرفتهی خانهکه داخل آن را با بوفه

ها و یک ها و برخی کتابب مدرسه نبود. البته پروندهمناس  به نظر اسحاق چرت و الکی که اصالً 

 ی سر هم کردنش را اش بیرون افتاده بودند و گویی کسی حوصلهو روده  که دل ب*دن انسان هم بود

 .نداشت 

ی زمین را یکی از دبیران، برای درس اجتماعی به گردید، باید بگویم که کرهی زمین میاگر دنبال کره

 .دهد می  کالس برده و آموزش 

 .با این حال، اسحاق از در وارد نشده بود و با کمال تأسف به طور ضایعی از پنجره وارد گشته بود 

اش، اش را باال داد و با چشمان سیاه بر خون نشستهدار مردانهاسحاق، آستین لباس گشاد دکمه

 .منتظر بود تا مدیر بیرون بیاید

 :بار دیگر فریاد زد

 .د  بکش کنار دیگه -

را کنار کشید.   با سرعت، به سوی مردی که ستون و ابرقهرمان مدیر بود دوید و با یک حرکت او   و

 .مدیر مچاله شده و با وحشت به او خیره شده بود

 .ترسیشم وقتی ازم میقدر. به خدا ناراحت میای بابا، نترس این-

اسحاق، مضطرب  .گذاشتشتر  طرفی آقای مدیر گرفت. کامل بلندش کرد و آنو جلوتر رفت و یقه

توانست بزند ناراحت زد، نمیباید می که کسی را کهبود. اولین بار بود که چنین حسی داشت. از این

طور غیر ارادی فهمیده بود که اگر این کار را بکند، به قول   دانست. بهبود. دلیل این کارش را نمی
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 مدیر و چند معلم مدرسه هیچ افتخاری  برد. به هرحال، زدن آبروی پدرش را می مدیر بیش از پیش

 کرد؟را نگاه می  ها، از پنجره وارد شده بود و به قصد کشت مدیر نداشت. پس برای چه همچون اسکل

**** 

ای خیره شده بود. ناگهان به خود آمد و لبخندی زد. به سوی آقای چند لحظه با این افکار به نقطه

 :یی چرخید و آهسته گفت مجتبا

 نظرت چیه حاجیت بیخیال زد و خورد بشه؟ -

 .یی با تعجب، لبخندی زد و با اطمینان سری برای تائید تکان داد مجتبا

آن بردارد،   رفت تا کاپشنش را از روی ه سوی صندلی میطور که ب اسحاق سری تکان داد و همان

 .دستی به ریشش کرد و مدیر را مخاطب حرفش قرار داد 

 .ببین مستر، تا حاال دوبار لطف کردم که زدم لهت نکردم. انتظار دارم جبران بکنی-

دوخت. او  مدیر، هنوز وحشت پیشینش را داشت. چشم به اسحاق که درحال پوشیدن لباسش بود

داشت؛ اما پسر بزرگش بسیار  ترسید. هرچند شباهت بسیاری به باباسی مهربان اقعاً از آن مرد میو

تازه و سالم و نیرومند و قدرتی چند برابرتر. وضعیت   خشن و نامهربان بود و زبانی داشت تلخ، هیکلی 

 وآمدفراد خوبی رفتهای پایین شهر  بود و اصالً با اکه شنیده بود، در محله  طوراسحاق هم آن زندگی

که به او کرده،   ترسید این رحمیدانست و میهای بد میکرد. مدیر او را همچون همان آدمنمی

 .روزگاری به ضررش پایان یابد

 .رفت نگاه کرد آب دهانش را قورت داد و به اسحاق که داشت از پنجره بیرون می

 :گفت صدای ضعیف خانم ریاحی را شنید که می

 .دونه در چیه. خدایا، چقدر وحشتناک انگار نمی-

 :ی بزرگ خبری نبود. او دیگر رفته بود. مدیر، زمزمه کرد دیگر از آن جثه

 .فرهنگچقدر بی-

مجتبایی که   لرزیدند. آقای و آهسته سوی میز بزرگش رفت و پشت آن نشست. هنوز پاهایش می
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ی خندیدن به سراغش آمد؛ اما انهپشتو   ای ایستاده بود، ناخواسته لبخندی به خونسردانه در گوشه

 .را برداشت. در آن آب ریخت و سوی مدیر رفت  وجور کرد و لیوان پارچفوری خود را جمع

 .بفرمایین آقای مدیر. امیدوارم بتونین لطفشون رو جبران کنین -

 .اش با اسحاقیی، با این حرف مهری زد بر دوستیمجتبا

هایشان را حرف  ترسیدند هنوز هم پشت پنجره باشد وپس از آن دیگر کسی از او حرف نزد. می

هنوز زیر پنجره بود و منتظر بود حرفی   ی پیش بشنود. البته این را بگویم که اسحاق تا چند دقیقه

 .جا دور شدندارند، آهسته از آن وگوبزنند؛ اما همین که فهمید قصد گفت

این اتفاقات را هم  یدانست همهرفت. او میقید دیدار با معلم و فرزندانش را کرد و به سوی خانه 

 .همچون اتفاقات آن ویال و لوستر از یادش خواهند رفت

**** 

 « بازگشت »

ایستد و بعد از می  دارد. گاهسیاه سرنوشت با استرس غیرقابل وصفی به این سو و آن سو قدم بر می

وآمدش گیرد، بار دیگر با خشم به رفت  می  یی انرژی منفیی توحید عیسای گرفتهکه از چهرهآن

رود و یی روی آن نشسته بود، میسوی صندلی که توحید عیسا  دهد. خشمگین و عصبی بهادامه می

 .کنند ا دقت به او نگاه میایستند و بای میهای دیگر لحظهزند که سرنوشتمی  طوری بر سرش فریاد 

ی تقصیرا رو باالخره انداختی گر*دن من؛ دیگه نه؟ فکر کردم بعد انتظار داری چه غلطی بکنم؟ همه-

 .پونزده سال تونسته باشی آدم بشی

 :آورد و ادای توحید را در می

 .طور بد و سیاه بوداوه جناب مدیر! سرنوشت ما این-

 :گویداما با تن صدای بلند مینشیند و آرام؛  با حرص کنارش می

سیاه خودتی! سیاه... سیاه اون داداشته! چقدر جلوی سرنوشت اون دو تا سرباز شرمنده شدم. پیش -

 .خودشون چی فکر کردن؟ کالً گند باال میاری 
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 :کند و ناله می

 .خوام گریه کنمخدایا می-

 .کندمی  شود و سرش را سوی آسمان کج و همچون سیرابی، روی صندلی پخش می

فرودگاه نشسته   ی قابل دیدفرودگاه، بسیار شلوغ بود. سیاه سرنوشت و توحید عیسایی، در گوشه

اش بودند. همسرش، منتظر خانواده .بودند و منتظر کسانی بودند که قرار بود به استقبالش بیایند

 .فرزندانش! بیشتر از همه، منتظر برادرش 

تنگ شده بود؟ اصالً در   ها نیز برای او شده بود. یعنی دل آن  چقدر دلش برای خواهر و برادرانش تنگ

 این مدت پانزده سال کسی دنبال او گشته بود؟ 

 ها او را خواهند شناخت؟کرد که آیا آنکل روزش را به این فکر می

یکی از اعضای   سیاه نیز از این دیدار استرس به وجود و تنش افتاده بود. مادر بزرگش سرنوشت 

تقدیری بود بسیار واال مقام و باالتر از  ود و از دیدن او وحشت داشت. مادر بزرگ سرنوشت،خانواده ب 

ها را داشت و رهروی بود بسیار جدی و عبوس و صد البته سرنوشت  سرنوشت. او عنوان مادرقاضی

 .دانا و خشمگین 

 .اشت ی ناخلفش نشان دهد خوف دالعملی که قرار بود مادر بزرگش با دیدن نوهاز عکس

تنزیل دهد، موهای  که قرار است مادر بزرگش دستور دهد مقام او را به سرباز سرنوشتبا فکر این

کرد. از روی صندلی بلند شد و   سرش سیخ ایستاد. صورتش به سرخی گرایید و توحید را فراموش 

ی بلند اش قرار داده بود و رداحالش را زیر چانهبی دوباره شروع به راه رفتن کرد. دست سفید

 .کرد ترش میپیچید و عصبیبه دست و پایش می وآمدیسفیدش با هر رفت

آدم خود رفتار خوبی دارد   دانست باید چکار کند. شاید مادر ببیند که او با بار دیگر ایستاد. اصالً نمی

قدر هم که جدی بود به انسان خود عشق  نظرش بابت تنزیل مقام عوض شود؟! چون مادربزرگ هر

 .کرد گوشزد می  ید و این کار را بر هر سرنوشتی ورزمی

**** 
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رفتار کند. درحالی که   سعی کرد لبخندی بزند. فکر کرد که باید تمام تالشش را بکند تا با او مهربان 

 :منقبض گفت  هایش بر هم قفل شده بود، لبخندی زد و با فکیدندان

شرارت زیاد داشتی   ستی. فقط یکمعزیزم... لعنت بهت... نه ببخشید عزیزم. تو خیلی مرد خوبی ه-

کارهایی که تو کردی، خیلی به چشم   که مهم نیست. یعنی مهم هست؛ اما به چشم نمیاد. چرا اون 

 .میاد؛ اما بیخیال دیگه. اون گذشته بود 

کنار گوشش با  .نشیندکند؛میزده با دستانش بازی میکشد و کنار صاحبش که غمنفسی عمیق می

 :کندکه برای خودش هم عجیب بود، زمزمه می  محبتی غیرقابل هضمی 

از شوق اشک بریزه و  االن دیگه باید به آینده فکر کرد توحید. به اینکه وقتی دخترت تو رو دید،-

بگیره و کلی جا رو برات نشون بده.   بـ*ـغلت کنه. همسرت، پا به پات بخنده و پسرت دستت رو 

شه. تو هم قراره آدم حساب بشی. تموم می کسیبی شه. پونزده سالدیگه همه چی تموم می

باهات مهربون باشن. غذاهای خوب بخوری. آروم بخوابی، خواب خوب  .خانوادت برات احترام بذارن

 !ببینی

 .خود سیاه هم نرم شده بود

سفید. تو هم قراره   عیبه، ذهنتای داری، پاک. روحت بیدیگه قرار نیست شرور باشی. تو حاله-

باید ارزش خودت رو بدونی. تو یه آدم  دونی زندگی کردن زیاد هم سخت نیست؛ فقطزندگی کنی. می

 .با ارزشی

که سیاه دم   هاییهای دلنشین بر روی ذهن و ظاهر توحید اثر گذاشته بود. گویی حرفاین حرف

 .مرد بازگشت  یشنید. لبخندی زد و نشاط بر چهرهگوشش زمزمه کرده بود را می

هایی که در فرودگاه بودند، خیره شد و با و این بار با خوشحالی به تمام انسانسرش را باال آورد  

 .جزئیات تحلیلشان کرد 

 .ی صاحبش دقیق شدسیاه لبخندی زد و سرش را عقب کشید. با دقت به چهره

پیشونیت، پیرترت   ی چشمات و روی ای؛ فقط این چین و چروک کنار گوشهدونی، تو خوش قیافهمی-

 قراره به چه دردی بخوره؟  ته خب پیر هستی دیگه. مو و ریش به این سفیدیکرده؛ الب
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کرد، به می  و سرش را به سویی چرخاند. او نیز همچون صاحبش که به هم نوعان خود نگاه

مونثی افتاد که به او خیره   ای چشمش به سرنوشتها و همکاران خود خیره شده بود. لحظهسرنوشت

پرپشت براقش کشید. سری برای احترام تکان   ول کرد و دستی بر موهایشده بود. سیاه سرنوشت، ه

بود آن سرنوشت خانم دریافت کند، سرش را به سوی دیگر  داد و بدون توجه به پاسخی که ممکن

 افتاده بود. برای اولین بار چشمانش به چشمان کسی قفل شده بود و از هول  چرخاند. قلبش به تپش 

 .دستپاچه شده بود

 :مرگ زد و به طور نمادین خود را جلو کشید و کنار گوش توحید گفتلبخندی مکش

 صحبت جور کنم؟  گم توحید. نظرت چیه برات یه هممی-

های جدیدش پی ویژگی  ید را دیده بود به و منتظر واکنشش ماند. در آن مدت کوتاهی که سیاه، توح

توانست به راحتی ارتباط یی میتوحید عیسا  برده بود و با روح او خو گرفته بود. به همین دلیل با

 .اش پاک و سفید باشدحاله  برقرار کند؛ البته تا زمانی که 

 .شده بود  به طور غیر قابل هضمی، توحید به سوی سیاه چرخید. درست به چشمان سرنوشتش خیره

دهد، توحید او را  کرد اگر حرکتی از خود نشانسیاه، از نفس کشیدن باز ایستاد. گویی گمان می

خم شد و دستش را سوی سیاه   خواهد دید. توحید چشمانش را ریز کرد. کمی به طرف راست خود 

سیاه پوستان   اش، به بزرگی دماغ ی بینیاند. پرهآمده کشاند. سیاه مطمئن بود چشمانش از حدقه در

 .گشتحالت قبل باز می  آمد و دوباره بهدر می

کرد و برای صاحبش قابل دیدن رفت، سرنوشت ایست مغزی میاگر این حادثه بیشتر از این پیش می

 .شدمی

**** 

شد، تبدیل می  شنید. ناامید شد. اگر صاحبش متوجه او هایش میصدای ضربان قلبش را داخل گوش

 .هم ندارد  شد که حتی توانایی پنهان کردن خودش راضه میعربه سرنوشتی بی

 .همان که خواست از زیر دست توحید در برود، متوجه صدایی شد 
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 .سالم -

ایستاده، نفسی راحت   متعجب به اطرافش نظر انداخت و وقتی خانم جوانی را دید که مقابل توحید

اش خیره شد. سرنوشتش نیز روییروبه  کشید. توحید از هپروت بیرون آمد و متعجب به آن خانم

 .بود  همچون خود، به طالع خانم جوان خیره شده

 .او همان تقدیری بود که سیاه در زمان دیدن او به هول افتاده و دستپاچه شده بود

 .ا م... سالم، سالم-

با پاسخ ضایعی که توحید به آن خانم داده بود، سیاه دست از نگاه کردن به چشمان سرنوشت مونث 

 :کشید و خود را سوی گوش توحید خم کرد و گفت

 .یکم ادب و لطافت به خرج بده-

اش توحید به خود آمد و دستپاچه از سر جایش بلند شد. سیاه با کف دست، محکم بر روی پیشانی

 :کوبید و ناامید گفت

 .ده بلند شدن تو؟ بگیر بشینطوری نه. آخه چه معنی مینه این-

کند که توحید بنشیند. خودش هم در صندلی ند. با دست اشاره میز خانم جوان لبخندی می

 .نشیند اش میکناری

 :گوید خانم جوان با همان لبخند می

طرف فرودگاه نشستم. توی این پنج ساعت، تموم فکر و ذهنم من حدوداً پنج ساعت هست که اون-

 .درگیر شما شده بود 

 :کرد. رو به طالع آن خانم کرد و گفتسیاه برای اولین بار نیشش را تا بنا گوش باز  

 .ها. به هر حال جواب صاحبم منفیهتو پنج ساعت عاشق شدن هم عالمی داره-

 :اش را جمع کرد و به او توپیدطالع مونث، قیافه

 .اول خوب حرفش رو گوش کن، بعد حرف بزن-

 :سیاه خواست جوابی به او بدهد که توحید، میان حرفش پرید

 .ی شما آشنا هست، یکم... برای منمن هم... شما رو دیدم، بله دیدم. چهره  بله اتفاقاً...-
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 :توپدبار سیاه به توحید میکند. اینسیاه، نیشش را جمع می

مجبوری فارسی  زنه. آبرو برای خودت نذاشتی. مگهنگاه کن توروخدا، ببین داره چطور حرف می-

رفت. ارزش شد میدادی پا میمی  جواب ترکیی ترکیت رفت توی وجودم. اصالً  حرف بزنی؟ لهجه

 .حرف زدن نداره با این سرنوشت زپرتیش 

 .گرداند و رویش را همچون زنان از طالع مونث برمی

کالهبرداریای این زمونه  .ی چی پنج ساعت به صاحب خیر ندیدم خیره شدهمعلوم نیست اصالً واسه-

کت و شلوار خدا تومنیش نگاه کرده، فکر   ه بهمثل آب خوردنه. این بدبختم که ساده. حتماً دختر

 .کننواه! چه کارا که مردم نمیرو بزنه معشوقش بشه. واه    کرده از اون پولداراست. اومده مخش

 :همان موقع خانم جواب داد 

کنم یه بار شما رو یه جایی دیدم؛ ولی هرچی فکر اتفاقاً من هم همین حس رو دارم. احساس می-

 یاد. تنهایی؟کنم، یادم نم می

 :غردکند و میای به سرنوشت مونث میسیاه، چشم غره

چه غلطی بکنه؟   خواد هی! آدمت رو جمع و جور کن ها! روش جدید مخ زنیه؟ تنها باشه، فوقش می-

 .هم توی بساط نداره  برو به صاحبت بگو این بدبخت پونزده سال زندون بوده، حتی آه 

**** 

ها تیز های میان آنهایش را برای شنیدن حرفخواست بدهد، گوشتوجه به پاسخی که مونث میو بی

 .کندمی

 .آره... آره تنهام. منتظر خانوادم هستم. خیلی وقته هستم-

 :گویدسیاه، باز هم می

سن همین خانم. کیس ازدواج نیست. بیخیالش تو رو د  خب بگو زن داری، دوتا هم بچه داری هم-

 .قرآن 

 :گوید خانم می
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 زنم تُرک باشی؛ نه؟ یی؟ وای خدایا! ببخشید، من این روزا خیلی حواسم پرته. حدس میاهل کجا-

 :کندکند و زمزمه میسرنوشت، اخم در هم می

قدری زرنگی صاحبم دیابت گرفت شیرین ملوس. یه انگلیسیم بشینه با این حرف بزنه، از لهجش این-

 .فهمه که ترکه می

کنه هم می وجور کن! ببین چه نگاهیال خودت رو جمعتو با صاحب من چیکار داری؟ برو م-

 !چرون  آدم ندیدهچشم

 :سیاه رگ، غیرتش از گ*ردنش بیرون زد. سوی تقدیر مونث رفت و گفت

گی، پونزده سال توی زندان ای که میدونی، حرف نزن. این آدم ندیدهتا وقتی یه چیزی رو نمی-

 .انفرادی بوده

گرداند و با همان لحن اش بر میرده بود؛ اما بار دیگر اخم بر چهرههرچند سرنوشت مونث تعجب ک 

 :گویدمی

ناراحتی آدم   قدر خوش قلب بود که وقتیبهتره همین حرف رو به خودت بزنی. صاحب من این-

کردنش رو نداری. خیر سرش   ی خوشحال شد. تو که عرضهریش میدید، دلش ریشبدبختت رو می

 چیه؟   بفهمه که خبر مرگش مشکلش  اومد باهاش حرف بزنه و 

 .تراشد ای دیگر میتواند جواب حرف حق را بدهد، بهانهسیاه، اندکی فکر کرد. وقتی دید نمی

 پس بگو. صاحب تو نیومده برای خوشحال کردنش، اومده فضولی که ببینه دردش چیه؛ مگه نه؟ -

دید مقابل چشمان پرشیطنت سیاه اش را به ته مونث، مردد ماند. چشمانش را ریز کرد. انگشت اشاره

 :داد، گفت طور که تکان میگرفت و همان

 گی فضول؟ زبونی داری به صاحب من میتو با ز*ب*ون بی-

 :سیاه ابروهای پر پشتش را باال انداخت و با نیشخند گفت

 .طور مستقیم گفتمراستش رو بخوای، به-

تماشاچی که   آورد، به تقادیرا در میدانست دارد حرص آن سرنوشت خانم ر و با لبخندی که می

 :چشم دوخت و آهسته زمزمه کرد   کردند،اطرافشان حلقه زده بودند و این تئاتر زنده را نگاه می
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خوام بیشتر از این جلوی همکارامون ضایع بشی؛ پس صاحبت رو بردار با خودت ببر. ببین، نمی-

 .گذرهصحبت نخواستیم. تنهایی بیشتر خوش میهم

سرنوشت   سیاه  ای بینی سرنوشت مونث، گشاد شد. با خشم، چشمانش را به مردمک چشمان هپره

ای به سیاه زد و سوی صاحبش، تنه  دوخت و پس از مکثی کوتاه، از او روی گرفت. در هنگام رفتن به 

 .حرصش را خالی کرد 

و حرص خود را به   خشم  سیاه توانسته بود اندکی درد را حس کند؛ اما همین که آن تقدیر مونث، تمام

 .کردبود، برایش کفایت می ای به سیاه زدهکتف خود جمع کرده بود و جانانه تنه

دید که به سوی آن خانم جوان و زیبا رفت و لبخندی به رویش زد. سرش را جلوتر برد و با همان 

 .لبخند شیرین دم گوش او چیزی را زمزمه کرد

متعجب و با چشمان   با لبخندی خبیثانه، به سیاه کهبعد از آن، کنار صندلی صاحب خود نشست و  

 .انداخت   شده به او خیره شده بود، نگاه کرد و ابرویی باال بزرگ

 :سیاه زیر ل**ب زمزمه کرد

 کم داره؟-

 :دهدو خود، پاسخش را می

 !حتما دیگه-

ها وع را از آنی موضو سپس به چند سرنوشت باقی مانده که هنوز هم مانده بودند و با اشتیاق، ادامه

 :خواستند، پراکنده کرد و گفتمی

 .شاهلل قسمت شما! بفرمایید. قدم رنجه فرمودید ان-

**** 

طالع مونث و صاحبش   که دیگر آنکم همه متفرق شدند. سیاه نفسی آسوده کشید و با خیال اینو کم

هایش به گوشچیزی که مقابلش دید،    رفته باشند، با لبخند به سوی توحید  عیسایی چرخید. با

خانم جوانی که هنوز نشسته بود و با صاحبش گل   سرخی گرایید و با فکی منقبض شده به همان 
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 .کرد   شنید، نگاهگفت و گل میمی

طور که به زبان چشمی آجر و دشنه و نیزه به سوی او چشمانش را سوی طالع خانم چرخاند و همان

 .هایی کشیده به سمتش رفتکرد، با قدمپرت می

خواست صدایش را کنترل کند، همچون جغدی که سرماخورده باشد ابلش ایستاد و گویی که میمق

 :نالید

 !بابا مگه نگفتم پاشین برین؟ تو که هنوز نشستی؟-

هایش چرخاند. سیاه اخم  خیال سرش را به سوی آن دو انسان آن سرنوشت، ابرویی باال انداخت و بی

 اش به هم گرهرا سفت روی س*ی*ن*ه  هایشنشست. دسترا درهم کشید و عنق کنار همکار خود 

 :گفتشنید که خانم میمی .زد و با نگاهی طوفانی، به توحید خیره شد

تونم حتی فکرش رو هم بکنم که مرد خوبی خدایا! اصالً باورش برام خیلی سخته. خیلی، خیلی. نمی-

 .مثل شما، پونزده سال توی زندان باشه

های کلید شده، ی خوفناکی از او ساخت. با دندانی سیاه باال پرید که چهرهخورده  ابروهای گره

 :آهسته غرید 

 کنی این یه تیکش رو بهت تیکه انداخت؟ ی دلت رو پهن کردی؟ مرد  خوب، حس نمینشستی سفره-

 :طالع مونث، کالفه سرش را با شدت سوی سیاه چرخاند و حرصی گفت

کردیم؟ قبل از اینکه آدم   ون صاحبت رو قبل از دیدن خانوادش، باززنی؟ بَده ز*ب*بابا چقدر غر می-

 .هم در نیار  زد؟ ناشکری نکن، حرص منمن بیاد، اصالً مگه حرف می

زمین کوبید.   درپی به سیاه به غرورش برخورد. روی صندلی پخش شد و پاهایش را عصبی و پی

کور شدند. حرفی برای گفتن   ی گرهی ابروهایش، تبدیل به اش آویزان شد و گرهل**ب و لوچه

خجالت کرد که حتی رویش نشد پاسخ آن مونث  قدر احساسنداشت. خب چه بگوید؟ آن هنگام، آن

پاسخی داشت اصالً؟ آن سرنوشت به طور غیرمستقیمی به او   سرنوشت را بدهد. مگر حرف حق هم

 وپرت مغرور که کارش، چرت  استعداد، قمپز درکن ومسئولیت، بیتقدیری است بی  فهمانده بود که 

 .گویی است 
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شد کرد؟ او می  های انسان دارد؛ اما خب چه دانست که رفتاری همچون بچهحتی خود سیاه هم می

چنین رفتارهایی را از خود بروز   کرد که قدر عقده در دلش مانده بود و احساس کمبود محبت میآن

 .دادمی

ای خیرهشد و اش دوید. به نقطهرنگ شد و غم به چهرهبا اندیشیدن به این چیزها، اخم صورتش کم

 .حواسش از صاحبش پرت

وگو شده و گرم گفت دیگر نفهمید که چطور آن دختر خانم جوان، چطور با پیرمرد توحید نامی، بسیار

 .سرنوشت مونثی که کنارش نشسته به او خیره شده

 .ور بود که نوایی نجات دهنده در گوشش پیچیداقیانوس احساسات درهمش غوطههمچنان بر روی  

 .من سفید سرنوشت هستم-

جهت آمده باشد.   ابروهای سیاه، با این حرف باال پرید. سرش را سویی چرخاند که گویی صدا از آن

 :دید که آن سرنوشت مونث، به او خیره شده است. آهسته پرسید

 تو چیزی گفتی؟-

 :ای باال انداخت و تکرار کردمونث، شانه  سرنوشت 

 آره خب، من سفید سرنوشتم. اسم تو چیه؟ -

 !شدی خود را دیده بود؟ باورش نمیسیاه از تعجب میخ چشمان سفید سرنوشت شد. او قرینه

 .ی مادر سرنوشتمن، من... سیاه سرنوشت هستم. نوه-

شاید اگر موهای  .مونث را به یاد سپرد  و با حیرتی تمام نشدنی، تک تک اجزای صورت آن سرنوشت 

سیاه، همان هویتی را دارد که   شد اطمینان یافت که آن چشم بلندش کمی پر پشت بودند، می

 .دادرا نشان نمی  گوید؛ اما موهای بلند تا روی کمرش، این حرفمی

ه را از ابروهای مشکی  سفید، باال رفت و همچنان که صورت سفیدش از خنده سرخ شده بود، سیا

 .هپروت بیرون آورد

 .چیه؟ من فقط چهار صده سن دارم -

 :سیاه چشمانش را ریز کرد و با لحنی شکاک گفت 
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 پس چرا شدی سفید سرنوشت؟ -

 .های سفید همچون مرواریدش را نشان دادسفید، لبخندی شیرین زد و دندان

 .که تقدیر خوبی رو برای صاحبایی که داشتم، رقم زدمبه خاطر این-

شد و پرسد راز موفقیتت جا شد و سرش را جلوتر آورد. گویی رویش نمیاه، سر جایش جابهسی

 :چیست؛ پس غیرمستقیم سوالش را به زبان آورد

 چطور؟ یعنی نشستی باهاشون خاله بازی کردی؟ -

 :سفید، پوکر نگاهی کوتاه به سیاه سرنوشت کرد و زیر ل**ب زمزمه کرد

که توی این چهارصد سال کردم، این بود که توجه یاس رو به صاحب ترین و بدترین اشتباهی  بزرگ-

 .بدبختت جلب کردم

 :سیاه که این زمزمه را شنیده بود، با شیطنت و ابروهای باال رفته، گفت 

شه؛ مخصوصاً کسی که ها! هر تقدیری، با من همکالم نمی شاید هم بهترین اشتباهت بوده باشه-

 .تضاد منه 

 :طور هم گفتوگو چرخاند و همانو سرش را سوی دو انسان در حال گفتسفید، نیشخندی زد 

 .گیتو که راست می-

**** 

سرنوشت را به پشت   ی سفیدسیاه سرنوشت، د*ه*ان باز کرد تا حرف بزند؛ اما وقتی نگاه خیره

رویش قرار گرفت و به شد و روبه  سرش دید، متعجب دهانش را بست. دید که سفید از جایش بلند

 .ام خم شد. سیاه لبخندی زداحتر

ها را که از سرنوشت  کالم است؟ سرش را که باال آورد، تعداد زیادی پس دانسته بود که با چه کسی هم

اند. سیاه با غرور، از جایش او خم شده  در فرودگاه بودند، دید که همچون سفید سرنوشت، به سمت

ش باز شد و خواست حرفی بگوید که باال گرفت. دهان بلند شد. س*ی*ن*ه ستبر کرد و سرش را

 .کنارش شنید  صدای جدی و خشک زنی را از 
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مشکوک، ابرو در هم کرد. با تردید به سمت راست خود چرخید و همان که مادر بزرگش را دید، رنگ 

 .رنگش پرید از رُخ  بی

آن را از کف  زیادی    فوراً به خود آمد و مقابلش خم شد. کالهش از سرش بر زمین افتاد؛ اما با سرعت 

چند لحظه راست و جدی ایستاد و با   ی فرودگاه برداشت و بر سرش گذاشت. پس از کاری شدهکاشی

 :صدای بلند و رسایی گفت

 ...ی من ملکه-

 :ها را شنید که با هم گفتندزمان سرنوشتپس از آن، صدای ایستادن هم

 !ی من ملکه-

سرنوشتی بود که توانسته بود   ها! او تنهار  سرنوشتسیاه جلوتر رفت و مقابل مادربزرگش ایستاد. ماد

 .باعث افتخار بود که از نوادگان او باشد   تک موجودات عالم شود. برای سیاه،سرنوشت تک

کرد. محبت نمی  حالت آن سرنوشت مونث، خیره شد. هرگز به کسی جز انسانش،به چشمان سرد و بی

اش، بی حالت ایستاده چروکیده  رنگ و و لبان بی  کردند ابروهای پرپشت و سفیدش، همیشه اخم می

داد تا از حالت کوبید. این عمل به سرنوشت اجازه می  بودند. عصای سفید و براقش را دو بار روی زمین 

 .کنند، راحت شوندسرنوشت پیدا می  خاصی که مقابل مادر

اده بودند، سیاه و های که جرأت کرده و مقابل مادر سرنوشت ایستاین کار هم شد تنها سرنوشت

 .سفید بودند

 :احساسش گفتمادر سرنوشت، یکی از ابروهایش را باال انداخت و با صدای کلفت و بی

 .بینم دو تضاد کنار همن می-

 :گوید طور میشوند. همانهای سفید و درخشانش، نمایان میزند که دندانسیاه لبخندی می

 .کنن، خوشحالن یوگو مکه با هم گفتهر دو صاحب ما، از این-

ای به توحید کرد و و نگاهی به توحید و یاس که همچنان گرم صحبت بودند، کرد. با دست، اشاره

 :گفت

کردند، می  تنهایی زندگی صاحب من، توحید  عیسایی، به تازگی از زندانی که پانزده سال داخلش به-
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 .برسند  ش از راه آزاد شدند و حاال منتظر هستیم تا خانواده

کرد، کرد و در نگاهی به توحید که آرام نشسته بود و آهسته و با هیجان خاصی چیزی را تعریف میما

 :گفت

 ی خوانوادش، تحقیق کردی؟درباره-

ی تحقیق ندادند؛ یعنی تقاضای درخواست حکم برای تحقیقم را رد ی من. مقامات اجازهخیر ملکه-

 .کردند

 :مادر، سری تکان داد و گفت 

 .دم دوباره ببینمت سیاهکر فکر نمی-

**** 

بود، رنگی خشنود  گویی مادربزرگ سیاه سرنوشت، از او کینه داشت. هر تقدیری که از نوادگان او

سرنوشت، دیوان عالی برهم ریخت و   کننده و مطلوب داشت. با ورود سرنوشتی به سیاهی  سیاه

ا این حقیقت دارد؟ آیا طالعی پرسیدند که آیداشت، می  ها را همگان از کسی که عنوان مادر سرنوشت

سیاه نام دارد؟ و آن سرنوشت عالی مقام، با کمال شرمندگی و سرافکندگی   به جهان گذاشته شده که 

سرزنش قرار   داد و مورد برای اولین بار به آن احساسات دست یافته بود، پاسخ مثبت می  که

 .گرفتمی

 :سیاه سرنوشت، لبخندی کوتاه زد و گفت 

امیدوارم که حداقل  .هم دیدار کردیم. من سیاه سرنوشت، مقام ارشد سرنوشتا رو دارم به هرحال با -

 .ای از شرمندگی شما مقابل عالی جنابان کم شده باشهذره

 :و سری تکان داد. مادر سرنوشت، نیشخندی یک وری زد و زمزمه کرد

 .بله؛ سرنوشتی که صاحبش رو گم کرده بود-

نفس حبس  نوشت، همان که مادربزرگش از نگاهش ناپدید شد،و به سمت در فرودگاه رفت. سر 

 .چرخید  داشته بود، بیرون دمید و سمت صاحبش  اش را که به زور نگهشده
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 :کنارش ایستاد و دم گوشش زمزمه کرد 

 کنه؟ زنی، چه احساسی پیدا میفکر کن اگه همسرت سر برسه و ببینه داری با یه خانم حرف می-

ه را شنیده بود، دهن کجی کرد و در دل گفت که حتی ارزش حرف زدن هم ی سیاسفید که زمزمه

 .ندارید

گویی به فکر این بود  .ای خیره شد و پلک نزد توحید عیسایی، متعجب از حرف زدن ایستاد. به نقطه

با دختری جوان است، چه حسی به او  وبشکه واقعا اگر همسرش بیاید و ببیند که او درحال خوش

 دهد؟ دست می

 :ای جدی به خود گرفت و گفت یاس، متوجه وضعیت غیرعادی توحید شد. چهره

 آقای عیسایی، مشکلی پیش اومده؟ -

درپی و پرشدت پی  های گرفت. از روی صندلی بلند شد و نفستوحید، نگاهش را از آن نقطه نمی

گرفت و به مردی رد نگاه توحید را    زد. یاسزده شده بود که حتی پلک هم نمیقدر هیجانکشید. آن

کرد. از دماغ و لبانش، خون جاری بود و ریش بلند سفیدش را   که مقابل در فرودگاه ایستاده بود، نگاه 

با  .کردای را به خود جذب میآورده بود. هیکل درشت و قد  بلندش، نظر هر بیننده  به رنگ گلگون در 

خاکستری رنگش را، نوازش کنند.    پرپشت ابروهای باال رفته، دستانش را وا داشته بود تا موهای کوتاه 

اش چرخیدند و هر لحظه نا امیدیسوی دیگر میسوبه  گشت. چشمانش از آنگویی به دنبال کسی می

 .یافت کس، افزایش می  با پیدا نکردن آن چیز یا 

 یاس او را که آنالیز کرد، دوباره به سمت توحید که پاهای لرزانش را برای رفتن آماده کرده بود،

 :چرخید و گفت

 شناسین؟ این آقا رو می-

 ...شناسد. او، او همه کسش بود. او شد. معلوم است که او را میصدا از گلوی توحید، خارج نمی

 !سبحان ... اون سبحانه -

ی توحید زد و زدهی بهتابروهای یاس، باال رفت. از جایش بلند شد و لبخندی کوتاه به روی چهره
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 :گفت

 .گار برای دیدن شما خیلی عجله دارهجلوتر برین. ان -

*** 

 .کشان، به سوی سبحان قدم برداشت توحید تندتند سرش را تکان داد و کشان

ی احساسی شود، گر این اتفاقی که قرار بود تبدیل به یک صح*نهها به همراه یاس، نظارهسرنوشت

 .بودند 

 ته بود و ل**ب و هرچند سیاه سرنوشت، ناامید و شکست خورده روی صندلی صاحبش نشس

چشمانش حالتی شوق   کرد حرفش روی صاحبش تاثیر گذاشته؛ اما اش آویزان بود. آخر فکر میلوچه

تفاوتی به نظر خودش پنهانش کرده بی ای از خونسردی وداد که زیر حالهای را نشان میزدهو ذوق

 .بود 

بزرگش! همیشه این  بود، برادرشد. او همان برادرش تر میرفت، دیدش واضحتوحید هرچه جلوتر می

هایش خمیده شده و چشمانش، آن شانه .سر و وضع را داشت. تنها موهایش سفیدتر شده بودند

بزرگترش، سبحان بود! آری! سبحان بود. آمده بود به دیدن   نشاط و شادی قبل را نداشتند. او برادر

 ز دنیا شسته بود؛ اما هنوز امید که پانزده سال، منتظر آمدنش بود. دست ا برادرش توحید. همانی

تر تر و مستحکمکلفت  هایش،رویید و ریشهی برادر عزیزتر از جانش در و جودش میدیدن دوباره

 .شدند می

تصمیم گرفت بیرون برود و به  که نتوانست برادرش را در این فرودگاه پیدا کند،سبحان، نا امید از این

انتظار زیادی کشیده بود و وقتی دیده بود کسی   د. به حتم ها را بگردنپسرانش بگوید تا خیابان

اش را پیدا کند. نام بعضی از آن گرفته بود که برود و خودش، خانه سراغش را نگرفته است، تصمیم به

در این شهر  ترسید از اینکه برادر نابلدش برود وها عوض شده بود و میها و کوچهو میدان  ها خیابان

 .دوگور شو بزرگ، گم  

در حین   نفسی بیرون دمید و سرش را پایین انداخت. خواست سمت در  ورودی قدم بردارد که 
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اند. متعجب و شده  چرخیدن، چشمانی آشنا و درشت  سیاه رنگی را دید که نمناک به او خیره

 .ها قرار گرفتآن چشم ها کشاند. مقابل صاحبزده، هیکلش را به سمت آن چشمهیجان

با کف دست،  .لرزیداش میکشید و چانهاند. تندتند نفس میفکر کرد چشمانش پر از اشک شده

کند. بار  خواست مقابل او گریهنمی .فایده بودی چشمانش را پاک کرد؛ اما بیزدههای حلقهاشک

اش سر خورد، اجازه داد تا راه بقیه ای از روی گونهقطره  دیگر، آن چشمان پر از اشک شدند و وقتی

خودش را،   نما زد و دستانش را باز کرد و آن مرد کوتاه قامت و شبیه بهلبخندی دندان .هم آزاد شود

اش به آ*غو*ش مادرانه  اش را پس از سالیان سال طوری در آ*غو*ش گرفت که گویی فرزند گمشده

 .اندسپرده

 :سبحان، بغض عظیمی که در گلویش بود را سرکوب کرد و با صدای لرزانش نالید 

 .حرف بزن توحید، حرف بزن-

 .تر کردی آ*غو*شش را همچون برادرش تنگتوحید، چشمانش را محکم روی هم فشرد. حلقه

درپی روی گرمش پی  های بود و اکنون اشک  ی باریدن را دادهاون از همان ابتدا، به چشمانش اجازه

 .ریختند استوار برادرش می تراش وی خوشخوردند و روی شانهی سفیدش سر میگونه

روی گریه را ندیده   مند سبحان را شنید. آن مرد محکم که تابحال رنگ ودار و گلهتوحید صدای بغض

از بغضش، زیر فشار قرار گرفته بود و   ریخت. لحن کنترل شدهاکنون چون ابر بهار اشک میبود، هم

 :حرفش فراز و فرود بسیار داشت

بالیی سرت میاره؟  همه سال نبودن یکی که برات از جون عزیزتره، چهدونی اینپونزده سال، می-

اونا آب که بهشون نرسید، ناامید و  .هو خار بودم بین یه عالمه گل خوش ریخت و خوش رنگعین

من یه نموره آب ذخیره داشتم. هنوز امید داشتم.   شکستن، مُردن؛ اما   پژمرده شدن، خم شدن،

کردن؟ سال امیدوار باشی بین کلی نامیدی که هر روز سرزنشت می  دونی چقدر سخته که پونزدهمی

 که داداشم رو شه. هر روز از اینتحمل کنی و صدات در نیاد؟ دل آدم جزغاله می  تونستیمی

 ..کشید. توحید... داداش منیدیدم، دلم به آتیش منمی

***** 
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از گریه بسیار   اش،هایش در اثر فرو خوردن فریاد خوشحالیهقش در آمد. شانهتوحید صدای هق

 .کرد لرزیدند. هر لحظه نام سبحان را زمزمه میمی

را به آن   سبحان او را به عقب برد. سرش را پایین آورد و چشمان درخشان و پرروح و نشاطش

طوفانی و نعره مانند را در بر   های ه دوخت. لبخندی زد. این لبخند تمام آن خندهی شکستقیافه

 .وجود  گرفت. لبخندی از ته دل بود؛ از اعماق می

 :ی قهقهه مانندش کرد و با صدای بلند گفت چند لحظه بعد، به خود آمد. آن لبخند را تبدیل به خنده

 .ایی روگه جمع کنین این فیلم سینم االن اسحاق میاد می-

با برادرش باید   هایی که ها و خوش گذرانیریخت. اشک دلتنگی، حسرت نبودنتوحید، هنوز اشک می

ترشح شده که بسیار پر و پیمان هم  بود و؛ اما نبود. لبخندی، از شنیدن حرف سبحان زد و بزاقمی

 :بود، قورت داد و گفت

... اسحاق، پسر بزرگت بود نه؟ چقدر... شبیه تو ها هم... اومدن؟ راحله... آره، آبجی راحلهخانم، بچه-

 بود. حتماً االن خیلی بزرگ شده؟

 :های برادرش را محکم فشرد و تندتند سر تکان داد و با خوشحالی گفت سبحان، شانه

 .آره آره. سی و چند سالشه، شده عین خودم. دو تا گل پسر ناز هم داره-

 :دست سفیدش کشید و گفت ت. دستی به موهای یکتوحید، ابروهای براق سیاهش را باال انداخ 

 !دار هم شدی؟ ای بابا! من... جا موندمنوه-

 :ندانست که چرا ناگهان، رنگ از رخسار سبحان پرید؛ اما سوالی که برایش پیش آمده بود را پرسید

خیلی های کوچولوی من... حتماً خیلی بزرگ شدن، نه؟ نرگس،  نرگس... نرگسم. حمید و کوثر، بچه-

 اذیت شده نه؟ کجان؟ چرا نمیان؟

چند لحظه خیره به  .کردبه وضوح دید که سبحان آب گلویش را با صدا قورت داد. این پا و آن پا می

 :کرد، کرد و گفتبود و نگاهش می اطراف شد و ناگهان به برادرش که متعجب و منتظر ایستاده

اینترنت. ماشااهلل بزنم   ره توی فردا فیلمامون میی ملت شدیم. از بابا ایستادیم وسط فرودگاه سوژه-

 بشینیم. وسایلت کجان؟ شی. بیا بریم اونجابه تخته، نیومده چه معروف می
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 .توحید، ذهنش فوراً منحرف چیزهایی شد که از د*ه*ان سبحان خارج شد

 اینرت؟ -

و محکم با کف دست   ای به او انداخت؛ اما ناگهان موضوعی یادش آمد زدهسبحان برگشت و نگاه شوک

 :به سرش کوبید و گفت

دم اینترنت چیه؛ توضیح می  رسن. حاال بعدا بهت ها هم مییادم نبود. بیا بریم بشینیم. االن زن بچه-

پرسی چرا سر و وضعم به این راستی، چرا نمی .البته چیز جالبی نیست؛ اما فکر نکنم خوشت نیاد 

 ریخت افتاده؟

لبخندش   لوم شد و سر تکان داد. در جواب سوال آخر سبحان،توحید، لبخندی شیرین و مظ 

 :کشاند، گفتطور که او را به سمت وسایلش میتر شد. همانشکفته

 پرسیدن داره به نظرت؟-

 :سبحان، دست نوازش بر سر خود کشید و شرورانه گفت

 .نه واال-

**** 

 .بینده اصالً تغییری در او نمیتوحید سری تکان داد و لبخندی کوتاه زد و هندلی کرد و زمزمه کرد ک

 .پایید، خیره شد ها را میچشمش به یاس که ایستاده بود و با لبخند نه چندان آشکاری آن

به آن خانم کرد؛ اما  به کل یادش رفته بود. خجالت زده جلوتر رفت و مقابلش ایستاد. سبحان، سالمی

دلسوز و مهربانی هستند، سالم سبحان  که توحید او را معرفی کرد و گفت که چه خانمبعد از این

 .بیند داد اصالً و ابداً هیچ تغییری در او نمی  نشان تبدیل شد به بحثی صمیمانه که به توحید

داد که این یاس، هرچند نسبت به گفتگو با دو مرد معذب بود؛ اما به صورت آشکارا آن را نشان نمی

 .دو برادر، بهشان بر نخورد

 :قیقه پرسید توحید پس از چند د

 .ها کجان؟ نیومدن بچه-
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 :سبحان، از جایش بلند شد و گفت

رم دست و روم رو بشورم. از اونور هم بهشون سر بزنم ببینم کجان. گمونم اسحاق رو بردن می-

 .بیمارستان 

 :توحید نیز، از جایش بلند شد و با نگرانی و هول به سمت سبحان قدم برداشت و با عجله پرسید 

ده این سری چیز جدی پیش طور که نشون میبرای چی؟ چیزی شده سبحان؟ این بیمارستان-

 .اومده

 :طور گفت سبحان، چرخید و چندبار به کمر توحید کوبید و نیشش را باز کرد؛ همان

پسری، اون مورد رو   نه بابا، تو نگران چی هستی؟ سر راه اومدنی یه موردی پیش اومد، با هم پدر و -

خانومه بشین، یکم دیگم حرف بزن   حق دوازده تن. االن هم شما پیش این یاسیبرطرف کردیم به  

 کنی توی این دوازده سال چکارا کردی؛ حله؟نقل می برمت خونمون و برام زبونت وا بشه، میام می

متوجه شد که   توحید، لبخندی زد و سر تکان به دور شدن سبحان نگاه کرد. کمی که دقت کرد، 

کشید، کمی به طور می  زند. پاهایش را که در حین راه رفتن به زمینسبحان کمی لنگ می

 .زدند نامحسوسی لنگ می

 .شانه باال انداخت، حتماً در همان موردی که پیش آمده بوده، زده بودند پایش را ناقص کرده بودند

 .وقتی سبحان از در خارج شد چرخید و به توحید دست تکان داد و بقیه راه را ناپدید شد 

جایش بنشیند.   وحید، نفسی عمیق به بیرون باز دم کرد و پس از چند لحظه مکث چرخید تا در سر ت

زد. اخم ظریفی داشت با آن حرف می  ی سیاه رنگ و ماتی را به گوشش گرفته بود و خانم یاس، جعبه

 "ه باشه باش  "درپی که حرف چندانی بزند، پیاین  کرده بود. گویی از چیزی عصبانی باشد، بدون 

غرغری زیر ل**ب، آن جعبه را از گوشش برداشت و روی آن را لمس   گفت و در آخر با حرص ومی

 .کرد

**** 
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راهی، پس از   خواست اول جور کرد. نمیوتوحید که این وضعیت را دیده بود، کمی خودش را جمع

انتظار برادر پس ساکت ماند و به   .حرمتی شود چند سال حرفی بگوید یا بپرسد که باعث شود به او بی

 .اش نشست و خانواده

های نازک و درخشان جعبه  سو نگاه کرد. همه چیز برایش عجیب شده بودند. آن سو و آنکمی به این

به پایین خم کرده بود و با انگشت آن را  دید، سرش راداخل دستان مردم چه بودند؟ هرکس را می

رت با او صحبت کرده بود. یعنی او چه کسی چیزی با نام این  کرد. راستی، برادرش راجع به لمس می

 شنید. یکی که چیزهای جالب و غریبی هم از زبان مردان و زنان داخل فرودگاه می  تواند باشد؟می

 :زد، گفتاش حرف میکنارش روی صندلی نشسته بود و با کناری

پیج طرف بفرستی،   دم، تو کُد ش رو توی دایرکت اینستای دی اون فروشگاه اینترنتی رو میمن آی-

 .فرستن دم خونتوندر عرض یکی دو روز با پیک می

 :گفتی درخشان بزرگی را به گوش گرفته بود، با صدای بلند و خشمگینی میو آن یکی که جعبه

هم برات فرستادم.  نازنین با اعصاب من بازی نکن. تو وات همه چی رو توضیح دادم، حتی کلیپش رو-

 ...ندازمش تو گونیزده. گیرش میارم، می  صالً خیلی غلط کرده که بهت ایمیل گوری ااون فرهاد گوربه

از حد عجیب بود!  جا نیز بیشهای مردم آناش را چون بحث خانوادگی بود، گوش نداد. پوششبقیه

های عجیب که آن جا بودند، چون لباس  ها و بانوانی مردان، چندان پوشش متفاوتی نداشتند؛ اما خانم

شان را با جزئیات براندازی کند و تکشد که توحید تکمی  ای پوشیده بودند، باعث زنندهو گاهاً  

 .بازتر شود اش از تعجبچهره

برادرش را که   چرانی برداشت و بی هدف بار دیگر سرش را به سمت در چرخاند تا دست از چشم

 .نبود اش هم همراهش بودند، ببیند؛ اما باز هم خبری ازشانخانواده

شخصی  !آوری را دید. چیز نه نفسی کالفه کشید و خواست چشم از در بگیرد که چیز شگفت

 .نشستعجیب به دل می  ی عجیبی که برای خود درست کرده بود،انگیز! با آن تیپ و قیافهشگفت

بود هر وقت هر   به لـ*ـبش آمد. قلبش شروع به تندتند کوبیدن کرد. اگر قرار زده  لبخندی هیجان

زد و در بیمارستان به حتم سکته می قدر هیجان زده شود،اش را ببیند، اینیک از اعضای خانواده
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 .کردسکونت می

ق کشید و با تر بود. از جایش برخواست. نفسی عمیاما این دیدار با هرنوعی که قرار بود ببیند، متفاوت

 :خوشحالی غیرقابل وصفی زمزمه کرد

 ...نرگس-

نگاهش را   ی درخشان، به سمت توحید چرخاند. بار دیگر مثل قبل رد یاس سرش را از آن جعبه

شد. آن زن، کمی مقابل درب   ای بسیار آشنایی دید. خودش نیز بلند گرفت و با کمال تعجب، چهره

ی جذابی داشت، با لبخند به چهارشانه که چهره  بلند قد وفرودگاه ایستاد. چند لحظه بعد، مردی  

 .خانم را گرفت   آن سمت او آمد و دستان نرم و لطیف

خندانی که چند   ی شکفته و رنگ، از رخ توحید پرید. ناباورانه، چشمان سیاه رنگش را به آن چهره

 .دوخت کرد،وبش میاش خوشمتر دورتر ایستاده بود و با مرد کناری

 .... نرگس نرگس-

***** 

چندان خوب  آن   یاس، متعجب رو به توحید که حال و روز خوبی نداشت چرخید. با دیدن وضعیت نه

بود، کمکش کرد تا توحید را روی  مرد میانسال، پا تند کرد و به سمت او رفت. به هر اجباری که

اد که گویی دور، د در آن لحظه حرکاتی انجام می  ی جدی به خود گرفته بود و صندلی بنشاند. چهره

 .دور  او باشد

 .با فشار آب به حلقوم توحید ریخت

 :تر شد و با لحن جدی گفتوقتی دید اشک دور چشمان توحید حلقه زده، کمی نرم

 تونم بپرسم چه اتفاقی افتاده؟ می-

زدن از یادش رفته   ی یاس دوخت. حرفاش را به چشمان سیاه و کشیدهزدهتوحید، نگاه لرزان و ماتم

کردند، ایستاده بودند و اطراف را نگاه می  بود. دست بلند کرد و به آن زن و مرد که وسط فرودگاه

 .اشاره کرد
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 :یاس فوراً پرسید

 !خب؟-

 :ریختگی به زبان آورد   شد را با آشفتگی و برهمدرپی در ذهنش ا کو میای که پیتوحید جمله

 ...مال من بود... زن من بود... برای من بود-

ابروهای کوتاه و   تر شدند و ای متعجب به خود گرفت. چشمانش بیش از پیش، بزرگ، چهرهیاس

 .گرفتند   اش از هم فاصلهایپرپشتش باال رفتند. لبان کوچک و غنچه

 .فهمیده بود که ضربان قلبش تند شده است؛ اما با چند نفس عمیق خواست که آرام بشود

 .ذاشت و از جایش بلند شدرا داخل دستان بی رمق توحید گ   بطری آب

همچون بلندگو ا کو  وتوقی بلند را در فرودگاهاش، در هر قدم صدای تقهای پاشنه چندسانتیکفش

خواندن جدول پرواز و فرود هواپیما بودند،   که خود را به آن زن و مرد که درحال کرد. قبل از اینمی

د که به همراه یک ایل پشت سرش با سر همیشه خندانی را دی برساند، همان مرد درشت انـ*ـدام و

 .شود. دست و رویش را شسته بود فرودگاه می  و صدای زیاد وارد 

کردند. یاس سمت می ها نگاهقدر شلوغ بودند که نصف  افراد فرودگاه، چرخیده بودند و به آنآن

که داشت   دار است، به سبحان غم  گونه شک برانگیز وتوحید چرخید و وقتی دید که وضعیتش همان

 .داند چه اتفاقی افتادهانتها شانه باال انداخت که یعنی نمی  آمد، با دست اشاره کرد و در سو میبه آن

کردند. بودند، نگاه می  آن خانم و آقا هم به آن جمعیت تازه وارد که فرودگاه را روی سرشان گذاشته 

ت بود و توهم نبود، به طور حتم توحید درس  یاس منتظر بود سبحان از کنار آن دو بگذرد. اگر حرف

 .شناختها را میسبحان هم آن

تکان داد و با عجله به سمت توحید که کم مانده بود از   "گرفتم  "مرد قوی هیکل، سرش را به منظور 

 .حال برود، رفت

 .اش هم زمانی که دید پدر در نزدشان نیست، شروع به نگاه کردن کردند لشکر بی فرمانده

توجه به آن دو زن و مرد، گذشت. یاس، نیشخندی به روی لـ*ـبش آمد. ا و بیاعتن سبحان بی

 .مطمعن بود که توحید عیسایی توهم زده است 
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***** 

نیشخندش را تبدیل به لبخند کرد و آهسته به سمت زن و مرد قدم برداشت؛ اما با چیزی که دید، 

 .دوباره از راه رفتن ایستاد

همه زیر آن  رنگ پوستش که ناشی از اضطراب و ترس بود،زن، رنگ از رخش پریده بود. سفیدی  

های دور هم معلوم بود. پلک شان ازآرایش هم آشکار بود. چشمانش ریز شده بودند؛ اما درخشش

کردند که گویی آن زن در وسط فرودگاه به طور می  قدر در آن زمان سنگینی اش، آنکاری شدهریمل

 .ایستاده خوابیده است

را ریز کرد و رد نگاه زن را گرفت. وقتی آن دو برادر را دید، آهی از نهادش یاس، چشمانش  

 .برخواست 

 پس او؟ 

آرامش سمت زن و مرد  وجور کرد و هرطور که شده بود، لبخندی روی چهره آورد. با کمی خود را جمع

را صاف کرد و با صدای جدی و   که هنوز ایستاده بودند، رفت و پشت سرشان ایستاد. گلویش 

 :هربانش گفتم

 !عمو کیارش  -

گل از گلش   هردو، هم زمان به سمت صدا چرخیدند. آن مرد که کیارش نام داشت، با دیدن یاس

 .شکفت و جلوتر آمد. آرام او را در ب*غ*ل گرفت و پدرانه فشردش 

 !سالم عموجون، خوش اومدی دخترم! خوش اومدی  -

مات و ترسیده   عمویش،ولی وقتی دید زن  ی عمویش گذاشت و لبخندی زد؛ یاس، سرش را روی شانه

 .عمویش رفتزن  است. از آ*غو*ش عمویش بیرون آمد و سمت  دو مرد خیره شدهبه آن

 !عمو نرگس سالم زن -

و او را در  نرگس فوراً به خود آمد. لبخندی پرت زد و به سمت یاس رفت. دستانش را باز کرد

چرخید که به او خیره می  دو برادربه سمت آن  ب*و*سید،آ*غو*ش گرفت و هر بار که او را می

 .اند شده
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گرفت و سمت کیارش   که آن دو مرد درحال نگاه کردن به او هستند، دست یاس رانرگس با دیدن این

 :کنان گفتهول  شان بود، کشید و لرزان و که لبخندزنان درحال مشاهده

منتظرتن که ببیننت. کیارش جان بریم؟ حتماً   بهتره، دیگه بیشتر از این نایستیم. کوثر و بقیه خیلی -

 ست! آره عزیزم؟ یاس هم خیلی خسته

 :وری زد و گفت یاس لبخندی یک

 .ها رو ببینم نه، خسته نیستم. راه طوالنی بود و من هم خوابیدم؛ اما خیلی مشتاقم بچه -

 :در ادامه، به سمت توحید و سبحان اشاره کرد و گفت 

 .طرف گذاشتمشون، کنار اون دوتا مرد  اونها رو ها و ساکوسایل -

 :عمویش انداخت که دیگر تفاوتی با جنازه نداشت. کیارش لبخندی زد و گفتو نگاهی ریز به زن

 .بریم ساکت رو برداریم و بریم. به وحید گفتم ماشین رو درست جلوی در پارک کنه  -

 .ره کرده بود، برد کشان او را به سمتی که یاس اشاو دست همسرش را گرفت و کشان

 

 ...ادامه دارد

 پایان جلد اول 
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 .این فایل در سایت تک رمان تایپ و منتشر شده است.هرگونه کپی برداری پیگرد قانونی دارد

 .برای منتشر کردن آثار خود به سایت تک رمان مراجعه کنید
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