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 :خالصه

شودومثلیککالفریزد،وارونهمیگاهیدرزندگی،ناگهانهمهچیزبههممی

سرنخرودودرپیاینوقت،سررشتهازدستماندرمیپیچد.آنسردرگمدرهممی

الفزندگیماکیوجوییطوالنیبپردازیم.سررشتهشویمبهجستگمشده،ناچارمی

 .ببریمممکناستکسییاچیزیباشدکهتنهابانبودنشپیبهارزشش

 

 :سخننویسنده

تابههایگذشتههایکوتاهیاستکهازسالیپیشرو،تشکیلشدهازداستانمجموعه

فقدانچیزییا :هادریکچیزباهماشتراکدارندامروزگردآوریشده،اینداستان

 . ...جوبراییافتنشکسیوجستو

 

 

 :فهرست

 داستاناول:فقدان

 هایقاتلداستاندوم:چشم

 گمداستانسوم:پی

 داستانچهارم:جاییبرایزندگی

 !داستانپنجم:اهلبرزخ؟

 داستانششم:رنگانزوا

 .داستانهفتم:دستور،دستوراست

نشینداستانهشتم:خاک
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 داستاناول

 

 فقدان

 

گشتم؛میزمینوزمانرابههمریختهوتمامشهررازیرپاگذاشتهبودم.دنبالفرشته

انگارآبشدهو .هایگوشیمنبودنمخاطبتوانستمپیدایشکنم.حتیاسمشبیولینمی

حالبازهمبهپیداکردنشرفتهبودتویزمینیادودشدهوبههوارفتهبود؛بااین

شایدیکخوابوخیالبیشترنبودهوکردمامیدواربودم.هرچندگاهیباخودمفکرمی

چرخید،بازدرذهنممیکهچنینفکریحینایناصالًوجودخارجینداشتهاست؛امادر

گفتنشانیجدیدشرادارد؛ولیتاداشتم.یکنفرمینمیهمدستازجستوجوبر

حرفبزند،ازخوابپریدموناخودآگاهپسرمراصدازدم.فرشتهآمددهانبازکندو

امبهنامباشد.بهنام،خواستماسمبچهرابگذاریممحمدحسینومنمیگفتاسمشمی

ممکنپرسیدمکجاشدم.هیازخودممیمحمدحسین،محمدبهنام....داشتمدیوانهمی

همدودشدهفتهبودتویزمین،شایداستباشد!کجاممکناستباشد!بچه،آبشدهور

هاراازآسمانبهخداآنهاییهستندکههافرشتهگفتبچهوبههوارفتهبود!فرشتهمی

زمیننرسید.یکروزدرحالجستویماهرگزپایشبهفرستد؛ولیفرشتهزمینمی

بگذارمکهسرشخواستمپولیکفدستشامبهپیرزنگداییبرخوردموجو،جلویخانه

 :رابلندکردوگفت

 .خواهمامرامیخواهم.بچهمنپولنمی -

 :زدهپرسیدمیآشنایشحیرتبادیدنچهره

 !تویی؟ -

 :وقتازاوسراغنداشتمگفتبالحنتندیکههیچ
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 .ام.اینفقطیکجسماستکهبهجاماندههاستمردهام.سالنه،منمرده -

تاریکشدهوقتبهخودمآمدم،دیدمهواجادورشد.یکادوازآنوبلندشد،راهافت

کنار؛اماهنوزدلمهایاعالممفقودیرابگذارماست.مجبورشدمبرگردمخانهوبرگه

مادرشرابکندوسراغشترسیدمهوایخواستدنبالشبگردم.بهخاطرپسرمکهمیمی

رادرخیابانبیستونهم،شایدهمتن،فرشتههاگشرابگیرد.یکباردیگربعدازمدت

 :مقدمهگفتمکردمآمدهخرید.دویدمجلووبیروزبیستونهمماه،اتفاقیدیدم.فکر

زمانرابهگردم.زمینوهیچمعلومهستکجایی؟!چندماهآزگاراستدارمدنبالتمی -

کنیوحتیازگردیمیخیابانقیافه،وقتتوبااینریختوامتاپیدایتکنم.آنهمریخته

 !گیرییکوچکتهمسراغینمیبچه

 :چادربهسرنداشت؛کفشوجورابهم.گفت

 .رفتهبودمنذرمرااداکنم -

 :پرسیدم

 !چهنذری؟ -

 :گفت

 .امراازتوبگیرمکهبتوانمبچه -

 :پرسیدم

 !کنی؟مگرنذرتقبولشدهکهداریادایشمی -

رفتهبودادوسالنهسالنهازکنارمعبورکرد.شایدفراموشیگرفتهویادشجوابمراند

دانستمچیست،نمیایدرکارنیست!خواستمجلویشرابگیرم؛امایکچیزیکهبچه

اینبارجاییپیدایشکردممانعمشد.دیگراوراندیدمودوبارهشروعکردمبهگشتنو

عکسخیلیقدیمی،تویانباریخانه،م.دریکآلبومکهفکرشراهماصالًنکردهبود

 :لبخندمیزد.پرسیدمکنارگهوارهخالیپسرمان،درحیاطنشستهو

 !گردیخانه؟کنی؟!پسچرابرنمیجاچهکارمیتوآن -
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 :خندیدوگفت

 !ایم؟گردم.مگریادترفتهجداشدهیتوبرنمیمندیگربهخانه -

 :گفتم

 !پسپسرمان؟ -

 :جوابداد

 مرده،تواوراکشتی.یادتنیست؟ -

زندهوبلندشدوازعکسبیرونرفت.دویدمدنبالشکهبرشگردانموبگویمپسرمان

هیدادزدموگیردوازاوبخواهمبرگرددخانه.پیدایشنکردمواشرامیاست.بهانه

باچوبقطوریدرهآمدمصدایشکردم،شایددلشنرمشودوبرگردد؛ولیبهخودمک

انتهایکوچهآمد،مقابلمشناختمازدست،ایستادهبودمدمدروبعددیدمزنیکهنمی

.ایستاد،جیغکشیدوبهمنحملهکردومرازد

دادمکهاشراخواست.هلشهیتکانمداد،گریهکرد،التماسکرد،سرمدادکشیدوبچه

بهدستباالیبرومدنبالفرشتهوبرشگردانمکهدیدمرویزمینافتادهومنچوب

زیرلـ*ـبخونش،رغرقدرزنموخیرهبهپیکام؛هینفسنفسمیسرشایستاده

 :گویممی

 ...جنونآنی...جنونآنی...جنونآ...ن...ی...ج -

 :کندوصدایآشناییتکرارمی

 ...جنونآنی...جنونآنی...جنونآ...ن...ی...ج -

کند.ازمیمانکهقاضیدادگاهاست،ایستادهوسطکوچهوبهمناشارهبعددیدمهمسایه

هاوبازدرخیاباندیوانهشومبهخانهبرنگشتموشروعکردمبهپرسهزدنترساینکه

چادرهممشخصبود،پشتسرایکهاززیرچشممافتادبهفرشتهکهباشکمبرآمده

حسادتبهجوشآمد.فکرکردمآمد.خونمازغیرتویکمردناشناسازروبهرومی
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اعتنادورشد.دنبالشوصدایشزدم؛بیدویدماالناستکهخودمراتکهپارهکنم.

کهبارانرویسروصورتمشربودایستادم؛درحالیطوردرخیابانیکهخالیوخلوتهمان

کرد.بعدپسرکیآمدوآستینمراکشید؛برگشتمونگاهشمیباریدوخیسمشرمی

هایشخونیبود.یکهومتوجهشدمبهفرشتهداشت؛اماتماملباسکردم.شباهتعجیبی

خونموبعددرخونغوطهخوردموغرقشدم؛ولییکنفردستمراخودمهمغرق

کشید.چشمکهبازکردم،دیدمفرشتهاستبالباسسفیدعروسی،گرفتوبیرونم

.شرمبرافروختهولبخندخفتهبرلـ*ـبهایازگونه

نچرخید،فقطاشکریختمونگاهشکردم.استمحرفبزنموبگویممراببخشد؛زبانمخو

پاککرد؛امادستشراکهباالآورد،دیدمخونیهایمرادستشراکشیدبهصورتمواشک

 :است.آهکشیدوگفت

 !جنونآنی -

 :گفتم

 .نه،جنونمن،دائمیبود -

 :پرسید

 !پسچرابامنازدواجکردی؟ -

 :هایشراگرفتمونالیدمدست

 .چونعاشقتبودم -

محوامآتشگرفتوفرشتهازمقابلچشمانمناگهانگلویمشروعکردبهسوختن.سینه

راشنیدماییبچهوقتسرفهکردم،نفسمازشدتسرفهبندآمدوصدایگریهشد.آن

اشرابهزبانبچهاسمیزنیکهکههرلحظهبلندترمیشدوعاقبتتبدیلشدبهناله

 :آوردمی

 !محمدحسین -
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فریادبدلشدوهایمرابادودستپوشاندم؛ولیصداراازدرونخودمشنیدمکهبهگوش

زمینسردوخیس.کسیبهبعددوبارهتبدیلشدبهصدایگریه.پیشانیمراچسباندمبه

 :امزدشانه

 !آقا!آقا -

خودماششباهتعجیبیباآلودبهمردیکهچهرهایاشکهسرمرابلندکردموباچشم

داشت.نگاهمراداشت،نگاهکردم.زنیکنارشایستادهبودکهشباهتزیادیبافرشته

بودندوتماممردها،فرشتههابود.تمامزنچرخاندمسمتجمعیتیکهاطرافمجمعشده

ردوجمعیتازاطرافمناپدیدشد.کای،رعدوبرقهمهجاراروشنخودم.برایلحظه

هایشدهکهعکسهایترحیموگمآگهی،آگهیهایوقتبارانگرفت؛بارانِبرگهآن

هایمرابستم،بهپهلودرازکشیدمودربود.چشمعروسیمنوفرشتهرویشانچاپشده

قیقتداشتهشکممادرمخوابیدهباشموبعدآرزوکردماینحخودجمعشدم؛انگارکهدر

 .دنیانیایمباشدوهرگزبه

 

 ۱۳۹۵شهریور

 ***
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دومداستان

 هایقاتلچشم

 

دانمنمی .رفتم،مرازیرنظرداشتنددوتاچشمبودند.بله،دوچشمکههمیشههرجامی

دانم.آخر،هردرستنمی .کستریای،خاچهرنگیبودند.شایدسیاه،شایدآبی،سبز،قهوه

دوتابودند،کامالًمطمئنم.یکجفتکهآمدند.درهرصورتازاینباربهیکرنگیدرمی

مخصوصاًوقتیجاییتنهابودم.گاهیخیالبافی .ترساندندچشمخیلیبزرگکهمرامی

ییایکقاتلکردم؛مثالًیکموجودفراطبیعتصورمیهاصاحبیراکردموبرایآنمی

هایاطرافمرازیرنظرحواسمرابیشترجمعکردهوبیشتر،آدموقت،ایوآنزنجیره

کردمفقطدوتاچشمبااینکارچیزیدستگیرمنمیشد.گاهیهمفکرمیگرفتم؛امامی

شوندویکیشانیمعلقدرهواکهپسوپیشمیدوتاچشمبیصاحبمانده .هستند

کههیچترازدیگریاست.آنقدربهشانفکرکردهبودماجلوتریاپایینهبعضیوقت

خودمرامشغولکردمتوانستمانجامبدهم.حتیوقتیدرمحلکارمسعیمیکاریرانمی

داشتند.شدهبرنمیکنم،حضورشانبرایمکامالًمحسوسبود.درخوابهمدستازسرم

شدند،دوتاهایمگرممیچشمیبالشمیگذاشتموکهسرمراروبودندکابوسم.همین

هاهمه،گفتاینکردند.دکترمیمیآوردندودنبالمچشمدرشت،دستوپادرمی

آوردکهام.کلماتیرابهزبانمیروانیشدهتوهماتاستومندچاریکسریاختالالت

هایشراباورنکردم.من،بود؛ولیحتییککلمهازحرفها،مشکلسردرآوردنازآن

شدندوتمامقابشراواقعیبودند.جلویچشممدرآینهظاهرمیها،دیوانهنبودم.آن

.ایستادمنمیبرایهمینهمدیگرجلویآینهپوشاندند؛می

رفت.هایمتویگوششنمیکدامازحرفهارابهآندکترلعـ*ـنتیهمگفتمکههیچاین

خورم.نخوردموهمههامیآتوآ*ش*غ*ا*لکردمنازآنبرایمقرصنوشت؛فکرمی
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هادورشوم.شهرمراترکتوانمازآنچشمجاییکهمیرادورریختم.بعدسعیکردمتا

هادنبالمبودند.رفتم،آنرایزندگیپیداکنم؛ولیهرجامیبکردمتاجایجدیدی

توانمکردند.اینرامیحسشانکنم.تماممدتخیلینزدیکبهمنحرکتمیتوانستممی

توانمصاحببخورم.یکباربهخودمگفتمشایدچوناطرافمشلوغاست،نمیقسم

دورافتاده؛رفتمبرومیکجایخلوتوواقعیشانراببینموبشناسم.بااینفکرتصمیمگ

توانمترشد.میمحسوسطوریحضورشانجاچادرزدم؛امااینپسبهبیابانرفتموهمان

شنیدم.نفسکشیدنشانرامیزدند.صدای،اطرافچادرمپرسهمیقسمبخورمتمامشب

درترسیدهبودمکهقاتفاقافتاد،آنگشتند.وقتیاینشایددنبالراهیبرایورودمی

هواروشنشد،آنمکانلعـ*ـنتیراترککردمکهخواببهچشممنیامدوبهمحضاین

هاراانتخابترینمکانباربرایاقامتورفتوآمدشلوغودوبارهبهشهربرگشتم.این

طوردیگریخودرابهمننشاندادند.ایندفعهباهرکسروبهروهاکردم؛اماچشم

کردمدهاندارندوهاهمکهاحساسمیصاحبآندوچشمبود.اینآخریشدم،می

زدند.همینباعثشدآوارهشوموکنند.معموالًهماسممراکشیدهصدامیمیصدایم

کردم،بهمیهایباز،تصورهارابادهانگردیبکشد.وقتیپیشخودمآنکارمبهخیابان

رسد،شکارمکنندومیالبددندانهمدارندوالبدیکروزیهمرسیدمکهایننتیجهمی

گریزخستهشدهبودم،سعیمرابخورند.پسیکروزکهازآننوعزندگیوتعقیبو

شجاعانه،بایدآندوتاچشمکردمیکتصمیمقاطعدرموردشانبگیرم؛یکتصمیم

سمیشدومنآندوتارادنبالبرعکبارقضیهکردم.یعنیاینلعـ*ـنتیراشکارمی

توانستمبگیرم؛ولیبرایاینکاربهبودکهمیکردم.بهنظرمهمینبهترینتصمیمیمی

خنجرقدیمیعالیراازیکدستفروشخریدموطنابیکهاسلحهاحتیاجداشتم.پسیک

هاانجامدادم.چشمپاهایشانراببندم.البتهاینکارهارادورازآنهاوباآنبتوانمدست

وقتیاحساسکردمحواسشاننیست.دیگربرایشکارآمادهشدهبودموحاالدرست

بازهایازهراسکردند.باآندستوپاهاینازکودهانبودندکهازمنفرارمیهاآن



 

 

 
9 

 Nil@85| مجموعه داستان فقدان

هایشانمردمکدادمودشنهرادرگریختند؛اماامانشاننمیکردهازچنگممیشدهوکف

غلتخوردنودرخونمحو .شنیدمهایشانرامیکردم.فریادهاوجیغوالتماسرومیف

شدند.بعددوبارهجلویمظاهرمیدیدم؛ولیبااینوجود،بازهمروزهایشدنشانرامی

اندازچنگمفرارکنندوآنهمیکبارتوانستهانگارهزارجانداشتند!دراینمدتتنها

ماشینی،هردوراکنارهمدیدم.حیفکهآنماشیندرحالرآینهبغلوقتیبودکهد

نیفتادند؛بااینحالدفعهبعدازخجالتشاندرآمدموحسابیباعبوربودوبهچنگم

گردم.آخر،تویروزنامهسوراخسوراخشانکردم.االنهمدارمدنبالشانمیخنجرم

ننفرراکشتهوبرایدستگیریشجایزهای،چندینوشتهبودکهیکقاتلزنجیره

اطرافهایلعـ*ـنتیباشد.مطمئنمهمیندهمکارهمانچشماند.احتمالمیگذاشته

 . ...توانمتوانمبویشانراحسکنم.میگردند.میمی

 

۱۳۹۵بهمن

***
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 داستانسوم

 

 گمپی*

 

اید؟دخترک،ندیدهکنمجوابمرابدهید.شمایکدخترسهسالهراآقا!خانم!خواهشمی

بافتهکهبایککشتوردارتوریبهتنداردوموهایطالیییکپیراهنصورتیرنگ

خواهدکوچکیکهآدمدلشمیاند.صورتگردسفیدیداردباغبغبصورتیبستهشده

یکجفتدمپاییسبزآبی،آخرفرصت .فقطنگاهشکند.نه،او...نه،کفشبهپاندارد

 :گفتگفت...طفلکمهایقرمزشراپایشکنم.بهمننشدکفش

 هایمرابپوشم؟ماما!کفش -

دستشراقدرترسیدهبودمکهجوابشراندادم.وسایلالزمراجمعکردم،امامنآن

خودمبعداًهایشرابپوشد.گفتمگرفتموآمدیمبیرون.همانموقعگفتمدمپایی

دهباشد،ولیاگرپوشی !هاراپوشیدیانهکنم.یادمنیستآنهایشرابهپایشمیکفش

ببینیدچهلبخندملیحیدارد! .سبزآبیهستند.آقا!اینعکسدخترماست؛نگاهکنید

 !ببینیدچهملوساست

کشیدم.میدادم.دستشراگرفتهواورادنبالخودمهایشجوابنمیدرراهبهسؤال

یمبیرون.ازرفتشهرمیتوانستمبغلشکنم.داشتیمهمراهباقیمردمازدستمپربود؛نمی

آمدهبودندشهرراا*ش*غ*ا*ل !دانیدهابود.شماکهخودتانخوبمیترسمهاجم

بهپایبقیهداشتیمازشهربیرونکنند؛ازترسشانفرارکردیم.منودخترکمپا

بودید.یکعدهعقبافتادهبودند.صدایجیغوجاشاهدرفتیم.خانم!شماخودتانآنمی

هایترسیدهوزردشدهبهکنار،ازبسجمعیت،تویچهرهوگریهودادوحرفزدن

زدندکههاگیرکردهبودندالیجمعیتوبوقمیجاهاییماشینجادهزیادبودویک

دانمچقدرراهرفتهبودیمکهصدایگرومپ،همدیگرراهلبدهیم.نمیمجبوربودیم

؛اماموقعدویدنمتوجهشدمدستشدرجیغودادقاطیشد.همهفرارکردیمگرومپو
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 .نیست.دلمریخت.بهپشتسرودوروبرمنگاهکردم؛نبود.الیجمعیتگشتمدستم

راچهدانمجوابپدرشکردم.نمیزدمتویسرموصدایشمیهمهجاراگشتم؛نبود.می

ایدیگر،رفتهخیلیکنم.پدرش؟چندماهپیشاوهممثلبدهم.آقا!خانم!خواهشمی

رفتگفتبارکهداشتمیجنگ.خیلیوقتاستخبریازخودشبهمانداده.آخرین

کنید.یکخالسیاهکوچکامراپیداکنمبچهجانتووجاندخترمان.خواهشمی

هارابهمننشانندهید.دلنگاهجنازهکنم.اینیچپلبشدارد.خانم!خواهشمیگوشه

نه...دخترکمنلباسصورتیبهتندارد.اینکهسرندارد ...راندارم.نههاکردنبهاین

یقرمزاست.تازهیکلنگهدمپاییهمبهپاندارد.نه...نه...اینبچهونصفلباسشهم

قولنیستآقا.آخرینبارکهبهدخترکمنگاهکردم،سرشبهتنشبود.گیرمکهبهمن

خودشیباشدواینقرمزیرویپیراهن،خونباشد.نه،شمالباساینبچههمصورت

کهآدمنیست.دخترکمنموهایطالییداردوصورتیگردوسفیدباغبغبکوچکی

 .خواهدفقطنگاهشکنددلشمی

 

 ۱۳۹۵بهمن

 

.گمیعنیگموناپیدا،ناپدید،مفقوداالثرتوضیح:پی*

***
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 داستانچهارم

 

 جاییبرایزندگی

 

گفتندمی .راستش،ماجرامربوطبهزمانیاستکهگورستانقدیمیشهر،باالخرهبستهشد

کنندوحتیمیجارفتوآمدچونآنمحل،خیلیخلوتاست،برایهمیناوباشبهآن

اند؛امابعدازبستهزدههااعتراضکرده،بهسختیکتکشوقتیمتولیقبرستان،بهآن

آید.اینجاهستندچهمیهاییکهآنمردهدانستبرسرقبرهاوشدنقبرستان،کسینمی

اینداشتند؛ولیهنوزهممیشددیگرزیارتکنندههادرستبودکهخیلیازقبرهاسال

حالبستهشدنقبرستان،نهرفتیم.بااینیخودمیخاکشدهبعضیازمابهدیدنعزیزان

هارابیشترکردوباعثدورکند،بلکهرفتوآمدآنجااراذلشهرراازآنتنهانتوانست

پیداکنند؛هاازمکانخودبیرونبیایندوواردشهرشوندتاجاییبرایزندگیشدمرده

وجلسهگرفتندتاچیزیکهمسئولینشهرهرگزفکرشرانکردهبودند؛بنابرایننشستند

نظمیدرسطحبهجرمایجادبیامشانراهابکنند.عاقبتتصمیمگرفتندتمفکریبرایآن

بفرستندزندانوگفتنداصالًچهمعنیشهر،برهمزدننظمعمومی،سدمعبرومزاحمت

هامزاحمتایجادکند؟!پسبیفتدوبرایزندهداردیکمردهزندهشودودرشهر،راه

ازسطحشهرجمعهارایمردهباهمکاریپلیس،همهخیلیسریعدستبهکارشدندو

هاستکهدرزندانهستندوهنوزقبرستانهاسالحاالآن .کردندوفرستادندزندان

هایمانها،نگرانمردهمحلتجمعاوباشاست؛امادیگرماخانوادهمتروکوقدیمیشهر،

 .توانیمبرایمالقاتشانبهزندانبرویمچونمینیستیم؛

 

۱۳۹۵بهمن

***
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 داستانپنجم

 

 !رزخ؟اهلب

 

خوردیم.جاکهنشستهبودیموداشتیمشاممیبمب،درسترویسرمانخورد.دقیقاًهمان

 :قبلازآن،هرقدرگفتهبودیم

 .موقعشام،آخروقتبمبانداختننیست -

 :بهحرفمانگوشنکردندوگفتند

ایباشیدکهمانقطهجاباشد.شماهمبایددقیقاًدرهمانموقعوهمانبایدحتماًهمان -

تریدرانتظارتاناست.دردناکوقتمرگرودتویهموآنگوییم؛وگرنهکالهمانمیمی

 !تانرابدونزجربکشیمخواهیمهمهمیاصالًماراباشکهدلمانبهحالتانسوختهو

 :چارهچهبود!سرهاراانداختیمپایینوگفتیم

 .حاالکهزوراست،باشد -

شامخوردن.یمقرر،باترسولرزتویتاریکینشستیمبهتودرهماننقطهوهمانساع

تواندشامیراکهمیهاگفتهبودیمچوناینآخرینغذایماناست،بهترینبهمادربچه

دزدد.اصالًبهفکرمانهامیکوچهرودیکمرغراازتویدانستیمخانممیحاضرکند.نمی

کمیشککردیم؛ولیهمانیکذرهشکبودالشایدکمی،فقطهمنرسیدهبود؛بله،حا

خوردیمکهبمبراهرحالداشتیممرغرامیکهالبتهبهرویخودماننیاوردیم.به

رادردمکشتند.وقتیچشمبازکردیم،دیدیمآتشویماانداختندرویسرمانوهمه

ینآنهمهآتشوخاکودوددستهمراگرفتیموازب .دودازهرطرفبلنداست

هاآمدند؛بیسروصداوبدونگفتنیکخبرنگارهاوعکاسبیرونآمدیم.بعدناگهان

هایمانعکسوفیلمگرفتند،چیزهایییادداشتکردندوازهمانراهیکهجنازهکلمه،از

نیموکجاکدانستیمچهکاروقتماماندیموبالتکلیفی.نمیآمدهبودند،برگشتند.آن

 :هایشانگردشدوگفتندهاکهآمدند،ازدیدنماچشمبرویم.آن
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 !ایدجاهستید!پسچرانرفتهشماکههنوزاین -

 :حیرانپرسیدیم

 !یماوارواحمانهمکاردارید؟ایمدیگر!شمامگربامردهیعنیچه؟!خبمامرده -

 :هایحقبهجانبجوابدادندباقیافه

 .جابرویدودیگرپیدایتاننشودداریم!شماراکشتیمکهکالًازاینبلهکه -

 : گفتیم

 .ایمایم!دیگرجایکسیراکهتنگنکردهخبماکهمرده -

 :هاوگفتندهارابردندسمتاسلحههاعصبانیشدند،تهدیدکناندستاماآن

رویدیابهزورمتوسلشویم؟می -

 :دوبارهسرهاراانداختیمپایینوگفتیم

 .حاالکهزوراست،باشد -

بهپیرمردکهدانستیمکجابرویمومدتیسرگردانبودیم؛تااینوراهافتادیم؛ولینمی

جلویدرایبهتنداشتوریبرخوردیمکهکتوشلوارفرسودهدادفترودستک

رفتیمومتوجهماشد،یپر،پشتمیزینشستهبود.وقتیجلوایرویچندتاکیسهخرابه

 :اشارهکرد،جلوتربرویم.نزدیکترکهشدیم،پرسید

 اید؟شماهامرده -

 :گفتیم

 .ایمبلهجناب،همهمرده -

شتعریفکردیم.اوهمتند،تندچیزهاییدردفترهایشنوشت.بعدهمهچیزرابرای

 :پرسیدیم

 باالخرهکهچه؟ -

 : گفت
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 .هادربهشتوجهنمهستممنمسئولثبتنامآدم -

 :وبهدرمخروبهاشارهکرد

 .بینیددروازهبهشتوجهنماستاینجاکهمی -

 : باخوشحالیگفتیم

 .ایمگناهکشتهشده،دیگر؟آخربیبریدبهشتچهخوب!پسمارامی -

 :دستشراتکاندادوگفت

 .هیچهمازاینخبرهانیست.بیخوددلتانراصابوننزنید -

 :پرسیدیم

 رود؟گناهبریزد،بهبهشتنمیچراآخر؟!مگرکسیکهخونشبی -

 :گفت

 .ایدگناههمنبودهگناهِبیهمچینبی -

 :سوالکردیم

 چطور؟ -

 :ابپرسیدبهجایجو

پولیوجنگ،مرغازکجاآوردید،غذاییوبیراستشرابگوییددرایندورهقحطیوبی -

 برایشامتانپختید؟

رنگازرویشگوید.هرهفتنفرمانبهخانمخانهنگاهکردیم.خانم،دیدیمبیراههمنمی

 :پریدوبهتتهپتهافتاد.پیرمردسرتکاندادوگفت

 .شودآخروعاقبتندارد.آدمدزدآخرشرسوامیدزدیاصالً -

افتادهبودند،هاهاییراکهازکیسهودوبارهچیزیتوییکیازدفترهانوشتواسکناس

 :آلودهمیشگیجوابدادسرجایشانگذاشت.خانم،باصدایبغض

.آخر،مرغ،مرداربود -
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 :کجورهاییعادتشبودپیرمرددستشراتکانداد.گویااینتکاندست،ی

کند.شایدصاحبآنمرغمردار،خودشبهآناحتیاجدزدی،دزدیاست.فرقینمی -

 .داشته.چیزیرابدوناجازهبرداشتن،معنایشدزدیاست

هادلداریفرستادیم؛خودمانرابااینحرفکهبربختبدخودلـعـ*ـنتمیدرحالی

 :دادیم

 .رویمجهنم؛بازهمخوباستاشکالینداردایم،میالبدحاالکهدزدیکرده -

 :اماحرفپیرمردمثلآبسردیبودکهرویتنمانریختهشد

 .نه،جهنمپراست.دیگراندازهسرسوزنیهمجاندارد -

 : پرسیدیم

 !پسچهکارکنیم؟ -

 :جوابشاینبارمثلپتکمحکمیبودکهبرفرقسرهشتنفرمانکوبیدهباشند

توانیدجریمهبدهیدوبرویدداخل،وگرنهمحکومهستیدبهاگرپولداشتهباشید،می -

 .یزندگی،بااعمالشاقهادامه

 :خودمانرابهمیزشچسباندیمتاشایدبتوانیمراضیشکنیم

 !ایم!پسچهطوردوبارهزندگیکنیم؟!آنهمرویزمینماکهمرده -

 :کردجوابداداشدورمانمییزفرسودهکهباتکاندست،ازمدرحالی

 .بااینوضعتان،جایدیگریبرایتانسراغندارم؛بهاجباربایدبرگردید -

 :مستأصلسؤالکردیم

 !اشدیگرچیست؟حاالآناعمالشاقه -

 :بااخمنگاهمانکردوتشرزد

جوابتهشمایسؤاالتبیسروکارنیستمبههمهزنیدها!منکهبیخیلیحرفمی -

کنم.فقطشمابدهم!یکعالمهکاررویسرمریختهوبایدبهوضعیتبقیههمرسیدگی

 .امنشدهبرگردیدبرویدتابهزورمتوسلاید؛یاال،نیستیدکهمرده
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 :بازسرهاراانداختیمپایینوگفتیم

 .حاالکهزوراست،باشد -

 .برگشتیمودوبارهزندهشدیم

 :هاماراکهدیدندگفتنددربرگشت،آن

 !ایبابا!بازهمکهشمایید!مگرشمارانکشتیمونگفتیمکهدیگربرنگردید -

 :گفتیم

ایموچرا؛ولیمسئولثبتنامبهشتوجهنم،مارابرگرداندوگفتدزدیکرده -

 .مجازاتمانایناستکهبرگردیم

نمایندگیبقیهبادودستکوبیدرویسرنچکنانسرهاراتکاندادندویکیشانبهنچ

 :بندهوگفت

 !دانیددزدیجرماست؟ایخاکبرسرهایتاندزدهایبدبخت!مگرنمی -

 :کهازآسیبشاندرامانباشیم؛هرهشتنفرمانعقبکشیدیموگفتیمبرایاین

ویبدیداشتکند؟!تازهمرغشهممزهآخردممردنکسیبهاینچیزهافکرمی -

 .مرداربود

 :جوابدادند

 .بههرحالبایدمجازاتشوید -

 :پرسیدیم

 !دهندهاخواهیدمارابکشید؟!ماراآندنیاراهنمیدوبارهمی -

 :گفتند

برپدروسواد!یکنگاهیبهایندیواربیندازید؛رویشنوشتهلـعـ*ـنتهایبیاحمق -

پدرهاوداریملعنونفرینبرایجاآدمبکشد.مامگرمرضمادرکسیکهاین

 .مادرهایمانبخریم؟!هان؟!ناسالمتیماهمآدمیم،خیرسرمان

 :گفتیم
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 .جانشود؛حتماًجایدیگرکهمیشوداین -

 :اخمکردندوتشرزدند

هرحالبیشعورها!ماوقتاضافهنداریمصرفکشتنشماهاجایدیگریبکنیم؛ولیبه -

جورنیست،بایدمجازاتشویدومجازاتتانهمایناستکهاعدامشوید؛چونشرایط

 .نکنیدگیریددزدیطورییادمیمجبوریدحبسابدراتحملکنید.این

راکنید.درشوقتماراآوردندبههمینزیرزمینتاریکونمورکهمالحظهمیآن

استکهبرایتانلهآقا،داستانماتماموکمالهمینرویمانقفلکردندوخودشانرفتند.ب

جامابازنکردوهمینتعریفکردم.ازآنروزهیچکسدراینخرابشدهرابهروی

دستمبرآمده،بدوبیراهگفتنبهماندیمتاشماآمدید.تماماینمدتتنهاکاریکهاز

ای!اگرببینمارادرچههچلیانداختهشدکار!هابودکهآخرزن!مرغدزدیهممادربچه

بودی،حاالباخیالراحتدرآندنیابهزندگیمانادامهآنمرغکوفتیراندزدیده

باالخرهکاریاستکهشده؛خودشهمخیلیپشیماناست.خداعوضتاندادیم؛ولیمی

ازگرسنگیهالکجامارابکشیدکهداریمآمدیدتکلیفمانراروشنکنید.همینبدهدکه

بهقدرکافیایموشویم.شایدعاقبتبهآندنیاراهمانبدهند.ماکهحبسمانراکشیدهمی

 .دهندبهجهنمراهمانمیایم.پسحتماًحاالدیگربهبهشتوحاالاگرنشدمجازاتشده

 .توانیدبرویدبهزندگیتانادامهبدهیدشماآزادید.می -

 

 ۱۳۹۶اردیبهشت

 ***
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اولین آموزگار زندگیم، مرجان) مرجو(   ن داستان ادای دینی است به بهترین دوست وای

هایم را به روی دنیا باز کرد و یک روز  چشم بانوی جوانی که راه را به من نشان داد،

  .خودخواسته ناپدید شد

 

 داستانششم

 

 رنگانزوا

 

سبز؟بنفشیا...یاچه؟ایرنگ،برایموهاییکهنصفشانسفیدشده،چهرنگی؟فیروزه

خواهموقتیگفتممیبارآورد.یادماستیکارغوانی؟اینیکیحتماًحرصثریارادرمی

ولیآخرمگرمنچندبنفشبزنم،برگشتوگفتزشتاست؛سنوسالیازتگذشته؛

اینچه،بگذارببینم؛اولبایداشسیوشش،نهسیوهفتسال،اصالًهرسالدارم؟!همه

رنگیاستکههروقتموهایمبیرونازشالپاککنم.اینهمانیرنگقرمزراماندهته

کند؛احتماالًازقرمزبیزاراستیاشایدهممرضمیبیندواخماست،زنهمسایهمی

کنم.چهاهمیتشنوم؛امااعتنایینمیموقعردشدنازکنارممیدیگریدارد!غرغرشرا

 !گویدمیداردکهچه

کنم،فکرمیدانم!حاالکهخواهندبگویند.جلف،قرتی،چهمیبله،بگذارمردمهرچهمی

آید.پوستمسفیداستومیایباشدکهبهپوستمخیلیانتخاباینبارمباید،آبیفیروزه

مریضیکوفتیواگیردارنبود،هرکنم؛اگراینخیلیوقتاستپشتماسکقایمشمی

زدمکهپوستمنسوزد؛ولیبااینماسکازمیرفتمبایدیککرمیچیزیبیرونمیبارکه

کندایناستکهتمامرژهایمرابایددوراذیتممیاینکارمعافم.فقطیکچیزیکه

طوریهمکهامواینسهسالاستبدونماسکبیروننرفتهبیندازم.دوسالاست،نه،

چسبدبهماسکم.پسهمانبهترکهاستفادهاشمی.همهاینداردفایدهدیگررژزدن

 .هایقشنگ،بدوناستفادهماندندولیحیفشداینهمهرنگنکنم؛
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مراسمهابدونماسکوباآرایش،ظاهرشدم،یادماستتنهاجاییکهبعدازمدت

وارووشلهایقرمز،شالداروموهاوکفشعقدکناندخترکحسامبود.باکتشکوفه

خیلیازلباسوشومیزسفیدورژقرمزیکهخودمازآرایشگرمخواستم.خودمکه

وهمهنگاهمگفتبدجوریتویچشمهستمآرایشمخوشمآمد؛ولیخالهخانممی

کنند؟!چهاهمیتیکنندوبرایدخترجوانوتنهاییمثلمنخوبنیست.خبنگاهمی

یعروسکهخودمبودم،یعمهدربارههاهاوپچپچگاههاوندارد؟!بههرحال،بهحرف

 .وقعینگذاشتم

همای،بهمعنایآرامشاست!خب،آرامشدرچهمورد؟خودمواالناینرنگفیروزه

هاوزیرچشمدانمامروزکهتویآینهنگاهکردم،زنیرادیدمکهدانم.فقطمینمی

لبشسبزشدهوهایشپشتشنامرتبوسبیلهایشبیشترگودافتاده،ابروهایگونه

 .اندالغرشپخششدهموهایقرمزازبیخخرماییوسفیدش،شانهنکرده،اطرافصورت

هابرسندبایدامبدهموحاالتارنگقیافهبعدفکرکردمبهتراستیکسروسامانیبه 

خواست.همیشهدلممیقبلشبرومموهایمرافربزنمصبرکنم؛یاشایدهمبهتراست

حالتخالصشوم.خب،فرروز،ازدستاینموهایلختبیییکحتیشدهبهاندازه

شود؟شایدبهتربودبلوزطورمیایداردچههایفیروزهسفیدکهگلایبایکبلوزفیروزه

پوستهگویدبایبیاید.ثریامیدادم؛بایکشالیکهبهسفیدوفیروزهسفارشمیراهم

وخیالدارم!اشدرستباشد.چقدرتویمغزمفکرآید.بله،شایدگفتهسفیدهمهچیزمی

درکمدهارابازوبستهکنمکسیکند.آخر،گاهیفکرمیبافمیتنهایی،آدمراخیال

هاراازخرتخرتگنجشکشنوم.گاهیهمصدایکندوصدایجیرجیرشانرامیمی

هادرحالجویدنچیزیدر،کمدهاوکابینتکنمکسیشنوموخیالمیهایخانهمیدیوار

یاست.همینحاالهمکهسروصدایدستگاهتصفیهگویمشایدموشاستوبهخودممی

کهداخلکابینترادیدزدم،دیدمکنم؛ولیهمیناشتباهمیبلندشد،فکرکردمشایدآب
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کنمبرایمدرستشکند.درحالپاشیدناستوگفتمبرادرمراصدامیآبازیکجاییش

زندکهاگرمننباشمچهکسیبهاینآید،یکغریهممیهاحسامکهمیموقعاین

تکرارهایخالهخانمراکنی؟واوهمحرفچراشوهرنمیکند؟!کارهایترسیدگیمی

انتظارهمدارند . ...کهدخترجوانخوبنیستتنهازندگیکندو...و...وکند.اینمی

چهشوهراست.حتیاگرگویمگوربابایهربگویمباشدوگوشبدهم؛ولیتویدلممی

انتظارداشتندفقطبامردیازدواجعنیخواستم،کسیکهدلخواهمباشدپیدانمیشد؛یمی

بتواندبرایمحمالیکندوکارهایمراانجامامباشدکهکنمواسمیکنفردرشناسنامه

طوربهزندگیایدستوپاکردیمواینشایدیکبچهبدهدودیگرهیچی!اینوسطهم

 !ادامهدادیم؟

بمانموطوریکآدممجردتنها،باقیشود!بهتراستهمینخباینکهبرایمزندگینمی

شایدهمبایدبروم .اصالًبهتراستدیگربهکسیخبرندهمبیایدوسایلمرادرستکند

کنم.هایمرالغومیسفارش .هاگموگورشوم.بله،همینخوباستیکجاییتامدت

رتطوالنی.فقطرومیکمسافبانکیممیهایدارم،باکارتیککولهپرازلباسبرمی

ترسمیکجاییدچارحملهشوموکسیمی .هایناگهانیاستترسمازاینسرگیجه

هاافتادم؛ولیچرابایدبترسم؟!دقیقهپیشکهازپلهنباشدبهدادمبرسد؛مثلهمینچند

یدیگرجسممراترککرده!راستیسرمبهکجاخورد؟لبهآنهموقتیکهروحم

آنپایین،رویزمینافتاده؟نه،بهتراستفکرشرانکنموممهنوزآخرینپله؟جس

یسیاهوامراپیداکنم.همانکولهبرایمسافرتمآمادهکنم.بایدکولهبرومخودمرا

 . ...آیدزرشکیکهبهمانتویسفیدممی

 

 ۱۳۹۹خرداد

 ***
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 داستانهفتم

 

 .دستور،دستوراست

 

وطرفیندعواهممشخصنیستند.کسیهمحاضرنیستاحتماالًسرهیچشروعشده -

بهدیگریاند،یکیشانرسددونفریکهازمقابلهمعبورکردهشهادتبدهد.بهنظرمی

عصبانیشدهوفحششچپنگاهکرده؛یاشایدهمنه،فقطیکنگاهانداختهوآندیگری

اندکهازهمبعد،دیگرانآمدهاند؛وقتدستبهیقهشدهدادهکهچرانگاهشکردهوآن

اند،یادنفریکهباهمازقبلاختالفداشتهجدایشانکنندودرحیناینکارناگهاندو

اندوپسرعمویاشایدپسردایییکیهاهمبههمدیگرپریدهآناندواختالفاتشانافتاده

بهیقهشده؛بعد،اخیر،بهکمکفامیلشآمدهوبافامیلطرفدیگردستازدوشخص

یایندعواوسیعشدهوباالخرهیکیچاقوییازجیببیرونآوردهوحملهدایرهکمکم

عبورازطرفیکهدرحالکردهبهسمتآنیکی؛امااشتباهیچاقویشخوردهبهآدمبی

فردمورداشارهشودویاینعابربینوامیمیاندعوابودهوبعدچندمشتهمحواله

ماندشوند؛اماعابرمیپراکندهمیشودوهمهوقتاستکهغائلهتماممیمیرد؛فقطآنمی

طورماندهوسطدهید؟جسدآنبیچارههمانمیوسطکوچه.حاالشمابفرماییدچهدستور

 .نداردخیابانوکسیکاریبهکارش

- ... 

وقتبماند،آنجاگرجسدهمینبلهالبته،حقباشماست.ماکارهایمهمتریداریم؛اماا -

یپیداکردکهاینهموظیفهدانیدچهعواقبیدرپیدارد؟درضمن،قاتلراهمبایدمی

 .ماست

- ... 

 .شوددهید،اطاعتمیطوردستورمیبسیارخب،اگرشمااین -

*** 

مامآنتیقبلاست.متأسفانهپوسیده،بویگندشیعابر،هنوزدرهماننقطهجنازه -
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مرحوممقتول،کسبرایجمعکردنشاقدامینکرده؛گویاآناطرافرابرداشتهوهیچ

هنوزداردراست،راستآمدند.قاتلهمکسیرانداشته؛وگرنهکسانشحتماًدنبالشمی

 .شودگرددواحتمالشزیاداستکهجنایاتدیگریهممرتکبمی

- ... 

برسیم!منکههاارهایمهمتریداریمکهبایدبهآنولیقربان!شماخودتانگفتیدک -

بگردم.شماگوشگفتمعواقببدیدرپیدارد!حتیخواستمدنبالفردچاقوکش

هایمرابشنوندمطمئنحرفنکردیدودستورتوقفتحقیقاترادادید.اگرمقاماتباال

 ...شوندکهاهمالازطرفمننبودهمی

- ... 

 .گویمهدیدنمیکنم؛فقطدارمحقیقترامینه،نهاصالًت -

- ... 

کنید!منفقطشناسمثلمنرااخراجتوانیدیککارمندوظیفهقربان!چطور...چطورمی -

 ...اوضاع،مراخواهیدبرایآرامکردنوقتمیدستورشمارااطاعتکردم.آن

- ... 

 ...ولیآخر،استعفا -

- ... 

 .کنمدهید،اطاعتمیطوردستورمیبسیارخب،اگرشمااین -

 

 ۱۳۹۶شهریور

 ***







 

 

 
24 

 Nil@85| مجموعه داستان فقدان

 داستانهشتم

 

 نشینخاک

 

 *بهآبادانومردمش*

 

 

گردوخودمدیدم،اولنفردیدمکهسقفآسمانریختوگفتگرومپوبعد،یکعالمه

هایمنهمچشمدید.تویقدرزیادبودکهچشم،چشمرانمیجاراگرفت.آنخاک،همه

باررمبید؛ولیاینتکهترسیدموفرارکردمودادزدمآسمونرمبید،آسمونخاکرف

خنده،خیلیخوباست، .خندندهایمنمیکسنخندید.مردم،همیشهبهحرفهیچ

هایشچالخندید!لپچطورمیدانیمحبوبمانبودید.نمیسکینه!شماآنموقعهمسایه

افتد؟!االنهمهدارندهایمچالنمیلپکنموقتخندیدن،افتاد.چرامنهرکاریمیمی

زمان.دهندبهزمینوآورند.بعدهمهیفحشمیمیهارااززیرآوارآسماندرمرده

داد.انگارمنپیرمرد،آسمانرارویسرشانخرابکردهاحمدوفحشمدادوبعدهلم

دانم.داند؛ولیمنمیکسنمیاند؟هیچبزرگراازکجاآوردههایبودم!اینسنگ

اند.یکآدمقدبلندیرویورخیابانماآوردههایبزرگ،ازآنماشینهاراباسنگ

همدرختستاده،انگاراززیرآواربیرونآمده،مثلیکدرخت،شایدهایآسمانایخرابه

الیهاوزونسوراخگویندداند.گفتمحاجی!میداند؟!هیچکس،هیچنمیباشدکسیچهمی

توپیدکهچراایندیوانهراراههمهپولداریتعمیرشکن.بهکارگرهااست؛توکهاین

آقا؛کاریبهکسیندارد؛آ*ش*غ*ا*لجمعاراستآزایدداخل؟یکیشانگفتبیداده

شود.کسیاستکهمردمازدستوآزارچهمیمعنیبیدانمفروشد.منمیکندومیمی

ولیمردمدراماننیستند.ممکناستباقیآسمانهمبریزدرویزبانشدرامانباشند؛

من !ایدارندکنند؟!چهدلگندهمیکنندوفرارناندواینهمهتقالمیماندهسرشان.چرا
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رویخانهنخوردهجابرویمتابمبیفرارنکردموبالسرمنازلشد.محبوبگفتبیاازاین

نخندید.ازبمبوهواپیماوهالکماننکرده؛گفتمباشد؛توفقطگریهنکنوبخند؛اما

یکآجرودوآجر،اگرترسند.میکنند،هاهمکهگریهومویهمیترسید.اینزنمی

فقطبایدحواستباشدرویسرمردمخرابشود؛هارارویهمبچینییکدیوارمیاین

.نشود.سهیلزرنگاست

کند.احمدو!سنگراپخشزمینمیزندهرهفتهمیشهباآنسنگپهنتویدستشمی

وسنگوکلوخراازرابزن.درددارد،آجررا.بهجایشمنگوششرانپیچان،نزنبچه

خواهینفسهاست.هیمیولیدردقلببدترازاینات،درددارد؛غصهبکوبیتویکله

هاسوزد.آدمکندوگلویتمیاتسنگینیمیتویسینهتوانی،یکچیزیبکشیونمی

توانندنفسبکشند؛ولیمحبوبمنهنوزنفسشوند،نمیدفنمیوقتیزیرخاکوسنگ

مانجاکهخانهوسنگوآجرماندوسبزشد.درختشد؛درستهمان.زیرخاککشدمی

گیرم؛خانهرمبید،منکجابودم؟یادمنیست.یکدبهآبازخانهاحمدومیبود.وقتی

هالکمخورمونصفشهمبرایمحبوب.ازتشنگیبرایمانکافیاست.نصفشراخودممی

فریادمازترساست.امکهگلویمگرفته.دادوادزدهقدردسکینه.گلویمخشکشده؛آن

دوروبرهابپلکد؛درسشراسکینه!بهاحمدوبگوسهیلرانزند؛بچهاست.بگذارهمین

آیدخانه.سهیلپسربامنجمعکند،میدهدبخواند.چهارتاکارتنپارهباهمقولمی

ناراینلکنتهرا؛بهحرفشخندیدم.گفتبزنکمعرفتیاست.گاریمنسالماست.حاجی

هایدرشتوسفیدشآمدودنداناشکشمیسبزهخندید.پوستمحبوب،قشنگمی

دهم؛بویجسدکرده.رویشخاکنشسته،بومیمعلوممیشد.پوستمنعـ*ـرق

الزمبرومخودمرابشویم.عبدو!بیاگاریمنرابردار،اگرام.هواهمبوگرفته؛بایدگرفته

خواهمرویپل،سنجبزنموبخوانمایواویال!کهعزاوکنم.شبمیکارنمیداری.امروز

کنم.بگویمخواهمبرومالیهمینجمعیت،گموگورشوم.بروممحبوبراپیداماتمه.می
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هاجانیفتد.بهاینخانهاینخواهمبرومکهچشممبهدرودیواربیاازاینشهربرویم.می

هابیفتد،همهخرابآسماناگررویاین .اندنگاهکنسکینه!گردمرگرویشانپاشیده

زنیموسبزهاجوانهمیشویموازمیانخرابهمییمادرختشوندوعاقبت،همهمی

برندکنندومیهایبزرگمیکنندوبارماشینهمهراقطعمیآیندشویم.آنوقتمیمی

دانماسمشچیست.بادگرموشرجیرادوستدارم؛ولیاینخاکنمیبهناکجاییکه

کهها،بادهوارانه.اصالًچهکسیگفتههمهچیزتویهوامعلقباشد؟آنقدیممعلقتوی

مردک،صدامگفتیمعروسیاجنهاست.هواپیماهایآنکرد،میآمدوخاکرابلندمیمی

رفت؟کجا؟احمدو!کجاما،حاجیباهواپیمایتویهوامعلقبودند.درستباالیخانه

ترسم؛غریبهکههمهجاهستندمیهایشوموروی؟مراهمباخودتببر.ازاینپرندهمی

تواندهوایبزرگشده،مردیشدهومیها،سهیلبرایخودشمراهمببرزیرخاک

خواهممثلمحبوبمیجاست.منهمکهاینهمخودشراداشتهباشد.مادرش،سکینه

خانهشماسایهبیندازم.آنوقتاگرآسمانسبزشوم،شاخوبرگبدهمورویحیاط

خورد؟نصفیگیرم،پسهمسایگیبهچهدردمیمیهایمجلویشراخرابشد،باشاخه

کند.نانبایددرستهلولهکردوگاززد.نصفشآدمراسیرنمیدیگرازروزمانده.نانرا

کند؛آبالزمدارد،آب،آبیآسمان،کاشیکبارانتویگلوگیرمیخشکوخالی

تویباخودشببرد،بیندازدیماراآببگیردوهمهچیزرابشویدوببرد.همهحسابی

شویمومنهممیکنیم.پریرویمزیرآبدریازندگیمیکنیمومیبهمنشیر،بعدشنامی

جانشین.یکشاهندارم؛بیشومشاهپریان.دخترندارم.پسرهمندارم.هیچکسرامی

عکندهاراکیجمآ*ش*غ*ا*لکند؟اگرمنبرومکارمیهاچهآواره،تویخیابان

داردودریاقشنگاست؛موجبرمی .مانندهایسکینهرویدستشمیبفروشد؟نانخشک

اندازد.لـعـ*ـنتبربخندی.آدمراگریهنمیدهدکهباصدایبلندپاهایتراقلقلکمی

جاآ*ش*غ*ا*لبریزد.گاریرادادمبهعبداهلل.اینمردمآزار،لـعـ*ـنتبرکسیکه

دانماینخداحافظیکنم؛حتماًباتشراحمدوبرگشتهخانه.نمیبینمکهسهیلرانمی
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جاشلوغاست،سروصدازیاداست،همهترسم.ایناند!میغریبهازکجاآمدههایپرنده

عجیبکنند!بوهایهاچقدرپارسمیکشند.سگدهندودادمیزنند،فحشمیتنهمی

همینامشبباید .کنم،دستشرابگیرموبهدریابزنمآید.بایدبروممحبوبراپیدامی

 .برگردمزیرآب

 

 ۱۴۰۱خرداد
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 »با تشکر از نگاه زیبای شما، این اثر به پایان رسید.«

 

 

 

 نویسندگان، از سایت رمانیک بازدید فرمایید. برای مطالعه دیگر آثار 

این  برای ارسال اثر نوشته شده توسط شما و انتشار آن بر روی سایت رمانیک، به 

 مراجعه کرده و یا به اعضای انجمن رمانیک بپیوندید.  لینک

 

 

 : های اجتماعی رمانیک در شبکه 
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