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كهي خشكموهاي لخت درخت شاخهوار پنجهسايهودر جلوي ايستاده بود حاال انداخته بود چنگرا نگاه مي كرد

از بند دوم،جلوترسراند را انگشتر. دكانكركره بسته روي  شدعرق كرده انگشتحلقه ركاب دل.اش رد با

و فرورفتگيهايش سطح صيقلي برجستگي انگشت ظها ...ريف ركاب خاتم انگشتر را دوباره مرور كردهاي

كهه بودافتاد سهراب... از ترس تركش خمپاره يحيالبه كانالي آنه بودپرت كرد،هاخودش را وقتي صداها. توي

كه مثل كسي كه لرزش گرفته باشده بودرا ديد سهراب،سرش را بياورد بيرونه بودجرات كرد يحياوه بودقطع شد

از خمپارهاي تودليه انگار تركش. وي خودشت جمع شده به،هايكي و قفسه سينه گلوي سهرابچنگ انداخته بود

و گردن همانجور توي خودش مچالهه بودو وقتي ديده بودسهراب را تكان داد،يحيا. را خراشيده بوداشو شكم

...توي گوداله بودشده او را كشيد

د و دكمه تاسيده زنگ ولوله افتاد توي صداي. دوتا قناري صدا به صداي هم دادند.ر را فشار دادقدم جلو گذاشت

.هايي بود كه سهراب گفته بودصداي همان مرغ شايد. آمدمبهمي كه از توي حياط مي

را يحياو وقتي باالخرهه بودهايش را باز كردچشم،توي گوداله بودسهراب بيهوش شده بود كه وقتي افتاد حتمن...

و خون يحيادسته بودشناخت  اول خبر برسان به آقام موسي ...اول«:ه بودو ناليده بودآلودش گرفترا با دست لرزان

ت يحياو دسته بوداي توي تن سهراب پيچيدرعشه»...!و مادرمالرضا، بعد كهه بودفشار دادجورينشوارا با تمام

شد ولي. االن است كه استخوان ساعدش بشكنده بودحس كرد يحيا و سفيديه بوددست لرزان سهراب شل

.ه بودناتمام ماندبراي هميشهو حرفشه بوداش برگشت هاي چشم

شد يحيا .ر را از دست خوني سهراب دربياوردگشتانه بودسعي كرد،تمام كردهسهرابكهه بودوقتي مطمئن

شيحيا،سهراببه بند ورم كرده انگشته بودگير كردانگشتر  سهرابخشك شده انگشت به زحمته بوددمجبور

ه جا ماند،پالك با زنجيرشو نصفه باقي ماندهه بودپالك را هم از وسط شكست.بيرون بيايدراست كند تا انگشتر را

گ خراشيده الي گوشت بود و و خون ...سهراب گلويل گردن
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ر،در خانهگوشش را چسباند به سطح گرم دروي كنار طاوسي كه زوارهاي آهني با قوز.ساخته بودند لنگه بزرگ

زد شتشانگ شدآرامها مرغيك لحظه صداي. آرام در در. منتظر ماند. تر ها غرغر مرغاينبار صداي. دوباره زد به

.انگارنديكي دوتا هم نبود. بلند شد

و تمام مدت سعي كرده رداز ديروز غروب كه راه افتاده بود تا نزديك صبح خوابش نبرده بود الي البهخون بود

هاي زياد به مخمل پشتي صندلي كوپه هشتم قطار درجه دو ساييدن. هاي ظريف اسليمي انگشتر را پاك كندنقش

و مرده مثل لخته- تهران و حاال نگين انگشتر، مات مشهد، رنگ اليه خونابي روي نگين فيروزه را برگردانده بود

مي،خوني خشك .زدبه كبودي

زديحيا و اعدادي كه روي زل از،رنگي جگريبا مداد شمعي در به حروف و پر فلزي طاوس بيرون نوشته شده بال

ن. بودند و ريز و مسكنوزيرش هم تاريخ زده بود و.شهرستان مشهد شته شده بود سرشماري نفوس از اعداد

و ارقام. چيزي دستگيرش نشد،حروفي كه پشت سر هم نوشته شده بود عبين اعداد . نبودنجپدد،

.چهارالبته حاال با خودش گفت

شدها آوازشان طوالنياينبار قناري.عقبآمد قدم يك . تر

.صدايي از توي حياط آمد

كن« »آمدوم، كيه بابا؟ كيه؟ صبر

.ترنازكوبود كمي زيرفقط. بود سهراب، شبيه صدايي مردصدا

به،شدهآنكادروكنُتُيسبيلوتراشيدهيصورتبا ميان سالمردي،شددر كه باز و مشكوك زل زد .اومتعجب

»مآالس«

»ن؟داشتفرمايشي،در خدمتون هستمعليكم،«

و .دستش را دراز كردايحي.و توپر بودتركوتاهفقط كمي. بود سهرابشبيهاشبااليقد

»!تمسه يحيانم«

و مرد و عرق كردهلر پنجهتوي چاقشمچدستش را با ترديد باال آورد روي آستين تا شده دست.جا گرفتايحيزان

.پيدا بود،اي خونراست مرد، رد پريده رنگ لكه

»!يحياي آقا،م خيسِمبخشن دستُ«

زدپرزير چشم چپ مرد كيس كوچك .پر
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شداكه يحي غروب... و فرو سهراب هايچشمپف زير توي كانال جا بگذاردرا سهرابجسد مجبور نشسته بود

...به دوتا حلقه كبود شده بودتبديل 

.را تكان داده بودايحيمرد شانه

مي! يحيايمبخشن آقا« »؟شناسمما شمايه

.اش را ماليد به شلوارشدست عرق كرده يحيا

»شايد! بله! نمي دونم«

»مشتري من بودن شما؟! شايد؟«

شد تقريبن28دوچرخه.سرك كشيد توي حياط يحيا مونويي تكيه داده در پيچ درخت .ه بود به تنه پيچ

»كنين؟ مغازه رو باز نمي. بله«

و در حياط را هم آوردمرد از خانه . قدم گذاشت بيرون

»امري داشتن؟«

.دست كرد توي جيبش يحيا

»!يه انگشتر فيروزه دارم كه رنگ نگينش برگشته«

زدهاي پيراهنآستين. مرد سرش را تكان داد در تاي آستين. اش را يك تاي ديگر شد،رد خون . پنهان

. برداشتامرد با اكراه نگاهش را از صورت يحي. هاي مردگرفتش جلوي چشم. را از توي جيبش درآورد انگشترايحي

به. انگشتربهشد خيره . روي انگشترشد دوباره دقيق. انداختايحينگاهي

»!ولي ...ولي؟هيفيروزحقاًاي«

و خيره شد به نگين انگشتر يحياهاي لرزانشتاز انگركاب انگشتر را و شصتش .گرفت بين دو انگشت سبابه

»!ر؟چرا تلخ رفته فيروزه اين انگشت«

و پشت نگين را نگاه كردمرد ريچ«:پرسيد،انگار تازه متوجه چيزي شده باشد. داخل ركاب  خته رو اين نگين؟ه

»ن ريخته؟وخو

شدپابه يحيا »؟!بله«.پا

انشددلواپس وقتياز همان  مخصوصن.ه را از انتظار در نياوردشايد هيچ وقت خانواد،تر توي ضريحگشكه انداختن

.توي آن گودالها توي آن قيامت براي هميشه پنهان شودو بقيه كشته سهرابكه ممكن بود جسد
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. اش را تنگ كردهايمرد چشم

»ريخته رو اين انگشتر؟چيخون موگوم،«

و بريده آمد باالاصداي يحي »خودمـخْ«:خفه

»!خودتان؟«

شدرااش سينهروييهارد باندي كه زخم جاي تركش. اش را باز كرددكمه يقه يحيا . با آن بسته بود، پيدا

»!زخمي شدم«

و نگران زل زد به .يحيامرد مشكوك

»سربازن شما؟«

. ها را بستدكمه يحيا

»!بله«

ميشهايشكي كه توي چشم. شتر را نگاه كردركاب انگداخل مرد دوباره زد جايش را داده بود به تا حاال دودو

ميچيزي ناشناخته كه  .گرفتآرام آرام داشت شكل

»؟سرباز كجا هستن شما«

. حس كرد ته دلش يك دفعه خالي شده يحيا

».گروهان زرهي اهواز«

ل. مرد زل زده بود به انگشتر چي، سهراب نقرهسهراب مويم تگاور ارتشِ«:ب گفتانگار با خودش حرف بزند زير

»؟شما شناسننمي

سرش را باال مرد.ولي انگار نشده بود.شناسدسر تكان داد كه مرد مطمئن شود كسي به نام سهراب را نمي يحيا

و زل زد به  .يحياآورد

»چه رفت؟ چرا رنگتان ورپريد؟«

ميوزن تنش روي زانوهاي.شدلي نميو،دانست كه بايد خودش را نگه داردمي يحيا .كرداش سنگيني

»وبمـوخُ!چيزي نيست«

»حالتان خوبه؟ شما مطمئنن«
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و تكيه. سرش گيج رفت.به زور قورت بدهدرا سعي كرد گرهي كه توي گلويش بود يحيا خودش را رساند به ديوار

. داد به آن

شدشزانوهاي مي. سست بداشت .غلش را گرفتخزيد پايين كه مرد زير

»بيا تو حياط ببينوم چه رفته؟«

.تكيه داد به مرد يحيا

»م »...زاحممـخانواده تشريف ندارن؟

.راه افتادمرد

»!خانواده؟«

.در را با پايش باز كرد

و عزيز خانم« از آقام »...غير

ويتكانهاي قدي نورگيرهاي خانه بود اي كه پشت شيشهحرير پرده.سر بلند كرد يحيا و خورد پرده كنار رفت

مياي پشت شيشهپرهيب دو هيكل  شدتاباندقدي كه تصوير آسمان ابري را باز .، پيدا

.كرد مرد جلوي قفس سيمي گوشه حياط مكث

خدهيچكس،هابا اين زبان بسته« ».نه نيستاي

حص يحيا توزل زد به ميدرش اري سيمي كه هفت هشت تايي مرغ .لوليدند هم

از توي حصار سيمي پريد بيروندانه. ها نك زد به زميناز مرغ يكي از سوراخ توري. اي مرغ نكش را با احتياط

و دانه .چيدرا بيرون آورد

ميسمت پلهرا برد يحيامرد در ورودي سرسراهايي كه .رسيد به

»...حاج خانم هم رفته حرم«

سكخواست. خودش را سنگينتر كرد يحيا را يحيامرد كه انگار تصميم داشت...ها وي سيماني كنار پلهبنشيند روي

. كوتاه نيامد،ببرد داخل

نه،نه« ».بريم داخل!اينجا

و با پا هلش داد در سرسرا را باز كرد در كه با جام،در خورد به ديوار. مرد از هم جدا شده زواريهاي بزرگ شيشه

.لرزيد،بودند
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»ن شماستهكجا ...، عزيز خانم هاي آقا جان«

شد.ندوارد راهرو شد بهميانگار مرئي شد كه اي راه پلهتاندپيش رفتتوي تاريكي.يك آن همه جا تاريك رفت

شداز درگاهي كه سردر هاللي گچبري شده. طبقه باال تا.نداي داشت وارد پذيرايي وسط پذيرايي ستوني بود كه

از يك متري و باالتر در هم پيچان گچبري اش سنگ شده بود و بته آن خطوط ميگل دور تا دور.رسيدبه سقف

هاي زمينه عرض كه با پشتيكمهاي طوسي رنگ ايستاده سنگ. بودسالن پذيرايي تا ارتفاع يك متري سنگ شده

يك. الكي پوشانده شده بود و داخل تاقچه توي دل ديوار، عكسي جلوي پنجره رو به حياط  دست مبل سلطنتي بود

از آدم طال ولي منظره پشتشان؛ديدشاندرست نمي يحياهايي كه بود دسته جمعي ويگنبد و ها گلدستهحرم بود

و كنارش دري بسته كه احتمالن ته سالن آشپزخانه. اي مسجد گوهرشادگنبد فيروزه به يحيا. اتاق خواب بود بود

و پيرزني كنار.هاپنجره طرف برگشت،ستون كه رسيد او پيرمرد و زل زده بودند به قد. همديگر ايستاده بودند

يپايين. پيرمرد خميده بود هم كه صورتياي پيرزن ريزه. بيرونزده بود اي اش از زير پوليور سرمهحسنيهخپيراهن

به.كنارشايستاده بود،داشت چروكيدههايي با لپ و دوباره زل زدند و پيرمرد به همديگر نگاه كردند .ايحيپيرزن

» ـالامسـس«

و لب بيپيرمرد عليكي گفت سالن پذيرايي با همه وسايل داخلش.گيج رفت يحياسر. صدا جنبيدهاي پيرزن هم

مي.زد دور سرش چرخي و پيرزن كه لنگ لنگان به او نزديك گلشپيرمرد درايزمينهتوي هاي قاليدند با الكي

آن خودش را رساند به ستون يحيا.ندهم پيچيد .و تكيه داد به

رِ كاظم«:لرزان گفتزن لرزان پير »فته؟چي

رِ،شمايهبا!كاظم«:صداي پيرمرد لرزيد »؟فتهچي

و پيرزن .مرد رفت سمت پيرمرد

».هبنده خدا، حالش بد رفت مشتريه...حاجي بابا«

. آمد يحياپيرمرد به سوي

».الل فكر كردم اتفاقي براي سهراب افتادهمزبان«

»!خدا نكنه!ا نكنهخد«

از پيرزن درآمد كه همانجا مثل مجسمه ايستاده بود .صدا
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واشسينهچيزي توي. افتاد به دوران يحياسر از. دويد سمت آشپزخانه.گلويشبههجوم آورد جمع شد گره

زد.هابه شقيقهكوبيدو باال آمدگلويش  .عق

نازكي كه مخملش دو سه جا كچل شده قرمز روي پارچه ويي، ظرفشاش را باز كرد كنار چاله فلزي هايوقتي چشم

و يك تيغ،بود از سنگدان. دوتا سنگدان شكافته مرغو كامل يك انبر بود و ها خالي شدهيكي پوسته رنگ زرد بود

. را آشوب كرد يحيادوباره دل براق داخلش 

وايحي و آن نيروي قوي زد ولي باال نياوردقع.وييش اش را گذاشت دو طرف سينك ظرفهايآرنجگره را قورت داد

و پوست صورتش به حدقه چشم .آمدكشهايش فشار آورد

و البالي محتويات داخل سنگدان ديگر هنوز پر .فيروزه پيدا بودريز اش دوتا نگين بود

و شيرآب را باز كرد س. مرد آمد باالي سرش و .راندش كنارتاي پارچه مخمل را برگرداند روي وسايل داخلش

»حالت بد رفت؟«

زد يحيا و آبي به صورتش . دهنش را شست

مي. پيرزن لنگ لنگان آمد و تق همش حاال.زدتوي دستش ليوان شربت آب ليمو بود انگار كه داشت با قاشقي تق

ظ يحيا .يحيانشست كنار اي مثل عروسك پارچهپيرزن. شوييفرنشسته بود روي صندلي كنار كابينت

».بيا بخور شربت، حالت جا ميايه!ابي«

.ترش بود شربت

»!روم سياه حاج خانم، شرمنده«

پيگمرد حاال داشت ان ميرشتر را به . دادمرد نشان

»م »؟رهحاچ بابا اي فيروزه زنده

از زير پارچه مخمل. شتر را گرفتگپيرمرد با دست لرزان ان و گررهذ. بين كوچكي را برداشترهذآمد فت بين را

. شانه باال انداخت. بين را با دست لرزانش چند بار عقب جلو كردرهذ. جلوي چشمش

از اگر. شايد« ».شايد زنده رفت ...مرغايكي

ان.يك قلپ ديگر خورد يحيا. پيرزن ليوان را باال آورد وگشمرد از پيرمرد گرفترهذتر را. بين را المپ آشپزخانه

ا. روشن كرد سر. نگشتردقيق شد روي نگين .يحياآمد باالي

ميهزينه ولي،البته« ».رهاش كمي گرون
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شد يحيا .از روي صندلي بلند

. مرد دستش را گرفت

و« »!گرنه قابل شمايه نداره گفتُم مديون شما نرُم يك وقت

.دست مرد را فشار داد يحيا

».من خيلي مديون شما هستم«

.يحيامرد انگشتر را گرفت سمت

ب« ميخودتان ميفيروزه. داننهتر بديمش به خورد اش بايد وقتي بميره براي زنده كردن. كشهتنها سنگيه كه نفس

اش هزينه. بايد مرغ رو كشت،مرغ رد برهدان از چينهفيروزه قبل از اين كه يكي از همين مرغاي حياط،،ه جانداري

»...ده نريخته باشه روي نگين، كه شما شكر خدابخاطر اون كمي سنگين مره، البت يه شرطي داره كه خون آدم مر

و زير لب گفت »!سالمن...«:نگاهي به يحيا انداخت

و دستش را گرفت يحيا .رفت سمت مرد

ان« ».هرچقدر شد من در خدمت شما هستم. شتر يادگاريهگاين

.شتر را گذاشت روي پارچه مخملگمرد ان

».دو روز ديگه حاضره، عصر تشريف بيارن«

شد پيرزن . بلند

»!پسرم شام بمان، خنه خودته«

.را گرفت يحياپيرمرد دست

مي« بيراست ».بي، امشب پيش ما بمانگه

. خم شد دست پيرمرد را ببوسد يحيا

».از راه آهن يك راست اومدم اينجا،حاجي حرمبايد برم«

.پيرمرد دستش را كشيد عقب

»!انگار كن سهراب آمده مرخصياگر جايي ماوا نكردي هنوز، شب برگرد اينجا،«

.راه افتاد حياي

از بزرگي كمتون نكنه، حالل كنيد« »!خدا



 سنگ يحيا

و رفت توي حياط ظلماتاز و مرغ.راهرو گذشت بيآفتاب پريده بود را از جيبش نيمه پالك.بودندصدا شده ها

به.ك را برگرداندپال. نك زد به پالكو مرغي گردن كشيد.هاانداخت نزديك قفس مرغ.بيرون آورد يك نك ديگر

 ها آمد جلوي چشمهاي ساييده سنگدان شكافته مرغالي دانههاي فيروزه براق البه نگين.پالك را رها كرد. پالك زد

و نيمه پالك را برداشتيحيا، . خم شد

و زني آمد تو به. كليد توي قفل در چرخيد سالم يحيا. ده بودها ايستاكه كنار قفس سيمي مرغ يحياحيران زل زد

و رفت سمت پله. كرد در يحيا.هازن عليكي گفت و دوباره زل زد به زن پله. رفت سمت ها را كه رفت باال، برگشت

بال پيِ،يحيا دست زن را ديد كه مبهوت چند بار. پايينچادر از روي سر زن خزيد.صل ايستاده بودأكه مست يحيا

ز،اش روي شانهشچادر آن.دهوا را چنگ هراسانو هايش را هول زن كفش.سوي چادر زير دندان زن بود گوشه

و و دوباره زل زد به يحيا از در سرسرا برود تو برگشت از اينكه و قبل تو با ترديد درآورد ها كه صداي نقاره. رفت

در در حياط را باز كردايحي.و خروسي زد زير آوازهااي افتاد توي صداي مرغبلند شد ولوله .بيرونخزيد،و از الي

از خلوتي وقت نماز استفاده كند اگر مي و مي،توانست خودش را برساند به حرم و شايد دستش توانستميرسيد

ب . توي ضريح ياندازدنيمه پالك را
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