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 یک

کنان به لهلهها هها و بچهزن از دور با شنیدن صدای سوت قطار    

-ها می، زننرسیده بود آنجاهنوز قطار به شتافتند.  ستگاهطرف ای

دانستند که لوکوموتیو با سر بیرون آوردن از تونل و نها میآ دانستند.

ی سرسبز و ای که به دشت و دهکدهدیدن آفتاب و رودخانه

خوش بازگشت مردها را شد، خبِر شان سرازیر میکوهستانی

 .دارداعالم می

دست دختر خردسالش را به دست داشت و سر  مادر جوانی که    

که حالیخم شد و در  خود فرزندبه ایستگاه رسیده بود، روی  وقت

 گفت:، کردسر و وضعش را مرتب می

 «قشنگش را ببیند و حظ کند!بزرگ و بابایی بیاید دختر »

 «پس کجاست این قطار، مامان؟»

 «رسد، عزیزم...می االن»

کرد، بعد از بوسیدنش ی اما با عالقه بلندرش را به سختمادر دخت    

 د:نموشد، اشاره باید در آن ظاهر می به سمتی که قطار هر لحظه

ش قطاری که بابایی تو االنگاه کن! ش... عزیزم... آن دورها را نآنها»

 «شود!می شنشسته، پیدا

از دوردستی که چیزی در آن به چشم حوصلگی دخترک با بی    

 گرفت و پرسید:را نگاهش خورد، نمی

 «آورد؟می "باربی" اصل واقعن برایم از خارجنی بابا مامان، یع»

 «آورد.ت میبرای نت قول داده، حتمآره، عزیزم. بابایی وقتی به»

 «!شاید هم نیاورد، مامان»

 .«ه. خارج پر از عروسک باربی اصلدلیل ندارد نیاورد، عزیزم»

تا  اید جدی گرفت، صدگفتی مردها را نباش میآخر تو که همه»

 «!کنندعمل نمیهم یکیش را  ،دهندول میق

 «!را تمردها را، نگفتم که بابایعزیزم، گفتم »

 «.دیگر، هبابا هم مرد کند، مامان؟چه فرق می»

ها را در مورد مردهای غریبه گفتم. پدرها وقتی به عزیزم، آن حرف»

 «کن! یک چیز دیگر است... نگاهش دهند،دخترهاشان قول می
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ی ایستگاه نزدیک دخترک با دیدن قطار که داشت به محوطه    

 زده دادکشید:شد، هیجانمی

 «آید...دیدمش! دیدمش! دارد می»

 گشتجهی مادر نسبت به هیجانش مواجه تووقتی با بی    

های چشم جلوهایش را نگاهش را از قطار گرفت، با دلگیری دست

 و پرسید: شد او برد، مانع دیدش

 «ولی اگر بابایی امسال هم نیامد چی، مامان؟»

خواست به وحشت داشت و نمی مادر که خود از نیامدن شوهر    

 جواب داد: عصبی اخم کرد و ،فکر کند حتااین احتمال 

ش را برکن، دختر! مگر نامهی دیگر صس! ساکت! یک دقیقههیس»

-وز تولدت مید که امسال به خاطر ربار تأکید کرنخواندم؟ چند تبرای

 «آید؟

 شود. پارسال هم همین را گفته بود. سال قبلنه، نه. باورم نمی»

امان؟ بابا هم مثل دانی چیه، ماز پارسال هم شاید همین طور. می

 «است. نباید جدیش گرفت... مردهای دیگر

-آرایش نکرده و غرق در خود و افسرده یتقریباً سی سالهزن     

-قطار را می قراریمثل آنها با بیه بود و ایستاد شانکه کنارحالی 

شد. ابتدا به مادر جوان سالم گفت و  جلب آن دو توجهش به پایید،

ی کوچک، جایی که هر کس با گونه که بین ساکنان یک محلهآن

رد و  با او ایدیگری دستکم گذرا آشنایی دارد، رایج است چند کلمه

با  و رک کشیدبه سر و موی دختنوازش دست  بدل کرد و سپس

 گفت: مهربانی

تو کی تولد  .آیدمی االنت یبابامن!  عسلقراری نکن، وه... بیا»

 «داری؟

صدد برآمد پشت مادرش پنهان شود، با اینهمه آهسته دخترک در    

 پاسخ داد:

 «فردا.»

جان عسل شوی فردا، خب، چند ساله میآفرین! همین فردا؟ »

 «من؟
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 به طرف او گرفت و جواب داد: های دستش رادخترک انگشت    

 «؟هستی تیمنتظر بابااینجا هم  تو .پنج سال»

 «. من منتظر بابای پسرم هستم.دلم عزیزهه! نه، هههه»

ش؟ مگر باربی دوست یچرا نیامده استقبال بابا خب، پسرت»

 «ندارد؟

 .«عزیزمنبود، گفتم بماند خانه،  حالش خوب»

میل از بی زن رد پسرش،شدن موضوع صحبت در موبا کشیده   

ی گفتگو، سرش را به طرف قطار در حال توقف برگرداند. ادامه

 ادامه داد: ،صحبت مهربانی یافته بودهم گویی دخترک که

 «آید؟امروز می نواقع بابای پسرت»

 جواب داد: کشانآهزن     

 هآید، اما این چهارمین سالمی گفته که شاید. .من عسلشاید، »

 «که...

حال چندان افسردهزن  ش با اینکه از گفتگوی فرزندمادر دخترک     

 گفت: دلجویانهرا قطع کرد و  خوشنود نبود، حرفش

 « شان برگردند!خداکند همه»
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 دو

پیاده ر، تنها چند مرد درهای قطار وقتی باز شد، برخالف انتظا    

لوکوموتیوران که از پنجره شاهد کاهش هلهله و آغاز دند. ش

-های منتظر بود، ابروهایش را باال برد، ریهها و بچهدی زندلسر

دخترک  هایش را از هوا پر کرد و از روی همدردی آه عمیقی کشید.

که به د، در حالیزحلقه  اشوامانده هایش را دور گردن مادردست

های او خیره شده بود، با غمخواری غلتیدن قطرات اشک روی گونه

 دلداریش داد:

ی کافی "دالر" ازهنخور، مامان! بابایی که به اند اش راغصه»

همین امسال  براینتواسته باربی اصل پیدا بکند و  نفرستاده. حتم

شوهر این خانم مهربانی که چند ده تا مثل صبرکرامده. شاید هم نی

برویم  .که شد بیایدسال چهار لحظه پیش کنار ما ایستاده بود،

 «...! بیاخانه، مامانی

دید، با دخترک که ایستادن در ایستگاه قطار را بیهوده میمادر     

و  بارحسرت ها را از صورتش پاک کرد، نگاهاشکپشت دست 

که شوهرش را در آغوش  حالیافسرده به زن ملیهمزمان غرق تأ

کشید، انداخت و همراه دخترش در بین جمعیت به سوی خانه می

 به راه افتاد.

تک شان برنگشته بودند، به سوی تکهای دیگری که شوهرانزن    

ال گفتند و جویای حآمدشان میخوش رفتند، سالم ومردها می

-بسیاری از مردها، می حتاها، ی زنشدند. همهمردهای خود می

رغم اشتیاق و ه جوی حال مردهای برنگشته، بورسپ دانستند که

مستقیم درخواست و دعوت غیر اشاره و نگرانی حاکم، ابراز تمایل یا

ی رساندن نامه، پیام یا و مؤدبانه از مردهای حاضر است تا به بهانه

دبداری که  از طرف غایبان، به دیدار آنها بروند. بخشتسلی کالمی

ها به طول ها و سالماه حوصلگیبتواند انتظار و اشتیاق و بی

به  ،مرد را از وجودشان براند، نهی این زنان تنها و بیانجامیده

 بنشاند. کنجی
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که با در حالی حالآرایش نکرده و غرق در خویش و افسردهزن     

کشید و دستی یکی از دو چمدان سنگین شوهر را با خود می

توانست از  سرانجامدست دیگرش را دور کمر او حلقه زده بود، 

با پشت سر  شوهرش خالص شود. های شوهربرنگشتهدست زن

روی ین پیادهح در لپرسی دیگران،صدا و سالم و احوا گذاشتن سر و

 پرسید: اواز  به سوی خانه

 «؟ایستگاه نیامد پسرمان کجاست؟ چرا با تو»

دیگر مرد شده. از این گذشته او در این مابین ش خانه. گذاشتم»

 «ها توی این بلبشو بقاپندش.ترسیدم زن

 ایستاد و ناباورانه پرسید:بازمرد متعجب از حرکت     

که یک وجب چهارسال پیش  ؟م مرد شدهبچه ؟بقاپندش چی؟»

 «ازده سالش...دوشود ه میتازبچه بود. سه روز دیگر 

گذرد، جا سال برای مردها خیلی تندتر از جاهای دیگر میاین»

 «عزیزم. مگر ندیدی توی ایستگاه چه خبر بود؟

 «نه. چه خبر بود مگر؟»

 «های اینجا نشنیدی؟توی خارج هیچی در مورد زنیعنی »

 مان را هم نداریم.عشق من، توی خارج که وقت خاراندن سر»

 سه ساعت-بار دوجان بکنیم. اگر یکروزانه باید ده تا دوازده ساعت 

ی اداره طرفدو بزنیم باید سگ وقتوقت اضافی گیرمان آمد، آن

دایم از این در به آن در برای یک جواز کار یا  .و ادارات دیگر مهاجرت

 حتاها برای کارهای کثیفی که بومی هم لعنتی. آن ی اقامتاجازه

مان وقت .دهندامش نمیکارمزدی چند برابر کارمزد ما انج به ازای

؟ است شانمان چههای مملکتنیم خانمکجا بود که بنشینیم فکرک

 «.بد دلشان برای مردهاشان تنگ شدهخب، ال

 مرد قحط شده. جزحسابی ذره بیشتر از دلتنگی. اینجا یک»

ردها یا ی مها، همهها و پسربچهها و از کارافتادهپیرمردها و مریض

ها هم از ند خارج. خانمند به پایتخت یا که مثل تو رفتههجوم برده

ترین نشانی از مردی داشته روی ناچاری هر کسی را که کوچک

 «قاپند.باشد، توی هوا می
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 «؟هپدرم؟ پدرم حالش چطور .قاپندمیهر کس را عجب! »

ترسد همین روزها . میه. فقط مادرت اوقاتش خیلی تلخهخوب»

 «سکته کند.و حشری های حریص پیرمرد زیر زن

-شوخی می دارند؟دست از سر او هم بر نمی ؟من پدر چی؟»

 «کنی؟

 «به خدا! باور کن! گویم.نه. جدی می»

 «خدایا... ؟بههه! چه خبر شده توی این خراب شده آخر»

برد و انگشت طرف دهانش هبرگشته دستش را ب یتمرد به وال    

دلجویانه  . زنش اکنوناش را از حیرانی بین دندانهایش گرفتاشاره

 یت زندگی در این دهکده آشنا سازد:با واقع تالش ورزید او را

دانی چیه؟ می !فکر بد به دلت راه نده !ه، خبری نشده، عزیزماه»

ن ا نیستند. هیچ جشزندگی صفای گذشته را دیگر ندارد. مرده

ی آدم توی های تازه. لباسشودبرگزار نمیعروسیی دیگر اینجا 

شان، کنی بپوشیشوند، حوصله نمینخورده کهنه میکمد دست

آید یا ت میگوید که بهکند و نمینگاهت نمیکس اینکه هیچ برای

نشیند پای تلویزیون و نه. کار و بار هم که نیست. آدم تمام وقت می

کند. خب، هزار ا میه و خوشبختی دیگران را با حسرت تماشرفا

آیند های معمولی دیگر هم میو سرخوردگی خیالجور فکر و 

 «رویش.

موقع که اینجا بودم یخچال فریزر و ! آنهخیلی عجیب ن! واقعهبعجی»

-تلویزیون رنگی که هیچی، یک لقمه نان هم به سختی پیدا می

 ..«.که خیلی چیزها هست شد. حاال

خودت که توی  !آمده و دنیا خیلی عوض شده، عزیزمحاال دیگر دالر »

 «دانی...می از من بهترو خارجی 

 د:مرد حیران خشمگین جواب دا    

توی خارج گفتم؟  یی چدانم؟ مگر نشنیدهزی را بهتر میچه چی»

دنیا توی کجا بود که بفهمم زنم. وقتم دو میشب و روز دارم سگ

 ؟رفاهکنم؟ ، مگر من آنجا دارم زندگی میتازه. هخبر یچ

کند توی آشغالدانی هم که شده آدم سعی می ؟خوشبختی
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یک مقدار ترین خرج، خانه و پول خوابگاه ندهد و با کمبخوابد تا کرایه

 «دالر جمع کند و بفرستدش خانه.

 :مهرورزان گفت زن صورت شوهرش را به نوازش گرفت و    

الهی قربان این دماغ قشنگت  .هرمان منی! تو قعزیزم ،ممنونم»

-... ولی... میولی !کنیداری فداکاری می نی ما واقعبروم... برا

 «.را بگیردمرد  جای زن برای تواندنمی دالر که دانی چیه،

 ...«!ه، فراموشش کناه»

های زن، مرد چمدانش را زمین گذاشت. او را به به دنبال نوازش    

بوسید، می هوسناک هایش راکه لبلیطرف خود کشید. در حا

دستش را داخل پیراهنش برد و پستانش را به نوازش گرفت. زن 

اگرچه میل شدیدی به نوازش و همآغوشی داشت، اما خود را از او 

 جدا کرد و گفت:

تندتر  !رسیم خانه، عزیزممی االند دقیقه دیگر هم صبر کن! چن»

که مرخصی داری  وقتییگر تا نداریم. از چند ساعت دبیا! زیاد وقت 

و به آنها  های همسایه برویتک زنپیش تک مثل مردهای دیگرباید 

آید که سر خواهرت وگرنه سر من هم همان بالیی می برسی!

 «!آمد

خواهرم مگر  برای ؟ییبالچه  ؟برسم های همسایهزنبه  ؟ها»

 «اتفاقی افتاده؟

فقط خانم وقتی  !ه، عزیزماتفاق نیفتاد واقعن خیلی بدیچیز »

اش را قفل کرد، نیاز شوهرش سال پیش مرخصی آمده بود، در خانه

ها را نادیده گرفت و نخواست شوهرش را با کسی تقسیم همسایه

-اش، تا میکند. آنها هم امان ندادند، دستجمعی هجوم بردند خانه

-بسته انداختندش گوشه دهان پا و توانستند کتکش زدند و دست و

عجله کن بیا،  ت با شوهرش رفتند توی رختخواب.ای و به نوب

 «جاده هدر بدهیم! مان را اینجا سرباید وقت باارزشعزیزم! ن

مرد که جلوگاه شلوارش کامالً برآمده بود، هیجان ناشی از لمس     

جا کرد، چمدان را اش را جابهپشتیپستان زن را فروخورد، کوله

 :برداشت و دوباره به راه افتاد و غرزد
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-د سال دیگر هم تحمل میلعنت به این خارج و هر چه دالر! چن»

خوب شد، دیگر خارج بی خرده یکمان مالی که وضعهمین .کنیم

 «.دهمبهت قول می .وجهبه هیچ خارج!

، تفاهمش را برای دوری و ی صبر زن لبریز شداینجا بود که کاسه    

 ریزان گفت:جدایی اجباری از دست داد و اشک

ما ی! هی تنهایی بروی خارج؟ کورخواندهخوابار هم میاین ی؟چ»

 «.آییممی هاتبا هم هر جور شده

خارج مگر شهر  آیید؟ًهم با من می هاشما گویی؟چی داری می»

در و دیوار و قوانین  .دهندبه این سادگی آدم را راه نمی هرته؟

-همه .استبسته یهاشان حسابدروازه .آهنین خودشان را دارند

جا، توی فرودگاه و داخل هواپیما، توی اتوبوس و قطار، توی بندر و 

 حتاها، آره، شگاهوآهن، سر جاده و خیابان و توی فرایستگاه راه

ند و هزارچشمی مواظبند هایشان هم دوربین کارگذاشتهتوی تؤالت

هیچ پرنده یا  .هر حرکتی تحت نظره .شان نشودتا کسی وارد خاک

بگو من تو بفرما  .تواند بدون ویزا به آنجا راه پیداکندمین حتاای پشه

 و عذاب دوییبا کلی سگ پسرمان ویزا گیربیاورم؟ چطوری برای تو و

-آنهایی که یک به مأمورین خودی ورشوه  تحقیر و دوز و کلک و و

 ویزایک توانستم وبستان دارند، های خارجی بدهخانهجوری با سفارت

شان براین اجازه دارم هم ویزایی که فقط با آن. آجورکنم برای خودم

سه ماه  .کنم یا سیاه و غیرقانونی برای حقوقی ناچیز کارروزمزدی 

ات دو ماه توی تأسیس شورخانه،شش ماه توی مرده توی قبرستان،

سازی، یک روز اینجا توی چند ماهی توی جاده آشغال، رفع و دفع

ی آن وی آشپزخانهن رستوران، یک روز آنجا تی ایآشپزخانه

که  و سایر حقوق و مزایای بازنشستگی ... بدون حق بیمهرستوران

ی با نشورتازه، هر کون .گیردمعمولن به یک کارگر بومی تعلق می

 «خارجِی ُگه! گوید:می مدیدن

ناگهان زمین زیر پای زنش خالی شد. او تاکنون تصور زیبایی از     

 اغش را گرفت و گریان گفت:خارج در ذهن داشت. وامانده مف دم
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خیلی قشنگ به  همیشه ها که زندگی در خارجولی توی فیلم»

 «رسد؟نظر می

مقایسه با کشور ما خیلی  آره، این خارج لعنتی در واقع در»

ها ها، نه، منظورم البته خارجی. اما فقط برای خارجیقشنگه

در برای آنهایی که فقط  نیست، ما آنجا خارجی هستیم. منظورم 

ها توی خارج با هم . آدملق دارندعت ند و به آنجاهآنجا به دنیا آمد

هر کاری که  هر کس آزاده .کننددارند توی صلح و صفا زندگی می

توانند رییس جمهورشان را می حتاآنها  .دلش خواست انجام بدهد

توی  .خودشان تعیین بکنند، آنهم فقط برای یک چند سالی

همه با هم دولت را تشکیل  .تفاوت هستکشورشان چند تا حزب م

دولت همیشه طرف شهروندهاست و باید در خدمت آنها  .دهندمی

بهش فحش  حتاآدم اجازه دارد از دولت انتقاد بکند، آره،  .باشد

نه مثل کشور ما که  .بدهد، بدون آنکه به خاطرش مجازات بشود

قلمداد خر ابدی و الهی جمهور و دستیکی خودش را رهبر و رییس

اش کند و ما هم مجبوریم مطیع و گوش به فرمان او و دارودستهمی

 «باشیم.

 «.بینی؟ با این حال، زندگی توی خارج بهتر از اینجاستمی»

خارج و کشورهای  .هر خارجی خارج نیست .ام نیستیاخ! متوجه»

ها هم همیشه خارجی نیستند. یخارجی زیادی وجود دارد. خارج

ر خودمان خارجی نیستیم، ولی در یک کشور ما توی کشو مثلن

فهمی؟ درست مثل می .ریبهایم، غخارجی چرا. ما آنجا غریبه

-شان پیش ما غریبهزندگی و غریب ی عجیبها که با نحوهتوریست

هایی که غیرقانونی و ایم. اما غریبهاند، ما هم آنجا در خارج غریبه

ا آنجا پول خرج د. یعنی منکنبرای دستمزدی خیلی کم کار می

فرستیمش به کشور آوریم و میکنیم، بلکه در آنجا پول درمینمی

-شان را میمردم : ما آنجا کارو مفید بگویم خودمان. کوتاه و مختصر

آید. تو از یکی که نان از شان نمیهمین آنها از ما خوش برایدزدیم. 

 «آید؟د، خوشت میات بقاپخانواده و تو دهان
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ت دشوار زندگی موقعی هایش را از صورت پاک کرد. اینکزن اشک    

آشکار شده بود. بعد از سکوت  به عین در خارج برایش شوهر

 کوتاهی در مسیر خانه پرسید:

 «خواهد دیگر نروی خارج؟یعنی خیلی دلت می»

 «باورکن! .از خدایم است»

و  های حریصاینجا به قول مادرت زیر زن .وجهه هیچبیخود! ب»

توانی من را با خودت ببری، حاال اگر نمی .کنیسکته می حشری

 زیاد مهم نیست، ولی پسرت را هر جور شده باید از اینجا درببری!

های هایی که اسیر زنی پسربچهداننمی .جانش اینجا در خطره

رسند! قدشان ظر میشوند، بعد از مدتی چه جوری به نمی حریص

شان چین شود، صورتمی کند، کمرشان خمیدهحسابی رشد نمی

شان تیر منالند که سمت چپ زیرشکدارد و دایم میمیو چروک بر

به خدا  .ی. عینهو اسکلتتو که ندیده ؟برایت کشد. چی بگویممی

زند ای خدا... دلم شور میو !م را قاپیدندشم به هم بزنی بچهتا چ

 !«عزیزم ،... تندتر بیا دیگرش! توی خانه تنهاستبرای

داشت، برمی های بلندیکه قدمیت برگشته در حالیرد به والم    

 مشکوک از زنش پرسید:

 «نبودم، تو هم...من سالی که ببینم! توی این چهار»

را فهمیده بود، حرفش را قطع کرد و تأکیدکنان  اوکه منظور  شزن    

 گفت:

ش باید مواظب پسرمان گفتم که همه !خورمقسم میبه خدا نه. »

 «نقاپندش.باشم تا 

 مرد متحیر زیر لب آهسته با خود غرغرکرد:    

پول توی خارج کار و  .کتاب نداردو  حساب ن! کار دنیا اصلهعجیب»

خواهد ست و زن نیست، اگر هم باشد، برای پنج دقیقه میه

 ...«برعکس حقوق پنج روزت را به جیب بزند. اینجا
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 پایید،ا میرانی آن ربا نزدیک شدن به خانه، زن که از دور با نگ    

 داخلچمدان و شوهرش را  ناگهان هراسان از حرکت بازایستاد، بعد

 :فریادکشیدسراسیمه  دوید و به سوی در . شتابانکوچه ول کرد

 ...«؟مشت قفل کرده بودم. خدایا، بچهدر را از پ»

سراسر در  زدمینام پسرش را بلند صدا  انگریکه و در حالی    

 . پرداخت شبه جستجویخانه 

پسر و گریه و  یناپدیدهمه اخبار عجیب، با شنیدن آن پدر نگران    

-عمل سر جا خشکگم و بیسردر گیج و ایابتدا لحظهزاری زنش 

خانه که  یگوشههر  آورد، بهزبان  رآنکه کالمی ببی ،بعد ش زد.ا

مخفی شده باشد، سرک  ش بتواند آنجافرزند رفتمیاحتمال 

حاصل، به مدتی جستجوی بی با سپری شدن ه،مدر خات کشید.

ها پیش وسایل مهمش را آنجا جاسازی کرده بود، پستویی که سال

دست هبای را بستههایش گشت، له بین خرت و پرتبا عج رفت.

هایش چشم ای جلوی کهنهتپانچه د.گشوبا احتیاط را  گرفت و آن

ت شروع کرد یاناش از فرط عصبی سمت چپ بینیظاهر شد. پره

داد چندان آنکه به کاری که انجام میلحظاتی بعد، بی به لرزیدن.

 بیندیشد، به طرف در خانه شتافت. با پاگذاشتن به داخل کوچه

 تیری در هوا شلیک کرد و داد کشید: باال گرفت،را اش اسلحه

-! وگرنه خون راه میم پس بدهیدابهم را بچه ها!آهای... پتیاره»

 .«اندازم!..
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 سه

 ت با شنیدن صدایی سمت راسی اولین خانهزن همسایه    

کشید و از گوش سپردن به دیوار دست ،گلوله و فریاد مرد شلیک

 ی خشمگین، او که درکنجکاو به داخل حیاط دوید. از زن همسایه

کشید، ی پیش یک بند نام پسرش را فریاد میچند دقیقه تمام

ی ی همسایهسرش را به طرف خانه آمد.اکنون دیگر صدایی نمی

-خود گرفت. این زن همسایه نیز در حیاطش بسر می سمت راست

 کنان گفت:شوخی که او را دید،برد و همین

ی خودش امیدوارم زن دیوانه ، اوه! چه بالیی به جانش افتاده؟اوه»

 «را نکشته باشد!

سایه ی اولی دوباره با احتیاط نگاهی به حیاط همزن همسایه    

آنجا نیست. بعد  تا مطمئن شود که کسی انداختسمت چپ خود 

 به طرف همسایه سمت راست خود برگشت و آهسته زمزمه کرد:

غیرت! خاک تو سرش، بینه. با زن خودش هنوز مشکلی ندارد. »

 تیر گرفتههفته، عوضش جاگذاشتدیش را انگار توی خارج مر

 یلم وسترن زندهف ما یک .شودصبرکن، حاال شروع می .دستش

 «.بینیممی توی محله جاهمین

  «؟و قاپش زدی هیچی نشده رفتی سراغش ؟یجد»

ی سمت راست احساس کرد که نخستین خانه یزن همسایه    

اش متوجه او نشده است، به همین خاطر کمی بلندتر همسایه

 گفت:

 «.نه. منظورم این نبود»

 د:نمواش اش به شوخی شروع به سرزنشهمسایه    

ی مال زن بیچاره امروز قرار بود تا غروب .یهانصافبیاین دیگر »

به  .شکنی کردیقانون اوه، اوه! باشد، بعدش نوبت تو بود. خودش

 «.رسدهمین خاطر قبل از تو نوبت به من می

 تر شد و توضیح داد:نزدیک فهمیده شده به پرچینی بدهمسایه    
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پنج  حتاُعرضه کنی نیست. بیمیخیال تو جور که این !نه، جانم»

دقیقه به زن خودش هم نرسیده. از وقتی که آمده یک بند دارند 

 «.انگار بلندش کرده از ماها کنند. یکیا میپسرشان را صد

ترسد پسرش نتواند از پسش ! البد میغمخواریاوه، چه بابای »

 «؟بربیاید

 «هاهاها... هر کی بلندش کرده، نوش جانش!»

 برایش هایینقشه یکش بشود، الهی! من خودم ه. کوفتن»

دستی پیش ییناقال حیف شد! خیلی حیف شد! یک .کشیده بودم

 «.هکرد

رسد. اصل حسرتش را نخور، جانم! دیر یا زود نوبت به ما هم می»

دایم  بست؟بلندکردنش بود. مگر مادرش یک ثانیه چشمش را می

خواست قبول یهاهاها... حیوانکی نم چهارچشمی مواظبش بود.

 «!ش مرد شدهپسر دلبندکند که 

نوش  ؟این شاهکار خودتهد نکنخندی! ناقال! خیلی خوش می»

 «بگو! امبه راستش را جانت! فقط

 «و نگاه کن! پیش ما یک تک پا بیا سریع باور نداریاگر نه، به خدا! »

پس تو هم مثل  حیف! کنم.ها! البته که باورت می... چه حرفهاه»

هر کی که هست به  ت کاله رفته؟ خودمانیم آ... این ناقالمن سر

دهد. حیف شد! چقدر ش را دست من و تو نمیاین زودی طعمه

-بازی یادش میدوست داشتم خودم اولین کسی بودم که عشق

 «دادم!

جور چشم و گوش بسته هم این ؟، جانمتو هاهاها... کجای کاری»

 «.کنی، نبودمی خیالکه تو 

 «هاش وررفته بودی؟با نتو قبلپس  ؟ورطکه این»

از روزی که مادرش با  درست؟ نشنیدی تو واقعن ، حیف!نه من»

 .«هدانگ حواسش به پسرشفش شد، ششجانش حرعمه

 «چطور؟»

گ. از قرار معلوم ی مادربزربا هم رفته بودند خانهگویند که می»

مده هم آن روز دست دخترش را گرفته بود و آ مزاجشجان ُخلعمه



 

15 
 

ادربزرگ بود که سرگرم گفتگو با م خبراز عالم بی بود آنجا. مادر

اتاق دود طرف نالد. می" میش بلند "آخ!... اوخ!ناگهان شنید بچه

خانم عمه دخترک .دیدبایست میآنچه را که نمی بیندمی خواب و

خانم هم خود عمه و ظاهرن فترمیبا دودول پسرش ور داشت

 «...کردتماشا می

 .مثل زنا با محارمه ن کر! خدا نکند! این دیگر تقریبنگوش شیطا»

 «.آره، گناهست

ی یهاز وقتی که ما به خاطر قض .گهمشن خانومهاین عمه .بععله»

 «.عوض شده ش کردیم، کاملنشوهرش تنبیه

با کسی  هاکسی که مدتای وای! ای وای! این هم عاقبت »

 «.ده باشدنخوابی

هایی که بعضی اوقات با گویی. آدممی که طوریهدرست همین»

 .کندمی شان گیر پیداکسی سکس درست و حسابی ندارند، مخ

کی مانع همخوابی پنهانی یک زن شوهردار با  .تقصیر خودشانه

ش نباشد یا پیش هامدت شود، وقتی که شوهرشمردی دیگر می

گمان مانع ما بی خدای مهربان نتواند حسابی ارضایش کند؟ که

 «.فقط حماقت خود شخص شود،نمی

 «طور نیست؟شود، اینیک مقدار زیادی ترس هم مانعش می»

جانمان  ریاضت جنسی بکشیم و که چرا چرا. اما من منظورم اینه»

را عذاب بدهیم؟ تا بعدش بیماری افسردگی بگیریم و قرص ضد 

! ، جانمزندگی کوتاه ما فقط یک امتحانهاین  ؟یأس قورت بدهیم

ان ما را فرستاده روی زمین تا امتحانمان بکند که آیا خدای مهرب

. آنهایی که در این زندگی زمینی یا نه قادریم خوشبخت باشیم

به بهشت راه  توی آن دنیا و خوشبختی را ندارند ی شادیعرضه

چرا بروند بهشت؟ تا آنجا آه و ناله بکنند و حال  .شوندداده نمی

 «مانی بهم بزنند؟آس کامیدیگران را از لذت و شیرین
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ها به صدای تیر و وقتی متوجه شد که همسایه مسلح مرد    

آید، اش بیرون نمیخانهکنند و کسی از فریادش اعتنایی نمی

 فریاد کشید: شد و بلندتر ترخشمگین

گذارم به این د مییها! فکرکردههپتیارکنم، روزگارتان را سیاه می»

 آورم!واهید دید چه بالیی سرتان میخ م تجاوز بکنید؟راحتی به بچه

و توی این بیاورم در پول ها توی خارج جان کندم تا چند دالرمن سال

. شماها از نبودنم سوءاستفاده م زندگی کنمشده با زن و بچهخراب

 ...«مروید سراغ بچهکنید و میمی

باز کرد، با احتیاط سرش اش را نیمهروبرو در خانه یزن همسایه    

 :پرسیدرا بیرون آورد و 

 «ی؟انداختهی شده؟ چرا دادوقال راهچ»

 دادکسی واکنش نشان می باألخرهدید از اینکه می مسلح مرد    

 کمی آرام شد:

 «ند!پسرم، پسرم را دزدیده»

که اموالت را دزدیدند. پسرت اَخ، پسرت. فکر کردم کسی مرده یا »

 «!کندیها بازی مای با بچهک گوشهدارد ی نحتم

 «کی دیدید؟ آخرین بار شما پسرم را»

 ی دومی گفت:ریسه به همسایهی اولی با خندههمسایه    

-میخارج زندگی  یخاک تو سرش! اینهمه سال دارد توهاهاها... »

: ساعات گاهی یادنگرفته. باید بپرسدآهای کارکند، باز چیزی از فیلم

آخرین بار کی، کجا او پیش کجا بودید؟ شاهد دارید؟ و بعد بپرسد: 

 «را دیدید؟

ه من عذرم موجما امروز یک فیلم جنایی داریم!  جان! واقعن ،آخ»

 «بودم. قطاراست. با تو توی ایستگاه 

ی خوبی داریم. چه خوب طور. ما هر دوتامان بهانههمین من هم»

نگیز! آنهم زنده توی ده ایک فیلم جنایی هیجان باألخرهشد! 

یمی هرگز بی فیلم جنایی نمیره بخوابه! هرگز مخودمان! جانمی! 

 «!...نمیره بخوابه
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ره فیلم جنایی نمی که شاد و خندان "میمی هرگز بیمیاو هنگا    

-هخواند، تنش را نیز رقصان بپیش خود می !..." را آهستهخوابههب

 حرکت درآورد.

ز ی درگیر و گرفتار نیز کمی بای روبروی خانوادهدر دومین خانه    

شد و زنی سرش را با احتیاط به طرف کوچه بیرون آورد، نگاهی 

ی گذرا به مرد مسلح انداخت، بعد ترسان به طرف زن همسایه

 اش را گشوده بود، برگشت و پرسید:اش که قبل از او در خانهبغلی

 «چی شده؟»

 «کند دزدیدنش.هیچی. پسرش خانه نیست. فکر می»

گفتگویش را با سمت راست ی خانه ی اولینزن همسایه    

طرف در رفت. او نیز هی دیگر در حیاط قطع کرد و کنجکاو بهمسایه

 کنان گفت:مسخره مسلح و رو به مرداندکی در را گشود 

ها! من و آنجا اگر نبود برو سراغ پیرزن ش!ی دیوانهبرو پیش عمه»

 «ن!آمده بودیم استقبال تو و مردهاما ،مثل زنت جوان، یهاسایر زن

 گفت: واماندگیش را تند کرد و از روی هایقدمخشمگین مرد     

-گلوله حرام هر کدام دانهیک یکی، خواهرم پیدایش نکردماگر پیش »

 «ه!آیم سراغ تو، پتیاراول از همه می کنم!تان می

را ی تند و خشن انتظار چنین واکنشزن جوان جا خورد. او هرگز     

 مالیم گفت: ینشید و با لحنداشت. هراسان نفس عمیقی ک

جور چیزها را این! رفتی خارج خط و نشان کشیدنهاوا! چه »

 «؟یادبگیری

 به عقب برگرداند و در رارا آنکه منتظر جواب بماند سرش بی    

رسید بست. بانوی مسنی که به نظر می سریع پشت سر خود

کرد، میماجرا را پیگیری ادر این زن جوان باشد و در تمام این مدت م

 کنان گفت:مالمت

آمیز با با او شاخ به شاخ نشو، دخترم! ما چیزی جز زندگی صلح»

 «.خواهیممان نمیهاهمسایه

 «.مامان! دیوانه شده ،من کاری نکردم»
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دلیل هم دارد که دیوانه بشود! اول خواهرش را دیوانه کردید، حاال »

ر دیگکنید همین بال را سر خودش هم بیاورید! این سعی می

به قیمت جان شماها  .جدیه شوخی و بازی نیست، دختر! کاملن

لعنت بر جان  بینی اسلحه گرفته دستش؟نمی .شودتمام می

یت را من بدون مادرش بزرگ وخواهی دختر کوچولمی شیطان!

 «؟کنم

 .یدشدن پسرش دست ندارمدر ناپد مامان! من واقعن ،نگران نباش»

 «!به خدا

 «حاال بیا باال و دیگر هم تحریکش نکن!... خب، .این شد یک حرفی»

 ی دیگر که کنار پرچین در حیاط ایستاده بود صدایش زد:همسایه    

 «بیا اینجا ببینم!»

 طرف پرچین رفت. زن همسایه از او پرسید:هب    

 «؟اش واقعییهاسلحه»

اگر پسرش  !م؟ خشمش اما به هر صورت واقعییهمن از کجا بدان»

 «!وله حرام کندمان یک گلهر کدام برایخواهد می پیدا نشود،

 «.کاری به کارش نداریم ؟ ما که اصلنبه ما چه»

 «همین را بهش بگو! خب، برو بیرون و خودت شخصن»

 «؟نه. چرا من بگویم؟ تو را حسابی ترسانده، نه»

ند پسرش را توازنی کی میبگویم، آره. تو حدس می راستش را»

هاش رابطه برقرارکنیم و متقاعدش کنیم با فورن قاپیده باشد؟ باید

شود رویش پسره را ول کند. پدرش اهل شوخی نیست و نمی

 «یک اسلحه گرفته دستش... .حساب کرد

پیش  دقیقهی سمت چپ که تا چند مین خانهی دوزن همسایه    

آنکه در را اش مشغول معاشقه بود، بیبا شوهر تازه از راه رسیده

 حیاط پرخاش کرد: باز کند، از داخل

! بیهوده هارت و هورت نکن! شوهر من هم مثل تو تازه به! خوبهخو»

-های تنها و بیبینی؟ پیش زناز خارج برگشته، معرفتش را می

 تیر گرفتیکند. تو چی؟ هفتمیشوهر همسایه دارد انجام وظیفه 
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لت بکش! نکند شوی. خجادستت داری مزاحم آرامش مردم می

 «؟با ژاندارمری ای سروکارخارد برتنت می

، با گشوداش را ی سمت چپ در خانههاز اولین خان بانوی پیری    

 جرأت وارد کوچه شد و دلجویانه گفت:

 قبلنتو که  ؟، پسرمکنیچرا داری برای خودت دردسر درست می»

رای پسرت هیچ اتفاقی ! بو اهل دعوا و مرافعه نبودی تیرکشهفت

های دیگر بازی ای توی محله با بچهگوشه دارد یک حتمن .افتدنمی

زیادی جوش  زنت .یا که شاید رفته پیش پدر و مادر خودت .کندمی

که تو اینجا نیستی ، اما از وقتیزن خوبیه .هدلواپسزند و بیهوده می

ی کند که همهپیش خودش خیال می .جنون تعقیب زده به سرش

-اق بدی برای بچهاتف ند و ممکنهجوان دنبال پسرش هستهای زن

 .کندمی ش بیفتد. بهمین خاطر طفلک بیچاره را توی خانه زندانی

آهای...  ؟کندمی شهمچین کاری با بچه یآدم عاقلکدام 

 «ها بیایید بیرون پسرش را پیدا کنیم!همسایه

بانوی جویان رو به یین آورد و کمکتُن صدایش را پا خشمگین مرد    

 گفت: پیر

مثل خر  ؟این انصافه واقعنا یک چیزی بگویید! شم؟ این انصافه»

ی بهتری بوجود م یک آیندهکنم تا برای بچهتوی خارج جان می

-کنند و میاستفاده میی اینجا از نبودنم سوءبیاورم. زنهای دیوانه

م رحم ندارند، حداقل اگر به من و خانواده .خردسالم رروند سراغ پس

-تجاوز میها پسربچه بهقتی و .های خودشان رحم کنندبه بچه

هیچ امکانی ندارند تا دیگر بعد دخترها  .شوندآنها مریض می ،کنند

های ما را خراب ی بچهچرا اینها آینده .با یک مرد سالم آشنا بشوند

 «فهمم...نمی ؟چرا ؟آخ، خدایا! چرا آخر ؟کنندمی

 رون بریزدرا که در دل داشت بیچه آن هر او بانوی پیر ابتدا گذاشت    

حرفش را قطع کرد و همچنان  بنشیند. لحظاتی بعد اش فروتا خشم

 ت:دلجویانه گف

را  ! این قدر جوش نزن! پسرتپسرمکنی تو، اَخ، چه فکرها می»

پسرت را پیش  کسیزن تنها و بی تازه اگر یک .کس ندزدیدههیچ
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خشکش  و تر از دل و جان دارد، هوایش راحتمن رده باشد، بخودش 

 آید، سر به سرشنمیاگر ببیند بچه است و ازش کاری برکند. می

مان تا حال توی محله !خون خودت را دیگر کثیف نکنگذارد. نمی

یده ای دصدمهها ای از طرف زنهرگز اتفاق نیفتاده که پسربچه

همسن و  تا پسر دارد. هر دو تاشان تقریبندخترم هم دو  .باشد

تو که پدرشان را  .پدر هم ندارند حتاها ت. طفلکیخود سال پسر

برای آنها تا حال اتفاق بدی نیفتاده. حاال چرا  .شناختی. مردهمی

پیش پدر و  برو یا که ،برو خانه ؟باید برای پسر تو اتفاق بدی بیفتد

خیلی با عالقه پیش  اید پسرت رفته پیش آنها! قبلنمادرت! ش

کنم می ایی پیدایشبه تنه خودم رفت. اگر آنجا نبودمادربزرگش می

 «برو، پسرم! برو! گردانم خانه.و صحیح و سالم برش می

ند، اما پدر نگران خیلی دوست داشت حرفهای بانوی پیر را باورک    

خصوص تصویری که زنش از پسرهای به شدت دلتنگ پسرش بود. ب

ش انبه او داده بود جلو چشم های حشریی زنتجاوزشده بوسیله

-ای پر چین، با کمری کج و خمیده، چهرهم پیرشد: نابهنگازنده 

جرکشان از دردی در ناحیه چپ زیر شکم، چرا که با آنها وچروک، ز

فرزند او، غرور و  ه بود.ی جنسی انجام گرفتبیش از اندازه رابطه

 چنین و بایستزودی میهش باسربلندی و همه دار و ندار زندگی

 شد. غمزدهد مانع مینه. بای ؟رسیدمثل یک اسکلت به نظر می

 فریادکشید:

م. آهای... ندیدهم را که بچه هسال آزگارچهار !هانصافیبه خدا بی»

این  !فتدبیخون راهاینجا حمام ی، نگذار م را دزدیدهای کسی که بچه

 ...«خط و این نشان! من

او را  ایآراستهپوشیده و نازک ای که دو زن جوانبرهنهمرد نیم    

دند، با بوکشیدند و مانع بیرون رفتنش ین به درون خانه مکنانوازش

 گفت:نگران تقال داخل کوچه شد و 

تا چند لحظه دیگر  ؟ی! مگر خل شده، احمقتیرت را قایم کنهفت»

 دالرخواهی هر چه می .شودها اینجا پیدا میی ژاندارمسر و کله

 دو دستی را از نان دهانت زدی و جمعش کردی توی خارج که
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را من پارسال دیدم. دیگر بچه نبود. در این  ؟ پسرتشان کنیتقدیم

-حال و حول می دختریدارد با  حاال یک پا مرد شده و نحتم مابین

یکی بزنم سرت تا عقلت  ؟ها ؟کنی اینجاتو چه کار داری میکند. 

سال  بعد از چهار برس و به وظایف مردانگیتبرو  ؟سر جایش بیاید

 ! بروتوی خارج یکخرده از زندگی لذت ببر شیکخرحمالی و ریاضت

 !« حسابی ، مرددیگرگم شو 

مرد مسلح با شنیدن صدای دوست همکارش کمی آرام شد، با     

 اینهمه گفت:

 «؟نشده. بچه و حال و حول تمام ده سالشدوازم هنوز پسر»

خاطرت کرده! تو اگر یادت نیست، انگار فشار کار توی خارج فراموش»

سالم که بود با دیدن  دوازده-یازدهم. به یاد دار خوب من هنوز

اول شدم. برو خانه دخترها حسابی هوایی می یبرآمدگی سینه

فکرکن که خدا بخاطر  به زنت برس و بعدش بیا سراغ این جگرها!

چنین موهبتی  کشی و محرومیت در خارج حاالاضتها ریسال

هفته مرخصی ند جان تو تا چشم به هم بزنی این چ نصیبت کرده!

بازی زنی توی سر خودت که چرا اُّملگذرد و بعد میمی رعدمثل 

مان هم های خارجی محل سگدرآوردی. مگر یادت رفته که زن

 ت گفتند:های شهرنو بهبار خانمصادقانه، چند  ؟گذاشتندنمی

اشکری نکن! تو را خدا ببین نحارجی گم شو!" حاال  ..."خارجی نه!

 «تا... گذارندچه جوری سنگ تمام می نمابرای ااینج هاجگر این

برهنه را به داخل موفق شدند مرد نیم سرانجامدو زن همراه     

 یواماندهانگیز آنها مرد هوسی خانه ببرند. صدای قهقهه خنده

 به تردید واداشت. ی فرزندی جستجوکرده را از ادامهپسرگم
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 رچها

اما ناگهان  اش برداشت،همرد مسلح چند قدمی به طرف خان    

 ش را تغییرداد.ردد از حرکت بازایستاد و بعد مسیرم

توانم نمی دیگر وجهرا در حال حاضر به هیچ ونگواین زن ونگ .نه»

اول بروم پیش پدر و  بهتره .کندروزگارم را سیاه می .تحمل کنم

 .را ، همه چیزبیندمادرم! همه چیز را این زن همیشه سیاه می

جن.. جنون... تعقیب  ؟زده به سرش گفت چیهمسایه میزن پیر

ه سرش. همیشه جنی، نه، جنون تعقیب یا همچین کوفتی زده ب

بله، بعله، که زن  .کوفتسردرد، حاال این  قبلن .یک مرضی داشت

 زکی! اصلن .کندپسرش مبالغه می برایفقط در دلواپسی  ،خوبیه

از رفتنم به خارج  قبل .جوری بودهمیشه همین .کندمبالغه نمی

حاال بعد از  .هرگز میل درست و حسابی برای همخوابی نداشت

گلی دویی توی غربت برگشتم خانه، ببین چه دستهچهار سال سگ

م توانست بچهپدرسوخته نمی یزنیکه .به آب داده! پسرم گم شده

چرا پسرک بیچاره را توی خانه  را همراه خودش بیاورد ایستگاه؟ آخر

 .هرگز .هرگز با من چنین رفتاری کرد؟ ابدنمادر خودم  ؟حبس کرد

اجازه ندارد برود پیش  حتاپسرم  .شودباورم نمییعنی چه؟ 

 «ها...اوه، خدای آسمان ؟پدربزرگ و مادربزرگش

ای که مرد مسلح دوباره ار حرکت بازایستاد و هراسان به تپانچه    

 در دستش بود، نظر انداخت.

 حسابی تر .تر زدم ؟ان! شلیک کردمبر شیط لعنت ؟چه کار کردم»

 «؟...چه خاکی بر سرم بریزم ها بو ببرندمراگر ژانداحاال  .زدم

به  تپانچه را زیر پیراهنش پنهان کرد و با درماندگی از ترس    

 هایش افزود.سرعت قدم

 

ی هایش ناگهان متوجه زنی در حاشیهغرق در افکار و نگرانی    

ی درخت سیبی نشسته اش زیر سایهدر خانهجلو  زن جاده شد.

 .کردهای لوبیا را از پوسته جدا میو دانهبود 

 «سالم! شما امروز پسرم را ندیدید؟»
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 «ید! حالتان چطوره؟ کی برگشتید؟سالم! اوه، شمای»

شما  .پسرم گم شده .ممنون! خوبم. امروز. امروز برگشتم. پسرم»

 «امروز اتفاقی ندیدینش؟

که  عصبی هستید! خیلی وقته رگم بدهد! شما چقدراوه، خدا م»

دیدم. چه خبر شده؟ حال خانمتان ننه خانمتان و نه پسرتان را 

 «خوبه؟

حال و روزمان خیلی بده. زنم پسرم  راستش را بخواهید، نه. فعلن»

ی ما را دزد بالم. خانهآمد ایستگاه قطار دن ییرا خانه گذاشت و تنها

 «.با خودشان بردندپسرکم را برداشتند  .زده

از این گذشته، تا حال  .دیگر بچه نیستکه پسرتان  ؟آخ، چه حرفها»

تا چندی پیش با دخترم توی  .ای گم نشدهمان هرگز بچهتوی محله

ان اکثر اوقات او را گویند که خانمتمی خواند.یک کالس درس می

فرستدش ده همسایه مدرسه! نمی حتاکند و می توی خانه زندانی

تان را دزد کند، من شک دارم. اما، شاید خانهنکه کار درستی میای

ین کاری از همچ ازکرده و زده بیرون؟نزده، بلکه پسرتان قفل در را ب

 «.شان بکندها بعید نیست، اگر آدم حبسبچه

 «؟رود مدرسهپسرم دیگر نمی ؟چی»

دانم. دخترم چند ماه ، دقیق نمیببخشید! راستش را اگر بخواهید»

ر و مادر آید. از پدمدرسه نمی رایم تعریف کرد که پسرتان دیگریش بپ

تنهایی یک  حتاگذاردش که خانمتان نمی خیلی نگرانتان هم شنیدم

 ی این ده از رفتار خیلی تندهمه تو تک پا برود پیش آنها. تقریبن

دارند. مادر بیچاره حق هم دارد. آخ... خدا مرگم بدهد!  خانمتان خبر

 «م مراقبت کرده بودم!ن هم به موقع از بچهکاش مای

پدر وامانده اینک از زنش به سختی غضبناک گشت. او هرگز     

ا کند. بچنین خشن با پسرش رفتار میبرایش تعریف نکرده بود که 

 خود بلند گفت:

 «گذارد برود مدرسه؟پسرم را نمی .چنین چیزی ممکن نیست»
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پرداخت، دچار عذاب وجدان یا میهای لوبزن که به جداکردن دانه    

او گفته باشد.  سید مبادا چیز اشتباهی در مورد همسرشد. تر

 هایش برآمد:اکنون خود را مخاطب پنداشت و درصدد تصحیح گفته

های دانم. دخترم بهتر خبر دارد. حاال بیرون با بچهدقیق نمی جدن»

پرسم. ولی . هر وقت برگشت، ازش میهمسایه سرگرم بازیه

قدر دلواپس پسرتان نباشید! توی ده ما هیچیش شما را به خدا این

 «.شوددستکم به این زودی هیچیش نمی .شودنمی

کرد، اش میگمان سیلی محکمی حوالهاگر زنش آنجا بود، بی    

چرا که از اعتمادش سوءاستفاده کرده بود. همچنان بلند پیش خود 

 غرید:

من پس توی  ؟د مدرسهاری بروگذلعنتی! پسرم را نمی یزنیکه»

م برود مدرسه آموزش تا بچه ؟هاکنم؟ جان می خارج برای چی

باید اول بروم  .گیرش بیاید ببیند و فردا یک شغل درست و حسابی

 «...را بگذارم کف دستش خانه حسابش

های دیگر، دیده که چه بالیی سر بچه .تان تقصیری نداردزن بیچاره»

ش را از روی ناچاری مین خاطر بچهه . بهسر پسر من، آمده مثلن

 «توی خانه حبس کرده.

 پدر دلواپس ناگهان در مورد پسر آن زن کنجکاو شد و پرسید:    

 «شده مثل اسکلت؟ چه بالیی سر پسرتان آمده؟ واقعن»

گردنش از  حتارسد. اما دست و پا و نظر نمیههنوز مثل اسکلت ب»

قادر و متعال! من را به خاطر سوزن ریش ریش شده! اوه، ای خدای 

روند های دیگر می؟ آدمدهیجور سخت عذاب میکدام گناهم این

کنند، کشند و ویران میدهند، میگویند، فریب میدزدی، دروغ می

 «من...سر آید. اما سر آنها هیچ بالیی نمی

. مرد دلش به حال او سوخت. زد زیر گریه ریزان زارزارزن اشک    

 گفت:دلجویانه 

های حشری برای اعمالشان باید تقاص پس گریه نکنید! این زن»

با  حتاهای بیچاره را ها بچهدهم! لعنتیبدهند! به شما قول می

 «؟کنندسوزن زخمی هم می
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ای لوبیا د، خوشههایش را پاک کرستن بازایستاد، اشکزن از گری    

 ت، گفت:پرداخکه به دانه کردن آن میدر دست گرفت و در حالی

و تنها! دارید  کسهای بیتان در مورد زنهاداوریاخ، شما و پیش»

او  .دکنهیچ زنی پسرم را با سوزن ریش ریش نمی .کنیداشتباه می

 «.کندمی داغانهایش را خود رگهبخودش خود

 ده پرسید:زتپدر وامانده حیر    

پدرش، پدرش کجاست؟  ؟کندخودش خودش را زخمی می ؟چی»

 «ت شوهرتان؟کجاس

 «؟دانید شوهرم کجاستنمی واقعن»

 «؟نه. کجاست؟ او هم خارجه»

 «؟هنوز از بدبختی ما خبر ندارید واقعن»

 «نه. چه اتفاقی افتاده؟ جان پسرمنه، »

سه  این ده خدا سر به سرم نگذارید! هر کسی تویهشما را ب»

 «کشد.گناه دارد زندانی میداند شوهرم بیکه می ساله

نقدر توی خارج آ .خیلی متأسفم! جدی روحم خبر نداشت واقعن»

-چیزی از اینجا نشنیدم. همین زن درگیر مشکالتم بودم که اصلن

 «های دیوانه باعث شدند تا شوهرتان حاال توی زندان باشد؟

دیگر! شوهرم توی  یدها دست برداراز توهین به زن شما را به خدا»

ک و دستمال ن سیگار و فندکار بود. آنجا دم خیابا پایتخت مشغول

فروخت. با چند تا از همکارها و دیگر می هایکاغذی و خرت و پرت

کرد. هر سه ماه آشناهایش دستجمعی توی یک خانه زندگی می

شد آورد. با آن میگشت ده و پول خوبی برایمان میبار برمییک

جوری از پس خرج و مخارج زندگی برآمد. یکبار یکی ازش پرسید یک

 یشش امانت بگذارد، پسرعمویش بعدنای را پتواند بستهه میک

برد. شوهر خوشباورم گول خورد. آن نامرد غریبه آن را می آیدمی

پاکتی سیگار ازش خرید و انعام خوبی هم بهش داد. پسرعموی آن 

ی امانتی را گرفت. یک هفته بعد از آن نامرد مدتی بعد آمد و بسته

 . این دفعهپیدا شد تقاضایشامرد با همان همان ن سر ماجرا دوباره

یک بوکس سیگار از شوهرم خرید و دوباره انعام خوبی هم بهش 
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افتاد. تا اینکه روزی داد. یک مدتی این ماجرا هر هفته اتفاق می

گناهم آمدند، درست همان آژانها برای بازرسی سراغ شوهر بی

جا گذاشته ی امانتی برای پسرعموی آن نامرد آنروزی که بسته

آژانها بازش کردند و تویش کلی موادمخذر پیداکردند. به  .شده بود

لوفدانی. توی ه افتادد و ش دنبال آن شوهر از عالم بیخبرم دستگیر

م پول نداشت شوهر بیچاره .به هفت سال حبس محکومش کردند

کس گناهیش را ثابت کند. هیچبرای خودش یک وکیل بگیرد تا بی

خبر  حش از خرید و فروش موادمخدر به هیچ وجهروباورش نکرد که 

گناهی خودش روم، از بینداشته. هر وقت که به مالقاتش می

دیگر: پول نداشته باشی، وکیل  جوریهنالد. توی مملکت ما اینمی

 «.عدالتآید، وکیل نداشته باشی، عدالت بیگیرت نمی

 حیران گفت:ی پسر خود را از یاد برد و اپدر وامانده لحظه    

ه! باورکردنی نیست! این ییک داستان وحشتناک اوه، این واقعن»

غریبه و پسرعمویش  آن .شود به کسی اعتمادکردنمی دیگر روزها

جوری توی زندان به مالقات شوهرتان نرفتند و سعی نکردند یک

 «کمکش کنند؟

 زن متعجب به او خیره شد:    

ی خوش باورید! چرا خدای من! شما هم درست مثل شوهرم خیل»

 های شرور، این اراذل جامعه، خودشان را به خطرباید این آدم

بود. وقتی ما کنیم! این اما تنها اول بدبختی  انشبیندازند؟ فراموش

پسرم دید که پدرش دیگر مثل گذشته هر سه ماه در میان به خانه 

موقع دوازده سالش بود و گردد، شروع کرد به عوض شدن. آنبرنمی

و دیگر نرفت مدرسه.  ،پا گذاشت به یکدندگی و خودسریناگهان 

بخدا قسم که دست به هر  .جوری شروع شدتمام بدبختی این

ی مدرسه کاری زدم تا سر عقلش بیاورم! نه، پسرکم دیگر حوصله

نشست و ها تا دیروقت جلوی تلویزیون میوبرا نداشت! غر

که دوباره مید اینرفت توی رختخواب. به اهمیشه خیلی دیر می

برود مدرسه، تلویزیون را رد کردم. متأسفانه نتیجه نداد! برعکس، 

بار . یکگشتها دیر برمیزد بیرون و شبپسرکم حاال از خانه می
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ماندم، اما نیامد. فردا موقع ظهر  تمام شب را در انتظارش بیدار

 م که شب پیش را کجا گذرانده،سؤالناگهان پیدایش شد. در جواب 

 با تندخویی گفت:

 < مربوط نیست! دهانت را ببند! به تو اصلن>

بعدش رفت تا غروب گرفت خوابید. غروب باز هم زد بیرون و فردا     

کشد. البته زودی متوجه شدم که سیگار میهظهر دوباره برگشت. ب

ی آن فوری این کار را برایش قدغن کردم و گفتم که در صورت ادامه

نداد هایم اهمیت نمیبه حرف کنم. اصلنطع میجیبیش را قپول تو

خواست. انگار که من مادرش کرد که دلش میمی را و تنها کاری

عجیب!  رنج به دنیا نیاورده بودم! کاملندرد و  هزار نبودم و او را با

اول فکرکردم که پسرکم مرد شده و  .شدچیزش می م یکابچه

-هب ،ندن توی ده نیستهای جوانی که شوهرانشاها را پیش زنشب

 .کنیدبرد. بله، درست مثل شما و خانمتان که حاال فکر میسر می

کردند! بدعادتش می های جوانجوری بود و زناش اینکاما نه، ای

شوهر تنها را های بیتک تک زن .نه، او هرگز پیش هیچ زنی نبود

ئنم مشان دادم تا حقیقت را به من بگویند. همه مطخدا قسمهب

توی  ها اصلنند. شبری نداشتهس و سر کردند که هرگز با پسرم

رفت می جایی که قبلنبه ده همسایه، همان رفتمی .ده ما نبود

دانست. روز به روز کرد؟ کسی نمیمدرسه. آنجا چه کار می

 اخالق، اما اکثر اوقات تندخوتر شد، بعضی اوقات خوشدمدمی مزاج

ای نیست م دیگر آن بچهشدم که بچه. حیران متوجه و برج زهر مار

کبودی شکل گرفته  ییش حلقههاشناختم. زیر چشمکه من می

کشید و کرد. بدجوری سیگار میاراده عرق میم بیبود، دای

پول  جیبی احتیاج داشت. و اگر واقعناز اندازه پول تو ترهمیشه بیش

 هم کتنها پررو، بلکه عصبانی و غضبنا توی دست و بالم نبود، نه

اندازش گم و پس چندی بعد دخترم شکایت کرد که قلک شد،می

ش را فکرکردم که یکی، شاید دوستش، قلک گور شده. احمق بودم.

دزدیده. روزی دیدم که بعضی از وسایل خانه غیبشان زده. تازه این 

ک و غازهایم هم یکی پس از دیگری دزودی مرغ و ارهب .اولش بود
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کردم که دزد می د. خیلی احمق بودم و فکرحالیم نبو .ناپدید شدند

. یک شب جلوی خانه کشیک ایستادم. مههاییکی از همسایه

 .نکشید که با سرافکندکی دیدم دزد پسر خودمه طولی

 بازخواستش کردم. اول سرش را پایین انداخت و چیزی نگفت.

کنی؟ پدرت توی ین کاری میهمچ>چت شده، پسرم! چرا با ما 

عهده هی ما بقع تو بایستی وظایف او را توی خانوادهدر وا .زندانه

یک خواهر کوچک هم داری. با این  بگیری و مرد خانه باشی!

 کارهایت او در موردت چه فکر خواهد کرد؟<

 سرش را باال گرفت و گفت:    

یک خوک  .من خوکم .ماز دست رفته .>مامان، کارم دیگر تمامه

 لعنتی!...<

را ترک کرد و چند روز بعد دوباره ظاهرشد، اما از کنان خانه گریه    

. تا اینکه روزی جستمی دوری هرگونه تماس نگاهش با نگاهم

همراه یک ژاندارم و دو تا هدیگر به خانه برنگشت. عوضش کدخدا ب

تصورش را شما سرباز به سراغ ما آمدند. تمام خانه را زیرورو کردند. 

-النه مرغ حتاهایم را، بلکه رلباسینه تنها زی .بکنید توانیدهم نمی

نکردند، کدخدا  که چیزی پیداهایمان را هم با دقت گشتند. بعد از آن

ند و دستگیرکرده که پسرم را در حین یک سرقت بزرگ من گفت به

پناهم تو ی بیم، بچه. آه، خدایا! بچهحاال مثل پدرش توی زندانه

 «لوفدانی...ه

امان به گریه افتاد. پدر وامانده که باره بلند و بیکن دوزن لوبیادانه    

در این مابین روی سنگی نشسته بود، حیران اما با توجه به او 

برگشته دیگر چیزی نگفت، مرد به که زن بختداد. وقتیگوش می

 ناچار سکوتش را شکست:

من هم در  .مهم نیست دزدند، زیادها چیزی میاینکه بچه»

توی خارج  .شود باورکردرفتم. نمینجا چیزی کشنوجوانیم اینجا و آ

های خردسال به خاطر دزدی شنیدم که آنجا بچه .جوری نیستاین

ای روزی دیگر به اگر بچه .افتند. آنجا تحصیل اجباریهبه زندان نمی

اینجا پیش زند. مادرش را می و ی پدرمدرسه نرفت، پلیس در خانه
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باید برای تحصیل پول بدهد. اگر  آدم .جور دیگر استما همه چیز یک

کسی  .هیچ مهم نیست ی به مدرسه نرفت، برای دولت اصلنابچه

 یک و کنند توی این مملکت برایش اهمیت ندارد که جوانها تحصیل

جور یکجور دیگر، اینجا کاملن یک .حسابی ببینند درست و یدوره

 خدای من، مخ آدم سوت .خارج رسمه یه که تویجوردیگر از آن

 «کشد!می

 زن گریان مف دماغش را گرفت و ادامه داد:    

ها یک گاو بزرگ شیرده داشتیم. هر صبح و هر غروب سه وقتآن»

نمونه نداشت. چنین گاوی توی ده ما  .دادتا سطل بزرگ شیر می

آورد، خریده که توی پایتخت پول خوبی درمیشوهرم آن را، زمانی

، با هلندی اصله یاو شیرگفت گبود. خیلی دوستش داشت. می

کرد، با  فراهمشود شیر مورد نیاز تمام ده را دو تا از این گاوها می

 قصد .های این دور و بر راده تا از آنها شیر مورد نیاز تمام آبادی

 همچین که پول برای خرید ده تاداشت توی غربت بماند تا زمانی

ایتخت دست خواست از کار توی پجمع کرده باشد. بعدش می یگاو

-نازنین و گوساله بکشد و برای همیشه پیش ما برگردد. من این گاو

 بیاورم زندانم را از ی غلط کدخدا فروختم تا بچهش را به توصیه

. بیرون آمد اما فایده نداشت. پسرم یک مشکل بزرگ و حل بیرون

-خواست. خیلی، خیلی زیاد پول مینشدنی داشت. پول می

م نه تنها از دست رفته بود، بله، بچه .بوداز دست رفته  .خواست

را  آن بیخبرش شبیهبلکه اسیر چیزی شده بود که زمانی پدر از عالم

 ،داشتمیبه امانت نگه شای از آن نامرد غریبه پیش خوددر بسته

 «داند زندگی چند نفر آدم را ناخواسته با آن تباه کرده بود!و خدا می

 «؟گردانروان ؟مواد مخدر»

هایش سکوت تکان داد. اشک از گونهمادر بیچاره سرش را با     

گذشت و در انتها زیر بلوزش گم سرازیر بود، از روی گلویش می

 ساخت.شد و مرطوبش میمی
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باید سر فروشندگان مواد  ؟ی دوازده ساله و اعتیاددای من، بچهخ»

ورند؟ آمی ها چنین بالیین جدا کرد! چرا سر بچهشامخدر را از تن

 «ند؟ خودشان بچه ندارند؟از رحم و مروت و احساس بویی نبرده

کاش آنجا مانده بود! ای توی زندان ننشسته! حیف که پسرم حاال»

دار و ندارم را  .هاستفروشاین کدخدای ما، بدتر از مواد این خوک،

زندان آزاد کنند. همه هایش غارت کرد تا پسرم را از برای ژاندارم

 م بهش دادم.جواهراتم را برای آزادی بچه حتاهمه چیز،  چیز، واقعن

پسرم آزاد شده اما  .هیچی واقعن .نصیبم شده؟ هیچی حاال چی

ک هیوالی ، بلکه بیشتر به یی آدمیزاد شباهت ندارددیگر به بچه

که پول دائم به پول احتیاج دارد. همین .دمانذلیل و بیچاره می

هایش تزریق خرد و به رگمی کنش رادستش آمد مواد روح قبضه

کند. تمام بدنش از سوزن چنان زخمی شده که حال آدم از می

چندی پیش دوباره بایست موادش را تهیه  .خورددیدنش بهم می

-کرد و البته برای آن به پول احتیاج داشت. من بجز این خوشهمی

از ی ازدواجم را های لوبیا چیز دیگری ندارم. کتکم زد و سرآخر حلقه

آوردم که  شانس .ش برای مواد کوفتیشانگشتم درآورد. همه

یک  .خواهددانید چیه؟ بچه پدر هم میمی .انگشتم را نشکاند

تواند جای پدر را مادر، هر چقدر خوب و قوی هم باشد، هرگز نمی

روی دوش زنتان مسئولیت پسرتان را تنها  .برای یک بچه پر کند

-کاش شوهرم نمیاوه، خدایا! ای .حماقت محض .نگذارید! حماقته

وقت حاال ماند! آنکاش اینجا توی ده میخواست ثروتمند بشود! ای

کند سر دختر  خدا .رفتتوی زندان نبود و پسرمان از دست نمی

خوبی هب .ی نیاید! توی مدرسه خیلی زرنگهکوچکم چنین بالی

ود روزی با توریستی آشنا بش آرزو دارم که .زندانگلیسی حرف می

 «هاش ازدواج کند و برود خارج!و با

پدر وامانده سرش را غمگین چند بار تکان داد. با خودش سبک و     

 حتاعنوان قرض یا هبه آن زن بیچاره مبلغی پول ب کرد کهسنگین 

-های جوانیشناخت. در سالخوبی میه. شوهرش را بهدیه بدهد

موقع یک . پدرش آنش با هم بارها در ده والیبال بازی کرده بودندا
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رفت از او طور که انتظار میدکان کوچک سلمانی داشت. همان

چرخاند. حاال توی زندان سلمانی آموخته بود و بعدها دکانش را می

علیه هم والیبال بازی کرده بودند؟  چند بار با هم یا بر .نشسته بود

را همدیگر برده بودند؟ باخته بودند؟ به جروبحث پرداخته و اعصاب 

 شباالی سر و شانه با قیچی او ند بارخط خطی کرده بودند؟ و چ

خودش حاال در زندان  بود؟ چنانچه و موهایش را کوتاه کرده ایستاده

شد اگر کسی به گمان خیلی خوشحال میبرد، بیسر میهب

 کرد.اش کمکی میخانواده

 ای همراه با کیفاز جایش برخاست. جیبش را جست. پاکت نامه   

خط نوشته شده روی پاکت را کوتاه از دستپول به دستش آمد. 

نظرگذراند. کیفش را گشود، اسکناسی پنجاه دالری از داخلش 

به درونش ریخته  های لوبیادانه را زیر دیگ بزرگی که برداشت و آن

 شد، گذاشت.می

ب دیگر، حاال قبل از آنکه پسر من انگیزه! خانگیزه! خیلی غمغم»

 .شت پسرتان دچار بشود، باید بروم پیدایش بکنمهم به سرنو

-بی .مای با خودم نیاوردهمتأسفانه برای دختر کوچولوتان هدیه

 «برایش بگیرید! چیزی من با این پولزحمت از طرف 

برگشته با دیدن ارز خارجی ناگهان از شادی چشمان مادر بخت    

 درخشید. شرمگین گفت:

 «حمت نیست!الزم به ز خیلی متشکر! واقعن»

کنم این را برای دختر کوچولوتان قبول کنید! به امید خواهش می»

 «دیدار!

او هم از جایش بلند شد. به یکباره عذاب وجدان به سراغش آمد     

از اینکه با وجود گرمای سوزان موقع ظهر چیز خنکی به مرد تعارف 

 نکرده بود. درصدد جبران خطایش برآمد:

 «...زیاوه، فراموش کردم چی»

سواری که با عجله ین هنگام صدای فریاد پسرک دوچرخهدر هم    

 راند، حرفش را قطع کرد:می
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بروید توی خانه قایم شوید و در را پشت سرتان  مردم! آهای...»

 «ند!ها به ده ما حمله کردهققل کنید! توریست

سوار برگشت. زن هم مرد کنجکاوانه به طرف پسرک دوچرخه    

 پرسید:که مشکوک می، در حالیطورهمین

 «؟هاتوریست ؟ندحمله کرده ؟چی»

شان تیراندازی ند! یکیها به ده ما حمله کردهآره! آره، توریست»

ش را به دنیا آورد! مرد کرد! یک زن حامله از ترس قبل از موقع بچه

و در را پشت  گروگان گرفته! بروید توی خانهتوریست یک پسربچه را 

 «کنید!...سرتان قفل 

از این  .کنندها که به دهی حمله نمی! توریست، بچهچرت نگو»

بیهوده  .گذشته، در حال حاضر هیچ زنی توی ده ما حامله نیست

 «داد نزن!

-دیده! باید بروم خانهبا چشم خودش چرا! چرا! مادرم همه چیز را »

 «ی کدخدا...

ا او خیال کند که مبادزن سرش را به طرف مرد گرفت، نگران از این    

 ربوده شده است، گفت: پسرش واقعن

رود، دست به چنین شان سر میبینید؟ وقتی مردم حوصلهمی»

پا بیایید تو! هوا خیلی گرمه.  تک زنند! شما را بخدا یککارهایی می

 «!آوردرا جا می آب خنک یا یک فنجان چای حالتانیک لیوان 

د بروم پیش پدر و مادرم. ی دیگر! باینه، متشکرم! شاید یک مرتبه»

 «به امید دیدار!
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 پنج

خورشید بطور عمودی باالی سر دهکده ایستاده بود. هوا خیلی     

ی گرم بود. مرد در این مابین کامالً خیس عرق با تأمل به سوی خانه

 رفت:پدر و مادرش می

دار شو، و ازدواج کن، بچه .به تمام معنا فالکت، فالکت فالکت.»

بچه بودم، برای پدر و مادرم  همه دردسر! من هم، وقتیبعدش این

دردسر درست کردم؟ نه، قطعن نه. تا همین چند سال پیش اینهمه 

. همیشه در حال بازی چیه مخدر چی دانستم موادنمی اصلن

-بودیم. آره، اگر سر مزرعه کاری نبود، ما همیشه داشتیم بازی می

رفتیم توی می ،یین ساعتچهم ظهرها، درست کردیم. بعد،

-ها توی آب بازی و شنا میرودخانه. اوه، چه کیفی داشت! ساعت

ال. والیب ظهرها دوباره کار سر مزرعه، اگر کار نبودکردیم! بعداز

-افتادیم توی رختخواب. امروز بچهها خسته و کوفته زودی میغروب

 داشته امکان بینند. فقط تلویزیون! اگرکنند؟ تلویزیون میها چه می

ند بینمیتمام بیست و چهار ساعت شبانه روز فقط تلویزیون  باشند

روز  امروزه های بیچارهبخدا! بچه فالکت، فالکته .و دیگر هیچی

کنند. آنها فقط توی اتاق جلوی تلویزیون زندگی کودکیی تجربه نمی

شود. شان نمیای با محیط اطراف نصیبکنند و هیچ تجربهمی

و وارد خیابان  ک کردندخانه و تلویزیون را تر هباألخرچنانچه روزی 

افتد که برای پسر این مادر شدند، آنوقت برایشان همان اتفاقی می

لوح و از واقعیت بدورند، و خطر را به بدبخت افتاده، چونکه ساده

 ها چقدروقتد. اوه، این زن بیچاره آنتوانند تشخیص بدهنموقع نمی

روزهای  ماد!... پسر! پسر،.. داخوشگل بود!... روز عروسیش!.

ند! حاال کجایی تو؟ توی زندان. لعنت بر گذرخوش چقدر سریع می

هیچ، هیچ،  .توانی کاری بکنیات هم نمی! برای خانوادهاین روزگار

 وچقدر مغرور بودی وقتی پسرت به دنیا آمد! آه، درست مثل ت .هیچ

! صاحب احساس عجیبیک  .دماز پدرشدن مغرور بو من هم بعدن

فردا اگر از دنیا رفتم، در او  .و خون خودم پسری از گوشت .پسرم
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بله، زندگی ادامه خواهد داشت و من  .ادامه .همچنان ادامه دارم

 «هم به نحوی زنده خواهم بود!...

که به راهش گسست. در حالی را افکارش یوتی رشتهصدای س   

را ندید. دوباره  ش انداخت، اما کسیداد، نظری به اطرافادامه می

ی سوت سید. از کنجکاوی ایستاد. و بازاش رگوشهب سوتصدای 

 دیگر.

-می سوتزند؟ کجاست؟ من هم می سوتلعنتی، این کیه که »

زودی ه، با خود گفت. ولی همچنان کسی پیدا نبود. ب«زنم. فیش...

ه ب ،ای ایستاد بودهای درختی که پشت سر او در حیاط خانهشاخه

ی دست او آمد. با دقت بدانسو نگریست. کسی با اشارهحرکت در

و بعد  ی کوتاهی اندیشیدکرد. لحظهسوی خود دعوت میهرا ب

-هتصمیم گرفت به آنجا برود، با این امید که شاید خبری از پسرش ب

ای باز خانهدست آورد. چند قدمی به عقب برداشت و جلو در نیمه

 قدیمی و الزم به تعمیر ایستاد.

 «؟ستآنجا یالم! کس»

 به صدا درآمد. سوتجای جواب دوباره همان هب    

دهد؟ ما که همدیگر را ها؟ چه خبره؟ چرا خودش را نشان نمی»

 ، آهسته پیش خود گفت.«شناسیم!می

الوه ماهیگر ماهری بود، عمرد خانه شناخت. را می ساکنان آنجا    

تر از او. شوتش نچند سالی جوا ،کدهبر آن بهترین والیبالیست ده

-، رابطهرفتبا هم، تا روزی که به خارج می .ترفهرگز به خطا نمی

 ی خوبی داشتند.

به در فشاری داد و آن را کامالً گشود. کسی پشت در نبود.     

طرف به بیشتر دوباره سالم گفت و داخل شد. هنوز سه قدمی 

اشته بود که حس کرد چیز سبکی روی سرش افکنده برندحیاط 

شود. هراسان شده و همزمان پاهایش با نیرویی قوی کشیده می

 "آخ!" گفت و به روی زمین افتاد.

ری در دست، یزودی صورت زن جوانی، با طناب دام ماهیگهب    

 باالی سرش ظاهر شد. فوراً او را شناخت.
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 «بازی دیگر چیه؟ ولم کنید!این مسخره»

 ر هم او را بجا آورد.یزن ماهیگ    

 «خواهم! خیلی ببخشید!...ید! معذرت میشمای ه،او»

 ری رها ساخت و توضیح داد:یبا عجله او را از دام ماهیگ    

فکرکردم شما یکی از این "تئوریست"هایی هستید که به ده ما »

 «ند!ای را گروگان گرفتهند، زنی را کشتند و  پسربچهحمله کرده

ماهیگیری، با رهاشدنش، ی پیش گرفتار در دام مرد تا چند لحظه    

 و با عصبانیت پرسید: روی زمین برخاست، خاک تنش را تکانداز 

 «ی؟ک»

زد. شما  سواری جارساعت پیش. همین االن دوچرخه یک تقریبن»

 «ندیدینش؟

آیم که من هم از همان سمتی می .چرا دیدمش. اما چرته»

شاید  ... شاید،ای آمد. ولی متوجه چیزی نشدم.سواره میدوچرخه

 «؟بود منظورش پسرم

ها گروگان رت تئوریست تانبدهد! پسر قشنگآخ، خدا مرگم »

 «؟اندگرفته

 «نه. من امروز برگشتم...»

 زن ماهیگر در تأییدش گفت:    

 «بله، شما را توی ایستگاه دیدم!»

لم. وقتی ا توی خانه تنها گذاشت و آمد دنبامان ر. زنم پسردقیقن»

مان ناپدید شده. دیم در خانه شکسته و بچهبه خانه برگشتیم، دی

 «شما اتفاقی امروز ندیدینش؟

 ی کوتاهی فکرکرد و در حال تأمل پاسخ داد:زن ماهیگیر لحظه    

از ایستگاه  پسر، وقتی هم یک زن با دو تا بچه، یکی دختر، یکی»

رفتند. آره، میراه گشتم، با عجله داشتند جلویم به خانه برمی

زن شما و  .اما نه .ا همراه عمه و دخترش بودشاید پسر شم

اشتباهی  نبودند. حتمنخواهرتان که دیگر با هم رابطه ندارند. آنها 

ن پسرتان را ندیدم. شما شاید شوهرم دیدم. نه. صادقانه بگویم، م
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دیدید؟ حالش چطوره؟ اوه، خیلی دلم برایش تنگ را توی خارج 

 «شده!

 «پسرم بود؟ نواقع چه شکلی بود؟ شاید ربچهپس»

کنم نگذارید دروغ بگویم! ولی دانم. خواهش میدقیق نمی جدن»

ی خواهر شما و کدخدا آنجاست. رفتند که خانهآنها به سمتی می

هرم، توانید بروید پیش خواهرتان تا مطمئن بشوید. شوحاال می

 «دیدینش؟ ها؟ تازگیشوهرم حالش چطوره

ی او اید خواهرش به خانهبه ذهن پدر وامانده خطورکرد که ش    

جوری به همراه عمه و دخترش نزد آنها یا زده و پسرش همین سر

بلند نفس راحتی کشید و با  نزد پدربزرگ و مادربزرگش رفته باشد.

 اندک گفت: آرامش خاطری

 «کند؟نه. ندیدمش. مگر دیگر توی رودخانه ماهیگیری نمی»

ش دیگر ماهی خشکیده. تو خیلی وقته نه. رودخانه تقریبن»

ها با فقط زن .ندی مردها رفتههمه .نیست. شوهر من هم رفته

جوری از توانستم یکمن هم می ند. آه، کاشهایشان ماندهبچه

 «م!اینجا دربر

 اش چین انداخت و پرسید:غمگین به پیشانی یپدر وامانده    

 «شوهرتان خب کجاست؟»

یشتر از یک ساله که توی ود. اما حاال باول یک مدتی توی پایتخت ب»

 .«خارجه

دانم، توی خارج. ولی توی کدام کشور یا توی چه آره، من هم می»

 «کند؟شهری کار می

ید تو! توی خانه یبیا زحمتدانم. اما چرا. بیوه، این را دقیق نمیا»

ها آدرسش نوشته نامهند تایی نامه ازش دارم. روی پاکتیک چ

 «یید تو!کنم با من بیاشده. خواهش می

م آنجاست نه. عجله دارم. باید اول بروم پیش خواهرم تا ببینم بچه»

کردم شوهر شما توی شهری که من تویش کار می ،یا نه. بهر حال

 «دیدمش.می نبود. وگرنه حتمن

 رفت که زن ماهیگر به خواهش و تمنا افتاد:داشت می    
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ش آخرین نامهخرده صبرکنید! من سواد ندارم. شما را به خدا یک»

و هنوز درست و  آمد. دخترم کالس دوم ابتداییه همین دیروز

 «م بخوانید!ش را برایتواند بخواند. زحمت بکشید نامهحسابی نمی

، یک لیوان آب خنک هم تان ممکنهید بیاریدش! اگر برایباشد. برو»

 «م بیارید!برای

 «.فورن .با کمال میل»

-اطرافش انداخت. در نزدیکی برگشته نگاهی به مرد به والیت    

د. به اش را جلب کرای توجهاش، زیر سایه درخت آلویی، کنده

یی ر با سینییتا زن ماهیگ سوی درخت رفت و روی کنده نشست.

. در این میان ای سپری شدچند دقیقه در دست از خانه بیرون بیاید

 ده بود.سبکی پوشی اش پرداخته و لباساو به آرایش

شوهرم وقتی اینجا  .تان شربت درست کردمبا عجله برای بفرمایید!»

 «آمد.بود از این شربت خیلی خوشش می

طرفش گرفت. مرد هکنان بزن به رویش خم شد و سینی را تعارف    

نظرش آمد هباز بلوز زن خیره گشت. ب ی بیش از حداختیار به یقهبی

 ی گرد خوشرنگ و  شیرین و خوشبو درست جلودو خربزه

  .یازیدنیچشمانش آویزانند، آماده برای لمس، نزدیک و دست

 از سحرگشتگی مرد آگاهی یافت: با پیروزی زن    

تر از آمدید تو! توی خانه خنکخ! حیف شد! بهتر بود با من میآ»

ه! نکند فقط من خیلی خدای من، امروز هوا چقدر داغ اینجاست!

 «؟گرممه

ی زن که به چهرهداشت و هنگامیمرد لیوان را از روی سینی بر    

نگریست، با عجله شربت خنک را الجرعه سر کشید. بعد لیوان می

 را به او برگرداند و جواب داد:

 «.شکن بود! حسابی حرارتمرسی .هآره... اینجا واقعن خیلی داغ»

باز هم خیلی از آن هست. بیایید تو! بجز دخترم کسی خانه »

آنکه کسی توانیم، بیته. ما مینیست! او جلوی تلویزیون نشس

 «.شود، نامه را بخوانیم و شربت بخوریمبمان مزاحم

 پاسخ داد: با خود در کلنجارخواهد. زد که زن از او چه میحدس     



 

38 
 

 «ی شوهرتان کجاست؟! باید بروم دنبال پسرم. نامهنه. مرسی»

 «آورمش. یک لیوان دیگر شربت؟وه، فراموش کردم! اآلن میا»

باید عجله  اما فقط اگر زیاد طول نکشد. جدن .زحمت، بیآره»

 «کنم!

 «.فورن»

از برابر  کنان،زن زیبا و تنهای ماهیگیر پیشین، با شتاب اما غمزه    

و آزمند مرد گذشت. مرد اینک به باسن لرزان و  چشمان سحرگشته

انگیز او، تا زمانی که زن داخل خانه ناپدید شد، خیره ماند. هوس

کوبید و آلت سیخ از شدت هیجان به سختی پتک می قلبش

 .بریداش در شلوار امانش را میگشته

خواهد با من روی هم بریزد! آره، ه! میخدای من، چقدر خوشگل»

اما... اما، حاال من چه کار کنم؟ چه کار کنم...  .صددرصد مطمئنم

چه... چه کاری درسته؟ چه کاری اشتباهست؟ شوهرش دارد توی 

هاش عشق و حال کنم؟ کند، من بیایم اینجا باجان می خارج

منصفانه نیست! اگر یکی در غیبت من با زنم همچی کاری بکند، 

خواهد آمد. اما... اما خیلی خوشگله! خیلی، خیلی خوشم ن

بری توی اوه... چنین زن قشنگ و نفس .تر از زن خودمخوشگل

 «...؟مهال ندیدم! هی... من چه خبرعمرم تا ح

زودی با پاکتی نامه و لیوانی شربت در دست به سوی مرد هزن ب    

 برگشت. دلگیر اما مؤدب گفت:

دانم دخترم نمی .ی دیروز را نتوانستم توی این عجله پیداکنمنامه»

وجبی نشسته جلوی تلویزیون و حوصله ندارد . نیمشگذاشته کجا

. گر از شوهرمهی دینامهاین یک پاکت .نامه کجا گم و گور شدهببیند 

ن ببینید توی همان خارجیه که رویش آدرسش نوشته شده. لطف

 «ید!شما بود
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 شش

ای در که با بچه ی زن ماهیگیر قبلی زنیچند خانه دورتر از خانه    

. وامانده را به نام صدا زدپدر  ی خود ایستاده بود،بغل جلو در خانه

دیگر در غربت سریع او را شناخت. با شوهرش و چند هموالیتی 

ای ی مشترکی داشتند. شوهرش نامهادستجمعی آپارتمان کرایه

اش به او سپرده بود. ناخودآگاه به همراه پانصد دالر پول برای خانواده

نامه را لمس نمود درون جیب شلوار رفت، خشنود پاکت دستش به

 و به طرف زن رفت.

 زن با خوشحالی پرسید:    

 «سالم! حالت چطوره؟»

 «، خوبم! تو چطوری؟رسیم»

آنکه حقیقتاً منتظر شنیدن جواب بماند تالش ورزید فرزند بی    

همکارش را در بغل مادرش نوازش کند. پسرک نسبت به او کنجکاو 

باز بلوز زن و در  ی بیش از حدرسید. یقهنظر میهو خواهان رابطه ب

 را برانگیخت. ی مردهای عریانش توجهپی آن پستان

ت! من هم خوبم. هی، تو و زنت اما امروز پیش از ظهر سریع قربان»

خواستم سالم بگویم و دعوتت می .مثل رعد از ایستگاه در رفتید

تشنگی  حتمن .در یک چشم بهم زدن غیبت زد. مانکنم خانه

 «طور نیست؟هاهاها... این .ناپذیری به زنت داشتیسیری

گرفت و به بازی با او اش اهمیت نداد. بچه را بغل به کنایه    

 پرداخت.

 بار نگذاشتنشاین های خارجیش؟ زناین شوهر نامردم کجاست»

 «بیاید خانه، نه؟

 دلسرد از پیشداوری زن همکارش با امتناع جواب داد:    

-های خارجی! تو فکر میما و زن زنی؟ها که نمیاخ، چه حرف»

 «گذرد؟کنی آنجا به ما خیلی خوش می

اش گرفت و در آغوش بازن زن به گردنش آویخت، هوسبه ناگها    

 زنان گفت:الس
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های به زن دستت اصلن که دیگراوه، جوانک بیچاره! تو یکی »

! زنیبی چهار سال آزگارتو و طور نیست؟ د! اینرسخارجی نمی

 «خواهی باورت کنم؟می ناقال، واقعن

ن خالص شود. مرد به والیت برگشته در تالش برآمد تا از دست ز    

بچه شروع به گریه کرد. او را به مادرش واگذاشت. از زن فاصله 

 گرفت و با عصبانیت گفت:

 «پریده! تو عقل از سرت کاملن»

قدر خشن نباش! در برابر مردی مثل تو زانوهای هر اوه، عزیزم، این»

 «پرد!شود و عقل به کلی از سرش میزنی سست می

ها را بگذار کنار! دخترت کنم این چرت و پرتخواهش می»

 «کجاست؟

 ش ادامه داد:ازن به شوخی    

 «اول مامان، بعد دخترش! .نه، نه»

ای مبهوت به او خیره شد. بعد شرمگین و اندکی مرد لحظه    

 معذب گفت:

 «ی!تو حسابی دیوانه شده»

اش در بغل دریافت که مرد از او به مفهومی منفی و زن با بچه    

-گیر شده است. در حینی که با یک دستش تالش میناروا غافل

 های بلوزش را ببندد، محتاطانه گفت:ورزید دگمه

بیا تو!  ه چیز را اینقدر جدی نگیر و لطفنشوخی بجای خود! هم»

و توی خانه  لهاش تعطیدختر و عذاب جانم متأسفانه مدرسه

و دایم  چهارده سالشه .ی مشکلیهبچه .نشسته جلوی تلویزیون

 «کند؟ حالش خوبه؟کار می پدرش چی .بال مردهاستدن

 ،ها در مورد دخترحرف مرد به والیت برگشته با شنیدن این    

زودی از راه برسد و چون مادر خود به گردنش هاو نیز ب مباداترسید 

طرف زن گرفت هنامه را از جیب درآورد و آن را بد. با عجله پاکتزیبیاو

 و توضیح داد:

نامه برای شماها! توش باید پانصد دالر پول باشد. بگیر، یک »

شوهرت با تأکید از من خواهش کرد تا بهت بگویم که به طور منظم 
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توی مدرسه بیشتر  ای دخترت هدیه بفرستی تا بهشهبرای معلم

خواهد که تو دخترت را در ایام تعطیلی تابستان به برسند. او می

  «.کالس زبان انگلیسی بفرستی تا بعدها..

نامه را گشود، اسکناسهای دالر بعد از آنکه پاکت در بغل بچه زن    

حرف مرد را قطع  را برداشت و نامه را ناخوانده درون پاکت گذاشت،

 گفت:جدی و نگران  کرد و

یکبار  شخصن زحمت بیا تو و خودتبی .باشد، باشد! با کمال میل»

-فهایم محل نمیهرگز به حر .گیرهو پاچه بهش بگو! به کلی سرتق

ش با اینکه کلی هزینه برای .کندگذارد، هر چه دلش بخواهد می

حاال چه برسد برود کالس  .رود، منظم به مدرسه نمیدهیممی

 م و واقعنزبان انگلیسی! من از دست این دختر حسابی وامانده

 «هاش چه کار کنم؟دانم بانمی

حس ترحمی نسبت زن شروع به گریه کرد. پدر وامانده اما هیچ     

به او نداشت. برعکس کم مانده بود مالمتش کند که او خود 

بوده، دخترش دخترش را چنین بار آورده است؛ اگر مادر سالمی می

-رفته است. همکارش در مملکت غریب جان میگمان به او میبی

-فرستد، آنها با البالیزند و برایشان پول میکند، از نان دهانش می

ند و پول با هزار زحمت و رنج پردازشان میو عیشکیف به گری 

-کنند. با اینهمه مرد افکار و مالمتبدست آمده را حیف و میل می

 بر زبان نیاورد و گفت:از روی ادب هایش را 

نکه دوباره به قبل از آ .پسرم گم شده .م را دارمخود من مشکل»

ر این کنم. دآیم پیش شما و با دخترت صحبت میخارج بروم، می

ای شرح توانی همه چیز را برای شوهرت توی نامهمابین می

کنیم کنیم، بلکه جان میبدهی. باور کن! ما توی خارج زندگی نمی

 داریم! شوهرت آنجا واقعنمیخودمان را زنده نگه هاو مثل حیوان

 «.زنی ندارد

م تعریف کرده که مردم شوهرم برای دانم.دانم. همه چیز را میمی»

توی شهرنو هم کمتر  حتاآید، شان نمیا از شماها چندان خوشآنج

را خدا از من دلگیر نباش از اینکه باهات و گیرد. تتان میزنی تحویل
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ناسالمتی من یک زنم، تو هم یک مرد قوی و  .ذره شوخی کردمیک

کنیم. ها توی این ده مردها را با هم تقسیم میما زن .تیپخوش

اینجا بود خودش همه چیز  د. سال پیش وقتیدانشوهرم این را می

ار ما هیچ را تجربه کرد و لذتش را برد. او و سایر مردهای ده با این ک

ت، بجز پدر عاقلت، تنها ، تو و خانوادهمخالفتی ندارند. ظاهرن

آیید. شما کسانی هستید که با طرز جدید زندگی ما کنار نمی

به شهر یا به  دررفتید ید وتهها تنها گذاشها را با بچهمردها ما زن

د خانه. بجز یگردبار برمیخارج، و در بهترین حالتش سالی یک

ها و پولدارهای شهری که فقط از پیرمردها و مریضها، ژاندارم

کلمه  آید، ما اینجا به معنی واقعیشان میدخترهای باکره خوش

ن را دار کار کنیم؟ طناب ورداریم خودما چی .بینیماثری از مردی نمی

و  !" بنالیمیا که مثل زن و خواهرت "پناه به خدا! پناه به خدابزنیم؟ 

های داروسازی برویم داروندارمان را توی جیب دکترها و شرکت

 «بشویم؟ داغانبریزیم، و با وجود این آخرسری درب و 

 هایش را گرفت و نالید:پدر وامانده با هر دو دست گوش    

فکرم که  .توان شنیدن ندارم دیگر واقعن .مدیگر توان شنیدن ندار»

 .پسرم .، بکنواهدخمیدلت هر کاری که  .رسدجایی نمیهب اصلن

 «ببخش! باید بروم دنبالش! .پسرم ناپدید شده

در بغل تازه دریافت که همکار شوهرش به چه حدی  زن بچه    

 گرفتار و درمانده است. غمخوارانه گفت:

پسرت چه اتفاقی  برای .تم اذیتت بکنمخواسمتأسفم! نمی واقعن»

 «افتاده؟

م را های حشری بچهزن .خبره دانم اینجا چینمی دانم. جدننمی»

  «دربردند!از راه 

ای مشکوک نگاهش کرد، هایش را در هم کشید، لحظهزن اخم    

 بعد دلگیرانه گفت:

-ی! اینجا توی محلهتو مثل اینکه قاطی کرده .های حشریهه! زن»

های حشری محشری هم از زن .شودای دزدیده نمیما بچه ی

های مادر و خواهر و زنت این لقب را به زن .خبری نیستواقعن هیچ 
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 .کنیمکس تجاورز نمیدهند. ما به هیچتنهایی مثل من نسبت می

ی های مدید رابطهمدت .هیک دروغ محض .این فقط یک افتراست

نسیش وجب شدت میل جدر هر انسان سالمی م جنسی نداشتن

روید شماها توی خارج نمی .درست مثل شما مردها .شودیم

قدر نگران این تو را به خدا را درزبگیریم! بهتره این موضوع شهرنو؟

-دیگر حوصله حتمن .افتدش هیچ اتفاق بدی نمیپسرت نباش! برای

-خانه به خانه می من االن .گی را نداشت و زده بیرونی حبس خان

کنم تا ببینم از دست مادرش به زنی پناه رس و جو میروم و پ

 «.فرستمش خانهنبرده. اگر پیدایش کردم، می

 «لطف را در حقم بکن! این! دستت درد نکند! خیلی ممنون»
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 هفت

ای زنگ دوچرخهی ی خواهرش ناگهان صداسوی خانههبین راه ب    

ت سرش ایستاد و به پشای از رفتن بازاش رسید. لحظهگوشهب

 غضبناک موقعپیش،  دی همان همکاری که چند لحظهزوهکرد. بنگاه

و زن جوان دیده بود، کنارش توقف د ، او را همراهاز خانه بیرون زدن

 :کرد

 «روی؟می کجا داری»

 «.پیش خواهرم»

 «آنجا؟ چراحاال »

 «م آنحا نیست؟خواهم ببینم بچهمی»

 متوجه ظاهرن اصلن! ، پسریتو حسابی عقلت را از دست داده»

 «ی!نیستی با چه خطری مواجه

 «چه خطری؟»

 ل نرو پیش خواهرت و پسرت را فعلنرا خدا اوو ه، مرد حسابی! تها»

-مانت میافتد، من بهت ضش نمیفراموش کن! هیچ اتفاقی برای

خودت یک دردسر حسابی  برایتیر توی کوچه با شلیک هفت .دهم

 «بیا این را بگیر! .یدرست کرده

ای که درست به تپانچهطرفش گرفت، های بتپانچههمکارش     

 با خود داشت. مغشوش گفت: او شکل همانی بود که

 «خودت! براینه. ممنون! خودم یکیش را دارم. نگهش دار »

های جوان گذشتم و آمدم تا تو را از دیوانه، از عشق و حال با زن»

ی خودت خانه .گشتم لتجا دنباههم .ات بیرون بیاورماین وضع گهی

پیدایت  باألخرهنبودی، پیش پدر و مادرت هم نبودی. خدا را شکر که 

خدا تا ی همسایه پسرش را فرستاده پیش کدهایکی از زن کردم!

ی و با یک اسلحه پر توی دستت بهش خبر بدهد که تو دیوانه شده

وی ده است کدخدای نامرد تنها کس ت .گردیداری دنبال پسرت می

زودی تمام هدهد و ببه ژاندارمری راپورت می تلفن دارد. او فورن که

افتند به جانت! اگر تو را با یک اسلحه بگیرند، کلکت ها میژاندارم
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زنند و یک انگ تروریست بهت می یست؟دیگر کنده است! حالیت ن

 «.لوفدانی بپوسیتا عمر داری باید توی ه

ریست نیستم! هفت من که تو ؟گوییچرت و پرت داری می چی»

 «تیر مال من نیست...

دهانت را ببند و همان  حاال ت رو ریست! دیوانه،توریست نگفتم، »

اما  یست نیستی،ورردانم، تو تگویم! میکن که بهت میبکاری را 

بار شلیک کردی، از این باهاش یک .یک اسلحه واقعی توی دستته

-شان ک گلوله حرامکی یها را تهدید کردی که یزن حتابدتر، باهاش 

فهمی که این یعنی چه؟ کدام احمقی چنین نمی واقعن .کنیمی

هدر نده و سریع برو  وقت هم بگیرش! دیگر یک ثانیه کند؟میکاری 

خواهی. بگو که با این وانمود کن که ازش کمک می پیش کدخدا.

ت را بترسانی تا آنها های همسایهبازی خواستی زنتیر اسبابهفت

آنها  رند و آزادش کنند. ولی موفق نشدی،سر پسرت بردادست از 

بنا کردند به مسخره کردنت. به کدخدا صد دالر پول بده و عجز و ناله 

 «کن تا پسرت را بهت برگرداند!

و خطرناک بودن وضعیت خود واقف کم به جدی پدر وامانده کم    

 . با اینهمه حیران پرسید:شد

 «!انداز یک ماه من در خارجهم پستما تقریبناین  ؟صد دالر ؟چی»

دانم. ولی باید از خوشحالی کالهت را بیندازی باال، اگر آره، می»

خودت کندی  برایفقط با همین صد دالر رشوه از این چاهی که 

ی بازی را دیگر، بابا! اسلحهانی بیرون بیایی! بگیر این اسباببتو

 «قایمش کنم!جایی یکبرایت واقعی خودت را هم بده به من تا 

بازی را از همکار خود گرفت و زیر پیراهنش پنهان اسباب تیرهفت    

فکر فرو رفت و بعد با تردید اسلحه واقعی ه ب کوتاهی یکرد. لحظه

 خود را به او سپرد.

راستی، به کدخدا بگو که قصد داری ده ما را دیگر ترک نکنی، »

ت و حسابی پیدا که تا حال نتوانستی توی خارج یک کار درسچون

ت خیلی اوضع مالی رسانی که واقعنطوری بهش میکنی. این

ی کسانی که توی این مملکت یک ها و همهخدا، ژاندارمبده. کد
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های بوکش و جستجوگر درست مثل سگست و مقامی دارند، پ

هایی مثل من تا دالر را بو بکشند. آدم ندحسابی دوره دیده پلیس،

ی آسانی طعمه نشابرای، رویمخارج می و تو که برای کار به

که نسبت به ما ها! با اینها! صد رحمت به خارجی. لعنتیهستیم

مملکت  ها تویهرگز با ما به بدی این کونی پیشداوری دارند، ولی

خانه برگشتم، کدخدا  هر بار که از خارج به .کنندخودمان رفتار نمی

ی تنهایم مواظب خانواده ی اینکهکرد، به بهانه مسرکیسه صددالر

-ت میبوده. صبرکن ببینم به جز این صد دالر، چقدر دیگر سرکیسه

 «!کند! برو دیگر بابا! برو لطفن

با خود بلند و ناباور  زمانپدر وامانده درصدد برآمد راه بیفتد. هم    

 فکرکرد:

 «اما... اما...»

 «؟اما چی»

فکر  .توانم تصورش کنمنمی .جوری نبودما... اما قبلنها اینجا اینا»

 «.بینمکنم همه چیز را دارم خواب میمی

قبل از اینکه  .بوس بدل شدهره، زندگی توی مملکت ما به یک کاآ»

که  فرقش در اینه .چندان بهتر نبودبه خارج برویم هم اینجا وضعش 

ای بودی. چیزی نداشتی تا تو قبلن یک آدم فقیر و بیچاره

دیدی بدزدند. بهمین خاطر درست نمی تند ازکارمندهای دولت بتوان

 گذرد. اما حاال یک مقدار پول داری. کارمندها اینجامی که اینجا چه

ند که چه جوری همین کشند و نقشه مینشسته پشت میزشان

شان، از مأمور کنترل را از چنگت درآورند. همه یک مقدار پول

ده ما، این کدخدا، توی  انشها و مترسکپاسپورت گرفته تا ژاندارم

خب، فقط اگر  .از تنت درآورندهم پیراهنت را  یک ال حتاخواهند می

توانی به زندگیت ادامه ی، میتوانستی بهشان کلک بزنجوری یک

شود می تکنی و عادتبدهی! چند سالی توی خارج زندگی می

پیله باشی. یک روزی شیلهی صادق و بیاها تا اندازهمثل خارجی

قانه است. دی به وطنت و طبق معمول رفتارت درست و صادگربرمی
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های ماهیدر چنگ کوسه ی هستیدفاعبه این ترتیب شکار بی

 «.اداری

 «خیلی ممنون! تو واقعن دوست خوبی هستی!»

-ائله خوابید پس میکه غتیرت را وقتیکنم. هفتخواهش می»

ی، اول گیری! فقط اگر بار دیگر خواستی از این دردسرها درست کن

نباید توی که با من در میان بگذار! ناسالمتی با هم رفیقیم و فقط 

را داشته باشیم! برو دیگر! مستقیم برو پیش  دیگرخارج هوای هم

روباه لعنتی کلک بزنی! بعدش جوری به این کدخدا و سعی کن یک

-قدر مشکل نباش! بهها خوش بگذران! اینوقتت را با زن خردهیک

اهاشان کنی اگر به دیدارشان بروی و بمی شان لطف بزرگی

هم برای قلب و هم برای مغز  سکس چیز سالمیه! واقعن .بخوابی

 .هروان و همه چیز آدم حیلی خوبو تمام سیستم اعصاب و روح و 

 در این صورت زیاد مهم نیست.ی، اگر در این مابین از مردی افتاده

و ماشین و قایقت با زن و بچه و خانه و اسب  تمام وقت را خودت

سرگرم کن! اما، اگر هنوز تواناییش را داری به زنی لذت ببخشی، 

 دانی چند میلیون از مردهای دنیاوقت عاقل باش! هیچ میآن

بینند؟ مردهای بیچاره در ده ما را خواب می این امکان نامکانی چو

کشد با شان سررفته، چونکه دیگر میلشان نمیتا حد مرگ حوصله

-همدیگر را مثل کف دستشان می .خودشان بخوابندهای زن

کند، چه مرد چه زن، به دلیل شناسند. هر دوشان، فرقی نمی

یک  برایزند نداشتن جرأت، یا نداشتن امکان، دلشان لک می

 «شروع دیگر یا یک دیدار و آشنایی تازه...
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 هشت

ه هایش را بزند، بدر تک تک همسایهمادر وامانده تصمیم گرفت     

ی اولین زنگ در خانهبه همین خاطر این امید که پسرش را پیداکند. 

 ای بعدلحظه صدا درآورد.هاش را بی سمت راست خانههمسایه

 گشود: رویشهبرا  بانوی پیری در

 «بیا تو! آخ، چته دخترم؟»

مادر گریان از بیان شک خود به دختر آن بانوی همسایه شرم     

انه به درون حیاط نگاه کرد و غمگین داشت. از الی در کنجکاو

 پرسید:

 «؟نیامد پیش شما  م، بچهمبچه»

 ت بازوی او را گرفت و دلجویانه گفت:بانوی پیر با متان    

 «چه خبره! تانل بیا تو و بعدش تعریف کن که خانهنه. اما او»

های غمگینش مادر وامانده پا به درون حیاط آنها گذاشت، چشم    

زودی از داخل های چرخید شاید که فرزندش را بیابد. بدر هر گوشه

ای در بغل، بیرون های جنایی، با بچهخانه زن جوان و دوستدار فیلم

 دبانه گفت:آمد و مؤ

یک استکان چای  ! همین االنسالم! بفرما! بفرما باال لطفن»

 «.کنمدرست می

 «ند!ه، ممنون! پسرم! پسرم را دربردهن»

های جوان های جنایی مثل سایر زندوستدار فیلم یزن همسایه    

ای نداشت و در دل خود از ناپدید ده با این مادر وامانده چندان رابطه

گویش با مرد شدن پسر در حال بلوغش خرسند بود، اما بعد از گفت

-گناهی و دست، هراسان در تالش بود تا بیاو خشمگین و مسلح

د. بدین خاطر غمخوارانه ابراز کننداشتن خود را در این ماجرا ثابت 

 داشت:

 «؟ین کاری کردهنپناه به خدا! کی چ»

 «ند!های حشری تورش زدهحتمن زن»
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ها وجود دارند، نه توی ها فقط توی قصهجور زنها! اینوا، چه حرف»

 .کندبیهوده نگران پسرت نباش! حتمن بیرون دارد بازی می .ده ما

 «بیا باال! بیا باال لطفن!

بچه در بغلش ناآرام شد و شروع به گریه کرد. مادر جوان نوک     

پستانش را در دهان او گذاشت. کودک دوباره آرام گرفت. بانوی پیر 

 پرسید:

 .مثل اینکه یک اسلحه توی دستشه شوهرت کجا رفته، دخترم؟»

 «امیدوارم دیوانه بازی درنیآورد!

 «دانم...دانم... واقعن نمیدانم... نمیینم»

گریه افتاد. بانوی پیر او را در  مانده با گفتن این کلمات بهمادر وا    

های جنایی، غمخوارانه مثل آغوش گرفت. زن جوان دوستدار فیلم

 مادر خود، به دلجویی پرداخت:

 .افتدش هیچ اتفاقی نمیبرای !، خواهرجانخیال بد به دلت راه نده»

اقعن باورمان کنی که پسرت جا را بگرد! تا وبا من لطفن بیا باال و هم

ها بروی! ما ی همسایهتوانی پیش همهبعدش می .اینجا نیست

 «نه مامان؟ .کنیمهم کمکت می

د. مادر وامانده وقتی ی دخترش را تأیید کربانوی پیر گفته    

 همدلی آنها را دید، کمی آرام شد.

پیش شما آمده. به  خواستم بپرسم شاید پسرمممنون! فقط می»

 «شک و تهمت نبود! ا قصدم اصلنخد

دقیقن مثل تو الزم به عذاب وجدان نیست! کارت درسته. من هم »

م بود. ازش بودم. مامانم توی خانه مراقب بچه توی ایستگاه قطار

 «بپرس!

سرش را به  طرف بانوی پیر برگشت. او ابتداهنگاه مادر وامانده ب    

 و بعد گفت: تأیید دخترش تکان داد

ی خدا، کاشکی پسرت را توی خانه بودم. بندهمن تمام وقت بله. »

خب  .کردمپیش من گذاشته بودی! با کمال میل ازش مراقبت می

خواهی چای بخوری، با هم برویم پیش دیگر! حاال اگر نمی

-! دخترم، بار دیگر، هر وقت خواستی جایی برویی، بچههاهمسایه
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ی ازش مثل نوهت را توی خانه حبس نکن! بفرستش پیش من! 

 ؟هم هستیم یهمسایه وگرنه برای چی .کنمخودم مراقبت می

 «حاال آرام بگیر دخترم! بیا...
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 نه

دخترک وقتی دید که پسرک میلی به بازی با او ندارد و فقط از     

 با ُبغضی در گلو گفت:دلگیر و پنجره به بیرون ُزل زده است، 

آید. با من هم نه بازی هایم خوشت نمیعروسک کدام ازهیچ از»

داده یک ولی بابایم قول  .باشد .زنی. باشدکنی، نه حرف میمی

 «.ش دست بزنیآن وقت اگر گذاشتم به .م بیاوردبرایباربی اصل 

اش حوصلگیا بیخواست بنمی وجهبه هیچ پسرک که دلش    

زودی شروع به هینکه مبادا او باز ترس ا دخترک بشود، سبب رنجش

رویی را به دست گرفت و با خوش سهاییکی از عروسک ،ندگریه ک

 گفت:

 اصله! هم باربیخواهی چه کار؟ این می رادیگر باربی اصل یک »

 «داری!... اینجا فرقش چیه؟ اوه... تو چند تا هم باربی

ک، خود را کمی به او نزدیک رفتار پسر ناگهانی با تغییر کدختر    

 داد، با خوشحالی گفت:شانش میکه عروسکی را ندر حالی و کرد

، نگاهش کن!... قشنگ هاین یکی خیلی شبیه باربی اصل»

 «نیست؟

 «. ببینم، تو شطرنج بلدی؟هخیلی قشنگ چرا. چرا.»

 «؟اول بگو شطرنج چیه فقط پس چی که بلدم.»

ترک را آرام به طرفی هل کنان با کف دست سر دخپسرک خنده    

 :جواب دادداد و 

 توانیمیچطور  وقتآن چیه، شطرنج دانینمی تو کهای دروغگو! »

 «؟بازی کنیشطرنج

 «!گیرمدم بده! به خدا زودی یاد میخب، یا»

دهم. ولی اول باید خود شطرنج را داشته باشیم. باشد. یادت می»

 !«شودپیدا می تانتوی خانه همچین چیزی انت بپرس ببیناز مام

بعد  .فتر ،مشغول آشپزی بودکه مادرش در آن  دخترک به اتاقی    

 :از چند لحظه برگشت

-ولی به بابایم می .نداریم متأسفانه یک همچین چیزی هنوز نه،»

 «.گویم اصلش را از خارج با خودش بیاورد
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-های دخترک را زیر و رو میبازیکه سایر اسبابپسرک در حالی    

ش حرف با خود ردکنان، انگار که داگی اما مسخرهحوصلکرد، با بی

 د، زمزمه کرد:نزمی

 «.آورداصلش را از خارج می نحتم .آره، آره»

، اگر هم باربی اصل و رگرددبگذار بابایم ب .بینیماال میپس چی؟ ح»

 «با خودش نیاورد! ج اصلهم شطرن

ها بیرون آورد، بازیای پالستیکی از البالی اسبابتپانچهپسرک     

 اد:کرد جواب دکه تماشایش میدر حالی

ش! بابای ، باربی و شطرنج پیشکشرگردداول بابایت ب خ! بگذاراَ »

تیر و "اینترنت" م هفتبرایخواهد بیاید و که می همن هم چهارسال

 «.دیگر حال شنیدنش را ندارم .های الکیاش قول! همهبیاورد

پدرش  بازگشتی ه گفتگو در بارهبی چندان میلک که دختر    

 د:نداشت، کنجکاوانه پرسی

 «اینترنت دیگر چیه؟»

 «؟دانی اینترنت چیهراست راستی تو نمی»

 «از کجا بدانم؟ تا حال نشنیدم. نه.»

ر شوق آمد و با کمی غرور تالش حوصله اینک سسرک بیپ    

 برای دخترک توضیح دهد: ورزید

-؟ یک جعبهشیتوی تلویزیون تا حال ندیده .هاه... چیز خیلی خوبی»

 «گویند کامپیوتر...ش میتلویزیون، بهبه شکل  نتقریب های

 صبرانه گفت:دخترک حرفش را قطع کرد و بی    

 «.دیدمشتوی تلویزیون  .دانم کامپیوتر چیهدانم. میمی»

! خیلی عجیب! هی! چیز عجیبیندیده هنوز ! خود اینترنت را کههها»

نه مثل  !شود حرف زدهاش میتر، بااین مهماز  !هتمام دنیا توش

بپرسی  یزند آ! هر چفقط خودش حرف میهمیشه یزیون که تلو

توانی است هم میدهد! تازه، هر کسی را که دلت خوجوابت می

 «هاش حرف بزنی...تویش ببینی و با

هاش خدا را هم تویش دید و با شود... میشودمی ! جدی؟هاوه»

 «حرف زد؟
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ث کرد، ای مکلحظهپسرک که با عالقه سرگرم تعریف کردن بود،     

که با حرکت دست و ند. بعد، در حالیرا خارا اششقیقه با انگشت

ی خود یله به گفتهو به این وس ساختتردیدش را پنهان می ابرو

 بخشید، جواب داد:تأکیدی خاص می

-می !هاش حرف زدرا هم تویش دید و با شود خداپس چه که می»

ثل ت خودش یک چیزی هست درست ماینترن ناصلدانی چیه؟ 

یست. فقط توی شهرها و خارج که توی ده ما ن هتنها عیبش این !خدا

گوید یکیش را که می هشود. حیف شد! بابایم چهار سالمی پیدا

تازه، عوضش  .خشک و خالی فقط حرف .آورد. فقط حرفم میبرای

ی او مادرم پسر خوبی باشم و بدون اجازه برایباید قول بدهم که 

ها توی خانه ت که خانه نیست، مثل زندانیهیچ کاری نکنم و هر وق

 «؟یمتنفرم! من از تمام مدت توی خانه ماندن متنفرم! تو چ بمانم.

 «.کندنمی زندانی مامانم من را هرگز توی خانه»

دانی چیه؟ می .ت! مامانت یک مامان خیلی خوبیهخوش به حال»

وری جامانت را یکبرو م !برویم با هم بیرون قایم موشک بازیبیا 

نگاه کن! بیرون خیلی قشنگ  برویم بیرون! بگذاردراضی کن تا 

 « نیست؟

! مامان! ددهاوه، آره! بیرون قایم موشک بازی خیلی حال می»

 «مامان!...
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 ده

که زنگ در خانه به صدا درآمد، کدخدا که روی ایوان لم همین    

رد و بداده بود و از نسیم مالیم بادبزن بزرگ و قوی برقی لذت می

 داشت، غرید:مال خود وامیوماساژ و مشتزن خیلی جوانش را به 

-این خواهند برایم بیاورند؟ حتمنمی دیچه خبر ب دیگر خدای من،»

ها کشته تروریست خواهد بگوید که چند تا زن توسطبار یکی می

گذارند دست می یچه جوری دست رو هاند! ببین این ژاندارمشده

کنند! تا به دادمان برسند، ده ما کاملن ف میوقت تلجوری همین و

راه  برو ببین چه خبره! یادت نرود، دیگر هیچ زنی را .از دست رفته

از حسابی پروار دانه غکه یک اردک چاق و چله یا یکتو! مگر این نده

شده برای هدیه با خودش آورده باشد. دیگر از دست خودشان و 

نیستم،  دای قادر و متعالخ من کهم! هایشان ذله شدهگرفتاری

 «م!فقط یک کدخدای بیچاره

ترش که چند سال بعد از مرگ زن ها از او جوانزن جذاب و سال    

خونسرد به سوی در ورودی  و لش با او ازدواج کرده بود، مطیعاو

 چه»خواست بگوید:را گشود و طبق معمول  ی آنمخانه رفت. ک

 را هااما هراسان دست «؟؟ وقت بهتری پیدا نکردی در بزنیهخبر

 برد، نفس عمیقی کشید و با صدای لرزانی گفت: ی سر خودباال

 نکش! من در ناپدید شدن پسرت اصلنمن را  نکش! تو را خدا»

 «های دیگر!برو پیش زن .دستی ندارم

شد، با اینهمه به آرام کردنش  پدر وامانده از رفتار او متعجب    

 پرداخت:

ای با خواستم چند کلمهز من نترسید! میا خانم کدخدا، لطفن»

 «.کدخدا حرف بزنمجناب 

از  نماروحخدا ه کنم نکش! کدخدا و من بنکش! خواهش می»

 «.جریان خبر ندارد

الی سر عالمت تسلیم باهبرا  هاکه دست زنش ندیدبا کدخدا     

سوزان تیرماه، عرق سردی روی  ، با وجود گرمایگرفته بود خود

از جایش برخاست، به درون با عجله ش جاری شد. ن فقراتستو
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که همچنان گفتگوی بین زن ای را گشود و در حالیخانه دوید، پنجره

تا در صورت لزوم از  کرد، آماده ایستادمسلح را دنبال میخود و مرد 

 پنجره به بیرون بپرد و جانش را نجات دهد.

 خدا گفت:ی کدپدر وامانده مؤدب و با احترام به زن وحشتزده    

من که قاتل  ؟یدحساب کرده تیار دارید، خانم کدخدا! من را چیاخ»

تازه همین  ؟بکشم ، زبانم الل، شما رانیستم! به چه دلیل بیایم

-که زن زنم معتقده .امروز از خارج برگشتم خانه. پسرم غیبش زده

ای هستم، خانم آدم بیچاره .ندم را دزدیدهشوهر بچههای بی

، توی خارج دنبال کار خودبی هاچهار سال آزگار، اکثر وقتدخدا! ک

سوی هو دست کمک ب تان آمدمدلسرد خدمت. حاال فقیر و گشتم

 «م!شما و شوهرتان دراز کرده

 «...بیایید تو! .بگیریدخواهید برنج و آرد و پول قرض آهان! می»

ریبه با تردید گذاشت تا مرد غ خاطر اما همچنانزن کدخدا آسوده    

به داخل حیاط بگذارد. شوهرش هنوز از پنجره به بیرون نپریده بود  پا

کرد. صدای مرد به و در تمام این مدت گفتگوی بین آنها را تعقیب می

 آمد. گوش او آشنا می

، کدخدا ی مهمانجویانهاز نییت صلحهنوز نچندان مطمئن     

تا  رازکشیدد اشبه ایوان بازگشت و سریع سر جای قبلی سرانجام

آنها متوجه نشوند که او از ترس قصد فرار داشته است. اکنون با 

 ساختگی غرید: ی پر ابهتصدا

 «کیه آنجا؟»

پدر وامانده در این مابین وارد حیاط شده بود. او نگاهی به روی     

 تایوان انداخت، آقای خانه را نیم لخت جلو بادبزن فرفرکن لمیده یاف

 و مطیعانه پاسخ داد:

وقت بیخیلی ببخشید از اینکه  جناب کدخدا! ،بخیر تانروزسالم و »

 «م!همزاحم احوالتان شد

خندی مصنوعی به او خیره کدخدا خود را جمع و جور کرد و با لب    

 رسید.نمی نظره. اهل اعمال خشونت بشد
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ها گفته که نفری تیردرکرده و به زن حسابی اما یکدفعه با اسلحه»

ش را حداقل یک زن حامله از ترس بچه .کندمشان مییک گلوله حرا

چند تا گلوله همراه خودش ی یعنهوم! یعنی... نارسیده انداخته. 

 «؟دارد

 کدخدا پیش خود فکرکرد.    

جو زیر و صلحهطور، باید مسلح باشد، اگرچه خیلی سربکه این»

جو بنظر زیر و صلحهها اولش سربی تروریستهمه .رسدبنظر می

ای داد بیداد! ای داد بیداد...! این جوانک، این دهاتی  .رسندیم

ی تروریستی دیده، ، چهار سال توی خارج دورهو چموش احمق

حاال  .زیر کار کند و پول و ارز به وطنش بفرستدهعوض آنکه آنجا سرب

کار  .عجب نداردت .گوید که فقیر و بیچاره استله، میعب .اینجاست

خاطر هخدا را شکر که ب .ردرکردن یادگرفتهنکرده، بلکه فقط تی

داند تا چه پسرش از کوره در رفت و خودش را لو داد! وگرنه خدا می

های شیطانی خارجی اینجا در عنوان نفوذی برای قدرتهمدت دیگر ب

های لعنتی واقعن قصد نابودی کشور کرد! خارجیخفا خدمت می

-نیاییم که به این قدرتبله، ما جز معدود کشورهای د .ندما را دار

رییس جمهور عزیز و پدر باهوش  .های شیطانی وابسته نیستیم

 یند بهرکند که به نفع مملکتش باشد، و میکشور ما فقط کاری می

ده ما نه تنها  که این مرد خدا قدرت در دستشهیاز وقت .ی دنیابقیه

-هب .هم شده بلکه صاحب یک ایستگاه قطاربرق سراسری دارد، 

که  خب، معلومه .هم به اینجا برسد تلفن یدی شاید شبکهزو

 .شودبهای ما حسودیشان خدای خارجی به پیشرفتهای بیقدرت

خرند و بر علیه دولت را می ی احمق ماهامین دلیل هموطنهبه

ی ژاندارمری ی وارستهحق کاملن با فرمانده .شورانندمقدس ما می

گفت که خطر میور عزیر ما بود که بارها به نقل از رییس جمه

خیلی جدی  ی فرهنگی و نظامی استکبار جهانی خیلیحمله

ها هایی که بعضی وقتباید مواظب خارجی و به همین خاطر .است

شوند، باشیم؛ بخصوص عنوان توریست در اطراف ده ما ظاهر میهب

 .چهارچشمی بپاییم باید گردند راهایی که از خارج برمیهموالیتی
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-میاس"شان پیمادون قرمز و "جی با عینکهای .آره، حتمن .آره

-های گههای گه! خارجیخارجی .خواهند کشور ما را تصاحب کنند

عنوان توریست و هگر! ببه ظاهر خوش برخورد اما در باطن حیله ی

خواهند با فرهنگ و مردم که میی اینآیند اینجا، به بهانهمهمان می

کشند و ای بو میهوی هر سوراخ سنبما آشنا بشوند، ت کشور

آورند و بعد ما را های ما را درمیضعف کنند، نقطهجاسوسی می

جوانک، این جوانک لعنت کنند! این توی چنگ خودشان اسیر می

 خدا فروخته و بهبی هایروح و روانش را به خارجی خدا خورده

فروش! دستور آنها آمده تا مملکت ما را نابود کند! خائن! وطن

جاسوس خارجی! کمونیست! صیهونیست! امپریالیست! تروریست! 

، ی توخطرناک مثل مار زنگی آره، .فوندامنتالیست! خطرناکی تو

دستت را من  .رسیجو بنظر میزیر و صلحهاگرچه خیلی سرب

، ای خدای هاوه .دانممی ترا در باره همه چیز .دانممی .مخوانده

سالحش کنم! آنوقت از جوری خلعشد یکهفت آسمان، اگر می

گیرم! و یک عالمه دست خود شخص رییس جمهور عزیز جایزه می

هایم به من افتخار خواهند کرد! آره، آره، ها و نوهعزت و احترام! بچه

ه... توی روزنامه و رادیو و به من خیلی افتخار خواهند کرد! اوه

، غیور اما ریک کدخدای پی"کنند:تلویزیون در موردم گزارش می

!" باید هر جوری علیرغم دیسک کمر، تروریستی را دستگیر کرد

را گرم کنم تا  هازن آره، باید... باید سر این قاتل .گولش بزنمشده 

 «ند!...بیای هاژاندارم

 «؟آوریدنمی یمبجا منم، جناب کدخدا! دیگر»

 کدخدا سکوتش را شکست و در حال تأمل جواب داد: سرانجام    

هایم متأسفانه دیگر به خوبی ، تویی جوان؟ بیا جلوتر! چشمهاه»

 «م. کی برگشتی؟گذشته نیستند. پیر و ضعیف و بیمار شده

 «امروز صبح، جناب کدخدا! حالتان چطوره؟»

 «بد، پسرم! بد!»

 «، جناب کدخدا؟تانهچه»
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گرفتم و زود این کاش یک سرطانی میای .کمردرد دائمی .کمردرد»

-گفتم تا از شر این کمردرد لعنتی خالص میا الوداع میدیار فانی ر

ها خانواده و وطنت را به حال شدم! تو حالت چطوره، پسرم؟ سال

 «؟گذاشتی، نهواخود 

ورد، با وجود این، سردرنیا دوپهلوی کدخدا سؤالپدر وامانده از     

 مطیع و غمگین، پاسخ داد:

لی سخت و بدک نیستم، جناب کدخدا! زندگی توی غربت خی»

بعد از چهار سال ذلت و خواری و  .آمدکار گیر نمی .بیهوده بود

محرومیت و رسوایی برگشتم به خاک پاک وطن، به این امید که 

شروع کنم. از من چطور استقبال شد؟ کاملن  نوهمه چیز را از 

 «دشمنانه! پسرم... پسرم را از من گرفتند...

، دستش را بعالمت زدودن پدر وامانده سرش را پایین انداخت    

های خود مالید تا وانمود کند که در حال گریه اشک روی چشم

اطالعی  هیچ است. کدخدا با تعجبی ساختگی، انگار که از موضوع

 ندارد، پرسید:

 «؟ش شدهاو دیگر چه ؟پسرت»

 «...مدیگر نیستش، جناب کدخدا! دیگر نیستش... پسرک بیچاره»

 «کجاست خب؟»

 «غیبش زده!»

 «از کی تا حال؟ ؟جوری غیبش زدههمین ؟غبیش زده ؟یچ»

 د:دا کنان گزارشپدر وامانده گریه    

گذاشت و آمد  تنها خانهتوی  مروز، جناب کدخدا! زنم او رااز صبح ا»

م خانه، لم. همینکه برگشتیم خانه... همینکه برگشتیدنبا ایستگاه

 «...دیدیم درش شکسته شده و پسرمان غیبش زده

شنیده! چنین چیزی تا حال ی من، به حق چیزهای ندیده و نخدا»

اگر تو نه فقط برای پدر و زنت، بلکه برای  .ه نداشتهتوی ده ما سابق

ت گداری چند دالری فرستاده بودی، بیشتر از خانوادهمن هم گه

کارم اینجا  .آمدو همچین اتفاقی برایت پیش نمی کردممواظبت می

-ها و بچهی زنتوانم همزمان مواظب همهمن که نمی .خیلی زیاده
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آید پیش من و هیچکی نمی .در راه خدا آن هم مجانی .ها باشم

هزار،  کدخدا! بفرما این ،هایتگوید:>خیلی ممنون برای زحمتنمی

پانصد یا حداقل دویست دالر برای تو!< شما همه فقط زمانی  نه

 «آیید پیش من، که کارتان لنگ باشد!می

 بود، گفت: ش فروریختهاخدا که در این مابین وحشتزن کد    

 «ند!ها گروگانش گرفتهحتمن تروریست»

 پدر وامانده ناالن جواب داد:    

های حشری که زن هها نه، خانم کدخدا! زنم معتقدریستترو»

 «.کارهدستشان توی 

 .فقط توی خارجند .ما اینجا نداریم یهایحرفها! چنین زن وا، چه»

 .یک تروریست امروز تیردرکرد .تمن گروگان گرفته شدهپسرتان ح

 «...تاننزدیکهای خانه

 «یست تیردرنکرد. آن من بودم...ورر، نه. تنه»

بازیی را که زیر پیراهنش پنهان کرده ی اسبابتپانچهپدر وامانده     

هایش را بعالمت بود، بیرون آورد. زن کدخدا دوباره از ترس دست

 تسلیم باالی سر خود گرفت و عاجزانه داد زد:

 «!...کش! شما را بخدا نشنک»

برای اولین بار بعد از برگشتش به دهکده، تبسمی بر  پدر وامانده    

ورت داد و با صدای آهسته آورد. کدخدا هراسان آب دهانش را قلب 

 و لرزانی گفت:

خونسرد باش، پسرم!  !خون خون خون... خونسرد، خونسرد باش»

-بخاطر گم شدن بچه که یک پدر عاقل بر علیه وطنش جنگ نمی

کند! بگذار فکرهایمان را روی هم بریزیم ببینیم پسرت را چه جوری 

 اینجا ها نجات داد! بیاهای حشری یا تروریستشود از دست زنمی

لکت و تعریف کن چه شده! ما توی این مم م بنشینکنار ایوانروی 

ه که بیایند رتمگر شهر ه .خودمان را داریم و ارتش قدرتمند قانون

 «!ت را بدزدند؟ باور کن، پسرم! بیابچه

-این اسباب .ی واقعی نیستگران نباشید، کدخدا! این اسلحهن»

اگر آدم باهاش شلیک کند،  .مهپسرم از خارج آورد برایبازی را 
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خودتان بفرمایید  .هددی واقعی صدا میدرست مثل یک اسلحه

 «کنید! یکبار امتحانش

را به طرف خود گرفت تا ترس کدخدا  تپانچهی پدر وامانده لوله    

 تپانچهبریزد، بعد آن را با هر دو دست تقدیم او نمود. کدخدا با تردید 

را برداشت. همینکه آن را در دست خود لمس کرد، با احتیاط قدمی 

-را دقیق از نظر می بازیکه اسباباز او فاصله گرفت و در حالی

 گذراند، آرام گفت:

ها دارند! ی عالیی این خارجیهاچه ایده .باورکردنی نیست»

-تیر بنظر میکنند که عینهو مثل هفتدرست می یهایبازیاسباب

 «کند؟رسد! چطور عمل می

را جلو چشمان خود گرفت و کنجکاوانه به آن خیره شد.  تپانچه    

ساخت، پاسخ خود را به کدخدا نزدیک می کهپدر وامانده در حالی

 داد:

 «کند...دهم چه جوری عمل میان نشان میتبه»

 کدخدا مجدداً قدمی از او فاصله گرفت و گفت:    

جور احتیاج نیست! نه، نه، احتیاج نیست! خودم طرز کار با این»

 «.چیزها را بلدم

لحه را از ترسد مبادا او اسپدر وامانده فهمید که کدخدا می    

دستش بقاپد. به همین خاطر سر جای خود ایستاد و طرز شلیک 

 بازی را برایش توضیح داد:اسباب

 امنش آن باالست، آزادش کنید، جناب کدخدا! ضخیلی آسانه»

ش با طرف خودتان بکشید، ترقهه... حاال اگر ماشه را بلطفن

یک خواهید شلمواظب باشید! اگر می .ترکدحسابی می سروصدای

-و من گوش اول به ما بگویید، تا سرکار خانمتان زحمتکنید، بی

ی پرده که ممکنه دهدهایمان را بگیریم! چنان صدای بلندی می

 «.گوش آدم پاره شود

 کدخدا به ناگهان موضع شلیک گرفت و بلند غرید:    

ی گوشت، ها باال! از جایت تکان نخور! وگرنه نه تنها پردهستد»

 «شود!می داغانم هبلکه مغزت 
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-هایش را بیترسیده از غرش خشمگین او، پدر وامانده دست    

 اختیار باال برد. زن کدخدا وحشتزده به شوهرش گفت:

ه پیش نکش! تو را بخدا نکشش! این بیچاره با پاهای خودش آمد»

 «.هو تسلیم شد ما

 هناپدید شد پدر وامانده که در این مابین ترسش از فریاد کدخدا    

هایش را باالی سر خود داشت، که همچنان دستبود، در حالی

 گفت:

ردن تمرین کنید، اجازه بدهید خواهید تیردرکجناب کدخدا، اگر می»

ی توی یا یک چیز دیگر و من پنبه سرکار خانمتانتا  لطفن

 .صدایش خیلی خیلی گوشخراشه گوشهایمان فروبدهیم! واقعن

 «گویم!باور کنید، جدی می

 «نت را ببند، تروریست لعنتی!دها»

وریست رتتوریست یا کنم! من که جناب کدخدا، خواهش می»

 «کنند.م اینجا زندگی میتمام خانواده .نیستم! من اهل همینجام

 .کندنکش! حق با اوست! خواهرش در همسایگی ما زندگی می»

ی ماست. تو که خانه ی پدر و مادرش هم چند تا خانه آنورخانه

 «.شناسیدرش، آن سرباز پیر و مشهور و عاقل را میخودت پ

الت نکن! باش، زن! توی کارهای اداری من دخ تو یکی ساکت»

اگر تکان  .قصد ندارم بکشمش .کنمدانم چه کار دارم میخودم می

ت را زنم. حاال تو، تروریست کثافت، پوزهبخورد، به پاهایش تیر می

ماند! زودی از پاهایت چیزی نمیهببند و از جایت تکان نخور! وگرنه ب

نها توی راهند و هر لحظه ها بیایند! آسر جایت بایست تا ژاندارم

 «پیداشان بشود! ممکنه

وریست نیستم. راب کدخدا، دست از شوخی بردارید! من تجن»

به  از اینکه ی قلب ممنون و مدیون شما هستماز ته .کاملن برعکس

 «.گردانندبرمی ماپسرم را به حتمنها گاه اطالع دادید! ژاندارمپاس

 «ت را ببند!تم پوزهگف»

 ی همکارش افتاد. به قصد دادنپدر وامانده ناگهان به یاد توصیه    

طرف کیف پولش برد. هاسکناس دالری به کدخدا، دستش را ب
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 به کار گیرد، به ی رای زاپاستپانچهکدخدا تصورکرد که او قصد دارد 

کشید. صدای بلندی بگوش رسید، در پی آن را  مین خاطر ماشهه

 کدخدا اسلحه را ول کرد و خود روی زمین افتاد.

صورتش گرفت و  طرفش رفت، اسکناس را جلوهامانده بپدر و    

 خندان گفت:

عنوان سوغاتی از خارج قبول کنید، جناب هدالر را لطفن ب این پنجاه»

بدجوری ! نگفتم کنم تا بلند شویدمی تانکدخدا!... بیایید! کمک

 «کند؟...سروصدا می
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 یازده

تعدادی از ساکنان ده با کنجکاوی به طرفی که در آن صدای     

ی زودی همه جلو خانههشتافتند. ب ،شلیک تیر شنیده شده بود

 کدخدا جمع شدند.

 ه قطارظهر در ایستگاازمادر جوانی که همراه دخترش پیش    

 بود، از پیرمردی پرسید:بیهوده شوهرش را انتظار کشیده 

 «ی کدخدا بود، نه؟را شنیدید؟ از توی خانه شما هم صدای تیر»

 پاسخ داد: دندان نگران و مکدرپیرمرد بی    

های درتی قگفت که خطر حملهآره. کدخدای بیچاره! همیشه می»

کنند. و آنها روزی به ما حمله می شیطانی خارجی خیلی جدیه

 ده بود. حاال اینجاهشدار دا شبه ندارمریژا واری بزرگفرمانده

ی ما برسد! خدا به داد همه .ش، بغل گوش ما، توی خانههستند

 «زندگی ما توی دست اوست!

دندان با دست روی در کوبید و کدخدا را صدا زد. زن پیرمرد بی    

کن، همانی که پسر خردسالش معتاد و شوهرش در زندان لوبیادانه

 دید اما خوشحال گفت:محبوس بود، با تر

 «.حتمن کشتنش»

بندش ها که با چشمچشم و معلولی با دو عصا زیر بغلمرد یک    

 تأیید کرد: گزنده و بدگمانبه دزدان دریایی شباهت داشت، 

به هیچ وجه دیگر توی این ده  ، امیدوارم! بخدا قسم که بهشآره» 

داشت بجز کدخدای لعنتی اینجا هیچ کار دیگری ن .احتیاجی نبود

 «.ش با ژاندارمریرابطه آن هم بخاطراینکه سر ما کاله بگذارد، 

 زن پیری به مخالفتش برخاست:    

موقع انتخابات، برای یک  یکبار اینقدر ناشکر نباش! هر چهار سال»

 «.گیریمبرگ رأی بدرد نخور، کلی هدیه ازش می

او  ،ندیداهاده ما به کا توست، مادرجان! اما با فروختن آرایحق با »

 «دانی؟آمد؟ این را میخودش چقدر پول مفت گیرش می
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زنی که شوهرش با پدر وامانده در خارج همخانه بود و به     

ی او پانصد دالر پول برایش فرستاده بود، سرخوش توضیح وسیله

 داد:

ی نامرد پولدوست حقش بود بمیرد! آره، خدا را شکر! این حرامزاده»

چندی پیش از من پرسید  .مان کندرکیسههمیشه سعی داشت س

م. بعد از آنکه هداشت بروبیایی که در نبود شوهرم با چند تا مرد

کرد که فرمانده دستور داده به ش دادم، ادعا ای بهجواب صادقانه

ای هر مرد باید دو دالر مالیات بهش بدهم! اعتراض کردم و گفتم از

ودم شخصن با فرمانده، که اولن من اصلن هیچ پولی ندارم، دومن خ

کنم. که دوباره بخاطر دخترکم به دیدارمان آمد، صحبت میوقتی

هرم مردیکه خوک، دیگر از مالیات حرفی نزد، بلکه در مورد شو

و  ای فرستاده یا که حالش خوبهنامه مپرسید، اینکه آیا جدیدن برای

 «.همچین چیزهایی

 ر به تأیید او گفت:یزن ماهیگ    

من که به هر صورت  .با من هم در موردش صحبت کرد .نره، دقیقآ»

 مهاست دررفته و هرگز برایمدتآه در بساطم نیست و شوهرم 

تو اول برو مردهای >فرستد. به همین خاطر بهش گفتم: پولی نمی

وقت بیشترش سهم تو!< با این بیاور، آن مم پول بدهند را برایاکه به

دش برداشت شوهرم را با خو وجود دو تا از سه تا دام ماهیگیری

 «؟ این را دیگر باید شیطان توی جهنم ازش بپرسد!چی برایبرد! 

مادر جوانی که با دخترش قبالً در ایستگاه قطار شوهرش را     

ی به شیوه با کنایه ار کشیده بود، از خنده ریسه رفت وبیهوده انتظ

 کنان گفت:شوخی ،ریدن زن ماهیگزمرد تور

دماغش خواست برای زن گندهحتمن باهاش می هاهاهاهاه...»

 «ماهی بگیرد! هاهاهاه... ،سر جاده ،جلوی خانه

 کن از شادی فریاد برآورد:زن لوبیادانه    

یکی انتقامم را  باألخرهها را بیامرزد! اوه... خدا اموات توریست»

ی بزرگش و مرغ ازش گرفت! گاو شیری هلندی نازنینم را با گوساله



 

65 
 

-و اردک و غازهایم، از چنگم درآورد و خرج خودش و ژاندارمو جوجه 

 «.هایش کرد

جویانه پیرمرد دیگری که به عصایش تکیه داده بود، آشتی    

 سرزنشش کرد:

شود، دخترم؟ گاوت را نصیب تو می اگر کشته شده باشد، چی»

 «؟گیریپس می

آن  ، عدالت ازانتقام شیرینه .شودنه، عموجان! اما دلم خنک می»

 «.ترهم شیرین

، پیرمرد «ی ما را ببخشد! او همیشه بد نبود...ان همههخدا گناه»

 دندان گفت و دوباره روی در کوبید:بی

 «...اکدخدا! کدخد»

ند ی بدآورده شتابان از راه رسیدی بغلی خانوادهدو زن همسایه    

-و هراسانی به پیرمرد بی حالو قاطی دیگران شدند. زن آشفته

 ندان گفت:د

ی ما را از دم ها همهباید به ژاندارمری اطالع بدهیم! تروریست»

 «کشند!می

 جواب داد:به او ی سمت راست اولین خانهی زن همسایه    

 «نه. چه حرفها! اینجا پیش ما که تروریستی نیست!»

 «پس کی کدخدا را با تیر کشته؟»

این زن  ی سمت راست که ازدومین خانه یزن همسایه    

آن  به دنبالحال، بخاطر ماجرای انحصار و حبس شوهر و پریشان

 زبان زد: آمد، زخمی جانانه، چندان خوشش نمیتنبیه

 «.مان شلیک کرده بودهمانی که قبلن توی کوچه ؟کی»

 «کی بود؟»

-ی سمت راست در گوش زن پریشاناولین خانه یزن همسایه    

 کرد:پچ آهسته پچ ریغمخوابا حال 

تیر گرفته یک هفت .پسرش گم شده .برادرت قاطی کرده»

 «دستش...
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سختی تنبیه هها بی زنها پیش بوسیلهکه مدت حالپریشان زن    

زده به مخاطبش خیره آنکه کالمی بر زبان آورد، حیرتشده بود، بی

دندان از نو روی در کوبید و مضطرب کدخدا را صدا گشت. پیرمرد بی

 ز جوابی از او نشنید.زد. اما با

ی کدخدا تجمع سوار شتابانی به آنهایی که جلو خانهدوچرخه    

و  مز کرد. پسرکی از دوچرخه پایین آمدنزدیک شد و تر ،کرده بودند

 پرسید:

 «ها کدخدا را کشتند؟وریستخبری شده؟ ت»

 مرد معلول با خوشحالی جواب داد:    

  «ی ده جار بزن!به درک واصل شده! پسرم، برو تو .آره»

 «واقعن؟ آره؟»

ی کدخدا زده پرسید و درصدد برآمد از دیوار خانهپسرک شگفت    

 ای بعد هراسان فریاد کشید:به درون حیاطش نگاهی بیندازد. لحظه

 !«افتاده روی زمینزنش بیهوش »

 چند نفر همزمان فریاد برآوردند:    

 «قتل! قتل!... یا،اوه، خدا»

 :کرد یفتعر یگراند یراب ینغمگ یزن    

 «بیچاره مجبور شد باهاش ازدواج کند، چون... .گناه بودزنش بی»

 :سوار پرداختپسرک دوچرخه یقمرد معلول دوباره به تشو    

 «برو پسرم! برو توی ده جار بزن که کدخدا کشته شده!»

 «.چشم، عموجان! رفتم»

 شید:اش شد، به راه افتاد و داد کپسرک سوار دوچرخه    

ها زن کدخدا را کشتند و خودش را گروگان وریستقتل! قتل! ت»

 «هایتان بمانید و درها را قفل کنید...گرفتند! مردم، توی خانه
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 دوازده

و بعد در  داد فروکدخدا اسکناس پنجاه دالری را داخل جیبش     

حرکت روی جستجوی زنش نگاهی به اطراف انداخت. زن او بی

 شتافت، غرید:. در حینی که به طرفش میزمین افتاده بود

آوری اینجا، بازی به این خطرناکی را از خارج با خودت میاسباب»

کنی که یکی ها را تهدید میاندازی، زنراه می کوچه انفجار توی

خواهی با پنجاه دالر قال ، و حاال میکنیشان مییک گلوله حرام

مام ده با تیراندازی تو وضع ت ، زکی!خیال کردی ؟هاقضیه را بکنی؟ 

شان را داند چند تا زن حامله از ترس بچههم ریخته. کسی نمیه ب

-انداختند، و اینکه اصلن این نوزادها بتوانند زنده بمانند را خدا می

 «ها بیایند! به من ربطی ندارد!داند! صبرکن ژاندارم

 یتو گشتن کار دنبالقید دار و ندارم فقط همین بود، جناب کدخدا! »

هایتان را وقت حتمن محبت. شاید رفتم پایتخت، آنمهرا زدخارج 

 «کنم!...را بخدا کمکم کنید پسرم را پیدا شما .کنمجبران می

های پدر وامانده گوش دهد، به حرفچندان جدی آنکه کدخدا بی    

 روی زن خود خم شد، دستش را گرفت و گفت:ه ب

پا شو دیگر! حاال که  .بود ینیی چترقهیک پا شو! چیزی نبود. فقط »

پا  .توی حیاط هم توی این گرما، اینجاوقت خوابیدن نیست، آن

 «شو!...

یک سطل آب  .تان خواب نیست! بیهوش شدهجناب کدخدا، خانم»

 «د!ر و صورتش تا دوباره به هوش بیایبریزید روی س

دانی یک سطل آب ت را ببند و گورت را گم کن! واقعن نمیپوزه»

 «؟ا توی ده چقدر قیمتشهروز اینج یروزهام

بیدار کند. پدر  را کدخدا اینک تالش ورزید با زدن سیلی زن خود    

 وامانده معترض گفت:

خاطر چنین کاری توی ه! ب، جناب کدخدالطفن تان را نزنیدزن بیچاره»

 «.شودخارج آدم حسابی مجازات می
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و من چه کار  ؟؟ هاردزنم، به تو چه ربطی داخودم را میدارم زن »

کنم و به به کار این خارج کثافت دارم؟ اینجا هر چه دلم بخواهد می

 «گفتم برو گورت را گم کن! .مربوط نیست هم کسی

ی کدخدا در کوچه ایستاده که پشت در خانه آنهاییچند نفر از     

 بودند، مشوش صدا زدند:

 «کدخدا! کدخدا!...»

ی کدخدا را ترک مترصد بود حیاط خانه هک، در حالیپدر وامانده    

 کند، گفت:

کنم که سعی روم پاسگاه و تعریف میراست میاما یک .باشد»

خانمتان جانش را از دست  من را با تیر بکشید، در این میان کردید

تازه،  .تان روی اسلحه استکنند. اثر انگشتداده. فورن باورم می

ص خواهد داد که خانمتان پزشک قانونی تشخی .ش نیستاین همه

 «هایتان جانش را از دست داده...بر اثر سیلی

حرکت روی کدخدا دوباره به زنش نگاهی انداخت. همچنان بی    

 که زمین درازکشیده بود. ناگهان ترس سراپای وجودش را فراگرفت

ید. به همین خاطر خشمگین اهرگز به هوش نی دیگر واقعاً  مبادا او

 فریاد کشید:

-س تو نصفهنح ر کن ببینم، قاتل! زنم همان اول با دیدن صورتصب»

 «بگیریدش! بگیریدش! قاتل را بگیریدش!... .شده بود جان

 

کمی در خانه را گشوده بود که دید تقریباً  پدر وامانده هنوز فقط    

-اند؛ بعضیشدهت در، داخل کوچه، جمعپش کدهنیمی از اهالی ده

 ده از روی ترس و تسلیم.های باال بربا دست حتاها 

 کنان گفت:زنی زاری    

ا را نکش! تو را خدا ما را نکش! کدخدا و زنش حقشان بود م»

هیچ کار بدی باهات  .هایی عادی مثل تو هستیمبمیرند! ما آدم

 «.نکردیم

-زنی دیگر نیز که کامالً نزدیک در ایستاده بود، ترسان دست    

ای از د، در همان هنگام دگمهعالمت تسلیم باال برههایش را ب
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بلوزش پاره شد و  روی زمین قل خورد. نگاه گیج پدر وامانده در این 

او نشست. چند بار آب دهانش  نیم عریان هایشلوغی روی پستان

ی ی زن را از نظر گذراند. همسایهرا قورت داد و سرانجام چهره

گام اش بود، همان زن جوانی که او ابتدا هنسمت راست خانه

خطابش کرده و به  پتیارهجلو خانه،  ،شدن و به کوچه آمدنغضبناک

 ده بود. شرمگین آهسته زمزمه کرد:مرگ تهدیدش کر

 «چی؟ چی؟ بکشم؟ من... من... من و کشتن؟ چرت و پرت! نه...»

 یستادهکدخدا ا یکه جلو خانه یجماعت یهراس دستجمع    

ی جویانهمات آرام و صلحی مهربان و شنیدن کل، با دیدن چهرهبودند

رنگ شد. به یکباره جنب و جوشی بین آنان به راه افتاد. همه او، بی

 همزمان به حرف آمدند:

 «آفرین! آفرین! کار خوبی کردی! این خوک کثیف حقش بود بمیرد!»

 «ممنون! خدا بهت خیر بدهد، پسرم! خدا...»

 «اوه... تو ناجی مایی!...»

 «!پیدا شد مرد واقعی آره، ممنون! باألخره یک»

 «یم!ا همه دوست تویبا ما کاری نداشته باش! م»

 «آره، ما همه طرف تو هستیم!»

-هاگر ب حتاارزد آدم خوکی به این کثیفی را بکشد، واقعن می»

خاطرش مجبور باشد تمام عمرش را زندانی بکشد! تمام ده مدیون 

 «توست...

دیگر نگذاریم کسی یریم و آهای مردم! ما باید از این مرد خدا یادبگ»

 «د و اذیت و آزارمان کند!مان درآورمان را از چنگاموال

 «ای ناجی، ما را مسلح کن! ای ناجی ما را...»

 «ی ماست!...دهندهاوه... آره! این مرد خدا درست به شکل نجات»

زده شوکی کدخدا خانه بازپدر وامانده همچنان بین در هنوز نیمه    

ای دیگر که ای به چهرهایستاد. نگاه حیرانش از چهرهحرکت بیو 

-بار درصدد برآمد در مورد سوء کشید، پرید. چندزده فریاد میهیجان

که پیش آمده بود چیزی بگوید، اما کسی میلی به شنیدن  تفاهمی

برآوردن داشتند، نداشت. همه نیازی شدید به فریاد گیری اوموضع
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ها ممنوع بوده است. گلویش از نها سالانگار که فریادکشیدن برای آ

گی خشک شد. چند مرتبه آب زدشوک، از گیجی و از شگفت

 دهانش را قورت داد و با صدایی گرفته و منقطع گفت:

 «من...م... من... ممممم ؟چ... چیچچ»

بند آمد. برعکس او  کلمه بار زبانش به مفهوم واقعیاما این    

 یافت:هیجان حاضران تشدید 

 «رهبر مایی! ما را مسلح کن! ما همه... آره! آره! تو ناجی و»

 «ای رهبر غیور! ما همه سرباز توییم!»

در  دانیما! خیلی منتظرت ماندیم! نمی و موالی اوه، تو ای پیشوا»

 «هایی به جان نخریدیم!ها و عذابچه رنج این همه سال

ایی و ما را خالص آره، آره! دیگر وقتش بود که تو، ناجی ما، بی»

 .هر چیزی که برایم مهم بود .دادم کنی! من همه چیزم را از دست

 «م، اردکها و غازهایم...پسرم، شوهرم، گاو شیری هلندی

 «اوه، جانم به فدایت! تو روح منی...»

آره. همه با هم بلند فریاد بزنیم: روح منی همشهری! بت شکنی »

 «همشهری!...

 «نی همشهری!ح منی همشهری! بت شکرو»

 «وح منی همشهری! کدخداکشی همشهری!ر»

 «روح منی همشهری! قندشکنی...»

 «!به من یک هفت تیر بده روح منی! روح منی، ای رهبر!، آره»

کدخدای دغلکار دیگر  که! دیگر نه اسلحه و نه کشته! همیننه»

 «زنده نیست، کافیه!

-پیدا می مه دیگر های دغلکاری کافی آدماما هنوز به اندازه»

 «شوند...

 «آفرین!»

 «های ما هم تا ابد مدیون تو خواهند بود!...ها و نوهآره، آفرین! بچه»

-پدر وامانده می تقریباً تمام جماعت بلند و همصدا به ستایش    

آنکه به او فرصتی دهند تا در مورد عملش صحبتی پرداختند، بی
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گشود و  کند. خواهرش به سختی راهی بین جمعیت برای خود

 فریاد زد:

رادر! برادر! تو که قاتل نیستی! بگو! بگو! بگو که قاتل نیستی! تو ب»

 «را خدا...

اش کنان در آغوشاو خود را به گردن برادرش آویخت و زاری    

به آن دو گرفت. ناگهان تعدادی از مردم ساکت شدند و با اشتیاق 

مردی دیگر بدست با خوشنودی به پیرخیره گشتند. پیرمرد عصا 

 گفت:

کرد شناسد! ببین! کی فکرش را میحد و مرز نمی موهبت الهی»

جی عنوان منهی از سوی خدا بکه این جوانک هموالیتی ما یک روز

 «؟برگزیده شود

 پیرمرد مخاطب گفت:    

 .گزیدرفت، خدای قادر او را برنمیاما اگر به خارج نمی .بله، واقعن»

ال حاضر توی خارج باشد! و ما اینجا رسد که خدا در حبه نظر می

 «!هرچه دغلکار و روحانی و  زورگو اسیر

و بعد یادش  «آهان!...»بدست ابتدا متعجب گفت:  پیرمرد عصا    

 آمد:

ش مخالف ما و دارودسته پس به همین خاطر رییس جمهور فاسد»

عله، ب .ترسانندمی آنهای ها هستند و دایم ما را از حملهخارجی

آنها از حقیقت، از روبروشدن با خدا،  .فهممحاال جریان را می حتمن!

بار از آدم حکیم و من یک .هایشان ترس دارندو از برمال شدن دروغ

توانی ها میدانایی شنیدم که تو اول از همه در برخورد با غریبه

 گوییکه می ی که چقدر انسانی، وگرنه همه آن چیزهاییثابت کن

این آدم حکیم معتقد بود که عیسای  .استعاد فقط حرف مفت و

حسابی یک خارجی بوده، آنهم یک  حتامسیح هم غریبه، بله، 

ها آدم با خدا روبرو در غریبه .له، واقعنعبله، ب .خارجی از ناصریه

کند، از خدای خود پرهیز ها پرهیز ! و کسی که از غریبهشودمی

دهد! می ای رخگاهی معجزهچه خوب که باز هم گاه .کرده



 

72 
 

-! گوش کنیم ببینیم چه میههموالیتی ما در غربت به خدا رسید

 «.خواهد حرف بزندگوید! مثل اینکه می

 پدر وامانده سرانجام توانست به سخن آید:    

از اینکه مجبورم ناامیدتان بکنم! متأسفانه  ! خیلی ببخشیدسالم»

دو  صدایی که امروز .نکشتم ن ناجی شما نیستم! و کسی را همم

اول من ترقه درکردم، بار  .بازی بودی اسباببار شنیدید، صدای ترقه

بازی را بهش دادم. کدخدا فکر کرد که بهش من اسباب .دوم کدخدا

تیر دستش آمده. به همین گویم و واقعن یک هفتدارم دروغ می

خواست من را باهاش بکشد. زنش از ترس بیهوش شد و خاطر می

ش را به وض آنکه با یک سطل آب زن بیچارهافتاد زمین. کدخدا ع

گوید بیدار زند و میهوش بیآورد، دارد هی به صورتش سیلی می

زحمت بروید پیشش و نگذارید بیشتر از این زنش را بزند! بی .شو

-بعد او دوباره به هوش می .باید یک سطل آب بریزید روی صورتش

-ه هیچ کس صدمهمن اینجا ب .ای وارد نشدهواقعن بهش صدمه .آید

اگر باورم ندارید، بیایید من را  .ای نزدم، و جدن اسلحه ندارم

 «بازرسی بدنی کنید!

 جماعت دلسرد دوباره همزمان و درهم به حرف آمدند:    

 «واقعیت دارد؟ .نه»

کنم بگو چیزهایی که خواهش می .واقعیت ندارد .واقعیت ندارد»

 «گفتی واقعیت ندارد!

ی حیف شد! این خوک کثیف هنوز زنده اوه، حیف شد! خیل»

 «است!

 «...!باشیم مانناجیمنتظر گند بزندش! باز هم باید تا آخر عمر »

 «.ورتش فقط هارت و هآخ، تو هم یک مرد واقعی نیستی! همه»

 «...عرضه!بی»

 «...ناجی تقلبی!»

سعادت دیگر کنم توی این دنیا ! فکر میدداد بیداد! ای داد بیدا ای»

 «...مان را ببینم!داشت ناجی واقعی نخواهم

 «...لعنت! واقعن که توی این دنیا عدالتی در کار نیست!»
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ی ساکت باشید! ساکت باشید! بیایید برویم ببینیم زن بیچاره»

 «...ش شده!کدخدا چه

 حیاط کدخدا شدند.  تعدادی از حاضران جلو در وارد    

 و پرسید: ای بردپدر وامانده خواهرش را به گوشه    

 «پسرم پیش توست؟»

 «نه. چیزیش شده؟»

 «.یکی او را امروز با تو و دخترت دیده .دانم. غیبش زدهنمی»

که او را با ما دیده؟ بیا برویم  کندکی ادعا می با من و دخترم؟»

پیش ما نیست.  ههای خودت خواهی دید کی ما! تو با چشمخانه

خواست برود ش هم میشاید رفته پیش بابا و مامان؟ دخترعمه

 .عاشق همدیگرند حتاشاید  .آنجا. همدیگر را خیلی دوست دارند

 «دهد...زنت بهش اجازه نمی

مرد معلول عصا زیر بغل یک چشم به طرف پدر وامانده آمد و     

 پرسید:

 «باج بگیرد؟ ستخوا از تو هم کدخدا»

 «نه. من به میل خودم بهش پنجاه دالر دادم.»

ی کوتاهی با پچ کرد. آنها لحظهچیزی در گوش او پچ مرد معلول    

 ند.شد کدخدا وارد حیاط  هم آهسته حرف زدند. بعد به اتفاق هم
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 دهسیز

های به هوش آمد، اما نه با سیلی سرانجام زن کدخدا    

جوان  مادرهمان ی بزرگی آب که ی کاسهشوهرش، بلکه بوسیله

 فریاد زد: د. کدخدابه روی صورتش ریخته بو شوهربرنگشته

خواست من را بینید این تروریست به چه روزیم انداخته؟ میمی»

 «!بگیریدش .بکشد

 مرد معلول به همراه پدر وامانده جلو آمد:    

 «.! گرفتمشکدخدا اینجاست،»

چندان خوشنود به نظر  ی مرد معلولکدخدا اگرچه از دیدن قیافه    

بعد سرش را  !«یکرد یخوب یلیها! کار خ»، اما گفت:رسیدنمی

 به طرف دیگران برگرداند:

آنها  .آیندها میدست و پایش را ببندید! همین حاال ژاندارم»

 «.هاش چکار کننددانند که باخودشان می

 «جرمش چیه، کدخدا؟»

 «بینی به چه روزیم انداخته؟نمی»

 کنان گفت:مرد معلول استهزاء    

 «نه. چه کار کرده؟»

-پچی درمانده با هم به پچی دیوار به دیوار خانوادهمسایهدو زن ه    

 افتادند:

-کنم که ما امروز باألخره فیلم جنایی خودمان را میاوه، فکر می»

بنظر  .بینیم! آنهم زنده و رنگی! عالیه! دزد دریایی خیلی حالیشه

 «.د نقش کمیسر را بعهده بگیردهخوارسد که میمی

 «آخ جان!... .ر کیفیت تکنیک مدرند حتا .اوه، آره، واقعن»

 کدخدا با ترشرویی به مرد معلول جواب داد:    

 مثل اینکه تو فقط پاهایت چالق نیست، بلکه هر دو چشمت هم»

 «.خواست من را بکشدبینی؟ می! مگر نمیکورند

 «چی؟ با»

بازی روی زمین افتاده بود، ی اسبابتپانچهکدخدا به سمتی که     

 چشم و دهان مرد معلول با دیدن آن از تعجب باز ماند.اشاره کرد. 
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 «دست بهش نزنید، لطفن! به آلت قتل دست نزنید!»

-کشان عصاهایش خود را رویبه حاضران گفت و مرد معلول     

دستمالی از جیبش درآورد و با احتیاط  ازی رساند،باسباب به کشان

 دور آن پیچید:

توانی برای ما توضیح بدهی، یم کدخدا خب، .! این از آلت قتلهه»

خواست ش را روی زمین تو انداخت و بدون آن میچرا اسلحه

 «دربرود؟

ی یک آدم حقیر، بله، یک ن خود ندانست بوسیلهکدخدا در شأ    

ای که هم در دهکدهارزش، بازخواست شود، آنبیعلیل و موجود 

داد. به عموماً او طبق عادت دیگران را مورد بازخواست قرار می

 همین خاطر غرید:

 «ها بیایند!به تو چه مربوطه؟ اسلحه را بگذار سر جایش تا ژاندارم»

اثر تا  زده نشود بهش دست ! فقط خواستمکدخدا اوه، ببخش»

از بین نرود. وگرنه توی دادگاه  انگشت کسی که باهاش شلیک کرد

 «توانی ثابت کنی!هیچی را نمی

باقی  تپانچهه اثر انگشت او هم روی ک کدخدا تازه به یادش آمد    

مانده است. برای زدودن این مدرک درصدد برآمد آن را دوباره در 

توانست مدعی شود که اسلحه را دست بگیرد. به این ترتیب می

اش ابتدا بعد از شلیک، زمانی که اهالی دهکده در حیاط خانه

ه شلیک هرگز به هیچ وج حضوریافته بودند، به دست گرفته و با آن

اش او را مورد هدف قرارداده بلکه هموالیتی تروریست نکرده است،

از اینکه و  اما تیرش به خطا رفته است. ،سویش شلیک کردههو ب

بازی است، پیش از آن اصالً اطالعی نداشته یک اسباب تپانچه

 است.

 «!بدهش من .آن دیگر مشکل منه»

د، دستمال پیچیده شده را از دست مرد معلول قاپی تپانچه کدخدا    

 آمیز غرید:دور آن را روی زمین انداخت و اهانت

 «دستمال کثیفت را بردار!»
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مرد معلول بار دیگر با مشقت خم شد، دستمالش را از روی     

زمین برداشت، دو دفعه آن را در هوا تکاند و در حینی که آن را در 

 برد، گفت:جیب شلوارش فرومی

-ای، کدخدا! اما راستی چرا میوز زندهخدا را شکر که تو هن»

 «خواست تو را بکشد؟

 «دانم؟ از خودش بپرس!من چه می»

ره به مرد معلول نگاه کوتاهی به پدر وامانده انداخت، اما دوبا    

 ان پرسید:سوی کدخدا برگشت و ریشخندکن

 «ی؟اندازش را ازش بقاپشاید چون تو خواستی تمام پس»

 «خفه شو، مردیکه چالق! ؟ازشاندگفتی؟ من و پس چی»

هر کسی را که توی خارج پولی درآورده،  آفرین، کدخدا! آفرین!»

 باج یی که تو ازشکنی، و اگر طرف به اندازهسرکیسه می

، یا که شکنی با اسلحه بکشیی میخواستی بهت نداد، سع

 «تحویلش بدهی به پاسگاه ژاندارمری؟

 باجی اصلن کس دیگرهیچمن هرگز نه از او و نه از  .افتراست»

م گورت را گم کن و دیگر هرگز خانه حیا، از حیاطچالق بی .نگرفتم

 «م ظاهر نشو!مچش یجلو

-که می کسانی هستند ی کافیخدا! اما به اندازهآفرین! آفرین کد»

توانند شهادت بدهند، چند بار تو به دالیل متفاوت آنها را سرکیسه 

 «کردی!

ش را از اخانه ی حاضران در حیاطی چهرهی کوتاهکدخدا لحظه    

نظر گذراند. وقتی که در بین آنها، بجز پدر وامانده، کس دیگری از 

 های برگشته از خارج را نیافت، مطمئن گفت:یهموالیت

چالق لعنتی، تو فقط یک نفر را بهم نشان بده که ادعا کند من »

-و تو می ،رگذارم کناپست کدخداییم را می گرفتم! آنوقت باج ازش

 «کدخدا بشوی! توانی

دیگر کسی  بیچارهآدم  اینبجز اینجا تا حدودی حق داری.  آره.»

یریت را ثابت کند. بقیه همه دارند توی خارج جان گنیست که باج

 «پرسم که ما را اصلن چه نیاز به کدخدا؟کنند. من از خودم میمی
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ی خدا ک خانهچیز! هر دهی به یهمهمردیکه ضد خدا! افترازن! بی»

کی اینجا مبارزه کرد تا ده  .کدخدا به یک هم احتیاج دارد، همین طور

ع انتخابات برای ما برق سراسری داشته باشد؟ کی هر دفعه موق

و گوشت و ساندیس مجانی از شهر  و حبوبات لهشماها برنج و غ

تلفن  یکند تا دکل گیرندهآورد؟ و کی حاال شب و روز تالش میمی

ید با همدیگر و با تمام تا شماها بتوان باالی کوه نصب بشودموبایل 

ترک کن و  را مخانه حاال برو گم شو! زود حیاط ؟کنید دنیا صحبت

 «!ببینم شکل بدترکیبت را نگذار  دیگر

ل! آهای... مردم! خیاکنم، بیرا ترک میآفرین! آفرین! حیاطت »

ی توی جیبش کدخدا را بگردید و ببینید یک اسکناس پنجاه دالر

نیست! اگر بود، آن را از چنگ این جوان بیچاره، که چهار سال آزگار 

عمرش را توی غربت برای چند دالر هدر داده، درآورده. اگر نبود، پس 

 «کنید! ماز این ده بیرون توانیدمن به شما دروغ گفتم و شما می

اگرچه مرد معلول نسبت دوری با او داشت، کدخدا اما هرگز     

قه و اعتمادی به او نداشت. بعد از وقوع تصادفش در خارج به عال

زبان و پررو و بدگمان شده بود، چرا که غرامتی برای کلی تلخ

ش به او نپرداخته بودند. به همین خاطر دایم به سرپیچی امعلولیت

خاست، و به عبث تالش داشت نظم تمام دنیا را تغییر و عناد برمی

تر از همیشه شده بود. کدخدا با وتر و شورشیدهد. این بار اما پرر

 خود فکرکرد:

 .بود ش از اول تلهآره، همه .ندشتهاگذ مثل اینکه برایم تله»   

شدن پسرک، و از ها، گمداستان تیراندازی توی کوچه، تهدید زن

تا رسوایم  .دروغ .ش دروغ بودهمه .دن یک زن حاملهییترس زود زا

ی فقط یک اسلحه .وریستی در کار نبودی ترواقعن حمله .کنند

خاک بر سرم! به  .رسندها همین حاال از راه میژاندارم .بازیاسباب

 «...آیندحاال می ؟بگویم؟ و این مردم ناشکر ی پاسگاه چیفرمانده

اش بپردازند، زودی اهالی به بازرسی بدنیهاز ترس آنکه مبادا ب    

 جیب درآورد و غرید: دستی کرد، کیفش را ازکدخدا پیش
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صبر کن، ببینم، مردیکه چالق! این هم پول کثیف خارجیش! »

ی ت را پس بگیر، مردیکهابیا پول لعنتی .خودش این را به من داد

 «گر!اختشاش

. مرد معلول با سکوت پول خود را پس گرفتر وامانده با پد    

 سربلندی ادامه داد:

کند که باج گرفته! ا اقرار میبینید؟ کدخدآفرین! آفرین! مردم می»

کدخدا، برای ما توضیح  صداقت داریقدر اینحاال که تو  .خب، باشد

ی؟ اصلن که چرا این پول خارجی را ازش قبول کردزحمت بی بده

 «؟برای چی؟ برای کدام خدمت

ی کوتاهی به فکر فرورفت. دو زن کدخدا غافلگیر شد و لحظه    

پچ ی دهکده زیر گوش هم به پچهای جنایجوان دوستدار فیلم

 افتادند:

 «کمیسر کارش واقعن خوبه!»

بار توی رختخواب بودم. این باهاش یک .آورداخ، فقط اداش را درمی»

 «باور کن! .دزد دریایی بدرد بخور نیست

 «؟جدن تو با او هم رفتی توی رختخواب»

 «.دانی، اصلن فایده نداشتآره. ولی می»

 «؟گذری، نهاز هیچی نمی ؟تیتو دیگر عجب آدمی هس»

-هر حال از بیهب .ارزیدشد کرد؟ به امتحانش میآخ، چه می»

کنم که پسر اید اقرارولی ب .حوصلگی دایمی و خودارضایی بهتر بود

 «.مهربانیه

 «...عنوان کمیسر یاهظورت چیه؟ بمن»

ی مجاور زوج وامانده و گرفتار بازوی دومین خانه یزن همسایه    

اش طبعی سرزنشرا به آرامی نیشگون گرفت و با شوخ دوستش

 د:کر

 «چیز را مو به مو بدانی، ها؟ ناقال! تو...هخواهی هممی»

 «.ه. منظورم این نبودن»

 «پس منظورت چی بود؟»
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ایست و واقعن حرفه .عنوان کمیسر خیلی عالیههکه ب منظورم اینه»

 «.کندهای درستی میالسؤ

را دارد آبروی کدخدا را ببرد. یی تواناییش آره، ظاهرن دزد دریا»

هات موافقم. اما من شک دارم به اینکه واقعن بتواند در بیاورد که با

 «خواهیم دید! .کی جوانک را بلند کرده

اعتمادی از نظر دوستش را با بی ی اولین خانهزن همسایه    

 گذراند و پرسید:

 «؟شودمی ر تمامدانی که این فیلم جنایی چطومی حتاتو  ؟یچ»

 «آره. دقیقن.»

حتمن در ناپدیدشدن  .تو مشکوکی، عزیزم! اطالعاتت خیلی زیاده»

 «.جوری دست داریجوانک یک

 «!...اااخ! مزخرف»

ک مسلم شده بود که کدخدا خشمش را فروخورد. برایش این    

گرفتار آمده است. به همین خاطر با خونسردی  واقعاً در دام بدی

 د معلول پاسخ داد:مشهودی به مر

خواهد دلیل می همین ورده، بهم گفت که سوغاتی برایم نیاابه»

د. ناسالمتی ام هدیه بدهعنوان یادگاری بههاین اسکناس دالر را ب

 بار از خارج یک توپمن دوست قدیمی پدرش هستم! تو هم یک

دیگر  ؟خرآورده بودی. آن هم باج بود، کلهم ژیمناستیک برای کمردرد

دعوتتان کردم  ؟یده! خدای من! شما همه چرا اینجا ایستادهبس

-سر کار و زندگیتان! کمرم درد می تان برویدهمه .م؟ نهبیایید خانه

ها، توی این گرمای لعنتی خواهم، قبل از رسیدن ژاندارمکند! می

 «.استراحت کنم یک کم ،موقع ظهر

ی کدخدا انهجماعت به جنب و جوش افتاد و درصدد ترک حیاط خ    

 :. ناگهان خواهر پدر وامانده فریاد زدبرآمد

 «ها دیده؟م را این طرفبین شما کی امروز برادرزاده»

 او برادرش خوشحال شد. تحت تأثیر آن افزود: سؤالاز     

 «!ها دیده شدطرفپسرم امروز این»

 مرد معلول بلند و با شگفتی گفت:    
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 «طور!، پس اینهاوه»

جوانی که به همراه دخترکش آن روز شوهرش را در مادر     

ه همین خاطر زودتر از دیگران ایستگاه قطار بیهوده انتظار کشیده و ب

رفته بود، ناگهان هراسان شد. چرا که پنداشت کسی  خانه به

-ای تأمل و چارهشده را با او دیده است. بعد از لحظهپسرک گم

 اندیشی گفت:

ولی  .ی کدخدا دیدمرا جلوی در خانه من امروز یک جوانکی .من»

 «.مطمئن نیستم که او پسر تو بوده باشد

 مرد معلول از خوشحالی بلند فریاد کشید:    

 «!ببینم صبر کنید! صبر کنید»

 د:آنگاه رو به کدخدا کر    

 «ی؟ت قایم کردهرا توی خانه طور، کدخدا! نکند تو پسرشکه این»

اینجا یک جوانکی آمد، امروز  ؟چکار خواهمچرت نگو! پسرش را می»

مان را برایم ها به دهی تروریستی بود که خبر حملهاو اما همان

 «.به دنبال آن من هم ژاندارمری را خبرکردم .آورد

 کن غافلگیرانه توضیح داد:ناگهان زن لوبیادانه    

های کدخدا را باور نکنید! حتمن خودش جوانک را کدام از حرفهیچ»

بار ها کجا هستند؟ تا حال کسی اصلن یکده! توریستدزدی

-گوید، چوندروغ می .گویددروغ می .توریستی توی ده ما دیده؟ نه

خواهد ای برای جوانک دارد. آره، واقعن بالیی میکه ظاهرن نقشه

ورد! پسر درب و داغانم یک روز دوباره برای مواد مخدر بیاسرش 

همین خاطر پیش کدخدا هم ت. به لعنتیش به پول احتیاج داش

کرد که بهش پول  به پسرم پیشنهاد چشم و روی بیمردیکه .رفت

هایش را به یک ناشناسی توی یکی از کلیه باید اوبدهد، عوضش 

 «شهر بفروشد...

های زن به حرفورد بیش از این تاب نیا ای تحریک شدهکدخد    

 جیغ زد:و ی گلاز تهو خشمگین  حرفش را قطع کرد گوش بسپارد.

 «دروغه! دروغه! زنیکه نمک نشناس! من...»

 مرد معلول بلندتر از او فریاد زد:    
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 «اکت باش، کدخدا! ساکت!س»

 و متهمش کرد:    

بیهوده نیست که تو تنها کسی هستی که توی این محله موبایل »

فیای خرید و فروش ما"دارد! بله، تو نه فقط با ژاندارمری، بلکه با 

هم تماس مستقیم داری! تو پسر این بیچاره را  "اعضای بدن

-هب دزدیدی، فروختیش، کلی پول به جیب زدی و حاال به یک قربانی

ها و آره، کار کار خارجی .هااحتیاج داری؛ تروریست عنوان مجرم

طور ند، اینیآنها مسئول و مقصر همه دردسرها .هاستتروریست

 «؟نیست

ای بدن" به گوش پدر فروش اعض که نام "مافیای خرید وینهم    

بیهوش به روی زمین افتاد. در  سید، زانوانش سست شد ووامانده ر

 هماندم صدای فریاد هیستریک خواهرش برخاست:

 «مرده! اوو... خدایا، برادر بیچارم حتمن مرده!...»

زن کدخدا با عجله به درون خانه دوید تا سطلی آب بیاورد. سایر     

د معلول ی بیهوش پرداختند. مربه پدر وامانده حاضران با نگرانی

 گفت: بدگمان رو به کدخدا

ب وجدان وقت عذاحاال دعا کن که فقط روی زمین تو نمیرد! آن»

پیدا  تعنوان وجدان پیشهاصلن چیزی ب خواهی گرفت، البته اگر

خواهی ، کدخدا؟ با اینهمه پول میپولی بشود! چرا تو اینقدر حریص

شان توی هایت همهها و نوهبچه که همه چیز داری.چکار کنی؟ تو 

 «پول، ماشین، خانه... آنها هم همه چیز: کنند.شهر زندگی می

زنی که شوهرش در خارج با پدر وامانده همخانه بود، در جواب     

 مرد معلول گفت:

هایش را توی بانک تلنبار کند تا چند اینکه پول برایجوری همین»

 «برابر بشود!

 پرداخت: ی اوبه نفی گفته کنانمرد معلول تحریک    

 .مانی بودندجوری نیستند که زنه. در این مابین بانکها دیگر آن»

شود پول دیگر نمی .دنشود ورشکست مینیکی پس از دیگری دار



 

82 
 

ش هایش را اینجا توی خانهکدخدا پول .را دست آنها سپرد زبانبی

 «.کندروی هم تلنبار می

ظار انت هش آن روز شوهرش را بیهودجوانی که با دخترمادر     

 د:کشیده بود، اکنون پیشنهاد کر

ش را بگردند! کدخدا ها خواهش کنیم تا خانهپس باید از ژاندارم»

 «کلی پول دارد!

 زده افزود:زن دیگری هیجان    

هر صورت طرف کدخدا ه ها باشیم؟ آنها که بچرا منتظر ژاندارم»

 «.توانیم دست به کار بشویمان میهستند. ما خودم

-ی بیهوش میدندان که با غمخواری به پدر واماندهپیرمرد بی    

 :کرد پرداخت، خیرخواهانه رو به حاضران

 بازی! برویدکنم دست بردارید از دیوانهشما را به خدا خواهش می»

شود! اینجا تلف می دیگر! این جوان بیچاره دارد یک سطل آب بیآورید

 «ی پدرش و بهش بگویید زود بیاید اینجا!خانه تان برود همییک

د. رنگ صورتش از داآنها گوش  یهمهحرف کدخدا مضطرب به     

دانست که اهالی خشم به کلی سرخ شده بود. از پیش می

آید. اما هرگز چنین نفرتی را از شان نمیدهکده از او چندان خوش

داد. او پسرک را نربوده بود و یجانب آنان نسبت به خود احتمال نم

ای نداشت. پول بدن به هیچ وجه رابطه یهابا مافیای تجارت ارگان

ش موجود بود؛ اهم ارز خارجی در خانهاما چرا، تا بخواهی پول، آن

پول  یافت، برعکسشان روز به روز افزایش میارزهایی که قیمت

ساعت به ساعت  تاحروز بلکه اکثر اوقات  کشور که نه تنها هر رایج

کردند، سناریوی می اش را جستجوشد. اگر خانهتر میارزشبی

 آمد.میدرانگیزی به اجرا دهشت

یک  خونسرد باش! خونسرد باش! خونسرد! این چالق فقط»

شاید  .آزاری برساند مابه تواندنمی .نیستای بیش بیچاره مخلوق

دو تا پای  حتای، هیچ .بد نباشد یکجوری او را به طرف خودم بکشم

عالوه بر آن یک چشمش هم کور  .سالم هم، توی زندگیش ندارد

. اجبارن حاال باید هر تلخ و حسودهتبه همین خاطر گوش .ستا
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یک تکه  مش کنم و سر فرصت گاهی جلوشجوری شده آرا

 ...«، انگار که جلوی سگپرت کنم استخوان

 گفت: ایکدخدا پیش خود اندیشید و با لحن دوستانه    

شورانی؟ مادرت چالق بیچاره، چرا مردم را بیهوده ضد من می»

تو  .ناسالمتی ما با هم فامیلیم .ی مرحوم مادرمهدختر دخترخاله

بعد مادر بهر حال  .یاین تهمت و آشوب توی زندان خاطرهزودی بهب

از من خواهد خواست تو را بیرون بیآورم. چرا  ت با گریه و زاریبیچاره

-آزار و مهربان، این کارها را میت، این زن بیادر بیچارهدر حق م

آهای... مردم، گوش کنید خواهی عذابش بدهی؟ کنی؟ تا کی می

که توی راهند! من  ها خیلی وقتهگویم! ژاندارممی ببینید چی

سر و  دادم! هر لحظه ممکنهگزارش بهشان با تلفن اتفاقات اینجا را 

شان از من شکایت کنید تا انید پیشتوشان پیدا شود! شما میکله

شده یا این پول فرضی  م بازرسی بشود و ببینند پسرک گمخانه

م احمق نباشید! او شده. اما خواهشن مثل این پسرخالهقایم  کجا

که ش سر رفته، چون، اضافه بر اینها حوصلهفقیر و عاصیه ج وفل

همیت ندارد تواند بکند. برایش چندان اتوی زندگیش هیچ کاری نمی

، ممن الکی کدخدای شما نشده ؟اگر بیفتد زندان! اما شما چی

کنند اگر بدون تان را زندانی میقوانین را خیلی خوب بلدم! همه

ی کسی را بگردید، حاال مال من یا مال هر ی دادگاه خانهنامهاجازه

ی مردمه! خواهد باشد! این بهم زدن آرامش خانهکس که می

کس، بجز ! هیچزور و تجاوز به ملک شخصی آدمه اعمال! بله، دزدیه

بزند! لطفن عاقل  یدولت خودش، حق ندارد دست به چنین کار

شوید! من آنوقت دیگر باشید! وگرنه بعدن سخت پشیمان می

هایم و شماها را روم شهر پیش بچهتان کمک کنم! میتوانم بهنمی

یم موقع انتخابات کسی وقت ببینگذارم! آنهاتان تنها میبا بدبختی

برگ رآی  یک کند تا برایبجای من با کاندیداهای مجلس مذاکره می

ارزشتان برنج و گوشت و غله و حبوبات و کارتن کارتن ساندیس بی

 «؟و نوشیدنی خنک بگیرد



 

84 
 

زن کدخدا با سطلی آب در دست خود را دوان دوان به پدر     

مرد صورتش پاشید. ی هنوز بیهوش رساند و آن را روی وامانده

 کم از روی زمین برخاست و پرسید:زده سرش را تکان داد، کمغفلت

 «؟من کجام؟ پسرم کو ؟چه خبر شده ؟چه خبر شده»

رد وامانده خیره شدند. کدخدا گمان ب رخاطر به پدآسوده همه    

اثر مطلوبی گذاشته است. به ذهنش  حرفهایش روی حاضران

ای متوسل شود تا مبادا تر به حیلهرسید که باید هر چه سریع

توجه عموم قرارگیرد. به همین دلیل اینک  کزمردر اش مجدداً بدنامی

 غافلگیرانه به سوی پدر وامانده رفت و به دلجویی پرداخت:

بهت تا امروز غروب ش، پسرم! آرام باش! من پسرت را آرام با»

باال! با من بیا خورم! گردانم! به روح مادر خدابیامرزم قسم میبرمی

کنم و ازش ی پاسگاه تلفن میهمین اآلن دوباره به شخص فرمانده

ی ارتش شکست ناپذیر ما را ویژه خواهم کماندوهای یگانمی

پسرخاله! تو هم با ما بیا باال تا مطمئن بشوی که  .بفرستد اینجا

کنم، بدون آنکه ازش باجی من به رفیقت واقعن دارم کمک می

م زدی اتوانیم در مورد اتهاماتی که بهسر فرصت میبگیرم! بعدن 

ی جر و بحث اآلن ادامه .صحبت بکنیم. رفیقت به کمکت احتیاج دارد

آهای... زن! یک  .کندش نمیشدههیچ کمکی به حال او و پسر گم

چیز خنکی بده اینها لبشان را تر کنند! لعنتی این هوا امروز بدجوری 

 «گرم شده...

زودی با کارتن بزرگی در هن به درون خانه رفت و بزنش شتابا    

نده، بعد به مادست برگشت. آن را گشود و از داخلش ابتدا به پدر وا

را از  ساندیس داد. تشنگان پاکت تک حاضران یکی یک ساندیستک

دست او به مفهوم واقعی کلمه قاپیدند، نی همراه و چسبیده به 

-در قسمت از پیش تعیین شده پاکت را با عجله از آن جدا ساخته و

تند. ش پرداخو شیرین خنک بردند و با ولع به مکیدن محتوی اش فرو

و با  را سریع مکیدند و محظوظ تعدادی از آنها نوشیدنی خود

 اشتیاق گفتند:
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شربت آسمانی! یکی دیگر، اوه، ساندیس! شربت آسمانی! »

 «دیگر! لطفن! یک ساندیس

به شوهر خود انداخت. کدخدا با تکان شگری زن کدخدا نگاه پرس    

 اکت نوشیدنی خنکدو پ حتاپاسخی مثبت داد. و یک یا سر به او 

 . ی دهکده شدمردان و زنان تشنه نصیب دیگر نیز

 ر. انگاش یافتآسایی آرامزودی روح و روان همه به نحو معجزههب    

ان ، همه ناگهودشان مخلوط شده بآوری در نوشیدنیسکر یماده

مرد معلول نیز در این مابین به  حتاجو گشتند. خوی و آشتیخوش

اش زده به پاکت نوشیدنیکلی ساکت و آرام شده بود، شگفت

نگریست و دیگر توان و میلی به جروبحث و دعوا با  کدخدا می

 نداشت.

 

-کدخدا با توفیق و سربلندی هر دو مرد را به داخل اتاق نشیمن    

د و از درون ویترینی شان کردلی راحتی تعارفاش هدایت کرد، صن

اش را برداشت. چه مرد معلول، و چه پدر وامانده تاکنون تلفن موبایل

زده به هرگز به آنجا نیامده بودند، به همین خاطر کنجکاو و شگفت

 ی میزبان پرداختند.تماشای مبلمان و تجهیزات باشکوه خانه

کنان و اغراق گرفت لفنی رای تکدخدا با تکبری آشکار شماره    

 گفت:

دارند! ما با ساکت! حاال جناب فرمانده شخصن گوشی را برمی»

شماره موبایل شخصیش را  حتاهم دوستیم، به همین دلیل من 

وگرنه باید اول با  .. برای همچین اوقاتی خیلی مهمههم دارم

تلفنی خیلی  صحبت .کردممنشی، بعد با معاونش صحبت می

 بخیر جناب فرمانده!... بله. مهم نیست.... الو! سالم و روز . اماگرانه

 .اشتباهی رخ داده بود .نه، تروریستی اینجا توی ده ما نیست بله...

کنم! سگ کی باشم که دعا میتجناب فرمانده، اس .، نه... نهبله

بله... نه... یکی از  .ما بکنمچنین شوخی با ش بدهم به خودم اجازه

بازی تیر اسبابگشته از خارج برای پسرش هفتهای برهموالیتی

. من بازی حاال پیش منهآورد. باهاش ترقه در شد... بله، بله اسباب
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تیر شخصن باهاش ترقه در کردم تا مطمئن شوم که هفت حتا

هموالیتی را جریمه هم کردم، بله. به  .واقعی نباشد. بله، جدن

فقط زنم از ترس  هاهاهاه... نه، چیزیش نشد، .خودش شلیک کردم

 دوباره همه چیز بر وفق . حاالاز هوش رفت خردهو هیجان یک

ی واقعی صدا داد، جناب بله، درست مثل یک اسلحه .... بلهمراده

اگر دوباره افتخار میزبانی شما نصیبم بشود!...  .فرمانده! بله، البته

-خیلی خیلی متأسفم! یکه، او ...؟ضد ترور یگان ویژه تکاوران .نه

 «کنم...میجبران  را تانجوری لطف

اش بعد از یک گفتگوی تلفنی طوالنی کدخدا عرق از پیشانی    

 آمیز گفت:زدود، نفس عمیقی کشید و سرزنش

جناب بعد از تلفن قبلیم  ؟یددانستید چه گهی کاشتاگر می»

نظامی ده ما را قرمز تشخیص داد و به همین دلیل  فرمانده وضعیت

به  ی ضد ترورواست کرد که کماندوهای یگان ویژهاز مافوقش درخ

صحبت تلفنی را زود قطع کرد تا به موقع  حاال .دناعزام شو اینجا

کوپترهای وگرنه تا چند ساعت دیگر هلی .درخواستش را لغو کند

-نداز و کماندوهای مجهز به "جیتیراهای تکجنگی به همراه یگان

 اوه، .مان بودندهاینجا توی داس" و "عینکهای دودی مادون قرمز" پی

سفارش کردم  .دیگر ! خبآمدبار میهب رسواییداشت ! اوه، اوه

کنیم، بعد سه اول پسرت را پیدا می حاال همه چیز را لغو کنند.

ی همه مان را روی هم بریزیم کهباید جدی بشینیم فکرهای ینفر

 نماقلبخیلی خوش جناب فرمانده پیششود چطوری میاینها را 

به این ترتیب  .جبران کرد. من یک نقشه برای آزادی پسرت دارم

 «کنیم...عمل می
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 چهارده

کدخدا به همراه پدر وامانده و مرد معلول از خانه بیرون آمد و به     

 حاضران گفت:

تان! تا چند لحظه دیگر خب، دیگر حاال لطفن همه برگردید خانه»

ی ارتش یگان ویژه .شوندمیای وارد اینجا رتبههای عالیهمانیم

آنها به  .راهستکوپتر به سوی ده ما درناپذیر ما با هلیشکست

های دودی مادون قرمز" مجهزند و هم از هوا اس" و "عینکپی"جی

دیوار و  .اسایی کنندتوانند شنای را میهم از زمین هر جنبنده

هیزاتی باشد، برای چنین تجاگر از فوالد و بتن آرمه هم  حتاسقف، 

ی این اقدامات همه .شود همه چیز را دیدهیچ مانعی نیست و می

م. پسرش باید تا امروز هکه من به این پدر بیچاره داد بخاطر قولیه

ی مردم را غروب آزاد شود! بدا به حال آن زن یا مردی که بچه

 «...شود!دزدیده! روزگارش سیاه می

 در حیاطش که آنجای آنهایی همهبه دنبال صحبت کدخدا،     

را  اشزده خانهپدر وامانده و مرد معلول، هیجان حتاایستاده بودند، 

 ترک گفتند.

 

سوی خانه، یکی از زنان جوان دوستدار هسر جاده، در بین راه ب    

ی از سمت راست خانه های جنایی، همان اولین همسایهفیلم

با  ومین همسایهکرده و وامانده، گفتگوی بین دی پسر گمخانواده

در ایستگاه قطار روز با دخترش بیهوده مادر جوانی که آن

 را قطع کرد و با هیجان گفت: انتظارکشیده بود

 «.ماندمی مثل جنگ .این دیگر فیلم جنایی نیست»

بینی، حق با من نبود؟ دزد دریایی بدرد یاما، م .ظاهرن، آره»

 «.با روباه پیر کنار آمد .خوردهیچی نمی

یک مرد واقعی و نه یک کمیسر درست یف! واقعن دیگر نه ح»

گویی، بدرد جور که خودت میشود! همه، همانمیپیدا  حسابی

یا اینکه نظامی هستند و فقط توی اونیفورم با  .خورندهیچی نمی

رسند. همینکه شان مثل مردهای واقعی بنظر میاسلحه
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-عرضهبی یهدرست مثل هم شوندمی اونیفورمشان را درآوردند،

-! اوه... بدون مردهای واقعی زندگی چقدر تیره و کسلی دیگرها

 «کننده است!

روم به ده امروز می کنمفکر می .کننده استآره. کاملن کسل»

کوپترهای نظامی بیایند، وقتی هلی .یه پیش مامان و بابایمهمسا

 .شودمیافتد و خیلی چیزها درب و داغان اتفاقات زیادی اینجا می

مثل هم بعدش  انداخته خواهد شد، وحتمن چندتایی بمب 

های کوچکم بیشتر زندگی من و بچه .خسارات مادی جنگ همیشه

هر چه فیلم  هب گند بزند .ی توی دنیا برایم ارزش دارداز هر چیز

 «کنید؟جنایی و جنگ لعنتی! شماها چه کار می

ه رکاب زد و سوار با عجله در امتداد جادناگهان پسرک دوچرخه    

 فریاد کشید:

ور ارتش های ضد ترتان! یگانآهای... مردم! بمانید توی خانه»

راهند! آنها با ی کوپتر" به طرف ده ما توشکست ناپذیر ما با "هاری

های مادیان مرده" خانه به خانه بین هوا و اس" و "عینکپی"چی

ستی را که خواهد روزگار توریاند! کدخدا میزمین دنبال یک پسربچه

 «پسربچه را دزدیده سیاه بکند!

ی بعد از آنکه دوچرخه سوار از نظر آنها ناپدید شد، زن همسایه    

 ی دومی جواب داد:اولی به همسایه

! باورکردنی هبه اینجا کشیده شد دیگر حاال آخ، وحشتناکه! کار»

دانم. باید با مامانم صحبت کنم. شاید ما هم نیست! هنوز نمی

 «هامان...به ده همسایه پیش فامیلرفتیم 

-رفت و هیچ عالقهمادر جوانی که همراه این دو همسایه راه می    

ای به گفتگو با آنها نداشت و از قطع صحبتش با یکی از این دو زن 

 بلند نالید: الیتی خشنود بود، با صدایی نسبتاً آشنای همو

م حسابی طفلک .خانه تنهاست آه، خداجان! دخترم! دخترم توی»

 «! من باید سریع بروم...داردترس برش می
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این مادر جوان از زمانی که کدخدا خبر در راه بودن یگان ویژه     

اینکه هرچه  بجز بود، هیچ آرزوی دیگری نداشت ارتش را اعالم کرده

 آنکه توجه دیگران را جلب کند.تر به خانه برگردد، بیسریع
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 پانزده

ادر خود را به ی کدخدا را ترک کرده بود که مخانهپدر وامانده تازه     

که بیهوش روی زمین جاده دید. هنگامی همراه زن جوانی سر

ی والدینش دندان به خانهی پیرمرد بیافتاده بود، آن زن به توصیه

توانست چند صد خبر سازد. پدرش نمیرفته بود تا آنها را از جریان با

با پاهای سست و ناتوانش چندان ی کدخدا را متر فاصله تا خانه

 همین خاطر زنش را فرستاده بود.ه سریع طی کند، ب

 مادر پیر غمخوارانه اما نه بدون مالمت پرسید:    

 «؟آنجا چه خبر بود ؟آیی، پسرمی کدخدا میچرا از خانه»

زن جوان مادر پیر را با پسرش تنها گذاشت و در تالش برآمد به     

شتافت، اش میسوی خانههکه با عجله ب های دیگریکی از زن

سوی هد. پدر وامانده برسد تا  از موقعیت جدید اتفاقات مطلع شوب

 گفت: گرفت، به آرامیکه او را در آغوش میمادرش رفت و در حالی

 «ت خیلی تنگ شده بود! حالت خوبه؟الم، مامان! دلم برایس»

 داد: مادرش صورت او را با مهربانی بوسید و جواب    

تو چطوری پسرم؟ چه خبره؟  .بینی، بد نیستمطور که میهمین»

 «چرا با کدخدا دعوا کردی؟

 پدر وامانده گناهکارانه به توضیح پرداخت:    

فقط یک  .جای نگرانی نیست، مامان! همه چیز حل شد»

آنها از من و  .کدخدا و زنش هم حالشان دوباره خوبه .سوءتفاهم بود

حت نوازی کردند، حاال به استراهمانیانه مدیگران خیلی دوست

بابام  حالرویم خانه. مان داریم میاحتیاج داشتند، برای همین همه

 «چطوره؟

زود باش! قبل از آنکه بر اثر هیجان دوباره  .چندان خوب نیست»

 «ی قلبی کند، باید برویم پیشش!سکته

 به سرعت پاهایش افزود و متعجب پرسید:پسر     

 «؟ی قلبی کردا یک بار سکتهمگر باب»
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آره. سال پیش. دکتر گفت که باید از هر چه هیجان پرهیز کند. اما »

 زنت، این .کندبابات دیوانه است، دقیقن برعکسش عمل می

 «، نه؟، برایت تعریف نکردی خل و چلدختره

 آهی کشید و در حال تأمل جواب داد:    

ال خودت چطوره، . حچرا، یک چیزهای تعریف کرد، اما نه مفصل»

 «ن چه خبر؟ حالش خوبه؟جامامان؟ از خاله

مان همیشه یک جا .یرها هرگز خوب نیستآخ، پسرم! حال ما پ»

 «کند...درد می

ی دردها و مادرش شروع کرد به گزارش مفصل در مورد همه    

هایی که داشت. انگار که نزد  پزشکی است و برایش باید مریضی

بیماری را با جزییاتش تعریف کند، تا آقای دکتر، از  عالمتیهر گونه 

های عالم ی بیماری، همانی که بر همهپوشسفیدخدای این نیمه

اش را به درستی تشخیص دهد. ی، مریضبایست داشتمی اشراف

تأسف به مادر خود گوش پسر از خارج به والیت برگشته مدتی با 

 گفت: اشبانوی پیر در مورد درد معده کهاینداد، تا 

بزرگت با . بابای ما ارثیهآره، ظاهرن همچین مرضی توی خانواده»

ت هم طور، شاید من و خالهت هم همینمرد، دایی این درد

 «روزی...

 از راه رفتن بازایستاد و متعجب پرسید:    

 «؟چی؟ دایی من»

ی مادر تازه به یادش آمد که هم از عروسش و هم از همه    

ا پسرش در خارج رابطه داشتند، خواهش کرده های که بهموالیتی

سکوت کنند، تا او در حد امکان با غم  شبود در مورد مرگ دایی عزیز

-. هقپشت سر بگذارد تری ایام اقامت در غربت راای کمهو غصه

 کنان پاسخ داد:هق

 .م! خدا بیامرزدش! مثل بابام سرطان معده داشتبرادرک بیچاره»

 «خودش برد... خداوند کریم او را پیش

 «؟مرد»
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ی ما، دیر یا زود، همین همه .رفت پیش خداوند کریم .آره، پسرم»

 «.راه را خواهیم رفت

 «؟کی»

 «شود. تقریبن یک سال و نیم پیش...می یآخ، یک چند وقت»

-م خبر ندادید؟ میاجان من! اوه، خدا!... چرا سر وقت بهدایی»

 «توانستم پول برای عمل جراحیش بفرستم!

نگهدار! و برایش زنده توی قلبت  برای خودت ت راآخ، پسرم! دایی»

دعا کن تا خداوند قادر و متعال او را بیامرزد! وقتی که پیش دکتر 

رفت، سرطان آنقدر پیش رفته بود که دیگر عمل جراحی امکان 

مریضی و مرگش  مورد درنداشت. تازه، این آرزوی قلبی او بود که 

خرده خنک شد، روز غروب، وقتی که هوا یکنگوییم. ام چیزی بهت

از طرف تو یک سنگ قبر  پدرت بهش .رویم سر قبرشبا هم می

 «!یخارج واقعن یک سنگ قبر خیلی قشنگ .دقشنگ هدیه کر
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 شانزده

پیرمرد، باالتنه لخت، روی نیمکتی چوبی نشسته بود و منتظر و     

-کنارش پنکه کنجکاو چشم بر در داشت. هوا شرجی و گرم بود. در

اما مطبوع به او ارزانی  سست نسیمی نفرفرکنا ی کوچک برقی

داشت. خوشحال بود از اینکه در این زل گرما همراه زنش به می

که تحمل گرمای تیرماه، اینجا زیر  راچ ،است ی کدخدا نرفتهخانه

رسد  برید، تا چهسایه روی ایوان، به اندازی کافی امانش را می

در خانه  سرانجام .توانسست و نا یبا پاهای روی جاده، آنهم

گشوده شد و زنش به همراه پسرش، همانی که در چهار سال 

 ش آشکار شدند.ناخیر او را ندیده بود، جلو چشما

 زنش با خوشحالی خبرداد:    

 «زرگ، پسرت!باباب اینهایش»

ای کنکجاو او را براندازکرد، برخیزد. پسرش لحظه درصدد برآمد    

 شتافت گفت:سویش میهکه بر خاصی در او نیافت. در حالیتغیی

 «بینمت!...چه خوب شد که باألخره دوباره میسالم، بابا! »

 پدر و پسر همدیگر را در آغوش گرفتند.    

 «بشین! حالت خوبه؟بفرما ! ن، بابابشین لطف»

 پیرمرد خندان گفت:    

ور برای پسرت! بزرگ، یک چیز خنک بیامامان .خیلی خوبم .عالی»

نکرده با کدخدا شاخ به شاخ هنوز پایت را توی خانه درازهاهاهاه... 

طور ، اینآوردندگی توی خارج آدم را عاصی ببار میشدی! ز

 «نیست؟

 ش آمد. بیشتر ازسرزنش پدر خوشی واضحانه بیاز اشاره    

پسندید که هرگز در مورد همه، همین خصوصیتش را بسیار می

 کرد.المتش نمیهیچ کاری م

در این مابین  .فقط یک سوءتفاهم بود، بابا! جای نگرانی نیست»

 «.همه چیز حل شد

 «م؟بود، پسر جریان چی«
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ت از امروز قبل از ظهر غیبش نوه ؟تعریف کنم تاوه، بابا، چطور برای»

های حشری دزدیدنش و بهش تجاوز د که زنگویمادرش می زده.

رفتم توی کوچه و یک تیر توی هوا ، جوش آوردمکنند. من هم می

 «شلیک کردم...

ی بریده شده جلو او و مادرش که یک سینی پر از هنداوانه    

 گذاشت، دلواپس پرسید:پدرش می

 «؟اوه، خدا مرگم بدهد! این تو بودی»

ی خود چیزی نگفت. پدرش ابتدا شرمگین از عمل نسنجیده    

ذراند. پسر از خارج به خانه سکوت کرد و فقط او را کنجکاو از نظر گ

 لوعنوان پسرکی خردسال جهبرگشته ناگهان تصور کرد که دوباره ب

والدین برای شیطنتش باید پاسخگو باشد. وامانده با پشت دستی 

خند زد، درست و لبخود پاک کرد. پدرش اینک به ا عرق از پیشانی

 مثل ایام طفولیت نه چندان دور.

تیری که با هفت .کندچیز را خوب می پایان خوب همه .مهم نیست»

من زمان جنگ برایت نگهداشته بودم و بعدها بهت هدیه دادم، 

پدرش صبورانه پرسید. سرش را پایین انداخت و ، «شلیک کردی؟

 آهسته پاسخ داد:

 «بله، بابا.»

 پیرمرد نگران اما با تفاهم گفت:    

راپورت خواهد  یم! کدخدااوه، حاال دیگر با یک مشکل بزرگ مواجه»

تو آن را از من گرفتی. با یک سرباز پیر که  .داد. اما زیاد مهم نیست

توانند بکنند؟ بیهوده هر خدمتی برای وطنش کرده، چکار می

برایشان جنگیدم. آنها به قدرت و ثروت مملکت چنگ انداختند و از آن 

 «.هتیر کهنه باقی ماندخودشان کردند، برای من فقط همین هفت

 پسر دوباره سرش را بلند کرد و گفت:    

 «.نگران نباش، بابا! جریان تیراندازی را به موقع حلش کردم»

که توی خارج  کند هیچی نشده روباه پیر به هر چیچطور؟ ن»

 «درآوردی، چنگ انداخت؟
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بازی که تیر اسبابیک هفت .یک قران هم بهش ندادم نه، بابا.»

ترکاند، نشانش هم ترقه میرسد و حسابی خیلی اصل به نظر می

 «.دادم. موضوع حل شد

موضوع ادامه  .گرهکنی، پسرم! کدخدا خیلی حیلهتو خیال می»

ر کهنه را خوب قایمش کن! تیهفت .بینیمحاال می .خواهد داشت

! خب، جریان کار نبرهب هایدیگر برای همچین بازی لطفن از آن

 «؟چیهپسرت 

 «.غیبش زده دانم.نمی»

 رش با نگرانی شدید نالید:ماد    

های اوه، خاک عالم بر سرم! خدایا، پسرکم افتاد تو دست زن»

ش زیر سر زن مریض احوال توست! همیشه حشری! تقصیر همه

بینیم! تو ش را حاال میکرد، نتیجهپسرکم را توی خانه حبس می

با خواهرت قهره  .کندباید طالقش بدهی، پسرم! فقط آبروریزی می

 «زند...تهمت میو بهش 

آور بود، داد پیرمرد که شنیدن دوباره ماجرای دعوا برایش شرم    

 کشید:

 «بس کن دیگه!»

میل ندارد پسرشان  ه سکوت کرد، با این گمان که اوزنش مطیعان    

شود.  از علت نامطبوع دعوا بین زن و خواهرش بطور دقیق باخبر

 کنان افزود:پیرمرد مالمت

 .تو و دخترت، شما دوتا هم خودتان مریضید تو مریضش کردی!»

مان اال پسرکنم حخواهش می .کنیدهمه را مثل خودتان مریض می

تیر رفت توی محله ت نیست که با هفتارا هم مریض نکن! بس

، دایاهای زندان ببینیش؟ خخواهد پشت میله؟ دلت میشلیک کرد

 «کند!این زن همه چیز را خراب می

ت را تا خواهد نوهکدخدا می .هیچ اتفاقی نیفتادهجوش نزن، بابا! »

 «.امروز غروب آزاد کند

 و پرسید: بر لب آوردتمسخرآمیز لبخندی پیرمرد     
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خواهد پسرت را آزاد کند؟ از دست کی؟ از این روباه مکار می»

-همچین موجوداتی کجای دنیا پیدا می ؟های حشریدست زن

خدای من، این  .شدت حسودهچند تا زن ب خیاالتاین فقط  ؟شوند

مردم چقدر خنگ و احمقند! همیشه به یک دشمن خیالی احتیاج 

دارند! دوباره و دوباره و دوباره! و یک تعدادی هم از این دشمنی 

زنند! خب، روباه پیر حاال خیالی حسابی پول و ثروت به جیب می

های خیالی آزاد خواهد پسرت را از چنگ این شیطانچطور می

 «کند؟

-کوپترهای ارتش دارند به طرف ده ما میشایعه کرده که هیلی»    

گردند و کسی ویژه خانه به خانه می زودی کماندوهای یگانهآیند. ب

-ت را پیش خودش حبس کرده، به سختی مجازات میرا که نوه

که دزد از ترس پسرک را فورن آزاد خواهد  کنند. نظر کدخدا اینه

 «.کرد

 .یک روباه به تمام معناست م؟ کدخدای ما واقعن! روباه! نگفتها»

 «.کلک بدی نیست

 پیرمرد به خنده افتاد و افزود:    

مواظب باش که این  .شودپسرت به هر صورت دوباره پیدایش می»

خرده هندوانه روباه مکار به خاطر او پیراهنت را از تنت درنیاورد! یک

 «...ی نداشتیمخوب ست... امسال محصولبخور، پسرم! خوشمزه ا

پدر و پسر به خوردن هندوانه پرداختند. پیرزن به داخل خانه رفت،     

با وجدانی ناراحت از اینکه برای پسرش پرحرفی کرده و مایه 

سرافکندگی خود نزد شوهر گشته است. پیرمرد از غیبت او 

 تعریف کرد: و برای پسرش یواش و محرمانه نموداستفاده 

ند! ه ما چه به روز من و پسرت آوردهادخانو هایدانی این زننمی»

های زن .اندهای این محلهمادر و خواهر و زنت از جمله بدترین زن

 .آمد داشته باشندویا جوان، میل ندارند با آنها رفتدیگر، پیر 

ی دیگر پیش خانواده .اش را با زنش قطع کردهشوهرخواهرت رابطه

بار فرستند. یکمن پول می فقط برایشان از طریق .آیدخودش نمی

برگشته بود ده، زنش دو روز توی خانه زندانیش کرد، به این دلیل که 
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به  به دنبال این ماجرا خواهرت .گیرندهای حشری او را ازش میزن

جان کرد. های همسایه نوشزن مفصل از دست حق یک فصل کتک

را با دختر  ویم: ظاهرن پسرتاین از داستان او. حاال از زنت برایت بگ

مان دیده که دارند با هم خوابش اینجا پیش ما تو اتاقعمه

زند، کنند. از آن تاریخ به بعد با خواهرت حرف نمیدکتربازی می

فرستد، توی خانه زندانیش هرگز تنهایی پیش ما نمی پسرت را

ی اینها را همه رود.و طفلک هم دیگر به مدرسه نمی ،کندمی

بار من را با یک زن جوان و تنها و مهربان یک .مدیون مادرت هستیم

 ما یتوی محله آن به بعد برای این سه تا خانم توی بغل هم دید، از

 .ی این دردسرهاش همههای حشری وجود دارد و نتیجهروح زن

زنت ولی گناهی ندارد. بیچاره مریضه. افسردگی شدید دارد، هر 

ها ، پسرت را زنخورد. باورکنروز یک مشت قرص ضدیأس می

زودی هحاال صبر کن، اگر ب .ند! خودش از خانه فرارکردهزندانی نکرده

ش پیش ما پیدا نشد! تو باید بعدن سر فرصت یک فکری سر و کله

به حالش بکنی! شاید بد نباشد همراه خودت ببریش خارج! بهر 

ن شاصورت، نگذار مادرت یا زنت تو را تحت تأثیر قرار بدهند! آنها مخ

خواهند اصلن نمی .اسیر یک حسادت شدیدند .کندخوب کار نمی

 «.بفهمند چی به چیه

نش که از وحشت چشم و دهابرگشته در حالی پسر به والیت    

د. وقتی پیرمرد ساکت شد، او باز مانده بود، به پدرش گوش سپر

 چند بار آب دهانش را قورت داد و نالید:

ی های خانوادهفهمم که چرا زنمیاصلن ن .فهمماما بابا، من نمی»

 بینگویم که... دکتربازی گویم که... میمی ؟ندجوری شدهما این

 «چرا... چرا... .ها یک بازی نرمالیهی بچههمه

تو و شوهرخواهرت توی  .گذردشان خوش میشاید بخاطر اینکه به»

فرستید خانه. راست میآورید یکخارجید و هرچه را که آنجا درمی

-شان باشد، مغرور و از خود راضی میها وقتی پول توی دستزن

خواهند روی مردهایشان اعمال قدرت بکنند. از آنجا که شوند و می
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همه  .کنندای ندارند، همه چیز را نابود میبا این اعمال قدرت تجربه

 «.چیز را

-برم شهر پیش دکتر، بابا! اگر الزم شد میفردا عروست را می»

 .کنمت را به امان خدا رها نمیخانه. دیگر نوهوی دیوانهاندازمش ت

 «؟هخدای من، اینجا پیش ما چه خبر .نه، هرگز .همچین چیزی! نه

چهار سال اخیر خیلی چیزها  ش نیست، پسرم! تویتازه این همه»

ها، ده ما را ترک ی مردها، بجز پیرها و مریضهمه .اینجا تغییرکرده

-ریبن خشکیده، چون دولت فاسد ما با بیمان تقرودخانه .ندهکرد

صادرکرد. به  ی جدیدمسئولیتی جوازهای زیادی برای بنای شهرکها

مان را ی قشنگدنبالش در چندین جا کانال زدند و مسیر آب رودخانه

رود طرف این راست میجوری آب حیاتیش یکعوض کردند. این

تولیدکنندگان  ما، .کشاورزی توی ده ما دیگر وجود ندارد .هاشهرک

سیب زمینی و برنج و  .مان را بخریممغرور دیروزی، حاال باید مایحتاج

شد، که دیروز به وفور اینجا درو میغله و حبوبات و همه چیزهایی

-شان قوم و خویشها، همهواردکننده .شودحاال از خارج وارد می

 زنند،های هنگفتی دارند به جیب میهای دولتمردان فاسد، ثروت

توانی تصورش را هم نمی .دست آنهاست ت فقط تویاکه واردچون

شود! یک همچین سنگ قبرهامان هم از چین وارد می حتابکنی، 

از سنگ قبر  ترسه برابر ارزان ت خریدم.سنگ قبری من برای دایی

ما خودمان اگر  همه چیز خیلی ارزانتر از آنچه که .ساخت اینجا

کس به فکر هیچ .دیوانگی به تمام معنا .دیوانگی .کردیمتولیدش می

تباه  نکه کشاورزی و به همراهش زندگیشاکشاورزان، آنهایی

ش تواند شکم خودش و زن و بچهآدم دیگر چطور می .شده، نیست

ند خارج، تا هند شهر، یا مثل تو رفتهی مردها رفترا سیر کند؟ همه

-های بیاز آدم رشهرهای کشور پ .ورندشان نان دربیابرای خانواده

چند تا از مردهای ده ما که برای کار به پایتخت  .هنخانماکار و بی

آبادها برای خوابیدن توی حلبی حتاکنند که آنها ند، تعریف میرفته

امان که بدترش را فقر و بدبختی بی .فقر .هم باید کرایه بدهند

 .دآخ... زندگی زمانی کاملن یک جور دیگر بو .شود تصورکردنمی
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مان قبلن آدم بایستی اینجا توی رودخانه .بهتر از حاالخیلی خیلی 

حاال اما  .بود تا آب نبردش، آنقدر جریان آبش قوی بودمواظب می

 هیچ از آن همه ماهی که دیگر اصلن .رسدتا زانو هم نمی حتاآبش 

 «.اثری نیست

 هاوقتبد نیست! آن هم آخ. بابا، زندگی اینجا پیش ما آنقدرها»

هیچی اینجا  .توی ده ما نه برق بود، نه پنکه، نه یخچال و تلویزیون

کشید تا به شهر تا چند سال پیش یک روز تمام طول می .نبود

مان داریم و در یک ایستگاه قطار توی محله حتابرسیم. عوضش حاال 

 «.ظرف کمتر از دو ساعت توی شهریم

آن هم  .کنیمیبله، به همین خیال باش! چندان بد هم زندگی نم»

جدن ما همه چیز را اینجا  .گذردبه ما بد نمی .مدیون کار تو در خارج

جوری این .ماستوضع و روز وضع و روز دیگران خیلی بدتر از  .داریم

-برایش می نماای همهکند. اما چه هزینهآدم خودش را راضی می

 «آی... آی!... ...آی ؟ایچه هزینه ؟دهیم

ای اسکناس برداشت و آن را بش برد، بستهپسر دست به جی    

ی از ادامه آشفتهر سینی گذاشت. پیرمرد درونمحتاط و با احترام زی

 کشید و لبخندزنان گفت:گزارش دلگداز خود دست

م که سر کردمیممنون، پسرم! دستت درد نکند! هرگز فکرش را ن»

 «پیری نان شبم را باید محتاج پسرم باشم!

وقتی که جوان بودی  تو چیه؟ اهابا! این حرفکنم، بخواهش می»

حالت واقعن خوبه، بابا؟  .هر کاری برای ما کردی، حاال نوبت منه

 «راسته که تو یکبار سکته قلبی کردی؟

ند. خوشبختانه هنوز تر شدهیففقط پاهایم ضع .ره، حالم عالیهآ»

رفت و سمت چپ ی قلبی کامل نکردم. سرم گیج مییک سکته

 همین رفتم پیش دکتر. کرد. برایذره درد میم یکینهی سقفسه

 .می قلبی کردهکرد که سکته گرفت و ادعا ازم کلی پول انصافبی

اگر  .ارندکالهبردشان کاسب و دکتر واقعی دیگر وجود ندارد، همه

کنی، اما خیلی مریض باشی، یا بر اثر تصادف داری خونریزی می

تلف بشوی.  دگذارنجوری میپول توی دست و بالت نیست، همین
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بدهی، تا مداوایت  را اول باید نشان بدهی که قادری خرج معالجه

تو را پیش خودشان  ند تا ممکنهنککنند. بعدش هم سعی می

از زندگیت  خردهتو یکحاال  .، تا ازت پول بیشتری بچاپندنگهدارند

ها چطور آید؟ خارجیز آنجا خوشت میتوی خارج بگو، پسرم! ا

 «کنند؟دگی میزن

خواست ای به فکر فرورفت. دلش در واقع خیلی میپسر لحظه    

های مردم دواریبرای پدر از شرایط کاری دشوارش در خارج و پیش

ها تعریف کند، اما ترسید که مبادا خاطر آنجا نسبت به خارجی

پیرمرد به این وسیله بیهوده آزرده گردد. به همین خاطر تصمیم 

ز چیزهای مثبتی که در طول چهار سال اقامتش در گرفت تنها ا

خارج دیده و تجربه کرده و یا در مورد آنها از دیگران شنیده بود 

 گزارش دهد:

و با آنها  کنیمزندگی نمی حسابیدرست و  هاما آنجا با خارجی»

من آنها را توی سوپرمارکت،  ، بابا!ی مستقیمی نداریمچندان رابطه

بینم. اینکه دقیقن محل کارم می یی اوقات توتوی خیابان و یا بعض

ما آنها دانم. انمی ،کنند، راستش را بخواهیچطوری زندگی می

اگر آدم یکی از  .دارند که برای همه است نآهنی قانون و مقرراتی

 .ی واقعی، نه رشوهآنها را زیر پا بگذارد، باید جریمه بدهد. جریمه

-تر میت سختجریمهاگر سعی کنی به مأموری رشوه بدهی، 

شان موظفند هر مریض محتاجی را در ها همهشود. بیمارستان

 یآنکه اول ببینند که او از عهدهشرایط ضروری مداوا کنند، بی

کنند که آنها آید یا نه. همکارهایم تعریف میمخارجش برمی پرداخت

هایشان خیلی گیر نیستند. با بچهشان مثل ما سختتوی خانواده

گیرند که ها به موقع توی مدرسه یاد میبچه .کنندنه رفتار میصادقا

 .کنندها بدون جهیزیه ازدواج میی جنسی چیه. زنسکس و رابطه

ها و مردها در زن .شناسنداصلن نمی مردم خارج همچین چیزی را

روند توی استخر همزمان می .ی امور حقوق یکسانی دارندهمه

رهایم از یک جایی برای استراحت همکا .شنا، بدون جدایی جنسی

ها، چه زن، چه مرد، تنها زمانی اجازه کند که در آنجا آدمصحبت می
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کسی به یک زن  .شده باشند مادرزاد دارند بروند تو که کاملن لخت

جوری مزاحمش کند که یکزند یا سعی نمیلخت دست نمی

ر مسائل آنها به مفهوم واقعی کلمه بافرهنگند و دیگران را د .بشود

به  مردهای متأهل حتا .گذارندشان به حال خود میشخصی

هایشان یا برخالف میل زن توافقند بدون دهخودشان اجازه نمی

. اگر چنین اتفاقی افتاد، یعنی اگر شوهری زنش آنها باشان بخوابند

تواند از او بخاطر تجاوزجنسی را مجبور کرد باهاش بخوابد، زنش می

 «.شکایت کند

بود مانند دیدن؟  شنیدن کی .، من هم در موردش شنیدمباباای »

هایت چنین چیزهایی دیدی؟ تا حال آنجا با زنی تو خودت با چشم

 «خارجی آشنا شدی؟

من متأهلم و زن و بچه  ها چیه؟این حرف کنم، بابا.خواهش می»

 «.دارم

های پیشانی پیرمرد به هم آمدند. چند بار دلسرد سرش را چین    

 ن داد و پرسید:تکا

با یک خارجی  یطور! تو اصلن آنجا هیچ دوستی و آشناییکه این»

روید ت؟ گاهی با هم میآید خانهمیاو  ؟شروی خانهداری؟ می

-ای، چیزی بخورید؟ با هم در مورد آدم و عالم گپ میبیرون قهوه

رفتار و  کنند و لمها چه جوری فکر میزنید تا تو بدانی که خارجی

 «شان چیه؟ارکرد

ی مستقل ندارم. با چند تا از نه، بابا. من آنجا از خودم یک خانه»

 ی ما در قسمتی از شهرهخانهم. خوابها توی یک اتاق میهموطن

هایی مثل ما که اکثر ساکنینش مردم بومی نیستند، بلکه آدم

نفر خارجی را به خانه دعوت شود یکجوری که نمیهستند. این

 «شود؟کرد، می

پیرمرد آه بلندی کشید و با تأسفی عمیق برای خود سیگاری     

 گفت: مان و گزندهبدگن زد، عد از آنکه چند پکی به آروشن کرد. ب

که همگی توی یک  بله، حق با توست. امیدوارم شما مردهایی»

 .خوابید، دست به کارهای غیراخالقی نزنید! خباتاق با هم می



 

102 
 

هایت از دیدن ی سونا و گذاشتی چشمخب، پسرم! تا حاال آنجا رفت

 «ها لذت ببرد؟جسم لخت و قشنگ زن

از این م. اه، بابا. برای همچین چیزهایی من خیلی خجالتین»

 «انداز کنم.. باید همیشه پسگذشته ورودی آنجا گرانه

روی آنجا شنا؟ استخر شنایی عمومی چطور؟ حداقل گاهی می»

ا را خیلی دوست داشتی. اینجا همیشه توی رودخانه بودی. شن

 «آنجا چی؟

 «با. نه وقتش را دارم، نه پولش را.نه، با»

 پیرمرد با دلسردی گفت:    

 «، پسرم!خ، آخ، آخ! تو دیگر چقدر خنگیآ»

هایش خیره شد. از او زده به چشمبرگشته شگفت خانهپسر به    

ترین سرزنشی پدرش هرگز کوچک .هرگز چنین حرفی نشنیده بود

 کند! شخنگ خطاب اینکهنکرده بود، حاال چه رسد به  به او

-که بابا این مدنیی کردهمن چه خطای نابخشو ؟ش شدهبابایم چه»

پسر از خود پرسید. رنجیده خاطر چند بار ، «؟هقدر از دستم مأیوس

آب دهانش را قورت داد و از روی احترام سرش را پایین افکند. پیرمرد 

 ادامه داد:

آوری و کنی، دمار از روزگار خودت درمیط جان میرفتی آنجا فق»

حماقت محض، پسرم! من  .حماقت .فرستیت میپول برای خانواده

مانده؟ هیچی، بجز  حاال ازش برایم چی کارهایی کردم. هم همچین

زودی هضعف پیری، درد استخوان، اینهمه فالکت توی این ده، و ب

را دیده باشم،  خارج قشنگان آفرین بدهم، بدون آنکه باید جان به ج

جایی که زن و مرد  اش،سابقهبا آن سونا و استخر عمومی بی

ها سوار روند توش، بدون آنکه مثل وحشیهمزمان و با هم می

 ک کنند یا که مزاحمتی برای همهمدیگر بشوند، همدیگر را انگول

کاش من آنجا بودم، پسرم! هر روز، آره، هر آه... ای .بوجود بیاورند

های جوان بدن لخت زن رای تماشایرفتم سونا بروز خدا می

هایی را کردم از اینکه چنین قشنگیخوشگل، و خدا را شکر می
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هایم آفریده! توی این دنیا چه چیز قشنگتری برای چشم برای چشم

 «؟های جوان، بجز بدن لخت و مثل گل زنوجود داردمردها 

وز چنین با حرارت در مورد هن لت سنواز اینکه پدرش با همه که    

که  ای اندیشیدتوانست حرف بزند، خوشش آمد. لحظهها میزن

چنین به  نیز د اگر پدرش با او در سن نوجوانیشمی چه خوب

 .نشستصحبت می

 «ها حرف بزنم!ی زنزودی با پسرم در مورد جاذبههولی من باید ب»

 تصمیم گرفت و لبخندزنان گفت:    

 «بالغه نکن!ه، بابا، ماه»

خواهی بیدار شو! کی میاز خواب غفلت پسرجان،  ؟مبالغه ؟چی»

-بشوی؟ بهشت، بهشتی که پیغمبران در کتاب و بالغ باألخره بزرگ

له، توی عشان قولش را به ما دادند، روی همین زمین، بهای مقدس

خارج بوجود آمده! چهار سال آزگار تو توی بهشت بودی، بدون آنکه 

 «! آه...متوجهش باشی

هایش را بلند کرد، به سوی آسمان نگریست و پیرمرد دست    

 گفت:

ی؟ چه ی خنگی تنبیه کرده، چرا من را با دادن چنین خانوادهیاخدا»

طور. خره، دختر و عروسم هم همینگناهی کردم؟ زنم آنجوری کله

-حاال از آنها بدتر این پسر خودم، کسی که در واقع امید زندگیم می

-جور عقبجور خرافاتی، اینت باشد! چرا؟ چرا تو ما را اینبایس

ما از خلق کردی، که  چاره و خنگ و خرفتجور بیانده، اینم

که به ما بزرگوارانه ارزانی  چیزهای قشنگ این دنیای عجیبی

کنیم، به امید آنکه بعد از مرگ به نظر میداشتی، داوطلبانه صرف

ا لطفن به من ببخش! هزار و یک م رناشکری خانواده ؟آنها برسیم

تغییر و ترقی  خصوص برایههایت، بتو، برای بزرگواری بار شکر بر

های ده ما که تقریبن از یک سال پیش قابل مشاهده جدید زن

-است! حداقل این چیزی از بهشت برین تو! کاش از همه چیزی

 نظرشد صرفهایی که پیامبرانت بعد از مرگ به ما وعده دادند می

خارج زندگی کنم!  توانستم چند هفته تویکرد، عوضش اما می
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زودی بزیر خاک هب مافسوس! صد افسوس که این آرزو را باید با خود

 «...ببرم!

 شان کرد:سرزنش برای آنها چای آورد و دلواپس پیرزن    

ید با هم گپ هید و نشستهجوری دست روی دست گذاشتهمین»

کنید دارید جوری رفتار می شده، شماگم م ی بیچارهنوه ؟زنیدمی

 «؟که انگار هیچ اتفاقی نیفتاده

 پیرمرد با تندخویی جواب داد:    

ی ما رو کند! بزرگ، نخواه که بیشتر از این بدبختی به خانوادهمامان»

ش توی فرستاد ار پسرت را دیوانه کرد و با اسلحهبعروست یک

ی کافی ردسر باندازه، دیگر بسه! لعنت بر جان شیطان! دمحله

ت نوه یسر و کله قول دادم که همین حاال به پسرت .درست شده

به این جوانک توی  .شودپیدا می مانتا امروز غروب اینجا توی خانه

کن! تو اگر خیلی نگرانشی، برو کند، باورده ما هیچ زنی تجاوز نمی

 «بیرون و توی کوچه دنبالش بگرد!

 «، نه؟زبانی را خوب بلدیبلبل»

 پیرزن با دلخوری به درون خانه برگشت. پیرمرد به پسرش گفت:    

مادرت را حداقل  ی خوبی شده.بهانه برایم پسرت حاال گم شدن»

تا بتوانم از زنی  بیرون هاز خان هم که شده ببر برای چند ساعتی

شوند که های خوب و نازنین زود متوجه میاینجا پذیرایی کنم! زن

رسند. آیند اینجا و به من میبعدش یک تک پا میمادرت نیست. 

-میحسادتش را پنهان نگه اما شود،مادرت خیلی حسودیش می

از تنش و  دوباره اگر زنی پیشم بیاید کند کهاخطار می دایم دارد و

 .تمامش چرت و چوال .چوالچرت و  .کنمی قلبی میسکته هیجان

مادرت با این  .زن جوانی بودن خودش آرامش محضهدر آغوش 

ی مهربان برایم خواهد زودتر از وقتی که خداها میپرهیز از زن

 «.انقبرست مبفرستد تعیین کرده،

 «اما بابا! تو مریضی! دکترها...»

د ساعتی با زن جوان و گاهگاهی چن آدم بهتره !ها را ول کندکتر»

ی قلبی کند، تا و بعدش سکته خوشگلی خوش باشد و لذت ببرد
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برای تو هم  .ش و در عذاب از بیحوصلگی بمیردش یوایوا اینکه

را در حقم  حاال این یک لطف .کنمگی آرزو میپسرم، همچین مر

بکن و مادرت را اگر ممکن شد برای تمام شب، وگرنه حداقل برای 

باید  و نگران حالمه چند ساعتی از خانه ببر بیرون! اگر پیله کرد که

م سر اخودت در این مابین بهمواظبم باشد، بهش پیشنهاد کن که 

ش از همه چیز زنی، تا باألخره دست از سرم بردارد. به نوهمی

و  در خطره شه دارد، بهش بگو که جان نوهبیشتر توی این دنیا عالق

. خودت اما باور نکن! اگر کی از طرف هر یک از ما احتیاجهبه هر کم

ش حسابی کنند و بهپیش زنی باشد، باهاش حتمن خوب رفتار می

ها چیه این چرت و چوال .گردد خانهتا امروز غروب برمی .رسندمی

و به من رفته... هاهاهاه...!  ی منهنوه ؟که او هنوز یک بچه است

رود! این هاست و قربانشان میدرست مثل بابابزرگش عاشق زن

های باتجربه بهش یاد زن .برای سالمتی و رشد بدنش خیلی خوبه

شود عملن ابی و سکس چیه و چطوری میدهند که همخومی

کردم، یک ورزای احمق بودم و ازدواج می وقتیمن  .بازی کردعشق

جت چه دانم وضع تو موقع ازدوادانستم چی به چیه. نمیاصلن نمی

یک  آیا همیشه دلواپست بودم که جوری بود؟ اما باورکن پسرم!

خوشحال  .یا نه خوابدگیری آدم چطور با زنش میجوری یاد می

! دهندها به میل خودشان این کار را به پسرت یاد میباش، که زن

راضی کن باهات  شده جوری کنم برو و مادرت را هرخواهش می

 «بیاید!

پسر به خانه برگشته نتوانست این آرزوی پدر پیرش برآورده     

که بهتر است  نسازد. خود او نیز در این مابین به این نظر رسیده بود

های تنهای والیتش رفتارکند. آهسته از و با احترام با زن شاکر

رفت، لبخندزنان سوی مادرش میهکه بنیمکت برخاست، در حالی

 گفت:

مامان را  .ما مردها باید هوای همدیگر را داشته باشیم باشد، بابا.»

م قول بده که به افقط به .بیرون برمبرای چند ساعتی با خودم می

روی نکنی، روزهای آینده هم یک نیاوری! اگر زیادهقلبت زیاد فشار 
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پذیرایی  های مهمانتاز خانمکنم که تو چطوری بهتر فکری می

 «کنی!

بهت افتخار من  .یپسرم! تو همیشه پسر خوبی بوده ،ممنونم»

 «.کنممی

 «مامان! مامان! کجایی تو؟...»

تر از پیش انزودی با مادرش از داخل خانه بیرون آمد. پیرزن نگرهب    

رسید. پدر به پسرش با خوشحالی چشمک زد، اما نظر میهب

خیلی سریع وانمود کرد که بسیار غمگین است، و درصدد برآمد 

های گریانش باور با چشمبرخیزد تا با آنها همراه شود. پیرزن خوش

 به او دستور داد:

به  خدا .گردیمهمانجا بشین و از جایت تکان نخور! ما زود بر می»

ای را راهش بدهی هی سلیطادت برسد اگر به سرت بزند که زنیکهد

-کنم و پیش پسرم میوقت برای همیشه ترکت میبیاید تو! آن

 «مانم!

حالتی با اش را پنهان داشت و خشنودی درونی رانههاپیرمرد م    

 جدی به زنش گفت:

خواهش قدر سنگدل نباش! و را خدا نه! تو را خدا نه! با من اینت»

 «ت ببر!...کنم من را هم با خودمی
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 هفده

خداحافظی کرد و با گذرا دیگر همراه  زن با دو امادر جوان و تنه    

اش شتافت. هنوز چند قدمی از آنها جدا نشده عجله به سوی خانه

اش موجب جلب گیبه یادش آمد با آن عجله و سراسیمبود که 

 توجه دیگران خواهد شد.

نگران پیش خود اندیشید و از سرعت  ،«دیگر نه! را فقط این یکی»

 هایش کاست.قدم

 .جوری کارم تمامهاین .مهبه آخر خط رسیددیگر  اوه، خداجان!»

آنوقت نه فقط دشمنی دایمی یک خانواده، بلکه خشم و غضب 

ش و این تازه هنوز همه .های این ده گریبانم را خواهد گرفتتمام زن

زندان. از این هم بدتر، دخترم را از من  ماندازندها میژاندارم .نیست

گذارند؟ چه یک دختربچه را که با مادرش توی زندان نمی .گیرندمی

این  رویتوی خواب هم  حتا .هرگز ؟های از من سرزدکار احمقانه

 و امل مریض یاین زنیکه .حساب نکرده بودم که کار به اینجا بکشد

حال توی این محله  تا .ندکرده ش از کاه کوه درستشوهر دیوانه

جوری از شر این پسره گند بزندش! باید یک .همچین چیزی ندیدم

اوه...  ؟دیده جاده سر راحت بشوم! اما واقعن کی او را با من اینجا

اگر  کن! مکنم کمکخداجان، قربانت بروم! کمکم کن! خواهش می

ه از شر پسره بعد از آنک .نه .واقعن بفهمند که این من بودم... نه

ها بفهمند یا نفهمند او پیش راحت شدم دیگر مهم نیست که زن

یگان وپژه ارتش  کماندوهاکه قبل از رسیدن پای  مهم اینهمن بوده. 

، مهای دودی مادون قرمزشان به خانهاس و عینکپیبا آن جی

نباید بگذارم دخترم را از من  .وگرنه کارم تمامه .کنم برود ردپسره را 

 «...؟قدر درازهاین هخانراه  دفعهآخ! چرا این .اکنندجد

در را گشود و با عجله پا به  د،مادر جوان سرانجام به خانه رسی    

 داخل گذاشت.

دخترش از او ، «؟ترکید ، این صدای چی بود که گرمپن! مامانماما»

ورزید ناآرامی که تالش میپرسید و به سویش پرید. در حالی

   هان نگهدارد، جواب داد:اش را پندرونی
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، بود بازیی یک اسبابچیز مهمی نبود، عزیزم! صدای ترکیدن ترقه»

 «فیلم چطور بود؟ تمام شد؟ .ی کدخداخانه یتو ،آنجا

حوصله گفت، کارتون جالب ی بیشروع شده بود که پسره ازهنه. ت»

دی"هایت ویکوچولوهاست. بعدش یکی از "دی نیست و برای بچه

کننده گذاشت. فیلمی که اولش یک فیلم واقعن خستهو اشت را برد

اما  کنندهکشد، و یک مرد خستهرا می ییک مردی مرد دیگر

کند این مرد بد را گیربیندازد. این پسره باهوش دیگر سعی می

خیلی  حتا ی! نگاهش کن! همچین فیلمنکاملن دیوانه است، ماما

یک کلمه  حتاشا کرد و تمام وقت فقط فیلم تما .آیدمی هم خوشش

ای! اصلن ازش خوشم کنندهی خستهچه پسره .هم با من حرف نزد

-تا کی می .کنم! با همچین کسی هرگز ازدواج نمینآید، مامانمی

 «؟ی ما بماندخواهد خانه

هنگام رهاکردن پسرک حداقل از  مادر جوان، خوشنود از اینکه    

 آهسته پاسخ داد:دخترش مشکلی نداشت، لبخندزنان و  جانب

اندازمش توانی تحملش کنی، همین االن میاگر واقعن نمی»

 «بیرون! کتکت زد؟

کنم این بوگندو را فورن بیندازش کنم! خواهش میخواهش می»

 !ت را ببندپوزه>، ولی پنج بار سرم داد زد: نزد! کتکم نبیرون، ماما

ست که آدم آنقدر پررو کنم؟<بینی که دارم فیلم نگاه مینمی مگر

 «؟ن، ماماچیزی رسمههمچین کجا  .بکند سؤالتواند ازش یک نمی

زنم و قانعش تر! حاال باهاش تنهایی حرف میس! یواشهیس»

 «.ی خودشانکنم برود خانهمی

ر ه باشد. بفرما! اما تو احتیاج نداری قانعش بکنی. اول که به»

-ویم دیرود خانه. از وقتی که فیلخواست بصورت خیلی دلش می

فقط دستگاه را  .خورددی گذاشتی، از جلو تلویزیون تکان نمی

کند! باور کن، خاموش کن و در را باز بگذار، خودش گورش را گم می

 «!نماما

هاش تنهایی حرف کوتاه با کنم، عزیزم! اما لطفن بگذارت میباور»

 «هایت بازی کن! آفرین دخترم!بزنم! تو برو اتاقت و با عروسک
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 «. من رفتم...باشد»

بعد از آنکه مادر جوان دخترش را به اتاقش روانه ساخت، داخل     

اتاق نشیمن شد، مستقیم سراغ تلویزیون رفت و آن را خاموش 

 نشان داد: واکنشکرد. پسرک با عصبانیت 

 «.شودبگذار لطفن فیلم را تا آخر ببینم! االن تمام می .، نههها»

 «.ما باید با هم حرف بزنیم»

 «باشد، اما لطفن بعد از اینکه فیلم تمام شد!»

گویم! تو حاال گوش کن ببین چی دارم بهت می .نه. دیگر کافیه»

 «روی خانه!فورن می

 زده و خوشحال پرسید:پسرک شگفت    

 «؟چی»

 تنها افزود: زن جوان    

توانی پیش ما دفعه دیگر میی فیلم را اگر دوست داشتی یکبقیه»

 «ببینی!

 پسرک گفت و درصدد برآمد آنجا را ترک کند.، «کمال میل!... با»

 «یک هدیه دارم!... برایتیک لحظه صبر کن، لطفن! »

ای از داخلش زن جوان تنها در کمد اتاق نشیمن را گشود، بسته    

سوی پسرک هکه باش فشرد و در حالیبیرون آورد، آن را روی سینه

 ویی گفت:رآمد، با خوشمی

 «؟چی توشه حدس بزن»

 و کنجکاوانه پرسید: خیره شد پسرک مشتاقانه به بسته    

 «ک کتاب؟ی»

 «د.سر»

 «ه... یک، یک دفتر!یک، اه

 «.سرد»

 «یک بسته شکالت؟»

 «.سرد»

 «یک موبایل؟»

 «سرد.»
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 «بازی؟یک اسباب

 «گرم.»

 «یک اسلحه؟»

 «سرد.»

 «یک اینترنت؟»

 «رد.س»

 «یک آی پد؟»

 «د.سر»

 «وتر؟یک... یک کامپی»

 «اوه، گرم!»

 «پلی استیشن؟ یک»

 «مواظب باش از داغی نسوزی! خیلی بهش نزدیکی!»

 «بوی؟یک... یک گیم»

باهوشی هستی! بگیر! مال خیلی درسته! آفرین! تو پسر »

 «!خودت

 «اوه، مرسی! حرف ندارد.»

بوی" ی اهدایی را گشود. با دیدن "گیمزده بستهپسرک هیجان    

 ا پرید و گفت:از خوشحالی به هو

درست مثل این را یکی  .بوی اصلهگیماین یک  .عالیه .حرف ندارد»

 «؟مرسی! مرسی! جدن این فقط مال منه .مان داشتتوی مدرسه

 «.آره، فقط مال تو تنها»

 پسرک زن جوان را در آغوش گرفت و تشکرکنان گفت:    

قعن حاال وا .خیلی خیلی مهربانتر از مامانم .تو خیلی مهربانی»

 «توانم بروم؟می

زن جوان او را پرشور به خود فشرد و با صدای نرم و دلنوازی     

 جواب داد:

توانی پیش ما می باز هم اما هر وقت دلت خواست .آره، خب»

 «.یک کامپیوتر اصل با اینترنت داریم هاما به همین زودی .بیایی

 «؟واقعن»
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ز آنکه ما اینها را قبل ا حتاکشد. تو آره. اما یک مدتی طول می»

 «.توانی پیش ما بیاییمی هم بگیریم

 «.آیمحتمن می .آیممی .عالیه»

 «به یک شرط! .باشد»

چه شرطی؟ یک ماچ فرانسوی؟ بیا! ده تا ماچ فرانسوی بهت »

 «دهم! بیا...می

 یچیز به او که را ایغریبهزن ، او را خواستبا رغبت پسرک     

اآشنا آموزانده بود، به سبکی که این زن و تا آن زمان کامالً ن عجیب

بار از آن اجتناب ورزید، چرا که جوان اما این مادر پسندید، ببوسد.می

 ساخت.اش دور میرا از خانه تر پسرکبایست هرچه زودمی

تو و من، باید یک سری با  فقط مرسی! منظورم این نبود. ما، یعنی»

ما باخبر شود! نه  کس نباید از سرهمدیگر داشته باشیم! هیچ

کس نباید از آن خبر داشته بابایت! اصلن هیچنه و  تنه مامان ،دخترم

م برگردانی ابوی را بهآن را به کسی بگویی، باید این گیم گرباشد! ا

 «و دیگر پیش ما نیایی!

یک سر را لو  من هرگز .خواهم باز هم بیایم پیش شمامی نه،»

 .لو بدهد، دیگر سر نیست شنیدم سری که آدم آن را .دهمنمی

 «م بگو، چه سری؟افقط به

خواهد اگر کسی، هر کس که می .کاملن ساده است .خیلی خب»

باشد، از تو پرسید که صبح تا حال کجا بودی، هرگز نگو که اینجا 

 «پیش ما بودی!

 «؟این شد سر ما»

 «؟آره. خیلی سخته برایت»

-جا بودم، بهش میاگر مامانم پرسید که ک .لن سخت نیستاص»

 «.بینی؟ خیلی آسانهمی .گویم که رفته بودم مدرسه

 «حاال وقت تعطیالت مدرسه است. .شود، نمینه»

 ای تأمل گفت:اش را باال انداخت و بعد از لحظهپسرک شانه    
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دانی می .بزرگم بودمبزرگ و باباگویم که پیش مامانخب، می»

خیلی  .روم پیش آنهامیراست چیه؟ من که بهر صورت حاال یک

 «.نبودم نشاپیشکه  وقته

بنطر  خیلی بجا و مناسب ی پسرک برای مادر جوان تنهااین ایده    

ی پدربزرگ و مادربزرگش نه چندان دور از آنجا، درست در آمد. خانه

 ی کدخدا قرارداشت.نزدیکی خانه

که شد  سؤال ازتاما اگر  .توانی بروی پیش آنهاتو اول می خب.»

 «جوری جواب بده که پیش زن کدخدا بودی!قبلش کجا بودی، همین

 «اما من که هرگز آنجا نبودم! ؟ی کدخداخانه»

 «.آره. دقیقن همین سر ماست»

 ، پسرک پیش خود بلند اندیشید و گفت:«ی!دارخندهچه سر »

گویم پیش باشد. اگر کسی از من پرسید که کجا بودم، می»

 «.کدخدا

ی کافی بزرگ نشدی و که تو هنوز به اندازهمثل این نه. اوه، خدایا!»

سری دارد، یعنی  با یک زن یک مردفهمی، وقتی که اصلن نمی

! ودت نگهداریچه. حاال چه برسد به اینکه این سر را فقط پیش خ

خواهم با خواهد! من نمیت را بردار برو هر جایی که دلت میهدیه

 «سری داشته باشم!سر و  یک بچه

کن! فقط باور .یک مرد کامل .اقعن یک مردمو .دیگر بچه نیستم من»

خواهی  باید بگویم! ، چیکجا بودمسید م بگو اگر کسی از من پرابه

توانم یم وبخ دید که من یک مرد حسابی هستم و خیلی هم

 «خورم!قسم می .م نگهدارمسری را پیش خود

-را که میش کنیم. اگر لو بدهی، نتیجهامتحان می .خب، باشد»

 «دانی، مگر نه؟

 «باید بگویم؟ ره. چیآ»

جوری بگو که زن کدخدا تو را توی یک اتاقی گذاشت و درش همین»

-پیخواست "جیبازی را بهت داد و میرا قفل کرد، این اسباب

نفر در زد، او رفت در را باز بکند، و تو ش را نشانت بدهد. اما یکاس"

 «ز پنجره پریدی بیرون.از این موقعیت استفاده کردی و ا
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 «؟این سر ماست»

 «توانیش پیش خودت نگهداری؟آره. حاال می»

در واقع اصلن سر نیست، بلکه  .این که خیلی آسانه .آره، حتمن»

 نم، بلکه دریک دروغه. من کلی دروغ بلدم، نه فقط از بابا و ماما

 «مدرسه هم...

و بالغ  های بزرگما آدم .خب. دروغه. اما یک دروغ مصلحتی»

ها مجبوریم دروغ بگویم. اگر رک و راست متأسفانه بعضی وقت

دهند که بگویی که پیش ما بودی، پدر و مادرت دیگر بهت اجازه نمی

گویی که دیگر بچه تو می جوریست.متأسفانه این .پیش ما بیایی

مثل  گی، یک مرد درست و حسابی. خب، حاالزرنیستی، بلکه ب

 «کنی درسته. دیگر برو لطفن!میکاری بکن که فکر مردها

-به هیچمانم و هرگز روم. فکرش را نکن، سر قولم میحاال می»

م بگو ااما به .دهممان را لو نمیبه خود خدا هم، سر  حتاکس، 

 «؟اس چیهپیلطفن جی

اس چه پیکه جیدهم بار دیگر که پیش ما آمدی، بهت نشان می»

ی مثل همه مام معنایی وشکلیه! تو واقعن یک مرد کامل به ت

 گوش کن ببین چیخوب  .از آن حتمن خوشت خواهد آمد مردها

گذارم. تو خودت باز میروم بیرون و در را نیمهگویم! اول من میمی

گویی. من بیرون را نگاه کنی و هیچی نمیرا پشت در قایم می

دست  که کسی سر جاده نیست. هر وقت برایتکنم تا ببینم می

بعد توانی بیایی بیرون. که وضع خوبه و می هدم، معنیش اینتکان دا

کنی آیی بیرون و همان کاری را میحرف میکاملن ساکت و بیتو 

 «که با هم در موردش صحبت کردیم. موافقی؟

  «گیو می فایو! .آره، حتمن موافقم»
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 هیجده

را  کسیبار جاده را از نظر گذراند و  چندکه مادر جوان بعد از آن    

، با دست به پسرک عالمت داد. پسرک چنان چابک و با احتیاط ندید

پنداشت مأموری مخفی در خانه را ترک گفت که با دیدن او آدم می

. مادر جوان از آسوده خاطری نفس عمیقی است حین انجام وظیفه

گشت، زیر لب با خود اش برمیکه به طرف خانهکشید و در حالی

 گفت:

-ای نمیهبچپسر هیچ یگر هرگز، هرگز سراغداجان، شکرت! دخ»

 «ه!م بسی عمراین برای بقیه روم!

ی گونه که با زن غریبه قرارگذاشته بود، تا خانهپسرک همان    

اش را پشت سر گذاشت، از سرعت کدخدا دوید. وقتی در خانه

ی پدربزرگ و طرف خانههکه آهسته بهایش کاست، و در حالیقدم

-اش را از جیب درآورد و روشنبوی" تازهت، "گیمرفمادربزرگش می

ی کوچک آن پدیدار نشد. کنجکاوانه اش کرد. اما چیزی روی صفحه

دستگاه را جلو چشمان خود گرفت و دریافت که روشن است اما 

 اش واضح نیست.کننده نور خورشید صفحهبخاطر تابش خیره

اضی و خرسند، اش را دوباره در جیب فروبرد و رقیمتی بازیاسباب

 زنان، به سوی مقصدش رفت.سوت

دقایقی بعد ناگهان متعجب مادربزرگ و پدر خود را دید که از روبرو     

 فریاد زد: خوشحال آیند.به طرفش می

  «بزرگ! بابا!مامان»

 و با اشتیاق به سوی آنها دوید.    

شتافت، به مادر که به طرفش میپدرش با دیدن او، در حالی    

 د گفت:خو

 «اوه، پسرک عزیزم آنجاست! نگاهش کن، مامان!»

 

بلند کرد و با خرسندی  را پدر به زحمت پسر در حال رشد خود    

 گفت:

 «ی!پسرم، در این مابین تو اما حسابی بزرگ شده»
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 «.واقعن .آره، بابا، من دیگر مرد شدم»

 «!آفرین، پسرم، آفرین»

 «نگ شده بود...خیلی ت بزرگ! دلم برایتمامان ،سالم»

بزرگش را به گرمی در آغوش درپسرک از پدرش جدا شد و ما    

-که نوازشش میگرفت. پیرزن سر و صورت او را بوسید و در حالی

 کرد، با چشمانی پر اشک گفت:

 «...!! و چقدر هم، پسرمتنگ شده بود من هم دلم برایت»

 پسرک از پدرش پرسید:    

 «ج آوردی؟با، برایم اینترنت از خاربا»

کرد، که با غرور پسرش را برانداز میپدر خوشبخت در حالی    

 پاسخ داد:

متأسفانه نه، پسرم! ولی خیلی در موردش اطالعات بدست »

 .جوری از خارج با خودش بیاوردتواند اینترنت را همیننمی مآد .آوردم

-ما اینجا توی ده اول باید خط تلفن داشته باشیم، تازه آنوقت می

 «.اینترنت بدون خط تلفن ممکن نیست .ود در موردش فکری کردش

 «گیریم، بابا؟کی خط تلفن می»

وچ زودی کهب ددانی چیه؟ شایمی .دانماین را هم متأسفانه نمی»

آیی خارج، البته اگر به یک شهر بزرگ، یا اینکه تو با من می کردیم

اشی و خیلی خوب هم بتوانی انگلیسی توی مدرسه زرنگ ب

 «.صحبت کنی

 .انگلیسی بلدم، بابا! اما دیگر اجازه ندارم بروم مدرسه یک کم»

 برای .من یک مردم .توی راه اتفاقی بیفتد ترسد که برایممامان می

 «تواند اتفاقی بیفتد، بابا، مگر نه؟یک مرد که نمی

 تواند اتفاقی برایتجوری نمیمسلمن تو مردی و همین نه، نه.»

با  .دهماین را بهت قول می .روی مدرسهمی تو دوباره .بیفتد

 «؟دهم، قبولمامانت ترتیبش را می

-اما حیف! خیلی حیف! دلم خیلی یک اینترنت می .عالیه»

 «تیر واقعی آوردی، بابا؟یک هفتبرایم شاید  خواهست! 

 پدر خوشبخت لبخندی بر لب آورد و گفت:    
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بگذار  .هدیه آوردم تیک چیزهایی برای .تولد داریروزسه روز دیگر »

 «کنم! تسورپرایز

هر وقت که دوباره رفتی خارج، من با  .اوه، حرف ندارد، بابا! عالیه»

 «.کنماز مامان هم مواظبت  حتاتوانم یتیر مهفت

ی کافی بزرگ و قوی هستی تا تو که دیگر باندازه .آره، حتمن»

کجا  تقبگو ببینم پسرم، اینهمه و .بتوانی از مامانت مواظبت کنی

 «طور نیست مامان؟بودی تو؟ ما خیلی دلواپست شدیم، این

فشرد، به اش را سخت در آغوش میکه نوهبانوی پیر در حالی    

 تأیید پسرش گفت:

 «آره. و چقدر هم!»

 ی کدخدا اشاره کرد و مطمئن جواب داد:پسرک به خانه    

 «آن تو!»

 زده پرسید:پدرش حیرت    

 «؟پیش کدخدا»

 دخدا دارم؟ پیش زنش بودم.چکار به کار ک .بابا! من یک مردم نه،»

 «...هواقعن خیلی مهربان

مادربزرگ حرفش را قطع کرد، ناگهان خود را از او جدا ، «؟چی»

زده به او خیره شد. پسرک از واکنش تند او ساخت و وحشت

 با تردیداش را درآورد و بازیاسبابترسید. دست به جیبش برد، 

 د:ادامه دا

-نگاهش کن، مامان .هم هدیه دادارا به باحال بویآره. این گیم»

 «.آکبندتازه و  .بزرگ! اصل اصله از خارج

های هم جزو زن حیای بیهسلیطشور خارج را ببرد! این مرده»

 «!...حشریه

 پدر خوشبخت تالش کرد مادرش را آرام کند:    

شان خانه کنم، یواش! درست جلویمامان! خواهش می ،یواش»

ود؟ فراموش مان بشخواهی با کدخدا حرفجدن می .یمایستاده

 «گفت؟می کردی بابا در موردش چی

 گی به گریه افتاد:دبانوی پیر از وامان    
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شان سر و ته یک همه .اد کرداعتمشود نمیاینجا به هیچ زنی »

 «کرباسند...

 «چیزی نشده، مامان! آرام باش!»

 ه خود بر آن شد تا مادربزرگش را آرام کند:پسرک نیز به نوب    

واقعن بخدا زن کدخدا کتکم نزد!  ؟زرگبکنی تو، مامانچرا گریه می»

 «.سالم برسانمبهت از طرفش  م گفت کهابه .خیلی مهربانه

های اینجا شاید زن .هسالم هم رساند حتا مامان؟ برایت ،بینیمی»

، مامان! نگاهش کن! کنی بد نیستندآنقدرها هم که تو خیال می

 «.ت هیچ چیزش نشده! کاملن سر و مر و گندهنوه

 .من بزرگم .تاداصلن هیچ اتفاقی نیف بزرگ! برایمآره، مامان»

هم  مامان کنم گریه نکن! بابا،کنم، خواهش میخواهش می

زن کدخدا اما  .بزرگه، دایم در حال گریه استدرست مثل مامان

 «.مزه استخیلی با .کندهرگز گریه نمی

پدر خوشبخت لبخندی از رضایت بر لب آورد. بسیار کنجکاو بود و     

زن کدخدا چه  خواست بداند که پسرش نزددلش در واقع خیلی می

در کودکی هرگز از روی ادب کرده است. اما یادش آمد که پدرش می

 است. قرار نداده آوراو را در موقعیتی شرم

 «رویم خانه!باشد. بیایید! حاال دیگر می»

 پاک کرد و گفت:را هایش بانوی پیر اشک    

. بابابزرگ خانه گردمبرمی هم ! منشما دو تا با هم بروید»

 «.تنهاست

 برگشته با مالیمت بازوی مادرش را گرفت: پسر به والیت    

های قشنگی تو هم هدیه برایی ما، مامان! لطفن بیا برویم خانه»

 «م!آورده

اینکه تو و پسرت، صحیح و سالم اینجایید، خودش  ممنونم، پسرم!»

خواهم. باید بروم برایم! بیشتر از این چیزی نمی ستبهترین هدیه ا

-شتیم تنهایش میپیش بابایت! تو خودت که دیدی وقتی دا

درآورد! ولی لطفن دیگر نگذار پسرت را  ایگذاشتیم چه علم شنگه

 «مادرش توی خانه زندانی کند!
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همین به  برایدرست  .افتددیگر چنین اتفاقی نمینه، مامان! »

خواهم در حضور کنم با من بیا! میاحتیاج دارم. خواهش می کمکت

 «تو با عروست اتمام حجت بکنم...

شان کشید و پسرک دست مادربزرگش را به طرف مسیر خانه    

 پیشنهاد کرد:

به خدا بزرگ! تو را رویم پیش ما، مامانکنم اول بیا بخواهش می»

آیم پیش هات میبعدن با .هبیا! مامانم حتمن حاال خیلی ناراحت

بیا! بیا  .خوابمدوباره شب را پیش شما می هاعد از مدتبابابزرگ و ب

 «برویم!

 

زودی تعدادی از زنان دهکده پسرک نوجوان را با مادربزرگ و هب    

 هاآن روند.پدرش سر جاده دیدند که گفتگوکنان به سوی خانه می

و خوشحال شدند از اینکه  خاطر آه بلندی از اعماق برآوردندآسوده

 ترتیببه این  که را، زیپیدا شده بود مپسرک گمگشته صحیح و سال

عملیات احتمالی  گزند توانست ازی تنهای آنها میدهکده

بماند، و صلح و آرامش  ی ارتش در امانیگان ویژهکماندوهای 

 .بازگردد شانبه زندگانی ارهدوب یافتامکان می سرانجام


