
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  1

 
  

  
  

 
 
 

  

 
 

چاپ اول تھران 1348

مھشید امیرشاھی

ھر گونه استفادۀ تجاری ممنوع استبعد از روز آخر



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

میرشاھیمھشید ا  

 2

  فھرست
  

  بعد از روز آخر
  مجلس ختم زنانھ

  آغا سلطان کرمانشاھی
  آخر تعزیھ

  گذاری بچۀ سیمیناسم
  مھ دّره و گرد راه

  اینترویو
  ن مکان و در این زماندر ای

 
 

ھر گونه استفادۀ تجاری ممنوع است



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  بعد از روز آخر

  

  3 

 
 
 
 
 
 
 

 بعد از روز آخر
 
 
 

پوشیده بودی و موھای اطلسی مشکیت را  لباس یشمی
ھایت دانستم نگرانی. از چشمباالی سرت جمع کرده بودی. می

زنی. از خیلی بچگی. ھایت حرف میدانستم. ھمیشھ با چشممی
 سیاھی چشمت درشت - و چقدر کم شاد بودی  -وقتی شاد بودی 

ھایت زد، و وقتی نگران بودی، چشممیشد و سفیدیش آبیمی
 دانی.نشست. خودت نمیگود می

 »نگرانی؟«کنارم نشستی. پرسیدم، 
 »آره.«گفتی، 

خندیدم و عینک آفتابیم را زدم کھ اگر اشکم سرازیر شد 
 متوجھ نشوی.

تر دم ھیچ کار خل خلی نکنم. خیلی عاقلقول می«گفتم، 
 »ام.شده

 »…خیلیم نھ. ولی قول دادی «گفتی، 
شم. شوھر خوابم. عصبانی نمیشبا زود می«گفتم، 

 »کنم. خوب شد؟نمی
 »زنم.دارم جدی حرف می«گفتی، 
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 »خوای دیر بخوابم؟ شوھر کنم؟پس می«گفتم، 
بینی کنم حرصمو در نیار. نمیخواھش می«گفتی، 

 »چقدر نگرانتم؟
. ھیچکس در خواست گریھ کنمدیدم و دلم میمی -چرا 

زندگی بھ قشنگی تو نگران من نبوده است. از خیلی بچگی. 
ام را بگیرم، وقتی مسابقھ داشتم، وقتی از رفتم کارنامھوقتی می

 آمد، فقط نگرانم بودی.ھای من خوشت نمیدوست
 »نویسی؟کاغذ می«گفتم، 

و برای » دونی کھ بلد نیستم کاغذ بنویسم.می«گفتی، 
 ھایت بود.ی، شرمندگی توی چشمیک لحظھ جای نگران

 »…تنبلی تنبل. اگھ ننویسی  - خیلی خوبم بلدی «گفتم، 
اگر ھم ننویسی ھیچ مھم نیست. دلت پیش من خواھد 

ایم. بار اولی کھ بود و دل من پیش تو. ما از ھم زیاد جدا مانده
از ھم جدا شدیم تو دوازده سالت بود و من پانزده سالم. اینقدر 

ام فقط کردم. شیشۀ گرد پنجرهحتی گریھ نمیگیج بودم کھ 
آن  - صورت تو بود. بعد ھواپیما دور زد و دیگر تو را ندیدم 

 وقت بغضم ترکید.
آن یک سالی کھ از تو دور بودم، چند تا کاغذ برایت 

نوشتی، چقدر ھم قشنگ نوشتم؟ یادم نیست. خیلی. تو ھم می
رفتم و تو ھ مینوشتی. ولی در نوشتن تنبلی. وقتی من مدرسمی

من «گفتی، خواستی با من بھ مدرسھ بیایی و میخانھ بودی، می
 »شم.حمال می

 »چرا؟ -اوا «پرسیدند، می
ھا را از دانم اینو نمی» رم.آخھ مدرسھ نمی«گفتی، می

 کی یاد گرفتھ بودی.
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-ھایت را من حل میبعد تو ھم بھ مدرسھ رفتی. مسئلھ
نوشت. از من ھم یت را ماما میھاکردم؛ رونویس کتاب و مشق

 تر.تر بودی و ھم با شعورتر. و بعد ھا خیلی ھم آدمبا ھوش
 

 »باید بنویسی.« گفتم، 
حاال اونو ولش. تو قول دادی از  - کنم سعی می«گفتی، 

خودت مواظبت کنی، قول دادی خودتو خستھ نکنی. قول دادی 
 »سیگار نکشی.
 »نکشم؟سیگار؟ کی قول دادم سیگار « گفتم، 

و کالفھ » پس کمش کن. -کشی آخھ خیلی می«گفتی، 
 بودی.

 »…کشی. پس تو ھم خب تو ھم خیلی می«گفتم، 
و توی چشمت نھ نگرانی » پس رقابتم داشتیم؟«گفتی، 

خواستی تویش آزردگی دروغی بود. می - بود، نھ شرمندگی 
ھای تو، سرم کاله بگذاری کھ مجبورم کنی قول بدھم. اما چشم

ھمۀ وجود تو، بلد نیست دروغ بگوید و سرم کاله نرفت.  مثل
دانی دانم کھ میدانم کھ با تو رقابت ندارم و میبرای اینکھ می

توانم با تو رقابت داشتھ باشم؟ تو اینقدر از من ندارم. چطور می
دانی. ھمیشھ، بھتری کھ با خیال راحت مرا بھتر از خودت می

- ھ فقط من دیده بشوم. مگر میایستی کھمھ جا در سایۀ من می
 شود با تو رقابت داشت؟

فقط آن روزھای اول اول با تو رقابت داشتم. روزھای 
اش شناختمت. چون دایھ مال تو شده بود و ماما ھمھاولی کھ نمی

- بودی و من فقط وقتی کھ شیر می کنارشتوی تخت بود و تو 
سباندم و چخوردی توی اطاق بودم و خودم را بھ پھلوی ماما می

کردم. ھمیشھ گرسنھ بودی و با ھای تو را تماشا میمک زدن

ھر گونه استفادۀ تجاری ممنوع است
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برد. ماما با خوردی و زیر پستان ماما خوابت میولع شیر می
 »شکر خدا کھ این بچھ خوش غذاس.«گفت، رضایت می

ر را برای پرستاریت آوردند و دایھ باز مال کَ بعد ننھ شِ 
 شد.من شد و ماما از تخت پا شد و رقابت تمام 

  
اگھ بتونم کم  - نھ رقابت نداشتیم، اصالً ولش کن «گفتم، 

 »دم.کنم، ولی قول نمیمی
 »بذار ببینم دیگھ چی قول دادی؟«گفتی، 
فقط چند ساعت دیگھ وقت  - اِ ، ولش کن «گفتم، 

 »داریم.
وقت در رابطۀ من و تو، بیش از رابطۀ من با ھر کس 

ای کھ با ھم حظھدیگر و ھر چیز دیگر مطرح بوده است. ھر ل
ایم زمان وجود داشتھ و ایم و ھر آنی کھ از ھم جدا ماندهبوده

حس شده است. از روزی کھ تو وجود داشتی زمان وجود 
داشت. قبل از اینکھ من بدانم شب و روز بیست و چھار ساعت 
است و یک ساعت شصت دقیقھ و ھر دقیقھ شصت ثانیھ، زمان 

 را حس کردم و بھ خاطر وجود تو.
اش کھ چند ساعت قبل از تولد تو بابا مرا برد بھ اداره

سعی کرد برایم بگوید کھ تو  توی دست و پای کسی نباشم. و
نی توی آیی. اما من نفھمیدم. فقط فھمیدم کھ یک نیداری می

و قرار  -فھمیدم چرا آن جاست کھ اصالً نمی -شکم ماماست 
خواھد بیرون  یم فھمیدم چراباز نمی و - است بیاید بیرون 

 ماندم.: اگر من توی شکم ماما بودم، ھمان جا میبیاید
آمد اطاق بابا، صدای ساعت دیواری، پیشخدمتی کھ می

ھا ھمھ یادم این - برد آورد و یک تکھ کاغذ مییک تکھ کاغذ می
ھست. یادم ھست کھ پیشخدمت از دنیای من و انتظار آمدن تو 

ھر گونه استفادۀ تجاری ممنوع است
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آنکھ بدانم چرا، پیوند ، بیکامالً خارج بود و تیک تاک ساعت
 مستقیمی با آمدن تو داشت.

بعد دایھ آمد. از دیدنش ذوق کردم و پریدم بغلش. اما بر 
 خالف معمول زیاد اعتنایم نکرد و با بابا حرف زد.

و سیگارش را خاموش کرد و » تموم شد؟«بابا پرسید، 
 یک سیگار دیگر روشن کرد.

 پایین.و سرش را انداخت » بلھ.«دایھ گفت، 
 »اینم دختره؟«بابا گفت، 

 »عیبش چیھ؟«دایھ ھیچ نگفت و بابا خندید و گفت، 
- کنند. مات تماشا میدانستم راجع بھ چھ صحبت مینمی

 کردم.
  

 »پس چرا ساکتی؟«گفتی، 
خوام ازت معذرت بخوام کھ اون روز خلقتو می«گفتم، 

تم اما بلد نیس - دونم چطوری. دلم گرفتھ تنگ کردم، ولی نمی
 »خوام دیگھ.درست و حسابی معذرت بخوام. خب معذرت می

 »خوای؟ کاری نکردی.برای چی معذرت می«گفتی، 
شھ، بعدش مثھ سگ ھر وقت باھت دعوام می«گفتم، 

 »شم.پشیمون می
- دعواھایم با تو ھیچ وقت دعوا نیست، ھمیشھ شوخی

کند. آن روز کھ ای است کھ کش پیدا میمزهھای زمخت و بی
ک ریختم توی دھنت یادت ھست؟ آن ھم شوخی بود و شاید نم

در عالم شش سالگی فکر کرده بودم اگر نمک بریزم توی 
ام. تو سھ سالت بود. بھ تو گفتم، دھنت شوخی بانمکی کرده

  » چشمتو ببند، دھنتو وا کن.«

ھر گونه استفادۀ تجاری ممنوع است
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اینقدر محکم کھ شکل  - ھایت را محکم بستی چشم
نقطھ و دورش اشعۀ  ھای من از خورشید شد: فقط یکنقاشی

دراز مژگانت. دھنت را مشتاقانھ باز کردی و من دست پر از 
و من فکر کردم  -نمکم را توی دھنت خالی کردم. سرفھ کردی 

ات تمام شد، رفتم یواشکی گریھ شوی. وقتی سرفھداری خفھ می
کردم. تا چند روز ھر چھ خوراکی خوب بھ من دادند یا توانستم 

توانستم بیایم روم، گذاشتم سر راھت. نمیاز گنجۀ ماما کش ب
ترسیدم باز فکر کنی دارم می» این مال تو.«پیشت و بگویم، 

 دھم.نمک میت بھ
  

 »شم، مثھ سگ.خب دیگھ می«گفتم، 
اِ، تو رو خدا اینطوری حرف نزن. بھت نمیاد «گفتی، 

و بھ من » مظلوم باشی. تازه اون روز ھمش تقصیر من بود.
ھای مخملیت. درست مثل روز اول اولی کھ چشمخندیدی، از تھ 
 بھ من خندیدی.
زنم. یادت نیست. از ابتدای دانی از کی حرف میتو نمی

زنم: از روزی کھ تو بھ دنیا آمدی حرف دنیای خودم حرف می
زنم. دنیا آمدن تو آغاز دنیای من است، برای اینکھ تولد تو می

آدمیزاد مگر جز ای است کھ دارم . و دنیای اولین خاطره
 ھایش چیز دیگری ھم ھست؟خاطره

گذاشتندم روی لبۀ تخت ماما. من خودم را انداختم 
تونم حاال می«رویش و محکم بغلش کردم. بھ ماما گفتھ بودم، 

  » لگد بزنم تو شکمت؟
  » بمیرم برات، نھ ماه صبر کردی!«و ماما گفتھ بود، 

نمانده است،  ھا را ماما بعدھا برایم گفت، خودم یادماین
 »نی رو ببینی؟خوای نیمی«اما یادم ھست کھ ماما گفت، 

ھر گونه استفادۀ تجاری ممنوع است
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-بھ نظرم خیلی دلم نمی -تر بغلش کردم من محکم
 خواست تو را ببینم.
اگھ بدونی چھ خوشگلھ. یھ دس داره اینقده، «ماما گفت، 

 »یھ پا داره اینقده.
من کنجکاو شدم کھ دست اینقدری و پای اینقدری تو را 

 تو را نشانم دادند.ببینم و 
توی تخت کوچولویت خوابیده بودی. پاھایت پیدا نبود و 

ھایت را مشت کرده بودی و صورتت اخمالو بود. ازت دست
 خوشم نیامد.

 »خوای بغلش کنی؟می«ماما گفت، 
ام را کردم توی یقۀ ھایم را کردم توی ھم و چانھاخم

 پیرھنم.
 »ببین چھ خوشگلھ.« ماما گفت، 

 »یچم خوشگل نیست. چرا اینقده قرمزه؟ھ«گفتم، 
 ».آخھ تازه دنیا اومده«ماما گفت، 

 »گم چرا اینقده قرمزه؟خب باشھ. می«گفتم، 
- شھ، سفید میبعد از چند روز درست می«ماما گفت، 

 »شھ. تو ھم وقتی دنیا اومدی ھمین جوری بودی.
 »ھیچم نبودم.«بغض کردم، گفتم، 

خواست شکل تو میچقدر بعدھا کھ بزرگ شدیم دلم 
 خواست شکل تو بودم.بودم. ھمیشھ دلم می

 »نبودم! نبودم!«ماما خندید و من با غیظ بیشتر گفتم، 
 »شھ.جیغ نزن بیدار می«ماما گفت، 

ھای کوچولویت را چند بار توی ھوا تکان دادی تو دست
و لب زیریت را مکیدی. ماما پتو را از رویت رد کرد و بھ 

ھر گونه استفادۀ تجاری ممنوع است
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من پاھای نرم و سرخت را دیدم و تو دستم زیرت دست کشید و 
 گرفتم.

- از پوست بادوم براش نعلین درست می«ماما گفت، 
 »کنیم، باشھ؟

 من پای تو را زور دادم.
 »کنیم.از پوست گردو ھم براش کال درست می«

 »کچلھ.«سرت را نگاه کردم و گفتم، 
نی م مو داره. نیانھ، کچل نیست. خیلی «ماما گفت، 

 »اصالً مو ندارن.ھای دیگھ 
 »دیگھ چکارش کنیم؟«گفتم، 

کنیم، بوسش کنیم. نازش میکاریش نمی«ماما گفت، 
 »کنیم.می

 »یعنی چی تنش کنیم!«گفتم، تابیبا بی
تونیم ببینم چکار می - ھا، چی تنش کنیم «ماما گفت، 

 »کنیم.بکنیم. براش از گل اللھ دامن درست می
مل قرمز داشتی با بعدھا کھ بزرگ شدی، یک لباس مخ

آستین پفی ارگاندی و یک پیشبند سفید کھ تویش شکل گل سرخ 
- پوشیدی، من یاد گل اللھشدی، ولی ھر وقت آن لباس را میمی

 افتادم کھ قرار بود دامن تو باشد.ای می
 »خب دیگھ؟«پرسیدم، 

 »کنیم.از پوست پیازم براش چادر درست می«
 »پس کالش؟«گفتم، 

ش؟ ھان، کالش! عیب نداره، یھ روز کال«ماما گفت، 
 »کنھ.ذاره، یھ روز چادر سرش میکال سرش می

 »دیگھ! دیگھ!«

ھر گونه استفادۀ تجاری ممنوع است
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اونوقتش با نعلینای پوست  -دیگھ ھیچ چی «ماما گفت، 
تَق تَق  -زنھ تِق تِق تِق! در می -بادومیش میاد دم اطاق تو 

 »تَق!
» !تَق تَق تَق! تِق تِق تِق! تِق تَق تَق تِق«من حظ کردم: 
تر از ھایت را باز کردی. خیلی نرمو بیدارت کردم. چشم

ھای من. و چقدر خوشگل بودی. خندیدی، من مطمئنم عروسک
ھای ھای سیاه مخملی درشتت و مژهبا چشم -کھ خندیدی 

خواستم بغلت کنم ولی درازت کھ باالیش چتر زده بود. می
رت خجالت کشیدم بگویم و ماما ھم دیگر اصرار نکرد. کنا

 ایستادم کھ باز بخندی. نخندیدی.
  

ام و اینقدر بغلت کردم. سرت را گذاشتم روی شانھ
 نگھداشتم تا اشکی کھ توی چشمم حلقھ زده بود، فروکش کرد.

 »چقد خرم، موھاتو خراب کردم. -اِ «گفتم، 
 »جھنم. برام حرف بزن.«گفتی، 

چقدر برایت حرف دارم. ھر وقت برایت خیلی حرف 
ھای مھم را گویم. حرفھای مھم، فقط مزخرف میدارم، حرف

گویم کھ گویم، از چای اداره میزنم. از رژیم غذاییم مینمی
بوی گل گاو زبان دارد و مزۀ گچ، یا از پشمک توی گنجۀ 

ھا ھم ھمینطور بود. آید. آن وقتمنور کھ مثل سقز کش می
 -  ھیچوقت از مرگ آقاجان برایت گفتم؟ از دوری ماما؟ نگفتم

 آنکھ یک کلمھ حرف بزنیم.دانستی، بیبرای اینکھ ھمھ را می
وقتی آقاجان مرد تو ھفت سالت بود و من ده سالم. تا 

کردم، چون آن ھم ھای تو نگاه نمیچند روز حتی توی چشم
ھایت حرف حرف زدن بود. اول باری کھ فھمیدم تو با چشم

ما رفت. بعد زنی دو سال قبل از مرگ آقا جان بود: وقتی مامی

ھر گونه استفادۀ تجاری ممنوع است
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ھایت از آن ھر وقت اتفاق بدی افتاد دیگر جرأت نکردم بھ چشم
افتد، تمام درد حادثھ تھ نگاه کنم. برای اینکھ وقتی اتفاق بدی می

کند و با ھر نگاھت الیھ الیھ روی شانۀ ھایت رسوب میچشم
کند. با تو حرف نشیند و زیر سنگینیش آدم را لھ میآدم می

ۀ مرگ آقا جان، نھ در بارۀ رفتن ماما. بھ جایش نزدم، نھ در بار
گذارد. گفتم اھمیت گفتم: گفتم خانم معلم استثنا میاز چیزھای بی

ام. گفتم از بابا اجازه بگیر برویم ھایم قھر کردهبا یکی از دوست
 کردم.سینما. گفتم اگر پایم توی زمین سر نخورده بود شوت می

ھنوز خیلی زود است.  گویم.حاال ھم از آن حادثھ نمی
اند و ھنوز درد و ضعف دارم. بعدھا ھم ھا را نکشیدهھنوز بخیھ

خواستم خود توانم بگویم؟ بگویم میشاید نگویم. تازه چھ می
کشی کنم، نشد؟ چقدر مسخره است. خود کشی قرار است عمل 
قھرمانی و قشنگی باشد، ولی بھ شرط آنکھ بھ نتیجھ برسد. اگر 

 ره است.آدم نمیرد مسخ
ای کھ چشمم را باز کردم، تو جلو چشمم اولین لحظھ

 بودی. با لباس یشمیت کھ روز سفر تنت بود.
 »برام حرف بزن.«گفتی، 
 »ھمھ چیتو ور داشتی؟ چیزی جا نذاری.«گفتم، 

نھ، ھمھ «توی کیفت سرسری نگاھی کردی و گفتی، 
 »خوای برات بفرستم؟داشتم. از آنجا چی می رو ور

 »اغذ.ک«گفتم، 
  

کاغذی را کھ برایت نوشتھ بودم پاره کردم. ھم کاغذ تو 
را، ھم کاغذ ماما را، و ھم کاغذ بابا را. ھمین سھ تا را نوشتھ 

آید. بودم. تمام اداھا کامل بود. حاال چقدر بھ نظرم مضحک می

ھر گونه استفادۀ تجاری ممنوع است
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توانست بھ ماما نوشتھ بودم کھ تو را تسلی بدھد. ماما را کی می
 تسلی بدھد؟

خوشبختی ھستم. نھ برای اینکھ نمردم؛ برای چقدر آدم 
- خواستم بمیرم مطمئن بودم کھ ماما غصھ میاینکھ وقتی می

خوری. و بھ نظرم ھمین فکر نگذاشت خورد و تو غصھ می
خواھم زنده باشم، بھ خاطر ماما، بھ خاطر تو، بمیرم. حاال می

ھا بھ خاطر خودم. کاش درد زودتر تمام بشود و جای بخیھ
گردی مجبور نباشم توضیح بدھم و بشود کھ وقتی برمیخوب 

ت، دستم را برایت تکان بدھم. مثل پیشوازآیم بتوانم وقتی می
 رفتی.روزی کھ می

ھای گرد صورت توست. آیی، تمام پنجرهوقتی کھ می
دھم. زند. دستم را برایت تکان میحتی وقتی طیاره دور می

 درد.راحت و بی
 »بزن.برام حرف «گویی، می
گویم، می» چای اداره بھ ھمون مزخرفیھ.«گویم، می

کفش زردی کھ برام داده «گویم، می» ام.دو کیلو الغر شده«
 ...»بودی درست رنگ کیفم بود 

ھر گونه استفادۀ تجاری ممنوع است
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 مجلس ختم زنانھ
 
 
 

ای قرار شد ختم زنانھ خانۀ ما باشد، آن ھم روز جمعھ
کنیم. یعنی  حاضرکھ من و مھری قرار داشتیم بنشینیم و شیمی

درس بخوانیم  6قرار بود مھری ناھار بیاید پیش من، تا ساعت 

 و بعد برویم سینما.
از دست این مام بزرگ. ھم وقتی زنده بود اسباب  -اَه 

زحمت بود، ھم حاال کھ مرده. البد حاال کھ مرده نباید این حرف 
دانم چی گفتم، ھمھ براق شدند کھ را بزنم. چند روز پیش نمی

 »سر مرده حرف نزن! پشت«
گفتم، اما من تا زنده بود دوستش نداشتم و پیش روش می

گویم. ولی اگر حاال ھم کھ مرده دوستش ندارم و پشت سرش می
زنند توی دھنم زنم چنان میھا را میبشنوند من دارم این حرف

 کھ ندانم راھم کدام ور است.
 وقتی کھ زنده بود ھیچکس دیگر ھم دوستش نداشت ھا.

گفتند بد دھن است، خسیس است، آدم بدی است. ولی از ھمھ می
آید. چیزی ازش یادش نمی روزی کھ مرده ھیچکس جز خوبی

زنند انگار حضرت معصومھ بود. ھمھ ھم چنان ازش حرف می

ھر گونه استفادۀ تجاری ممنوع است
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اند و مثل خرمای ھایی را کھ لحظۀ آخر گفتھ بود، شنیدهحرف
لمات قصار کنند. کنذری کف دستشان است و بھ ھم تعارف می

لحظۀ آخر ھر کدام ھم با آن یکی فرق دارد، مال ھیچکدام ھم 
 ھای مام بزرگ نیست.شبیھ حرف

- اگر از من بپرسی مام بزرگ قبل از مردن چی می
ً میگفت، می آی رقیۀ پتیاره، این گوشت بود «گفت، گویم حتما

  یا یک ھم چھ چیزی. » سگ؟ خدا ذلیلت کنھ. گھخریده بودی یا 
ھایش ھمین داند حرفام بزرگ را بشناسد، میھر کی م
  ھا بود، نھ اینکھ: 

  » سپرم.ھامو بھ تو میخدایا جگرگوشھ«
 یا اینکھ:

 »ھام باش.یا امیرالمؤمنین، خودت یار و یاور بچھ« 
کرد کھ ھاش را نفرین میمام بزرگ ھمیشھ جگرگوشھ

 اند.چشم بھ ارثش دوختھ
 

ھای عمھ فخری و شاید ھم مام بزرگ حق داشت. حرف
ھایی کھ عمھ و عمو آن روز عمو حسن را برات نگفتم؟ حرف

ھمان روزھای آخر کھ حال مام  -زدند توی مریضخانھ می
 نگفتم برات؟ -  بزرگ خراب بود

من و عمھ فخری و عمو حسن روی نیمکت توی باغچۀ 
مریضخانھ نشستھ بودیم و منتظر بودیم کھ ماما و دایی از اطاق 

بیایند بیرون، برویم. انگشتر مام بزرگ دست عمھ مام بزرگ 
 »چقدر بھ دستتون اومده عمھ.«بود. من بھش گفتم، 

منتظر بودم عمھ ذوق کند، ولی عمو حسن فرصت نداد 
خواستی دو سھ روز دیگھ دندون رو جگر اقالً می«و گفت، 

 »خجالت داره. ،بذاری

ھر گونه استفادۀ تجاری ممنوع است
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برا چی؟ صبر «عمھ صدا نازکش را سر داد و گفت، 
این چند تیکھ رم زن لکاتۀ حسین صاحب بشھ؟ یا بذارمش  کنم

گیری؟ دیگھ حرف نداره کھ ای کھ تو یھ روز میبرای پتیاره
 »خرت و پرتش مال منھ.

خوره؟ بھ چھ دردت می«گفت، با ِھر ِھر عمو حسن 
. مگھ تو لیفۀ تنبونت آویزون کنیجواھر بھ خودت کھ تونی نمی

 »قایمشون کنی.
ام گرفت. اما از نگاه عمھ خنده نبون""لیفۀ تمن از 

 فھمیدم این دو تا با ھم شوخی ندارند.
 و بر سرت را با دستش گفت.» خاک!«عمھ گفت، 

خوره؟ نھ، واقعاً، بھ چھ دردت می«عمو حسن گفت، 
 »خیلی جوونی؟ خیلی خوشگلی؟

کند ھنوز جوان عمھ فخری خیال می -ام برات کھ گفتھ
گوید: افتد میبدی کھ برایش میو خوشگل است. ھر اتفاق 

کشم مادر، از دست ھر چی می - آفت طاووس آمد پّر او «
 » کشم.جوونی و خوشگلیم می

گوید، دانند. ماما ھمیشھ میاین را ھمۀ فامیل می
  » ھیچوقت خوشگل نبوده. -فخری طفلک حاال کھ سھلھ «

ھیچوقت جوونم «گوید، و شوھر سیمین با بد جنسی می
 » نبوده!

کند جوان و اش عمھ خودش خیال میولی خالصھ
خوشگل است. برای ھمین ھم از حرف عمو دردش آمد. 

قابلیت! جوونی بی«تر کرد و گفت، صداش را یک پرده نازک
بینن. تا چشم تو ھشت و خوشگلی منو اونایی کھ باید ببینن، می

 »تا! ھشت تا!
 »ھیھ! ھیھ!«عمو گفت، 

ھر گونه استفادۀ تجاری ممنوع است
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-قضیھ تمام بشود، ولی خنده خواستم بخندم کھمن ھم می
خورد. من ھمیشھ دلم از بوی ام نگرفت. دلم داشت بھ ھم می

دانم چرا. نزدیک بود باال نمی - خورد مریضخانھ بھ ھم می
 ماما و دایی سر رسیدند و رفتیم. شکر، -  بیاورم

 
گفتم، کفرم در آمد کھ قرار شد ختم خانۀ آره، داشتم می

ا اصالً باید ختم خانۀ ما باشد؟ برای دانی چرما باشد. حاال می
اینکھ اطاق پذیرایی عمھ کوچک است و نمای عمارتش ھم 
سنگ تراورتن نیست. عمو حسین ھم یک مأموریت آبکی دارد 
و با عھد و عیال دور از وطن است. عمو حسنم ھم کھ قلندر و 

ای است. خانھ و زندگی ندارد، دایم توی ھتل سلندر حرفھ
   کند.زندگی می

اصالً ھر وقت من برنامھ دارم اگر شده بال از آسمان 
 زند.بارد و برنامھ را بھ ھم میمی

فکر کردم خودم بنشینم و درس بخوانم. ولی ملیحھ از 
صبح زود آمد خانۀ ما کھ بھ ماما کمک کند و من ھم شدم ور 
دستش. عمھ فخری ھم بعدش رسید کھ دور من بگردد و تصدق 

فصل بھ فصل برایش سکنجبین خیار  شکل ماه من برود کھ
ببرم. فرصت نفس کشیدن بھ من ندادند، چھ برسد بھ درس 
خواندن. خوش بھ حال سیمین کھ آبستن بود و روزھای آخرش 

 اش تخت خوابیده بود.خانھ -
خانم جانم ھم برای ناھار رسید. ناھار را توی اطاق 

ر ھای سالن ناھاسابق داداش خوردیم، چون میز و صندلی
 خوری ھمھ را جمع کرده بودند. 

اطاق خالی ھم چقدر زشت است. فقط از ریخت  -اَه 
ھا پیدا بود کھ مرگ و میری پیش آمده است، نحس این اطاق

ھر گونه استفادۀ تجاری ممنوع است
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وگرنھ ھمۀ اھل خانھ ھمانقدر سرگرم کارھا بودند و ھیجان 
 داشتند کھ شب عقد کنان داداش و ملیحھ.

و من تا اش ھمۀ روز بھ مھمانی بازی گذشت خالصھ
اش ھم دلم شور بعد از ظھر نتوانستم الی کتابم را باز کنم. ھمھ

 زد.امتحان روز شنبھ را می
ناھار کھ خوردیم شوھر سیمین و دایی اردشیر آمدند. 

خدا  - وا «شوھر سیمین در گوش ماما وزی کرد و ماما گفت، 
 »مرگم بده. حاال چھ موقعش بود؟ رفتھ مریضخونھ؟

بلھ دیگھ، پا «ش را تکان داد و گفت، اشوھر سیمین کلھ
 »شین بریم.

آخھ نمیشھ. ختمو «ماما از جاش بلند شد ولی گفت، 
  » چکارش کنم؟

از  اش را انداخت باال. او ھم حسابیشوھر سیمین شانھ
دست اوضاع خیط بود. دعا دعا کردم کاری کند مجلس ختم بھ 

 ھم بخورد.
ھ ھمچھ وقتی باألخره جانم بچھ رو کھ نمیش«دایی گفت، 

 »تنھا گذاشت، باید مادرش کنارش باشھ.
 »زاد؟سیمین داره می«من با ذوق پرسیدم، 

» سیس!«ماما و دایی و شوھر سیمین ھمھ با ھم گفتند، 
درست مثل اینکھ کلمۀ زاییدن از زبان من کلمۀ رکیکی است، 

 ھیس و پیس ھمھ بلند شد.
لیحھ جان اینجا کھ کارا رو بھ راھھ. م«خانم جانم گفت، 

ھر چی باشھ مادر  -کھ ھست و خانم فخر زمان ھم کھ ھستن 
 »خودش صاحب عزاست. - فخر زمان مرده ننھ 

خورد، یادش عمھ فخری تا وقتی سکنجبین خیار می
است، حاال یکدفعھ متوجھ نبود کھ در مجلس ختم آدم مھمی

ھر گونه استفادۀ تجاری ممنوع است
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اھمیتش شد و با صدای خیلی مضحک و مصنوعی گفت، 
 »بیچاره مادرم.«

 ام گرفت. این دفعھ ھمھ چپ چپ نگاھم کردند.ن خندهم
عمھ فخری آب دماغش را کشید باال و گفت، 

ولی » صاحبخونھ صاحب عزاست و باید باالی مجلس بنشینھ.«
 آید فقط خودش آن باال باشد.پیدا بود کھ بدش نمی

خب تو ھم بشین «دایی روش را کرد بھ من و گفت، 
 »ن و بشو صاحب عزا.صدر مجلس پھلوی خانم فخر زما

ای نیست کھ حلش توی آستین دایی نباشد. از ھیچ مسئلھ
بس ھم ماشاءهللا ھزار ماشاءهللا آدم خیرخواھی است، یک لحظھ 

 کند.ھم در رفع مشکالت تأخیر نمی
 »بعلھ.«بقیھ ھم با ھم گفتند، 

بلھ دیگر، درست شد. دایی باید حکم صادر کند، بقیھ ھم 
ھ دل من ماند کھ یکبار کسی روی حرف تصدیق کنند. آرزو ب

 دایی حرف بزند و بھ اندازۀ دایی ھم چرند نگوید.
 »دیر شد. - بریم خانم دیگھ «شوھر سیمین گفت، 

ماما معطل نشد و بھ دو رفت تو اطاقش. من ھم پشت 
 »ماما، یعنی من باید چکار بکنم؟«سرش رفتم و پرسیدم، 

ایش را در اش لباس سفید و سرمھماما از توی گنجھ
خوری تا مجلس ھمونجا میشینی و تکون ھم نمی«آورد و گفت، 

 »تموم شھ. یھ جفت جوراب بده من.
 »لباس سیاتو در میاری؟«گفتم، 

با لباس سیا  - جا نکن بچھ اینقدر سؤال بی«ماما گفت، 
کنھ. جلو زبونتم زاد دق میرم باالی سر دختره، داره میکھ نمی

 »پمو ببند.تو اون اطاق بگیر. زی
 »من چھ کار کنم؟«زیپش را کشیدم باال: 

ھر گونه استفادۀ تجاری ممنوع است
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یعنی چی چھ «شوھر سیمین از بیرون شنید و گفت، 
نی کوچولو کھ نیستی. خواھرت ھم سن کار کنم؟ اِ، ماشاء� نی

 »تو بود شوھر کرد.
ً تازه یادشان افتاده است. ھر اوالً بزرگ تر بود. ثانیا

کوچولوام و ھر وقت  نیھا تصمیم بگیرند، بنده نیوقت این
تصمیم بگیرند دختر ترشیدۀ تو خانھ مانده. این عادت کثیف 

کند واقعاً ھای آدم گوش میشوھر سیمین ھم کھ بھ ھمۀ حرف
 کند.آدم را کالفھ می

 
ھا رفتند و من برگشتم توی اطاق سابق خالصھ آن

 داداش کھ از خانم جان بپرسم چکار باید بکنم.
زدند، حرفشان را ھم کھ حرف می داشتند از ختم مردانھ

ً خیلی آبرومند بود. «شد قطع کرد. دایی گفت، نمی انصافا
الدولۀ بیچاره از اول تا آخر مجلس نشست. اما عجب پیر ارفاق

 »نی ھم ھمینطور.شده. من چند سال بود ندیده بودمش. مبیّ 
ی نی خودمون؟ خوب اون سنّ آقا مبیّ «خانم جان گفت، 

 »داره ننھ.
باید  - تره، نھ؟ از خالھ شازده بزرگ«گفت، دایی 

 »ھمسنای شما باشھ خانم جون.
من «خانم جان روش را کرد بھ عمھ فخری و گفت، 

 »شنوم.پاک کر شدم. ھیچ چی نمی
کریش ھمیشھ مصلحتی است. ھر  - طفلکی خانم جانم 

- خواھد جواب بدھد پاک کر میزنند کھ نمیھایی میوقت حرف
است این کارش است و ھمیشھ ھم با تعجب  شود. االن چند سال

زند، درست مثل اینکھ بخواھد بگوید: راجع بھ کریش حرف می
 »شنیدم ھا.تا چند دقیقھ پیش می« 

ھر گونه استفادۀ تجاری ممنوع است
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زند بھ کری برای ھا ھم کھ خودش را میبعضی وقت
خواھد بدھد. ھمچھ ھایی بدھد کھ دلش میاین است کھ جواب

زند. خانم ، چشمک میھایی اگر چشمش بیفتد توی چشم منوقت
 جانم ماه است.

از یک  - زد دایی ھمینطور یک ریز داشت حرف می
زد کھ بھ نظر من آمد ختم ھمھ شان را ھم حرف میمشت آدمی

 ھمین روزھا باید بگذارند.
 »؟وعظ کردباألخره کی «عمھ پرسید، 

 »آقا بھبھانی.«   
خب، پس باألخره تونستین «عمھ با رضایت گفت، 

 »ن.خبرش کنی
ھا یک لحظھ حرف شدم کھ اینمن ھی این پا آن پا می

 شد؟نزنند تا تکلیفم را روشن کنم. اما مگر می
ولی بھ نظر من الزم نبود  -بعلھ «دایی بھ عمھ گفت، 

ً آقا بیاد  اش تقصیر این نزدیک بود کار خراب شھ. ھمھ -حتما
ً آقا بیاد! تلفن پشت تلفن تا باألخ ره آقا حسن ھوچیھ دیگھ. حتما

رو گیر آورد. کی؟ لحظۀ آخر. حتی فرصت نبود بھش بگن کی 
مرده. آقا نفس زنان کھ رسید یکسر رفت سر منبر و شروع 
کرد از سجایای اخالقی آن مرحوم شمردن. وقتی گفت: "من 
خودم با اون مرحوم روابط نزدیک و صمیمانھ داشتم"، من دیدم 

ردیم کھ نھ جانم، رنگ حسن پرید. ھر طوری بود بھ آقا حالی ک
کسی کھ فوت کرده مرحومۀ مغفوره است و با احدی ھم بعد از 

 »حتی با آقا. - فوت شوھرش روابط نزدیک و صمیمانھ نداشتھ
خندد. شکمش باال و پایین رفت. من دایی با شکمش می

 ھم خندیدم، اما عمھ فخری چپ چپ نگاھم کرد.

ھر گونه استفادۀ تجاری ممنوع است
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چھ فرق  گفتذکر میاگھ یھ آخوند معمولی «دایی گفت، 
 »کرد جانم؟ نزدیک بود افتضاح بشھ.می

 »شما کھ گفتین خیلی آبرومند بود.«من گفتم، 
مگھ حاال  -البتھ کھ آبرومند بود «ر گفت، دایی با تغیّ 

 »گفتم نبود؟
یک خورده دلم خنک شد کھ حرصش را در آوردم. از 

 »من چکار کنم؟«خانم جان پرسیدم، 
ھای خانم جان با چینخندد، حاال اگر دایی با شکمش می

شھ امتحانت خوب می«خندد. خندید و گفت، ھاش میزیر چشم
  » ننھ.

 زند.خندد، دلم براش غنج میوقتی اینطوری می
 -نھ خانوم جون «خودم را براش لوس کردم و گفتم، 

آید خودم را براش خوشم می» گم.گم، ختمو میامتحانو کھ نمی
 لوس کنم.

کنی و چادرتو سر می - ننھ  ھیچ چی«خانم جان گفت، 
 »شینی.صدر مجلس می

 »من کھ چادر ندارم.«با خوشحالی گفتم، 
اوا «روم. برای یک لحظھ فکر کردم دارم قِِسر در می

ھای خانم جان و عمھ ھم »خاک عالم«ھا و »خاک بھ گورم
بیشتر امیدوارم کرد. ولی ملیحھ خانم، فضول باشی کل، 

 »کن.چادر مادرتو سرت «فرمودند، 
اش گرفتار بودم و چاره نداشتم. چادر ماما را خالصھ

 سر کردم.
 

دیدی. حاال ریختم سرم را بخورد، باید ریختم را می
خورد، سرم را ر میام سُ چادر ماما برام دراز بود و ھی از کلھ
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اش را با دندانم گرفتم اما خیلی کشید. نوک دو لبھاز پشت می
توانم پارچھ شد. من اصالً نمی زود ولش کردم: موھای تنم سیخ

-و کاغذ و الستیک الی دندانم بگیرم. موھای تنم سیخ سیخ می
ھا کنند. ننۀ مھری ایندانم بقیھ چطوری این کار را میشود. نمی

 را بگو، دایم گوشۀ چادرش الی دندانش است! وووی!
عین  -اش باالی اطاق نشستم. یعنی نشاندنم خالصھ
 بادمجان پختھ.

 
کنی مشکل ھمین جا تمام شد؟ بھ! تازه اول کار ل میخیا

دو تا  - بود. آخر من طفلکی چھار زانو ھم بلد نیستم بنشینم 
ھای مترسک سر خرمن سیخ زد باال. ھر چھ زانوھام مثل دست

خواستم روی زمین نگھشان دارم، نشد. زانوھا نوبت بھ نوبت 
کردم عین کالغ رفت. با تقالیی کھ زیر چادر میباال و پایین می

 اش خیلی قیافۀ خیطی داشتم.سیاھی بودم کھ پرپر بزند. خالصھ
چادرتم  - وول نخور «عمھ آمد پھلوم نشست و گفت، 

 »بکش رو صورتت.
شد وول نخورم؟ چادرم را ھم زیادی روی مگر می

دیدم. ھر طوری بود صورتم کشیدم: دیگر ھیچ جا را نمی
ھام گذاشتم لو یکی از چشمشکاف باریک بین دو لبۀ چادر را ج

 و بھ در خیره شدم.
کھ من ھیچ ھای عجیب و غریبیدانھ دانھ آمدند. زن

شناختم. ھر کس وقت ندیده بودم. فقط تک و توکی را بینشان می
نشست. دور و بر من و عمھ و خانم آمد ھمان پایین در میمی

 جانم خالی خالی بود، دم در غلغلھ.

ھر گونه استفادۀ تجاری ممنوع است
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کرد کھ جمعیت باالتر ک میملیحھ داشت خودش را ھال
گفت، می» بفرمایید باال«گفت، برود، ولی بھ ھر کی می

 »!نخیر، اختیار دارین، اونجا خیلی باالست«
 

ولی خالصھ بقیۀ جاھا ھم پر شد. یعنی آن نیم دایرۀ 
دیدم پر شد. و تا پر شد عمھ یک جیغ خیلی اطاق را کھ من می

  بلند کشید. 
دش و چادرم را با وحشت من فکر کردم زنبور گزی

 »چی شد عمھ؟«عقب زدم و گفتم، 
عمھ خیلی اوقاتش از دستم تلخ شد. چون دورخیز کرده 

بھ ھم موقعم اوضاع را حسابیبود کھ گریھ کند و من با سؤال بی
زدم. یک لحظھ طول کشید تا عمھ دوباره توانست خودش را 

کشید و جمع و جور کند. این دفعھ دو سھ تا جیغ پشت سر ھم 
 ش شروع شد.»اوھو اوھو«بعد 

فھمند عمھ دارد دروغی من حتم کردم االن ھمھ می
عمھ فخری «کند. دست عمھ را تکان دادم و گفتم، گریھ می

 »فھمن، بده.نکنین، ھمھ می
ھا مادر ھایی بھم کرد کھ بعضی وقتعمھ از آن نگاه

بد خواھد سوسک بشود بچسآدم دلش می -کند ملیحھ بھ آدم می
اوھو «بھ دیوار. دستم را ھم از روی دستش تکاند و بھ 

راه  این دفعھ خیلی ھم ماھرانھ. حسابی - ش ادامھ داد »اوھو
وای «گفت: یک چیزی ھم می» اوھو«افتاده بود. بعد از ھر 

 »ھمھ کس شدم!وای بی«، »شدم!پناه بی
خواست بھ صورت ھیچ من از خجالت کار عمھ دلم می

اوھو «دیدم ھمۀ جمعیت با آھنگ اما زیر چشمی کس نگاه نکنم،
ھا را بھ راست و چپ و جلو و عقب ی عمھ فخری تنھ»اوھو

ھر گونه استفادۀ تجاری ممنوع است
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دھند. نزدیک بود بترکم. از ھمھ بدتر چشمم افتاد تو تکان می
 چشم مھری کھ با مادرش میان عزاداران محترم نشستھ بود.

عمھ محکم زد روی زانوش و من از صدای شرقش 
ام اول بندآمد ولی بعد شدیدتر شد. ھر . خندهمثل ترقھ جستم

 توانستم جلو خودم را بگیرم.کردم نمیکاری می
-گرفت شستم را نگاه میام میھا وقتی خندهآن وقت

کنم یاد ھا ھر وقت این کار را میآمد. تازگیکردم، خنده بند می
ای؟ عین کلۀ منصور افتم. شست مژی را کھ دیدهشست مژی می

-اش این حیلھ کار را خرابسری خورده است. خالصھخان تو 
 تر کرد کھ بھتر نکرد.

شد. خوب بھ خواستم بھ مھری نگاه نکنم ولی نمیمی
از وقتی عمھ فخری اولین جیغش را  - موقع یاد چادرم افتادم 

ام افتاده بود. کشیدمش روی سرم و آن زیر کشید سر شانھ
 ھام را کردم.راحت خنده

کنم؟ ھمین د بقیھ فکر کنند دارم گریھ میفکر کردم: نکن
شدم مثل عمھ دیگر. وقت من ھم میام را بند آورد. چون آنخنده

خواستی؟ خواست مثل عمھ باشم. تو میو راستش ھیچ دلم نمی
 خواھد.ھیچ کی نمی

زیر چادر عرق کرده بودم و پاھام خواب رفتھ بود. از 
کند. م دارد نگاھم میالی چادر مھری را نگاه کردم. دیدم او ھ

 »درس خوندی؟«اول فقط با حرکت دھنم پرسیدم، 
 »چی؟«اش پرسید، با کلھ

 »حاضر کردی؟شیمی؟ شیمی«ای گفتم، با صدای خفھ
-گفت، چون ملیحھ داشت جلو خانم ارفاق ینفھمیدم چ

- گذاشت و جلو مھری را گرفت و دیگر نمیالدولھ قلیان می
ام زد. اورم، عمھ سقلمھدیدمش. سرک کشیدم کھ گیرش بی

ھر گونه استفادۀ تجاری ممنوع است
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خواستم یک کاری بکنم کھ حرص عمھ را در بیاورم، بعد گفتم 
 ولش کن.

دستھ دیزی ھای   ھا یا دختر دایی یکی از دختر عمھ
اش را ھورت کشید. من اول ماما کھ پھلوی من نشستھ بود قھوه

دانم چرا ھر کشد. نمیخیال کردم خوابش برده، خرناس می
انداخت. باز ھم نزدیک بود، اما دیدم چند نفر ام میکاری خنده

ھا راستی راستی گریھ کنند. اینرو بھ روی من دارند گریھ می
کردند کھ آدم و با چنان رضایتی ھم گریھ می -  کردندمی

خورد. درست مثل این کھ دارند از کارشان حسرتشان را می
 کنند.کیف می

با  - شت سبیل ھم دا - یک خانم کھ عین بھ کرمو بود 
زد. خالھ شازده ھم بھ طرف بھ کرمو خم خالھ شازده حرف می

داد کھ بھ نظرم آمد آن نصف شده بود و چنان با دقت گوش می
 شنیدم.اش فقط یک گوش گنده است. حرفشان را نمیکلھ

زدند کھ من دو نفر ھم دست راستم داشتند حرف می
دختره چی نھ؟ جون من؟ اونوقت «دیدمشان. یکیشان گفت، نمی

 »کرد؟
ایھ کھ نگو. پسره رو یھ پاچھ ورمالیده«گفت، دومی

گفتم ھفتۀ ِد ھمینو می - گیردش چنان عاصی کرده کھ داره می
 ...»دیگھ عروسی داریم. منتھا عروس خانم 

  عمھ باز جیغ کشید، باقیش را نشنیدم . 
گفت کھ نفھمیدم چی یکی ھم داشت از کاله دوز می

 گفت.
نفری کھ داشتند از گریھ کردنشان کیف غیر از چند 

کردند، بقیھ دوتا دوتا با ھم پچ پچ داشتند. ولی ھر کاری می
رفت. اطاق عین یک صحنھ کردند جنباندن تن یادشان نمیمی

ھر گونه استفادۀ تجاری ممنوع است
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از فیلم زندگی پنگوئن ھا بود کھ چند وقت پیش با رخسار و 
 برادرش دیده بودم.

وحھ و از آخونده ھم داشت از توی راھرو ھی قرآن و ن
گرفت. دلم برای آخونده ھم خواند. آدم دلش میاین چیزھا می

 داد.ھیچ کس بھ داد و فریادش گوش نمی - سوخت 
شد کھ ھیچ، دم اطاق مثل جھنم گرم بود. جمعیت کم نمی

شد. اینقدر مجلس طوالنی شد کھ فکر کردم بھ دم ھم زیاد می
نده تمامش کرد. شود. ولی تمام شد. یعنی آخوھیچ وقت تمام نمی

یک دفعھ نوحھ خوانیش قطع شد و چند تا شعار بھ فارسی داد 
کھ ما فھمیدیدم و جلسھ از رسمیت افتاد. دستھ دستھ پا شدند و 

- رفتند و اطاق یک دفعھ خلوت شد. فقط چند تا از قوم و خویش
 شناختم ماندند.ھایی کھ می

 »تونم برم؟حاال می«از خانم جانم پرسیدم، 
بھ سر و روت  برو یھ آبی -برو ننھ «ن گفت، خانم جا

 »بزن.
خواستم بگویم کھ من گریھ نکردم ھا، خانم جان بھم 

 چشمک زد.
لنگیدم. جلو در کھ رسیدم، پام خواب رفتھ بود و می

 خیلی مجلس ختم خوبی«الدولھ بھ عمھ فخری گفت، دختر ارفاق
 »آبرو داری کردین. شد. گرم گرم شد. شمام کھ حسابی

ماشاالت  - چھ زبونی گرفتی مادر «الھ شازده گفت، خ
 »باشھ!

ای بھ خودش گرفت، یعنی: این کھ قابل عمھ قیافھ
 نداشت.

 
  رفتم پایین. 
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  »  چطور بود؟«دایی پرسید، 
  ، »خیلی آبرومند بود«آمدم بگویم، 

  »!خیلی خوش گذشت«گفتم، 
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 آغا سلطان کرمانشاھی
 
 
 

کند، دیگر فایده می وقتی ممھ شروع بھ حرف زدن
ندارد. کتاب را باید کنار گذاشت و باید شنید. حتی فایده ندارد 

شنود. شنود. اصالً نمیچون نمی -» حرف نزن«کھ بگویی: 
ات بخراشد. آنوقت مگر داد بزنی. چند بار داد بزنی تا حنجره

 »؟ 1َھھ؟ با منی رولَکم«پرسد، می
بروھای شکل دھی و ممھ اسرت را چند بار تکان می

ھای کم سوی آبکیش را بھ برد و چشمھشتش را باال می
؟ َدرِدت بھ  2چھ گفتی کورپَکم«گوید، دوزد و میصورتت می

 »جَگِرم با َم بودی؟
-شنود و میچون نمی -» آره«و فایده ندارد بگویی، 
ِھی ِھی ِھی! «شنید: کند کھ میخواھد بشنود و یاد زمانی می

زا. او روزا کھ َم َمّس و چاق بودم. گرگ خوشا بھ حال او رو
بردمت ایَور اوَور. قزوین کھ بودیم، گرفتمت بغل، میبودم. می

شاَزه بھ نورصبا میگف: تو بگیرش بغل. بھ َم میگف: تو برو 

                                                 
  بچۀ کوچکم 1 
  بچۀ بچھ ام 2
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زیر کرسی بخواب کھ قوواَت داشتَھ باشی بَچَم نَگداری. آی 
زن داییم اول کھ …شازه یادت بھ خیر! آی خانِم یادت بھ خیر! 

بِِشم گف: برو خانۀ ُمدیل عموم بمان، گفتم: ووی ووی َم ِمترَسم. 
مدیل عموم آجان داَره قاچاق گیَره، َم وهللا ِمتَرَسم. زن داییم 

! ... یھ  گف: ُخبَھ ُخبَھ آغا سلطان، جَگِرت بیا پایین، چھ شیتی
- شعری بود برا رییس قاچاق، کرمانشانیا تو کرماشا می

 »خواندن.
گ تصنیف در خاطرت ھست و با نگاه ممھ را آھن
- خندد و میصدا میکنی کھ شعر را بخواند و ممھ بیتشویق می

 خواند:
 چی َمھ خانھ قِی کنگر بکنِم«

  »... نھ یاِدم رفتَھ. -  3دو تا سوار ھاَت َوَھنِم
 کند:و از نو شروع می

 چی َمھ خانھ قِی قاچاقی باِرم«
 رییس قاچاق ھاَت َوَھنِم

 م َم عروس باالَونِمگفت
 دت کدخدای نِوَدرَونِم

 آی تو دس نیھ بھ َسرَونِم
  .»4ُخم َھِلِسم َشؤاِلم کنِم

دانی کھ این ھمۀ شعر نیست، چون یادت ھست کھ می
افتی کھ ممھ ھایی میطوالنی تر بود. ولی از شنیدنش یاد شب

 شوی.کرد و خوشحال میخواند و خوابت میبرایت می

                                                 
 رفتم خانقین کنگر بکنممی 3
االم/ دختر یس قاچاق دنبالم کرد/ گفتم من عروس ده بئرفتم خانقین با بار قاچاق / رمی 4

 کدخدای نو درون/ ای تو دست بھ روسریم نزن/ تا خودم شلوارم را در بیاورم.

ھر گونه استفادۀ تجاری ممنوع است
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یاِدم رفتَھ. برا «گوید، خندد و میدا میصممھ باز بی
ِگِرف. زن داییم مَن رییس قاچاق ِمخواندن. آقام قاچاقچیا َر می

 - ھا آمد پایین تا از پلھ ،برد خدمت خانِم. بھ ای شاه چراغ
محبتش افتاد بھ دِلم. بھ زن داییم گفتم: ِممانم  -  5شکمش پر بود

 »زن داییم یاِدت میا خانِم؟ …
نھ آن وقتی کھ ممھ را آورد  - آید یادت میزن دایی 

» پر«خانم بھ خاطر تو » شکم«، چون آن موقع »خدمت خانم«
-آمد و پیراھنآید چون بعدھا ھم میبود؛ ولی زن دایی یادت می

دوخت. حتی ھا را میھا و پردهھا و تنکھھای خواب و زیرپوش
و آید کھ اسمش خاور خانم بود و دو دختر داشت یادت می

دھی کھ ممھ ببیند و و سرت را تکان می -شوھرش کفاش بود 
 کنی.کتاب را روی پایت جا بھ جا می

-کند کھ تأثرش را نشان بدھد و میممھ لبش را جمع می
ه بھ «گوید،  نُچ! مرد! شوھر بدری ام رف زیر ماشین. َخرَّ

 »، ِچش نداش ماشیَن بینَھ! 6سر
دد، با صدای دو خنبیند و میخندی و ممھ میو تو می

دانی کھ ھای سیگاری است. اما میای کھ شبیھ سرفۀ آدمرگھ
- ممھ ھیچ وقت سیگار نکشیده است. فقط یک وقتی قلیان می

دانی کھ ممھ زنی و میمی و بھ سیگارت پک محکمی -کشید 
کشیدم. نکش رولَکم. سینَت خراب میَشھ. َم قیالن می«گوید، می

برام نِِوش ناخوشم. خانِم کاغَذ خواند.  وقتی خبر عزیِزم آمد. اول
بھ کرماشا برا دکتر ارسطا نِِوش عزیَز ببرش مریضخانَھ. خانِم 

 »خدا عمرش بده، فکر ھَمھ بود.

                                                 
 آبستن بود 5
 لجن بھ سر، خاک بر سر 6
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دانی دکتر ارسطا، ارسطاست یا ارسطو و ھیچ و تو نمی
خواھی ماند کھ از مادر بپرسی. حاال دیگر میوقت یادت نمی

- ای، با اینکھ میاینکھ مکرر شنیدهکھ بقیۀ قصھ را بشنوی؛ با 
ھای دکتر ارسطا یا ارسطو فایده نداشتھ است، با دانی کمک
بندی و کنار دانی عزیزهللا مرده است. کتاب را میاینکھ می

 گذاری.می
خانِم مَن «گوید، بیند کھ سراپا گوشی و میممھ می

و خانِم، بھ ای شاه چراغ، د…  فرساد کرماشا. رفتم مریضخانَھ
لگن جراحت و آب! پَلوش آب آورده بود. اما ھنو بدبختِم عمِرَش 

گف برو پیش خانِم، َم ُخب ِمَشم. َم آمدم   نداَده بود شما. ُخش
تران. بعد کاغَذ رسید. َم دیدم خانِم گریھ ِمکنَھ اُو ِمخوانَھ. گفتم: 

بسوَزه، چیھ؟ بھ آغا سلطان بگو. بھ ممت بگو.   7ای وای، بُوام
گف. کاغذَ  8غالمحسین بِِشم…تم: َمیھ َم نامحرمم؟ نگف. گف

خوانَده بود. گف: ننَھ، داشیم ُمرَده کھ خانِم گریھ ِمکنَھ. گفتم: 
 »نگو. گف: وهللا داشیم ایطو شَده. -ووی جگرت بیا پایین 

عرضھ آید کھ دکتر ارسطا یا ارسطو بیو بھ نظرت می
د و کرمانشاه نبود آید اگر عزیزهللا تھران بوبوده؛ بھ نظرت می

 مرد.شد و نمیخوب می
گوید، برد و میممھ سرش را چند بار باال و پایین می

او بدبختَِم َھَمھ مخواسن. ایران مگف کاش َم مرده بودم، عزیز «
باز لبش را بھ » نمرَده بود. ایران ھنو ھسش. کرماشاس.

 نُچ، خانِم«گوید، کشد و میکند و آه میعالمت تأثر جمع می
عزیز گرف. دو شب مانده بود از کرماشا را بیفتیم،  9ایراَن بَِش 

                                                 
 پدرم 7
 بھ من 8
 برای 9
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خانِم گف: حاال ما ِمریم، تو دیھ نیسی، ُخ عزیز زن ِمخواد. برو 
دختری بَِشش عقد کن. گفتم: ووی ووی َم نَمیتانم. خانِم او بدبختَِم 

گف: عزیز، کیھ ِمخوای بَِشت بگیرم؟ گف: ایراَن   خواس، بِِشش
بََره. خانِم بھ َم گف: با خاور خانِم مری سراغ ی میکھ میا خیاط

ای ایران. بھ حسن آقام ِمگی یھ من برنج بار بذاَره اُو مرغ، اُو 
عقدش ِمکنی. َم جارو پاروَش کردم، حسن آقا غذاَش بار کرد. 
فرداش ما کشیدیم برا تبریز. یتیماَم گذاشتم کرماشا و دنبال تو را 

ه بودم خانۀ شوھر. نعمتِم در دکان سیگار افتادم. بلقیَس ُخ فرسادَ 
ھشت  -فروشی داشی حبیبش بود. غالمحسینِم خانِم باِشمان آورد 

سالش بود. خانِم فرسادش اکابر. تاریک روشن ِمَرف. خانِم باِشم 
دعوا مکرد مگف: باز بَچھ َر ُگسنَھ فرسادی رف؟ مگفتم: ووی 

یَب تو ندیدی خانِم دربند نباش خانِم، اوجا یھ چیزی مخوَره... حب
 »بود. 10از ھووم بود، اما ُخ َم بزرگش کردم. ھووم شیت -

مانی کھ ممھ دو کلمھ ھم از بلقیس بگوید. منتظر می
-ای، ولی ممھ ھیچ نمیچون تو بلقیس، دختر ممھ را ھم ندیده

دانی کھ بلقیس ھم مثل عزیز در خیلی بچگی تو گوید. تو می
- ی کھ ممھ از بلقیس کم یاد میکنمرده است و ھمیشھ تعجب می

اشک، شادی، بیبی -کند. فقط گاه بھ عروسیش گاه بھ مرگش 
کند. نعمت و غالمحسین را بھ اندازۀ خود ممھ اشاره می - بی آه 

شناسی. غالمحسین تو را بھ مدرسھ برده و آورده است و می
- ای کھ تریاکش را ترک کند. بچھنعمت را بیمارستان خوابانده

گویند عمھ و نعمت اصالً زن نگرفتھ محسین بھ تو میھای غال
 است.

                                                 
 خل 10
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تبریز چند ما «گوید، زند. میممھ ھنوز دارد حرف می
ماندیم. حسن آقا باِشمان نیامد. خانِم بِشش گف: با ما میای؟ گف: 

، ِمَره  11نھ مرم پیش ماَدِرم. زن داییم بھ َم گف: خانِم زی اسپانَ 
 »ای ِمَرم.سفر، باِشش ِمری؟ گفتم: ای و

پس حسن کی دوباره «پرسی، چند بار بھ صدای بلند می
 »پیش ما برگشت؟

موھایش را » َھھ؟ با منی رولَکم؟«گوید، و ممھ می
زنی زند شاید بشنود و تو یکبار دیگر فریاد میپشت گوشش می

- کنی. ممھ با نومیدی سرش را تکان میو سؤال را تکرار می
 »یر شَده. قوِزش در آَمَده.ممت ِدیھ پ«گوید، دھد و می

و تو، ھمۀ محبتی را کھ در دلت بھ ممھ داری، توی 
کنی و از سؤالت ریزی و بھ قوز پشت ممھ نگاه میچشمت می

دھی کھ از خود حسن یا پوشی و بھ خودت وعده میچشم می
فکرش را نکن «گویی، مادر بپرسی، و با اشارۀ سر بھ ممھ می

حرفت را  -م، نھ فکر قوز پشتت را نھ فکر سؤالی را کھ کرد -
 »بزن. 

َم رفتم. حسن آقا نیامد. رف «گوید، و ممھ با ذوق می
وهللا! نھ وهللا، ھار نبود. حیا  -کربال. پیش ننش. ھار شَده بود 

نشس و پا داش. بعد از ظھر زیر یھ کرسی ِمرفتیم. با شوال می
 »ھرگز. - ِمُشد. پاَش َم ندیدم 

ای کلک! «گویی، داری بھ ممھ می و تو با لبخند معنی
آمد السی باھت حیای حسن چندان ھم باب دندانت نبود. بدت نمی

 »زد!می

                                                 
 و، تازه زاییدهئزا 11
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ُخ َم چاق و «گوید، خندد و میصدا میبیند و بیممھ می
َمس بودم. جوان بودم. اما آِدمای او روز حیا داشن. مثھ حاال کھ 

ھَمھ آِدم از زیر شان ھاَرن. ای نبود کورپَکم. آِدمای حاال َھِمھ
دس َم رد شد، مثھ آِدمای حاال ندیدم. ووی ووی ووی! آِدَم 

ِچرت ِچرت  -ِمخورن! پدر آِدَم ِمگن! ای اسمال حیا نداَره 
ووی! دیدی؟ چنی ھاَره! چنی  -ِچرت، میا و مره، سالمم نمیَده 

ھرچھ  -! چنی ِمخوَره! در و بان واز  12رو داَره! خانش بُِرمَّھ
دھد کھ نشان بدھد و سرش را تکان می» َره و ِمبََره!بخواد ِمخو

کشی کھ ممھ خانم خانھ باید قفل و بند داشتھ باشد و تو آه می
ھا نداری و کتابت ببیند حوصلۀ شنیدن شکایاتش را از مستخدم

 کنی.را نگاه می
ُخ بخوَره، «گوید، کند. میممھ حرفش را تعدیل می

آِدم مخوای. ای از او کلفتَھ  - ولَکم البدی ر -جواَن. تُنَم چھ کنی 
 »کھ داشتی ُخ بھتَره، چھ بود او زبیَده!

 »زبیده نبود، صغری بود.«گویی، می
ھمو کھ  - َھھ؟ آری، زبیَده «گوید، شنود و میممھ نمی

 »چارقد و جوراب ابریشمی َر برد و رف.
شوی کھ مقصودش صغری است، ولی و تو مطمئن می

ه بھ سر، بھ َم مگف: «گوید، ھ میکنی. و مماصرار نمی َخرَّ
خانِم موای پاَش چھ ِممالَھ؟ گفتم: ووی جگرت بیا پایین! خانِم 

ه بھ سر! ُخ   ھکی مو داش! تو تخم موریچَ  بمال تا دیھ در نیا. َخرَّ
 »م بود.دزّ 

کشی کھ ممھ صحبت را عوض کند ھا را در ھم میاخم
دیشان را بکنند و گذاشت بقیھ دزکنی کاش ممھ میو آرزو می

                                                 
 خانھ اش خراب شود 12
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کرد و باز با کتابت دایم فکر خودش و خلق تو را پریشان نمی
- کنی. ممھ برای اینکھ دلت را بھ دست بیاورد، میتھدیدش می

ی داش. َم مگفتم: خانِم، وهللا ای خانِمم یھ وقتی کلفت دزّ «گوید، 
. خانِم مگف: ووی آغا سلطان، تو ھَمھ َر ُدز مکنی. مگفتم: دزَّ 

. تا یھ رو خانِم دید کبری ِمَره اُو از جیبش روغن ِچک دزَّ  وهللا
تو جیب کبری  - ھ! َمَن خواس، گف: ووی آغا سلطان ِچک ِمِچکَ 

ھ؟ َم دیدم کشک بادمجاَن الی نان! خانش چیھ کھ ِمَره و ِمِچکَ 
 »ببََره!  ھ، نکرده بود تو قزانبُِرمَّ 

 کنی و راحت تر روی صندلیای روشن میسیگار تازه
 ھای ممھ گوش کنی.نشینی کھ بھ حرفمی

چنی سیگار! سینت  -نکش رولَکم «گوید، ممھ می
خراب میَشھ. وقتی او بدبختِم عمِرَش داد شما، َم قیالن کشیدم. 

-می وُ اکردم خانِم، روزی ده تا! بھ ای شاه چراغ، گریھ می
کشیدم. خانِم یھ رو قیالَن انداخ دور. گف: بَسھ دیھ، چنی ھاری! 
چنی رو داری! ِھی ِھی ِھی، خانِم یادت بھ خیر! آی خانِم، کاش 

بودم باالی سرت خانِم!... تا تو بزرگ نشدی، َم کفش   13ملوچی
 »مشکی پا نکردم. خانِم مگف: نھ! بچم بغلشھ، مشکی نپوَشھ.

رود کھ از مادر فھمی و باز یادت میو تو فلسفۀ این کار را نمی
 بپرسی.

ازار، بَِشم مخمل چش خروسی خانِم باِشم مرف ب«
ابروھایش را با ذوق » ای و روپوش سفید.مخرید با کفش قھوه

ھنو روپوش سفیِدَت دارم. آخری َر «گوید، برد و میباال می
خواھد پایش را زیرش جا بھ جا بکند و از درد و می» دارم.

 کند.نالھ می

                                                 
 گنجشکی 13
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و تو روپوش پرستاری ممھ را، کھ دیگر سفید نیست و 
دانی مخمل چشم ای و نمیست، تھ صندوق ممھ دیدهزرد ا

 ای ندارد از ممھ بپرسی.خروسی چیست، ولی فایده
بغل کردم بردم  14تبریز کھ بودیم، تُنَ «گوید، ممھ می

خانۀ خالم. خالم تبریز بود. ما کھ وارد شدیم برامان سینی توت 
. شیر بغل گرفتم و بردم  دادن. حاج آقا داد مجید آقا آورد. َم تُن

دختر خالََم خوردی. دختر خالم زی اسپان بود، بِِشت شیر داد. 
 »میھ شیر دختر خالت بَده؟ نھ وهللا خوبَھ. - خانِم گف: باَشھ 

دانی کھ خالۀ ممھ زن یک حاجی تبریزی بود و می
- اش زن یک تاجر محترم است. ھمیشھ تأسف خوردهدختر خالھ

نشده است کھ حاال  ای کھ چرا ممھ زن حاجی یا تاجر محترمی
ھای خودش سر خانھ و زندگی خودش باشد و بھ جای تو بچھ

کنی اگر ممھ زن تاجر محترمی بود، کنارش باشند. فکر می
مرد؛ شاید پا و پھلوھای شاید بلقیس عزیز بود و عزیزهللا نمی

دانی کھ دختر خالۀ ممھ ھم داغ ... ولی می کردممھ درد نمی
 ر درد دارد.دیده است و پا درد و کم

. َم آبغَُره 15از تبریز زود کشیدیم«گوید، ممھ می
پختَھ بودم. خانِم گف: بذارشان و بریم. گفتم:   جوشانَده بودم، َگنُم

ھمھ  -م ووی میھ مَشھ؟ ھمھ َر شبانَھ کردم تو بطری درشاَن بَسَّ 
 »َر بردیم و رفتیم.

خندی برای اینکھ بھ ممھ نشان بدھی حفظ اموال تو می
نواده برایت اھمیتی ندارد و کار ممھ کار عبثی بوده است. خا

بھ َم ِمخندی؟ «گوید، کند و میبیند و برایت ناز میممھ می

                                                 
 ترا 14
 رفتیم یا اسباب کشی کردیم 15
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بَِش خانِمم «گوید، خندد و میو خودش ھم می» ریشَخنِم مکنی؟
ریشَخنِم مکرد. تو خیال ُک خانِمی. ھمھ  - کھ مگفتم مخندید 
خیال ُک  -حرف زدنت  نشس و برخاست، -کارت بھ او رفتھ 

جفت تو حرف مزد، َھَمھ گوش مکردن. یھ خانِمی. خانِمم ھمی
 »…رو خراسان تو ادارۀ سرھنگ 

بعد متوجھ » کجا؟«پرسی، ای. میاین را قبالً نشنیده
 »ادارۀ فرھنگ؟«پرسی، شوی مقصود ممھ چیست و میمی

َھھ؟ آری، ادارۀ سرھنگ، خانِم پا شد «گوید، و ممھ می
ط کرد. َھَمھ َدس زدن. او روزا مردم دور ھم جم میشدن، و نق

 »کِرمیسیون و ای چیزا کھ نبود.
دانی کھ ممھ بھ ، چون می»چی؟«الزم نیست بپرسی 

دانی بھ رادیو ھمانطور کھ می - گوید کرمیسیون تلویزیرن می
 گوید فیستی.گوید رادیول و بھ پپسی میمی

خوب.  -وهللا  خراسان خوب جایی بود«گوید، ممھ می
 .از تبریز کشیدیم برا خراسان. از خراسان کشیدیم برا اصفھان

ای وهللا خوشا بھ حال او روزا. سیر و سیاحتا کردم رولَکم، 
شھرا رفتم، گرتشا کردم، خوش دنیا بودم. اما زحمت تُنَم خیلی 
کشیدم. خیلی خیلی. کو بھ کو منزل بھ منزل باِشت آمدم. ھف 

کفش آھنی بَِشت پاره کردم. ِھی ِھی ِھی عصای پوالدی، ھف 
و آه » رولَکم، تو کی قدر ممَت مدانی؟ ... چرا وهللا، تُنَم مدانی.

اینام درد مکنَھ. «گوید، گیرد و میکشد و پھلوھایش درد میمی
نفس کھ مکشم درد مکنَھ. دکتر بِِشم گف: آسفیری بخور و نمک 

 »میَوه. خانِم، مری بازار بَِشم بگیر.
سپری کھ یادت بماند آسپیرین و نمک میوه ذھنت می بھ

 خری.دھی کھ ممھ ببیند برایش میبخری و سرت را تکان می

ھر گونه استفادۀ تجاری ممنوع است
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آری وهللا بگیر کورپَکم. تو ِدِلم «گوید، ممھ می
اینام درد مگیَره. دیھ «کشد، بھ پھلوھایش دست می» مجوَشھ.

 »پیر شدم ... ده تا آسفیری و نمک میَوه.
کنی اش نگاه میاش و پشت برآمدههبھ صورت چروکید

اوقاتت تلخ  یارود سر می شات از دستو از اینکھ گاه حوصلھ
خواست در قدرتت بود و کشی. دلت میشود، خجالت میمی

توانی بکنی این کردی، ولی تنھا کاری کھ میدوباره جوانش می
است کھ سرت را باز تکان بدھی و بھ رویش بخندی و 

 خری.کھ برایش دوا میاطمینانش بدھی 
بھ َم «گوید، ایش، و میخندد، با صدای سرفھممھ ھم می

 »مخندی؟ ... چمدانم، بیستا آسفیری و نمک میوه.
دانی کھ پیری ممھ را آسپیرین و نمک میوه و تو می

کند. وحس گنگی کھ از خیلی بچگی دلت را بھ درد عالج نمی
ن و واضح وجودت آورده و بھ وحشتت انداختھ است، حاال روش

شوی، ممھ کند: یکی از این روزھا، وقتی بیدار میرا پر می
 دیگر نیست.

ھر گونه استفادۀ تجاری ممنوع است
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 آخر تعزیھ
 
 
 

سال دمپختکی بود، یا شاید سال بعد از دمپختکی، کھ 
سر و کلۀ ابول در محلۀ پارک پیدا شد و دکان خالی را کھ سھ 

وشی و باب پایین تر از بقالی ابول کوسھ بود خرید و سبزی فر
 میوه فروشی باز کرد.

-کل ابول آدم نسبتاً تنومندی بود کھ قبای کرباس آبی می
بست. موھای پاشنھ نخواب پوشید و روی کمرش شال سفید می

اش با موھای سرخ و سیاھش گذاشت. کلھجوگندمیش را حنا می
ای بود. پای راستش تا مچ بیشتر عین کماجدان مسی دود زده

- کیدۀ مچ بھ یک قوطی آھن سفید ختم مینداشت و استخوان خش
شد. قوطی آھنی یک استوانۀ فلزی بود و مچ پای ابول، کھ عین 
درخت مو سوختھ بود، تویش فرو رفتھ بود. کھنھ و مچ پیچی 

بست تا قالب قوطی بشود، مثل دخیلی کھ بھ کھ دور این پا می
درخت بستھ باشند، از کنار قوطی بیرون زده بود، و نخی کھ 

- کرد، مثل ساقۀ پیچک بھ مچ میطی را بھ ساق وصل میقو
 شود.رفت و معلوم نبود بھ کجا ختم میپیچید و باال می

ھر گونه استفادۀ تجاری ممنوع است
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ھای محلۀ پارک ھیئت کل ابول از دقیقۀ اول نظر بچھ
ھا جلو نانوایی و امین الدولھ را گرفت. سنجاق کردن چادر زن

ی دیگر کھنھ شده بود و از وقتی ھم کھ حسن سیالخور قصابی
ھای محلۀ پارک جز مرد، بچھ -دست بھ سیخ نانوایی پایین  -

ھالو اسماعیل و ابول کوسھ کسی را نداشتند کھ سر بھ سرش 
 بگذارند.

شد اذیت کرد؛ مخصوصاً از ھالو اسماعیل را خوب می
ھا پالس بود. چو دید و دایم توی کوچھھایش نمیموقعی کھ چشم

سماعیل انگشت برساند زلزلھ انداختھ بودند کھ ھر کس بھ ھالو ا
- اش میھا دایم دورهآید. اسمش شده بود ھالو زلزلھ و بچھمی

 کردند تا صحت این مطلب را امتحان کنند. 
تا وقتی ھالو توی سنگکی رو بھ روی پارک بتھ گذار 

افتاد ھا میبود، فقط موقع رفتن سر کار و برگشتن دم چک بچھ
داشتند؛ ولی از وقتی کھ ھا فرصت انگولک کردنش را و بچھ
ھا کھنھ ھایش از بتھ گذاری آتشگز شده بود و توی خیابانچشم

 ھای محل بود.کرد، بیشتر دم پر بچھچینی می
دید، و رسیدند نمیھا را تا بھ نیم متریش نمیھالو بچھ

دید دیگر برای اینکھ فرار کند دیر شده بود. اگر وقتی می
ۀ ننھ تقی، بیوۀ مال علی، بود بھ ھا نزدیک خانبرخوردش با بچھ

ھای کور مکوریش برد، وگرنھ با چشمداالن آن خانھ پناه می
گشت کھ خودش را بھ آن بچسباند. وقتی دنبال دیواری می

- ھا بھ او نمیدانست دست بچھچسبید و میپشتش بھ دیوار می
رسد، یا توی آستانۀ خانۀ ننھ تقی بود و اطمینان داشت از 

داد: شود، فحش ھمیشگیش را میتقی برخوردار می حمایت ننھ
   »کف دس بوات ریم کھ نارنج قیامتش بو.«

ھر گونه استفادۀ تجاری ممنوع است
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-بست و ھالو را میننھ تقی در خانھ را پشت ھالو می
مواظب تقیھ باش تا من «گفت، نشاند کنار گھوارۀ تقی و می

یا اینکھ، » آی خیر ببینی ھالو اسمال. - کشم رختا رو آب می
کنم این تا من کھنۀ بچھ رو عوض می - ھالو خوب شد اومدی «

و بھ ھر » چند تا سطل آب حوضو بکش دستت درد نکنھ.
ھا داشت کھ بچھای بود ھالو را آنقدر توی خانھ نگھ میبھانھ

 رفتند.شدند و مینومید می
رسیدند رفتند و جلو دکان بقالی ابول کوسھ کھ میمی

 خواندند:دستھ جمعی می
 ونھ!نون و پنبر و پ

 کل ابول! گشنمونھ!
خواندند. ابول کوسھ را با صدای بم تر می» کل ابول«

ھا را طوری نگاه نشست و بچھھم پشت پیشخوان دکانش می
کند و قضایا کرد کھ انگار از توی شیشھ بیرون را تماشا میمی

گرداند. فقط تسبیح یسرش را تندتر می - ھم بھ او مربوط نیست 
دادند، چون اوالً ا بیش از این آزار نمیھا ابول کوسھ ربچھ

دکانش اینقدر کثیف بود کھ ھیچ کدام رغبت ناخنک زدن بھ 
ھا را نداشتند: سینی شیر برنجش از مگس سیاه بود و خوراکی

اش ھستھ مانده داد و از آلو و آلبالو خشکھنخودچیش بوی نا می
دروازه  بود و کرم؛ ثانیاً علم و کتل عزاداری و سینھ زنی دستۀ

 شمیران توی دکانش بود و ھمھ حرمت پاتوق داریش را داشتند.
- ھا کاری نداشتند بکنند. پخش و پال میبعد دیگر بچھ

ترھا الک دولک و چلتوپ و علی میگھ زو بازی کوچک -شدند 
تر از شدند و بزرگسر پا بلند می پترھا قاکردند و بزرگمی

 ریختند.می پآنھا سھ قا
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سیالخوری، دست بھ سیخ نانوایی پایین،  تا وقتی حسن
گذشت. سر بھ سر گذاشتن با حسن تر میزنده بود روزھا خوش

 -سیالخوری از انگولک کردن ھالو زلزلھ بیشتر کیف دا شت 
-شد، فحشچون حسن عصبی و غرغرو بود و زود آتشی می
ھا بھ سیخ ھایش ھم از فحش ھالو متنوع تر و آبدارتر بود. بچھ

درست بھ آن قسمت از سیخ کھ از  -چسباندند ش سقز مینانوایی
و مطمئن بودند کھ  -شد توی کھنۀ کف دست چپ حسن رد می

 بیند.زیر نور پیھ سوز نانوایی حسن سیالخوری سقز را نمی
خبر از ھمھ جا جلو تنور دید و بیحسن سقز را نمی

تھ سیخ توی دست راستش و کمرکش سیخ روی  -ایستاد می
برد و تنش را عقب میبا حرکات ضربی - ف دست چپش کھنۀ ک

- کرد و ریگداد و بھ تنور حملھ میلنگرش را روی یک پا می
درید کھ خوب داغ شود. دو دفعھ کھ توی تنور یورش ھا را می

- شد و کھنھ بھ آن میشد و سقز آب میبرد، سیخ داغ میمی
-می چسبید و با حرکت سوم، کھنھ ھم با نوک سیخ توی تنور

رفت سوزاند. دادش ھوا میرفت و سیخ کف دست حسن را می
. طوری ورجھ گفتمی بھ زمین و زمان زمخت و بد و بیراهو 

ھا با اولین کرد انگار کف پایش سوختھ است. بچھوورجھ می
ھا و توی طاق نماھای رفتند و پشت درختدادش در می

ن را تماشا شدند و جلز ولز زدن حسسقاخانۀ رو بھ رو قایم می
 خندیدند.کردند و میمی

-ھا را سر بابا ننھحسن سیالخوری ھم تالفی آزار بچھ
آنقدر توی  - آورد آمدند در میھایی کھ برای خرید نان می

کرد کھ مجبور گرمای تابستان و سرمای زمستان معطلشان می
ھای بیات روی منبر بخرند و خودشان را از شر شدند از نانمی

 سن سیالخوری نجات بدھند.کج خلقی ح
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ھیچ کس از غضب حسن سیالخوری در امان نبود، 
ھای کوچکی داشتند کھ ھنوز ھایی کھ بچھ نداشتند یا بچھحتی آن

پا نگرفتھ بودند کھ توی محلھ پخش و پال باشند و سر بھ سر 
آمد کھ مثالً ننھ تقی، بچھ بھ بغل، حسن بگذارند. بارھا پیش می

ایستاد تا باألخره یی دست بھ سینۀ حسن میھا توی نانواساعت
 حسن با اخم و تخم و غر و لند یک دانھ نان جلوش پرت کند.

یا  - رسید این جور مواقع ھالو زلزلھ بھ داد ننھ تقی می
کرد کھ بارش سبک بشود، یا چون یک وقتی بتھ تقی را بغل می

رفت گذار نانوایی بود و با پزنده و نان درآر آشنایی داشت، می
 خرید.ای برای ننھ تقی میتو و نان برشتھ

اما حسن سیالخوری از بس عرق کشمش خورد و پای 
- و گرچھ اھل محل از شر ترش رویی - تنور جوش زد مرد

ھا چون آن - ھا سرگرمیشان کم شد ھایش خالص شدند، ولی بچھ
تازه ابول کوسھ ھم پای  -ماندند و ھالو زلزلھ و ابول کوسھ 

ی نبود. بنابراین حضور کل ابول تازه با آن ھیئت، چندان خوب
 ھای تازه انداخت.ھا را بھ فکر سرگرمیبچھ

  
ھا اول کاری کھ کردند، اسم کل ابول را گذاشتند بچھ

ابول پاقوطی. این اسم بھ سرعت برق توی محلۀ پارک دھن بھ 
ای تازه وارد صادر شد، و ھر بچھ سجل احوالدھن گشت و 

را کند و عصا کرد و یک بادیۀ مسی از توی یک شاخۀ درخت 
آشپزخانھ یا یک قوطی خالی سوھان قم از سطل خاکروبھ کش 

یعنی ھمان روز  - رفت و بازار پاقوطی بازی گرم شد. بعد 
- اولی کھ ابول پاقوطی کارھایش را راس و ریس کرد و تختھ

- دو تا از بچھ -ھای دکان را برداشت و آن را آب و جارو کرد 

ھر گونه استفادۀ تجاری ممنوع است
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ھا بل محلھ زاغش را زدند و تا ابول پاقوطی پشتش بھ آنھای ز
 کاسب شد.یک دانھ طالبی بود یکی یک مشت آلبالو و دومی

اما ابول پاقوطی ھالو زلزلۀ کھنھ چین و یا حسن 
ھا کور خوانده بودند. قبل بچھ -سیالخوری دست بھ سیخ نبود 

بول با نوک از اینکھ این دو تا بتوانند قدم از قدم بردارند، کل ا
عصایش طالبی را از دست طالبی دزد انداخت و بعد ھم افتاد بھ 

ھا را کھ زد خورد با عصا زدش. کتکجان دومی و تا می
ولی تخم  - تخم حروم، چندتا دونھ آلبالو کھ چیزی نی «گفت، 

خوای دز شی تخم جن؟ تا مرغ دز شتر دز میشھ. از حاال می
 »ِد برو ِد! - و نزدم با ھمین شکمتو سفره کنم بر

ھایی ھم کھ دور و بر بچھ آن دو تا در رفتند و خرده
گوش ایستاده بودند فھمیدند کھ پای آھنی ابول اسباب خنده 

کند. و نیست، بلکھ سالح خطرناکی است کھ شکم سفره می
ابول پاقوطی، کھ موی عزراییل بھ تنش بود، گربھ  :ھمان شد

 را دم حجلھ کشت.
کھ خبر قضیھ را نداشتند و یکی دو ھای پر روتری بچھ
ھایی برای سر بھ سر گذاشتن با ابول کردند، خیلی بار کوشش

چون اگر  - زود فھمیدند کھ این کار اصالً بھ صالحشان نیست 
خوردند حد اقلش این بود کھ از خیار و گوجھ سبز کتک ھم نمی

ماندند. البتھ و زردآلو عنک آخر شب دکان ابول محروم می
-ھا رشوه نمیھای پس ماندۀ دکانش را بھ بچھپاقوطی میوهابول 

ھای سر بھ زیری بودند جمع ھایی را کھ بچھآن ،داد: آخر شب
ھا را بفروشند و ابول مزد ھر کرد تا با ھم دم بگیرند و میوهمی

 داد.کدام را بھ جنس می
 

ھر گونه استفادۀ تجاری ممنوع است
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ابول پاقوطی در محلۀ پارک ماندگار شد. نھ فقط 
روز ھم اعتبارش بیشتر شد. بعد از سھ ماه ماندگار شد روز بھ 

اش. یک خشت خانۀ دکانداری، ننھ تقی را گرفت و برد بھ خانھ
ننھ تقی را ھم، کھ در واقع ارث تقی بود، فروخت و سبزی 
فروشیش را وسعت داد. بعد از آنکھ قھوه خانۀ محل را ھم از 
ورثۀ مشھدی باقر خرید، دیگر حسابی یکی از معتبران محلھ 

 د.ش
 

وقتی ننھ تقی زن ابول پاقوطی شد، تقی پنج سالھ بود. 
از فردای شب عروسی، ابول پاقوطی گوش تقی را گرفت و با 
خودش برد در دکان. اوایل فقط بھ تقی یاد داد کھ کنار طبق 

ھا ھا را رد کند. ھر کدام از بچھتوت یا گیالس بنشیند و مگس
تقی! آی تقی! کیششون «گفتند، شدند میکھ از جلو دکان رد می

  » کن طرف دکون ابول کوسھ، مگسا اونجا خوشترن!
ھا را کرد و مگسھا را نگاه میتقی با دھن باز بچھ

گذاشت، داد. اگر یک دانھ آلبالو یا گوجھ سبز دھنش میکیش می
 آمد.خورد کھ از دماغش در میآنقدر از ابول پاقوطی کتک می

با ابول پا قوطی  تو تاریک روشن سحر سختش بود کھ
خواست بلند شود. مگس مست خواب بود و نمی -در دکان برود 
ھایی نبود کھ بھ ھای ابول پاقوطی ھم سرگرمیپرانی و کتک

شد و گریھ اش آویزان میشکرخواب صبح بیارزد. بھ دامن ننھ
کرد. حتی اش قایم میکرد. صورتش را الی چین چادر ننھمی

توانست ای ابول پاقوطی ھم نمیھای عصا و توسری ھضربھ
اش جدا کند. ھمیشھ کار بھ ھای کوچک تقی را از دامن ننھپنجھ

گفت، رسید کھ ننھ تقی با بغض و التماس میجایی می

ھر گونه استفادۀ تجاری ممنوع است
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 - زنی کربالیی، خدا رو خوش نمیاد بچۀ یتیمو اینطوری می«
 »ولش کن.

مگھ تو نمیخوای این بچھ آدم «گفت، ابول پاقوطی می
 »شھ؟

شما برو در دکون  -البت کھ میخوام «گفت، قی میننھ ت
خودم بعد میارمش. ھر طوری ھس خودم بعد میارمش، یا  -

 »شما برو. - میدم ھالو اسمال بیاردش 
رفت و ننھ تقی صورت اشک آلود ابول پا قوطی می

 بردش در دکان.شست و میخودش و دماغ خونی تقی را می
ۀ عباس ننھ عباس توی راه، وقتی کھ از جلو شیره خان

- ھایش را تند میگرفت و قدمگذشتند، تقی را پناه چادرش میمی
اگھ یھ روزی اینورا قدم بذاری خودم «گفت، کرد و بھ تقی می
 »کنم، فھمیدی؟قلم پاتو خورد می

گفت، کرد و میتقی با وحشت بھ در شیره خانھ نگاه می
اری تو م میذا وقتی قلم پامو خورد کردی، اونوخ پای من«

 »قوطی ننھ؟
زبونتو گاز بیگیر. یھ وقت جلو «گفت، ننھ تقی می

 »کربالیی نگیا!
 گرفت.تقی مطیعانھ زبانش را گاز می

 
ابول پاقوطی قھوه خانھ را بھ ھمان صورتی کھ در 
زمان مش باقر بود حفظ کرد و فقط چند تغییر کوچک در 

گذاشت وضعش داد. یکی اینکھ از ھمان سال اول این سنّت را 
ھای پارک را در مسجد حاج کھ شب عاشورا، دستۀ سینھ زن

اش مھمان کند؛ دوم اینکھ بھ ھر میر آخور بھ دیزی قھوه خانھ
ھا زبانی بود مرشد غالمحسین غول بچھ را راضی کرد کھ شب

ھر گونه استفادۀ تجاری ممنوع است
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آنجا نقل بگوید؛ دیگر اینکھ تابلوی بزرگ نقاشی کار قوللر 
انھ آویزان بود، با آغاسی را، کھ بھ دیوار باالی قھوه خ

این تابلو اول مش باقر را با  -مختصری دست بردن جال داد 
داد کھ کنار نھر آبی یک پسر جوان ترگل و ورگل نشان می

ھای درشت یک قاچ ھندوانۀ قرمز با تخمھ خوش کرده بودند و
مشھدی باقر «سیاه ھم جلو پایشان بود، زیرش ھم نوشتھ بودند: 

ھ بعد بھ قھوه خانۀ مش باقر رفتند، دیدند ھایی کآن». با رفقیش
کھ رفیق مش باقر صاحب ریش و پشم درازی شده و تاج 
درویشی سر گذاشتھ و قاچ ھندوانھ ھم کشکول شده است و زیر 

 ».مشھدی باقر با پیرش«اند: تابلو ھم نوشتھ
بھ دلیل این تغییرات کوچک یا بھ برکت وجود ابول 

انداختی پایین ھا سوزن میشب پاقوطی، قھوه خانھ غلغلھ شد.
رفت. شب سھراب آمد و مشتری از در و دیوارش باال مینمی

کشی ھر صندلی قھوه خانھ یک تومان آن وقت خرید و فروش 
شدند و شش من شد و چھار تا کارگر چای فروش کمری میمی

 رفت.قند فروش می
 

گرفت، ھر چھ کار و بار ابول پاقوطی بیشتر رونق می
رفت قھوه زد میشد. سفیدۀ صبح کھ میتر میقی سنگینکار ت

تمیز کردن میز و نیمکت نعلبکی و خانھ و در شستن استکان و 
 رفت بھ سرکشی میکرد. بعد چی کمک می شاگرد قھوه ھب

زد. پیش از ظھر گرفت و پف نمشان میکفشان را می :ھادیزی
ول پاقوطی رفت در دکان. ابریخت. بعد میھا را میبار دیزی

ھر چھ میوۀ پالسیده و لک دار و پس ماندۀ دکان بود، بار خر 
داد تقی ببرد بیرون دروازه شمران دوره بگرداند. کرد و میمی

نشست سر خیارھای زرد باد گشت و میتقی وقت غروب بر می

ھر گونه استفادۀ تجاری ممنوع است



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  بعد از روز آخر

  

  49

نازک «گفت، کرده و بعد از ھر فریاد ابول پاقوطی کھ می
، »این ھمھ خیار صنار!«یا  ،»نازکھ! گل بھ سر دارم خیار!
 »آی خیار صنار.«گفت، تقی ھم خواب آلوده و گیج می

رفت، یا پای بساط خیار اگر بار خرش فروش نمی
شد: ابول پاقوطی برد، یک برنامۀ دیگر ھم اجرا میخوابش می
گفت، آورد، و میافتاد بھ جانش و خوب حالش میبا عصا می

با «کرد: ی آھنیش اشاره میبھ پا» خوای آدم شی؟تو کی می«
 »کنم ھا!زنم شکمتو سفره میھمین می

بعد وقت رفتن بھ خانھ بود. با چھار پنج تا از ھمان 
ای از ھر چھ کھ فصلش بود و توی دکان خیارھا یا دستمال بستھ

افتاد و ابول پا قوطی ھم پشت سرش. ھر قدر مانده بود، راه می
ازۀ دو تا عصا با ابول ھم مست خواب بود، توی راه بھ اند

ً شب -گرفت پاقوطی فاصلھ می ھایی کھ کل ابول مخصوصا
فقط از روی  -آنکھ برگردد و نگاه کند روی دندۀ زدن بود. بی

 کرد.اش را تنظیم میفاصلھ -تق تق خشک پای آھنی ابول 
 

در حجر تربیت ابول پاقوطی و تحت توجھات ننھ تقی، 
. از ھرچھ ترسانده بودندش تقی بچۀ صاف و صادقی بار آمد

زد، ترسید، بھ ھرچھ گفتھ بودند دست نزن دست نمیمی
- گفتند نکن نمیکرد و ھرکاری میگفتند بکن میھرکاری می

کرد. پانزده سالش شده بود و یکدانھ طالبی از دکان، یا یک 
ُمھر از قھوه خانھ کش نرفتھ بود. ھرگز آزارش استکان چای بی

تر ھم شده بود، پیرتر و زھوار در رفتھ بھ ھالو زلزلھ، کھ
خبر بود. ی بیھای محل بھ کلّ ھای بچھنرسیده بود. از شیطنت

یکبار از جلو شیره خانۀ عباس ننھ عباس با قدم آھستھ یا تنھا 
ھا خود عباس ننھ عباس فقط یکدفعھ یکی از بچھ - رد نشده بود 

ھر گونه استفادۀ تجاری ممنوع است
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خواب را بر  را نشانش داده بود و تازه ھمین اتفاق ھم چند روز
دانست کاری کرده است کھ نباید چون می - او حرام کرده بود 

 بکند.
 

الدولھ ماه خوبی ھای پارک امینماه محرم برای بچھ
ھا سوای انگولک کردن بھ ھالو زلزلھ و سنجاق بود. چون بچھ

ھا جلو نانوایی و قصابی کارھای دیگر ھم کردن چادر زن
بستند و زدند و تکیھ میچادر میظم داشتند: توی کوچۀ خبیر معّ 

-انداختند. اسم دستھکوبیدند و روضھ خوانی راه میسیاھی می
 بود.» ھیئت کودکان عزا دار مسلمین«شان ھم 

-ھای دیگر خوش میماه محرم بھ تقی بیش از بچھ
گذشت، چون سوای اینکھ در سیاھی کوبی و روضھ خوانی 

ھمۀ  -ش ھم کمتر بود ھا شریک بود، کار قھوه خانھ و دکانبچھ
و بھ جای  -ترھا ھم مشغول تھیھ تدارک ماه محرم بودند بزرگ
ھای ابول پاقوطی، سینھ زنی بود و گاھی ھم تماشای کتک

 تعزیھ.
از سال قبل » ھیئت کودکان عزا دار مسلمین«اما تکیۀ 

تق و لق شده بود و آبروی سابق را نداشت. البتھ در این باره 
دانستند ی بھ کسی نگفتھ بود، فقط ھمھ میکسی بھ صراحت چیز

یک شب کھ تقی بعد از روضھ خوانی رفتھ بود خانھ و ابول پا 
گشت، توی تکیھ سر و قوطی دیر وقت و تنھا از دکان بر می

صدایی شنیده بود و ھمھ ھم فردایش دیدند کھ علی، سر دستھ 
، و یوسف، پسر نھ سالھ »ھیئت کودکان عزا دار مسلمین«

ھای کل ابول سیاه و کبودند و ھمھ ھم رجب، از ضربت مشھدی
بعد از آن واقعھ یوسف را زلیخا صدا کردند و سید مھدی باد پا، 

ھا در کھ طبق کش بود، مأمور شد کھ تا آخر ماه محرم شب

ھر گونه استفادۀ تجاری ممنوع است
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بخوابد. در واقع ھمھ از جزئیات » کودکان عزا دار«تکیۀ 
 قضیھ با خبر شدند جز تقی.

 
قی خودش را برای شنیدن روضۀ روز اول ماه محرم ت

خواست از قھوه می حاضر کرد و» ھیئت کودکان عزا دار«
خانھ برود کھ محمد، شاگرد قھوه چی، کھ عالمت کش دستۀ 

 فخرآباد بود، صدایش کرد:
 »داری میری روضھ؟«

 »ھا.«تقی گفت، 
 »یھ دقھ دس نیگردا.«محمد گفت، 

ا قوطی تقی مطیعانھ منتظر شد. خبر نداشت کھ ابول پ
» کودکان عزا دار«بھ محمد سفارش کرده کھ نگذارد او با 

 اختالط کند.
 »رو بلتی؟ ھاتو نوحھ«محمد پرسید، 

 »ھا.«تقی گفت، 
 »بخون ببینم.« محمد گفت، 
 »واسھ چی؟«تقی گفت، 

اگھ بلت باشی میارمت تو دستۀ «محمد گفت، 
 »خودمون.

  تقی اول از ذوق زبانش بند آمد. 
 »بری بچھ! تو کھ خراب کردی!ب«محمد گفت، 

و » یا امام حسین نذا یادم بره!«اختیار گفت، تقی بی
 ھا یادش آمد:یکی از نوحھ

 مردم سیا بر تن کنید«
 شال عزا گردن کنید«
 »حسین بھ کربال رسید!«

ھر گونه استفادۀ تجاری ممنوع است
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 »دیگھ چی؟«محمد پرسید، 
 تقی خواند:

 امشب حرم آل علی آب ندارد«
 چشمان حسین بن علی خواب ندارد«
 »سان آبی بھ طفالن!ر«

 »باس دو دفھ بگی.«محمد گفت، 
رسان آبی بھ طفالن! رسان آبی بھ «تقی با عجلھ گفت، 

 »طفالن!
 »باقیش؟«

 »باقی چی؟ اینکھ باقی نداره.«تقی با ترس پرسید، 
 »ھا دیگھ.ببری! باقی نوحھ -اَ «

 تقی گفت:
 بھر حسین تشنھ لب«
 پلکونم!خودمو بھ ِگل می«
 ف بزنھاگر یزید حر«
 »ترکونم!سرشو بھ سنگ می«

 »اینو اَ کجا یاد گرفتی؟«محمد پرسید، 
-دستۀ آب سردار کھ اومده بود می«تقی جواب داد، 

 »خوند.
شاه گفتا «ھذا سؤال کرد، محمد بھ نظر راضی آمد. مع

 »کربال و امشب حسین مظلومم بلتی؟
و دستش را گذاشت دم گوشش و » آره.«تقی گفت، 

 د و باال برد و خواند:سرش را کج کر
 امشب حسین مظلوم!«
 امشب حسین مظلوم!«
 »…مھمان خواھران است «

ھر گونه استفادۀ تجاری ممنوع است
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ھا م توتکیۀ بچھھ اخب بسھ. تو دستھ پشت من بیا. دیگ«
 »نرو.

و دوید » باشھ.«تقی از شادی سر پایش بند نبود. گفت، 
 اش داد.و رفت و خبر را بھ ننھ

 
-عزیھ میآن سال دستۀ فخرآباد، کھ در تکیۀ پارک ت

خواند، دستۀ خوبی بود. شمر تعزیھ مدعی بود کھ دورۀ شاه 
شھید در تکیۀ دولت یکی از دو طفالن مسلم بوده است. تقی این 

کرد؛ برای او شمر ھمیشھ شمر بود و حرف را قبول نمی
- ھیچکس دیگر ھم نبود: بد و بدجنس بود؛ کاله خود سرش می

فتھ داشت؛ و ھای چخماقی از بناگوش در رگذاشت؛ سبیل
کمربند زمخت و پت و پھن شیر قالبش، کھ بھ زحمت روی 

رفت. شد، موقع حرکت باال و پایین میاش بستھ میشکم گنده
 شمر ھمیشھ ھمین بود.

تقی خوشحال شد کھ شمر را باز با ھمین ھیئت توی 
تعزیھ دید. تھ دلش قرص شد. وقتی امام حسین وارد شد، تقی 

. امام حسین این تعزیھ بھترین امام دیگر در این عالم نبود
حسینی بود کھ تقی تا آن روز دیده بود: قیافۀ روحانی معصوم؛ 

ھای مشکی خوش رنگ پریده؛ چارشانھ؛ قوی ھیکل؛ با سبیل
خواب و ریش توپی سیاه و ابروھای منظم و پر پشت. درست 

ھایی است کھ بیشتر شبیھ شمایل امیرالمؤمنین بود تا امام حسین
ابق تقی توی تعزیھ دیده بود، ولی ھر چھ بود امام حسین کھ س

 خیلی خوبی بود.
 -تقی اول فکر کرد کھ امام حسین را جایی دیده است 

ولی بعد در تعزیھ غرق شد و یادش رفت. ھیچ چیز، حتی 

ھر گونه استفادۀ تجاری ممنوع است
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ھای تعزیھ برای ھای ابول پا قوطی، بھ اندازۀ شخصیتکتک
 تقی واقعی نبود.

 
جد حاج میرآخور جمع شدند و ھا توی مسدستۀ سینھ زن

ھای آبگوشت را در میان بادیھ ھای نان ودستھ دستھ سینی
زد گرفتند. ابول پا قوطی دم در ایستاده بود و بھ ھمھ بفرما می

و برای رساندن نان و سبزی خوردن و نمک و فلفل بھ 
کشید کھ تقی را پیدا کند. داد و سرک میشاگردھا دستور می

  یستاده بود. محمد ھم کنارش ا
 ھمھ آمدند جز تقی.

کل ابول چند دقیقۀ دیگر ھم باال و پایین رفت. کالفھ 
 »پس این تقی کدوم گوری مونده؟«بود. بھ محمد گفت، 
 »حاال پیداش میشھ کل ابول.«محمد گفت، 

حاال سر و صدای ھمھ در  - آخھ گوش کوبا نیسش «
 »میاد.

-سرد میھا داشت سر و صدای ھمھ در آمده بود. دیزی
شد و ھیچ کس ھم حاضر نبود گوشت و نخود نکوبیده را با بقیھ 

 رفت.شریک بشود، چون حتماً سر چند نفر کاله می
آخھ من کھ گفتم «ابول پا قوطی با خلق تنگی گفت، 

 »چشت بھ این پسره باشھ. کجا سر بھ نیس شده؟
بعدش نفھمیدم  - تو تعزیھ با ما بود وهللا «محمد گفت، 

 »ال پیداش میشھ، شوما جوش نزن.چی شد. حا
- زنم شکمشو سفره میاگھ پیداش بشھ کھ با ھمین می«

ممد، آب جوش «بعد چیزی بھ ذھنش آمد. پرسید، » کنم.
 »داری؟

 »سمور جوشھ.«محمد گفت، 
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 »یھ قوری آب جوش بیار بینم.«
محمد قوری بزرگ آب جوش را از روی دستگاه بر 

 داشت و آورد.
بیریز «ھنیش را بلند کرد و گفت، ابول پا قوطی پای آ

 »این رو.
 محمد یک لحظھ مردد ماند.

 »ِد مطل چی ھسی؟! بیریز دیگھ!«
 محمد آب جوش را روی قوطی آھن سفید ریخت.

آھا ھم  - خوب دس بمال خاک و خلش بره، خوب «
 »رو بیریز تو بادیھ بزرگھ وردا بیار. چی. حاال ھمۀ گوشتا

را نگاه کرد و گفت، محمد با تحسین ابول پا قوطی 
وهللا شوما اول مخی. َخیلی کلھ داری. گفتھ بودی با این شیکم «

 خندید.سرش را تکان داد و زیر لبی...» کنی، اما سلفھ می
کل ابول بھ عصایش تکیھ داد و پایش را توی بادیھ کرد 

 و گوشت و نخود را کوبید.
 »ممد، کف شو پاک کن.«

قوطی آھن سفید پاک ھا را از دور و بر محمد گوشت
 ھا گذاشت.کرد و بادیھ را میان دستۀ سینھ زن

 
وقتی تعزیھ تمام شد، تقی چنان در عالم خلسھ بود کھ 

اند. یک وقت متوجھ شد کھ تنھا او و چادر نفھمید مردم رفتھ
 تکیھ بھ جا مانده است.

ھای خوابگرد بھ طرف چادر رفت. از پشت مثل آدم
شنید و قلبش با شدت بیشتر زد. با چادر صدای امام حسین را 

دست لرزان گوشۀ چادر را باال زد. امام حسین پشتش بھ او بود 
شاشید، و بھ شمر، کھ کاله و داشت توی گلدان گوشۀ چادر می

ھر گونه استفادۀ تجاری ممنوع است
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خودش را برداشتھ بود و کمرش را باز کرده بود، گفت، 
 »گالب بھ روت، پیشابم زرِد زرد شده.«

ردی، صفرا زردابت این روزا آفتاب خو«شمر گفت، 
 »حرکت کرده، باس بری حکیم.

-ھای شلوارش را میامام حسین برگشت، داشت دگمھ
دوای ھمۀ دردا، تو شیره خونۀ خودمھ. باس برم «بست، گفت، 

حکیم  - دو تا سرنگار کھ بیشتر بکشم، ردش میکنھ  - شیراز 
 »بیاد تخممو بخوره.

قیۀ تقی برای بار دوم عباس ننھ عباس را دید ولی ب
 ھایش را نشنید.حرف

ھر گونه استفادۀ تجاری ممنوع است
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 اسم گذاری بچۀ سیمین
 
 
 

ای راه اگر بدانی سر اسم بچۀ سیمین چھ الم شنگھ
زد. دایی اردشیر چون جعفرخان انداختند! ھر کس یک ساز می

کند نشان از فرنگ برگشتگیش را ثابت کرده، گاھی ھوس می
پدر بدھد فارسی را ھم از بقیھ بھتر بلد است. رفتھ بود و 

خودش را در آورده بود و از تو شاھنامھ برای بچۀ سیمین اسم 
ھایی: ھفتواد! خراد! گستھم! ارجاسپ! پیدا کرده بود. چھ اسم

ھا بھ گوشم ھم نخورده بود. برای ھمین ھم شغاد! من کھ این اسم
 »آخھ نمیشھ دایی اردشیر.«گفتم. 

 »چی نمیشھ؟«حواسی پرسید، دایی با بی
م چطوری بگھ: ھوخشتره بیا بشین سر آخھ آد«گفتم، 

 »لگن. اصالً نمیشھ.
بلھ؟! ھوخشتره چیھ؟ باز پرت و پال «دایی غرید: 

 »گفتی؟
خب اسمایی ھم کھ شما پیشنھاد کردین شبیھ «گفتم، 

 »ھوخشتره اس دیگھ.

ھر گونه استفادۀ تجاری ممنوع است
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- ھا ھمھ اسامیمھمل نگو بچھ. این«دایی اردشیر گفت، 
 »ده.فارسی سره است و از توی شاھنامھ بیرون آم

 »…دونم، ولی می«گفتم، 
 »دونی؟!می«دایی با تحقیر پرسید، 

یادم نبود جلو دایی نباید چیزی بدانم. راستش اولش ھم 
ھا را پیدا کرده فقط حدس زده بودم کھ دایی از توی شاھنامھ اسم

آنھم فقط وقتی دیدم این روزھا ھی منتخب شاھنامھ را  -است 
خواند شستم کلمات را میھایش بعضی زند و با لبورق می

 خبردار شد.
خواھم یاد بگیرم و حالتی بھ خودم گرفتم کھ یعنی می

 »ھایی کھ گفتین چی بود؟اسم«پرسیدم، 
ھا را واضح اش را صاف کرد و اسمدایی اردشیر سینھ

 و دانھ دانھ تکرار کرد کھ من خر فھم بشوم.
ای کنھ پشت دست بچھآخھ بگین کی جرأت می«گفتم، 

یا اون یکی چی بود؟  - نھ کھ اسمش شغاد یا گستھمھ بز
 »ارجاسپ. از اسماشون پیداس ھمشون کاراتھ بلدن.

ھایی بھم کرد کھ یعنی امان از دست این ماما از آن نگاه
زبان دراز تو. خانم جانم نفھمید کاراتھ چیست، ولی با چین دور 

-ھاش بھم خندید. من ھر کاری بکنم، خانم جانم بھم میچشم
خواست براش بگویم کاراتھ چیست، ولی دایی خندد. دلم می

تو درساتو خوندی کھ اینجا وایسادی وارد «مھلت نداد و گفت، 
 »شی؟معقوالت می

دایی ھر وقت جواب دندان شکن ندارد، سؤال مرد افکن 
کھ بفھمد اگر ھم » بلھ خوندم«کند. من ھم یک طوری گفتم، می

 ود.نخوانده بودم بھ او مربوط نب

ھر گونه استفادۀ تجاری ممنوع است
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رود و دایی فقط یک حسن دارد: زود از کوره در می
توانست تنبیھم کند، فرصت کند. اگر ھم میدل آدم را خنک می

زد و نبود. چون عمو حسین داشت برای اسم بچھ جوش می
 .وارد میدان بشوددایی مجبور بود 

حاال عمو حسینم بر عکس دایی است، یعنی ھنوز 
نکھ آدم فرنگی بازیش کامل دستگیرش نشده است کھ برای ای

ھایی باشد باید ایرانی بازی در بیاورد. برای ھمین ھم ھمۀ اسم
کھ پیشنھاد کرد، فرنگی سره بود. خوشمزه بود کھ عمو اصرار 

ژرژ یا «ھا ھر دو را بگوید: داشت فرانسھ و انگلیسی اسم
کوفت یا زھر «من ھم تو دلم گفتم: ». جان یا ژان«، »جورج

گذارد؟ اش را از این چیزھا میو بگو کی اسم بچھآخر ت». مار
 - کند باید جواب عمو حسین را بدھد اما آدم ھیچ وقت فکر نمی

ھاش اینقدر آبکی است کھ خودش جواب رد خودش چون حرف
 البتھ غیر از دایی کھ جواب ھمھ را باید بدھد. -است 

این  -نخیر آقا، نھ ژرژ نھ جورج «دایی گفت، 
 »چھ؟ مزخرفات یعنی

ھاش را انداخت باال و عمو حسینم با عصبانیت شانھ
بسیار خب، اسمشو بذارین ممدلی جعفر کھ وقتی رفت «گفت، 

 »فرنگ بھش بخندن و کسی ھم نتونھ تلفظش کنھ!
خورن بھش بخندن! چشمشونم کور، گھ می«دایی گفت، 

ھا یعنی چھ آقا؟ مگھ بھ بنده یاد بگیرن تلفظ کنن! این حرف
 »مجبورشون ام کردم کھ اسممو درست تلفظ کنن. خندیدن؟

کردن گفتین اونجا صداتون میشما کھ می«من گفتم، 
 »نھ ببخشین :اردی. - جیم 

عمو حسین نیشش تا بناگوش باز شد و دایی رو بھ من 
براق شد، اما خانم جان صحبت را عوض کرد. یعنی برش 

ھر گونه استفادۀ تجاری ممنوع است
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ارین اسم پدر بزرگشو روش بذ«گرداند سر جای اولش. گفت، 
 »ننھ.

خواست اسم پدر خودش عمھ فخری ھم کھ از اول می
را روی بچھ بگذارد. خالصھ قضیھ شلوغ شد. سر یک اسم 

اش کوفتی قشقرقی راه انداختھ بودند کھ بیا و تماشا کن. خالصھ
وقتی خوب جیغ و دادشان را کردند، قرار شد قرآن باز کنند. 

قرآن را باز کرد. ھی  نفھمیدم کی این پیشنھاد را داد ولی دایی
صفحھ را از باال بھ پایین و از پایین بھ باال نگاه کرد و گفت، 

 »سورۀ یوسف آمده.«
دانم یا شانزده تا اسم پدر بزرگ یکی از دوازده تا نمی

 اسم بچھ ھم یوسف شد و خیال ھمھ فارغ. -ھم یوسف است 
خودش قرآن را باز نکرده بود و خودش اگر  ،دایی

ً اصرار می، ده بوددینسوره را  کرد اسم پسر ھوخشتره حتما
طوری رفتار کرد انگار خود پیغمبر است و اما حاال باشد، 

 سورۀ یوسف بھش الھام شده.
شوھر سیمین باالی سر دایی ایستاده بود و با ذوق گفت، 

سیمین شانس آوردیم. از بیخ گوشمون گذشت. اگھ جای سورۀ «
شد بَقَره! اونوقت پسرمون میدوازدھم سورۀ دوم آمده بود، اسم 

 »کردیم؟چھ خاکی بھ سرمون می
-نمی -اِ منو نخندون «سیمین دلش را چسبید و گفت، 

 »تونم بخندم.
من رفتم تو این فکر کھ ماما اسم ما را از کجا پیدا 

یعنی ساسان.  - کرده: سیمین و داداش و سوری. داداش کھ نھ 
! آخر سوری ھم مزه تر است: سوریشان بیاسم من از ھمھ

بھ ریخت من اسم شد؟ ھر کھ بشنود و من را  برای آدمی
کند من یک دختر تپل مپل و سرخ و سفیدم و نشناسد، خیال می

ھر گونه استفادۀ تجاری ممنوع است
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است و موھام ھم مثل گالبتون دورم ریختھ. یک ھام ھم آبیچشم
دختر بود وقتی من کالس اول بودم او چھارم بود، یادم نیست 

نست سوری باشد و خجالت ھم توااسمش چی بود، ولی او می
اند و روی بنده کھ عین ھا خودشان را خنک کردهنکشد. این

اند. برای چی؟ فقط برای اینکھ صدام ملخم اسم سوری گذاشتھ
کند آید کھ صدام میکنند سوری سیاه. از خانم جانم خوشم می

سیاه جان و سوری را ھم پاک کنار گذاشتھ. این یک حرفی. 
ز خوب است، اسم مژی طفلکی را بگو. اسمش حاال اسم من با

دانی کھ. از قدرتی خدا یک دانھ مژه ھم بھ مژگان است، می
- چشمش نیست. آن دو سھ تایی ھم کھ دارد، مثل تیغ تو گل مژه

ھاش فرو رفتھ. خالصھ اگر من جای او بودم خیلی از اسمم 
 کشیدم. خوبیش این است کھ خودش متوجھ نیست.خجالت می

ھای آبکی را از ھا این اسمدانم بابا ننھن نمیخالصھ م
قدر دچار درد  شان ھمینآورند. ولی خوب اگر ھمھکجا گیر می

اش شد، البد یک چیزی شوند کھ سیمین برای اسم بچھسر می
 کنند. ماما ھم البد ھمینطور.گذارند و خودشان را خالص میمی

 »تو اسم ماھا رو از کجا آوردی؟«ازش پرسیدم، 
 »از جایی نیاوردم.«گفت، 
یعنی چطوری شد کھ ما شدیم سیمین و ساسان و «گفتم، 

 »سوری؟
شدی اگھ اسم داداشو رامین گذاشتھ بودم، تو می«گفت، 

 کھ اصالً جواب سؤال من نبود.» نسرین.
اگھ دو تا بچۀ دیگھ داشتی، اسماشونو چی «پرسیدم، 

 »ذاشتی؟می
گھ دختر بودن و ا«ماما یک لحظھ ھم فکر نکرد، گفت، 

شماھا ھمین اسمارو داشتین، سوسن و سارا. اگھ پسر بودن، 
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سھراب و سیامک. اگھ سیمین و رامین و نسرین شده بودین، 
 »پروین و افشین و از این چیزا.

 »آخھ چرا؟«گفتم، 
خب دیگھ یا ھمتون سین داشتین یا ھمتون «ماما گفت، 

 »ھم قافیھ بودین.
 »ھمین؟ چھ لوس!«من گفتم، 

-کرد مو الی درز حرفش نمیبھ نظرم ماما خیال می
رود، برای ھمین ھم از چھ لوس گفتن من دلخور شد و گفت، 

شکر کھ تو آخریش بودی. اگھ قرار بود دو تای دیگھ لنگۀ تو «
 »م کھ تا بھ حال ھفت کفن پوسونده بودم.ھ باشداشت

من از فکر اینکھ ماما را اذیت بکنم ھمیشھ یک خرده 
کنم. غرغرھاش دانم کھ زیاد اذیتش نمیشود. اما میمیام غصھ

ھیچ وقت خیلی جدی نیست. اما خوب، ھم من حوصلھ شان را 
شود. برای ھمین ھم دیگر ام میندارم، ھم بھت کھ گفتم غصھ

چیزی نگفتم. فقط بھ این نتیجھ رسیدم کھ اگر من روزی 
 گذارم، نھ اسمصاحب بچھ شوم، اسمش را نھ ھوخشتره می

کھ آخرش کھ اولش سین باشد، نھ اسمیسورۀ قرآن، نھ اسمی
- فھمینھ ھیچ حرف دیگری اول و آخرش باشد. می - نون باشد 

- خواھم بگویم آدم کھ اسم بچھخواھم بگویم. یعنی میکھ چی می
  … گذارد. یعنیاش را از روی این چیزھا نمی

ھا بگذارم. از این یدانم اسمش را چراستش من ھم نمی
سرشان شود پرسید. اوالً ھیچ کدامشان ھیچ چیز م کھ نمیھ

ً این روزھا من ھر سؤالی میشونمی ھا بھ کنم ایند، ثانیا
کنند بھ اینکھ کنند و مربوطش میھای معنی دار میھمدیگر نگاه

خورد. چند روز من دلم برای شوھر لک زده. دل آدم بھم می
ر رفتھ، امسال تابستون ام از کنار دریا سحوصلھ«ھا گفتم، پیش

ھر گونه استفادۀ تجاری ممنوع است
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گوید ھمھ مثل آدم باھوشی کھ تا کسی می» بریم جای دیگھ.
بھم نگاه کردند و گفتند، » فروغ فرخزاد«فھمد یعنی می» ف«
- خب دیگھ، تو در سنی ھستی کھ ھمھ چی حوصلتو سر می«

شھ. باید فکر اساسی برات کنی، درست میبره. شوھر می
 »! کرد

ام وط است؟ من از دریا حوصلھترا خدا ببین، ھیچ مرب
سر رفتھ، بھ شوھر چھ کار دارد؟ راجع بھ بچھ و اسم بچھ اگر 
سؤال بکنم کھ دیگر واویالست. فایده ھم ندارد بگویم کھ من 

ام: اش را دیدهام و نتیجھکنم، چون چند بار گفتھاصالً شوھر نمی
حتی  ھمھ،»! گفتیممام ھمینو می«گویند، ھای فامیل، میھمۀ زن

گفتم : من؟! شوھر؟! ھرگز! منم می«گوید، ملیحھ! ملیحھ می
 » ابدا!

دانم آخر ترا خدا ببین! ملیحھ را کھ دیگر من می
فھمم چطور ممکن است کسی گوید. البتھ اصالً نمیمزخرف می

گوید داداش ھر کی ھم می -دلش بخواھد زن داداش بشود 
ولی خوب،  -گوید خوشگل است یا باھوش است مزخرف می

 دانم.خواست دیگر، این را کھ من میملیحھ می
گفتم این روزھا حاال این را ولش. خالصھ داشتم می

ام ام تو بحر اسم مردم و اینقدر شورش را در آوردهاش رفتھھمھ
 ھا متوجھ شد. کھ برادر رخسار ھم چند روز پیش

راستی برایت نگفتم کھ برادر رخسار تازگی زیاد 
دانی چینند. میھا ھم کھ البتھ لب ور میآید. ماما اینسراغم می

گویند زیادی خوشگل است. ترا خدا این ھم گویند؟ میچی می
گویند شود، ھمھ میعیب شد؟ راجع بھ داداش کھ صحبت می

ھاش یک طرف، خوشگلیش یک طرف. اما برادر ھمۀ حسن
رخسار، طفلکی، پیف پیف پیف، خیلی خوشگل است! من کھ 
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ھا ھم شوری را از نمک آید ولی ماما اینش چندان خوشم نمیاز
 گیرند.می

گفتم برادر رخسار ھم متوجھ شد اش داشتم میخالصھ
اش تو بحر اسم مردم ھستم. خودش را ھمھ صدا کھ من ھمھ

گفتم، دانی کھ. من اسمش را ھیچ وقت نمیکی، میکنند کیمی
ھایی کھ تازه با آدم دانم چھ طوری است کھ سختم استیعنی نمی
کھ فھمیھا تو بگویم. میام، اسمشان را بگویم یا بھ آنآشنا شده
زدم، خواھم بگویم. خالصھ ھر وقت با خودش حرف میچی می
خالصھ اینطوری دیگر. با ...» شما گفتین کھ «گفتم، مثالً می

برادر «گفتم، شد، میھا ھم ھر وقت صحبتش میمھری این
 ».رخسار

کی اسم شما چیھ کھ کی«ھا ازش پرسیدم، وز پیشچند ر
 »کنن؟صداتون می

پرسی رسی میچرا این روزا بھ ھرکی می«گفت، 
 »معنی اسمت چیھ یا اسمتو کی گذاشتھ؟

خواستم، اما خواستم جوابش را بدھم، مینھ اینکھ نمی
خواھم کھ چی میفھمیدانستم چطوری بگویم کھ بفھمد. مینمی

 ز نگفتم. بگویم. ھیچ چی
 » اسم اصلیم کیومرثھ.«خودش باألخره گفت، 

اما پیدا بود از دستم اوقاتش تلخ است. از آن روز ھم 
دانم دیگر بھم تلفن نکرده. اصالً برایم مھم نیست ھا، اما نمی

چرا دلم یک خرده تنگ است. دلم برای برادر رخسار تنگ 
بھش  نیست ھا، اما خوب یک طوری ھستم. کاش آن روز اقالً 

گفتھ بودم کیومرث اسم قشنگی است. چون بھ نظرم فکر کرد 
اش کردم. اگر گفتھ بودم بھ نظرم کیومرث قشنگ است، مسخره

ام. حاال شاید ھم خودم بھش اش کردهکرد مسخرهدیگر فکر نمی
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اش تلفن کنم. نھ برای چیزی ھا، فقط برای اینکھ بگویم مسخره
 ام.نکرده

ام را اما من بچھ - دی نیست کیومرث برای پسر اسم ب
کنم. خیلی خنک است. اگر یک دختر داشتھ کی صدا نمیکی

االن بھ ذھنم ». سوسک«گذارم باشم شکل خودم، اسمش را می
تواند ھر کس ھم دلش خواست می -آمد. خیلی ھم خوب است 

شود، چون صداش کند سوسک سیاه. ماما ھم البد راضی می
 اول این ھم سین است.
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 مھ دره و گرد راه
 
 
 

ھا نرم و تا دو طرف جاده سبز بود و خرم، خط تپھ
ھا در مھ ھا تنگ ھم و پشت بھ پشت ھم. نوک تپھافق، درخت

ھای مثل پلھ -ھا بھ دره ریختھ بود بود و مھ از البھ الی تپھ
رفت. ھوا صاف بود، نسیم بلوری کھ نرم نرم تا آسمان می

 د.خنک بود، جاده خلوت بو
ھوا دل زن نرم و  زاللیچشم انداز و از  زیباییاز 
- شد. برای ھمۀ پسرھایی کھ کنار جاده تمشک میمھربان می

داد و بھ ھایی کھ جارو، دست تکان میفروختند، یا دخترک
 خندید.عابرین عبوس می
  فکر کرد: 

ً دل او ھم از قشنگی راه و  حتما
ھا و تپھھا و نرمیسبزی دره
مثل دل من نرم شده  لغزندگی مھ،

 است.
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ھای تمشک فروش تر شد و برای بچھاز این فکر شکفتھ
و جارو فروش با ھیجان بیشتر دست تکان داد و بھ رھروان 

 تر خندید.ترشرو شیرین
 

ھا و ال چند پرندۀ سفید، بھ سفیدی مھی کھ در چین تپھ
ھا جا کرده بود، در ھوا بال بال زدند و چرخیدند. بھ الی برگ

ھا بھ طرف مرد بر گشت. زن بھ بھانۀ دنبال کردن یکی از آن
 کرد.مرد جاده را نگاه می

  زن فکر کرد: 
 بیند نھ مرا.ھا را مینھ پرنده

 ھا ھم دیگر نبودند.و وقتی سر بر گرداند پرنده
 

سر پیچ مرد بوق زد و صدای بوق بھ دره غلتید و توی 
گردآلود و غمزده بود.  آمد.مھ پیچیده شد. کامیونی از روبرو می

بوقش مثل سوت کشتی یک خط دراز صدا بود، آواز وداع بود، 
 جدایی بود، تنھایی بود.

  زن آه کشید و فکر کرد: 
طفلک! ھیچ کس کنارش نیست. 
ھیچ وقت کسی کنارش نیست. راه 

 - گردد رود و تنھا بر میرا تنھا می
ھر چند روز یکبار، یا شاید ھر 

- ھر نبودیم میروز چند بار. اگر ق
گفت. از آن پرسیدم و برایم می

خویش دوری، کھ رانندۀ کامیون 
است و روزی بیست تخم مرغ 

خورد و آدم با صفایی نیمرو می
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ھمۀ «گوید، گفت. میاست، می
شوفرھای کامیون یک شکل و یک 

- اند. چون خوب پول در میقواره
خورند، چون آورند، ھمھ خوب می

ند. تنھا روند، ھمھ چاقراه نمی
فرقشان این است کھ بعضی بلندند 

ولی من »... بعضی کوتاه
 - ام شوفرھای کامیون الغر ھم دیده

مرتضی کھ در ازگل بود. ما 
دیدیم. گاه ھا او را میتابستان

شوفر تاکسی بود، گاه روی 
کرد. الغر بود، ھیچ کامیون کار می

وقت پول نداشت، عاشق زنش بود. 
آمد و غ میھا بھ بازنش تابستان

کرد و از عشق میوه چینی می
گفت و ما مرتضی بھ خودش می

کردیم. مرتضی الغر بود گوش می
گوید ھمۀ پول. ولی وقتی میو بی

شوفرھای کامیون چاقند و پولدار، 
-گویم. چون دلم نمیمن چیزی نمی

 - خواھد روی حرفش حرف بزنم 
شود. بعد دعوامان عصبانی می

اش مھشود. مثل دیشب. ھمی
تقصیر فریدون بود کھ بیخود سر 
حرف را باز کرد و شب آخر را 

 خراب کرد.
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از شیشۀ باز پنجره قاصدک پُر پَری توی ماشین آمد، و 
زن آن را با ذوق دید و توی دستش گرفت. احتیاط کرد کھ 
کرک قاصدک نریزد. امیدوار بود کھ قاصدک از طرف مرد 

برو بگو «در دل پیغام داد:  آمده باشد و پیام آشتی داشتھ باشد.
 ».برو«و فوتش کرد و زیر لب گفت، » من ھم آشتی

قاصدک نرفت و جلو پای زن روی کف ماشین افتاد و 
 وقتی زن دوباره برش داشت، توی دستش خاک شد.

 
ھا دیگر نبود. دریا پیدا بود. ھمھ چیز تا آنجا ارتفاع تپھ

و دریا، دریا،  کھ بود در یک امتداد بود: افق، خط میان افق
ھای آب دریا، صدای دریا، سپیدارھای کنار ھای بین رنگخط

 جاده، و جاده.
  زن فکر کرد: 

شود. فقط یک اگر یک کلمھ بگوید تمام می
 کلمھ.

کشید و از گوشۀ چشم مرد را نگاه کرد کھ سیگار می
 کرد.جاده را نگاه می

 
 ھای منظم زرد و زرد کمرنگ ودریا دیگر نبود. مربع

از  - ھای سبز ای بود و تمام تابشزرد پر رنگ و زرد قھوه
 وھای سرخس سبزترین سبز: سبزی برنج تا سبزی تیرۀ بوتھ

 سبزی نقره فام نوک درختان کاج.
 کرد.کرد و فکر نمیزن نگاه می
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نبود. جادۀ خاکستری  بعد دیگر سبزی و خرمی
- بی وی آبھای سنگی لخت و سخت، و بییکنواخت بود و تپھ

  علفی. و چقدر طوالنی بود. آنقدر طوالنی بود کھ زن فکر کرد: 
اول راه خواب بود، دور بود، ی سبزی و خرم

 دروغ بود.
ھای تاریک کھ دھنۀ ورودیش سیاه بود و و گاه تونل

 مثل سراب. -لرزید دھنۀ خروجیش در نور می
  زن فکر کرد: 

زند و در جلو ھیچ نیست حرف نمی
ر موضوع بھ آن کھ تماشا کنم. س

کوچکی چرا قھر کردیم؟ خراب 
شد، ھمۀ این چند روز خراب شد. 
چقدر خوب بود، چقدر خوش 

اش آفتاب. اش آب، ھمھبودیم. ھمھ
و توی دنیا فقط من و او بودیم. 
حیف چھ زود گذشت. عید ھم کھ 
جنوب رفتھ بودیم خوب بود. جنوب 
را ندیده بودم. ھنوز ھم درست 

اطاقمان کم بیرون ام، چون از ندیده
ھا یک روز در خیابان -رفتیم 

گشتیم، یک شب ھم رفتیم سینما. 
باد جنوب داغ است و واقعی نیست 

درست مثل این است کھ آدم آن  -
-را در یک لحظۀ خواب حس می

ھایش مثل ھا و میدانکند. کوچھ
ھا کوچک و تمیز و خانۀ عروسک

ھر گونه استفادۀ تجاری ممنوع است
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آراستھ است. اسم خیابان اصلی کھ 
ھوه خانھ داشت چھ کنجش یک ق

پرسیدم و بود؟ اگر قھر نبودیم می
 -بود گفت. روزھای خوبیبرایم می

یادش بھ خیر. این روزھا ھم اگر 
... ھر پنج روز  این قھر آخر نبود

موج ولرم ھوای خوش و دریای بی
ً روز دوم، آب مثل  - مخصوصا

آبی. آنقدر صاف آبی - شیشۀ آبی
خواست نرم بود کھ آدم دلش می

تند، کھ فاصلۀ افق نرم تا خط آبی
بود و دریا، جلو برود. اما فاصلھ 

شد. نمی - ھمۀ دریا بود  -زیاد بود 
شد، ولی ما نرفتیم. شاید ھم می

ترسیدیم. زیر پا خالی بود و دور تا 
ترسیم، ولی دور آب. نگفتیم می

برگشتیم و در ساحل ماندیم تا 
آفتاب غروب کرد. باد غروب دریا 

ست و روی پوست آفتاب مرطوب ا
- حس می -سوختھ مطبوع. ھست 

شود. روز اول و سھ روز آخر دریا 
موج داشت، زیاد نھ، ولی موج 

نبود.  داشت و ھمۀ دریا آبی
ای بود، بعد نزدیک ساحل قھوه

تند  خاکستری، بعد آبی. خط آبی
بین افق و دریا پشت ھر موج بود. 

ھر گونه استفادۀ تجاری ممنوع است
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کردیم. از موج بھ موج شنا می
ز موج بھ موج تا برگشتن ھم ا

ھا را با آمدیم. بعد ماسھساحل می
خودمان توی راھرو و بھ اطاق 

آب دوش ھم ھمھ را از  - بردیم می
شست. صبح ماسھ توی تنمان نمی

شمد بود و روی متکا بود. شب 
داد و موھایش بوی آب دریا می

 زد.اش برق میصورت سوختھ
  

مرد را  شیشھ بیرون باد بود. زن پنجره را بست و در
ھایش رویھم فشرده است و پاید و لبدید کھ باز فقط جاده را می

  موھایش ھنوز تاب رطوبت دریا را دارد. 
  فکر کرد: 

 دھد.حتماً ھنوز ھم موھاش بوی شور دریا می
 

ماشینی از کنارشان گذشت و خاک کرد و مرد گفت، 
خواست بخندد و زن را نگاه کرد. زن می» یواش! پدر سگ!«

حرف بزند، یا مھربان باشد، ولی سرد بھ جاده چشم  و یا
 دوخت.

  فکر کرد: 
شد کھ اوایل ھر وقت چیزی می

داد، اخمم را در جلو من فحش می
آنکھ بدم آمده باشد کشیدم بیھم می

و او دستش را روی زانوی من  -
خواست، با گذاشت و معذرت میمی

ھر گونه استفادۀ تجاری ممنوع است
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دانست کار بدی نکرده آنکھ می
کھ تصادف شد است. فقط آن روز 

 - ھایی چھ فحش -و فحش داد 
معذرت نخواست. چھ وحشتناک 

ترسیدم کتک بخورد. در بود. می
از  .آن ماشین دیگر سھ نفر بودند

جمعیتی کھ دور ما جمع شده بود 
 انگار -کرد ھیچ کس کاری نمی

سالن سینما تماشا. باألخره  آمده اند
آخر بھ  کار بھ کالنتری کشید و

ی و تازه کالنتری صلح و رو بوس
طلبکار شده بود. شب بدی بود. 
ھمۀ راه بر گشتن خودم را بھ او 
چسباندم و گریھ کردم و او 

ام را یکدستی ماشین راند و شانھ
... نھ، شب بدی نبود،  نوازش کرد

... کاش حاال  فقط شروعش بد بود
خواھد ھم یک کلمھ بگوید. دلم می

 نزدیکش بنشینم.
 

ود. آفتاب غروب کرده بود و زن آسمان مشرق تیره ب
نفھمید خورشید کجا و کی پنھان شد. دلش خواست آواز بخواند، 
آوازی غمگین و آشنا، ولی ھر چھ فکر کرد چیزی بھ یادش 

 نیامد.
باد خاک آلود بود، و ھوا گرفتھ و چرک، وجاده 

 محزون و ساکت.

ھر گونه استفادۀ تجاری ممنوع است
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نور ماه پیش از وقت در آسمان بود. ھالل کمرنگ و بی
خواست بعد از رؤیت ماه بھ ماه بود. زن دلش میشب اول 

  صورت مرد نگاه کند و فکر کرد: 
 شود.نھ، اخم کرده است و ھمۀ ماھم خراب می

بھ تصویر خودش در چفت فلزی  -نبود درختی و آبی
 کیفش نگاه کرد.

 
 باد تندتر شد

  زن فکر کرد: 
کاش برنگشتھ بودیم. کاش امروز 

و زیر ماندیم. آدم توی آب ھم می
تواند قھر بماند. شراب آفتاب نمی

گفتیم چقدر دعوای خوردیم و میمی
خندیدیم و دیشب بچگانھ بود و می

خوابیدیم و شد و شب میتمام می
دادیم دیگر دعوای وعده می

بچگانھ نکنیم و تا دعوای بعد 
کردیم. مثل آن دیگر دعوا نمی

 - روزی کھ خانۀ خانم دعوا کردیم 
تو دیگر «گفت،  شب آمد بغلم و

مرا دوست نداری برای ھمین دایم 
- ادای مرا در می». گیریبھانھ می

توی دعوا گفتھ بودم. پشتم  -آورد 
میرم من برات می«را کردم. گفت، 

آنوقت ». میرمبرات می -دیوانھ 
پرسیدم،  - من ھم بغلش کردم 

ھر گونه استفادۀ تجاری ممنوع است
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گفت، » دعوامان سر چی بود؟«
بیا قول بدھیم  - مزخرف  - ھیچ «

سرم را روی ». عوا نکنیمدیگر د
اش گذاشتم و قول دادم. باز سینھ

سھ روز بعدش. ولی  -دعوا کردیم 
آن دعوا زود تمام شد. آمد بگوید 

مان و خنده» اشالً «گفت » اصالً «
گرفت. حاال ھم اگر بخندد، اگر یک 

... اگر دیشب روی  کلمھ بگوید
خوابید ھمان دیشب نیمکت نمی

 شد.تمام می
 

سمان یک پارچھ ابر بود و در فضا خاک باالی سر آ
 بیش از ھوا بود.

  زن فکر کرد: 
آمدن از این راه آمدیم؟ اینقدر 

 - طوالنی نبود، اینقدر خشک نبود 
شاید چون آشتی بودیم، شاید ھم 

ھا را من جاده - راه دیگری بود 
- شناسم. اگر قھر نبودیم مینمی

گفت گفت. میپرسیدم و برایم می
ھا را آمده و اهچند بار این ر

گفت ھمیشھ راه برگشتھ است، می
کند جز وقتی کھ با من اش میخستھ
... حاال دیگر با من ھم خستھ  است
 شود.می

ھر گونه استفادۀ تجاری ممنوع است
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جاده خالی بود، در دو طرف آبادی نبود، نور نبود، و 

 در تاریکی مثل این بود کھ جاده انتھا ندارد.
 

- تھا بھ سبزی درخدو طرف جاده سبز بود و خرم. تپھ
ھا. ھر تپھ، کالھک قارچ ھا بھ شکل تپھھا بود، و درخت

ھا گسترده بود. ھوا صاف درشتی بود و حریر مھ روی کالھک
 بود. نسیم خنک بود. جاده خلوت بود.

مرد جادۀ آشنا را دوست داشت، مخصوصاً این بخش از 
 دید.دید، زن را میدید. جاده را میکرد و میجاده را. نگاه نمی

  د: فکر کر
ایم، نگاه کن! انگار دعوا نکرده

انگار ھیچ اتفاقی نیفتاده است، مثل 
- ھا شاد است. بھ ھمھ فکر میبچھ

خندد جز کند جز بھ من، بھ ھمھ می
بھ من. ببین چطور برای آن پسر پا 

دھد و برای برھنھ دست تکان می
آن دختر و برای آن مرد دوچرخھ 

ھا را بھ سوار! ببین چطور بچھ
 دواند!ماشین میدنبال 

 
 چند پرنده بال زدند و گذشتند.

  مرد فکر کرد: 
غاز وحشی نبودند ولی ھر چھ بودند بال بلند 

 سنگین داشتند.
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مرد قبل از آنکھ بھ پیچ برسد کامیون را دید کھ از 
آمد و بوق زد. کامیون ھم بوق زد. صدای بوق روبرو می

شد. مرد از اتومبیل مرد زیر صدای کشدار بوق کامیون دفن 
 کنار کامیون گذشت.
  فکر کرد: 

-کند؟ بھ کھ فکر میبھ چھ فکر می
کند؟ البد در رؤیای روزھایی فرو 

- شناخت. بھ آنرفتھ کھ مرا نمی
کند کھ دورش بودند ھایی فکر می

- و دوستش داشتند و نازش را می
اند، لوسش کشیدند. لوسش کرده

ننر  - کنند. فریدون یکی می
محل! بی خوشگذران! خروس

ھایش بوسد و با چشمدستش را می
کند خوردش. تازه شیرش ھم میمی

کھ بھ جان من بیفتد. او ھم شیر 
 - ھا ھمینطورند شود. ھمۀ زنمی

یک خرده پر و بالشان بده، 
حاضرند ھر کاری برایت بکنند. 

ھر چھ فریدون گفت  - مثل دیشب 
تصدیق کرد، ھر پرت و پالیی، ھر 

اینکھ فریدون  مزخرفی. فقط برای
کند و در ماشین را برایش باز می

بوسد و از لباسش دستش را می
ھا کند. ھمۀ زنتعریف می

- ھمینطورند. ھمین چیزھا را می

ھر گونه استفادۀ تجاری ممنوع است
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توانم مثل فریدون خواھند. من نمی
 خواھم مثل فریدون باشمباشم، نمی

ھا ... چھارشنبھ ھم ھمۀ این صحنھ
تکرار خواھد شد. غیر از فریدون 

روم. م خواھند بود. من نمیبقیھ ھ
روم. اگر خواست چرا بروم؟ نمی

رود، و خودش تنھا برود. البد می
البد بیشتر ھم خوش خواھد بود. 

شود دایم بگوید، مجبور نمی
خوب تو ھم چیزی بگو، حرفی «

دیشب دو سھ » چقدر سگی! -بزن 
بار گفت، و وقتی حرف زدم دعوا 

... نھ، سر آن  شد. فریدون گفت
... چھ گفتم؟ یادم  د. من گفتمنبو

 نیست چطور شد.
 

باد از شیشۀ باز پنجره خاک و خاشاک را توی ماشین 
ریخت. مرد چشمش را یک لحظھ بست. شنید کھ زن نرم و 

و دید کھ زن خم شد و دوباره راست ». برو«آھستھ گفت، 
 نشست.

  فکر کرد: 
خواھد دستش بھ من حتی نمی

کند! بخورد. ببین چطور احتیاط می
-زند، حوصلھبا خودش حرف می

اش سر آمده. حوصلۀ من ھم سر 
خواست فریدون آمده. البد دلش می

ھر گونه استفادۀ تجاری ممنوع است
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-گفت و میاالن اینجا بود کھ می
کرد. بعید خندید و سرش را گرم می

ھم نیست کھ االن سر راھمان سبز 
- شود. ھر جا ھستیم پیدایش می

اصالً  - معلوم نیست از کجا  -شود 
ما آنجاییم؟ شاید  دانستاز کجا می

... شاید ...  دعوتش کرده بود
چون از دیدنش تعجب نکرد. البد 

 آید.خبر داشت کھ می
 

بوی دریا باز بلند شد، و تا دریا با جاده ھمگام و ھمراه 
 بود در ھوا بود.

مرد سیگارش را روشن کرد. انحنای خط لب زن را در 
 آینھ دید.

  فکر کرد: 
 - ھاست ھایش عین لب بچھلب

گناه. دیشب وقتی صدا معصوم و بی
را بلند کردم لبش لرزید. ھمان 

خواستم ببوسمش ولی موقع می
شد، فریدون آنجا بود، نمی

کرد. چھ گفت کھ داد عصبانیم می
... نھ، یادم نیست.  کشیدم؟ گفت

 اصالً یادم نیست.
 

 بوی دریا دیگر نبود.
  کرد: کرد و فکر میمرد نگاه نمی

ھر گونه استفادۀ تجاری ممنوع است
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اه دریا نیست. حاال مزرعھ، دیگر تا آخر ر
 اما دریا دیگر نیست. - شالیزار، نارنجستان 

 
ھم دیگر نبود. خط اسفالت جاده مثل بعد سبزی و خرمی

- یک خط اشک توی صورت خاکی دشت دویده بود. تختھ سنگ
ھا مثل ھای گره کرده بود و تونلھای دو طرف مثل مشت

 ھایی کھ بھ دشنام باز مانده.دھان
  کرد: مرد فکر 

خواست االن توی دلم می -ام خستھ
ھایش و تخت بودم با ھمۀ ماسھ

خوابیدم. دیشب تا صبح چشم می
رویھم نگذاشتم. روی آن نیمکت 

 شد خوابید. درسفت و سخت نمی
او کھ تا  - واقع بھ خودم لج کردم 

صبح راحت توی تخت خوابید. 
حتی یکبار ھم بھ سراغم نیامد. 

ام. خوابیدهحتی نیامد ببیند کجا 
راحت خوابید. حتی غلت نزد. 

آمد. ھیچ صدای نفسش ھم نمی
وقت نفسش صدا ندارد. ھمیشھ 
باید نفسم را یک لحظھ حبس کنم تا 

مثل  -صدای نفسش را بشنوم 
-صدای نسیم است در میان ساقھ

ھای سبز نرم. فقط نفسش نرم 
تر نیست، پوستش. پوستش. نرم

 و رنگ و - شاید از آب  -ھم شده 

ھر گونه استفادۀ تجاری ممنوع است
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بوی شکر سوختھ را دارد. و شنا 
مثل ماھی نرم  - کردنش نرم است 

شود، مثل ھا رد میاز الی موج
انگار در آب دنیا آمده،  - ماھی 

کند، انگار انگار در آب زندگی می
اش دریاست. وقتی بھ پشت خانھ

خوابد بدنش طالیی روی آب می
ھایش است و نور آفتاب توی مژه

مثل کند. و روی خاک گیر می
پر بار از آب،  - گندمزار است 

سرشار از آفتاب، سرشار از 
ھای طالیی گندم ترد، مواج، خوشھ

توانستم ... اگر می پر از زندگی
 ... چطور بگویم؟ ھا را بگویماین

 
 بیرون باد بود.

 زن شیشھ را بست.
  کند و فکر کرد: مرد حس کرد کھ زن نگاھش می

ً دارد مدارد نگاھم می را کند. حتما
کند. صورت با فریدون مقایسھ می

خستۀ مرا با صورت تراشیده و 
روغن مالی شدۀ فریدون. دلش 

خواھد فریدون اینجا باشد و می
نگاھش کند. مثل دیشب. چند بار 

لباس  -ھوا سرد شد «گفتم، 
، ولی ھمانطور با مایو »بپوشیم

ھر گونه استفادۀ تجاری ممنوع است
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نشست و فریدون ھم ھمانطور با 
-سماجت نگاھش کرد. خوشش می

 -ھا مثل ھمۀ زن -گاھش کنند آید ن
 … و این فریدون

ماشینی از کنارشان گذشت و خاک کرد ومرد گفت، 
  » یواش! پدر سگ!«

خواست بخندد و مھربان باشد زن نگاھش کرد. مرد می
اعتنا بھ جاده چشم و دستش را روی زانوی زن بگذارد، ولی بی

 دوخت.
 

خورشید یک لحظھ بھ نوک کوھی آویخت، بعد میان 
دو قلھ لغزید و فرو رفت و رفت تا دیگر نبود. آسمان نرمی

 مغرب قرمز بود.
مرد دید کھ آفتاب غروب کرد و دید کھ خورشید پشت 

 کوه پنھان شد. دلش خواست زن ھم دیده باشد.
  فکر کرد: 

ھنوز در آسمان است. دارد آرام بھ 
رود. غروب در کرانۀ دریا دریا می

 طوالنی تر است و قشنگ تر.
 

خورشید کھ رفت، باد تندتر شد و غبار آلود بود و جاده 
 ساکت و دلگرفتھ.

  مرد آسمان را نگاه کرد و فکر کرد: 
چھ تاریک است! ماه اصالً نیست. 

ام، چقدر ... خستھ تاریک است
-گوید. ھیچ نمیام. ھیچ نمیخستھ

ھر گونه استفادۀ تجاری ممنوع است
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پرسد. اگر خوابیده بود کناری نگھ 
خوابیدم. اگر داشتم و من ھم میمی
- زد، خواب از چشمم میرف میح

نیامده  ... کاش بھ این سفر رفت
 بودیم. جز خستگی نداشت.

 
 آسمان فقط ابر بود و فضا فقط خاک.

  مرد فکر کرد: 
- بیند. نمیھایم نمیتوانم برانم. چشمدیگر نمی

 ام خستھ.خستھ - توانم 
 

خورشید رفتھ بود، ماه پیدا نبود، جاده تاریک بود و 
 یان.پاخالی و بی

ھر گونه استفادۀ تجاری ممنوع است



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

میرشاھیمھشید ا  

 84

 
 
 
 
 
 
 

 »اینترویو«
 
 
 

-نشیند. پارسال ھم نمیمن دیگر از کنار دریا عقم می
خواستند بھ زور خواستم بروم بھ زور بردنم. امسال ھم می

آیند ایران ھای عمو حسین تابستان میببرنم، بھ این بھانھ کھ بچھ
ھا را خواھند بروند لب دریا. من حوصلۀ ھرمز اینو می

کنار دریا را ھم اصالً نداشتم. پام را کردم توی نداشتم. حوصلۀ 
 روم.یک کفش کھ نمی

 »خوای بری؟پس کجا می«ماما پرسید، 
 »مگھ حتماً باید جایی رفت؟ - ھیچ جا «گفتم، 

-پس می - خب معلومھ «دایی اردشیر، عقل کل، گفت، 
و یک طوری گفت انگار تھران ماندن » خوای تھرون بمونی؟!

 ممکن است. غیر
 »کار دارم. - بلھ «، گفتم

نُچ نُچ نُچ! «ای گفت، عمو حسین با لبخند بزرگوارانھ
 »تجدیدی؟ ای تنبل!
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شدم، ولی گفتم بلھ و خالص میاگر ماما آنجا نبود می
تجدیدی؟! چھ «ماما فوری بھ رگ غیرتش برخورد و گفت، 

 »حرفا! ھمین یھ کارش مونده بود!
ختم بشود و کردم کھ قضیھ بھ ھمینجا من دعا دعا می

تو اینقدر از برادر زادت «ماما پز بیشتر ندھد. ولی ماما گفت، 
 »دونی شاگرد اول کالسشھ؟خبری کھ نمیبی

خواھد زند دلم میھر وقت ماما اینطوری حرف می
 کاری بکنم کھ دیگر شاگرد اول نشوم.
خود کرد نھ نھ تعریف بی -عمو حسین خیلی آقایی کرد 

گیرند بھ خودش گرفت. ن میاھمھ بھ خودشآن قیافۀ ناباوری کھ 
باشد ھا، اما خوب نھ کھ چیز مھمی - کنند آخر مردم باور نمی

تازه اگر ھم باور ». ...  ھااین بابا ننھ«گویند، توی دلشان می
کنند آدم خر خوان و کودن است کھ شاگرد اول کنند، فکر می

. نھ کھ شود حالی ماما کردھا را کھ نمیشده. ولی این حرف
ام و نشده. یکدفعھ سعی ھم کرده -ام حالیش کنم سعی نکرده
- گی؟ کسی کھ باور نمیآخھ ماما چرا بھ ھمھ می«بھش گفتم، 

ماما رفت توی فکر و من خر فکر کردم قانع شده است، » کنھ.
دخترم «گفت، دانی بعد چی شد؟ ھر وقت بھ ھر کی میاما می

آورد و نشان ام را ھم میھرفت کارنام، بعدش می»شاگرد اولھ
 کشد.داد! ببین آدم چھ خجالتی میمی

این شاگرد اولی کوفتی از چھار دیوار کالس کھ در 
آید عجب چیز مضحکی است. تنھا حسنش این است کھ آدم می

-خورد. ھیچ دقت کردهاش را نمیسرکوفت شاگرد اولی بابا ننھ
ھا ھم ند؟ معلماھا ھمھ شان شاگرد اول بودهای کھ بابا ننھ

 ھمینطور.

ھر گونه استفادۀ تجاری ممنوع است
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کند ھا درست میخالصھ ھر وقت ماما از این صحنھ
 زند. داداش سوت می - کنم ھایم بازی میمن با ناخن

بارک هللا دختر، برات یھ جایزه «عمو حسین گفت، 
 »خرم. ساعت خوبھ؟می

ماما پشت چشمش را نازک کرد و رو بھ من گفت، 
 »جایزه داد، نھ؟ مثل اینکھ دائیت امسال بھت ساعت«

امسال؟ االن درست شیش سالھ کھ من از دایی «گفتم، 
 »گیرم.سالی یک ساعت جایزه می

عموحسین خندید و دایی بھم چشم غره رفت و ماما ھم 
حیا! حق بود تو ھمیشھ از دائیت طبلکاری؟ دختر بی«گفت، 

 »اونم مثل خیلیا اصالً خبر نداشت تو شاگرد اولی!
-ز اولش ھم پیدا بود کھ تا ماما بیطفلک عمو حسین! ا

التفاتی عمو را بھش شیر فھم نکند دست بردار نیست. اینقدر دلم 
-خواست میبرایش سوخت کھ جز شمال رفتن ھر کاری می

 کردم.
خالصھ عمو حسین یک طوری خودش را خالص کرد 

خوای خب حاال کھ اینطوره، تابستون می«و از من پرسید، 
 »م کھ نداری.ا درستھرون بمونی کھ چی؟ 

 »گفتم کھ، کار دارم.«گفتم، 
دایی اردشیر با تعجب ساختگی ابروھایش را باال برد و 

 »مثالً چھ کاری؟«گفت، 
کسی نیست بھ این دایی بگوید تو برو ساعتت را بخر. 

 بھ تو چھ؟ اصالً کسی با تو حرف زد؟
خواستم جواب ندھم، ولی دایی چنان با نگاھش اول می

خوام میاین تعطیالت «رد کھ از دھنم پرید گفتم، میخکوبم ک
 »کار کنم. یھ جاییبرم 

ھر گونه استفادۀ تجاری ممنوع است
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کردم حرفی کھ زدم تأثیرش اینقدر باشد. ھیچ فکر نمی
سوت داداش بند آمد و عمو حسین شروع کرد بھ سرفھ و دایی 
اردشیر ھم کبریتی را کھ برای پیپش روشن کرده بود میان 

م تا دستش سوخت، من صبر کرد -زمین و آسمان نگھ داشت 
چی؟ چی «ماما ھم گفت،  - »دایی، کبریت!...«بعد گفتم، 

 »گفتی؟
راستش قضیھ برای خودم اصالً جدی نبود. فقط از دھنم 

ھا و پرید، آنھم فقط برای اینکھ از شر شمال رفتن با ھرمز این
ھا مجبورم کرد نگاه دایی خالص بشوم. ولی عکس العمل این

 قضیھ را جدی بگیرم.
 »خوام کار کنم. کار اداری.می«لی محکم گفتم، خی

بدبختی شوھر سیمین ھم سر رسید و سیمین درست مثل 
فھمیدی امیر؟ «اینکھ بخواھد خبر مرگ کسی را بدھد گفت، 

 »خواد کار کنھ.سوری می
 »البد! -شکمش «شوھر سیمین گفت، 

 مزه!ھر ھر ھر! بی
و اداره خواد تگی. میچقدر چرت می - اِ «سیمین گفت، 

 »کار کنھ.
خب بذا بکنھ. شاید یکی اونجا خر «شوھر سیمین گفت، 

کنن یا تو شھ بگیردش. این روزا دخترا یا تلفنی شوھر پیدا می
 »زنن.ھا یکی رو تور میاداره

ھای شوھر سیمین استفاده بکنم خواستم از خوشمزگیمی
شما کجا «و یواشکی جیم بشوم، ولی دایی اردشیر پرسید، 

 »ره کار کنین؟قرا

ھر گونه استفادۀ تجاری ممنوع است
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کشد. حقش بود لحن دزد بگیری دایی ھم کھ آدم را می
اسمش فلینت یا جیمز باند باشد. خودم را از تک و تا نینداختم و 

 »…ھنوز درست معلوم نیست. شاید «گفتم، 
وایسا «داداش یک لنگھ پا پرید وسط حرفم و گفت، 

 »ببینم! اصالً این مھمالت چیھ؟ تو اصالً چھ کار بلدی؟
کار من دخالت نکن.  تو دیگھ خواھش دارم تو«گفتم، 

 »بھ تو ھیچ مربوط نیست.
باز من چند وقتھ باالی سرت نبودم، «داداش گفت، 

 »روت زیاد شده ھا!
 »ببر! -اِ «گفتم، 

سوری، باز شروع شد؟ با برادرت مؤدب «ماما گفت، 
 »حرف بزن.

کنھ تو کفش شو می تقصیر خودشھ. دایم پا - اِ «گفتم، 
 »من. اصالً من بھ چند صد نفر باید جواب پس بدم؟

دایی، برای اینکھ نشان بدھد فقط باید بھ او جواب پس 
 »گھ.خب بذارین حرفشو بزنھ ببینم چی می«بدھم، گفت، 

 »ھمین. - خوام کار کنم می - دیگھ حرفی ندارم «گفتم، 
آخھ برا چی مادر؟ اگھ پول تو جیبیت کمھ «ماما گفت، 

…« 
فھمین؟ عیبش خوام کار کنم. چرا نمیمی - ھ ن«گفتم، 

چون  - بغض ھم کرده بودم  -بھ نظرم خیلی جدی گفتم » چیھ؟
 ھیچ کس ھیچ چیز نگفت و فقط ھمھ با تعجب نگاھم کردند.

خواد خب می«خانم جانم سکوت را شکست و گفت، 
چقدر ور دل ما پیر  - تابستونی سرش گرم شھ. بچم دلش ترکید 

بعد ھم بھ من » ننھ، اصالً براش خوب نیست. و پاتاال بشینھ
 »بیا پیش خودم بشین ننھ.«گفت، 
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 ھا بیشتر است.خانم جانم بھ خدا شعورش از ھمۀ این
آخھ این اصالً تجربھ نداره. کاری بلد «داداش گفت، 

 »نیست. آب دماغش بیاد باید کس دیگھ بگیره!
 ھیچ اعتناش نکردم.

خیلی ھم بلده. «گفت،  اش را سپر کرد واما ملیحھ سینھ
 »از کدوم پسر ھم سن خودش کمتره؟

زند کھ بعدش ھایی میحیوانی ملیحھ! ھمیشھ حرف
برسد بھ تساوی حقوق زن و مرد. آخر از آزاد زنان است. یک 

بود، دیدی؟ آدم از خنده روده بر » زن روز«عکس ازشان توی 
شد. یک دیگ زود پز پر باقال پلو وسطشان و ھمھ ھم می
کردند. مثل ھا را کرده بودند توش و بھ دوربین نگاه میشققا

ھای بعد از کشف حجاب کھ توی آلبوم خانم جان ھست. عکس
مخصوصاً یک عکس توی آلبوم خانم جان ھست بھ خدا درست 

فقط بھ جای دیگ زود  -بود » زن روز«مثل ھمین کھ توی 
 یک سماور ھم ھست. -پز، یک قابلمۀ مسی وسطشان است 

ھم آورد و » بعلھ«یی سر و تھ حرف ملیحھ را با یک دا
 »خوان کار کنن.ھنوز خانم نفرمودن کجا می«بھ من گفت، 

گفتم بھت کھ، ھیچ فایده ندارد، جواب دایی را باید داد. 
گفت خانم حسینی خدا را شکر کھ یکدفعھ یادم آمد مھری می

-قھگردد کھ در تصحیح وردنبال چند تا از شاگردھای خوب می
 ھا کمک کنند.ھای پائین و شش ابتدایی بھ معلمھای کالس

خوام ورقھ تصحیح کنم. خانم حسینی می«گفتم، 
 »خواستھ.

ً تصمیم بگیرد کھ این کار بھ  ھیچ کس نتوانست آنا
خصوص عار ھست یا نیست. ھمھ بھ دایی چشم دوختند. دایی 
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اشد بھ ھر حال با ھر پیشنھادی کھ اول بھ ذھن خودش نیامده ب
 مخالف است. رسالت تاریخیش ھمین است.

یعنی خیلی بیشتر از  - تو بھ اندازۀ کافی  -نخیر «گفت، 
-نویسی. چشمات ضعیف میخونی و میمی -آنکھ برات خوبھ 

شھ دختر، چھ خبره؟ نخیر. اینکار ھیچ مناسب نیست. باز اگھ 
 »… زحمتی بوددردسر بییھ کار بی

توی شرکت نفتی، بعلھ، مثالً «عمو حسین گفت، 
 »… ایسازمان برنامھ

 »…بعلھ، یا مثالً «دایی دنبال حرف را گرفت، 
و قبل از اینکھ من درست بفھمم چھ شد، دیدم پای تلفن 

خواھر زادۀ «زند و حرف می» حسن جان«است و دارد با 
در آورده است و صحبت راجع بھ آقای » من، خواھر زادۀ من

ھاست. و از این حرف» واینتروی«وزیر و وزارتخانھ و 
یعنی چی، بعد فکر کردم دایی ھم » اینترویو«خواستم بپرسم 
 زند. نپرسیدم.شود و ھم سرکوفتش را بھم میرویش زیاد می

خودی گنده شد و ھر چھ خواستم خالصھ قضیھ بی
حتی یک لحظھ ھم از ذھنم گذشت کھ  - ماست مالیش کنم نشد 

شتھ بود و راه برگشت بروم شمال ولی دیگر کار از کار گذ
 نبود.

-دوشنبھ صبح می«حرف تلفنی دایی کھ تمام شد گفت، 
گیره. ری بھ وزارتخانھ. حسن از آقای وزیر برات وقت می

کنن. خیلی ھم ساعت ده صبح. یھ اینترویوی کوتاه باھت می
 »ری. این موھای درھمتم یھ کاری بکن.مرتب و منظم می
 »حسن کیھ؟«پرسیدم، 

 »پاک نھاد.حسن «گفت، 
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کند و ھمان کسی کھ فرقش را از وسط باز می - فھمیدم 
اش دھد و یک سالک براق ھم کنار شقیقھبوی ادکلن سبز تند می

- رود. ماما ھیچ ازش خوشش نمیآید و میدارد. خانۀ دایی می
 آید. شوھر سیمین ھم اسم خیلی بدی روش گذاشتھ است.

 »… آخھ دایی«گفتم، 
و شروع کرد از آقای وزیر  ولی دایی گوش نداد

رفتیم. دکتر با ھم کالج آمریکایی می«صحبت کردن. گفت، 
 »… جوردن، خداش بیامرزه

ھای دکتر جوردن خدا بیامرز دیگر گوش نکردم. قصھ
ام. منتظر ماندم کھ ای یکبار از دایی شنیدهرا من اقالً ھفتھ

نروم. حرف دایی تمام بشود شاید قانعش کنم کھ پیش آقای وزیر 
- دانستم کھ قصھولی خوب بیخود منتظر ماندم. باید از اول می

شود قانع ھای مرحوم جوردن تمامی ندارد و تازه دایی را نمی
ھا راه و رسم گوید اینکرد، مخصوصاً در این جور کارھا. می

زندگی یاد گرفتن است. داستان رئیس ثبت را کھ برایت گفتم. 
 خوب دیگر، دایی اینطوری است.

صبح دوشنبھ کلۀ سحر سیمین آمد و موھای مرا درست 
من کھ قرار نیست عروسی «کرد و مرتبم کرد. ھر چھ گفتم، 

 ، بھ گوش کسی نرفت.»برم
مسئلھ این حرفا نیست، آبروی دائیت در «ماما گفت، 

 »میونھ.
 ترا خدا ببین آبروی دایی من بھ چھ چیزھایی بند است.

ام ، خودم ھم از قیافھزنممن وقتی موھایم را باال می
کند. ثانیاً گیرد. اوالً موھا روی سرم سنگینی میام میخنده

 خورد. ام لق لق میگردنم مثل گردن غاز توی یقھ
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رأس ساعت  - حاال قیافۀ من مھم نیست. رفتم وزارتخانھ 
  - را ھم توی وزارتخانھ یاد گرفتم » رأس ساعت ده«ده. این 

آخر اول  - م، رئیس دفتر آقای وزیر بلد نبودم. یعنی وقتی رسید
یک نفر آمده «پای تلفن گفت،  -باید رفت پیش رئیس دفتر 

 »قربان و میگھ رأس ساعت ده از جنابعالی وقت گرفتھ.
یک سوسولی  - آمد اینطوری صحبت کند ھیچ بھش نمی   

زد انگار الن ُدلون است. جای بود کھ نگو. با من کھ حرف می
 شد.شقش میمھری خالی. حتماً عا

البد پرسید  -آقای وزیر از آن طرف یک چیزھایی گفت 
 »خانمھ قربان.«زن است یا مرد، چون الن ُدلون گفت، 

و الن دلون  -باز ھم آقای وزیر یک چیزھایی گفت 
 »اجازه بدید بپرسم.«گفت، 

شما رو کی «ھایش را خمار کرد و از من پرسید، چشم
 »فرستاده؟

بود بداند مرا کی فرستاده است  البد آقای وزیر خواستھ
 »یعنی آقای پاک نھاد. - دایی اردشیر «گفتم،  -

...  دائیشون آقای پاک نھاد قربان«توی تلفن گفت، 
 »اطاعت قربان.
 »… نخیر، آقای پاک نھاد«گفتم، 

اطاق منشی «اما گوش نکرد. گوشی را گذاشت و گفت، 
نان مشغول بعد ھم چ» کنھ.جناب آقای وزیر. راھنمائیتون می

کار شد کھ انگار من اصالً نیستم. خیلی حرصم گرفت. چون 
 دانست کھ من آنجا ھستم. الن دلون قالبی!خیلی خوب ھم می

حاال اگر رئیس دفتر الن دلون بود، منشی توئیگی بود. 
موھایش از موی رئیس دفتر کلی کوتاه تر بود. دور چشمش ھم 
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کشد. بھ ھما میھمانطور کھ  -ھای دراز کشیده بود مژه
 ماست شده بود. گدانم چی مالیده بود کھ رنصورتش نمی
 »خوام آقای وزیرو ببینم.می«گفتم، 

  » وقت گرفتید؟«پرسید، 
زد. گافش را یک یک طور مخصوصی حرف می

گفت انگار چھار تا سرکش دارد. راش ھم یک طوری می
-ھایی کھ میخالصھ مثل فرنگی». ی«و » ر«چیزی بود بین 

 زد.واھند فارسی حرف بزنند حرف میخ
 »بعلھ.«گفتم، 

از حالت صورتش معلوم بود کھ دارم فضولی زیادی 
من کھ «کنم. پشت چشم رنگیش را برایم نازک کرد و گفت، می

 »… یاد داشت نکردم. برید پیش رئیس دفتر
 »االن اونجا بودم.«گفتم، 

یک لحظھ آدامسش را تند تر جوید و با غیظ و قمیش 
 »در روبرو.«ت، گف

وقتی رسیدم جلو در اطاق، برگشتم کھ مطمئن بشوم 
کھ سر صندلی کدام در است، دیدم توئیگی دارد مرا بھ خانمی

کنار میز منشی نشستھ بود و شبیھ ھیچ کس ھم نبود، با کلھ 
 »اینو باش!«گوید، ھایش میدھد و با چشمنشان می

اما از » منو باش!«گفتم، من ھم داشتم بھ خودم می
 دست توئیگی خانم خیلی حرصم گرفت.

خواستم از ھمانجا یکراست برگردم، ولی راستش می
دانم چرا فکر کردم اگر یک آژان تھ راھرو ایستاده بود و نمی

 گیرد.بخواھم بروم جلوم را می
در اطاق آقای وزیر نیمھ باز بود. از الی در دید زدم، 

میز بیلیارد ماھوت سبز پیدا بود و یک  فقط دو تا صندلی چرمی
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 - منتھا دورش صندلی چیده بودند. پاسبان رویش آنطرف بود  -
خواستم در بروم، اما پیشخدمت شل و ولی کھ توی راھرو بود 

اش ھم پیدا حوصلھبا دستش بھ من گفت برو تو. از صورت بی
 بود کھ نباید معطلش کنم.

پس این «یواش در زدم. صدای خیلی بلندی گفت، 
 »رانگ چی شد؟آرمست

خیال کردم این یک جور اسم شب است و رفتم تو و 
 کند.تازه متوجھ شدم کھ آقای وزیر دارد تلفنی صحبت می

پشتش بھ در بود و من خواستم دوباره بروم بیرون. 
ھایش آقای وزیر با صندلی چرخانش بھ طرفم برگشت. چشم

-نکھ مینفھمیدم از اینکھ آمدم تو یا از ای - خیلی عصبانی بود 
م بروم بیرون. اول این پا آن پا شدم، بعد تصمیم گرفتم ھخوا

بروم بیرون. اما تا خواستم بروم، آقای وزیر توی تلفن گفت: 
و گوشی را نگھ داشت و سر تا پای مرا برانداز » فوراً  - بلھ «

دانستم شود و نمیھام دارد دراز میکرد. حس کردم دست
 باھشان چکار کنم.

 »گود مرنینگ.«زد توی چشمم و گفت،  آقای وزیر زل
 »گود مرنینگ.«من ھم تندی گفتم، 

کنند، من خر باید می» اینترویو«وقتی دایی گفت باھت 
فھمیدم قرار است انگلیسی مرا امتحان کنند، ولی خوب می

 دست و پایم را گم کردم.نفھمیده بودم و حسابی
رد کھای من نگاه میآقای وزیر ھمانطور کھ توی چشم

 »ھواریو؟«گفت، 
آقای وزیر » مستر آرمسترانگ«ی من با »تنکیو«   

روی ھم افتاد و من تازه فھمیدم کھ آقای وزیر دارد تلفنی با 
کند. افتضاح شد. داشتم از آقای آرمسترانگ خوش و بش می
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مردم. بدبختی راه فرار ھم نداشتم. حاال پیشخدمت و خجالت می
ن یک طرف، آقای وزیر منشی مخصوص و رئیس دفتر و آژا

کرد یک کھ نشستھ بود و از پشت عینکش بربر نگاھم می
  طرف. بدبخت شده بودم. 

دانستم دارد بھ من آقای وزیر قاه قاه خندید و من باز نمی
خندد یا با آرمسترانگ. اما تصمیم گرفتم دیگر خیط نکنم و می

 ھمۀ اتفاقات را بھ مستر آرمسترانگ مربوط کنم.
 »یس، یس.«گفت،  آقای وزیر

 آنوقت سکوت.
 »یس.«بعد باز ھم: 

 بعدش سکوت. خندۀ بلند.
 »یس، اُه یس.«باز: 

  سکوت. 
 »یس، آفکرس، یس.«خیلی جدی: 

 سکوت خیلی خیلی طوالنی.
 »سی یو تو نایت. گود بای.«و بعد: 

ھایش را فھمیدم. اما فرصت نبود ذوق کنم. ھمۀ حرف
ً کھ یاد انگلیسی حرف زدن ب موقعم افتادم و از یمخصوصا

 خجالت خیس عرق شدم.
آقای وزیر رویش را از من برگرداند و من نفس راحتی 
کشیدم و بھ دیوار تکیھ دادم و سر فرصت نگاھش کردم. یعنی 

 - اش را نگاه کردم. قرمز بود و دو تا چین ھم داشت پس کلھ
بندند. دیدی عین راستۀ گاو کھ دورش گلھ بھ گلھ نخ قند می

 فروشند.می» ایران سوپر«تو  دیگر،
 »بیا اینجا.«آقای وزیر گفت، 
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چون پشتش بھ  - من ایستادم کھ ببینم با من است یا نھ 
اش بودم. آقای وزیر من بود. ھمانطور تو بحر چین پس کلھ

کردم، اش نگاه میبرگشت طرفم و چون داشتم بھ چین پس کلھ
غافلگیر شدم. سرم باال بود و چشمم افتاد توی چشمش و حسابی 

 ھام درازتر شد.دست - سرم را انداختم پائین 
 »با توام جونم. بیا جلو ببینمت.«آقای وزیر گفت، 

رفت، ھا میدانی چطوری. اول دسترفتم جلو، اما نمی
دانستم یک متر جلوتر، بعد تنھ بعد پاھا. بھ میز کھ رسیدم نمی

 باید چکارکنم.
 »بشین ببینم.«آقای وزیر گفت، 

یباً خودم را پرت کردم روی صندلی چرمی. بھ نظر تقر
دانی بھ چھ مکافاتی آمد ھا، اما من ھلفی رفتم تو. نمیسفت می

 خودم را جمع و جور کردم.
حقھ باز بھ  - پس پاک نھاد دایی تو اِ «آقای وزیر گفت، 

اونم خواھر زادۀ بھ این  -من نگفتھ بود خواھر زاده داره 
 »خوبی.

آمدم مثل رئیس دفتر » ...  ای پاک نھادنخیر، آق«گفتم، 
 یک قربان یک جای جملھ بگذارم، زبانم نچرخید وطول دادم.

 »فھمم. ھھ ھھ.فھمم، میمی«آقای وزیر گفت، 
فھمد و تا آمدم بپرسم، ھمان نفھمیدم چی را می

پیشخدمتی کھ گفتم توی راھرو بود، آمد تو و کنار در مثل چوب 
 ایستاد.

 »چایی.«آقای وزیر گفت، 
چون خیال  - ام گرفت پیشخدمت تعظیم کرد و من خنده

 کردم این کارھا ور افتاده است.می
 »… بگو ببینم«آقای وزیر گفت، 
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 و تا آمدم بپرسم چی بگویم، تلفن زنگ زد.
و گوشی » بگو رفتم نخست وزیری«آقای وزیر گفت، 
 »… خب نگفتی«را گذاشت. بھ من گفت، 

ر زدند و الن دلون وارد شد با تا آمدم بپرسم چی را، د
دو سھ تا پرونده. راه رفتنش تماشایی بود: درست مثل اینکھ 

 رود.روی فنر راه می
 »بذار رو میز.«آقای وزیر گفت، 

الن دلون یک دستش را گذاشت پشت کمرش و خم شد و 
درگوش آقای وزیر وزی زد. آقای وزیر مشغول امضای 

کرد و نھ برایش گرد گیری میکاغذھایی شد کھ الن دلون دانھ دا
 گذاشت.جلوش می

کی؟ «باز تلفن زنگ زد. آقای وزیر توی تلفن گفت، 
 »… کنمبعلھ صحبت می

گوشی را کنار گرفت و کاغذھا را سر داد طرف الن 
 »فرمایشی نیست؟«دلون. الن دلون کاغذھا را بر داشت وگفت، 

را ام اما آقای وزیر جوابش را نداد. من مخصوصاً سینھ
-صاف کردم کھ بفھمد متوجھ خیطیش شدم. پاک کنف شد. می

دانی از کجا فھمیدم خیلی خیط شد؟ موقع بیرون رفتن یادش 
 عوضی بود. رفت فنری راه برود. گفتم کھ، حسابی
...  متن نطق حاضر شد؟«آقای وزیر توی تلفن گفت، 

... بفرست ببینم. اسکھ جوئل سفر رو  اش؟ترجمھ…  خوبھ
من دو روز ونیز کار  - ... نھ، نھ، کنسلش کن  ؟درست کردی

 »... ھشت صبح پس فردا، اُ کی. دارم
تلفن تمام شد، توئیگی وارد شد. او رفت، باز تلفن زنگ 

 زد.
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بگید کمیسیون دارم، چند دقیقھ ھم «آقای وزیر گفت، 
 »کسی مزاحم نشھ.

 گوشی را گذاشت، پیشخدمت چایی آورد.
قطره آبش پرید توی چشمم.  آمدم لیمو را فشار بدھم یک

 آمدم چشمم را بمالم، نزدیک بود چاییم بریزد.
 »از رم خوشت میاد؟«آقای وزیر پرسید، 

وقت پیدا کرد با من حرف بزند. با یک چشم بستھ گفتم، 
 »من رمو ندیدم.«

این  - شھر رم کھ نھ «آقای وزیر ھر ھر خندید و گفت، 
ست. من برای اش توی چایی خوشمزه ارم دختر. یھ قطره

 »خوای؟خورم. تو میگریپم می
 »نھ، مرسی.«ام کھ خیط کنم. گفتم، اصالً من دنیا آمده

کرد. دستمالم را در آوردم و چشمم داشت ھالکم می
ام گذاشتم رویش. بھ نظرم آقای وزیر فکر کرد چون خیط شده

کنم و خواست بگوید مھم نبود، چون خیلی دارم گریھ می
خواد با دلت می - اتفاقاً من دارم میرم رم «فت، مھربان بھ من گ

 »من بیای؟
را ھم کھ زیر دستمال بود، ریختم  من تعجب آن چشمی

 توی این یکی چشم و بھ آقای وزیر نگاه کردم.
 »کشھ.فقط یک ھفتھ طول می«آقای وزیر گفت، 

چنان دست و پایم را گم کرده بودم کھ نگو. با تتھ پتھ 
 »خورم.قطره شو میخب باشھ، یھ «گفتم، 

ً دلش برایم سوخت. با ترحم  آقای وزیر این دفعھ واقعا
 »تو چند سالتھ؟«پرسید، 

 »ھیفده سالم.«گفتم، 
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شونزده سالو چھار «گفت، اگر ماما بود فوری می
 » ماه.

خوب شد کھ نبود، چون ھفده سال ھم بھ نظر آقای 
پس «وزیر ناقابل آمد. سرش را کج کرد و نگاھم کرد و گفت، 

 »تو لولیتایی.
لولیتا دیگر از سوری » نخیر اسم من سوریھ.«گفتم، 
 یعنی برای آدمی بھ ریخت من. - ھم بدتر است 

ھایش را تر کرد و خندید. البد باز ھم آقای وزیر لب
اش دستھ گلی بھ آب داده بودم و نفھمیدم، اما خالصھ از خنده

، اقالً کم سن و ھای دیگرم را نبخشیدهمعلوم بود کھ اگر اشتباه
 سالیم را بھم بخشیده است.

کھ تو اسمت «با ھمان گردن کج و لبخند خیس گفت، 
 »کنن سوسو.سوریھ. البد توی خونھ دایی اینا صدات می

خواست خیطش کنم و سوسو! دلم بھم خورد. دلم می
- ، ولی نگفتم. و بی»کنن سوری سیانخیر، صدام می«بگویم، 

کنند البد برای اینکھ صدایش می - دم خودی ھم یاد کیومرث افتا
کی کی. توی صورتم گز گز کرد و داغ شدم. تازگی ھا ھر 

دانم شوم. نمیکنم، ھمینطوری میوقت بھ کیومرث فکر می
 چرا.

 »سرخ شدی سوسو کوچولو. -آ «آقای وزیر گفت، 
-شوم. نمیشود، رنگ لبو میھر وقت صورتم داغ می

 دانی چھ افتضاحی است.
قای وزیر یک جاییش گره خورد و یک جاییش صدای آ

ام گرفت. سوسو گفتنش خیلی مضحک شد. خنده - ھم سوت زد 
برای اینکھ نخندم سرم را با یک حلقھ موم کھ باز شده بود، گرم 
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ام را گرفتم، ھم بھ موقع جلو خنده -کردم. زدمش پشت گوشم 
 آبرویی نجات دادم.ھم دایی را از بی

ھمینطوری  -تو ول کن مو«آقای وزیر گفت، 
 »خوشگلھ.

ھیچ چیز جز این ھۀ کوفتی بھ زبانم » ِھھ.«من گفتم، 
گفتم کھ چرا از دایی نیامد و توی دلم بھ خودم بد و بیراه می

 یعنی چی.» اینترویو«نپرسیدم 
آقای وزیر پشت میزش ایستاد و روی میزش خم شد و 

 »خواد چکار بکنی؟دلت می - خانم  خب سوسو«گفت، 
آدم » اینترویو«دانستم کھ در ه! اگر پرسیده بودم، میاَ 

خواھد بکند. برای اینکھ باز آبرو ریزی باید بگوید چھ کاری می
در نیاورم و کار بی ربطی نخواھم، فکر کردم بھتر است خیلی 

 کلی حرف بزنم.
خوام از چون من دفعۀ اولیھ کھ می - دونم نمی«گفتم، 

 ...» این نوع کارا بکنم
دانی چقدر خوش غش آقای وزیر بلند شد. نمیغشباز 

خندد و فھمیدم بھ چھ میخنده بود. تنھا بدیش این بود کھ من نمی
 شدم.ھول می

 »از کدوم کارا شیطون؟«آقای وزیر گفت، 
من اصالً تجربھ «یاد حرف داداش افتادم و فوری گفتم، 

 »… خورمکنین بھ درد کاری نمیمی ندارم. اگر فکر
تر اش خیسو خنده...» اُ دارلینگ «زیر گفت، آقای و

 شد.
من انگلیسی بلد نیستم. راستش ھیچ کاری «تندی گفتم، 

 »… خود گفت بیام اینجا. چوندرست بلد نیستم. اصالً دایی بی

ھر گونه استفادۀ تجاری ممنوع است
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م خوب کرد تو رو ا پاک نھاد خیلی«آقای وزیر گفت، 
گی: مرسی فرستاد پیش من. تو ھم مثل دخترای خوب بھش می

 »… دایی
آقای پاک نھاد دایی من نیست. من خواھر زادۀ «گفتم، 

 »اردشیر میرزام.
خندۀ آقای وزیر بند آمد و عینکش را روی دماغش باال 
پائین برد و براندازم کرد. اما طوری نگاھم کرد کھ انگار 

 ام. شوخی لوسی کرده
 »اردشیر میرزا؟ کدوم اردشیر میرزا؟«پرسید، 

 »کالج آمریکایی. - ھمکالستون بوده «گفتم، 
آقای وزیر راست ایستاد و کتش را صاف کرد و یک 
قدم عقب رفت واین دفعھ طوری نگاھم کرد کھ انگار مرا قبالً 

اش جا انداخت. من فکر کردم ندیده است و گردنش را توی یقھ
االن یقۀ آھاریش یک خط دیگر ھم بھ خط ھای پشت گردن 

 کند.اضافھ می
 »ِھھ.«نگاھش کردم و گفتم، 

...   پس شما کھ« حاال آقای وزیر بھ تتھ پتھ افتاد. گفت، 
 »… گفتید کھ

الن دلون، یعنی رئیس  - من چیزی نگفتم «گفتم، 
 »دفترتون، اشتباھی گفت. اصالً بھ حرفای من گوش نکرد.

خواست باز ھم شکایت رئیس دفتر را بکنم ولی دلم می
 شده. اشتباھی دیدم آقای وزیر منتظر است ببیند چھ

آقای پاک نھاد دوست دایی اردشیره. تلفن کرده «گفتم، 
را ھم » اینترویو«خواستم کلمۀ » بود کھ بھ من اینجا کار بدین.

 یک جایی بیاورم ولی ترسیدم عوضی بگویم.

ھر گونه استفادۀ تجاری ممنوع است
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 - ... درستھ  کار -کار؟... ھا، بعلھ «آقای وزیر گفت، 
 »… کار

دم دانم چرا آقای وزیر اینقدر ھول شده بود. آمنمی
آقای وزیر » کار«بگویم کار اصالً مھم نیست، ولی تا گفتم 

خیلی  - کار مناسبی فعالً برای شما در وزارتخانھ نداریم «گفت، 
 ...  خودم بھ آقای اردشیر میرزا متأسفم. البتھ بھ محض اینکھ

... من فعالً باید بھ کارام برسم. اِ ... تا چند  کنم... تلفن می
 »... باید برم نخست وزیری. دارم، بعدم اِ دقیقۀ دیگھ کمیسیون 

دانستم باید چکار بکنم. من ھمانطور نشستم، چون نمی
 ھای درازم را چکار بکنم.دانستم دستمخصوصاً نمی

 »رین منزل؟... می خب شما«آقای وزیر گفت، 
آمدم خیلی مؤدبانھ و لفظ قلم حرف بزنم کھ آقای وزیر 

برم بلھ، تشریف می«. گفتم. دلش بسوزد کھ مرا استخدام نکرد
 »منزل.

الم منزل را آقای وزیر نشنید، چون من آن موقع توی 
 راھرو بودم.

 
 رویم شمال.امسال ھم می
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 در این مکان و در این زمان
 
 
 

ترس زود بھ سراغم آمد. وقتی پنج سال و چند ماھم 
بود، وقتی با پدرم بھ مدرسھ رفتم. در حیاط مدرسھ ھیچ کس 
نبود، جز پدرم و مدیر مدرسھ و من. مدیر مدرسھ با پدرم 

 زد.حرف می
 »این تو چیھ؟«پرسیدم، 

 و با مدیر مدرسھ حرف زد.» سیس!«پدرم گفت، 
 »این تو چیھ بابا؟«پرسیدم، 

اینقدر سؤال  - سیس! یکی اون تو خوابیده «پدرم گفت، 
 »نکن.

ا از دیشب ت«ای کھ بیدارش نکنم گفتم، با صدای آھستھ
 »اوووو! - خوابھ. از دیشب تا حاال حاال؟ اوووو! چقدر می

 زد.مدیر مدرسھ با پدرم حرف می
 »بابا... «گفتم، 

 »صدا.بی«پدرم گفت، 
 »شھ؟بیدار می«گفتم، 

 زدند.پدرم و مدیر مدرسھ با ھم حرف می

ھر گونه استفادۀ تجاری ممنوع است
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 »شھ.سیس! بیدار می«گفتم، 
 »شھ.بیدار نمی - نھ «پدرم گفت، 

 »ھیچ وقت؟«گفتم،  صدا را بلند کردم و
 زد. گوشۀ کتش را کشیدم.پدرم با مدیر حرف می

 »ھیچ وقت. - چیھ؟ آره «پدرم گفت، 
 »مرده؟ پس مرده!«گفتم، 

بیدار  دانی اگر کسی بخوابد وکسی نپرسید از کجا می
ی، کجا یاد نشود، مرده است. کسی نپرسید کلمھ را از کی، کِ 

پذیرند گیرند و مییاد میو الزم ھم نبود. ھمھ روزی  - ای گرفتھ
 من در پنج سالگی، بعضی زودتر و بعضی دیرتر. -

م را بھ سوراخ کلید گذاشتم. زیر زمین نبود ولی مچش
تاریک و نمناک. وسط برجستگی قبر بود  - مثل زیر زمین بود 

و بقیھ زمین آجر فرش آب و جارو شده و باالی قبر یک اللۀ 
 شمع و خاموش.بی

ابیدن، برای ھمیشھ خوابیدن، در پس مردن یعنی خو
 تاریکی و نم خوابیدن، بیدار نشدن، نور ندیدن، بازی نکردن.

 »بابا بریم. از این جا بریم.«ترسیدم: 
 

تمام  - مقبره نھ ماه از سال و شش سال ھمراه من بود 
ھای مرمر نقشدار، و دِر سرد، با سنگ -دورۀ دبستانم 

دْر با لوحۀ: مقبرۀ مؤسس ھای سر منبتکاری کلید شده، و کاشی
 مدرسھ، امیر فیروزکوھی.

ولی ترس از مقبره ھمان روز اول بود و یکبار دیگر 
کھ تمرین تئآتر داشتیم و تا دیر وقت مدرسھ ماندیم. ھمھ رفتند. 

صدای مدرسھ و مقبره. تا خانھ دویدم و من ماندم و حیاط بی

ھر گونه استفادۀ تجاری ممنوع است
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اه درست پشت افتاد و گگاه جلو می - ام دوید ترس شانھ بھ شانھ
 سرم بود.

 
بقیۀ شش سال، مقبره مثل شش مستراح زیر طاقی، مثل 

آب، مثل اطاقک بابای مدرسھ در گوشۀ حیاط، ھای حلبیمنبع
ھا ترس از فقط بود. ترس نداشت. شاید چون در ھیاھوی بچھ

تری ھا ترس مھممرگ راه نداشت، شاید چون در سکوت کالس
ھای مأنوس و آشنای شبیھ ترس ترسی کھ در ابتدا - خانھ داشت 

ھای پر ھای شبھای غریب، از کابوساز تاریکی، از سایھ
 خوری نبود.

سر کالس نشستم و لپم را تو مکیدم کھ شکل خانم معلم 
 بشوم.

 »خوری؟چی می«خانم معلم پرسید، 
 دور و بر را نگاه کردم.

با توام. «خانم معلم با نوک دستش بھ پیشانیم زد، گفت، 
 »خوری؟یچی م

ھا جا افتاده بود و گوشت نرم داخل دھنم الی دندان
 خورم.خواستم ولش کنم. با سر گفتم چیزی نمینمی

اللی؟ یا زبونتو جا گذاشتی؟ حرف «خانم معلم گفت، 
 »بزن!

 لپم را ول کردم و با حیرت نگاھش کردم.
ھایم را گرفت و محکم تکانم داد و گفت، خانم معلم شانھ

 »یا بھ حرف بیارمت؟ زنیحرف می«
فھمیدم. یادم رفت چھ دلیل خشم گرفتن خانم معلم را نمی

 ترسیدم.خواھد بگویم. میپرسیده بود و چھ می

ھر گونه استفادۀ تجاری ممنوع است



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

میرشاھیمھشید ا  

 106

ترسیدم، از دیر رسیدن و دستمال و از خانم معلم می
ھای پاکنویس ترسیدم، از انبار شدن دیکتھآبخوری نداشتن می

در مدرسھ فقط از آقای ترسیدم. ترسیدم، از امتحان مینشده می
- ترسیدم ولی آنسرود، خانم نقاشی، آقای خط، خانم ورزش نمی

ھا ھم جای خالی ترس از خودشان را با خانم ناظم و آقای مدیر 
 کردند.پر می

مثل  - بعد ترس از درس و مشق ھم مأنوس و آشنا شد 
سالک، مثل انگشت ششم پا، ھمیشھ ھمراھم بود ولی فقط گاه 

 کردم.دم کھ چرا ھست و بیشتر بھ آن فکر نمیخورتأسف می
 

 نامأنوس، نا آشنا. -ھای دیگر ھم بود در این میان ترس
بین خانھ و مدرسھ فقط چند قدم فاصلھ بود. مدرسھ بود، 
بعد دکان نجاری، بعد خانۀ دکتر شیخ. رو بھ روی نجاری 
مریضخانۀ وزیری بود، بعد خانۀ ما، بعد خانۀ داروگر. رفتن بھ 

 لی.درسھ ھمیشھ بھ دو بود و برگشتن با لیم
زدم. جلو کردم و سنگ را با نوک پا میلی میلی

مریضخانۀ وزیری اتوموبیل سیاه بزرگی ایستاده بود. چند نفر 
ھم ایستاده بودند کھ سیاه پوشیده بودند. دربان مریضخانھ ھم 
بود. دربان، مرد دراز درشتی بود کھ خوره داشت و دماغش 

 سوراخ بود. فقط دو
دربان، در بزرگ آھنی مریضخانھ را باز کرد. چھار 

ای را کھ بر دوششان بود نفر از کنار سیاه پوشان گذشتند و زنبھ
از در عقب اتوموبیل تو گذاشتند. روی زنبھ شمد سفیدی بود. 

سفید، سرد، با ناخن کبود.  -ھیچ چیز پیدا نبود جز یک شست پا 
داد تو و شمد را پایین کشید. شست  دماغ زنبھ را ھولدربان بی

ھر گونه استفادۀ تجاری ممنوع است
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شکل زیر شمد خم شد و پنھان شد و خیال کردم کھ تودۀ بی
 »آخ!«گفت، 

شد دوید. در سکوت جمع سیاه پوش، ھر نوع حتی نمی
حرمتی بود. آن لحظۀ سحر، لحظۀ ظھر، لحظۀ حرکت بی

غروب بود کھ تمام دنیا ایستاده بود و ھنوز راه نیفتاده بود. 
ھا مات بودند، چھار نفر حمال مرده ھم بھ و گذرنده دکاندارھا

دماغ خط در کنار ماشین نعش کش ایستادند. فقط دربان بی
حرمت لحظھ را نداشت و مثل مرگی کھ در ھوا بود، ھمھ جا 

 کشید.سرک می
ماشین سیاه راه افتاد. پایان لحظۀ سحر، لحظۀ ظھر، 

 - ماندم  لحظۀ غروب بود. حرکت شروع شد. ھمھ رفتند. من
 دربان مریضخانھ ماند و جای گریۀ سیاه پوشان.

 »ری؟ تموم شد.چرا نمی«دربان گفت، 
 کردم و فلج بودم.ھای دماغش نگاه میبھ سوراخ

ھا ترسیدی؟ مرده کھ ترس نداره! باید از زنده«گفت، 
 »ترسید.

ھای ترسیدم. از حفرهترسیدم. از دربان میھا میاز زنده
 ترسیدم.پروائیش از مرگ می، از بیترسیدمدماغش می

توانستم راه بروم. خودم را تا خانھ بھ توانستم بدوم. نمینمی
سردیش «دیوار کشیدم. در راھرو خانھ باال آوردم. دایھ گفت، 

دیگھ ھلھ «و نبات داغ برایم درست کرد و مادرم گفت، » کرده
 و نوازشم کرد.» ھولھ نخور

-کردم. میدیدم، فرار میدماغ را ھر وقت میدربان بی
ترسیدم و این ترس تا روزی کھ پدرم بر پشت بام گیر کرد، 

- رفت و گیر کرد. نمی - دانم چرا پدرم باالی بام رفت بود. نمی
 پائین بیاید. توانست از نرد بام چوبی

ھر گونه استفادۀ تجاری ممنوع است
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از پشت بیا! پائینو نگا «زد، مادرم از پائین داد می
 »نکن.

 »ره.سرم گیج می -تونم خانم نمی«گفت، پدرم می
نگرانی در  اول خنده دار بود. ولی طول کشید و

صورت و حرکات مادرم محسوس شد. دیگر خنده دار نبود. 
توانست کاری بکند و پدرم کمتر از ھمھ. و دربان ھیچ کس نمی

دماغ را آوردند. از نردبام باال رفت و پدرم را مثل کیسۀ آرد بی
 روی کولش انداخت و پائین آورد.

وز بعد کھ دربان را دیدم، سالمش کردم و رفتم. پشتم ر
کوچھ بود و دربان و نور روز. و ترس نبود و از آن پس دیگر 

 نبود.
 

 - بعد تا چند سال، ترس فقط اسم معنی بود، مثل ھوش 
 - در کتاب دستور زبان. اتفاق جّوی بود، مثل زلزلھ و آتشفشان 

 برای دیگران بود. در تاریخ طبیعی و جغرافی. نبود و اگر بود
 اما باز بھ سراغم آمد. با عشق بھ سراغم آمد.

پدرم کتابچھ را زیر دماغم تکان داد و با عصبانیت 
 »این چیھ؟«گفت، 

 »دفتر خاطرات. مال منھ. چرا خوندیش؟«گفتم، 
بعد از کتابچھ بلند » فضولی موقوف!«پدرم گفت، 

 خواند:
و گفت، » یم.با ف رفتیم سینما، بعد رفتیم بستنی خورد«

 »کشی؟غلط کردید! ف کیھ؟ خجالت نمی«
احساسی کھ داشتم خجالت نبود، ترس بود. حتی پیش از 

 دعوای پدرم ترس را حس کرده بودم.

ھر گونه استفادۀ تجاری ممنوع است
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در سالن سینما کنار ھم نشستیم و دست ھمدیگر را 
گرفتیم و بازوھامان پھلو بھ پھلوی ھم روی دستۀ صندلی بود. 

آبرویی حرف رسوایی و بی ھا در بین شکستن تخمھ ازعقبی
 زدند.

جوونای این دوره حیا رو خوردن، آبرو «یکی گفت، 
 »رو قی کردن.

 »جلو چشم ھمھ. -کشن خجالت نمی«یکی دیگر گفت، 
خورن آدم اینا رو بگیره، تا می«و یکی دیگر گفت، 

 »بزنھ.
ھا برگشتند و نگاه کردند و با تھ آرنج ما را بھم ییجلو

ھا بود. با نگاھشان تر از حرفھا ترسناکاهنشان دادند. و نگ
ھایی را کردند، و نگاهھایی را کھ بھ ھم دوختھ بود شل میدست

- و لذتی را کھ بھ نگاه ،دوختندکھ بھ ھم آویختھ بود بھ زمین می
 کردند.ھا آمیختھ بود تبدیل بھ ترس می

 
ام، کار ترس از اینکھ کار بدی کرده - و ترس باقی ماند 

ای کھ از عشق ماند و عشق را برد. تنھا خاطره - ام کرده کثیفی
بود کھ ندیده بودم و بستنیی بود کھ در لیوان آب شده بود.  فیلمی

از شوق ھمراھی دو سایھ از خانھ تا مدرسھ شروع شد و بھ 
پیوند دو نگاه و تماس دو دست پایان یافت و ھرگز بھ گرمای 

 دو نفس و نرمی دو آغوش نرسید.
عشق صحبت ھم نفسی و ھم آغوشی پیش آمد، بیوقتی 

آمد. با آخوند و مال و عبارات عربی آمد. بھ خانۀ تازه رفتم و 
 ھای تازه.در خانۀ تازه ھیچ چیز تازه نبود جز ترس

 »چرا اینطور گفتی؟«   
 »چرا آنطور دیدی؟«   

ھر گونه استفادۀ تجاری ممنوع است
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 »چرا این کار را کردی؟«   
. از ترسیدمترسیدم، از دعوا و تکرار دعواھا میمی
عشق، حسادت از روی عادت، از روی مرض، از حسادت بی

ترسیدم کھ زندگی این باشد و جز ترسیدم. میروی غرض می
 این نباشد.

 
...  این ترس ھم با مال و آخوند و صیغۀ طالق تمام شد

-کشم، زنده میو وقتی تنھا شدم و فکر کردم آزادم، نفس می
 مدعی شدند.ھمھ  -کنم و مدعی نیست مانم، کار می

» چرا اینطور شد؟«گزیدند کھ: ھا لب میقوم و خویش
 ریختند.و نقشۀ زندگی بعدی را می
و » چرا طالق گرفت؟«پرسیدند کھ: مردھا پر معنا می

 متوقع بودند.
و » کنھ؟چرا شوھر نمی«گفتند کھ: ھا بھ طعنھ میزن

 کینھ بھ دل داشتند.
ا اظھار چر«گرفتند کھ: ھمکارھای اداری خشم می

 کردند.و کار شکنی می» کنھ؟وجود می
و » چرا زنده ست؟«پرسید کھ: و کالنتری محل می

 کرد.تحقیقات می
 و این بار آمد کھ نرود. -باز ترس آمد 

-پس زندگی یعنی ترسیدن، برای ھمیشھ از بیگانگی آدم
ھا ترسیدن، از قزاق و عسس ترسیدن، نور ندیدن، نفس 

 نکشیدن.
 

ام و تنھا دریچۀ ھوا سوراخ کلید ره ایستادهمن درون مقب
ھای بینی مرد بر در منبتکاری است و تنھا روزنۀ نور حفره

ھر گونه استفادۀ تجاری ممنوع است
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دربان. و آنچھ دورم را گرفتھ سکوت است و تاریکی و نمناکی. 
اگر شمعدانی ھست خاموش است و آب و جارو برای صفای 

 افزاید.ظاھر فقط بر نم و غم می
ماند و ماند و غریبھ میترسم. از این ترس کھ میمی

ترسم، از ترسم. از بودن میانجام ندارد و تا ھستم ھست می
 ترسم.ترسم. میبودن در این مکان و در این زمان می
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