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 قاب
 

 با او نشستۀ شمایل. بود امیرالمؤمنین به هاتوجه تر،قبل

 رقو ورق کنار، در نشسته شیر یک و دوشاخش ذوالفقار

 تگاررس زهرآلود تیغ ضربت با. آمدمی بیرون هاچاپخانه از

 هک هست چندسالی اما. گفت دقیق تاریخ شودنمی. شد

 دشومی اشایاستعاره اند،چرخیده نبی به وصی از مردم،

 وسط در بزرگراه یک هیاهوی هیاهو، به زمزمه از

 محمد گفتمی یکی. شب در شهر، یک هایخراشآسمان
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 رفت، معراج چون. شدنیم شهری به رو ما و است مدرن

 کنندهگیج پیامبر یک به توسل هنوز گمانم. برگشت اما

 که دارند بیتاهل به توسل به عادت جااین. است

. است همراه هاچرخش این در هم دولت. اندمظلوم

 گویندمی و نامندمی هم تاریخ حوالت را چیزهااین

 خواهرزادۀ داوود. است مُرده االن داوود. نیست حکمتبی

. زد زنگ دوازده ساعت خواهرم شب آن. بود من

 ایناله ،ناله یک. شنیدممی را عمرم صدای تریندلخراش

 نبودم دنیا به هنوز من که خواهرم شیرخوارگی دوران از

 از آمد،برنمی اشحنجره از که شنیده، مادرم فقط البد و

 یرگ بهش دیگر خدا به: »گفت. ریختمی بیرون جگرش

 شوهرخواهرم.« دهمنمی گیر دیگر. »کرد تکرار.« دهمنمی

. ایدهز زنگ کی به پرسید آشفته و گرفت ازش را گوشی
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 توانمنمی. دادممی گوش خاموش حبس، نفس با من

: مگفت «الو؟: »گفت شوهرخواهرم. بودم ترسیده بگویم

 از: »گفت «شده؟ چی: »گفتم «آقارضا؟: »گفت.« بله»

: گفت «زنی؟می حرف چی از: »گفتم.« دادیم دستش

 ساله چهار و بیست داوود.« رفت دستمان از داوود. داوود»

 خمت. بیاورد بگیرد آفتابگردان تخم بود رفته. بود

 الی را نوکش که پیکان یک شبیه است چیزی آفتابگردان

 یک .بشکافد تا فشارندمی و گذارندمی پیشین هایدندان

 طرع که هست داخلش چربی از پر لغزندۀ رنگشیری تخم

 این. دهدمی آدم نَفَس به عزب مرد بوی شبیه ایزننده

 تخم از برایمان داوودجان شوند؟می طوریاین چرا بوها

 و یردگمی درد قلبش داوود. بگو اش،چربی از آفتابگردان،

 و تتخ روی افتدمی و مدنی بیمارستان سمت کندمی کج
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 وسط در بعد، روز یک. شودمی لوله طومارش ساعتهنیم

 تهنشس زمین بر تازه برف. رودمی خاک زیر داوود زمستان

 دست دهدمی را اشجنازه داوود بعد، روز یک و. است

 شروع تأخیربی را شیمیایی انفعاالت و فعل تا هاباکتری

 .کنند

 ینا به نده گیر: »که بودم گفته مانطاهره به بارها من

 لنسهم پسرت با تو ای؟نشنیده نسلی شکاف. پسر

 تابیدبرنمی. بود ما خانوادۀ قدیسۀ طاهره اما.« نیستی

 ما .نزنند لگام دهان بر و نرانند فرمان زندگی بر مقدسات

 را شهایگوش. افتاددر پسرش با. بود این طاهره. مکلفیم

 بزرگشان، آپارتمان گلخانۀ توی رفتمی و گرفتمی

 تا شدمی پنهان هافیلگوش پهن هایبرگ پشت

. داد رگی باز اما. نشنود را داوود بیگاه و گاه هایکفرگویی
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 وقتی. ایستاد داوود قلب تا داد گیر شام، هر صبح، هر

 از ار اشریختههمبه چهرۀ تا داد تکیه کتفم به را سرش

 ناله آن اسم بگویم، چه نالۀ آن با دوباره و بپوشاند نظرم

. دیش راحت: »گفتم آهسته کرد، خیس را پیراهنم چیست،

 .«شدیم راحت

 مهدیه با ازدواجش چه. بودیم رفیق چه. داوود. داوود

 بودیم رفیق همچنان اگر دانمنمی. شکست را ما رفاقت

 اب مبسوطی گپ خانهقهوه در قبل هفته سه مرد؟می هم

 هم به اتفاقی. چهارسال بعد سال؟ چند بعد. زدیم هم

 من برای تصویرش که مهدیه چشم از دور. برخوردیم

 اشاره داوود به نشیندمی عسلی روی: است این همواره

 ندشب و بکند او پای به را بلندشپاشنه هایکفش دهدمی

 گریمازوخی است، محبت است، تحقیر هااین. ببندد را
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 رگشتب تند و افتاد قلیانم تنگ به چشمش. دانمنمی است،

.« است سنگین این. کن عوض را این: »که چیقهوه به

 ،داشت لرز که هاییلب با «بری؟ از را هاتُنگ همۀ: »گفتم

 مدید.« حساسم ایشیشه ظرف هر به من: »گفت و خندید

 به ها،سبکی به است، چیزهمه به حساس داوود همان

 پیش الس شش پنج اما. جدول باالی و پایین به ها،سنگینی

 حصب شبمان و نشستیممی «زندان از فرار» پای وقتی

 ناخواسته. نداشت لرز هایشدست هایش،لب شد،می

 مورد یک همین در فقط من و پیامبر به کشید حرف

 کرد، توهین و تخفیف محابابی. ذوقم توی زد. گیرممعرکه

 و حق و است؛ ناموسی هاغزوه و هاسیره همۀ دایی: »که

 جهمتو لحظه آن.« است نبوده کار در وحیی، بگو باطلی،

 اصلهف کنندگانشتشییع از که میت، نماز از بعد اما نشدم،
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 الچ سمت تنها تا رفتم قدکوتاه درختان الی و گرفتم

 رمنتظ پیش وقت خیلی از من که آمد یادم بروم، قبرش

 تشناخ هایبارقه وقتی از ام،بوده توهین و تخفیف این

 خانه جانش در شیمی شوق و گرفت درخشیدن عناصر

 به بوده برده مرا ناخودآگاه خانهقهوه توی گپ. کرد

 از وقتی خان،صادق علمیۀ مدرسۀ در تحصیلم روزهای

 بوتن ساخته، را الکل که همانی رازی، شنیدم تجرید استاد

 هست طلسمی چه مندلیف جدول این در. ندارد قبول را

 دانست،می چیزها این از چه طاهره تاراند؟می را نبوت که

 رساند؟می رازی ابوبکر آن به شیمی همین را ما داوودِ که

 در یا باشند ارحام و اصالب در اگر حتا را، هاآدم مگر

 کند؟نمی خویشاوند هم با هواها گورها،
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 شده محرم دیگر سردخانه، هایسال از داوود با من

 هک هاشب چه. شد محقق تا کشید طول که ماجرایی. بودم

. نکردیم بحص سریال فصلفصل و فیلم بستهبسته دیدن با

 چه داوودش رودنمی یادم. داشت گله من سردی از طاهره

 رب داوود هاینوجوانی تا بودم خواسته. بود زشتی نوزاد

 بودنیدای بار و باشم ذخیره داییِ  من بگیرد، قلم من رفتار

 هم حرجی. بکشد دوش به مصطفا، ترم،بزرگ برادر را

 داوود ات کردیم باز و بستیم چشم. شتابدمی زمان. نیست

 امو با پدرش را سردخانه و کشید قد و ترکاند استخوان

 رویمب گفتمی من به تابستان وسط. کرد بنا چهاردرصد

 هاالیخچ هایبرفک منظورش. ببینیم اصیل سفید رنگ

 آن هایزمین در برد مرا گاهآن. دیدیم را «سفیدی. »بود

 کرده ترکیب خودش که را موادی انفجار سردخانه، سوی
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 نای که تماشا به ایستادممی جیب در دست. آزمود بود،

. رسید هاچموشی این به من، چشم از دور طور،چه موجود

. زدمی فندک را انتهایش و زمین روی کشیدمی آغشته نخ

 و ما بین هوای! بوم و رسیدمی ماده به رفتمی راه اخگر

 ازاریبراسته بزاز مثل کرد،می پاره انفجارها این با را هاکوه

. جهاندمی را موهایم موجش و بدهد، جر را متقالی که

 که افسوس. است ترینسنگین اما نیست، عنصر تأسف

. خواستمی پاکش طاهره. زود خیلی. گرفت زن زود

 بش از که سال یک از بعد. برنتافت را ما صمیمیت زنش

. حسین تو دایی،: »گفت تلفنی باریک گذشت، اشعروسی

 شده سالم چهل من االن. خندیدم من و!« شو دور من از

 دوری مگر. ماند خواهد چهارساله و بیست همواره او و

 این؟ نیست
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 داماد و ساالر امبرادرزاده. نبودم تنها خانهقهوه توی

 و خوردنمی بُر هاآن با داوود اما. بودند هم علی برادرم

 پَرم هاسیره و غزوات انکار. کردنمی حسابشان آدم داخل

 نه را دمحم یاد گشتممی حرفی دنبال پکر. بود کرده باز را

 کادیالک آن از. کنم تازه عظمت، و شکوه با طوری،این

 یاهشس کتاب در استانبولی، نویسندۀ که زدم حرف سیاهی

 لجنش و الی و کشیده ته بُسفر تنگۀ آب. است آورده

 درآمده مشکی کادیالک یک قعرش از و شده خشک

 هب بشنود بُسفر لجن و الی از حرف شاید گفتم. است

 روده گاز. آمدمی خوشش گه و گند از همیشه. بیاید وجد

 و گرفتمی نزدیک امگونه به را اششعله و زدمی آتش را

 و ودشمی پیدا کتاب اثنای در باز کادیالک این. خندیدمی

 حسین و حسن اشنوه دو و محمد ما، پیامبر آن در
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 این اب بازی،ماشین که تو بگویم خواستممی. اندنشسته

 مشکی کادیالک عقب صندلی در نشسته محمد

 نم به که نیست، وحی مناقشۀ دیگر که جااین طوری؟چه

. نشو هم ناراحت و کن ول را هاحرف این دایی: »گفت

 .«بگویم چیزی خواهممی

 یشیم عناصر. دانستندمی بددهن را داوود فامیل تمام

 جرمال که بنشینند خودشان خانۀ در باید فقط. اندآداببی

 کوچک و بزرگ ادب ها،آدم دنیای در داوود اما. نشینندمی

 نسهم ناسزا و گستاخی با آدم گاهی هم شاید. فهمیدنمی

 اهپنج و صد که بود گستاخ قدرآن داوود. شودمی پیرها

 .«شومنمی ناراحت: »گفتم. بزند ساله

 احمق یک تو: »گفت. لرزیدمی جوانش هایدست

 ومعل دنبال رفتی درآوردن، پول جای به که بودی آشغال
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 بولق: »پرسید خونسرد و کرد نگاهم چشم سوی از.« دینی

 «داری؟

 وریطاین چرا بگویی باید اول: »گفتم. کردم منی و من

 «کنی؟می فکر

 لندبشاسی صندلی روی را ماتحتم که روز یک: »گفت

 راقع از بابا روز آن. نیست بدنم عضو یک انگار نگذارم،

 دود کی بیایم نتوانستم. گرفت ازم را سویچ. داشت مهمان

 .«بودم افلیج. بگیرم

 به هک تلخی لحن به کلمات، جای به و بود پایین سرم

 من کار داوودجان،: »گفتم. دادممی گوش دادمی کلمات

 .«بوده ته و سر همیشه

 همین سر را عمرم من که بگویم دهم ادامه نگذاشت

 وت مثل تا نسنجم، صفات با را هابعضی که امگذاشته
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 مبگوی بسنجم، هاآن به را صفات بلکه. کنم انکارشان

 و کرد مشت را دستش. است خوب کرد فالنی هرچه

 واهدخمی دلم: »گفت برافروخته. میز روی کوبید آهسته

 کی. دایی بودی احمق تو بگویم بهت صبح تا امشب

 فکر پول به اصالا  و داد هدر را خودش که عوضی احمق

 را؟چ بگویم. بستممی را زنم دهان بودی، پولدار اگر. نکرد

 رثا تو به پول این یا گویندمی مردم باشی، پولدار اگر

. بوده دولت رانت یا ایآورده دستش به خودت یا رسیده

 بنس یک البد و است قدیمی نعمت یک باشد، ارثی اگر

 همت یک باشی، کرده کسب خودت اگر. داری شریف

 مال جاهل و ضعیف آدم. هست تو در زیاد عقل و عالی

 همین مثل. دهدمی باد به و کندمی میل و حیف را

 رانت هم اگر. بینیمی خانهقهوه این در که هاییبدبخت
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 کدام تو دایی،. دهدمی خبر تو جاه و شأن از باشد، دولت

 .«یدای نیستی، پخی هیچ دنیا این در. کدامهیچ هایی؟این

 هاشیمیدان برای هم پخ داوودجان بگویم خواستم

 با و زد سریع پکِ که نیستم، هم آن حتا من. دارد منزلتی

. نک صبر: »گرفت پی را حرف رشتۀ آمیزشیطنت خندۀ

 پیدا ولیپ تصادفی و اتفاقی کهاین. مانده دیگر احتمال یک

 غلط خدایی؟ آدم تو. خداست خواست هم این. کنی

 .«اینکرده پیدا پولی هیچ زندگی توی. دایی کردی

 اب: »گفت شد، خیزنیم جایش از ساالر که بود اینجا

 .«حیوان نزن، حرف طوریاین عمو

 باال دست. داد کش را اشخندهته و زد قهقهه داوود

 تازه را ریشش ساالر. است تسلیم دهد نشان که آورد

 کفار هب تشبّه. بود گذاشته باقی را سبیلش و تراشیده
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 :گفتم برگشتم. جنون برای بود کرده مستعدترش

 برای دلم من. لطفاا نده گوش را ما هایحرف ساالرجان،»

 را صدایش بزند حرف خواهممی. شده تنگ داوود

 .«بشنوم

: تگف و گرفت را قلیانمیان شد بلند جایش از ساالر

 محو ار اسناد و کشیدنمی باال را شرکایش پول پدرت اگر»

 روی دست من.« کردینمی گوزیگنده االن کرد،نمی

 غیظی داوود. ندهد جواب که گذاشتم داوود زانوی

 االرس. گرفتنمی جدی را کسی. بنشاند فرو که نداشت

 روی را موبایلش دو هم علی. نشست دورتر میز دو رفت

 سری لبخند با و گرفت چپش دست به و گذاشت هم

 علمک مثل را قلیان راست، دست با و داد تکان من برای

 قالی ۀنقش حرف باید یا. نشست ساالر کنار رفت و گرفت



 21/ ادبیات اقلیت سایت 

. بگیرد دست کسی برای یا بیفتد حرف به که آمدمی پیش

 برای. شد خالی دیگر ما اطراف. بود ساکت این جز

 ققُر شیطانی، هر با معاشرت قاعدۀ به داوود، با معاشرت

 اندازه این ساالر اقران و مادر و پدر و ساالر. بود الزم

 ارتیتج یک سر که خصوصبه. تابیدندبرنمی را شرارت

 ایجمله آن داوود. بودند خورده هم زخم داوود، پدر از

 ودم،ب منتظرش او با نشستی هر در من و گفتمی باید که

 هچ فهمیمی. است شکنجه شیمی دایی،: »گفت باالخره

 که مکیف به رفت دستم.« است شکنجه شیمی گویم؟می

 .بنویسم را شینه دو جملۀ این بیاورم بیرون کاغذی

 رد روست، پیش در که تقدیری با جمله این دانستمنمی

 و قلم و کاغذ به نیاز رقم،هیچ و شد خواهد حک خاطرم

 مثل هایشلب. زد پک. نیست حافظه به زدنش بند
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 و کرد نزدیک گوشم به دهان. زدمی دِل ترسیده گنجشک

 هرش این توانممی شیمی همین با من قسم خدا به: »گفت

 هاگاوصندوق از را هاپول همۀ توانممی. بیندازم کار از را

. نمک آلوده را هوا. کنم آلوده را آب توانممی. بیرون بکشم

 شدکنمی طول ثانیه پنج. کنم آلوده را خاک حتا توانممی

 نگاه از دوثانیه ظرف هاچشم. کنم خشک چوبِ را هاآدم

 مرا جغد مثل مامان. است بسته دستم اما. بشود خالی

 اشجمله هر با.« مبادا. بلغزد پام ذره یک مبادا. پایدمی

 .داد بیرون بود، مکیده که را دودی

 ات شودمی احیا ترسخت جوان آدم یک قلب گویندمی

. بسازد جایگزین هایرگ نداشته مجال چون پیر، آدم یک

 مقصر را زنش هاطرفیاین ایستاد؟ چرا داوود قلب

 حسابش به پدرش که را ایمقرری تمام. دانندمی



 23/ ادبیات اقلیت سایت 

 جواب هم قانونی پزشکی. گرفتمی او از ریخت،می

 نشت را خون و داشت زخم هایشروده گفتند. نداد قطعی

 را تنیب هایبلوک گورکن. بود تپه شیب در قبرش. دادمی

 داپی برف وسط از قبر شکاف تا چید هم روی برداشت

 انگار عمویش چال، توی کردند سرازیر که را جنازه. آمد

 از زود چقدر: »کرد زمزمه باشد، شده بیدار خواب از تازه

 گریه،بی را این.« بودیمت ندیده هنوز ما. شدی سیر ما

 یدلغز پایش و زد کنار را همه پدرش گاه،آن. گفت نالهبی

 تندگرف زیربغلش از شدند خم همه. قبر توی کرد سقوط و

. کاندت صورتش و سر از را برف و خاک. بیرون بکشندش

 وداع باهاش خواهممی. بردارید سرم از دست: »زد فریاد

 هیچ .قبر دور زدند حلقه ایستاده. گذاشتند راحتش.« کنم

 جنازه روی کشید دراز تنگنا، آن در. دیدنمی را این زنی
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 ار هایشپلک و چسباند پسرش گونۀ به را اشگونه و

. یرونب کشیدند و گرفتند دستش از. گذشت دقایق. بست

 داوود، ای که گفت تلقین بلند صدای با آخوند گاهآن

. حمدم پیامبرت و است اهلل تو خدای که بفهم و بده گوش

 برق فشار. گرفت امخنده. چید را بتنی هایبلوک گورکن

 .اندترکمی نیز را هابلوک البد شکند،می را استخوان اگر

. شد زده در زنگ که بودیم خورده تازه را شام شب

 داوود پشت. دید را داوود تصویر آیفون قاب از ساالر

 ندبل. بود پارک روشن هایچراغ با بلندششاسی وُلووی

 و خندید داوود. بله گفت و برداشت را گوشی رفت شد

 عمد،به و سرخوش همیشه مثل. داد باال را ابروهایش

 هب هم نگاهی برگشت و گفت چیزهایی. پراکننفرت

. زد داوود که حرفی به داد گوش ساالر. انداخت ماشینش



 25/ ادبیات اقلیت سایت 

 هایپرت و چرت حوصلۀ عمو. کارت رد برو: »گفت اما

 .«ندارد را تو

 قدراین که بوسیدم را ساالر گردن پس شدم بلند جَلد

 کفش و کردم باز را آپارتمان در. دارد را عمویش هوای

 که را پایین در. پایین دویدم یکی دوتا را هاپله و پوشیدم

 را نای و بگذار را گوشی: »گفتم آیفون به رو کردم، باز

 «باشد؟. ساالرجان من به بسپر

 به رو برگشتم شنیدم، که را گوشی گذاشتن صدای

 درزهای. بود ایستاده ماشینش نور شاخۀ دو وسط. داوود

 دست. دادمی تالطم را هوا نورانی ذرات ماشین، رادیاتور

 دیگر این: »که آیفون به داد اشاره کنانخنده داوود و دادم

 «است؟ شچه

 .«متنفرند پدرت و تو از همه باال آن: »گفتم
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 .«تخمم به: »گفت

 «داشتی؟ کارمچه: »گفتم

 کارم .بدهم بهت رایدی یک ماشین توی بنشین: »گفت

 .«گویممی هم را

 رقرارب سکوت بستیم، که را در و ماشین توی نشستیم

 ت،نشس ماشین این فرمان پشت تا. مُردند همه انگار و شد

 ،بودم اگر هم من. شد غریبه من از گرفت، که شکوهی با

 که طوری بگیرد، دست در را هایمکفش دادممی دستور

 ایمپ به و بنشیند، دستش گودی در اشزیره دارِقوس قاب

 همیشه هک سمجی لبخند با. بشکند نفسش تا بپوشاندش

 از را ماشین و انداخت جا را دنده نشاند،می لبش گوشۀ

 انگار داد،می سرعت چه رفتمی آرام چه. پراند جا

 را ماشین سینۀ نمایشگر. آشامیدمی را هاخیابان و هاکوچه



 27/ ادبیات اقلیت سایت 

 ربع رقاصۀ یک. برید را دلمان بند موسیقی. کرد روشن

 .لرزاندمی شکم دوبی ساحل در

 مرا خواهممی کسی از است بار اولین دایی: »گفت

 .«کردم رویزیاده خانهقهوه توی من. ببخشد

 را تو کنممی کیف من. عزیزم سرت فدای: »گفتم

 .«بینممی غرور از پر قدراین

 .«شکستم را دلت. نگو دروغ: »گفت

 .«کردم کیف من. نشکستی: »گفتم

 .«کردم تحقیرت دوتا آن پیش: »گفت

 «نکردی؟ بخورم قسم کی جان به: »گفتم

 «داری؟ آرزویی. بخواه چیزی ازم. نخور قسم: »گفت

 «است؟ عقده منظورت: »گفتم
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 معکوسدنده خودکار، ماشین، که داد پری گاز. خندید

. هاسمتی آن بروم کنیمی مجبورم خودت: »گفت. کشید

 نای به زدی لگد که تو مثل یکی آرزوهای. گفتی خوب

 .«هست هرچی. بگو ولی. است عقده اشهمه دنیا،

 وقتهیچ. آرزو یک آن به کردم فکر. ماندم خاموش

 جنس از باید آرزوها. بودم نشده وارد زندگی گود در

 اینوره به کردم نگاه گفتم؟می باید چه. باشند زندگی

 هایپنجره راهنما، هایچراغ تابلوها، شهر، رنگارنگ

 قدرچه. بود شده عوض شهر این قدرچه. روشن

 از که پل یک روی رفت داوود. بود آدم از پر هایششب

 در افتادمی خوردمی خم و گذشتمی بزرگراه یک روی

 .شهر پارک ترینبزرگ سمت به. درختی جادۀ یک

 «پس؟ شد چی: »گفت



 29/ ادبیات اقلیت سایت 

 .«داوودجان نیست، تحقق قابل من آرزوی: »گفتم

 .«شودمی چیز هرچیزی شیمی با: »گفت

 .«ودشنمی محقق مندلیف جدول آن با. شودنمی: »گفتم

: گفت و کرد سوار فرمان روی بازو. کنار زد را ماشین

 .«خواهیمی چی بگو دایی،»

 عالم این توی جدول یک فقط کردی فکر: »گفتم

 این از چیزهمه بگویی و بدهی را پزش تو که هست

 شود؟می ختم آن به چیزهمه و شودمی شروع جدول

. داریم جدولی خودمان برای هم من مثل هاییآدم

 تو از تعصب همه این. است دیگر جنس یک عناصرمان

 .«است بعید
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 تمخالف من با دایی،: »گفت آورد، باال را راستش دست

 چه بگو. امشکسته را دلت پیداست لحنت همین از. نکن

 .«خواهیمی

 صفحه روی که ایکلمه. لرزیدن کرد شروع موبایلش

 است تعجب ادای آیا که ماندم.« من خدای: »بود این آمد،

 .اسم یا

 «خبر؟ چه زنت از: »گفتم

 ،گمانم. کرد تنگ من طعنۀ به واکنش در را هایشچشم

 زن با مردی. کرد مرور من چهرۀ در را چهارسال دقیق

 بود کشیده جنگ در محمد که کردم را کمان آن یاد. جوان

 شتهدا نگهش و برداشته یارانش از یکی. بود شکسته و

 مدآ. بود کنده را اشحدقه و گرفته چشمش به کمان. بود

 .دارد دوستم خیلی و است جوان زنم گفت محمد پیش



 31/ ادبیات اقلیت سایت 

 محمد. شود منزجر چشمم خالی جای از ترسممی

 و برداشت را موبایل و برگشت. برگرداند را چشمش

 به کوبیدش محکم.« کن نگاه قشنگ بینی؟می. »داد نشانم

. ینماش کف افتاد اشباتری و شد باز هم از موبایل. فرمان

 عاشق من. متنفرم زنم از من. دایی تو به لعنت: »گفت

 «چه؟ تو به. امزنم

 

 امشب که شد چی نبودم؟ نحس من مگر: »گفتم

 «من؟ از کنینمی دوری چرا ای؟شده آدم قدراین

 شین،ما خم شیشۀ قاب از. کرد نگاه بیرون به برگشت

. زد چنگ را زانویش. تاریک گستردۀ بیرونِ آن به

. دایی کنیمی امله داری: »گفت که زدمی نفسنفس

 بگو. کنیمی امدیوانه داری. است مهدیه مثل رفتارت
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 گم را گورت شو پیاده جاهمین و هست چی آرزویت

 .«کن

. یدچسب را بازویم که در دستگیره سمت رفت دستم

 .«بعد بگو، اول»

 این از. داشت که ادعایی همه این از. گرفت امخنده

 .زدمی تتق اشپیشانی از که جهلی همه

 .«بگو فقط. نخند: »گفت

 را دمت تا گویممی. کیمیاگر جناب باشد: »گفتم

 .«چاک به بزنی و کولت روی بگذاری

 در ار انگشتانش. بست را تلویزیون. کرد رها را بازویم

 شنیدن انتظار به انداخت پایین را سرش و فروبرد هم

 همان در قیمتشگران ساعت هایبرلیان. آرزویم حرفم،

 با مروارید از قفسی. درخشیدمی هم تاریکینیمه



 33/ ادبیات اقلیت سایت 

 مچ چه. بود فاصله او و او بین طال، از هاییپروانه

 !خام خیال ای. جوان مرد این داشت قدرتمندی

 

 کرف ایجعبه آن به. دادم بیرون و کشیدم پری نفس

 خود در اهسی ابریشم در پیچیده را پیامبران پرترۀ که کردم

 فرستادگان ای،مکه مرد دو آن به هراکلیوس و داشت

 زا خواهممی ایثانیهده فیلم یک: »گفتم. داد نشان محمد،

 .«محمد

. افتاد چین چشمش یک اطراف و آمد باال اشگونه یک

 رد که محمدی همین از فیلم؟: »گفت زدهشگفت لحن با

 «زدیم؟ را حرفش خانهقهوه

 ضیبع. بردمی کار به نکره طوراین را محمد بود سختم

 مثبت جواب نشان به را سرم اما. اندمعرفه ازل از چیزها
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 تازه سینما. دایی شدی خل: »گفت و خندید. دادم تکان

 .«شده اختراع است قرن یک

 فقط خواهممی. رفتنش راه از: »گفتم و ندادم اعتنا

 انگشت و.« هرجا. مدینه در. مکه در. ببینم را رفتنشراه

 در. خودم سمت کشیدم آرام و دستگیره زیر انداختم

 ادب. شنیدم دوباره را شهر هیاهوی صدای. شد باز ماشین

 تم،بس که را در. خورد صورتم به و داشت برف بوی سرد

 طورهمان مبهم، و گم دودی، شیشۀ پشت باراین داوود

 لگدک از سرش. کردمی نگاهم اندرسفیهعاقل برییک

 و آمد باال استهزا به لبش گوشۀ. جنبید زد، که پوزخندی

 عدب و دنده سمت رفت دستش. دیدم را نیشش سفیدی

 راغچ دو به شد تبدیل. شنیدم را هاالستیک جیغ فقط

 توی شدمی بلعیده درختی جادۀ عمق در که قرمزی



 35/ ادبیات اقلیت سایت 

 رمگ بود؟ عتاب و شتاب همه این به نیازی چه. تاریکی

 اندتهنوش همه ابونعیم، بیهقی، دینوری، نیستم؟ آدمیزاد من

 از بعد پیامبران چهرۀ خواست دلش خیلی آدم حضرت که

 عبۀج آن در پیچابریشم را هاپُرتره خدا. ببیند را خودش

 .فرستاد برایش خانهخانه

 

 اب. اندکرده کار هم با. اندهم قدیم رفقای از علی و ساالر

 الرسا. اندگرفته زن هم با آخر،دست و اندکرده تفریح هم

 خانه هب کِرِمی گاهی و بود نیوآ شرکت بازاریاب وقتییک

 برای کار سال، سه بعد. داشت طال ذرات که آوردمی

 راه مرغ بندیقطعه و کشتار خودش. زد را دلش دیگران

 نه بود؛ روستایی قالی کار در سالپانزده اما علی. انداخت

 الیق گوشۀ است؛ اینوآمده هر کار تشخیصش که نقشه از

 کار که زدمی را قالی رد ها،گره نوع از و گرداندبرمی را
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 یا است، هریس کارِ است، داغقره منطقۀ روستای کدام

 فتهر روستایی قالی از رونق هاتازگی. مهربان یا شربیان،

 یساعت یک علی. اعال یا خریدندمی ماشینی یا مردم. بود

 االرس با بعد، و نشستمی جعفریه تیمچۀ در اشمغازه در

 زرددسته چاقوی و کارگاه رفتندمی شب. شدمی ایاق

 نیسان بار و صبح، تا بستندمی قطعه و گرفتندمی دست

 کار مرغ کار. آهن کارخانۀ بردندمی زدندمی شانقراضه

 و خورندمی را پولت نکنی، کار نقد اگر. است کثیفی

 که ازارب در. است هیکلی علی. نیست بند جایی به دستت

 ویب که جاهایی. پیداست دور از باالش به گردن برود، راه

 همین از یکی. گیردمی را ساالر پشت آید،می شر

 که فتندگرمی تحویل خوابیده فریزر تا سه باید ها،درگیری

 با طرف هایآدم از یکی و شدند درگیر. زیرش زد طرف



 37/ ادبیات اقلیت سایت 

 تجلسهصور کالنتری. علی پای روی کوبید پوتین پاشنۀ

 دش کبود و کرد باد علی پای. داد دادخواست وکیل و کرد

 زا بعد هفته یک اتفاق این. زدن لنگ کرد شروع علی و

 ده و ندبشکسته برد را علی ساالر. افتاد داوود خاکسپاری

. دنش خوب پا و گذشت روز یک. برگشتند دادند تومن

. تیمگرف را دیگر بندشکسته یک نشانی. شد هم ترسیاه

 کی کجاوار، رفتیم افتادیم راه علی و ساالر و من دیروقت

 با تیمگف. بود باز بقالی یک فقط. خم هایکوچه با روستا

 و. است خواب االن گفت. داریم کار بندشکسته قدرتِ

 شتت در را پایش علی. برگشتیم. کرد بیدارش شودنمی

 اما گرفت آرام کمی دردش. داد مالش و گذاشت گرم آب

 .خوابید بد را شب آن
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 برگزار ماناجدادی روستای مسجد در هفت مجلس

 کیدامپزش جعفر، امپسردایی که نبود یادمان کدامهیچ. شد

 رفح انسان دررفتۀ و شکسته استخوان کار در اما خوانده،

 دندارن زبان هاحیوان تازه. است استخوان استخوان. ندارد

 از. دطبنمی هوش طبیبشان از و چیست دردشان بگویند

 ماا بود، شهر به برگشت قصدمان و درآمدیم هفت مجلس

 لیع زدن لنگ جعفر. اشخانه شام، رفتیم جعفر اصرار به

 یادم تازه من. شده چی پرسید و زد خندیکج دید که را

 گاهن یک با پیش سال دو و است کارهاین جعفر که افتاد

 اباتب گفت آهسته فاصله قدم چندین از پدرم هایچشم به

 برای. لغزیده لخته کرده رحم خدا اما زده مغزی سکتۀ

 گرما دیوارش و کف که موتورخانه باالی اتاق رفتیم معاینه

 قاب در آمدند هم جعفر زن و علی زن ها،زن از. تاباندمی



 39/ ادبیات اقلیت سایت 

 فرس از و کردمی داریمهمان داییزن. تماشا به ایستادند در

 در .تاراند را جوان هایزن جا،به ساالر. گفتمی کربالیش

 را علی و جعفر دور و ماندیم مردها ما فقط. بستیم را

 ینیس توی گذاشت و کرد برهنه را پایش علی. گرفتیم

 ردد از فنر مثل علی و قوزک به زد انگشت جعفر. مسی

 سیاهپوش مردان همه. بود شده تنگ انگار اتاق. جست

 معرفت موهبت که بودیم نشسته کسی دور و بودیم

 را اشرادیولوژی عکس پرسید. داشت استخوان

 تخواس فقط انگار. زد لبخند. نه گفت ساالر. ایدنیاورده

 سایک اشعۀ از ترقدیمی او غریزۀ واالّ بکند حجتی اتمام

. قرفی نینداخته، جا را این: »گفت نشست چهارزانو. بود

 مو جا دو از استخوانت ولی اندازم،می جا بخواهی اگر

 .«بخوابانی شدهچرخ گوشت باید. برداشته
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