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ﺳﺎر ﺑﯽﺑﯽ ﺧﺎﻧم
ﺧﺎﻧوادۀ آﯾﻧدۀ داداش
ﯾﻌﻘوب ﻟﯾث ﻋﯾﺎر
ﺳوﺳﮏ ﺣﻧﺎﯾﯽ
ﺧرﻣﺷﮭر ــ ﺗﮭران
ﭘدر ﺑزرگ ﻣن ﻣﯽﺷود …
ﺑﺎران و ﺗﻧﮭﺎﯾﯽ
ﺟوﺟﮫھﺎی آﺧر ﭘﺎﯾﯾز
ﭘﺎرﺗﯽ
ﺑوی ﭘوﺳت ﻟﯾﻣو ،ﺑوی ﺷﯾر ﺗﺎزه
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»ﺑﯽﺑﯽ آﻣد! ﺑدو آﻣد!«
ﺳﺎر ﺑﯽﺑﯽ ﺧﺎﻧم روی ﻟﺑﮥ طﺷت رﺧﺗﺷوﯾﯽ ﻧﺷﺳت و دو
ﺗﺎ ﻧوک ﻣﺣﮑم ﺗوی ﭘرھﺎی ﭘف ﮐردۀ ﺳﯾﻧﮫاش زد .ﺑﻌد ﺑﺎ ﻋﺟﻠﮫ
ﺳرش را ﭼرﺧﺎﻧد و ﭘﺷﺗش را ﻧوک زد .ﺳرش را ﮐﺞ ﮐرد و ﺑﮫ
ﺻورت ﺑﯽﺑﯽ ﺧﺎﻧم ﭼﺷم دوﺧت و ﮔﻔت» ،آﻣد! ﺑﯽﺑﯽ آﻣد!«
ﺑﯽﺑﯽ ﺧﺎﻧم دﺳﺗش ﺗوی آب ﺻﺎﺑون ﺑود و ﺑﮫ ﭘرﻧده ﮔﻔت،
»از ﮐﻧﺎر طﺷت ﭘﺎﺷو ﺧﺎﻧﻣﭼﮫ ــ آب ﺻﺎﺑون ﻣﯽﭘره ﺗو ﭼﺷﺎت ــ
ﭘﺎ ﺷو ﻋزﯾزم ،ﭘﺎ ﺷو«.
ﺳﺎر ،روی ﮐﻧﮕرهھﺎی ﻟﺑﮥ طﺷت ﺟﻔﺗﮏ ﺟﻔﺗﮏ زد و
ﮐﻧﺎر ﺳﺎق دﺳت ﺑﯽﺑﯽ ﺧﺎﻧم اﯾﺳﺗﺎد ــ ﺑﺎ ﮐﻠﮥ ﮐﺞ و ﺑﺎ اﺻرار ﺑﮫ
ﺑﯽﺑﯽ ﺧﺎﻧم ﺧﯾره ﺷد و ﺗﮑرار ﮐرد» ،آﻣد! ﺑﯽﺑﯽ آﻣد! ﺑدو آﻣد!«
ﻣﺎه ﻣﻧظر ﺧﺎﻧم ،ھﻣﺳﺎﯾﮥ ﺑﯽﺑﯽ ،ﮐﮫ ﮐﻧﺎر ﭼﺎھﮏ ﭼﻧدک
زده ﺑود و ﺑﮭت زده ﺳﺎر را ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐرد ،ﮔﻔت» ،ﺑﺳم ﷲ
اﻟرﺣﻣن اﻟرﺣﯾم ــ ﺑﮫ ﺣﻖ ﭼﯾزای ﻧدﯾده و ﻧﺷﻧﯾده!«
ﺑﯽﺑﯽ ﺧﺎﻧم ﮔﻔت» ،ﺣﺎﻻ ﺑﺎور ﮐردی؟« و ﭼﺷمھﺎﯾش از
ذوق ﺑرق زد.
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»ﺗو ﮔﻔﺗﮫ ﺑودی ﻣﺛﮫ آدﻣﺎ ﺣرف ﻣﯽزﻧﮫ ،اﻣﺎ ﻣن ﺗﺎ ﺑﺎ
ﮔوﺷﺎی ﺧودم ﻧﺷﻧﯾده ﺑودم ،ﺑﺎورم ﻧﻣﯽﺷد وﷲ .ﻧﻧﮥ ﻣن اون وﻗﺗﺎ
ﯾﮫ طوطﯽ داﺷت ﮐﮫ ﺣرف ﻣﯽزد ــ ﯾﻌﻧﯽ ﻧن ﺟون ﻣﯽﮔﻔت
ﺣرف ﻣﯽزﻧﮫ ــ طوطﯾﮫ ﻓﻘط ﺟﯾﻎ ﻣﯽﮐﺷﯾد ،ﻧن ﺟون ﻣﯽﮔﻔت
ﺣﺎﻻ ﺗﺷﻧﺷﮫ ،ﯾﺎ ﺣﺎﻻ ﻓﺣش ﻣﯽده ،ﯾﺎ ﺣﺎﻻ ﻗﻧد ﻣﯽﺧواد .ﺑﮫ ﮔوش
ﻣن ھﻣﮥ ﺟﯾﻐﺎش ﯾﮫ ﺻدا ﺑود .اﮔﮫ ﻧﻧم ﻣﻌﻧﯽ ﻧﻣﯽﮐرد ،ھﯾﭼﯽ
ﻧﻣﯽﻓﮭﻣﯾدم .اﻣﺎ اﯾن د ُُرس ﻣﺛﮫ آدﻣﺎ ﺣرف ﻣﯾزﻧﮫ«.
ﻣﺎه ﻣﻧظر ﺧﺎﻧم ،ﻣﺛل اﯾﻧﮑﮫ ﺟن دﯾده ﺑﺎﺷد ،ﺑﺎ وﺣﺷت ﺳﺎر
ﺑﯽﺑﯽ ﺧﺎﻧم را ﺗﻣﺎﺷﺎ ﮐرد و ﯾﮑﺑﺎر دﯾﮕر ﮔﻔت» ،ﺑﺳم ﷲ اﻟرﺣﻣن
اﻟرﺣﯾم!«
ﺑﯽﺑﯽ ﺧﺎﻧم آب طﺷت را ﺗوی ﭼﺎھﮏ ﺧﺎﻟﯽ ﮐرد .ﭘﻧﺟﮫ-
ھﺎی ﭘرﻧده ﻟﺑﮥ طﺷت را ﺑﺎ ﺻدای ﺗﯾزی ﺧراﺷﯾد اﻣﺎ ﻧﺎﺧنھﺎ ﻟﺑﮫ
را ول ﻧﮑرد و ﺳﺎر ﭘرﭘر ﮐوﺗﺎھﯽ زد و ھﻣﺎﻧﺟﺎ ﻣﺎﻧد .ﺑﯽﺑﯽ،
ﺳﯾﻧﯽ رﺧتھﺎی ﺷﺳﺗﮫ را ﮐﻧﺎر ﺣوض ﮔذاﺷت و دﺳتھﺎﯾش را
آب ﮐﺷﯾد.
ﺳﺎر ﭘرﯾد و روی ﺷﺎﻧﮫاش ﻧﺷﺳت.
»ﺧب ،ﺣﺎﻻ ﺑﮕو ﺑﺑﯾﻧم ﭼﯽ ﻣﯽﮔﯽ ﺧﺎﻧوﻣﭼﮫ؟«
»آﻣد! آﻣد! ﺑﯽﺑﯽ آﻣد!«
ﺑﯽﺑﯽ ﺧﺎﻧم ھﻧوز ﺑﮫ در ﻧرﺳﯾده ﺑود ﮐﮫ در زدﻧد .ﺳﺎر
ﻓﻘط ﺑرای ﻋﻠﯽ آﻗﺎ ،ﺷوھر ﺑﯽﺑﯽ ﺧﺎﻧم ،اﯾن ﻗدر ﺑﯽﺗﺎﺑﯽ ﻣﯽﮐرد و
ھﯾﺟﺎن ﻧﺷﺎن ﻣﯽداد .ﺑﯽﺑﯽ ﻣﯽداﻧﺳت ﻋﻠﯽ آﻗﺎ ﭘﺷت در اﺳت و ﺑﮫ
ﺧودش درد ﺳر ﻧداد ﮐﮫ ﭼﺎدرش را از ﮐﻣر ﺑﺎز ﮐﻧد و روی
ﺳرش ﺑﮑﺷد .ﮐﻠون در را ﮐﺷﯾد و ﻋﻠﯽ آﻗﺎ ﺑﺎ ﯾﺎ ﷲ و دو ﺗﺎ ﺳرﻓﮥ
ﮐوﺗﺎه ﻣﻌﻣوﻟش وارد ﺷد.
ﻣﺎه ﻣﻧظر ﺧﺎﻧم ﮐﻧﺎر ﭼﺎھﮏ اﯾﺳﺗﺎد و روﯾش را ﻣﺣﮑم
ﮔرﻓت ،ﮐﻧﺎر در آﻣد ،ﺑﮫ ﻋﻠﯽ آﻗﺎ ﺳﻼم داد و ﺑﺎ اﺷﺎرۀ ﺳر و ﮐﻠﮫ
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از ﺑﯽﺑﯽ ﺧﺎﻧم ﺧدا ﺣﺎﻓظﯽ ﮐرد و از در ،ﮐﮫ ھﻧوز ﭘﺷت ﻋﻠﯽ آﻗﺎ
ﺑﺳﺗﮫ ﻧﺷده ﺑود ،ﺑﯾرون رﻓت.
ﺑﯽﺑﯽ ﮔﻔت» ،زن ﻣﺣﻣود ﺧﺎن ﺑود ،ﻣﺣﻣود ﺧﺎن ﻣﺑﺎﺷر.
ﺑﺎور ﻧﻣﯽﮐرد ﺧﺎﻧوﻣﭼﮫ ﺣرف ﻣﯽزﻧﮫ .داش ﺷﺎخ در ﻣﯽآورد«.
ﺷﺎﻧﮫای را ﮐﮫ ﺧﺎﻧﻣﭼﮫ روﯾش ﻧﺷﺳﺗﮫ ﺑود ﺑﺎﻻ آورد و ﺻورﺗش
را ﺑﮫ طرف ﺳﺎر ﺑر ﮔرداﻧد .ﺧﺎﻧﻣﭼﮫ ﮔردن ﮐﺷﯾد و ﻧوﮐش ر ا
روی ﻟبھﺎی ﺑﯽﺑﯽ ﺧﺎﻧم ﮔذاﺷت .ﺑﻌد از روی ﺷﺎﻧﮥ ﺑﯽﺑﯽ ﺧﺎﻧم
ﺑﻠﻧد ﺷد ،ﯾﮏ ﻟﺣظﮫ در ﯾﮏ ﻧﻘطﮥ ﺛﺎﺑت در ﻓﺿﺎ ﺑﺎل ﺑﺎل زد .ﺑﻌد
ﺗوی ھوا ول ﺷد ،ﯾﮏ ﻧﯾم داﯾره ﮐﺷﯾد ،آﻧوﻗت روی طﻧﺎب رﺧت
ﻧﺷﺳت .ﺑﯽﺑﯽ ﺧﺎﻧم ﺑﺎ ذوق ﺧﻧدﯾد و زﺑﺎن ﺳرخ ﮐوﭼﮑش را ﻣﺛل
ﮔرﺑﮫ روی ﻟبھﺎﯾش ﻣﺎﻟﯾد.
ﺑﯽﺑﯽ ﺧﺎﻧم در ﻣﺟﻣوع ﺷﺑﯾﮫ ﮔرﺑﮫ ﺑود ــ ﭼﺷمھﺎی
زردش ﺑﺎ ﻧور ﺑﺎداﻣﯽ ﯾﺎ ﮔرد ﻣﯽﺷد؛ دﻣﺎﻏش ﭼﮭﺎر ﮔوش و
ﮐوﭼﮏ ،ﻣﺛل ﻧﺧود ،وﺳط ﺻورت ﮔردش ﺑود؛ ﻟبھﺎ و زﺑﺎﻧش
ﺑﮫ ﭘﺷت ﮔﻠﯽ ﻣﯽزد .ﻋﻠﯽ آﻗﺎ ھر وﻗت ﺑﺎ ﺑﯽﺑﯽ ﺧﺎﻧم راﺟﻊ ﺑﮫ
ﺧﺎﻧﻣﭼﮫ ﺷوﺧﯽ ﻣﯽﮐرد ،ﻣﯽﮔﻔت» ،ﭼطور اﯾن ﺣﯾوون ﻧﻣﯽﺑﯾﻧﮫ
ﺗو ﻋﯾن ﮔرﺑﮫای؟ اﮔﮫ ﻣﯽﺑﯾﻧﮫ ﭼطوری ﺑﺎھت اﯾﻧﻘدر اﺧت ﺷده؟ ﯾﺎ
ﻟﻠﻌﺟب!«
ﺧﺎﻧﻣﭼﮫ ،روی طﻧﺎب رﺧت ،ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﺋﯾن ﺟﺳت و ﮔﻔت،
»ﻻم! ﻻم!«
ﻋﻠﯽ آﻗﺎ ﺑﮫ ﻗﺻد ﺷوﺧﯽ و آزار ﺑﯽﺑﯽ ﺧﺎﻧم ﮔﻔت» ،اﯾن
آدم ﺑﺷو ﻧﯾس ــ ﺑﺎﻷﺧره ﺳﯾن ﯾﺎد ﻧﻣﯽﮔﯾره«.
ﺑﯽﺑﯽ ﺧﺎﻧم ،ﻣﺛل دﻓﻌﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﻋﻠﯽ آﻗﺎ از دﺳت ﭘﺧﺗش اﯾراد
ﻣﯽﮔرﻓت ،ﭘﺷت ﭼﺷمھﺎﯾش را ﻧﺎزک ﮐرد و ﮔﻔت» ،ﺧﺑﮫ آﻗﺎ ﺗرو
ﺧدا! از ﯾﮫ اﻟف ﭘرﻧده ﭼﮫ ﺗوﻗﻌﺎ داری!« دﺳتھﺎی ﺧﯾﺳش را،
ﮐﮫ از ﺧودش دور ﻧﮕﮫ داﺷﺗﮫ ﺑود ،ﺑﺎ ﺟﻠو ﭼﺎدرش ﺧﺷﮏ ﮐرد و
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ﭘﺷﺗش را ﺑﮫ ﻋﻠﯽ آﻗﺎ ﮐرد و راه اﻓﺗﺎد .ﻟﻣﺑرھﺎﯾش از زﯾر ﭼﺎدر،
ﮐﮫ ﻣﺣﮑم ﺑﮫ ﮐﻣرش ﺑﺳﺗﮫ ﺑود ،ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﯾﯾن ﻣﯽرﻓت .از طرز راه
رﻓﺗﻧش ﭘﯾدا ﺑود ﮐﮫ ﺟدی ﻗﮭر ﮐرده اﺳت .ﻋﻠﯽ آﻗﺎ ﻣﯽداﻧﺳت ﮐﮫ
ﺑﺎﯾد ﻧﺎزش را ﺑﮑﺷد .ﺑﮫ ﺧﺎﻧﻣﭼﮫ ﮔﻔت» ،ﺳﻼم ،ﺳﻼم ــ ﺑﯾﺎ ﺑرﯾم
ﺗو ﻧﺎھﺎر ﺑﺧورﯾم«.
ﺳﺎر ﮔﻔت» ،ﺑرﯾم ﺗو! ﺑرﯾم ﺗو!«
ﺑﯽﺑﯽ ﺧﺎﻧم وﻗﺗﯽ ﺑرای ﻋﻠﯽ آﻗﺎ ﻧﺎز ﻣﯽﮐرد ،ﺑﯾش از
ھﻣﯾﺷﮫ ﺷﮑل ﮔرﺑﮫ ﻣﯽﺷد  -ﮔرﺑﮥ ﺑراﻗﯽ ﮐﮫ ﻗﺻد ﺣﻣﻠﮫ دارد.
ﻋﻠﯽ آﻗﺎ ﮐﻔشھﺎﯾش را ﺗوی درﮔﺎه در آورد و ﮐﻼھش
را ،ﮐﻧﺎر ﺳﯾﻧﯽ و ﻗﺎب اﺳﺗﮑﺎنھﺎی ﻧﻘره ،روی طﺎﻗﭼﮫ ﮔذاﺷت و
ﭘﺎی ﺳﻔره ﻧﺷﺳت .ﺑﯽﺑﯽ ﺧﺎﻧم ﺑﺎ ﻧوک ﮐﻔﮕﯾر از ﺑﺎﻗﻼھﺎی روی
ﭘﻠو ﺟﻣﻊ ﮐرد و ﺗوی ﺑﺷﻘﺎب ﺧﺎﻧﻣﭼﮫ رﯾﺧت و ظرف ﺗﮫ دﯾﮓ را
ﺑﮫ طرف ﺷوھرش ﺳراﻧد.
ﻋﻠﯽ آﻗﺎ ﮔﻔت» ،ﺣﺎﻻ ﻗﮭری؟ ﻧﺎز ﻧﮑن ــ ﺑﺎز ﺑﮫ اﺳﺑش
ﮔﻔﺗن ﯾﺎﺑو .ﻣن ﺑﻠد ﻧﯾﺳﺗم ﺳﯾن ﺑﮕم ،ﺧوب ﺷد؟«
ﺑﯽﺑﯽ ﺧﺎﻧم ﻓﻘط ﭘﺷت ﭼﺷﻣش را ﯾﮑﺑﺎر دﯾﮕر ﻧﺎزک ﮐرد.
روﯾش را ﺑﮫ ﺧﺎﻧﻣﭼﮫ ﮐرد و ﭘرﺳﯾد» ،ﭼرا ﻧﻣﯽﺧوری؟«
ﺧﺎﻧﻣﭼﮫ ﻣﺷﻐول ﺧوردن ﺑود ــ ﻋﻠﯽ آﻗﺎ ھﻧوز ﺷروع
ﻧﮑرده ﺑود .ﻋﻠﯽ آﻗﺎ از ﮔوﺷﮥ ﻗﺎب ،ﺗوی ﺑﺷﻘﺎﺑش ﭘﻠو رﯾﺧت .ﺑﯽ-
ﺑﯽ ﺧﺎﻧم از زﯾر ﭼﺷم ﻧﮕﺎھش ﻣﯽﮐرد .ﺗﺎ ﻋﻠﯽ آﻗﺎ ﺳرش را
ﺑرﮔرداﻧد ،ﺑﯽﺑﯽ ﯾﮏ ﺗﮑﮫ ﮔوﺷت از زﯾر ﭘﻠو ﺑﯾرون ﮐﺷﯾد و آن
را ﺗوی ﺑﺷﻘﺎب ﻋﻠﯽ آﻗﺎ ﺳر داد.
ﻗﻔس ﺧﺎﻧﻣﭼﮫ ﺳر ﺑﺧﺎری ﺑود ،درش ھم ﺑﺎز .ﺧﺎﻧﻣﭼﮫ
روی ﻣﯾﻠﮫھﺎی ﺑﺎم ﻗﻔس ﻧﺷﺳت و ﮔﻔت» ،ﺑرﯾم ﺗو! ﺑرﯾم ﺗو!«
ﺑﯽﺑﯽ ﺧﺎﻧم ﮔﻔت» ،ﻣﺎ ﮐﮫ آﻣدﯾم ﺗو ﺧﺎﻧوﻣﭼﮫ«.
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ﺧﺎﻧﻣﭼﮫ ﭼﮭﭼﮫ ﺑﻠﻧدی ﮐﺷﯾد و دور اطﺎق ﭘرواز ﮐرد و
ﺑﻌد روی در ﺑﺎز ﻗﻔس آرام ﮔرﻓت و ﺗﺎب ﺧورد.
»اﯾن ﺣﯾوون ھﯾﭻ وﻗت ﺗو ﻗﻔس ﻧﯾس .روز و ﺷب ﺗوی
ﺣﯾﺎط ﭘﻼﺳﮫ .ﺑﺑﯾن ﮐﯽ ﯾﮫ ﺑﮭت ﻣﯾﮕم :اﮔﮫ ﺧودت ﻧﺧورﯾش ،ﯾﮫ
ﮔرﺑﮥ دﯾﮕﮫ ﭘﯾدا ﻣﯽﺷﮫ ﮐﮫ ﯾﮫ ﻟﻘﻣﮥ ﭼﭘش ﮐﻧﮫ«.
ﺑﯽﺑﯽ ﺧﺎﻧم از ﮔوﺷﮥ ﭼﺷﻣش ﻧﮕﺎه ﮐرد و دﯾد ﮐﮫ ﻋﻠﯽ آﻗﺎ
ﺑﺎز دارد ﺳر ﺑﮫ ﺳرش ﻣﯽﮔذارد .ﺧﻧدهاش ﮔرﻓت و ﻗﮭرش ﺗﻣﺎم
ﺷد .ﮔﻔت» ،ﻣن ﺧودم ﻣواظﺑﺷم ،ﻧﺗرس .ﺗو از ﮐﯽ دﻟت ﺑﮫ ﺣﺎل
ﺧﺎﻧوﻣﭼﮫ ﺳوﺧﺗﮫ؟!«
ﺧﺎﻧﻣﭼﮫ ﭼﻧد ﺑﺎر ﺑﺎ ھﯾﺟﺎن ﭘﺷت ﺷﯾﺷﮥ ﭘﻧﺟره ﭘر ﮐﺷﯾد و
داد زد» :ﺑﯽﺑﯽ! ﺑرد! ﺑﯽﺑﯽ ﺑرد!«
ﺑﯽﺑﯽ ،ﺑﺎ ﻣﻼﯾﻣت و ﺧوﻧﺳردی ﭘرﺳﯾد» ،ﭼﯽ ﺑرد؟ ﮐﯽ
ﺑرد ،ﺧﺎﻧوﻣﭼﮫ؟«
ﺧﺎﻧﻣﭼﮫ ﺑﮫ ﺷﯾﺷﮫ ﻧوک ﮐوﺑﯾد و ﺑﺎز ﭘر و ﺑﺎل زد و ﺟﯾﻎ
ﮐﺷﯾد» :ﺑرد! ﺑرد!«
ﺑﯽﺑﯽ ﺑﻠﻧد ﺷد و از ﭘﻧﺟره ﺑﯾرون را ﻧﮕﺎه ﮐرد .ﺑﻌد دوﯾد
ﺑﯾرون و ﮔﻔت» ،دِ ،ﭘدر ﺳوﺧﺗﮫ! ﺑﻧدازش!« و ﺑﮫ اطﺎق ﺑر
ﮔﺷت» .اﮔﮫ دﯾر رﺳﯾده ﺑودم ﮐﻼغ زاﻏﯽ ﺑرده ﺑودش آ«.
ﻋﻠﯽ آﻗﺎ ﺑﺎ دھن ﭘر ﭘرﺳﯾد» ،ﭼﯾو؟«
»ﻗﺎﻟب ﺻﺎﺑوﻧو .ﻓﻘط ﭼﺎر ﺗﺎ ﺗﯾﮑﮫ رﺧت ﺑﺎھش ﺷﺳﺗﮫ
ﺑودم «.ﺻﺎﺑون را ﻻی ﯾﮏ ﺗﮑﮫ ﮐﺎﻏذ روزﻧﺎﻣﮫ ﭘﯾﭼﯾد و اﻧﮕﺷت-
ھﺎﯾش را ﺑﺎ ﮔوﺷﮥ ﮐﺎﻏذ ﭘﺎک ﮐرد و ﺑﺳﺗﮫ را روی ﺳر ﺑﺧﺎری
ﮔذاﺷت .ﺧﺎﻧﻣﭼﮫ را ﺗوی دو دﺳﺗش ﮔرﻓت و ﺳرش را ﺑوﺳﯾد و
دوﺑﺎره ﮔذاﺷﺗش ﭘﺷت ﭘﻧﺟره.
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ﻣﺎه ﻣﻧظر ﺧﺎﻧم ﻟﻘﻣﮥ ﻧﺎن و ﭘﻧﯾر را ﮔوﺷﮥ ﻟﭘش ﺟﺎ داد و ﺑﺎ
ﭘﺷت دﺳت ﻣوھﺎﯾش را ،ﮐﮫ روی ﺻورﺗش رﯾﺧﺗﮫ ﺑود ،ﭘس زد
و ﮔﻔت» ،ھﻣﯾﻧطوری ﮐﮫ ﻣن و ﺷﻣﺎ ﺣرف ﻣﯽزﻧﯾم ،ﺣرف ﻣﯽ-
زﻧﮫ .وﻗﺗﯽ ذﻟﯾل ﻣرده ﮔﻔت" :ﺑﯽﺑﯽ آﻣد" ،ﻣن ﯾﮫ ذرع از ﺟﺎم
ﺟﺳﺗم ــ ﺧﯾﺎل ﮐردم ﯾﮑﯽ دﯾﮕم ﺗو ﺣﯾﺎطﮫ ،ﻣن ﺧﺑر ﻧدارم«.
ﻧﻧﮥ ﻣﺎه ﻣﻧظر ﮔﻔت» ،ﻋﯾﻧﮭو طوطﯽ ﻣن .ﯾﺎدت ﻣﯾﺎد
ﻣﻧظر؟«
»ﻧﮫ ،ﻧن ﺟون ــ طوطﯽ ﺷﻣﺎ ﮐﮫ ،ﺧدا ﺑﯾﺎﻣرز ،ﻓﻘط ﻗﺎر و
ﻗور ﻣﯽﮐرد .ﻣﯾﮕم اﯾن ﻣﺛﮫ آدﻣﯾزاد ﺣرف ﻣﯽزﻧﮫ«.
ﻣﺣﻣود ﺧﺎن ﭘرﺳﯾد» ،ﭼﯽ ﻣﯾﮕﮫ؟ ھﻣﮥ ﺣرﻓﺎ رو ﻣﯽ-
زﻧﮫ؟«
ﻣﺎه ﻣﻧظر ﺧﺎﻧم ﭘﻧﺟﮫاش را ﺗو ھوا ﻏﻧﭼﮫ ﮐرد و زﯾر
دﻣﺎغ ﻣﺣﻣود ﺧﺎن ﺑﺎزش ﮐرد و ﮔﻔت» ،ھﻣﮫ ﭼﯽ ﻣﯾﮕﮫ .ﻣن
اوﻧﺟﺎ ﻧﺷﺳﺗﮫ ﺑودم ،ﺑﺎ ﺑﯽﺑﯽ ﺧﺎﻧم ﺣرف ﻣﯽزدم ،ﯾﮫ دﻓﮫ ﺣﯾوون
اوﻣد وﺳط ﻣﺎ دو ﺗﺎ ﻧﺷس و ﮔﻔت" :ﺑﯽﺑﯽ ﺑﯾﺎ درو وا ﮐن ،ﻋﻠﯽ
آﻗﺎ اوﻣد"«.
ﻧﻧﮥ ﻣﺎه ﻣﻧظر ﮔﻔت» ،ﭼﮫ ﺣرﻓﺎ!«
»ﮐور ﺷم اﮔﮫ دروغ ﺑﮕم .ﺑﯽﺑﯽ ﺧﺎﻧﻣم اﻧﮕﺎر اﯾن ﺣﯾوون
ﭘﺎرۀ ﺟﯾﮕرﺷﮫ .ھم ﭼﯽ ﻗرﺑون ﺻدﻗش ﻣﯾره و ﺗر و ﺧﺷﮑش ﻣﯽ-
ﮐﻧﮫ ﮐﮫ ﺑﯾﺎ و ﺗﻣﺎﺷﺎ ﮐن .ﻣن ﮐﯽ ﺑﺎ ﻣﻣدی اﯾﻧﻘده ور ﻣﯽرﻓﺗم؟«
ﻧﻧﮫ ﮔﻔت» ،زﻧﺎی ﻋﻘﯾم ھﻣﮫ ﺷون ﺣﯾوون ﺑﺎز ﻣﯽﺷن.
ﻣﻧظر ،ﻣﻠﮑﮫ ،زن اوﺳﺗﺎ رﺿﺎ ،ﺳر ﮐوﭼﮫ ﻣون ،ﯾﺎدت ﻣﯾﺎد؟ ﭼل
ﺗﺎ ﮔرﺑﮫ داش!«
ﻣﻣدی اﻧﮕﺷﺗش را ﮐرد ﺗوی ﮐﺎﺳﮥ ﻣﺎﺳت و ﻣﺎه ﻣﻧظر
ﺧﺎﻧم ﻣﺣﮑم زد ﭘﺷت دﺳﺗش و دﺳت ﻣﻣدی ﺗﺎ ﻣﭻ رﻓت ﺗو ﮐﺎﺳﮫ
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و ِزر ِزرش ﺑﻠﻧد ﺷدَ » .دس ﺧر ﮐوﺗﺎ! ﻣﺎس ﻣﯽﺧوای ،ﺑﮕو ﻣﺎس
ﻣﯽﺧوام«.
ﻣﻣدی دﺳت ﻣﺎﺳﺗﯾش را ﺗوی ﺻورت ﮐﺛﯾﻔش ﻣﺎﻟﯾد و
ﺷﺳﺗش را ﮐرد ﺗوی دھﻧش.
ﻣﺣﻣود ﺧﺎن از ﺳر ﺳﻔره ﭘﺎ ﺷد.
ﻣﺎه ﻣﻧظر ﺧﺎﻧم ﭘرﺳﯾد» ،داری ﻣﯽری آﻗﺎ؟«
»آره ــ ارﺑﺎب ﮔﻔﺗﮫ ﺑﻌد از ﻧﺎھﺎر ﺑرم ﺑﺎغ ،ﮐﺎرم داره.
ﮐﺎری داﺷﺗﯽ ،ﻣﻣدی رو ﺑﻔرﺳت«.
»ﺑرو ﺑﮫ ﺳﻼﻣت«.
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ﺑﻌد از ظﮭر ،ﺑﯽﺑﯽ ﺧﺎﻧم ﺗﺎزه ﭘﺎی ﺳﻣﺎور ﻧﺷﺳﺗﮫ ﺑود ﮐﮫ
ﭼﺎی ﺑرﯾزد ،در زدﻧد .ﺧﺎﻧﻣﭼﮫ ،ﮐﮫ روی ﻗﻔس ﭼرت ﻣﯽزد،
ﭼﺷمھﺎﯾش را ﺑﺎز ﮐرد و ﮔﻔت» ،آﻣد! آﻣد!« و ﺑﺎز ﭼﺷمھﺎﯾش را
ﺑﺳت و اﻓﺗﺎد ﺑﮫ ﭼرت زدن.
ﺑﯽﺑﯽ ﺧﺎﻧم ﮔﻔت» ،ﺑﺳم ﷲ! اﯾن دﯾﮕﮫ ﮐﯾﮫ اﯾن وﻗت
روز؟«
ﻋﻠﯽ آﻗﺎ ﮔﻔت» ،ﺷﺎﯾد ﺣﺳﻧﮫ از ده ﺑر ﮔﺷﺗﮫ«.
ﺑﯽﺑﯽ ﺧﺎﻧم از ﺟﺎﯾش ﺑﻠﻧد ﺷد و ﮔﻔت» ،اﯾن ﮔور ﺑﮫ ﮔور
ﯾﮫ ھﻔﺗﮫ ﻣرﺧﺻﯽ ﮔرﻓﺗﮫ ﺑود .اﻣروز درﺳت ده روزه ﺗرو دﺳت
ﺗﻧﮭﺎ ﮔذاﺷﺗﮫ ــ ﺑﯽﺧود ﻧﯾﺳت ھر روز ﺧﺳﺗﮫ و ﻣرده از ﺳر دﮐون
ﺑر ﻣﯽﮔردی«.
ﺑﯽﺑﯽ ﺧﺎﻧم در را ﺑﺎز ﮐرد و ﻣﺣﻣود ﺧﺎن آﻣد ﺗو .ﻋﻠﯽ
آﻗﺎ ﺗﺎ ﺟﻠو درﮔﺎه ﺑﮫ ﭘﯾﺷﺑﺎز ﻣﺣﻣود ﺧﺎن رﻓت و ﮔﻔت» ،ﺧﯾﻠﯽ
ﺧوش اوﻣدﯾن ،ﺻﻔﺎ آوردﯾن ــ ﭼﯽ ﺷده اﯾن وﻗت ﻣﺎه از اﯾن
ورا؟«
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ﻣﺣﻣود ﺧﺎن ﭼﮭﺎر زاﻧو دم درﮔﺎه ﻧﺷﺳت .ﻋﻠﯽ آﻗﺎ ﺑﮫ
اﺻرار دﺳﺗش را ﮔرﻓت و ﺑﺎﻻی اطﺎق ﻧﺷﺎﻧدش.
ﻣﺣﻣود ﺧﺎن ﮔﻔت» ،اون ﻣﺎھﯽ ﯾﮫ دﻓﮫ رو ﺑﮫ ﺣﺳﺎب
دوﺳﺗﯽ ﭼﻧدﯾن و ﭼﻧد ﺳﺎﻟﮥ ﺧودﻣون ﻧذار ،ﻋﻠﯽ آﻗﺎ ــ ﻣن وﷲ رو
ﺳﯾﺎم«.
»اﺑداً ،اﺑدا ً ــ ﺧﯾﻠﯾم رو ﺳﻔﯾد .ﺣﺳﺎب ﺣﺳﺎﺑﮫ ،ﮐﺎﮐﺎ ﺑرادر.
ﺗﺎزه ﻣﮕﮫ ﭘوﻟش ﺗو ﺟﯾب ﺷﻣﺎ ﻣﯾره ﻣﺣﻣود ﺧﺎن؟ اﻟﻣﺄﻣور و
ﻣﻌذور«.
ﻣﺣﻣود ﺧﺎن ﻗوطﯽ ﺳﯾﮕﺎرش را از ﺟﯾﺑش ﺑﯾرون ﮐﺷﯾد و
ﺑﮫ ﻋﻠﯽ آﻗﺎ ﺗﻌﺎرف ﮐرد .ﻋﻠﯽ آﻗﺎ دو دﺳﺗﯽ دﺳت ﻣﺣﻣود ﺧﺎن را
رد ﮐرد و ﮔﻔت» ،ﻧﮫ ،ﺳﻼﻣت ﺑﺎﺷﯽ ﻣﺣﻣود ﺧﺎن .ﺧودت ﮐﮫ
ﻣﯽدوﻧﯽ ﻣن ﺳﯾﮕﺎری ﻧﯾﺳﺗم .ای ،اﮔﮫ ﮔﺎھﯽ ﺑﯽﺑﯽ ﻗﻠﯾوﻧﯽ ﭼﺎق
ﮐﻧﮫ ﻣﯽﮐﺷﯾم ،ﻧﮑﻧﮫ ﻧﻣﯽﮐﺷﯾم .ﺧﻼﺻﮥ ﮐﻼم دودی ﻧﯾﺳﺗم«.
ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﮫ ﺑﯽﺑﯽ ﮐرد و دﺳﺗﯽ ﺑﮫ ﺗﮫ رﯾﺷش ﮐﺷﯾد.
ﺑﯽﺑﯽ ﺧﺎﻧم ﯾﮏ اﺳﺗﮑﺎن ﭼﺎی ﺑرای ﻣﺣﻣود ﺧﺎن رﯾﺧت و
ﺟﻠوش ﮔذاﺷت و از اطﺎق رﻓت ﺑﯾرون ﮐﮫ ﻗﻠﯾﺎن ﺷوھرش را
ﺣﺎﺿر ﮐﻧد.
وﻗﺗﯽ ﺑﯽﺑﯽ ﺧﺎﻧم ﺗوی اطﺎق ﺑر ﮔﺷت ،ﺷﻧﯾد ﮐﮫ ﻣﺣﻣود
ﺧﺎن دارد ﺑﮫ ﻋﻠﯽ آﻗﺎ ﻣﯽﮔوﯾد» ،ﻣﺎدر ﻣﻣدی ﺳر ﻧﺎھﺎر ﺣرﻓﺷو
زد .ﻣﻧم از دھﻧم در رﻓت ،ﺑﮫ ارﺑﺎب ﮔﻔﺗم .ﺣﺎﻻ ارﺑﺎب ﭘﺎﺷو ﮐرده
ﺗو ﯾﮫ ﮐﻔش ،ﺳﺎره رو ﻣﯽﺧوادش .ﻣﻧم اوﻣدم ﭘﯾش ﺧود ﺷﻣﺎ ﮐﮫ
راھﯽ ﺟﻠو ﭘﺎم ﺑذارﯾن«.
ﺑﯽﺑﯽ ﺧﺎﻧم ،ﻗﻠﯾﺎن ﺑﮫ دﺳت ،ﭘﺎﯾﯾن اطﺎق اﯾﺳﺗﺎد .ﯾﮏ
ﻟﺣظﮫ ﻧﻔﺳش را ﺗوی ﺳﯾﻧﮫ ﺣﺑس ﮐرد ،ﭼﺷمھﺎﯾش ﮔرد ﺷد و ﻧﮕﺎه
ﺗﻧدی ﺑﮫ ﺷوھرش ﮐرد.
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ﺧﺎﻧﻣﭼﮫ از روی ﻗﻔس ﭘرواز ﮐرد و آﻣد روی ﻧﯽ ﻗﻠﯾﺎن
ﻧﺷﺳت .ﭼﺷمھﺎﯾش را ﺗوی ﭼﺷمھﺎی ﺑﯽﺑﯽ دوﺧت و ﭼﮭﭼﮫ
ﺑﻠﻧدی زد .ﺑﯽﺑﯽ ﻗﻠﯾﺎن را ﺟﻠو ﺷوھرش ﮔذاﺷت ،ﺧﺎﻧﻣﭼﮫ را ﺑﻠﻧد
ﮐرد و اﻧداﺧﺗش ﺗوی ﻗﻔس و در ﻗﻔس را ﺑﺳت.
ﺧﺎﻧﻣﭼﮫ داد زد» :ﺑﯽﺑﯽ! ﺑﯽﺑﯽ!«
ﺑﯽﺑﯽ ﺧﺎﻧم ﮔﻔت» ،ﭼﺗﮫ؟ ﯾﮫ دﻗﮫ ﻧﻣﯽﺗوﻧﯽ ﺻداﺗو
ﺑﺑری؟«
ﻋﻠﯽ آﻗﺎ ﺳرش را اﻧداﺧت ﭘﺎﯾﯾن و ﺑﺎ ﻗﺎﺷﻖ ﭼﺎﯾﺧوری
روی ﻧﻌﻠﺑﮑﯽ ﺿرب ﮔرﻓت و ﮔﻔت» ،وﷲ ،ﻣﺣﻣود ﺧﺎن ،ﻣﺎ ھر
ﭼﯽ دارﯾم از دوﻟت ﺳر ارﺑﺎب دارﯾم .ارﺑﺎب ﺻﺎﺣب اﺧﺗﯾﺎره.
ارﺑﺎب اﻣر ﮐﻧن ،ﻣن ﭼل ﺗﺎ ﺳﺎر ﻟﻧﮕﮥ اﯾن ﺗﻘدﯾﻣﺷون ﻣﯽﮐﻧم .اﯾن
ﮐﮫ ﻗﺎﺑل ﻧداره .ﭼﯾزی ﮐﮫ ھس ،ﺑﯽﺑﯽ ﺑﺎ اﯾن ﯾﮑﯽ اﺧﺗﮫ«.
ﺑﯽﺑﯽ اﺳﺗﮑﺎن ﺧﺎﻟﯽ را از ﺟﻠو ﻣﺣﻣود ﺧﺎن ﺑر داﺷت و
ﻣﺣﻣود ﺧﺎن ﺻدای ﻧﻔسھﺎی ﮐوﺗﺎه و ﺗﻧد ﺑﯽﺑﯽ ﺧﺎﻧم را ﺷﻧﯾد و
ﻓﮭﻣﯾد ﮐﮫ ﻧﺑﺎﯾد اﺻرار ﮐﻧد و ﺑﻠﻧد ﺷد.
ً
دم در ﺑﮫ ﻋﻠﯽ آﻗﺎ ﮔﻔت» ،ﻋﻠﯽ آﻗﺎ ،اﺻﻼ ﻣوﺿوع رو
ﻧﺷﻧﯾدی ــ ﻣن اﻣروز اﺻﻼً ﺷﻣﺎ رو ﻧدﯾدم ،ﻓﮭﻣﯾدی؟«
ﻋﻠﯽ آﻗﺎ ﺟواب داد» ،زﻧده ﺑﺎﺷﯽ ﻣﺣﻣود ﺧﺎن ــ آره .ﻧﮫ
ﺗو ﮔﻔﺗﯽ ،ﻧﮫ ﻣن ﺷﻧﯾدم«.
ﺧﺎﻧﻣﭼﮫ ﺗوی ﻗﻔس ھﯾﺎھو ﻣﯽﮐرد» :ﺑﯽﺑﯽ رﻓت! ﺑﯽﺑﯽ
رﻓت!«
ﺑﯽﺑﯽ ﺧﺎﻧم در ﻗﻔس را ﺑﺎز ﮐرد و ﺑﺎ آﺳودﮔﯽ ﺧﯾﺎل ﮔﻔت،
»آره ﺧﺎﻧوﻣﭼﮫ ،رﻓت .ﺧوب ﺷد ﺗو رو ﻧﺑرد«.
ﺧﺎﻧﻣﭼﮫ ﺗﮑرار ﮐرد» :ﻧﺑرد! ﻧﺑرد!«

11

ﻣﮭﺸﯿﺪ اﻣﯿﺮﺷﺎھﯽ

ھﺮ

ﮔ

ﻮﻧ

ﻪا

ﺳ

ﻨﻔ
ﺎد

ۀﺗ
ﺠﺎر

ی

ﻣﻤ

ﻨﻮ
عا

ﺳ

ﺖ

اﻣﺎ ﺻﺑﺢ ﺑﻌد ھم آﻣدﻧد .روز ﺑﻌد از آن ھم آﻣدﻧد .ﯾﮏ
ھﻔﺗﮥ ﺗﻣﺎم ،درﺳت ﻣﺛل اﯾﻧﮑﮫ ﺑﺧواھﻧد دﺧﺗری را ﺧواﺳﺗﮕﺎر
ﮐﻧﻧد ،ﺗﻣﺎم ﮐﺳﺎن ارﺑﺎب ﺑﮫ ﺳراغ ﺳﺎر ﺑﯽﺑﯽ ﺧﺎﻧم آﻣدﻧد.
ﺻﺑﺢ روز ھﺷﺗم ،ﺧﺎﻧﻣﭼﮫ طﺑﻖ ﻣﻌﻣول ﺑﯽﺑﯽ را ﺑﯾدار
ﮐرد» :ﺑﯽﺑﯽ ﭘﺎ ﺷو! ﺑﯽﺑﯽ ﻻم! ﺑﯽﺑﯽ ﭘﺎ ﺷو!«
ﺑﯽﺑﯽ ﺑﺎ دﻟﮭره از ﺧواب ﭘرﯾد .ﺧﺎﻧﻣﭼﮫ روی ﻣﺗﮑﺎﯾش
ﻧﺷﺳﺗﮫ ﺑود و ﺗوی ﻣوھﺎﯾش ﻧوک ﻣﯽزد .ﺑﯽﺑﯽ ﻧﻔس ﺑﻠﻧدی ﮐﺷﯾد
و ﺧﺎﻧﻣﭼﮫ را روی ﺳﯾﻧﮫاش ﮔذاﺷت.
»ﺧﺎﻧوﻣﭼﮫ ﺳﻼم .ﺻﺑﺢ ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ﺧﯾر ﺧﺎﻧوﻣﭼﮫ .دﯾﺷب
ھﻣﮫاش ﺧواﺑﺗو دﯾدم .ﺧواب دﯾدم ﺑردﻧت .ﭼﻘد ھول ﮐردم .ﭼرا
ﻣﯽﺧوان ﺗو رو از ﻣن ﺑﮕﯾرن؟« اﺷﮏ ﺗوی ﭼﺷمھﺎﯾش ﺣﻠﻘﮫ زد.
»اﮔﮫ ﺧواﺳﺗن ﺑﺑرﻧت ،ﻧرو ﺧﺎﻧوﻣﭼﮫ ،ﻧرو«.
»ﻧرو! ﻧرو!«
»ﺗو ﺳﺎر ﻣﻧﯽ«.
»آر! آر!«
»ﺣﺎﻻ ﺑﺑﯾن ﺑﺎز ﺳﯾن ﺷو ﻧﮕﻔﺗﯽ ،ﻋﻠﯽ آﻗﺎ ﺧﻠﻘش ﺗﻧﮓ
ﻣﯽﺷﮫ؟ ﺑﮕو :ﺳﺎر«.
»آر! آر!«
ﺑﯽﺑﯽ ﺧﺎﻧم ﺧﻧدﯾد و از ﺗوی رﺧﺗﺧواب ﺑﯾرون آﻣد.
ﺧﺎﻧﻣﭼﮫ دور اطﺎق ﭘرواز ﮐرد و ﭼﮭﭼﮫ زد .ﺑﯽﺑﯽ رﻓت ﺳر
ﻗﻔﺳﮫاش و ﺑﻌد ﺑر ﮔﺷت و ﮔﻔت» ،ﺑﮕو ﺳﻼم ،ﺑﻌدش ﺑﯾﺎ اﯾن دوﻧو
از دﺳﺗم ﺑﺧور .ﺑﮕو ﺳﻼم«.
ﺧﺎﻧﻣﭼﮫ ﮔﻔت» ،ﻻم! ﻻم!« ﺑﻌد روی ﻣﭻ دﺳت ﺑﯽﺑﯽ
ﺧﺎﻧم ﻧﺷﺳت و ﻧوﮐش را ﺗوی اﻧﮕﺷتھﺎی ﺑﺳﺗﮥ ﺑﯽﺑﯽ ﺧﺎﻧم ﻓرو
ﮐرد .اﻧﮕﺷتھﺎی ﺑﯽﺑﯽ ﺳﺧت ﺑﮫ ھم ﭼﺳﺑﯾده ﺑود و راه ﻧﻣﯽداد.

12

ﺳﺎر ﺑﯽﺑﯽ ﺧﺎﻧم

ۀﺗ
ﺠﺎر

ی

ﻣﻤ

ﻨﻮ
عا

ﺳ

ﺖ

ﺧﺎﻧﻣﭼﮫ ﺳرش را ﺑﻠﻧد ﮐرد و ﺗوی ﭼﺷمھﺎی ﺑﯽﺑﯽ ﺧﺎﻧم زل زد و
ﺑﺎ ﺟﯾﻎ ﮔﻔت» ،ﻻم! ﻻم!«
ﺑﯽﺑﯽ دﺳﺗش را ﺑﺎز ﮐرد و ﺳر ﺧﺎﻧﻣﭼﮫ ﺑﮫ ﺳرﻋت ﭘﺎﯾﯾن
آﻣد و ﺑﺎﻻ رﻓت و داﻧﮫ دﯾﮕر ﮐف دﺳت ﺑﯽﺑﯽ ﺧﺎﻧم ﻧﺑود.
ﺧﺎﻧﻣﭼﮫ ﻧوﮐش را ﺗوی ﺧﺎلھﺎی ﺳﻔﯾد ﺟﻠو ﺳﯾﻧﮫاش ﻓرو
ﺑرد و ﭘرھﺎی ﺳﯾﺎه دور ﮔردﻧش راﺳت اﯾﺳﺗﺎد و ﭼﺷمھﺎی ﮔرد
ﺑﯽﭘﻠﮑش را ﺑﮫ ﮐف دﺳت ﺑﯽﺑﯽ ﺧﺎﻧم دوﺧت .ﺑﯽﺑﯽ ﺧﺎﻧم دوﺑﺎره
اﻧﮕﺷتھﺎ را ﻣﺷت ﮐرد و ﺧﺎﻧﻣﭼﮫ ﺑﺎز ﻧوﮐش را ﺑﯾن اﻧﮕﺷتھﺎ
ﻓﺷﺎر داد.
ﺑﯽﺑﯽ ﺧﺎﻧم ﮔﻔت» ،دﯾﮕﮫ ﻧﯾس«.
»ﻧﯽ! ﻧﯽ!«
»ﺑﮕو :ﻧﯾس«.
»ﻧﯽ! ﻧﯽ!«

ھﺮ

ﮔ

ﻮﻧ

ﻪا

ﺳ

ﻨﻔ
ﺎد

ﺑﯽﺑﯽ ﭘﯾﺎز و ﺳﯾب زﻣﯾﻧﯽ ﺣﻠﻘﮫ ﺣﻠﻘﮫ را روی ﮔوﺷت
طﺎس ﮐﺑﺎب ﮔذاﺷت و ﮔرد ﻟﯾﻣو ﻋﻣﺎﻧﯽ را ﮐف دﺳﺗش رﯾﺧت ﮐﮫ
ﭘﯾﻣﺎﻧﮫ ﮐﻧد .ﺻدای ﺧﺎﻧﻣﭼﮫ ﺑﻠﻧد ﺷد» :ﺑﯽﺑﯽ آﻣد! ﺑﯽﺑﯽ ﺑدو! ﺑﯽ-
ﺑﯽ آﻣد!«
ﺑﯽﺑﯽ ﺧﺎﻧم ﺳراﺳﯾﻣﮫ ﮔرد ﻟﯾﻣو ﻋﻣﺎﻧﯽ را ﮐﻧﺎر اﺟﺎق،
روی زﻣﯾن ﺧﺎﻟﯽ ﮐرد و ﺑدو از آﺷﭘزﺧﺎﻧﮫ ﺑﯾرون آﻣد .ﺳﺎر را از
روی ھرۀ ﺟﻠو ﭘﻧﺟرۀ آﺷﭘزﺧﺎﻧﮫ ﻗﺎﭘﯾد و ﺑﮫ اطﺎق رﻓت و ﺧﺎﻧﻣﭼﮫ
را ﺗوی ﻗﻔس اﻧداﺧت و در ﻗﻔس را ﺑﺳت .ﺳﺎر ﺧودش را ﺑﺎ
وﺣﺷت ﺑﮫ دﯾوارۀ ﻗﻔس زد و ﺟﯾﻎ ﮐﺷﯾد» :ﺑﯽﺑﯽ آﻣد! ﺑﯽﺑﯽ!«
ﺑﯽﺑﯽ ﻧﻔس زﻧﺎن ﮐﻠون در را ﮐﺷﯾد .ﻋﻠﯽ آﻗﺎ ﭘﺷت در
ﺑود .ﺑﯽﺑﯽ ﺗﻣﺎم ھواﯾﯽ را ﮐﮫ در ﺷشھﺎﯾش ﮔره ﺧورده ﺑود ﺑﺎ
ﯾﮏ ﻧﻔس ﻋﻣﯾﻖ ﺑﯾرون داد و ﮔﻔت» ،زھرهام آب ﺷد! ﺧﯾﺎل ﮐردم
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ﺑﺎز اوﻣدن ﭘﯽ ﺧﺎﻧوﻣﭼﮫ .ﺑﺎ اون ﺳر و ﺻداﯾﯽ ﮐﮫ ﺧﺎﻧوﻣﭼﮫ در
آورد ﺑﺎﯾد ﻣﯽﻓﮭﻣﯾدم ﺗوﯾﯽ ــ اﻣﺎ از ﺑس اﯾن روزا ﺧﯾﺎﻟم ﻧﺎراﺣﺗﮫ،
ﻓﮑرم ﮐﺎر ﻧﻣﯽﮐﻧﮫ«.
ﻋﻠﯽ آﻗﺎ ﻧﮫ ﯾﺎ ﷲ ﮔﻔت و ﻧﮫ ﺳرﻓﮫ ﮐرد و آﻣد ﺗو .ﺑﯽﺑﯽ
ﺗﻧد ﺑﮫ اطﺎق ﺑرﮔﺷت .ﺧﺎﻧﻣﭼﮫ ھﻧوز داﺷت ﻗﯾل و ﻗﺎل
ﻣﯽﮐرد .ﺑﯽﺑﯽ در ﻗﻔس را ﺑﺎز ﮐرد و ﮔﻔت» ،ﭼﯾزی
ﻧﯾس ﺧﺎﻧوﻣﭼﮫ .ﺟﯾﻎ ﻧزن ﺧﺎﻧوم ،ﺟﯾﻎ ﻧزن ﻋزﯾزم«.
ﺧﺎﻧﻣﭼﮫ ﻣﺛل ﺗﯾر ﺷﮭﺎب از ﻗﻔس ﺑﯾرون ﭘرﯾد و دور اطﺎق
ﻣدﺗﯽ ﭘر ﭘر زد و آواز ﺧواﻧد و ﺑﻌد ﻣﺛل ﺣﺑﺎﺑﯽﺑﯽ وزن ،روی
ﺳر ﺑﺧﺎری ﻧﺷﺳت.
ﻋﻠﯽ آﻗﺎ ﺳرش ﭘﺎﯾﯾن ﺑود و ﺑﮫ ﻧوک دم ﭘﺎﯾﯽ زﻧش ﻧﮕﺎه
ﻣﯽﮐرد .ﺑﺎ ﺻداﯾﯽ ﺧﺳﺗﮫ و آھﺳﺗﮫ ﮔﻔت» ،ﺑﯽﺑﯽ ﺟﺎن ﯾﮫ ﻗﻠﯾون
ﺑرا ﻣن ﭼﺎق ﮐن ﺑﯾﺎر ﺑﯾﻧم«.
ﺑﯽﺑﯽ راه اﻓﺗﺎد و ﭘرﺳﯾد» ،ﺻﺑﺢ ﻧﺎﺷﺗﺎﯾﯽ ﻧﺧورده رﻓﺗﯽ؟
ﭼرا ﻣﻧو ﺻدا ﻧﮑردی؟«
»ﺗﺎزه ﺳر ﺳﺣر ﺧواﺑت ﺑرده ﺑود ــ دﻟم ﻧﯾوﻣد«.
ﺑﯽﺑﯽ از اطﺎق ﺑﯾرون رﻓت و وﻗﺗﯽ ﺑر ﮔﺷت ،ﻧﮫ ﻋﻠﯽ
آﻗﺎ ﺑود ،ﻧﮫ ﺧﺎﻧﻣﭼﮫ.

ھﺮ

ﮔ

ﺗوی ﺑﺎغ ارﺑﺎب ،ﻗﻔس طﻼﯾﯽ ﺑﻠﺑل اﻣﭘراﺗور ﭼﯾن ﻧﺑود،
وﻟﯽ ﭼﯾزی ﺷﺑﯾﮫ ﺑﮫ آن ﺑرای ﺳﺎر ﺑﯽﺑﯽ ﺧﺎﻧم ﺗﮭﯾﮫ دﯾده ﺑودﻧد:
ﻓوارهھﺎی ﺣوض وﺳط ﺑﺎغ ﺑﺎز ،زﻟف ﺑﯾدھﺎی ﻣﺟﻧون روی آب
ﭘرﯾﺷﺎن ،ﺑﯾن دو ﺗﺎ از اﯾن ﺑﯾدھﺎ ﭘﺎﯾﮫای و ﻗﻔس ﺧﺎﻧﻣﭼﮫ روﯾش.
ﺧﺎﻧﻣﭼﮫ ﺗوی ﻗﻔس ﮐز ﮐرده ﺑود و آب و داﻧﮥ ﮐف ﻗﻔس،
از ﺑﺎل زدنھﺎ و ﺣرﮐﺎت ﺑﯽﺗﺎﺑﺎﻧﮥ دو روز اول ﺳﺎر ،در ھم
رﯾﺧﺗﮫ ﺑود .ﺧﺎﻧﻣﭼﮫ ﺑﮫ آب و داﻧﮫاش ﻧوک ﻧزده ﺑود .روز اول
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ﻓﻘط ﺟﯾﻎ ﮐﺷﯾده ﺑود؛ روز دوم ﺟﯾﻎ ﻧﮑﺷﯾده ﺑود ،ﻓﻘط ﺳراﺳﯾﻣﮫ
از روی ﻣﯾﻠﮥ ﻣﯾﺎن ﻗﻔس روی ﻟﺑﮥ ﮐﺎﺳﮥ آب و ﺑﺷﻘﺎب داﻧﮫاش
ﭘرﯾده ﺑود و ﺧودش را ﺑﮫ در و دﯾوار ﻗﻔس زده ﺑود؛ اﻣروز ﺣﺗﯽ
ﭘر و ﺑﺎل ھم ﻧﻣﯽزد و ﯾﮏ ﮐﻧﺞ ﺧﻣﯾده ﺑود.
ارﺑﺎب و ﭘﺳر ﮐوﭼﮑش و ﻣﺣﻣود ﺧﺎن ﭘﺎی ﻗﻔس اﯾﺳﺗﺎده
ﺑودﻧد .ﭘﺳر ارﺑﺎب ﺑﮫ ﭘدرش ﮔﻔت» ،آﻗﺎ ﺟون ﭘس ﺑﮕو ﺣرف
ﺑزﻧﮫ دﯾﮕﮫ ــ ﺑﮕو ﺣرف ﺑزﻧﮫ«.
ارﺑﺎب ﮔﻔت» ،آﺧﮫ ھﻧوز ﺑﮫ ﺟﺎی ﺗﺎزهاش ﻋﺎدت ﻧﮑرده.
ﭼﻧد روز ﺻﺑر ﮐن ،درﺳت ﻣﯽﺷﮫ«.
ﻣﺣﻣود ﺧﺎن دﺳتھﺎﯾش را ﺑﮫ ھم ﻣﺎﻟﯾد و ﺳﯾﻧﮫاش را
ﺻﺎف ﮐرد و ﮔﻔت» ،ﻗرﺑﺎن اﯾن ﺣﯾوون ﺑﮫ ﻗﻔس ﻋﺎدت ﻧداره.
ﻣﻧزل ﻋﻠﯽ آﻗﺎ ھﻣﯾﺷﮫ ول ﺑود .ﺷﺎﯾد ﻗﻔس ﺗرﺳوﻧدﺗش ،ﻧطﻘش ﮐور
ﺷده«.
ارﺑﺎب ﮐﻧﺎر ﻗﻔس رﻓت و ﺑرای ﺳﺎر ﻣوچ ﮐﺷﯾد .ﺧﺎﻧﻣﭼﮫ
ﭘرھﺎﯾش را ﭘف داد و ﮔردﻧش را ﺑﯾﺷﺗر ﺗو ﺳﯾﻧﮫاش ﻓرو ﮐرد.
ﻣﺣﻣود ﺧﺎن ﮔﻔت» ،ﺑﮕو :ﺑﯽﺑﯽ .ﺑﮕو :ﺑﯽﺑﯽ«.
ﭘرﻧده ﭼﺷمھﺎﯾش را زل ﺑﮫ ﺻورت ﻣﺣﻣود ﺧﺎن دوﺧت
و ﮐﻠﮫاش را ﮐﺞ ﮐرد .ﺑﻌد ﭘرﯾد روی ﻣﯾﻠﮫ ﻧﺷﺳت و ﺑﺎز ﺑﮫ
ﻣﺣﻣود ﺧﺎن ﺧﯾره ﺷد .ﻣﺣﻣود ﺧﺎن ،ﮐﮫ از ﻋﮑس اﻟﻌﻣل ﺧﺎﻧﻣﭼﮫ
ﺗﺷوﯾﻖ ﺷده ﺑود ،دوﺑﺎره از ﺳﺎر ﺧواﺳت» :ﺑﮕو :ﺑﯽﺑﯽ«.
ﭘﺳر ارﺑﺎب ھم ﺑﺎ ذوق داد زد» :ﺑﮕو ﺑﯽﺑﯽ! ﺑﮕو ﺑﯽ-
ﺑﯽ!«
ﺧﺎﻧﻣﭼﮫ ﭼﻧد ﺑﺎر ﭼﺷﻣش را از ﻣﺣﻣود ﺧﺎن ﮔرﻓت و ﺑﮫ
ﭘﺳر ارﺑﺎب دوﺧت ،ﺑﺎز ﺑﮫ ﻣﺣﻣود ﺧﺎن ﻧﮕﺎه ﮐرد .ﺑﻌد دوﺑﺎره ﺑﮫ
ﮐﻧﺞ ﻗﻔس ﺑر ﮔﺷت و ﮐز ﮐرد.
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ارﺑﺎب ﮔﻔت» ،ﻣن ﮐﮫ ﮔﻔﺗم اﯾﻧﺎ ﺣرف ﻣﻔﺗﮫ .ﺳﺎر ﮐﮫ
ﺣرف ﻧﻣﯽزﻧﮫ!«
ﻣﺣﻣود ﺧﺎن ﮔﻔت» ،ﺧﯾر ﻗرﺑﺎن ،ﺣرف ﻣﯽزﻧﮫ .وﻟﯽ
ھﻣون طور ﮐﮫ ﻋرض ﮐردم ،ﺑﺎﯾد از ﻗﻔس درش آورد ــ آزاد
ﺑﺎﺷﮫ«.
ارﺑﺎب در ﻗﻔس را ﺑﮫ اﻧدازۀ ﻗطر دﺳﺗش ﺑﺎز ﮐرد و دﺳت
را از آن ﺷﮑﺎف در ﻗﻔس ﺳراﻧد و ﺑﺎل ﺳﺎر را ﺑﺎ اﻧﮕﺷتھﺎﯾش
ﮔرﻓت و دﺳﺗور داد» :ﯾﮫ ﻗﯾﭼﯽ ﺑﯾﺎرﯾن«.
ﻣﺣﻣود ﺧﺎن ﮔﻔت» ،اﯾن ﺗو ﻣﻧزل ﻋﻠﯽ آﻗﺎ آزاد ﺑود ،ھﯾﭻ
ﺟﺎم ﻧﻣﯽرﻓت ﻗرﺑﺎن«.
ارﺑﺎب ﻗﯾﭼﯽ را ﻻی ﺧوﺷﮥ ﭘر ﺧﺎﻧﻣﭼﮫ ﮐرد و ﻓﺷﺎر داد
و از ﻻی دﻧدانھﺎﯾش ﮔﻔت» ،اوﻧﺟﺎ آﺷﻧﺎ ﺑود ــ اﯾﻧﺟﺎ ﻏرﯾﺑﮫ«.
ﻗرچ ﻗرچ ﺻدا ﺑﻠﻧد ﺷد و ﭘرھﺎی ﺳﺎر ،ﻗﻠم ﻗﻠم ،از دور و
ﺑر دﺳت ارﺑﺎب ﺑر ﮐف ﻗﻔس و روی زﻣﯾن رﯾﺧت» .ﺧب ،ﺣﺎﻻ
واﺳﮥ ﺧودت ﺑﮕرد «.و ﺧﺎﻧﻣﭼﮫ را ﺑﺎ اﺣﺗﯾﺎط روی ﺑﺎم ﻗﻔس
ﮔذاﺷت.

ھﺮ

ﮔ

ﻮﻧ

ﻪا

ﺑﯽﺑﯽ ﺧﺎﻧم دو روز اول ﮔرﯾﮫاش ﺑﻧد ﻧﯾﺎﻣده ﺑود .ھر
وﻗت ﻓرﺻت ﻣﯽﮐرد ،ﮐﻧﺎر دﯾوار ﭼﺳﺑﯾده ﺑﮫ ﺑﺎغ ارﺑﺎب ﻣﯽرﻓت
ﺗﺎ ﺷﺎﯾد ﺧﺑر ﯾﺎ ﺻداﯾﯽ از ﺧﺎﻧﻣﭼﮫ ﺑﮫ او ﺑرﺳد و ﺑﺎ ﻋﻠﯽ آﻗﺎ
ﺣرف ﻧﻣﯽزد.
اﻣروز ﺑﯾن ھﻖھﻖھﺎی ﮔرﯾﮫ ﺑﺎ ﺗﺷر ﺑﮫ ﻋﻠﯽ آﻗﺎ ﮔﻔت،
»ﺗو اﮔﮫ ﯾﮫ ﺑﭼﮫ داﺷﺗﯽ ،اﯾﻧﻘد راﺣت ﺑﮫ ﻣردم ﻣﯽدادﯾش؟ ﺧﺎﻧﻣﭼﮫ
ﺑﭼﮥ ﻣن ﺑود .ﺗو ھﯾﭻ وﻗت دوﺳش ﻧداﺷﺗﯽ .ھﻣﯾﺷم ﺑﮭش ﺳرﮐوﻓت
ﻣﯽزدی ــ ﭼرا ﺳﯾن ﺑﻠد ﻧﯾس ﺑﮕﮫ! ــ ھﯾﭻ وﻗت ﺑﮭش ﮔﻔﺗﯽ ﺑﺎرک
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ﷲ ﺣﯾوون؟ ﻣﮕﮫ ﺑﮫ ﺗو ﭼﯽ ﮐرده ﺑود؟ ﻣﮕﮫ ﻣن ﺑﮫ ﺗو ﭼﯽ ﮐرده
ﺑودم ﮐﮫ ﺧﺎﻧﻣﭼﮫ رو ازم ﮔرﻓﺗﯽ؟«
ﻋﻠﯽ آﻗﺎ ،ﺳراﻓﮑﻧده و ﺑﺎ ﺻﺑر و ﺗﺣﻣل ،ﮔوش ﮐرد و ﺑﻌد
ﮔﻔت» ،وﷲ ﺑﯽﺑﯽ ﺟﺎن ﻣﻧم دوﺳﺗش داﺷﺗم .ﻣن ﮐﮫ ﻧﻣﯽﺧواﺳﺗم
اﯾﻧﺟوری ﺑﺷﮫ .ﺑﮫ ﻋﻠﯽ ﻣوﻻ ،ﺗﻘﺻﯾر ﻣن ﻧﺑود .ﺗو ﺟﺎی ﻣن ﺑودی
ﭼﯽ ﻣﯽﮐردی؟«
»ﻣن ﺟﺎی ﺗو ﺑودم ،ﯾﮫ ﺟو ﻏﯾرت ﺑﮫ ﺧرج ﻣﯽدادم و
ﻧﻣﯽدادﻣش .ارﺑﺎب واﺳﮥ ﺧودش ارﺑﺎﺑﮫ ،ارﺑﺎب ﺗو ﮐﮫ ﻧﯾس .ﯾﮫ
ﺳر دﮐون ﺑﮭت اﺟﺎره داده ،ﭘوﻟﺷم ﻣﺎه ﺑﮫ ﻣﺎه ﻣﯽﮔﯾره ،دﯾﮕﮫ ﻧون
و آﺑﺗو ﮐﮫ ﻧﻣﯽده ــ ﻣﯾﺧواﺳﯽ ﺑﮕﯽ ﻧﻣﯽدم«.
»ﺑﺎﻷﺧره ﺑزرگﺗری ﮔﻔﺗن ،ﮐوﭼﯾﮏﺗری ﮔﻔﺗن .آدم
ﻣﺄﺧوذ ﺑﮫ ﺣﯾﺎ ﻣﯽﺷﮫ .وﷲ رو در ﻣوﻧدم .ﺣﺎﻻم ﻋزا ﻧداره،
ﻋوﺿش اﻣﺳﺎل ﺑﺎ ھم ﻣﯽرﯾم ﻣﺷﮭد ،ﻧﻣﯽﺧوای ﻣﯽرﯾم ﮐرﺑﻼ.
ﻏﺻﮫ ﻧﺧور .زﻧدﮔﯽ رو ﺑﮭﻣون زھر ﻣﺎر ﻧﮑن .ﺳﭘردم ﺑرات ﯾﮫ
ﺳﺎر ﺑﯾﺎرن .اوﻧم ﺑﻌد ﭼﻧد ﺻﺑﺎح ﻣﯽﺷﮫ ﻟﻧﮕﮥ ﺧﺎﻧوﻣﭼﮫ«.
ﺑﯽﺑﯽ ﺑﺎ ﺑﻐض ﮔﻔت» ،ﺗو ﺣﺎﺿر ﺑودی ﺑﭼﺗو ﺑدی ﯾﮫ
ﺑﭼﮥ دﯾﮕﮫ ﺑﯾﮕﯾری؟ ﻣن ھﯾﭻ ﺣﯾوون دﯾﮕﮫای رو ﺗو اﯾن ﺧوﻧﮫ راه
ﻧﻣﯽدم .ھﯾﭻ ﭼﯽ ﺟﺎی ﺧﺎﻧوﻣﭼﮫ رو ﻧﻣﯽﮔﯾره .ھر وﻗت ﯾﺎدم ﻣﯾﺎد
اون روزای آﺧر ﭼﻘده ﺗﺷرش زدم ،دﻟم آﺗﯾش ﻣﯾﮕﯾره .از ھوﻟم
ھر ﮐﯽ از ﺳر ﮔذر رد ﺷد ،اﯾن زﺑون ﺑﺳﮫ رو ﺗﭘوﻧدﻣش ﺗو
ﻗﻔس ،ﻧﯾﻣﮫ ﺟوﻧش ﮐردم .ﺗﺎ اوﻣد ﺟﯾﮏ ﺑزﻧﮫ ،ﺻداﺷو ﺑرﯾدم «.و
ھﻖھﻖ ﮔرﯾﮫاش ﺑﺎز ﺑﻠﻧد ﺷد.
ﻣدتھﺎ ﺑﻌد از اﯾﻧﮑﮫ ﻋﻠﯽ آﻗﺎ ﺳر دﮐﺎن ﺑر ﮔﺷت ،ﺑﯽﺑﯽ
ﺧﺎﻧم ھﻣﺎﻧطور ﮐﻧﺎر ﺳﻔرۀ ﭘﮭن ﻧﺷﺳت .از ﺗوی درﮔﺎه ،ﺣﯾﺎط را
ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐرد .ﻣﺎﺗش ﺑرده ﺑود .ﻧﺎﮔﮭﺎن ﺑﮫ ﻧظرش آﻣد ﺻدای
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ﺧﺎﻧﻣﭼﮫ ﺑﻠﻧد ﺷد .اول ﯾ ّﮑﮫ ﺧورد و ﺑﻌد ﮔﻔت» ،ﻻ ﷲ اﻻ ﷲ.
ﺻدای اﯾن ﺣﯾوون ھﻣﯾﻧطور ﺗو ﮔوﺷﻣﮫ«.
اﯾن دﻓﻌﮫ واﺿﺢ ﺗر ﺷﻧﯾد» :ﺑﯽﺑﯽ ﺑرد! ﺑﯽﺑﯽ ﺑرد!«
ﺑﯽﺑﯽ ﺧﺎﻧم از درﮔﺎه اطﺎق ﺧودش را اﻧداﺧت ﺗوی
ﺣﯾﺎط .دور و ﺑرش را ﻧﮕﺎه ﮐرد .ھﯾﭻ ﭼﯾز آﻧﺟﺎ ﻧﺑود .دو ﺳﮫ ﺑﺎر
ﮔﻔت» ،ﻻ ﷲ اﻻ ﷲ .ﻻ ﷲ اﻻ ﷲ«.
رﻓت ﻟب ﺣوض .آب ﭘﺎﯾﯾن رﻓﺗﮫ ﺑود و ﺑدﻧﮥ ﺣوض ﺧزۀ
ﺳﺑز و ﺳﯾﺎه ﺑﺳﺗﮫ ﺑود .ﺑﯽﺑﯽ ﺧم ﺷد ﮐﮫ ﺑﮫ ﺻورﺗش آﺑﯽ ﺑزﻧد.
ﯾﮏ دﻓﻌﮫ ﺣس ﮐرد ﺳﺎﯾﮥ ﺳﻧﮕﯾﻧﯽ روی ﺳرش اﻓﺗﺎد .ﻗﺑل از اﯾﻧﮑﮫ
ﺳرش را ﺑﻠﻧد ﮐﻧد ،ﺳﺎﯾﮫ از روی ﺳرش ﮔذﺷت و ﺑر آب ﺳﺑز
رﻧﮓ ﺣوض اﻓﺗﺎد و ﯾﮏ ﻟﺣظﮫ ،ﻟرزان ،ھﻣﺎﻧﺟﺎ ﻣﺎﻧد .ﭘرﻧدۀ
ﺑزرﮔﯽ ﺑود ﮐﮫ ﺑﺎلھﺎﯾش را ﺑﺎز ﮐرده ﺑود و ﻣﯾﺎن ھوا ﺧﺷﮏ
ﺷده ﺑود .ﺗوی ﭼﻧﮕﺎﻟش ﯾﮏ ﭼﯾز ﮔﻠوﻟﮫ ﻣﺎﻧﻧد ﺗﺎب ﻣﯽﺧورد.
ﺑﯽﺑﯽ ﺑﮫ اﯾن طرح روی آب ﺧﯾره ﻣﺎﻧد .درﺳت روی
ھﻣﯾن ﻧﻘش ،دو ﭘر ﮐوﭼﮏ ﺳﯾﺎه و ﺳﻔﯾد ﺑر آب ﻧﺷﺳت و ﻣﺛل
ﻗﺎﺻدک ،ﺳﺑﮏ و ﺗﻧد ،روی ﺳطﺢ ﺣوض ﺑﮫ ﺣرﮐت در آﻣد.
ﺑﯽﺑﯽ ﺧﺎﻧم ﺑﺎ وﺣﺷت ﺳرش را ﺑﻠﻧد ﮐرد .ﭘرﻧدۀ ﺑزرگ اوج
ﮔرﻓت و ﺑﯽﺑﯽ ﯾﮑﺑﺎر دﯾﮕر ﺷﻧﯾد» :ﺑﯽﺑﯽ ﺑرد!«
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دﻟم آب ﭘرﺗﻘﺎل ﻣﯽﺧواﺳت ،اﻣﺎ ﺗرﺳﯾدم اﮔر ﺑﮕوﯾم آب
ﭘرﺗﻘﺎل ،ھﻣﮫ ﺧﯾﺎل ﮐﻧﻧد ﻣن ﺟوﺟﮫام .ﮔﻔﺗم» ،وﯾﺳﮑﯽ«.
اﺑروھﺎی داداش ﺗﺎ ﺧط زﯾر ﻣوھﺎش ﺑﺎﻻ رﻓت .ﺗرﺳﯾدم ﺗﺎ
ﭘﯾﺷﺧدﻣت ھﻧوز ﺳر ﻣﯾز اﺳت ﺗﻌﺟب داداش ﺗﻣﺎم ﺑﺷود و ﻣﺣﮑم
ﺑزﻧد ﺗو ﮔوﺷم .آدم ﺑﺎ اﯾن داداش اﺻﻼً ﺗﮑﻠﯾﻔش را ﻧﻣﯽداﻧد .دو
ﺳﮫ ھﻔﺗﮫ ﻗﺑل ﮐﮫ ﺑﺎ ھﻣﺎ و ھﻣﺎﯾون و ﺧﺎﻟﮫ رﻓﺗﮫ ﺑودﯾم ﺑﯾرون ،ﺧﺎﻟﮫ
و ھﻣﺎ ﻗﮭوه ﺧواﺳﺗﻧد ،ھﻣﺎﯾون و داداش آﺑﺟو .ﻣن ﺷﯾرﯾﻧﯽ
ﺧواﺳﺗم ﺑﺎ ﯾﮏ ﻟﯾوان ﺷﯾر ﺳرد .داداش ﮔﻔت» ،ﺗو ﭘﺳﺗوﻧﮏ
ﺑراش ﺑﯾﺎرﯾن!«
ﺑدﺗر از ھﻣﮫ ،آن روز ﻣﮭری ھم ﺑﺎ ﭼﻧد ﺗﺎ از دوﺳت-
ھﺎش ﺳر ﻣﯾز ﭘﮭﻠوﯾﯽ ﻧﺷﺳﺗﮫ ﺑود.
ﻣﮭری ﺗو ﻣدرﺳﮫ ﺑﯽ اﺟﺎزۀ ﻣن آب ﻧﻣﯽﺧورد .اﮔر ﻣن
اﻣروز ﺑﮕوﯾم ﻓﻼن ﮐﺗﺎب ﺧوب اﺳت ،ﻓردا ھﻣﺎن ﮐﺗﺎب زﯾر
ﺑﻐﻠش اﺳت و ﺑﮫ ھر ﮐس ﻣﯽرﺳد ﻣﯽﮔوﯾد ﭼﻘدر آن ﮐﺗﺎب ﻋﺎﻟﯽ
اﺳت .ﺣﺎﻻ ﻣن ﺑﯾﺎﯾم ﺑﮫ ﺣﺎﻓظ و ﺳﻌدی ﻓﺣش ﺑدھم ،ﻣﮭری ھم
ﻓﺣش ﻣﯽدھد ــ ﻣﮭری اﯾﻧﻘدر ﻣن را ﻗﺑول دارد .آﻧوﻗت داداش
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ﻣن را ﺟﻠو ﻣﮭری ﺳﮑﮥ ﯾﮏ ﭘول ﮐرد .ﺗﺎ روز ﻗﺑل از اﻣﺗﺣﺎن
ﺟﺑر ،ﻣﮭری ﻣرا درﺳت ﺗﺣوﯾل ﻧﻣﯽﮔرﻓت.
اﮔر ﺷﯾر ﺑﺧواھم آن ﺟوری ،اﮔر وﯾﺳﮑﯽ ﺑﺧواھم اﯾن
ﺟوری .آدم اﺻﻼً ﺗﮑﻠﯾﻔش را ﺑﺎ اﯾن داداش ﻧﻣﯽداﻧد.
ﺑﮫ ﺳﯾﻣﯾن ﻧﮕﺎه ﮐردم ﮐﮫ ﻗوت ﻗﻠب ﭘﯾدا ﮐﻧم ــ اﻣﺎ دﯾدم
ﺳﯾﻣﯾن ﻟﺑش را ﮔﺎز ﮔرﻓت و ﺳرش را اﻧداﺧت ﭘﺎﯾﯾن .ﺷﮑر ﺧدا
ﺷوھر ﺳﯾﻣﯾن آن روز ﻧﯾﺎﻣده ﺑود .او ﮐﮫ ﻣن را درﺳت ﺑﮫ ﭼﺷم
ﯾﮏ ﺑﭼﮥ ﻧﯾم وﺟﺑﯽ ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﻧد ــ ﺑﮫ ھر ﮐﯽ ﻣرا ﻣﻌرﻓﯽ ﻣﯽﮐﻧد،
ﻣﯽﮔوﯾد» ،ﯾﮫ ﻟﻘﻣﮫ ﻧون زﯾر ﮐﺑﺎب ﺑﻧده!« ﯾﻌﻧﯽ اﺻﻼً ﭼﮫ ﻗﺎﺑل
دارد! ھر وﻗت ﯾﮏ ﺣرف ﺣﺳﺎﺑﯽ ﺑزﻧم ــ ﻣن ﮐﮫ ھﻣﯾﺷﮫ ﺣرف
ﺣﺳﺎﺑﯽ ﻣﯽزﻧم ،ﻣﻧﺗﮭﺎ ﮐﺳﯽ ﮔوش ﻧﻣﯽﮐﻧد ــ ﻣﯽﮔوﯾد» ،ا ُ ــ ﺑﺎرک
ﷲ!« ﯾﻌﻧﯽ ﮐﮫ ﭼﮫ ﻏﻠطھﺎ ،ﭼﮫ ﻓﺿوﻟﯽھﺎ! ﯾﺎدش رﻓﺗﮫ وﻗﺗﯽ
ﺳﯾﻣﯾن ﻧﺎﻣزدش ﺷد ﻓﻘط دو ﺳﮫ ﺳﺎل از ﺣﺎﻻی ﻣن ﺑزرگﺗر ﺑود.
اﮔر اﯾﻧﺟﺎ ﺑود ،ﭘﺎک ﺧﯾطم ﻣﯽﮐرد .ﺑﮫ ﺑﻘﯾﮫ ﻧﮕﺎه ﻧﮑردم،
ﻓﻘط از ﮔوﺷﮥ ﭼﺷﻣم دﯾدم ﮐﮫ ﺗوی ﺻورت ﻣﻧﺻور ﺧﺎن ﺧﻧدۀ
ﺧﯾﻠﯽ ﻣﺿﺣﮑﯽ ﭘﮭن ﺷده  -ﻣﺛل ﺧﻧدۀ ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﯾﮏ ﺷوﺧﯽ ﺑﺎﻣزه
ﺷﻧﯾده ﺑﺎﺷد .دﯾﮕر ﻣﻧﺻور ﺧﺎن ﺣﻖ ﻧداﺷت! ﻣﻧﺻور ﺧﺎن ﮐﮫ
وﻗﺗﯽ ﺑﺎ ﻣن دﺳت ﻣﯽدھد از ﺑس اﻧﮕﺷتھﺎم را ﻓﺷﺎر ﻣﯽدھد ﮐﮫ
ﺗوی ﭼﺷمھﺎی ورﻗﻠﻣﺑﯾدهاش ﺧون ﻣﯽاﻓﺗد و اﯾﻧﻘدر دﺳﺗم را ﺗوی
دﺳﺗش ﻧﮕﮫ ﻣﯽدارد ﮐﮫ دﺳﺗم ﻋرق ﻣﯽﮐﻧد ــ اَه ــ و آن طوری
ﻧﮕﺎھم ﻣﯽﮐﻧد ،دﯾﮕر ﺣﻖ ﻧدارد .ﯾﮏ ﺗﻼﻓﯽ ﺳرش در ﺑﯾﺎورم ﮐﮫ
ﺧودش ﺣظ ﮐﻧد .اﮔر دﯾﮕر اﻋﺗﻧﺎش ﮐردم.
ﺗﻧﮭﺎ ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﻣرا ﺟدی ﮔرﻓت ،ﭘﯾﺷﺧدﻣت ﺑود .ﭘرﺳﯾد،
»ﺑﺎ ﯾﺦ و ﺳودا؟«
ﮔﻔﺗم» ،ﺑﻠﮫ«.
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داﯾﯽ اردﺷﯾر ﮐﮫ ﺧودش را ﻋﻠم اول و آﺧر ﻣﯽداﻧد ــ
ﭼرا؟ ﭼون در ﻋﮭد ﺑوق ﺷش ھﻔت ﻣﺎھﯽ ﺗوی ﯾﮏ ﻣدرﺳﮥ
ﮐوﻓﺗﯽ اﻧﮕﻠﯾس ﺑوده ــ ﮔﻔت» ،وﯾﺳﮑﯽ ،روز ،آدﻣو اذﯾت ﻣﯽ-
ﮐﻧﮫ«.
اﺻﻼً ﺟواﺑش را ﻧدادم.
ﻣﻠﯾﺣﮫ ﮔﻔت» ،ﺣﺎﻻ ﺗو از ﮐﯽ وﯾﺳﮑﯽ ﺧور ﺷدی؟!«
ﮔﻔﺗم» ،ﺑﮫ ــ ﺧﯾﻠﯽ وﻗﺗﮫ «.و دﺳﺗم را ﺗوی ھوا ﺗﮑﺎن
دادم .ﮐﺎش دﺳﺗم را دﯾﮕر ﺗﮑﺎن ﻧﻣﯽدادم .ﺧﯾﻠﯽ زﯾﺎدی ﺑود .ﯾﮏ
طوری ﺷد ﻣﺛل اﯾﻧﮑﮫ ﻣﯽﺧواﺳﺗم ﺑﮕوﯾم ﻣن اﺻﻼً ﺟﺎی ﺷﯾر
وﯾﺳﮑﯽ ﺧوردهام .ھﻣﮫ ھری زدﻧد زﯾر ﺧﻧده ،ﺟز داداش ﮐﮫ ﭼپ
ﭼپ ﻧﮕﺎھم ﻣﯽﮐرد و ﭘدر ﻣﻠﯾﺣﮫ ﮐﮫ اﺻﻼً ﻧﮕﺎھم ﻧﻣﯽﮐرد.
ﭘدر ﻣﻠﯾﺣﮫ ﭼﺷﻣش را ﺑﮫ ﺻورت ﻏذا دوﺧﺗﮫ ﺑود و ﭼﻧﺎن
ﺑﺎ دﻗت آن را ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐرد ﻣﺛل اﯾﻧﮑﮫ ﺳر ﺑزﻧﮕﺎه ﯾﮏ ﮐﺗﺎب
ﭘﻠﯾﺳﯽ اﺳت و ﺗوی ھﻣﯾن ﺻﻔﺣﮫ ھم ﻗﺎﺗل ﻣﻌﻠوم ﻣﯽﺷود.
ﺑد ﺗر از ھﻣﮫ ﻣﺎدر ﻣﻠﯾﺣﮫ ﺑود ــ ﯾﮏ طوری ﻧﮕﺎھم ﻣﯽ-
ﮐرد ﮐﮫ ﻧزدﯾﮏ ﺑود ﺳوﺳﮏ ﺑﺷوم و ﺑﭼﺳﺑم ﺑﮫ دﯾوار.
ﺑﺎﯾد ھﻣﺎن آب ﭘرﺗﻘﺎل را ﻣﯽﺧواﺳﺗم .ﭼون ﺑﮫ ھر ﺣﺎل
ھﻣﮥ اﯾنھﺎ ﻣرا ﺟوﺟﮫ ﺣﺳﺎب ﻣﯽﮐﻧﻧد و وﯾﺳﮑﯽ ﮐﺎر را ﺧرابﺗر
ﮐرد ﮐﮫ ﺑﮭﺗر ﻧﮑرد .وﻟﯽ دﯾﮕر دﯾر ﺷده ﺑود و ﻓﮑر ﮐردم ھر
طوری ھﺳت ﺑﺎﯾد ﺗﺎ آﺧرش ﺑروم.
ﭘﯾﺷﺧدﻣت وﯾﺳﮑﯽ را آورد و ﮔذاﺷت ﺟﻠوم .داداش ﺳر
ﺻﻧدﻟﯾش ﺟﺎ ﺑﮫ ﺟﺎ ﺷد و ﻣن ﻓﮑر ﮐردم ﻣﯽﺧواھد ﻟﯾوان را از
ﺟﻠوم ﺑر دارد .ﺑرای ھﻣﯾن ھم زود ﺧودم ﺑرش داﺷﺗم و ﻗﻠپ ﻗﻠپ
ﻗﻠپ  ،ﻣﺛل ﺷرﺑت ﺑﮫ ﻟﯾﻣو ،ﺳر ﮐﺷﯾدﻣش.
ﭼون ﻣﯽداﻧﺳﺗم ھﻣﮫ دارﻧد ﻧﮕﺎھم ﻣﯽﮐﻧﻧد ،ﺳرﻓﮫ را ﺑﮫ
ھر ﻗﯾﻣﺗﯽ ﺑود ﻗورت دادم و از زور ﭘﺳﯽ ﻟﺑﺧﻧدی ھم زدم.
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ﭼﺷﻣم اﻓﺗﺎد ﺗوی آﯾﻧﮥ ﭘﺷت ﺳر ﺳﯾﻣﯾن .دﯾدم ﻋﯾن آن
ﻣﺎﺳﮏھﺎی ﮔرﯾﮫ و ﺧﻧدهای ﺷدهام ﮐﮫ ﺑﮫ ﺳر در ﺗﺂﺗرھﺎ آوﯾزان
ﻣﯽﮐﻧﻧد ــ ﻧﮫ ﺷﮑل ﯾﮏ داﻧﮫاش ،ﺷﮑل ھر دوش ﺑﺎ ھم.
داداش ﯾواﺷﮑﯽ و ﺑﺎ ﻏﯾظ ﮔﻔت» ،ﺗو دﯾﮕﮫ واﻗﻌﺎ ً ﺷوری
رو از ﻧﻣﮏ ﮔرﻓﺗﯽ .اﮔﮫ ﺑﺎﯾد وﯾﺳﮑﯽ ﺑﺧوری ،اﻗﻼً ﻣﺛﮫ آدم
ﺑﺧور!«
ﯾﻌﻧﯽ ﯾواﺷﮑﯽ ﮐﮫ ﭼﮫ ﻋرض ﮐﻧم ــ ﻣﯾز ﺧودﻣﺎن ﮐﮫ
ھﯾﭻ ،ھﻣﮥ آنھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺗوی رﺳﺗوران ﺑودﻧد ﺷﻧﯾدﻧد.
داداش راﺳﺗﯽ راﺳﺗﯽ ﺧﯾﺎل ﻣﯽﮐﻧد ﻣن ھﻧوز ﺑﭼﮫام و ﺑﺎﯾد
ھﻣﮥ ﭼﯾزھﺎ را ﯾﺎدم ﺑدھد .ھر ﮐﺳﯽ دﺳﺗورھﺎی داداش را ﻣﯽ-
ﺷﻧﯾد ،ﺧﯾﺎل ﻣﯽﮐرد ﺧودش اول وﯾﺳﮑﯽ ﺧور اﺳت .ﺧﯾﻠﯽ ﺧوب،
ﺣﺎﻻ ﻣن ﺑﻠد ﻧﯾﺳﺗم وﯾﺳﮑﯽ ﺑﺧورم .وﻟﯽ ﻓﻘط ﮐﮫ وﯾﺳﮑﯽ ﻧﯾﺳت.
داداش ﺧﯾﺎل ﻣﯽﮐﻧد ﻣن ھﯾﭻ ﭼﯾز ﺳرم ﻧﻣﯽﺷود .ﻣﺛﻼً ﺧﯾﺎل ﻣﯽ-
ﮐﻧد ﻣن ﻧﻔﮭﻣﯾدم ﮐﮫ ﭼﻧد روز ﭘﯾشھﺎ داﺷت ﻣﻠﯾﺣﮫ را زﯾر
درﺧتھﺎی ﺗﮫ ﺑﺎغ ﻣﺎچ ﻣﯽﮐرد .ﺗﺎ ﻣن رﺳﯾدم ،ﻣﻠﯾﺣﮫ ﺧودش را
ﮐﺷﯾد ﮐﻧﺎر ،و داداش ھم ﺷروع ﮐرد ﺑﮫ ﺳوت زدن .ﻣن راﺣت
ﻣﯽﺗواﻧﺳﺗم ﺑروم و ﺑﮫ ﻣﺎﻣﺎ ﺑﮕوﯾم ﺗﺎ ﻣﺎﻣﺎ ﭘوﺳﺗش را ﺑﮑﻧد .وﻟﯽ
ﻧﮕﻔﺗم .ﺑﮫ روی داداش ھم ﻧﯾﺎوردم ﮐﮫ ﻓﮭﻣﯾدم .ﺗﻘﺻﯾر ﺧودم
اﺳت .اﮔر ﺣﺎﻟﯾش ﮐرده ﺑودم ﮐﮫ ﻣن دﯾدم و ﻓﮭﻣﯾدم ،ھﯾﭼوﻗت ﺳر
ﯾﮏ ﮔﯾﻼس وﯾﺳﮑﯽ ﮐوﻓﺗﯽ اﯾن ﻗﺷرق را ﺟﻠو اﯾن ھﻣﮫ آدم در
ﻧﻣﯽآورد .ﻣﺧﺻوﺻﺎ ً ﺟﻠو اﯾن ﻣﻧﺻور ﺧﺎن ﮐﺛﺎﻓت ﺑﺎ آن ﭘوزﺧﻧد
ﻣﻠﯾﺣش! ﺑﺎ آن ﭼﺷمھﺎی ورﻗﻠﻣﺑﯾدهاش! ﻧﮑﺑت!
ﺑﺎز ﭼﺷﻣم اﻓﺗﺎد ﺗوی آﯾﻧﮥ ﭘﺷت ﺳر ﺳﯾﻣﯾن :ﻧوک دﻣﺎﻏم
ﻋﻧُﻖ
ﺑرق ﻣﯽزد و رﻧﮓ ﺷﺎه ﺗوت ﺷده ﺑودم ــ ﺑﮫ ﻗول ﻣﺎﻣﺎ ،ﻋﯾن ُ
ﻣﻧﮑﺳره! ﺗﺎ آن ﻣوﻗﻊ درﺳت ﻧﻔﮭﻣﯾده ﺑودم »ﻋﻧﻖ ﻣﻧﮑﺳره« ﭼﮫ
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ﺷﮑﻠﯽ اﺳت .در آن ﻟﺣظﮫ ﺣﺗم ﮐردم» ،ﻋﻧﻖ ﻣﻧﮑﺳره« ﺑﺎﯾد ﻣن
ﺑﺎﺷم ﺗوی آﯾﻧﮥ ﭘﺷت ﺳر ﺳﯾﻣﯾن.
ﺳرم داﺷت ﮔﯾﺞ ﻣﯽرﻓت.
ﮔﻔﺗم» ،ﺑﭼﮫھﺎ …«
داداش ﯾﮏ ﻟﻧﮕﮫ ﭘﺎ ﺟﺳت وﺳط ﺣرﻓم و ﮔﻔت» ،ﺑﭼﮫھﺎ و
زھر ﻣﺎر! ﺑﺎ ﮐﯽ داری ﺣرف ﻣﯽزﻧﯽ؟ ﻧﯾم وﺟﺑﯽ رو ﻧﮕﺎش
ﮐن!«
اﻧﮕﺎر ﺣرفھﺎی داداش را ﻧﺷﻧﯾدم .ﮔﻔﺗم» ،ﺑﭼﮫھﺎ ،اﮔﮫ
ﮔﻔﺗﯾن ﻋﻧﻖ ﻣﻧﮑﺳره ﭼﮫ ﺷﮑﻠﯾﮫ؟«
و ﻧﻣﯽداﻧم ﭼرا ﭼﺷﻣم را دوﺧﺗم ﺑﮫ ﺑﺎﺑﺎی ﻣﻠﯾﺣﮫ .ﺑﺎﺑﺎی
ﻣﻠﯾﺣﮫ ﺑﻎ ﮐرده ﺑود و دﯾدم او ھم ﺑﯽﺷﺑﺎھت ﻧﯾﺳت .ﺗرﺳﯾدم ﻓﮑرم
را ﺧواﻧده ﺑﺎﺷد.
ﮔﻔﺗم» ،ﻣﻧظورم ﺷﻣﺎ ﻧﺑودﯾن«.
ﺳﯾﻣﯾن ﺑراق ﺷد ﯾﮏ ﭼﯾزی ﺑﮕوﯾد ،وﻟﯽ ﭘﯾﺷﺧدﻣت ﻏذا
را آورد و از ﺣﻣﻠﮫ ﻧﺟﺎﺗم داد.
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ﺗﮑﮥ ﮔوﺷت ،وﺳط ﺑﺷﻘﺎب وق زده ﺑود و ﻧﮕﺎھم ﻣﯽﮐرد.
ﺑد ﺗر از ﮔوﺷت ﻣن ،ﻣﺎھﯽ ﻣﻧﺻور ﺧﺎن ﺑود ــ ﺣﺗم داﺷﺗم دارد
وول ﻣﯽﺧورد .ﮐﺎردھﺎ و ﭼﻧﮕﺎلھﺎ ﮐﮫ ﺑﮫ ﮐﺎر اﻓﺗﺎد ،درﺳت ﻣﺛل
اﯾن ﺑود ﮐﮫ ﮔوﺷت ﺗن ﻣن را ﻣﯽﺑرﻧد .ﺻدای ﮐﺎرد و ﭼﻧﮕﺎل،
ﻣﺛل ﺻدای ﮔﭻ ﺳﻧﮓ داری ﺑود ﮐﮫ روی ﺗﺧﺗﮫ ﺑﮑﺷﻧد .ﺗوی
ﻣﮭرهھﺎی ﭘﺷﺗم ﺗﯾر ﮐﺷﯾد .ﺗرﺳﯾدم اﮔر ﺑﮫ ﺑﺷﻘﺎﺑم ﻧﮕﺎه ﮐﻧم ،ﺳر
ﻣﯾز ﺑﺎﻻ ﺑﯾﺎورم .دﺳﺗﻣﺎل ﺳﻔره را ﭘﮭن ﮐردم روی ﺑﺷﻘﺎﺑم .اﻣﺎ
دﺳﺗﻣﺎل ،ﮐﺎﻏذی ﺑود و آب و ﺧون ﮔوﺷت و ﺳﺑزی ﻟﯾز ﻟوﺑﯾﺎ و
ﻧﺧود ،روی دﺳﺗﻣﺎل ﻧﻘش ﺷد .ﺑﺎز ﺷﮑل ﻏذا ﭘﯾدا ﺷد ،ﻓﻘط اﯾن
دﻓﻌﮫ ﻣﺛل اﯾﻧﮑﮫ ﯾﮏ ﺗف ﻏﻠﯾظ ھم روش ﮐرده ﺑودﻧد .دﯾﮕر ھﯾﭻ
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ﻧﻣﺎﻧده ﺑود ﮐﮫ ﻋﻖ ﺑزﻧم .اﻣﺎ ﺑﮫ ھر ﻣﺻﯾﺑﺗﯽ ﺑود ﺟﻠو ﺧودم را
ﮔرﻓﺗم.
ﺳﯾﻣﯾن ،ﯾﮏ ﮐﺎره ،از ﺑﺎﻻی ﻣﯾز ﮔﻔت» ،ﻏذا ﻧﻣﯽ-
ﺧوری؟«
اﮔر اﯾن ﻓﺿول ﺧﺎﻧم ﭼﯾزی ﻧﮕﻔﺗﮫ ﺑود ،داداش اﺻﻼً
ﻣﺗوﺟﮫ ﻧﺑود ھﺎ .اﻣﺎ ﺗﺎ ﺳﯾﻣﯾن ﮔﻔت ﻏذا ﻧﻣﯽﺧوری ،داداش ﺣرف
در ﮔوﺷﯾش را ﺑﺎ ﻣﻠﯾﺣﮫ ول ﮐرد و ﯾﮑدﻓﻌﮫ ﺑﺎ ﺗﻐﯾّر ﮔﻔت» ،ﭼرا
ﻏذاﺗو ﻧﻣﯽﺧوری؟«
ﮔﻔﺗم» ،ﻧﻣﯽﺗوﻧم «.ﺗرﺳﯾدم ﻣﺟﺑورم ﮐﻧد و ﻧزدﯾﮏ ﺑود
ﺑزﻧم زﯾر ﮔرﯾﮫ.
ﻣﻠﯾﺣﮫ ﻓﮭﻣﯾد راﺳت ﻣﯽﮔوﯾم و ﻧﻣﯽﺗواﻧم ﺑﺧورم .ﺑﮫ
داداش ﮔﻔت» ،ﭼرا اﯾﻧﻘدر ﺳر ﺑﮫ ﺳرش ﻣﯽذاری ــ ﺧب ﻧﻣﯽ-
ﺗوﻧﮫ ﺑﺧوره«.
ً
ﻣﻠﯾﺣﮫ اﺻﻼ دﺧﺗر ﺧوﺑﯽ اﺳت .ﻣن ھم ﺑرای اﯾﻧﮑﮫ ﻧﺷﺎن
ﺑدھم ﮐﮫ ﻣﯽداﻧم دﺧﺗر ﺧوﺑﯽ اﺳت ،ﮔﻔﺗم» ،ﻣﻠﯾﺣﮫ ،ﻣن ﻣﯽدوﻧم
ﭘرﯾروز ،زﯾر درﺧﺗﺎ ،ھﻣﮫاش ﺗﻘﺻﯾر داداش ﺑود«.
ﻣن ﻣﯽداﻧﺳﺗم داداش از اﯾن ﺣرف ﻣن ﺣرص ﻣﯽﺧورد،
اﻣﺎ ﻧﮫ ﺑﮫ اﯾن ﺷدت .داداش ﯾﮑدﻓﻌﮫ ﺳر ﺻﻧدﻟﯽ ﻧﯾم ﺧﯾز ﺷد و
ﮔﻔت» ،اﮔﮫ ﺻداﺗو ﻧﺑری ،اﻣﺷب ﮐﺗﮏ ﻣﻔﺻﻠﯽ ﻧوش ﺟون ﻣﯽ-
ﮐﻧﯽ «.و ﭼﺷمھﺎش ﭼﻧﺎن از ﮐﺎﺳﮫ در آﻣده ﺑود ﮐﮫ ﻣن ﻓﮑر ﮐردم
اﻻن ﺗﻠﭘﯽ ﻣﯽاﻓﺗد ﺗوی ﺑﺷﻘﺎﺑش و ﻓﮑر ﮐردم اﮔر زود ﺟﻠوش را
ﻧﮕﯾرم ،ﻣﻣﮑن اﺳت ھﻣﺎﻧﺟﺎ ﺳر ﻣﯾز ﮐﺗﮏ را ﺑﺧورم.
ﮔﻔﺗم» ،ﻣن ﮐﮫ ھﻧوز ﺑﮫ ﻣﺎﻣﺎ ﻧﮕﻔﺗم ــ اﻣﺎ اﮔﮫ زﯾﺎد ﮔرد و
ﺧﺎک ﮐﻧﯽ ،ﺑﮭش ﻣﯽﮔم ﺗو و ﻣﻠﯾﺣﮫ ﭼﮫ ﮐﺎر ﻣﯽﮐردﯾن«.
ﻣﺎدر ﻣﻠﯾﺣﮫ ﻟﻧﮕﮫ اﺑروش را ﺑﺎﻻ داد و ﮔﻔت» ،ﭼﯽ ﺑود
ﺟوﻧم؟ ﭼﯽ ﮔﻔﺗﯽ ﺟوﻧم؟«
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ﻣﺎدر ﻣﻠﯾﺣﮫ ﺑﮫ ھﻣﮫ ﻣﯽﮔوﯾد »ﺟوﻧم« ــ ﻟﻧﮕﮫ اﺑروش ھم
ھﻣﯾﺷﮫ ﺑﺎﻻﺳت .ﺑرای ھﻣﯾن ﻣﺎدرم اﺳﻣش را ﮔذاﺷﺗﮫ »ﺧﺎﻧم
ﻣﯾﻼﻗﯽ«.
ﻣن ﮔﻔﺗم» ،ﺑﺎ ﺷﻣﺎ ﻧﺑودم ،ﺧﺎﻧم ﻣﯾﻼﻗﯽ«.
ﻣﺎدر ﻣﻠﯾﺣﮫ ﮔﻔت» ،ﺧﺎﻧم ﭼﯽ ﭼﯽ ،ﻗرﺑون ﺳرت ﺑرم؟«
ﻣﺎدر ﻣﻠﯾﺣﮫ ﻗرﺑون ﺳر ھﻣﮫ ھم ﻣﯽرود.
ﮔﻔﺗم» ،ﺧﺎﻧم ﻣﯾﻼﻗﯽ .ﻣﺎﻣﺎ اﺳم ﺷﻣﺎ رو ﮔذاﺷﺗﮫ ﺧﺎﻧم
ﻣﯾﻼﻗﯽ .ﻣﯽدوﻧﯾن ﭼرا؟…«
داداش ﺑﺎز ﺗرﻗﮫ ﺷد و ﭼﻧﺎن دادی زد ﮐﮫ ﺑﺎﺑﺎی ﻣﻠﯾﺣﮫ
ھول ﮐرد و ﭼﻧﮕﺎل از دﺳﺗش ﭘرﯾد.
داداش ﺳر ﻣﯾز ﺧم ﺷد و ﺗﻧد و ﺗﻧد ﯾﻘﮫ و ﺟﻠو ﺳﯾﻧﮥ ﭘدر
ﻣﻠﯾﺣﮫ را ﭘﺎک ﮐرد و ﭘﯾﺷﺧدﻣت را ﺻدا ﮐرد و ﮔﻔت» ،ﯾﮫ
ﭼﻧﮕﺎل ﺑرای آﻗﺎ ﺑﯾﺎرﯾن ،اﻣﺎ ﻓوری«.
ﻣن ﮔﻔﺗم» ،ﯾﮫ ﺷﻠوارم ﺑراﺷون ﺑﯾﺎرﯾن .اون ﻓوری ﺗره«.
ﻣﺎدر ﻣﻠﯾﺣﮫ ﮔﻔت» ،ﺧب! ﺧﯾﻠﯽ ﻣﺗﺷﮑرم! دﯾﮕﮫ ﭼﯽ
ﺟوﻧم؟«
ﮔﻔﺗم» ،دﯾﮕﮫ ھﯾﭼﯽ ﺟوﻧم ،ﻗرﺑون ﺳرت ﺑرم «.و ﺻدام
آﻧﻘدر ﺷﺑﯾﮫ ﺻدای ﻣﺎدر ﻣﻠﯾﺣﮫ ﺷد ﮐﮫ از ﺧﻧده ﻏش ﮐردم .اﻣﺎ
ھﯾﭻ ﮐس ﻧﺧﻧدﯾد .ﻣن ھم ﺗﻧﮭﺎ ﻧﻣﯽﺗواﻧﺳﺗم زﯾﺎد ﺑﺧﻧدم.
ھﻣﮥ ﮐﺎرھﺎ ﺧﯾﻠﯽ ﺗﻧد اﻧﺟﺎم ﻣﯽﺷد ــ ﻣﺛل ﻓﯾﻠمھﺎی ﭼﺎرﻟﯽ
ﭼﺎﭘﻠﯾن .ﺣرفھﺎ ھم ھﻣﯾﻧطور ــ ﻣﺛل ﺻﻔﺣﮥ  33دوری ﮐﮫ روی
 78دور ﺑﮕذارﻧد.
ﻧﮕﺎه ﮐردم دﯾدم ﻣﻠﯾﺣﮫ ﺑﻐض ﮐرده ،دﻟم ﺑراش ﺳوﺧت.
ﻧزدﯾﮏ ﺑود ﻣن ھم ﺑزﻧم زﯾر ﮔرﯾﮫ .ﮔﻔﺗم» ،ﻣﻠﯾﺣﮫ ﺟون …«
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ﻣﻠﯾﺣﮫ ﻧﮫ ﮔذاﺷت ﻧﮫ ﺑر داﺷت ،ﮔﻔت» ،ﻣﻠﯾﺣﮫ ﺟون و
زھر ﻣﺎر!«
ﮔﻔﺗم» ،ﺑﺑﯾن ﻣﻠﯾﺣﮫ ،اون روز زﯾر درﺧﺗﺎ ھﻣﮫاﺷم …«
وﻟﯽ ﻣﮕر ﮔذاﺷﺗﻧد ﺣرﻓم را ﺗﻣﺎم ﮐﻧم .ﭘدر ﻣﻠﯾﺣﮫ از آن
ﺳر ﻣﯾز ﺧرﻧﺎس ﮐﺷﯾد و ﻣﺎدر ﻣﻠﯾﺣﮫ از اﯾن ﺳر ﻣﯾز از آن ﺟﯾﻎ-
ھﺎی ﷲ اﮐﺑری ــ ﮐﮫ ﻣن ﺧﯾﺎل ﮐردم ﻏش ﮐرد .ﺳﯾﻣﯾن ھم ﺗﻧد و
ﺗﻧد ﻣﯽﮔﻔت» ،اوا ،ﺧﺎک ﺑر ﺳرم! اوا ،ﺧﺎک ﺑر ﺳرم!«
ﮔﻔﺗم» ،ﭼﯾﮫ ﺳﯾﻣﯾن ﺟون؟ ﺗو ﮐﮫ ھﯾﭻ وﻗت از اﯾﻧﺎ
ﺧوﺷت ﻧﻣﯽاوﻣد …«
ﺳﯾﻣﯾن ﮔﻔت» ،ﺑﺳﮫ دﯾﮕﮫ!«
ﮔﻔﺗم» ،ھﻣﯾﻧو ﻣﯾﮕم ،دﯾﮕﮫ ﭼﯾزی ﻧﻣﯽﮔم ــ ﯾﺎدت رﻓﺗﮫ
اون روز ﮐﮫ ﻣﺎﻣﺎ ﻣﯽﮔﻔت ﺑﺎﻻﺧره داداش ﯾﮫ ﮐﺎری دﺳت اﯾن
دﺧﺗره ﻣﯽده و ﻣﺟﺑور ﻣﯽﺷﮫ ﺑﮕﯾردش! ﯾﺎدﺗﮫ ﺗو ﭼﯽ ﮔﻔﺗﯽ؟
ﯾﺎدﺗﮫ؟«
ﺳﮑوت ﻣطﻠﻖ …
»ﺗو ﮔﻔﺗﯽ ،دﺧﺗره از ﺧدا دﻟش ﻣﯽﺧواد ﮐﮫ داداش …«
ﻣﻠﯾﺣﮫ داد زد» ،ﻣﺎﻣﺎن ،ﭘﺎﺷﯾم ﺑرﯾم«.
ﻣﺎدر ﻣﻠﯾﺣﮫ دﺳﺗﮑش و ﮐﯾﻔش را ﺑر داﺷت و ﺑﮫ داداش
ﮔﻔت» ،ﺑﺑﯾن ﺟوﻧم ،ﻣﻠﯾﺣﮫ ﺑﮫ درد ﺷﻣﺎ ﻧﻣﯽﺧوره ﺟوﻧم .اﺻﻼً ﻣﺎ
ﺑﮫ درد ﺷﻣﺎ ﻧﻣﯽﺧورﯾم ﺟوﻧم .ﻣن ﮐﮫ ﺧﺎﻧم ﭼﯽ ﭼﯾم و ﺷوھرﻣم
ﮐﮫ دﻣﺎﻏش ﮐﺟﮫ و )ھﯾﭻ ﮐس ﻧﮕﻔﺗﮫ ﺑود ﮐﮫ ﺷوھرش دﻣﺎﻏش ﮐﺞ
اﺳت ،وﻟﯽ ﻣﺎدر ﻣﻠﯾﺣﮫ اﮔر ﺧودش ﯾﮏ ﻋﯾب داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ،ﺻد ﺗﺎ
ﻋﯾب ﺳر ﺷوھرش ﻣﯽﮔذارد ﮐﮫ ﺧودش ﺳر ﺑﺎﺷد( ھزار و ﯾﮫ
ﭼﯾز دﯾﮕﮫ ــ ﺗﺎ ﻋﯾب و ﻋﻠت دﯾﮕﮫ رو ﻣﺎ ﻧذاﺷﺗﯾن ،ﻗرﺑون ﺳرت
ﺑرم ،ﻣﺎ ﭘﺎﺷﯾم ﺑرﯾم«.
داداش ﮔﻔت» ،ﺧﺎﻧوم ﺣرﻓﺎی …«
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»ﺧﺎﻧوم ﻧداره ﻗرﺑون ﺳرت ﺑرم .اون از ﻣﺎدرﺗون ،اﯾﻧم
از ﺧواھرﺗون )ﻣن را از ﺳر ﺗﺎ ﭘﺎ ﺑﺎ دﺳﺗﮑﺷش ﻧﺷﺎن داد ﮐﮫ ﻓﮑر
ﻧﮑﻧﻧد ﻣﻘﺻودش ﺳﯾﻣﯾن اﺳت( ﺟوﻧم«.
و ﺳﮫ ﺗﺎﯾﯽ ﭘﺎ ﺷدﻧد و ﺑﯽﺧداﺣﺎﻓظﯽ رﻓﺗﻧد .ﺳﯾﻣﯾن ھم
ﭘﺷت ﺳرﺷﺎن دوﯾد و رﻓت .داداش ﺑﮫ طرف ﻣن ﺣﻣﻠﮫ ﮐرد .داﯾﯽ
اردﺷﯾر دﺳﺗش را ﮔرﻓت و ﮔﻔت» ،ﺑﺷﯾن ﺳر ﺟﺎت .وﺳط
رﺳﺗوران ﺑﯾﺷﺗر از اﯾن اﻓﺗﺿﺎح در ﻧﯾﺎر«.
داﯾﯽ اردﺷﯾر ﺑﻌﺿﯽ وﻗتھﺎ ﺣرفھﺎش درﺳت اﺳت.
داداش ﻧﺷﺳت ﺳر ﺟﺎش ،اﻣﺎ ﻣﺛل ﺳﮓ ﭼﮭﺎر ﭼﺷم ﻣواظب ﻣن
ﺑود.
وﻗﺗﯽ از ﺳر ﻣﯾز ﺑﻠﻧد ﺷدﯾم ،ﻣن ﻧﻣﯽداﻧﺳﺗم ﺑﯽوزن ﺑﯽ-
وزﻧم ،ﯾﺎ ﺳﻧﮕﯾن ﺳﻧﮕﯾن .ﺧﻼﺻﮫ درﺳت ﻧﻣﯽﺗواﻧﺳﺗم راه ﺑروم.
دﺳت داﯾﯽ اردﺷﯾر را ﮔرﻓﺗم ﮐﮫ زﻣﯾن ﻧﺧورم.
داﯾﯽ اردﺷﯾر ﮔﻔت» ،ﺑرﯾم ﯾﮫ ﺟﺎ ﻗﮭوه ﺑﺧورﯾم ،ﺣﺎل اﯾن
دﺧﺗره ﺟﺎ ﺑﯾﺎد«.
ﻣﻧﺻور ﺧﺎن ﭘرﺳﯾد» ،ﻗﮭوه ﺑﺧورﯾم ﺣﺎﻟش ﺟﺎ ﺑﯾﺎد؟!«
وﻟﯽ ﯾﮏ طوری ﮐﮫ اﻧﮕﺎر ﻗﮭوه ﯾﮏ ﺗﮑﮫ ﺟواھر ﮐﻣﯾﺎب اﺳت ﮐﮫ
ﺑﮫ دﺳت ﻧﻣﯽآﯾد ،ﺗﺎزه اﮔر ھم ﺑﮫ دﺳت ﺑﯾﺎﯾد ﺧوردﻧﯽ ﻧﯾﺳت ،ﺗﺎزه
اﮔر ھم ﺧوردﻧﯽ ﺑﺎﺷد ﺣﺎل ﻣن ﺑﺎ آن ﺟﺎ ﻧﻣﯽآﯾد.
زﯾر ﻟﺑﯽ ﮔﻔﺗم» ،اِ ــ ﺑرو ﮔﻣﺷو ﻗورﺑﺎﻏﮥ ﻟﮭﯾده«.
ﻣن ﻣﯽداﻧم زﯾر ﻟﺑﯽ ﮔﻔﺗم ،اﻣﺎ ﻣﻧﺻور ﺧﺎن ﺷﻧﯾد ،ﭼون
ﺑﺎ ﻋﺻﺑﺎﻧﯾت و ﺗﺗﮫ ﭘﺗﮫ ﮔﻔت» ،ﺑﻠﮫ ،ﺑﻠﮫ؟!«
دﯾﮕر ﮐﻼﻓﮫ ﺷده ﺑودم ــ ﮐﻠﮫام را ﮐردم ﺗوی ﮔردﻧم و
ﭼﺷمھﺎم را ﮔرد ﮐردم ﮐﮫ ﺷﮑل ﻣﻧﺻور ﺧﺎن ﺑﺷوم و ﮔﻔﺗم» ،ﺑل
ﺑﻠﮫ و ﺑﻼ! ﻣردﮐﮥ ﻻﺳو ،ﻻﺳﯽ ﯾﺎ ھر ﭼﯽ ﮐﮫ ھﺳت!«
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ﭼﺷمھﺎی ﻣﻧﺻور ﺧﺎن ﺑﯾﺷﺗر ورﻗﻠﻣﺑﯾد و ﮐﺎﮐﻠش ﺷروع
ﺑﮫ ﻟرزﯾدن ﮐرد و ﮔﻔت» ،ﮔﺳﺗﺎخ! وﻗﯾﺢ! وﻗﯾﺢ!« و ﻧت ھر ﮐﻠﻣﮫ
ﯾﮏ ﭘرده ﺑﺎﻻﺗر از ﻗﺑﻠﯽ ﺑود ،و ﻣن را ﯾﺎد ﻓﺣش ھﺎی ﺑﺎﺳﻣﮫای
ﻧﻣﺎﯾش ھﺎی ﺑﺎﺳﻣﮫای رادﯾو اﻧداﺧت .داﺷﺗم از ﺧﻧده ﻣﯽﻣردم،
وﻟﯽ ﺧﻧدهام را ﺟﻣﻊ و ﺟور ﮐردم و دﺳﺗم را ﮔذاﺷﺗم روی ﻗﻠﺑم و
ﻣﺛل ﯾﮑﯽ از ﺑﺎزﯾﮑن ھﺎی اﻟﮑﯽ ھﻣﺎن ﻧﻣﺎﯾﺷﻧﺎﻣﮫھﺎی اﻟﮑﯽ ﮔﻔﺗم،
»آه! ﻋزﯾزم!« و ﺑﻌد ﺧﻧده را ول ﮐردم .اﻣﺎ ﻣﻧﺻور ﺧﺎن ﻧﮫ
ﻣﻧﺗظر ﺧﻧدۀ ﻣن ﺷد ﻧﮫ ﺑﺎزی ﺗﺂﺗرﯾم ،و ﮐﺞ ﮐﺞ ﻣﺛل ﺧرﭼﻧﮓ از
رﺳﺗوران رﻓت ﺑﯾرون.
داداش ﺑﺎزوم را ﭼﺳﺑﯾد و ﭼﻧﺎن ﻓﺷﺎری داد ﮐﮫ دادم در
آﻣد .ﮔﻔﺗم» ،ﭼﺗﮫ؟ دﺳﺗﻣو ﺷﮑﺳﺗﯽ ،ﺑﯽﻣزه«.
ﮔﻔت» ،داد ﻧزن ،دﺧﺗرۀ ﻣزﺧرف! اﮔﮫ ﻣﯽﺗوﻧﺳﺗم ﮔردﻧﺗم
ﻣﯽﺷﮑﺳﺗم«.
ﮔﻔﺗم» ،ﻣن ﮐﯽ داد زدم؟«
داداش ﮔﻔت» ،ﯾﮫ دﻗﯾﻘﮫ ﺻداﺗو ﺑﺑر ،وﮔر ﻧﮫ ھم ﭼﯽ ﻣﯽ-
زﻧم ﺗو دھﻧت ﮐﮫ دﻧدوﻧﺎت ﺑره ﺗو ﺷﮑﻣت!«
دﯾدم ﻣﯾزھﺎی دﯾﮕر دارﻧد ﻧﮕﺎھﻣﺎن ﻣﯽﮐﻧﻧد .از آﻗﺎﯾﯽ ﮐﮫ
از ھﻣﮫ ﺑﮫ ﻣﺎ ﻧزدﯾﮏﺗر ﺑود و دو ﺗﺎ ﮐراوات و دو ﺗﺎ ﻋﯾﻧﮏ
داﺷت ،ﭘرﺳﯾدم» ،اﯾﻧو ﺑﮭش ﻣﯾﮕن داداش؟ ــ ﺷﻣﺎ ﺑﮕﯾن؟« ﺑﻌد
ﻣﺗوﺟﮫ ﺷدم ﮐﮫ ھر دو ﺗﺎ ﮐراوات اﯾن آﻗﺎ ﮐﺞ اﺳت .ﯾﮏ ﻗدم رﻓﺗم
ﺟﻠو ﮐﮫ ﺻﺎﻓﺷﺎن ﮐﻧم ،داﯾﯽ اردﺷﯾر ﻣن را ﮐﺷﯾد و ﺑرد ﺑﯾرون.
داداش ﮔﻔت» ،ﺧدﻣﺗﯽ ﺑﮭت ﺑﮑﻧم ﮐﮫ ﺧودت ﺣظ ﮐﻧﯽ.
ﺻﺑر ﮐن«.
ً
ﮔﻔﺗم» ،ﻣﺛﻼ ﭼﮫ ﻏﻠطﯽ ﻣﯽﮐﻧﯽ؟!«
ً
آن ﻣوﻗﻊ ﻧﮫ از داداش ﻣﯽﺗرﺳﯾدم و ﻧﮫ اﺻﻼ ﻣﮭم ﺑود ﮐﮫ
ﺑﻌدش ﭼﮫ ﻣﯽﺷود.
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وﻗﺗﯽ ﻣﺳﺗﯽ از ﺳرم ﭘرﯾد ،ﻓﮭﻣﯾدم ﭼﮫ ﻏﻠطﯽ ﮐردهام.
داداش اﻟﺑﺗﮫ ﺑﮫ وﻋدهاش وﻓﺎ ﮐرد ــ ﯾﻌﻧﯽ ﺧدﻣﺗﯽ ﺑﮭم ﮐرد ﮐﮫ
ﺧودم ﺣظ ﮐردم ــ ﯾﮏ ﻣﺎه ﺗﻣﺎم ﺧون ﺑﮫ دﻟم ﮐرد و ﻧﮕذاﺷت آب
ﺧوش از ﮔﻠوم ﭘﺎﯾﯾن ﺑرود .داﯾم ﺑرام ﺧط و ﻧﺷﺎن ﻣﯽﮐﺷﯾد و
ﺗﮭدﯾدم ﻣﯽﮐرد ﮐﮫ داﺳﺗﺎن را ﺑرای ﻣﺎﻣﺎ ﺑﮕوﯾد.
ﯾﮑﺑﺎر دﯾﮕر ھم وﻗﺗﯽ ھﻔت ھﺷت ﺳﺎﻟم ﺑود اﯾن ﺑﻼ را
ﺳر ﻧﮕﯾن ﻧﺷﺎﻧم را
ﺳرم آورده ﺑود .آن ﺳر اﯾن ﺑود ﮐﮫ ﻣن ﺷﺎﻧﮥ ِ
اﻧداﺧﺗﮫ ﺑودم ﺗوی ﻣﺳﺗراح .داداش ،ﮐﮫ ھﯾﭻ وﻗت ﻧﻣﯽﺗواﻧد ﺟﻠوی
ﺧودش را ﺑﮕﯾرد ،وﻗﺗﯽ ﻣن ھﻧوز ﺗو ﺣﻣﺎم ﺑودم آﻣد ﺗو و ﻗﺿﯾﮫ
را ﻓﮭﻣﯾد .ﻣن ﺷﺎﻧﮫام را ﮐﮫ ﻣﺧﺻوﺻﺎ ً ﻧﯾﻧداﺧﺗﮫ ﺑودم ،از ﺳرم
اﻓﺗﺎده ﺑود .ﻣﻧﺗﮭﺎ ﺑد ﮐردم ﺳﯾﻔون را زود ﮐﺷﯾدم .ﺷﺎﻧﮫ ﭘﺎﯾﯾن ﻧﻣﯽ-
رﻓت .وﻗﺗﯽ داداش آﻣد ﺗو ،دﻓﻌﮥ ﺳوم ﺑود ﮐﮫ ﺳﯾﻔون را ﻣﯽﮐﺷﯾدم
و داداش ﺳر ﺑزﻧﮕﺎه رﺳﯾد ﮐﮫ ﺑﺑﯾﻧدش .ﺑﻌد ﺗﺎ ﻣدﺗﯽ روز ﺧوش
از دﺳﺗش ﻧداﺷﺗم.
دو ﺳﮫ ھﻔﺗﮫ ﺣﺳﺎﺑﯽ ﮐﻠﻔﺗش ﺷده ﺑودم ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﺎﻣﺎ ﻧﮕوﯾد.
ﺳر ﻣﺷﻖ ﺻدام ﻣﯽﮐرد ﮐﮫ ﺑراﯾش آب ﺑﺑرم .ﺑﻧد ﮐﻔﺷش را
از ِ
ﻣﯽداد ﺑﺑﻧدم .ﻣﯽﮔﻔت ﮔﻧﺟﮥ ﻟﺑﺎﺳش را ﻣرﺗب ﮐﻧم .آن دو ﺳﮫ
روزی ﮐﮫ ﺑﻧﺎ و ﻋﻣﻠﮫ آﻣده ﺑود راه ﻓﺿﻼب را ﺑﺎز ﮐﻧد ،ﮐﮫ دﯾﮕر
ﻧﮕو ــ ﭘوﺳﺗم ﻏﻼﻓﯽ ﮐﻧده ﺷد.
ﯾﮏ روز دﯾﮕر آﻧﻘدر ﺑﮫ ﻣن زور ﮔﻔت ﮐﮫ ﻣﺎﻣﺎ از ﮐوره
در رﻓت و ﺳرش داد زد» ،ﭼرا اﯾﻧﻘدر ﺑﮫ ﺑﭼﮫ ﺧورده ﻓرﻣﺎﯾش
ﻣﯾدی؟«
داداش ﮔﻔت» ،ﺧودش ﻣﯽدوﻧﮫ ﺑﺎﯾد ھر ﮐﺎری ﻣﯽﮔم
ﺑﮑﻧﮫ ،وﮔر ﻧﮫ…«
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ﻣﺎﻣﺎ ﮔﻔت» ،از ﺟﺎت ﺗﮑون ﻧﺧور ﺑﺑﯾﻧم اﯾن ﮔﻧده ﺑﮏ
ﭼرا ﺧودش ﻧﻣﯽره ﭘﯽ ﮐﺎراش!«
داداش از ﮔوﺷﮥ ﭼﺷم ﻣن را ﻧﮕﺎه ﮐرد و ﮔﻔت» ،ﻣﯽﮔم
آ!«
ﻣن دﻟم ﻣﺛل ﺳﯾر و ﺳرﮐﮫ ﻣﯽﺟوﺷﯾد.
ﻣﺎﻣﺎ ﮔﻔت» ،ﭼﯾو ﻣﯽﮔﯽ؟«
داداش ھم از اول ﺗﺎ آﺧرش را ﮔﻔت.
ﻣﺎﻣﺎ ﮔﻔت» ،ھﻣﯾن؟ ﺧب اﻧداﺧت ﮐﮫ اﻧداﺧت .ﺳر ﯾﮫ
ﺷوﻧﮥ ﺑﯽﻣﻘدار دل ﺑﭼﮫ رو آب ﮐردی «.ﺑﻌد ھم ﺑﮫ ﻣن ﮔﻔت،
»ﻣﺎدر ﺟون ،اﮔﮫ ھﻣون ﻣوﻗﻊ ﺧودت ﮔﻔﺗﮫ ﺑودی ،ﻣﯽدادم درش
ﺑﯾﺎرن ﮐﮫ ﻟوﻟﮥ ﻣﺳﺗراح ﻧﮕﯾره«.
درﺳت ﻣﺛل اﯾن ﺑود ﮐﮫ ﯾﮏ ﮐوه را از روی ﺷﺎﻧﮫھﺎم
ﺑرداﺷﺗﮫاﻧد ــ و داداش ﺳﻧﮓ رو ﯾﺦ ﺷد.
اﯾن دﻓﻌﮫ ھم ﭼﻧد ﺑﺎر ﻓﮑر ﮐردم دل ﺑﮫ درﯾﺎ ﺑزﻧم ،ﺧودم
ﺑﮫ ﻣﺎﻣﺎ داﺳﺗﺎن را ﺑﮕوﯾم .وﻟﯽ اﯾن ﺗو ﺑﻣﯾری از آن ﺗو ﺑﻣﯾریھﺎ
ﻧﺑود .ﺧﻼﺻﮫ ﯾﮏ ﻣﺎه ﺗﻣﺎم ــ ﯾﻌﻧﯽ درﺳت ﺗﺎ ﺷب ﻋﻘد ﮐﻧﺎن
داداش و ﻣﻠﯾﺣﮫ ــ داداش ﺧون ﺑﮫ دﻟم ﮐرد.

ھﺮ

ﺷب ﻋﻘد ﮐﻧﺎن ،ﻣﺎدر ﻣﻠﯾﺣﮫ ﭼﻧﺎن ﭘﯽ ھم »ﻗرﺑون ﺳر«
ﻣن ﻣﯽرﻓت ،ﮐﮫ اﻧﮕﺎر ﻧﮫ اﻧﮕﺎر آن ﺣرفھﺎ را ﻣن زدهام .دﺳﺗش
را اﻧداﺧﺗﮫ ﺑود زﯾر ﺑﺎزوی ﻣن ،ﺑﮫ ھر ﮐﯽ ﻣﯽرﺳﯾد ،ﻣن را
ﻣﻌرﻓﯽ ﻣﯽﮐرد ــ اﻧﮕﺎر ﻣن ﻋروس ﺗﺎزۀ ﺧﺎﻧوادهام.
ﺷﯾطﺎن ﻣﯽﮔﻔت ﺑﺎز وﯾﺳﮑﯽ ﺑﺧورم .اﻣﺎ ﻣﺎدر ﻣﻠﯾﺣﮫ ﻣﮕر
ﮔذاﺷت ﻣن از ﭘﮭﻠوﯾش ﺗﮑﺎن ﺑﺧورم؟ ﻣن ھم ھﯽ آب ﭘرﺗﻘﺎل
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ﺧوردم .از ﺣﻖ ﻧﻣﯽﺷود ﮔذﺷت ،ﺧﯾﻠﯽ ﺧوﺷﻣزه ﺗر از وﯾﺳﮑﯽ
اﺳت.
ﻋوﺿش ،روز ﺑﻌد ﺑﮫ ﻣﮭری ﮔﻔﺗم» ،دﯾﺷب ﻋﻘد ﮐﻧﺎن
داداش ﺑود .ﺟﺎت ﺧﺎﻟﯽ ،وﯾﺳﮑﯽ ﻣﻔﺻﻠﯽ ﺧوردﯾم«.
ﻣﮭری از آن ﺷب رﻓت ﮐﮫ وﯾﺳﮑﯽ ﺑﺧورد.
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ﺗوی راھرو ﻣﺻطﻔﯽ ﺧورد ﺗوی دل آﻗﺎی روﺷن ﺻﺑﺢ،
ﻣﻌﻠم ﺷﯾﻣﯽ .ﺧودش را ﭘس ﮐﺷﯾد و ﮔﻔت» ،ﺳﻼم آﻗﺎ ،ﺑﺎس
ﺑﺑﺧﺷﯾن آﻗﺎ ،ﻣﺎ ﺷﻣﺎ رو ﻧدﯾدﯾم آﻗﺎ«.
آﻗﺎی روﺷن ﺻﺑﺢ اﺑروھﺎﯾش را ﺑﺎﻻ ﺑرد و ﮔﻔت» ،ﺗو
ﮐﮫ ھﻧوز اﯾﻧوراﯾﯽ ﺳﯾد ﻣﺻطﻔﯽ .ﻧﯾﻣﮑت ﻣدرﺳﮫ رو اﺟﺎرۀ ﻧود و
ﻧﮫ ﺳﺎﻟﮫ ﮐردی؟«
ﻣﺻطﻔﯽ ﮔﻔت» ،ﺗﺎزه ﺟﺎﻣون ﮔرم ﺷده آﻗﺎ ،ﻣﺎ دﯾﮕﮫ
ﻣﺟﺎور ﺷدﯾم آﻗﺎ«.
ﻣﻌﻠم ﻟﺑﺧﻧد زﻧﺎن راه اﻓﺗﺎد و ﮔﻔت» ،اﻣﺳﺎل دﯾﮕﮫ درس
ﺑﺧون ﭘﺳر«.
ﻣﺻطﻔﯽ از ﭘﺷت ﺳرش ﺑﺎ ﺻدای ﺑﻠﻧد ﮔﻔت» ،ﻣﺎ درس
ﻣﯽﺧوﻧﯾم آﻗﺎ ،ﺷﻣﺎ اﻣﺳﺎل ﻧﻣره ﺑدﯾن آﻗﺎ«.
ﯾﮑﯽ از ﺑﭼﮫھﺎ ،روﺷن ﺻﺑﺢ را ﺑﮫ ﯾﮏ ﺷﺎﮔرد دﯾﮕر
ﻧﺷﺎن داد و ﮔﻔت» ،اﯾﻧو ﻣﯾﮕﻣﺎ ،اﯾﻧو ﻣﯾﮕم .ﺑﭼﮫھﺎ اﺳﻣﺷو ﮔذاﺷﺗن
ﻣﯾر ﺷﺟﺎع .ﯾَﮏ ﻗﻠدرﯾﮫ ﮐﮫ ﻧﮕو! ﺑﮫ ﻧظرم اﻣﺳﺎل ﻣﻌﻠم ﻣﺎم
ﺑﺎﺷﮫ«.
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ﻣﯾر ﺷﺟﺎع
) ﭘﺎ ﻣﯽﮐوﺑﯾدﻧد(
روﺷن ﺻﺑﺢ
) ﭘﺎ ﻣﯽﮐوﺑﯾدﻧد(
ﻧﻣره رو
) ﭘﺎ (
ﮐم ﻣﯾده
) ﭘﺎ (
ﯾﮏ ﻣﯾده
) ﭘﺎ (
دو ﻣﯾده
) ﭘﺎ (
ﺟرﯾﻣﮫ
ھم ﻣﯾده

ﺖ

ﺷﺎﮔرداﻧﯽ ﮐﮫ روﺷن ﺻﺑﺢ در ﮐﻼس ﺟﺎ ﮔذاﺷﺗﮫ ﺑود،
ﭘﺷت ﺳرش دم ﮔرﻓﺗﮫ ﺑودﻧد و ﭘﺎ ﻣﯽﮐوﺑﯾدﻧد و ﺻداﺷﺎن ﺗوی
راھرو ﭘﯾﭼﯾده ﺑود:

ھﺮ

ﮔ

از ﻧو:

ﻣﯾر ﺷﺟﺎع

در ﮐﻼسھﺎ
ﻣﺻطﻔﯽ ﺑﯽاﺧﺗﯾﺎر ﺑﺎ ﺑﭼﮫھﺎ ﭘﺎ ﻣﯽﮐوﺑﯾدِ .
ﯾﮑﯽ ﯾﮑﯽ ﺑﺎز ﻣﯽﺷد و ﺷﺎﮔردان ﺑﮫ راھرو ﻣﯽرﯾﺧﺗﻧد ،ﺑﮫ ھم
ﻓﺷﺎر ﻣﯽآوردﻧد ،و ﺑﺎ ھﯾﺟﺎن ﺣرف ﻣﯽزدﻧد و از ﮐﻧﺎر ﻣﺻطﻔﯽ
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رد ﻣﯽﺷدﻧد .ﻋﺑﺎس از ﺗوی ﯾﮑﯽ از ﮐﻼسھﺎ ﺳرک ﮐﺷﯾد،
ﻣﺻطﻔﯽ را دﯾد و آﻣد ﮐﻧﺎرش.
»ﺳﯾد ــ ﻣﯾﺎی ﺑرﯾم دﯾزی ﺑزﻧﯾم؟«
ﺳﯾد ﻣﺻطﻔﯽ ﻋﺑﺎس را ﻧﮕﺎه ﮐرد و ﮔﻔت» ،ﻣﮕﮫ دﺧل
زﯾﺎد ﺑوده؟«
ﻋﺑﺎس ﮔﻔت» ،ﻧﮫ ﺑﺎ ،ﻣن ﺗﺎزه ﺑﻌد از ظﮭر ﻣﯽﺧوام ﺑرم
ﻣﺳﺟد ﺷﺎه«.
ﺳﯾد ﻣﺻطﻔﯽ ﮔﻔت» ،ﻧﮫ داﺷم ،ﻣن ﻣﯽرم ﮐﻠﮫ ﭘزی.
ﻣﯾﺎی ،ﺑﯾﺎ ﺑرﯾم«.
ﻋﺑﺎس ﮔﻔت» ،ﻓرﻗش ﻓﻘط ﻧﮫ زاره ﺑﺎ ــ ﺗﺎزه ﻧون و ﭘﯾﺎزم
ﻣﯽدن ــ دو ﺗﺎم ﭼﺎﯾﯽ داغ ام ﭘﺷت ﺳرش«.
ﻣﺻطﻔﯽ ﮔﻔت» ،ﺳﯾزه زاره ،ﻣﮕﮫ ﻧﮫ؟ ﻣن ﺳر ﺗﺎ ﭘﺎم
اﻣروز ﺳﯾزه زار ﻧﻣﯽارزه ــ ﺑزن ﺑرﯾم ﮐﻠﮫ ﭘزی«.
»ﺧب ﺑزن ﺑرﯾم «.و دﺳتھﺎﯾش را ﮐرد ﺗوی ﺟﯾب
ﺷﻠوارش و دﻧﺑﺎل ﻣﺻطﻔﯽ از ﻻی ﺑﭼﮫھﺎﯾﯽ ﮐﮫ از ﻣدرﺳﮫ ﺑﯾرون
ﻣﯽرﻓﺗﻧد ،راه اﻓﺗﺎد.
ﻣﺻطﻔﯽ ﮔﻠوﻟﮥ ﮐﺎﻏذی را ﮐﮫ از ﺟﻠو دﺑﯾرﺳﺗﺎن ﺑﺎ ﻧوک
ﭘﺎ آورده ﺑود ،ﺟﻠو ﺳﻧﮕﮑﯽ اﻧداﺧت ﺗوی ﺟوی آب .ﺳﻧﮕﮑﯽ
ﭼﺳﺑﯾده ﺑﮫ ﮐﻠﮫ ﭘزی ﺑود .ﻧﻔری ﯾﮏ داﻧﮫ ﻧﺎن ﮔرﻓﺗﻧد و رﻓﺗﻧد ﺗوی
دﮐﺎن.
ﺗﺎ ﻧﺷﺳﺗﻧد ﺣﺳن آﻗﺎی ﮐﻠﮫ ﭘز ،ﮐﺎﺳﮫھﺎ را ﺟﻠوﺷﺎن
ﮔذاﺷت .ﻋﺑﺎس و ﻣﺻطﻔﯽ ﻧﺻف ﻧﺎن را ﺗوی ﮐﺎﺳﮫ ﺧورد ﮐردﻧد
و ﻣﻧﺗظر ﻧﺷﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺣﺳن آﻗﺎ روﯾش آب ﺑرﯾزد.
ﻋﺑﺎس ﭘرﺳﯾد» ،ﻣﺎﯾﮥ اﻣﺳﺎل ﭼﻘده؟«
ﻣﺻطﻔﯽ ﮔﻔت» ،ﺑد ﻧﯽ ــ دو ﺳری ﺳوم دارم ،ﭼﺎر
ﺳری ھم ﭼﺎرم و ﭘﻧﺟم ،ﭘﻧﺞ ﺗﺎم ھف ﮐﭼﻠون اﺿﺎﻓﮫ دارم«.
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ﻋﺑﺎس ﺑﺎ ﺗﺣﺳﯾن ﻧﮕﺎھش ﮐرد و ﮔﻔت» ،ا َ ّﮐﮫ ھﯽ! ﺗو ﭼﮫ
ﺳﯽ .از ﮐﺟﺎ اﯾﻧﺎ رو ﮔﯾر ﻣﯾﺎری؟«
ﮐﻠﮑﯽ ھ ّ
ﻣﺻطﻔﯽ ﺑﯽاﻋﺗﻧﺎ ﺑﮫ ﻋﺑﺎس ،ﺑﮫ ﺣﺳن آﻗﺎ ﮔﻔت» ،ﭘس ﮐو
آﺧﮫ؟ ا َ ﮔﺷﻧﮕﯽ ھﻼک ﺷدﯾم«.
ﺳﺎﻋﮫ«.
ﺳﺎﻋﮫ .ا ّ
ﺣﺳن آﻗﺎی ﮐﻠﮫ ﭘز ﮔﻔت» ،ا ّ
»از ﺧﺳرو و ﺑﮭروزم ﭼﯾزی ﺑﯾرون ﮐﺷﯾدی ﺳﯾد؟«
ﮐﻣﭘ ِﻠت
»ﺧب ﻣﻌﻠوﻣﮫ .ﭘﻧﺞ ﺷﯾش ﺗﺎن ﮐﮫ ﻣن آﺧر ﺳﺎل ِ
ﮐﺗﺎﺑﺎﺷوﻧو ﻣﯽﺧرم .ﻧﻔری ﺳﮫ ﭼﺎر ﭼوﻗم ﺑﯾﺷﺗر ﺑﮭﺷون ﻧﻣﯽدم .از
اﯾﻧﺎ ﮐﮫ ﻧﻧﮫ ﺑﺎﺑﺎ ﻧﻣﯽﭘرﺳﮫ ﮐﺗﺎﺑﺎی ﭘﺎرﺳﺎﻟت ﮐو ،ﺑﺎ ﺳﮫ ﭼﺎر ﭼوﻗم
ﺧوﺷن .ﺣﯾف ،داداش ﺧﺳرو رﻓﺗﮫ ادﺑﯽ ،وﮔرﻧﮫ ﮐﺗﺎﺑﺎی اوﻧم ھر
ﺳﺎل ﭘﯾش ﻣﺧﻠﺻت ﺑود«.
ﺳﯽ ﺑﯾﮕﯾری«.
ﻋﺑﺎس ﮔﻔت» ،ﺧب ﺑﺎﺷﮫ ــ ﻣﯽﺧوا ّ
»ﮐﺗﺎﺑﺎی ادﺑﯽ ﮐﮫ ﺑﺎزار ﻧداره داﺷم .ﮐﯽ ﻣﯾﺎد ﺧودﺷو آﻟت
ﻣﺳﺧره ﮐﻧﮫ ﮐﺗﺎب ادﺑﯽ ﺑﺧواد؟«
ﺣﺳن آﻗﺎ ﮐﺎﺳﮫھﺎ را دوﺑﺎره ﺑرد ﮐﮫ روﯾﺷﺎن ﭼرﺑﯽ
ﺑرﯾزد .ﻣﺻطﻔﯽ ﻗﺎﺷﻘش را ﺗوی ھوا ﻧﮕﮫ داﺷت و ﻧﮕران ﮐﺎﺳﮫ-
اش ﺑود.
ﺑﻘﯾﮥ ﻧﺎن را ﺗوی ﮐﺎﺳﮫھﺎ ﺗرﯾد ﮐردﻧد.
ﻋﺑﺎس ﭘرﺳﯾد» ،از اﯾﻧﺟﺎ ﻣﯽرﯾم ﻣرﺳﮫ و ﺑﻌدﺷم ﯾﮫ ﺳر
ﻣﺳﺟد ﺷﺎه دﯾﮕﮫ ،ﻧﮫ؟«
ﻣﺻطﻔﯽ ﮔﻔت» ،ﺑرﻗﯽ .ﺗو ﭼﯽ داری؟«
»ھﯾﭼﯽ ــ ﮐﺗﺎﺑﺎی ﭘﺎرﺳﺎﻟﮫ رو دادم ﺑﮫ ﭘﺳر ﻋﻣوم ﮐﮫ ﯾﮫ
ﺳﺎل ﭘﺎﯾﯾن ﺗره .ﮐﺗﺎﺑﺎی اوﻧو ﮔرﻓﺗم ،ﭼﺎر ﺗوﻣﻧم ﺳر ﮔرﻓﺗم .ﮐﺗﺎﺑﺎی
داداﺷﻣم ﮐﮫ اﻣﺳﺎل ﮐﻧﮑور ﻣﯽده ھس .ﯾﮫ ھف ﮐﭼﻠون ،ﯾﮫ
ﺟﻐراﻓﯽ ﺳﺎل ﭼﺎرﻣم ﺟور ﺷد .ھﻣﯾن .ﮐﺗﺎﺑﺎی اﻣﺳﺎل ﺧودﻣم ھﻧو
ﻣوﻧده ﮐﮫ ﺟور ﮐﻧم«.
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ﻋﺑﺎس ﮔﻔت» ،ﺟوون ﺗو ﻧﮫ وﷲ ــ ﻣﺎل ذواﻟﻔﻘﺎری ﺑود،
رﺳم اﻣﺗﺣﺎﻧﺷو واﺳش ﮐﺷﯾدم ،اﯾن دو ﺗﺎ رو دس ﺧوش ﮔرﻓﺗم«.
»اوﺿﺎع رﺳم ﭘﺎرﺳﺎل ﭼطو ﺑود؟«
»ﺳﮑﮫ .ﺳﮫ ﭼﺎر ﺗﺎ ﺧر ﭘول ﺗو ﮐﻼس ﺑودن ﮐﮫ ﺑﺎ ﺧط
ﮐﺷم ﺑﻠد ﻧﺑودن ﺧط راس ﺑﮑﺷن ــ ا ّﮐﮫ ھﯽ اﯾﻧﺎ ﺧرن! ــ از
رﺳﻣﯽدو ﭼوق ﺷروع ﺷد .آﺧر ﺳﺎﻟﯽ ﭘﻧﺞ ﭼوق ﻣﯽﮔرﻓﺗم«.
»ای ﻧﺎﻗﻼ .اﯾن ﺣﺳن آﻗﺎم ﮔوﺷت ﻣﺎ رو ﻧﻣﯾده ﺑرﯾم .ﺣﺳن
آﻗﺎ!«
ﺣﺳن آﻗﺎ ﺑﺷﻘﺎبھﺎی ﮔل ﺳرﺧﯽ را ﺑﺎ ﮔوﺷت و
ﻏﺿروﻓﯽ ﮐﮫ ﺗوﯾش ﻟﻖ ﻟﻖ ﻣﯽزد روی ﻣﯾز ﮔذاﺷت و ﻋﺑﺎس و
ﻣﺻطﻔﯽ ﺣﻣﻠﮫ ﮐردﻧد .دھن ھﺎ ھﻧوز ﭘر ﺑود ﮐﮫ راه اﻓﺗﺎدﻧد.
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ﯾﮏ دﺳﺗﮫ از ﺑﭼﮫھﺎ ،ﭘﺎﯾﯾن ﭘﻠﮫھﺎی ﻣﺳﺟد ﺷﺎه داﯾره زده
ﺑودﻧد و ﺣرف ﻣﯽزدﻧد و ﻣﯽﺧﻧدﯾدﻧد .ﯾﮑﯽ ﮔﻔت» ،ﻣﺎ ﻧﻔﮭﻣﯾدﯾم
روﯾﮕر زادﮔﯽ ﭼش ﺑود ﮐﮫ ﯾﻌﻘوب ﻟﯾث رﻓت راھزن ﺷد؟«
ﺑﭼﮫھﺎ ھﻣﮫ زدﻧد زﯾر ﺧﻧده.
ﯾﮑﯽ دﯾﮕر ﮔﻔت» ،ﻣﻘﺻودش از راھزﻧﯽ ،ﻋﯾﺎرﯾﮫ ﺑﺎ«.
اوﻟﯽ ﮔﻔت» ،ﺧب ﻋﯾﺎرﯾم ﯾﮫ ﺟور ﺑﯽﻋﺎرﯾﮫ دﯾﮕﮫ .ﺧب
ﭘﺳر ﻣﯽرﻓﺗﯽ ﻣﺳﮕرﯾﺗو ﻣﯽﮐردی دﯾﮕﮫ .ﺟﻣﻠﮫ رو ﺑرو ﭼﮫ
ﺗﺧﻣﯾﮫ" :ﭼون طﺑﻌش ﺑﻠﻧد ﺑود" ــ زﮐﯽ!«
ﺑﺎز ﺑﭼﮫھﺎ ﺧﻧدﯾدﻧد.
ﯾﮑﯽ دﯾﮕر ﮔﻔت» ،ﺣﺎﻻ ﺗﺎرﯾﺧو وﻟش ــ ھﻣش ﻓﻼن
ﺷﻌره! ﻣﯽدوﻧﯽ ﺗو اﯾن ﭼﻧد ﺳﺎﻟﮫ درس ،ﭼﯽ ﻣﻧو از ھﻣﮫ ﭼﯽ
ﺑﯾﺷﺗر ﺣرﺻﯽ ﮐرده؟ آخ آخ! اﯾن ﺣوﺿﺎی ﻻﻣﺻﺑﯽ ﮐﮫ زﯾرآب
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و ﻓوارهاش ﺑﺎ ھم واز ﻣﯽ ﻣوﻧد! واخ واخ! اﯾن ﺧوار ﻣﺎدرا
ﺷﻌورﺷون ﻧﻣﯽرﺳﯾد اﯾن دو ﺗﺎ رو ﺑﺎ ھم واز ﻧذارن! ﻣن ھﻣش
ﻣﯽرﻓﺗم ﺗو ﺑﺣر اﯾﻧﮑﮫ ﯾﮫ ﺟوری ﺗو زﯾرآﺑﺎ ﺗوﭘز ﺑﺗﭘوﻧﻣو ﺑذارم
ﻓوارهھﺎ ﮐﺎرﺷوﻧو ﺑﮑﻧن«.
»ﺳﺎم ﻋﻠﯾﮏ ﻣﺻطﻔﯽ«.
ﻣﺻطﻔﯽ ﮔﻔت» ،ﺳﺎم ﻋﻠﯾﮏ ــ ﭼطوری ﺑﺎ؟« ﺑﻌد رﻓت
ﺳر ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻋﺑﺎس ﺑراﯾش ﻧﮕﮫ داﺷﺗﮫ ﺑود .ﭘرﺳﯾد» ،ﺧﺑری
ﻧﺑوده؟«
ﺻدای ﺑﭼﮫھﺎ ﺑﻠﻧد ﺑود:
»ﺳوم دارﯾم!«
»ﺳوم و ﭼﺎرم و ﭘﻧﺟم دارﯾم!«
»ﭼﺎرم ﻣﯽﺧرﯾم!«
»ھف ﮐﭼﻠون داری؟«
ﻣﺻطﻔﯽ ﮔﻔت » ،دارﯾم ــ ﺳﺎل ﭼﻧدم؟«
»ﭘﻧﺟم طﺑﯾﻌﯽ«.
»دارﯾم«.
»اﯾﻧﮑﮫ ﺟﻠدش ﭘﺎره اس«.
»ﺑﮫ ﺟﻠدش ﭼﯽ ﮐﺎر داری داﺷم .ﻣﮕﮫ ﻣﯽﺧوای ﺟﻠدﺷو
ﺑﺧوﻧﯽ؟ ﺗوش ﻧوی ﻧو س .ﻣﺎل ﯾﮑﯽ ﺑود ﮐﮫ دو ﻣﺎه
ﺑﯾﺷﺗر ﮐﻼس ﭘﻧﺟم ﻧﻣوﻧد«.
»ﺑﻌدش ﭼﯽ ﺷد؟«
»ﺑﻌدش دﯾﭘﻠﻣﺷو ﺑﮭش دادن .ﮐﺗﺎﺑﮫ ﻻش وا ﻧﺷده«.
»ﭼﻧد؟«
»آﺧرش ﺷﯾش ﺗوﻣن«.
»ﺷﯾش ﺗوﻣن؟! ﻣﮕﮫ ﻋﻘﻠم ﮐﻣﮫ؟ ﺧب ﺳﮫ ﺗوﻣن و ﭘﻧزارم
ﻣﯾذارم روش ،ﻧوﺷو ﻣﯽﺧرم .زﮐﯽ ،ھﺎﻟو ﮔﯾر آورده«.

37

ﻣﮭﺸﯿﺪ اﻣﯿﺮﺷﺎھﯽ

ھﺮ

ﮔ

ﻮﻧ

ﻪا

ﺳ

ﻨﻔ
ﺎد

ۀﺗ
ﺠﺎر

ی

ﻣﻤ

ﻨﻮ
عا

ﺳ

ﺖ

»ﮐرﺗم ھﺳم .ﺑذا داﺷم .ﻣﯽﺧوای ﺗرک ﺗﺣﺻﯾل ﮐن ،ھﻣﮥ
ﻧﮫ ﭼوﻗو ﻧﺻﻔﯽ رو ﺑذا ﺟﯾﺑت«.
»ﺑﻘﯾﮫ ھﻣﮫ ﻧﺻف ﻗﯾﻣت رو ﺟﻠد ﻣﯾدن«.
»ﺧب ،ﻧﺻف ﻗﯾﻣﺗش ﭘﻧﺞ ﺗوﻣن و ﭘﻧزاره دﯾﮕﮫ :ﺧب
ﺗُرش ﻧﮑن ،ﺑﯾﺎ ﺑﺑر ،اﮔﮫ ﺧوب ﻧﮕرش داری ،آﺧر ﺳﺎل ﺧودم
ﺧرﯾدارم«.
ﻋﺑﺎس از دور ﭘرﺳﯾد» ،ﮐﺎﺳﺑﯽ ﭼطوره؟«
»ﭘر ﺑد ﻧﯽ .ﺑﯾﺑﯾن ﻋﺑﺎس ،ﺣﺳﻧﯽ ﺳر ﭘﻠﮥ ﺳوم ﮐﺗﺎﺑﺎی
ﮐﻼس ﺗو رو داره ھﺎ ــ ارزوﻧم ﻣﯽده ــ وﻟﯽ ﺑﭘّﺎ ﺳرت ﺷﯾره
ﻧﻣﺎﻟﮫ .ھﻣﮥ ورﻗﺎ رو دوﻧﮫ دوﻧﮫ ﻧﯾﮕﺎ ﮐن .ﺗو ھﻣﮫ رو آب
ﮐردی؟«
ﻋﺑﺎس ﮔﻔت» ،آره« و ﺑﮫ طرف ﭘﻠﮥ ﺳوم دوﯾد.
ﯾﮏ ﻣﺷﺗری دﯾﮕر رﺳﯾد» .ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﻧﺟم طﺑﯾﻌﯽ ــ رﯾﺎﺿﯽ
داری؟«
»ﻣﺎل ﮐﯽ؟«
»رﺿﺎ ﻣﻌرﻓت و ﺷرﮐﺎ!«
»ﻧﮫ ــ ﺗﺎرﯾﺦ دﮐﺗر ﻋﻠﯽ اﮐﺑر ﺑﯾﻧﺎ ﺑﮕﯽ ﺑرو ﺗﺎ ﻓرخ ھداﯾﺗو
دارﯾم .اﯾﻧﮑﮫ ﺑﮭﺗره ،ﯾﮑﯾش اﺳﺗﺎد داﻧﺷﮕﺎس«.
»دِﮐﯽ ،ﻣن ﺗﺎ ﺣﺎﻻ ﻓﮑر ﻣﯽﮐردم اﺳﺗﺎد داﻧﺷﮕﺎه اﺳم ﯾﮑﯽ
از اﯾﻧﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﮐﺗﺎﺑو ﻧوﺷﺗﮫ .آﺧﮫ ﺑﺑﯾن ﭼﮫ ﺟوری ﻧوﺷﺗﮫ :دﮐﺗر ﻋﻠﯽ
اﮐﺑر ﺑﯾﻧﺎ ﺧط ﻓﺎﺻﻠﮫ ،اﺳﺗﺎد داﻧﺷﮕﺎه ﺧط ﻓﺎﺻﻠﮫ ،ﺑﺎﺑﺎ ﺻﻔری ﺧط
ﻓﺎﺻﻠﮫ  ...ﺧب ھر ﮐﯽ دﯾﮕم ﺑود ھﻣﯾن ﻓﮑرو ﻣﯽﮐرد«.
»زﮐﯽ! اﯾﻧو ﺑﺎش!«
»ﻧﭻ ،ﺟون ﺗو وﷲ ــ ﺣﺎﻻ اون ﯾﮑﯾﺷو ﻧداری؟«
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ﻣﺻطﻔﯽ ﮔﻔت» ،ﻧﮫ داﺷم ،ﻧدارﯾم «.و ﻣﺗوﺟﮫ ﯾﮏ ﻧﻔر
دﯾﮕر ﺷد» :آی ﭘﺳر ،ﺻﻔﺎری ﻗرﺑﺎﻧﯽ ﻣﯽﺧواﺳﺗﯽ؟ ﺳﺎل ﭼﺎرم
طﺑﯾﻌﯽ؟ ﺑﯾﺎ اﯾﻧﺟﺎ دارﯾم«.
ﯾﮏ ﭘﺳر ﺗر و ﺗﻣﯾز ﺑﺎ ﻋﯾﻧﮏ ذره ﺑﯾﻧﯽ آﻣد ﺟﻠو ﻣﺻطﻔﯽ
و ﭘرﺳﯾد» ،آﻗﺎ ﺑﺑﺧﺷﯾن ،ﺷﻣﺎ اون آﻗﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣوھﺎی ﺳرخ دارن،
ﺷﻠوار ﺧﺎﮐﺳﺗری ،روی ﭘﻠﮫھﺎی ﺑﺎﻻ ﺑودن ،ﻣﯽﺷﻧﺎﺳﯾن؟«
ﻣﺻطﻔﯽ ﮔﻔت» ،ﯾﮫ ﺧط در ﻣﯾون ﺑﮕو ﺑﯾﻧم ﭼطو ﺷده؟«
ﭘﺳر ﻋﯾﻧﮑش را ﺟﺎ ﺑﮫ ﺟﺎ ﮐرد و ﮔﻔت» ،ﯾﮫ ﻋﻠوم طﺑﯾﻌﯽ
ﺳﺎل ﺷﺷم ﺑﮫ ﻣن ﻓروﺧﺗن ﺑﯾﺳت ﺻﻔﺣﮥ وﺳطش ﻓﻘﮫ و ﺗﺎرﯾﺦ
ادﺑﯾﺎﺗﮫ .اﯾن ﮐﺎر واﻗﻌﺎ ً ﺻﺣﯾﺢ ﻧﯾﺳت«.
ﻣﺻطﻔﯽ ﮔﻔت» ،ﻋﻠوم طﺑﯾﻌﯽ ھف ﮐﭼﻠون؟ ﮐﺗﺎﺑو ﺑده
ﺑﯾﻧم «.ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﮫ ﮐﺗﺎب ﮐرد و ﮔﻔت» ،ﻋﺟب ﻧﺎﻗﻼﯾﯾﮫ! اﯾﻧطوری
ﮐﮫ ﻧﯾﮕﺎ ﮐﻧﯽ ھﯾﭻ ﭘﯾدا ﻧﯾس آ .ای ﻧﺎﻗﻼ!«
ﭘﺳر ﻋﯾﻧﮑش را ﺑﺎز ﺟﺎ ﺑﮫ ﺟﺎ ﮐرد و ﭘرﺳﯾد» ،ﺷﻣﺎ ﻣﯽ-
ﺷﻧﺎﺳﯾﻧﺷون؟«
ﺻدای دﺧﺗری ﭘرﺳﯾد» ،ﺳﯾد ﻣﺻطﻔﯽ ﺷﻣﺎ ھﺳﺗﯾن؟«
ﻣﺻطﻔﯽ ﺑﮫ ﭘﺳر ﺟواب داد» ،ﻧﮫ ــ ﺑرو ﺳر ﭘﻠﮫھﺎ .اﮔﮫ
اوﻧﺟﺎ ﻧﺑود ول ﻣطﻠﯽ ،ﻓﻠﻧﮕو ﺑﺳﮫ .ﻓردا ﺑر ﮔرد ،ﻋﯾﻧﮑﺗم ور دار
ﮐﮫ ﻧﺷﻧﺎﺳدت .ﺑﺎ ھﺷم ﻓﺎرﺳﯽ ﺣﺿرت ﻋﺑﺎﺳﯽ ﺣرف ﺑزن ﮐﮫ
ﺑﺗوﻧﯽ ﭘوﻟﺗو ﭘس ﺑﯾﮕﯾری«.
ﺻدای دﺧﺗر اﯾن ﺑﺎر ﭘرﺳﯾد» ،ﺷﻣﺎ ﺳﯾد ﻣﺻطﻔﯽ
ﻧﯾﺳﺗﯾن؟«
ﻣﺻطﻔﯽ ﻧﮕﺎه ﮐرد .ﯾﮏ دﺧﺗر ،ھﻣراه ﯾﮏ ﭘﯾر زن ،ھر
دو ﭼﺎدر ﺑﮫ ﺳر ،ﺟﻠوش اﯾﺳﺗﺎده ﺑودﻧد.
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آﻧﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﺻطﻔﯽ ﻧزدﯾﮏ ﺑودﻧد ،ھﻣﮫ ﺳﺎﮐت دﺧﺗر
و زن و ﻣﺻطﻔﯽ را ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐردﻧد .ﺻدا ھﺎ ﻓﻘط از دور ﺑﻠﻧد
ﺑود:
»ﺳوم دارﯾم!«
»ﭘﻧﺟم ﻣﯽﺧرﯾم!«
دﺧﺗر ﺑﺎ ﺑﯽﺗﺎﺑﯽ ﭘرﺳﯾد» ،ﺷﻣﺎﺋﯾن؟«
ﻣﺻطﻔﯽ ﮔﻔت» ،ﺑﻠﮫ«.
دﺧﺗر ﮔﻔت» ،ﺑﮫ ﻣن ﮔﻔﺗن ﺷﻣﺎ ھﻣﮫ ﺟور ﮐﺗﺎب دارﯾن.
ادﺑﯽ ﺳﺎل ﺷﺷم ﻣﯽﺧوام .ﺳﺎل ﭘﻧﺟم ﺧودﻣم ھﻣﮫاش ھﺳت اﮔﮫ
ﺷﻣﺎ ﺧواﺳﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾن  «...ھﻣﮫ را ﺑﺎ ﯾﮏ ﻧﻔس ﮔﻔت و اﯾﻧﺟﺎ ﺗﻣﺎم
ﺷﮭﺎﻣﺗﯽ ﮐﮫ ﺑرای زدن ﺣرفھﺎﯾش ﺟﻣﻊ ﮐرده ﺑود ،ﺗﻣﺎم ﺷد.
ﺳﮑوت دور و ﺑر ﺳﻧﮕﯾن ﺑود .ﯾﮑﯽ از ﭘﺳرھﺎ ﺳﮑوت را ﺷﮑﺳت
و ﺷروع ﮐرد:

ﺳ

ﻨﻔ
ﺎد

دﺧﺗری دﯾدم ﮐﮫ ھﯽ ﺧط ﻣﯽﮐﺷﯾد.
از ﺑرای رﺳم زﺣﻣت ﻣﯽﮐﺷﯾد.

ﻮﻧ

ﻪا

ﺑﻘﯾﮫ ھم دم ﮔرﻓﺗﻧد:

ھﺮ

ﮔ

ﮔﻔﺗم :ای دﺧﺗر ﭼرا ﺧط ﻣﯽﮐﺷﯽ؟
از ﺑرای رﺳم زﺣﻣت ﻣﯽﮐﺷﯽ؟
ﯾﮑﯽ ﺻداﯾش را ﻧﺎزک ﮐرد و ﮔﻔت» ،وا ﺧﺎک ﻋﺎﻟم« و
ﺑﻌد ﺑﺎ ھﻣﺎن ﺻدای زﯾر ﺧواﻧد:

ﮔﻔت :ﻣن ﺗﺎ زﻧدهام ﺧط ﻣﯽﮐﺷم.
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ﻣﺻطﻔﯽ روﯾش را ﺑﮫ آﻧﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻧزدﯾﮏ ﺗر ﺑودﻧد ﮐرد و
ﮔﻔت» ،ﻣﮕﮫ ﺷﻣﺎ ﮐﺎر و زﻧدﮔﯽ ﻧدارﯾن؟«
ﺑﭼﮫھﺎ ،درﺳت ﻣﺛل ﺟﻣﻌﯽ ﮐﮫ دور ﯾﮏ ﺗﺻﺎدف ﻣﺎﺷﯾن
ﺟﻣﻊ ﺷده ﺑﺎﺷﻧد و ﭘﺎﺳﺑﺎن ﺳرﺷﺎن ﻧﮭﯾب ﺑزﻧد ،ﻧﯾم ﻗدم ﻋﻘب
ﻧﺷﺳﺗﻧد و ﯾﮏ ﻟﺣظﮫ ﺳرﺷﺎن را روی ﮐﺗﺎبھﺎﺷﺎن اﻧداﺧﺗﻧد ،وﻟﯽ
دوﺑﺎره ﻣﺗوﺟﮫ اﯾن ﺳﮫ ﻧﻔر ﺷدﻧد.
ﭘﯾر زن ﮔﻔت» ،وا ﺧدا ﻣرﮔم ﺑده ــ اﯾﻧﺟﺎ اﻣروز
ﺻﺣرای ﻣﺣﺷره ،ﺑﺑﯾن ﭼﮫ ﺧﺑره! ﻗرق ﺑﭼﮫ ﻋزﺑﺎس! زود ﺗر
ﮐﺎرﺗو ﺑﮑن ﺑرﯾم .واخ واخ واخ! آدﻣو ﺑﺎ ﭼﺷﺎﺷون ﻣﯽﺧورن«.
ﯾﮑﯽ ﮔﻔت» ،ﮐﺳﯽ ﺑﺎ ﺷﻣﺎ ﮐﺎری ﻧداره ﻧﻧﮫ«.
دﺧﺗر ،ﻣﯾﺎن ھرھر ﭘﺳرھﺎ ،ﺑﺎ دﺳت ﭘﺎﭼﮕﯽ ﮔﻔت،
»ﺳﯾس! اﻻن ﻣﯽرﯾم «.و ﺑﮫ دھن ﻣﺻطﻔﯽ ﭼﺷم دوﺧت.
ﭘﺳر ﮐوﭼﮏ رﯾزهای ،از ﭘﺷت دﺧﺗر و زن ﻣﺳن رد ﺷد،
و ﭼﺎدر دﺧﺗر را از ﺳرش ﮐﺷﯾد.
ﭘﯾر زن دﺳت ﺑﮫ ﻓﺣﺎﺷﯽ ﮔذاﺷت» :اﻟﮭﯽ ﺧﯾر ﻧﺑﯾﻧﯽ،
ﺣروم ﻟﻘﻣﮥ ور ﭘرﯾده! ﻣﮕﮫ ﺗو ﺧواھر و ﻣﺎدر ﻧداری؟«
ﭘﺳرھﺎی دﯾﮕر از ﮐﺎر ﭘﺳر ﮐوﭼﮏﺗر و ﻓﺣشھﺎی زن
ﺳﺎﻟﻣﻧد ،ﺟﺳورﺗر ﺷدﻧد و ﺣﻠﻘﮥ دور دﺧﺗر را ﺗﻧﮓﺗر ﮐردﻧد و
ھﯾﺎھو و ﺳر و ﺻدا زﯾﺎد ﺷد .دﺧﺗر ،ﻣﯾﺎن ﭘﺳرھﺎﯾﯽ ﮐﮫ دورش
ﺟﻣﻊ ﺷده ﺑودﻧد ،ﭘرﯾﺷﺎن اﯾﺳﺗﺎده ﺑود و ﻣوھﺎی ﺑﻠﻧد ﺑﺎﻓﺗﮫاش روی
ﺳﯾﻧﮫاش ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﺋﯾن ﻣﯽرﻓت .ﺑﺎ ﭼﺷمھﺎی درﺷت و ﻣظﻠوﻣش،
ﻣﺛل آھو ،ﺑﺎ اﻟﺗﻣﺎس ﺑﮫ ﺻورتھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻧزدﯾﮑش ﺑودﻧد ﻧﮕﺎه ﻣﯽ-
ﮐرد .ﭘﯾر زن ﭘﺷت ھم ﻣﯽﮔﻔت» ،وای ﺧﺎک ﺑر ﺳرم ﺷد .ﻧﮕﻔﺗم
ﻧﯾﺎﯾم .ﻧﮕﻔﺗم …«
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آی آژان! آی آژان!
زﯾر ﺑﻐﻠت ھﯾﭻ ،ھﯾﭻ ،ھﯾﭻ ﻣو ﻧداره
آی آژان! آی آژان!
ﺳرﺧﯾﮫ ،ﺳرﺧﯾﮫ ،ﻟو ،ﻟو ﻟپ ﺗو رو
ﭘرﺗﻘﺎل و ﻟﯽ ،ﻟﯽ ﻟﯾﻣو ﻧداره
آی آژان! زﯾر ﺑﻐﻠت ھﯾﭻ ،ھﯾﭻ ،ھﯾﭻ ﻣو ﻧداره.

ﺖ

ﯾﮑﯽ از ﭘﺳرھﺎ دﺳﺗش را دور ﮐﻣر زن ﻣﺳن اﻧداﺧت و
دورش ﭼرﺧﯽ زد و ﻓرﯾﺎد ﭘﯾر زن ﺑﻠﻧد ﺷد» :آی ﺑﮫ دادم ﺑرﺳﯾن!
آﻗﺎی آژان! ﺑﮫ دادم ﺑرس! آﻗﺎی آژان!«
دو ﺳﮫ ﺗﺎ از ﭘﺳرھﺎ دور او ﺣﻠﻘﮫ زدﻧد و ﺑﺎ ھم دم ﮔرﻓﺗﻧد:
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ﻣﺻطﻔﯽ از روی ﮐﺗﺎبھﺎﯾش ﺟﺳت زد اﯾن طرف و
ﭼﺎدر دﺧﺗر را ﮐﮫ زﯾر دﺳت و ﭘﺎ اﻓﺗﺎده ﺑود ،ﺑر داﺷت و آن را
ﻣﺛل آﺗش ﮔردان دور ﺳرش ﭼرﺧﺎﻧد .ﺑﭼﮫھﺎ ﻣﺗﻔرق ﺷدﻧد .دﺳت
دﺧﺗر را ﮔرﻓت و ﮔﻔت» ،ﺑﯾﺎﯾن ﺑرﯾم«.
دﺧﺗر ھم دﺳت ﭘﯾر زن را ﮔرﻓت و ھر دو ﺑﮫ دﻧﺑﺎل
ﻣﺻطﻔﯽ ﮐﺷﯾده ﺷدﻧد.
ﯾﮑﯽ داد زد» :آ ﻣﺻطﻔﯽ ،ﺑد ﻧﮕذره!«
دو ﺳﮫ ﻧﻔر ھم از ﭼﻧد ﻗدﻣﯽ ﺗﻌﻘﯾﺑﺷﺎن ﻣﯽﮐردﻧد و ﻣﯽ-
ﺧواﻧدﻧد» :ﺷﯾش ﺷﯾش ﺷﯾﺷﮫ ﺷﮑس ــ ﺷﯾش ﺷﯾش ﺷﯾﺷﮫ
ﺷﮑس«.
ﯾﮑﯽ دﯾﮕر داد زد» :ﺳﯾد! ﭼﺎدرﺷو ﺳرش ﮐن! ﻧﺎﻣﺣرم
دﯾدش  ...ﻧﺎﻣﺣرم دﯾدش!«
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رﺳﯾدﻧد ﺑﺎﻻی ﭘﻠﮫھﺎ .ﭘﯾر زن ھن ھن ﻣﯽزد و زﯾر ﻟب
ﻧﻔرﯾن ﻣﯽﮐرد .دﺧﺗر ﭼﺎدرش را روی ﺳر اﻧداﺧت و ﻟبھﺎﯾش
از ﺗرس ﺳﻔﯾد ﺷده ﺑود.
ﻣﺻطﻔﯽ ﮔﻔت» ،از اﯾن ور ﺑﯾﺎﯾن«.
دﺧﺗر ﮔﻔت» ،ﺧﺎک ﺑر ﺳرم .ﮐﺗﺎﺑﺎم .ﮐﺗﺎﺑﺎم ﺟﺎ ﻣوﻧد «.و
ﺑﯽاﺧﺗﯾﺎر ﺑﮫ طرف دھﻧﮥ ﻣﺳﺟد ﺑر ﮔﺷت.
ﭘﯾر زن ﺟﻠو راھش را ﮔرﻓت و ﮔﻔت» ،دﯾﮕﮫ ﻧﻣﯽذارم
ﺑری اون ﺗو .ﻣﯾون اون ﮔرﮔﺎی ھﺎر ﺑﯽ ﺑﺎﺑﺎ ﻧﻧﮫ .وای ﺧدا ﺑﮫ
دور! دﯾدی ﭼﯽ ﮐردن؟ ﻧﮫ ،ﻧﮫ ،ﻧﮫ ــ ﻧﻣﯽذارم«.
ﻣﺻطﻔﯽ ﮔﻔت» ،ﻣن ﭘﯾداﺷون ﻣﯽﮐﻧم .ﭘﻧﺟم ادﺑﯽ ﺑود،
ﻧﮫ؟ ﭘﯾداﺷون ﻣﯽﮐﻧم .ﺷﯾﺷﻣم ﺑراﺗون ﮔﯾر ﻣﯾﺎرم .ﻓردا ھﻣﯾن
ﺳﺎﻋت ﺑﯾﺎﯾن دم ﻣﺳﺟد .ﭘﺎﺋﯾن ﻧﯾﺎﯾن .ﺑراﺗون ﻣﯾﺎرم اﯾﻧﺟﺎ .ﺟﺎش
ﯾﺎدﺗون ﻣﯽﻣوﻧﮫ؟ ﺟﻠوی اﯾن ﺳﻣور ﻓروﺷﯽ ــ ﯾﺎدﺗون ﻣﯽﻣوﻧﮫ؟
ﺣﺗﻣﺎ ً ﺑﯾﺎﯾن آ«.
دﺧﺗر ﺑﯾن ﺟﻣﻌﯾت ﮔم ﺷد و ﻣﺻطﻔﯽ ﺑﮫ طرف ﻣﺳﺟد ﺷﺎه
ﺑرﮔﺷت .از ﭘﻠﮫھﺎ ﮐﮫ ﭘﺎﯾﯾن ﻣﯽآﻣد ،ﯾﮑﯽ ﮔﻔت» ،ﺷﯾرﻧﯾﺷو ﮐﯽ
ﺑﺧورﯾم؟«
ﯾﮑﯽ دﯾﮕر ﺳﯾﻧﮫاش را ﺟﻠو ﺳﯾﻧﮥ ﻣﺻطﻔﯽ ﺳﭘر ﮐرد و
ﮔﻔت» ،ﻣﺎم ھﺳﺗﯾم!«
ﻣﺻطﻔﯽ ﺑﺎ ﺗﮫ آرﻧﺟش زد ﺗﺧت ﺳﯾﻧﮥ ﭘﺳر و رد ﺷد.
ﮐﺗﺎبھﺎی دﺧﺗر روی زﻣﯾن ﺟﻠو ﺑﺳﺎطش وﻟو ﺑود.
ﻣﺻطﻔﯽ ﮐﺗﺎبھﺎ را ﺑﺎ دﻗت از اﯾﻧﺟﺎ و آﻧﺟﺎ ﺟﻣﻊ ﮐرد .ﺑﻌد داﻧﮫ
داﻧﮫ ﺷروع ﺑﮫ ورق زدﻧﺷﺎن ﮐرد.
از ﮐﺗﺎبھﺎ ﺧﯾﻠﯽ ﺧوب ﻣواظﺑت ﺷده ﺑود .ﭘﺷت ﺟﻠد ھﻣﮫ
ﺧﯾﻠﯽ ﻣﻧظم ﻧﺎم و ﻧﺎم ﻓﺎﻣﯾل ،ﮐﻼس و دﺑﯾرﺳﺗﺎن ﻧوﺷﺗﮫ ﺷده ﺑود و
ﺑﻌد ھم روی ھﻣﮫاش ﺧط ﺧورده ﺑود .ھﻣﮥ ﮐﺗﺎبھﺎ ﺟﻠد روزﻧﺎﻣﮫ
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داﺷت و ﭘﺎﮐﯾزه ﺑود .ﺗوی ھﯾﭻ ﮐدام ﻧﮫ ﻋﮑس ﮐﺷﯾده ﺑودﻧد و ﻧﮫ
ﮐﻠﻣﺎت رﮐﯾﮏ ﻧوﺷﺗﮫ ﺑودﻧد .ﺑﺎﻻی ﯾﮑﯽ از ﺻﻔﺣﮫھﺎی ﺗﺎرﯾﺦ
ادﺑﯾﺎت ﻧوﺷﺗﮫ ﺷده ﺑود:

ﺳ

ﺖ

 6آذر اﻣﺗﺣﺎن ﺛﻠث اول

ﻣﻤ

ﻨﻮ
عا

ﮐﻧﺎر ﺑﻌﺿﯽ از ﺗﻣرﯾنھﺎی ﮐﺗﺎب ﻋرﺑﯽ ﻋﻼﻣت ٭ داﺷت
و ﺟﻠو ﺑﻌﺿﯽ ﻋﻼﻣت ؟ .زﯾر ﯾﮑﯽ از ﺻﻔﺣﺎت ﮐﺗﺎب اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ
ﻧوﺷﺗﮫ ﺷده ﺑود:

ۀﺗ
ﺠﺎر

ی

ﺗﻣرﯾنھﺎی اﯾن ﺻﻔﺣﮫ ﺑرای ﺳﮫ ﺷﻧﺑﮫ.

ﻨﻔ
ﺎد

ﺑر ﻧﯾم ﺻﻔﺣﮥ ﺳﻔﯾد ﮐﺗﺎب ﺗﺎرﯾﺦ ،دﺧﺗر ﺑﺎ ﺧط ﺧواﻧﺎی
دﺧﺗراﻧﮫاش اﯾن ﺟدول ﻧﯾﻣﮫ ﮐﺎره را ﮐﺷﯾده ﺑود:

ﺳ

آل زﯾﺎر

 .1ﻣردآوﯾﺞ
 316ﺗﺎ  323ه ق

ھﺮ

ﮔ

ﻮﻧ

ﻪا

 .2وﺷﻣﮕﯾر
 232ﺗﺎ 375
)ﺗﺎرﯾﺧش را ﻧﮕﺎه ﮐﻧم(
 .4ﻗﺎﺑوس
ﺗﺎ 403

 .3ﯾﺎدم ﻧﯾﺳت
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ۀﺗ
ﺠﺎر

ی

ﻣﻤ

ﻨﻮ
عا

ﺳ

ﺖ

از ﻻی دو ورق ﯾﮑﯽ از ﮐﺗﺎبھﺎ ،ﯾﮏ ﮔل ﺑﻧﻔﺷﮥ ﺧﺷﮏ
ﺷده ﺑﯾرون اﻓﺗﺎد .ﮔل ﻋﯾن دﺧﺗر ﺑود :ﯾﮏ ﺟﻔت ﭼﺷم ﺳﯾﺎه
درﺷت ،ﻟپھﺎﯾش ﺗو رﻓﺗﮫ و ﺻورﺗش زرد .ﺳﺎﻗﮥ دراز ﮔل ھم
ﻋﯾن ﯾﮏ ﻻق ﺑﺎﻓﺗﮫاش ﺑود.
ﻣﺻطﻔﯽ ﺳﻌﯽ ﮐرد اﺳم دﺧﺗر را از زﯾر ﺧط ﺧوردﮔﯽ-
ھﺎ ﺑﺧواﻧد .ﯾﮏ »ز« و ﯾﮏ »ر« ﺣﺗﻣﺎ ً ﺗوی اﺳم ﺑود .اﺳم ھم
ﮐوﺗﺎه ﺑود :زری؟… زھرا؟… زھره؟… ﻧﺎم ﺧﺎﻧوادﮔﯽ ھم
ﭼﯾزی ﺑود ﺷﺑﯾﮫ ﺣﺳﻧﯽ ،ﺣﺳﺎﻣﯽ ،اﺣﺳﺎﻧﯽ.
ﮐﻼس ﭘﻧﺟم ادﺑﯽ »اﻟف« ــ ﺧﯾﻠﯽ واﺿﺢ ﺑود .روﯾش ﮐم
رﻧﮓ ﺧط ﺧورده ﺑود .دﺑﯾرﺳﺗﺎن ــ اﺳم دﺑﯾرﺳﺗﺎن اﺻﻼً ﻣﻌﻠوم
ﻧﺑود .ﺑﮫ ﺟﺎی اﺳم روی ھﻣﮥ ﮐﺗﺎبھﺎ ﯾﮏ ﻟﮑﮫ ﺟوھر آﺑﯽ ﺑود.
»اﺳﻣش ﭼﯾﮫ؟ ﮐدوم دﺑﯾرﺳﺗﺎن ﻣﯽره؟«

ھﺮ

ﮔ

ﻮﻧ

ﻪا

ﺳ

ﻨﻔ
ﺎد

»آی ،ﻣﺻطﻔﯽ ﺣواﺳت ﮐﺟﺎس؟ ﭘﻧﺟم طﺑﯾﻌﯽ داری؟«
ﻋﺑﺎس ﺑﺎﻻی ﺳر ﻣﺻطﻔﯽ اﯾﺳﺗﺎده ﺑود.
»ھﺎ؟ دارﯾم .واﺳﮫ ﮐﯽ ﻣﯽﺧوای؟«
ﻋﺑﺎس ﮔﻔت» ،ﯾﮑﯽ ﻣﯽﺧواد ــ ﺑﮕم ﭼﻧد ﻣﯽدی؟«
ﻣﺻطﻔﯽ ﺑﯽﺣواس ﭘرﺳﯾد» ،ﺑﯾﻧم ــ ﮐﺳﯽ رو ﺳراغ
داری ﺷﯾش ادﺑﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﮫ؟«
ﻋﺑﺎس ﺑﺎ ﺗﻌﺟب ﮔﻔت» ،ﺷﯾش ادﺑﯽ؟ ﺗو ﮐﮫ ﮔﻔﺗﯽ ادﺑﯽ
ﺑﺎزار ﻧداره«.
»ﺣﺎﻻ داره ــ ﮐﺳﯽ رو ﺳراغ ﻧداری؟«
ﻋﺑﺎس ﮔﻔت» ،ﻧﮫ ــ ﺗو ﺧودت ﮔﻔﺗﯽ داداش ﺧﺳرو…«
ﮔل از ﮔل ﻣﺻطﻔﯽ ﺷﮑﻔت و ﺑﺎ ﭘﺷت دﺳت زد روی
ﭘﯾﺷﺎﻧﯾش» ،آی ﮔﻔﺗﯽ داﺷم! ﻋﺟب ﺧﻧﮕﯾم! ﭘﺎک داﺷت ﯾﺎدم ﻣﯽ-
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ﺳ

ﺖ

رﻓت «.ﺑﻌد زد ﭘﺷت ﻋﺑﺎس و ﮔﻔت» ،ﺑزن ﺑرﯾم .ﻓردا ﯾﮫ ﺳﻧده
ﮐﺑﺎب ﻣﮭﻣون ﻣن«.
»ﭘﻧﺞ طﺑﯾﻌﯽ ﭼﯽ ﻣﯽﺷﮫ؟«
»وﻟش ــ ﻓردام روز ﺧداس .ﺑﮕو ﻓردا ﺑﯾﺎد ،واﺳش ﺟور
ﻣﯽﮐﻧم«.

ۀﺗ
ﺠﺎر

ی

ﻣﻤ

ﻨﻮ
عا

ﻣﺻطﻔﯽ ﻟﺑﺎسھﺎی ﻋﯾدش را ﭘوﺷﯾد .ﺧﯾﻠﯽ ﮔرم ﺑود.
ﺑوی ﻧﻔﺗﺎﻟﯾﻧش ھم اذﯾﺗش ﻣﯽﮐرد .ﻣوھﺎﯾش را ﺑﺎ آب ﺷﺎﻧﮫ ﮐرد و
آﻣد ﺟﻠو دﮐﺎن ﺳﻣﺎور ﻓروﺷﯽ اﯾﺳﺗﺎد .ﮐﺗﺎبھﺎی ﺑرادر ﺧﺳرو و
ﮐﺗﺎبھﺎی دﺧﺗر زﯾر ﺑﻐﻠش ﺑود .ﮐﺗﺎبھﺎی ﺷﺷم ادﺑﯽ را ﺟدا ﮐرد
و رو ﮔذاﺷت.
ﺑرادر ﺧﺳرو روی ﺟﻠد ﮐﺗﺎب ﻋرﺑﯽ ﻧوﺷﺗﮫ ﺑود:

ﮔ

ﻮﻧ

ﻪا

ﺳ

ﻨﻔ
ﺎد

ای وای ز ﺟﺎﻧور ﺷﻧﺎﺳﯽ
از اﺳب و اﻻغ و ﺧر ﺷﻧﺎﺳﯽ
ﻣﺎ را ﭼﮫ ﮐﮫ ﮔوش ﺧر دراز اﺳت
ﯾﺎ ﭼﺷم وزغ ھﻣﯾﺷﮫ ﺑﺎز اﺳت
در ﮔوﺷﮥ ﻣﺳﺗراح ﻣﺎﻧدن
ﺑﮭﺗر ز ﻣﺛﻠﺛﺎت ﺧواﻧدن

ھﺮ

آﺧر ﮐﺗﺎب ،ﭼﻧد ﺟﺎ ﻧوﺷﺗﮫ ﺑود:
ﺗﻣﺎم ﺷد ﻋﺷﻘﮫ! ﺗﻣﺎم ﺷد ﻋﺷﻘﮫ!

اﯾنھﺎ را ﺑﮫ ھﻣﯾن ﺻورت ﮔذاﺷت .وﻟﯽ ﻋﮑسھﺎﯾﯽ ﮐﮫ
روی ﺻﻔﺣﺎت ﮐﺗﺎب اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ ﺑود ﺑﺎﯾد ﭘﺎک ﻣﯽﺷد .ﻧﺑﺎﯾد ﭼﺷم
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ﻨﻔ
ﺎد

ۀﺗ
ﺠﺎر

ی

ﻣﻤ

ﻨﻮ
عا

ﺳ

ﺖ

دﺧﺗر ﺑﮫ آنھﺎ ﻣﯽاﻓﺗﺎد .ھﻣﮥ ﮐﺗﺎبھﺎ را ﺑﮫ دﻗت وارﺳﯽ ﮐرد ــ
ﺟوھریھﺎ را ﻗﻠم ﻣﯽﮔرﻓت و ﻣدادیھﺎ را ﭘﺎک ﻣﯽﮐرد .اﺳم
ﺧودش را ﺑﺎ ﺧط ﺧوش روی ﺻﻔﺣﮥ اول ﮐﺗﺎب ﻋرﺑﯽ ﻧوﺷت.
ﯾﺎدش آﻣد ﮐﮫ دﺧﺗر اﺳﻣش را ﺑﻠد اﺳت .ﮔﻔﺗﮫ ﺑود» :ﺳﯾد ﻣﺻطﻔﯽ
ﺷﻣﺎ ھﺳﺗﯾن؟« ﺻدای دﺧﺗر در ﮔوﺷش ﺑود و ﮔرﻣﺎی دﺳﺗش
ﺗوی دﺳﺗش.
ﺻدای ﺑﭼﮫھﺎ از روی ﭘﻠﮫھﺎ و ﺑﯾرون ﻣﺳﺟد ﺷﺎه ﻣﯽآﻣد:
»ﭘﻧﺟم ﻣﯽﺧرﯾم!«
»ﺷﯾﺷوم ﻣﯽﻓروﺷﯾم!«
»ﭼﺎرم دارﯾم!«
ﯾﮏ دﺳﺗﮥ ﺳﮫ ﻧﻔری از ﺟﻠو ﻣﺻطﻔﯽ ﮔذﺷﺗﻧد .ﯾﮑﯽ ﮔﻔت،
»آ ﻣﺻطﻔﯽ ،ﻟﺑﺎس ﭘﻠو ﺧوری ﭘوﺷﯾدی ،ﭼﮫ ﺧﺑره؟«
ﯾﮑﯽ دﯾﮕر ﮔﻔت» ،ﻟﺑﺎس دوﻣﺎدﯾﮫ!«
ﻣﺻطﻔﯽ ﺧﻧدﯾد .ﺑﺎز ﺳر ﮔرم ﮐﺗﺎبھﺎ ﺷد .ﺟﻠد روزﻧﺎﻣﮥ
ﮐﺗﺎبھﺎی دﺧﺗر را ﺑﺎز ﮐرد .ﺑﺎز ﺧواﻧد:

ﻪا

ﺳ

آذر اﻣﺗﺣﺎن ﺛﻠث اول و  ...و …

ھﺮ

ﮔ

ﻮﻧ

ﮔل ﺑﻧﻔﺷﮫ را ﭘﯾدا ﮐرد .ﺑرداﺷﺗش و ﮔذاﺷﺗش ﺗوی ﺟﯾب
ﺑﻐﻠش.
ﻋﺑﺎس ھراﺳﺎن ﺳر رﺳﯾد» :ﮐﺟﺎﯾﯽ ﺑﺎ؟ ﭼرا اﯾن ﮔوﺷﮫ
ﻧﺷﺳﯽ؟ ﭘﺳره اوﻣده واﺳﮫ ﮐﺗﺎﺑﺎی ﭘﻧﺞ طﺑﯾﻌﯽ ــ ﭘﺎ ﺷو
ﺑرﯾم«.
ﻣﺻطﻔﯽ ﮔﻔت» ،وﻟش ﮐن .ﮐﺎر دارم .ﺑﮕو ﻧدارم«.
ﻋﺑﺎس ﮔﻔت» ،ﺧودت ﮔﻔﺗﯽ ﺑﯾﺎد .ﻧﮑﻧﮫ ھﻣﮫ رو
ﻓروﺧﺗﯽ؟«
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ھﺮ

ﮔ

ﻮﻧ

ﻪا

ﺳ

ﻨﻔ
ﺎد

ۀﺗ
ﺠﺎر

ی

ﻣﻤ

ﻨﻮ
عا

ﺳ

ﺖ

ﻣﺻطﻔﯽ ﺟواب داد» ،ﺗو ﭼﯾﮑﺎر داری .ﺑﮕو ﻧدارم«.
ﻋﺑﺎس ﺑﺎ ﺧﻧده ﻧﮕﺎھش ﮐرد» :ﻣﯽﺧوای ﺑﺎزارﺗو ﺷﯾرﯾن
ﮐﻧﯽ؟ اَی ﮐﻠﮏ!«
ﻣﺻطﻔﯽ ﻣﯽﺧواﺳت ﻋﺑﺎس را دﺳت ﺑﮫ ﺳر ﮐﻧد» :ﭘﺎ ﺷو
ﺑرو .ﺑرو ﺑﮭش ﺑﮕو ﯾﮫ ﺳﺎﻋت دﯾﮕﮫ ﺑﯾﺎد«.
ﻋﺑﺎس ﮔﻔت» ،ﯾﮫ ﺳﺎﻋت دﯾﮕﮫ؟ زﮐﯽ! ﻣﮕﮫ ﻋﻘﻠت ﮐﻣﮫ؟
ﺳﺎﻋت ﻧزدﯾﮏ ھﺷﺗﮫ«.
ﻣﺻطﻔﯽ دور و ﺑرش را ﻧﮕﺎه ﮐرد .ﺧﻠوت ﺷده ﺑود .ھوا
ﺗﺎرﯾﮏ ﺑود .ﺳر و ﺻدای ﺑﭼﮫھﺎ دﯾﮕر ﻧﻣﯽآﻣد .دﺳﺗﮫھﺎی آﺧر
داﺷﺗﻧد ﻣﯽرﻓﺗﻧد.
ﻋﺑﺎس ﮔﻔت» ،ﺑﯾﺎ ﺑرﯾم«.
دو ﺗﺎ زن ﭼﺎدری از روﺑرو ﻣﯽآﻣدﻧد .ﻣﺻطﻔﯽ ﺻﺑر
ﮐرد ﺗﺎ آﻣدﻧد و رد ﺷدﻧد ،ﺑﻌد ﭘﺎ ﺷد و راه اﻓﺗﺎد .ﭘﺷت ﮐت و
ﺷﻠوارش ﺧﺎﮐﯽ ﺷده ﺑود.
ّ
َ
ُ
ﻋﺑﺎس ﮔﻔت» ،اﮐﮫ ھﯽ ،ﺑوی ﻧﻔﺗﺎﻟﯾﻧت آدﻣو ﻣﯽﮐﺷﮫ!
ﺑ ِﮑش اون ور!«
ﻣﺻطﻔﯽ ﺳﺎﮐت ﺑود.
ﻋﺑﺎس ﮔﻔت» ،ﮐﺟﺎ ﻣﯽری؟«
ﻣﺻطﻔﯽ ﺟواب ﻧداد.
»ﺑرﯾم ﮐﻠﮫ ﭘزی؟«
ﺑﺎز ﻣﺻطﻔﯽ ھﯾﭻ ﻧﮕﻔت .ﺗﺎ ﺟﻠو ﮐﻠﮫ ﭘزی ﺳﺎﮐت و ﻗدم
زﻧﺎن رﻓﺗﻧد.
ﻋﺑﺎس ﭘرﺳﯾد» ،ﺳﯾد ﭘﮑری ﮐﮫ ﮐﺗﺎﺑﺎ رو دﺳﺗت ﻣوﻧده؟«
ﻣﺻطﻔﯽ ﮔﻔت» ،ﻧﮫ ﺑﺎ ــ ﻣﯽدوﻧﺳم اﯾن ﻣﺎدر ﺳﮕﺎ ﺑﺎزار
ﻧداره .ﺑﯾﺑﯾن ﭼﻘده ﮐﺎﻏذ ﺣروﻣش ﺷده! ﻻ ﻣﺻب ﻣﺛل ﻟش ﻣرده
ﺳﻧﮕﯾﻧﮫ!«
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ھﺮ
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و ﮐﺗﺎبھﺎ را ﺟﻠوی ﺳﻧﮕﮑﯽ اﻧداﺧت ﺗوی ﺟوی آب و ﺑﺎ
ﻋﺑﺎس رﻓت ﺗوی دﮐﺎن ﮐﻠﮫ ﭘزی.
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روز اول ﺗﻌطﯾل ھم ﺑﺎ اﺣﺳﺎس دﻟﺷورۀ ﺗﮭوع آوری ﮐﮫ
ﺗﮫ ﻣﻌدۀ ﺧﺎﻟﯾم ﺑود ﺑﯾدار ﺷدم ،ﺑﺎ اﯾن ﺗﺻور ﮐﮫ ﻣدرﺳﮫ دﯾر ﺷده،
ﺑﻌد ﯾﺎدم آﻣد ﺗﻌطﯾل اﺳت و ﺑﺎ ذوق از ﺗﺧﺗم ﭘرﯾدم ﺑﯾرون.
ﺗوی ﺣﯾﺎط ﺧﻠوت ھﯾﭻ ﮐس ﻧﺑود .ﻓﻘط ﮔرﺑﮥ ﺧواھرم
ﻣﺷﻐول ﮐش و ﻗوس ﺑود .از ﭘﻧﺟرۀ آﺷﭘزﺧﺎﻧﮫ ﺑوی ﻧﺎن داغ ﻣﯽ-
آﻣد و ﺻدای ﺣرف زدن ﻧﻧﮫ ﺷﮑر و اوﺳﺗﺎ ﺣﺳن .رﻓﺗم ﭘﺷت ﺑﺎم.
ﺑوی ﻧﺎن ھم ﺗﺎ وﺳط راه دﻧﺑﺎﻟم آﻣد .از ﺑﺎﻻی ﺑﺎم ﻧوک درﺧت
ﮐﺎج ﻣدرﺳﮫ ﭘﯾدا ﺑود.
وﻗﺗﯽ ھﻧوز ﻣدرﺳﮫ ﻧﻣﯽرﻓﺗم ،ﻣﺎدرم ﻧوک اﯾن ﮐﺎج را ﺑﮫ
ﻣن ﻧﺷﺎن ﻣﯽداد و ﻣﯽﮔﻔت» ،اوﻧﺟﺎ ﻣدرﺳﮫ اس .ﺻدای ﺑﭼﮫھﺎ
رو ﻣﯽﺷﻧوی؟«
ﻣن ﭼﺷمھﺎﯾم را ﺑﮫ ﻧوک درﺧت ﮐﺎج ﻣﯽدوﺧﺗم و ﺑﺎ ﺳرم
ﻣﯽﮔﻔﺗم» ،آره«.
ﻣدرﺳﮫ ﺑراﯾم ﯾﮏ درﺧت ﮐﺎج ﺑود و ﯾﮏ ﻋﺎﻟم ﺑﭼﮫ.
»ﺻدای ﺧواھرﺗو ﻣﯽﺷﻧوی؟«
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ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐردم ﺻدای ﺧواھرم را از ﻣﯾﺎن ﺻدای ﺑﮫ ھم
ﭘﯾﭼﯾدۀ دﺳﺗﮫ ﺟﻣﻌﯽ ﭘﯾدا ﮐﻧم .ھﻣﮥ ﺻداھﺎ ،ﺻدای
ﺧواھرم ﻣﯽﺷد.
»ﻣﯽﺧوای ﺗو ام ﺑری؟«
»آره ،آره«.
ﻣﯽﺧواﺳﺗم .ﻣﯽﺧواﺳﺗم ﻣن ھم ﯾﻘﮥ ﺳﻔﯾد ﭼرﻣﯽ ﺑزﻧم ﮐﮫ
ﺑوی ﭼرم ﺑدھد ،و اﻧﮕﺷت وﺳطﯽ دﺳت راﺳﺗم ﺟوھری ﺑﺎﺷد.
اﻣﺎ وﻗﺗﯽ ﻣن ﺑﮫ ﻣدرﺳﮫ رﻓﺗم ،ﺑرای ھر دوی ﻣﺎ ﯾﻘﮥ
ﺗوری دوﺧﺗﻧد ﮐﮫ ﺑوی ﭼرم ﻧﻣﯽداد و اﺟﺎزه ﻧداﺷﺗم ﺑﺎ ﺟوھر
ﺑﻧوﯾﺳم .دﺳﺗم ھﻣﯾﺷﮫ ﮔﭼﯽ ﺑود .ﮔﭻ دﺳﺗم را ﺧﺷﮏ ﻣﯽﮐرد و
ﭘوﺳﺗم ﺗرک ﻣﯽﺧورد .زﻣﺳﺗﺎن دور ﺗرکھﺎ ﻗﮭوهای و ﺑﻧﻔش
ﻣﯽﺷد و درد ﻣﯽﮔرﻓت.
ﻣدرﺳﮫ دﯾﮕر ﻓﻘط ﯾﮏ درﺧت ﮐﺎج و ﯾﮏ ﻋﺎﻟم ﺑﭼﮫ ﻧﺑود
ــ ﻣﺟﻣوﻋﮫای ﺑود از ﯾﮏ دﺳﺗﮫ آدم ﺑزرگ ،ﮐﮫ ﻣرا ﺑﮫ ﻣﺑﺎرزه
ﻣﯽطﻠﺑﯾد و زﯾر دﺳت و ﭘﺎ ﻟﮫ ﻣﯽﮐرد .اﯾن اوﻟﯾن ﺗﻌطﯾل ،اوﻟﯾن
ﭘﯾروزی ﻣن ﺑر ﻣدرﺳﮫ ﺑود .اﺣﺳﺎس ﻣﯽﮐردم ﺳر ﻣدرﺳﮫ را
ﮐﻼه ﮔذاﺷﺗﮫام و ﺷﺎد ﺑودم.
آﻣدم ﭘﺎﯾﯾن و رﻓﺗم ﺗوی اطﺎﻗم .ﯾﮏ ﺻﻔﺣﮫ ﮐﺎﻏذ ﺑر داﺷﺗم
و روﯾش ﻧوﺷﺗم:
ﺑﺎﺑﺎ آب داد.
ﺑﺎﺑﺎ ﻧﺎن داد.
ﻣن ﻣﺎﻣﺎ را دوﺳت دارم.
ﻣﺎدﻟن ﺧر اﺳت.
و ﻧﺎﻣﮫ را ﺳر ﺟﺎی ﻣﺎﻣﺎ ﺗوی اطﺎق ﻧﺎھﺎر ﺧوری
ﮔذاﺷﺗم.
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وﻗﺗﯽ ﻣﺎﻣﺎ ﻧﺎﻣﮫ را دﯾد ،ﺧﻧدﯾد .اﻣﺎ ﺑﺎﺑﺎ اﺧم ﮐرد و ﮔﻔت،
»دﺳت ﺧوش! ﺑﺎﺑﺎ آب و ﻧون داد ،اﻣﺎ ﺗو ﻣﺎﻣﺎ رو دوﺳت
داری!«
ﻣﺎﻣﺎ ﺑﯾﺷﺗر ﺧﻧدﯾد و ﭘرﺳﯾد» ،ﻣﺎدﻟن ﮐﯾﮫ؟«
ﮔﻔﺗم» ،ﻧﻣﯽدوﻧم«.
»ﭘس اﯾﻧو ﭼرا ﻧوﺷﺗﯽ؟«
»ﺗوی ﻣﺳﺗراح ﻣدرﺳﮫ ﻧوﺷﺗن«.
ﻣﺎﻣﺎ ﮔﻔت» ،ﻧﭻ! ﻧﭻ! ﻧﭻ!« وﻟﯽ ﭘﯾدا ﺑود ﮐﮫ ﻧﻣﯽﺧواھد
دﻋوا ﮐﻧد.
روز ﺑﻌد ھم ﺻﺑﺢ ﺧﯾﻠﯽ زود ﺑﯾدار ﺷدم ،وﻟﯽ ﺑﯽدﻟﮭره.
رﻓﺗم ﺗوی ﺣﯾﺎط .دوﭼرﺧﮫام ﮐﻧﺎر ﺑﺎﻏﭼﮫ ﺑود .زﯾﻧش ﻧم داﺷت و
دﺳﺗﮕﯾرهھﺎ و ﭘرهھﺎی ﭼرخھﺎﯾش زﻧﮕﺎر ﮔرﻓﺗﮫ ﺑود .ﺑﺎ ﺟرﺟر و
ﻏژﻏژ ﭘر ﺳر و ﺻداﯾﯽ راه اﻓﺗﺎد .زﻧﮕﯽ ﮐﮫ روی ﯾﮑﯽ از
دﺳﺗﮕﯾرهھﺎ ﺑود ،ﺻداﯾﯽ ﺧﺷﮏ و ﺗو ﺧﺎﻟﯽ ﻣﯽداد و ﻣن ﺑﺎ دھﻧم
ﺻدای ﺑوق درﺷﮑﮫ در ﻣﯽآوردم» :ﺑﻘو ﺑﻘو! ﺑﻘو ﺑﻘو!«
ﻓرﯾﺎد اﻋﺗراض ﭘدرم از ﺗوی اطﺎق ﺑﻠﻧد ﺷد» :ﭼﮫ ﺧﺑره؟!
ﭼرا ﻧﻣﯽذارﯾن ﺑﺧواﺑﯾم؟!«
و ﺗﻘرﯾﺑﺎ ً ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ ﺳر ﻣﺎدرم از ﺗوی ﭘﻧﺟرۀ اطﺎق ﺧواب
در آﻣد .ﻣوھﺎﯾش ﭘرﯾﺷﺎن ﺗﺎ ﺳر ﺷﺎﻧﮫھﺎ رﯾﺧﺗﮫ ﺑود و ﺷﮑل
ﻋﮑسھﺎﯾﯽ ﺷده ﺑود ﮐﮫ روی ﻧﻌﻠﺑﮑﯽھﺎ ﻣﯽﮐﺷﻧد .اﮔر ﭼﺷمھﺎﯾش
آﺑﯽ ﺑود ،ﻋﯾن ﻓرﺷﺗﮫھﺎﯾﯽ ﻣﯽﺷد ﮐﮫ ﺑﺎل ﮐﺎﻏذی داﺷﺗﻧد و ﻣن
ھﻣﮥ ﭘول ﺗو ﺟﯾﺑم را ﻣﯽدادم و ﻋﮑسھﺎﯾﺷﺎن را از ﻣﺣﻣود آﻗﺎ،
ﺑﻘﺎل رو ﺑﮫ روی ﻣدرﺳﮫ ،ﻣﯽﺧرﯾدم .ﺑﺎ ﺻداﯾﯽ آھﺳﺗﮫ ،ﺑﮫ ﻧﺟوا،
ﮔﻔت» ،ﺑرو ﺣﯾﺎط ﻋﻘﺑﯽ ﺑﺎزی ﮐن .ﺑدو .ﺑﺎﺑﺎﺗو ﺑﯾدار ﮐردی«.
دوﭼرﺧﮫ را ھﻣﺎﻧﺟﺎ ﮔذاﺷﺗم و رﻓﺗم ﺗﮫ ﺣﯾﺎط ﭘﺷت
ﻋﻣﺎرت .اﯾن ﺟﺎ ﺧﯾﻠﯽ ﻗﺷﻧﮓ ﺗر از ﺣﯾﺎط ﺟﻠو ﺧﺎﻧﮫ ﺑود .اﯾن
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ﻗﺳﻣت ﺑﺎﻏﭼﮥ ﻣرﺗب ﮔﻠﮑﺎری ﺷده ﻧداﺷت و ﭘر از ﮔل ﺧود رو و
ﻋﻠف ھرز ﺑود ــ ﭘر از ﮔلھﺎی آﻓﺗﺎب ﮔردان و ﺗﺎج ﺧروس و
ﺑﺗﮫھﺎی ﺟﺎرو و ﻋﻠفھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﮔلھﺎی رﯾز ﺳﻔﯾد و زرد داﺷت.
ﺑوی ﺗﺎﺑﺳﺗﺎن ﻣﯽداد.
ﻣن ھر وﻗت ﺑﮫ دورۀ ﮐودﮐﯾم ﻓﮑر ﻣﯽﮐﻧم ،ﺑوی ﺗﺎﺑﺳﺗﺎن
دﻣﺎﻏم را ﭘر ﻣﯽﮐﻧد :ﺑوی ھﻧدواﻧﮥ رﺳﯾده و ﺧﯾﺎر ﺳﺑز؛ ﺑوی
ﭼﻣن ﺗﺎزه زده؛ ﺑوی ﮐﺎھﮕل آﻓﺗﺎب داغ ﺧورده؛ ﺑوی ھﻣﯾن
ﻗﺳﻣت از ﺣﯾﺎط ﻋﻘﺑﯽ ﮐﮫ ﮔلھﺎی ﺧود رو داﺷت ــ درﺳت ﻣﺛل
اﯾﻧﮑﮫ ھﻣﮥ ﺑﭼﮕﯽ ﻣن در ﯾﮏ ﺗﺎﺑﺳﺗﺎن طوﻻﻧﯽ ﮔذﺷﺗﮫ اﺳت.
ﺧﯾﻠﯽ طول ﮐﺷﯾد ﺗﺎ ﺻدای ﺟﻧب و ﺟوش ﻣﺧﺗﺻر و ﭘﭻ
ﭘﭻ ﺧﻔﮫ در ﺧﺎﻧﮫ ﺑﻠﻧد ﺷد .اﯾن ﯾﮏ ﺳﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﻣدرﺳﮫ ﻣﯽرﻓﺗم ﺑﮫ
ﮐﻠﯽ ﯾﺎدم رﻓﺗﮫ ﺑود ﮐﮫ ﺗﺎ وﻗﺗﯽ ﺑﺎﺑﺎ ﺑﯾدار ﻧﺷده ،ﺧﺎﻧﮫ ﭼﻘدر ﺳوت
و ﮐور اﺳت.
داﯾﮫ آﻣد ﺻداﯾم ﮐرد ﮐﮫ ﺑروم ﺳر ﻣﯾز ﺻﺑﺣﺎﻧﮫ .ﺻﺑﺣﺎﻧﮫ
را در ﺣﯾﺎط ﺟﻠوی ،زﯾرآﻻﭼﯾﻖ ﭼﯾده ﺑودﻧد .ھﻣﯾﺷﮫ ،اﯾن ﻣوﻗﻊ
ﺳﺎل ،ﺻﺑﺣﺎﻧﮫ را ﺑﯾرون ﻣﯽﺧوردﯾم و اﯾن ھم از ﺧﺎطرم رﻓﺗﮫ
ﺑود ــ و ﭼﻘدر ذوق ﮐردم.
ﺧواھرھﺎﯾم ﺑﯾدار ﺷده ﺑودﻧد .ﺗوی ﭼﺷمھﺎی ﺧواھر
ﮐوﭼﮑم ،ھﻧوز ﺧواب ﺑود .روی ﭘﯾش ﺑﻧدش ﻗطرهھﺎی ﺷﯾر
رﯾﺧﺗﮫ ﺑود .ﮔوﺷﮥ دھﻧش از ﻋﺳل ﻧوچ ﺑود .ﻗﺎﺷﻖ ﻋﺳﻠش ﺗوی
دﺳﺗش ﻓراﻣوش ﺷده ﺑود .ﺑﮫ ﺑﺧﺎر ﺳﻣﺎور ﻣﺎﺗش ﺑرده ﺑود.
ﻣﺎدرم ﻣوھﺎﯾش را ﺑﺎ دو ﺳﮫ ﺳﻧﺟﺎق ﺑزرگ ﺑﺎﻻی ﺳرش
ﺟﻣﻊ ﮐرده ﺑود .ﺣﺎﻻ ﺷﮑل ﻋﮑﺳﯽ ﺷده ﺑود ﮐﮫ روی ﮐﺗﺎﺑش ﺑود
و ﺑﻌدھﺎ ﻓﮭﻣﯾدم ﻣﺎری اﺳﺗوارت اﺳت .ﮔلھﺎی درﺷت ﭘﯾراھن
درازش ،رﻧﮓ ﮔلھﺎی ﻧﺳﺗرن ﺳﻘف آﻻﭼﯾﻖ ﺑود.
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ﺳر ﺻﺑﺣﺎﻧﮫ ھم ﺑﺎﯾد آھﺳﺗﮫ ﺣرف ﻣﯽزدﯾم .ﺑﺎﺑﺎ ھﻧوز
ﺧواب ﺑود .ﻣن در ﮐودﮐﯽ ﭘدرم را ﺑﯾﺷﺗر ﺧواب دﯾدهام ﺗﺎ ﺑﯾدار:
ﺻﺑﺢھﺎ ﺗﺎ دﯾر وﻗت ﻣﯽﺧواﺑﯾد ،ﺑﻌد از ظﮭرھﺎ ھم ﻣﯽﺧواﺑﯾد ،و
ﺷبھﺎ وﻗﺗﯽ ھﻣﮫ ﺧواب ﺑودﻧد ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ ﻣﯽآﻣد .ﻓﻘط وﻗﺗﯽ ﻧﺎﺧوش
ﺑود ،ﭼﻧد روز ﻣﺗواﻟﯽ در ﺧﺎﻧﮫ ﻣﯽﻣﺎﻧد .آن ﻣوﻗﻊ ھم ﺑﺎز ﯾﺎ
ﺧواب ﺑود ﯾﺎ ﺧودش را ﺑﮫ ﺧواب ﻣﯽزد و ھر ﮐس ﺳر و ﺻدا
ﻣﯽﮐرد ﻏر ﻣﯽزد.
ﺧواھر ﺑزرﮔم ﮐﺗﺎﺑﯽ ﮐﮫ روی زاﻧوﯾش ﺳر ﻣﯾز ﺻﺑﺣﺎﻧﮫ
ﺑﺎز ﺑود ،ﺑرداﺷت و رﻓت ﺗوی اطﺎﻗش .ﻣن و ﺧواھر ﮐوﭼﮑم
رﻓﺗﯾم ﺗوی ﺟﻧﮕل ﺗﮫ ﺣﯾﺎط ﻋﻘﺑﯽ و ﺗﺎرزان ﺑﺎزی ﮐردﯾم.
از وﻗﺗﯽ ھوا آﻧﻘدر ﮔرم ﻣﯽﺷد ﮐﮫ ﺻﺑﺣﺎﻧﮫ را ﺑﯾرون
ﻣﯽﺧوردﯾم ،ﺧواب ﺑﻌد از ظﮭر ھم اﺟﺑﺎری ﻣﯽﺷد ــ اﯾن ھم از
ﯾﺎدم رﻓﺗﮫ ﺑود ،و ھﯾﭻ ذوق ﻧﮑردم .در واﻗﻊ ﺧﯾﺎل ﻧﻣﯽﮐﻧم در آن
دورۀ ﮐودﮐﯽ ﻣن از ھﯾﭻ ﭼﯾز ﺑﮫ اﻧدازۀ ﺧواب ﺑﻌد از ظﮭر ﺑﯾزار
ﺑودم .ھﯾﭻ وﻗت ﺧواﺑم ﻧﻣﯽﺑرد .ﺧواھرھﺎ را ھم ﻧﻣﯽﮔذاﺷﺗم
ﺑﺧواﺑﻧد .ھﻣﯾﺷﮫ ﺑﻌد از دو ﯾﺎ ﺳﮫ روز اول ،ﺑﮫ زﯾرزﻣﯾن رو ﺑﮫ
روی زﯾرزﻣﯾن ﺑﺎﺑﺎ و ﻣﺎﻣﺎ ﺗﺑﻌﯾد ﻣﯽﺷدم ﮐﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﺑﺎﺷم و ﻣزاﺣم
ﺧواھرھﺎ ﻧﺷوم .آن ﺳﺎل روز دوم ﺑﮫ اﯾن زﯾرزﻣﯾن ﺗﺑﻌﯾد ﺷدم.
اﯾن زﯾرزﻣﯾن ﻓﻘط ﯾﮏ ﭘﻧﺟرۀ ﺑﺎرﯾﮏ داﺷت ــ ﻧزدﯾﮏ
ﺳﻘف .وﻗﺗﯽ ﺑﮫ ﭘﺷت ﻣﯽﺧواﺑﯾدم ،از ﺗوی ﺑﺎرﯾﮑﮥ ﭘﻧﺟره ،ﻗﺎﻟب
ﺻﺎﺑوﻧﯽ ﮐﮫ روی ﻟﺑﮥ ﺑﯾروﻧﯽ ﺑود و دو ﺗﺎ ﭘﻠﮥ ﻧردﺑﺎم ﮐﮫ ﺑﮫ دﯾوار
ﺗﮑﯾﮫ داﺷت و ﺳﺎﻗﮥ ﺧﺷﮏ ﭘﯾﭼﮏ دﯾوار ﺣﯾﺎط ﺧﻠوت را ﻣﯽدﯾدم
و ﭘﺎھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣدﺗﯽ ﺑﻌد از زﻧداﻧﯽ ﺷدن ﻣن در ﺣﯾﺎط ﺧﻠوت رﻓت
و آﻣد داﺷت :ﮔﺎﻟشھﺎی ﻻﺳﺗﯾﮑﯽ داﯾﮫ ،ﮔﯾوهھﺎی اوﺳﺗﺎ ﺣﺳن،
ﭘﺎھﺎی ﺑرھﻧﮫ و ﺣﻧﺎ ﺑﺳﺗﮥ ﻧﻧﮫ ﺷﮑر ،ﭘﺎھﺎی ﺑرھﻧﮫ و ﺗرک ﺧوردۀ
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ﺑﺎﻏﺑﺎن .ﺑﻌد دﯾﮕر ﺑﺎز ھﯾﭻ ﺣرﮐﺗﯽ ﻧﺑود ــ ﺻداﯾﯽ ھم ﺟز ﺻدای
ﺧر و ﭘف ﻣرﺗب ﺑﺎﺑﺎ ﻧﺑود.
ﺗوی رﺧﺗﺧواﺑم دراز ﻣﯽﮐﺷﯾدم و ﺑﮫ ﺟﻧﮕل ﺗﮫ ﺣﯾﺎط
ﻋﻘﺑﯽ ﻓﮑر ﻣﯽﮐردم .ﺑﮫ ﺧﻧﮑﯽ دﻟﺑﺎز زﯾر آﻻﭼﯾﻖ ﻓﮑر ﻣﯽﮐردم.
ھوای دم ﮐردۀ زﯾرزﻣﯾن ﮐﻼﻓﮫام ﻣﯽﮐرد و ﺑﯽﺣرﮐﺗﯽ ﺑﯾﭼﺎرهام.
ﺧواﺑم ﻧﻣﯽﺑرد .دﻟم ﻣﯽﺧواﺳت ﯾﮏ ﻣداد رﻧﮕﯽ ﺧﯾﻠﯽ
ﺑﻠﻧد داﺷﺗم و روی ﺳﻘف آب آھﮏ ﺧوردۀ زﯾرزﻣﯾن ،ھﻣﺎن طور
ﺧواﺑﯾده ،ﻧﻘﺎﺷﯽ ﻣﯽﮐردم ﯾﺎ ﻣﯽﻧوﺷﺗم :ﻣﺎدﻟن ﺧر اﺳت.
ﺻدای ﺧر و ﭘف ﺑﺎﺑﺎ از زﯾرزﻣﯾن رو ﺑﮫ رو ﺑﻠﻧد ﺑود.
ﻣرﺗب و ﭘﺷت ﺳر ھمُ :ﺧرش ھﻣراه ﯾﮏ ﺳوت ﻧﺎزک ﺑود و
ﭘُﻔش وﺳط راه ﮔره ﻣﯽﺧورد.
ﺑﺎﺑﺎ را ﻧﻣﯽدﯾدم ،اﻣﺎ ﻗﯾﺎﻓﮥ ﺧواب ﺑﺎﺑﺎ ﺟﻠوم ﻣﺟﺳم ﺑود:
ﺑﯾن ﻟبھﺎﯾش ﯾﮏ ﺳوراخ ﺑﺎز ﺑود ﮐﮫ وﺳط وﺳط ﻧﺑود و ﮔرد
ﮔرد ھم ﻧﺑود .ھﻣﮥ ﺧرھﺎ و ﭘفھﺎ از اﯾن ﺳوراخ ﺗو ﻣﯽرﻓت و
ﺑﯾرون ﻣﯽآﻣد .ﺑﺎ ھر ﭘف ﯾﮏ طرف ﻟﭘش ﻣﺛل ﺣﺑﺎب ﭘر ﺑﺎد ﻣﯽ-
ﺷد و ﺑﺎ ھر ﺧر ﺣﺑﺎب ﻓرو ﮐش ﻣﯽﮐرد.
دﻟم ﻣﯽﺧواﺳت ﻧوک ﭘﺎ ﻧوک ﭘﺎ ،ﺑﮫ زﯾرزﻣﯾن ﺑﺎﺑﺎ ﺑروم و
ﯾﮑﯽ از داﻧﮫھﺎی ﮔﻠوﺑﻧدم را روی ﺳوراخ ﺑﯾن ﻟبھﺎﯾش ﺑﮕذارم و
ﺑﺑﯾﻧم ﺑﺎز ھم ﺻدا در ﻣﯽآﯾد ﯾﺎ ﻧﮫ .دﻟم ﻣﯽﺧواﺳت ﯾﮏ ﻗوری آب
ﺑردارم و از ﺗوی اﯾن ﺳوراخ ﺑرﯾزم ﺗوی دھﻧش.
ﺳر و ﺻدای ﺑﺎﺑﺎ ،ﻣﺎﻣﺎ را اذﯾت ﻧﻣﯽﮐرد ،ﭼون ھﻣﮥ
ﻣدت ﺳر ﺟﺎﯾش ﺑﯽﺣرﮐت ﻣﺛل ﻣﺟﺳﻣﮫ دراز ﻣﯽﮐﺷﯾد .ﺣﺗﯽ ﻏﻠت
ھم ﻧﻣﯽزد .اﻣﺎ ﻣن ھر ﻗدر ھم ﺑﯽﺻدا از اطﺎق ﺑﯾرون ﻣﯽرﻓﺗم،
ﻣﺎﻣﺎ ﭼﺷمھﺎﯾش را ﺑﺎز ﻣﯽﮐرد و ﻣﯽﮔﻔت» ،ﺗو ھﻧوز ﺑﯾداری؟
ﺑدو ﺑرو ﺑﺧواب«.
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دﻟم ﻣﯽﺧواﺳت ﯾﮏ ﻧﻔر ﺑود ﺑﺎ ﻣن ﺑﺎزی ﻣﯽﮐرد .دﻟم
ﻣﯽﺧواﺳت ﻣﯽرﻓﺗم ﺑﯾرون و ﺑﺎزی ﻣﯽﮐردم ،ﺑﺎ آﻓﺗﺎﺑﮫ ﻻی آﺟرھﺎ
را آب ﻣﯽﭘﺎﺷﯾدم .دﻟم ﻣﯽﺧواﺳت ﺑﮫ زﯾرزﻣﯾن ﺑﺎﺑﺎ ﻣﯽرﻓﺗم و ﺧر
و ﭘﻔش را ﺑﻧد ﻣﯽآوردم و ﮐﺎﺳﮥ اﻧﮕور ﯾﺎﻗوﺗﯽ دان ﺷدۀ ﺑﺎﻻی
ﺳرش را ﻣﯽﺧوردم .دﻟم ﻣﯽﺧواﺳت ﯾﮏ ﻣداد رﻧﮕﯽ ﺧﯾﻠﯽ دراز
داﺷﺗم ،دﻟم ﻣﯽﺧواﺳت  ...ﯾﮑدﻓﻌﮫ دﯾدم ﮐﻧﺎر دﯾوار زﯾرزﻣﯾن ﯾﮏ
ﺳوﺳﮏ ﺣﻧﺎﯾﯽ ﭼﺳﺑﯾده اﺳت .ﺧواﺑﯾده ﺑود .ﺧﯾﻠﯽ ﺷﺎد ﺷدم.
ﺑﺎﻷﺧره ﯾﮏ ھﻣﺑﺎزی ﭘﯾدا ﮐردم.
از زﯾر ﺷﻣد ﺳر ﺧوردم و آﻣدم ﺑﯾرون ،و ﭘﺎ ورﭼﯾن ﭘﺎ
ورﭼﯾن رﻓﺗم ﭘﯾش ﺳوﺳﮏ ﺣﻧﺎﯾﯽ .ﮐف دﺳﺗم را ﮔود ﮐردم و
ﮔذاﺷﺗم روی ﺳوﺳﮏ .از ﻻی اﻧﮕﺷت ھﺎﯾم در رﻓت و ﻣﺛل
ﻓﺷﻧﮓ ﮐﻧﺎر دﯾوار ﺟﻠو و ﻋﻘب دوﯾد و ﺑﻌد ھم رﻓت روی ﻗﺎﻟﯽ
زﻣﯾﻧﮫ ﻻﮐﯽ ــ ﮔﻣش ﮐردم .وﻗﺗﯽ دوﺑﺎره دﯾدﻣش درﺳت ﺑﮫ ﮔوﺷﮥ
ﻣﻘﺎﺑل رﺳﯾده ﺑود و ﺳرآﺳﯾﻣﮫ دﻧﺑﺎل ﺳوراﺧﯽ ﻣﯽﮔﺷت ﮐﮫ ﻗﺎﯾم
ﺑﺷود .ﺧودم را ﺑﮫ ﺳرﻋت ﺑرق ﺑﮫ آﻧﺟﺎ رﺳﺎﻧدم .ﺳر راھش دو
زاﻧو ﻧﺷﺳﺗم و ﺧم ﺷدم ﮐﮫ ﺑﮕﯾرﻣش ،اﻣﺎ ﺳوﺳﮑم ﺑﺎز در رﻓت.
ﻓرﺻت ﻧﺑود ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺳﺗم و دﻧﺑﺎﻟش ﺑدوم ــ ﭼﮭﺎر دﺳت و ﭘﺎ روی
ﻗﺎﻟﯽ ﻋﻘﺑش ﮐردم.
دو دور ،دور زﯾرزﻣﯾن ،ﺑﮫ ھﻣﯾن ﺣﺎل دﻧﺑﺎﻟش ﮐردم.
ﯾﮏ ﻟﺣظﮫ ﭼﺷﻣم را از او ﺑر ﻧداﺷﺗم .دور ﺳوم ﺳوﺳﮑم اﺷﺗﺑﺎه
ﺑزرﮔﯽ ﮐرد :وﻗﺗﯽ ﺑﮫ ﮔوﺷﮥ زﯾرزﻣﯾن رﺳﯾد ،ﮐﻣﯽﮔﯾﺞ ﮔﯾﺞ
ﺧورد و ﺑﻌد ﺑر ﮔﺷت و ﺑﮫ ﺟﺎی آﻧﮑﮫ ﻓرار ﮐﻧد ،ﺑﺎ ﺷﺗﺎب ﺑﮫ
طرف ﻣن آﻣد .وﻗﺗﯽ ﻓﮑر ﮐردم ﺑﮫ اﻧدازۀ ﮐﺎﻓﯽ ﻧزدﯾﮑش ھﺳﺗم،
دﺳﺗم را دراز ﮐردم ﮐﮫ ﺑﮕﯾرﻣش.
دﺳﺗم ﺑﺎ ھﻣﮥ ﺳﻧﮕﯾﻧﯽ ﺗﻧم روی زﻣﯾن ﭘﺧش ﺷد .ﺻدای
ﺧﺷﮏ ﺷﮑﺳﺗن ﺑدن زرورﻗﯽ ﺳوﺳﮏ ﺣﻧﺎﯾﯾم را ﺷﻧﯾدم و درﺳت
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در ھﻣﺎن ﻣوﻗﻊ ﺣس ﮐردم ﺗوی ﮔودی ﮐف دﺳﺗم ﻣﺎﯾﻊ ﻟزﺟﯽ
ﭘﺧش ﺷد .ﻓورا ً دﺳﺗم را ﭘس ﮐﺷﯾدم .ﻧﺷﺳﺗم ،دﻗﯾﻘﺎ ً ﻧﻣﯽداﻧﺳﺗم ﭼﮫ
ﺷده اﺳت.
از ﺑدن ﺳوﺳﮏ ﺣﻧﺎﯾﯽ ﯾﮏ ورﻗﮫ ﻣﺎﯾﻊ ﻏﻠﯾظ ﺳﺑز ،ﻣﺛل
ﺧﻠط ﺳﯾﻧﮫ ،ﺑﯾرون ﺟوﺷﯾده ﺑود .ﯾﮑﯽ از ﺷﺎﺧﮏھﺎﯾش ﻧﺑود و
ﺷﺎﺧﮏ دﯾﮕرش رﯾز رﯾز ﻣﯽﻟرزﯾد .ﺑدﻧش ﻧﻘش ﻗﺎﻟﯽ ﺷده ﺑود.
در ﯾﮑﯽ از ﭘﺎھﺎﯾش ھﻧوز اﺛری از زﻧدﮔﯽ ﺑود ،ﺗوی ھوا ﻟﮕد زد
ــ اﻣﺎ ﻓﻘط ﯾﮑﺑﺎر ــ و ﺑﻌد ﺣﯾوان ﺑﮫ ﮐﻠﯽ ﺑﯽﺣرﮐت ﻣﺎﻧد.
ﻣن ﻓﻘط دﻟم ﻣﯽﺧواﺳت ﺑﺎ ﺳوﺳﮏ ﺣﻧﺎﯾﯽ ﺑﺎزی ﮐﻧم.
ﭼطور ﺷد اﯾﻧطور ﺷد؟
ﺑﺎورم ﻧﻣﯽﺷد ﮐﮫ ﺳوﺳﮑم ﻣرده اﺳت .ﭼﻧد ﺑﺎر ﺑﺎ ﻧوک
اﻧﮕﺷﺗم ﺗﮑﺎﻧش دادم و ﯾواش ﮔﻔﺗم» ،ﭘﺎ ﺷو ــ ﭘﺎ ﺷو دﯾﮕﮫ ،ﻟوس
ﻧﺷو «.و ھر ﺑﺎر ﯾﮏ ﻗﺳﻣت ﻧﺎزک ﺑدﻧش ﮐﻧده ﺷد .ﺑﻐض ﮐرده
ﺑودم .ﮔﻔﺗم» ،ﭘﺎ ﺷو دﯾﮕﮫ ــ اﮔﮫ ﻧﻣﯽﺧوای ﺑﺎزی ﮐﻧﯽ ﻧﮑن ،ﺑرو
ﺳر ﺟﺎت«.
ﻣﺎﻣﺎ ﮔﻔت» ،ﺗو ھﻧوز ﺑﯾداری؟ ﺑدو ﺑرو ﺑﺧواب«.
دوﯾدم رﻓﺗم ﺗوی رﺧﺗﺧواﺑم و ﺳرم را ﮐردم زﯾر ﺷﻣد.
دﻟﮭره و دﻟﺷوره راه ﻧﻔﺳم را ﮔرﻓﺗﮫ ﺑود .دﻟﺷوره ﺷﺑﯾﮫ دﻟﺷورۀ
ﺻﺑﺢھﺎﯾﯽ ﻧﺑود ﮐﮫ ﻣدرﺳﮫ دﯾر ﺷده ﺑود ،ﻣﺛل دﻟﮭرهای ﺑود ﮐﮫ
ﻓردای روزی داﺷﺗم ﮐﮫ از ﺑﺎﺑﺎ ﭘﺷت دﺳﺗﯽ ﺧورده ﺑودم و ﺑﺎﯾد
ﻣﯽرﻓﺗم و از او ﻣﻌذرت ﻣﯽﺧواﺳﺗم.
دﻟم ﻣﯽﺧواﺳت ھﻣﮫاش دروغ ﺑﺎﺷد ،ھﻣﮫاش ﺧواب ﺑد
ﺑﺎﺷد و وﻗﺗﯽ ﺑﯾدار ﻣﯽﺷوم ﺑﺑﯾﻧم ﻧﮫ ﺗﻧﺑﯾﮫ ﺷدهام و ﻧﮫ ﺑﺎﯾد ﻋذر
ﺑﺧواھم.
دﻟم ﻣﯽﺧواﺳت ﺧواﺑم ﺑﺑرد و وﻗﺗﯽ ﺑﯾدار ﻣﯽﺷوم ﺑﺑﯾﻧم
ﺳوﺳﮏ ﺣﻧﺎﯾﯽ ﻧﻣرده اﺳت.
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اﻣﺎ ﺧواﺑم ﻧﻣﯽﺑرد .ﺑﮫ ﻧظرم ﻣﯽ رﺳﯾد ﻗرﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ
ﺳرم زﯾر ﺷﻣد اﺳت.
ﺳر و ﺻدای ﺧواھرھﺎﯾم از زﯾرزﻣﯾن ﺗوﯾﯽ ﻣﯽ آﻣد.
اﺻرار ﻧداﺷﺗم ﺑﺎ ﮐﺳﯽ ﺑﺎزی ﮐﻧم .ﺑﺎ ﺗرس ﺷﻣد را ﮐﻧﺎر زدم و
رﻓﺗم ﭘﯾش ﺳوﺳﮑم.
ھزار ﻣورﭼﮫ دورش را ﮔرﻓﺗﮫ ﺑودﻧد و ﺑر ﺳر و دﺳت و
روی ھوا ﺑﻠﻧدش ﮐرده ﺑودﻧد .ﺳوﺳﮑم را از ﺧﯾل ﻣورﭼﮫھﺎ
ﮔرﻓﺗم و ﺑردم زﯾر درﺧت اﻧﺎر ،ﺗوی ﺣﯾﺎط ﺟﻠو ،ﭼﺎﻟش ﮐردم.
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رﺿوان وارد اﯾﺳﺗﮕﺎه ﺷد و ﺗﺎ وﺳط داﻻن ﺧودش و
ﭼﻣدان و ﮐﯾف ﺳﻔرﯾش را ﮐﺷﯾد .ﺻدای ﭘﺎﯾش در اﯾﺳﺗﮕﺎه ﺧﻠوت
ﻣﯽﭘﯾﭼﯾد .ھﯾﭻ ﮐس آﻧﺟﺎ ﻧﺑود ــ ﺟز ﭼﻧد ﺑﺎرﺑر و ﻣﺄﻣور راه آھن
ﮐﮫ در اﻧﺗﮭﺎی داﻻن دور ھم ﺣﻠﻘﮫ زده ﺑودﻧد .ﺟﺎی ﺧﺎﻟﯽ ﻗطﺎر را
ﺑﺎدی ﺳرد ﭘر ﮐرده ﺑود.
رﺿوان اﺛﺎﺛش را زﻣﯾن ﮔذاﺷت ،ﭘﺎﻟﺗو از ﺑدﻧش ﻓﺎﺻﻠﮫ
داﺷت و ﺑﺎد ﺗﺎ زﯾر ﭘﯾراھﻧش ﻧﻔوذ ﻣﯽﮐرد .ﭘﺎھﺎﯾش در ﻧﯾم
ﭼﮑﻣﮫھﺎی ﭘﻼﺳﺗﯾﮑﯾش ﮐرخ ﺷده ﺑود.
ﺑﮫ ﻧظرش آﻣد ﺗﮫ دﻧﯾﺎ اﯾﺳﺗﺎده اﺳت .اﺣﺳﺎس ﮔم ﮔﺷﺗﮕﯽ و
ﻏرﺑت داﺷت .ﺧﺳﺗﮫ ﺑود ،ﭘﺷﯾﻣﺎن ﺑود ،ﺗرس از ﻣﮑﺎن ﻧﺎ آﺷﻧﺎ و
اﺿطراب از دﺳت دادن ﻗطﺎر راﺣﺗش ﻧﻣﯽﮔذاﺷت .ﺗﺷوﯾش
ﮔﻧﮕﯽ ھﻣﺳﻔرش ﺑود .ﺗﻧﮭﺎ ﺑود و ﺳردش ﺑود.
ﻣﺗوﺟﮫ ﻧﺷد ﮐﮫ اﯾﺳﺗﮕﺎه ﮐﯽ ﭘر ﺷد .ﻣﺛل اﯾن ﺑود ﮐﮫ
ﺟﻣﻌﯾت ﻧﺎﮔﮭﺎن از زﻣﯾن و در و دﯾوار ﺟوﺷﯾد .ﺻداھﺎ ﺑﮫ ﻣﺣل
ﺟﺎن داد .ﭼﻧد ﻧﻔر درﺳت ﭘﺷت ﺳر رﺿوان اﯾﺳﺗﺎدﻧد و رﺿوان،
ﺑﯽآﻧﮑﮫ ﻧﮕﺎه ﮐﻧد ،ﺣس ﮐرد ﮐﮫ از او ﺣرف ﻣﯽزﻧﻧد .ﭘﭻ ﭘﭻھﺎی
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ﮐوﺗﺎه و ﺧﻧدۀ ﺑﻠﻧد دﺳﺗﮫ ﺟﻣﻌﯽ را ﺷﻧﯾد .ﺑﯽ ﺷﮏ داﺷﺗﻧد از ﺳر و
وﺿﻊ او ﺻﺣﺑت ﻣﯽﮐردﻧد .ﻣﯽداﻧﺳت اﯾن ﭘوﺷشھﺎی زﻣﺳﺗﺎﻧﯽ
ﮐت و ﮐﻠﻔت ﺑرای ﺟﻧوﺑﯽھﺎ ﻧﺎﻣﺄﻧوس اﺳت .از اﯾﻧﮑﮫ ﺑﺎ ﭘوﺷﯾدن
ﭘﺎﻟﺗو و ﭼﮑﻣﮫ ﺧودش را از دﯾﮕران ﻣﺗﻣﺎﯾز ﮐرده اﺳت ﺧﺟﺎﻟت
ﻣﯽﮐﺷﯾد وﻟﯽ ﺳردش ﺑود ،ھوا ﺳرد ﺑود ،ﺟﻧوب ھم ﺳرد ﺑود.
ﮐﯾف ﺳﻔرﯾش را ﺑﺎز ﮐرد .ﻣداد اﺑرو و ﻣﺎﺗﯾﮏ و ﺷﺎﻧﮫ و
ﻗوطﯽ ﭘودر و ﺳﻧﺟﺎق ﺳر و ﮐﺎﻏذ و ﻗﺑض و دﺳﺗﮫ ﮐﻠﯾد و ﭼﻧد
ﺑﻠﯾت ﺑﺧت آزﻣﺎﯾﯽ و ﺗوﺗون ﺳﯾﮕﺎر ﺷﻠوغ و آﺷﻔﺗﮫ در آن در ھم
رﯾﺧﺗﮫ ﺑود .ﺗﮫ ﮐﯾف ،ﯾﮏ ﻣﺟﻠﮥ ﻗدﯾﻣﯽﻧﯾﻣﮫ ﺑﺎز ﺑود .ﻧﺻف ورق-
ھﺎﯾش ﭼون ﺑﺎدﺑزن ﭼﯾﻧﯽ ﮐﻧﺎر ھم ﺧواﺑﯾده ﺑود و ﮔوﺷﮥ ﻧﯾﻣﮥ
دﯾﮕرش ﺗﺎ ﺧورده ﺑود .ﻣﺟﻠﮫ را ﺑﯾرون ﮐﺷﯾد و ﻣرﺗﺑش ﮐرد و
ﻟوﻟﮫ ﮐﻧﺎر ﮐﯾﻔش ﺟﺎ داد .ﺑﻠﯾتھﺎی ﺑﺧت آزﻣﺎﯾﯽ را ،ﮐﮫ ھﻣﮫ ﻣﺎل
ھﻔﺗﮫھﺎی ﮔذﺷﺗﮫ ﺑود ،ﺑﮫ اﻣﯾد اﯾﻧﮑﮫ ﺑﺎﻷﺧره روزی رﺟوع ﮐﻧد و
ﺑﺑﯾﻧد ﺑرﻧده ﺷده ﯾﺎ ﻧﮫ ،دﺳﺗﮫ ﮐرد و ﻻی ﺻﻔﺣﺎت ﻣﺟﻠﮫ ﺳراﻧد.
اﺳﺑﺎب ﺑزﮐش را در ﺟﯾب زﯾپ دار ﮐﯾف ﺳﻔری ﮔذاﺷت و ﺑﻠﯾت
ﻗطﺎرش را در ﮐﯾف دﺳﺗﯾش.
دﮔﻣﮫھﺎی ﭘﺎﻟﺗوﯾش را ﺑﺎ اﻧﮕﺷتھﺎی ﯾﺦ زده ﺑﺳت .ﻧﯾم
ﭼﮑﻣﮫھﺎﯾش ﺳﻧﮕﯾن ﺷده ﺑود .ﻧﻣﯽﺗواﻧﺳت ﺗﮑﺎن ﺑﺧورد .ﺑﺎ اﺣﺗﯾﺎط
ﮐﯾف ﺳﻔری را روی ﭼﻣدان اﺳﺗوار ﮐرد و ﭘﺎﻟﺗو را دورش
ﭘﯾﭼﯾد .ﻣﯽﺧواﺳت ﯾﻘﮫاش را ﺑﺎﻻ ﺑزﻧد ،ﺗرﺳﯾد ﺑﯾﺷﺗر ﺑﮫ ﻧظر
ﻣﺳﺧره ﺑﯾﺎﯾد .ﺑﯽآﻧﮑﮫ ﺳرش را ﺗﮑﺎن ﺑدھد طرف راﺳت و ﭼپ
را ﻧﮕﺎه ﮐرد .ﺟﻣﻌﯽ ﮐﮫ در ﺑﺎرۀ او ﺣرف ﻣﯽزدﻧد ،دﯾده ﻧﻣﯽ-
ﺷدﻧد .دﺳت راﺳت ﮐﺳﯽ ﻧﺑود و ﺳﻣت ﭼپ ﻣرد ﺟواﻧﯽ ﺗﻧﮭﺎ
اﯾﺳﺗﺎده ﺑود و ﻧﮕﺎھش ﻣﯽﮐرد.
ﺟوان ﭘﯾراھن ﯾﻘﮫ ﺑﺎزی ﺑر ﺗن داﺷت ،ژاﮐت ﭘﺷﻣﯽ-
درﺷت ﺑﺎﻓﯽ را ،ﮐﮫ ﺳر آرﻧﺞھﺎﯾش ﭼرم دوﺧﺗﮫ ﺑودﻧد ،روی
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ﺷﺎﻧﮫاش اﻧداﺧﺗﮫ ﺑود .ﺷﻠوار ﻣﺧﻣل ﮐﺑرﯾﺗﯽ ﺧردﻟﯽ و ﮐﻔش ﺟﯾر
ﺗﺧت ﻧرﻣﯽ ﭘﺎﯾش ﺑود و ﺟوراب ﻧداﺷت .دﺳتھﺎﯾش را ﺗوی دو
ﺟﯾب ﻋﻘب ﺷﻠوارش ﮐرده ﺑود ،و ﭘﯾدا ﺑود ﮐﮫ ﺳرﻣﺎ را اﺻﻼً
اﺣﺳﺎس ﻧﻣﯽﮐﻧد.
رﺿوان ﻟرزﯾد و ﺑﮫ اﻣﯾد ﮔرم ﺷدن دﺳت ھﺎ را روی
ﺳﯾﻧﮫ ﭼﻠﯾﭘﺎ ﮐرد.
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داﺧل ﮐوﭘﮫ ﮔرم ﺑود ،ﺑﯾرون ﺳرد و ﺳﺎﮐت .در اﻣﺗداد
ﺧطوط آھن ،ﮐﮫ در ﮐﻧﺎر ھم و ﺳوار ﺑر ھم ﺧواﺑﯾده ﺑود ،ﺑرف
ﻣﺧﻠوط ﺑﺎ ﮔل و ﻻی ﭘراﮐﻧده ﺑود .ﺻدای ﻗطﺎر طوری ﺑود ﮐﮫ
ﮔوﯾﯽ ﭼرخھﺎ ﻣرﺑﻊ اﺳت .ارﺗﻌﺎش ﺻدا ،ﻣﺛل ﺻدای زه ﭘﻧﺑﮫ
زﻧﺎن ﺑود و ﺗﮏ ﺿرﺑﮫھﺎی ﺳﻧﮕﯾﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﮫھﺎی ﻣرﺗب
روی ﺧط ﻣﯽﺧورد ،ﻣﺛل آھﻧﮓ ﭘﺗﮏ آھﻧﮕران؛ ﺳوت ﻣداوﻣﯽھم
ھﻣراه ﺑﻘﯾﮥ ﺻداھﺎ زوزه ﻣﯽﮐﺷﯾد .اﯾن ﻣﺟﻣوﻋﮫ ﯾﮏ ﻗﺳﻣت از
آھﻧﮕﯽ را ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧظر رﺿوان آﺷﻧﺎ ﻣﯽآﻣد ،ﺗوی ﺳرش ﺗﮑرار
ﻣﯽﮐرد.
ﺑر ﻧﯾﻣﮑت رو ﺑﮫ رو زن و ﺷوھری ﺟﺎ ﮔرﻓﺗﮫ ﺑودﻧد:
ﻣرد ﺗﺳﺑﯾﺣش را ﺑﮫ دور ﺷﺳت ﻣﯽ ﭼرﺧﺎﻧد و زن ھﻧوز ﭘﺷت ﺑﮫ
در داﺷت و ﺑﺳﺗﮫ ھﺎ و ﭼﻣدانھﺎ را ﺑر رف ﺗوری ﻣﻌﺎﯾﻧﮫ ﻣﯽ-
ﮐرد .ﭘﮭﻠوی رﺿوان ھﻣﺎن ﺟواﻧﯽ ﻧﺷﺳﺗﮫ ﺑود ﮐﮫ ﺑﯾرون ﻗطﺎر
در ﮐﻧﺎرش اﯾﺳﺗﺎده ﺑود .ﻧﮕﺎه رﺿوان ﯾﮏ ﻟﺣظﮫ ﺑﯾش از آﻧﭼﮫ
ﻣﯽﺧواﺳت ﺗوی ﭼﺷمھﺎی ﭘﺳر ﻣﺎﻧد و ﺑﻌد ﺑﮫ ﻣﺟﻠﮫاش دوﺧﺗﮫ
ﺷد.
در راھرو ﻗطﺎر ھﻧوز رﻓت و آﻣد ﺑود .ﭼﻧد ﻧﻔر در ﮐوﭘﮫ
را ﺑﺎز ﮐردﻧد و ﺳرک ﮐﺷﯾدﻧد و ﺑﻌد در را ﺑﺳﺗﻧد و رﻓﺗﻧد .ﭘﺳر
ﺑﭼﮫای ،ﮐﮫ ﮐﺗﯽ آﺑﯽ ﭘر از ﻟﮑﮫھﺎی ﺳﯾﺎه و ﭼرب ﺗﻧش ﺑود ،ﺑﺎ
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ﯾﮏ ﺟﻌﺑﮫ ﭘﭘﺳﯽ ﮐوﻻ و ﮐﺎﻧﺎدا درای وارد ﺷد .ھﯾﭻ ﮐس ﭼﯾزی
ﻧﻣﯽﺧواﺳت ،او ھم رﻓت.
ﺗﺎ ﻣدﺗﯽ ھﯾﭻ ﺣرﮐﺗﯽ ﻧﺑود ﺟز ﺣرﮐت ﻗطﺎر و ﺻداﯾﯽ
ﺟز ﺻدای ﻗطﺎر.
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زﻧﯽ ﮐﮫ رو ﺑﮫ روی رﺿوان ﻧﺷﺳﺗﮫ ﺑود ﭘﺎھﺎﯾش را
ﮔﺷﺎد ﮔذاﺷﺗﮫ ﺑود .ﮔوﺷتھﺎی ﻗﻠﻣﺑﮫ و ﺳﻔﯾدی از ﺑﺎﻻی ﮐش
ﺟوراﺑش ﺑﯾرون زده ﺑود .داﺷت ﻣﯽﺑﺎﻓت .دﺳتھﺎﯾش ﭼﺎق ﺑود و
ﺳﮫ اﻧﮕﺷﺗر درﺷت ﺗوی اﻧﮕﺷتھﺎی ﮔوﺷﺗﺎﻟودش ﻓرو رﻓﺗﮫ ﺑود.
ﺑﮫ ﺑﺎﻓﺗﻧﯾش ﻧﮕﺎه ﻧﻣﯽﮐرد .ﭼﺷمھﺎی ﮔرد و آﺑﯾش ﺑﺎ ﻧﮕﺎھﯽ ﻣﺛل
ﻣﺎھﯽ ﻣرده ﺑﮫ رﺿوان ﺧﯾره ﺑود .ﺑﮫ ﻣﺣض اﯾﻧﮑﮫ ﭼﺷم رﺿوان
ﺑﮫ ﭼﺷﻣش اﻓﺗﺎد ،ﭘرﺳﯾد» ،ﺷﻣﺎ اھل اﯾﻧﺟﺎﯾﯾن؟«
رﺿوان ﮔﻔت» ،ﻧﺧﯾر«.
»ﭘس ﺑرای ﮔردش اوﻣده ﺑودﯾن؟ ﻣﺎم ھﻣﯾﻧطور .اﻣﺎ ﭼﮫ
ﮔردﺷﯽ ﺧﺎﻧوم ﺟون ﻗرﺑوﻧت ﺑرم .ھوا ﺳرد ﺑود ،ﻧﻣﯽﺷد ﺟﺎﯾﯽ
رﻓت .ﺷﻣﺎ ﺟﺎﯾﯽ رو دﯾدﯾن؟ ﻣﺎ ﮐﮫ ﻧدﯾدﯾم .ﻣن ھﯾﭻ ﻓﮑر ﻧﻣﯽﮐردم
اﯾن ورام ﺑرف ﺑﯾﺎد .ﺷﻣﺎ ﻓﮑر ﻣﯽﮐردﯾن؟ ﻣﯾﮕن اﻣﺳﺎل ﺗﮭرون
ﺧﯾﻠﯽ ﺳرد ﺷده «.و ﯾﮏ ﻟﺣظﮫ ﺳﮑوت ﮐرد ﮐﮫ ﻧﻔس ﺗﺎزه ﮐﻧد.
رﺿوان ﺑﮫ ﻋﻼﻣت ﺗﺻدﯾﻖ ﻟﺑﺧﻧد زد و زﯾر ﻟب ﮔﻔت،
»ﺑﻠﮫ «.ﻣﯽﺧواﺳت ﻣﺟﻠﮫاش را ﺑﺧواﻧد و ﻧﮕران ﺑود ﮐﮫ ﻣﺑﺎد ﺑﮫ
زن ﺑر ﺑﺧورد.
زن ﺑﺎﻓﺗﻧﯽ را ﺗوی داﻣﻧش ﮔذاﺷت و ﺟﻌﺑﮥ آﺟﯾل را ﺟﻠو
رﺿوان ﮔرﻓت» :ﺑﻔرﻣﺎﯾﯾن ــ آﺟﯾل ﺧوﻧﮕﯾﮫ«.
رﺿوان ﮔﻔت» ،ﻣﺗﺷﮑرم ﻧﻣﯽﺧورم .ﻣن زﺧم ﻣﻌده
دارم «.و ﺑﺎ ﺷرﻣﻧدﮔﯽ ﺧﻧدﯾد.
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زن ،ﻣﺛل اﯾﻧﮑﮫ ﺑوی ﺑدی ﺑﮫ ﻣﺷﺎﻣش ﺧورده ﺑﺎﺷد،
دﻣﺎﻏش را ﭼﯾن داد و ﮔﻔت» ،وا ــ ﺑﻣﯾرم اﻟﮭﯽ .آدم اﯾن روزا ﺑﮫ
ھر ﮐﯽ ﺑر ﻣﯽﺧوره  ،زﺧم ﻣﻌده داره ــ اﯾن دﯾﮕﮫ ﭼﮫ ﻣرﺿﯾﮫ؟
ﺷوھر ﻣﻧم داره .ﺷﻣﺎ رژﯾم دارﯾن؟ دﮐﺗرا ﺑﮫ ﻣﺣﻣود ﮔﻔﺗن ﺑﺎﯾد ھر
ﺳﮫ ﺳﺎﻋت ﺑﮫ ﺳﮫ ﺳﺎﻋت ﯾﮫ ﭼﯾزی ﺑﺧوره .ﭘﺎرﺳﺎل روزه ﮔرﻓت،
ﭼﮫ ﺣﺎﻟﯽ ﭘﯾدا ﮐرد .ﺧدا ﻧﺻﯾب ﻧﮑﻧﮫ .ﻣن ﮐﮫ ﮔﻔﺗم ،دور از ﺟون،
رﻓﺗﻧﯾﮫ .اﻣﺳﺎل دﯾﮕﮫ ﻧذاﺷﺗم روزه ﺑﮕﯾره .ﻧﻣﯽﺷﮫ ﺧﺎﻧوم ﺑﺎ اﯾن
زﺧم ﻣﻌده و اﯾن ﺣرﻓﺎ .اﺻﻼً ﺗو اﯾن روزﮔﺎر از اﯾن ﮐﺎرا ﻧﻣﯽ-
ﺷﮫ ﮐرد«.
ﻣﺣﻣود ﺑﯽآﻧﮑﮫ ﭼﺷم از روزﻧﺎﻣﮫاش ﺑر دارد ﮔﻔت،
»ﻣردم ﻣﺳﻠﻣوﻧﯽ ﯾﺎدﺷون رﻓﺗﮫ ،اﻣﺎ ﻣن اﻋﺗﻘﺎد دارم«.
زن ﮔﻔت» ،دوره و زﻣوﻧﮫ ﻋوض ﺷده .آدم ﻣﺟﺑوره
ھﻣرﻧﮓ ﺑﻘﯾﮫ ﺑﺷﮫ .ﻣﺛﻼً ﻣن ﻣﯽﺗوﻧم ﺧووﻧﮥ ﺧﺎﻧم ﺳرھﻧﮓ اﯾﻧﺎ ﺑﺎ
ﭼﺎدر ﺑرم؟ ﺑﯾﺳت ﺳﺎل ﭘﯾش ﺑود ،ﺑﻌﻠﮫ ،ھﻣﮫ ﭼﺎدر ﺳر ﻣﯽﮐردن.
اﻣروز ﺑﮫ زن ﭼﺎدری ﻣﯽﮔن اﻣل ــ ﻧﻣﯽﮔن ﺧﺎﻧم؟ ﻣﯽﮔن دﯾﮕﮫ«.
ﻣﺣﻣود رو ﺑﮫ رﺿوان ﮔﻔت» ،ﺑﮫ ﮐﻼم ﷲ ﻣﺟﯾد ﻗﺳم،
ھﺷﺗﺎد ھزار ﺗوﻣﻧﯽ ﮐﮫ ﭘﺎرﺳﺎل ﺿرر ﮐردم ﺳر اﯾن ﺑود ﮐﮫ روزه
ﻧﮕرﻓﺗم .ﺣﺎﻻ ﭘروﯾن ﮐﮫ ﺑﺎور ﻧﻣﯽﮐﻧﮫ ،اﻣﺎ ﻣن اﻋﺗﻘﺎد دارم«.
ﭘروﯾن ﮔﻔت» ،وا ــ ﭼﮫ ﺣرﻓﺎ! ﺗﺎزه ﻓدای ﺳرت .ﺟوﻧت
ﺳﺎﻟم ﺑﺎﺷﮫ «.ﺑﻌد روﯾش را ﮐرد ﺑﮫ رﺿوان» ،ﻣن ھﻣﯾﺷﮫ ﻣﯾﮕم
ﺳﻼﻣت ﻗﺑل از ھر ﭼﯽ .ﭘول ﺑﮫ ﭼﮫ درد ﻣﯽﺧوره؟ ﭘﺳر ﺑزرﮔم ــ
ﺣﺎﻻ آﻟﻣﺎﻧﮫ ــ ﭘوﻧزده ﺳﺎﻟﺷﮫ …«
ﻣﺣﻣود ﺣرﻓش را ﻗطﻊ ﮐرد و ﺑﺎ ﺧﺟﻠت ﮔﻔت» ،ھﯾﻔده«.
ﭘروﯾن ﺑﮫ ﺷوھرش ﭼﺷم ﻏره رﻓت و ﮔﻔت» ،ﭼﯽ؟« ﺑﻌد
ﻣﻧﺗظر ﺟواب ﻧﻣﺎﻧد و ﮔﻔت» ،ﭼﯽ ﻣﯽﮔﻔﺗم؟  ...ھﺎ ،ﭘﺳرم ﻧﺎﺧوش
ﺷده ﺑود ــ آن ﻣوﻗﻊ ھﻧوز ﻧرﻓﺗﮫ ﺑود آﻟﻣﺎن ــ ﻣن ﺣﺎﺿر ﺑودم
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ھﻣﮥ ﭘوﻟم رو ﺑرﯾزم ﮐﮫ ﺣﺎﻟش ﺧوب ﺷﮫ .ﭘول در ﻣﻘﺎﺑل ﺳﻼﻣﺗﯽ
ھﯾﭻ ﭼﯽ ﻧﯾﺳت .ﻣﮕﮫ ﻧﮫ؟«
رﺿوان ﮔﻔت» ،ﭼرا ،درﺳﺗﮫ «.از ﮔوﺷﮥ ﭼﺷم ﭘﺳر را
ﻧﮕﺎه ﮐرد .ﭘﺳر ﺳﯾﮕﺎر ﻣﯽﮐﺷﯾد و ﭼﺷﻣش را ﺑﺎ ﺑﯽﺣوﺻﻠﮕﯽ ﺑﮫ
ﺳﻘف ﮐوﭘﮫ دوﺧﺗﮫ ﺑود .رﺿوان ﺳﯾﮕﺎرش را از ﺗوی ﮐﯾﻔش در
آورد.
ﭘروﯾن ﺧﺎﻧم ﮔﻔت» ،اﯾوای! ﺷﻣﺎ ﺑﺎ زﺧم ﻣﻌده ﺳﯾﮕﺎر
ﻧﺑﺎﯾد ﺑﮑﺷﯾن .دﮐﺗرا ﺑﮫ ﺷوھرم ﮔﻔﺗن ﻟب ﺑﮫ ﺳﯾﮕﺎر ﻧزﻧﮫ .اﻻن
ﻣﺣﻣود ﯾﮑﺳﺎل ﺗﻣوﻣﮫ ﮐﮫ ﺳﯾﮕﺎر ﻧﮑﺷﯾده .روزی ﭼﮭل ﺗﺎ ﻣﯽ-
ﮐﺷﯾد«.
رﺿوان ﻣردد ﻣﺎﻧد ﮐﮫ ﮐﺑرﯾت ﺑزﻧد ﯾﺎ ﻧﮫ .ﭘﺳر روی
ﻧﯾﻣﮑت دراز ﺷد و ﻓﻧدﮐش را زﯾر ﺳﯾﮕﺎر رﺿوان ﮔرﻓت.
رﺿوان ﺑﺎ ﻋﺟﻠﮫ و وﻟﻊ ﺑﮫ ﺳﯾﮕﺎرش ﭘﮏ زد و ﻣﻌﺻوﻣﺎﻧﮫ ﺑﮫ
ﭘروﯾن ﭼﺷم دوﺧت.
ﭘروﯾن ﻧﮕﺎه ﭼپ ﭼﭘﯽ ﺑﮫ ﭘﺳر ﮐرد و ﺑﮫ رﺿوان ﮔﻔت،
»ﺷﻣﺎ ﻧﺑﺎﯾد ﺳﯾﮕﺎر ﺑﮑﺷﯾن«.
رﺿوان ﮔﻔت» ،ﺑﻠﮫ ــ وﻟﯽ ﺧب دﯾﮕﮫ  ...ﻣﯽدوﻧﯾن «...
و ﺧﻧدﯾد.
ﭘروﯾن ﭼﻧد دﻗﯾﻘﮫ ﺑﺎ ﺳرﻋت ﺑﯾﺷﺗر ﺑﮫ ﺑﺎﻓﻧدﮔﯽ اداﻣﮫ داد.
ﺑﻌد ﺳﺎﻋت طﻼﯾﯽ را ﮐﮫ ﺗوی ﻣﭼش ﻓرو رﻓﺗﮫ ﺑود ﺗﮑﺎن داد و دم
ﮔوﺷش ﮔرﻓت و ﮔﻔت» ،اﯾن اﯾﻧﻘد ﮐوﭼوﻟﮫ ﮐﮫ ھﯾﭼﯽ ﻧﺷون ﻧﻣﯽ-
ده«.
رﺿوان ﮔﻔت» ،ﯾﮏ و ﻧﯾﻣﮫ«.
ً
»وا؟ ــ ﭼﮫ دﯾره!« ﭘروﯾن ﻓورا ﻣﯾلھﺎ را ﺗوی ﮔﻠوﻟﮥ ﻧرم
ﮐﺎﻧوا ﮐرد و ﻗﺳﻣت ﺑﺎﻓﺗﮫ ﺷده را دور ﻣﯾلھﺎ و ﮔﻠوﻟﮫ ﭘﯾﭼﯾد و
روی ﭘﺎھﺎی ﭼﺎق ﮐوﺗﺎھش اﯾﺳﺗﺎد» .ﭘﺎ ﺷﯾم ﺑرﯾم ﻧﺎھﺎر ﺑﺧورﯾم ــ
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ﻣن دﯾدم دﻟم داره ﻣﺎﻟش ﻣﯽره ،ﻧﮕو دﯾره .دواﺗو ورداﺷﺗﯽ؟ واخ
واخ ،ﺗو اﯾن ﮐوﭘﮫ ﭼﻘد ﮔرﻣﮫ …«
ﺷوھر ﺗﺳﺑﯾﺢ ﺷﺎه ﻣﻘﺻودی روﻏن ﭼراﻏﯾش را ﺗوی
ﺟﯾﺑش ﮔذاﺷت و ﮐﻼھش را ﺑر داﺷت و دﻧﺑﺎل زن از ﮐوﭘﮫ
ﺑﯾرون رﻓت.
ﭘﺳر ﺟوان ھﻣﺎﻧطور ﮔوﺷﮥ ﻧﯾﻣﮑت ﺧزﯾده ﺑود و ﭼﺷم-
ھﺎﯾش ﻧﯾم ﺑﺳﺗﮫ ﺑود .رﺿوان ﺧﯾﺎل ﮐرد ﺧواب اﺳت ،وﻟﯽ وﻗﺗﯽ
ﻧﮕﺎھش ﮐرد ﭘﺳر ﺧﻧدﯾد .رﺿوان اﯾﺳﺗﺎد و ﭘﺷﺗش را ﺑﮫ ﺟوان
ﮐرد و اﺳﺑﺎبھﺎی ﮐﯾف دﺳﺗﯾش را ﺑﯽﺟﮭت در ھم رﯾﺧت .ﻣﯽ-
ﺧواﺳت آﯾﻧﮫاش را در ﺑﯾﺎورد و آراﯾش ﺳر و ﺻورﺗش را
ﻣرﺗب ﮐﻧد ،وﻟﯽ ﻣﻧﺻرف ﺷد .وﻗﺗﯽ ﺑر ﮔﺷت ﭘﺳر در ﮐوﭘﮫ
ﻧﺑود.
در راھرو ﺳوز ﻣﯽآﻣد و ﺣرﮐت ﻗطﺎر ﺑﯾﺷﺗر ﻣﺣﺳوس
ﺑود .رﺿوان ﺗﻠو ﺗﻠو ﺧوران از ﺟﻠو ﮐوﭘﮫھﺎ ﮔذﺷت .ﺗوی ﯾﮑﯽ
از ﮐوﭘﮫھﺎ ﯾﮏ زن ﭼﺎدری ﻧزدﯾﮏ در ﻧﺷﺳﺗﮫ ﺑود و ﭘﺳﺗﺎن ﭘر
ﺷﯾرش در دھﺎن ﺑﭼﮫای ﺑود .ﭼﻧد ﻧﻔر زن و ﻣرد دﯾﮕر ﻗﺎﺑﻠﻣﮫای
را در ﻣﯾﺎن ﮔرﻓﺗﮫ ﺑودﻧد و ﺑﺎ دھنھﺎی ﭘر و ﺑﯾن ﻣﻠﭻ ﻣﻠﭻ ﺧوردن
دﯾﮕران ﺣرف ﻣﯽزدﻧد .دﺧﺗر ﭼﮭﺎر ﭘﻧﺞ ﺳﺎﻟﮫای ﺻورﺗش را ﺑﮫ
ﺷﯾﺷﮥ در ﯾﮏ ﮐوﭘﮫ دﯾﮕر ﭼﺳﺑﺎﻧده ﺑود و ﺑﺎ ﭼﺷمھﺎی ﻣﺗﻌﺟب آﻣد
و رﻓت ﻣﺳﺎﻓران را ﺗﻣﺎﺷﺎ ﻣﯽﮐرد .رﺿوان ﺑﮫ دﺧﺗر ﺧﻧدﯾد و
دﺧﺗر ﺧودش را ﭘﺷت در ﭘﻧﮭﺎن ﮐرد ،ﺑﻌد ﺳرش را از ﻻی در
در آورد و ﮔﻔت» ،ﺧﺎﻧﻣﮫ! ﺧﺎﻧﻣﮫ!«
رﺿوان در ﺗواﻟت را ﺑﺎز ﮐرد .آب ﻣﺧﻠوط ﺑﺎ ﻣف ﺑﯾﻧﯽ
و ﮐف ﺻﺎﺑون در ﮐﺎﺳﮥ دﺳﺗﺷوﯾﯽ ﺟﻣﻊ ﺷده ﺑود .ﻣﺳﺗراح ﮐﺛﯾف
و ﻋﻔن ﺑود .رﺿوان ﺑﮫ ﺳرﻋت در را ﺑﺳت و از آﻧﺟﺎ رد ﺷد.

65

ﻣﮭﺸﯿﺪ اﻣﯿﺮﺷﺎھﯽ

ﮔ

ﻮﻧ

ﻪا

ﺳ

ﻨﻔ
ﺎد

ۀﺗ
ﺠﺎر

ی

ﻣﻤ

ﻨﻮ
عا

ﺳ

ﺖ

ﺑر زﻣﯾن ﯾﮑﯽ دﯾﮕر از ﮐوﭘﮫھﺎ ﭼﻧد ﻣرد ﻧﺷﺳﺗﮫ ﺑودﻧد و
ﺑﺎ ﯾﮏ دﺳت ورق ﭼرک وﮐﮭﻧﮫ ﺑﺎزی ﻣﯽﮐردﻧد .ﯾﮑﯽ ﮔﻔت،
»ﺳور«.
ﯾﮑﯽ دﯾﮕر ﮔﻔت» ،ﻧﺧﯾر! ﻣﺎ ﺑﮭﺗره ﺗﺧﺗﮫ ﮐﻧﯾم ،ﻣﻣد اﻣﺷب
رو ﺷﺎﻧﺳﮫ«.
از ﺟﻠو ﭼﻧد ﮐوﭘﮥ ﺷﻠوغ دﯾﮕر ھم ﮔذﺷت .در اﯾن ﻗﺳﻣت،
ﺟﻣﻌﯾت و ﺑﻘﭼﮫ و ﺑﺳﺗﮫ ﺳر ھم ﺳوار ﺑود .از ﯾﮏ ﻧﻔر ﭘرﺳﯾد،
»ﺑﺑﺧﺷﯾد آﻗﺎ ــ رﺳﺗوران ﮐﺟﺎﺳت؟«
ﻣرد دﺳﺗش را طرف ﻋﮑس ﺟﮭﺗﯽ ﮐﮫ رﺿوان ﻣﯽرﻓت
ﮔرﻓت و ﮔﻔت» ،ﺳر ﻗطﺎر«.
رﺿوان ھﻣﮥ راھﯽ را ﮐﮫ رﻓﺗﮫ ﺑود ،دوﺑﺎره ﺑر ﮔﺷت.
ﺳرش ﮔﯾﺞ ﻣﯽرﻓت.
رﺳﺗوران ھﻧوز ﺷﻠوغ ﺑود .ﺑوی ﻏذا ﺟﺎی ھوا را ﺗﻧﮓ
ﮐرده ﺑود .رﺿوان ﺑﮫ ﺻورتھﺎ ﻧﮕﺎه ﻧﮑرد و ﺳر اوﻟﯾن ﻣﯾز
ﺧﺎﻟﯽ ﻧﺷﺳت.
ﻏذای رﺳﺗوران ﻗطﺎر زﯾﺎد ﭼرب ﺑود و ﻗﮭوهاش ﻣزۀ آب
وﻟرم و ﭘر ﮔﭻ داﺷت.
وﻗﺗﯽ ﺗوی ﮐوﭘﮫ ﺑر ﮔﺷت ،ھﯾﭻ ﮐس آﻧﺟﺎ ﻧﺑود .دراز
ﮐﺷﯾد.

ھﺮ

ﺑوی ﭘرﺗﻘﺎل ﺑﯾدارش ﮐرد .از ﭘروﯾن ﺧﺎﻧم ﺳؤال ﮐرد،
»از اھواز ﮔذﺷﺗﯾم؟«
ﭘروﯾن ﭘر ﭘرﺗﻘﺎﻟﯽ را ﮐﮫ ﺗوی دھﻧش ﺑود ﺑﺎ ﻋﺟﻠﮫ ﻗورت
داد و ﮔﻔت» ،ﺳﺎﻋت ﺷﯾﺷﮫ ،از اﻧدﯾﻣﺷﮓ ھم ﮔذﺷﺗﯾم «.ﺑﻌد ﺑﺎ
ﻟﺣﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﯾﺷﺗر در آن ﺣﺎدﺛﮫ ﺟوﯾﯽ ﺑود ﺗﺎ ھﻣدﻟﯽ ،ﭘرﺳﯾد» ،ﻧﮑﻧﮫ
ﻣﯽﺧواﺳﺗﯾن ﭘﯾﺎده ﺷﯾن؟«
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رﺿوان ﮔﻔت» ،ﻧﺧﯾر ــ ﻣن ﻣﯾرم ﺗﮭرون .ﭼﻘدر
ﺧواﺑﯾدم!«
ﺟوان ﺗوی ﮐوﭘﮫ ﻧﺑود .رﺿوان ﻓﮑر ﮐرد ﺷﺎﯾد ﭘﯾﺎده ﺷده
ﺑﺎﺷد و از اﯾن ﻓﮑر دﻟش ﮔرﻓت و از اﯾﻧﮑﮫ دﻟش ﮔرﻓت ﻣﺗﻌﺟب
ﺷد .ﮐت و ﮐﯾف دﺳﺗﯽ ﭘﺳر ﺗوی ﮐوﭘﮫ ﺑود و رﺿوان ﺑﺎ ذوق ﺑﮫ
آنھﺎ ﻧﮕﺎه ﮐرد.
ﭘروﯾن ﮔﻔت» ،آﻣد ﺗو ﮐوﭘﮫ دﯾد ﺷﻣﺎ دراز ﮐﺷﯾدﯾن ،رﻓت
ﺑﯾرون ﮐﮫ راﺣت ﺑﺎﺷﯾن«.
رﺿوان ﺑﺎ ﺑﯽاﻋﺗﻧﺎﯾﯽ ﭘرﺳﯾد» ،ﮐﯽ؟«
»ھﻣون آﻗﺎی ھﻣﺳﻔرﻣون دﯾﮕﮫ «.و ﻟﺑﺧﻧد ﭘر ﻣﻌﻧﺎﯾﯽ زد.
رﺿوان اﺧمھﺎﯾش را در ھم ﮐﺷﯾد و ﺳرش را ﺑﮫ ﺷﯾﺷﮥ
ﭼﺳﺑﺎﻧد .ﺳرﻣﺎی ﺷﯾﺷﮫ ﺗﻧش را ﻟرزاﻧد.
ﺑﯾرون ﻧﯾﻣﮫ ﺗﺎرﯾﮏ ﺑود .ﺷﺑﺢ درﺧتھﺎ و ﺳﯾمھﺎ و
ﺗﯾرھﺎی ﺗﻠﮕراف از ﮐﻧﺎر ﻗطﺎر ﭘس ﭘس ﻣﯽرﻓت .ﭘﺷت ﺳر آنھﺎ
ﻣﻧظرهای ﮐﮫ دﯾده ﻣﯽﺷد ﻣﺛل ﮐﺎرت ﭘﺳﺗﺎل ﺛﺎﺑت و ﺑﯽﺟﻧﺑش ﺑود.
ﺣﺗﯽ دودی ﮐﮫ از ﺑﻌﺿﯽ دود ﮐشھﺎ ﺑﯾرون ﻣﯽآﻣد ،ﭘر ﻣﺎﯾﮫ و
ﺟﺎﻣد ،در ﯾﮏ ﺟﺎی ﻣﻌﯾن ﻣﯽاﯾﺳﺗﺎد .ﺣرﮐت ﻣداوم ﻗطﺎر و ﭘس
ﭘس رﻓﺗن ﺗﯾرھﺎ و درﺧتھﺎ رﺿوان را ﮔﯾﺞ ﺗر ﮐرد .ﻗطﺎر ﺑﮫ
دورن ﺗوﻧﻠﯽ رﻓت و ﺑرای ﭼﻧد ﻟﺣظﮫ ھﯾﭻ ﭼﯾز ﺟز ﺳﯾﺎھﯽ ﻧﺑود.
ﺻدای ﭘروﯾن ﺧﺎﻧم ،در ﻣﯾﺎن ﺻداھﺎی ﺗو ﺧﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ در و
دﯾوار ﻣﯽﺧورد و در ھم ﻣﯽﭘﯾﭼﯾد ،ﮔم ﻣﯽﺷد .دور و ﺑر ﻗطﺎر
ﺻدا ﻣﯽﺟوﺷﯾد و ﺳﯾﺎھﯽ ﻏﻠﯾظ ﻣﯽﺷد.
از ﺗوﻧل ﺑﯾرون آﻣدﻧد .ﻧﺎﮔﮭﺎن ھﻣﮫ ﭼﯾز ﺑﮫ ﭼﺷم رﺿوان
ﺧﯾﻠﯽ ﮐوﭼﮏ ﺷد .ﺑﮫ ﻧظرش آﻣد ﮐﮫ ﻗطﺎر ﯾﮏ رﺷﺗﮫ ﻗوطﯽ
ﮐﺑرﯾت ﺑﮫ ھم وﺻل ﺷده اﺳت و ﺑﻠﻧدیھﺎی دور دﺳت ،ﻣﺛل
اﻧﮕﺷﺗﺎﻧﮫھﺎی واروﻧﮫای.
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ﭘروﯾن و ﺷوھرش ﻣﺣﻣود ﺗوی ﺷﯾﺷﮥ ﭘﻧﺟره ،ﮐﮫ
ﻣﺧﺗﺻری ﺗﺎب داﺷت ،دﯾده ﻣﯽﺷدﻧد .دھﺎن ﭘروﯾن ﺑﺎز و ﺑﺳﺗﮫ
ﻣﯽﺷد اﻣﺎ رﺿوان ﺻدای او را ﻧﻣﯽﺷﻧﯾد .ﻣﺣﻣود ﺑﺎ ﺣرﮐﺗﯽ ﺗﻧد
و ﻋﺻﺑﯽ ﺑﺎ ﺗﺳﺑﯾﺣش ﺑﺎزی ﻣﯽﮐرد و ﺳرش را ھم آھﻧﮓ ﺑﺎ
ﺣرﮐت دھﺎن زﻧش ﺗﮑﺎن ﻣﯽداد .ھر دو ﺑﮫ ﻧظر رﺿوان ﻗد
ﮐوﺗوﻟﮫھﺎی ﮐﺗﺎبھﺎی ﻗﺻﮫ ﺑودﻧد .ھﻣﮫ ﭼﯾز ﺑﮫ ﻧظرش ﻏﯾر
واﻗﻌﯽ و رؤﯾﺎﯾﯽ آﻣد .راﺑطﮫاش ﺑﺎ دﻧﯾﺎی ﺑزرگ واﻗﻌﯽ ﺑﮫ ﮐﻠﯽ
ﻗطﻊ ﺷد .ﺗوﻧلھﺎ ﭘﺷت ﺳر ھم ﺑﮫ اﺳﺗﻘﺑﺎل ﻗطﺎر ﻣﯽآﻣد و ﻗطﺎر
ﻣﯽﻏﻠﺗﯾد و از ﻣﯾﺎن دل اﯾن داﻻنھﺎ رد ﻣﯽﺷد.
ﺑﯾرون از ﺗوﻧل ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﻣطﻠﻖ ﺑود .ﻧور ﭼراغ ﻗطﺎر ﻓﻘط
ﯾﮏ ﻗدم درون ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﭘﯾش رﻓﺗﮫ ﺑود و ﺑﻌد دﯾوار ﺳﯾﺎھﯽ ﺟﻠوش
ﺑﮫ ﭘﺎ ﺧﺎﺳﺗﮫ ﺑود.
رﺿوان ﺑﮫ ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﮐﮫ ﺧﯾره ﻣﯽﺷد ،ﺳرش ﺑﯾﺷﺗر ﮔﯾﺞ
ﻣﯽرﻓت .ﺳﯾﺎھﯽ ﯾﮏ ﭘﺎرﭼﮫ و ﺑﯽ ﺣرﮐت ﻧﺑود ،ﻣﺛل ﻟﺟﻧﯽ ﭼﮕﺎل
ﻣوجھﺎی ﺳﻧﮕﯾن داﺷت .داﯾره ھﺎﯾﯽ ﺑﯾﺷﻣﺎر و ﺗو در ﺗو ﭘﯾﺎﭘﯽ در
ﻣﻘﺎﺑل ﭼﺷﻣﺎن رﺿوان در ﻓﺿﺎ ﭘﯾدا و ﭘﻧﮭﺎن ﻣﯽﺷد .داﯾرهھﺎ ﺑﮫ
درھﺎﯾﯽ ﻻ ﺑﮫ ﻻ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺳت و در اﻧﺗﮭﺎی آﺧرﯾن در ،ﻧﻘطﮫای
روﺷن ﺳو ﺳو ﻣﯽزد .رﺿوان از درھﺎ داﻧﮫ داﻧﮫ ﻣﯽﮔذﺷت وﻟﯽ
ﻓﺎﺻﻠﮫاش ﺑﺎ ﻧﻘطﮥ روﺷن ﺛﺎﺑت ﻣﯽﻣﺎﻧد.

ھﺮ

ﻣﺄﻣور راه آھن ﺑرای ﺑﺎزرﺳﯽ ﺑﻠﯾتھﺎ آﻣد.

ﭘروﯾن داﺷت ﻣﯽﮔﻔت» ،ﻣﻧوﭼﮭرو ﻣﺎ ﺣﺳﺎﺑﯽ ﻟوﺳش
ﮐردﯾم .ﺧب ﺗﮫ ﺗﻐﺎرﯾﮫ دﯾﮕﮫ .آﺧﮫ ﺧودﺷم ﺑﻠده ﭼﮫ ﺟوری ﺧودﺷو
ﺗو دﻟﻣون ﺟﺎ ﮐﻧﮫ .از اون ﭘدر ﺳوﺧﺗﮫھﺎس! اون روز ــ ﯾﻌﻧﯽ
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ﻗﺑل از اﯾﻧﮑﮫ ﻣﺎ راه ﺑﯾﻔﺗﯾم ،آﻣد ﺑﮫ ﻣن ﮔﻔﺗش ،ﭘروﯾن ﺟون ...
ﻣﺣﻣود ﭼﯽ ﮔﻔت؟ ﯾﮫ ﭼﯾز ﺑﺎ ﻣزهای ﮔﻔت«.
ﺷوھر ﭘرﺳﯾد» ،ﮐﯽ؟«
»ﻣﻧوچ ــ وﻗﺗﯽ ﻣﯽﺧواﺳﺗﯾم ﺑﯾﺎﯾم ﺑﮫ ﻣن ﭼﯽ ﮔﻔت ،ﯾﮫ
ﭼﯾز ﺑﺎ ﻣزهای ﮔﻔت .ﭼطو ﯾﺎدت رﻓﺗﮫ؟ ﺧﯾﻠﯽ ﺑﺎ ﻣزه ﺑود .ﺧﻼﺻﮫ
راھﺷو ﺑﻠده .ﺷﻣﺎ ﮔﻔﺗﯾن ﭼﻧد ﺗﺎ ﺑﭼﮫ دارﯾن؟«
رﺿوان ﯾﺎدش ﻧﻣﯽآﻣد ﻗﺑﻼً ﮔﻔﺗﮫ ﺑﺎﺷد .ﮔﻔت» ،ﯾﮫ دﺧﺗر،
ﯾﮫ ﭘﺳر«.
»دو ﺗﺎ؟ ﺧدا ﺣﻔظﺷون ﮐﻧﮫ .ھﯾﭻ ﮐدوم ھﻣراﺗون ﻧﺑودن؟
ﻻﺑد ﺑﺎ ﺷوھرﺗون ﺑودن؟«
رﺿوان ﮔﻔت» ،ﭘﺳرم درس و ﻣدرﺳﮫ داﺷت .دﺧﺗرﻣم
ﮐﮫ ﺷوھر داره .اﻣﺳﺎل ﺷوھر ﮐرد«.
ﻗطﺎر در ﺟﺎی ﻧﺎﻣﻌﻠوﻣﯽ اﯾﺳﺗﺎد .ﺻدای ﻋﺑور آب از
ﻟوﻟﮥ ﮔرﻓﺗﮫای ﻣﯽآﻣد.
ﭘروﯾن ﺧﺎﻧم ﺳؤال ﮐرد» ،ﭼرا واﯾﺳﺎدﯾم؟ اﺗﻔﺎﻗﯽ اﻓﺗﺎده؟
اﯾﻧﺟﺎ ﮐﮫ اﯾﺳﺗﮕﺎه ﻧﯾﺳت .ﻣﺣﻣود ﺑرو ﺑﺑﯾن …«
ﻗطﺎر راه اﻓﺗﺎد.

ھﺮ

ﮔ

ﻮﻧ

ﯾﮑﯽ از ﺧدﻣﮥ راه آھن وارد ﮐوﭘﮫ ﺷد و ﺗﺧﺗﺧوابھﺎی
ﺳوار ﺑر ھم را آﻣﺎده ﮐرد ــ دو در ﺳﻣت ﭘروﯾن ،دو در ﺳﻣت
رﺿوان.
ﻣﺣﻣود از زﻧش ﭘرﺳﯾد» ،ﻗم ﭼﻘد ﺗوﻗف دارﯾم؟«
ﭘروﯾن ﺧﺎﻧم ﮔﻔت» ،ﺑﯽ ﻣوﻗﻊ ﻣﯽرﺳﯾم ﻗم«.
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ﺷوھرش ﮔﻔت» ،زﯾﺎرت ھﯾﭻ وﻗت ﺑﯽﻣوﻗﻊ ﻧﯾﺳت ــ
ﻣﯽﺧواﺳم ﺑدوﻧم ﻗطﺎر ﭼﻘد اوﻧﺟﺎ ﻣﯽﻣوﻧﮫ ،وﻗت ھس ﮐﮫ آدم ﺗو
ﺻﺣن ﻧﻣﺎز ﺑﺧوﻧﮫ ﯾﺎ ﻧﮫ«.
ﭘروﯾن ﺧﺎﻧم ﮔﻔت» ،ﻧﮫ وﻗت ﻧﯾﺳت .ﻓﻘط اﯾﻧﻘد واﻣﯾﺳﯾم ﮐﮫ
ﻣﺳﺎﻓرای ﻗﻣﯽﭘﯾﺎده ﺷن .ﻓﻌﻼً ﭘﺎ ﺷو ﺑرﯾم ﺷﺎم ﺑﺧورﯾم ــ اﮔﮫ ﺑﺎور
ﻧﻣﯽﮐﻧﯽ ،اوﻧﺟﺎ از ﯾﮫ ﻧﻔر ﺑﭘرس ــ دوات ﯾﺎدت ﻧره«.
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ﭼراغ ﭘر ﻧور وﺳط ﮐوﭘﮫ ﺧﺎﻣوش ﺷد و رﻧﮓ آﺑﯽ ﭼراغ
ﺑﺎﻻی ﺗﺧﺗﺧواب روی ھﻣﮫ ﭼﯾز رﺳوب ﮐرد .رﺿوان ﭼﮑﻣﮫ و
ﻟﺑﺎﺳش را در آورد و ﺗوی ﺗﺧت ﭘﺎﯾﯾﻧﯽ دراز ﮐﺷﯾد .ﻧﮫ ﺧواب
ﺑود ،ﻧﮫ ﺑﯾدار ــ ﻓﮑر ﻧﻣﯽﮐرد ،ﻓﻘط ﺣس ﻣﯽﮐرد .ﺣس ﻣﯽﮐرد
در ﻧﻘطﮥ ﺛﺎﺑﺗﯽ در ﻓﺿﺎ ﺗﺎب ﻣﯽﺧورد .ﺑﺎز ﺑﮫ ﻧظرش آﻣد ﮐﮫ
ﺗﻧﮭﺎﺳت و ﺗﮫ دﻧﯾﺎﺳت ،اﻣﺎ دﯾﮕر دﻟﮭره ﻧداﺷت.
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ﺳ

ﻨﻔ
ﺎد

ﺷوھر ﭘروﯾن ﺧﺎﻧم ﻧﻔسھﺎی ﺑﻠﻧد ﻣﯽﮐﺷﯾد .از ﭘروﯾن
ﺧﺎﻧم ﺻداﯾﯽ ﺷﻧﯾده ﻧﻣﯽﺷد .ﭼﺷمھﺎی رﺿوان ﻧﯾﻣﮫ ﺑﺳﺗﮫ ﭘﻠﮏ
ﻣﯽزد .ﮐوﭘﮫ ﺑﯾش از ﺣد ﮔرم ﺑود.

ھﺮ

ﮔ

ﻮﻧ

در ﺑﺎز ﺷد و روﺷﻧﺎﯾﯽ راھرو در دھﺎن ﺑﺎز ﭘروﯾن ﺧﺎﻧم
رﯾﺧت .در ﺑﺳﺗﮫ ﺷد و ﺑﮫ ﻧظر آﻣد ﮐﮫ ﭘروﯾن ﺧﺎﻧم ﻧور را ﺑﻠﻌﯾد.
ﺟوان ﯾﮏ ﻟﺣظﮫ ﮐﻧﺎر در اﯾﺳﺗﺎد ،ﺑﻌد ﮐورﻣﺎل ﮐورﻣﺎل
ﺑﮫ طرف ﺗﺧتھﺎی ﻣﻘﺎﺑل رﻓت .ﺗﺧت ﭘﺎﺋﯾن را ﺑﺎ اﺣﺗﯾﺎط ﻟﻣس
ﮐرد .دﺳﺗش ﺑﮫ ﺑﺎزوی رﺿوان ﺧورد و ﯾﮏ آن ھﻣﺎن ﺟﺎ ﻣﺎﻧد.
رﺿوان ﺑﮫ ﺟوان ﭼﺷم دوﺧت .زﯾر ﭘرﺗو ﻣﺎت ﻻﻣپ اول ﺑﮫ
ﻧظرش آﻣد ﭘﺳرش اﺳت و ﺑﻌد ﻓﮑر ﮐرد ﮐﮫ ﺷوھر دﺧﺗرش اﺳت
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ــ ﻟبھﺎﯾش ﻣﺎدراﻧﮫ ﺧﻧدﯾد .وﻗﺗﯽ ﺑﮫ ﺧطوط ﺻورت ﺟوان دﻗﯾﻖ
ﺷد ،ﺷﻧﺎﺧﺗش و ﻧﮕﺎھش ﻧﮕران ﺑر ﭼﺷمھﺎی او ﻣﺎﻧد.
ﭘﺳر ﺑﯽآﻧﮑﮫ دﺳﺗش را از ﺑﺎزوی رﺿوان ﺑر دارد ،ﮐﻧﺎر
ﺗﺧت ﻧﺷﺳت .ﺑدن رﺿوان ﺧﺷﮏ ﺷد .ﭘﻧﺟﮫاش ﻣﺣﮑمﺗر ﻟﺑﮥ ﺷﻣد
را ﭼﺳﺑﯾد .ﺑﺎ ھراس ﺑﮫ ﺗﺧت ﭘروﯾن ﺧﺎﻧم و ﺑﻌد ﺑﮫ ﺟوان ﻧﮕﺎه
ﮐرد .ذھﻧش ،ﮐﮫ ﺗﺎ آن زﻣﺎن ﻣﮫ ﮔرﻓﺗﮫ ﺑود ،روﺷن ﺷد .ﻓﮑرش
ﺑﮫ ﮐﺎر اﻓﺗﺎد .ﻣﯽداﻧﺳت ﻧﯾﻣﮫ ﻟـﺧت در ﺗﺧﺗﯽ ﺧواﺑﯾده اﺳت و
ﻣردی ﻧﺎﺷﻧﺎس ﮐﻧﺎر ﺑﺳﺗرش ﻧﺷﺳﺗﮫ اﺳت.
ﻧﯾم ﺧﯾز ﺷد .ﺑﺎ ﯾﮏ دﺳت رواﻧداز را ﺗﺎ زﯾر ﭼﺎﻧﮫ ﮐﺷﯾد
و ﺑﺎ آرﻧﺟش ﺟوان را از ﻟﺑﮥ ﺗﺧت ﭘس زد.
ﭘﺳر اﻧﮕﺷﺗش را ﺑر ﻟبھﺎی رﺿوان و دو زاﻧو را
ﻧزدﯾﮏ ﺑﮫ ﺗﺧت ﺑر ﮐف ﮐوﭘﮫ ﮔذاﺷت .دﺳﺗش را آرام ﺑر طول
ﺑﺎزوی رﺿوان ﺑﮫ ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﯾﯾن ﺳراﻧد .ﺑﻌد ﺧم ﺷد ،ﮐف دﺳت
رﺿوان و ﺑﻌد ﺑﺎزو و ﺳﺎﻗش را ﭼﻧدﯾن ﺑﺎر ﺑوﺳﯾد .ﺳرش را ﺑر
دﺳت رﺿوان ﺗﮑﯾﮫ داد .رﺿوان دﺳﺗش را ﺑﺎ ﺷدت ﻋﻘب ﮐﺷﯾد.
ﺳرش روی ﻣﺗﮑﺎ اﻓﺗﺎد و ﺳر ﭘﺳر روی ﺷﮑﻣش ﻗرار ﮔرﻓت.
رﺿوان ﺗﻘﻼ ﮐرد ﮐﮫ ﺳر ﭘﺳر را از ﺧود دور ﮐﻧد .ﺑﻧد ﭘﺳﺗﺎن
ﺑﻧدش ،ﮐﮫ روی ﺑﺎزوﯾش اﻓﺗﺎده ﺑود ،در اﯾن ﺗﻘﻼ ﭘﺎره ﺷد.
ﺳﻧﮕﯾﻧﯽ ﺳر ﺟوان ،ﺷﻣد و رواﻧداز را ﭘﺎﯾﯾن ﻣﯽﮐﺷﯾد .رﺿوان
ﺳر ﭘﺳر را رھﺎ ﮐرد ،ﻣﯽﺧواﺳت ﭘﺳﺗﺎن ﻋرﯾﺎﻧش را ﺑﭘوﺷﺎﻧد،
وﻟﯽ ﻧﻣﯽﺗواﻧﺳت ــ ﻣﻣﮑن ﻧﺑود.
ﺗ َف داغ ﻧﻔس ﭘﺳر روی ﺗﻧش ﻣﯽ ﻧﺷﺳت .رﺿوان ﺟﻧب
و ﺟوش ﺑﯾﮭودهاش را ﮐﻧﺎر ﮔذاﺷت و ﭼﻧد ﻟﺣظﮫ ﺑﺎ آھﻧﮓ ﻧﻔس-
ھﺎی ﭘﺳر ،ھم ﻧﻔس ﺷد .ﺷﮑلھﺎ و ﺷﻣﺎﯾل ھﺎﯾﯽ در ذھﻧش ﺑﺎ
ﺷﺗﺎب ﺑﮫ ﺣرﮐت در آﻣد :ﺻورت دﺧﺗرش ،ﺗﺻوﯾر ﭘﺳرش و
داﻣﺎدش ،ﻧﻘش ھﻣﺳﺎﯾﮫھﺎ ،ﺧوﯾﺷﺎن ،ھﻣﺳﻔران :ﭘروﯾن ﺧﺎﻧم،
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ﻨﻔ
ﺎد

ۀﺗ
ﺠﺎر

ی

ﻣﻤ

ﻨﻮ
عا

ﺳ

ﺖ

ﻣﺣﻣود ﺧﺎن  -و ﺑر درﺷت ﻧﻣﺎﯾﯽ از ﭘﺳر  -از ﺻورت ﺟوان
ﭘﺳر ﺛﺎﺑت ﻣﺎﻧد.
ﭘﺳر ﺳر رﺿوان را ﻣﯾﺎن ھر دو دﺳت ﮔرﻓت .رﺿوان
ﺑﺎز ﺑﺎ ﻧﮕراﻧﯽ ﻧﮕﺎھش را ﺑﮫ طرف ﺗﺧت ﭘروﯾن ﺧﺎﻧم ﮔرداﻧد ،و
ﭘﺳر ﺑﺎ ﻓﺷﺎر ﺷﺳتھﺎﯾش ﺳر رﺿوان را ﺑﮫ طرف ﺻورت
ﺧودش ﭼرﺧﺎﻧد.
رﺿوان ﻓﮑر ﮐرد :ﯾﻌﻧﯽ ﻣﯽﻓﮭﻣﻧد؟ ﺗﺎزه ﺑﻔﮭﻣﻧد! ﺑﻔﮭﻣﻧد!
ﺑﻔﮭﻣﻧد!
ﺟوان ﺳرش را ﺑر ﻧرﻣﯽ ﭘوﺳت رﺿوان ﺧواﺑﺎﻧد.
رﺿوان ﭼﺷﻣش را ﺑﺳت و ﺗﻣﺎم ﺗﺻﺎوﯾر را از ذھﻧش ﺑﯾرون
رﯾﺧت ،ﺷﮑﻣش را ﺗو ﮐﺷﯾد و ﻗﻔﺳﮥ ﺳﯾﻧﮫاش را ﺑﺎﻻ داد .ﻗﻠﺑش
ﺗﻣﺎم ﻋرض ﺳﯾﻧﮫاش را ﭘر ﮐرد .ﻧﻔسھﺎﯾش ﺗﻧد و ﻣﻘطﻊ ﺑود.
ﺳﻌﯽ ﮐرد ﻣﺟﺳم ﮐﻧد ﮐﮫ وﻗﺗﯽ دراز ﮐﺷﯾده اﺳت ،ﭼﮫ ﺷﮑﻠﯽ
اﺳت.

ھﺮ

ﮔ

ﻮﻧ

ﻪا

ﺳ

ﭘروﯾن ﺧﺎﻧم ﭼﻧد ﮐﻠﻣﮥ ﻧﺎﻣﻔﮭوم و ﺷﺗﺎﺑزده زﯾر ﻟﺑﯽ ﮔﻔت و
ﻏﻠت زد .ﺻدای ﻏژﻏژ ﻓﻧر ﺑﻠﻧد ﺷد و ﺧر و ﭘف ﺷوھر در
ﺗﺧت ﺑﺎﻻ ﺑﻧد آﻣد ،او ھم ﻏﻠﺗﯾد و ﭘرﺳﯾد» ،ﭘروﯾن ﺧواﺑﯽ؟«
ﭘروﯾن ﺧواب ﺑود و ﺟواﺑﯽ ﻧﯾﺎﻣد.
رﺿوان ﺑﺎ اﺿطراب ﭘﺎھﺎ را در دﻟش ﺟﻣﻊ ﮐرد .ﺟوان
دﺳت رﺿوان را ﻣﺣﮑم ﭼﺳﺑﯾد و ﭼﺎﻧﮫاش را ﺑر ﺳﯾﻧﮥ او ﻧﺷﺎﻧد.
ﭼﻧد ﻟﺣظﮫ ﺑﻌد ﺻدای ﺗﻧﻔس ﻣرﺗب و ﺳﻧﮕﯾن ﭘروﯾن و ﺷوھرش
ﺑﺎ ﺣرﮐت ﻗطﺎر روی ﺧط اﻓﺗﺎد.
رﺿوان آه ﻋﻣﯾﻘﯽ ﮐﺷﯾد و ﮔره ﻣﺎھﯾﭼﮫھﺎﯾش ﺷل ﺷد.
ﭘﺳر دﺳت از دﺳت رﺿوان ﺑرداﺷت و ﮐﻧﺎر ﺗﺧت ﺑﯽﺻدا ﺟﺎ ﺑﮫ
ﺟﺎ ﺷد .ﺳر را ﺧﻣﺎﻧد و ﺑﯾن ﺷﺎﻧﮫ و ﮔردن رﺿوان را ﺑوﺳﯾد و
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ﻣوھﺎﯾش را ﻧوازش ﮐرد .ﮔوﺷﮥ دھﺎﻧش را ﺑوﺳﯾد ،ﺑﻌد ﺗﻣﺎم ﻟﺑش
را.

ﮔ

ﻮﻧ

ﻪا

ﺳ
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ۀﺗ
ﺠﺎر

ی

ﻣﻤ

ﻨﻮ
عا

ﺳ

ﺖ

ﻗطﺎر ﺗﮑﺎن ﻣﺣﮑﻣﯽﺧورد و اﯾﺳﺗﺎد .در ﮐوﭘﮥ ﭘﮭﻠوﯾﯽ ﺑﺎز
ﺷد و ﺻداﯾﯽ ﭘرﺳﯾد» ،رﺳﯾدﯾم؟ ﮐﺟﺎﯾﯾم؟«
ﻣوی ﭘﺳر ﺻورت رﺿوان را ﻏﻠﻐﻠﮏ ﻣﯽداد .رﺿوان
ﻟﭘش را ﺗو ﻣﮑﯾد و ﻣور ﻣوری ﮐﮫ ﺗوی ﺻورﺗش ﺑود ،ﺑﮫ ھﻣﮥ
ﺗﻧش دوﯾد .ﯾﮏ دﺳﺗش ﺑر ﭘﺳﺗﺎن ﻋرﯾﺎﻧش ﺑود و ﻧﺎﺧنھﺎی دﺳت
دﯾﮕرش را در ﮔوﺷت ﺷﺎﻧﮥ ﭘﺳر ﻓرو ﺑرد.
ﮐﺳﯽ از ﺗوی راھرو ﺟواب داد» ،ﻣﺳﺎﻓر ﺗﮭروﻧﯽ؟ ﺑرو
ﺑﮕﯾر ﺑﺧواب ﺣﺎﻻ ﺣﺎﻻ ﻣوﻧده ﺗﺎ ﺑرﺳﯾم«.
اوﻟﯽ ﺑﺎ اﺻرار ﭘرﺳﯾد» ،ﮐﺟﺎﯾﯾم؟«
از راھرو ﺻدای آﻣد و ﺷد ﻣﯽآﻣد و ﯾﮑﻧﻔر ﮔﻔت،
»درود ،رﺳﯾدﯾم ﺑﮫ درود«.
ﭼﻧد در ﺑﺎز و ﺑﺳﺗﮫ ﺷد و ﭼﻧد ﻓرﻣﺎن ﺑﮫ ﻓرﯾﺎد از ﺑﯾرون
و ﺗو ﺑرﺧﺎﺳت .ﻗطﺎر اول ﺑﺎ ﺗردﯾد و ﺑﻌد ﻣﺻﻣم راه اﻓﺗﺎد.
ﺣرﮐت ﻗطﺎر ،ﺑﺎ ﺿرﺑﮫھﺎی ﻣرﺑﻌﯽ ﭼرخھﺎﯾش ،ﯾﮑﻧواﺧت ﺷد و
ھﻣﺎن ﻗﺳﻣت از آھﻧﮕﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﮔوش رﺿوان آﺷﻧﺎ ﺑود ،از ﻧو
ﺷروع ﺷد.

ھﺮ

رﺿوان ﺧودش را ﺑﮫ طرف دﯾوار ﮐوﭘﮫ ﭘس راﻧد و در
ﮐﻧﺎرش ﺑﮫ ﺟوان ﺟﺎ داد .ﭘﮭﻠو ﺑﮫ ﭘﮭﻠوی ھم دراز ﮐﺷﯾدﻧد .ﺑﺎزوی
رﺿوان ﺑر ﮔردن ﭘﺳر ﺣﻠﻘﮫ زد .ﺳﺎق ﺟوان در ﮔودی ﮐﻣر
رﺿوان ﻣﻧزل ﮔرﻓت .ﺳﯾﻧﮫھﺎﺷﺎن ﺑﮫ ھم ﻣﮭر ﺷد .ﺑدن ﭘﺳر ﭼون
ﺳﺎﻗﮥ ﻧﯾﻠوﻓری ﺑﮫ دور ﺑدن رﺿوان ﭘﯾﭼﯾد.
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ﻨﻮ
عا

ﺳ

ﺖ

ﺑﮫ ﻧظر رﺿوان آﻣد ﮐﮫ ﺳﺗﺎرهای روﺷن ﺑﮫ دور ﺗﺧت
ﭼرﺧﯾد و از ﺟرﻗﮫھﺎ ﺑﯾﺿﯽ رﻧﮕﯾﻧﯽ ﺳﺎﺧت و ﺗﺧت را از ﺑﻘﯾﮥ
ﻓﺿﺎ ﺟدا ﮐرد .ﺑﮫ ﻧظرش آﻣد ﮐﮫ ﺗﺧت ﻣﺳﺗﻘل از ﻗطﺎر از ﻣﯾﺎن
داﻻنھﺎ ﻣﯽﻏﻠﺗد و ﻣﯽرود.
ﻓﻘط دﻧﯾﺎی ﻏﯾر واﻗﻌﯽ وﺟود داﺷت .دﯾﮕر ﺑﮫ ھﯾﭻ ﭼﯾز
ﻓﮑر ﻧﻣﯽﮐرد ،ﺣﺗﯽ ﻓﮑر ﻧﻣﯽﮐرد ﮐﮫ وﻗﺗﯽ ﺧواﺑﯾده اﺳت ﭼﮫ
ﺷﮑﻠﯽ اﺳت.

ھﺮ

ﮔ

ﻮﻧ

ﻪا

ﺳ

ﻨﻔ
ﺎد

ۀﺗ
ﺠﺎر
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ﻣﻤ

در ﮐوﭘﮫ ﺑﺎز ﺷد و ﻣﺄﻣور ﻗطﺎر ﭘرﺳﯾد» ،ﻣﺳﺎﻓر اراﮐﯽ
ﻧﯾﺳت؟ ده دﻗﯾﻘﮥ دﯾﮕﮫ ﺑﮫ اراک ﻣﯽرﺳﯾم «.و ﺟﻣﻠﮫ ﭼﻧدﯾن ﺑﺎر
ﭼون ﭘژواک ﺗﺎ اﻧﺗﮭﺎی راھرو ﺗﮑرار ﺷد.
ﭘروﯾن ﺑﺎ ﺻدا ﺳراﺳﯾﻣﮫ از ﺟﺎ ﭘرﯾد و در ﺗﺧﺗش ﻧﺷﺳت،
ﺳرش ﺑﮫ ﺗﺧت ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺧورد ،ﮔﻔت» ،ﻣﺣﻣود ﭘﺎ ﺷو ،ﭘﺎ ﺷو
رﺳﯾدﯾم«.
ﭘﺳر در ﺧواب ﺑود و دﺳت رﺿوان زﯾر ﺗن او ﺑﮫ ﺧواب
رﻓﺗﮫ ﺑود .رﺿوان دﺳﺗش را آرام ﺑﯾرون ﮐﺷﯾد و ﻓﺷﺎر داد.
اﻧﮕﺷتھﺎ ﺑﮫ ﮔز ﮔز اﻓﺗﺎد و ﺑﯽاراده ﺗﮑﺎن ﻣﯽﺧورد .ﺟوان ﺑﯾدار
ﻧﺷد.
ﺷوھر ﭘروﯾن ﺧﺎﻧم از اﯾن ﺷﺎﻧﮫ ﺑﮫ آن ﺷﺎﻧﮫ ﺑرﮔﺷت و
ﮔﻔت » ،ﺗﺎزه اراﮐﯾم ،ﺑﺧواب ،ھﻧوز ﻣوﻧده ﺑﮫ ﺗﮭرون«.
ﭘروﯾن ﺳرش را ﻣﺎﻟﯾد و ﻏرﻏر ﮐﻧﺎن از اﯾﻧﮑﮫ ﻣزاﺣﻣش
ﺷدهاﻧد ،دراز ﮐﺷﯾد.
رﺿوان ﺑﺎزوی ﺟوان را ﺗﮑﺎﻧد ،ﺑﯾدارش ﮐرد ،ﺗﺧت ﺑﺎﻻ
را ﻧﺷﺎﻧش داد و ﺗوی ﺻورﺗش ﺧﻧدﯾد .ﭘﺳر ﺑرای ﻟﺣظﮫای ﮔﯾﺞ
ﺧواب ﻣﺎﻧد ،ﺑﻌد رﺿوان را ﻣﺣﮑم ﺑﮫ ﺳﯾﻧﮫاش ﻓﺷرد .رﺿوان ﺑﮫ
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ھﺮ
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ﺳ

ﺖ

زن و ﺷوھر ھﻣﺳﻔر اﺷﺎره ﮐرد و دوﺑﺎره ﺑﮫ ﺗﺧت ﺑﺎﻻ .ﭘﺳر ﺑﮫ
ﭼﺎﺑﮑﯽ ﮔرﺑﮫای از ﺑﺳﺗر ﺑﯾرون ﺧزﯾد و روی ﺗﺧت دﯾﮕر ﭘرﯾد.
ﭘروﯾن ﺧﺎﻧم ﺑﺎ ﭼﺷمھﺎی ﺷﯾﺷﮫاﯾش رﺿوان را ﻧﮕﺎه ﻣﯽ-
ﮐرد .رﺿوان ﺧﻣﯾﺎزهای ﮐﺷﯾد و روﯾش را ﺑﮫ دﯾوار ﮐرد.
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ﻣﻤ

ﻨﻮ
عا

ﭘدر ﺑزرگ ﻣن ﻣﯽﺷود ﻧوه ﻋﻣﮥ ﻣﺎدر اﯾن آﻗﺎ

ھﺮ

ﮔ

ﻮﻧ

ﻪا

ﺳ

ﻨﻔ
ﺎد

ۀﺗ
ﺠﺎر

ی

ﺧﯾﺎل ﻣﯽﮐردم وﻗﺗﯽ داداش و ﻣﻠﯾﺣﮫ ﺑروﻧد ﺧﺎﻧﮥ
ﺧودﺷﺎن ،دﯾﮕر آﻗﺎ ﺑﺎﻻ ﺳر ﻧدارم و ﻧﻔس راﺣﺗﯽ ﻣﯽﮐﺷم ــ ﻋﺟب
ﻧﻔﺳﯽ ﮐﺷﯾدم! ﺧﺑر ﻧداری ﮐﮫ ھﻣﮥ ﻓﮏ و ﻓﺎﻣﯾل ﺷدهاﻧد آﻗﺎ ﺑﺎﻻ ﺳر
ــ ﯾﮏ ﭘﺎ ﻣدﻋﯽ .ﻣﺎﺷﺎءﷲ ھزار ﻣﺎﺷﺎءﷲ ﺗﻣﺎﻣﯽ ھم ﮐﮫ ﻧدارﻧد،
ﺗوی ھر ﺳوراخ ﺳﻧﺑﮫای ﻣﺛل ﻋﻠف ھرز ﺟﻠو ﭘﺎی آدم ﺳﺑز ﻣﯽ-
ﺷوﻧد .ھﻣﮫ ﺑرای آدم ﺗﮑﻠﯾف ﻣﻌﯾن ﻣﯽﮐﻧﻧد ،آدم را ادب ﻣﯽﮐﻧﻧد،
ﺣرفھﺎی ﺑﺎﺳﻣﮫای ھﻣﮫﺷﺎن ھم آدم را ﯾﺎد ﺳر ﻣﺷﻖھﺎی
دﺑﺳﺗﺎﻧش ﻣﯽاﻧدازد :ﺑﺎ ادب ﺑﺎش ﺗﺎ ﺑزرگ ﺷوی؛ ﺳﺣر ﺧﯾز
ﺑﺎش ﺗﺎ ﮐﺎﻣروا ﮔردی؛ در ﻋﻔو ﻟذﺗﯽ ﺳت ﮐﮫ در اﻧﺗﻘﺎم ﻧﯾﺳت ــ
ﺣﺳﺎﺑﯽ ﺣﺎﻟﮕﯾر.
ﺧﻼﺻﮫ ﻣﻘﺻودم آن روزی ﺳت ﮐﮫ ﺑﺎ داﯾﯽ اردﺷﯾر
رﻓﺗﯾم ادارۀ ﺛﺑت ﮐﮭرﯾزک ﮐﮫ ﭘروﻧده را ﺑﺑﯾﻧﯾم .ﻣﺎﻣﺎ ﯾﮏ ﺗﮑﮫ
ﮐﺎﻏذ ،ﮐﮫ ﻣﺛل دﻋﺎی رﻣﺎلھﺎ ،ﻋدد و ﺣرف و ﺷﮑل و ﻋﮑس
ﻗﺎطﯾش ﺑود ،ﮔذاﺷت ﺗو دﺳت ﻣن و ﮔﻔت» ،ﺑﺎ داﯾﯾت ﻣﯽری
ادارۀ ﺛﺑت .ﻣﺷﺧﺻﺎت ﭘروﻧده اﯾﻧﺟﺎﺳت «.و ﺑﮫ ﻋددھﺎ و ﺣرفھﺎ
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اﺷﺎره ﮐرد» .ﺳﻧدا رو ﻣﯽﮔﯾری ﺑﺎ دﻗت ﻧﮕﺎ ﻣﯽﮐﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺑﯾﻧﯽ
ﮐدوم ﻗطﻌﮫھﺎ ﮔروﺳت ،ﮐدوﻣﺎ ﻧﯾﺳت و روی اﯾن ﻧﻘﺷﮫ ﻋﻼﻣت
ﻣﯾذاری «.آن وﻗت ﺷﮑل و ﻋﮑس را ﻧﺷﺎن داد» .ﺷﻣﺎرهھﺎ رم
ﺑرام ﺟدا ﯾﺎدداﺷت ﻣﯽﮐﻧﯽ«.
داﺷﺗم ﯾﮏ ﺧودﮐﺎر و دو ﺗﺎ ﺗﮑﮫ ﮐﺎﻏذ ﻣﯽﮔذاﺷﺗم ﺗوی
ﮐﯾف دﺳﺗﯾم ﮐﮫ داﯾﯽ ﺑﮫ ﻣﺎﻣﺎ ﮔﻔت» ،ﺧﯾﺎل ﻣﯽﮐﻧﯽ ﺳر در ﺑﯾﺎره؟
از ﻋﮭده ﺑر ﺑﯾﺎد؟«
ﺑﻔرﻣﺎﯾﯾد! از ﺑﺎی ﺑﺳم ﷲ ﺷروع ﺷد .ﺑرات ﮐﮫ ﮔﻔﺗم ــ
داﯾﯽ اردﺷﯾر ﺧﯾﺎل ﻣﯽﮐﻧد ﺟز ﺧودش ھﯾﭻ ﮐس از ھﯾﭻ ﭼﯾز ﺳر
در ﻧﻣﯽآورد و از ﻋﮭدۀ ھﯾﭻ ﮐﺎری ھم ﺑر ﻧﻣﯽآﯾد .ﮐﻔرم در آﻣد.
ﮔﻔﺗم» ،ﻣﺎﻣﺎ آﺧﮫ ﺗو ﯾﮫ ﭼﯾزی ﺑﮫ اﯾن داﯾﯽ ﺑﮕو .ﯾﻌﻧﯽ ﻣن
ﺧوﻧدن و ﻧوﺷﺗن ام ﺑﻠد ﻧﯾﺳﺗم؟! آﺧﮫ ﻧﺎﺳﻼﻣﺗﯽ اﻣﺳﺎل دﯾﭘﻠم ﻣﯽ-
ﮔﯾرم!«
ﻣﺎﻣﺎ ﮔﻔت» ،داﯾﯾت راﺳت ﻣﯾﮕﮫ ﻣﺎدر ،ﻓﮭﻣﯾدن زﺑون
اداری ﮐﺎر آﺳوﻧﯽ ﻧﯾﺳت«.
ﮔﻔﺗم» ،ﻻﺑد زﺑون ﭼﯾﻧﯾﮫ! ﺗﺎزه داﯾﯽ اردﺷﯾرم ﻻﺑد ﭼﯾﻧﯽ
ام ﺑﻠده ــ ﻣﮕﮫ ﻣﯽﺷﮫ ﺑﻠد ﻧﺑﺎﺷﮫ!«
داﯾﯽ ﮐﮫ از رو ﻧرﻓت ــ ﮔﻔت» ،ﻧﺧﯾر ،ﺑﻧده ﭼﯾﻧﯽ ﺑﻠد
ﻧﯾﺳﺗم .اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ و ﻻﺗﯾن ﺑﻠدم«.
داﯾﯽ اردﺷﯾر ﺟﺎی ھر ﯾﮏ ﭼﯾزی ﮐﮫ ﺑﻠد ﻧﯾﺳت ،دو ﺗﺎ
ﭼﯾز دﯾﮕر ﺑﻠد اﺳت.
ﻣﺎﻣﺎ ﮔﻔت» ،ﺑﺎ داﯾﯾت ﻣؤدب ﺣرف ﺑزن ،ﺑد ﻗﻠﻘﯽ ام
ﻧﮑن .اﮔﮫ داداﺷت ﺗﮭرون ﺑود ،ﻣﯾدوﻧﺳت ﭼﯽ ﺑﮫ ﭼﯾﮫ ﯾﺎ ﺧودش
ﯾﮫ ﺗﮏ ﭘﺎ ﻣﯽرﻓت ﺗﺎ اوﻧﺟﺎ و ﻣﺎ از ﺷر ﭘر روﯾﯾﺎی ﺗو در اﻣﺎن
ﺑودﯾم«.
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ﻣﯽﺑﯾﻧﯽ ﺗرا ﺧدا؟ ﺑﻧده را ﮐﮫ ﺟﺎی آدم ﻧﻣﯽﮔذارﻧد .ﭼون
داداش ﺳﻔر اﺳت ــ اﮔر داداش ﺳﻔر ﻧﺑود ﮐﮫ اﺻﻼً ﺑﮫ ذھﻧﺷﺎن ھم
ﻧﻣﯽآﻣد ﮐﮫ ﻣن ھﺳﺗم ﯾﺎ ﻣﯽﺗواﻧم ﮐﺎری ﺑﮑﻧم.
راﺳﺗش ﻣن ھم ھﯾﭻ اﺻراری ﻧداﺷﺗم ﺑروم دﻧﺑﺎل اﯾن
ﺟور ﺧر ﺣﻣﺎﻟﯽھﺎ ،ﻓﻘط اﮔر ﻧﻣﯽرﻓﺗم ﻣوﺿوع ﯾﮏ ﺻﺑﺢ ﺗﺎ
ظﮭر ﻣدرﺳﮫ ﻧرﻓﺗن ،ﻣﯽﻣﺎﻟﯾد.
ﺗوی راه داﯾﯽ اردﺷﯾر ﭘرﺳﯾد» ،ﺧب ــ ﻣﯾری اوﻧﺟﺎ ﭼﯽ
ﻣﯽﮔﯽ؟«
از دﺳﺗش دﻟﺧور ﺑودم و ﺣوﺻﻠﮥ ﺳؤال و ﺟواب ﻧداﺷﺗم.
ﮔﻔﺗم» ،ھﯾﭻ ﭼﯽ ،ﻣﯾﮕم ﻣﯽﺧوام اﯾن ﭘروﻧده رو ﺑﺑﯾﻧم«.
ﭘرﺳﯾد» ،ﮐدوم ﭘروﻧده رو؟«
داﯾﯽ ﺑﻌد از ﺧدا ﺳﺎل راﻧﻧدﮔﯽ ،ھﻧوز ھم وﻗﺗﯽ ﭘﺷت رل
ﻣﯽﻧﺷﯾﻧد ،دﯾﮕر راﺳت و ﭼپ را ﻧﮕﺎه ﻧﻣﯽﮐﻧد و ﭼﮭﺎر ﭼﺷﻣﯽ
ﺟﻠو را ﻣﯽﭘﺎﯾد .آدم وﻗﺗﯽ از ﺑﯾرون ﻧﮕﺎھش ﮐﻧد ﺧﯾﺎل ﻣﯽﮐﻧد
دارد ﺷﻧﺎی ﻗورﺑﺎﻏﮥ ﺳﯾﻧﮫ ﻣﯽﮐﻧد .ﺑﻧﺎ ﺑراﯾن ﻧدﯾد وﻗﺗﯽ ﻣن ﮔﻔﺗم
»اﯾن ﭘروﻧده« ﺑﮫ دﻋﺎی رﻣﺎلھﺎ اﺷﺎره ﮐردم.
ﺗﮑﮫ ﮐﺎﻏذ را ﺑردم زﯾر دﻣﺎﻏش ،ﮔﻔﺗم» ،اﯾن ﭘروﻧده
رو«.
ﻧوک ﮐﺎﻏذ ﺧورد ﺑﺎﻻی ﻟﺑش.
ھر ﺣرﮐت اﺿﺎﻓﯽ ،راﻧﻧدﮔﯽ داﯾﯽ را ﻣﺧﺗل ﻣﯽﮐﻧد.
ﻣﺎﺷﯾن ﭼپ و راﺳت ﻗﯾﻘﺎج رﻓت و ﻣن ﮔﻔﺗم ھﺎن! اﻻن ﻣﯽﺧورﯾم
ﺑﮫ واﻧت ﺟﻠوﯾﯽ .ﻗﺿﯾﮫ ﻧزدﯾﮏ ﺑود ﻣﮭﯾﺞ ﺑﺷود ،وﻟﯽ ﻧﺷد ،ﻓﻘط
ﯾﮏ ﺷوﻓر ﺗﺎﮐﺳﯽ دو ﺗﺎ ﻓﺣش آب ﻧﮑﺷﯾده ﺑﮫ داﯾﯽ داد.
ﺗﻣﺎم زﺣﻣﺗﯽ ﮐﮫ در اﻧﮕﻠﯾس ﺑرای ﺗرﺑﯾت داﯾﯽ اردﺷﯾر
ﮐﺷﯾده ﺑودﻧد ،ھدر رﻓت :ﺟواب ﺷوﻓر ﺗﺎﮐﺳﯽ را ﺣﺿرت ﻋﺑﺎﺳﯽ
و ﭼرب و ﻧرم داد و ﺑﮫ ﻣن ھم ﺑﺎ ﺧﻠﻖ ﺗﻧﮕﯽ ﮔﻔت» ،دﺳﺗﺗو ﺑﮑش
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ﮐﻧﺎر ﺧﺎﻧم؛ ﺑﻌدم ھﻣﯾن؟!« ﺗﻘﻠﯾد ﻣن را در آورد» :اﯾن ﭘروﻧده رو
ﻣﯽﺧوام؟!«
واﻗﻌﺎ ً ﮐﮫ! ی ــ ی ــ ی! وﻟﯽ راﺳﺗش داﯾﯽ اردﺷﯾر وﻗﺗﯽ
ﻣﺎﺷﯾن ﻣﯽراﻧد ،اﯾﻧﻘدر ﺣﯾواﻧﮑﯽ اﺳت ﮐﮫ آدم دﻟش ﻧﻣﯽآﯾد ﺳر ﺑﮫ
ﺳرش ﺑﮕذارد.
ﭘرﺳﯾدم» ،ﭘس ﭼﯽ ﺑﮕم؟«
داﯾﯽ ﮔﻔت» ،ﺧﯾﺎل ﮐردی ﺑﮫ ھﻣﯾن راﺣﺗﯾﮫ؟!«
ﯾﮑﯽ ﻧﯾﺳت ﺑﮫ اﯾن داﯾﯽ ﺑﮕوﯾد ،ﺑﮫ ﺟﺎی ﺳؤال ﭘرت
ﮐردن ،ﺟواب دﺧﺗر ه را ﺑده و ﻗﺎل را ﺑﮑن.
ﺑﮫ دﺳتھﺎﯾش ،ﮐﮫ رل را ﺳﻔت ﭼﺳﺑﯾده ﺑود ،ﻧﮕﺎه ﮐردم
ﺗﺎ دﻟم ﺑراﯾش ﺑﺳوزد و از دﺳﺗش ﻋﺻﺑﺎﻧﯽ ﻧﺷوم.
ﮔﻔﺗم» ،ﻣن ﺧﯾﺎل ﻣﯽﮐردم ﺑﮫ ھﻣﯾن راﺣﺗﯾﮫ .ﺑﮫ ﻧظر ﺷﻣﺎ
ﭼﮫ ﮐﺎر ﺑﺎﯾد ﺑﮑﻧم؟«
داﯾﯽ اردﺷﯾر ﻓﯾﻠﺳوﻓﺎﻧﮫ ﮔﻔت» ،ﺑرای اﯾﻧﮑﮫ ﮐﺎر ﺑﮫ ﻧﺗﯾﺟﮫ
ﺑرﺳﮫ ﺑﺎﯾد ﺳﯾﺎﺳت داﺷت ﺟﺎﻧم«.
ﺳرﻣﺷﻖ اﻣروز:
دوز و ﮐﻠﮏ ﺑزن ﺗﺎ ﺑﮫ ﻣﻘﺻود ﺑرﺳﯽ!
ﺑرات ﮐﮫ ﮔﻔﺗم  -داﯾﯽ ﯾﮏ ﺑﻧد راه ﻣﯽرود و ﻣﯽﮔوﯾد:
»ﺳﯾﺎﺳت ﺗو اﯾن ﻣﻠﮏ ﻣﺗرادف ﮐﻼه ﺑردارﯾﮫ!« ﺧواﺳﺗم اﯾن را
ﯾﺎدش ﺑﯾﺎورم اﻣﺎ ﺗرﺳﯾدم داﺳﺗﺎن ﺑﯾﺦ ﭘﯾدا ﮐﻧد.
ﺗوﺿﯾﺢ ﺧواﺳﺗم» :ﯾﻌﻧﯽ ﭼﮫ ﺟوری داﯾﯽ؟«
ﺧﯾﻠﯽ اﺳرار آﻣﯾز ﮔﻔت» ،ھﺎ! ﺑﺎﯾد آدﻣﺷو ﭘﯾدا ﮐرد.
آدﻣﯽﮐﮫ ﺑﺗوﻧﮫ ﮐﺎرو راه ﺑﻧدازه«.
ﺟرم در آﻣد.
اﻧﮕﺎر ﻗرار اﺳت ﺟﺎﺳوﺳﯽ ﮐﻧم .اﯾﻧﺟﺎ دﯾﮕر ّ
ﮔﻔﺗم» ،ﮐدوم ﮐﺎرو داﯾﯽ اردﺷﯾر؟ ﻣن ﮐﮫ ﮐﺎر ﻋﺟﯾب ﻏرﯾﺑﯽ
ﻧﻣﯽﺧوام ﺑﮑﻧم ،ﻣﯽﺧوام اﯾن ﭘروﻧده رو ﺳﻧدو ﯾﺎ ﻧﻣﯾدوﻧم ھر ...
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ھر ﭼﯽ ﮐﮫ ھﺳت و ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻣن و داداش و ﻣﺎﻣﺎﻧﮫ ،ﺑﮕﯾرم و
ﺑﺧووﻧم ــ ﻓﻘط ﺑﺧووﻧم ،ﺑﻌدم ﭘﺳﺷون ﺑدم .اﯾن ﮐﺎر ﻏﯾر ﻗﺎﻧوﻧﯾﮫ؟
آرﺗﯾﺳت ﺑﺎزی ﻣﯽﺧواد؟«
اﺻﻼً روی ﺣرف داﯾﯽ اردﺷﯾر ﻧﺑﺎﯾد ﺣرف زد ،ﭼون
ﺗرﻗﮫ ﻣﯽﺷود .ﺷد و ﮔﻔت» ،از ﮐﯽ ﭘروﻧده رو ﻣﯽﺧوای؟ از
ھﻣون درﺑون دم در؟!«
ھر وﻗت داﯾﯽ آﺗﺷﯽ ﻣﯽﺷود ﻣن آرام ﻣﯽﮔﯾرم .ﺑﺎ
ﺧوﻧﺳردی ﮐﮫ داﯾﯽ ﺣﺳرﺗش را ﻣﯽﺧورد ،ﮔﻔﺗم» ،ﻧﺧﯾر داﯾﯽ
ﺟون ــ ﻣﯽرم ﺗو ،از ﯾﮫ ﻧﻔر ﻣﯽﺧوام«.
»از ﭘﯾﺷﺧدﻣت؟!«
ﺣوﺻﻠﮫام ﺳر رﻓت» ،از ھر ﺧری ﮐﮫ ﭘروﻧدهھﺎ
دﺳﺗﺷﮫ«.
داﯾﯽ ﺑراق ﺷد» ،آھﺎی! ﭼطو ﺷد؟!«
ﺳرﻣﺷﻖ دوم روز:
ﺑﺎ ادب ﺑﺎش ،وﮔرﻧﮫ ﺗو دھﻧﯽ را ﻣﯽﺧوری!
ﯾﺎدش رﻓت ﺑﮫ ﺷوﻓر ﺗﺎﮐﺳﯽ ﭼﯽ ﮔﻔت و ﭼﯽ ﺷﻧﯾد .ﻣﺎ
ﻓﻘط ﯾﮏ ﺧر ﮔﻔﺗﯾم ھﺎ ــ آھﺎی ،اوھوی!
ﮔﻔﺗم» ،ﺑﺑﺧﺷﯾن ــ از اون آﻗﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﭘروﻧدهھﺎ دﺳﺗﺷﮫ«.
ﮐﻠﻣﮥ ﮔﻧد ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﯾﺎدم ﻧﻣﯽآﻣد و ﻧﻣﯽداﻧﯽ ﭼﮫ ﺣرﺻﯽ داﺷﺗم ﻣﯽ-
ﺧوردم.
داﯾﯽ اردﺷﯾر ﭘﯾروزﻣﻧداﻧﮫ ﯾﺎدم آورد» :ﻣﺳﺋول
ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ؟« و ﭘﺷت ﺑﻧدش اﺿﺎﻓﮫ ﮐرد» :ﻧﮫ ﺟﺎﻧم! اﯾن درﺳت اون
ﮐﺳﯾﮫ ﮐﮫ ﻧﺑﺎﯾد ازش ﭼﯾزی ﺧواﺳت«.
اﮔر ﺗو دﻧﯾﺎ ﯾﮏ ﻧﻔر ﺑﺎﺷد ﮐﮫ از دﺳت داﯾﯽ اردﺷﯾر ﯾﻘﮫ-
اش را ﺟر ﻧدھد ،ﻣن اﺳﻣم را ﺑر ﻣﯽﮔرداﻧدم .ﭘرﺳﯾدم» ،آﺧﮫ
ﭼرا؟« وﻟﯽ راﺳﺗش ﺗﮫ دﻟم ﮐم ﮐم داﺷت ﺧﺎﻟﯽ ﻣﯽﺷد .ﻓﮑر
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ﮐردم ،ﻧﮑﻧد دارﯾم ﮐﺎر ﺧﻼﻓﯽ ﻣﯽﮐﻧﯾم» .ﭘس از ﮐﯽ ﺑﺧوام
داﯾﯽ؟«
داﯾﯽ ﺳﯾﻧﮫاش را ﺻﺎف ﮐرد و ﭘدراﻧﮫ ﮔﻔت» ،ﺑﻠﮫ ﺧﺎﻧم
ﺟﺎن ،ﺑﭘرس ﺗﺎ ﯾﺎد ﺑﮕﯾری .ھﯾﭻ وﻗت ﻓﮑر ﻧﮑن ﺟواب ھﻣﮥ ﺳؤاﻻ
رو ﻣﯽدوﻧﯽ«.
داﯾﯽ رو دﻧدۀ ﺳرﻣﺷﻖ ﭘراﮐﻧﯽ ﺑود ،ھﯽ ﭘﯽ ھم ﺻﺎدر
ﻣﯽﮐرد ،ﺑﻔرﻣﺎ ــ اﯾن ھم ﯾﮑﯽ دﯾﮕرش:
در ﭘرﺳش ﻟذﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ در ﭘﺎﺳﺦ ﻧﯾﺳت!
آن وﻗت ﮐﯽ دارد اﯾن ﺳر ﻣﺷﻖ را ﺑﮫ آدم ﻣﯽدھد؟ ﮐﺳﯽ
ﮐﮫ ﺧودش را ﻋﻠم اول و آﺧر ﻣﯽداﻧد!
ھﯾﭻ ﭼﯾز ﻧﮕﻔﺗم .ﺻﺑر ﮐردم ﺑﺑﯾﻧم ﺑﺎﻷﺧره ﺑﺎﯾد از ﮐﯽ
ﭘروﻧده را ﺑﺧواھم.
داﯾﯽ ﺑﺎ ﻟﺣن ﻗﺎطﻌﯽ ﮔﻔت» ،ﻣﺳﺗﻘﯾم ﻣﯽرﯾم ﭘﯾش رﺋﯾس
ﺛﺑت«.
ﻣن از دﺳت ھر ﮐﯽ رﺋﯾس اﺳت در ﻣﯽروم  -ﺑرات ﮐﮫ
ﮔﻔﺗم .ﺣﺎﻻ ﺑر ﻋﮑس ﻣن داﯾﯽ اردﺷﯾرم ،ﺑﯽ رﺋﯾس اﻣورش ﻧﻣﯽ-
ﮔذرد ــ ﺳﯾﮕﺎرش را ھم از رﺋﯾس ﺳﯾﮕﺎر ﻓروشھﺎ ﻣﯽﺧرد،
ﺳﭘور ﻣﺣﻠﮫاش ھم ﺑﺎﯾد رﺋﯾس ﺳﭘورھﺎ ﺑﺎﺷد .دﻟﮭره ورم داﺷت.
داﯾﯽ ،ﺷﺎد از اﯾﻧﮑﮫ دھن ﻣن را ﺑﺳﺗﮫ اﺳت ،ورق ﺑرﻧده-
اش را رو ﮐرد» :رﺋﯾس ﻗوم و ﺧوﯾﺷﺗﮫ دﺧﺗر«.
ﯾﺎدم رﻓت ﺑﮕوﯾم ﮐﮫ ھﻣﮥ رؤﺳﺎ ﯾﮏ ﻧﺳﺑﺗﯽ ھم ﺑﺎ داﯾﯽ
دارﻧد.
ﺧواﺳﺗم ﺑﮕوﯾم ﻗوم و ﺧوﯾش طﻔﻠﮏ ﭼﮫ ﮔﻧﺎھﯽ ﮐرده ﮐﮫ
ﻣﺟﺑور اﺳت ﮐﺎر آدم را ــ ﺣﺗﯽ اﮔر ﻏﯾر ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﺑﺎﺷد ــ راه
ﺑﯾﻧدازد! ﻧﮕﻔﺗم و ﺑﮫ ﺟﺎش از زور ﭘﺳﯽ ﭘرﺳﯾدم» ،ﭼﯾﮫ ﻣن ﻣﯽ-
ﺷﮫ؟«
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»ﻣرﺣوم ﭘدر ﺑزرﮔت ﻣﯽﺷد ﻧوه ﻋﻣﮥ ﻣﺎدر اﯾن آﻗﺎ«.
ﺣﺎﻻ ﺑﯾﺎ اﯾن ﻣﺳﺋﻠﮥ ﺷش ﻣﺟﮭوﻟﯽ را ﺣل ﮐن .ﭘدر ﺑزرگ
ﺑﻧده …
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ﮔﻔﺗم» ،ﭼﯽ؟!« داﺷﺗم ﺷﺎخ در ﻣﯽآوردم» .ﭘس ﯾﻌﻧﯽ
ھﻔت ﭘﺷت ﻏرﯾﺑﮫ .ﻣﻧو ﮐﮫ ﺣﺗﻣﺎ ً ﻧﮫ دﯾده ﻧﮫ ﻣﯽﺷﻧﺎﺳﮫ .ﻓرﻗش ﺑﺎ
ﻏرﯾﺑﮫ ﭼﯾﮫ؟«
داﯾﯽ ﮔﻔت» ،اوﻻً ﻣﻧو ﮐﺎﻓﯾﮫ ﺑﺷﻧﺎﺳﮫ ﮐﮫ ﻣﯽﺷﻧﺎﺳﮫ؛ در
ﺛﺎﻧﯽ ﺗو رم دﯾده ــ ﯾﺎدت ﻧﯾﺳت دو ﺗﺎ ﺑرادر ﺑودن ،ﻣﺣﻣود ﺧﺎن و
اﺣﻣد ﺧﺎن ،ﻣﯾﺎﻣدن ﺧدﻣت ﭘدر ﺑزرﮔت؟ ﯾﺎدت ﻧﻣﯾﺎد؟«
ﯾﺎدم آﻣد .دو ﺗﺎ ﺑرادر ﺑودﻧد ،ﺧﯾﻠﯽ ﺷﺑﯾﮫ ﺑﮫ ھم ،ھر دو
ﻋﯾن ﮐﺎرﯾﮑﺎرﺗورھﺎﯾﯽ ﮐﮫ از ﺗرﯾﺎﮐﯽھﺎ ﻣﯽﮐﺷﻧد ــ دﯾدی دﯾﮕر:
ﻟپ ﺧﯾﻠﯽ ﺗو رﻓﺗﮫ ،دﻣﺎغ ﻓﻘط ﯾﮏ ﺗﯾﻐﮥ اﺳﺗﺧوان ،ﭘﻠﮏ ﮐﻠﻔت و
ﺳﻧﮕﯾن ،ﻟب ﺑﻧﻔش و ﭼروﮐﯾده ،ﮔردن ﺗوی ﯾﻘﮫ ﻟﻖ ،ﺑﯽﺣﺎل ،ﺑﯽ-
ﺟﺎن .ﻧﻣﯽداﻧم ﭼرا ﯾﮏ ﺟور راﺑطﮫای ھم ﺑﯾن اﯾنھﺎ و آﺧور و
آﻏل و از اﯾن ﭼﯾزھﺎ آﻣد ﺑﮫ ذھﻧم.
ﯾﮏ ﻧﻖ دﯾﮕر زدم ﮐﮫ ﺷﺎﯾد داﯾﯽ از ﭘﯾش رﺋﯾس رﻓﺗن
ﻣﻧﺻرف ﺑﺷود ،ﻧﺷد ــ ﻓﺎﯾده ﻧداﺷت ــ از اوﻟش ھم ﻣﯽداﻧﺳﺗم .ﺑﺎ
ﻟﺑﺧﻧد ﻣﻌﻧﯽ داری ﮔﻔت» ،ﺗو ﮐﯽ ﻣﯽﺧوای راه و رﺳم زﻧدﮔﯽ
رو ﯾﺎد ﺑﮕﯾری ﺧﺎﻧم؟«

ھﺮ

وﻗﺗﯽ رﺳﯾدﯾم داﯾﯽ اردﺷﯾر ﻣﺎﺷﯾن را ﺑﺎ دو ﻣﺗر ﻓﺎﺻﻠﮫ
از ﺟدول ﺧﯾﺎﺑﺎن ﻧﮕﮫ داﺷت و از ﻣن ﭘرﺳﯾد» ،ﺑد ﮐﮫ ﭘﺎرک
ﻧﮑردم؟«
ً
ﮔﻔﺗم» ،ﻧﺧﯾر ،ﺧﯾﻠﯾم ﻋﺎﻟﯽ ،ﭼون ﻣﻌﻣوﻻ ﻣﯽاﻧدازﯾن ﺗو
ﺟوب!« داﯾﯽ ھر وﻗت از ﺑﺎﺑت ﻣﺎﺷﯾن راﻧﯾش ﻣﺗﻠﮏ ﺗﺣوﯾل ﻣﯽ-
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ﮔﯾرد ،ﻣﯽﮔوﯾد» :ﻣن ،ﺧﺎﻧم ،ﺑﯾﺷﺗر از ﺳن ﺷﻣﺎ راﻧﻧدﮔﯽ ﮐردم«.
اﯾن دﻓﻌﮫ ھم ھﻣﯾن را ﮔﻔت.
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ﺣﺎﻻ اﯾن را وﻟش .داﺷﺗم ﻣﯽﮔﻔﺗم ﮐﮫ ﻓﻘط داﯾﯽ اردﺷﯾر
ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﻣﯽﺧواھد راه و رﺳم زﻧدﮔﯽ را ﺑﮫ ﻣن ﯾﺎد ﺑدھد ،ﺑﺑﯾن
ﻗوم و ﺧوﯾش ،ﮐﮫ رﺋﯾس ﺛﺑت ﺑﺎﺷد ،ﭼطور ادﺑم ﮐرد.
ﺑﮕذار اول از رﯾﺧﺗش ﺑراﯾت ﺑﮕوﯾم :اﺻﻼً ﻋوض ﻧﺷده
ﺑود .ﭘﯾرﺗر ھم ﻧﺷده ﺑود .ﻓﻘط ﺗﺎ داﯾﯽ ﺻداﯾش ﻧﮑرده ﺑود ،ﻧﻣﯽ-
داﻧﺳﺗم اﺣﻣد ﺧﺎن اﺳت ﯾﺎ ﻣﺣﻣود ﺧﺎن .ﺑﺎﺑﺎ ﺑزرگ ﺻداﺷﺎن ﻣﯽ-
ﮐرد» ،ﻣﺣﻣود ﺧﺎن ﻣﮭﺗر و اﺣﻣد ﺧﺎن ﮐﮭﺗر« .ا ُ ِرﮐﺎ! راﺑطﮥ آﻏل
و اﺳب و آﺧور ،و اﯾن ﺑرادرھﺎ ھم روﺷن ﺷد.
داﯾﯽ اردﺷﯾر ﺑﻌد از ﺧوش و ﺑش و روﺑوﺳﯽ ،ﺑﺎ ﺳر ﺑﮫ
طرف ﻣن اﺷﺎره ﮐرد و ﭘرﺳﯾد» ،ﻣﺣﻣود ﺧﺎن ﺷﻧﺎﺧﺗﯾن؟«
ﻣﺣﻣود ﺧﺎن ﻣﮭﺗر ﭼﺷمھﺎی ﻗﯽ ﮐردهاش را ﺑﮫ طرف ﻣن
ﺑرﮔرداﻧد ،وﻟﯽ ﻧﮕﺎھش از ﻣن رد ﺷد و رﻓت ﺧورد ﺑﮫ دﯾوار
ﭘﺷت ﺳرم .ﺗو دﻣﺎﻏﯽ و ﺑﺎ ﺻداﯾﯽ ﻋﯾن ﺑزﻏﺎﻟﮫ ﮔﻔت» ،ﺑﻌﻌﻌﻠﮫ،
ﺑﻌﻌﻌﻠﮫ ،ﺑﻌﻌﻌﻠﮫ«.
ﺑﺑﯾن ﭼﻘدر ﺷور ﺑود ﮐﮫ داﯾﯽ اردﺷﯾر ھم ﻓﮭﻣﯾد ﻣزﺧرف
ﻣﯽﮔوﯾد و ﻣن را ﻧﺷﻧﺎﺧﺗﮫ اﺳت ــ ﻣﻌرﻓﯾم ﮐرد.
ﻣﺣﻣود ﺧﺎن ﮔﻔت» ،ﺷﻧﺎﺧﺗم ،ﺷﻧﺎﺧﺗم ،ﺧوﺑم ﺷﻧﺎﺧﺗم ،ﭘﺳر
ﭼﺎﯾﯽ ﺑﯾﺎر«.
ﻧﺎ ﻧداﺷت ﺻداﯾش را ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﯾﯾن ﺑﺑرد» .ﭘﺳر ﭼﺎﯾﯽ
ﺑﯾﺎر« روی ھﻣﺎن ﺧط »ﺷﻧﺎﺧﺗم ،ﺷﻧﺎﺧﺗم« ﺑود.
ﻣن ﮔﻔﺗم» ،ﻣن ﭼﺎﯾﯽ ﻧﻣﯽﺧورم ﻣرﺳﯽ ،ﻣن آﻣدم …«
اﻣﺎ ﻣﺣﻣود ﺧﺎن ﻧﮫ ﮔذاﺷت ﻧﮫ ورداﺷت و ﮔﻔت» ،ﻣرﺳﯽ
ﭼﯾﮫ؟ ﻓﺿوﻟﯽ ﻧﮑن ،ﺑﯾﺎ اﯾﻧﺟﺎ ﭘﯾش ﺧودم ﺑﺷﯾن ،ﭘﺳر ﭼﺎﯾﯽ ﺑﯾﺎر«.
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ﺖ

ﭼون ﻣﺣﻣود ﺧﺎن ﻣﮭﺗر ﻣﯽﺷود ...ﭼﯽ ﻣن؟ ﺣﺎﻻ ھر
ﭼﯽ ،ﺧﻼﺻﮫ ﻣﯽﺷود ﯾﮏ ﭼﯾز ﭘدر ﺑزرﮔم ،ﻣن ﻧﻣﯽﺗواﻧم ﭼﺎﯾﯽ
ﻧﺧواھم!
ﻧﺷﺳﺗم ،دﯾﮕر ھم ﻓﺿوﻟﯽ ﻧﮑردم.
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ﻣن اﮔر ﺑﮕوﯾم ﭼﺎﯾﯽ ﻧﻣﯽﺧورم ﺑﯽ ادﺑﯽ ﺳت ،وﻟﯽ
ﻣﺣﻣود ﺧﺎن ﮐﮫ ﺳﮫ رﺑﻊ ﺳﺎﻋت دری وری ﮔﻔت و آﺳﻣﺎن و
رﯾﺳﻣﺎن ﺑﺎﻓت و ﯾﮏ ﺑﺎر ھم از ﻣن ﻧﭘرﺳﯾد ﺧرت ﺑﮫ ﭼﻧد ،ﻣرﺑﯽ
ادب اﺳت! داﯾﯽ اردﺷﯾر ھم ﮐﮫ اﻧﮕﺎر ﻧﮫ اﻧﮕﺎر ﻣن ﺗوی اطﺎﻗم ﯾﺎ
اﺻﻼً ﮐﺎری داﺷﺗﯾم آﻣدﯾم اﯾﻧﺟﺎ ــ دل داد و ﻗﻠوه ﮔرﻓت.
ﭼﻧﺎن ﺣوﺻﻠﮫام ﺳر رﻓﺗﮫ ﺑود ﮐﮫ ﻧﮕو .اﮔر اﯾﻣﺎ اﺷﺎره-
ھﺎی ﻣرا ﺑﮫ داﯾﯽ از ﭘﺷت ﺳر ﻣﺣﻣود ﺧﺎن ﺗو دﯾدی او ھم دﯾد.
دﯾدم ،ﻧﺧﯾر ،ﻓﺎﯾده ﻧدارد ،اﯾنھﺎ ھﻣﯾﻧطور ﻣﺷﻐول ﺻﺣﺑت از
زﮐﯾﮫ ﺧﺎﻧم و ﻣﺣرم و ظﻠﻣت اﻟﺣﺎﺟﯾﮫ ھﺳﺗﻧد و اﮔر ﺗﺎ ﻓردا ﺻﺑﺢ
ھم ﻣن ﻣﺛل دو طﻔﻼن ﻣﺳﻠم ــ ﻻاﻗل ﻣﺛل ﯾﮑﯾﺷﺎن ــ ﮔردن ﮐﺞ اﯾن
ﮔوﺷﮫ ﮐز ﮐﻧم ،ﺗﺣوﯾﻠم ﻧﻣﯽﮔﯾرﻧد .ﺑرای اﯾﻧﮑﮫ اظﮭﺎر وﺟودی
ﮐرده ﺑﺎﺷم و ﻧﺷﺎن ﺑدھم ﮐﺎر ﺟدی دارم ،ﻗوطﯽ ﺳﯾﮕﺎرم را در
آوردم و ﯾﮏ ﺳﯾﮕﺎر روﺷن ﮐردم ﮐﮫ از ﻻی دود ﺳﯾﮕﺎر ﺣرف
ﺑزﻧم ﺷﺎﯾد ﺑﮫ ﮐﺎرم رﺳﯾدﮔﯽ ﺑﺷود .اﻣﺎ ﻗﺑل از اﯾﻧﮑﮫ ﺳﯾﮕﺎرم ﺑﮫ
دود ﺑﯾﻔﺗد ،ﻣﺣﻣود ﺧﺎن ﺻورت ﮐﺞ و ﮐوﻟﮫاش را ﺑﮫ طرﻓم ﺑر
ﮔرداﻧد و ﭘرﺳﯾد» ،ﺗو ﺳﯾﮕﺎر ﻣﯽﮐﺷﯽ؟«
وﻗت ﭘﯾدا ﮐرد :ژﺳﺗم ﺣﺳﺎﺑﯽ ﻓول ﺑود ،ﭼون داﺷﺗم ﺧودم
را ھﻼک ﻣﯽﮐردم ﺳﯾﮕﺎرم را ﺑﮕﯾراﻧم .ﺑﮫ ﺟﺎی ﺟواب در ﮐﯾﻔم
را ﺑﯽﺧودی ﺑﺎز ﮐردم و ﺑﺳﺗم ،داﻣﻧم را ﺻﺎف ﮐردم ،دو ﺳﮫ ﺑﺎر
ﭘﯽ ھم ﺳﯾﮕﺎرم را ،ﮐﮫ ﺧﺎﮐﺳﺗر ﻧداﺷت ھﯾﭻ ،ﺣﺗﯽ ھﻧوز درﺳت
ﻧﮕرﻓﺗﮫ ﺑود ،ﺑﮫ ﻟﺑﮥ زﯾر ﺳﯾﮕﺎری زدم .اﯾنھﺎ ﻓﻘط ﺑﮫ درد اﯾن
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ﻣﯽﺧورﻧد ﮐﮫ ﯾﮏ ﮐﺎری ﮐﻧﻧد آدم دﺳت و ﭘﺎش را ﮔم ﮐﻧد .اَه!
ﺗﺎزه ﻣﮕر ﺧﯾﺎل ﻣﯽﮐﻧﯽ ول ﮐرد؟ ﺑﻌدش ﻟبھﺎی ﺑﻧﻔﺷش را ﻏﻧﭼﮫ
ﮐرد ﻗﻠﻣش را ﻣﺛل اﻧﺑرک ﭘﺎی ﻣﻧﻘل ﭼﻧد ﺑﺎر روی ﻟﺑﮥ ﻣﯾزش زد
و ﮔﻔت» ،ﭼﺷﻣم روﺷن!«
اﯾنھﺎ ﮐﮫ ھﯾﭻ ﮐداﻣش ﻓﺿوﻟﯽ ﻧﯾﺳت ،ھﻣﮫاش ﻣﺣﺑت
ﭘدراﻧﮫ اﺳت!
ﺗوی دﻟم ﮔﻔﺗم روﺷن ﮐﮫ روﺷن .وﻟﯽ ﺧوب آدم ﮐﮫ ﻧﻣﯽ-
ﺗواﻧد ﺑﻧﺷﯾﻧد ﺑرﯾﮏ ﺑزﻧد ﺗوی ﭼﺷم آﻗﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﯾﮏ ﭼﯾز ﭘدر ﺑزرگ
آدم اﺳت و ﺑﺎﺑﺎ ﺑزرگ ھم ﯾﮏ ﭼﯾز اﯾن آﻗﺎ ،ﺑﮕوﯾد :ﺑﻠﮫ ﻣﯽﮐﺷم،
دﻟم ﻣﯽﺧواھد ،ﺧوب ﻣﯽﮐﻧم .ﻣن ھم ﻧﮕﻔﺗم ،ﻓﻘط ﺗوی دﺳﺗﻣﺎﻟم ﻓﯾن
ﮐردم ــ ﯾﮏ ﺻدای ﺧﺷﮏ و ﻣﺿﺣﮑﯽ داد ﮐﮫ از ﺧﺟﺎﻟت ﻣردم،
ﻣوھﺎم را زدم ﭘﺷت ﮔوﺷم و اﯾن ﭘﺎ آن ﭘﺎ ﺷدم .ﻣﺣﻣود ﺧﺎن ﻣﮭﺗر
ﺣﺎﻻ داﺷت ﺑﺎ ﺳﮑوت و ﻧﮕﺎه ﺧﯾره ﺗﻧﺑﯾﮭم ﻣﯽﮐرد .و ﻣﯽداﻧﯽ ﭼﯽ
ﺣرﺻم ﻣﯽداد؟ ﻣوﻓﻖ ھم ﻣﯽﺷد.
از دﺳت داﯾﯽ اردﺷﯾر ھم ﻣﯽﺧواﺳﺗم داد ﺑزﻧم .زﺑﺎﻧش
داﺋم ﺑﮫ ﮐﺎر اﺳت و در ﭘراﮐﻧﯽ ﻣﯽﮐﻧد ھﺎ ،وﻟﯽ ﺣﺎﻻ ﺑﮫ ﻗول ﻣﺎﻣﺎ
ﻻم ﺗﺎ ﮐﺎم ــ ﯾﮏ ﮐﻠﻣﮫ ھم ﻧﻣﯽﮔﻔت ﮐﮫ ﻣوﺿوع را ﻋوض ﮐﻧد.
دﯾدم ﺧودم ﻣﺟﺑورم ﯾﮏ ﮐﺎری ﺑﮑﻧم :دﺳﺗم را دراز ﮐردم ﻗوطﯽ
ﺳﯾﮕﺎر را ﺑﮕذارم ﺗوی ﮐﯾﻔم ﮐﮫ ﺣرفھﺎی دﯾﮕر ﺑزﻧﯾم ،اﻣﺎ
ﻣﺣﻣود ﺧﺎن ﭼﻧﺎن ﺗر و ﭼﺳب زد ﭘﺷت دﺳﺗم ﮐﮫ اﻧﮕﺎر ﻧﮫ اﻧﮕﺎر
ﺗرﯾﺎﮐﯽ و وا رﻓﺗﮫ اﺳت ــ ھﺎج و واج ﻣﺎﻧدم .ﺑﻌدش ھم ﻗوطﯽ
ﺳﯾﮕﺎرم را ﺑر داﺷت و ﮔذاﺷت ﺗوی ﺟﯾﺑش .ﻗوطﯽ ﻧوی ﻧو ﺑود.
ﯾﮏ ھﻔﺗﮫ ﺑود ﯾواﺷﮑﯽ از ﻣﺎﻣﺎ ﺧرﯾده ﺑودﻣش و ﭘزش را ﺗوی
ﻣدرﺳﮫ ﺑﮫ ﻣﮭری ﻣﯽدادم ،و ھﯾﭻ وﻗت ﻣﻧﺎﺳﺑﯽ ﭘﯾدا ﻧﮑرده ﺑودم
ﮐﮫ اﻗﻼً ﯾﮑداﻧﮫاش را ﺑﮑﺷم .ﺣﺎﻻ ھم ﮐﮫ ﺑﮭﺗرﯾن ﻓرﺻت ﻣﻣﮑن
ﺑود ،ﻣﺣﻣود ﺧﺎن ﻣﮭﺗر ﮐﺎر را ﺧراب ﮐرد .ﭼﻧﺎن ﺑﻐﺿﯽ ﮔﻠوم را
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ﮔرﻓﺗﮫ ﺑود ﮐﮫ ﺑﻌﯾد ﻧﺑود ﺑﺗرﮐد اﻣﺎ ،ﺷﮑر ،ﺳر ﺑزﻧﮕﺎه ﯾﮏ ﻧﻔر آﻣد
ﺗوی اطﺎق و ﻣن را از ﺷر ﭼﺷمھﺎی ﻗﯽ ﮔرﻓﺗﮥ ﻣﺣﻣود ﺧﺎن و
ﻧﮕﺎه ﻣن-ﺻد-دﻓﻌﮫ-ﻧﮕﻔﺗم ،داﯾﯽ اردﺷﯾر ﺧﻼص ﮐرد.
ﻣﺣﻣود ﺧﺎن ﺑرای دﺳت دادن ﺑﺎ ﺗﺎزه وارد ﭘﺷت ﻣﯾزش
ﻧﯾم ﺧﯾز ﺷد و ﺗﺳﺑﯾﺣش اﺳﺗﮑﺎن ﭼﺎی ﻣن را ﺑر ﮔرداﻧد ــ
ﺧوﺷﺑﺧﺗﺎﻧﮫ ﺑﮫ طرف ﺧودش .و ﭼون ھم ﺳن و ﺳﺎل ﺑﺎﺑﺎ ﺑزرگ
ﻣن اﺳت ﺣﺗﯽ ﻧﮕﻔت ﺑﺑﺧﺷﯾد .ﺳر ﻣﺷﻖ دﺑﺳﺗﺎﻧﯽ ﯾﮏ دﻧﺑﺎﻟﮫ ھم
داﺷت و ﻣﺎ ﻧﻣﯽداﻧﺳﺗﯾم ــ ﻣﺣﻣود ﺧﺎن ﮐﮭﺗر ﺑﮫ وﮐﺎﻟت از طرف
داﯾﯽ ﺣﺎﻟﯾﻣﺎن ﮐرد!
ﺑﺎ ادب ﺑﺎش ﺗﺎ ﺑزرگ ﺷوی ،آن وﻗت ھر ﮐﺎری دﻟت
ﺧواﺳت ﺑﮑن!

ھﺮ

ﮔ
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ﻪا

ﺳ

ﻨﻔ
ﺎد

ﺑﺎ ﭼﺷم ﺑﮫ داﯾﯽ ﮔﻔﺗم :ﯾﺎ !
ﺑﺎ اﺑرو ﺟواب داد :ﺑﻧﺷﯾن.
ﻧﺷﺳﺗم.
ﻣﺣﻣود ﺧﺎن ﺳﻧدی ﮐﮫ ﺟﻠوش ﺑﺎز ﺑود ﺳر داد طرف ﻣن،
ﺑرای اﯾﻧﮑﮫ ﺗر ﻧﺷود ــ و ﯾﮏ ورﻗﮫ آب ﺧﺷﮏ ﮐن ﻋﺗﯾﻘﮫ ﮔذاﺷت
روی ﻟﮏ ﺧﯾس ﭼﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺧﯾﺎل ﻧﮑﻧم ﺣﺗﯽ ﯾﮏ ﻗطره ھم ﺑﮫ
ﺧودش ﮐﺷﯾده ﺑﺎﺷد ﭼون اﯾﻧﻘدر ﺟوھر آﺑﯽ ﺑﮫ ﺧوردش رﻓﺗﮫ ﺑود
ﮐﮫ ﻣﻌﻠوم ﻧﺑود ﯾﮏ وﻗﺗﯽ ﺻورﺗﯽ ﺑوده ــ ﺑﻌد ھم ﺑﺎ ﺗﺎزه وارد
ﺳرﮔرم ﺻﺣﺑت ﺷد.
ﯾﮏ ﺻﺑﺢ ﺗﺎ ظﮭر ﻣدرﺳﮫ ﻧرﻓﺗن اﺻﻼً ﺑﮫ اﯾن ﺑدﺑﺧﺗﯽھﺎ
ﻧﻣﯽارزﯾد ــ اﻧﺻﺎف .ﺣوﺻﻠﮫام ﭼﻧﺎن ﺳر رﻓﺗﮫ ﺑود ﮐﮫ داﺷﺗم
دﯾواﻧﮫ ﻣﯽﺷدم ــ از زور ﭘﺳﯽ ﺷروع ﮐردم ﺑﮫ ﺧواﻧدن ﺳﻧد
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ﻣورد ﺻﻠﺢ ــ ﮐﻠﯾﮥ ﺣﻘوق ﻓرﺿﯾﮫ و
ﻣﺗﺻوره و ﺣﮑﻣﯾﮫ و ﻋﯾﻧﯾﮫ ﻣﺻﺎﻟﺢ
ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺣﻖ اﻻﻣﺗﯾﺎز  ...ﻣرﺑوط ﺑﺂن
ﮐﺎﺋﻧﺎ ً ﻣﺎﮐﺎن ﺑﻧﺣوﯾﮑﮫ دﯾﮕر ﻧﺑوده ﺑﺎﺷد از
ﺑرای ﻣﺻﺎﻟﺢ ﺣﻘﯽ و ادﻋﺎﯾﯽ و ﮔردﯾد
ﻣﺗﺻﺎﻟﺢ از ھر ﺣﯾث و ھر ﺟﮭت ﻗﺎﺋم
ﻣﻘﺎم ﻗﺎﻧوﻧﯽ و رﺳﻣﯽﻣﺻﺎﻟﺢ ﮐﮫ طﺑﻖ
ﻣﻘررات اﺳﺗﯾﻔﺎء ﻣﻧﺎﻓﻊ ﻧﻣﺎﯾد …

ﺖ

ﺟﻠوم .ﺑﻠﮫ؟! ﭼﺷمھﺎم ﺳﯾﺎھﯽ رﻓت! اﮔر ﺑﮕوﯾﯽ ﯾﮏ ﮐﻠﻣﮫاش را
ﻓﮭﻣﯾدم ،ﻧﻔﮭﻣﯾدم:

ﺳ

ﻨﻔ
ﺎد

دو ﺑﺎره و ﺳﮫ ﺑﺎره از:
ﻣورد ﺻﻠﺢ ــ
ﺗﺎ:
 ...اﺳﺗﯾﻔﺎء ﻣﻧﺎﻓﻊ ﻧﻣﺎﯾد ...

ھﺮ

ﮔ

ﻮﻧ

ﻪا

را ﺧواﻧدم ،آﻧﻘدر ﮐﮫ ﺣﻔظ ﺷدم ــ اﻣﺎ درﯾﻎ از ﻓﮭﻣﯾدن
ﯾﮏ ﮐﻠﻣﮫ! زﺑﺎن ﭼﯾﻧﯽ ﺑﮫ ﮔردش! داﯾﯽ اردﺷﯾر اﯾن ﯾﮑﯽ را
راﺳت ﮔﻔﺗﮫ ﺑود.
ﺳﻧد را ﯾواﺷﮑﯽ ﺑﺳﺗم و ﻋﻘب ﻧﺷﺳﺗم .ھﻣﮫاش دﻋﺎ دﻋﺎ
ﻣﯽﮐردم ﮐﮫ داﯾﯽ اردﺷﯾر ﻣﺗوﺟﮫ ﻧﺷده ﺑﺎﺷد ،ﭼون ﻣﯽﺗرﺳﯾدم ﯾﺎد
ﮐﺎر ﺧودﻣﺎن ﺑﯾﻔﺗد .دﺳﺗم را ھم ﻣﺣض اﺣﺗﯾﺎط زود ﭘس ﮐﺷﯾدم ﺗﺎ
ﻣﺣﻣود ﺧﺎن ﻣﮭﺗر دﯾﮕر ﻧزﻧد ﭘﺷﺗش.
رﻓﺗم ﺗو ﺑﺣر ھﻣﮑﺎر ﻣﺣﻣود ﺧﺎن .ﯾﮏ ﻓﺳﯾل ﺗﻣﺎم ﻋﯾﺎر ــ
ﺑﺎﯾد ﻣﯽدﯾدﯾش :ﻋﯾﻧﮏ دوره ﮔرد زده ﺑود و زﯾر ﯾﮑﯽ از ﺷﯾﺷﮫ-
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ھﺎﯾش ھم ﯾﮏ ﺗﮑﮫ ﭘﻧﺑﮥ ﭼرک ﺗﭘﺎﻧده ﺑود .روی ﺻورﺗش ﭘر از
ﻟﮑﮫھﺎی ﻗﮭوهای و ﺷﯾری ﺑود ــ اﻧﮕﺎر ﺗﺎزه از ﺗوی ﺗﭘﮫ ھﺎی
ﻣﺎرﻟﯾﮏ درش آورده اﻧد و ھﻧوز ﮔردش را ﻧﺗﮑﺎﻧدهاﻧد .ﻣﺣﻣود
ﺧﺎن ﭘﮭﻠوش ﺷﺎه ﻓرﻧﮓ ﺑود .راﺳﺗﯽ ﺳﯾﮕﺎرش را ھم ﻣﺛل ﭼﭘﻖ
ﻣﯽﮐﺷﯾد .داﻏم ﺑرای ﺳﯾﮕﺎر ﺧودم ﺗﺎزه ﺷد.
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ﺧﻼﺻﮫ داﺷﺗم ﺗوی آن اطﺎق ﺧﻔﮫ ﻣﯽﺷدم .ﻧﮫ ﻣﺣﻣود
ﺧﺎن ﻗﺻد داﺷت ﺑﭘرﺳد ﮐﮫ ﻣن ﭼﮑﺎر دارم ﻧﮫ ﻣن دﯾﮕر دﻟم ﻣﯽ-
ﺧواﺳت ﺑﮕوﯾم ﭼﮑﺎر دارم .ﻓﻘط ﻣﯽﺧواﺳﺗم ﺑروم ،اﻣﺎ اﯾنھﺎ
ﭼﻧﺎن ﮔرم وراﺟﯽ ﺑودﻧد ﮐﮫ دﯾﮕر ﺑﺎ اﯾﻣﺎ و اﺷﺎره ھم ﻧﻣﯽﺷد ﺑﮫ
داﯾﯽ ﻧداﯾﯽ داد .ﺑرای اﯾﻧﮑﮫ ﭼﺷﻣم ﺗوی ﭼﺷم ﮐﺳﯽ ﻧﺑﺎﺷد و دل
ﻣﺎﻣﺎ را ﻧرم ﮐﻧم ﮐﮫ ﺑﮭم ﮔوﺷﮫ و ﮐﻧﺎﯾﮫ ﻧزﻧد ﮐﮫ ﮐﺎر را درﺳت
اﻧﺟﺎم ﻧدادهام ،ﮐﺎﻏذ و ﺧودﮐﺎرم را از ﺗوی ﮐﯾﻔم در آوردم ﮐﮫ
ﯾﮏ ﮐﺎﻏذ ﺑﮫ داداش ﺑﻧوﯾﺳم .ﺳرک ﮐﺷﯾدم ﺗﻘوﯾم روی ﻣﯾز
ﻣﺣﻣود ﺧﺎن را ﭘﯾدا ﮐﻧم ،داﯾﯽ ﭘرﺳﯾد» :ﭼﯾزی ﻣﯽﺧواھﯽ؟«
ﯾواﺷﮑﯽ ﮔﻔﺗم» ،اﻣروز ﭼﻧدﻣﮫ؟«
ﺟﻧﺎب ﻓﺳﯾل ،ﮐﮫ رﻓﯾﻖ ﻣﺣﻣود ﺧﺎن ﺑﺎﺷد ،ﺑﺎ ﺻدای ﺑﻠﻧد
اﻋﻼن ﮐرد» :ﭘﻧﺟم ذﯾﻘﻌده«!
ﭼﻧﺎن زوری ﺑرای ﺗﻠﻔظ ﻗﺎف و ﻋﯾن زد ﮐﮫ ﻟﮑﮫھﺎی
ﻗﮭوهای ﺻورﺗش ﭘر رﻧﮓﺗر ﺷد .ﻧﻣﯽداﻧم ﭼرا ﺗﺎرﯾﺦ ﺧودﻣﺎن
را ﻧﮕﻔت ﮐﮫ اﯾﻧﻘدر ﻓﺷﺎر ﺑﮫ ﺧودش ﻧﯾﺎورد .ﺑﻌد ھم ﺑﮫ ﺣرﻓش ﺑﺎ
ﻣﺣﻣود ﺧﺎن اداﻣﮫ داد» :ﺑﻧده ﺑﮫ اﯾﺷﺎن ﻋرض ﮐردم اﺳﻘﺎط ﮐﺎﻓﮥ
ﺧﯾﺎرات ﻣﺗﺻوره از طرﻓﯾن ﺷد ﻗرﺑﺎن«.
ﺑﯾﺷﺗر ﮐﻠﻣﺎﺗش ﺑﮫ ﻓﺗﺣﮫ ﺗﻣﺎم ﻣﯽﺷد :ذﯾﻘﻌ َده ،ﺑﻧ َده،
ﻣﺗﺻوره ــ ﻋﯾن راﺷد ﺣرف ﻣﯽزد.
َ

88

ﺳﺎر ﺑﯽﺑﯽ ﺧﺎﻧم

ﻣﻤ

ﻨﻮ
عا

ﺳ

ﺖ

ﺑﺎﻻی ﮐﺎﻏذ ﻧوﺷﺗم :ﭘﻧﺟم ذﯾﻘﻌده و ﺑﻌد ھم ﺣرفھﺎی
ﺟﻧﺎب ﻓﺳﯾل را ﻧوﺷﺗم ،ﺑﻌدش ھم ﺣرفھﺎی ﻣﺣﻣود ﺧﺎن را ﮐﮫ
ﮔﻔت» ،اﺣﺳﻧت ،اﺣﺳﻧت .ﻣﯽﺧواﺳﺗﯾد ﻣﺿﺎﻓﺎ ً ﺑﻔرﻣﺎﯾﯾد ،ﺣﺗﯽ
ﺧﯾﺎر ﻏﺑن ﮔر ﭼﮫ ﻓﺎﺣش ﺑﺎﺷد  ...ھﮫ ھﮫ ھﮫ  ...ھﮫ ھﮫ «.ﻋﯾن
ﺑزﻏﺎﻟﮫ.
»ھﮫ ھﮫ ــ ﺑﻌﻠﮫ ،ھﮫ ھﮫ ھﮫ«.
ﺧواﺳﺗم ﺑﯽاﯾﻧﮑﮫ ﺑﮫ ﻧوﺷﺗﮫام ﻧﮕﺎه ﮐﻧم ،ﺣرفھﺎی اﯾنھﺎ
ﮏ ﻣن
را ﺗﮑرار ﮐﻧم ،وﻟﯽ ھر ﭼﮫ ﮐردم ﻧﺷد و ﺑﮫ ﺟﺎﯾش :اَﻧﺎ دﯾ ُ
اﻟﮭﻧدی… ﺗو ﮐﻠﮫام ﺗﮑرار ﻣﯽﺷد!
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ﺧﻼﺻﮫ ﺗﺎ داﯾﯽ اردﺷﯾر ﺑﺎﻷﺧره ﭘﺎ ﺷد و راه اﻓﺗﺎدﯾم ﻣن
ﺻد دﻓﻌﮫ ﻣردم و زﻧده ﺷدم .دم رﻓﺗن داﯾﯽ وزی ﺗوی ﮔوش
ﻣﺣﻣود ﺧﺎن ﮐرد او ھم ﺑﺎ آن ﺻدای ﺑزﻏﺎﻟﮫای ﯾﮏ ﻧﺗﯾش ﺟواب
داد» ،ﺧودم ﻣﯽﻓرﺳﺗم .ﺑﻌﻌﻌﻠﮫ ،ﻣﯽﻓرﺳﺗم ﺧدﻣﺗﺷون «.وﻟﯽ ﺑﮫ
ﻧظرم آﻣدن ﻣﺎ را ﺑﮫ ﺣﺳﺎب دﯾدار ﺧﺎﻧوادﮔﯽ ﮔذاﺷت ﭼون ﯾﮏ
ﺗﻌﺎرف ﺷﺎﺑداﻟﻌظﯾﻣﯽ ھم ﮐرد ﮐﮫ ﻧﺎھﺎر ﺑروﯾم ﻣﻧزﻟش.
ﻣن ﮔﻔﺗم» ،ﻣرﺳﯽ وﻟﯽ ﻣن اﻣﺗﺣﺎن دارم ،ﺑﺎﯾد ﺑرم«.
ﭘﯾدا ﺑود ﺑﺎز ھم ﻣﯽﺧواھد ﺑﮕوﯾد» :ﻣرﺳﯽ ﭼﯾﮫ؟ ﻓﺿوﻟﯽ
ﻧﮑن« اﻟﺑﺗﮫ ﻧﮫ ﺑرای ﭼﯾزی ،ﻓﻘط ﺑرای ﯾﺎد دادن راه و رﺳم
زﻧدﮔﯽ! وﻟﯽ ﭘﯾش ﺧودش ﺣﺳﺎب ﮐرد ﮐﮫ اﮔر ﺑﮕوﯾد ﻣﻣﮑن اﺳت
ﺑﮫ ﻗﯾﻣت ﻧﺎھﺎر ﻣﺎﻧدن ﻣﺎ ﺗﻣﺎم ﺑﺷود و اﯾن ﻓﺿوﻟﯽ را ﺑﮫ روی ﻣن
ﻧﯾﺎورد .ﻓﻘط ﮔﻔت» ،ﺗو ﭼرا ﺷوھر ﻧﻣﯽﮐﻧﯽ دﺧﺗر؟«
از دﺳﺗش دﯾﮕر ﻋﺻﺑﺎﻧﯽ ھم ﻧﺷدم.
ﺟﻠو در ﮐﮫ رﺳﯾدﯾم ،ﺻدای رﻓﯾﻖ ﻣﺣﻣود ﺧﺎن ﺑﻠﻧد ﺷد:
»ﺳﯾﮕﺎر ﻓرﻧﮕﯽ؟! ﻣﯽﺗواﻧﯾد! ﺷﻣﺎ رؤﺳﺎ ﻣﯽﺗواﻧﯾد! ھﮫ ھﮫ ھﮫ
ﻣﯽﺗواﻧﯾد!«
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ﺑر ﮔﺷﺗم ،ﻗوطﯽ ﺳﯾﮕﺎر ﻧﺎزﻧﯾﻧم را ﺑرای ﺑﺎر آﺧر دﺳت ﻣﺣﻣود
ﺧﺎن ﻣﮭﺗر دﯾدم .ﻧﻣﯽداﻧﯽ ﮐﺟﺎم ﺳوﺧت ــ ﯾﻌﻧﯽ ﺧﯾﻠﯽ ﺧوب ھم
ﻣﯽداﻧﯽ.
ب،
ﺿ َر َ
از ﺣرﺻم ،ﺑﮫ ﺻدای ﺑﻠﻧد ــ ﻣﺛل ﺟﻧﺎب ﻓﺳﯾل ــ ﮔﻔﺗمَ » ،
ﺿرﺑوا!«
ﺿ َرﺑﺎَ ،
َ
ﺟز اﯾن  ...ھﯾﭻ ﻓﺣش دﯾﮕری ﯾﺎدم ﻧﯾﺎﻣد.
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ﻓﮑر ﮐرد ﭼون ﺑﺎران ﻣﯽﺑﺎرد اﺣﺳﺎس ﺗﻧﮭﺎﯾﯽ ﻣﯽﮐﻧد.
اﮔر ﺑﺎران ﻧﻣﯽﺑﺎرﯾد ،ﺧواﺑش ﻣﯽﺑرد و ﻣﺗوﺟﮫ ﺗﻧﮭﺎﯾﯾش ﻧﻣﯽﺷد و
ﺻﺑﺢ ﻣﯽﺷد.
ﺑﺎران اول رﯾز ﺑود ،ﺑﻌد درﺷت و ﺗﻧد و ﺑﻌد ﺑﺎز رﯾز و
ﻣداوم .ﺻدای ﺑﺎران ،ﻣﺛل آواز زﻧﺟرهھﺎی ﺷبھﺎی ﺗﺎﺑﺳﺗﺎن،
وﻗﺗﯽ ﻣﺗوﺟﮭش ﺷد دﯾﮕر دﺳت ﺑر ﻧداﺷت .ﻣﺛل اﯾن ﺑود ﮐﮫ
ﺟﻣﻌﯾت اﻧﺑوھﯽ از دور ھورا ﻣﯽﮐﺷﻧد ﯾﺎ ﮐف ﻣﯽزﻧﻧد .ﺻدای
ﭘﮭن ﺷدن ﺑﻌﺿﯽ ﻗطرهھﺎی آب روی زﻣﯾن ،از ﺗﮫ ﻧﺎوداﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ
زﻣﯾن ﻓﺎﺻﻠﮫ داﺷت ،ﮔﺎه روی ﺻدای ﮐف زدن ﻣﻣﺗد ﺑﻠﻧد ﻣﯽﺷد.
رگ ﺑﺎران درﺷت ﺑﺎ ﺻدای
ﺑﻌد ﺻدای آب ﻧﺎودان ﻣﺛل ﯾﮏ
ِ
رگھﺎی رﯾز ﺑﺎران ھﻣﺎھﻧﮓ ﻣﯽﺷد :ھوراآآآآ ...
ﺣﺗﻣﺎ ً اﮔر ﺑﺎران ﻧﺑود ،ﺧواﺑش ﻣﯽﺑرد .راﺣت ﻣﯽﺧواﺑﯾد.
ﺗوی ﺗﺧت ﻏﻠت ﻣﯽزد و دﺳت و ﭘﺎﯾﯽ ﺳر راھش ﻧﺑود ﮐﮫ
ﺑﯾدارش ﮐﻧد.
ﺗﺧت ﺳرد ﺑود ،درﺳت ﻣﺛل اﯾﻧﮑﮫ ﻧم ﺑﺎران ﺟذﺑش ﺷده
ﺑﺎﺷد .روی ﺷﯾﺷﮫ ﺧطھﺎی ﮐدر و ﺧطھﺎی روﺷن ﺟﺎ ﻋوض
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ﻣﯽﮐرد .ﯾﮏ ﻧﻘطﮥ ﺷﻔﺎف ،ﻣﺛل ﺧﺎﮐﺳﺗر ھﻧوز داغ ﺳﯾﮕﺎر ﮐﮫ
روی ﺟوراب اﺑرﯾﺷﻣﯽ ﺑﯾﻔﺗد ،در ﯾﮏ ﻗﺳﻣت از ﺳطﺢ ﺑﺧﺎر
ﮔرﻓﺗﮥ ﺷﯾﺷﮫ ﭘﯾدا ﻣﯽﺷد و ﻣﺛل در رﻓﺗﮕﯽ روی ﺟوراب ﻣﺳﯾر
آرام و ﻣطﻣﺋﻧش را ﺗﺎ ﭘﺎﯾﯾن ﺷﯾﺷﮫ طﯽ ﻣﯽﮐرد.
ﺻدای ﺑﺎران روی ﺳﻘف از ﺻداھﺎی دﯾﮕر ﺟدا ﺑود.
وﻗﺗﯽ ﺑﮫ آن ﮔوش ﻣﯽداد ،ﺑﻘﯾﮥ ﺻداھﺎ را ﻧﻣﯽﺷﻧﯾد .ﻓﮑر ﮐرد
ﺗوی ﮔوشھﺎﯾش ﭘﻧﺑﮫ ﺑﮕذارد ،ﺷﺎﯾد ﺧواﺑش ﺑﺑرد.
»اوﻧوﻗت اﮔﮫ ﮐﺳﯽ در ﺑزﻧﮫ ،ﻧﻣﯽﺷﻧوم .ای ﺑﺎﺑﺎ ،ﮐﯽ اﯾن
وﻗت ﺷب ﻣﯾﺎد؟  ...ﻣﻣﮑﻧﮫ ﺑرﮔرده .ﻣﯽﺧوام ﺑرﻧﮕرده«.
ﻓﮑر ﮐرد ﺑﺎران اﯾﺳﺗﺎد ،ﭼون ﻓﻘط ﺻدای ﭼﮏ ﭼﮏ ﻣﯽ-
آﻣد .ﺑﻌد ﻣﺗوﺟﮫ ﺷد ﺻدای ﭼﮏ ﭼﮏ از ﺷﯾر آﺷﭘزﺧﺎﻧﮫ ﻣﯽآﯾد و
ﺑﺎران ھم ھﻧوز ﻣﯽﺑﺎرد .رﻓت ﺗوی آﺷﭘزﺧﺎﻧﮫ و ﺷﯾر را ﺳﻔت
ﮐرد .ﺻدای رﻓت و آﻣد ﻣﺎﺷﯾن ھﺎ ھﻧوز در ﺧﯾﺎﺑﺎن ﺑود .ﺑﮫ
ﻧظرش آﻣد ﯾﮏ ﻣﺎﺷﯾن ﺟﻠو ﺧﺎﻧﮫاش ﯾواش ﮐرد .ﺑﻠﻧد ﺷد ،ﻧﺷﺳت
و ﺑﺎ دﻗت ﮔوش داد .ﻣﺎﺷﯾن ﮔذﺷت و ﺻداﯾش را ھم ﺑﮫ دﻧﺑﺎل
ﮐﺷﯾد .ﺑﻌد ﺑﺎز ﯾﮏ ﻣﺎﺷﯾن دﯾﮕر ،ﺑﻌد ﯾﮑﯽ دﯾﮕر ،ﺑﻌد ﯾﮑﯽ دﯾﮕر
ــ و ھﻣﮫ درﺳت ﺟﻠو ﺧﺎﻧﮫ ﯾواش ﻣﯽﮐردﻧد.
ﻓﮑر ﮐرد» ،ﮐﺎش ﻣﻧزل ﻣﺻﯽ ﻣوﻧده ﺑودم .ﺧﯾﻠﯽ ام
ﺧوب ﻣﯽﺷد ،ﻣﯽآﻣد ﻣﯽدﯾد ﻧﯾﺳﺗم .اوﻧوﻗت ﻓﮑر ﻣﯽﮐرد ﮐﺟﺎ
رﻓﺗم ــ ﻻﺑد ﻣﯽﻓﮭﻣﯾد ﻣﻧزل ﻣﺻﯽ ام ،اﻣﺎ ﺑﮫ ﻣﺻﯽ ﻣﯽﺳﭘردم
وﻗﺗﯽ اوﻣد ﭘﯽ ام ﺑﮕﮫ اوﻧﺟﺎ ﻧﯾﺳﺗم«.
ﯾﮑﯽ ﺑﺎ ﻗدمھﺎی ﺗﻧد و رﯾز از ﭘﯾﺎده رو رد ﺷد .ﮐﺳﯽ داد
زد» :ﺗﺎﮐﺳﯽ!«
ﺻدای ﺗرﻣز ﻣﺎﺷﯾن و ﺷﻠپ ﺷﻠپ دوﯾدن ﺗوی ﺑﺎران
ﻗﺎطﯽ ﺷد .در ﻣﺎﺷﯾن ﺑﺎز و ﺑﺳﺗﮫ ﺷد .ﺑﻌد ﭘت ﭘت ﭘت ﻣوﺗور
ﻏرش درازی ﺷد .ﺑﻌد ﺑﺎز ﻓﻘط ﺑﺎران ﺑود.
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ﺑوی ﺳوﺧﺗﮕﯽ ﺑﮫ دﻣﺎﻏش ﺧورد .ﯾﺎدش آﻣد وﻗﺗﯽ رﻓت
ﺗوی آﺷﭘزﺧﺎﻧﮫ ،ﺑﮫ ﻧظرش آﻣده ﺑود ﮐﮫ از ﮔوﺷﮫای دود ﺑﻠﻧد ﻣﯽ-
ﺷود .ﻧﮑﻧد ﮐﺑرﯾت روﺷن را ﺗوی ﺳطل ﺧﺎﮐروﺑﮫ اﻧداﺧﺗﮫ ﺑﺎﺷد و
ھﻣﮫ ﺟﺎ آﺗش ﺑﮕﯾرد؟ ﺑﺧﺎری را ﺧﺎﻣوش ﮐرده اﺳت؟
»ﻣرﺑﺎ! اﯾوای ﻣرﺑﺎ …!«
ﺑﺎ ﻋﺟﻠﮫ ﺑﮫ آﺷﭘزﺧﺎﻧﮫ رﻓت و ﭼراغ را روﺷن ﮐرد ــ
ھﯾﭻ ﭼﯾز ﻧﻣﯽﺳوﺧت .ظرف ﻣرﺑﺎی ﺑﮫ روی اﺟﺎق ﮔﺎزی ﺑود و
زﯾرش ھم ﺧﺎﻣوش ﺑود .در ﻣرﺑﺎ را ﺑرداﺷت .ﺑوی ھل و ﺷﮭد
ﻣرﺑﺎ دﻣﺎﻏش را ﭘر ﮐرد ،رﻧﮓ ﻣرﺑﺎ ﯾﺎﻗوﺗﯽ ﺷده ﺑود و ﻗواﻣش
درﺳت اﻧدازه ﺑود.
»اِ ــ ﺣواﺳم ﮐﺟﺎس؟ ﺑﻌد از ظﮭر ﻗﺑل از اﯾﻧﮑﮫ ﺑرم
ﻣﻧزل ﻣﺻﯽ زﯾرﺷو ﺧﺎﻣوش ﮐردم«.
ﻓﮑر ﮐرد ﺣﺎﻻ ﮐﮫ ﺑﺎران ﻧﻣﯽﮔذارد ﺧواﺑش ﺑﺑرد ،ﺧوب
اﺳت ﭘوﺳتھﺎی ﭘرﺗﻘﺎل را ﻣرﺑﺎ ﮐﻧد .ﯾﺎدش آﻣد ﮐﮫ ﺷﮑر ﻧدارد.
ﺑﮫ اطﺎقھﺎی دﯾﮕر ﺳر زد .ھﻣﮫ ﭼﯾز آرام ﺑود .ﺑﺧﺎری
ھم ﺧﺎﻣوش ﺑود .ﭼراغھﺎ را داﻧﮫ داﻧﮫ ﺧﺎﻣوش ﮐرد و ﺗوی ﺗﺧﺗش
ﺑر ﮔﺷت.
ﭘﺎھﺎﯾش را ﺗوی دﻟش ﮐرد و ﺧودش را روی ﻟﮑﮥ ﮔرﻣﯽ-
ﮐﮫ ﭘﺷﺗش روی ﺗﺷﮏ اﯾﺟﺎد ﮐرده ﺑود ،ﺟﺎ داد.
»ﭼطو ﻣﯽﺷﮫ ﮐﮫ وﻗﺗﯽ دو ﻧﻔر ﺗو ﺗﺧﺗن ھﻣﮫ ﺟﺎی ﺗﺧت
ﮔرم ﻣﯽﺷﮫ؟  ...ﺣﺎﻻ ﮐﺟﺎس؟  ...ﻻﺑد ﺧوﻧﮥ ﻣﺎدرﺷﮫ .ﺑراش
زﻣﯾن ﯾﮫ ﺟﺎ اﻧداﺧﺗن ،ﮐﻧﺎر ﺑﺧﺎری ﺗوی ﻣﮭﻣوﻧﺧوﻧﮫ ،ﯾﮫ ﻟﯾوان آﺑم
ﺑﺎﻻی ﺳرش ﮔذاﺷﺗن  ...ﻧﮫ اوﻧﺟﺎ ﻧﻣﯽره .ﻣﻣﮑﻧﮫ ھﻧوز ﺗو
ﺧﯾﺎﺑوﻧﺎ ﭘﻼس ﺑﺎﺷﮫ  ...اﯾﻧﻘد ﺗﺎ ﺻﺑﺢ ﻋرق ﻣﯽﺧوره ﮐﮫ ﻓردا
ﻟﺷﺷو ﺗوی ﭼﺎﻟﮫ ﭼوﻟﮫای ﭘﯾدا ﻣﯽﮐﻧن .ﺟﮭﻧم ــ اﯾﻧﻘد ﺑﺧوره از
اون ﺑﯾﺷﺗر«.
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در زدﻧد.
ﭘرﯾد.
ﭼﮑش زﻧﮓ داﺷت ﮐﺎﺳﮫ را از ﺟﺎﯾش در ﻣﯽآورد .دوﯾد
طرف آﯾﻧﮫ و ﻣوھﺎﯾش را ﺷﻠوغ ﮐرد و ﭘﺎی ﺑرھﻧﮫ ﺑﺎ ﭘﯾراھن
ﺧواب ﻧﺎزﮐش دم در رﻓت .در را طﺎق ﺑﺎز ﮐرد و ﺗوی ﻗﺎب در
اﯾﺳﺗﺎد .ﺣﺎﻟت ﻗﮭری را ﮐﮫ ﺗوی راه ﭘﻠﮫھﺎ ﺗﻣرﯾن ﮐرده ﺑود ،ﺧﯾﻠﯽ
ﻧﺎﺷﯾﺎﻧﮫ و ﻣﺑﺎﻟﻐﮫ آﻣﯾز ﺑﮫ ﻣﻌرض ﻧﻣﺎﯾش ﮔذاﺷت.
ﯾﮏ ﻣرد ﻏرﯾب ﺑﺎ ﯾﮏ ﺳﮓ ﭘﺷﻣﺎﻟوی ﺧﯾس ﺗوی ﺑﻐﻠش
ﺟﻠوش اﯾﺳﺗﺎده ﺑود .وﺣﺷﺗزده ﺧودش را ﻋﻘب ﮐﺷﯾد و ﭘﺷت در
ﭘﻧﮭﺎن ﮐرد و در را ﺗﻘرﯾﺑﺎ ً ﺑﺳت.
ﻣرد ﮔﻔت» ،ﺧﺎﻧوم اﻧﺻﺎف ﻧﯾﺳت اﯾن ﺣﯾوون ﺑﯾﭼﺎره رو
ﺗوی اﯾن ھوا ﺑﯾرون وﻟش ﮐردﯾن «.و ﺳﮓ را از ﺷﮑﺎف ﺑﺎز در
ﺗوی راھرو اﻧداﺧت و در را از ﭘﺷت ﮐﺷﯾد و ﺑﺳت.
ﺻداﯾش ﻣﯽآﻣد ﮐﮫ ﻣﯽﮔﻔت» ،ﺗوی ﺟﺎی ﮔرم و ﻧرﻣﺷون
ﺗﻧﮓ ھم ﺧواﺑﯾدن ــ ﻓﮑر اﯾن زﺑون ﺑﺳﺗﮫ ﮐﮫ ﻧﯾﺳﺗن  «...ﺑﻌد ﯾﮏ
رﺷﺗﮫ ﻏرﻏر ﻧﺎﻣﻔﮭوم ﮐﮫ زﯾر ﺑﺎران ﻣﺣو ﺷد.
دﻧدانھﺎﯾش از ﺗرس و ﺳرﻣﺎ ﺑﮫ ھم ﻣﯽﺧورد .ﺳﮓ ﻣﺎل
او ﻧﺑود و ﻧﻣﯽداﻧﺳت ﺑﺎ ﺣﯾوان ﭼﮑﺎر ﮐﻧد .ﺣﯾوان ﮔوﺷﮥ راھرو
ﮐز ﮐرده ﺑود و از زﯾر ﭘﺷم درھم و ﺧﯾس ﺻورﺗش ،ﺑره وار
ﻧﮕﺎھش ﻣﯽﮐرد.
ﻧﺗواﻧﺳت زﯾﺎد ﺗوی ﭼﺷم ﺳﮓ ﻧﮕﺎه ﮐﻧد .ﺑﮫ ﻧظرش آﻣد
ﮐﮫ ﺳﮓ ﺧﯾﻠﯽ ﭼﯾزھﺎ ﻣﯽداﻧد و دارد ﺑﺎ ﺗرﺣم ﻧﮕﺎھش ﻣﯽﮐﻧد.
ﺑﻐﺿش را ﻗورت داد .ﭘﺷﺗش را ﺑﮫ ﺳﮓ ﮐرد و ﺑﮫ طرف اطﺎق
ﺧواب راه اﻓﺗﺎد .ﺳﮓ ﺧودش را ﺗﮑﺎﻧد .آب ﺑﺎران و ﮔل ﺑﮫ
اطراف ﭘﺎﺷﯾده ﺷد.
»ای ﮐﺛﺎﻓت! ﺑرو ﮔﻣﺷو!«
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ﺣﯾوان ﯾﮏ ﻟﺣظﮫ دﻣش را ﻻی ﭘﺎﯾش ﮔرﻓت و ﺑﺎز از
زﯾر ﻣوھﺎی ژوﻟﯾدهاش ﻧﮕﺎھش ﮐرد .ﺑﻌد دﻧﺑﺎﻟش راه اﻓﺗﺎد و از
ﭘﻠﮫھﺎ ﺑﺎﻻ رﻓت .ﺑﺎﻻی ﭘﻠﮫھﺎ ﯾﮑﺑﺎر دﯾﮕر ﺧودش را ﺑﺎ ﺷﺎدی
ﺗﮑﺎﻧد.
»ﮔﻔﺗم ﺑرو ﮔﻣﺷو! ﻧﮑﺑت!« ﭘﺎﯾش را زﯾر ﺷﮑم ﺳﮓ
ﮔذاﺷت و ﺑﮫ طرف ﭘﺎﯾﯾن ﭘﻠﮫھﺎ ﭘرﺗش ﮐرد .ﺳﮓ دﺳت و ﭘﺎﯾش
ﺗوی ھوا ﺑﺎز ﻣﺎﻧد و ﻗﺑل از آﻧﮑﮫ ﺑﺗواﻧد ﺧودش را ﺟﻣﻊ و ﺟور
ﮐﻧد ،ﻣﺛل ﮔوﻧﯽ آرد ھﻔﯽ ﮐرد و روی زﻣﯾن اﻓﺗﺎد.
ﻣﺧﺗﺻر ﮔرﻣﺎی ﺗﻧش ھم از ﺗﺧت ﭘرﯾده ﺑود .ﯾﮏ ژاﮐت
ﭘﺷﻣﯽ و ﯾﮏ ﺟﻔت ﺟوراب ﮐوﺗﺎه ﭘوﺷﯾد و ﻟﺣﺎف را ﺗﺎ ﺧرﺧره
ﺑﺎﻻ ﮐﺷﯾد.
»دﯾﮕﮫ از ﺟﺎم ﺗﮑون ﻧﻣﯽﺧورم .وﻗﺗﯽ ھم اوﻣد ﺧودﻣو
ﻣﯽزﻧم ﺑﮫ ﺧواب  ...درو ﮐﯽ وا ﮐﻧﮫ؟ ﮐﻠﯾدﺷو ﻧﺑرده«.
ﺑﺎد ﻗطرهھﺎی ﺑﺎران را ﺑﮫ ﺷﯾﺷﮫ ﻣﯽزد و ﺻدای ﺑﺎران
ﻋوض ﺷده ﺑود .ﺣﺎﻻ ﺻدای ﺑﺎد ھم ھﻣراھش ﺑود ــ ﺷﺑﯾﮫ ﺻدای
ﺳوﺗﯽ ﻧﺎﺷﯾﺎﻧﮫ .ﺗوی ﺧﯾﺎﺑﺎن رﻓت و آﻣد ﭼﻧداﻧﯽ دﯾﮕر ﻧﺑود.
ﻓﮑر ﮐرد» ،ﻧﮑﻧﮫ ﺑﻼﯾﯽ ﺳرش آﻣده ﺑﺎﺷﮫ؟ ﺗﺻﺎدف ﮐرده
ﺑﺎﺷﮫ؟  ...اون ﺗﺻﺎدف ﻧﻣﯽﮐﻧﮫ .اﻻن ﺧوﺷﮫ .ﻻﺑد اون ﻣﺎﺷﯾن
ﻧوﯾس اﮐﺑﯾر اداره رو ور داﺷﺗﮫ داره ﺧوش ﻣﯽﮔذروﻧﮫ .ھﻣﯾن
ﺟور زﻧﺎ ﻻﯾﻘﺷن .ﺳﻘز ﺑﺟوان و ھر روز ﻣوھﺎﺷوﻧو ﯾﮫ رﻧﮓ
ﮐﻧن و ھر ﺷب ﺑﻐل ﯾﮑﯽ ﺑﺎﺷن .ﺑذا ﺑره ﺧودﺷو ﺑﮫ ﻟﺟن ﺑﮑﺷﮫ«.
ﺑﺧﺎر روی ﭘﻧﺟره ﯾﮏ ﭘﺎرﭼﮫ ﺷده ﺑود و ﻧور ﭼراغھﺎی
ﺧﯾﺎﺑﺎن روﯾش ﭼرب و ﺳرد ﻣﺎﺳﯾده ﺑود .از ﻻی دو ﻟﻧﮕﮥ ﭘﻧﺟره
ﺑﺎران ﺗو زده ﺑود و از ﻧوک دﺳﺗﮥ ﭘﻧﺟره ﯾﮏ ﻗطره آب آوﯾزان
ﺑود ــ ﻣﺛل دﻣﺎغ آدﻣﯽ ﺳرﻣﺎ زده.
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ﻓﮑر ﮐرد» ،اﮔﮫ ﺗﺎ ﺣﺎﻻ ﺗو ﺑﺎروﻧﺎ ﻣوﻧده ﺑﺎﺷﮫ ،ﺣﺗﻣﺎ ً
ﺳرﻣﺎ ﺧورده .ﭘﺎﻟﺗو ور داﺷت؟ آره ور داﺷت ،وﻟﯽ از ﺳر ﺳرﻣﺎ
ﻣﯽﺧوره ،ھﻣﯾﺷﮫ از ﺳر ﺳرﻣﺎ ﻣﯽﺧوره .ﺣﺎﻻ ﭼﻧد روزم
ﻣﺻﯾﺑت ﻧﺎﺧوش داری دارﯾم .وﻗﺗﯽ ﻧﺎﺧوش ﻣﯽﺷﮫ ﻋﯾن ﺑﭼﮫ-
ھﺎس«.
ﺻدای ﺧش ﺧش از ﭘﺎﯾﯾن ﺑﻠﻧد ﺷد .روی آرﻧﺟش ﻧﯾم
ﺧﯾز ﺷد و ﮔوش داد .ﺳﮓ زوزۀ ﻟرزاﻧﯽ ﮐﺷﯾد .ﯾﺎدش آﻣد ﮐﮫ
ﺣﯾوان ﭘﺎﯾﯾن اﺳت .اﻋﺗﻧﺎ ﻧﮑرد و ﺑﮫ ﺻدای ﯾﮑﻧواﺧت ﺑﺎران
ﮔوش داد.
»اﮔﮫ اﻣﺷب ﯾﮫ ﭼﺎﯾﯽ داغ و دو ﺗﺎ ﻗرص ﺑﺧوره ﺣﺎﻟش
ﺟﺎ ﻣﯾﺎد ،وﻟﯽ ﮐﯽ اﯾن وﻗت ﺷب ﺣوﺻﻠﮫ داره ﭼﺎﯾﯽ دم ﮐﻧﮫ؟ ﻣن
ﮐﮫ از ﺟﺎم ﺗﮑون ﻧﻣﯽﺧورم  ...ﺳر راه ﮐﮫ درو وا ﻣﯽﮐﻧم ،ﮐﺗری
رم ﻣﯽذارم رو ﮔﺎز …«
ﺻدای زوزه و واق واق ﭘر ﻏرﻏر ﺳﮓ ﺟﺎی ﺻدای
ﺑﺎران را ﮔرﻓت.
»ﻧﮑﻧﮫ ﮐﺳﯽ ﭘﺷت در ﺑﺎﺷﮫ؟«
ﺑﻠﻧد ﺷد .ﭼراغ راھرو را روﺷن ﮐرد .ﺳﮓ ﭘﺎﯾﯾن ﭘﻠﮫھﺎ
اﯾﺳﺗﺎده ﺑود و دﻣش را ﺗﮑﺎن داد و ﭘﺎرس ﮐرد و دو ﺳﮫ ﺑﺎر ﺟﻔت
ﺟﻔت ﺑﮫ ﭼپ و راﺳت ﭘرﯾد .ﺑﻌد ﺑﮫ ﺳرﻋت از ﭘﻠﮫھﺎ ﺑﺎﻻ آﻣد و
ﮐﻧﺎر ﺑﺧﺎری ﺧﺎﻣوش ﭼﻣﺑﺎﺗﻣﮫ زد.
ﺑراق
ھﯾﭻ ﮐس ﭘﺷت در ﻧﺑود .ﺧﯾﺎﺑﺎن ﻣﺛل ﻗﯾر ﺳﯾﺎه و ّ
ﺑود .ﺑﺎز ﺑر ﮔﺷت ﺑﺎﻻ.
»آﺧﮫ ﺣﯾوون ﺗو ﭼﻘد ﺧری! ﺑﺧﺎری ﮐﮫ ﺳرده ــ ﺑرو ﺗو
اطﺎقِ .د ﺑرو دﯾﮕﮫ!«
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ﺳﮓ ﭘﺷت ﺳرش رﻓت ﺗوی اطﺎق .ﺑﺎ ﮐﻧﺟﮑﺎوی اطراف
را ﻧﮕﺎه ﮐرد و ﻣدﺗﯽ زﻣﯾن را ﺑو ﮐﺷﯾد .ﺑﻌد ﭘرﯾد روی ﺗﺧت و
ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ ﺻدای ﻧﻔسھﺎی ﻣرﺗب و ﭘر رﺿﺎﯾﺗش ﺑﻠﻧد ﺷد.
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اﮔﮫ ﺳﮫ راه دﯾﮕﮫ ﮐﺎر ﮐوﻧم ،ﻣﯽزﻧم ﺗو
ﮔوش ﺻدو ﺑﯾس .ﻧﺻﻔش ﻣﯽﮐوﻧﮫ ﺷص
ﺗوﻣن .ﺑﮕو ﭼﻠش ﺧرج در رﻓﺗﮫ واﺳم
ﻣﯽﻣوﻧﮫ .اﮔﮫ ﯾﮫ ﻣﺎه ھﻣﯾطو ﮐﺎر ﮐوﻧم …
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»ﭼرا ﻧﻣﯽرﯾم داداش؟«
ﻣﺳﺎﻓری ﮐﮫ ﺣرف زد ،دﻧدانھﺎی ﮔراز و زرد داﺷت و
ﭘﮭﻠوی راﻧﻧده ﻧﺷﺳﺗﮫ ﺑود» .ﻣﮕﮫ ﻣﯽﺧوای ﭘﻧﺞ ﻧﻔر ﺑﯾﺷﺗر ﺳوار
ﮐﻧﯽ؟«
راﻧﻧده ﻣﺳﺎﻓرھﺎ را ﺑر اﻧداز ﮐرد و ﮔﻔت» ،رﻓﺗﯾم ﺑﺎﺑﺎ،
رﻓﺗﯾم «.و زد دﻧدۀ ﯾﮏ.
اﮔﮫ ﯾﮫ ﻣﺎه ھﻣﯾطو ﮐﺎر ﮐوﻧم ،ﺳر ﮐﯾﺳﮫ
رم ﺷل ﻧدم ،ﭼﺎرﺻدو ﮐﻧﺎر ﮔوذاﺷﺗم .ﭼﻧد
ﻣﺎه ﻣﯽﺧواد ﮐﮫ ﭘﻧﺞ ﺗوﻣﻧو ﺟور ﮐوﻧم؟ ﯾﮫ
ﺳﺎل ــ ﺑﻌﻠﮫ ــ ﺑﻠﮑم ﺑﯾﺷﺗر .ﯾﮫ ﺳﺎل ﭼﯾﮫ؟
ﭼش ﺑﮫ ھم ﺑزﻧﯽ ﺗﻣوم ﻣﯾﺷﮫ .ﺑﺎس ﺑﮫ
ﺧوﻧم ﺣﺎﻟﯽ ﮐوﻧم ﮐﮫ ﺗﺎ ﯾﮫ ﺳﺎل ھﯾﭻ
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ﺧﺑری ﻧﯽ .ﻧﮫ ﺷﺎﺑدﻟﻌظﯾم ،ﻧﮫ ﭘﯾرن ،ﻧﮫ
ﭼﺎدر .آ ،آ! اون ﺑﯾﭼﺎره ﮐﮫ ﺣرﻓﯽ ﻧداره.
ھﻣﯾﺷﮫ ﺑﺎ ﺧوب و ﺑد ﻣﺎ ﺳﺎﺧﺗﮫ ــ ﺣﺎﻻم
ﻣﯽﺳﺎزه .ﺑﭼﮫھﺎ رم ﺑﺎس ﯾﮫ طوری رو
ﺑﮫ را ﮐﻧﮫ .ﻣﯽﮐﻧﮫ .زن ﻓﻘﯾرﯾﯾﮫ .ﻋوﺿش
ﺑﻌد ﯾﮫ ﺳﺎل …ا َ  ،ﻻﻣﺻب ﺑﻌد ﯾﮫ ﺳﺎل
ﺗﺎزه ﺳر ﻗﺳدا وا ﻣﯽﺷﮫ .ﺑﺎﺷﮫ ،ﻗﺳد ﻣﮭم
ﻧﯽ ،ﺧﯾﺎل ﮐون دارم دﺧل ﺣﺎﺟﯽ رو ﻣﯽدم
ــ ﻣﮭم ﻧﯽ.
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ﻣﺳﺎﻓر دﻧدان ﮔراز ﺑﮫ ﻣﺳﺎﻓر ﭘﮭﻠوﯾﯽ ﮔﻔت» ،داداش اﯾن
ﺟﻌﺑﮫ ﺷﯾرﻧﯾﺗو ،آ ھﻣﭼﯽ ،ﯾﮫ ﺧورده ،ﺑﺑﺧﺷﯾﻧﺎ«.
ﺻﺎﺣب ﺟﻌﺑﮥ ﺷﯾرﯾﻧﯽ ﮔﻔت» ،ﻣزاﺣم ﺷﻣﺎﺳت؟ ﻋذر
ﻣﯽﺧوام .وﻟﯽ ﻣﻣﮑﻧﮫ ﺑﻔرﻣﺎﯾﯾد ﮐﺟﺎ ﺑذارﻣش؟«
ﺟواﻧﯽ ﮐﮫ روی ﺻﻧدﻟﯽ ﻋﻘب ﺑود ﮔﻔت» ،ﻋﻘب ﺟﺎ ھس.
ﺑدﯾن ﺑراﺗون ﺑذارم اﯾﻧﺟﺎ«.
زﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﯾن اﯾن ﺟوان و ﻣرد ﺷﮑم ﮔﻧدهای ﻧﺷﺳﺗﮫ ﺑود ،ﺑﺎ
ﻏﺿب ﮔﻔت» ،ﻋﻘب ﮐﺟﺎ ﺟﺎ ھس؟«
ﺟوان ﮔﻔت» ،ﺟﻠو ﭘﺎﻣون«.
زن ﺑﺎ ﻗﺎطﻌﯾت ﮔﻔت» ،ﺟﻠو ﭘﺎی ﻣﺎ ﮐﮫ ﺟﺎ ﻧﯾس«.
ﻣرد ﺷﮑم ﮔﻧده ﺑﮫ ﭘﺎﺷﻧﮫھﺎی ﮐﺞ ﺷدۀ ﮐﻔش زن و ﺑﻌد
ﺳﺎق ﭘﺎھﺎﯾش ﻧﮕﺎه ﮐرد .ﻧﮕﺎه ﺗﺎ روی ﺻورت زن ﺳر ﺧورد و
ھﻣﺎﻧﺟﺎ ﻣﺎﻧد.
ﺻﺎﺣب ﺟﻌﺑﮥ ﺷﯾرﯾﻧﯽ ﮔﻔت» ،ﺧﺎﻧم آروم ﺑﺎﺷﯾن .ﻣن
ﻗﺻد ﻧداﺷﺗم ﻣزاﺣم ﺷﻣﺎ ﺑﺷم«.
زن ﮔﻔت» ،ﻧﺧﯾر ،ﻣﻘﺻودم ﺷﻣﺎ ﻧﺑودﯾن«.
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ﻣرد ﺑﮫ زﺣﻣت ﺳرش را ﺑرﮔرداﻧد و زن را ﯾﮏ ﻟﺣظﮥ
طوﻻﻧﯽ ﺑﺎ اﺳﺗﻔﮭﺎم ﻧﮕﺎه ﮐرد .زن از ﭘﻧﺟرۀ ﮐﻧﺎر ﻣرد ﺷﮑم ﮔﻧده
ﺑﮫ ﭘﯾﺎده رو ﺧﯾره ﺷد.
ﻣﺷوﻗﺎﻧﮫ ﮔﻔت» ،ﺑدﯾن ﻣن ﻣﯾذارم ﺟﻠو ﭘﺎی ﺧودم«.
ﺟوان ّ
ﻣرد ﺟﻠوی ﮔﻔت» ،ﻧﺧﯾر ــ ﻣﺗﺷﮑرم «.و ﺳرش را
ﺑرﮔرداﻧد.
زن زﯾر ﻟﺑﯽ ﮔﻔت» ،راس راﺳﯽ ﮐﮫ …«
ﻣرد ﺷﮑم ﮔﻧده ﺧودش را ﺟﻣﻊ ﮐرد و ﺑﺎ ﻣﮭرﺑﺎﻧﯽ ﺑﮫ زن
ﮔﻔت» ،ﺷﻣﺎ راﺣت ﺑﺷﯾﻧﯾن ،اﯾﻧور ﺟﺎ ھس«.
زن ﺧﻧدﯾد و ﮔﻔت» ،راﺣﺗم ،ﻣرﺳﯽ«.

ﻪا

ﺳ

ﻨﻔ
ﺎد

ۀﺗ
ﺠﺎر

ھر ﻗﺳدﯾو ﮐﮫ ﺑدم ﯾﮫ ﺗﯾﮑﮫاش ﻣﯽﺷﮫ ﻣﺎل
ﺧودم ــ ﻣﺎل ﻣﺎل ﺧودم .اوﻧوخ ﻣﯽﺷم
آﻗﺎی ﺧودم ،ﻧوﮐر ﺧودم .رﯾﺧت ﻧﺳﻧﺎس
ﺣﺎﺟﯽ رم دﯾﮕﮫ ﻧﻣﺑﯾﻧم .اﮔﮫ ﻋﺷﻘم ﻧﮑﺷﯾد
ﯾﮫ رو ﮐﺎر ﮐوﻧم ،ﻧﻣﯽﮐوﻧم ــ دس ﺧوﻧﮫ و
ﺑﭼﮫھﺎ رو ﻣﯽﮔﯾرم ﻣﯽرم ﻋﺷﻖ .ﻗﯾد اون
ﯾﮑﯽ ﻣﺎﺷﯾﻧم ﻣﯽزﻧم .اﻧﮕﺎر از ﺑﯾﺦ
ﻧداﺷﺗﻣش .وﷲ.

ھﺮ

ﮔ

ﻮﻧ

ﻣﯾوه ﻓروﺷﯽ ﺑﺎ ﮔﺎری و ﺑﺎرش ﭘﯾﭼﯾد ﺟﻠو ﮐراﯾﮫ .راﻧﻧده
ﺗرﻣز ﮐرد و ﺳرش را از ﺷﯾﺷﮫ در آورد» ،آی ﻋﻠﻔﯽ!«
ﻣﯾوه ﻓروش ﺑﯽاﻋﺗﻧﺎ و ﺑﮫ ﮐﻧدی رد ﻣﯽﺷد.
» ِد ﺑرو ﮐﻧﺎر دِ ،ﻋﻣﮫ ﭼﺧﯽ!« ﺑﻌد راﻧﻧده ﺑﮫ طرف دﻧدان
ﮔراز ﺑر ﮔﺷت و ﺑﺎ ﺳر ﺑﮫ ﻣﯾوه ﻓروش اﺷﺎره ﮐرد» ،ﻗﯾﺎﻓﮫﺷو!
ﻋﯾن ﺳﯽ ﺷﺎی ﭘول ﺧورده!«
دﻧدان ﮔراز ﮔﻔت» ،اﯾن ﺳﺎﻋت ﺧﯾﺎﺑوﻧﺎ ﺷﻠوﻏﮫ«.
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ﺣﺎﺟﯽ ﻣﯽﮔﮫ ﺷﻠوغ ﯾﺎ ﺧﻠوت ،ﺑﺎس
ﻣواظب ﻣﺎﺷﯾن ﺑﺎﺷﯽ .ﺧب ھﺳم .ﺧط ور
ﻧداره .ﺧب ور ﻧﻣﯽداره .ﺳﺎل دﯾﮕﮫ ﺑش
ﻣﯽﮔم :ﺣﺎﺟﯽ ﻣﺎ رﻓﺗﯾم .ﻣﯾﮕﮫ ﭘﺳر ﺻب
زود ﺑﯾﺎ ،ﻣواظب ﻣﺎﺷﯾن ﺑﺎش .ﺑش ﻣﯽﮔم:
ﺑﯾﺎه! دﯾﮕﮫ ﺗﻣوم ﺷد .دﺳﺗوراﺗو ﻏﻼف
ﮐون ،ﻣﺎ رﻓﺗﯾم ﺳر ﺗﺎﺳﮑﯽ ﺧودﻣون ــ ا َ ــ
ﻗﯾﺎﻓﮥ ﺣﺎﺟﯽ رو ھﻣﭼﯽ وﺧﺗﯽ ﺑﺎس دﯾد.
ﻻﺑد ﻣﯽﮔﮫ ﺑﺎﻻﺧره ﺗوﻧﺳﯽ ﺗﺎﺳﮑﯾﺗو ﭘس
ﺑﯾﮕﯾری؟ اوﻧو ﻗﯾدش زدم ــ اﯾن ﻧو اِ،
ﻧوی ﻧو .اﮔﮫ اون ﯾﮑﯽ رم زﻧده ﮐﻧم ﻣﯾﺷﮫ
دوﺗﺎ .زﯾﺎدﯾم ﻣﯽﮐﻧﮫ ﺣﺎﺟﯽ؟ ﺗو ﮐﮫ ﭘﻧﺞ ﺗﺎ
داری زﯾﺎدﯾت ﻧﮑرده؟
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ﭼراغ ﻗرﻣز ﺷد .راﻧﻧده ﭼﻧد ﻣﺗر ﺟﻠو ﺗر از ﺣد ﭼﮭﺎر
راه ﻧﮕﮫ داﺷت .ﭘﻠﯾس راھﻧﻣﺎﯾﯽ ﺳر ﮔرم ﺻﺣﺑت ﺑﺎ ﯾﮏ ﺷوﻓر
ﮐﺎﻣﯾون ﺑود .راﻧﻧده ﻓورا ً ﻋﻘب زد و ﺑﮫ دﻧدان ﮔراز ﮔﻔت» ،وﷲ
ﺑﮫ ﻣوﻻ ــ اﮔﮫ ﻣﺎ رو ﺑﺑﯾﻧﮫ ﻣﯾﮕﮫ ﺑزن ﮐﻧﺎر .ﻣﺎﺷﯾن ﺑﺎس ﭼن
ﺳﺎﻋت ﺑﯽﺟﮭت ﺑﺧواﺑﮫ«.
داﻧدان ﮔراز ﮔﻔت» ،ﺧب دﯾﮕﮫ .ھر ﮐﯽ ﯾﮫ ﺟور
اﻣوراﺗﺷو ﻣﯽﮔذروﻧﮫ .اﯾﻧﺎم اﯾﻧﺟوری«.
راﻧﻧده از ﺷوﻓر ﮐﺎﻣﯾون ﺑﺎ ﺣرﮐت ﺳر ﺳؤال ﮐرد ﭼﮫ
ﺷده ﺑود.
ﺷوﻓر ﮐﺎﻣﯾون ﮔﻔت» ،ﭼﯾزی ﻧﺑود ــ ﺷﻧﺎﺳﮫ«.
دﻧدان ﮔراز ﮔﻔت» ،ﺳﺑزه داداش ،ﺑرو ﺑرﯾم«.
ﮐراﯾﮫ راه اﻓﺗﺎد.
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رﯾﺧت ﺳرواﻧﮥ ﺳر ﺳﮫ را زﻧدون ﺑود.
اون ﺑﺎس ﺣﺎﻻ ﺳرھﻧﮓ ﺑﺎﺷﮫ .اﯾن ﺗﺎزه
ﭘﯾداش ﺷده ــ اﯾن راﺳﮫ ﻧﺑود.
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ﺻدای ﺗرﻣز و ﺑرﺧورد ﺗو ﺧﺎﻟﯽ دو ﻣﺎﺷﯾن ﺑﻠﻧد ﺷد.
ﻣﺳﺎﻓرھﺎ در ھم رﯾﺧﺗﻧد.
زن ﺟﯾﻎ زد» ،ﯾﺎ ﺣﺿرت ﻋﺑﺎس!«
ﺑﻘﯾﮥ ﻣﺳﺎﻓرھﺎ ﭼﻧد ﻟﺣظﮫ ﺑﺎ ھﯾﺟﺎن و در ھم و ﺑر ھم
ﺻﺣﺑت ﮐردﻧد .راﻧﻧده ﺑﮭت زده ﻓرﻣﺎن را ﭼﺳﺑﯾده ﺑود.
راﻧﻧدۀ ﻣﺎﺷﯾن ﺟﻠو ﭘﯾﺎده ﺷد و ﻣﺳﺗﻘﯾم ﺑﮫ طرف ﮐراﯾﮫ
آﻣد» :ﻣﮕﮫ ﮐوری ﻣرﺗﯾﮑﮫ!«
ﻣردم ﺑرای ﺑﮭﺗر دﯾدن ھﻣدﯾﮕر را ﺑﺎ ﺗﮫ آرﻧـﺞ ﭘس ﻣﯽ-
زدﻧد.
راﻧﻧدۀ ﮐراﯾﮫ آه ﺳﻧﮕﯾﻧﯽ ﮐﺷﯾد ،ﻣﺎﺷﯾن را روﺷن ﮔذاﺷت
و ﭘﯾﺎده ﺷد .ﺟﻠو ﻣﺎﺷﯾﻧش را ﺑﺎ ﺗﺄﺳف ﺑررﺳﯽ ﮐرد و ﮔﻔت،
»ﻣرﺗﯾﮑﮫ ﺗو ﮐﻼﺗﮫ ــ طﻠﺑﮑﺎرم ھﺳﯽ؟ ھﻣﯾطو زرﭘﯽ ﭘﺎ ﺗو ﻣﯽزﻧﯽ
رو ﺗرﻣز طﻠﺑﮑﺎرم ھﺳﯽ؟« ﻧﮕﺎه دﯾﮕری ﺑﮫ ﻣﺎﺷﯾﻧش اﻧداﺧت،
»ﻧﯾﮕﺎ ﮐون ــ رﯾد ﺑﮫ ھﯾﮑل ﻣﺎﺷﯾن«.
ﺗوی ﺻورت ﺗﻣﺎﺷﺎﮔران ﺻف ﺟﻠو ھﯾﺟﺎن دوﯾد.
ﺻﺎﺣب ﻣﺎﺷﯾن ﻓورد ﺷﺎﻧﮫھﺎی ﭘﮭن و ﮔردن ﮐﻠﻔت راﻧﻧدۀ ﮐراﯾﮫ
را ﺑراﻧداز ﮐرد و از ﺣﺎﻟت ﻣﺎھرخ در آﻣد و ﺑﺎ ﺻدای آرامﺗری
ﮔﻔت» ،ﻣوﺗوری ﭘرﯾد ﺟﻠو ﻣﺎﺷﯾﻧم ــ ﻣﮕﮫ ﻧدﯾدﯾش؟«
راﻧﻧدۀ ﮐراﯾﮫ ﺑﺎ ﺻدای دو رﮔﮫای ﮔﻔت» ،ﻧﮫ ــ ﻧدﯾدﻣش.
ﺳﯽ ــ ﺟﻠوی ﺗو ﮐﯾوﻧده ﻧﻧﮫ رو ﮐﮫ ﻣن ﻧﺑﺎس ﺑﭘّﺎم«.
اﻣﺎ ﮐورم ھ ّ
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ﺻﺎﺣب ﻓورد ﺳﯾﻧﮫاش را ﺳﭘر ﮐرد و ﮔﻔت» ،ﻣرﺗﯾﮑﮥ
ﻟش ﺣرف دھﻧﺗو ﺑﻔﮭم «.و دو ﻗدم ﺟﻠو رﻓت .ﺟﻣﻌﯾت ﺣﻠﻘﮫ را
ﺗﻧﮓ ﮐرد.
راﻧﻧده ﮔﻔت» ،واﺳﮫ ﻣن ﺷﺎخ ﺷوﻧم ﻣﯽﮐﺷﮫ ــ ﺧوار ھر
ﭼﯽ ﺷوﻓوره ﻧﺎﺷﯾﮫ «...
ﺻﺎﺣب ﻓورد رﻧﮕش ﭘرﯾده ﺑود و ﭘرهھﺎی دﻣﺎﻏش ﻣﯽ-
ﻟرزﯾد .ﯾﮏ ﻗدم دﯾﮕر ﺑﮫ طرف راﻧﻧده ﺑرداﺷت و ﮔره ﮐراواﺗش
را ﺷل ﮐرد .ﺟﻣﻊ ھم ﻧزدﯾﮏﺗر ﺷد اﻣﺎ ھﯾﭻ ﮐس زﯾﺎد ﺟﻠو ﻧﯾﺎﻣد.
ﺻﺎﺣب ﻓورد ﮔﻔت» ،ﺣﺎﻻ ﻧﺷوﻧت ﻣﯽدم .ﺧﯾﺎل ﮐردی.
ﻣرﺗﯾﮑﮥ ﻻت ﺑﯽ ھﻣﮫ ﭼﯾز .ﺑﺎ ﮐﯽ اﯾﻧطوری ﺣرف ﻣﯽزﻧﯽ؟
ﭘدرﺗو در ﻣﯽآرم .ﻣرﺗﯾﮑﮥ ﭘدر ﺳﮓ«.
ﭘﺳر ﺑﭼﮫای ﮐﮫ ﺑﻠﯾت ﺑﺧت آزﻣﺎﯾﯽ ﻣﯽﻓروﺧت ﮔﻔت» ،آﻗﺎ
ﮐﺗﺗو ﺑده واﺳت ﻧﮕﮫ دارم ــ ﻣن اﺻﻼً ﭼوق رﺧﺗﯾم «.ﺑﻌد ﭼﺷﻣش
اﻓﺗﺎد ﺑﮫ ﭘﺎﺳﺑﺎن ﭘﺳت و اﻓﺳر راھﻧﻣﺎﯾﯽ ﮐﮫ از ﺑﯾن ﻣردم راه ﺑﺎز
ﻣﯽﮐردﻧد .زد ﺗو ﺳرش و ﮔﻔت» ،وای ددم وای اوﻣدن!« و ﺑﯾن
ﺟﻣﻌﯾت ﮔم ﺷد .ﺑﻘﯾﮫ ھم ﺷل و ﺣﺳرت زده ﭼﻧد ﻗدم ﭘس ﭘس
رﻓﺗﻧد.
اﻓﺳر راھﻧﻣﺎﯾﯽ ،ﻣﺛل اﯾﻧﮑﮫ از ﺗوی ﺑﻠﻧد ﮔو ﺣرف ﺑزﻧد،
ﮔﻔت» ،راﻧﻧدۀ ﮐراﯾﮥ ﺷﻣران ،راﻧﻧدۀ ﮐراﯾﮥ ﺷﻣران ،ﺑرو اون
طرف ﺗﺎ رﺳﯾدﮔﯽ ﺑﺷﮫ ــ ﺑرو اون طرف .ﻓورد ﺷﻣﺎرۀ  ...ﺑزن
ﮐﻧﺎر ﭘﯾﺎده رو«.
ﺻﺎﺣب ﻓورد ﮔره ﮐراواﺗش را ﻣﺣﮑم ﮐرد و ﭘﺷت
ﻓرﻣﺎن ﻧﺷﺳت و ﮔﻔت» ،ﺟﻧﺎب ﺳروان ،ﻣن از اﯾن ﻣرد ﺷﮑﺎﯾت
دارم .ﺑﮫ ﻣن ﺗوھﯾن ﮐرده .ﺻورﺗﺟﻠﺳﮫ ﮐﻧﯾن ﺟﻧﺎب ﺳروان«.
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اﻓﺳر ﮔﻔت» ،اﺟﺎزه ﺑدﯾن آﻗﺎ رﺳﯾدﮔﯽ ﻣﯾﺷﮫ «.و ﺑﻌد ﺑﺎ
اﺷﺎرۀ دﺳت ﻓورد را ﺑﮫ ﮐﻧﺎر ﭘﯾﺎده رو راھﻧﻣﺎﯾﯽ ﮐرد .راﻧﻧدۀ
ﮐراﯾﮫ ﺑﮫ ﻣﺎﺷﯾﻧش ﺗﮑﯾﮫ داد .ﺑﻌد روی ﮔﻠﮕﯾرش ﻧﺷﺳت.
اﻓﺳر راھﻧﻣﺎﯾﯽ ﺑﮫ راﻧﻧده ﮔﻔت» ،ﮔواھﯾﻧﺎﻣﮫ«.
راﻧﻧده دﺳﺗش را ﺗوی ﺟﯾب ﺑﻐﻠش ﮐرد و ﮔﻔت» ،اﯾن
ﻋﻠﯾﺷﺎ ﻧﺎﻏﺎﻓل ﺗرﻣز ﮐرد ﺟﻧﺎب ﺳروان .زرﭘﯽ ﭘﺎﺷو ﮔوذاش رو
ﺗرﻣز .اﻧﮕﺎر …«
اﻓﺳر راھﻧﻣﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺑﯽﺣوﺻﻠﮕﯽ ﺣرﻓش را ﻗطﻊ ﮐرد،
»ﮔواھﯾﻧﺎﻣﮫ ﺗو ﺑده«.
»ﺑﻔرﻣﺎ ــ اﯾﻧم ﮔواھﯾﻧﺎﻣﮫ«.
اﻓﺳر ﺗﺻدﯾﻖ راﻧﻧدﮔﯽ را ﮔرﻓت و ﺑﮫ طرف ﻓورد رﻓت.
ﻣﺳﺎﻓر دﻧدان ﮔراز از ﺗوی ﭘﻧﺟره ﺳرک ﮐﺷﯾد و ﭘرﺳﯾد،
»داداش ﻣﯾری؟ اﮔﮫ طول داره ﻣﺎ ﭘﯾﺎده ﺷﯾم «.
ﻣﺳﺎﻓری ﮐﮫ ﭘﮭﻠوﯾش ﻧﺷﺳﺗﮫ ﺑود ،ﺟﻌﺑﮥ ﺷﯾرﯾﻧﯾش را
روی زاﻧوﯾش ﺟﺎ ﺑﮫ ﺟﺎ ﮐرد و ﮔﻔت» ،ﺣﺎﻻ ﺑﺎﯾد ﻣﻧﺗظر ﮐﺎر
ﺷﻧﺎس ﺷد«.
ﺟوان از روی ﺻﻧدﻟﯽ ﻋﻘب ﮔﻔت» ،ﮐﺎرﺷﻧﺎس واﺳﮫ
ﭼﯽ؟ ھر ﮐﯽ از ﻋﻘب ﺑزﻧﮫ ﻣﻘﺻره .راﻧﻧدۀ ﮐراﯾﮫ ﺑﺎﯾد ﺧﺳﺎرت
اون آﻗﺎ رو ﺑده«.
دﻧدان ﮔراز ﮔﻔت» ،ﺧب اﮔﮫ ﺑﺎﯾد ﺑده ،ﺑده ﺑرﯾم .ﺗﺎ
ﻏروب ﮐﮫ ﻧﻣﯾﺷﮫ واﯾﺳﺎد«.
ﯾﮑﯽ از ﺑﯾرون ﮔﻔت» ،ﻓورده ﭼﯾزﯾش ﻧﺷده ــ ﺟﻠوی
ﮐراﯾﮫ رو ﺑﺎش ﭼﮫ داﻏوﻧﮫ «.و وﻗﺗﯽ دﯾد راﻧﻧدۀ ﮐراﯾﮫ دارد
ﻧﮕﺎھش ﻣﯽﮐﻧد ،ﻗﯾﺎﻓﮥ ﻣﺎﺗم زده ﺑﮫ ﺧودش ﮔرﻓت و ﮔﻔت» ،ﻧﭻ!
ﻗر ﻗر ﺷده «.ﺑﻌد ﺳرش را آورد ﻧزدﯾﮏﺗر و ﮔﻔت،
ﺳﭘرت ِ
»ﺧﺳﺎرﺗﺗو ازش ﺑﮕﯾر«.
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راﻧﻧده ﻓﻘط ﻧﮕﺎھش ﮐرد.
ﻣﺳﺎﻓری ﮐﮫ ﺟﻌﺑﮥ ﺷﯾرﯾﻧﯽ داﺷت ،ﺧطﺎب ﺑﮫ ﻣﺳﺎﻓر
ﺟوان ،ﮔﻔت» ،ﻧﺧﯾر آﻗﺎ ﺑﮫ اﯾن ﺳﺎدﮔﯽ ﻧﯾﺳت .ﻣﺎﺷﯾن ﺟﻠو ﻏﻔﻠﺗﺎ ً
اﯾﺳﺗﺎد«.
ﺟوان ﺑﺎ اﺻرار ﮔﻔت» ،ھر ﮐﯽ از ﻋﻘب ﺑزﻧﮫ ﻣﻘﺻره ــ
رد ﺧورم ﻧداره .ﺗو آﯾﯾن ﻧﺎﻣﮫ اس«.
دﻧدان ﮔراز ﮔﻔت» ،اﮔﮫ طول داره ،داداش ،ﭘﯾﺎده ﺷﯾم.
ﻣﯽﺧواﯾم ﺑﮫ ﮐﺎر و زﻧدﮔﯾﻣون ﺑرﺳﯾم«.
زن ﮔﻔت» ،ﻣﮕﮫ اﯾﻧﺟﺎ ھﺎ دﯾﮕﮫ ﮐراﯾﮥ ﺧﺎﻟﯽ ﭘﯾدا ﻣﯾﺷﮫ!
ﺑﺎﯾد ﺗﺎ ﻗﯾﺎﻣت واﯾﺳﯾم«.
ﻣرد ﺷﮑم ﮔﻧده ﮔﻔت» ،ﺑﻠﮫ ،ﻧﺧﯾر ،ﭘﯾدا ﻧﻣﯾﺷﮫ«.
زن ﮔﻔت» ،ﺗﺎزه ﺳر اﯾﺳﺗﮕﺎﺷم ﺑﮫ زﺣﻣت ﮔﯾر ﻣﯾﺎد«.
ﻣرد ﺷﮑم ﮔﻧده ﮔﻔت» ،ﺑﻠﮫ ــ اﺻﻼً ﮔﯾر ﻧﻣﯾﺎد «.و
ﻧزدﯾﮏﺗر ﺑﮫ زن ﻧﺷﺳت.
دﻧدان ﮔراز ﺧودش را از ﭘﺷت ﻓرﻣﺎن رد ﮐرد و از در
ﺳﻣت ﭼپ ﭘﯾﺎده ﺷد .ﻟب ﺑﺎﻻﯾﯾش را ﻣﺛل ﺷﺗری ﮐﮫ ﻣﺷﻐول
ﻧﺷﺧوار اﺳت ،ﺣرﮐت داد و روی دﻧدانھﺎﯾش ﮐﺷﯾد و ﺑﮫ طرف
ﭘﺎﺳﺑﺎن رﻓت.
ﯾﮏ ﻧﻔر ﺗﺎزه وارد ﭘرﺳﯾد» :ﮐﺳﯽ ھم طوری ﺷده؟«
ﯾﮑﯽ از ﺗوی ﺟﻣﻌﯾت ﮔﻔت» ،ﻧﮫ ﺑﺎﺑﺎ ــ ﻓﻘط ﺑﮫ ھم ﻣﺎﻟﯾدن.
ﺑﯾﺎ ﺑرﯾم«.
ﭘﺳر ﺑﻠﯾت ﻓروش دﺳﺗﮥ ﺑﻠﯾتھﺎﯾش را از ﺗوی ﺷﯾﺷﮥ ﺑﺎز
ﮐراﯾﮫ ﮐرد ﺗو» :ﯾﮫ ﺑﻠﯾت ﺑﺧرﯾن .ﻣﺎل اﻣروزه .ﯾﮫ ﺑﻠﯾت .ﺧﺎﻧوم ﯾﮫ
ﺑﻠﯾت .ﻧﻣﯽﺧوای؟« ﺑﻌد روﯾش را ﺑﮫ آﻗﺎی ﺷﮑم ﮔﻧده ﮐرد» :ﺑﮫ
ﺷﺎﻧس ﺧﺎﻧوم ﯾﮫ ﺑﻠﯾط ﺑﺧر .ﺑﺧر دﯾﮕﮫ«.
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ﯾﮏ ﺑﯾوک ﻣﺷﮑﯽ راه ﻧداﺷت ﺑﮕذرد و راﻧﻧدهاش ﺑوق
زد ﺗﺎ ﻣردم ﻣﺗﻔرق ﺑﺷوﻧد وﻟﯽ ﻧﺷدﻧد .ﻣرد ﻣﺳن ﻣوﻗری ﮐﮫ ﻋﻘب
ﺑﯾوک ﻧﺷﺳﺗﮫ ﺑود ﺳرش را از ﺷﯾﺷﮫ در آورد و ﮔﻔت» ،آﻗﺎﯾﺎن
ﺳد ﻣﻌﺑر ﻧﮑﻧﯾد«.
راﻧﻧدۀ ﮐراﯾﮫ ﺗف ﻏﻠﯾظﯽ ﮐرد و ﮔﻔت» ،اَه ــ در ﮐﯾوﻧﺗو
ﺑذار«.
آﻗﺎی ﻣﺳن ﻣوﻗر ﺳرش را ﺑرد ﺗو و ﺷﯾﺷﮫ را ﺑﺎﻻ ﮐﺷﯾد
و ﺑﺎ ﺗﻐﯾر ﺑﮫ ﺷوﻓرش دﺳﺗور داد» :ﺑرو«.
ﺑﯾوک از ﺟﺎ ﮐﻧده ﺷد و ﺻف ﻣردم را ﺷﮑﺎﻓت.
اﻓﺳر راھﻧﻣﺎﯾﯽ ﺑﮫ طرف راﻧﻧده آﻣد و ﮔﻔت» ،اﯾن رﺳﯾد
ﮔواھﯾﻧﺎﻣت .ﺷﺎﻧس آوردی ﻣﺎﺷﯾن ﺟﻠوﯾﯽ ﺻدﻣﮫ ﻧدﯾده«.
راﻧﻧده ﭼﺷﻣش ﺗوی ﭼﺷم ﺻﺎﺣب ﻓورد اﻓﺗﺎد .ﺻﺎﺣب
ﻓورد ﮔردﻧش را ﺗوی ﯾﻘﮫاش ﺟﺎ اﻧداﺧت روﯾش را ﻓورا ً
ﺑرﮔرداﻧد و ﮔﺎز داد.
اﻓﺳر راھﻧﻣﺎﯾﯽ ﮔﻔت» ،ﺣﺎﻻ اﯾﻧﺟﺎ رو ﺧﻠوت ﮐن .ﯾﺎﷲ
راه ﺑﯾﻔت .آﻗﺎﯾون رد ﺷﯾن«.
دﻧدان ﮔراز ﺧودش را ﺑﮫ ﺳرﻋت ﺑﮫ ﮐراﯾﮫ رﺳﺎﻧد و ﻗﺑل
از راﻧﻧده ﺳر ﺟﺎﯾش ﻧﺷﺳت .ﻟﺑش را ﮐﮫ روی ﻟﺛﮫاش ﺑﺎﻻ ﺟﺳﺗﮫ
ﺑود دوﺑﺎره روی دﻧدانھﺎﯾش ﺟﺎ ﺑﮫ ﺟﺎ ﮐرد و ﮔﻔت» ،آره
داداش ،ﺑرﯾم ،ﺑرﯾم ﺑﮫ ﮐﺎر و زﻧدﮔﯾﻣون ﺑرﺳﯾم«.
ﺟوان ﮔﻔت» ،اﻣﺎ ﻗﺳر در رﻓﺗﯽ«.
زن ﮔﻔت» ،ﺧدا رﺣم ﮐرد ﮐﺳﯽ طورﯾش ﻧﺷد«.
ﻣرد ﺷﮑم ﮔﻧده ﮔﻔت» ،ﺑﻠﮫ ــ واﻗﻌﺎ ً ﺑﮫ ﺧﯾر ﮔذﺷت .ﺟﺎی
ﺷﮑرش ﺑﺎﻗﯾﮫ «.و دﺳﺗش را ﮐرد ﺗوی ﺟﯾﺑش و آرﻧﺟش را ﺑﮫ
ﭘﮭﻠوی زن ﺗﮑﯾﮫ داد.
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راﻧﻧده روی ﻓرﻣﺎن ﺧم ﺷد و ﮔﻔت» ،ﺟﺎی ﺳﻔت ﮐﮫ
ﻧﺷﺎﺷﯾدﯾن ــ ھﯽ از روی ﺑﺧﺎر ﻣﻌده ﻣﯾﮕﯾن ﺑﺎزم ﺷﺎﻧس آوردی،
از اﯾن ﺑدﺗرم ﻣﯽﺷد ﺑﺷﮫ ،ﺧدا رﺣم ﮐرد! ﻣن ﺷﺎﺷﯾدم ﺗو اﯾن
ﺷﺎﻧس ــ از اﯾن ﺑد ﺑﯾﺎری ﺑدﺗر؟ ﺷب ﮐﮫ ﻣﺎﺷﯾﻧو ﺑﺧواﺑوﻧم ﺑﺎس
ﺳوﯾﯾﭼم ﺗﺣوﯾل ﺻﺎب ﻣﺎﺷﯾن ﺑدم و ﺑﯽ دس ﺷوﻣﺎ درد ﻧﮑوﻧﮫ
ﮔورﻣو ﮔم ﮐوﻧم .ﺣﺎﺟﯽ ﺷرط ﮐرده ﺑود اﮔﮫ ﯾﮫ دﻓﮫ دﯾﮕﮫ ﻣﺎﺷﯾن
ﺧراش ور داره ﻣرﺧﺻم ﮐوﻧﮫ«.
ﻣرد دﻧدان ﮔراز ﮔﻔت» ،درس ﻣﯾﺷﮫ داداش ــ ﻏﺻﮫ ﺷو
ﻧﺧور .ﺧدا ﺑزرﮔﮫ«.
» ِد ــ ﺑﺎزم ﻣﯾﮕﮫ ﺧدا ﺑزرﮔﮫ .ﮐدوم ﺧدا؟ اﮔﮫ ھس ﮐﮫ
واﺳﮥ ﻣﺎ ﻧﯽ «.ﮐف دﺳﺗش را ﻣﺣﮑم ﺟﻠو ﻣﺎﺷﯾن ،روی ﺟﻣﻠﮥ
»اﻟﮭﯽ ﺑﮫ اﻣﯾد ﺗو« ﮐوﺑﯾد و ﮔﻔت» ،ﺑﮫ ھﻣون ﻗﺑﻠﮫ ﻗﺳم ،ﺗو اﯾن ده
دوازده ﺳﺎﻟﮫ ﯾﮫ ﺷب ﻧﺑوده ﮐﮫ ﺳر راﺣت زﯾﻣﯾن ﺑذارم .اوﻧوخ
ﺷﮑر ﭼﯽ ﭼﯾرو ﺑﮑوﻧم؟ ﺗو ھﻣﯾن را ﺑﺎس ﺳﺑﯾل ھر ﭼﯽ آﺟﺎن
راھﻧﻣﺎﯾﯾﮫ ﭼرب ﮐوﻧم ﺗﺎ ﺑذارن اﯾن راﺳﮫ رو ﺑرم و ﺑﯾﺎم .ﺷﮑر!
ھﯽ ﺷﮑر! ﺑﺎ ﺷﮑر ﮐﮫ ﻧﻣﯾﺷﮫ اﯾن ﺷﮑم ﻻﻣﺻﺑو ﭘرش ﮐرد«.
»داداش ﺳﯾد ﺧﻧدون ﻧﯾﮕر دار ــ ھﻣﯾن ﮐﻧﺎر«.
راﻧﻧده ﮔﻔت» ،ھﻣﮥ ﺟوﺷت واﺳﮥ اﯾن دو ﻗدم را ﺑود؟« و
ﻣﺣﮑم زد روی ﺗرﻣز .ﺳﮫ ﻧﻔر ﻣﺳﺎﻓر ﻋﻘﺑﯽ روی ﭘﺷﺗﯽ ﺟﻠو ﺧم
ﺷدﻧد و ﺑﻌد ﺳر ﺟﺎﯾﺷﺎن ﺟﺎ اﻓﺗﺎدﻧد .زن زﯾر ﻟب ﻏری زد و ﻣرد
ﺷﮑم ﮔﻧده ﮔﻔت» ،ﯾواش آﻗﺎ ﺟﺎن ،ﯾواش ــ ﻣﮕﮫ ﻣﯽﺧوای ﺑﺎز ﮐﺎر
دﺳت ﺧودت ﺑدی؟« و ﺧودش را ﺑﮫ زن ﻣﺎﻟﯾد.
دﻧدان ﮔراز ﯾﮏ دو ﺗوﻣﺎﻧﯽ ﺑﮫ راﻧﻧده داد و ﺗﺎ ﺑﻘﯾﮥ ﭘوﻟش
ﺣﺎﺿر ﺑﺷود رﻓت ﺟﻠو ﻣﺎﺷﯾن را ﻣﻌﺎﯾﻧﮫ ﮐرد .ﭼﻧد ﺑﺎر دو ﻻ و
راﺳت ﺷد .ﺑﻌد ﻟب ﭘﺎﯾﯾﻧش را ﺑﺎﻻ ﺑرد و ﮔﻔت» ،ﭼﯾز ﻣﮭﻣﯽ-
ﻧﺷده«.
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راﻧﻧده ﮔﺎز ﻣﺣﮑﻣﯽداد و دﻧدان ﮔراز ﺑﺎ دھن ﺑﺎز از ﺟﻠو
ﻣﺎﺷﯾن ﮐﻧﺎر ﭘرﯾد و ﯾﮏ ﺗوﻣﺎﻧﯽ ﻧﻘره را ﻣﯾﺎن زﻣﯾن و ھوا ﻗﺎﭘﯾد
و ﻣﺎﺷﯾن ﻣﻣﺎس ﺑﺎ ﻧوک ﭘﻧﺟﮫاش رد ﺷد.
راﻧﻧده ﺑﺎ ﻏﯾظ ﮔﻔت» ،ھِﮫ ــ ﻧﺳﻧﺎس ﻣﺳﺧره! ﻧﮫ ﺟون ﺗو
ﭼﯾز ﻣﮭﻣﯽﻧﺷده ،ﻓﻘط زن و ﺑﭼﮥ ﻣن ﺑﺎس ا َ ﻓردا ﮔﺷﻧﮫ ﺑﻣوﻧن.
واﺳﮥ ﺗو ﺑﮫ ﯾﮫ ورﺷﮫ .واﺳﮥ ﺑﻘﯾﮫ ام ﺑﮫ ﯾﮫ ورﺷﮫ .داش ﺧﺷﺗﮑﺷو
ﭘﺎره ﻣﯽﮐرد ﮐﮫ ﯾﮫ دﻗﮫ دﯾر ﻣﯽرﺳﮫ ،اﻣﺎ ﻣﺎ ﮐﮫ زن و ﺑﭼﻣوﻧو
ﺻب ﺗﺎ ﺷوم ﻧﻣﺑﯾﻧﯾم ،ﭼﯾز ﻣﮭﻣﯽ ﻧﯽ .ﭼﯾز ﻣﮭﻣﯽ ﻧﯽ وﻗﺗﯽ ام
ﺷوم ﻣﯽرﯾم ﺧوﻧﮫ ،ﻣﺛﮫ ِﮐﺳﯽ ﮐﮫ ّ
دزی ﮐرده ﯾﺎ ﺧون ﮐرده ﺑﺎس
ﺳﮫ ﺑرﯾم ﺗو ﮐﮫ زﻧﻣون ﭘﺎ ﻧﺷﮫ ﺑﭘرﺳﮫ ﭼﯽ آوردی ،ﭼوﻧﮑﮫ ھﻣﯾﺷﮥ
آ ّ
ﺳﯾم .وﷲ ﺑﮫ ﺧدا .اﻣﺷب ام ﺑﺎس ﺑش ﺑﮕﯾم
ﺧداش دس ﺧﺎﻟﯽ ھ ّ
ﺑﯾﮕﯽ ﺗﺧت ﺑﺧواب ﺿﻌﯾﻔﮫ ،ﺗﯾﭘﺎ زدن ﺗو ﮐﯾون ﻣون ﮔﻔﺗن ﺑرو.
ﭼﯾز ﻣﮭﻣﯽ ﻧﯽ! آﻗﺎھﮫ ﮔف ﭼﯾز ﻣﮭﻣﯽ ﻧﯽ! ﻗراﺿﮥ ﻧﺳﻧﺎس! واﺳﮥ
ﻣﺎ دﯾﮕﮫ ﺗﻣوم ﺷد .دﯾﮕﮫ ﮐﯽ ﺑﺷﮫ ﺑﺗوﻧﯾم ﻗد راس ﮐﻧﯾم .ﺑﺎس ا َ ﻓردا
ﺑرﯾم ﭘﯾش ھر ِﮐس و ﻧﺎ ِﮐس ﺳر ﺧم ﮐوﻧﯾم و ﮐﺎر ﺑﺧواﯾم «.ﮐف
ﺳن ﺑﮫ ﻣوﻻ از
دﺳﺗش را ﻣﺣﮑم ﮐوﺑﯾد روی ﻓرﻣﺎن» :ﮐﺎر ﺧوا ّ
ﮔداﯾﯽ ام ﺑدﺗره«.
ﻣرد ﺟﻠوی ﺟﻌﺑﮥ ﺷﯾرﯾﻧﯾش را روی ﮐف ﻣﺎﺷﯾن ﮔذاﺷت
و راﺣتﺗر ﻧﺷﺳت و ﮔﻔت» ،ﺑرای ﺻﺎﺣب ﻣﺎﺷﯾن ﺗوﺿﯾﺢ ﺑدﯾد
ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ﻣﻘﺻر ﻧﺑودﯾد ،ﻓﯽ اﻟواﻗﻊ ھم ﺷﻣﺎ ﺗﻘﺻﯾر ﻧداﺷﺗﯾد ،ﻣﺎﺷﯾن
ﺟﻠوی ﺷﻣﺎ ﺑﻐﺗﺗﺎ ً ﺗرﻣز ﮐرد«.
راﻧﻧده ﺳر ﺗﺎ ﭘﺎی ﻣرد ﭘﮭﻠو دﺳﺗﯽ را ﺑر اﻧداز ﮐرد و
ﭘرﺳﯾد» ،ﺷوﻣﺎ ﻗﺎﺿﯽ ﻋدﻟﯾﮫ اﯾن؟«
ﻣرد ﮔﻔت» ،ﻧﺧﯾر ،ﻣن ﻣﻌﻠﻣم .ﭼطور؟«
ﺳﯾن«.
»از ﺣرف زدﻧﺗون ﻓﮑر ﮐردم ﻗﺎﺿﯽ ھ ّ
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ﻣﻌﻠم ﻟﺑﺧﻧد زد و ﭘرﺳﯾد» ،ﻣﮕر ﻗﺿﺎت ﭼطور ﺣرف
ﻣﯽزﻧن؟«
»ﭼﻣﯾدوﻧم ،ھﻣﯾﻧطو ﮐﮫ ﺷوﻣﺎ ﺣرف ﻣﯽزﻧﯽ .ﭼﯾزاﯾﯽ
ﻣﯾﮕن ﮐﮫ آدم ﻧﻣﯽﻓﮭﻣﮫ .ﺗﺎم آدم ﺑﭘرﺳﮫ ،ﺑﺎس ﺑﺑﺧﺷﯾن ﭼﯽ ﮔﻔﺗﯾن؟
ــ دھﻧﺷوﻧو وا ﻣﯽﮐﻧن و ﻣﯽﺑﻧدن و ﻣﯽﮔن اﯾﻧو ﻗﺎﻧون ﮔﻔﺗﮫ ﻣﺎ
ﻧﮕﻔﺗﯾم .ﺧﻼﺻش اوﻧﺎ زﺑون ﻗﺎﻧوﻧو ﺣرف ﻣﯽزﻧن ،ﻗﺎﻧون ام
زﺑون ﻣﺎ رو ﺣرف ﻧﻣﯽزﻧﮫ 9 .ﺳﺎﻟﮫ ﮐﮫ ھر رو ﻣﺎ رو ﻣﯽﮐﺷن
ﺗو ﻋدﻟﯾﮫ ــ از اﯾن اطﺎق ﺑﮫ اون اطﺎق ﻗﻼب ﺳﻧﮕﻣون ﻣﯽﮐﻧن.
ھﯽ ﺗو ﭘروﻧده ﻣون ﮐﺎﻏذ ﻣﯽﭼﭘوﻧن و از اﯾن ﺣرﻓﺎﯾﯽ ﻣﯽزﻧن ﮐﮫ
ﻣﺎ ﻧﻣﯽﻓﮭﻣﯾم ــ ﯾﻌﻧﯽ ﻧﺑﺎس ﺑﻔﮭﻣﯾم 9 .ﺳﺎﻟﮫ«.
ﺟوان از ﭘﺷت ﮔﻔت» ،ا َ ــ  9ﺳﺎل؟ اﯾن ﭼﮫ ﺟور
دﻋواﯾﯾﮫ؟ ﭼﻘده طول ﮐﺷﯾده!«
دزﯾﮫ ﺑرادرّ ،
» ّ
دزی ﮐﮫ ﺷﺎﺧو دم ﻧداره .ﻣﺎ ﯾﮫ ﻣﺎﺷﯾن
ﺳم ﻧﻣﯽدن«.
داﺷﺗﯾم ﮐﮫ ﺗﺎﺳﮑﯽ ﺑود ،اﯾﻧو ﺿﻔطش ﮐردن ،ﭘَ َ
ﻣﻌﻠم ﭘرﺳﯾد» ،ﺿﺑطش ﮐردن؟ ﮐﯽ ﺿﺑط ﮐرده؟«
»ﺧداﺷون دﯾﮕﮫ .ﻣﺎ ﺧودﻣون اون وﺧﺗﺎ رو ﮐﺎﻣﯾون ﮐﺎر
ﻣﯽﮐردﯾم و ﺗﺎﺳﮑﯽ ﺑﯽﮐﺎر اوﻓﺗﺎده ﺑود .ﯾﮫ ِرﻓﯾﻖ داﺷﺗﯾم ،اون ام
ﺑﯽﮐﺎر ﻣﯽﮔﺷت .ﯾﮫ رو ﺑش ﮔﻔﺗﯾم ِرﻓﯾﻖ ﺗو ﮐﮫ ﺑﯽﮐﺎری ﺑﯾﺎ
ﺗﺎﺳﮑﯽ رو واﺳﮫ ﻣﺎ ﺑﮕردون ،ھر ﭼﯽ در اوﻣد داش ﺧرج در
رﻓﺗﮫ ﻧص ﻣﯽﮐوﻧﯾم«.
ﺟوان ﻧﺗﯾﺟﮫ ﮔرﻓت» ،رﻓﯾﻘﮫ ﻣﺎﺷﯾﻧو زد و ﺑرد!«
راﻧﻧده از ﭘﻧﺟره ﺗف ﮐرد ﺑﯾرون و ﮔﻔت» ،ﻧﮫ ــ اون ام
ﻧﺎرﻓﯾﻘﯽ ﮐرد ،اﻣﺎ طور دﯾﮕﮫ .ﯾﮫ رو ﻣﺎ ﺧﺑر ﺷدﯾم ﻣﺎﺷﯾﻧو ﺳر
ِ
ﺳرای زﻧدون ﺧواﺑوﻧدن .رﻓﺗﯾم ﺑﯾﺑﯾﻧﯾم ﭼﮫ ﺧﺑره ،اﻓﺳره اوﻣد ﺟﻠو
و ﮔﻔت :ﻣﺎﺷﯾﻧت ﺧﻼﻓﯽ داره «.راﻧﻧده ﺷﺳﺗش را ﺗر ﮐرد و ھوا
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ﺻش ﭘوﻧزه ﺗﺎ
را ورق زد» :ﯾﮑﯽ ،دو ﺗﺎ ،ﺳﮫ ﺗﺎ ،ﭼﺎر ﺗﺎ ــ ُﺧﻠ َ
ﻗﺑض ﺧﻼﻓﯽ ﺷﺎﺷﯾد ﮐف دس ﻣﺎ .ﻧﺎ ِﮐس ــ ﻣﺎ ﮐﮫ ﮔﻔﺗﮫ ﺑودﯾم ﻧص
ﻧصُ ،خ ای ﺧﻼﻓﯾﺎ رو از ﻧص ﻣﺎ و ﻧص ﺧودت ﻣﯽدادی ﻗﺎﻟو
ﺻش ﮐﺎری ﺑود ﮐﮫ ﺷده ﺑود ...
ﻣﯽﮐﻧدی ﮐﮫ ﻣﺎﺷﯾن ﻧﺧواﺑﮫُ .ﺧﻠ َ
ﮔﻔﺗﯾم ﺧﻼﻓﯾﺎ ﭼﻧدﯾﮫ؟ ﭘﻧﺞ ﺗوﻣﻧﯾﮫُ .خ ﭘوﻧزه ﺗﺎ ﭘﻧﺞ ﺗوﻣن ﻣﯽﮐوﻧﮫ
ﭼن ﺗوﻣن؟ ﻣﯽﮐوﻧﮫ ھﻔﺗﺎدو ﭘﻧﺞ ﺗوﻣن .ﺳﺧﺗﻣون ﺑود ،اﻣﺎ ُخ
ھﻔﺗﺎدو ﭘﻧﺞ ﺗوﻣﻧو ﺷﻣردﯾم و ﮔﻔﺗﯾم ﺑﻔرﻣﺎ .اﻓﺳره ﮔف ،ﺑﻔرﻣﺎ؟!
ﺑﯾﺎه! ﻣوﻋدش ﮔوذﺷﺗﮫ ﭘﻧﺞ ﺗوﻣﻧﯾﺎ ﻣﯾﺷﮫ ﭘﻧﺟﺎ ﺗوﻣن ــ ﯾﻌﻧﯽ ﭘوﻧزه
ﺗﺎ ﭘﻧﺟﺎ ﺗوﻣن ﺑﺎس ﺑﺳﻠﻔﯽ ﮐﮫ ﻣﯽﮐوﻧﮫ ھﻔﺻدو ﭘﻧﺟﺎ ﺗوﻣن .ھﻔﺻدو
ﭘﻧﺟﺎ ﺗوﻣﻧم ﮐﯾون ﮐﯽ ﺑود .ﻣﺎم ﺗﺎزه زن ﮔرﻓﺗﮫ ﺑودﯾم و ﺧرﺟﻣون
ﺻش ﺑﺎ اﻓﺳره ﺣرﻓﻣون ﺷد .ﻣﺎ رو اﻧداﺧﺗن ﺗو
زﯾﺎد ﺑودُ .ﺧﻠ َ
ھﻠﻔدوﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ اﻓﺳر ﺗوھﯾن ﮐردی .ﺗو ﺳوﻻخ ﮐﮫ ﺑودﯾم ﻣﻌﻠوم ﺷد
ﯾﮫ ﻧﻧﮫ ﻣردهای ﮐﮫ اﺳﻣش ﻣﺛﮫ ﻣﺎ ﺑوده ،ﯾﮫ ﭘروﻧده داره ،ﺑﮫ ای
ﮐﻠﻔﺗﯽ«.
ﺟوان از ﭘﺷت ﺧم ﺷد ﮐﮫ ﮐﻠﻔﺗﯽ ﭘروﻧده را ﺑﺑﯾﻧد.
»ﯾﮫ آدم ﺧطرﻧﺎﮐﯽ ﮐﮫ ﺗو ﺧﯾﺎﺑوﻧﺎ زﻧده ﺑﺎد ﻣرده ﺑﺎد ﻣﯽ-
ﮔﻔﺗﮫ .ﻣﺎ رو ﺟﺎی اون ﮔرﻓﺗن .ﻧزدﯾﮏ ﺑود زﯾر ﻟﮕد ﺑﮑﺷﻧﻣون.
ﺻش ﻣﺎ رو ﯾﮫ ﺳﺎﻟو ﻧﯾم ﺗو ﺳوﻻخ ﻧﯾﮕﮫ داﺷﺗن .ھَﯽ آدم ﺟﻠو
ُﺧﻠ َ
ﻣﺎ رﯾﺳﮫ ﮐردن ،ﭘرﺳﯾدن :اﯾﻧو ﻣﯽﺷﻧﺎﺳﯽ؟ ﮔﻔﺗﯾم :ﻧﮫ ،ﻟت و
ﭘﺎرﻣون ﮐردن .ﺑﻌد ﻗﻠﻘﺷون دﺳم اوﻣد ــ ﻓﮭﻣﯾدﯾم ﺑﺎس ﺑﯾﮕﯾم ﻣﯽ-
ﺷﻧﺎﺳﯾم ،ﺧوش ﻧداﺷﺗن ﻣﺎ ھﯾﭻ ﮐﯾو ﻧﺷﻧﺎﺳﯾم .ﺑﻌد دﯾﮕﮫ ھر ﮐﯾو
ﻣﯽﮔﻔﺗن ﻣﯽﺷﻧﺎﺳﯽ ،ﻣﯽﮔﻔﺗﯾم ﻣﯽﺷﻧﺎﺳﯾم ــ ﮐﻣﺗر زدﻧﻣون .ﺗﺎ ﯾﮫ
رو ﻧﻔﮭﻣﯾدﯾم ﭼﯽ ﺷد ﮐﮫ ﻓﮭﻣﯾدن ﻣﺎ ﭼﺎﺧﺎن ﮐردﯾم اﯾﻧﺎ رو ﻧﻣﯽ-
ﺷﻧﺎﺳﯾم .ﮔﻣوﻧم اﯾﻧطو ﻣﯽﺷﮫ ﮐﮫ ﯾﮫ ﺑﺎﺑﺎﯾﯽ رو ﺑﮫ ﻣﺎ ﻧﺷون دادن
ﮔﻔﺗن اﯾن ﮐﯾﮫ؟ ﻣﺎم ﮔﻔﺗﯾم ﻣﯽﺷﻧﺎﺳﯾﻣش ،دو ﺳﺎل ﺑﺎ ھم ﺳر ﮐﺎﻣﯾون
ﮐﺎر ﻣﯽﮐردﯾم .اون ﺑﺎﺑﺎ ﯾﮫ دﮐﺗر ﯾﺎ ﻣﻧدس از آب در اوﻣد ــ اون
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ﺻش
ﺗو ھﻣﮫ رﯾﺧت ﺷوﻓورای ﮐﺎﻣﯾوﻧن ،آدم ﭼﯽ ﻣﯽدوﻧﮫُ .ﺧﻠ َ
ﻓﮭﻣﯾدن ﻣﺎ ﭼﺎﺧﺎن ﮐردﯾم .اون رو ﯾﮏ ﮐﺗﮏ ﺟﺎﻧﺎﻧﮫ ﺑﮫ ﻣﺎ زدن
ﮐﮫ ﺗو ﮐﮫ ﻧﻣﯽﺷﻧﺎﺧﺗﯽ واس ﭼﯽ ﮔﻔﺗﯽ ﻣﯽﺷﻧﺎﺳﯽ ،اﻣﺎ ﺑﻌدش
وﻟﻣون ﮐردن«.
ﺟوان ﺑﺎ ذوق ﺑﭼﮕﺎﻧﮫای ﺧﻧدﯾد و ﮔﻔت» ،ﻧﮫ ﺑﺎﺑﺎ!«
ﻣﻌﻠم ﺑﺎ وﺣﺷت ﮔﻔت» ،ای ﺑﺎﺑﺎ ،ﻋﺟب داﺳﺗﺎﻧﯽ ﺳت ،ﻓﻘط
ﺑﮫ ﺧﺎطر ﺗﺷﺎﺑﮫ اﺳﻣﯽ؟ ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد از ﺣﻘﺗون دﻓﺎع ﻣﯽﮐردﯾد آﻗﺎ.
ﺛﺎﺑت ﻣﯽﮐردﯾد اون ﺷﺧص دﯾﮕﮫ ﻧﯾﺳﺗﯾد .آدم ﻧﺑﺎﯾد ﺑﮕذاره ﺣﻘش
ﺿﺎﯾﻊ ﺑﺷﮫ آﻗﺎ«.
راﻧﻧده ﮔﻔت» ،ﭼﯽ ﭼﯾش؟ ﺣﻘش؟ زﮐﯽ ﺑرو ﺑرادر
ﺻدات از ﺟﺎی ﮔرم ﺑﻠﻧد ﻣﯽﺷﮫ .ﺣﻖ ﻣﺎ رو داداش ﺑﺎ ﻧﺎﻓﻣون
ﺑرﯾدن و ﺳوﺗش ﮐردن .اﺳم ﺣﻘو ﺑﯾﺎرم …ﻧﻧﻣو ﺟر ﻣﯾدن«.
زن زﯾر ﻟﺑﯽ ﮔﻔت» ،ﺧدا ﻣرﮔم ﺑده ــ ﭼﮫ ﺑﯽﺗرﺑﯾت«.
ﻣرد ﺷﮑم ﮔﻧده دﺳﺗش را روی ران زن ﮔذاﺷت و ﺗﺎ
ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺿﺧﺎﻣت ﺷﮑم اﺟﺎزه ﻣﯽداد ﺑﮫ ﺟﻠو ﺧم ﺷد و ﮔﻔت،
»آﻗﺎ ﻣواظب ﺑﺎش ــ ﻧﺎﻣوس ﻣردم ﺗو ﻣﺎﺷﯾﻧﮫ«.
راﻧﻧده ﺳرش را ﺑﮫ ﺳرﻋت ﺑر ﮔرداﻧد و ﮔﻔت» ،ﺗو اول
ﺗﻧﮫاﺗو ﺑﮑش اوﻧور رﯾﻖ ﻧﺎﻣوس ﻣردﻣو در اُوردی«.
ﺟوان ﺑﺎ ﺻدای ﺑﻠﻧد ﺧﻧدﯾد و ﻣرد ﺷﮑم ﮔﻧده ﺳﯾﻧﮫاش را
ﺻﺎف ﮐرد و ﺑﮫ ﺟوان ﭼپ ﭼپ ﻧﮕﺎه ﮐرد و ﻋﻘب ﻧﺷﺳت.
زن ﮔﻔت» ،اﯾﻧﺟﺎ ﺗﯾﻐﺳﺗوﻧﮫ؟ ﻧﮕﮫ دار«.
ً
ﻣﻌﻠم ﭘرﺳﯾد» ،ﺷﻣﺎ راﻧﻧدهھﺎ اﺗﺣﺎدﯾﮫ ﻧدارﯾد؟ ﺣﺗﻣﺎ دارﯾد
آﻗﺎ .ﺑﮫ اوﻧﺎ ﺑﮕﯾد رﻓﻊ اﺷﮑﺎﻻت ﺷﻣﺎ رو ﻣﯽﮐﻧن«.
»ھِﮫ ــ اﺗﺣﺎدﯾﮫ؟ ﭼرا ﮔﻣوﻧم دارﯾم .ﭼون ھر وخ دری ﺑﮫ
ﺗﺧﺗﮫ ﻣﯽﺧوره ،ﺻﻧف ﺷوﻓورام ﻣﺛﮫ آﻗﺎھﺎ ﭼراغ ﺑﻧدون ﻣﯽﮐﻧﮫ.
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اﻣﺎ ﺗو اﺗﺣﺎدﯾﮥ ﺷوﻓورا ھﻣﮫ ﺟور ﺟﻧس ﭘﯾدا ﻣﯾﺷﮫ ،ﺟز ﺷوﻓور
ﺟﻣﺎﻋت .ﻣﺎ اﯾن ﭼن ﺳﺎﻟﮫ ھر ﭼﯽ ﺑﺎس ﺑﯾﺑﯾﻧﯾم دﯾدﯾم«.
ﺟوان ﭘرﺳﯾد» ،ﺑﺎﻻﺧره ﻣﺎﺷﯾﻧت ﭼﯽ ﺷد؟«
راﻧﻧده ﮔﻔتِ » ،د ﻣﻧم ﻣﯽﺧوام ھﻣﯾﻧو ﺑدوﻧم .ﻻﺑد ﺗﺎ ﯾﺎرو
رو ﭘﯾداش ﻧﮑﻧن ،ﻣﺎﺷﯾن ﻣﺎ ﮔروﯾﯽ ﻣﯽﻣوﻧﮫ«.
»اﮔﮫ ﯾﺎرو ﻣرده ﺑﺎﺷﮫ؟«
»ﻣﺎﺷﯾن ﻣﺎم ﻣرده«.
ﻣرد ﺷﮑم ﮔﻧده ﮔﻔت» ،ﭘل روﻣﯽ ﻧﯾﮕر دار«.
ﺟوان ﮔﻔت» ،ﻣﻧم ﭘل روﻣﯽ ﭘﯾﺎده ﻣﯽﺷم .راﺳﯽ ﺗﺻدﯾﻘﺗو
ﺳوراخ ﻣﯽﮐﻧن؟«
»ﺗﺻدﯾﻖ ﻣﺎ ﭘر ﺳوﻻﺧﮫ ،دﯾﮕﮫ آﺑﮑش ﺷده داداش .ﺷوﻣﺎ
ﮐﺟﺎ ﻣﯽری؟«
ﻣﻌﻠم ﮔﻔت» ،ﺧود ﻣﯾدان ﺗﺟرﯾش«.
ﺟوان و ﻣرد ﺷﮑم ﮔﻧده ﭘﯾﺎده ﺷدﻧد .ﮐراﯾﮫ دو ﺑﺎره ﺑﮫ راه
اﻓﺗﺎد.
ﻣﻌﻠم ﭼﻧد ﺑﺎر ﺳرش را ﺗﮑﺎن داد و ﮔﻔت» ،ﺧﯾﻠﯽ اﺳﺑﺎب
ﺗﺄﺳﻔﮫ«.
راﻧﻧده ﭘرﺳﯾد» ،ﭼﯽ ﭼﯽ؟«
»ھﻣﮥ اﯾن ﺣوادﺛﯽ ﮐﮫ ﻧﻘل ﮐردﯾد ــ ھﻣﮫاش اﺳﺑﺎب
ﺗﺄﺳﻔﮫ«.
راﻧﻧده ﮔﻔت» ،آره ــ ھﻣﮫ ھﻣﯾﻧو ﻣﯽﮔن«.
ﺗﺎ ﻣﯾدان ﺗﺟرﯾش ھر دو ﺳﺎﮐت ﻣﺎﻧدﻧد .ﺗوی ﻣﯾدان راﻧﻧده
ﮔﻔت» ،ا َ ــ ﻻﻣﺻﺑﺎ ﺑش رﺳوﻧدن .ﻣن ﻓﮑر ﮐردم اﻣﺷب دو راه
دﯾﮕﮫ ﮐﺎر ﻣﯽﮐوﻧم ــ اﻣﺎ ﺑش ﺧﺑر دادن .اوﻧور واﺳﺎده ﺳوﯾﭼو
ﺗﺣوﯾل ﺑﯾﮕﯾره .وﻗﺗﯽ ھﻣﮑﺎرا واﺳﮫ آدم ﻣﯽزﻧن درد داره ،ﺧَﯾﻠﯽ
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درد داره .اوﻧوخ ﺷوﻣﺎ ﻣﯾﮕﯽ ﺻﻧف ﺷوﻓورا؟ ھِﮫ ،ﺻﻧف
ﺷوﻓورا! آدم ﺑﺎ آﺟﺎن ﺟﻣﺎﻋت ﺗﮑﻠﯾﻔش رووﺷﻧﮫ ــ آﺟﺎﻧو ﺳﺎﺧﺗن
ﮐﮫ ﺟون آدﻣو ﺑﯾﮕﯾره ،ﻣﺛﮫ ﻋزراﯾﯾل دﯾﮕﮫ .آدم ﺑﺎ ﻋزراﯾﯾل ﮐﮫ
دﺷﻣن ﻧﯽ ،ﺑﺎس ﺑﺎ ﺧدا دﺷﻣن ﺑود ﮐﮫ ﻋزراﯾﯾﻠو ﺳﺎﺧﺗش ،ﺑﻌدش
ام ﺑﺎ اﯾن ﺧودﯾﺎ ﮐﮫ ﮐﺳﯽ ﺑﺷون ﻧﮕﻔﺗﮫ ﺟون ﺑﻘﯾﮫ رو ﺑﯾﮕﯾرن.
داداش ﺑﺎﻗﯽ ﭘوﻟت«.
از ﻻی در ﺗف ﮐرد .ﻣﺎﺷﯾن را ﺧﺎﻣوش ﮐرد و ﺑﮫ آن
طرف ﻣﯾدان رﻓت.
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ﺑﺎ ﻓرق وﺳط و دو ﺗﺎ ﻟوﻟﮫای ﮐﮫ ﺳﻠﻣﺎﻧﯽ دو طرف ﺳرم
درﺳت ﮐرد ،ﻋﯾن ﻋﮑسھﺎﯾﯽ ﺷدم ﮐﮫ روی ﮐﺎﮐﺎﺋوی »دﺧﺗر
ﻧﺷﺎن« ﻣﯽﭼﺳﺑﺎﻧﻧد .ﻣﺎﻣﺎ ھم ﺟد ﮐرد ﻟﺑﺎس ﺻورﺗﯾم را ﺑﭘوﺷم.
رﻧﮓ ﻟﺑﺎﺳم ،ھم ﺑرق ﻧوک دﻣﺎﻏم را ﺑﯾﺷﺗر ﻧﺷﺎن ﻣﯽداد و ھم
ﺳرﺧﯽ ﻟپھﺎم را .و ﻣن دﻟم ﻣﯽﺧواﺳت رﻧﮕم ﻣﺎت و ﭘرﯾده
ﺑﺎﺷد ،ﻓرﻗم ﮐﺞ ،ﻣوھﺎم ﺑرﯾزد ﺗوی ﺻورﺗم و ﻟﺑﺎس ﻣﺷﮑﯽ
ﺳﻧﮕدوزی ﻣﺎﻣﺎ را ﺑﭘوﺷم.
اﺻﻼً ﻣن ھر وﻗت دﻟم ﺧواﺳﺗﮫ ﺧوﺷﮕل ﺑﺎﺷم ،از ھﻣﯾﺷﮫ
ﺑﯽﻗﯾﺎﻓﮫﺗر ﺷدم .ﺧﻼﺻﮫ ﮐﺎری از دﺳﺗم ﺳﺎﺧﺗﮫ ﻧﺑود .ﺷﯾﺷﮥ ﻋطر
ﻧﯾﻧﺎ رﯾﭼﯽ را ﮔذاﺷﺗم ﺗوی ﮐﯾﻔم ،ﯾﮏ ﺗﮑﮫ ﭘﻧﺑﮫ را ھم ﺗﺎ آﻧﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ
ﺑﮫ ﺧودش ﭘودر ﻣﯽﮔرﻓت ،ﭘودری ﮐردم و ﻻی دﺳﺗﻣﺎﻟم ﭘﯾﭼﯾدم و
ﻣﯽﺧواﺳﺗم راه ﺑﯾﻔﺗم ﮐﮫ داداش و زﻧش و ﺳﯾﻣﯾن و ﺷوھرش ﺳر
رﺳﯾدﻧد.
داداش ﮔﻔت» ،اِ ــ ﺗو ﭼرا ﺧودﺗو اﯾن رﯾﺧﺗﯽ ﺳﺎﺧﺗﯽ؟«
دﻟم ﻣﯽﺧواﺳت رﯾﺧت ﺧود داداش را ﻣﯽدﯾدی ــ ﺑﺎ آن
ﮐت ﭘﯾﭼﺎزی اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ و ﭘﯾپ ﮔوﺷﮥ ﻟﺑش .روز ﺑﮫ روز ﺧودش
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را ﺑﯾﺷﺗر ﺷﺑﯾﮫ داﯾﯽ اردﺷﯾر ﻣﯽﮐﻧد .ﺷﺑﺎھﺗش ﺑﮫ داﯾﯽ ھم ﺑﮫ ﻧظر
ﻣن ھﯾﭻ دﻟﯾل ﺣﻼﻟزادﮔﯾش ﻧﯾﺳت ــ از روی ﺣراﻣزادﮔﯽ اﺳت ﺗﺎ
ﺗوی دل ﻣﺎﻣﺎ ﺟﺎ ﺑﺎز ﮐﻧد.
ﻣﻠﯾﺣﮫ ،زﻧش ،ﺧﻧدﯾد و ﮔﻔت» ،ﭼﮫ ﮐﺎرش داری؟ ﺧﯾﻠﯽ
ام ﺧوﺷﮕل ﺷدی ﺟوﻧم«.
ﺗرﺳﯾدم ﻣﺛل ﻣﺎدرش ﯾﮏ »ﻗرﺑون ﺳرت ﺑرم« ھم ﺗﺣوﯾل
ﺑدھد ،وﻟﯽ ﻧداد .ﺷﺑﺎھت ﻣﻠﯾﺣﮫ ﺑﮫ ﻣﺎدرش از ﺷﺑﺎھت داداش ﺑﮫ
داﯾﯽ ھم اﻓﺗﺿﺎح ﺗر اﺳت.
زﺑﺎﻧم را ﺑرای داداش در آوردم وﻟﯽ ﺑﯾﺷﺗر ﻣﻘﺻودم
ﻣﻠﯾﺣﮫ ﺑود ــ ﭼون از ﺣرف ﻣﻠﯾﺣﮫ ﺑﯾﺷﺗر از ﺣرف داداش
ﺣرﺻم ﮔرﻓت.
ﺳﯾﻣﯾن ﮔﻔت» ،ﺑﯾﺎ ﺟﻠو اﺑروھﺎﺗو ﺻﺎف ﮐﻧم«.
رﻓﺗم ﺟﻠو اﻣﺎ ﮔﻔﺗم» ،ﻧﻣﯽﺧواد ،وﻟش ﮐن«.
ﺳﯾﻣﯾن ﭘرﺳﯾد» ،ﮐﺟﺎ داری ﻣﯽری؟«
»ﻣﻧزل ﻣﮭری اﯾﻧﺎ ــ ﺑرادرش از ﺳﻔر اوﻣده ،ﺑراش
ﭘﺎرﺗﯽ دادن«.
داداش ﮔﻔت» ،ﭼﯽ ﭼﯽ دادن؟! ﺣﺎﻻ ﻧﻣﯽﺷﮫ ﺗو ﻓرﻧﮕﯽ
ﻗﺎطﯽ ﺣرﻓﺎت ﻧﮑﻧﯽ؟!«
ﭘﺎرﺗﯽ ﮐﮫ دﯾﮕر ﻓرﻧﮕﯽ ﻧﯾﺳت .ﻧﻧﮫ ،ﮐﻠﻔت ﻣﮭری اﯾنھﺎ
ھم ﺻﺑﺢ ﭘﺎی ﺗﻠﻔن ﮔﻔت» ،ﻣﮭری ﺧﺎﻧم ﺷب ﭘﺎرﺗﯽ داره«.
آدم ﺑﺎ اﯾن داداش اﺻﻼً ﺗﮑﻠﯾﻔش را ﻧﻣﯽداﻧد ــ ﮔﺎھﯽ از
ﺳوراخ ﺳوزن ﺗو ﻣﯽرود ،ﮔﺎھﯽ از در دروازه ھم ﺗو ﻧﻣﯽرود.
ﯾﻌﻧﯽ وﻗﺗﯽ ﺑﮫ ﻣن ﻣﯽرﺳد در دروازه ﺑراﯾش ﺗﻧﮓ اﺳت ،وﮔرﻧﮫ
وﻗﺗﯽ داﯾﯽ اردﺷﯾر ﺻد ﺗﺎ ﻟﻐت ﻗﻠﻧﺑﮫ ﺳﻠﻧﺑﮥ ﻓرﻧﮕﯽ را ﻗﺎطﯽ
ﺣرفھﺎﯾش ﻣﯽﮐﻧد ،داداش ﭘﺷت ﺳر ھم ﺳرش را ﺑﮫ ﻋﻼﻣت
ﺗﺻدﯾﻖ و ﺗﺣﺳﯾن ﺗﮑﺎن ﻣﯽدھد و ﭘﺎش ﺑﯾﻔﺗد ،ﺑﺎ ھﻣﺎن ﮐﻠﻣﺎت ھم
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ﺟواب داﯾﯽ را ﻣﯽدھد .اﺻﻼً ﻣن ﻓﮑر ﻣﯽﮐﻧم ،دﻟﯾل اﯾﻧﮑﮫ داداش
ــ ﺑﻘﯾﮥ ﺧﺎﻧواده ھم ھﻣﯾﻧطور ــ ﻓﮑر ﻣﯽﮐﻧﻧد داﯾﯽ اردﺷﯾر ﻋﻠم
اول و آﺧر اﺳت ،ﺑﮫ ﺧﺎطر ھﻣﯾن ﺣرفھﺎﺳت ﮐﮫ داﯾم ورد
زﺑﺎﻧش اﺳت .اﻣﺎ اﮔر ﻣن ﺑﯾﭼﺎره ﯾﮏ ﮐﻠﻣﮥ ﭘﺎرﺗﯽ را ،ﮐﮫ ﻧﻧﮥ
ﻣﮭری اﯾنھﺎ ھم ﺑﻠد اﺳت ،ﺑﭘراﻧم ،ھﻣﮫ ﺷﺎن ﻣﺣﺗﺎج ﻟﻐﺗﻧﺎﻣﮥ
»ﺣﯾﯾم« ﻣﯽﺷوﻧد.
ﺷوھر ﺳﯾﻣﯾن ﮔﻔت» ،دورۀ ﻣﺎ ،آﭘﺎرﺗﯽ ﻓﺣش ﺑود ــ
ﭘﺎرﺗﯽ ھم از ھﻣون ﻣﯾﺎد دﯾﮕﮫ«.
ﻏش ﮐﻧﯽ ،ﺧوﺷﻣزه!
ﺣﺎﻻ اﮔر داﯾﯽ ﺑﺎﺳواد ﺧﺎﻧواده اﺳت ،ﺷوھر ﺳﯾﻣﯾن ﺑﺎ
ﻧﻣﮏ ﻓﺎﻣﯾل اﺳت .دھﻧش را ﮐﮫ ﺑﺎز ﻣﯽﮐﻧد ،ﻧﯾش ھﻣﮫ ﺑﺎز ﻣﯽ-
ﺷود.
ھﻣﮫ ھری زدﻧد زﯾر ﺧﻧده .ﻣن زﯾر ﻧﺎﺧﻧم را ﻣﻌﺎﯾﻧﮫ
ﮐردم.
ِ
ﺳﯾﻣﯾن ﺧﻧدهاش ﮐﮫ ﺟﻣﻊ و ﺟور ﺷد ،ﮔﻔت» ،ا ــ ﺳر ﺑﮫ
ﺳر ﺑﭼﮫ ﻧذار«.
ﮔﻔﺗم» ،ﺳر ﺑﮫ ﺳر ﻣن؟! ھﺎ!«
ﻣﺎﻣﺎ ﮔﻔت» ،ﺗو داره دﯾرت ﻣﯽﺷﮫ ــ راه ﺑﯾﻔت«.
درﺳت ﻣﺛل اﯾﻧﮑﮫ ﺗﯾر ﻣﺳﺎﺑﻘﮥ دو در رﻓت.
ﻣﺎﻣﺎ ﮔﻔت» ،ﯾواش دﺧﺗر! ھﻣﯾﻧطور ﺑﯽﺧداﺣﺎﻓظﯽ؟«
ﺗﻧدی ﺑﺎ ھﻣﮫ ﺧداﺣﺎﻓظﯽ ﮐردم .ﻣﺎﻣﺎ و ﺳﯾﻣﯾن و ﻣﻠﯾﺣﮫ را
ﻣﺎچ ﮐردم.
داداش ﮔﻔت» ،ﻣﻧو ﻣﺎچ ﻧﻣﯽﮐﻧﯽ؟«
ﮔﻔﺗم» ،ﻧﮫ«.
ﺷوھر ﺳﯾﻣﯾن ﮔﻔت» ،ﻣﻧو ﭼطور؟«
ﮔﻔﺗم» ،ﺷﻣﺎ رم ﻧﮫ ــ رﯾش دارﯾن«.
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ﮔﻔت» ،ﻋوﺿش اﻣﺷب ﺗو ﭘﺎرﺗﯽ ﺑﯽرﯾش ﻓراووﻧﮫ!«
ﯾﺦ ﮐﻧﯽ!
اﺳﺗﻌداد اﯾنھﺎ ﺑرای ﺑﯽﺧود ﺧﻧدﯾدن ﻗﺎﺑل ﺗﺣﺳﯾن اﺳت ــ
اﻧﺻﺎف! ﺑﺎز ھﻣﮫ ﺧﻧدﯾدﻧد ،ﺟز ﻣﺎﻣﺎ .ﻣﺎﻣﺎ از اﯾن ﺟور ﺷوﺧﯽ-
ھﺎی ﺷوھر ﺳﯾﻣﯾن ﺧوﺷش ﻧﻣﯽآﯾد .ﯾﻌﻧﯽ وﻗﺗﯽ ﻣن ﺗوی اطﺎﻗم
ﺧوﺷش ﻧﻣﯽآﯾد ــ ﻣﯽﺗرﺳد ﻣن روم ﺑﺎز ﺑﺷود .ﻣن ھم ﺧوﺷم
ﻧﻣﯽآﯾد ،ﻧﮫ ﺑرای اﯾﻧﮑﮫ ﭼﺷم و ﮔوﺷم را ﺑﺎز ﻣﯽﮐﻧد ،ﺑرای اﯾﻧﮑﮫ
ﺷوﺧﯽھﺎش ھﻣﮫ دﺳت دوم و ﻧﯾم ﺑﻧد اﺳت.
دم در ﮐﮫ رﺳﯾدم ،ﻣﺎﻣﺎ ﭘرﺳﯾد» ،دﺳﺗﻣﺎل ور داﺷﺗﯽ؟«
اﻧﮕﺎر ﻗرار اﺳت ﺧﺎﻧم ﻣﻌﻠم ﻧظﺎﻓﺗم را ﺑﺑﯾﻧد! ﺑﻌﯾد ﻧﺑود
راﺟﻊ ﺑﮫ آﺑﺧوری ھم ﺑﭘرﺳد اﻣﺎ ﻧﭘرﺳﯾد.
ﻣﯽﺧواﺳﺗم ﺑﮕوﯾم» ،ورداﺷﺗم ،ﯾﮏ ﺗﯾﮑﮫ ﭘﻧﺑﮥ ﭘودری ام
ﻻش ﭘﯾﭼﯾدم «.ﮐﮫ ﺟﻠز و وﻟزش را در ﺑﯾﺎرم وﻟﯽ ﺗرﺳﯾدم ﯾﮏ
ﮐﺎره اﺳﺑﺎب ﮐﯾﻔم را ﻣﺻﺎدره ﮐﻧد ،ﻧﮕﻔﺗم.
ﻣﺎﻣﺎ دﺷﻣن ﭘودر اﺳت ،ﭼون ﻣﯽﮔوﯾد ﮐﮫ ﭘودر دﺷﻣن
ﭘوﺳت اﺳت .ﻣن ﻧﺗواﻧﺳﺗم ﺑﮫ ﻣﺎﻣﺎ ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻧم ﮐﮫ ﺗوی دﻧﯾﺎ ﺗﻧﮭﺎ
ﮐﺳﯽ اﺳت ﮐﮫ از دﻣﺎغ ﺑراق و ﻟپ ﮔل اﻧداﺧﺗﮫ ﺧوﺷش ﻣﯽآﯾد.
ﺧﻼﺻﮫ راﺟﻊ ﺑﮫ ﭘﻧﺑﮥ ﭘودرﯾم ﻟب ﺗر ﻧﮑردم و ﻣﺛل
ﻓﺷﻧﮓ در رﻓﺗم.

ھﺮ

وﻗﺗﯽ وارد ﺷدم ،اول ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﭼﺷﻣم ﺧورد ﻣﮭﯾن
ﺑود .دراز ﺑﯾﻘواره داﺷت ﺑﺎ ﺑرادر ﻣﮭری ﻣﯽرﻗﺻﯾد .ﻣﯽداﻧﯽ از
ﭼﮫ ﭼﯾز ﻣﮭﯾن ﺧوﺷم ﻣﯽآﯾد؟ از روش .ﺑﺎ ھم ﻗﮭر ﺑودﯾم ھﺎ ــ اﻣﺎ
ﺳر اﻣﺗﺣﺎن ھﻧدﺳﮫ آﻣد ﭘﮭﻠوی ﻣن ﻧﺷﺳت و از اول ﺗﺎ آﺧر از
روی دﺳﺗم ﻧﮕﺎه ﮐرد .ﺑﻌدش ھم اﻧﮕﺎر ﻧﮫ اﻧﮕﺎر .ﺣﺎﻻ ھم ﺻدای
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ﺧﻧدهاش ﺑﻠﻧد ﺑود و داﺷت ﺷﻠﻧﮓ ﺗﺧﺗﮫ ﻣﯽاﻧداﺧت و ﮐﮑش ھم
ﻧﻣﯽﮔزﯾد ﮐﮫ ھﻣﮫ دارﻧد ﻧﮕﺎھش ﻣﯽﮐﻧﻧد.
ﺟز ﻣن ھر ﮐس دﯾﮕر ھم ﮐﮫ وارد ﻣﯽﺷد اول ﻣﮭﯾن را
ﻣﯽدﯾد ــ ﺣﺎﻻ ﺻدای ﺧﻧدهاش ھﯾﭻ ،ﻟﺑﺎﺳش ﻣﺛل ﭼﮭل ﺗﮑﮫھﺎی
روی ﮐرﺳﯽ ﺧﺎﻧم ﺟﺎن رﻧﮓ و وارﻧﮓ ﺑود.
دﻟم ﺑرای ﺑرادر ﻣﮭری ﺳوﺧت .طﻔﻠﮑﯽ! ﺣﺗﻣﺎ ً ﻣﮭری
ﻣﺟﺑورش ﮐرده ﺑود ﺑﺎ ﻣﮭﯾن ﺑرﻗﺻد .ﭼون ﻣن ﻣﯽداﻧم ﺑرادر
ﻣﮭری ﺧﯾﻠﯽ ﺧوﺷﮕل ﭘﺳﻧد اﺳت .ﺧودش ﭼﻧدان ﻗﯾﺎﻓﮫای ﻧدارد،
وﻟﯽ ھﻣﮫ ﻣﯽﮔوﯾﻧد ﺧﯾﻠﯽ ﺷﯾﮏ ﭘوش اﺳت .آن ﺷب ﯾﮏ ﮐت ﮐﻣر
ﺗﻧﮓ ﭘوﺷﯾده ﺑود و ﯾﮏ ﮐراوات زده ﺑود ﮐﮫ ﺳﮫ وﺟب ﭘﮭﻧﺎ
داﺷت .ھﻣﮫاش ھم دور و ﺑرش را ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐرد ﮐﮫ ﯾﮏ دﺧﺗر
ﺧوﺷﮕل ﭘﯾدا ﮐﻧد و ﺣﺗم دارم ﺗو دﻟش دﻋﺎ دﻋﺎ ﻣﯽﮐرد ﮐﺳﯽ ﻧﺑﯾﻧد
ﮐﮫ دارد ﺑﺎ ﻣﮭﯾن ﻣﯽرﻗﺻد.
ﻣن راﺳﺗش وﻗﺗﯽ وارد ﺟﺎی ﺷﻠوغ ﻣﯽﺷوم ،دﻟﺷوره
دارم .ﻣﺧﺻوﺻﺎ ً ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺧﯾﻠﯽھﺎ را ﻧﺷﻧﺎﺳم .ﺧﯾﺎل ﻣﯽﮐﻧم
دﻟﯾﻠش اﯾن ﺑﺎﺷد ﮐﮫ داﯾم ور دل ﻣﺎﻣﺎ اﯾنھﺎ ﻧﺷﺳﺗﮫام و از ﻗﺎﻓﻠﮥ
ﺗﻣدن ﻋﻘب ﻣﺎﻧدهام .ﺧﯾﻠﯽ ﻋﯾب و ﻋﻠتھﺎی دﯾﮕرم ھم از ور دل
ﻣﺎﻣﺎ اﯾنھﺎ ﻧﺷﺳﺗن اﺳت.
ﺣﺎﻻ آن را وﻟش .ﺧﻼﺻﮫ دﻟﺷوره ﺷروع ﺷد.
دﻧﺑﺎل ﻣﮭری ﮔﺷﺗم .ﮔم ﺷده ﺑود .اﺻﻼً ﻣﻌﻠوم ﻧﺑود
ﮐﺟﺎﺳت .دﻧﺑﺎل آﺷﻧﺎھﺎی دﯾﮕر ﭼﺷم ﮔرداﻧدم ھﻣﺎ را دﯾدم ،ﯾﮏ
ﮔوﺷﮫ ﻧﺷﺳﺗﮫ ﺑود ،ﯾﮏ ﮐﭘﮫ ﺧﺎﮐﺳﺗر ھم دم ﭘﺎﯾﮥ ﺻﻧدﻟﯾش ،دور و
اطراف زﯾر ﺳﯾﮕﺎری ،ﺟﻣﻊ ﺷده ﺑود .ﺑرای اﯾﻧﮑﮫ ﺗرﺗﯾب ﻣوھﺎش
ﺑﮫ ھم ﻧﺧورد ،ﻣﺛل آدمھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﮔردﻧﺷﺎن را ﺳرﻣﺎ ﺧﺷﮏ ﮐرده،
ھﻣﮥ ﺑﺎﻻ ﺗﻧﮫاش را ﺑﮫ راﺳت ﯾﺎ ﭼپ ﻣﯽﭼرﺧﺎﻧد .وﻗﺗﯽ ﺑﺎﻻﺗﻧﮫ را
ﺣرﮐت ﻧﻣﯽداد ﻓﻘط دﺳﺗش ﻣﺛل ﻋروﺳﮏ ﮐوﮐﯽ ﺳﯾﮕﺎر را ﺗﺎ
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ﻟﺑش ﻣﯽﺑرد و ﺑر ﻣﯽﮔرداﻧد و ﺑﻘﯾﮥ ﺑدﻧش ﯾﮏ ذره ھم ﺗﮑﺎن ﻧﻣﯽ-
ﺧورد.
رﻓﺗم ﭘﮭﻠوش .ﻣن از اﯾن ﻟﺑﺎس ﺻورﺗﯾم ھﻣﯾﺷﮫ ﺑدم ﻣﯽ-
آﻣد ،اﻣﺎ وﻗﺗﯽ ﮐﮫ ﮐﻧﺎر ھﻣﺎ رﺳﯾدم دﻟم ﻣﯽﺧواﺳت ﺧودم را ﭘﺷت
ﯾﮑﯽ از ﺻﻧدﻟﯽھﺎ ﻗﺎﯾم ﮐﻧم ﮐﮫ ﮐﺳﯽ ﻣرا ﻧﺑﯾﻧد .رﻧﮓ ﻟﺑﺎﺳم ﭘﮭﻠوی
ﻗرﻣز آﺗﺷﯽ ﻟﺑﺎس ھﻣﺎ ،ﻣﺛل آب دھن ﻣرده ﺑود .ھﻣﺎ ﺑﺎ ورق
ژورﻧﺎل ُوگ ﻣو ﻧﻣﯽزد ،ﻣن ﺑﺎ اﻋﻼن ﭘودر رﺧﺗﺷوﯾﯽ روی
ﻗوطﯽ ﺗﺎﯾد.
ھﻣﺎ ﺑﺎ ﻟﺑﺧﻧد زﯾﺎدی ﺷﯾرﯾﻧش ﺑﮫ طرﻓم ﺑر ﮔﺷت و ﭘرﺳﯾد،
»ﺳﯾﮕﺎر ﻣﯽﺧوای؟«
از آن روزی ﮐﮫ ﺳر ﺳﯾﮕﺎر ﮐﺷﯾدن ،از ﻣﺣﻣود ﺧﺎن
ﻣﮭﺗر ﭘﺷت دﺳﺗﯽ ﺧوردم ،دﯾﮕر ﺟرأت ﻧﮑرده ﺑودم ﺳﯾﮕﺎر
ﺑﮑﺷم .ﺑﺎ ﺗرس دور و ﺑرم را ﻧﮕﺎه ﮐردم ،دﯾدم ھﻣﮫ دارﻧد ﻣﯽ-
ﮐﺷﻧد .ﻗوت ﻗﻠب ﭘﯾدا ﮐردم ،ﮔﻔﺗم» ،آره«.
ﻣﯽداﻧﺳﺗم ﻧﻣﯽﺗواﻧد ﺧم ﺑﺷود .ﺧودم ﺳﯾﮕﺎر را از ﺗوی
ﮐﯾﻔش در آوردم.
ﭼﺷﻣم اﻓﺗﺎد ﺑﮫ ﺷراره ﮐﮫ ﭘﺷت ﺳر ھﻣﺎ اﯾﺳﺗﺎده ﺑود.
ﭘروﯾز ھم ﺑﺎﻻ ﺳرش ﺑود و ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﮫ ﻧﮕﺎھش ﻣﯽﮐرد .ﭘﺳرھﺎﯾﯽ
را ﮐﮫ ﻣن ﻣﯽﺷﻧﺎﺳم ھﻣﮫ ﺣﺗﻣﺎ ً ﺑرای ﭼﻧد دﻗﯾﻘﮫ ھم ﮐﮫ ﺷده،
ﻋﺎﺷﻖ ﺷراره ﺑودهاﻧد.
ﻣﯽداﻧﯽ ﻣن ﭼﯽ دﻟم ﻣﯽﺧواﺳت؟ دﻟم ﻣﯽﺧواﺳت ﺟرأت
ﻣﮭﯾن و ﺷﯾﮑﯽ ھﻣﺎ و ﺧوﺷﮕﻠﯽ ﺷراره را داﺷﺗم ــ آﻧوﻗت اﻟﺑﺗﮫ
اﺳﻣم ﻣﯽﺷد ﺳوﻓﯾﺎ ﻟرن.
رﻓﺗم ﺗو ﺑﺣر ﺷراره :ھﯽ ﻣﯽﻧﺷﺳت و ﭘﺎ ﻣﯽﺷد و وول
ﻣﯽﺧورد .ﺑﺎ ﭘﺎش ﺿرب آھﻧﮓ را ﻣﯽزد .اﻧﮕﺷتھﺎش ﮔﺎھﯽ ﺗو
ﺟور
ھم ﮔره ﻣﯽﺧورد ﮔﺎھﯽ ﺗوی ﻣوھﺎش ﭼﻧﮓ ﻣﯽزد .ﯾﮏ
ِ
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ﺧوﺷﮕﻠﯽ ﮐﻼﻓﮫ ﺑود .ھﻣﯾﺷﮫ ھﻣﯾﻧطور ﺑﯽﺗﺎب اﺳت .ﯾﻌﻧﯽ ﺑﻘﯾﮥ
ﺑﭼﮫھﺎ ھم ھﻣﯾﻧطور ،ﻣﻧﺗﮭﺎ ﺷراره ﭼون ﻗﺷﻧﮓ اﺳت ﺑﯾﺷﺗر ﺗو
ﭼﺷم ﻣﯽزﻧد.
ﭘروﯾز ﺧم ﺷد ﮐﮫ ﻟﯾوان ﻣﺷروﺑش را از روی ﻣﯾز
ﺑردارد ،ﺟﻠو ﺷراره را ﮔرﻓت ــ درﺳت وﻗﺗﯽ ﻣن داﺷﺗم ﯾﮑﯽ از
ﮐﺎرھﺎش را ﺗو ذھﻧم ﺗﻣرﯾن ﻣﯽﮐردم ــ اَه! ﮔردن ﮐﺷﯾدم ﺑﺑﯾﻧﻣش،
رﺧﺳﺎر آﻣد درﺳت ﺟﻠوم اﯾﺳﺗﺎد و ﮔﻔت» ،ﮐﺟﺎ رو ﻧﯾﮕﺎ ﻣﯽﮐﻧﯽ؟
ﭼرا ﺗوﻟد ﻣژی ﻧﯾوﻣدی؟ اﮔﮫ ﺑدوﻧﯽ ﭼﮫ اﺗﻔﺎﻗﯽ اﻓﺗﺎد …«
ﺑﮫ ﺣرفھﺎی رﺧﺳﺎر ﮔوش ﻧﮑردم .ﭼون ﻣﯽداﻧﺳﺗم ﺗوی
ﻣﮭﻣﺎﻧﯽ ﺗوﻟد ﻣژی ھﯾﭻ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﻧﯾﻔﺗﺎده اﺳت .رﺧﺳﺎر ھم اﯾﻧﻘدر
ﺑﯽﺳر و ﺗﮫ و ﺷﻠوغ ﭘﻠوغ ﺣرف ﻣﯽزﻧد ﮐﮫ آدمھﺎ و ﺟﺎھﺎ و
اﺗﻔﺎقھﺎ ھﻣﮫاش ﺗو ﮐﻠﮥ آدم ﻗﺎطﯽ ﭘﺎطﯽ ﻣﯽﺷود و ھﯽ ﺑﺎﯾد
ﺑﭘرﺳد» ،ﮐﯽ؟ ﺑﮫ ﮐﯽ؟ ﭼطو؟ ﺑرای ﭼﯽ؟ ﮐﺟﺎ؟ ﭼرا؟«
رﺧﺳﺎر داﺷت ھﻣﯾﻧطور ﯾﮏ رﯾز ﺣرف ﻣﯽزد .اﻣﺎ ﺣﺎﻻ
اﮔر ھم ﻣﯽﺧواﺳﺗم ﮔوش ﮐﻧم ،دﯾﮕر ﻧﻣﯽﺷد .ﺻدای ﻣوزﯾﮏ
ﺧﯾﻠﯽ ﺑﻠﻧد ﺑود.
ﯾﮑﯽ از ﭘﺷت آﺳﺗﯾن رﺧﺳﺎر را ﮐﺷﯾد .ﯾﮏ ﻧﻔر ھم ﯾﮏ
ﻟﯾوان ﻣﺷروب ﺑﮫ ﻣن داد ﮐﮫ ﻧﻣﯽداﻧم ﭼﯽ ﺑود .ﻣن از آن دﻓﻌﮫای
ﮐﮫ ﺳر وﯾﺳﮑﯽ ﺧوردن اﻓﺗﺿﺎح در آوردم ،ﺗﺻﻣﯾم ﮔرﻓﺗم دﯾﮕر
ﻟب ﺑﮫ ﻣﺷروب ﻧزﻧم.
ﺑﮫ رﺧﺳﺎر ﮔﻔﺗم» ،ﻣﯽﺧوای؟«
ﮔﻔت» ،دارم«.
ﻟﯾوان را ﮔذاﺷﺗم روی ﻣﯾز .داﺷﺗم دﺳﺗﻣﺎﻟم را در ﻣﯽ-
آوردم ﮐﮫ دﺳﺗم را ﺧﺷﮏ ﮐﻧم ،ﭘﺳری ﮐﮫ ﭘﺷت رﺧﺳﺎر ﺑود و
آﺳﺗﯾﻧش را ﻣﯽﮐﺷﯾد ،ﮔﻔت» ،ﻣن ﻣﯽﺧوام«.
رﺧﺳﺎر ﮔﻔت» ،ﺑﺎ ھم آﺷﻧﺎ ﻧﯾﺳﺗﯾن؟ ﺑرادر ﻣن«.

120

ﺳﺎر ﺑﯽﺑﯽ ﺧﺎﻧم

ھﺮ

ﮔ

ﻮﻧ

ﻪا

ﺳ

ﻨﻔ
ﺎد

ۀﺗ
ﺠﺎر

ی

ﻣﻤ

ﻨﻮ
عا

ﺳ

ﺖ

آﻣدم ﮔﯾﻼس ﻣﺷروب را ﺑدھم ﺑﮫ ﺑرادر رﺧﺳﺎر ،ﭘﻧﺑﮥ
ﻻی دﺳﺗﻣﺎﻟم ﺗﻠﭘﯽ اﻓﺗﺎد ﺗوی ﻟﯾوان ،ﮔرد ﭘودرش ھم ﻣﺛل ﺧﺎﮐﮫ ﻗﻧد
ﭘﺎﺷﯾد روی ﺑﺷﻘﺎب ﭼﯾﭘس.
ﮐﺎش اﻗﻼً ﺑرق دﻣﺎﻏم را ﺑﺎ ﭘﻧﺑﮥ ﭘودری ﮔرﻓﺗﮫ ﺑودم.
رﺧﺳﺎر ﺧﻧدهاش ﮔرﻓت و ﺑرادرش ھم ﮔﻔت» ،ﻧﮫ دﯾﮕﮫ
ﻣرﺳﯽ ،ﻣن ﻣﺎرﺗﯾﻧﯽ ﺑﺎ زﯾﺗون دوﺳت دارم ﺑﺎ ﭘﻧﺑﮫ ﺗﺎ ﺣﺎﻻ اﻣﺗﺣﺎن
ﻧﮑردم!« ﺑﻌد ھم ﺑﺎ ﻣن دﺳت داد .ﻣﺿﺣﮏﺗرﯾن و ﻣﺷﮑلﺗرﯾن
ﮐﺎری ﺑود ﮐﮫ ﻣﻣﮑن ﺑود ﺑﮑﻧﯾم .ﻧﻣﯽداﻧم از ﭼﻧد ﺗﺎ ﺳر و ﮐﻠﮫ و
ﺑﺎﻻ ﺗﻧﮫ ﮔذﺷﺗﯾم ﺗﺎ ﺗواﻧﺳﺗﯾم.
ﺑرادر رﺧﺳﺎر را ﺗﺎ آن ﺷب ﻧدﯾده ﺑودم ،اﻣﺎ ﻣﯽداﻧﺳﺗم ﮐﮫ
ﻣﮭری ﻋﺎﺷﻘش اﺳت .ﺧود ﻣﮭری ﺑﮭم ﮔﻔﺗﮫ ﺑود و از ﺷﮑﻠش ھم
ﺧﯾﻠﯽ ﺗﻌرﯾف ﮐرده ﺑود.
ﺑرادر رﺧﺳﺎر ﮔﻔت» ،ﺳﯾﮕﺎر؟«
ﺑﮫ ﺳﯾﮕﺎرم ﮐﮫ ﻓﻘط ﯾﮏ ﻟوﻟﮥ دراز ﺧﺎﮐﺳﺗر ﺑود اﺷﺎره
ﮐردم.
ﭘرﺳﯾد» ،رﻗص؟«
ﺷﺎﻧﮫھﺎﯾم را اﻧداﺧﺗم ﺑﺎﻻ.
در ﻓﺎﺻﻠﮥ ﻋوض ﮐردن دو ﺗﺎ ﺻﻔﺣﮫ ﺑود و ﻣن دﻋﺎ دﻋﺎ
ﻣﯽﮐردم ﮐﮫ رﻗص ﺑﻌدی را ﺑﻠد ﺑﺎﺷم.
ﻣﮭﯾن از آن طرف اطﺎق داد زد» ،ﭼرا ﺻﻔﺣﮫ
ﻧﻣﯾذارﯾن؟«
ﯾﮏ ﻧﻔر ھم ﭼراغ وﺳط اطﺎق را ﺧﺎﻣوش ﮐرد .ﺑرادر
رﺧﺳﺎر دور ﮐﻣرم را ﮔرﻓت و ﮐﺷﺎﻧدم وﺳط اطﺎق .ﻟﺑﺎﺳم از
ﭘﺷت ﺑﺎﻻ ﺟﺳﺗﮫ ﺑود ﻣﯽﺧواﺳﺗم ﯾﮏ طوری ﺑﮑﺷﻣش ﭘﺎﯾﯾن اﻣﺎ
ﻧﻣﯽﺷد .ﺑرادر رﺧﺳﺎر ﺑﺎ ﻣن ﺗﻘﻼ ﻣﯽﮐرد ﮐﮫ ﺻﺎف ﺑﺎﯾﺳﺗم و ﻣن
ﺑﺎ ﻟﺑﺎﺳم ﮐﮫ ﺑﯾﺎﯾد ﭘﺎﯾﯾن ،ﮐﮫ ﺳر و ﮐﻠﮥ ﻣﮭری ﭘﯾدا ﺷد و از آن
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ﻧﮕﺎهھﺎی ﯾﮏ ﻣﺗری ﺑﮫ ﻣن اﻧداﺧت .ﺑرای اﯾﻧﮑﮫ ﺣﺎﻟﯾش ﮐﻧم ﻣن
ﺗﻘﺻﯾر ﻧدارم ﺑﺎز ﺷﺎﻧﮫھﺎ را اﻧداﺧﺗم ﺑﺎﻻ.
ﺑرادر رﺧﺳﺎر ﮔﻔت» ،ﺗو ﻏﯾر از درﺳت ﮐردن ﮐوﮐﺗل
ﭘﻧﺑﮫ و ﺷﺎﻧﮫ ﺑﺎﻻ اﻧداﺧﺗن ﮐﺎر دﯾﮕﮫای ھم ﺑﻠدی؟«
ﻣﯽﺧواﺳﺗم ﺟواﺑش را ﺑدھم اﻣﺎ اﺻﻼً ﻧﻣﯽداﻧﺳﺗم ﺑﮫ
آدﻣﯽﮐﮫ ﻓﻘط ﯾﮏ دﻓﻌﮫ دﯾدهام ،ﺑﺎﯾد ﺗو ﺑﮕوﯾم ﯾﺎ ﺷﻣﺎ .ﻓﻘط ﭼپ
ﭼپ ﻧﮕﺎھش ﮐردم.
راﺳﺗش دﻟم ﻧﻣﯽﺧواﺳت ﺑﺎ ﺑرادر رﺧﺳﺎر ﺑرﻗﺻم ــ اوﻻً
ﺑﮫ ﺧﺎطر ﻣﮭری ،ﺛﺎﻧﯾﺎ ً ﺑﮫ ﺧﺎطر ﻟﺑﺎﺳم و ﻟوﻟﮫھﺎی ﻣوم .دﻟم ﻣﯽ-
ﺧواﺳت ﻓﯾروز ﺑﯾﺎﯾد ﯾﮏ ﮔوﺷﮫ ﺑﻧﺷﯾﻧﯾم و ﺣرف ﺑزﻧﯾم .ﻓﯾروز
ﻣﺛل ﺧود ﻣن ﺑود ــ آن وﻗتھﺎ ،ﭼون دو ﺳﺎل ﺑود ﻧدﯾده ﺑودﻣش،
ﯾﻌﻧﯽ از وﻗﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﺑرادر ﻣﮭری رﻓت اروﭘﺎ و ﺑﻌدش ھم اﻣرﯾﮑﺎ
دﯾﮕر ﻧدﯾده ﺑودﻣش.
ﺑرادر رﺧﺳﺎر ﻓﮑر ﮐرد ﺑﻎ ﮐردم ﮔﻔت» ،ﺷوﺧﯽ ﮐردم
ﺑﺎﺑﺎ .از اﯾﻧﺟﺎ ﮐﺟﺎ ﻣﯽری؟«
ﮔﻔﺗم» ،ﺧوﻧﮫ«.
ﮔﻔت» ،ﻣﺎ ﻣﯽرﯾم ﮐﻠﺑﮫ ــ ﻣﯾﺎی؟«
ﮔﻔﺗم» ،ﻧﮫ ،ﺑﺎﯾد ﺑرم ﺧوﻧﮫ«.
روش را ﮐرد ﺑﮫ ﭘﺳری ﮐﮫ ﻣن ﻧﻣﯽﺷﻧﺎﺧﺗم و ﮔﻔت» ،اﯾن
دﺧﺗره ﺧﻠﮫ .از اﯾﻧﺟﺎ ﻣﯽﺧواد ﺑره ﺧوﻧﮫ!«
ﭘﺳر ﮔﻔت» ،ﻧﮫ؟ راﺳت ﻣﯾﮕﯽ؟« و ھر دو ﺑﺎ ﺗرﺣم
ﻧﮕﺎھم ﮐردﻧد .از اﯾن ﮐﺎرﺷﺎن ﺧﯾﻠﯽ دﻟـﺧور ﺷدم .ﺟواب
ﻧﯾﺷداری ھم ﺑﮫ ذھﻧم ﻧﯾﺎﻣد .ﭘﺎی ﺑرادر رﺧﺳﺎر را ﻟﮕد ﮐردم.
ﺷراره و ﺑرادر ﻣﮭری ﺻورتھﺎﺷﺎن را ﺑﮫ ھم ﭼﺳﺑﺎﻧده
ﺑودﻧد و ﺗﻘرﯾﺑﺎ ً اﺻﻼً ﺗﮑﺎن ﻧﻣﯽﺧوردﻧد .اﻧﮕﺎر ﻣﻧﺗظر ﺑودﻧد ﮐﺳﯽ
ﻋﮑﺳﺷﺎن را ﺑر دارد .ﺣﺗم ﮐردم ﭘروﯾز ﺑﮫ ﻋﺷﻘش اﻗرار ﮐرده
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اﺳت و ﺣﺎﻻ ﺷراره دارد روی ﺑرادر ﻣﮭری ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻧد .ﺧﻧدهام
ﮔرﻓت.
ﺑرادر رﺧﺳﺎر ﭘرﺳﯾد» ،ﺑﮫ ﭼﯽ ﻣﯽﺧﻧدی؟«
ﻧزدﯾﮏ ﺑود ﺑﺎز ﺷﺎﻧﮫھﺎم را ﺑﺎﻻ ﺑﯾﻧدازم وﻟﯽ ﺑﮫ ﻣوﻗﻊ
ﺟﻠو ﺧودم را ﮔرﻓﺗم.
ﯾﮏ آﻗﺎی ﻣﺳﻧﯽ ﮐﮫ ﺳﺑﯾل دوﮔﻼﺳﯽ داﺷت و ﺑﮫ ﺧﯾﺎﻟم
ﻣوھﺎش را ھم روﻏن زده ﺑود و ﻣن اﺻﻼً ﻧﻣﯽﺷﻧﺎﺧﺗﻣش ﮔوﺷﮥ
ﭘﯾﺳت رﻗص اﯾﺳﺗﺎده ﺑود و ﺑﺎ ﭼﺷم ھﺎش آدم را ﻣﯽﺧورد .ﺟﺎ
ھم ﻧﺑود ﮐﮫ آدم از ﺟﻠو ﭼﺷﻣش ﮐﻧﺎر ﺑﮑﺷد .از آن ژﯾﮕوﻟوھﺎی
ﻋﮭد ﻋﺗﯾﻖ .ﭼﻧد دﻗﯾﻘﮫای ﮐﮫ ﻏﯾﺑش زد رﻓﺗﮫ ﺑود ﺻﻔﺣﮫ را ﻋوض
ﮐﻧد و ﺗﺎﻧﮕو واﻟﻧﺗﯾﻧو ﺑﮕذارد .اﻣﺎ ﺗﺎ دوﺑﺎره ﺧودش را ﮐﻧﺎر ﭘﯾﺳت
رﺳﺎﻧد ،ﺑﭼﮫھﺎ ﺑﺎز ﺻﻔﺣﮥ ﻗﺑﻠﯽ را ﮔذاﺷﺗﻧد .از ﻣن ﺣﯾواﻧﯽ ﺗر
ﺗوی ﭘﺎرﺗﯽ ﻣﮭری ﻓﻘط ھﻣﯾن آﻗﺎ ﺑود.
اﯾن ﻓﯾروز ھم ﮐﮫ ﻧﻣﯽآﻣد.
رﻗص ﺗﻣﺎم ﺷد .ﺧودم را ﺑﮫ ﻣﮭری رﺳﺎﻧدم .ﭘﮭﻠوی
ﺣﺳﯾن و ﯾﮏ دﺧﺗری ﮐﮫ ﻧﻣﯽﺷﻧﺎﺧﺗم ﺑﮫ دﯾوار ﺗﮑﯾﮫ زده ﺑود.
ﺣﺳﯾن ﻣطﺎﺑﻖ ﻣﻌﻣول داﺷت از آﺧرﯾن ﺷﮑﺎرھﺎی دﺧﺗرش
ﺗﻌرﯾف ﻣﯽﮐرد .ھﯾﭻ ﮐس ﻧﺑود ﺑﮫ اﯾن ﺣﺳﯾن ﺑﮕوﯾد ﺑﺎ اﯾن ھﻣﮫ
دﺧﺗری ﮐﮫ ﺑﮫ ﺗور ﻣﯽزﻧد ،ﭼرا ﺑﺎز اﯾﻧﻘدر ﭼﺷم و دﻟش دﻧﺑﺎل
دﺧﺗرھﺎ ﻣﯽدود.
ﻣﮭری را ﮐﺷﯾدم ﮐﻧﺎر.
ﺣﺳﯾن ﮔﻔت» ،ﺳﻼم ﺟوﻧﯽ«.
ﺗوی دﻟم ﮔﻔﺗم :ﺟوﻧﯽ و زھر ﻣﺎر! ﮔوﺷت ﺗﻧم از اﯾن ﻟﻐت
ﻣﯽرﯾزد .ﻣﯽداﻧم ﺗﺎ ﻣﺎ ﭘﺷﺗﻣﺎن را ﺑﮑﻧﯾم ﺑرای دﺧﺗر ﭘﮭﻠوﯾﯾش
ﺗﻌرﯾف ﻣﯽﮐﻧد ﮐﮫ ﭼطور ﻣن و ﻣﮭری را ﺑﺎ ھم ﺑﻠﻧد ﮐرده اﺳت.
ﻣﮭری ﮔﻔت» ،ﺗو ﮐﺟﺎ ﺑودی؟ ﻧدﯾدﻣت«.
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ﮔﻔﺗم» ،ﺧﯾﻠﯽ ﺧوﺑم دﯾدﯾم .داﺷﺗم ﺑﺎ ﺑرادر رﺧﺳﺎر ﻣﯽ-
رﻗﺻﯾدم«.
ﭘرﺳﯾد» ،ازش ﺧوﺷت اوﻣد؟«
ﮔﻔﺗم» ،ﻧﮫ«.
ﻣﮭری ﺧﯾﻠﯽ ﺧوﺷﺣﺎل ﺷد .ﮔﻔت» ،آره ،ﺗﯾپ ﺗو ﻧﯾﺳت.
ﺧﯾﻠﯽ ﺳوﺳوﻟﮫ«.
ﮔﻔﺗم» ،ﺗو ﮐﮫ دوﺳش داری«.
ﮔﻔت» ،آﺧﮫ ﻣن ﺳوﺳول ﭘﺳﻧدم«.
ﻣﮭری روزھﺎ ﺗﺎ ﺳﺎﻋت ﭼﮭﺎر ﺑﻌد از ظﮭر ﯾﮏ آدم اﺳت
و از ﭼﮭﺎر ﺑﮫ ﺑﻌد ﯾﮏ آدم دﯾﮕر .ﺗﺎ ﺳﺎﻋت ﭼﮭﺎر ﺳﻧﮕﯾن رﻧﮕﯾن
ــ دﻟش ﻣﯽﺧواھد ﻏزل ﺣﺎﻓظ ﺑﺧواﻧد و از ﻧﺑوغ ﭼﺎرﻟﯽ ﭼﺎﭘﻠﯾن
ﺣرف ﺑزﻧد و از اﯾن ﭼﯾزھﺎ .ﮐﺗﺎب ﭘﻠﯾﺳﯾش را ھم ﺟﻠد روزﻧﺎﻣﮫ
ﻣﯽﮐﻧد و روش ﻣﯽﻧوﯾﺳد» :اﺷﻌﺎر ﻻﻣﺎرﺗﯾن« .ﯾﮏ دﻓﻌﮫ ﯾﮏ از
ﺻﺑﺢ ﺗﺎ ظﮭر ﺗو ﻣدرﺳﮫ اﺷﮑش ﺑﻧد ﻧﯾﺎﻣد ،ﭼون ﺷﻧﯾده ﺑود
ﺑﺗﮭوون ﮔوﺷش ﮐر ﺑوده .اﻣﺎ از ﭼﮭﺎر ﺑﮫ ﺑﻌد ھﻣﮫاش »ی ی
ی« و »ﺟرک« و "ﺗوﺋﯾﺳت" و از اﯾن ﺣرفھﺎﺳت ــ ﺗﺎزﮔﯽھﺎ
اﯾﻧطوری ﺷده.
ﭘرﺳﯾدم» ،ﻣﮕﮫ ﻓﯾروز رو دﻋوت ﻧﮑردی؟«
دور اطﺎق را ﺑﺎ ﭼﺷم ﮔﺷت و ﮔﻔت» ،ﻧﯾوﻣده ــ ﻻﺑد
ﭘﯾداش ﻣﯽﺷﮫ .ﺗو ھﯾﭻ وﻗت ﺑﮫ ﻣن ﻧﮕﻔﺗﯽ ﻗﺿﯾﮫ ﭼﯾﮫ ،ﯾﺎدت ﺑﺎﺷﮫ!
ﻣن ھر ﭼﯽ دارم ﺗو ﻣﯽدوﻧﯽ ،اﻣﺎ ﺗو ھﯾﭻ وﻗت ﺑﮫ ﻣن ھﯾﭻ ﭼﯽ
ﻧﻣﯽﮔﯽ«.
ﻣﮭری دوﺳت دارد ﺳر از ھﻣﮥ ﮐﺎرھﺎی آدم در ﺑﯾﺎورد.
ھﻣﮥ ﭼﯾزھﺎ را ھم ﮐﮫ ﻧﻣﯽﺷود ﮔﻔت .ﯾﻌﻧﯽ اﺻﻼً ﺧﯾﻠﯽ ﭼﯾزھﺎ
ﭼﯾزی ﻧﯾﺳت ﮐﮫ آدم ﺑﺗواﻧد در ﺑﺎرهاش ﺣرف ﺑزﻧد .ﻣﺛﻼً ﻗﺿﯾﮥ
ﻓﯾروز ھﻣﮫاش اﯾن ﺑود ﮐﮫ ﺷب آﺧری ﮐﮫ داﺷت ﻣﯽرﻓت ﺳﻔر
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ﺧﺎﻧﮥ ﻣﺎ ﻣﮭﻣﺎن ﺑود ،ﺑﺎ ھﻣﮥ ﻗوم و ﺧوﯾشھﺎ .ﻣﺎﻣﺎ ﻣن را ﻓرﺳﺗﺎد
ﮐﮫ ﯾﮏ ﮐم ﯾﺦ ﺑﯾﺎورم.
داﺷﺗم ﯾﮏ ﺗﮑﮫ ﯾﺦ ﮐروچ ﮐروچ ﻣﯽﺟوﯾدم ،ظرف ﯾﺦ را
ھم ﺑرداﺷﺗﮫ ﺑودم ﮐﮫ ﻓﯾروز آﻣد ﺗوی آﺷﭘزﺧﺎﻧﮫ و راﺳت آﻣد
طرﻓم و ﻣﺎﭼم ﮐرد .ﻣن ﺣﺳﺎﺑﯽ ﻏﺎﻓﻠﮕﯾر ﺷدم .ھﯾﭻ ﻣﻧﺗظر ﻧﺑودم.
ﭼون ﺗﺎ آن ﺷب ﻣن و ﻓﯾروز ﻓﻘط ﺑﺎ ھم ﻣﻌﺎﻣﻠﮥ ﮐﺗﺎﺑﯽ داﺷﺗﯾم.
ﺑﯾﺷﺗر ھم ﻣن ﮐﺗﺎبھﺎی او را ﻗرض ﻣﯽﮔرﻓﺗم و ﻣﯽﺧواﻧدم.
ﺣﺎﻻ ﺷﺎﯾد ﺑﻌﺿﯽ وﻗتھﺎ ﺧودم و ﻓﯾروز را ﺟﺎی ﻗﮭرﻣﺎنھﺎی
ﮐﺗﺎب ﻣﯽﮔذاﺷﺗم ،اﻣﺎ اﺻﻼً ﻓﮑر ﻧﻣﯽﮐردم ﻓﯾروز از ﻣن ﺧوﺷش
ﺑﯾﺎد .وﻗﺗﯽ ﻣﺎﭼم ﮐرد ،راﺳﺗش ذوق ﮐردم .از ذوﻗم ﻣن ھم ﺳرم
را ﺑردم ﺟﻠو و ﻣﺎﭼش ﮐردم ــ اﻣﺎ ﯾﮏ ﻣﺎچ ﭘر ﺻدای ﺧﯾس و
ﺗﻠﯾﺳﯽ ،ﺑﮫ ﺧﺎطر ﯾﺧﯽ ﮐﮫ ھﻧوز ﺗو دھﻧم ﺑود .ﻓﯾروز ﺻورﺗش را
ﭘﺎک ﮐرد و ﺧﻧدﯾد ــ اﻧﮕﺎر ﻣن ﯾﮏ ﮐﺎر ﺑﺎ ﻣزهای ﮐردم .در
ﺻورﺗﯾﮑﮫ ﺟدی ﺗرﯾن ﮐﺎری ﺑود ﮐﮫ ﺗﺎ آن روز ﮐرده ﺑودم.
ﺧﻼﺻﮫ اﯾن ﻗﺿﯾﮫ ﺗو دﻟم ﻣﺎﻧده ﺑود و داﺷت ﻋﻘده ﻣﯽﺷد.
دﻟم ﻣﯽﺧواﺳت ﺑﺑﯾﻧﻣش .ﻓﻘط دﯾدن ﻧﮫ ،دﻟم ﻣﯽﺧواﺳت راﺟﻊ ﺑﮫ
آن ﺷب ازش ﺗوﺿﯾﺢ ﺑﺧواھم .ﻧﮫ ،ﺑﮭش ﺗوﺿﯾﺢ ﺑدھم .ﻧﮫ،
راﺳﺗش دﻟم ﻣﯽﺧواﺳت ﻧﺷﺎﻧش ﺑدھم ﻣن ھم اﮔر ﺑﺧواھم ﺑﻠدم ﻣﺛل
ﺷرﻟﯽ ﻣﮏ ﻟﯾن ﻣﺎچ ﮐﻧم.
ﺧوب ــ ﺣﺎﻻ اﯾنھﺎ را ﭼطوری ﻣﯽﺗواﻧﺳﺗم ﺑرای ﻣﮭری
ﺑﮕوﯾم؟ اﺻﻼً ﺳر در ﻧﻣﯽآورد .ﺗﺎزه اﮔر ھم ﺳر در ﻣﯽآورد
ﺑﺎور ﻧﻣﯽﮐرد ﮐﮫ ﻣن ھم ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﺗواﻧم ﻣﺛل ﺷرﻟﯽ ﻣﮏ ﻟﯾن
ﮐﺳﯽ را ﻣﺎچ ﮐﻧم.
ﯾﮑﯽ ﮔﻔت» ،ﻣﯽرﻗﺻﯽ؟«
ﮔﻔﺗم» ،ﻧﮫ«.
ً
ﮔﻔت» ،ﭼﮫ ﻟوس!« اﺻﻼ ﻧﻔﮭﻣﯾدم ﮐﯽ ﺑود.
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ﭼﺷمھﺎم را ﺑﮫ در دوﺧﺗﮫ ﺑودم.
ﭘری و ﻣﻣل دم ﮔوش ﻣن داﺷﺗﻧد ﺑﺎ ھم اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ وز وز
ﻣﯽﮐردﻧد .ﭘری ﻟﻧﮕﮥ آن آرﺗﯾﺳت اﻣرﯾﮑﺎﯾﯽ ،اﺳم ﺧوﺑﯽ دارد ،ﺑﮫ
ﻧظرم ﮔﻠورﯾﺎ ﮔراھﺎم ،ﻣﺛل او ﺣرف ﻣﯽزد ــ ﯾﮏ ھوا ﺗو دﻣﺎﻏﯽ
ﯾﮏ ھوا ﺗﮏ زﺑﺎﻧﯽ ــ دﯾدی دﯾﮕر .اﻣﺎ ﻟﮭﺟﮥ ﻣﻣل ﺣﺿرت
ﻋﺑﺎﺳﯽ ﺣﺿرت ﻋﺑﺎﺳﯽ ﺑود .ﺟﺎی داداش ﺧﺎﻟﯽ .ﺗﺎزه ﻓﻘط ھم
ﭘری و ﻣﻣل ﮐﮫ ﻧﺑودﻧد ــ زﺑﺎن ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﮫ ﻓت و ﻓراواﻧﯽ دود
ﺳﯾﮕﺎر ﺑود.
ﻣﮭری ﮔﻔت» ،ﺑﯾﺎ ﻋﻣوم ﻣﯽﺧواد ﺑﺎ ﺗو آﺷﻧﺎ ﺷﮫ«.
ﺣدس ﺑزن ﻋﻣوی ﻣﮭری ﮐﯽ ﺑود؟ ھﻣﺎن ژﯾﮕوﻟوی ﻋﮭد
ﻋﺗﯾﻖ ﺑﺎ ﺳﺑﯾل دوﮔﻼﺳﯾش و ﻣوی روﻏن زدهاش! ھﯾﭻ ﭼﯾز
ﻧداﺷﺗم ﺑﮕوﯾم .ﭘرﺳﯾدم» ،ﺷﻣﺎ ﺑﻠدﯾن ﻟزﮔﯽ ﺑرﻗﺻﯾن؟« ﺑﻌد ھم ِﺑر
ﺑِر ﻧﮕﺎھش ﮐردم.
ﯾﮏ زﻧﯽ ﮐﮫ ﺷﮑل ﻟﻧﮕﮫ در ﺑود ،ﻧﺟﺎﺗم داد .ﯾﮏ ﺑﺷﻘﺎب
ﭘر ﻏذا ﮔذاﺷت ﺗو دﺳت ﻋﻣو و ﮔﻔت» ،ﺑﯾﺎ ﺷﺎم ﺑﺧور«.
ﻣﮭری ﮔﻔت» ،ﺧﺎﻧم ﻋﻣوی ﻣن«.
ﺑﺎ ذوق ﭘرﺳﯾدم» ،راﺳﺗﯽ؟« و ﺑﮫ ﻟﻧﮕﮫ در ﺧﻧدﯾدم .اﻣﺎ
طوری ﻧﮕﺎھم ﮐرد ﮐﮫ ﻣﯽﺧواﺳت ﺑﮕوﯾد» :دﺳت از ﺳر ﺷوھرم
ور دار ،وﮔر ﻧﮫ  «...ﻋﻣو ھم ﺑﺎ ﻧﮕﺎه »ﺑﺑﯾﻧﯾد ﻣﺎ ﻣردھﺎی زن
دار ﭼﯽ ﻣﯽﮐﺷﯾم« ــ ﺷرش را ﮐم ﮐرد.
وﺳط اطﺎق رﻧﮓ ﻣوج ﻣﯽزد و دود .در را دﯾﮕر ﻧﻣﯽ-
دﯾدم .از ﻻی ﺳرھﺎ و آرﻧﺞھﺎ ھم ﻧﻣﯽﺷد درﺳت ﻧﮕﺎه ﮐرد.
ﯾﮑﯽ ﮔﻔت» ،اُ ،ﻓﯾروزم اوﻣد«.
آن روزی ھم ﮐﮫ ﺑﺎ داداش اﯾنھﺎ وﯾﺳﮑﯽ ﺧوردم ،ﺳرم
اﯾنطوری ﮔﯾﺞ ﻧرﻓت .ﺗﻣﺎم ﺣرفھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺗﻣرﯾن ﮐرده ﺑودم
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ﺑﮭش ﺑزﻧم ﯾﺎدم رﻓت .ﺑﮫ ﻧظرم آﻣد ﺑﺎز ظرف ﯾﺦ دﺳﺗم اﺳت و
وﺳط آﺷﭘزﺧﺎﻧﮫ اﯾﺳﺗﺎدهام و ﻓﯾروز دارد ﻣﯽآﯾد طرﻓم.
دو ﺳﮫ ﻗدم ﺑﮫ طرﻓﯽ ﮐﮫ ﻣﮭری ﺑﺎ اﻧﮕﺷت ﻧﺷﺎﻧم داد رﻓﺗم
و ﻣﺣﮑم ﺧوردم ﺗوی ﺳﯾﻧﮥ ﻓﯾروز.
ﻓﯾروز ﮔﻔت«OUCH !» ،
آاوچ؟!
ﺑﮫ ﻧظرم ﻣﻘﺻودش »آخ« ﺑود ﯾﺎ »وای« ﯾﺎ »ﯾواش ﺑﭼﮫ
ﭘﺎﻣو ﻟﮫ ﮐردی« ــ اﻣﺎ ﮔﻔت» :آاوچ!«
ﺣﺎﻻ آن را وﻟش ــ ﺑوی ادﮐﻠﻧش را ﺑﮕو ﮐﮫ از ﯾﮏ
ﻓرﺳﺧﯽ ﺑﻠﻧد ﺑود .ﻗﻼب ﮐﻣرش را ھم ﺑﺎﯾد ﻣﯽدﯾدی ﮐﮫ ﺑﮫ ﺑزرﮔﯽ
ﯾﮏ دوری ﺑود ،ﯾﺎ ﺣﻠﻘﮥ زﻟﻔش را ﮐﮫ ﺑﺎ ﺻرف ﭼﻧد ﺳﺎﻋت وﻗت
وﺳط ﭘﯾﺷﺎﻧﯾش ﭼﺳﺑﺎﻧده ﺑود ،ﯾﺎ ﺳﯾﮕﺎر ﺑرﮔش را ﮐﮫ ﺗﻘرﯾﺑﺎ ً ھﻣﻘد
ﺧودش ﺑود و ﻻی دﻧداﻧش ﮔرﻓﺗﮫ ﺑود.
ﯾﮏ ﮐم ﺷﺑﯾﮫ اﻟوﯾس ﭘرﯾﺳﻠﯽ ﺷده ﺑود در ﺷروع ﭼﺎﻗﯾش.
اﺻﻼً ﻣن ھر وﻗت دﻟم ﺧواﺳﺗﮫ ﺧودی ﻧﺷﺎن ﺑدھم
اوﺿﺎع از ھﻣﯾﺷﮫ ﺧرابﺗر ﻣﯽﺷود :ﺗوی ﻣﮭﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ
ﺧﺎطرش رﻓﺗم ﺳﻠﻣﺎﻧﯽ و ﯾﮏ ﭘﻧﺑﮫ ھم ﭘودر از ﻣﺎﻣﺎ ﮐش رﻓﺗم
ﻋﻣوی ﻣﮭری ازم دﻟﺑری ﻣﯽﮐﻧد ،ﺑرای ﮐﺳﯽ ﮐﮫ دو ﺳﺎل ﭘﺎی
آﯾﻧﮫ ﻣﺎچ ﺷرﻟﯽ ﻣﮏ ﻟﯾﻧﯽ ﺗﻣرﯾن ﮐردم ،ﻓﯾروز از آب در ﻣﯽآﯾد.
ﭼﻧﺎن ﻏﻣﺑﺎدی ﻣن را ﮔرﻓت ﮐﮫ ﻧﮕو ــ اﻧﮕﺎر آﻣدهام
ﻣﺟﻠس ﺗرﺣﯾم .دﻟم ﻣﯽﺧواﺳت ﺑﺎ ﺑﻐض ﺑﮕوﯾم :ﭼﮫ ﺣﯾف ،ﭼﮫ
ﭘﺳر ﺧوﺑﯽ ﺑود! اﻣﺎ وﻗﺗﯽ ﻓﯾروز ﺑﺎ ﯾﮏ »! «GEE ! WHIZ
دﺳﺗش را طرﻓم دراز ﮐرد ﻣﺗوﺟﮫ ﺷدم ﮐﮫ ﺟﺎ ﺑرای ﻧوﺣﮫ ﺧواﻧﯽ
ﻧﯾﺳت ــ ﭼون ﺑرای اوﻟﯾن ﺑﺎر در ﺗﺎرﯾﺦ ﺧود آن ﻣرﺣوم ھم در
ﻣراﺳم ﮐﻔن و دﻓن ،زﻧده و ﻟﺑﺎس ﭘوﺷﯾده و ﺳﺧﻧﮕو و ﻣﻌطر،
ﺣﺿور دارد.
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ﺗﺻﻣﯾم ﮔرﻓﺗم ﻣن ھم ﯾﮏ ﮐﺎر ﻧﻣﺎﯾﺷﯽ ﺑﮑﻧم :ﺑﮫ ﺟﺎی
دﺳت دادن ﺑﺎ ﻓﯾروز ،ﮐف دﺳﺗم را ﻣﺛل ﺳرخ ﭘوﺳتھﺎ ،ﺗوی
ﻓﯾﻠمھﺎی ﮐَﺎﺑوﯾﯽ ،دﯾدی دﯾﮕر ،ﺗوی ھوا ﭼرﺧﺎﻧدم ــ و آﻣدم ﻣﺛل
آنھﺎ ﺑﮕوﯾم ،«HOW !» ،اﻣﺎ از دھﻧم در رﻓت ﮔﻔﺗم،
»! «OUCH
ﻣﺳﺎﺑﻘﮥ دو ﺑﮫ ﮔردش! ﭼون ﺑﻌدش ﻓﻠﻧﮓ را ﺑﺳﺗم ،ﻣﺛل
ﮔﻠوﻟﮫ .ﺷﮑر ﻣﺎﻣﺎ آﻧﺟﺎ ﻧﺑود ﮐﮫ ﺑﮕوﯾد» :ﯾواش دﺧﺗر! ھﻣﯾﻧطور
ﺑﯽﺧداﺣﺎﻓظﯽ؟«
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ﻣطﻣﺋن ﺑودم ﮐﮫ ﺳﮑوت ﺑﯾدارم ﮐرد .ﭼﺷمھﺎم ﺑﺎز ﺷد و
دو ﺻورت ﯾﮏ ﻟﺣظﮫ ﺟﻠو ﻣن در ﻓﺿﺎ ﺷﻧﺎ ﮐرد و ﺑﺎز ﭘﻠﮏھﺎ
روی ھم اﻓﺗﺎد .ﺑﻌد ﺑﺎ ﭼﺷمھﺎی ﺑﺳﺗﮫ ھم ﺣﺿور ﺻورتھﺎ را
در اطﺎق ﺣس ﻣﯽﮐردم .ﻣﯽﺧواﺳﺗم ﺑﺎز ﺑﮫ آنھﺎ ﻧﮕﺎه ﮐﻧم ،اﻣﺎ
ﭘﻠﮏھﺎ ﻣﺛل دو ﺗﮑﮫ ﺳﻧﮓ ﺳﻧﮕﯾن ﺑود .ﺗﺷﻧﮕﯽ ﺑرﻧدهای ﮔﻠوﯾم را
ﺧراش ﻣﯽداد .آب ﺧواﺳﺗم ،وﻟﯽ ﺑﮫ ﺟﺎی ﮐﻠﻣﺎت ،ﻧﺎﻟﮥ ﺑﯽطﻧﯾﻧﯽ
از دھﻧم ﺑﯾرون آﻣد و وﺣﺷت ﮐردم .ھﻣﮥ ﻧﯾرو ﺑﮫ ﺷﮑل داﻧﮫھﺎی
درﺷت ﻋرق از ﺗﻧم ﺑﯾرون رﯾﺧت .ﺿﻌف ھﻣﮥ وﺟودم را
ﮔرﻓت.
ﺣرﮐت ﺳﻧﮕﯾن آدﻣﯽ را ﺗوی اطﺎق ﺣس ﮐردم و ﺳری را ﮐﮫ
روی ﺻورﺗم ﺧم ﺷد .ﺑوی ﭘﺎرﭼﮥ ﺳﻔﯾد و ﺧﻣﯾر دﻧدان ﺗوی
دﻣﺎﻏم ﭘﯾﭼﯾد .دو ﻧﻔر ﺑﺎ ھم ﺣرف زدﻧد و ﻓﻘط ﻣﯽﮔﻔﺗﻧد» ،چ ــ چ
ــ چ ــ چ«.
ﯾﮏ ﻧﻔر ﭘرﺳﯾد» ،ﭼﯾزی ﺧواﺳﺗﯽ؟«
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ﺳﻌﯽ ﮐردم ﺳرم را ﺗﮑﺎن ﺑدھم و ﺣس ﮐردم ﮐﮫ ﺳرم
ﺗﮑﺎن ﻧﺧورد و دوﺑﺎره ھﻣﮫ ﭼﯾز ﮔﻧﮓ و ﺑﯽرﻧﮓ ﺷد و دﯾﮕر
ﭼﯾزی در ذھﻧم ﻧﯾﺳت.
ﺑﺎز ﺑﯾدار ﺷدم .دورم ﭘر از ﺣرف ــ ﺳﯾن ﺷﯾن ،ﺷﯾن
ﺳﯾن ،چ چ چ چ ،ﺳﯾن ــ و ﺻداھﺎی ﻧرم آﻣد و ﺷد ﺑود .ﺑوی
دوای ﺗﻠﺧﯽ ﺗوی دﻣﺎﻏم ﺑود .ﭼﺷمھﺎ را ﺑﺎز ﮐردم .ﺳﻘف اطﺎق
ﺧودم ﻧﺑود .ﺳرم ﺑﯽﺣرﮐت ﻣﺎﻧد و ﭼﺷمھﺎم در ﮐﺎﺳﮫ ﮔﺷت و
ﮔﻧﺟﮥ ظرفھﺎ را دﯾدم .ﭘس ﺗوی اطﺎق ﻧﺷﯾﻣن ﺑودم .ﺑﺎﺑﺎ و دﮐﺗر
و ھﻣﺎن دو ﺻورت ــ ﯾﮑﯽ ﺟوان ،ﯾﮑﯽ ﭘﯾر ــ ﺗوی اطﺎق ﺑودﻧد.
ﻣﺎﻣﺎ ﻧﺑود .ﻣﺎﻣﺎ ﮐﺟﺎ ﺑود؟ ﭼرا ﻧﺑود؟
ﺑﻌد ﯾﺎدم آﻣد.
ﯾﺎدم آﻣد ﮐﮫ ﺗو دﯾﮕر در ﺧﺎﻧﮥ ﻣﺎ ﻧﯾﺳﺗﯽ ﻣﺎﻣﺎ .ﺑﻌد از آن
ﺑﻌد از ظﮭر ﺗﺎﺑﺳﺗﺎن ،ﺗوی ﺧﺎﻧﮥ ﻣﺎ ﻧﯾﺳﺗﯽ .ﭼﻧد وﻗت ﭘﯾش ﺑود؟ ﯾﺎ
ھزار ﺳﺎل ﭘﯾش ﺑود ،ﯾﺎ دﯾروز ﺑود ،ﻣﺎﻣﺎ ﮐﯽ ﺑود؟ ﺑﮕو ﮐﯽ ﺑود
ﮐﮫ ﻣن و ﺗو آﺷﯽ و ﻧﯽﻧﯽ و ﺑﺎﺑﺎ ﺗوی زﯾر زﻣﯾن وﺳطﯽ ﺑودﯾم؟
ﺗو داﺷﺗﯽ ﮔﯾﻼس و ﺧﯾﺎر و ﺗوت ﻓرﻧﮕﯽ ﺗوی ﺑﺷﻘﺎبھﺎ ﻣﯽ-
رﯾﺧﺗﯽ .ھﻣﺎن روز ﮐﮫ دﻋوا ﺷد .ﮐﯽ ﺑود ﻣﺎﻣﺎ؟

ھﺮ

ﮔ

ﻮﻧ

دﮐﺗر ﺑﮫ ﺳرﻋت ﮐﻧﺎر ﺗﺧﺗم آﻣد و ﻧﺑﺿم را ﮔرﻓت و
ﭘرﺳﯾد» ،ﺻدای ﻣﻧو ﻣﯽﺷﻧوی؟«
ﮐﻠﻣﮥ »آره« را ﺑﺎ ﻟبھﺎﯾم ﺳﺎﺧﺗم وﻟﯽ ﺻدا ﺑﯾرون ﻧﯾﺎﻣد.
ﺳﯾن ،ﺷﯾن ،چ ،چ ،چ ھﺎ ﺑﻠﻧدﺗر ﺷد ــ ﺑﻌد ﺑﺎز ﺳﮑوت ﺑود ،ﻣﺛل
ﯾﮏ ﺳﯾن ﮐﺷﯾده .ﻓﮑر ﮐردم دوﺑﺎره از ﺣﺎل رﻓﺗم .وﻟﯽ ﭼﺷمھﺎ را
ﺑﺎز ﮐردم .دﯾدم .دﮐﺗر و ﺑﺎﺑﺎ و آن دو زن ھﻣﮫ دور ﺗﺧﺗم ﺑودﻧد.
ﺑﺎﺑﺎ ﺑﺎ ﺳﻣﺎﺟت ﻧﮕﺎھم ﻣﯽﮐرد .ﻣن ھم ﻧﮕﺎھش ﮐردم .ﺗوی
ﭼﺷمھﺎش اﺷﮏ ﺑود و روی ﻟبھﺎش ﻟﺑﺧﻧد ﮐﺞ و ﻣﻌوﺟﯽ.
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ﭘرﺳﯾد» ،ﭼﯾزی ﻣﯽﺧوای ﺑﺎﺑﺎ ﺟون؟«
ﺳرم را ﺗﮑﺎن دادم .ﭼﺷمھﺎی ﭘر از اﺷﮑش ﺑرق زد.
ﮔﻔت» ،ﭼﯽ ﻣﯽﺧوای ﺑﺎﺑﺎ؟ ھر ﭼﯽ ﻣﯽﺧوای ﺑرات ﻣﯾﺎرم«.
ﮔﻔﺗم» ،ﻣﺎﻣﺎ رو «.و ﺻدام در آﻣد.
ﮐﻠﻣﮥ ﻣﺎﻣﺎ ھم اﺷﮏ را ﺗوی ﭼﺷمھﺎش ﺧﺷﮏ ﮐرد و ھم
ﻟﺑﺧﻧد را روی ﻟبھﺎش .و ﺑﻌد ﻟبھﺎش ﻣﺛل ھﻣﺎن روز ﮐﮫ ﺑﺎ
ﻣﺎﻣﺎ دﻋوا ﻣﯽﮐرد ،ﻟرزﯾد .آن روز ﺗوی زﯾر زﻣﯾن.
ﻣﺎﻣﺎ ﺗو ﺣﺗﻣﺎ ً ﯾﺎدت ﻧرﻓﺗﮫ اﺳت .ﺑﺎﺑﺎ روی ﺗﺷﮏ ﻟﻣﯾده ﺑود
و آرﻧﺟش ﺗوی ﻣﺗﮑﺎی ﻧرم ﻓرو رﻓﺗﮫ ﺑود .ﭘﺎﭼﮫھﺎی ﺷﻠوار
ﭘﯾژاﻣﮥ آﺑﯽ ﻣﻐزی ﺳﻔﯾدش ﺗﺎ زﯾر زاﻧو ﺑﺎﻻ ﺟﺳﺗﮫ ﺑود و ﺑﺎﻻ ﺗﻧﮫ-
اش ﻟـﺧت ﺑود .ﺗو داﺷﺗﯽ ﻣﯾوهھﺎ را ﺑرای ﻣﺎ ﺗوی ﺑﺷﻘﺎب ﻣﯽ-
ﮔذاﺷﺗﯽ و ﻣﺎ ھر ﺳﮫ ﻣﻧﺗظر ﺑودﯾم ﮐﮫ ﺑﺷﻘﺎب ﭘرﺗر را ﻗﺎپ ﺑزﻧﯾم.
ﺑﺎﺑﺎ ﺣرف ﻣﯽزد .دور دھﻧش ﮐف ﮐرده ﺑود و ﺻداش ﺧﯾﻠﯽ ﺑﻠﻧد
ﺑود .ﺗو ﭼﻧد ﺑﺎر آھﺳﺗﮫ ﮔﻔﺗﯽ» ،ﺟﻠوی ﺑﭼﮫھﺎ ﻧﮫ .ﺣﺎﻻ ﺑﺎﺷﮫ
ﺑﻌد «.وﻟﯽ ﺑﺎﺑﺎ ول ﻧﻣﯽﮐرد .ﺗوی رﺧﺗﺧواﺑش ﻧﺷﺳت و دﺳت-
ھﺎش را ﺗوی ھوا ﺗﮑﺎن ﻣﯽداد و ﭼﺷمھﺎش ﺧون اﻓﺗﺎده ﺑود.
آﺷﯽ ﺑﮫ ﯾﮏ ﻧﻘطﮥ دﯾوار ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐرد و دﺳتھﺎش را
ﻣﺷت ﮐرده ﺑود .ﻣن و ﻧﯽﻧﯽ ﺑﺎ وﺣﺷت ﺑﺎﺑﺎ را ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐردﯾم و
ﺗو را .ﺗو ﺑﻐض ﮐرده ﺑودی و ﺑرﯾده ﺑرﯾده و آھﺳﺗﮫ ﺣرف ﻣﯽ-
زدی و ﺑﺎ اﻟﺗﻣﺎس .ﺑﺎز ﭼﻧد ﺑﺎر ﮔﻔﺗﯽ» ،ﺑﭼﮫھﺎ اﯾﻧﺟﺎن .ول ﮐن«.
آﺷﯽ ﮔﻔت» ،ﺗو ﭼرا ھﯾﭻ ﮐﺎر ﻧﻣﯽﮐﻧﯽ؟ ﭼرا ھﯾﭻ ﭼﯽ
ﻧﻣﯽﮔﯽ؟ ﺗﺎ ﮐﯽ ﻧﺷﺳﺗﯽ ﺗﺣﻣل ﻣﯽﮐﻧﯽ؟«
ﺑﺎﺑﺎ ﻓرﯾﺎد زد» ،ھﻣﮫ ﺗون ﺑرﯾن ﮔم ﺷﯾن! ﺑرﯾن ﮔم ﺷﯾن
از ﺟﻠو ﭼﺷﻣم!«
ﮔﯾﻼسھﺎ و ﺧﯾﺎرھﺎ و ﺗوت ﻓرﻧﮕﯽھﺎ در ھم ﻏﻠﺗﯾد.
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ﻟبھﺎش ﻣﯽﻟرزﯾد .ﮔﻧده و زﺷت ﺷده ﺑود .ازش ﻣﯽ-
ﺗرﺳﯾدم .ازش ﺑدم ﻣﯽآﻣد .ﻣﯽﺗرﺳﯾدم ﺗو را ﺑﮑﺷد و ﺑﯾﺷﺗر ازش
ﺑدم ﻣﯽآﻣد.
ﻣﺎﻣﺎ ﭼرا ھﯾﭻ ﻧﮕﻔﺗﯽ؟ ﭼرا ﻓﻘط ﺑﻐض ﮐردی ﻣﺎﻣﺎ؟ ﻣن
دﻟﯾﻠش را ﻣﯽداﻧم ــ ﺷﺎﯾد آﺷﯽ ﻧﻣﯽداﻧﺳت ــ اﻣﺎ ﻣن ﻣﯽداﻧم ﺑﮫ
ﺧﺎطر ﻣﺎ ﺑود ﻣﺎﻣﺎ ،وﻟﯽ آﺧر ﭼرا؟
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ﺑﺎﺑﺎ ﮔﻔت» ،اﯾن ﺧﺎﻧوم اوﻣده ﺑﮫ ﺧوﻧﮫ ﺑرﺳﮫ .ﯾﻌﻧﯽ ﺑﮫ
ﮐﺎرای ﺷﻣﺎھﺎ ﺑرﺳﮫ .اوﻧم دﺧﺗرﺷﮫ «.ﺗوی ﺻورت دﺧﺗر ﺧﻧدﯾد.
دﺧﺗر ﭼﺎق و ﺳﻔﯾد ﺑود و ﮔردن ﻧداﺷت» .اﮔﮫ ﭼﯾز دﯾﮕﮫای ﻣﯽ-
ﺧوای …«
ھﻣﯾﺷﮫ ھﻣﯾﻧطور ﺑود .ﭼﯾزھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣن ﺑﺎﯾد ﻣﯽﺧواﺳﺗم،
ﭼﯾزھﺎﯾﯽ ﺑود ﮐﮫ ﺑﺎﺑﺎ ﻣﯽﺧواﺳت ﮐﮫ ﻣن ﺑﺧواھم .آن روز ﮐﮫ ﺗو
رﻓﺗﯽ ،ﺑﺎﺑﺎ دﺳت ﻣﺎ را ﮔرﻓت و ﺑرد ﺑﯾرون .ﺑراﯾت ﻗﺑﻼً ﻧﮕﻔﺗﮫ
ﺑودم ﻣﺎﻣﺎ .اول ﻣﺎ را ﺑرد ﺑﮫ ﯾﮏ ﻣﻐﺎزۀ اﺳﺑﺎب ﺑﺎزی ﻓروﺷﯽ.
ﺗﻧﮭﺎ ﭼﯾزی ﮐﮫ ﻣن ﻣﯽﺧواﺳﺗم ﯾﮏ ﻣوش ﻻﺳﺗﯾﮑﯽ ﮐوﭼوﻟو ﺑود
ﮐﮫ وﻗﺗﯽ زورش ﻣﯽدادﻧد ﻧﺎﻟﮫ ﻣﯽﮐرد و ﺻورﺗش ﻏﻣزده و
اﻓﺳرده ﺑود و ﯾﮏ دﻧدان رﯾزه داﺷت .ﻣﯽﺧواﺳﺗﻣش .ﻣﯽ-
ﺧواﺳﺗﻣش ﮐﮫ ﺑﺎ ﻣن ﮔرﯾﮫ ﮐﻧد .وﻟﯽ ﺑراﯾم ﯾﮏ ﺑﺎغ وﺣش ﺣﯾوان-
ھﺎی دﯾﮕر ﺧرﯾدﻧد و ﯾﮏ ﻗطﺎر ﻣﺎﺷﯾن و ﮐﺎﻣﯾون و ھواﭘﯾﻣﺎ ــ آن
ﻣوش را ﻧﺧرﯾدﻧد .ﭼون ﺑﯽﻗﯾﻣت ﺑود و ﮐﺛﯾف .ﻣﮭم ﻧﺑود ﮐﮫ ﻣن
آن را ﻣﯽﺧواﺳﺗم ،ﻣﮭم اﯾن ﺑود ﮐﮫ ﺑﺎﺑﺎ ﻣﯽﺧواﺳت ﮐﮫ ﻣن ﺑﻘﯾﮫ را
ﺑﺧواھم.
ﭼﺷمھﺎم را ﺑﺳﺗم .ﭼﯾزی ﺗوی ﺳرم ﻣﯽﮐوﺑﯾد و ﺗﺷﻧﮕﯽ
ھﻧوز ﺑﮫ ﺷدت ﺗوی ﮔﻠوم ﭘﻧﺟﮫ ﻣﯽﮐﺷﯾد .زﺑﺎﻧم را روی ﻟبھﺎ
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ﻣﺎﻟﯾدم ــ ﻟبھﺎ ﺑﮫ ﻗدری ﺧﺷﮏ ﺑود ﮐﮫ ﺣس ﮐردم زﺑﺎﻧم را ﺑرﯾد.
ﯾﮏ ﻧﻔر ﮐﮫ ﺑوی ﮐﻠم ﺷور و ﺻﺎﺑون ﺗﻧد ﻣﯽداد ،ﺗوی دھﻧم ﻗطره
ﻗطره آب رﯾﺧت .ﻣﯽﺧواﺳﺗم آب را ﺗف ﮐﻧم ،وﻟﯽ ﻧﯾرو ﻧداﺷﺗم و
ﻣﺎﯾﻊ از ﺗوی ﺣﻠﻘم رﻓت ﭘﺎﯾﯾن .ﻣزه ﻧداﺷت وﻟﯽ ﺧﻧﮏ ﺑود و ﻣﺛل
اﺷﮑﯽ ﮐﮫ روی ﺻورت ﮐﺛﯾف ﺟﺎ ﺑﮕذارد ،ﺗوی ﮔﻠوﯾم ﺧط ﻣﯽ-
ﮐﺷﯾد و ﭘﺎﯾﯾن ﻣﯽرﻓت .ﺑﻌد ﺧواﺑم ﺑرد.
وﻗﺗﯽ ﺑﯾدار ﺷدم ــ ﮐﯽ ﺑود؟ روز ﺑﻌد ﺑود؟ ــ ﺑﺎز ھم آن
زن ،آن ﮐﮫ ﭘﯾر ﺑود ،ﺗوی اطﺎق ﺑود .ﺑﺎﺑﺎ ﺻداش ﮐرد »ﻣﺎدام«،
ﺑﻘﯾﮫ ھم ﺻداش ﮐردﻧد ﻣﺎدام .دﺧﺗرش ھم ﺷد »دﺧﺗر ﻣﺎدام« .و
ﺑﮫ ﻧظر ﻣن آﻣد ﮐﮫ اﯾن دو ھﯾﭻ وﻗت ھﯾﭻ اﺳﻣﯽﻧداﺷﺗﮫاﻧد.
ﻣﺎدام ھﻣﯾﺷﮫ ﺑوی ﮐﻠم ﺷور و ﺻﺎﺑون ﺗﻧد ﻣﯽداد و
دﺧﺗرش ﺑوی ﭘﺎرﭼﮥ ﺳﻔﯾد و ﺧﻣﯾر دﻧدان .ﭼﺷمھﺎم ﮐﮫ ﺑﺳﺗﮫ ﺑود
از راه دﻣﺎﻏم ﻣﯽﻓﮭﻣﯾدم ﮐﯽ ﺗوی اطﺎق اﺳت .آدمھﺎ ﻓﻘط ﺑو
ﺑودﻧد :ﺑوی ﺳﯾﮕﺎر ،ﺑﺎﺑﺎ ﺑود؛ ﺑوی ﺑﺧﺎر ﺣﻣﺎم و ﺣﻧﺎ ،داﯾﮫام؛
ﺑوی آﺳوس ،ﻣﺎدر ﺑزرﮔم.
ﻣﺎﻣﺎ ﺗو ﺑوی ﭘوﺳت ﻟﯾﻣو ﻣﯽدھﯽ ،ﺑوی ﺷﯾر ﺗﺎزه .ﺑوی
ﺗﻣﯾزی ﻣﯽدھﯽ ،ﺑوی ﭘوﺳت ﺗن آدم ﻣﯽدھﯽ ــ و ھر وﻗت ﺑﮫ ﺗو
ﻓﮑر ﻣﯽﮐﻧم دﻣﺎﻏم ﭘر از ﺑوی ﺗو ﻣﯽﺷود.
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ﻣﺎدام ﺑﮫ ﻣن ﮔﻔت ﮐﮫ ﻧﯽﻧﯽ ھم ﻧﺎﺧوش اﺳت ،از ﻣن
ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت .ﻓﮑر ﻧﺎﺧوﺷﯽ ﻧﯽﻧﯽ وﺣﺷﺗﻧﺎک ﺑود .ﺳﺎﻟم ھم ﮐﮫ ﺑود
ﺿﻌﯾف و ﺑﯽﺑﻧﯾﮫ ﺑود .دﻟم ﻣﯽﺧواﺳت ﺧﯾﻠﯽ ﭼﯾزھﺎ راﺟﻊ ﺑﮫ ﻧﯽ-
ﻧﯽ ﺑداﻧم ،اﻣﺎ ﻓﻘط ﭘرﺳﯾدم» ،آﺷﯽ ﭼﯽ؟«
»آﺷﯽ ﺧوﺑﮫ ،ﻣﻧزل ﻋﻣو ﺟﺎﻧﺗﮫ«.
دﻟم ﻧﻣﯽﺧواھد اﺳم ﮐﺳﯽ را ﮐﮫ ﻣن دوﺳت دارم ھﯾﭻ ﮐس
ﺟز آﻧﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣن دوﺳت دارم ﺑﺑرد ﻣﺎﻣﺎ .ﺑﺎﯾد ﺗو ﮐﻧﺎر ﺗﺧﺗم
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ﺑودی و ﻣﯽﮔﻔﺗﯽ ﮐﮫ آﺷﯽ ﻣﻧزل ﻋﻣوﺳت و از ﺣﺎل ﻧﯽﻧﯽ ﺑﺎﺧﺑرم
ﻣﯽﮐردی.
ﻣﺎﻣﺎ دارم ﺑرات ﮔرﯾﮫ ﻣﯽﮐﻧم .ھم ﺑرای ﺗو ﮐﮫ از ﻣن
دوری ،ھم ﺑرای ﻧﯽﻧﯽ ﮐﮫ ﻧﺎﺧوش ﺷده اﺳت .طرف ﭼپ ﺑﺎﻟﺷم
ﺧﯾس ﺷده ،و دارم ﻓﮑر ﻣﯽﮐﻧم ﮐﮫ اﮔر طرف راﺳت ﺑﺎﻟﺷم ھم
ﺧﯾس ﺑﺷود و ﺧﯾﺳﯽ دو طرف ﺗوی ھم ﺑدود ،آن وﻗت ھﻣﮫ ﭼﯾز
درﺳت ﻣﯽﺷود .درﺳت ھﻣﺎن وﻗت ﮐﮫ دو ﺧﯾﺳﯽ ﺑﮫ ھم ﺑرﺳد در
ﺑﺎز ﻣﯽﺷود و ﺗو وارد ﻣﯽﺷوی و ﻧﯽﻧﯽ ھم ﭘﺷت ﺳرت .ﺑﺎ
اﻧﮕﺷﺗم اﺷﮑم را روی ﺑﺎﻟش ﻣﯽﮐﺷم ﮐﮫ ﺧﯾﺳﯽھﺎ را ﺑﮫ ھم وﺻل
ﮐﻧد .ﺑﺎﻟﺷم ﻧم اﺷﮏ را وﺳط راه ﻣﯽﻣﮑد ،اﻣﺎ ﺑﺑﯾن :ﺑﺎﻷﺧره دو
طرف ﺗﻘرﯾﺑﺎ ً ﺑﮫ ھم رﺳﯾد.
ﭘس ﭼرا ﻧﯾﺎﻣدی؟ ﺷﺎﯾد ﺑرای اﯾﻧﮑﮫ ﺗﻘﻠب ﮐردم ــ ﺑﺎﯾد
ﻣﯽﮔذاﺷﺗم دو ﺧﯾﺳﯽ ﺧود ﺑﮫ ﺧود ﺑﮫ ھم ﺑرﺳد.
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وﻗﺗﯽ ﺑﺎﺑﺎ آﻣد ﮔﻔﺗم ﻣﯽﺧواھم ﻧﯽﻧﯽ را ﺑﺑﯾﻧم .ﮔﻔت ﭼﻧد
روزی ﺑﺎﯾد ﺻﺑر ﮐﻧم .ﻟﺞ ﮐردم ،ھﯾﭻ ﮐدام از دواھﺎم را ﻧﺧوردم.
روز ﺑﻌد ﺗﺧت ﻧﯽﻧﯽ را ھم آوردﻧد ﺗوی اطﺎﻗﯽ ﮐﮫ ﺑرای ﻣن
درﺳت ﮐرده ﺑودﻧد.
ﻧﯽﻧﯽ ﺑوی ﭘر ﻣرغ ﻣﯽداد .دو ﺑﻌدی ﺷده ﺑود .ﺻورﺗش
ﻓﻘط دو ﺗﺎ ﭼﺷم درﺷت ﺳﯾﺎه ﺑود .ﺑﺎ ھم زدﯾم زﯾر ﺧﻧده و ﮔرﯾﮫ.
ﺣﺎﻟش از ﻣن ﺑﮭﺗر ﺑود .ﻣﯽﺗواﻧﺳت ﺗوی ﺗﺧﺗش ﺑﻧﺷﯾﻧد .وﻗﺗﯽ از
ﺳر ﺗﺎ ﭘﺎ ﻧﮕﺎھم ﻣﯽﮐرد ،ﺗرس ﺗوی ﭼﺷمھﺎش را ﭘر ﻣﯽﮐرد ــ
ﻣﺛل اﯾﻧﮑﮫ ﺑﮫ ﭼﯾزی ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﻧد ﮐﮫ دارد ﻣﯽرود ﮐﮫ ﺑر ﻧﮕردد.
ﻣﺛل آن روزی ﮐﮫ ﻣﺎﻣﺎ ﻣﯽرﻓت و ﺑﮫ ﻣﺎﻣﺎ ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐرد.
ﻣن ﺻورﺗم را ﻧﻣﯽدﯾدم و ﺣوﺻﻠﮫ ﻧداﺷﺗم ﻧﮕران ﺧودم
ﺑﺎﺷم .ﺗﻧﮭﺎ ﭼﯾزی ﮐﮫ ﺑﮫ وﺣﺷﺗم اﻧداﺧﺗﮫ ﺑود اﯾن ﺑود ﮐﮫ ﭘﺳﺗﺎنھﺎم،
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ﮐﮫ ﻗﺑل از ﻧﺎﺧوﺷﯽ ﺗﺎزه ﺟواﻧﮫ زده ﺑود ،ﻓرو ﮐش ﮐرده ﺑود و
ﺣﻠﻘﮥ ﻏﺿروﻓﯽ دور دﮔﻣﮥ ﭘﺳﺗﺎﻧم آب ﺷده ﺑود .ﻣﯽﺗرﺳﯾدم ﭘﺳر
ﺑﺷوم و ﺑﮫ ھﯾﭻ ﮐس ھم ﻧﻣﯽﺗواﻧﺳﺗم ﺑﮕوﯾم .اﮔر ﻣﺎﻣﺎ آﻧﺟﺎ ﺑود
ﺑراﯾش ﻣﯽﮔﻔﺗم .ﺑﮫ آﺷﯽ ھم ﺷﺎﯾد ﻣﯽﺗواﻧﺳﺗم ﺑﮕوﯾم ،اﻣﺎ او ھم
ﻧﺑود و ﻓﻘط ھر دو ﺳﮫ روز ﯾﮑﺑﺎر از ﭘﺷت ﺷﯾﺷﮫ ﺑﮫ ﻣﺎ ﻧﺷﺎﻧش
ﻣﯽدادﻧد.
آﺷﯽ از ﭘﺷت ﺷﯾﺷﮫ ﺑﮫ ﻣﺎ ﻣﯽﺧﻧدﯾد و ﺗﺎ ﭼﻧد ﻟﺣظﮫ ﺑﻌد
از رﻓﺗﻧش ﻋﮑس دﻧدانھﺎ و ﭼﺷمھﺎش روی ﺷﯾﺷﮫ ﺑود .وﻗﺗﯽ
ﻣﯽرﻓت ﻣن و ﻧﯽﻧﯽ ﺑﻐض ﻣﯽﮐردﯾم ،اﻣﺎ ﺗﺎ وﻗﺗﯽ آﻧﺟﺎ ﺑود ﻓﻘط
ﻧﮕﺎھش ﻣﯽﮐردﯾم .ﺗﻧﮭﺎ ﮐﺳﯽ ﺑود ﮐﮫ ﺑﯾن ﻣﺎ و دﻧﯾﺎی آدمھﺎی ﺳﺎﻟم
راﺑطﮫ اﯾﺟﺎد ﻣﯽﮐرد.
راﺟﻊ ﺑﮫ ﭘﺳﺗﺎنھﺎم ﺑﮫ ﻧﯽﻧﯽ ﻧﻣﯽﺗواﻧﺳﺗم ﺑﮕوﯾم ــ ﺧﯾﻠﯽ
ﺑﭼﮫ ﺑود و اﯾن ﭼﯾزھﺎ را ﻧﻣﯽﻓﮭﻣﯾد .راﺟﻊ ﺑﮫ ﻣﺎﻣﺎ ھم ﺑﺎ ﻧﯽﻧﯽ
ﺣرف ﻧﻣﯽزدم ،ﭼون ﻣﯽداﻧﺳﺗم طﺎﻗﺗش را ﻧدارد .ھر وﻗت ﺗوی
ﺗﺧﺗش ﮐز ﻣﯽﮐرد و ﺑﺎ ﻣن ﺣرف ﻧﻣﯽزد ﻣﯽداﻧﺳﺗم ﺑﮫ ﻣﺎﻣﺎ ﻓﮑر
ﻣﯽﮐﻧد .اﻣﺎ ﻣن ﺟرأت ﻧﻣﯽﮐردم ﭼﯾزی ﺑﮕوﯾم .ﭼﺷمھﺎم را ﻣﯽ-
ﺑﺳﺗم ﮐﮫ ﻧﮕﺎھش ﻧﮑﻧم و ﻗﯾﺎﻓﮥ ﻧﯽﻧﯽ روزی ﮐﮫ ﻣﺎﻣﺎ ﻣﯽرﻓت
ﺟﻠوم ﻣﺟﺳم ﻣﯽﺷد.
ﺗو ﺗوی درﺷﮑﮫ ﻧﺷﺳﺗﯽ ﻣﺎﻣﺎ ،و ﺗﻠﻖ ﺗﻠﻖ ﭼرخھﺎی
درﺷﮑﮫ روی ﺳﻧﮕﻔرش ﺧﯾﺎﺑﺎن ﺑﻠﻧد ﺷد .درﺷﮑﮫ ﭼﯽ اﺳبھﺎ را
ﺷﻼق زد ﮐﮫ ﺗﻧدﺗر ﺑروﻧد .ﻧﯽﻧﯽ ﭘﺎی ﺑرھﻧﮫ وﺳط ﺧﯾﺎﺑﺎن دوﯾد.
ﺟﯾﻎ ﻣﯽﮐﺷﯾد .ﺻورﺗش ﻣﺛل ﯾﮏ ﮔل آﺗش ﺳرخ ﺑود .ﭼﺷمھﺎش
 ...ﺗو ﭼﺷمھﺎش را ﻧدﯾدی ﻣﺎﻣﺎ ،ﻣن دﯾدم ــ ﭘر از وﺣﺷت ﺑود.
ﭘر از وﺣﺷت ﮔم ﮐردن ﺗو .دﺳتھﺎی ﮐوﭼوﻟوش را ﺑﮫ طرف
درﺷﮑﮫات دراز ﮐرده ﺑود و ﭘﺎھﺎش از ﺗﻧش ﻋﻘب ﻣﯽﻣﺎﻧد .وﻗﺗﯽ
آوردﻧش ﺗو ،ﺗوی ھوا ﻟﮕد ﻣﯽزد و ﻓرﯾﺎدش ﻓﺿﺎ را ﺟر ﻣﯽداد.
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آﺷﯽ ﺑﻐﻠش ﮐرد و ﺑردش ﺗوی اطﺎق .ﻣن ﺧودم را ﺑﻐل ﮐردم و
ﺻورﺗم را ﭼﺳﺑﺎﻧدم ﺑﮫ دﯾوار و دﯾوار را ﭼﻧﮓ زدم و اﺷﮑم را
روی ﮐﭻ دﯾوار ﺧﺷﮏ ﮐردم .و دﻟم ﻣﯽﺧواﺳت ﺑﺎﺑﺎ ﺑﻐﻠم ﮐﻧد.
ﻣن را ﺑﺑﺧش ﻣﺎﻣﺎ ﮐﮫ دﻟم ﻣﯽﺧواﺳت ﺑﺎﺑﺎ ﺑﻐﻠم ﮐﻧد .ﻣن
را ﺑﺑﺧش ﮐﮫ ھﯾﭻ وﻗت ﺟز آن روز ﺗوی زﯾرزﻣﯾن از ﺑﺎﺑﺎ ﺑدم
ﻧﯾﺎﻣد ،و ھﻣﯾﺷﮫ دوﺳﺗش داﺷﺗم .ﺗو ﺧودت ﺑﮫ ﻣن ﯾﺎد دادی ﮐﮫ
دوﺳﺗش داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷم ﻣﺎﻣﺎ.
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ﻧﯽﻧﯽ ﭘرﺳﯾد» :اﯾن دﺧﺗره دﯾﮕﮫ ﮐﯾﮫ؟«
»دﺧﺗر ﻣﺎداﻣﮫ«.
ﻧﯽﻧﯽ ﺑﺎ ﻏﯾظ ﮔﻔت» ،اﺻﻼً ﺧود ﻣﺎدام ﮐﯾﮫ؟«
ﻣن ﻓﻘط ﺷﺎﻧﮫھﺎم را اﻧداﺧﺗم ﺑﺎﻻ .ﻧﯽﻧﯽ ﮔﻔت» ،ﻣن
ازﺷون ﺑدم ﻣﯾﺎد .ﺧﯾﻠﯽ ﺑدم ﻣﯾﺎد«.
ﮔﻔﺗم» ،ﻣﻧم ھﻣﯾﻧطور «.و ﮔرﯾﮫام را ﻗورت دادم.
ﻧﯽﻧﯽ ﭘرﺳﯾد» :ﺗو ﻣﯽﮔﯽ ﺧدا ھﺳت؟«
ﮔﻔﺗم» ،ﻧﮫ «.و ﺗرﺳﯾدم ﺑﺎﺷد و ﺣرﻓم را ﺑﺷﻧود و ﻏﺿﺑم
ﮐﻧد .ﺗرﺳﯾدم و ﺗوﺑﮫ ﮐردم.
»ﻣن ﻣﯽﮔم ھﺳت و ﺷﺑﺎ دﻋﺎ ﻣﯽﮐﻧم«.
ﻣﯽداﻧﺳﺗم ﻧﯽﻧﯽ ﭼﮫ دﻋﺎﯾﯽ ﻣﯽﮐﻧد :دﻋﺎ ﻣﯽﮐﻧد ﮐﮫ ﻣﺎﻣﺎ
ﺑرﮔردد؛ دﻋﺎ ﻣﯽﮐﻧد ﮐﮫ ﻣﺎﻣﺎ ﺑزرگ و ﻣﺎدام و دﺧﺗرش از ﺧﺎﻧﮥ
ﻣﺎ ﺑروﻧد؛ دﻋﺎ ﻣﯽﮐﻧد ﮐﮫ ﺣﺎل ھر دوی ﻣﺎ ﺧوب ﺑﺷود ﮐﮫ ﺑﺗواﻧﯾم
ﺷﮑﻼ و ﺑﺳﺗﻧﯽ و ﻟواﺷﮏ ﺑﺧورﯾم .دﻟم ﻣﯽﺧواﺳت ﺧدا ﺑﺎﺷد و
دﻋﺎی ﻧﯽﻧﯽ را ﺑﺷﻧود .اﻣﺎ ﺑﮫ ﻧﯽﻧﯽ ﺧﻧدﯾدم و ﺗوﺑﮫ ھﻧوز ﺗوی
ﮔﻠوﯾم ﺑود ،ﺳر زﺑﺎﻧم ﺑود.
ﻧﯽﻧﯽ ﻟب ور ﭼﯾد و ﮔﻔت» ،ﺧودﺗو ﻣﺳﺧره ﮐن!«
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ﺑوی ﭘودر و ادﮐﻠن ،و ﺑوی ﺳﯾﮕﺎر ــ ﭼﺷﻣم را ﺑﺎز ﮐردم
ــ آذر ﺧﺎﻧم ﺑود و ﺑﺎﺑﺎ.
آن روز ﺑﻌد از ﻣﻐﺎزۀ اﺳﺑﺎب ﺑﺎزی ﻓروﺷﯽ ،ﺑﺎﺑﺎ ﻣﺎ را
ﺑرد ﺧﺎﻧﮥ آذر ﺧﺎﻧم .اﯾن را ھم ﺑﮫ ﺗو ﻧﮕﻔﺗﮫ ﺑودم ﻣﺎﻣﺎ .ﺧﯾﻠﯽ
ﭼﯾزھﺎ ھﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﺗو ﻧﮕﻔﺗﮫام ،وﻟﯽ ﻓﻘط ﺑﮫ ﺧﺎطر اﯾﻧﮑﮫ ﻏﺻﮫ
ﻧﺧوری.
آﻧﺟﺎ ﻣﮭﻣﺎﻧﯽ ﺑود .ھﻣﮫ دوﺳتھﺎی ﺑﺎﺑﺎ ﺑودﻧد .ھﻣﮫ راﺟﻊ
ﺑﮫ ﺗو ﺣرف ﻣﯽزدﻧد و طوری ﺣرف ﻣﯽزدﻧد ﮐﮫ اﻧﮕﺎر ﻣردهای.
ﻣن دﻟم ﻣﯽﺧواﺳت زﻣﯾن زﯾر ﭘﺎی ھﻣﮫﺷﺎن دھن ﺑﺎز ﮐﻧد ،ﯾﺎ
آﺳﻣﺎن روی ﺳر ھﻣﮫﺷﺎن ﺧراب ﺷود .ﻧﻣﯽﺧواﺳﺗم ﺑﺎ ﺑﭼﮫھﺎﯾﯽ
ﮐﮫ آﻧﺟﺎ ﺑودﻧد ﺑﺎزی ﮐﻧم .ﻧﻣﯽﺧواﺳﺗم ﻏﻣم را ﻓراﻣوش ﮐﻧم .ﻓﮑر
ﻣﯽﮐردم اﮔر ﻏﺻﮫام ﺗﻣﺎم ﺑﺷود ﺑﮫ ﺗو ﺧﯾﺎﻧت ﮐردهام ،ﺑﮫ ﺗو ﻧﺎرو
زدهام .ﻣﯽﺗرﺳﯾدم اﮔر ﮔرﯾﮫ ﻧﮑﻧم ﯾﮏ اﺗﻔﺎق ﺑدی ﺑرای ﺗو ﺑﯾﻔﺗد.
ھﻣﮫاش ﺗوی دﻟم ﻣﯽﮔﻔﺗم» ،ﻣﺎﻣﺎ ﯾﮫ ﮐﺎری ﮐن ﮐﮫ ﻣن ﮔرﯾﮫام
ﺑﮕﯾره .ﯾﮫ ﮐﺎری ﮐن ﮐﮫ ﻣن ﮔرﺳﻧﮫام ﻧﺷﮫ .ﯾﮫ ﮐﺎری ﮐن ﮐﮫ اﯾن
ﻧون ﺧﺎﻣﮫاﯾﺎ رو از اﯾن ﺟﺎ ور دارن «.ﺻدام را آن روز ﺷﻧﯾدی
ﻣﺎﻣﺎ؟
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آذر ﺧﺎﻧم ﭘرﺳﯾد» ،ﺣﺎﻟت ﺧوﺑﮫ ﻋزﯾزم؟«
ﻣن ﻓﻘط ﻧﮕﺎھش ﮐردم و ﻧﯽﻧﯽ ﮔﻔت» ،ﭼرا آﻣدﯾن اﯾﻧﺟﺎ؟
ﻣن از ﺷﻣﺎ ﺧوﺷم ﻧﻣﯾﺎد«.
ﻣن ھم ﺧﺟﺎﻟت ﮐﺷﯾدم ،ھم ﺧوﺷﺣﺎل ﺷدم.
ﺑﺎﺑﺎ ﮔﻔت» ،ﻧﯽﻧﯽ! ﻧﯽﻧﯽ! ﭼﻘدر ﺑﯽﺗرﺑﯾت و ﻟوس ﺷدی!
اﯾن ﭼﮫ طرز ﺣرف زدﻧﮫ؟«
آذر ﺧﺎﻧم ﮔﻔت» ،وﻟش ﮐن .ﺣﺎل ﻧداره .ھﯾﭻ ﮐدوﻣﺷون
ﻣﻧو دوﺳت ﻧدارن ،از ﭼﺷﻣﺎﺷون ﭘﯾداﺳت .ﺑﭼﮫان ــ ﻣﮭم ﻧﯾﺳت«.
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ھر دو از اطﺎق رﻓﺗﻧد ﺑﯾرون.
ﻧﯽﻧﯽ داﺷت دﻧدانھﺎش را روی ھم ﻣﯽﺳﺎﯾﯾد.
»ﺧوب ﮐردی ﮔﻔﺗﯽ«.
ﻧﯽﻧﯽ ﻧﯾﺷش ﺑﺎز ﺷد ،وﻟﯽ رﻧﮕش ﻣﺛل ﮔﭻ ﺳﻔﯾد ﺑود.
ﯾﮑﺑﺎر دﯾﮕر ﮔﻔﺗم» ،ﺧوب ﮐردی «.ﻣﯽﺧواﺳﺗم ﻣﺎﭼش

ﺳ

ﮐﻧم.
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»اﯾﻧم آﻣده اﯾﻧﺟﺎ ﺑﻣوﻧﮫ؟«
ﮔﻔﺗم» ،ﻧﮫ ﺑﺎﺑﺎ«.
ﻣﺎﻣﺎ ﺗو ﮐﮫ ﻓﻘط ﺑﮫ اﻧدازۀ ﯾﮏ ﮔﻧﺟﺷﮏ ﺟﺎ ﻣﯽﮔﯾری،
ﭼرا اﯾن ھﻣﮫ آدم ﺑﺎﯾد ﺟﺎت را ﭘر ﮐﻧد ــ ﻣﺎﻣﺎ ﺑزرگ ،ﻣﺎدام،
دﺧﺗرش ،ﺑﻌﺿﯽ وﻗتھﺎ ھم آذر ﺧﺎﻧم ــ ﮐﮫ ھﻣﮫ ﺷﺎن ﮔﻧدهاﻧد و
ھر ﮐداﻣﺷﺎن ﺟﺎی ﺳﮫ ﺗﺎ آدم را ﭘر ﻣﯽﮐﻧﻧد؟
ﻣﺎﻣﺎ ،ﻣﺎﻣﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑوی ﭘوﺳت ﻟﯾﻣو و ﺷﯾر ﺗﺎزه ﻣﯽدھﯽ،
ﺑﻘﯾﮥ ﺑوھﺎ ر ا از ﺧﺎﻧﮫ ﺑﺑر ﺑﯾرون.
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ﻧﯽﻧﯽ ﮔﻔت» ،ﯾﺎدﺗﮫ وﻗﺗﯽ ﺟﻣﻌﮫ ﺑرﮔﺷﺗﯾم ،اﯾن آذر ﺧﺎﻧم
اﯾﻧﺟﺎ ﺑود؟«
»آره ــ ﺟﻣﻌﮥ اول«.
ﺟﻣﻌﮥ اوﻟﯽ ﮐﮫ آﻣدﯾم ﭘﯾش ﺗو ﻣﺎﻣﺎ .داﯾﮫ ﻣﺎ را آورد ــ
ﯾﺎدت ھﺳت؟ ﺗو ،طﺑﻘﮥ دوم ﯾﮏ ﺧﺎﻧﮥ دو طﺑﻘﮫ را اﺟﺎره ﮐرده
ﺑودی .آﭘﺎرﺗﻣﺎﻧت ﮐوﭼﮏ ﺑود و دﻟﮕرﻓﺗﮫ .ﺗو ﺧودت ﮐوﭼوﻟوﯾﯽ
ﻣﺎﻣﺎ  ،اﻣﺎ ﻧﻣﯽﺷود ﻗﺎﺑت ﮐرد .ﯾﻌﻧﯽ ﺣﺎﻟﯽ داری ﮐﮫ ﻓﺿﺎی
دورت ﺑﺎﯾد ﻧﺎ ﻣﺣدود ﺑﺎﺷد ــ ﻣﺛل ﭘرﻧده .و ﺗوی ﺑﺎﻻﺧﺎﻧﮥ ﮐوﭼﮑت
ﻋﯾن ﭘرﻧدۀ ﺗوی ﻗﻔس ﺑودی .ﻻﻏرﺗر ﺷده ﺑودی و رﻧﮕت ﭘرﯾده
ﺑود .ﻧﻣﯽﺗواﻧﺳﺗﯽ ھر ﺳﮥ ﻣﺎ را ﺑﺎ ھم ﺑﻐل ﮐﻧﯽ .ھﯾﭻ ﮐدام ﻣﺎ ھم
ﻧﻣﯽﺗواﻧﺳﺗﯾم ﻣﻧﺗظر ﻧوﺑت ﺑﻣﺎﻧﯾم .ﮔردن ظرﯾف ﺗو ﺑﺎ ﺑﺎر ﻣﺎ ﺳﮫ
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ﺧم ﻣﺎﻧده ﺑود ،و دﺳتھﺎت ﺑﮫ ﺳر ھر ﮐدام ﮐﮫ ﻣﯽرﺳﯾد ﻧوازش
ﻣﯽﮐرد.
داﯾﮫ ﻣﺎ را از ﮔردﻧت ﺑﺎز ﮐرد .ھﻣﮫ ﻣﺎن ﮔرﯾﮫ ﻣﯽﮐردﯾم.
ﺗو وﻗﺗﯽ ﮔرﯾﮫات ﻣﯽﮔﯾرد ،ﭼﺷمھﺎت درﺷت ﺗر ﻣﯽﺷود ،ﺧودت
ﻣﯽداﻧﯽ؟ و ﺳرت را ﻣﺛل ﻣرﻏﯽ ﮐﮫ ﺑﺧواھد آب ﺑﺧورد ،ﺑﺎﻻ ﻧﮕﮫ
ﻣﯽداری .ﭼرا اﯾن ﮐﺎر ر ا ﻣﯽﮐﻧﯽ ﻣﺎﻣﺎ؟ ﺑﺎ اﺷﮑت ﻣﯽﺟﻧﮕﯽ ﮐﮫ
ﭘﺎﯾﯾن ﻧرﯾزد؟
ﻧﯽﻧﯽ از ذوق دﯾدن ﺗو اﺷﮑش زود ﺑﻧد آﻣد .آﺷﯽ ﺳﻌﯽ
داﺷت ﮔرﯾﮫاش را ﻗﺎﯾم ﮐﻧد .ﻣن ﭼﺷمھﺎم را ﺗﻧد و ﺗﻧد ﭘﺎک ﻣﯽ-
ﮐردم ﮐﮫ ﺗو را درﺳت ﺑﺑﯾﻧم.
ﺗو ﮔﻔﺗﯽ» ،اﯾﻧﺟﺎ ﻗﺷﻧﮕﮫ ،ﻧﮫ؟« و ﺑﺎ ﻧﮕراﻧﯽ ﻧﮕﺎھﻣﺎن
ﮐردی.
ﻧﮫ ﻣﺎﻣﺎ ــ ﻗﺷﻧﮓ ﻧﺑود .دﻟﮕرﻓﺗﮫ و ﺗﻧﮓ و ﺗﺎرﯾﮏ ﺑود.
ﺧودت ھم ﺧوب ﻣﯽداﻧﺳﺗﯽ.
ﮔﻔﺗﯽ ــ و ﭼﻘدر ﺳﻌﯽ داﺷﺗﯽ ﺻداﯾت ﺻﺎف و ﺷﺎد ﺑﺎﺷد
ــ »ﺑراﺗون دﺳت ﭘﯾﭻ درﺳت ﮐردم و آﻟﺑﺎﻟو ﭘﻠو«.
وﻟﯽ داﯾﮫ دﺳﺗور داﺷت ﻣﺎ را ﺳر ظﮭر ﺑرﮔرداﻧد.
ﻣﺎﻣﺎ ،ﻧﻣﯽداﻧم ﺑرای ﺗو ھم ھﻣﯾﻧطور ﺑود ﯾﺎ ﻧﮫ ،ﺑرای ﻣن
اﯾن ﺟداﯾﯽ دوﺑﺎره از اوﻟﯽ ھم ﻧﺎﮔوارﺗر ﺑود .ﻧﯽﻧﯽ ــ طﻔﻠﮏ ﻧﯽ-
ﻧﯽ ،ﺧواھر ﮐوﭼوﻟوم ــ ﻣﺛل ﺣﯾواﻧﯽ زﺧﻣﯽ ﺑﮫﺧودش ﻣﯽﭘﯾﭼﯾد.
ﺻورت ﺧودش و دﺳتھﺎی داﯾﮫ را ﭼﻧﮓ ﻣﯽزد .ﺗو دﺳتھﺎت
را ﺗوی دھﻧت ﮐرده ﺑودی و دﯾﮕر ﺑﺎ اﺷﮑت ﻧﻣﯽﺟﻧﮕﯾدی.
اول ده دﻗﯾﻘﮫ رﻓﺗﻧﻣﺎن را ﻋﻘب اﻧداﺧﺗﯾم ،ﺑﻌد ﭘﻧﺞ دﻗﯾﻘﮥ
دﯾﮕر ،ﺑﻌد دو دﻗﯾﻘﮫ .ﺑﻌد از ﭘﯾش ﺗو رﻓﺗﯾم.
آﻣدﯾم ﺧﺎﻧﮫ و آذر ﺧﺎﻧم اﯾﻧﺟﺎ ﺑود.
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روز ،ھﻔﺗﮫ ،ﻣﺎه ،ﻣﻔﮭوم ﻧداﺷت؛ ﻣﺎل آدمھﺎی ﺳﺎﻟم ﺑود.
زﻧدﮔﯽ ﻣﺎ ﺳﺎﻋﺗﯽ ﺑود :ﺳﺎﻋت  7ﺷﯾر ﭼﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻧﺻف ﺳوﺧﺎری،
ﺳﺎﻋت  9آﻣﭘول ،ﺳﺎﻋت  10ﻗطره و ﺷرﺑت ،ﻗﺑل از ظﮭر ﻗرص،
ظﮭر آب ﺟوﺟﮫ و ﻣﺎﺳت ،ﺑﻌد از ظﮭر ﻗرص ،ﺳﺎﻋت  4آﻣﭘول
 ...دﺳتھﺎی ﻧﺎﻣرﺋﯽ ﮐﺎرھﺎ را اﻧﺟﺎم ﻣﯽداد ــ ﻣﺛل ﺧﺎﻧﮥ دﯾو در
ﻗﺻﮫھﺎ  ،آدمھﺎ ﻏﯾب ﺑودﻧد .ﺑﯾرون ﭼﮭﺎر دﯾواری اطﺎق ،دﻧﯾﺎی
ﭘریھﺎ ﺑود و ﻓﮑر ﻏذاھﺎﯾﯽ ﮐﮫ دوﺳت داﺷﺗﯾم ﺧواب و ﺧﯾﺎل.
روزھﺎ ﻧﯽﻧﯽ ﻣﯽآﻣد ،ﮐﻧﺎر ﺗﺧت ﻣن ﻣﯽﻧﺷﺳت و راﺟﻊ ﺑﮫ
ﺧوراﮐﯽ ﺣرف ﻣﯽزدﯾم.
»دﺳت ﭘﯾﭻ .آﻟﺑﺎﻟو ﭘﻠو«.
»آﻟﺑﺎﻟو ﺧﺷﮑﮫ«.
»ﺟووﻧم!«
»ﻧون ﺧﺎﻣﮫای .ﺑﺳﺗﻧﯽ .ﻓﺎﻟوده«.
»ﻧﮫ ،ﻓﺎﻟوده ﻧﮫ ،ﻧون ﺧﺎﻣﮫای و ﺑﺳﺗﻧﯽ رو ﺑﮕو!«
»ﺧورش ﺑﺎدﻣﺟون«.
»ﮐوﮐوی ﺑﺎدﻣﺟون«.
»وای ﻧﮕو! ﻧﮕو!«
»ﭘﻠو ــ ﻟوﺑﯾﺎ ﭘﻠو«.
»ﺑﺎ ﺗﮫ دﯾﮕش ــ ﯾﻌﻧﯽ ﻣﯽﺷﮫ ﻧﯽﻧﯽ؟«
ﺗوی ﭼﺷمھﺎی ﻧﯽﻧﯽ ﻏم ﺑود و ﻧﺎﺑﺎوری ــ ﻣﯽﮔﻔت» ،ﭼﮫ
ﻣﯾدوﻧم«.
»ﮔﻔﺗن ھﻔﺗﮥ دﯾﮕﮫ ﺑﮫ ھﻣون ﺗر ﭘﻠو ﻣﯽدن«.
»ﺗر ﭘﻠو ﭼﯾﮫ؟« و ﻣﻧﺗظر ﺟواب ﻧﻣﯽﻣﺎﻧد» ،ھر ﭼﯽ ﻣﯽ-
ﺧواد ﺑﺎﺷﮫ .ﭘﻠوه اِ دﯾﮕﮫ ،ﻧﮫ؟«
»آره دﯾﮕﮫ«.
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دھﺎنھﺎﻣﺎن آب ﻣﯽاﻓﺗﺎد و ﺗوی ﻣﻌدهھﺎﻣﺎن درد ﻣﯽﭘﯾﭼﯾد.
ﻧﯽﻧﯽ ھر ﺷب ﺧواب ﻣﯾزھﺎی رﻧﮕﯾن ﻣﯽدﯾد و ﺻﺑﺢ ﺑﻌد
ﺑرای ﻣن ﺗﻌرﯾف ﻣﯽﮐرد .ﺗوی ﺗﺧت ﻣﯽﻧﺷﺳﺗم و ﺑﺎ ﻟذت ﭘر
دردی ﺑﮫ ﺣرفھﺎی ﻧﯽﻧﯽ ﮔوش ﻣﯽﮐردم ،و زﻣﺳﺗﺎن را ﺗوی
ﻗﺎب ﭘﻧﺟره ﺗﻣﺎﺷﺎ ﻣﯽﮐردم.
ﭘﺎﯾﯾز آن ﺳﺎل را اﺻﻼً ﻧدﯾدم .اوﻟﯾن ﺑرف را دﯾدم .ﭘﺎﮐﯾزه
و ﺑﮑر و ﺳﺑﮏ روی ﺷﺎﺧﮫھﺎی درﺧت اﻧﺎر ﻧﺷﺳت و روی آن
ﻗﺳﻣت از ﺑﺎﻏﭼﮫ و ﮐف ﺣﯾﺎط ﮐﮫ ﭘﯾدا ﺑود .ﻣن ﺑﮫ داﻧﮫھﺎی ﺑرف
ﮐﮫ آرام و ﺑﯽوزن روی ھم ﻣﯽﻧﺷﺳت ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐردم و ﻧﯽﻧﯽ
ﺣرف ﻣﯽزد و ﺑرف ﺑﮫ ﻧظرم ﭘﻠو ﻣﯽآﻣد ،ﭘﺷﻣﮏ و ﻧﺎن ﺧﺎﻣﮫای
ﻣﯽآﻣد.
ﻣﺎﻣﺎ ﯾﮏ ﺑﺎر دﯾﮕر ﺑﺎﯾد ﻣن را ﺑﺑﺧﺷﯽ .وﻗﺗﯽ ﺑﮫ ﻏذا ﻓﮑر
ﻣﯽﮐردم ،ﺗو ﻓﻘط ﺗوی زﻣﯾﻧﮥ ﻓﮑرم ﺑودی .ﺑﺎز ھم ﺗو ﺑودی ﮐﮫ
ﻣﯾزھﺎی رﻧﮕﯾن ﻧﯽﻧﯽ را ﻣﯽﭼﯾدی ،ﻣزۀ ﻏذاھﺎی ﺗو ﺑود ﮐﮫ زﯾر
دﻧداﻧم ﺑود ،وﻟﯽ اول ﻏذا ﻣﯽآﻣد ،ﺑﻌد ﺗو .ﻣن را ﻣﯽﺑﺧﺷﯽ ﻧﮫ؟
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ﻓردای اوﻟﯾن ﺑرﻓﯽ ﮐﮫ آﻣد ،وﻗﺗﯽ ﺑﯾدار ﺷدم ھﻣﮫ ﭼﯾز
ﺗوی ﻗﺎب ﭘﻧﺟره ﺳﻔﯾد ﺑود .ﻓﻘط ﯾﮏ ﺑوﺗﮥ ﮔل ﯾﺦ ﮐﮫ ﭘﺷت ﭘﻧﺟرۀ
اطﺎق ﺑود ﺧط ﯾﮑﭘﺎرﭼﮥ ﺳﻔﯾد ﺑﯾرون را ﻣﯽﺷﮑﺳت .ﺣﺗﯽ از زﯾر
ﭘﺗو و از ﺗوی اطﺎق ﮔرﻣم ﺳرﻣﺎی ﺑﯾرون را ﺣس ﻣﯽﮐردم .ﺑﮫ
ھر ﭼﯾز ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐردم ﺳرد ﺑود ﺟز ﮔلھﺎی ﯾﺦ ﮐﮫ ﻻ ﺑﮫ ﻻی
ﮔﻠﺑرگھﺎی زرد ﺑﻠورﯾﻧش ﻧور و ﺣرارت ﺧورﺷﯾد ﻻﻧﮫ ﮐرده
ﺑود .ﻓﻘط ﺗرﺳم از اﯾن ﺑود ﮐﮫ آﻓﺗﺎﺑﯽ ﮐﮫ درون دل اﯾن ﮔلھﺎﺳت
ﺑﻠور ﻧﺎزک و ﮐﺎﺳﮫ ﻧﺑﺎﺗﯽ ﮔﻠﺑرگھﺎ را آب ﮐﻧد و ﺗﺎ ﻋﺻر
ﻧﮕراﻧﺷﺎن ﺑودم .ﮔلھﺎ ﺑﮫ ﺳﺎﻗﮫھﺎی ﻟـﺧﺗﺷﺎن ﻣﺣﮑم ﭼﺳﺑﯾدﻧد و آب
ﻧﺷدﻧد و دل ﻣرا ﮔرم ﮐردﻧد.
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دﻟم ﻣﯽﺧواﺳت ﺗﺧﺗم را ،ﮐﮫ ﺑوی ﮔرﻣﺎ ﻣﯽداد و ﺑوی ﺗﻧم
را ﻣﯽداد و ﺑوی دواھﺎی ﺗﻠﺧم را ،ﺑﯾرون ﻣﯾﺎن ﺑرفھﺎ ﺑﮕذارﻧد
و ﻧﯽﻧﯽ ھﻣﺎﻧﺟﺎ از ﻏذاھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺧواب دﯾده ﺑراﯾم ﺗﻌرﯾف ﮐﻧد و
ﻣن ﺧﻧﮑﯽ دﺳت ﻧﺧورده و ﺗﻣﯾز ﺑرف را روی ﭘوﺳﺗم ﺣس ﮐﻧم.
ﭼﻧد روز ﭘﯽ ھم ﺑرف آﻣد .ﺷﺎﺧﮫھﺎ زﯾر ﺑﺎر ﺑرف ﻗوس
ﺑرداﺷت .ﺟﺎی ﭘﺎھﺎی ﮔﻠﯽ ﺑرف را ﮐﺛﯾف ﮐرد و ﺑرف ﻣﺛل ﭘﻧﺑﮥ
ﺗﺷﮑﯽ ﮐﮭﻧﮫ ،ﮔره دار و ﭼرک ﺷد .ﺷبھﺎ ﺑرف ﺑﮫ ﻧظر ﭘﺎﮐﯾزه
ﻣﯽآﻣد و ﺳﻔﯾدی ﺑرف از ﺗوی ﭘﻧﺟره اطﺎق را روﺷن ﻣﯽﮐرد و
ﻧﻣﯽﮔذاﺷت ﺑﺧواﺑم.
آن ﺷﺑﯽ ﮐﮫ ﻗرار ﺑود ﻓرداش ﺗرﭘﻠو ﺑﺧورﯾم ﺗﺎ ﺧﯾﻠﯽ دﯾر
وﻗت ﺧواﺑم ﻧﺑرد .اطﺎق ﺳﻔﯾد ﺑود .از ﺗوی ﭘﻧﺟره آﺳﻣﺎن ﺳرﻣﮫای
را ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐردم و اﺑرھﺎی ﺳرﺑﯽ را .ﻣﺎه ﭘﺷت اﺑرھﺎ ﺑود و
ﺷﮑل زﻧﯽ ﺑود ﮐﮫ ﻟﺑﺎس ﺣرﯾر ﻧﺎزک ﭘوﺷﯾده ﺑﺎﺷد ،و ﻣن اﺣﺳﺎس
ﮐﺳﯽ را داﺷﺗم ﮐﮫ از ﺗوی ﺳوراخ ﮐﻠﯾد آدم ﻟـﺧﺗﯽ را ﻧﮕﺎه ﮐﻧد.
ﻗﻠﺑم از ھﯾﺟﺎن اﯾن ﮐﺎر دزداﻧﮫ و ﻓﮑر ﺗرﭘﻠوی ﻓردا ﺗﻧد ﻣﯽزد.
ﻧﯽﻧﯽ ﺣرف زد .اول ﻓﮑر ﮐردم ﺗوی ﺧواب ﺣرف ﻣﯽ-
زﻧد.
ﭘرﺳﯾدم» ،ﻧﯽﻧﯽ ،ﺑﯾداری؟«
ﯾﮏ ﻟﺣظﮫ ﺳﮑوت ﮐرد ،ﺑﻌد ﮔﻔت» ،آره«.
»ﺣرف ﻣﯽزدی؟«
ﮔﻔت» ،ﻧﮫ ،دﻋﺎ ﻣﯽﮐردم «.و ﭼراغ ﮐﻧﺎر ﺗﺧﺗش را
روﺷن ﮐرد ﮐﮫ ﺑﺑﯾﻧد ﺑﺎز ﻣﺳﺧرهاش ﻣﯽﮐﻧم ﯾﺎ ﻧﮫ.
ﻣﺳﺧرهاش ﻧﮑردم ﻣﺎﻣﺎ ــ ﻣن ھم دﻋﺎ ﮐردم .دﻋﺎ ﮐردم ﮐﮫ
ﻣن و ﻧﯽﻧﯽ ﺗﺎ ﻓردا زﻧده ﺑﻣﺎﻧﯾم و ﺗرﭘﻠو ﺑﺧورﯾم؛ دﻋﺎ ﮐردم ﮐﮫ ﺗو
ھم ﺑﯾدار ﺑﺎﺷﯽ و ﻣﺎه را ﺑﺎ ﻣن ﺗﻣﺎﺷﺎ ﮐﻧﯽ؛ دﻋﺎ ﮐردم ﻧﻔﮭﻣﯽﺑﯾﺷﺗر
از ﺗو ﻓﮑر ﺗرﭘﻠو ھﺳﺗم.
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ﮔﻔﺗم» ،ﻧﯽﻧﯽ ،ﭼراغ رو ﺧﺎﻣوش ﮐن  -ﻣﺎھو ﻧﮕﺎه ﮐن.
اﺑرا ﺷﮑل ﻣوﺟﺎی درﯾﺎ ﺷده و ﻣﺎه داره ﺗوش ﻏرق ﻣﯽﺷﮫ«.
ﻧﯽﻧﯽ ﭼراغ را ﺧﺎﻣوش ﮐرد و ﻣﺎه را ﻧﮕﺎه ﮐرد و ﮔﻔت،
»ﻧﮫ ،اﺑرا دو ﺗﺎ ﮔرﺑﮥ ُﮔﻧدهان ،ﻣﺎھم ﻣﺛل ﺗوپ وﺳطﺷوﻧﮫ«.
ﭼﺷﻣم ﺑﮫ آﺳﻣﺎن و ﻓﮑر ﺗرﭘﻠو ﺗوی ﺳرم ،ﺧواﺑم ﺑرد.
ﺗو ﺗﺎ ﮐﯽ ﺑﯾدار ﺑودی ﻣﺎﻣﺎ؟
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از ﺻﺑﺢ ﻓﻘط ﺣرف ﻧﺎھﺎر را زدﯾم.
ﺳﺎﻋتھﺎ ﮐش آﻣده ﺑود و وﻗت ﻧﻣﯽﮔذﺷت .ﻗرار ﺑود آن
روز را ﺟﺷن ﺑﮕﯾرﯾم و ﺑﺎ ﺑﺎﺑﺎ ﺗوی اطﺎق ﻧﺎھﺎر ﺧوری ﻏذا
ﺑﺧورﯾم .ﺣﺎل ھر دو ﺧﯾﻠﯽ ﺑﮭﺗر ﺑود .ھر دو راه ﻣﯽرﻓﺗﯾم :ﻣن از
ﺗﺧﺗم ﺗﺎ ﺗﺧت ﻧﯽﻧﯽ ،ﻧﯽﻧﯽ از ﺗﺧﺗش ﺗﺎ دم در و ﺗﺧت ﻣن و ﮐﻧﺎر
ﭘﻧﺟره .وﻟﯽ ﺗوی اطﺎق ﻧﺎھﺎر ﺧوری ﻣﯽرﻓﺗﯾم ﺑﮫ ﺷرط آﻧﮑﮫ ﻣن
ھﻣﮥ روز از ﺗﺧﺗم ﺗﮑﺎن ﻧﺧورم .ﻣن ھم دراز ﮐﺷﯾدم .ﮐﭘﻠم ﻣﺛل
آﺑﮑش ﺳوراخ ﺳوراخ ﺷده ﺑود و ﺟﺎی ﺳوزنھﺎ ﻣﯽﺳوﺧت و
ﻧﺷﺳﺗن ﺳﺧت ﺑود .ﺣﺗﯽ وﻗﺗﯽ ﮐﮫ دراز ﮐﺷﯾده ﺑودم زﺧم ھﺎ ُزق
ُزق ﻣﯽ ﮐرد ــ اﻣﺎ آن روز ھﻣﮥ دردھﺎ ﻗﺎﺑل ﺗﺣﻣل ﺑود.
ﺳﺎﻋت ﯾﺎزده و ﻧﯾم آﻣدﻧد و ﻣﺎ را ﺑردﻧد ﺳر ﻣﯾز ﻏذا.
ﺧﺎﻧﮫ را ﺧﯾﻠﯽ ﮔرم ﮐرده ﺑودﻧد .از ﺗوی راھرو ﮐﮫ ﮔذﺷﺗﯾم ﺑﺎ وﻟﻊ
ﺑﮫ راه ﭘﻠﮫای ﮐﮫ ﺑﮫ اطﺎق ﺧودم ﻣﯽرﻓت ﻧﮕﺎه ﮐردم و ﺑﮫ ﻧردهھﺎی
ﮐﻧﺎر ﭘﻠﮫ و ﺑﮫ ﻣﯾز زﯾر ﺗﻠﻔن ﮐﮫ ﺣﺎﻻ ﺗﻠﻔن روش ﻧﺑود .از ﺟﻠو
اطﺎق ﻣﺎﻣﺎ ﺑزرگ ﮔذﺷﺗﯾم .ﺑوی آﺳوس زد زﯾر دﻣﺎﻏم .ﻣﺎﻣﺎ
ﺑزرگ ﺗوی ﺻﻧدﻟﯽ ﮔﻧدهاش ﻓرو رﻓﺗﮫ ﺑود و ﭘﺎھﺎش ﺗوی ھوا
ﺗﺎب ﻣﯽﺧورد و ﺗن ﭼﺎﻗش را ﻣﺛل آوﻧﮓ ﺳﺎﻋت ﺑﮫ راﺳت و ﭼپ
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ﺗﮑﺎن ﻣﯽداد و اﻧﮕﺷت اﺷﺎرهاش را روی ﺷﻘﯾﻘﮫاش ﮔذاﺷﺗﮫ ﺑود و
زﻣزﻣﮫ ﻣﯽﮐرد.
ﻓﺎطﯽ ــ ﻓﺎطﯽ ﺑوی ﭘﮭن ﻣﯽداد ــ ﮐﻧﺎر در اطﺎق اﯾﺳﺗﺎده
ﺑود و ﺑﺎ ذوق ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﯾﯾن ﻣﯽﭘرﯾد.
»ﻓﺎطﯽ ﺣﺎﻟت ﺧوﺑﮫ؟ ﻣﺎم ﺑزرگ دﯾﮕﮫ ﻧزدﺗت؟«
ﻓﺎطﯽ ﺑﺎ ﺳرش ﮔﻔت» :ﭼرا« و ﻣﯽﺧﻧدﯾد.
ﻣﺎﻣﺎ ﺑزرگ ﮔﻔت» ،ﻓﺎطﯽ ،آی ﺗﺧم ﺟن ،ﺑﺎز ﮐدوم ﮔور
رﻓﺗﯽ؟«
دﻧﯾﺎی آدمھﺎی ﺳﺎﻟم ،دﻧﯾﺎی ﭘریھﺎ ﻧﺑود ،وﻟﯽ ﺧوب ﺑود.
ھﯾﭻ ﻋوض ﻧﺷده ﺑود.

ﻮﻧ

ﻪا

ﺳ

ﻨﻔ
ﺎد

ۀﺗ
ﺠﺎر

ﭼرا ،ﻧﺎھﺎر ﺧوری ﻋوض ﺷده ﺑود .ﻋﮑس دو ﻧﻔری
ﻣﺎﻣﺎ و ﺑﺎﺑﺎ و ﻋﮑس آﻗﺎ ﺟﺎﻧم دﯾﮕر روی دﯾوار ﻧﺑود .وﺳط ﻣﯾز
ﮔل ﻧﺑود.
ﻣﺎﻣﺎ ﮐﺟﺎﯾﯽ؟ اﻣروز وﺳط ﻣﯾز ﮔل ﻧﯾﺳت .ﻣﺎﻣﺎ ﻣﯽﺑﯾﻧﯽ
دﺳﺗﻣﺎلھﺎی ﺳﻔره ،ﮐﮫ آنھﺎ را ھم ﮔل ﻣﯽﮐردی ،روی ﻣﯾز
ﻧﯾﺳت .ﻻﻟﮫھﺎی ﺳرﺑﺧﺎری ﮐو؟ ﻣﺎﻣﺎ آن ﺣﻘﮥ ﻓﯾروزهای ﮐو ﮐﮫ
روی درش ﯾﮏ ﮔﻼﺑﯽ طﻼﯾﯽ ﺑود ﺑﺎ دو ﺗﺎ ﺑرگ ﭘﮭن؟

ھﺮ

ﮔ

ﺳر ﻣﯾز ﭼﮭﺎر ﺗﺎ ﺟﺎ ﭼﯾده ﺑودﻧد .ﺳﺑد ﻧﺎن روی ﻣﯾز ﺑود.
ﻧﺎن ﺳوﺧﺎری و ﻟﯾوانھﺎی ﺷﯾر ﻣن و ﻧﯽﻧﯽ ھم ﺑود .ﻣن و ﻧﯽﻧﯽ
ﭘﮭﻠوی ھم ﻧﺷﺳﺗﯾم.
»ﻧون ﻧﺧورﯾن ھﺎ!« و رﻓﺗﻧد ﮐﮫ ﺑﺎﺑﺎ را ﺻدا ﮐﻧﻧد.
دو ﺗﮑﮫ ﻧﺎن ﺧﺷﺧﺎﺷﯽ و ﺑرﺷﺗﮥ ﺳﻧﮕﮏ از ﺗوی ﺳﺑد ﺑﮫ
ﺳرﻋت ﺗوی داﻣن ﭘﯾراھن ﺧواﺑم رﻓت ــ داغ و زﺑر ﺑود.
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ﺑﺎﺑﺎ وارد اطﺎق ﺷد ،دﺧﺗر ﻣﺎدام ھم ﭘﺷت ﺳرش .ﺑﺎﺑﺎ و
دﺧﺗر ﻣﺎدام رو ﺑﮫ روی ﻣﺎ دو ﻧﺷﺳﺗﻧد .ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﯾﯾن ﻣﯾز ﺧﺎﻟﯽ
ﻣﺎﻧد.
ﺑﺎﺑﺎ دﺳتھﺎش را ﺑﮫ ھم ﻣﺎﻟﯾد و ﮔﻔت» ،ﺧب ﻣﻧﺗظر
ﺗرﭘﻠوﯾن ﺑﭼﮫھﺎ ــ ﻧﮫ؟ ﺧوب ﮔرﺳﻧﮫاﯾن؟ دھﻧﺎ آب اﻓﺗﺎده؟«
ﻣن و ﻧﯽﻧﯽ ،ﻣﺛل دو ﺗﺎ ﮔرﺑﮥ ﮔﭼﯽ ،ﺑﺎ ھر ﺳؤال ﺑﺎﺑﺎ
ﮐﻠﮫھﺎﻣﺎن را ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﯾﯾن ﻣﯽﺑردﯾم.
اول ﺗرﭘﻠو آﻣد ﺑﺎ ﮐوزهھﺎی ﻣﯾﮑﯽ ﻣﺎﺳت ــ ﺑﻌد آش اﻧﺎر
و ﭼﻠو ﺧورش ﻓﺳﻧﺟﺎن و ﮐﺗﻠت.
ﻣﺎﻣﺎ اﮔر ﺗو ﺑودی ،آش اﻧﺎر و ﻓﺳﻧﺟﺎن و ﮐﺗﻠت ﺑﺎ
ﺗرﭘﻠوی ﻣﺎ ﺳر ﻣﯾز ﻧﻣﯽآﻣد .اﮔر ﺑودی ﻋﮑﺳت ھم روی دﯾوار
ﺑود ،ﺧودت ﺳر ﺟﺎﯾت ﻣﯽﻧﺷﺳﺗﯽ و دﺧﺗر ﻣﺎدام ﺳر ﻣﯾز ﻧﺑود .ﺗو
ﺣﺎﻻ ﮐﺟﺎﯾﯽ ﻣﺎﻣﺎ؟ ﺗوی طﺑﻘﮥ دوم ھﻣﺎن ﺧﺎﻧﮥ دﻟﮕرﻓﺗﮫ؟ ﻣن را ھم
ﺑﺑر ﻣﺎﻣﺎ ،ﺧواھش ﻣﯽﮐﻧم ،آﻧﺟﺎ از اﯾﻧﺟﺎ ﺧﯾﻠﯽ ﺑﮭﺗر اﺳت.

ھﺮ
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ﭼﺷمھﺎی ﻧﯽﻧﯽ روی ظرف ﺧورش ﭘﮭن ﺷد .ﭘرهھﺎی
دﻣﺎﻏش ﺑﺎز ﺑود.
دﺳت ﻣن ﻻی ﭼﯾنھﺎی ﭘﯾراھن ﺧواﺑم رﻓت و ﯾﮏ ﺗﮑﮫ
ﺳر داد .ﺗﮑﮥ دوم ﺑﯽﺻدا روی زﻣﯾن
ﻧﺎن را ﺗوی داﻣن ﻧﯽﻧﯽ ُ
اﻓﺗﺎد .ﯾواش و ﺑﺎ زﺣﻣت و درد دوﻻ ﺷدم ﮐﮫ ﻧﺎن را ﺑردارم .زﯾر
ﻣﯾز دﺳتھﺎ و ﭘﺎھﺎی دﺧﺗر ﻣﺎدام و ﺑﺎﺑﺎ در ھم ﮔره ﺧورده ﺑود.
ﺑﻐﻠم ﮐردﻧد و ﺑردﻧدم ﺗوی ﺗﺧﺗم .ﺑﺷﻘﺎب ﺗرﭘﻠو روی ﻣﯾز دﺳت
ﻧﺧورده ﻣﺎﻧد.
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