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او با ذوالفقار دوشاخش و یک شیر نشسته در کنار، ورق ورق از  نشستۀبود. شمایل  نیرالمؤمنیامبه  هاتوجه، ترقبل

، از ردمم تاریخ دقیق گفت. اما چندسالی هست که شودینمبا ضربت تیغ زهرآلود رستگار شد. . آمدیمبیرون  هاچاپخانه

یک  یهاخراشآسماناز زمزمه به هیاهو، هیاهوی یک بزرگراه در وسط  شودیم اشیااستعاره، انددهیچرخوصی به نبی 

هنوز اما برگشت. گمانم  ،چون معراج رفت. میشدنی شهرو ما رو به  است محمد مدرن گفتیمیکی  شهر، در شب.

 هاشچرخدر این  دولت هم. اندمظلومکه  دارند تیباهلتوسل به به جا عادت ایناست.  کنندهجیگپیامبر یک توسل به 

 خواهرزادۀداوود نیست. داوود االن مُرده است.  حکمتیب ندیگویمو  نامندیمهم را حوالت تاریخ  زهایچنیاهمراه است. 

ن از دورا یاناله، ناله. یک دمیشنیمصدای عمرم را  نیتردلخراشمن بود. آن شب خواهرم ساعت دوازده زنگ زد. 

، از جگرش بیرون آمدیبرنم اشحنجره، که از مادرم شنیدهالبد فقط و  شیرخوارگی خواهرم که من هنوز به دنیا نبودم

شوهرخواهرم گوشی را ازش گرفت .« دهمینمدیگر گیر »تکرار کرد. .« دهمینمبه خدا دیگر بهش گیر » :. گفتختیریم

هرم بگویم ترسیده بودم. شوهرخوا توانمینم. دادمیمخاموش گوش با نفس حبس، . من یازدهو آشفته پرسید به کی زنگ 

« ؟یزنیماز چی حرف » :گفتم« از دستش دادیم.» :گفت« چی شده؟» :گفتم« آقارضا؟» :گفت« بله.» :گفتم« الو؟» :گفت

تخم آفتابگردان  .گردان بگیرد بیاوردرفته بود تخم آفتاببیست و چهار ساله بود. داوود « داوود. داوود از دستمان رفت.» :گفت
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 رنگیریشتا بشکافد. یک تخم  فشارندیمو  گذارندیمپیشین  یهادندانکه نوکش را الی شبیه یک پیکان چیزی است 

 یطورنیاها چرا بو نیا. دهدیمآدم س ف به ن  شبیه بوی مرد عزب  یازنندهپر از چربی داخلش هست که عطر  لغزندۀ

مارستان سمت بی کندیمو کج  ردیگیمقلبش درد داوود بگو.  ،اشیچرب، از برایمان از تخم آفتابگردان جانداوود؟ شوندیم

. رودیمداوود زیر خاک یک روز بعد، در وسط زمستان . شودیمطومارش لوله  ساعتهمینروی تخت و  افتدیممدنی و 

را  تا فعل و انفعاالت شیمیایی هایباکتردست  دهدیمرا  اشجنازهداوود یک روز بعد، و بر زمین نشسته است. تازه برف 

 شروع کنند. ریخأتیب

اما طاهره « تی.نیس نسلهم؟ تو با پسرت یادهینشنگیر نده به این پسر. شکاف نسلی » :گفته بودم که مانطاهرهبه من بارها 

د. با فیم. طاهره این بول. ما مکو بر دهان لگام نزنند مقدسات بر زندگی فرمان نرانند دیتابیبرنمما بود.  خانوادۀ سۀیقد

پنهان  هاوشلگیفپهن  یهابرگپشت  ،آپارتمان بزرگشان گلخانۀتوی  رفتیمو  گرفتیمرا  شیهاگوش. افتاددرپسرش 

قتی وگیر داد تا قلب داوود ایستاد. هر صبح، هر شام، گیر داد. اما باز داوود را نشنود. گاه و بیگاه  یهاییکفرگوتا  شدیم

یست، اسم آن ناله چچه بگویم،  نالۀبپوشاند و دوباره با آن  مرا از نظر اشختهیرهمبه چهرۀسرش را به کتفم تکیه داد تا 

 «راحت شدی. راحت شدیم.» :آهسته گفتم ،پیراهنم را خیس کرد

 ؟مردیماگر همچنان رفیق بودیم هم  دانمینمرفاقت ما را شکست. با مهدیه جش داوود. داوود. چه رفیق بودیم. چه ازدوا

شم دور از چچهارسال. اتفاقی به هم برخوردیم. بعد بعد چند سال؟  .یمزدهم گپ مبسوطی با  خانهقهوهسه هفته قبل در 

ا به ر بلندشپاشنه یهاکفش دهدیماشاره به داوود  ندینشیمروی عسلی تصویرش برای من همواره این است: مهدیه که 

فتاد چشمش به تنگ قلیانم ا. دانمینماست،  یگریمازوختحقیر است، محبت است،  هانیاپای او بکند و بندش را ببندد. 

ه لرز ک ییهالب با« را از بری؟ هاتُنگ همۀ» :گفتم «این را عوض کن. این سنگین است.» :که یچقهوهبه برگشت تند و 

، به هایسبکاست، به  زیچهمهدیدم همان داوود حساس به  «.حساسم یاشهیشمن به هر ظرف » :و گفت خندید ،داشت

 ،شدیمبح و شبمان ص مینشستیم« فرار از زندان»وقتی پای سال پیش پنج شش اما . جدولبه پایین و باالی  ،هاینیسنگ

وی . زد ترمیگمعرکه موردمن فقط در همین یک ناخواسته حرف کشید به پیامبر و لرز نداشت.  شیهادست ،شیهالب

کار  در ،وحییبگو  ،حق و باطلیو  ؛ناموسی است هاغزوهو  هارهیس همۀدایی » :، کهکرد توهینتخفیف و  محابایبذوقم. 

فتم فاصله گرفتم و الی درختان قدکوتاه ر کنندگانشعییتشاما بعد از نماز میت، که از  ،آن لحظه متوجه نشدم «.ه استنبود

 یهاارقهباز وقتی  ،امبودهیادم آمد که من از خیلی وقت پیش منتظر این تخفیف و توهین  ،تنها سمت چال قبرش بروم تا

بوده به  بردهناخودآگاه مرا  خانهقهوهشناخت عناصر درخشیدن گرفت و شوق شیمی در جانش خانه کرد. گپ توی 

بول ، نبوت را قهشنیدم رازی، همانی که الکل را ساخت تجرید، وقتی از استاد خانصادق ۀیعلم مدرسۀروزهای تحصیلم در 
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ما را  داوودِکه ، دانستیم؟ طاهره چه از این چیزها تاراندیمدر این جدول مندلیف چه طلسمی هست که نبوت را ندارد. 

با هم  هواها ،یا در گورها ، حتا اگر در اصالب و ارحام باشندرا هاآدممگر  ؟رساندیمهمین شیمی به آن ابوبکر رازی 

 ؟کندینمخویشاوند 

که با دیدن  هاشبچه ماجرایی که طول کشید تا محقق شد.  .مبودشده محرم  ، دیگرهای سردخانهاز سال داوودبا من 

زاد زشتی چه نوداوودش  رودینمطاهره از سردی من گله داشت. یادم سریال صبح نکردیم.  فصلفصلفیلم و  بستهبسته

ترم، زرگرا برادر ب بودنییداذخیره باشم و بار  من داییِ ،داوود بر رفتار من قلم بگیرد یهاینوجوانبودم تا خواسته بود. 

قد کشید  و استخوان ترکاند داوود. چشم بستیم و باز کردیم تا شتابدیمحرجی هم نیست. زمان به دوش بکشد.  ،مصطفا

 برویم رنگ سفید اصیل ببینیم. منظورش گفتیمبنا کرد. وسط تابستان به من با وام چهاردرصد سردخانه را پدرش و 

انفجار موادی را که خودش  ،آن سوی سردخانه یهانیزمدر  بردمرا  گاهآن. میدیدرا « سفیدی»بود.  هاخچالی یهابرفک

 هایچموشبه این ، دور از چشم من، طورچه موجودکه این  به تماشا ستادمیایمدست در جیب  .آزمود ،بود کردهترکیب 

ما و  ی بینهوا و بوم! دیرسیمبه ماده  رفتیم. اخگر راه زدیمروی زمین و انتهایش را فندک  دیکشیم. نخ آغشته رسید

 فتأس .جهاندیمو موجش موهایم را  را جر بدهد، یکه متقال یبازارراسته، مثل بزاز کردیمرا با این انفجارها پاره  هاکوه

ما  زنش صمیمیت. خواستیمطاهره پاکش زود زن گرفت. خیلی زود. است. افسوس که  نیترنیسنگاما  ،عنصر نیست

من و « !وش دور من . ازدایی، تو نحسی» :تلفنی گفت بارکی ،ش گذشتابعد از یک سال که از شب عروسیرا برنتافت. 

 مگر دوری نیست این؟االن من چهل سالم شده و او همواره بیست و چهارساله خواهد ماند.  .مخندید

آدم داخل  و خوردینمها بُر و داماد برادرم علی هم بودند. اما داوود با آن ساالر امبرادرزادهتنها نبودم.  خانهقهوهتوی 

با ، یطورنیانه یاد محمد را  گشتمیمدنبال حرفی پکر بود. کرده رم را باز پ  هارهیسغزوات و انکار . کردینمحسابشان 

 تنگۀب . آاستش آورده کتاب سیاهدر ، استانبولی سندۀینوکه  زدماز آن کادیالک سیاهی حرف  .تازه کنم ،شکوه و عظمت

است. گفتم شاید حرف از الی و سفر ته کشیده و الی و لجنش خشک شده و از قعرش یک کادیالک مشکی درآمده بُ

 امگونهرا به  اششعلهو  زدیمگاز روده را آتش . آمدیمسفر بشنود به وجد بیاید. همیشه از گند و گه خوشش لجن بُ

سن و ح اشنوهمحمد و دو پیامبر ما، و در آن  شودیمپیدا کتاب در اثنای  بازاین کادیالک . دیخندیمو  گرفتیمنزدیک 

؟ یطورهچکادیالک مشکی صندلی عقب با این محمد نشسته در  ،یبازنیماشتو که بگویم  خواستمیم. اندنشستهحسین 

چیزی  خواهمیمنشو. هم ناراحت را ول کن و  هاحرفاین دایی » :به من گفت کهوحی نیست،  مناقشۀجا که دیگر این

 «بگویم.
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. نندینشیمخودشان بنشینند که الجرم  خانۀفقط باید در . نداآدابیبشیمی عناصر . دانستندیمتمام فامیل داوود را بددهن 

. شودیمسن پیرها همو ناسزا . شاید هم گاهی آدم با گستاخی دیفهمینمبزرگ و کوچک ادب  ،هاآدمدر دنیای داوود اما 

 .«شومینمناراحت » :گستاخ بود که صد و پنجاه ساله بزند. گفتم قدرآنداوود 

سوی  از« رفتی دنبال علوم دینی. ،تو یک احمق آشغال بودی که به جای پول درآوردن» :. گفتدیلرزیمجوانش  یهادست

 «قبول داری؟» :چشم نگاهم کرد و خونسرد پرسید

 «؟یکنیمفکر  یطورنیااول باید بگویی چرا » :من و منی کردم. گفتم

انگار یک عضو بدنم نیست. آن روز بابا از عراق مهمان  ،نگذارم بلندیشاسیک روز که ماتحتم را روی صندلی » :گفت

 «داشت. سویچ را ازم گرفت. نتوانستم بیایم یک دود بگیرم. افلیج بودم.

 داوودجان، کار من همیشه سر» :. گفتمدادمیمگوش  دادیمی که به کلمات تلخ سرم پایین بود و به جای کلمات، به لحن

 «و ته بوده.

کنم.  نامثل تو انکارش تا ،را با صفات نسنجم هایبعضکه  امگذاشتهعمرم را سر همین بگویم که من دهم نگذاشت ادامه 

دستش را مشت کرد و آهسته کوبید روی میز. بگویم هرچه فالنی کرد خوب است.  ،ها بسنجمآن هصفات را ببلکه 

امشب تا صبح بهت بگویم تو احمق بودی دایی. یک احمق عوضی که خودش را هدر  خواهدیمدلم » :گفتبرافروخته 

یا این  ندیگویممردم  ،اگر پولدار باشی ؟بگویم چرا. بستمیمدهان زنم را  ،اگر پولدار بودی. به پول فکر نکرد اصالًو  داد

یک نعمت قدیمی است و البد  ،ارثی باشده. اگر دیا رانت دولت بو یاآوردهپول به تو ارث رسیده یا خودت به دستش 

یک همت عالی و عقل زیاد در تو هست. آدم ضعیف و جاهل مال  ،یک نسب شریف داری. اگر خودت کسب کرده باشی

از  ،. اگر هم رانت دولت باشدینیبیم خانهقهوهکه در این  ییهابدبخت نیهم. مثل دهدیمو به باد  کندیمرا حیف و میل 

 .«، داییهیچ پخی نیستیدر این دنیا . کدامچیه؟ ییهانیا. دایی، تو کدام دهدیمو خبر تجاه شأن و 

 زیآمطنتیش خندۀسریع زد و با  نیستم، که پکِ حتا آن هممن منزلتی دارد.  هادانیمیشبرای هم پخ داوودجان خواستم بگویم 

اتفاقی و تصادفی پولی پیدا کنی. این هم خواست  کهنیایک احتمال دیگر مانده. صبر کن. » :فترگحرف را پی  ۀرشت

 .«یانکردههیچ پولی پیدا توی زندگی خداست. تو آدم خدایی؟ غلط کردی دایی. 

 «حیوان. ،حرف نزن یطورنیابا عمو » :گفت ،شد زیخمیناز جایش  ساالراینجا بود که 
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ریشش را تازه تراشیده و  ساالرهد تسلیم است. دست باال آورد که نشان درا کش داد.  اشخندهتهداوود قهقهه زد و 

ما را  یهاحرفان، جساالر» :برگشتم گفتمبود برای جنون. کرده  شمستعدتر ه به کفارتشبّ سبیلش را باقی گذاشته بود.

 «حرف بزند صدایش را بشنوم. خواهمیم. من دلم برای داوود تنگ شده. لطفاًگوش نده 

 ،کردیمنو اسناد را محو  دیکشینماگر پدرت پول شرکایش را باال » :گفترا گرفت و  انیقلانیماز جایش بلند شد  ساالر

بنشاند.  داوود غیظی نداشت که فرودست روی زانوی داوود گذاشتم که جواب ندهد.  من.« یکردینم یگوزگندهاالن 

دو موبایلش را روی هم گذاشت و به دست چپش رفت دو میز دورتر نشست. علی هم  ساالر. گرفتینمکسی را جدی 

یا باید . تنشس ساالررفت کنار با دست راست، قلیان را مثل علمک گرفت و سری برای من تکان داد و گرفت و با لبخند 

خالی شد. ر دیگاطراف ما که به حرف بیفتد یا برای کسی دست بگیرد. جز این ساکت بود.  آمدیمقالی پیش  نقشۀحرف 

این اندازه  ساالرو پدر و مادر و اقران  ساالرالزم بود. رق معاشرت با هر شیطانی، قُ  قاعدۀبه  ،معاشرت با داوودبرای 

د که بای یاجملهداوود آن خصوص که سر یک تجارتی از پدر داوود، زخم هم خورده بودند. به. دندیتابیبرنمشرارت را 

شیمی ؟ میگویمچه  یفهمیمدایی، شیمی شکنجه است. » :گفتباالخره  ،منتظرش بودمدر هر نشستی با او و من  گفتیم

تقدیری  امله باین ج دانستمینمرا بنویسم. دو شینه  جملۀدستم رفت به کیفم که کاغذی بیرون بیاورم این « شکنجه است.

پک زد. نیست.  به حافظه شنیاز به کاغذ و قلم و بند زدن، رقمچیه و در خاطرم حک خواهد شد ،که در پیش روست

 توانمیمشیمی همین من با به خدا قسم » :گفتو . دهان به گوشم نزدیک کرد زدیمدِل مثل گنجشک ترسیده  شیهالب

هوا را آلوده آب را آلوده کنم.  توانمیمبکشم بیرون.  هاگاوصندوقرا از  هاپول همۀ توانمیماین شهر را از کار بیندازم. 

ظرف دوثانیه از نگاه  هاچشمخشک کنم.  را چوبِ  هاآدم کشدینمپنج ثانیه طول خاک را آلوده کنم.  احت توانمیمکنم. 

ا که دودی ر اشجملهبا هر  «. مبادا.م بلغزد. مبادا یک ذره پادیپایماما دستم بسته است. مامان مثل جغد مرا خالی بشود. 

 .دادبیرون  ،مکیده بود

جایگزین بسازد. قلب  یهارگتا یک آدم پیر، چون مجال نداشته  شودیماحیا  ترسختقلب یک آدم جوان  ندیگویم

. تگرفیماز او  ،ختیریمکه پدرش به حسابش را  یایمقرر. تمام دانندیمزنش را مقصر  هایطرفنیاداوود چرا ایستاد؟ 

قبرش در شیب تپه بود. . دادیمزخم داشت و خون را نشت  شیهارودهجواب قطعی نداد. گفتند هم پزشکی قانونی 

پیدا آمد. جنازه را که سرازیر کردند توی از وسط برف تا شکاف قبر روی هم چید بتنی را برداشت  یهابلوکگورکن 

این « ما هنوز ندیده بودیمت. چقدر زود از ما سیر شدی.» :زمزمه کرد ،چال، عمویش انگار تازه از خواب بیدار شده باشد

غلش از زیربخم شدند پدرش همه را کنار زد و پایش لغزید و سقوط کرد توی قبر. همه  ،گاهآنگفت.  نالهیب، هیگریبرا 

اش وداع باه خواهمیمدست از سرم بردارید. » :فریاد زد .گرفتند بکشندش بیرون. خاک و برف را از سر و صورتش تکاند

http://www.aghalliat.com/
http://www.aghalliat.com/


 داستان کوتاه »قاب« / اثر مرتضا کربالییلو   www.aghalliat.com | سایت ادبیات اقلیت

6 
 

 اشونهگر آن تنگنا، دراز کشید روی جنازه و د. دیدینماین را هیچ زنی حلقه زدند دور قبر.  هایستاد .راحتش گذاشتند« کنم.

خوند با صدای گاه آدقایق گذشت. از دستش گرفتند و کشیدند بیرون. آن. را بست شیهاپلکو  چسباند پسرش گونۀرا به 

نی را چید. بت یهابلوکگورکن گوش بده و بفهم که خدای تو اهلل است و پیامبرت محمد.  ،داوود یا کهگفت بلند تلقین 

 .ترکاندیمرا نیز  هابلوکالبد  ،شکندیمفشار قبر اگر استخوان را گرفت.  امخنده

وُلووی از قاب آیفون تصویر داوود را دید. پشت داوود  ساالرشب شام را تازه خورده بودیم که زنگ در زده شد. 

بود. بلند شد رفت گوشی را برداشت و گفت بله. داوود خندید و ابروهایش را باال پارک روشن  یهاچراغبا  بلندشیشاس

وش گ ساالر. چیزهایی گفت و برگشت نگاهی هم به ماشینش انداخت. پراکننفرت، عمدبهداد. مثل همیشه سرخوش و 

 «رد.تو را ندا یهاپرتچرت و  حوصلۀبرو رد کارت. عمو » :. اما گفتزدداد به حرفی که داوود 

. در آپارتمان را باز کردم و کفش پوشیدم و هوای عمویش را دارد قدرنیاکه  را بوسیدم ساالر گردنلد بلند شدم پس ج 

جان. االرسگوشی را بگذار و این را بسپر به من » :رو به آیفون گفتم ،در پایین را که باز کردمرا دوتا یکی دویدم پایین.  هاپله

 «باشد؟

نور ماشینش ایستاده بود. درزهای رادیاتور  شاخۀوسط دو برگشتم رو به داوود.  ،را که شنیدم صدای گذاشتن گوشی

 «است؟ شچهاین دیگر » :اشاره داد به آیفون که کنانخندهدست دادم و داوود . دادیمذرات نورانی هوا را تالطم  ،ماشین

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

 «به تخمم.» :گفت

 «داشتی؟ کارمچه» :گفتم

 .«میگویمی بهت بدهم. کارم را هم رایدبنشین توی ماشین یک » :گفت

 یشکوه با ،پشت فرمان این ماشین نشستتا و انگار همه ُمردند. سکوت برقرار شد  ،نشستیم توی ماشین و در را که بستیم

 دارِقوسدر دست بگیرد، طوری که قاب را  میهاکفش دادمیمدستور  ،بودماگر من هم غریبه شد. از من  ،که گرفت

 ،نشاندیملبش  شۀگوبا لبخند سمجی که همیشه بشکند. تا نفسش  شبپوشاندپایم در گودی دستش بنشیند، و به  اشرهیز

 .دیآشامیمرا  هاابانیخو  هاکوچه، انگار دادیمچه سرعت  رفتیمدنده را جا انداخت و ماشین را از جا پراند. چه آرام 

 .لرزاندیمعرب در ساحل دوبی شکم  رقاصۀیک بند دلمان را برید. را روشن کرد. موسیقی ماشین  نۀیسنمایشگر 

http://www.aghalliat.com/
http://www.aghalliat.com/


 داستان کوتاه »قاب« / اثر مرتضا کربالییلو   www.aghalliat.com | سایت ادبیات اقلیت

7 
 

 «کردم. یروادهیز خانهقهوهمرا ببخشد. من توی  خواهمیمدایی اولین بار است از کسی » :گفت

 .«نمیبیمپر از غرور  قدرنیاتو را  کنمیمفدای سرت عزیزم. من کیف » :گفتم

 «نگو. دلت را شکستم.دروغ » :گفت

 «نشکستی. من کیف کردم.» :گفتم

 «پیش آن دوتا تحقیرت کردم.» :گفت

 «؟نکردی به جان کی قسم بخورم» :گفتم

 «داری؟ ییقسم نخور. ازم چیزی بخواه. آرزو» :گفت

 «منظورت عقده است؟» :گفتم

. خوب هایسمتبروم آن  یکنیمخودت مجبورم » :گفتکشید.  معکوسدندهخودکار،  ،گاز پری داد که ماشینخندید. 

 «عقده است. ولی بگو. هرچی هست. اشهمه ،گفتی. آرزوهای یکی مثل تو که لگد زدی به این دنیا

آرزوها باید از جنس زندگی باشند.  در گود زندگی وارد نشده بودم. وقتچیهخاموش ماندم. فکر کردم به آن یک آرزو. 

قدر این شهر هروشن. چ یهاپنجرهراهنما،  یهاچراغگاه کردم به نورهای رنگارنگ شهر، تابلوها، ؟ نگفتمیمچه باید 

و خم  گذشتیمداوود رفت روی یک پل که از روی یک بزرگراه . بودپر از آدم  شیهاشبقدر ه. چبودعوض شده 

 ترین پارک شهر.درختی. به سمت بزرگ جادۀدر یک  افتادیم خوردیم

 «چی شد پس؟» :گفت

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

 .«شودیمچیز با شیمی هرچیزی » :گفت

 .«شودینم. با آن جدول مندلیف محقق شودینم» :گفتم

 .«یخواهیمدایی، بگو چی » :ماشین را زد کنار. بازو روی فرمان سوار کرد و گفت
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از این جدول شروع  زیچهمهپزش را بدهی و بگویی تو کردی فقط یک جدول توی این عالم هست که  رفک» :گفتم

مثل من هم برای خودمان جدولی داریم. عناصرمان یک جنس دیگر است.  ییهاآدم؟ شودیمبه آن ختم  زیچهمهو  شودیم

 «این همه تعصب از تو بعید است.

 «.یخواهیم. بگو چه امشکسته با من مخالفت نکن. از همین لحنت پیداست دلت را دایی،» :گفت ،دست راستش را باال آورد

 ماندم که آیا ادای تعجب است یا اسم.« خدای من.»این بود:  ،که روی صفحه آمد یاکلمهموبایلش شروع کرد لرزیدن. 

 «از زنت چه خبر؟» :گفتم

مردی با زن جوان. یاد من مرور کرد.  چهرۀچهارسال را در دقیق  ،. گمانمکردمن تنگ  طعنۀرا در واکنش به  شیهاچشم

که محمد در جنگ کشیده بود و شکسته بود. یکی از یارانش برداشته و نگهش داشته بود. کمان به  را کردم آن کمان

از جای  ترسمیمدوستم دارد. خیلی . آمد پیش محمد گفت زنم جوان است و را کنده بود اشحدقهچشمش گرفته و 

اه ؟ قشنگ نگینیبیم»برداشت و نشانم داد. موبایل را برگشت و چشمم منزجر شود. محمد چشمش را برگرداند. خالی 

م لعنت به تو دایی. من از زن» :افتاد کف ماشین. گفت اشیباترشد و  بازموبایل از هم به فرمان.  شمحکم کوبید« کن.

 «. به تو چه؟امزنممتنفرم. من عاشق 

 «از من؟ یکنینم؟ چرا دوری یاشدهآدم  قدرنیامگر من نحس نبودم؟ چی شد که امشب » :گفتم

 زدیم نفسنفسزانویش را چنگ زد. تاریک.  گستردۀ آن بیرونِخم ماشین، به  شۀیشاز قاب برگشت به بیرون نگاه کرد. 

 اجنیهمست و ه . بگو آرزویت چییکنیم اموانهید. رفتارت مثل مهدیه است. داری دایی یکنیم املهداری » :گفتکه 

 «پیاده شو گورت را گم کن.

 «بعد. ،اول بگو» دستم رفت سمت دستگیره در که بازویم را چسبید.

 .زدیمتتق  اشیشانیپگرفت. از این همه ادعایی که داشت. از این همه جهلی که از  امخنده

 «نخند. فقط بگو.» :گفت

 «تا دمت را بگذاری روی کولت و بزنی به چاک. میوگیم. جناب کیمیاگر باشد» :گفتم
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انگشتانش را در هم فروبرد و سرش را پایین انداخت به انتظار شنیدن حرفم، آرزویم. تلویزیون را بست.  .بازویم را رها کرد

او  از طال، بین او و ییهاپروانهقفسی از مروارید با . دیدرخشیمهم  یکیتارمهینقیمتش در همان ساعت گران یهاانیبرل

 !. ای خیال خامجوان این مرد شتچه مچ قدرتمندی دا فاصله بود.

داشت و ود در خپیامبران را پیچیده در ابریشم سیاه  پرترۀفکر کردم که  یاجعبهبه آن نفس پری کشیدم و بیرون دادم. 

 «از محمد. خواهمیم یاهیثانیک فیلم ده» :گفتمنشان داد.  ، فرستادگان محمد،یامکههراکلیوس به آن دو مرد 

 خانهقهوهفیلم؟ از همین محمدی که در » :گفت زدهشگفتبا لحن چشمش چین افتاد. یک باال آمد و اطراف  اشگونهیک 

 «؟میزدحرفش را 

ان دادم. تکبه نشان جواب مثبت سرم را اما . اندمعرفهبعضی چیزها از ازل . بردیمنکره به کار  طورنیاسختم بود محمد را 

 «یک قرن است اختراع شده.تازه خل شدی دایی. سینما » :خندید و گفت

ر انگشت انداختم زیو « را ببینم. در مکه. در مدینه. هرجا. رفتنشراهفقط  خواهمیم. از راه رفتنش» :گفتماعتنا ندادم و 

و  بوی برف داشتباد سرد شنیدم. دوباره کشیدم سمت خودم. در ماشین باز شد. صدای هیاهوی شهر را و آرام دستگیره 

م اندرسفیه نگاهبری عاقلیک طورهماندودی، گم و مبهم،  شۀیشپشت  بارنیاداوود  ،به صورتم خورد. در را که بستم

رفت  دستشلبش به استهزا باال آمد و سفیدی نیشش را دیدم.  گوشۀجنبید.  ،سرش از لگدک پوزخندی که زد. کردیم

 شدیمبلعیده درختی  جادۀرا شنیدم. تبدیل شد به دو چراغ قرمزی که در عمق  هاکیالستسمت دنده و بعد فقط جیغ 

که  اندوشتهن دینوری، بیهقی، ابونعیم، همهمگر من آدمیزاد نیستم؟  ؟ودب این همه شتاب و عتابچه نیازی به  .توی تاریکی

 خانهانهخ جعبۀدر آن  چیپشمیابررا  هاپُرترهخدا  .پیامبران بعد از خودش را ببیند چهرۀدلش خواست خیلی حضرت آدم 

 برایش فرستاد.

 

 یوقتکی ساالر. اندگرفته، با هم زن آخردستو  اندکرده. با هم تفریح اندکرده. با هم کار اندهمو علی از رفقای قدیم  ساالر

کار برای دیگران دلش را زد.  ،. بعد سه سالکه ذرات طال داشت آوردیمو گاهی کِِرمی به خانه  بازاریاب شرکت نیوآ بود

ار نه از نقشه که تشخیصش ک ؛در کار قالی روستایی بود سالپانزدهمرغ راه انداخت. علی اما  یبندقطعهخودش کشتار و 

، است داغقره منطقۀکه کار کدام روستای  زدیمرد قالی را  ،هاگرهنوع و از  گرداندیبرمقالی را  گوشۀ ؛است یانوآمدههر 

ا اعال. علی ی دندیخریمرونق از قالی روستایی رفته بود. مردم یا ماشینی  هایتازگمهربان. یا شربیان، یا ، است هریس کارِ

http://www.aghalliat.com/
http://www.aghalliat.com/


 داستان کوتاه »قاب« / اثر مرتضا کربالییلو   www.aghalliat.com | سایت ادبیات اقلیت

01 
 

 زرددسته یچاقوکارگاه و  رفتندیم. شب شدیمایاق  ساالربا بعد، و  نشستیمجعفریه  مچۀیتدر  اشمغازه دریک ساعتی 

ثیفی کار مرغ کار ک آهن. کارخانۀ بردندیم زدندیم شانقراضهو بار نیسان  ،تا صبح بستندیمقطعه و  گرفتندیمدست 

گردن  ،دو دستت به جایی بند نیست. علی هیکلی است. در بازار که راه برو خورندیمپولت را  ،نقد کار نکنیاگر است. 

فریزر ا سه ت، باید هایریدرگ. یکی از همین ردیگیمرا  ساالرپشت  ،دیآیماز دور پیداست. جاهایی که بوی شر به باالش 

ی علی. پوتین کوبید روی پا پاشنۀطرف با  یهاآدمکه طرف زد زیرش. درگیر شدند و یکی از  گرفتندیمتحویل خوابیده 

فاق یک این اتشروع کرد لنگ زدن. علی پای علی باد کرد و کبود شد و کالنتری صورتجلسه کرد و وکیل دادخواست داد. 

و ده تومن دادند برگشتند. یک روز گذشت و پا خوب  بندشکستهعلی را برد  ساالرهفته بعد از خاکسپاری داوود افتاد. 

یک  ،و علی راه افتادیم رفتیم کجاوار ساالررا گرفتیم. دیروقت من و دیگر  بندشکستههم شد. نشانی یک  تراهیسنشد. 

 شودیمنکار داریم. گفت االن خواب است. و  بندشکسته خم. فقط یک بقالی باز بود. گفتیم با قدرتِ یهاکوچهروستا با 

 اما آن شب را بد د. برگشتیم. علی پایش را در تشت آب گرم گذاشت و مالش داد. دردش کمی آرام گرفتربیدارش ک

 خوابید.

 اما ،دامپزشکی خوانده ،جعفر امییپسردایادمان نبود که  کدامچیهبرگزار شد.  مانیاجدادی مجلس هفت در مسجد روستا

ان زبان ندارند بگویند دردش هاوانیحتازه استخوان استخوان است. حرف ندارد.  انسان دررفتۀدر کار استخوان شکسته و 

فتیم جعفر راصرار به اما  ،قصدمان برگشت به شهر بوداز مجلس هفت درآمدیم و . طبندیمچیست و از طبیبشان هوش 

ت اس کارهنیاپرسید چی شده. من تازه یادم افتاد که جعفر زد و  یخندکج. جعفر لنگ زدن علی را که دید اشخانهشام، 

م کرده خدا رحمغزی زده اما  سکتۀپدرم از چندین قدم فاصله آهسته گفت بابات  یهاچشمنگاه به و دو سال پیش با یک 

هم  ، زن علی و زن جعفرهازن. از تاباندیمکه کف و دیوارش گرما  رفتیم اتاق باالی موتورخانهبرای معاینه لخته لغزیده. 

 نجوا یهازن، جابه ساالر. گفتیمو از سفر کربالیش  کردیم یدارمهمان ییدازنآمدند در قاب در ایستادند به تماشا. 

و دور جعفر و علی را گرفتیم. علی پایش را برهنه کرد و گذاشت توی سینی  یممردها ماندما فقط در را بستیم. را تاراند. 

و  یاهپوش بودیمهمه مردان ساتاق انگار تنگ شده بود. . جستمسی. جعفر انگشت زد به قوزک و علی مثل فنر از درد 

فت نه. گ ساالر. دیااوردهینرا  اشیولوژیرادپرسید عکس استخوان داشت. معرفت دور کسی نشسته بودیم که موهبت 

این » :تگفارزانو نشست هچ. ایکس بود اشعۀاز  تریمیقداو  زۀیغر ی بکند واالّاتمام حجتخواست انگار فقط . زدلبخند 

 «.انیبخواب شدهچرخگوشت باید  از دو جا مو برداشته. تولی استخوان ،اندازمیم. اگر بخواهی جا رفیق ،نداختهجا نیرا 

 .«جعفرمش . درستش کنکنمیمتحمل » :گفت ،کردرها . نفس زدن لنگو  هاشبعلی خسته شده بود از درد 
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اضافه  ،بنشین کمرش را بگیر» :گفت ش اکبرترکوچک به داداشتلخ شد و جعفر افتاد.  یهاچشمبود که برقی در  جانیا

بازی من بود. از هم دوال بست. جعفر هم ،را دور کمر علی دارشگره بازوهایش شد. نشست و محض غالماکبر  «نجنبد.

همیشه کج از  چهرۀ. با شناختمیم. دختران دلخواهش را دانستمیمو اسرارش را  رّفراوان کتک خورده بودیم. من سِ

 ،هاخنده همۀ. دمیدیمبود  بارنیاولاین برق را اما انبرطورش دست داده بودم.  یهاپنجهدم. هزاربار با آشنا بو اشخنده

پای علی  پاشنۀخمیر چپاندند.  شیهاگوشجعفر شد سنگ. انگار در  چهرۀو  ندشد فتهرو ،اسرار همۀ، هاخواستدل همۀ

 خناانگشتش را از قوزک گرفت و تا نبندبند استخوان  در گودی دستش نشاند و با آن یکی دست، ردِّ خربزهرا مثل یک 

مثل و « تو را جان هرکه دوست داری بس کن» :زدداد را پیچاند سمت دیوار و  اشکلهچشم بست و پایین آورد. علی 

به را  اکبر ندو رگ گرد ،تا سفتش بگیرد دادیمزوری که اکبر به بازوهایش  کهنیابا  .دیچیپبیرون افتاده به خودش  ماهیِ

شک بسته عرق، ا اشیشانیپبود و بر  فامسرخدر میان ما نبود. بودم که جعفر من محو . سیم بُکسل داده بود بیرونسان دو 

 شدیمسفید  ماست سۀیکمثل راه به راه ش که با فشار انگشتان دیدیمفقط پا را  ،بود. با اخمی که به ابروهایش افتاده بود

آن برق آرام آرام را رفت. بعد پا را رها کرد و تکیه داد به کمد.  هاناخن، قوزک تا بارپنج. گرفتیمآدم  و دوباره رنگ

 جمع میهااشکمن آیا سر مراسم خاکسپاری داوود خویشتنداری کرده بودم و بازی قدیمم شد. و جعفر همترکش کرد 

زیرش چال بود و من و جعفر  قورمه خمرۀ هامیقددم درخت بِهی که  ،شده بود؟ بلند شدم در را باز کردم رفتم حیاط

 واستمخیم خاطرم صف بستند. بس بود.در  ،هایی که تعلیقه زده بودم. تمام کتابدادینم. اشک امانم میزدیم شناخنک

 به این سفیدی آهکی. ِمهپناه بیاورم از روح به استخوان. از آن سفیدی 

دیوار  جمع و جوری که باغچۀرفتم داخل  .شام را پهن کنند سفرۀتا سرخ برگردم به اتاق. وقت بود  یهاچشمنخواستم با 

تا  و کردیمجا گذشته بود. جعفر کمین من و جعفر آن یهایکودکداشت و به دیوار حیاط بود و چهل درخت پیر زردآلو 

را  درختها تنۀعقیقی  یهارهیشمن و . رفتیمو شیرجه  کردیمها را کاسه دست ،نشستیم یاونجهیروی گل  یاپروانه

. وسط تاریک باغچه نشستم هاستهیسادرخت نیست. ترکیب چوب و  شانهمهدر شب  هادرخت. دمیمکیم ،کندمیم

 یاکلمه ترشیپچه ضرورتی هست دلنگران این باشم که  اصالً باید اشاره کنم یا نه و  دانمینمسایه. تکیه دادم به یک 

کر ف ،دیشنیمهرکسی آن شب که داوود گازش را گرفت و رفت.  ؛است« جدول». منظورم امنگرفتهرا  اشیپو  امگفته

بادی است که فرونشسته  ،و هر ادعایی هم که داشتاست رده ی داوود دربیایم. حاال داوود مُهاجلو ادعا خواهمیم کردیم

نگلی جاز خراسان به  ،چهل سال پیشکه  شناختمیمسیدی خیال را بشکنم و نگذارم هرزه پیش برود؟  رشتۀچرا است. اما 

لوح محفوظ را الاقل من که به قول «. لوح محفوظ»جدولی درست کرد به اسم خودش را کشت تا رفت و  در کشمیر

دینوری و طوسی و بیهقی و رازی و عسقالنی و بغدادی و  هایکتابدر این مدارس قدیمی و  امدهیخزداوود مثل موش 
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یک لوح وسط دو ابروی بهترین وصفش برای من این است:  .امدهینشنکم  ،امدهیجوعمرم را و  امخواندهکه و که را 

پوستم  ندا. انگار کلماتی که بر تالقی دو ابرو مکتوبخاردیموسط ابروهایم  ،شنومیم. تا این را مقرب خدا فرشتۀاسرافیل، 

ست که همه از اسامی و القاب محمد پر شده است و از هر طرف که حساب این سید ا 52در  52مهم جدول . گزندیمرا 

ح را لودهلی، این دانشگاه در مراسم رونمایی پروفسوری که  به اعتقاد هر دکتر ویک عدد.  شودیم ،کلمات را دربیاوری

ود الزم نبود داو. همین. خواستم بگویم به آن رسید شودینمو جز با اعجاز  حالی استمُطلسم  ،و شرحش را شنیدهدیده 

 .داشت توانیمصدها جدول اوضاع را باید کمی سبک گرفت.  ،وقتی قرار است بمیریمآزاردهنده حرف بزند.  قدرنیا

 کسچیهکه من تاوان را کی داده؟ ؟ طلبدیمخودش را تاوان گفت وقتی هر جدولی در باب این جداول  توانیممنتها چه 

پنج ماه در بیابان نه به فکر خواب فقط  دیگویمکه لوح محفوظ را ساخته، خودش هم . این سید شناسمینمرا درست 

 همین؟ این شد تاوان؟. ردهرا پر ک هاخانهبوده نه فکر خوراک تا گشایشی دست داده. دو سال هم طول کشیده 

 

برویم  برسیم شهر خواهدیمکه آیا خوابم گرفته یا نه.  کندیمبه من نگاه  گرددیبرمدرد پای علی آرام گرفته است و مدام 

برای همین از همراهی با تا صبح دایرند.  ،قاچاق ،اماکندور از نظارت  هاشبکه  زیرزمینی یهاخانهقهوهین به یکی از ا

را  کناکپبرف ساالر. شتکه ماشین گشادش جا برای همه دا شانه خالی کردند و سپردندشان به برادرم مصطفا شانیهازن

 :دیگویم. علی مینیبیمبرف را درشت  یهادانهتازه  ،افتدیمکه  هانیماش یهاچراغ. نور رودیم ترآرامروشن کرده و 

 «خالصم کرد. خدا خیرش بدهد. واقعاً»

 .«ساالر ،آن ترانه را باز کن» :میگویم

 مپار. نسیرویمجایی که مرا با خودت ببر به هر آن. دهدیمولوم  و گرددیمسمت ضبط و دنبال ترانه  رودیم ساالردست 

 «چرا مُرد؟» :پرسمیم .هامرگ، به هایکیتاربه 

چرا ندارد. » :دیگویم ساالربود به دخترها.  شانیهانامهپسرها و شعر پای  عاشقانۀ زمزمۀبه وقتش ترانه . ندیگوینمچیزی 

 «خدا رحمتش کند.

ا در شم ؟برویم وادی رحمت سرکی» :میگویم ساالر. به امنخواندهیک فاتحه برای داوود حتا که من  افتدیمیادم  آنکی

 .«برگردم زودمن  ،ماشین بنشینید
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 .«میآیم ،حاال دیگر هرجا بگویید» :دیگویمعلی 

را رد  هاخمپیچ و  هاتپهو در دل  میشویمدوباره از شهر دور  سمت قبرستان. رودیم ،گذردیم آهنراهاز چهارراه  ساالر

 یتوانینمه جا کاین» :دیگویم ساالررا پوشانده است.  هامرده. قبرستان خالی است و سفیدی تمام قبرها و تابلوهای میکنیم

 «قبرش را پیدا کنی.

 «عیبی ندارد.» :میگویم

 «باهات بیایم عمو؟» :پرسدیم. داردیمنگه  ،نزدیک قبر داوود است زندیمجایی که تخمین 

. نمیبیمکه نزدیک قبرش بود. درخت را  گردمیمو با چشم دنبال درخت کوتاهی  شومیمو پیاده « .نه عزیزم» :میگویم

ه هایم نکوبد. ببرف به تخم چشم کنمیمرا تنگ  میهاچشم. رومیمو در برف پیش  کشمیمکاله پالتوم را روی سرم 

ش اواقعی اندازۀ. ماشین یک دهم امآمدهیی باال قدر در سرباالهببینم چ گردمیبرم. ستمیایم ،رسمیمحوالی درخت که 

ود در . داوخواهد کردفراموشی را تسریع ابریشمی این برف . رسندیمبه نظر  سوکمشده است و نورهایش مثل فانوس 

آن همه شوخ « چرا مُردی تو؟» :پرسمیم. خوانمیمفاتحه را دیگر فراموش شده است.  ،کام دهر فروکشیده شد و تا عید

 ؟میخواستیمهمه این را  شنگی و گستاخی برای همیشه خاموش شد. یک فروتنی واقعی. و

 .شودیم. چیزی بر برف کشیده شوندیمانگار مالیده  هابرف. شنومیمصدای ه سی 

یره چ هابرف. عطرش بر انبوه داردیبرمگام  نیسنگ .آورمینمسمت صدا اما نگاه باال  چرخانمیمشانه در جیب،  هادست

 .ترکینزدیا  ؛به قدر قاب آن دو قوس ؛به قدر آن قاب ؛. نزدیک استستدیایم. شتابندیم هاهیثاناست. 
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