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 کوچۀ بن بست

 
 
 

دیوار شمالی باغ خانۀ ما نبش خیابان اصلی بود. حمام 
آمد. در سازی تنھا ھمسایۀ دست راست ما بھ شمار میتمیز و نو

شد، بھ کوچۀ بن کوچکی کھ از ضلع غربی بھ عمارت باز می
بست در داری راه داشت کھ سھ خانۀ دیگر را ھم در دلش جا 

 داده بود.
کوچھ پھن و کوتاه بود و در چوبی آن پوستھ داده بود و از 

بودند چرک و سیاه  ھای مدرسھ بر آن نوشتھیادگارھایی کھ بچھ
بود. کف کوچھ بھ اندازۀ دو پلۀ آجری پایین تر از سطح خیابان 

خاک سفت و قرمز رنگی داشت. در این گودی و اصلی بود 
 امنیت و پاکیزگی و خنکی موجود بود.

ھای تابستانی در بالکن بزرگی کھ مشرف بر این شب
ی گردن ھاھا مثل دانھخوابیدیم. باالی سر ستارهکوچھ بود می

- ای بر زمینۀ مخملی آسمان ولو بود. عطر گلبند از ھم گسیختھ
زد. شمدھای ھای شب بو و پیچ امین الدولھ در ھوا موج می

کتان دست دوز مادرم خنکای شب را در میان تار و پودش نگھ 

ھر گونه استفادۀ تجاری ممنوع است
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- داشت و در اولین تماس با بخشندگی روی پوست بدن میمی
 سراند.

ھا ان، و از میان پنجرهاز بالکن منزل، پنجرۀ ھمسایگ
نگاه کردن «گفت، شد. ولی مادرم میھا دیده میدرون اطاق

و من با ھمۀ کنجکاوی جرئت نگاه » توی خونۀ مردم فضولیھ.
ترھا بھ دست کردن نداشتم و ھمۀ معلوماتم را از صحبت بزرگ

 آوردم.می
 

ای با تنھا در انتھای کوچۀ بن بست مرد سالـخورده
گفتند کرد. پیرمرد بھ خّست مشھور بود. مییدخترش زندگی م

زنش را در اول جوانی از غصھ دق کش کرده است. ھمھ 
- کردند، ولی در حضورش بھ او احترام میغیبتش را می

گذاشتند. پیرمرد استخوانی بود و قیافۀ عصبی درھمی داشت. 
خندید. من ابروھایش بھ اخم دایمی گره خورده بود و ھرگز نمی

 شت داشتم.از او وح
رفت، عصرھا با یک شلوار پیژامۀ وقتی ھوا رو بھ گرما می

راه راه کھ بند درازی داشت، و عرق گیری و شب کالھی و 
داد، بھ عینک ذره بینی کلفتی کھ نوک دماغش را فشار می

پاشید ــ اش را با آفتابھ آب میآمد و جلو در خانھکوچھ می
ھای باریکی ختم. رپیچشد و آب پاشی بھ مانزدیک در گل می

رفت. ھر وقت بعد پیرمرد پاورچین پاورچین بھ داخل منزل می
کرد و با دید از الی ابروھا و باالی عینکش نگاھم میمرا می

ھر کرد پیش او بروم و من حرکات کند سر و دست اشاره می
  بردم.مان پناه میبھ درون خانھ ھراسان بار

ھر گونه استفادۀ تجاری ممنوع است



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 کوچۀ بن بست

  

  5

ً دخترش  ید. قیافۀ گرفتھ و پوشلباس سیاه می دائما
شد. مردم محل از او ای داشت و زیاد در کوچھ دیده نمیغمزده

 زدند.با ترحم و دلسوزی حرف می
 

رو بھ روی منزل ما یک بیوه زن شوخ و سرحال بھ 
اش اسم سرور خانم با دو دختر دم بخت و پسر ده دوازده سالھ

و کنان  صحبت عروسی و عقد فقط. در خانۀ آنھا منزل داشت
خواستگاری و شیرینی خوران بود. با آنکھ در مدت اقامت ما 
در آن محل ھیچکدام از این اتفاقات روی نداد، امید و نشاط 

 ھمچنان باقی بود.
راوی تمام اخبار برای مادرم سرور خانم بود. از 
جزئیات کار ھمھ آگاه بود و ھمۀ آنھا را با آب و تاب و شاخ و 

- با خوشرویی می ھموارهو را کرد. مادرم ابرگ بازگو می
 داد.با مسرت گوش میھمیشھ پذیرفت و بھ صحبتش 

دختر بیچاره توی خونۀ این «، کردمیدلسوزی سرور خانم 
پیرمرد پوسید. باز دیشب سر قیمت گوشت تشرش زد. طفلک 
دختره شام نخورده رفت خوابید و صدای ھق ھقش تا دم دمای 

  » صبح میومد.
 کرد.ب و ھمدلی میمادرم فقط اظھار تعج

نمیدونم چرا این زبون بسۀ «، دادمیادامھ سرور خانم 
 » فلک زده رو شوھر نمیده کھ دختر بیچاره نفسی بکشھ.

و مادرم بدون آنکھ اعتقاد زیادی بھ حرف خودش داشتھ 
 » کو شوھر؟«گفت، باشد، می

حاال دختره رو «فت، رگمیپی حرفش را و سرور خانم 
چ چی، خودش ھم میخواد زن بگیره ــ تف! کھ شوھر نمیده ھی

 »مرتیکھ یھ پاش لب گوره حیا نداره!

ھر گونه استفادۀ تجاری ممنوع است
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 »غیر از دخترش کسی رو نداره؟«پرسید، میمادرم 
چرا، یھ قناری داره و دایم «گفت، میسرور خانم 

وایساده براش موچ میکشھ! مرتیکھ پاک دیوونھ اس! پناه بر 
نیم وجبیش راه خدا از سر و صدایی کھ این حیوون با این قد 

میندازه! خواب صبح رو بھ ھمۀ ما حروم کرده. حاال چندین و 
 »چند سالھ کھ قناریھ اینجاس ــ نمیدونم چرا از خوندن نمیفتھ.

خواستم از مادر بپرسم قناری چھ جور چیزی من می
است، ولی سرور خانم گفت کھ برای دختر بزرگش خواستگار 

 »م نون و آبی داره.اباش ، باھچیمالیھ«جدیدی پیدا شده کھ 
 

ھا نمی شد بھ شمار میمنت را در واقع جزو ھمسایھ
آورد. دالک حمام جنب خانۀ ما بود و از وقتی پسرش را بھ 
سربازی برای خدمت نظام برده بودند، در انبار کوچک پشت 

شد ــ ھر کرد. سالی دو سھ بار منزل ما دیده میحمام زندگی می
ھا ھم برای گرفتن خاکھ ذغال و ستانصبح عید آنجا بود و زم

 آمد.برنـج می
میمنت دالک سرور خانم ھم بود و سرور خانم یکروز 

پسرش رو فرستادن خوزستون. بیچاره خیلی «خبر آورد، 
ام اونجا، تو اون غصھ میخوره. میگھ، تو چلۀ تابستون بچھ

جھنم، کباب میشھ. شما نمیتونین براش کاری بکنین؟ شما رو بھ 
بھ آقا بگین یھ کاری بکنھ پسره رو بھ یھ جای خوش آب و  خدا

 » ھوایی منتقلش بکنن.
  » کنم.حتماً، حتماً یھ کاری براش می«مادرم گفت، 

 و من خوشحال شدم.
میمنت میخواد «، خبر آوردروز دیگر سرور خانم  یک

صیغۀ حاج یخی بشھ. حاجی شصت سالشھ، عروس و دوماد و 

ھر گونه استفادۀ تجاری ممنوع است
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ھاش زنده اس اما ھمچی جونی ادر بچھنوه و نتیجھ ھم داره. م
  » نداره. میگن حاجی پول و پلۀ فراوون داره.

 کرد.مادرم گوش می
اون جوونک بلند قد کھ ھمکار آقاس چھ  راستی خانم،«

 »جور آدمیھ؟ بھ درد دختر وسطی میخوره؟
 

کردم. میمنت و سرور خانم یکبار توی بالکن بازی می
مرد از در کوچھ وارد شد. توی کوچھ گرم صحبت بودند. پیر

ھای شمرده ای دستش بود. با قدمزنبیل حصیری زھوار دررفتھ
و منظم بھ طرف سرور خانم و میمنت رفت. ھر دو ساکت 

. نزدیک کھ شد ھر دو یک صدا چشم دوختندپیرمرد بھ شدند و 
سالم کردند. پیرمرد بدون آنکھ جواب بدھد رویش را بھ میمنت 

انم از شما قبیحھ! در ھمسایگی این کارا میمنت خ«کرد و گفت، 
 »شایستھ نیس.

ھایش را از زیر چادر بیرون آورد و دو میمنت دست
 -  ای وای! خاک بر سرم آقا«دستی توی سرش زد و گفت، 

  » مگھ از من چھ جسارتی سر زده؟ چھ کار خالفی کردم؟
پیرمرد باز بی آنکھ جواب بدھد یا شتابی داشتھ باشد بھ 

 رفت. طرف منزلش
میمنت در ھیجانی کھ از خودش نشان داد چادرش را 

بھ جای  - انداخت و من برای اولین بار دیدم کھ لـخت نیست 
ای پوشیده ای رنگ و رو رفتھتنکۀ قرمز معمولش، لباس قھوه

 و خیلی تعجب کردم. - بود 
  بھ مادرم گفتم کھ میمنت لباس تنش بود. 

ھر گونه استفادۀ تجاری ممنوع است
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 -لـخت بگرده میمنت توی حموم مجبوره «مادرم گفت، 
چون نمیتونھ برای ھر مشتری ھی لباس درآره، ھی لباس 

 » بپوشھ. بیچاره خستھ میشھ. کارش خیلی پر زحمتھ.
دانستم کھ لباس پوشیدن و درآوردن چقدرکار پر من می

زحمتی است و با مادرم کامالً موافق بودم، و بھ وضع میمنت 
ودش لـخت تواند روزھا برای خخوردم کھ میخیلی حسرت می

 بگردد.
سرور خانم ھم بعد در بارۀ دعوای پیرمرد با میمنت 

آقا آتیشی شده بود چون میمنت دختره رو برای «خبر آورد: 
پسرش خواستگاری کرده. وقتی تو حموم میشستش مطلب رو 
حالیش کرده. شما رو بھ خدا بگین میمنت کار خالف شرعی 

دختره بوده؟ پس کرده؟ بد کرده بھ فکر سر و سامون دادن بھ 
فرداس کھ میمنت میشھ زن حاجی و از دالکی دس میکشھ. 
مرتیکھ پاک خل شده. انگار میخواد دختره رو ترشی بندازه. 
آدمی کھ چارده سال آزگار مونسش یھ قناری باشھ، از این بھتر 

گرفت، شاید عقلش سر جا میومد. نمیشھ. کاشکی ھمون زن می
بعد » بیچاره ھم مادری کنھ. اما یھ زنی کھ واسۀ اون دخترۀ

 »من بھ خدا دختره رو مثل دختر خودم دوس دارم.«گفت، 
 

از ھمسایۀ دیوار بھ دیوار سرور خانم چیزی در ذھنم 
نمانده است. مثل این است کھ ساکنین آن خانھ اھل معاشرت 
نبودند، حادثھ و جنجالی ھم برایشان پیش نیامده بود کھ باعث 

دانستم کھ زن و شوھر شد. اینقدر میصحبت و تفریح مردم با
ً انتظار اولین فرزندشان را  -کنند جوانی آنجا زندگی می ظاھرا

 کشیدند.می

ھر گونه استفادۀ تجاری ممنوع است
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زد و سرور خانم ھمیشھ از آنھا گنگ و مبھم حرف می
از اینکھ اطالعات دقیقی در بارۀ آنھا ندارد آشکارا ناراضی و 

ابشون این دوتا مرغ بھاره از توی اطاق خو«گلھ مند بود: 
تکون نمیخورن! من باألخره نتونستم بفھمم شوھره چھ کاره 

انگار  ش امپیداس. زن سر و وضعشاس. حتماً نوکر دولتھ، از 
میخواد تخم دو زرده بکنھ! دایم دسش رو شکمشھ و مثل آدمای 

 » حسرت بھ دل از ماه دوم گشاد گشاد راه میره.
 »ۀ اولشھ.خب دیگھ جوونھ، بچ«گفت، مادرم با مھربانی می

 
اواسط پائیز بود، ھوا سرد شده بود و من اجازه نداشتم 
بھ بالکن بروم. یکروز عصر کھ مادرم منزل نبود، پنھان از 

ھای خشک ھا باال رفتم و توی بالکن خزیدم. برگھمھ از پلھ
کف بالکن را فرش کرده بود و باران ریزی آنھا را نم زده بود. 

ھای برگ، زیر باران دانھھای خشک و توی کوچھ ھم شاخھ
پراکنده بود. سرم را باال گرفتم و دھنم را باز کردم کھ آب 

ھای باران بھ باال و پائین لبم و روی باران را بخورم. دانھ
کرد ھا و ابروھایم گیر میخورد، الی مژهھا و دماغم میگونھ

ای کھ پی دمش بدود دور اما توی دھنم نمی ریخت. مثل گربھ
ھای باران را توی ھوا چرخیدم، سعی داشتم قطرهخودم می

بقاپم. در این موقع سر و صدایی در کوچھ بلند شد و بازی از 
 یادم رفت.

  در منزل پیرمرد باز شده بود. 
بلند بلند  ،پیرمرد و شوھر زن جوان بھ کوچھ آمدند

پشت  ،رفتند. درزدند و بھ طرف خانۀ مرد جوان میحرف می
گره  ،باز ماند تا دختر پیرمرد ھم بیرون آمدسر آنھا یک لحظھ 

ھر گونه استفادۀ تجاری ممنوع است
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در را محکم بھ ھم زد و دنبال آن دو  ،روسریش را سفت کرد
  راه افتاد. 

 حرف پر شد.پا و کوچھ از صدای 
ھایش انداختھ بود. عینکش پیرمرد پالتویی روی شانھ

کرد. مثل ھمیشھ نوک دماغش را سفت گرفتھ بود و ول نمی
اش مختصری باال جستھ بود و مچ پاھای ھای شلوار پیژامھپاچھ

 بی رنگ و پر رگش پیدا بود.
 »تو برو تو. من ھمینجا میمونم.«بھ دخترش گفت، 

نمیشھ، بفرماین  - نخیر، نخیر «شوھر زن جوان گفت، 
 »تو، ما میریم اطاق دیگھ.
 »ماما اومده؟«پیرمرد پرسید، 

 »نیم ساعتی میشھ. -بلھ «شوھر جواب داد، 
ند توی خانھ و یک لحظھ ھم صداھای درھم ھر سھ چپید

  و مبھمشان شنیده شد و باز سکوت تھ کوچھ رسوب کرد. 
 من زیر باران خیس شده بودم.

  
شب تازه شام خورده بودیم کھ سرور خانم سر رسید. 

 »فھمیدین زایید و من نبودم؟«
راستی؟ چی «مادرم با ھیجان و حرارت پرسید، 

 »زایید؟
 »پسر.«

 
د توی کوچۀ بن بست رفت و آمد بیشتر شد: از آن بھ بع

دختر پیرمرد با زن و شوھر جوان نزدیک شد، سرور خانم با 
داد دختر بیشتر گرم گرفت و بھ من ھم گاھی مادرم اجازه می

ھر گونه استفادۀ تجاری ممنوع است
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ھایی کھ برای بازی بھ آنجا کھ بھ کوچھ بروم و با جمع بچھ
 آمدند باشم. می

-ی نمیتر بودم و کسی مرا بھ بازمن از ھمھ کوچک
ھای گرفت، جز پسر سرور خانم کھ برایم خروس قندی

ھای دیگر محافظ و مدافعم آورد و در مقابل بچھرنگارنگ می
رفت، تر بود، از دیوار راست باال میھا قویبود. از دیگر بچھ

کرد و تمام طول کوچھ را بھ ھا حفظ میتعادلش را روی دست
ھا و قھرمانی قابل سانھپیمود. برای من پھلوان افھمین وضع می

 ستایش بود.
آمد و من تر میزندگی در کوچۀ بن بست بھ نظرم گرم

کردم. در این زندگی جا افتاده بودم. دیگر احساس غربت نمی
ھا ذوق شناسایی و بوی آشنایی را در من بیدار خطوط صورت

کرد، فقط چھرۀ استخوانی پیرمرد و نگاه تیزش ھمچنان می
 ترسیدم .ھمچنان از او می - ود بیگانھ مانده ب

 
آن روز در کوچھ بھ انتظار و امید دیدن دوست قھرمانم 
ایستاده بودم کھ دیدم پیرمرد ساکن انتھای بن بست بھ سرعت بھ 

آید . برای اینکھ بھ داخل خانھ پناه ببرم خیلی دیر طرفم پیش می
 شده بود. سر جایم خشک و بی حرکت ماندم.

من ایستاد و بدون مقدمھ مشت مرد پیر در دوقدمی 
لرزید. من با تعجب نگاه دستش می -اش را گشود چروکیده

 کردم و در گودی کف دستش سھ سنگ سفید صیقل شده دیدم. 
 - اینا تخمای قناری منھ. البد آوازشو شنیدی «گفت، 

 »نھ؟
 من بھتزده سرم را بھ عالمت نفی تکان دادم.

 » اینا مال تو. - خب اگرم نشنیدی عیب نداره. بیا «

ھر گونه استفادۀ تجاری ممنوع است
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نشان بدھم، آنھا را  واکنشیو قبل از اینکھ من بتوانم 
توی دست من غلطاند و انگشت گره دارش را در ھوا بھ 

ازشون خوب مواظبت کنی «عالمت تھدید تکان داد و گفت، 
 »ھا!

من از لحن صدا و حالت صورت پیرمرد نتوانستم 
وچک ھای کدرست بفھمم کھ از آن پس من مالک این تخم

صیقلی ھستم یا باید فقط از آنھا خوب مواظبت کنم. وقتی کھ 
ھای صورتش در بعضی پیرمرد بھ راه افتاد، حس کردم کھ چین

تر. مثل این بود کھ تر شد و در بعضی دیگر جمعجاھا کشیده
 ای درون چشمش گسترده شد.سایۀ خنده

من ھمان روز مرواریدھای غلطانم را در تیلھ بازی 
تا دو روز از ترس رو بھ رو شدن با پیرمرد از خانھ شکستم و 

خندۀ چشمان او بھ یادم آمد و دیگر از او  ،خارج نشدم. اما بعد
 نترسیدم.

 
وقتی این منزل را ترک کردیم، من دو تأسف داشتم: 

شدم، و دیگر اینکھ آواز یکی اینکھ از رفیق پھلوانم دور می
 قناری پیرمرد را ھرگز نشنیده بودم.

 

ھر گونه استفادۀ تجاری ممنوع است
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 اسم نویسی

 
 
 

سرمو بردم دم گوش بابا ازش یھ چیزی بپرسم. بابا 
 »خوای بلند بگو.در گوشی حرف نزن، ھر چی می«گفت، 

 »شھ بلند بگم.آخھ نمی«
 »خوای؟، چی میبابابگو «اما بابا دوباره گفت، 

 »این آقای عینکی کیھ؟«
خوره، اش میگیره گوشۀ چشاش چین میبابا وقتی خنده

یعنی  -اما لبشو گاز گرفت  -لرزه ای دماغشم یھ کمی میھپره
خواستم بگم. آقای چرا گفتی. خودش گفت بلند بگو، من کھ نمی

د. اصالً آکنھ ازش خوشم نمیعینکی نگام کرد. نگامم کھ می
 د.آکنھ ازش کمتر خوشم میوقتی نگام می

 »ان.این آقا رئیس مدرسھ«بابا گفت، 
داختم. رئیس مدرسھ باز نگام کرد. ھامو باال انمن شونھ

این دفھ منم نگاش کردم، اینقد نگاش کردم تا از رو رفت. با 
- انگشتاش رو میز ضرب گرفت. اگھ ماما اینجا بود بھش می

» اینقد سر و صدا در نیار. - حوصلھ ام سر اومد  - اِه «گفت، 
 خواستم بھش بگم اما نگفتم.منم می

ھر گونه استفادۀ تجاری ممنوع است
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خنده. یھ ساعتھ داره مید. ھیچ نآاصالً ازش خوشم نمی
پرسھ. ھمشم از زنھ، ھی از بابا حرف میھی با بابا حرف می

کنھ. کنھ. بھتر کھ نگام نمیزنھ، اما منو نگا نمیمن حرف می
کنھ من تو اطاق نیستم. حاال از خودم صدا در شاید خیال می

 کوبم.کنم، پامو زمین میرم تا بفھمھ. سرفھ میآمی
 »شلوغ نکن.ھیس! «بابا گفت، 

سرفھ کردم و پامو زمین کوبیدم.  - من کھ شلوغ نکردم 
کنھ. بابا گفت کیھ؟ یادم رفت. آھان اما بازم این عینکیھ نگام نمی

دونھ من تو گفتش رئیس مدرسھ اس. خب باشھ. وقتی می -
پرسھ؟ مثھ اینکھ خودم بلد نیستم! اطاقم چرا اسممو از بابا می

 د.آازش اصالً خوشم نمی
ووو، میزش چقده گنده اس، از میز بابام گنده تره. ا

روشم خیلی خیلی کاغذه. کاش اون مداد قرمزشو بده بھ من. اگھ 
دو تا از مداد آخ آخ! دم ماما برام نوکشو تیز کنھ. بده بھ من، می

کنھ. عوضش اون رنگیامو گم کردم. اگھ ماما بفھمھ دعوام می
ه ھنوز واز نکردم. ای جعبھ مدادایی کھ خالھ تولدم بھم داد

امروز وازش ! تو گنجۀ ماماس !راستی کجاس؟ تو گنجۀ ماماس
 کنم.می

خوره. بابا کھ گفت اینجا ام چھ سفتھ، گردنمو میاَه، یخھ
ام ھی مدرسھ اس، پس چرا از لباسای مھمونیم تنم کردن؟ یخھ

واز  - خوره. اِ، فکل روبانمو ببین خوره. ھی میگردنمو می
- یھ نخم از سرش آویزونھ، ھی کش می - درازه! اوو  شده! چقده

کنھ فکلمو ببندم. دس بابا گرمھ. دسش د. بابا دستمو ول نمیآ
ھمیشھ گرمھ. زمستونام کھ دس من یخھ، دسای بابا گرمھ. این 

خوره. اَه ــ چرا بابا اطاقم گرمھ. یخۀ لباسمم کھ گردنمو می
 کنھ؟دسمو ول نمی

ھر گونه استفادۀ تجاری ممنوع است
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  » بابا دسمو ول کن.«
 اصالً نمیشنوه! بھ!
 »؟…بابا«

خواد سیگارشو از جیبش در آخیش دسمو ول کرد. می
-کنم کھ وجب بگیرم، درد میبیاره. انگشتامو کھ از ھم واز می

خوام بازم وازش کنم. کبودی روی زانوم کوشش؟ گیره. اما می
گیره. دم درد میجاس. ھنوزم وقتی زورش میھاش. ایناینھ

 .شار بکنمزخمم روش سفت شده، بذ
 »لباستو بنداز پائین، با زخمت بازی نکن.«بابا گفتش، 

 پاھای عینکیھ از زیر میز پیداس. بذار نگاش کنم.
 »صاف وایسا. اینقد وول نخور.«بابا گفتش، 

شھ، بذار با فکل روبانم مثھ اونکھ ماما بستھ بود نمی
دگمۀ شلوار بابا  -کف دسم صافش کنم. دیگھ خوبھ، ولش کن. اُ 

بنده. اگھ بابا ازه. ماما میگھ ھیچوقت دگمھ ھاشو درس نمیو
کردم تو نافش. چھ سینۀ پشمالویی داره! لـخت بود انگشتمو می

کنم. ھمیشھ باید توی یھ خال قرمزم داره. من ھمیشھ گمش می
سینۀ پشمالوش دنبال خال قرمزش بگردم. ماما تو صورتش 

کنم تو ناف سمو میخال داره، اما خاالی ماما سیاس. ھر وقت د
کنھ کھ من از د. دیگھ پاھاشو دروازه نمیآبابا، بابا قلقلکش می

ذاره اگھ خیلی بگم می» دیگھ گنده شدی.«گھ، الش رد شم ــ می
گیره کھ نتونم رد شم. وقت با پاھاش پھلومو میرد شم. اون

 »شی؟دیدی گفتم گنده شدی دیگھ رد نمی«گھ، وقت میاون
سنش خیلی کمھ. نباید قبولش «فتش، رئیس مدرسھ گ

 »…کنیم. ولی چون دختر شماس
 چھ رویی داره! کمھ کھ کمھ! از مال اون کھ کمتر نیس.

ھر گونه استفادۀ تجاری ممنوع است
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کنھ، خنده. بھ من کھ نگا میباز نگام کرد. اصالً نمی
 کنھ.اخماشو بیشتر تو ھم می

خیلی متشکرم. دخترم خوندن و نوشتن «بابا گفتش، 
 »بلده.

 :کشھخبشو دراز می» خب.«رئیس مدرسھ گفتش، 
 »چطوره بھش دیکتھ بگیم؟ُخُخخب! «

 ترسم!خب بگھ ــ مثھ کھ می
-خنده، اما اخماشو واز نکرده. وقتی ھم می! داره می اُ 

 کنھ. اصالً دوسش ندارم.خنده اخماشو واز نمی
 »بابا، یھ زیر دستی بده.«

کاغذتو بذار رو  - بیا اینجا پھلوی من «عینکیھ گفتش، 
 »میز.

 اصالً بھ اون چھ؟ من از بابا زیر دستی خواستم.
 »برو بابا. برو بابا جون.«بابا گفتش، 

وقتی دیکتھ میگھ، استکانو یھ جوری میگھ مثھ اینکھ 
 اس ــ تھ ــ کانھ. اما خودم بلدم چھ جوری بنویسم.

 »راحت وایسا.«بابا گفتش، 
 »خوره بھ میز.آخھ اگھ سر پنجھ وا نیسم آرنجم می«

 »بارکل ال!«مو نگا کرد گفتش، کاغذ
از باالی عینکش نگام کرد، گوشمو گرفت. کلھ مو 

د کسی گوشمو بگیره. مومم خوشم آکشیدم کنار. خوشم نمی
شھ، مومو د کسی بکشھ. وقتی با شمسی کتک کاریم میآنمی
 تونم بکشم.من کھ نمی -کشھ. اما موای اون کوتاس می

» سالم«آژانھ. گفت،  این آقاھھ کھ چایی آورد بھ نظرم
- کرد، من بش سالم میھیچ کی جوابشو نداد. اگھ بھ من نگا می

ھر گونه استفادۀ تجاری ممنوع است
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کردم. سینی رو گرفت جلو بابا. بابا سینی رو با دس آژانھ ھل 
 »نخیر! نخیر! بفرمایین.«داد طرف رئیس مدرسھ. اون گفتش، 

 بابا چایی ورداشت، قندم ورداشت.
شھ تو کچقده گرمھ! رئیس مدرسھ چاییشو ھورت می

ھا «کنھ بیرون. من وقتی حال ندارم مامانم میگھ، بعدش ھا می
 »کن ببینم!
 »بابا بریم دیگھ.« -ه، خستھ شدم اَ 

 »جون. ریم بابااالن می«بابا گفتش، 
خواین کالسا رو می«رئیس مدرسھ بھ بابا گفتش، 

 »ببینین؟
چقده میز  -یھ عالم کالس ھس. کالسای گنده گنده. اوو 

زنن، نشد، حرف می…. کی، دو تا، سھ تا، چار تاو نیمکت! ی
 اِه ولش کن.…. ذارن بشمرم. از از سر: یکی، دو تانمی

این تختھ از  - نوشتم کاشکی گچ بود روی تختھ چیز می
تختھ سیای من گنده تره، اما عوضش مال من سیای سیاس. این 

 بعضی جاھاش سیاس، بعضی جاھاش سفیده.
ــ ربابھ! ربابھ! منم مثھ ربابھ اسممو َربا ــ ِربا ــ ُربابھ 

 کنم.رو میزم می
کنھ، کال نداره. اینجا این یکی آژانھ کھ حیاطو جارو می

واسھ قایم موشک جوون  -چقده سوراخ سنبھ زیاده. جوونش 
شھ یقل دو قل بازی کرد. سنگاش چھ ده. سر این سکو ام میمی

  صافھ. اووف، چھ یخھ! 
 »…ااینج«رئیس مدرسھ گفتش، 

 »چی بابا؟«
 »مقبرۀ مؤسس مدرسھ.«
 »یعنی چی؟«

ھر گونه استفادۀ تجاری ممنوع است
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 گفتش یعنی یکی این تو خوابیده، یعنی مرده.
  » بابا بریم.«

د. کاشکی از اینجا زودتر آاصالً از مرده خوشم نمی
 خوام اینجا یقل دو قل بازی کنم.بریم، اصالً نمی

بابا دسمو گرفت. چقده دسش گرمھ، ھمیشھ دسش گرمھ. 
 کشھ، ھی باید بدوام.ره، ھی منو میگیره را میوقتی دسمو می

پنج تا مسترا …. یکی، دو تا، سھ تا، چار تا، پنج تا
 دو تام بشکۀ آب ھس.…. کنار ھم تھ حیاطھ. یکی، دو تا

 »بابا این تو آب خوردنھ؟«
 »آره ــ تشنتھ؟«
 »نھ ــ چرا آب خوردنو دم مسترا گذاشتن؟«

ای دماغشم لرزید. ھھای چش بابا چین خورد، پرهگوشھ
  اش گرفتھ. حتماً بازم خنده

عینکیھ اخماشو بیشتر تو ھم کرد، روشو کرد بھ بابا 
 »ھا گرم نمیشھ.پشت دیوارا سایھ اس، آب بشکھ«گفتش، 

زنھ. مثھ اینکھ با من قھره. چون فقط با بابا حرف می
ده. مثھ اینکھ باھام پرسم، اون بھ بابا جواب میمن حرف می

د. اخمالو! اصالً آنم کھ قھره. ھیچ ازش خوشم نمیقھره. جھ
قھر کردن کار «خودی قھره. مامانم میگھ، خنده. با منم بینمی
دید این عینکیھ کھ بابا کاشکی اینجا بود می» ھای لوسھ.بچھ

 میگھ رئیس مدرسھ اس، چقده لوسھ.
 »حافظ. لطف شما زیاد. خیلی متشکرم. خدا«بابا گفت، 

لطف عالی «اش دس داد. گفتش، رئیس مدرسھ باھ
  » …ُمستَد …ُمستَد

  دونم چی گفت، یھ ھمچی چیزی گفت. نمی
  آمد دوباره گوشمو بگیره، سرمو کشیدم کنار. 

ھر گونه استفادۀ تجاری ممنوع است
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شیطونی نکنی «از باالی عینکش نگام کرد، گفتش، 
 »ھا!

د. بھ اون چھ کھ آمن ھیچی نگفتم. اما ازش خوشم نمی
 من شیطونی نکنم؟

ھر گونه استفادۀ تجاری ممنوع است 
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 اَّده
 
 
 

ھای ادر حسن، خیاط سرخانھ بود و برای خانوادهم
دوخت. در واقع بھ اسم، خیاط محترم و سرشناس لباس می

- ھا میسرخانھ بود و در عمل، فقط برای اندازه گیری بھ خانھ
داد. با پولی کھ رفت و بقیۀ کارھا را در منزل خودش انجام می

مرگ  آورد، پسر و دخترش را بعد ازاز این راه بھ دست می
کرد. از وقتی کھ دخترش توانستھ بود سوزن شوھر اداره می

ھا را کوک زده بود و از وقتی حسن دست بگیرد، پای لباس
  - ھا را از یکدیگر تمیز داده بود پادوی مادرش شده بود خیابان
 داد.ھا تحویل میبرد در خانھھای دوختھ و آماده را میلباس

د، مادرش از حتی وقتی کھ حسن خیلی کوچک بو
خیال میکنھ از دماغ فیل «گفت، یکدندگیش شکایت داشت. می

شد پسر اُتُر خان افتاده. اگھ بابا ننھ شو ندیده بود، ادعاش می
 »رشتیھ.

حسن تحمل اینکھ جلو منزل بزرگان بایستد و گردن کج 
ھا را تحویل کند تا انعامی بگیرد نداشت. معموالً وقتی لباس

گذاشت و منتظر صنار و سھ شاھی صدقۀ میداد، پا بھ دو می

ھر گونه استفادۀ تجاری ممنوع است
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زد، ولی حسن ماند. مادرش در این مواقع تشرش میسر نمی
 شد.اش نمیچاره

ھای یکی از خواست لباسیک شب کھ مادر حسن می
ھا با ھا را بستھ بندی کند و دست حسن بدھد، دید کھ لباسخانم

ش را قیچی لقمھ لقمھ شده است. بی نتیجھ پی حسن گشت تا حق
حسن خانھ نبود، در منزل ھیچکدام از  -کف دستش بگذارد 

 ھا ھم پیدا نشد.ھمسایھ
 

حسن ده سالش بود کھ از منزل مادرش فرار کرد و 
خانۀ مادر بزرگ ما بست نشست. مادر بزرگ دوستش داشت، 
 او را دست آبدارباشی سپرد و سفارش کرد بھ او مھربانی کنند.

از کرد. زبر و زرنگ حسن جایش را در آنجا زود ب
ً آقا. بعد از مرگ مادر بزرگ،  بود و چشم و دل پاک و ذاتا

و  ،حسن ھمان جا در دستگاه خالۀ بزرگمان ماند و حسن آقا شد
بعد کھ مادرم عروسی کرد و بھ خانۀ شوھر رفت، بھ عنوان 

و وقتی اولین فرزند مادرم بھ دنیا  ،سر جھیزیھ با او روانھ شد
اش اش شد. خواھر بزرگم کھ زبان باز کرد، �آمد، حسن آقا �

نامید و از آن پس ھمۀ ما او را از زبان خواھرم بھ » اَّده«را 
 این اسم خواندیم.

 
اّده چون چند کالس درس خوانده بود، اصرار داشت 
کتابی و لفظ قلم حرف بزند. کلمات قلنبھ را گاه بھ جا و غالباً نا 

د. اھل محل و مستخدمین کرھایش میبھ جا چاشنی صحبت
فھمیدند، او زد کھ آنھا نمیھایی میدیگر برای اینکھ اّده حرف
- کردند . حسن آقا با اینکھ تظاھر میرا وزیر معارف صدا می

 آید، باطناً از لقبش شاد بود.کرد از این شوخی خوشش نمی

ھر گونه استفادۀ تجاری ممنوع است
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وزیر معارف، برای اینکھ کلمات را وزین تر کند، گاه 
، »خوشھ«در لغتنامۀ او  - داد غییر میآنھا را بھ کلی ت

گفت ؛ بھ گنجۀ لباس می»محکوم«، »محکم«بود و » شوخھ«
- کرد؛ اگر میرا مّشدد تلفظ می»قدوم«و » برات«؛ »اشقاف«

فالن «، قصدش این بود کھ، »فالن مطلب ابعادی نداره«گفت، 
ً واوھا را بھ الف و الف». مطلب استبعادی نداره ھا را بھ غالبا

صابان «و » تان حموم«گفت، مثالً می -کرد تبدیل می واو
را فقط بر صفحۀ کاغذ دیده بود » کریھ المنظر«کلمۀ ». عطری

و وقتی راجع بھ دختر بی بی باجی کھ سالک دماغش را برده 
 »دختر گریھ منظریھ.«گفت، کرد میبود، صحبت می

 وزیر معارف دو بیت شعر ھم از بر داشت، یکی:
 عزیز است ولی ھمچو نفس میھمان گرچھ

 خفقان آرد اگر آید و بیرون نرود
 

خواست بھ مھمانی زیاد ادب کند، این شعر ھر وقت می
 خواند.را برایش می

 دانست این بود:بیت دومی کھ می
 اظھار عجز پیش ستم پیشگان خطاست
 اشک کباب باعث طغیان آتش است

 
این را فقط روزھایی کھ چلو کباب داشتیم برای 

 خواند.شپزمان میآ
» سر دست یارم مخمل طوسی«ھر وقت زیاد شاد بود، 

کرد، ولی با ھمان قیافۀ جدی و با ھمان را زیر لب زمزمھ می
را، » بیا سوتھ دالن گرد ھم آییم«خواند کھ دلی آن را می سوز
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کرد کھ خلق تنگی و اگر کسی با روحیۀ او آشنا نبود، تصور می
 ای دارد.و غصھ

 
ادۀ اّده، فقط مادر حسن تھرانی بود. خود اّده در در خانو

قزوین بھ دنیا آمده بود و پدر در پدر ھم قزوینی بود. اما فارسی 
ھا بھ لھجۀ تھرانی صحبت را یک درجھ غلیظ تر از تھرانی

کرد. داشتن لھجۀ تھرانی برای اّده در حکم داشتن سواد و می
شھرستانی حرف خانواده و تمدن بود. کسانی را کھ بھ لھجۀ 

ھا مباد ما بچھ بود نگرانگرفت. ھمیشھ زدند زیاد جدی نمیمی
بھ علت رفت و آمد با افراد نا باب لھجھ مان عوض شود. از 
نظر اّده، افراد نا باب فقط کسانی بودند کھ ممکن بود لھجۀ ما 

اش با پرستار کرمانشاھی من را خراب کنند. با اینکھ میانھ
ھا برایمان شعر کردی بخواند. داد شبیخوب بود، اجازه نم

در این موارد » شھ!در لھجۀ خانوما تصرف می«گفت، می
چیدم و خودم کرد و من لب ورمیھمیشھ پرستار من بغض می

دوستش داشتم، بھ خصوص  - مالیدم را بھ دامن پرستارم می
و اّده برای اینکھ رفع کدورت  - لھجۀ کردیش را دوست داشتم 

و بھ من ھم نشان بدھد بین زبان تھرانی و زبان  از او بکند
کرمانشاھی چقدر فرق است، داستان سفرش را بھ کربال تعریف 

کرد. از راه کرمانشاه رفتھ بود و قاچاقچیان کرد بدون می
 گذرنامھ از مرز عبورش داده بودند:

یھ روز دل بھ دریا زدم و رفتم خدمت خانوم. گفتم: «
کردم: غلومت حسن اجازۀ  خانوم، فرمود: بگو. عرض

خوای بری؟ خواد. فرمود: ھا! حسن کجا میمرخصی می
عرض کردم: حضرت منو طلبیده. فرمود: برو، علی یارت 

 »باشھ!
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شد ھای اّده نمیھای مادر را از طریق نقل قولحرف
ھای وزیر معارف بود. از اش حرفھا ھمھتشخیص داد. حرف

ھای چھل طوطی و ھرمانھا بھ سبک قزبان اّده ھمۀ شخصیت
 کردند.حسین کرد و امیر ارسالن نامدار صحبت می

اونوقت، رخصت کھ حاصل شد بار سفرو بستم و، یا «
علی مدد، راه افتادم. خانوم کھ شما باشین، رفتم دامن پیر 
کرمانشاھی رو گرفتم و گفتم: یا پیر، دستم بھ دومنت، دستمو بھ 

 »ضریح برسون.
ای مخلوط رمانشاھی را، با لھجھھای پیر کبعد صحبت

 لھجۀکرد و اعتقاد داشت از قزوینی و ترکی و کلیمی بازگو می
 کند.کردی را تقلید می

اگھ زنده اس خدا عمرش بده، اگھ مرده خدا رحمتش «
مرد بود و پای قولش وایساد، آب دسش بود زمین گذاش و  - کنھ 

نھ از شبو - تا دس منو بھ ضریح نرسوند، خواب خوش نکرد 
ترش سرحد ردم کرد. پولی کھ ازم گرفت از شیر مادر حالل

 »باشھ.
ای نداشت، ولی اش کرده بود گلھاز اینکھ پیر سرکیسھ

 خشید.بلھجۀ کرمانشاھیش را نمی
این قصھ را کمابیش از زبان مادرم ھم شنیده بودیم. 

بود اصرار اّده بھ رفتن کربال، قبل از زیارت، برای  معتقدمادر 
ار مادرش بود. چون مادر حسن، پسرش را بعد از آنکھ از دید

رفت پیش او فرار کرد، عاق کرده بود و وقتی ھم بھ کربال می
 کھ مجاور بشود با او روبھ رو نشده بود.

وقتی رسیدم خبر نکردم، سر زده «گفت، و خود اّده می
وارد منزلش شدم. چشمش کھ بھ من افتاد بنای گریھ رو گذاش. 

ھ کن، من گریھ کن! حاال گریھ نکن، کی گریھ کن! تا اون گری

ھر گونه استفادۀ تجاری ممنوع است
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باألخره بھ خودم نھیب زدم (می گفت لھیب): پسر! تو دیگھ 
زنی؟ مادره رو ھم مردی شدی، واسۀ چی مثھ زنا زار می

دل (مقصودش عقده بود) وا شد.  هآرومش کردم و تازه غدّ 
 خانوم کھ شما باشین، سھ شبانو سھ روز حرف زدیم...

ی خاک اون مرحومھ اس عمر شما باشھ. دیگھ ھر چ«
- موند و از این دنیا میدیدار موند بھ قیومت. اگھ عاقش بھم می

دیدم. اما اشکای اون شبش داغ عاقشو یرفت، روز خوش نم
رسھ و تھ دلم چرکین شست و باطل کرد. شکر، روزیم می

 »نیس.
 

اّده آدم پر کار و دلسوزی بود. مستخدمین دیگر را بھ 
گرفت. کرد و از طرز کارشان ایراد میلت تنبلی مؤاخذه میع

آمد کھ بخشد. بارھا پیش میھا ھم کسی را نمیبھ این سادگی
شد تا اّده یکی از مستخدمین را کھ گلدانی مادرم واسطھ می

 - شکستھ بود یا آشپز را کھ چلویش بوی دود گرفتھ بود، ببخشد 
 خالصھ شیخ علیشاه منزل بود.

نظم و ترتیب پای بند بود. خواھرم را خیلی منظم  اّده بھ
شد. ساعت بار آورده بود. ھمھ کارش از روی ساعت انجام می

گذاشت، مونس اش میزنجیر داری کھ توی جیب کوچک جلیقھ
دایمش بود و جلیقھ ھم تابستان و زمستان تنش. ساعت را از 

، »وقت بازی تموم شد«کرد: آورد و حکم میجیبش در می
موقع «، »شھاگھ ندوی حمومت دیر می«، »وقت غذاس«

 ».خوابھ
ای ھا ھم تشریفات سربازخانھھر کدام از این برنامھ

گذاشت و داشت. مثالً موقع خواب، خواھرم را در تختش می

ھر گونه استفادۀ تجاری ممنوع است
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با شمارۀ یک، خانوم زیر «ماند تا اّده بگوید: خواھر منتظر می
  » یک! - لحاف بره 

  چپید. می و خواھرم تا خرخره زیر لحاف
  » دو! -با شمارۀ دو، خانوم دراز بکشھ «گفت، بعد می

و خواھرم مثل مترسک سر خرمن دست و پایش را 
  کرد. سیخ می

  » سھ! - با شمارۀ سھ، خانوم چشاشو ببنده «
  افتاد. ھای خواھرم مثل عروسک رویھم میو پلک

رسید، خانم ھفت پادشاه را وقتی اّده بھ شمارۀ ھفت می
 ب دیده بود.ھم خوا

با تمام قیدی کھ بھ مقررات داشت، گاه عشقش بھ ما 
ھا تا شد کھ قوانین را فراموش کند. بعضی شبھا سبب میبچھ

گفت نشست و برایمان بھ زبان ساده قصھ میدیر وقت بیدار می
دانست داشت، میترھا نگھ میــ کلمات قلنبھ را برای بزرگ

ھایش کھ بھ د. یکی از داستاندھھا بھ آن قد نمیسواد ما بچھ
 خاطرم مانده، این است:

ای توی یھ جالیز یھ بچھ ھندونۀ تپل مپل و گرد و قلنبھ«
خورد و شبا تنگ دل کرد. روزا آب و آفتاب میگنده زندگی می

خوابید و واسۀ خودش خوش بود. خیلی کوچولو مادرش می
. تا اینکھ بود، سرد و گرم نچشیده بود و از غم دنیا خبر نداشت

یھ روز، ھندونھ رو کھ ھنوز کوچولوی کوچولو بود، از مامان 
و باباش جدا کردن، از خواھرا و برادرای ھم قدش سوا شد، 
توی این دنیای دون، بی یار و بی زبون بود، از تنھایی و بی 

دونست توی دل ھندونھ خورد و ھیچ کس نمیکسی غصھ می
 گذره.چی می

ھر گونه استفادۀ تجاری ممنوع است



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 کوچۀ بن بست

  

  27

شما باشین، یھ روز، ھمون دست تا اینکھ، خانوم کھ «
بی رحمی کھ ھندونھ رو کنده بود و از پدر و مادر و خواھر و 

اونوقت ھمھ دیدن،  -برادر جدا کرده بود، کارد بھ دلش گذاشت 
ھیھات!(بھ زبان اّده: ھیمات) ھندونھ چھ خونی بھ دل داره و چھ 
آتشی بھ سر داره. اونوقت ھمھ فھمیدن کھ این کوچولوی بی 

چھ دردا کشیده و چھ زجرا دیده. با ھمۀ این حرفا، خون کس 
دل و آتش سر ھندونھ رو خوردن کھ جیگر خودشونو خنک 

 »ھای عالم خون شد.کنن و از این غصھ دل ھمۀ ھندونھ
ھا بعد از شنیدن این قصھ، ھندوانھ نمی خواھرم سال

خورد، و اّده معتقد بود بھ ھمین دلیل در دوران کودکی ھرگز 
 را خیس نکرد. جایش

 
اّده در خانۀ ما زن گرفت. زنش، ملکھ، سرخ و سفید و 

ھا و پشت ای. روی گونھگوشتالود بود با موھای بلند و قھوه
ھایش را حنا ھای ملکھ چال داشت، و ناخنھا و سرآرنجدست

داشت، کوتاه  تابیرنگ تیرۀ چرک -بست. خود اّده زشت بود می
ر و درشت و مجزا از ھم روی و چھار شانھ، موھایش زببود 

شبیھ گندمی کھ برای سفرۀ ھفت  - سرش راست ایستاده بود
کنند. سبیلی ھم مثل مسواک دندان سین و سیزدۀ عید سبز می

مستعملی باالی لبش داشت. دماغش زیاد پھن بود و زردی جرم 
. سوای ابروھای زدمیای ھایش قھوهسیگار روی لب و دندان

ن نزدیک بھ ھم، دو جفت ابروی پیوستھ پر و سیاھش، دو چی
ھای فندقی رنگ روی پیشانیش رسم کرده بود. فقط چشم

مھربانش بھ صورتش لطف و شخصیت داده بود. قشنگی زنش، 
 بھ علت زشتی خودش، بیشتر نمایان بود.

ھر گونه استفادۀ تجاری ممنوع است
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ملکھ، از وزیر معارف بودن شوھرش بھ اندازۀ خود 
وشتالودی زنش بھ اّده شاد بود، و اّده ھم از سرخ و سفیدی و گ

اندازۀ وزیر معارف بودن خودش. ملکھ خیلی جدی اّده را وزیر 
ھای فندقی اّده از ذوق برق کرد، و ھر بار چشممعارف صدا می

گرفت و با لحنی کھ ھیچ زد، با این حال لبش را گاز میمی
ِده، بازم کھ « گفت،ترین امر و نھی در آن نبود میاصرار یا کم

یا بھ قول خانوما،  -و. اسم من حسنھ، حسن گفتی؟ دیگھ نگ
 »اّده.

 
اولین فرزند اّده دختری بود کھ اسمش را منیژه گذاشت 

کرد. منیژه یکسالش نشده بود کھ باز می شمنیجھ صدا کھ -
کھ او ھم دختر  - ملکھ آبستن شد، ولی قبل از اینکھ بچۀ دوم 

بھ خانۀ  بھ دنیا بیاید، اّده در صدد برآمد - بود و ملیحھ شد 
ھا از مادرش بھ او کوچکی کھ در شمس العماره در گذر حاجی

بھ ارث رسیده بود، برود و شغل دیگری بگیرد. (سھ فرزند 
 در این خانھ متولد شدند). - ھر سھ پسر  -بعدی اّده 

-ھا و حوالھدر یک بنگاه خصوصی برای رساندن نامھ
من اول « ھای بانکی بھ اّده احتیاج داشتند. ولی اّده گفت،

جھالت پادویی مادرمو نکردم، حاال کھ داره موم سفید میشھ، 
 »پادویی یھ مشت غریبو بکنم؟ خدا نخواد!

بھ او پیشنھاد شد در باشگاھی کھ پدرم عضو بود 
من نون عرق خوری و قمار «پیشخدمت شود. باز اّده گفت، 

نمی خورم. دور از جناب آقای خودمون  وبازی یھ مشت نادون
کھ آقاس و شیر پاک خورده، بقیۀ اونا واسۀ الی جرز باشھ، 

 »(در لغت نامۀ اّده: جزر) خوبن!

ھر گونه استفادۀ تجاری ممنوع است
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سبزی بقالی یا قرار شد با پول پس اندازش دکان 
من بلد نیستم قسم «فروشی برایش باز کنند. این بار اّده گفت، 

 »شاخشھ. دروغ بخورم. کاسبکار راستگو ورشکستگی رو
گرفت و زیر ای مینھشد بھاھر کاری برایش پیدا می

رفت. ھفت ھشت ماھی بھ این نحو گذشت تا باألخره بار نمی
کار مورد نظرش را پیدا کرد. شغل دولتی برایش جور شد و بھ 
استخدام وزارت فرھنگ در آمد. شش ماه اول، در آبدارخانۀ 

 کرد.وزارتخانھ کار می
 

جمعۀ اولی کھ اّده پس از شروع کار تازه بھ خانۀ ما 
- ھا آمد کھ آدم خیلی مھمی شده است. می، بھ نظر ما بچھآمد

خانوم جون، کارم پر مسئولیتھ (بھ قول خودش: پر «گفت، 
مشغولیتھ)، باید دائم مواظب اموال دولت باشم. کسی دلسوز 
نیس. ھمھ چی حیف و میل (یا بھ اصطالح اّده: حیف و میف) 

  » میشھ.
در روی تفالۀ و ظاھراً برای اینکھ صرفھ جویی کند، آنق

چای آب بست و بخورد رؤسا و کارمندان داد تا از آبدارخانھ 
برش داشتند و مدتی دربان شد. ولی عمر دربانیش کوتاه بود و 

کرد. ھمیشھ از این دوره بھ عنوان یک تجربۀ تلخ صحبت می
مرد باید تو زندگی ھمھ کار بکنھ تا سرد و گرم «گفت، می

 »کردم تا بھ اینجا رسیدم.چشیده بشھ. خود من دربونیم 
آن طور ناگھان و بی  طبقۀ اّولالبتھ اگر پیشخدمت 

-مرد، (یا بھ زبان اّده: بھ رحمت ایزدی زحمت نمیمقدمھ نمی
ولی یکروز صبح آن  -  ماندھا دربان میداد)، اّده مدت

پیشخدمت بھ جای اینکھ بھ سر کار بیاید بھ سرای باقی شتافت و 

ھر گونه استفادۀ تجاری ممنوع است
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بود و لفظ قلم  مرتبسر و وضعش  حسن آقای دربان، چون
 کرد، جایش را گرفت.صحبت می

 
بھ این ترتیب اّده پیشخدمت اطاق وزیر فرھنگ شد و 

  در نتیجھ بھ چند قدمی مقام وزارت معارف رسید.
  

ھر گونه استفادۀ تجاری ممنوع است
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 آلبوم

 
 
 

 مرجان با زحمت زیاد توانست پشت عکس را بخواند:
 مرجان در شش ماھگی

ختھ بود و کلمات کم جوھر طی سالیان دراز رنگ با
 رنگ و ناخوانا بود.

 
مرجان در شش ماھگی لـخت روی شکم 
خوابیده است. سرش را کھ بھ تن ظریفش 

کند، مثل کرم ابریشم باال نگھ داشتھ سنگینی می
است. بھ دقت بھ چیز نامعلومی خیره شده 
است. پشت سرش کم موست. دگمۀ وسط لب 

ت باال، روی لب زیرین افتاده است. انگش
ھا کمی کوچک دست چپش با بقیۀ انگشت

 فاصلھ دارد.
 

ھر گونه استفادۀ تجاری ممنوع است
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ھای سھ صفحۀ بعد تاریخ نداشت. احتماالً ھمھ عکس
مربوط بود بھ ھمان دورۀ شش یا ھفت ماھگی. ھمھ با دوربین 

 معمولی و در منزل برداشتھ شده بود:
 

مرجان در بغل مادر و پدر در کنار مادر؛ 
؛ روی زانوی مادر و پرستارش کنار مادر

مرجان زیر پستان مادر؛ مرجان بغل مادر؛ 
مرجان در گھوارۀ تور دوزی شده: از باال، از 
پھلوی راست، از پھلوی چپ؛ مرجان روی 
دست پدر وحشتزده کھ ھر آن منتظر است بچھ 

 ھایش سر بخورد.از میان دست
 

ھای در صفحۀ بعد یک عکس کج مادر بزرگ و عکس
ھ آنھا را نشناخت، در صفحۀ دو دختر جوان با موھای بافتھ، ک

مقابل عکس مادر بزرگ قرار داشت. پشت یکی نوشتھ شده 
تقدیم بھ ای: و پشت دیگری با خط نا پختۀ بچگانھ فریدهبود: 

 .اعظم عزیز  مینو
 اند.ھای مادر بودهحتماً از ھمکالس

-بین دو برگ بعد، عکس یکسالگی خود را یافت. گوشھ
ی ترتیب چسبانده شده بود. عکس را ھای زیادی باال و پائین و ب

توی چھار گوشھ جا داد، اما شکم عکس باد کرد و وقتی 
ھا را ھا پرید. بقیۀ گوشھخواست صافش کند، یکی از گوشھ

چھار بھ چھار و دو بھ دو امتحان کرد ــ ھیچ چھار و ھیچ 
 ھا مناسب قطع عکس نبود.دویی از گوشھ

 دراین عکس:
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س پشمی ــ احتماالً موھایش فرفری است. لبا
سفید یا صورتی ــ پوشیده کھ دو مرغابی بر 
آن کانوا دوزی شده است. روی صندلی 

ھای خرگوشیش ترھا نشستھ است. دندانبزرگ
از میان دھان نیمھ بازش پیداست. دست و 
آستینی در ھوا معطل مانده است تا بھ اولین 

 لغزش او را از افتادن باز دارد.
 

 ه تا دو سالگی متعدد بود:ھای این دورعکس
 

با جغجغھ؛ با خرس؛ توی کالسکھ؛ کنار دو 
پای بزرگ بی تنھ؛ در حال افتادن؛ در حال 
خنده؛ در حال گریھ؛ میان قفس بازی؛ روی 

ھای گوناگون و مھتابی؛ با پدر و مادر؛ با آدم
ناشناس؛ دست در دست پرستارش کھ بھ 
عدسی خیره شده است و سعی دارد در عکس 

 و رق تر نمودار شود. شق
 

 در دو سالگی:
 

اش ریختھ است. موھایش لولھ لولھ تا سرشانھ
شلوار بلند رکابی و کفش برقی سیاه و جوراب 
سفید پوشیده است. با آب پاش کوچک بی آبی، 

 کند.آب پاشی می
 

ھر گونه استفادۀ تجاری ممنوع است
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با این دوره از کودکیش پیوندی نداشت. فقط از راه 
اطراتی در ذھنش مانده ھای این و آن خھا و نقل قولداستان

ھا را تمیز نمی داد و ھا نا آشنا بود. مکانبود. زمینۀ عکس
 ھا بودند، نمی شناخت.ھا را کھ در عکسبسیاری از آن

پشت این صفحھ، عکسی از مادر کھ در عکاسخانھ 
 برداشتھ بود:

 
موھا چین چین و پلھ پلھ باالی سر سبد شده 

تیک، است. ابروھا نازک و کمانی است. ما
لبی کامالً غیر از لب اصلی، زیر بینی رسم 
کرده است. لب نقاشی شده دالبر مشخصی در 

 تر است.باال دارد و از لب واقعی مادر تنگ
 

در ھمان روز، با ھمان مشخصات، مادر یک عکس ھم 
 با پدر گرفتھ است:

 
پدر الغر است. موی فراوان مشکی را بی 

لی مگسی فرق رو بھ باال شانھ زده است. سبی
گودی باالی لب را پر کرده است. گره 

- ھایش پھن است. گیرهکراواتش درشت و راه
ھای دو قلم خود نویس از جیب باالی کتش 

 پیداست.
 

ھا اصالً بھ یاد نمی آورد. مادر و پدر را با این قیافھ
 آمد.آرایش آن دوره بھ نظرش مضحک و نامأنوس می

ھر گونه استفادۀ تجاری ممنوع است
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تھ جمعی خارج ھای دسچند ورق بعد پر بود از عکس
 شھر:

 
یک لشگر جمعیت کنار تپھ؛ لب رودخانھ؛ سر 
سفرۀ غذا؛ مادر و پدر زیر یک درخت پر 

کشد، مادر از تھ دل شکوفھ ــ پدر سیگار می
 خندد.می

 
 حتماً سیزده بدر بوده است.

مرجان تاریخ پشت عکس را نگاه کرد. در آن روز سھ 
حاملھ باشد. دو باره  سال و دو ماه دارد. پس مادر باید مریم را

عکس را نگاه کرد، ولی عکس نیم تنھ بود و شکم مادر دیده 
 شد.نمی

یکی از روز بھ دنیا آمدن مریم را بھ یاد داشت. 
کودکی بود کھ بھ وضوح در ذھنش نقش بستھ بود،  خاطرات

سکوت نا مأنوس آن روز، رفت و  :جلو چشمش مجسم بود
دختر عمۀ چاق و چلۀ آمدھای نوک پنجۀ مستخدمین و ورود 

پدر با خال گوشتی و موھای تُنُک. دختر عمۀ پدر آمده بود کھ 
تا وقتی مادر بستری است بھ کارھای خانھ برسد. مرجان بعدھا 
فھمیده بود کھ دختر عمۀ پدر، در واقع دختر عمۀ پدر نبود، از 

ھایی بود کھ ھمھ جا و در ھمۀ دختر عمھ و دختر خالھ خوانده
 ھستند و نسبتی ھم با ھیچ کس ندارند. ھاخانواده

مرجان بار اول کھ مریم را دید، سخت سر خورد. 
پس مریم عروسک نبود، بھ  - اجازه نداده بودند با او بازی کند 

- نھ بازی می - عنوان خواھر ھم او را بھ رسمیت نشناختھ بود 
 زد.کرد و نھ حرف می

ھر گونه استفادۀ تجاری ممنوع است
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ھای خواھرش بود در چند چند صفحۀ بعد ھمھ عکس
 ھایی از :اه بعد از تولدش و بعد عکسم
 

ھایشان، عمۀ ھا با شوھرھایشان و بچھخالھ
ھا پدر؛ نوۀ عموی پدر؛ مادر بزرگ با ھمۀ نوه

ھا؛ عکس ھر دو عمو ــ یکی در لباس و نتیجھ
نظام و دیگری با عینک یک چشم، در عین 
جوانی بھ شکل پیرھای جا افتاده؛ عکس پسر 

زده و سبیل  عمۀ بزرگ با زلف روغن
 دوگالسی.

 
ھای ناشناس و خویشاوندان غریب، ھایی از آدمعکس

بی ھیچ ترتیب و تاریخ یا وجھ اشتراک، بین دو صفحھ دستھ 
 شده بود. ھیچ کدام را نچسبانده بودند.

 بعد یک عکس خودش سوار سھ چرخھ:
 

چھار سال و چند ماه دارد. بھ دستور عکاس 
ستور عکاس کند، بھ دتوی دوربین نگاه می

ھای سھ چرخھ خندد، بھ دستور عکاس دستھمی
را محکم و منظم گرفتھ است، بھ دستور 
عکاس در زاویۀ بسیار ناراحتی روی زین 

ھا و نشستھ است. در زمینۀ عکس، درخت
 نمای خانۀ قدیمشان پیداست.

 
شناخت، ھم سھ چرخھ را. اسم سھ ھم خانھ را می

النۀ سگ را در گوشۀ حیاط اش را ماشین گذاشتھ بود و چرخھ

ھر گونه استفادۀ تجاری ممنوع است
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توانست پاھایش را روی گاراژ کرده بود. روزھای اول فقط می
زمین بگذارد و آن را عقب عقب سر بدھد. چقدر از این ضعف 
شرمنده بود. اولین روزی کھ یاد گرفت از رکاب استفاده کند، 
از شدت ھیجان با سھ چرخھ در حوض افتاد و مادر از ترس 

 غش کرد.
دیمی، سوای آن حوض گود سمنتی، یک چاه آن خانۀ ق

دھن گشاد ھم داشت. مرجان چند بار برای سنگ انداختن توی 
چاه تنبیھ شده بود و در ھمین خانھ بود کھ یکبار آنقدر از روی 

 زمین شاه توت جمع کرد و خورد کھ ناخوش شد.
 عکس پنج سالگیش را یافت، در شب جشن تولدش:

 
قدیمی، کیک پر  در اطاق پذیرایی ھمان خانۀ

ای با پنج شمع روشن وسط میز است. خامھ
، مادر خم »پوووف«گوید دھان مرجان می
خواھد کمک کند. پدر مریم شده است و می

کوچولو را بغل کرده است و توجھش را بھ 
کند . نیم رخ پھن ھا جلب میخواھر و شمع

شدۀ کمرنگی نزدیک دوربین است. ظرف 
و نیمی از دستۀ کارد  شکال و پستھ و قاب میوه

ھای روی میز در عکس و چنگال و بشقاب
ھا متوجھ پیداست. یکی دو نفر از مھمان

کنند. لپ اند، بقیھ کیک را تماشا میدوربین
 دختر خالھ پر است.

 
دختر خالھ را برای اولین بار ھمان روز تولد پنج 
سالگیش دیده بود. خالھ و شوھر خالھ و دخترشان ھمان روز از 

ھر گونه استفادۀ تجاری ممنوع است
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نیشابور وارد شده بودند، برای مرجان ھم یک انگشتر فیروزه 
سوغات آورده بودند کھ مرجان چند ساعت بعد گمش کرده بود. 
دختر خالھ تھدیدش کرده بود کھ او را لو خواھد داد، بھ ھمین 
دلیل ھم روزھای اول آشنائیشان در جنگ و جدل گذشت. ولی 

 قوام پیدا کرد.بعد با ھم مأنوس شدند و این انس دوام و 
ھا وقتی، بعد از یک ماه، قرار شد دختر خالھ از پیش آن

برود، مرجان مثل ابر بھار اشک می ریخت. اول مادر و خالھ 
محبتش را بھ دختر خالھ تشویق کردند، ولی بعد کھ مرجان بھ 
تابی ادامھ داد، با اخم و تخم صدایش را بریدند. این اولین غمی 

 لش نیش زده بود.بود کھ در کودکی بھ د
در  6ھای بعد توجھش بھ چھار قطعھ عکس در صفحھ

 اش گرفتھ بودند جلب شد:کھ برای مدرسھ 4

 
شکل خرگوش شده است. دو روبان سفید باالی 
سرش فکل خورده است. یقۀ سفید توری و 

ھایش را روی روپوش ارمک پوشیده است. لب
 ھایش نگران و منتظر است.ھم فشرده و چشم

 
قطعھ عکس را، مثل دستۀ ورق، بین شست و  چھار

چھار انگشت دست راستش گرفت. بھ نظرش آمد کھ ھر کدام 
 مختصری با دیگری فرق دارد:

 
یکی کم رنگ تر است، دیگری نگاھش تیزتر 
است، سومی یک خال اضافی دارد و آخری 

 اخموتر است.

ھر گونه استفادۀ تجاری ممنوع است
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روز اول مدرسھ ھم از روزھای فراموش نشدنی 

آن ھمھ بچھ در یک جا ندیده بود و چنان  زندگیش بود. ھرگز
اش می زدند و ھای بزرگ تنھسر و صدایی قبالً نشنیده بود. بچھ

ردند. دلش خواستھ بود با کترھا غریبی میشدند و کوچکرد می
آن دختری کھ لباس مخمل قرمز تنش بود و روپوش نداشت 

اش زر زده بود و مامانش را دوست شود، ولی دختر ھمھ
تھ بود. آنقدر زر زده بود کھ مرجان را ھم بھ گریھ خواس

انداختھ بود. مرجان بعد از گریھ آب دماغش سرازیر شد و 
دستمال ھم ھمراه نداشت. ظھر کھ بھ منزل برگشت ھنوز جای 

کرد. وقتی مادرش اشک توی صورتش پیدا بود و فین فین می
 علت را پرسید، خجالت کشید بگوید دلش برای او تنگ بوده
است و دختر مخمل پوش کم محلی کرده ــ گفتھ بود زمین 

 خورده است تا مادر نازش را بکشد.
یادش بود کھ در حیاط مدرسھ درخت کاج سوختھ و گر 

 آمد.ای بود کھ بھ نظر مرجان شبیھ خانم معلمشان میگرفتھ
 ھای دستھ جمعی:بعد عکس

 
ھای با شاگردان مدرسھ و معلمین، عکس

خودش و مریم، عکسی در ھای تولد جشن
لباس بلند و دو بال کاغذی و عکس دیگری با 

ای و روسری قالبی و یک مو و ابروی پنبھ
 چوب دستی.

 
 ھای دبستانی بود.این دو عکس آخر مربوط بھ جشن

ھر گونه استفادۀ تجاری ممنوع است
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این روزھا را خوب بھ یاد داشت. بھ خاطرش آمد آن 
 ای را برداشتھ بود، در نیمۀشب کھ عکس با ابرو و موی پنبھ

راه بقیۀ شعر فراموشش شد ــ چنان با بغض و استیصال میان 
جمعیت بھ دنبال مادرش گشت کھ جمعیت را بھ خنده انداخت. 

ھای گمشده را دوباره یافت وقتی او را از سن پائین آوردند بیت
و با اصرار باز بر سکو رفت و شعر ناتمامش را تمام کرد و 

 جمعیت بیشتر خندید.
را » فرشتۀ نجات«و بال کاغذی نقش در لباس بلند و د

کرد. کلماتی را کھ در آن زمان برایش معنایی نداشت، بازی می
از بر کرده بود و مثل طوطی روی صحنھ پس داد ــ بی آنکھ 

گیر یکبار مکث نا بھ جایی کند. بھ ھمین دلیل آقای مدیر سخت
 و تند خو و خانم ناظم زشت و استخوانی تشویقش کردند.

ھایی کھ در سفر شمال برداشتھ ھ دستھ عکسبعد دست
 شده بود: 

  
با اداھای بسیار معمول و در جاھای بسیار 

 آشنا. 
 

کوشش کرد بفھمد کدام تابستان بوده است. باید کالس 
ھشتم بوده باشد ــ یعنی آخرین تابستانی کھ موھای بلند و بافتھ 
داشتھ است. درست است، ھمان تابستان قبل از شروع کالس 
نھم ــ چون آن دامن خال خال را برای امتحان آخر سال خیاطی 
کالس ھشتم دوختھ بود و با چھ افتخاری. لباس شنایی را کھ در 

ھا بھ تن دارد، در آخر آن سفر توی دریا انداخت و آن عکس
گفت کھ گم شده است ــ چون یکروز در حال شنا، پسر عمویش 

تن و بدنش  شده و ھمۀھای گنده گفتھ بود مرجان دیگر مثل زن

ھر گونه استفادۀ تجاری ممنوع است
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از توی آن مایوی دخترانھ پیداست، بھتر است آن را بھ مریم 
بدھد. مرجان آن روز ــ برای آخرین بار ــ مثل پسرھا با پسر 

کاری کرد و بقیۀ روزھای آن تعطیالت را ھم تقریباً عمو کتک
کوشید خودش را قانع کند کھ پسر تنھا گذراند. مدتی پنھانی می

تھ است و او اصالً بھ زن گنده نمی ماند، ولی عمو پرت گف
شد کھ در حضور جمع ھا بی فایده بود و فقط سبب میکوشش

اش بچسباند و مرتباً دامنش را روی ھا را محکم روی سینھدست
  زانویش بکشد. 

 آخر ھمان تابستان موھایش را کوتاه کرده بود.
عکسی را کھ ھمان روز، بعد از سلمانی در عکاسخانھ 

 برداشتھ بود، پیدا کرد:
 

پوستش از آفتاب گرم و باد دریا برشتھ است. 
موھایش مثل گل کلم توی ھم لولیده است. 

ھایش را نقاشی کرده است، در عکاس مژه
آید از چیزی تعجب کرده می نتیجھ بھ نظر

 است.
 

ھای ھای مدرسۀ مریم و عکسدر صفحات بعد، عکس
  :ھافت. در این عکسھای آخر دبیرستان خودش را یاسال

  
د، حتی وشاثری از شرم آن تعطیل تابستانی دیده نمی

 جلوه کند. ھستتر از آنچھ زن تر و بزرگ استکوشش شده 
  

ھر گونه استفادۀ تجاری ممنوع است
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یک کارت پستال، از دوستی از بروکسل برای مادر و 
شروع » قربانت گردم«ھا بُر خورده بود ــ با پدر، بین عکس

 یافت.خاتمھ می» اراتمند«شد و بھ می
ھایی کھ از مملکت غربت برای مادر و و بعد عکس

 پدر فرستاده بود.
 ھای اول سفر:ھا، در ماهدر یکی از عکس

 
اش بھ نظر نقلی و تر عمارت دلگرفتۀ مدرسھ

ای بد رنگش در ید و روپوش قھوهآو تمیز می
مثل  لبخندشعکس مشکی و قشنگ شده است. 

 رنگ است.آسمان آن ملک گرفتھ و بی
 

 ھای آخر اقامت: کسی از ماهو ع
 

از وسط دو نیم شده است، ھنوز دست دوستی 
کھ در عکس کنارش بود، روی شانۀ اوست، و 
صورت مرجان توی صورتی کھ دیگر در 

خندد. زیر بغلش چند کتاب کنارش نیست، می
 آشکار وھا است و عنوان یکی از آن

 است.خوان
 

آنقدر غم اوایل دوری از وطن و پدر و مادر و مریم 
داشت کھ از رفتن پشیمان بود ــ ھر شب گریھ و یک روز در 
میان نامھ. در کاغذھا شرمش می آمد از وضعش گلھ کند، ولی 

 ھا از دوری و تنھایی شاکی بود.در البھ الی حرف

ھر گونه استفادۀ تجاری ممنوع است
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از اینکھ قبل از سفر باألخره فرصت آشنایی با آن پسر 
ھ تا خانھ قد بلند و باریک ــ کھ روزھا سایھ وار از مدرس

سوخت. چھ بد کرده ھمراھش بود ــ دست نداده بود، دلش می
ھا در بارۀ آن پسر خندیده بود. در ھای ھمدرسبود کھ بھ شوخی

ھمان زمان ھم طبعاً دلش نمی خواست کسی او را مسخره کند، 
حرف بزند و بھ  اش هتوانست در بارولی فقط از آن راه می

 ھمان قانع بود.
او را ھر روز ببیند. چقدر آن روز کھ  عادت کرده بود

بھ پسر عمو بر خورد و او پسر را دید و تھدید کرد، مرجان 
خجالت کشید. سعی کرد با نگاه بھ پسر بفھماند کھ بھ این 
مزخرفات گوش نکند ــ بعد ھم بھانھ گرفت و با پسر عمویش 
قھر کرد. دل لرزۀ دو روزی کھ پسر پس از آن نیامد، و ذوق 

 او در روز سوم ــ ھمھ در خاطرش بود.دیدار 
رفت بی جھت بھ دنبال پسر در روزی کھ بھ سفر می

فرودگاه گشت. بیشتر طول راه و زمان پرواز را بھ او فکر 
اش تأسف کھ چرا با او آشنا نشده کرد و از فکر آزار دید ــ ھمھ

 است.
ھا بھ کم، با عادت کردن بھ محیط جدید، نامھبعد کم

کبار رسید ــ آن ھم بیشتر در بارۀ زندگی و درسش. تا ای یھفتھ
ای یکبار ھم بھ ھمھ چیز خو گرفت. پیش آمده بود کھ از ھفتھ

ای دور و دلپذیر و مضحک تر بنویسد. فکر پسر ھم خاطرهکم
 شده بود.

 ھای متعددی از عروسی دختر عمو:بعد عکس
 

ھر گونه استفادۀ تجاری ممنوع است
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کنار آینھ و شوھرش، سر سفرۀ عقد، عکس 
ر این جشن با عروس و داماد و مادر و پدر د

 جمعی از مدعوین.
 

ھا، وقتی در سفر بود، برایش فرستاده از این عکس
 بودند ــ یک دستھ ــ بھ عنوان درس عبرت.

بعد چند نگاتیو شلوغ ــ در یک پاکت زرد کداک ــ و 
 تنھا عکس رنگی آلبوم کھ دختر عمھ از امریکا داده بود:

 
جگری رنگی دختر عمھ روی گلگیر ماشین 

ای نشستھ است. پیراھن آبی و کت چرمی قھوه
- ھا میپوشیده است. بدون نشان دادن دندان

 خندد.
 

اش مرجان تحمل عمھ را با لنگۀ ابروی باال داده
نداشت، مخصوصاً کھ عمھ پیلھ کرده بود تا عروسی مرجان و 
پسر عمو را جور کند. خوشبختانھ مادر از آن مصیبت نجاتش 

ھمین دلیل متھم شد کھ مرجان را برای خویشان خودش داد و بھ 
ھای ھای فامیلی بدل شده بود بھ صحنھنگھ داشتھ است. دوره

ھای جنگ، ھمھ جبھھ بندی کرده بودند، قھر و نیش و کنایھ
خانوادگی ھفتھ ھا و ماه ھا دوام داشت ــ در واقع تا رسیدن خبر 

در انتظارش ھا بود مرگ دختر عمھ. این خبر، کھ ھمھ مدت
 بودند، بقیۀ بگو مگوھا را از رونق انداخت.

دختر عمھ برای معالجھ بھ امریکا رفتھ بود و شاید ھیچ 
کس، جز مرجان، منتظر بازگشتش نبود. وقتی بھ مرجان گفتند 
کھ دیگر منتظرش نباشد، برای اولین بار بی حسابی و ظلم دنیا 

ھر گونه استفادۀ تجاری ممنوع است



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 کوچۀ بن بست

  

  45

مۀ فضول و را لمس کرد. بارھا از خودش پرسیده بود چرا ع
بخیل و پیرش باید زنده باشد و دختر عمۀ جوان و بی آزارش 

 بمیرد و ھرگز جوابی نیافتھ بود.
 دختر عمھ در این عکس:

 
اش را دارد، تغییر زیادی ھمان قیافۀ ھمیشھ

نکرده است ــ فقط مختصری الغرتر شده 
 است.

 
ھایی کھ مریم با مرجان و تنھا و با دوستانش بعد عکس

دور فرستاده بود، و بعد آخرین عکسی کھ از مریم چندی از راه 
 پیش رسیده بود:

 
بزرگ شده است. قشنگ شده است. چقدر شبیھ 
ً حالت نگاه و خط  پدر است، مخصوصا
دھانش. بلوز راه راه تابستانی پوشیده است. 

ھا ریختھ است و حدود موھایش را روی شانھ
ھایش را ماتیک کم رنگی مالیده است. لب
 اش بدون ادا و پر از شادی است.هخند

 
خواست دوباره دل مرجان برای خواھرش تنگ بود. می
شان تنگ بود ــ پیش او باز گردد. دلش برای دعواھای کودکانھ

خواست بھ سینما برود و مریم لج برای آن شبی کھ مرجان می
آمد؛ برای آن روزی کھ مریم شیشۀ جوھر را کرده بود و نمی
راتش برگرداند و غوغایی کھ بھ پا شد؛ برای آن روی دفتر خاط

باری کھ مرجان دامن نوی مریم را پوشید و مریم بعد از داد و 

ھر گونه استفادۀ تجاری ممنوع است
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خواست االن در بیداد اولیھ دامن را بھ او بخشید. چقدر دلش می
 کنار او بود.

 
 و بعد عکس بچۀ خودش در شش ماھگی:

 
روی شکم خوابیده است. سرش را مثل کرم 

گھ داشتھ است. پای راستش را ابریشم باال ن
کمی جمع کرده است. نگاھش بھ جلو متوجھ 
است. دھانش نیمھ باز است و دگمۀ وسط لب 

 باال برجستھ و نمودار.
 

 چند صفحۀ آخر خالی بود.
 

ھر گونه استفادۀ تجاری ممنوع است



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 کوچۀ بن بست

  

  47

 
 
 
 
 
 
 

 نقاھت

 
 
 

نھ سالم بود. حصبھ گرفتھ بودم و توی خانھ خوابیده 
ا دادند و گنھ بودم. حالم خیلی خراب بود. اول تشخیص ماالری

گنۀ مفصلی بھ نافم بستند و چیزی نمانده بود کھ بمیرم، ولی 
 فلوس بھ دادم رسید و زنده ماندم.

ناخوشی بھ درازا کشید و بعد ھم کھ خطر رفع شد، 
دورۀ نقاھت آمد کھ از خود مرض طوالنی تر بود. پوستم زرد 

. آمد. زبر شده بودممایل بھ سبز شده بود و ورقھ ورقھ ور می
خیلی الغر شده بودم. شکل ملخ شده بودم. مثل حیوان سم داری 

ای راه برود، دست و پایم گیر نداشت. کھ روی سطح صیقل شده
خواستم بھ آنھا تکیھ بدھم و خودم را جا بھ جا کنم، وقتی می

 رفت.شد و زیر بدنم وا میھا خم میدست و پا روی مفصل
ھا اینقدر کم دست گشت و کمنیرو با تأنی بھ تنم بر می

کردم قدرت داشت کھ کتاب را نگھ دارد و تنھا کاری کھ می
خواندم ــ بینوایان و سھ تفنگدار و گوژ پشت نتردام و می

اش ھمھ را در این ناتپنکرتون و کاپیتان و پسر و نوه و نتیجھ
 دوره خواندم.

ھر گونه استفادۀ تجاری ممنوع است
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ھا را از یک آورد. آنکتاب ھا را مجید برایم می
- اه مدرسھ (سال سوم دبیرستان بود) کرایھ میکتابفروشی سر ر

داد و کتاب قبلی را زد، کتاب تازه را میکرد و سری بھ من می
 برد.می

چگونھ «عنوان کتاب آخری کھ برای من آورده بود 
بود. (از ابتدا تا انتھای کتاب ھیچ » شودفرشتھ اھریمن می

ھایی تابای اھریمن نشد، یا من نفھمیدم چگونھ). از آن کفرشتھ
تواند متأثر کند. کھ فقط یک بچۀ نھ سالۀ ناخوش و مردنی را می

آن را خواندم و بھ پھنای صورتم اشک ریختم. تا چند روز بعد 
کھ کتاب ھنوز پیش من بود و مجید آن را پس نگرفتھ بود، در 

 کردم.ای زندگی مییک دنیای پر از غم تلخ و شیرین افسانھ
  

گیرد و با عمھ خانم، مادرش، مجید آمد کھ کتاب را ب
- ھای مجید حرف میبود. عمھ خانم از بی مباالتی و ولـخرجی

- دھد کتابزد و شکایت داشت کھ ھمۀ پول توی جیبش را می
آورد. حتی با من ھم کند و برای من میھای مزخرف کرایھ می

 نیمچھ دعوایی کرد کھ چرا باید بگذارم مجید چنین کاری بکند. 
واقعاً! اما از شعور عمھ خانم بیشتر از  کتاب مزخرف!

این انتظار نداشتم و بھ ھر حال آنقدر خلقم تنگ شده بود کھ غم 
رمانتیکم ھم از یادم رفت و زیر لبی بھ عمھ خانم و مجید بد و 
بیراه حوالھ دادم. کتاب را از زیر بالشم در آوردم و بھ طرف 

اب برای من مجید پرت کردم و با تغیّر بھ او گفتم دیگر کت
نیاورد و اصالً قبالً کی گفتھ بود کھ کتاب بیاورد و اصالً خیلی 
بی جا کرده بود کتاب آورده بود. بعد ھم پشتم را بھ جمع کردم 

ھا را بستم. مادرم عمھ خانم و مجید را از اطاق بیرون و چشم
 برد.
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 با مجید دشمن شدم ــ با عمھ خانم دشمن بودم.
  

اش خواب بودم. وقتی بیدار ھبعد از ظھر آن روز ھم
شدم، روی میز کنار تختم یک بستھ بود. کتاب بود و الی کتاب 
یک پاکت کھ تا کتاب را باز کردم توی دامنم افتاد. پاکت سنگین 

 بود و رویش ھیچ ننوشتھ بودند.
علت سنگینی پاکت این بود کھ دو عکس کارت پستالی 

نامھ ھم از مجید  ھای مجید بود ،ھم ضمیمۀ نامھ بود ــ عکس
 بود.

شروع شده بود. این کلمھ غم » نامھربانم«کاغذ با 
مطبوعی توی دلم ایجاد کرد ــ شبیھ احساسی کھ بعد از خواندن 

پیدا کرده بودم. ولی وقتی آن » شودچگونھ فرشتھ اھریمن می«
خواندم ــ نامھربانم، نامھربانم، نامھربانم ــ آھنگ را مکرر می

گرفت و مطلب را ھا توی سرم جان مینیفشلوغ یکی از تص
 کرد.مضحک می

ھای گنده گنده زیاد بود. اصالً توی نامۀ مجید حرف
آمد چیزھایی بگوید کھ کسی نفھمد. وقتی دعوامان خوشش می

گفت: آتیال، نرون، تیمور داد ــ میھای عجیبی میشد، فحشمی
این اسامی لنگ. بھ ھمین دلیل ھم وقتی من بعدھا در تاریخ بھ 

ای را احساس کردم کھ اسم خارکف در برخوردم، ھمان ضربھ
جغرافی بھ سرم زده بود: بھ نظرم فحش رکیکی آمده بود کھ 

 بایست بر زبان آورده باشد.خانم معلم نمی
- بادبان«و » ناقوس شکستۀ دل«اش از مجید در نامھ

و » امواج خروشان عشق«و » ھای افراشتۀ کشتی امید
 صحبت کرده بود. » یارصخرۀ دل «
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بار اول کھ کاغذ را خواندم، قلعۀ زندان کنت دو مونت 
کریستو برایم مجسم شد. چند بار نامھ را خواندم تا فھمیدم کاغذ 

 عاشقانھ است و تازه دلم گرپ گرپ شروع بھ زدن کرد.
نوشتھ بود  x 100 100مجید صد در صد را در کاغذش 

برای یک لحظھ بھ کلی بر و این مطلب حالت رؤیایی نامھ را 
ھم زد، بھ عالوه ابوالھول را طوری نوشتھ بود کھ معلوم نبود 
با حای حّطی است یا ھای ھوز ــ و من نتیجھ گیری کردم کھ 
خودش ھم مطمئن نبوده است. سوای این دو مسئلھ کھ مختصر 

 تزلزلی پیش آورد، سخت مجذوب نامھ شدم.
رخ، و مرا بھ یاد ھا یکی نیم رخ بود و یکی تمام عکس

کنند و زیر ھایی انداخت کھ توی مجالت ھفتگی چاپ میعکس
. بعد از عمل، و زیر دیگری: قبل از عملیکی نوشتھ است: 

ھای چاپ شده در نشریات ھای مجید با عکسمنتھا فرق عکس
این بود کھ قوز دماغ در ھر دو عکس پیدا بود، و معلوم نبود 

ھا مثل کلمۀ بعد از عمل. عکس کدام قبل از عمل است و کدام
 ام انداخت.ھم دلم را سوزاند و ھم خنده» نامھربانم«

 عاشق مجید شدم.
  

ھای ملخی نیمھ جانم را بھ کار ھا دستروزھا، ساعت
انداختم و موھایم را، کھ مثل نمد باالی سرم چسبیده بود، می

 مالیدم وام وازلین میھای ترک خوردهزدم و روی لبشانھ می
ھای مادرم را کش مرتب در کمین بودم کھ یکی از ماتیک

 بروم.
عجیب است کھ اسم کتابی کھ مجید ھمراه با کاغذ برایم 
آورده بود (این را خریده بود، کرایھ نکرده بود) از خاطرم رفتھ 

ھم » شودچگونھ فرشتھ اھریمن می«است. ولی ھر چھ بود از 
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گذشت یا در این کتاب میبھتر بود. ساعاتم یا بھ نگاه کردن بھ 
 انتظار مجید.

کردم و زبانم بھ آمد، دست و پا را گم میوقتی مجید می
کردم کوبید کھ تصور میافتاد و قلبم چنان محکم میتتھ پتھ می

شنوند. بیشتر اوقاتی کھ آنجا بود، خودم را ھمھ صدایش را می
 زدم.بھ خواب می

د شد. یکروز سر لگن بودم کھ مجید بی خبر وار
خواست ھمان خجالتی کھ کشیدم غیر قابل توصیف است. دلم می

دقیقھ بمیرم. فکر کردم اگر بھ اندازۀ کافی گنھ گنھ خورده بودم، 
حاال بھ این مصیبت دچار نمی شدم. بھ نظرم آمد سقف اطاق 

و جیغ کشیدم. آنقدر جیغ کشیدم  -  روی سرم خراب شده است
م بھ وول خوردن افتاد و از کھ دانھ ھای درشت عرق الی موھای

ھایم سرازیر شد. ضعف کردم، تب کردم و تبم باال کنار شقیقھ
ھا خواب خودم را سر لگن و ورود نا بھ ھا شبرفت. مدت

- پریدم. دیگر ابداً نمیدیدم و از خواب میھنگام مجید را می
 خواستم مجید را ببینم.

 مجید از چشمم افتاد.
  

دگی عادی شروع شد و دورۀ نقاھت ھم گذشت و زن
ھای ناخوشیم در خاطرۀ این عشق و عاشقی ھم فقط چون ھذیان

رفت ذھن ماند و مثل بقیۀ آثار کسالت داشت بھ کلی از بین می
 کھ:

یکروز پدرم بھ مادرم گفت کھ فالنی با پسرش از تبریز 
اند و چند روز دیگر برای دیدن فالنی (با سر بھ من اشاره آمده

و من » فالنی«گفت آیند. (پدرم بھ ھمھ میما میکرد) بھ منزل 
 داد).ھا را از ھم تمیز میدانم مادرم چطور ھمۀ فالنینمی
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یعنی خواستگاری؟ مردم «مادرم با پرخاش پرسید، 
ــ مثل اینکھ ما ھنوز در عھد  شھشرم ندارن! این تازه ده سال

 »کنیم!شاه شھید زندگی می
کرد کھ قضیھ مسخره پدرم خندید و با مادرم موافقت 

است ولی چون فالنی از راه دور آمده است و در شھر ما 
مھمان است و خویش خودمان ھم ھست، صحیح نیست با او با 
خشونت رفتار شود. برای ھمین پدرم دعوتش کرده است کھ 

 مادر مؤدبانھ بھ او بگوید فضولی موقوف.
دلھره برم داشتھ بود و کنجکاو شده بودم. از مادرم 

خواستم از کند. میلـخور بودم کھ مرا داخل آدم حساب نمید
ام برایش حرف بزنم، ولی منظرۀ دردناک لگن و نامۀ عاشقانھ

 غیره جلوم مجسم شد و ھیچ نگفتم.
  

گذشت. وسط ھفتھ بود، از  سھ روزی در ھول و وال
مدرسھ کھ برگشتم، خواستگارھا آمده بودند. ھمھ در اطاق 

دانستم ھیچکس مرا توی اطاق نخواھد برد پذیرایی بودند و می
 کرد.ام میــ کنجکاوی داشت خفھ

ھای پنجرۀ اطاق پذیرایی را، کھ رو بھ حیاط بود، پرده
کشیده بودند و از الی درز کوچکی کھ میان آن باز مانده بود، 

شد. ھر چھ گردن کشیدم، فقط قسمتی از ھیکل پدرم دیده می
سفره خانھ و مھمانخانھ یک در  نشد. بھ سفره خانھ رفتم. بین

ھذا صورتم را بھ ای بود، ولی شیشھ مات بود. معبزرگ شیشھ
کھ دماغم مثل خمیر توی آن چسباندم و فشار دادم تا جایی

صورتم پھن شد. بی فایده بود ــ ھیچکس را ندیدم، فقط دست 
 جوھریم و بخار دھنم روی شیشھ اثر گذاشت.
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ای بود کھ شیشۀ شفاف چھباالی در میان دو اطاق، دری
رسید. با خودم عھد کردم اگر داشت، ولی قد من بھ آن نمی

- ای پیدا شود و بھ این شیشھ دسترس پیدا کنم، دیگر گوجھوسیلھ
ھای کال درخت را ندزدم و حتی دستبرد بھ صندوقخانۀ مادرم 

 را ھم چند روزی موقوف کنم.
شم. اول کوشش کردم میز ناھار خوری را کنار در بک

گوشۀ میز را چسبیدم و تمام نیرویم را بھ کار انداختم، ولی 
-درست مثل این بود کھ ھمۀ نیرو از طریق پاھا توی زمین می

  خورد. رفت و میز از جایش تکان نمی
ھای کثیفم ھا را کنار در آوردم و با کفشیکی از صندلی

صندلی دانستم کھ فایده ندارد و روی آن رفتم، اما از ابتدا ھم می
  کوتاه است. 

ھا بود، چشمم را ای کھ کنار گنجۀ ظرفچار پایھ
گرفت. از صندلی پائین پریدم و چار پایھ را روی صندلی سوار 
کردم و از آن باال رفتم. باز چیزی نمی دیدم. دستم را بھ لبۀ 

  دریچھ گرفتم و خودم را باال کشیدم. 
و  در ھیجان این کار، پایم چارپایھ را سرنگون کرد

چارپایھ ، صندلی را و صندلی بھ دستگیرۀ در گیر کرد و در 
 باز شد و من میان زمین و آسمان آویزان ماندم.

حاضرین در سالن حیرت زده بھ کلۀ ژولیدۀ من، کھ 
- ھای گل آلودم، کھ میان ھوا تاب میپشت شیشھ بود، و کفش

 خورد، خیره ماندند. 
و خنده را  مادرم اول کسی بود کھ فھمید چھ شده است

دیدم، و دیگر ھم میلی بھ سر داد و خطاب بھ آقایی کھ من نمی
فرمایید این دختر بنده است ــ مالحظھ می«دیدنش نداشتم، گفت، 
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برو «بعد ھم بھ من گفت، » کھ وقت شوھر کردنش نیست.
 »بنویس. وھاتو بعد بشین مشق بشور ودست و صورتت ر

ھا شدم تا مھمان پریدم پائین و رفتم توی اطاقم قایم
 رفتند. نھ صورت شستم، نھ مشق نوشتم.

کردم داستان مجید بود و لگن بھ تنھا چیزی کھ فکر می
و فالنی و پسرش. بھ این نتیجھ رسیدم کھ دیگر ھیچ وقت ھیچ 

  کس عاشق من نخواھد شد و گریھ کردم.
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کرد ھای تھ سربی شده بود. احساس میمثل عروسک
- شود و نوسان میر طرف ھولش بدھند، خم و راست میاز ھ

خورد تا باألخره بایستد. ایستادنش ھم مثل ھمین کند و تلوتلو می
توانست درست بخوابد. ھا نمیھا نا مطمئن بود. شبعروسک

خوابید تنش بھ پھلو کھ می». بھ پشت نخواب«گفتھ بودند: 
- نمی رفت و نمی دانست دستش را کجا بگذارد.خواب می

نشست و بعد با شد، می، ھر بار باید بلند میبزندتوانست غلت 
گشت. حسرت داشت روی درد و احتیاط بھ طرف دیگر بر می

شکمش بخوابد. با آن شکم ور آمده، تصور روی شکم خوابیدن 
کرد اگر روی شکم بخوابد شکل بھ کلی مسخره بود. فکر می

اھند تعادلش را شود، مثل تختھ چوبی کھ بخوآب خشک کن می
 روی یک استوانھ حفظ کنند.

مگھ «کرد: گاھی از استقامت پوست بدنش تعجب می
  » تونھ کش بیاد؟پوست آدمیزاد چقدر می
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، از »آبستنی امری است طبیعی«گفتند، وقتی بھ او می
رفت ــ اصالً طبیعی نبود کھ آدم شکمش باد کند، کوره در می

ً حالت تھوع داشتھ باشد، پ ھایش لـخت و سنگین ستانمرتبا
ترین چیزی دائم توی دلش وول بخورد ــ غیر طبیعی بشود، و

 وضع ممکن بود.
فقط بار اول کھ بچھ لگد زد، تھ دلش غنج رفت، بعد 

ھای آخر کھ بچھ آرام نداشت، شکمش دیگر عادی شد و این ماه
 گرفت.شد و درد میدر یک نقطھ سخت می

ودش پیدا کرده بود. کم کم احساس ترحمی نسبت بھ خ
اند کھ او را کرد ھمۀ مردم دنیا دست بھ دست ھم دادهتصور می

اند کھ دردھایش را نادیده آزار بدھند یا حد اقل توافق کرده
 کرد.بگیرند. احساس تنھایی می

دیگر بیش از یکی دو ھفتھ بھ زایمانش نمانده بود. اما 
مر دار پوشیدن، توانست پایان ماجرا را مجسم کند. لباس کنمی

راحت توی رختخواب غلتیدن، از جوی آب پریدن، سبک راه 
-رفتن، پا را روی پا انداختن آروزھای محالی بھ نظرش می

ھا آمد و بیشتر شبرسید. افکار سیاه و شومی بھ سرش می
-ھای پریشان بھ اضطرابش دامن میکابوس داشت. این خواب

 زد.
رود کھ یک می یک شب خواب دید کھ در خیابانی راه

ھای سر بھ فلک کشیده است و طرف دیگرش طرفش عمارت
بیابانی بی آب و علف. سر بناھا، انتھای خیابان و بی انتھایی 

ای و صدایی بیابان زیر مھ غلیظی از دیده پنھان بود. جنبنده
 نبود.

ناگھان ماشین بزرگی از میان مھ بیرون آمد. قیافۀ راننده آشنا 
نست بھ یاد بیاورد کیست ــ و پیدا بود قصد دارد بود ــ ولی نتوا
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ھای ماشین پاشنھ دوید ولی چرخاو را زیر کند. بھ سرعت می
ای کھ دری باز شد و غلتید. درست در لحظھاش میبھ پاشنھ

خواست خودش را در دھلیز داالن بیندازد، گدایی ژنده پوش، با 
ی بھ جلو عینکی سیاه و عصایی سفید سر راھش را گرفت. راھ

 و عقب نداشت.
وقتی بیدار شد دلش آھنگ تیک تیک خشک بر خورد 
عصای کور را با کف زمین داشت. ھمۀ روز بعد در ذھنش بھ 

کی بود؟ چرا با من «اش آشنا بود ــ دنبال نام راننده گشت. قیافھ
 »دشمنی داشت؟

چند شب بعد باز خواب دید کھ در قایقی نشستھ است، 
داشت. دریا آرام بود و از ساحل تش میھمراه مردی کھ دوس

دور شده بودند. ولی یکباره ھوا تاریک شد، ساحل گم شد، آب 
مواج دریا باتالق راکد و پر لجنی شد. دو پنجۀ قوی او را توی 

-زد، بیشتر رسوب میگنداب کشید. ھر چھ بیشتر دست و پا می
وز کرد. آسمان باالی سر غرید و از خواب پرید. در بیداری ھن

 صدای آب دریا و رعد آسمان توی گوشش بود.
شب بعد ھم باز کابوس بھ سراغش آمد. خواب دید کھ 

اش بھ دنیا آمده است ولی در جنگلی خالی از زندگی و پر بچھ
از وحشت او را گم کرده است. جنگل جای ترسناکی بود، 

ھای گره دار درختاِن پنجھ سکوتش آھنگ مرگ داشت، شاخھ
ساختھ بود و او را از نور خورشید بریده بود.  در پنجھ سقفی

شد، جای ھوا ھای پوسیده بلند میھا و علفبخاری کھ از برگ
شنید، در پی صدا را پر کرده بود. صدای نالۀ کودکش را می

دوید اما بر جایش ثابت رمید. میرفت ولی صدا از او میمی
د و دست پاییمانده بود. گویی چشم سیاه جنگل حرکاتش را می

زد. بھ ھنگام گذر از ھا بھ سر و رویش پنجھ میخشن درخت

ھر گونه استفادۀ تجاری ممنوع است



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مھشید امیرشاھی

 58

شد و راھش را سد ھا از جا کنده میھا، تنۀ درختزیر شاخھ
 کرد.می

بیدار شد. اشک روی و مویش را خیس کرده بود. گریھ 
 در بیداری ھم قطع نشد.

ترسید. شب بعد را بیدار ماند. دیگر از خوابیدن می
آینھ نشست و بھ خطوط صورتش خیره شد.  روی صندلی مقابل

- تر بر چھرهتر و تیرهھا با گذران زمان، عمیقگودی زیر چشم
شد. تر میگسترده نشست. سرخی دویده در سفیدی چشماش می

نمود. رد پای بی فرو رفتگی و برجستگی رخسار واضح تر می
خوابی و خستگی بر تصویرش در آینھ لحظھ بھ لحظھ نقش 

ھا و پاھایش کند ــ سست شده بود و حرکت دست بست.می
 کرد.ھا در یک وضع مانده بود، گز گز میبدنش کھ ساعت

بھ زحمت بلند شد و کنار پنجره رفت و از میان پرده 
ھا ھم کنار خیابان را نگاه کرد. ھنوز ھوا تاریک بود. مدت

پنجره ماند. آنقدر آنجا ماند تا روشنایی رنگ باختۀ سحر با 
ھا را کنار ید در آسمان خزید و خیابان سربی رنگ شد. پردهترد

گشت، بھ زد. وقتی دوباره بھ طرف صندلی مقابل آینھ بر می
 نظرش آمد کھ سر تا قدمش دو پای لـَخت و سنگین است.

چشمش خطوط و زوایا را گم کرده بود. ھیچ چیز را 
درست نمی دید. صورتش مبھم و آشفتھ، چھرۀ ناشناس عبوسی 

کرد ــ و این تصویر، مثل عکسی خارج ا روی آینھ نقش میر
 از کانون عدسی دوربین، حدود مشخص و روشنی نداشت.

گرفت: تختخواب اطاقش در نور روز شکلی دیگر می
آمد؛ ارتفاع سقف تر از معمول بھ نظر میدست نخورده کوچک

تر؛ دھان بزرگی کھ شب کنج بیشتر شده بود و پھنای دیوار کم
کشید حاال شکل گنجۀ لباس داشت؛ سایۀ بلند و ق خمیازه میاطا

ھر گونه استفادۀ تجاری ممنوع است
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- خوش ترکیب گلدان زیر تنۀ سنگین گلدان مخفی شد و گلبرگ
-ھا، سرخ اطلسی؛ رمزی در البالی چینھای سیاه مخملی گل

ھای پرده و زوایای تاریک باقی نماند؛ صورتکی کھ تمام شب 
شتھ بود؛ و ھای گذروی سقف دستش انداختھ بود لکۀ نم باران

نور زرد چراغ کوچک کنار تخت در پرتو خاکستری آغاز 
 زد.روز بھ چرکی می

خستگی آنقدر شدید بود کھ دیگر آن را حس نمی کرد. 
روز را در سستی و بی حالی گذراند و شب مثل مرده توی 

 تختش افتاد و خوابید.
صبح کھ بیدار شد حالش چندان بد نبود. بعد از شروع 

شب اولین باری بود کھ شش ساعت متوالی، بی  ھا، آنکابوس
 خواب آشفتھ و بدون تب، خوابیده بود.

با دقت لباس پوشید و سر و رویش را مرتب کرد و بھ 
فکر افتاد برای قدم زدن بیرون برود. ھوا ھم خوب بود، نفس 

 ای کھ روزھای آخر زیاد مزاحم شده بود، بریده بود.سوز برنده
گاھی خیابان بھ نشاطش لطافت ھوا و سکون صبح

کرد. ھیچ فکر نیشداری آورد. احساس رھایی و بی قیدی می
 داد.آزارش نمی

سھ ربع ساعتی راه رفتھ بود کھ آن زن را دید. در ابتدا 
در واقع او را ندید، ولی وقتی کھ زن نزدیک شد، بی اختیار بھ 
میلۀ عالمت ایستگاه اتوبوس تکیھ کرد. زن ھم آمد و در کنارش 

 یستاد.ا
قوز بزرگی تمام پشت و شانۀ راست زن را گرفتھ بود، 

خورد، دو چوب زیر بغل داشت و بدنش بین آن دو تاب می
ھا بھ علت بریدگی عمیقی مثل قطرۀ درشت سرخی یکی از پلک

ھای خونی بر ابروی نامرتب و کوتاھش نشستھ بود و سیاھی

ھر گونه استفادۀ تجاری ممنوع است
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و دیگری  نامساوی دو چشم از ھم رمیده بود: یکی با بی حالی
ھای سیاه پر کرد، دندانبا خشم بھ دو گوش مخالف نگاه می

 ای روی لب زیرینش چفت شده بود.کنگره
ھا در وجود این زن دوباره جان گرفت: این تمام کابوس

ھمان راننده بود، ھمان گدای نابینا ، ھمان دستی کھ او را از 
، تنۀ قایق بھ باتالق کشاند؛ این زن سکوت و وحشت جنگل بود

درختی کھ او را از فرزندش جدا کرد، صورتکی کھ در 
 تاریکی شب و بر سقف اطاق دستش انداخت.

وقتی «بچھ در شکمش بھ تقال افتاد. بھ او گفتھ بودند: 
بچھ تکون میخوره بھ چیز خوشگلی نگا کن کھ بچھ ات بھ اون 

اش را از زن بردارد. فکر توانست نگاه خیرهــ ولی نمی» بره
رد دل این زن انباشتھ از بغض و کینھ بھ مردم است؛ کمی

ھاست. حتماً او را بھ خاطر جوان مردمی کھ او ھم جزیی از آن
ً با آن شکم جلو  بودنش و سالم بودنش نمی بخشید، مخصوصا
آمده. فکر کرد اگر بھ او نگاه نکند و یک آن غفلت بورزد، زن 

د و بچھ را بھ او حملھ خواھد کرد، روی شکمش چنگ خواھد ز
 از توی دلش بیرون خواھد کشید.

اگھ بچۀ …؟…اگھ بچۀ من «جنبید. بچھ بھ شدت می
 »؟…من

 »حالت بده دختر جان؟ حالت بده خانم جان؟«
صدای زن آرام و مھربان بود. این صدا و این صورت 

شد. با ترس خودش را عقب کشید و در ذھنش بر ھم منطبق نمی
ت و بھ نفی تکان داد. نفھمید از شرم سرش را بھ زیر انداخ
 خودش را چطور بھ خانھ رساند.

خوام! اگھ بچۀ من خوام! من بچھ نمیمن بچھ نمی«
 »چھ کنم؟ چھ کار کنم؟ چھ خاکی بھ سرم کنم؟…

ھر گونه استفادۀ تجاری ممنوع است
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چیزی توی دلش سرازیر شد پایین. توی پشت و 
 پھلوھایش تیر کشید، درد توی ھمۀ تنش پیچید. فریاد کشید.

دیگھ تموم شد، دیگھ «گفتند: میریختند توی اطاقش، 
 »راحت شدی، دیگھ چیزی نمونده.

 »نمی رسھ ببریمش مریضخونھ؟«
 »زاد، دکترشو خبر کنین.نھ ــ داره می«
 »زاد!داره می«
 »زاد!داره می«

نمی شنید و فقط صدای پر مھر زنی ناشناس در گوشش 
چھ خوام! من بنمی«زد، بود. خطاب بھ او و با التماس فریاد می

 »خوام!نمی
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 کانداس

 
 
 

در دل جنگل  شارسامادر نداشت، با پدرش  کانداس
 آدیس آبابااکالیپتوس، پشت دریاچھ، در چند کیلومتری شھر 

صد پا باالتر از خانۀ کانداس و  کاباناکرد. رودخانۀ زندگی می
خورد، ھای اکالیپتوس پیچ و تاب میشارسا، از البھ الی درخت

 رفت.می اواشزد و بھ طرف رودخانۀ دور می دریاچھ را
ای تیره ھای قدیم بود، آب سرمھدریاچھ از بقایای آتش فشانی

داشت و عمقش چون خیالی پریشان نا پیدا بود. دور تا دور 
ھای عظیم حلقھ زده ھای سر در ھم و کاکتوسدریاچھ، درخت

ای کھ ای داده بود. جادهھای افسانھبود و بھ آن حالت سرزمین
ھای سبز رفت، از میان زمیناز کنار دریاچھ بھ طرف شھر می

بی درختی روان بود و در طول راه فقط جای جای درختی تک 
 ھایش را چتر وار گسترده بود.و دور افتاده، شاخھ

  
، ھر روز صبح با دمیدن خورشید کانداس، پدر شارسا

ریاچھ گذشت، کنار دآمد، از جنگل میاش بیرون میاز کلبھ
افتاد و از میان جاده بھ کرد، باز بھ راه میای درنگ میلحظھ

ھر گونه استفادۀ تجاری ممنوع است
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در راه گھ گاه  شارسارفت. در این سحرگاھان طرف شھر می
خورد کھ مثل خودش، مثل بیشتر مردم بھ زن یا مردی بر می

- آن شھر، با پای برھنھ و چتر کھنھ و لباس رنگین از آنجا می
ن سرزمین و آفتاب سوزانش ھای سیل آسای آگذشت. زیر باران

سر را باید محفوظ داشت ــ در آنجا چتر از لوازم زندگی بود و 
کفش فقط زینت، و پا را برای در آفتاب راه رفتن و زیر باران 

 کرد.دویدن سنگین و تنبل می
 ،گذشت. جلو پستخانھھر روز از توی میدان می شارسا

-و گدایی میای مرضش را متاع کرده بود جذامی از دست شده
جذامی  شارساکرد و مثل مجسمۀ میان میدان محل ثابتی داشت. 

شد. بعد از جلو کرد و رد میرا مثل نقش روی سنگ نگاه می
ھم مثل دیگر مردم آدیس آبابا مسیحی  شارساگذشت. کلیسا می

بود و آئین مذھبیش را با رسوم و آداب بومی در ھم آمیختھ بود 
بوسید و گویی ھای آن را میافتاد و پلھــ جلو کلیسا بھ خاک می

رفت، سپس بعد چند قدم پس پس می - ای داشتانتظار معجزه
 گذاشت.رو بھ بازار شھر می

ھا کرد، موزھا و انبھدر بازار، دِر دکھ اش را باز می
را در یک گوشھ روی  پاپایاآویخت، بار را بھ در و دیوار می

 .ماندچید و منتظر مشتری میھم می
 

، زیبایی بربر داشت. دماغ شارسا، دختر کانداس
ای سھ گوشش نقاشی شده بود. توی ای بر صورت قھوهکشیده
- ھایش یک پردۀ نازک اشک بود. دندانخانۀ سفیدش بین لبچشم

زد. موھای صافش تا روی شانھ ھای پر گوشتش برق می
 سرازیر بود.
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د و آورھر نیمروز برای پدرش از خانھ غذا می کانداس
ناھارش را بخورد و بعد  شارسانشست تا بی صدا کنار دکھ می

 گشت.شد و بھ جنگل بر میباز آرام و بی صدا بلند می
گذشت، آفتاب بر ساحل دریاچھ می کانداسروزھا وقتی 

روی دریاچھ پھن بود و ھمیشھ چند مرغ سقا بر صفحۀ صیقلی 
ن درختان ھا در آب، در میاآن شناور بودند. عکس وارونۀ آن

ھای کھن سر بھ ھم آوردۀ واژگون، حالت مالـخولیایی خواب
آمد. آشفتھ را داشت. سکون و سکوتش بھ نظر جاودانھ می

دید کھ شاید پدرش یک چیز دیگر ھم سر راھش می کانداس
ھرگز ندیده بود، چون در ساعاتی کھ بھ شیرھای باغ وحش 

 ش بود. ادادند، پدرش ھمیشھ درون دکھسلطنتی غذا می
دیده بود کھ مردم برای رؤیت گوشت و  کانداس
برند، ھای اطراف باغ وحش ھجوم میاش بھ سیماستشمام رایحھ
شان را با خیال و وھم ھای گرسنھروند و معدهاز آن باال می

 کنند.سیر می
 

 زا، دکان پنبھ فروشی شارساترین دکان بھ دکۀ نزدیک
ت بیشتر کسانی را کھ قوی ھیکل و درشت بود، پش زابود. 

ادعای زور بازو داشتند بھ خاک رسانده بود و ھمھ از او 
بھ سفیدی پنبۀ دکانش بود و  زاھای بردند. دندانحساب می

ھای سرخ و ایش سیاه تر بود. رگصورتش از موھای پشم بره
احترام  شارسافقط بھ  زاھایش دویده بود. ریزی در سفیدی چشم

بھ این دلیل کھ دختر زیبایی چون  گذاشت و آن ھم فقطمی
 داشت. کانداس

ھم بھ دھانۀ  زاآورد، غذا می شارسابرای  کانداسوقتی 
- را تماشا می کانداسنشست و آمد، توی آفتاب میدکانش می

ھر گونه استفادۀ تجاری ممنوع است
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ھایش کرد عضالت بازوھا و راننگاھش می کانداسکرد. وقتی 
و داد ھایش را بھ خنده نشان میخورد و تمام دندانگره می

دکۀ  کانداسشد. ھنگامی کھ ھایش نمایان تر میسرخی چشم
ھمیشھ  زارفت، کرد و بھ طرف جنگل میپدرش را ترک می

و حتی  پاپایاداد: یک بستھ ادویۀ تند، چند ای بھ او میھدیھ
دانستند کھ یکبار یک تختھ پوست میمون دباغی شده. ھمھ می

 خواھد شد. زاباألخره زن  کانداس
 

موجود نحیف و الغری بود. نقاش بود. تنھا  آبھ بیکال
ھایی کھ توی جادۀ کنار دریاچھ بود زندگی در یکی از آلونک

ھا ھمھ بھ ھم شبیھ بود، از مدفوع دام ساختھ کرد. این آلونکمی
شده بود، ھیچ کدام مفری برای دود و ھوای کثیف نداشت، فقط 

والً با گلیم سوراخی برای ورود بھ کلبھ تعبیھ شده بود کھ معم
- ھا بھ ھم و بھ جاده با کوره راهدستباف کلفتی پوشیده بود. کلبھ

ھا بھ وجود آورده بود، پیوند ھایی کھ آمد و شد پای برھنۀ انسان
 داشت.

ھای سرزمینش را، کھ پر از رنگ و سایھ گل آبھ بیکال
ھایی کھ روشن بود، دوست داشت. برای بعضی از رنگ

 آبھداشتھ بود، اسمی وجود نداشت.  طبیعت بھ شھرش ارزانی
نشست و کوشش رفت، یا کنار دریاچھ میروزھا بھ جنگل می

 ھا را روی کاغذ زنده کند.داشت این رنگ
شد و باران بی زنھار آغاز می آبھ بیکالدر سرزمین 

ھا و یافت و چنان با خشم و شدت بر گردۀ بامناگھان خاتمھ می
خواھد تمام بید کھ گویی میکومردم آن سامان تازیانھ می

 ھا را بیرون بریزد و بشوید.ھا و تیرگیآلودگی
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برد و بھ آلونکش پناه می آبھبارید، وقتی باران می
آمد و آفتاب، کھ در ماند. باران زود بند میمنتظر بند آمدنش می

ای پنھان مانده بود، باز بخشنده پشت پردۀ باران فقط برای لحظھ
ھم  آبھپراکند. و حرارتش را بر ھمھ جا میو با کرامت نور 

ھای غلیظ آمد و ھم گام سیالبھاش بیرون میھمراه آفتاب از کلبھ
 افتاد.آب و خاک مسی رنگ در جاده بھ راه می

بعد از باران، پرندگانی کھ از انگشت دست آدمی 
ای بود، بر تر نبودند و نیم قدشان نوک باریک و برگشتھبزرگ

نشستند و خود را از آب بارانی کھ ھای آویز میگردن ترد گل
- کردند و مورچھھای گل انباشتھ شده بود سیراب میدرون کاسھ

ھای بالدار را با سرعتی سرسام آور میان زمین و آسمان نوک 
ھای آن قاپیدند. پر این مرغان ھم چون گلزدند و میمی

 شت.این پرندگان را ھم دوست دا آبھسرزمین رنگارنگ بود. 
بھ زیبایی و فقری کھ دور و برش گسترده بود خو  آبھ

داشت ــ ھر دو را پذیرفتھ بود. بی چیزی را بھ ثروتی کھ 
 طبیعت در اختیارش گذاشتھ بود، بخشیده بود.

دید. بار اول کھ او را را ھر روز می کانداس، آبھ بیکال
ھا و پرندگان از تمام گل کانداسدید، بھ نظرش آمد کھ 

ش زیباتر است. از آن پس وقتی بھ آب دریاچھ نگاه سرزمین
ھا، چین دامن او دید و دامنۀ تپھرا می کانداسکرد، گیسوی می

در  کانداسبود.  کانداسبود و عطر درختان اکالیپتوس، نفس 
 ھایش حضور داشت.تمام نقاشی
-ھا نگاه میرا از ال بھ الی درخت کانداسروزھا  آبھ

 کانداسآمد. ھنگامی کھ اش میھ بھ سایھکرد و تا لبۀ جنگل سای
در پناه  آبھ بیکالرفت، در جادۀ بی درخت بھ طرف شھر می
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شد، از دیدش محو می کانداسماند و تا زمانی کھ درختان می
 ایستاد.در آنجا می

 
ھایی اش، آلونکتوی شھر بود. در اطراف کلبھ زاکلبۀ 

پراکنده بود. این کھ با نور قرمز از بقیھ مشخص و مجزا بود، 
ای از زنان آن سامان و محل ھا بازار خود فروشی دستھاطاقک

ھا عیش و عشرت گروھی از مردان آن بوم بود. معموالً از آن
شد. صدای طبل بلند بود. در سکوت ھم این صدا احساس می

ھا، با باران، با آفتاب، با گیاھان آن سرزمین و آھنگ طبل با قدم
 یجان و گویای مردم آن دیار عجین بود.ھای پر ھبا رقص

 
ھمۀ روز باران باریده بود، بند آمده بود و باز باریده 

اش بیرون آمد و بھ از کلبھ زاشد. کم تاریک میبود. ھوا کم
بھ راه افتاد. پنبھ تکھ تکھ بھ موھایش  شارساطرف خانۀ 

ی ھایآمد. بھ لبخند دعوت کنندۀ زنچسبیده بود و بھ نظر پیر می
کرد. پاھای ھای قرمز ایستاده بودند توجھی نمیکھ جلو کلبھ

اش را توی گل روان سرخی کھ در مسیرش جاری بود برھنھ
ھای سیاھش رفت. گل، الی انگشتبرد و پیش میفرو می

کشید خاکستری رنگ خشک شده بود. چترش را روی زمین می
ً آبو شیاری کھ نوک چتر روی زمین ایجاد می  کرد، آنا

 شد.مکید و پر میاطراف را می
را فراھم کرده بود.  کانداستمام وسایل عروسی با  زا

بایستی برای زناشویی  زافقط یک مسئلھ باقی بود کھ حل شود: 
مردانگیش را ثابت کند. برای نشان دادن مردانگی  کانداسبا 
بایست موجود دیگری را از مردی ساقط کند ــ رسم بر این می
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این کار مشکل نبود، کسی حریف زور بازویش  ازبود. برای 
 بایست منتظر فرصت باشد.نبود ــ فقط می

 
جذامی مثل ھمیشھ کنار در پستخانھ نشستھ بود. چند 

از شھر و  زاکردند. بچھ در محوطۀ رو بھ روی کلیسا بازی می
را بھ  کاباناھای باران، رودخانۀ از دریاچھ گذشت. جوی

فاصلۀ بین دریاچھ و جنگل، گل عمیقی  دریاچھ پیوند زده بود.
نشست. وقتی در آن می زابود و بھ ھنگام راه رفتن تا مچ پای 

 زا کنار جنگل رسید، باران دوباره شروع شد.
 

 کانداسھا بین درختان در انتظار ساعت آبھآن روز 
 کانداساش نرفت، ولی بارید بھ کلبھماند. حتی وقتی باران می

کرانۀ دریاچھ آمد، باز ھم اثری از او نیافت.  نیامد. چند بار تا
کرد اتفاقی افتاده است. از تصور آسیمھ سر بود. احساس می

شد. باز رسیده باشد دلش از غم سیاه می کانداساینکھ گزندی بھ 
ھا کز کرد و باز چشم بھ جنگل برگشت و زیر یکی از درخت

 کانداساز بھ راه ماند. قصد داشت آنقدر آنجا بماند تا خبری 
 برسد.

 
در دو قدمیش  زارا ھرگز ندیده بود.  زا، آبھ بیکال

ھای خون ، بھ چشمآبھ بیکالکرد. ایستاده بود و براندازش می
خیره شد ــ بوی دوستی از این موجود نمی آمد. مور  زاگرفتۀ 

ھایش توی کرد، تندی گرفت. چشمموری کھ از نم ھوا حس می
 ت.بھ دنبال مفھوم گش زاصورت 

در یک آن تصمیمش را گرفت. ھنگامی کھ بھ سمت  زا
دو سھ بار باز و بستھ شد، اما  آبھخیز برداشت، دھن  آبھ بیکال
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چند بار در گل غلتیدند،  آبھو  زاصدایی از گلویش در نیامد. 
بھ زحمت با بار سنگینی کھ  آبھنشست.  آبھروی سینۀ  زابعد 

ف درختی کشاند و بھ دور بدنش پیچیده بود، خودش را بھ طر
پاھایش را دور تنۀ درخت حلقھ کرد، سرش را محکم توی 

از این  آبھیک لحظھ شل شد و  زاھای کوبید. دست زاصورت 
خودش را بیرون کشید و  زافرصت استفاده کرد و از زیر تنۀ 

  بھ دنبالش .  زابھ طرف جاده دوید و 
ھای مقطع پر دوید و نفسبھ سرعت می آبھ بیکال

را در آب و گل پشت سرش  زاکشید. ضرب پای می صدایی
نکھ درنگ کند دوید. آنجا پایش آشنید، ولی تا کنار دریاچھ بیمی

پیچ خورد و زانوھایش در گل نشست، و در یک چشم بر ھم 
اش بود. ھر دو گل آلود و تر بودند و نفس باز بر سینھ زازدن 

 زدند.نفس می
نفسش را بریده  زا کرد. سنگینیدیگر مقاومت نمی آبھ
ھای مچ زاھای پر از وحشتش بھ دو دو افتاده بود. بود و چشم
را بھ یک دست گرفت و با دست دیگر چاقویی را  آبھاستخوانی 

تکان محکمی خورد، اما فشاری کھ  آبھاز جیبش بیرون کشید. 
، ضامن چاقو زابھ پھلویش آورد، بی حرکتش کرد.  زازانوی 

تیز چاقو صدای خشکی کرد و فضا را را آزاد کرد و تیغۀ 
 شکافت.

. ھنوز اند، تا روی زانوھای آبھ بیکال خودش را سرزا
خم شده بود. با  آبھھای او در دستش بود و بدنش روی سینۀ مچ

را از شکم تا نزدیک  آبھیک حرکت سریع چاقو، تن پوش 
زانوی چپ جراند. نوک چاقو خراش کوچکی زیر ناف و روی 

 آبھھای کوچک خون بر پوست تریاکی رنگ انھران کشید و د
ھایش گرفت و با دست آزادش ، چاقو را بین دندانزابیرون زد. 
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لرزید و سیاھی چشمش می آبھتن پوش را بیشتر پاره کرد. بدن 
 در کاسۀ سفید گم شده بود.

را زیر زانوھایش مھار کرد و چاقو  آبھھای ، دستزا
اشت و دستش با سرعت پائین ھا بردرا با دست از میان دندان

آمد. فقط یک نالۀ کوتاه در ھوا پیچید و یک تکھ گوشت از میان 
ھای پیراھنش، و سپس بر گل افتاد. پای آبھ ابتدا بر پارهدو 

را پوشاند.  آبھفواره زد و کشالھ ھای  زاخون توی صورت 
ھم آمده بود و درد روی پیشانی و دور دھانش را  آبھھای پلک

 ختھ بود ــ بی ھوش بود.چین اندا
پاک کرد و بلند  آبھھای خونینش را روی سینۀ دست زا

بر زمین انداخت و عضو  آبھ بیکالشد. چاقو را بین پاھای 
را در لتی از پیراھنش پیچید و دوباره توی  آبھبریده شدۀ 

 رفت. شارساجنگل، بھ طرف خانۀ 
کرد، خندید و ھمۀ نگاھش می کانداسمثل دفعاتی کھ 

 کانداسھایش نمایان شد. دیگر مانعی برای عروسیش با نداند
 وجود نداشت.
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 گرما

 
 
 

تابید. آب آفتاب داغ بعد از ظھر تابستان بر زمین می
استخر مثل صفحۀ فلز صیقل شده، صاف و بی موج بود. شاخ 

ھای کنار دیوار، بی ھای انتھای باغ و نھالو برگ درخت
 فتۀ بید مجنون جنبشی نداشت.با زلفحرکت بود. حتی 
ھای برندۀ شعاع خورشید را تک تک و دانھ دختر تیغ

- ھای بستھکرد. از پشت پلکدانھ روی پوست بدنش احساس می
دید. بخار گرمی بین بدن و لباس اش روشنایی قرمز رنگی می

- شد، جمع شده بود. دانھشنایش، کھ در حرارت شدید خشک می
شت لب و میان دو پستانش جوانھ ھای عرق روی پیشانی و پ

زد. بینی و گوشش پر از آب بود. بوی خزه و سنگ داغ و می
 تر تمام دستگاه تنفسش را انباشتھ بود.

بیا تو گلی «مادرش او را از داخل عمارت صدا کرد: 
 »گیره.ــ سرت درد می

دختر شنید، ولی جواب نداد. یک قطرۀ عرق از 
ش آویخت و یک لحظھ معلق و پیشانیش سرازیر شد و بھ ابروی
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تر بست و نور مردد ماند، بعد پشت پلکش افتاد. چشمش را تنگ
- دید در سیاھی فرو رفت. دانۀ عرق، میان چینقرمزی کھ می

اش پخش شد و سوزش مالیمی ایجاد ھای پلک بھ ھم فشرده
کرد. دست دختر بھ سرعت باال رفت، چشمش را مالید و بعد 

 ارش افتاد.لـَخت و بی رمق در کن
-خورد و ورقھ ورقھ از زمین بلند میگرما بھ زمین می

آمد و گویی بین دو آینۀ شد. اشعۀ خورشید مثل سوزن پائین می
زد و بھ آسمان بر موازی قرار دارد، روی خودش پشتک می

 گشت.می
دختر باز صدای مادرش را شنید و بی اعتنا بھ پھلو 

شتش را بھ آفتاب داد. چرخید. شکمش را بھ زمین چسباند و پ
اثر نم مختصری کھ از بدنش بر سنگ کنار استخر مانده بود، 
بھ آنی خشک شد. آب توی گوشش جا بھ جا شد و صدای بال 

ای را داشت. صورتش را روی ساق دستش گذاشت زدن حشره
و بی حرکت ماند. نم پشتش ھم بھ سرعت برچیده شد و آفتاب 

 اش نفوذ کرد.بھ درون گرده
آمد و پوستش چۀ درشتی از کمرش رو بھ باال میمور

داد. چند بار خودش را جنباند؛ پاھایش را بھ را قلقلک می
نوبت، و یکی دو بار با ھم، باال آورد و سعی کرد مورچھ را از 
سفرش باز دارد ــ ولی مورچھ، در گودی پشتش جا کرده بود و 

آنجا کھ آمد. دستش را تا بھ موازات ستون فقراتش باال می
ممکن بود روی پشتش سراند و با نوک انگشتش مورچھ را 

 ھا، کنار سرش پرتاب کرد.روی سنگ
ھایش باز بود و مورچھ در مسیر دیدش بود، اما چشم

برای اینکھ او را درست ببیند مجبور بود نگاھش را بھ باال 
اش کرد، از آن منصرف شد. بعد از متوجھ کند. این کار خستھ
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یوان را از یاد برد و طرف چپ صورتش را رو بھ چند لحظھ ح
 آفتاب گرداند.

مادر پنجرۀ اطاق ناھار خوری را باز کرد و دخترش 
بسھ دیگھ! ھر چیزی «را صدا کرد. صدایش تھدید آمیز بود: 

 »اندازه داره ــ سرت تو آفتاب ترکید، ناخوش میشی!
دیگر جای تأمل نبود. دختر آھستھ برخاست و بھ طرف 

اش را با یک انگشت گرفتھ بود و پشت رفت. حولھ عمارت
ھا کھ رسید، کف پاھایش را گود کرد و کشید. بھ ماسھسرش می

 سعی کرد تند بگذرد.
بھ نظرش تاریک و خنک آمد. برای اینکھ  خانھداخل 

ھایش را چند بار بست و باز کرد. بھ تاریکی عادت کند، چشم
پلکش بھ بیرون ھای ھای کوچک پر نوری از گوشھستاره

گریخت. یکی از آنھا را با نگاه در فضا دنبال کرد، گمش کرد، 
دوباره یافتش و باز گمش کرد. دیدش تیرگی را پذیرفت: ابتدا 
حدود اشیاء و بعد جزئیات را دید. یک سر بھ آشپزخانھ رفت و 
دو سھ برگ کاھوی شستھ را از توی سبد برداشت و آنھا را پی 

نازکی ھم خورد. بوی خیار توی ھوا و  ترد ھم جوید. خیار 
ھا باال پخش شد و این بو، سبز و خنک و گوارا بود. از پلھ

 ماند.ھا میرفت ــ جای پایش در راھرو و روی پلھ
از توی پنجرۀ حمام، حرارت بیرون بھ نظر مایع 

ھا تاب برداشتھ بود ــ آمد. از الی موج گرما، سنگغلیظی می
 شد.گویی داشت آب می

ھای آفتاب سوختۀ دختر از آب پرفشار دوش بھ شانھ
آمد ــ درد مطبوعی بود. صابون و آب تمیز، چربی درد می

استخر را شست. جلو آینۀ قدی تنش را خشک کرد. مدتی بھ 
خودش خیره ماند، ذوقزده تفاوت رنگ قسمتی از تن را، کھ در 
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. چرخید، زیر لباس شنا آفتاب ندیده بود، با بقیۀ بدن وارسی کرد
پشتش را تماشا کرد و تصمیم گرفت فردا بیشتر بھ پشت در 
آفتاب بخوابد. روی پوست مسی رنگ براقش و برجستگی 

ھایش با احتیاط و نوازش دست کشید. بھ خودش لبخند پستان
ھایش ھایش را مسواک کند، لبزد، بعد مثل اینکھ بخواھد دندان

اش معاینھ صورت تفتھھا را در زمینۀ را گشود و سفیدی دندان
اش چین داد و ابروھایش را در ھم کشید و زبانش کرد. بھ بینی

اش را فرو برد. چند لحظھ پشت را بیرون آورد ــ صدای خنده
بھ آینھ ایستاد ــ بعد ناگھان برگشت تا تصویرش را غافلگیر 

 کند.
چند تار مویش راست ایستاده بود، بی آنکھ چشم از 

ش را باال برد و قبل از اینکھ موھا را تصویرش بردارد دست
بگیرد، چند بار ھوا را چنگ زد. نوک دست آزادش را با زبان 

 تر کرد و آھستھ روی موھای سرکش کشید و آنھا را خواباند.
ھا را باز باال و پائین جست و شکلک ساخت ــ چشم

ھای دماغ را باز و لپش را تو مکید. بعد آرام چپ کرد و پره
ـ گوشۀ ابروی راستش را باال برد و نگاھش را با ایستاد ـ

ھایش را غنچھ کرد و کرشمھ و ناز بھ چپ و راست گرداند، لب
 ادای سیگار کشیدن مادرش را در آورد.

-با دست و دل بازی زیر بغل و حد فاصل بین پستان
ھایش را پودر تالک پاشید. ذرات پودر توی ھوا پخش شد و 

ھای سفید شده از تالک را دستمقداری ھم بر زمین ریخت. 
 اش پاک کرد. لباس پوشید.روی کپل و کشالھ

روی لبۀ پنجره، دو مگس بزرگ، نیمھ جان و بی حال، افتاده 
ھایش گرفت و بودند. دختر، بال یکی از آنھا را با نوک انگشت

خر مگس بھ  سمجو  سوزنیمیان ھوا تکان داد. دست و پای 
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سرعت از خودش تکاند.  ھبرا  مگسد. دختر یچسبش انگشت
حشره با صدایی خشک بھ شیشھ خورد و روی زمین افتاد. 

ھایش را خاراند و بالمگس دیگر، بی حوصلھ پشتش را می
ای کھ در گوشۀ آب کرد. دختر با کبریت سوختھمرتب می

گرمکن حمام پیدا کرد، او را بھ جلو راند. مگس تسلیم بود و بی 
ن کشانده شد ــ و ھنگامی کھ دختر آنکھ مقاومت کند، روی زمی

او را رھا کرد، برای یکی دو لحظھ با شدت بیشتری پاھایش را 
حرکت داد و بعد بھ ارتفاع کم در ھوا بلند شد. مگس دیگر ھم 
پرید و بر مگس اولی نشست. دختر مدتی با دقت حرکات تند 

 اش کرد.آنھا را پایید تا صدای وزوزشان خستھ
شنای ترش را، کھ کف حمام افتاده با پنجۀ پا، لباس 

بود، توی ھوا انداخت و با دستش آن را گرفت، در دستشویی 
 آب کشید و بھ شیر وان آویزان کرد.

گلی، مایوی خیستو وسط حموم «مادرش از پائین گفت، 
 »نندازیا!

دختر مایو را از روی شیر برداشت ــ ھمانطور کھ 
ھایش تکان داد و چشم حشره را در ھوا جنبانده بود، آن را جلو

بعد میان حمام رھا کرد. مایو، مثل سیلی توی صورت زمین 
 .نقش شدخورد و 

ای روی یک شاخۀ خشک درخت کنار پنجره پرنده
ھای خون گرفتھ و غضبناکش دور و بر را نشست. با چشم

بازرسی کرد. دختر منتظر ماند تا جفت پرنده ھم روی درخت 
ون را تماشا کرد، اما پرندۀ دیگری بنشیند ــ گردن کشید و بیر

در آسمان نبود. خیلی باال، نقطۀ سیاھی دید، ولی آفتاب چشمش 
را زد و نتوانست بیشتر نگاه کند. پرنده دو سھ بار روی شاخھ 
جا بھ جا شد. صدای دو رگۀ خشکی از تھ حلقش در آورد. بعد 
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با یک جھش پرید و از الی موج گرما رد شد و بھ طرف نقطۀ 
ھوا کشید، بعد چند  دراه رفت. شاخۀ درخت، منحنی بزرگی سی

بار با تأسف سرش را تکان داد، آنوقت چند نفس بریده بریده 
 .گرفتکشید، باألخره آرام 

بیرون روشن و داغ بود و از میان پنجره، آب استخر 
- رسید. ھوا توی گرما دست و پا میجامد و خشک بھ نظر می

ر پنجۀ آفتاب بودند و چون پرندگانی ھا اسیھا و نھالزد. درخت
کھ مسحور چشم ماری شده باشند، زیر نگاه خورشید مات مانده 

 بودند.
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 دو زن
 
 
 
 

گل خاتون بی خبر رفتھ بود. معمول بر این بود کھ 
رفت، و اش میشد، بھ خانھھا، بعد از اینکھ کارش تمام میشب

ن سال بود کھ گل ھا ساعت شش سر کار حاضر بود. چندیصبح
کرد و برنامھ خاتون برای خانم و آقا و خانم کوچک کار می

ھمین بود. گاه کھ مھمانی یا سفری یا ریخت و پاشی بیش از حد 
ماند، و ھرگز پیش آمد، گل خاتون شب ھم میمتعارف پیش می

نیامده بود کھ صبح نیاید یا حتی دیرتر از وقت مقرر بیاید. 
یا آمد، فقط سھ روز غیبت کرد و البتھ وقتی بچۀ دومش بھ دن

توانست این غیبت با اطالع و اجازۀ خانم بود. ھیچ کس نمی
خبر برای ھمیشھ رفتھ قبول کند کھ گل خاتون ناگھان و بی

 است.
گل خاتون درست ھمان وقتی غیبش زد کھ کسالت خانم 
کوچک، سیمین، شروع شد. بھ ھمین دلیل ھم غیبتش بسیار 

ر چنین موقعی کمک گل خاتون خیلی الزم بود. محسوس بود. د
روزھای اول کھ سیمین ھنوز در خانھ بود، آمد و رفت زیاد بود 
و بعد ھم کھ بھ مریضخانھ رفت، خانم زینت ملوک، مادر 
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گذراند و فرصت سیمین، بیشتر وقتش را با او در بیمارستان می
نمی کرد بھ کار خانھ برسد. آشپز ھم از پخت و پز زیاد نمی

توانست آمد. خانھ در ھم و آشفتھ بود و فقط وجود گل خاتون می
بدھد و گل خاتون ھم دود شده بود و رفتھ  سامانبھ کارھا سر و 

 بود ھوا.
ھمانطور کھ ناپدید شدن گل خاتون بھ نظر غیر قابل 

- آمد، ناخوشی سیمین را ھم ھیچ کس در ابتدا باور نمیقبول می
یمین قصد دارد سر بھ سرشان کردند سکرد. ھمھ فکر می

ھای خاص خودش را داشت کھ بگذارد، چون سیمین شیطنت
تر ھمیشھ خوش آیند نبود. ولی رفتار سیمین روز بھ روز عجیب

کم ھمھ ھای پرت و پال باال گرفت، تا کمتر شد و حرفو غریب
متوجھ شدند کھ قضیھ جدی است. تازه برای اینکھ سر و صدای 

ای ھم در خانھ نگھش داشتند و بعد از ، یک ھفتھداستان در نیاید
 روی اجبار و بن گوش او را بھ مریضخانھ بردند.

کردند، ھیچ در بارۀ ناخوشی سیمین ھمھ سکوت می
بود. دوستان » ھیس ھیس«گفت، قضیھ کس صریحاً چیزی نمی

آمدند فقط سربستھ و آشنایانی کھ بھ دیدن خانم زینت ملوک می
کردند کھ شدند و اظھار امیدواری مییا میاز حال سیمین جو

طفلک «ھر چھ زودتر رفع شود؛ و موقع رفتن یک » کسالتش«
خدا نصیب ھیچ «، یا »عجب مصیبتی«، یا »پدر و مادرش

آمد کھ خواندند و بھ نظر می، مثل ورد زیر لب می»کس نکند
کنند کھ نحوست از خودشان این کار را بیشتر بھ این حساب می

 د.دور شو
ند، انسوزمی ھا بیشتر برای پدر سیمین دلقوم و خویش

داد، حتی گاه جستھ و گریختھ از چون خیلی کم طاقتی نشان می
زد؛ و این بدبختی بھ طرز سیمین حرف می» کسالت«نوع 
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سامانی منزل ھم بیش از بنمایانی پیرش کرده بود. شلوغی و نا
 ھمھ او را بھ دردسر انداختھ بود.

ملوک انصافاً در این ماجرا متانتش را حفظ خانم زینت 
ھا ھا و عروسیکرد، در جشنمثل معمول پذیرایی می :کرده بود

رسید و اگر و مراسم ختم حاضر بود، بھ سر و وضعش می
کسی از ماجرا خبر نداشت از رفتار زینت ملوک بویی نمی 

زد، تنھا شکایتش از برد. از ناخوشی سیمین ابداً حرف نمی
 ن مستخدم و غیبت نا بھ ھنگام گل خاتون بود.نداشت

از وقتی گل خاتون رفتھ بود، زینت ملوک سھ مستخدم عوض 
شستند یا ھا را تمیز نمیکرده بود و از ھمھ ناراضی بود ــ لباس

ھا گاه چند روز جارو نمی شد و یا کردند، اطاقخوب اتو نمی
کدام شد گردگیریش ایراد داشت. بھ ھر حال ھیچ وقتی می

 نتوانستھ بود جای گل خاتون را بگیرد.
گل خاتون ھرگز از کار کردن در این خانھ شکایت 
نداشت. جمعیتشان کم بود. آقا کھ بھ کارھا کار نداشت و خانم 

- ھم خوش خلق بود. فقط خانم کوچک، گاھی کھ گل خاتون بچھ
کرد و گل خاتون ھا را اذیت میآورد، آنھایش را با خودش می

 داد.ار میرا آز
-ھایش را با خودش میروزھایی کھ گل خاتون بچھ

- گذاشت و شب با خودش میھا را توی زیر زمین میآورد، آن
برد. پسر بزرگش، محسن، ناقص بھ دنیا آمده بود ــ نھ حرف 

رفت. سر بزرگ زشتی داشت و صورتش زد و نھ راه میمی
اسم رقت بار بود. بچۀ دومش ھفت ھشت ماھھ بود و ھنوز 

نداشت. ھمیشھ ناخوش احوال بود و آب دماغش سرازیر بود و 
حتی رمق نداشت پستانکش را بمکد. ھر دو بچھ وبالی بر 

 ای بھ دل گل خاتون بودند.گردن و غصھ
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کرد و ھا پیلھ میدرست است کھ سیمین بھ بچھ
-ھای بی جھت میروزھایی کھ آنجا بودند از گل خاتون بھانھ

ب تازگی نداشت و گل خاتون در عین گرفت، ولی این مطل
توانست علت ناپدید شدن نارضایی بھ آن عادت کرده بود و نمی

 ناگھانیش باشد.
آنھایی کھ ھم از بیماری سیمین خبر شده بودند و ھم از 
گم شدن گل خاتون، معتقد بودند کھ ھمۀ افراد این خانھ جنی 

بھ ھم ارتباط  خواستند این دو مسئلھ را بھ نحویاند. ھمھ میشده
بدھند. یکی از اولین عالئم ظھور بیماری سیمین این بود کھ دو 
طشت رخت شستۀ گل خاتون را توی باغچھ ریختھ بود و گل 

و یک  بکشدخاتون ناگزیر شده بود ھمھ را یک بار دیگر آب 
گفتند گل خاتون شمد و یک سفرۀ بزرگ را ھم از نو بشوید. می

نم کوچک خستھ شده است و رفتھ ھای خااز سر بھ سر گذاشتن
ھای علیل گل خاتون را گفتند چون سیمین بچھاست. بعضی می

آزار داده، گل خاتون نفرینش کرده و آھش سیمین را گرفتھ 
است و وقتی دیده آھش کارگر افتاده، از آنجا رفتھ است تا حق 

گفتند گل ای مینان و نمک خانواده بر گردنش نباشد. عده
ن را چیز خور کرده و بعد ھم فرار را بھ قرار خاتون، سیمی

ھا ترجیح داده است. شایعات مختلف و زیاد بود، ولی این حرف
ھیچ کدام بھ گوش زینت ملوک و شوھرش نمی رسید و فقط بین 

 گشت.در و ھمسایھ دھن بھ دھن می
از وقتی گل خاتون ناپدید شده بود، خانم زینت ملوک بھ 

کھ در جوادیھ بود، فرستاد و ھر بار  دفعات کسی را بھ منزلش،
- اند و کسی ھم نمیاش از آنجا رفتھخبر آوردند کھ او و خانواده

 داند کجا ھستند.
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-چند ماه گذشت، تا یکروز گل خاتون، ھمانطور کھ بی
خبر توی زمین فرو رفتھ بود، بی مقدمھ سبز شد. سر و 

ک ھای الستیکیش خاوضعش شلوغ و نامرتب بود، روی گالش
نشستھ بود و غیر از چادر نماز سفید گل ریزش بقیۀ پوشاکش 

 آمد.سیاه بود. صورتش شکستھ و خستھ بھ نظر می
حاال کھ گل خاتون برگشتھ بود برای خانم زینت ملوک 
مھم نبود کھ چرا بی خبر رفتھ است، مھم این بود کھ باز آمده 
 است ــ ولی صحیح نبود کھ بھ کلی دربارۀ غیبت گل خاتون

واقعاً کھ گل خاتون دست مریزاد! چشم ما «سکوت کند. گفت، 
 سؤالش لحن توبیخ داشت.» روشن! این ھمھ وقت کجا بودی؟

خدا سایۀ شما رو از سر ما کم نکنھ. «گل خاتون گفت، 
اینجا خونۀ امیدمھ ــ ھر جا باشم باز جام اینجاس. ھمش تقصیر 

ت کار ھس. شوور خونھ خرابم شد. گفتش تو خونۀ فرنگیا برا
خوب پول میدن. خانمم بھ ضرر تو راضی نیستن، برو 

 حوصلھ بود.صدایش خستھ و بی» …اونجا
نھ راضی نبودم، اما «زینت ملوک حرفش را برید: 

و با خودش فکر » حقش نبود یھ کالم بھ من بگی کجا رفتی؟
ھای بی حسابی کھ ھا با پولھا و بد فرنگیکرد: این بد امریکایی

ریزند، و دلش بھ شور ، زندگی ھمۀ ما را در ھم میگیرندمی
افتاد کھ نکند گل خاتون دوباره قصد رفتن داشتھ باشد یا توقعش 

 برای حقوق خیلی باال رفتھ باشد.
کلمۀ » حاال چی شد اومدی؟ فرنگیا رو ول کردی؟«

ھا را طوری گفت انگار کلمۀ زشتی است، بھ عالوه لحن فرنگی
کرد کھ بھ سؤال جواب مثبت ویق میصدایش گل خاتون را تش

- بدھد. ناز کشیدن برای زینت ملوک مشکل بود و دلش می
توانست خواست کلفت مناسبی در این فاصلھ پیدا کرده بود و می

ھر گونه استفادۀ تجاری ممنوع است
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با خیال راحت بھ گل خاتون بتوپد و بگوید کھ دیگر الزمش 
 ندارد.

بعلھ دیگھ خانوم ولشون کردم. «گل خاتون گفت، 
باس شبم میموندم. تا اون ھفتھ ام اونجا بودم.  راشون دراز بود،

اونم بھ زور اون، دور از جناب، ناکس. بعد فھمیدم خانوم جون 
خواسھ منو از سرش وا کنھ. چھ خاکی بھ اون تون بھ تون می

 »سرم شد.
شوھر گل خاتون بود و » تون بھ تون«و » ناکس«

و زینت ملوک فکر کرد البد سر گل خاتون ھوو آورده است 
بچھ ھات کجان؟ «حوصلھ نداشت شرح مصیبت بشنود. گفت، 

 »چطو امروز نیاوردیشون؟ این کلفتی کھ تازه اومده بچھ نداره.
این سرکوفت سخت بھ گل خاتون گران آمد. نیشی بود 
کھ بر دلش نشست و دردناک بود و با لحنی کھ پر از بغض و 

التون منم دیگھ بچھ ھامو نمیارم خانوم، خی«کین بود گفت، 
 »راحت باشھ.

ً از حرفی کھ زده بود پشیمان شد و با  زینت ملوک آنا
 »محسنت چطوره؟«مھربانی پرسید، 

گل خاتون مثل اینکھ دردش تازه شده باشد گفت، 
 »محسنم، بیچاره محسنم.«

خانم زینت ملوک فکر کرد: این بچھ کھ فقط یک تکھ 
 کشید و خودش و مادرش راگوشت است، کاش نفس ھم نمی

 کرد.خالص می
 »اون یکی چطوره؟ ھنوز اسم نداره؟«
دیگم اسم نمیخواد ــ مردش، ھر چی خاک اونھ عمر «
 در صدایش تأثر نبود.» شما باشھ.

ھر گونه استفادۀ تجاری ممنوع است
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زینت ملوک فکر کرد: خاک اون بچۀ الغر و نحیف 
کند، ولی دلش بھ حال گل چیزی بھ عمر کسی اضافھ نمی

داشت کھ آدم بگھ طفلک ــ گناھیم ن«خاتون سوختھ بود و گفت، 
اشو خداش بیامرزه. بچۀ معصوم جاش تو بھشتھ ــ غصھ

 »نخور.
کاشکی محسنمم ھمونجوری کھ اون «گل خاتون گفت، 

آتیش بھ جون گرفتھ اولش بھم گف مرده بود و راحت شده 
 »بود.

گل خاتون شوھرش را با دل و وجدان راحت نفرین 
ببرد و یک دور کرد. در واقع پیش نمی آمد کھ اسمی از او می

تسبیح فحش و ناسزا نثارش نکند. بھ بچۀ دومش ھم از روزی 
ای نشان داده بود. کھ آمده بود، نھ توجھی کرده بود، نھ عالقھ

تر نمی گفت. این بچۀ بی دست و پا ولی بھ محسن از گل نازک
و بی زبان را آنقدر دوست داشت کھ باعث تعجب بود و حرفی 

 د.کھ زد بر خالف عادتش بو
خانم زینت ملوک با تعجب گل خاتون را نگاه کرد ــ 

 توی صورتش سوای خستگی، غم و درد چرکی نشستھ بود.
خدا نکنھ گل خاتون. ھر چی باشھ بچتھ ــ چی میشھ «

 »کردی.کرد؟ خدا خواستھ بوده. تو کھ ھیچوقت شکایت نمی
رفت و خودش گل خاتون ھیچ نگفت. با لبۀ قالی ور می

 داد.جلو تاب میرا بھ عقب و 
 »حاال کجاس؟«زینت ملوک پرسید، 

محسن؟ نمدونم، پیش یھ نفره. اولی کھ از پیش فرنگیا «
در اومدم اون خیر ندیده بھم گفتش ھر دو شون جونمرگ شدن. 
گفتم منو ببر سر خاکشون. بردش. دیدم یھ قبره، اما گفتم البده 

کردم و ھر دو شون توی یھ قبر خوابیدن. یھ شب تا صب گریھ 
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موھامو کندم تا یھ خورده دلم آروم گرف. بعدش فھمیدم کھ اون 
 »گور بھ گور بھم دروغ گفتھ.

 »ھا نمردن گفتھ مردن؟بچھ…  یعنی«
 »نھ خانوم جون ــ کوچیکھ مرده. محسنم زنده اس.«
خواستی محسنت بمیره. این کھ غم خب، تو کھ نمی«

 »نداره.
پدرش «د و گفت، تر کشیگل خاتون گوشۀ قالی را محکم

بسوزه کھ پدرمو سوزوند، بھ زمین گرم بخوره، خیر از 
 »…زندگیش نبینھ! الھی، الھی داغش بھ دل عزیزاش بمونھ

ھای گل خاتون دوید: زینت ملوک میان نفرین
استغفرهللا گل خاتون، استغفرهللا. ھر چی باشھ شوھرتھ، پدر «

ستش ساختھ ھاتھ. اون بیچاره چھ کار کنھ؟ چھ کار از دبچھ
 »اس؟

جسارت میشھ خانوم، باس منو ببخشین ــ این مرتیکۀ «
ھاش کرده؟ دیوث کدوم شووری برا من، کدوم پدری برا بچھ

اش بلند و ھق ھق گریھ» …حاالم این بال رو سر محسنم آورده
اش دماغش شد و چادرش را بیشتر روی سرش کشید و با گوشھ

 را پاک کرد. 
-خوانی نداشت و میزینت ملوک حوصلۀ روضھ 

حاال مگھ چھ کارش کرده؟ «خواست لب مطلب را درز بگیرد. 
 »بازم کتکش زده؟

 »نھ خانوم. دادتش بھ یھ نفر.«
زینت ملوک فکر کرد: بھ جای اینکھ ممنون باشد کھ 
شر بچۀ ناقصش از سرش کم شده است، شکایت ھم دارد ــ 

زرگش خب البد یھ آدم خیری گرفتھ ب«مردم چقدر ناشکرند. 
 »کنھ دیگھ.
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 »نھ خانوم ــ گرفتھ ازش کار بکشھ.«
زینت ملوک دیگر کالفھ شده بود. گل خاتون بھ سرش 

تواند کار کند. با داند کھ محسن نمیزده است! ھر آدم عاقلی می
روی کلمۀ دیوانھ » مگھ تو دیوونھ شدی؟«بی حوصلگی گفت، 

بھ  مکث کرد و آب دھانش را قورت داد. از وقتی سیمین را
- بیمارستان برده بودند، اولین باری بود کھ این کلمھ را ادا می

آخھ محسن چھ کار «کرد. و با کم حوصلگی بیشتر ادامھ داد: 
 »تونھ بکنھ؟می

بچھ رو بھ یھ زنی کرایھ داده، روزی پونزه زارم از «
 »ــ بچمو کرایھ داده. گیره. محسنو کرایھ داده خانوم زنیکھ می
 »یعنی چی؟«
کھ گداس ــ محسن وردسشھ. خودم با چشای خودم زنی«

دیدم کھ سر خیابون نشسھ بود و محسنم جلوش رو زمین ولو 
گف، شنیدم خانوم جون، با گوشای خودم شنیدم، بود و گداھھ می

گفتش در راه خدا بھ من بدبخت و این یتیم عاجز کمک کنین می
ک صدای گریۀ گل خاتون بلندتر شده بود و زینت ملو...» 

 کرد.مبھوت نگاھش می
از تو لولۀ دماغش خون زده بود بیرون ــ گمونم «... 

کرد زنیکھ زده بودش کھ محسن گریھ کنھ اما محسن گریھ نمی
بھ خودش » … زیرش شاشیده بود … ... ھموطو ولو بود

«...  .بگوید: گالب بھ روتونزینت ملوک  کھ بھزحمت نداد 
 »…... بمیرم  بمیرم برات ننھ، بمیرم برات محسن

تف بھ «توانست باور کند و گفت، زینت ملوک نمی
معلوم نبود » روش بیاد! چطور یھ ھمچی کاری کرده؟

مقصودش پدر محسن است کھ بچھ را کرایھ داده یا گدای سر 
گذر کھ او را زده است. با خودش فکر کرد: اصالً چرا باید 
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ن قصۀ محسن بھ دنیا آمده باشد؟ و چرا باید گل خاتون ای
  دردناک را تعریف کند؟ 

 »چرا ورش نداشتی؟ چرا پسش نگرفتی؟«پرسید، 
ــ   با اون بی ھمھ چیز بودم ــ خدا الھی لعنتش کنھ«

دسمو گرف گفتش، طرفش رفتی نرفتی. بعد کھ دید من خیلی 
ــ اگھ الم  اِ  کنم گفتش کسی چھ میدونھ اون بچۀ توتابی میبی

شھ. اون باعث آبرو ریزی می فھمنشنگھ را بندازی ھمھ می
بچھ یھ سر نونخور بود، از سر وا شد، حاال یھ روزیم بھ ما 

بمیرم براش ... بمیرم ... کاش مرده بودی  ... رسونھمی
زد، چادر از گل خاتون توی سینھ و موھایش چنگ می» …ننھ

 سرش افتاده بود.
کشی. یھ تو کھ داری خودتو می«زینت ملوک گفت، 

اش. توکل داشتھ باش. چی میشھ کرد؟ ھر کی بھ دقھ آروم ب
کرد ــ بھ بھ سیمین فکر می» اندازۀ خودش غم و غصھ داره.

شد، باید یک عمر گوشۀ غم و غصۀ خودش. سیمین معالجھ نمی
شد و درد تیمارستان سر کند. جنونش روز بھ روز تشدید می

با  توانست بگوید.دیوانگی این بچھ کشنده بود. بھ ھیچ کس نمی
دانستند از او فاصلھ توانست درد دل کند؟ آنھایی کھ میکی می

 یــ درست مثل اینکھ یکی از افراد خانھ مرض  گرفتھ بودند
مسری دارد. با شوھرش بیگانھ شده بود. حتی او را مقصر 

شمرد. از روزی کھ روشن شده بود سیمین دیوانھ است، می
و سیفلیس توی ھای جنون خانم زینت ملوک بھ دنبال ریشھ

گشت. او ھم توی دلش شوھرش را نفرین خانوادۀ شوھرش می
ھا در دلش انبار شده بود، بیرون ریخت. کرد. اشکی کھ ماهمی

احساس شباھت عجیبی بین خودش و گل خاتون کرد و دلش 
 خواست درد دل کند.

ھر گونه استفادۀ تجاری ممنوع است
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چھ دنیای کثیفیھ! «بھ دنبال فکرش بھ صدای بلند گفت، 
ط جای شکرش باقیھ کھ اون خودش درد عجب روزگار بدیھ! فق

 زد.از سیمین حرف می» فھمھ.و غم نمی
-ــ یعنی درد و غم نمی  چمدونم وهللا«گل خاتون گفت، 

 گفت.راجع بھ محسن می» فھمھ؟ بلکم تو عالم خودشھ.
  »آره، تو دنیای خودشھ.«

ھر گونه استفادۀ تجاری ممنوع است
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 ھاسگ
 
 
 

ا خانھ در محلۀ پرت و دور افتادۀ شمیران قرار داشت. ب
دانستیم کھ آنکھ نشانی پر طول و تفصیلی در دست داشتیم و می

میدان اسم جد صاحبخانھ و خیابان نام پدر بزرگش و کوچھ لقب 
پدرش را دارد، مدتی از وقتمان صرف پیدا کردن محل شد. این 
اسامی پر طمطراق را کسی نشنیده بود و مجبور شدیم از تمام 

وش راھنمایی بخواھیم. ھای آن حول و حھا و بقالیعطاری
 باألخره بھ ھر زحمتی بود خانھ را پیدا کردیم.

پیشخدمت مرتب و مؤدبی در را باز کرد و سالم غرایی 
داد و ما را بھ داخل عمارت برد. از راھرویی کھ مثل 

مصرف انباشتھ بود، ھای قدیم از اثاث کھنھ و بیصندوقخانھ
ً وسیعی راه گذشتیم. داخل اطاقی شدیم کھ بھ مھتابی نس بتا

و قدیمی بود و آشکارا روزگار  فرسودهداشت. اسباب اطاق ھم 
تری را پشت سر گذاشتھ بود. اینجا ھم مثل بھتر و پر جالل

دکان سمساری مملو از اشیاء دست و پا گیر و بد قواره بود. 
 داد.اطاق بوی نا می

ھر گونه استفادۀ تجاری ممنوع است
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 :تابلوھای تمام قد اجداد صاحبخانھ زینت دیوارھا بود
ــ  ھای پوست، عصاھای جواھر نشانقباھای ترمھ، کالهبا ھمھ 

بھ ھم. آخرین وارث خانواده شبیھ ھا ھا چون تن پوشصورت
ھم، کھ ما آن شب مھمانش بودیم، اگر از ترمھ و جواھر نصیبی 
نداشت، گشادی چشم و خم چانھ و انحنای بینی اجداد را بھ ارث 

ً شباھت ظاھری صاحبخانۀ ما  بھ پدرانش غیر برده بود. واقعا
- قابل انکار بود. اسناد مسلم حالل زادگی از در و دیوار می

 بارید.
در اطاق منتظر ماندیم تا ورودمان بھ صاحبخانھ اعالم 

زد. ھمھ با اعجاب بھ دور و برمان شود. ھیچ کس حرف نمی
کردیم. تابلوھا ھم اخمالود از روی دیوارھا نگاھمان نگاه می

ھا با اشارۀ چشم و ابرو از دیگری آنکردند. اگر یکی از می
کردیم ــ چون ھیچکدام تعجب نمی» اینا دیگھ کین؟«پرسید: می

 اند.خوب پیدا بود کھ اصالً ما را بھ جا نیاورده
خانھ، آدم را بھ یاد قصر مخروبھ و افسون شدۀ کتاب 

ً کھ ساعت دیواری می» آرزوھای بزرگ« انداخت، مخصوصا
آمد کھ ھمۀ ک تاکی نداشت. بھ نظر میھم کوک نشده بود و تی

زوایای اطاق را کارتنک گرفتھ است و اگر کسی بھ روکش 
ریزد. محتمل بود کھ بدل شود و میھا دست بزند، خاک میمبل

ھای تاریک اطاق نشستھ توی یکی از گوشھ» ھویشام«خانم 
 باشد.

ھای این توی ھیچکدام از گوشھ» ھویشام«ھمتای خانم 
بلکھ در اطاق پھلویی، کھ درش رو بھ این اطاق باز  اطاق نبود،

ھای قد و بود، روی نیمکتی لم داده بود و دور و برش ھم مخده
نیم قد سر ھم سوار بود. بھ دیدن ما خم شد و در اطاق را ھول 
داد و در با جرجر ممتدی خودش را روی لوال کشاند و وسط 
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را از » ھویشام«راه از رفتن باز ماند؛ ولی بھ ھر حال خانم 
 دید ما پنھان کرد.

 »این کی بود؟«
 »ھیس! مادر صابخونھ اس.«
 »چرا دیگھ ھیس؟«
 »اگھ شلوغ کنی میخوردت!«

ھیچ کس بھ این شوخی نخندید، چون وضع آن خانھ در 
ھای پلیسی و ھمھ ترس نامعلومی ایجاد کرده بود و شوخی

 زد.جنایی فقط بھ این ترس دامن می
دلی بھ دریا زد و روی یکی از ھا یکی از مھمان

ھا نشست. صدای تو خالی فنر مبل در ھوا پیچید. مھمان نیمکت
حرکت ساعت از روی نیمکت با چنان شدتی جست کھ آونگ بی

صدای آونگ کھ تمام را لرزاند. ارتعاش صدای فنر و لرزش بی
 »چی شد؟«شد، یک نفر پرسید، 

اینکھ یھ مثھ «آن کھ از روی نیمکت جستھ بود، گفت، 
 »نفر از پشت لگدم زد.

خل نشو، فنر در رفت. مگھ صداشو «سومی گفت، 
 »نشنیدی؟

خوشبختانھ در این زمان صاحبخانھ وارد شد و سالم و 
ھای متعارف، فکر ارواح خبیثھ را از ذھن ھمھ احوالپرسی

 بیرون برد. 
ھایی کھ روی از اطاق بیرون رفتیم و روی صندلی

ی چیده بودند، نشستیم. نور کم بود و چمن، در انتھای مھتاب
، در شدشروع میتر از مھتابی چند پلھ پائیناز باغ، کھ گسترۀ 

ھای رمضان تاریکی فرو رفتھ بود و حالت غمزدۀ غروب ماه
تر بود و را داشت. آن دستھ از درختان چنار کھنسال کھ نزدیک
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 کوچۀ بن بست

  

  91

. در رسیدبھ نظر میشد، آب نخورده و گرد گرفتھ دیده می
کم اطراف گلکاری نبود، چمن محوطۀ پذیرایی و ابتدای باغ 

-ای سر پلھھای شویدی زرد شده. گلدانپشت و  رنگ پریده بود
ھایی کھ بھ طرف باغ سرازیر بود، قرار داشت. حوض کوچک 

 و سنگی وسط مھتابی بی آب و تشنھ لب بود.
پیشخدمت مؤدبی کھ در را گشوده بود، میز مربع 

ن ما روی چمن گذاشت و بقیۀ وسایل پذیرایی مستطیلی را میا
را آماده کرد. ابتدا بشقاب و کارد و چنگال و لیوان و ظرف یخ 
را از سینی سنگینی روی میز گذاشت، بعد یک قاب شیرینی و 

ھا جا بھ جا نیم بطر مشروب و دو شیشھ آب معدنی ھم بین آن
 کرد و رفت.

شده بود و ھنوز ھمھ مرعرب بودیم و تعارفات ھم تمام 
ھر کس در عالم خودش و برای گرم کردن مجلس پی حرف و 

ھا زده و دانم چگونھ بود کھ صحبتگشت، اما نمیسخنی می
توجھ کسی را جلب  شد ونزده، مثل یخ در ھوای داغ بخار می

کرد. ناگھان روی دیوار انتھای مھتابی سایۀ ھیوالی حیوانی نمی
یا علی! این دیگھ «ید گفت، افتاد و مھمانی کھ اول سایھ را د

 »چیھ؟
 ھا بھ طرف دیوار بر گشت.ھمۀ نگاه

 تو امروز چتھ؟ از سگ«ھا گفت، یکی دیگر از مھمان
 »ترسی؟م میا

بھ خدا سگ نیست. یھ «آن کھ ترسیده بود پچ پچ کرد: 
 »ایھ ــ انگار گرگھ.چیز گنده

 »پرت نگو ــ اینھاش.«
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تأنی بھ طرف ما  ھمھ برگشتیم. سگ نحیفی با تردید و
آمد. از دیدن قیافۀ مفلوک سگ و وحشت نا بھ جایی کھ می

 ایجاد کرده بود، بی اختیار خندیدیم.
این بدبخت نا نداره را بره، بھ موش آب کشیده بیشتر «

 »شبیھھ ــ اونوقت تو میگی گرگھ؟!
در این حیص و بیص، چھار سگ نزار دیگر ھم کھ تا 

ز گوشھ و کنار تاریک باغ بھ دور آن دقیقھ رؤیت نشده بودند، ا
کم بھ دور میز حلقھ زدند. خان ساالر، کھ سر گرم باز ما و کم

ھا را پراکنده کرد، کردن شیشۀ آب معدنی بود، با یک نھیب آن
ھا دور نرفتند و در اطراف ما ولو شدند و منتظر ولی سگ

 فرصت بودند.
چھ «ھا برخاست: ھا بھ حمایت از سگیکی از مھمان

 »کارشون داری؟ این طفلکیا بھ کسی کاری ندارن.
 »اینا گیرندن.«صاحبخانھ گفت، 

ما، بھ تصور اینکھ مھماندار قصد شوخی دارد، خندیدیم 
ھایی کھ پدرانش از روی دیوار ــ اما صاحبخانھ یکی از آن نگاه

مان داد و ما فھمیدیم اطاق انتظار بھ ما کرده بودند، حوالھ
مان را جمع و ی ھمھ ھره و کرۀ ناموجھکند. وقتشوخی نمی

ھایش سخن جور کردیم، مھماندار فصلی در بارۀ اصالت سگ
راند: یکی تازی کم مانندی بود کھ جد بزرگش را گرازی در 
شکارگاه ناصرالدین شاه پاره کرده بود؛ دومی سگ گرگی 

اش موجود بود و تا دوازده پشتش را اصیلی کھ شجره نامھ
ی کھ وارث تابلوھای تمام قد » ِستِر«دیگری کرد؛ معرفی می

ترمھ پوش از سفر فرنگستان با خود آورده بود؛ بعدی 
خالصی کھ آدم سگ ناشناسی در خیابان بی صاحب » باکسر«

رھا کرده بود و بھ این مجموعۀ نفیس افزوده شده بود؛ و آخری 
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سفید فرانسوی، کھ یکی از دوستان بھ عنوان » پودل«یک تولھ 
ھدیھ کرده بود. ھمھ اصیل بودند، در رگ ھیچکدام یک تحفھ 

- قطره خون سگ ولگرد ندویده بود، ھمھ کرنش و حرمت می
 طلبیدند.

پس چرا از این نجبا پذیرایی «ھا پرسید، یکی از مھمان
 »کنی؟درست و حسابی نمی

کنم؟! روزی یک کیلو گوشت و قلم گاو پذیرایی نمی«
 »خورن.می

ندی توی صورت پیشخدمت، کھ بھ نظرم آمد کھ پوزخ
سینی بھ دست دوباره برگشتھ بود، دوید ــ شاید ھم خطای 

ھای ھا در آن باغ عجیب و غریب، بازیباصره بود، چون سایھ
آورد و ھیچ بعید نیست کھ برگ چناری تکان شگفتی در می

اش بر صورت پیشخدمت شکل پوزخند گرفتھ خورده بود و سایھ
 بود.

شوخی «ش از بقیھ بیشتر بود گفت، مھمانی کھ جسارت
شھ ھاشو میکنی. این یکی کھ نون خشکم نخورده، دندهمی

 »شمرد.
مھماندار، با ترحمی آشکار نسبت بھ گوینده، پرسید، 

تازی رو میگی؟ معلوم شد سگ شناس نیستی جانم. تازی باید «
 »الغر باشھ.

 »این یکی چی؟« :ولی مھمان از رو نرفت
گرگی این «ا بزرگواری توضیح داد: این بار میزبان ب

آنوقت » …آخرا یھ ناخوشی پیدا کرد کھ ھیچ کس نفھمید چشھ
فصلی تشریح طبی کرد و چون ھیچ کدام ما ھم بعد از این 
شرح کشاف سر از بیماری گرگی در نیاوردیم، تصدیق کردیم 

 اند.اند حق داشتھکھ سایرین ھم کھ چیزی نفھمیده
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ا از نظر روانی تجزیھ و تحلیل ھا رصاحبخانھ بقیۀ سگ
ھا را بھ کسالت روحیشان پیوند داد: کرد و ضعف و زبونی آن

العاده داشت و وقتی یکی نسبت بھ گل شب بو حساسیت فوق
کشید؛ دیگری شد زوزه میعطر این گل در ھوا پخش می

خورد دخانیات را تاب نمی آورد و دود سیگار کھ بھ مشامش می
خری بر اثر عقدۀ جوانی و ضعف کرد؛ آخودخوری می

 اعصاب تعادل خواب و خوراکش بر ھم خورده بود.
علت گفت میاما مھمانی کھ بحث را شروع کرده بود، 

ھای روانی بارید، بیماریھا میروی سگسر و نکبتی کھ از 
نیست ــ عقیده داشت کھ چشم ھای بھ دو دو افتاده و بی رمقی و 

 ست.سستی، عالیم مشخصۀ گرسنگی ا
نگا کن چطوری با حسرت بھ دست و دھن ما نگا «

 »کنن!می
بر اثر تبلیغ سوء این مھمان، یکی از حاضرین یک دانھ 

تر بود داد. سگ نان شیرینی بھ سگی کھ از ھمھ نزدیک
ھایش گرفت و جوید و شیرینی را مثل تکھ استخوانی میان پنجھ

جمع کرد ھای آن را با زبان و پوزۀ مرطوبش از اطراف خرده
و بعد آرزومندانھ بھ دست خیر چشم دوخت. بھ صدای جویدن 

 ھا ھم جمع شدند.شیرینی دوم بقیۀ سگ
ھا ھم، کھ جسور شده بودند، با ھیجان سایر مھمان

مشغول خیرات شدند. بقیۀ قاب شیرینی و نان و ماست و کباب 
ای کھ میز را، بی آنکھ سنگین کند رنگین کرده بود، و جوجھ
 ین ولو شد. روی زم

جوجھ بھشون ندین ــ استخونش تو «یکی ھشدار داد: 
 »کنھ.گلشون گیر می
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زنی! اینا غذا تو حرفا می«یکی دیگر اعتراض کرد: 
 »شھ، دیگھ بھ گلوشون نمی رسھ.دھنشون آب می

ھا بھ شد، سگبھ ھر تکھ نانی کھ بھ ھوا پرتاب می
رفتند، زوزه یافتادند، از سر و کول ھم باال مجست و خیز می

غریدند، آن را از میان ھوا یا چنگال دیگران کشیدند، میمی
 دزدیدند ــ جنگ مغلوبھ بود.می

سگ تازی با پاھای بلند و گردن درازش، زودتر از 
قاپید. پودل کوچولو، زیر دست و ھا را در ھوا میھمھ خوردنی

-ھای کوتاه اعتراضش را بھ این بیپا مانده بود و با غرش
داد. باکسر، با غنیمتی کھ بھ چنگ آورده بود، دالتی نشان میع

کرد. در زیر میز پناه گرفتھ بود و سر فرصت با آن عیش می
ای بھ جان ھم افتاده بودند. صدای پارس ستر و گرگی سر تکھ

ھا و قیل و قال و آمد و شد در ھم آمیختھ ھا و خندۀ مھمانسگ
شد و جیغ ھمزاد ی باز نمیبود و شاید اگر پنجرۀ رو بھ مھتاب

یافت. اما رسید، باز ادامھ میبھ گوش نمی» ھویشام«خانم 
ھیبت سر ژولیده و صدای تیز فریاد مادر صاحبخانھ، موی را 

 ھا راست کرد و یک لحظھ سکوت بر قرار شد.بر اندام
ھا را از آنجا دستور داد کھ فوراً سگ» لیدی ھویشام«

-و مداخلۀ پیشخدمت حضور، سگ دور کنند. تشرھای مھماندار
ھا را از محوطۀ عیش و نوش ما تاراند، ولی تا مدتی صدای 

 رسید.ھا بھ گوش میقرچ قرچ جویدن آن
درون اطاق بلعیده » ھویشام«حتی بعد از آنکھ سر خانم 

ھای پنجره ھم آمد، سکوت ادامھ داشت. یکی دو بار شد و لت
شود، ولی بھ کلی  کوششی بھ عمل آمد کھ باز ھیجانی ایجاد

 راه افتادیم.» خیلی خوش گذشت، پا شیم بریم«ناموفق بود. با 
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مان کردند. بھ پشت گرمی ھا بدرقھرفتیم سگوقتی می
 ھا از اطاق کذایی با شھامت گذشتیم.آن

مگھ مجبوره این سگا «توی خیابان یکی از ما گفت، 
 »اش نگھ داره و بعد بھشون گرسنگی بده؟رو تو خونھ

کنم کھ ھمۀ بالھا زیر سرش بود، و من خیال میآن
ھا را باال انداخت و دشمنی شخصی با خان ساالر داشت، شانھ

آره، مجبوره ــ چون این سگام مثل تابلوھای گرد «جواب داد: 
گرفتھ، اثاث زھوار در رفتھ، مردنگیای ترک دار، کاسھ 
 بشقابای بند خورده، اشک دونا و کاسھ ھای مرصع لب پریدۀ

 »کنار راھرو، عالمت تشخص پوسیدۀ صابخونن.
یکی دیگر، مثل اینکھ تازه متوجھ موضوع شده باشد، 

آره، راستی، ھمۀ اسبابای اون خونھ زھوارشون سخت «گفت، 
 »در رفتھ.

خود حضرتم ھمچی اسطقسی «و سومی اضافھ کرد: 
 »ره.نداره ــ اسباب خونم بھ صابخونھ می

ھمۀ ما را مسموم  دشمن اصلی صاحبخانھ، کھ ذھن
 »سگاش از خودش اصیل ترن.بھ ھر حال «کرده بود، گفت، 

 »آره بابا، بھ از خودشن!«
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بعد از ظھر بود کھ از مریضخانھ تلفن کردند و گفتند، 
تموم کرد. اگھ ممکنھ برای تسویھ حساب و جمع آوری لباس «

مراھی و کمک بھ مھبانو برای ھ» و خورده ریزش بیاین اینجا.
 .شدانجام این کار داوطلب پدر و مادر داغدیدۀ آن دختر، 

روز تعطیل بود و ساعتی سوای وقت عیادت. 
نمود و این سکوت مرده و تر میبیمارستان از ھمیشھ ساکت

منجمد، ھماھنگی شومی با مرگ دخترک محبوب و آرام داشت. 
کرد. یاه میسفیدی بی رحم در و دیوار، دل مھبانو را از غم س

کرد داد و حس میای حلقش را خراش میتلخی سوزان و برنده
اگر لبۀ میز را رھا کند، نقش زمین خواھد شد. برای اینکھ این 

سر کش  یعجز و ناتوانی ــ کھ در عمق وجودش مبدل بھ خشم
شد ــ بروز نکند، با تمام قوا بھ میز تکیھ کرده بود و خشک می

 زد.رف میح و مقطع با سر پرستار
تونم بھ خویشان این دختر اطمینان بدم کھ پس من می«

 »گیرین؟شما تھیۀ مقدمات کفن و دفن او رو بھ عھده می
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کنم بھ پدر و مادرش بگین کھ بلھ، بلھ ــ و خواھش می«
خیلی آقای دکتر و ھمۀ کارکنای مریضخونھ از این واقعھ 

 »…متأسفن، ولی 
ر کاری از دستون دونن کھ شما ھمتشکرم، ھمھ می«

 »آمد کردین.بر می
مومد کردیم. اما سرش بد ھر کاری از دستمون بر می«

جوری روی اسفالت خورده بود. خونریزی مغزی داشت. از 
بیرون چیز زیادی پیدا نبود ــ یھ خورده خون ــ یھ ذره ــ از 

 »…دماغ و گوشش. خرابکاریا ھمھ از تو شده بود 
ھایش را تنگ بست فت. چشمگرسرگیجۀ مھبانو اوج می

کھ صورت دختر را کھ بھ وضوح جلوش مجسم بود، نبیند. 
کرد. آگاه بود کھ بی دلیلی حس می غیظنسبت بھ سر پرستار 

عادی و بی احساس صحبت کردن از مرگ و مرض، اقتضای 
خواست در قدرتش بود شغل این موجود است، مع ھذا دلش می

ھای او را نشنود. اما حرفبست. سعی داشت و دھان او را می
نشست جستھ جستھ در گوشش می ھای پرستار جملھ جملھ وگفتھ

 داد.و آزارش می
این چند روزه بھ زور تنفس مصنوعی زنده نگھ «

داشتنش ... آقای دکتر از اولم گفت کھ مردنیھ ... فقط یھ دفھ، یھ 
ه دقیقھ بھ ھوش اومد و نالھ کرد و باز از حال رفت ... اگھ زند

 »…کرد ... وقتی مرد موند شاید مغزش دیگھ کار نمیمی
کنم بسھ خانم، خواھش می«دیگر تحمل شنیدن نداشت: 

 »ــ چمدونش کجاس؟
توانست اسم دختر را ببرد. بعد از شنیدن خبر، حتی نمی

» کوچولو«و » دخترک«و » طفلک«کرد وقتی بھ او فکر می
. ھیچ خویشاوندی زدکرد. اسمش را از ذھن قلم میخطابش می
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و بستگی خانوادگی با دختر نداشت، دوست جوانی بود کھ این 
اواخر شناختھ بود. اگر بھ آن سفر لعنتی نرفتھ بود، با او آشنا 

 شد؟رفت چھ میشد. اصالً چرا بھ این سفر رفت؟ اگر نمینمی
اش تا وضع شوھرش قبل از او راه افتاد، او ماند با بچھ

ی بدھد و بعد راه بیفتد. چند بار از فکرش خانھ را سر و سامان
گذشت کھ اصالً نرود، ولی ھر بار سایۀ سنگین شوھرش را 
روی دلش حس کرد، از تصور سر زده وارد شدن شوھر یا 
دوباره رو بھ رو شدن با او بعد از این نافرمانی وحشت داشت. 

ھای منطقی و برای فرار از زندگی دردناکش، ھیچوقت نقشھ
ای ھای دور افتادهرسید، فقط رؤیای مکانبھ نظرش نمیعاقالنھ 

پروراند کھ روی نقشۀ جغرافیا وجود نداشت. را در سر می
اش را بر دارد و بھ یکی از این نقاط برود و آرزو داشت بچھ

دور از دسترس مردی کھ چون بختک روی زندگیش خوابیده 
اشینی بود در امان باشد. ولی باألخره ھمۀ کارھا را مثل م

کوکی انجام داد: اسباب و اثاث را جمع کرد و بچھ را بغل زد و 
چمدانش را دست گرفت و پیش این مرد رفت . رفت تا باز 

اش ھای دست و سینھھا و پارگیھایش را بشنود، کبودیعربده
را از مردم پنھان کند، درد و بغض را توی دلش بریزد و با 

 باشد. دختری آشنا شود کھ حاال شاھد مرگش
شنیدم اگھ باھش آشنا نشده بودم، اصالً این خبرو نمی«

خوندم. کاش ندیده بودمش و باھش ــ شاید فقط تو روزنامھ می
 »دوست نشده بودم.

جست و از از اینکھ برای نفی درد خودش بھانھ می
کاست، احساس شرمندگی و اھمیت زنده نبودن موجودی می

 کرد.گناھکاری می
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زد، کھ مھبانو با سر پرستار حرف میدر تمام مدتی 
چشمان شوھرش حرکات موزون پرستار جوانی را کھ در اطاق 

کرد. مقابل مشغول مرتب کردن تختخواب بیماری بود، دنبال می
در عالم خیال نگاه پر ھوسش را بھ زیر روپوش سفید پرستار 

ای را در حواسی سیگار فراموش شدهداد. لبانش با بیسر می
» کاش مھبانو اینجا نبود.«رفتھ بود. با خودش فکر کرد: میان گ

دانست ھست، عصبانی شد و با حرکتی تند و و از اینکھ می
تو دیگھ «ناگھانی بھ طرف زنش بر گشت و با پرخاش گفت، 

 »ری؟آچتھ؟ چرا اینقد از خودت ادا در می
مھبانو حیرت زده بھ شوھرش خیره شد. برای چند 

ھا و ماند و مثل تمام دفعاتی کھ با حرف لحظھ کامالً بی حرکت
- شد، احساس کرد قلبش در رگحرکات نامربوط او مواجھ می

 تپد.ھای گردنش می
آمد، با دیدن وقتی از اطاق سر پرستار بیرون می

پرستار مو طالیی، علت درشتی کردن شوھرش را حدس 
شد.) از این حدس ھا بھ ھمین ترتیب شروع میزد.(اغلب نزاع

توی بوی «گین نبود، مبھوت بود، ناباور . فکر کرد: خشم
» کافور و الکل و مرگ، در یھ ھمچی وقتی، چطور ممکنھ؟

 »برو چمدونو بگیر.«پشتش لرزید. بھ شوھرش گفت، 
 »کجاس؟«
 »توی دفتر، تھ راھرو.«
خواستم بیام ــ خودت برو بابا، بھ من چھ. من کھ نمی«

 »االم برو بگیرش.کنی. خب حتو خودتو نخود ھر آش می
خواست از شد. میاز تھ راھرو، پرستار مو طالیی دیده نمی

 غیبت مھبانو استفاده کند و با او قراری بگذارد.
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خواست از مقابل اطاقی کھ دختر بینوا چھار مھبانو نمی
روز گذشتھ در بیھوشی مطلق در آن بھ سر برده بود بگذرد. 

صورتی بود کھ در ھمین  ای کھ از او در ذھنش بود،تنھا قیافھ
اطاق دیده بود. کوشیده بود کھ او را در زمان سالمتش مجسم 

ھا مثل اینکھ از پشت شیشۀ باران کند، ولی خاطرۀ آن چھره
دانست کھ گذشتن از ای دیده شود، محو و گم بود. میخورده

کند و ِخرِخر جلو اطاق، فقط تصویر حک شده را برجستھ می
ای و پالستیکی شنیده ھای شیشھتوی لولھھایی را کھ از نفس

نشاند. اول قصد داشت پایداری کند بود، بیشتر توی گوشش می
و آوردن چمدان را با اصرار از شوھرش بخواھد، اما گفتگو با 

تر بود. با کندی بھ راه این مرد از ھر کار دیگری دردناک
- کرد، وزنش را روی زمین میافتاد، از کنار دیوار حرکت می

 کرد.کشید، سمت راست راھرو را نگاه نمی
آمد، از مھبانو گذشت و بھ طبیبی ازطرف مقابل می

گردنش اجازه  ۀحرکتش ادامھ داد، ولی تا آنجا کھ پیچ و مھر
داد، سرش را بھ طرف این مردۀ متحرک برگرداند و ناگھان می

بھ سرعت برگشت و بدن نازک مھبانو را کھ آھستھ بھ سمت 
 شد، بھ خودش تکیھ داد.زمین خم می

 »کسالت دارین؟«
کنھ. نھ، چیزی نیست. بوی مریضخونھ اذیتم می«

 »ھمیشھ ھمینطور بوده.
پزشک با مھربانی و نرمی او را بھ طرف دفتر برد و 
روی نیمکت چوبی نشاند. با صدایی کھ سعی داشت شاد و 

ھمھ میگن بیمارستان بوی مخصوصی «آرامبخش باشد گفت، 
گذرونیم چیزی حس ما ما کھ بیشتر وقتمونو اینجا میداره ــ ا

 »کنیم.نمی
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بھ محض اینکھ مھبانو توی دفتر رفت، شوھرش بھ 
پرستار نزدیک شد. صورت دختر بھ ھوس انگیزی گوشت 
پیچیده و محکم بدنش نبود. ناھمواری پوستش از فاصلۀ چند 

 ای بود،شد و رنگ واقعی موھایش، کھ قھوهمتری ھم دیده می
از میان فرقش پیدا بود. ماتیک غلیظ و بد رنگی زده بود کھ با 

ای پیراھنی کھ در زیر روپوش سفید تنش بود، یقۀ مغز پستھ
 زشتی داشت. دوگانگی

در تصمیم مرد تغییری داده نشد. با ادبی کھ معموالً در 
برخوردھای اول با ھر خانمی داشت، بھ پرستار سالم 

نگاه کرد و با صدای کش  کرد. دختر کنجکاوانھ او را
 »سالم ــ کاری داشتین؟«داری گفت، 

کردم حیف از شماس کردم. فکر مینھ، تماشاتون می«
 »کھ کار بھ این سنگینی بکنین.

بھ! بھ قول معروف، حاال کجاشو دیدی! کلنجار با «
و بعد بھ » مریض و دکتر و سر پرستار، پدر آدمو در میاره.

 »ھمم جون سخت!«اضافھ کرد:  نیمچھ خنده و نیمچھ نجوا،
سری کھ با موھای ژولیده در نازبالش فرو رفتھ بود، 
نالھ کرد و تکان خورد. چانۀ این سر با لبۀ تیز شمد مماس بود 
و بدنش از زیر شمد بر جستگی نداشت. کنار تخت توی یک 

ھای کثیف متکا سطل پالستیکی بزرگ، شمدھای آلوده و روکش
ھای ھا و روبالشیز چرخداری مالفھکود شده بود و روی می

 تمیز و آھار خورده را چیده بودند.
 »کی خالص میشین؟«
وا خدا نکنھ حاال حاالھا خالص شم! من ھنوز عمرم «

 »بھ این دنیا باقیھ!
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نھ، نھ ــ مقصودم این نبود، البتھ کھ خدا نکنھ ــ شما بھ «
تون این جوونی و خوشگلی. مقصودم این بود کھ چھ ساعتی کار

 »شھ؟تموم می
آخھ ما وقتی یھ دونھ از مریضامون میره اون دنیا، «

میگیم خالص شد. شمارۀ ھفت امروز صب خالص شد. یھ الف 
 »بچھ بود ــ بھ نظرم ھیجده نوزده سالش بیشتر نبود.

مرد خواست سن دقیق دختر را بگوید، ولی زبانش را 
ای با اش ھیچ نوع آشنایی و رابطھمھار کرد و خطوط چھره

 شده بود، بروز نداد.» خالص«دختری کھ امروز صبح 
یھ اتوبوس بھش زده بود. سوار دوچرخھ بوده. میگن «

چند ساعت رو زمین سرد افتاده بود، کسی ندیده بودش. وقتی 
آوردنش اینجا دیگھ کار از کار گذشتھ بود. ھمھ میدونستن 

 ».رفتنیھ. از بیرون ھیچ چی پیدا نبودا ــ انگار خوابھ
سر بی تنۀ توی تخت، دوباره نالھ کرد و یک جفت چشم 
از حال رفتھ، بھ صورت مرد دوختھ شد. پرستار سرش را خم 

ھا با سماجت توی اما چشم» بخواب، بخواب.«کرد و گفت، 
 صورت مرد ماند.
کارتون کی «اش را صاف کرد و پرسید، مرد سینھ

 »شھ؟تموم می
 »شنوه!سیس! سر پرستار می«

 »کی؟«دا را آھستھ کرد: مرد ص
ساعت شیش ــ اما تا کارا رو بھ کشیک شب تحویل «

» بدم طول میکشھ. نزدیکای ھفت از مریضخونھ میرم بیرون.
ھا را غنچھ کرد و با دلبری دستش را روی موھایش کشید و لب

 »چطو مگھ؟«گفت، 
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خوریم و یھ اگھ دلتون بخواد با ھم میریم یھ شامی می«
 »…گشتی میزنیم و 

شوھرم حسودیش «پرستار خندۀ ریزی کرد و گفت، 
 »شھ.می

-مرد با اضطراب بھ چھرۀ پرستار نگاه کرد، بعد چشم
 ھای او دوخت ــ دختر حلقھ نداشت.ھایش را بھ انگشت

بعد با عشوه و ادا اضافھ » نھ، نترس! شوھر ندارم.«
 »کنم.اگرم یھ روز شوھر بکنم، شوھر حسود نمی«کرد: 

ای کرد و با عجلھ دست وشامد زن خندهمرد برای خ
چپش را توی جیب شلوارش برد و حلقۀ عروسیش را آھستھ 

خب پس من ساعت ھفت جلوی در «توی جیب سر داد و گفت، 
 »شم.منتظرتون می

از کوچۀ پشت مریضخونھ بیا. نزدیک چار را وایسا «
 »ــ اونجا خلوتھ. تو مریضخونھ واسھ آدم حرف در میارن.

رک کشید و نگاه سریعی بھ دفتر سر پرستار پرستار س
انداخت و بعد میز چرخدار را با خودش بھ راھرو کشاند و بھ 

ھای میز در طرف اطاق پھلویی رفت. صدای پا و غژ غژ چرخ
 آن اطاق خفھ شد.

اش کرد. حرکات بدنش را پایید و مرد با چشم بدرقھ
 رد.وقتی از نظرش پنھان شد، سیگارش را زیر پا خاموش ک

 آمد کالفھ بود. فکردیگر آنجا کاری نداشت. از اینکھ مھبانو نمی
 »وجودش ھمیشھ مایۀ مزاحمتھ، ھمھ جا!اصالً «کرد: 

زود و آسان عشقش بھ زنش تمام شده بود. در ابتدا ھم 
در واقع عشق نبود ــ احساس مالکیتی بود تؤام با ھوسی تند و 

د ماه اول زندگی حسادتی بیمار گونھ. آتش ھوسش در ھمان چن
رو بھ سردی گذاشتھ بود، در عوض بھ غرور مالکیت و جنون 
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دید، حاال می دلخواهحسادت افزوده بود. آنچھ قبالً در او زیبا و 
کرد، کھ فقط با آزار فقط حس کینھ و بد خواھیش را تحریک می

 یافت.مداوم این زن لبریز از درد تسکین می
ی صبری زیر لب ای روشن کرد و با بسیگار تازه

 »ه! چرا نمیاد؟اَ «گفت، 
 

پزشک نزدیک مھبانو ایستاده بود و با کنجکاوی 
کرد. مھبانو استکان آب و کرامین را سر کشید. نگاھش می

حرکت مایع از روی گردنش پیدا بود. استکان را کنار گذاشت. 
تلخی دوا صورتش را چین انداخت و مثل اینکھ بخواھد مزه را 

 ند، سرش را دو سھ بار تکان داد.از خودش دور ک
 »تر شدین؟حاال آروم«

 »بلھ ــ متشکرم. حالم خوبھ.«مھبانو گفت، 
 »خب حاال بگین با کی کار داشتین؟«دکتر پرسید، 

مھبانو بھ چمدان و بستۀ کوچکی کھ گوشۀ دفتر بود 
 اشاره کرد.
 »خواھرتون بود؟«

از مھبانو سرش را بھ عالمت نفی تکان داد. نگاھش پر 
. نمی خواست حرف بزند. دکتر با طلبید یاری میو بود التماس 

خیلی «ھایش گفت، اش را فشرد و فقط لبھمدردی شانھ
چمدان را بر داشت و تا انتھای راھرو ھمراھیش » متأسفم.

 کرد.
 

شوھر مھبانو کنار در خروجی ایستاده بود و از میان 
یب را نگاه اش با قھر و خشم مھبانو و طبھای تنگ شدهچشم
کرد. زیر پایش چند سیگار نیمھ کشیده لھ شده بود. چمدان و می
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بستھ را از دکتر قاپید و مھبانو را از میان در باز ھول داد 
 »ایشون کی بودن؟!«بیرون و پرسید، 

کرد بھ صدای دکتر بھ مستخدمی کھ راھرو را تمیز می
ش بھ سر پرستار بگو بیاد توی دفتر من، کار«بلند گفت، 

  » دارم.
غرایی گفت و بھ دو پی اجرای دستور » چشم«مستخدم 

  رفت. 
پزشک نیمرخ رنگ پریدۀ مھبانو را یکبار دیگر دید و 

 مرد نماند و بھ سمت اطاقش بھ راه افتاد. واکنشمنتظر 
 

 مھبانو وشوھرش توی ماشین نشستند.
نمرۀ تلفنم بھ این مرتیکھ دادی؟! کی قرار شد ھمدیگھ «

 »رو ببینین؟!
 »مردکھ کیھ؟«
کنی منم مثل تو خودتو بھ اون را نزن! خیال می«

 »کورم؟ دکترو میگم.
بود. حالت سرگیجھ و  ترنجیدهتمام عضالت مھبانو 

 فت.گرتھوعش شدت می
چرا مثل مرده نشستی؟ چرا جواب نمیدی؟ مگھ «

 »کری؟
نیرویی برای دعوا در مھبانو نمانده بود، حتی محلی 

ای ت. سعی کرد از مطلب پیش پا افتادهبرای بدتر شدن نداش
حرف بزند و نومیدانھ آرزو کرد بھ این وسیلھ شوھرش را از 

 خیال نزاع و مرافعھ باز دارد.
 »من جوراب مشکی ندارم ــ باید پول بدی بخرم.«
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مگھ ننت مرده کھ جوراب سیا میخوای؟ ننھ من غریبم «
ھا رو داری. هاز خودت در نیار، بی این اداھام قیافۀ مادر مرد

ترکن، اصالً سنھ نھ؟ نھ، واقعاً روزی صد نفر تو این ملک می
 »بھ تو چھ؟

مھبانو لبش را گزید و نفرتی را کھ بھ شوھرش حس 
 کرد فرو برد.می

 »برای ختمش فکر کردم باید جوراب سیا بپوشم.«
میخوام نپوشی! پولم کجا بود زنیکھ ــ مگھ حالیت «

 »نیس؟
 مھبانو ساکت بود.

 »خوای، ھا؟پول می«
 » نھ.«
 »خوام.پس گھ خوردی گفتی می«
 »محض رضای خدا ولم کن.«
ولت کنم؟ زنیکۀ جندۀ پتیاره جلوی چشم من با مرتیکۀ «

زنھ، منتظره بھش بگم سبیل از بنا گوش در رفتھ الس می
ات! تا بھ حال کالی قرمساقی کسی سرمون قربون دست و پنجھ

خوای؟ آره دیگھ ــ اون ی عیاشیت مینذاشتھ بود. نکنھ پول برا
 »گردن کلفت کھ خرج تو رو نمی ده. ای جندۀ لکاتھ!

ھا بود کھ دیگر این قبیل کلمات برای مھبانو قبح و مدت
- حتی معنایش را از دست داده بود. شوھرش کھ دھن باز می

کرد، بست ــ نھ فکر میکرد، مھبانو کلید گیرندۀ مغزش را می
شد، داد: داغ و سرد مینشان می واکنشبدنش  شنید. فقطنھ می

 زد.ھای گردنش میرفت و قلبش در رگپاھایش خواب می
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وقتی بھ خانۀ پدر و مادر دختر رسیدند، مرد با بی قیدی 
ھا را کنار رخت کن گذاشت و مھبانو از اینکھ شوھرش بستھ

ھا را بھ اطاق نیاورد ممنون این ظرافت را بھ خرج داد و آن
 شد.

پدر و مادر دختر کنار ھم روی نیمکت نشستھ بودند. 
ھایش متورم و سرخ بود و پدر بھ قدر واقع گریستھ بود، چشم

خواھد حشرۀ جنباند ــ مثل این بود کھ میگاه بھ گاه سرش را می
مزاحمی را از خودش دور کند. مادر چون تندیسی بی حرکت 

نظر مھبانو آمد  اش نبود، اما بھشک بر چھرهبود و اثری از ا
کھ اعضاء صورتش بھ طرز غیر قابل وصفی جا بھ جا شده 
است: گوشۀ چپ لبش بھ سمت پائین آویختھ بود و فاصلۀ بین 

ھایش بر افروختگی تب نمود، گونھتر میبینی و دھانش وسیع
آلودی داشت و خط عمیقی ــ کھ مھبانو اطمینان داشت قبالً در 

 تر کرده بود.ھم نزدیک صورتش نبود ــ ابروھا را بھ
مادر بھ صدای پای مھبانو سرش را بھ سرعت 
برگرداند و با وحشت او را نگریست، بعد سر، بی شتاب بھ 

 جای اولش باز گشت.
کنم ترسم. ھر آن فکر مینمی دونم دیگھ از چی می«

 »پرم.رسھ. ھنوزم بھ ھر صدایی از جا میباز خبری می
گریھ کن. «و گفت، پدر زانوی زنش را نوازش کرد 

 »کنھ.سعی کن گریھ کنی. گریھ آرومت می
مادر با مھربانی سرش را بھ طرف مھبانو گرداند: 

خدا شما رو فرستاده کھ ھمچی موقعی بھ من کمک کنین. «
-می…  زد. میگھدخترم این آخرا ھمش از شما حرف می

 »…گفت
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صدایی از توی حلقوم پدر در آمد و مھبانو با نگرانی 
ولی اشک روی » کنھ.االن گریھ می«کرد و فکر کرد:  نگاھش

پلک متورم پدر جمع شده بود و پائین نمی ریخت. سیاھی 
چشمش یک پارچھ نبود ــ مثل چند دایرۀ متحدالمرکز و کمرنگ 

گشت. حرکت سرش تند شده بود، گویی رعشھ در حلقۀ چشم می
بھ این داد، مثل این بود کھ ھایش را رویھم فشار میداشت. لب
خواست سرش را از جنبش باز دارد. دستی را کھ وسیلھ می

روی زانوی زنش نبود توی ھوا گره کرد و آھستھ آھستھ روی 
 دستۀ نیمکت پائین آورد.

شما رو بھ خدا منو اینطوری خجالت «مھبانو گفت، 
خواست ندین. من کھ کاری نتونستم براتون بکنم. خیلی دلم می

ھایش را باال با عجز شانھ» تون بردارم.تونستم باری از دوشمی
 »اما نمی دونم چھ جوری.«برد، 

شما خیلی خستھ شدین. رنگتون چرا اینقدر «مادر گفت، 
 »پریده؟

اینقدر از «گفت: شوھر مھبانو با نگاھش بھ مھبانو می
کالفھ بود کھ » خودت ادا در نیار، سر کی میخوای کال بذاری؟

محبت و توجھ مادر بھ مھبانو  چرا او مرکز توجھ نیست و از
کالفھ تر شد. برای چند ثانیھ و طبق عادت برای نشان دادن کم 
حوصلگی با پنجۀ پا روی قالی ضرب گرفت، بعد با بی تابی 
تمام قد از جا بلند شد و با صدای بلندی کھ با سکون حاضرین 

سر و مر و گنده اس ــ خودشو بھ موش «منافات داشت، گفت، 
 »مردگی زده.

پدر مثل اینکھ تازه متوجھ شده باشد کھ کس دیگری ھم 
اش در اطاق است، از این صدا یکھ خورد و مشت گره خورده
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زده ھایش، بی آنکھ ببیند، بھتاز روی دستۀ نیمکت افتاد. چشم
 بھ طرف صدا برگشت.

 »رنگتون خیلی پریده.«کرد: مادر، مھبانو را نگاه می
ا تأیید کند و بگوید خواست حرف شوھرش رمھبانو می

کھ حالش کامالً خوب است، ولی شوھر مجال نداد و با تشر 
بگو چرا رنگت پریده ــ د بگو د. بگو در حال معاشقھ «گفت، 

با دکتر مریضخونھ غافلگیرت کردم، ھول کردی رنگت پریده. 
پولم ندارم، چی میگی؟ مجبور کھ نیستم خرج عیاشیتم من بدم. 

دی زن. جونم و مالمو تموم کردی زن. بیچاره و بی آبروم کر
 »بسھ، دیگھ بسھ.

مھبانو با سرعت نگاھش را از یکی از این دو موجود 
دوخت، گویی امیدوار گرفت و بھ دیگری میزده بر میشگفت

ھا را از شنیدن باز دارد و در تغییر بود کھ بھ این وسیلھ آن
اند. دید کھ خواند کھ ھمھ چیز را شنیدهھا میقیافۀ ھر دوی آن

چین بین ابروان مادر عمیق تر شد و رنگ چھرۀ پدر تیره تر. 
احساس کرد بھ جای آنکھ حضور و وجودش در آن اطاق 
آرامشی ایجاد کند، چون آواری است کھ بر این دو انسان از 

- چقدر دلم می«کند. با تأسف فکر کرد: دست شده سنگینی می
 »تونستم.یخواست باری از دوش اینا بردارم. کاش م

 
باز توی ماشین نشستند. مھبانو سیگاری روشن کرد و 

 با ولع بھ آن پک زد.
و با » باز اینجوری سیگار کشیدی؟ مثھ لگوریا؟«

بندازش دور این صاب «دستش محکم زد زیر دست مھبانو: 
 »مرده رو!
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سیگار از باالی سر مھبانو پرید و روی تشک عقب 
توی ماشین پیچید. مھبانو سر افتاد. بوی نایلون و چرم سوختھ 

جایش نیم خیز شد و زانوھایش را روی صندلی گذاشت و رو 
بھ تشک عقب خم شد تا سیگار را خاموش کند. دوچرخھ 

ھا گذشت، سرش را از شیشھ کرد تو و سواری از کنار آن
 سوت کشید.

مثھ آدم سر جات بتمرگ. یھ دقیقھ لنگ و پاچھ رو «
 را گرفت و کشیدش پائین.و کمر مھبانو » نمایش نده.

استخوانی توی کمر مھبانو لق شد. سرش را برگرداند و 
 روی صورت و شانۀ مرد استفراغ کرد.
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