
 

 

 گِره

 استان همدان –مرتضی فرجی 

 

. چسبندمی ذهنت ته سریش مثلِ که بود هم هاخواب آن از. فهمیدمنمی روزهام آن هوای و حال به را ربطش و بودم دیده را خوابش

 سرش و کردمی دراز را گردنش اول. دستم کنار نشستمی و آمدمی خیاطی کالس از حمید که دیدم ناهارهایی از یکی شبِ را خواب

 چیزی مرغی، دانِسنگ تکه ریگی، سنگی، پالودمی چشم. اشچانه زیرِ افتادمی چین که جوری غذا، سینی روی گرفتمی عمود را

 و خوردمی آخر یدانه تا را برنجش بعد. آورددرمی و گُه توی زدمی را زندان معاونِ و رئیس و پزنده و خرنده بابای و ننه و جُستمی

 از را پَز و پخت هایکاریریزه و دارد مَزه دستش که گفتمی خواهرکوچکه از ریزیک و زدمی هاالتگنده مثلِ را اشفندقی آروغِ

 یعنی جُستم، حمید هاینیش و نِک همین توی را پروانه. بوده همدان اشرافِ و عیان آشپزِ که گرفته یاد مادرش پروینِ جانخال

 که فتگمی را چیزی هر بدِ کال حمید. بدهد فنا به را خودش حمید که آن از ترقبل خیلی گرفت، پا مانآشنایی دیدنش، قبلِ لیخی

 سینگرِ چرخِ پشت بنشیند هاباجی جیجی مثل آمدمی عارش که غرغرو کُشِحسرت حمیدِ این. باشد آن توی خواهرکوچکه خوبِ

 بهش پراندم باری یک. خودش برای بود التیگنده آمد،نمی هیکلش به که درست کند، دوزی لبه هاتوپته و هاسرتوپ با و دوزراسته

 دیگه خورگُنده گاو! پرهمی جوب جای ناودونُ یسایه که سگه اون: »گفت!« آدمی کارت به جاماین از بعد دوختن تمبان این: »که

 !«رهنمی خیش پی

 چهارده، کالنتری هاینزدیک همان و کرده انبارقورت تریاک که بوده نزده جوک سبیلش و ریش. بود راست اولش حبس یقصه

 زندان درمانگاه از بعدش. کنند اشزنجیری که آوردمی پایین را بدبختی پوز و دک و اندازدمی راه زرگری دعوا نفت انبار رویروبه

 چند. هازندانی بین کندمی شانآب داغداغِ و دهدمی شانطهارت جاهمان و ریندمی پالستیکی گلوله و کندمی بلند کرچک روغن

 از ،نشده صبح اذانِ بودند انداخته چو. بود شناس هاقدیمی برای. بند آوردند را حمید که بودم شده حبسی من نبود تربیش روزی

 اچالقیپ به بسته را مسجد یریغونه مولود و تو پریده پیغمبر مسجد دیوار از و قبله یراسته یباریکه جا پریده قدس پاساژِ پُشتِ

 ربا بعد و دویده گلشن سرای رویروبه تا و انداخته گُرده و کرده لول را بهمان و فالن و شکارگاهی و غلط نقشِ هایفرش و مسجد

. بودم من کالمشهم. نکرد فتعری مانرفاقت بعدِ را هااین از کدامهیچ که بود این من برای اشحیرانی. چاک به زده و کرده وانت

 به حمید .نگفت چیزی هم بود نشسته وانت فرمان پُشتِ که یارویی آن از حتا. نکرد رو را قصه این ولی بود من پیش پیکش و جیک

. هدادن پسنم کردهکجاآب را هافرش بگوید بدهد، لو را دستشهم اسم کردند آویزانش ته و سر گفتندمی. بود معروف بودن خر کله

 رو ار پاهاش بوده، کی یارو آن کرده، کج را پاالنش کی زده، چی زده، را کجا پرسیدممی دفعه هر. گفتندمی چیزها خیلی گفتند،می

 و لب با را "بارهمی بارون جای خون هاجمعه" و دادمی تکیه پشتی به و سرش پشت کردمی کاسه را هاشدست انداخت،می هم

 .جایمآن به مالیدم را حرفت که یعنی د،زمی شده، غنچه یلوچه

 اولش .بدتر باشد هم بندی کند،می فکر زیاد شودمی کاربی که آدم. کنم سر جوری چه را حبس یماندهباقی ماه چند این بودم مانده

 ریبدس سرِ هالهمی کرد، خوابتبی شب نصفه و سرت به زد فکرها همین وقتی ولی دهد،می هم مزه هست، هم سرگرمی جورهایی یک

 یادِ یر،خ به وقت فالن یادِ بگویی گذاردنمی شرمش و کردی که کارهایی یاد افتی،می اتزندگی هاینال و نِک یادِ و دارندبرمی باهات

 سرم، یکاسه توی رفتمی فرو خاردارسیمِ مثل امکاری و کسبی ترس من و سراغت آیدمی خوف بعد. ایدیده کم که هاییآدم

 هم را خواب که وقتی از. بود مانده شهر دلِ توی درست که زندانی بود، زندان خاردارهایسیم از بلندتر خیلی که خاردارهایییمس



 هایگِره تمام دیدم خواب. شد اضافه چیزی یک فکرهام یهمه به فقط. ترخوب نه و بدتر نه شد، دیگری جورِ اوضاع بودم، دیده

 سرم زا خواب توی صبحِ دمِ نورِ و هاگره گفتن سالم صدای. گویندمی سالم کسی به دارند و اندکرده باز بانز رضاامام ضریحِ هایفرش

. نرساند دیوانگی به را کارت فکرها این غیظِ تا کنی گرم را سرت باید گفتم خودم به که بود رسیده جاها این به کارم. آمدنمی بیرون

 قعِمو سربازها صدای یا ماشینی الستیک زیر برف قروچ قرچ صدای و کردم گرم سقف هایطبله از درآوردن نگار و نقش به را سرم

 یکله و سر تا بود هاهمین امسرگرمی. کردمی عوض را حالم کمی یک آمد،می زندان طرفِ آن ژاندارمری هنگِ جلوی از که اعزام،

 و خیاطی و فرزکاری و کاریتراش هایکالس. سپهر گفتندمی بهش بازار توی شناختم،می دور از را پیرمرد شد، پیدا سپهری ضیا

 این خیریه، هایانجمن این را چیزها این و رُفو و بافیفرش و مُعرق و مُنبت و بود انداخته راه زندان توی ایحرفه فنی را مکانیکی

 د،کنن کسی خیرات ندارند مُفت پول که نشینهحجر هایبازاری سراغِ بودند رفته و بدهند یادت ماهیگیری است قرار که هاانجمن

 سال سه بچگی. هاشانزنده خورشت هم و هاشانمرده حلوای بشود هم که دهندمی یادشان کار بودند گفته معرفت و مرام سرِ ولی

 جنبمب خودم به تا ولی. بودم کرده کار کرمانشاه جاده ریختگری کارگاه هم سالی دو و سوگند گاراژ توی بودم میکانیکی شاگرد

. کردنمی فرقی رفتم،می خوردمی بار وَری هر که بود جوری اوضاعم. سپهر کالس دادند هُل را جماعتی و من و بود شده پُر هاکالس

. مشناختمی که بود شده چیزی از تردررفته زوار. آمد سپهری که زدیممی هم یکله و سر. اتاقی توی مانتپاندن پا سرِ و نشسته

 و بیاد بند مسئول تا. دیگر زدمی سفیدی به اشپازلفی ابروهای و بود انداخته جا اشاستخوانی دماغ روی اشآبنباتی دسته عینک

 هایجیب توی دست پیرمرد کرده، بهمانش سازمان آن و داده فالنش سازمان این و است قالیبافی استاد سپهری ضیا حاج بگوید

 همان مال بود معلوم که بود مانده اشپشمی کُرک شلوار یپاچه روی زنجیر روغنِ رد. کردمی انبراندازم داشت و بود کرده اورکتش

 چند پیرمرد خواست مسئول. باشد آمده دوچرخه با زده، یخ هایخیابان این با بود بعید است، هامبرش هشتِ و بیست یدوچرخه

 شناختممی را سپهری. بندشپشت حصرِ و دزدی ذم در کند رفشانیدُ سپهری که است االن گفتم. اشقیا قلوب به بتاباند نور کلمه

 سازِ اب و کرد صاف گلویی کند، سوا هم از را بدی و خوبی بخواهد کهبی و نیست نصحیت غوز روی دیدم کرد باز که دهن. دور از ولی

 و است کشیده حبس هم خودش گفت هم آخرش. خواهدنمی دستش زیرِ هم بیشتر نفری چند و نیامده پول برای که نازید ناسوری

 زنی کف کارش گفت یکی. بگوید چه که ماند گرد هایچشم با مسئوله یاور. کنیم تعریف را شدن حبسی داستان تک به تک خواست

 با گفت ریگد یکی. کردهمی باال پایین را یارو غریبم من ننه با و گرفتهمی را کسی جلوی خوردهمی دیگ تهِ به کفگیر وقت هر و بوده

 بهشان بزنند تعارف و بگیرند را خرپول مردهای راه سرِ که باندش هایزن دست دادهمی و عسلی آبنبات مغز به زدهمی فنتالین سرنگ

 گمرک پشت فروشی عتیقه از روسی سماور رفتن کف سر و بود عتیقه عشق یکی. کند شانخفت و برود رفتند هوش از که بعدش و

 بگذار یدم،کش که هم را حبسش رفته، که آبرو گفتم بگویم، را ماجرا اصل خواستم. من به رسید تا گفتند و تندگف. بود افتاده گیر

 هایکِرچ یکلفت به پیرمرد پیشانی هایچین. کردم بلند را کارمصاحب گاوصندوق ماجرایی سرِ گفتم. بکشم گردن به را نکرده خالفِ

 یآقا دهات تا بدهد گاز شبه یک نفر یک کهاین ولی بود، کرده باور گیرم هیچ، که را گاوصندوق زدن بار. شد بافته تازه قالی

 باور برایش کند، امتحان را احتمال هزار هفت سی و دویست یونجه و گاه توی و بدهد جا ایطویله ته را گاوصندوق و خدابیامرزش

 خواسته بنز یکمپان که را مشتری لجنی سبز یعتیقه هفتاد و صد بنز سوئیچ فهمید وقتی کرد هم منصور سر را تعجب این. نبود پذیر

 توی. نماشی بخت سر رفته سال سه بعد و کرده کپی بود، نکرده قبول صاحبش و کند سر به سر پول وکلی مدلش آخرین با بوده

 اهر را اشرُفوگری و قالی کارگاه اتاق همین توی که کرد انتخاب را منصور و من مثل نفری چند دستکج نشینِراست جماعت این

 هم تینداش چشم ترس هم شماها. ترسهمی چشم ولی کنهمی دست کارو. چشم و انگشته هنر قالیبافی: »بود گفته سپهر. بیاندازیم

 ار هاچرخ میزِ بعدازظهر. آمدمی حمید هاصبح که بود خانهخیاط همان نبود، که هم کارگاهی. بود کرده سرند را ما.« انگشت صبر

 رمشقس نستعلیق هایمعلم مثل ولی آمدمی هادوشنبه روز یک ایهفته. کشیدیممی پیش را هافرش تکه و قالی دار و زدیممی کنار

 و چم باید گفتمی. گفتمی را هاخامه نوع یکی یکی. دادمی نشان را لچکی و ترنجی طرح و نشستمی. بعد یدوشنبه برای دادمی

 دفین کیی یکی و اشبرزنتی کیفِ توی کردمی دست. فرزی از ببینی شدنمی را دستش سال و سن آن توی. شود نرم هاتانانگشت

 شانلمس گفتمی و ماندست دادمی را بود که چی هر و سوزن و کیله و قاشین و کاردِبافت و نوککاردِبی و پشتقالب و خوابقالب و



. زنیشیرازه و کشیمیخ و پودکشی روز یک زنی، کوبلن روز یک. دادمی یاد چیزی ههفت هر سرِ. ما برای گذاشت را ابزارها. کنید

 چیزِ اش،شانه سرِ کویتی کیفِ از و کرد دست. کن مدارا یعنی است مزاج خاکشیر یکی این و دارد مزاجی هنری هر گفتمی

 نهمی سرِ گفت. خودش پیش سالِ چهل کار. عزیز د،بو زربافتی چارکزرع نصفِ. بود ال هفتاد پیاز مثلِ. ماندست داد پیچیپارچه

. کشیده حبس آبرو سرِ و درآمده دختری باالخواه گفت. نبوده درست زیارت، برای رفته  هم مشهد هرچی حاال تا و کشیده حبس

 ود،ب کامل: »ددا جواب خندید، سپهر!« رفته؟ آبروت فرش نصفه این با حاجی: »گفت کرد،می گوییول. نداشت را من حیای منصور

 ادهس دید،می ساده را چیز همه سپهر نگار، و نقش خوش زربافتِ قالیِ آن عکس. حیف صد نالید سوز با هم بعد!« شد نصفه غرور سر

 .سپهر طبیعت بود شده سادگی. است راجی درختِ هایشاخه آرایشِ همان جِقهبُته طرحِ گفتمی. بود

 عواشد بُرشفرش با. زدمی نبض کرده،ورم اششقشقه رگِ. آمد آتیشی که بود ایهفته. بود زاراب و نگار و نقش مکررات اول هایجلسه

 تکه سپهر فهمیده تا طرف!« شکسته کاسه شده رسیده که ما به گره،کوزه طرف: »زمین روی داد ول را هافرش یبریدهتکه. بود شده

 به افتاد نرسیده. رفته و داده برش را هافرش جوریهمان.  بودبریده سرِخواب از نه و داده درز نه خواهد،می زندان برای را هافرش

 از هارهگ تمامِ کردم، را کار این خودم که بعدش ماه چند. بافتمی نرم و بود یکدست ریتمش. دوزیلبه و کشیمیخ و کشیدنقاشین

 و دنکشکیله سراغِ رفت بعدتر هایدوشنبه. نیست کسی هر رِکا پارهتکه هایفرش رُفوگری فهمیدم موقعآن. درآمدند هااَریش الی

. نباشد معلوم که بزنی گره جوری گره همه آن بین پشت از و هااَریش الی کنی رد خامه سوزن با طورچه داد یاد. قیچی و زدنسوزن

 شتگذ که کمی اما. گذردمی طورچه حبس فهممنمی که زندان، از گالیدن یا است الکیقرمز و دوغیآبی همین خاطربه کردممی فکر

. دادیم یاد فن و فوت گرفت،می دستم قلم کنارم، نشستمی بود، مراقب. امآمده کیف به که است سپهر یپدارانه ذوق سرِ فهمیدم

 زیچی هر خورد،می لیز دستت از زود است، شده مالیکف صابون استعداد گفتمی که بچگی، از نداشتم هیچی استعداد گفتممی

 .صبوری و خواهدمی تمرین

. علیک و سالم یک بودم شده حمیدم با. بود راه به بساطم نبود، و بود سپهر. بودند رفتنی زود و آمدنی دیر نداشتم، بقیه به کاری

 نشیندب که سیک مثل سگ بوق تا سپیده از. بود شده تنها. دیگر خوردمی هم را علیکش و سالم. آمدنمی سراغم و بود شده گرم سرم

 آهنگِ همان و سپهر چاقالِ شدی که بهم پراندمی بود سردماغ اگر. کردمی آتش سیگار با سیگار دیوار، به زده تکیه مستراح، چاه سر

 زیرِ از که رنگی هایخامه و نخ به بودم رسیده هاطبله از درآوردن نگار و نقش از. خودم به گرفتمنمی. زدمی سوت با را معروفش

 ار گذشتمی دستم زیر از که نگاهش کیفِ. کردنمی تنقیه بهم را چیزی سپهر دیگر و بود گرفته جان دستم. آمدمیدر تمدس

 ایچانه و انداخت عجب به نگاهی دادم، نشانش هافرش تکه از بود ایزنانه کیفِ که را کارم اولین آزادی هاینزدیک. فهمیدممی

... داره رمتح دست: »گفت. دستم کفِ گذاشت اسکناس چندتا بعد یهفته. شود یکدست و تمیز که اهدستگ زیرِ برود باید که جنباند

 بدال گفتم. انداخت شَکم...« کنننمی قطع رو کسی دست که درخت از آویزان یمیوه برای... خواست میوه یه دلش یکی گیرم حاال

 ،است کار بهترین دزدی کار گفتمی. دارد قدری یعقیده و اشیناموس هنر توی من خوردی افسار استعداد توی بیندمی حکمتی

 هم یدحم. نیستند خوب زندان بیرون برای زندان هایبچه گفتمی. باشم خانه آورنان و شاگردی پیشش بروم حبس از بعد گفتمی

 کس مادری، خواهری، برای چیزی ای،امهن پیغامی، هازندانی رسم به نه و ایشماره نه داد، نشانی نه. بند توی رفت و گفت را همین

 گُهی چه چهاردیواری این بیرون داندمی خودش و است رفیق هنوز گفت. هاآخری این مانرفاقت مثل بود سرد حرفش. کاری و

 مریض باهات خندد،می باهات زند،می تعارف اندک بهمن مرام، با شود،می رفیق شود،می ندار شود،می جورییک زندانیِ آدم. شودمی

 به چسبدمی رفاقتش نرود، یادش اگر دشمنی بوده، که بوده گهی همان بیرون ولی بخشدمی گوید،می را زبرش و زیر شود،می

 تابآف نه که بود ایمعمولی روزِ و بود نشسته زمستان سرمای سورتِ. شدم بدرقه صلوات و روبوسی و قرآن و اسفند با. آلزایمرش

: گفتم. خواندمی خالصی دعای. آیدمی دانستممی. چنارها زیرِ هنرستان، وَرِآن هایجدول روی بود نشسته مادر. باران نه و داشت

. دادمی خانه ماندگی بوی. کردم بغلش. خندید و!« نیست چهاردیواری همین زندان: »گفت!« شدممی آزاد خواندیمنمی گفتم، دیدی»

 نو و نه جای. بگیری زن باید که گفت کرده، عوض متریسه هایکناره با را هازرعیدو و کرده داریخانه باز بفهمم و خانه برسیم تا



 شودمی عشقت. کندمی دور ازت هم را هامزه تریننزدیک زندان. بود ترمهم رفته یاد از یقوه ماه،دوازده بعد. یخچال سراغِ رفتم

 ردکِز. خیار و ماست روی یآزُربِه و زعفرانیبستنی گالب بوی ترشی، پیاز و کلمگل تندِ ترشی خوشاب، خوردن از گلوتهِ سوزش

 از اریانگ...« گیریمی زنم... همینه زندگی... زمستان وضوی و تابستان یروزه: »گفت. بست را یخچال در مادر که بود دستم بریانی

 هک همین. باشم گرفته یاد چاه و راه زندان توی مبادا که دبو ترسیده. دیگر است مادر. را دهدمی زن من به کی بود خوانده زدنم گاز

 نشسته پهرس جلو دمپایی و رکابی و پیلی و پشم با چندماه. بیاید دنبالم تا کرد سر چاقچور چادر امکرده گارسونآلِ و تمیز و تر دید تا

 و کرد باز چارقد یگِره و گذاشت هم پلک سپهر، حاجی پیش روممی فهمید تا مادر. ببیند هم را رویم این خواستممی و بودم

 از ترهاقبل. کاروانسرا حیاطِ توی رفتم مسجدجامع روبروی درِ از. بوده فروشیخامه هاقدیم گمرک سرای گفت. گفت یالحمدهلل

 پاشانی،آب از داشت نم گُلهبهگُله زمین. آفتاب زیرِ بودند کرده پهن را هافرش. پایین کشیدممی قیصریه هایپله از آمدم،نمی جااین

 جوک تازه توتِ هایبرگ الی از که بودم سپهر نوارپیچ یدوچرخه دنبالِ. هاطاقی و آجری دیوارهای بود، کرده پیدا هوایی و حال

 بود رهحج یگوشه شده تا چهارِبهسه دوتا. تو رفتم و گفتم ییاهلل. دیدم را سپهر دکان یشیشه پشتِ هایگلدان حوض، کنار یزده

. آمد ایپنجهنوک گیوه، با دست به نعلبکی سپهر و رفت کنار پستو جلوی ساتنِ. گفتم اِهِمی. زمین پخشِ ابزار و نخ هایگلوله و

!« کردید ریپد! شما دارید دل: »گفتم. خندیدم. بگیرم را اشکنایه تا گذشت!« آقات والیتِ بودی رفته نکنه! منتظرتم دیروز از: »گفت

 خواستمی را کار زهر. شد کن مراعات پیرمرد من هایتعارف و تک از. جلوم گذاشت سفته ایدسته و برداشت سررسیدی البچهدو از

 و ترکاندمی استخوان زمستانش سرمای و کندمی آب گوشت همدان تابستان آفتاب که چید کبرا صغرا کلی و انداخت زیر سر. بگیرد

 باور پیرمرد را امخودساخته داستان. بود کره گیجم شک!« احتیاطه محض: »گفت سرِآخر و گدا نه است، پولدار نه جماعت همدانی

 و کلفت و تیز و عر از بود بِه بود هرچی. زدم امضا پیرمرد خجالتِ از و کرد امخفه همین. جلوم بود گذاشته سفته حاال و بود نکرده

 .نداشت ستون اشحجره. چرخاندم سر. بزنند جوش اشحجره ستون به را گاوصندوق دهدمی گفت شوخی به. زندان زمخت

. نندکنمی عوض هیچی با را بندشپُشت خوابِ و خانه ناهارِ که هابازاری مثل نه شب، تاریکیِ تا صبحهشتِ از سَرهیک. سرِکار رفتم

 روزیک اکباتان سرِ رفتممی یا کردممی گرم را خانه یقلوی یا بعد و خواندممی را نمازم مسجدجامع رفتممی اول. حجره ماندممی ظهر

 ـ مدانه بوسِمینی یمانده زنده تنها که بودم ایدیدهمرگ آدم مثل. بودم کار پای اشباقی. جگر روزیک و خوردممی بیزیلجیزیل

 معمولش سنتی بودم گرفته یاد زندان توی هرچی فهمیدم اول روزهای همان. سر از چیز همه. بود شده شروع تازه کارم. است مالیر

 کارِ ایدب گفتمی دیدمی که را ممارستم. دادمی یاد اهللالیقربتا و منتبی و کردمی احیا پیرمرد. است دیگری چیزِ اصلی کارِ و بوده

 و سپ نگرفته، را صورتش کلِ سفیدی این تا بود گرفته ویرم. بود عمرش هایسال مرورِ هاش،ریش سفیدی. کنی تمام تو را ناتمامم

. رفتمی خودش را اشباقی پرسیدم،می قدیم از و کردممی شیطنت بود سردماغ که هاصبح. سینهبهسینه بشنوم، را اشزندگی یپیله

 یبچگ از. بود مسافرهاش با هم مسیرش. دادیمی هلش و دنده توی اشگذاشتیمی ایدب که بود ایکرده خالی باتری تاکسی مثل

 و دهش خیالشبی فرش و رنگ و طرح عشق به ولی معماری به رسیدنش تا گفتمی بنایی از آورده،درمی درخت تنه، از که گفتمی

 داستان روزیک. بود نکرده ولش هم پیری توی هک آمدمی قرارشبی روحِ از سپهر بودن هنره همه. خانهقالیباف شاگرد شده

 و لجبازی و جل سَرِ گفت سربسته نیستم کن ول دید. کرد ابا هاش،عاشقیت و عشق به برسم که کشیدم پیش را زربافتشفرشنصفه

 نصفهرشِف گفتم. نیامد مُقُر کاریچه گفتم هرچی. نرسد سرانجام به کاری که بریده وسط از را فرش نامی، پرویزِشعاعی با نخواستن،

 .کشید ترپایین را اشبافتنیکاله و نداد جواب که تانکدامهیچ برای نداشته نفعی

. شدم کلیددار. داد دستم یدکی کلیددسته حجره، در کردن باز جای و آمد سپهر صبحی که گذشت جوریهمین ماهیچهارپنج

 کردمیم باز را در. دیدم را پروانه که بود کلیدداری هایصبح همین از یکی. فرش نمایشگاهِ بافندگیِ کارگاه برای رفتمی چندروزی

 ریخته دارریشه نخیِ روسری زیرِ از اشخرمایی موهای. کرد سالم روشن هایچشم و کشیده صورتی با و قدبلند چادری، دختری که

 انینش پی آمده و است حمید خواهر گفت. رسندمی هم کمرش گودی تا کند بازشان بود معلوم سرش پُشتِ موهای پُفِ از. بیرون بود

 نفسِ!« نشده؟ آزاد مگه: »گفتم. بوده ماللی و مهر حمید و من بین دانستهمی که آن، و این. گرفته را سراغش جاهمه از گفت. ازش



 جاندار، و زنده هایچشم با پروانه. رفت و!« قشنگه قدرچه جااین: »گفت. هامحرف این از خبرتربی فهمید انگاری و داد بیرون پُری

. ودب بعدش روز هشتهفت. کرد پیدام او یا دیدش من دانمنمی بعد یدفعه. بودم دیده حمید هایحرف توی که بود چیزی از تربیش

 شد رازد زنانه یدست که کردممی نگاه را آیحیا یدکه هایمجله عکسِ داشتم و بودم خریده جگردُنبه قاضییلقمه یک اکباتان سرِ از

 مانتوکارگاهی. موها یکُپه از نه بود خبری چادر از نه. شناختمش صداش از. خوانپیش جلوی سوارخِ سمت کرد دراز را تومنی پنجاه و

 آشپزی کالس: »گفت. کشید را زیپش و اشکوله توی کرد رد را مجله کجا، جااین کجا، شما بگویم تا. خاکستری یمقنعه و بود تنش

 گشنسرای از گفتم و زدم بار االغی را لقمه. مسیریمهم دیدم. کنند تیز بودم داده را قیچی.« دممی درس استر پُشتِ کوچه رم،دا

 پدرش داندمی کهاین با و رفته نیستسربه و شده مرخص که شودمی ماهی یک گفت. کشید پیش را حمید حرفِ باز که برویم

 جلوی. بریزهانخودیراسته هم بعدش و هایهودییراسته توی انداختیم گلشن داالنِ از. ستنی ازش خبری بازم است، ندارحال

 کردمی فکر آدم که کردمی نگاه جوری. بود قالب گُلپَربوی. هاادویه رنگی هایمخروط به زدمی زُل و ایستادمی عطاری هایمغازه

 را صورتش دیوارِ بندیخانه نورگیرهای نورِ. بریزد همبه را شانهمه و هارنگ توی ببرد دست خواهدمی و کندمی اذیتش هاقاعده

 و تپخ توی هنرم تنها که کردم اعتراف جاهمان. بود ارتش فروشگاهِ پشتِ ایحرفهفنی کارگاه گفت،می راست. بود کرده شطرنجی

 از. را آمده راهِ برگشتیم. بدهد نشانم چیزی خواهدمی و دارد وقت کمیک بعدازظهرش کالس تا گفت. خندید. است آبپَزتخمِ پَز،

 دهش حل هاسایه و بودند شده هم چفتِ ابرها. آبان بارانِ از بود شده دانهدانه زمین!« خُب: »گفتم. ایکوچه توی پیچید سازخانهحلبی

. غریب و نامگُم. بود دستمکفِ جدجامعمس قدیمِ صحن نخودی گنبدِ. چرخاندم سر.« ببین سرتُ پُشتِ: »گفت. ابرها یسایه توی بود

 ارسالپ بشود باورم تا بکشم، نفس را باران از زدهنم گاهگِلِ بوی تا بستم را هامچشم. صورتش به بود انداخته حالی و حس ابری، هوای

 یماجرای وسطِ درست حاال کنار، بودم گذاشته و بودم بوسیده را عاشقیت و عشق که من. شدت از بعد فرج. کجا امسال و بودم کجا

 گرفتهخاک هایویترین به زدمی زُل. گمرک پشت هایفروشیعتیقه برویم هم با که شدمی. دیدمش زیاد دیگر فرداش از. بودم دوباره

 از مدام و ماندمی جاهمان تاشب کردیمی ولش. دادمی کهنگی بوی که بود چیزهایی عاشق. ازشان آورددرمی سر بود معلوم و

 و آمدمی هرروز. رفتممی نه یا کردمی نگاه چپ سپهر اند؟کرده اشکهنه یا اندقدیمی واقعا هااین که کردمی سوال هافروشقهعتی

 ورودی هایسَرِپله بودیم نشسته. دارد هم خوب جاهای دنیا فهمیدممی داشتم تازه. گشتمی سرم توی نیامدنش ترس هرروز

 برای دادمی تشویق گرمیدل. آوردمی حرفمبه که بود مرامش توی هم تریاضافه چیزِ یک اشت،د که چیزهایی غیرِ. مسجدجامع

 کشیدنم حبس یقصه کند، رَم ترسیدممی نداشتم، را شدنم زندانی راستکی ماجرای گفتن دلِ. نگفته آرزوهای از کردمی سبکم و کارم

. دیدمی را گردنم به بود افتاده که سپهر محبت کمند!« حمید ینگهل شدیمی توم وگرنه هست سپهر این خوبه: »گفت. گفتم را

 را کردهن کارهای تمام. بود پا. تکاند را ماتحتش و شد پا!« نکن معطلش: »گفت!« کنهمی کیفورش خیلی که هست کاری یه: »گفتم

 جلوی گرفتم را شماره فرداش. رفتم شک را پرویزشعاعی یشماره حجره، یپورهپاره سررسیدهای از. برگشتم. کرد باهاش شدمی

 ادهد اشزندگیخانه و خودش خوردبه حیاتآبِ انگاری پرویزشعاعی. زدم زنگ!« سرش بذار سه یه: »گفت!« چهاررقمه: »گفتم. پروانه

 از کناساسدسته یقلمبگ. بودیم پرویزشعاعی یخانهجلوی. داد را اشنشانی لکنتی آوردم، را سپهر حاجی نشانِ تا. الو گفت باشند،

 ختدر حیاطش عجبِ. دوراتاق چهارگوشِ حیاطِ به رسیدیم تاریک داالن از و شد باز در. کنم رو نازید، پیری اگر که بود، پیدا جیبم

 وبارهد!« عنابه دیدم،: »گفتم. انداخت ایابروی پروانه. بودرفته بنا بامِ تا همدان هوای سردی توی که حیاط وسطِ بود داریتیغ عَنابِ

 از و آمد صدایی دهیم، باال ایولوچهلب و کنیم نگاه همبه تا!« اس؟آلوچه: »گفت. بود ایزردشده باریک یدرختچه. انداخت ابرو

 کجی دندانشبی دهن. بود بُرده را وپورتشهارت صورتش کجی که بود هاایسکته این از پرویزِشعاعی. اتاق توی رفتیم ایوان هایپله

 دش دوباره و رفت یادش اشسکته پیری کشیدم، پیش را اششدهگُم ینصفه و فرش ماجرای تا. بود کرده ترنمایان را صورتش

 مثل پرویزشعاعی. است چیزِدیگری ماجرا کُلِ ولی زده حرفی قدیمش یارِ که غُرید شده، جمع ودهانلب باهمان و پرویزِشعاعی

 و یزم روی گذاشت. بیرون کشید ایکیسه کمدِاتاق از و رفت راه واکری. داشت اهمب را وگرمیسردی وشیرینی،ترشی بود، حیاطش

 کرده،می یمس طالونقره گفت. نداشت را اشوچانهچک اختیارِ. قبلش سال چهلبه رفت. بود سپهر زربافتِ فرشنصفه. کشید را دَرشبند

 یسرِبنای ها،اشرافعیان یخانه از بوده ایخانه بنای که بوده این سپهر یقصه. سراغش رودمی سپهر هاسال همان. داشته سازیملیله



 کار اوسای دوساله. بافیقالی دنبال رودمی دختر سرِهمان. بیندمی دارِقالی پای را دختره دختر،پیِ رودمی دلش و بیندمی را دختری

 و نداشته ودرمانیدرست یوپَلهپول سپهر. کرد شتر پرویزِشعاعی رسید که جااین. زندمی دار به زربافتیقالی و شودمی

. خترهد هوای به کندمی نذرشان و آوردمی باال چارکزرع جفتیک سپهر. ماندمی پولش خریده، پرویزشعاعی از که طالهاییرشتهنصفِ

 خواستهیم خودشیرینی برایِ سپهر و بوده مشهد عازم دختره پدرِ. رضااما برای هم را یکیش و قبله یراسته پیغمبرِمسجد برای یکیش

 دنبالِ بوده مانده پرویزشعاعی هایچشم هم طرفی از و داشته دیگری خاطرخواه دختره حاال. خودش با ببرد او بدهد را فرش

 ذرن شودمین قصبی باپولِکهاین و کندمی دزدی ادعای و اندازدمی راه دعوا پرویزشعاعی سپهر، قرضِ سرِ. زربافتچارکِزرعجفتیک

 افتدمی و رودمی دخترهبابای پیش سپهر آبروی وسطاین. بالتکلیف هم یکی آن و بوده مسجدِپیغمبر که هافرش از یکی. انداختراه

 فرش خواهدمی و کندمی آزاد را سپهر باشهادتش و رودمی. پرویزشعاعی جانِبه افتدمی وجدانعذاب افتدمی زندان که سپهر. زندان

 یقصه قرابت حیرانِ. دهدمی پسش را پرویزیتکه و دهدمی جر وسط از را فرش بوده لج یدنده روی که سپهر. بدهد پس را

 ودب معلوم و گفتمی جزئیات با را هااین یهمه پرویزشعاعی. من جلوی گذاشت و زد گره را بندِکیسه پیرمرد کهوسپهربودمخودم

 که!« هکن حالل بگو! نداره جیب کفن بگو: »گفت. بودشده تنگ اشنمی هایچشم پرید،یم پلکش. نداشته کاری بامغزش سکته

 وتوککت. بودیمداالن توی و قیچیآبنبات تاییدوسه پروانه و برداشتم را کیسه من. زد حرف وبافندگیفرش از و شد شیرین دوباره

 تا. امرفته خبربی چرانه و بودم پرسیدکجانه. داد سالم جوابِ صوتیباحُسنِ دید، که را پروانه. رسیدیم که بازبود گمرک هایحجره

 گذاشت را سهکی.« کنین تکمیلش داشتمدوست: »گفتم «چیه؟: »گفت. جلوش راگذاشتم کیسه نداریم، پذیرایی برای چیزی بگوید

 بُردتدس. شدنمیباورش. هاشچشم توی ادافت پیششسالِچهل وعاشقیتِعشق ها،اریش به کشید کهدست. بازکرد رادرش و پاش روی

 به نگاهیک. دیدنگاهششدتویمی راقدیمی عشقِیکداغِ. شد براق هاشچشم ولی نریختاشک. هاشچشمجلوی آوردش و زیرِقالی

 فرشینصفه گفتم. کشیدبیرون را الییهفتپالستیکِ کمدِزیرِمیز از و شد پا بزند،حرفی کهبی. وپروانهمن به نگاهیک و انداخت فرش

 ابرو!« هک بودینش فروخته: »گفتم. زدخشکم. طرفمگرفت. بودم ساختهخودم که بود ایزنانهکیفِ. بودخودش شبآن لیالج ولی است،

 چیزهاشهمین. شودمیورشکست نگیردپس و بدهد اگر کاسب گفت شوخیبه همبعدش. گرفتم.« بگیر: »گفت. پروانهسمتِ انداخت

 .نظرم آمدجلوی زندانخوشِروزهای تمام و دستشدادم را کادو و کردم پروانه به نگاهی. کردسپهرمی را سپهر که ودب

 هک گفتمی عاشقیتش از. حرفبه بودافتاده. بودشدهجوان. رفتمیجلو رجبهرج و زدمی گره باشوق و بودنشسته سپهر فرداش از

. کنمن گندگیدیگرکله من که زدمیحرفپدارانه. شودمی حاللزرقِ اجیرِ و کندمیبیرون سرش از را وزندگیزن فکرِ جریانات،بعدآن

 ازکه دانستهمی را ماجرایم اولازهمان. کنندنمیقطع را دستی درخت، از آویزانیمیوه برای بودگفته چرا گرفتم که جابوداین

 دخترشسَرِ ازفکرم و کند بدناممکه آقاموالیتِ بُردهبرداشته را گاوصندوقش خودش و نبوده راضیپدره و آیدمیخوشم کارمدخترصاحب

 این و ستا کوچک دنیا گفت. شوم زیردستشکه کرده مجابش کشیدنم، صبرحبسهمان سپهرگفت. نکرده رامن فکرِآبروی و بیفتد

 اشباهاشت من و خواهدمی دمهم مرد گفت. کرد صاف را افتبمخملنخِ و کردراخیس انگشتش. نیست تربیش زمین دستیکفِ هم بازار

 ودب افتاده خاطرِهمینبه سپهرم و بود کاروانسراتوی رضاامام تولدآقامولودیشبِ. شد پیداپروانه یسروکله که زدمیحرف. نکنم را

 دکرمیجمع را هانشینحجره نذوراتِ و آمدمی ویرض آستان تولیت ینماینده آخرِمراسم بود،رسم هرسال. قالی کردنِتمامصرافتِبه

 بیرون، زدیمکه درِگمرک از. سالمتبه یعنیکه پراند سپهراَبرویی آمد،کهپروانه. کندتمام را ناتمامشنیتِ خواستمی سپهر و

 و غریزه پروانه آوردنخانهدانستمیم. والیترفته جانشخالچهلم برای و نیست مادردانستمی تان،خانه بیایم امشب بندکردکهپروانه

 و دکن بهانه راپارگیچشم صدبالبود، پاقدمشهمیشهکه غیرتبی حمید حاالگیرم نبود، حمیدم ترسِ از. داردبرنمی خلوتیخوش

 راجرهح کارِتویکه زندانییتنها یا بودازخجالت دانمنمیفقط. نبودمهم ولی بیندازد،راهخون و بدهد جریخه و شود برسدغیرتی ماکهبه

 کاروانسرا درِ. کندتمام فردا برای را قالی و حجره بماند سپهر بود قرار شبش. هست هم خدایش از نگو. دَررفتم قسر و کردمبهانه

 تمگرخود گفتم. دمآم کهشدهچی نگفتم. سپهر به بودداده راکلید و بودرفته دارداالن. بازکرد را سپهردر خودِ زدم، در. بودبسته

: گفت. تمدسکفِ گذاشت کلیدرادسته دستش یکیآن با و دستش توی گرفت را دستم. کنمتماممن را کارِناتمامت خواهیمینگفتی



 ردخوتقه کهکشیدممی قاشین. بودمانده هاشکاریریزهفقط و بود تمام تقریبا. کارپاینسشتم!« نداشتمی پسرِتوم بگیر، نمازدست»

 اروم شماکه اس،کوفته: »گفت. دستبه زنبیلی با بود پروانه. خوردم جا کردم، باز راکه در. بود پامسوراخیتنبانِ. کاروانسرا درِبه

 را زنبیل پروانه. انداختم زیر سر ولی شدآب دلم توی قند!« بذاری زمین گُرسنه سرِ شما نیومد دلمون ماولی ندادی، راهتونخونه

 پیس دویکی تنش ازعطر. بلدبود خوب را دلبری اولِقانونِ. افتادراه وملوچمملچ خوردم، که را اول یلقمه دویکی. رفت و بغلم ذاشتگ

 .دبوممات نبود،خواب.تارشدسرم دنیادورِ. رفتگیج سرم. گرفتخوابم. کردمایدَرهدهن. کشیدمنفس. قابلمه دورِیبقچهبه بودزده

 و روانهپ یترمهیبقچه ازخبری. بودکرختتنم. زدمی نبض هامشقیقه و بودمگیج. بود سرمسپهرباالی. بیدارشدم هامشانه انِباتک

 جا. رورکنممُ رادیشب اتفاقات نبودوقت. چنداستچندبه فهمیدمتازه. سرم باالی بود نشسته وحیرانماتکه بود سپهر. نبود اشقابلمه

 خودمبه تا. بودنقشه و نبود همشوخیکه بود بارد خیلی اگربود که نبودهمشوخی. نبود رویا و خواب. درکارنبود همایچهب و بود تَر

: گفت. انهبروخ نشده شلوغ تیمچه و بازار و نیامدهکسی تا گفت و دادبیرون سپهرنفسی شده، چه کهبگویم کنانپِتهتته و بیایم

. بودم منقلب!« صاحبشهیشونه آخرشیخونه باشه، هرجا کفترجلد شدس، وپاکصاف اس،سالهرِهفتسیمثلِ سالهچهلنیتِ»

 هاحجره ده،رسی دستش تا و سپهرقالیِ به بود نکرده بسنده دستشباهم طرف. آدممسیبِبه آوردفشارمی. وتارتنگ. قفس بود شدهخانه

 زدزنگ. کرد باز برام راخانه قفسقفلِکه عصربود چهارِسه ساعتِ و بودنزده دَم. بود خریده را آبروم سپهرحاجی. بوده کرده راخالی

 ادرچ راحیاطنصفِ. آمدمی صلوات صدای. تورفتم دودل گمرک کوتاهداالنِ از. زدهبارانکی بودمنفهمیده. رضاامام مولودی بیا کهخانه

 جلویایوانِروی بودنشسته. سرچرخاندم. نبود جمعیت سپهرتوی. کشیدمگردن. زدندمیدست و خواندمی مولودی داشتند و بودندزده

 ندبودپاگذاشته و بودندکرده بارفرش راوانت. بودداده شانکاردست دستشهم و حمید طمعِ. بود زانوشروی شدهلول همقالی و حجره

 حمید آیددرمی که ماجراتَقِ. داردمی شاننگه و بهشان شوندمیمشکوک پلیسهایگشتی فلکه،به نرسیده اکباتان،خیابانِتهِ. فراربه

 باال کشدیم هگمتانهیتپه ازحصارهای و داردبرمی بوده،کردهبلند پیغمبرمسجد از که جفتشیکیآن هوای به که را سپهر زربافتِقالی

 هم روانهپ. ترکدمیمغزش و باستانیهایخراب توی افتدمیازبلندی و دآیمی توکهپاش و بیندنمی چشمششب تاریکیتوی. فرار به

 اجازهمان و خَرمال برای بردمی را زربافتفرشِعکسِ پیغمبرمسجد ازدزدی بعدِ حمید که بوده اینهم ماجرااصلِ. افتدمی مامورها گیرِ

 ظهرشهمان هارافرش. سپهربه رسندمی و گیرندرامی جفت یکینآ رَد. شودبرابرمی چهارقیمتش باشد، فرشاگرجفتِ فهمدکهمی

 .حجرهدَم بودندآورده

. بودهدرآمد راست حبسمخوابِ. مقصدبه رسیدمیداشت و بودشدهپاک بود،خیرشده اشسالهچهلنیتِ. منشسته سپهر وَردست و رفتم

 مامت مولودی. هوابه بودنشسته عزیزی نَمبوی. بیرون دادم را نفسم .بودشده زالل سپهر هایچشم. فرش هایاریش به کشیدمدست

. پهرس هایچشم به انداختم نگاهی. است بهشت توی جاش بخرد را مومنی آبروی کسی هر گفتمی. منبر بودرفته آخوندی و بودشده

 مانآس گُلهبهگُله زمین. بود شده جمع آب وانسراکار حیاطِ هایچولهچاله توی. نیست جاهااین مال انگاری که بودشده آسمانی رنگِ

 .بودشده

 


