
  ييزپا تابلو
را  يو بـه نسـبت شـاد    يميقد يلب آهنگ يرز كه يدرحال مرادي
را  ييزابتدا تـابلو پـا  . تابلوها مشغول بود يريبه گردگ كرد، يزمزمه م

بعـد آن  . گذاشته بـود » تابلو بخت«اسمش را . كرد يريدقت گردگ به
تـابلو در نظـرش    ينا. اش نصب كرد دكه يوارهاياز د يكي يرا رو

نگاهش  بار يكبود و هر چندلحظه   ا كردهيدپ يارزش و اعتبار خاص
  . كشاند يخود م يرا سو

 شـان  يجـا  پـاك كـرد و سـر    يكـي  يكـي هـم  را  يگرد تابلوهاي
ـ  كرد، ينگاه م ييزكه به تابلو پا بار يك. گذاشت خـودش تـاالر    يشپ

كوچـك   يهـا  با نورافكن ييطال يوارهايرا مجسم كرد كه د يبزرگ
ـ «: لـب گفـت   يـر ز. داشـت  يسقف را رد  جـا  يـن فرصـت ا  يندر اول
  » .كنم يم

  . يدبه طرف در چرخ يباز شد، مراد در
  » .رفته بودم رنگ بخرم. كردم يرد بخشيد يم سالم،«

صـورت كوچـك و   . گذاشـت  يـز م يرنـگ را رو  ي بسته حسن
  .رسيد يرنگ به نظر م يدهپر اش ياستخوان
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  » طور است؟ حالت چه. دلواپس شدم. جان حسن سالم«
  » .ام سرما خورده يكم يست،ن چيزي«
  »!يرا شكر كه آمد خدا«

  » !قدر عوض شده چه جا اين«: به دوروبرش نگاه كرد حسن
  » .كنم يفمفصل تعر يتبخور، تا بعد برا يزبر يچا يك اول«

   »يزم؟شما هم بر يبرا«: گذاشت ينعلبك يها را تو استكان حسن
  ».ممنونم خيلي«

صـبح  ! جـان  حسن يراست«: يدكش يدشسف يشبه ر يدست مرادي
  » .جا يننامه افتاده بود ا يككه آمدم، 
در  يـر فكـر كـنم از ز  «: با انگشت وسط دكه را نشـان داد  مرادي

  » .انداخته بودند
: را گشـت  يزم يبعد بلند شد و رو. دوروبرش را نگاه كرد كمي

  » .يزم يرو جا، يناست، گذاشته بودم هم يبعج«
رنـگ را   ي جعبـه . دقت نگاه كـرد  را به يزم يرو. بلند شد حسن

 يكمـ  يمـراد . جا كرد ا جابهموها ر قلم. را نگاه كرد يرشبرداشت، ز
كاغـذها و مقواهـا را    ينداشتم ا يافتاد؛ فكر كنم وقت يادم«: فكر كرد

  » .يرونام ب ها برده آن ينامه را هم قاط كردم، يجمع و جور م
. آمـد  يـرون رفت و پشت سرش حسن هم ب يروناز دكه ب مرادي

را نشـان   يدرخت يرز. يستادا يتر، جلو پاساژ، مراد طرف چند قدم آن
  » .بماند يقهدق يك گذارند يها نم المذهب. يختمرجا  اين«: داد

   »يد؟ا چرا تابلوها را حراج كرده«: يدحسن پرس. دكه برگشتند به
  » .كنم يم يفتعر يتكن، بعداً برا صبر«

: سـرش را تكـان داد   يمـراد . نشسـت  يمـراد  يرو روبـه  حسن
  » .نشانت بدهم يستكه خود نامه ن يفح«

  » تاده بود؟فرس كي«
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  » .ينفر به نام كمال يك«
  »نوشته بود؟ چي«
از  يبعـد هـم كلـ   . دارد ينقاشـ  يتابلوها يونبود، كلكس نوشته«

  » .بود كرده  يفمن تعر يتابلوها
نوشـته بـود   «: ادامـه داد  يمـراد . داد يگوش مـ  زده يجانه حسن

  ».ام يدهشما ند ييزتابلو پا يباييبه ز يحال تابلو تابه
: يـد را به هم مال يشها دست يمراد. نگاه كرد ييزبه تابلو پا حسن

  » !نوشته بود يزهاييحسن، چه چ داني ينم«
سـرد شـده، بگـذار    «: افتـاد  يچا يها چشمش به استكان مرادي
  ».عوض كنم
  » .خوب است طور ينهم«: استكانش را برداشت حسن
جرعـه   يـك داغ را بـه   يچا. خودش را عوض كرد يچا مرادي
نوشته بود، مردم چنـان  «: گذاشت ينعلبك ياستكان را تو. يدسر كش
كه  يدشما هنرمندان هست ينا. دانند ينم يزياز هنر چ يدو شا يدكه با

  » .يدمند كن مردم را عالقه يدبا
نوشته بـود،  «: ادامه داد يمراد. شده بود يرهخ يبه دهن مراد حسن
 ي، ضـمن معرفـ  دارم يزيـوني تلو ي برنامه ينكه در چند يمن با نفوذ

آن بر روح و روان انسـان   يرهنر و تأث ي درباره يشما، در چند سخنران
  ».مردم را كامالً با هنر آشنا كرد يدبا. صحبت خواهم كرد

موهـا ور   حسـن داشـت بـا قلـم    . چند لحظه مكـث كـرد   مرادي
  ».نمانده يادمقلمبه سلمبه نوشته بود كه  يزهايچ يليخ«. رفت يم

 يفمثل شما ح ينوشته بود، هنرمند جا يك! آهان«: ادامه داد بعد
  » .پاساژ يكهم ته  آن. دكه كار كند يك ياست كه تو
 يتـر  بـزرگ  يجـا  خواهيد يهاست م شما كه سال«: گفت حسن

  »...يول يد،بخر
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بـوده،   يـق ها با من رف سال يكمال يآقا ينانگار ا! جان حسن آره«
 يگـر شما تـا چنـد سـال د   ... نوشته بود!... فهمي يم. داند يدرد مرا م

فرصـت را از دسـت    يـد پـس نبا . داشـت  يـد قدرت امروز را نخواه
 ينكــه مــردم آثــار شــما را در بهتــر كــنم يمــ يمــن كــار... يــدبده
  ».ينندبب يادن هاي يشگاهنما

به بعد همـه   يناز ا... نوشته بود،«: جا كرد را جابه ينكشع مرادي
 يلقـب بـرا   ينبهتر يننوشته بود، ا. ياستاد مراد يندبه شما بگو يدبا

ام، امـا   آمـده  تـان  يـدن د ينوشته بود، بارها برا. است يرهنرمند پ يك
  ».يدشما نبود
را جمـع كـرده    يزشسرش را جلو گرفته بود و چشمان ر حسن

  . بود 
شـما را مشـاور    خـواهم  ينوشته بود، م«: با شوق ادامه داد مرادي

  ».خودم بكنم
  »ي؟چ يبرا مشاور«
 ييبرود خارج، مرا هم ببرد تا در مورد تابلوهـا  خواهد يم قتيو«
  ».يندازندبهش ن ينظر بدهم كه قالب خرد، يم يونشكلكس يكه برا

پسر مـا  «: حسن زد ي شانه يبا دست رو يمراد. لبخند زد حسن
  ».يمو خبر نداشت يمهنرمند بود يكل

  ».يدچرا تابلوها را به حراج گذاشت يدنگفت راستي«
  » .يمفت بگور يادم«

 ينوشته بـود، بـرا  «: يدكش اش يخاكستر يبه موها يدست مرادي
كار حراج  ينهم بهتر يغتبل يبرا... يدكن يغتبل يشروع بهتر است كم

مــردم جلــب  طــوري يــنا... ارزان اســت يلــيخ يمــتتابلوهــا بــا ق
  » .شوند يم

  ».كنيد يضرر م يليخ طوري ينا ولي«
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تابلوها فروش  تر يشحاال نصف باز صبح تا ... يستمهم ن اصالً«
  ».اند رفته

نگـاهش را بـه اطـراف     يمـراد . كرد يبا تعجب نگاهش م حسن
 سـپارم  يم يدانسر م يمعامالت ملك ينبه ا روم يفردا هم م«: گرداند
راحـت   جـا  يـن دو روزه، از شـر ا  يكي ينكند، هم يداپ يمشتر يك
  ».يمشو

  »فروشيد؟ يرا م جا ينچرا ا«: يدپرس حسن
رفـت اصـل    يـادم اصـالً  ... نتـرس پسـر  «: با لبخند گفـت  مرادي

 كـه  يـن ا ينوشته بود، برا يكمال يآقا ينا... يمبگو يتموضوع را برا
طبقـه از   يكمندم، حاضرم  قدر به شما و هنرتان عالقه ثابت كنم چه

  » .شما بگذارم يارخودم را در اخت ي خانه
  » كجا هست؟«: يدپرس يبا خوشحال حسن
اگـر نامـه بـود، از    ! كجـا؟ افسـوس  «: ش را تكـان داد سر مرادي

  ».فهميديم يم اش ينشان
  » .است يخوب يجا حتماً«
بـرود   يـد كـه نوشـته بـود با    يفح. امروز آمده بود ينهم كاش«

  ».شود يم يدايشفردا پ حتماً فردا پس... خارج
  »!يايدن نكند«
آدم متشـخص كـه    يـك ! نكن پسـر  يته دلم را خال جان، حسن«

  » .زند يحرف نم خود يب
مـثالً   يـا ... بـرود  يادشنكند مسافرتش طول بكشد،  يعني گفتم«
  » .شود يمانپش

حـال   تابـه  كـس  يچزده بود كه از ه ييها آقا حرف ينا...! بابا اي«
... كه نامه را گم كـردم  يفح. است يآدم محترم يليخ. بودم يدهنشن

  » .يمطرف هست يما با ك فهميدي ياگر بود، م
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خدا كند زودتـر  «: يدرا به هم مال يشها دست يبا خوشحال حسن
  ».برگردد

تـو  . انـد  دانسـته  ياند كه قدر هنر را مـ  بوده يكسان االيام، يمقد از«
... شـود  يرد نمـ  جـا  يننفر از ا يكنگاه به حاال نكن كه سال تا سال 

... دادند يشان مهبها ب گران هاي يههد... بردند يها را به قصرها م نقاش
  » ...يفو صد ح يفح

تابلوِ شما آدم را  يننوشته بود، ا«: اشاره كرد ييزبه تابلو پا مرادي
 يـن باور كن حسن، از صبح تا حاال هر بار كـه بـه ا  ... كند يمنقلب م

دل كنـدن ازش   داني، يم. آيد يتر م به نظرم قشنگ كنم، يتابلو نگاه م
 يهـم كـم پـول    يليـون م يـك خُـب،   يول. شود يسخت م يمدارد برا

  ».يستن
  » تومان؟ يليونم يك«
  » .دارم من يبابا چه حواس يا! نگفتم؟ مگر«

  . يدباال پر ياز خوشحال حسن
پول چه كارهـا   ينبا ا بينم يم كنم، يفكر م يوقت! حسن داني مي«
  » .كرد شود يكه نم

هـا ور   بـود و داشـت بـا رنـگ     رنگ را باز كـرده   ي جعبه حسن
  . رفت يم

هــا  آدم طــور يــنا. آورد يمــ يمپولــدار بــرا يمشــتر يكلــ حتمــاً«
  ».دارند يادسرشناس ز يها دوست

  . كرد يقبا سر حرف او را تصد حسن
  » ...ما را زده ي درِ خانه يخوشبخت... جان حسن«

. را برداشت و شروع بـه سـاختن رنـگ كـرد     يتخته شست حسن
ن حسـ . را بادقـت پـاك كـرد    ييزبا دستمال تابلو پـا . بلند شد يمراد
  ».زمستان يسر تابلو يمنمانده، برو يزيتا غروب چ«: گفت
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ـ   آدم سـال  يناگر ا شد يم يفكرم كه چ ينصبح تو ا از«  يشهـا پ
  »آمده بود سراغم؟

جلـوتر  . بلنـد شـد   يمـراد . يسـتادند جلو دكه ا يو مرد جوان زن
زن چنـدبار بـا   . كردنـد  يمرد و زن سالم كوتـاه . رفت و سالم كرد
را به مرد نشان داد و آهسـته   يواركنار د شده يدهچ يانگشت تابلوها

. بعد برگشتند تـا برونـد  . يستادندچند لحظه جلو تابلوها ا. زد يحرف
هـردو  . را به مرد نشان داد ييززد و تابلو پا ازن مرد را صد مرتبه يك

گذشـتند و جلـو    يـه پا و سـه  يزم ينب يكبار ي از فاصله. وارد شدند
انگـار خـودش   ! خـوب نگـاه كـن   «: گفت زن آهسته. يستادندتابلو ا
  » .است
  »!باور كنم توانم ينم اصالً«
  » .خارج يمشبا خودمان ببر شد يم كاش«

زن . كـرد  يـز را ت يشهـا  گـوش . افتـاد  يكمال ي نامه يادبه  مرادي
مـرد بلنـد   . نشـد  يدهشـن  يشصـدا . نش را دم گوش مرد گذاشتده

  » .مشكل است يليخ. مشكل است«: گفت
  » ...يابه در يمدل بزن گويم يم«: گفت زن

سـرش را بـه حسـن     يمـراد . پـچ كردنـد   آهسته با هم پچ مدتي
  ».مواظب باش يليخ«: كرد و آهسته گفت يكنزد

مـرد دسـتش را جلـو بـرد و     . لرزانش را به هم فشرد هاي دست
مـرد دسـتش را   . نفسـش را حـبس كـرد    يمـراد . زد يآهسته حرفـ 

ـ . يدكشـ  ينفس راحتـ  يمراد. انداخت ا لبخنـد حـرف مـرد را    زن ب
از  يبعضـ  يـادآوري مـن هـم معتقـدم    «: مرد گفـت . كرد  يم يقتصد
  ».ارزد يها هرچه باشد م لحظه
 يمگرفت يقطع يماگر تصم يم،را بكن مان يامشب فكرها گويم مي«

  » .ياييمصبح ب
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   »يد؟ها كه هست صبح«: يدو پرس يرو كرد به مراد زن
  » .باز است سره يكصبح  از«
  »چند هست؟ تابلو اين«
  » .تومان يليونم يك«

  »كنيد؟ ينم يشوخ! يليونم يك«: يدبا تعجب پرس مرد
  » .خواسته يمشتر يكامروز  ينهم... ي؟شوخ چرا«
  »!عجب«

كـه حاضـر    يـد ا داشـته  يمشتر يكشما امروز  يعني«: يدپرس زن
  »تابلو بدهد؟ ينا يتومان برا يليونم يكبوده 
  ».دانند يهستند كه قدر هنر را م ها يليخ... خانم بله«

  »فروشيد؟ يحاال به ما چند م«: گفت يبا لحن شوخ مرد
  ».تابلو قبالً فروش رفته ينكه گفتم ا من«

  »يليون؟م يك«: گفت زن
  ».خانم بله،«

. چند بار به دوروبـرش نگـاه كـرد   . يدهم كش صورتش را تو زن
 يصـدا  شدند، يدور م يوقت. مرد به طرف در رفت و زن به دنبالش

  »!كند يم يشوخ«: گفت يشد كه م يدهمرد شن
: بعد برگشـت . يستادچند لحظه ا. شان تا دم در رفت دنبال مرادي

عوض سالم هرهر . است ادب يچه ب ييرو روبه ي شاگرد مغازه ينا«
  ».فروختم يبهش م يستيصبح كه آمد تابلو بخرد، نبا. خندد يم

. ها را بگذار كنار سر، آن رنگبلند شو پ«: به حسن اشاره كرد بعد
 ياينـد شـب ب  ترسـم  يمـ . يمكنـ  يمخفـ  ييتابلو را جا ينكمك كن ا

  ».اند بو برده يكمال يانبودند، حتماً از جر ها يا از آن حرفه. سراغش
! يوقتـ  ينچنـ  يكآن هم «: آتش زد يگاريلرزان س يها دست با

  »...يكه خوشبخت يدرست موقع
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  ».ينيدچند لحظه بنش حاال«
... يمعجلـه كنـ   يـد با«: گذاشـت  يرسيگاريرا در ز يگارس مرادي

  ».هاشان برگردند دست االن با هم ينهم يدشا
 ترسم يم ير،پسر سرش را بگ ياب... حسن ياب«: طرف تابلو رفت به

  ».يفتدب
  ».يستن ياديز يدكه كه جا ينتو ا يم؟بگذار كجا«
 ينهمـ  يكمال ينكاش ا. يايدسرش ب ييبال ترسم يم... ترسم مي«

  ».امروز آمده بود
  ».يدبخور يچا يك ياييدب. يدرا به خدا خونسرد باش تو«

حسـن،   گـويم  يمـ «: گفت. ورم كرده بود يمراد يشانيپ هاي رگ
  »يم؟خبر كن يسپل يستبهتر ن

  ».شود يدردسر م«: يختر يها چا استكان يتو حسن
سـر   رفتـيم  يكـاش مـ  «: را جلوش گذاشت ياستكان مراد حسن

  »...تابلو
ات  بدهم، فقط دارم كالفـه  يادبه تو  يزيچ كه ينا يبه جا امروز«

  ».جلو چشم گذاشتم يم يستينبا. خودم است يرتقص... كنم يم
  .چند لحظه در سكوت گذشت. يدكش يلشبه سب يدست حسن

  ».شود يخوشحال م يليخ يايدپسرم ب گفتم«
  »يايد؟قرار است ب مگر«

گفتم كـه  «: به آن زد يرا برداشت و پك محكم يگارشس مرادي
  ».را هم فرستاده بود يشعكس پسرها. نامه داده بود
چـه خوشـگل    ينببـ ... كـردم  يداپ«: را گشت هايش يبج مرادي

ذره  يك شان يدلم برا. ام يدهها را ند وقت است كه آن يليخ! اند شده
تا شمال  جا ينمگر ا. آييم يم گويند يم دهند، يهر بار كه نامه م. شده
  »اه است؟قدر ر چه
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: زد يانگار با خودش حـرف مـ   يمراد. ها را گرفت عكس حسن
. ام شـده، مچالـه شـده    خشـك  يهـا  مثل بـرگ . ام شده يرپ يگرمن د«
دوسـت و   ي همـه . بـه صـورتم نگـاه كنـد     كند يرغبت نم كس يچه

كـارم شـده اسـت    . رونـد  يم يكي يكيدارند  يدوران جوان يآشناها
 يكي يكي هايم شيدلخو. مجلس ختم به آن مجلس ختم ينرفتن از ا

  »...هم از ينا. شود يازم گرفته م
 ينعـ  يكـي  يـن ا يـد، نگاه كن! يدها را نزن حرف ينرا به خدا ا تو«

  ».پسرتان شده
خـدا كنـد   . آينـد  ينوشته حتماً م. تنگ شده شان يبرا يليخ دلم«
ا دوسـت  ر جـا  ينپسرم ا. يمبزرگ باش يجا يك يتو آيند، يم يوقت

  ».يددار يتر بزرگ يبه جا ياجشما احت گويد يم. ندارد
هـا   چند لحظه به آن يمراد. برگرداند يها را به مراد عكس حسن
بغلـش   يـب بعـد در ج . كـرد  يكنزد يشها ها را به لب آن. نگاه كرد
  »!تنگ شده شان يقدر دلم برا هچ«: گذاشت

سر تابلوِ  يمطور است برو هچ«: را گرفت يشها دست نم چشم با
  ».مانده يگرد ي زمستان؟ فقط چندتا شاخه

  ».رود يدست و دلم به كار نم راستش،«
و  يدرا سر كشـ  يشچا. خاموش كرد يرسيگاريز يرا تو سيگار
  ».يمبرش دار يدبهتر است از جلو د. حسن، كمك كن ياب«: بلند شد

  ».بهتر است يشجا يواررو به د كنم يم فكر«
چـرا   دانـم  ينمـ . كمـك كـن   يـا جر و بحـث ب  همه ينا يجا به«
  ».قدرت ندارد يمها دست

 يا گذاشـت و پـرده   يـوار با كمك حسن تـابلو را كنـار د   مرادي
مقوا و روزنامه جلوش گذاشـت تـا كـامالً از     يمقدار. يدكش يشرو
  .دور باشد يدد
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رفت و به دنبالش حسن  يرونب يمراد. شد يم يكداشت تار هوا
را  هـا  يـن ا يرفته بود، خوب شد كسـ  يادماصالً «: از دكه خارج شد

  ».نبرده
 ييزپـا  يدوتا از تابلوها را برداشت و كنار دكه جلـو تـابلو   حسن
  »...ياحسن ب«: با دو تابلو وارد شد و آهسته گفت يمراد. گذاشت
تـر   رفط دوتا مغازه آن يمراد. رفت يرونب يبه دنبال مراد حسن

داشتند  ييرو روبه ي شاگرد مغازه ينتا جوان با ا دو سه«: را نشان داد
  ».دادند يرا نشان م جا ينا

  »!كنيد يفكر م شايد«
  ».رفتند تو يدند،چرا تا مرا د پس«

آن . دست همان دزدهـا باشـند   فكر كنم هم«: گفت مرتبه يك بعد
  »!دل غافل يا. گويم يزن و مرد را م

تابلوها را كنـار دكـه    ي يهبق يحسن و مراد. پاساژ خلوت بود ته
حسن، بهتر است من  گويم يم«: لرزيد يم يشها دست يمراد. يدندچ

  »...شب نصفه يستن يدبع. بمانم جا ينامشب هم
  ».خواب ندارد يكه جا جا اين«
  ».تر است راحت يالمخ طوري ينا. ندارم يدنخواب يالكه خ من«
  ».يددار يسمشما هم رمات. است سرد يليخجا  اين«
  ».بمانم جا ينمجبورم هم يامده،ن يكمال يتا وقت... بمانم مجبورم«

  ».آيد ينم يكس يد،اگر در را محكم ببند«: يدكتش را پوش حسن
  ».يشده، بهتر است تو هم برو شب«
  »خوريد؟ يم يچ شام«
  ».ندارم يلاما من اصالً م... مانده يظهر كم از«

كتش را  يمراد. كرد يدر به درون دكه نفوذ م ياز ال يسرد سوز
 خواسـت  يدلش مـ . چپاند هايش يبج يرا تو يشها و دست يدپوش
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دود جلـو   يهـا  حلقـه . آتـش زد  يگاريسـ . قـدم بزنـد   توانسـت  يم
و احسـاس خـواب را در تمـام وجـودش      پيچيد يچشمش به هم م

بلوِ گرفـت تـا   يمتصـم . بلنـد شـد  . يـد چشمانش را مال. كرد يزنده م
 يـش تـابلو را رو . گذاشـت  يـوار را كنـار د  يهپا. زمستان را تمام كند

. مـو را شسـت   قلـم . گذاشـت  يزم ياستكان آب رو يك. نصب كرد
و قدرت نداشـت   لرزيد ياز سرما م يشها دست. رنگ ساخت يكم
درون تـابلو بـه    يسـرد  كرد يحس م. مو را خوب حركت بدهد قلم

را مشـت كـرد و جلـو     هـايش  سـت د. كنـد  يعمق وجودش رخنه م
بـه طـرف   . هـا را گـرم كـرد    آن يحرارت نفسش كم. نش گرفتده

 يشرا درآورد و پاها يشها كفش. آن نشست يرو. رفت اش يصندل
 يصـدا . داد يهتك اش ياستخوان يها سرش را بر دست. را جمع كرد

 يگـر د«: لـب گفـت   يرز. داد يو در را تكان م پيچيد يدر م يرونباد ب
  ».دخمه، بمانم ينا يتو جا، ينآخر عمر ا تا نيستممجبور 

. بخـورد  يگرفت چا يمتصم. نشست يشها لب ي گوشه لبخندي
را  يچراغ را روشـن كـرد و كتـر   . و بلند شد يدرا پوش يشها كفش
مطبـوع   يگرم. بخار آن گرفت يرا رو يشها دست. گذاشت يشرو

از . لحظه خوابش برد يك. كم به چشمانش آورد چراغ، خواب را كم
و  يدكشـ  يينرا پـا  راغچـ  ي يلهفت. قُل آب چرتش پاره شد قُل يصدا
تابلو را  خواست يدلش م. گرم شد يدكه كم يهوا. را دم كرد يچا

 يـن خدا كنـد ا «: با خودش گفت. تمام كند، اما بدنش كرخ شده بود
  »!يايدزودتر ب يكمال

 ياز رو. چمباتمـه زد  يصندل يو رو يختر يخودش چا براي
پشت دستش را جلو دهـن  . شد يبلند م يبخار مطبوع ي،استكان چا

به . سوخت يچشمانش از شدت خواب م. كرد يا دره گرفت و دهن
. هـم آمـد   يرو يشها لحظه پلك يك يبرا. مقابل زل زده بود يوارد
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و  يـز خود ذرات ر قابلم. سرش را تكان داد و چشمانش را باز كرد
بـود و   يدجا سـف  همه. ريخت يم ينكه مثل برف به زم يدرا د يشفاف

كـه تـابلوش را    يپربرف به دنبال زن و مـرد مشـتر   يها او در جاده
. يـد توفان از خواب پر يكه با صدا زد يم يادو فر دويد يم بردند، يم

و پشـت در   يـد با وحشت از جا پر. خورد يشدت تكان م در دكه به
ـ  اش ينهنفس در س. ايستاد بـه در   يـرويش بـا تمـام ن  . ودحبس شده ب
  ».گذارم ينم«: زد يادبا تمام وجود فر. كه باز نشود آورد يفشار م

شده بـود   ينسرش سنگ. شد يتر م لحظه به لحظه سست پاهايش
جا پشت در نقش  و همان يچيدسخت در قلبش پ يلحظه درد يكو 
  .شد ينزم

  66ماه  يورشهر بازنويس
   

  يفرامرز يآقا ينيچ دوات
  »پسرش فوت كرده؟ گفتيد«

 يسـتاده گـون دم در ا  با اندام كوچك و صـورت گنـدم   احمدزاده
بـه   ينـك ناصـرپور چشـمان كوچـك و نافـذش را از پشـت ع     . بود

: انـداخت  ييناحمـدزاده سـرش را پـا   . صورت احمـدزاده دوخـت  
  ».است طور ينمتأسفانه، هم«

چنـد روز قبـل بـود كـه      ينهم يچاره،ب«: لب گفت يرز ناصرپور
  ».ام اسمش را كالس پنجم نوشته گفت يم

چند پك . روشن كرد يگارياحمدزاده س. نشست يزشپشت م و
طـور   چـه  آمد يشپ يناصالً ا«: داد يرونبه آن زد و دودش را ب يقعم

  »رخ داد؟
بعد هم دوتـا  . داشت يهكل يتها بود نفر رفته؟ مدت يادتان مگر«
  ».خراب شد هاش يهكل

  »بهشان نداد؟ يهكل يكس چرا«
نـه گـروه خـون خـودش      گفت يم«: سرش را تكان داد ناصرپور

  ».نه مال خانمش خورد، يم




