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راشیهاهیقشد.زپلکبارندچ.دفتیبپسبودکینزد
يباالزیرزیر،یپدریپهايمشتابد.دافشار
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دو»؟بوددهیچیپوداشتتابشکالتمثلسرش
کفوکردهتاراشانیپاکیکدامهرکهجوانمرد

د،بودندادههیتکیقصابواریدبهراشانیهاکفش
هنوز؛بگوراراستشننهچهبت:گفموریت.ددنیندخ
؟!يریگمیدهانبهرامادرتپستانهاشبهم

اتفاقاً «ت:گفدیدوخسروسروهاگوشپشتبهخون
پستانامدهیشنم!ادهیشنتويبارهدرراحرفنیامن

،یکنمیراکارنیاتواگر!ايهگرفتهمگازرامادرت
»!امکردهراکارآنهمنم

»!بفهمرادهانتحرفمردك«ت:گفموریت
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!استقرصثلمت.راحالتیخ«ت:گفموریت
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»!خوبهدهاتيبراوهیدهاتندگویمی

:تگفموریت.دکرنگاهموریتدهانبهواجوهاجخسرو
شبسهدوقطفه،نداردهیفا!نکننگاهوارمیتینجوریا«

»م.تماويداروقت

خسرودستکفدیسفقرصيادانهشلواربیجاز
ت.بسشیبرورادروگذاشت

خرابخانه«:تگفمیوارسلسلم.تخیمیرمادراشک
»؟بدمیچمردمهوابج.شدمشاددشمن...شدم

وبازچشمبانگارا.دیشننمیرامادريصداخسرو
د.بورفتهگریديایدنبهرهیخ

باادرمت.نشسشیسرجاوشدزیخمینمادريهرابا
پاشو«:تگفوزدشپادخودشهايرانرودستشدو

».شکستکمرمانپاشو...میشدبدبخت

سرمابودنشستهرختخوابيوتا،سرجخسرو
رانشت،آوردجومهز،باتاقچهاردرازیصبحگاه

:تگفوزدهمبهبارچندراشچشمانپلکسرپ.دلرزان
»؟سحريکلهخبرهچه؟شدهیچ«

»!بردنگاو؟بشهیخواستمییچ«

خراشدستهازکهریشیخالسطلمتوجهتازهپسر
شد.د،بوزانیآویرنگیآبيمهره

ن.بکيفکرکیپاشو!ننشستصورتتبهاخمايهذر«
برسانمریشایثربهبودمننوبتمیدارآلچقمروزا

»؟زمیبرتوسرمیخاکچهحاال...

صندوقسروکردجمعراشیجاشدبلندپسر
وانداختدوششيروراکهنهپوشباالوگذاشت

باالرادماغشبآد.بوسرشپشتادرمت.رفرونیب
ت:گفوکوفتشیزانوبهيگریدشپادودیکش

يرووآمدنییپايگریدشپاد».دیبرخدارزقمان«
ت.نشسنشرا

اطیحدردمتاکههابرفيروگاويپاردبهخسرو
جفتکیردگاوهايپاردکنارد.کرنگاهرفتمی

کمفتابآد.بوروشنگریدهوا.شدمیدهیدهمکفش
نشستهاطیحهايبرفيروودهیخزبامپشتازجان
هبقدمنیاولزات.گرفراپسرشهاينگاهردادرمد.بو

.دیرسدردمدمقنیآخر

نگاهرابرفيروپاردهرداخلورفتلوترجر،ماد
بچهقبرياندازهبهکفشلنگهررد«ت:گفوکرد
».هیقنداق

پاكراکفشلنگهکیردوگذاشتشیپقدمخسرو
د.کر

نکنگمروهاپاردیکنمیيدارچکار«ت:گفشاسنم
»اَتییدادنبالبروبدو

رابدبختاونيپامیادشیپیچهراچر«ت:گفپسر
»؟یکشمیوسط

روغنییلویکهفدهحلبيرولهیطودِرکنارشاسنم
ت:وگفنشستبودافتادهیطرفزدهزنگودمرکه

»!ییتوگنمیکهغَمیبیمَم«
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ودرختداربیاطیحيتوشاسنميهیگريصدا
»روممیاالن«ت:گفشدپاچهدستسروخ.دیچیپ

ت.رفرونیباطیحدرازو

طاقچهلبازرافانوسخسروبوددهیرسمهینبهشب
پاهايپنجهاب.دیکشباالیکمراش الهیفتوبرداشت

د.برجلوتررافانوسشدکینزدمادرشرختخواببه
گوشمادرشمنظموشمردههاينفسوصورتبهو
ونشستشیگلوبهموریتهايدستمثلغضبد.دا
د.رفش

شهیش.مبرمیبروتآم.کنمیپُوولِتایاریبپولای«
».تیخاصبیکش

طاقچهيلبهوبرگرداندرومادرشبسترازخسرو
نشست

ش،مادرندارواردت.گذاشدستشکناررافانوسو
لحافرختخوابشبهبرگشتسروخد.بوگاوکینیمه
يخماربرگشتنبهيزیچ.دیکشباالسرشيروتارا

ودرداستخواناقتطد.کرمیيفکردیابد.بونمانده
ياندازهرکدامهت.نداشراموریتبزرگهايدستبدتر
ازراخسروموریتهايدستيآورادید.بودنلیبيکفه

راانوسفد.برطاقچهکناروکردبلندرختخواب
تشتازرایبزرگيپالهتت.رفاجاقسمتو تبرداش
بارچندوگذاشتگرمخاکستريتوبرداشتاتاقکنار
.دیدمخاکسترریزيمردهمینآتشبروگرفتنفس
خودشاب.دنشروشنآتشاما؛رفتندباالهااکسترخ
ت:گف

؟میبخوریچببعدنیاازاصالً،نرزیپکندمیدق«
حالدردوغ-یکَلدَوبارامانیهاخشکناناقال

».میکردمیسیخ-داردچربوظیغلکفکهجوش

مادرشياج.دیکشدرازوشیجايتوبرگشتخسرو
يپاریزداشتعادتشهیهماووبوداتاقدستباال

د.آمچشمشيجلوگلیسارهايشمچد.بخوابشاسنم
اوبههمسگمحلاستشدهياشهیشببردبوگرا

ن.شداشزنبهبرسدهچد.دهنمی

شیسرجاراحافشلد.آمرونیبرختخوابازخسرو
خاربت.رفرونیببدستفانوسوکردپهنتشکيرو

ت.رفباالبازدمهروبادیکشتنورهرونیبدهانش
يجلوهايرفب

ايهتپمثلدريوبرره،کردپارورالهیطودرتاخانه
يشبرويکهنههايفشکد.بوکردهتلنارکوچک
يلقهح.ترفلهیطودرمد.دیپوشرادهیخوابپاشنه

کردبازراردت.برداشلهیطومیخيگلوازسمانیر
نیزميرواوگ.دنیبببهترراگاوتاگرفتباالرافانوس

خودشدلبهوآراموبودنشستههايکلشيرو
خوردهايدهیبيالبالازآخوريتواهکد.کرمینشخوار
ریجشتت.زدمیزردکنجالهوگندمسبوسوشده
وسالهگه،آمادوحاضرلهیطويگوشهآبهمیناهیس

د.بوبستهيکوتاهترسمانیرباآخورکنار

د.بوگاوبندشاخکردشیرراخسرودلکهيزیچ
يپارچهيتوراریششدناضافهيدعاادرم

یآبهايمهرهباودوختهرادورشوگذاشتهيسبز
رددمازسروخد.بوکردهزانیآوگاوشاخاز؛نییتز

وبهدادنییپاوگرفترارونشیبشلوارمرکت.برگش
راش اژامهیپهايپاچهکههاجورابساقکینزد
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درموریتيداصد.کریرنگد.دیکشنییاپد،بوچپانده
؛دیچیپگوشش

رؤیتآبینکنروشنروهیأتبدفیتکلنزدهآفتاباگر«
».مبرمیرو

ریگبینگفت؟ينکردتعارفیهخودتمگر؟چرا«
»؟ببرراایدنحالبکشقیرف

دادمپولنایابابتمن؟یبکشمفتقیرفبارچند«
کتابوحسابدیباخودت!یحسابمردندادمکهبوس
؟نشستمگنجسرینگفتخودتبا!بودمیدستتکار
»؟برخوردهبهتکردمراحقمطلبکهحاال

بستسفترامربندشک.دیکشباالراشلوارشخسرو
د.افتااهرو

وبرداشتراپدرشهايچکمهخانهکندويگوشهاز
.ترفرونیباطیحدرازوگرفتگاوشاخبندزا.دیپوش

گلیارسد.آوردرصدابهراش اییدايخانهدرخسرو
ت:گفوگرفتنییپارارشسد.کربازرادرکهبود

»؟؟ هستییدا«

هايسرفهتکيصدابدهدجوابگلیسارنکهیاازقبل
عقبراخودشگلیارس.دیشنراش اییدايآشنا
ت:گفییدابهوشدواردسروخ.دیکش

»دییایبمايخانهتاسرکیگفتمادرم«

یحالبیبخارکهيکترآببارایمسي هآفتابییدا
ت:گفکردمیپرشدمیبلندازش

»؟خبرهچهباز؟شدهیچ،اهللابسم«

بودرفتهصبحسرمادرم...بردناطیحازراگاومان«
»ستینبوددهیدبدوشد

د،کرهارهآفتابکناررايکتروگفتیاللهاستغفرییدا

اطیحدرازخسروازجلوتروبرداشتراباالپوشش
د.شخارج

دستنییپايروستاتادیکشمیراگاوبندشاخخسرو
ازبودهامدتوانیحدیکشمیبزوررااوگد.نبویراه
مرتبوشدهبلندشیهاسمبودنرفتهرونیبلهیطو
د.بوکردهکندرارفتنشاهر،دکرمیریگهابرفيتو
آبموریتي هوچند.رسانسرجادهیمشقتچهاب

ت:گفودیکشباالرادماغش

»بودمرفتهيبودکردهریدقهیدقدهاگريکردرید«

»پولاول«ت:گفخسرو

»ریبگخودشازموریتدستدادمولتپ«ت:گفمرد

آدم»؟باشهاودستمنپولچرا«د:زدادخسرو
همیلیخبرو؟ییاوبدهکاررفتهادتی«ت:گفموریت

»ادیمیهمطلبتتهسرويدزدمالبابخواددلت

»!مانهخودمال؟يدزدچه«ت:گفخسرو

رهاچیبزنریپاونمالایتومال«ت:گفودیخندمرد
سریروغنوماستوبودخوشگاونیهمهیدلشکه

»؟گذاشتمیتويسفره

رابندشاخسرودیکشيبلندبارحسرتنفسخسرو
د.داموریتآدمبه

د.برودیکشسرشپشتراگاووافتادجلوموریتادم

هايچکمهيپاردهبکهد.کرنگاههاپاردبهییدا
د.بوشدهاضافهيسرباز
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نگاهخواهرشهاياشکبهو»هیخودکار«ت:گفییدا
کرد

.دیچکمیصدایبصورتشازکه

چهنیانگذشتهدنشییزاازروزچار«ت:گفشاسنم
»؟آمدسرمابودییبال

»!میکنمیشیدایپمیگردمی«ت:گفییدا

د.رفتنرونیبخانهدرازییدوتا

ش انشدهعجمرختخواببهاتاقتوبرگشتشاسنم
د.کرنگاه

وهاکوچهپسکوچهزاد.گرفتنراپاردخسرووییدا
هاپادر.ددنیرسسرجادههبد،گذشتندهمیدانتنها
.دنکرددنبالراتازههايپاردبعدوشدتمامجاهمان

.دییایبرونیبدهانشازبودکینزدقلبشسروخ
راتنشرفاهرد.بشنوییداراقلبشيصدادیترسمی
تاوفتدیبجلوییادد.بمانعقبقدمندچتاکردنرم
یاصليجادهسرهبد.نشنوراقلبشکوبشيصدا
هايکیالستردوشدتمامگاووهاآدميپارددندیرس
د.ششروعنیماش

ت.برگشوزداطرافبهقدمچندییدا

ت:گفوانداختخسروبهینگاه

»؟يکردچکارراپولش؟یفروختچند«

وپتهتتهباو دخورجاش اییداحرفنیاازخسرو
ت:گفلکنت

»؟دمیدزدراخودمانمال؟ییدایگمییچ«

یغلطچهکهرساندنخبرکالغا«ت:گفییدا
»یکنمی

ت:گفودادفرویسختبهرادهانشآبخسرو

ازرااوباالبلندي هازیخم»دمنمیدقراشاسنممن«
ت.داشبازحرفيادامه

د.افتاراهخواهرشيخانهطرفبهییدا

ش.سرپشتخسرو

ت،گرفمیقرارراهشانسریهرکازراگاوسراغ
خسرود.نکردندایپینشانچیهماا.ددنیپرسمی
بعدوهاچشمازشکا.دیکشيگریدبلنديازهیخم

دهانشبودکینزديبعديازهیمخد.افتاراهدماغش
بهراحالمگریداستبس«ت:گفییادد.بدهجِررا
».يزدهم

اطیحبهشهیشپشتازونشستهاقچهطلبهشاسنم
وسرپد.شبستهوبازاطیحردد.کرنگاهدرختبی

هايچشمشکاد.برگشتنیخالدستبابرادرش
تاقاردد.بوافتهی،نختیريبراايهتازمجالشاسنم

رختخوابسروخد.شدنواردش اییداوسروخد.شباز
ينارهکت.گذاشقصندوسروکردجمعرامادرش

يتووکردهسیخفانوسنفتباراتاپالهگردهکی
اهیسيترکت.گذاشزردالووتاكهايکندهيرواجاق

ت.گذاشاجاقسروکردآبرا

یرفح...نگویچیهربردادرازراچشمت...هیخودکار«
»نزن

خدا«:گفتخواهرشهبد.بدهیسالمتسرهکانگارو
چشمش اییداباگرفتباالراسرشخسرو»بزرگه
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رفتهدرهمچنانییداهايگرمهسد.شدنتوچشم
هاينقشهب.دیدزدرانگاهششدآبشازهرهبودکه
ت.رفییادد.کرنگاهاتاقوسطيکردیقالیرنگ

هايچشمازاشکهمسرپشتي هدردهانچند
وزدشیزانوبهيشپاداسنمشد.آوررونیبخسرو

رامردمهايریشم.بدهیچرامردمجواب«:تگف
بهشاسنم»؟بدمپسچطوراالحم،یخوردمیگرفت
چشمميجلوازسطل«ت:گفو د.کرنگاهیخالسطل
زانیآوانهکندوخریتازراخودمروممیوگرنهبردار
»م.کنمی

رونیباطیحدرازوگذاشتوانیانارکراسطلخسرو
هتد.بودورترمردمهايخانهازموریتيانهخت.رف
ینیزمبیسنیزمسرکهياانهخ،دمسجابانیخ

د.شولیتکمتاداشتکارهنوزوبودشدهساخته
راخوردهزنگضديِنویآهندرموریتد.زدرسروخ
د.کرباز

د.شواردخسرو

رنایبگاوِبگووروخداته.کنمیدقارهدم اننه«:تگف
وکردايهخندموریت»دهممیپسراپولتبدهمهلت
با»يبودداهحالبهتاکهیداشتیپولاگر«ت:گف

د،کرزیترانوکشوبرداشتنیزميروکهايهخالش
ت:گفوکردپاكرادندانشيال

».تسینزاردوقَرآنکیکاربروجانبچهبرو«

برو«:دیخندموریت»بزنمیزخمبهبدهراهیبقپس«

حسابتيداریبکشیهرچماهششتاراحتالتیخ
گهیدروزچندشاسنمویکنمیدودغصهبیچاقه

خواهرشزارهنمیهمکلفتتگردنییداهمیرادشی
»ردیبمیگشنگاز

يگلوازدیپرکردفراموشرادنیکشازهیخمخسرو
رفتعقبقبعد،بوخوردهجاکهموریتت.گرفموریت
بهسرشافتادپشتبهوداددستازراتعادلشو
ت:گفسروخد.خوريبخارشیپيزیت

گرام.برمیرابُزاتجفتکیپوالمیباقيجابهمن«
ریتزاراخودموبرممیراتويآبرونمم.ياریببمزور

یک«ت:گفموریت»م.کنمیزانیآوخانهکندووسط
»؟کندمیباوررایمفنگيتوحرف

يمتوجهمردمتکتکشهبازمندهان«:تخسروگف
مهه.دنشومیشانیهاخانهتوشدهگميامیززیچ
دزدومسمومرايآباداهلهايجوانتوکهفهمنمی
قبرستانتاراجنازتقرمزدرلِنگهنیهماب.يکرد
ازستنینیمعموليبزااونا«ت:گفموریت»برنمی
مادرمگاوارزش«ت:گفوخسر»ترنارزشباتوگاو
یمعنکمیتوکهبرممیرانایات.اسحسابوحدبی
»یبفهمراسوختنودادندستاز

آخوردرسرگاويجاهابزد.بوبستهرادرخسرو
لحافوشکچهتد.کرجارورالهیطوکنجسروخ.دکردن
ت.شداروشیپیسختبش.دبر

ماتتچرا؟ینیبمیخواب؟یخواب؟ستمینتوبامگر«
»ن.بکيفکرکیپاشو؟برده

رد.دستایاد.کرنگاهشاسنمهبد.آمخودشبهخسرو
شیهالبهبد.کرنگاهراصورتشيبخارشیپينهیآ

شدنگمیلحظاتيبرااسنمشت.داشگلرنگکه
هبد.کرفراموشراشیروزورزقمنبعتنهاو،گا
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د.کرنگاهپسرشعقلدورازوبیغروبیعجحرکات
نییپاراچشمانشریزوستپ،زدمیپلکنهیآيلوج
وزدباالرانشیستآد.کرنگاهراانشداخلودیکش

بادتاانداختزورشیبازوبهوکردمشترادستش
.دیکششیهالبيروستدد.شبرجستهوکرد
ویکلفتتازدیلیسنرمنرمبارچندراردنشگ

برتد،بوسرحالوالمس.دیازمایبراگردنشیسرحال
.وقیریِمفنگنهوبودضیمرنه!زدنمیراگردنش

شدهیجنبدترای،لیزاش ابچهعقلدیترساسنمش
د.باش

ارود،مینشستاهیسخاكبهمگویمیتوبهمن«
راگردنتيستبرتوآنوقتبردندراندارمان

»؟يشدخل؟یسنجمی

ت:فگدبرآسمانبهراشیهادستودیخندخسرو
شلنگکودکانمثل»اخدشکر...شکرتایخدا«

!دیقصرد،کرتخته

دآورنییپاسرشفرقبروبردباالراشیدستاشاسنم

خسرو»شدمجنونسرمپم،شدابودنم،شدبدبخت«
تجفوبودماندهبازدهانشکهرامادرشآمدودیخند
ت:گفودیبوسارن،رویببودزدهقلمبهشیهاچشم

ت:گفوزدپسشدستشدوبامادر»م.بگرددورت«
يکجاراهايسرسبکنیار.شکراتیبزرگ!خداا«

»؟!بگذارمدلم

بهيشرتت،انداخشیابرودونیبیبزرگگرهشاسنم
دنبالبروينکردوانهیدخودتمثلمنمتا«د:زپسر
واورکت»باشد«ت:گفودیخندسروخ.»اتییدا
ازودیپوشرايسربازازماندهادگاریبههاينیپوت

آنکهازقبلراهرست.رفرونیباطیحوسپسدرخانه

کنارتنهانوایبيوسالهگد.زلهیطوبهيرسد،برورونیب
دهیشکخ،هفتادینکاملنافشنوزهد.بوستادهیاآخور
دیبوسراچشمشوکردبغلراوسالهگرسد.بوزانیآو
»!همیشدایپمادرتروشنهدلم«ت:گفو

چشمهدستبااليوچهکد.نبویراهییدايخانهتا
ا.روستازیبزرگقسمتبهبودمشرفکهيبلنديرو
همسرمپشتوشدمیآبقنددلشتهقدمهراب

»!شکرتایخدا...شکرتایخدا«ت:گفمی

دانستمید.درآورصدابهراییداينهدرخایچکش
سروخد.کربازرادرگلیارس.دیآمیدرپشتیکسچه
ییدا«ت:گفبوددایپيخشنودکالمشلحنازکه

:تگفودادراخودشجوابدردلش»؟هستنجان
»!هستکهبله، هست...هست«

هايکفشبهگلیارس.دیشنراییداسرفهتکيصدا
شدواردسروخت.رفکناردردمازکردمینگاهخودش

»دییایبمايخانهتاسرکیگفتمادرم«ت:گفو

یمسيآفتابهدررايکترگرممینآبکهییدا
»؟شدهخبرچهباز؟؟ چرا«ت:گفختیمیر

خجالتبا»!دییزاگاومان«ت:گفخندانخسرو
»!بردندراگاومانیعنی«:توگفکرددرستراحرفش

کردصافراکمرشگرفتباالرايکتريچرنهییاد
آسمانيروياندازیبتفکه؟!هوانیتوا؟یچ«ت:گفو
»!؟بنددمیخی

سردوگرميهوابهدزدمگر«ت:گفدلشدرخسرو
»!کندمینگاه
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ش ازادهخواهربراقهايچشموشاديچهرهبهییدا
بااچر؟استخوبالشحت،گفخودشابد.کرنگاه

؟!استخوشحالونگدمیشخودش

ودرختداریباطیحبهوبودنشستهپنجرهلبشاسنم
ییهواشوهرشکهيوزر.دکرمینگاهبرفيکوپهو

راصاحبکارشيوهیبخواهردرآمدوکاربخاطروشد
رافرزندوزنازیپوشچشميبراآنانشرطوگرفت

بههرچهردممت.پنداشمردهراوهرشش،ترفیپذ
ردیبگطالقوفقهن.دنکتیشکاکهخواندندگوشش

میرواسمشگذاربت:فگت.نرفکهنرفتگوششبه
هرچشماتد.باشبرگشتنشظنآنهرو د.بمان

وگرفتدندانبهراسروخد.نباشدنبالمبهينابکار
رفتمینیوجبههارب.یکشزحمتنانابد.کربزرگ

یفرنگگوجههايبوتهيپاهرزيهاعلفازراهاکرتو
گندموسعديدروبهابستانت.دکرمییخالاریخو
.دیچمیهممیوهو.جو

گاووگذاشتشیروولپت.گرفبردارازراپدرشارث
د.بمانبازاشسفرههموباشدیسرگرمهمتادیخر

مشغولکروزید.افتااتاقيلتهدویچوبدربهنگاهش
لتدوهکد،بویچوبکَرسَندرریخمبهزدنمشت

آمدهشهرزاد.شواردشوهرشوشدبازکبارهیر،د
مانهت،داشدستدریاکسزروچندازعدبد.بو

ازبخوربدردرچههد.بورفتهشهربهآنباکهیساک
خفهوخانهبنچاقوپسرشونزيشناسنامهولباس
.تخیرساكدروکردجمعرامادرشادگاری،طالبند
ايهپارچيفرهسد.کرپاكریخمازرادستانشاسنمش

وکردپهنیچوبتشتوریخميرورابافتدست
»؟کجا«ت:گف

سرپشتازاسنمشد.بورفتهوندادهجوابشوهرش
شدهرونیباطیحدرزار،شوهماا،زدهشیصداودهیدو
شدمعلوماشیپفرستادرابرادرکههاعدبد.بورفتهو
وارگرشدهکه،گرفترادباغحسنيوهیبخواهر!آقاکه
نآت.اسدادهمیشدهیدباغپوستوچرمگنديبو
پشتسالشوهمسنيهابچهابد.نبوخانهخسروروز

يزانوبایقتود.کرمیيبازآغاجیلچِه،مخروبحمام
سراسنمشد،آمخانهبهیزخمهايدستکفوپاره
چسباندمیریخمتنورداخلدستشکیوزدهوزانتنور
هُرمازراصورتشوگرفتهتنوريلبهزات،دسکیو

شدهزانیآواشچانهازشیهاشکاد.بوکردهدورآتش
یسرخوشدهگمگردنشدورچارقدچیپودر
د.بودادهصورتشبهايهدیتفت

.دیدراپسرشختیرورسد.کرصافکمرشاسنم
آتشصورتازبزندحرفمادرشذاشتنگسروخ

،میکردمیيبازدُلَکاَلَک«ت:گفدیترساشگرفته
یخاکهايدستدررایکوچکگردنانشاسنم»فتادما
د.بوگذاشتهخسرویخونو

راروزگارگرموسردیکید،مردوآمدنپنجرهاز
د.بودهیدرارسمهینوخاميگریدودهیچش

سرشپشت؛شدخواهرشيخانهاطیحواردییدا
انویبومیتی،ییحنايوسالهگد.رفتنلهیطوهبو.خسر

طنابباکهکردمینگاههاآنبهدرشتچشمانبا
د.بوشدهبستهآخورکناريلهیطومیخبهیکوتاه

برادرشبهراخودشزنانسربروکنانهیگرشاسنم
دست؟شدسرمبرعالمدوخاكيدید«ت:فگد.رسان
سحرکله!رفتمیروزوبرکت!شددرازمالمبهحرام
ییدا»!ستینبچهوترهجادمیدبدوشمگاوِآمدم
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.هیچبهیچنمیببریبگدهنبهزبان«ت:گف
يبراپسرتیکوبمیسرتبهتو!افتادمگیريجبع

کوفترقعه،صبحانباانگاراستسرخوشخودش
»ه.کرد

اطیحداخلبهراواریدبهواریديهیمساها،صدسرو
شاسنمیبارانهايچشمبهیگاهنن،رالتد.کشان
دررس.طایحداخلمردانبههمینگاهمینت،انداخ
شیهازانويروهموا.دیدراگاویخاليجاکردلهیطو
کهراشاسنمبالودستریززانیرشکات.کوف

اتاقتسمهبد،بوگرفتهراشیگلوزکاموتنگنفسش
د.بر

هبدرزاد.کردنبالاطیحدردمتاراپاهاردییدا
خرابفَتیکِ اگر«ت:گفخسروبهوگذاشتپاکوچه
ردينبالهدف،برپرهايکوچهيتو»میبرایبشهنمی
پستهاينیزمزاد.گذشتندهيمیدانچهزاد،گرفتنرا
رنجیبیحاجيکالتهطرفبهبعدوحصارسمتبه

رهیادت.اسافتادهنوایبگاوشدمعلومییرجادد.رفتن
هشدآبتنيگرماوهرمارودهیوبک،هابرفازیبزرگ
دهیکشنیزميروودهیرسگِلبههاسمياجد.بو

د.بوشده

آقگفتندمیهایمحلکهییدرجاهاپارد
يرهیشفصلکهیاکخ،دیسفخاك؛تورپاق

يدارتاکستانپزرهیشهرکنفیالجزء؛انگورپختن
.ددنیرسیشاهیشنيتازهيجادهبهوذشتندگد،بو
نارکجادهازتنهات.گشرااطرافییادد.شگمهاپادر

.درکجووجستنهارایزمداخلورفت

نسبتاً ودده،چشمدستباالدریآلونکدودکشاز
.رفتمیآسمانبهیظیغل

هخاندرآنکهدیهمفه،رفتسمتبدانکهییهاپارداز
لمجااالن؛ماا.دستنیننفردوازکمترهستییهاخبر
ت:گفخودشابد.نبودزداندنبالدنیدوجووپرس

نییپاراتپهکشنهیس»م.رسمیبعداًراشماحساب«
بهدرازکهدیدراوانیحگ،بزريچالهاخلدت.رف

يرویدستوزدزانوگاونارک.تساافتادهدراز
بغض»د.شحراموانیح«ت:گفودیکوبشیهاران
يجلوشاسنماشکبارشمانچد.فشرراشیگلو

بختاهیس...خواهرمستمکش«د.آمچشمش
د،دادرونبهيسردفسند.زصداراخسرو»م.شاسن

يگوشهازشکا.دیکشریتوسوختماغشد
د،شخمايهحظل.دکرروانیکیباريجوچشمانش

راش ابچهریسکهيمادردهانودماغبهراششوگ
د.داگوشوکردکینزد؛بودندادهریوشبوددهیسینل
شدهآبهايبرفگِلِمیاندروانیح.دیرسسروخ

وانیحروزوحالدنیدزا.دخورنمیتکانوافتاده
ییادد.افتاگوسالهادیت.نشسچشمانشبهاشک
یراهدانیمبرسانراخودتودوبه،دارنفس«ت:گف
رفطازبگوریبگرايگلدشاهرِیاميخانهراغس.تسین

وبرقمثلوریبگاكیتریکمونانندچ.یرفتمن
»د.برگرباد

ودیسفپارچهکیشتد.دیدوروستاسمتبهخسرو
دهتکانراندارشودارنگاراد.بویآبپارچهکیآسمان

ازمالروراهصیخشتد.بونماندهبساطشدرچیهو
ییداکهرایمتسد.بوممکنریغاطرافهاينیزم

د.افزوشیهاقدمسرعتبهوراگرفتبوددادهنشان

رد.دیرسمیشیهازانويباالتابرفهاجایبعض
گاوفروختنند،دامیروینتنشبهکهيزیچالشیخ
راسرمابودوشخ،دیخندلشدد.بوتیواقعدر
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عالمدریحتبودنايهشیشومعتادکرف.دینفهم
جزءبهجزءباراوذلتشيوارخد.لرزانراتنشخواب

جابهدلشدریناخوشویوشخد.کرحسوجودش
.شدمیجا

موریتاوقیرفوبهادرقشیرفباگشتندورالشیخدر
شیهاقدمسرعتبهگلیسارادی.دیکشقرمزخطرا

د.افزو

اوراکهداشتبرخ.دپرانمیخواستگارکهداشتخبر
پارسيداص.تداشخبرهمخودشدلازد.خواهمی
.دیشنراهاسگ

آفتابردد.شدایپدورازروستاهايخانهکمکم
د.بودهییروقارچمثلهابرفوسطيمروزینجانبی
وگرفتاكیترآلوزرددرشتيبرگهياندازهبهوانن

ت.برگشرارفتهراه

يدردانهزیعزگاویکنکمکخواهممی«:تورگفمیت
باکهیداللبهنجاآغ.باَقرَهمیببرومیبدزدرامادرش
»؟یهستمنبا...میفروشبد،دارمعاملههاترکمن

؛دراززبانیینگوهممنيبرااگر«ت:گفموریتآدم
زن؟بودیچمادرشگناهوسطنیامگویمی«
دومزندنبالرفتوردکولششوهرشسرپرستیب

.يسربازنبرنراپسرشکهندادطالقدبختِبر.شه
»گذشتهازشیسالونس

برادرنشوآشازترداغيکاسهگریدتو«ت:گفموریت
»کندمیجوروجمعراواهرشخه،دارکلفتگردن

انتقاميخوامیتوبگوراراستش«ت:گفموریتآدم
سرخسروبااینداددختروتبهکهيریبگراش اییدا
»؟يافتادقوز

،یخواستراراستش«ت:گفوزدآتشيگاریسموریت
»!شودخنکجگرمخواهممی!دوهرمگویمی

د،بویچه،دختردهیرسمنگوشبهکهییتاجاواال
چهپدرشبهنخواستهتوراگلیارس،هاآ؟سمشا

يرگیدحرفیبخواهراراستشالبته؟؟ استمربوط
م!ادهیشنهم

»؟یحرفچه«ت:گففوراًموریت

  چنددارمبرخت.اسخسروریگدلشدخترهکه«
خوش...ماندمیماهمثلکهیدانمیه،پراندخواستگار

حماميتوزنم...انداموخوشپُروقامتقدو
خواهريبراداشت...دمیشنیاتفاقروزکی...ندشیبمی

يبارحسرتنفسموریتآدم!کردمیفیتعرومادرش
کیوکیپسرنباشدهرچهیطرفازت:گفودیکش
»!مادرشيزانوقوتوچشمنورت،اساشعمهيدانه

خشمويتندباودییساهمبهراشیهانداندموریت
شیالعنصفشیالعوصف!استبس«ت:گف
دارمنیقیبپرسمتوازيزیچهرمن...!هایکنمی

»!يدارآمادهدهاندرآنيبرایانمیپوپُرجواب

...يدیکششیپحرفخودت«ت:گفموریتآدم
»!میکردمیاختالط

میزنمیخانهدرازمینوسهساعتصبح«ت:گفموریت
وتوبروبپرجستکیابت.اسکوتاهوارشانید.نرویب
»!کشممیکیکشمن...رونیباوریبریبگگاوطناباز

والورچراغدرازرادوچرخهچرخِيدهیبرهايمیس
بشیجزاد.شسرختاگذاشتداخلنسبیعال

کیقدوآورددررااكیتردرشتاهیسردگِکیپالست
چندوددت.گرفرشیزراسرخخیسد.کرجدانخود
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وش انوچهوآدمدستدادراهیقب.دیکشقیعمنفس
د.کرکینزدشیاهلببهرانباتُپررنگپُريچا

برملووقتکیندارهخوابرزنیپ«ت:گفموریتآدم
»؟چه

گهیدکلمهکی«ت:گفوکردنگاهشچپپچ،رمویت
ریگششیپتیگلومگویمییکندفاعخسرويننهاز

دودچندموریتدمآ.دیخندقاهقاهسپس»!کرده
.دیکشسررانباتشيچاازجرعهکیوگرفتجانانه

عرقيبطرکیبندازادمیرفتنقعمو«ت:گفموریت
»م.بردارهم

ورند.بودرآوردهمحضیکیتارازراراهبرفيدیسف
ییوتادد.انداختنمیشانیپايجلویگاهراقوهچراغ
د.گذاشتنسرپشتبلندهايقدمباراهاکوچه

ابکچز،بمثلزهیرواندامالغريجثهباموریتآدم
رایچوبدرلونک.طایحيتودیپرورفتواریديرو

يباروبرویتقرلهیوطد.کربازرادرلتِکیوبرداشت
د.شلهیطوواردجستسهادوبد.بوکیزدنگ،بزردر
راگاوییصداچیهبیوکردبازوسطستونازسمانیر
ه،شدرهاوازِولنگدربهینگاهموریتد.یکشرونیب
راگاوموریتدمآد.داهلراگاوپشتازوردک

اطرافنیزمبهيدرازنسبتاًيکوچهزا.دیکشمی
خطرازگریدرحصاسمتبهآنجاازوکشاندنديآباد

راوانیحد.بودهیندراهاآنکسچیهد.بودنجسته
بهچوبباپشتزايگریدودیکشمیجلوازیکی

کهبودهاماهاوگ.زدمیخونکیسوضربهشیهاکپل
بهوبودشدهدرازشیهامسد.بونرفتهرونیبلهیطواز

قرارراهشسرهرچهوبرفوچالهوخاشاكوخار
يسکندرگاوکالتهکیزدند.کرمیریگت،گرفمی

سربهموریتد.شولونیزميرووتاستانشدد،خور
ازخودش؛زدچوبهمسرپشتوانیحهايکپلو

صاحبیب.میافتادنفسوسرمازات:فگد.افتانفس
رايطربو،پالتبیجزاد.کرالکمانهه،شدحرام
يتوقلبچندوکردازبد،چانیپرايبطررست.برداش
ت:گفودادش انوچهوآدمبهرايطرب.تخیرحلقش

موریتد،آمجاکهحالشان».یشوگرمروشنبخور«
کشانوشدبلندتازدوانیحسروپهلوبهچوببا

.ددنیرسیشاهیشنيجادهبهتابردندکشان
د،بعوبکشندنییپاتپهبیشازراوانیحخواستندمی
وانیحد.ببرنباغقَرَهسمتبهالنیشهايزارمهیدزا
د.افتاايهچالردد،خورسروکردریگیسنگبهمشسُ
سرپاراگاويترفندچیهبانتوانستدآدمشوموریت

دمشازوزدچوبموریت.دناوریبرونیبچالهوازکنند
د.نخورتکاناوگ.دیکشمیراطنابهمدمشآ.دیکش

اگرمیگردمیبرصبحکنولش«ت:گفخستهموریت
وگرگکهبودمردههماگرمشیبرمیبودزنده
االبسمتبهییدوتا».داورنمیدرعزاازیدلهاشغال
د.افتادنراهموریتکلبهوچشمهدست

د.چپانگاودهاندرییدارااكیترونانيلقمهنیآخر

درونخد.شگرمکممکت.گرفعیماوگاوقوتشکم
ودادتکانراخودشوشدبازفسشن.دیگردبدنش

.دستایاسرپاخسرووییداکمکبه

»جلوفتدیب«:تگفوخسرودستدادراشاخبندییدا

سمتبهگاوبهآوردنفشارودنیکشبدونآرامآرام
د.افتادنراهيآباد
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فرزش انوچهودمآد.بازکرراکلبهدرقفلموریت
باموریتوختیراجاقداخلراخشکهايشاخه
،رمویتينوچهودمآ.درانیگراآتشمطالفندك

خوادنمی«ت:گفموریترفترونیبوبرداشتراندِكکُ
»زیبربرف...يبروچشمهتاراههمهنیا

»درهيتوشدندبیشجادهازنفردو«ت:گفنوچه

مشتچندنوچه»توبرگرددنتیندتا«ت:گفموریت
موریتل.داخبرگشتدوالوچپاندکندكداخلبرف
دیشادراندمیشمچ.دستایاجادهبهرويچهیدريپا
یاهیسگمانم«ت:گفنوچهودمآد.هستنایکندیبب

»هستندش اییداوخسرومنکنلطغ.مدیدرادونفر
د.کرروشناجاقآتشباراگارشیسونشستموریت

سنگکههوانیانیاتویک!یگفتبیغبستهچشم«
مالجز؟دزنمیرونیبخانهزاد،ترکمیسرماروزاز

نسلشانکهکبک«»؟کبکمستانیشکارچوباخته
هکتهباخمالماندمی.انددهیبرچهابردورنیاازرا

»هستندخودشان

»؟چهانموقتسرندییایباگر«ت:گفنوچهوآدم

هستندخودشانگرفتارآنقدرندیآنمی«ت:گفموریت
کوهمعدبد.بگردندزددنبالکنندنمیفرصتکه

رابرفپرکندوكکلبهداخلموریتينوچه»؟مدرك
ت.گذاشآتشهايشعلهيال


