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 [کوتاه داستان] شاعر

 

کنم تا این وحشت و این می را برای تو روایتها این. نویسممی را برای توها این

و از ای برای تو که او را ندیده. نکندام افتاده سراپا شعلهنور سوزان که در دلم 

. دانمنمی. دانمنمی آیا تو او را ندیده ای؟-. دانینمی هیچاش روشنهای چشم

انگشت هایش بلند وباریک . گویممی برایت از او -. کندمی وهمین شعله ور ترم

 هایش همیشهتنش نحیف و سپید بود و لب . ریشی کوتاه داشت. بودند

اولین باری . دادمی و از خنده اش، که آرام و مهربان بود و بوی جنون. لرزیدمی

. دیدنمی دیدمش و او مرامی من از دور. کوهی بودیمی که او را دیدم؛ در دامنه

. تابیدمی آفتاب، تند بر صورتش. و او داشت از کوه برمی گشت. روز بود

 سنگین را بر دوش حملای کیسه. رده در همتلخ و ابروهایش گره خواش چهره

سربرگرداند و مرا دید و سمتم  -. و بعد فهمیدم که پر از سنگ بود-. کردمی

های رفت و چشماش دیدم که یک آن گره ابروهایش باز شد و تلخی چهره. آمد

وآن لبخند سوزان را اولین بار آن لحظه . . . و آن لبخند. درخشیدنداش عسلی

گفت اگرکه مسافرم سری به . بار سنگ را بر زمین گذاشت و سالمم کرد. دیدم

و من همیشه . ومن مسافر بودم. در پایین کوه اشاره کردای او بزنم و به خانه

دیدمش که جلوی کلبه . هنگام غروب، از کوه که برمی گشتم. مسافر بودم

با من . نشتم کنارش. جلویش آتش افروخته بود. نشسته بود، گویی به انتظار من

توانستم حرف هایش را می اگر. گفتمی عجیب و مهربان سخن. سخت گفت
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من آن موقع بیشتر . توانمنمی مطمئنم که. توانمنمی اما. کردممی برای تو بازگو

آید در لحظاتی که گرم می یادم. مجذوب حرف زدنش شده بودم تا حرف هایش

. کردمی جایی در آتش نگاه شد و خیره بهمی حرف زدن بود، یک آن ساکت

موقع حرف زدن، مدام دستش . کردم وحشت سراپایش را فرامی گیردمی حس

 من حس. کردنمی هیچ به من نگاه. بردمی را در موهای بلند و مجعدش فرو

شب که شد، . گفت تا منمی را برای خودشها کردم که بیشتر آن حرفمی

خواهد چیزی نشانم می گفت که. آتش را خاموش کرد و داخل خانه رفتیم

. از پلکانی پایین رفتیم و وارد سردابی شدیم. از اتاق پذیرایی گذشتیم. بدهد

با ها دیوار. داردمی گفت که آن جا کارهایش را نگه. زیرزمینی بزرگ بود

کوچک و بزرگ های در قفسه ها، مجسمه. طبقه بندی شده بودندهایی قفسه

 هامجسمه. را نشانم دادها رفتیم و چند تا از مجسمهنزدیک تر . گذاشته بود

شدی و تمام می گذشتی وارد راهروی دیگریمی از هر راهرو که. شمار بودندبی

گوناگون، با هر شکل و های انسانی مجسمه. پر از مجسمه بودها قفسه

تندیس پیامبران، . شدمی تندیس افراد معروف هم دیدهها در میان آن. شمایلی

 به نظر. گوناگون به تن داشندهای لباسها مجسمه. . . . هنرمندان، پادشاهان و

مثال . اندقرار گرفتهها بدون هیچ نظمی در قفسهها رسید که مجسمهمی

یک انسان نخستین در کنار یک سیاستمدار چینی قرار گذاشته شده ی مجسمه

اما باالی هر قفسه . دیدیمی بود و آن سوتر تندیس یک کشاورز سیاهپوست را

و او . برچسبی زده شده بود و روی آن ترکیبی از حروف و اعداد نوشته شده بود

مدتی در میان . را با نظمی دقیق در آن جا چیده استها گفت که مجسمه

 اگر تا ابد هم اینجا باشی،. شمارندبی هاگشتیم و او گفت که راهروها راهرو

خواهد چیز دیگری می و سپس گفت که. ببینی راها مجسمهی توانی، همهنمی

مدتی در میان . از چند راهرو گذشتیم. زدمی چشمانش برق. نشانم دهد

. آورممی به یاد. را بیرون آورد و نشانم دادای گشت و سپس مجسمهها قفسه
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به . وحشت و شوق مرا فراگرفته بود. کنمنمی هیچ وقت آن لحظه را فراموش

درست شکل خودم . من بودی مجسمه، مجسمه. لرزیدمی نمآورم که تمی یاد

کوچکی که بر گردنم دارم نیز بر گردن ی حتی نشانه. زدنمی با من مو. بود

ی زل زده بود به چهره. سر برگرداندم و به او نگاه کردم. شدمی مجسمه دیده

دیگر دستم را گرفت و به چند راهروی . بر لب داشتای من و لبخند شادمانه

مادرم و ی دیگر، مجسمهای در قفسه. پدرم را نشانم دادی آن جا، مجسمه. برد

خواهد مرا از چیزی آگاه کند که می سپس گفت. چند تن از آشنایانم را دیدیم

مرا به راهرویی برد و در یکی از قفسه ها، . بدانمام توانستهنمی هیچ گاه

. اما این بار شمایلی دیگر داشت .نشانم داد که دقیقا شکل من بودای مجسمه

دانی که چه نمی و تو. رنگش کمی تیره تر بود و لباسی هندی به تن داشت

تنها . دانستم که هیچ نباید بپرسممی و. بهتی آن لحظه مرا در خود فروبرده بود

لبخندش زیبا . گذاشت و خندیدام دست روی شانه. شگفت زده نگاهش کردم

را ها این. آورم که یک آن پر شدم از خنده اشمی یاد و به. درخشیدمی بود و

گمان مجسمه ات جایی در آن بی برای تو، که. گویم تا بدانیمی برای تو

و شاید آن شب، مجسمه ات را دیدم باشم و . بودها زیرزمین، در یکی از قفسه

 . نویسممی را برای توها این. از کنارت عبور کرده باشم

. مبهوت شده بودم. گفتمنمی من هیچ. زیرزمین بیرون آمدیمبعد از آن، از 

. کوشید مرا از آن سکوت سنگین بیرون بیاوردمی او. مبهوتِ آن چه دیده بودم

به اتاق پذیرایی که رسیدیم، از . بشاش بوداش زد و چهرهمی مدام با من حرف

جز . ارش استاتاقک کوچکی را نشانم داد و گفت که اتاق ک. چند پله باال رفتیم

. شدنمی یک تخت، یک صندلی و ابزار مجسمه سازی چیز دیگری در اتاق دیده

پیکر مجسمه . نیمه تمام ته بودای در میان اتاق، روبروی صندلی، مجسمه

بعد از آن که . نقش بودبی تقریبا تراشیده شده بود اما صورتش هنوز خالی و

و بعد از آن کمی . خت و شام خوردیمسفره اندا. اتاق کار را دیدیم، پایین رفتیم
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ها آید که هر چه از او درباره کارش و آن مجسمهمی یادم. صحبت کردیم

 رفت و بحث را به سمت مسائل دیگرمی پرسیدم از جواب دادن طفرهمی

آخر  -شنیدممی من بیشتر-. چند ساعتی را به گپ و گفت گذراندیم. کشیدمی

با من خداحافظی کرد و به . خوابی پهن کرد شب در اتاق پذیرایی برایم رخت

رفت، می باالها وقتی که از پله. آن شب را فراموش نکرده ام. اتاق کارش رفت

وزید و اتاق را پر از بوی می باد. بهار بود. آید که پنجره را باز کردمی یادم

آن . کردمی پریشانماش و روشنایی. ماه کامل در آسمان بود. کردمی درخت

آن چه شنیده بودم و آن چه دیده بودم، مدام در . شب حس عجیبی داشتم

بوی درخت و . همه چیز آشفته بود. همه چیز زیبا بود. رفتمی آمد ومی ذهنم

اشیاء حالتی . وزیدمی نسیم. گویم تا بدانیمی را برای توها این. روشنایی ماه

از رخت خواب بیرون . بردنمی خوابم. جنون آمیز و سرحال به خود گرفته بودند

خواست او می دلم. و بعد تصمیم گرفتم بروم باال. کمی در اتاق راه رفتم. آمدم

دِر اتاق بسته و . باال رفتمها آرام و آهسته از پله. را هنگام کار کردن تماشا کنم

و . نزدیک تر رفتم. رسیدمی چکش به گوشی صدای ضربه. چراغش روشن بود

 آن چه. گویممی را برای توها این. داخل اتاق نگاه کردم از سوراخ کلید به

تندیس نیمه . ساختمی خودش رای او داشت مجسمه. نظیر بودبی دیدممی

داشت لب هایش . که سر شب در اتاق کار دیده بودم، کامل تر شده بودای کاره

او  آن شب تا دم سحر آن جا نشستم و از سوراخ کلید کار کردن. تراشیدمی را

چشمانش، همان قدر سنگین . مجسمه درست شبیه خودش بود. را تماشا کردم

وآن لبخندی که همیشه . . . و آن لبخند. تنش ظریف و کشیده. و مشتاق

هوا که گرگ و میش شد، . مجسمه هم نقش بسته بودهای داشت، بر لب

باز از روی صندلی برخاست و رفت پنجره را . مجسمه هم تقریبا کامل شده بود

. با خودم گفتم که ممکن است از اتاق بیرون بیاید. کرد و روی تخت دراز کشید

پایین رفتم و به رخت ها برخاستم و از پله. خواست که مرا آن جا ببیندنمی دلم
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گویم که کاش می گاهی با خودم–. طولی نکشید که خوابم برد. خواب برگشتم

پیش از ظهر بود که از خواب  آید کهمی یادم -آن موقع بیدار مانده بودم

اما هرچه . کمی در رخت خواب ماندم. آفتاب تمام اتاق را پر کرده بود. برخاستم

باال ها برخاستم و از پله. گفتم که شاید در اتاق کارش باشد. صبر کردم او نیامد

آفتاب . مجسمه هم نبود. او را در اتاق ندیدم. وارد شدم. در اتاق باز بود. رفتم

از . احتمال دادم که باید به زیرزمین رفته باشد. پنجره باز بود. تابیدمی تندی

وارد زیرزمین . درِ ورودی زیرزمین باز بود. پایین رفتمها از پله. اتاق بیرون آمدم

 حتی فکرش را هم. وحشت کرده بودم. آن چه دیدم، بر جا میخکوبم کرد. شدم

شکسته و ها تمام مجسمه. بودندروی زمین افتاده ها قفسه. توانی بکنینمی

ها در تمام راهرو. پریشان و مضطرب، از چند راهرو گذشتم. خرد شده بودند

همه چیز . شکسته بودندها قفسه. روی زمین ریخته بودها مجسمههای تکه

اما هرچه صدا . کردممی آید که با صدای بلند او را صدامی یادم. نابود شده بود

از زیرزمین . تقریبا مطمئن شده بودم که آن جا نیست. کردم جوابی نشنیدم

دور تا دور خانه، البه الی درختان سپیدار، تمام طول رودخانه و . بیرون آمدم

. حتی به کوه رفتم. تمام آن اطراف را به دنبال او گشتم اما هیچ اثری از او نبود

ر ماندم اما هیچ تا غروب در خانه منتظ. و تا قله باال رفتم اما آن جا هم نبود

حتی بعد از آن چند بار دیگر که . دیگر بعد از آن او را ندیدم. خبری از او نشد

اما خانه خالی و به همان . گذارم به آن جا افتاد، دوباره سری به آن خانه زدم

. دیگر تا چند سال هیچ خبری از او نداشتم. هیچ تغییری نکرده بود. شکل بود

تا این که آن شب . غریب و رازآلود شده بودای اطرهتقریبا برایم تبدیل به خ

و باد . هوا سرد بود. پاییزی، آن شب هولناک، برای دومین بار او را دیدم

از . بین راهی دیدمشی در یک میخانه. ماه در آسمان نبود. وزیدای میگزنده

تر نزدیک . اندزیادی دور یکی از میزها جمع شدهی در که وارد شدم، دیدم عده

با همان . و آن جا برای دومین بار او را دیدم که پشت میز نشسته بود. رفتم
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آن سمت میز، . لرزیدمی لب هایش. نگاه پر از شوق و همان لبخند سوخته

ها جمعیت میز را احاطه کرده بودند و با ولع به آن. روبروی او، زنی نشسته بود

ن دو ایستاده بود، تاسی را روی که کنار میز، میان آای پسربچه. کردندمی نگاه

. جمعیت هوار کشیدند. تاس چرخید و سپس در جایی ایستاد. میز رها کرد

نویسم تا بدانی که در آن شب، در آن شب هولناک چه می را برای توها این

. دانمنمی ؟ آیا تو آن شب در میان جمعیت نبودی؟دانینمی آیا تو –. گذشت

من به او خیره شده بودم که زل . میخانه را پر کردصدای هلهله  –. دانمنمی

آورد و روی میز ای خم شد و از زیر میز کیسه. لرزیدمی زده بود به زن و تنش

مجسمه، . بهتم برده بود. بیرون آوردای و مجسمه. درِ کیسه را باز کرد. گذاشت

. خودش بودی مجسمه. تراشیدمی بود که آن شب آن راای همان مجسمه

. چشمانش را بست و آن را محکم انداخت روی زمین. مجسمه را بلند کرد

من زل زده . جمعیت قهقهه سر داد. صدای خرد شدن مجسمه به گوش رسید

دیدم که تهی شده . چشمانش را که باز کرد. لرزیدنمی دیگر تنش. بودم به او

بخند، وآن ل. . . و آن لبخند. چشمانش از آن همه شوق خالی شده بود. است

خندیدند و لیوان هاشان را به می جمعیت. بوداش سوزنده تر از پیش بر چهره

کمی بعد، جمعیت . کردمی فروغ، به زن نگاهبی و او، با چشمانی. زدندمی هم

و او گفت که آن مجسمه آخرین چیزی بوده که داشته و دیگر . ساکت شدند

به بعد، شرط خون بگذارند و گفت از این . چیزی برایش نمانده که شرط ببندد

کنند یکی از اعضای بازنده قطع می قرار شد هر دور که بازی. و زن پذیرفت

 مردی که به نظر. و دور آخر، بازنده کشته شود. و همین طور تا دور آخر. شود

رسید یکی از کارکنان آن جاست، رفت و با کاردی بلند برگشت و کنار میز می

 جمعیت غرق در خوشی بودند و. تا رها کند. ال بردپسربچه تاس را با. ایستاد

ناگهان، . کردممی افتاد نگاهمی و من وحشت زده به آن چه اتفاق. خندیدندمی

و چشمانش . بازی شرطی داردی او دستش را باال برد و گفت که قبل از ادامه
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های و گفت شرطش این است که برنده، بازنده را با دست. دوباره برق زد

 . و پسربچه تاس را روی میز رها کرد. و زن پذیرفت. بکشد خودش

مردِ کارد به دست با . تاس چرخی زد و ایستاد و ردی از خون روی میز ریخت

من جمعیت . کردندمی یک ضربه گوشِ او را برید و جمعیت با ولع به بازی نگاه

بود به خواستم مرا ببیند اما او زل زده می. تر رفتمرا کنار زدم و نزدیک

صدایم را شنید و سر . صدایش کردم. آلود شده بودصورتش خون. حریفش

دستم را باال بردم مرا . برگرداند و در میاِن جمعیت به دنبالِ صاحِب صدا گشت

همان لبخندِ مهربانی که آن شب بر . همان لبخند. دید و نگاهم کرد و لبخند زد

دانستم چه نمی. شفته بودمآ. مبهوت شده بودم. دانستمنمی. اش بودچهره

سنگین . نگاهش آرام بود. کشیدندجمعیت هوار می. خواهد بگوید با نگاهشمی

پسربچه دوباره تاس . لبخنِد دیگری به من زد و دوباره سر برگرداند. فروغو بی

و هربار او بازنده . ریخت و تاس ایستاد و دوباره تاس ریخت و تاس ایستاد 

و خون . . . و خون. شدتر میباخت، لبخندِ برلبش سوزندهو هربار که می. شدمی

جان او نیمه. ها و هر دو چشمها، پاها، دستبینی، لب. ریختروی زمین می

و این دوِر آخر . کردندافتاده بود و جمعیت مستِ از نوشیدن و تماشا، نگاه می

کرده بودند و جمعیت نفس در سینه حبس . هوش افتاده بوداو تقریبًا بی. بود

سکوتی هولناک همه جا را . تاس چرخید و ایستاد. چشم دوخته بودند به تاس

این بار در دورِ آخر، زن بازنده شده . دادهیچ کس هیچ صدایی نمی. فرا گرفت

جان غرق در خون افتاده هوش و بیاو حاال بی. گفتهیچ کس هیچ نمی. بود

شرط این بوده که برندۀ دوِر کمی بعد زن سکوت را شکست و گفت که . بود

های خودش بکشد و برخاست و با سرعت از آن جا بیرون آخر بازنده را با دست

سوتر در میانِ خون روی های بریدۀ او نگاه کردم که آنو من به دست. رفت

کردند که افتاده بود و صدا و مبهوت به او نگاه میجمعیت بی. زمین افتاده بود

جاِن او را با چند نفر آمدند و تنِ بی. کشیدو نفس نمیرفت خون از تنش می
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جا کم از آن جا رفتند و من تا چند ساعت همانجمعیت کم. خود بردند

نشسته بودم و به . پذیرفتذهنم آنچه دیده بود را نمی. خشکم زده بود. نشستم

شب وار نوشیدم و آخر شب بعد از آن رویداد دیوانهآن. کردمهیچ چیز فکر نمی

از آن میخانه . آید چه شد و چه کردمدیگر یادم نمی. مستِ مست شده بودم

ها را این. آید چه شدها در جاده دویدم و دیگر یادم نمیبیرون رفتم و ساعت

تو . تر بودچه گفتم بارها فجیعچه روی داد، از آنبرای تو نوشتم اما بدان که آن

و . ها را ندیدیاشتیاقش به تاسبی نگاهِ . داداو را ندیدی که چطور جان می

آن تصاویر . ندیدی وقتی که مجسمه را به زمین انداخت ناگهان چطور شکست

هایی با آن حرف. کنمها زندگی میمن با آن. رودوقت از ذهنم بیرون میهیچ

. رودیادم نمی. هایشبا خنده. با نگاهش. اش از او شنیدمکه شِب اول در خانه

یادم . لرزیداز شّدِت شوق می. ساختشت مجسمۀ خودش را میآن شبی که دا

ساختۀ خود کشید و با لذت به دستهر از چند گاهی دست از کار می. آیدمی

چه مرا به روایتِ این رویدادها اما آن. ها را برای تو نوشتممن این. کردنگاه می

حاال . افکندهچیزِ دیگری ست که حاال آتش به جانم . واداشت چیِز دیگری ست

خودم . شاید تو باور نکنی. گذرداز آن شب در آن میخانه نزدیک چند سال می

همین . اما من دوباره او را دیدم. شاید باورت نشود. امهنوز گیج و سردرگم

برف . گشتمسِر شب داشتم به خانه برمی. اشدوباره دیدم. سالِم سالم. امشب

. سوارِ اتوبوس شدم. غلغله بود. خیابون شلوغ بود. تازه شروع به باریدن کرده بود

انداختن در اتوبوس جای سوزن. های آخر اتوبوس نشستمروی یکی از صندلی

. بود اتوبوس پُر از همهمه. ها ایستاده بودندجمعیتِ زیادی بینِ صندلی. نبود

فته جلوِ اتوبوس ایستاده بود و میله را گر. آن، در میاِن جمعیت او را دیدمیک

. کرد و آن لبخند بر لبش بودسرش را برگردانده بود و به من نگاه می. بود

. اش بودهمان لباِس بلنِد سفید بر تن. اشمن واقعًا دیدم. او بود. خودش بود

. با آن خندۀ مهربان. کرددر میاِن جمعیت ایستاده بود و نگاهم می. خودش بود
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شد و هنوز هم باورم نمی. سوزاندمآمیز که حاال دارد میآن خندۀ جنون. . 

تواند کس غیر از او نمیهیچ. . . کسهیچ. اما او خودش بود. شودباورم نمی

از روی صندلی . آمیز نگاه کندطور جنونطور محکم و باوقار بایستد و آنآن

ها را سختی آنبه. خوردندتکان نمی. مسافران قفل شده بودند در هم. بلند شدم

ای که لحظه. همان لحظه اتوبوس ایستاد و او پیاده شد. اما او رفت. مزدکنار می

و در شلوغیِ خیابان . و رفت. شد برگشت و نگاهم کرد و خندیدداشت پیاده می

در خیابان به دنبالِ او دویدم اما پیدایش . از اتوبوس پیاده شدم. ناپدید شد

ما من همین امشب او را ا. مثلِ همیشه ناپدید شده بود. نبود که نبود. نکردم

از ذهنم بیرون . هایش بودو همان لبخند بر لب. خودش بود. دوباره دیدم

. آمیزهمان لبخنِد جنون. . . همان لبخنِد مهربان. همان لبخندِ آرام. رودنمی

 . همان لبخندِ سوخته
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هوا . آیدمی صدای هلهله، از دور. از خواب برمی خیزم. آیدمی صدای هلهله

 . گرگ و میش است. هنوز روشن نشده

مغزم . سرم سنگین بود. دیشب که خوابیدم، سر درد داشتم. سرم سبک است

. حس میکنم که سرم توخالی است. حاال سرم سبک تر است. کشیدمی تیر

 . آیدمی صدای هلهله از دور. آیدمی صدای هلهله

به ساعت . چرخندنمی هاعقربه. کنممی به ساعت دیواری اتاق نگاه. خیزممی بر

را از ام ساعت مچی. چرخندنمی آنهای عقربه. کنممی کوچک روی میز نگاه

صدای . اندعقربه هایش خوابیده. کنممی آورم و به آن نگاهمی کشوی میز بیرون

پرتو سحرگاهی آفتاب از پنجره . فضای اتاق تاریک روشن است. آیدمی هلهله

هوای خنک . کنممی پنجره را باز. داخل اتاق خزیده و روی اشیاء تابیده است

 . شودمی سپیده دم وارد اتاق

به داخل اتاق . درِ اتاق محمد باز است. شوممی وارد راهرو. روممی از اتاق بیرون

از . آیدمی صدای آواز. آیدمی صدای هلهله. کسی در اتاق نیست. کنممی نگاه

 . دور

بسته و پرده ها پنجره. فضای سالن تاریک است. روممی پایینها از پله

 قربه هایشع. کنممی به ساعت بزرگ سالن پذیرایی نگاه. اندهاکشیده
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به داخلش . درش باز است. از سالن پذیرایی استای اتاق بابا گوشه. چرخندنمی

 . آیدمی صدای پایکوبی. آیدمی صدای هلهله. خالی است. کشممی سرک

. هوا خنک است. شوممی وارد حیاط. روممی بیرون. درِ ورودی سالن باز است

صدا نزدیک . آِدمی صدای هلهله. خوردنمی نارنج تکانهای شاخه. آیدنمی باد

 . آیدمی صدای آواز. صدای تار و تنبک. صدای دست افشانی. تر شده

ساحل . در دور دست، دریایی پیداست. روممی بیرون. دِر حیاط باز است

هوا . هنوز کامال صبح نشده. آیدمی صدای هلهله. پوشیده از سیاه چادر است

برپا ای به شکل دایره. بینممی از دورسیاه چادرها را . تاریک روشن است

نزدیک . آیدمی صدای هلهله. در میان چادرها، جماعتی مشغول رقصند. اندشده

. روممی نزدیک تر. نوازدمی هوای خنک بامدادی پوست صورتم را. روممی تر

دهل ای دسته. مجلس عروسی است. بینممی از دور. اندچادرها را آذین بسته

پهن ای جلویشان سفره. اندعروس و داماد روی تختی نشسته. ندنوازمی زن،

کنارشان اسبی سفید به . اندنقل و شیرینی گذاشتههای بر سفره ظرف. است

 دهل زنان. اندرنگارنگ آذین بستههای اسب را با پارچه. تیرک تخت بسته

 از دور. کنندمی جماعتی جلوی عروس و داماد چوب بازی. نوازندمی

 صدای سرودخوانی و پای کوبی. رقصندمی آن سوتر جماعتی. بینمشانمی

 . روممی نزدیک. موجبی آرام است و. بینممی دریا را. دریا پیداست. آیدمی

 دهل زنان دست از نواختن. آیممی بینند کهمی مرا. شوممی وارد دایره چادرها

. کشندمی شقی کردنعروس و داماد دست از عا. کنندمی به من نگاه. کشندمی

. آیدمی تنها صدای آب دریا. شوندمی همه خاموش. کنندمی خیره به من نگاه

. کنندمی و خیره به من نگاه. گذارندمی چوب بازان، چوب هایشان را بر زمین

 نگاهشان. ایستممی. زنندمی کشند و به من زلمی رقاصان دست از رقص

از کنار . روممی نزدیک تر. وزدمی نسیمی خنک. گرگ و میش است. کنممی

 همه بر. کنندمی نگاهم. شوممی ردها از کنار دهل زن. شوممی چوب بازان رد
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 خیره به من نگاه. زنندمی دورم حلقه. شوندمی خیزند و گرد من جمعمی

کودکی که ساقدوش داماد است، از کنار تخت . کنممی خیره نگاهشان. کنندمی

 به من نگاه. کنممی به او نگاه. ایستدمی جلویم. آیدمی داماد به سمت من

. کندمی حرکت. گیرممی دستش را. کندمی دستش را به سویم دراز. کندمی

 از میانشان عبور. کنندمی مهمانان، حلقه را باز. کشدمی مرا دنبال خود

اشاره  و با. آوردمی کفش هایش را در. بردمی کودک مرا به سمت دریا. کنیممی

کفش هامان را در دست . فهماند که باید کفش هایم را دربیاورممی به من

گرگ و . هنوز صبح نشده. آب دریا خنک است. گذاریممی گرفته پا در آب

دست مرا . رسدمی تا زانو هایم. آیدمی آب باال. رویممی جلوتر. میش است

به لب هایم . م باالتر رفتهحاال آب از گردن. بردمی جلوتر. بردمی گرفته با خود

صدای . آیدمی صدای دهل. رسدمی صدای هلهله دوباره به گوش. رسیده است

 . از دور. آیدمی پایکوبی

□ 
روی . اندو به تنم چسبیدهاند لباس هایم سراسر خیس شده. گشایممی چشم

. خزدمی هر از گاهی موجی به آرامی روی ساحل. دراز کشیده امها ماسه

پرتویش داغ . تابد اما نه تندمی آفتاب. کندمی زند و خیسممی به منای ضربه

بعد . لرزممی کمی. وزدمی کند و بر تنممی بادی سرد از روی دریا عبور. نیست

 . هنوز غروب نشده. خورشید کم جان و آسمان روبه تاریکیست. از ظهر است

با دست هایم . آورممی ربه پاهایم فشا. کنم کم کم توانم را جمع کنممی سعی

 از لباس هایم آب. رودمی سرم کمی گیج. برمی خیزم. آورممی به زمین فشار

. کمی دورتر، شهری پیداست. کنممی کم کم به اطراف نگاه. چکدمی

در . کنممی به اطراف نگاه. روممی به سمت سیاهی شهر. بینممی رااش سیاهی

 . روییده اندسیاه رنگ هایی جای جای ساحل، گل
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. شدید نیست. باران شروع به باریدن کرده است. لرزممی کمی. هوا سرد است

سرم سبک . خیسم چسبیدههای شن و ماسه به لباسهای دانه. باردمی آرام

به . روندمی هر قدم که برمی دارم، پاهایم در ماسه فرو. اندپاهایم برهنه. است

. شودمی سیاه بیشترهای روم، تعداد گلمی هرچقدر جلوتر. روممی سختی راه

 . هنوز غروب نشده. هوا سرد است

سنگ فرش ای محدوده. نیستای رسم که زمین، ماسهمی کمی بعد، به جایی

 . شده است

شهر، به طرز . توانم آن را واضح تر ببینممی حاال. به شهر نزدیک تر شده ام

 یک آدم معمولیی به حد شانه نهایتاها ارتفاع خانه. عجیبی، کم ارتفاع است

از داخل شهر صدای ضعیفی . اندهم اندازه و هم ردیفها خانهی همه. رسدمی

 . باردمی باران به آرامی. رسدمی به گوش

صدای آواز . رسدمی صدای ضعیف، حاال واضح تر به گوش. شوممی وارد شهر

کشم، از می دستها به دیوار یکی از خانه. اندخانه ها، همه سفید رنگ. است

یک شکل هایی و جلوی پنجره ها، گلدانها جلوی درِ خانه. سنگ صاف است

هایی شبیه همان گل. سیاه رنگ کاشته شدههای در گلدان ها، گل. اندگذاشته

 . غروب است. باردمی باران، به آرامی. که در ساحل رویده بود

. محزونی است به زبانی ناشناسی ترانه. توانم صدا را واضح تر بشنوممی حاال

اما نوای اندوهباری . شومنمی هیچ یک از کلمات آن را متوجه. دهممی گوش

. در کوچه هیچ کسی نیست. شومای میوارد کوچه. روممی به سمت صدا. دارد

 . حاال صدا بلند تر شده است. باردمی باران، آرام

در میان خیابان، کودکانی . شوممی آیم و وارد خیابانی عریضمی از کوچه بیرون

. آوازی غمناک به زبانی ناشناس. خوانندمی و آوازاند با لباس سپید ایستاده

بارد و می باران به آرامی. غروب است. کنندمی نگاهم. کنممی نگاهشان
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بلند و باریکی ی در کنار خیابان، باغچه. کندمی سپیدشان را خیسهای لباس

 . شوممی از کنار دسته کودکان آوازخوان رد. سیاههای است پر از گل

سر برمی . خوانندمی و آوازاند در کوچه نیز کودکانی ایستاده. شومای میوارد کوچه

آن جا نیز . شوممی وارد بلواری. کنممی از کنارشان عبور. کنندمی گردانند و نگاهم

 . شوممی از کنارشان رد. انددسته آوازخوانان سپیدپوش ایستاده

و در  سیاه کاشه شدههای شهر، گلهای در تمام باغچه. گردممی مدتی در شهر

و آوازی اند و خیابان هایش، کودکانی سپیدپوش ایستادهها تمام کوچه

غروب . لرزممی کمی. هوا سرد است. ناشناخته خوانند با زبانیمی اندوهناک

 . باردمی شتاببی است و باران، آرام و

میدان پر از گلهای . رسد میدان اصلی شهر استمی به نظر. میدانی رسیده امبه 

. خوانندمی و آوازاند سیاه است و اطراف آن، کودکان سپیدپوش ایستاده

 هوا کم کم تاریک. کنممی نگاهها به آن. کنندمی به من نگاه. روممی نزدیکشان

 . شوم اما سرخی غروب هنوز در آسمان غالب استمی

. کنندمی راه را برای او باز. آیدمی از میان کودکان، یکی شان به سمت من

بقیه کودکان . آیدمی در دست گرفته است و به سمت منای کودک، آیینه

 . لباس هایم خیس اند. اندمشغول آواز خواندن

خیره به او . کندمی خیره به من نگاه. حاال کودک آیینه به دست، جلوی ایستاده

. کنمدر آیینه او به خودم نگاه می. ردگیمی را روبرویماش آیینه. کنممی نگاه

خوانم و می آوازی اندوهبار را به زبانی ناشناس. شبیه کودکی هایم شده ام

 . پیراهنی سپید برتن دارم
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دوری که روزگاری درخودآگاه های افزون برخاطره

توانند از می جدید و آفریننده نیزهای انگارهاند بوده

که هرگز پیش از هایی انگاره. برآوردند ناخودآگاه سر

و همچون جواهری از ژرفای اند نبودهآن در خودآگاه 

و بخش بسـیار مهمی از  آیندمی ذهن پدیدی تیره

استعداد . کنندمی روان نیمه خودآگاه ما را اشغال

آن را  غنی این جوهر و تبدیلهای دستیابی به رگه

 . نامندمی معموال نبوغ
 "99کارل گوستاو یونگ، انسان و سمبولهایش، صفحه "

 

اگرچه که این . وارد مجلس شد، دلم اندکی آرام گرفت وقتی کهآن روز عصر، 

کوتاه مدت و گاه حتی طوالنی، برایش امری نسبتا های و ناپدید شدنها غیبت

اما من با توجه به شناختی که طی مصاحبت چند . شدمی معمول محسوب

عدش را با او به دست آورده بودم، ابدا انتظار این غیبت و پریشان حالی بام ساله

به خصوص در آن روزهای بهاری که حالش نسبتا به سامان بود و . از او نداشتم

کم کم داشت مصیبت عالءالدین محمد را . گذراندمی روزهای پرکاری را

صبح روز قبل، من . کرد و کار روی دفتر سوم را شروع کرده بودیممی فراموش

نمازم را همان جا . مطبق عادت هر روزه، پیش از طلوع آفتاب به حجره رفت

و بازنویسی صفحات دیروز کردم و ها خواندم و بعد شروع به مرتب کردن کاغذ
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 هرسپیده به مسجد جامع. هر روز همین طور بود. منتظر ماندم تا او بیاید

خواند و ای میایستاد و بعد از نماز، برای جماعت خطابهمی رفت و به امامتمی

رفتن شمس الدین دیگر دل و دماغ چندانی به اگرچه بعد از . گفتمی وعظی

 رفت و یا به اکراه تنها چند جمله به اختصارنمی این کار نداشت و غالبا یا منبر

. کردیممی آمد و ما تا قیلوله کارمی هر روز بعد از نماز صبح به حجره. گفتمی

بیرون آمد آفتاب کامال . اما آن روز هرچه به انتظار نشستم، خبری از موالنا نشد

از حجره بیرون رفتم و سراغش را از یکی از . و بازار شلوغ شد اما او نیامد

گفت که موالنا آن روز برای نماز به مسجد نیامده و اورا . صوفیان خانقاه گرفتم

به حجره بازگشتم و تا پیش از ظهر خود را مشغول انجام . آن جا ندیده است

ا خود فکر کردم که بهتر است به مسجد هنگام ظهر ب. کارهای عقب مانده کردم

اما آن روز موالنا برای نماز ظهر نیز به . بروم تا شاید موالنا را آن جا ببینم

ی الجرم به خانه بازگشتم و شب هنگام کسی را به خانه. مسجد نیامده بود

اهل خانه گفته بودند که صبح زود کنیز . موالنا فرستادم تا سراغی از او بگیرد

و را دیده که کمی آذوقه برداشته و از خانه بیرون رفته و تا االن مطبخ ا

روز بعد هم خبری از او نشد تا اینکه عصر، در مجلس خانقاه . بازنگشته است

همینکه موالنا از در وارد شد، مطربان دست از نواختن . کوی دباغان او را دیدم

ی گفت و اهل موالنا سالم. کشیدند و اهل مجلس به احترام او برخاستند

. کردندای مجلس نشستند و بعضی شان در گوش هم چیزی گفتند و پچپچه

مجلس ی پس رفت و گوشه. موالنا نگاهی به من کرد و برایم سری تکان داد

دیدمش که پریشان می. و مطربان دوباره شروع به نواختن کردند. تنها نشست

س هایش خاک آلود رسید و لبامی خسته به نظر. ظاهری آشفته داشت. بود

بعد این همه . شد از روی حرکاتش فهمیدمی این را. پریشان حال بود. بودند

در مجلس مطربان وقتی که ذهنش . دانستممی مدت، تقریبا عادت هایش را

خاصه . شدمی بست و یا به جایی خیرهمی تمرکز داشت، همیشه چشمانش را
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یش باز بودند و مدام به این اما آن روز چشم ها. نواختندمی وقتی که رباب

 و انگشت هایش را در هم گره. انداختمی گذراهای وآن طرف نگاه طرف

. کمی بعد، برخاست و بیرون رفت. کشیدمی کرد و یا بر ریش خود دستمی

 . من نیز به دنبال او بیرون رفتم

اخمی در . در کوچه روی سکویی سنگی نشسته بود و زل زده بود به زمین

حس کردم که اضطراب و . بود و ابروهایش در هم گره خورده بودنداش چهره

 . غروب بود. تابی و دلتنگیبی حاال تبدیل شده است بهاش پریشان حالی

از . برخاست و دست مرا گرفت و کنار خود نشاند. نزدیکش رفتم و سالم کردم

م را پاسخ سالم. نگاهم کرد. این که آشنایی و محرمی یافته به وجد آمده بود

 داد و گفت:

تاب دیدن تو نبودم بی اگرکه. به خدا که دلتنگت شده بودم. حسام الدین-

 . خواستم به این شهر غمزده بازگردمنمی امروز هم

 گفتم :

 تورا چه شده است؟ چرا این گونه آشفته ای؟-

 گفت:

 . خوابی عجیب دیدم. حسام الدین خوابی دیدم-

 خواب چه؟ -

بعد از رفتنش این اولین باری بود . الدین را به خواب دیدمشمس . . . شمس -

 . آمدمی که به خوابم

 چه شد؟ خواب چگونه بود؟ -

همان که . سیاه به تن داشتای جامه. کنار همین کوه باالی شهر بودیم -

 هرچه با او حرف. گفتنمی او سخن. به سویش دویدم. پوشیدمی همیشه

به دستش به . را گرفت و در دشت راه رفتیمدستم . گفتنمی زدم چیزیمی

هیکل یک یا ی به اندازه. آن سوتر سنگ بزرگی گذاشته بود. جایی اشاره کرد
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با . به من داد و گفت سنگ را بشکنای شمس الدین تیشه. دو پیل تنومند

شمس الدین نشسته بود . شدمی سنگ خرد خرد شکسته. تیشه برسنگ کوفتم

مدتی بعد، که بخش زیادی از سنگ فروریخت، دیدم که  .کردمی و به من نگاه

تا این که  من با تیشه بر سنگ کوفتم. در دل سنگ شاخ و برگی پدیدار شد

شمس الدین . سنگ کامال خرد شد و فروریخت و از دل آن درختی پدیدار شد

درخت را آتش . مشعلی به من داد و گفت که درخت را آتش بزن. برخاست

کمی بعد، از دل دود، . برپا شد و دود همه جا را فراگرفتآتشی بزرگ . زدم

شمس الدین . کردمی کشید و جست و خیزمی ماغ. گاوی سپیدرنگ بیرون آمد

به دنبال گاو دویدم و با دشنه چند . به من داد و به گاو اشاره کردای دشنه

نزدیک شمس الدین . گاو از پا در آمد و روی زمین افتاد. ضربه بر تن او زدم

. شکم گاو را پاره کردم. آمد و گفت حاال با همین دشنه شکم حیوان را بدر

ناگهان دیدم که از شکم گاو، میان خون کودک . به گوش رسیدای صدای گریه

دیگری به من ی شمس دشنه. نوزاد را در آغوش گرفتم. آیدمی نوزادی بیرون

زمین خواباندم و گلویش را  کودک را روی. داد و گفت که این آدمیزاد را سر ببر

آن گاه شمس، نوزاد را از من . ریختمی خون گرم او روی زمین. با کارد بریدم

آن را برداشت و زیرگلوی نوزاد گذاشت وآن را با . ساغری با خود داشت. گرفت

به من داد و از ای پیاله. نشستم. به من اشاره کرد که بنشینم. خون نوزاد پر کرد

سپس دوباره پیاله مرا پر کرد و . نوشیدم. گفت بنوش. آن ریختخون نوزاد در 

. حالت سرگیجه به من دست داده بود. تا هفت بار. من از خون نوزاد نوشیدم

من نیز . آن گاه شمس برخاست و از آن جا دور شد. سرم سبک شده بود

. تنم تهی شده بود انگار. رفتممی سبک راه. برخاستم و به دنبال او دویدم

 به دنبال او. دیدممی شمس را در دوردست. شکارا در خواب مست شده بودمآ

. شدمی رفت و شمس هرلحظه دورتر و کوچک ترمی سرم گیج. دویدممی

 سرم گیج. آمدنمی صدایم در. توانستمنمی اما. خواستم صدایش کنممی
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بیدار در این حال بود که از خواب . دویدممی تنم سبک شده بود و. رفتمی

 . شدم

 گفتم:. گفت، سخت حیرت کرده بودممی از آن چه

 . باید تعبیری داشته باشد. رویای عجیبی است-

 موالنا گفت:

وقتی . کرده استام دانم آشفتهنمی و همین که آن را. بی شک تعبیری دارد-

رفتم همان . برخاستم و از شهر بیرون رفتم. که بیدار شدم، هوا هنوز تاریک بود

تمام روز را آن جا به . کنار همان کوه. که در رویایم شمس را دیده بودم جایی

اندیشیدم اما هیچ چیز به می تمام روز به آن چه دیده بودم. انتظار نشستم

شب، خواب مرا در ربود و رویای دیگری های تا این که نیمه. رسیدنمی ذهنم

. همه جا تاریک بود. تاریک بود. خواب دیدم که در جای نامعلومی هستم. دیدم

اما انگار نه با پای . کردممی حرکت من در آن تاریکی. وزیدمی باد مالیمی

آورم که می به یاد. بردمی کردم که باد مرامی حس. رفتممی خویش که با باد

درست . نواختمی آمد گویی کسی در جایی نامعلوممی محزونیی صدای نغمه

 . ار شدم روز بودوقتی که بید. آورمنمی به یاد

کردم که یادآوری می حس. کردمی موالنا رویایش را با هیجان برایم تعریف

 . دیدممیاش این را در چهره. کردهاش رویایش آشفته

. دانمنمی معنایی در خود دارد که آن راام بی گمان آن چه در خواب دیده-

 . دهدمی همین دارد آزارم

موالنا به جایی خیره شده بود و . بین ما برقرار شدآن گاه سکوتی نسبتا طوالنی 

آن گاه موالنا سکوت را . مدتی به این حال گذشت. کردممی من نگاهش

 شکست و خطاب به من گفت:

شب هنگام به حجره بیا . روم تا کمی استراحت کنممی به خانه. من خسته ام-

 . تا قدری کار کنیم
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 . فتسپس خداحافظی کرد و از من جدا شد و ر

 آشکارا. طولی نکشید که موالنا آمد. شب هنگام بعد از نماز به حجره رفتم

وپریشان حالی هنگام  قراریبی اثری از. دیدم که حالش دگرگون شده استمی

بر لب داشت و در چشمانش آرامش و ای برعکس خنده. غروب در او نبود

 . شدمی رضایتی عمیق دیده

موالنا . لم را پیش گذاشتم و آماده نوشتن شدممن نیز کاغذ و دوات و ق. نشست

 پرسید:

 حسام الدین تا کجا پیش رفته بودیم؟-

 دهند و شماتتشمی گردد و مردم بیمشمی تا آن جا که عاشق به بخارا باز -

 . دهدمی کنند و عاشق جوابشانمی

 . آخرین بیت را برایم بخوان -

اج ز آسیبش ز کشته آن برجهید -  

اضربوه بعضهادر خطاب     

رالبق هذا اذبحوا کرامی یا    

ان اردتم حشر ارواح النظر    

 آن گاه موالنا کاغذ کوچکی را از آستین قبایش بیرون آورد و گفت :

ا در رها آن. خوانم امشب نوشته اممی حسام الدین این چند بیت را که برایت-

سپس شروع به خواندن کرد:. ادامه بنویس  

               نامی شدم از جمادی مُردم و 

 حیوان سرزدموز نما مُردم به 

 

 مُردم از حیوانی و آدم شدم
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 پس چه ترسم؟ کی ز مردن کم شدم؟

 

  حمله دیگر بمیرم از بشر

 تا برآرم از مالئک بال و پر

 

  وز ملک هم بایدم جستن ز جو

 کل شیء هالک اال وجهه

 

 بار دیگر از ملک پران شوم

 آن شومآنچه اندر وهم ناید 

 

 پس عدم گردم عدم چو ارغنون

 گویدم کانا الیه راجعون

 

  مرگ دان آنک اتفاق امت است

 آب حیوانی نهان در ظلمت است





 

 

 

 

 

 [کوتاه شیپور ]داستان
 

 . گریز معشوق از عاشق برای آن است که وصال نه اندک کاری است

 . زیرا تا او او نبود عاشق تن در ندهد

تا در درون او، او را تمام نخورد و از . معشوق هم تن درندهد تا عاشق او بود

 . خودش نشمارد از او گریزان بود

داند که  اگر چه معشوق در ظاهر علم این حقیقت نداند اما دل و جان او

 . کشدمی نهنگ عشقی که در نهاد عاشق است از او چه

 (18)سوانح، احمد غزالی، فصل

 

 . او : فالکس چای یادت نره ها

 . شال و کاله بیار با خودت. شب ممکنه بمونیم. فقط یه چیزی. من : ورداشتم

 وسط تابستون؟ -

 . فهمیمی وقتی یخ بستی اون باال -

 . زیر اندازی هم بیار با خودت. . . راستی. باشه بابا -

ساعت هفت و نیم کنار همون دکه سر کوچتون . همون حصیریه رو میارم -

 . باش

 . بینمتمی -

 فعال -
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برخاست تا وسایل را . فنجان چای را سرکشید. گوشی تلفن را گذاشت« من»

 . جمع کند

سردردش دانست که می. از دیشب شروع شده بود. کردمی سرش کمی درد

به خصوص اگر آن صدای مزاحم . سازدمی اگر شدید شود چه جهنمی برایش

. مدام در گوشش بود. شدنمی صدا، آرام بود اما قطع. هم با سردرد همراه شود

 گویی یکدسته شیپورچی در جایی نامعلوم ساز. شبیه صدای شیپور بود

اوایل حتی از آن . شنیدمی حدود پنج شش ماه یا بیشتر بود که آن را. زدندمی

 . برد اما بعد از مدتی آزاردهنده شده بودمی لذت

 . از خانه بیرون رفت. را بستها درها و پنجره

 . تابیدمی آفتاب به آرامی. هوای صبحگاهی رقیق بود
□ 

خنکی . آفتاب باالتر آمده بود. ماشین را زیر تک درختی پایین کوه گذاشت

این هوا را « او». آفتاب در آمیخته بودی تابستانهصبحگاهی کوهپایه با تابش 

آید که هم می خودش یکبار گفته بود از هوای دومزه خوشش. دوست داشت

 . و من به کلمه دومزه خندیده بود. سرد و هم گرم است
□ 

 او : همینجا خوبه واسه صبحونه؟

 . سایه هم داره. کنار همین سنگه. من : آره

را اش من فالکس چای و او ظرف. در سیاهِی سایه کنار همان سنگ،. نشستند

 . مشغول خوردن شدند. از سبد درآورد

 من : تو یه صدایی نمیشنوی؟

 او : چه صدایی مثال؟

 . شبیه صدای شیپوره. خیلی آرومه. دونمنمی -

 . پرسیمی هزار و یکمین باره داری. شنومنمی. نه به جان خودم نه -
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 . سنگ، تکانی خوردی سایه. بادی به آرامی وزید

□ 
 . کوه رسیده بودندی به میانه. روز بودی میانه

 . زدند باهم، از هر دریمی رفتند و حرفمی در کنار هم راه

من یک مشت قلوه سنگ در جیبش ریخته بود و هر از گاهی یکی را به پایین 

 . کردمی پرت

 او : مرض هم داری؟

 . من : ها

 یکی اون پایین؟خوره تو سر می نمیگی -

 . نمیگم. نه -

 . خندیدند

 . هوا یک مزه بود. تابیدمی شدید. خورشید به وسط آسمان رسیده بود
□ 

 . من : گشنمه

 . او : یه جا پیدا کن بشینیم ناهار بخوریم

 . نشستند و ناهار خوردند. من جایی پیدا کرد

 او : ما چند وقته همدیگه رو میشناسیم؟

 . شایدم بیشتر. همن : حدود پنج شش ما

 . آمدمی تنها صدای به هم خوردن قاشق و چنگال. کوه، ساکت بود

 من : یادته اولین بار که بهت گفتم دوستت دارم؟

 . جلو در قطار. او : تو ایستگاه مترو

قطار . در قطار بسته شد. لب خونی کردم. برگشتی نگام کردی. صدات زدم -

 . رفت

 . دوشنبه بود -
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 چه حسی داشتی اون موقع؟ -

 . تو بگو -

داشتیم . نه تو رو خدا. وای"احساس کردم اون موقع تو دلت گفتی  -

  ". کردیممی زندگیمونو

 . کنممی یه جوری میشم وقتی بهش فک -

 چه جوری؟ -

 . دونمنمی خودمم دقیق -

 حاال حدودی؟ -

 . گیر میدی ها -

 . خوب میخوام بفهمم خوب -

همه چیو . رو همه چی مسلط بشی. خوای ته توی همه چیو دربیاریمی همی -

 . کنیمی بیش از حد لزوم به همه چی فک. بیخیال. ول کن بابا. بفهمی

ولی تو هم هیچوقت نذاشتی . زیاد فشار میارم. شایدم راس میگی. دونمنمی -

 . یه بار درست حسابی دربارش حرف بزنیم

 . بیخیال حاال -

 . ی دوستت دارممیخوام بدون -

 . میخوام بدونی اصال برام مهم نیس -

 . میخوام بدونی اصال برام مهم نیس که اصال برات مهم نیس -

 . آخر را با خنده گفتند، هردوی چند جمله

ناهار، ی همان جا در کنار سفره. صدای به هم خوردن قاشق و چنگال قطع شد

 . د ادامه دادندسپس برخاستند و به راه خو. درسایه چرتی زدند
□ 

هوا . خورشید کمی پایین تر رفته بود. بادی خنک دوباره شروع به وزیدن کرد

 . شدمی کم کمک دومزه
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 . من : سرم درد میکنه 

 . او : قرص مسکن دارم تو کیفم

. قرص را از او گرفتی بسته. بیرون آورداش من قمقمه آب را از کوله پشتی 

 . آب نوشید. درِ قمقمه را باز کرد. گذاشتدر دهان . یکی را درآورد

 . زیر تک درخت پایین کوه، ماشین را دید. از باالی کوه به پایین نگاهی انداخت
□ 

فالکس چای و عصرانه را از سبد بیرون . پس در جایی نشستند. خسته بودند

 . آوردند

 . من : کم حرف شدی چرا؟ صبح سرحال بودی

 . چیزی بذاریه آهنگی . او : یکم خسته ام

باهم گوش . من سرش را روی پای او گذاشت. صدای موسیقی درکوه پیچید

 . دادند

 . غروب بود
□ 

 او : یه چیزی بگو

 . من : یه چیزی
 

 . خندیدند
□ 

 . هوا یک مزه بود. کم کم همه جا تاریک میشد. خورشید، در آسمان نبود

 . او : سرد شد یهویی

 من : نگفتم بهت؟
□ 

 . شب بود. حصیری خوابیده بودندبر زیرانداز 

 . من : اون روز تو ایستگاه مترو هم صدای شیپور میومد
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□ 
 . همه جا تاریک. ماه، در آسمان نبود. شب به نیمه رسیده بود

من را هل . نخست به اطراف و بعد به من نگاهی انداخت. او از خواب برخاست

 . من، غلط زنان از کوه پایین افتاد. داد

 . وآنگاه، پایین پرید. به زمین نگاه کرد. پرتگاه رفتی به لبه. او برخاست

. و بعد صدای شیپور در کوه پیچید. در کوه پیچیدها صدای خرد شدن استخوان

 . و بعد، کوه در خاموشی فرورفت



 

 

 

 

 

 و رفتن ما ]داستان[ از آمدن

 

شود و می تابد که حس میکنم کوه دارد ذره ذره ذوبمی خورشید چنان بر کوه

 شود. هوا گرم است و من خسته. پاهایم نا ندارد. به کندیمی زیر پایم جاری

 روم.می

 رسم، قسمت سنگالخی کوه تمام شده و پلکانی در دل کوه پیدامی باالتر که

رسد که سالها قبل می و فرسوده. به نظرهای با پله شود. پلکانی قدیمیمی

مردانی زیر همین آفتاب آن را از دل کوه تراشیده اند. پلکانی عریض است از 

ترک خورده اش گیاهان هرز روییده اند. های سنگ سفید. در میان شکاف پله

 روم.می شکسته باالهای به آرامی و با احتیاط از پله

 شوند. خانه را که میبینم. آراممی ی خانه کم کم پیداکمی باالتر، دیوارها

شود. همان جا، زیر می شود گویی. خستگی از تنم پاکمی شوم. تنم زاللمی

 نشینم. بطری آب را درمی آورم و با خاطری آسوده آبمی درخت سیب

 نوشم. می

یش کنم. زیباست. تابش عمودی آفتاب، هنکای سایه ی دیوارهامی به خانه نگاه

رسد اما ساختمانش همچنان می کند. خانه، کهنسال به نظرمی را دوچندان

سالم و مستحکم است. درختان بلند چنار از حیاط خانه سربرآورده و بر پشت 

بام سایه انداخته اند. بنایی این چنین بر باالی کوه، زیبا و باوقار است. به 
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ل، بر باالی این کوه خصوص وقتی که خانه ی او باشد. در این بنای کهنسا

 روم.می کند و من آری، اینک به دیدن اومی دورافتاده، او زندگی

وقتی که ببینمش، وقتی که در را به رویم باز کند، چه باید بگویم؟ چه باید 

بکنم؟ او چه خواهد گفت؟ چه خواهد کرد؟ اصاًل او کیست؟ چهره اش چگونه 

بسازم. پیرمردی است آراسته با است؟ سعی میکنم تصویری از او برای خودم 

سفید و ...نه! جوان است. جوانی نورسیده با تنی نحیف و قامتی های لباس

اند های سیاه. آری لباس هایش سراسر سیاهکشیده و صورتی استخوانی و لباس

و موهایش...نه! چرا زن نباشد؟ زنی است زیبا و باوقار و کمی تندخو. اما نه... 

مرد بوده است در ذهنم. شاید هم هردو. هم زن و هم  مرد هم هست. همیشه

روم. برایم تصور خوشایندی می مرد...نمی دانم. به هرحال، من اینک به دیدن او

است وقتی که با خود فکر میکنم، کمی باالتر، او جایی در خانه اش نشسته 

 است.

من خواهند یا پس از اند به دیگرانی فکر میکنم که پیش از من به این کوه آمده

و آب نوشیده اند. اند زیر همین درخت نشستهاند باالآمدهها آمد. از همین پله

دِر همین خانه را کوفته اند. و او را دیده اند...دیده اند...با او حرف زده اند. آری... 

کسانی با او سخن گفته اند. کسانی با او سخن خواهند گفت. کسانی صدای او 

هایشان را به او گفته اند. و او حرف هایشان را شنیده را شنیده اند. و حرف 

کجا رفته اند؟ ها است. آنها چه کرده اند؟ آیا بازگشته اند؟ نزد او مانده اند؟ آن

 نمیدانم... نمیدانم...

لرزشی خفیف در اندامهایم حس میکنم. تنم پر از شوق و شگفتی است. تنم 

چینم. می ه ی نزدیک سیبیشاد است. برمی خیزم. چه کم وزن ام. از شاخ

 شنوم.می زنم. صدای حرکت شیره اش را در تنممی دندان

روم. کمی بعد، در برابر خانه ی او می شکسته باالهای سریع و بی احتیاط از پله

لرزد. نفسم را در سینه حبس میکنم و به آرامی بر می لرزد. دلممی هستم. تنم
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در آید. نمی بم. مدتی صبر میکنم. صداییکومی کوبم. صبر میکنم. بر درمی در

سعی میکنم از گوشه و کنار آید. نمی زنم. صداییمی درآید. نمی میزنم. صدایی

آید. نمی در نگاهی به داخل بیندازم. روزنی نیست. محکم تر در میزنم. صدایی

 چسبانم. هیچ صداییمی کوبم. صدایی نیست. گوشم را به درمی دوباره بر در

چسبانم. هیچ می کوبم. صدایی نیست. گوشم را به درمی دوباره بر درآید. نمی

زنم. هیچ صدایی می خانه در خاموشی فرورفته است گویی. درآید. نمی صدایی

 زنم. صدایی نیست.می به گوش نمی رسد. آرام در

تابد. حس میکنم که سنگی از یخ بر سینه ام گذاشته اند. می آفتاب آرام تر

تابد و کوهِ جاری ذره ذره می ورشید، خیس است گویی. خورشید سرد بر کوهخ

 شود.می منجمد

 زنم. صدایی نیست. صدای پای او نمی آید.می تنم نمی لرزد. آرام در

می نشینم روی سکو، جلوی خانه. تنم چه سنگین است. خسته ام. چه کار باید 

 بکنم؟ نمی دانم. در میزنم. صدایی نمی آید.

  باید همانطور که از کوه باال آمده ام پایین بروم؟ هیچ؟حاال

نمی توانم. باید به او بگویم. باید به او بگویم. باید به او بگویم که به دیدنش 

 آمده بودم. باید حرفم را به او بگویم.

 نویسم. کلمه ام رامی نویسم. حرفم رامی نویسم. نامم رامی دفترم را برمی دارم.

و حرف مرا خواهد خواند. او کلمه ی مرا خواهد دید. کاغذ را از دفتر نویسم. امی

 جدا میکنم. آن را تا میکنم و زیر در میگذارم.

 زنم. صدایی نمی آید.می ابری جلوی خورشید ایستاده است. در

روم. سر برمی گردانم. به خانه ی او می شکسته پایینهای برمی خیزم. از پله

 پایین میروم. از کنار درخت سیب ردها است. از پله کنم. در، بستهمی نگاه

 روم. به دامنه ی کوهمی شود. از زمین سنگالخی پایینمی شوم. پلکان تماممی

 کنم. خانه ی او پیدا نیست.می گردانم. به باال نگاهمی رسم. سر برمی
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 رود.می ابر از جلوی خورشید کنار

□ 
آید. بر روی صندلی نشسته ام و می باالمی بینمش که نفس نفس زنان از کوه 

 کنم. که نفس نفس زنان از کوه باالمی از دریچه کوچک روی دیوار به او نگاه

 آید. دریچه را برای همین روی دیوار گذاشته ام.می

دهم. می زنم و دودش را از دریچه بیرونمی کنم. پکمی سیگاری روشن

کنم که با تقالی بسیار می به او نگاههمیشه از این کار لذت فراوان برده ام. 

خندم. می کند.می کشد. تالش او در نظرم مضحکانه جلوهمی خود را از کوه باال

 زنم.می با صدای بلند قهقهه

شود، می خیزم. کتری را از روی آتشدان برمی دارم. چای که دممی بر

کنم. می نشینم. از دیچه به بیرون نگاهمی گردم و روی صندلی امبرمی

تابد. باید ها میروی کوه سرسبز و پربارند. آفتاب داغ بر روی سنگهای درخت

زنم و از خنکی می اوایل تابستان باشد. بیرون جهنمی است. به سیگارم پکی

 برم.می هوای داخل خانه لذت

توانم چهره اش را واضح تر ببینم. جوان است. این می او باالتر آمده است. حاال

زند. معلوم است که تابش می شد فهمید. نفس نفسمی احت رفتنش همرا از ر

نشیند می آید. ناپیوسته قدم برمی دارد.می دهد. با تقال اما باالمی آفتاب آزارش

زنم. می گیرد. دیوانه وار قهقههمی دهد. خنده اممی و دوباره برمی خیزد و ادامه

 برده ام.می لذت همیشه از پیچیدن صدای خنده ام در فضای خانه

های باالتر آمده. حاال به پلکان سنگی رسیده است. از تابیدن نور خورشید بر پله

آورم، این پلکان همیشه اینجا بوده و می برم. تا جایی که به یادمی شکسته لذت

 هایش لذتتابیده و من از تابیدن نور خورشید بر پلهمی خورشید بر آن

کسانی آن را ساخته باشند. همیشه همینجا بوده و ام. به یاد ندارم بردهمی
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 کرده ام و دیوانه وارمی نگاهها و من به آناند رفتهمی کسانی از آن باال و پایین

 برده ام.می خندیده ام و از پیچیدن صدای خنده ام در فضای خانه لذتمی

نشسته و کنم. او زیر درخت سیب کنار پلکان می از دریچه دیوار به بیرون نگاه

 کند. برمی خیزد و سیبیمی نوشد. سر برمی گرداند و به خانه نگاهمی آب

را یکی در میان ها دود. پلهمی رود. گوییمی چیند. با سرعت بیشتری راهمی

 گیرد.می آید. از شوق احمقانه ی او خنده اممی باال

 راها ندهروم. صدای پرمی کشم. به حیاطمی شوم. فنجان چای را آبمی بلند

خوانند. به چنارها می واند شنوم که بر روی شاخه ی درختان چنار نشستهمی

نشینم. سیگاری می دهم. سپس به داخل خانه برمی گردم. روی صندلیمی آب

 روشن میکنم.

بینمش که به آرامی با می کنم.می آید. از دریچه به بیرون نگاهمی صدای در

 اندازد. دیوانه وارمی چشمانش مرا به خنده کوبد. برقمی انگشتانش بر در

 پیچد.می خندم. صدای خنده ام در فضای خانهمی

 بینمش که گوشش را به در چسبانه. قهقههمی کوبد.می کمی محکم تر بر در

 کوبد و من آراممی خندم. او محکم بر درمی آید.می زنم. صدای درمی

 خندم.می

کنم. بر روی سکو می گیرد. نگاهشمی آرامشود. همه جا می صدای در قطع

 خیزد و به آرامی بر درمی نشسته است، خسته و اندوهگین. کمی بعد بر

 خندم.می کوبد و من با صدای بلندمی

 وارنویسد. من دیوانهمی می بینمش که نشسته است و دارد بر روی کاغذ چیزی

 گیرد.می خندم طوری که بدنم دردمی

 کوبد.می اندازد. آرام بر درمی کند و آن را زیر درمی ذش را تابرمی خیزد. کاغ

بینمش که به آرامی از می پیچد.می خندم. صدای خنده ام در فضای خانهمی

 رود.می پایینها پله
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کنم تا کمی دورتر شود. برمی خیزم. و از زیر در کاغذ را برمی دارم. آن می صبر

گذارم. صدای قهقهه ام خانه را پر می د وقتاین چنهای را در میان باقی کاغذ

 کرده است.

کنم. سپس کبریت روشن را می زنم و با آن سیگارم را روشنمی کبریتی آتش

 پیچد. از دریچه به بیرون نگاهمی اندازم. دود آتش در خانهها میدر میان کاغذ

 کنم.می

در ها شود. کاغذمی رود. اکنون نقطه محوی است که دورمی او از کوه پایین

 خندم.می سوزند. من با صدای بلندمی آتش
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پیچیده خواهم تعریف کنم، ماجرای نسبتاً شگفت انگیز و می ماجرایی که

چند بار سعی کردم . که البته هنوز برای خود من هم پر رمز و راز است. ایست

تاریک آن را روشن های درباره این ماجرا اطالعات بیشتری کسب کنم و گوشه

تر کنم اما متاسفانه از شخصیت اصلی این داستان یعنی دکتر جمشید، هیچ 

 به این ماجرا مربوطباقی افرادی که به نوعی . اطالعاتی در دست نیست

و تقریبا هیچ اثر اند شوند نیز در طول سالیان دراز هرکدام به نوعی گم شدهمی

دانم، می هرآن چه از این داستان. به جا نمانده استها به دردبخوری از آن

که البته همکارانش به . حاصل شنیده هایم از مرد میانسالی به نام فرهاد است

در ادامه داستان . آقافرهاد، نوه دختری سلیمان خان است. گفتندمی او آقافرهاد

تعریف خواهم کرد که سلیمان خان چه کسی بوده و چه نقشی در این ماجرا 

در سفرم به آبادان با او . شناسممی فرهاد را، از زمستان پارسال. داشته است

 برای خودش. را ادامه ندادهاش خانوادگی آقا فرهاد البته شغل. آشنا شدم

وقتی که از تهران به سمت . کندمی مهندس شده و در شرکت نفت آبادان کار

کم کم سر . رفتم، در قطار با او وچند نفر از همکارانش هم کوپه شدممی آبادان

آن جا بود که فرهاد برایم ماجرای غریب دکترجمشید را . صحبت بین ما باز شد

ر هیجان زده شده بودم و که موقع شنیدنش چقد. آورممی به یاد. تعریف کرد
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 حاال بعد از حدود یکسال هنوز هم وقتی به دکترجمشید و زندگی عجیبش فکر

 . شوممی کنم، شگفت زدهمی

خانوادگی شان را های کمی بعد در آبادان به خانه فرهاد رفتم و او آلبوم عکس

که با لباس هایی عکس. سلیمان خان بودهای آلبوم، پر از عکس. نشانم داد

در میان . شکار و یا با الشه حیوانات نادری که شکار کرده بود، انداخته بود

یک عکس دونفره هم بود که سلیمان خان در اتاق کار دکتر جمشید با ها عکس

سلیمان خان در آن عکس جوان بود و دکتر جمشید میانسال به . او گرفته بود

تمام . رایم تعریف کردآن روز فرهاد کمی بیشتر از ماجرا را ب. رسیدمی نظر

و مادرش هم باید . گفت را جسته گریخته از مادرش شنیده بودمی چیزهایی که

دهم که خود می البته من احتمال. از سلیمان خان چیزهایی شنیده باشد

اسرار ی سلیمان خان هم از تمام ماجرا باخبر نبوده و دکتر جمشید او را از همه

 . کرده استنمی کارش با خبر

که  "جمشید میرزا"چرخد به نام می مام این ماجرا حول محور شخصیتیت

دکتر جمشید جزء . گفتندمی البته از وقتی به ایران برگشت به او دکتر جمشید

 اولین گروه دانشجویانی بوده که مظفرالدین شاه برای تحصیل به خارج

 انگلستانجمشید میرزای بیست ساله با کمک هزینه دولتی رهسپار . فرستدمی

 بعد جانورشناسی پردازدمی در آن جا به تحصیل علوم طبیعی. شودمی

البته گویا عالقه اصلی او به نقاشی بوده است و در سالهای اقامتش در . خواندمی

. به یادگیری نقاشی هم مشغول بودهاش انگلستان در کنار تحصیالت دانشگاهی

کار دکتر جمشید است و آن را به گفت می حتی فرهاد تابلویی را نشانم داد که

تابلو تصویر کوه آتشفشانی . هدیه داده بوده است پدربزرگش یعنی سلیمان خان

بلندی بود که از دهانه آن مواد مذاب در حال فوران است و در دامنه کوه مردی 

 . تنها نشسته است
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سال تحصیل در انگلستان به  59-50به هر حال دکتر جمشید بعد از حدود 

اتفاق اصلی این ماجرا . شودمی ان بازمی گردد و در دارالفنون مشغول کارایر

افتد که دکتر جمشید ناگهان از سمت استادی دارالفنون و چند پست می وقتی

دهد و خانه می دیگر که در دربار و دارالترجمه و چند جای دیگر داشته، استعفا

 و بحبوحه جنگ جهانی این اتفاق در سالهای سلطنت احمد شاه. شودمی نشین

گیرد دست به کاری شگفت می دکتر جمشید در آن موقع تصمیم. افتدمی

گیرد موجودی بسازد که از هر جانور، بهترین اندامش می او تصمیم. انگیز بزند

. گویدنمی البته دکتر جمشید درباره ایده خود به هیچ کس چیزی. را داراست

این طور . شودمی دهد خیلی کم دیدهمی فاگویا بعد از این که از مشاغلش استع

یکی از ی فروشد و خانهمی را در تهراناش کرد، خانهمی که فرهاد تعریف

ی خانه. خردمی خواسته به تهران نقل مکان کند،می شمال را، کههای خان

دکتر جمشید به آن . اطراف فومنهای نسبتاً بزرگی بوده است در یکی از جنگل

و گویا همان جا با . کند تا در خلوت روی طرح خود کار کندمی جا نقل مکان

سلیمان خان، که پدربزرگ فرهاد است، اصالتا لر . شودمی سلیمان خان آشنا

اما خود اند کردهمی در روستایی اطراف خرم آباد زندگیاش خانواده. بوده

 سلیمان خان همیشه در حال مسافرت بوده و خیلی کم به روستایشان سر

. سلیمان خان که البته به ببرآقا هم شهرت داشته، شکارچی بوده است. زدهمی

شکارچی . زنندمی که کبک و آهو و این جور چیزهاها البته نه از این شکارچی

کرده می شکار. . . از دلفین بگیر تا زرافه و تمساح و . حیوانات کم یاب بوده

و به خصوص شاهزادگان قاجار  مشتری هایش معمواًل اعیان و ثروتمندان. است

اند خواستهمی رفته و جانوری کهمی گرفته ومی سفارشها ببرآقا از آن. اندبوده

 در ایران گیراند خواستهمی حتی اگر آن چه. کردهمی را برایشان شکار

رفته تا می. . . و آمده، به جاهای دورتری نظیر هند و بنگال و آفریقانمی

به هر حال دکترجمشید در آن جا با ببرآقا یا همان . بیاوردشکارش را به چنگ 
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شوند و او را می شود و بعد از مدتی که با هم صمیمی ترمی سلیمان خان آشنا

خواهد می گوید کهمی دکتر جمشید به سلیمان خان. کندمی آگاهاش از ایده

و . ود داردابرجانوری آرمانی خلق کند که بهترین اندام هر جانور را در بدن خ

و . دهدمی را که کشیده بود، به او نشانای اولیههای و طرحها حتی پیش نویس

شود ببرآقا در انجام این کار به او کمک کند و اندام جانورانی را می قرار بر این

 . که الزم است برای او بیاورد

این طور که فرهاد برایم تعریف کرد، گویا به جز سلیمان خان شخص دیگری 

کسی به نام دکتر آبراهام موریس . هم از طرح دکتر جمشید باخبر بوده است

(Abraham Maurice  که دانشمندی یهودی تبار ساکن لندن بوده است و دکتر )

جمشید در سالهای تحصیلش در انگلستان شاگرد او بوده و در چند پروژه 

مشید همیشه از دکتر ج. کرده استمی جانورشناسی به عنوان کارآموز با او کار

کرده اما می که با دکتر موریس انجام داده برای سلیمان خان تعریفهایی طرح

و همیشه . گفته استنمی هاهیچ گاه چیزی درباره جزئیات این طرح

 . مانده استمی جواببی ببرآقا در این مواردهای کنجکاوی

انگلیسی تبار من مدتی تالش کردم تا اطالعات بیشتری درباره این یهودی 

یعنی دکتر آبراهام موریس به دست بیاورم تا شاید از این طریق چیزهای 

بیشتری از این ماجرای مرموز دستگیرم شود اما متاسفانه از این شخص به جز 

سنگ قبرکوچکی در لهستان و یک کتاب کوچک نایاب درباره جانورشناسی به 

 چندخطی در دایرۀای مهو زندگینا "پیکربندی جانوران ماقبل تاریخ"نام 

از قرار معلوم چند سال بعد از این . المعارف بریتانیکا چیزی به جا نمانده است

تحقیقاتی ای ماجرا، دکتر موریس در حالی که در لهستان مشغول انجام پروژه

 . شودمی اعدامای دستگیر و به طور مخفیانهها بوده، توسط نازی
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غاز کار حتی به احتمال زیاد قبل از این که به هر حال دکتر جمشید در همان آ

کند ودر تمام مدت اجرای می به شمال برود، دکتر موریس را از طرح خود آگاه

 . طرح با استادش مکاتبه داشته است

فرستاده واو نیز می و ایده هایش را برای آبراهام موریسها دکتر جمشید طرح

و برای او مرحله به مرحله داده می در نامه هایش به دکتر جمشید مشورت

 . فرستاده استمی دستور کار

کند و می بعد از حدود دو سال کار کردن ، دکتر جمشید طرح اولیه را کامل

کشد و به سلیمان خان می گویا مدل شبیه سازی شده ابرجانوش را روی کاغذ

فرهاد چیزهایی درباره شکل طرح از مادرش شنیده بود و برای . دهدمی نشان

کنم که در توصیفش از آن جانور تا می اگر چه من احساس. ن تعریف کردم

گفت که قرار می فرهاد. حدودی خیالگردازی ذهن خود را هم دخیل کرده بود

بوده برای دندان هایش از دندان گرگ استفاده کنند و بر بدنش پرهای طاووس 

اج تعبیه کرده و به قرار بوده دم روباه برایش بگذارند و کنار دهانش ع. بگذارند

عقاب را در چشم های قرار بوده به چشم. خرطوم فیل بگذارنداش جای بینی

قرار دهند و برایش پاهای یوزپلنگ بگذارند که بتواند سریع بدود و اش خانه

گفت در بدنش آبشش نوعی ماهی هم گذاشته بودند تا بتواند برای می حتی

دهانش زبان طوطی قرار داده بودند تا  ساعات طوالنی در آب دوام بیاورد و در

 . بتواند مثل طوطی حرف بزند

به هر حال این طور که فرهاد برایم تعریف کرد، اجرا کردن طرح ابرجانور حدود 

 در این مدت سلیمان خان به جاهای مختلفی سفر. سال طول کشید 9-8

مورد نظرشان را کرده و اندام می شکاراند کرده و جانورانی را که الزم داشتهمی

ها داده، از آنمی کرده و با استفاده از موادی که دکتر جمشید به اومی جدا

 را به دکتر جمشیدها کرده تا فاسد نشوند و کم کم انداممی نگهداری
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رسانده و دکتر جمشید نیز در این مدت در کارگاهش مشغول وصل کردن می

 . و ساختن ابرجانور بوده استها اندام

. آن چه این ماجرا را تا این حد برای من شگفت آور کرده چیز دیگریستاما 

 سال، کار ساخت موجود آرمانی دکتر جمشید به پایان 8-9گویا بعد از 

 نگهای در اتاقکی شیشه دکتر جمشید جانور را در گوشه کارگاهش. رسدمی

به قول  رسد که جانور چنان زیبا و باشکوه بوده کهمی به نظر. داشته استمی

بعد از آن ماجرا وقتی ببرآقا، ابرجانور دکتر جمشید را برای ها فرهاد، حتی سال

 کرده، وجودش پر از شوق و هیجانمی مادر فرهاد توصیف دخترش یعنی

 . شده استمی

نویسد و او را از می به آبراهام موریسای دکتر جمشید پس از اتمام کار نامه

تمام آن چه برای من این داستان را به ماجرایی اما . کندمی اتمام کار آگاه

شگفت انگیز تبدیل کرده و این همه ذهنم را به خود مشغول داشته، اتفاقی 

است که در یک شب تابستانی، حدود یک ماه بعد از اتمام کار و فرستادن 

فرهاد ماجرا را این طور برایم . افتدمی آخرین نامه به دکتر آبراهام موریس

 که در آن شب، سلیمان خان برای کاری به خانه دکتر جمشید تعریف کرد

. بیند که در خانه باز استمی رسدمی وقتی جلوی خانه دکتر جمشید. رودمی

شود اما می وارد خانه. شنودنمی زند جوابیمی هرچه دکتر جمشید را صدا

اپدید دکتر جمشید از آن روز برای همیشه ن. کندنمی گردد او را پیدامی هرچه

آن شب سلیمان خان همین . آوردنمی شده و هیچ کس اثری از او به دست

شود و می گشته، وارد اتاق کارشمی طور که در خانه، به دنبال دکتر جمشید

دیوارهای اتاقکی که . گرددمی رو آن جا با صحنه تعجب آوری روبه

اتاقک تنها  داشته، سوخته و در کفمی دکترجمشید پیکره جانور را در آن نگه

آن شب سلیمان خان روی میز کار دکتر . مشتی خاکستر باقی مانده بوده است

 کند که در آن نوشته بوده :می پیداای جمشید نامه
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 جمشید میرزای عزیز

به شما بابت به پایان رساندن این کار سنگین . نامه شما امروز به دستم رسید
. مورد رضایت خودتان بوده باشدامیدوارم که پیکره نهایی، . گویممی تبریک

جانوری که شما . دیگر به اتمام نهایی کار باقی استی حاال فقط یک مرحله
حرکت خواهد اش او تنها در ازای جان سازنده. خلق کرده اید باید زنده شود

 . جان خود را به او بدهید. کرد
          

 دوستدار شما   
 آبراهام موریس   

 





 
 

 

 

 

 

 زین العابدین ]داستان کوتاه[
 

 گیردمی تنها چیزی خالی در ما آرام. کنیمنمی ما فراموش

 159روالن بارت، خاطرات سوگواری،صفحه

 

گذاشت، من در خیمه بودم و از دریچه به می رکاب اسبوقتی که عمویم پا در 

 و او پیشانی شان را. دور اسبش حلقه زده بودندها بچه. کردممی بیرون نگاه

تصویرش هنوز در . آیدمی یادم. زدمی کودکانههای حرفها بوسید و برای آنمی

خیمه به . به اطراف نگریست. یک لحظه، عمویم سر بلند کرد. ذهنم واضح است

ی صدای همهمه. تلخ بود. گره خوردام نگاه گریزانش به نگاه خیره. نگاه کرد

همه . همه چیز در ذهنم روشن است. آورممی همه چیز را به یاد. آمدها میبچه

نگاه آخر عمو را، پیش از آن که برود . آورممی به یاد. تصویرها برایم واضح است

آورم که سریع می به یاد. آورممی گردد، به یاددست باز بی و با تنی خون آلود و

صدای همهمه . هردو با هم. درد کشیدیم آن لحظه. گره نگاهمان را باز کرد

 . آورممی به یاد. تشنه بودند. آمدها میبچه

□ 
به مسجد رفتم و نماز ظهر را . دکان را به عبداهلل سپردم. امروز عید قربان است

معموال عید قربان . خواهم به خانه ابوحارث بروممی حاال. همانجا خواندم

 . در محله یمنی هاستاش خانه. شودمی شلوغاش خانه



 روایتی از یک مرگ 21

 

 

□ 
 تازیانه بود که پیاپی فرود. غروب بود. صدای زنگ شترها در گوشم است

به . کردندمی گریه. برده بودها سوزش زخم شالق، تشنگی را از یاد بچه. آمدمی

چهره ها، اشک آلود و خاک گرفته و . آورممی ن را به یادگریه هاشا. آورممی یاد

گذاشت، می خاک گرفته به جاهای ردی را که اشک بر چهره. اندوهگین بودند

 . آورممی به یاد

پریشان بودند و . دادندمی شالق هاشان را در هوا تکان. آورممی را به یادها آن

لذت و . آورممی من به یاد. اندگفت که کیفور لذتی عظیممی خطوط چهره شان

 . آورممی شالق هاشان را به یاد. آورممی پریشانی شان را به یاد

 صدای گریه. دویدمی هرکس به سویی. در گوشم استها صدای زنگ شتر

. آرام ایستاده بودای رقیه، در گوشه. آتش خیمه ها، جهنمی ساخته بود. آمدمی

 از دور به او نگاه. هنوز نشنیده بود. دانستنمی هنوز. کردنمی گریه. دویدنمی

تلخ . نگاهش بهت آلود بود. نگاهمان در هم گره خورد. سر برگرداند. کردممی

 . هنوز نشنیده بود. دانستنمی هنوز. کردنمی رقیه گریه. بود

□ 
همین بازار های خانه ابوحارث در یکی از کوچه. گذرممی از بازار خرمافروشان

زیر سایه ها در حیاط خانه، زن. باز استاش در خانه. شوممی وارد کوچه. است

دور گوسفند ها بچه. اندمردها در کناری ایستاده گرم صحبت. انددرخت نشسته

 شوم و سالممی وارد جمع مردها. کنندمی و با آن بازیاند قربانی حلقه زده

 . کنممی

□ 
را خاموش کنید تا ها آتش»گفت:  پدرم. آورممی تاریکی آن شب را به یاد

قرار و بی نگاه من. نگاهمان گره خورد. و به من نگاه کرد« . بروندها رفتنی

همه جا . را خاموش کردندها مشعل. نگاه او آرام و اندوهگین. پرتشویش بود
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صدای سم . رفتندمی رسید کهمی صدای پای روندگان به گوش. تاریک شد

 دلم. قرار بودمبی و من. رفتندمی که به تاخت رسیدمی به گوشها اسب

خاموشی بود و تاریکی بود و . گفتنمی هیچ کس هیچ. آورممی به یاد. لرزیدمی

خیره به . را روشن کردندها مشعل. صدای پای که قطع شد. قرار بودمبی من

 دیگر. تبسم محوی بر لب داشت ونگاهش تلخ بود. پدرم نگریستم و او به من

 . نگاه پدرم، آرام و اندوهگین بود، نگاه من نیز. آرام شده بودم. لرزیدمنمی

 

□ 
به سمت . رود و با کاردی تیز بازمی گرددمیاش ابوحارث به اندرونی خانه

 از گوسفند فاصلهها بچه. رودمی درختی که گوسفند را به آن بسته بودند

 ابوحارث گره طناب را باز. شوند تا تماشا کنندمی جمعای در گوشه. گیرندمی

مردان و زنان و کودکان به دنبال او به . بردمی کند و گوسفند را به کوچهمی

 . زنندمی همه دور گوسفند قربانی حلقه. روندمی کوچه

□ 
. شدیدتر شده بودام بیماریها آن روز. کردممی خیمه به بیرون نگاهی از دریچه

ی پدرم از خیمه. کردممی از دریچه نگاه. تشنه بودم. تنم داغ بود. تب داشتم

به خیمه ما، نزد من و عمه . علی اصغر را در آغوش گرفته بود. رباب بیرون آمد

من . عمه جا خورد. خواهد با علی اصغر به میدان برودمی گفت که. نشست. آمد

سپس . عمه او را بوسید و نوازش کرد. پدرم نوزاد را به عمه داد. هیچ نگفتم

رنگ اش لب هایش خشک بود و چهره. به او نگاه کردم. نوزاد را به من داد

را اش عمه از خیمه بیرون رفته بود تا ما گریه. کردمی تابی. بیتشنه بود. پریده

ساکت . گفتنمی پدرم هیچ. شدمی به گوش شنیدهاش اما صدای گریه. نبینیم

درشت و باز بودند و . نگاه کردمعلی اصغر های به چشم. بود و به ما زل زده بود

تلخی نگاهش را تاب . نگاهمان به هم گره خورد. نگریستندمی خیره به من
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پدر با علی اصغر از خیمه . را بوسیدم و او را به پدرم دادماش پیشانی. نیاوردم

 . بیرون رفت

و بعد صدای فریاد و بعد صدای . ساعتی نگذشته بود که صدای جیغ شنیدم

پدر، با جسد خون . سختی از بستر برخاستم و از خیمه بیرون رفتمبه . گریه

پدرم . کشیدمی رباب جیغ. کردندمی گریهها زن. آلود علی اصغر بازگشته بود

بغض گلویش را . به پدرم نگاه کردم. جنازه علی اصغر را در آغوش گرفته بود 

تنها جنازه نوزاد . هیچ نگفت. آورد تا اشک نریزدمی به صورتش فشار. گرفته بود

به علی . کردندمی گریهها زن. دویداش را به من داد و با سرعت به سوی خیمه

 چشمانش. فروغ بودندبی چشمانش. به چشمهایش زل زدم. اصغر نگاه کردم

لب هایش خشک . گلویش پاره پاره بود. کردنمی او به من نگاه. نگاه بودندبی

 . کردنمی تابیبی اما. بودتشنه . رنگ پریدهاش بود و چهره

□ 
 . گوید: برو برای قربانی کمی آب بیاورمی ابوحارث به پسرش زید

ابوحارث گوسفند را سوی . رود و با ظرفی پر از آب بازمی گرددمی زید به خانه

گوسفند . گذاردمی ظرف آب را جلویش و کارد را بر گلویش. خواباندمی قبله

 . کندمی شروع به نوشیدن آب

 . زند : درود بر پسر پیامبرمی ناگهان از میان جمعیت یکی فریاد

□ 
 حسها گاهی وقت. آیدمی همه چیز دارد به یادم. همه چیز جلوی چشمم است

کنم هنوز می حسها گاهی وقت. و هیچ گاه سیراب نخواهم شدام کنم تشنهمی

با . آورممی یاد به. کنممی حرارت تب آن روز را دوباره در بدنم حس. تب دارم

 . گذشتیمها میپای برهنه از میان جنازه

هنوز . کنندنمی تصویرها رهایم. پیچندمی در سرم. کنندنمی رهایمها صدا

 به یاد. هنوز در مشامم است. کندنمی بوی خون رهایم. اندجلوی چشمم
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تشنه ها اسب. مردها تشنه بودند. تشنه بودندها بچه. آورم که تشنه بودیممی

 . نهها مردها و اسب. کردندمی نالهها بچه. بودند

صندوقی را که سر پدرم در آن بود، بر پشت شتری گذاشته  آورممی به یاد

آب همه های ظرف. آورممی به یاد. رفتمی بودند که درست جلوی شتر من

به همه چیز دارد . رفتند و بازنمی گشتندمی مردان تشنه به میدان. خالی بودند

 . آیدمی یادم

 سرم گیج. من فریاد کشیدم. شالق هوا را شکافت و بر تن عمه فرود آمد

 . هنوز از خاطرم نرفته است. سوختمی تنم. تب داشتم. رفتمی

از . آورممی به یاد. از مشک پاره اش، آب بر زمین جاری شد. عمو از اسب افتاد

خون بر زمین . ریختمی از زخم هایش خون. تنش زخم آلود بود. اسب افتاد

و . و خون بود. عطش بود. تشنه بودیم. جاری شد و با آب مشک در آمیخت

. پریشانم. رودمی حاال هم سرم گیج. پریشان بودم. رفتمی سرم گیج. اندوه بود

همه چیز جلوی . هیچ چیز از یادم نرفته است. آیدمی همه چیز دارد به یادم

 . همه تشنه بودند. آب خالی بودهای کاسه. تشنه بودند. چشمم است

□ 
 . پسر پیامبرای گوید: درود بر تومی ابوحارث با صدای بلند

گرفته و اندوهگین اش چهره. آیدمی زین العابدین از انتهای کوچه به سمت ما

 . زندمی سرش پایین است و با خود حرف. شنودنمی انگار صدای ما را. است

 یابن رسول اهلل -

 امحمدیا اب-

. داردمی سریع تر گام بر. شودمی بیند سراسیمهمی ما را که. کندمی سر بلند

حاال جلوی خانه . شنودنمی کنند و اومی مردم به او سالم. دودمی به سوی ما

زین . ابوحارث با کاردی درست کنار گوسفند قربانی ایستاده است. رسیده است

 گیرد و به سویی پرتابمی دست او کارد را از. رودمی العابدین نزدیک او
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سر . نشیندمی کنار گوسفند قربانی. رودمی. زندمی مردم را کنار. کندمی

 . کندمی و آهسته گریه. گیردمی گوسفند را در آغوش

 . کنیممی ما ایستاده ایم و خیره به او نگاه

 



 

 

 

 

 

 سرگذشت پدرم ]داستان کوتاه[
 

 اند که آنان...فرشتگان برایم چنین روایت کرده -

پدرم جلوی خیمه، بر کرسی چوبی نشسته بود. برادر کوچکم، محمد، 

دادیم به پدر. آلود بود. سر روی پای من گذاشته بود و هردو گوش میخواب

 رسید.از دور، صدای زنگ شترها به گوش می شبِ کویر، وسیع و مسلّط.

آنان سه تندیس بودند، تراشیده از سنگ سپید. هریک سوار بر شتری  -

شدند. بر یک نواخت رفتند. نه کند و نه تند میسیاه، در بیابان می

رفتند. بیابانی غریب بود. روز سیاه و شبش سرخ. نه گرم بود و نه می

رفتند. شترهاشان نه  هیچ درنگی می وزید. آنان بیسرد و نه باد می

گذشتند و آب ها میشدند و نه خسته. از کنار برکهتشنه می

 گفت.یک با دیگری سخن نمینوشیدند. در طول راه، هیچنمی

اش را بوسید و گفت ای کشید و در خواب فرورفت. پدرم پیشانیمحمد خمیازه

 اندم و نزد پدرم بازگشتم.که او را داخل خیمه ببرم. او را بر حصیری خواب
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دریای دریا. هفتاز هفت برهوت گذشتند. و رسیدند به ساحلِ هفت -

جا، کنار ساحل، زیر نخل موهوم که در هیچ کجای جهان نیست. آن

ای گور من بود. گوری بی نام و بی نشان که در آن خفته خشکیده

گور مرا  بودم. شتران در کنار گور من ایستادند. مردان به زیر آمدند.

ام را بیرون آوردند و در برابر خویش نشاندند. در من گشودند. جنازه

نگریستند. و سپس دیر زمانی به انتظار نشستند، با اورادی سیاه بر 

ی روز هشتم، شتران لبانشان. هفت شب و روز بر آنان سپر شد. سپیده

. صدایی از سر شوق سر دادند. مردان برخاستند. دریا به موج افتاد

موجی بلند به ساحل خورد و با آن، شتری سیاه به ساحل آمد، با 

اش. مردان افسار شتر را گرفتند و به خشکی سنگی سپید بر گرده

ای دادند و به زیرش آوردند. سنگ را آوردند. سنگ سپید را بوسه

 ی من گذاشتند.روی جنازهروبه

ه بود. ماه کامل، در رسید. کاروان دور شدصدای زنگ شتران دیگر به گوش نمی

 درخشید.ی آسمان کویر میمیانه

با قلم و چکش، مشغول تراش دادن سنگ سپید شدند. و تندیسی  -

ساختند که درست شکل من بود. همزادِ سنگیِ من. تندیس من جان 

گرفت و برخاست. سپس هر چهار تندیس گور مرا از خاک پر کردند. 

ام را گرفتند و به ای جنازهی من بازگشتند. چهار دست و پنزد جنازه

جا رفتند. گاه سوار بر شتران سیاه شدند و از آندریایش افکندند. آن

ی مرا از ساحل دور کردند. اندکی بعد، دریا آرام گرفت. ها جنازهموج

دریا گذشت. تا چهل پیمود. از هفتام شناکنان مسیر دریا را میجنازه
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و یکم، ساحل دریای  روز چهل ها سرگردان بود. ظهرروز در میان آب

ام خودش را به ساحل رساند و پا در فارس از دور پدیدار شد. جنازه

 خشکی گذاشت.

 پدرم مکثی کرد و سپس گفت:

گاه، سروش مقدس به ساحل دریای فارس آمد. از گویند که آنفرشتگان می

چشم  گاه منای در دهان جنازه چکاند و ناپدید شد. آنهای ناپیدا قطرهآب

 گشودم. برخاستم. و به میان مردمان آمدم.

 



 

 



 

 

 

 

 

 [کوتاه داستان] ماهی مثل
 

1 

 ضربه آب به دمش با دادمی تکان را هایشباله. کردمی تقال وجود تمام با

 در ماهی بود مطمئن کههایی وقت. کرد تر شل را قالبش بند مهدو. زدمی

 بیرون دوباره و بردمی فرو آب در را ماهی دوبار یکی است چنگش

 و کردندمی گیر قالبش به که وقتی ها، ماهی تماشای از همیشه. کشیدشمی

 . بردمی لذت زدند،می زور ماندن زنده برای قوا تمام با

 زیر مهدو. زدن دور به کرد شروع و گرفتای تازه جان. فرورفت آب در ماهی

 بود گرفته را قالب دست یک با. بود نشسته سنگی تخته روی درخت،ی سایه

 به و انداخت پایین را شرش. کردمی صاف را کالهشی لبه دیگر دست با و

 لحظه چند. رفتمی پایین و باال موجهای تکانه با داشت که کرد نگاه ماهی

 دادن تکان با که این از. بود دیده کندن جان حال در را ماهی همین پیش

 . بردمی لذت دارده مینگ نوسان در زندگی و مرگ بین را ماهی قالبش

 را بطری. نوشید آن از کمی. آورد بیرون سبدش از را کوچکی آب بطری مهدو

 دیگر دست با و چوب انتهای قسمت دست یک با. گذاشت سبد در دوباره

 را قالب. کشید بیرون آب از را ماهی ضربه، یک با سپس. گرفت را آن وسط

. زدنمی زور خیلی. بود کوچکی ماهی. گرفت محکم را ماهی دم و آورد جلو

 دهان از را قالب. بخورد تکان کمتر و شود تر خسته ماهی تا کرد صبر کمی
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 به ماهی،. انداخت صیدهای بقیه کنار سبد، در ار ماهی و کرد جدا ماهی

 خیره ماهی آخرهای لحظه به ولع با مهدو چشمان و خوردمی تکان آرامی

 . بود شده

های موج دریا سطح روی و وزیدمی شمال از بهاری باد.  بود آرام نسبتاً  دریا

 بید درخت زیر اش، همیشگی جای سر مهدو. کردمی درست قوتی کم و کوتاه

 یاد به. بود گذاشته جلویشی صخره روی رااش برهنه وپاهای بود نشسته

 جا آن از غیر جایی ماهیگیری برای مدت همه این در هیچوقت که آوردنمی

 و کردمی امتحان را چیزی یک وقتی. بود همینطور همیشه. باشد نشسته

. نکند عوض را آن کردمی سعی شدمی که جایی تا آمد،می در آب از خوب

 که چیزهایی از همیشه او و. کند تغییرش به وادار زور به چیزی که این مگر

 باشد بیزار اینکه از بیش و. بود بیزار کردندمی تغییرش به وادار زور به

 . ترسیدمی

ای صخره ساحل به و کردندمی حرکت آرامی به دریا سطح روی ها، موج

 ساحل سطح از بود، گذاشته آن روی را پایش مهدو که سنگی. خوردندمی

 خوردندمی سنگ به بودند تر قوی کهها موج از توکی و تک فقط و بود باالتر

 . بردمی لذت پاهایش به موج برخورد از او و شدمی خیس مهدو پاهای و

 و ظریفاش چهره. داشت کشیده و الغر اندامی و بلند قدی. بود جوان مهدو،

 حس کردی،می نگاه که صورتش به. بود سبزه نسبتاً  پوستش و استخوانی

 در خاصی فشردگی یک. آورندمی فشار هم به دارند صورتش اعضای کردیمی

 عرض از زیادی بخش و بودند بلند اما نه پرپشت ابروهایش. بوداش چهره

 در ناخواسته تلخی یک رقیق، تلخی جور یک. گرفتندمی بر در رااش چهره

 در همیشه همیشه مخفی گره یک محو، اخم یک. بود پنهاناش چهره

 در انگار که بود طوری یک اما نبودند درشت خیلی هایش چشم. بود صورتش

 شاید. کوچکهای دهانه با عمیق چاه دو مثل. کنندمی پیدا ادامه سرش
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 نگاه روان و راحت چیز هیچ به انگار هایش چشم که بود همین بخاطر

 چشم گویی. چیز همه روی شد؛می قفل چنگک مثل نگاهش. کردندنمی

 چیزی هرکسهای چشم که گویندمی. داشتند زدن زل توانایی تنها هایش

 به او که گفتندمیاش درباره مهدوهای چشم حساب این با. گویندمی او درباره

 . گیردمی جدی را چیز همهای خودآزارانه طرز

. گرفتمی ماهی و نشستمی جا آن آمدمی روز هر تقریبا که شدمی سال سه

 هوا که آن از قبل غروب و زدمی بیرون خانه از آفتاب طلوع از قبل زود، صبح

 از دیگر یکیها وقت بعضی یا برادرش را ناهارش. گشتمی بر شود تاریک

 کهها روز بعضی. داشت دوست را ماهیگیری کار مهدو. آوردندمی برایشها بچه

 دریا که شدمی هم روزها خیلی و شدمی سنگین زیاد قالبش بود، پر دریا

 آبادی، در. بود راضی مجموع در اما. آمدنمی گیرش زیادی چیز و بود خالی

 یا و کردندمی کشاورزی کار چشمه پشتهای نخلستان در یا مردمی همه

 آب در جلوتر جلوتر رفتندمی داشتند قایق کهها بعضی. ماهیگیری رفتندمی

 قالب و نشستندمی جایی مهدو مثل دیگر بعضی و کردندمی پهن تور

 خوشش کشاورزی از. داشت دوست را کار این خودش مهدو. انداختندمی

 در. بود بیزار. . . و چینی محصول و بذرافشانی و سرزمین شلوغی از. آمدنمی

. کند نگاه دریا به ساعتها بنشیند خودش برای توانستمی طور این عوض

 که نبود دیگری صدای و سر موج، صدای جز. نداشت کارش به کاری کسی

 عوض چیز هیچ با را داشت ساحل در که خلوتی و تنهایی. شود مزاحمش

 . کردنمی

 آب حرکت از. کرد نگاه دریا به مهدو. گذشتمی آفتاب طلوع از ساعتی سه دو

. بست قالب سرای طعمه. کنندمی شنا ماهیای دسته جلوتر، کمی که فهمید

 . ماند منتظر و.  رود فرو آب در قالب تا کرد تر شل را ریسمان سپس
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 که بود سیکلتی موتور صدای. سربرگرداند مهدو. رسید گوش به صدایی دور از

 آمد تر نزدیک موتور،. آمدمی او سمت به ساحل کنار خاکیی جاده انتهای از

 . ایستاد درخت زیر و

 . جوون سالم-

 . سالم علیک-

 را مجعدش و بلند موهای. داشت عجیب ظاهری. بود میانسالی مرد سوار موتور

ای حلقه با و بود بافته گیس شکل به را بلندش ریش و انداختههای شانه روی

 خاکستریای زمینه. بودها کولی لباس شبیه لباسش. بود بسته رنگ طالیی

 قدی. بود شده دوزی وصله رنگارنگهایی پارچه جایش وجای داشت رنگ

 نظر به ساله پنجاه حدودا. بود ریزنقش و اندام الغر. داشت تیره وپوستی کوتاه

 . رسیدمی

 میرن؟ طرف همین از آبادی جوون-

 . همینه راهش. ها-

 حدودا؟ راهه چقد -

 . قهقید ده. . . کمتر. ساعت ربع بری موتور با-

ی لهجه انگار. است کجاییی لهجه نبود معلوم اما. داشت خاصیی لهجه مرد،

 . بود خودش شخصی لهجه. نبود خاصی جای

. بود کرده کنجکاوش. بود کرده جلب را مهدو توجه مرد غریب عجیب ظاهر

 : گفت مرد به رو سپس. کرد تر شل را قالب ریسمان

 بخوریم چیزی یه. بشین ما پیشای هیقدق چن یه بیا داری؟ عجله حاال عمو-

 . بزنیم گپی یه

 نباشم؟ مزاحم. بهتر ازین یبه چبه-

 . حرفیه چه این عمو نه -
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 موتورش ترک پشت. زد جک روی را موتورش. شد پیاده سیکلت موتور از مرد

 به بود زده زل و بود نشسته بزرگی سیاه کالغ قفس داخل. بود گذاشته قفسی

. کرد تر سفت بود بسته موتور ترک به را قفس آن با که طنابی مرد. مهدو

 صبحگاهی باد. نشست مهدو کنار صخره روی درخت، زیر و آمد سپس

 . دادمی تکان نرمی به را درختهای شاخه و وزیدمی

 جوون؟ چیه اسمت-

 . مهدو میگن بهم. مهدو-

 اینجا؟ میگیری ماهی-

 . دیگه آره-

 هم ساعت یه جدا من. خودت برای اینجا میشینی داریای حوصله خوب-

 . شم بند جا یه تونمنمی

 عمو؟ کجایی مال شما-

 . آمدمی جالب خیلی نظرش به بدهد است قرار که جوابی انگار. خندید مرد

 یه تو شب دو یکی از بیشتر نشده کنم فک حاال تا. جا همه و جا هیچ مال-

 بگی که هرجا میبینی که قراضه موتور همین با. همیشه سفرم تو. بمونم شهر

 . رفتم

 کنی؟ چه میری ما آبادی حاال-

. زنممی روستا تو دوری یه میرم. میدم نمایش. گیریه معرکه کارم من-

 ده هر. کنممی شروع شد شلوغ بازار عصرکه طرفای. کنممی پهن بساطمو

 کنممی بار هم شب سر. خوبه خودش هم بندازن تو چیزی یه هم نفری

 . رممی

 مرد جلوی و کرد باز را آن در. برداشت را بود کنارش کهای کیسه مهدو

. بود کیسه توی انجیر و مویز و پسته و بادام مشتی و خرما دانه چند. گرفت

 کوچکش کیسه توی مشت یک آمدمی بیرون خانه از که روز هر مهدو
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 و آورد بیرون خرما دانه یک و برد فرو کیسه در را دستش مرد. ریختمی

 . بود آمده نادری و عجیب چیز نظرش به که انگار. شد کردنش ورانداز مشغول

 . عمومه نخلستون مال. خودمونه آبادی محصول اینا :گفت مهدو

 خرما و برد باال را دستش. گذاشتاش اشاره و شست انگشت بین را خرما مرد

 زل آن به دیگرش چشم با و بست را چشمش یک. گرفت آفتاب نور زیر در را

 کیف آن به کردن نگاه از مرد و زدمی برق آفتاب نور زیر و بود سیاه خرما. زد

 گذاشت و آورد بیرون رااش هسته. گذاشت دهانش در را خرما سپس. کردمی

 با مرد. دریا آب توی افتاد هسته. زدای ضربه آن به انگشتش با و دستش کف

 :گفت برده لذت عمیقاً  کار این انجام از دادمی نشان که لحنی

 . جوون نکنه درد دستت-

 : گفت سپس. نه یا کرده گیر آن در چیزی ببیند تا داد تکان را قالبش مهدو

 میدین؟ چی نمایش. چیزی یه یتراس. عمو جونت نوش-

 بینی؟می رو پرنده اون-

 . کرد اشاره بود بسته موتور پشت که قفسی به دستش با و

 زمان از. اینه سن از کمتر هم رو تو و من جد اندر جد سن. نبینش طوراین-

. کردهها میجنّی کمک نبی سلیمان زمان. نیست معمولی کالغ. بوده آدم بابا

 که خونهمی قسم روش و قفس این تو میندازتش گیرهمی آصف حضرت خود

 . قیامت روز عصر اونم خضر خدای بنده دست به مگه نشه باز درش

. اوهای چشم در بود زده زل کالغ. کرد نگاه قفس به و برگرداند را سرش مهدو

 :گفت مهدو

 کنه؟می چه ات معرکه تو کالغای حاال-

 که موقعی هم قبل دقیقه چند کهای خنده شبیه. کردای خنده مرد

. بود شده ظاهر صورتش روی "جا همه و جا هیچ مال" بگوید خواستمی
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 از پیشاپیش انگار. خود از عمیق رضایتی و نفس به اعتماد از ناشی لبخندی

 . شدمی کیفور بگوید خواهدمی آنچه

 . کنهمی زنده مرده-

 توانستنمی. کرد نگاه دریا به و سربرگرداند. برید کالغ نگاه از را نگاهش مهدو

 اما. است شده متعجب عمیقا که بود پیدا. کند نگاه کالغ به خواستنمی یا

. بود تهی هیجان هرگونه از که تعجبی. خودش خاص کامال تعجب جور یک

 که جمله این شنیدن. بود ترسیده باشد کرده تعجب که آن از بیش انگار

 از انگار سرش. بود کرده رخوتناک و سست را تنش "کنهمی زنده مرده"

 جسمی تنها و است خالی سرش که کردمی حس. بود شده خالی فکر هرگونه

 . خوردمی تکان سرش در آونگ شبیه ناپیدا

 دست از توان و شود مسلط خود ذهن بر دوباره مهدو تا کشید طول کمی

 را بود شده حکمفرما بینشان که سکوتی. کند جمع تنش در دوباره رااش رفته

 مشغول و درآورده کیسه داخل از دیگری خرمای که مرد به خطاب و شکست

 : گفت بود شده آن با بازی

 ؟ ببینیم االن میشه کو؟-

 :گفت و. دریا توی کرد پرت را خرمای هسته مرد

 . ها نمیشه مفتی مفتی نمایش جوون باشم گفته فقط. نشه چرا. آره-

 دانه شش صبح از. کرد باز انداختمی آن در راها صید که سبدی در مهدو

 . گذاشت مرد جلوی را سبد. بود گرفته ماهی

 خوبه؟ این. شما برای. بیا-

 و برخاست سپس. انداختها ماهی به نگاهی و کرد بلند را سبد در مرد

 :گفت رفت،می موتور سمت به که درحالی

 . جوون بده برکت بهت دریا. منه روز دوسه غذای. خوبه-
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 خورجین داخل و کرد جمع را آن. کرد باز بود، بسته آن با را قفس که طنابی

 . گذاشت سنگ تخت روی آورد و گرفت را قفس دستگیره. گذاشت موتور

 باال را قالب مهدو. بود شده سنگین قالب. داد قالب دسته به تکانی مهدو

 تکان هوا در ماهی. بود کرده گیر آن به رنگی سفید کوچک ماهی. آورد

 . کشیدمی باال را ریسمان مهدو و کردمی تقال و خوردمی

 خودش بخواد هرکیو جون. هست پرنده این قلمرو ور اون بهها میله این از-

 . میده جون بخواد که هرکی به و میگیره

 و بود ایستاده پا دو روی کالغ. کرد نگاه قفس به و برگرداند را سرش مهدو

 کشیدن باال مشغول و دزدید را نگاهش سرعت به مهدو. مهدو به بود زده زل

 . شد ماهی

 . من به بده ماهیُ  این جوون-

. داد مرد به و گرفت را ماهی دم. کرد جدا ماهی دهان از را قالب لبه مهدو

 ماهی. انداخت قفس داخل را آن باالییهای میله میان از و گرفت را ماهی مرد

 ناگهان. کوبیدمی قفس دیوارهای به را خودش. کردمی تقال. خوردمی تکان

. کرد باز را بالهایش. برخاست بود، نکرده حرکتی هیچ موقع آن تا که کالغ

. سرداد بلندی قارقار. فروکرد ماهی تن در را هایش چنگال و ماهی روی پرید

 دیگر ماهی. زد ماهی سر به محکمیی ضربه منقار با و برد باال را سرش سپس

 . نخورد تکان

 آنبی هایش چشم و بود باز نیمه دهانش. کردمی نگاه قفس به حیرت با مهدو

 زمین روی از نازکی چوب تکه مرد،. کالغ روی بودند شده قفل بزنند پلکی که

 بلند ماهی روی از کالغ. قفس داخل فرستادها میله میان از را آن و برداشت

 دم. کشید بیرون قفس از را ماهی چوب با مرد. بود نشسته قفس گوشه و شده

 . برد مهدو سمت را آن و کرد بلندش خاک روی از و گرفت را ماهی

 نه؟ یا مرده که هست قبولت. کن نگاش خوب-
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 شده آلود خاک ماهی تن.  کرد ورانداز و گرفت مرد دست از را ماهی مهدو

 . بود

 شنا دریا همی توی داشت پیش هیقدق دو انگار نه انگار. مرده که مرده. ها-

 . کردمی

 . من به ش بده حاال. خوب خیلی -

 جلوی را آن. کرد پاک را ماهی آستینش لبه با. گرفت مهدو دست از را وماهی

 . قفس داخل انداخت و کرد آن روی فوتی. گرفت دهانش

 سر برای ضربه منقارش با دوباره و نشست مرده ماهی روی. برخاست کالغ

 به را خودش و کردمی تقال. کرد خوردن تکان به شروع ماهی. کوفت ماهی

 . زدمی قفسهای میله

 زنده و کشتمی کالغ که دید خودشهای چشم با. زدمی نفس نفس مهدو

 زده زل کالغ چشمهای به. ترسیدنمی کالغ به کردن نگاه از دیگر حاال. کردمی

 کالغ و خودش میان ذهنی پیوند جور یک. مهدوهای چشم به کالغ و بود

 هم و دویدندمی هم سمت به گویی. هم در بودند خورده گره. کردمی حس

 وجود به دو آن میان سوم ذهن یک دیگر، ذهن یک. یکدیگر از گریختندمی

 چیزی باید هرکدام و بودها آن دوی هر مال که مشترک ذهن یک. بود آمده

 به گاه هیچ که او. بود کهنسال کالغ، ذهن. ریختندمی آن در خود ذهن از

 هزاران صدها،ی زیستهی تجربه بمیرد، که نبود هم قرار گویا و بود نیامده دنیا

 از عظیم حجم این بار. ریختمی مشترک ذهن این در را سال صدهزاران ویا

 از باید که کردمی حس. کردمی سنگینی مهدو جوان ذهن بر زیستن و بودن

 بار این سنگینی تا شود کالغ ذهن وارد و کند عبور مشترک ذهن این

 و. شود سهیم نامیرا و جاودانه ذهن این در کالغ با تا. برود بین از ناشناخته

 جلوی از سرعت با گنگ، تصاویری. بستمی او بر را راه. گذاشتنمی کالغ

 و بود کشته که را موجوداتی تمام تصویر کالغ انگار. کردندمی عبور چشمش
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 از. موجودات انواع از پر بود وسیع بیابانی. دادمی نشان مهدو به بود کرده زنده

 در و بود بیابان کردمی کار چشم تا. . . و پرندگان و حیوانات تا گرفته آدمیان

 ناگهان. بیابان آن در بودند، جا آن جهان زندگان تمام انگار. رفتندمی راه آن

 وسعت به شان اندازه. کردندمی پرواز آسمان درها کالغ انبوه. شد سیاه آسمان

 روی کالغ هر. آمدند پایین آسمان ازها کالغ. بودند تعداد. بیبود آسمان

 بیابان آن در که موجوداتی تمام. کوفت سرش بر منقار وبا نشست جانداری

ها جنازه سر بر منقارشان نوک با دوبارهها کالغ. افتادند زمین بر جانبی بودند،

 داشت کالغ. کردند دویدن به شروع بیابان در و برخاستندها جنازه. زدند ضربه

 گریز دنبال. شدمی مچاله. خود در شدمی له مهدو. آوردمی فشار مهدو ذهن بر

. کند فرار خواستنمی. . . نه اما. کند رها را ذهنش تا بودای روزنه دنبال. بود

 زمان از که. باشد کالغ مثل خواستمی. شود مسلط کالغ ذهن بر خواستمی

 لذت کالغ،. کندمی زنده و کشدمی و بود خواهد قیامت عصر تا و بوده آدم بابا

 مشترکشان ذهن در عجیب بویی مثل را هایش کردن زنده وها کشتن تمام

 راهش و کشیدمی خودش ذهن سمت به بو این دنبال به را مهدو. ریختمی

 و طیور و وحوش و آدمیان از کدام هیچ. موجودات از بود خالی بیابان. دادنمی

 پرواز. گشودند بالها کالغ. بودند نشسته زمین رویها کالغ تنها. نبودند. .  .

 مهدو. کالغ یک شدند و رفتندروف هم در. پیوستند هم به آسمان در. کردند

 طناب با پاهایش وها دست. افتاده بیابان ازای گوشه که دیدمی را خودش

 پای و دست طناب هایش چنگال با آمده پایین آسمان از کالغ. است بسته

 بیابان در. کرد دویدن به شروع. برخاست مهدو. رفت و کرد پاره را مهدو

 تنش تمام. بود تشنه عجیب. بود تشنه. ریختمی عرق. بود خسته. دویدمی

. بود گرفته هایش چنگال در را بزرگ ظرفی. شد پیدا دور از کالغ. سوختمی

 به. بود تشنه مهدو. رفت و پرید دوباره و گذاشت زمین روی را ظرف و نشست

 ظرف سمت به را دستش. نشست رسید، که ظرف کنار. دوید آب ظرف سمت
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 آمد. کردمی پرواز سرعت با. شد پیدا کالغ ناگهان. بردارد را آن تا کرد دراز آب

 زمین روی آب تمام و شد وارو ظرف. زد آب ظرف به محکماش تنه با و

 آب ظرف سوتر آن. کرد بلند را سرش مهدو. شد دور و کرد پرواز کالغ. ریخت

 کالغ برسد، که آن از پیش اما. دوید آب سمت به مهدو.  بود گذاشته دیگری

 بیابان جای جای در. چرخاند را سرش مهدو. ریخت را آب ظرف و سررسید

 وارو را آب ظرف کالغ رفتمی که هرکدام سمت به. بود گذاشته آبهای ظرف

. بود تاریکی جا همه. بود تاریک. دویدمی. بود تشنه مهدو. بود تشنه. کردمی

 و دویدمی آب دنبال به تیره بیابان در مهدو و. بود شده تار و تیره بیابان

 . بود کرده دوران به شروع ذهنش در سیال چیزی. شدمی له داشت. رسیدنمی

 داری؟ها خرما ازین هم باز جوون-

 دستش در را ماهی دم مرد. گرداند مرد سمت به قفس از را نگاهش مهدو

 نگاهش چشم یک با داشت و بود داشته نگه آفتاب زیر را آن و بود گرفته

 ماهی مرد. بیاید بیرون مرد دست از خواستمی. خوردمی تکان ماهی. کردمی

 . شد دور جا آن از شناکنان ماهی. دریا توی انداخت و داد تکانی را

 . هست. آره-

 دهان در و برداشت دیگر خرمای یک مرد. گرفت مرد جلوی رااش کیسه مهدو

 شدن کوبیده صدای با کالغ قارقار صدای. سرداد بلندی قاقار کالغ. گذاشت

 . درآمیخت بیدهای شاخه در باد پیچیدن صدای و صخره بهها موج

  اومد؟ خوشت جوون؟ بود چطور-

 گره درهم ابروهایش. گفت چه مرد که نشنید. بود دیگری جای حواسش مهدو

 صورتش اعضای و بود شده پیداتر حاالاش چهره پنهان تلخی. بودند خورده

 چوب داشت و بود شده خیره دریا به. آوردندمی فشار هم به بیشتر انگار

 . کردمی مماس دریا افق با رااش ماهیگیری

 جوون؟ کجایی-
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 . دقه یه شد پرت حواسم. عمو ببخشید. . . ها-

 اومد؟ خوشت بود؟ چطور پرسیدم-

 . بپرسم ازتون خواستم سوالی یه فقط. خیلی. . . ها-

 . دممی جوابت باشه داشته جواب اگه. جوون بپرس-

 کردین؟ پیداش کجا از رو کالغ این -

 آصف حضرت نوکر من جد. برات میگم شوکمی یه حاال. مفصلهش قصه -

 میندازن رو پرنده وقتی میشه؟ پیش سال هزارهزار چن دونیمی جوون. بوده

 خضر که قیامت روز عصر تا داره نگهش که من جد به سپرنشمی قفس تو

 موقع ازون. بشه آزاد پرنده این و کنه باز قفسو این در و بیاد خودش نبی

 رو پرنده مرد پدرم که وقتی خودم من. بوده مای خونواده پیش پرنده تاحاال

 شهر رسیدم وقتی موقع همون. داشتیم گاری یه موقع اون یادمه. گرفتم ازش

 رو موتور این روش گذاشتم بود مونده پدرم از که هم پولی یه فروختمش

 گیر یهو. بودیم کوهستانی گردنه تویه. رفتیممی داشتیم پدرم با یادمه. خریدم

. کرد تموم همونجا. کنه تحمل نتونست پدرم. شدیم گیر برف. افتادیم سرما

 دونستممی باید که هم هرچی. من به سپرد رو پرنده قفس بمیره که این قبل

 دیگه باقیش. کردم تعریف برات بود گفتنی که هرچیش منم حاال. گفت بهم

 م اجدا دست حاال تا سلیمان حضرت زمان از پرنده این خالصه. نداره گفتن

 . منه پیش که هم حاال پسرش به سپردهمی هرکس. بوده

 بچه که قفسم این صاحب اولین من کنم فکر البته :گفت و کردای خنده مرد

 . ندارم

 بود توانسته و بود شده کاستهاش بردگی بهت حالت آن از کمی حاال که مهدو

 :گفت شود تر مسلط خود بر

 این. بشه قیامت عصرای زنده که وقتی تا شاید. عمو دیدی چه رو خدا حاال-

 . خودش دس بره دربیاد قفس ازین هم کالغ
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 بلندی قارقار کالغ و. دونهمی چه کسی. شایدم شایدم ت:گف خنده با مرد

 . سرداد

 تر مالیم باد. برسد آسمانی میانه به تا بود مانده کمی و بود آمده باالتر آفتاب

 و بودند شده کمتر آب سطح رویها موج. بود شده تر آرام دریا. وزیدمی

 یک و لباسش جیب در کرد دست مرد. خوردندنمی تکان دیگر بیدهای شاخه

 زمین روی و کرد باز را قوطی در. آورد بیرون رنگ سیاه کوچک قوطی

 کوچکی سیگارهای. آورد بیرون سیگار نخ چند و داد تکان را قوطی. گذاشت

ای قهوه خشک برگ جنس از که ،هاآن کاغذ و انگشت بند دو اندازه به بودند

 مهدو جلوی را سیگار قوطی مرد. بود شده پیچیده نازک نخی با بود، رنگ

 . گرفت

 جوون؟ کشی می-

 . آورد بیرون قوطی داخل از را سیگارها از یکی مهدو

 . هندیه توتون توتونش. پیچیدم خودم من روها این-

 روشن را خودش سیگار بعد و مهدو سیگار اول آن با و زد آتش کبریتی مرد

 هیچ. سیگارهاشان به زدندمی پک و بودند نشسته بیدی سایه در مرد دو. کرد

 . کردمی پراکنده هوا در را دودها نسیم و گفتندنمی

 :گفتای گرفته صدای با و شکست را بینشان سکوت مهدو بعد، کمی

 ترسی؟نمی کالغ این از تو-

 :گفت خنده با مرد

 داره؟ ترس کجاش پرنده چرا؟ ترس ترس؟-

 ماهیو این خودم چشم جلو. میرهنمی هم وقت هیچ. نمرده هیچوقت کالغای -

 اما ست همه قسمت مرگ دونممی خودمم من البته. کرد ش زنده و کشت

 . . . انگار ولی

 :وگفت برید را حرفش مرد



 روایتی از یک مرگ 71

 

 

. شده قسمتشون و داده شکستشون مرگ که گفتن کسایی اینو گفته؟ کی-

 مرگ که گفته کی وگرنه. میشه همه نصیب و هست همه قسمت که نگفته

 میشه؟ همه نصیب

 نمرده؟ آخرش که کیه خوب ولی. دونمنمی. دونم مین-

 . ننمرده هنوز و ن زنده االن که ییاکسی همه-

 . میرنمی آخرش که همه خوب ولی-

 دونی؟می کجا از تو. جوون نشده آخرش که هنوز دونی؟می کجا از-

 دونمنمی. دونمنمی -

 اول همان. بود فهمیده را مرد حرف. داشت تازگی مهدو برای مرد حرف

 که دانستنمی هنوز اما. بود پذیرفته و بود شده متوجه کامال را مرد منظور

 . باشد داشته باید آن به نسبت برخوردی چه

 انداخت را خاموش سیگار سپس و تکاند آب در را سیگارش خاکستر مرد،

 . دریا توی

 جوون؟ بود چطور

 . بود تند خوباش مزه. بود خوب ها-

 . نکنه درد دستتها ماهی این بابت. کم کم دیگه برم نم-

 بعد و گذاشت موتورش پشت و برداشت را کالغ قفس. برخاست سپس

 خاکستریی کیسه در و درآورد سبد داخل از یکی یکی راها ماهی. بازگشت

 . گذاشت داشت خود با که رنگی

 و شد بلند جایش از. گذاشت سنگ تخته کنار رااش ماهیگیری چوب مهدو

 . ایستاد موتور کنار مرد پیش رفت

 جوون؟ بود چی اسمت گفتی-

 . مهدو. مهدو-

 :گفت و کرد کوتاهیی خنده مرد
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 . نمونده برام حافظ. منم میشم پیر دارم جوون؟ بینیمی-

 :گفت طوالنی سکوتی از بعد مهدو

 چیه؟ اسمت نگفتی. عمو راسّی-

 که درحالی و شد ظاهر مرد صورت در دوباره همیشگی،ی خنده همان

 :گفت داشتمی بر جک روی از را موتورش

 اسممو هیچوقت اما پرسممی رو همه اسم همیشه. دارم بدی عادت یک نم-

  :داد ادامه و کرد بلندیی خنده سپس. نگفتم کسی به

 ندارم اسم کن کنه؟فکمی دوا ازت دردی چه جوون؟ داری چکار من اسم به

 . اصال

 او از چیزی که کرد حس تنها. نخورد هم یکه. نرنجید مرد حرف از مهدو

 خود از را او لحظه یک مرد و شده خالی تنش از جایی کرد حس. شد کنده

 . است کرده تهی

. زدن هندل به کرد شروع و چرخاند را سویچ. بود شده موتور سوار حاال مرد

 :گفت مهدو

 میشه؟ شروع نمایش کی حدودا-

 میبینم رو ورش اون و ور این. میزنم جا اون چرخی یه. آبادی میرم االن من-

 قبل ظهر از بعد. کنم پیدا معرکه برای خوبی جای یه وهم باشه تماشا هم که

 . کم کم دیگه میکنم شروع شه تاریک بخواد هوا که غروب از

 یه میخواد دلم. جا اون ببینم نمایشتو بیام زودتر بتونم اگه میکنم سعی من -

 . کنهمی چه کالغ این ببینم دیگه بار

 . مهدو بیا حتما. بیا. بیا-

 به و برگرداند سر. شدنمی روشن موتور اما. زد هندل محکم دیگر بار چند مرد

 :گفت بود، ایستاده دورتر قدم چند حاال که مهدو،

 بشه؟ روشن موتور این بدی هلی یه میای جوون-
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 مهدو. بود بسته موتور ترک به کالغ قفس. ایستاد موتور پشت و رفت مهدو

 نرفته جلوتر قدمی بیست ده. دادن هل به کرد شروع و گرفت را موتور ترک

 . شد روشن موتور که بود

 . باشه خداحافظت. مهدو نکنه درد دستت-

 . خداحافظ. عمو خداحافظ-

 قفسش توی موتور، پشت کالغ،. شدمی دور و رفتمی خاکیی جاده در موتور

 . کردمی نگاه او به خیره مهدو و. مهدو به بود زده زل و بود ایستاده

 
 

2 

 کوبیده زیادی شدت باها موج و. بود تالطم در دریا. بود شده شدیدتر باد وزش

 رسیده آسمانی میانه تا آمده باالتر خوردشید. ای صخره ساحل بر شدندمی

 آمده جلویش تیره ابر چند. تابیدنمی تند و نبود پرنور صبح سر مثل اما. بود

 روی بر بارانهای قطره جای. باریدمی ریزی نم نم. بودند کرده کدرش و بودند

 برها قطره افتادن شدمی بود، آرام دریا کههایی وقت. بود معلوم خاکیی جاده

 . شدمی دیده که بودها موج خروش تنها دریا روی بر حاال اما. دید را آب سطح

. کرد پاک بودند چکیده صورتش بر که را قطره چند سرآستینش با مهدو

 مردکولی با وقتی از. داشت سردرد و بود شده سردش. دادمی آزارش باد وزش

 غریبی حس روز آن. بود آشوب دلش. نداشت قرار و آرام کرد، خداحافظی

 نوعی خودش در بود، زده بیرون خانه از که موقعی صبح، اول حتی. داشت

 طرز به حس این کالغ، دیدن و مرد با صحبت از بعد. کردمی حس نظمیبی

 آرامش که کردمی حس. پریشانی شبیه حسی. بود گرفته شدت او در ناگهانی

 از شودمی کنده دارد که کردمی حس. است خورده هم بهاش روزه هر عمیق

 از کالغی خیره نگاه. چشمش جلوی آمدمی مدام مرد، خندیدن تصویر. جا
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 رسید خواهند راه از زیادی سالهای که آمد ذهنش به. رفتنمی بیرون ذهنش

 این به کولی مرد همراه و نشسته قفسش در همچنان کالغ و است مرده او که

 به دیگر بار یک گذارش حتی شاید. دهدمی نمایش و رودمی طرف آن و طرف

. خوابیده گور در سالهاست مهدو که موقعی بعد، سالها شاید. بیفتد آبادی آن

 شاید. باشد آصف حضرت چندم و هزاری نواده دست به باید موقع آن کالغ

 بیایدای بچه جمعیت میان از. مهدو قبر کنار بگیرند معرکه گورستان در حتی

 و کند زنده دوباره و بکشد را موش کالغ و. بدهد کولی مرد به کوچکی موش

 شاید. باشند خوابیده گور در سوتر آن قدم چند مهدو و بکشند سوت مردم

 سر بنشیند شد، خلوت گیر معرکه دور و رفتند مردم که وقتی معرکه، از بعد

 هندی توتون توتونش که کند دود رنگیای قهوه کوچک سیگار و مهدو قبر

 احتماال که بخواند را قبر روی نوشته شاید. پیچیده را آن خودش و است

 و شناخت نخواهد را مهدو احتماالً  او و فالن سال به متوفی مهدو :نوشته

 مهدو از ماهی دانه شش صبح روز یک اجدادش از یکی یا پدرش که داندنمی

 از پیش حتی یا و. گرفته نمایشش مزد عنوان به است فالن سال به متوفی که

 یا نوه یا فرزند احتماال که را جوانی پسر ساحل کنار برود، آبادی به که آن

 خرماها ازین هم باز جوون: »که بگوید او به و ببیند مهدوست نوادگان از یکی

 در خیاالت این که وقتی لرزیدمی دلش. داشت واهمه. ترسیدمی مهدو «داری؟

 نمایش قبرش کنار کالغ و باشد مرده که این از ترسیدمی. گذشتندمی سرش

. فالن سال به متوفی بنویسند قبرش روی که این از ترسیدمی. بدهد

 ظرف توی پول و بزنن کف و بکشند هورا آبادی مردم که این از ترسیدمی

. بود پریشان. نباشد که این از. ترسیدمی. باشد مرده او و بیندازند کولی مرد

 و ساحل و آسمان و دریا به وقتی. دادمی آزارش ذهنش آشفتگی و نظمیبی

. بود آشفته. دیدمی شلخته را چیز همه و جا همه کرد،می نگاه خالیی جاده
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 صورتش روی دوباره که باران قطره چند آستینش بالبه و کرد بلند را دستش

 . کرد پاک را بودند چکیده

 که دید را بزرگتر موتوری قایق یک و کوچک پارویی قایش چند دوردست، در

. شناختمی راها آن مهدو. کردندمی حرکت آبادی سمت به ساحل امتداد در

 تا آبادی مسیر صبح روز هر مهدو. بودند خودشان آبادی ماهیگیرهایها آن

 از نفر یک طلوع، از پیش صبح روز هر. شدمی قدم همها آن با راها قایق کنار

 بودند خواب کهها آن. زدمی طبل و افتادمی راه آبادیهای کوچه در ماهیگیرها

. پیوستندمی او به و آمدندمی بیرون بودند بیدار کهها آن شدندومی بیدار

 منتظر و ایستادندمی بازار ورودی جلوی آبادی اصلی میدان در رفتندمی

 همه که وقتی. شدمی روشن کم کم هوا موقع آن تا. برسند بقیه تا ماندندمی

 تا. رفتندمی دریا سمت نخلستان پشت از و افتادندمی راه شدند،می جمع

 از آنجا مهدو. بودند بسته چوبیهای تیرک به راها قایق که جایی رسیدندمی

 هم روز آن. خودش جای سر برسد تا. رفتمی پیاده کمی و. میشد جداها آن

 و بودند کرده باز راها قایق طناب ماهیگیرها و بود شده جداها آن از جا همان

 دریا بخواد خدا اگه امروز:» بود گفته ماهیگیرها از یکی. بودند زده آب به

 «. امروز میکنیم درستی صید یه بخواد خدا اگه. یادنم هم باد طور اون. آرومه

 حاال و بود گرفته شدت باد. بود شده طوفانی دریا ظهر، از پیش کمی اما

 . آبادی به گشتند برمی داشتند ماهیگیرها

 نکرده گیر آن به چیزی که دیدمی و کردمی پایین و باال را قالب هی مهدو

 پراکنده راها آن و شوند جمع جا یکها ماهی که گذاشتندنمی هاموج. است

 متالطم اینطور یکهو دریا که کردنمی هم را فکرش حتی مهدو. کردندمی

 سر از مهدو. بود آرام دریا هم رفت جا آن از کولی مرد که وقتی حتی. شود

 سپس انداخت آب در و بست قالب سر بهای طعمه. کشید آهی حوصلگیبی

 . بودند شده دور جا آن از حاال که شد خیرهها قایق به
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 این تا روز هر معموال. بود گرسنه مهدو. بود گذشته ظهر از ساعت یک حدود

 آوردمی خودش با را مهدو ناهار و شدمی پیدا برادرش کله و سر دیگر موقع

 هرچه اما کردمی نگاه جاده انتهای به مدام مهدو. نبود او از خبری روز آن اما

 چوب بار چند حتی. شدنمی پیدا برادرش کله و سر ماندمی منتظر

 خبری اما. برگشت و جاده سر تا رفت و گذاشت درخت کنار رااش ماهیگیری

 سرش حتی اوقات خیلی. بود نمانده برادرش منتظر اینطور وقت هیچ نبود

 پشت از برادرش و شدنمی برادرش آمدن متوجه که بود خودش کار گرم

 قراربی روز آن اما. بترساندش مثال که گفتمی بلندی هووی و دادمی تکانش

 به را خودش سر کوشیدمی. کردمی نگاه طرف آن و طرف این به مدام. بود

 با. کند فراموش را فکرش التهاب و آشفتگی تا کند گرم کشیدن انتظار

 گذارش و گشت و آبادی به رسیده االن تا کولی احتماال که کرد فکر خودش

 که کرد فکر. گرفته معرکه و کرده پهن را بساطش جا یک حاال و کرده را

 یکها بچه بقیه و برادرش که کرد فکر. باشد این برادرش نیامدن دلیل احتماال

 و سلیمان حضرتی قصه برایشان دارد کولی واند نشسته کولی دور جا

 سرگرم برادرش احتماال که کرد فکر. کندمی تعریف را جنیان با جنگش

 دو یکی تا شاید که گفت خودش با. بیاید رفته یادش و شده معرکه تماشای

 به و کند صبر دوباره گرفت تصمیم. شود پیدااش کله و سر دیگر ساعت

 . شد خیره خاکیی جاده

 بارش به تبدیل باران نم نم شد، ناپدید مهدو نظر از قایق آخرین که وقتی 

 از که بود شده محوی مدور لکه خورشید. وزیدمی شدید باد و بود شده تندی

 شانسایه و بودند گرفته دربر را آسمان تیره ابرهای. است گذشته آسمان میانه

 بر خروشانهای موج و بود اندوهبار و خیس ساحل. بود پوشانده را زمین

 و اضطراب بود قراربی مهدو. شدندمی کوبیده معوجش و کجهای صخره

 دلش و داشت دلهره. بودند شده مبهم هراسی به تبدیل او در حاال پریشانی
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 کیسه و کرد باز را سبدش مهدو. بود شده دهنده آزار باد سرمای. لرزیدمی

 ذهنش به لحظه یک. برداشت بود انجیر و پسته و خرما آن در که را کوچکی

 آن توی از قبل ساعت چند کولی مرد که ایست کیسه همان این که آمد

 افتاده برایش پیش ساعت چند اتفاق از چقدر که کرد حس. بود برداشته خرما

 بهاند شده تبدیل ذهنش در کالغ و کولی مرد که کرد حس. است دور

 و زندگیی همه چیز، همه که کرد حس. قبلها سال از محوای خاطره

. رنگ خاکستری راهی انتهای در است کوچکی سیاهی نقطه شبیه خاطراتش

 قارقار صدای. است کرده عبور چقدر و گذشته او بر زمان چقدر که کرد حس

 را دستش مهدو. آمیختمی درها موج صدای با و پیچیدمی ذهنش در کالغ

 بیرون را بود مانده باقی برایش که انجیر و مویز دانه چند و فروبرد کیسه در

 . گذاشت دهان در و آورد

 درشت و ریزهای دانه باران،های قطره میان در حاال و بود شده رگباری باران

 روی آسا غولهای موج. بود شده نبرد میدان انگار دریا سطح. باریدمی تگرگ

 باران بمب را دریا وتگرگ بارانهای قطره و دادندمی جوالن آب سطح

 سپس و کرد برانداز را آن و برداشت کوچکی سنگ قلوه مهدو. کردندمی

 ظهر سر از. شد گم دریا تالطم در کوچک سنگ قلوه. آب توی کرد پرتش

 کنار خاکیی جاده. بود شده تر شدید لحظه هر و بود باریده ریز یک باران

 برادرش انتظار به مهدو که آخری بار و بود شده آلود گل و خیس حاال ساحل

 حاال تا ظهر سر. بودند فرورفته گل در مچ تا پاهایش بود رفته جاده بر تا

 پایش سرتا و بود گرسنه مهدو. بود نکرده گیر قالب به ماهی دو از بیشتر

 اما است فایدهبی این از بیش ساخل در ماندنش که دانستمی. بود شده خیس

 . داشتمی باز آبادی به برگشتن از را او غریبای اندیشه

 جایی و بود کشیده کار از دست کامالً  مهدو. گذشت منوال بدین ساعتی دوسه

 تا درختهای شاخه. بود نشسته داشت تریانبوه برگ و شاخ که درخت زیر
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 را کوچکهای سنگ قلوه و بود نشسته مهدو. گرفتمی را باران جلوی حدی

 حس. ریختمی هم به راها آن سپس. چیدمی کنارهم گوناگونهای شکل به

 حس. چیست آن که دانستنمی و. است داده تکانش چیزی یک که کردمی

 میله که وقتی مثل. اندمعلق هوا در هایش ریشه و شده کنده جا از که کردمی

 در صدایی و بود خورده تکان بپیچد، آن در صدا و بخورد دیگی به آهنی

 . کجاست از صدا که دانستنمی و پیچیدمی سرش

 چوب و گرفت دست در را سبد. گذاشت سبد در را لشیوسا. برخاست مهدو

 به را هایش لباس باران. افتاد راه و گذاشت دوشش روی رااش ماهیگیری

 به که کردمی احساس. نداشت نا. بود خسته. بود کرده سنگین و خیس تمامی

. بود نمانده آفتاب غروب به چیزی. است رفته تنش از توان روز چند اندازه

 پیش را آبادی پشتهای نخلستان راه مهدو. بود خیس زمین و تیره آسمان

 کشیدمی سنگیی لبه به را پایش و ایستادمی رفت،می که قدم هرچند. گرفت

. رفتمی راه کند عمد به. شود پاکاند چسبیده کفشش ته به کههایی گل تا

 به. کردمی گرم اهمیتبی هایچیز رابه سرش و ایستادمی مدام مسیر طول در

 را درشتی سنگ و شدمی خیره بود کرده رخنه آن در آب کهها مورچه النه

 بود،دلش داده که قولی برخالف. کشیدمی بیرون بود کرده گیر گل زیر که

 به مهدو. باشد رفته جا آن از کولی مرد رسدمی آبادی به وقتی خواستمی

 و بزند بیرون بسترش از آب که بود شده باعث باران. بود رسیده چشمه کنار

 باغ باغ، اولین. دیدمی راها نخلستان دور از. بگیرد بر در را اطرافهای زمین

 جا آن هایش بچه و دایی حتما حاال که کرد فکر خودش با. بوداش دایی

 کمی و کند گفتی و گپ و بماند کمی وها آن پیش برود است بهتر. هستند

 این به واقعا که کرد حس. برگردد آبادی بهها آن با سرشب و بدهد کمک هم

 . بودند گرفته آرام ابرها. تر آهسته اما باریدمی هنوز باران. دارد نیاز کار
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 نشستهها بچه از تعدادی جا آن همیشه. بود رسیده چشمه لب حاال مهدو

 اما. بردندمی آب یا و شستندمی رختای عده یا کردندمی بازی آب و بودند

ها نخلستان سمت به مهدو. نبود کس هیچ مهدو جز چشمه کنار روز آن عصر

 هاشان بچه و کشاورزان صدای و سر رسیدمی که حوالی آن به همیشه. رفت

 باد هوهوی و باران چک چک صدای جز روز آن عصر اما رسیدمی گوش به

اش دایی نخلستان وارد. رفت تر نزدیک مهدو. شدنمی شنیده دیگری صدای

 درختان به رنگیهای پارچه بستن با را هرکس باغی محدوده جا آن. شد

 آن کس هیچ خودش جز. انداخت نگاهی اطراف به مهدو. کردندمی مشخص

 با آن باالی که بود سیمانی سکوی یک نخلستان میان. رفت جلوتر. نبود جا

 موقع معموالها کشاورز و بودند کرده درست بانی سایه خرما درختهای شاخه

 جا آن را قلیانشان عصرها و کردندمی استراحت خوردندومی ناهار جا آن ظهر

 با مهدو. نبود حوالی آن در کس هیچ مهدو جز روز آن اما. کردندمی چاق

 : زد فریاد بلند صدای

 اینجا؟ هست کسی. . . آهای-

 تا آبادیاند رفته همه احتماال کردکه فکر خودش با مهدو. نشنید جوابی و

 اما. شد کاستهاش اولیه هراس از فکر این با و کنند تماشا را کولی معرکه

 جای جای که وسائل دیگر وها سطل وها بیل وها داس دیدن که نکشید طولی

 شده رها باز درهای با که باری وانت چند و بودند افتاده زمین روی نخلستان

 تصویر دوباره. خوردمی تکان دلش در چیزی. کرداش زده وحشت بودند،

. پیچید سرش در کالغ قارقار صدای و آمد چشمش جلوی کولی سردی خنده

 نگاه طرف آن و طرف این به بیهوده. بود آمده بند زبانش و بود خورده جا

 جانش به دلهره. شنیدنمی جوابی و زدمی فریاد. دیدنمی را کسی و کردمی

 سکوی روی کرد پرت رااش ماهیگیری چوب. کند چه دانستنمی. بود افتاده
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 به و آمد بیرون نخلستان از سرعت با. انداخت زمین روی را سبدش. سیمانی

 . دوید روستا سمت

 سرخی ازای آمیزه. بود گرفته خود به غمباری رنگ آسمان.  بود شده غروب

 سمت به هراسان و بود آمده بیرون نخلستان از مهدو. ابرها تیرگی و خورشید

 به. بود شده قفل ذهنش. بود آشوب دلش. زدمی نفس نفس. دویدمی آبادی

 اتفاقز چه که دانستنمی هیچ. دویدمی تنها. کند فکر توانستنمی چیز هیچ

 که ، دلهره این میکرد حس. داشت دلهره تنها. باشد افتاده تواندمی یا افتاده

 بیشتر هرلحظه و بوده او با روز تمام بود، گرفته بر در را تنش تمام حاال

 کرد فکرد خود با. بازگردد آبادی به که این از داشتهمی باز را او و شدهمی

 بر آبادی به بود کرده دیر برادرش و بود شده خراب هوا که موقع همان کاش

 چه که دانستنمی هیچ و نداشت فکری هیچ. دویدمی تنها حاال. گشتمی

 گیر نامعلومی آلود مه حجم در که کردمی حس. داشت دلهره. افتاده اتفاقی

 آبادی به مهدو. باریدمی باران بودو غروب. بیاید بیرون آن از باید و افتاده

 از هر. نداشت نا. دویدمی شتاب با. دیدمی دور از راها خانه. بود شده نزدیک

. بود وکور سوت جاده. دویدمی دوباره و کردمی تازه نفسی و ایستادمی چندی

. بودند افتاده زمین روی کوچکی دوچرخه چند سوتر آن. زدنمی پر پرنده

 گیج سرش. دویدمی مهدو. بود حاکم اطراف فضای بر زا وحشت سکوتی

 ذره آسمان که کردمی حس. بود کرده پر را ذهنش ویرانگر وهمی. رفتمی

. شودمی نزدیک آسمان که دیدمی کرد،نمی حس. آیدمی تر پایین دارد ذره

 زندمی لق دارد خورشید که رسید نظرش به. کردمی حس خود بر را آن فشار

 گاهی پناه دنبال به خود ذهن در حتی. بیفتد زمین روی است ممکن آن هر و

 دریا آب که کردمی حس. کنندمی له را خورشید دارند ابرها که میدید. گشت

 بر در را ساحل تمام و جوشدمی دارد دریا که کرد حس. باشد آمده باال باید

 آب زیر ساحل کنار درخت واش ماهیگیری سنگ تخته االن تا البد و گیردمی
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 دو ازها کوه. کرد نگاه آبادی به و گرفت باال را سرش. لرزیدمی تنش. اندرفته

 ذره ذره و لرزندمی دارندها کوه که کرد حس. بودند کرده احطه را آبادی طرف

 گیج سرش. کنندمی له خودشان بین را آبادی و. شوندمی نزدیک هم به

 سرخی در آسمان و. بود کرده خیس را زمین باران. دویدمی شتاب با. رفتمی

 میان در. بود رسیده آبادی به حاال مهدو. رسیدمی نظر به ملتهب غروب

ی کرکره و بازها خانه در. نبود کس هیچها کوچه در. رفتمی راهها کوچه

 بار چند مهدو. بودند کرده رها خدا امان به راها آن گویی. بود باالها مغازه

 : زد فریاد

 . آهای. . . هست؟ کسی. . . آهای-

ها معبر وها کوچه پس کوچه در طرف آن و طرف این مدام. نشنید جوابی و

 نابخشودنی شوخی نظرش به. نبود کسی هیچ از اثری هیچ اما کردمی نگاه

 آلود گل و خیس مهدو پای تا سر. کنندمیاش مسخره دارند کرد حس. آمد

 باالیهای کوچه تمام مهدو. نداشت توان دیگر. زدمی فریاد و دویدمی. بود

 وارد بازار خروجی در از و. کرد عبور بازار از. شد بازار وارد و. دوید را آبادی

. رفت گیج سرش. شد سست پاهایش. آمد بند نفسش ناگهان. شد اصلی میدان

 دیدمی چه آن به آلود بهت چشمان با و. نیفتد تا داد تکیه دیوار به را دستش

 . شد خیره

 بودند افتاده هم روی پشته پشتهها جنازه. جنازه از بود پوشیده میدان اطراف

. ها خانه سقف روی وها ماشین باالی بازار، جلوی سکوی روی میدان، اطراف

ها آن بر باران و بودند آلود گل و خیس. بودند افتاده میدان جای جایها جنازه

 مرده هم با آبادی اهالیی همه. کهنسال و خردسال و زن و مرد. باریدمی

 . باریدمی هایشان جنازه بر باران بودندو

 دیگر. تیره و سنگین حسی از است شده پر ناگهان که کرد حس مهدو

. توانستنمی اما. بدهد تکانی تنش به تا کوشید. زدنمی نفس نفس. لرزیدنمی
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 تمام کرد حس. بود شده سبک سرش. بود شده منجمد هایش ماهیچه انگار

 نشان توانستنمی واکنشی هیچ. بود تهی. است شده بخار لحظه یک مغزش

. کردنمی فکر چیز هیچ به وها جنازه روی بودند شده قفل چشمانش. دهد

 . شدمی تاریک کم کم هوا و بود رسیده آسمان انتهای به دیگر خورشید

 دانستنمی و بود افتاده رمقبی و حس. بیگذراند حال آن در را مدتی مهدو

 دستش. بازیافت رااش رفته دست از توان کم کم. است گذشته زمان چقدر که

 و کرد نگاهها جنازه به. شد میدان محوطه وارد و برخاست و گرفت دیوار به را

 تمام. بود دیده بازار ورودی در که هستند چیزی آن از بیشتر خیلی که دید

 آن از بعد. مردمهای جنازه از بودند پر اطرافهای کوچه و میدانی محوطه

 مردم تمام. است افتاده اتفاقی چه که میشد متوجه داشت تازه. اولیه شک

 از بعضی. رفت جلوتر. بود تنهاها آنهای جنازه میان مهدو. بودند مرده آبادی

ها جنازه مهدو. جلو به بعضی و پشت به بعضی و بودند افتاده پهلو بهها جنازه

 عمر تمام. شناختمی راها آنی همه. کردمی نگاه صورتشان به و غلتاندمی را

 و ساحل کنار و نخلستان و بازار در راها آن روز هر. بود کرده زندگیها آن بین

. رفت جلوتر. بودند افتاده زمین روی حرکتبی هاآنی همه حاال و دیدمی. .  .

. بودها آن میان در برادرش. دید را کودکانی دسته بازار جلوی سکوی کنار

. بود گرفته را مهدو گلوی بغض. بود خیس تنش و آلود خاک صورتش

 و. اندگرفتهاش بازی به کردمی حس. بیاید کنار میدید آنچه با توانستنمی

 به کنند شروع و. کننداش دوره و برخیزندها جنازهی همه که حاالست همین

 :زد فریاد. زدن قهقهه

 . . . آهای. . . آهای-

. دویدها میجنازه میان زدومی فریاد مهدو. نداد او به جوابی کس هیچ اما

 دلیل بتواند که دیگری هرچیز یا زخم از اثری هیچ. کرد برانداز راها جنازه

 لب تاها آن با صبح که ماهیگیرانی. رفت جلوتر. شدنمی دیده باشد مرگشان
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 افتاده گشتند،می بر آبادی به که بودشان دیده ظهر از بعد و بود رفته ساحل

ها جنازه میان در مهدو. نبود آسمان در دیگر خورشید. رفت جلوتر مهدو. بودند

 میخکوبش که دید چیزی میدان پایین معبر کنار جلوتر، ناگهان. رفتمی راه

. نبود قفس در کالغ و بود باز قفس در. بود گذاشته جا آن کالغ قفس. کرد

 به و برخاست. خورد سختی تکان سرش. آورد هجوم ذهنش به ناگهان هراس

 به مهدو. است نشستهای جنازه روی که دید را کالغ سوتر آن. کرد نگاه اطراف

 کالغ شد، تر نزدیک مهدو که وقتی. کردمی نگاه او به کالغ. رفت کالغ سمت

 جنازه. نشستها مغازه از یکی بان سایه روی و برخاست جنازه روی از

 جنازه به و رفت تر نزدیک مهدو. داشت تن به سفیدی لباس و بود بلندقامتی

 چشمانی با که دید را خودش جسد مهدو. بود خودش جنازه جنازه،. کرد نگاه

 به مهدو. او به بود زده زل کالغ. برگرداند سر. بود افتاده زمین روی فروغبی

 و گشود بال سپس. سرداد بلندی قارقار کالغ بعد کمی. بود شده خیره کالغ

 . بود آمده بند باران و بود شده تاریک هوا. شد دور آنجا از کنان پرواز
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 . اون جا رو نگاه کن. . . شاهرخ: هی خسرو

را روی زمین گذاشت و به سمتی که شاهرخ اشاره کرده اش خسرو کوله پشتی

 . بود نگاه کرد

 بینم؟نمی خسرو: کو؟ چی؟ چطور من

 . آدم بود. رفت پشت اون اون درخته. خودم شاهرخ: دیدمش

 . کو؟ کجا؟ دقیق تر بگو -

بینی؟ بغل می اون درخت بید رو. . . باالی دره. . . . اون پایین. نگاه کن -

 . رودخونه

 . وایسا با دوربین نگاه کنم. دوره معلوم نیس-

 . دوربین کوچکی بیرون آورد و جلوی چشمش گرفتاش و از توی کوله پشتی

 بینی؟می شاهرخ گفت: چیزی

 . باالی درخت نشسته. . . دیدمش. . . ها. . . خسرو گفت: ها

 . بده ش من. شاهرخ گفت : بده من دوربینو

 . وایسا درست نگاه کنم. خسرو گفت: صب کن یه دقه
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 . و دست شاهرخ را گرفت

 . رو درخت نشسته. لخته. هیچی لباس تنش نیس. خسرو گفت: یه دختره

 . دوربین را از دست خسرو قاپید و گرفت جلوی چشمششاهرخ 

 . شاید از دخترای آبادی خودمون باشه. زشته. خسرو گفت: شاهرخ نگاه نکن

 . دیدی؟ رو چشمش یه پارچه سیاهی بسته. غریبه س. شاهرخ گفت : نه نیس

 . خسرو دوربین را از دست شاهرخ گرفت تا دوباره نگاه کند

 ببینیم کیه؟ چیه؟. پایینشاهرخ گفت: بیا بریم 

بیا برگردیم . ممکنه تنها نباشه حتی. معلوم نیس چیه. خسرو: ول کن شاهرخ

 . خطرناکه. ده

 . تازه تفنگم باهامونه. بیا بریم. ترسی؟ دختر که ترس ندارهمی شاهرخ: چرا

. شاهرخ بلند شد و دست خسرو را هم گرفت و بلندش کرد. خسرو هیچ نگفت

به راه افتادند و از میان درختان کاج به سمت رودخانه . داشتخسرو تفنگ را بر

 . وزیدمی صدابی باد،. غروب غمباری بود. رفتند

 

2 

 . خسرو گفت: رو اون درخته نشسته بود

شاهرخ به دختر اشاره . زیر درخت که رسیدند. و هر دو به سمت درخت رفتند

 کرد و گفت:

 . همونجا نشسته. اوناهاش-

 چرا پارچه رو چشمش بسته؟. بینهنمی رو خسرو گفت: ما

 نه؟. خوشگلم هستا. . . ولی ببین. شاید کوره. شاهرخ گفت: چمی دونم

کردند که روی می هردو ایستاده بودند و به دختر برهنه نگاه. خسرو هیچ نگفت

 . کشیدمی دستها شاخه درخت نشسته بود به برگ
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 ؟کی هستی. . . خسرو با صدای بلند گفت: آهای

 . کشیدمی دستها درخت نشسته بود و به برگی روی شاخه. دختر هیچ نگفت

 شنفی؟می . . .آهای-

 مال کجایی؟ اهل اینورایی؟-

 . گفتنمی دختر هیچ

 اسمت چیه؟-

 . . . آهای-

 . کشیدمی دستها دختر نشسته بود و به برگ

 . شنفهنمی خسرو گفت: صدا

و  کمی بعد، دختر برگی چید. کردندمی نگاهدو جوان ایستاده بودند و به دختر 

تفنگ . شاهرخ هول کرد. سپس از روی درخت پایین پرید. روی زمین انداخت

 . آن اطراف هیچ نبود. و سرش برگرداند و به اطراف نگاه کرد را برداشت

 . داره میاد سمت ما. شاهرخ گفت: ببین خسرو

گوشهایی . و بلورین بود پوست تنش سپید. دختر روبروی آن دو ایستاده بود

و موهای سیاه و . بلندتر از شاهرخ و خسرو. قدش بلند بود. کشیده داشت

روبروی شاهرخ . چند قدم جلوتر آمد. بلندش را روی شانه هایش ریخته بود

. دست دیگرش را دور گردن شاهرخ حلقه کرد. دست شاهرخ را گرفت. ایستاد

 . سیدسرش را پایین آورد و لبهای شاهرخ را بو

خسرو خواست . دو جوان، غرق در بهت، بر جای خود میخکوب شده بودند

تنها با بهت به . گفتندنمی هیچ کدام هیچ. آمدنمی صدایش در. چیزی بگوید

 . کردندمی دختر نگاه

سر خسرو را در دست . دختر، آغوش شاهرخ را رها کرد و رفت سمت خسرو

لبهایشان که از . لبهای خسرو گذاشت برای و بوسه. سرش را پایین آورد. گرفت

ی هم جدا شد، خسرو دستش را به سمت صورت دختر برد و خواست پارچه
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ناگهان دختر با دستش ضربه محکمی . سیاه را از جلوی چشم دختر کنار بزند

دیگری از ی و دختر، بوسه. خسرو دستش را پس کشید. به دست خسرو زد

 . . . دیگرای بوسه و. . . دیگرای و بوسه. خسرو گرفت

با . دوجوان، دختر غریبه را در آغوش گرفته بودند. آسمان تاریک شده بود

 رودخانه آرام بود و قرص کامل ماه، در آسمان. وزیدمی پاییزی میان کاجستان

 . آمدمی از دور، از انتهای جنگل انگار، صدای هلهله. درخشیدمی

 

3 

پهن کرده بود و داشت ای ویش پارچهجل. اتاق نشسته بودی قاسم خان گوشه

آن سوتر، گل بانو تکیه داده بود به . کردمی قطعات تفگی را با دستمال تمیز

 . کردمی پشتی، به قاسم خان نگاه

 . دلم نگرانشونه. خسرو و شاهرخ هنوز نیومدن. قاسم خان دیروقت شبه-

 . کم کم پیداشون میشه دیگه. البد شکاری چیزی زدن نشستن پاش -

رفتین کوه می کاش با داداشت یعقوب. کردننمی هیچ وقت اینقد دیر -

 . دنبالشون

 . ریم دنبالشونمی اگه نیومدن. یکم صبر بده. عجله نکن حاال -

 . باد تندی وزید و پنجره را محکم به هم زد
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 سرش را بیرون آورد و گفت:. اتاق را باز کردی قاسم خان پنجره

بهش بگو شاهرخ و خسرو رفتن کوه هنوز . خونه عموتبهمن، یه سر برو -

 . بهش بگو بیاد اینجا باهم بریم دنبالشون. نیومدن
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خاکستر . کشیدمی بهمن روی پله جلوی ورودی خانه نشسته بود سیگار

 سیگارش را تکاند و گفت:

 . میرم حاال. باشه بابا-

 . موتورش را روشن کرد و از خانه بیرون رفت. سپس بلند شد

 . برو درو باز کن. گل بانو گفت: قاسم خان خودشونن. کمی بعد در زدند

. بهمن و یعقوب از موتور پیاده شدند. قاسم خان رفت و در حیاط را باز کرد

گل بانو روی سکوی . یعقوب با برادرش سالم علیک کرد و وارد حیاط شد

 گفت:. جلوی خانه ایستاده بود

 . سالم یعقوب آقا-

 . چی شده؟ بهمن که کلی ترسوند منو. خیره ایشاال. اشسالم زن داد -

دلم . تا حاال نیومدن. واال شاهرخ و خسرو امروز صبح رفته بودن کوه، شکار -

 یادت نیس مگه؟. اکبرو گرگ خوردی پارسال تو همون کوه بچه. نگرانشونه

شاهرخ و خسرو جفتشون ماشاال . خدا نکنه. این چه حرفیه زن داداش -

 حاال با قاسم و بهمن میریم پیداشون. ایشاال که طوری نشده. زرنگینجوونای 

 . دل نگرون نباش. کنیم میاریمشونمی

 گفت: . کتش را پوشید. قاسم خان از اتاق بیرون آمد

 . بهمن موتورتو روشن کن. بریم یعقوب-
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 رفتند و به دنبال شاهرخ و خسرومی سه مرد، در تاریکی شب، در کوه راه

 . گشتندمی

 . وسائلشون اونجاس. یعقوب گفت: قاسم اون جا رو ببین

 . بهمن نور چراغ قوه را جلوتر انداخت
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شاید . اون کوله پشتی شاهرخه. اونا. وسائل خودشونه. قاسم خان گفت: ها

 . خودشونم همی ورا باشن

 . کوه باال رفتند اما اثری از شاهرخ و خسرو ندیدندی سه مرد تا قله

 . سمت رودخونه. ت: شاید رفته باشن اون پایینیعقوب گف

 . به سمت دره رفتندها و هرسه از میان کاج
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 . کشنمی نفس. یعقوب گفت: دوتاشون زنده ن شکرخدا 

 با صدایی لرزان گفت:. کردمی تابی. بیقاسم خان سراسیمه بود

 خورن؟می ببین تکون-

 . رو خسروچراغ قوه رو بگیر . بیهوش شدن کامل. . . نه -

. و یعقوب تنش را وارسی کرد. قاسم خان نو چراغ را انداخت روی تن خسرو

 گفت:

 . دونه چشون شدهمی خدا. چیزی رو تنشون نیسای هیچ جای ضربه-

 . گذاشت و گفت: خدا رحم کنهاش قاسم خان دست روی پیشانی

 آمد و گفت:ها بهمن نزدیک آن. شب از نیمه گذشته بود

 . زیر اون درخت پیدا کردم. لباساشونه. ه کنیناینا رو نگا-

 یعقوب گفت:. را از بهمن گرفتندها قاسم خان و یعقوب لباس

کاش پتویی چیزی . تو این سرما با تن لخت خداکنه سینه پهلو نکرده باشن-

بیاین کمک کنین حداقل لباسارو تنشون . پیچیدیممی باهامون بود دورشون

 . کنیم
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گل بانو و زن یعقوب، باالی سرشان . اتاق خواباندندی را گوشهشاهرخ و خسرو 

گل بانو نذر کرده بود تا . شستمی زن یعقوب پاهایشان را با آب گرم. نشستند

سحر هزار تا اهلل اکبر و هزار تا سبحان اهلل بگوید تا فتنه از سر بچه هایش دور 

 سم خان، در حیاط راهقا. یعقوب و بهمن در اتاق پذیرایی خوابیده بودند. شود

 . رفتمی

صبح که شد، بهمن را فرستادند سراغ مشهدی فضل اهلل بیاید شاهرخ و خسرو 

شاهرخ و خسرو را ورانداز . مشهدی فضل اهلل آمد توی اتاق نشست. را ببیند

به زن . پلکشان را باال برد و توی چشمشان فوت کرد. دستشان را گرفت. کرد

 یعقوب گفت:

قل اعوذ برب الناس هم زیاد بخونید . دودش حالشونو جا میاره. کاج بسوزونید-

 . چشم باز کردن خبرم کنین. رو سرشون
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گل بانو کنارشان نشسته . بعد از اذان مغرب بود که خسرو پایش را تکان داد

 فریاد زد:. بود

 . دارن هوش میان. قاسم خان. قاسم خان-

 :گل بانو گفت. قاسم خان دوید آمد توی اتاق

 . خسرو پاشو تکون داد. قاسم خان-

 . شاهرخ هم پلک زد. دیدم. . . ها. . . ها. خدارو شکر -

 سرش را بیرون برد و گفت:. سپس پنجره را باز کرد

بگو خسرو و . برو دم مسجد مشهدی فضل اهلل رو بیار. . . بهمن. . . بهمن-

 . بدو. شاهرخ هوش اومدن

9 
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گل بانو و زن یعقوب آن سوی بستر . نشستمشهدی فضل اهلل آمد توی اتاق 

قاسم خان هم کنار مشهدی فضل اهلل تکیه داده بودند به  یعقوبو. نشسته بودند

شاهرخ و خسرو کامال به . کشیدمی بهمن، توی حیاط نشسته بود سیگار. پشتی

 تکان. زدندنمی پلک. هر دو زل زده بودند به سقف اتاق. هوش آمده بودند

 . خوردندنمی

از وقتی هوش . آب یخ زدیم صورتشون. طرفای اذون بود که هوش اومدن-

انگار زبونشون . دننمی زنیم جوابمی هرچی صداشون. اومدن زل زدن به سقف

 . دهنشون بازه. خورننمی تکون. زنننمی پلک هم. بند اومده

سپس . مشهدی فضل اهلل در گوش خسرو و بعد در گوش شاهرخ چیزی خواند

 بانو گفت: رو به گل

 . نویسم ببندین رو بازوشونمی دعا-

 . و بعد روی فرش باال آورد. چند بار عق زد. شاهرخ بلند شد نیم خیز نشست
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بهمن کنار باغچه . گل بانو و قاسم خان نشسته بودند روی سکو. بعد از ظهر بود

 . کردمی داشت موتورش را تعمیر

از جاشون هم . پاک الل شدن انگار. االن سه هفته میشه یه کلمه حرف نزدن-

 . باید یه کاری کنیم. نمیشه اینطوری قاسم خان. تکون نخوردن

. دیم به خوردشون میارن باالمی بینی که هرچیمی. باز الحمدهلل که زنده ن-

 . دونه به چی زنده نمی خدا

 . تابیدمی آفتاب نیمه جان پاییزی، نرم. بعد از ظهر بود
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 با صدای آرامی گفت:. سرخ شده بود. برده بود یعقوب بهتش

 مگه مرد هم حامله میشه؟. لعنت بر شیطون-

 زنش گفت:

خودشون هم که . هرچیه از همون روزیه که تو کوه بیهوش پیداشون کردین-

 . یه کلمه حرف نزدن. ازون روز الل شدن

 . خدا رحم کنه. . . خدا رحم کنه -

 . حاملهمث زن . شکمشون اومده باال -

 به کسی که چیزی نگفتی؟. لعنت به شیطون حرومزاده -

 . نگفتم. نه -

 . پاشو بریم خونه قاسم -

سیاه از های سه عابر با لباس. کوچه برگ گرفته بود. هردو از خانه بیرون رفتند

 . گذشتندمی انتهای کوچه
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. سالم کرد. دگل بانو توی حیاط ایستاده بو. بهمن در را باز کرد. یعقوب در زد

 یعقوب گفت:

 زن داداش قاسم کجاست؟-

 . دونم کجاسنمی. رفت بیرون. وقتی بهش گفتم به هم ریخت. نمی دونم-

 زن یعقوب گفت:. همه رفتند داخل اتاق

 . چیزی نگفتم تا مطمئن شم. من چند وقتی هس متوجه شدم-

 چه کنیم؟ میگی. یعقوب آقا. دونه چی به سرشون اومدهمی خدا گل بانو گفت:

کسی پرسید بگید . احدی نباید ببینتشون. یعقوب گفت: هیشکی نباید بفهمه

 . خدا رحم کنه. باید صبر کنیم فقط. شاهرخ و خسرو رفتن شهر دنبال کار
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شکم . اتاق، شاهرخ و خسرو خوابیده بودند و زل زده بودند به سقفی گوشه

 . هایشان باال آمده بود
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 زن یعقوب گفت: 

 ب کی بود دم در؟یعقو-

 . میگه گل بانو گفته زود بریم خونه شون. بهمنه -

 . بهش بگو بره ما سریع میایم. اومدم. اومدم-

یعقوب و زنش از خانه بیرون آمدند و با . شب تابستانی از نیمه گذشته بود

جلوی خانه که رسیدند، در خانه باز باز . قاسم خانی شتاب رفتند سمت خانه

خیره به . قاسم خان روی سکو نشسته بود. زنش رفتند داخلیعقوب و . بود

بهمن تکیه داده بود به موتورش داشت . گفتنمی هیچ. کردمی روبرو نگاه

 گل بانو از در ورودی بیرون آمد و گفت:. کشیدمی سیگار

 . بدو. بدو. سالم-

یعقوب رفت کنار قاسم . و زن یعقوب با شتاب داخل اتاق رفت و در را بست

 و قرص کامل ماه در آسمان. هوا تاریک بود و دم کرده. ن روی سکو نشستخا

 . درخشیدمی
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یعقوب . یعقوب و بهمن رفتند توی اتاق. صدای جیغ گل بانو به گوش رسید

 گفت:

 چی شد؟-

 . چشمشون سفیده. دو تاشون کورن. زنش گفت: دو تا دخترن

 یعقوب گفت:. صورت خودشزد توی می اتاق نشسته بودی گل بانو گوشه

 . یا خدا. یا خدا-

از دور، . وزیدمی باد. خوردندنمی تکان. شاهرخ و خسرو زل زده بودند به سقف

 . آمدمی صدای هلهله

 یعقوب گفت:. صدای کوفتن در به گوش رسید

 . بهمن برو درو باز کن ببین کیه-

بهمن در را باز کرد کمی بعد، . و همه به دو نوزاد خیره شدند. بهمن بیرون رفت

 یهقوب گفت:. و آمد توی اتاق

 بهمن کی بود؟-

 . یه پیرزن کوری بود-

 چکار داشت؟-

 . می گفت اومدم بچه هامو ببرم-
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افتاده ها که روی شناش وسایه. بلند قامت است. آید، از دورمی می بینمش که

نحیف و . تنش تکیده است. آیدمی بینمش که از دورمی. با باد در حرکت است

نویسم، می برتنش لباسی. برهنه است. در هماند و ابرهایش گره خورده. سوخته

و . سرش پایین است. رود در بیابانمی راه. کنممی نگاهش. سفیِد یکدست

پایانی در بی اخمی بر پیشانی دارد و تلخیِ. نگاهش گره خورده به هیچ جا

من ام اینگونه مطمئن نبوده. اینگونه نباید باشد. . . نه. رودمی آهسته راه. چشم

. هرلحظه به جایی. شودمی نگاهش پریشان. کنممی گره نگاهش را باز. آن روز

تند، . برمشمی و تند تر راه. نویسممی منقبض اش، لرزشی خفیفای هبر گونه

 گونه هایم. آورممی به یاد. رفتممی آن روز تند راه. . . تند. کوتاههای با گام

وآفتاب . صدای زنگ گوشی امیر در گوشم است هنوز. آیدمی یادم. لرزیدمی

زنگ زده ». شنیدممی صدایش را از پشت تلفن. ظهر خیابان را جهنم کرده بود

قد و ی مثل این که خوابیده باشی و چند بچه« . بودم خداحافظی کنم باهاتون

من با . نیم قد بپرند روی شکمت جست و خیز کنند و با صدای بلند بخندد

خب ». هاج و واج بودم. پتک از خواب بیدار شدم و هاج و واج نگاهشان کردم

 فهمید، پریشان ترمنمی این که امیر« . پس اگه ندیدمتون خداحافظ. . . دیگه

. داد تومی زد به سیگارش و تا خرتناقش دود رامی فرت و فرت پک. کردمی

 رفت و دردمی پتک توی سرم خورده بود و سرم گیج. شعله گرفته بودم
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سبز رنگ به ردیف های وَن. آورممی به یاد. . . کوتاههای با گام. . . تند. کردمی

من . جهنم بود. خورد بر بدنه فلزی شانمی بودند برِ خیابان و آفتابگذاشته 

به او گفته بودم که « کنی؟می بعد سه سال حاال چی شده گریه». دویده بودم

احتماال ». و سه سال بود که گریه نکرده بودم. سه سال است گریه نکرده ام

پیش هم که گریه  و گفته بودم که سه سال« . دوباره موتور از روی پام رد شده

و او رفت چند . این را گفتم و بغضم ترکید. کردم، موتور روی پایم رد شده بود

. سنگین شده بودم. روزنامه فروشی ایستادی دکهی قدم آن سو تر، در سایه

شد و رفت ها باری از سنگ بر دوشم گذاشت و سوار یکی از ون. تهی و شعله ور

 . و در آن بیابان رهایم کرد

 زنم و دوبارهمی چند جا را خط. خوانممی ی گردم و صفحه را از اولبرم

. نویسممی کوچکی در چند جای بیابان، چند درخت گز و چند تپه. نویسممی

توانم واضح می. گز ایستاده استهای زیر یکی از درخت. او حاال نزدیک تر شده

گرمای بیابان هنوز . هیجان زده است. اندچشمانش مضطرب. تر ببینمش

آورم و نورش را شدید تر بر می خورشید را کمی باالتر. نکردهاش لهیده

من ایستاده ی حاال او، زیر درخت گزی، در نوشته. تابانممی کاغذی صفحه

بینم که مرد بیابان گرد، همیشه در این مدت با می کنممی حاال که فکر. است

مان بعد از ظهر که گوشی امیر زنگ شاید از ه. اشام دیدهمی .من بوده است 

آن روز تنها آشکارا . قبل از آن هم با من بوده. دانممی. . . نه. خورد در من آمده

. . . یا حتی قبل تر. شاید از همان بعد از ظهرهای جهنمی مرداد ماه. دیدم اش

یا حتی . آب شد و روی پیرهنم ریختام آن روز صبح که گرم بود و بستنی

یا حتی قبل تر از آن که . از همان روز که برای اولین بار دیدم اش.  . .ترقبل

حاال . . . به هرحال. . . قبل تر از آن که حتی. . . یاحتی خیلی قبل تر. ببینمش

من زیر درخت ی سنگ بر دوش، این جا روی کاغذ، در نوشتهی این مرد تکیده

بود، امشب باالخره او را بعد از این همه مدت که با من . گزی ایستاده است
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اگر . . . اما به هر حال. دانم چه خواهم کرد و چه خواهد کردنمی. نوشته ام

 . از او خواهم نوشت. کندمی نوشتنش، او را از من و مرا از این بیابان خالص

آفتاب بر . دهممی به سویی نامعلوم حرکتش. آورممی از زیر درخت، بیرونش

 کنم :می صدایش. تابدمیاش بدن استخوانی

 «نامت چیست؟. ای مرد بیابانگرد: »-

 . باید او را بنامم. باید اسمی داشته باشد

مرا . ام عاشقتنها . اما حاال هیچ نیستم. و بسیار هم داشتم. من اسم داشتم: »-

 «. عاشق بنام

. نویسم و پشتش را خمیده ترمی و تنش را رنجیده تر. نامممی او را عاشق

 . هرچه بوده دیگر نیست و تنها عاشق است چراکه

 «عاشق؟ای ای،عاشق که: »-

 «. اگرچه او بیابان است. عاشقِ بیابان ام: »-

آبگیر کوچکی که در . و هولناک تر. انتها. بینویسممی پس بیابان را سوزنده تر

وآفتاب را . زنممی چند درخت گز را خطی و سایه. زنممی دورسو بود را خط

تلخ . بعد از ظهر بود. تابیدمی آفتاب عمود. رحم تربی تابانم ومی تر بر او عمود

« مگه یه وقتی اشتباهی بشه فقط « ». ببخشید اشتباه فرستادم». و دوزخی

بیرون ها از ایستگاه ون. شدم نه ذره ذره که یکجامی بخار. . . بخار« ای بابا»

و این . گم شدمها کوچه پس کوچهدر . رفتممی آید که تنهامی یادم. آمدم

ذغال های کردم و پارهمی تنها گریه. بردمنمی لذتام اولین بار بود که از گریه

تنها و غریبه در آن . شدند و سوزنده ترمی انگار در تنم هر لحظه افروخته تر

 گاهی راه. نشستممی. کردندمی نگاهمها و غریبه. تودرتوهای پس کوچه

درآن گرمای . کشیدممی و تند وتند سیگار. دویدممی هیرفتم و گامی

 اصال به یاد. آیدنمی دیگر یادم. دادمی مرداد سگی آور دودش مزهچندش

فقط . برمام توانستهمی اصال کجا. آورم که چه کردم آن روز و کجا رفتمنمی
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. اوبی تنها و. بودمها آید که وقتی غروب شده بود، دوباره در ایستگاه ونمی یادم

 . کردمی و تهی شده بودم به تمامی و غروب، پریشان ترم

 «انتها به دنبال چه ای؟بی عاشق در این شنزار: »-

 «بی انتها؟: »-

 «. انتهاستبی کهاش بینممی من از باال. انتها. . . بیآری: »-

 «. دمگرمی و به دنبال قلب بیابان. من بر بیابان عاشق ام. . . چه باک: »-

و او تمام . تنها ریگ است بر روی ریگ. گویم که بیابان قلب نداردنمی و به او

 . گرددمی روز را به دنبال قلب بیابان

حاال غروب ام در نوشته. نویسم و بر ذهن عاشق هممی بر آسمان سرخِی سردی

 جوابم. کنممی صدایش. عاشق، تکیه داده به تخته سنگی و پریشان است. است

 با انگشت، اشکش را پاک. نویسممی چشمش قطره اشکیی گوشه. دهدنمی

 بغضش را. زندمی نویسم و او قطره اشک را خطمی دیگریی قطره. کندمی

گرید و می و. را نبینماش گیرد تا گریهمی سرش را بین دست هایش. ترکانممی

تا هوهویش صدای وزانم می در متنای باد گزنده. شنوممی رااش صدای گریه

 . مرد را پنهان کندی گریه

 «قرار است چه شود؟ من چه خواهم کرد؟: »-

 «. نمی دانم:»-

 . شودمی و میان ما از سکوتی غمبار پر

. . . خب حاال« ». ببین شما ریاضی نخوندین همینه دیگه. یه اصطالح ریاضیه»

خواد به دست بیاره، می آدم وقتی یه چیزیو. ببین« »به زبون آدمیزاد بگو ببینم

. تا بتونی به دست بیاری یا. خواینمی اما االن تو میگی. خوادش دیگهمی خوب

منطقی . خوب این یعنی ایراد داره دیگه یه جای حرفت. از دست ندی. . 

چه احمقانه آرام گرفته بودم آن روز و تنم چه چقدر  «هووم« »شاید« ». نیست

. . . شیما». اندصداها در ذهنم پراکنده. آیدمی دمیا. دروغگو شده بود به ناچار
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و من در رفتارش . هر دو شنیدیم« . یه سلفی بگیر. . . امیرحسین. . . شیما

. و فروریختم در خودم. دید آن لحظهمی حس کردم که خودش را رهاشده

من، یک لحظه تمام تنم را خرج کرده . شدمی آخرم هم داشت آوارهای تکه

به . و شاید این خأل بود که آرامم کرده بود و شاید اضطار. . . صفر صفرِ. بودم

. و سرخ شدم دوباره. اضطرار که رهایم کرد؛ دوباره شعله کشیدم. . . هرحال

با او از قربانی کردن یا . ماندنمی اگرچه هیچ چیز همان طور که هست باقی

و من دوباره . غلیظو این سرخِ دوباره کدر بود و . شدن حرف زدم و او نفهمید

 . در تاریکی شعله کشیده بودم دوباره. . . یانه. تاریکای شعله. شعله کشیده بودم

در . قرار است. بیدودمی و. شودمی عاشق از کنار تخته سنگ بلند. شب است

 . زنندمی برقاش چشماِن غمزده. پر از هیجان شده. دودمی بیابان

 «روم؟می به کجا دارم: »-

نویسم می تنها گام هایش را بلندتر. دانم به کجامی دهم اگرچه کهنمی پاسخش

دو ساعت از نیمه شب . کنممی به ساعتم نگاه. خسته ام. برمشمی و تند تر راه

 نویسم و بعدمی کمی دیگر. خسته ام. انددر خانه همه خوابیده. گذشته

 . خوابممی

انتهاست و بی بیابان، خشک و. زندمی نفس نفس. دارممی نگهشای کنار تپه

 نفس نفس. عاشق حاال ایستاده بر دامنه تپه. وزدمی باد شبانه به سردی

حاال شکسته است و چشمانش . نویسمای میبر لبش لبخند سوخته. زندنمی

 دیگر هیچ. کندمی ایستاده و خیره به بیابان نگاه. اندمطمئن تر از همیشه

سکوتی عمیق بر متن مسلط . پرسم از اونمی پرسد از من و دیگر هیچنمی

حاال بیشتر . کند و من خیره به اومی خیره به بیابان نگاه. عاشق ایستاده. است

 . از همیشه دوستش دارم

در دستش . ایستدمی رود ومی و چند قدم باالتر. نگاهش را از بیابان برمی گیرد

 دستش را باال. بنددمی عاشق، چشمانش را. برنده و تیز. نویسمای میدشنه
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 خون، سرخ و داغ، بیرون. کندمی و یک لحظه دشنه را در تن خود فرو. بردمی

کنم و می رد خون را بر زمین جاری. چکد روی زمینمی ذره ذره. ریزدمی

 خون، روی زمین جاری. نویسم برای نوشیدن عاشقمی دهان بیابان را باز تر

 شنزار تشنه ذره ذره. شود روی شنزارمی جاری رود ومی از تپه پایین. شودمی

 . رودمی از تنش خون. عاشق بر دامنه تپه ایستاده. نوشدمی

□ 
 و دفتر را باز. نشینممی پشت میزم. آفتاب زده است. شوممی از خواب بیدار

کاغذ، ی بر صفحه. کنممی که دیشب نوشتم را پیداای و آخرین صفحه. کنممی

. بلند و طالییهای پوشیده است از خوشهام نوشته. بینممی گندمزاری وسیع

آن سوتر، بر . وزدمی تابد و باد بر گندمزارمی آفتاب. هیچ اثری از بیابان نیست

که پیرهن سپید پوشیده و بر تنش جای . بینممی تپه، مترسکی رای دامنه

 . سرخ زخمی پیداست
 

 



 

 

 

 

 

 نسیم ]داستان کوتاه[
 نظر کردی در روح 

 چون روح سفر کردی

 "مولوی"

1 

گاهی در حیاط مدرسه جمع شده بودیم. ی ما برای  ورزش صبحروز همهآن

باران زمین را نم وزید و نمیک صبح زمستانی بود. هوا سرد شده بود. باد می

ها فریاد دویدیم. ناگهان یکی از بچهخیس کرده بود. ما آهسته دور حیاط می

ی ما نگاه کردیم. در آسمان و به باال اشاره کرد. همه« جا را ببینید. آن»زد: 

شد و ما او را تر میآمد . نزدیک و نزدیکزد و با باد به سمت ما میچرخ می

ی ما انداخت. را آورد و به آرامی در حیاط مدرسهدیدیم. باد او تر میواضح

 ای بود.بچههایش را تکاند. دختربرخاست و لباس

2 

ها حلقه زدیم. او ی ما دویدیم و دور آنخانم معلم سمت او رفت. و بعد همه

کرد. لبخندی بر لبش بود. خانم معلم دستش را ایستاده بود و نگاهمان می

قدر سبک بوده و پرسید که اسمش چیست و چرا آنگرفت و با او حرف زد. از ا

داد. با لبخند زیبایی بر لبش، به که باد توانسته بلندش کند. اما او پاسخ نمی

 « شاید ترسیده.»ها گفت: کرد. یکی از بچهخانم معلم نگاه می

 « نه نترسیده.»دیگری گفت: 
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 «داند.شاید زبان ما را نمی»

 « شاید اصال الل است.»

زد. خانم معلم سوت زد و از ما جا ایستاده بود و به ما لبخند میاناو هم

ی حیاط به خط شدیم. خواست به خط شویم و نرمش را ادامه دهیم. ما گوشه

 او نیز آمد و پشت سر ما ایستاد و همراه ما شروع به دویدن کرد.

3 

آن روز صبح که پیش ما آمد، لباس سبزرنگی بر تن داشت. لباسی بلند و 

درخشیدند. پوستی لطیف و های سفید. چشمانش میگشاد، با طرحی از گل

گاه از شدند که تصویرش هیچسبزه داشت. موهای کوتاه و فرفری اش باعث می

بار او را ببینی. یک صبح زمستانی پیش ما ذهنت بیرون نرود. حتی اگر تنها یک

 آمد. و چون باد او را آورده بود، نامش را نسیم گذاشتیم.

4 

مدرسه تعطیل شده بود. خانم معلم گفت که از کالس بیرون نرویم. قرار است 

یک عکاس بیاید و از ما عکس یادگاری بگیرد. آن موقع هنوز مدت زیادی از 

آمدنِ نسیم نگذشته بود. من هنوز آن قاب عکس را پیش خودم دارم. من در 

ام. سینه ایستادهی آبی رنگی به تن دارم. دست به گانهآن عکس پیرهن بچه

آمیز بر لبش است. ای شیطنتاش را بسته و خندهنسیم نشسته. موهای فرفری

آید آن روز مدتی در حیاط بازی کردیم. عکاس که آمد، همه به کالس یادم می

ها سر آنبرگشتیم. دخترها به ردیف روی سکو نشستند و ما پسرها پشت

را تنظیم کرد. من یک لحظه از ایستادیم. همه آماده شدیم. عکاس دوربینش 

 تر. پشت سر نسیم ایستادم.ورردیف آمدم بیرون. رفتم کمی آن
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زند. آن اوایل جلویش کاغذ تقریباً همه پذیرفته بودند که نسیم حرف نمی

وقت، چه هایی یاد دهند. اما نسیم هیچکوشیدند به او عالمتگذاشتند یا میمی

زد. خیلی به ندرت های دیگر حرفی نمیبا راه با نوشتن چه با رسم شکل و چه

 اش به کسی چیزی بگوید.آمد که با حاالت چهرهپیش می

6 

گرفتند. برایشان ها زیاددورش را میآن اوایل که نسیم پیش ما آمده بود. بچه

تر شد کم دورش خلوت و خلوتزد. کموقت حرف نمیجالب بود. اما نسیم هیچ

کاماًل تنها شد. من حواسم به او بود. از دور نگاهش که پس از مدتی تا این

آمد. تمام طول ساعت های تفریح تنها از کالس بیرون میکردم. زنگمی

کشید. یا های باغچه میرفت و دستش را به میلهاستراحت را در حیاط راه می

های خاکی را از خاک بیرون نشست و با تکه چوب کوچکی کرمجا مییک

 آورد.می

7 

ی ابتدایی بیشتر ندارد. سالی شهرستان ما، شهرستان کوچکی است. یک مدرسه

فرستادند تا به مدرسه سر بزند. آن یا دوبار از مرکز استان، بازرسی را می یک

رفتند ها میخواند و بچهها را میروز، بازپرس آمده بود. خانم معلم اسم بچه

ها چیزهایی رس از آنکردند و بازجلوی کالس. خودشان را معرفی می

پرسید. نوبت به نسیم رسید. خانم معلم اسم نسیم را خواند. نسیم از پشت می

نیمکتش بلند شد. با خوشحالی رفت جلوی کالس ایستاد. من دستم را بلند 

نسیم زد « آقای بازرس. آقای بازرس. او از آسمان آمده است.»کردم و گفتم: 

 زیر گریه و از کالس بیرون دوید.
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کردم. یعنی های دسته جمعی شرکت نمیمن در دوران مدرسه خیلی در بازی

ها تمایلی به شرکت دادنم نداشتند. اهل جنب و جوش نبودم. در واقع خود بچه

هایی که با شود گفت که تقریبًا هیچ دوستی هم نداشتم. البته بودند بچهمی

یز از حد پرسیدن تکالیف ها نتر بودم اما مکالمه های من با آنها صمیمیآن

کردم وقت فکر نمیگفتند، من هیچچه که همه میرفت. برعکسِ آنفراتر نمی

ام. من تنها حرفی برای گفتن نداشتم. برعکس، همیشه دلم حرفیکه آدم کم

آمد چیزی داشته باشم که بگویم. خواست صحبت کنم اما به ندرت پیش میمی

خواست حداقل یک جمله همیشه دلم می از آن روزی که نسیم پیش ما آمد،

آمد رسید که خوب است به او خوشبه او بگویم. روزهای اول به نظرم می

آمد گویی هم دیر شد. و بعد قدر معطل کردم که دیگر برای خوشبگویم. اما آن

 هرچه سعی کردم چیزی پیدا نکردم که بشود به او گفت.

9 

زد. یک یدم که نسیم داشت حرف میکس نگفتم. اما من دمن این را به هیچ

ی کوچکی را در دستش روز که برای اردو رفته بودیم. دورتر از بقیه، نسیم گربه

خوردند. من به هایش تکان میزد. من دیدم که لبگرفته بود و با او حرف می

 کس چیزی نگفتم.هیچ

11 

ی کردند. صدانسیم نشسته بود کنار باغچه. بچه ها در حیاط بازی می

من »برگشت و نگاهم کرد. « سالم»آمد. من پیش نسیم رفتم. شان میهمهمه

خندید. « ایشوی اگر بازرس بداند از آسمان آمدهکردم خوشحال میفکر می

چشمش را بست و کف دستش را به سمت من گرفت. یعنی که من نیز همان 

را گرفت و  کار را کنم. چشمانم را بستم و دستم را به سویش دراز کردم. دستم
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چیزی در دستم گذاشت. یک کرم خاکی بود. جیغ کشیدم و آن را پرت کردم. 

 خندید.نسیم داشت می

 من و نسیم با هم دوست شدیم.

11 

یکی از روزهای پایانی همان سال اول، عموی من مرد. عمویم را دوست داشتم. 

ام را کس چیزی نگفتم. حتی یکی دوبار جلوی گریهآن روز در مدرسه به هیچ

گرفتم تا کسی نفهمد. مدرسه که تعطیل شد، با نسیم به باغ گردوی روبروی 

زدیم. سوی باغ بود. ما همیشه آن مسیر را قدم میی ما آنمدرسه رفتیم. خانه

ها را نشسته بودیم. من تکیه داده بودم به درخت و نسیم داشت خرده چوب

گشت و نگاهم کرد. مدتی ام گرفت. نسیم برچید. ناگهان گریهکنار هم می

 ام را بوسید.طوالنی نگاهم کرد. و بعد جلوتر آمد و پیشانی

12 

زدیم. هر از گاهی، آن هم از سر لزوم، با گاه با هم حرف نمیما تقریبًا هیچ

گفتیم. ما با هم ها چیزی به هم میها یا اشاره دستخنده یا با حالت چشم

کرد. من چیزی نداشتم ندازه خوشحال میازدیم و این هردومان را بیحرف نمی

هم بودیم. او که بگویم و او قرار نبود چیزی بگوید. من و نسیم تقریبًا همیشه با

ام. اما در تمام ام بیشتر از همه با او وقت گذراندهکسی است که در طول زندگی

ها حتی یک کلمه هم بین ما رد و بدل نشد. ما همیشه در حال بازی این سال

کردیم. حتی وقتی دن بودیم با همه چیز. چه تنها چه باهم. ما فقط بازی میکر

ها کنار هم، تر شده بودیم. ساعت باهم بودن ما همیشه به چیدن سنگبزرگ

 گذشت.ها و کارهایی ازین دست میچرخاندن فرفره، دنبال کردن مسیر مورچه
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گذارند بجز چند به جا نمی روند. و چیزی از خودآیند و میشتاب میها بیسال

ها حبس شیء که یک بعد از ظهر دلگیر یا یک صبح سرخوش بهاری را در آن

کنیم. نخ زردرنگ نازکی که نسیم یک روز به بند کیفم بست. یا انار کوچکی می

ی کوشیدم به تنهایی همهام. من میکه نسیم به من داد و هنوز نگهش داشته

انگیزی را دارم. برعکسِ من، نسیم هیچ چیزِ خاطره خاطراتمان را در اتاقم نگه

گذاشت در ذهنش کنم که او نمیداشت. من حتی فکر میپیش خود نگه نمی

های سفید و نیز چیزی باقی بماند. ذهن او شبیه اتاق کوچکی بود با دیواره

های باز. برعکسِ او، ذهن من شبیه انباری شلوغ و پر از خرت و پرت پنجره

شدیم و به تعداد عکس های دسته جمعی هرحال، ما بزرگ می است. به

ی ام. در همهها را در اتاقم نگه داشتهی آن عکسشد. همهآخرسال اضافه می

 ام.ها من پشت سر نسیم ایستادهعکس آن

14 

کردیم. زل بعد از ظهر بود. جایی در همان باغ گردو نشسته بودیم. بازی می

کس خندید بازنده بود. هیچهرکس زودتر میزدیم به چشمان همدیگر. 

ام گرفت. و بعد، گرفت. مدتی طوالنی به هم نگاه کردیم. من گریهاش نمیخنده

 هردو خندیدیم.

15 

سالگی برای من سال مهمی بود. با آمدن و رفتنش خیلی چیزها را در هفده

عدود شدم به دیگران. مشباهت میام تغییر داد. من روز به روز بیزندگی

دوستانی که داشتم را هم از دست دادم. به شکل غریبی تنها شدم. بجز نسیم، 

 ام باقی نمانده بود.کس در زندگیتقریباً هیچ
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خورشید رفته بود اما هنوز روز بود. با نسیم نشسته بودیم. نسیم سرخوش بود و 

تاریک خندید. من اما حالم خوب نبود آن روز. گرفته بودم. هوا داشت می

شد. دستم را روی گونه ی نسیم گذاشتم. سرم را جلو آوردم. خواستم می

اش گرفت. بلند شد و با سرعت رفت. ببوسمش. نسیم سرش را عقب برد. گریه

درست مثل همان روزی که بازرس آمده بود و من گفتم او از آسمان آمده 

 است.

17 

نم. تنها خودم خواهم به آن چند ماهی که بدون نسیم گذشت فکر کنمی

ام بود. دیگر به طور کامل منزوی شده دانم که چه بار سنگینی بر سینه می

ام. آیا من هنوز نسیم را دیدم که به دست خودم، خودم را ویران کردهبودم. می

نشناخته بودم؟ در آن روزها نسیم، حتی بیشتر از روز اول، به نظرم مرموز و 

به دست سرنوشت سپرده بودم. پذیرفته بودم  آمد. دیگر خودم راناشناخته می

که یک روز، بعد از چند ماهِ جهنمی، نسیم را که روز به روز نابودتر شوم. تا این

 دیدم.

18 

ی خیابانی که هر روز ای، در حاشیهی خانهپلهبه انتظارم نشسته بود. روی راه

تم. ماتم گذشتم. با دست اشاره کرد که کنارش بنشینم. نشسعصر از آن می

دانستم چه کنم. برعکس، نسیم سرحال بود و آن لبخند برده بود. نمی

آمیز بر لبانش بود. انگشتانش را روی ابروهایم گذاشت و کشید. یعنی شیطنت

هایم را روی که ابروهایم را باز کنم. نگاهش کردم و خندیدم. با انگشتانش پلک

نم را باز کردم. کاغذی به هم گذاشت. چند لحظه بعد به سینه ام زد و چشما

ی پسری بود که ی برهنهتنهمن داد. پشت کاغذ نقاشی کشیده بود. تصویر نیم

باالی سرش، جای مو، شاخ و برگ درخت داشت. دست راستش را باال برده بود. 
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در دست سرِ آدمی را نگه داشته بود که داشت با دهانش هوایی را به بیرون 

وزید. ته بود وباد بین شاخ و برگِ روی سرش میدمید. پسر چشمانش را بسمی

نسیم انگشتش را روی تصویر پسر گذاشت و بعد به من اشاره کرد. یعنی که 

 این، تویی.

19 

برگرداندم و نگاهش کردم. نسیم هم زل زده بود نقاشی را در کیفم گذاشتم. سر

خواستیم میی جدیدی بود برای هردومان. نه به چشمانم. آن لحظه، تجربه

 ساکت باشیم و نه چیزی داشتیم تا با نگاهمان به هم بگوییم.

هایم را بوسید. نگاهش تر نشست. سرش را جلو آورد. و لبنسیم، کمی نزدیک

 کردم. هردو خندیدیم.

21 

گردد. چند ماه دوری و آن بوسه، چیزهایی چیز به شکل قبلی خود برنمی هیچ

مان را کنار نگذاشتیم. ما که ما چیزی از گذشته را میان ما تغییر دادند. البته

گذراندیم. تنها بازی جدیدی به ی وقتمان را به بازی کردن میمثل قبل همه

ها. درواقع چیز زیادی عوض نشده بود. ما های ما اضاف شده بود. بازی لببازی

 تنها بازی جدیدی را شروع کرده بودیم.

21 

آوریم. چند روز مهم. و باقی روز را به خاطر می مان، تنها چندما از تمام گذشته

مانند. من مدت زیادی از روزها به شکل تصاویری محو در ذهنمان باقی می

ام نگه دارم. اما از چیز را در حافظهکوشیدم تا به سختی همهام را میزندگی

یکجایی به بعد ذهنم را رها کردم. شاید آن بوسه، مرا از سخت گیری ذهنم رها 

کرد. من از نسیم آموختم که باید تن به بازی داد و به هیچ چیز فکر نکرد. ما 
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هایمان ما را بیشتر در خود گذشت، بازیکردیم و هر روز که میبازی می

 بردند.میفرو

22 

اش، نقشِ اولین بار که نسیم را برهنه دیدم، متوجه چیزی شدم. کنار سینه

 ی دو بند انگشت.گ و کوچک، به اندازهرنبرگی خالکوبی شده بود. برگی سبز

23 

گذشت که به نسیم پیشنهاد ازدواج دادم. ام میسالگیچند روز از شروع بیست

بودیم. زده شده یک شب بارانی بود. حلقه را به سویش گرفتم. هر دو هیجان

حلقه را از من گرفت و در انگشتش کرد. به هم نگاه کردیم و خندیدیم. باران 

 بود. همه چیز شاد و سرخوش بود. بند آمده

24 

اندازی که داشتم و مقداری که از پدرم گرفتم، بخش کوچکی از آن باغ با پس

ی قدیمی بود که البته ی باغ، یک خانهمان را خریدم. گوشهگردوی پشت خانه

ها فرسوده شده بود. با برادرم شروع به تعمیر خانه کردیم. هر روز در طول سال

آمد و به ما کمک کردیم. بعضی روزها نسیم هم میکار می صبح تا ظهر

 کرد. چند ماه طول کشید تا خانه کاماًل آماده شد.می
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طور شاد و گاه او را آنمان، نسیم از همیشه زیباتر شده بود. هیچشب عروسی

رفت. حس کردم که آن لحظه، بیشتر از سرحال ندیده بودم. خنده از لبش نمی

 دارم. همیشه دوستش
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ی ما جمع شده بودند. هوا کمی ها در حیاط خانهی مهمانهنگام غروب، همه

وزید. ریخت. بادی خنک مینم باران بهاری بر زمین میسرد شده بود. نم

 آسمان رنگ سرخ گرفته بود.

ها دست من و نسیم را در دست هم گذاشتند. ما همدیگر را بوسیدیم. مهمان

ها شروع به نواختن کردند. اما طولی نکشید دند. نوازندهدست زدند و سوت کشی

ها ساکت شدند. همگی به باال نگاه کردند. باد، که صدای ساز قطع شد. مهمان

باالتر. همه به او چشم  برد. باال  ونسیم را بلند کرده بود و او را با خود باال می

رفت. هرلحظه دورتر  اش، با باد باال میدوخته بودیم. با پیراهن سپید عروسی

 شد. نسیم، همراه باد رفت و رفت. و در آسمان ناپدید شد.می
 


