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  پروانه هاشکار 
  ـــــــــــ

  

  
  

  به پروانه و داريوش
  

بدون صحبتی بسوی . اندخوزن از خريد بازگشت، شوهرش داشت روزنامه می
را ش ، مانتو زرشکیکمده را گذاشت، برگشت سمت آينهاآشپزخانه رفت و خوراکی

نزديک  آن وقت آمد،  را از سرش برنداشتش اما روسری تيره؛کند و آويزان کرد
  .شوهرش نشست

  » خريد کردی؟«
  ».بله«

با دهان باز به شوهرش چشم . ش بودهااشکی گوشه چشم نم. زيدلرصداش می
 بعد .است باهاش گفتگو کند، اما ترسيد آرامش او را برهم بزندخودلش می. دوخت

شايد ه و بهش زل زده است، تاند، فقط آنرا جلوش گرفخوفهميد مردش روزنامه نمی
غروب «:  گفتیبا صدای فروخفته. د خودش را پشت آن پنهان کندکر سعی میهم

  ».فتنگرتا غريبه آمده بودند و سراغتو مي  دوگفتميسرايدار 
  فرو بردهلعملی همچنان سرش را الی روزنامهامرد جواب نداد و بدون عکس

  . بود
» !مزاحم و اين هم از امروز یهااون از تلفن. نهزدلم شور مي... سمترمن می«

 حس وشهامرد لرزش دست. بعد به او نزديک شد و دستش را روی بازوش گذاشت
نبايد بترسی، «: در دست گرفت  را اویهاروزنامه را کناری گذاشت و انگشت. کرد

  ».فتهاهيچ اتفاقی نمی
  »...پيش نيم بريمتوی بريم مسافرت، ميبيا چندروز«
  »  بعدش چی؟...  ندارهینه فايده«
  » پس به پليس بگو؟«

بعد هم برخاست رفت اتاق . کرد ی زن را رهاهامرد پوزخندی زد و انگشت
د، در زاحساس گنگی تو وجودش موج می. زن تنها شد. کارش که تو زيرزمين بود
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. ز سختی از قلبش آمد و در گلوش گير کردچي. ه نشده بودپناعمرش چنين تنها و بی
خانه ساکت و . انست چکار کنددنمی. انست آب دهانش را قورت دهدتوجوری که نمی

آرام بود، مگر صدای موتور يخچال که هدکرور میوره .  
برخاست رفت کنار پنجره و بيرون را بعد مدت زيادی با خودش فکر کرد، 

زير . و را روشن کرده بودر، قسمتی از پيادهنور کدر المپ ستون برق .تماشا کرد
 احساسی هااز ديدن آن. ندکشيدستون دوتا مرد ايستاده بودند و داشتند سيگار می

 که شدروی صورت يکی از مردها اثر زخم يا چيزی شبيه آن ديده می. بدی پيدا کرد
 زمزمه چشمانش را بست و. برای اينکه دلش را قرص کند. دزدر زير نور برق می

  :کرد
  يک روز

  شايد، يک روز
  کندی دماوند پير را نوازش ميانقره که آفتاب گيسوی
  بارانی در يک غريو تندر

   بهارگردر يک نسيم نوازش
  يک روز

  همراه پرواز پرستوي عشقی شايد
   من بازگرددیواژه ی لبخند به سرزمين سوخته

    در را بفشاردیاميد، کوپه
  ا پر کند رهاجای تمامی اين سياهی و سپيدی،

  نيز آن روز بر مردگان
  سياه نخواهم پوشيد،

  عزيزترينشان حتی بر
 .شدآن دو بيگانه رفته بودند و کسی ديده نمی. دوباره نگاهی به بيرون انداخت

جانش افتاده بود  با سستی گنگی که به.  را جابجا کندهايادش آمد بايد خوراکی تازه
در يخچال را . بود هنوز گيج. ف افتاد کثيیهاچشمش به کود ظرف. به آشپزخانه رفت

 ی کثيف بودند، از ناچاری کاسههاهمه ليوان. شيشه آب را بيرون آورد. باز کرد
حوصله کار نداشت، . کثيف گذاستیهاکاسه را کنار ظرف.برداشت و کمی آب نوشيد

، مانند سوزن تو چکيدی کثيف ميهاروی ظرف ی آب کههابدتر از آن صدای قطره
روی بندش نگاهش به کف آشپزخانه افتاد، پيش. فت و آزارش مي دادرمغزش فرو می
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دلش به کار .  را نشسته بودهازمين افتاده بود، از ديشب که ميهمان داشتند آن
  . مچاله شده استبنداحساس کرد مثل پيش. فترنمی

آنوقت تصميم گرفت چيزهايی را که خريده بود جابجا کند، . نفهميد چقدر گذشت
يخچال  ی نايلونی درآورد و توها را از کيسهها خوراکی.ها راغ ظرفبعد برود س

قت ون آ.کرد و شست و برد رو ميز پذيرايی گذاشت بعد کمی ميوه جدا. گذاشت
شوهرش گوشت . ی کندبند را بستههابرگشت و تخته گوشت را برداشت تا گوشت

 بود قرمز دوست داشت، اما خودش مرغ را ترجيح می داد، سردستی که خريده
 را هم گاهتازه فهميد قصاب يک قسمت از دنده و قلوه. آورد و رو تخته گذاشت بيرون

زيرلب .  چسبيده بودهاچند تکه خون دلمه سفت شده به گوشت. گذاشته است
 ها دسته سياه به جان گوشتیچاقوبا در همانحال . ناسزايی به قصاب حواله کرد

: د و با خودش حرف زدکرت جدا ميافتاد، رگ و پی و خون دلمه شده را از گوش
. ش پر اشک شدهاچشم» ! ستیپرگناه ما چيه؟ جز وطن... انخوچی از جونمون مي«

را به آستين ش ه بينيگاد، گهکرهمچنان که کار می. راه افتادش بعد هم آب بينی
  .فتاداليد و دوباره با چاقو به جان گوشت میمامی پيراهنش
روی  چند قطره خون. چاقو دستش را بريد. ره با صدای تلفن از جا پريدبايک

دلش .  دستش را بست وچاقو را رها کرد، باندی از گنجه بيرون آورد. تخته چکيد
اما صدای شوهرش . سيد مزاحم هميشگی باشدتراست به سوی تلفن برود، میخونمی

  .  از اين موضوع کمی جان گرفت. را شنيد
  » ...خوبي دخترم ... سالم...! الو«

  . نشست به آسودگی کشيد و روی صندلینفسی 
... نه ...گمراستشو مي!... بميرم؛ نه صدبار قراره يکبار...نه بابا، چرا بايد بترسم«

  ».خودمون هستيم مواظب... نه 
  .   گريه کردهقبغضش ترکيد و هق

نه، ... اصال برا هر دومون بهتره... شممي اگه بياين خوشحال… ! چه مزاحمتی«
پس با من کار ... اي با خودش صحبت کنخومي...  خوبهاالن حالش. نه

  » خداحافظ...نداري
تندی خودش را . را پشتش پنهان کرد تا شوهرش نبيند انگشت باندپيچی خونی

  .کنار رفت باز کرد و مرد برايش راه. به تلفن رساند
  »سالم مامان«
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شو پا نه، نذاشتم از صبح«. دزداشت و به سختی حرف مي هنوز صدايش بغض
روزه که همش تلفن مشکوک، آدمای  چند .سمتراما می... از خانه بيرون بذاره، 

شما هم کار و زندگی ... بمونين نين پيش ماتونه مامان شما که همش نمی... ناجور
  »  .خداحافظ... برو مامان... پس منتظرت هستم... اگه بياين خوبه... کی؟ فردا... دارين

 و ها آينه ايستاده بود و موهای شقيقهتا برگشت شوهرش را ديد، جلو
کجا؟ مگه قول ندادی «: آمد جلو و با بغض گفت. دکرشانه می ي پرپشتش راهاسبيل

  »تا مدتی بيرون نری؟
  ».م، بايد روزنامه عصر را بخرمرنمي جايی«
  » يدم ؟خرکه رفتم بيرون؛ می چرا نگفتی، من«

. تويش را پوشيد و راه افتادبدون اينکه منتظر جواب بماند، او را پس زد و مان
  . چيزهايی زير لب گفت و با ناخرسندی به طبقه پايين برگشت مرد

. و صورتش کشيد زن پيش از رفتن خودش را در آينه نگاه کرد و دستی به سر
نخواست بيش از آن . صورت زده بود  را بههارنگش پريده بود، انگار نقاب مرده

 يهانکه تو راهرو دکمهچناهم.  زد بيرونش را پا کرد وهاصبر کند، تندی کفش
  ».رباخدا را شکر لجبازی نکرد اين«: بست، زيرلب نجوا کرد  مانتويش را می

و را رچنان رفت که کسی او را نبيند،بعد هم بدون اينکه به آشنايی بخورد پياده
. سردی تو هوا افتاده بود سوز. وشی راه افتادفرگرفت و به سوی کيوسک روزنامه

ش را تو جيب هاخت، دستسوهنوز زخم دستش می.  تاريک و خلوت بودهمه جا
ی کيوسک هانزديکی. تا سوزش آن کمتر شود کردش مانتوي زرشکی

گذاشته  فهميد از هول و دستپاچگی کيف پولش را جاتازه که رسيد  وشیفرروزنامه
پشت در ورودی که رسيد ايستاد و . است، از همان جا برگشت و وارد خانه شد

 به آهستگی در را باز  وبيرون آورد  کليد را از کيفشبعدبار نفس عميق کشيد، چند
نور سرخ . تنها المپ قرمز آشپزخانه روشن بود. خانه ساکت و نيمه تاريک بود. کرد

چراغ زيرزمين روشن بود، فهميد . ار روی ديوار روبرو افتاده بودوکدر اختاپوس
. وی آينه کمد رفت تا کيفش را برداردبه آرامی بس. شوهرش دارد مطالعه می کند

را بيرون نکشيده بود که سايه کسی را روی ديوار ديد که انگاری قوز  هنوز کشو
ی هاقت پنجهوآن. انست مژه بزندتواز ترس نفسش بند آمد؛ حتی نمی. کرده بود

  ».صدات در نياد«: زمختی روی دهانش قرار گرفت و صدای خشنی بيخ گوشش پيچيد
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از روبروی آينه که گذشت چهره مرد را . ی آشپزخانه رفتنددونفری بسو
ريشی زمخت داشت، بدتر از . دزتهديدآميز برق میش چشمان گود رفته. واضح ديد

که شبيه بال کرد، سالکی خودنمايی میروی گونه چپش  یهمه سالک گرد و بزرگ
  . جيرجيرک بود

ت و پاش از ترس دس. آشپزخانه بنشيندمرد وادارش کرد روی صندلی 
چند بار آب دهانش را قورت داد و با . انست به آن غريبه نگاه کندتوحتا نمی. زيدلرمي

  »شوهرم کجاست؟... چی مي خواي؟ از ما«: گريه و التماس گفت
چيزی نيس خانم، يه کار کوچيک با شوهرتون «: مرد نخودی خنديد و گفت

  ».شد داشتيم، تموم
دومی دخالت کرد و .ی ديگه پيدا شدهنوز حرف تو دهنش بود که سروکله يک

  ».کسی با شما کار نداره، شوهرتون هم حالش خوبه«: گفت
اين يکی .  را به او دوخت و کليد خانه را تو مشتش فشردشترس زده چشمان

.  برگشته بودشلب پاييني. غول پيکر بود، با صورتی کوسه مانند و لبانی کلفت
  .را ببلعد  چيزاهد همهخو طوری بود که انگار ميشقيافه

 » . شوهرمو صدا کنينشهاگه مي«: زن گفت

مرد کوسه هيچی نگفت و نگاهش را از زن گرفت و رو به دوستش کرد که چاقو 
ای خوچرا دستت گرفتی؟ مي اون چاقو را«: گفت. دسته سياه را تو دستش گرفته بود

  »باهاش چکار کنی؟
  ».اسم براش گوشتاشو ريز کنمخومي«
 » ! بذار ببينم چکار بايد بکنيمرو ول کن، چاقو«

زن احساس کرد مرد . را روی کابينت گذاشت اما همان جا ايستاد سالکی چاقو
لبان خشکش را با  چندبار. حرف بزند اندتوکوسه از دوستش بهتر است و با او می

طال . يمدسر ما بردارين، هرچه بخواين بهتون مي اگه دست از«: زبانش تر کرد و گفت
  »... کمی هم پس انداز داريم، دندون گير نيس اماو جواهر، 

  .اين را سالکی گفت» !رشوه بده شخانم تا حاال کی ديده شکار به شکارچی«
انست چکار کند، دنمی. عرق سردی به همه بدنش دويد. بيخ گلوی زن سوخت

چشمش به در يخچال افتاد که .  را به دور و بر چرخاندشچشمان ترس خورده
است به اين زودی خونمي. را بسته بود مطمئن بود پيش از رفتن آن  بود،بازنيمه
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ن باليی سرما ياخوکه نمي آقايون، شما«: به هر جان کندنی بود گفت. نااميد شود
  »بيارين؟

بخدا ما «: اما زن شهامت پيدا کرد، دوباره گفت. ندادند جواببهش هيچ کدام 
اريم و ذ ما به قانون احترام مي.منو و شوهرم عاشق اين آب و خاکيم. کاری نکرديم

  » .يماتا حاال خطايی نکرده
دس از پا خطا  درسته خانوم، هميشه بايد يکی باشه ديگرون را کنترل کنه تا«

  . باز هم مرد سالکی بود که جواب داد» .نکنن
 انداخته یزد، اما ترس ناشناختهاندازن نفهميد سالک مرد او را به ياد چی می

همانطور که سرش پايين بود .  به صورتش نگاه کندآمد نمیدلش. بود تو وجودش
  »...ونه  که ما چقده برای اين مملکتدخدا مي... خدا«: گفت

اونم اينه که مهم نيس چکار بکنی، آدم بکشی . ونمدنه خانوم، من يک چيز می«
هرچه عاشق اين آب و خاک که باشی، يا به . مهم اينه که برا خدا بکنی! يا دزدی کنی

مرگ در راه خدا؛ شعار خدا و قانون اصلی کالم . نون احترام بذاری فايده ندارهقا
  ».ه حساب کسان ديگه را برسمدخداست، همون کالمی که به من اجازه مي

حتا خواست . است به مرد کوسه بگويد که او هم به خدا معتقد استخوزن می
صدای خُرخُر همراه با ه ربايک. اند، اما صدايی ازش در نيامدخوبگويد هميشه دعا مي

! خدای من«: آنجا بود که ناخودآگاه جيغی زد و گفت.  از زيرزمين شنيده شدیناله
  »با او چکار کردين؟... شوهرم
  ».فقط عدالتو اجرا کرديم هيچی،«

: ر مرد کوسه دخالت کرد و داد زدبااين. زن به گريه افتاد و صدايش را بلند کرد
  »! شوصداتو ببر ضعيفه؛ يعنی خفه«

کمی که .  را نتوانست نگه داردش گريههقبا اينکه صدايش را فرو خورد، اما هق
  . لود شروع به التماس کردآگذشت با صدای لرزان و گريه

 بعد. مرد کوسه بدون اينکه گوش کند به دوستش اشاره کرد و از آنجا دور شد
ترس .  بپردیمرد سالکی جلوش دوال شد و بهش زل زد، انگاری بخواهد روی طعمه

سالکی نيشش باز شد و . ری نبودکاقادر به هيچ. وغ زن افتادفری بیهامهيبی تو چشم
 شزن برای اولين بار به چهره.  ايستاده بودشحاال در يک وجبی. يک قدم آمد جلوتر

 بود که مثه بال جيرجيرک شبدتر از آن سالک ش گُل انداخته بودند،هاگونه. دقيق شد
آنجا بود که فهميد سالک او چه چيزی به يادش .زدق میو بر دکرخودنمايی می
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در .  در ذهنش جان گرفت و همه چيز زنده شدشخاطرات کودکی.وردآمی
  متنفر بود،هان پسری بود همسن و سال خودش که از صدای جيرجيرکشاهمسايگی

کارش . فتادا میها را بگيرد و ساکت کند، به جان پروانههاانست آنتواما چون نمي
 را بگيرد، وقتي هم کاری نداشت سربسر ها پروانههاود که در باغ پشتی خانه آناين ب

توی . ر هم جلوی او را گرفت و حسابی موهاش را کشيدبايک. اشتگذدخترها مي
همين فکر بود که برق چاقوی دسته سياه را در هوا ديد و سوزش دردناکی که به 

اگه يه کم ديرتر «: وشش پيچيد زمزمه گنگی تو گبعد.  ديگر هيچ،همه وجودش دويد
  »!دیافتا حاال به اين حال و روز نمیگشتیبرمی

مرد .  را ببيندهاانست آنتواما هنوز می. کف آشپزخانه افتاد و تو خونش غلتيد
مرد سالکی اين بار با . نفری باالی سرش ايستادند کوسه آمد نزديک دوستش و دو

  » حاال جواب آقا رو چی بديم؟«: لحن جدی گفت
 صدايی شنيده ،کوسه جواب نداد، هردو مردد باالی جسد زن ايستاده بودند

از آشپزخانه بيرون آمدند و به تلفن . ناگهان زنگ تلفن هردو را از جا پراند. شدنمی
. فتاد، کوسه گوشی را برداشتا تلفن به کار میگيرکه نوار پيامهمچنان . نزديک شدند

  .  استسالکی آمد نزديک دوستش ببيند چه کسی
  »...راحت شد؛ اما ... بله... تمام شد حاج آقا«

با صدايی  بعد . درهم شدشکوسه ساکت شد و برای نخستين بار چهره
، شدغير از اين نمی... حاج آقا ناچار شديم زنش را هم راحت کنيم«:  گفتیفروخفته

  »...بايد...آخه ما را ديده بود
تش گوشی را به آرامی سالکی حدس زد ارتباط قطع شده است، چون دوس

اين هم جواب «:  برگشت و نگاهی سرد به دوستش انداخت و آرام گفتبعد. گذاشت
  »!آقا

: سالکی انگار از اين جواب خوشش آمده باشد، دوباره نخودی خنديد و گفت
  »! بود؟یاما عجب زن يک دنده«

 اگه نست زنده باشه،تومي«: دوستش نگاه کند گفت کوسه اين بار بدون اينکه به
  ».يددد و ما را نمیبرخودش مي کيف پولشو با

 



 

 

  بازی خطرناک 
  ــــــــ

  
  
  
  
  

  اواخر اسفند ماه ـ  قم
با اينکه هفته . سالکی از خيابان اصلی نزديک حرم بسوی محل مالقات رفت

که سرما نوک بينی و گونه را آزار داد، چنانپايانی سال بود اما هوا سوز سردی داشت، 
 سالک بزرگ و .اين بهانه خوبی بود تا يقه کتش را باال بدهد و صورتش را بپوشاند

چندبار تصميم گرفته بود با عمل جراحی آن را . صورتی هميشه برايش مايه عذاب بود
 داشتن اين نقض عضو ناخودآگاه ترس در دل قربانِی کردترميم کند، اما احساس می

  .شد کارش را بهتر انجام دهدمیکند و اين خود موجب میايجاد 
پای تنفر و . دانستمیاور ايمانی بود آن را يک بش کشتن ديگران نه تنها شغل

داد که اجر اخروی و دنيوی داشته میحساب شخصی در کار نبود، اين کار را انجام 
اين بار هم . کردنمیباشد؛ و در اين راه پاداش مادی به اندازه اجر معنوی آن ارضايش 

ی از  چرا يککه اينداد، با رغبت اين مأموريت را پذيرفته بود، اما موضوعی آزارش می
به نظرش . دادمیاما نبايد اهميت .  را از ميان بردارد، آن هم همسر معاون وزيرهاخودی

  .رسيد وظيفه از هر موضوعی بيشتر اهميت دارد
ی ايستاد و با وسايلش ور رفت، با داشتن اهمينکه به محل قرار رسيد، گوشه

يشی ژوليده؛ کيف مشکی که بيشتر طالب با خود داشتند و کت و شلوار تيره و ته ر
اميدوار بود مأموريت خود را که در شهر قم بود و با . شدکسی به او مشکوک نمی

  .خت، به خوبی به پايان برساند و هر چه زودتر به تهران برگرددشناهمکارانی که نمی
همچنان که از سرما تنش مورمور شده بود، وانت قرمز مدل قديمی جلوی پاش 

. سرنشينان وانت دو نفر بودند. ی با طناب بسته شده بودبار وانت يخچال بزرگ. ترمز زد
با چهره تلخی بغل دست مردی که کنار راننده نشسته بود .  را نديده بودهاتاکنون آن
مافوقش گفته بود . خانه سوژه در محله قديمی و سنتی شهر نزديک بازار بود. سوار شد
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هم اضافه کرده بود کار را بعد . بردمیشوهر سوژه؛ در ماموريت خارج از کشور بسر 
  . رحمی تمام کندبیبه سرعت و با نهايت 

وانت را جلوتر پارک کردند؛ راننده توی ماشين ماند، سالکی و مرد ديگر 
سالکی بازوی همکارش . خواستند پياده شوند، اما همان لحظه مردی از خانه بيرون آمد

رسيد، می کمی آشنا بنظر شچهرهاز آينه ماشين مرد را پاييد؛ . را گرفت و خواست بماند
 تصميم گرفت عمليات را یدانست چکار کند، لحظهنمی. اما هرچه فکر کرد او را نشناخت

دلش را قرص کرد و از . يده استفاانست بیدمیاما . متوقف کند و به مافوقش تلفن بزند
 مرد معطل نکرد و زنگ. خودش در پناه ديوار خف کرد. همکارش خواست برود در بزند

همکارش .  نگذشت که در باز شد، گويی يکی پشت در منتظر بودیلحظه. را فشار داد
  ».يخچال را آوريم«: گفت

زنی کوتوله، با مقنعه سياهی که با کش دور سرش پيچيده بود و تنها چشمان 
  ».واسين به حاج خانم بگم«: شد، جواب دادمیتنگ خاوری و بينی پخش او ديده 
بعد هم دو سر آن را . ر شدند و بسوی يخچال رفتنددوتايی از نزديک در دو

که در باز همين. سالکی جلو بود و پشتش را به خانه کرد. گرفتند و از وانت پايين آوردند
 رفت توی خانه؛  صدای زنی را شنيد عقبشد، بدون اينکه برگردد با يخچال آهسته عقب

از زير چشم . وژه باشدحدس زد بايد س. که دستور داد آن را توی آشپزخانه ببرند
 باشد، ترشد، حدس زد سوژه عقبمیاما فقط زن خاوری ديده . نگاهی به اطراف انداخت

خواست زن خاوری او را نمیصورتش را دزديد، . شدمیچون هنوز صداش شنيده 
 کار او را هم بسازد ترسی نداشت، اما مافوقش تأکيد کرده بود، عمليات کهببيند، از اين

کمی که گذشت دوباره برگشت و زير چشمی به پاهای زن خاوری خيره . گسترده نشود
تا ده می شمارم اگه باز هم دور و برم چرخيد کارشو «: ل زمزمه کردحاشد و در همان

  » .سازممی
همزمان دستش رفت سمت جيبی که کارد دسته ... يک، دو، سه، چهار، پنج، شش

ود را تمام کند، صدای سوژه را سياهش را گذاشته بود، اما پيش از آنکه شمارش خ
نفسی کشيد . شنيد که  به زن خاوری گفت از توی انباری جارو و زمين شوی را بياورد

بعد . و سرش را نزديک برد و از همکارش خواست زن خاوری را توی انباری زندانی کند
او را ديد که خودش را در چادر . کمر راست کرد و نگاهش را بسوی سوژه چرخاند

وقت را . شدمی ديده ش ضخيمی پوشانده بود، تنها دو چشم سياه با کمی از بينیمشکی
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کار ما تمومه، بهتره يه ساعتی «: رسيدی از جيبش بيرون آورد و گفت. دادمینبايد هدر 
  ».ريممیحاال اگه اين رسيد رو امضاء کنين، ما . صب کنين، بعد يخچالو به برق بزنين

ادر پيش آورد و رسيد را گرفت و برگشت زن جلو آمد و دستش را همراه چ
 یسالکی آرام دستش را توی جيب کرد و دستمال آغشته. سمت ميز تا آن را امضاء کند

بيرون آورد و با چاالکی روی صورت سوژه گذاشت، چنان ناگهانی اين کار را کرد که 
از ميان  از دهانش بيرون نيامد، فقط کمی دست و بال زد، اما زود شل شد و یحتا ناله

با کنار رفتن چادر سياهش تازه فهميد که سوژه برهنه . دستان سالکی کف زمين ولو شد
تو انباری «: همچنان که به اندام لخت او زل زده بود؛ صدای همکارش را شنيد. است

  » .زندونيش کردم
سالکی بخود آمد و از همکارش که مثه خودش شوکه شده بود، خواست دست 

پيش . بعد از توی کيفش اسپريی بيرون آورد. د و به آشپزخانه ببرندو پای زن را بگيرن
د کند، اسپری را روی بدن خو را از خودبیهالود زن آنآاز آنکه بدن برهنه شهوت

معطل نکرد، دست انداخت توی .تندی بوی سوختن گوشت به هوا برخاست.سوژه پاشيد
 کرد توی اجاق، دست ن  بردش نزديک اجاق گاز و سرش را فروکشاموهاش و کشان

  .آخر هم شير گاز را باز کرد و در آشپزخانه را بست
اهميت نداد و رفت . شدمیداد و فرياد زن خاوری از پشت در انباری شنيده 

فيوز برق را قطع کرد؛ نگاهی به همه جا انداختند تا مدرکی جا نگذاشته باشند، چشمش 
 بيش از هر چيزی ته سيگارها و مانند دوربين فيلمبرداری از همه جا فيلم گرفت،

ي که هنوز توی آن کمی شربت داشت، در ذهنش ثبت شد، حتا بوی تند سيگار هاليوان
  . آن وقت که از همه چيز مطمئن شد، آنجا را ترک کردند.  راقلقلک دادشبينی

                                                            

  

  
  ون ـ تهرانهشت ماه بعد ـ هتل شرايت

پيکر  غولهايکی از آن. پشت ميز بزرگی در سالن هتل، دو نفر نشسته بودند
بود با صورتی کوسه مانند، ديگری جوانی چهارشانه، با سبيل نازکی که روی صورتش 

کوسه مشغول خوردن نان تست شده با کره بود، اما مرد جوان بدون . کردمیخودنمايی 
دود سيگار که . کشيدمیکرده بود و داشت سيگار اشتها سرش را توی روزنامه فرو 

ها نشسته  که روی پرز بينی آنیبوی تندی داشت، مثه طعم شاتوت مانده بود، تلخی
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خودنمايی » قراردادهای تجاری ايران با اروپا«باالی صفحه روزنامه تيتر درشت . بود
  . دکرمی

.  نزديک شدهاندر همين موقع مردی با ريشی توپی از الی ميزها گذشت و به آ
ی آن کيپ ها پوشيده بود با پيراهن سفيد بدون يقه که دکمهیمرد کت و شلوار تيره

 پينه بسته و انگشتری عقيق سبز بزرگی در انگشتش یپيشانی. گردنش را گرفته بود
  . دکرخودنمايی می

مردانی که پشت ميز نشسته بودند، با ديدن او برخاستند و با احترام به او 
برای اين مأموريت سلطان را «: کوسه مرد جوان را به او معرفی کرد و گفت. دست دادند

  ».ماانتخاب کرده
اسمم سنجر است «: جوان ورزشکار دخالت کرد تا جمله مافوقش را اصالح کند

  ».اما ديگران دوست دارند سطان صدام بزنن! حاج آقا
ی همين تگاه  تو هم رفت، براشمرد کت شلواری از بوی تند سيگار جوان چهره

: کوسه برای اينکه سردی مالقات را بشکند، از مرد پرسيد. تلخی به سلطان کرد
  »ريد؟خو میینوشيدنی يا چيز ديگه«

د، جواب کرمرد کت شلواری همچنان که با انگشتر عقيق درشت خود بازی می
  »!يک نوشيدنی خنک بد نيست«: داد

سرد، هوس خوردن عجيبه که تو اين هوای «: کوسه زهرخندی زد و گفت
  »!کنيننوشيدنی خنک می

  ».مااز وقتی که از عراق آمده ام هنوز خنک نشده«
بعد .  سفارش دادیر با مقداری نان خامهنا اکوسه به پيشخدمت چند تا آب

  » ؟ايدپول را آورده«: پرسيد
  ».توی ماشين است... آنجا«
  »به ريال؟«
  »دالر«

وسه از سلطان خواست برود پول با آمدن پيشخدمت هر دو ساکت شدند، بعد ک
بعد از مرد کوسه . اری با دستش عالمت دادشلومرد کت. را از توی ماشين تحويل بگيرد

  »نميره اونور آب غيب بشه؟... مطمئنه«: پرسيد
اد ازدواج کنه؛ زنشو دوست داره و خوامتحانشو پس داده، تازه همين روزا مي«

  ».تو چنگ خودمونه
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 را برداشت و یرف؛ دست دراز کرد و يک نان خامهکوسه پس از گفتن اين ح
  ». دارمهامن عالقه زيادی به اين نارنجک«: درسته توی دهانش فرو کرد و گفت

: ن که در حال بلعيدن بود گفتچنامرد با تعجب سرش را باال آورد، کوسه هم
  » نارنجکگيم ميیما به نون خامه«

 جای به استقبالش آمد، همانپس از آنکه سلطان از هتل بيرون آمد، مرد سالک
احساس کرد او را جایی . بود که در يک نظر چهره مرد را در نور چراغ سردر هتل ديد

چيزهای درهم برهمی توی سرش شکل پيدا . ديده است، اما هر چه فکر کرد بياد نياورد
حتا بوی سيگارش که ذهنش را قلقک . شد، اما هر کار کرد نتوانست آن ها را مرتب کند

  . اد، چيزی به يادش نياوردد
هردو به پارکينگ هتل رفتند و از صندوق عقب ماشينی چمدان بزرگی را بيرون 
آورد و به مرد جوان داد و دو مأمور را همراه او کرد که به ماشين بنز مرد جوان انتقال 

  . دهند
همانطور که منتظر بود ها سالکی دوباره به فکر فرو رفت، با رفتن آن

  .   تو ذهنش زده شد و سالکش برق زدیجرقهباره رگردند يکدوستانش ب
  

                                  
  چند هفته بعد ـ فروشگاه لباس عروس

تور سفيد داشت و با ش ی توی ويترين که حاشيههازن جوان به يکی از لباس
ار تزيين شده بود اشاره کرد و از فروشنده خواست آن را دی زرق و برقهاپولک

فروشنده با ظرافتی که خاص کارش بود، لباس را از ويترين بيرون آورد و بدون . بياورد
  »قيمتش چنده؟«: زن پرسيد.  روی زمين يله شود آن را روی پيشخوان گذاشتکهاين

 منتظر جواب بماند، رو کرد به مرد جوانی که چند قدم دورتر کهاما بدون اين
  »؟پسندیمی«: ايستاده بود و پرسيد

  »!آره«
 شمرد حوصله. فروشنده خواست لباس را پرو کند که مطمئن شود اندازه است

مردی که . سر رفته بود، به سوی در نزديک شد و از شيشه به بيرون چشم دوخت
. اد فقير است؛ به ويترين فروشگاه زل زده بوددسِروضع نامرتبی داشت و نشان می

 مرد سالکی فهميدد میکری دقت می را توی شالی پوشانده بود، اما اگر کسشچهره
مرد جوان او را نشناخت، با . ستها در حال نگاه کردن به لباسکنداست و  وانمود می
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بدبخت خوشحال باش که تنها مشکلت «: اينحا با خشمی فرو خفته زير لب نجوا کرد
  » استپولیبی

 فروشنده پشت سر زن،.  زن با لباس عروسی نزديکش آمد و او را بخود آورد
وقتی زن . ی آن را تنگ کندها بايد کمی زير بغلگفتلبه لباس را گرفته بود و مرتب می

 را پرسيد هاحاضر شد از لباس دل بکند، فروشنده آن را روی ميز گذاشت و آدرس آن
 آن را آيدکه پس از آماده شده برايشان ارسال کند، تا خواست بگويد خودش می

خواست اعتراض کند، دلش . ه فروشنده دادد،  زن دخالت کرد و آدرس را بگيرمی
  .  را الکی به کسی بدهد، اما چيزی نگفتشاست آدرس خانهخونمی

ويترين . همه جا روشن و نورانی بود. هوا تاريک شده بود که کارشان تمام شد
 چشمک ها مثل ستارههادند و نئون فروشگاهزی يخی برق میها مثل قنديلهامغازه

ی بيرون به تنشان افتاده بود، سوار بنز شرابی رنگ شدند که  سرماکهدر حالي. دندزمی
  . کنار خيابان پارک بود

.  که تو هوا معلق بودند، چندشش شدهازن از ذرات چربی و دود اگزوز ماشين
مدتی . هر دو ساکت شده بودند. است برف ببارد شايد هوا کمی پاکيزه شودخودلش می

ی شيشه نشسته است، با دستش آن را پاک که گذشت زن احساس کرد بخار کمرنگی رو
  ».به گمونم برف شروع شد«: کرد و با خوشحالی گفت

د، زن همچنان که به جلو زل زده کرمرد هيچی نگفت و خاموش رانندگی می
قت چشمش افتاد به وبود، در پرتوی نور چراغ خيابان ذرات ريز برف را ديد، اما همان

 .شدرد و رو به باال ناپديد میخود و تاب میز میبخار رقيقی که از دودکش بامی بيرون
  »نگفتن باهات چکار دارن؟«: ناخودآگاه گفت.  فروکش کرداشنفهميد چرا خوشحالی

  ».نه، اما شايد بخوان حق ماموريتو بدن«
  »!راست ميگی سلطان؟«

زن هم خودش باور نکرد چگونه شده . مرد برگشت و با تعجب بهش نگاه کرد
با اسم نامزدش  هميشه يددمیکرد، حاال که فکرش را می.  زبان آوردکه اين اسم را بر

شايد چون تا حاال . مشکل داشته است، هيچوقت از اسم سنجر خوشش نيامده بود
  . نشنيده بود مرد ديگری اين اسم را داشته باشد

ونم چی بايد صدات کنم، دنمی«: کمی که گذشت رو به نامزدش کرد و گفت
شايد ده سال ديگه، که بچه داشته باشيم و . دآ بگم، آخه بهت نميدوست ندارم حاج آقا

  »! باال بره بتونم بگم حاج آقاتسن
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  »نظرت راجع سعيد چيه؟«: زن دوباره گفت. مرد پوزخندی زد و هيچی نگفت
  »!آقا سعيد... سعيد«: بعد هم چندبار زير لب تکرار کرد

ه جشن گرفتيم و همه چی حاال نه، وقتی ک«: مرد اين بار زهرخندی زد و گفت
  ».تموم شد

  » چرا؟«
  ».ی عروسی سنجر چاپ شدههايادت رفته کارت«

ی درشت برف با سرعت زياد شيشه هاپيش از آنکه صحبت ديگری بکنند، دانه
 خيره شدند که آنسوی شيشه روی خيابان هاهر دو به برف. ماشين را نشانه گرفتند

از چند خيابان .  و گاز را گرفتمرد سيگاری روشن کرد. شديخت و ذوب میرمی
زن شيشه را . رفتگذشتند و انداختند توی بلوار پت و پهنی که بسوی غرب شهر می

، از همان شبی که آن بردپايين کشيد، مدتی بود که ديگر از بوی سيگار او لذت نمی
  . خواب وحشتناک را ديد

 آن گذشتند و بلوار را تمام کردند و به مسجد بزرگی رسيدند، بعد از روبروی
انست دنمی. شدبيشتر میش ، دلشورهشدهر چه به خانه نزديک می. به راست پيچيدند

است نامزدش کنارش بماند و تنها نباشد، اما خودلش می. چرا دچار اين حالت شده است
ی عروسی را توزيع نکرده بود و شيرينی و هاهنوز کارت. انست او خيلی کار دارددمی

مرد احساس زن را !. از همه مهمتر بايستی می رفت نزد آقا. ميوه سفارش نداده بود
هنوز به آن خواب لعنتی فکر می ... موضوع چيه؟«: فهميد، برای همين با مهربانی گفت

  » !کنی؟
  »بدن سوخته اون زن هيچوقت از ذهنم بيرون نميره«
  ».اون به ما ربطی نداره«
  »!.لی داشتنتو اين فکرم اونايی که اين کار را کردند چه دلي«
  »پول يا سياست«
  »!شايد هم خيانت ناموسی«

بعد هم احساس کرد . مرد هيچی نگفت؛ اما دردی ناشناخته تو جانش افتاد
برای همين .  انستدشايد خودش را مقصر می. چيزی از دلش آمد و تو گلوش گير کرد

پارتمان وقتی نامزدش را به خانه رساند، تندی خداحافظی کرد و گاز را گرفت سمت آ
  . تصميم داشت پس از اين مأموريت خودش را از همه چيز کنار بکشد. مافوقش
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 شود؛ نگهبان از پشت ميز برخاست و از هاپيش از آنکه وارد محوطه آپارتمان
ی پارک شده هااز پشت ماشين. اتاق نگهبانی بيرون آمد، که زنجيز جلوی در را باز کند

به محوطه باز نيمه روشن که .  را آنجا پارک کردگذشت و  جای خالی پيدا کرد و ماشين
همگی  سر و وضع نامرتب . ندکردی چوبی بازی میهارسيد، چند تا بچه را ديد با تفنگ

نداختند و به ديگران اچندتايی خودشان را روی زمين می. داشتند و کثيف بودند
س کرد بيست احسا. تيراندازی می کردند، بدون اين که از سرما و برف ناراحت باشند

را های چوبی هم حاال با تفنگ.  به مملکت حکومت خواهند کردهاسال ديگر همين
 تصميم گرفت برگردد و تلفنی بخواهد کس یبرای لحظه. کشند، فردا با اسلحه واقعیمی

 را برای اين مأموريت انتخاب کنند، اما فکر پاداش و وسوسه دالر وادارش کرد یديگه
  . آپارتمان بروددلش را قرص کند و بسوی 

تصميم گرفت بر خالف هميشه با آسانسور برود، حوصله نداشت، دوازده طبقه 
اما . سوار آسانسور که شد، اشتباهی دگمه شماره سيزده را فشار داد. را از پله باال برود

برگردد تا اگر مشکلی ها انست يک طبقه را از پلهتوتندی فکر کرد اين کار بهتر است، می
  . واند فرار کندپيش آمد بت

وقتی پشت در .  پيچيدهااز آسانسور که آمد بيرون، آهسته بسوی پاگرد پله
آپارتمان رسيد، يکبار ديگر همان ترس ناشناخته به جانش افتاد، باز هم تصميم گرفت 

مانند هر بار محافظ کوسه در را . برگردد، اما بر ترس خود غلبه کرد و زنگ را فشار داد
هنوز درست جابجا نشده بود که چشمش . لت هميشگی خواست بيايد توباز کرد و با حا

  . دکرانست اينجا چکار میدنمی. از ديدن او دچار وحشت شد. به مرد سالکی افتاد
اونايی که از قهر «: کوسه بدون اينکه به او توجه کند شروع به سخنرانی کرد

کن، بايس ن بيشتر دراز میانقالبی غافلند، به حقشون قانع نيستن و پاشونو از گليمشو
  ».يک چيزو بدونن

با اين حال . لحن صداش يک نوع احساس همدردی عميق همراه با انتقام بود
  .  مرد به آن اهميت نداد

  »ونی چه چيزی را بايس بدونن؟دمي«:کوسه صورتش را به او کرد و پرسيد
اونا ، بايس بدونن آتش قهر ما«: پيش از آن که مرد چيزی بگويد، خودش گفت

  » .رو می سوزنه
مرد احساس کرد نه تنها از مأموريت خبری نيست که بوی سوختن را 

کاش به حرف نامزدش . تازه فهميد دست به بازی خطرناکی زده بود. استشمام کرد
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بعد ياد او افتاد و ناخودآگاه دستش رفت روی . کشيد و خودش را کنار میدادگوش می
. نگاهش را باال آورد و به کوسه چشم دوخت. ی عروسی که توی جيبش بودهاکارت

از ترس به . همينکه اشاره دست مافوقش بسوی سالکی نشانه رفت، دانست کارش تمامه
د، کرهمچنان که گريه می. است زنده بماندخوبيش از هر موقعی دلش می.  گريه افتاد

ا را هم ، کارت شمکنممن دارم ازدواج می«:  را از جيبش بيرون آورد و گفتهاکارت
  ».مآوردم، برای آقا هم گذاشته

چند بار لبان کلفتش را با .  جدی شدشسالکی نخودی خنديد، اما کوسه چهره
الکی دارد که ، ناراحت بوداز اين شايد . زبانش خيس کرد و بعد هم دستش را پايين آورد

رون مدت زيادی گذشت، بعد موبيلش را بي. کندمی ر به نيست سمأمور به اين خوبی را 
ش ، عروسیگويد و میکند گرفت و با لحن نرمی گفت، سلطان گريه مییآورد و شماره

  .کارت عروسی برای من و شما هم آورده است. چند روز ديگر است
تا اينکه به تلخی . شتگذزمان به کندی می. ی طرفش گوش دادهابعد به صحبت

، با دستش به سالکی اشاره تلفن را کناری گذاشت و اين بار بدون اينکه به کسی نگاه کند
 را بيرون آورد و یآن جا از توی يخچالی ديس نان خامه. کرد و رفت توی آشپزخانه

نفهميد چقدر گذشت که سالکی برگشت و کارد دسته سياه خونی را . مشغول خوردن شد
  »!پانزده ضربه جانانه. دستمزدشو گرفت«:توی ظرفشويی آشپزخانه انداخت و گفت 

بندازش تو ماشينش «: ان خامه ای را تو دهانش فرو کرد و گفتکوسه آخرين ن
  ».و هر دو را تو دره پرت کن، که پاداش رو هم گرفته باشه

  ».مستحق اين دستمزد و پاداش بود«: سالکی نيشش باز شد و گفت
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. يی که قرار بود بگويد در ذهنش مرور کردهار ديگر حرفبا، يککه رسيدهمين

هه که اجاره مايک. رمکاآقای اصالن، من سه ماهه که از زندون آزاد شدم اما هنوز بي«
 و غريبه قرض کردم، از بس از آشنا.  االن هم پولی در بساط ندارمم را ندادهمخونه

اگه تنها بودم يه خاکی توسرم می ريختم، اما . کشم باهاشون روبرو بشمخجالت می
زن پا به ماه دارم،  به توصيه آقا ميتی آمده ام کاری برام دست و پا کنين، هر کاری 

  ». بر ميامشباشه از عهده
 پايين قت سرش راوپس از آن به دشواری آب دهانش را فرو داد و زنگ زد، آن

انست سرش را باال بگيرد، گويی سرش تومدتی بود نمی. انداخت و به زمين خيره شد
آقا «: مد و ناليدبخود آ.  شنيدصدای خشنی از پشت. دکرروی گردنش سنگينی می

  »اصالن هسن
چندبار کمربندش را جابجا بعد . دادو خودش را نشان رمردی آبلهشد و در باز 

  .کردو با تعجب به او نگاه کرد 
   ».سالم«
  ».فرمايش«
  ».آقا ميتی گفت بيام خدمتتون«

د يکش که شد، عقبمطمئن . کشيداصالن با حالت مشکوک دو سوی کوچه سرک 
دنبال اصالن از حياط که با خشت خام فرش وارد شد و د مر. خواست داخل شودو 
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ا را  المپ زرد کدر سقف به سختی آنج.شتاگذ، به سردابی گود و نموری پا  بودشده
  . بودروشن کرده 

کرد،  به گفتن چيزهايی که از بر کرده بود، اصالن کمی او را نگاه درکمرد شروع 
به اندازه مصرف يه  «:د، گفتکرمی انبار اشاره یی گوشههاکارتنبه همچنان که بعد 

  ».هفته بردار بيار باال تا چرتکه بندازم
و در يکی را هم باز کرد ابجا چندتا کارتن را ناشيانه ج.  چکار کندستاندمرد نمی

  »سررشته داری؟کار ببينم از اين«: ديپرس اصالن با تعجب .کرد
  »تا حاال دستفروشی نکردم، اما از عهده اش برميام«: کرد و گفت هنمرد کمی هن

  »خودت چی، اهل دودی؟«
  »...نه واال«
  »ولی گفتی زندان بودی؟«
  ».درسته«

آها «: فتگو زد  اما تندی نيشخندی، کرداصالن اول با تعجب نگاهی بهش 
  »...فهميدم

ای يکی ... خوب گوش کن، اين کارتن تيرِه«: دادادامه کرد و کمربندش را جابجا باز 
تير از ! بايس بدونی فرق اونا چيه.  بهمِنهیآزادی و تو اون وينستونه و اون کارتن گوشه

 داره؛ برا همی تا دلت  هم عاليه؛ صدی سی سودشهمش بهتره، قيمتش ارزونه، استفاده
اما چون قيمتش گيرونه فقط پولدارا و . بعد نون تو وينستونه. نی بندازیتوبخواد می

بهمن رو . آزادی هم بد نيست، جوونا مشتريش هستن، اما سودش کمه. نخرارا میدمايه
  ».ول کن که ديگه خريدار نداره 

 تير گذاشت،  خودش خم شد و يک کارت خالی برداشت، هفت هشت باکسوقتآن
و کارتن را دست . بعد سه باکس وينستون رويش گذاشت و دست آخر يک باکس آزادی

  .مرد داد و دونفری از سرداب بيرون آمدند
 پول از جيبش بيرون آورد، یمرد دسته. اصالن همه را توی دفتری يادداشت کرد

 باشد ين گفتبرای هم. های او را به ياد آورده بوداما اصالن قبول نکرد؛ گويی حرف
  . برای بعد

  »ونی کجا بفروشی؟دراستی مي«: گفتاصالن آنکه مرد برود، پيش از 
 که ماشينا وارد شهر یآره، آقا ميتی گفتن نزديک پل خين عرب، سمت جاده«
  ».ميشن
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مسافرايی که و شه، مأموری موی دماغت مينه آفرين، اونجا از همه جا بهتره، «
  ».يگارهان سخواولين چيزی که ميميان، 

فتد، اما پيش از اين که به در برسد، اصالن داد ا و راه میکندمرد خداحافظی می
  »!ها کله سحر ميان، بخصوص رانندههايادت باشه بيشتر مشتري«: ندزمی

  . يدآ و از آنجا بيرون میگويدمرد چيزی نمی
  
  
 

٢ 
کی، آقا خواسته پيش از تاري«:  و می گويدکندزن سوييچ را بسوی مرد دراز می

  ». را زير پل خين عرب بذاریهاساک
رد و به آرامی آوی اورکت چرمی بيرون میهاش را از توی جيبهامرد دست

خاند و مرد را به بيرون چرود و دستگيره را میرزن بسوی در می. گيردسوييچ را می
بهتره اونا رو جايی مخفی «: کندپيش از آن که مرد راه بيفتد، اضافه می. کندراهنمايی می

  ».نی که نه ديده بشه و نه پيدا کردنش سخت باشهک
 و تعلل می کند، انگاری دلش کندش را توی جيبش فرو میهامرد بار ديگر دست

  »موضوع چيه؟«: يدگوزن با تعجب می. اهد برودخونمی
اگه «: گويدهد و با لحن نه چندان جدی میدمرد سوييچ را توی مشتش فشارد می

  » اک چی؟ را برداشتم و زدم به چهاساک
  »!فهممنظورتو نمیم«: گويدندازد و میاش را باال میهازن شانه

به . دشو دگرگون میشرخشد و چهرهدنگيز در چشمان مرد میابرقی وسوسه
، پيش از آن که مرد فهمدزن همه چی را می. کندآرامی زبانش را با لبانش خيس می

  ».کنندمیت يدی همراهیبيرون چند نفر با پيکان سف«: يدگوحرفی بزند، با پوزخند می
  .يدآيد و بدون حرفی بتندی بيرون میآمرد به خود می

  
  
  
  

٣ 



٢١                                                                                                                                              می خوانندوقتی کالغها آواز
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 

 عربکنار جاده نزديک پل خينکارتن سيگارهاش را مرد که   بودظهر نشدههنوز 
 همانطور که اصالن گفته بود از هر سيگار چند تا دم دست .شتاگذزير درخت تنومندی 

کرد باز مقوای کارتنی را بعد . درکدورتر پنهان  خار، کمی یها و بقيه را ميان بوتهچيد
آن را به شاخه درخت آويزن و . بهمن، آزادی، تير: و با خودکار سياه روی آن نوشت

  .درک
شت و پياده ادراننده کاميونی ماشينش را نگه هنوز مدت زيادی نگذشته بود که 

ست، با می تسمه شلوارش رداشتر که طوبعد موقع برگشتن همان. زير پلشد رفت 
چند تا جوان با بعد . يدخردو بسته وينستون نزديک شد و . افتادسيگارها چشمش به 

ن نزديکی کار که آکارگران چندتا از . نديدخرو چند بسته آزادی مدند آيک پرايد فيلی 
  .خريدند، چند بسته تير کردندمی

 پارک  کمی دورتر،ماشين بنز سياهیمدت درازی کسی سراغش نيامد، تا اين که 
. با فاصله کمی نگه داشتهم ديده ی پيکان سفيدپشت سرآن . اما کسی پپاده نشد. کرد

گرفت تصميم . ديحتا ترسشد و  کمی مشکوک .د قصد خريد ندارندرکاحساس 
. شدنداز پيکان سفيد پياده سيگارهاش را جمع کند و برود، اما همان موقع دو نفر 

 بود چهارشانه و چاق ی که پياده شد،مرد. ندد دلش را قرص کرکشد، اما ترسش بيشتر 
از نزديک ماشين بنز گذشت و نگاهی به ماشين انداخت، بعد نزديک او آمد . با قدی کوتاه

  ».يک بسته بهمن«: و گفت
  ».ندارم«
  ».آزادی«
  ».تموم شد«
  »پس چی داری؟«
  »!تير«
  »!تلخه؛ يه چيز ماليم بده... نه ! تير؟«
  ».ن برام موندهفکر کنم يه بسته وينستو«

  »جنس امريکايی؟«: فتو با لحن زهرآلودی گشد مرد نيشش باز 
پيش از آن که صحبت ديگری پيش بيايد، ماشين بنز . چه جواب بدهدماند مرد 

مرد به . ديپاش گرد و خاک زيادی سمت او کارتوی جاده، با اينکرد و انداخت حرکت 
  .گاز داددنبال بنز شد و و سوار شت گتندی بر
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با اينکه هنوز آفتاب . ود که بربرداشت وسايلش را و کرد رد از فرصت استفاده م
 تا به خانه درترسد بيش از آن بماند، از طرفی فکر ک روی زمين يله شده بود، واراريب

  .  شودبرسد هوا تاريک شده و زنش دلواپس می
 ها آنبعد. چيدتوی کارتنی داشت و همگی را برهم  را هاتندی سيگارهای پشت بوته

تازه يادش . داايستيک باره بود که هنوز به جاده نرسيده . داافت  و راهزدرا زير بغل 
 هيچی، ها به خانه برود، در و همسايه زير بغلاگر با اين قيافه و کارتن سيگارآمد، 

  . چه خوب شد اصالن گفت اينجا سيگار فروشی کندفهميد . جواب زنش را چی بدهد
رفت، تصميم گرفت که سيگارها را چکار کند، دست آخر ر مدتی با خودش کلنجا

اطرافش گرشت و  برمعطلیبی.  برودهاجايی پنهان کند و فردا دوباره سراغ آنآنها را 
 ترزير پل از همه جا امنناخودآگاه فهميد .  ناگهان چشمش به پل افتاد.کردرا جستجو 

از راه معطلی بی. ا پيدا کند که بخواهد سيگارهای او رآمدچه کسی اينجا میمگر . است
ی درشتی هاکمی دورتر سنگ. ساندری سيمانی هاباريکه نزديک پل خودش را به ستون

با احتياط چند تا سنگ را .  مخفی کندهازير سنگرفت تصميم گ. روی هم کود شده است
سعی کرد کارتن را توی ؛ شد پيدا ها ميان آنیهمين که حفره. شتگذاو کناری شت بردا

 بعد. چيدها  را به آرامی روی آنهادوباره سنگکارش که تمام شد، . دهدآن جا 
  .افتد را تکاند و به آهستگی از راه خاکی بسوی جاده راه میشی خاکیهادست

  
  
  

۴ 
هنوز هوا تاريک است که ماشين پاترولی با پنج سرنشين پشت در قرارگاه 

پيش از آن که . کندا باز میيد و در رآنگهبان دم در از توی کيوسک بيرون می. يستدامی
 هاندازد، با اين که شيشهاماشين بيرون برود، نگهبان نگاهی به سرنشينان پاترول می

کنار شناسد که د، اما فرمانده را میشوتيره است و به سختی توی ماشين ديده می
، مردی هم با چشمان بسته ميان دو مامور در صندلی عقب ديده بودراننده نشسته 

. کندند، اما از اين موضوع تعجب میبرند او را به دادگستری میزس می حد.شودمی
  .ندببرا از قرارگاه بيرون میها راند اين وقت صبح فقط اعدامیدمی

جاده . ندازد توی جاده کمربندی تا زودتر برسداد و میگيرپاترول گازش را می
د باز سکوت و بع د وشو از روبرو پيدا میکشانخلوت است و تنها گاهی کاميونی زوزه
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ورد و آدرس آن را آ توی جيبش و کاغذی بيرون میکندفرمانده دست می. خاموشی
  . برودتر آهستهخواهدبعد آمرانه از راننده می. اندخومی

فرمانده با تمسخر  .دگيرش بسته است بهانه دستشويی میهامردی که چشم
  »چه نداری؟پاهوس کله«: يدگومی

   ».شماما اگه يک نخ سيگار بدين، ممنون می.. .نه«مرد با همان جديت می گويد، 
 گويدسيگاری روشن کند؛ بعد به راننده میخواهد، فرمانده با اشاره از مأمور می
 و به روبرو خيره شوندهمگی ساکت میوقت آن. جای مناسبی که پيدا شد نگه دارد

  .شوندمی
  
  
  
    

۵ 
 ساعت  و صدای زنگکندمرد در تاريک روشنی هوا، دستش را دراز می

 و بعد به سختی از رختخواب شودچندبار پهلو به پهلو می. کند را قطع میدارشماطه
هوای اتاق دم کرده است، با اين که پنجره باز است، اما انگار همه چيز . يدآبيرون می
به پهلو خوابيده و به نرمی .ندازدانگاهی به زنش می. زدوحتا نسيمی نمی. مرده است

ش هاد و به نرمی گونهشويک طرف يله شده است، خم میشکم بزرگش . کشدنفس می
د و وادارش می کند بماند، با اين که شب پيش گفته گيرزن دستش را می. سدبورا می

 پيدا کرده و بايستی صبح زود برود، اما زن دوست ندارد از کنارش یبود که کار تازه
  . دور شود

. آيدد و بيرون میآورمرد با تأخير دستش را از ميان انگشتان زن بيرون می
ساند و رخودش را به انبار می. روشنايی چراغ ستون برق؛ حياط را روشن کرده است

پايش را که از خانه . اند از پياده رفتن بهتر استدمی. وردآ را بيرون میشدوچرخه کهنه
نزديک است زمين بخورد، هر طور است اما . دوچرخهروی  پرد، میبيرون می گذارد

 تصادف استباز نزديک . ندازد سمت خيابان اصلیاارد و به نرمی میدمیخودش را نگه 
رسد به میزند تا میرساند به جاده، بعد هم رکاب میکند، اما به هر صورت خودش را 

. بيندرا بسختی میاطراف هوا تا حدی روشن شده است، اما هنوز . بعرپل خين
، کندبا خودش زمزمه می. ير پلسد برود زترش را کنار جاده می اندازد، اما میاهچرخدو



  ٢۴                                                                                                                                             وقتی کالغها آواز می خوانند
ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 

چنان کالفه است که تصميم می گيرد برگردد ! بر پدرش لعنت که مرا به اين روز انداخت
با اين . کندمیپولی و درآمد کار تازه منصرفش و دست از اين کار بکشد، اما فکر بی

  . تدافبعد با احتياط به سوی پل راه می.  تا هوا روشنتر شودکندحال کمی ديگر صبر می
 کنداحساس می.  تا به محلی که سيگارها را پنهان کرده برسدکشدمدتی طول می

با . آوردبعد هم جای دقيق سيگارها را به ياد نمی.  کمی جابجا شده استهاسنگ
 و خيزدهراسان برمی. فايده است، اما بیزندرا به کناری میها دستپاچگی سنگ

افتد، با کنجکاوی می به بند سياهی چشمشره باکند، يکی ديگر را زير و رو میهاسنگ
ظاهرش . دشونگاهش روی دو تا ساک مشکی ميخکوب می. ريزدمیرا کناری ها سنگ

 چکار جااند باشد و اينتوتوی آن چی می، کندبا خودش فکر می.  نو استهددنشان می
ندازد، کسی افتد، هراسان نگاهی به اطراف میا به جانش مییترس ناشناخته ؟کندمی

. ار از لبه پل روی زمين پهن شده بودوروشنايی کمرنگ صبحگاهی اريب. دشوديده نمی
  تک کالغی که :گفتمادرش هميشه می. زندهمان موقع کالغی از روی ديواره قار می

هد و با داما کنجکاوی چنان امانش را بريده بود که اهميتی نمی. آواز بخواند بد يمن است
با . کشد را بيرون میهاارد و ساکدبرمی يکی را يکیهادستان نرم و سفيدش سنگ
ها ی درشت اسکناسها، نگاهش روی بستهکند را باز میهاترس و لرز زيب يکی از ساک

هر دو ساک . بينداشتباه نمینه . کندچشمانش را چندبار باز و بسته می. شودمیميخ 
ا  را بردارد و از آن جا دور شود، امهامی خواهد ساک.  پول استهایمملو از بسته

ديروز که کنار جاده سيگار . به آب بزندگدار بیکند نبايد میشود و فکر پشيمان می
وغش فر تو چشمان خالی و بی. چکار کنددداننمی.  او را ديده بودندهاوخت، خيلیفرمی

و برگردد، اما وسوسه پول رها کند  همه چی را گيردمیتصميم . زدوحشت موج می
دست آخر چند بسته اسکناس درشت . ندمامدت زيادی مردد می. کندرهايش نمی

بعد . ارد و همه چی را مثل اول درست می کندگذ میهارا زيرسنگها ارد و ساکدبرمی
  . يدآندازد توی راه باريک و باال میابه تندی می. کندسيگارهاش را پيدا می

اين بار گروهی رسد،  بگوش میهاآواز کالغپيش از آن که باال برسد، بار ديگر 
از داشتن پول چنان . کند را لمس میهادهد، چندبار پولاهميت نمی. نددوانخآواز می

د برگردد و باز هم بردارد، اما تندی پشيمان گير تصميم مییکه لحظهشود فريفته می
ب کو او را در جا ميخیهنوز درست و حسابی باال نيامده بود که صدای آمرانه. دشومی
  بستههاشچشمی که مردخواهند، سلح میمسرش را باال می آورد، دو مأمور . کندمی

  .ندازدااز ترس سيگارها را می. زير پل ببرندبه است، 
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اند جواب بدهد، بعد هم احساس تونمی. کندسد اينجا چکار میپرمأموری می
مأموری که . چسبد دهانش خشک شده است، بدتر زبانش به سقف دهانش میکندمی

آنجا . ش را ببندد و ببردشهاچشمهد د ديگری دستور میرسد، بهارشد به نظر می
زن و بچه دارد، گويد میافتد و به گريه می.  را در بياوردهاش لباسکنندوادارش می

بعد از مرد ديگر . فتدا با اين که هوا گرم است، به لرز می.دهند اهميتی نمیکدامهيچ
نه های آن بيگادست آخر که وادارش می کنند؛ لباس. ش را در بياوردهالباسخواهند می

  .ندبرهمراه خود  میرا بپوشد، او را 
گيرند و کشان کشان سوار میکند، اما دو نفری زير بغلش را باز هم اعتراض می

با اين . دشو خيره میبند به سياهی چشمی گريه فرو خفتههقمرد با هق. کنندپاترول می
 .دشودور میباور نکردنی  جاده با سرعت زند اما حدس میبيندکه جايی را نمی
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 به گنجی 

همين که از ماشين پياده شد؛ چشمش به  گروهی پالکارد به دست افتاد که جلوی 
 چند نفری به نظرش آشنا رسيد، جوانی نيز هادر ميان آن. بيمارستان تجمع کرده بودند

با اين که هوا تاريک بود، ولی در پرتو نوری که از . بود که پالکارت بزرگی را گرفته بود
ی هاکمی دورتر مردانی با چهره. بيد، توانست کلمه اعتصاب را بخواندتاختمان میسا

هنوز پاش را به اولين پله نگذاشته بود؛ مردی نزديک شد و . ندپلکيدريشو و غضبناک می
 ».بهتره به قانون احترام بذاره تا زنده بمونه«: در گوشش زمزمه کرد

 هااين«:  از پشت سرش گفتی ديگهبعد کسی.  باال رفتهانشنيده گرفت و از پله
  ». ، پس به مردت بگو دست از لجاجت بردارهکنندهزار سال حکومت می

آنجا همراه پرستاری بسوی اتاقی . تندی خودش را به سالن بيمارستان رساند
ادند، پس ددو مرد و يک زن چادری نزديک در نگهبانی می. رفت که شوهرش بستری بود

  .را گشتند، اجازه دادند برود تو اتاقاز اين که کيف و وسايلش 
ايستاد، بعد آرام به شوهرش که روی تخت دراز که وارد شد کمی پس از اين

بهتر «: زن گفت.  شد و برقی در چشماش درخشيدخيزمرد نيم. کشيده بود، نزديک شد
  »هستی؟

  . مرد چيزی نگفت
  » . را آوردم، همانی که دوست داشتیتبرات پولور قرمز گرم«

  ».اگر عدالتی وجود داشت«:  باز هم چيزی نگفت، فقط آهسته زمزمه کردمرد
مق مردش را در دستاش رزن انگشتان سرد و بیکرده تابستان، در هوای دم

انم تو به فکر عدالتی هستی که در دنيای ما گم شده است؛ اما اگر دمی«: گرفت و گفت
  »خترها را دوست نداری؟خودت را از ميان برداری اين عدالت است؟ تو مگر من و د

  ».اگر عدالتی وجود داشت«. مرد بار ديگر همين جمله را تکرار کرد
، یزن خواست بگويد عدالت چيزی است بزرگتر از اين بازی که شروع کرده

د و نه چشمی شنو سخت است، تازه نه گوشی میشچيزی که گفتن و نشان دادن
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ی مرد افتاد که بارها گفته بود، هاز حرف اما يادش ا.فهمد آن را میی و نه انديشهبيندمی
برای همين چيزی نگفت و تنها نگاهش . برای رسيدن به عدالت بايستی هزينه آن را داد

کمی که گذشت از توی فالسک يک ليوان چای ريخت و جلوش گذاشت، آن وقت . کرد
بعد هم از دوستاش گفت و کمی هم از سياست .  تعريف کرديکیخبرهای تازه را يکی

 تچای«:  خيره شده بود، زن گفتیچون مدت زيادی مرد ساکت به نقطه. صحبت کرد
  ».از دهن افتاد، الاقل اونو بخور

مرد همچنان خاموش و متفکر استکان چای سرد را برداشت و به آرامی آن را به 
بعد زن استکان خالی را گرفت و کناری گذاشت و صورتش را پيش آورد . لبانش چسباند

  »نی؟مابه دخترا بگم پيش ما  می«: فتو آهسته گ
مرد گويی باخودش حرف بزد، زمزمه کرد؛ از وقتی خودمو شناختم، به دنبال 
عامل بدبختی گشتم، گناهکاران زيادی را ديدم که مجازات شدند، اما شايد تنها عده کمی 

 هيچ. اين موضوع بيشتر از هر چيزی آزارم داده است.  مستحق مجازات بودندهااز آن
اهی به صورتت بزنی و آزادی ديگران خوچيز دردآورتر از اين نيست که ماسک عدالت

يد، حتا آن زمان که خودش همراه کسانی بود که آانست کاری از او برنمیدمی. را بگيری
صدای زنش او را بخود . به صورتشان ماسک زده بودند، کاری نتوانسته بود انجام دهد

، تو که به ما حق کنندبی میتااهم، دخترها بيشتر بیوختنها من که تو را نمی«: آورد
  »؟دهیمی

سخت گذشته ها خيلی  به آنند؛بعد با نگاهش فهماند در اين مدت که او را نديده
چگونه قبول کنند . انستند باور کنند خودش را ذره ذره ذوب کندتوبه هيچ وجه نمی.است

است، قهرمان خوباهم میهردو را .  بگذاردهاجسمش را بکشد و روحش را برای آن
نمی گم . کاری کن اين بازی تموم بشه«: برای همين گفت. ردخومرده به چه درد می

  ».نن بهت کمک کننتواونا می. روحتو بکش که جونتو بخری، ولی دوستات هستن
سی سال پيش، . مرد هيچی نگفت،اما ياد دوستاش افتاد و خاطراتش زنده شد

 جافت و ميان جوانان و دانشجويان می پلکيد، همانریروزهايی که به حسينيه ارشاد م
آنوقت يک بعدازظهر سرد زمستانی مراد . بعد با مراد آشنا شد. بود که عبدل را شناخت

جلسه در . گفت عبدل و چند نفر ديگر هم هستندمیش دعوت کرد، او را به خانه
 شده بود، گويی زيرزمين خانه برگزار شد، جايی که تنها با نور کدر سبز رنگی روشن

جلسه دو سه ساعتی طول .  سقف را توی لجن سبزی فرو کرده استهایکسی المپ
 هاکشيد، وقتی که مراد در را باز کرد، نوری خيره کننده از بيرون و الی در روی آن
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با بودن شماها؛ «:  را به طبقه باال برد و با افتخار گفتهابابای مراد آن. پاشيده شد
  ». الهی دور از دسترس نيساستقرار حکومت عدل

مادر مراد وسايل . وقتی همگی تصميم گرفتند بروند، مراد از او خواست بماند
 و او که ».توانيد قانون الهی را پياده کنيدشما می«: بابای مراد گفت. شام را آماده کرد

  .   به قالی خيره شده بود، سرش را تکان داد
ن ديروقت شده بود و هوا هم سرد، بعد از شام چو. مادر مراد شام را آورد

تا خواست حرفی بزند، مادر مراد . تعارف کرد بماند و فردا صبح هردو با هم بروند
  . ندازم که گرم باشدابرخاست و گفت جايتان را تو اتاق عقبی می

از بابای مراد خيلی خوشش .  دير خوابيدند، تا دير وقت با هم گپ زدندشبآن
مرد . دزصميمی شدند که بعد از آن او را بابامراد صدا میآمده بود، بعد هم چنان 

  . اددصادق و با احساسی بود؛ از بی عدالتی زود کنترلش را از دست می
اجرای ... حکومت عدل الهی«: ی بابامراد فکر کردهاموقع خواب بيشتر به حرف

نان را  دشمخواستو به دعاهای مادر مراد که زير لب ورد می خواند و می» .احکام دين
نبايس ميذاشتی «: نفهميد چقدر تو فکر بود که صدای زنش او را بخود آورد. نابود کند

  »کار به اينجا بکشه
تاريکی هيبت سياه . مرد بدون اين که جواب دهد، سرش را بسوی پنجره چرخاند

زن فهميد ديروقت است و بايد برود، . و ترسناک خودش را بر همه جا گسترانده بود
  .  خانه تنها بودنددخترها تو

.  را مرور کندشانست حسابی فکر کند و گذشتهتوبا رفتن زن تنها شد، حاال می
نه، به آن سادگی نبود که بابا مراد فکر «: دوباره ياد بابا مراد افتاد، زير لب زمزمه کرد

آن زمان ! دکربيست و پنج سال پيش؛ شايد هم کمی کمتر يا بيشتر، چه فرق می» ميکرد
مردم آن چيزهايی را که . يک پا خروش بود و هيجان.  اميدوار بودچیبه همه

او هم با مردم شان را ايجاد کنند، استند به دست آورده بودند تا حکومت دلخواهخومی
با . ها و ازخودگذشتگی هاجانفشانی. بعد به ياد کارهايی افتاد که انجام داده بود. بود

نفهميد . بگير ببندها شروع شداين که قدرت را دربست در اختيار داشتند، اما ناگهان 
 را عوض کرده است، تا شتا به خود آمد، فهميد مراد قبله. برگشتچی چگونه همه

بدون دادگاه، برای همين . خواست به ديدن او برود فهميد سر به نيست شده است
قت فراموش ووز را هيچرآن. ه ديدن بابامراد برود و از او دلجويی کندتصميم گرفت ب

 که هابه خانه آن. ريدباگويی از آسمان آتش می. يک روز گرم تابستان بود. کندنمی
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وقتی به . ادديی که بوی کهنگی میهاديوارهای سيمانی چرکمرد با پنجره. رسيد زنگ زد
 می ش به زير سينهشی سفيد و برفیهايشاتاقش پا گذاشت، پيرمرد الغری را ديد که ر

آيا تو اين مدت کم چنين درهم شکسته شده بود؟ گيج و مات . نه، او بابا مراد نبود. رسيد
يی که هاش را گرفت تا ببوسد، دستهارفت جلو و دست. انست چکار کنددشد، نمی

اگه «: بعد صدای نامفهومی از ميان لبانش بيرون آمد. زيدندلرنحيف شده بود و می
  ».عدالتی وجود داشت

شرمساری مانند گرمای خفه و دم . است به چشماش نگاه کندخودلش نمی
  . دکر روی قلبش سنگينی مییکرده

. روز بعد شنيد پيرمرد خودش را از پشت بام به پايين پرت کرده و در جا مرد
چنان  را که در گوشش زمزمه کرده بود، نتوانست از ذهنش پاک کند، یاما هيچگاه جمله
دوستانش . دورانی که بدجوری بهش سخت گذشت.  خودش شدبندکه بعدها ترجيع

برای . انست آرمش او را برگرداندتوخيلی سعی کردند بهش دلداری بدهند؛ اما هيچی نمی
، اما با یتو هميشه احساساتی بوده«: عبدل می گفت. همين سعی کرد علت آن را بيابد

  ».لت رسيدان به عداتوقلب رئوف و عاطفه نمی
او تقصيری ندارد، چرا که او فيلسوف دانست ست جواب او را بدهد، میخوانمی

شايد . وردآولی مگر فلسفه عدالت می. است و توجيه هر چيز را در ذهن آماده دارد
ما اين  زيادی او را فريب داد، اهایچنان که سالکسانی را فريفته کند و فريب دهد، هم

 بدون حرکت هاس عبدل ساعتدرز روزهايی افتاد که پایبعد يادش ا.امری موقتی بود
عمر هدر دادن است؛ بيهوده و کار خوب شد زود فهميد اين. .داد و گوش مینشستمی

 باوری براش مانده بود، هنوز چه بود؛ هنوز نيمبيندر آن زمان هنوز خوش. عبث است
تا اين که .دز نمیش تو گوشش زنگبندمراد زنده بود و بابامراد را نديده بود و ترجيع

آيا سزای کسی که واليت الهی را نپذيرد، مرگ «: لقضات به او گفتاروزی قاضی
  »نيست؟

دريافت اين چه عدالت الهی است که با کشتن . اند ادامه دهدتودانست ديگر نمی
 خزيد، هر روز بيشتر از ی را رها کرد و به گوشهچیپس همه. يدآديگران به دست می

 جست، چنان الهی بايدی دريافت عدالتی که در پرتو حکومتبزود. قدرت دور شد
بارها آرزو کرد، بتواند . که اسم بردن از آن مضحکه کردن خودش استدار است خنده

برود به دوران جوانی و . اين بيست و پنج سال را از وجودش بکند و دور بريزد
با اين که .  و آزادینوجوانی، روزهايی که با مراد و دوستاش عاشق بودند، عاشق عدالت
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از اين حس دچار رعشه شد؛ حتا پرتويی از آن بر روحش تابيد، ولی احساس کرد 
د؛ روزی به اين نتيجه برسد که مانند بابامراد کرقت فکر نمیوهيچ. توانش را ندارد

روزهای اولی که دست به اعتصاب زد، از اين که با خودکشی . خودش را نابود کند
چنان مصمم بود که می . ، خوشحال بودکندگری نقش او را بازی میتدريجی، به گونه دي

پنداشت به اين وسيله خواهد توانست دينش را ادا کند؛ اما کم کم دريافت تندروی کرده 
  . است

استند خوباز هم می. با آمدن مامورها و دکتر پرستارها از فکر کردن دست کشيد
يک باره ترديدی درونش پيدا . بشکندبهش سرم وصل کنند و وادارش کنند اعتصابش را 

با اين که در اين . انست چی بود، اما مثل اخگری به او گرما داددشد، ترديدی که نمی
مدت به تصميمی که گرفته بود، خيلی فکر کرده بود، در آن لحظه دوباره به فکر فرو 

 که در پيش يا به راهی. اند سه راه انتخاب کندتوبعد از مدتی فکر کردن فهميد می. رفت
 خاتمه دهد، ديگر اينکه همه چی را کنار شگرفته ادامه دهد و مانند بابامراد به زندگی

بگذارد و بره ای، مطيع و گوش بفرمان شود، و يا راه سوم را ادامه دهد و مانند بيست و 
با اين که . هاپنج سال پيش از نو زندگی را تجربه کند، خواه بيرون زندان يا پشت ميله

 راهی بخاطر خستگی و کمبود نيروی جوانی، تحملش سخت و طاقت فرسا بود، چنين
ولی از يادآوری آن دوران و پشت پا زدن به همه چيز و زيستن در کنار کسانی که شور 
. و شوق آزاديخواهی و عدالتخواهی دارند، غنچی در دلش زد و دچار شعف گنگی شد

است زودتر صبح خودلش می. رخشيدنگاهش به پزشک افتاد، برق زندگی در چشماش د
شود و زنش به مالقات بيايد و بگويد، من در جستجوی عدالت بودم، ولی عشق را گم 

  .عشق به زندگی. کرده بودم



 
 

 

 کارون
 ــــ

 
 

 

  شبه کارون و پدر
با اين که .  شدخيزکارون با شنيدن صدايی از خواب پريد و تو تخت خوابش نيم

 را غرق نور جاهنگيزی هماماه به طور شگفت. هنوز صبح نشده بود، اما اتاق روشن بود
ش هابدون اين که پتو را پس بزند، نگاهی به کمد و جالباسی انداخت، لباس. کرده بود

  . شدميوی کمد ديده ر شيزان بود و کيف مدرسهآو
دلش . از اين که هنوز صبح نشده بود خوشحال شد، دوباره آرام دراز کشيد

دمد، تندی ببه پنجره خيره شد تا همين که سپيدی صبح . خواست خوابش ببردنمی
پيش از خواب پدرش آمد و دستی به سر و صورتش کشيد . برخيزد و آماده رفتن شود

  »پسرم، زود بخواب که فردا خواب نمونی «:و گفت
با اين که فردا اولين روز مدرسه بود و او تکليف درسی نداشت، اما به کمک پدر 

 شچيزهايی که الزم داشت، آماده کرد و تو کيفش گذاشت، بعد هم کت و شلوار مدرسه
نه، با پدر قول داده بود پس از صبحا. ا به جا لباسی آويزان کرد که صبح معطل نشودر

  . او به مدرسه بيايد
ر که به پنجره خيره شده بود، احساس کرد ماه تا پشت پنجره آمده است، طوهمان

رخشيد، انگار منتظر اجازه او بود د فهميد که از لبه پنجره میشاين را از نور خيره کننده
مد ماه چرخان آجا بود که  پيدا شد، آنانشناخودآگاه لبخند خفيفی گوشه لب. وارد شود

 بيش از هر چيز تخت و ديوار روشن شد، . خش کردپشت پنجره و نورش را همه جا پ
چنان که جلوه با وقاری پيدا کرد، انگار لباس رسمی .  پاشيده شدهابعد روی کمد و لباس

پيراهن سپيدش در پرتو  حتا به نظرش رسيد .کنندمياست که در مراسم خاص به تن 
آرامش گنگی بر جانش  .نزديک در نگهبانی می دهدکه  است نور مانند فرشته کوچکی

با او بعد . به نور ماه خيره شدبه پهلو خوابيد و زانوها را تو شکمش جمع کرد و . افتاد
ياد ناخودآگاه .  او را اذيت نکندیکس تا از ماه خواست مواظب پدرش باشد. درددل کرد
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است و کسی حق نداره زندگی موهبت خدا دادی «: گفتحرف دوست پدرش افتاد که می
  ».اونو به زور بگيره

تو چشماش موج ی سفهميد، اما حس کرده بود اين اواخر تراين حرف را نمی
حتا يک بار شنيد که پدر . دکردرددل میيا بخصوص وقتی با دوستاش صحبت . دزمی
می !  پيدا شده است، نمی دونم چی از جونم ميخوانهاباز سرو کله غريبه«: گفتمی

 » . بيارنهايی سر بچهترسم بال

وقت از اونا چون هيچ. اهندخو و چی از پدرش میکی هستند هاغريبه انستدنمی
د؛ زندگی من، تو وجود کرزير لب زمزمه میشد فقط وقتی جدی می. زدنمیحرف 

  . »کارون در من است«کارون است، و 
 پدر ، اما دلش می خواست اتفاقی برایفهميدا نمیر هااين حرفکدوم از هيچمعنی 

پدر بارها سعی کرده بود به او بفهماند، هر آدمی که به . او را خيلی دوست داشت. نيفتد
بفهمد،   اين که آن را   بدون باز هم  اما.  از دنيا می رود هم دنيا می آيد، يک موقع 

باالخره يه «: گفتد و میکرش را نوازش میمويسر بی بعد پدر. بيشتر می ترسيد
  ». ؛ اون موقع زياد هم دير نيستفهمی همه چی رو مید که تو همآیروزی م
نفهميد چقدر خوابيد که يک باره سر و .  چشمانش سنگين شد و خوابش بردکمکم

نگاهی به دور و بر انداخت، سحر شده بود اما هنوز . صدايی او را از خواب بيدار کرد
در حال ديد که ن  را توی سالسايه پدر. تندی از رختخواب بيرون آمد. بودتاريک هوا 

  »مگه با من به مدرسه نمياين؟«: خودش را به او رساند و پرسيد. لباس پوشيدن بود
  ».يه کار مهم پيش آمده و بايس برم پايتخت!... هيس«

  ».هاونم شما ميخوان برين پيش غريبهدمی«: کارون باور نکرد، برای همين گفت
کی اين حرفا را «: و گفت زد  زلپدر با تعجب به او نگاه کرد و خم شد به چشماش

  »بتو زده؟
بايد «: پدر تندی گفت. کارون هيچی نگفت، اما اصرار کرد او را همراه خودش ببرد

  ».ممکنه به تو آسيب برسونن.  خطرناکنها غريبهبدونی
پيش از آن که پدرش . باز هم گوش نکرد و آنقدر اصرار کرد که راضی شد

پدرش کت و شلوار روشنی را . م در حاضر شدش را پوشيد و دهاپشيمان شود، لباس
  . که برای چنين موقعی گذاشته بود، با پيراهن سفيدش پوشيد و با عجله بيرون آمدند
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فت، اما پدرش بارها آنجا رفته بود، برای رکارون بار اول بود که به پايتخت می
 را ديد کارون از زير چشم نگاهی به پدرش انداخت، صورت او. انستدهمين راه را می

بعد هم که راه افتادند، احساس کرد . سيدرکه در پرتو روشنايی سحر، جوان به نظر می
يک کم که رفتند، پدر رو به او کرد و . وندرمانند دو برادر دوقلو کنار يکديگر راه می

  ».ستسم تو پايتخت بهت صدمه بزنن، آخه اونجا پر از غريبهترمیهنوز «: گفت
پدر که احساسش را .  برگرددخواهدشان داد دلش نمیکارون هيچی نگفت، اما ن

يادت باشه اگه يکی از اونا بهت نزديک شد، از من دور ميشی «: خوانده بود، دوباره گفت
  ».ی بهت کار نداشته باشن هستو آشنايی نميدی، شايد وقتی ببين بچه

. دي از پس همه چی بربياتواندکارون باز هم هيچی نگفت و تنها وانمود کرد می
 رد و بدل بشود، جاده خاکی از دور به چشم ها بين آنریپيش از آن که حرفی ديگ

ام پنجره کد هيچهاماشين. نده شدس ديدبوخورد، بعد هم تعدادی اتوبوس و مينی
داشت خودش خورد که رتفاع به چشم ای کمهانگی از پشت کوهرروشنايی کم. نداشتند

، اما رنگ پريده و کم سو شدا اين که ديده میماه نيز ب. دکررا به آسمان تيره تحميل می
 خودنمايی چند تا تابلو کهنه و فرسوده؛ تنها چيزهايی بود که آن نزديکی. شده بود

  .دکرمی
 از جيبش بيرون آورد و آن را نشان مردی یپدرش بسوی کيوسکی رفت و نامه

فری سوار بعد برگشت و دست کارون را گرفت و دو ن. داد، که توی کيوسک نشسته بود
پس از اين که ماشين راه افتاد و مسافتی پيمود به دو راهی .  شدندهاسبويکی از مينی

. قت ماشين درون تونل سياه و تاريکی شدوآن. از آنجا به راست پيچپدند. رسيدند
کارون دلش شور زد که از تونل بيرون نيايند، اما توی همين فکر بود که نور کمرنگ ماه 

دو نفری چنان به روبرو خيره . ماشين توی جاده خاکی گاز را گرفترا ديد و بعد هم 
  .شده بودند که انگار در انتظار مردن هستند

روبرو چراغ زرد رنگی يکريز . ناگهان ماشين از سرعتش کم کرد، بعد هم ايستاد
سروکله چند بعد . کمی که گذشت، راننده مسافران را پياده کرد. شدخاموش و روشن می

. اين يکی پنجره داشت. دشونسوار ماشين بزرگتری وادارشان کرد دا شد و سرباز پي
تو «: پدرش گفت. کمی طول کشيد تا توانستند دو تا صندلی خالی پيدا کنند و بنشينند

  »نزديک پنجره بنشين که خطرش کمتره
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هنوز جابجا نشده بود که . کارون بدون حرفی اطاعت کرد و روی صندلی نشست
. ندهوری افتاد که با چهره غضبناک و بدهيبت به او اخم کرده بودچشمش به مرد ل

نگاهش را برگرداند و شتابزده به بيرون چشم دوخت، اما آن جا هم کسانی به او خيره 
  . پدر که متوجه شده بود، کتاب شعرش را درآورد و مشغول خواندن  شد. شده بودند

اغذی را به پسرش داد و وقتی آن سرباز از جلوی چشم آن ها دور شد، پدر ک
  »اينو پيش خودت نگه دار، چون موقع برگشتن بايد نشون بدی تا بذارن برگردی«: گفت

  »؟آيیمگه تو باهام نمي«: کارون با اين که کاغذ را گرفت اما با تعجب گفت
  »...شايد مجبور بشی تنها برگردی، آخه«

را نزديک آورد و سرش دخالت کرد و اما مردی که روبروي آن ها نشسته بود؛ 
  »رينشما دفعه اوله که به پايتخت مي«: گفت

، اما پسرم مهمن چند بار به پايتخت رفت«: پدر برگشت و در جواب مسافر گفت
  ». را ببينههااد غريبهخواون مي. دفعه اولشه

ی کبود رنگی دور هامسافر که پاهايش را به صندلی جلويی تکيه داده بود و حقله
برا «: م تازه روی صورتش ديده می شد، زد روی شانه پدر و گفتچشماش و چند تا زخ

  ». رو ببينههای به سن و سال پسرت، هنوز زوده که غريبههابچه
آنجا بود که . بعد هم پايش را به آرامی از لبه صندلی جلويی برداشت و دراز کرد

  . بودپاهای ورم کرده مسافر ديده شد که کمی خون خشکيده به پوست مچ پاش چسبيده
ی مسافر گوش کند و نه پاهاش را ببيند، برای هاکارون نه دوست داشت به حرف

همين با دلشوره غريبی و غمی که تو گلوش گير کرده بود، رويش را برگرداند و از 
  . پنجره به بيرون نگاه کرد

استند سوار خوپس از مدتی ماشين نزديک ايستگاه نگه داشت، چند نفر مسافر می
کارون بسوی پدرش برگشت، آنجا بود که .  بودهای در ميان آنپِِيکرغولمردی . شوند

تا خواست علتش را بپرسد؛ . استپدر را ديد با وحشت به مسافر غول پيکر چشم دوخته 
  »؟بينیاونو می«: پدرش بدون اين که نگاهش را برگرداند، دستش را گرفت و آهسته گفت

 به تن داشت با ید، کت و شلوار تيره را بيشتر ورانداز کرپيکرکارون مسافر غول
چيزی از تو . بدتر از آن نگاه غضبناکش بود که گويی با همه دعوا دارد. ی ژوليدههاريش

با غرور و خودپسندی دنبال . جيبش قلنبه زده بود و يک دستش را روی آن گذاشته بود
  . ده شدندپشت سر او يک زن و مرد جوان نيز دي.  که برود بنشيندگشتصندلی خالی می
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 از پهلوی آن گذشت و به عقب پيکرمرد غول. پدرش دست او را بيشتر فشار داد
.  بود که انگشتر عقيق مرد برق زد و ناخودآگاه قلبشان تير کشيدجااتوبوس رفت، همان

  »ديدی ؟«: چند لحظه گذشت تا پدر به خود آمد و سرش را نزديک پسر کرد و گفت
  »مسافر را؟«
  »ی جور مسافری بود؟ چ اما...درسته،«
  »!ونمدنمی«

توقع داشته باشد که با اين سن و سال اين چيزها را د پدرش احساس کرد نباي
آمده تا تجربه کسب کند، خيلی همين که چنين جسارتی کرده و همراه او . حدس بزند

  . برای همين هيچی نگفت. شجاعت بخرج داده است
خواست برگردد و برای همين  را فهميد، چیکارون ناخودآگاه همهکمی که گذشت، 

يادت باشه اونا «: اما پدر وادارش کرد بنشيند و گفتبا دقت نگاه کند، دوباره مسافر را 
  »حم هستنرخيلی بی

پدرش برای اين که او را آرام کند، از توی . کارون با سستی تو صندلی مچاله شد
، اما حواسش کندد گوش میرککارون با اين که وانمود می. دفترش براش شعر خواند

 صورت ترسان خود را هويکطور که به شيشه زل زده بود،  همان. بودیجای ديگه
. فهميد پدرش حق داشت اينقدر بترسد و نگران باشدحاال می. روی شيشه پنجره ديد

آنقدر به پنجره نگاه کرد که .  گرفته بود، اما فکر کرد نبايد کسی اشکش را ببيندشگريه
مسافران ديگر هم به خواب رفته .  شد، بعد که برگشت فهميد خوابيده استپدرش ساکت

  . مدآبودند، اما او خوابش نمی
توی . متوجه نشد کجا و چگونه پياده شد. به پايتخت که رسيدند، آن غريبه را نديد

. خيابان برف زيادی نشسته بود، با خودش فکر کرد زمستان چه زود شروع شده است
دست پدرش را گرفت و از ميان مسافران بسوی . اما چيزی بروز ندادسردش شده بود، 

بزودی به .  پدر خواست بروند چيزی بخوردند.مواظب بود سر نخورد.  رفتندروپياده
پدر . ردندخوتک و توک مشتريانی داشتند صبحانه می. سالن غذاخوری بزرگی رسيدند

کارون فکر کرد .  شوند؛ تا کمی گرمست بروند و يک استکان چای بنوشندخوامی
در . وردآمی  که برای مدرسه گذاشته بود، با خودهايیکاشکی بيسکويت و خوراکی

کارون به پدرش نگاه . همين موقع پيشخدمتی جلو آمد و تعارف کرد پشت ميز بنشينند
  . کرد که مبهوت به روبرو خيره شده بود
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 به بزرگی یان  خامه سالن، دو مرد نشسته بودند و داشتند تند تند نیدر گوشه
 ها را حدس زد، ديگر نياز نبود پدرش بگويد آنچیکارون همه. ندبلعيدکف دست می
ن از دو سوی شای گوشتیها هم چاق و گنده بودند، چنان که گردنهاآن. غريبه هستند

پيش از آن که پدرش تصميمی بگيرد، دستش را کشيد . يقه کوتاه و سياه بيرون زده بود
  .ز آنجا بروندو وادارش کرد ا

. ندموقعی که خود را به خيابان شلوغی رساندند، تازه فهميدند راه را گرم کرده
ی ها ساختمانجاهمه. د که ببيند کجا هستندکرپدرش با چشماش تابلوها را جستجو می

ستاد «. انست حروف درشت آن را بخواندتو با تابلوهايی که میشدبزرگی ديده می
ی نفتی ايرانکو، مواد پتروشيمی پارس، خشکبار و هااوردهفرياری و نگهداری حجت، هم

  ».گاز بوتان، صادرات قالی. پسته کرمان، آردونان رضايی و پسران
کارون . ر طول خيابان به طرف جنوب راه افتاد و خواست همراهش بيايدپدر د

را ازدحام جمعيت چنان زياد بود که نمی توانست اطرافش . مجبور شد بدود تا عقب نماند
فکر کنم نزديک «: سرنبش دومين خيابان مسجدی با گنبد طاليی ديده شد، پدر گفت. ببيند

  ».اون گنبد باشه
شروع کرد به توضيح دادن وقت آن. بعد که مطمئن شد کمی آرام شد

احساس کرد بايستی کارون از اين مسافرت تجربه . هايی که تو خيابان بودساختمان
جلوتر هر چه . دادزد همه جا را به او نشان میف میهمچنان که با او حر. کسب کند

 گفتوشی ايستاد و فرکارون نزديک فروشگاه آجيل. شدمیرفتند، از شلوغی کاسته می
اين «:  بعد هم اضافه کرد.وش هستندفری کلهانايجواب داد؛ کمی پسته بخرند، اما پدرش 

  ».هگيریقت جای غذا را نموجور چيزها هيچ
د، اما هنوز به گنبد نرسيده بودند که دو تا زن فالگير جلوشان خيابان را تمام کردن

يکی از فالگيرها به سوی کارون آمد و خواست فالش را بگيرد، تا خواست . سبز شد
 دوری کن، هااز غريبه«: پدرش را صدا بزند، فالگير دستش را گرفت و بدون مقدمه گفت

  »!اهند بهت آسيب برسوننخو میهاآن
.  را امروز ديده است، اما نگران پدرش شدهانيد که چند تا از آکارون خواست بگو

اما فالگير ديگر دستش را گرفت و .  جدا شود و دنبال پدر برودهابعد هم خواست از آن
  ».بذار چيزی نشونت بدم«: گفت
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 سالن جاآن. بعد او را به طرز عجيبی همراه خودش به سوی يک ساختمانی برد
اين  فالگيرها گفتند.  آويزان کرده بودندهاشت را به چنگکی گوهاکه الشهبود بزرگی 

بعد گفت هنوز خيلی از کسان ديگر . ند آويزان کردهها به اين چنگکها را غريبههاالشه
ادند که گويی دچنان با آب و تاب شرح می. هستند که بايد به اين سرنوشت دچار شوند

پيش خودش فکر کرد، . ز افتادکارون از ترس رنگش پريد و به لر. کنندقصه تعريف می
به تندی از آنجا بيرون . يک باره ياد پدرش افتاد. مبادا بخواهند با پدرش چنين کاری کنند

  . ف توی پياده رو دويد و پدرش را صدا زدهدآمد و بی
. اهی رسيد، اما از پدر خبری نبودرخيابان را تا ته دويد و آنجا به يک سه

 و ناپديد شدگنبد ديده نمی.  اطراف را جستجو کردوحشت زده. انست چکار کنددنمی
انست چطوری دمجبور شد از همان راهی که آمده بود برگردد، اما حتا نمی. شده بود

همانطور که تندتند راه .  گرفتشاز ترس گريه. مطمئن شد راه را گم کرده است. برگردد
 را هاديگر غريبهحاال .  بهش تنه زد به طوری که نزديک بود بيفتدیفت، غريبهرمی
 چرخيد تا يک هاهراسان توی خيابان. از ترس دهانش خشک و تلخ شده بود. ختشنامی

سعی کرد به سوی . درا ببين گنبد توانست میحاال. ی بزرگ رسيدهاباره به ساختمان
فت، هر چند قدم رهمچنان که تندتند می. گنبد برود، اميدوار بود پدرش را آنجا پيدا کند

  .  از نظرش دور نشودکرد که را نگاه میگنبدو می گرفت سرش را باال 
بعد همان فالگير قبلی جلو . هنوز زياد جلو نرفته بود که دوباره فالگيرها را ديد

  »ایخوباباتو مي«: دويد و گفت
 یکوچهفالگير . دزمیحرف بسختی گرفته بود و ش هبا حرکت سر تأييد کرد، گري

  ».شت، شايد اونجا بتونی پيداش کنیتو محله گلد«: را نشانش داد و گفت
تنها صداهای مبهمی . اند بدودتویمثل ترقه از جا جهيد، اما احساس کرد نم

  . ادد می و اشباح سياهی را در اطرافش تشخيصشنيدمی
 را آويزان هاپيش از آن که به کوچه برسد، از روبروی ساختمانی گذشت که الشه

همه نيروش را جمع کرد و به سوی .  ديد راهبعد شبح خاکستری چند غريب. کرده بودند
 که داشتند مردی را کتک می هاوقتی به پيچ کوچه رسيد، با ديدن غريبه.  دويدهاآن

کمی که دقت کرد فهميد مردی که روی زمين افتاده شبيه . زدند، در جا خشکش زد
 و ها رساند و پريد روی يکی از غريبههانفهميد چگونه خودش را به آن. پدرش است

 جلو آمد و دست انداخت یغريبه ديگه. دست در گردنش حلقه کرد و موهاش را چنگ زد
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 را که روی پدرش یپس گردنش و خواست جداش کند، اما او همچنان موهای غريبه
منو بکشين، اما با «: همان جا بود که صدای پدرش را شنيد. افتاده بود، تو چنگ داشت

  »اون کاری نداشته باشين
 پس گردن کارون را گرفته بود؛ بسوی او برگشت و نگاهش کرد، اما  کهیغريبه

تنها چهره خشک و نگاهی .  و تنفریینه عالقه. شدهيچ نوری در نگاهش خوانده نمی
آنوقت . زد که مثه بال جيرجيرکی برق میو با سالکی درشت روی گونه راستش. سرد

هرگز کسی را نکُشتم، اال «:  هوا را شکافت و دنبال آن نجوايی شنيددشنه دسته سياهی
  ».فتوايی دادند که او کشتنی است

سوزش کمی که گذشت .  شتک زدجاهمهکه دردی احساس کند، خون پيش از آن
اه با شکوه و جالل تمام، پاورچين پاورچين پايين آمد و همه بعد مگنگی احساس کرد، 

رنگ ماه ینقرههمه چيز در پرتو . جا را غرق نور کرد،نوری سپيد و خيره کننده
ی آتشين هامانند گو هابجای آن بيرون آسمان تاريک بود، تنها ستاره. رخشيدنددیم

جايی ميان کند، پرواز می آسمان درکارون احساس کرد همراه پدرش . دندزچشمک می
برادرانش؛ اروند و ارس را ديد . برای آخرين بار نگاهی به پشت سرش انداخت. هاستاره

چشمانش را بست و زمزمه گنگی . االی سرش زانو زده بودندکه به همراه مادرش ب
  ».رنگين شده است"  گلدشت "هااز خون گلبرگ شقايق«: شنيد



 

 

  

  

  » صاحب ميراث او شوی؟ دوست داری پدرت بميرد تا«: اولی 
تا هم ديه بستانم و هم  کسی پدرم را بکشد، آری، اما بيشتر دوست دارم«: دومی 

  ».ميراثش را
  

  
  
  

  ارثيه ای که مالُخور شد
  ــــــــــــــ

  
است ر دوستش برگشت و يکسپاریبهرام خسته و کوفته از مراسم خاک

هنوز باور . يج و منگ نزديک پنجره ايستاد و به بيرون خيره شدگ. به اتاقش رفت
مگه نه اينکه هميشه : زيرلب نجوا کرد.د، حسين خودکشی کرده استکرنمی
او . پس چرا اين کار را کرد!  آدم بايد مثه سنگ خارا سخت و مقاوم باشهگفت،مي

 د، چه موضوعی وادارش کرد دست به اين کارکرکه هر سختی را تحمل می
  !بزنه؟

چند روز بود که خورشيد تو آسمان پيدا . هوای بيرون سرد و ابری بود
د، اما زذرات چربی و دوده تو هوا موج می. نبود و چيزی از آسمان نباريده بود

ی هانگی روی شيشهرحتی بخار کم. کمی نمناک شده بود از بعدازظهری هوا
و به پشت بام خانة بخار شيشه را با دستش پاک کرد . پنجره را گرفته بود

د و رو به باال ز بخار رقيقی بيرون میهااز دودکش بام.  چشم دوختهاهمسايه
  . شدرد و ناپديد میخوپيچ و خم مي

جايی که در گذشته خاطرات زيادی . يکی از آنها خانه پدری دوستش بود
و پدر و مادر حسين هردو از دنيا رفته بودند و او به اتفاق خواهر . با هم داشتند

 از پدرش چيز زيادی به گفتخودش می. دندکر زندگی میجاشوهرخواهرش آن
 پيش مرده بود، اما مادرش را که به تازگی از دست هايادش نيست چون سال

بعد هم که خواهرش ازدواج کرد، با شوهرش . داده بود، خيلی دوست داشت
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ميشه باهم  و هساختندزندگی کردند،اما او با او نمیهاش آمدند توی خانه پدری
  . کردنددعوا می

زمستان بود و برف زيادی باريده . بهرام ناخودآگاه ياد آن اتفاق افتاد
حسين عاشق بازی شطرنج بود، اما چون شوهرخواهرش آدم مذهبی بود و . بود

د و بيشتر با کرد، برای همين او هميشه پيش دوستانش بازی میکرمخالفت می
آن روز .  داشت که دوستش عاشق آن بودبهرام شطرنجی. کردندبهرام بازی می

 را عملی کرد، شوقتی خواسته. ره به فکرش رسيد آن را به حسين هديه کندبايک
برای همين وقتی فهميد جدی است، چنان خوشحال شد که . دوستش باورش نشد

هنوز زمان زيادی از رفتنش . نتوانست آن را از شوهرخواهرش پنهان کند
راسان نزد بهرام آمد و گفت حسين دوباره با نگذشته بود که خواهرش ه
سرشطرنجی بوده که او به چی بعدهم گفت همه.شوهرش دعواش شده است

شوهرخواهر حسين با آوردن آن به خانه مخالفت کرده و . حسين داده است
ند، اما وقتی خواهرش شود آن را بشکند، حتا با هم گالويز میگيرتصميم می
 را ترک شارد و با قهر خانه پدریدسايلش را برمیشناسنامه و وکند، دخالت می

خواهر حسين می گفت شوهرش معتقد است، بازی شطرنج قمار است و . می کند
هيچ مسلمانی اجازه ندارد به گفت از بزرگترين گناهان کبيره است، و حتا می

  .  بخواهد آن را داشته باشد و بازی کندکهصفحه شطرنج نگاه کند، چه اين
انست، برای همين سعی کرد دوستش را پيدا د را مقصر میبهرام خودش

غافل از اين که دوستش تصميم خود را گرفته . کند و او را به خانه باز گرداند
بود، چون بزودی فهميد با توصيه يکی از اقوامش توی کارخانه موزائيک سازی 
بيرون شهر مشغول کار شده است و صاحب کارخانه همانجا اتاقی بهش داده 
است، تا زندگی کند و از کارخانه نگهبانی کند، بدتر از آن برای هميشه درسش را 

  .رها کرد و ديگر به سرکالس حاضر نشد
حتا .  را با بهرام قطع نکردشحسين با اينکه از همه کس بريد، اما رابطه

 هاحاال ديگر اين بهرام بود که بيشتر وقت. و صميمی تر از پيش شده بودنددآن
دند، بدون کر شطرنج بازی ميهافت وساعتراکت و دنج حسين ميبه اتاق س

  . اينکه گذشت زمان را احساس کنند
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انست چقدر دمي. بهرام با يادآوری خاطراتش افسوس آن روزها را خورد
 و تفريحی جز شطرنج نداشت، کردحسين با کسی رفت و آمد نمی. خوش بودند

هد، دفقط دو چيز بهم آرامش مي...! بهرام«. برای همين بارها به او گفته بود
  ».شطرنج و خانه پدری

مگه از نظر قانونی سهم تو از خانه بيشتر از خواهرت «: سيدپروقتی می
  »نيست؟

اونم تو وصيت . خانه در اصل به نام مادرم بود...! نه«: با اندوه جواب داد
ه تازه وصيت کرد تا زمانی که خواهرم زند. برای هردو سهم مساوی تعيين کرد

  ».است حق فروش خانه را نداريم
د، با نفرت از دامادشان ز اندوه و کينه تو چشماش موج میکهبعد در حالي

ا دوست داشت و ذاتا آدم مهربانی های او ر، اما چون خواهر و بچهگفتبد می
فقط آرزو داشت يک جوری بتواند پولی .  آنجا زندگی کنندهابود، گذاشته بود آن
  .ش بدهد تا برای خودش محل ديگری بخرد و از آنجا بروندتهيه کند و به خواهر

ها ديگر با هم رفت و آمد نداشتند، اما حدس انست؛ آندبا اين که بهرام می
چيزی به اما فکر کرد، چرا . ارتباط با شوهرخواهرش نيستبیزد خودکشی دوستش 

رددل با او دش آخر حسين هميشه در باره کوچکترين راز زندگی!. او نگفته بود؟
  . کردو مشورت مي

تو همين فکر بود که . اددموضوعی که بيش از هر چيز بهرام را آزار مي
آنجا بود که . معطل نکرد، تندی رفت در را باز کرد. صدای زنگ در را شنيد
با دستپاچگی او . زی و صاحبکار حسين را شناختساصاحب کارخانه موزائيک

خانه تشکر کرد، فقط آمده بود پاکت اما صاحب کار. را به داخل خانه دعوت کرد
توی را  پيش از خودکشی برای بهرام نوشته و آنی را به او بدهد که حسيننامه

چون حدس زده ممکن است نامه مهمی . ی کارخانه انداخته بودهاصندوق نامه
 نگاهی به نامه انداخت؛ خط کج و کهبهرام همين . ا آورده استرباشد، خودش آن 

صاحب کارخانه بيش از آن آنجا نماند و خداحافظی کرد . اختمعوج حسين را شن
حدس زد در رابطه با خودکشی . بهرام تندی خودش را به اتاقش رساند. و رفت

لحظاتی که برايش کشنده بود . زيد نامه را باز کندلردستش می. دوستش است
  .ا بخواندرگذشت تا توانست آن 
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 من ديگر زنده شکانی، بیبهرام جان، زمانی که اين  نامه را  بخو«
اما الزم ديدم با تو که تنها دوستم بودی چند موضوع را در ميان . نيستم

بيش از هر چيز . شايد بتوانم در آن دنيا کمی احساس آرامش کنم. بگذارم
.  با تو مشورت نکردمميک پوزش بزرگ بهت بدهکارم، که بابت خودکشی

 داشتی مو با نفوذی که رويدم، تزآخه مطمئن بودم اگر کمترين حرفی مي
اما من به جايی رسيده بودم که ادامه زندگی برايم . دیکرمرا منصرف مي

  . معنا نداشت
بگذريم اينک تقاضايی دارم؛ که گرچه از نظر تو کمی عجيب و 

کنم درخواستم را انجام بده که جز تو مسخره به نظر برسد، اما خواهش می
 خودم بدانم و خواهش می کنم اهم تو را وصیخومیآدم مطمئن ديگه 

حتا . سمشنا نمییدرخواستم را انجام بده که جز تو آدم مطمئن ديگه
ل دخواهرم هم نبايد چيزی بداند، چون مطمئن هستم آنقدر مظلوم و ساده

است که همه چيز را به شوهرش خواهد سپرد و من هم اعتمادی به آن نامرد 
نی و پدرسوختگی زبانه با چربانی، چگودخودت بهتر از هر کسی مي. ندارم

خواهرم را نرم کرد و بعد هم آمد توی خانه ما زندگی کرد و هرکاری که 
 یراستش آن دعوايی که سر شطرنج داشتم بهانه. دلش خواست باهام کرد

بود تا ببينم حرف حساب او چيه؟ وقتی فهميدم اگر سهم خواهرم را بدهم از 
له شده پول تهيه کنم، برای همين از وند، تصميم گرفتم به هر وسيرآنجا می
. نداز کردماردم پسآو هر چه پول در میها رفتم و تمام اين سالهاپيش آن

آنقدر برای کارخانه . هرکاری که توانستم برای صاحبکارم انجام دادم
 هاآن. دلسوزی کردم و زحمت کشيدم که مورد اعتماد مديران  قرار گرفتم

انستم هيچ چيز مثه طال گران دچون می. هم از هيچ کمکی دريغ نکردند
  . د، در اين مدت هر چه پول در آوردم سکه طال خريدمشونمي

برای . باری ديروز بود که احساس کردم به اندازه کافی پول دارم
همين با خوشحالی رفتم پيش او تا شوهرش را راضی کند و يک نفر 

 غافل از اينکه در اين مدت اتفاقات اما. کارشناس بياورد و برآورد قيمت کند
بيش از هرچيز از خواهرم شنيدم که آن . زيادی افتاده بود و من خبر نداشتم

حيوان دوپا به جز خواهرم دو تا زن ديگه دارد، يکی قبال داشته و يکی هم 
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اما چيزی که نتوانستم باور کنم اين بود که او با . تازگی عقدکرده بود
 و ادارات دارد خواهرم را به محضر برده هادر ارگانموذيگری و نفوذی که 

  .بود و سهم او را به نام خودش زده بود
از شنيدن اين موضوع چنان شوکی بهم وارد شد که تا مدتی گيج 

بعد بدون خداحافظی از پيش او بيرون آمدم و به کارخانه رفتم و در . بودم
نه گرسنه . بيرون نيامدمتمام روز تو اتاقم ماندم و . را از رويم قفل کردم

. شب که شد تصميم عجيبی گرفتم. ختمسوشده بودم و نه تشنه، فقط مي
تصميم . انستم توی دفتر کارخانه هفت تيری است که مال مهندس استدمي

اسلحه را برداشتم و شبی رفتم خانه . گرفتم به زندگی آن نامرد خاتمه بدهم
ش زن ديگرش شايد هم شب خواهرم گفت، رفته پي. اما او نبود. خواهرم
. قت شروع به گريه کردوآن. انم چگونه از قصدم باخبر شددنمي. برنگردد

ش را جلو انداخت و گفت اگر باليی سر شوهرش بيايد، اول هابعد هم بچه
ش را دوست دارم، هاانست بچهدمي.  راها، بعد هم بچهکشدخودش را مي

مدت زيادی گريست و را پيش کشيد، دست آخر هم ها برای همين پای اون
. اهد مثل گذشته تنها زندگی کندخوگفت از شوهرش راضی نيست اما نمي

. برای اولين بار دلم براش سوخت. اهد سايه سر داشته باشدخومي
بچه بودم يتيم شديم، بعد هم مادرمان مريض شده بود، و او بود دانستممی

 مدت برايم پدر توی اين. که مرا بزرگ کرد و هم از مادرمان نگهداری کرد
 رنج و بيچارگی تشکيل زندگی داده هاحال که پس از سال. بود و هم مادر

 .  را متالشی کنمشاستم زندگیخوبود، من مي

نه . بار ديگر برخاستم و بيرون آمدم. انستم چکار کنمدنمي
قادر بودم دست از خانه  و نه انستم بيش از آن خواهرم را آزار دهمتومي

. است زندگی کنمخوديگر دلم نمي. م بی ارزش شده بودزندگی براي. بکشم
استم برای خواز آنجايي که نمی. برای همين تصميم گرفتم خودم را بکشم

و اسلحه را  مهندس که انسان خوبی است، دردسر درست شود، تندی رفتم
. سرجاش گذاشتم و همه چيز را مثل اول درست کردم و برگشتم به اتاقم

  .دم و  تصميم خودم را عملی کردمقت طنابی پيدا کروآن
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 سکه طال، شطرنجی که خودت بهم هديه  ١۶۴:ماما در باره دارايی
داده بودی، قاليچه ابريشمی که از صاحبان کارخانه جايزه گرفتم و خرت و 

ها هرکاری خواستی برای همين با آن. ی ديگری که چندان ارزشی نداردهاپرت
 به نام یتن، به حساب جداگانهی طال را پس از فروخهافقط سکهبکن، 

 خواهرم واريز کن و خودت به عنوان وکيل نظارت کن تا به سن هایبچه
  . قانونی برسند
 را توی شطرنجی که تو بهم داده بودی و توی آن دعوای هاسکه

 هاضمن اين که هيچ کس از محل آن. آخری گوشه آن شکست، پنهان کردم
خصوص آن نامرد اگر بويی ببرد اين ب. انيمداطالع ندارد، فقط من و تو می

من بجز اين نامه يکی هم برای خواهرم . کند را تصاحب میمآخرين دارايی
 اسم نبردم، فقط خواستم همه وسايل را که ها، اما درآن از سکهمنوشته

  . به تو بدهندمدرون چمدانی گذاشته
      بهترين دوست تو ـ حسين                         

 
 نامه را تمام کرد، مدت زيادی گيج و منگ به نقطه نامعلومی بهرام وقتی

ش را ماليد و هاچشم چندبار. انست خواب است يا بيداردهنوز نمی. خيره شد
 ینامه را به گوشه. اندتواما احساس کرد نمي. خواست نامه را دوباره بخواند
به  تا دير وقت بيدار بود، بعد هم که شبآن. پرت کرد و به فکر فرو رفت

ی پريشان ديد، هايز خوابريک. رختخواب رفت نتوانست درست و حسابی بخوابد
برای همين تا ديروقت . ش گرم شد و خوابش بردهای صبح چشمهاتنها نزديکی

حدود ظهر بود که مادرش آمد پشت در اتاقش و او را صدا . تو رختخواب ماند
  .زد و گفت ميهمان دارند و بايد بيدار شود

اين که به طبقه باال رفت، جايی که پدر و مادرش زندگی بهرام پس از 
. از ديدن او کمی جا خورد. ، دانست ميهمان خواهر حسين استکردندمي

 آمده هاانست با اين گرفتاری تعزيه و درگيری که داشتند چرا به خانه آندنمی
خواهر حسين روی مبل پذيرايی نشسته . است و مهمتر از آن با او چکار دارد

چشماش از شدت گريه سرخ و . و چادر مشکی ضخيمی سرش کرده بودبود 
ره همه چيزهايی که حسين تو نامه برايش نوشته بود، براش بايک. متورم بود
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حتی احساس کرد با مادر . خواهر او را ديد که شکسته و پير شده است. زنده شد
  .او نيز مانند حسين دلش براش سوخت. حسين روبرو شده است

ين با ديدن بهرام برخاست و با او احوالپرسی کرد، بهرام بار خواهر حس
ديگر مرگ دوستش را تسليت گفت، آنگاه رووبروش روی صندلی نشست و 

مدتی به سکوت گذشت تا اينکه خواهرش بريده و آهسته . سرش را پايين انداخت
  » .آقا بهرام، مي دونين داداشم شما را وصی خودش قرار داده«: گفت

 بگيرد، برای همين کمی ساکت ش شدت اندوه نزديک بود گريهبهرام از
  ».حسين دريافت کردم... من ديشب يک نامه از ... بله، «: ماند، بعد گفت

خواهر حسين که متوجه احساس او شده بود، تحت تأثير قرار گرفت و او 
داداشم تو وصيتش نوشته «:  از قبل گفتتر پر اشک شد و آهستههاشهم چشم
بعد هم با دست » .برای همين همه اونا را براتان آوردم. به شما بدم شووسايل

آنوقت نتوانست .  را که گوشه پذيرايی بود نشان دادیچمدان رنگ و رو رفته
 گرفت، اما کمی که گذشت شمادر بهرام هم گريه.  افتادهقحرف بزند و به هق

  .برخاست تا چای بياورد
 همه هااين«: لود گفتآضخواهر حسين از فرصت استفاده کرد و بغ

قاست، آی طال که بهتره بگم طالها پيش حاجهاوسايل حسين است، البته بجز سکه
قا در جريان آالبته هرطور شما بگيد، همان کار را خواهيم کرد، اما بايستی حاج

ونين ايشون خيلی مقيد هستن و دوست دارن همه چي از نظر دآخه می. باشن
  ».شرعی درست باشه
خواهر حسين تمام نشده بود که مادر بهرام با سينی چای هنوز حرف 

انست دبهرام گيج شده بود، نمی. خواهر حسين هم ساکت شد.  آمدهاپيش آن
مگه .  با خبر شده بودندها چگونه از وجود سکههاآن. درست شنيده است، يا نه

.  از اين موضوع خبر نداردیو، کسی ديگهدنه اينکه حسين نوشته بود که جز آن
يی که حسين هاره حرفبايک!. انست حسين چی وصيت کرده بوددتازه از کجا می

در حالي که مانده بود چه بگويد و . توی نامه براش نوشته بود، به خاطرش آمد
  . چکار کند، خواهر حسين برخاست و خداحافظی کرد و رفت
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است او خومیدلش . ه بودسياخيد، طوقی کلهچریمن باالی بام زناکفتری چرخ

 با ديدن کفترهای ديگر بيايد روی بام تاتندی رفت در قفس را باز کرد؛ . را بگيرد
المسب بيا پايين، از « :ر لب گفتزي  که سرش به آسمان گرفته بود،چنانهم. بنشيند

  » .بايد بدستت بيارم...سی؟ تریمچی 
آنقدر تو . با نگاهش پروازش را دنبال کرد. اما کفتر اوج گرفت و دور شد

  . آسمان خيره شد که چشماش درد گرفت
  »...تف به ای شانس«

اما آن ها به . از ناراحتی کفترهای خودش را پراند. بغض گلويش را گرفت
اين بار چوب .  نپريدند، بلند شدند و چندمتر دورتر؛ گوشه ديگر بام نشستندآسمان

بعد که . بلندش را برداشت و با دستمالی که سر آن بسته بود همه را پرپری داد
نفهميد چقدر گذشت که کفترهاش برگشتند . خيالش راحت شد آمد جای اولش نشست

  »!کفترت آمد «: شنيدجا بود که صدای آشنايی  و روی بام نشستند، همان
: ذوق زده ميان کفترها را جستجو کرد، اما صدای مادرش او را بخود آورد

تورو به خدا نگاه کن بچه بزرگ کردم، با اين سن و سالش صبح تا شب روی بام «
خجالت بکش، هم . چرخونهنه و با ِخدر دستمال به هوا میز، سوت میکنهکفتر هوا می
  ». بچه دارنتو زن و چندتاهای سن و سال

. ر ديگر صدای آشنا را شنيد، صدايی که به گوشش فرو رفت و آزارش دادبايک
  ». شدمبارانسنگمن برای تو «

  »تو؟«
  »!بله من«
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بغو و پر و بال بغهمه  هم، اما نه صدا را از ميان کندباز هم فکر کرد اشتباه می 
چنان . آمدمی نه هوا صدا از روی بام، از جايی که نه زمين بود و. زدن کفترها شنيد

کرد، کسی که بخواهد باهاش حرف بزند، میهاش بود که انگار کسی نجوا شنزديک گو
  . را بگشايد و درددل کندشعقده

اما تو . تو همه چيزم بودی، از روزی که خودمو شناختم فقط تو را ديدم«
  ».نخواستی مرا نجات بدی

  »با من هستی؟«
آمدی و میمين بام به پشت خانه ما درسته، يادت رفته روزهای که از ه«

آمدم و با هم میديدم، تندی میمن هم وقتی چشم اونو دور . زدیمیيواشکی صدام 
گرفتی و زمزمه تو گوشم میاونجا مرا در آغوشت . رفتيم کنار قفس کفترهامی
کردی و نرمی میکردی، نفس گرمت را روی گردنم آشنا میخواندی، سرم را نوازش می

آنقدر کتکم زد . وت همه چيز را فهميدمرتا اين که بی. کردیمیبانم آشنا  را با لتبوسه
  »!زنت عاشق شده«: بعد هم حسودان تو گوشش خواندند. که تا چند ماه تو جا افتادم

زد و میکتکم : ناسزاها تمامی نداشت. چقدر شماتت شدم، چقدر سرکوفت شنيدم
اشتی، کم به بابات کمک رسوای کوچه و بازارم کردی، چی کم و کسر د«:گفتمی

کردم، کم به خودت رسيدم؟ هر وقت پول خواستی، يا لباس و جواهر و گردش برات 
  »فراهم نکردم؟

گفتم بابامو . مجبور شدم به دست و پاش بيفتم، خواستم دست از سرم ورداره
مهرم حالل . طالقم بده. که دق مرگ کردی، الاقل نذار نامزدم آواره کوه و بيابان بشه

  . نم خالصجو
مثه اينکه از اونجاش نيشگون گرفته باشم، صداشو انداخت به سرش و هوار 

نخير، با لباس سفيد عروسی اومدی، با ... کدوم مهر؟ اونکه رفت جای بدهی بابات«: کشيد
  ».ریمیکفن 

 و چادر بسر، یهای مقنعهزن. تا اين که خودش رفت خبر داد و آمدند بردنم
 مچ شانسرکرده. های عبوس و درندهنی پف کرده، زهاهای بينی پخش با صورتزن

. م از پام درآمدندهاکفش. چه زوری داشت پتياره. دستمو گرفت و کشيد با خودش برد
  . برگشتم او را ببينم و بگم چرا اين کار را کردی؟ اما خودش را قايم کرده بود

ياه سوخته  را داشت و ديالق و سهاآوردم توی ساختمانی، يکی که قيافه ترياکی
  » کيه؟تبدکاره زانی،  فاسق«:  کردمبود، هرچه اليق خودش بود حواله



  ۴٨                                                                                                                                                     عاشقی که سنگباران شد 
       

ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 

  ».من فاسق ندارم، اون نامزدم بود«
 پف های صورتپخش بای بينیهايدند، زنخند مقنعه و چادر بسر میهایزن

 جلو آمد؛ هاباز سرکرده زن. يدندخند عبوس و درنده میهایخنديدند، زنمیکرده 
  »با کی فعل حرام انجام دادی زناکار؟«: کشيد و گفتچادرم را روی سرم 

 تو آسمون ما را عقد هاما عقد هم بوديم، فرشته«: روی حرفم وايستادم و گفتم
  ».کرده بودن

  ».شوهر تو که مرد محترميه... کدوم عقد«
بعد که بابام فهميد، . دروغه، با پدرسوختگی سربابام شيره ماليد که زنش بشم

. استم، هم سن بابام بودخومن که اونو نمی. قد کرد تا دق مرگ شداونقد با خودش قد
هرروز معجون پسته و خرما و موز و جوز و زعفران سر . مدآتازه کاری ازش برنمی

 دست مي کشيد، مفت و به همه جايربعد بهم ور می. ليدما و عسل بر نونش ميکشيدمی
  . دادمید به خودش زحمت خواما بي

روزی که رفتی . دادیمی اما غيرت را بايد پيش او نشون غيرتی شدی؟...! چيه«
باهاش حرف بزنی، اما وقتی باهاش روبرو شدي، مثه بچه مردنی الل شدی؛ حتا رنگ 

  ».صورتت مثه گچ سفيد شد و ترسيدی بهش نگاه کنی
اونجا بود که فهميدم تو فقط بلدی بياي روی بام و به بهانه کفترپرانی صدام 

بعد که از .  ببری تو اتاقک بام و تو گوشم خرمن خرمن وعده بخوونیيواشکی مرا. بزنی
موهام را نوازش کنی، با زبان نرمت گردنم را گاز زدم، خوشحالی به چشات نگاه زل می

. ل شومحا را بمالی تا بيم ببری و پستانمبگيری، لبانم را ببوسی، دستت را زير لباس
. برای همين خسته شدم. هفو پيرسگ هفبعد که کارت تمام شد مرا برگردانی پيش آن

ما با هم «: برای همين با صدای بلند داد زدم. کاری کردم بداند که تو را دوست دارم
  .همه کار هم کرديم. بوديم، عاشق هم بوديم

  » چرا بغض کردی؟«
  »!چرا خودتو بيچاره کردی؟...کم عقل «
  ».ران شدمبابخاطر عشق تو سنگ«
  ».توقع داری بيايم دور قبرت طواف کنم! هم چکارخوا را میتمن بدن سنگی«
  ».استی بيکار ننشينیخومی«
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حاضر بودم ضرر و زيانش را . استم بيايم باهاش حرف بزنمخوباور کن می
 همه کسابعد اون بی. ره ريختند و انداختن تو ماشين و بردنتبا يکهابدم، اما لعنتی
  ».فتنگرديدم دو نفری لخت و پتی در آغوش هم کام می«: شهادت دادند

هرچه داشتم فروختم و به . به پايشان افتادم.  رو زدمهاپيش خيلی. تقال کردم
  . تا از تو دفاع کند. دامن يکی از اونا ريختم

  ».بايد چهار نفر عاقله مرد شهادت بدن«
  »...و با  رو بام رفتديدم می«: پسرش دخالت کرد و گفت

  ».شهادت تو معتبر نيست... خاموش نابالغ «
  »!ديدم چه جوری فاسقشو فراری داد«:  گزارش دادهازنی از همسايه

  ».زداردهانتو ببندين ضعيفه، گواهی تو نيمی بيش نمی«
 را هاصدای راه رفتن و سايه معاشقه آن«: کاسبی خدانشناس پا پيش گذاشت

  ». تازيانه استشتی که اثبات نشه، جريمهبدان شهاد«: ندهمه اهل محل ديده
گفتم تونستم تو را از چنگال اين . زبان همشون رو کوتاه کرد، خوشحال شدم

همش تقصير «: با وقاحت گفت. اما اون کار را خراب کرد. همه جماعت دروغگو نجات بدم
  ».نداختاقت خودشو تو بغلش میو کرده بود، وقت و بیشزنم است، جوان را بازيچه

راست است که با «: اخمی کرد و پرسيد.  خشمناک در پيشانی حاکم افتادیرهگ
  » زنا کردی؟یجوان بيگانه

  ».او بيگانه نبود، همه چيزم بود«: تو هم بجای انکار گفتی
  »ختی؟میاز کی با او در آ«

 با او ماز وقتی که مرا از جفتم دور کردند، از همان لحظه در انديشه«: باز گفتی
  ».خفتم

اگر توبه نکنی، کمترين . نفسِِ تو، عرِق تو و وجوِد تو نجس است... نی ملعونهزا«
  » .مجازاتت رجم است

دلم خوش بود تو اين هفت روز . بعد حکم کرد هفت روز و هفت شب زندانی بشی
  . عاقل بشی و توبه کنی که به زندگی برگردی

  ».دزندگی با او برام جهنم بو. شددم چی نصيبم میکرتوبه هم می«
  ».دیکراما مستحق اين مجازات نبودی، تو جوانی، بايد زندگی می«

تونستم اونو تحمل کنم، اما وقتی آوردنم و تا کمر فرو کردن تو نمیديگه 
بعد هم که کيسه نکبتی را روی سرم کشيدند، بوی . ره وهم ورم داشتباگودالی، يک
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 اين که تو روپشيمان شدم، بيشتر برای . گذاشت نفس بکشمنمیر آن آوزُهم
سنگی به سرم کردم، مین که تقال چناهم. اما ديگر دير شده بود. تونستم ببينمنمی

. چشمام را بستم تا هيچی نفهمم. مثه بچگی  لب ورچيدم، لرزيدم و گريستم. خورد
ميدانی بود بزرگ و گرد، با . انم چقدر گذشت که تونستم دور و برم را ببينمدنمی

انستم توی اين ميدان، چه دمی. ی دارها برای سنگسار و چوبهیی تازيانه، چالههاتخته
ی سنگسار های قطع شده، سرهای بردار رفته و جسمهارده، دستخوی شالقهابدن

  . شده به خود ديده است
مردم را ديدم، جمعيتی که گرد ميدان، و در محاصره ماموران مسلح به تماشا 

يش، رار، بیدمرد، بچه، بزرگ، ريش، زن، شدهمه گونه آدم ديده می. ايستاده بودند
هياهوی غريبی برپا بود، اما شايد بيشترشان اختياری از خود . ژوليده، ساده، پير، جوان

انگار کودکان خردسالی بودند که به . از حرکاتشان و رفتارشان خوانده می شد. نداشتند
سنگسار «.هياهوي کسانی که جلو بودند، به غريوی گوشخراش تبديل شد. ندجشن آمده

  ».نده در گور دفنش کنيدزکم است، از کوه به پايين پرتش کنيد، زنده
پيرمردی از ميان مردم . دمکرسيدم و نه درد را حس میتراما من ديگر نه می

ين کس از ميان ترهگناين و بيتروارسته. اروجلو آمد، عاقله مردی بود با ريشی مسيح
، چه ايمانی به کالمش داشت، گفتخن میچه با صالبت س. شما اولين ريگ را پرتاب کند

بعد هم بهش يورش .  کردند و دستش انداختندشاما کسی گوش نداد، حتی سخره
 هالود آنآآوردند تا کارش را بسازند، اما غولکی کوتله و تازيانه بدست، با چشمانی قی

  . را عقب راند
. يستندگريستند و مینگردند، اما بيشترها میکريز سروصدا میر آن گروه يک

 از آن بودند که مانع شوند و کنجکاوتر از آن که ترمد، درماندهآکاری از دستشان برنمی
نگيز اور است، نمايشی هولآشرم«: دوباره همان عاقله مرد پير گفت. ميدان را ترک کنند

  ».و ددمنشانه
، بايد ببينی بازيگران اوالد ابوعبيد و یهنوز کجاش را ديده«: کسی جواب داد

  ».کنندد چگونه سنگ پرتاب میابومرا
د پير مرعاقله. استم تماشا کنم، تصميم گرفتم پرواز کنم و دور شومخوديگه نمی

  »اهی تماشا کنیخونمی« : نزديکم آمد و فرياد زد
  »...!نه«
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  ». هم نبينیهاچنين نمايشی را شايد ديگر در هزاره«
  ».اهم پرواز کنيم و تو آسمان گم شومخوبگذار نبينم، می«

ر قدآن. قی کله سياه از روی بام پريد، در هوا پر زد و تو آسمان اوج گرفتطو
  .پرواز کرد که مثل نقطه شد، بعد هم تو آسمان گم شد
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