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 بی خانمسار بی
 
 
 

 »بی آمد! بدو آمد!بی«
بی خانم روی لبۀ طشت رختشویی نشست و دو سار بی

اش زد. بعد با عجلھ تا نوک محکم توی پرھای پف کردۀ سینھ
سرش را چرخاند و پشتش را نوک زد. سرش را کج کرد و بھ 

 »بی آمد!آمد! بی«بی خانم چشم دوخت و گفت، صورت بی
بی خانم دستش توی آب صابون بود و بھ پرنده گفت، بی

پره تو چشات ــ از کنار طشت پاشو خانمچھ ــ آب صابون می«
 »پا شو عزیزم، پا شو.

ھای لبۀ طشت جفتک جفتک زد و سار، روی کنگره
بی خانم ایستاد ــ با کلۀ کج و با اصرار بھ کنار ساق دست بی

 »بی آمد! بدو آمد!آمد! بی«تکرار کرد، بی خانم خیره شد و بی
بی، کھ کنار چاھک چندک ماه منظر خانم، ھمسایۀ بی

بسم هللا «کرد، گفت، زده بود و بھت زده سار را نگاه می
 »الرحمن الرحیم ــ بھ حق چیزای ندیده و نشنیده!

ھایش از و چشم» حاال باور کردی؟«بی خانم گفت، بی
 ذوق برق زد.

ھر گونه اسنفادۀ تجاری ممنوع است
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زنھ، اما من تا با ی مثھ آدما حرف میتو گفتھ بود«
شد وهللا. ننۀ من اون وقتا گوشای خودم نشنیده بودم، باورم نمی

گفت زد ــ یعنی نن جون مییھ طوطی داشت کھ حرف می
گفت کشید، نن جون میزنھ ــ طوطیھ فقط جیغ میحرف می

خواد. بھ گوش ده، یا حاال قند میحاال تشنشھ، یا حاال فحش می
کرد، ھیچی ھمۀ جیغاش یھ صدا بود. اگھ ننم معنی نمی من

 »فھمیدم. اما این ُدُرس مثھ آدما حرف میزنھ.نمی
ماه منظر خانم، مثل اینکھ جن دیده باشد، با وحشت سار 

بسم هللا الرحمن «بی خانم را تماشا کرد و یکبار دیگر گفت، بی
 »الرحیم!

-پنجھبی خانم آب طشت را توی چاھک خالی کرد. بی
ھا لبھ ھای پرنده لبۀ طشت را با صدای تیزی خراشید اما ناخن

بی، را ول نکرد و سار پرپر کوتاھی زد و ھمانجا ماند. بی
ھایش را ھای شستھ را کنار حوض گذاشت و دستسینی رخت
 آب کشید. 

 اش نشست.سار پرید و روی شانھ
 »گی خانومچھ؟خب، حاال بگو ببینم چی می«
 »بی آمد!یآمد! آمد! ب«

بی خانم ھنوز بھ در نرسیده بود کھ در زدند. سار بی
کرد و تابی میبی خانم، این قدر بیفقط برای علی آقا، شوھر بی

دانست علی آقا پشت در است و بھ بی میداد. بیھیجان نشان می
خودش درد سر نداد کھ چادرش را از کمر باز کند و روی 

علی آقا با یا هللا و دو تا سرفۀ سرش بکشد. کلون در را کشید و 
 کوتاه معمولش وارد شد.

ماه منظر خانم کنار چاھک ایستاد و رویش را محکم 
گرفت، کنار در آمد، بھ علی آقا سالم داد و با اشارۀ سر و کلھ 

ھر گونه اسنفادۀ تجاری ممنوع است



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  بی خانمسار بی

  5

بی خانم خدا حافظی کرد و از در، کھ ھنوز پشت علی آقا از بی
 بستھ نشده بود، بیرون رفت.

محمود خان بود، محمود خان مباشر.  زن«بی گفت، بی
» آورد.زنھ. داش شاخ در میکرد خانومچھ حرف میباور نمی

ای را کھ خانمچھ رویش نشستھ بود باال آورد و صورتش شانھ
را بھ طرف سار بر گرداند. خانمچھ گردن کشید و نوکش ر ا 

بی خانم بی خانم گذاشت. بعد از روی شانۀ بیھای بیروی لب
د، یک لحظھ در یک نقطۀ ثابت در فضا بال بال زد. بعد بلند ش

توی ھوا ول شد، یک نیم دایره کشید، آنوقت روی طناب رخت 
بی خانم با ذوق خندید و زبان سرخ کوچکش را مثل نشست. بی

 ھایش مالید. گربھ روی لب
ھای بی خانم در مجموع شبیھ گربھ بود ــ چشمبی

شد؛ دماغش چھار گوش و یا گرد می زردش با نور بادامی
ھا و زبانش کوچک، مثل نخود، وسط صورت گردش بود؛ لب

بی خانم راجع بھ زد. علی آقا ھر وقت با بیبھ پشت گلی می
بینھ چطور این حیوون نمی«گفت، کرد، میخانمچھ شوخی می

بینھ چطوری باھت اینقدر اخت شده؟ یا ای؟ اگھ میتو عین گربھ
 »للعجب!

طناب رخت، باال و پائین جست و گفت، خانمچھ، روی 
 »الم! الم!«

این «بی خانم گفت، علی آقا بھ قصد شوخی و آزار بی
 »گیره.آدم بشو نیس ــ باألخره سین یاد نمی

بی خانم، مثل دفعاتی کھ علی آقا از دست پختش ایراد بی
خبھ آقا ترو «ھایش را نازک کرد و گفت، گرفت، پشت چشممی

ھای خیسش را، دست» پرنده چھ توقعا داری! خدا! از یھ الف
کھ از خودش دور نگھ داشتھ بود، با جلو چادرش خشک کرد و 

ھر گونه اسنفادۀ تجاری ممنوع است
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پشتش را بھ علی آقا کرد و راه افتاد. لمبرھایش از زیر چادر، 
رفت. از طرز راه کھ محکم بھ کمرش بستھ بود، باال و پایین می

دانست کھ رفتنش پیدا بود کھ جدی قھر کرده است. علی آقا می
سالم، سالم ــ بیا بریم «باید نازش را بکشد. بھ خانمچھ گفت، 

 »تو ناھار بخوریم.
 »بریم تو! بریم تو!«سار گفت، 

کرد، بیش از بی خانم وقتی برای علی آقا ناز میبی
 گربۀ براقی کھ قصد حملھ دارد. -شد میگربھ ھمیشھ شکل 

ھش ھایش را توی درگاه در آورد و کالعلی آقا کفش
ھای نقره، روی طاقچھ گذاشت و را، کنار سینی و قاب استکان

بی خانم با نوک کفگیر از باقالھای روی پای سفره نشست. بی
پلو جمع کرد و توی بشقاب خانمچھ ریخت و ظرف تھ دیگ را 

 بھ طرف شوھرش سراند.
حاال قھری؟ ناز نکن ــ باز بھ اسبش «علی آقا گفت، 
 »م سین بگم، خوب شد؟گفتن یابو. من بلد نیست

بی خانم فقط پشت چشمش را یکبار دیگر نازک کرد. بی
 »خوری؟چرا نمی«رویش را بھ خانمچھ کرد و پرسید، 

خانمچھ مشغول خوردن بود ــ علی آقا ھنوز شروع 
- نکرده بود. علی آقا از گوشۀ قاب، توی بشقابش پلو ریخت. بی

قا سرش را کرد. تا علی آبی خانم از زیر چشم نگاھش می
بی یک تکھ گوشت از زیر پلو بیرون کشید و آن برگرداند، بی

 را توی بشقاب علی آقا سر داد.
قفس خانمچھ سر بخاری بود، درش ھم باز. خانمچھ 

 »بریم تو! بریم تو!«ھای بام قفس نشست و گفت، روی میلھ
 »ما کھ آمدیم تو خانومچھ.«بی خانم گفت، بی

ھر گونه اسنفادۀ تجاری ممنوع است
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و دور اطاق پرواز کرد و خانمچھ چھچھ بلندی کشید 
 بعد روی در باز قفس آرام گرفت و تاب خورد.

این حیوون ھیچ وقت تو قفس نیس. روز و شب توی «
حیاط پالسھ. ببین کی یھ بھت میگم: اگھ خودت نخوریش، یھ 

 »شھ کھ یھ لقمۀ چپش کنھ.گربۀ دیگھ پیدا می
بی خانم از گوشۀ چشمش نگاه کرد و دید کھ علی آقا بی

اش گرفت و قھرش تمام گذارد. خندهدارد سر بھ سرش می باز
من خودم مواظبشم، نترس. تو از کی دلت بھ حال «شد. گفت، 

 »خانومچھ سوختھ؟!
خانمچھ چند بار با ھیجان پشت شیشۀ پنجره پر کشید و 

 »بی برد!بی! برد! بیبی«داد زد: 
چی برد؟ کی «بی، با مالیمت و خونسردی پرسید، بی

 »نومچھ؟برد، خا
خانمچھ بھ شیشھ نوک کوبید و باز پر و بال زد و جیغ 

 »برد! برد!«کشید: 
بی بلند شد و از پنجره بیرون را نگاه کرد. بعد دوید بی

و بھ اطاق بر » ِد، پدر سوختھ! بندازش!«بیرون و گفت، 
 »اگھ دیر رسیده بودم کالغ زاغی برده بودش آ.«گشت. 

 »و؟چی«علی آقا با دھن پر پرسید، 
قالب صابونو. فقط چار تا تیکھ رخت باھش شستھ «

-صابون را الی یک تکھ کاغذ روزنامھ پیچید و انگشت» بودم.
ھایش را با گوشۀ کاغذ پاک کرد و بستھ را روی سر بخاری 
گذاشت. خانمچھ را توی دو دستش گرفت و سرش را بوسید و 

 دوباره گذاشتش پشت پنجره.
 

ھر گونه اسنفادۀ تجاری ممنوع است
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پنیر را گوشۀ لپش جا داد و با ماه منظر خانم لقمۀ نان و 
پشت دست موھایش را، کھ روی صورتش ریختھ بود، پس زد 

- زنیم، حرف میھمینطوری کھ من و شما حرف می«و گفت، 
بی آمد"، من یھ ذرع از جام زنھ. وقتی ذلیل مرده گفت: "بی

 »جستم ــ خیال کردم یکی دیگم تو حیاطھ، من خبر ندارم.
ھو طوطی من. یادت میاد عین«ننۀ ماه منظر گفت، 

 »منظر؟
نھ، نن جون ــ طوطی شما کھ، خدا بیامرز، فقط قار و «

 »زنھ.کرد. میگم این مثھ آدمیزاد حرف میقور می
-چی میگھ؟ ھمۀ حرفا رو می«محمود خان پرسید، 

 »زنھ؟
اش را تو ھوا غنچھ کرد و زیر ماه منظر خانم پنجھ

چی میگھ. من ھمھ «دماغ محمود خان بازش کرد و گفت، 
زدم، یھ دفھ حیوون بی خانم حرف میاونجا نشستھ بودم، با بی

بی بیا درو وا کن، علی اومد وسط ما دو تا نشس و گفت: "بی
 »آقا اومد".

 »چھ حرفا!«ننۀ ماه منظر گفت، 
بی خانمم انگار این حیوون کور شم اگھ دروغ بگم. بی«

- خشکش می پارۀ جیگرشھ. ھم چی قربون صدقش میره و تر و
 »رفتم؟کنھ کھ بیا و تماشا کن. من کی با ممدی اینقده ور می

شن. زنای عقیم ھمھ شون حیوون باز می«ننھ گفت، 
منظر، ملکھ، زن اوستا رضا، سر کوچھ مون، یادت میاد؟ چل 

 »تا گربھ داش!
ممدی انگشتش را کرد توی کاسۀ ماست و ماه منظر 

ا مچ رفت تو کاسھ خانم محکم زد پشت دستش و دست ممدی ت

ھر گونه اسنفادۀ تجاری ممنوع است
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خوای، بگو ماس َدس خر کوتا! ماس می«و ِزر ِزرش بلند شد. 
 »خوام.می

ممدی دست ماستیش را توی صورت کثیفش مالید و 
 شستش را کرد توی دھنش.

 محمود خان از سر سفره پا شد.
 »ری آقا؟داری می«ماه منظر خانم پرسید، 

رم داره. آره ــ ارباب گفتھ بعد از ناھار برم باغ، کا«
 »کاری داشتی، ممدی رو بفرست.

 »برو بھ سالمت.«
 

بی خانم تازه پای سماور نشستھ بود کھ بعد از ظھر، بی
زد، چای بریزد، در زدند. خانمچھ، کھ روی قفس چرت می

ھایش را و باز چشم» آمد! آمد!«ھایش را باز کرد و گفت، چشم
 بست و افتاد بھ چرت زدن.

هللا! این دیگھ کیھ این وقت  بسم«بی خانم گفت، بی
 »روز؟

 »شاید حسنھ از ده بر گشتھ.«علی آقا گفت، 
این گور بھ گور «بی خانم از جایش بلند شد و گفت، بی

یھ ھفتھ مرخصی گرفتھ بود. امروز درست ده روزه ترو دست 
خود نیست ھر روز خستھ و مرده از سر دکون تنھا گذاشتھ ــ بی

 »گردی.بر می
در را باز کرد و محمود خان آمد تو. علی  بی خانمبی

خیلی «آقا تا جلو درگاه بھ پیشباز محمود خان رفت و گفت، 
خوش اومدین، صفا آوردین ــ چی شده این وقت ماه از این 

 »ورا؟

ھر گونه اسنفادۀ تجاری ممنوع است
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محمود خان چھار زانو دم درگاه نشست. علی آقا بھ 
 اصرار دستش را گرفت و باالی اطاق نشاندش. 

ن ماھی یھ دفھ رو بھ حساب او«محمود خان گفت، 
 دوستی چندین و چند سالۀ خودمون نذار، علی آقا ــ من وهللا رو

 »سیام.
سفید. حساب حسابھ، کاکا برادر.  ابداً، ابداً ــ خیلیم رو«

تازه مگھ پولش تو جیب شما میره محمود خان؟ المأمور و 
 »معذور.

محمود خان قوطی سیگارش را از جیبش بیرون کشید و 
لی آقا تعارف کرد. علی آقا دو دستی دست محمود خان را بھ ع

نھ، سالمت باشی محمود خان. خودت کھ «رد کرد و گفت، 
بی قلیونی چاق دونی من سیگاری نیستم. ای، اگھ گاھی بیمی

» کشیم. خالصۀ کالم دودی نیستم.کشیم، نکنھ نمیکنھ می
 بی کرد و دستی بھ تھ ریشش کشید.نگاھی بھ بی

خانم یک استکان چای برای محمود خان ریخت و بی بی
جلوش گذاشت و از اطاق رفت بیرون کھ قلیان شوھرش را 

 حاضر کند.
بی خانم توی اطاق بر گشت، شنید کھ محمود وقتی بی

مادر ممدی سر ناھار حرفشو «گوید، خان دارد بھ علی آقا می
کرده  زد. منم از دھنم در رفت، بھ ارباب گفتم. حاال ارباب پاشو

خوادش. منم اومدم پیش خود شما کھ تو یھ کفش، ساره رو می
 »راھی جلو پام بذارین.

بی خانم، قلیان بھ دست، پایین اطاق ایستاد. یک بی
ھایش گرد شد و نگاه لحظھ نفسش را توی سینھ حبس کرد، چشم

 تندی بھ شوھرش کرد.

ھر گونه اسنفادۀ تجاری ممنوع است
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خانمچھ از روی قفس پرواز کرد و آمد روی نی قلیان 
بی دوخت و چھچھ ھای بیھایش را توی چشمچشمنشست. 

بی قلیان را جلو شوھرش گذاشت، خانمچھ را بلند بلندی زد. بی
 کرد و انداختش توی قفس و در قفس را بست.

 »بی!بی! بیبی«خانمچھ داد زد: 
تونی صداتو چتھ؟ یھ دقھ نمی«بی خانم گفت، بی

 »ببری؟
ق چایخوری علی آقا سرش را انداخت پایین و با قاش

وهللا، محمود خان، ما ھر «روی نعلبکی ضرب گرفت و گفت، 
چی داریم از دولت سر ارباب داریم. ارباب صاحب اختیاره. 

کنم. این ارباب امر کنن، من چل تا سار لنگۀ این تقدیمشون می
 »بی با این یکی اختھ.کھ قابل نداره. چیزی کھ ھس، بی

د خان بر داشت و بی استکان خالی را از جلو محموبی
بی خانم را شنید و ھای کوتاه و تند بیمحمود خان صدای نفس

 فھمید کھ نباید اصرار کند و بلند شد.
علی آقا، اصالً موضوع رو «دم در بھ علی آقا گفت، 

 »نشنیدی ــ من امروز اصالً شما رو ندیدم، فھمیدی؟
زنده باشی محمود خان ــ آره. نھ «علی آقا جواب داد، 

 »گفتی، نھ من شنیدم.تو 
بی بی رفت! بیبی«کرد: خانمچھ توی قفس ھیاھو می

 »رفت!
بی خانم در قفس را باز کرد و با آسودگی خیال گفت، بی

 »آره خانومچھ، رفت. خوب شد تو رو نبرد.«
 »نبرد! نبرد!«خانمچھ تکرار کرد: 

 

ھر گونه اسنفادۀ تجاری ممنوع است
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اما صبح بعد ھم آمدند. روز بعد از آن ھم آمدند. یک 
درست مثل اینکھ بخواھند دختری را خواستگار ھفتۀ تمام، 

 بی خانم آمدند.کنند، تمام کسان ارباب بھ سراغ سار بی
بی را بیدار صبح روز ھشتم، خانمچھ طبق معمول بی

 »بی پا شو!بی الم! بیبی پا شو! بیبی«کرد: 
بی با دلھره از خواب پرید. خانمچھ روی متکایش بی

کشید بلندی بی نفس زد. بیمی نشستھ بود و توی موھایش نوک
 اش گذاشت.و خانمچھ را روی سینھ

خانومچھ سالم. صبح شما بھ خیر خانومچھ. دیشب «
اش خوابتو دیدم. خواب دیدم بردنت. چقد ھول کردم. چرا ھمھ
ھایش حلقھ زد. اشک توی چشم» خوان تو رو از من بگیرن؟می
 »اگھ خواستن ببرنت، نرو خانومچھ، نرو.«

 »نرو! نرو!«
 »تو سار منی.«
 »آر! آر!«
حاال ببین باز سین شو نگفتی، علی آقا خلقش تنگ «

 »شھ؟ بگو: سار.می
 »آر! آر!«

بی خانم خندید و از توی رختخواب بیرون آمد. بی
بی رفت سر خانمچھ دور اطاق پرواز کرد و چھچھ زد. بی

 بگو سالم، بعدش بیا این دونو«اش و بعد بر گشت و گفت، قفسھ
 »از دستم بخور. بگو سالم.

بی بعد روی مچ دست بی» الم! الم!«خانمچھ گفت، 
بی خانم فرو ھای بستۀ بیخانم نشست و نوکش را توی انگشت

داد. بی سخت بھ ھم چسبیده بود و راه نمیھای بیکرد. انگشت

ھر گونه اسنفادۀ تجاری ممنوع است
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بی خانم زل زد و ھای بیخانمچھ سرش را بلند کرد و توی چشم
 »الم!الم! «با جیغ گفت، 

بی دستش را باز کرد و سر خانمچھ بھ سرعت پایین بی
 بی خانم نبود. آمد و باال رفت و دانھ دیگر کف دست بی

اش فرو ھای سفید جلو سینھخانمچھ نوکش را توی خال
ھای گرد برد و پرھای سیاه دور گردنش راست ایستاد و چشم

دوباره بی خانم بی خانم دوخت. بیپلکش را بھ کف دست بیبی
ھا ھا را مشت کرد و خانمچھ باز نوکش را بین انگشتانگشت

 فشار داد.
 »دیگھ نیس.«بی خانم گفت، بی
 »نی! نی!«
 »بگو: نیس.«
 »نی! نی!«

 
بی پیاز و سیب زمینی حلقھ حلقھ را روی گوشت بی

طاس کباب گذاشت و گرد لیمو عمانی را کف دستش ریخت کھ 
-بی بدو! بیبی آمد! بیبی«شد:  پیمانھ کند. صدای خانمچھ بلند

 » بی آمد!
بی خانم سراسیمھ گرد لیمو عمانی را کنار اجاق، بی

روی زمین خالی کرد و بدو از آشپزخانھ بیرون آمد. سار را از 
روی ھرۀ جلو پنجرۀ آشپزخانھ قاپید و بھ اطاق رفت و خانمچھ 
را توی قفس انداخت و در قفس را بست. سار خودش را با 

 »بی!بی آمد! بیبی«بھ دیوارۀ قفس زد و جیغ کشید:  وحشت
بی نفس زنان کلون در را کشید. علی آقا پشت در بی

ھایش گره خورده بود با بی تمام ھوایی را کھ در ششبود. بی
ام آب شد! خیال کردم زھره«یک نفس عمیق بیرون داد و گفت، 

ھر گونه اسنفادۀ تجاری ممنوع است
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چھ در باز اومدن پی خانومچھ. با اون سر و صدایی کھ خانوم
فھمیدم تویی ــ اما از بس این روزا خیالم ناراحتھ، آورد باید می

 »کنھ.فکرم کار نمی
بی علی آقا نھ یا هللا گفت و نھ سرفھ کرد و آمد تو. بی

تند بھ اطاق برگشت. خانمچھ ھنوز داشت قیل و قال 
چیزی «بی در قفس را باز کرد و گفت، کرد. بیمی

 »م، جیغ نزن عزیزم.نیس خانومچھ. جیغ نزن خانو
خانمچھ مثل تیر شھاب از قفس بیرون پرید و دور اطاق 

بی وزن، روی مدتی پر پر زد و آواز خواند و بعد مثل حبابی
 سر بخاری نشست.

علی آقا سرش پایین بود و بھ نوک دم پایی زنش نگاه 
بی جان یھ قلیون بی«کرد. با صدایی خستھ و آھستھ گفت، می

 »یار بینم.برا من چاق کن ب
صبح ناشتایی نخورده رفتی؟ «بی راه افتاد و پرسید، بی

 »چرا منو صدا نکردی؟
 »تازه سر سحر خوابت برده بود ــ دلم نیومد.«

بی از اطاق بیرون رفت و وقتی بر گشت، نھ علی بی
 آقا بود، نھ خانمچھ.

 
توی باغ ارباب، قفس طالیی بلبل امپراتور چین نبود، 

 :بی خانم تھیھ دیده بودندھ آن برای سار بیولی چیزی شبیھ ب
زلف بیدھای مجنون روی آب ، ھای حوض وسط باغ بازفواره

 .شای و قفس خانمچھ رویبین دو تا از این بیدھا پایھ ،پریشان
خانمچھ توی قفس کز کرده بود و آب و دانۀ کف قفس، 

تابانۀ دو روز اول سار، در ھم ھا و حرکات بیاز بال زدن
اش نوک نزده بود. روز اول ھ بود. خانمچھ بھ آب و دانھریخت

ھر گونه اسنفادۀ تجاری ممنوع است
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فقط جیغ کشیده بود؛ روز دوم جیغ نکشیده بود، فقط سراسیمھ 
اش از روی میلۀ میان قفس روی لبۀ کاسۀ آب و بشقاب دانھ

پریده بود و خودش را بھ در و دیوار قفس زده بود؛ امروز حتی 
 زد و یک کنج خمیده بود.پر و بال ھم نمی

ارباب و پسر کوچکش و محمود خان پای قفس ایستاده 
آقا جون پس بگو حرف «بودند. پسر ارباب بھ پدرش گفت، 

 »بزنھ دیگھ ــ بگو حرف بزنھ.
اش عادت نکرده. آخھ ھنوز بھ جای تازه«ارباب گفت، 

 »شھ.چند روز صبر کن، درست می
اش را ھایش را بھ ھم مالید و سینھمحمود خان دست

قربان این حیوون بھ قفس عادت نداره. «و گفت، صاف کرد 
منزل علی آقا ھمیشھ ول بود. شاید قفس ترسوندتش، نطقش کور 

 »شده.
ارباب کنار قفس رفت و برای سار موچ کشید. خانمچھ 

 اش فرو کرد.پرھایش را پف داد و گردنش را بیشتر تو سینھ
 »بی.بی. بگو: بیبگو: بی«محمود خان گفت، 

ھایش را زل بھ صورت محمود خان دوخت پرنده چشم
اش را کج کرد. بعد پرید روی میلھ نشست و باز بھ و کلھ

محمود خان خیره شد. محمود خان، کھ از عکس العمل خانمچھ 
 »بی.بگو: بی«تشویق شده بود، دوباره از سار خواست: 
- بی! بگو بیبگو بی«پسر ارباب ھم با ذوق داد زد: 

 »بی!
چشمش را از محمود خان گرفت و بھ خانمچھ چند بار 

پسر ارباب دوخت، باز بھ محمود خان نگاه کرد. بعد دوباره بھ 
 کنج قفس بر گشت و کز کرد.

ھر گونه اسنفادۀ تجاری ممنوع است
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من کھ گفتم اینا حرف مفتھ. سار کھ «ارباب گفت، 
 »زنھ!حرف نمی

زنھ. ولی خیر قربان، حرف می«محمود خان گفت، 
د ــ آزاد ھمون طور کھ عرض کردم، باید از قفس درش آور

 »باشھ.
ارباب در قفس را بھ اندازۀ قطر دستش باز کرد و دست 

ھایش را از آن شکاف در قفس سراند و بال سار را با انگشت
 » یھ قیچی بیارین.«گرفت و دستور داد: 

این تو منزل علی آقا آزاد بود، ھیچ «محمود خان گفت، 
 »رفت قربان.جام نمی

مچھ کرد و فشار داد ارباب قیچی را الی خوشۀ پر خان
 »اونجا آشنا بود ــ اینجا غریبھ.«ھایش گفت، و از الی دندان

قرچ قرچ صدا بلند شد و پرھای سار، قلم قلم، از دور و 
خب، حاال «بر دست ارباب بر کف قفس و روی زمین ریخت. 

و خانمچھ را با احتیاط روی بام قفس » واسۀ خودت بگرد.
 گذاشت.

 
اش بند نیامده بود. ھر ول گریھبی خانم دو روز ابی

رفت کرد، کنار دیوار چسبیده بھ باغ ارباب میوقت فرصت می
تا شاید خبر یا صدایی از خانمچھ بھ او برسد و با علی آقا 

 زد. حرف نمی
ھای گریھ با تشر بھ علی آقا گفت، ھقامروز بین ھق

چھ دادیش؟ خانمتو اگھ یھ بچھ داشتی، اینقد راحت بھ مردم می«
بچۀ من بود. تو ھیچ وقت دوسش نداشتی. ھمیشم بھش سرکوفت 

ــ ھیچ وقت بھش گفتی بارک  زدی ــ چرا سین بلد نیس بگھ!می

ھر گونه اسنفادۀ تجاری ممنوع است
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هللا حیوون؟ مگھ بھ تو چی کرده بود؟ مگھ من بھ تو چی کرده 
 »بودم کھ خانمچھ رو ازم گرفتی؟

علی آقا، سرافکنده و با صبر و تحمل، گوش کرد و بعد 
خواستم بی جان منم دوستش داشتم. من کھ نمی بیوهللا«گفت، 

اینجوری بشھ. بھ علی موال، تقصیر من نبود. تو جای من بودی 
 »کردی؟چی می

دادم و من جای تو بودم، یھ جو غیرت بھ خرج می«
دادمش. ارباب واسۀ خودش اربابھ، ارباب تو کھ نیس. یھ نمی

گیره، دیگھ نون می سر دکون بھت اجاره داده، پولشم ماه بھ ماه
 »دم.ده ــ میخواسی بگی نمیو آبتو کھ نمی

تری گفتن. آدم تری گفتن، کوچیکباألخره بزرگ«
شھ. وهللا رو در موندم. حاالم عزا نداره، مأخوذ بھ حیا می

ریم کربال. خوای میریم مشھد، نمیعوضش امسال با ھم می
برات یھ  غصھ نخور. زندگی رو بھمون زھر مار نکن. سپردم

 »شھ لنگۀ خانومچھ.سار بیارن. اونم بعد چند صباح می
تو حاضر بودی بچتو بدی یھ «بی با بغض گفت، بی

ای رو تو این خونھ راه بچۀ دیگھ بیگیری؟ من ھیچ حیوون دیگھ
گیره. ھر وقت یادم میاد دم. ھیچ چی جای خانومچھ رو نمینمی

یگیره. از ھولم اون روزای آخر چقده تشرش زدم، دلم آتیش م
ھر کی از سر گذر رد شد، این زبون بسھ رو تپوندمش تو 

و » قفس، نیمھ جونش کردم. تا اومد جیک بزنھ، صداشو بریدم.
 اش باز بلند شد.ھق گریھھق
 

بی ھا بعد از اینکھ علی آقا سر دکان بر گشت، بیمدت
خانم ھمانطور کنار سفرۀ پھن نشست. از توی درگاه، حیاط را 

کرد. ماتش برده بود. ناگھان بھ نظرش آمد صدای ه مینگا

ھر گونه اسنفادۀ تجاری ممنوع است
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ال هللا اال هللا. «خانمچھ بلند شد. اول یّکھ خورد و بعد گفت، 
 » صدای این حیوون ھمینطور تو گوشمھ.

 »بی برد!بی برد! بیبی«این دفعھ واضح تر شنید: 
بی خانم از درگاه اطاق خودش را انداخت توی بی

اه کرد. ھیچ چیز آنجا نبود. دو سھ بار حیاط. دور و برش را نگ
 »ال هللا اال هللا. ال هللا اال هللا.«گفت، 

رفت لب حوض. آب پایین رفتھ بود و بدنۀ حوض خزۀ 
بی خم شد کھ بھ صورتش آبی بزند. سبز و سیاه بستھ بود. بی

یک دفعھ حس کرد سایۀ سنگینی روی سرش افتاد. قبل از اینکھ 
از روی سرش گذشت و بر آب سبز  سرش را بلند کند، سایھ

رنگ حوض افتاد و یک لحظھ، لرزان، ھمانجا ماند. پرندۀ 
ھایش را باز کرده بود و میان ھوا خشک بزرگی بود کھ بال

 خورد. شده بود. توی چنگالش یک چیز گلولھ مانند تاب می
بی بھ این طرح روی آب خیره ماند. درست روی بی

و سفید بر آب نشست و مثل ھمین نقش، دو پر کوچک سیاه 
قاصدک، سبک و تند، روی سطح حوض بھ حرکت در آمد. 

بی خانم با وحشت سرش را بلند کرد. پرندۀ بزرگ اوج بی
 »بی برد!بی«بی یکبار دیگر شنید: گرفت و بی

ھر گونه اسنفادۀ تجاری ممنوع است
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 خانوادۀ آیندۀ داداش

 
 
 

خواست، اما ترسیدم اگر بگویم آب دلم آب پرتقال می
 »ویسکی.«ام. گفتم، یال کنند من جوجھپرتقال، ھمھ خ

ابروھای داداش تا خط زیر موھاش باال رفت. ترسیدم تا 
پیشخدمت ھنوز سر میز است تعجب داداش تمام بشود و محکم 

داند. دو بزند تو گوشم. آدم با این داداش اصالً تکلیفش را نمی
لھ سھ ھفتھ قبل کھ با ھما و ھمایون و خالھ رفتھ بودیم بیرون، خا

و ھما قھوه خواستند، ھمایون و داداش آبجو. من شیرینی 
تو پستونک «خواستم با یک لیوان شیر سرد. داداش گفت، 

 »براش بیارین!
-بدتر از ھمھ، آن روز مھری ھم با چند تا از دوست

 ھاش سر میز پھلویی نشستھ بود.
خورد. اگر من مھری تو مدرسھ بی اجازۀ من آب نمی

کتاب خوب است، فردا ھمان کتاب زیر امروز بگویم فالن 
گوید چقدر آن کتاب عالی رسد میبغلش است و بھ ھر کس می

است. حاال من بیایم بھ حافظ و سعدی فحش بدھم، مھری ھم 
دھد ــ مھری اینقدر من را قبول دارد. آنوقت داداش فحش می

ھر گونه اسنفادۀ تجاری ممنوع است
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من را جلو مھری سکۀ یک پول کرد. تا روز قبل از امتحان 
 گرفت.را درست تحویل نمیجبر، مھری م

اگر شیر بخواھم آن جوری، اگر ویسکی بخواھم این 
 داند.جوری. آدم اصالً تکلیفش را با این داداش نمی

بھ سیمین نگاه کردم کھ قوت قلب پیدا کنم ــ اما دیدم 
سیمین لبش را گاز گرفت و سرش را انداخت پایین. شکر خدا 

ھ من را درست بھ چشم شوھر سیمین آن روز نیامده بود. او ک
کند، مرا معرفی می یکند ــ بھ ھر کیک بچۀ نیم وجبی نگاه می

یعنی اصالً چھ قابل » یھ لقمھ نون زیر کباب بنده!«گوید، می
دارد! ھر وقت یک حرف حسابی بزنم ــ من کھ ھمیشھ حرف 

اُ ــ بارک «گوید، کند ــ میکسی گوش نمی ازنم، منتھحسابی می
ھا! یادش رفتھ وقتی ھا، چھ فضولیکھ چھ غلط یعنی» هللا!

 تر بود.سال از حاالی من بزرگسھ سیمین نامزدش شد فقط دو 
کرد. بھ بقیھ نگاه نکردم، اگر اینجا بود، پاک خیطم می

فقط از گوشۀ چشمم دیدم کھ توی صورت منصور خان خندۀ 
مثل خندۀ کسی کھ یک شوخی بامزه  - پھن شده خیلی مضحکی 

باشد. دیگر منصور خان حق نداشت! منصور خان کھ شنیده 
دھد کھ ھام را فشار میدھد از بس انگشتوقتی با من دست می

افتد و اینقدر دستم را توی اش خون میھای ورقلمبیدهتوی چشم
کند ــ اَه ــ و آن طوری دارد کھ دستم عرق میدستش نگھ می

در بیاورم کھ کند، دیگر حق ندارد. یک تالفی سرش نگاھم می
 خودش حظ کند. اگر دیگر اعتناش کردم.

تنھا کسی کھ مرا جدی گرفت، پیشخدمت بود. پرسید، 
 »با یخ و سودا؟«

 »بلھ.«گفتم، 

ھر گونه اسنفادۀ تجاری ممنوع است
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داند ــ دایی اردشیر کھ خودش را علم اول و آخر می
چرا؟ چون در عھد بوق شش ھفت ماھی توی یک مدرسۀ 

- دمو اذیت میویسکی، روز، آ«کوفتی انگلیس بوده ــ گفت، 
 »کنھ.

 اصالً جوابش را ندادم.
 »حاال تو از کی ویسکی خور شدی؟!«ملیحھ گفت، 

و دستم را توی ھوا تکان » بھ ــ خیلی وقتھ.«گفتم، 
دادم. خیلی زیادی بود. یک دادم. کاش دستم را دیگر تکان نمی

خواستم بگویم من اصالً جای شیر طوری شد مثل اینکھ می
مھ ھری زدند زیر خنده، جز داداش کھ چپ ام. ھویسکی خورده
 کرد. کرد و پدر ملیحھ کھ اصالً نگاھم نمیچپ نگاھم می

پدر ملیحھ چشمش را بھ صورت غذا دوختھ بود و چنان 
کرد مثل اینکھ سر بزنگاه یک کتاب با دقت آن را نگاه می

 شود.پلیسی است و توی ھمین صفحھ ھم قاتل معلوم می
-ملیحھ بود ــ یک طوری نگاھم میبد تر از ھمھ مادر 

 کرد کھ نزدیک بود سوسک بشوم و بچسبم بھ دیوار.
خواستم. چون بھ ھر حال باید ھمان آب پرتقال را می

تر کنند و ویسکی کار را خرابھا مرا جوجھ حساب میھمۀ این
کرد کھ بھتر نکرد. ولی دیگر دیر شده بود و فکر کردم ھر 

 وم.طوری ھست باید تا آخرش بر
پیشخدمت ویسکی را آورد و گذاشت جلوم. داداش سر 

خواھد لیوان را از صندلیش جا بھ جا شد و من فکر کردم می
بر دارد. برای ھمین ھم زود خودم برش داشتم و قلپ قلپ  مجلو

 .شقلپ ، مثل شربت بھ لیمو، سر کشیدم
کنند، سرفھ را بھ دانستم ھمھ دارند نگاھم میچون می

 قورت دادم و از زور پسی لبخندی ھم زدم. ھر قیمتی بود

ھر گونه اسنفادۀ تجاری ممنوع است
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چشمم افتاد توی آینۀ پشت سر سیمین. دیدم عین آن 
ام کھ بھ سر در تآترھا آویزان ای شدهھای گریھ و خندهماسک

 اش، شکل ھر دوش با ھم.کنند ــ نھ شکل یک دانھمی
تو دیگھ واقعاً شوری «داداش یواشکی و با غیظ گفت، 

گھ باید ویسکی بخوری، اقالً مثھ آدم رو از نمک گرفتی. ا
  » بخور!

یعنی یواشکی کھ چھ عرض کنم ــ میز خودمان کھ 
 ھایی کھ توی رستوران بودند شنیدند.ھیچ، ھمۀ آن

ام و باید کند من ھنوز بچھداداش راستی راستی خیال می
- ھمۀ چیزھا را یادم بدھد. ھر کسی دستورھای داداش را می

دش اول ویسکی خور است. خیلی خوب، کرد خوشنید، خیال می
حاال من بلد نیستم ویسکی بخورم. ولی فقط کھ ویسکی نیست. 

- شود. مثالً خیال میکند من ھیچ چیز سرم نمیداداش خیال می
ھا داشت ملیحھ را زیر کند من نفھمیدم کھ چند روز پیش

کرد. تا من رسیدم، ملیحھ خودش را ھای تھ باغ ماچ میدرخت
ر، و داداش ھم شروع کرد بھ سوت زدن. من راحت کشید کنا

توانستم بروم و بھ ماما بگویم تا ماما پوستش را بکند. ولی می
نگفتم. بھ روی داداش ھم نیاوردم کھ فھمیدم. تقصیر خودم 
است. اگر حالیش کرده بودم کھ من دیدم و فھمیدم، ھیچوقت سر 

آدم در یک گیالس ویسکی کوفتی این قشرق را جلو این ھمھ 
آورد. مخصوصاً جلو این منصور خان کثافت با آن پوزخند نمی

 اش! نکبت!ھای ورقلمبیدهملیحش! با آن چشم
باز چشمم افتاد توی آینۀ پشت سر سیمین: نوک دماغم 

زد و رنگ شاه توت شده بودم ــ بھ قول ماما، عین ُعنُق برق می
چھ » رهعنق منکس«منکسره! تا آن موقع درست نفھمیده بودم 

ھر گونه اسنفادۀ تجاری ممنوع است
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باید من » عنق منکسره«شکلی است. در آن لحظھ حتم کردم، 
 باشم توی آینۀ پشت سر سیمین.

 رفت.سرم داشت گیج می
 »… ھابچھ«گفتم، 

ھا و بچھ«داداش یک لنگھ پا جست وسط حرفم و گفت، 
زنی؟ نیم وجبی رو نگاش زھر مار! با کی داری حرف می

 »کن!
ھا، اگھ بچھ«گفتم،  ھای داداش را نشنیدم.انگار حرف

 »گفتین عنق منکسره چھ شکلیھ؟
دانم چرا چشمم را دوختم بھ بابای ملیحھ. بابای و نمی

شباھت نیست. ترسیدم فکرم ملیحھ بغ کرده بود و دیدم او ھم بی
 را خوانده باشد. 

 »منظورم شما نبودین.«گفتم، 
سیمین براق شد یک چیزی بگوید، ولی پیشخدمت غذا 

 از حملھ نجاتم داد.را آورد و 
 

کرد. تکۀ گوشت، وسط بشقاب وق زده بود و نگاھم می
بد تر از گوشت من، ماھی منصور خان بود ــ حتم داشتم دارد 

ھا کھ بھ کار افتاد، درست مثل خورد. کاردھا و چنگالوول می
برند. صدای کارد و چنگال، این بود کھ گوشت تن من را می
کھ روی تختھ بکشند. توی  مثل صدای گچ سنگ داری بود

ھای پشتم تیر کشید. ترسیدم اگر بھ بشقابم نگاه کنم، سر مھره
میز باال بیاورم. دستمال سفره را پھن کردم روی بشقابم. اما 
دستمال، کاغذی بود و آب و خون گوشت و سبزی لیز لوبیا و 
نخود، روی دستمال نقش شد. باز شکل غذا پیدا شد، فقط این 

ینکھ یک تف غلیظ ھم روش کرده بودند. دیگر ھیچ دفعھ مثل ا

ھر گونه اسنفادۀ تجاری ممنوع است
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نمانده بود کھ عق بزنم. اما بھ ھر مصیبتی بود جلو خودم را 
 گرفتم.

-غذا نمی«سیمین، یک کاره، از باالی میز گفت، 
 »خوری؟

اگر این فضول خانم چیزی نگفتھ بود، داداش اصالً 
رف خوری، داداش حمتوجھ نبود ھا. اما تا سیمین گفت غذا نمی

چرا «ر گفت، در گوشیش را با ملیحھ ول کرد و یکدفعھ با تغیّ 
 »خوری؟غذاتو نمی

ترسیدم مجبورم کند و نزدیک بود » تونم.نمی«گفتم، 
 بزنم زیر گریھ.

توانم بخورم. بھ گویم و نمیملیحھ فھمید راست می
- ذاری ــ خب نمیچرا اینقدر سر بھ سرش می«داداش گفت، 
 »تونھ بخوره.

اصالً دختر خوبی است. من ھم برای اینکھ نشان ملیحھ 
دونم ملیحھ، من می«دانم دختر خوبی است، گفتم، بدھم کھ می

 »اش تقصیر داداش بود.پریروز، زیر درختا، ھمھ
خورد، دانستم داداش از این حرف من حرص میمن می

اما نھ بھ این شدت. داداش یکدفعھ سر صندلی نیم خیز شد و 
- تو نبری، امشب کتک مفصلی نوش جون میاگھ صدا«گفت، 
ھاش چنان از کاسھ در آمده بود کھ من فکر کردم و چشم» کنی.

افتد توی بشقابش و فکر کردم اگر زود جلوش را االن تلپی می
 نگیرم، ممکن است ھمانجا سر میز کتک را بخورم.

من کھ ھنوز بھ ماما نگفتم ــ اما اگھ زیاد گرد و «گفتم، 
 »کردین.گم تو و ملیحھ چھ کار میش میخاک کنی، بھ

چی بود «مادر ملیحھ لنگھ ابروش را باال داد و گفت، 
 »جونم؟ چی گفتی جونم؟

ھر گونه اسنفادۀ تجاری ممنوع است
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ــ لنگھ ابروش ھم » جونم«گوید مادر ملیحھ بھ ھمھ می
خانم «ھمیشھ باالست. برای ھمین مادرم اسمش را گذاشتھ 

 ».میالقی
 »با شما نبودم، خانم میالقی.«من گفتم، 

 »خانم چی چی، قربون سرت برم؟«ادر ملیحھ گفت، م
 رود.مادر ملیحھ قربون سر ھمھ ھم می

خانم میالقی. ماما اسم شما رو گذاشتھ خانم «گفتم، 
 »…دونین چرا؟میالقی. می

داداش باز ترقھ شد و چنان دادی زد کھ بابای ملیحھ 
 ھول کرد و چنگال از دستش پرید.

تند یقھ و جلو سینۀ پدر داداش سر میز خم شد و تند و 
یھ «ملیحھ را پاک کرد و پیشخدمت را صدا کرد و گفت، 

 »چنگال برای آقا بیارین، اما فوری.
 »یھ شلوارم براشون بیارین. اون فوری تره.«من گفتم، 

خب! خیلی متشکرم! دیگھ چی «مادر ملیحھ گفت، 
 »جونم؟

و صدام » دیگھ ھیچی جونم، قربون سرت برم.«گفتم، 
شبیھ صدای مادر ملیحھ شد کھ از خنده غش کردم. اما  آنقدر

 توانستم زیاد بخندم.ھیچ کس نخندید. من ھم تنھا نمی
ھای چارلی شد ــ مثل فیلمھمۀ کارھا خیلی تند انجام می

دوری کھ روی  33ھا ھم ھمینطور ــ مثل صفحۀ چاپلین. حرف

 دور بگذارند. 78

براش سوخت. نگاه کردم دیدم ملیحھ بغض کرده، دلم 
 »…ملیحھ جون «نزدیک بود من ھم بزنم زیر گریھ. گفتم، 

ھر گونه اسنفادۀ تجاری ممنوع است
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ملیحھ جون و «ملیحھ نھ گذاشت نھ بر داشت، گفت، 
 »زھر مار!

 »…اشم ببین ملیحھ، اون روز زیر درختا ھمھ«گفتم، 
ولی مگر گذاشتند حرفم را تمام کنم. پدر ملیحھ از آن 

- میز از آن جیغسر میز خرناس کشید و مادر ملیحھ از این سر 
ھای هللا اکبری ــ کھ من خیال کردم غش کرد. سیمین ھم تند و 

 »اوا، خاک بر سرم! اوا، خاک بر سرم!«گفت، تند می
چیھ سیمین جون؟ تو کھ ھیچ وقت از اینا «گفتم، 

 »…اومد خوشت نمی
 »بسھ دیگھ!«سیمین گفت، 

گم ــ یادت رفتھ ھمینو میگم، دیگھ چیزی نمی«گفتم، 
گفت باالخره داداش یھ کاری دست این روز کھ ماما میاون 

شھ بگیردش! یادتھ تو چی گفتی؟ ده و مجبور میدختره می
 »یادتھ؟

 …سکوت مطلق 
 »…خواد کھ داداش تو گفتی، دختره از خدا دلش می«

 »مامان، پاشیم بریم.«ملیحھ داد زد، 
مادر ملیحھ دستکش و کیفش را بر داشت و بھ داداش 

خوره جونم. اصالً ما بین جونم، ملیحھ بھ درد شما نمیب«گفت، 
خوریم جونم. من کھ خانم چی چیم و شوھرمم بھ درد شما نمی

کھ دماغش کجھ و (ھیچ کس نگفتھ بود کھ شوھرش دماغش کج 
است، ولی مادر ملیحھ اگر خودش یک عیب داشتھ باشد، صد تا 

یھ گذارد کھ خودش سر باشد) ھزار و عیب سر شوھرش می
چیز دیگھ ــ تا عیب و علت دیگھ رو ما نذاشتین، قربون سرت 

 »برم، ما پاشیم بریم.
 »…خانوم حرفای «داداش گفت، 

ھر گونه اسنفادۀ تجاری ممنوع است
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خانوم نداره قربون سرت برم. اون از مادرتون، اینم «
از خواھرتون (من را از سر تا پا با دستکشش نشان داد کھ فکر 

 »نکنند مقصودش سیمین است) جونم.
خداحافظی رفتند. سیمین ھم شدند و بیو سھ تایی پا 

پشت سرشان دوید و رفت. داداش بھ طرف من حملھ کرد. دایی 
بشین سر جات. وسط «اردشیر دستش را گرفت و گفت، 

 »رستوران بیشتر از این افتضاح در نیار.
ھاش درست است. ھا حرفدایی اردشیر بعضی وقت

ب من داداش نشست سر جاش، اما مثل سگ چھار چشم مواظ
 بود.

-وزن بیدانستم بیوقتی از سر میز بلند شدیم، من نمی
توانستم راه بروم. وزنم، یا سنگین سنگین. خالصھ درست نمی
 دست دایی اردشیر را گرفتم کھ زمین نخورم.

بریم یھ جا قھوه بخوریم، حال این «دایی اردشیر گفت، 
 »دختره جا بیاد.

» جا بیاد؟!قھوه بخوریم حالش «منصور خان پرسید، 
انگار قھوه یک تکھ جواھر کمیاب است کھ  کھولی یک طوری 

آید، تازه اگر ھم بھ دست بیاید خوردنی نیست، تازه بھ دست نمی
 آید.اگر ھم خوردنی باشد حال من با آن جا نمی

 »اِ ــ برو گمشو قورباغۀ لھیده.«زیر لبی گفتم، 
چون  دانم زیر لبی گفتم، اما منصور خان شنید،من می

 »بلھ، بلھ؟!«با عصبانیت و تتھ پتھ گفت، 
ام را کردم توی گردنم و دیگر کالفھ شده بودم ــ کلھ

بل «ھام را گرد کردم کھ شکل منصور خان بشوم و گفتم، چشم
 »بلھ و بال! مردکۀ السو، السی یا ھر چی کھ ھست!

ھر گونه اسنفادۀ تجاری ممنوع است
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ھای منصور خان بیشتر ورقلمبید و کاکلش شروع چشم
و نت ھر کلمھ » گستاخ! وقیح! وقیح!«گفت، بھ لرزیدن کرد و 

ای تر از قبلی بود، و من را یاد فحش ھای باسمھیک پرده باال
مردم، ای رادیو انداخت. داشتم از خنده مینمایش ھای باسمھ

ام را جمع و جور کردم و دستم را گذاشتم روی قلبم و ولی خنده
الکی گفتم،  ھایمثل یکی از بازیکن ھای الکی ھمان نمایشنامھ

و بعد خنده را ول کردم. اما منصور خان نھ » آه! عزیزم!«
منتظر خندۀ من شد نھ بازی تآتریم، و کج کج مثل خرچنگ از 

 رستوران رفت بیرون.
داداش بازوم را چسبید و چنان فشاری داد کھ دادم در 

 »مزه.چتھ؟ دستمو شکستی، بی«آمد. گفتم، 
تونستم گردنتم ھ میداد نزن، دخترۀ مزخرف! اگ«گفت، 

 »شکستم.می
 »من کی داد زدم؟«گفتم، 

-یھ دقیقھ صداتو ببر، وگر نھ ھم چی می«داداش گفت، 
 »زنم تو دھنت کھ دندونات بره تو شکمت!

کنند. از آقایی کھ دیدم میزھای دیگر دارند نگاھمان می
تر بود و دو تا کراوات و دو تا عینک از ھمھ بھ ما نزدیک

بعد » اینو بھش میگن داداش؟ ــ شما بگین؟«، داشت، پرسیدم
متوجھ شدم کھ ھر دو تا کراوات این آقا کج است. یک قدم رفتم 

 جلو کھ صافشان کنم، دایی اردشیر من را کشید و برد بیرون.
خدمتی بھت بکنم کھ خودت حظ کنی. «داداش گفت، 

 »صبر کن.
 » کنی؟!مثالً چھ غلطی می«گفتم، 

ترسیدم و نھ اصالً مھم بود کھ ش میآن موقع نھ از دادا
 شود.بعدش چھ می

ھر گونه اسنفادۀ تجاری ممنوع است
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ام. وقتی مستی از سرم پرید، فھمیدم چھ غلطی کرده

اش وفا کرد ــ یعنی خدمتی بھم کرد کھ داداش البتھ بھ وعده
خودم حظ کردم ــ یک ماه تمام خون بھ دلم کرد و نگذاشت آب 

کشید و خوش از گلوم پایین برود. دایم برام خط و نشان می
 کرد کھ داستان را برای ماما بگوید.تھدیدم می

یکبار دیگر ھم وقتی ھفت ھشت سالم بود این بال را 
سرم آورده بود. آن سر این بود کھ من شانۀ سِر نگین نشانم را 

تواند جلوی انداختھ بودم توی مستراح. داداش، کھ ھیچ وقت نمی
مد تو و قضیھ خودش را بگیرد، وقتی من ھنوز تو حمام بودم آ

ً نینداختھ بودم، از سرم را فھمید. من شانھ ام را کھ مخصوصا
- افتاده بود. منتھا بد کردم سیفون را زود کشیدم. شانھ پایین نمی

کشیدم رفت. وقتی داداش آمد تو، دفعۀ سوم بود کھ سیفون را می
و داداش سر بزنگاه رسید کھ ببیندش. بعد تا مدتی روز خوش 

 م.از دستش نداشت
دو سھ ھفتھ حسابی کلفتش شده بودم کھ بھ ماما نگوید. 

کرد کھ برایش آب ببرم. بند کفشش را از سِر مشق صدام می
گفت گنجۀ لباسش را مرتب کنم. آن دو سھ داد ببندم. میمی

روزی کھ بنا و عملھ آمده بود راه فضالب را باز کند، کھ دیگر 
 نگو ــ پوستم غالفی کنده شد.

ر آنقدر بھ من زور گفت کھ ماما از کوره یک روز دیگ
چرا اینقدر بھ بچھ خورده فرمایش «در رفت و سرش داد زد، 

 »میدی؟
گم دونھ باید ھر کاری میخودش می«داداش گفت، 

 »…بکنھ، وگر نھ

ھر گونه اسنفادۀ تجاری ممنوع است
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من مثل برق از جام جستم کھ دنبال دستورات داداش 
  بروم. 

از جات تکون نخور ببینم این گنده بک «ماما گفت، 
 »ره پی کاراش!چرا خودش نمی

گم می«داداش از گوشۀ چشم من را نگاه کرد و گفت، 
 »آ!

  جوشید. من دلم مثل سیر و سرکھ می
 »گی؟چیو می«ماما گفت، 

 داداش ھم از اول تا آخرش را گفت.
ھمین؟ خب انداخت کھ انداخت. سر یھ «ماما گفت، 

گفت،  بعد ھم بھ من» مقدار دل بچھ رو آب کردی.شونۀ بی
دادم درش مادر جون، اگھ ھمون موقع خودت گفتھ بودی، می«

 »بیارن کھ لولۀ مستراح نگیره.
ھام درست مثل این بود کھ یک کوه را از روی شانھ

 اند ــ و داداش سنگ رو یخ شد.برداشتھ
این دفعھ ھم چند بار فکر کردم دل بھ دریا بزنم، خودم 

ھا و بمیری از آن تو بمیریبھ ماما داستان را بگویم. ولی این ت
نبود. خالصھ یک ماه تمام ــ یعنی درست تا شب عقد کنان 

 داداش و ملیحھ ــ داداش خون بھ دلم کرد.
 

» قربون سر«شب عقد کنان، مادر ملیحھ چنان پی ھم 
ام. دستش ھا را من زدهرفت، کھ انگار نھ انگار آن حرفمن می

رسید، من را می یک را انداختھ بود زیر بازوی من، بھ ھر
 ام.کرد ــ انگار من عروس تازۀ خانوادهمعرفی می

گفت باز ویسکی بخورم. اما مادر ملیحھ مگر شیطان می
گذاشت من از پھلویش تکان بخورم؟ من ھم ھی آب پرتقال 
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شود گذشت، خیلی خوشمزه تر از ویسکی خوردم. از حق نمی
 است.

قد کنان دیشب ع«عوضش، روز بعد بھ مھری گفتم، 
 »داداش بود. جات خالی، ویسکی مفصلی خوردیم.

ھر گونه اسنفادۀ تجاری ممنوع است  مھری از آن شب رفت کھ ویسکی بخورد.
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 یعقوب لیث عیار
 
 
 

توی راھرو مصطفی خورد توی دل آقای روشن صبح، 
سالم آقا، باس «معلم شیمی. خودش را پس کشید و گفت، 

 »ببخشین آقا، ما شما رو ندیدیم آقا.
تو «ایش را باال برد و گفت، آقای روشن صبح ابروھ

کھ ھنوز اینورایی سید مصطفی. نیمکت مدرسھ رو اجارۀ نود و 
 »نھ سالھ کردی؟

تازه جامون گرم شده آقا، ما دیگھ «مصطفی گفت، 
 »مجاور شدیم آقا.

امسال دیگھ درس «معلم لبخند زنان راه افتاد و گفت، 
 »بخون پسر.

درس  ما«مصطفی از پشت سرش با صدای بلند گفت، 
 »خونیم آقا، شما امسال نمره بدین آقا.می

ھا، روشن صبح را بھ یک شاگرد دیگر یکی از بچھ
ھا اسمشو گذاشتن اینو میگما، اینو میگم. بچھ«نشان داد و گفت، 

ک قلدریھ کھ نگو! بھ نظرم امسال معلم مام میر شجاع. یَ 
 »باشھ.

ھر گونه اسنفادۀ تجاری ممنوع است
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شاگردانی کھ روشن صبح در کالس جا گذاشتھ بود، 
کوبیدند و صداشان توی سرش دم گرفتھ بودند و پا میپشت 

 راھرو پیچیده بود:
 

 میر شجاع
 کوبیدند)( پا می

 روشن صبح
 کوبیدند)( پا می
 نمره رو

 ( پا )
 کم میده

 ( پا )
 یک میده

 ( پا )
 دو میده

 ( پا )
 جریمھ 

 ھم میده 
 

 از نو:
 

 میر شجاع
 

ھا کالس کوبید. درِ ھا پا میاختیار با بچھمصطفی بی
ریختند، بھ ھم شد و شاگردان بھ راھرو مییکی یکی باز می

زدند و از کنار مصطفی آوردند، و با ھیجان حرف میفشار می

ھر گونه اسنفادۀ تجاری ممنوع است
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ھا سرک کشید، شدند. عباس از توی یکی از کالسرد می
 مصطفی را دید و آمد کنارش.

 »سید ــ میای بریم دیزی بزنیم؟«
مگھ دخل «، سید مصطفی عباس را نگاه کرد و گفت

 »زیاد بوده؟
خوام برم ظھر می زنھ با، من تازه بعد ا«عباس گفت، 

 »مسجد شاه.
رم کلھ پزی. نھ داشم، من می«سید مصطفی گفت، 

 »میای، بیا بریم.
فرقش فقط نھ زاره با ــ تازه نون و پیازم «عباس گفت، 

 »پشت سرش.ام دن ــ دو تام چایی داغ می
ھ نھ؟ من سر تا پام گسیزه زاره، م«مصطفی گفت، 

 »ارزه ــ بزن بریم کلھ پزی.امروز سیزه زار نمی
ھایش را کرد توی جیب و دست» خب بزن بریم.«

ھایی کھ از مدرسھ بیرون شلوارش و دنبال مصطفی از الی بچھ
 رفتند، راه افتاد.می

مصطفی گلولۀ کاغذی را کھ از جلو دبیرستان با نوک 
داخت توی جوی آب. سنگکی پا آورده بود، جلو سنگکی ان

چسبیده بھ کلھ پزی بود. نفری یک دانھ نان گرفتند و رفتند توی 
 دکان.

ھا را جلوشان تا نشستند حسن آقای کلھ پز، کاسھ
گذاشت. عباس و مصطفی نصف نان را توی کاسھ خورد کردند 

 و منتظر نشستند کھ حسن آقا رویش آب بریزد.
 »مایۀ امسال چقده؟«عباس پرسید، 

بد نی ــ دو سری سوم دارم، چار «مصطفی گفت، 
 »سری ھم چارم و پنجم، پنج تام ھف کچلون اضافھ دارم.

ھر گونه اسنفادۀ تجاری ممنوع است
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اَّکھ ھی! تو چھ «عباس با تحسین نگاھش کرد و گفت، 
 »ی. از کجا اینا رو گیر میاری؟کلکی ھسّ 

پس کو «اعتنا بھ عباس، بھ حسن آقا گفت، مصطفی بی
 »آخھ؟ اَ گشنگی ھالک شدیم.

 »اّساعھ. اّساعھ.«قای کلھ پز گفت، حسن آ
 »از خسرو و بھروزم چیزی بیرون کشیدی سید؟«
خب معلومھ. پنج شیش تان کھ من آخر سال کمپِِلت «

دم. از خرم. نفری سھ چار چوقم بیشتر بھشون نمیکتاباشونو می
پرسھ کتابای پارسالت کو، با سھ چار چوقم اینا کھ ننھ بابا نمی

خسرو رفتھ ادبی، وگرنھ کتابای اونم ھر خوشن. حیف، داداش 
 »سال پیش مخلصت بود.

 »خواّسی بیگیری.خب باشھ ــ می«عباس گفت، 
کتابای ادبی کھ بازار نداره داشم. کی میاد خودشو آلت «

 »مسخره کنھ کتاب ادبی بخواد؟
ھا را دوباره برد کھ رویشان چربی حسن آقا کاسھ

- داشت و نگران کاسھ بریزد. مصطفی قاشقش را توی ھوا نگھ
  اش بود. 

 ھا ترید کردند.بقیۀ نان را توی کاسھ
ریم مرسھ و بعدشم یھ سر از اینجا می«عباس پرسید، 

 »مسجد شاه دیگھ، نھ؟
 »برقی. تو چی داری؟«مصطفی گفت، 

ھیچی ــ کتابای پارسالھ رو دادم بھ پسر عموم کھ یھ «
سر گرفتم. کتابای  سال پایین تره. کتابای اونو گرفتم، چار تومنم

ده ھس. یھ ھف کچلون، یھ داداشمم کھ امسال کنکور می
جغرافی سال چارمم جور شد. ھمین. کتابای امسال خودمم ھنو 

 »مونده کھ جور کنم.

ھر گونه اسنفادۀ تجاری ممنوع است
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ھف کچلون و جغرافی رو زدی «مصطفی پرسید، 
 »ناقال؟

جوون تو نھ وهللا ــ مال ذوالفقاری بود، «عباس گفت، 
 »گرفتم.دس خوش  شیدم، این دو تا رو رسم امتحانشو واسش ک

 »اوضاع رسم پارسال چطو بود؟«
سکھ. سھ چار تا خر پول تو کالس بودن کھ با خط «

ــ از  کشم بلد نبودن خط راس بکشن ــ اّکھ ھی اینا خرن!
 »گرفتم.دو چوق شروع شد. آخر سالی پنج چوق میرسمی

حسن  ای ناقال. این حسن آقام گوشت ما رو نمیده بریم.«
 »آقا!

ھای گل سرخی را با گوشت و حسن آقا بشقاب
زد روی میز گذاشت و عباس و غضروفی کھ تویش لق لق می

 مصطفی حملھ کردند. دھن ھا ھنوز پر بود کھ راه افتادند.
 

ھای مسجد شاه دایره زده ھا، پایین پلھیک دستھ از بچھ
میدیم ما نفھ«خندیدند. یکی گفت، زدند و میبودند و حرف می

 »رویگر زادگی چش بود کھ یعقوب لیث رفت راھزن شد؟
 ھا ھمھ زدند زیر خنده. بچھ

 »مقصودش از راھزنی، عیاریھ با.«یکی دیگر گفت، 
عاریھ دیگھ. خب خب عیاریم یھ جور بی«اولی گفت، 

کردی دیگھ. جملھ رو برو چھ رفتی مسگریتو میپسر می
 »ــ زکی! "چون طبعش بلند بود" تخمیھ:

 ھا خندیدند.باز بچھ
 فالنحاال تاریخو ولش ــ ھمش «یکی دیگر گفت، 

دونی تو این چند سالھ درس، چی منو از ھمھ چی شعره! می
بیشتر حرصی کرده؟ آخ آخ! این حوضای المصبی کھ زیرآب 
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! واخ واخ! این خوار مادرا داش با ھم واز می مونو فواره
از نذارن! من ھمش رسید این دو تا رو با ھم وشعورشون نمی

رفتم تو بحر اینکھ یھ جوری تو زیرآبا توپز بتپونمو بذارم می
 »ھا کارشونو بکنن.فواره

 »سام علیک مصطفی.«
بعد رفت » سام علیک ــ چطوری با؟«مصطفی گفت، 

خبری «سر جایی کھ عباس برایش نگھ داشتھ بود. پرسید، 
 »نبوده؟

 ھا بلند بود:صدای بچھ
 »سوم داریم!«
 »م و چارم و پنجم داریم!سو«
 »خریم!چارم می«
 »ھف کچلون داری؟«

 »داریم ــ سال چندم؟« مصطفی گفت، 
 »پنجم طبیعی.«
 »داریم.«
 »اینکھ جلدش پاره اس.«
خوای جلدشو بھ جلدش چی کار داری داشم. مگھ می«

بخونی؟ توش نوی نو س. مال یکی بود کھ دو ماه 
 »بیشتر کالس پنجم نموند.

 »شد؟بعدش چی «
 »بعدش دیپلمشو بھش دادن. کتابھ الش وا نشده.«
 »چند؟«
 »آخرش شیش تومن.«
شیش تومن؟! مگھ عقلم کمھ؟ خب سھ تومن و پنزارم «

 »خرم. زکی، ھالو گیر آورده.میذارم روش، نوشو می

ھر گونه اسنفادۀ تجاری ممنوع است
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خوای ترک تحصیل کن، ھمۀ کرتم ھسم. بذا داشم. می«
 »نھ چوقو نصفی رو بذا جیبت.

 »مت رو جلد میدن.بقیھ ھمھ نصف قی«
خب، نصف قیمتش پنج تومن و پنزاره دیگھ: خب «

تُرش نکن، بیا ببر، اگھ خوب نگرش داری، آخر سال خودم 
 »خریدارم.

 »کاسبی چطوره؟«عباس از دور پرسید، 
پر بد نی. بیبین عباس، حسنی سر پلۀ سوم کتابای «

ده ــ ولی بپّا سرت شیره کالس تو رو داره ھا ــ ارزونم می
نمالھ. ھمۀ ورقا رو دونھ دونھ نیگا کن. تو ھمھ رو آب 

 »کردی؟
 و بھ طرف پلۀ سوم دوید.» آره«عباس گفت، 

تاریخ پنجم طبیعی ــ ریاضی «یک مشتری دیگر رسید. 
 »داری؟

 »مال کی؟«
 »رضا معرفت و شرکا!«
نھ ــ تاریخ دکتر علی اکبر بینا بگی برو تا فرخ ھدایتو «

 »کیش استاد دانشگاس.داریم. اینکھ بھتره، ی
کردم استاد دانشگاه اسم یکی ِدکی، من تا حاال فکر می«

از اینایی کھ کتابو نوشتھ. آخھ ببین چھ جوری نوشتھ: دکتر علی 
اکبر بینا خط فاصلھ، استاد دانشگاه خط فاصلھ، بابا صفری خط 

 »کرد.فاصلھ ... خب ھر کی دیگم بود ھمین فکرو می
 »زکی! اینو باش!«
 »جون تو وهللا ــ حاال اون یکیشو نداری؟ نچ،«

ھر گونه اسنفادۀ تجاری ممنوع است
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و متوجھ یک نفر » نھ داشم، نداریم.«مصطفی گفت، 
خواستی؟ سال چارم آی پسر، صفاری قربانی می«دیگر شد: 

 »طبیعی؟ بیا اینجا داریم.
یک پسر تر و تمیز با عینک ذره بینی آمد جلو مصطفی 

خ دارن، آقا ببخشین، شما اون آقایی کھ موھای سر«و پرسید، 
 »شناسین؟ھای باال بودن، میشلوار خاکستری، روی پلھ

 »یھ خط در میون بگو بینم چطو شده؟«مصطفی گفت، 
یھ علوم طبیعی «پسر عینکش را جا بھ جا کرد و گفت، 

سال ششم بھ من فروختن بیست صفحۀ وسطش فقھ و تاریخ 
 »ادبیاتھ. این کار واقعاً صحیح نیست.

ی ھف کچلون؟ کتابو بده علوم طبیع«مصطفی گفت، 
عجب ناقالییھ! اینطوری «نگاھی بھ کتاب کرد و گفت، » بینم.

 »کھ نیگا کنی ھیچ پیدا نیس آ. ای ناقال!
-شما می«پسر عینکش را باز جا بھ جا کرد و پرسید، 

 »شناسینشون؟
 »سید مصطفی شما ھستین؟«صدای دختری پرسید، 

ھا. اگھ نھ ــ برو سر پلھ«مصطفی بھ پسر جواب داد، 
اونجا نبود ول مطلی، فلنگو بسھ. فردا بر گرد، عینکتم ور دار 
کھ نشناسدت. با ھشم فارسی حضرت عباسی حرف بزن کھ 

 »بتونی پولتو پس بیگیری.
شما سید مصطفی «صدای دختر این بار پرسید، 

 »نیستین؟
مصطفی نگاه کرد. یک دختر، ھمراه یک پیر زن، ھر 

 اده بودند.دو چادر بھ سر، جلوش ایست

ھر گونه اسنفادۀ تجاری ممنوع است
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آنھایی کھ بھ مصطفی نزدیک بودند، ھمھ ساکت دختر 
کردند. صدا ھا فقط از دور بلند و زن و مصطفی را نگاه می

 بود:
 »سوم داریم!«
 »خریم!پنجم می«

 »شمائین؟«تابی پرسید، دختر با بی
 »بلھ.«مصطفی گفت، 

بھ من گفتن شما ھمھ جور کتاب دارین. «دختر گفت، 
اش ھست اگھ خوام. سال پنجم خودمم ھمھیادبی سال ششم م

ھمھ را با یک نفس گفت و اینجا تمام » ...شما خواستھ باشین 
ھایش جمع کرده بود، تمام شد. شھامتی کھ برای زدن حرف

سکوت دور و بر سنگین بود. یکی از پسرھا سکوت را شکست 
 و شروع کرد:

 
 کشید.دختری دیدم کھ ھی خط می

 کشید.یاز برای رسم زحمت م
 

 بقیھ ھم دم گرفتند:
 

 کشی؟گفتم: ای دختر چرا خط می
 کشی؟از برای رسم زحمت می

 
و » وا خاک عالم«یکی صدایش را نازک کرد و گفت، 

 بعد با ھمان صدای زیر خواند:
 

 کشم.ام خط میگفت: من تا زنده

ھر گونه اسنفادۀ تجاری ممنوع است
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 کشم.از برای رسم زحمت می
 

کرد و مصطفی رویش را بھ آنھایی کھ نزدیک تر بودند 
 »مگھ شما کار و زندگی ندارین؟«گفت، 

ھا، درست مثل جمعی کھ دور یک تصادف ماشین بچھ
جمع شده باشند و پاسبان سرشان نھیب بزند، نیم قدم عقب 

ھاشان انداختند، ولی نشستند و یک لحظھ سرشان را روی کتاب
 دوباره متوجھ این سھ نفر شدند.

نجا امروز وا خدا مرگم بده ــ ای«پیر زن گفت، 
صحرای محشره، ببین چھ خبره! قرق بچھ عزباس! زود تر 

 »خورن.کارتو بکن بریم. واخ واخ واخ! آدمو با چشاشون می
 »کسی با شما کاری نداره ننھ.«یکی گفت، 

دختر، میان ھرھر پسرھا، با دست پاچگی گفت، 
 و بھ دھن مصطفی چشم دوخت.» ریم.سیس! االن می«

ز پشت دختر و زن مسن رد شد، ا ای،پسر کوچک ریزه
 و چادر دختر را از سرش کشید.

الھی خیر نبینی، «پیر زن دست بھ فحاشی گذاشت: 
 »حروم لقمۀ ور پریده! مگھ تو خواھر و مادر نداری؟

ھای زن تر و فحشپسرھای دیگر از کار پسر کوچک
تر کردند و سالمند، جسورتر شدند و حلقۀ دور دختر را تنگ

و صدا زیاد شد. دختر، میان پسرھایی کھ دورش ھیاھو و سر 
اش روی جمع شده بودند، پریشان ایستاده بود و موھای بلند بافتھ

ھای درشت و مظلومش، رفت. با چشماش باال و پائین میسینھ
-ھایی کھ نزدیکش بودند نگاه میمثل آھو، با التماس بھ صورت

شد. نگفتم وای خاک بر سرم «گفت، کرد. پیر زن پشت ھم می
 »…نیایم. نگفتم 

ھر گونه اسنفادۀ تجاری ممنوع است
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یکی از پسرھا دستش را دور کمر زن مسن انداخت و 
! بھ دادم برسین آی«: پیر زن بلند شد دورش چرخی زد و فریاد

 »آقای آژان! آژان! بھ دادم برس! قایآ
 حلقھ زدند و با ھم دم گرفتند: اودو سھ تا از پسرھا دور 

 
 آی آژان! آی آژان!

 یچ مو ندارهھ ھیچ، زیر بغلت ھیچ،
 آی آژان! آی آژان!

 سرخیھ، سرخیھ، لو، لو لپ تو رو
 پرتقال و لی، لی لیمو نداره

 آی آژان! زیر بغلت ھیچ ،ھیچ ،ھیچ مو نداره.
 

ھایش جست زد این طرف و مصطفی از روی کتاب
چادر دختر را کھ زیر دست و پا افتاده بود، بر داشت و آن را 

ھا متفرق شدند. دست بچھ مثل آتش گردان دور سرش چرخاند.
 »بیاین بریم.«دختر را گرفت و گفت، 

دختر ھم دست پیر زن را گرفت و ھر دو بھ دنبال 
 مصطفی کشیده شدند.
 »آ مصطفی، بد نگذره!«یکی داد زد: 

- کردند و میتعقیبشان می دو سھ نفر ھم از چند قدمی
شیش شیش شیشھ شکس ــ شیش شیش شیشھ «خواندند: 

 ».شکس
سید! چادرشو سرش کن! نامحرم «یگر داد زد: یکی د

 »دیدش ... نامحرم دیدش!

ھر گونه اسنفادۀ تجاری ممنوع است
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زد و زیر لب ھا. پیر زن ھن ھن میرسیدند باالی پلھ
ھایش کرد. دختر چادرش را روی سر انداخت و لبنفرین می

 از ترس سفید شده بود.
 »از این ور بیاین.«مصطفی گفت، 

و » موند.خاک بر سرم. کتابام. کتابام جا «دختر گفت، 
 اختیار بھ طرف دھنۀ مسجد بر گشت.بی

ذارم دیگھ نمی«پیر زن جلو راھش را گرفت و گفت، 
بری اون تو. میون اون گرگای ھار بی بابا ننھ. وای خدا بھ 

 »ذارم.دور! دیدی چی کردن؟ نھ، نھ، نھ ــ نمی
کنم. پنجم ادبی بود، من پیداشون می«مصطفی گفت، 

یشمم براتون گیر میارم. فردا ھمین کنم. شنھ؟ پیداشون می
ساعت بیاین دم مسجد. پائین نیاین. براتون میارم اینجا. جاش 

مونھ؟ مونھ؟ جلوی این سمور فروشی ــ یادتون مییادتون می
 »حتماً بیاین آ.

دختر بین جمعیت گم شد و مصطفی بھ طرف مسجد شاه 
و کی شیرنیش«آمد، یکی گفت، ھا کھ پایین میبرگشت. از پلھ

 »بخوریم؟
اش را جلو سینۀ مصطفی سپر کرد و یکی دیگر سینھ

 »مام ھستیم!«گفت، 
 مصطفی با تھ آرنجش زد تخت سینۀ پسر و رد شد.

ھای دختر روی زمین جلو بساطش ولو بود. کتاب
ھا را با دقت از اینجا و آنجا جمع کرد. بعد دانھ مصطفی کتاب

 دانھ شروع بھ ورق زدنشان کرد.
ھا خیلی خوب مواظبت شده بود. پشت جلد ھمھ از کتاب

خیلی منظم نام و نام فامیل، کالس و دبیرستان نوشتھ شده بود و 
ھا جلد روزنامھ اش خط خورده بود. ھمۀ کتاببعد ھم روی ھمھ

ھر گونه اسنفادۀ تجاری ممنوع است
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داشت و پاکیزه بود. توی ھیچ کدام نھ عکس کشیده بودند و نھ 
ی تاریخ ھاکلمات رکیک نوشتھ بودند. باالی یکی از صفحھ

 ادبیات نوشتھ شده بود:
 

 آذر امتحان ثلث اول 6

 
ھای کتاب عربی عالمت ٭ داشت کنار بعضی از تمرین

و جلو بعضی عالمت ؟. زیر یکی از صفحات کتاب انگلیسی 
 نوشتھ شده بود:

 
 ھای این صفحھ برای سھ شنبھ.تمرین

 
بر نیم صفحۀ سفید کتاب تاریخ، دختر با خط خوانای 

 این جدول نیمھ کاره را کشیده بود: اشدخترانھ
 

 آل زیار
 

 وشمگیر. 2      . مردآویج1

   375تا  232      ه ق 323تا  316

 (تاریخش را نگاه کنم)
 

 . قابوس4      . یادم نیست3

 403تا 
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ھا، یک گل بنفشۀ خشک از الی دو ورق یکی از کتاب
شده بیرون افتاد. گل عین دختر بود: یک جفت چشم سیاه 

ایش تو رفتھ و صورتش زرد. ساقۀ دراز گل ھم ھدرشت، لپ
 اش بود.عین یک الق بافتھ

-مصطفی سعی کرد اسم دختر را از زیر خط خوردگی
ً توی اسم بود. اسم ھم » ر«و یک » ز«ھا بخواند. یک  حتما

نام خانوادگی ھم … زھره؟… زھرا؟… کوتاه بود: زری؟
 چیزی بود شبیھ حسنی، حسامی، احسانی.

ــ خیلی واضح بود. رویش کم » الف«بی کالس پنجم اد
رنگ خط خورده بود. دبیرستان ــ اسم دبیرستان اصالً معلوم 

 ھا یک لکھ جوھر آبی بود.نبود. بھ جای اسم روی ھمۀ کتاب
 »ره؟اسمش چیھ؟ کدوم دبیرستان می«

 
» آی، مصطفی حواست کجاس؟ پنجم طبیعی داری؟«

 عباس باالی سر مصطفی ایستاده بود.
 »خوای؟داریم. واسھ کی می ھا؟«

 »دی؟خواد ــ بگم چند مییکی می«عباس گفت، 
بینم ــ کسی رو سراغ «حواس پرسید، مصطفی بی

 »داری شیش ادبی داشتھ باشھ؟
شیش ادبی؟ تو کھ گفتی ادبی «عباس با تعجب گفت، 

 »بازار نداره.
 »حاال داره ــ کسی رو سراغ نداری؟«

 »…فتی داداش خسرونھ ــ تو خودت گ«عباس گفت، 
گل از گل مصطفی شکفت و با پشت دست زد روی 

- آی گفتی داشم! عجب خنگیم! پاک داشت یادم می«پیشانیش، 

ھر گونه اسنفادۀ تجاری ممنوع است
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بزن بریم. فردا یھ سنده «بعد زد پشت عباس و گفت، » رفت.
 »کباب مھمون من.

 »شھ؟پنج طبیعی چی می«
ولش ــ فردام روز خداس. بگو فردا بیاد، واسش جور «

 »کنم.می
 

ھای عیدش را پوشید. خیلی گرم بود. مصطفی لباس
کرد. موھایش را با آب شانھ کرد و بوی نفتالینش ھم اذیتش می

ھای برادر خسرو و آمد جلو دکان سماور فروشی ایستاد. کتاب
ھای ششم ادبی را جدا کرد ھای دختر زیر بغلش بود. کتابکتاب

  و رو گذاشت. 
 نوشتھ بود: برادر خسرو روی جلد کتاب عربی

 
 ای وای ز جانور شناسی

 از اسب و االغ و خر شناسی
 ما را چھ کھ گوش خر دراز است

 یا چشم وزغ ھمیشھ باز است
 در گوشۀ مستراح ماندن

 بھتر ز مثلثات خواندن
 

 آخر کتاب، چند جا نوشتھ بود:
 

 تمام شد عشقھ! تمام شد عشقھ!
 

کھ ھایی ھا را بھ ھمین صورت گذاشت. ولی عکساین
شد. نباید چشم روی صفحات کتاب انگلیسی بود باید پاک می

ھر گونه اسنفادۀ تجاری ممنوع است
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ھا را بھ دقت وارسی کرد ــ افتاد. ھمۀ کتابھا میدختر بھ آن
کرد. اسم ھا را پاک میگرفت و مدادیھا را قلم میجوھری

خودش را با خط خوش روی صفحۀ اول کتاب عربی نوشت. 
سید مصطفی «ود: یادش آمد کھ دختر اسمش را بلد است. گفتھ ب

صدای دختر در گوشش بود و گرمای دستش » شما ھستین؟
 توی دستش.

 آمد: ھا و بیرون مسجد شاه میھا از روی پلھصدای بچھ
 »خریم!پنجم می«
 »فروشیم!شیشوم می«
 »چارم داریم!«

یک دستۀ سھ نفری از جلو مصطفی گذشتند. یکی گفت، 
 »ره؟آ مصطفی، لباس پلو خوری پوشیدی، چھ خب«

 »لباس دومادیھ!«یکی دیگر گفت، 
ھا شد. جلد روزنامۀ مصطفی خندید. باز سر گرم کتاب

 ھای دختر را باز کرد. باز خواند:کتاب
 
 …و ...  وآذر امتحان ثلث اول  
  

گل بنفشھ را پیدا کرد. برداشتش و گذاشتش توی جیب 
 بغلش.

کجایی با؟ چرا این گوشھ «عباس ھراسان سر رسید: 
پسره اومده واسھ کتابای پنج طبیعی ــ پا شو نشسی؟ 

 »بریم.
 »ولش کن. کار دارم. بگو ندارم.«مصطفی گفت، 
خودت گفتی بیاد. نکنھ ھمھ رو «عباس گفت، 

 »فروختی؟
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 »تو چیکار داری. بگو ندارم.«مصطفی جواب داد، 
خوای بازارتو شیرین می«عباس با خنده نگاھش کرد: 

 »کنی؟ اَی کلک!
پا شو «است عباس را دست بھ سر کند: خومصطفی می

 »برو. برو بھش بگو یھ ساعت دیگھ بیاد.
یھ ساعت دیگھ؟ زکی! مگھ عقلت کمھ؟ «عباس گفت، 

 »ساعت نزدیک ھشتھ.
مصطفی دور و برش را نگاه کرد. خلوت شده بود. ھوا 

ھای آخر آمد. دستھھا دیگر نمیتاریک بود. سر و صدای بچھ
 رفتند.داشتند می

 »بیا بریم.«گفت،  عباس
آمدند. مصطفی صبر دو تا زن چادری از روبرو می

کرد تا آمدند و رد شدند، بعد پا شد و راه افتاد. پشت کت و 
 شلوارش خاکی شده بود.

شھ! کُ اَّکھ ھی، بوی نفتالینت آدمو می«عباس گفت، 
 »ش اون ور!بکِ 

 مصطفی ساکت بود.
 »ری؟کجا می«عباس گفت، 

 مصطفی جواب نداد.
 »بریم کلھ پزی؟«

باز مصطفی ھیچ نگفت. تا جلو کلھ پزی ساکت و قدم 
 زنان رفتند.

 »سید پکری کھ کتابا رو دستت مونده؟«عباس پرسید، 
دونسم این مادر سگا بازار نھ با ــ می«مصطفی گفت، 

نداره. بیبین چقده کاغذ حرومش شده! ال مصب مثل لش مرده 
 »سنگینھ!
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انداخت توی جوی آب و با  ھا را جلوی سنگکیو کتاب
 عباس رفت توی دکان کلھ پزی.

ھر گونه اسنفادۀ تجاری ممنوع است
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 سوسک حنایی

 
 
 

روز اول تعطیل ھم با احساس دلشورۀ تھوع آوری کھ 
تھ معدۀ خالیم بود بیدار شدم، با این تصور کھ مدرسھ دیر شده، 

 بعد یادم آمد تعطیل است و با ذوق از تختم پریدم بیرون.
. فقط گربۀ خواھرم توی حیاط خلوت ھیچ کس نبود

- مشغول کش و قوس بود. از پنجرۀ آشپزخانھ بوی نان داغ می
آمد و صدای حرف زدن ننھ شکر و اوستا حسن. رفتم پشت بام. 
بوی نان ھم تا وسط راه دنبالم آمد. از باالی بام نوک درخت 

 کاج مدرسھ پیدا بود. 
رفتم، مادرم نوک این کاج را بھ وقتی ھنوز مدرسھ نمی

ھا اونجا مدرسھ اس. صدای بچھ«گفت، داد و میشان میمن ن
 »شنوی؟رو می

دوختم و با سرم ھایم را بھ نوک درخت کاج میمن چشم
 »آره.«گفتم، می

 مدرسھ برایم یک درخت کاج بود و یک عالم بچھ.
 »شنوی؟صدای خواھرتو می«

ھر گونه اسنفادۀ تجاری ممنوع است
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کردم صدای خواھرم را از میان صدای بھ ھم سعی می
ی پیدا کنم. ھمۀ صداھا، صدای پیچیدۀ دستھ جمع

 شد.خواھرم می
 »م بری؟اخوای تو می«
 » آره، آره.«

بزنم کھ  خواستم من ھم یقۀ سفید چرمیخواستم. میمی
 بوی چرم بدھد، و انگشت وسطی دست راستم جوھری باشد.

اما وقتی من بھ مدرسھ رفتم، برای ھر دوی ما یقۀ 
زه نداشتم با جوھر داد و اجاتوری دوختند کھ بوی چرم نمی

کرد و بنویسم. دستم ھمیشھ گچی بود. گچ دستم را خشک می
ای و بنفش ھا قھوهخورد. زمستان دور ترکپوستم ترک می

 گرفت.شد و درد میمی
مدرسھ دیگر فقط یک درخت کاج و یک عالم بچھ نبود 

ای بود از یک دستھ آدم بزرگ، کھ مرا بھ مبارزه ــ مجموعھ
کرد. این اولین تعطیل، اولین یر دست و پا لھ میطلبید و زمی

کردم سر مدرسھ را پیروزی من بر مدرسھ بود. احساس می
 ام و شاد بودم.کاله گذاشتھ

آمدم پایین و رفتم توی اطاقم. یک صفحھ کاغذ بر داشتم 
 و رویش نوشتم:

 بابا آب داد.
 بابا نان داد.

 من ماما را دوست دارم.
 مادلن خر است.

ھ را سر جای ماما توی اطاق ناھار خوری و نام
 گذاشتم.
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وقتی ماما نامھ را دید، خندید. اما بابا اخم کرد و گفت، 
دست خوش! بابا آب و نون داد، اما تو ماما رو دوست «

 »داری!
 »مادلن کیھ؟«ماما بیشتر خندید و پرسید، 

 »دونم.نمی«گفتم، 
 »پس اینو چرا نوشتی؟«
 ».توی مستراح مدرسھ نوشتن«

خواھد ولی پیدا بود کھ نمی» نچ! نچ! نچ!«ماما گفت، 
 دعوا کند.

دلھره. روز بعد ھم صبح خیلی زود بیدار شدم، ولی بی
ام کنار باغچھ بود. زینش نم داشت و رفتم توی حیاط. دوچرخھ

ھایش زنگار گرفتھ بود. با جرجر و ھای چرخھا و پرهدستگیره
نگی کھ روی یکی از غژغژ پر سر و صدایی راه افتاد. ز

داد و من با دھنم ھا بود، صدایی خشک و تو خالی میدستگیره
 »بقو بقو! بقو بقو!«آوردم: صدای بوق درشکھ در می

چھ خبره؟! «فریاد اعتراض پدرم از توی اطاق بلند شد: 
 »ذارین بخوابیم؟!چرا نمی

و تقریباً بالفاصلھ سر مادرم از توی پنجرۀ اطاق خواب 
ھا ریختھ بود و شکل موھایش پریشان تا سر شانھدر آمد. 

ھایش کشند. اگر چشمھا میھایی شده بود کھ روی نعلبکیعکس
شد کھ بال کاغذی داشتند و من ھایی میآبی بود، عین فرشتھ

ھایشان را از محمود آقا، دادم و عکسھمۀ پول تو جیبم را می
تھ، بھ نجوا، خریدم. با صدایی آھسبقال رو بھ روی مدرسھ، می

 »برو حیاط عقبی بازی کن. بدو. باباتو بیدار کردی.«گفت، 
دوچرخھ را ھمانجا گذاشتم و رفتم تھ حیاط پشت 
عمارت. این جا خیلی قشنگ تر از حیاط جلو خانھ بود. این 
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قسمت باغچۀ مرتب گلکاری شده نداشت و پر از گل خود رو و 
و تاج خروس و ھای آفتاب گردان علف ھرز بود ــ پر از گل

ھای ریز سفید و زرد داشت. ھایی کھ گلھای جارو و علفبتھ
 داد.بوی تابستان می

کنم، بوی تابستان من ھر وقت بھ دورۀ کودکیم فکر می
کند: بوی ھندوانۀ رسیده و خیار سبز؛ بوی دماغم را پر می

چمن تازه زده؛ بوی کاھگل آفتاب داغ خورده؛ بوی ھمین 
ھای خود رو داشت ــ درست مثل بی کھ گلقسمت از حیاط عق

 اینکھ ھمۀ بچگی من در یک تابستان طوالنی گذشتھ است.
خیلی طول کشید تا صدای جنب و جوش مختصر و پچ 

رفتم بھ پچ خفھ در خانھ بلند شد. این یک سالی کھ مدرسھ می
کلی یادم رفتھ بود کھ تا وقتی بابا بیدار نشده، خانھ چقدر سوت 

 و کور است.
دایھ آمد صدایم کرد کھ بروم سر میز صبحانھ. صبحانھ 
را در حیاط جلوی، زیرآالچیق چیده بودند. ھمیشھ، این موقع 

خوردیم و این ھم از خاطرم رفتھ سال، صبحانھ را بیرون می
 بود ــ و چقدر ذوق کردم.

ھای خواھر خواھرھایم بیدار شده بودند. توی چشم
ھای شیر ش بندش قطرهکوچکم، ھنوز خواب بود. روی پی

ریختھ بود. گوشۀ دھنش از عسل نوچ بود. قاشق عسلش توی 
 دستش فراموش شده بود. بھ بخار سماور ماتش برده بود.

مادرم موھایش را با دو سھ سنجاق بزرگ باالی سرش 
جمع کرده بود. حاال شکل عکسی شده بود کھ روی کتابش بود 

ھای درشت پیراھن و بعدھا فھمیدم ماری استوارت است. گل
 ھای نسترن سقف آالچیق بود.درازش، رنگ گل

ھر گونه اسنفادۀ تجاری ممنوع است
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زدیم. بابا ھنوز سر صبحانھ ھم باید آھستھ حرف می
ام تا بیدار: خواب بود. من در کودکی پدرم را بیشتر خواب دیده

 خوابید، وخوابید، بعد از ظھرھا ھم میھا تا دیر وقت میصبح
آمد. فقط وقتی ناخوش ھا وقتی ھمھ خواب بودند بھ خانھ میشب

ماند. آن موقع ھم باز یا بود، چند روز متوالی در خانھ می
زد و ھر کس سر و صدا خواب بود یا خودش را بھ خواب می

 زد.کرد غر میمی
کھ روی زانویش سر میز صبحانھ  خواھر بزرگم کتابی

باز بود، برداشت و رفت توی اطاقش. من و خواھر کوچکم 
 ھ حیاط عقبی و تارزان بازی کردیم.رفتیم توی جنگل ت

شد کھ صبحانھ را بیرون از وقتی ھوا آنقدر گرم می
شد ــ این ھم از خوردیم، خواب بعد از ظھر ھم اجباری میمی

کنم در آن ھیچ ذوق نکردم. در واقع خیال نمی یادم رفتھ بود، و
دورۀ کودکی من از ھیچ چیز بھ اندازۀ خواب بعد از ظھر بیزار 

گذاشتم برد. خواھرھا را ھم نمی. ھیچ وقت خوابم نمیبودم
بخوابند. ھمیشھ بعد از دو یا سھ روز اول، بھ زیرزمین رو بھ 

شدم کھ تنھا باشم و مزاحم روی زیرزمین بابا و ماما تبعید می
 خواھرھا نشوم. آن سال روز دوم بھ این زیرزمین تبعید شدم.

ــ نزدیک این زیرزمین فقط یک پنجرۀ باریک داشت 
خوابیدم، از توی باریکۀ پنجره، قالب سقف. وقتی بھ پشت می

صابونی کھ روی لبۀ بیرونی بود و دو تا پلۀ نردبام کھ بھ دیوار 
دیدم تکیھ داشت و ساقۀ خشک پیچک دیوار حیاط خلوت را می

و پاھایی کھ مدتی بعد از زندانی شدن من در حیاط خلوت رفت 
ھای اوستا حسن، تیکی دایھ، گیوهھای السو آمد داشت: گالش

پاھای برھنھ و حنا بستۀ ننھ شکر، پاھای برھنھ و ترک خوردۀ 

ھر گونه اسنفادۀ تجاری ممنوع است
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باغبان. بعد دیگر باز ھیچ حرکتی نبود ــ صدایی ھم جز صدای 
 خر و پف مرتب بابا نبود.

کشیدم و بھ جنگل تھ حیاط توی رختخوابم دراز می
کردم. کر میکردم. بھ خنکی دلباز زیر آالچیق فعقبی فکر می

 ام.حرکتی بیچارهکرد و بیام میھوای دم کردۀ زیرزمین کالفھ
خواست یک مداد رنگی خیلی برد. دلم میخوابم نمی

بلند داشتم و روی سقف آب آھک خوردۀ زیرزمین، ھمان طور 
 نوشتم: مادلن خر است.کردم یا میخوابیده، نقاشی می

بلند بود.  صدای خر و پف بابا از زیرزمین رو بھ رو
مرتب و پشت سر ھم: ُخرش ھمراه یک سوت نازک بود و 

 خورد.پُفش وسط راه گره می
دیدم، اما قیافۀ خواب بابا جلوم مجسم بود: بابا را نمی

ھایش یک سوراخ باز بود کھ وسط وسط نبود و گرد بین لب
رفت و ھا از این سوراخ تو میگرد ھم نبود. ھمۀ خرھا و پف

- با ھر پف یک طرف لپش مثل حباب پر باد می آمد.بیرون می
 کرد.شد و با ھر خر حباب فرو کش می

خواست نوک پا نوک پا، بھ زیرزمین بابا بروم و دلم می
ھایش بگذارم و ھای گلوبندم را روی سوراخ بین لبیکی از دانھ

خواست یک قوری آب آید یا نھ. دلم میببینم باز ھم صدا در می
 این سوراخ بریزم توی دھنش. بردارم و از توی

کرد، چون ھمۀ سر و صدای بابا، ماما را اذیت نمی
کشید. حتی غلت حرکت مثل مجسمھ دراز میمدت سر جایش بی

رفتم، صدا از اطاق بیرون میزد. اما من ھر قدر ھم بیھم نمی
تو ھنوز بیداری؟ «گفت، کرد و میھایش را باز میماما چشم

 »بدو برو بخواب.

ھر گونه اسنفادۀ تجاری ممنوع است



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مھشید امیرشاھی

 56

کرد. دلم خواست یک نفر بود با من بازی میم میدل
کردم، با آفتابھ الی آجرھا رفتم بیرون و بازی میخواست میمی

رفتم و خر خواست بھ زیرزمین بابا میپاشیدم. دلم میرا آب می
آوردم و کاسۀ انگور یاقوتی دان شدۀ باالی و پفش را بند می

رنگی خیلی دراز  خواست یک مدادخوردم. دلم میسرش را می
یکدفعھ دیدم کنار دیوار زیرزمین یک  ...خواست داشتم، دلم می

سوسک حنایی چسبیده است. خوابیده بود. خیلی شاد شدم. 
 باألخره یک ھمبازی پیدا کردم.

از زیر شمد سر خوردم و آمدم بیرون، و پا ورچین پا 
ورچین رفتم پیش سوسک حنایی. کف دستم را گود کردم و 

در رفت و مثل  ھایم انگشتروی سوسک. از الی  گذاشتم
فشنگ کنار دیوار جلو و عقب دوید و بعد ھم رفت روی قالی 
زمینھ الکی ــ گمش کردم. وقتی دوباره دیدمش درست بھ گوشۀ 

گشت کھ قایم مقابل رسیده بود و سرآسیمھ دنبال سوراخی می
 بشود. خودم را بھ سرعت برق بھ آنجا رساندم. سر راھش دو
زانو نشستم و خم شدم کھ بگیرمش، اما سوسکم باز در رفت. 
فرصت نبود کھ بایستم و دنبالش بدوم ــ چھار دست و پا روی 

 قالی عقبش کردم.
دو دور، دور زیرزمین، بھ ھمین حال دنبالش کردم. 
یک لحظھ چشمم را از او بر نداشتم. دور سوم سوسکم اشتباه 

گیج گیج رسید، کمی بزرگی کرد: وقتی بھ گوشۀ زیرزمین
خورد و بعد بر گشت و بھ جای آنکھ فرار کند، با شتاب بھ 
طرف من آمد. وقتی فکر کردم بھ اندازۀ کافی نزدیکش ھستم، 

 دستم را دراز کردم کھ بگیرمش.
دستم با ھمۀ سنگینی تنم روی زمین پخش شد. صدای 
خشک شکستن بدن زرورقی سوسک حناییم را شنیدم و درست 
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موقع حس کردم توی گودی کف دستم مایع لزجی  در ھمان
دانستم چھ پخش شد. فوراً دستم را پس کشیدم. نشستم، دقیقاً نمی

 شده است.
از بدن سوسک حنایی یک ورقھ مایع غلیظ سبز، مثل 

ھایش نبود و خلط سینھ، بیرون جوشیده بود. یکی از شاخک
د. لرزید. بدنش نقش قالی شده بوشاخک دیگرش ریز ریز می

در یکی از پاھایش ھنوز اثری از زندگی بود، توی ھوا لگد زد 
 حرکت ماند.ــ اما فقط یکبار ــ و بعد حیوان بھ کلی بی

خواست با سوسک حنایی بازی کنم. من فقط دلم می
 چطور شد اینطور شد؟ 

شد کھ سوسکم مرده است. چند بار با نوک باورم نمی
ا شو ــ پا شو دیگھ، لوس پ«انگشتم تکانش دادم و یواش گفتم، 

و ھر بار یک قسمت نازک بدنش کنده شد. بغض کرده » نشو.
خوای بازی کنی نکن، برو پا شو دیگھ ــ اگھ نمی«بودم. گفتم، 

 »سر جات.
 »تو ھنوز بیداری؟ بدو برو بخواب.«ماما گفت، 

دویدم رفتم توی رختخوابم و سرم را کردم زیر شمد. 
را گرفتھ بود. دلشوره شبیھ دلشورۀ دلھره و دلشوره راه نفسم 

ای بود کھ ھایی نبود کھ مدرسھ دیر شده بود، مثل دلھرهصبح
فردای روزی داشتم کھ از بابا پشت دستی خورده بودم و باید 

 خواستم.رفتم و از او معذرت میمی
اش خواب بد اش دروغ باشد، ھمھخواست ھمھدلم می

ام و نھ باید عذر تنبیھ شده شوم ببینم نھباشد و وقتی بیدار می
 .مخواھب

شوم ببینم خواست خوابم ببرد و وقتی بیدار میدلم می
 سوسک حنایی نمرده است.

ھر گونه اسنفادۀ تجاری ممنوع است
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برد. بھ نظرم می رسید قرنی است کھ اما خوابم نمی
 سرم زیر شمد است.

سر و صدای خواھرھایم از زیرزمین تویی می آمد. 
را کنار زدم و  اصرار نداشتم با کسی بازی کنم. با ترس شمد

 رفتم پیش سوسکم.
ھزار مورچھ دورش را گرفتھ بودند و بر سر و دست و 

ھا روی ھوا بلندش کرده بودند. سوسکم را از خیل مورچھ
 گرفتم و بردم زیر درخت انار، توی حیاط جلو، چالش کردم.

ھر گونه اسنفادۀ تجاری ممنوع است
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 خرمشھر ــ تھران

 
 
 

رضوان وارد ایستگاه شد و تا وسط داالن خودش و 
ان و کیف سفریش را کشید. صدای پایش در ایستگاه خلوت چمد
پیچید. ھیچ کس آنجا نبود ــ جز چند باربر و مأمور راه آھن می

کھ در انتھای داالن دور ھم حلقھ زده بودند. جای خالی قطار را 
 بادی سرد پر کرده بود. 

رضوان اثاثش را زمین گذاشت، پالتو از بدنش فاصلھ 
کرد. پاھایش در نیم پیراھنش نفوذ میداشت و باد تا زیر 

 ھای پالستیکیش کرخ شده بود.چکمھ
گی و گشتبھ نظرش آمد تھ دنیا ایستاده است. احساس گم 

. خستھ بود، پشیمان بود، ترس از مکان نا آشنا و داشتغربت 
گذاشت. تشویش اضطراب از دست دادن قطار راحتش نمی

 گنگی ھمسفرش بود. تنھا بود و سردش بود.
متوجھ نشد کھ ایستگاه کی پر شد. مثل این بود کھ 
جمعیت ناگھان از زمین و در و دیوار جوشید. صداھا بھ محل 
جان داد. چند نفر درست پشت سر رضوان ایستادند و رضوان، 

ھای زنند. پچ پچآنکھ نگاه کند، حس کرد کھ از او حرف میبی

ھر گونه اسنفادۀ تجاری ممنوع است
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سر و  ازشتند کوتاه و خندۀ بلند دستھ جمعی را شنید. بی شک دا
ھای زمستانی دانست این پوششکردند. میصحبت می وضع او

ھا نامأنوس است. از اینکھ با پوشیدن کت و کلفت برای جنوبی
پالتو و چکمھ خودش را از دیگران متمایز کرده است خجالت 

 کشید ولی سردش بود، ھوا سرد بود، جنوب ھم سرد بود.می
و و ماتیک و شانھ و کیف سفریش را باز کرد. مداد ابر

قوطی پودر و سنجاق سر و کاغذ و قبض و دستھ کلید و چند 
در ھم شلوغ و آشفتھ در آن بلیت بخت آزمایی و توتون سیگار 

- نیمھ باز بود. نصف ورقریختھ بود. تھ کیف، یک مجلۀ قدیمی
بادبزن چینی کنار ھم خوابیده بود و گوشۀ نیمۀ  چونھایش 

لھ را بیرون کشید و مرتبش کرد و دیگرش تا خورده بود. مج
ھای بخت آزمایی را، کھ ھمھ مال لولھ کنار کیفش جا داد. بلیت

خره روزی رجوع کند و ھای گذشتھ بود، بھ امید اینکھ باألھفتھ
 ببیند برنده شده یا نھ، دستھ کرد و الی صفحات مجلھ سراند.

بلیت اسباب بزکش را در جیب زیپ دار کیف سفری گذاشت و 
  دستیش.کیف  درارش را قط

ھای یخ زده بست. نیم ھای پالتویش را با انگشتدگمھ
توانست تکان بخورد. با احتیاط ھایش سنگین شده بود. نمیچکمھ

و پالتو را دورش  استوار کردکیف سفری را روی چمدان 
اش را باال بزند، ترسید بیشتر بھ نظر خواست یقھپیچید. می

رش را تکان بدھد طرف راست و چپ آنکھ سبی مسخره بیاید.
- زدند، دیده نمیرا نگاه کرد. جمعی کھ در بارۀ او حرف می

تنھا  مرد جوانیچپ  سمتنبود و  کسیدست راست  شدند.
 کرد.نگاھش می و ایستاده بود

-جوان پیراھن یقھ بازی بر تن داشت، ژاکت پشمی
ھایش چرم دوختھ بودند، روی درشت بافی را، کھ سر آرنج

ھر گونه اسنفادۀ تجاری ممنوع است
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اش انداختھ بود. شلوار مخمل کبریتی خردلی و کفش جیر نھشا
ھایش را توی دو پایش بود و جوراب نداشت. دست تخت نرمی

جیب عقب شلوارش کرده بود، و پیدا بود کھ سرما را اصالً 
 کند.احساس نمی

ھا را روی  و بھ امید گرم شدن دسترضوان لرزید  
 .سینھ چلیپا کرد

 
یرون سرد و ساکت. در امتداد داخل کوپھ گرم بود، ب

خطوط آھن، کھ در کنار ھم و سوار بر ھم خوابیده بود، برف 
مخلوط با گل و الی پراکنده بود. صدای قطار طوری بود کھ 

ھا مربع است. ارتعاش صدا، مثل صدای زه پنبھ گویی چرخ
ھای مرتب کھ با فاصلھ ھای سنگینیزنان بود و تک ضربھ

ھم آھنگ پتک آھنگران؛ سوت مداومیخورد، مثل روی خط می
کشید. این مجموعھ یک قسمت از ھمراه بقیۀ صداھا زوزه می

آمد، توی سرش تکرار آھنگی را کھ بھ نظر رضوان آشنا می
 کرد.می

 :جا گرفتھ بودند ینیمکت رو بھ رو زن و شوھر بر
و زن ھنوز پشت بھ  چرخاند تسبیحش را بھ دور شست میمرد 

- ھا را بر رف توری معاینھ میچمدانھا و   بستھدر داشت و 
کھ بیرون قطار  نشستھ بودی جوانھمان کرد. پھلوی رضوان 
رضوان یک لحظھ بیش از آنچھ  نگاه .در کنارش ایستاده بود

اش دوختھ ھای پسر ماند و بعد بھ مجلھخواست توی چشممی
 شد.

در راھرو قطار ھنوز رفت و آمد بود. چند نفر در کوپھ 
ز کردند و سرک کشیدند و بعد در را بستند و رفتند. پسر را با
ھای سیاه و چرب تنش بود، با ای، کھ کتی آبی پر از لکھبچھ

ھر گونه اسنفادۀ تجاری ممنوع است
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یک جعبھ پپسی کوال و کانادا درای وارد شد. ھیچ کس چیزی 
  خواست، او ھم رفت. نمی

تا مدتی ھیچ حرکتی نبود جز حرکت قطار و صدایی 
 جز صدای قطار.

  
روی رضوان نشستھ بود پاھایش را زنی کھ رو بھ 

ھای قلمبھ و سفیدی از باالی کش گشاد گذاشتھ بود. گوشت
ھایش چاق بود و بافت. دستجورابش بیرون زده بود. داشت می

ھای گوشتالودش فرو رفتھ بود. سھ انگشتر درشت توی انگشت
ھای گرد و آبیش با نگاھی مثل کرد. چشمبھ بافتنیش نگاه نمی

چشم رضوان  بھ محض اینکھبھ رضوان خیره بود.  ماھی مرده
 »شما اھل اینجایین؟«چشمش افتاد، پرسید،  بھ

 »نخیر.«رضوان گفت، 
پس برای گردش اومده بودین؟ مام ھمینطور. اما چھ «

شد جایی گردشی خانوم جون قربونت برم. ھوا سرد بود، نمی
کردم رفت. شما جایی رو دیدین؟ ما کھ ندیدیم. من ھیچ فکر نمی

کردین؟ میگن امسال تھرون این ورام برف بیاد. شما فکر می
 یک لحظھ سکوت کرد کھ نفس تازه کند. و» خیلی سرد شده.

رضوان بھ عالمت تصدیق لبخند زد و زیر لب گفت، 
اش را بخواند و نگران بود کھ مباد بھ خواست مجلھمی» بلھ.«

 زن بر بخورد.
جعبۀ آجیل را جلو زن بافتنی را توی دامنش گذاشت و 

 »بفرمایین ــ آجیل خونگیھ.«رضوان گرفت: 
خورم. من زخم معده متشکرم نمی«رضوان گفت، 

 و با شرمندگی خندید.» دارم.

ھر گونه اسنفادۀ تجاری ممنوع است
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زن، مثل اینکھ بوی بدی بھ مشامش خورده باشد، 
وا ــ بمیرم الھی. آدم این روزا بھ «دماغش را چین داد و گفت، 

ره ــ این دیگھ چھ مرضیھ؟ خوره ، زخم معده داھر کی بر می
شوھر منم داره. شما رژیم دارین؟ دکترا بھ محمود گفتن باید ھر 
سھ ساعت بھ سھ ساعت یھ چیزی بخوره. پارسال روزه گرفت، 
چھ حالی پیدا کرد. خدا نصیب نکنھ. من کھ گفتم، دور از جون، 

شھ خانوم با این رفتنیھ. امسال دیگھ نذاشتم روزه بگیره. نمی
- عده و این حرفا. اصالً تو این روزگار از این کارا نمیزخم م

 »شھ کرد.
اش بر دارد گفت، آنکھ چشم از روزنامھمحمود بی

 »مردم مسلمونی یادشون رفتھ، اما من اعتقاد دارم.«
دوره و زمونھ عوض شده. آدم مجبوره «زن گفت، 

تونم خوونۀ خانم سرھنگ اینا با ھمرنگ بقیھ بشھ. مثالً من می
کردن. در برم؟ بیست سال پیش بود، بعلھ، ھمھ چادر سر میچا

 »گن دیگھ.گن خانم؟ میگن امل ــ نمیامروز بھ زن چادری می
بھ کالم هللا مجید قسم، «محمود رو بھ رضوان گفت، 

ھشتاد ھزار تومنی کھ پارسال ضرر کردم سر این بود کھ روزه 
 »عتقاد دارم.کنھ، اما من انگرفتم. حاال پروین کھ باور نمی

وا ــ چھ حرفا! تازه فدای سرت. جونت «پروین گفت، 
من ھمیشھ میگم «بعد رویش را کرد بھ رضوان، » سالم باشھ.

خوره؟ پسر بزرگم ــ سالمت قبل از ھر چی. پول بھ چھ درد می
 »…حاال آلمانھ ــ پونزده سالشھ 

 »ھیفده.«محمود حرفش را قطع کرد و با خجلت گفت، 
بعد » چی؟«وھرش چشم غره رفت و گفت، پروین بھ ش

ھا، پسرم ناخوش  ...گفتم؟ چی می«منتظر جواب نماند و گفت، 
شده بود ــ آن موقع ھنوز نرفتھ بود آلمان ــ من حاضر بودم 

ھر گونه اسنفادۀ تجاری ممنوع است
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ھمۀ پولم رو بریزم کھ حالش خوب شھ. پول در مقابل سالمتی 
 »ھیچ چی نیست. مگھ نھ؟
شم پسر را از گوشۀ چ» چرا، درستھ.«رضوان گفت، 

حوصلگی بھ کشید و چشمش را با بینگاه کرد. پسر سیگار می
سقف کوپھ دوختھ بود. رضوان سیگارش را از توی کیفش در 

 آورد.
ایوای! شما با زخم معده سیگار «پروین خانم گفت، 

نباید بکشین. دکترا بھ شوھرم گفتن لب بھ سیگار نزنھ. االن 
- . روزی چھل تا میمحمود یکسال تمومھ کھ سیگار نکشیده

 »کشید.
رضوان مردد ماند کھ کبریت بزند یا نھ. پسر روی 
نیمکت دراز شد و فندکش را زیر سیگار رضوان گرفت. 

بھ رضوان با عجلھ و ولع بھ سیگارش پک زد و معصومانھ 
 .چشم دوختپروین 

پروین نگاه چپ چپی بھ پسر کرد و بھ رضوان گفت، 
 »شما نباید سیگار بکشین.«

...» دونین بلھ ــ ولی خب دیگھ ... می«ن گفت، رضوا
 و خندید.

 پروین چند دقیقھ با سرعت بیشتر بھ بافندگی ادامھ داد.
بعد ساعت طالیی را کھ توی مچش فرو رفتھ بود تکان داد و دم 

- این اینقد کوچولھ کھ ھیچی نشون نمی«گوشش گرفت و گفت، 
 »ده.

 »یک و نیمھ.«رضوان گفت، 
ھا را توی گلولۀ نرم پروین فوراً میل» ره!ــ چھ دی ؟وا«

ھا و گلولھ پیچید و کانوا کرد و قسمت بافتھ شده را دور میل
پا شیم بریم ناھار بخوریم ــ «روی پاھای چاق کوتاھش ایستاد. 

ھر گونه اسنفادۀ تجاری ممنوع است
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ره، نگو دیره. دواتو ورداشتی؟ واخ من دیدم دلم داره مالش می
 »…واخ، تو این کوپھ چقد گرمھ 

ه مقصودی روغن چراغیش را توی شوھر تسبیح شا
جیبش گذاشت و کالھش را بر داشت و دنبال زن از کوپھ 

 بیرون رفت.
-پسر جوان ھمانطور گوشۀ نیمکت خزیده بود و چشم

ھایش نیم بستھ بود. رضوان خیال کرد خواب است، ولی وقتی 
نگاھش کرد پسر خندید. رضوان ایستاد و پشتش را بھ جوان 

- جھت در ھم ریخت. میدستیش را بی ھای کیفکرد و اسباب
اش را در بیاورد و آرایش سر و صورتش را خواست آینھ

مرتب کند، ولی منصرف شد. وقتی بر گشت پسر در کوپھ 
 نبود.

آمد و حرکت قطار بیشتر محسوس در راھرو سوز می
ھا گذشت. توی یکی بود. رضوان تلو تلو خوران از جلو کوپھ

نزدیک در نشستھ بود و پستان پر ھا یک زن چادری از کوپھ
ای ای بود. چند نفر زن و مرد دیگر قابلمھشیرش در دھان بچھ

ھای پر و بین ملچ ملچ خوردن را در میان گرفتھ بودند و با دھن
ای صورتش را بھ زدند. دختر چھار پنج سالھدیگران حرف می

ھای متعجب آمد شیشۀ در یک کوپھ دیگر چسبانده بود و با چشم
کرد. رضوان بھ دختر خندید و و رفت مسافران را تماشا می

دختر خودش را پشت در پنھان کرد، بعد سرش را از الی در 
 »خانمھ! خانمھ!«در آورد و گفت، 

رضوان در توالت را باز کرد. آب مخلوط با مف بینی 
و کف صابون در کاسۀ دستشویی جمع شده بود. مستراح کثیف 

 رعت در را بست و از آنجا رد شد.و عفن بود. رضوان بھ س

ھر گونه اسنفادۀ تجاری ممنوع است
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ھا چند مرد نشستھ بودند و بر زمین یکی دیگر از کوپھ
کردند. یکی گفت، با یک دست ورق چرک وکھنھ بازی می

 »سور.«
نخیر! ما بھتره تختھ کنیم، ممد امشب «یکی دیگر گفت، 

 »رو شانسھ.
از جلو چند کوپۀ شلوغ دیگر ھم گذشت. در این قسمت، 

ھ و بستھ سر ھم سوار بود. از یک نفر پرسید، جمعیت و بقچ
 »ببخشید آقا ــ رستوران کجاست؟«

رفت مرد دستش را طرف عکس جھتی کھ رضوان می
 »سر قطار.«گرفت و گفت، 

رضوان ھمۀ راھی را کھ رفتھ بود، دوباره بر گشت. 
 رفت.سرش گیج می

رستوران ھنوز شلوغ بود. بوی غذا جای ھوا را تنگ 
ھا نگاه نکرد و سر اولین میز ضوان بھ صورتکرده بود. ر
 خالی نشست.

اش مزۀ آب غذای رستوران قطار زیاد چرب بود و قھوه
 ولرم و پر گچ داشت.

وقتی توی کوپھ بر گشت، ھیچ کس آنجا نبود. دراز 
 کشید.

 
بوی پرتقال بیدارش کرد. از پروین خانم سؤال کرد، 

 »از اھواز گذشتیم؟«
کھ توی دھنش بود با عجلھ قورت  پروین پر پرتقالی را

بعد با » ساعت شیشھ، از اندیمشگ ھم گذشتیم.«داد و گفت، 
نکنھ «لحنی کھ بیشتر در آن حادثھ جویی بود تا ھمدلی، پرسید، 

 »خواستین پیاده شین؟می

ھر گونه اسنفادۀ تجاری ممنوع است
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نخیر ــ من میرم تھرون. چقدر «رضوان گفت، 
 »خوابیدم!

ده شده جوان توی کوپھ نبود. رضوان فکر کرد شاید پیا
باشد و از این فکر دلش گرفت و از اینکھ دلش گرفت متعجب 
شد. کت و کیف دستی پسر توی کوپھ بود و رضوان با ذوق بھ 

 ھا نگاه کرد.آن
آمد تو کوپھ دید شما دراز کشیدین، رفت «پروین گفت، 

 »بیرون کھ راحت باشین.
 »کی؟«اعتنایی پرسید، رضوان با بی

 و لبخند پر معنایی زد.» ھ.ھمون آقای ھمسفرمون دیگ«
ھایش را در ھم کشید و سرش را بھ شیشۀ رضوان اخم

 چسباند. سرمای شیشھ تنش را لرزاند.
ھا و ھا و سیمبیرون نیمھ تاریک بود. شبح درخت

ھا رفت. پشت سر آنتیرھای تلگراف از کنار قطار پس پس می
ش بود. جنبشد مثل کارت پستال ثابت و بیای کھ دیده میمنظره
آمد، پر مایھ و ھا بیرون میدودی کھ از بعضی دود کشحتی 

ایستاد. حرکت مداوم قطار و پس جامد، در یک جای معین می
تر کرد. قطار بھ  ھا رضوان را گیجپس رفتن تیرھا و درخت

دورن تونلی رفت و برای چند لحظھ ھیچ چیز جز سیاھی نبود. 
خالی کھ بھ در و صدای پروین خانم، در میان صداھای تو 

بر قطار  شد. دور وپیچید، گم میخورد و در ھم میدیوار می
  شد. جوشید و سیاھی غلیظ میصدا می

ناگھان ھمھ چیز بھ چشم رضوان  از تونل بیرون آمدند.
خیلی کوچک شد. بھ نظرش آمد کھ قطار یک رشتھ قوطی 

ھای دور دست، مثل بلندی و کبریت بھ ھم وصل شده است
 ای.ھای وارونھانھانگشت

ھر گونه اسنفادۀ تجاری ممنوع است
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پروین و شوھرش محمود توی شیشۀ پنجره، کھ 
شدند. دھان پروین باز و بستھ مختصری تاب داشت، دیده می

شنید. محمود با حرکتی تند شد اما رضوان صدای او را نمیمی
کرد و سرش را ھم آھنگ با و عصبی با تسبیحش بازی می

رضوان قد داد. ھر دو بھ نظر حرکت دھان زنش تکان می
ھای قصھ بودند. ھمھ چیز بھ نظرش غیر ھای کتابکوتولھ

اش با دنیای بزرگ واقعی بھ کلی واقعی و رؤیایی آمد. رابطھ
آمد و قطار ھا پشت سر ھم بھ استقبال قطار میقطع شد. تونل

 شد.ھا رد میغلتید و از میان دل این داالنمی
قطار فقط  بیرون از تونل تاریکی مطلق بود. نور چراغ

یک قدم درون تاریکی پیش رفتھ بود و بعد دیوار سیاھی جلوش 
 بھ پا خاستھ بود.

شد، سرش بیشتر گیج رضوان بھ تاریکی کھ خیره می
 چگال ینبود، مثل لجن بی حرکترفت. سیاھی یک پارچھ و می

در  پیاپی بیشمار و تو در تو ھایی هھای سنگین داشت. دایرموج
 بھھا شد. دایرهمی پنھانو  پیدا فضادر رضوان  انچشم مقابل
ای و در انتھای آخرین در، نقطھ مانست می ال بھ الی یدرھا

گذشت ولی زد. رضوان از درھا دانھ دانھ میمی سو سوروشن 
 ماند.اش با نقطۀ روشن ثابت میفاصلھ

  
 ھا آمد. مأمور راه آھن برای بازرسی بلیت

  
حسابی لوسش  منوچھرو ما«گفت، پروین داشت می

کردیم. خب تھ تغاریھ دیگھ. آخھ خودشم بلده چھ جوری خودشو 
ھاس! اون روز ــ یعنی تو دلمون جا کنھ. از اون پدر سوختھ

ھر گونه اسنفادۀ تجاری ممنوع است
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قبل از اینکھ ما راه بیفتیم، آمد بھ من گفتش، پروین جون ... 
 »ای گفت.محمود چی گفت؟ یھ چیز با مزه

 »کی؟«شوھر پرسید، 
تیم بیایم بھ من چی گفت، یھ خواسمنوچ ــ وقتی می«

ای گفت. چطو یادت رفتھ؟ خیلی با مزه بود. خالصھ چیز با مزه
 »راھشو بلده. شما گفتین چند تا بچھ دارین؟

یھ دختر، «آمد قبالً گفتھ باشد. گفت، رضوان یادش نمی
 »یھ پسر.

دو تا؟ خدا حفظشون کنھ. ھیچ کدوم ھمراتون نبودن؟ «
 »البد با شوھرتون بودن؟
پسرم درس و مدرسھ داشت. دخترمم «رضوان گفت، 

 »کھ شوھر داره. امسال شوھر کرد.
ایستاد. صدای عبور آب از  قطار در جای نامعلومی

 آمد.ای میلولۀ گرفتھ
چرا وایسادیم؟ اتفاقی افتاده؟ «، سؤال کردپروین خانم 

 »…اینجا کھ ایستگاه نیست. محمود برو ببین 
  قطار راه افتاد.

  
ھای خدمۀ راه آھن وارد کوپھ شد و تختخوابیکی از 

سوار بر ھم را آماده کرد ــ دو در سمت پروین، دو در سمت 
 رضوان.

  
 »قم چقد توقف داریم؟«محمود از زنش پرسید، 

 »رسیم قم.بی موقع می«پروین خانم گفت، 

ھر گونه اسنفادۀ تجاری ممنوع است
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موقع نیست ــ زیارت ھیچ وقت بی«شوھرش گفت، 
مونھ، وقت ھس کھ آدم تو خواسم بدونم قطار چقد اونجا میمی

 »صحن نماز بخونھ یا نھ.
نھ وقت نیست. فقط اینقد وامیسیم کھ «پروین خانم گفت، 

پیاده شن. فعالً پا شو بریم شام بخوریم ــ اگھ باور مسافرای قمی
 »کنی، اونجا از یھ نفر بپرس ــ دوات یادت نره.نمی

  
چراغ پر نور وسط کوپھ خاموش شد و رنگ آبی چراغ 

الی تختخواب روی ھمھ چیز رسوب کرد. رضوان چکمھ و با
لباسش را در آورد و توی تخت پایینی دراز کشید. نھ خواب 

کرد کرد. حس میکرد، فقط حس میبود، نھ بیدار ــ فکر نمی
خورد. باز بھ نظرش آمد کھ در نقطۀ ثابتی در فضا تاب می

 تنھاست و تھ دنیاست، اما دیگر دلھره نداشت.
 

کشید. از پروین ھای بلند میپروین خانم نفسشوھر 
ھای رضوان نیمھ بستھ پلک شد. چشمخانم صدایی شنیده نمی

 زد. کوپھ بیش از حد گرم بود.می
  

در باز شد و روشنایی راھرو در دھان باز پروین خانم 
 ریخت. در بستھ شد و بھ نظر آمد کھ پروین خانم نور را بلعید.

یستاد، بعد کورمال کورمال جوان یک لحظھ کنار در ا
ھای مقابل رفت. تخت پائین را با احتیاط لمس بھ طرف تخت

کرد. دستش بھ بازوی رضوان خورد و یک آن ھمان جا ماند. 
رضوان بھ جوان چشم دوخت. زیر پرتو مات المپ اول بھ 
نظرش آمد پسرش است و بعد فکر کرد کھ شوھر دخترش است 

ھر گونه اسنفادۀ تجاری ممنوع است
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قتی بھ خطوط صورت جوان دقیق ھایش مادرانھ خندید. وــ لب
 ھای او ماند.شد، شناختش و نگاھش نگران بر چشم

آنکھ دستش را از بازوی رضوان بر دارد، کنار پسر بی
تر لبۀ شمد اش محکمتخت نشست. بدن رضوان خشک شد. پنجھ

را چسبید. با ھراس بھ تخت پروین خانم و بعد بھ جوان نگاه 
گرفتھ بود، روشن شد. فکرش کرد. ذھنش، کھ تا آن زمان مھ 

دانست نیمھ لـخت در تختی خوابیده است و بھ کار افتاد. می
 ناشناس کنار بسترش نشستھ است. یمرد

نیم خیز شد. با یک دست روانداز را تا زیر چانھ کشید 
 و با آرنجش جوان را از لبۀ تخت پس زد.

ھای رضوان و دو زانو را پسر انگشتش را بر لب
بر کف کوپھ گذاشت. دستش را آرام بر طول  نزدیک بھ تخت

بازوی رضوان بھ باال و پایین سراند. بعد خم شد، کف دست 
رضوان و بعد بازو و ساقش را چندین بار بوسید. سرش را بر 
دست رضوان تکیھ داد. رضوان دستش را با شدت عقب کشید. 
سرش روی متکا افتاد و سر پسر روی شکمش قرار گرفت. 

کرد کھ سر پسر را از خود دور کند. بند پستان رضوان تقال 
بندش، کھ روی بازویش افتاده بود، در این تقال پاره شد. 

کشید. رضوان سنگینی سر جوان، شمد و روانداز را پایین می
خواست پستان عریانش را بپوشاند، سر پسر را رھا کرد، می

 توانست ــ ممکن نبود.ولی نمی
. رضوان جنب نشست  میتَف داغ نفس پسر روی تنش 

-اش را کنار گذاشت و چند لحظھ با آھنگ نفسو جوش بیھوده
 ادر ذھنش ب ھایی شمایلھا و ھای پسر، ھم نفس شد. شکل

پسرش و  تصویر: صورت دخترش، در آمدحرکت بھ  شتاب
پروین خانم، ھمسفران: ، خویشانھا، ھمسایھنقش دامادش، 

ھر گونه اسنفادۀ تجاری ممنوع است
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صورت جوان از  -  پسر و بر درشت نمایی از -  محمود خان
 .ثابت ماند پسر

پسر سر رضوان را میان ھر دو دست گرفت. رضوان 
را بھ طرف تخت پروین خانم گرداند، و  نگاھشباز با نگرانی 

رضوان را بھ طرف صورت  سرھایش پسر با فشار شست
 اند.خرچخودش 

فھمند؟ تازه بفھمند! بفھمند! رضوان فکر کرد: یعنی می
 بفھمند!

بر نرمی پوست رضوان خواباند.  جوان سرش را
رضوان چشمش را بست و تمام تصاویر را از ذھنش بیرون 

اش را باال داد. قلبش ریخت، شکمش را تو کشید و قفسۀ سینھ
ھایش تند و مقطع بود. اش را پر کرد. نفستمام عرض سینھ

سعی کرد مجسم کند کھ وقتی دراز کشیده است، چھ شکلی 
 است.

 
کلمۀ نامفھوم و شتابزده زیر لبی گفت و پروین خانم چند 

غلت زد. صدای غژغژ فنر بلند شد و خر و پف شوھر در 
 »پروین خوابی؟«تخت باال بند آمد، او ھم غلتید و پرسید، 

 پروین خواب بود و جوابی نیامد. 
رضوان با اضطراب پاھا را در دلش جمع کرد. جوان 

ینۀ او نشاند. اش را بر سدست رضوان را محکم چسبید و چانھ
چند لحظھ بعد صدای تنفس مرتب و سنگین پروین و شوھرش 

 با حرکت قطار روی خط افتاد.
ھایش شل شد. رضوان آه عمیقی کشید و گره ماھیچھ

صدا جا بھ پسر دست از دست رضوان برداشت و کنار تخت بی
جا شد. سر را خماند و بین شانھ و گردن رضوان را بوسید و 

ھر گونه اسنفادۀ تجاری ممنوع است
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ش کرد. گوشۀ دھانش را بوسید، بعد تمام لبش موھایش را نواز
 را.
 

خورد و ایستاد. در کوپۀ پھلویی باز قطار تکان محکمی
 »رسیدیم؟ کجاییم؟«شد و صدایی پرسید، 

داد. رضوان موی پسر صورت رضوان را غلغلک می
لپش را تو مکید و مور موری کھ توی صورتش بود، بھ ھمۀ 

ھای دست نش بود و ناخنتنش دوید. یک دستش بر پستان عریا
 دیگرش را در گوشت شانۀ پسر فرو برد.
مسافر تھرونی؟ برو «کسی از توی راھرو جواب داد، 

 »بگیر بخواب حاال حاال مونده تا برسیم.
 »کجاییم؟«اولی با اصرار پرسید، 

آمد و یکنفر گفت، از راھرو صدای آمد و شد می
 »درود، رسیدیم بھ درود.«

شد و چند فرمان بھ فریاد از بیرون  چند در باز و بستھ
و تو برخاست. قطار اول با تردید و بعد مصمم راه افتاد. 

ھایش، یکنواخت شد و ھای مربعی چرخحرکت قطار، با ضربھ
ھمان قسمت از آھنگی کھ بھ گوش رضوان آشنا بود، از نو 

 شروع شد.
 

و در  راندرضوان خودش را بھ طرف دیوار کوپھ پس 
ان جا داد. پھلو بھ پھلوی ھم دراز کشیدند. بازوی کنارش بھ جو

رضوان بر گردن پسر حلقھ زد. ساق جوان در گودی کمر 
ھاشان بھ ھم مھر شد. بدن پسر چون رضوان منزل گرفت. سینھ

 ساقۀ نیلوفری بھ دور بدن رضوان پیچید.

ھر گونه اسنفادۀ تجاری ممنوع است
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ای روشن بھ دور تخت بھ نظر رضوان آمد کھ ستاره
نگینی ساخت و تخت را از بقیۀ ھا بیضی رچرخید و از جرقھ

فضا جدا کرد. بھ نظرش آمد کھ تخت مستقل از قطار از میان 
   رود.غلتد و میھا میداالن

فقط دنیای غیر واقعی وجود داشت. دیگر بھ ھیچ چیز 
کرد کھ وقتی خوابیده است چھ کرد، حتی فکر نمیفکر نمی

 شکلی است.
 

مسافر اراکی «در کوپھ باز شد و مأمور قطار پرسید، 
و جملھ چندین بار » رسیم.نیست؟ ده دقیقۀ دیگھ بھ اراک می

  چون پژواک تا انتھای راھرو تکرار شد.
پروین با صدا سراسیمھ از جا پرید و در تختش نشست، 

محمود پا شو، پا شو «سرش بھ تخت باالیی خورد، گفت، 
 »رسیدیم.

پسر در خواب بود و دست رضوان زیر تن او بھ خواب 
فتھ بود. رضوان دستش را آرام بیرون کشید و فشار داد. ر

خورد. جوان بیدار اراده تکان میھا بھ گز گز افتاد و بیانگشت
 نشد.

شوھر پروین خانم از این شانھ بھ آن شانھ برگشت و 
 »تازه اراکیم، بخواب، ھنوز مونده بھ تھرون.« گفت، 

مش پروین سرش را مالید و غرغر کنان از اینکھ مزاح
 اند، دراز کشید.شده

رضوان بازوی جوان را تکاند، بیدارش کرد، تخت باال 
ای گیج را نشانش داد و توی صورتش خندید. پسر برای لحظھ

اش فشرد. رضوان بھ خواب ماند، بعد رضوان را محکم بھ سینھ

ھر گونه اسنفادۀ تجاری ممنوع است
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زن و شوھر ھمسفر اشاره کرد و دوباره بھ تخت باال. پسر بھ 
 بیرون خزید و روی تخت دیگر پرید.ای از بستر چابکی گربھ

-ایش رضوان را نگاه میھای شیشھپروین خانم با چشم
 ای کشید و رویش را بھ دیوار کرد.کرد. رضوان خمیازه

ھر گونه اسنفادۀ تجاری ممنوع است
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 شود نوه عمۀ مادر این آقاپدر بزرگ من می
 
 
 

کردم وقتی داداش و ملیحھ بروند خانۀ خیال می
کشم ــ عجب نفس راحتی میدیگر آقا باال سر ندارم و خودشان، 

آقا باال سر اند ھمۀ فک و فامیل شدهخبر نداری کھ نفسی کشیدم! 
ھم کھ ندارند،  یک پا مدعی. ماشاءهللا ھزار ماشاءهللا تمامی ــ

- ای مثل علف ھرز جلو پای آدم سبز میتوی ھر سوراخ سنبھ
 ،کنندمیند، آدم را ادب کنشوند. ھمھ برای آدم تکلیف معین می

ھای شان ھم آدم را یاد سر مشقھمھ ایھای باسمھحرف
سحر خیز ؛ با ادب باش تا بزرگ شویاندازد: دبستانش می

 ــ ؛ در عفو لذتی ست کھ در انتقام نیستباش تا کامروا گردی
  گیر.حالحسابی 

کھ با دایی اردشیر  ستمقصودم آن روزی خالصھ 
کھ پرونده را ببینیم. ماما یک تکھ  یزککھررفتیم ادارۀ ثبت 

ھا، عدد و حرف و شکل و عکس کاغذ، کھ مثل دعای رمال
ری با داییت می«قاطیش بود، گذاشت تو دست من و گفت، 

ھا و بھ عددھا و حرف» اینجاست.پرونده  مشخصاتادارۀ ثبت. 

ھر گونه اسنفادۀ تجاری ممنوع است
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 یببین کھ یکنمی با دقت نگا گیری میسندا رو « اشاره کرد.
این نقشھ عالمت ھا گروست، کدوما نیست و روی کدوم قطعھ

ھا رم شماره«آن وقت شکل و عکس را نشان داد. » میذاری.
 ».کنیبرام جدا یادداشت می

گذاشتم توی داشتم یک خودکار و دو تا تکھ کاغذ می
 ؟سر در بیارهکنی خیال می«دایی بھ ماما گفت، کیف دستیم کھ 

 »از عھده بر بیاد؟
ــ برات کھ گفتم بای بسم هللا شروع شد. بفرمایید! از 

سر ھیچ چیز از کند جز خودش ھیچ کس دایی اردشیر خیال می
 . کفرم در آمد.آیدو از عھدۀ ھیچ کاری ھم بر نمی دآورنمیدر 

من  یعنیماما آخھ تو یھ چیزی بھ این دایی بگو. «گفتم، 
- می! آخھ ناسالمتی امسال دیپلم ؟منیست بلد امخوندن و نوشتن 

 »گیرم!
 زبونداییت راست میگھ مادر، فھمیدن «ماما گفت، 

 »اداری کار آسونی نیست.
! تازه دایی اردشیرم البد چینی ھالبد زبون چینی«گفتم، 

 »شھ بلد نباشھ!ام بلده ــ مگھ می
نخیر، بنده چینی بلد «ــ گفت،  رفتدایی کھ از رو ن

 »نیستم. انگلیسی و التین بلدم.
ھر یک چیزی کھ بلد نیست، دو تا  دایی اردشیر جای

 چیز دیگر بلد است.
م ابا داییت مؤدب حرف بزن، بد قلقی «ماما گفت، 

خودش میدونست چی بھ چیھ یا نکن. اگھ داداشت تھرون بود، 
و ما از شر پر روییای تو در امان تا اونجا رفت مییھ تک پا 

 »بودیم.

ھر گونه اسنفادۀ تجاری ممنوع است
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ند. چون گذاربنده را کھ جای آدم نمی بینی ترا خدا؟می
اصالً بھ ذھنشان ھم کھ ــ اگر داداش سفر نبود  داداش سفر است

  توانم کاری بکنم. آمد کھ من ھستم یا مینمی
نداشتم بروم دنبال این ی اصرار ھیچمن ھم راستش 

رفتم موضوع یک صبح تا ھا، فقط اگر نمیحمالیجور خر 
 مالید.ظھر مدرسھ نرفتن، می

خب ــ میری اونجا چی «، توی راه دایی اردشیر پرسید
 »گی؟می

حوصلۀ سؤال و جواب نداشتم. از دستش دلخور بودم و 
 »خوام این پرونده رو ببینم.ھیچ چی، میگم می«گفتم، 

   »کدوم پرونده رو؟«پرسید، 
 پشت رلوقتی ھم سال رانندگی، ھنوز  خدادایی بعد از 

 چشمی کند و چھاردیگر راست و چپ را نگاه نمیند، نشیمی
کند پاید. آدم وقتی از بیرون نگاھش کند خیال میرا می لوج

کند. بنا براین ندید وقتی من گفتم دارد شنای قورباغۀ سینھ می
 ھا اشاره کردم.بھ دعای رمال» این پرونده«

این پرونده «تکھ کاغذ را بردم زیر دماغش، گفتم، 
 »رو.

 .لبش باالینوک کاغذ خورد 
کند. ایی را مختل میھر حرکت اضافی، رانندگی د

خوریم رفت و من گفتم ھان! االن می قیقاجماشین چپ و راست 
، فقط نشدجلویی. قضیھ نزدیک بود مھیج بشود، ولی  وانتبھ 

 یک شوفر تاکسی دو تا فحش آب نکشیده بھ دایی داد.
تمام زحمتی کھ در انگلیس برای تربیت دایی اردشیر 

حضرت عباسی اکسی را کشیده بودند، ھدر رفت: جواب شوفر ت
دستتو بکش «گفت،  خلق تنگیداد و بھ من ھم با و چرب و نرم 

ھر گونه اسنفادۀ تجاری ممنوع است
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این پرونده رو «: تقلید من را در آورد »ھمین؟! بعدم؛ خانم کنار
   »خوام؟!می

دایی اردشیر وقتی راستش ی ــ ی ــ ی! ولی  واقعاً کھ!
آید سر بھ راند، اینقدر حیوانکی است کھ آدم دلش نمیماشین می

 سرش بگذارد.
 »پس چی بگم؟«پرسیدم، 

 »!؟بھ ھمین راحتیھ یخیال کرد«دایی گفت، 
بھ جای سؤال پرت بھ این دایی بگوید،  نیستیکی 

  . کردن، جواب دختر ه را بده و قال را بکن
ھایش، کھ رل را سفت چسبیده بود، نگاه کردم بھ دست

 تا دلم برایش بسوزد و از دستش عصبانی نشوم.
کردم بھ ھمین راحتیھ. بھ نظر شما خیال میمن «گفتم، 

 »چھ کار باید بکنم؟
بھ نتیجھ  کار برای اینکھ«دایی اردشیر فیلسوفانھ گفت، 

  »ھ باید سیاست داشت جانم.برس
   سرمشق امروز:
  برسی! بھ مقصودتا  دوز و کلک بزن
گوید: رود و میدایی یک بند راه می - برات کھ گفتم 

خواستم این را » دف کاله برداریھ!سیاست تو این ملک مترا«
  یادش بیاورم اما ترسیدم داستان بیخ پیدا کند. 

 »یعنی چھ جوری دایی؟«توضیح خواستم: 
ھا! باید آدمشو پیدا کرد. «خیلی اسرار آمیز گفت، 

 »کھ بتونھ کارو راه بندازه.آدمی
جّرم در آمد. اینجا دیگر جاسوسی کنم.  انگار قرار است

ی عجیب غریب رو دایی اردشیر؟ من کھ کارکدوم کا«گفتم، 
 ...خوام این پرونده رو سندو یا نمیدونم ھر خوام بکنم، مینمی

ھر گونه اسنفادۀ تجاری ممنوع است
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ھر چی کھ ھست و مربوط بھ من و داداش و مامانھ، بگیرم و 
پسشون بدم. این کار غیر قانونیھ؟  بعدم ،نم ــ فقط بخوونموبخو

 »؟خوادآرتیست بازی می
نباید حرف زد، چون  اصالً روی حرف دایی اردشیر

خوای؟ از از کی پرونده رو می«گفت، شد و شود. ترقھ می
 »ھمون دربون دم در؟!

با گیرم. شود من آرام میھر وقت دایی آتشی می
نخیر دایی «خورد، گفتم، خونسردی کھ دایی حسرتش را می

 »خوام.رم تو، از یھ نفر میجون ــ می
 »از پیشخدمت؟!«

ھا از ھر خری کھ پرونده«ام سر رفت، حوصلھ
 »دستشھ.

  »!چطو شد؟آھای! «دایی براق شد، 
  سرمشق دوم روز:

  !خوریبا ادب باش، وگرنھ تو دھنی را می
شنید. ما  یگفت و چ ییادش رفت بھ شوفر تاکسی چ
 فقط یک خر گفتیم ھا ــ آھای، اوھوی!

» ھا دستشھ.ببخشین ــ از اون آقایی کھ پرونده«گفتم، 
- داشتم می یحرصدانی چھ نمیآمد و ایگانی یادم نمیکلمۀ گند ب

 خوردم.
مسئول « یادم آورد:دایی اردشیر پیروزمندانھ 

! این درست اون نھ جانم«و پشت بندش اضافھ کرد: » بایگانی؟
 »خواست. چیزیکسیھ کھ نباید ازش 

-اگر تو دنیا یک نفر باشد کھ از دست دایی اردشیر یقھ
آخھ «گرداندم. پرسیدم، را بر میاش را جر ندھد، من اسمم 

شد. فکر ولی راستش تھ دلم کم کم داشت خالی می »چرا؟

ھر گونه اسنفادۀ تجاری ممنوع است
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پس از کی بخوام « کنیم.کردم، نکند داریم کار خالفی می
 »دایی؟

خانم بلھ «اش را صاف کرد و پدرانھ گفت، دایی سینھ
بپرس تا یاد بگیری. ھیچ وقت فکر نکن جواب ھمۀ سؤاال  جان،

  »دونی.رو می
دایی رو دندۀ سرمشق پراکنی بود، ھی پی ھم صادر 

  این ھم یکی دیگرش: ــکرد، بفرما می
 !در پرسش لذتی است کھ در پاسخ نیست

 کسیدھد؟ آن وقت کی دارد این سر مشق را بھ آدم می
 !داندکھ خودش را علم اول و آخر می

خره باید از کی ھیچ چیز نگفتم. صبر کردم ببینم باأل
 خواھم.پرونده را ب

 ریم پیش رئیسمیمستقیم «گفت، با لحن قاطعی دایی 
 ».ثبت

برات کھ  -  مرومی درھر کی رئیس است دست من از 
- . حاال بر عکس من دایی اردشیرم، بی رئیس امورش نمیگفتم

خرد، ھا میگذرد ــ سیگارش را ھم از رئیس سیگار فروش
 .م داشتدلھره وراش ھم باید رئیس سپورھا باشد. سپور محلھ

-است، ورق برنده دھن من را بستھدایی، شاد از اینکھ 
 »رئیس قوم و خویشتھ دختر.«اش را رو کرد: 

یادم رفت بگویم کھ ھمۀ رؤسا یک نسبتی ھم با دایی 
  . دارند

خواستم بگویم قوم و خویش طفلک چھ گناھی کرده کھ 
راه  ــحتی اگر غیر قانونی باشد  ــمجبور است کار آدم را 

-من می ھچی«پرسیدم، از زور پسی  دازد! نگفتم و بھ جاشبین
 »شھ؟

ھر گونه اسنفادۀ تجاری ممنوع است
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 »شد نوه عمۀ مادر این آقا.مرحوم پدر بزرگت می«
حاال بیا این مسئلۀ شش مجھولی را حل کن. پدر بزرگ 

 …بنده 
 پس یعنی«ردم. آومی شاخ درداشتم » چی؟!«گفتم، 

ً نھ دیده نھ می با شناسھ. فرقش ھفت پشت غریبھ. منو کھ حتما
 »غریبھ چیھ؟

در شناسھ؛ کھ میکافیھ بشناسھ اوالً منو «دایی گفت، 
ه ــ یادت نیست دو تا برادر بودن، محمود خان و دیدتو رم  ثانی

  »احمد خان، میامدن خدمت پدر بزرگت؟ یادت نمیاد؟
یادم آمد. دو تا برادر بودند، خیلی شبیھ بھ ھم، ھر دو 

: دیدی دیگر ــ کشندمی ھاعین کاریکارتورھایی کھ از تریاکی
لپ خیلی تو رفتھ، دماغ فقط یک تیغۀ استخوان، پلک کلفت و 

- حال، بی، گردن توی یقھ لق، بیو چروکیده سنگین، لب بنفش
آخور و ھا و ای ھم بین ایندانم چرا یک جور رابطھجان. نمی

  آمد بھ ذھنم.و از این چیزھا  آغل
ئیس رفتن یک نق دیگر زدم کھ شاید دایی از پیش ر

با . دانستماز اولش ھم می ــ فایده نداشت ــ منصرف بشود، نشد
خوای راه و رسم زندگی تو کی می«گفت، لبخند معنی داری 

  »؟خانم رو یاد بگیری
  

دایی اردشیر ماشین را با دو متر فاصلھ وقتی رسیدیم 
بد کھ پارک «و از من پرسید، از جدول خیابان نگھ داشت 

  »نکردم؟
تو  ینانداز، چون معموالً مینخیر، خیلیم عالی«گفتم، 

- دایی ھر وقت از بابت ماشین رانیش متلک تحویل می» ب!جو

ھر گونه اسنفادۀ تجاری ممنوع است
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» من، خانم، بیشتر از سن شما رانندگی کردم.«گوید: گیرد، می
 این دفعھ ھم ھمین را گفت.

  
فقط دایی اردشیر گفتم کھ حاال این را ولش. داشتم می

ببین  ،زندگی را بھ من یاد بدھدخواھد راه و رسم کھ می نیست
 ، چطور ادبم کرد.ثبت باشد رئیسقوم و خویش، کھ 

اول از ریختش برایت بگویم: اصالً عوض نشده بگذار 
- بود. پیرتر ھم نشده بود. فقط تا دایی صدایش نکرده بود، نمی
- دانستم احمد خان است یا محمود خان. بابا بزرگ صداشان می

آغل رابطۀ اُِرکا!  .»احمد خان کھترمحمود خان مھتر و «کرد، 
 شد. روشنو این برادرھا ھم و اسب و آخور، 

و روبوسی، با سر بھ  بعد از خوش و بشدایی اردشیر 
 »؟نمحمود خان شناختی«پرسید، طرف من اشاره کرد و 

اش را بھ طرف من ھای قی کردهمحمود خان مھتر چشم
د بھ دیوار برگرداند، ولی نگاھش از من رد شد و رفت خور

لھ، ععبع«پشت سرم. تو دماغی و با صدایی عین بزغالھ گفت، 
 »لھ.ععلھ، بعععبع

ببین چقدر شور بود کھ دایی اردشیر ھم فھمید مزخرف 
 گوید و من را نشناختھ است ــ معرفیم کرد.می

شناختم، شناختم، خوبم شناختم، پسر «محمود خان گفت، 
  » چایی بیار.

پسر چایی « و پایین ببرد. نا نداشت صدایش را باال
 بود.» شناختم، شناختم«روی ھمان خط » بیار

 »…خورم مرسی، من آمدم من چایی نمی«من گفتم، 
مرسی «گفت، نھ گذاشت نھ ورداشت و محمود خان اما 

 »چیھ؟ فضولی نکن، بیا اینجا پیش خودم بشین، پسر چایی بیار.

ھر گونه اسنفادۀ تجاری ممنوع است
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 شود... چی من؟ حاال ھرمیچون محمود خان مھتر 
توانم چایی من نمی شود یک چیز پدر بزرگم،چی، خالصھ می

   !نخواھم
 نشستم، دیگر ھم فضولی نکردم.

  
، ولی بی ادبی ستخورم من اگر بگویم چایی نمی

محمود خان کھ سھ ربع ساعت دری وری گفت و آسمان و 
مربی ریسمان بافت و یک بار ھم از من نپرسید خرت بھ چند، 

ھم کھ انگار نھ انگار من توی اطاقم یا  دایی اردشیر ادب است!
 ــ دل داد و قلوه گرفت.آمدیم اینجا اصالً کاری داشتیم 

-ام سر رفتھ بود کھ نگو. اگر ایما اشارهچنان حوصلھ
ھای مرا بھ دایی از پشت سر محمود خان تو دیدی او ھم دید. 

ھا ھمینطور مشغول صحبت از دیدم، نخیر، فایده ندارد، این
نم و محرم و ظلمت الحاجیھ ھستند و اگر تا فردا صبح زکیھ خا

این گردن کج ــ  الاقل مثل یکیشان ــدو طفالن مسلم ھم من مثل 
برای اینکھ اظھار وجودی گیرند. گوشھ کز کنم، تحویلم نمی

قوطی سیگارم را در کرده باشم و نشان بدھم کار جدی دارم، 
سیگار حرف  از الی دود کھ آوردم و یک سیگار روشن کردم

. اما قبل از اینکھ سیگارم بھ بشودرسیدگی  مکارشاید بھ  بزنم
اش را بھ طرفم بر صورت کج و کولھمحمود خان دود بیفتد، 

 »کشی؟تو سیگار می«گرداند و پرسید، 
داشتم خودم  چون ،فول بود حسابیژستم  وقت پیدا کرد:

کیفم در  بھ جای جواببگیرانم.  سیگارم راکردم را ھالک می
دو سھ بار  ،دامنم را صاف کردم ،خودی باز کردم و بستمرا بی

نداشت ھیچ، حتی ھنوز درست پی ھم سیگارم را، کھ خاکستر 
ھا فقط بھ درد این ، بھ لبۀ زیر سیگاری زدم. ایننگرفتھ بود

ھر گونه اسنفادۀ تجاری ممنوع است
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اَه!  خورند کھ یک کاری کنند آدم دست و پاش را گم کند.می
ھای بنفشش را غنچھ لب عدشکنی ول کرد؟ بتازه مگر خیال می

کرد قلمش را مثل انبرک پای منقل چند بار روی لبۀ میزش زد 
 »چشمم روشن!«و گفت، 

اش محبت ھمھ ،ھیچ کدامش فضولی نیستکھ ھا این
   !پدرانھ است

-توی دلم گفتم روشن کھ روشن. ولی خوب آدم کھ نمی
رگ کھ یک چیز پدر بز آقاییتواند بنشیند بریک بزند توی چشم 

کشم، میبلھ بگوید: بابا بزرگ ھم یک چیز این آقا، و  آدم است
توی دستمالم فین من ھم نگفتم، فقط . کنمخواھد، خوب میدلم می

کردم ــ یک صدای خشک و مضحکی داد کھ از خجالت مردم، 
موھام را زدم پشت گوشم و این پا آن پا شدم. محمود خان مھتر 

 یدانی چکرد. و میتنبیھم می حاال داشت با سکوت و نگاه خیره
  شد. داد؟ موفق ھم میحرصم می

زبانش خواستم داد بزنم. از دست دایی اردشیر ھم می
بھ قول ماما کند ھا، ولی حاال است و در پراکنی می دائم بھ کار

 گفت کھ موضوع را عوض کند.نمیھم ــ یک کلمھ م تا کام ال
قوطی  را دراز کردمدیدم خودم مجبورم یک کاری بکنم: دستم 

اما  ھای دیگر بزنیم،کھ حرف سیگار را بگذارم توی کیفم
 انگار نھ انگارمحمود خان چنان تر و چسب زد پشت دستم کھ 

قوطی ھم بعدش . ھاج و واج ماندم ــ استوا رفتھ و تریاکی 
گذاشت توی جیبش. قوطی نوی نو بود. و سیگارم را بر داشت 

ا خریده بودمش و پزش را توی یک ھفتھ بود یواشکی از مام
دادم، و ھیچ وقت مناسبی پیدا نکرده بودم مدرسھ بھ مھری می

اش را بکشم. حاال ھم کھ بھترین فرصت ممکن کھ اقالً یکدانھ
چنان بغضی گلوم را بود، محمود خان مھتر کار را خراب کرد. 

ھر گونه اسنفادۀ تجاری ممنوع است
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یک نفر آمد سر بزنگاه  اما، شکر، بترکد گرفتھ بود کھ بعید نبود
ھای قی گرفتۀ محمود خان و ی اطاق و من را از شر چشمتو

 نگفتم، دایی اردشیر خالص کرد.- دفعھ-صد-نگاه من
پشت میزش برای دست دادن با تازه وارد محمود خان 

نیم خیز شد و تسبیحش استکان چای من را بر گرداند ــ 
خوشبختانھ بھ طرف خودش. و چون ھم سن و سال بابا بزرگ 

یک دنبالھ ھم  دبستانیسر مشق  ببخشید.ت من است حتی نگف
محمود خان کھتر بھ وکالت از طرف  ــدانستیم داشت و ما نمی

  دایی حالیمان کرد!
با ادب باش تا بزرگ شوی، آن وقت ھر کاری دلت 

 !خواست بکن
  

  با چشم بھ دایی گفتم: یا�! 
  با ابرو جواب داد: بنشین. 

  نشستم.
بود سر داد طرف من، سندی کھ جلوش باز محمود خان 
و یک ورقھ آب خشک کن عتیقھ گذاشت  ــبرای اینکھ تر نشود 

روی لک خیس چایی کھ خیال نکنم حتی یک قطره ھم بھ 
خودش کشیده باشد چون اینقدر جوھر آبی بھ خوردش رفتھ بود 

تازه وارد بعد ھم با  ــکھ معلوم نبود یک وقتی صورتی بوده 
  سرگرم صحبت شد. 

  
ھا ظھر مدرسھ نرفتن اصالً بھ این بدبختی یک صبح تا

کھ داشتم  سر رفتھ بود چنانام حوصلھانصاف.  ــارزید نمی
از زور پسی شروع کردم بھ خواندن سند  ــ شدمدیوانھ می
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اش را ھام سیاھی رفت! اگر بگویی یک کلمھچشم . بلھ؟!جلوم
  فھمیدم، نفھمیدم:

 
ــ کلیۀ حقوق فرضیھ و  مورد صلح

ه و حکمیھ و عینیھ مصالح متصور
نسبت بھ حق االمتیاز ... مربوط بآن 
کائناً ماکان بنحویکھ دیگر نبوده باشد از 
برای مصالح حقی و ادعایی و گردید 
متصالح از ھر حیث و ھر جھت قائم 

مصالح کھ طبق مقام قانونی و رسمی
 …مقررات استیفاء منافع نماید 

 
   دو باره و سھ باره از:

  ـ ـ مورد صلح
   :تا
 ... استیفاء منافع نماید. ..

 
اما دریغ از فھمیدن  ــرا خواندم، آنقدر کھ حفظ شدم 

دایی اردشیر این یکی را  زبان چینی بھ گردش! یک کلمھ!
 راست گفتھ بود. 

 اش دعا دعاھمھ عقب نشستم.را یواشکی بستم و  سند
اد ترسیدم یباشد، چون مینشده ردم کھ دایی اردشیر متوجھ کمی

 تاکشیدم  پس زودھم محض احتیاط دستم را  .کار خودمان بیفتد
 .شدیگر نزند پشتمھتر محمود خان 

ــ عیار محمود خان. یک فسیل تمام  ھمکار رفتم تو بحر
- عینک دوره گرد زده بود و زیر یکی از شیشھ :دیدیشباید می

ھر گونه اسنفادۀ تجاری ممنوع است
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ھایش ھم یک تکھ پنبۀ چرک تپانده بود. روی صورتش پر از 
ھای  انگار تازه از توی تپھــ  ای و شیری بودھوهھای قلکھ

محمود  اند.مارلیک درش آورده اند و ھنوز گردش را نتکانده
سیگارش را ھم مثل چپق راستی بود.  شاه فرنگخان پھلوش 

 کشید. داغم برای سیگار خودم تازه شد.می
  

محمود  نھ شدم.خالصھ داشتم توی آن اطاق خفھ می
- من دیگر دلم می نھ کھ من چکار دارم خان قصد داشت بپرسد

ھا خواستم بروم، اما اینفقط می بگویم چکار دارم.خواست 
شد بھ چنان گرم وراجی بودند کھ دیگر با ایما و اشاره ھم نمی
و دل  دایی ندایی داد. برای اینکھ چشمم توی چشم کسی نباشد

ت نرم کنم کھ بھم گوشھ و کنایھ نزند کھ کار را درسماما را 
ام، کاغذ و خودکارم را از توی کیفم در آوردم کھ انجام نداده

سرک کشیدم تقویم روی میز  یک کاغذ بھ داداش بنویسم.
  »خواھی؟چیزی می«محمود خان را پیدا کنم، دایی پرسید: 

 »امروز چندمھ؟«، یواشکی گفتم
 باشد، با صدای بلند رفیق محمود خانجناب فسیل، کھ 

 »!قعدهپنجم ذی« اعالن کرد:
ھای چنان زوری برای تلفظ قاف و عین زد کھ لکھ

دانم چرا تاریخ خودمان نمیتر شد. ای صورتش پر رنگقھوه
. بعد ھم بھ حرفش با را نگفت کھ اینقدر فشار بھ خودش نیاورد

بنده بھ ایشان عرض کردم اسقاط کافۀ «محمود خان ادامھ داد: 
  » خیارات متصوره از طرفین شد قربان.

شد: ذیقعَده، بنَده، کلماتش بھ فتحھ تمام می تربیش
 زد.متصوَره ــ عین راشد حرف می
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ھای باالی کاغذ نوشتم: پنجم ذیقعده و بعد ھم حرف
ھای محمود خان را کھ را نوشتم، بعدش ھم حرف جناب فسیل

ً بفرمایید، حتی احسنت، احسنت. می«گفت،  خواستید مضافا
عین » ھھ ھھ ھھ ... ھھ ھھ. خیار غبن گر چھ فاحش باشد ...

 بزغالھ.
 »ھھ ھھ ــ بعلھ، ھھ ھھ ھھ.«

ھا ھای اینام نگاه کنم، حرفاینکھ بھ نوشتھخواستم بی
اَنا دیُک من را تکرار کنم، ولی ھر چھ کردم نشد و بھ جایش: 

 شد! ام تکرار میتو کلھ …الھندی
  

من  راه افتادیمو پا شد باألخره دایی اردشیر خالصھ تا 
دم رفتن دایی وزی توی گوش . صد دفعھ مردم و زنده شدم

ای یک نتیش جواب محمود خان کرد او ھم با آن صدای بزغالھ
بھ  ولی» فرستم خدمتشون.فرستم. بعععلھ، میخودم می«داد، 

یک نظرم آمدن ما را بھ حساب دیدار خانوادگی گذاشت چون 
  ش. کرد کھ ناھار برویم منزلھم  تعارف شابدالعظیمی

 »امتحان دارم، باید برم.مرسی ولی من «من گفتم، 
مرسی چیھ؟ فضولی «خواھد بگوید: می پیدا بود باز ھم

البتھ نھ برای چیزی، فقط برای یاد دادن راه و رسم » نکن
ممکن است ولی پیش خودش حساب کرد کھ اگر بگوید  زندگی!

من ی روشود و این فضولی را بھ ببھ قیمت ناھار ماندن ما تمام 
 »کنی دختر؟تو چرا شوھر نمی«. فقط گفت، نیاورد

 از دستش دیگر عصبانی ھم نشدم.
 بلند شد:رفیق محمود خان صدای جلو در کھ رسیدیم، 

توانید! ھھ ھھ ھھ توانید! شما رؤسا میسیگار فرنگی؟! می«
 »توانید!می
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برای بار آخر دست محمود  را مسیگار نازنین قوطیبر گشتم، 
یعنی خیلی خوب ھم  ــدانی کجام سوخت دیدم. نمیخان مھتر 

  دانی. می
، بَ َضرَ «گفتم،  ــمثل جناب فسیل  ــاز حرصم، بھ صدای بلند 

   »با، َضربوا!َضرَ 
  ھیچ فحش دیگری یادم نیامد.جز این ... 
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 باران و تنھایی
 
 
 

کند. بارد احساس تنھایی میفکر کرد چون باران می
شد و نمی شبرد و متوجھ تنھاییرید، خوابش میبااگر باران نمی

 شد.صبح می
باران اول ریز بود، بعد درشت و تند و بعد باز ریز و 

ھای تابستان، ھای شبمداوم. صدای باران، مثل آواز زنجره
وقتی متوجھش شد دیگر دست بر نداشت. مثل این بود کھ 

دای زنند. صکشند یا کف میجمعیت انبوھی از دور ھورا می
ھای آب روی زمین، از تھ ناودانی کھ با پھن شدن بعضی قطره

شد. زمین فاصلھ داشت، گاه روی صدای کف زدن ممتد بلند می
بعد صدای آب ناودان مثل یک رِگ باران درشت با صدای 

 شد: ھوراآآآآ ...ھای ریز باران ھماھنگ میرگ
. خوابیدبرد. راحت میحتماً اگر باران نبود، خوابش می

زد و دست و پایی سر راھش نبود کھ توی تخت غلت می
 بیدارش کند.

تخت سرد بود، درست مثل اینکھ نم باران جذبش شده 
ھای روشن جا عوض ھای کدر و خطباشد. روی شیشھ خط

ھر گونه اسنفادۀ تجاری ممنوع است
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کرد. یک نقطۀ شفاف، مثل خاکستر ھنوز داغ سیگار کھ می
بیفتد، در یک قسمت از سطح بخار  روی جوراب ابریشمی

شد و مثل در رفتگی روی جوراب مسیر تۀ شیشھ پیدا میگرف
 کرد.آرام و مطمئنش را تا پایین شیشھ طی می

صدای باران روی سقف از صداھای دیگر جدا بود. 
شنید. فکر کرد داد، بقیۀ صداھا را نمیوقتی بھ آن گوش می

 ھایش پنبھ بگذارد، شاید خوابش ببرد.توی گوش
شنوم. ای بابا، کی این نمی اونوقت اگھ کسی در بزنھ،«

 »خوام برنگرده.ممکنھ برگرده. می ...وقت شب میاد؟ 
-فکر کرد باران ایستاد، چون فقط صدای چک چک می

آید و آمد. بعد متوجھ شد صدای چک چک از شیر آشپزخانھ می
بارد. رفت توی آشپزخانھ و شیر را سفت باران ھم ھنوز می

ھنوز در خیابان بود. بھ ھا   کرد. صدای رفت و آمد ماشین
اش یواش کرد. بلند شد، نشست نظرش آمد یک ماشین جلو خانھ

و با دقت گوش داد. ماشین گذشت و صدایش را ھم بھ دنبال 
کشید. بعد باز یک ماشین دیگر، بعد یکی دیگر، بعد یکی دیگر 

 کردند.ــ و ھمھ درست جلو خانھ یواش می
م ا . خیلیکاش منزل مصی مونده بودم«فکر کرد، 

کرد کجا دید نیستم. اونوقت فکر میآمد میشد، میخوب می
سپردم فھمید منزل مصی ام، اما بھ مصی میرفتم ــ البد می

 »وقتی اومد پی ام بگھ اونجا نیستم.
ھای تند و ریز از پیاده رو رد شد. کسی داد یکی با قدم

 »تاکسی!«زد: 
ران صدای ترمز ماشین و شلپ شلپ دویدن توی با

قاطی شد. در ماشین باز و بستھ شد. بعد پت پت پت موتور 
 غرش درازی شد. بعد باز فقط باران بود.

ھر گونه اسنفادۀ تجاری ممنوع است



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  بی خانمسار بی

  93

بوی سوختگی بھ دماغش خورد. یادش آمد وقتی رفت 
-ای دود بلند میتوی آشپزخانھ، بھ نظرش آمده بود کھ از گوشھ

شود. نکند کبریت روشن را توی سطل خاکروبھ انداختھ باشد و 
  آتش بگیرد؟ بخاری را خاموش کرده است؟ ھمھ جا 

 »…!مربا! ایوای مربا «
با عجلھ بھ آشپزخانھ رفت و چراغ را روشن کرد ــ 

سوخت. ظرف مربای بھ روی اجاق گازی بود و ھیچ چیز نمی
زیرش ھم خاموش بود. در مربا را برداشت. بوی ھل و شھد 

وامش مربا دماغش را پر کرد، رنگ مربا یاقوتی شده بود و ق
 درست اندازه بود.

اِ ــ حواسم کجاس؟ بعد از ظھر قبل از اینکھ برم «
 »منزل مصی زیرشو خاموش کردم.

گذارد خوابش ببرد، خوب فکر کرد حاال کھ باران نمی
  ھای پرتقال را مربا کند. یادش آمد کھ شکر ندارد.است پوست

ھای دیگر سر زد. ھمھ چیز آرام بود. بخاری بھ اطاق
ھا را دانھ دانھ خاموش کرد و توی تختش ش بود. چراغھم خامو
 بر گشت.

-پاھایش را توی دلش کرد و خودش را روی لکۀ گرمی
 کھ پشتش روی تشک ایجاد کرده بود، جا داد.

شھ کھ وقتی دو نفر تو تختن ھمھ جای تخت چطو می«
شھ؟ ... حاال کجاس؟ ... البد خونۀ مادرشھ. براش گرم می

ختن، کنار بخاری توی مھمونخونھ، یھ لیوان آبم زمین یھ جا اندا
ره. ممکنھ ھنوز تو باالی سرش گذاشتن ... نھ اونجا نمی

خوره کھ فردا خیابونا پالس باشھ ... اینقد تا صبح عرق می
کنن. جھنم ــ اینقد بخوره از ای پیدا میلششو توی چالھ چولھ

 »اون بیشتر.

ھر گونه اسنفادۀ تجاری ممنوع است
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 در زدند.
 پرید.

آورد. دوید از جایش در می چکش زنگ داشت کاسھ را
طرف آینھ و موھایش را شلوغ کرد و پای برھنھ با پیراھن 
خواب نازکش دم در رفت. در را طاق باز کرد و توی قاب در 

ھا تمرین کرده بود، خیلی ایستاد. حالت قھری را کھ توی راه پلھ
 بھ معرض نمایش گذاشت. ناشیانھ و مبالغھ آمیز

شمالوی خیس توی بغلش یک مرد غریب با یک سگ پ
جلوش ایستاده بود. وحشتزده خودش را عقب کشید و پشت در 

 پنھان کرد و در را تقریباً بست.
خانوم انصاف نیست این حیوون بیچاره رو «مرد گفت، 

و سگ را از شکاف باز در » توی این ھوا بیرون ولش کردین.
 توی راھرو انداخت و در را از پشت کشید و بست.

توی جای گرم و نرمشون «گفت، آمد کھ میصدایش می
بعد یک » ...تنگ ھم خوابیدن ــ فکر این زبون بستھ کھ نیستن 

 رشتھ غرغر نامفھوم کھ زیر باران محو شد.
خورد. سگ مال ھایش از ترس و سرما بھ ھم میدندان

دانست با حیوان چکار کند. حیوان گوشۀ راھرو او نبود و نمی
پشم درھم و خیس صورتش، بره وار  کز کرده بود و از زیر

 کرد. نگاھش می
نتوانست زیاد توی چشم سگ نگاه کند. بھ نظرش آمد 

کند. داند و دارد با ترحم نگاھش میکھ سگ خیلی چیزھا می
بغضش را قورت داد. پشتش را بھ سگ کرد و بھ طرف اطاق 
خواب راه افتاد. سگ خودش را تکاند. آب باران و گل بھ 

 یده شد.اطراف پاش
 »ای کثافت! برو گمشو!«

ھر گونه اسنفادۀ تجاری ممنوع است
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حیوان یک لحظھ دمش را الی پایش گرفت و باز از 
اش نگاھش کرد. بعد دنبالش راه افتاد و از زیر موھای ژولیده

ھا یکبار دیگر خودش را با شادی ھا باال رفت. باالی پلھپلھ
 تکاند.

پایش را زیر شکم سگ » گفتم برو گمشو! نکبت!«
ھا پرتش کرد. سگ دست و پایش ن پلھگذاشت و بھ طرف پایی

توی ھوا باز ماند و قبل از آنکھ بتواند خودش را جمع و جور 
  کند، مثل گونی آرد ھفی کرد و روی زمین افتاد. 

مختصر گرمای تنش ھم از تخت پریده بود. یک ژاکت 
و یک جفت جوراب کوتاه پوشید و لحاف را تا خرخره  پشمی

 باال کشید.
خورم. وقتی ھم اومد خودمو ون نمیدیگھ از جام تک«

 »زنم بھ خواب ... درو کی وا کنھ؟ کلیدشو نبرده.می
زد و صدای باران ھای باران را بھ شیشھ میباد قطره

عوض شده بود. حاال صدای باد ھم ھمراھش بود ــ شبیھ صدای 
 بود.ن چندانی دیگرسوتی ناشیانھ. توی خیابان رفت و آمد 

ی سرش آمده باشھ؟ تصادف کرده نکنھ بالی«فکر کرد، 
کنھ. االن خوشھ. البد اون ماشین باشھ؟ ... اون تصادف نمی

گذرونھ. ھمین نویس اکبیر اداره رو ور داشتھ داره خوش می
جور زنا الیقشن. سقز بجوان و ھر روز موھاشونو یھ رنگ 

 »کنن و ھر شب بغل یکی باشن. بذا بره خودشو بھ لجن بکشھ.
ھای یک پارچھ شده بود و نور چراغ بخار روی پنجره

خیابان رویش چرب و سرد ماسیده بود. از الی دو لنگۀ پنجره 
باران تو زده بود و از نوک دستۀ پنجره یک قطره آب آویزان 

 بود ــ مثل دماغ آدمی سرما زده.

ھر گونه اسنفادۀ تجاری ممنوع است
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اگھ تا حاال تو بارونا مونده باشھ، حتماً «فکر کرد، 
ر داشت، ولی از سر سرما سرما خورده. پالتو ور داشت؟ آره و

خوره. حاال چند روزم خوره، ھمیشھ از سر سرما میمی
- شھ عین بچھمصیبت ناخوش داری داریم. وقتی ناخوش می

 »ھاس.
صدای خش خش از پایین بلند شد. روی آرنجش نیم 
خیز شد و گوش داد. سگ زوزۀ لرزانی کشید. یادش آمد کھ 

ای یکنواخت باران حیوان پایین است. اعتنا نکرد و بھ صد
 گوش داد.
اگھ امشب یھ چایی داغ و دو تا قرص بخوره حالش «

جا میاد، ولی کی این وقت شب حوصلھ داره چایی دم کنھ؟ من 
کنم، کتری خورم ... سر راه کھ درو وا میکھ از جام تکون نمی

 »…ذارم رو گاز رم می
صدای زوزه و واق واق پر غرغر سگ جای صدای 

 ت.باران را گرف
 »نکنھ کسی پشت در باشھ؟«

ھا بلند شد. چراغ راھرو را روشن کرد. سگ پایین پلھ
ایستاده بود و دمش را تکان داد و پارس کرد و دو سھ بار جفت 

ھا باال آمد و جفت بھ چپ و راست پرید. بعد بھ سرعت از پلھ
 کنار بخاری خاموش چمباتمھ زد.

اق ه و برّ ھیچ کس پشت در نبود. خیابان مثل قیر سیا
 بود. باز بر گشت باال.

آخھ حیوون تو چقد خری! بخاری کھ سرده ــ برو تو «
 »اطاق. ِد برو دیگھ!

ھر گونه اسنفادۀ تجاری ممنوع است
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سگ پشت سرش رفت توی اطاق. با کنجکاوی اطراف 
را نگاه کرد و مدتی زمین را بو کشید. بعد پرید روی تخت و 

 ھای مرتب و پر رضایتش بلند شد.بالفاصلھ صدای نفس
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 ھای آخر پاییزجوجھ

 
 
 

زنم تو اگھ سھ راه دیگھ کار کونم، می
کونھ شص گوش صدو بیس. نصفش می

تومن. بگو چلش خرج در رفتھ واسم 
 …مونھ. اگھ یھ ماه ھمیطو کار کونم می

 
 » ریم داداش؟چرا نمی«

ھای گراز و زرد داشت و مسافری کھ حرف زد، دندان
پنج نفر بیشتر سوار  خوایمگھ می«پھلوی راننده نشستھ بود. 

 »کنی؟
رفتیم بابا، «راننده مسافرھا را بر انداز کرد و گفت، 

 و زد دندۀ یک.» رفتیم.
 

اگھ یھ ماه ھمیطو کار کونم، سر کیسھ 
رم شل ندم، چارصدو کنار گوذاشتم. چند 

خواد کھ پنج تومنو جور کونم؟ یھ ماه می
سال ــ بعلھ ــ بلکم بیشتر. یھ سال چیھ؟ 

بزنی تموم میشھ. باس بھ  چش بھ ھم
خونم حالی کونم کھ تا یھ سال ھیچ 

ھر گونه اسنفادۀ تجاری ممنوع است
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خبری نی. نھ شابدلعظیم، نھ پیرن، نھ 
چادر. آ، آ! اون بیچاره کھ حرفی نداره. 
ھمیشھ با خوب و بد ما ساختھ ــ حاالم 

رم باس یھ طوری رو  ھاسازه. بچھمی
کنھ. زن فقیرییھ. عوضش بھ را کنھ. می
ب بعد یھ سال المص اَ ،…بعد یھ سال 

شھ. باشھ، قسد مھم تازه سر قسدا وا می
دم نی، خیال کون دارم دخل حاجی رو می

 ــ مھم نی.

 
داداش این «مسافر دندان گراز بھ مسافر پھلویی گفت، 

 »جعبھ شیرنیتو، آ ھمچی، یھ خورده، ببخشینا.
مزاحم شماست؟ عذر «صاحب جعبۀ شیرینی گفت، 

 »کجا بذارمش؟ خوام. ولی ممکنھ بفرماییدمی
عقب جا ھس. «جوانی کھ روی صندلی عقب بود گفت، 

 »بدین براتون بذارم اینجا.
ای نشستھ بود، با زنی کھ بین این جوان و مرد شکم گنده

 »عقب کجا جا ھس؟«غضب گفت، 
 »جلو پامون.«جوان گفت، 

 »جلو پای ما کھ جا نیس.«زن با قاطعیت گفت، 
شدۀ کفش زن و بعد ھای کج مرد شکم گنده بھ پاشنھ

ساق پاھایش نگاه کرد. نگاه تا روی صورت زن سر خورد و 
 ھمانجا ماند.

خانم آروم باشین. من «صاحب جعبۀ شیرینی گفت، 
 »قصد نداشتم مزاحم شما بشم.

 »نخیر، مقصودم شما نبودین.«زن گفت، 
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مرد بھ زحمت سرش را برگرداند و زن را یک لحظۀ 
. زن از پنجرۀ کنار مرد شکم گنده طوالنی با استفھام نگاه کرد

 بھ پیاده رو خیره شد.
 »بدین من میذارم جلو پای خودم.«جوان مشّوقانھ گفت، 
و سرش را » نخیر ــ متشکرم.«مرد جلوی گفت، 

 برگرداند. 
 »…کھ  راس راسی«زن زیر لبی گفت، 

مرد شکم گنده خودش را جمع کرد و با مھربانی بھ زن 
 »، اینور جا ھس.شما راحت بشینین«گفت، 

 »راحتم، مرسی.«زن خندید و گفت، 
 

شھ مال اش میھر قسدیو کھ بدم یھ تیکھ
شم خودم ــ مال مال خودم. اونوخ می

آقای خودم، نوکر خودم. ریخت نسناس 
بینم. اگھ عشقم نکشید نمحاجی رم دیگھ 

کونم ــ دس خونھ و یھ رو کار کونم، نمی
ید اون رم عشق. قگیرم میھا رو میبچھ

زنم. انگار از بیخ یکی ماشینم می
 نداشتمش. وهللا.

 
میوه فروشی با گاری و بارش پیچید جلو کرایھ. راننده 

 »آی علفی!«ترمز کرد و سرش را از شیشھ در آورد، 
 شد.اعتنا و بھ کندی رد میمیوه فروش بی

بعد راننده بھ طرف دندان » ِد برو کنار ِد، عمھ چخی!«
شو! قیافھ«با سر بھ میوه فروش اشاره کرد، گراز بر گشت و 

 »عین سی شای پول خورده!
 »این ساعت خیابونا شلوغھ.«دندان گراز گفت، 

ھر گونه اسنفادۀ تجاری ممنوع است
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گھ شلوغ یا خلوت، باس حاجی می

مواظب ماشین باشی. خب ھسم. خط ور 
داره. سال دیگھ بش نداره. خب ور نمی

گم: حاجی ما رفتیم. میگھ پسر صب می
گم: ن باش. بش میزود بیا، مواظب ماشی

بیاه! دیگھ تموم شد. دستوراتو غالف 
کون، ما رفتیم سر تاسکی خودمون ــ اَ ــ 
قیافۀ حاجی رو ھمچی وختی باس دید. 

گھ باالخره تونسی تاسکیتو پس البد می
بیگیری؟ اونو قیدش زدم ــ این نو اِ، 
نوی نو. اگھ اون یکی رم زنده کنم میشھ 

؟ تو کھ پنج تا کنھ حاجیدوتا. زیادیم می
 داری زیادیت نکرده؟

 
چراغ قرمز شد. راننده چند متر جلو تر از حد چھار 
راه نگھ داشت. پلیس راھنمایی سر گرم صحبت با یک شوفر 

وهللا «کامیون بود. راننده فوراً عقب زد و بھ دندان گراز گفت، 
بھ موال ــ اگھ ما رو ببینھ میگھ بزن کنار. ماشین باس چن 

 »جھت بخوابھ.ساعت بی
خب دیگھ. ھر کی یھ جور «داندان گراز گفت، 

 »گذرونھ. اینام اینجوری.اموراتشو می
راننده از شوفر کامیون با حرکت سر سؤال کرد چھ 

 شده بود.
 »چیزی نبود ــ شناسھ.«شوفر کامیون گفت، 

 »سبزه داداش، برو بریم.«دندان گراز گفت، 
 کرایھ راه افتاد.
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ھ را زندون بود. ریخت سروانۀ سر س
اون باس حاال سرھنگ باشھ. این تازه 

 پیداش شده ــ این راسھ نبود.

 
صدای ترمز و برخورد تو خالی دو ماشین بلند شد. 

 مسافرھا در ھم ریختند.
 »یا حضرت عباس!«زن جیغ زد، 

بقیۀ مسافرھا چند لحظھ با ھیجان و در ھم و بر ھم 
 چسبیده بود.صحبت کردند. راننده بھت زده فرمان را 

رانندۀ ماشین جلو پیاده شد و مستقیم بھ طرف کرایھ 
 »مگھ کوری مرتیکھ!«آمد: 

-مردم برای بھتر دیدن ھمدیگر را با تھ آرنـج پس می
 زدند.

رانندۀ کرایھ آه سنگینی کشید، ماشین را روشن گذاشت 
و پیاده شد. جلو ماشینش را با تأسف بررسی کرد و گفت، 

زنی ـ طلبکارم ھسی؟ ھمیطو زرپی پا تو میمرتیکھ تو کالتھ ـ«
نگاه دیگری بھ ماشینش انداخت، » رو ترمز طلبکارم ھسی؟

 »نیگا کون ــ رید بھ ھیکل ماشین.«
توی صورت تماشاگران صف جلو ھیجان دوید. 

ھای پھن و گردن کلفت رانندۀ کرایھ صاحب ماشین فورد شانھ
تری ا صدای آرامرا برانداز کرد و از حالت ماھرخ در آمد و ب

 »موتوری پرید جلو ماشینم ــ مگھ ندیدیش؟«گفت، 
نھ ــ ندیدمش. «ای گفت، رانندۀ کرایھ با صدای دو رگھ

 »اما کورم ھّسی ــ جلوی تو کیونده ننھ رو کھ من نباس بپّام.

ھر گونه اسنفادۀ تجاری ممنوع است
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مرتیکۀ «اش را سپر کرد و گفت، صاحب فورد سینھ
ت حلقھ را و دو قدم جلو رفت. جمعی» لش حرف دھنتو بفھم.

 تنگ کرد.
کشھ ــ خوار ھر واسھ من شاخ شونم می«راننده گفت، 

 ...»چی شوفوره ناشیھ 
-ھای دماغش میصاحب فورد رنگش پریده بود و پره

لرزید. یک قدم دیگر بھ طرف راننده برداشت و گره کراواتش 
  تر شد اما ھیچ کس زیاد جلو نیامد. را شل کرد. جمع ھم نزدیک

دم. خیال کردی. حاال نشونت می«ت، صاحب فورد گف
زنی؟ مرتیکۀ الت بی ھمھ چیز. با کی اینطوری حرف می

 »رم. مرتیکۀ پدر سگ.آپدرتو در می
آقا «فروخت گفت، ای کھ بلیت بخت آزمایی میپسر بچھ

بعد چشمش » کتتو بده واست نگھ دارم ــ من اصالً چوق رختیم.
کھ از بین مردم راه باز افتاد بھ پاسبان پست و افسر راھنمایی 

و بین » وای ددم وای اومدن!«کردند. زد تو سرش و گفت، می
جمعیت گم شد. بقیھ ھم شل و حسرت زده چند قدم پس پس 

 رفتند.
افسر راھنمایی، مثل اینکھ از توی بلند گو حرف بزند، 

رانندۀ کرایۀ شمران، رانندۀ کرایۀ شمران، برو اون «گفت، 
. بزن ..ـ برو اون طرف. فورد شمارۀ طرف تا رسیدگی بشھ ـ

 »کنار پیاده رو.
صاحب فورد گره کراواتش را محکم کرد و پشت 

جناب سروان، من از این مرد شکایت «فرمان نشست و گفت، 
 »دارم. بھ من توھین کرده. صورتجلسھ کنین جناب سروان.

ھر گونه اسنفادۀ تجاری ممنوع است
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و بعد با » اجازه بدین آقا رسیدگی میشھ.«افسر گفت، 
را بھ کنار پیاده رو راھنمایی کرد. رانندۀ اشارۀ دست فورد 

 کرایھ بھ ماشینش تکیھ داد. بعد روی گلگیرش نشست.
 »گواھینامھ.«افسر راھنمایی بھ راننده گفت، 

این «راننده دستش را توی جیب بغلش کرد و گفت، 
علیشا ناغافل ترمز کرد جناب سروان. زرپی پاشو گوذاش رو 

 »…ترمز. انگار 
حوصلگی حرفش را قطع کرد، با بیافسر راھنمایی 

 »گواھینامھ تو بده.«
 »بفرما ــ اینم گواھینامھ.«

 افسر تصدیق رانندگی را گرفت و بھ طرف فورد رفت.
پرسید،  مسافر دندان گراز از توی پنجره سرک کشید و

 .»داداش میری؟ اگھ طول داره ما پیاده شیم «
 مسافری کھ پھلویش نشستھ بود، جعبۀ شیرینیش را

حاال باید منتظر کار «روی زانویش جا بھ جا کرد و گفت، 
 »شناس شد.

کارشناس واسھ «جوان از روی صندلی عقب گفت، 
چی؟ ھر کی از عقب بزنھ مقصره. رانندۀ کرایھ باید خسارت 

 »اون آقا رو بده.
خب اگھ باید بده، بده بریم. تا «دندان گراز گفت، 

 »غروب کھ نمیشھ وایساد.
فورده چیزیش نشده ــ جلوی «گفت،  یکی از بیرون

و وقتی دید رانندۀ کرایھ دارد » کرایھ رو باش چھ داغونھ.
نچ! «کند، قیافۀ ماتم زده بھ خودش گرفت و گفت، نگاھش می

تر و گفت، بعد سرش را آورد نزدیک» سپرت قِر قر شده.
 »خسارتتو ازش بگیر.«
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 راننده فقط نگاھش کرد.
شت، خطاب بھ مسافر مسافری کھ جعبۀ شیرینی دا

نخیر آقا بھ این سادگی نیست. ماشین جلو غفلتاً «جوان، گفت، 
 »ایستاد.

ھر کی از عقب بزنھ مقصره ــ «جوان با اصرار گفت، 
 »رد خورم نداره. تو آیین نامھ اس.

اگھ طول داره، داداش، پیاده شیم. «دندان گراز گفت، 
 »خوایم بھ کار و زندگیمون برسیم.می

مگھ اینجا ھا دیگھ کرایۀ خالی پیدا میشھ! «زن گفت، 
 »باید تا قیامت وایسیم.

 »بلھ، نخیر، پیدا نمیشھ.«مرد شکم گنده گفت، 
 »تازه سر ایستگاشم بھ زحمت گیر میاد.«زن گفت، 

و » بلھ ــ اصالً گیر نمیاد.«مرد شکم گنده گفت، 
 تر بھ زن نشست.نزدیک

د و از در دندان گراز خودش را از پشت فرمان رد کر
سمت چپ پیاده شد. لب باالییش را مثل شتری کھ مشغول 

ھایش کشید و بھ طرف نشخوار است، حرکت داد و روی دندان
 پاسبان رفت.

 »کسی ھم طوری شده؟«یک نفر تازه وارد پرسید: 
نھ بابا ــ فقط بھ ھم مالیدن. «یکی از توی جمعیت گفت، 

 »بیا بریم.
ش را از توی شیشۀ باز ھایپسر بلیت فروش دستۀ بلیت

یھ بلیت بخرین. مال امروزه. یھ بلیت. خانوم یھ «کرایھ کرد تو: 
بھ «بعد رویش را بھ آقای شکم گنده کرد: » خوای؟بلیت. نمی

 »شانس خانوم یھ بلیط بخر. بخر دیگھ.
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اش بوق یک بیوک مشکی راه نداشت بگذرد و راننده
ن موقری کھ عقب زد تا مردم متفرق بشوند ولی نشدند. مرد مس

آقایان «بیوک نشستھ بود سرش را از شیشھ در آورد و گفت، 
 »سد معبر نکنید.

اَه ــ در کیونتو «رانندۀ کرایھ تف غلیظی کرد و گفت، 
 »بذار.

آقای مسن موقر سرش را برد تو و شیشھ را باال کشید 
 »برو.«و با تغیر بھ شوفرش دستور داد: 

 را شکافت.بیوک از جا کنده شد و صف مردم 
این رسید «افسر راھنمایی بھ طرف راننده آمد و گفت، 
 »گواھینامت. شانس آوردی ماشین جلویی صدمھ ندیده.

راننده چشمش توی چشم صاحب فورد افتاد. صاحب 
اش جا انداخت رویش را فوراً فورد گردنش را توی یقھ

 برگرداند و گاز داد.
کن. یاهللا حاال اینجا رو خلوت «افسر راھنمایی گفت، 

 »راه بیفت. آقایون رد شین.
دندان گراز خودش را بھ سرعت بھ کرایھ رساند و قبل 

اش باال جستھ از راننده سر جایش نشست. لبش را کھ روی لثھ
آره «ھایش جا بھ جا کرد و گفت، بود دوباره روی دندان

 »داداش، بریم، بریم بھ کار و زندگیمون برسیم.
 »رفتی. اما قسر در«جوان گفت، 

 »خدا رحم کرد کسی طوریش نشد.«زن گفت، 
بلھ ــ واقعاً بھ خیر گذشت. جای «مرد شکم گنده گفت، 

و دستش را کرد توی جیبش و آرنجش را بھ » شکرش باقیھ.
 پھلوی زن تکیھ داد.
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جای سفت کھ «راننده روی فرمان خم شد و گفت، 
ردی، نشاشیدین ــ ھی از روی بخار معده میگین بازم شانس آو

شد بشھ، خدا رحم کرد! من شاشیدم تو این از این بدترم می
شانس ــ از این بد بیاری بدتر؟ شب کھ ماشینو بخوابونم باس 

نھ وسوییچم تحویل صاب ماشین بدم و بی دس شوما درد نک
گورمو گم کونم. حاجی شرط کرده بود اگھ یھ دفھ دیگھ ماشین 

 »خراش ور داره مرخصم کونھ.
درس میشھ داداش ــ غصھ شو «گراز گفت، مرد دندان 
 »نخور. خدا بزرگھ.

ِد ــ بازم میگھ خدا بزرگھ. کدوم خدا؟ اگھ ھس کھ «
کف دستش را محکم جلو ماشین، روی جملۀ » واسۀ ما نی.

بھ ھمون قبلھ قسم، تو این ده «کوبید و گفت، » الھی بھ امید تو«
م. اونوخ دوازده سالھ یھ شب نبوده کھ سر راحت زیمین بذار

شکر چی چیرو بکونم؟ تو ھمین را باس سبیل ھر چی آجان 
راھنماییھ چرب کونم تا بذارن این راسھ رو برم و بیام. شکر! 

 »ھی شکر! با شکر کھ نمیشھ این شکم المصبو پرش کرد.
 »داداش سید خندون نیگر دار ــ ھمین کنار.«

و » ھمۀ جوشت واسۀ این دو قدم را بود؟«راننده گفت، 
حکم زد روی ترمز. سھ نفر مسافر عقبی روی پشتی جلو خم م

شدند و بعد سر جایشان جا افتادند. زن زیر لب غری زد و مرد 
خوای باز کار یواش آقا جان، یواش ــ مگھ می«شکم گنده گفت، 

 و خودش را بھ زن مالید.» دست خودت بدی؟
دندان گراز یک دو تومانی بھ راننده داد و تا بقیۀ پولش 

اضر بشود رفت جلو ماشین را معاینھ کرد. چند بار دو ال و ح
- چیز مھمی«راست شد. بعد لب پایینش را باال برد و گفت، 

 »نشده.
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داد و دندان گراز با دھن باز از جلو راننده گاز محکمی
ماشین کنار پرید و یک تومانی نقره را میان زمین و ھوا قاپید 

 .اش رد شدو ماشین مماس با نوک پنجھ
ِھھ ــ نسناس مسخره! نھ جون تو «راننده با غیظ گفت، 

نشده، فقط زن و بچۀ من باس اَ فردا گشنھ بمونن. چیز مھمی
م بھ یھ ورشھ. داش خشتکشو ھ اواسۀ تو بھ یھ ورشھ. واسۀ بقی

رسھ، اما ما کھ زن و بچمونو کرد کھ یھ دقھ دیر میپاره می
م ی انی وقت ھمینی. چیز م ینیم، چیز مھمیبصب تا شوم نم

ی کرده یا خون کرده باس کھ دزّ ِکسی ریم خونھ، مثھ شوم می
ھ بریم تو کھ زنمون پا نشھ بپرسھ چی آوردی، چونکھ ھمیشۀ آسّ 

م باس بش بگیم ا یم. وهللا بھ خدا. امشبخداش دس خالی ھسّ 
بیگی تخت بخواب ضعیفھ، تیپا زدن تو کیون مون گفتن برو. 

نی! قراضۀ نسناس! واسۀ  چیز مھمینی! آقاھھ گف  چیز مھمی
ما دیگھ تموم شد. دیگھ کی بشھ بتونیم قد راس کنیم. باس اَ فردا 

کف » س سر خم کونیم و کار بخوایم.س و ناکِ بریم پیش ھر کِ 
کار خواّسن بھ موال از «دستش را محکم کوبید روی فرمان: 

 »بدتره.  می اگدای
ذاشت مرد جلوی جعبۀ شیرینیش را روی کف ماشین گ

برای صاحب ماشین توضیح بدید «تر نشست و گفت، و راحت
کھ شما مقصر نبودید، فی الواقع ھم شما تقصیر نداشتید، ماشین 

 »جلوی شما بغتتاً ترمز کرد.
را بر انداز کرد و  راننده سر تا پای مرد پھلو دستی

 »شوما قاضی عدلیھ این؟«پرسید، 
 »نخیر، من معلمم. چطور؟«مرد گفت، 

 »ین.حرف زدنتون فکر کردم قاضی ھسّ  از«
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 حرفمگر قضات چطور «معلم لبخند زد و پرسید، 
 »نن؟زمی

زنی. چیزایی چمیدونم، ھمینطو کھ شوما حرف می«
فھمھ. تام آدم بپرسھ، باس ببخشین چی گفتین؟ میگن کھ آدم نمی

گن اینو قانون گفتھ ما بندن و میکنن و میــ دھنشونو وا می
م ا قانون ،زننصش اونا زبون قانونو حرف مینگفتیم. خال

کشن سالھ کھ ھر رو ما رو می 9 زنھ.زبون ما رو حرف نمی

کنن. تو عدلیھ ــ از این اطاق بھ اون اطاق قالب سنگمون می
زنن کھ چپونن و از این حرفایی میھی تو پرونده مون کاغذ می

 »سالھ. 9 فھمیم ــ یعنی نباس بفھمیم.ما نمی

سال؟ این چھ جور  9اَ ــ «ز پشت گفت، جوان ا

 »دعواییھ؟ چقده طول کشیده!
دّزیھ برادر، دّزی کھ شاخو دم نداره. ما یھ ماشین «

 »دن.داشتیم کھ تاسکی بود، اینو ضفطش کردن، پََسم نمی
 »ضبطش کردن؟ کی ضبط کرده؟«معلم پرسید، 

خداشون دیگھ. ما خودمون اون وختا رو کامیون کار «
م ا کار اوفتاده بود. یھ ِرفیق داشتیم، اونو تاسکی بی کردیممی
کاری بیا گشت. یھ رو بش گفتیم ِرفیق تو کھ بیکار میبی

تاسکی رو واسھ ما بگردون، ھر چی در اومد داش خرج در 
 »کونیم.رفتھ نص می

 »رفیقھ ماشینو زد و برد!«جوان نتیجھ گرفت، 
م ا ھ ــ اونن«راننده از پنجره تف کرد بیرون و گفت، 

اما طور دیگھ. یھ رو ما خبر شدیم ماشینو سر  ناِرفیقی کرد،
سرای زندون خوابوندن. رفتیم بیبینیم چھ خبره، افسره اومد جلو 

راننده شستش را تر کرد و ھوا » و گفت: ماشینت خالفی داره.
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یکی، دو تا، سھ تا، چار تا ــ ُخلَصش پونزه تا «را ورق زد: 
س ــ ما کھ گفتھ بودیم نص ف دس ما. نا کِ قبض خالفی شاشید ک

دادی قالو رو از نص ما و نص خودت می نص، ُخ ای خالفیا
کندی کھ ماشین نخوابھ. ُخلَصش کاری بود کھ شده بود ... می

کونھ گفتیم خالفیا چندیھ؟ پنج تومنیھ. ُخ پونزه تا پنج تومن می
ا ُخ کونھ ھفتادو پنج تومن. سختمون بود، امچن تومن؟ می

ھفتادو پنج تومنو شمردیم و گفتیم بفرما. افسره گف، بفرما؟! 
بیاه! موعدش گوذشتھ پنج تومنیا میشھ پنجا تومن ــ یعنی پونزه 

کونھ ھفصدو پنجا تومن. ھفصدو تا پنجا تومن باس بسلفی کھ می
پنجا تومنم کیون کی بود. مام تازه زن گرفتھ بودیم و خرجمون 

فسره حرفمون شد. ما رو انداختن تو زیاد بود. ُخلَصش با ا
ھلفدونی کھ بھ افسر توھین کردی. تو سوالخ کھ بودیم معلوم شد 

ای کھ اسمش مثھ ما بوده، یھ پرونده داره، بھ ای یھ ننھ مرده
 »کلفتی.

 جوان از پشت خم شد کھ کلفتی پرونده را ببیند.
-یھ آدم خطرناکی کھ تو خیابونا زنده باد مرده باد می«

. ما رو جای اون گرفتن. نزدیک بود زیر لگد بکشنمون. گفتھ
ُخلَصش ما رو یھ سالو نیم تو سوالخ نیگھ داشتن. َھی آدم جلو 

شناسی؟ گفتیم: نھ، لت و ما ریسھ کردن، پرسیدن: اینو می
-پارمون کردن. بعد قلقشون دسم اومد ــ فھمیدیم باس بیگیم می

بعد دیگھ ھر کیو  شناسیم، خوش نداشتن ما ھیچ کیو نشناسیم.
شناسیم ــ کمتر زدنمون. تا یھ گفتیم میشناسی، میگفتن میمی

- رو نفھمیدیم چی شد کھ فھمیدن ما چاخان کردیم اینا رو نمی
شھ کھ یھ بابایی رو بھ ما نشون دادن شناسیم. گمونم اینطو می

شناسیمش، دو سال با ھم سر کامیون گفتن این کیھ؟ مام گفتیم می
ردیم. اون بابا یھ دکتر یا مندس از آب در اومد ــ اون ککار می

ھر گونه اسنفادۀ تجاری ممنوع است
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دونھ. ُخلَصش تو ھمھ ریخت شوفورای کامیونن، آدم چی می
فھمیدن ما چاخان کردیم. اون رو یک کتک جانانھ بھ ما زدن 

شناسی، اما بعدش شناختی واس چی گفتی میکھ تو کھ نمی
 »ولمون کردن.

 »نھ بابا!« ای خندید و گفت،جوان با ذوق بچگانھ
ای بابا، عجب داستانی ست، فقط «معلم با وحشت گفت، 

کردید آقا. بھ خاطر تشابھ اسمی؟ شما باید از حقتون دفاع می
کردید اون شخص دیگھ نیستید. آدم نباید بگذاره حقش ثابت می

 »ضایع بشھ آقا.
چی چیش؟ حقش؟ زکی برو برادر «راننده گفت، 

حق ما رو داداش با نافمون شھ. صدات از جای گرم بلند می
 »ننمو جر میدن.…بریدن و سوتش کردن. اسم حقو بیارم 

 »تربیت.خدا مرگم بده ــ چھ بی«زن زیر لبی گفت، 
مرد شکم گنده دستش را روی ران زن گذاشت و تا 

داد بھ جلو خم شد و گفت، جایی کھ ضخامت شکم اجازه می
 »آقا مواظب باش ــ ناموس مردم تو ماشینھ.«

تو اول «راننده سرش را بھ سرعت بر گرداند و گفت، 
 »اتو بکش اونور ریق ناموس مردمو در اُوردی.تنھ

اش را جوان با صدای بلند خندید و مرد شکم گنده سینھ
 صاف کرد و بھ جوان چپ چپ نگاه کرد و عقب نشست.

 »اینجا تیغستونھ؟ نگھ دار.«زن گفت، 
ً دارید ھا اتحادیشما راننده«معلم پرسید،  ھ ندارید؟ حتما

 »کنن.آقا. بھ اونا بگید رفع اشکاالت شما رو می
ِھھ ــ اتحادیھ؟ چرا گمونم داریم. چون ھر وخ دری بھ «
کنھ. خوره، صنف شوفورام مثھ آقاھا چراغ بندون میتختھ می

ھر گونه اسنفادۀ تجاری ممنوع است
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اما تو اتحادیۀ شوفورا ھمھ جور جنس پیدا میشھ، جز شوفور 
 »باس بیبینیم دیدیم.جماعت. ما این چن سالھ ھر چی 

 »باالخره ماشینت چی شد؟«جوان پرسید، 
خوام ھمینو بدونم. البد تا یارو ِد منم می«راننده گفت، 

 »مونھ.رو پیداش نکنن، ماشین ما گرویی می
 »اگھ یارو مرده باشھ؟«
 »ماشین مام مرده.«

 »نیگر دار. پل رومی«مرد شکم گنده گفت، 
شم. راسی تصدیقتو می پیاده منم پل رومی«جوان گفت، 

 »کنن؟سوراخ می
تصدیق ما پر سوالخھ، دیگھ آبکش شده داداش. شوما «

 »ری؟کجا می
 »خود میدان تجریش.«معلم گفت، 

جوان و مرد شکم گنده پیاده شدند. کرایھ دو باره بھ راه 
 افتاد.

خیلی اسباب «معلم چند بار سرش را تکان داد و گفت، 
 »تأسفھ.

 »ی چی؟چ«راننده پرسید، 
اش اسباب ھمۀ این حوادثی کھ نقل کردید ــ ھمھ«

 »تأسفھ.
 »گن.آره ــ ھمھ ھمینو می«راننده گفت، 

 
تا میدان تجریش ھر دو ساکت ماندند. توی میدان راننده 

اَ ــ المصبا بش رسوندن. من فکر کردم امشب دو راه «گفت، 
یچو کونم ــ اما بش خبر دادن. اونور واساده سودیگھ کار می

زنن درد داره، َخیلی تحویل بیگیره. وقتی ھمکارا واسھ آدم می
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درد داره. اونوخ شوما میگی صنف شوفورا؟ ِھھ، صنف 
شوفورا! آدم با آجان جماعت تکلیفش رووشنھ ــ آجانو ساختن 
کھ جون آدمو بیگیره، مثھ عزراییل دیگھ. آدم با عزراییل کھ 

 ییلو ساختش، بعدشدشمن نی، باس با خدا دشمن بود کھ عزرا
م با این خودیا کھ کسی بشون نگفتھ جون بقیھ رو بیگیرن. ا

 »داداش باقی پولت.
از الی در تف کرد. ماشین را خاموش کرد و بھ آن 

 طرف میدان رفت.

ھر گونه اسنفادۀ تجاری ممنوع است
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 »پارتی«
 
 
 

ای کھ سلمانی دو طرف سرم با فرق وسط و دو تا لولھ
دختر «ی ھایی شدم کھ روی کاکائودرست کرد، عین عکس

چسبانند. ماما ھم جد کرد لباس صورتیم را بپوشم. می» نشان
داد و ھم ھم برق نوک دماغم را بیشتر نشان می ،رنگ لباسم
خواست رنگم مات و پریده ھام را. و من دلم میسرخی لپ

موھام بریزد توی صورتم و لباس مشکی  ،فرقم کج ،باشد
 سنگدوزی ماما را بپوشم.

دلم خواستھ خوشگل باشم، از ھمیشھ اصالً من ھر وقت 
تر شدم. خالصھ کاری از دستم ساختھ نبود. شیشۀ عطر قیافھبی

نینا ریچی را گذاشتم توی کیفم، یک تکھ پنبھ را ھم تا آنجایی کھ 
گرفت، پودری کردم و الی دستمالم پیچیدم و بھ خودش پودر می

سر  خواستم راه بیفتم کھ داداش و زنش و سیمین و شوھرشمی
 رسیدند.

 »اِ ــ تو چرا خودتو این ریختی ساختی؟«داداش گفت، 
دیدی ــ با آن خواست ریخت خود داداش را میدلم می

روز بھ روز خودش  .کت پیچازی انگلیسی و پیپ گوشۀ لبش

ھر گونه اسنفادۀ تجاری ممنوع است
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کند. شباھتش بھ دایی ھم بھ نظر را بیشتر شبیھ دایی اردشیر می
حرامزادگی است تا از روی من ھیچ دلیل حاللزادگیش نیست ــ 

 توی دل ماما جا باز کند.
 چھ کارش داری؟ خیلی«ملیحھ، زنش، خندید و گفت، 

 »م خوشگل شدی جونم.ا
ھم تحویل » قربون سرت برم«ترسیدم مثل مادرش یک 

بدھد، ولی نداد. شباھت ملیحھ بھ مادرش از شباھت داداش بھ 
 دایی ھم افتضاح تر است.

م ولی بیشتر مقصودم زبانم را برای داداش در آورد
ملیحھ بود ــ چون از حرف ملیحھ بیشتر از حرف داداش 

 حرصم گرفت.
 »بیا جلو ابروھاتو صاف کنم.«سیمین گفت، 

 »خواد، ولش کن.نمی«گفتم، اما رفتم جلو 
 »ری؟کجا داری می«سیمین پرسید، 

منزل مھری اینا ــ برادرش از سفر اومده، براش «
 »پارتی دادن.

شھ تو فرنگی چی چی دادن؟! حاال نمی« داداش گفت،
 »قاطی حرفات نکنی؟!

ھا پارتی کھ دیگر فرنگی نیست. ننھ، کلفت مھری این
 »مھری خانم شب پارتی داره.«ھم صبح پای تلفن گفت، 

داند ــ گاھی از آدم با این داداش اصالً تکلیفش را نمی
د. رورود، گاھی از در دروازه ھم تو نمیسوراخ سوزن تو می
رسد در دروازه برایش تنگ است، وگرنھ یعنی وقتی بھ من می

فرنگی را قاطی  قلنبھ سلنبۀتا لغت  وقتی دایی اردشیر صد
کند، داداش پشت سر ھم سرش را بھ عالمت ھایش میحرف

دھد و پاش بیفتد، با ھمان کلمات ھم تصدیق و تحسین تکان می

ھر گونه اسنفادۀ تجاری ممنوع است
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دلیل اینکھ داداش  کنم،دھد. اصالً من فکر میجواب دایی را می
کنند دایی اردشیر علم ــ بقیۀ خانواده ھم ھمینطور ــ فکر می

ھاست کھ دایم ورد اول و آخر است، بھ خاطر ھمین حرف
زبانش است. اما اگر من بیچاره یک کلمۀ پارتی را، کھ ننۀ 

ھا ھم بلد است، بپرانم، ھمھ شان محتاج لغتنامۀ مھری این
 شوند.می» حییم«

دورۀ ما، آپارتی فحش بود ــ «مین گفت، شوھر سی
 »پارتی ھم از ھمون میاد دیگھ.
 غش کنی، خوشمزه!

حاال اگر دایی باسواد خانواده است، شوھر سیمین با 
- ھمھ  باز مینیش کند، باز میکھ نمک فامیل است. دھنش را 

  شود. 
 معاینھھمھ ھری زدند زیر خنده. من زیر ناخنم را 

 کردم.
اِ ــ سر بھ «کھ جمع و جور شد، گفت، اش سیمین خنده

 »سر بچھ نذار.
 »سر بھ سر من؟! ھا!«گفتم، 

 »شھ ــ راه بیفت.تو داره دیرت می«ماما گفت، 
 درست مثل اینکھ تیر مسابقۀ دو در رفت.

 »خداحافظی؟یواش دختر! ھمینطور بی«ماما گفت، 
تندی با ھمھ خداحافظی کردم. ماما و سیمین و ملیحھ را 

 ردم.ماچ ک
 »کنی؟منو ماچ نمی«داداش گفت، 

 »نھ.«گفتم، 
 »منو چطور؟«شوھر سیمین گفت، 

 »رم نھ ــ ریش دارین. شما«گفتم، 

ھر گونه اسنفادۀ تجاری ممنوع است
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 »!ریش فراوونھامشب تو پارتی بیعوضش «گفت، 
 یخ کنی!

ــ  خندیدن قابل تحسین استخود برای بی ھااستعداد این
- ر شوخیباز ھمھ خندیدند، جز ماما. ماما از این جوانصاف! 

آید. یعنی وقتی من توی اطاقم ھای شوھر سیمین خوشش نمی
ترسد من روم باز بشود. من ھم خوشم آید ــ میخوشش نمی

کند، برای اینکھ آید، نھ برای اینکھ چشم و گوشم را باز مینمی
 ھمھ دست دوم و نیم بند است. شھاشوخی

 »دستمال ور داشتی؟«دم در کھ رسیدم، ماما پرسید، 
بود ن بعیدمعلم نظافتم را ببیند! خانم قرار است  گاران

 نپرسید.ھم بپرسد اما راجع بھ آبخوری 
م ا ورداشتم، یک تیکھ پنبۀ پودری«خواستم بگویم، می

کھ جلز و ولزش را در بیارم ولی ترسیدم یک  »الش پیچیدم.
 کاره اسباب کیفم را مصادره کند، نگفتم.

د کھ پودر دشمن گویماما دشمن پودر است، چون می
پوست است. من نتوانستم بھ ماما حالی کنم کھ توی دنیا تنھا 

 آید.کسی است کھ از دماغ براق و لپ گل انداختھ خوشش می
و مثل  لب تر نکردمخالصھ راجع بھ پنبۀ پودریم 

 فشنگ در رفتم.
 

وقتی وارد شدم، اول کسی کھ بھ چشمم خورد مھین 
دانی از رقصید. میدر مھری میبود. دراز بیقواره داشت با برا

آید؟ از روش. با ھم قھر بودیم ھا ــ اما چھ چیز مھین خوشم می
سر امتحان ھندسھ آمد پھلوی من نشست و از اول تا آخر از 
روی دستم نگاه کرد. بعدش ھم انگار نھ انگار. حاال ھم صدای 

ھر گونه اسنفادۀ تجاری ممنوع است



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مھشید امیرشاھی

 118

انداخت و ککش ھم اش بلند بود و داشت شلنگ تختھ میخنده
 کنند.ید کھ ھمھ دارند نگاھش میگزنمی

شد اول مھین را جز من ھر کس دیگر ھم کھ وارد می
ھای اش ھیچ، لباسش مثل چھل تکھدید ــ حاال صدای خندهمی

 روی کرسی خانم جان رنگ و وارنگ بود.
ً مھری  دلم برای برادر مھری سوخت. طفلکی! حتما

برادر  دانممجبورش کرده بود با مھین برقصد. چون من می
ای ندارد، مھری خیلی خوشگل پسند است. خودش چندان قیافھ

گویند خیلی شیک پوش است. آن شب یک کت کمر ولی ھمھ می
تنگ پوشیده بود و یک کراوات زده بود کھ سھ وجب پھنا 

کرد کھ یک دختر اش ھم دور و برش را نگاه میداشت. ھمھ
کرد کسی نبیند خوشگل پیدا کند و حتم دارم تو دلش دعا دعا می

 رقصد.کھ دارد با مھین می
شوم، دلشوره من راستش وقتی وارد جای شلوغ می

ً جایی کھ خیلی کنم ھا را نشناسم. خیال میدارم. مخصوصا
ام و از قافلۀ ھا نشستھدلیلش این باشد کھ دایم ور دل ماما این

ھم از ور دل  مھای دیگرام. خیلی عیب و علتتمدن عقب مانده
 . استھا نشستن ا اینمام

  خالصھ دلشوره شروع شد. حاال آن را ولش. 
دنبال مھری گشتم. گم شده بود. اصالً معلوم نبود 

یک ، ھما را دیدم چشم گرداندم ی دیگرکجاست. دنبال آشناھا
دم پایۀ صندلیش، دور و ھم یک کپھ خاکستر  ،گوشھ نشستھ بود

ترتیب موھاش  اطراف زیر سیگاری، جمع شده بود. برای اینکھ
ھایی کھ گردنشان را سرما خشک کرده، بھ ھم نخورد، مثل آدم

اند. وقتی باالتنھ را خرچاش را بھ راست یا چپ میھمۀ باال تنھ
داد فقط دستش مثل عروسک کوکی سیگار را تا حرکت نمی

ھر گونه اسنفادۀ تجاری ممنوع است
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- گرداند و بقیۀ بدنش یک ذره ھم تکان نمیبرد و بر میلبش می
 خورد.

-ز این لباس صورتیم ھمیشھ بدم میرفتم پھلوش. من ا
خواست خودم را پشت آمد، اما وقتی کھ کنار ھما رسیدم دلم می

ھا قایم کنم کھ کسی مرا نبیند. رنگ لباسم پھلوی یکی از صندلی
قرمز آتشی لباس ھما، مثل آب دھن مرده بود. ھما با ورق 

، من با اعالن پودر رختشویی روی زدمو نمیُوگ ژورنال 
 .ایدقوطی ت

ھما با لبخند زیادی شیرینش بھ طرفم بر گشت و پرسید، 
 »خوای؟سیگار می«

از آن روزی کھ سر سیگار کشیدن، از محمود خان 
پشت دستی خوردم، دیگر جرأت نکرده بودم سیگار مھتر 

-دیدم ھمھ دارند می، بکشم. با ترس دور و برم را نگاه کردم
 »آره.«کشند. قوت قلب پیدا کردم، گفتم، 

تواند خم بشود. خودم سیگار را از توی دانستم نمیمی
 کیفش در آوردم.

چشمم افتاد بھ شراره کھ پشت سر ھما ایستاده بود. 
کرد. پسرھایی پرویز ھم باال سرش بود و عاشقانھ نگاھش می

ً برای چند دقیقھ ھم کھ شده، را کھ من می شناسم ھمھ حتما
  اند. عاشق شراره بوده

خواست جرأت خواست؟ دلم میدلم می یدانی من چمی
مھین و شیکی ھما و خوشگلی شراره را داشتم ــ آنوقت البتھ 

 شد سوفیا لرن.اسمم می
شد و وول نشست و پا میرفتم تو بحر شراره: ھی می

ھاش گاھی تو زد. انگشتخورد. با پاش ضرب آھنگ را میمی
 زد. یک جورِ خورد گاھی توی موھاش چنگ میھم گره می
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تاب است. یعنی بقیۀ خوشگلی کالفھ بود. ھمیشھ ھمینطور بی
شراره چون قشنگ است بیشتر تو  اھا ھم ھمینطور، منتھبچھ

 زند.چشم می
پرویز خم شد کھ لیوان مشروبش را از روی میز 

داشتم یکی از  درست وقتی من بردارد، جلو شراره را گرفت ــ
گردن کشیدم ببینمش،  !اَه ــ کردمکارھاش را تو ذھنم تمرین می

کنی؟ کجا رو نیگا می«رخسار آمد درست جلوم ایستاد و گفت، 
 »…چرا تولد مژی نیومدی؟ اگھ بدونی چھ اتفاقی افتاد 

 تویدانستم ھای رخسار گوش نکردم. چون میبھ حرف
مھمانی تولد مژی ھیچ اتفاقی نیفتاده است. رخسار ھم اینقدر 

ھا و جاھا و زند کھ آدمیحرف م پلوغ شلوغسر و تھ و بی
شود و ھی باید اش تو کلۀ آدم قاطی پاطی میھا ھمھاتفاق

 »چرا؟ ؟ برای چی؟ کجا؟چطو ؟بھ کی ؟کی«، بپرسد
زد. اما حاال رخسار داشت ھمینطور یک ریز حرف می

شد. صدای موزیک خواستم گوش کنم، دیگر نمیاگر ھم می
 خیلی بلند بود.

را کشید. یک نفر ھم یک  یکی از پشت آستین رخسار
ای . من از آن دفعھدانم چی بودکھ نمی لیوان مشروب بھ من داد

دیگر  گرفتمکھ سر ویسکی خوردن افتضاح در آوردم، تصمیم 
 لب بھ مشروب نزنم.

 »خوای؟می«بھ رخسار گفتم، 
  »دارم.«گفت، 

-لیوان را گذاشتم روی میز. داشتم دستمالم را در می
پسری کھ پشت رخسار بود و  خشک کنم،آوردم کھ دستم را 

  »خوام.من می«کشید، گفت، آستینش را می
  »با ھم آشنا نیستین؟ برادر من.«رخسار گفت، 
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آمدم گیالس مشروب را بدھم بھ برادر رخسار، پنبۀ 
الی دستمالم تلپی افتاد توی لیوان، گرد پودرش ھم مثل خاکھ قند 

 پاشید روی بشقاب چیپس.
 ماغم را با پنبۀ پودری گرفتھ بودم.کاش اقالً برق د

نھ دیگھ «ش ھم گفت، برادراش گرفت و خنده رخسار
مرسی، من مارتینی با زیتون دوست دارم با پنبھ تا حاال امتحان 

ترین ترین و مشکلمضحکبعد ھم با من دست داد. » نکردم!
کلھ و سر و  دانم از چند تانمیکاری بود کھ ممکن بود بکنیم. 

   .گذشتیم تا توانستیم باال تنھ
دانستم کھ را تا آن شب ندیده بودم، اما میبرادر رخسار 

ھم  شکلشگفتھ بود و از  بھماست. خود مھری  شمھری عاشق
  خیلی تعریف کرده بود.

 »سیگار؟«برادر رخسار گفت، 
بھ سیگارم کھ فقط یک لولۀ دراز خاکستر بود اشاره 

 کردم.
 »رقص؟«پرسید، 

 اختم باال.ھایم را اندشانھ
در فاصلۀ عوض کردن دو تا صفحھ بود و من دعا دعا 

 کردم کھ رقص بعدی را بلد باشم.می
چرا صفحھ «مھین از آن طرف اطاق داد زد، 

 »نمیذارین؟
یک نفر ھم چراغ وسط اطاق را خاموش کرد. برادر 

وسط اطاق. لباسم از کشاندم را گرفت و م رخسار دور کمر
واستم یک طوری بکشمش پایین اما خمی ھ بودپشت باال جست

کرد کھ صاف بایستم و من شد. برادر رخسار با من تقال مینمی
با لباسم کھ بیاید پایین، کھ سر و کلۀ مھری پیدا شد و از آن 
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ھای یک متری بھ من انداخت. برای اینکھ حالیش کنم من نگاه
 ھا را انداختم باال.تقصیر ندارم باز شانھ

غیر از درست کردن کوکتل تو «، برادر رخسار گفت
 »؟یبلد ای ھمکار دیگھو شانھ باال انداختن  پنبھ

دانستم بھ نمی خواستم جوابش را بدھم اما اصالً می
فقط چپ  ام، باید تو بگویم یا شما.کھ فقط یک دفعھ دیدهآدمی

 چپ نگاھش کردم.
خواست با برادر رخسار برقصم ــ اوالً دلم نمیراستش 

- ھای موم. دلم میھری، ثانیاً بھ خاطر لباسم و لولھبھ خاطر م
خواست فیروز بیاید یک گوشھ بنشینیم و حرف بزنیم. فیروز 

 ،دو سال بود ندیده بودمشچون  ،ھاــ آن وقت مثل خود من بود
و بعدش ھم امریکا  از وقتی کھ با برادر مھری رفت اروپایعنی 

 .دیگر ندیده بودمش
شوخی کردم «غ کردم گفت، فکر کرد ب برادر رخسار 

 »ری؟از اینجا کجا میبابا. 
 »خونھ.«گفتم، 
 »ریم کلبھ ــ میای؟ما می«گفت، 
 »نھ، باید برم خونھ.«گفتم، 

این «شناختم و گفت، روش را کرد بھ پسری کھ من نمی
 »خواد بره خونھ!دختره خلھ. از اینجا می

و ھر دو با ترحم » نھ؟ راست میگی؟«پسر گفت، 
 جوابکردند. از این کارشان خیلی دلـخور شدم.  نگاھم

 پای برادر رخسار را لگد کردم. .بھ ذھنم نیامدھم نیشداری 
ھاشان را بھ ھم چسبانده شراره و برادر مھری صورت

خوردند. انگار منتظر بودند کسی بودند و تقریباً اصالً تکان نمی
رده عکسشان را بر دارد. حتم کردم پرویز بھ عشقش اقرار ک
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ام کند. خندهاست و حاال شراره دارد روی برادر مھری کار می
 گرفت.

 »خندی؟بھ چی می«برادر رخسار پرسید، 
ھام را باال بیندازم ولی بھ موقع نزدیک بود باز شانھ

 جلو خودم را گرفتم.
بھ خیالم  و یک آقای مسنی کھ سبیل دوگالسی داشت

شناختمش گوشۀ یاصالً نم و من موھاش را ھم روغن زده بود
د. جا خورمیرا  آدم شچشم ھابا پیست رقص ایستاده بود و  

ژیگولوھای  از آن. بکشداز جلو چشمش کنار آدم ھم نبود کھ 
 عوضای کھ غیبش زد رفتھ بود صفحھ را . چند دقیقھعتیقعھد 

کند و تانگو والنتینو بگذارد. اما تا دوباره خودش را کنار پیست 
د. از من حیوانی تر گذاشتنرا قبلی  ۀصفح ھا بازرساند، بچھ

 توی پارتی مھری فقط ھمین آقا بود.
 آمد.این فیروز ھم کھ نمی

رقص تمام شد. خودم را بھ مھری رساندم. پھلوی 
بود.  بھ دیوار تکیھ زدهشناختم حسین و یک دختری کھ نمی

حسین مطابق معمول داشت از آخرین شکارھای دخترش 
کس نبود بھ این حسین بگوید با این ھمھ کرد. ھیچ تعریف می

زند، چرا باز اینقدر چشم و دلش دنبال دختری کھ بھ تور می
 دود.دخترھا می

 مھری را کشیدم کنار.
 »سالم جونی.«حسین گفت، 

جونی و زھر مار! گوشت تنم از این لغت توی دلم گفتم: 
 دانم تا ما پشتمان را بکنیم برای دختر پھلوییشریزد. میمی

 کند کھ چطور من و مھری را با ھم بلند کرده است.تعریف می
 »تو کجا بودی؟ ندیدمت.«مھری گفت، 
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-خیلی خوبم دیدیم. داشتم با برادر رخسار می«گفتم، 
 »رقصیدم.

 »ازش خوشت اومد؟«پرسید، 
 »نھ.«گفتم، 

آره، تیپ تو نیست. «مھری خیلی خوشحال شد. گفت، 
 »خیلی سوسولھ.
 »سش داری.تو کھ دو«گفتم، 
 »آخھ من سوسول پسندم.«گفت، 

مھری روزھا تا ساعت چھار بعد از ظھر یک آدم است 
سنگین رنگین و از چھار بھ بعد یک آدم دیگر. تا ساعت چھار 

از نبوغ چارلی چاپلین  بخواند وحافظ غزل  خواھددلش می ــ
جلد روزنامھ ھم  ش راکتاب پلیسی حرف بزند و از این چیزھا.

 یک از دفعھیک  .»اشعار المارتین«نویسد: روش می کند ومی
، چون شنیده بود اشکش بند نیامدتو مدرسھ ظھر صبح تا 

ی ی « اشھمھبتھوون گوشش کر بوده. اما از چھار بھ بعد 
ھا ــ تازگیھاست و "توئیست" و از این حرف» جرک«و » ی

 اینطوری شده.
 »مگھ فیروز رو دعوت نکردی؟«پرسیدم، 
نیومده ــ البد «ق را با چشم گشت و گفت، دور اطا

شھ. تو ھیچ وقت بھ من نگفتی قضیھ چیھ، یادت باشھ! پیداش می
دونی، اما تو ھیچ وقت بھ من ھیچ چی من ھر چی دارم تو می

 »گی.نمی
سر از ھمۀ کارھای آدم در بیاورد.  دوست داردمھری 

زھا شود گفت. یعنی اصالً خیلی چیھمۀ چیزھا را ھم کھ نمی
اش حرف بزند. مثالً قضیۀ چیزی نیست کھ آدم بتواند در باره

رفت سفر اش این بود کھ شب آخری کھ داشت میفیروز ھمھ
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ھا. ماما من را فرستاد خانۀ ما مھمان بود، با ھمۀ قوم و خویش
  کھ یک کم یخ بیاورم. 

ظرف یخ را  جویدم،داشتم یک تکھ یخ کروچ کروچ می
راست آمد  و فیروز آمد توی آشپزخانھکھ  برداشتھ بودمھم 

طرفم و ماچم کرد. من حسابی غافلگیر شدم. ھیچ منتظر نبودم. 
با ھم معاملۀ کتابی داشتیم. فقط چون تا آن شب من و فیروز 

خواندم. گرفتم و میھای او را قرض میکتابھم من  بیشتر 
ھای ھا خودم و فیروز را جای قھرمانبعضی وقت حاال شاید

کردم فیروز از من خوشش فکر نمیاصالً گذاشتم، اما می کتاب
بیاد. وقتی ماچم کرد، راستش ذوق کردم. از ذوقم من ھم سرم 

خیس و را بردم جلو و ماچش کردم ــ اما یک ماچ پر صدای 
. فیروز صورتش را تلیسی، بھ خاطر یخی کھ ھنوز تو دھنم بود

ای کردم. در پاک کرد و خندید ــ انگار من یک کار با مزه
 صورتیکھ جدی ترین کاری بود کھ تا آن روز کرده بودم.

شد. خالصھ این قضیھ تو دلم مانده بود و داشت عقده می
خواست راجع بھ فقط دیدن نھ، دلم میخواست ببینمش. دلم می

نھ، . آن شب ازش توضیح بخواھم. نھ، بھش توضیح بدھم
بخواھم بلدم مثل خواست نشانش بدھم من ھم اگر دلم میراستش 

 شرلی مک لین ماچ کنم.
توانستم برای مھری ھا را چطوری میخوب ــ حاال این

 آوردمیآورد. تازه اگر ھم سر در بگویم؟ اصالً سر در نمی
د کھ من ھم ممکن است بتوانم مثل شرلی مک لین رکباور نمی

 کسی را ماچ کنم.
 »رقصی؟می«یکی گفت، 

 »نھ.«گفتم، 
  اصالً نفھمیدم کی بود. » چھ لوس!«گفت، 
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 ھام را بھ در دوختھ بودم.چشم
ا ھم انگلیسی وز وز داشتند بپری و ممل دم گوش من 

پری لنگۀ آن آرتیست امریکایی، اسم خوبی دارد، بھ  .کردندمی
یک ھوا تو دماغی  ــ زدنظرم گلوریا گراھام، مثل او حرف می

حضرت  لھجۀ ممل دیدی دیگر. اما ــیک ھوا تک زبانی 
. جای داداش خالی. تازه فقط ھم عباسی حضرت عباسی بود

پری و ممل کھ نبودند ــ زبان خارجی بھ فت و فراوانی دود 
 سیگار بود.

 »خواد با تو آشنا شھ.بیا عموم می«مھری گفت، 
ژیگولوی عھد ھمان کی بود؟ عموی مھری حدس بزن 

 ھیچ چیز اش!روغن زده یموو  شسبیل دوگالسی عتیق با
بعد ھم بِر » شما بلدین لزگی برقصین؟«، پرسیدم نداشتم بگویم.

 بِر نگاھش کردم.
یک زنی کھ شکل لنگھ در بود، نجاتم داد. یک بشقاب 

 »بیا شام بخور.«پر غذا گذاشت تو دست عمو و گفت، 
 »خانم عموی من.«مھری گفت، 

و بھ لنگھ در خندیدم. اما » راستی؟«با ذوق پرسیدم، 
دست از سر شوھرم «خواست بگوید: رد کھ میطوری نگاھم ک

ببینید ما مردھای زن «عمو ھم با نگاه » ...ور دار، وگر نھ 
  ــ شرش را کم کرد.» کشیممی یدار چ

-زد و دود. در را دیگر نمیوسط اطاق رنگ موج می
 شد درست نگاه کرد.ھا ھم نمیدیدم. از الی سرھا و آرنج

 »اُ، فیروزم اومد.«یکی گفت، 
ھا ویسکی خوردم، سرم ن روزی ھم کھ با داداش اینآ

ھایی کھ تمرین کرده بودم تمام حرف طوری گیج نرفت.این
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بھ نظرم آمد باز ظرف یخ دستم است و  بزنم یادم رفت.بھش 
   آید طرفم.و فیروز دارد می اموسط آشپزخانھ ایستاده

نشانم داد رفتم  با انگشتدو سھ قدم بھ طرفی کھ مھری 
  خوردم توی سینۀ فیروز.  کممحو 

  »! OUCH«فیروز گفت، 
  آاوچ؟! 

یواش بچھ «یا » وای«بود یا » آخ«بھ نظرم مقصودش 
  » آاوچ!«اما گفت:  ــ »پامو لھ کردی

را بگو کھ از یک  ادکلنشبوی  ــحاال آن را ولش 
بھ بزرگی دیدی کھ را ھم باید میقالب کمرش  فرسخی بلند بود.

با صرف چند ساعت وقت کھ را  شزلفۀ یا حلق ،یک دوری بود
ھمقد تقریباً  ش را کھسیگار برگیا  ،وسط پیشانیش چسبانده بود

  الی دندانش گرفتھ بود.  بود وخودش 
  یک کم شبیھ الویس پریسلی شده بود در شروع چاقیش.

ھر وقت دلم خواستھ خودی نشان بدھم اصالً من 
کھ بھ  توی مھمانی شود:تر میاوضاع از ھمیشھ خراب

خاطرش رفتم سلمانی و یک پنبھ ھم پودر از ماما کش رفتم 
دو سال پای کسی کھ ، برای کندازم دلبری میعموی مھری 

  آید.، فیروز از آب در میکردمآینھ ماچ شرلی مک لینی تمرین 
ام انگار آمده ــچنان غمبادی من را گرفت کھ نگو 

یف، چھ چھ ح خواست با بغض بگویم:مجلس ترحیم. دلم می
» ! GEE ! WHIZ«با یک اما وقتی فیروز  !پسر خوبی بود

دستش را طرفم دراز کرد متوجھ شدم کھ جا برای نوحھ خوانی 
ھم در  آن مرحومبرای اولین بار در تاریخ خود چون  ــنیست 

 ،معطرسخنگو و زنده و لباس پوشیده و  ،مراسم کفن و دفن
  .ردحضور دا
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ایشی بکنم: بھ جای تصمیم گرفتم من ھم یک کار نم
ھا، توی دست دادن با فیروز، کف دستم را مثل سرخ پوست

و آمدم مثل  ــھای َکابویی، دیدی دیگر، توی ھوا چرخاندم فیلم
گفتم، ، اما از دھنم در رفت »! HOW«ھا بگویم، آن
»OUCH ! «  

مسابقۀ دو بھ گردش! چون بعدش فلنگ را بستم، مثل 
یواش دختر! ھمینطور « کھ بگوید: گلولھ. شکر ماما آنجا نبود

 »خداحافظی؟بی
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 بوی پوست لیمو، بوی شیر تازه
 
 
 

ھام باز شد و مطمئن بودم کھ سکوت بیدارم کرد. چشم
ھا دو صورت یک لحظھ جلو من در فضا شنا کرد و باز پلک

ھا را ھای بستھ ھم حضور صورتھم افتاد. بعد با چشم روی
ھا نگاه کنم، اما خواستم باز بھ آن. میکردمدر اطاق حس می

ای گلویم را ھا مثل دو تکھ سنگ سنگین بود. تشنگی برندهپلک
طنینی داد. آب خواستم، ولی بھ جای کلمات، نالۀ بیخراش می

ھای از دھنم بیرون آمد و وحشت کردم. ھمۀ نیرو بھ شکل دانھ
درشت عرق از تنم بیرون ریخت. ضعف ھمۀ وجودم را 

 ت.گرف
را توی اطاق حس کردم و سری را کھ  حرکت سنگین آدمی

روی صورتم خم شد. بوی پارچۀ سفید و خمیر دندان توی 
چ ــ چ «گفتند، دماغم پیچید. دو نفر با ھم حرف زدند و فقط می

 ».چــ چ ــ 
 »چیزی خواستی؟«یک نفر پرسید، 
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سعی کردم سرم را تکان بدھم و حس کردم کھ سرم 
رنگ شد و دیگر دوباره ھمھ چیز گنگ و بیتکان نخورد و 

 چیزی در ذھنم نیست.
باز بیدار شدم. دورم پر از حرف ــ سین شین، شین 
سین، چ چ چ چ، سین ــ و صداھای نرم آمد و شد بود. بوی 

ھا را باز کردم. سقف اطاق دوای تلخی توی دماغم بود. چشم
شت و ھام در کاسھ گحرکت ماند و چشمخودم نبود. سرم بی

ھا را دیدم. پس توی اطاق نشیمن بودم. بابا و دکتر گنجۀ ظرف
و ھمان دو صورت ــ یکی جوان، یکی پیر ــ توی اطاق بودند. 

 ماما نبود. ماما کجا بود؟ چرا نبود؟ 
 بعد یادم آمد.

یادم آمد کھ تو دیگر در خانۀ ما نیستی ماما. بعد از آن 
ی. چند وقت پیش بود؟ یا بعد از ظھر تابستان، توی خانۀ ما نیست

ھزار سال پیش بود، یا دیروز بود، ماما کی بود؟ بگو کی بود 
زمین وسطی بودیم؟  نی و بابا توی زیرکھ من و تو آشی و نی

-ھا میتو داشتی گیالس و خیار و توت فرنگی توی بشقاب
 ریختی. ھمان روز کھ دعوا شد. کی بود ماما؟

 
بضم را گرفت و دکتر بھ سرعت کنار تختم آمد و ن

 »شنوی؟صدای منو می«پرسید، 
ھایم ساختم ولی صدا بیرون نیامد. را با لب» آره«کلمۀ 

سین، شین، چ، چ، چ ھا بلندتر شد ــ بعد باز سکوت بود، مثل 
ھا را یک سین کشیده. فکر کردم دوباره از حال رفتم. ولی چشم

 م بودند.باز کردم. دیدم. دکتر و بابا و آن دو زن ھمھ دور تخت
کرد. من ھم نگاھش کردم. توی بابا با سماجت نگاھم می

 ش لبخند کج و معوجی.اھھاش اشک بود و روی لبچشم
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 »خوای بابا جون؟چیزی می«پرسید، 
ھای پر از اشکش برق زد. سرم را تکان دادم. چشم

 »خوای برات میارم.خوای بابا؟ ھر چی میچی می«گفت، 
 در آمد.  و صدام» ماما رو.«گفتم، 

ھاش خشک کرد و ھم کلمۀ ماما ھم اشک را توی چشم
ھاش مثل ھمان روز کھ با ھاش. و بعد لبلبخند را روی لب

 زمین. کرد، لرزید. آن روز توی زیرماما دعوا می
ماما تو حتماً یادت نرفتھ است. بابا روی تشک لمیده بود 

ر ھای شلواو آرنجش توی متکای نرم فرو رفتھ بود. پاچھ
- پیژامۀ آبی مغزی سفیدش تا زیر زانو باال جستھ بود و باال تنھ

- ھا را برای ما توی بشقاب میاش لـخت بود. تو داشتی میوه
گذاشتی و ما ھر سھ منتظر بودیم کھ بشقاب پرتر را قاپ بزنیم. 

زد. دور دھنش کف کرده بود و صداش خیلی بلند بابا حرف می
ھا نھ. حاال باشھ جلوی بچھ«بود. تو چند بار آھستھ گفتی، 

- کرد. توی رختخوابش نشست و دستولی بابا ول نمی» بعد.
 ھاش خون افتاده بود.داد و چشمھاش را توی ھوا تکان می

ھاش را کرد و دستآشی بھ یک نقطۀ دیوار نگاه می
کردیم و نی با وحشت بابا را نگاه میمشت کرده بود. من و نی

- و بریده بریده و آھستھ حرف می تو را. تو بغض کرده بودی
 »ھا اینجان. ول کن.بچھ«زدی و با التماس. باز چند بار گفتی، 

کنی؟ چرا ھیچ چی تو چرا ھیچ کار نمی«آشی گفت، 
 »کنی؟گی؟ تا کی نشستی تحمل مینمی

ھمھ تون برین گم شین! برین گم شین «بابا فریاد زد، 
 »از جلو چشمم!
 ھا در ھم غلتید.رنگیھا و خیارھا و توت فگیالس
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-لرزید. گنده و زشت شده بود. ازش میھاش میلب
ترسیدم تو را بکشد و بیشتر ازش آمد. میترسیدم. ازش بدم می

 آمد.بدم می
ماما چرا ھیچ نگفتی؟ چرا فقط بغض کردی ماما؟ من 

دانم بھ دانست ــ اما من میدانم ــ شاید آشی نمیدلیلش را می
 ، ولی آخر چرا؟خاطر ما بود ماما

 
این خانوم اومده بھ خونھ برسھ. یعنی بھ «بابا گفت، 

توی صورت دختر خندید. » کارای شماھا برسھ. اونم دخترشھ.
- ای میاگھ چیز دیگھ«دختر چاق و سفید بود و گردن نداشت. 

 »…خوای 
خواستم، ھمیشھ ھمینطور بود. چیزھایی کھ من باید می

ت کھ من بخواھم. آن روز کھ تو خواسچیزھایی بود کھ بابا می
رفتی، بابا دست ما را گرفت و برد بیرون. برایت قبالً نگفتھ 
بودم ماما. اول ما را برد بھ یک مغازۀ اسباب بازی فروشی. 

خواستم یک موش الستیکی کوچولو بود تنھا چیزی کھ من می
کرد و صورتش غمزده و دادند نالھ میکھ وقتی زورش می

- خواستمش. مییک دندان ریزه داشت. میافسرده بود و 
-خواستمش کھ با من گریھ کند. ولی برایم یک باغ وحش حیوان

ھای دیگر خریدند و یک قطار ماشین و کامیون و ھواپیما ــ آن 
قیمت بود و کثیف. مھم نبود کھ من موش را نخریدند. چون بی

ھ را خواست کھ من بقیخواستم، مھم این بود کھ بابا میآن را می
 بخواھم.

 
کوبید و تشنگی ھام را بستم. چیزی توی سرم میچشم

ھا کشید. زبانم را روی لبھنوز بھ شدت توی گلوم پنجھ می
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ھا بھ قدری خشک بود کھ حس کردم زبانم را برید. مالیدم ــ لب
داد، توی دھنم قطره یک نفر کھ بوی کلم شور و صابون تند می

را تف کنم، ولی نیرو نداشتم و خواستم آب قطره آب ریخت. می
مایع از توی حلقم رفت پایین. مزه نداشت ولی خنک بود و مثل 

- اشکی کھ روی صورت کثیف جا بگذارد، توی گلویم خط می
 رفت. بعد خوابم برد.کشید و پایین می

وقتی بیدار شدم ــ کی بود؟ روز بعد بود؟ ــ باز ھم آن 
، »مادام«ابا صداش کرد زن، آن کھ پیر بود، توی اطاق بود. ب

و ». دختر مادام«بقیھ ھم صداش کردند مادام. دخترش ھم شد 
 اند.نداشتھبھ نظر من آمد کھ این دو ھیچ وقت ھیچ اسمی

داد و مادام ھمیشھ بوی کلم شور و صابون تند می
ھام کھ بستھ بود دخترش بوی پارچۀ سفید و خمیر دندان. چشم

ھا فقط بو وی اطاق است. آدمفھمیدم کی تاز راه دماغم می
ام؛ بودند: بوی سیگار، بابا بود؛ بوی بخار حمام و حنا، دایھ

 بوی آسوس، مادر بزرگم.
دھی، بوی شیر تازه. بوی ماما تو بوی پوست لیمو می

دھی ــ و ھر وقت بھ تو دھی، بوی پوست تن آدم میتمیزی می
 شود.کنم دماغم پر از بوی تو میفکر می

 
نی ھم ناخوش است، از من ھ من گفت کھ نیمادام ب

نی وحشتناک بود. سالم ھم کھ بود گرفتھ است. فکر ناخوشی نی
- خواست خیلی چیزھا راجع بھ نیبنیھ بود. دلم میضعیف و بی

 »آشی چی؟«نی بدانم، اما فقط پرسیدم، 
 »آشی خوبھ، منزل عمو جانتھ.«

چ کس خواھد اسم کسی را کھ من دوست دارم ھیدلم نمی
جز آنھایی کھ من دوست دارم ببرد ماما. باید تو کنار تختم 
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نی باخبرم گفتی کھ آشی منزل عموست و از حال نیبودی و می
 کردی.می

کنم. ھم برای تو کھ از من ماما دارم برات گریھ می
نی کھ ناخوش شده است. طرف چپ بالشم دوری، ھم برای نی

طرف راست بالشم ھم  کنم کھ اگرخیس شده، و دارم فکر می
خیس بشود و خیسی دو طرف توی ھم بدود، آن وقت ھمھ چیز 

شود. درست ھمان وقت کھ دو خیسی بھ ھم برسد در درست می
نی ھم پشت سرت. با شوی و نیشود و تو وارد میباز می

ھا را بھ ھم وصل کشم کھ خیسیانگشتم اشکم را روی بالش می
مکد، اما ببین: باألخره دو می کند. بالشم نم اشک را وسط راه

 طرف تقریباً بھ ھم رسید.
پس چرا نیامدی؟ شاید برای اینکھ تقلب کردم ــ باید 

 گذاشتم دو خیسی خود بھ خود بھ ھم برسد.می
 

نی را ببینم. گفت چند خواھم نیوقتی بابا آمد گفتم می
چ کدام از دواھام را نخوردم. یروزی باید صبر کنم. لج کردم، ھ

نی را ھم آوردند توی اطاقی کھ برای من وز بعد تخت نیر
 درست کرده بودند.

داد. دو بعدی شده بود. صورتش نی بوی پر مرغ مینی
فقط دو تا چشم درشت سیاه بود. با ھم زدیم زیر خنده و گریھ. 

توانست توی تختش بنشیند. وقتی از حالش از من بھتر بود. می
کرد ــ ھاش را پر میتوی چشمکرد، ترس سر تا پا نگاھم می

رود کھ بر نگردد. کند کھ دارد میمثل اینکھ بھ چیزی نگاه می
 کرد.رفت و بھ ماما نگاه میمثل آن روزی کھ ماما می

دیدم و حوصلھ نداشتم نگران خودم من صورتم را نمی
ھام، باشم. تنھا چیزی کھ بھ وحشتم انداختھ بود این بود کھ پستان
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اخوشی تازه جوانھ زده بود، فرو کش کرده بود و کھ قبل از ن
ترسیدم پسر حلقۀ غضروفی دور دگمۀ پستانم آب شده بود. می

توانستم بگویم. اگر ماما آنجا بود بشوم و بھ ھیچ کس ھم نمی
توانستم بگویم، اما او ھم گفتم. بھ آشی ھم شاید میبرایش می

ھ ما نشانش نبود و فقط ھر دو سھ روز یکبار از پشت شیشھ ب
 دادند.می

خندید و تا چند لحظھ بعد آشی از پشت شیشھ بھ ما می
ھاش روی شیشھ بود. وقتی ھا و چشماز رفتنش عکس دندان

کردیم، اما تا وقتی آنجا بود فقط نی بغض میرفت من و نیمی
ھای سالم کردیم. تنھا کسی بود کھ بین ما و دنیای آدمنگاھش می

 .کردرابطھ ایجاد می
توانستم بگویم ــ خیلی نی نمیھام بھ نیراجع بھ پستان

نی فھمید. راجع بھ ماما ھم با نیبچھ بود و این چیزھا را نمی
دانستم طاقتش را ندارد. ھر وقت توی زدم، چون میحرف نمی

دانستم بھ ماما فکر زد میکرد و با من حرف نمیتختش کز می
- ھام را میی بگویم. چشمکردم چیزکند. اما من جرأت نمیمی

رفت نی روزی کھ ماما میبستم کھ نگاھش نکنم و قیافۀ نی
 شد.جلوم مجسم می

ھای تو توی درشکھ نشستی ماما، و تلق تلق چرخ
ھا را درشکھ روی سنگفرش خیابان بلند شد. درشکھ چی اسب

نی پای برھنھ وسط خیابان دوید. شالق زد کھ تندتر بروند. نی
ھاش . صورتش مثل یک گل آتش سرخ بود. چشمکشیدجیغ می

ھاش را ندیدی ماما، من دیدم ــ پر از وحشت بود. ... تو چشم
ھای کوچولوش را بھ طرف پر از وحشت گم کردن تو. دست

ماند. وقتی ات دراز کرده بود و پاھاش از تنش عقب میدرشکھ
 داد.زد و فریادش فضا را جر میآوردنش تو، توی ھوا لگد می

ھر گونه اسنفادۀ تجاری ممنوع است



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مھشید امیرشاھی

 136

آشی بغلش کرد و بردش توی اطاق. من خودم را بغل کردم و 
صورتم را چسباندم بھ دیوار و دیوار را چنگ زدم و اشکم را 

 خواست بابا بغلم کند.روی کچ دیوار خشک کردم. و دلم می
خواست بابا بغلم کند. من من را ببخش ماما کھ دلم می

ابا بدم را ببخش کھ ھیچ وقت جز آن روز توی زیرزمین از ب
نیامد، و ھمیشھ دوستش داشتم. تو خودت بھ من یاد دادی کھ 

 دوستش داشتھ باشم ماما.
 

 »این دختره دیگھ کیھ؟«نی پرسید: نی
 »دختر مادامھ.«

 »اصالً خود مادام کیھ؟«نی با غیظ گفت، نی
من «نی گفت، ھام را انداختم باال. نیمن فقط شانھ

 »ازشون بدم میاد. خیلی بدم میاد.
 ام را قورت دادم.و گریھ» منم ھمینطور.«گفتم، 

 »گی خدا ھست؟تو می«نی پرسید: نی
و ترسیدم باشد و حرفم را بشنود و غضبم » نھ.«گفتم، 

 کند. ترسیدم و توبھ کردم.
 »کنم.گم ھست و شبا دعا میمن می«

کند کھ ماما کند: دعا مینی چھ دعایی میدانستم نیمی
کھ ماما بزرگ و مادام و دخترش از خانۀ  کندبرگردد؛ دعا می

کند کھ حال ھر دوی ما خوب بشود کھ بتوانیم ما بروند؛ دعا می
خواست خدا باشد و شکال و بستنی و لواشک بخوریم. دلم می

نی خندیدم و توبھ ھنوز توی نی را بشنود. اما بھ نیدعای نی
 گلویم بود، سر زبانم بود. 

 »خودتو مسخره کن!«گفت،  نی لب ور چید ونی
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بوی پودر و ادکلن، و بوی سیگار ــ چشمم را باز کردم 
 ــ آذر خانم بود و بابا.

آن روز بعد از مغازۀ اسباب بازی فروشی، بابا ما را 
برد خانۀ آذر خانم. این را ھم بھ تو نگفتھ بودم ماما. خیلی 

ام، ولی فقط بھ خاطر اینکھ غصھ چیزھا ھست کھ بھ تو نگفتھ
 ری.نخو

ھای بابا بودند. ھمھ راجع آنجا مھمانی بود. ھمھ دوست
ای. زدند کھ انگار مردهزدند و طوری حرف میبھ تو حرف می

شان دھن باز کند، یا خواست زمین زیر پای ھمھمن دلم می
ھایی خواستم با بچھشان خراب شود. نمیآسمان روی سر ھمھ

را فراموش کنم. فکر خواستم غمم کھ آنجا بودند بازی کنم. نمی
ام، بھ تو نارو ام تمام بشود بھ تو خیانت کردهکردم اگر غصھمی
ترسیدم اگر گریھ نکنم یک اتفاق بدی برای تو بیفتد. ام. میزده
ام ماما یھ کاری کن کھ من گریھ«گفتم، اش توی دلم میھمھ

ام نشھ. یھ کاری کن کھ این بگیره. یھ کاری کن کھ من گرسنھ
صدام را آن روز شنیدی » دارن. ایا رو از این جا ورامھنون خ
 ماما؟

 
 »حالت خوبھ عزیزم؟«آذر خانم پرسید، 

چرا آمدین اینجا؟ «نی گفت، من فقط نگاھش کردم و نی
 »من از شما خوشم نمیاد.

 من ھم خجالت کشیدم، ھم خوشحال شدم.
تربیت و لوس شدی! نی! چقدر بینی! نینی«بابا گفت، 

 »طرز حرف زدنھ؟ این چھ
ولش کن. حال نداره. ھیچ کدومشون «آذر خانم گفت، 

 »ان ــ مھم نیست.منو دوست ندارن، از چشماشون پیداست. بچھ

ھر گونه اسنفادۀ تجاری ممنوع است



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مھشید امیرشاھی

 138 

 ھر دو از اطاق رفتند بیرون.
 سایید.ھاش را روی ھم مینی داشت دنداننی
 »خوب کردی گفتی.«

 نی نیشش باز شد، ولی رنگش مثل گچ سفید بود.نی
خواستم ماچش می» خوب کردی.«گر گفتم، یکبار دی

 کنم.
 »اینم آمده اینجا بمونھ؟«

 »نھ بابا.«گفتم، 
گیری، ماما تو کھ فقط بھ اندازۀ یک گنجشک جا می

چرا این ھمھ آدم باید جات را پر کند ــ ماما بزرگ، مادام، 
اند و ھا ھم آذر خانم ــ کھ ھمھ شان گندهدخترش، بعضی وقت

 کنند؟سھ تا آدم را پر میھر کدامشان جای 
دھی، ماما، مامایی کھ بوی پوست لیمو و شیر تازه می

 بقیۀ بوھا ر ا از خانھ ببر بیرون.
 

یادتھ وقتی جمعھ برگشتیم، این آذر خانم «نی گفت، نی
 »اینجا بود؟
 »آره ــ جمعۀ اول.«

جمعۀ اولی کھ آمدیم پیش تو ماما. دایھ ما را آورد ــ 
قۀ دوم یک خانۀ دو طبقھ را اجاره کرده یادت ھست؟ تو، طب

بودی. آپارتمانت کوچک بود و دلگرفتھ. تو خودت کوچولویی 
شود قابت کرد. یعنی حالی داری کھ فضای ماما ، اما نمی

دورت باید نا محدود باشد ــ مثل پرنده. و توی باالخانۀ کوچکت 
عین پرندۀ توی قفس بودی. الغرتر شده بودی و رنگت پریده 

توانستی ھر سۀ ما را با ھم بغل کنی. ھیچ کدام ما ھم د. نمیبو
توانستیم منتظر نوبت بمانیم. گردن ظریف تو با بار ما سھ نمی
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رسید نوازش ھات بھ سر ھر کدام کھ میخم مانده بود، و دست
 کرد.می

کردیم. دایھ ما را از گردنت باز کرد. ھمھ مان گریھ می
شود، خودت ھات درشت تر میشمگیرد، چات میتو وقتی گریھ

دانی؟ و سرت را مثل مرغی کھ بخواھد آب بخورد، باال نگھ می
جنگی کھ کنی ماما؟ با اشکت میداری. چرا این کار ر ا میمی

 پایین نریزد؟
نی از ذوق دیدن تو اشکش زود بند آمد. آشی سعی نی
- یھام را تند و تند پاک ماش را قایم کند. من چشمداشت گریھ

 کردم کھ تو را درست ببینم.
و با نگرانی نگاھمان » اینجا قشنگھ، نھ؟«تو گفتی، 

 کردی.
نھ ماما ــ قشنگ نبود. دلگرفتھ و تنگ و تاریک بود. 

 دانستی.خودت ھم خوب می
گفتی ــ و چقدر سعی داشتی صدایت صاف و شاد باشد 

 »براتون دست پیچ درست کردم و آلبالو پلو.«ــ 
 ور داشت ما را سر ظھر برگرداند.ولی دایھ دست

دانم برای تو ھم ھمینطور بود یا نھ، برای من ماما، نمی
- نی ــ طفلک نیاین جدایی دوباره از اولی ھم ناگوارتر بود. نی

پیچید. خودش میبھ نی، خواھر کوچولوم ــ مثل حیوانی زخمی
ھات زد. تو دستھای دایھ را چنگ میصورت خودش و دست

 جنگیدی.ھنت کرده بودی و دیگر با اشکت نمیرا توی د
اول ده دقیقھ رفتنمان را عقب انداختیم، بعد پنج دقیقۀ 

 دیگر، بعد دو دقیقھ. بعد از پیش تو رفتیم.
 آمدیم خانھ و آذر خانم اینجا بود.
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ھای سالم بود. روز، ھفتھ، ماه، مفھوم نداشت؛ مال آدم
ا نصف سوخاری، شیر چایی ب 7زندگی ما ساعتی بود: ساعت 

قطره و شربت، قبل از ظھر قرص،  10آمپول، ساعت  9ساعت 

آمپول  4ظھر آب جوجھ و ماست، بعد از ظھر قرص، ساعت 

داد ــ مثل خانۀ دیو در ھای نامرئی کارھا را انجام میدست ...
ھا غیب بودند. بیرون چھار دیواری اطاق، دنیای ھا ، آدمقصھ
کھ دوست داشتیم خواب و خیال. ھا بود و فکر غذاھایی پری

نشست و راجع بھ آمد، کنار تخت من مینی میروزھا نی
 زدیم.خوراکی حرف می

 »دست پیچ. آلبالو پلو.«
 »آلبالو خشکھ.«
 »جوونم!«
 »ای. بستنی. فالوده.نون خامھ«
 »ای و بستنی رو بگو!نھ، فالوده نھ، نون خامھ«
 »خورش بادمجون.«
 »کوکوی بادمجون.«
 »ی نگو! نگو!وا«
 »پلو ــ لوبیا پلو.«
 »نی؟شھ نیبا تھ دیگش ــ یعنی می«

چھ «گفت، نی غم بود و ناباوری ــ میھای نیتوی چشم
 »میدونم.

 »دن.گفتن ھفتۀ دیگھ بھ ھمون تر پلو می«
-ھر چی می«ماند، و منتظر جواب نمی» تر پلو چیھ؟«

 »خواد باشھ. پلوه اِ دیگھ، نھ؟
 »آره دیگھ.«
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 پیچید.ھامان درد میافتاد و توی معدهھامان آب میاندھ
دید و صبح بعد نی ھر شب خواب میزھای رنگین مینی

نشستم و با لذت پر کرد. توی تخت میبرای من تعریف می
کردم، و زمستان را توی نی گوش میھای نیدردی بھ حرف

 کردم. قاب پنجره تماشا می
اولین برف را دیدم. پاکیزه پاییز آن سال را اصالً ندیدم. 

ھای درخت انار نشست و روی آن و بکر و سبک روی شاخھ
ھای برف قسمت از باغچھ و کف حیاط کھ پیدا بود. من بھ دانھ

نی کردم و نینشست نگاه میوزن روی ھم میکھ آرام و بی
ای آمد، پشمک و نان خامھزد و برف بھ نظرم پلو میحرف می

 آمد.می
ار دیگر باید من را ببخشی. وقتی بھ غذا فکر ماما یک ب

کردم، تو فقط توی زمینۀ فکرم بودی. باز ھم تو بودی کھ می
چیدی، مزۀ غذاھای تو بود کھ زیر نی را میمیزھای رنگین نی

 بخشی نھ؟آمد، بعد تو. من را میدندانم بود، ولی اول غذا می
 

چیز فردای اولین برفی کھ آمد، وقتی بیدار شدم ھمھ 
توی قاب پنجره سفید بود. فقط یک بوتۀ گل یخ کھ پشت پنجرۀ 

شکست. حتی از زیر اطاق بود خط یکپارچۀ سفید بیرون را می
کردم. بھ پتو و از توی اطاق گرمم سرمای بیرون را حس می

ھای یخ کھ ال بھ الی کردم سرد بود جز گلھر چیز نگاه می
رشید النھ کرده ھای زرد بلورینش نور و حرارت خوگلبرگ

ھاست بود. فقط ترسم از این بود کھ آفتابی کھ درون دل این گل
ھا را آب کند و تا عصر بلور نازک و کاسھ نباتی گلبرگ

ھای لـختشان محکم چسبیدند و آب ھا بھ ساقھنگرانشان بودم. گل
 نشدند و دل مرا گرم کردند.
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تنم داد و بوی خواست تختم را، کھ بوی گرما میدلم می
ھا بگذارند داد و بوی دواھای تلخم را، بیرون میان برفرا می
نی ھمانجا از غذاھایی کھ خواب دیده برایم تعریف کند و و نی

 من خنکی دست نخورده و تمیز برف را روی پوستم حس کنم.
ھا زیر بار برف قوس چند روز پی ھم برف آمد. شاخھ

برف مثل پنبۀ  برداشت. جای پاھای گلی برف را کثیف کرد و
ھا برف بھ نظر پاکیزه تشکی کھنھ، گره دار و چرک شد. شب

کرد و آمد و سفیدی برف از توی پنجره اطاق را روشن میمی
 گذاشت بخوابم.نمی

آن شبی کھ قرار بود فرداش ترپلو بخوریم تا خیلی دیر 
ای وقت خوابم نبرد. اطاق سفید بود. از توی پنجره آسمان سرمھ

کردم و ابرھای سربی را. ماه پشت ابرھا بود و یرا نگاه م
شکل زنی بود کھ لباس حریر نازک پوشیده باشد، و من احساس 
کسی را داشتم کھ از توی سوراخ کلید آدم لـختی را نگاه کند. 

 زد.قلبم از ھیجان این کار دزدانھ و فکر ترپلوی فردا تند می
-نی حرف زد. اول فکر کردم توی خواب حرف مینی

 زند.
 »نی، بیداری؟نی«پرسیدم، 

 »آره.«یک لحظھ سکوت کرد، بعد گفت، 
 »زدی؟حرف می«

و چراغ کنار تختش را » کردم.نھ، دعا می«گفت، 
 کنم یا نھ.اش میروشن کرد کھ ببیند باز مسخره

اش نکردم ماما ــ من ھم دعا کردم. دعا کردم کھ مسخره
و بخوریم؛ دعا کردم کھ تو نی تا فردا زنده بمانیم و ترپلمن و نی

بیشتر ھم بیدار باشی و ماه را با من تماشا کنی؛ دعا کردم نفھمی
 از تو فکر ترپلو ھستم.
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نگاه کن.  وماھ -نی، چراغ رو خاموش کن نی«گفتم، 

 »شھ.و ماه داره توش غرق می هابرا شکل موجای دریا شد
نی چراغ را خاموش کرد و ماه را نگاه کرد و گفت، نی

 »ان، ماھم مثل توپ وسطشونھ.نھ، ابرا دو تا گربۀ ُگنده«
 چشمم بھ آسمان و فکر ترپلو توی سرم، خوابم برد.

 تو تا کی بیدار بودی ماما؟
 

 از صبح فقط حرف ناھار را زدیم.
گذشت. قرار بود آن ھا کش آمده بود و وقت نمیساعت

 روز را جشن بگیریم و با بابا توی اطاق ناھار خوری غذا
رفتیم: من از بخوریم. حال ھر دو خیلی بھتر بود. ھر دو راه می

نی از تختش تا دم در و تخت من و کنار نی، نیتختم تا تخت نی
رفتیم بھ شرط آنکھ من پنجره. ولی توی اطاق ناھار خوری می

ھمۀ روز از تختم تکان نخورم. من ھم دراز کشیدم. کپلم مثل 
و  سوختھا میای سوزنآبکش سوراخ سوراخ شده بود و ج

ُزق ھا   زخمبودم  دراز کشیدهبود. حتی وقتی کھ  سختنشستن 
 د ــ اما آن روز ھمۀ دردھا قابل تحمل بود.کر میُزق 

ساعت یازده و نیم آمدند و ما را بردند سر میز غذا. 
خانھ را خیلی گرم کرده بودند. از توی راھرو کھ گذشتیم با ولع 

ھای رفت نگاه کردم و بھ نردهق خودم میای کھ بھ اطابھ راه پلھ
کنار پلھ و بھ میز زیر تلفن کھ حاال تلفن روش نبود. از جلو 
اطاق ماما بزرگ گذشتیم. بوی آسوس زد زیر دماغم. ماما 

اش فرو رفتھ بود و پاھاش توی ھوا بزرگ توی صندلی گنده
خورد و تن چاقش را مثل آونگ ساعت بھ راست و چپ تاب می
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اش گذاشتھ بود و اش را روی شقیقھداد و انگشت اشارهیتکان م
 کرد.زمزمھ می

داد ــ کنار در اطاق ایستاده فاطی ــ فاطی بوی پھن می
 پرید.بود و با ذوق باال و پایین می

 »فاطی حالت خوبھ؟ مام بزرگ دیگھ نزدتت؟«
 خندید.و می» چرا«فاطی با سرش گفت: 

جن، باز کدوم گور فاطی، آی تخم «ماما بزرگ گفت، 
 »رفتی؟

ھا نبود، ولی خوب بود. ھای سالم، دنیای پریدنیای آدم
 ھیچ عوض نشده بود.

  
ناھار خوری عوض شده بود. عکس دو نفری  ،چرا

ماما و بابا و عکس آقا جانم دیگر روی دیوار نبود. وسط میز 
 گل نبود.

بینی ماما کجایی؟ امروز وسط میز گل نیست. ماما می
کردی، روی میز ھا را ھم گل میھای سفره، کھ آندستمال

ای کو کھ ھای سربخاری کو؟ ماما آن حقۀ فیروزهنیست. اللھ
 روی درش یک گالبی طالیی بود با دو تا برگ پھن؟

 
سر میز چھار تا جا چیده بودند. سبد نان روی میز بود. 

نی نی ھم بود. من و نیھای شیر من و نینان سوخاری و لیوان
 لوی ھم نشستیم.پھ

 و رفتند کھ بابا را صدا کنند.» نون نخورین ھا!«
دو تکھ نان خشخاشی و برشتۀ سنگک از توی سبد بھ 

 سرعت توی دامن پیراھن خوابم رفت ــ داغ و زبر بود.
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بابا وارد اطاق شد، دختر مادام ھم پشت سرش. بابا و 
خالی دختر مادام رو بھ روی ما دو نشستند. باال و پایین میز 

 ماند.
خب منتظر «ھاش را بھ ھم مالید و گفت، بابا دست

 »این؟ دھنا آب افتاده؟ــ نھ؟ خوب گرسنھ ھاترپلوین بچھ
نی، مثل دو تا گربۀ گچی، با ھر سؤال بابا من و نی

 بردیم. ھامان را باال و پایین میکلھ
ھای میکی ماست ــ بعد آش انار اول ترپلو آمد با کوزه

 فسنجان و کتلت. و چلو خورش
ماما اگر تو بودی، آش انار و فسنجان و کتلت با 

آمد. اگر بودی عکست ھم روی دیوار ترپلوی ما سر میز نمی
نشستی و دختر مادام سر میز نبود. تو بود، خودت سر جایت می

حاال کجایی ماما؟ توی طبقۀ دوم ھمان خانۀ دلگرفتھ؟ من را ھم 
 از اینجا خیلی بھتر است. کنم، آنجاببر ماما، خواھش می

 
ھای نی روی ظرف خورش پھن شد. پرهھای نیچشم

 دماغش باز بود.
ھای پیراھن خوابم رفت و یک تکھ دست من الی چین

صدا روی زمین نی ُسر داد. تکۀ دوم بینان را توی دامن نی
افتاد. یواش و با زحمت و درد دوال شدم کھ نان را بردارم. زیر 

 پاھای دختر مادام و بابا در ھم گره خورده بود.ھا و میز دست
 

بغلم کردند و بردندم توی تختم. بشقاب ترپلو روی میز دست 
 نخورده ماند.
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