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ابل ز کيبا و خاطره انگيسال ها قبل در کشور محبوبم افغانستان و در شهر ز

ون يزيق تلويشته است از طربه شهر آشوب مبدل گ يکر زخميکه کنون با پ
  .را به تماشا نشسته بودم) نجا آرام انديده ها ايسپ(بنام  يلم روسيف آن وقت

ن يزنان فدا کار و حماسه آفراز  يک گروپ محدودي هلم مبارزيآن ف
  .گذاشتيمش يبه نما يناز يبرابر قواسابق را در  يشورو

 يخاص يلم با قشنگيف ،به جا گذاشت ذهن، روان و دلم يرو قياثر عم لميف
ن شان يبود که به سرزم يان زنانيپا يانگر همت و محبت بيانگر و بينما

از جان آن  يباک شل او به خاطر حفظ استقالدند يورز يجاودانه عشق م
 در آن جنگ همهبا آنکه ز نداشتند، يه قدرت نين هدين تريرين و شيزتريعز

 ههر عرص شان هر دم  درشهامت و متانت  يبازند وليزنان جان شان را م
  .بود ش گذاشته شدهيبا و هنرمندانه به نمايز يليخجنگ 

ز و امروز که سال ها از آنرو ديگردن عنوان به دلم حک ياز آن زمان ا
چگاه يه يلم هستم وليو نام آن فلم يآن ف هسوژ اديگذرد من هنوز هم به يم

ن عنوان ياشت و خواهم نو يکتابمن  يزد رويگنجيتصوراتم هم نم حتا در
  .ديم گزهخواش بريرا برا
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 هباچيباره از دو دو لف را انتخابن مختين کتاب عناويهنگام نوشتن ا
ده مثل ين سپيسرانجام ا يزد وليبه دلم چنگ نم يکي همچه  نگارش برداشتم

( نام دهم ن کتاب يابه فتم م گريذهنم را روشن نمود و آناً تصم سحر هديسپ
زنان  يزندگداستان لم با يف ، چون داستان آن)نجا آرام انديده ها ايسپ

زنان  همبارز يخلف بود ولمن نايه اهريآنها عل همبارز ،ه بوديشب يلينم خيسرزم
 !غيو با در ز آنها را در انحصار دارنديست که اسرار آم يه دشمنيعل نميسرزم

متين و  يزند و با گام هابرخيخود  دفاع از يتوانند برا ينمآن زنان مظلوم 
  .فراتر روند درخشان  هٌنديک آي ياستوار برا

ن نام يچرا الم من ندانستم يف ييبايم آنزمان با همه زيگويبه هر حال صادقانه م
ن کتاب را به اتمام رسانده ام بازهم ياند و امروز که ا دهيش برگزيرا برا

منظور از  اگر يوللم داشت يداستان ف با يا عنوان چه ربطين نام و يادانم ينم
شد ين نميا بهتر ازباتر و يز نامپس  است خواب بودههمانا  ده هايسپ دنيآرام
  . ديکتاب برگزن يالم و يآن ف يبرا

 يک رکن ضروريزنده جان ها  يبا وجود آنکه خواب و آرامش برا
آنها  آرام گرفتن رند چون بايگ د آرامينباها ده يسپاز نظر من  يولست يزندگ
   .روديهم به خواب م يزندگ فروغ و خروش افتد و ياز نفس م يزندگ

داستان  ،کنديان ميرا بها ده يسپرفتن خواب به  يبه نوعخود که ن کتاب يا
چنانچه ست و ين يخبر يديو سپ ياز روشن رامونشيست که پ يزن يزندگ

ده ها يسپ(نوشتم که رفتم و يپس پذست يو الهام شور زندگ يشنام رويپ دهيسپ
آرام و در واقعاً ده ها يانگار سپ نيدر آن سرزم کنميفکر م) اند نجا آراميا

خشونت و ، يعدالت يبهنوز هم  يمتماد يخواب اند چه با گذشت سال ها
  .ه زن در آن جامعه مستقر استيعل ييزور گو
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لم يزند و در فبا يمشان را شناخت و  يهست ،تک جان ،ز زنان تکيآنجا ن
ن است يصرف فرق در اد، نرويگ فرو مگر به کام مريد يپ يکيهم زنان 
زنان  يول شونديمن نابود ميبه دست اهرکباره يو  يکيآنها لم يکه در ف

ه آنها ک يمن بلکه از دست آنانياهراز دست نه  رنديميم نم بار، باريسرزم
آنها دوست هم  يتند ولسيآنان دشمن ن، دارند شانين اعتماد را بر ايشتريب
 يليخدا يو نا پ نام ينام و عنوان ندارند و مبارزه با دشمن ب گويا هاستند آنين

  .دشوار است
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از وسته يو آسمان آن پ يکه غروب آن افسانوسال  همان فصل تابستان بود 

نشست و  يمکه گاه به دل نه داشت ين به سير رنگيت نيچندشفق    لطف
ک يدر همچو  .ساخت ين ميخودش خون ينه اينه را همچو سيهم س يگاه

 ستينگريم يزيبه چ و هستاديا شمندياند پنجره کنارحانه ير غروب تابستان
دن يشياند يبرا يزندگ .شدياند يم به چه و نگرد يدانست به کجا مينم يول
نچه داده بود با ون آنداده بود چ زيچ چيهم ه به او داده بود و ياديز يزهايچ

 يدرد زيدن آن نيشيآنچه نداده بود به اند د ويگرديم شتريبدن دردش يشياند
 بود که نه به داشته ها فکر پس بهتر گرفتيمفرادامنش را  يحسرت بار

  .ه نداشته هابکرد و نه يم
وجود  يخاص يزيچآلود  کوچک و خاک يليهم در آن حودن يد يبرا

 يدن رنگ خاکيخشت خام بدون استر که با د يوارهايبه جز از دنداشت 
 بود درند يو ناخوشابا يناز آنچهن بود يقت ايحق ،شديشتر گرفته ميآن دلش ب

د يارز يستن ميبه نگر با بود ويز آنچه د ويارز يدن نميبود که به د ب اوينص
به  يزيچ افسوسو  اندوه يبه آن سواکردن  به نگاه ب او نبود وينص در

  .آمد يدستش نم
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ش به يابر يگتاز ياندکهوا  هتازموج  ديرا باز کرد به تصور آنکه شاپنجره  
توانست نفس يه مشکل مبکه آدم  بود گرمچنان آنروز ارمغان آورد اما هوا 

  .بکشد
د به يلغزک يتار يوارهاياز د آهسته، آهسته از گرما دلش گرفت و نگاهش

ف يکث آلوده و آب کهصاحب خانه تشناب  هنولبه  متصلک يبار يجو
 هتغار که از د صابونيکف سپ آب يرو .برديکوچه م تشناب را با خودش به

 صابون روشن وکف  ،شديده ميد رون زده بوديصاحب خانه ب ييکاالشو
را پنهان  يت جوکثاف و يگآلود يلحظات يبرا روشنشرنگ پاک بود و 

 ديسپ ون کف صابون روشن يمثل ا زيکاش همه چ با خود گفتاو . نموديم
  .داشتيوجود نم يدر زندگ يکاش ناپاک يو ا بوديم
خرد و بزرگ  يحباب ها يصابون در البال هق شد کف باد کرديشتر دقيب

 ،ستاديا يهم م ينمود و لحظاتيهم به سرعت حرکت م يگاه آهسته و گاه
رود يش ميک نواخت به پير و ي، دلگيکه گاه بت يآدم يدرست مثل زندگ

 را آدم به خاطر ندارد روزق و ي، دقاشمار لحظاتکه  ريپذدلچنان  يگاه يول
توقف شده است و او کند زمان ميدرد آور که آدم فکر م يهم به حد و گاه

  .ستيسال هاست متوار يزندگز ياسرار آم يدر جاده ها
 ،ک نگاه کرديتار به اطاق کوچک و و داد ش را دوريخسته شد روحانه ير

ک يه رخ و يسا ،يآب ملوث آن جو از رکتيک بود تاريتار يلياطاق خ
کبارهم يسال  که ک داشتيتار کوچک و يليحو يسو ن کوچکيکلک

جلب  يبرا يزيچ اطاقدر  .شدنديد مهمان آن پنجره نميخورش ياشعه ها
به کم  يليخ هفاصلبه که  يراهن قرص زريک پي يسوا وجود نداشت توجه

  .بود زانيووار آيده شده به ديکوبخ يم کيوار مقابل از يد
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ک يد در يشخور ييد گويخشدريمو چنان  داشت يبيجل وبل عج راهنيپ
شش آن کند درخيا چشم پتکان ميامواج در يالبال صبحدم گرم تابستان در

به آن نگاه کرد به  يلحظاتاو . داشتيشورووجد وامآدم را به راهن يپ
 يايک روي ،ا بوديک روي او يرابه دست آوردنش ب يزمانکه  يراهنيپ

د به دلش يک روزن مرموز اميوسته يچه پ ،قت نه چندان دورين و از حقيريش
ه ال برآوردرا در حراهن يپن يچنداشتن  يايزد و از همان روزن رويچنگ م
 باتر ازيا بماند زيصرف رو ايروگاه اگر  ،دانست يد اما او نميديشدن م

  .قت استيحق
 توشک يمارش که رويبه تن کودک ب راهنيش از پياندک، اندک نگاه ها 

به  ،نشست کنارشک خواب بود دک رفت کوينزد .افتادسوخت يدر تب م
 طاقچه گرفت بوتل دوا را ازموجب  يبسپس  د ويکش يکودک دست يشانيپ
 يهم" :گفت ديشنيخود را م يکه خودش به وضاحت صدايآهسته طور و

م تا شه مگيتوش زود قطع م گفتهم ال ادواخانه و ،ادمشخو دوا د يحال
   ".قطع نشد چرا يحال

 :با همان تن افزود و باال نگاه کرد يبا چشمان آرزومند و آزمند سو بعد 
 يسرد يآه آنگاه ".ا تو کمکش کوي، خدايتيا بچه گک مه شفا بيخدا"

چند قطره شبنم شفاف و زالل اش  ياستخوان با دستان خشک ود و يکش
  .اهش زدوديس درشت و چشماناشک را از 

حال  بود مگر يکيشه تاريآن اطاق هم گرچه درک شده بود يامالً تارکهوا 
  .ه و گرفته بودايشب س چوهم دل او ،بودده يفرارسز ينشب 
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ال يخ يايبا داخل شدنش به اطاق او را از دن ينبشوهرش  شد و دروازه باز 
او  :گفتبه اطاق گذاشت بدون سالم  پا يوقت ينب .ديرون کشيب ءسوداو 

  .برقه روشن کو يبخ ،يشتيش يکيه تارزنکه چرا د
  .يمانده نش :گفتتا چراغ را روشن کند شد يمجا بلند از  نکهيدر ح او
  ؟يگ نکديد الم که بازيبه خ :گفتبدون سپاس به خوش آمد گفتن او  ينب
پخته  يچ ،نبودده خانه  زيچ چيه ين :در پاسخ گفت يبعد از مکث کوتاه او
  .کدميم
  .يکديم خوک اشکنه مشکنه ي ،تهينن هکل :گفتت يبا عصبان ينب 

  .اس روغن کار و ازيشکنه هم پا يبر :گفت او
 هسيپ يرفت ،شهيم بچه خودش جور دوا نخرت گفتم يخو بر مه :گفت ينب 

  .گه شکم گشنهيد يبش يحالنيا ،عقل يب هزنک يدينانه دوا خر
  .يريگيا منام بچه ره چرقمارت  ده چرس و يتو زد نانه خو هسيپ :گفت او
 )لگد( لغد  کي يهم يکت يچپ باش اگه ن ،يشروع کد باز :گفت ينب 

  .کنميم يکيخون  يکت هدماغت دان و
  .يندار هم ادي گه کاريد کار ياز ريها غ :گفت او
 يوار تا که هرروز خر ياست آموخته خورخو تو که يها از خاطر :گفت ينب 
  .يشيآدم نم يک شکم لت نخوري
خاموش  يهاآن نگاه  م با اندوه را که درتوأتنفر  کرد و خاموش نگاهش او 

  .داشت يارزان ينهفته بود به و
  .غم نانه بخو يبخ ،ل نکويطرفم سها  يکنچنمثل  :گفت ينب 
  .سينز يچ ده خانهگفتمت که  يحال يانه بخورم همچطو غم ن :گفت او 
  .يستا ازو تمام روز ده کوچه و بازاريب ياورديخو م: گفت ينب
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 مرد خانه توکه  يو دوم ا سه؟ياوردم کو پيم يکه از چ ياول ا: گفت او 
  ا مه؟ي يست
 کودک جا بلند شود در همان لحظه خواست از و يکنيزبان م باز :گفت ينب 

 شتب دار يشانيبه پ يدست ک شد،ينزد فوراً به کودکش او. داد سر يناله ا
  .هيايت دردت ده جان مه بيصدق مادر: گفتبا مهر  د ويکش

  .يکاشک: گفتبلند  يبا صدا رفتيرون ميدر باز همزمان که  ينب 
قه يا يخدا گمت کنه کت :گفت آهستهانداخت و م بسته ين در به ينگاه او 

  .نق نقت
ده و زرد کودکش که ياندوهبارش برگشت به صورت رنگ پر نگاهدوباره 

  .برديم خواب بسر مين در حالت نيسنگ يبا پلک ها
زرد رنگ  و چراغ کم نور يسوسو اطاق در ،انداخت ظربا چهارطرف ن 

 بود حالت محقر وزان يسقف آن آو از يفيخف هاطاق که گروپ چهل شمع
ز يهمه چ آمد و ريک و دلگيز به نظرش تاريهمه چ .داشت ينياندوهگ

کم رنگ  نور که در يراهن قرص زريآن پ يسوار هم بود يک و دلگيتار
  .ديدرخشيمچلچراغ  مثل زين چراغ

و  بود آرزوک ياو  يداشتنش برا يکه روز يراهنيپ راهن نگاه کرد بهيه پب 
اش  يزندگ ينداشته ها داشته ها و ز همچوينراهن ين پيا .ک دردينداشتنش 

  .آورد يبه ارمغان ماندوه او  يبرانبودنش  بود که با بودن و
رزو ک آي نداشت فقطعمر ازده سال ي ،ده شتر ازيبکه  يادش آمد زماني 

به  اگر محفل درهر .بود يراهن قرص زريک پيداشتن  ،آن آرزو داشت و
 يزد و از ته دل تمنايق مدلش ذود يديرا م يراهن قرص زريپ يکستن 
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راهن يپآن  به خاطرنزد مادرش ها بار .زديدر دلش موج م ياهنرين پيچن
  .ه بوداداش د يفردا باز به امروز و مادر و بودسته يگر

ن هم به يا خته بود وياشک ر راهن چقدرينداشتن آن پ يبرا ادش آمدي 
 بار ،حال بار .خته استياشک ر يليخ زيراهن نيبا داشتن آن پد يخاطرش رس

ا يراهن گويپن يا ينداشته باشد ول راهن راين پيا گرکاش د يا کرديدعا م
گفت يم با خودکنون او اکثر  همراهش بودرفت يهرجا م طلسم شده بود،

   .را يراهن قرص زرين پيخواستم نه ايم يگريد يزيچک ي خدا کاش از

ت و خواب ين حسرت طفولآ که در يراهنيبه پ دنگاه کر راهنيدوباره به پ
  .شوهرش بود يهن هديآخر ن ويکه اول يراهنيبه پ نهفته بود و اش ينوجوان

در آن  راهن را به تن کرده بوديپن يا کهيهنگامن بار ياول يبرا ادش آمدي 
 دين هم به خاطرش رسيبود و ا انباشته لذت وجودش را جان ويچه هظات لح

ها روز آن از با وجودآنکه پس ند،کوتاه بودچقدر  آن لحظاتلذت که 
لذت با او  و احساس سرور گريد يکرد وليم راهن را به بريپ يعاتسا يبرا

خت يانگ يبرموجودش  را درعذاب  ک درد وينبود بلکه احساس  همراه
به تنش  که درهردم شده بودبافته  آن با تار نه بلکه با خار هپارچ انگار
  .ورش بودتن رنجشتر يباعث عذاب ب رفت ويفروم

را  يراهنين پيدختران حسرت داشتن چن چقدر در آن زمانکه  !آه  
 گريد" .را نکند يراهنين پيچکس چنيب هيخدا نص" :با خود گفت خوردنديم

هم گذاشت و  يته شد، آهسته مژگان را روهن خسرايپدن يد ش ازياه نگاه
    .چشمانش را بست

  يروشن. دانستيساعت چند شب بود نمد يخواب پر کوچه از در يصدا از 
گرفت  چشمان يدفع نور رو يرا برادستش کف ، زردچشمانش را آ چراغ



١٦   ��� �رام ا	�ا����� �  

 و ينب يپاها يصدامه خواب يدر حالت ن خواست دوباره به خواب رود،و 
  .ا احساس کردرچرس  هزنند يبو
 يگل نکدم ه برق :گفت بدون مقدمه با خشم و به اطاق داخل شد ينب 

  ؟تيته بابيم يبرقه ک) محصول(ماصول 
دوباره به  د جواب نداد ويماليناراحتش را م که چشمان خسته ويحال در او 
بعد  يقيدقا. ديکنارش دراز کش چراغ را خاموش کرد و ينب ،افتاد ک پهلوي
  .ديگرد او هگرسن فتن به تن خسته ومصروف ورر ينب
  .يم بتياليا مردکه ؟نصف شو يده ا يکنيم يچ :گفت او 
 يگيمره م يکه حال يته کديگه البت کاريد يچرا ده کدام جا :گفت ينب
  .يم بتياليا
چکرته  روز ، کلتيگند يگپ ها ياز ا يکت يخدا شو قارده  :گفت او 

را از خود دور  ينکه ويدر ح و يديناک ده جان مه چسپيبو يحال و يزد
  .ميبان شوپ: افزود نموديم
 يبود يبوچرا ماطل کدام خوش :گفتد و ينه اش کوبيمشت محکم به س ينب

که يحال در د و بعديچي، از درد به خود پديحبس گرد او هنيس نفس درها؟ 
 يم بتياليدستت بشکنه مردکه ا: گفتبرهاند  خود را از چنگش تتقال داش
  .شهيم داريکه بچه ب

 يبچه است اگه ده فکر ،همبال ده پس تو  بال ده پس بچه هم و :گفت ينب
  .يچپ ته بگ

کنان  يزار نباريپنداشت ا يناتوان م يوسته خود را در مبارزه با نبياو که پ
  .مه ندارميش ،گشنه استم م مانده وياظ خدا بانيبه ل :گفت
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مه يبود خو شيم يبوک خوشياظ خدا ده کمرت بزنه، اگه يل: گفت ينب
  .يمه نداريمه ش بر يحال يداشت

 يتقال آنگاه و انباشت را خشم سراسر وجود او ن کلمات نامطبوعيدن ايشن با
انسان ک يلباس  آن درنده که در يپنجه ها آزاد شدن از ينمود برا شتريب

 ،خواست تن رنجورش را ببلعديم عيسر ک حرکتيبا  بود وده يخوابکنارش 
 را از او گريچهار مشت د ،با سه نباريا او بود و از تر يقو يلياما درنده خ
 ک ظهري در يگل يتن نازکش مثل گل برگ ها ال انداخت ويتقال و واو

  .ديگرد شوهرش پرپرن يآتش يدست ها ن تابستان دريآتش گرم و
  

*****  
 يبا خستگ خواب بود هنوز شطفلو نبود  ينب ،شد داريخواب ب از يصبح وقت

 يليحو .ا دست و رو تازه کندبراه افتاد ت يليحو يو سو استاز جا برخ
 يکاف ک علتين يهم شتر از چند قدم نبود ويمساحت آن ب کوچک و يليخ

 يبرا يليحوصحن دن را در ينفس کش ت الخاليب همتعفن و زنند يکه بوبود 
  . آدم مشکل سازد

  .ا شستش ريرو و نشست دستکنار راهرو  ر از آب سردپ هبا آفتاب او
تا آمد و رون ياز اطاقش ب يم کارانجا يبرازن صاحب خانه  مهيکر  

قه يا شواز طرف گه يدت بگو يحانه به شوير :گفتافتاد  به اوچشمش 
تق تق او  م کهيما کل ما خو بودشو  ،شد قارشو يدمام  همردکه، يايناوخت نب

  .زد
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نش را با نوک صورت و دستا همزمان که انداخت و مهيبه کر يم نگاهين او
کنه يگوش م يک ،ميش گفتيصد دفعه بر :گفتکرد يچادرش خشک م

  .هيش بگويم جان خودش بريتم هباب يکاشک
مه يتم همه باب ش اگه به گفت نکد بازيبگو هم مدفعهتو خو ه :گفتمه يکر 
  .ش گپ بزنهيکتکه  گميم

گم خدا کنه يش ميح اس مه بريخو صح :گفتاطاق  يسورفتن  نيدر ح او
  .که به گفت کنه

 يراست :گفتستاد و بعد يمتردد ا يلحظه اد يقش رساطا ک درينزد يوقت 
ک ياگه  گفتم ،مگم چطو کنمم يبگوکه  شهير نمم پم هدانم جان يتم مادر

 زيچ چيشو هيبچه د ،يک ذره بوره قرض بتي يکت يدار توته نان خشک
  .نخورده

 شو ماندهياز د ينان باس دو توته ،کي :بعد گفت کرد و مکث ياندکمه يکر 
  ؟يا نين آمده ييبچه پا تو يت بتم، راستيبرهمو ره باش که  يخ
   .به خدا ين :گفت او
ک يرا با  ک پارچه نان خشکيسپس  .خو خدا مهربان اس :گفت مهيکر 
  .اله بوره به دست او داديپ

خدا گردن مه : ت گفتگرفيم مهيکردست  بوره را از نان و نکهياو در ح
  ؟ي، نشمياله بوره قرضدارت مياز بوره چار پ يکت الميره به خينگ
 ياز مه و تره ک ،ر اسيبرو پشتش نگرد خها، مگم  : مه با لبخند گفتيکر
  .م کدهيتقس

د يگردک ينزد به او شده بود داريپسرش ب ،به اطاق برگشتو  نزد ياو حرف
 ر وتب دا د هنوزهم تب داشت چشمان کودکياش کش يشانيبه پ يدستو 
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 توشهم هنوز خات شد  ياوه خدا جان چ" :گفت او. دنديرسيسرخ به نظر م
  ."کنم يکم نشده، چ

کودک با چشمان ؟ يگشنه ست: ديپرسو  ک شديشتر نزديبه کودکش ب 
  .ديآهسته نال نگاه کرد و به مادرش خسته

 يکمرا که  يک توته نان خشک باسين يريش يالس چايک گي حانه درير
رفته  رو رنگ و کهنه و يخور يبعد با قاشق چا کرد و ردخسخت شده بود 

ار لقمه را با سه چه کودک .دهن پسرش گذاشت شده را در نان تر يا
ابا از خوردن  کودک ،به کودک بخوراندز ينخواست دوا را د، يمشکل بلع

  .در دهنش انداخت به زورهم دوا را  مگر اود يرزو
بعد داد يوار دور ميود را به سمت دخ ينکه رويه افتاد و در حيکودک به گر

 يچرک برا ينک حلبيچااز  او. برد شخوابدوباره  يقراريب يلحظاتاز 
و  يچاخت يبوره به آن آم ک قاشقي، ختير ياله چايک پيز ينخودش 

ن نشده يريش يد چايدد، يچش مخلوط کرد ورا با همان قاشق کهنه بوره 
منصرف شد چون به  يولند ک به آن عالوه بوره يباز هم کماست خواست 

 سه روز، شود باز دو تمام اگر بوره را قرض گرفته است و ديخاطرش رس
ن يريش يچا مانده يباق ک توته نانيل با يبدون م .گر بوره نخواهد داشتيد

آن  وخت ير شخود يبرا ياله چايک پيباز هم  خورد،مزه را  يو ب چک
دسترخوان کوچک  سپس دينوش جرعه ،جرعه گرم و داغ يبدون معطلرا 

جوشاندن  يبراکه  ينک حلبيک چاي الس ناشکن ويگ با دو و جم کهنه را
  .گذاشت اطاق هگوش در نمودياز آن استفاده م يآب و دم کردن چا

  ؟حانهير يکجا ست :ديچيپز يدهل در مهيکر يصدا 
  .ايب ،نجهيهم :جواب داد او
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که قدم به داخل اطاق نيح شتر باز نمود و دريرا ب مه بازيدر ن مهيکر 
  .اس چطور ره کنم، بچه پرسان آمدم :گفت گذاشت يم

  .داره به خدا تو طواونم :گفت او
 رو زد و يکودک غلت ،ديبه سرش کش يک شد دستيبه کودک نزدمه يکر 

بعد  ق شد ويبه کودک دق مهيکر .بود تب دار صورتش سرخ و نمودآنها به 
  .سرخکان گرفته خو بچه ره يبه خدا ا يو :گفت يبا حالت دگرگون

مه يبا تردد به کر همزمان که د ويپر رخ او رنگ ازدن نام سرخکان يبا شن 
  ؟تره به خدا :گفتکرد ينگاه م

  .ها: مه جواب داديکر
  ؟يفاميم يتو از چ: ديدرنگ پرس يب او

قه يستم امادر چار اوشتک ا ،خوار جان يزنيم يگپ ها يچ: مه گفتيکر
ش سرگذشت يپ يريم يب چيش طبيگن پيکه م يدينشن ،دارمخو تجربه 

  .برو
 يحال :گفتد و با اندوه يگرد شترياو ب ينگران مهيکر يهادن حرف يبا شن

  .کنم يچ
 يخيب يچرب از وش کو يخوب گرم نگا ،سپردش به خدا کو :گفتمه يکر 

ک زره اسپند يمه  ،شيگه نتيم ده هدواخانه ر مردار يدوا يو اکو  زشيهپر
ها  شوه و ريروزش ت گه هفتيد يبان ک ش دود کو ويبر ،ارمبوربو د و

  .ناپاک ده گوشش نرسه يهوشت باشه که صدا
شه يم جور ريبه خ يان نکو گل واريوانه گريد :افزود مهيکر .ستيگر او

تنها ره نترس يگيره م اه کل اوشتک ن اسيک دي چک خويچ سرخکان و
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گپ  چيهگه يص دخالبس ش ينت زيهرچ، يده خوراکش خوب فکرته بگ
  .سين

ک اطاق را انباشت يتار تنگ و يبوربو فضا اسپند و يو بودود بعد  يلحظات
آورد  شيحانه آب براير .که دود را تنفس کرد به سرفه افتاديکودک هنگام

عه يذر شده بود به آن مصابو بوربو دود اسپند  اثر هم اش را که ازيپ هسرفتا 
 او يو :داد زد مهيکر دهدبه کودک  آنکه آب را برطرف کند قبل ازآب 

هم  يترش خ وياو  يکت ،ميبگو ادم رفتيمه  ،رشيگيم يش که خنکيخ نتي
  .يکن اطيتاح

د را يق سفيله رقک کاسه شيکه يحال درباز  مهيکر .نشسته بود متفکر اوظهر 
بر عبداهللا د يسف هک ذره شولي :گفت و ديبه دست داشت به اطاق داخل گرد

  .سزانه يهپر م،يآوردگک 
  .شد فيت تکليبر ينيبب ريخ :گفت او
درمانش  و ره دارو يش که بخوره خدا هميبت ،فيتکل يچ ين :گفتمه يکر 

  .کنه
  .نيآم يالهها  :گفت د ويکش يآه او
خوردن ل به يچ ميکودک ه .غذا بدهد يبه کودکش مقدار ديکوش باز او

ک چند ي وربه ز :گفتکه هنوز آنجا حضور داشت  مهينداشت کرغذا 
  .هيايمه ده جانش بيک زره شيقاشق ده دانش کو که 

دلتنگي سپري و عاقبت روشني روز را با خودش برد و تاريکي شب  وقت با
سرحال  و شب خوشخويامشب برعکس داما ش شد يدايپ باز ينب .فرار رسيد

  .يپخته نکد زيچ که باز ين :نشست گفت بمحض اينکهبه  بود و
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که  يخوريم آورده اگه ميتم مادر ،ه سولکاسه ش ده اواونه  :حانه گفتير 
  .گرمش کنم

  .خورمشيخ ميهمطو  اريب ين :گفت ينب 
 نه مزه و ،نه نمک ،س نه روغن دارهيچ يا :خورد گفت از آن يکم يوقت 

  .اوگره ،س اوگره سيله نوخو ش يا ،نه تزه
 ميتم ادرم يفاميم يراست ،آورده عبداهللا اس برزانه يهها پر :حانه گفتير

  .ميکن يچ يحالمچم  ،سرخکان گرفتهما ره  عبداهللا گکگفت که 
که تده تا اوش يشه روزيم خودش جورز نکو يچ چيه :گفتتفاوت  يب ينب 

  .رهيگيسرخکان م
  ...ش داکترياگه پکه مه دلم بود  :حانه گفتير
نه  سه دارم وينه پ يريماکتره نگ نام داکتر :گفت و ديان حرفش دويم ينب 

  .صلهحو
  .شهيم بدتر خو داکتر يدوا و ب يطو بيا :حانه گفتير
ره اوها يگيگه ره که ميد ياه قه اوشتکيشوه ا يچ يشه برينم :گفت ينب 

  .دونيم ش داکتريپ تمام روز
  .جان خود اس کس مختار هر ،يگه ها چيماره به د :گفتحانه ير 
  .يکنيکجا م ره از) نسخه(نخسه  و س داکتريف هسيپ :گفت ينب
  .فروشميخوده م انگشتر :گفتحانه ير 
  .يبفروش هانگشتر سين کار؟ يفروشيانگشترته م :گفت ينب 
  .سياد نيز اوالدم کده خو از ،يچرا ن :حانه گفتير
مگم باز  يقبول کد هلت يخر وارخو او روز که مه کار داشتم  :گفت ينب 

  ...يکه بفروشمش و حال يو به مه نداد يک موزه کديه ده يهم دو پا
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و قمار  يريساعت ت ياوروز تو بر: و گفت را قطع نمود يحرف نبحانه ير
فروشمش و اوروز يم يک مجبوري ش مگم امروز مه بهيبفروش يخاست يم

  .ار بند باشهيها که دست آدم بسنطو روزيا يبر ش کدمينگا و که ندادم
مرموز در  يخوشنوع ک يکه يسکوت کرد و بعد در حال يقيدقا ينب 

  .خورميباش مه غمشه م ،شه نکو فکر: شد گفتيخوانده م صورتش
ک اندازه ي نکه شوهرشياز او فراگرفت  يخته با خوشيرت آميحرا حانه ير

  ".ديد درست آيآ ريد"  :با خود گفت کرديم تياحساس مسوول
  

******  
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 .ديرسيم هم به گوش هنوزنواز توله  يصدا ک شده بود،يرتاکامالً هوا 
 ييتنها يبو با آنهم ينبود بلکه آهنگ شاد بود ولن يآهنگ توله غمگ امروز

 در و دادهفراتوله گوش آواز به با دقت تمام حانه ير .شديآن احساس م از
را دوست  يقيکه موس يهاذشته گ، گذشته ها فکر در ؛بودفرورفته  فکر

که تک، تک  يزيدل انگ شور ،افگند يبه دلش م يآن شور ينوا داشت و
ش يپ را با او در يوقت باز غايداشت اما دريوام يتسلول تن اش را به مس

 ک نوا را دوست داشت ويصرف بود حال  زاريآن ب ينوا از که حال گرفت
 دلش يها غم ها و يخوش يتوله بود که نوازنده اش صرف برا ينوانوا،  آن

  .نواختيم شدل خود يبرا قت به دل خود ويحق نواخت دريم
و  ؟ستيک گفت اويبا خود مو  بود حانه مصروف توله نوازيروزها ذهن ر

نوازد؟  يشوق م و اساس شور ا او بريآنوازد؟ يتوله م يک يو برا يچ يبرا
 ييرها يچنان سخت دامنش را گرفته که برا يا اندوهيشه اش است و يا پيآ

  سپارد؟ يم ينآن  ساز ز بهيدلش را سحر آم سوز ،اندوهآن از 
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  پناه او بود؟ يقتاً آن نيحق ايآ
با سوز نواخت و چرا فقط در همان فرصت زمان يتوله مشامگاهان  درچرا او  

خود توله  يدانست سوا ينماحدي د يبود که شا يسوال ؟شديآن ساز همنوا م
  .نواز

توله  يصدا منتظرام شام يا درشه يوهمبود توله معتاد شده  يحانه به صداير 
 به آواز او دادند ويم فرا آذان مال گوش ين به صداگرايب بود ديبود عج

  .توله نواز
 ياميپ آواز دو درهر ،دانستيرا م زيک چي يدانست ولين بود نميچرا چن 

 يکس يام درديپ يگريد زدود ويم يلحظه ا يدرد ها را برا يکي ،نهفته بود
 وازهردو آ ،رسانديهنرمندانه خودش را به دل ها م کيبار ين هعيکه ذربود 

  .ندکشانديم خود يخواه نخواه آدم را سوکه  ندک وجه مشترک داشتي
پنجره به توله  کنار با رفتن ييرفت گوپنجره  کنار بلند شد و جا از باز او

 خاک کوچک و يليچشمانش به حو ، بازديگرديم ک تريک قدم نزدي نواز
 صابوند يعوض کف سف نباريا باريک يبازهم به همان جو آلود افتاد و

بلکل  نمود وياه ميکامالً سآن هم که شد يده ميد يدر جوآب  يکم يمقدار
 نشستنديآنطرف م نطرف وياطرافش ا مگس ها در از يتعداد و بود لگه يشب

  .خاستنديو برم
نداشت و  استرکه ساخته شده از خشت خام وار يمقابل نگاه کرد د واريبه د

ک يتارو  يرنگ خاک ،ندشديدانه دانه شمرده م يآن به آسان يخشت ها
 و زاريهمواره ب دنشيد از که او يل بود به گل همان جويما يليخ واريد

به پنجره  شتريخود را ب ،نديشخواست بنيبا وجود آن هم نمزان بود يگر
هم  توله نواز .کرديتوله همچنان گوشش را نوازش م يک ساخت صداينزد
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کباره ي و يکيست خوايم انگارنواخت يگرم م چنان يسکتگ بدون توقف و
 يداند چيخدا م با خود گفت او .زديررون يب يق آن نيطر ش را ازدل درد
د هم دوستدار يشا ين ديشيبا خود اند نوازد بازيم ن پرسوزيکه چن دارد يدرد

 بردينواختن توله لذت م واقعاً از ديشا ،ست يقيموس ييساده و ابتدا هن آليا
ا ي و خاستيعمق دلش برم ترنم آن از نوازد انگارين با شوروشعف ميکه چن
ز به نوا يندلش  يدر نواختن آن نغمه تارها ييگوکه  د عاشق بوديهم شا

ن گفته چقدر يدانست ايده بود عشق درد است اما نمياو شن آمدند يمدر
  .خبر بود يق بابا و پر از راز عشيز يايقت دارد چه خودش از دنيحق

دن يشياند يايدن !يآر .ديرون کشيدن بيشياند يايدن را از کودکش او يناله ا
 همان قدر شدينديآدم ب هرقدر رايندارد ز يانيعشق درد آن هم پا که مثل
شد که ياند يآدم م يکنند چون صرف زمانيجلوه م بزرگتر يزندگ يدرد ها

 گريرسد که آدم ديفرام ين حالت وقتيا خسته اش سازد و يمبارزه با زندگ
  .دست دهد از را يتوان مبارزه با زندگ

دست  اش يشانيبه پهم طرف کودکش برگشت کنارش نشست و باز او به 
مانند آدم و فشرد را  لبشاندوه ق ،داغ بود طورانکودک هم يشانيد پيکش
  .رفتق فرويو به فکر عمد يخز يادست و پا شکسته در گوشه  يها
 ديد ،در انداخت يسو ينگاهست يهم گسبا کشودن در از  االتشيخ هسلسل 
  ينب
ستد به اطاق يباپا دو  يدرست رو توانست يکه نميدر حالتلو، تلو خوران  

 با خودش به درون زيز چرس را نيبد و ت يد و همراه با هوا بويداخل گرد
 يبا اندکد يدزديم يش را از ويکه نگاه هايحانه در حالير. آورداطاق 



٢٧   ��� �رام ا	�ا����� �  

س يسه نيه پبچ يا از يدوا يس، بريسه نينان خشک پ يبر :گفتت يعصبان
  .يکشيو چرس م يريحال هم تو م يو ده ا

  .ميز ها ره خوردينزن غم کل چ ير :گفتخالف معمول خونسرد  ينب
  ؟يکه باز قمار زد ين :حانه گفتير
  .گهيخوب د يک بازياز قمار هم کده  ين :گفت ينب
  ؟يچ يو باز يکدام باز: ديپرسحانه ير
سه دار يپ هکلم .سه داريار پيز مردم بسهم ا) آن(م او يانه گرفتيب :پاسخ داد ينب

  .ده بوديشن يبار از زبان نب بار بود که او ياکلمه 
  وقت؟ يچ يبر :ديحانه دوباره پرسير 
  .صباح يبر :گفتدر جواب  ينب
  .حال داره يبچه چ يکه ا ينيب ينم صباح؟ يبر ،يچ يبر :حانه گفتير
 ،دنشخوب هم گه شه ايمفت نزن بچه تا صباح خوب م يپ هاگ :گفت ينب

  م؟يا حکي يستداکتر ا يکنيم يچ يتو که باش
ک يباز  ندازم ويک قورت او خو ده گلونش ميچ که نباشه يه :حانه گفتير

  .يشنيده خانه نم) ساعت(ک سات يهم تو  ،ش باشهيد کتيکس خو با
    .ش گپ زدميکت يحال يهم ، مهرهيگيم خبرشه ميتم هناونه ن :گفت ينب 
  .ميتم ها نني ستمکنم مه مادرش ا يمه چيتم هنن: حانه گفتير
 ،يستمه چطو کنم که مادرش ا يمادرش هست ،هه :گفتپوزخند زد و  ينب 

انه يوخت ب که مهيز خاطرا يد بفاميره بايست ايرفتنت حتمار پرنگو يبس
  .ميگرفت

   .يگرفتيانه ميباز ب يکديپرسان ممه خو  ازکم  کم از :حانه گفتير
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ه م کيتو پرسان کد گه وقت ها ازيد ؟کدميتو چرا پرسان م از :گفت ينب
   .يمانيمه م شرط ها سر وطيا يحال

 يخانه نم از مه خوب نشده يخيبچه ب يتا که ا ،رمينمخو مه  :حانه گفتير
  .ميبرا
که هرچه  يستيبه دل خود نخو تو  يکنيبد م :گفت يبا حالت تهاجم ينب 

  .يدلت شد همطو کن
  .رمينم که ياني ،رم گپ خالص اسينمم تمه گف :حانه گفتير
 يخوريگه م: کرد و گفتحواله  شمحکم به صورت يليک سي ناگهان ينب 

 گر هم به پا ويسه لگد محکم د، ک دوي بعد از جا بلند شد و يريکه نم
   .زد کمرش

 انهيبه اصطالح عاماو د نکرد نش را بليصدا د امايچيخود پ درد به از حانهير
  .نبود چندان کارگرگر يدسه لگد  ،و دو يليک سين يا د ولت پخته شده بو

 يراهن قرص زريش را به پدرد آلود يرون شد و او باز نگاهياز اطاق ب ينب  
 ،نفرت محبت و هداشت رشت يبيعج هکه با او رشت راهنيآن پ به .دوخت

 راهن راياو آن پ يرا وقتيزب يعج يليخ هواقعاً رشتخواستن و نخواستن  هرشت
 گريداشت دآنرا  کهيهنگامراهن وجود نداشت و يپاست آنگاه خويم

زار يکنون او ب .به تنفر مبدل گردد کهيزمان وند عشقيخواست درست مثل پينم
چرا  توانستياما نمخواست آن را بدرد يو م يقرص زرراهن يپبود از 

 وداو ب يزندگ هعيراهن ذريآن پنکه يا يد برايشا دانست،يتوانست خود نمينم
قت آن يدر حق. بود او يايراهن رويملحوظ که آن پ نيد برايا هم شايو 

  .کرديوست او بود صرف او درک نمراهن ديپ
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مدم که پرسان بچه ره کنم چطور آباز  :گفت. بود مهيکر ،کشود در را يکس
  ؟يا نيبهتر شده  ذره کياس، 

  .س به خدا همطو ين :حانه گفتير
آمده بود  يشترک نبيپادم نره ي يراست ،خو خدا مهربان اس :گفت مهيکر 
  ؟يريم تو .انه گرفتهيگفت که بر صباح ب وش ما يپ
  ...حال داره وو طيبچه هم ا يمچم به خدا ا :حانه گفتير
شان نباش مه خبرشه ياطر بچه پراز خ :گفت حرفش را قطع کرد و مهيکر 
  .رميگيم
  .کنم يچفامم ينم باز هممگم  تي، خدا جان جور بتينير ببيخ :حانه گفتير
و بچه  يکن ييک چند روپه کماي برو دلته او نکو خوب اس :گفت مهيکر 

که بچه از  يخو داکتر چ يت بانيد مردکياگه به ام يش داکتر ببريره پ
 دوا و يآدم کت يضيده مر ،شد خات يزيک چيهم خدا ناکده  يناخوراک
  .دانه هم ضرورت داره وه ويم يدرمان بر

ره و يگيخودش م ،تهيسه ره ده دست مه بياو پ يکاشکمگم  ها: گفتحانه ير
  .کنهيخود خرج مچرس و قمار ده 

و  يخات گرفت بخشش خو از معامله واال يزيچک ي باز هم :گفتمه يکر 
سه ره ده يپبگو  يکه رفت يزبان نباش هر جا يبدان و  يقه بيگه ايتو هم د

  .دست خودت بتن
شم ياز پپس به زور زدن و کندن م يايکه بده خانه يفا يچ: حانه گفتير
  . رهيگيم

  .از جا برخاستبه عزم رفتن  نزد و سپس ينبار حرفيامه يکر
  .ک ساتي يشيب يريکجا م :حانه گفتير 
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 يباز صبحک يزود خو کنن اگه ن ميم شانه بگويبرم که تم :گفت مهيکر 
  .تانن يسته نميخ
د احساس يد و بايکه شا اش را چنان يگرسنگ يتنها ماند گرسنه بود ول او  
 کرد درديبا تمام وجود حس مگر را يک درد نامحسوس دي کرد صرفينم

  .گسترد ياو م يرامون روح خسته ايآشنا را که اغلب دامنش را در پ يناآشنا
دار يم بين م خواب ويحالت نکه او در  يشب ،تمام گذشت يب با تلخش

سکوت شبانگاه هرآن  مارشيکودک ب يکه ناله ها يشب بود و کرده  يسپر
  .ه بودشکسترا درهم 

  
  

******  
  
  

پرپشتش را  بلند و يموها صورتش را شست،سر و حانهيده دم صبح ريدر سپ
اه را که يدراز س يموبند ها ،نکرد يچوتبعد از بعد از روزها شانه زد و 

ت ياز دکان الله پرمبافته شده و گالباتون  ييطال يهاش با تارينوک ها
ال به عقب يخ يمو را ب يچوتش بست، آنگاه يبود به موها دهيسنهگ خر

د و بعد ياش جنب يپشت استخوان هتخت ه درکوتا يمو لحظات يرها کرد چوت
  .آرام گرفت

د يسرمه کش اش يل باطنيرغم ميش را عليراياه، قشنگ و گيچشمان س او
 نموديه اش نگاه کرد صورتش خسته مبه دست داشت کوچک هنييسپس به آ

چند شب گذشته به وضاحت از آن  يها يدارخوابيچنانکه بخسته  يليخ
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به  يهره اش کشش خاصدن دو پلته سرمه چيهر حال با کش دربود،  ظاهر
  .ه بوددست آورد

 يبرو و بعد از برگردان خ برداشتيرا از م يراهن زريپ ،او از جا برخاست 
راهن به يپ از يفيگرد خف ،تکاند آنرا در سطح کوچک اطاقچند بار گر يد

 ياضاف يايذرات کوچک اش و راهن را دوباره راسته کرديپ، هوا پراگنده شد
با  د و به تن نموديآن برچ يروتار و مو از  ليرا از قب ياز ناپاک يو ناش

راهن درشت و يپ هتک فراگرفت يبيخارش عج تنش را سوزش و دن آنيپوش
آن اهن را به تن کرده بود رين پين بار اياول يبرا يوقتادش آمد ي ،زننده بود

رفته بود يرا پذ آن يآنگاه با همه درشت يداشت ول ين حالتيچن زينزمان 
بود مگر حال  حسرت اوخواست و  يت تا نوجوانياز طفولراهن ين پيا چون

همه  نآ يدر البال کنون دانسته بودارا يز آزرد يش تنش را ميشتر از بيب
اد بود يز يبقدرراهن يپ يرشتنهفته است، د يو درشت يچه زشت درخشش

ه ها شيکه ر ديجويچنان مدن يبلع ش ازيوان نشخوار پيحهمچو تن را  انگار
کند با خود گفت  يدانست چ يمن ديراهن کشيبه پ يدست .دکريز آب ميرا ن

راهن کاسته يپ يدرشت از ک اندازهيد يداشتم شايم يراهنيرپيک زي کاش
زرق وبرق زوزه همه آن  ريتنش هنوز هم در ز گذشت، يقيشد دقايم
کرد ياحساس مش ياز بشتر يب راراهن يپ يب بود آن روز درشتيعج .ديکشيم

راهن را از تنش يل کند پتحم تواند يگر نميد ديچرا؟ اما دبود  متعجب
  .رون آورديب
سرش ب يآرام شد فکر يکم ديتنش کش بر يدست ،برهنه نشست يلحظات 

 بنفش آن کتان و رنگش هکه تکرا  يگريراهن ديو پ از جا برخاست .ديرس
 بود، يفکر خوب .ديآن پوش يرا دوباره رو يراهن زريسپس پ تن کردبه  بود
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آن  آزار ريغا که روحش هنوز هم اسيدر افت امايراهن نجات يپ تنش از آزار
  .بودراهن يپ

 ،بود يل به رنگ شکريما د که حاليسف هختچرک سوکهنه و تنبان عوض 
  . ديرا پوش يخامک دوز هپاچاه يتنبان س

و اه يس يته هايآراسته با ف ،انه بدليم و به اصطالح عامياه ناماليسگاج چادر  
را  رخ يرنگ و ب يب يو چادر طهيدر خررا زنگ ها  .به سر کردرا کلفت 

  .رفتن بود هگر آماديد. گذاشت شيهازانو يرو
  ؟يا ني يار هستيت :ديپرسآمد و  ينب 
   .ار استميت ها :حانه گفتير
  .شهيت مناوخ ميکه بر يبخ يخ: گفت ينب
که چشمانش را يحال در به کودکش انداخت و يمتردد و دلواپس نگاه او

  .ديد و از در خارج گرديصورت کودک را بوس اشک گرفته بود
 و تا چشمش به او سرانش مصروف صحبت بودا پب مهيکر يليدر صحن حو

نان  ريها هوشت باشه که شکم س و يريها بگ بچه فکرته سون: افتاد گفت
  .بخورن

 خبر عبداهللا گکباشه مگم  لت از بچه ها جمدس اح يخو صح :حانه گفتير
  .داره ار تويکه هنوز هم بس يريبگ
  .شان نباشيرم پريگيخو مه خبرشه م :گفت مهيکر 
  .ميبچه گک خوده اول به خدا باز به تو سپرد :حانه گفتير
  .شيبه خدا بسپار و دل جم برو ،برو: گفت مهيکر 

زود، زود خبرشه ادت نره که ي: افزودرو به عقب شد يخارج م از در يوقت او
  .يريبگ
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  .گه بس اسيد ديفام ،ايز بيتاو زنکه : گفت ينب
بو بد ک و يبار يان کوچه هاين انداخت و از ميياش را پا يرو بند چادر او

 يکه بسته هايکنارش دو پسر کوچک درحال .از دنبال شوهرش براه افتاد
 و چنان طي مسير مي نمودند کردنديشان حمل م يشانه ها يرا رو يبزرگ
م يتممه يکرآنها پسران . شان تحميل گرديده بودي برداشتن هر قدم باالا يگو

ادتر از دوازده سال عمر يز يگريشتر از ده و ديب يکيو فواد بودند که 
دم لحظه به لحظه از سرعت ق راه هفاصل ياده رويبسته ها و پ ينيسنگ. نداشت

فواد  يکندمتوجه  حانهير. کاست يشده بود م گر خستهيفواد که د يها
  .شهيناوخت م ا کهيز بيت ،زيفواد ت :گفتو  ديگرد

 يراه از نفس انداخته بود با کم ياده رويبسته ها و پ ينيرا که سنگفواد  
  .خو: گفتر يتأخ
  .ز شويد تيکد يگه چيراست م :گفت به فواد انداخت و ينگاهم ينز ينم يتم
قه يس از همو خاطر ا يخو دستش خال يکاکا نب ،ميمانده شد :فواد گفت 
  ...ره مگم ما خويز مي، تزيت
 يکنيم يس که نابلديروز اولت خو ن :م حرفش را قطع کرد و گفتيتم 

  .   س کار هر وقت ما يهم
 يليخشان  يهردو ها به کار گماشته شدندآن کهيزمانگفت يم راست ميتم

خاطر از آن به  يزينداشتند و چ يتيو طفول ياصالً کودک .کوچک بودند
 يصدا ت شان دريطفول گنگ و ترنم پرشور يندا را از ماه ها قبلي، زهم

گم  !يآر .بودشده م گم يارمونآواز تبله و حشرنگ زنگ ها و  ،شرنگ
  .ابنديب آنراتوانستند  ينم جستجوتالش و نوع چ يگر با هيچنان گم که د
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و شور محبت  خاموشت که جز آواز يطفول يبايسرود ز کجا شده بود 
همچو ترنم فرشتگان که  سرودست، يدر آن ن يشورگر يدت يمست طفول

که  يغزل نديسرا يرا م يغزل هستک يک شب نيفرشتگان در  ييگو است
آن غزل بدون آنکه دل و  فيحاما  دهديقوت و به جسم جان دوباره م به دل
 يهم بگذار يروتا مژگان را  ،گذرديراب کند مرموز و زود ميرا س روح

  .گر آن وقت از دست رفته استيد
د همه اطفال يشا کردنديو فکر مرفته بودند يرا پذوضع و حالت همان  آن دو 

ن يبه هم باًيآنها اکثراطفال تقر هو منطقدر کوچه  .ددارن ين زندگيا چنيدن
گر يبه محافل به مناطق د يوقت بهتر بود اما يمد کين شايا و ستنديزيممنوال 
هم هست،  يگريآنها جهان د ياياز دنرون يب دانستنديرفتند آنگاه ميمشهر 
به مراتب بهتر از  يزندگهم هستند با  ياطفال هم هستند و يگريد يمردمان
نها نبودند آنها يا يايز دنآن اطفال ا شان حل بود،يک سوال براي مگر آنها،

  .دبه دامان داشتنتولد  ثروت را از بدو انگار بودند يدوتمنثراطفال 
 و يپاک يايدن ،ايو آن دنست يکي همه اطفال جهان يايدن دانستندينمآنها 

ساز ها و آواز  يايو دنهاست  يخوشبخت ها و يخوش يايدن ،ت استيمعصوم
م و يتم رمنصفانه از آن محروم اند ماننديغاطفال  يبعض افسوس يولهاست 

خرابات شهر کابل چشم به جهان  کيتارتنگ و  يد که در کوچه هافوا
  .کشوده بودند

ل ياص ساز و آوازو  يقيموس که مولدان يمست زندگ يدر آن کوچه ها
  .ندبود يافغان
 يبرق يس هايستگاه سرويبه اگر يچون د شان کاستند،يقدم ها يدا از تنآنه

س يکه سرويهنگام ،بودازدحام  يليستگاه خيدر ا .ده بودنديرس )بس يمل(
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 به اصطالح د کهيبرپا گردوبکن  بزنچنان  مردم هجوم بردند و ،توقف کرد
 .نداختا يس ميچه خودش را به داخل سروياز در يگرياز در و د يکي

س يسروبه خواست ياد ميز يبا تقالو دست فواد را به دست داشت  ميتم
و  ييزور آزما هبقمسابقه که کم از مسابرنده شدن در آن  شود مگرداخل 
شتر يهم داشتند که ب يبسته هابا خود آنها  رايآسان هم نبود زنبود  يبزکش

  .ديگرديس ميداخل شدن آنها به سروانع م
س يبه سرو موفق شدسرانجام  مشترک آن مسابقه بودز ينخود حانه که ير 

ک چپات ي يکسن اثنا يدر هم ،م و فواد همچنان تقال داشتنديتم .باال شود
دهل  ياز يگم شو کت ،پش شو :گفت م زد ويتم هحکم به پشت کلم

  .ر شوهيبان که مردم ت يريروبار کجا ميب يده ا ،ودمپقت
 بود شده راشک پ چپات هضربشدت درد  که از با چشمانرا  خود يم رويتم

زشت در و کل يه يد مرد قويد ،نديتا شخص ضارب را بب دبه عقب دور دا
م يتم ،ستاد استياسرش  يدرست باال کنديمش نگاه يوس تينکه با عصبانيح

ابقه مسناظر صحنه و در ضمن  که ينب. ديعقب کش ياندک خود را د ويترس
  ؟يزنيره م چرا اوشتک ها :د به مرد گفتيديمرا به نفع خودش ن

   ؟يبه تو چ :مرد گفت
  .مه استن يشناسمشان کت يمه م ،يبه مه هرچ :گفت ينب

  .ياد شان بتي هتياستن آدم گرتو که  يکت :مرد گفت
ره  که از خود کده خرد ها يستيتو آدم نمگم ها آدم استن  يا :گفت ينب
   .يزنيم

پچل  هحرامزاد: گفت يخن نبين دست انداختن به يح در شخص مذکور
  .بگو از سر ؟ تويگفت ين چيپت
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ره چرا اوشتک ها  گفتمت: فتده بود با لکنت زبان گيکه سخت ترس ينب
  ؟يزنيم
ز يد آميتهد کهيدر حال و ديکش شبه طرف خود را محکم يخن نبيمرد  

  .ته باز تکرار کوآخر  گپ ير مادرته خوردياگه ش: گفت داديم شتکان
رد تقال خنش از دست آن ميرها ساختن  ينگفت بلکه برا يزين بار چيا ينب

به را  خود اده شد،يس پيمه از سرويد سراسيد را آن وضع يحانه وقتينمود ر
  .يش بتيالي، ايکنيم ياو مردکه چ: و به مرد ناشناس گفتآنها رساند 

مرد ز دست را ا يشدند و نب يانجيز ميگر نيچهار نفر د ،سهان ين ميدر ا 
از رفتن س حرکت کرد و آنها يسرورودار ين گيدر ا. ماجراجو رها کردند

  .ماندند
 سيک سرويخره باال ،ستادنديا سيانتظار سروبه  يطوالن يقيدقاباز هم 

  .شدند آنها سوارن بار يهر طور بود ا اما نبود يپا يدر آن هم جا ،آمد ديگر
ش را توانست خوديآدم نم .ستگاه بوديبدتر از ا س حالتيدر داخل سرو 

  .تکان دهد
پول ها را  همزمان کهو  اه را در کف دست داشتيک مقدار پول سينگران 

از  يتعدادآغاز کرد،  از جلو کتفروش ت يبرازد يگر ميدبهم  با سروصدا
خود تکت  هگر به نوبيبعد د يکيو  ستاده بودنديا هم يزن ها نشسته و عده ا

ست و تا يدختر جوان مکتب رو نگر يز سوينگران سوال برانگدند يخر
ک ينکه کارت به دست داشته اش را نزديخواست دهن باز کند دختر در ح

  ".پاس دارم ":برد گفتيچشم نگران م
  . ره تکتيهمش :د و گفتيک گرديحانه نزديرنگران به  
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 ،اونجه برو ده پشت نفر اس :داشت به نگران گفتنبا خود پول چون  او 
  .تهيمسه يپت يبر
  س؟يک ياه سر کتيس يا: نگران با آواز جر صدا کرد 
که  يله وتنبه از کنار زنانينگران با ت .يسه بگينجه پيا ايب ،مه يکت :گفت ينب 

 يرد شد زن در امان باشد ويتن  کرد از تماس دست ويم يسع  هرکدام
بود چقه خوب بود  يتکت فروش يهمو وخت ها که غرفه گک ها"  :گفت

 يکي يشت حاليش يس ميامد و ده سرويد آرام ميخريآدم تکت خوده م
  ".نگران هله وتونگيت يم اه هگيو دمردم روبار يب

ن يديفامين اگه ميديهم نفام ره قدر همو وخت ها رهيهمش" :نگران گفت
  ".شديس باال ميتکت ده سرو ينصف مردم ب ،نيديخريتکت م

مرد ها  ياختصاص يس که جايعقب سرو يران سوزن سکوت کرد و نگ
   .بود رفت

 هپشت در خان مهيدو طفل کرو  يحانه با نبير .قبل از ظهر بود يساعت ده ا
با  از ذکور ير در تعدادکنا .دنديرس پروان هواقع در کارت ک و لوکسيش

خواست يه مک از آنها يکيبه  ينب .خوردنديبه چشم مو منظم  پاک يهالباس 
  .ک دقه باشيادر ياو ب :گفتبا عجله داخل منزل رود 

  ادر؟يبود بخو ت يريخ :ديپرس وکاست  از سرعتش ينب يبا صدا شخص
  ؟خانه اسده کار داشتم،  هبيصا يحاج :گفت ينب
نمود يرا ورانداز م ينب يسراپا يکه از کنجکاويلدر حاشخص مذکور  

  ادر؟يب يستيخودت ک: گفت
 يهمو حاجشه ياگه زامت نم ،ميمه سازه آوردس و  ينبمه  نام :گفت ينب

  .ش کار دارميکه کت به صدا کويصا
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شما  ،سح يخو صح: گفتاکتفا نموده و  ينب هحات فشرديشخص با توض
  .کنميش ميمه صدا نينجه باشيهم

م و يتم حانه،ير ،يبا نبآمد و بعد از گفت و شنود کوتاه  يبعد حاج يقيدقا 
     .از پشت در رخصت کردهمانجا را  يو نب ييفواد را به داخل خانه رهنما

با گل بود آراسته و  سرسبز يليحو .ندديگرد يبايداخل منزل مجلل و زآنها 
 شن وسنگ روبا  ن از دم در کوچهيسطح زم ،رنگارنگقشنگ  يها

  .افزود يم يليحوشتر يب ييبايبه ز درخشان فرش بود که
  .عمارت دو منزله براه افتادند يها از دنبالش سوش و آنيپ يحاج 
با يز ين هايمفروش با قالروشن  دل باز و ،ز بزرگيدهلبه  پا آنهابا چند قدم  

با قد نما بزرگ  هنييآدرست در وسط  زيدهل يدر ورود يروبرو ،ندگذاشت
با توانست يهر تازه وارد منسب بود که ف يظر يکنده کار ييقاب طال
ک گلدان بزرگ و ينه ييکنار آ. ش را در آن ورانداز کنديتا پا سر سهولت

قرار داشت يخوشرنگ مصنوع ير از گل هابلند پ.  
ش يگر جرائت نکرد به پيد ،ديک نگاه محو آن همه تجمل گرديدر  نهحاير 

  .ستاديز ايلدر وسط ده همانجامتردد  ،رود
  .ين نييايب :به عقب انداخت و گفت يش رفته بود نگاهيپ يکه اندک يحاج 
نجه يما هم) مهمان(مانا يتا آمدن مب يصا يره حاجيخ :حانه گفتير 
نجه يچرا اکه  يمانا آمدن و دوم ايم ادتريخو ز يکي :گفت يحاج. مينيشيم

  .ن دورن خانهيائيب ،سر راه س يخيبخو نجه يا ن؟يبشن
و مقبول فرش  سرخ يهان يبا قال اطاق هم. شدند يخل اطاق بزرگدا نهاآ

 .شسته بودندآن ن يرو از مهمانان يتعداد و توشک ها پهن چهارطرف، بود
کنار در صدر مجلس  يريپ زن .اطاق به همه سالم کردبا ورود به حانه ير
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 برعکسو  نشسته ،اش ملبس بود يد شب عروسيا لباس سپعروس که ب
ل يو شمااز شکل کردند و ينگاه مبه طرفش  يتر يکه ساکت تر گرانيد
  .نيکم خوش آمديوعل :است گفت يک از کجا آمده و ده بودنديمحانه فهير
  .جان يب يب يخوش باش: حانه گفتير

  .نيگه شروع کنين ديريبگ ،نيوخت آمد خوب: زن گفت
  .نندم و فواد دست به کار شدند تا بساط شان را پهن کين حرف تميبا ا

رون يشان بيرا از بقچه ها ميحارمون م و فواد تبله ويتم زمان نيدر کمتر 
شرنگ، شرنگ زنگ ها  يصدا ميبا بلند شدن آواز تبله و حارمونآوردند و 

آهسته  ،آهسته او. ديچيش بسته بود در فضا پيهاحانه به پايرش يپ ياندککه 
هنرمندانه در ان نه چندار ساخت و با حرکات يع يقيتنش را با آهنگ موس

 يقيک آهنگ موسز با سبيان ناآشنا نيآدم .ش رفتيان ناآشنا به پيان آدميم
از  يزن .کردنديم يوهلهله رقص او را همراهشور يزدند و در الباليکف م

ت يب ،ميکن يره چ ياو دختر تنها باز: ان ناآشنا صدا کرديآدمهمه ان آن يم
  .هم بخان

 يم و فواد نگاهيتم ين داد و سپس سود تکايسرش را به عالمت تائ او 
تبله برداشت و  يکباره فواد دستان کوچک اش را از رويانداخت با آن نگاه 

بردارد با انگشتان کوچک  ميحارمون يآنکه دستش را از تارها م بدونيتم
که بارها  ينغمه ا ،شد يگريد ينغمه ا يمندش در جستجوهنر ماهر و يول

 عشق در وپود ذهنش چنان جا داشت مثل ترنمر نواخته بود و کنون در تا
  .دل

بود دستانش منتظر  شياندک نغمه را نواخت و فواد که با نگاه ها ،او اندک
باً يتقر يقير وبم تبله موسيتبله گذاشت و با بلند شدن آواز ز يرا دوباره رو
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ستاده و يا بود در وسط اطاق يآندم که صرف دمتا  حانهير .ديکامل گرد
   :درد آلودش خواند هازحنجرکباره ي ،بودفراداده  يقياز موسگوش به آو

  اال شاه کوکو جان سرت شال بندازم
  اال شاه کوکو جان  

  اال برابر قدت جامه بسازم
  اال شاه کوکو جان  

  ره قربان اال شاه کوکو جان يشاه کوکو جان قندهار
  ره قربان اال شاه کوکو جان يمروار لب و دندان

  .خوب صدا داره يواه چ: ن گفتياز جمع حاضر يزن دخاموش شدنهمه 
  .ها به خدا: او گفت يق حرف هايصدت يبرا يگريد 

آهنگ ساکت شد و در  هز خواندن متلبعد ا حانهياوج گرفت، ر يقيموس
کوفت تا ين ميبه زممحکم ش را يهاپا هتند، تند در کنار آنکه پاشن عوض

 بعد ياندک .داديچ وتاب ميز پيتن اش را ن زنگها بلند گردد شرنگ، شرنگ
آهنگ پرداخته بود  هکه باز به خواندن انتر ن افتاد و اوييباز از اوج پا يقيموس

  .ديبخش يوقفه ا يش را آرامشيگر پاهايد
ک يمثل  او يساعت براک ين يا ين ساز و آواز ادامه داشت وليا يساعت

ور ز نظرش دمار کودکش ايهم صورت تب دار و ب يرا لحظه ايقرن بود ز
چ وتاب تن يپ يده و در الباليچيپ ان آواز اويکودک در م يماريبدرد  نبود،

 اما ينه داريس ست آن درد که تو دريدرد يچ !آه .ديکشيزوزه م يياش گو
اد يست آن درد که در اندرونت فريو چه درد يتوانيان کرده نميب يکس يبرا
ست آن درد ياز آن چه دردو بدتر  يتوانيک ناله هم نميتو حتا  يزند وليم
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ان سرگردان بازهم در يم آن طغر تالطتو د ان دارد مگريطغنه ات يکه درس
  .يو برقص يد بخنديگران بايد يخوش يبراگران و يدبزم 

ک راز است راز يست و رقص گاه تبارز  هاتالطم جسم در موج ساز رقص 
روح  هيتن در ساا هم رفتار يو  ياندرون آدم يد راز درد هايا هم شايهنر و 

گر يبود د ستادهيز از رفتار باز اين ستد اويا يگر آدم از رفتار باز ميکه گاه د
نه حالت همان اندک از  ،رقص او اندکو داشت  يفزون شيباالدرد  هغلب

 يهاموزون بود و پاگر حرکاتش نايد ديگرديخارج مز ينانه هنرمندچندان 
  .ندافتاد يزحرکت باز ما نددر قالب آن زنگ ها داشت اش يزندان

 ،کو يح بازيصح يکنيم ياو دختر چ: بلند گفت يبا صدااز انبوه زنان  يزن 
  .ته خو حالل کو هسيهمو پ يکنير ميچرا روزته ت

مه يچ شيه ؟ينخورد يصبح چا به گمانم: صدا کرد يگراز د يرويبا پ يزن
  .سيده جانت ن

اند ينمايمبلند تر گران ياز د ک سروگردنيدا بود خود را يپکه  يجوان زن
نه  يکنيکه تو م ياشپو و يهم پ يکي، يباز يکي، رقص اس يکي :گفت

   .شپويس، پ شپويپبلکه  يرقص اس نه باز
  .دنديبلند خند يبا صدا همه زنان ن حرفيبا ا
آن زنگ  يابد زندان يگر برايش را که ديپاها باز نيهگخاموشانه و اندو او

ده به يده، مياو مو از زنگها بلند شد  ينگ، شرنگد شرين کوبيها بودند به زم
ش را محکم به يپا کروِوبم ساز ريش رفت و هربار با زيدان رقص پيوسط م

در عوض  يشد وليشتر بلند ميها بزنگ  ينکار صدايدر اثر ا ،کوفتين ميزم
  .کرديش حس ميدر کف پاها يفيدرد خف حانهير
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دا را به خواندن گرفت و ياد شدختر است ياز آهنگ ها يکيبعد او  يقيدقا 
 يگلم رعنا يکجا هست به دختر خرد سال مادرينج: ش خوانديرايبا آواز گ

  ...مادر
ن اس يته نخان غمگيب يو، ابس ک: صدا کرد يزن ده،يآهنگ نرس هبه انتر 

  .ت مست بخانيک بي ،شهيگرخون ممردم ج
 رقاصه  يا زنن مگميخوب ساز م بچه گک ها: گفتز ياعتراض آم يريپ زن

  .شه که رقص کنهيچ دلش نميس هياز کار ن
شتر يرا ب او اندوه بود دهيقبل آغاز گرد يقياز دقاکه زنان  ين گفتگويا

 يان دوخته بود با صداينکه چشمان اشک آلودش را به اطرافيساخت و در ح
ک يده از او خاطر يسرخکان کش ض اس،يبچه گکم مر :بغض آلود گفت

  ...ره مهيخ شان هستم مگميذره پر
بچه  يو :گفتد و يحرفش را برکرد ينق م که از آغاز نقر ياز زنان پ يکي 

 يک روز که بازي يشتيشيت ميده خانقرا ؟ يض بود چرا آمديگکت که مر
  .شدينمخو امت يق ينکده بود

 ،ها آموخته ستن يبو گل جان ابان بو: گفتر يرو به زن پ تياز جمع يزن
  .رهيگيطاقت شان م يک
: د و با خود گفتيکش يآه ه ها ناراحت شد،يعنه ها و کنان طيا هز اداما او

ش جواب يچرا يبرا ؟اما چرا آمدم ،د هم نهيگن شايد راست ميآموخته شا
ز ينش يان غم هايپا يجواب نداشت و برا شيدردمان درد ها يبرا ،نداشت

  .جواب نداشت
ن يتع شيش از پيپفت آن يظر ايگو انداخته بود يقالبدر  ر او رايتقد 

ان آن قالب نداشت و خواسته و يچ نوع حرکت را در ميده و او مجال هيگرد
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راه ز ين يزندگ، ساخت يار ميد خودش را عينخواسته در همان قالب با
حتا محال  از آن ناممکن و يکرده بود که تخط يش را چنان خط اندازيها

  .ديمايا بپم شده رياز قبل ترس يهاهمان خط  ر بوديو او ناگز بود
ل داماد يفام .ده بوديچيدر همه جا پمتنوع  يهاغذا  يبو و ت چاشتوق

چون محفل تخت  .خود را داشت يبهتر سع يمان نوازمه يهرکدام برا
زن ها اشتراک  لس معموالًان نوع مجيدر او رواج رسم  بود و بنابر يجمع

مهمانان  توانست به صورت احسن بهيزبان مياد ازدحام نبود و ميکنند زيم
  .برسد

ک سمت اطاق و ياز  يکيآفتابه و لگن را آوردند دو دست دو دختر جوان 
از مهمانان را در  کيهت مخالف شروع به کار و دست هراز ج يگريد

کردند يم يگر دستپاک به دست آنها را همراهيکه دو دختر جوان ديحال
   .شستند

 را پهن کردند گلدار کيپالست يبزرگ دستر خوان دوبه کمک هم  بعد 
 هسازند يبر: صدا کرد ينق نق يريپ همان زنکه ده بودند يهنوز غذا را نچ

دن يشنبا  حانهير .نيکن) هموار(ک دستر خان جدا اواريده او طرف  يخرابات
  .خاستاز جا بررزن يپ يحرف ها

به  رو کردنديم شيجان صدا يکيتورپ يو بعض معلم صاحب يبرخکه  يزن 
  .ميکشيمگه نان يد هما ده او خانبر شن ييايب: حانه گفتير
وارد  يبعد از لحظاتبا همراهانش از دنبال زن به راه افتاد و بدون حرف  او 

خانه شباهت داشت چون ا خرج يکه به پسخانه و د يگرد ياطاق کوچک
در آن موجود بود  ا و لوازم کار آمد خانهي، اشيکامواد خور اديز يمقدار

  .دو، سه نفر در وسط اطاق وجود داشت يابر ييفقط به مشکل جا
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کوچک با همراهان کوچکش  هدور سفر کوچک، هدر همان پسخان او
 ،پتنوس بزرگ برگشتک يبا جان  يکيتورپکه  ديطول نکش يقيدقا .نشست
ک بشقاب ي پلو گرم و خوش بو، يغورک يات پتنوس شامل يمحتو
و  يکباب شام يرو کههم سالد بود  يوفته و مقدارک کاسه کي ،ايفاصول

در آن بکار نرفته  يلقه ايدن در ظرف سيدا بود هنگام چيپس انبار و هويچ
  .است

ن ياز خوردن چن يگاه ،ز از غذا ها بلند بود که آنها گاهياشتها انگ يبو 
 و پهن ا دو ظرف نسبتاً بزرگبهمان زن  بعد يلحظات. مند بودندبهر يغذا

 يافآن بقدر ک يکه رو ينرف مقدارک ي يحاو ک ظرفيد يوارد گرد
  .همان فصل يوه هايز ما گر پر بوديخته شده بود و ظرف ديده ريکوب هتپس
بود باز  ر نخوردهيشکم س درست و يغذاآنکه چند روز بود د با وجو حانهير

ادش نبود فقط يشکم  نداشت، اصالًغذا خوردن  يبرا يل و رغبتيهم م
همان مار کودکش بود که يصورت معصوم و ب اشتداد يبه  کهرا  يزيچ

ک يتنگ و تار يها يلياز حو يکيک اطاق محقر و غم آلود يدر لحظه 
کرد درد يز را احساس ميک چياو صرف  .ديکشيخرابات نفس م يکوچه ها

د با ير خفه کردن احساسش را که بايان ناپذيبند و درد پا يطاقت فرسا
 اشت چونرا به خاطر ند ياو گرسنگ. ساختيدستان خود خفه اش م

  .کنديقلب را بفشارد درد شکم را آدم فراموش م يدرد کهيهنگام
 ديمايپ يم اش او را دلسوزانه يجان که از همان آغاز با نگاه ها يکيتورپ
  ؟يخور يچرا نان نم :ديپرسخورد يد او غذا نميد يوقتو  به اطاق زد يسر
  ض اس؟يگن بچه گکت مريم: دادادامه  يکيتورپ نگفت يزيچحانه ير
  .اريها بس :جواب داد يبعد از مکث کوتاه حانهير
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  ؟يچرا آمد يخ :ديدوباره پرس يکيتورپ
  .ميم به زور آورديشو :گفت حانهير

زنان جامعه اش واقف بود بدون  و درد ش از موقفيکه کم و ب يکيتورپ
 ،دل ته او نکو يحالر اس يخو خ :گفتسواالتش ادامه دهد  هآنکه به سلسل

  .شهيجور نم اوز نان نخوردن تو خو نان بخو، ا يبگ
  .شانش اسيار پريدلکم بس ،شهير نمياز گلونم ت :حانه گفتير

س باز خدا يک مادر استم مگم چاره چيفامم مه خودم يم :گفت يکيتورپ
 يطو خوده گشنگياگه ا ک لقمه نان بخوي يگب ،ش نکويمهربان اس تشو

و خودت فکر  يشيمض يمرخودت هم ناکده تو  يخدا يو نان نخور يتيب
  .کنهيره م اواز  يخوارغم يک يض شويکو که اگه تو مر

زش آن ياز رد يکوش يحانه را اشک گرفت ولياه و درشت ريچشمان س
دن يرقصاب آن چشمان جذمردمک  هدر حلق ياندکاشکها  کند، يريجلوگ

  .دنديکوچ ينامعلوم ياريد شده و به ديو سپس ناپد
م و فواد يتم يسوگرفت يمدست نکه يدر حچند لقمه نان خورد و بعد او 

م يتم. زدنديلقمه م تمام يو با اشتها تهن انداخييشان را پايآنها سرها ،نگاه کرد
او  يحال يهم ،بخو يبگ ؟يچرا بس کد :گفت شد و او يهامتوجه نگاه 

  .تيگفت يزنکه چ
 انت نوشک جان :م گذاشت و گفتيتم هشان يحانه دستش را آهسته روير

  .شهيدلم نمگه يد ،بس اس ن مرهيا نان تانه بخورشما قر
 ،ردبزرگ را به زور در دهنش فروب هک لقميدر عوض  ،نگفت يزيم چيتم 

که  يهااد روزيت خودش انداخت به يد طفولايم او را به يخوردن تم غذا
 يهمواره به عزم خوردن غذاها بود و  يز دوستدار محافل بزم و خوشيخود ن



٤٦   ��� �رام ا	�ا����� �  

ان آن همه يرفت و در ميبه محافل مرنگارنگ  يها اسلبدن يخوشمزه و د
بود و آن راهن يک پي يدر جستجوصرف  چشمانش رنگارنگ يها کاال

  .بود يزرقرص راهن يپ
بدست  کرد بايراهن را که او فکر ميهمان پ راهن را به بر داشتيال همان پح

او ن نبود حال يست و چنين نيچنف ياما ح ابديان ميش پايآن جستجو آوردن
به دست بود رد او در تالش به دست آوردن کيرا جستجو م يگرد يزيچ

راهن يدن به آن پيها مشکل تر از رس يليدن به آن خيکه رس يزيآوردن چ
چ يپرخم وپ ي، او کنون در کوچه ها و راه هامشکل تر يليخ !يبود آر

دن به آن يد رسيرا که شا يزيد چيپال يرا م يآرامش و خوشبخت يزندگ
       .ک خواب محضيال بود و يک خياو  يبرا
با دلش همنوا ز ين او ين بار پاهايساز و آواز شروع شد و ا ،باز رقص 

بود که حتا  آمده يحال حالت .ندنداشت يگر رمقيدلش د دند و همچويگرد
گر يد دکن به حرکت وادارتوانست آن پا ها را  ينم فشار بند آن زنگ ها هم

 يدرختخشک  هتک شاخدن يجنب نبود بلکه به ه رقصياب تن او شبچ وتيپ
  .مانديزمستان م يفانک شب سرد و تويدر 

 در طوافد يچرخيم محقر هروح و روانش در طواف آن کلب نجا بود اماياو ا 
  . ده بودياش لم يدان زندگيکه در آن عشق جاو يا آن کلبه

به اطاق کله  يکار يدا بود برايکه پ يحاجبر  ير نق نقيپ زنن اثنا يهمدر  
دلش  چيه ،ض اسيش مريرقاصه بچ يا يحاج: صدا کرد کنديکشک م

  .نيکديدا ميگه ره پيک کس دي يکاشک که رقص کنه، شهينم
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بوبو گل جان ده : گفت در ظاهر و هدر آستان ير حاجيزن پ يبا حرف ها 
 يات ککار داره تا خراب يکل گ ،ميکندا يپگه کس از کجا يوخت د يا
  .گهيدسته ساز دک يره پشت يم
: گفتصاف از آن ظاهر بود  يتيده که نارضايدر هم کش هبا چهر بوبو گل 
  .ساز ياز ا يکتبابا ته يانصاف بهم خدا شما ره  شه،يفل گرم نمطو خو محيا

زان او ها ره که رقص کنن محفل يشته بخيک گله دختر ها شي :گفت يحاج
  .شهيگرم م

  .نيسه ره ده او انداختين که پيدهمقه ک: گفتقهر  يبوبو گل با اندک 
بيصا ين حاجين دخترها رقص کنيزيبخ: ت صدا کرديجمع از يگريد زن 

  .گهيراست م
 .از جا برخاستند و محفل دوباره رنگ گرفتجوان و نوجوان دو سه دختر 

عه يکه ذر يپاها ،کرد ده اش نگاهيچرک و ترک يپا ها ينشست و سو او
 يسخت زندگ هن مبارزيهمراه سرسخت ا که يد و پاهابودن دنشينفس کش
  .اش بودند

خودش بود و دور  يهوادر غرق  او .رفتيش ميبه پ يلحظات به کند
 يقيشباهت داشت درد عم يش که به چشمان قشنگ غزال کوهيبايچشمان ز

  .ديبگر يها يخواست هايم زد و هرآن دلشيموج م
د که ياهر گردظ يالدر حنبار عروس يا ،ت از سه بعد از ظهر گذشته بودساع

 يليخ يراهن نارنجيپبا طبق رسم و رواج را  اش يد شب عروسيراهن سپيپ
 ييبايز جوان و که زنيو درحال عوض کردهخت خوشرنگ و خوش دو

  .اش نشست يقبل ييصدر مجلس به جا اشت دوباره بربه دست ددستش را 
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ز را يمه چه هکه از آغاز سرشت يزن .ديشروع گردز يش جهيبعد نما يلحظات 
اء ياشدر ضمن نشان دادن تک، تک ستاد و يبه دست داشت در وسط اطاق ا

ت يدد و نوععمکلف بود  ديعروس شا هه شده از طرف خانواديته لوازم و
که توجه همگان را به  يلند طوربا آواز ب چون ،ح دهديز توضيجنس را ن

پ ينبان کرت ،زيقناو هران تکيپ ک جوره کاالينه يا :گفتخود جلب کند 
م يک ونياصل  يشميک دانه چادر گاج ابري ،يد کتويسف هتيف ياصل کت

  .ش آباديخان ،متره از طرف مادر عاروس
  .ش آباديخان :صدا زدند ز در ضمن کف زدنين گرانيد 
کول انه دسک دي يکت ،ند سرخلو بک جوره بوت کري :اضافه کرد سپس 
  ...ش آباديکاال خان يهم يسرخ بر) دستکول(
ات يمحتوتا نمود يت طال را باز ميس يطوق کهيبعد در حالطال هم ت يک سي

ر ينه زيا ،نه الکتشيا :گفتبه همه اهل مجلس نشان دهد داخل آن را 
  . بندشتانگشتر و دس يش کتيگوش
گوش تمام حات زن در مورد لباس و لوازم جالب بود و همه با دقت يتوض
داماد و عروس حسادت وهم  هخانوادکه با  يداده بودند به خصوص زنان فرا

ند تکرار نبود يمتيا قيبا و يرا که ز يزهايچ يداشتند و گاه عمداً برخ يچشم
 گر مقدار ويد رايز بود شده خستهد يشا مذکورزن  دبع يقيدقا .دنديپرس يم

سر تا  يک جوره کاالي :گفتيمفشرده  داد بلکهيح نميتوضرا اء ياشت ينوع
  .يپا
 ،خچالياز  :د که عبارت بوديل و لوازم خانه رسيوساه از آن جا گپ ب 

، ظروف غذا ن آشي، ماشيگ پلو پزي، دياطين خيماش ،بادپکه ،يبرق يبخار
  .رهيو غخواب  يجا، گ منتوي، ديخور
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حات زن يو با تشر ده بودنديمنظم چ فهص يرو يليدر حورا  ليتمام وسا 
دند يکشيرون مين بيز کلکشان را ا يهاسر نياز زنان کنجکاو و خبرچ يبرخ

تمام همراه با سر  يکه با کنجکاوان زنان ياز م يزن .دل را تماشا کننيتا وسا
نکه دوباره خودش يده بود در حيشرون کين بيز از کلکياز تنه اش را ن يمين

ش يعل ها يشاه خ ،ز دادنيخوب جه ننيبب ريخ: گفت ديکشياطاق م يرا سو
  .کدن

نن يببر يها خ :ل داماد است گفتيفام از دا بوديپ از طرز گفتارشکه  يزن 
  .دخترش هديفا ،مگم به دختر خود دادن

شه تا مرچ و ياج نميز احتيچ چيبه هک سال اول يبرو تا : صدا کرد يگريد 
  .ش دادنيو بوره هم خو بر يو چامساله 

باد  شه ويوس غره معارباز ن که يف نکنيقه تاريا يحال :با لبخند گفت يزن
  .خات زد ييش پايپ يزه کتيهرچ ياز ا

هرکس به د، يرسگر يباالخره نوبت به مهمانان د. همه زنان به خنده افتادند 
، انگشتر طال يکيهرکدام ک ياقارب نزده بود آورد يزيزعم خودش چ

ها  يبعضطال و  يهم چور يدستبند و دگر يکيطال،  يگوشواره ها يدگر
 نه چندان گران بها يه هايهدهم ا يو  داشتند پول نقد يه قرابت دورترک

  .م عروس کردنديتقد
 يگر محفل را ترک گفتند و با اندکيد يپ يکيآهسته، آهسته مهمانان 
ز يدهل هنگام خارج شدن از .را جمع کردندز بساط شان يم و فواد نيخلوت تم

و به  يسه ره بگيپ يا :حانه داد و گفتيبه دست رپول  يمقدار يکيتورپ
  .خروه بيبچه گکت م



٥٠   ��� �رام ا	�ا����� �  

 يگيب: دستش گذاشت و گفت اد آن را دريا اصرار زب يکيتورپ .ديابا ورز او
  .مثل خوارت فکر کو ممره ه ،گهيد

مالم  يبنيب ريخ :گفتخجالت  يبا اندکحانه را اشک گرفت و يچشمان ر
  .بيصا

ه ش بچير پيزود برو به خ :او گذاشت و گفت هشان يدستش را رو يکيتورپ
  .ت بخدايبرو پنا ،است يگکت که چشم برا

اره برگشت دوب او .دارم انت کار نيباش :صدا زد يده حاجيبه در کوچه نارس 
  .انداخت يبه حاج ينگاه زيو ساکت با چشمان سوال برانگ

  .ض اسيدم بچه گکت مريشن :گفت يحاج 
  .بيصا يها حاج :گفت با تأثر حانهير

خدا : گفت بردياش فرو م يب کرتيدستش را در بغل ج همزمان که يحاج
ست يبد و چند نوت يرون کشيببش ياز جپول را  هبستبعد  .شير شفا بتيبه خ
 :گفت م و فواد را مخاطب قرار داده ويتم و سپس را از بسته جدا يگيافغان
را  يگيدو نوت صد افغان بعد .بخشش کل تان يا ،نيخوب ساز زدن يآفر

  .يگره به خاطر بچه گکت ب يا :حانه داد و گفتيبه دست ر
  .بيصا يس حاجيکار ن: حانه گفتير

  .  شهيکارت م م،يبچ يره بگيخ: گفت يحاج
خودش را در  کهيدر حالرا در آخر کوچه  ينب ندرون شدير باز د يوقت 

با حانه ير .ندافتيدر حال انتظار چانده بود يرنگ پ يهنه و خاکسترک يپتو
  ؟دچطو بو بچه :ديشتاب خودش را به او رساند و دستپاچه پرس

  .خانه نبودم ، مه دهمه خبر ندارم :پاسخ داد ينب 
    ؟ يکجا بود يخ :ديحانه پرسير
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  .امان فهيده دکان خل: ش گفتببه جوا ينب
  ؟يکديم يده اونجه چ: ديحانه دوباره پرسير
   .يو مداشت کارش يکت :گفتانداخت و  به او يشم غره اچ ينب
  .ينيشيده خانه م اهللا گککه از خاطر عبد يخو به مه گفت وت :گفتحانه ير
  .گهيش بند ماندم ديدم باز کتيد امانهفه يها مگم ده سر راه خل :گفت ينب
  .يکار دار يگفتيفه امان ميکه به خل يداشتزبان ن :گفتتند  يکم حانهير
 ؟کدم ههيم يشتم چيشيمه اگه ده خانه هم م :ترش گفت يشانينبار با پيا ينب

   .يشروع کدره  يسر راه جت گر يده اتو که 
ش يکتده خانه ک کس يبود که ير مکم دلکش خو پکم از  :گفتحانه ير

  .اس
م که ره برسان شما گهيا ديبو ر نگو پ اديز شيم بود کتيتم هاونه نن :گفت ينب

  .کار دارمباز  مه
داد و با دل گرفته  حيده ندارد سکوت را ترجيگپ زدن با او فاد يدحانه ير 

  .پشت در خانه بودندد بع يساعت .اه افتادبر
نه شما ره يا: گفتده ينارس به در خانهبرود گر يد يجا خواستيمکه  ينب

  .گه رفتم که کار دارميرساندم مه د
  ؟يدار کار يو چ يريکجا م ،ريبه خ :ديخته با تمسخر پرسيحانه با قهر آمير 
 يتو کتکار دارم،  يرم و چيمغرض که کجا  يتره چ: به پاسخش گفت ينب

  .يکنيکه پرسان م هه؟ يکار دارمه چ
گه که يد هسيا از همو پيانه يب هسياز همو پچ کار ندارم مگم يه: حانه گفتير 

  .رمبش داکتر بيکه بچه ره پ يه بتک چند روپي يامروز گرفت
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 هسيها دادم و پروز به قرضداريهمو دانه ره خو يب هسيپ: گفت يبا تند ينب
خودش  يش داکتر ببريپ س کهيم کار نه هدم کار دارم و بچه رخو هامروز
  .شهيم جور

، سه رهيپ يبت ؟او مردکه يکنيطو ميچرا ا :گفتبه نعره ه يشب يحانه با صداير
بانم تنها و تک ناجوره ده خانه  هکه بچ يکد يراضمره رنگ يبه هزار نشو 

  .ک ذره از خدا بترسي ،يد کديقهم سه ره يپ يباز حالو و برم 
 هسيهم پ يحال مش ويداد انه رهيب هسيشو پيد يم بگيتم هنن برو از :گفت ينب

  .مه پرسان کوياونه تم ،مم شانه داديتم
  .يخود شان اس که داد هسياو خو پ :گفتحانه ير
  ...مگم فامميها م :گفت ينب
   .گهيخالص دبس خو  :د و گفتيان حرفش دويحانه مير 
بود که  يمه مقصدم ا يا ني يمانيگفتن آدمه م يرديبه بزنکه او  :گفت ينب

  .م قرض کويتم هاز نن
هم  يحال يقرض کنم هم يقرض کنم و تا کاز او چرا  :حانه گفتير

    ...بوره و ،سهير از پيقرضدارش استم غ
  .م کوياليزنکه اگه او يدبرو  :گفتحرفش را قطع نمود و  ينب 
 يره ندادسه يکه پيتتا وخ :محکم گرفت و گفترا  يت نبيحانه با عصبانير

  .ستميت نيماندن واال
ک نان يکه تم ينشانت م ينحاليا يزنيمه زور م يخو کت :گفتبا خشم  ينب

حانه افتاد و بعد از چند مشت يع به جان ريک حرکت سريو با ر اس يچند فت
  .در رفتپشت و خودش از کرد  لهيبه درون خانه تاو را  با فشار و لگد

  .صدا زدندرا  انمادرش مهيو فواد سراسم يتم
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ش را دور گردن يدست هانکه يدر حو  ه سر داديگربلند با آواز  حانهير
کنم او خدا  يچ :ه اش گفتيگر يها ،يان هايم در کرد،يمحلقه  مهيکر

  .به دادم برس !جان
 چشمش تا يداريب حالت خواب و کودک در .او را به اطاقش رساند مهيکر

با عجله  او .دراز نمود مادر يسودستان کوچکش را  ه کنانيافتاد گر به مادر
صورتش را روسگرفت يرا به آغوش م يود و همزمان که يدو پسرش يسو

کودک و مادر را مثل مرهم تن  ياحساس عاطف يگرما .غرق بوسه نمود
  .درد شان را فراموش کردند يدم انباشت و هر دو 

م ير تمدراست بگو ماتره به خدا  :ديمه پرسيهم از کريتند و پ ،حانه تندير
  .ر کديت م روزه چطويجان بچ

و چون  .شيش داکتر ببريتر اس که پنبود مگم به بد: مه پاسخ داديکر 
دوا و داکتر  هسيسر پ :افزود به خاطر پول بود شوهرش نزاع او با دانستيم

  .سه اسيپ مهش يپ دلته او نکو،
 اديهم چقه ز يحال يرم هميگ يمگم مه نم ينير ببيخ ين: حانه گفتير

  .قرضدارت استم
ک ي و باز اس اريبود کاله بس زندهکه سر صاحب  رس بابا،يخ: مه گفتيکر

  .رميگيم بند شد از تو مه هروز که دست م
دلت ت ارمان يم جان خدا جان جور بتيمادر تم ي، زنده باشين: حانه گفتير

  .ميه مگم مه فکرشه کديت برايسر بچه گک ها
  ؟ چطو: مه گفتيکر

ه خود ک زن داد و دو صد روپياونجه ) هيروپ(ه وپت رشص: حانه گفتير
  .کنهيمعامله واال، همو انشااهللا که بس م
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  .گه بس کنهاواهللا  يمتيق يده ا يگيم يچ: مه گفتيکر
  .فروشميانگشتر خوده مره اگه بس نکد، يحانه گفت خير

ره  باز او خره نصف شو شده ويانگشترته م يوخت ک يده ا :گفت مهيکر
  .ار بند باشهيک روز سخت که دستت بسي بر ر مبادا ونگاه کو ب

روز سخت سرم خات  يگه چيکده د ياز و مبادا کدام روز :حانه گفتير
خودت آدم  ،يفهامم تو از کجا کنيمه مخو  مه هترروز  وو حال  آمد

  .چوچه دار
  .ميمان يدر نم ،س رسان خدا يس روزا ريخ :گفت مهيکر

  .سيهم خو راه خدا ن يرم اياز تو بگ يکشک مگم تا يها ب :حانه گفتير
 يکيو شر ياليک سيده  ق نکو باز هم اگه دستت بند نشه،ش :گفت مهيکر

  .شيپوش يم
مه  ،يکيشر و ياليکنم نه انگشتر بانه نه سيبال ره ده پسش م :حانه گفتير

شم يا به زور از پيفته يم يکدام روز ده دست نب ،رم که بپوشمشيکجا م
ک درد يکم به  خو کم از يحالکنم،  يباز چ کنهيش مقروت و قند و رهيگيم
  . خورهيم

را بغل  شکودک يبدون معطلوس يخسته و ما اونبار خاموش ماند و يا مهيکر
  .م به طرف جاده شتافتيتم يهمراه گرفت و به

چون  ديگرد داخل داکتر که سر راهش قرار گرفت هخان نهين معاياولبا  
  .ن منتظر بودنديه نفر مراجعشده بود فقط دو، س ناوقت

ره يهمش: ديش آمد و پرسکينزد يخرد سال يپسرک نه خانهيبا ورود به معا
  ؟ينمره گرفت

   .ين :حانه پاسخ دادير
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  .تمتيصباح م يک نمره بريمه  ،ايبرو صباح ب يخ :پسرک گفت
ار خراب يبسحال بچه گکم  ،مينمره بت امشوبر ره يخ :گفت زيحانه عذرآمير

  .شهياح از بد، بدتر م، تا صباس
  .ب وخت ندارهيداکتر صا ،ار ناوخت شدهيره بسيشه همشينم :پسرک گفت

صدا  نهين اثنا از اطاق معايدر هم .را نگرفت ييکرد جا حانه هرچه التماسير
  .آمد رازق، رازق

  .بيصانه آمدم يا :د و گفتيدونه يمعا اطاق يپسرک سو 
از جا با پسرک بود  جروبحث اومتوجه ن نشسته و يدر جمع مراجعکه  يزن 

ده  ک چند روپهيکده  يخپخوارک  :گفتآهسته آمد و  کينزد برخاست،
  .تهيت نمره ميباز بر يبت دستش

ان يرا در م يکاغذ يکه نمره هاياعتنا در حال يبرگشت و ب کپسر
رفت و همزمان با  شکيحانه نزدير .ستاديکرد همانجا ايباال م انگشتانش تا و

م باز يادر جان همدفعه بانيره بيخ :گفت در دستش يگيده افغاننوت  چپاندن
  .رميگيرو مرو نمره مهگه يد هدفع

بش پنهان يدزدانه به اطرافش با عجله پول را در ج ينگاه نيپسرک در ح 
 يکه آمددفعه  گهيد ،آخرت باشه هعح اس مگم دفيخو صح :گفتو  نمود

  .يش نمره بگيک روز پيا يا يا وخت بي
  .يبنيب ريخ ،کنميخو همتو م :ه گفتحانير

 .شدنه يمعااطاق داخل  شبا کودکن او بود که ين نفر از جمع مراجعيآخر
کل دوا ها ره  :نوشت و گفت ينه کرد سپس نسخه ايداکتر کودک را معا

  .شيتا آخر بت
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 يشده بود رو را که از عرق کف دستش نمناک يگيافغانپنجاه نوت حانه ير
  .بيصا و داکترخ :گفتز گذاشت و يم

 :ن قات خورده بود باز کرد و گفتيرا که چند يگيداکتر نوت پنجاه افغان
دو قات  کارش زيم يروکه  کلفت يکاغذ هبه قطع سپس .سه کم اسيپ يا

 که نوشته س هنجيده ا :افزودو اشاره نمود  گذاشته شده بودمثل قاب عکس 
  .سيس مه صد افغانيف
  .ستميمه خاننده ن: حانه گفتير

  .يکديد پرسان مياول با يخ :داکتر گفت
رون يبرا از واسکتش  يصد افغان نموده، مقابل واريبه طرف د روحانه ير

مه  بيداکتر صا يبخچيم :گفتز يم يهمزمان با گذاشتن پول رو ود يکش
  .دميفام ينم

 يرا برداشت و پنجاه افغان يترش صد افغان يشانيون حرف با پداکتر بد
   .نه مسترد کردحاينمناک را به ر

  .بال داکتر قاروک بود يچ: گفتم يرون شدند تمينه خانه بياز معا يوقت
  .چ کس نکنهياج هيها خدا آدمه احت: حانه گفتير
 از نظر گذراند و سپس از دست او گرفت،جوان نسخه را  در دواخانه پسر 

در را ها که دوا آنمن در ض رون آورد ويمختلف ب يرا از جعبه هادوا ها 
  .يشصت افغانو چهارصد: گفتگذاشت ياکت مپ
که بود  شتر از پوليمت دوا بيخالف توقع ق د چونيانه پرحيرنگ از رخ ر 

ز يم يرا رو شانگشترحانه خجالت زده ير. داشتبه همراه او با خود 
  .سه ندارميپ ادر جان مهيب يبخجيم: و گفتگذاشت 
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، س دوا خانه سين يرنجه خو زرگيا يسه بتيد پيره بايهمش :دوا فروش گفت
  !دوا خانه

 ييبه تن و نکتا يفوالد يشيدرکه  يگريشخص د .التماس افتاد حانه بهير
داد قبل از  يلحظه او  ختهيمنظم به گردنش آورا نا ديسپ اه ويخط دار س

ر يجروبحث آنها را زکه يده بود در حاليفارغ گرد انشياز مشتر يکيد با ستو
پنداشت  يشتر از پول دوا ميبهم  يليخهتر و ب را مت انگشترينظر داشت و ق
  .شيق جان بتيبروعت :گفتو غرور  لتأم يبا کماندک  هاز همان فاصل

 يخوشحالبا و  زد يت بخشيلبخند رضاصاحب دوا خانه  از سخاوت حانهير
دوا را برداشت و به سرعت  هطيخر "نجا ادريب يبنيب ريخ"گفت يکه منيح در 
  .خانه را ترک کرددوا

جاده ها، . همه جا پخش کرده بود رب غيدر ياش را ب يکيو تار ياهيشب س 
حانه به سرعت ير. دنديرسيک و ترسناک به نظر ميتارو کوچه ها ها سرک 

ا را به دو هطيکه خريدر حالاش  يگشيو همراه کوچک و هم رفتيراه م
 ياندک جاده و سرک را پشت سر گذاشتند و .بود دست داشت از دنبالش

به  يگريد يدر انتها يکيک شدند که يتنگ و تار يهاه داخل کوچبعد 
از  .زدنديهو منه ايبه اصطالح عام يکيو از تار دنديچيپ يچپ و راست م

دند يرس يکوچک يدانيبه م گريد هگر و از کوچيک کوچه داخل کوچه دي
  .بود ولگرد يو شب ها استراحت گاه سگ ها حگاه اطفال محلهيتفر که روز

انبار کرده  يدانيم هک گوشيدور کثافات که مردم در  دسگ ولگر سه ،دو 
تا  ميتم .بودند ياستخوان ا توتهيلقمه نان و  يمصروف جستجو بودند

خودش را زد يقلبش به شدت م که از ترسيدر حالچشمش به سگ ها افتاد 
  . ترسميمه م :چسپاند و گفت حانهيبه ر
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گپ  ،نترس غرض ندارن :ده بود گفتيز سخت ترسيحانه که خودش نير
  .اينزن آرام ب

  .ميکن يباز چ سر ما غر زدناگه  :گفتو  گرفتمحکم  او يچادراز م يتم 
  .پالنينان م ،ستنگشنه چاره گک ها يب زنن خودشانينم :حانه گفتير

  .ننکيدمه چک مکه گشنه ستن آها از همو خاطر  :م گفتيتم
سو يدا مهربان اس که اا خيب :گفتو گرفت م را در دست يدست تم حانهير
  .نياينب

هسته، آهسته به طرف ولگرد آ ياز سگ ها يکي ندقدم ها را تند ساخت آنها
  .آنها آمد

  .نيايمه خو گفتم که م ،هله که آمد: گفت د ويچسپ حانهير يم به پاهايتم 
 داد بودشده گرگون ن آن دتاز ترس که  يحانه با صداير ک شديگ نزدس 

  .يکچ ،يکچ ،اوسو برو :زد
نبار با يام يو تمحانه ير .شان دور شدزد و از کنار  يسگ دور آنها چرخ 

بعد  يند و لحظاترا به کوچه رساند انکه کم از دوش نبود خودش يها گام
در  آنها مه در را کشود ويکر .ندديخانه رسدر به  خسته و نفس سوخته

  .ندخانه رفتداخل کجا يبا هم  ندزدينکه نفسک ميح
  ؟نيديترس ؟بودخو ت يريچرا خ :تمه گفيکر 
  .بود يدانيسه تا سگ ده م ،ها دو :حانه گفتير 
  تان کد؟ش يپ :ديمه پرسيکر 
  .ميم شو شده و تنها هم بودين م،يديباز هم ترس مگم ين: حانه جواب دادير

 ،س سختمرد و مدد وخت شو بدون  ياده  يگيراست م ها: مه گفتيکر
  .يرفتياز او م يکه کت ختيگر شتياز پ خدا زده هم ينب
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 و طو بختيها خدا ا: رد گفتفشيدلش را م يکسيو ب يه خستگحانه کير
  .  ب مه کدهيب سگ نکنه که نصينص) شوهر( يطو شويو ا طالع

ز يکنار صحت لبخندش را ن در حانهيد و کودک ريگرد يهار روز سپرسه چ
ض يمر يککود يده بود چون وقتيز دمياو ن رنگ به رخسار ،بودافته يباز 

  .رسديمارتر و افسرده تر از کودک به نظر ميمادر باست 
 يب .با آنکه هنوز هم با مشکالت در جدال بود داشت يآرامش نسب کنون 

برد به يرنج مز يناش  ياز قرضدار .داديشوهر آزارش م يبند وبار يو ب يپول
 د خوراکه بودگرفته تا موانقد  که از پول مهيکر يها يخصوص از قرضدار

ک زن با چهار ي ،بهتر از او نداشت يمالوضع  هم مهينکه کريو در ضمن ا
  .وبيطفل و شوهر مع

 شيک پاي يکيافتردلخراش  هک حادثيدر که چند سال قبل  مهيشوهر کر  
نخود شوربه فکر  سرانجام يکاريبعد از مدت ها برا از دست داده بود 

جوش را ود و کچالو نخ يمه مقداريشب ها کر و از آن پس ادهافت يفروش
، م و فواد تبنگيتمکه يچکس ها در حال شوهرش به کمکو روزها  داديم

هم  يبه همراه گ شور نخود را به شانه داشتنديدو  يچوب گک يچوک
سه، چهار  ييک نانوايکه به شمول شان  يک خانه اينزد بازارک يسو

به حالت  ييدند و آنجا پدر کنار نانوايگرديرهسپار مشتر نداشت يدکان ب
چ صورت يکم بود و به ه يليد آن خيفروخت اما عاينشسته شورنخود م

  .کرديرا تکافو نم يل شش نفريک فاميمصارف 
م يارمونتبله و حنواختن  انش يبه کمک ماما م و فواديبا گذشت زمان تم  

خصوص در آن به  بود يرينم ر ووک بخينها آ دستمزدو حال  را آموختند
  .ودندپرداخته ب م رايتبله و حارمونقرض  پولاواخر که تازه 
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را يزکردند يم ان محافظتشتر از جان شيرا ب يقيموس هم و فواد آن دو آليتم 
دانه قران  ،دانهشب ها ده و يپرداخت پول قرض آن روزها زحمت کش يبرا

  .پس انداز کرده بودندجمع و را  يو شانزده پول
چانده و يدبل و کلفت پ ير تکه هارا درساندن شان  يروز هعيآنها آن دو ذر

را در اوراق شان عشق  ياد هايکه  اقشزدند مثل عيچنان محکم گره م
اد يستند آن يچ گاه خواهان نيبندند و ه يبا مهارت م ف ذهنيظرده و يچيپ

شمار يبختن درد و اندوه يبر انگاد ها سبب ياز آنها بستاند ولو آن  يها را کس
   . نددگرز ين
 يمردم بند م ا در ازدحاميو خوردند يبرم يزير راه با چيدر مس يآنها وقت 

و شدند يکه بود بر خود متحمل م يزيوارده را از هرچ ههر ضرب ،ماندند
گان پرند انداختند همچو يمم شان يتبله و حارمون يعاجل خود را چنان رو

 شان يبال ها هنگام حادثه ،شان بودهيه هاچوچ يان هستيناجدر هر حال  که
  .رنديگر چتر بال شان به محافظت يز تا آنها راند يگشا يم شيشتر از بيبرا 
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عقاب بزرگ  سردش را همچو ن ويسنگ يو زمستان باز بالها خزان گذشته 

د انگار يرسيتمام شهر خاموش به نظر م .شهر گسترده بود ين بال رويو پوالد
و پس ها کوچه  در .فرورفته بودند يواب زمستانخبه  مردمان آن شهر ههم

ه افگنده يسا يگر مناطق شهر کابل خاموشيشتر از ديخرابات ب يکوچه ها
مثل پرندگان ن آن محل يساکن ييگو ينه هم آوازو  بود يسازنه چون  بود

  .ده بودنديکوچ يگريد ياريبه دنغمه سرا 
گرفته بود به خصوص ر فشار يمردم را سخت ز و سرد يليخآن سال زمستان 

اهل  يآوردند برا يبه دست م يکه فقط در تابستان کاررا  يبان و آنانيغر
کم  يليخها  يرا در فصل زمستان محافل خوشين بود زيد چنيز شايخرابات ن
ربود و امکانات محدودتر  يد چه سرما تاب و توان مردم را ميگرديبرگذار م

شان  يها يدند محافل خوشيکوش يثر مردم مآن وقت ها اک .از تابستان بود
قرض هم بزاعت  يند حتا مردمان بيمادن زمستان برگذار نيش از فرارسيرا پ

  .کردنديم شان را جم يتا زمستان معامله هاانه يعامبه اصطالح و  نموده
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 تخته بوددر آن روز ها اش  يمعروف در کسب و کاسب به قولز يحانه نير
که اغلب  يصندل هر گاه در پتيها تا د روزها و شب امرار معاش يبرا يول

 يمه مصروف دوختن گراف و خامک روينداشت با کر يريدلپذ يگرما
درست  يزي، دسترخوان و سرمبود که از آن دستمال يهاتکه  يچه هاپار

  .کرديگذاره مز آن يد ناچيو با عانموده 
و  مه گرم برخاستهين يل از آن صندلظهرها طبق معمو يآفتاب يهادر روز 

آفتاب کم  ير اشعه هايدر آنجا ز و شتافت يمکوچک گک  يبام بت يسو
 يگدهم  يلحظات و شديم ياطيمصروف خ يقيدقا ،نشستيم ينور زمستان

  .کرديرا نظاره مه و محله يهمسا يو بچه هام و فواد يتم يپران باز
بچه ها در هوا مالق  هان شور وهلهليرنگ به رنگ که در م يپران ها يگد

 يم در حال مبارزه و تالش براجانشان باز ه يب يهاند و هرکدام با جان زديم
نخره  خوردن شکستبا وجود از آنها  يکيسرانجام و  شدن بودند روزيپ

  .آمد يفرود من يبه زمکنان 
 هيپسر همسا ران ها، گاه ناظر پرواز کبوترانپ يگد يحانه در کنار تماشاير 

پرواز همان  ز دلچسپينه چگاي دلتنگ ياو در آن روز ه ز بودينفرهاد شان 
 آنها را از سر بام فرهاد يآفتاب يدر روزهادو بار  ،يکي هکه هفتبود  کبوتران

  .پراند يشان م يخانه ا
ابرها ا دراز مدت ي و هکوتا يگک بارنديالً بعد از معمو زمستان يهار روزد 

چشم ها  د کهيدرخش يمروشن  يبچنان آو  صاف آسمان ده ويگرد يمتوار
و  يآن آسمان آب ياق فراوان در فضايوسته با اشتيپ اوو  کرديره ميرا خ

  .بود کبوتران يموقت يآزادپرواز و  شاهددرخشان 
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با رنگ روشن و آرام بخش شان پرواز آن موجودات معصوم و قشنگ که  
  .ز بوديدل انگ با ويز يليستند خام آور صلح هيپ
بدون آنکه از جفت چشمان طنازش ک ي و غرق در تصور همواره حانهير

 يمدام صداو در آن حال  دندبو همراه کبوترانند با پرواز يرون آيالنه ب
 ش را گاه با نام ويد که کبوترهايکشيرون ميب االتشيم خياز اقلاو را  فرهاد

  .زديبا اشپالق صدا مهم  يگاه
 يد تاچنصرف ا يو  بر همه کبوترانش نام گذاشته بود فرهاددانست ينم او 

 يرا مالق يکيود که ده بيشن يبارها از زبان و يول محدود آنها نام داشتند
اه يرا س يکي،  را چپه پر ي، دگريرا کاکل يکي ،يرا طوق يگرد ،زديصدا م

  .يغمبررا هم  يکيو ن يپت
متفکر آنجا  گشتاند او يشان باز م هبه الن کبوترها را دوباره فرهاد يوقت

 ؟گردنديسربام برم ها دوباره برد چرا آن کبوتريپرسيو از خودش م نشستيم
 يچرا از آن موقع کوتاه برا ؟ارندگذ يشان ارج نم يآزاد يچرا آنها برا

 يآن سو ها،ابر يچرا پرواز کنان آن سو کنند وياستفاده نم يميدا يآزاد
نام  يآزادکه ن نعمت بزرگ را يروند تا اينمدره ها  يو آن سوکوه ها 

 يزير چه چياما اس ؟بودنجا يار يچرا دل آنها اس .ستاندنآنها از  يآنست کس
راز با زبان خود ناطق نبودند تا  ن کبوترانآ ف،يدانست و صد حياو نم

  .کردنديان ميببودند  رايکه خود پذشان را  يگبرد
او از آن  يزاريب يبران وجه يچند ،آمد يبدش م يليخزمستان  از حانهير  

و از همه  يمفلس سرما دوم نداشتن کار و يکي ،وجود داشت سال فصل
خودش بار از  ،بار او .ديرسينم شبه گوشآواز توله نواز  موسم آن درمهمتر 

ا مثل پرندگان به يآ ؟نوازد يچرا توله نم ؟توله نواز کجاست ده بوديپرس
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به خواب  نير زميبه ز مورچه ها ا مانندي؟ آده استير کوچيگرمس يها يجا
بدون تحول در انتظار بهار به  ييصحرا ا همچو نباتي ؟است فرورفته يزمستان
  .رسدياز او به گوش نم ييگر صدايشده که د ا افسونيو  برديسر م

ن به يگر موجودات زميناچار مثل د يبود ولشده توله نواز تنگ  يدلش برا
  .برديانتظار بهار به سر م

از اشکال  يبه شکل که همه ي، آن دردير آدميان ناپذيانتظار آن درد پا يآر
چه  و چه مست وزار يب ، چه پول دار، چه عاشق چهبيغر مبتال اند چهبدان 
در کنار  را انتظار نداردآنچه  ز آدميشگفت انگ يزندگن ياما در ا. اريهوش
  .و آنچه در فرار است انتظار دارد دارد

د خواست بشنويرا که نم يو صدارا که انتظار داشت نبود  ينواز ينحانه ير
ک يشامگاهان تار بود در ينب يصدا ،و آن صدا ش گوشش بودينروزها 
  :خواند يشد که ميده ميگشت شنيرون برميمست و چرس بو از بکه يهنگام

   يالله زار باشه به ما چ يشمال 
  يزمستانش بهار باشه به ما چ

 شيغام اندوه را برايپ د که مدامناقوس جنگ بو چو در گوش او ينب يصدا
کنار دشنام و  بود و در شه سبب آزارشيمثل هم ينب .آورد ين مبه ارمغا

از فروش  که او يزياز پول ناچ و کرديغ نميز درينکوبش  ولت  فحش از
چرس و  يبرا رمنصفانهيآورد ظالمانه و غ ياش بدست م يدست ياطيخ

   .کرديقمارش استفاده م
 يان سرماک و سرد بود چنيهوا تار ،ديبار يهم برف ميپبود ن روز يچند
انسوز دست ج يکرد و در آن سرمايد که تا مغز استخوان آدم نفوذ ميشد

ده بود يدراز کش يصندل هدر پت تمام يبا کاهل او .رفتيش نميآدم به کار پ
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تازه کرده بود  ير صندليز يبرا را که شب قبل يبود و ذغال سرد يصندل
  .ود نداشتوج يزيدر داخل منقل جز خاکستر سرد چ و گر خاموش شدهيد

 لوهن پهلو به آن پيو از ا تنگ آمده بود دلش يو خستگ يکارياز ب او    
زد و به  يغلتدوباره او  .ديدر کوچه را شن يصدان هنگام يد در ايغلت يم

شتر خودش را در لحاف يد بنا فواد کوچه را باز کني م ويد تميآنکه شا تصور
د يشتر گرديدر ب دنيکوب شدت .فرورفت ير صندليد و تا بناگوش در زانچيپ

 طرف بود يتاب يب هکه نشان دهندهم دروازه ر يشرنگ زنج ،نبار شرنگيو ا
 حانه ده کوچه تقير ":که با تن بلند گفت مهيکر ين صداآ يو در پ بلند شد

  ".اسبند ر يخم واز کو که دستم دهخو ر سرت همو دروازه ره يق اس از خت
 يبا تنبلنکه يدر ح درآمده بود کنار زد ون ر آيلحاف را که تا گلو در ز او

  ".نه رفتميخو ا" : خاست گفتياز جا برم
ه پا ب نموديخ ميهوا چو کنده  ياز سردرا که  شيکلوش ها يکنار در ورد

کوچک و  راهرو يسو ر بغل گرفته بوديدستانش را ز کهيدر حال و کرد
  .شد شتافتيم يکم به در کوچه منته هک که به فاصليتار

حانه با گفتن يقرار باز هم چند بار به دروازه کوفت رين اثنا آدم بيهمدر 
  بود؟ يک: ديپرس آمدم

  .ميمه ستم بچ :ديرا شن يآشنا يصدااز پشت در 
حانه ير .مقابل شد ده بوديبود او را ند يادرش که چندو با م در را کشود او

د و يدستان مادرش را بوس يک بو بوجان و خوش آمديبا گفتن سالم عل
  .خانه رفتند يباهم  سو
 يوش و سروصورتش را مرا به آغ که عبداهللايدر حال يصندل هدر پتمادرش 

بدون دراز کرد  ير لحاف صندليدر ز ش رايکه پاهايهنگامد نشست، يبوس
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که ذغال  ين ،خ اسي يخدان واريت خو يم صندليبچ يو: گفتدرنگ 
  شده؟ مغالت خالص

گه يو دگرفته بود ) يتنبل( م ياس مگم تمبل بوبو جان ذغال ين :حانه گفتير
خاطر  از هموره يگيسر مه درد متازه کدن ذغال وخت  ت دههر وخ که يا

   .مم گرفته بوديببر تازه کدنش 
ره ذغال تازه کو که خنک ک ذي يبگ يحالم يبچ يبخ يخ :مادرش گفت

  .ميار خنک خورديم بسه هم اس و
رون شتافت يد و به بيکش ير صندلياز ز حانه با گفتن خو بوبو جان منقل راير

 اديز يمقدارخت يبرف ها ر يرو يليکنج حو ر گرم منقل را دريخاکستر ش
ند را پوشاند يو پاک يديسپهمه آن  يروو  برف ها نشسته يخاکستر آناً رو

ستان آن زمرنگ  يخاکستر يو در فضا هم در هوا پراگنده يمقدارو 
  .غائب شدند يخاکستر

 .شتافت کيمه تارينداالن کوچک و  ير کرد و سوپاز ذغال  منقل را او 
افتاد به ران آتش زد و با پکه يذغال را با در گن گذاشت يزم يمنقل را رو
را  چشمانشاد دود ياز اثر ازدو دود از چهارطرف منقل بلند بود  .جان ذغال

بعد  يد و لحظاتيگرا يم يسرخبه  ياهيذغال داشت از س سوزش گرفته بود
د و يرسيب به نظر ميعج .زدودرا از تنش  ياهينگ سرخ و درخشان سا رب

توان يتالش م يبا اندک که گاهانداخت  يم يزندگهر جنگ از  اديآدم را به 
  .ر داديرا تغ يزيهر چ يريمس
شده بود پاک  يشدت سرما جار اش را که از ينيبا نوک چادر آب ب او

 يتا خواست رخ سو را برداشتمنقل  با دستان سرخ شده از سرما سپس کرد
اخگر هاي ر از نکه به منقل پيدر ح مهيکر. افتيکنارش  مه رايکر خانه نهد
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تازه شده که خانه  ياو دختر ذغالت ک :چشم دوخته بود گفت درخشان
  .ح تازه شوهيم پکه بزن که صحگه هيک ذره ديره يگيتانه م رس ،شيبريم

باز پکه را به دست گرفت اشت و ن گذيمنقل را دوباره بر زمبدون حرف  او
خانه  ين برد و بعد سويين بار باال و پايپکه را چندو با قوت و شدت تمام 

م يبچ ير کديچقه د :به مجرد داخل شدن به اطاق مادرش گفتبراه افتاد 
  .يديکشيفقط ذغاله از چاه م

خنک  بسيار بوبو جان: گذاشت گفتيم ير صندليمنقل را ز همزمان که او
     .تر بود يک کميران هم يدرگ بود و

در ما از خنک ن کو که يپائز يم ته هگه و پته ريد ز بانيخو ت :مادرش گفت
  .يداد

 ياه ميس يچا: گفت د تا گرم شوديماليش را به هم مدستان نکهياو در ح
  سبز؟ يا چايبوبو جان  يخور

ناکده ناجور  يگرم کو که خدا ک ذره خودهي يبش يتو حال :مادرش گفت
 ،رهيس که دم خنکه بگيشت هم ده جانت نوک خرد گي تيمادر صدق  ينش

  .زنهياستخوانت ممغز خنک راساً ده 
  .بگو ،مياوقه خنک نخورد ين :حانه گفتير

 يکنيتفت دانت کوف م يکرنگ کتيته ي، دست هايچطو ن: مادرش گفت
  .يخنک هم نخورد يگيباز م

  . ره بوبو جان پشتش نگرد بگويخ: حانه گفتير
سبز جواب دادن داره و  يم که چايبچدم کو اه يس يچا يخ :مادرش گفت

  .نميزم و بشيمه ندارم که هر دقه بخيشقه ياخنک  يده ا
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خو ها وخت گه يد يپرسان کدم اگه نخاطر  يم از همه هها م: حانه گفتير
  .فاممي، ميخوريسبز م يچا

به عبداهللا مادرش سرگرم قصه گفتن برگشت  يبا پتنوس چاحانه ير يوقت  
 يرو ينيريش ک بشقاب کوچکيبا  خت وياله ريرا در پ يچا وا. بود

  .گذاشتدست مادرش ک ينزد يصندل
 ينيريباز از همو ش، يزنده باشم يبچ يو :د گفتيرا د ينيريتا ش شمادر 

تانم و اگه بچوشم تا ينمده يکه مه جو يآورد يانقه اسسخت  يگک ها
  .شهيخالص نمهم  صبح صباح 

م شان هم ده يس و تميه خانه ند ينيريرقم شگه يد بوبو جان: ه گفتحانير
  .ناورديگه ميد يزيچک ي کدميکه روانشان م ستنيخانه ن

ک ياز راه  واز کو چه گک مرهخهمو ب يبخ ،ميبچ رهيخو خ :مادرش گفت 
 يک دو توته گوشت النديو  ميبخور يچا يار که کتيم بيديخر يذره جلب

  .يش کنيده او داغ تر کو که باز پخت مره هم او يت آورديبرهم 
  چاشت؟ يبر يحال :حانه گفتير

  .شو يبر ،شهينرم م يکخو ناوخت شده  يحال ين :مادرش گفت
  .کنمياد اس باز تر ميتا شو وخت ز يخ ،خو :حانه گفتير

شه يتر کو که باز نرم نم يحال ياد اس هميوخت ز يچ :مادرش گفت
  .او دختر ،گوشت قاق اس

 يکه بو بود جوره لباس مادرش دوآن  اتيمحتورا باز کرد، چه قه بحانير
 يجلب يکيپالست هطيک خريدر د، يرس ياز آن به مشام م ياال شوئصابون ک

دارد چند توته  يمعلوم نبود چه رنگ از بس کهنه بود تافته که هک تکيو در 
  .شده بودگره و کورمحکم بسته  ياق الندگوشت ق
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 يچا هم شخود يبراو گذاشت  يصندل هپت يروکت آن با پا را يجلب او
ز احوال و بعد اشد  مه داخل اطاقيکر بودند، يدن چايخت مصروف نوشير

  .وستيحانه به جمع آنها پيمادر ر با يپرس
رم يگه که خميمه برم د :گفتو خاست مه از جا برينگذشته بود کر يساعت

  .ترش نکنه
نخات  ،ير کديشترک خو خميپ يهم ،هنوز وخت اس يبش: حانه گفتير

  .ده باشهيرس
 کهياز خاطر ،که زود برسه ر کدميخم او گرم يکت ،دهيرس ين :مه گفتيکر

و  شيمردانه ببر ييده نانبام شان يتم ،زنانه بسته اس )يينانوا(  يينانباامروز 
) نانوا(  ياگه ناوخت شوه باز نانبا ر کنم کهيوخت خم هم گفتم يتم

  .کنهيش نميپخت
کنه باز از يمردانه اول نان مردمه پخته م يينانبا گهيها راست م: نه گفتاحير

  .کنهيخوده پخته م
آنها  يگوش فراداده بود در گفتگوآن دو   سخنان که با دقت بهحانه يمادر ر

کنن که از نان مردم يها از همو خاطر اول نان مردمه پخته م :گفتوارد و 
  .وره شوهر شان از همو پيرن و نصف خميبگ يچونگ

برم يزنانه م ييکه مه خودم ده نانبايوخت ،يگيها به خدا راست م :مه گفتيکر
کنه مگم يره بس م شه که دو روز مايکالن پنجه کش م ،کالن يطو نان هايا

برن يم يره ده چونگ) زواله(غاله کنم نصف زيممردانه که روان  يينانباده 
  .ا رهدزد ه يخدا بزنه ا
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که مصروف ز به دنبالش شتافت و به او ين حانهير مهيبعد از رفتن کر ياندک
ک يم ه بر ما بگو که هميشه تمياگه زامت نم :ر بود گفتيزواله کردن خم

  .ارهيسه تا نان ب
به شکل گر يد يپهلو يکيو  ر را زوالهي، تند خمکه تندنيدر حمه يکر 

زامت  يچ ين :گفت گذاشتيمگرد پهن و  ا بافتيبور يدر تکر يرويدا
  .رهيازو ميباس 

ر سه ره سر شگويپ :م گذاشت و گفتير را بر سر تميخم يتکرمه يکر   
  .ياريسه تا نان ب حانه هميسه بر ريم از همو پيماند

  
******  

  
  

فضا را انباشته مطبوع گوشت قاق  يرفت و بويم يکيهوا داشت رو به تار
  .بود
که يدر حالخمالک زدن روز يو  ياز برف جنگمانده و خسته  م و فواديتم

 هکرد در پتيم ينيو خواب بر چشمانشان سنگبود  يشان جاريهردو ينيآب ب
  .کردنديم يقه شماريشب دق يغذا ينشسته و برا يصندل

در  يقيدقا ،بودند يو شوخ يمصروف باز نهيده و زرميم زبيخواهران تم 
باهم  ين بازيدند گاه در عيدو ينطرف و آن طرف مياق اطاسطح کوچک 

  .نشستنديم يصندل يهم رو يو لحظاتشدند يمز يکالو
از سر شد و بعد يباال م يصندل يروبا مشکل نه که کوچکتر بود يزرم 

چند  ن کارشيانداخت با ا ياز پته ها م يکيرا در خودش د و يپريم يصندل
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فواد که افگار شده  ،فواد افتاد هبار آخر سر کل .م و فواد افتاديتم يبار رو
خنک  يبال ده ا ،)جن( دجن :محکم زد و گفت يليس کينه را يبود زرم

  .پتهگمشو ده  يدرا ،اوسو يگاه يزنيز ميخ سويا يگاه
 يسر جا ،خفتن بود خواندن نمازپدرش که مصروف  ه افتاد،ينه به گريزرم

مزاحمت ش يبرا تا آنها را متوجه سازد بلند ياندک يبا صدا نماز نشسته
م کياسالم عل": راست دور داد و گفت هکنند سرش را نخست به طرف شانيم

اسالم :" چپ دور داد و دوباره تکرار کرد هو بعد به سمت شان "و رحمت اهللا
  ".کم و رحمت اهللايعل

چرا : گفتفواد نمود و  يرو سو شوهرش شد، يمتوجه صداکه مه يکر
بان  ه،وانکيح يزنيچرا مخانه و يت نماز ميکه باب ينيب ينم ؟يديشه کشيصدا

  .کنه يريکه سات
هم تو  تهحاله انداخ يم شو چين يده ا ،ش کديخوب :گفتم يتمفواد عوض 

  .شيخو بت يبگ ،شيگ يز نميچ چيه
  .ک لقمه نان بخورهيباش که : مادرش گفت

  ؟يکشيچرا نان نم يخ :م گفتيتم
  .ارهيبر ما نان م حانهيامشو ر ،باش :مادرش گفت

  چرا؟ ،ارهياو نان م: ديم پرسيتم
ز پخته نکنم از يو بر مه گفت که چ گوشت قاق پخته کده :مادرش گفت

  .ارهيم مه همو بر ما
با م أتو يد و اشتهايم و فواد پريدن نام گوشت قاق خواب از چشمان تميبا شن
  .ديگرد ين آن همه خستگيجاگز يخوش
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به مادرش باآنهم  يول و شوربا آماده بود حانه گوشت قاق نرم شدهياز نظر ر
که گوشت خوب نرم شده  يديديم گهيه دعک دفي ياشکبوبو جان ک :گفت

  .يا ني
گ را يسر د کنان از جا برخاست، يش و وايود و يسر تائ هبا اشارمادرش 

ها  :داد گفتيم فشار شک توته گوشت را با انگشتينکه يح در برداشت و
  .ينداختينش ميک چند تا شلغم هم ده مابي يمگم کاشکشده  شيخوب

  .نداختميم يخدا کاشک ها به :حانه گفتير
  .هم نامده ينبخو وخت س و هنوز  ،پرتو يحالره يخ :مادرش گفت

مه ره باز شکم يکر ياوشتک ها ،شهيناوخت مبوبو جان  ين :حانه گفتير
  .برهيگشنه خو م

  .بر از او ها بکش يم، خيبچ يگيها راست م: گفتمادرش 
  .کشميم مه بر خود ما :حانه گفتير

  ؟يشنينم ياطل نبچرا م: ديمادرش پرس
به وخت و  يه، او کيايوخت شو م يفامه که چيخدا م ين: حانه پاسخ دادير

   . نميه که مه ماطل بشيايواده  خانه م
  .کارت يفاميم خودت ميبچس  حيخو صح: مادرش گفت

 يگوشت قاق برا ير کرد و با مقداربزرگ را از شوربا پ هک کاسيحانه ير
  .مه برديکر
نبود  يبرخ يد چون از نبيکش غذاز يخود و مادرش ن يبرگشت برا يقتو

غذا  يوقت .آرام غذا را صرف کردند يها در فضامادر و دختر بعد از روز
خوب مزه دار شوروا م يبچ ينير ببيخ :شد مادرش گفت مخوردنشان تما

  .نرم شده بود يم واريحل ش هميو گوشت آمده بود
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ما  يش اگه نيکه آورد ينير ببينوش جانت بوبو جان تو خ :حانه گفتير
  .کجا و گوشت قاق کجا

از  يفاميمگم ماز همو خاطر آوردم  ،ميبچ نوشک جان تو هم: مادرش گفت
  .نمقه بر مه دادنيک گوسفند بسته اي
  .ينجه آورديم تو اه هو او ر :حانه گفتير

به  يشد حالير مياز گلونم ت يک ياگه ن ،خوب شد که آوردم :مادرش گفت
  .چقه برکت هم کد مزه خوردم و

  .شهيز برکتش دو چند ميت آدم که خوب باشه هرچين :حانه گفتير
بگو به دختر  همگم او زنکه ظالم خدا ناترس يگيها راست م :مادرش گفت

ک توته به تو ي يو خانه استخود روان کد همقه نگفت که تو هم اوالد از ا
  .هم روان کنه

باش و دلته او نکو خدا سبب ساز شان ن هبرو بوبو جان ده قص :حانه گفتير
  .اس

مانه باز او ره يچشم آدم خو مکه نباشه  يهرچشک مگم يها ب :مادرش گفت
کده که به تو کنه  يخوب يندر به کيندر اس و مايبال ده پسش ما بان خو

، شش ده تخته بتکهيگم ريمه م ياله ته،يت زور مين زدقرآ هبابمگم مره سر 
  .ها و آخرت شوياه دنيس يرو
  .ش نکويابد دع ،گم کو بوبو جان بان :حانه گفتير

نم رگ رگ و پوست نک چرا نکنم و چطو نکنم مه که بد دعا :مادرش گفت
خو گپ از او زن  يکيکنه يم شيادلم بد دع ،کنهيش مياو استخوانم بد دع
ک دانه سنگ يت و باز يقبول کد و ده آتش سوزان انداختسر کل شده ره 
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طو يز برده بودم که ايهم جيباب هخو چرا؟ تو ره از خان ،سيهم سرت رودار ن
  .ماچه خر ،هم دختر از او غر يکيک اوالدش تو و يکنه يم يدو رنگ

  .ده قسمتم بود يهم هخوره البتيب خوده ميهرکس نص: حانه گفتير
کنه مگم ير کار خوده ميتقد وقسمت  ح س کهيصح يا: مادرش گفت
گن خدا خودش يکه م يدينشن ،اس يزيک چيهم خو  يگکوشش بنده 

  .گفته تو حرکت کو که مه برکت کنم
  .ميتانيکده م يچ يها مگم حال: حانه گفتير

و ره که ده حق ما  يگم همو ظلميوخت نماز م خو ده پنجمه : مادرش گفت
  .خودش بکشه يهااه سريکنه خدا از سيتو کده و م

  .کنه يه چفامه کيشان بوبو جان خدا خودش خوب ميبان: حانه گفتير
بود خروپفش  ياطيمصروف خاو  يوقت بعد يسکوت کرد و لحظات مادرش
  .ديچيپ اطاق يدر فضا

  
******  

  
مه را يو کر زنگ دل او هاروز و در آن ماندگارشد ن روزيچند حانهيمادر ر

در . اش زدود يواقع يت هايهم با حکا يو لحظات ياليخ يگاه با قصه ها
ر در کوچه ها از اثر کرد و گشت وگذاياد مدياز همان روز که سرما ب يکي

د يپسر س يحانه به محفل عروسير ،بود خالف انتظارشده مشکل اد برف يازد
 ههمهمن سو ياز ماه ها به او فروش که همان فرهاد کبوتر باز بود  يچا يآقا

  .ده بود رفتيچيپمحل  يهاکوچه  در تمام عشق او
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 يارک حداقل ه دست آوردن پولب يبرا ين مفلسينکه در ايحانه از اير 
ک اس بوبو يقدمت ن"  :خوشحال بود و به مادرش گفت شده رشيدستگ
  ".شهياز کجا م يعاروسزمستان  هچل يو ده اوخت  يده ا ياگه ن ،جان

بعد . دنگ و دهل کوچه را به سر ورداشته بود يصدا کيتارروز تا شام آن
شب  بود اما چون ناوقتبا خودش آورده  ياديز يقصه ها از ختم محفل او

محفل  يچگونگ مادرش شرح يبرا مهيت کريفردا در موجودبود خواست 
  .ديرا بازگو نما

نشسته  يصندل ههرسه زن در پت ،خت بودو  يابرآن که باز آسمان  يفردا 
و بودند  سراپا گوش که با دقت تمام ينده هاگر شنويد ينده و دويگو يکي

 يپاسخگو يمراسم عروس يچگونگشرح  در ضمنبود حانه يرنده که يگو
  .ز بوديسواالت آنها ن

  ؟يا ني عاروس مقبول بودکه  ينگفت يراست :ن بوديا ن سوال مادرشياول
طو نرم و يد و ايسرخ و سف ،بودار مقبول يها بس :گفت جوابه حانه بير 

ن رويدل خانه ب دل از کهداشت  چشم و ابرو يچ ينازک برگ گل وار
 يقاتش کناگه  يگفتيمکه  نازک داشتو ک يبار کمر کيطو يا. کديم
   .شکنهيم

دن يشن ياد برايز يو عالقمند ير کنجکاويکه مثل اکثر زنان پمادرش 
دا يگه ره پيد يکيچطو  :ديپرسداشت  گرانيد يزندگ اتيها و جزئ حرف

  ؟بود رقم سر بچه صدا کده يکدن و ده کجا و چ
به خو استن و فرهاد هم شان ر اويد در به هيهمسان يه نشيکرا :حانه گفتير

  .دل دختر هم پراندپراندن کفترها  يها هرروز سربام  اس، آخر کتکفتر هبهان
  .دنديمادرش خند مه ويکر 
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  ؟راست اس ي، اعه سيشدختر  م کهيديمه شن :مه گفتيکر
نداشتم مگم همونجه زن ها مچم به خدا مه خو اول خبر  :حانه گفتير
 يشان هم از ا يکيل يل و عاروس خيه شاه خو هم گفتن کگفتن يم

ننگ  هگه مسليصدا کد د که دختر سر بچهيمگم وقت  خوش نبودن يعاروس
اول بردن دختر و بچه ره از همو خاطر ل قبول کدن و يشاه خ رت شديو غ

ل يخوب سو  انشيباز خانه آوردکدن شانه ده همونجه بسته نکاح  يحکومت
  .ک پشه هم نبوديدختر  ليمگم از فام .و ساز هم کدن

  ؟گرخون نبوددختر ج: مه گفتيکر
طو خوش بود که دانش از يبابا ا ين :زد گفتيکه لبخند ميحانه در حالير

  .امديش نميخنده پ
  .د شدهيچشم سفچقه مردم  زمانه ياز ا توبه :مه گفتيکر 

 يش سنيکي ش کو،گه ره گويگپ د يگپه خو بان ا يا :حانه گفتيمادر ر
  ...شه وينکاح شان م يک عهيم شش هيگيو د

گفته،  يکره  يا: گفت يتند يحانه حرف مادرش را قطع نمود و با کمير
  ؟سين کافر خو ،س عهيشه دختر شيچرا نم

د شد تا يسرم سفشده،  همقه عمرمگفته مگم مه  يک مچم: مادرش گفت  
همقه هم خوب کنه  يعاروس يبه آسانعه يش يکت يسن که بودم دهيند يحال
  .شديباز سخت م يس اگه ن يکه بچه سن اس

  شد؟يسخت م يچ: مادرش انداخت و گفتبه  يرت نگاهيحانه با حير
کنه، از  يتانه او ره سنيبچه م يحالکه بود  يمقصدم ا: مادرش گفت

اره مگم زن نه حق داره يب دتانه زن ده مذهب خويمرد حق داره و مکه يخاطر
  . ارهيتانه که مرد ده مذهب خود بيو نه هم م
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چ يهخو مه  يگيم يده و تو چيکش يگپ ها ره ک يمچم ا :حانه گفتير
  .تنخو مسلمان اس انشيهردو فامم کدام مذهب؟ينم

اوضو کدن شان، نماز خاندن شان و کل  ه هاعيمگم ش: مادرش گفت
ستن از دست يها جور ن يسن يهم کتها فرق داره و  يسن يشان کت يکارها

  .ها چتل خور استن يگن سنيم ،خورنيک قورت او هم نميها  يسن
رم يو گ ؟يشان چ يمسلمانره به  يو ا ؟يگپ چ ياو گپه به ا :حانه گفتير

  .فامه کارشياگه همطو هم باشم هرکس مکه 
قه يها ا يسن يکته ها عيشگم که چرا يره م يم همه هخو م: مادرش گفت

  دارن؟ يلج و لجباز
م ن خوب مردم استن؟ ده هر قوکل شا ها يسنه يايالت ميتو خ: حانه گفتير

آدم ها س که نمطو يها ا يکه ده سن فه خوب و بد اس و باز همطويطاهر و 
  .عه ها هم استنين شيده ماب ندازنيره م ياتفاق يب

 خود به هکه ده کلميشن از خاطرينم چ مسلمان گفتهياو ها ه: مادرش گفت
   .  رنيگيره م »رض« يعلحضرت نام » ص « محمدحضرت نام  يجا
  ؟يديتو به گوش خود شن ؟گفته يره کيا: حانه گفتير

م مگم يدينشنخود گردن خوده بسته کنم مه خو به گوش  يچ :مادرش گفت
  .ميديه شنعمردم صد ها دف يارياز بس

و همو ره باز باور  يدياز دان مردم شنتو هم گه يبس خالص د: حانه گفتير
ن يرکالن ت يفاميم .)نديبود مانند د يک نديشن( گن يکه م يدينشن يکد

آدم شک  گه کهيدک کس ي يده مسلمان شک آوردن اسيگناه ده اسالم ر
به هر ره هرکس  که عبادت خدا يگه ايگپ د و شهيکار مخودش گنه کنه
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شه يبول مقزودتر ش خدا يپ يعبادت ک ميفاميم يما چدلش و کنه يمکه  رقم
  .بخشهيره اول م يو خدا ک

وبالش ده گردن خود : مکث گفت يز لحظه ابعد ا مادرش ساکت شد و 
   .ده بودم گفتميکه شن يزيچ مه يشان مره چ

خدا  يحال نيگپ ها ره بان يا :گفتر بحث يتغ يبرا مهيکران ين ميدر ا
د هم به خو هفياز قوم و طااه سر اس يچاره سيبخوب کنه و بختشه  طالع

  .بچه قدرشه بفامه د خدا کنهيخاطر بچه بر
  .نيآم يها اله :حانه گفتير
  

******  
  
  
د از يو خورشبودند  شده يدوه آسمان کم و ابرها متواران ک هفته بود،ي

نجا و آنجا هنوز هم برف يا .ده بوديرون کشينورش را ب پشت کوه ها سر کم
موج سرد  اما هرچه بود نه چندان تند ،ديوز يهم مگاه باد  خورد،يبه چشم م

خواب  يصندل هکه در پترو به مادرش  حانهير .آورد يهوا را با خودش م
  ک سات ده بام؟ي يريطو خوب افتو اس نميبوبو جان ا :رفت گفتيم يمرغ

  .ندارم هم زور خنکيبچ ين :مادرش گفت
تازه  يک سات هوايا يافتو خوب گرم اس ب ،سياوقه خنک ن :حانه گفتير
سپس دستش را به طرف مادرش دراز . ايپس ب يت اگه خنک خورديزنيم
  .کمکش کند يصندل هرد تا در بلند شدن از پتک
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 يرا رو يحانه توشکچه اير .ديدرخشيد مين خورشيپرتو نور زر همه جا از
آن نشاند  يو مادرش را رو که قبالً پهن کرده بود هموار کرد يمچه گکگل

کنارش نشست و کرد يش پهن ميپاها يکمپل را رو نکهيدر حو سپس 
  .اسز يخوب افتو ت يچ يديد :گفت

چاند و يپد، خودش را در کمپل يک دراز کشتوشکچه گ يمادرش رو
  .ها به خدا و بام تان هم خوب فراخ و دل واز اس :گفت

 يشام افتو که م يهاش اس، طرف يس ده تابستان خوبيها بد ن :حانه گفتير
  .شهيه که دل آدم تازه ميايطو شمالک ميا نه از چارسويش

 يطوق يخانه گک ها ي، تابستان هم ده اياد تابستانه دادي: مادرش گفت
 يکي يس اگه ن يبام و بام بت يه خوب اس که همشيد ميمانند نفس آدم ق

  .کنهيوانه ميآدمه د) مگس(جوقه منگس  ،گه جوقهيد يخو گرم
 يها يبه بام ها و بام بترا دوخت نگاهش نگفت و خاموش  يزيحانه چير

م ها و بام با يرو .بودند هم بستهبا  يريهمچو زنج ه ها کهيهمسابلند و پست 
که  خورديرنگارنگ به چشم م يف هالحا و توشکچه ،توشکها  يبت

   . پهن کرده بودند کردن نم برطرف يبرا هاهمکوچه ه ها و يهمسا
و دلش رنگارنگ کهنه و نو گرفته شد  يدن آن همه پارچه هاياز د دل او 

آن کبوترها که و پاک مانند رنگ  رنگ صاف ،رنگ روشن داشت يهوا
ک و دل تنگ آن محله در يتار يهمچو فرشتگان کوچک گاه گاه در فضا

  .پرواز بودند
  .بود يکه الهام آزاد يداشت و رنگ يام خوشبختيکه پ يرنگ
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دوخته بود و در دلش  ش را به بام فرهاد شانانکبوترها چشم يحانه به هواير
ها را پرواز دهد تا آن د و باز هم کبوتريکاش فرهاد به بام برا کرديدعا م

  .ببرند از دلشبا پر زدن و غمبر زدن زنگ  يبا لحظاتيموجودات ز
در از  يکس دوخته بود متوجه شدبام فرهاد شان به  نگاهش را کهنانهمچ او

به تصور و زد  يبرق ياز خوش منتظرشچشمان  .کنديکله کشک م يبام بت
ار زود لبخند يبساما  نقش بست لبان او يرو يحيلبخند ملآنکه فرهاد است 

بود که لحاف بزرگ فرهاد نه بلکه مادرش  را آن فرديزد يش ماسانلب يرو
 ييدرست همانجاپهن کند  يکشاند تا سر بام بتيزور زده به بام مرا  يقورمه ا

را سبز و سرخ اه و مرچ ياز، بادنجان سي، پيخزان بادنجان روم که در موسم
  . کرديخشک م
کرد رو يممنظم چادرش را  کهيپهن کرد و بعد در حالد لحاف را مادر فرها

ادر فرهاد احوال ک شده بود تا با ميبه نوک بام نزدکنون حانه که ير بهنمود 
  .خرد جان يب يک بيسالم عل :حانه گفتير. کند يپرس

 يخانه کل گ ،يستخوب ا ؟يستچطور ا ،ميبچکم يوال :مادر فرهاد گفت
  بچه گکت خوب اس؟خوب اس؟ 

 يتيريشما خ يطرف ها ،نخرد جا يب يب يشکر سالمت باش :گفت حانهير
  ؟عاروس نو خوب اس س؟

  .عاروس هم خوب اس ،خوب اس يها شکر کل گ: مادرفرهاد گفت
  اورده؟دق خو ن: ديحانه پرسير
فرهاد  يکتروز  نمش تماميبياوقه م يمه ک ،مچم به خدا: مادر فرهاد گفت 

  . خورنياقک خود ماطهمو ده  ، نان هممدهدرآده همو غار 
 .شيبان ،گه نو عاروس اسيها هنوز د :زد و گفت يحانه لبحندير
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    .گفتمهمطو تنها  ،ازو مه کارش ندارميب  :مادر فرهاد گفت 
  ن؟يمان داريکه م ين :گفت بعد اشاره به مادرش

  .م آمدهيبوچند روز اس که بوم يمان نداريم ين: حانه گفتير 
  .ت روشنيم هاچش يخو خ: مادر فرهاد گفت

  .چشم دوست ها روشن ،يجور باش: حانه گفتير
 ش نشستيجا در حانه که خواب نبود، صرف چشمانش را بسته بوديمادر ر 

نازدانه و خدا  هبچ يمبارک باشه عاروس: مختصر گفت يبعد از احوال پرسو 
  .کنهو مبارک ک يقدم عاروس نو ن

 يه مگم چرا ده عاروستانين خدا برکت بتيزنده باش: مادر فرهاد گفت
   مچم چرا؟ ،مه هم نامدي، کرره خبر کده بودم يمه خو کل گ ؟نينامد

رفته  يجا يکچاره يم بيبوبو: حانه گفتير بزند يقبل از آنکه مادرش حرف
  .افتاده يصندل هکه آمده ده همو پتيکنه از روزيش درد ميتانه پايم

 ا از خاطري ،باد دارهه کنيدرد مش يپاخدا نکنه چرا  يو :مادر فرهاد گفت
  ؟ اخنک ه
م از همو وخت نه افتاده بودياز زپارسال زمستان  ،ين: حانه جواب داديمادر ر

چ يمگم ه يوناني يماند و نه دوا يداکتر ينه دوا ،دا شديش پيگه درد بريد
  .ده نکديفا

ا ي يمچم خورد ،ده دارهيار فايزها بسيطو چيبر ا ييموم ال: فرهاد گفتمادر 
  ؟ين

م برم گفته بود که موم ه هگيک کس ديبه خدا،  ين: حانه گفتيمادر ر
دا کدن موم يده داره مگم پيفاار يبس يو شکستگ يبر استخوان درد ييال
  .سيقه آسان هم نياصل ا ييال
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ک يفرهاد  هش بر بابيسه سال پ ،ک ذره دارم دويمه  :مادر فرهاد گفت
شه ينجه خو نمياز ا :ه افزودحانير يبعد رو سو. قش از بدخشان آورده بوديرف

  .تميت بيا که بريپسان از راه کوچه ب
خرد جان،  يب يب ينير ببيخ يو: ک صدا گفتنديحانه و مادرش هر دو با ير

  .ينيته نبيداغ اوالدک ها ،تيخدا جان جور بت
د يراهن و تنبان سفيبا پملبس را فرهاد داخل شد  يليکه به حوينه هنگامحاير

ستاد بود، يز کنارش اينعروس . ديد شيدانه به کبوترهاختن يمصروف ر
پشت پر يموها ده ويغزچادر از سرش لبه تن داشت  يزر يروزه ايراهن فيپ

دش يصورت سپ .گنده بودنداش پريشانه ها يرو يبه حالت قشنگش و بلند
مخمل  هپارچ يرو ييد گويدرخش ياه چنان ميس يان خرمن آن موهايدر م

فرهاد  .را حک کرده اندفقراج  ن بزرگ و درخشانينگن يشميابراه يس
باز و  يبا پرها دم بلند يو داراشناخت يم يحانه بنام مالقيکه ررا  يبوترک

، در گوشش گفت يزيچک کرد بعد يد بود به عروس نزديهمچو برف سپ
  .کبوتر را از دست فرهاد گرفتزد و  يعروس لبخند

د مثل يرسيبه نظر م بايز يليوس خعر هان دستان حنا بستيد در ميکبوتر سپ 
 هش در حلقپرپر و قشنگ بوتر با آن دمک ،گل دو رنگ يگل برگ ها

ه ها و يحاشماند که يم يديدرست به گل سپعروس  هانگشتان سرخ حنا بست
در  با ظرافت خاص يسرخ آن هيسرخ بوده و ساش يگلبرگ ها يکناره ها

  .باشد گل هنيس يحال فتادن سو
از  زياد نرهعروس گذاشت انگشت کوچک ف هشان يش را روفرهاد دست 

ک ياز  ن بوديک نشان آذري يآن سرخ. سرخ بود يشب عروس يرنگ حنا
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عشق بود که تن و روح آنها را مستانه  نيوند ثميو آن پ ين زندگيثموند يپ
  .در انحصار داشت

گک کوچک کبوترخانه به باغچه ، دنديپر ينسو منسو و آياکبوتران  
 گل قشنگ و بلند به دو شاخه عروس و داماد جوانشباهت داشت،  يانوافس
شاعرانه در حال پر عاشقانه و در اطراف آن گلها  کبوترها همچو پروانه هاو 

 يد و زندگيرسيزعشق به مشام ميدل انگ ياز فضا بو .دن بودنديزدن و رقص
  .داشت يطراوت بهشت

وقت مادر فرهاد  ينشد چ حانه چنان غرق تماشا بود که اصالً متوجهير 
  .ديکش رسينزد

ل يس ره يچ: ديگذاشت پرسيشانه اش م نکه دست بريدر حمادر فرهاد  
  ؟يدار

  .اس ش کنه چقه مقبوليدا از نظر بد نگاعاروسه، نامخدا خ :حانه پاسخ دادير
بر قد باال و نامخدا  ،سيش نم کمه ها مگم فرهاد جان ما: اد گفتمادر فره

  .کويشه سيشان
ک ذره ي ،گه ساختنيد يکيشانه خدا بر  يهردو، ها نامخدا :حانه گفتير

  .شان دود کوياسپند بر
و خوب هوشت  يبگ نهيا :گفت را به دستش داد و ييموم المادر فرهاد  

 يش از چايو پ يل کنر گرم حيده ش هک توته گکشيهرروز صبح باشه 
ش دارو و يه برر ي، خدا همبخورهکه  يبه مادرکت بت نهار يب ينايصبح، 
 .دارهن قه درد هميا همياس ش ريزئر و يپچاره يکنه، ب درمان

 

******  
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قشنگ  کوچک و يانه هايساختن آش يپرستوها دوباره برا .ها گذشتروز
ر يسا يانه هاياز آش ندبود سوا يليکه خ يانه هايآش ،گشته بودندشان باز
تند ساخيم خس النهخار وو  نازک يگر از شاخچه هايد پرندگان. پرندگان

ت جالب بود ينهانمودند، يل استفاده مانه از گيساختن آش يپرستوها برا يول
و آوردند  يل را مگکوچک  يليخ يهاغنده کوچک شان  يبا منقارها

ا يو  ساختنديم يپخسه ا يهاا مثل مردم روستا خانه يتند گوگذاشيهم م يرو
  .دزدنيانه پخسه ميبه اصطالح عام

 ها باريد از کنار جويشا ،ايدر يد از کرانه هايشا ؟آوردند ياز کجا مل را گ
ر يانه ساختن شان با سايآش هويچرا شنکه يا ؟يگريد ييم از جاد هيشا اي و

 يهااز راز يکين هم يدانست ايز نميچ چيچکس هيه پرندگان فرق داشت
   .ر قدرت بود که کم از شهکار نبودگيد
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در ان روز يگشتند چون در جريمشان بر يانه هايب ها به آشد شيشا پرستو ها
نوک بام ها و سر  به درختان، يهااخه ش يرو ،خوردند يهر جا به چشم م

ل يخ ،ليخ دسته و ،دسته برق به خصوص در شامگاهان يها هين ها و پايل
  .نشستنديبرق کنار هم قطار منازک  يهان يل يرو

از همه جا  م بود ويهوا مالده، يز سررسينبهار  هبا بازگشت پرستو ها مژد 
  .ديرسيبهار به مشام م يبو

را با دو  حانهيشان ريگان شهر در بزم هاباز جشن و سرور بود و باز باشند
 ،دنبخششتر يبه محافل شان رنگ سرور ب تاکردند يهمراه کوچکش دعوت م

  .زنگ هاهمان شرنگ  ،بود و باز هم شرنگ يراهن قرص زريباز همان پ
نکه توله يها بلکه از ا ينه از آمدن بهار و نه از بزم خوش يول خوش بود او

مهمان آن ها  ال ها و افسانهير خيدل پذ با ترنمباز  و گشته بودبر دوباره نواز
ان يبدون برا داشت که  ين غزل هايريش هيمحل بود و همراه با خود هد

  .رسانديمبه دل ها امش را يکلمات و الفاظ پ
ک يپرستو ها کنار هم در  يوقت ر شامگاهاندشه يبازهم مثل هم وازتوله ن 

د عالقمند يشاز يپرستو ها ن .اختپرد يبه نواختن توله منشستند  يقطار م
کنارهم زمان همان مقطع  ست دروسته دريپ که او بودند يفسانه ا ترانه و
خاست يبرمهمکنارش  يپرستو ک پرستو ساکت از کناريگاه . بستنديصف م

در گوش  يينشست گويم طوري گريد يک پرستوي يپر زنان پهلو و
ک يچ يه بود چون شگفت آور ،ستود يده را ميهنر آن هنرمند ناد يگريد

  .شکستند ياز پرستو ها سکوت را نم
دن و يش تا رسيآشنا يناآشنا هگمشد يسکوت مطلق به صداز در يحانه نير

به  يقيتوله دقا يها آهنگ شب با آهنگ يداد، همنواعيمخفتن شب گوش 
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شب  زيدل انگ با ويز همان سکونهمراه با  ود يبخش ياو آرامش و سکون م
  .رفتيها به خواب م

شکست که از کوچه با آواز  يدر هم م يمرد يصبح ها سکونش با صدا 
و جات يکه سبز يگانفروشند يا با صداي ".کو يکهنه زر"  :زديبلند صدا م

تا به  بردنديکردند و کوچه به کوچه ميبار مرا سر خر گر يد يزهايچ يبعض
  .فروش رسانند

از بازار کرده ارزانتر بود و هم  دند چهيخريرا م مه همواره متاع آنهايو کر او
 .جگره کنند جان يکم کردن نرخ آن به اصطالح تا پا يبرا توانستند يم

 يو برخ يظروف مسل يکهنه از قب يايبود که اش يکو فرد يکهنه زرو 
  .کرديد عوض ميجد يزهايچ يک را با بعضيو انت يميقدزم لوا
ن يادن يآشنا بود و در آن هنگام با شن ن فرديا يت با صدايحانه از طفولير

ن حرف يدر ا )کو يکهنه زر( زد يبه دلش چنگ م ينامحسوس يخوشصدا 
  .دا بوديپاالت او يموجود در خ ييبايبه همه ز نهفته و يزر هها کلم

کهنه و به درد  يزهايدر ذهنش بود چرا آن شخص چ يته سوالوسيآن زمان پ
آن  يپاسخگوت يدر همان طفولناخود آگاه  ،گاه خود يول ؟بردينخور را م

ر بود همه او خود حاضچون بود خودش ک معما نبود يسوال که کم از 
 يقرص زر هپارچ چند گز ازو در عوض  دهد يلباس و لوازمش را به و

  .نداشت يقرص زر هف که آن شخص تکياما صد ح بدست آرد
الس کوچک يک گياو  يبراکهنه ز يدر عوض چند چ يحانه باريمادر ر

الس عکس دو تا گنجشک بود که يدر پشت گ ،ده بوديخر يخور يچا
الس را برابر ياو آن گ ،نشسته بودند يکيگک بار شاخچه يکنار هم رو

به دست داشت و الس را يروزها گ دوست داشت يراهن قرص زريپ يآرزو
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کرد که بعد از بخواب يالس را در بستر خوابش پنهان ميحتا شب ها هم گ
گذاشت و روز يگر ميد يان ظرف هايداشت و در ميآنرا بر م مادررفتنش 

کرد همان يرا که جستجو م يزين چيکشود اول ياو چشمانش را م يوقت
  .الس بوديگ

آدم  يز ها براين چيست کوچکتريزندگ ييبايام زيت هم چه ايطفول
 يآدم ارزش زندگ يد آنوقت با همه ناداني، شادهديها را م ين خوشيبزرگتر

را  يزندگ يها ينست که آدم آنزمان صرف خوبيت ايا واقعيفهمد و يرا م
   .نديب يم
  

*****  
  
سرگردان و با  يباز دنبال روز او يده دم بهاريک سپيدر  هاروزدر همان  

با آن دو فرد  .بود نز شهروندان رواا يکيمحفل  يسودو فرد کوچک 
  .اش ياندوه و شکست زندگ لحظات اوريار و يکوچک 

را با خود  يگو درماند يخستگ ر،ين و تحقيتوه که اندوه و شکست !يآر 
او را به عنوان زن بدکاره  کهرا  ين آنانيبه همراه داشت و بدتر از همه نفر

  .شناختند يم
 يم يميآفتاب مالصاف و آسمان ود ب ريک روز قشنگ و دل پذينروز آ
جوش  يد زندگيرسيبهار به مشام م يد، از کوچه ها و جاده ها بويتاب
انگار مردم تازه دند يرسيبه نظر م يانرژرفعال و پهمه داشت  يبيش عجروخو

 يدر پ با همراهانشز ين او بودندتازه د يک امي ير شده و در پداياز خواب ب
د بدست آوردن يامد کهنه، يک اميد تازه بلکه ياماما نه روان بود د يک امي
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د گفته کر يتوان زندگ ياز بشر که بدون آن نمينپول آن ! يآر پول ياندک
حانه برعکس ير يبرا يول )پول يبرا يست نه زندگيزندگ يپول برا( :اند

    .بدست آوردن پول يست فقط برايزيبود او م
 دکورشده بود، بايز يليخ اطاق .ديگرد يوارد اطاق بزرگد يبا همان ام او 

 يميکرت کوچ يدو سکرد و يم يقشنگ همراه يفرش خوشرنگ را پرده ها
  .درخشان يشه ايش يز هايروشن را م

آن به  يرخنه کرده و اشعه ها ينازک جال يپرده ها يد از البالينور خورش 
ره يچشم ها را خ م نوريفتاده که انعکاس مستقاز يم يرو يحالت قشنگ

جرأت نکرد  او .نموديبا ميف و زيشتر نظيد بيخورشاطاق در پرتو نور . کرديم
  .ن نشستيزم يرو نشادر با همراهک يهمانجا نزدند يبنشها کوچ  يرو
ر سرسبز و پ يليباز بودند، حو يليست پنجره ها رخ به حويرامونش نگريبه پ
بودند همه غرق شکوفه حال  پهن و نازک که و از درختان کوتاه و بلندبود 

. رسانديبه مشام م يم بهاريم ماليف آنها را نسيو موج عطر زود گذر و خف
را  يچنان منظر قشنگ ييرچايد و شيسپ يشکوفه ها با آن گل برگ ها

لحظه هم نگاهش ک ي يخواست حتا برايبوجود آورده بودند که دل آدم نم
   .بردارد را از تماشا

 يداص اوان يمن يادر  ،ودندبود همه مصروف ب يبيو دو عج در خانه تک  
 ينام و ميد رحيکه شا يکس "؟يا ني هسازنده آمدجان  ميرح" : ديرا شن يزن

    ".ش آمدنيچند دقه پ يها، هم :"گفت بود در پاسخ
ده  يو ما تا حال چاشت شدم يگه که برين دير خالص کنيخ" :گفت زن 
  ".ميستنجه ايا
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س که از مهمانان دعوت يرواهش در موتر سبا دو طفل همر او بعد يقيدقا
ن محفل به منظور رساندن مهمانان يهم يبراد يشا صاحب مدعا و ر بودشده پ

  .نشست ه گرفته بوديتا منزل مقصود به کرا
جاده  ،افتادراه  چ شهر بهيپرخم وپ يان جاده هايمموتر حرکت کرد و در 

گاه م و يگاه هموار و مال ،ندبود يزندگ يه جاده هايکه درست شب يها
 يرا ط يلير طويدر آن جاده ها برداشتن قدم و مس گاه ،ميناهموار و نامال

 خوفناک که در هر قدم يليهم خ يبود و گاهر يت دل پذيکردن نها
ع وو تن ييبايز ستنينگر يامتداد راه برا گاه در ،رفتياحساس خطر افتادن م

گ ياز ر خشک و مملو يها دشت يسواهم  يجود داشت و گاهو يخاص
گاه گذر از آن و  بود يآن جاده ها مرام زندگکردن  يط گاه ،نبود يزيچ

  .يديناام همهلک
و داخل شدن به  يک بازيبردن  هک جاده به مثابيخارج شدن از  يزمان 

ک جاده بستن يخارج شدن از  هم يگاهد و بو ام نويک پيلهام ا نو هجاد
 يگاه با ط ،دردها يسوگر کشودن در د هجاد درد ها و داخل شدن به هروزن

ک فصل يستن در يزمثل سالها  هگا يکرد ولير ميهر جاده فصل تغکردن 
  .بود يند زندگيناخوشا

را در يز يزندگند يک فصل ناخوشاي ستن دريزن بود يز چنيحانه نير يبرا 
بود که عوض  سال يصرف فصل هاکرد ير نميتغ زيچ نياو کوچکتر يزندگ

تابستان ، سپرد يو دامن معطرش را به تابستان م شکوفه هابهار فصل  .شدنديم
 يکرد بلکه بيانصاف نمرا به خزان و خزان با آن هوا  نشيريگرما و موسم ش

ن رقص برگ ها يدان رنگيک ميفصل را به  و گرفتيم يرا به بازآن  باکانه
داد به يرا مموسم آن و کوفته نظاره خسته  يساخت و بعد از اندکيمبدل م
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مجال  فشرد و به شب هايروزها را م اليخ يزمستان سرد و ب ودست زمستان 
همنوا ک خودش يتار يبا هوارا  شب يکيآنگاه تارداد، يم ستنيزشتر يب

  .داشتيم ين ارزانيبه زم آسمان هعيرا ذرتمام غبار دلش  ونموده 
فصل زمستان همواره  يکسان داشتند وليبا وجود آنکه همه فصل ها عمر  

   .ديرسير مل تر به نظيطو
اش را که تا آن دم از  يادرروبند چ حانهيوقف کرد رکه موتر تيهنگام

 با يقين انداخت و بعد از دقاييصورتش پا يرودوباره بود  صورتش برداشته
 يمنيتا يراهعروس در سرک چهار  هخان .اده شديس پيگر از سروين ديراکب

خاص گرفته  يادگل عروس آميمهمانان فام ييرايپذ يبرا، قرار داشتوات 
 ،گفتنديرمقدم ميز به آنها خينکه با کلمات دوستانه و محبت آميبودند و در ح

 يبنه ابا همراهان کوچکش که بارو او .کردند ييخانه رهنما يرا سومهمانان 
 يقيدقا. به آنها توجه نکرد يکس ،بود ستادهيادر کنار هم به شانه داشتند 

 ،نيسته ستادينجه ايچرا ا" :گفت سل عروياز فام يمردگذشت تا  يطوالن
 يبزرگ هصفپا گذاشت بر  بعد يو اندکداخل خانه شد  او ".خانه ن درونيبر

ن چند رنگ يه با چند تخته قالصفُ .عمارت خانه قرار داشت يشرويکه پ
  .فرش بود و در چهار اطراف توشک ها هموار بودند

اش  يراهن قرص زريپ ستاده بود،يشه گوش به فرمان آماده اياو باز مثل هم
 ،راهنيدر کنار برق آن پ .زديد برق ميرشخو شعاعنور گر آشکار بود و در يد

چ يکه هدا بود يهو زيش ناه و مژگان بلند و درشتيک جفت چشمان سيبرق 
در  که مالل درد يچشمان برق ،ک پلته سرمهي يانداشت سو يشينوع آرا

 يخوش يدر پرده هان درد را د آيکوش يهنرمندانه م اوعمق آن پنهان بود و 
رت يبودند و با هنر ح آن چشمان هنرمند تر از او يول چانديبپ يتظاهر يها
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آن چشمان را فزون  ييبايزسحر که  يدرد ،کردنديان ميشان را ب درد يزيانگ
  .ساختيتر م

  ...که آن چشمان !آه 
 يهم چوپا چوپ يگه سازه تا حالين ديشروع کن :ک آمد و گفتينزد يزن 

  .بود
  .خو به چشم :حانه گفتير 

ش راهن خوديش بست و باز هم در زرق وبرق آن پيزنگ ها را به پاها او  
 ينسو و آنسو چنان ميده  ايهمنوا گرد يقيموس يو باز هم با نوا را گم کرد

تالش و ان گر يخود نما يبا هر ادا و بود ر در قفسياس يپرنده ا ييد گويپر
راهن و يآن پ. ان نداشتيکه پا يش و جستجو، تاليآزاد يجستجو راه برا

به ت آنها او خودش را ياو بودند که با موجود انصاحبها همچو آن زنگ 
  .نداشت يوجودو  يهستانگار  دسپر يم يفراموشباد 

بود با يف و زياب تنش با وجود آنکه ظرچ وتيپ ،ديرقصيموچم خم او باز 
انگار او شگاه خالق، يپ ش تلخ دريايک ني به مانديش ميايک نيبه  يول

وتاب چ يآزرد و او با آن پ يوجودش را م يزبان بود که درد يب يموجود
  .نموديم يگريق ديرا به طر ان آن درديب بيعج

شرنگ، زنگها بلند تر شرنگ  يصدا کوفت تاين مياو باز هم پاها را به زم 
دل  به يند بود و با شورش شوريگاه خوش آزنگ ها  يصدا .دچيدر فضا بپ

  .بود آزار دل يآن راه جستجو در پ يگاه نوا و فگندا يم
نغمه  هم يو لحظات همراه بودکلور لف ياز آهنگ ها يکيبا  يقيدقا يقيموس
 .خاندچر يدور خود م يگرد باد را همچواو ها 
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ست يل آزاد و مدرنياز فام دا بوديشش پيدن و طرز آرايپوش که از لباس يزن
، راست :گفت همکنارش به زن يساس خستگو اح يلق تنگک نوع خيبا 

محفله  يا يکاشک ،هيايچ خوشم نميخو ه يخرابات يسازنده ها يهم يراست
ز منظم و به يهم کل چ ،بودنيغم ميب يجنجال آشپزگرفتن هم از يده هوتل م

سازش به ساز اوردن که يح ره ميک هنرمند صحيرفت و هم يش ميسرشته پ
  .هم به خاندنش خاندنماند و يم
ها  :گفت ل داماد دارديبا فام يبود وابستگ که از سخنانش ظاهر يگريد زن 

رن يره ده هوتل بگ يخور ينيريش خاستنيم جان شان هم ميرح يگيراست م
دو دسته ساز  ،شيجا يشق ب يکت جانه هيمرض يکاکاته يخدا انصاف بمگم 

 ،شديم چقه خوب ميگرفتيمحفله ده هوتل م يچ اگه هميسر ما گرفت بر ه
  .شديهم نبود و محفل هم خوب گرم م حاجت دو دسته ساز

مدرن تر  آورد و خود را يدر م يشهر گر که آنهم ادا و اطواريزن جوان د
ک گپ ياس مگم  حيتان خو صح يگه گپ هايد: شمرد گفتيمگران ياز د

ر اس مخصوصاً برنجش، مه مزه دا يخانگ يروساگه هم اس که نان عيد
چ مزه يهس،  يم برنجش گل واريهوتل رفت يها يده عاروسهروخت که 

گه داره يد هک مزي يخانگ يشه مگم برنج عاروسير نمينداره و از گلون ت
   .   شهيقه مزه دار اس که بدون سالن هم خورده ميا

ما ل يفاماز مگم  از شما ره خو مچم :گفت ل عروسياز فام يبانيبه پشت يزن
رزا ياز او خاطر م رفتن يهوتل نم تنستر اسا ه و قوم شيوخ) يبعض( يباض
  .رنيده خانه بگ شيريني خوري ره کد که يجان شله گ گل

 خوارک ما راست اس که ياز اگپ : گفت ياول گر رو به زنيجوان د يزن
تانه، ده يچکس پخته کده نميه برنج مزه دار يخانگ يها يعاروسمثل آشپز 
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خو مره  يخرابات يه هاسازند يتان همنظر هستم هم يقسمت ساز مه هم کت
  . هيايچ خوشم نميهم ه

 يد، کم اتفاق ميشن يرنگارنگ م يه هايکناو ها طعنه حانه يردر هر محفل  
از يب بود مردم به آنها نيارزش هنر او و همراهانش را بداند عج يکس افتاد

  .فروختنديل ناز ميجا و بدون دل يبآن ها  يبا آنهم باال يداشتند ول
دن به يرس ل عروس و داماد در تدارکيو فامده بود گر چاشت شيد  

خرد و بزرگ را پهن  ن دسترخوانيفه چندص يهمانجا رو. مهمانان بودند
 نشستن يکه برا ينشستند و برخ پهن شده يسفره ها دور يتعداد ،کردند

  . شدند زبان به اطاق ها رهنمونيتوسط مافتند ين يجا
د و نشسته بدون آنکه از يرسيه نظر مکالن کار محفل باز شروع  که يزن مسن
 هسازند ا برهاو دختر"  :داد بلند صدا کردين و آن دستور ميزد به ايجا برخ
  ".نيجدا پرت خاندسترک يده او طرف  يخرابات

ز يآنها ن يبرا "گل جان يخو خور"گفت يم نکهيدر ح از زنان مهماندار يکي
  .کردپهن  يگر سفره ايددور از مهمانان  يدر گوشه ا

اش را دو  ييبايکه نازو زننده  ظيش غليبا لباس بد دوخت و آراقد بلند  يزن
اوشتک دار ده  يزن ها !ک هاخوار ":چندان ساخته بود با آواز جر گفت

سه، سه نفر ده  گه هاينه و ديخود بش ياوشتک ها يکت يغورک يک، ي
  ".يک غوري
از  پوشانده بود پنجه کش ک عدد نانيآنرا  کيهر  يها را که رو يغور 

 يبود تا دم در مرد ها ممجلس مردانه  يبرگذارکه محل  هيهمسا هخان
 جوان دست به دست هم تا سفره و از آنجا دختران و زنان ندآورد

  .رساندنديم
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شروع به و مهمانان هم بدون درنگ  ده شديها چسفره  يسرعت غذا رو به
  .کردندخوردن 

و برنج گرم  .گذاشتند برنج يک غوريز ين حانه و همراهانشير يشرويپ  
سه، چهار  ،يک مقدار سبزيبرنج  يرو .نبود يسه نفر کاف يبرا داغ بود اما

بزرگ و پهن قرار داشت که  هک دانه کوفتيسرخ شده و  يبرگ کچالو
  .ماند تا کوفتهيکباب م يشتر به چپليب

دست ان ياهللا گو بسم يبدون معطلگرسنه شده بودند  يليخ واد چونم و فيتم
ک يعد به دهن گذاشت و ب يز لقمه اين به دنبال آنها او د وبردن يبه غور

نکه آن را با يد و در حيرون کشر برنج بياز ز گوسفند را يخنيگوشت توته 
   .نيبخورن يريبگ :م و فواد گفتيکرد به تميدست خرد م

 يآرام و با حفظ نزاکت و برخ يتعداد ،همه مصروف غذا خوردن بودند
 ايخوردند گو يمغذا ا چنان عجله و ولع مراعات آداب غذا خوردن ب بدون

  .آمده بودند ياز شهر قحط
در همان فاصله کم هم  ک متر نبود مگريشتر از يمهمانان ببا  او هفاصل 

حق نداشت پا از آن  رگزاو ه م کرده بود کهيترس يره ايش دايااجتماع بر
  چرا؟ .رون بگذارديره بيدا
مجاز نبود زنده  ييکه گو ياره ايس گناه کرده ها آمده بود، هراياز سانگار  

 اره انگار قدرت رحمت ويو در آن سده شوند يانسان نام آن يجان ها
 نيقت ايت آن نبود بلکه حقيکه واقعيداشت در حال ينم ينمرحمتش را ارزا

آنها  يمحل و کوچه ها صرف ،اره بودندين سيان هميآدمهم ها آن بود که
  .شتفرق دا
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د يدامان خورش نيمتولد يعنيباد چشم به جهان کشوده بودند آخور آنها در 
خ به خرابات يتار اوراقهم رفتن يخور آباد که با گذشت زمان و روبودند، 

 يمم يمال يگاه گرم و يگاهد يز خورشيدر آنجا ن پس .شده بود يمسم
ز ير آن کوچه ها نب ،ديبار يتند م يگاه نرم و يگاهباران ز يندر آنجا  ،ديتاب

از مبرم روح يبود به آن کوچه ها که زادگاه خواست دل و ن قدرت مهربان
نغمه  زد،يآنجا ترنم جوانه م .بود يقيوسم ازين نبود و آن خواست و آانسان 

آنجا  انگارگشتند  يم ازب يگره با رنگ ددوبار شتافتند و يم يرير پيها به س
وسته از آن در يان پيناک که آدمز هوليدو چ ،وجود نداشتو مرگ  يريپ

  .اضطراب اند
نداشتند چون نسل به نسل ترنم را به  يريپ آن کوچه ها واقعاً مرگ و 

 شينغمه هاموج در که نبود  يآنان سال يکردند و سالين اهدا مبازماندگان شا
  .بودزنده 

 ودند امابها  يشان بازهم سوداگران خوش يها آن کوچه ها با اندوه ياهال 
با  آخر چرا؟ .کردندير ميو وارثان هنر را تحقسرور  سوداگرانا مردم آن چر

داشتند که با  يازه يپاک آنان قلب صاف و روح  دا بوديهوز يک چيآنهم 
  .ترانه و فسانه بودندآور ارمغان شان  يمردم باز هم برا يرخ يب تمام
 ليدو فاماز مردان هر  يتعداد هيم و مرضيرح يمزدمراسم نا يادا يبرا عصر

 تربا ستراز زنان که  يبعضبا وارد شدن مردها  .دنديبه مجلس زنانه وارد گرد
بدون آنکه جا عوض  يد به داخل اطاق ها شتافتند و برخگران بودنياز د

شان پنهان  يهاوجور کرده و صورت شان را با چادر جم يرا کم کنند خود
  .نمودند

  .ن که آستا برو ره بخانهيگوئره ب يخرابات ههله همو رقاص :صدا کرد يکس
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  :با رمز ساز خواند ستاد ويش ايجا قد راست در او 
   آستا برو مانه آستا برو ماه مايقدت به گل مجانانه گکم  

  ...مانه آستا برو سرو روان آستا برو يت داغه به دل ميراه گشتنک ها
ماد داروشن و  يبا لباس آبنخوانده بود که عروس  آهنگ رات يهنوز چند ب

داشتند يبرم که دو زن در دو طرف آنها قدمينخره کنان در حالاه يس يشيبا در
از  به دستف ين شرقرآ جوان دختر قد بلند و .ددنيز خارج گردياز در دهل

 يته ها و موره هايف در سبد آراسته شده با فيشر ، قرآندنبال آنها روان بود
کتاب مقدس ف يآن شرقر. د قرار داشتيدرخشيکه از دور م د يو سف يآب

و  خود از سناءو  راسخ دارد هديآن عق نت بهيکه هر مسلمان پاک ط يآسمان
 همه زرق و برق در اطراف آن کتاب نيا پس .کامل برخوردار است ييبايز

ده يک عقي ن همه تجمليا ايآ ،م داشتست چه مفهويکه خود بهاء روح آدم
  ش آن؟يا هم نمايرسم  و ک يا يبود و 

او  تمام شد و )بروآهسته ( دند آهنگ يگاه شان رسيبه جا داماد عروس و 
  .ستاديگوش به فرمان اهل مجلس ادوباره 

نه يبان که اول شاه بش" :زدنديل عروس داد مينشستند فام يداماد نم عروس و 
هوش کو  ين"  :زدندياد ميفر ل داماديفام و ."شهيباز سرت زور م ياگه ن

تا آخر عمر باز  يشتيشاول اگه  ،شهيت خراب مروزگار که ينيم جان نشيرح
ند ادامه ياول بنش يک ،ين بگو مگويا يلحظات ."يزنه خات کد يغالم

  .داشت
ده نداره او زور يفاها  گپ يا" :گفت حانه آهسته پوزخند زد و با خودير 

و  يخور ينيريد شب شيچون به خاطرش رس ".رهيت سر باال مهر وخ
  ... ته بود امااول نشس يخودش، نب يعروس
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و کالن کار  عروس يدانستند کاکايکه حال همه م زرا گليانجام مسر 
با  ."نينيبش يکجايتان  يهر دوگه يبس اس د نيبر : "محفل است صدا کرد

  .ندياول بنش د طرفيکوش يهرکدام م داماد آنهم در وقت نشستن عروس و
کجا يحانه يربا  يقيمهمانان کف زدند و آواز موس آنها نشستند، يقتو 

  :برخاست
  مبارک کنه خدا مبارک کنه اال 
  رحمت کنه يمردان دعا حضرت شاه 
ش ينه که شگوم بد داره دخترها پيرقاصه بش"  :فرمان دادگل  يخور سپس 

دو فرد  کوچک ن بار انگشتانيدوباره نشست و ا او" .شان رقص کنن يرو
 يليخرد سال آن دو طفل خ .نواختند يم يزيبا مهارت شگفت انگکوچک 

ز يک ساز خوب و تيها او بچه گک  :صدا کرد يزن .دنديرسيخسته به نظر م
  .نيبزن
که مز ين :گفت يگريد زنرفت تان ه.  

هم نبود به  يکس .اد سوخت اما سکوت کردم و فويبه حال تمحانه ير دل 
دو تا طفل ساعت  .ستين ساده کار يقينواختن آالت موسد، يمردم بگوآن 

هنوز هم داد شما  يول نوازند يهم ميپح يتوقف و تفر يقين دقادوب ها ست
دان يکه در م ياست کس ار آسانيحرف زدن بس نوازند، يخوب نم ،دينزيم

ت و چقدر مشکل اسح دهد يتان توضيتا برا ديد و از او بپرسيائيعمل است ب
ن همه ساز و سرود که شما از آن لذت يا يضرورت است برا يچقدر انرژ

 آن آتش درسوزد که يم ييشه جايهم( :قول ظرب المثل معروف به .ديبريم
  .) روشن باشد
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و گرما  ياز شدت خستگنواختند صورت فواد يم ترم و فواد تند و تنديتم
گر يدز يندستانش ، بود يصورتش جار عرق گرم از سر وسرخ شده بود و 

اهل مجلس انتقاد  يتا صدا نواختيمآنهم  ، باندبا او را نداشت ياري ياراي
  .بلند نگردد

 ."کنن يکه چله آلش نينيگه بشيبس اس د ":گل صدا کرد يبعد خور ياندک
ف يظر يچله ها را که حلقه ها يبايو ز گل زن جوان يخور يبا حرف ها
و  هلهله مهمانان عروس ان شور ويدر مک آورد و آنگاه ينزد طال بودند

  .بلند شد ارک بادمب يض کردند از هرسو صدايچله ها را به هم تعو داماد
 ينکه به عروس و داماد آرزويمهمانان در حبود محفل رو به ختم  

  .گر محفل را ترک گفتنديد يپ يکينمودند يم يخوشبخت
شب را  يکيغام تاريشده بود، آفتاب به کام افق فرورفته و شام پ يروز سپر  

م و فواد يبا تم زياو نام ين ايدر ا ،رسانديماش ن و غبار زده ياندوهگ هٌبا چهر
مصروف صحبت  با داماد يدر کوچه نب .رون شديدر ب خود از هبه عزم خان

 داد و حانه را مخاطب قرارير ،هک آمديا چشمش به آنها افتاد نزدت بود و
امشو  گنيل ميداماد خکه يبرم تو باش از خاطريم شانه خانه ميمه تم :گفت

  .کننيم ساز مه هگيد
  .رهيم شان خو ميتم ؟کو ساز :حانه گفتير
ک کسه ياو خاطر  از ،ماننيکست م ها گفتن يفامم مگم ايها م :گفت ينب

  .کنه يبازکار دارن که 
ده اونجه شو بچه  بخاطريکه نجه باشميتانم ا يمه نم خو شو ين: حانه گفتير
  ...و  مانهيا مهتن
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مه  ش اسيم کتيتم هاونه نن ،ا بانههچرا تن :گفتحرفش را قطع نمود و  ينب
هوش خوده سونش گرفته بود، خوب م يتم هنن شان آمدمش ياز پ يلحا يهم

   هه؟ ييخا يم يگه چيش ديچاشت نان هم داده بود
خودت هم  شه و تويشو مخو  ينحاليا ،بود خو روز يتا حال: حانه گفتير
کل شو او  م،يتنها نماندده خانه او ره از طرف شو چ وخت يهمه  که يفاميم

  .اشهب يک يبچه کت
خود و فکر خوده سونش  هش خانيبريم گفت که شو ميتم هنن :گفت ينب
  .رهيگيم
و  بچه اسشان يپردلم رم هم يمه خانه م ،باشم يمه نمباز هم  :حانه گفتير

  .ندارمره  يرقص و باز هميگه شيه ستم، دو ذلهم مانده 
 و يکد يرقص و باز يخو نکد يور کارمزد ،يست مانده يبر چ :گفت ينب

  .فامميمه خو م ،شهير ميتخوب ساتک خودت هم خو  يده رقص و باز
ت يبا عصبانو  ز شوهرش سخت ناراحت شديخر آماز حرف تمس حانهير

 يباز مره به رقص و يکديره برابر م ما نان و او يبودياگه تو مرد م: گفت
  .يتو مره روان کدخو کار هم  يده ا ،يچ
 يا ده هرجايح يب هزنک: بود گفتبه او برخورده  يحسابها که حرف  ينب

شناسم ده دلت خو يم يمه پوستته ده چرم گر ،دانت واز و زبانت دراز اس
  .ناق نکو ياه هانهب يخوب خوش است

  .نميشينم يخو مره که بکش يحالمه دلم ناآرام بچه س و  :حانه گفتير 
  .زانيمه نر ياد گپ نزن و آبرويبرو او زنکه ز ،يخوريم هگ :گفت ينب
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واه  :سرداد و گفت يزيتمسخرآم هحانه از دل خنديآبرو ر هدن کلميا شنب
 يده هرجاخودش خوده  ه زنکيکس ،يزنيخدا شوم تو از آبرو گپ م هصدق

  .زنهيرقصانه او از آبرو گپ ميم
 يا ده همي يرياو زنکه م :درهم رفت و گفتشتر يب ين حرف صورت نبيبا ا

  .ر خون کنميته زدان و دماغ ر مشت و لغديسر کوچه ز
شاهد و ناظر آن که تا آن دم م و فواد را يوجود تم يترس ينب يهاحرف از 

کاکا جان  :دگفتن يکنان به نب يو هردو زارفراگرفت بحث بودند جرو
  .ش که خانه برهيباننجه باشه، ياه يخا يکه نميوخت

 ياز ا يفامم که کتيمه خوب م ،سين شما ره غرض نيباشچپ  :گفت ينب
مه  يسر راه کت يد ده ايفام ياگه م فامه يچ گپه نميزنکه ه يانم، ک يچ

  .کديداوا و دنگله نم
 يره حاليخ: گفت ستينشاند يحرفش را به کرس يت نبدانسيم که ميتم 

مه  ،و دلِ ته او نکو تو باش: حانه نمود و افزودير يبعد رو سو. نيجنگ نکن
  .رهيگب هوش خوده سون عبداهللاخوب گم که يمه ميبوبو

گپ  يک عقل يب يا از هده کل :گفت يعوض نبدر  .حانه جواب ندادير
سه دار اس يمردم پ يه گفتمش اعصد دف ،ل سوار اسيکنه سر خر جير ميتاث

روپه هزار  ده ک شوي يبر شه کهيدا ميز کجا پل دست واز ايطو شاه خيباز ا
سپس  دادبخشش نه يان يکه خوب ساز زده بوديشماهم از خاطر يته و بريب

  .داد ميتم دست داشته اش را بهبه  يصد افغان
م يبال :گفتتفاوت  يبده بود يشن يرا بار بار از زبان نبن جمله يا که حانهير

  .سياد نيم کده زيک لک هم که بتن از جان بچيسه، يده پس پ
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 هطو ماتميا يکه حال هرميت نميک شو بچيده  :گفتشتر يت بيبا عصبان ينب
  .يانداخت

 ر وازيدانته به خاه زبان، يس مردکه يآسمان شوو ن يزم هقوقل :نه داد زدحاير
  .يشو ميبچ هصدق ياله ،کو

را مخاطب قرار م و فواد يتم انداخت، سپس او يسوغضب آلود  ينگاه ينب
  .هياين خودش ده راه ميره بان م اوين که بريائيب :و گفت هداد
وس شان را از او يو مان يهگاندو ينکه نگاه هايم و فواد در حيتم
   .شدند يراه ينادل با نبو دل  ،داشتنديمبر

 ياشکدلش از اندوه فشرده شد و  .ماندمات و مبهوت همانجا  اوآنها رفتند و 
د کنون يخروش ينازش مط با ويز چشمان هحلق قبل در يرا که لحظات

   .آن شده بودن يب جاگزيان عجيدرعوض خشم و عص و هفروخورد
از  يکيباز در که و تنها يز يدر غبار آن شام غم انگ و اوودند رفته بهمه 

دلش را  يپناه يو ب يياحساس تنها سرگردان بود، يزندگ يکوچه ها
 يقلم زن ،فرستاد به آدرس قلم زن نينفرق دل آنگاه از عم ،رحمانه فشرديب

قلم چنان با بود اه رقم زده يقلم سبا  يکه سرنوشت اش را در اوراق زندگ
رفت بلکه به مرور زمان يان نميپاکن از مرنگ  چ نوعيکه با هآنبر هعالوه ايس

  .نموديم و تار رهيش تيشتر از بيرا باش  يهست يصفحه ا
ش يصدا يکس .ستاديکوچه ا يو دلواپس در تنگنا ديمتفکر، ناام يلحظات او

  ".شهيت ما که ناوخيب ؟سينامت چ يا" :کرد
که  يدفوال يتايرزا گل کنار موتر تويا ماماد بد ديبه عقب نظر انداخت د او

ن قدم يدر ح او .ستاستاده يتظرش امن نموديک ميتاررنگ دلش  همچو
  .حانه اسينامم ر :گفتگذاشتن به طرف آنها، 
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کش  خانم را هکلمداماد  ".ميريکه م يشيبا يبحانه خانم يخو ر"  :داماد گفت
، داماد ب موتر جا گرفتت عقيدر س او. ادا کرد يزيتمسخر آم دار و به طرز

  .ز آمد و کنار داماد نشستيرزا گل نيم ،خالف انتظارش وسر جلو موتر 
دختر بود  يکاکا د چون اويآ يرزا گل با آنها ميا مچر حانه متعجب بود،ير 

رفت باز با خود يداماد م هد خانينبا يواز يب رسم و رواج قبل از پاو به حسا
 يگريد يجاکدام هم به  ايو انه اش ختا را  يود داماد يشاد فکر کر

  .رسانديم
 ياز همکه ا يم جان بيرح: رزا گل گفتيموتر حرکت کرد م يبه هرحال وقت

  .گهيم باز کدام وقت دير شويپروگرام ت
کده دا يطو شو ها ره پيباز اجان،  بان کاکا :گفت م ناميا همان رحي داماد

  .ميتان ينم
گه يده خانه بفامه د ياگه کسم ح اس مگيگپ خو صح يا: رزا گل گفتيم

  .مانه يم نميعزت و آبرو بر
ره ده يدل ش ،يه شوق کدک يحالس ين يچ گپيهبابا نترس  :م گفتيرح 

  .دنيشان خند يهردو. دلت بزن
ا گل از موتر رزيم و ميرح .توقف کرد داماد هخانبعد موتر پشت در  يقيدقا

ه بلکه نرا به داخل خانه  م اويرح ،شان براه افتاد دنبال ز ازين اده شدند و اويپ
و آن را سراچه  شتخانه قرار دا يدر خروج يباال مردانه که هبه مهمانخان

  .ر بودپ از مهمانان اطاق برد دندينام يم
نجه يمه ا :گفتت يقاطع يبا نوع د مهمانان همه ذکور انديدحانه ير يوقت 

  .ميکد يزنانه باز ياه مه تا حال تنها ده مجلسکه ياز خاطر کنم ينم يباز
  .ميا پروگرام گرفتهمرد يما امشو تنها برمگم  :م گفتيرح 
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تانم ينمگفتم يت ميکه ده همونجه مه بر يگفتيد مياز اول با :حانه گفتير 
  .هکشيم خبر شوه مره مياگه مردک

ت گفتم که محفل ما مردانه اس او يشو مه ده همونجه بر :م گفتيرح 
  .خودش قبول کد

  ؟يگيچرا دروغ م ؟يچ :گفت يرت و نگرانيح حانه باير
  .گميقسم اس که راست م يراست خدا و: م گفتيرح

  .کنم يمه باور نم :حانه گفتير
ت يکو شونا نخره يب ايب :گفت يگريدهد مرد دم جواب ياز آنکه رحقبل 

خودت فکر کو  يگرفته، اگه ن يهزار افغان ک شو پوره دهي ياز ا يبر
  .ميستين نيته؟ ما خو مال نصرالديروپه م همطور هم کس  ده هزار

جا خشکش بود در  دهيکه رنگ از رخش پريو در حالخت يفرور قلب او 
ن يد چنکريفکر نم ينب يماند چه با همه رذالت ها هستاديران و ناباور ايزد ح
ن همه مرد تک و تنها برقصد يزنش در انظار ا د کهيآ يهم از او برم يکار
 رذالت حد و سرحد ينب مثل يدافرا يبراکرده بود  فراموش افسوس اواما 

دست توانند  يم يبه هرکاربدست آوردن پول  يبران افراد ين چنياندارد، 
  .کند يدانست چ يبود نم چيگ او هنوز هم .بزنند

گپ راست اس اونه باز  يچرت نزن هم: بلند گفت يم دوباره با صدايرح 
  .ده انتظار اس يکه کل گگه يشروع کو د يگيو ب کوت پرسان ياز شو

) فويس(ن معروف به يف الديس ياز کست ها يکيرفت و پ يت يم سويرح
بعد  يلحظه ا. گذاشتبود  يور افغانفلکل انآواز خواناز  يکي هاز جملکه را 

ار يجان غم  يال غوتيل :فو بلند شديو آواز س ديچرخپ يصفحه ت يکست رو
  ...يندار
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کست  يقيموس يبا صدابست و  خسته اش يهااه پباز زنگ ها را ب او ناچار 
نبار يا ديرقص خم وچم کنانمردها  يهاها و اشپالق زدن ان کف زدن يدر م
 دانستيز نميخودش ن .دا بوديک نوع جنون از رقص اش هويبلکه  نه يناتوان

اد يفر ،نهفته بود ياديفردر رقص او د يشارقصد يم ينرژاهمه ن يچرا با ا
    .دزيرون ميکجا بياز زنگ ها که با آودرون او ان
که همچو  يمرد هاد يرقصيگانه ميب يرد هاان ميک شب در ميدر دل تار او 

 هبازماند انگار شکاراو دوخته بودند  ينه چشمانش را سوگرس يشغال ها
در هر جفت  ،دنش بودنديمنتظر بلع يقرار يآنها با ب بود و يگريد يدرنده ا

را ترس و  اووجود و روح  .شديم دهيد هوس و ييايح يچشم صرف ب
  .وانست بکندتياما چه مفراگرفته بود  اضطراب

نش زد و يبه پشت سر يمرد ند،يخواست بنش او. تمام شد کست يک روي 
  .خاندن باب دندانت اس يکه حال ينيهوش کو نش :گفت

  : فو برخاستيس يباز صداکست را دور داد  يم رويرح 
  ما سخت اس  ياريار پخچک ياو 

  .ما سخت اس هنيتو غوره س يه هانيس 
ا باز شرنگ زنگه ،ن کوفت شرنگيش را محکم به زميهازد و پا يچرخ او 

  .نام خدا ،واه واه: گفت يبه هوا خاست مرد
  .هله چم، چم کو: گفتاشپالق زنان  يگرد مرد 
 ،هله کمر بچرخان :گفت شرمانه برلب داشت يلبخند بنکه يدر ح يگريو د 

  .نبانبج نهيهله س
 يها يها و برجستگ يرفتگو لذت تمام چشمان شان را به فرو مردها با ولع 

 يم دايشتر هويب رقص ههنرمنداننه چندان  چ وتابيکه در هنگام پ او جسم
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او متوجه تمام آن نگاه ها بود و در آن  ،صانه دوخته بودنديحر ديگرد
 اما انباشته بود اندوه وجودش را ينوع خته بايآم ييايز حيلحظات هراس و ن

که يزماننطرف و آنطرف بجنبد تا ياداغ  يدر کرائ روغن ر بود همچويناگز
  .گردد ذوب ير کرائيآتش شعله ور ز يتنش رو

چرس  يسگرتسگرت شان  يعده ا ،به سگرت بسنده کرده بودند يتعداد
ات از يآب ح ييدند آن هم با چنان لذت گوينوش يهم شراب م يبود و برخ

  .فترين ميياشان پ يگلو
آدم به و چرس فضا را چنان آلوده بود که  شراب هزنند يدود سگرت و بو

کوچه  يسوکوچک ن يک کلکياطاق  .توانست نفس بکشد يمشکل م
ک مجرا به ي ياطاق باز بود ول هفقط درواز. ودندبهم بسته را که آن  داشت

  . راند نرويببه  نيز را يهمه آلودگآن تا با موج هوا نبود  يچ صورت کافيه
کرد سوزش و يس مرا که احسا يزيد صرف چيندانست چقدر رقصحانه ير

و در کنار  زخم شده بودندکنون ش يهاپا ش بوديدر پاها يديدرد شد
 يخواب يو ب ياحساس خستگ .داديز آزارش ميسوزش آن زخم ها ن يگماند

  .داشتيت باز ميلحظه به لحظه وجودش را از فعال
شب گذشته بود و  يحال ساعت از دو .م شده رفتاندک اندک تعداد ک 

  .شتر نمانده بوديهفت نفر ب ،در اطاق شش
 شيهادورا دور پاف يخف يبه زخم ها ،ش باز کرديزنگ ها را از پاها او 

بود  يرويدا هک حلقيره شد يخشده بود  جاديثر بستن زنگ ها اا که از
ن حلقه همراه با ين تفاوت که ايصرف با ا ،اش يزندگ هحلقدرست مثل 

با همه سوزش اش  يزندگ هحلق يان بود وليز نماين سوزش و درد جراحتش
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رو به و حانه از جا بلند شد ير. دا نبوديپد يآنچنان که با و درد جراحتش
  ؟مه کجا خو شوم :گفتم يرح

  .نجهيده هم :گفت مشروب هدر نش غرقم يرح 
  .گهيد نکو بس اس يمسخره باز :گفتت يبا عصبانحانه ير

کنم ينم يمسخره باز :آمد گفت ياو م يلکات خوران سو کهيم در حاليرح
حانه او ير .خودش کشاند يجمله او را سوک ين يهمگم و با ختم يراست م

  .ن شدير زمنقش ب تعادلش را از دست داد وناگهان م يرحله کرد، يت را
  .گران قهقهه سر دادنديد 
کار بچه گک ها  ياگفته بودمت مه خو اول  :گفتخنده کنان رزا گل يم
کار کشته و با تجربه کار  ياهمرد ) يوحش(  يس بر رام کدن اسپ واشين

  .اس
کنوع يبا  بهش برخورده بود يليقرار گرفته و خ م که مورد تمسخريرح

ا ياد اس يتم که زور بچه ها زيحال نشانت م :از جا برخاست و گفتلجاجت 
  .رک هاياز کم پ

  .دزدن گران باز قهقههيد 
دفاع از  هحانه که باز آمادير .ک ساختينزد م خودش را دوباره به اويرح 

م دستش را باال برد و يرح دهد، نشان يعکس العملخود بود تا خواست 
غ ياز شدت درد آن چ که او نواخت محکم به صورتش يليچنان س
 يغ همه هراسان شدند چون به زعم آنها نميچ يبا صدا ،برآورد يوحشتناک

همه  حال آنکه ،ن موضوع اطالع حاصل کنندياز اخواستند زنان خانواده 
  .گذرديم يدانستند آن شب در آن خانه چيم
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حانه انداخت و دهنش را ير يخودش را روع يک حرکت سريبا رزا گل يم
 يده غضب خدا نش :گفتم يو بعد به رحتا آوازش بلند نشود محکم گرفت 

  .هرکار از خود سر دارهش، يچرا زد
قه کالن چ سه رقاصهيدو پکو يخوب کدم، تو س :گفت تيم با عصبانيرح
  .دختر سگ ،سازهيکنه و چقه خوده ميم يکار

: حانه از تنش بود گفتير يلباس ها مشغول درآوردنکه  رزا گل همزمانيم
  .ندازمشيم يکه چطو از کالن کار يبب ين حاليم اينزن بچ ير

  ...اول از تو هبرو لقم تياننوش ج: د و گفتيم از سر غضب خنديرح
رزا ينجاتش حتا تقال کند چون به کمک م يتوانست برا يحانه آن شب نمير

را محکم  دستان نازک و الغر او د ويرسسرز ين يگريد يگل درنده ا
اد ها صدا يآن همه فر! غايدر اما ديکشياد مياز درد فر ام وجودشتم .گرفت

  . نداشتند
 طعم شور خون را افتاده بود و يمثل جسد نداشت، يحرکت نيکوچکتر او

به درون توسط آن جانوران انسان نما دن لبانش يگزدن و يمککه در اثر 
  .کرديحس م ختنديريدهنش م

 انه به اويوحشگر يبعد د يکي عيفج يليبه شکل خنفر  خالصه آن شب هفت 
 رزا گل که در ستر زنانيهمان م ،رزا گل بودين شخص ميتجاوز کردند و اول

 ينيريمحفل شرزا گل که نخواسته بود يهمان م ،خانواده اش نام داشت
اش خانواده  و دختران زنانبه قول خودش  در هوتل برگذار گردد تا يخور

 يو مادر طفل ک خانوادهي حال خودش دختر يول رت نشونديس يب ستر و يب
  .ه بودکردرت يس يب يپستو  يرحم يب نيرا با چن
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برهنه در با تن بدبخت  هحانيو ر ا ترک کرده بودندر قا اطاان درنده نميآدم
  .مه جان افتاده بودين يان مرگ و زندگيدر مو آلوده با گناه  آن اطاق ملوث

خواست ينم ديک بود انگار خورشيه بود اما اطاق تارگر صبح شديد 
در را  يکسصبح  ساعت نه ،ديبگشاگنهکاران  يدر آن وادپروبالش را 

  .چاشت شده زنکه يبخ :تگف بود يکشود نب
د يبگو يزيزنگ بسته از خونش چده و يان لبان پنديخواست از م حانهير 

شوهرش  يرا سو شزينفرت انگ ينگاه ها قي، با سکوت عمنتوانستمگر 
اه و يه در بازار سنامردانکه خودش عزت و عفت او را  يشوهر يسو دوخت
  .بودبه معرض فروش قرار داده گناه گنمام 

 :گفتک شد و يبه او نزدبلند شدن از جا را ندارد  ياراي دانست اوکه  ينب
  ؟چند نفر بودند ،ار آزارت دادنديالم بسيجوانا به خنا
  .حانه پاسخ ندادير 
طو کاره يا نگفتند کهبه مه  يخ :افزود له و مکرياز ح با صورت آغشته ينب
  .دادن يمره بازشرف ها  يب کنن،يم
 ،آهسته و کنده ن جملهيا دنيبا شند يگو ينم راست يزد نبيدس مکه ح او 

بان يو گر باشه ده آخرت دست مه ،ته بتهيهاکار کل يخدا جزا :کنده گفت
  .تو
ش را از يد نگاهايکوشيمکه يد در حاليگويدانست دورغ ميمخود که  ينب
گم يم؟ مگم مه راست مگيمه دروغ م يکنيال ميتو خ :حانه بدزدد گفتير

شان  يمرد ها ،سيخانه ن يچ کس ده اير از زن ها هيغ يحال يهم ،باور کو
 ياگه ن مه روبرو شون يکت نداشتن يکه روياز خاطر کلش خوده پت کدن

  .بته يم که شاهدداوريشانه م يکي يحال يهم
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درد آلودش را به سقف  ينگاه هانبار ينزد و خاموش ا يگر حرفيحانه دير
  .اطاق دوخت

ش را به تن نمود و با مشکل و عذاب يلباس ها يبه کمک نب بعد يقيدقا   
آورده و  يقبالً نب که يدر تکس خالف انتظارن و ييسراچه پا ينه هاياز ز

   .کنار در منتظر آنها بود سوار و آن محل گناه و گنهکاران را ترک کرد
  
  

******  
  
  

د، يحانه گرديحالت درهم و برهم رمه آناً متوجه يوارد خانه شدند کر يوقت
خاک ده  يو: گفت زديخودش م يکه با هر دو دست برويالر در حيتحم

حال و  يچرا به ا ؟گپ شده يچ ؟يدختر مردمه کشت، يکد يچ يسرت نب
  ؟شيزدکه باز  ين ؟روز افتاده

واب خ کودکش ،توشک افتاد يرو او .دياز در خارج گرد بدون حرف ينب 
ن يا با ديشيد با خود انديجرأت نکرد شا بود خواست صورتش را ببوسد اما

در همان حال  .را ببوسدمعصوم و پاک  کودکآن تواند يتن ناپاک چطور م
اد يخو ز چطو بود، راست بگو شوگک  عبداهللا: ديم پرسيآهسته از مادر تم

  ؟دنک ينارام
در آن  نخواستپسرش بود  هيو گر يکه تمام شب شاهد ناآرام مهيکر 

 :او گفتخاطر رامش آ يبراقت يحق دور از دهد شتر او را زجريحالت ب
  .خو کدتا صبح سر شو آرام ان نکد و يگر خوب بود،
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 که دانست طفلش راحت بودهيوش کرد هنگاماز دردش را فرام يکم او
  .است

گپ  يسر تو چ :ديپرس يقراريکه سراسر وجودش سوال بود با ب مهيکر 
  .ديم ترقيزارکه  م بگويخدا بر ياز برا ،شده

  .ددا ش شرحيا براداد ريآن رو هفشرد حانهير
سه از يپ ،هاجناور يغضب خدا شوه ا ده قار و يو :گفت تيبا عصبان مهيکر 

حال و  يتر مردمه به ازن و دخ سه داشت بازيکس که پ ،ل بانهيسرشان سب
سرشان  يبرو ده حکومت .کنهيآبرو م يعزت و ب يطو بيا و ندازهيروز م

  ...يرنه ب يرفته بود يبازخاندن و تو خو بر  ،عرض کو
درشت که انگار از  چند قطره اشکحانه ير يبايو ز غزال گوناز چشمان 

بست ينکه چشمانش را ميختند بعد در حيرکرد فرويکوره گاه دلش تراوش م
  .خودش مره فروخته ينب ،ديفام يم يده نبيفا يچ :آهسته گفت

 و به قول ظرب المثل معروف که گفته ديوارد اطاق گرد يدر همان لحظه نب
به مه  :گفتاز دهنش خطا رفت و  ناگهان.) دروغگو حافظه ندارد:( دنا

  .گنيدم که دروغ ميفام يم يدو نفر استن مه چ گفتند
 دلش ينب يبا حرف ها. وسته بوديتلخ پ يليخقت يحانه به حقير گمانگر يد 

نگاه کرد و در همان حال ش يان سويپا يتنفر ببا  از اندوه فشرده شد،
زند و زخم  او را صورتش سر ويندازد و با ناخن هايبچنگ  يخواست به و

ا صبح تن تمنحوس شب در آن مثل خون خودش که زد يچنان خونش را بر
  .بود ن ساختهيو تن پوشش را رنگ

 :گفتزنان  اديان مبدل گشته بود فريتش به عصيعصبانکه اکنون  مهيکر 
ه تو س کاکار از کدن  يهمرت يغ يبت يخدا بشرماننالت خدا ده سرت، 
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ک يو ما ره بان از خانه  يئبرا يبخ :افزود و سپس با چشمان اشکبار يکد
  .تنهاسات 

را ترک اطاق  ه بودن انداختييسرش را پاکه يدر حال نگفت و يزيچ ينب
   .گفت

  .ديحانه همنوا گرديبا رختن اشک ها يدر ر يطوالن يقيدقا مهيکر 
د يشد يزيخون رن روز هماتا شام حانه يرو  يسپر يآنروز با همه تلخ 

بند شدن  يرا برااش  يخانگ يدوا ها زنانه وفنون  که تمام مهيکر ،داشت
ناراحت و گر از کمک با او عاجز مانده بود يو د به کار برده او يزيخون ر

  .ديرسيشان به نظر ميپر
 يفزونز ينمه يکراضطراب ک شدن هوا يو با تار رفتيمک شده يهوا تار 
به اد يز ينگرانبا  ،فشرديدلش را م گرددحانه تلف يمبادا ر نکهي، ترس اافتيم
د يبا"  :خاطر نشان ساخت نشسته بودبا سر خم اطاق  هکه حال در گوش ينب
  ".ديابا ورز ياما نب ،دشفاخانه ببر حانه راير
د، ساعت هشت شب يکشيعذاب م يزيهمچنان از درد و خون ر حانهير 
که به لحاظ خدا مره ببر  :گفت کنان نعرهگر طاقت و توانش تمام شده، يد
  .مرميم
 کده، يره چ يکه ا اگه داکترها پرسان کننت زنکه، مکجا ببر: گفت ينب
  م؟يبگو يچ
د يچيپ ياز درد به خود م کهيجواب دادن نداشت در حال هحال و حوصل او

آنجا حضور داشت  که درمه يزمندش را به کرايآلود و ن غم ينگاهفقط 
  .دوخت
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 تيبا عصبانش نموده بود يحانه دلش را ريدرد آلود ر يه نگاه هاک مهيکر 
بان  يحال ،يکديفکره م ياول ا :گفترا مخاطب قرار داد و  ينبتوأم با تأثر 
  .مره، از خدا بترسيتا صبح محال خو  يده ا يکه بره اگه ن

  .رمينم شيکت ره، بره مگم مهياگه خودش م :گفت ينب
خودم مه  رم ويش ميمه کت ،يريا نمي يريه مکت ِسبال ده پ :گفتمه يکر 

  .اريب يک تکسيهمقه کو که  يبخ. تميمهم  ها رهداکترجواب 
نها را به در شفاخانه آ .ندديگرد شفاخانه رهسپار يبدون نب خالصه آنها   

 يقيدقاوال يتا آمدن داکتر نوکرل رهنمون شدند چون شب بود بخش عاج
  .ديگرد يانتظار سپر به
حانه خواست تا ياز رلذا ه از چه قرار است يقضنه دانست يد از معابع داکتر 

  .ز را مختصر بازگو نموديهمه چ ان کند اويا بقت ريحق
 هفيبعد از انجام وظرخواه و انسان دوست بود ي، خمهربان مرد ن کهيمتداکتر  

بعد از  ن ملحوظيد به هميز ادا نمايرا ناش  ين انسانيخواست دمقدسش 
 يخواست از مراجع قانونيمه که ميحانه و اصرار کرير و مشوره با ينظرخواه

  .س زنگ زديبه پولخواهان کمک شوند 
  .ه قرار داديان قضياکتر آنها را در جرد سيدو افسر پولدن يبا رس 

از  يکي ند،او رفت نزد حانهيان ريگرفتن ب يادو افسر برت داکتر هريدر موجود
  ؟حادثه سرت آمد يوقت ا يچ :ديپرس حانه نمود ويآن دو رو به ر

  .شويد :جواب دادفشرد  يش را ميهمراه با شرم گلوبغض که يدر حال حانهير
  بود؟ت چند شو سا :ديس دوباره پرسيافسر پول

  .گر اشک امانش نداديد ...تا شو يدو تسااز  :گفتدر پاسخ حانه ير
   ؟چند نفر بودند :س گفتيپول
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  .هفت نفر :حانه گفتير
  ده کجا؟: س گفتيپول
  .شان خود هده خان :حانه گفتير

  برده بودن؟بجه ت چند کجا و سا تره از :س گفتيپول
  .مه خودم رفته بودم ،مره نبرده بودن :حانه گفتير
تو  :گفت به داکتر بعد به همکارش انداخت و يس با تعجب اول نگاهيپول 

  ؟يچرا رفته بود؟ عجب اس تو خودت يرفته بودخودت 
  .ير خاندن و بازب :حانه گفتير

 ؟بر رقص و خاندن :گفتو  گرد کرد يبيانش را به طرز عجچشم سيپول
   ؟دميمه نفام ،يچ ياني
شمرده و خجالت زده  دوختين ميش را به زمياه که نگاهنيدر ححانه ير

  .رقاصه ستمکه مه ياز خاطر :گفت
 حق به جانب به هکه چهريحال دراکتر انداخت و به د يس دوباره نگاهيپول

  .يب به گمانم که ماره ناق سرگردان کديصا داکتر :گفتگرفت يمخود 
   ؟چرا :داکتر گفت

  م؟يرون گپ بزنيشه ده بيم :س گفتيپول
  .نيبفرمائ يبل: گفتداکتر 
 ،ک رقاصه اسي يب ايداکتر صا نيبب :س گفتيپول دهيز نارسيبه دهل

ها ره  يجرم مدع ينام و به چ يبه چ ما ،خود اونجه رفته يخودش به پا
  .مير کنيدستگ

  ...سرش تجاوز شده و يحال رقاصه اس مگر درست اس که :داکتر گفت
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با همکارش د و يحرف داکتر را بربود  گر که تا آن زمان ساکتيد افسر  
 کهيدر حال کارش اس و يخودش هم يا ؟يتجاوز چ :گفت دهيگرد همنوا

کسب و که  يکديپرسان م دياول بامحترم ب يداکتر صازد افزود يپوزخند م
خودت فکر س ک رقاصه يخودش  ،يخاستيس باز ما ره ميزن چ يااز کار 

کس به  و شته باشهيپت ش س که ده پشت هفت پردهيخو ن يب يکو کدام ب
و شوق  يخودش بر مست يا ده باشه،يش کشين خانيزور و جبر او ره از ماب

و ده  باشن د ده زندانيباخود شان  زن ها طوياس که ياخود رفته اصل گپ 
  ...اونجه
کس حق ارش هم باشه ک يهم اگر :و گفت تند حرفش را قطع نمود داکتر

 يحالکه  س يقت ايحقره انجام بته و  ير انسانيعمل غ ينداره به زور ا
  .انهيار وحشيو او هم به طرز بس تجاوز شدهسرش 

 ياو خودش کت ،کنهيتجاوز م يب سر فاحشه کيداکتر صا بان: افسر گفت
  . رهيا مصد ت

 يشنوه و از لحاظ روحيتانه م يکه صدا نيآهسته گپ بزن :داکتر گفت
  .ک اسک شوي ده يحال يهمچاره يباو  ،سيش خوب نيبر
او هر  ؟سيده شوک چ ؟ده شوک اس :سر داد و گفت يبلند هدافسر خن 

  .اس ک فاحشهياو که  يفاميخودت م ،کارش اس يروز هم
و  يمانيا هفيشما وظ :شد و گفت يه عصبانن کلميا هدن دوباريبا شن داکتر
ن و ينکه توهينه ا بت زده استيان مصيبه همشهر ياريو تان کمک  يوجدان

  .ر آنهايتحق
ا از صحبت يگود تا به داکتر نشان دهد يکشينکه فاژه ميگر در حيافسر د

بت زده يان مصيبه همشهر نيها راست گفت: ش خسته شده است گفتيها
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کنه و يبت گرفتار ميخودش مردمه ده مص يا ،سيزده نبت يمص خو يمگم ا
  .خود اونجه رفته يبه پا خو خودش به شوق خود و يا
: گفت يبا تندداکتر سرش خوش نخورده بود  يکه حرف هاگر يافسر د 

 يد هميزن فاحشه ره با يا ميخوده انجام بت هفيوظ يراستم که يا بخااگه م
  .ميکن يم و بنديببر يحال

 ن گفت ويشاهد احانه را که يوجود ر يجانکاه ن کلمه اندوهيا دنيبا شن 
  .بود فراگرفتمه باز اطاق شفاخانه يندر  از پشت شنود

بار بار دلش را به  وش گوشش بود ينت يولفکه از ط کلمهک ين يفاحشه ا
ده بود يشنزبان پدرش از ن کلمه را يان بار ياول ادش آمديرقت آورده بود 

ر گاه در ينکه تا ديصرف به جرم ا داشتعمر فت سال د کمتر از هيشاکه 
 زدهين بار از زبان برادرش که درست سيدوم ،کرده بود يباز کوچه با اطفال

ن بار يو سوم ر اتو سوختانده بوديدرش را زبرا يسال داشت و سهواً لباس ها
 ينکه نميماه بعد از ازدواجش به جرم ا از زبان شوهرش آنهم درست چهار

 ين يکياز  ،يزندگ هر مسکنهر راه و در قص کند از آن به بعد خواست ر
  .)فاحشه (ه بودديشن يکياز 
  .افته بوديتولد  کجا با اوياز بطن مادر ن کلمه يا ييگو

خت يريآرام اشک م ،که آرام گشت و به اوو ناراحت بر يعصبداکتر    
ه صباح مش نکو، يت نبودند تو تشويبا مسوول يها چندان آدم ها يا :گفت
  .زنميس گپ ميپول يباز کت

چانده و همچو غم يان انگشانش پيدر مد شفاخانه را يکش سفيکه روحانه ير 
ان يدر مبعد و ش را خفه سازد يفشرد تا صدابه دهنش بود گره گرفته دلش 

 ،نيگه پشتش نگرديب ديس داکتر صاين کار :ش گفتيهاه يگر يها يها
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م پس خو به دست ياز دست داد ره که يزيخدا سرم آورده او چ يحال
  .شانه بته يتانم خدا جزايآورده نم

ناک با چشمان نمنداشت  ن درد اويتسک يبرا يفحر لحظهکه در آن داکتر   
   .   اطاق را ترک کرد بار و قلب اندوه

ن چند روز به يا در شفاخانه بستر ماند و يبخش مجان در روز نيچند او
 يبا ختم نوکرظف مؤهر نرس  .دين گردير و توهيقرن تحق نيچند هانداز
دست و  اشاراتخارخور و به اصطالح  يصحبت هابا تازه وارد به نرس  اش

  .زدنديز ميتمسخرآم يشخند هايهم ن يسپس به همراه و ياو را معرفچشم 
ه اس فاحش يدياو زنه د :گفتنديم کردنديصحبت م ه باهمکيهنگامنرس ها    

  ...دا شدهيش پيبر يزين رخو ...ا از بس که يتوبه خدا
به که  يزدند و برخ يچکدام با او حرف نميهاش  يضان هم اطاقيمر

ره ين که ايگه اطاق نداريد" : گفتنديبودند م چشم يب رو و يار بيبساصطالح 
   ".ميشيار مکاهم گنه ک اطاق مايده بدکار زن  طويا يکت ،نيجه ببرده اون

ن يچرا کوچکتر ؟ستنديهمنوا نو اچرا زنان با  کرديحانه گاه تعجب مير
را بدانند به  قتيحق چرا در مورد او بدون آنکه ؟نسبت به او ندارند يهمدرد

  .کننديقضاوت مرمنصفانه و نادرست يغ نيچنده اند و يرس يمنفجه ينت
ام يالت يبرا حايمس که همچو وجود دارند يافراددر هرجا  به هرحال  

ک جفت ي ينگاهو آنجا هم بود  شتابند يم انسانها يزخم هادن يبخش
  .نفرت بار يان آن همه نگاه هايدر م يفرد چشمان مهربان

و درد مونس  ييتنها و در آن دژداشت  عطوفتو قلب پر فيصورت عفاو  
  .کرديم او قش را نثاريعم يغ محبت کوتاه وليدر يو بحانه بود ير و همدرد

  .قشنگو بلند  يياخرم يهابا مو نام داشت نرس جوان و الغر اندام ناياو م 
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ضان يهمه مرد به يکوشيم فه اشيهنگام انجام وظم بود، يت حليدختر نها نايم
م که ينار رفتار و گفتار مالدر ک برسد حانه به صورت احسنيربه خصوص 

 کرد ويم شکمکز ين ياز لحاظ ماد مار استيهر ب يراب يمعنوغذا و درمان 
نا يت ميدر موجود. آورد يگر ميد يها يخوردن يبعض وه ويش مياغلب برا

  .ک بزنديرک يد به او حرفهاکريجرائت نم ياحد
در  وستهيش پيو نگاه هاگانه صرف او را داشت يب يايدر آن دن حانهير

حانه يکه ربود  يکسگانه ياو  طي، در آن محآن موجود مهربان بود يجستجو
  .بنگرد توانست در عمق چشمانش يم
ضمن  در بودنا نيکم از مبه او  سبتطوفتش نو ع يندر مهربا ن هميداکتر مت 

تا با او مهربان باشند  نموديم گر نرس ها سفارشيو د نايم يوسته برايپآنکه 
و در  نموديم مانه از او پرس وپاليه و صمندوستا يليبا برخورد خز يخود ن

 يبه موها يستدلکش د ييک نوع آشنايبا محبت سرشار از  ادتيهنگام ع
به استقبال آن احساس  نکه لبخند ناآشنايرحد و ديکشيم پشت او راه و پيس

  ؟بهتر اس يکمحالت  ،حانه جانير يستچطور ا :ديپرسيمشتافت  يآشنا م
 يآورد با نگاه ها يمدرحانه با تبسم که به زور لبانش را به حرکت ير

 يک تبسم درد آلود برايداد و يبار سرش را به عالمت مثبت تکان ماندوه
در ميان  ند ناآشنا چون بار اول بود اولبخ !يآر. کرديآشنا نثار مناخند آن لب

د که آن همه صدق و صفا را با خود به همراه يديرا م يلبخند ناآشناافرادي 
ب اسم او يرا ز جان هکلم يکسبود  ين بارياش اول يدر زندگ داشت و

  .ساخته بود
او  گر نرس ها بهيد نايم ين سوايتوجه خاص داکتر متد و يتاکد با وجو

خوش برخورد و  د وخونسر ،بود مهربان يگريد فرد نايم يول نداشتند يتوجه
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 ميرا آنان دايشود زيفه اش شمرده ميجز کار و وظ هر پرستار يبرا وهين شيا
شتر از همه به محبت و يب دارند و در آن لحظات يکه درد اند ين آنانيبر بال

کسان هم يو  ستنديکسان نيهمه افراد ! اما افسوس. هستند ازمنديعطوفت ن
فه يها وظ يبرخ ف کهيکند و حيو احساس هرکس فرق مشند ياند ينم

د با آن يست و نباا فهيوظ ،فهيظوکه يدارد در حال يشان هم شکل يشناس
و با باطن صادقانه گوش داد  يآن به ندا يدرهنگام اجرا داد بلکه يشکل
  .اندم و دست پاک آنرا به انجام رسيسل عقل
اش که زن سنگدل و بد زبان  يهم اطاق حانه با زنير روزهاهمان از  يکيدر 

زشت  يدن حرف هايبعد از شند و وشيمز يکالوشه سبب آزارش بود يهم و
 خودش يها يگر از هم اطاقد يگوناگون از همان زن و تعداد يو طعنه ها

 شونديم نگران ها همهها و پرستار يهم اطاق .کنديشفاخانه قفل مشناب را در ت
دست به او اگر نکه يشده بود از ترس ا ريکه با او درگ يبه خصوص زن

  .افتند يزند همه باهم  به دردسر م يکار
و  زديريند و اشک مينشيداخل تشناب م درساعت ها ن و ساکت يگاندوه او 

چ نوع عکس ين هيمستخدم و و تپ وتالش پرستارانها با همه سر وصدا 
  .نه اما از او ديبرا ينگ صدا ماز سبه اصطالح . دهدين نماز خود نشا العمل

از همو دروازه  بر ،نيبخا درازه يهمو نرس مو"  :ديگويم زنهمان سرانجام  
  ".سروپس داشت از همو يکه هروخت کتيات کد از خاطرره واز خ

 يلحظاتزده باشد در  يدست به خودکش مبادا نگرانند چون ن شفاخانهيموظف
  .ندينماير ما حاضرنا يم کوتاه

 کشديمطول  يقيدقا در را باز کند خواهديم مدارا از او با عذر و نا هراسانيم
نا موفق يسر انجام مدروازه هستند  هريدن دستگيمنتظر چرخ يصبر يهمه با ب
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 سرخ و اشکبارحانه با چشمان ير .ديشابکر کند تا در را ارا واد او شوديم
  .اندازديمنا يخودش را در آغوش م

رد و با يگيرا م غالمغال يبنا ده استيز برافروخته سر رسينکه  نيمت داکتر 
با وجود  کنم چرايمن تعجب م :ديگويمحانه ير يها ياطاقت به هم يعصبان

که مثل صد  يد آن هم زنيستگر هيک زن دي تيو اذ آزار زن بودن باعث
خود ما ش ،ده استيده و بال دين زجر کشين سرزميگر ايها زن دها و هزار
از مرد پس  ديرحم هست ين قدر بينس تان است اک زن که همجيدر مقابل 

 دين فکر انداخته ايار منصفانه مرا به ين برخورد غيبا ا ؟ديکنيها چه توقع م
  .را يمرد ساالر د درمان کرد بعديبا را يزياول زن ستجامعه  نياکه در 

رحمانه شکار يکه ب يزن ؟ديبا آن زن ندار ياز احساس همدرد يا ذره ايآ
ا دل تان به حال او يآ ده است،يمردان درنده نما گرداز ه ک گرويهوس 

ده يگرد ير انسانيع و غيفج هک حادثي يسوزد که جسم و روحش قربان ينم
 ياز شما ها درد يکيا يد آيتان کن بانيشما خود سر تان را در گر ؟تاس

 يدرد ها م تان رنج ها وهر کدام يگوين ميقيمن با  ؟ديمشابه درد او ندار
  .ان کردن آن اندرون شماها رايسوزاند و نه بيرون را ميان آن بيد که بيدار

د يدانيگذشته است م يبتيجه و مصد او از چه شکنيک لحظه با خود فکر کني
است مو بر اندام آدم راست گذشته بر او آنچه مجسم کردن تصور در حتا 

 ،بگذرد يپناه يدرد، ترس و ب يکند چه رسد که خودش از آن تنگنايم
م يتوان يم ده است جسمش را مايحه دار گرديجر زيد با جسم روح او نيدانيم

  ش تان؟يست جواب پدرمان خواهد کرد؟ ه يم اما روحش را کيکن درمان
د اگر يستينش يهادرد يبرا ياگر درمان :ديافزا ين ميهمه ساکت اند داکتر مت

 ،دينمک پاش ندهش يها زخم يداقل روح ،ديآ ياز دست تان بر نم يکمک
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د از يتوان يمک دوست يهمنوا و ک يبه مثابه د يبخواهشما که اگر يدر حال
د به خاطر همان رشته يچون شما هم زن هستد يکن ياو را تداو يلحاظ روح

 .ديد و به او مهربان باشياو گوش ده يحرف هادرد دل و به د يکه با او دار
ان دارد در يجرشما  يکه در رگها يخون ،است ک انسانياو هم مثل شما 

ز ياو ن ينه ايدر س يمانند شما قلب ،در حرکت است همان خون زياو ن يرگها
 هفعاطاحساس گرم و  يداراک زن است يشما  برتر او مانندو از همه تپد يم

داشته و دارد اما افسوس  يها و تمناهاک شما آرزويمثل هر و درست  قيعم
  .ر از او گرفته و هنوز هم در حال گرفتن استيدو تق يکه زندگ

احساس شما ختن يبر انگر و يضم دار شدنيبه خاطر ب يم وليد نگويااصالً ب
بابتم ط جراحات جسم او من در طول دوران يد هنگام تداويدانيم ،ميگويم

در تواند يمک انسان يچطور  کردم، و تعجب مخته اين بار اشک رياول يبرا
 يصرف به خاطر لحظه اشود و  رحمين حد بيگر تا ايد ک انسانيبرابر 

  .کندر يخرد و خم شيانه او را در چنگال هاينان وحشچهوس 
به همان چند جمله  ينداشت ول يانين پايدل داکتر مت يباآنکه حرف ها

 يدادرا که تع ضانيفشرد اطاق مريندوه قلبش را مکه ايبسنده کرد و در حال
  .ترک گفت داشتندز آنجا حضور ياز نرس ها ن

ره يق چبر اطا يخاموش يقيکار شان رفتند دقا يبدنبال او نرس ها هم پ
مچم چرا  " تشکسدرهم ن جمالت يسکوت را با ا گشت و سپس همان زن

که م يا کدام تهمت سرش نکديم ينگفتدروغ ما خو  قه لکچر داديداکتر ا يا
ان اس چه يعکه  يزيچن که گفتن يدي، نشنغالمغال کد يناق يسر کل گ
   ."ان اسيحاجت به ب
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:" ا خود گفتآهسته ب که از سخنان داکتر دلش به رقت آمده بود يگرد يزن
  ."ندنن خاياسيخر  هش کليپ

در آنجا . گذاشتچمن سرسبز شفاخانه  شفاخانه پا به زيدهلن از يداکتر مت
مثل  گذاشته بود، نايم هشانبر  شسرو  نشسته يک دراز چوکي يحانه روير
  .ختياشک مر ود يلرزيرگ مب
هر  يجزا! ه نکن خداونديگر ":گفت د ويکش شسر بر ين دستيداکتر مت 

ست جز پاسخ ين يزيجنت و دوزخ چ. دهديمرا بنده اش  عمل بد و زشت
است و ين دنيدر همنست که جنت و دوزخ يقت ايحق يدانيم. اعمال انسان

  ."رديگيا مين دنيخود را در هم يها يو بد ها يهرکس پاداش خوب
  .کند با او سررا  يحانه لحظاتيآرامش ر يبرا فهماند تانا يبه م با اشاره سپس

 خروشان آن چشمان شفاف و هچشم گريخت و دياد اشک ريز حانهيآنروز ر
 که خوابش گرفته بوديختن نداشت خسته و درمانده در حالير يبرا زالل آبِ

ش پهن کرد و همانجا يهاپا يرا رو نا کمپليم. ديدراز کش يچوک يرو
  .کنارش نشست

 سرانجامز خسته اش ساخته بود ين يدوامدار و نشکستن يکه خاموش حانهير 
چرا هرکس فامم  يمه نم :گفت نايلب به سخن کشود و به مبعد از روزها 

کار اس مه ک يخو  يا ،خراب استن يا زن هاکنه که کل رقاصه هيفکر م
ر يا شکم خود و بچه گک خوده سکنم ت يو بازت بخانم يمجبور استم ب

 ،کنهيروان مهم خودش به زور مره بر رقص و ته يره نم ما هم نفقيشو ،کنم
  بگو؟ خودت تو ؟چطو کنمکنم و  يچمه  يخ
سازن تو يمردم از کاه کوه م يا ،فامم پشت گپ مردم نگرديمه م :گفتنا يم 

ار ق زنن مگم اگهيستم پشت سرم صد گپ ممه که نرس ا يکنيخو رقص م
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ه گيتان کس د هده خان ؟يکنيچرا رقص م ک سوال کنم،يخاستم يمه م ينش
ا رقص يخانه يت ميم به هگيد ياس که کس يم هنرمند اس مقصدم اه
  .کنهيم
  .کنهينم يچکس رقص و بازير از مه هيما غ ه، ده خانين: حانه گفتير
   ؟يکنيوقت رقص م يتو از چ يخ: دينا پرسيم
  .ميکد يکه عاروسيوخت از: حانه پاسخ دادير
  ؟يخاستيخودت م: دينا دوباره پرسيم
ش از يمگم پ کنهيم ميبه زور راهم يشوشتر هم گفتم يپ ،ين: حانه پاسخ دادير

گان يدختر خانه که بودم  دارم،صدا خوب مه  گفتيم يهم کل گ يعاروس
مگم باد از  خاندميمت يبک ينزد ياه قومش و يوخ يها يده عاروس هعدف
  .ديکش يو بازکدم از خاندن گپم ده رقص  ياروسکه ع يا
  .نگفتن يزيپدر و مادرت چ يانيلت يباز فام: نا گفتيم
ر يت يخيم خو بيکدم بابيت ميم شکايبا با هر دفعه که از شو ين :حانه گفتير

ت يگپ بزنه مره نص ينب يکه کتياز ا هم عوض ميبوبو .اورديخوده م
که  يت اس هرچيگذاره کو همو شوم يبرو بچ"  :گفتيمکد و يم) حتينص(
چ حق يا سرت هدارت همو س، م اريحق دار و اخت يکو، حال گه همطويم

باد از  ."ش اسيزن شو يصاحب اصل پدر و مادر مثل چوپان استن م،يندار
دم يکه فامياز خاطر گه دان خوده بسته کدميم ده هممادرم  يدن گپ هايشن

  . سده يفا ياز اوها ب يگپ زدن کت
س، يهم نمکتب رقص  نجه خوي، ده اياد گرفتي يباز رقص از ک: گفت نايم
  اد بته؟يکس اس که آدمه رقص  ايآ
  ...فامم مگمياو ره خو مه نم: حانه گفتير
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  اد داد؟ي يو تره ک ياد گرفتيتو چطو  يخ: ديد و پرسيان حرفش دوينا ميم
به  اندنت خيب ياد گرفتم، کتيچکس همطو سر به خود يه :حانه پاسخ دادير 

  .اد گرفتميکم  ،تا که کمدادم يچ ميتو وپهم خوده ساز  همو رقم
را  يخرابات يه هارقص رقاص ،محافل ينکرد چه در بعض يگر سوالينا ديم
همان رقص  ،ستيبرخوردار ن يهنرخاص  از ظرافت دانستيده بود و ميد

د ن بلد بودندختران جوات يبود که اکثر يوطنا به اصطالح يو  يسنت يعاد
 يشان م يزنگ به پاهاک جفت يرقاصه ها  ک تفاوت داشت،يصرف 
به  ژه محکميک حرکت وي زنگ ها پاها را با يبلند شدن صدا يبرابستند و 

 و شکلاد مينه زگران بود که يد جدا از رقصحرکت ن يا دند،يکوبين ميزم
دن کرد راز رقاصه بويان ميک راز را بي يول آن نهفته بود در ينه هم راز هنر

 ندشديشمرده م ين شيبد نام تردر آن جامعه ن دو حلقه زنگ يا ،را يفرد
 يکس يکبار به پايبودند که اگر  يگر برديحلقه زنگ همچو زنجن دو يا

     .کرديگر تا بامداد مرگ او را استقبال و بدرقه ميشد ديبسته م
د از دو اندرم زن اولش بود مگم بام دو زن داشت مادريباب :داد حانه ادامهير 

ش اوشتک يخاندو سال او که ده يسال مادر مره سرش گرفته بود از خاطر
ه اريکه مادرم اوشتک ب يش از ايکد پ يکه مادرم عاروسيتوخبود  نشده
ند سال چماند  يکه اوالدش نميبخاطرمادرم . اندرم اوشتک آوردمادر

 اده بودخدا مره برش د زيبند وتاو از وينبه هزار نذروآخر  ر نشداوشتک دا
ک گله يده او چند سال  اورديک اوشتک مياندرم که سال مگم مادر

  .کد رمه پيباب ياوشتک آورد و پشت و پالو
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 يده اوشتکمه خوش بود و  ميبابدا شده بودم يمه پکه يوختکد يمادرم قصه م
و ش چپه شد يراست هکاس هعک دفيه بودم مگم باد از چند سال ار نازدانيبس

  .کديحق و ناق لت وکوب مم هروخت ه هادم و مادر ممه از چشمش افت
ار قصد يمه بس ياندرم کتمادر م،يخار چشم بود ده او خانه ممه و مادر 

و آخر رفت ير شده ميمه خ يکت اورفتم يهر قدر که مه کالن شده مداشت 
مادرم  ،دا کد و مره ده دستش داديخوارش بود پاندر وريره که ا ينب يهم

    .ال کد کس گپشه گوش نکديواو هر قدر داد وکه 
ما  يقصه ها :حانه انداخت و گفتير يزعفرانبه صورت  ينگاه نا با تأثريم

ده  يکيس که يفرقش اتنها  ،ک رقم اسيو سوختن ما هم س يکيزن ها 
  .گهيد يجاک ي ده گهيد يکيسوزه و يم يک جاي
  .سيچکس نيه بيبد نص يمگم مه وار يگيمد راست يشا: حانه گفتير
که ار زن ها س يبس ،يب باشيپه نزن خدا نکنه که بد نصگ يا: نا گفتيم
گان دفعه ينم که پرسان نکو، يبيرا م يزهاينجه مه چينمطو مشکالت دارن، ايا
  .کدم ينجه کار نميده ا يگم کاشکيخود م يشه که کتيقه دلم او ميا
ن ينا سکوت را با ايد و بعد ميان آن دو برقرار گرديسکوت م يلحظات 

غم و درد هم ها  يخوش يده پالو ،گهيس د يزندگ :کلمات درهم شکست
  .داره

که دست چپ و راست يمه خو از روز: گفت يمکث کوتاه پس ازحانه ير
  .ميديند ير از غم خوشيم غيخوده شناخت

به آدم  زهيت هر چهروخده که ادت باشه يده  شهيز هميک چي :نا گفتيم
  .تانه يدست آورده نم

  .ميدست ناورد زه بهيچ چيت هچ وخيت مگم مه هگف :حانهير
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ده زها ره يار چيمه هم بس يفاميم :گفتد و يکش خته با تأسفيآم ينا آهيم
  !زهايار چيبس ،مياز دست داد يزندگ

م تو سبق يار فرق داريمه و تو بس ،نکو مه برابر يتو خوده کت :حانه گفتير
که تو آزاد  سيا گپ کالنزه کده يو از کل چ يح داري، کار صحيخاند
  .يهست

 يچ زنينجه هيده ا که يد بفاميزه بايک چي ؟ي؟ کدام آزادآزاد :گفت نايم
  .ستميمه هم ن ،سيآزاد ن

  چطو؟ :گفتش انداخت و يسو يبا شگفت نگاهحانه ير
  .دور و دراز اس هقص :نا گفتيم
  .يک هقص :حانه گفتير
  .نيسرزم يا يتمام زن ها همه و قص هقص ،تو هقص :نا گفتيم

  
  

******  
  
  

جسمش  يحانه رو به بهبود بود زخم هاير يوضع صح .ذشتهفته ها گ
را که روحش  يزخم بزرگ رفتند امايپذ يام ميدک داشتند التاندک، ان

ابد يکرد خودش را باز يم يسعاو با وجود آنکه  ،ر بوديام ناپذيبرداشته بود الت
  .نبودهم افتن دوباره آنقدر آسان يباز يول
کرد و يم يک احساس بد سپريک حالت سرگردان و با ي ها را درروز وا 

نشست و يش ميد هراسان در جايترس يدر خواب ماز کابوس ها شب ها 
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توانست آن شب شوم را ينمد يکوشيخت هرچه ميريساعت ها اشک م
دگانش دور يانسان نما از د هآن هفت درند يچهره ها ند،فراموش ک

  .شدندينم
 ر ازيدست و پا زدن در آن منجالب رها کرده بود غ يرا برا که خود او ينب

حوصله اش سر حانه يبا حالت ناخوش ر نداشت اغلب يآنکه با او همدرد
گم تو يز نميمه که چ ،امت شدهيکالن زنکه فقط قسب يخب" :گفتيمو رفت يم

 يريدم که ممر يگفتمت ده معامله ها يچقه مادت اس ي ،چ گپ نزنيخو ه
گپ مه  آخر !يديد ،فتهيچشم مردها ده جانت م سرمه نکو، تهيچشم ها

رقاصه  وازيب خدا ه، گپ از او بندسين يچندان گپخو  يااز ب ،راست شد
  "...يچو رقص کنه  يزن چ ،يست
د کند و بار يش را سفخود يخواست رويتمام م يديبا چشم سف باز هم ينب

و فراموش کرده بود  يو ندازديب ز به دوش اويخودش را ن يرتيغ يگناه و ب
  .را کشانده بود او خودش دان رقص هميم که بهاورد يخواست بخاطر بينما ي
 يش را به ويف نگاه هاگفت صرينم يزيچ .ديشنيم حانه آن حرف ها راير 
 پاسخ تمامو  انيپا ين و تنفر بيمملو بودند از نفر کهرا  ينگاه هادوخت  يم

  .ندرا در خود نهفته داشت يو يها ينامرد
از آن نگاه ها وجودش  رش خفته بود اما باز هميبا وجود آنکه ضم ينب
راست  يکن يل ميطرفم س ي، تريتر يچ" :گفتيشد و ميم يد عصبانيلرزيم
و تا مغز  ندبود يکار يليخ ينب يحرف ها يهر حال بعضدر  ".گميم

 يچ ا زنيو  يکديسرمه م هتيهاچرا چشم  " .سوختاند يرا م استخوان او
  "...يا هم چيکنه و  رقص
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ت چرا و تا چه وق ساخت ماننديممصروف  يسواالترا  حانهيروزها ذهن ر 
در امان  مردان ياز دست دراز کنند تا يد در پشت پرده ها زندگيباان زن

ب نگاه ينرسد تا از جستجو و تعق ييبايبکوشد به ززن د يبا يتا ک ؟دنباش
 ؟هنددير نميشان را تغ خود چرا مرد ها ؟ابدي ييرها غرض آلود مرد يها

را زن  لمسائچرا همه  ؟و هوس خود را ندارد جانيغلبه بر ه ييچرا مرد توانا
ا يآ ؟استمرد ها ساخته شده  يا صرف براين دنيا ايآ ؟رنديد درنظر بگيها با
  ستن را صرف مرد ها دارند؟ يآزاد ز حق

شده  يندکار درجه ب نکه چرا کسب ويداد ايشتر زجرش ميکه ب يو سوال
ن باور نبودند که هر يچرا مردم به ا ؟شديچرا رقاصه فرد بد نام شمرده م ؟بود

شه يک پيبودن  يروسپ چرا مردم فراموش کرده بودند ؟ستين يرقاصه روسپ
چرا هم بود  يدگاه مردم او روسپياگر از د يلجدا ست و ک کار کامالًيو 

ر اند پس آن عده مجرم و گنهکا ياگر زنان روسپ !کردنديدرک نم مردم
د يبا يروسپ به زنا يآ و مهمتر از همه ؟روند چه انديم ه نزد آنانک يمردان
    د؟نتجاوز کن ها مرد

يحانه به اندازه سطح درک و فهم خود مي رجواب برخي از سواالت را 
 نجا کسي براي شنيدن آن حقايق تلخدانست ولي براي کي مي گفت آ

  .زندگي وجود نداشت
دوام  يبرا يول ستيزيمشب آن در کابوس وحشتناک  هنوز با آنکه او 

با  يطاووس چوهم ورفت يباز هم به محافل مدر مدارا بود  يزندگ با يزندگ
 .افزود يمحافل م ينيبه رنگن يو نمک بايز يبلند باال ده ويزشت و ترک يپاها
را در يزبسپارد  يبود به خاطر درد شکم درد روح را به فراموشمجبور او 
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 بان و تنگدستان اکثر خواست شکم با ارزش تر از خواست دليغر يدوا
  .است

دنبال درمان شکم بود و  يبا روح زخم يگان آن وادباشند ريساز مثل يناو  
مثل  ينبشوهرش  که آن را همآورد  يپول فراهم م يبا هزار مشقت مقدار

مواره در هنرو ياز ا ،گرفتيم از اوا به زور لت و کوب يرنگ و يبا نشه يهم
  .نداشتدسترس  به پولهم خرچ خانه  يبراحتا اکثر قه قرار داشت و يمض

ن يکودکش و ا يد و نه برايرسيخودش م ينه برا يغذا درست و به قدر کاف
 خوب يکه در محافل غذا يداد به خصوص روزهايدردش م يليحالت خ

لقمه را که کودکش از نظرش دور نبود وهر هم  يلحظه ا يبراخورد يم
  .رفت ين نمييش پايداشت از گلويبرم

و  يجان کندن لغمان( :گفتيمن ظرب المثل را يحانه ايبه ر مدام مهيکر 
را که به  يپولد و تجربه حاصل کرده بو يبا آنکه حال کم )خوراک مغل

ز يآن پول ن يول منوديپنهان م ياز نب کرديافت ميدرمحافل  طور بخشش در
گر بلکل يد تا بار کرديه ميگوشت ته يقتاو و. شديموت اش را نميوت والق

ا يشکمبه و  گاه، بودگ انداخته يه وقت گوشت را در دچ ،نموديفراوش م
ودش شکمبه و جگر را خد با آنکه يخريم يکيشر مهيبا کر را جگر گاو

  .چ کرده بهتر بوديارزانتر از گوشت و از ههرچه بود  خوش نداشت مگر
فه يخل. رفتيقصاب مفه امان ينزد خل دن جگر و شکمبهيخر يبرال يدر اوا
او  ،داشت يدکان قصابدر آخر کوچه  کهبود  يمرد چاق و گردن کلفتامان 

 ياز کوچه با نگاه ها آمد در راه رفت و مرد چشم چران و بدجنس بود و
به ماهر بود که  يو حرامزادگ يو چنان در زن باز دياميپ يرا م زنانزننده 

  .شناخت يآنها را م از خرام قدم زنان يچادر از پشتخودش  هگفت
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حتا  نداشتند، دل خوش ياز و هيچکدامو زن مرد  و جوان ر ويدر کوچه پ 
دست سبک  زان بودند چه به اصطالحيررو گردان و گ ياز واطفال هم 

آنها  نين بار با والدين کارش چنديکرد که با ايلت م فال راداشت و اط
  .شده بود زين خنيمشت و 
هم  تيشکا ل گذرينزد وکو چند بار  ها از دستش به تنگ آمده يکوچه گ

را يز کرد ين مشکل نميحل ا يبرا يل گذر اقدام جديوک کرده بودند اما
کرد از دست يگاه حلقش را تر ميب ورا که گاه  يريخواست آن گاو ش ينم

  .دهد
ا صاف يسرفه و  هفه امان به بهانيداشت خلگذر از کوچه  کهيحانه هرگاهير

  .فهماند که او را شناخته است يم شيکردن گلو برا
نرود و  يد نزد ويخر يد برايکوش يمآمد و  يبدش مار يبسفه امان ياز خل او

م يبه تمدورتر را نداشت  يها يرفتن به قصاب هاوقات که حال و حوصل يبرخ
 از دستش ک باريم که يبرود مگر تمامان  فه ينزد خلتا  کرديم يعذر وزار
مه را يکرخود و  ک شودينزد کرد به دکانش يجرأت نمبود ده لت خور
 يگر جايد .گاه هم نکندنحتا  يدکان و يسو هوشدار داده بودشوهرش 

کم م دسته او يگر برود، وليد يکس ر اوياند که غم ينم يسوال و جواب باق
 يگريد يسه کوچه باالتر به دکان قصابهم  يخستگ يدر همان روزهانبود 

فه ينکه خلياداد بريح ميراه را ترج مسافت دور بود مگر ينکه قصابرفت با آيم
زننده  ينگاه هاسازد و با  شمصروف يطوالن يقيچنه زدن دقا هه بهانامان ب

  .ديماياو را بپ يبند چادرروپشت اش از 
  

******  



١٣٠   ��� �رام ا	�ا����� �  

  
  
  
  
  
  
که يدر حالشت وپت عرق  حانهير بود،ار گرم يهوا بسکه  ک روز ظهري

فه امان که اخ وتف ياز دکان خل عجلهبا چانده بود يپ يردر چادخودش را 
نه چندان  يدانيبه مبعد پا گذاشت  يلحظاتو  کرد رد شديمکنان نگاهش 

و  تنگ هن کوچيچند يکوچه قرار داشت و حد انتها يبزرگ که در انتها
  .ديرسين مز بداين گريک ديتار

ن يداطفال چن ت کهرفيبشمار م هاطفال آن محل يباز يگانه جاي يدانيآن م
گاه ناگاه در  مختلف مشغول و يها يبه بازکوچه از بام تا شام در آنجا 

گرفتند و يمگر را يکدي يهاخن يها ، پسراهم دعوا نموده ب يان بازيجر
  .کردنديکنک م يگر را مويا همدهدختر

هم   يو عده ا بودند يسرگرم باز يتعداد ،ر بوداز اطفال پشه يمثل هم يدانيم
. زدندينسو و آنسو لوت مياها  ان خاکيدر م نيزم ياد رويز يمضمون يباز 
قد  يچه هاک گروپ بي ديمتوجه گرد دهينرس يدانيهنوز به وسط محانه ير

 يناله ا يصداان حلقه ياز م نشسته اند و ک حلقهيدر م قد دور هم يو ن
ک يتحر او يحس کنجکاو ،رسديبه گوش مچونگ چونگ کنان  يسگ

 يپاپ دو پسر ،نديب يمآناً  و از عقب حلقه رسانديم دش را به آنهاخو گردد،يم
ک گوشش را ي آصف ،فه امانيپسر خلرا محکم گرفته اند و  يگک کوچک
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بسته و ش را گک چشمان يپاپ، است گرشيدن گوش ديده و مصروف بريبر
سر داده است که دل سنگ را آب  يزين انگيحز ياز شدت درد چنان نوا

 غيه چيشب يشود و با صدايم راست منظر درد مو بر اندام او آن دنيکند با ديم
  .نيخو کشت هزبان يوانک بين حيکنيم ين چيده قار خدا شو يو :زنديداد م

برو خاله : ديگويماست  نگرايدرشت تر از د بزرگ تر وکه  از پسران يکي 
  .يره چره، ت بان ما

مردم  يرگ هاوانمخدا بزنه شما ج :ديگويم بغض گرفته يگلو حانه باير
  .گناه دارهکه چاره ره ين سگک بيال بتيا ،آزاره

شتر از چهارده يهمان پسر که سنش ب يزند وليگر يم زهيخرد و ر يبچه ها 
که سگ را به آغوش ياه کرده است در حاليتازه پشت لب س رسد ويبه نظر م

قد راست در چکد يقطره خون م ،دارد و از گوش آن زنده جان مظلوم قطره
گک  يپاپ ،غرض يره چتگفتمت  يحال يهم :ديگويستد و ميا يش ميجا

  .مشيافتيمه خودم  ،خودم اس
 يدود و سنگ يمحابا م يبدن آن صحنه را ندارد يگر تحمل ديدکه  حانهير 

د اما قبل از آنکه سنگ سگک را نجات ده و دارد تا بچه را بترسانديرا بر م
  .برديرا با خودش م يزخم سگک کند ويپرتاب کند پسر فرار م يو يرا سو

ن دارد مثل ازب ز برين ن و دشنامينفرکه يدر حال ت تماميجان و عصبانيبا ه او 
: ديگويمو مخاطب قرار داده  را همان پسر آصف .دوديم وانه ها از دنبالشيد
  ".وانه سيزنکه د يرت نکنه ايم بدو که گيبچ ريهله زب"
از  يکيچ يپخودش را در خم و يو پلک زدن ديافزا يبه سرعتش مپسر  

 حانهيو رشوند يت و پراگنده ميف تبه هر طر بچه ها. زنديگر ميد يکوچه ها
ه گوش سگک را ک يقطرات خون در جا .گردديدرمانده و نفس سوخته برم
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دارد  يبد حالت او. خورد يده به چشم ميگوش بر يبا پارچه ها ده انديبر
در  شود ويز آنجا به سرعت دور مداند چه کند ايحالت سر چرخ و تهوع نم

  .دوديهدف مثل باد م يب .کنديدن آغاز ميزد دوباره به دويريکه اشک ميحال
داند کجاست به يستد نميا يم ييمتردد در جا شود،يبعد خسته م يلحظات 

و تر فراخ گر يد يست با تناسب کوچه هايکوچه ادر  ،نگردياطرافش م
تش يذشتر ايبحالت تهوع  فشارد،يم يرحميش را با بيتر، بغض گلوروشن 

 .رديگيان دو دستش محکم ميمدر ند و سرش را ينشين ميزم يکند رويم
ض يمر د،يکد ي؟ چرهيت اس همشيريخ :پرسديستد و ميا يکنارش م يمرد
  ؟ياست
کل  اهشما مرد ،برو گمشو :ديگوياد زنان ميکند و فريحانه سرش را بلند مير
  .کنديمرد پرتاب م يرا سو يلس سنگچسپ .نياختا ره دوزخ سيدن

  ؟گپ شده يچ :پرسنديماز مرد رسند و يمگر سر يدو رهگذر د ن اثنايدر هم
  .وانه سيالم که ديزن به خ يا ،سيگپ ن يزيچ: دهديمرد پاسخ م 
 ،يستوانه يد تو: ديگويماد زنان يفرو در ضمن  شوديبه دوش دور م حانهير 

   .وانه سيا ديدن ياز ا ياهمرد کل
ابد که يم يقبرستانک يخودش را در بعد  يقيدقادود و يز مانند باد مبااو 
سکوت  اندازد يقرار دارد به چهار طرف نظر م يندنه چندان بل يتپه ا يباال

 خودش يها ناله هن دوباريجز طن تسين يچ صداياست سکوت مرگبار، ه
گاه يزند جابجا در خاليباز سرش چرخ م ز به همراه دارد،يل اشک را نيکه س

به دو با وحشت  خته اند اويفرو ر يبر ها اندکند، قينشيان دو قبر کهنه ميم
باز کرده اند از ترس لرزه بر اندامش دهن  کند قبرهايتصور م نگرديطرفش م

آهسته  ،آهسته ، تک وکتمرده ها ند يبيزد و با همان پندار ميخيافتد برم يم
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ر جوار هم قرار دارند ز به اشکال مختلف ديشان که اسرارآم يهااز گور
د پوش يسپان يرا آدم ياه و خاکيس کوتاه قبرستان يدر لحظاتند يآ يرون ميب

در آن محل  نديبيکند، او با تعجب مير مد پک نوع لباس به تن دارنيکه همه 
شهر بود که آن  گانه محليد آن يست و شادا يناپت ها نامعلوم و رتبه ها يمل

  .قام قرار داشتندک ميکسان و در يهمه با هم 
کنند يها به رقص آغاز مدور قبر نو و کهنه يبا کفن هابدون درنگ  مرده ها 

اجرا  يزيند که به حالت وحشت انگيب يرا م ن بار رقص مرده هاياول يبرا او
ده يشن ناآشکار يک جاياز  يزيز و اسرار آميآرام، غم انگ يقيموس .گردديم
و قبرها رقصند يده ميافسرده و ژول يمرده ها خم و چم با چهره ها شوديم

  .خندند يم يبيحالت عج انگار با
 يقبرها و مرده ها در هم م هقهق يوحشت آور با صدا ينوا همان يصدا

  .گردديزد، صدا بلند و بلندتر ميآم
فروخورده از  ينبار با صدايرد و ايگيرا فرا م دشووج يخوانده اوحشت نا 

دود احساس يم يبيبا سرعت عج ،کنديش آغاز مبه دو ترس ساکت دوباره
  .کند مرده ها دنبالش کرده انديم

 خورد يدور م اف هاا بيبه بازار بور يک، منتهيبار يتنگ هکوچ ياز تپه سو
شمه يکند رياس ماحس ،دوديم يسوب نامعلوم ا ها و تار ها بهيان بورياز مو 

در تصورش  و خلنديبرنده به تنش م يهاهمچو خارها ا يبور يها ها و رشته
    .زننديبه دست قهقهه م يز و برنده ايت يا باف ها کارد هايبور

افسرده و  يمرده هااز همان  يکي نکهيبا پندار ا اورد يگيدستش را م يکس 
آنگاه با  نگرديبه عقب م مهي، وحشت زده و سراس ده دنبالش استيژول

بند وما را که کنون ريل صورت دوستش سبه مشکاز اشک ده يوشپ چشمان
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ان اشک و ترس يدهد متردد در ميص ميش را بلند کرده است تشخا يچادر
در محابا  ينجاتش شتافته است ب يبرا يو بعد انگار فرشته ا کندينگاهش م

  .اندازد يم زند خودش را در آغوش اويفغان م کهيحال
نکه يگذارد و در حياو م يشانه ها يکند، هر دو دستش را رويرت ميحما يس 

تا به زعم خودش اگر بتواند حالتش را  کندياز خود دور م يندکاو را ا
  ؟يکنيان ميچرا گر گپ اس يچ :پرسد يم با شتابص دهد يتشخ

 ...چ همويه ...يه :ديگويماش ه يفق گر ،ان فقيشکسته در م ،حانه شکستهير 
  .ر شده بوددلم پ ...همو طو دل

  ؟يديدويطو ميچرا ا يخ :پرسديما ميس 
  .دميترس ياز قبرستان :دهد يم حانه جوابير 
نازک  هکه مثل تک شاخرا  حانهيزند و دست رينم يگر حرفيما ديس 

    .برديخانه اش مخود به  رد و او را بايگيم شلرزد در دستيد ميدرخت ب
چنان کنارهم  درخت توتتک  هير سايز ه تا مرغس ،دو. خانه آرام است

که يدر حالروشن  يعناب با رنگ ک مرغي ،هستند انگار باهم قهراند نشسته 
  .زندينسو و آنسو قدم ميل ايدهد سرسبيسرش را براست و چپ دور م

  .ندينشيچپات کم پنبه م توشک ياطاق گرم رخ به آفتاب رو در حانهير 
ب ير و عجيدل گ يدر اطاق خاموش يمتوار ياز مگس ها يوز تعداد ،وز

  .زنديرا برهم م گرم تابستانظهر 
شده در کنج اطاق  انبار يبستره ها ياش را باال يه چادرنکيما در حيس
 يچ يچاشت ترق ده قبرستان يده ا ينگفت :پرسديمحانه ياز رگذارد يم
  ؟يکديم
  .کنديمملو از اندوه نگاهش م يفقط با نگاه ها دهديحانه جواب نمير
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در سکوت  يلحظات ه استخ سوالش را از چشمان او گرفتانگار پاسما يس 
نکه سکوت را بشکند نگرد و بعد بدون آياش م يوران کودکدوست د يسو
   .شودياطاق خارج ماز 

  . ديرسيترنگ و پرنگ ظرف ها به گوش م يصدا
  .س ي، گرمشهيدلم نم يدم نکن يچا: زنديحانه صدا مير
مو يالس شربت ليک گيکنم يدم نم يچا: ديگويجا مما در پاسخ از همان يس
  .کنميمار يت تيبر
  .يا بشيس، بينکار  ،نکو :ديگويحانه مير
ک ذره حلق و ي س، بان که ي؟ گرميچرا ن :ديگويبلند م يما با صدايس

  .گلونت تازه شوه
و ناشناخته مثل نازک  اهيکنوع گيو  که چهارطرفش سبز يگل هما از کوزيس

در  گرفته است، ن کوزه را  به بريياز گلوگاه پا ينورس بهار يسبزه ها
الس آب را دارد آب يگ ا چهاريسه و  فتيد ظريکه شا يشه ايجک ش

قاش  يهاک و سبز را از وسط قاش نموده پله کوچ يمويعدد ل سه .زديريم
 ،زديدر جک برکامالً دهد تا آبش يفشار م شا انگشتانب يکيک يشده را 

که پوست آن در دهن و  يقيمو را به طريل ياز پله ها يکيک يبعد دوباره 
ک اندازه يدهد تا يبا دندان هم فشار م طرف قاش شده رخ به جک باشد

ن يبا ا ،ع نگردديمانده است ضا يباقکه در پوست آن  مويآب لاز  يکم
ز در يما نيلعاب دهن س اديز يمو مقداريآب ل ياين بقايوه در کنار آخريش

  .زديريجک م
د ينمايبوره هم به آن عالوه و با قاشق به دست داشته مخلوت م ک اندازهي

باز هم  استن نشده يريند خوب شيبيم .چشدين قاشق شربت را مبا هما سپس
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 زنديبه دست داشته اش بهم مجک را با همان قاشق  زد ويآم يبوره به آن م
با  ،آماده استاز نظر خودش ن شده و يرينبار شيا چشديشربت را م دوباره

  .گردديوارد اطاق م بلند ناشکنالس يشربت و دو گ
ما يشود و به قول سيم بهتر يحانه کميت حال رالس شربيک گيدن يبا نوش 

  .ش تازهيحلق و گلو
خ يخوب مزه دار بود و اوش هم چه خوب شربت  ينير ببيخ :ديگويحانه مير

  ؟يخ انداخته بوديبود، 
ک مه ي اس که بره، يخ کيپشت  ،خ از کجا شديبابا  ين :دهديما پاسخ ميس

او کوزه هزار سودا،  ک سر ويردم رون و گپ ميستم و کل کار خانه و ب
  .س
ش چقه يده کجا ماند يگرم يشه، ده ايچ باور آدم نميه: ديگويحانه مير

  .خ بودياوش 
چارطرفش  کويتو س ده سر گروندچ،ده اونجه، : ديگويم رونياشاره به ب مايس

  .چه خوب سبز شده
ر يدر ز يگل هسه، چار کوز نديبيکشد و مين برون ميحانه سرش را از کلکير

د، گروندچ نگروندچ قرار دار يدرخت توت کنار هم رو تک هيسا
ده يسنج آن يگاه هايخالکه يقسم، ست يان تهيم يولز يه ميکه شب يچارچوب
  .ندش کوزه ها ساخته شده ايجاگنشده به 

  ه؟ياينم نجه افتو سرشيا :پرسديانه محير
ر يده زا يبرمش يا ده داالن مياو وخت ه باز يايم يچطو ن :دهديجواب مما يس
  .)واريد( واليد هيسا
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خوشت که  يخ: ديافزا يم ها از شربت، السيکردن گ ما همزمان با پريس
  .گه هم بخويالس ديک گي يآمد بگ

م يادم رفت که پرسان کنم کاکايده غم جان خود بودم  :ديگويحانه مير
  چطور اس؟

ه رير شده ميچاره مگم روز به روز زئيس باخوب  :ديگويمدر پاسخ ما يس
 يزيچ يکيمه و حوصله نداره که همو سه، چار نفر شاگرده يهمقه ش يحال

  .بته داي
  کجا س؟ يحال يخ: پرسديم حانهير
اونه ده او خانه خو  :دهديگر نموده و پاسخ ميما با دست اشاره به اطاق ديس
ش يدار اس و ويگه کل شو بيشه باز دين تا شام خو ميشياز پ س، هرروزا

  .کنهيم يوا
  چله؟يکار تو چطو م: کنديم نه باز سوالحاير  
 يکي س،يش ن هم چندان مزياگه راست بگو خوب اس مگم :ديگويم مايس

ب يمه نره خوده غ يکه کتيره زده و هرروز از خاطر يکار دل سخ ياخو 
 يکار از خودگ ،م اسيعم هکه بچيتانمش از خاطر يز گفته هم نميچ کنهيم

هم از کار  يتبله چ يگه ايدوم دشه يمدا يپ يآزردگم يبگو يزياگه چس 
نداشته باشه  يه چو ارمون يخودت فکر کو که آدم تبله چ ينحاليس، اين

  .چلهيم چه رقمکارش 
 شهيکار استن ميروزها ب يده اد م و فوايتم يخوب شد گفت :ديگويم حانهير

شان، هم ده کار خود خوب  يشناس يهم م ،تو کار کنن يش کتيهردو
ک گپ اس که تبله يمگم  يشيغم ميب يسخ ياجيه از احتگيداستن و هم 
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کار  ييک جايم و فواد هروخت يکه تميچاره چطو شوه از خاطريب تيچ
  .کننيم
 گان وختيتنها کنه يکار مگه يد يجا کيم اصالً ده يتبله چ :ديگويما ميس

 .د احوال بتمشيش بايسه روز پدو، ه او هم يايباز مکارش داشته باشم  مه که
  ؟يکنيباز تو چطو م يراست

برم از يرم و اوها ره نمياد از طرف شو ميوخت ها ز يمه ده ا :ديگويحانه مير
  ...که يخاطر

ل ياش را تکم يگفتننه  ناگفته و يهاحرف او  گذارديما ناخودآگاه نميس
شان گپ  يکت يکاشک يخ ،ينير ببيخ بهتر يچ ياز ا: ديگويبا عجله م دينما
  .يبزن
  .  زنميشان گپ م يهم امشو کت :ديگويحانه مير
عوض  در يبا نبود وليز يزنداشت  حانهيل ريز کسب و کار شماين مايس 

ر و يداشته بود که زن و مرد و پ يارزان قشنگ به او يليخ يخداوند صدا
خرابات  ياش شهره ا ييطال هنمود و با داشتن آن حنجريجوان را مجذوب م

  .بود
 يرش زندگيبا پدر پکنون و  ازدواج نکردهاد بود، يبا آنکه سنش زما يس  
ر شده و يمعروف بود کنون پآواز خوانان  هاز جمل يزمانکه  پدرش. ردکيم

  .برديم ار به سرميته بوسيهم پ
 و پدرعه امرار معاش خود يو همان آواز ذر خوانديما در محافل آواز ميس 
در هر حال  اعتماد و باور کامل داشت چه اش يبه دوست حانهير. ش بودريپ

وجه ن ين وجه مشترک با او داشت و بزرگتريبه کمکش شتافته بود و چند
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 داران غم هايو خرها  يخوش ن بود که آنها هر دو سوداگرانيمشترک ا
   .بودند

م و يتم ينکه براياز ا ديرسيخوش به نظر م ياندک حانه برعکس ظهرير   
ن ين تريسنگ ييکرد گويافته بود احساس آرامش ميفواد فرد قابل اعتماد را 

 يم و فواد دورياواخر از تم نيچه در ا بودندشانه اش برداشته  يبار را از رو
انه برد به خصوص به محافل شبيمحافل نمو اکثر آنها را با خودش به د يگزيم

شوند که خودش  يز شکار هوس درنده هايآنها نهراس داشت مبادا  چون
  . شده بود

آسمان در موج غرق شدن  زمان کهمقطع همان د عصر بود يخانه رس يوقت
 هن کريان ايکرد درست مثل آدمين بار رنگش را عوض ميب آفتاب چندغرو
ض يمختلف زمان رنگ تعو يکه به مرور زمان و در مقطع ها يخاک

آدم ها عت بود و ير خواست طبين تفاوت که آسمان اسيکردند صرف با ايم
  .بودند دل بسته و پابند حرص و حسادت

در نه هر دو يده و زرميرفته بود زبنشسته و به فکر فروها  نهيمه سر زيکر 
  .بودند يمصروف بازخشک و خزان  کوچک يليحو

پس کو  يشتيشر االشه يچرا دست ز :ده گفتيمه نارسيک کريحانه نزدير
  .دست ته که گناه داره

  .ي؟ مانده نباشريبه خ يآمد: انداخت و گفت به او يم نگاهينمه يکر
  .يزنده باش ،مدمها آ: گفتحانه ير

  ؟يکجا رفته بود: ديمه پرسيکر
ار يبس خاستم برم مگميدمش نميد هده را ،شان يمايس هخان: حانه پاسخ دادير

  .شله شد
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  ؟ خوب بود ،چطو بود :ديمه دوباره پرسيکر
ش از يادم نره که مه کتي ياستر ،گفتيبود سالم مخوب ها  :حانه گفتير

او از  يکت يباد از اکه  شان يمانيد هم گپ زدم اگه تو مو فوام يخاطر تم
باشه دوم يس خاطرت جم م يدم اعتبارخو آ يکيداره  يکار کنن دو خوب

گه يم يکه چگپ بزن هم  ميتم هباب يکت رهيزنانه م يمافالده که او تنها يا
مونه و ار يتبله چ اميکه اگه سياز خاطرشه يار خوب مياگه قبول کنه خو بس

  .چلهيماز مه کده خوب  داشته باشه کارش يچ
چاره ير اس که بيخوب شد چقه د ينير ببيخ ؛مانم يها چطو نم :گفتمه يکر
ح س مه يگه مگم باز هم صحيمن زيچاره چيبهم م يتم هبابو کار استن يها ب
  .زنميش گپ ميکت
  

******  
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شب در خانه تنها به  يها مهيو شب ها هم تا ن ها روزحانه يرک هفته بود ي

ک ي يبه شب عروس مادرش رفته و هش به خانيوالد هاا امه بيکر .برديسر م
  .شتر نمانده بوديب روز

 يراهنيپ او ،شديده ميدر آن دد يسپمتفرق  يبود و ابرها يآسمان آبآن روز  
د يسف يگل ها ،ديسف يبرجسته ا يبا گلها يآبراهن يد، پيبرنگ آسمان پوش

 ،نمود که خرامانيم ديسپ يابرها هحيراهن درست همچو اليپ يآب هچپار يرو
با و يرا ز راهن اويپ. به حرکت بودند يآبنسو و آنسو در دل آسمان يخرامان ا

راهن نرم با رنگ روشن جذب يان آن پياو در م و م به بر گرفته بوديمال
را سرمه  گونش باز چشمان غزالکرد، يمب يکننده احساس آرامش عج

مادر  هپسرش را به دست داشت از خانه به عزم خانکه دست يد و در حاليکش
  .رون شديمه بيکر

به وستند و يآهسته بهم پ د آهسته،يمتفرق سپ يابرها او از در بدر شد يوقت 
آسمان را  يآب هنيس ديگرايم ياهينکه رنگ شان به سيح اتفاق هم در

به  شفاف شبنم يچو دانه هاقطره هم ،قطره بعد باران يو لحظات پوشاندند
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 ن و زمانيرعد وبرق زمتند غرش  ياب آن صديو به تعق ن گرفتختين ريزم
به را  اند مادر پسرپرا به مادر چس د و خوديعبداهللا ترس .را به لرزه درآورد

رفت و باران هم سرعت گ ،ش افزوديها به سرعت قدمو آغوش گرفت 
گر يد زده بود کباره فورانيو  يکياندوه دلش  د انگاريباريکنون چنان تند م
   .ستاديا ير درختيادامه دهد همانجا زر يمس يممکن نبود به ط

آن آواز  يد و در پآزر يگوش ها را مآسمان  ينعره ها ادامه داشت، باران 
  .ختيانگ يآدم بر موجود اضطراب را در  ينوع دل خراش رعد وبرق

گرفت يرش را به آغوش منکه پسيو در حپا نشست  دو  ير درخت روياو ز
  .باران گردد يبرا يسد يد تا اگر اندکياش را بر سرش کش يچادر هيحاش

  .همه جا را لرزاند ت هولناکينها يبا صداناگهان تندر  ن لحظاتيدر هم
که يحال فشرد و در شکودکش را به خود اوه افتاد ياز ترس به گر کودک 

م ينترس بچ " :د گفتينشيم به وضاحتز از ترس ينرا  ضربان قلب خود
  ".افتاد الماسک يده کدام جا" : آهسته با خود گفت سپس." سين يزيچ
د و دانه يبار يان متند تر از بار يليخ ژاله ،ه بودباران را کنون ژاله گرفت يجا

 يدانه هابودند درست مثل  ردرخششد و پيآن چنان سپکوچک هاي 
د گشت يکوتاه همه جا سپ يدر لحظات .ا هايدرخشان دل در يد هايمروار

 فيخف يحه ايرا پوشاند و را يخاک يکوچه ها يد ژاله رويسپ يدانه ها
بر همه ر يو دل پذب يک سکوت عجيژاله متوقف و  .فضا را انباشتطراوت 

بعد  يان و اندکيان از پشت ابر ها نماآفتاب چشمک زن .ره گشتيجا چ
  .نش را گسترديلبخند زنان دامن زر

اشک  اندوه اميه بود در اين هم به آدم ها شبند آسمادر شگفت ما او
 و در حالافتاد  يت به غرش ميدر عصبان ،کرديم درد ناله در هنگام ،ختيريم
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کوفت و بعد از يمن يرا بر زم نه چندان سخت يکوچک يان سنگ هايعص
  .ستيزيعت ميع گوش به فرمان طبيباره مطدو ،شغبار دلزدودن 

کودکش هنوز هم  ندش تر شده بوديلباس هاد، رون آميب ر درختياز ز او
  .  ست او بازهم براه ادامه داديگريم

شتر از بزرگ ياد اطفال ببود و تعد در خانه ازدحامد يآنجا رس کهيهنگام
  .ديرسيساالن به نظر م

: گفت يل پرسن احوايمه در حيکر مه و مادرش شتافتند،يستقبال او کربه ا 
  .رت کديلم که ده راه باران گايبه خ يتو خو شت وپت است يو
  .هم ژالهو هم باران  ،ها به خدا: حانه با لبخند گفتير

  .يديخوب ترس يخ خاک شوم، يو: مه گفتيکر
د و کل وخت يار ترسيبس مگم عبداهللا گک يقه نيمه خو ا: حانه گفتير

  .کديان ميگر
غ يکل اوشتک ها از ترس چ  مه هنجي، اقندولک جان يو: مه گفتيکر
 ينيکوزه و کاسه آ يم خو دستيم، بوبويديم ترسه انداختن به خدا ماغ يوپ
 نجه نفته،يده ا ناکده الماسک يجم کد که خدا ياز حولره  يو مس) يفلز(
خو  ،يده راه نباشتو کدم که خدا کنه يدعا م ،م کل وخت ده دلم دعاه هم
   .يدير رسيره خوب شد که بخيخ

افتوه،  يل کو ايباز س يحالنياد و حال ش يک دقه چيده : مه گفتيمادر کر
  .گهيد ن اسيفصل پکه و پوست

رقص و آواز خواندن به  رهيبا دا يرفع خستگ يحانه نشست و پس از اندکير
ه ميهم با کر ينشست و لحظاتيم يد، دميرقصيخواند و ميم يقيدقاپرداخت 

  .نموديم يشيها دست پاز کار يدر برخ
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 ار بود درن بياول در امان بود، يقرص زر راهنيوزش پاو از سبود  ن بارياول 
اش  يل و رغبت باطنيار بود به مبن يو اولبه تن داشت  يراهن دگريپ يمحفل

  .ديبخش يجان م ييز و تماشايرت انگيح ،بين حرکات عجيابه 
ر نرمش يدر ز سازگار ييبا آرامش جادو و اود يکش يکنون تنش زوزه نم

د رقص را به مفهوم  يلغزيم تنش يروا يدر ميمال راهن که مثل موجيآن پ
  .به اجرا نشسته بودآن  يواقع

 ک ظرافتيجان توأم با يت، جنبش و هاهمراه با حرککه  يرقص آن هنر
ک انسان، مثل ي يبه جوش آوردن در رگ ها يبرا يزيمخصوص است چ

ا در يار حساس گويبس هدر تن زدن مانند لحظ هيستيالکتر يجهش ناگهان
  .مان عاشق و معشوق نگاه کردن و تماشا نمودناخته ها و چشي

ره کننده بود و درست مثل يبا شکوه خ هچ وتاب اندام او همچو ملکيکنون پ
  .کرديجلوه م زيک زن وسوسه انگي
را در وسط اطاق گذاشت  يمه ظرف بزرگ و پهنيمادر کرهمان روز عصر  

ادرته تر يب هنيخ ايم بيمه بچينس: ا زد و گفتصدمه را يخواهر بزرگتر کربعد 
  .شهيکو که ناوخت م

نه ره تر نکو يمه خيمادر صادق جان سر نس يو :از جمع زنان گفت يريپ زن
گه يد و اس خو امباق دار يکيچاره يمه بينس ،د بخته صدا کويک زن سفي

  .دارههم تا دختر  ارچ
چ يه يها به خدا راست گفت: گفتشان يمان و پريحالت پشمه با يمادر کر

  .نبود فکرم
د بخت يتا به اصطالح سفن موضوع ادامه داشت يا يجروبحث رو يلحظات

حانه يکه ر يسرانجام زن. تر کردن حنا انتخاب کنند ين زن را برايتر
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کرد و  د بخت بود حنا را تريسفشتر ياز همه بگران يشناخت و به زعم دينم
  .سبز پوشاند يزر هش را با تکيرو

ستاده و از دور تماشاگر حنا تر يا يگوشه ا وس دريما مهيد نسيحانه دير 
از  يردآن فاست،  ن فرد خانواده اشيزترين و عزيکترينزداز  يکيکردن 

قه يدق او يمراسم جشن عروس يبرا روزها مهيد نسيخانواده اش که شا
تمام در توانست يجا نميبرسوم و عنعنات بنابر  کنون يکرده بود ول يشمار

     .باشد ميسهمراسم جالب  آن
عروس به عزم مراسم حنا رهسپار  هخان يل داماد سويشب فام يبعد از غذا

به شمول کرد همه يم يداماد زندگ يگيدند چون عروس در همسايگرد
  .ندافتاد هاده به رايپ يپاحانه ير

 دن آنيفرارس يکه برابود  يزه ايدوش يزيآن شب بازهم شب خاطره انگ
  .کرده بود ين سپريرنگ ياهايشب ها را با رو روز ها را شمار و

  .دنديعروس رس هل داماد به اصطالح با دنگ و دهل به خانيفام 
  :خوانديمره به دست يدر جمع زنان دا او 
  ديد به دستش بمالياريحنا ب 
  نياريگل ب همچيخ عاروس هاز خانه باب 
زن ش بردن مراسم حنا يپ ينبار برايو ا وسط اطاق نشاندندرا در  عروس 

 يخود خواه يزن با نوع. دنديل عروس برگزيرا از فام يگريدبخت  ديسف
دست عروس  را در کف يک دانه نقل باداميد و ک آمينزدعشوه کنان 

 بر فرق سرش بگذارد و مشت نمودهدستش را  داد تادستور  و به اوگذاشت 
واز نکنه  يبه آسان هت هوشت باشه که دست" :اضافه کردآن  و متعاقب

   ".يبزن ن زورتهيآخر
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ک دست يد کف دست عروس را با يکوشيم داماد کنار عروس نشسته و  
 يداماد هرچه رو حکم گرفته بود،م، عروس دستش را ديبگشا خود

 ييزور آزما يصه بعد از لحظاتخالشد يکه نمشد ينم اورديانگشتانش فشار م
رون يکف دستش را ب هدست عروس را باز کرد و نقل عرق کردب يعج
  .بنابر رسم عوض آن انگشتر طال را در کف دستش گذاشتد و يکش

 يسوزنه ده دستش چخ کد اگه ن الميبه خ " :از انبوه زنان صدا کرد يزن 
  ".تانست دستشه واز کنهينم
  .کنه ياس سوزنه چ) پهلوان(داماد پالوان  ين: صدا زدند يبرخ 
 اول نقله بخوهله : گفت يگريد زن.  
ش هم يو کل چرک هابود عرق کده دستش  :تگف يمه با شوخيبرادر کر 

  .دهيچسپ ده نقل
دستشه  يهرروز چرک ها يباد از، ادر جان دل باال بخويببخو  :مه گفتيکر

  .يخات خورد
  .دنديهمه زنان خند

نقل را  ،ستين ا نقل پاکيگو درآورده بود، يکنکه شکليمه در حيبرادر کر 
که چرک مه خو گفتم  ه،ته شما ريخدا انصاف ب :خورد و خنده کنان گفت

  .داد و هم ترش مزه بودمي يبوترش هم  يده راستيپچس نقلده  دستش يها
  .همه دوباره به خنده افتادند 
دستش را با  عروسنبار يسپس داماد انگشتر را به انگشت عروس نمود و ا 

    .سرش گذاشتبر کف باز 
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 هکدام به نوبهر جوان  رهيوشهفت دو  ان جوان در اطرافش حلقه زدنددختر
ل داماد ياسم حنا تمام شد و فاممر. حنا گذاشتند دست عروسکف بر خود 

  .دنديخود گرد هخان دوباره رهسپاربا مهمانان شان 
ات شدند، يان در دو اطاق کوچک تقسممهمان ،مه گذشته بوديشب از ن 

شب  ر که سريزنان پو رفته بودند فروکنج و کنار به خواب  هراطفال در
با هم قصه  يتعداد ،حال خواب شان پوره بودو  رفته) يمرغ(ينکيپخواب 

  .خواندند يما تهجد يو نماز نشسته نماز نفل  يسر جا يکردند و برخيم
  .افتاد يز خسته همان جا در گوشه اين او

و دو بودند بعد از صرف ود از خواب برخواستند همه در تک صبح همه ز
 يو گاه دخواندن يره ميگاه زنان با دا ،صبحانه باز همان ساز و همان آواز

شه يمثل هم را حانه با همراهانش همان شاکوکو جان و همان بادا بادايهم ر
  .خوانديتکرار  م

کوچه  يها را چنان زده بود مثل برف دل او يدو، سه آهنگ تکرارن يا 
  .ماندنديهم انبار ميهفته ها و حتا ماه ها روکه در فصل زمستان شان  يها

کارت  يکاکا نبا که يحانه بيخاله ر :گفت م از کوچه آمد و به اويمتظهر 
  .داره

  .آمدهنجه ياه که يخايمرگ م يگه و چيم يچ :حانه گفتير
  .ت کنميز صدايمره گفت که ت ،مچم :م گفتيتم
و تا چشمش به  رفتکوچه  يکرد سويغر م، ر لب غرينکه زيحانه در حير 
  ؟يآمدنجه يگپ اس که ا يچ :افتاد گفت ينب
   سه ره؟يپ يده کجا ماند ،سه کار دارميپ :گفت ينب 
   ره؟ يچ هسيپ: گفت حانهير
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  .يانه گرفتيل که بياز شاه خ :گفت ينب
  ل؟يره و از کدام شاه خ يچ هانيب: ديپرسحانه ير
  .يشتيشان ش هده خان يحال يل که هميخشاه  ياز هم: پاسخ داد ينب
مه س و مه از يادر کريل بيکه شاه خ يفاميک ذره بشرم تو مي :حانه گفتير
  .رميسه بگيمه چطو پيادر کريب
  .ت اسيلند يريگ يسه نميچرا پ :گفت ينب
ادرم ياو مثل ب ،دان و زبان سبکت ياز يکت يده قار خدا شو :حانه گفتير

  .رميسه بگيتانم از او پيمه چطو م و اس
   شه؟ يت ميچ؟ يريبگ يتان يو چرا نم يريگ يچرا نم: گفت ينب
ده  هه؟ کم ما ره کمک کده ادت رفته، اويمه، ياز خاطر کر: حانه گفتير 

ادت رفته باشه مگم مه مثل يد يتو شا ،ستاده شدهيمه ا يت سخت کتهروخ
  .ادم برهياز قه زود ياو ا يها يستم که کل خوبيطلب آشنا نم يوارتو 

نه مفت تو ره ده خا ،رهيگ يسه نميخود پ هخان چرا او از کراء: گفت ينب
  .يريگ ينمسه يشانده که تو پ

  .حده سيگپ خانه عل :حانه گفتير
ستم که نفامم مه يمه خر ن ،ينت يگو ماچه خر و مره بازاد پر نيز :گفت ينب
  .يسه گرفتيفامم که تو پيم
  .رميا بگيک قران گرفته باشم ياگه  نجا يبه سخ :حانه گفتير
  .يت بتيپاسره ا يسه هاياز پ ينگرفت ،يکه نگرفت يحال :گفت ينب
  ؟يمانيکدام پاسره؟ تو مره به پاسره کدن م :بلند گفت ينبار با صدايحانه اير
سه کار دارم و يپ يحال يستم مه هميت نيال دادنينزن مه ا سغيچ :گفت ينب

  .رمينم يمه دست خال
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  .ميزايب ،از کجا کنم :حانه گفتير
مره نکش  يو صدا يسه بتيخو پ يخريمردم م هته ده خاناگه آب :گفت ينب

  ...ياگه ن
تانه تو راست يتو آدم بس آمده نم يکت :گفت حرفش را قطع نمود وحانه ير

سپس دست برد به . بخرهده وآب خد آدم يآب با يب ياز تو وار يگفت
مه  ،يگيره بيمه ا د و افزوديرا کش يگيافغان ستينوت ب کي و واسکتش

  .سه ندارميسه ميگه پيد
  .شهيمه نم هچار يس ده ايچ ست روپهيب :گفت ينب 
  .شهيمه چطو کنم که نم :حانه گفتير 
سه ره يکوت پ کيامروز  ،او زنکه يتور نت هم سر يکرم ها :گفت ينب 

  .خراب اس ازو اعصابميم بيباخت
قمار که  يزدينم ،خراب اساعصابت  مه چطو کنم که :حانه گفتير

  .بودياعصابت خوب م
 حانهير ،فتديرش بيگ يشتريب تا اگر پولاو خن ينبار دست انداخت به يا ينب

و بند ماند  يش در دست نبيموهاناگهان  ديکشيمرا عقب  خود با شتاب  که
 يبرو نب :د و گفتيرسمه سرين اثنا شوهر کريدر هم .از درد برآورد يغيچ

ت که خانه هروخ ،مردمه خراب نکو همعاملو ره ننداز  يآب يبنجه يده اجان 
  .کارت يمفايآمد باز تو م

  .ت کار دارميمه باز کت :حانه گفتيشد رو به رينکه از در دور ميدر ح ينب
از  يمچم کت: مه انداخت و گفتيبه شوهر کر ياهخجالت زده نگحانه ير
  .ادرجانيم بيران ماندي، حکنم يچمردکه  يا
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ت يدعا کو که خداوند هداتنها  خوارک يتانيم يچ: مه گفتيکر شوهر
  .شيکن يکين

ل و قال در يد اطفال با قيتابيم يگرم ظهر بهار داخل خانه شد آفتاب وا يتوق
 يرخوار تعداديکودکان ش بودند، يمصروف بازوار با هم يد يه هاير سايز

  .کردنديم يقرار يهم در آغوش مادران شان ب يبه خواب رفته و عده ا
صدر مجلس عروس بر  يابر يبا مادرش مصروف درست کردن جامه يکر
: ديحانه پرسيگذاشت از ر يم هميتوشک پر پنبه را رو مزمان که دوو ه بود
  بود؟خو ت يريگپ بود؟ خ يچ
  .ت بوديريها خ: حانه افسرده پاسخ دادير

که سر  يده بتيکش کالن سفيت همو روسر رياز خ يخ: مه گفتيکر
  .ميتوشک ها اوار کن

به ک نوک آن را ين برداشت يزم يکش را از رويبدون حرف، روحانه ير
هردو با هم با  ،مه داديگرش را به دست کريد هيحاش دست نگهداشت و

بزرگ را  ک بالشتي توشک ها پهن کردند و يکش را رويودقت تمام ر
  .ه دادنديوار تکيبه د بر توشک گذاشته،

  .نيه تخت مانديايال آدم ميخوب بلند شد خ چه: گفت يزن
  .خوب بلند اس شده از او خاطر رتوشک ها نو پ: گفت مهيمادرکر

  .چک کدمه که کمر طو گرنگ بودياد اس ايش هم زيپخت ين :مه گفتيکر
م، پخته هم ير پخته انداختيم سيک ونيش يها ده هر کدام :گفت مهيمادرکر

  .  نو هپخت
ن سر يهوش کن: ه گفتم قدش نموديقد ون يمه رو به خواهرزاده هايکر
  .نيک ها ره نمانتعاروس اوش يجا
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 هن پختيريم هوش تانه بگيها بچ :گفتد حرف او يتائ يبرامه يمادر کر
س که جان ين يميقد ياو پخته هاس ينهم ش يخوب چنداننو اس،  توشک ها

شه و نداف خدا يباال شون چپات مسرش تا و ه اوشتک ها دو دفعداشته باشه، 
  .شير تکاندياد بود از سر تيکه پخته زيزده هم هموروز از خاطر

پخته  ين هايخو ماش يمادر صادق جان حال يو :گفتان ان زنياز م يزن
  .شيچرا اونجه نبرد ،برآمده يتکان

ن يماشگن او يم که ميديه شنيهمساز در و مچم به خدا ا: مه گفتيمادر کر
دوم  هکنه، بر دفعيناچل م هسيک پيو به  سوزانه يها خراب اس پخته ره م

  .هيبراياز کار م يخيشه و بيپخته تکانده نمگه يد
، خو خراب نشده يتا حال ميه همونجه بردچند دفعمگم مه خو : زن گفت

خو آدم  يکيکه يه که توبه از خاطريايقه بدم ميا يپخته تکانده خانه مره 
  . رهيگيم پخته يه گرد و مرداريگه کل جايشه ديوانه مينق نداف د ،نق يکت
ب يخاک عجد و ان گرياد نداف افتاد که در ميبه  آنها يحانه با حرف هاير

افتاد که پنبه  اد خوديز و به يناچار يتکاند آنهم با مزد بس يم از بام تا شام پنبه
زره  ،و زره کند پارچه، پارچهيآن را باد م ييابتدا يليخ هليچطور نداف با وس

بالشت و لحاف  ،و بعد دوباره جم و در توشک يبه هوا متواررا اش 
  .ندازديم
رون ضرورت و يها و از ب از داخل تاب و توان تکهده يد کشدر ههمان پنب 
و  دوشيبالشت و لحاف از آن استفاده م ،که به عنوان توشک يها ت تکهنيز

  . ستياشد ضرورت هر خانه ا
در اندرون لحاف،  يوقت د پنبه چقدر به درد بخور استيشياو با خود اند

بخشد  يمرما و آرامش لذت، گسر و تن آدم ها  يبراتوشک و بالشت است 
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 يو مداوا يمظهر پاک دشيتن نرم و رنگ سپرون است با يکه ب يو هنگام
  .ست آدم ها زخم

ز مثل همان پنبه ها بودند ياد زن افتاد زنان نينبار به يد و ايشيشتر با خود انديب 
نه پخته ايند و  به اصطالح عامددايم انمختلف زجرش يوه هايکه مرد ها به ش

فراهم گرم نگهداشتن بستر و  ،لذت بردنز هم توقع کردند و بايم انش پرانک
   .داشتند آرامش را از آنهاش و يآساآوردن 

لبانش نقش  يرو يحيکرده بود تبسم ملرا کشف  يحانه  انگار راز بزرگير 
در  يه مثل زن ولا پنبيدانم زن مانند پنبه ست و  ينم ست و با خود گفتب

نرم،  گر درست مثل هم اند،يد هرا به عبايه مشترک دارند آنها وج هر حال
  .، به درد بخور، با حوصله و سکون بخشريان پذيز

 يساقه ها و شاخه ها يان مزارع  رويدر ماش  يام جوانيدر ا ز مثل زنيپنبه ن
ش هر ياز آن تا دم مرگ صفا و آساو بعد  اند هال ه گيدرست شببوته ها 

ست  يه هر گليشب يان جوانآو ز دريزن ن ،اصالً آنها مرگ نداشتند يخانه ا
قت مرگ ندارند يز درحقيزنان ن ،يور هر زندگيو ز يروشناز آن  و پس

 يدا ست و در هستيچون عطر و رنگ شان در وجود فرندانش شان هو
   .جاودان دارند يخود هستفرزندان 

  
*****  

  
را  مظلوم هچاريک خروس بين شد بنابر رسم يياعروس از موتر پ يوقت شام

عروس با تا  دنديمالبوت عروس  وکردند و خونش را بر کر يش قربانيپا ريز
ک يا خون ب رسم، يعجب رسم ب .بگذاردپا به خانه  نيرنگو  خوش قدم
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به  را نو يک زندگي ينيو رنگ يخوش يو بقاشد يزنده جان معصوم آغاز م
  .دنديخريم يگريد مت جانيق

 يول ودنداز مهمانان رفته ب يتعدادباوجود آنکه  ،ک شده بوديهوا کامالً تار
همه ظاهر بود به  يبر چهره ها يخستگ. ديرسير به نظر مخانه هنوز هم پ

آنها را ل تمام دن محفيدن و دويتپ صورت صاحب خانه چون يروخصوص 
  .انداخته بوددراز پا 

حانه يبه رآمد و  يکس. مه مصروف شستن ظرف ها بوديکر حانه باير 
  ".پشتت آمدهت يشو" :گفت

از  د و پسيرون کشيچرب ب ير از ظرف هاپِگ بزر دستش را از تشت او
م شو ين يباز ده ا :کرد گفتيخشک م نکه با نوک چادرشيح آبکش در

  .مانه ينم آرام مره ک سات هميمردکه   يا ،ا آمدهچر
   .نهيشيمرد ها ب يکت مان خانهيه خانه و بره ده ميايش، بيگوبرو ب :گفتمه يکر
  .ميبر هگه خانيم ينب :بعد برگشت و گفت ياترفت و لحظ او

  ت؟يغا يچ: ديمه پرسيکر
  .يحال يهم :حانه پاسخ دادير

که  ايبتو ، وانه سيمردکه د يه اک به خيالم :گفتاز جا برخاست و مه يکر
  .ش گپ بزنميکت مه
ه ستاديا خانه ده کوچه چرا ايب :گفت يبه نبکوتاه  يبعد از احوال پرسمه يکر
  . يست
  .شانه خانه ببرم هحانيم که رآمدرم، يم يجور باش :گفت ينب

  ؟اس يسرا هکوت ،سين نجه خانهيچرا ا ؟شو هواد يده ا :مه گفتيکر
  .آمده ميس مگم بوبوياو گپ ن ين :گفت ينب
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که  يمه نگفتبه شتر يپ تو خو :گفت د ويان حرف آن دو دويدر محانه ير
  .ت آمدهيبوبو

ت هم يخو چرا بوبو :مه گفتيکر. دوخت نيخاموش نگاهش را به زم ينب
  ؟يت ناورديکت
  .آمدن نداشت هميش ،ض بوديمر يک کمي :گفت ينب
 ينحاليمگم ا يکنيباور نم :گفت ينب .نگاه کرد يحانه ناباور به طرف وير

  .يا نيکه آمده  ينيب يباز م يخانه رفتکه 
ن اياش را به مشکل از م يبدون حرف داخل خانه رفت، چادرحانه ير

هم در پسخانه گک کوچک و تنگ  يکه روگر يمهمانان د يها يچادر
  .را به آغوش بلند کند د تا پسرشخم ش ر کرد وبرس دا ويپانبار بودند 

چطو  ، قندولکيگکه غرض نگ يبرو مگم ا يريتو که م :مه گفتيکر 
ما بلد  يکتخو  يحالزه هم يزه و اگه بخيخيازو تا صبح نميب ،مست خو اس

ش يبريک کجا ميو تار تپ يکوچه ها يگه ده اينه و دکيان نميگر ،شده
که  بانش يه سرش نفته، حاليناکده سا يس خداياس خوب ن زهياوشتک ر

  .کنميم روانش ميتم يمه کتوخت  يصبحک صباح قرا خو کنه باز
 ،ح سيخو صح :گفت را ناآرام سازد خواست کودکشيحانه که خود نمير
  .گه بامان خدايرفتم دمه  يخ

  .ميم و رحيکر يت به خدايبرو پنا :مه گفتيکر
   ؟يناورد عبداهللا ره: ديپرس يرون شد نبيکه از در بيحانه هنگامير
  .سوختش يبردلم  ،خو بود ين :حانه گفتير
ش شو که يخو برو پ :گفتش برلب داشت خت بيکه لبخند رضايدر حال ينب
  .ميبر
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باد  ،پنهان بود يابر کوچک يمهتاب در پشت قلعه ا يبود ول آسمان صاف
آنها  يرو يو خاموشند ک بوديتارشه يمثل همکوچه ها د يوز يم يميمال
اما  داشتيهم وا ممطلق و مرموز که آدم را به و يموشه افگنده بود، خايسا

چون او تنها  نداشتحانه راه ير به دل يترس گر،يد يآن شبامشب برعکس 
و  رفتيش مياستوار به پ يها امداشت، با گ يهمراه و همنواا يگوکنون ا نبود
  .ز واهمه نداشتيچ چياز ه

باست قدم يداشته باشد و چه ز يآدم حارس و حام يند است وقتيچه خوشا 
گرفتن دست آدم با صفا و خلوص  يم براکه در هر قد يگذاشتن با همسفر

  ...غاياما در ستاده باشديده اات آمين
  ت؟يکو بوبو: ديحانه پرسيد رنبو يخبر ياز مادر نبدند يبه خانه رس يوقت
  .نامده :در پاسخ گفت ينب
  .يچرا دروغ گفت يخت يخدا بزن :حانه گفتير
  .ارمتيهمطو گفتم که خانه ب: خنده کنان گفت ينب
 :ه خاطر پول لت و کوبش کند گفتب يمبادا نببود  ديترس يکم کهحانه ير

 بهاگه  يآوردو  ينصف شو مره کش کد يجبر که ده ا يچ يخ ،خو
خانه هم  ينيا تو ينيکه اياز خاطر يخو کور خاند يسه مره آورديخاطر پ

  .مه ببر سر يافتي يا شانزده پوليقران ک يکو اگه  يتالش
شدم يم ريت از اوها هش خانيسه کار ندارم همطو از پيسه ميپمه  ،ين :گفت ينب

  .ارميب ا که شما ره هميگفتم ب
  .ت آمدهيبوبوکه  يباز چرا به دروغ گفت :حانه گفتير
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فس  ياز اوها فلل يشرويخاستم ده اونجه پيکه مه نمياز خاطر يکي :گفت ينب
ه کد و مريم يمه شله گيم آمده کريبوبو گفتميکه اگه نم يو دوم اشوم 

  .برديشان ميخان
باور نکرده بود دلواپس و  ينب يحانه سکوت کرد و با آنکه به حرف هاير

  .بالشت گذاشت ينگران سرش را رو
ولگرد به گوش  يسگ ها دنيزوزه کش ياز شب گذشته بود و صدا يپاس  
  .کردنديم يآن شب همه سگها شب زنده دار ييد گويرسيم
 ين پهلو به آن پهلو ميا از و برديخوابش نم ناآرام بود، کودکش يبرا دل او 

  .گانه نبودياد بيش زيکه برا يداشت حالت يبيعج حالت ديغلت
 ق، حالتينه خواب عم يوابش برد ولخ ن شد وينگش سيسرانجام پلک ها 
 يه خصوص وقترد بيگيآدم را به بر م يکه گاه يداريان خواب و بيم

آنگاه با شتابد  ين خواب به سراغ آدم ميزند چنبه دل چنگ  يناآرامش
ز مثل رود آب يهمه چدار است و يکند بيوجود خواب بودن آدم احساس م

را انجام  يکارها ،زنديف مبا خود حردر حال رد شدن،  ش چشمانياز پ
 ل ازيرامونش خيهم پ يست و گاهيچکس نيدر آن حال گاه با ه ،دهديم

دار ين نوع خواب بيکه آدم از اي، هنگامموجود اند آشنا و ناآشنا مردمان
هاست رنگ  انگار سالباشد يمن و تنش چنان خسته يسرش سنگشود، يم

  . ده استيش را نديآسا
 ياحساس کرد دست بود که يب زندگيخواب عج در همچو ز غوطه ورين او

م مانده و ذله يبان :د گفتنموينکه دست را از خود دور ميدر ح کنديلمسش م
  .ميار خو هم گرفتيو بس ستم

  ...نبار يتنش قرار گرفت و ا يدست دوباره رو 
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م، از يبان ستمگفتمت که مانده : پس زد و گفتحانه با خشونت دست را ير
  م هه؟ير آوردخاط يهم

و ذله  يماندگ ينحالينزن ا ير :گفت هددص يتشخوانست که او نت يصدا 
  .کنميدور مته يگ
  .له کرديشتر طرف را تينبار با خشونت بيحانه اير

  .يمره نشناختکه  گه نخره نکو، فقطيبس اس د :باز همان صدا
شب  يکيت و در دل همان تارش نشسيوحشت زده در جاحانه فوراً ير

 ن زمان کهيناخته بود از خود راند و در عشناس را که حال شاشخص ن
  ...ينب ،ياد زد نبيدفاع از خود آماده گرفته بود فر يدستانش را برا

خودش مره  ينب ،غس نزنيچ :گفت صدا هماندر عوض  دينشن يمگر جواب
  .دان قمار باختهيسه نداشت تره ده ميامروز پ ،نجه آوردهيا
وانه وار يدناگهان  رف ها حواسش را از دست داد ون حيدن ايبا شنحانه ير

که در حال  دستانش را دور کمر اوع يک حرکت سريمرد با  .ديدر دو يسو
و  يان بازوان قويدر مرا  ده بود حلقه کرد و کمرشياق رسفرار به وسط اط

 يدرهم مدارند ش يرد استخوان هااحساس ک که اوفشرد چنان چاقش 
  .شکنند

ن انداخت يزم يرو بهاو را توجه  يمرد ب يلواز درد برآورد  ياديفر حانهير 
بعد تن چاق،  يلحظات را محکم گرفت و دهنشخود  يبد بو و بعد با دستان

  ...را پوشاند حانهيمرد تن نازک و الغر ر يو خون بو نيسنگ
ها که صد  يقصاب ،ک قصاب بودير ينداشت چون او درگده يگر تقال فايد

. ده بوديز به خاک خوابانده و سر بريم و معصوم را نگوسفند و گاو مظلو
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از حال نبود که  يگريد يفه امان قصاب کسيجز خل يآن مرد خون بو !يآر
  .ديپروان يسر مر گاه بير او را از دشکا گرفت وهوسياو کام م

دانست فقط ينمحانه يرن که ساعت چند شب بود و چقدر زمان گذشته بود يا
 ر به گوششب زنده دا يسگ ها هزوز يصداد و بو يکيهنوز هم تار

  .ديرسيم
دهد درمانده و يخون م يکرد همه تنش بويحالت تهوع داشت احساس ماو  

 ين ميکند به همه کس نفر يدانست چيش نشسته بود نميل شده در جايذل
  ...گانش وبه خدا و بنده ن و زمان، يزمبه فرستاد، 

د که در يرامونش گرديپه متوج يفقط هنگامشد ندانست صبح وقت  يچ
کرد هنوز ياما فکر مخت يآب را بر سرش ر يسطل هادر حمام  .حمام بود

خون  يدهد بويخون م يکرد هنوز هم بوياحساس مهم آلوده است، 
 يدرونش مزار بود و حالت تهوع در انياز تنش ب .شده ذبح وانات مظلوميح

را از وجودش  يگآلودهمه تواند آن يبا چه مد در فکر آن بود که يجوش
  .ديبزدا

ش پخرا  يگاند که آلود يبلکه آلوده آنان ستيدانست او آلوده نيحانه نمير 
دانست  ين را هم نميرد او ايگيکه ها قرار مکه هدف آن چ يکنند نه آنيم

را با تن پاک ي، زاو در جسمنه  نهفته است يدر روح آدم يقيقح يککه پا
زه بود ياگر روح پاک يد ندارد ولوجو يگر پاکيد داشت ديآدم روح پلاگر 

  .ديآرا يتن آلوده را هم م
را با خود  م عبداهللايتم. به خانه برگشتگر يحانه شکسته تر از هروقت دير

د با يتا مادرش را د عبداهللا ،آورده  و در کوچه پشت در بسته منتظر بود
به صورت کودک  نگاه کردعمق آن صورت به  او ديدو شيسو يخوشحال



١٥٩   ��� �رام ا	�ا����� �  

که به نظرش  يصورت ،ا آمده بوديکه از بطن خودش به دن يا سه ساله
چشمانش د و يدرخشيم يبيصورت آن کودک نور عجدر  ،ديرس يملکوت
با را  کودکش ياو لبخند سرشار از صفا داشت يپاکت و يصومعاز م موج

ز کرده يچشمانش را لبر هنکه اشک هاليلبخند تلخ درد استقبال کرد و در ح
  .ديوش کشبه آغبود او را 

نکه يدر حد يديتش را رفع ميه و مسوولرا به مادرش سپرد م که عبداهللايتم
  .مه رفتم بامان خدا يخ: بود گفت يدر راه يسو

  کجا؟: ديپرسحانه ير
  .جانمشان يب يب هپس خان: م پاسخ داديتم
  ن؟يايشان امروز نم تيچرا بوبو: ديحانه دوباره پرسير

  .باشنيمهمونجه ماما صادقم  يتا تخت جم الم کهيبه خ ين: م پاسخ داديتم
 همه هم خان کهيخانه ره بتمت از خاطر يکل! باش يخ: گفت حانهير

  .نين و پشت دروازه بانيايرم نشه که باز شما بيمشان ميبوبو
چطو تو باز  يايم اگه تو وخت بيايگه نميما خو تا سه روز د: م گفتيتم
  .يکنيم
  .ميايس مگم مه هم زود نخات بشم ايگه پيد يک کلي: حانه گفتير

زد از در خارج يعبداهللا لبخند م ينکه سويد را گرفت و در حيم کليتم
  . ديگرد

مادرش براه  يخانه ا يسو شيبا بار درد ها و اندوه ها م، اويتن تمبعد از رف  
  .افتاد

ک در گل آلود و ينزد ،بدون آنکه در بزند داخل خانه شدد يآنجا رس يوقت 
 حانهير .ده بوديکوچه جمع گرد هوازدر اطراف در زيند آب ايز يمقدار
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گرش يبا دست دک دست او را محکم گرفت و يبا کرد را بغل  عبداهللا
آلوده نگردد و در ش را بلند گرفت تا با آب تر و يو پاچه ها ينوک چادر

نسو و آنسو نا منظم يدم ها را اقن يخشک زم يهاقسمت به  ن توجهيح
  .از آنجا رد شد ز زنانيخ هگذاشت

هم  يپهلوم يشم اندرشو خواهر اندرمادر کم از در کوچه يليخ هبه فاصل 
بعد از ماه  اوشستند با آنکه ينشسته و لباس م ييبزرگ کاال شو هکنار دو تغار

از  استقبال او يبرااندرش مادراندر و خواهر يگذاشته بود ول خانه آنپا به  ها
 باآنهم ".يخوش آمد ":گفتندنشسته  بحالت شان يهردوبلکه  خاستندجا بر ن
  .بزند يکتر رفت و تا خواست حرفينزد ياحوال پرس ياو برا

آنرا  ن حال کهيدرع ش چند پارچه لباس نازک را از تغاره برون واندرمادر 
 خشک و بدست داشته بردارد ياز لباس هارا بدون آنکه نگاهش د يشپل يم

 همه دستم ده تغار ،ت اسيبوبو ،خانهبرو  ؟يستاد استيچرا ا: سرد افزود
  .ستميخ يم ياگه ن صابون اس

ستم يمه خو نابلد ن ،ته کو کار سار يخ ين: ده گفتيحانه شمرده و شرمير
  . رميخودم م

کرد و رتش را غرق بوسه سرو صو ،ار خوش شديبس دن اوياز د شمادر
  ؟يدياو زنکه ره د: ديپرسبدون مقدمه 

دان  و يکل حول ،کديم ييش کوچه کاال شويپ ها ده :حانه جواب دادير 
  .ر شدم که پرسان نکويت يقه به سختيابود کوچه ره او گرفته 

 تيباب ،شيم گفتمه هه معکل شوه صد دف يا سر از فامميم: مادرش گفت
نداز يکوچه بننداز ده  يحولده  هاوش يکنيکه م ييکاال شوزنکه "ش يم گفته

 يکي يو ال لوش يه کتياو کل جا قهيس ا يک بلست حوليکه ياز خاطر
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مه که کاال  ،يطو چشم داره قلخ واريس که گوش کنه ايمگم ک ."کنهيم
 يکت يکشم مگم ايمرون يب هگن اوم لگن، ليبيع يپا يهم يکنم کتيم ييشو

دو دختر جوان  ،بکشه هک تغاره اويکه  خود حرام اس جان سوت و لوغوت
  .شيشرويهم پ

  .رهيگيم يم خو کل کوچه ره گل و الر هطويا جان مگم بوبو :حانه گفتير
ته ده يانصاف ب ته هم خدايباب ؟ميم مگم چطو کنيفامم بچيها م :مادرش گفت

 شهيک گوشش درون ميده  ک او رو بکش،ي گميش ميبر چند سال اس يا
نه کدو خاک ده  بانه،نه کل (گه بدتر استن ياز د يکي ،هيابريش ميگيو از د

ش گرم يمانه او ده روديفامه که نميخوب به مذهبش مزنکه  يهم )سر هردو
  .شوه

: گفت يبا دل تنگن جروبحث را نداشت يا هل و حوصلحانه که حاير
  .گمشکو بال ده پس شان

گاه کرد به آسمان به آسمان ن نياندوهگ ،ستاديکنار پنجره او سپس برگشت  
آن همه  يول ينه اش شکوه بود و آزاديس يکه در پهنا يو دور آسمان يآب

و  ين خاکيبه زمست ينگر نيبه زم... دور  يليدور بود خ يشکوه و آزاد
  .بود يآدم يو نابود يگاه هستين که جايبه زم سخت

 يکنار سماوار رو .ديجوشيمسماوار بزرگ آب در  ييلباس شو يبرا  
ش يهاوزيبلند ف يصدا داشت کهقرار  يرانيا نسبتاً بزرگ گ بخاريگدان ديد

و ده يچيز گوشت در فضا پيخوش و اشتها انگ يبو. ا ربوده بودقرار همه ر
  .ک شده بوديتحرسخت ش يحانه که صبحانه هم نخورد بود اشتهاير
دند و نصف يجنبيم تناب ها يو رو از لباس ها تمام شده ميشستن نبود  ظهر 
م ين يمقدار ند،قرار داشتپر از آب صابون  هان تغاريدر متر  يزيگر آن چيد
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هم انبار  يرو ييلباس شو هکنار تغار هم چرک يدر پتنوس ها و برخچرک 
  .بودند

نخره کنان از در م بود يکه کوچکتر از شم حانهير ياندر وسطخواهرا يثر 
 شمادر ازنمود يگدان دور ميسر داز گ بخار را يهمزمان که دو اطاق برون 

  ؟يا ني کنم نان بکشم يچ يار اس، حالينان خو ت :ديپرس
ک لقمه يخالص شوه  له که شاميکاال خو ا ،ها بکش :رش جواب دادماد 

باز پس سر تغاره م يريگ يم مخوده ه يک ذره ماندگيم يخور ينان م
  .ميشنيم
تشت لباس  يختن چند تکه لباس به تناب فارغ و دوباره سويکه از آوم يشم 

  ؟يسالته کد :ديپرسا يگشت از ثريبرم ييشو
  .ين :گفت يبا تندا يثر 
 يپا برا دو سر کهيو در حال ديچيپ دامنش را جم و به دور خودش ميمش

 يبا صدا کو و بعدک ذره سالته ياول  يخ: گفتنشست يم شستن لباس ها
  .يمرچ تازه هم  پرت :بلند افزود

 يگه کيشه ديسالت يا ،نياد داريچقه گپه  اوف: گفت يترش يشانيبا پا يثر
  .نيش بخوريکتکنم يزه مياز ريک دانه پيده، يکش

 هبرو گمشو سالته کو خدا زد: د مادرش گفتيبگو يزيم چيقبل از آنکه شم
  تمبل 

  .يم مانده تو ستيره ما کد ييکاالشو) تنبل(
    .ا با قهر غرغر کنان دور شديزد و ثر يزيتمسخر آم ۀم خنديشم

را  خت و کاسه هايها رشوربا را در کاسه گدان يا کنار ديبعد ثر يقيدقا 
  .به خانه بردگر يد يپ يکيخوش از آنها بلند بود  يه تفت و بوچنانکهم
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م يبچ :گفت بودچشم به آنها دوخته  تمام يبا اشتها رو به او کهحانه يمادر ر 
  .ار کنمينان تم ه همکه  ياگه گشنه ست

نخورده بودم مگم چرا  يهم چا يها گشنه خو استم صحبک :حانه گفتير 
  .شوروا روان خات کنن او ها کدام کاسه يار کنينان ت

  .ز روان کنهينداره که چ يگياله همسايمه پ يم او کتيبچ ين :مادرش گفت
م و باز يکه امروز خو مه آمديروان کنه از خاطر شهيباز هم م :حانه گفتير
  .چشم ما نمانهخاطر هم که  يد از ايشا ميکنيل ميد که ما سيد

 هگت اس که جانشس هنگشطو يانداره و باز  اديه تيقه انسانيااو  :مادرش گفت
و  يگشنه ره ن يو رو ينيره ببيسگن پشت يم يدينشن ،يک خسش نيو  يبگ

ت وقمه که هر يديد: کردن غذا بود افزوده يبعد همچنانکه مصروف ته
مره خو بال  ش،يديخودت به چشم سر د امد خوب شديگفتمت باورت نميم

دختر  يهم خاطر باش از همقه نگفت يها آمد تو باد از ماه يده پسم هم
ها ره بزنه مچم  يچشمت هم ماند خدا ا بمرم .ک کاسه شوروا روان کنمي

  .گ پخته کدنيگدان ديسر د يحول يامروز چرا ده رو
بوبو جان بال  يکنيم يچ: د و به پاسخ سخنان مادرش گفتيکش يحانه آهير

ا دلته گپ ه يو تو هم سر از ا ميمه خو بر خوردن نامد ،کو انش ره ده پس
  .او نکو
 يزيک چيمه که  يا نيه يايهم م ينب شو يم نگفتيبچ: مادرش گفت عصر
ت يباز يخاک شوم چاشت هم خو ده تخم و بانجان روم ،ح پخته کنميصح
  .دادم

  .خاک ريسرش ده ز ،شياريخدا نب ين :حانه گفتير 
  ن؟يکه باز جنگ کد ين ؟چرا: مادرش گفت
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 اشک مثلکه يدر حال جالش نداد وگر اشک ميد... مگم يحانه گفت نير
ک به مادرش يکايب قبل را ان شيجر بود يرخسارش جار يژاله و باران رو

  .دبازگو نمو
گه، يخدا آورده دم يبچم يکن يچ: گفتزان ياشک ردن ماجرا يمادرش با شن

، سر تو کنهيره کمک مغمخورت اس که ته کدام نجياده  هيايالت ميختو 
ده  هم چ کسيه ،کنهيم ييکما وثيد هو مردکره از ات وکنه يم رت يغ

از  تانه ويه شور داده نمطو ده مشت زنکه س که خوديت ايباب .سيت نيقص
سرت آمد که گه يپ داو گ ه همعاو دف ،تانهيکده نمهم  رقچ ششيترس پ

 يکل شان خبر شده بودن هنوز عوض از ا ؟خبر نشدنها  يا يکنيال ميتو خ
وقت ده جنگ هرزنکه او  يحالکنن ا يدن و کيم يکيمه غم شر يکه کت

ت اس که ينو دختر کنچنبخو او) زهر( گه زارياس که م) طعنه(ش يتان يهم
  ...ست تا يب

حانه تازه متوجه ير. ودمته کده بيمه دالل زد فقطيم گپ نميما کت ت چنديباب
که آمده بود يده است و هر باريگر پدرش را ندياز آن حادثه د شد پس

  .و نخواسته بود با او روبرو گردد انو پنهپدرش از ا
ت اس مجبور يخانه و زندگ ت اس همويم همو شويو باز بچ :مادرش افزود

  .يو بساز يش بسوزيکتکه  ياست
  بوبو جان؟ يتا ک :ديحانه پرسير

همو بد نمانه،  يم، خدا زن از همو شويبچ يتا که زنده ست :داد مادرش پاسخ
م يت بزنم از قديک گپ بري. يگه کس نيدخوره مگم يبد به دردت م يشو

سرپوش که شد  يسر پوش نکنه ب يخدا زنه ب ،سر پوش زن اس يشوگفتن 
  .فتهيخاشاک ده او م هر خس و
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به خنده  نهاگان دياش را شن يزندگ ين فکاهيترخنده دار  ييگو حانهير
و  ده بودينخند نيدر طول عمرش چن دل قهقهه زد انگار افتاد و چنان از ته

و باز تو که نام  ؟کدام خر زده هگپ يا :ش گفتيان خنده هايبعد در م
کل خودش که او  يخس و خاشاک چ ؟کدام سر پوش يريگيم هسرپوش
  .مه بار کده ا ره سريدن يمردار

  ؟يکنيچطو م يخ :مادرش گفت
  .تو يباشم کتينجه ميرم مه ده همينمگه يد :حانه جواب دادير

ده روز خودم  ،ينيب يمو  يديدخو خودت ره حال و روز مه  :مادرش گفت
  ...اس تره  يروز گلخانه  يا
  فامم مگم چطو کنم؟ يمه م :قطع نمود و گفتحرفش را حانه ير

  .کدميبودم سر کل خوده دوا ميب ميمه اگه طب ،فامميم يمه چ :مادرش گفت
  .زنميم گپ ميباب يشو کتامبان مه  يخ :حانه گفتير

گپ ها ره نزن  يا ،آب نکو يزنکه ب يش ازيم په هگيمره د :مادرش گفت
  .تين خانين و رنگيده نداره برو سنگيفا
آب  يکه تو بيزنم از خاطريگپ ها ره نم يخو ا :گفتحانه آزرده خاطر ير

 گه خبر دارن همويد يو گپ هااز اکه  يخودت گفت يحال يمگم هم ينش
  .گميش ميهمو ره بر ،بر مهخوب بهانه اس 

  شه؟يم يت چيگپ ها يو آخر ازخ :ديمادرش پرس   
 خدا شرمانده همردک يکه خوده از شر ا يآخرش هم :حانه پاسخ دادير 

  .رميگيشش ميکنم و خط خوده از پيخالص م
  .يمانيسرت م مره ه ينام طالق ياه شوه حاليت سيرو يو: مادرش گفت
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نام  ياخو گه که سرم اس از او نام ها کده يد يقه نام هايا :حانه گفتير
  .سيدتر نب

 او ،ت اسين خانيهرچه که اس ده ماب يتا حال، يچطو ن :مادرش گفت
  .کنهيت تف ميا ده رويوخت خو کل دن

ا سرم يمه س، کل دن هن خانيخاکه ده ماب :گفت بلند يبار با صدانيحانه اير
 يم شان خبر دارن که سر مه چيباب يخودت هم گفت يحال يهم خبر شده؟
خبر شدن  يما از سر کوچه تا آخر کوچه کل گ خود هده کوچ .آمده بود

م که ده کل شار جار يبخا ه همر يک جارجي هه؟ ره خبر کنم يگه کيد
ه يره، رفت و آمد در و همسايگيک نميده کل کوچه کس سالم مه وال بزنه؟

همقه هم خدا فضل  ،چاره هميمه بيکر ياز خاطر مه کت هقطع شد ما يکت
گه يدفامن اگه يگپه م ار خوب هستن ويسمردم بش يمه و شويکده که کر

، نداختيوخت جل وپوستک مه ده کوچه م يبود حاليب خانه ميصاکس 
هم  يکيرونم نکدن هنوز غم شريکه از خانه ب ير از اينن همو ها غير ببيخ
   .م دارنيکت

ه يايسرت ب هبد ک هر خوب و يحالم يبچ يکنيم يوانگيچرا د: مادرش گفت
سر  يکل مالمتخو  مگم او وخت ،کنهيته مالمت ميشوگه يز نميمردم تره چ

اگه  ال کديخوده ا يکه شو خودش همطو زن خراب بود گهيفته مردم ميتو م
  .کديال نميخوده ا يبود شويزن خوب م

دفعتاً خاموش شد  ... مه چرا يزنيم يهاگپ  يواه بوبو جان چ :حانه گفتير
که از  يش را به صدايانکه گوش هيح دربعد حرفش را ناتمام گذاشت و و 

گل  يقند يم کتيباببه گمانم  :گفت مهيکرده بود سراس زيتآمد  يم رون يب
  .جنگ داره
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تو چپ  :گفتبا شتاب  يرت و کنجکاويبا چشمان گرد شده از حمادرش 
  .باش

اد زنان يکه فربود  شاندربرادر يشد صدايده ميدا به وضاحت شنگر صيد
ما حق داشت  سر يک شويبره ش که يآمده بگو يچ بر يا :گفتيم

   ه؟يخايم يگه چيش ديميداد
زند يمثل ببر غر مکه يدر حال برادراندرش ديد ارج واز اطاق خبا عجله  او    
را گرفته  يکه محکم و از دست مادر و خواهرانشخواهد خودش را يم

  .رها سازدحانه حمله نکند يبودند تا به ر
  .يئبرو برا يآمد يچ يبر ياو کنچن :دافتاد داد ز تا چشمش به او برادراندر 
  !يديم اس فامه هم هباب هخان يم ايتو نامد همه خان :حانه گفتير
: داخل شده بود گفت يليحوش از آنکه او جواب دهد پدرش که تازه به يپ

 ،که زده ياش از يپاو دختر گپه خوب گوش کو  هه؟ يچ هو خان يک هباب
پسرش نمود و  ينجه و بعد رو سويبرو از ا ت نمانميده کل يمو ک تاريزده 
  .نکو يوانگيدگه يبس اس دبرو درون خانه او بچه برو : افزود

ک يلرزه براندامش افتاد  ،ندختيسرش ر بر يآب سرد حانه احساس کردير
رون از ب يسوخت وليآتش م هکور همچوش اندورن ان سرما و گرما،يم يحالت

ب و تا يجان عجيترس و ه ،بود با درد ختهيکه آم يلرزش ،ديلرزيتمام تنش م
   .آن دم سابقه نداشت

مادرش که با  يتوجه به صدا ها و ناله ها يساکت کودکش را بغل زد و ب او
ک يبه عقب حتا  ده بود و بدون آنکهيکوچه از دنبالش دو اشکبار تا انچشم
  .ديگرد چ کوچه ها غائبيخم وپ از در خارج و درندازد يهم ب ينگاه
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داغ صورتش  بود، ياز سروصورتش جار يعرق سرد ،ديخانه رسبه  يوقت 
ن بود اما ياندوهگ و يعصبان ،ديجوشيم يزيدرونش چان و انگار در آمده

آمدن و  يبرا يرمقگر يد چو اوز هميد اشک ها نيت شاخير ياشک نم
  .نداشتند رفتن

 برداشت و چادر حلقه شده به دور گلو را از گردنش را از سر يچادراو 
خون و  ياحساس کرد از اطاق بو به اطاق داخل شد ديق کشيچند نفس عم

در  را يقيدقا رون رفتيم خورد دوباره بهحالش ب ديآ يم خامگوشت 
ان آن يو در م نمود از ذهنش مرور يبيب وغريعج يهافکر سر کرد يليحو

توانست ياما چطور و به چه شکل م !ز بسرش زديمرگ ن يهوا بيافکار غر
 آدم ها ست يبزرگ زندگ هک معضلينهم يدانست اياو نم ؟ابديست به آن د

چون با همه ، ابندي ييشند چطور زودتر رهاياند يها م يضو روز ها بع
رسد که يم يبه حد يآمدن از زندگبه ستوه  گاه از مرگو هراس  يزاريب

  .ستيزندگ ولناکهن سرحد يآخر يب رفتن سويآدم خود خواهان قر
ن مهلکه که نامش ينجاتش از ا يبرا يد نتوانست راهيشياو هم هرچه اند

و  اندمياش در دام م يز زندگين عزيزترياو عز ييابد چه با رهايست يزندگ
  .رديحتا بماو توانست بدون يز کودکش بود که او نميآن عز

کند يکه باشد فکر م يمادر هرچه که باشد و هرک ازيرسپرد  يم ياو را به ک 
  .طور که خواهد از طفلش مواظبت کندتواند آنينم يچ کسيبهتر از خودش ه

رو يچ نوع نيبا ه يار عدم را داشت وليرفتن به د ييد جرأت و توانايشا او
 يچ مادريهد يشاکند ار يآن د يراهکجا يبا خود ز يندکش را کوتوانست ينم

کرد که اوالد ين گفته صدق ميپس ان کار را ندارد يا ييجرأت و توانا
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توان يخود م يو زندگآدم است چه با جان خود و جان  يزندگتر از  نيريش
  .هرگز نه شکرد اما با جان اوالد يباز

اوالد دشمن : (شه مادرش بر زبان داشتيادش آمد که همي يضرب المثل
  .)ن استيريش

ش يهارفرهاد باز کبوت اشپالق فرهاد درهم شکست، يپندارش با صدا هسلسل
وعشق در  يلذت بخش جوان همست از باد ده و خودش مسرور وپرواز دارا 

در هوا  شکبوتران يبرا ياژه يستاده و دستانش را با حرکات ويوسط بام ا
پرواز و  يقيبعد از دقاآن محله ر يدلگ يفضا هکبوترها در پهنداد، يتکان م

به نوک  ين فرود آمده تعدادبال زنان و چرخ زنا ين آزاديريدن طعم شيچش
 هشان دست و يشان رويدو تا ا ،يکيو  يبام بت يرو يعده ا ،نشستند بام

  .ستينگريآنها مبه  اق فراوانيه لبخند برلب با اشتک فرهاد
 يطوق اه دور گردنش بود و فرهاد او رايس هد که حلقيسپ ياز کبوترها يکي 

هم زدن م بيمال ينکه صدايبال زنان در ح زد و سپس يچند چرخزد يصدا م
سرش را  .نشستد به نوک بام مقابل يرسيم به گوش قشنگش يبال ها

بالش فرو  نايخود را در م آنطرف دور داد بعد غمبر زنان منقار نطرف ويا
زنان با  و پرکرد دوباره سرش را بلند کرد يجستجو م يزيآنجا چ ييبرد گو

 همرغانچ يحانه باالير يجرأت تمام از نوک بام فرود آمد و درست روبرو
چشمانش  ، حالک متر بلند تر بود نشستيد ين شايکوچک که از سطح زم

ک خط يز يدور چشمانش ن ،بودندبا و جذاب يند زدشيده ميبه وضاحت د
د انگار چشمانش را سرمه يرسيو چنان به نظر م وجود داشتاه قشنگ يس

  .ده انديکش
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ن يچگاه آن کبوتر را با ايهاو را يز در شگفت ماند ييبايحانه از آن همه زير 
را به  يکاکل ييبايکبوتران فرهاد صرف زان يماو از  .ده بوديند همه دقت

ستاده و يمدام بلند ااش درست مثل کاکل  يشانيپ يخاطر داشت که پرها
ن کبوتر جذب کننده يا ييبايز يسه با کاکليبه مقا دنديرسيشانه زده به نظر م

 تيدرشت دور گردن و چشمان نهاو اه يد با خط سيکبوتر سپبه  او .بود
 هو هالزد يکبوتر اندوه موج مآن ن در چشماق شد يشتر دقيبرا يو گقشنگ 

  .دنديرسيبه نظر م ز از اشکيلبرچشمانش 
شتر از قبل يب غمبر زد و، انداخت رامونشيبه پ ينگاهکبوتر سرش را بلند و  

چشمان م به يبعد مسق، همه جا را با دقت ورانداز نمود ،گردنش را بلند کرد
 حانهير يزيد چه چيتائ ،داد د تکانيسرش را به عالمت تائ اه کردنگ او

   .ندانست
 يرا م او ييرا تکان داد گو بعد منقارشست و يبه اطرافش نگر بازکبوتر 

 دور زد و سرانجام نيدر فضا چند ،پرواز کرد بعد بدون درنگ دوبارهد يطلب
  .فرود آمدد يکش يانتظارش را مفرهاد که به بام 

به چهار  کراست خودش را به بام رسانديجا برخاست و  از به سرعتحانه ير 
ن يدر کم يچاق و چله ا هاز بام ها گرب يکيد در يد انداخت طرف نظر

غولک به دست  جواننوآنجا پسر  نظر انداخت يگريبه بام د ،است نشسته
را  يآنجا سگ بزرگ ديلغزها ه ياز همسا يکي يليبه حونگاهش ، ستاده بوديا

 ياندک ،کرديرا بدرقه م انترغوغو کنان پرواز کبود که يشک ديدر حال ک
افته يدراش را  ين سوال زندگيو بعد مثل آنکه پاسخ مشکل تر فکر نمود

  .زد يلبخند تلخ باشد،
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ها دوباره به بوتر او دانسته بود چرا ک افته بود،يک سوال را ياو واقعاً جواب  
  .شوندير ميسا يگريم ددانند به دايم رايز! يآر .گردنديد باز ميق
 دقت د کبوتر با يبرد او د يکوچک پ او با شگفت به فراست آن موجود 

اش اشک  يبردگ ي، با خود حرف زد، برانمود يرامونش را وارسيپ تمام
  .برگردد د دوبارهيکه با رفتيپذ يباور يخت و سرانجام با بير
 هم چه انسان ها: حانه را فشرد و با خود گفتيگنگ قلب ر ياندوه 

ارند گذ يشان نم آرام و آزاد يوانات را هم به زندگياند حتا ح يموجودات
 يها يخوشو  يآزاد ،يزندگ ،برد از آنهاو کار  لذت و مسرت خود يبرا

  .ر بماننديشه اسيتا هم سازنديم شان ورمجب ستانند و يرا از آنها م شان
  . بالشت گذاشت ياق برگشت سرش را رودوباره به اط

  .مدهت نبرآشو يهنوز ماندگاو زنکه  يبخ :دياز خواب پر ينب يااز صد 
گم چرا گپ يتره م يا: ک رفت و اضافه کردينزد يبحانه پاسخ نداد نير
  ؟يزنينم
طو يچرا ا :اد زنان گفتيفرست و بعد يبه طرفش نگر با تنفر يحانه لحظه اير

  ؟يطو کاره کنيا يو چطو تانست يکد
م، کدام يکد يچ: تفاوت گفت يفتاده است بيز اتفاق نيچ چيانگار ه ينب

ه ک شوي... يرقص کنه چ يفه امان زن چيازو گپ خليم بيگناه خو نکد
  .  امت خو نشديشد قگپ  يچ ير کديت از او  يکه کت

نکه با يحانه واقعاً حالت تهوع دست داد و در حيبه ر ينب ين حرف هاياز ا
از همو جناور اس که هر گپ  يا يخ !خو :گفتکرد يشتر نگاهش ميتنفر ب

که  يره فکر نکد يمگم ا...  يچا يرقص کنه و  يزن چ يگفتيدفعه به مه م
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 براد يت و تنفر زيسپس از عصبان يکد ور روانبه زمره بر رقص هم خو تو 
  .تف کرد نيزم يرو

ماتم  يچ ،گپ اس يچ :نواخت و گفت به صورتش يمحکم يليس ينب 
هفت نفر خو نبود که زورشه  ک نفر بودي ،يکنيتف م ميشرويکه ده پده يبار

  .ينداشته باش
به حمله ور شده و  يده بود ناگهان به نبيز گرديصبرش لبر هحانه که کاسير

ر مشت و لگد گرفت و يرا ز او ن حرکتشيا با ينب ش چنگ انداخت،صورت
 يال مردهايمره خ ،بخو حقت اس :گفت ک لت و کوب مفصليبعد از 

 ينن و هر چکيل ميخود س يهاسون زن  يرت ها واريغ يکه ب يگه نکنيد
دو  يکونته شور داد يا اگه باد از نن،يشيچپ م گنيان مش يها که زن

  .کنميرت ميچ
کرد هر يم فکر يوخان،  ينبداشت  يچه طرز تفکر ب بود ويعجچقدر 

رت را در يغ يو ،استرت يبا غمرد ب کند شتر لت و کويرا ب که زن يمرد
و  ير انسانيمرد نه بلکه در اعمال غ ، متانت و جسارتتيانسان، شهامت

  . ديدياش م يرعاطفيغ
  

******  
  

دن اش يباآنکه از د حانهير .برگشتو سرحال  مه خوشيدو روز بعد کر
توانست به  ينم چوند نيگز ياز او دورکرد يم يسع خرسند شد اما

  .چشمانش نگاه کند
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 :گفتکرد يمش مينرا تقده آنکيو در ح بودآورده  يتحفه ا او يمه برايکر
  .هيايخدا کنه خوشت ب ،ميديخر ک تکهيت يجان بر صادق يد تويده خرمه 

اد مه يکه ده  ياد خدا باشي، خدا کمت نکنه ده يزنده باش :حانه گفتير
، صادق جان همطو يديگپ ها نبود ناق زامت کش يااز مگم حاجت  يبود

  .م اسه هادر ميس بادر تو يکه ب
د يدم ده خريت خريبراز همو خاطر اس راست گپ خو  يها ا: مه گفتيکر
  .ران حق دارهيک پي ادر، خواريب يتو
راهن قرص يپ هتکد يد ،رون آورديطه بيرا از خر که تکهيحانه هنگامير

ن ين تفاوت که ايافقط با  ،گريد يراهن قرص زريک پيباز هم  .ستيزر
 يرقرص ز بودر ياسبندش در قبل  از را که او يبود و آن ينقره ا يقرص زر

  .مه انداختيبه کر ينگاه زيسوال برانگاو . ييطال
  ؟خوشت نامد رانيپالم يبه خ يکنيل ميسونم سچرا  :ديمه با تعجب پرسيکر 
  ؟يگرفت يقرص زر هآمد مگم چرا تک مخوش ين :حانه گفتير 
و هم بود ت کهنه شده يران قرص زريکه او پياز خاطر :گفتمه يکر 

 .خوب نرم اس ياز ا هتک ،خلهيم که درشت اس ده جانت يفتگيهروخت م
 ،دست بزن يتو بگ :افزود کرد رو به اويرا با دست لمس منکه تکه يو در ح

اس و باز هم اگه خوشت  کو چقه نرم اس و رنگش هم خوب روشنيس
  .خرميت ميگه بريش مه دينامده بان

هم  ير مقبول اس راستايبس ينير ببيخ ،م آمدهخوش ين ،يو :حانه گفتير    
  .سيدن نياز پوش وکهنه شده  ميگيران ديکه او پ
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ک و يدا نخوب شد که خوشت آمد خ يخو خ :گفت د ويمه خنديکر
و هم چهارشنبه اس حاجت دوباره کار استم يبامروزهم ا که يمبارک کنه، ب

  .شبدوزم ت برش کنم ويبرداره، 
احساس کرد  ، اوينقره ا و ييرنگ طال يد چه اتفاقيشيحانه با خود اندير

ها دل رنگ  ،رنگ آدم ها ،رنگ رنگ ها! يآر ،است رنگ رنگهاگرفتار 
به  يآهنگمند بود اه آن بهريکه او فقط از س يزندگو رنگ هفت رنگ 

   :ادش آمدي
  فروشنديهمه جا دکان رنگ است همه رنگ م

  فروشند يشه سوزد همه سنگ ميدل من به ش
جال  هن چقه تکيبب: گفتفت و گر يوشنر يدست سو يرا رو مه تکهيکر

  .زنهين بل ميدار اس مثل نگ
ن افتاد که با تمام نادر بودن و بها همواره در ياد نگيحانه با يرن حرف يبا ا

ن يک نگيآنهم  در بند است ينيهمچو نگز يخودش نپنداشت او بند است 
ا يو  طالنازک از رنگ  هحيمت با اليارزان ق يگشتر فلزان انيدر م کم بها

از . گردديارزش بودن آن برمال م ياه شده و بياستفاده س يکه با اندک نقره
د يرسيفرام يهم زمان ينداشت و آزاد يرفت و راه آزاديم يبه دست يدست
و  شديگم م يو در جا انگشتر جدااز  اديز يا از کهنگيو  شکست يا ميکه 

  .دنبواز او  ينشانن يگر کوچکتريدبعد آن 
 يزيآنشب چ همه از حادثين دوستش کريلب فرو بست و به بهتر آنروز او

ا داران يا و دنيتمام دن اد بزند و بهيخواست فريداد مينگفت سکوت زجرش م
 ياريبه  يفکر کرد کبا خود  زند امايدست و پا م يدر چه منجالبکه  ديبگو

درد  يبرا بودن خدا وضع شده ين زميدر ا يقانون ي؟ چاش خواهد شتافت
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فقط  مداوا يبرا يول نده کردن هزاران فرد وجود داشتو شکنج ختنيانگبر
  .ديد قرن ها انتظار کشيبا زيآمدن آنها ن يحا که  برايچند تا مس

ره شد يخ راهنيپ هبه تک. ديرسيم توله به گوشش يبود و باز هم صداشامگاه 
امان  يگانه روزن بيبه آن رفت  يشگيهم هبه طرف تک پنجر .دلش گرفت

ان يدر موار بدون استر، نگاهش يوار افتاد به ديچشمانش باز به د ،اش يآزاد
نه چندان دور به  يدورها يخشت ها نفوذ کرد و از آنجا به سو يفرورفتگ

  .گذشتيکه چهار ماه از ازدواجش م يش درست آن زمانيسال پ چهار
که  يفردستاد بود به انتظار ين پنجره به انتظار شوهرش ايز کنار هميآنروز ن

  .اش بود يزندگ ه گاهيگانه تکي
 ابديامل آدم در متتفکر و  يبا اندک دهد کهيمرخ  ياتفاقات يگاه در زندگ

حانه هم ير ب بوديوسته است عجيوقوع پباش  يدر زندگاتفاق قبالً هم  نيع
 يبهار بود، آن روز هم صداک يروز هم شام آن ادش آمديافتاد و به فکر 

ک يد، آنروز هم چهارشنبه بود و آنروز هم او يرسيم شتوله نواز به گو
، امروز هم بهار بودک يشام امروز هم تحفه گرفته بود و  يراهن قرص زريپ

امروز و  داشت يه ايتوله نواز هد يموج نواروز چهارشنبه بود، امروز هم در 
ند يگويپس راست است که م با خود گفتبود  يقرص زر راهنيه پيهم هد

  .اجت دوباره دارندچهارشنبه ها ح
 يها ضربهش به او از شوهرک مژده به شوهرش داشت و امروز يروز او آن

 يد بود وليک اميک سرور و يغام او به شوهرش يآنروز پد، يرسيم يهولناک
 يگزيپاکعطر و او  غاميپدر  آنروز بود، ام شوهر به او درد و شکستيمروز پا

  .رسانديرا م يگداو آلو يام شوهر برايامروز پ و بودنهفته 
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ک مرد به دامان داشت و ي يبرارا ه و آرزو ين هديبزرگتر غام اويپآنروز 
  .به ارمغان آورده بود ن درد و ذلت راياو بزرگتر يشوهر براام يروز پام

هرروز عصر چشمان که  رفت يهمنوا دنبال آن روزهاال يپرواز خاو با 
نشست و آن يم ينبانتظار  در يبا دل مملو از شادد و يکشيطنازش را سرمه م

درخشان نشسته بود و  يک فردايد يگر به اميروز دروز شادتر از هر
  .ن بار به شوهرش برساندياول ين خبر خوش را برايخواست ايم
از آنکه  هم خالف معمول زود به خانه برگشته بود و قبل يآن روز نب 
ه کرده و يهد را به او يراهن زريپ يبرساند نب يحانه خبر خوش را به وير

  .يار خوش داشتيکه بس يران قرص زريپ هنه تکيا :گفته بود
  .يران آورديم پيکو تو هم بريک اس سيقدمش ن :حانه گفته بوديو ر 
  ؟يقدم چ :گفته بود ينب 
  .قدم اوشتک :حانه گفته بودير 
  ؟ياوشتک، اوشتک ک: بود دهيرت پرسيبا ح ينب
که مه حامله دار ياوشتک ما از خاطرها  !اوشتک ما: بود حانه جواب دادهير

  .هستم
حانه در پاسخش ي؟ و ريگيخو راست م :خشک و سرد گفته بود يو نب 

  .گميها به خدا راست م: گفته بود
که آن را يدوزد و هنگامياد ميراهن را با شوق و ذوق زيحانه پيبعد ر يچند

محو راهن يپاش در زرق و برق آن  يزندگ يها يگر خوشيد ،کنديبه تن م
ش از حد يب يو گرماسازد يمره يخرا از چشمان يش از نيد چون نور بنگرديم

  .سوزانديتن را م
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 ن بار او را به محافل رقص کشانده بودياول يبرا يکه نب يادش آمد زماني  
م يبرو بچ :"ندگفته بودنش رفته بود و آنها يطلب امداد نزد والد ياو برا
 ينمهم خدا  تره نبخشهت که يشو يفاميم کو،و گه همطيت ميکه شو يهرچ
هم د خدا که ترا نبخش شوهرت يمزه ا يک مزاح مسخره و بيه چ ."ديبخش

   .دبخش ينم
چوپان  نيوالد"  :ش گوشزد کرده بودياز آن بارها مادرش برا و پسآنروز 
ه بود خود گفتاو هم بارها با  و." دختر شوهرش است يصاحب اصل هستند

 يجان از بره ها نگهبان يپاچوپان تا  کياوت که ن تفيبا ا يول راست است
ان ياد ميفرق ز. کنديم ينگهداربره را فروش  يبرا يگريو چوپان د کنديم

آن عده از  انو مادر انپدراز  يبعضاما وجود دارد  يو نگهدار ينگهبان
ت به دس تا بعد هاکنند يم ينگهدارپرورش و  که بره را اند ين هاچوپا
  .سپارندب يهمچو نب يقصاب

  
******  
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نبار در زرق يحانه ايرو نواخت يم يدالوصفيتوله نواز با احساس ذاباز شام 
آواز توله از دل و جان  به ستاده وينار در ااش ک يقره انو و نراهن يبرق پو

خواست از در يتوله چنان به دلش نشسته بود که نم هنغم ،دوبگوش فراداده 
 ،صدا اندک ،افتادبراه بماند دل نادل هم اد منتظر يشد زينم اما ،رون شوديب

توله نواز  يازصدارفت يستش دور شده مير از محل زاندک کم شد هر قد
 ،نوازدير همان منطقه توله مگرفت با خود گفت پس توله نواز ديز فاصله مين

ر د ،يدر باغ ،يدر بام ،يدر کوچه ا ،يدر تپه ا ؟يي، و در چه جااما در کجا
  .درسيبه نظر نم ها که اصالً ايرو هلگدر جد هم يشاا يو  يکوه

 يشر و شور بزرگ و پر هها را پشت سر گذاشت و داخل جادکوچه   
ل وقال يوترها، قم غورو غرهارن و کنون توله نواز را  هنغم يجاد يگرد

که از دکان ها و  يهند يلم هايف يگان دست گرد و آهنگ هافروشند
  .شد گرفته بوديده ميا شنه ترستوارن
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 يکهنه و رنگ ورورفته ا هنزلر سه ميداخل تعم او يفاصله ا يبعد از ط
  .باال رفت يسو يبدنبال نبخته ير شکسته و ينه هايزاز  ديگرد

و در اطاق  يک اطاق کامالً خاليهم باز بود در منزل سوم در دو اطاق کنار 
م با يتبله و حارمون يصدا. دندپانزده نفر مرد نشسته بو ،شتر از دهيگر بيد

نسبتاً چاق  يزن ،خته بوديکف زدن و شرنگ شرنگ زنگها درهم آم يصدا
 يدر وسط اطاق مندار يراهن سرخ چيپ کوتاه ملبس با هشد يتون يموها با

  .ديرقص
چقه  ،نيآمدن، يمانده نباش :رون آمد و گفتياز جمع آن همه مرد ب يمرد

   ؟نير کديد
  .نيگه کسه آورديم که شما دير نکديد قه خويا: گفت ينب

که محفل يم از خاطريانه داده بوديره هم وخت بيم ايناورد يحال: مرد گفت
  .ميخوب گرم شوه دو نفره کار داشت

با دست ره گشت مرد يچ داخل اطاق رفتند سکوت بر فضا يحانه با نبير
  .گه مايهم مهمان د يا :گفتاشاره به آنها 

ن يايب ،نيايب :ک صدا گفتنديبا  يعده اق زدند و مردان اشپال از يتعداد
  .نيخوش آمد

شکت يم بينطو، ذاکر بچيا: گفتن رو به همان مرد يز جمع حاضرا يمرد
مه هم ده  يراست ،آباد هفت پشتت هگم خانيمه م، يخوب خرابات خو کد

ح يه صحيشه اگه آدم بخايک نفر خو چاره نمي يفکر بودم که کت يهم
  .باشهد يبادو نفر خو  ،يکيکنه  يمست
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خوب ساز و  يخاکه اگه بيگه ازخاطريها واهللا راست م: صدا کرد يگريد
و بازي و  بخيزه شيگيش مانده شد ديکيسه نفر باشه که  ،د دويبا يسرود کن

  .کنه مستي
و با آن کاله گک داشت  ر سرب ديکاله سپ کهاز مردان الغر اندام  يکي

س باد يمفت گپ خو ن: گفت بود هيشب مسجد يگک ها يبه چلکوچکش 
  .ک گوسفند هم سرش گشتهياصالً خو  ،ش بچه شدهياز سال ها خان

  .يبخشيفه ميخل هسيدر از کايت بند اس او بياياشت: د و گفتيخند يگريد
ماکم ما ره تو هم  يحالبابا همطو مثال دادم : مرد مخاطب در پاسخ گفت

  .ينگ
  .ندديديهمه خن

رقاصه که هنوزهم  واختنيم ميحارمون يمرد مسنوان تبله و نو ج يپسر 
ن حرکت يبا ا .زد يحانه انداخت و چرخيسرد به ر يبود نگاهستاده يا

صورتش افتادند،  يرو ينديشده اش به طرز ناخوشا يکوتاه و تون يموها
ان يان بود کنون در ميقبل نما يدش که لحظاتيبرق صورت روشن و سپ

  .دينامرتب غائب گرد يجنگل آن موها
را مخاطب قرار داد و  يرقاصه اول ناما همان ذاکر ي مهماندار يمرد      

ره  ياز ا يباز و يک ذره مستيما  يحال که يته بگيمانده گ يشيتو ب : گفت
ز بدون حرف و ين هحانيش نشست و ريدر جابدون حرف رقاصه  .ميل کنيس

  .رقص کرد شروع به بدون درنگ
 يتانيم ياگه کار وبار ندار: گفت همانداررون رود ميخواست از در ب ينب

  .يباش
  .همانجا کنار در نشست "خو : "گفتيهمزمان که مبا تعجب  ينب
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در گر يد ههم با رقاص يتنها و لحظات او يقيدقا ديرقص ساعت ها طول کش 
دست  تماس جسم،د و هرآن تنش با يجنب يک اطاق با مشکل مسطح کوچ

گرفته بود و در فراباز تنش را سوزش  ،تگرفياز مردان قرار م يکي يو پا
که تکه اش نرم بود و به  يراهنيپنداشت  يز آرامشين يراهن نقره ايپآن ر يز

ن ياپس ! آهد يشياندحانه نبود، او با خود يگر سبب آزار تن ريمه ديزعم کر
  .خورديراهن هم تن را ميپ

او  هشيپ ن بود که آن همه سوزش و التهاب در تکه نه بلکه دريت ايواقع
  .نهفته بود

و نسوار، گرد و خاک سگرت  ،عرق يبا بوبود خته يآماطاق ب يعج يبو
شان را به  ياپاه يرقاصه ها يده بود به خصوص وقتيچيهم در هوا پ يفيخف
در نور  خاست و ذرات کوچک گرديز به هوا ميخاک نکوفتند، ين ميزم

ده با يم ،دهيبود م ختهيم چرک و بلند آويبا سکه از سقف  ينور چراغ کم
  . دنديجنب يکجا ميرقاصه ها 

بودند شده  د همه گرسنهيگرسنه شده بود شا يليخ ساعت نه شب بود و او   
  .که به فکر غذا افتادند

   .ندتوقف کردم يقيدقا يرا برا يقيموس 
وجود  يسرحدحانه ير يصرف غذا نشستند آنشب برا يهمه دور هم برا

نه بلکه در جمع آنان  گرانين بار جدا از ديلاو يب بود او برايعجنداشت 
اجتماع  هم شديترس هرياجازه داشت پا از دان بار ياول يبرا  خورد،يغذا م

  .گذاردبرون يب
  ن بود؟يچرا چن

  ا خود زنان؟ يم کرده بود، مردان و يترس يره ها را کين داياصالً ا 
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  ؟ندداشتره ها يحفظ حصار آن دا يبراشتر يب يچرا زنان پابند
نفس  يره هايدر داخل آن داکه  را يادفرادست کردند يچرا زنان جرائت نم

  ؟رنديبگ ندديکشير نفس ميگ
قت يز اند حقيگفته بود زنان زن ست يبارن که يداکتر مت يا حرف هايآ    

  داشت؟
با  حانهيرون رفتند و رياز مردان ب يعدادبود ت يکوتاه يحيبعد از غذا تفر 
زن محجوب و کم حرف فطرتاً  او که. نشسته بود يه ادر گوشگر يد هاصقر

جرعه  ،جرعهب يعج يرا داغ با سرو صدا اهيس يخود فرورفته و چابود در
  .دينوشيم

او هم  ه داده بوديوار تکيپشتش را به دش را دراز کرده و يگر پاهايرقاصه د
 که هم يان دو فرديم ،ان آن دو برقرار بوديم يبيغر يد خاموشينوشيم يچا

بود که جرائت گفتن  يشان بقدر يدورد يشه بودند اما شايجنس و هم پ
ها  يب داشتند که تمام دانستنيآنقدر احساس قرد هم يشاا يو  نداشتند

  .کردنديگر را محسوس ميهمد يها يزندگ
به سهولت در نگاه ها مطلق  يخاموشحجم که با همه دور بودن و  يقرابت

  .افت نموديتوان آن را دريم
کرد يم ينيخواب بر چشمانش سنگ حانه خسته بود،يو رمه گذشته يز ناشب 
را باز  اووجود . دنديکشيگر فاژه ميبعد د يکيدند و يرسيخسته به نظر م همه

 يقيکردن دقا يباز در فکر سپرانباشته و  گ و دردآلوداحساس گنهمان 
  .بود گانهيگر در کنار مردان هوس باز بيدهولناک 
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ز ين گريد هد رقاصيشا شديره آب مذ ،کرد وجودش ذرهيشتر فکر ميهرچه ب
 نگاه خسته و مرموزش در يحالت را داشت چون هرآن نگاه نيهم

  .ختيآم يدرهم من او ياندوهگ
 يند ولکيعادت م يمدت بعد از زيآدم به هر چ ،ن مفکوره انديبه ا يعده ا

 هعالوا آنقدر زجر دهنده اند برزهيچ يرا بعضيقت ندارد زيحقگفته ن يا
گردد، يز ميرقابل تحمل نيغبه مرور زمان کند يمعادت نبه آن آدم  آنکه

ف را يشتر احساس درد و تکليشود و بيکه مزمن م يضيک مريدرست مانند 
   .زديانگ يدر وجود انسان برم
گر يد هحانه و رقاصير دارنمه شب مهماينوقت گذشته از سرانجام در همان 

دلتان  " :و گفت همخاطب قرار دادکردند ياه مش نگيز سويکه سوال برانگرا 
ن ده يرياگه م اس يجا گهيده او اطاق دن يباش ين، اگه ميباشيا مين يريکه م

  ."يتان خوب يرو
 يها ينکه از هم آغوشياز اخوشنود  او بزند يگر حرفيد هبل از آنکه رقاصق
س رو به رم سپيم يخ مه: گفتبا عجله  ابدي يم ييمزه و انزجار آور رها يب
  .ميکه بر يبخ :افزود ينب
خاک و دود و انداخت، اطاق از گرد عقب  به ين رفتن نگاهيدرح او

مردان نشسته به  يتعدادداشت،  يو غبار آلود يخاکستر يفضاسگرت 
مه خواب يه در حالت نليشان منج يدر پتو ها يخواب رفته بودند و عده ا

ز به خواب ين يگز تمام و زنديچ د انگار همهيرسيبردند، چنان به نظر ميبسر م
 ين احساسياو چن ين محافل همواره برايدر ختم چن ،فرو رفته است يابد

که يزيگرفت، پس چيباز روندش را از سر م يداد اما روز بعد زندگيدست م
    . يخود زندگ! يبود آر يدوباره داشت خود زندگ يزندگ
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رون آمد و يشان بشخص مهماندار از دنبال  به محض خارج شدن از اطاق
  .نمود يپول با آنها خداحافظ هيبعد از پرداخت بق

کنوع خنک يصاف و تازه بود و  هوا ،که پا به جاده گذاشتيحانه هنگامير
  .آراست يتن را مر يدلپذ

و روز د يچيکش را برميدامن تار ين گوشه هايآخر شب ده بود،يده دميسپ
آهسته  ،آهسته نيزر حالوت د و درخشانش را بايپس داشت لبخند زنان چادر

شب و روز فارغ بود کنون خود  روداريگ از که هوا .گسترديال ميبا ناز و خ
دل  و تازه نفسشرو اسپ تند با و پنداشت  يع زمان مهمان مقط انرمکحرا 
 سلطانا يگو تاخت يال مستانه ميخ يباک و بيبه کوه و برزن بچنان ر يپذ

  . ملت خواه بودک سلطنت يفاتح 
تازه  يحانه را انرژيده ها جسم و روح ريلذت بخش سپو خنک  يهوا 

از تنش رخت بربست و او را وادار ساخت و خواب  يد احساس خستگيبخش
نکه هر آن يدر ح آرام، آرام دينما وقت استفاده يباياز آن فرصت ز ياندک

قدم مند گردد شتر بهريزه بيپاک يتا از آن هواد يکشيق ميعمتازه و نفس 
  .ش غائب بوديپ يقيدقا يخواب يو ب يداشت خستگيبرم
ا که مره يب زي، تزيت ييايقه نخره کده ميچرا ا: د و گفتيمتوجه او گرد ينب

  .خو گرفته
   .دور شد غرغر کنان ينداد و نب يجواباو 

و با خود د يوزيم يمه سرد صبحگاهيم نينس ،کامالً روشن شده بود کنون هوا
  .آورد ينان گرم را م زيش و اشتها انگلذت بخ يبو

، کرديم يرا آب پاش يينانوا يشرويتند پ ،تند يبا آب پاش فلزشاگرد نانوا 
سه چهار نفر . خته بوديآمدر هم نان گرم  يبوخوش خاک با  يبوخوش 
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به  هگرفتخود نان  هوبک به نيهرو ستاده بودند يصف اک يدر  ييکنار نانوا
  .شدينجا دور مسرعت از آ

شان ياز خانه ا يليخ يين نانوايبا آنکه ا پيوستآنها ه صف ز بيحانه نير 
 .ستدينان گرم وادارش نمود با يط و بويآن مح يصفا يفاصله داشت ول

با د يکشيم که متواتر فاژهيست در حالچوب خط به د يخرد سال کدختر
   .ستاده بوديکنارش ا ن از خواب يسنگ يپلک ها

چاره يب يگل صبح ا يکه ده ا يالمچه پدر و مادر ظ: "حانه با خود گفتير
"  :بعد با خود افزود ."هنوز هم خو داره قندولک ،روان کدنپشت نان ره 
  ."ار خانه سيدست يس و هميشان ن هده خان يد کسيشا

 د تافتهيسپ نکه دسترخوانيدر حده يجوان تازه از راه رس ن لحظه پسريدر هم
  .يتا هم نان پرک و چار يچار تا نان روغن :گفت گرفتيرا بطرف نانوا م

ب يک حبيسالم عل: ز شد و گفتيم خينانوا تا چشمش به پسر افتاد از جا ن
 يکل گ س يتيريخانه خجان مان جور،  ؟يخوب هست ؟يجان چطور هست

  ؟انشاهللا که خوب اس
 يما چش يطرف ها ،س يتيرير و خيها خ: گفتخواب آلود و خشک پسر 

   گپ ها س؟
رو به نان پز  متعاقب اين کالم. شهير ميت ،يور باشج :نانوا در پاسخ گفت

   .ک زره زوديب جانه ينان حب :نموده افزود
 ينوبت از اادر ياو ب: رو به پسر گفتشد و  ناراحت يو ينوبت يب حانه ازير

  .اس دخترک
به اطرافش  ينگاهده است يک را نددختر ييگو يخبر يب يپسر با نوع

  .کدام دخترک :گفتخت و ااند
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  ؟ينيب ينم اس، هستاديا تيشروينه پيا :انه گفتحير
  ؟يچ گهيددم خو ي، ديگيره مياوه ا: گفت پسر

 يچاره گک از چيتش اس بنوب يحال يهم ؟يچ گهيدخو : حانه گفتير
  .وخت ماطل نوبت خود اس

ه نان يايهرکس م ،دهيکش ينوبتشه ک :گفت يک نوع کالن کاريپسر با 
  .رهيره و ميگيم
  .ميستا ستاديده نوبت اما  يده؟ ما کل گيکش يک شنوبت چطو :حانه گفتير

 ،يگينزن اگه خوده م) دعوا(وا اره ديهمش: گفت يحوصلگ يبا ب نباريپسر ا
  .يا اول تو نان بگيبخو 

سوزه گناه يم دخترک يدلم به ا ،ستمينموبت نوبت  همه ده قص :انه گفتحير
  .داره اوشتک اس

رم سون يگه هم صبر کنه مگم مه ميد هک چند دقيتانه يخو م يا :گفت پسر
  .شهيکار، سرم ناوخت م

  .يامديک زره وخت مي ،شهيکه ناوخت مسرت  :حانه گفتير 
 ،نينکن داوا :شد و گفت يانجيبه دراز بکشد نانوا مآنها نکه حرف قبل از آ

 شه وخت کار داره بعد رويس تا که پخته م يشيازو نانش فرمايب جان بيحب
  ؟يچند تا نان کار دار او دخترک: افزود نمود و خرد سالبه دختر 
  .سه تا: گفت هراس يبا نوعدستپاچه دخترک 

، مره چوب خط ته يان هم ندارا نان را بطرفش گرفت و گفت دسترخنانو
  .که خط کنم

قبل از آنکه نانوا نان زده چوب خط را به دست نانوا داد و  ک خجالتدختر
ن ياست با عجله آست اد گرمنان زيبه تصور آنکه  دستش بگذارد يرورا 
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ش را پنهان يو تا نوک پنجه ها ديکشن ييبطرف پاشتر يراهنش را بيپ يها
  .تا دستش با نان نسورد نمود

با چاقوگک به دست داشته اش تراش  ياژه ينانوا چوب خط را به طرز و
  نموده
  .گهير ديدست دخترک گذاشت و گفت برو بخ يکجا رويبا نان 

  .خ اسينان خو  يکاکا جان ا :بعد گفتمکث نمود و  يلحظه ادخترک 
ان دسترخ يپ نزن، اگه گرم هم باشه باد گيم زيس برو بچيخ ني :نانوا گفت

  .شهيخ ميتا خانه 
 يخيخو ب يمگم ا: کرد گفتيهمزمان که نان را با دست لمس م دخترک

  .شهيسرم قار مده خانه  يکل گببرم خانه نانه  يخ اس اگه اي
گل  ير نگو و ده اپار يبسگه برو يبرو د :شتر گفتيب يترش يشانيپ نانوا با

  .ما ره گنده نکو هصبح کل
   .دور شد ييه اش گرفته بود از نانوايکه گرين در حاليک اندوهگدختر

  .بود يرروک خاشه جانش چقه پي: با تمسخر گفت پسر جوان
 يشد با صداير مدو ييازنانوا کهيدرحالبخرد نان آنکه ناراحت بدون حانه ير
  .بود يرروپ يمالوم شد که ک: لند گفتب

    
******  
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همچو خربوزه، تربوز، زردالو،  يفصل يوه هايم يده و بويتابستان فرارس   
روشگاه بزرگ درست در مقابل عمارت ف. ره  فضا را انباشته بوديشفتالو و غ
وه يفروشان، م يهر کابل بود سبزک چند منزله در شيش هگانه مغازيافغان که 

متاع  يبيل وقال عجيفروشان و فروشندگان دست گرد تجمع نموده و با ق
ز ين يگريخرد و بزرگ د يدر آنجا تبنگ ها. رساندنديشان را به فروش م

ر يز تغيسال مواد فروش آنها ن يخورد که به حساب فصل هايبه چشم م
تبنگ ها انبار بود که مدام  يرو يو جلب يدر اول بهار معموالً ماه. کرديم

 يز پکوره ها به هم ميتند و ت يبا بو ين جلبيريش يو بو يماه يخام بو
  .ختيآم
جوش داده و  يار شورنخود، کچالويس يدر تابستان باز آن دوکانک ها 
تند،  يها يآن خوردن يفروختند و در فصل خزان و زمستان جا يخ ميريش

مشنگ،  گر چوين ديريتند، ترش و ش يها ينن را بازهم خورديريترش و ش
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که يزيگانه چيکرد، فقط ير مسوانک پ يو حلوا يمغز ي، لبلبو و حلوايباقل
ان و نازک بودند که هم يبر يها يدر هر فصل سال موجود بود همان بوالن

ص يتشخ ياد مواد داخل آنها به آسانيز يخوشمزه و هم از نازک يليخ
  .ديگرديم
کچالو را،  ياشت به خصوص بوالنار خوش ديها را بس ينز آن بواليحانه نير

مهارت به خرج و  يسعهرقدر  يکرد وليه ميته يهم بوالندر خانه باآنکه 
  .ندشديبازار خوش مزه نم يبازهم مثل بوالن داديم
د آن روز هم از يخريم ي، دو تا بوالنيکيآمد  ياو هر وقت که بازار م 

. تمام گرم و داغ خورد يرا با اشتها يکيد، يخر يفروش دو تا بوالن يبوالن
صرف نظر کرد چون در  يگرش را هم بخورد وليد يکيخواست يدلش م

 يل مفرط به خوردن بوالنيادش آمد و با وجود آنکه ميهمان لحظه پسرش 
ک يره خو ده  ير سرت هميادر جان از خيب: " فروش گفت يداشت به بوالن

د و در يرا از دست او قاپ يبوالن فبدون حرفروش  يبوالن." چانيقاغذ بپ
ره مگم هوشت يهمش ينه بگيا: "چاند و گفتيچرک پ هک ورق روزنامي

  ."  باشه که چرب اس
جاده رود، در  يفروش فاصله گرفت و خواست آن سو يحانه از بوالنير 

بعد  ياندک کنارش برک زد و يرنگ ز رفتار سبزيان لحظه ناگهان موتر تهم
اده شد زن ياه و سرخ از موتر پياه و بلوز گلدار سيکوتاه س با دامن يزن جوان

اه به پا داشت تق، تق کنان از کنار او رد و در يو بلند سکر يکه بوت ها
  .ف عطر و پودرش را بجا گذاشت داخل فروشگاه رفتيخف هحيکه رايحال

دن فروشگاه بزرگ افغان را داشت يد يحانه که مدت ها بود آرزوير 
ب يمت شمرد و بدون درنگ به تعقيد، وقت را غنيشتر گرديب اش يکنجکاو
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ده، يآن نارس ينه هايده و به زيز فروشگاه رسيزن داخل فروشگاه رفت به دهل
ک جلوش سبز يس ترافيه پوليمرد محافظ چاق و چرک ملبس با لباس شب

  ؟يريت اس، کجا ميريشره خيهم: د و گفتيگرد
  .رميمالومدار اس که ده دکان مرم؟ يکجا م ينيب ينم: حانه گفتير   

مغازه س و  يا يس که تو کار دارين ياز او دکان ها يا: محافظ گفت 
  .رسهيزورت نم يتان يده نميمت اس، تو خريز قينجه کل چيا
ستاد و با يد متردد آنجا ايفهمين موضوع را ميا يحانه که بهتر از هر کسير

  .دنيآمده ام نه خر دنيد يفهمم اما من براين را خودم ميخود گفت ا
ره ي؟ همشيديالم نفاميبه خ: ستاده است افزوديد او هنوز هم ايمحافظ د 

  .مت اسيز قينجه کل چيگفتمت که ا
  .نميب يک دفعه ميمت اس مه ير اس که قيخ: حانه گفتير

  . سيل نيس ينجه خو جايا ينيب يره م يچ: تند گفت يمحافظ کم
تو مغازه که آدم  ها به گفتين و ده هر دکا: سماجت گفت يحانه با کمير
  .خرهيزه ميک چيکنه باز يل ميره اول سيم

  .سيکارآمد تو ن يزهاينجه چيمگم ا: گفت ينبار جديمحافظ ا
  .ره کار دارم يکه مه چ يفام يم يتو چ: حانه گفتير

اگه : د گفتيگردينکه سد راهش ميمحافظ حوصله اش سر رفت و در ح
  .مغازه درون شون يس که ده اير اجازه ندا يچادر يباشه هم به زن ها

  .ستنيخدا ن هدار بند يچادر يچرا زن ها: حانه گفتير
بر مه همطو گفته  يکنيکتا و دو تا مي يمه ناق يره کتيهمش: محافظ گفت

  .نجه نمانمياس که هرکسه ده ا يم هميفيشده، مه وظ
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 يآرزوهااز  يکيند و يخواست هر طور شده آن مغازه را ببيحانه که مير 
شه کرد يو شق را پ يدين بار چشم سفياول ينه اش را برآورده سازد برايريد

که  ين موقع مرد جوان و خوش پوشيدر هم. ديو جروبحث آنها به درازا کش
ن يناخن کوچک هر دو دستش را مثل زن ها دراز گذاشته بود وارد ا

  .د شديگرديجروبحث که داشت به دعوا مبدل م
 يرا مخاطب قرار داد و با صدا حانهيدرنگ ر يعد از لحظه اتازه وارد بمرد  

  ؟يقار است يره، سر چيت اس همشيريخ: آرام گفت
مانه که ده درون دکان  يدار مره نم يچوک يکو، ايادر سياو ب: حانه گفتير
  .دار اجازه ندارن يچادر يگه زن هايم، ميايب

  .سيگه، اجازه نيها راست م: مرد خونسرد پاسخ داد
  چرا؟ : انه گفتحير

  .فامم، صاحبش همطو گفته يمه هم نم: مرد گفت
  ؟يستيبش نچرا تو صاي: حانه گفتير
  . ين: مرد پاسخ داد 
  .يشيبش مالوم م، تو صاييگيچرا دروغ م: حانه گفتير

ب يکه مه صاحبش استم، علم وغ يفاميم يخودت ازچ: مرد با لبخند گفت
  بش استم؟م نوشته س که مه صاحيشانيا ده پي؟ يدار

فامم يشته س مگم مه ميت نميشانيب دارم، نه ده پيوغ علم مه نه: حانه گفتير
  .يگيدروغ م ير کنيکه مره تياز خاطر

ک فروشنده ستم ينجه يگم مه ده ايباور کو خوارجان مه دروغ نم: مرد گفت
 يامان نوائ يگه س، نامش قاريک نفر ديمغازه  يبس خالص، مالک از ا

  . کنهيف هم قرائت ميون قرآن شريزيو و تلويرادگان دفعه ده يس 
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 هکه پا به پلياز داخل مغازه در حال يک شهريبا با لباس شيز يان زنين ميدر ا
 يچ: گذاشت صدا کرديشد ميم يفروشگاه منته يکه به در ورود ينه ايز

  .گپ اس حامد جان
  ...يره ره نمانده سر هميهمش يس عبدل ايخاص ن يزيچ: مرد مذکور گفت 

 يشتر از چهار پنج پله نبود طينه را که بيز ين پله هاينکه آخريزن در ح
برو خوار جان : حانه گفتيد و رو به ريمرد دو يان حرف هايکرد ميم

م يم که تره اجازه بتيتانيشه، ما نميار بد اس کل مردم جم ميغالمغال نکو، بس
  .ميکنيم نجه کاريم ما کل ما ده ايستيکه ما صاحب مغازه نياز خاطر

رون قدم يرد بدون حرف به طرف بيگيرا نم ييجا يد پا فشاريحانه دير
از کجا، کجا  يمردم يچ: گذاشت مرد خوش پوش ناخن دراز بلند گفت

  . فامن يچ گپ هم نمين و هيايم
توبه : سر داده بود گفت يزينکه خنده تمسخر آميدر حفروشگاه  کارمند زن
  . مردم هم ياز

اد دور يد هنوز از فروشگاه زيوس از در خارج گرديااو خجالت زده و م
رفت او  با شوهرش داخل فروشگاه يگريدار د يد زن چادرينشده بود، د

خالف  يرون کنند وليآنجا بز از يآنها را ند يشاکه آن ستاد به تصوريا يلحظات
خواست دوباره به فروشگاه برگردد و علت . ندبرنگشتو شوهر انتظارش زن 

زود متوجه  يليرا بداند اما صرف نظر کرد چه خودش خ ين دو رنگيا
پاک و رنگ کرده به سر  يره ايز يد، او چادريان خود و او گرديتفاوت م

ن يز گرفته و چنان صفا اتو شده بود که چيهمان لحظه از رنگر ييداشت گو
  . ندشديز آن دانه، دانه شمرده مير يها
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اد يز يکه از کهنگ يرفته ا کهنه و رنگ و رو يبه خودش نگاه کرد چادر
بود و نه  ي، نه الجورديبود نه فوالد يدارد نه خاکستر يمعلوم نبود چه رنگ

نبود و کنون شکل  ينش اثرين همه رنگها، از چيان ايم يفقط رنگ يهم آب
ان ين روز در ميکه بعد از شستن چنديک پرده را به خود گرفته بود، پرده اي

ن يدن اتو به کلکيده و بعد بدون کشينطرف لولنطرف و آينااتو شده ا يکاال
دا يش هويب هايگرعين و چروک و ديهوا چ يخته شود آنگاه با کميآو

د يرقصيموج هوا م يز مثل همان پرده بود که با اندکيحانه نير يگردد، چادر
ک يپالست يچرک با چپلک ها يکهنه در تابستان پاها يو همراه با لباس ها

 يوطن يکه هايان سرخ، ساخت فابريم ياه رابريس يو در زمستان کلوش ها
  .گذاشتيش مياش را به نما

وجودش را فراگرفت و با  يشتر قلبش را فشرد و حقارت جانکاهياندوه ب
  ."گر کدنيال گدايد مره خيشا:" خود گفت

گانه نبود به ياد بيش زيکه برا ياياز آنجا دور شد و دوباره برگشت به دن
سرک و همان فروشندگان دست گرد و همان  کنار يهمان دکانک ها

دا يعبور ومرور پ يبرا يان آنان به مشکل راهيدور وبرش که از م يتبنگ ها
  .شديم
ها که رد  يد از کنار کبابيرسيکباب و دود کباب از دور به مشام م يبو 
ک شده يش به حد آخر تحريکرد چون اشتهايشد آب دهنش را قورت ميم

تند و  يبو يکرد تا هر چه زودتر از آنجا دور گردد ولقدم ها را  تند . بود
لذت بخش  يرساند آن بويخودش را به مشام او م يز کباب چو شهابيت

ها  ياز کباب يکياورد به يگر نتوانست طاقت بيکرد، ديوانه اش ميداشت د



١٩٤   ��� �رام ا	�ا����� �  

منقل پر از ذغال نشسته و با  يک شد مرد چرک و چرب درست روبروينزد
  کباب خوراک چند اس؟: ديپرس يحانه از کبابير. دزيپکه م يبزرگ هپک

گوشت  يپر از تکه ها يخ هايقبل از آنکه او پاسخ دهد شاگردش که س
  .خوراک شصت: خام را به دست داشت جواب داد

ان و پخته شده بود به دست يآن خوب بر يرا که هردو رو يخ هايس يکباب 
  .ديمنقل گرد يتازه رو يخ هايدن سيشاگرد داد و خودش مصروف چ

  چند خوراک؟: ديحانه پرسيشاگرد با عجله از ر 
  .مت اسيچقه ق: حانه با طرفه رفتن از اصل جواب گفتير 
  .نازک هگوشت بره س، گوشت بر: شاگرد گفت 
  شه؟ينم يخوراک س: حانه گفتير
  .بت اسيه ده جروپ يالم که تنها همو سيبه خ: فتشاگرد با تمسخر گ 
  .ها: حانه آهسته گفتير

شه مچم يه کباب نمروپ يت کارت ده سره پشيبرو همش يخ: شاگرد گفت
وره خود کباب خ(  گنيکه م يدينشن يچرا شوق کبابه کد يب خاليده ج

ر يش خوده سيده همو بو يکه مفلس است يحال) کباب يره بو يکباب، کباب
د به يچکيدنبه از آن م هان که روغن آب شديبر يخ هايکو و سپس با س

  .فتداخل ر
  .ديقاه قاه خند ين حرفش کبابيبا ا
او خجالت زده به سرعت هرچه تمام تر از آنجا دور شد و با خود زمزمه    

  .کباب يره بو يکرد راست گفتن کباب خوره خود کباب، کباب
اد خشک و يز يحانه از تشنگير يار گرم، حلق و گلويچاشت بود و هوا بس

  .ده بوديزبانش به اصطالح در کامش چسپ
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کرد ينسو و آنسو نگاه ميستاده، ايمضمون ا يپسر جوان کنار در دکانش ب 
الس يک گيشه از دکانت يادر مياو ب: ديک دکانش رفت و پرسيحانه نزدير

  ؟ياو بت
خو او  يا: ترش در پاسخ گفت يشانيش را وارنداز نموده و با پيپسر سرا پا

  .سين يفروش
ک ين، از همو يخود تان دار فامم مگم او خو بر خوردن يم: حانه گفتير
  .ار تشنه استميشه بسيثوابت م يالس بتيگ

  .ندارم، برو بان ما ره ين: گفت يحوصلگ يپسر با ب
 هنکه با اشاريک و در حيق فروش به او نزدين اثنا پسر خرد سالِ ساجيدر هم

اونه ده اونجه، او مردکه ! خاله يا: داد گفتيدست آب فروش را نشانش م
  .يبرو بگ فروشهياو م

اده رو را اشغال کرده يشتر پيبه طرف آب فروش که نصف ببا عجله  حانهير
  .بود روان شد

دند و يک گرديهمزمان با او سه، چهار دختر خرد سال به آب فروش نزد 
  .ميار تشنه ستيبس يک ذره او خو بتيکاکا جان : کنان گفتند يزار

  .س يسه گکيپ: مرد آب فروش گفت
  .ميسه نداريپ: گفتنددخترک ها همصدا 

ن ين، بريخاياو م يچ يبر يخ: گفتبا آواز دو رگه و خشن آب فروش 
  .شهيسه نميپ ياوسو ب

تنها به  يره کاکاجان به مه نتيخ: گران با تضرع گفتيدخترک بزرگتر از د
  .که اوشتک استن يم بتيخوارک ها يهم

  .سه سيگفتم به پ: مرد گفت
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  .ار تشنه استنيه کاکا جان بسريخ: ز دوباره گفتيدخترک عذر آم
ن به لت و کوب آن ين گم شويبر: گفتينکه داد زنان مينبار در حيمرد ا

شتر يد بيگران را که شاياطفال معصوم پرداخت نخست دختر بزرگ تر از د
هر  يب آن رويمحکم زد، به تعق يليک سينداشت عمر ازده سال ياز ده، 

  .کدام دست باال کرد
او : ت داد زديبا عصبان ديرا د آن مرد يو سنگ دل يرحميب يحانه وقتير 

، او دادن کار ثواب اس، باز يزنيک شپ او چرا اوشتک ها ره ميمردکه بر 
ت استن، خدا ينوکر باب يزنيچاره ها ره ميچرا ب  يتيکه بر شان او نميوخت

  .ناترس ظالم
ش ساخت رو به آب فرويه را آرام ميسپس در ضمن آنکه اطفال در حال گر

سه و به يپ يت؟ مه بگيچند اس او: گفت بلند و خشمناک يکرد و با صدا
  .يکل شان او بت

الس يک گي ،کيطفال تشنه د به ايغر ير لب ميز کهاليآب فروش در ح
دند انگار يآب را نوش ان شتاب زدگيبا چنبا چشمان اشکبار اطفال آب داد، 

  .بودند ن ساليچند هتشن
که قدم  يرا در هر جا و هر کجايد چندان شد زآنروز نفرت او از مرد ها ص

ف تر از ياز انواع ظلم و جبر مرد را در مقابل ضع يگذاشت به نحو يم
رحم  ين موجودات بيچرا خداوند ا دآنروز با خود انديشي. ديد يخودش م

را يد زيدرنگ الهول گفت و توبه کش يده است؟ بعد از لحظه ايرا آفر
مه که همواره يوجود داشتند، همچو شوهر کرا ين دنيمردان خوب هم در ا

مانه يکه دوستانه و صم يمثل حاج ،حل هر مشکلش شتافته بود يبرادروار برا
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شتر از ين که بياش را در برابر او ادا کرده بود و مانند داکتر مت يفرض انسان
  .روا داشته بود يو مهربان يک پدر با او همدردي

  
  

******  
  
  

ر داده و يز تغيحانه خودش را نير هوا ريرفت و با تغيم يهوا داشت روبه سرد
نکه آ ياو برا يو حاالت باشد چون سع د غالم وقتيرفته بود بايگر پذيد

م و هرچه ير تسلينبار به تقدياو ا. ده بوديفا يل خود بچرخاند بيزمان را به م
  .بادا باد وِرد زبانش بود

ت با جرائ ينب را اکنونيزکرده بود،  ييکما زيرا ن يگر لقب روسپياو د  
د و فروش قرار يهمچو کاال به معرض خر تمام در کنار هنر جسم او را هم

  . داديم
ج در حال غرق شدن بود از يبه تدر يگذشت و او در خندق آلودگيزمان م
به  ياز زندگ يزيچ چيشت هندا يچ آرزويخودش ه يمتنفر و برا يزندگ

در هنگام   که هنوز همنواز توله  ههمان نغم يزد سواينم دلش چنگ
  .داديآن گوش م يبه نوا يشامگاهان ساعت

د و شب ها را يرقصيحال خسته تر از قبل بود چون روزها اکثر در محافل م
ک ي در. کرديم يزجار آور سپرمزه و ان يب يها يآغوشبا تن رنجور به هم 

 يد هم نميا شايو  دانستينم که خود يايسرگردان بود، دنب يعج يايدن
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رفت راه يش ميهرچه پبود،  ياز زندگ يک تنگناي در آن را بشناسدخواست 
  .ديگرديک تر ميتار برگشت وجود نداشت وتنگنا تنگ تر و

 يراهاو  .آوردخبر وفات پدرش را  يکس يمه سرد خزانين يدر همان روزها
و نه  ، نه خوش بودديگرد نموديگانه ميش کامالً بير که حال براپد هخان

هم مرگ پدرش  يبرا ،و در خود فرورفته ساکت شهيبلکه مثل همن يغمگ
اندر و ، مادرو برعکس مادر درک ينمه يگر نبود،بود و هم متاسف 
  .ه بودبه نظاره نشست يکندند در گوشه ايم يوم و که سر درانشخواهران

را که با همه کس امروز  آدم. ديد اين دنيرا از ا يآدمن سفر يآخرآنروز  او
 يهوا که نه از آب و ياريد ،ديکوچيم ينامعلوم ياريد يکس سويتنها و ب
نحل يبزرگ و ال يراز و معما يايدن. ست و نه از باشندگان آنيآن خبر

  . گذرديداند در آنجا چه ميچکس نميکه هنوز ه ياي، دنيزندگ
دورش گرفته اند  ينکه پرده ايزنند و در حيپدرش حلقه م دور جسد يمردان

  ."شيشويم يک :"زنديصدا م يکي
انه قد با يمرد م ميماما کر ".مميماما کر" :ديگويزان مياشک رش اندربرادر

 يساعت گردد،يت داخل ميان جمعيمرده در م يشستشو يبرااه يش انبوه سير
 گذارند تايمن ميچانند و در وسط اطاق نشيپ يد ميبعد مرده را در کفن سف

  .نديگووداع با او ابد  يبرا د وننيرا بب يزانش وين بار عزيآخر يبرا
کاغذ  همچو که او را يبه پدر ،نگرديشود به پدرش ميک ميزه نزدبه جنا او

 يکه حال خودش همچو ش يبه پدر به دور افگنده بود، يمچاله شده ا
  .ز افتاده بوديهمه چ يب کارهيب
  .حانهيرگانه رنگ مورد پسند يآن د يسپ ،شوديره ميد خيسپبه کفن  
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 يرا برا زهيو پاک ن رنگ روشنيچرا ا !رسم بدک يچه  ديگويدر دل م او 
 ،اهيز سيکه همه چخاک، آنجا  يان خروارهايچرا در م ؟کننديکفن انتخاب م

به نظرش  ،گذارنديمزه را يروشن و پاکد يسپن رنگ يا است و آلوده کيتار
  .د بوديرنگ سپ بزرگ در برابر يانصاف يک بين يا
    .آدم ها اند ر خواستيکه رنگ ها هم اس! آه 

 يخانواده راه يعضاا ون وشوريان شيدر مرا شود پدرش يجنازه برداشته م
ند پدرش يبيماو از دور  ،يآدم يميگورستان خوابگاه دا .کننديگورستان م

ن متاع کند تا بداند آيشتر دقت ميشود بيمکند متعجب يبا خود حمل م يمتاع
  .ش را به دامان دارديها يدها و ب يخوب هند پدرش توشيبيست او ميچ
همان را درو  يکشت کرد يهرچ( :ديگويزند و آهسته با خود ميلبخند م او 
صدق مرموز و ناشناخته هم  ياين ظرب المثل در آن دنيپس ا .)يکنيم
 ":ديگويزند و ميست محکم به شانه اش ميشود کيمتوجه نم که او يزن. کنديم
ک زره بشرم اوسو ي ،يکنيخنده م چرا ؟يد او دختر ماجون خورديکد يچ
  ".يکنيسو تو خنده ميت مرده ايباب
  ."شيغم ورداشت نکو" : ديگويم يگريد يزن
 د اويگريده ميم ،دهيز ميادرش نند ميگريگران همه ميد حانهير يسوا  

دلش  يدرد ها يبراا يد و يگريم پدرش ييند مادرش واقعاً از غم جداداينم
  .زديرياشک م

 .شونديم در غم نان چاشتبا چشمان اشکبار ک يزداقارب ن و مادر اندر  
به صورت احسن مهمانان از  باشد تاد يباغذا چند نوع  و ه کننديته يچ
  .ندينما ييرايپذ
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 ،فرستديرا دنبال برنج م يکي ،ديآ يم رود ويرون مين بار بيمادراندرش چند
 يگرياورد و ديبجات وه يجات و ميد سبزيبا يکي ،را نزد قصاب يگريد
  ...وغن ور

سه  ،دو يليشوند و در کنج حوياز مردان خانواده عاجل دست بکار م يتعداد
گ يگدان ها را ديد يبعد رو يکنند و ساعتيگدان از خشت پخته درست ميد
تفت بلند است  رطرف شان دود واکه از چه يميو المون يبزرگ مس يها
  .پوشاند يم

هنوز مرده دفن نشده غم م يد واه چه عنعنات و رسوم داريگويبا خود م او
مهمانان  يبرا يو صاحب خانه مجبور است با دل زخم شکم و خوردن است

  .باال بدود و تا
است مردم عوض آنکه غم  تحال نيهم هم يدر سه روز فاتحه دار   

به گوش  او. چشم دوخته اندفاتحه دار  يشتر به مهمان نوازيکنند ب يکيشر
د يگويم يگريد ."ار چرب بوديج شان بسبرن"  :ديگويم يکيشنود که يخود م

  ... يگريدو ح نرم نشده بود يصح گوشت" 
خورند انگار به  يولع غذا م و اشتها يبا چ ند،يب ين اقاربش را ميکترينزد او

پسر شاهد جروبحث وم فاتحه روز د .اندشده  دعوت يمحفل عروس
وسفند گگر و ج دور نموده آتش ياز روگ را يتا د ش با آشپز استيکاکا

  .له آمده استيبه م يي، گوکباب کند يو يرا برا
 ک عزايتار يکه با لباس ها است يدن زنانيناظر د يعزادار يدر تمام روزها

تا به هم  خته انديگوش و گردن آو دست و بهز ينشان را ورات ين زيشتريب
ک يمصرف از  رما که پ ينست فاتحه داريد ايگويش دهند با خود مينما

  .ستين يک عروسيآن هم کم از  جنب وجوشو ست  يعروس
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و چهل هم با  يجمعه گ يرسد و به دنبال آن شب هايان ميبه پا يفاتحه دار
   .گذرديمصارف کمرشکن م

و مادرش  رانديرون ميحانه را از خانه بيدر رمادراندرش مابعد  ، دو ماهيکي 
  .رفتن ندارد يبرا ييگر جايآورد چه د ياو پناه م هبه خان

د با خاطر آسوده توانيحال مرا يز خوش است يليخاز آمدن مادرش  او 
رسد يبه نظر م يراض حانهيهم از آمدن مادر ر يبگذارد نب پسرش را نزد او

او در امان است و اکنون  حانهير يها يريگگر از بهانه يبه زعم خودش د چه
  .شوديم يرهسپار هر مهلکه ا يبدون چون و چرا با و

ش انس يشتر از پين زمان با او بيست در کمتر ادر کالنش آشناعبداهللا که با م
رود و صبح ها با ناز و يمادرکالن به خواب م ييشب ها با الال حالرد يگيم

دنبالش است در  وستهيدر امتداد روز پ. شوديدار مينوازش او از خواب ب
رود يت هم مررفع ضرو يبرااو که يدر کوچه و حتا زمان ،در بام، يليحو
  .ستديا يمت الخال يب اهللا پشت درعبد

قبل شب  يدار خوابيهم هست آنقدر از با اگر يست و ين روزهااکثر  حانهير 
به خواب  ساعت ها را هااو آن روز .دنشويش باز نمانخسته است که چشم

 با يليدر حووسته يپتحت نظارت مادر کالن گذراند و در آن مواقع عبداهللا يم
  :خوانديم يتکيش بيمادر کالن از ناز برا گاه کنديم يمه بازيدختران کر

  عبداهللا جان عبداهللا
  شته ده قات گل ها يش
  ک کالهيدوزه؟ يم يچ

  سوزنکش گم شده
  ده قات گندم شده



٢٠٢   ��� �رام ا	�ا����� �  

  مالک مردم شده
ندازد و بعد يبه مادر کالنش م ير چشم نگاهياز ز تين بيدن ايبا شنعبداهللا 

ز به يآنها ن .نگردينه ميزرمده و يزب يسوبر لب دارد  ينيرينکه لبخند شيدر ح
  .زننديخوانند و بعد کف م يت را ميب يواز مادرکالن  يرويپ

کنند و ياو را دنبال منه يو زرمده يزبدود، يزد و ميخياز جا برمعبداهللا ذوق زده 
 ياش را همراه يخوش گانه دليز آن ين مادر کالندوار چشمان يام ينگاه

  .کنديم
اق مادر کالن را به مشت ينگاه ها يند و وقتينشيمز کنارش يمه نيکر روزها

  .ن اسيرياد شيگن نواسه زيراست اس که مگپ  يا: پرسديند ميب ينواسه م
ن يرياد شيار زيبسراست اس، نواسه ها : دهديحانه با لبخند جواب ميرمادر
  .اس
  .ن باشهيريمگم از اوالد کده خو نخات ش: ديگويمه ميکر

ش يدوست يراست ين اس که راستيريقه شيبه خدا، ااس : ديگويحانه ميمادر ر
  .کنهيم يم چربگان دفعه از اوالد کده هي

  .هيايدم مگم مچم مره خو باورم نمياد شنيگپه ز يمه ا: ديگويمه ميکر
گن اوالد بادام است و نواسه مغز بادام يکه م يدينشن: ديگويحانه ميرمادر

هنوز ا مغز بادام؟ يبادام  ه،ياياد خوشت ميدت فکر کو کدامش زخو ينحاليا
نکه يبعد درح. تميادت ميباز  ير خودت نواسه دار شويباش که به خ يفامينم

اگه تا او وخت : ديافزا يگردد ميصورتش ظاهر م يرو يدف ناامييغبار خف
  .مه زنده بودم

صد که  انشااهللا يزنيره م طو گپ هايخدا کمت نکنه چرا ا: ديگويمه ميکر
  .يکنيسال عمر م
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س باز مه خو افتو سر ياعتبار ن يم سر زندگيبچ ين: ديگويمبا تأثر حانه يردرما
  .يامروز استم صباح ن ،بام استم

  
  

******  
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ن يور مردان آن حاکمان زمسر يبرا يو امثال او شب ها در بزم حانهير
 يابر آنها خوش بگذرد و بر يدند زندگيکوشيوسته ميرقصند، مردان پيم

  .کردنديممکن استفاده م هليخود از هر وس يخوش گذران
 برپا يتوانستند جشنيهر لحظه مشان يا يخوش گذران يبرا نيزمآن حاکمان 

از افراد  يکي يشاد تا اگرمحفل شه در انتظار بودنديزنان هم اما کنند
  .گردندمند بهرآن سرور  از برگذار گردد تا ا دوستانيرب و اقا ،خانواده

و سرور را به  يها شادمرد  ،وجود داشت ان و مردانان زنيرق مف چقدر 
  .بردنديدست داشتند و زن ها در انتظار آن به سر م

ه هم يشب يدرد ها گردد آنهايمثل خودش آشنا م ياديان زا او با زنين دنيدر ا
  .يگفتنب و نايعج يا شرم و تأسف و درد هاخته بيآم يدارند، درد ها

به عقب نگاه  يحانه وقتيگذرند و ريو باد پشت سرهم مروزها و شب ها همچ
 يفرق ناش کوچکتري يکند هنوز هم در همان حال و هوا ست زندگيم

   ييگو است نکرده
در او هنوز هم  ست در کشمکش آن،يو او متوار زمان متوقف شده است

صعود  هشدن به نقط باال ياست تالش او برا هستاديا يزندگدان ين پاياول
به  ست کهيستاده درگردابيست بلکه ايعطف ن هنقطاو رهروان  ست،يممکن ن

 يل و سرعت آب در حرکت و سرانجام بدون آنکه خود بداند غرق و برايم
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رسد سقوط به يز به نظر ميک چير صرف يمسآن  در. گردديد ميشه ناپديهم
  .ن نقطهيته تر

 دنبال وبود که ا ين سواليواهد داد ار خيرش را تغيمس يوقت زندگ يچ
ند؟ او فکر جواب دار همه سواالت! ايآاما  .گشتيوانه ها ميجواب آن مثل د

اما  است،در سوال سوال  يزندگ يزياز افراد همه چ يتعداد يبراکرد يم
  .داننديشان را م ين سواالت زندگيشتريجواب بد يشا يعده ا

م ها الت جواب ندارند، هنوز آداکثر سواخبر بود که  يبقت ين حقياو از ا
شان جواب ندارند و آن سوال  ين سوال زندگين و بزرگتريمهم تر يبرا

  .روديا مين دنيا آمده و چرا از اين دنيداند چرا به اينم چکسيهنست که يا
ش يبه پ يآنهم زندگ با يان وليپاهم سواالت جواب نداشت و اندوه ها 

  .رفتيم
 يايدنجا در آن. درويم يبه محفل ر اوج اندوه ها و موج سوال هاد ياو شب

 عطر و يک که بويشو پوش  يشيند همه دريبيرا م يگريمردان دگر و يد
  .ادکلن شان فضا را انباشته است

اش و برنج بر صدر مجلس م يبا موها يمسن همه آدم ها مردآن ان يدر م 
احترام ا از يگو ياحد ،برخوردار است ياديرمت زظاهر از حبه  نشسته و

. کننديس صاحب خطاب ميرئ يبه ود بلکه همه آور ينامش را به زبان نم
 يقسم يد وليمايپ ير چشم ميحانه را از زيمرد مذکور از همان آغاز ر

  .به او ندارد يسازد که توجهيوانمود م
 يمه هايدر ن رقصد ويم شب يمه هايتا نر شب ها يز مثل سايآن شب ن او

ان يکروريم يرتمان هاپااز آ يکيرا با خودش به  او آقا زاده يهمان آقاشب 
  .برديم
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ک ي هخانه به خان يولست ين يخبر س صاحبيزن و فرزند رئاز در آنجا  
  .ماند يمرد مجرد نم

  .رودحمام به نخست  خواهد يحانه مياز ر مرد 
 يدارال آن يند که همه وسايبياش حمام را م يبار اول در زندگ يبرا او 

داند ياو نم ،ده بوديرش ندکه او در عم يزهايد چان ديرنگ روشن و سپ
 به اوصاحب س يئهمان ر يعنيد مرد مذکور ينماچطور از آنها استفاده 

  .استفاده کندآن آب ل و يوسادهد که چطور از يح ميضتو
ع يک ماي ،زنديشامپو به سرش م يل سرشون بار عوض گياول يآنروز برا او
  .کنديد مير که کف فراوان توليدل پذخوش و  يبوهمراه با ق يرق
منتظرش است او را به  يقراريبا بس صاحب که يئد و ريبرايحانه از حمام مير

و بعد کشان کشان او را  ."يمثل آدم شد ينحاليا" :ديگويکشد و ميآغوش م
چقه از نه ييخوده ده آل کو يسخوب "  :کنديبرد و اضافه مينه مييآ يسو

  ".يشتر کده فرق کديپ
نکرده  يقچ فريه ديگويبا خود مد يشاو  کنديحانه ساکت به خودش نگاه مير

  .ن اميحال هم چنو بودم و آلوده اه يسن، يام آنگاه هم اندوهگ
 يم خود ياو را سو بعد کنديبا چشمان هوس بار نگاهش م يمرد لحظات  

 رسديحانه مير به مشام يبد يبوسد از دهن مرد بو يرا م کشاند و صورتش
  .کشديم برا عق خود يخورد و اندکيحالش بهم م

 ياز او مرد ها يکنيچرا خوده دور م :ديگويم ريبا تعجب و تأخمرد  
 يشياز او ها خو م يکده خو صد درجه بهتر استم کتخشتک کشال  ،ناکيبو

  .يکنيو از مه خوده دور م
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ران تنبان يپ ياز او مردها يتو کت: ديگويم شود و يره ميحانه به مرد خير
  ؟يفرق دار يچ يپوش و عرق بو

  .يفاميره خوب ميار فرق دارم و تو ايزن احمق بس :ديگويد قهقهه زنان ممر
 تو هم گرگو ستن گرگ ااو ها هم  يچ فرق نداريه :ديگو يحانه مير
هنوز تو خطرناکتر ش يم يده کاال ياست يگرگ تو يک فرق داريتنها  يستا
  ...خوره مگميم يسر ظاهر تو آدم باز يستا

آدم ت چ حاليده ه شما زن ها ره :ديگويکند و م يمرد حرفش را قطع م
حانه را يبعد ر .فامم چطو تره خوش بسازميتانه، مگم مه مينمساخته خوش 

دهن و گردن  ،ش را به صورتيکند و دهن بد بويک ميشتر به خودش نزديب
را لحظه  فشار فشردن تن او ،چديپ يدور تنش م يچو مارچسپاند و هميم او

  ...کند ويبه لحظه  خرد م
ت يرضا يد، براگرديم او يميان داياز مشتر يکيصاحب س يئز آن به بعد را

 يم حانهيدر ضمن از ردهد و يمقرار  ار شانيشتر به اختيپول ب ياو و نب
شتر تن يب که حال کمتر رقص و او برود، يوسته به محافل ويواهد تا پخ

ده رد چه از هر جا رفتن کريپذ يرا م شنهاد شخص مذکوريکند پيم يفروش
  .ش بهتر استيک جا ماندن براي

 يرا با ون شب يهم چنديکند پيتقاضا م س صاحب از اويئبا گذشت روزها ر
اد از مادر و فرزندش ينقدر زيخواهد ايکند چون نميحانه رد مير کند يسپر

  .شتابديس صاحب به خانه ميئل ريکروز خالف ميدور باشد و سرانجام 
گه که يد يرم هرجايدکه نمراو م ش ازيگه پيمه د :ديگويم يبه نبشب 

د يه مه بايکده هرچه که او بگو يال بندياو مره خ ،جهنر از اويرم غيم ييبگو
  .تانم يره نميهمطو کنم مه ا
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کار  ينه چخا تو ده: ديگويندازد و ما ياد براه ميت داد و فريبا عصبان ينب 
  .تيتيسه ميشانه پيو او خو تره مفت نم يکنيقبول نم که گپشه يدار

استم  م آخر آدمس مه هيندادن نسه يپدادن و سه يگپ سر پ :ديگويحانه مير
... يکت شو هر شو هم تمامو ر کنم يتده اونجه  هشوچند چند روز و تانم ينم

نجه تک يچاره ده ايم بيکه بوبو يگه ايشم و ديدق م و باز پشت عبداهللا گک
 ،و هم شو ش کنميالياز و مه هم رو نجه آمدهيد مه ايتنها چطو کنه او به ام

  .سيخو راه خدا ن يا
م يخايمه نمکه ياز خاطر ياس که بر ديفامم بايشه نميگيمه د :ديگويم ينب
  .از دست بتمطو آدمه يا
  .رميمه خو نم: ديگويحانه مير
ا به يا به زور يکنم يمه روانت م ،رهيت هم خو ميکه باب يتو چ: ديگويم ينب

  .رضا
مگم مره برده  مه از قبر بکش و روان کو هرو بابس بح يصح :ديگويحانه مير
  .يتانينم

رد و يگيرا نم ييز جايمادرش ن يگر يانجيم ،کشديآنها به دراز م يبگومگو
  .خورديشه لت ميحانه مثل هميسرانجام ر

ه يگر يها ،يزند و مادرش در هايرياشک م آنشب مادر و دختر ساعت ها
مه طالع گشته کم غم داشتم و  ،دناشاد کجا رود که شاد شو: ديگويش ميها

 يخواهد به حرف هايم اد شد و بعد از اويه هم سرش زگيد يکيدارم که 
 يخ ،رسه و نه زور مهيم نه زور تو برش ميبچ :ديگويشوهرش گوش دهد و م

کنم خدا مهربان يته مه نگاه ميبچ ،يگپشه گوش کن يمجبور است يکنيم يچ
  .هيايب يک روشنيها  يکيتار ياس که پشت از ا
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  .و از کدام سو يکدام روشن: ديگويمبا چشمان اشکبار حانه ير
  .دا خات شديک راه پيآخر  يآخر ن: ديگويمادرش م

چ راه يکه ه يفاميخودت هم م بوبو جان تو ينت يناق يتسل: ديگويم حانهير
خات  يزندگ يگنمطو ده گنده يه س و مه زنده ستم اتا که او زند س،ين

  .کدم
  کنديم يسه روز را سپر ،گردد دويس ميئر هدوباره رهسپار خان آن او يفردا

تنگ و  ههمان خان يکودکش تنگ شده است و دلش هوا يدلش برا 
دن يد از درخشتاب يم يشود آفتاب گرميک ميبه پنجره نزد دارد ک رايتار

ان يکروريم يطراف بالک هاا يزراعت ين هايد زميخورش ييطال ياشعه ها
کند، فضا يرون را نگاه ميه چندان کلفت بن ياز پشت پرده ها او. دنزنيبرق م

را کنار زند اما پرده  خواهديرسد او ميبا به نظر ميروشن است و همه جا ز
که  يش گوشزد کرده بود روزهايس صاحب برايرئ کند چه يجرأت نم

ت او در يمتوجه موجود ياط را بخرج دهد تا کسيت احتيد نهاينجاست بايا
  .رددخانه اش نگ

رود يک زندان او هرجا که ميدرست مثل  رسديب ميبه نظرش عج يزندگ
شکنجه ست و به دنبال آن درد  ،ست ييه زندان است در آنجا تنهايآنجا شب

شناخته شده و  يزندان است چه آنرا در محل ها ،را زندانيز يپناه يو ب
  .از نظر افتاده و دور يک بنا کنند و چه در جاهايش

در آن د يتپيکودکش م يکه دلش براين در حالينگ و اندوهگاو روزها دلت
ده و آما يغذا يس با مقداريرد و شامگاهان رئبيخانه تک و تنها به سر م

 يد با وچن يهم تن يو گاه نها ستگاه ت گردديمختلف برم يمشروبات الکل
  . ز برسدين يگريدر کنار او به آن د حانه مجبور استيهمراه و ر
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رد اآز يراهن تنش را ميپوشد و باز هم پيرا م يهن قرص زررايباز شب ها پ
سرشب تن . نداشت ييت از آزار رهايچ حالت و موقعيقت تنش در هيدر حق

 يشب در البال يمه هايد و نيکشيراهن زوزه مير زرق و برق آن پياو در ز
  .ان آلودهيز آن آدميآلوده و درد برانگدستان 

شتر يا کمتر و بيدر هر ماه دو هفته و  اون مدت يو در ا گذرديدو، سه ماه م
  .   کنديم يس سپريهفته را با رئ از دو
فشارد يم يکس زنگ در را، سيئر از بازگشت پس ياز روزها اندک يکيشام 

ده و يرنگ پر کند سپسين پشت در را نگاه ميز دوربا يس با کنجکاويئر
که  يته نکشيصدا"  :ديگويحانه ميگردد و به ريبرم به اطاقدوباره  هراسان

کند و يخاموش مرا بعد با عجله همه چراغ ها  ."سده پشت کوچه  يکس
  .خزد يم يدر گوشه اساکت  يهمچو دزدخودش 

ز به يدن در نيب آن کوبيد و به تعقيآ يکنواخت به صدا ميزنگ دروازه 
گردد که يهمراه م يزن يصدادن در با يبعد شدت کوب يقيرسد دقايگوش م

که دروازه يتا وخت يفامم که تو ده خانه ستيمه م ،ه ره واز کودرواز: "ديگويم
  ".رميمه نم يره واز نکد

ر را د يوست سرانجام يدست بردار ن دهد و طرف هميس جواب نميئر
  .نديب يرا م يک پوشيجوان و ش با،يزن ز حانهيرد و يگشايم

تد با افيحانه ميو تا چشمش به روارد  ت و جرأت تمام به خانهينبا عصبازن 
  .سا يک يا :پرسديخشم م

با بدون پاسخ به اصل سوال دزد يش را از زن مينکه نگاه هايس در حيئر
که يوخت يره ده پشت کوچه انداخت يآب يقه بيچرا ا :ديگويم يترش يشانيپ
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و  يگرفتيته ميرا يبوديال ميتو اگه دختر سکنم، يدروازه ره واز نم يديد
  .يرفتيم

رفتم که يها مه برم و مه م :ديگويلرزد داد زنان ميم تياز عصبان کهيزن در حال
  .ياريبخانه ده تو فاحشه ها ره 

آبرو  يعزت و ب يه ها بيش همساين کو که پييته پايصدا: ديگويس ميئر
  .شميم

از  ،يکنيکارها ره نم يا يت باشيتو اگه ده فکر عزت و آبرو: ديگويزن م
مادرم  همره ده خان ،يريسفر م که ياز ا هبه بهان ک ماهي يخاطر ده ا يهم

چند ماه  يتو به گمانم ده ا ،يکن ياشيو ع ينجه زنکه بازيتو ا که يال کديا
گه نام مره خانه يبه د يک نام و گاهيبه  يکه گاه يکديکارها ره م يهم

کدم و چقه ده دلم يمتره باور  يو مه لوده هم دروغ ها يکديمادرم روان م
مره  که ده خانه تنها نمانمياز خاطرداره و  م مره دوستيخوش بودم که شو

  .يتيگلها ره به او م ينجه چيخبر نداشتم که اکنه يش مادرم روان ميپ
هر دو بلند و بلند تر  يصدارسد و ين و دشنام ميآن دو به توه يدعوا

 حوصله اش سر از غالمغال زن آدم عزت دار است س صاحب کهيئرگردد يم
س يزند و رئياد ميزن فر ،رديگير مشت و لگد ميرا زمحابا او  يرود و بيم

ر يکوشد زن را از زيحانه مير .کوبديهمچنان به سر وصورت و تنش م
برو " : ديگوياد زنان ميزن فر يمشت و لگد شوهرش برهاند ول ضربات

گه زن ها يد يزن هاست که زندگ يتو وار )لعنت(پدر نالت  هگمشو فاحش
  ".کنهيره برباد م

ل کرده يرا که شوهر تحص يند زنيبيرا م يگريد ک زني يندگآنروز ز او  
برخوردار  يبلند تر ياجتماعو  يشخصز از موقف يکه خود ن يدارد، زن
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که از هر  يزن ،تواند از حق خود دفاع کنديحانه ميکه به زعم ر ياست، زن
ازات از دست يداشت اما با تاسف با داشتن تمام امت يلحاظ از او برتر

  .خورديمشوهرش لت 
و در  پنداشت يمشوهرش خود را مقصر نه بلکه حق بجانب  ن بوديب ايعج

م مره مجبور نکو که دست يگفتت يبرصد دفعه " :گفتين لت و کوب ميع
يمانيمآرام آدمه  يک ،آب يب باال کنم اما تو زن."  

کند يدو تا م يکيان را يکروريآپارتمان م يحانه با چشمان اشک بار پله هاير
 يخانه براه م يند و سوينش يزند ميکه مقابلش برک م ين تکسياولو در 

  .افتد
رفت و  يکوچه ها برا کند چهيآنها توقف م هدورتر از کوچ يليخ يتکس
  .يبه تکس ک اند چه رسديآدم ها تنگ و بار آمد

را يندارد ز يافتد کنون ترس يک براه ميتار يکه و تنها در کوچه هايباز  او
ن دهن يخواهد زم يگرفته است م يرا حقارت جانکاهآن همه ترس  يجا

برو گمشو  ."ن انداخته استيباز کند و او را ببلعد حرف زن در گوشش طن
  ".کنهيگه زن ها ره برباد ميد يزنها ست که زندگ يمثل تو وار ،فاحشه

تو  يگفتم من عامل برباديکاش م يا: ديگويد با خود ميد و شايگر يم او
  .ن مرد ها انديفقط هم من و تو و امثال ما ها يعامل بربادم ستين

ست ين ياثر ينبده است از ياش رس يرسد شب هم به پختگيخانه م يوقت
 يک يشو کت هده واد يو :ديگويافتد م يحانه ميتا چشمش به ر مادرش

  که کدام گپ شده؟ ين يو چرا آمد يدآم
  . کنديحانه شرح مختصر حادثه را بازگو مير
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 يرو يحال ر آدم باشه،يزه که خيبخ يشر گنيخوب شد م: ديگويمادرش م
راستشه  تانه،يتره به زور روان کده نم) بعد (به باد يو از ااه شد يهم س ينب

د ده يده بود هرروز تنها و هردم شهيرس دنيبه ترقگه يه هم دمدل م يبگو
  . ير آمديخوب شد که بخشتم، يش يمنجه يا

 ابد در دم دمي يحانه راه نميان رشب خواب به چشم يمه هايآن شب تا ن
بر اسپ  نديب يواب مخدر . روديشود و به خواب مين ميصبح چشمانش سنگ

آنجا  و از برديم يباير شهر زياو را به س اسپ آرام، آرام سوار است  يديسپ
تازد انگار در حال پرواز يباک و مست ميکوه و برزن چنان ب يناگهان سو

  .است
اچه يکنار دررود و بعد يش ميسرسبز به پ يها يواد دره ها و انياسپ در م 
اچه يدرن يزمرداطراف  ،دارد ياچه آب شفاف و زالليدر ،کنديتوقف م يا

 ،ستا مبدل گشته يبه گلزار ييايدرد يسپو  قشنگ ت پرندگانيموجوداز 
 يدر فضا يعده ا ،نورس و شاداب نشسته يسبزه ها يرو يپرنده ها تعداد

در اچه يدرشفاف  ان آبِيهم در م يدر پرواز و برخاچه يو روشن در يبآ
  .حال شنا اند

 دود يآنها م يبا شوق سو و کنديذوق م آزاد ههمه پرند دن آنيبا د اودل  
رم و ن يان سبزه هايدر م ين حرکتيخالف تصور او بدون کوچکترپرنده ها 

لولند يم ندا اليخ ير طراوت که همچو بستر نرم جلگه هاپ.  
؟ اما کنند يپرواز نم ک شدن اويرنده ها با نزدچرا پ در شگفت است حانهير 

در  تيترس آرام با احساس مصوون پرنده ها بدوننکه ياز ا يبا همه شگفت
وجودش که يدر حالو دهد يدست م يدالوصفيذا يبه او خوش ،خود اند يهوا

شتر يب داردياط قدم برميبا احت آنها ياست سوخته با لذت انباشته يرا مهر آم
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انگار ه ها پرند کشديبر آنها دست ممت يآهسته و با مال و شوديک مينزد
 شان گرم و سرشار از محبت اند ينگاه ها ،نگرنديش ميتبسم بر لب سو

 ،دارد يونديکند با آنها پياحساس م پسرش عبداهللا، او يثل نگاه هادرست م
  .کهنو  يميقد يليوند خيپ
 يدانه ها ،کنديرا جلب م گندم توجه او ارشميب يها سبزه ها دانه يدر البال 

از دانه  هرقدر پرنده ها نديب يم دينمايشتر دقت ميب د اواد انيز يليگندم خ
 يزيو به طرز اسرارآم نند دانه ها کم نشدهيچ يم شيده شده در سبز هااي پها
  .کندير مپ يگريد يده شده را دانه هايچ يدانه ها يجا

بلکه با آنها کنند يرا شکار نماچه يدر  يها يماه يآب يپرنده ها نديب ياو م
 ،چشم پتکان دلچسپ درست مثل ب ويعج يباز اند يکنوع بازيمصروف 

 يالبالدر و کوچک و بزرگ  يدر عقب سنگ هاها خود شان را  يماه
از شان ن يز بيتنافذ و کنند و پرنده ها با چشمان يپنهان م ييايدر ياه هايگ

به آنها و انگار بعد در آب غوطه ورشده  آنها را جستجو و آب يرو
  ".م تانيافتي"ند يگويم
ق در هوا مال از آب برون شده،هنرمندانه  و ها با حرکات خاص يماه 
و لذت دوباره در آب فرو  ياز خوش ک حالت سرشاريزنند و بعد با يم
  .ستا ييآنها جادو يدوست. رونديم

نه ترس  ،مردن است مچون نه غاست نجا بهشت يد هميکند شايفکر م او
  .يآب و دانه ا ياسارت و نه هم سواد

 يو درماندگ يخستگ. برديزند و از بودن در آنجا لذت ميذوق مشتر يبدلش 
  .  دهديش دست ميبندد و احساس آرامش و سکون برا ياز تنش رخت سفر م



٢١٥   ��� �رام ا	�ا����� �  

ند و به ينشيبسترش م يشود رويدار ميتازه از خواب ب يروينحانه با يرصبح  
ن غزال ياندوهگن بار شکوه آن چشمان يکه اول يکند به خوابيفکر م خوابش

  .بودگون 
( او  يديخوب خو د: ديگويمادر م .دهديمادرش شرح م يخواب را برا  

  .شهير مير تيسختت بخ يروزها يانشااهللا که ا ،دولت اسخو  يماه و) آب
  .شهيراست م صبحدم  ،دمخو م، يديبوبو جان مه شن :ديگويحانه مير

   .شهيراست مخو صبح گن يم که ميديمه هم شنم يها بچ: ديگويمادرش م
تواند يس را با زنش نميحانه آن شب و برخورد رئير ذردگيچند روز م

ش چشمانش يهرلحظه پو لت خوردن آن زن  صورت آن زن فراموش کند،
ن انداز يطناو در گوشش و جمالت و حرف، حرف کلمات  گردديمجسم م

  .ديگر ينش خون ميزنان سرزمزن به خصوص به حال دلش  است
 يشگيهم يدر جا ،نه هايز يهدف رو يخسته و باو از روزها که  يکيعصر 

را کوبد در يم يکند در کوچه را کسيعبداهللا را نظاره م يو بازمادرش نشسته 
 يالجورد يما ست که با چادريکند سياز مببا دستان کوچکش  دهيزب

  .گردديروشنش وارد م
راه ره  الم کهيبه خ: ديگويو تعارفات معمول م يدر ضمن احوال پرسحانه ير

  .، چطويغلط کد
م يايشه که بياد دلم ميس مه خو زيگپ ن يا ين: ديگويما لبخند زنان ميس 

  .چقه سرگردان استم يفاميمگم تو م
ا درون يمت اس بيهم غن يهمره يخخو  :ديگويرد و ميگيحانه دستش را مير

  .خانه
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ک يروز جمعه  ت احوال بتم،يبر که آمدم بايد برم تنهامه  ين :ديگويما ميس
ال م مگم معامله وايفتانه گريبکه ياز خاطر ستم يرفتنخو س مه  يعاروس

مه ت يار کتيکنه بهم  يباز ت خاندنيب يکه کت يشناسيره م يگفت اگه کس
  .ميا که بريب ياگه کاروبار ندار ،ميا تره بگويب گفتم

  .ميريح س ميصح ،ستمکار يب ين: ديگويحانه مير
ده  ،ده يروساادم نره که عي يراست: ديگويم ين خداحافظيدر حما يس

  . ميمان يداد اس و شو ده اونجه ميخدا
داد يده خدا يما و دو همکار کوچک سابقه اش راهيبا سحانه يردو روز بعد 

ن است يچن يزندگ يولست يداد فاصله کم نياز خرابات تا ده خدا .گردد يم
و دل  چه هدف درست ،کرد يد طيبا دن به هدفيرس يصله را براکه هر فا

  .يو چه هم هدف نادرست و نه خواستنباشد خواه 
  

******  
   

چشم کار تا  ،ت گوارا و لذت بخش استيهوا نها ل تابستان وياوا صبح
  .خورديطراوت به چشم مرپشاداب و  يمزرعه ها کنديم
گوش  کننديم يينغمه سرا بلند يهاسارکه در شاخپرندگان  هچهچه يصدا 

ک احساس دل يآزاد  يفضا ع ويوسو ز يحاصل خ ين هايزم ،نوازديمرا  ها
  .زديانگ يبرمآدم با لذت را در وجود توأم ز يانگ

 يبا همراه يوحش يرسد گل هاياه ها به مشام ميخوش گ هحياز مزارع را
م يفراشته و با نسراسرب آن يان مزارع و کرانه هاياز م يوحش ياه هايگ
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 ياکثر گلها دارا ،ندجنب ينسو و آنسو ميآهسته ا يليوزد خيکه م يميمال
  .خندند يانگار م اندگ شگفته چنان قشنو  ديو سپرنگ زرد 

که بطور  يعرض اده روِ کميپ در دو طرف يوحش ياه هايگل ها و گشتر يب 
  .کردنديم ييرفت خود نمايه ميخود قران مزارع عبور و تا يچ از ميمارپ

ن به آ ييطال يو اشعه ها هم لذت بخش است يليم و خيفتاب مالحرارت آ
د برق يخورش يدر نور اشعه ها همه جا زار ها افزوده اند طراوت کشت

  .دنزيم
 سرکش عت آزاد ويطب ،گردديعت ميطبمحو  ييبايزدن آن همه يبا دحانه ير

  . صادر کند شخودرا  خواهد فرمان خود يوسته ميکه پ
ش به هر سو رخنه يشوند و نور نگاه هايده ميشمانش به هر طرف کشچ
  .خواهد همچو مرال سرکش بر کشت زار ها و تپه ها بتازد يکند، دلش ميم

 يان وجودش را ميرقابل بيب و غيخته با لذت عجيک سکون آمياحساس 
  ديآرا
ا فراموش کرده است ين را گويزم يپل گذاشتن رو ،روديداند کجا مينم

  .کنديپرد انگار در هوا پرواز ميوش و سرمست چنان ممده
ما يفتد سيآب ب يلغزد اما قبل از آنکه در جويش مين حال ناگهان پايدر ا

 يري؟ ده هوا راه ميد؟ کجا ستيکد يچ يه: ديگويرد و ميگيدستش را م
  .ينينه نمبيبال که زم يچ
ها : ديگويمما يرو به سحسرت خته با يلذت آم يبا نوعخندد و يمحانه ير 

برد،  نجه دل مرهيا يفاميرم، ميهوا راه مامد که ده يالم ميخ يراست گفت
  .هيايو خوش آدم م اس ده چقه خوب ،کدن ده يزندگ

  .سيده برق ن ،ها مگم ده : ديگويما ميس
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ه دل آدم يبرا رونيدقه که آدم بک ي روز يکنيم يبرقه چ : ديگويحانه مير
  .بودير ميم چقه ساعت ما تيکديم يه زندگنجيما هم ده ا يکاشک شهيم روشن

تانه زن يمنبرآمده نجه هروخت که دل آدم شد يا يگيم يتو چ :ديگويما ميس
  .ها خو کلش ستر اس

ست که از هر جا سر بلند يل ناه و گياو گرسد يحانه تازه به خاطرش مير
د سرتا و سرکوب شده مطابق يکند بلکه زن است که با يزندگ و آزادنموده 

  .ديجامعه اش عمل نما هنون و مقرارت وضع شدقا
 يو فضا اگوار يو لذت را که از آب و هوا يشخو يگردد و اندکيمتاثر م

  .دهديبه دست آورده بود از دست م طيآزاد آن مح
  ؟يديله ديشاه خ هخان :پرسديما مياز س يکنوع دلتنگيبا م يتم 
که از هرکس  يديسده که ر ،ده مگم به مه گفتند ين :دهديما پاسخ ميس

  .تهيملک سرفراز خان ده کجاس نشانت م هخان يپرسان کن
 يخ :ديگويمرعه اش اشاره نموده در مزمصروف کار  ر مرد دهقانيپ به ميتم

  .يکدياز او کاکا پرسان م يکاشک
  .کاکاجان ،کاکاجان :دزنيد نموده و از دور صدا مييسر تا هبه اشار مايس
 ،متصل به مزرعه اش استآبِ  يبستن جو ل مصروفيکه با بر مرد يپ

و بعد  ن فرو نمودهيدر زم ميراست و مستقرا اش ل به دست داشته يبنخست 
بلند کرده  يسرش را اندک دهديمه يبه آن تکنکه هر دو دستش را يدر ح

  ؟نيمره صدا داشت :پرسديم
، همو ده ميب سرفراز خانه کار داشتيملک صا هخان يهمها، : ديگويما ميس

  کجا س؟



٢١٩   ��� �رام ا	�ا����� �  

مزارع  يبزرگ که در آنسو يبا دست اشاره بطرف قلعه ا ييمرد با خوشرو
 ياونو قال ،اونه ده اونجه: دهديخورد، پاسخ ميهمان دور به چشم م واقع و از

به اس  يامروز اونجه تو ،اونمو خودش اسداره  ينيآ هکه دروازکالن 
  ن؟يآمد يالم که شما هم بر تويخ
  .ينير ببيخ ،جانها کاکا : ديگويمما يس

  .ني، خوش آمدميبچ ياشبر يبه خ :ديگويم يخودمان يمرد لبخند زنان با نوع
  .کاکا جان يخوش باش: ديگويدهد ميمان که به راهش ادامه مما همزيس

در  يبا آنکه بزرگ است ول يلي، صحن حواستپر  خانه از زنان و اطفال
رنگارنگ به تن  يزنان لباس ها دينماين همه مهمان کوچک مت آيودموج

زنان و دختران جوان تا مچ  .اند يا هم قرص زريو  يشتر آن زريدارند که ب
 ينه چندان گوارا با بو يعطر ها يبو ،شان را حنا بسته اند يها دست ،دست
  .خته استيعرق درهم آمحنا و 

مردانه است به  يجا يگر که به احتمال قويد يدهل از خانه ا دنگ و يصدا
   .رسديگوش م

 يبندد و بازهم م يش ميان ناآشنا زنگ ها را به پاهايان آدميحانه باز در مير
ه نواز يحارمون يو تبله نواز به همراه خوانديمز ينما ي، سخوانديو م صدرق

م ين هحلقاطفال در از  يعده ازنان جوان و نوجوان با  ،نوازد يکوچک م
  .زننديکف م يادمملو از ش هشور و هلهلبا نشسته و  دور آنها رهيدا

  .ها و قصه ها ست يگر رفت و آمد، ازدحام و خوشيمثل هر محفل د
لخک انه يبه اصطالح عامکند تا دم در و يم ياهيچشم ساد ياز ازدحام ز

ست و ين يدروازه هم زنان و اطفال نشسته اند حتا در وسط اطاق هم جا
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ده يمده، يم رد او تنش را بدون حرکات پاجا دا دو کف پا يحانه فقط براير
  .جنبندينسو منسو و آيا يدرخت يه هاهمچو شاخدستانش  يدهد وليتکان م

: ديگويراند ميرون ميم قد را به بينکه اطفال قد و نيک آمده در حينزد يزن
خدا دست و  هبند يدا شوه و ايپ يک ذره جاين که يکن يريرون ساتين بيبر
و  يکنه شما ره به باز ليشه سيخوده شور داده بتانه و مردم هم باز يپا

  .يخاندن چ
نق  هم نق يچسپند و عده ا يشان ميبه مادر ها يو نه کنان تعداد ياطفال ن
  .رونديرون ميکنان ب

شرنگ،  يپا ها صدا هعيحانه ذريشود و ريم يدر وسط اطاق خال يجا ياندک
  .رسانديشرنگ زنگها را به گوش اهل مجلس م

 يلحظات يرفع خستگ يبراحانه ير .زنگ ها خاموش شود ويآهنگ تمام م
  :خوانديش ميرايما با آواز رسا و گيسدر عوض ند و ينشيم

  فروز اس گل شب گل، گل
  ا دو روز اس گل شبيدن

  ره و دلم به سوز اس گل شبيارم ميکه 
  ...گل، گل

واداشته بود دوباره باهم به سکوت زنگها آنها را  يش صدايپ يقيزنان که دقا
و قشنگ  رايگ هبا که از حنجزيه آن آهنگ زنند و بکيرا آغاز م يسرگوش

  .توجه ندارند دآي يرون ميما بيس
 يکنار دختر نو جوان با،يو صورت ز ياشم يراهن زريپ ملبس با يزن جوان 

  .دارد يسرگوشو  رسد نشستهيبه نظر م متأثر که
  ؟ين ،توس هخوندعاروس خوار يراست :پرسديزن آهسته از دختر نوجوان م 
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شه خدا يشم دور مياز پ يچاره گک، مگم حاليب ها :دهدير جواب مدخت 
  .يا نينمش بيدانه که باز ميم

بابه  هگه از خانيکه کدن د يزن ها همطو اس عاروس يها زندگ: ديگويزن م
گه کجاس يشن و ديخانه دار و اوشتک دار م شن،يو مال مردم مخالص 

  .يخوار خونده و خوار خونده باز
سوزه هم خرد اس هم يار برش ميفامم مگم مه دلم بسيها م: ديگويدختر م
  .سيخوش ن

 يو ناخوش ينجه کس پشت خوشيده ا: ديگويزند و ميم يزن لبخند تلخ
  .گردهيدختر ها  نم

 هبعد نگاهش به نکت يد و اندکنکشيکند و چشمانش راه ميدختر سکوت م 
نده يز آماند، از اضطراب خفته در چشمانش ترس ايخکوب ميم ينامعلوم

  .شوديخوانده م
ادم رفت ي ي؟ راستيچرت رفت يده چ: ديگويدهد و ميزن با دست تکانش م

  ؟يديپرسان کنم امروز عاروسه د
، مگم نمشيرفتم ده او خانه که بب به خدا چند دفعه ين: دهديدخترک پاسخ م

  .نه بودکنن دروازه ره هم از درون قلف کديارش ميمره نماندن و گفتن که ت
خودشان را  يدست يرود، زنان با پکه هايم يک و هوا روبه گرميدظهر نز
ز به هوا يده نيو سف يب سرخيعج يعرق بو يزنند و همراه با بويپکه م

  .زديخيم
را به دست دارد بطرف صدر اطاق به  يبالشت کهياز در وارد و در حال يزن
 ن که عاروسهيک ذره خوده شور بتيخوارک ها "  :ديگويرود و ميش ميپ
  ".ارنيم
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م گم يز باشان را  يکه بوت ها يتعداد زند ويخياز جا برمک عده زنان ي
 زنجنبند، يصرف مر توشک پنهان کرده اند يشدن در پشت بالشت و ز

  .ابدي يم بالشتگذاشتن  يبرا يجابه مشکل مذکور 
حانه به يکه ر) آهسته برو( آهنگ  هبعد عروس را در موج زمزم يلحظات
همان بالشت که  يآورند و رو يخواند به داخل اطاق ميما ميس يهمراه
بالشت آن  يبا نشستن روا ينشانند گوياست م تر ن بلندياز سطح زم ياندک

  . عروس است که سازنديش وانمود ميبرا
شباهت گک  يک گديدرست به  يلباس عروس يکوچک در البالعروس 

که  يزيصرف چ انگار روح ندارد و ساکت شکنند ف،ي، ظرکوچکدارد 
ست که از چشمان قشنگ و يل اشک هايسازد سيان مينمارا زنده بودنش 

چنان خموش که موش اند اشک ها هم خ ،زندير يقطره م ،اش قطره يبادام
لرزش . شوديده نميان درد آن چشمان محو و شنيخروش شان در م يصدا
کوچکش را بر چشمانش  هدستان حنا بست .دهديتنش را تکان م يفيخف

  .رديگيم
 گه او دختريبس اس د :ديگويزند و ميبا خشونت دستش را پس م يريزن پ 

ان يگر ،ان کدهيته گري، چشم هايکنيان ميقه گريکه ا سرت هديماتم بار يچ
جور  ،شن کدنيته فيسه دفعه رو ياز صبح تا حال يکده قوغ آتش گشتاند
  .گهيد يال بتيا ،يخراب شو ،يکدن پس خرابش کد

ده جانش  يب يش نکو بينکو بد دعا: زنديصدا م ياشراهن ميپ يجوانزن 
فامه هنوز اوشتک يم يگپ ها ره چ يش نکو، او ايهمطو روز خو بد دعا

  .اس
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ساله دختر اس خوب  دهوشتک اس چارخاکه ا: ديگويجر م ير با صدايزن پ
بودم هم اوشتک ک ي بيبودم صا يه که برابر از ام ،ش اسيوخت عاروس

باز دختر به عزت و  .داشتم سر چک شده ره ياز هم هخان بابسرفراز  يهم
  .کالن ده کجا س يک بختيکده ن يآبرو پشت بخت خود بره از ا

که  يراهن ماشيز زن پا شود ويهم عروس متأثر ميختن پيشک راز ا حانهير
کنه يان ميقه گريچرا ا :پرسديم زديچند لحظه قبل با دخترک نوجوان حرف م

  ؟به زور دادنشس؟ يخوش ن
 :دهديشود پاسخ ميکه تأسف از چشمانش خوانده ميتأمل در حال يبا کم زن
سرفراز خان  يش همي، بابچاره ره سر امباق دادن اصالً بدله کان کدنيها ب

 يش زن مياز همو وخت باب .ش مرديچند ماه پ ش مادرشيبدل کد بر خود
ساله س او پانزده  ،اردهچاره هم چيدا کدن او بيپ هک دختريکه  يد تا ايپال

هم داره و عمرش زن گه يد ادر از او کهيبر ب رهيا ره بر سرفراز خان دادن و
  .باال س يهم از س

 يا !ايخدا هخوده بر خود بدل کدظالم دختر  هباب يچ يو: ديگويحانه مير
  . اس روز و حال يچ

  .اد اسيار زينجه بسيگپ ها ده ا ياز ا: ديگويکشد و ميم يزن آه
 همهلک ،نجا مهلکه استيد ايگوياو راست مرسد يخاطرش محانه تازه به ير

  .دن زنان و دخترانانبدام انداختن و به بند کش
بار روس را با قلب شکسته و چشمان اشکرد و عيپذ يان ميپا يمراسم عروس

  .آورند يگر را ميعروس د يبرند و بعد از ساعتيم
ز خان با آن سرفرا. دارد ياز عروس قبل روس تازه وارد جسم کوچکترع 
مضحک و در ضمن  يليخو ماش و برنجش در کنار عروس  ش انبوهير
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 يپر ،اندازد يم يو پرو يد هاد قصيحانه را به يو ر کنديجلوه م ترسناک
را  ن قصهيات يها در طفولو بود و او باريک دير بند يف و قشنگ که اسيظر
  .ده بوديمادرش شنزبان از 

عروس را بر  کندياجرا م يبيک سوز عجيبا را ) آهسته برو(ما آهنگ يس 
  .ندکنيش دود مياسپند و بوربو برا يقدارو م نشانند يصدر مجلس م

چشمان  .پاشند ينقل بر سرش مک مشت يشال را از سرش برداشته و 
شب  نيگار چندخسته ان يليد خرسيعروس سرخ و صورتش خسته به نظر م

حانه به صورتش ير ،دکش يفاژه م متواتر .ده استيکشهم يپ يدار خوابيب
 يمثل همان پر معصوم و کودکانه است يليخعروس صورت شود، يق ميدق

  .از آن دارد يريدر تصورش تصو گک قصه ها که او
راهانش حانه و هميخواب ر يروند جايشب همه به خواب م گذرد ويشام م

  .دکشيسکوت شب همه را به آغوش م کنند ويه پهن مرا در صفُ
م ينس ،هوا هنوز روشن نشده است. شوديدار ميبحانه ير از بانک مرغ سحر

روستا را که همراه ست با  هزيآزاد و پاک يهوا يوزد و خوش بويم يميمال
  .آورد يز مزارع با خود به ارمغان ميم دل انگيشم
ر روستا را به اندرون غبار زده اش يدل پذ يکشد و هوايق مينفس عم او
  . رسانديم
  ...کوکوکوکو رسديگوش م بهکنواخت يخروس همچنان  يصدا 

ز به گوش ينها ق از اطا يکيباز شدن در  يهمزمان با بانک خروس صدا
ش سر که نيمي بيشتر از موهايبا سر برهنه  از خانسرفر بعد يو لحظات رسديم

  .گردديمظاهر خته اند ري
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دن يبا دکند ينماز نشسته و دعا م يبر سر جافه مادر سرفراز خان ک صينزد
بلند  سهولت يرا برانکه دستش يو در ح نماز را قات نموده ينوک جار پس

شود و آهسته يستاد مير ايتأخ يگذارد با کميزانو م يرون يشدن از زم
  .ا روباي ير استيم شيبچ :پرسديم

ر، يش: ديگويمد تکبر يا هم شايمردانه و  يخود خواه يبا نوع فراز خان سر
  .ريش

رم از يبگ) دستمال(برم دسماله  يمبارک، خ مبارک باشه،: ديگويمادرش م
  .ش عاروسيپ

الم يده خانه نبود به خ يحالهمي مگم  يريشه بگيها م: ديگويسرفراز خان م
  . يبر رفع حاجت رفته پس که آمد بگ

خدا "  :ديگويشود و با خود ميگرفته م حانهين حرف ها دل ريدن ايشنبا   
ر يپ همردک ياز يکترقم شو  يچچاره يباوشتک  ک خاشهيفامه که او يم

  ."ر کدهيخدا زده ت
ف از يتک نازک و ظر ،د تکيخورش ييطال ياشعه هاکنون هوا روشن و 

از چشمانش گر خواب يد کهحانه يدرخشند ر يپشت کوه ها چشمک زنان م
زند و يمنسو و آنسو قدم يا يليدر حو يلحظات ،زديخياز جا بر م ده استيکوچ

اطراف افتد  يقرار دارد به راه م يلياً در وسط حوبيه تقرک يبعد بطرف چاه
  .کوتاه احاطه شده است يسمنت يوارهايچاه توسط د ،ست چاه تر و لغزنده

سهولت  يدا ست برايکه پ قرار دارد يچرخچاه  يباال ،در وسط درست 
 هدر حلق يمحکم و دراز سمانير. ه شده استدن آب از چاه ساختيکش

سمان ير هياه بسته و بقيس يدوله ها رابر آن به نوککه دو  افتاده يچرخ طور
  .چرخ به طرف چاه در حال رفت و آمد است هريبعد از گذشتن از دا
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سمان را يردهد و يشود، چرخ چاه را دور ميبه چاه نزدک ماط يتبا اح او
گر که يد هرود و دوليطرف چاه مبه ک دوله ينکار يکشد با ايبطرف خود م

با حالت  يخال هدول. شوديده ميباال کش يار دارد به سواز قبل در چاه قر
ده يشن يب و ترسناکيعج يآن صدا يپ افتد و در يدر چاه م يدگرگون

در  حانهيد و خالف انتظار ريآ يباال م سمانيگر با مدد ريد هو دول شوديم
  . استکم  يليآب خ مقداردوله 

دوباره دوله را ، شودينم زد آفتابه نصف همير يم يلگ هدر آفتاب راآب  او 
ن بار يو ا ب و حالت دگرگونيعج يکند باز همان صدايبطرف چاه رها م

ر کرده است يگ يزيا به چيو  يبکشد دوله در جاخواهد دوله را يم  يوقت
سمان ينکه ريدر ح. سمان را بطرف باال بکشديتواند ر يکند نميم يهرچه سع

 يزيند دوله به چه چيتا ببکند يکتر ميرا به دست دارد سرش را به چاه نزد
چاه ترسناک  يو فرورفتگ يکيچشمانش را به عمق تار .ر کرده استيگ
  .آورد يبر م يغ وحشتناکيدوزد و ناگهان چيم

زن ها زنان به  کنند مردها داديم در لحظات کوتاه همه دور چاه را احاطه
نوز هم با ه يشوند و عده ايدور م يتعداد ،از چاه دور شونددهند يدستور م

  .ستاده هستنديجا ار براه انداخته اند همان ون و شوينکه شيسماجت در ح
  .کنندير مرا حاض دو نفر چاه کن يبه زود

حل  يبرالحظات ق و يدقا کشد، يطول م يساعت ،منتظر اند يقراريهمه با ب
ر ين معما هم مثل سايسرانجام ا ،ذرندگيمانند سال م يزندگ زشت ين معمايا

دن يبا کش، کشنديم رونيرا از چاه ب يگردد و جسديحل م يزندگ يمعما ها
را جسد کوشد يم يبرند و هرکس به نوعيچاه هجوم م يجسد مرد و زن سو

  .نديبب
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ن، ين، دور بريپس شو: " نديگويکه با آواز بلند مغالمغال مرد ها  يصدا 
به سن و اطفال پا زنان غ و داديچ يبا صدا." ن که آدم کار خوده بفامهيبان

  .خته استيدرهم آم
 يگران خودش را خود قربانيبه زعم دنوجوان است که  عروستازه از  جسد

قت ندارد او را وادار به مرگ کرده اند ين گفته حقيکه ايکرده است در حال
به که  ين مرگ نابهنگام و آنهم زمانيز و چنين مرگ فاجعه انگيآنهم چن

  .دآم يدهنش م ر ازيش يهنوز بواصطالح 
  زنده اس؟: زندياد ميفر يکس

  .چاره مردهيب ين: دهديجواب م يو فرد
ده ياش د يشانيدر پ يق و هولناکيزخم عم گذارنديه مصفُ يمرده را رو 
  .شوديم
دستان  ،صورتش ظاهر است يرو يزيت غم انگيمعصومچشمانش بسته و  

گل سرخ کوچک به دو سبد  يد عروسيپوشاک سپ يبسته اش در البالحنا 
  .گذاشته اند يکفن مرده ا يانگار روست که  هيشب

اوه  ؟چرا خوده کشت يو: " ديگويم يکي، شود ياد زنان بلند ميناله و فر
  "؟ گپ شد يخدا جان چ

شود و يره ميعروس خ جسد دخترک نوحانه با چشمان از حدقه برآمده به ير
ش به فشارد و از آن همه فشار تن يتمام قلبش را م يرحميبا ب نبار اندوهيا

اد ها و ناله يسر دهد اما فره يناله کند و گر ،اد بزنديفر خواهديافتد م يلرزه م
 ،شتابند و اشک ها از نم ياش م ياريصرف اشک ها به  ندارند يها آواز

  .گردنديشر باران مبدل م ،به شرا يگونم چشمان 
   و کندين ميدر دلش همه کس را نفرآزرده خاطر زد يرياو همچنانکه اشک م
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غم و ن همه يا يبراا يآ ؟يده ايچرا زنان را آفر! ايآه خدا:  ديگويا خود مب
 !درد ينه برا( ،ستا يالهام الهد يشاکه  يد ندايآ ياز درونش م يندا ؟درد

 و وصلت يبرا ،عتيشتر طبيب ييبايز يبرا ،ت قدرتيحقاناثبات  يبلکه برا
   .)تيآدماد نسل يازد يبرا
د يخورش يو اشعه هاگردد يم کيآسمان تار کنديان نگاه محانه به آسمير

ز يده است نيکه زن را آفر يآن کندينور باطنش احساس م هقواو با  ،غائب
 يبن يو ظلم آن بنده گانش که زنان را چن يانصاف يب يناراحت است برا

انش را يقهر و عص ياو با ستاندن نور و روشن ،فرستنديم يبه کام نابودرحمانه 
ان آن ملک و ين قهر و عصيند اينا که بيا است چشم بيآ يکند وليان مينما

  نات را؟يمالک کائ
را  يند، زنيبيک زن را مي يز و فراموش ناشدنيان غم انگيحانه پاينبار ريو ا
  . ش نبوديطفل بهنوز که 

بود که  يد عاشق کسيشا"  :ديگويم يکيافتد  يم مردمان يدر م يهمهمه ا
همهمه اوج  ."ب دگر داشتيا کدام عي"  :ديگويم يگريد ."خودش را کشت

  .رديگيم
رود و  يکش ميمادر نزد ،نگرد يسرفراز خان سر افگنده به مادرش م

 هجواب پدر و مادرش ،ميکن يم و چيبگو يچ يحال ،ميآب شد يب :ديگويم
  .شهياه ميروز دخترت س م کار بدلکان هم اسيبت يچ
  ؟يکد يدسماله چ ياستر :کنديزند مادرش اضافه مينم يسرفراز خان حرف 

مچم همونجه ده : ديگويآهسته مبعد از مکث نه چندان کوتاه سر فراز خان 
  .د باشهيخانه شا
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زفاف  هکه حجل يدود جايخواب مبه طرف اطاق  مادرش شتاب زده 
د کوچک آغشته يند و دستمال سفيبيم نجا و آنجا رايا .بود يبا طفل يمردريپ
نامعلوم پنهان  يدر جا ن زمانيو در کمتر دداريبرم خون تازه راقطرات  با
پسرش به  معنا دار ينگاه نخستگردد يمبرو دوباره با همان عجله  کنديم
س يگفت که دختر نيم يکاشک: ديگويال ميبا داد و واوآن  ندازد و متعاقبيم

 ؟طو کديچرا ا ما بود، هخو عزت خان يم حاليکد يمما به هر حال قبولش 
ش ده يغم و بد نام يحالاه کده بود که يخوده س يرو دانه ده کجايخدا م

  .شد ما تمام يپا
با چشمان از حدقه برآمده، هاج و واج  يروند و تعداديرت فرو ميهمه در ح

گر نگاه يباز شان گرفته اند در سکوت به همد يکه دست به دهن هايدر حال
در  يمه اباز همهگذرد و بعد طبق معمول ين منوال ميبه هم يلحظات. کننديم
  ".شهيچ باور آدم نميخدا، ه ينادختر بود از برا يو"  فتديان زنان ميم
  ."بود رفته يک يدانه که کتياال خدا م" 
دروغ اس او مردم  يا :زندياد ميوانه وار فريد ن حرف هايادن يحانه با شنير
  .کننيچاره تهمت مي، سر بدروغ اسگپ  يا

  .سيچپ باش ما و تره غرض ن :ديگويو م رديگ يحانه را بغل ميما ريس
باور کو  ،گپ دروغ اس يفامم که ايمگم مه م :ديگويه کنان ميحانه گرير

  .فامم يکه مه م
. کننديهمه خاموش به جسد نوعروس با حالت دگرگون و کنجکاو نگاه م

قت يحقت و يواقعک يان يبا ب ههمرا حانهير يناله ها ه ها ويگر يصرف صدا
گپ دروغ  يا"  رسديبه گوش م شاهدش استاو ن صرف يدر زمکه تلخ 

   "...جان دروغ اس يبه سخ ،ن دروغ اسکنن به قرآياس سرش تهمت م
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         .گهين ديها ره رخصت کن يخرابات يا: زنديصدا م يکس
  .را بدامان داشت يارمغان درد بزرگ يحانه از آن عروسيبرگشت ر

گشته بود در کوچه ها به ماتم مبدل  زود يليکه خ يآن شاد هچند روز قص  
  .گشتيخرابات دهن به دهن م يو پس کوچه ها

  
******  
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ده و يخشک يبرگ ها ياين بقايتابستان زود گذشت و خزان هم با آخر 

غام يگرد وغبار بر دل داشت و پ بازهوا  ه بود،ديرس خزان زده اش به آخر
اش  يزييمتواتر پا ياران هاهم با ب يزمستان را گاه با تند باد ها و گاه

  .در گذر بودز مثل موسم ين يزندگو  رسانديم
ز همچو برگ يحانه نيرها از روز يکي عصر اواخر خزان يهادر همان روز

 ،ديجنب يمد يا شايد و يرقصيمن فروش يدر دکان تور قل قال فتاده از درختا
در  فضا  ناسم دو فرد ناشيمونتبله و حاراو با آواز زنگ ها و آواز  آواز 

  .بود دهيچيپ
به لسان خود و  يقيکه دقا ندبود تهسنشترکمن  کثيري اطاق مرداندر 

ن يريش هلهج شان يند صحبت فارسزديشکسته حرف م يهم با فارس يلحظات
  .داشت
به ديوار چه نچندين تخته قالين و قاليو  ر بودرنگارنگ پ يهان ياز قالدکان 

که  ياه داشتند رنگيسرخ و سن ها رنگ يقال شتريب ندآويخته شده بود نيزها 
  .اه و سرخيسرنگ  !يدوست نداشت آرحانه ير
انداخت و  ياش م يزندگ يها ياد بدبختيبه  وسته او رايپکه بود  ياه رنگيس

  اد الله ها؟يچرا به  ييخود رو و سرخ صحرا ياد الله هاي به سرخ
دند داغ بر دل داشتند ن اش بويه زنان سرزميآنکه آن الله ها درست شب يبرا

  .آتش بودند هطعملطافت و  ييبايو با همه ز
ند و ديرو يف خود ميس و ظرينف يبرگ ها با خود رو و قشنگ يالله ها
ان يم در شان يروند هستيند و چرا ميرو يرا مخبر از آنکه بدانند چ يخود ب
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تر  ست تا آنها لبِيآنجا آب ن .در گذر است يسوزان زندگ يدشت ها
ند، آنجا يآساير چتر آن بيز يآنها لحظه ا ست تاين يه ايآنجا سا ،دکنن

تنها  ياصرف خود آنها اند تنه د،کن يبا آنها همنواع يدم ست تاين يهمصدا
که  يگذرد در انتظار روزيآنها در انتظار م يزندگ تمام ،شماريب يبا درد ها

ر انتظار به سر د ،کنند يرفع تشنگ تاببارد  ياگر قدرت مهربان شود و باران
تن  ده هايتازه نفس سپپرطروات و  يهواکه  يسحر، سحربرند در انتظار يم

که ي، در انتظار اند در انتظار لحظه ابخشد يشان را تازگيو روح گرما زده ا
هم  يد و گاهيآ يچ کس نميه! غايدرد اما يايبشان  يهمنواع يبرا يهمصدا
شان جدا  ياهشه يو رها ز ساقه آنکه آنها را ا يد فقط برايآ يم ياگر کس

پر پر  انگشتانان يرحمانه در ميرا ب قشنگ شان يسازند و بعد گلبرگ ها
    . دننک
همان د يا شايو ن دو رنگ منصفانه نبود يحانه در برابر اين تصور رياد يشا 

  .ر خواست آدم ها اندياو فراموش کرده بود که رنگ ها هم اسلحظه 
ند در آنها بکار رفته بود زين يدگر يد رنگ هاوشيمق يشتر دقين ها بياو به قال

  .دانست يچرا؟ نم ،اه و سرخيشتر سيب يول ...، سبز و يد، زرد، نارنجيسپ
در ب و يعج يکهنه بوو  پشم يبو يک، در الباليو تار دکان تنگ او در
  .ديرقصيم ز از رنگ ها تند و تنديت موج

 يگرد باد دور خودش م چوهم  يقيخواند و دقايم يليم يب با يلحظات 
صانه چشم به او دوخته يممتد باز حر يان کف زدن هايمردان در م. ديچيپ

  .بودند
شرم و  يب يده بود، نگاه هايها دبودند که او بار ينگاه ها همان نگاه ها

و مردمان بود  يشگيهم هخفقان آور و آلود يهم همان فضا ، فضاهوس آلود
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تکلم  يگريد داشت آنان بر زبان دک تفاوت وجويصرف  ها هم همان
    داشت؟   ياو چه فرق ين تفاوت براي، اما اکردنديم
ساله به هژده ا يهفده و هر بود شاگرد تورقل که پسر گر صورت شب ظايد

تک از مهمانان را  ،ک آورد دست تکيد آفتابه و لگن را نزديرسينظر م
ب يعج و ژستتنفر با  ختير يحانه آب ميدست ر يکه رويشست و هنگام

  .کردش نگاه يسو
پلو  يگانه نشسته و قابليفراتر از مرزش کنار مردان ب نبود و او يره ايباز دا

ش از رنگ ياز ناخن ها يمياه سوخته اش که نيرا با دستان س يچرب ازبک
  .زديلقمه م حنا سرخ بود هر مانديد
نکه نان يب در حيبا ولع عج همه اندازد ينها مبه آ ير چشم نگاهياز ز او

 يخوردند رويگرفتند غذا ميم يانه پشتيبه اصطالح عامبا برنج خشک را 
سبز بود که داغ به دنبال آن برنج  ينک چاين چايآب نبود بلکه چند سفره

  .بردندين مييجرعه از گلو پا ،چرب جرعه
نکه يک توته نان خشک پاک و در حينوک انگشتانش را با  يچرب يمرد

  .ديکشخوردن غذا دست از  گذاشتيدهن منان را در  ههمان توت
د و لعب يم را با عجله شدر دهنشده  گذاشته هلقمشود، يقل که متوجه متور 
نگه جان ي يکيو شل پلو يبه قابل ياگه ن، بخو يبگ يدچرا بس ک: ديگويم

  .چسپهيم يرسه مگم باز هم ده مسافرينمکه 
، خوردمينباشه کلشه م ستم،ار يس ارباب سياو گپ ن ين: ديگويمرد با خنده م

  .مينخورد نگه ته ماه ها س که مه هميپلو  يلقاب
چرا ده : پرسديدوزد ميم ينکه سرش را بلند و نگاهش را به ويتورقل در ح

  ؟يوخت ها وطن نرفت يا
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  .رمير ميد به خيار بند بودم مگم ده عيواهللا، بس ين: دهديمرد پاسخ م
م يرير ميبخکل ما و شما د خو يع نمانده ده يزيد هم چيبه ع: ديگويتورقل م

اله خات ير دستپخت عيو ده اونجه شکم س: ديافزا يو بعد با لبخند م
  . ميخورد

خاص  يکنوع چاپلوسيرسد با يص به نظر ميکه شکمبو و حر يگريد يمرد
دو دفعه  هم هفتيهرروز اگه نخورنجه س يما که ده ا چوچ و پوچ: ديگويم

گه يکه طعم د يراست يقابل يااکه جان م مگم يخوريمپلو  يسه دفعه خو قابل
ده گم يمه مجور کده  يهرک ،بپزهپلو  يطو قابليتانه ا يهرکس نمداره 

  .دستش برکت
کده، جوره جان جور  يجور کده هم يک: ديگويخندد و ميتورقل قهقهه م
  .ميستيها نکار ينباشه ما که از ا

خواب  يجا. رونديم ه مهمانانيماند و بقيک نفر ميرسد يم يتگشب به پخ
که در قسمت عقب دکان قرار دارد و با حانه در پسخانه گک کوچک ير
پهن است، در پسخانه گردد يچرک و کهنه از خود دکان مجزا م هک پردي

ل يت يمانده و بويها با ق يغذا يروغن با بو يبو ،ست يبيبد و عج يبو
  .خته استيشتوپ در هم آميا
شسته  ن سويه ها به اد از مايکه شا يرق بودر بستر چرک و عهمانجا  او 

کند يم ينيخسته است و خواب بر چشمانش سنگ ،کشديدراز م نشده است
  .ق فرو روديک خواب عميخواهد چشمانش را ببندد و به يم

تنش را به برگرفته و اضطراب  سراغش شتافته است انزجار آوراحساس باز 
  .غلتد يپهلو به آن پهلو من ين بار از اي، چنددارد يکردنان نيحالت ب
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داخل کل بزرگش يو تورقل با آن جسم و هرود ين لحظه پرده کنار ميدر هم
چرک و عرق را  يصرف بو محض است و او يکيد تاريآ يپسخانه م
  ...افتد يحس م يبندند و همچو جسد ب يکند چشمانش را مياحساس م
که  يگريبه مرد دشود يرون مياز پسخانه ب يرد و وقتيگيکام ماو تورقل از 

برو نباشه نوبتته زود  :ديگويمخنده کنان بود  يرون رفتن ويد در انتظار بيشا
  .شهير ميت

  .چطو بود :پرسديمرد م
  .گهيک الش افتاده ديرقم  ،چ چطو نبوديچطو بود؟ ه: ديگويتورقل م

  ...طو خوي؟ ايراست: ديگويمرد م
  .خو گرفتهما ره  برو کارته کو که :ديگويتورقل م 

حانه را ين نفر شاگرد تورقل بود همان جوره جان که با تنقر ريسوم
  .ش نبوديب يحانه طفليدگاه ريست و از دينگريم

 داريحانه را از خواب بيتورقل ر ست،ين يده ها خبريو هنوز از سپ ستيکيتار
 يشه و مردم ميگه دکان ها واز ميبه ترات برو، نباشه د يبخ: ديگويکرده م

  . نديب
  .شودياز دکان خارج م يگناه و آلودگ با بار نگدريب او
 يدکان ها گر دريد يپ يکي، تک روشن شده و دکاندارها تک يهوا اندک 

  .کننديشان را باز م
  .خورنديتک به چشم م ،تکز ينن يعابر

به بقال  در دکانشقفل با کشودن  شود دکاندار همزمانيرد م ياز کنار دکان
ل دکان را ير وساينشسته و با گرد گ شدکاندر  وقتر از همهه اش که يهمسا

  .رهيم م شو کجاين يمست خدا، ده اکو يزنه س يا :ديگويکند ميم يريگرد گ
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، يزنيم يا خوده به نافامي يفام ينم يا راستيش يبچ: ديگويبقال خنده کنان م
  ره بگو که از کجا آمده؟يکجا منگو 

د يبگو يزيدکاندار چ هد بهخوا يکند ميدرنگ م يلحظه استد يا يحانه مير
 يبرا يزيدکاندار راست است و او در جواب چ يداند، حرف هاينم !اما چه

نبار شکست و درد را تا مغز يابد و ايم ياندوهش فزون. نداردگفتن 
ست که ين شکست زمانيبرد بدتريم يکند و آنگاه پياستخوانش احساس م

 سخنک کتاب ي اينداشته باشد و  يدفاع از خود حرف و کالم يآدم برا
ر از زايشه متنفر و بيباز مثل هماو . نباشد يدن کسيشن يبرا يداشته باشد ول

انش آب و يخ زده از عصي ياشک ها نباريدهد و ايبه راهش ادامه م شخود
  .شوندير مير از چشمانش سرازمثل آبشار آب گرم و شو

و با  خواهد چشمانش را ببندديمد، نکنيرا مداوا نم يمگر آن اشک ها درد
اندوه تواند يا فراموش کند اما نمز ريدگانش همه چيا در ديک شدن دنيتار

همه  يده است وليده دميباآنکه سپنگرد يم شفشارد، به اطرافيقلبش را مشتر يب
، تمام يکيتاررسد انگار هنوز هم شب است با يره و تار ميجا به نظرش ت

خواب به ده ها يپا سيگو ستين يو نور خبر ياش از روشن ييترس و تنها
  .ده بودنديآرامجاودانه و رفته 

    .نجا آرام انديده ها ايآنگاه او احساس کرد سپ
  

****** 
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 يدل آدم يزيزمستان بود همان فصل سال که غروب آن به طرز اعجاز انگ
 يکاهگل يک بود و خانه هايآورد هوا تار ينه را به درد ميفشرد و س يرا م

  .داشتند ينيالت محقر و اندوهگخرابات ح
چند با  يلحظاتستاده بود يبسر ا يحانه چادريداشت ر يفيآسمان غبار خف 

به راه  يا به سوب نامعلومينگاه کرد و بعد گور يآسمان دلگ يبسو يدلتنگ
  .گذشت ها و جاده هاسرک  ،افتاد از کوچه ها

به سرعت گان رهگذر يخورد  يمنبه چشم  ياد کسيز يدر اطراف و نواح
  .شدياز کنارش رد م

نبود چراغ  يگرد خبر از فروشندگان دست ند،از دکان ها باز بود يتعداد
زمستان شامگاه ک يتارمه ين يبه کوچه ها و سرک ها دکان ها يها

  .ندده بودياندک بخش ييروشنا
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  .  ديلرزيم سرما تن او هوا سرد بود و از شدت
 ياز کباب .ديرسدند يناميم يابکبکه مردم آن را  يکوچکرستوارنت ک ينزد

 مطبوع منقل يستاد گرمايا يکنار کباب ،کباب و دود بلند بود يشه بويمثل هم
گرما به سرعت از انگشتان  ش برد تا گرم شوديدستش را پ ديبه تنش رس

  .ت کرديتنش سرا هيبق يخ زده اش سويسرد و 
 يشد ويمعبور و در هوا پراگنده  يکبابم از صورت يدود منقل مستق 

تنگ  يبينکه چشمانش را به حالت عجيدور و در ح يصورتش را اندک
  ؟رهيهمشاس ت يريخ :ديپرس يبا کنجکاوکرده بود تا از دود در امان بمانند 

  ؟کباب خوراک چند اس :ديپرسبالفاصله حانه ير 
  .تادخوراک هف :پاسخ داد يکباب

  .بود ش خو شصتيچند روز پ :حانه گفتير
 چه وقت شصت: د و گفتيجواب دهد شاگردش سررس يبابقبل از آنکه ک

  بود؟
  .شيچند روز پ يهم :حانه گفتير

ساخت او يوانمود م کهيورانداز نمود و بعد در حالرا  شيشاگرد با دقت سراپا
چند ماه  يگيش ميره او ره که تو چند روز پيهمش :را شناخته است گفت

 يباشه مگم حال يشت ارزان مش بود تابستان بود تابستان و ده تابستان گويپ
مت نشده ياد هم قيشه باز زيدا ميخنک مال از کجا پ يخو زمستان اس ده ا

  . سيده روپه چ
  ؟يکه هنوز هم مفلس است ين :نزد شاگرد با تمسخر افزود ياو حرف

 ،ح سيهرچه که اس صح: نمود و گفت يکباب يرو سو يحانه با ناراحتير
  .يدو خوراک بت
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  .يکباب رو درونب يخ: گفت يکباب
  .برميخانه م ين :حانه گفتير

  .شتر پکه را در هوا تکان دادينگفت و با شدت ب يزيچ يکباب
   . گرم نگهداشته بود يحانه را اندکيدستان رکوچک و گرم کباب  هبست
ر لحاف يز ت و به سرعتگذاش يصندل يبسته را رو نه برگشتبه خا او

 يتو خو پشت نان رفته بود س؟يچ يا :ديمادرش پرس. داخل شد يصندل
  .شان شديدلم پر نجه گک اسيخو ده ا يينانوا ير کديمگم چقه د

ک يش ده يپچند شو که ياز خاطردم يک ذره کباب خري رفتم :حانه گفتير
 بود که بر تو و عبداهللا گک هم چند روز ده دلم يخورده بودم ده هم يجا

از چ يههم  اوشو ده اونجه ارميشما هم ب يبرارم مگم نشد امروز گفتم باش يب
  .نيش چشمم بوديتا پ وشد کل وخت شما دير نميگلونم ت

ان بخو که گرم و بوبو ج يبگ :کباب افزود هبا باز کردن بست بعد همزمان 
  .داغ اس
 هغورک ذره ي يگفتيم يکاشک :ک لقمه برداشت و بعد گفتيمادرش 

  .نزديانگور هم م
از  ،مرچ اس يش بيکيمگم  ش زدهيردوانگور ده ه هزده غور :حانه گفتير

  .گفتم مرچ نندازهخاطر عبداهللا 
ها خوب  :گفت گذاشتيدهن م را به دوم کباب هنکه لقميمادرش در ح

 خو بر يمه بخو ا يتو کت يبگ مرچه بان بر عبداهللا گک يم، او بيبچ يکد
  .اد اسيمه ز

ه مبس نصفش هم ديک خوراک کباب چياد  اس بخو يز يچ :حانه گفتير
  .تانهياو کلشه خورده نم ازويخورم بيعبداهللا م يمه کت ،س
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ه خوريزه هم نميهرچاو  ،بخورهکلشه شه ياو ره بان بر از او م: مادرش گفت
  .هيايکباب خوشش ب يشه که هميم
ار ساله اوشتک اس و تانه چيه خورده نمياياگه خوشش هم ب :حانه گفتير

  .ه گک شکمش اسقنيا :افزود اد ورا نشان د يدست اندازه ا هبعد با اشار
 يو: گفتعجله  يرا کشف کرده است با کم يحرف تازه ا ييمادرش گو

ک ي يبخوره بگ يچ هيايکه او ب ينحالياد ما رفته بود اي يخيخو ب ينب يراست
  . ندازهيره م يآب يو ب ييک رسوايباز  ياگه ن ذره گک برش وردار

  .هياينمامشو او : تان گفيخته با عصيدرد آم يحانه با نوعير
  ش؟يدي؟ در راه ديفاميم يتو از چ: ديمادرش پرس

همو وخت که از خانه گفت،  ميکنم تميرنگشه ده گور م ين: حانه گفتير
ه باز يايگفته امشو خانه نم يم آمد و احوال آورد که نبيشرويم پيبرامدم تميم

از او  خو مجبور بودم که بر يدم اگه نياز همو خاطر دو خوراک کباب خر
  .هم بخرم

  ؟شيديم ده کجا ديتم: مادرش گفت
  .ش دکان از همو کلفَتيده پ: حانه پاسخ دادير

  ره؟يه که کجا منگفتباز  :ديمادرش دوباره پرس
بال ده  يدل دار هميبابا تو هم چقه ش ين: گفت يحوصلگ ينبار با بيحانه اير

دارم و ره و رفته، خوب از کسب و کارش خبر يکه م يپسش ده هر گور
ره ما ره يم يگه وخت ها که جايو بفامم د داشته باشمخبر  يفامم که حاليم
   .يکنيپرسانشه م يکنه که حاليم يره و چيگه که کجا ميم

مادرش که مي دانست عصيان او ناشي از درد عميق اندرونش است نگاهي 
  .دل سوزانه و آميخته با مهر سوي دخترش انداخت و سوکت کرد
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که ندامت يز مهر مادر از عصبانيت ريحانه کاست و در حالنگاهي مملو ا
نگيري بو بو جان  ده دل: وجودش را انباشته بود اين بار با ماليمت گفت

بم سر از او مردکه خدا زده خراب بود ناق و بيجاي کوفتش از تو اعصا
  .کشيدم

  .خير اس بچيم ميفامم :کشيد و گفت يمادرش آه
  
    

****** 

  
   
 ياز آرزوها يکيدست داد چه ب يعج حانه احساس آرامشيبه رآنشب   
تمام  يپسر و مادرش بعد از روز ها با اشتها .نه اش برآورده شده بوديريد

  . نددغذا خورده بو
دن به يد رسيشا افته بودتش ز به سراغشينر و آرام ياب دل پذخو آن يدر پ

از  يب است برخيعجهم چقدر  يزندگ ،دهديآرامش مبه آدم  ها آرزو
رسند و يمن زمان يکمتر شان در يو تمنا هان آرزو ها يتربزرگ  بهانسان ها 

د ماه ها و سال ها انتظار يبا ها ن آرزويکوچکترآمدن به  نائل يبرا ها يبعض
  .دنبکش
اعت چهار صبح حانه را مادرش خالف معمول سيرو روز جمعه  آن يفردا

خواهد بستر يکه دلش نم او ندتا به اتفاق هم حمام برو کنديدار مياز خواب ب
  .ميريمبان بوبو جان هنوز وخت اس، پسان : ديگويرا ترک کند م گرم

  .شهياوخت منکو ن يم تنبليبچ يبخ: ديگويمادرش م
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م شو جبر خو ين يخنک و ده ا يره که ناوقت شد ده ايخ: ديگويحانه مير
  .سين

ده حمام از م بير کنيد ک ذرهياگه  ،اسامروز روز جمعه  :ديگويمادرش م
باز قرا خو  ميآمدپس م از اونجه که يرب جان مادر يباشه، بخ ينم يرد پا

  .شو
به شانه پسرش را در حالت خواب  زد،يخيبرمجا ترش از  يشانيحانه با پير
 يلگنچه را به دست دارد سو حمام و دوله و هندازد و با مادرش که بقچيم

  .افتد يحمام براه م
ط آنجا ياد از زنان با اطفال و کودکان شان محيز يحمام گرم است و تعداد

  .را گرمتر ساخته اند
  .روبار اسيچقه ب يو: ديگويحانه مير

روبار يم به هگيد ترمه نگفته بودم، هنوز کجاس پسان يديد: ديگويمادرش م
ز خوده خالص کو يتتو ، برو يته گم کنيشوه که را يريطو گلگل ميشه، ايم

ادت نره ي يو راست ارمشيخود م يم و کتيشويممه  ه برو، عبداهللا گکهخانو 
ه يخنک آدم از حمام برا يکه ده ا يک ذره ذغال هم تازه کني تا آمدن ما

  .شهيقرخت م
هوا هنوز کامالً . گردديد و از حمام خارج ميشويتنش را مزود سر و حانه ير

 تنش از سوز سرما وزديم يخ بندان و باد سوزناکيهمه جا  شن نشده است،رو
اطاق . رسانديمبه خانه کوتاه خودش را   يقيرود و در دقايسوزد تند راه ميم

ش يب يتره روزها خاکسيمثل بق ير صندليذغال ز ،سرد يليسرد است خ
دارد و شال بزرگ و کلفت را دور يرا از سرش برم يچادر يست با خستگين
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الن دا يعزم تازه کردن ذغال سو چد و بعد با منقل بهيپ يسر و گردنش م
  .شتابديم ذغال تازه کردن يشگيهم يجا

 يست بياز اثر دود و سرما جار شا ينيب زند و باز هم آب چشمان ويپکه م
 يسو گداخته ير از اخگرهاگذارد و با منقل پيکنار مشود پکه را يمحوصله 

  .روديفروماز پته ها  يکيرد و در گذايم ير صندليشتابد منقل را ز يخانه م
و  تن ياندک سو ،و ها و از آنجا اندکزان يگشتان پاها سوگرما از نوک ان

ن که خواب يشود چنان سنگيمن يرسد سرش گرم و سنگياز آنجا به سرش م
  . کندياو غلبه مق بر يعم

خواب ند او يب يم يو وقتگردد يماز حمام بر  ز با عبداهللايمادرش نبعد  يساعت
. خزديم يگر صندليد ياز پته ها يکيدر  صدا با عبداهللاست بدون سرو

همچنانکه با کف دست به  شود ويمطبوع ست تنش گرم م يصندل يگرما
ز به خواب يزند تا خوابش ببرد خودش نيمآهسته، آهسته  پشت نواسه اش

  .روديم
شد درخيد ميکند با آنکه خورشيرتر طلوع ميآفتاب د يست ولين يهوا ابر

 دهين نارسيد به زميخورش کم نور ياشعه ها اد است انگاريسرما آنقدر ز يول
  .گردندينازک و درخشان مبدل م يها کلفهشنگبه در دامن خودش 

 کند،يکهکشان پرواز م يزد و سويخيگرم برم يندلاز ص حانهيرده يظهر نارس
با آن پوشاک  ير به تن دارد وليد و نازک حريسپلباس  در همان سرما

  .کنديمننازک اصالً سرما را احساس 
م يم تر از موج نسي، مالم استير چه نرم و ماليد حريهن سپرايکه آن پ! آه

نازک و کوچک  ينه ايس م تر ازيد قوها، ماليسپ يم تر از پرهايمال يبهار
  .ها دن دليم تر از تپيو مال يکودک
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لذت بخش راهن آرامش دارد آرامش يآن پ ين بار در البالياول يبرا تن او 
 يعاشقاز محبت  گرم و مملو انگار در آغوش، زيشگفت انگهم  يليو خ

  .کشدينفس م
د، از خانه ها و کوچه نگريبه اطرافش مبا شگفت  او و رديگيپرواز او اوج م  

کند وسعت آسمان يست و تا که چشم کار مين يخبرک يو تارتنگ  يها
  .زنديوق م، دلش ذها فراخ کهکشان ينه ايست و س يآب
  ؟يرويکجا م: پرسدينه محايشود و از رياز کنارش رد م يکبوتر       
  .دانمينم: دهديحانه پاسخ مير

  ؟يخوش است: پرسديدوباره م کبوتر
  . دانمينمن را هم يا: ديگويحانه به جوابش مير

  ؟يدار يپس بگو چه احساس :ديگويکبوتر م
  .يو آزاد ي، آزاديآزاد: ديگويحانه متبسم مير 

ت يآرزون يگتربزرامروز  که يفهميا تو ميآ: ديگويخندند و ميکبوتر م
  ؟ه استبرآورده شد

  .اد آرزو ها داشتميمن ز دانم، کدام آرزو؟ينه نم: ديگويحانه مير
  ت چه بود؟ين آرزويبزرگتر: ديگويکبوتر م

    .يآزاد: دهديحانه بدون درنگ پاسخ مير
  .يده ايرس تيهمان آرزو به :ديگويخنده کنان مکبوتر 

  ؟گر آزادميمن د يعني ييوگيراست م: ديگويم رتيحانه با حير 
  .کامالً آزاد ،يآزاد هست !يآر: دهديکبوتر پاسخ م

م ينکه موج ماليرد و در حيگيبه بر م يد الوصفيحانه را سرور ذايوجود ر 
  روم؟يپس من کجا م: پرسديشود ميهمان سرور در چشمانش خوانده م
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که آنجا آرامش  يجا شود،يرانده نم يکه از آنجا کس يجا: ديگو يکبوتر م
  .که همه باشندگان آن آزاد، آزاد اند ياست و جا يور نکردنبا
   چه نام دارد؟ يزنيم ن همه حرفيکه تو در موردش ان جا يا :پرسديحانه مير

  .دانم ينرا من هم نميا: ديگويمدر جواب کبوتر 
  ؟يدانيرا م پس چه، چه :پرسديحانه دوباره مير

  .يده ايت رسيآرزو تو بهسرانجام ن را که يصرف ا :دهديکبوتر پاسخ م
  .نميخواهم توله نواز را بب يگر هم دارم ميد يک آرزويمن  :ديگويحانه مير

ست زود باش عجله کن ورنه يت نا ين آرزو برتر از آزاديا :ديگويکبوتر م
  .شد ير دام خواهياسمثل من باز 

از  روديش ميکهکشان ها به پ يبال زنان سوکه حانه يشود و ريکبوتر دور م
تپه ، بام ها، کوچه هاخانه ها،  ،کنديم نگاههمه جا را با دقت تمام  ها يبلند
غ يند اما با دريببک بار ي ير توله نواز را صرف براتا اگ راکوه ها  هدامن و ها

  .ابدي ينماهو يرهو پن شهر بزرگ يان اياو را در م
گرش ناتمام يشمار ديب ين آرزو همراه با آرزوهايشود و ايد دور ميناام

  .مانديم
ه ديها رسر و نرم ابريک بستر حريکنون نزد ،زنديحانه همچنان بال مير  

در  ييبايکه با همه ز يبايز ياي، به دننگرديا مين بار به دنيآخر يبرا. است
همچنانکه نگاهش را با  ز نهفته است،يفراوان ن ياغم ها و درد هدامانش 

د يملبس با لباس سپ زين ند پسر و مادرشيب يم ا دوخته استيبه دن يدلواپس
 بندد ينقش م لبانش يرو يحيها لبخند ملدن آنيبا د ،نديآ ياو م يسور يحر

  .ده انديرس يبرد آنها هم به آزاديو گمان م
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د يان ابر ها ناپدينها در مبعد به اتفاق آ کند ويدرنگ م يا حانه لحظهير
  .گردديم
  
  

  پايان
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