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 البیرنت
 
 
 

کنم گردنم فکر میھای روی مضحک است، بھ خراش
کھ مدتی ست خوب شده است و این کھ گلوبندم را ھنوز فرصت 

اش گم شده باشد. وقتی کنم چند دانھام نخ کنم. خیال مینکرده
ھایی کھ توی یقۀ پیراھن و لباس زیرم گیر لباسم را کندم دانھ

کرده بود ریخت زمین. مھ لقا جمعشان کرد، مقداری را ھم از 
کنم صبح بعدش بود. ار در پیدا کرد ــ خیال میزیر صندلی و کن

این یکی نزدیک بود با تک جارو بره ــ «با ھر ھر خنده گفت، 
 »اون تھ اطاق افتاده بود.

خبھ مھ لقا! انگار تھ اطاق تھ دنیاس. افتاده بود «گفتم، 
 »... البد قل خورده. کھ افتاده بود

ً صبح بعدش بود ــ چون اصالً حوصلھ نداشت م، حتما
 خیلی ھم درد داشتم.

  
توانم کنم؟ چطور میولی چرا حاال دارم فکرش را می

امروز فکر کنم؟ بھ اتفاقی  حاال فکرش را بکنم؟ حاال کھ باید بھ
 …امروز افتاد  کھ

ھر گونه استفادۀ تجاری ممنوع است
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اش را جمع و جور کرد و نگاھم کرد کھ مھ لقا خنده

خواست نگاھم کند. چون بفھمد چرا عصبانیم. اصالً دلم نمی
تر شده است و لب دم یک چشمش از آن یکی کوچکوقتی آ

- باالییش ھم باد کرده، نھ خشمش بر صورتش پیداست و نھ می
 تواند قیافۀ دردمند بھ خودش بگیرد.

دکتر خبر «مھ لقا بعد از اینکھ خوب نگاھم کرد گفت، 
 »کنین خانوم جون؟نمی

خوام می - تو ندارما برو بیرون حوصلھ«گفتم، 
 »بخوابم.

دم کی رفت بیرون، چون شمد و پتو را کشیدم سرم نفھمی
ام و فقط وقتی آمدم بیرون کھ عرق و اشک و بخار دھنم کالفھ

کرد. ھمۀ روز توی تخت ماندم: فقط نھ برای اینکھ درد داشتم، 
خواستم بیشتر بھ خاطر اینکھ اینقدر زشت شده بودم کھ می

 کردم.بمیرم. بھ عالوه مات بودم. فکر نمی
  

آید بھ ذھنم؟ توی این اطاق غریب اش میاال ھمھچرا ح
کھ ھیچ چیزش یادآور ھیچ چیز نیست و غربتش شبیھ غربت 

تواند یادآور امروز باشد؟ چرا بھ اتفاقی امروز است و فقط می
  …کنم کھ دیگر کھنھ شده است؟ فکر می

  
مھ لقا ھمۀ روز پا ورچین راه رفت و از الی در سرک 

خانوم جون «ھایم باز است، گفت، چشمکشید. یکبار کھ دید 
دکترو خبر کنین قربونتون برم، ھیچ حال ندارین. رنگتون شده 

 »مثھ زرچوبھ.

ھر گونه استفادۀ تجاری ممنوع است
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جلو مھ لقا  خواستمنمیباز سرم را کردم زیر شمد. 
آورد. انداخت و گریھ دردم میام میگریھ کنم. ھر حرفی گریھ

روی زد بیرون و استخوان از زیر لب باالییم مرتب خون می
 دماغم زیادی حساس شده بود.

اول کھ مھ لقا مرا دید ــ رفتھ بودم بیدارش کنم کھ برایم 
کمپرس آب گرم درست کند ــ دو دستی زد توی سرش 

 »خاک تو سرم! چی شده؟ چی شده؟«و گفت، 
 »تصادف کردم ــ زود باش.«گفتم، 

خدا مرگم بده ــ مگھ اسفندیار خان ھمراتون «گفت، 
 »نبود؟

- اینقدر سؤال مزخرف نکن! بعد از کار منم می« گفتم،
و » کنی. فھمیدی؟خوابی، درم رو ھیچ کس باز نمیری می

 آید.دانستم اسفندیار نمیمی
مھ لقا پتو را کنار زد و بوی تنش خورد بھ دماغم. 
دماغم را کھ جمع کردم، خون از زیر لبم زد بیرون و درد 

 شروع شد.
 »کنین. پس بھ آقای دکتر تلفن«گفت، 
 »فعالً آب گرم درست کن.«گفتم، 

ھنوز خودم را ندیده بودم. رفتم توی اطاقم تا مھ لقا آب 
گرم بیاورد. آنجا چشمم افتاد بھ عکسم توی آینھ. چشم چپم خون 
خالی بود و کوچک شده بود ــ مثل چشم جانور. باالی دماغم از 

 سوزاند،ام صورتم را میپایینش پھن تر شده بود. گریھ
اَه، اصالً حرفش را …ھایم لب زخمیم را. لبۀ مخصوصاً گوش
 نزنم بھتر است.

  

ھر گونه استفادۀ تجاری ممنوع است
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کنم؟ آن زنم؟ چرا فکرش را میاصالً چرا حرفش را می
ام. شاید ھم مرده آمد مردهکردم. بھ نظرم میشب اصالً فکر نمی

کنم؟ چرا حاال؟...  حاال ھم بودم. چرا حاال دارم فکرش را می
اند. البد این این اطاق نا آشنا دفنم کرده در، امکنم مردهفکر می

کند و احساسی ست کھ آدم توی قبر دارد. چشمش را باز می
شناسد. مرا آوردند اینجا، گفتند نباید تنھا بیند ھیچ چیز را نمیمی

توانم فکر کنم ــ بماند. و اینجا چقدر تنھام، چقدر تنھا. فقط می
ای کھ دیگر چرک شده واقعھخواھم بکنم، فکر فکرھایی کھ نمی

معنی شده است. در آن موقع کھ معنی داشت و درد است، بی
داشت فکرش را نکردم، در آن موقع ھم بھ اتفاقات دیگر فکر 

کنم و فکر آن روز ھستم امروز فکر نمی کردم. مثل حاال کھ بھ
. 

  
فکرھا بعد از تلفن علی شروع شد ــ نھ فکر خود 

ذشتھ. وقتی تلفن کرد ــ فردایش بود، بد گ وادثحادثھ، فکر ح
توانستم حرف بزنم. صدایم دو ھای بعد از ظھر ــ نمیطرف

رگھ بود، چون ھمۀ روز با کسی حرف نزده بودم. بھ عالوه 
 شد.ھایم دلمھ بستھ بود و باز نمیلب

 »چتھ؟ سرما خوردی؟«علی گفت، 
 »شھ.نھ ــ تصادف کردم ــ دھنم درست باز نمی«گفتم، 

تصادف؟ خودت پشت رل بودی؟ کسی «ی پرسید، عل
 »؟…ھم 

من پشت رل نبودم. ولی آره، یھ نفر تو تصادف «گفتم، 
 »مرد.

 »…ای داد! اسی کھ «علی گفت، 

ھر گونه استفادۀ تجاری ممنوع است
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من ھیچ وقت بھ اسفندیار اسی » چرا. اسی مرد.«گفتم، 
 گفتم.نمی

  دانست چھ باید بگوید. علی نمی
-... نمی النولی کفن و دفن الزم نداره، چون ا«گفتم، 

 »…... بعد از  دونم کجاس
-گی؟ چتھ؟ داری ھذیان میچرا پرت می«علی گفت ، 

 »…گی. اسی 
ً حرفشو نزن.«گفتم،  -کاش می» گور پدرش! لطفا

 توانستم داد بزنم. 
 علی ھیچ نگفت.

ای کھ تونم حرف بزنم. ھر یھ کلمھعلی ــ نمی«گفتم، 
بدونی، اسی از  خوایشھ. اگھ میگم دھنم پر از خون میمی

کنھ. اش ھم کار میزنھ، معدهاس. قلبش مینظر شما دکترا زنده
زدم. بھ نظرم آمد می دادنباید » فھمی؟ مرده!ولی مرده، نمی

 رفت.و دماغم ھم پر از خون شد. سرم گیج می توی گوش
 »من االن میام پیشت.«علی گفت، 

 »…کیف جراحیتم بیار. علی «گفتم، 
 »رم.چشم میا«گفت، 
 »حالم خوب نیست.«... گفتم، 

  
 توانستم بھحالم خوب نیست. حالم خوب نیست. کاش می

امروز فکر کنم، وگرنھ بھ ھمین حال  امروز فکر کنم. باید بھ
مانم: ھمینطور گیج، ھمینطور مات، ھمینطور ناباور. باید بھ می

 جای اینکھ بھ اسفندیار فکر کنم ــ کھ اصالً نیست، کھ اصالً مھم
امروز کھ مھم است، کھ خیلی  امروز فکر کنم. بھ نیست ــ بھ

 خواھم فریاد بزنم.مھم است. می

ھر گونه استفادۀ تجاری ممنوع است
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سوخت. از خواستم فریاد بزنم. دلم برای خودم میمی

گرفت. از لجم کارھایی سوخت لجم میاینکھ دلم برای خودم می
شد، بھ یاد شد. وقتی درد بیشتر میکردم کھ دردم بیشتر میمی
سوخت. افتادم. آنوقت دلم برای خودم بیشتر میات بد میاتفاق

 …گرفت و بعد بیشتر لجم می
ھایش بدتر ھم بود. حاال فقط چھ روزھای بدی بود. شب

  یادم است کھ بد بود، اما درست یادم نیست کھ چطور بد بود. 
  

آید؟ حاال دیگر چھ اھمیتی دارد؟ یادم می اصالً چرا
نھ است. اسفندیار چقدرکوچک است. اھمیت؟ اصالً چقدر حقیرا

 کتک خوردن من چقدر مضحک است.
کردم. فکرھا بعد از تلفن علی نمی آن روز فکرش را

  شروع شد. 
  

اول فکرھای درھم و برھم. فکر ھمۀ چیزھای بدی کھ 
کردم دانستم چطور، حس نمیدانستم بد بوده است اما نمیمی

- ود و دیگر بیچطور. فکر ھمۀ حوادثی کھ قبل پیش آمده ب
 کھ در مھ گیر کردم.اھمیت شده بود. فکر آن شبی

  
اش فھمیدم. مھ پسر مثل خود من خارجی بود. از لھجھ
ام، صورتش را آنقدر غلیظ بود کھ حتی وقتی خورد تخت سینھ

ھا تیره تر است. او ندیدم، فقط دیدم کھ پوستش ازفرنگیدرست 
کیفت «دید. چون پرسید، دید. حتی کیفم را نمیھم حتماً مرا نمی

 »کو؟
 »خوای چکار؟دستمھ. می«گفتم، 

ھر گونه استفادۀ تجاری ممنوع است
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 »کدوم دستت؟«گفت، 
این اول ماجرا نبود. اولش فقط توی مھ حس کردم یکی 

ام و صدای نفسش آمد. نزدیکم است. بعد خورد توی سینھ
کجا «ترسیدم. وقتی حرف زد، ترسم ریخت. اول پرسید، 

 »میری؟
 »خونھ.«گفتم، 
 »؟ بھ این دیری؟تو این مھ«گفت، 
 »تو این مھ، بھ ھمین دیری.«گفتم، 
 »من ھمرات میام.«گفت،

تونم برای تو اینجا مردم آزادن. من کھ نمی«گفتم، 
 »تکلیف معین کنم.

 شد تند رفت: مھ غلیظ بود وباز ترس برم داشت. نمی
اش بھ این بود کھ عوضی سرباالیی خانۀ من تند. حواسم ھمھ

کیفت؟ کیفتو «آن موقع بود کھ گفت، نروم و زمین نخورم. 
 »بده.

دم، اما تو کیفم گذرنامھ و کارت پلیس می پوالمو«گفتم، 
شھ ھم من. و کارت تحصیلیم ھست. ھم اسباب دردسر تو می

 و فوری دستم را بردم توی کیفم.» اماپوالمو میدم.
ترسیدم بعد مچ دستم را. می اول بازویم را گرفت و

 ند. زبفھمد قلبم تند می
-نمی بینم پولتوکنم مینھ ــ خوب کھ فکرشومی«گفت، 

 »خوام.
ھا را تند کردم. او دستم را از دستش بیرون کشیدم و قدم

 »خوام.اما خودتو می«ھم تند کرد و گفت، 
دویدم. در مھی دانم کھ میبعد نفھمیدم چھ شد. فقط می

ا دویدم. یک لنگۀ کفشم یک جدیدم، میکھ حتی دستم را نمی

ھر گونه استفادۀ تجاری ممنوع است
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توی راه ماند و لنگۀ دیگرش با سماجت از یک بند بھ پایم 
 … شدآویزان بود و بھ دنبالم کشیده می

اش کاری، بعد از تلفن علی، ھمھآن روز بعد از کتک
صدای نفسش  دوباره آمد بھ ذھنم: لھجۀ پسر، تیرگی پوستش، و

ــ ھمۀ جزییات تا وقتی کھ خودم را انداختم توی آن خانھ. ولی 
بایست بھ واقعۀ ر نھ ترس داشت نھ اھمیت. آن موقع میدیگ

آمد توی کردم، ولی بھ جایش این فکرھا میاسفندیار فکر می
  سرم و فکرھای دیگر. 

یاد شب عروسیم افتادم، و یاد فردای شب عروسیم ــ 
 مھمانی منزل ھمی.

  
اطاق غریبھ بود و من و کریم تنھا بودیم. تصور 

شود نداشتم ــ نھ بھ دلیل معصومیت میروشنی از اینکھ بعد چھ 
یا جھالت، بھ دلیل اینکھ کنجکاوی خاصی نداشتم. مھم ھم نبود 

کردم و فکر کردم زندگی شود. احساس بیھودگی میکھ چھ می
باید با احساسی سوای این احساس شروع بشود. و ھمین نگرانم 

 ، و بھ»پاشو بریم خونۀ ما«خواستم بھ کریم بگویم: کرد. می
 نظرم آمد دیگر خانۀ خاصی ندارم ــ و دلم گرفت.

 »خوابی؟نمی«کریم پرسید، 
 »چرا، االن میام. ھمین دو کلمھ رو بنویسم میام.«گفتم، 

خواستم یک جملۀ خیلی شاعرانھ توی دفتر خاطراتم می
ھا در دستم ماند و بنویسم، یک جملۀ خیلی مؤثر، ولی قلم مدت

 »سیم بود. خانۀ کریم ھستم.امشب عرو«آخر ھم فقط نوشتم: 
-ظرافت، چقدر بیمعاشقات چقدر زشت بود، چقدر بی

لطف، چقدر پر درد. و خانھ، خانۀ کریم بود، اسم من اسم کریم 
 بود.

ھر گونه استفادۀ تجاری ممنوع است
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 »خانم میرشھاب.«گفت، ھمی
 من دستم را دراز کردم، ولی جلوم آقایی ایستاده بود.

 »آقای نظمی.«گفت، ھمی
نبال خانم میرشھاب گشتم من چند لحظھ دور و برم را د

و بعد متوجھ شدم کھ خانم میرشھاب خود من ھستم. من خانم 
میرشھاب بودم. از شب قبل، و از شب قبل بھ بعد. چرا؟ چقدر 
غریبھ بود. این اسم من نبود. اصالً نبود، شبیھ من نبود، بھ من 

 آمد.نمی
 در ھمین فکرھا بودم کھ علی آمد.

  
 »دکتر! آقای دکتر! آقای«مھ لقا با ذوق گفت، 

ام گرفت. وای خفھ شدم ــ باز دلسوزی، باز باز گریھ
 لج، باز درد.

 »کاری کردین؟خب مبارکھ! کتک«علی گفت، 
اندازۀ مھ لقا ظرافت بھ خرج بده صداتو ببر. بھ«گفتم، 

 »و سؤال مھمل نکن.
ات کنھ. خب بگو آخھ مھ لقا قرار نیست معالجھ«گفت، 

 »ببینم چطو شد؟
 »تصادف کردم.«م، گفت

اگھ اسی این بال رو سرت آورده، پدرشو در «گفت، 
 »میارم.
 »گفتی زنش بشم.تو کھ می«گفتم، 
- دونستم یھ ھمچی جونوریھ. فکر میمن چھ می«گفت، 

کردم از اون کھ زنش شدی بھتره. تو ام با این مردایی کھ پیدا 
 »کنی! حاال بگو چطو شد؟می

 »تصادف کردم.«گفتم، 

ھر گونه استفادۀ تجاری ممنوع است
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 بھتوانستم. حتی توانستم بزنم. نمیرا ھم نمیحرفش 
کردم مثل ام. حس میتوانستم بگویم کتک خوردهعلی نمی

 ام.ھای کنار خیابان شدهلگوری
کنم. زنم. دارم فکرش را میحاال دارم حرفش را می

 …چرا حاال؟ چرا امروز؟ امروز کھ 
  

 »خیلھ خب ــ تصادف. چطوری؟«علی گفت، 
خوای چھ کنی چطوری؟ دی؟ میم میچرا آزار«گفتم، 

 »... یواش. ... آخ! ببین استخونا درستھ؟ دماغم
 »ات جایی نخورده؟کلھ«علی گفت، 

 »دونم.نمی«گفتم، 
رگای ریز زیر چشم و تو چشمت زیاد «علی گفت، 

خوشگل نیست. اگھ سرت جایی خورده، دو روز نباید تکون 
 »بخوری.

کردم. فکر روز دو روز تکان نخوردم. دو روز فکر 
 اول سفرم و روزھای اول مدرسۀ شبانھ روزی.

  
در فرودگاه میس گرین منتظرم بود. دوشیزه گرین ــ 

تیره پوشیده بود. دوشیزه سبز ــ چھ مضحک. کت و دامن عنابی
پیر بود. موھایش کوتاه بود. چیزھایی گفت کھ من نفھمیدم، فقط 

ش را دراز کرد و اسم خودم را فھمیدم. دوشیزه سبز آھستھ دست
من ھول ھولکی جعبۀ پستھ و جعبۀ گز و کیف دستی و کیف 

ام را زمین گذاشتم و با پول و کتاب حافظ و پالتو و گذرنامھ
کرد و تند دوشیزه سبز دست دادم. دوشیزه سبز کند حرکت می

توانستم حرف کردم و اصالً نمیزد؛ من تند حرکت میحرف می
وریا و بھ مغازۀ گارینِجز. فروشنده بزنم. رفتیم بھ محلۀ ویکت

ھر گونه استفادۀ تجاری ممنوع است



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  بھ صیغۀ اّول شخص مفرد

  

  13

ای آستین بلند عینکش را نوک دماغش گذاشتھ بود. لباس قھوه
ای بندی کھ پایم را تنم کردند کھ یقۀ سفید داشت و کفش قھوه

  خورد. بند کھ از سرم سر میای بیزد و کاله قھوهمی
بھ ایستگاه قطار رفتیم. ایستگاه دود زده بود، محلۀ 

مزده بود، مغازۀ گارینِجز کھنھ بود، فروشندۀ ویکتوریا غ
عینکی عینکی بود، دوشیزه سبز اخمو بود، ھوا گرفتھ بود، 

- ای من و کت و دامن عنابیخیلی گرفتھ بود ــ مثل لباس قھوه
... کاش فیروز اینجا بود، فیروز کھ توی طیاره تا  دوشیزه سبز

است و پاریس با من بود، فیروز کھ خودش گفت اسمش فیروز 
موھایش سیاه و فرفری بود و یک بند حرف زد. کاش بیشتر 

 … حرف زده بودیم، کاش آدرس داده بودیم، کاش
کردند. یک دختر کک ھا زل زده بودند و نگاھم میبچھ

ھایش سیم بود، ھری زد زیر خنده. من مکی، کھ روی دندان
خواست اشکم نریزد، اما ریخت، یک سرم پائین بود و دلم می

- اش ھم از نوک دماغم آویزان شد. دیگر کسی نگاھم نمیرهقط
 کرد.

کند ــ چون وقتی یک خوشحال شدم کھ کسی نگاھم نمی
شود قیافۀ متأثر اشک از دماغ آدم آویزان است نھ می قطره

شود امیدوار بود کھ کسی داشت و نھ انتظار ھمدردی. فقط می
  آدم را نگاه نکند. 

-ردند؟ من داشتم گریھ میکولی خوب چطور نگاھم نمی
کردم. دلم گرفتھ بود. خیلی خیلی گرفتھ بود. کاش کاغذ داشتھ 
 باشم. از فیروز کاش کاغذ داشتھ باشم. کاش آدرس داده بودیم

 ... دلم یک پارچھ غم غربت بود .
  

ھر گونه استفادۀ تجاری ممنوع است
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حاال فقط یادم است کھ دلم را غم غربت گرفتھ بود. ولی 
کنم؟ کرش را میاصالً چرا؟ چرا اھمیت داشت؟ حاال چرا ف

کاری با اسفندیار ھم بھ یادش بودم و چرا یادش ھستم؟ شب کتک
کردم. حتی وقتی علی کنار تختم کاری فکر نمیبھ خود کتک

کردم. فکرھای دیگری در کاری فکر نمینشستھ بود بھ کتک
 سرم بود ــ فکر بخش روانی بیمارستان سنت مری.

  
-یز مھمیمن در بخش جراحی بستری بودم. عملم چ

نبود. قرار بود فقط سھ روز در مریضخانھ باشم. اما روز سوم 
خواستم دیگر توی بیمارستان بمانم. خونریزی شروع شد. نمی

خواستم برگردم پیش امتحان داشتم. ولی امتحان بھانھ بود ــ می
رفت بھ مملکتش و خبر ویمال. پیش ویمال کھ دو ھفتۀ دیگر می

قھر بودیم. بعد ھم آن صدا، صدایی  نداشت کھ من بستریم، چون
آمد کھ نھ نالھ بود ھا میھا، از یکی از اطاقکھ از یکی از تخت

ھای و نھ فریاد بود و نھ شباھتی بھ صدای آدمیزاد داشت و شب
 کرد. مرا پر از کابوس می

-خواستم بمانم و کولی بازی در آوردم و گفتم مینمی
 خواھم بروم.

-اگھ از این اداھا در بیاری می«دکتر با لبخند گفت، 
 »بریمت بھ بخش روانی.

خورین! خورین! شما و فروید باھم ُگھ میُگھ می«گفتم، 
زدم. بعد نوک سوزن را حس کردم و بعد و فریاد می» ...  ُگھ

 دیگر ھیچ.
کرد. دکتر پرسید، پرستار داشت درجھ را آماده می

 »حالت بھتره؟«

ھر گونه استفادۀ تجاری ممنوع است
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بھ راه بیندازم، ولی آدم  خواستم باز ھم داد و بیدادمی
تواند داد بزند، نھ حتی وقتی درجھ توی دھنش است، نھ می

 جواب معقول بدھد.
اینجا «حرف نزدم تا پرستار درجھ را در آورد. گفتم، 

 »شھ. باید برم.حالم بھتر نمی
 »کجا بری؟ پیش نامزدت؟«دکتر گفت، 

حق ندارین منو بر «شدم. گفتم، باز داشتم عصبانی می
 »الف میلم اینجا نگھ دارین.خ

 »ات برای چیھ؟عجلھ«خندید. پرسید، دکتر داشت می
 »امتحان دارم.«گفتم، 

بھ! برای امتحان ھمیشھ وقت ھست. اما «دکتر گفت، 
 »… اگھ جلو خون ریزی رو نگیریم

 »چند روز دیگھ باید بمونم؟«گفتم، 
 »دو سھ روز، فوقش سھ چار روز.«گفت، 

گردد. تا چھار روز ویمال بر میتا چھار روز دیگر 
ام. تا چھار ام، مردهام، گم شدهکند من رفتھدیگر ویمال خیال می
رود سراغ یک دختر دیگر ــ آن دختر بلند روز دیگر ویمال می

 …قد مو بور کھ خیلی ھم خوشگل است، گھ سگ 
خواد آثار کارای دکتر فروید رو دلت می«دکتر گفت، 

 »ببینی؟
 »نی چی؟یع«پرسیدم، 

فردا تو بخش روانی مھمونیھ «دکتر، باز خندان، گفت، 
 »برمت.ــ برای اونایی کھ حالشون بھتره ــ میام می

 با صندلی چرخدار بردندم، گفتند نباید حرکت کند. 
ای آمد مھمانی اولش عادی بود تا آن مرد متین مو نقره

 برداشت. بعد آن خانم کمربا بر دارد. یک قاشق مربای تمش

ھر گونه استفادۀ تجاری ممنوع است
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ای با عصبانیت یک چاق ھم یک قاشق برداشت. مرد مو نقره
قاشق دیگر برداشت، آن زن چاق ھم یک قاشق دیگر ــ اما با 

ای زد توی گوش خانم چاق. بعد آن خونسردی. بعد مرد مو نقره
- دختر جوان شروع کرد بھ عربده کشیدن و آن مردی کھ چشم

نار صندلی رنگ بود، بھ زور خودش را کھایش مثل شیشھ بی
لرزید کھ صندلی چرخدار من جا داد. زانوھای من طوری می

» صدا!! بیسیس«گفت، ای میلرزاند، و مرد چشم شیشھرا می
دارند، دارند، نگھ میکردم: من را اینجا نگھ میو من فکر می

 ... . تا ویمال برود. دارندنگھ می
  

 وقتی علی کنار تختم نشستھ بود و از اسفندیار حرف
- ھای بیاش باز بھ ذھنم آمد: چشمھای من، ھمھزد و از زخممی

ای آن رنگ مردی کھ روی صندلیم نشست، موھای نقره
حالت زن چاق، حلق دختر جوان ــ آن کھ دیگری، صورت بی

اش بھ جزئیات بھ یادم آمد و یادم آمد کھ چھ کشید. ھمھفریاد می
نداشت، نگرانی خفقانی را حس کرده بودم. ولی دیگر اھمیت 

- کاریم را با اسفندیار داشتم بینداشت، برای اینکھ دلشورۀ کتک
 …آنکھ فکرش را بکنم 

  
شد کھ شد. باورم نمیاولین ضربھ را کھ زد باورم نمی

ھای طوالنی عاشق من بود و این ھمان اسفندیار است کھ سال
دیدمش، اصالً وجود نداشت. ھمان آدم نیم گنگ و من اصالً نمی

کھ ھمیشھ بھ مست و نیم ھوشیار. ھمان آدمی نیمیم با ھوش، ن
آمد ھمیشھ متعجب است، کھ آمد زکام است، بھ نظر مینظر می

ھمیشھ حال یک تکھ تختۀ روی آب را داشت کھ جھتش را 
گفت، کھ کیاندخت میکرد. ھمان آدمیی تعیین میعوامل جوّ 

ھر گونه استفادۀ تجاری ممنوع است
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یتشو ببخش اینقدر عاشقتھ کھ خر«گفت، و علی می» حیوونیھ«
 »و زنش بشو.

-شد این ھمان آدم است و دارد مرا میواقعاً باورم نمی
زند. ولی ھمان آدم بود و مرا زد و چنان زد کھ دو روز بعدش 
اصالً تکان نخوردم، کھ ده روز ھم پشتش خوابیدم، کھ بعد از 

ھا زرد شد، کھ ھنوز ھر وقت زیاد دوازده روز تازه کبودی
گردد و بر سفیدیش زیر چشم چپم بر میشوم کبودی خستھ می
 …نشیند خون می

  
امروز فکر  اند کھ بھاند اینجا؟ آوردهچرا مرا آورده
اش بھ فکر کنم ــ ھمھامروز فکر نمی نکنم. من کھ اصالً بھ

امروز  کاریم با اسفندیارم و فکر چیزھای دیگر. من کھ بھکتک
تم؟ با نورھا و کنم. چرا در اطاق آشنای خودم نیسفکر نمی

ھای آشنایش؟ چرا نگذاشتند ھمانجا بمانم؟ این اطاق غریب حجم
آید، اطاق بیمارستان سنت مری بھ نظرم اطاق شبانھ روزی می

آید کھ در آن شب مھ گرفتھ تویش ای میآید. بھ نظرم آن خانھمی
آید اینجا اطاق کریم است. اینجا ھمان م. بھ نظرم میگرفتپناه 

 …کاریم شد ھ با اسفندیار کتکجایی است ک
  

-درست وسط خیابان. داشتم از ماشین اسفندیار پیاده می
شدم کھ بروم سوار ماشین خودم بشوم. دعوامان را کرده بودیم 

کردم تمام شده است. وقتی اولین ضربھ را زد، و من خیال می
ترسیدم اگر رویم را کیفم از ماشین پرت شد بیرون. می

ه بشوم از پشت لگدم بزند. این دیگر ھم موھن برگردانم و پیاد
تواند از خورد و نمیبود و ھم مضحک. و وقتی آدم کتک می

توھین و از دردش کم کند، فقط باید کاری کند کھ خیلی مسخره 

ھر گونه استفادۀ تجاری ممنوع است



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مھشید امیرشاھی

 18 

نگران اینکھ مبادا کسی مرا  نباشد. ولی نگران کیفم ھم بودم و
 در آن وضع ببیند.

 »بابا ننھ!ای بی«گفتم، 
 »ات بناز!تو بھ بابا ننھ«گفت، 

صدایش عجیب، غریب بود ــ مثل صدای آن پسر 
حرکت نشستم تا خوب کتکش را زد. بھ خارجی، توی مھ. بی

آمد کھ حرکاتش کند است ــ مثل حرکات دوشیزه سبز، نظرم می
کردم دستش برای ھمیشھ جلو و عقب در فرودگاه، و فکر می

 رود.می
 »بَِست شد؟«گفت، 
و یک پھلو از ماشین آمدم بیرون. مایع » ره.آ«گفتم، 

ام، توی چشمم، توی گوشم، زیر پوستم، روی گرم را توی شقیقھ
 ... و دیگر ھیچ. کردمگردنم حس می

  
-کنم. ھیچ چیز نمیمثل حاال، کھ ھیچ چیز حس نمی

مانم؟ در این زندان ــ چون اینجا فھمم. تا کی ھمینطور می
ندان است ــ اینجا کھ مرا از زندان است، بر حسب تعریف ز

کنم؟ تا آنچھ آشناست جدا کرده است. تا کی ھیچ چیز حس نمی
امروز  تر از آنچھوقتی کھ باز اتفاقی بیفتد؟ اتفاقی وحشتناک
 … پیش آمد؟ مگر ممکن است؟ مگر ممکن است

ھر گونه استفادۀ تجاری ممنوع است
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 »پیتون پلیس«
 
 
 

ھا دستھ جمع خانۀ داماد ارفاق الدولھ شنبھ شب ماما این
ھای جبرم را نشینم و مسئلھمھمان بودند. من ھم فکر کردم می

کنم. تماشا می» پیتون پلیس«کنم و بعد ھم، سر فرصت، حل می
راستش تا آن شب پیتون پلیس را ندیده بودم ــ ترا خدا بھ مھری 

شان ، اما خوب ھمھھا ھا ــ نھ کھ چیزی باشدھا نگوییاین
نند کھ انگار باھم بزرگ زطوری از بتی و الیسون حرف می

ھا جمع شده بودند مثلثات کار کنیم، اند. روز یکشنبھ کھ بچھشده
تا من آمدم صورت مسئلھ را بخوانم، مھری بھ ھما گفت، 

 »الیسون یھ خورده الغر شده، نھ؟«
نھ، چون موھاشو کوتا کرده بھ نظر الغر «ھما گفت، 

 »میاد.
 »اد.بد کرد کوتا کرد. بھش نمی«رخسار گفت، 

بھ نظر من کھ صورتش شیک تر شده. از «ھما گفت، 
 »تره.بتی کھ خیلی خوشگل

کردند ــ ول نمی کھزدم پس مثلثات چی اگر من غر نمی
 شد.سر قشنگی بتی و الیسون دعواشان می

ھر گونه استفادۀ تجاری ممنوع است
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زنند، ھا این جوری حرف میخوب دیگر ــ وقتی این
- نمیشود بگوید من اصالً این حضرات را بھ جا آدم روش نمی

ھا کھ نیستند، توی خانۀ خود ما و آورم. تازه فقط مھری این
ھا و بقیھ ھم دایم حرف پیتون پلیس است. امیر، سیمین این

شوھر سیمین، فقط وقتی بازی پوکر دارد حاضر است از پیتون 
پلیس صرف نظر کند. سیمین کھ دیگر ھیچ! اگر نبیند تا دو سھ 

- کند و مینفر تلفن میروز اخالقش سگ است و بھ چھار پنج 
شود؟! خیال پرسد ماجرا بھ کجا رسید. تازه مگر راضی می

ھایش محروم مانده است. ملیحھ را بگو! کند از بعضی قسمتمی
دایم  - ھا  کندشود پیف پیف میھر وقت صحبت از تلویزیون می

اما چند » کی وقت داره چرندیات تلویزیونو نگا کنھ!«گوید: می
دانم چی شده بود کھ سیمین برنامھ را ھ باز نمیھا کروز پیش

ندیده بود، ملیحھ داشت با آب و تاب داستان را برایش تعریف 
اونوقت «گفت، کرد. من اینجاش رسیدم کھ ملیحھ داشت میمی

 »…رادنی، بتی رو ماچ کرد 
سرم!  خاک بر«سیمین حسابی یکھ خورد و گفت، 

 »ماچش کرد؟ زنی رو کھ طالق داده؟!
-یعنی می» خب دیگھ.«حوصلگی گفت، یحھ با بیمل

 »تو چقدر املی!«خواست بگوید، 
سیمین در ھر حال ھمیشھ نگران است کھ مبادا بھ نظر 

یعنی آدم دلش «امل بیاید. بیشتر ھول شد و فوری گفت،  ملیحھ
 »سوزه ــ حیوونی!برای استیو می

 »استیو دیگھ کیھ؟«من پرسیدم، 
اصالً حوصلھ نداشتم، گفتم، ملیحھ آمد توضیح بدھد، 

 »کنی!گفتی تلویزیون تماشا نمیملیحھ خانم، تو کھ می«

ھر گونه استفادۀ تجاری ممنوع است
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سوری! باز تو موی دماغ شدی؟ ولش «سیمین گفت، 
کن ملیحھ ــ باقیشو بگو. بعدش چی شد؟ اونوقت بتی چکار 

 »کرد؟
ام یا قبالً ملیحھ ھم انگار نھ انگار کھ من حرفی زده

 کند ــ دنبال داستان را گرفت.نمی تلویزیون نگاهکھ خودش گفتھ 
ھا قرار بود گفتم ماما اینحاال آن را ولش. داشتم می

بروند خانۀ داماد ارفاق الدولھ. ھمۀ خاندان آنجا دعوت داشتند. 
شب عقد کنان، چون قبل از چلۀ مام بزرگ بود، ارفاق الدولھ 

سر و صدا  ھا کسی را دعوت نکرده بودند کھ قضیھ بیاین
ھای تازه بشود. برای ھمین ھم ھنوز کسی قوم و خویش انجام

شدند کھ ندیده بود. ھمھ ھم داشتند ھالک میرا درست و حسابی
 ببیندشان. درست و حسابی

ھر چی از خانوادۀ  یالبتھ ھنوز ھیچ چی نشده، ھر ک
دانست، روی دایره ریختھ بود. آن شب کھ خانۀ پدر و داماد می

م برات؟ ــ فقط راجع بھ خانوادۀ داماد مادر ملیحھ بودیم ــ گفت
زدند چرا صبر نکردند بعد از صحبت بود. اول کھ ھمھ غر می

 چلھ.
جوونای این دوره، قربون سرت «مادر ملیحھ گفت، 

برم، برای ھیچ چی حرمت ندارن. اگھ اون چند روزه رم صبر 
 »شد؟کردن، جونم، چطو میمی

و داداش یادش رفتھ است خودش برای عروسی ملیحھ 
موقع  چھ ھول بود. صبر نکرد عمو حسین از سفر برگردد. آن

جوونن دیگھ، جونم. دنیام مال جووناس، قربون «گفت، می
سرت برم. بزرگا ھم باید اینقدر عقل داشتھ باشن جونم کھ بھ 

 »میل اونا رفتار کنن.
 بفرمایید!

ھر گونه استفادۀ تجاری ممنوع است



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مھشید امیرشاھی

 22 

بزرگتراشون تقصیر دارن. بگو «عمھ فخری گفت، 
ر، دختره مگھ رو دستت مونده بود؟ ماشاهللا شوکت، خاک بھ گو

پروانھ ھم خوشگلھ ھم پولدار. حاال این نشد یکی دیگھ. تو سر 
 »سگ بزنی شوھر ریختھ.

بینی ترا خدا؟ ھمین عمھ فخری، وقتی آن خواستگار می
گفت، ھا ــ میکوفتی برای من پیدا شده بود ــ بھ کسی نگویی

شھ. کو؟ مناسب پیدا نمی وهللا پسر خوبیھ. این روزا شوھر«
دخترا مثل ماه تابون، خانم، میلیونر، خونھ نشستن حسرت 

 »خورن.شوھرو می
ماما آن روز از حرف عمھ فخری حرصش گرفت و 

وهللا فخری، دختر منم نھ کج و کولھ است نھ گدا. اما «گفت، 
 »شکر خدا حسرت شوھر نداره. وقت این حرفاشم نیست.

، وگرنھ من گرفتار روده خوب شد ماما حرصش گرفت
شدم و بعید نبود کھ آن خواستگار مادر مرده درازی خاندان می

 ھم گرفتار من بشود.
خالصھ مقصودم پروانھ و شوھرش بود. عمو حسین از 

 »کار و بار ارفاق الدولھ چطوره؟«داداش پرسید، 
دونم، اما پروانھ خودش دختر درست نمی«داداش گفت، 

 بھ نظرم یھ خرده ھم سرخ شد.» خیلی خوب و خوشگلیھ.
دانی ملیحھ چھ نگاھی بھ داداش انداخت! آخر داداش نمی

قبل از ملیحھ، قرار بود پروانھ را بگیرد. اما بھ نظرم چون 
ھای ھای ارفاق الدولھ را ازش گرفتند، قوم و خویشِملک

 تر رأی داداش را زدند.نزدیک
فاق الدولھ از بنده بپرسید آقا. ار«دایی اردشیر گفت، 

دیگھ تھ بساطی بیشتر براش نمونده. برای ھمین ھم دختر رو 
 »داد بھ این مرد.

ھر گونه استفادۀ تجاری ممنوع است
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 »کار و بار داماد خوبھ؟«عمو حسن پرسید، 
ثروت بیکران آقا، بیکران! پدر «دایی اردشیر گفت، 

داماد، قبل از جنگ یھ جوان آس و پاس و یھ ال قبا بود. دورۀ 
 »حساب.ال آقا پول، بیجنگ، افتاد بھ الستیک فروشی و حا

شناسمش. ولی مرده بعلھ، خوب می«عمو حسین گفت، 
مرد، ھر چی بھش گفتن شور این ثورتو ببرن. زنش داشت می

-بفرستش فرنگ، حاضر نشد ــ مبادا یک شاھی خرج کنھ. می
 »گفت ھمین دکترای خودمون خوبن!

 »زنش مرد، عمو حسین؟«من پرسیدم، 
 »مثل خرسم شده. نھ ــ زنده اس،«عمو گفت، 

، ولی فاطی »گفتھپس پر بیراه نمی«خواستم بگویم، 
چک «جون، زن عمو حسین، کھ خودش ماھی یکدفعھ برای 

مقصود این بود کھ ببینین چقدر «رود فرنگ، گفت، می» آپ
 »این مرد کنسھ.
کردم مقصود این بود کھ زنش من خیال می«گفتم، 

 نداد. ولی ھیچ کس بھ حرفم گوش» معالجھ بشھ.
 »…بھ! این پولو بدن بھ من «عمو حسن گفت، 

کھ دو روزه خالیش کنی تو چاه «عمھ فخری گفت، 
 »مستراح!

دانی خانوادۀ ما برای گوش عمو انگار نشنید ــ نمی
نکردن بھ حرف بقیھ چھ مھارتی دارند ــ و دنبالۀ حرفش را 

 »… یھ ویال دیدم تو نیس«گرفت و گفت، 
تو قبل از رسیدن بھ نیس، «فت، امیر، شوھر سیمین، گ

بازی. بیا رضایت بده این پولو پول ویال رو تو مونت کارلو می
 »بدن بھ من.

 »آره ــ کھ بری دنبال الواتیت!«سیمین گفت، 

ھر گونه استفادۀ تجاری ممنوع است
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 »الواتی؟ من؟ خدا از دھنت بشنوه!«امیر گفت، 
دونین. ھا کھ قدر پول نمیشما بچھ«عمھ فخری گفت، 
 »… من ھم وقتی بچھ سال بودم

عمھ جون، شما «شوھر سیمین ، کلک نمرۀ یک، گفت، 
 »مونین.ھنوزم بچھ سال و جوونین، مثھ یھ تیکھ ماھم می

ھاش روز ھایی سر داد کھ مرا یاد جیغعمھ از آن قھقھھ
قربونت برم. گولۀ نمکی «ختم مام بزرگ انداخت و گفت، 

 »وهللا.
بگم؟ بگم راجع بھ جوونی و «امیر گفتم،  من بھ

 »گفتین؟گلی عمھ فخری چی میخوش
 »گفت؟بگو. غش کنم براش. بگو، چی می«عمھ گفت، 

سیمین براق شد طرفم، ماما ھم لبش را گاز گرفت، 
و برای » گفتین.عمھ جون داشتین از پوال می«امیر ھم گفت، 

 من ھم خط و نشان کشید.
 راس میگھ. اگھ من این ھمھ پول داشتم«عمھ گفت، 

…« 
ھمھ رو تو «پدر ملیحھ گفت،  عمو حسن در گوش

 »کرد!باغچھ دفن می
پدر ملیحھ آمد بخندد، چشمش افتاد بھ زنش، جای خنده 

 صدایش را صاف کرد و عمو حسن مجبور شد سلو بخندد.
مادر ملیحھ بھ شوھرش چشم غّره رفت و بھ عمو حسن 

با من بودی جونم؟ من میگم آدم نھ این ھمھ پول داشتھ «گفت، 
سرت برم، نھ باباش الستیک فروش باشھ. اگھ باشھ، قربون 

 ارفاق الدولھ دخترشو بھ یھ شازدۀ گدا داده بود، جونم، چھ عیبی
 »داشت؟

ھر گونه استفادۀ تجاری ممنوع است
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نداشت، اما چندان فرقی ھم  عیبی«شوھر سیمین گفت، 
- کردیم. میکرد خانم ــ فقط ما حاال شازدۀ گدا رو دراز مینمی

پدری رو  اش بکنن کھ ھمۀ ثروتعرضھگفتیم خاک بر سر بی
 »بھ باد فنا داد.

این حرف امیر ھم درست بود ھم بامزه، ولی دایی 
البتھ. «اردشیر مھلت نداد کسی تصدیق کند یا بخندد و گفت، 

خوام اونم ایراد داره آقا. گدایی کھ حسن نیست. منتھا بنده می
بگم از ھر راھی و بھ ھر قیمتی نباید پولدار شد. وگرنھ پول 

ست، بھ شرط اینکھ آدم شرفتمندانھ پولدار  یبسیار ھم چیز خوب
 »بشھ: حمالی کنھ آقا، سپوری کنھ.

ً گاھی اینقدر مھمل می گوید کھ دل آدم بھم دایی واقعا
ای کھ ھیچ حمال یا سپوری خورد. آخر ترا خدا اصالً شنیدهمی

از حمالی یا سپوری پولدار شده باشد؟ حاال ھر قدر ھم با شرف 
 ای؟باشد ــ شنیده

حاال خدا کنھ دختره خوشبخت بشھ «خانم جانم گفت، 
 »ننھ، باقیش زیادیھ.

ھمھ دور خیز کردند کھ سرشان را بھ عالمت تصدیق 
تکان بدھند و بگویند کھ با خانم جان موافقند، ولی دایی اردشیر 

زنید خانم جان! دختر رو بھ پول شوھر دادن ــ حرفا می«گفت، 
 »پول کھ خوشبختی نمیاره!

حرکت ھایی کھ وسط راه موافقت با خانم جان بیکلھ
 شده بود، این دفعھ با حرارت با دایی موافقت کرد.

-شکر کھ شماھا ھیچوقت معنی بی«خانم جان گفت، 
دونستین کھ پول پولی رو نفھمیدین. اگھ فھمیده بودین ننھ، می

چھ چیزا میاره: سالمت میاره، سواد میاره، راحت میاره، 
 »اره ــ البتھ کھ میاره ننھ.خوشبختی ھم می

ھر گونه استفادۀ تجاری ممنوع است
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زند کھ آدم دلش ھایی میخانم جان حتی وقتی حرف
بیند کند، میخواھد درست نباشد، وقتی خوب فکرش را میمی

ھای درستش ھم بھ درست است. حاال بر عکس دایی کھ حرف
ھایش مثل موضوع آید. یعنی خالصھ حرفنظر نادرست می
اگر ھم درست باشد اینقدر  خواھم بگویم کھانشاست. یعنی می

زند. مثل ھمان حرف قبلیش خنک است کھ دل آدم را بھم می
من چند دفعھ این انشاء را »! آوردثروت خوشبختی نمی«دیگر: 

کند کھ نوشتھ باشم خوب است؟ ھر دفعھ ھم آدم چھ جانی می
ھای آورد. امسال اگر بدھند، حرفثابت کند پول خوشبختی نمی

دھند دیگر ــ خوب ام را کم میآورم. نمرهوش میخانم جانم را ت
 بدھند.

کردم دایی بعد از حرف خانم جان رویش را من فکر می
کند ــ اما مگر کرد؟ صدایش را یک پرده برد باال و کم می
از شما بعیده خانم جان! یھ دختر جوان باید ھمسرش رو «گفت، 

 »خواد چھ کنھ؟دوست داشتھ باشھ. پول می
دونین پروانھ شوھرشو حاال شما از کجا می«، من گفتم

 »دوست نداره؟
مادر ملیحھ لنگھ ابرویش را بیشتر داد باال و عمھ 

بینی، قربون سرت می«فخری را طوری نگاه کرد کھ یعنی: 
 »حیان، جونم!برم، دخترای این دوره چھ بی

 »بلھ؟«دایی ھم گفت، 
وری این ھم یکی دیگر از شگردھای دایی است. وقتی ف

و » کنمعرض می«آید، یا با جواب دندان شکن بھ نظرش نمی
کند تواند طرف را مرعوب کند، تظاھر مینمی» از شما بعیده«

پرسد چی کھ حرف آدم را نشنیده است، ولی با چنان تحقیری می
من کھ نشنیدم، اما مزخرفی کھ گفتی قابل «گفتی، کھ یعنی: 

ھر گونه استفادۀ تجاری ممنوع است
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دایی دستم است، از رو  من ھم از آنجا کھ ِلم» تکرار نیست.
دونین پروانھ گفتم شما از کجا می«نرفتم ــ خیلی شمرده گفتم، 

 »… شوھرشو
-تو از کجا می«اما داداش جست وسط حرفم و گفت، 

 »دونی دوسش داره، فضول باشی؟
اش یھ یھ یھ و خودتی ھای داداش ھم کھ ھمھجواب

اما این دھم، ھا اصالً جوابش را نمیاست. تازگی بیشتر وقت
دونم. خود پروانھ بھم گفت. می«دفعھ حرصم در آمد و گفتم، 

 »گفت عاشق ھمدیگن.
راستش من پروانھ را از عید ندیده بودم. تازه وقتی ھم 

دانستم شوھرش را بینمش با ھم حرفی نداریم، اصالً ھم نمیمی
زنند کھ شان طوری حرف میھا ھمھدوست دارد یا نھ. اما این

ابای پسره الستیک فروش است، دختره نباید انگار چون ب
گویند کھ آدم دوستش داشتھ باشد. یک کلمھ ھم از خود داماد نمی

گفتند ست. فقط ھی یک ریز با پیف و پیف میبفھمد چطور آدمی
 باباش آدم نیست. 

کنند کھ اسم و رسم و این بابا ننھ دارھا ھیچ کار نمی
زنند، اما اگر دیگر میمالشان را حفظ کنند، ھمھ ھم برای ھم

- بابایی بزند و پولدار بشود، ھمھ براق مییک مادر مردۀ بی
ھا را خورده است. تازه کنند ارث پدر اینشوند و خیال می

طفلک داماد ارفاق الدولھ کھ خودش الستیک فروش نبوده است، 
دانی؟ باباش بوده. تازه الستیک فروشی عیبش چیست؟ تو می

دانم کھ توی خانوادۀ ما بھ ھر مم. فقط میفھمن کھ درست نمی
گویند: بعد از جنگ خواھند بد و بیراه بگویند، میکی می

کنند کھ ھا چھ کار میکرده! مگر خود اینالستیک فروشی می
- آید؟ انگار ھمھ نشستھالستیک فروشی بھ نظرشان اینقدر بد می

ھر گونه استفادۀ تجاری ممنوع است
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ند کنھستند و بھ بشریت خدمت می اند و مشغول کشفیات علمی
 ــ وهللا!

شود گفت. من ھم نگفتم. اما ھمانی ھا را کھ نمیاما این
ھم کھ گفتم، این خاصیت را داشت کھ دھن دایی را چند دقیقھ 
بست، حرص داداش را ھم در آورد. حرص داداش برای این 
در آمد کھ البد منتظر بود پروانھ تا آخر عمر در فراقش اشک 

پسره خودش زن گرفتھ  بریزد و عاشق کس دیگری ھم نشود.
بھ قول  -ھا، اما منتظر است کھ دختره  است و رفتھ پی کارش

حاال بگذار ملیحھ ھی دم از  !بترشدتا توی خانھ بماند  - عمھ 
 تساوی حقوق زن و مرد بزند.

گفتم. داشتم از پروانھ و شوھرش می - حاال این را ولش 
ز مھملی زد کھ نکند شوھره چیاش ھم دلم شور این را میھمھ

 باشد و پروانھ اصالً دوستش نداشتھ باشد.
گی سوری؟ خودش بھت راست می«سیمین پرسید، 

 »گفت؟
خواھد راست گفتھ باشم تا چند پیدا بود کھ خیلی دلش می
- ھا را بھ شوھرش بزند. نمیروز سرکوفت عشق و عاشقی آن

امیر اصالً نیست  دانی سیمین چقدر رمانتیک است و از اینکھ
خورد. وقتی ریچارد برتون با الیزابت تیلور حرص میچقدر 

 عروسی کرد، سیمین یک ھفتھ با امیر قھر بود.
-مواظب داداش بود کھ ببیند چھ می ملیحھ چھار چشمی

 گوید.
داداش یک خندۀ زورکی تحویل ملیحھ داد، کھ ملیحھ را 

گھ ــ تو ھنوز مزخرف می«نگران تر کرد، و بھ سیمین گفت، 
 »فھمھ عشق و عاشقی چیھ؟!تی؟ این اصالً چی میاینو نشناخ

ھر گونه استفادۀ تجاری ممنوع است
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این یکی رو بھتر از من و تو «شوھر سیمین گفت، 
- م از شوھر کردن اینو اون جلوش حرف میافھمھ. ھی می

زنین، دختره جوش آورده. خانم چرا فکر شوھر دادن سوری 
 »نیستین؟

 ماما برای امیر پشت چشم نازک کرد.
 »از خره صحبت کنیم.بیاین یھ خورده «امیر گفت، 

 ِھر ِھر ِھر! اینقدر بخندید از آن بیشتر.
 »…گم جدی می«شوھر سیمین گفت، 

 »مگھ میشھ؟!«عمو حسن گفت، 
 این دفعھ نوبت من بود کھ بخندم.

نگفتم! تا صحبت خره شد، نیشش «شوھر سیمین گفت، 
 ...» ترم دارهوا شد. خانم، شوھر پروانھ یھ برادر کوچیک

 ھا.ماما تا آنوقت ساکت بود» راستی؟« ماما پرسید،
وهللا. بد نیست سوری رو بھ ریشش «امیر گفت، 

 »ببندین.
دایی اردشیر دو تا پک محکم بھ پیپش زد و گفت، 

 »دونستم. چطور پسریھ؟نمی - عجب «
» یھ پارچھ آقا. فرنگ رفتھ، تحصیل کرده.«امیر گفت، 

  مک زد. بعد ھم مرا با سرش بھ عمو حسین نشان داد و چش
کردم. برای ھمین بھ نظرم داشتم خیلی با دقت گوش می

 ھم لجم در آمد.
رفت از حاال تا شب شنبھ کھ «شوھر سیمین گفت، 

 »چشمش بھ جمال طرف روشن میشھ، خوابشو ببینھ!
ای وای! مھمونی شنبھ اس؟ پیتون پلیس «سیمین گفت، 

 »چی میشھ؟

ھر گونه استفادۀ تجاری ممنوع است
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قیامت. چون شما کھ میگین، بگین تا «امیر گفتم،  من بھ
 »من کھ قرار نیست شنبھ شب جایی برم.

آره، من کھ قھرم، اما برای ھر «شوھر سیمین گفت، 
 »برن.کی گذاشتین کمھ! نترس تو رم می

 »نمیشھ روزشو عوض کنیم؟«سیمین بھ ماما گفت، 
برن؟! زکی، من می«من بھ شوھر سیمین گفتم، 

 »نمیرم.
 »با اون حرف زدنت!«داداش گفت، 

 »از مال تو کھ بھتره.«گفتم، 
 »شمام دعوت دارید خانم.«دایی بھ من گفت، 

نداره،  ماما، مگھ دایی نگفت: آمدن تو لزومی«گفتم، 
 »شمام تصدیق کردین؟
هللا و ربی! یھ دقیقھ میذاری بچھ ببینم امیر «ماما گفت، 

 »چی میگھ؟ امیر چند سالشھ؟ چکاره اس؟
 »رم.من کھ شنبھ شب جایی نمی«گفتم، 

 »جھنم! داغ بھ دل یخ میذاره! ننر!«اداش گفت، د
نمیشھ روزشو عوض «سیمین از ھمۀ جمع پرسید، 

 »کرد؟
باز ھم ھیچ کس جوابش را نداد. معلوم بود کھ فیلم 
خانوادۀ داماد ارفاق الدولھ از پیتون پلیس تماشایی تر است. اما، 

-میبلند خودمانیم، اگر فیلم خانوادۀ ما روی دست پیتون پلیس 
 د، پیتون پلیس باید چیز کوفتی باشد.شو

خواستم شنبھ بنشینم و حاال کوفت یا غیر کوفت، من می
ھا پیتون پلیس تماشا کنم. اما مگر گذاشتند؟ تازه بعد از مسئلھ

سر جبر بودم کھ ماما و دایی اردشیر آمدند توی اطاقم و افتادند 
 زدم نشد.  بھ جانم کھ لباس بپوشم و راه بیفتم. ھر چی جز و وز

ھر گونه استفادۀ تجاری ممنوع است
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 »درس دارم، نمیام.«گفتم، 
پرت نگو جانم ــ رادیو خبر داد کھ بھ «دایی گفت، 

بعد ھم » علت برف زیاد مدارس تعطیلھ. پاشو حاضر شو.
منتظر جواب نشد، رفت پایین کھ بھ علی آقا بگوید زنجیرھا را 
ببندد و ماشین خود دایی را ھم بگذارد توی باغ. ھنوز دایی بلد 

 در ھشت متری بیاید تو!نیست از 
 از بس حرصم گرفت، اصالً برای تعطیل ذوق نکردم. 

ماما ھم معطلش نکرد. فوری در گنجۀ مرا باز کرد؛ 
ایم را با پالتوی پوست خرگوشم گذاشت لباس مخمل سرمھ

 بیرون.
 »پوشم.من کھ اینا رو نمی«گفتم، 

- در گنجۀ من بازه، برو ھر چی دلت می«ماما گفت، 
دار بپوش. فقط زود باش، باید خانم جونم سر راه ور خواد ور 

 »داریم.
، ماما اجازه نداد من طرف برای پارتی مھری اینھا

خواھند من را ھا میھا؛ اما حاال چون ایناش برومگنجھ
 »خواد ور دار!برو ھر چی دلت می«ببرند:

یک ساعت تمام طول دادم. تمام گنجۀ ماما را ریختم 
ھا و گلوبندھایش را بھم زدم؛ اما بعدش بلوز بیرون و گوشواره

خاکستریم را با شلوار سیاھم پوشیدم. شال مشگیم را ھم پشمی
 پیچیدم دور گردنم.

دیدی. قیافۀ ماما و دایی را بعد از دیدن من باید می
 درست مثل اینکھ سقف اطاق آمده است پایین.

 »شد موتو نبافی؟حاال نمی«ماما گفت، 
ی نبافتھ است شلوغ میشھ، آبروی دایی آخھ وقت«گفتم، 

 »میره.

ھر گونه استفادۀ تجاری ممنوع است
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فایده اس، بھ بیایید بریم خانم. بی«حالی گفت، دایی با بی
 »فایده اس.کلی بی

خونۀ یھ الستیک فروش رفتن کھ اینقدر «آمدم بگویم: 
، اما پایم »اطفار نداره. حاال خونۀ سپور با شرف یھ چیزی

ور شد. شلوارم ھا سر خورد، خوردم زمین. نطقم کروی برف
 ھم خیس خیس شد.

 
 باز ھم نشد پیتون پلیس را ببینم.

ھر گونه استفادۀ تجاری ممنوع است



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  بھ صیغۀ اّول شخص مفرد

  

  33

 
 
 
 
 
 
 

 خورشید زیر پوستین آقا جان
 
 
 

پا شدی «سرم را از الی در کردم تو. آقا جان گفت، 
 »سیا؟ بدو بیا پیش بابا پیره.

راست رفتم روی تشک نرمش و سر خوردم زیر 
را بھ بازوش پوستینش و خودم را چسباندم بھ پھلوش و صورتم 

- ھا بود و پوستینش گرمترین تشکمالیدم. تشک آقا جان، نرم
 ھای دنیا.ترین آدمھا و خودش گرم و نرمترین پوستین

ھای کرد. حقھنور صبا داشت بساط منقل را جمع می
و نیلی را، کھ توش مربا بود، نقل و آب  ای و شرابیفیروزه

بود، گذاشت تو سینی نبات قیچی بود، سوھان عسل و شکر پنیر 
 و روی رف چید و رفت.

نفسم را حبس کردم کھ آقا جان یادش برود آنجا ھستم و ھمیشھ 
 خواست بیرون بیاید و بھ تقال افتادم.ھمانجا بمانم. اما نفس می

سیا طالی من، «آقا جان پوستینش را کنار زد، گفت، 
 »اون زیر ناراحتی؟

خواستم یمثل آن روز شد کھ روی زانوش نشستم. م
سبک بشوم کھ آقا جان بگذارد ھمیشھ روی زانوش بنشینم، اما 
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بیا پایین سیا ــ زانوی بابا «بدتر سنگین شدم و آقا جان گفت، 
و گذاشتم زمین. من گریھ » پیره استخون خالیھ، دردت میاد.

 کردم.
 حاال ھم بغض کردم.

 »بیا بیرون دختر طال.«آقا جان گفت، 
 وش چسباندم.خودم را بیشتر بھ پھل

برمت کافھ اگھ بیای، عصر می«آقا جان گفت، 
 »شھرداری. بیا بیرون.

 ھام را انداختم باال.شانھ
گیرم. با ھم سوار برات بستنی می«آقا جان گفت، 

 »شیم.درشکۀ چرخ وفلک می
 »شم.من تنھا سوار اسب می«گفتم، 

 »باشھ.«آقا جان گفت، 
 »خوام.نمی«گفتم، 

 »دم بریده! ای«آقا جان گفت، 
 »ای دم بریده! ای دم بریده!«گفتم، 

بیا بیرون، سیا خانم دم بریده. عوضش «آقا جان گفت، 
 »کنیم.م تماشا میاخیمھ شب بازی 

 !»سیاھھ از اون باال رو سر مردم، فیشش... «گفتم، 
وای! «آقا جان دستش را گذاشت روی دھنش ، گفت، 

 »نگیا!
 »وای!«و گفتم، من ھم دستم را گذاشتم روی دھنم 

 »بیا بیرون ــ یھ چیز خوب بھت بدم.«آقا جان گفت، 
 »یھ چیز خوب؟«گفتم، 

 آقا جان سرش را تکان داد و من آمدم بیرون.

ھر گونه استفادۀ تجاری ممنوع است
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اول برو ببین کسی پشت در نباشھ ببینھ چی «گفت، 
 »دم.بھت می

ھیچ «دویدم دم در و تندی بیرون را نگاه کردم و گفتم، 
 »کی نیست.

خوب نگا کن. برو بیرون ببین مھر «آقا جان گفت، 
 »اولیام نیست.

آمد. برگشتم تو. رفتم بیرون. صدای مادرم از دور می
و با دستم دورترین نقطۀ دنیا را » نھ. ماما اونجاست.«گفتم، 

 توی فضا نشان دادم.
نشست و ھر چھ قرار آقا جان بلند شده بود و داشت می

م گنده بود ــ چون بود بھ من بدھد، توی بغلش بود و خیلی ھ
 پوستینش از جلو باد کرده بود.

 »خب. درو ببند، بیا بشین روبروم.«گفت، 
 در را نبستم و رفتم رو بھ روش نشستم.

 »نشد خانم طال. درو ببند، بعد.«آقا جان گفت، 
 در را چند بار زدم بھ ھم تا بستھ شد و برگشتم.

 »اگھ گفتی تو بغلم چیھ؟«آقا جان گفت، 
 »فتھ.کی«گفتم، 
 »کدوم کیف؟«گفت، 
ترین کیف دنیا را و با دستم بزرگ» اون اینقدیھ!«گفتم، 
 تو ھوا کشیدم.

 »اینقدیھ؟«آقا جان گفت، 
ھایی کردم کھ و از آن خنده» ھا!توش آب نباتھ«گفتم، 

ھا را اندازد و بعد ھمۀ آب نباتدانستم آقا جان را خنده میمی
 »نھ، اون نیست.«دی گفت، ریزد تو دامنم. اما آقا جان جمی
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و » ھمونھ. شکالتم توش ھست. شکالتو آب... «گفتم، 
چشمم افتاد کنار مخدۀ مخمل و دیدم کیف آنجاست و زبانم بند 
آمد. سرم را انداختم پایین و از زیر ابروھام دست آقا جان را 

ھای روش رنگ کرد و رگنگاه کردم کھ با لبش بازی می
ترین موجود دنیا بود، و جان چشم آبیھای آبیش بود. آقا چشم

 مو سفیدترین و پیر مردترین.
 »شاجان، سیا پیش شماست؟«مادر از بیرون داد زد: 

 »ھا!ِد بده! ماما االن میاد میبینھ«من گفتم، 
ساخت و بعد بھ ماما » نچ«ھاش را شکل آقا جان لب

 »مھر اولیا، بازی ما رو بھم نزن.«گفت، 
ای کھ آن زیر وستین بھ چیز گندهدراز شدم و از روی پ

 بود دست زدم.
نھ، نھ ــ نشد. ھمونجا روبروی من «آقا جان گفت، 

 »بشین.
بھش بگید بیاد روغن ماھی و شیرشو «ماما گفت، 

 »بخوره، فوراً!
امروز شیرتو تو دستشویی خالی «آقا جان پرسید، 

 »نکردی؟
 »نھ.«ام گفتم، با کلھ

 »ماما فھمید؟«آقا جان گفت، 
 »آره.«ام گفتم، با کلھ

 »چطوری؟ دید؟«آقا جان پرسید، 
و با لحن » نھ، قدم خیر اون روزی بھش گفت.«گفتم، 

 بود، اول دنیا کردم.» دیروز«را کھ » اون روز«صدام 
آقا جان بھ لب ورچیدۀ من نگاه کرد و سرش را آورد 

 »این دفھ بریزش زیر قالی.«جلو و یواشکی گفت، 
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 ترین.پیر مرد دنیا بود و خوب ترینآقا جان عاقل
 »خب.«گفتم، 

 »…شنیدین شاجان؟... شاجان!«ماما گفت، 
 »بعلھ.«آقا جان گفت، 

 »ھا.اگھ نیاد میام بازی رو بھم میزنم«ماما گفت، 
 »میاد، میاد.«آقا جان گفت، 

باز دستم را دراز کردم. آقا جان لبش را گاز گرفت. 
 دستم را پس کشیدم.

 »خرس گنده اس! خرسھ! یھ«گفتم، 
 »نھ.«آقا جان گفت، 

 »توپھ!«گفتم، 
 »نھ.«
 »عروسکھ!«
 »نچ.«
و دویدم و رفتم و از تو اطاقم زرافھ و » صبر کن.«

از «ماشین و یک بغل اسباب بازی دیگر آوردم ــ 
 »ایناس.

 »نچ.«
 »پیشیھ؟... یھ پیشیھ سیاس!«
 »نھ.«
 »خرسھ!«
 »یھ دفھ کھ گفتی، گفتم نیست.«

ھای رف و گشتم؛ دستم را گرفتم بھ لبھ دور اطاق را
شد، دیدم؛ سرم را روی نوک پنجھ آن باالھا را، تا جایی کھ می

 »گلدونھ.«چسباندم بھ شیشھ و باغ را نگاه کردم ــ 
 »نچ.«

ھر گونه استفادۀ تجاری ممنوع است
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باز نگاه کردم. خوب نگاه کردم، دور و بر را، دیوارھا 
ه ھا را. تو دنیا دیگر ھیچ چیز نبود. آسمان را نگارا، باغچھ

 کردم. ھوا ابری بود.
 »خورشیده!«

 آقا جان خندید.
 »خورشیده! فھمیدم، خورشیده!«

ھاش اشک آمد. گفت، آقا جان آنقدر خندید کھ از چشم
 »نھ طال طال. خورشید کھ زیر پوستین بابا پیره نمیره.«

 »پس چیھ؟ ِد بگو!...«
ھام را کوبیدم روی زانوم از بیرون صدای پا آمد. مشت

ِد بده آقا جان! «حوصلگی را نشان دادم. گفتم، بی و بیشترین
 »اومدن! االن بده! ِد بده!
 »خیلھ خب. چشماتو ببند.«آقا جان گفت، 

 ھام را باز گذاشتم.الی چشم
 »نشد. درست ببند.«آقا جان گفت، 

 سرم را باال بردم کھ از درز چشمم ببینم.
محکم ببند. با دستات روشو بگیر... «آقا جان گفت، 

 »ب حاال وا کن.خ
جلو روم یک جعبھ بود، رنگ عسل و روش گل و 

ھا دست کشیدم ببینم نوچ ھای برجستھ داشت. روی نقشبوتھ
 است یا نھ.

 »درشو وا کن.«آقا جان گفت، 
باز کردم. روی لوالھای زردی باز شد کھ بھ نازکی 
سوزن بود و بھ بلندی سنجاق. داخل در، یک دیوارۀ کوتاه بود، 

ھا و ھمۀ گودی جعبھ، مخمل طالیی بود، جز گل و بوتھ با ھمان

ھر گونه استفادۀ تجاری ممنوع است
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داشت و روی درش یک دستگیره بود یک باریکھ کھ در چوبی
 کھ انگشتر انگشت وسطی دست چھار سالۀ من بود.

اینجا «آقا جان دستش را کرد پشت دیواره و گفت، 
و اینجا «بعد گودی مخمل را نشان داد: » کاغذ و پاکت میذاری.

بعد در باریکھ را برداشت. گودی مخمل پوش » بچھ.کتاب و کتا
زیر در، دو قسمت بود: یک قسمت بزرگ، یک قسمت کوچک. 

این گرده، جای «آقا جان انگشتش را کرد تو جای کوچولو: 
 »دواتھ؛ اون درازه جای قلم.

جرأت نکردم بھ ھیچ چیز دست بزنم. حتی مخمل 
توانست، کھ میطالیی را نوازش نکردم. فقط نگاھم، با سرعتی 
 دوید.از جای کاغذ و پاکتم بھ خانۀ دواتم و قلمدانم می
خندید. آقا جان بھ آقا جان نگاه کردم ــ داشت می

 ترین آدم دنیا بود.خوشگل
 »این مال من آقا جان. مال من.«گفتم، 

مال تو طال جان، مال تو. اینو بھش «آقا جان گفت، 
 »ره ــ ببین.ھای دیگم دامیگن ھزار پیشھ ــ خونھ

ھای متحیر من عقب جای کتاب و قلم و دوات جلو چشم
رفت و یک دنیای دیگر پیدا شد. تو این دنیا دو تا کشو بود با 

- ھای انگشتری و تا آنجایی کھ کشوھا بیرون میھمان دستگیره
ھای کوچک و گودی مخمل طالیی؛ بعد قوطی آمد، فقط نرمی

کم عمق. ھمھ درشان رو  چسبیده بھ ھم: مربع، مستطیل، گود،
ھا و روی ھمان لوالھا، و شد، با ھمان دستگیرهبھ باال باز می

 توی ھمھ شان ھمان مخمل طالیی خوابیده بود.
خواستم این دنیا را ھم پس بزنم و بروم تو دنیای من می

 »دیگھ ھمینھ. ھمش ھمینھ.«بعدی. اما آقا جان گفت، 

ھر گونه استفادۀ تجاری ممنوع است
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کردم، کشوھا را  آنوقت کشوھا را کشیدم و درھا را باز
بستم و درھا را گذاشتم، با دنیای قلمدان و دواتدان روی دنیای 

ھا را گرفتم، در جعبۀ کھربایی را بستم، بھ نقش و قوطی
اش دست کشیدم، بازش کردم، از دنیای اول نگارھای بر جستھ

ھا را بھ دنیای دوم رفتم، برگشتم، رفتم، باز کردم، بستم، حلقھ
ھا الھای سوزنی طالیی را الی تای چوبانگشتر کردم، لو

 دانم تا کی.دانم چند بار، نمیپنھان کردم، نمایش دادم... نمی
ترین دنیاھا بود، با خورشیدی کھ دنیای من، کھ کوچک

از زیر پوستین آقا جان سر بر آورد روشن شد... و روشن بود 
 تا وقتی کھ ماما با لیوان شیر و شیشۀ روغن ماھی آمد تو.

 »پاشو شیرتو بخور.«ت، گف
 »خوره. حاال کار داره.خوره، میمی«آقا جان گفت، 

 »واقعاً کھ شاجان! کار داره؟!... پاشو سیا.«ماما گفت، 
 از زیر ابروھام آقا جان را نگاه کردم.

مزۀ بی روغن ماھی ریخت تو گلوم و بعد گرمی چربی
اما نشان ترین دوای دنیا را بھ مشیر. و من و آقا جان مزۀ تلخ

 ھاش.دادیم: من با دھن و دماغم، آقا جان با چشم
دست انداختم گردن آقا جان. زورش دادم، تفی و شیری 

 ترین عشق دنیا را ابراز کردم.و روغنیش کردم و بزرگ
 

مزۀ روغن ماھی توی گلوم ماسیده، آقا جان خیلی سال 
است مرده، و خورشید تو یک گوشۀ آسمان ابری یا زیر 

 کسی دفن شده... شاید ھم فراموش شده. پوستین
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 نام... شھرت... شمارۀ شناسنامھ...
 
 
 

پاسگاه شلوغ بود. وقتی من وارد شدم صداھا خوابید و 
رئیس پاسگاه با غژ و دنگ برخورد فلز و سنگ، صندلی 
لھستانی را عقب زد و بلند شد، و یک صندلی لھستانی دیگر را 

 بھ من تعارف کرد.
رئیس پاسگاه کوچک و چرک بود. کف آجریش  اطاق

ھا خیس و پر پیس شده بود. یک سیم با یک از گل و باران کفش
المپ لخت از سقف آویزان بود. ھمۀ کسانی کھ توی اطاق 

 بودند، کنار دیوارھا ایستاده بودند.
 »رفتن دنبال رضا.«رئیس پاسگاه گفت، 

کردین مگھ ھنوز پیداش نکردین؟ وقتی تلفن «پرسیدم، 
 »خیال کردم پیدا شده.

خانم تشیف بیارید، کارا «وقتی تلفن کرد، گفت، 
 »تمومھ.

 »پیدا شد؟«پرسیدم، 
 »اشو گیر آوردیم.اش نھ، ولی چند تا تیکھھمھ«گفت، 

ھر گونه استفادۀ تجاری ممنوع است



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مھشید امیرشاھی

 42 

مقصودم چیزا نیست. رضا ــ رضا رو پیدا «گفتم، 
 »کردین؟

 ، و قطع کرد.»بعلھ، بعلھ«گفت، 
 

شتش چفت کرد و درست ھایش را پرئیس پاسگاه دست
خواھد ناگھان مثل اینکھ آن پشت عروسکی قایم کرده است و می

 »کنیم.کنیم، پیداش میپیداش می«نشانش بدھد، گفت، 
-محمد کنار یک ژاندارم گوشۀ اطاق ایستاده بود. دست

ھای باران از شیشۀ ھایش را دستبند زده بودند. تصویر دانھ
کرد. و آبلھ داغش میافتاد چرک پنجره روی صورتش می

ھای ریزش ریزتر و دماغ پھنش پھن تر شده بود، و کاله چشم
اش را پشم شترش سرش بود و من در ذھنم منظرۀ کلۀ تراشیده

 دیدم.کھ شب قبل دیده بودم می
بار اول کھ دیدمش بھ نظرم غریب و گنده آمد ــ شاید بھ 

آشنا بود ــ اش خاطر اینکھ منتظر بودم رضا را ببینم کھ قیافھ
 تر شده بود.اما حاال نھ شناس بود نھ ناشناس، و کوچک

اشو اینم سابقھ داره. کلھ«حجت باغبان گفتھ بود، 
 »…مالحظھ بفرماین. تازه آزاد شده

 
 »این خیلی تقصیر نداره.«گفتم، 

شریک جرمھ. اموال مسروقۀ «رئیس پاسگاه گفت، 
ت توی اطاق را و با دستش جمعی» سرقت اولو بھ اینا فروختھ.

 »دفعۀ دومم ھمراه رضا بوده.«نشان داد. 
 »دونم ــ باغبون گرفتش.اینو کھ می«گفتم، 

خواست افتخار رئیس پاسگاه خوشش نیامد، چون می
دستگیری محمد نصیب پاسگاه باشد. حرف مرا نشنیده گرفت و 

ھر گونه استفادۀ تجاری ممنوع است



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  بھ صیغۀ اّول شخص مفرد

  

  43

یھ تیغ ژیلت تو جیبش بود. قصدشون «در دنبالۀ حرفش گفت، 
 »وده.کشتن و بردن ب

تیغ ژیلت را ھم شب قبل دیده بودم؛ حجت آن را با یک 
تکھ آینۀ شکستھ و شش قران پول خرد از توی جیب محمد در 

- ما ریشمو با این می«آورده بود. محمد بھ حجت گفتھ بود: 
ای بال نسبت مادر قحبۀ «، و حجت گفتھ بود: »تراشم

 ».دروغگو
د دست گفتنشب گذشتھ تیغ ژیلت، حتی چاقویی کھ می

رضا بوده است، معنای خاصی برایم نداشت، اما حاال از حرف 
 رئیس پاسگاه پشتم لرزید.

اگر خانم آقا، رضا را پشت پنجرۀ اطاق دخترم ندیده 
بود؛ اگر حجت در ُشرُشر باران صدای خانم آقا را، کھ داد زده 

، نشنیده بود؛ اگر رضا رفتھ بود توی »دزد! آی دزد!«بود: 
شرف! اگر آنجا بودم با دست خودم . وای! بیاطاق دخترم..

 کشتمش.می
 

یک لحظھ چشم محمد توی چشم من افتاد. تھ چشمش بھ 
کرد این کرد. فکر میقوچان و دھش و پدر و مادرش فکر می

تھران کھ تویش صد تومانی ھست و ژاندارم ھست و رضا 
ما صد تومنی «ھا. شب پیش گفتھ بود: ھست ارزانی تھرانی

 »خواستم ببینم.بودم، می ندیده
وقتی من رسیدم، حجت محمد را گرفتھ بود و رضا 
فرار کرده بود. خانم آقا، دور تا دور لبش تبخال زده بود، تا 

- چشمش افتاد بھ من زد زیر گریھ و دامنم را گرفت. پی ھم می
حجت ھم حرف ». خانم جون، قربونت برم خانم جون«گفت: 

فھمیدم چھ س خانھ درست نمیزد و من در شلوغی نامأنومی

ھر گونه استفادۀ تجاری ممنوع است
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کھ چند روز  گوید. فقط دستگیرم شد کھ رضا، مستخدمیمی
پیش دزدی کرده بود و در رفتھ بود، باز ھم برگشتھ بوده است 

 و این بار با چاقو.
 »بفرماین تو زیر زمین. اونجاس.«حجت گفت، 

 »گرفتیش؟«پرسیدم، 
 »البتھ.«گفت، 

 »رضا نیست.اینکھ «رفتم توی زیر زمین. گفتم، 
خیر ــ ھمدستشھ. عرض کردم کھ اون، «حجت گفت، 

 »بال نسبت مادر بھ خطا، در رفت.
ای کھ کمین کرده باشد، گوشۀ تخت محمد، مثل گربھ

ھای نا آشنای دور و برش با زیر زمین نشستھ بود و بھ صورت
کرد و کلۀ تراشیده اش پست و تردید و بد گمانی نگاه می

 بلندھای زشتی داشت.
اشو مالحظھ بفرماین! اینم سابقھ داره. کلھ«حجت گفت، 

شرفم ــ بال نسبت ــ کھ بنده از تازه آزاد شده. اون رضای بی
 »…اول عرض کردم

بھ خون گلوی امام رضا ما دفعۀ اولمھ. «محمد گفت، 
خرن. خرن. گفت میرضا گفت اینا رو بفروش. گفتم از ما نمی

جا چیزای خوب ھس. گفت بگو ریم میاریم. اونبفروش، باز می
از کویت آمدم، پالتو رو بگو دویست تومن... ما صد تومنی تا 

 »خواستم ببینم.اون روز ندیده بودم، می
بال نسبت تخم حروم، تو کھ گفتی رضا «حجت گفت، 

 »برتت خونۀ خواھرش!گفتھ می
 »ما راستشو میگم.«محمد گفت، 

کجایی زد و من نفھمیدم با لھجۀ مخصوصی حرف می
 ».ما«گفت ، می»من«است. جای 
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 »اھل کجایی؟«پرسیدم، 
 نگاھم کرد و جوابم را نداد.

جواب بده بال نسبت پدر سگ! وگرنھ تو «حجت گفت، 
 »پاسگاه از دماغت در میارن.

قوچان. مال «محمد سرش را انداخت پایین و گفت، 
 »قوچانم.

 
 »بھ نظر این کاره نمیاد. گولش زدن.«گفتم، 

اولش ھمھ شون ھمینطوری «سگاه گفت، رئیس پا
 »کنن.شروع می

 »اینو رضا گول زده. اونو باید بگیرین.«گفتم، 
خواست رضا را بگیرند. چرا این کار را کرد؟ دلم می

خواستم بدانم چرا. کار و در آمد داشت، غذا و لباس مرتب می
داشت، اطاق گرم داشت. چرا؟ وقتی چیزھا را دزدید و فرار 

شناسنامھ ضامن و بینبود ــ تقصیر خودم بود کھ بی کرد، مھم
 قبولش کردم و خانھ را در اختیارش گذاشتم و بھ وسوسھ
انداختمش. اما چرا باز برگشت؟ با تیغ ژیلت و چاقوی ضامن 

 شرف!دار؛ پشت اطاق دخترم ــ رذل! بی
 

 »باید بگیرینش.«گفتم، 
تیره ھایش پھن بود و صورتش مرد کوتاه قدی کھ شانھ  

ای داشت و کراوات نداشت، گفت، بود و کت و شلوار قھوه
 »گیر میفتھ.«

ای پوش را نگاه کرد رئیس پاسگاه با پیروزی مرد قھوه
 »این ھمراه خریدار پالتو اومده.«و بھ من گفت، 

 »م اینجاس؟اخریدار پالتو «پرسیدم، 

ھر گونه استفادۀ تجاری ممنوع است
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 با دستش یک زن چادری را، کھ روی نیمکت چوبی
ای و یک مرد دیگر نشستھ بود، ار قھوهبین مرد کت و شلو

نشانم داد. عجیب بود کھ متوجھش نشده بودم ــ غیر از من، 
خریدار پالتو تنھا زن حاضر بود. صورتش بیضی و خوش 

قشنگی داشت و چادرش ھیچ نقشی  تراش بود و رنگ مھتابی
کرد. نگاھش را بھ در پنھان کردن سر و گردنش بازی نمی

ھ بود، و من فکر کردم: باید قبل از آمدن رشتۀ گلوبندم دوخت
 کردم.بازش می

محمد شب گذشتھ، پیش از آنکھ بھ پاسگاه بیاید، گفتھ 
فروختھ است. کلمۀ قلعھ را بھ کار » قلعھ«بود پالتو را توی 

کنن میحجابیما پالتو رو بردم اونجا کھ زنا بی«نبرد ــ گفت، 
 »فروختم.

ناموس! بلدی سبت بیتو قلعھ؟ ای بال ن«حجت پرسید، 
 »جاشو نشون بدی؟

 محمد سرش را تکان داد کھ بلد است.
 

طاھره، معروف بھ منیر، شھرت عزتی، نام پدر محمد 
صادره از تھران، خریدار پالتوی  570علی، شمارۀ شناسنامھ 

لایر از محمد محمد زاده، فروشندۀ اموال  1000پوست بھ بھای 

ی در سرقت دوم ــ مسروقۀ سرقت اول و ھمدست رضا عیس
- نگاھش را از گردنبندم بر داشتھ بود و داشت خودم را نگاه می

- کرد، حتی شاید از من میمیکرد. تھ چشمش با من غریبی
ترسید. من ھم نگاھش کردم و خندیدم. حالت چشمش عوض 
شد: دیگر در آن غربت نبود، اول تعجب بود، بعد حتی دوستی. 

گاھم را بیش از آنچھ باید روی تغییر آنقدر سریع بود کھ من ن

ھر گونه استفادۀ تجاری ممنوع است
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نگاھش نگھ داشتم، و طاھره معروف بھ منیر حس کرد باید 
دونسم مال بھ جون بچھام اگھ من می«چیزی بگوید و گفت، 

دزدیھ. مگھ عقلم کم بود بخرم. من با یھ دوّسم نشستھ بودیم دم 
در. این پسره اومد گفتش من مال کویتم، قاچاق فروشم، این یھ 

سم مونده. دوّسم پرسید چند؟ گفتش دویست تومن. دوسم پالتو وا
 »…خریمگفت اگھ صد میدی ما می

 »وقت خانمو نگیر.«رئیس پاسگاه گفت، 
خواست از طاھره معروف بھ منیر بپرسم: مگر دلم می

 بچھ دارد؟ و چند تا؟
مردی کھ طرف دیگر طاھره معروف بھ منیر نشستھ 

ت ــ درست مثل اینکھ بود و روی پیشانیش دو چین عمیق داش
ھایش لنگھ بھ لنگھ بود، با بار سنگینی بر سر دارد ــ و گوش

خانوم بھ حرضت عباس ای «صدای دو رگۀ کم طنینی گفت، 
 »…شو نشون بدماینکاره نی. شوما تشریف بیار من گنجھ

این «رئیس پاسگاه سرش را آورد طرف من و گفت، 
 و خندید.» رفیق شخصیشھ

پاسگاه با خودم خوشم نیامد و از صمیمیت رئیس 
ترسیدم باز بین من و طاھره معروف بھ منیر غربت ایجاد کند. 
اما طاھره بھ رئیس پاسگاه توجھی نداشت و با صدای نرمش 

و نگاھی از روی امتنان » چیزی نیس کھ نداشتھ باشم.«گفت، 
 بھ رفیق شخصیش کرد.

خواست بھ طاھره اطمینان بدھم کھ حرفش را دلم می
ً شما چیزای بھتر از این دارین ــ این «اور دارم. گفتم، ب حتما

ولی حرفم بھ گوش خودم تعارف » نیست.پالتو چیز خیلی مھمی
 مغزی آمد.مضحک و بی
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-ھذا طاھره خوشش آمد. سرخ شد و خندید. دندانمع
و وقتی خندید پوست صافش شکفت.   ھایش مثل مروارید بود

 »بھتر نھ.نخیر ــ از مال شما کھ «گفت، 
خواست کارھا زودتر شد و دلم میبدنم مور مور می

 تمام بشود و بروم.
کرد. صدایش محمد با حسرت بھ سیگار من نگاه می

 کشید.کردم. آمد جلو ــ پاھایش را روی زمین می
رمضان شھرت کریمی، نام پدر حسن، شمارۀ شناسنامھ 

نبند صادره از قمشھ، شغل جامھ دار حمام، خریدار گرد 27

فرمان. بیبین خانوم چی می«ــ گفت،  لایر 65فیروزه بھ بھای 

 » خو راسشو بوگو اُ جون ھمھ رو خالص کون.
ای، دوست رفیق مرد کوتاه قد کت و شلوار قھوه

شخصی طاھره معروف بھ منیر، طوری کھ رئیس پاسگاه 
جای «شنید، گفت، بشنود و من بشنوم و مھم نبود اگر محمد نمی

بخشتت. وگر نھ رو ُدُرس نشون بده ــ اونوخ خانم میاین رضا 
 »خودت گیری ــ تا آخر عمر میری زندون تا پیداش کنن.

- بھ خون گلوی امام رضا ما ھر چی می«محمد گفت، 
خوابیدیم. از دونستم گفتم. تو قھوه خونھ تو بازارچھ با ھم می

 »پول اینام با ھم عرق خوردیم. غذامم داد. ھمین.
خواست خواست رضا را بگیرند و دلم مییمن دلم م

خواھد رضا را بگیرند. ولی فقط برای محمد بگویم چرا دلم می
 »تو سیگاری ھستی؟«پرسیدم، 

 سرش را انداخت پایین.
 »میشھ بھش سیگار بدم؟«از رئیس پاسگاه پرسیدم، 

ھر گونه استفادۀ تجاری ممنوع است
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اش را صاف کرد کھ رئیس پاسگاه تردید داشت و سینھ
را دراز کردم و محمد ھر دو حرف بزند. من پاکت سیگار 

 دستش را با دستبند آورد جلو.
کنین رضا رو کجا فکر می«از رئیس پاسگاه پرسیدم، 

 »میشھ پیدا کرد؟
جون شما «ای، گفت، مرد کوتاه قد کت و شلوار قھوه

نمیشھ. از دیشب تا حاال سرکار دیگھ تو قھوه خونھ آفتابی
 »خبرش کردن.

کھ در قھوه خانھ بودند؟  ھاییاند؟ کی؟ آنخبرش کرده
یعنی ممکن است آن جمعی کھ من شب قبل در قھوه خانھ دیدم، 
ً ممکن  در مقابل آژان ھوای ھمدیگر را داشتھ باشند؟ واقعا

 است؟
گیریمش ــ مگھ نھ ھمونجا می«سرکار با اطمینان گفت، 

فتوح شاگرد قھوه چیھ. گلوبندو این «و بعد بھ من گفت، » فتوح؟
فروختھ. این اینا رو بھتر  ه، بعد بھ رمضان حمامیاز ممد خرید

 »شھ. مگھ نھ؟دونھ حتماً پیداش میشناسھ، میمی
فتوح، شھرت زنجانی، نام پدر حسن، شمارۀ شناسنامھ 

داند، شغل شاگرد قھوه خانۀ حسین ُچرُچر در بازارچۀ نمی
لایر از محمد محمد  60تجریش، خریدار گلوبند فیروزه بھ بھای 

فروشندۀ اموال مسروقھ... ــ  سرش را جنباند و خندید کھ زاده، 
 کند.من متوجھ بشوم رئیس پاسگاه از او صحبت می

ھای فتوح را شب قبل توی قھوه خانھ دیده بودم. چشم
کرد، ھوشش، کھ از زیر پتوی سربازی بھ ما نگاه میدرشت بی

یادم مانده بود. و وقتی پتو را کشید روی سرش، آستین کت 
ــ از آن  ای آبیکثیفش را ھم دیدم و حاال ھم ھمان کت پارچھیآب

ھر گونه استفادۀ تجاری ممنوع است
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-و پالوده فروشی سر پل می ھای چلوکبابینوعی کھ پیشخدمت
 پوشند ــ تنش بود.
 »دونی پیداش میشھ؟از کجا می«پرسیدم، 

 »خب عملیھ دیگھ.«فتوح گفت، 
 »؟…عملیھ؟! پسر بھ اون جوونی«گفتم، 

پیر و جوون نداره «گفت،  کھ کنار محمد بود،ژاندارمی
 »شون ھسن.ــ ھمھ

یاد بوی تریاکی افتادم کھ شب گذشتھ توی قھوه خانھ 
 دماغم را پر کرد. و باز حسش کردم و تھ حلقم تلخ شد.

مردی کھ موھای سفید فراوان و صورت سوختۀ سیاه 
داشت و شکل نگاتیو عکس بود، از پشت فتوح شاگرد قھوه چی 

ببیند. چشمش کھ افتاد توی چشمم بھ  سرک کشیده بود کھ مرا
 سقف نگاه کرد.
این آقا کدوم از «ھا اشاره کردم و پرسیدم، بھ ورقھ

 »ایناست؟
ھا را زیر و رو کرد و ورقۀ رئیس پاسگاه ورقھ

بازجویی نگاتیو عکس را داد دستم. علی، شھرت شکری، نام 
صادره از تھران، شغل  59پدر غالمعلی، شمارۀ شناسنامھ 

لایر از رضا  35، خریدار سنجاق سینۀ زمرد، بھ بھای قصاب

ما گفتیم شب عیدی برا خونمون «عیسی سارق مسلح... گفت، 
عیدی ببریم ــ وهللا. ما کھ کف دس بو نکرده بودیم، کرده 

 »بودیم؟
 فتوح خندید.

 »نھ.«من گفتم، 

ھر گونه استفادۀ تجاری ممنوع است
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خواست سنجاق سینۀ زمردی کھ علی شھرت دلم می
ی زنش عیدی خریده بود باز بھ لایر برا 35شکری بھ بھای 

 دھم.دانستم کھ نباید بدھم و نمیخودش بدھم، ولی می
از دیشب تا حاال ما رو از «علی شھرت شکری گفت، 

 »کار و زندگی وا کردن.
فتوح باز خندید و من از رئیس پاسگاه، کھ داشت بھ 

با این آقایون «کرد، پرسیدم، علی شکری چپ چپ نگاه می
 »ھست؟ اشکالی داره بذارین برن؟ مگھ بازم کاری
اشکالم نیست. باید تعھد بسپرن کھ ھر وقت بی«گفت، 

 »ما خواستیمشون بیان پاسگاه.
اش، گفت، رفیق شخصی طاھره، با صدای دو رگھ

 »سپریم.خب می«
اختیار گلویم را صاف کردم، بھ این امید کھ من بی

 صدای رفیق شخصی طاھره باز شود.
 »سرکار بدم بنویسن؟«ا گفت، ھیکی از ژاندارم

 رئیس پاسگاه جواب نداد.
 »خب بدین بنویسن.«من گفتم، 

ژاندارم بھ ھمۀ خریداران اموال مسروقھ یکی یک برگ 
گوید، گفت، کھ سر کالس امالء میکاغذ سفید داد و مثل معلمی

بنویسید، این جانب ــ اسمتونو بنویسین ــ ھر کی اسم «
 »خودش... 

-نویسد. طاھره داشت نگاھم میس نمیمن دیدم ھیچ ک
 »بنویسین. چیزی نیست، تشریفات اداریھ.«کرد. گفتم، 

آخھ سوات «ھایم نگاه کرد و گفت، طاھره خیره بھ چشم
خواستھ و گفت: سرکوفت نزن، دلم مینگاھش می» ندارم.
 ندارم.

ھر گونه استفادۀ تجاری ممنوع است
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ترسیدم اگر پیشنھاد کنم کھ من برایش بنویسم، ھمان 
- خب آقا از طرف شما می«د بزنم. گفتم، سرکوفتی باشد کھ نبای

 »نویسن.
 »…آخھ اونم«طاھره گفت، 

 »نچ!«رفیق شخصی گفت، 
ای خندید. نگاھش کردم، رویش را کت و شلوار قھوه

ای زد و برگرداند. بھ ھر کدام کھ نگاه کردم، لبخند شرمزده
 جای دیگری را نگاه کرد.

 »؟…میخواین من«بھ طاھره گفتم، 
سفید خریداران اموال مسروقھ ریخت  ھایو ھمۀ برگ

 توی دامنم.
 ژاندارم دیکتھ کرد:

 »…این جانبان امضا کنندگان ذیل«
 و من نوشتم و ھمھ انگشت زدند.

صدای غرش جیپ، صدای باران را محو کرد و ھمھمۀ 
داخل پاسگاه خوابید. صدای غژ کشیدۀ ترمز، بعد صدای تِک 

 ول دادند تو.جرنگ سر نیزه. دو تا ژاندارم رضا را ھ
-رضا گلی بود و صورتش ورم کرده بود و گریھ می
- کرد. رضا کھ با چاقو پشت پنجرۀ اطاق دخترم آمده بود و می

اش کنم، حاال جلو رویم بود و ھای خودم خفھخواستم با دست
 کردم.ھیچ احساس نمی

چرا دیگھ کتکش «کھ پشت سرش بود گفتم، بھ ژاندارمی
 »زدین؟

زدن پھ! بی«مرا برانداز کرد و گفت،  ژاندارم با تعجب
 »چھ نمیشھ!

ھر گونه استفادۀ تجاری ممنوع است
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کرد و نھ اش نھ ایجاد ترحم میکرد. گریھرضا گریھ می
داد. ای را نمایش میاز پا افتاده رضایت. فقط عجز آدم شرّ 

زشت بود. ھمان وضع فلکزدۀ روز اول را داشت ــ روزی کھ 
 آمد پیش من کار بگیرد.

 »شناسنامھ ات کجاست؟«گفتم، 
 »پیش خانم و آقای قبلیم، بھم نمیدن.«فت، گ

 »یعنی چی بھت نمیدن؟«پرسیدم، 
 »میگن باس بمونی.«گفت، 

 »خوای پیششون بمونی؟چرا نمی«پرسیدم، 
 »کنن، پولمو نمیدن.اذیتم می«گفت، 

ھای چرکش زد دستگردنش کج بود و وقتی حرف می
 مالید.را بھ پیرھنش می

 »سا رضا.کنم صاف وایخواھش می«گفتم، 
 پاھایش را جا بھ جا کرد، اما گردنش کج ماند.

 
حاال ھم گردنش کج بود، با ھمۀ نکبت عجز و 

ی کھ داشتم، این بود کھ دارم بھ چیز لزج درماندگی. تنھا حسّ 
 خواھم ببینم.کنم کھ نمیکثیفی نگاه می

 »کجا پیداش کردین؟«پرسیدم، 
ھمدسش  ای کھتو ھمون قھوه خونھ«ژاندارم دوم گفت، 

 »گفت.
 »…خوابیدیم تو قھوه خونھ با ھم می«محمد گفتھ بود، 

 »کدوم قھوه خونھ؟«حجت پرسید، 
 »قھوه خونۀ حسین ُچرُچر، تو بازارچھ.«محمد گفت، 

اش من تعجب کردم کھ ھیچ کس از اسم قھوه خانھ خنده
 نگرفت.

ھر گونه استفادۀ تجاری ممنوع است
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امیدی نداشتم کھ رضا توی قھوه خانھ باشد، ولی فکر 
ای، اثری، آنجا. فکر کردم شاید ال اقل برگھ کردم باید بروم

ای، از رضا در قھوه خانھ پیدا شود. در بارۀ رضا فقط نشانھ
- دانستم کھ اسمش رضاست، حتی اسم خانوادگیش را نمیمی

دانستم. رفتیم بازارچۀ تجریش. من و دختر عمویم و شوھرش ــ 
 حجت ھم ھمراھمان آمد.

بھ ھیجان آمده بود. دختر عمویم ھم ترسیده بود و ھم 
 »تو ترسیدی؟«پرسید، 

نھ. من نبودم کھ اینا آمدن. تازه وقتی آدم میدونھ «گفتم، 
 »دزدی کھ آمده کیھ، دیگھ ترس نداره.

 »ای داری! چیا برده؟وا! چھ دل گنده«گفت، 
ھای دزدی بھ نظرش مھم برایش گفتم. پیدا بود کھ قلم

پدر سوختھ رو باید  فدای سرت. اما این«آمده است، ولی گفت، 
 »پدرشو در آورد.

وقتی رسیدیم، ساعت نزدیک دو بعد از نیمھ شب بود. 
ھا روشن بود. بازارچھ تاریک بود، فقط چراغ میدان بارفروش

یک زن کنار در قھوه خانۀ حسین چرچر نشستھ بود و یک 
دیدم کھ روی دیدم و میغربال جلوش بود. صورت زن را نمی

ھایش زد، تند و پی ھم. حرفحرف می غربال خم شده است.
شد فھمید و ھا را مینامفھوم بود، بعضی کلمات، بعضی جملھ

اون شب، سر سھ راه «بود:  بقیھ شبیھ وز وز مداومی
وزززز... نگفتم! نگفتم! اون آجان خوشگلھ، آجان قد بلنده 

 »وزززز... 
خواستم دو ال شد. نمیخواستم صورتش را ببینم، نمیمی

زد. سرش را برایش باال و پایین . با غربالش حرف میبشوم
 کرد.برد و با انگشت تھدیدش میمی
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در زدیم. چند بار در زدیم. قھوه چی با صدای خواب 
 »جا نداریم ــ برو فردا.«آلودش از پشت در گفت، 

 خواھیم، کار داریم.گفتیم جا نمی
 »گفتم نمیشھ. برو فردا.«قھوه چی گفت، 
ل الشخوری کھ بوی مرده شنیده باشد، آژان پست، مث

 »پی کسی اومدین؟«پیدایش شد. پرسید، 
اشاره کرد، ما ھم با سر گفتیم بلھ. با سر بھ قھوه خانھ

گفتیم بلھ. در زد. بھ نظر من آمد کھ مثل ما در زد، اما در قھوه 
خانھ باز شد. بوی نا و پا و عرق تن تبدار و مدفوع آدمیزاد 

 ز دھن نفس کشیدم و رفتم عقب.خورد توی صورتم. ا
تا کمر قھوه خانھ باران زده بود و سقفش سیاه و نمناک 

ھا سر ھم خوابیده بودند. روی سکو یک نفر بھ دیوار بود. آدم
- تکیھ زده بود و پایش آویزان بود. آب دماغ و دھنش روی چانھ

ریخت توی یقۀ باز پیراھنش. دو سھ نفر شد و میاش جمع می
ودشان را الی لحاف چرکی پیچیده بودند و چند روی زمین خ

نفر پتوی سربازی داشتند. بقیھ با لباس پاھا را توی دلشان گلولھ 
ھایی کھ زیر کرده بودند. ھمھ لباسشان تنشان بود؛ حتی آن

ھا حتی کالھشان لحاف بودند، یا پتوی سربازی داشتند. بعضی
 را ھم بر نداشتھ بودند.

پر لک و پیسش جلو  کت آبی فتوح، شھرت زنجانی، با
در زیر پتو دراز کشیده بود و چشمش باز بود و تا ما را دید 
سرش را کرد زیر پتو. ھیچ کس بھ اینکھ چند نفر غریبھ ساعت 

اند و رویشان را پس دو بعد از نیمھ شب خوابشان را بر ھم زده
 زنند، اعتراضی نداشت.می

ھا ین. سر پلھرفت بھ زیر زمتھ اطاق پلکانی بود کھ می
ھا ای روی بقیۀ بوھم آدم خوابیده بود. از پلۀ دوم بوی تلخ تازه
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توانم نفس بکشم و برگشتم بلند شد. من حس کردم کھ دیگر نمی
 توی ماشین، پیش دختر عمویم کھ در ماشین مانده بود.

 »پیداش کردین؟«دختر عمویم پرسید، 
 »نھ.«گفتم، 
 »میدونھ کھ رفیقشو گرفتین؟«گفت، 
 »دونھ.آره، حتماً می«گفتم، 
 »گھ؟این پسره چی می«گفت، 
زنھ. اول بھ حجت گفتھ رضا حرف زیادی نمی«گفتم، 

 »بھش گفتھ من میرم منزل خواھرم، تو ھم بیا بریم.
وا! چھ دروغا! کثافت! پس رضا «دختر عمویم گفت، 

 »دیگھ اینجا نمیاد، چون میدونھ جاشو بلدیم.
 

ستی دنبالت ھستن، چرا برگشتی تو دونتو کھ می«گفتم، 
 »قھوه خونھ؟

 کرد و چیزی نگفت.رضا با گردن کج گریھ می
رفتھ بود دو تومن قرض بگیره ــ «ژاندارم دوم گفت، 

 »یکی از ھمکاراش تحویلمون دادش.
ھاتونو ور سر نیزه«حوصلگی گفت، رئیس پاسگاه با بی

 »نم.دارین، زندونیا رو ببرین دادرسی شمرون ــ با خا
 باران تندتر شده بود.

من جلو نشستم و محمد و رضا و دو ژاندارم عقب 
کردم و از وجود نشستند و راه افتادیم. من پشت سر را نگاه نمی

ھاشان بیشتر آگاه بودم تا از حضور رضا ھا و سر نیزهژاندارم
 و محمد.

 کرد و بقیھ ساکت بودند.رضا فین فین می
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پولی کھ برایش نداشت. خواست بدانم چرا. دلم می
ترین پالتوی پوست را صد تومان فروختھ بود. تازه این مھم

بود کھ بھ دست آورده بود. در مجموع پولی کھ در آورده  رقمی
بود، حقوق نیم ماھش بود. تازه پول را دو روزه خرج کرده 

 »…اومده بود دو تومن قرض بگیره «بود. ژاندارم گفت: 
من و بچھ و زندگیم؟ چرا؟ پس چرا؟ کینھ داشت؟ بھ 

 …تقصیر من نبود کھ من، من بودم و رضا، رضا 
تقصیر رضا ھم نبود. شاید حق داشت کینھ داشتھ باشد. 
شاید حق داشت. ولی حق بود بھ جای اینکھ گردنش را کج کند، 

ھای من نگاه کند و با ھمان کینھ توی با ھمان کینھ توی چشم
 ند.ھای رئیس پاسگاه، و گریھ نکچشم

 
اش بلندتر شد و بر گشتم و نگاھش کردم. صدای گریھ

 »…خانم، ببخشینم. این دفھ رو«گفت، 
ولد زنا، «کھ کنار محمد نشستھ بود، گفت، ژاندارمی

مگھ دفۀ اولتھ؟ پروندات تو کالنتری قلھکم ھس. خیال کو این 
خانم ببخشھ، خونۀ قبلی کھ دزدی کردی و در رفتی و حاالم 

ر افتادی چی؟ اونام ببخشن؟ آره، اروای عمھ خبر شدن کھ گی
 »ات! خیال کو اونام ببخشن، مگھ دادرسی دس میکشھ؟

کھ پھلوی رضا بود، دو دستی زد توی سرش. ژاندارمی
خواست رضا جوابش را بدھد. ولی رضا سرش کج بود دلم می

 کرد.و گریھ می
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 »پیکان پلیس«
 
 
 

غ شد: اولش کھ راه اصالً آن روز ھمھ چیز شلوغ و پلو
افتادیم برویم، باز ھم برف شروع شد ــ برف ھشتم سال. یادت 

کوچۀ ما کھ تا کمرش برف بود.  !چھ یخبندانی بود ؟ھستکھ 
بعدش ھم سر کوچھ، ھمانجایی کھ علی آقا آمد دور بزند، یک 

ھا، دست آدم چمباتمھ نشستھ بود و داشت، بھ قول ننۀ مھری این
 اینجا البد دست بھ برف. رساند ــبھ آب می

دایی فوراً دماغش تیغ کشید و براق شد و گفت، 
 »حیثیت! سر کوچۀ مردم!مردکۀ بی«

 »سر کوچۀ خواھر من!«مقصودش البتھ این بود کھ: 
آخر دایی تا چند کیلومتر دور و اطراف خانۀ خودش و 

داند. اگر این مردک ھا را ملک طلق پدرش میقوم و خویش
کرد، آنجا یک کوچۀ دیگر این کار را می مادر مرده سر

- و دایی ھم احتماالً فقط رویش را بر می» کوچۀ مردم نبود«
 گرداند.

خیر «ھایش را در ھم کشید و گفت، ماما ھم اخم
 »سوری بر نگرد!«بھ من ھم گفت، » سرش!
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علی آقا آمد تندی رد بشود، گاز زیادی داد ــ ماشین 
ھر چھ زور زد بیرون نیامد.  ھا، دیگر ھمھلفی رفت توی برف

ماشین بد جایی ماند؛ یعنی درست جایی کھ مردک راست جلو 
شد دید، حتی خط زردی کھ از چشم آدم بود. ھمھ چیز را می

زیرش راه افتاده بود و ازش ھم بخار بلند بود. ھر چی ھم آدم 
اش توی بحر این بودم کھ شد. من ھمھخواست نبیند، نمیمی

 تواند.چطوری میتوی آن سرما، 
زد. کرد و جوش میدایی ھمینطور بریز اخ و پیف می

افتاد. ماما ھم چنان داشت چھار آدم یاد گدا غشی سر پل می
توانستم سرم را بر گردانم کھ پایید کھ نمیمن را میچشمی

شد. چرخ ماشین ھم مثل مردکھ را نبینم. گردنم داشت خشک می
و برف حوالۀ مردکۀ بدبخت  پیچید و گلفرفره دور خودش می

 رفت.کرد و اصالً ھم جلو نمیمی
مردک با مزه بود ــ اصالً عین خیالش نبود. توی سر و 

 صدا و گل و شل، کارش را سر فرصت کرد و پا شد.
دایی بعد از رفتن مردکھ ھم باز مدتی بھ پیف و پافش 
ادامھ داد و بعد از حرصش از ماشین پیاده شد، ولی بھ ظاھر 

 ای اینکھ از نزدیک بھ کار علی آقا نظارت بکند.بر
وقتی دوباره راه افتادیم، روی نجاست مردک و کاله 

 دایی دو بند انگشت برف نشستھ بود.
آید از خالصھ حاال آن را ولش. من وقتی برف می

شود ــ نھ؟ حتی آید. شھر معقول تر و تمیز میتھران خوشم می
رند ــ ھمان کھ مثل قنادی گذاآن میدانی کھ تویش پیکان می

کامران یزدی دور تا دورش قندیل آویزان است ــ اسمش 
ــ حتی آن » پیکان پلیس«گویند ھا بھش میچیست؟ مھری این
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- خواھد ببیند میھا ھم کھ آدم نمیشود. خیلی جاھم خوشگل می
 رود زیر برف.

گفتم وقتی برف ھست من از تھران خالصھ داشتم می
آید، اما نھ از ماشینرانی توی برف ھم خوشم میآید. خوشم می

 ھا ھیچ چیز حالیشان نیست.با ماما و دایی ــ چون این
نداره! پدرمون امسال زمستون تمومی«ماما ھی غر زد: 

 »در اومد! چھ زمستونی شد!
در بیست و «ھایش را بھ ھم مالید و گفت، دایی دست

 »پنج سال گذشتھ سابقھ نداشتھ آقا.
کند، انگار دارد ھای دایی گوش میی بھ حرفآدم وقت

خواھند بگویند قضیھ ھا ھم وقتی میخواند. روزنامھروزنامھ می
گویند در بیست و پنج سال گذشتھ سابقھ خیلی مھم است یا می

 نظیر است.گویند در خاور میانھ بینداشتھ است، یا می
حاال آن را ولش. توی جادۀ شمران سھ تا ماشین خورده 

ً ھمۀ پھنای خیابان سد شده بود. من فکر ب ود بھ ھم و تقریبا
 »جونش! باز موندیم.«کردم: 

 اما نماندیم و من کلی خیط شدم.
-گفت. داشت میھا میدایی داشت از وضع بد خیابان

ھای خراب! این ھای مزخرف! این راهاین جاده«... گفت، 
گرم و مملکت تا جایی کھ بنده اطالع دارم ھمیشھ تابستان 

زمستان سخت و سرد داشتھ آقا. ولی ھیچ چیزش مناسب آب و 
ھا بھ یک برف بند میاد، اسفالت خیابانا با یک ھواش نیست. راه

آفتاب تند نرم میشھ. زندگی فلج میشھ آقا، بھ کلی فلج. کسی 
دلسوز نیست، کسی بھ فکر مردم نیست. فقط جیب خودشون آقا، 

 »فقط جیب خودشون.
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ھایی ھا حرف نزند، حرفعین روزنامھدایی اگر ھم 
زند کھ آدم از این ور و آن ور شنیده است. ھمھ از این می

خواھم بگویم تنھا حرفی زنند دیگر ــ نھ؟ یعنی میھا میحرف
-زنند از وضع بد خیابانزنند و خیلی ھم با شھامت میکھ می

شوند، جز این چیزھا ھا کھ وقتی دور ھم جمع میھاست. این
 فی ندارند. حوصلھ شان قابل تحسین است، انصاف!حر

آن جمعھ منزل خانم جانم، گفتم برات؟ اینقدر از این 
ھایی آوردم. آخر داغ زمینھا زدند کھ من داشتم دق میحرف

ھم کھ دولت از دایی گرفتھ بود ھنوز تازه بود، آن ھم بھ انتقاد 
مت بود، ھا اضافھ شد. تازه ھر وقت صحبت از آن قساز خیابان

پایید کھ کلفت و نوکر خانم جان توی اطاق مادر ملیحھ می
ھا را ھم ترسید بروند خبر بدھند، دولت بیاید عتیقھنباشند. می

کنند، ھا کھ کاری نمیرسید کھ دایی اینمصادره کند. عقلش نمی
شناسم، اگر ھایی کھ من میزنند. اینھا فقط حرف میطفلکی

کنند کند، دلشان را بھ این خوش می شرفشان را ھم دولت ضبط
 رسد.کھ حقوق بازنشستگی کھ باألخره می

 گفتم. حاال ولش. داشتم از آن روز برات می
خطر، دیگر شمر افتد روی دندۀ انتقاد بیدایی وقتی می

زمستان دو سال «گفت، ھم جلودارش نیست. داشت بھ ماما می
تمام میادین  پیش خاطرت ھست؟ چھ صدماتی آقا! چھ صدماتی!

ھا ترک بر داشت. ولی مگھ شھر رو آب گرفت؛ تمام خیابان
درسی برای مسؤلین امور بود؟ ابدا! بھ شھردار گفتم، ھر سال 

فایده اس آقا ــ باید فکر اساسی کرد. خب تجدید اسفالت بی
بفرمایید! باز امسال ھمون آشھ و ھمون کاسھ. حاال جای 

 »اون سال نیست. امسال بھ سرمای شکرش باقیست کھ
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شما کھ گفتین زمستون امسال در بیست و پنج «گفتم، 
 »سال گذشتھ سابقھ نداشتھ!

از بابت میزان «اش گرفت. دایی گفت، علی آقا خنده
مواظب جلوت «بعد ھم بھ علی آقا گفت، » برف گفتم، خانم.

 »باش جانم. سبقت نگیر آقا، سبقت نگیر!
 شد سبقت گرفت.انگار می

 »رو علی آقا!کم گاز ب«
 شد پر گاز رفت.انگار می

 »ھای پایین، با احتیاط!آھستھ، با دنده«
 طفلک علی آقا. 

علی آقا، یعنی ھمون طوری کھ دایی اردشیر «گفتم، 
 »ھای خلوت میرونھ.تو جاده روزھای آفتابی

 اش را قورت داد.علی آقا این دفعھ خنده
بیش از  بنده خانم،«گفت، جواب ھمیشگیش را داد،دایی 

 »سن شما رانندگی کردم.
من بھ لحن فضولی موقوف دایی عادت دارم و ککم ھم 

 ام سر آمد وای حوصلھ، اما از این جواب باسمھگزدنمی
پزه و ھر خب کھ چی؟ زھرام چھل سالھ داره پلو می«گفتم، 

خوره، چون برنجش یا زنده اس یا بوی روز از کدخدا کتک می
 »ل نشد!ده. این کھ دلیدود می

ام و چرا ماما اصالً حواسش بھ این نبود کھ من چی گفتھ
ام ــ فقط یادش آمد باید برای زھرا دلسوزی کند ــ گفت، گفتھ

بیچاره زھرا. این دفعھ کھ کدخدا بیاد شھر، باید بھش بگم از «
 »ریش دراز خودش و گیس سفید زنش خجالت بکشھ.

ا نیست کھ کدخدا کھ دیگھ کدخدای شم«خواستم بگویم، 
اما دایی کھ از حرف قبلیم دردش » بتونین بھش دستور بدین.

ھر گونه استفادۀ تجاری ممنوع است
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البتھ بھ نظر شما «آمده بود، مھلت نداد من دھن باز کنم و گفت، 
ھا کھ گفتن: کار نیکو کردن از پر کردن است، دلیل نشد! قدیمی

 »اندازۀ شما شعور نداشتن! البتھ بھ
اند کھ گفتھھا چیزھای دیگر ھم من حتم داشتم کھ قدیمی

بھ درد دایی و زھرا بخورد. اما ھر چی بھ کلۀ پوکم فشار 
پکر شدم. علی آقا کھ خیلی  آوردم، چیزی یادم نیامد ــ حسابی

- اش فھمیدم. ھر وقت من از پس دایی بر نمیپکر شد ــ از قیافھ
شود. دایی کلی خوشحال شد کھ نوک مرا آیم علی آقا دلخور می

 بیشتر لمید و پیپش را چاق کرد.چیده است، عقب ماشین 
 »گیرین؟دایی، برای من تصدیق می«گفتم، 

اما ھمۀ حواسم بھ این بود کھ جواب دایی را بدھم، 
تصدیق اصالً مھم نبود. یک خرده ھم از حواسم بیخودی رفت 

- ھا اوضاعشان از سابق ھم بیپی کدخدا و زھرا کھ طفلکی
گر باید نانشان توی کرد کھ دیریخت تر شده است. آدم فکر می

 روغن باشد.
-آمد، داشتم دق میبرای دایی یادم نمی جواب مناسبی

تربیت نا اھل را چون «کردم. تنھا چیزی کھ بھ ذھنم آمد: 
دانستم کھ اگر این را ، بود. ولی می»گردکان بر گنبد است

 کند ــ برای ھمین ھم نگفتم.بگویم، کمانھ می
قت بھ سن قانونی نخیر. ھر و«دایی اردشیر گفت، 

 »رسیدی اونوقت.
 رسید.انگار خودم عقلم نمی

شما گفتین آشنا دارین. خب بگین امتحانم کنن «گفتم، 
 »دیگھ، فقط بھ سنم کاری نداشتھ باشن.

ام را عوض بکنید و دو جرأت نکردم بگویم شناسنامھ
ھا تر بگیرید. چون یکدفعھ چند وقت پیشسال کوفتی بزرگ

ھر گونه استفادۀ تجاری ممنوع است
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شد. دایی ھم آن دفعھ برای اینکھ ماما را آرام  گفتم، ماما ترقھ
 »اصالً چنین کاری ممکن نیست.«کند، گفت، 

آره، جان خودتان! عمھ فخری تا بھ حال چھار دفعھ 
گوید حاال دوازده اش را عوض کرده است. امیر میشناسنامھ

 تر است! چی ممکن نیست.سال از خودش کوچک
م، مملکت قانون شھ جاننمی«این دفعھ ھم دایی گفت، 

 »خودی کھ نیست.داره. بی
ھا، زنندقانونی حرف میاش از بیھا ھمھھمۀ این

ھا و ھایی کھ راجع بھ اسفالت خیابانمقصودم ھم فقط حرف
ھا را دولت گرفت و جنگل زنند نیست. وقتی زمینھا میاین

گفت ــ برات کھ گفتم ــ ھی قدم شنیدی دایی چی میکرد، باید می
خواد چھ کنھ؟ خودش این مملکت جنگل می«گفت، زد و میمی

جنگلھ آقا! در عقب مانده ترین ممالک ھم آقا، سند مالکیت 
 »معتبره، فقط توی این خراب آباده کھ ھیچ چیز اعتبار نداره.

گفتین قانون وجود سر قضیۀ زمینا کھ شما می«گفتم، 
 »؟…نداره ــ حاال چطور شد

ام زد و حرفم نصفھ ماند. از زیر اما ماما از پشت سقلمھ
نگاه کردن علی آقا ھم فھمیدم کھ ھمین ھم کھ گفتم زیادی چشمی

ھا را بوده است. خود دایی روزھای اولی کھ اعالن کردند زمین
کرد کھ ھارت و پورت می زد وگیرند، اینقدر حرفش را میمی

قع کرد تا آخر عمر ول کن نیست. البتھ من ھمان موآدم فکر می
ھا الکی است و از چھار ھارت و پورت دانستم کھ ھمۀھم می

رود و بعد از چند روز ھم دیواری خانھ ھم آن طرف تر نمی
خوابد. بھت کھ گفتم، ھر بالیی سرشان بیاورند، ھمین است. می

شنوند بیشتر ھایی کھ زور میگیرد. من از آنآدم حرصش می
کھ چی فھمیگیرد. میگویند حرصم میھایی کھ زور میاز آن

ھر گونه استفادۀ تجاری ممنوع است
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غیرتی حرصم خواھم بگویم از بیخواھم بگویم. یعنی میمی
گیرد. آنوقت تازه آدم باید بھ مزخرفاتشان ھم گوش بدھد، می
 حالیشان را ھم تماشا کند، اما نفسش در نیاید.بی

ام را منتظر شدم کھ دایی سر حرفی کھ زدم خرخره
شده بود کھ از مزایای  اش گرمبجود، اما خوشبختانھ چون چانھ

قانون شناسی حرف بزند، اصالً متوجھ حرفم نشده بود، در 
نتیجھ قِِسر در رفتم. دیگر ھم بھ حرفش گوش نکردم. یعنی من 

ھای دایی بدھکار نیست، کھ روز روشنش ھم گوشم بھ حرف
چھ برسد بھ شب تارش. بعدش ھم کھ گفتم، تصدیق اصالً مھم 

خواستم پیدا کردن جواب دایی بود. می اش حواسم پینبود ــ ھمھ
شود گفت. تا باألخره ، چی می»تربیت نا اھل را«بدانم غیر از 
 پیداش کردم.

دایی، راستی قدیمیا یھ چیز دیگم گفتن ــ گفتن: «گفتم، 
 »زمینھ شوره سنبل بر نیارد / در او تخم عمل ضایع مگردان.

گفت، دایی اصالً یادش نبود چرا این حرف را زدم ــ 
 »بعلھ، گفتن، خوب ھم گفتن. خب مقصود؟«

، اما »مقصود اینکھ نون بدین«اول خواستم بگویم، 
ترسیدم دایی جدی جدی بیفتد بھ مشاعره و من ھم دیگر فرصت 
پیدا نکنم بگویم مقصود واقعاً چی بود. برای ھمین فوری گفتم، 

 »مقصود پلو پختن زھرا و ماشینرونی شماس.«
از دست این دختر! تو چرا اینقدر و ربیهللا «ماما گفت، 

 »پر رو از آب در اومدی؟
غلیظ » بعلۀ«علی آقا گل از گلش شکفت. دایی ھم یک 

ھایش را روی ساقۀ پیپش و پر معنی تحویل داد و بعد ھم دندان
 کلید کرد.
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ً کھ یاد تعطیل ھم  من حالم یک کم جا آمد ــ مخصوصا
 افتادم.

 این از آن روز. 
منزل ارفاق الدولھ ھم چیز زیادی ندارم از مھمانی 

برات بگویم. فقط اول کھ وارد شدیم ــ راستی بگذار اول از 
- دانی چھ ولنگ و واز و گنده بود. میخانھ برات بگویم : نمی

  اند. گفتند دو میلیون تومان توش خرج کرده
سلیقگی را با دو میلیون ھم آوردن، سر و تھ این ھمھ بی

کرد وارد مبل ت ــ انصاف! آدم خیال میخواسکلی ھنر می
شده است. یک چلچراغ از وسط سقف سالن » عدالت«فروشی 

صد و پنجاه تا شاخھ داشت ــ راستی وقتی  بھ نظرمآویزان بود 
دانم ــ صد و پنجاه تا شاخھ دارد باز ھم چلچراغ است؟ نمی

خالصھ ھر صد و پنجاه شاخھ را روشن کرده بودند. تازه این 
ھا را ھم روشن کرده ھا تمام دیوار کوبانصافبود، بیبس ن

ھای عدالت و جمعیت بلند و دانم چرا با ھمۀ مبلبودند. ولی نمی
 کوتاه، اطاق ھم لخت بود و ھم سرد.

ترسیدم توی آن نور ھمھ خیسی شلوارم اش میمن ھمھ
ھا خوردم را ببینند ــ گفتم کھ قبل از راه افتادن روی برف

خواستم زودتر بنشینم. یک صندلی خالی را باالی زمین. می
اطاق نشان کردم و راست رفتم طرفش. اما تا من رسیدم وسط 

حمومک «اطاق یکھو ھمھ نشستند ــ درست مثل اینکھ دارند 
 کنند. فقط من سر پا بودم. بازی می» مورچھ داره

- دایی و ماما ھم ھی از دور با چشم و ابرو اشاره می
خواستم بنشینم! با آن بلوز ین. انگار من نمیکردند کھ: بنش

فکسنی و شلوار خیس، وسط جمعیت، درست ھم زیر چلچراغ 
ً کھ صد و پنجاه شاخھ ای سر پا بودن لطفی نداشت، مخصوصا

ھر گونه استفادۀ تجاری ممنوع است
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ھمھ ھم بھ من طفلکی چشم دوختھ بودند، انگار قرار بود من 
 مردم. جای دوست و دشمن نشان بدھم! داشتم از خجالت می

را گذاشتم روی خیسی شلوارم و از بس گیج و دستم 
گنگ بودم یک دور شمسی قمری دور خودم زدم تا دوباره 
صندلی را پیدا کردم. مثل گلولھ رفتم طرفش. اول نزدیک بود 

ھای کریستال رویش بر گردانم، ای را با ظرفیک میز شیشھ
بعد ھم خوردم توی سینۀ پیشخدمتی کھ ھمان دقیقھ با سینی 

ارد شد. اما ھر دو حادثھ بھ خیر گذشت و من باألخره بھ چایی و
 وصال صندلیم رسیدم و نشستم.

اما تا آخر مجلس ھم نفسم درست جا نیامد ــ مخصوصاً 
دور و برم را نگاه کردم و دیدم کھ توی جبھۀ کھ زیر چشمی

 شناختم.ام ــ یعنی طرف دامادان ــ ھیچ کس را نمیغلط نشستھ
زد، اما وقتی شروع بھ حرف میاول ھیچ کس حرف ن

- زدن کردند، ھمھ با ھم شروع کردند. دیگر صدا بھ صدا نمی
ھا توی سرم رسید. من کھ نھ چیزی شنیدم و نھ فھمیدم. حرف

 شد.قاطی و پاطی می
-خواست بھش میھر کیو می«گفت، یکی داشت می

و یکی دیگر از آن سر مجلس » دادن. یھ ھمچی دامادی!...
اصالت و نجابت... قدمت خاندان ارفاق «ت، گفداشت می

 »الدولھ... این جور چیزا کھ خریدنی نیست.
 رفتم توی بحر دور و وریھا. 

دست راستم سھ تا پیر مرد سر یک نیمکت نشستھ بودند 
کھ باألخره ھم من نفھمیدم چی داماد ھستند. آن کھ از من دورتر 

پاشید می زد تفشزد و وقتی ھم حرف میبود، مرتب حرف می
- ھا را ھم خیلی مضحک میو این چیز» ز«و » س«بیرون ــ 

گفت. پیر مرد وسطی بھ نظرم کر بود، چون ھی دستش را بوق 
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گرفت آن گذاشت روی گوشش و گوشش را میکرد و میمی
آید. تازه بھ نظرم زد صدا از آن طرف میطرفی کھ حدس می

زد، حرف میشنید، چون آن کھ ھی ھا را عوضی میھمۀ حرف
خیر آقا، توجھ «گفت، برد باال و ھی میصدایش را ھی می

نھ  و تف. سومی» ز«و » س«و پشت سرش ھی » نفرمودید
خورد. از زیر کرد ــ فقط باقلوا میزد و نھ گوش میحرف می

کرد کرد و یک طوری ھم نگاه میابروھایش ھم آدم را نگاه می
ھایش از پھنا کند؛ آخر چشمکھ انگار از توی آب آدم را نگاه می

 گشاد بود و پلکش ھم کلفت بود، سرخ ھم بود.
دست چپم ھم یک خانم چاق نشستھ بود کھ از سر تا پاش 
گوشواره و گلوبند و دستبند آویزان بود. تا من نگاھش کردم، 

وای قربونت برم «جست زد و صورتم را ماچ کرد و گفت، 
 »الھی، تو خواھر پروانھ جونی؟

 »نخیر، پروانھ خواھر نداره.«گفتم، 
اوقاتش تلخ شد کھ نیستم و پروانھ اصالً  خانمھ حسابی

 »وا، نداره؟ پس فقط یھ دونھ برادر داره؟«ندارد. گفت، 
 »دو تا.«گفتم، 

مثل اینکھ دو تا برادر داشتن، جبران خواھر نداشتن 
 »وا؟ کدومان؟«پروانھ را کرد، چون خانمھ با خوشحالی گفت، 

 »ر دو امریکان.ھ«گفتم، 
فرھنگ «پشت چشمش را برایم نازک کرد و گفت، 

دیگر ھم تا آخر » جون ــ برادر ھوشنگ جون ــ ھم آلمانھ.
ھای ، چون من اصالً بلد نیستم با آدمشکرمجلس اعتنام نکرد. 

 …غریبھ حرف بزنم
-دانم چرا وقتی نگاھشان میھمھ نشستھ بودند، اما نمی

- خورند. صدادارند توی ھم وول می آمد ھمھکردم، بھ نظرم می
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ھا ھم مثل شلوغی اول کالس بود، قبل از اینکھ معلم بیاید. فقط 
شد. یکدفعھ گاھی توی شلوغی صدای دایی روی صداھا بلند می

خدمت خانم مادر و پدرتان کھ ارادت «گفت، داشت بھ داماد می
داشتم ــ اخوی کوچک رو خدمتشون نرسیدم ــ کجا تشریف 

 »دارن؟
بھ نظرم داماد معنای اخوی را نفھمید، چون دایی 

 »برادر کوچکتون؟«دوباره گفت، 
 ھای داماد قاطی شلوغی شد ــ نشنیدم چی گفت. حرف

یکدفعۀ دیگر ھم صدای دایی را شنیدم ــ بھ نظرم داشت 
زد ــ راجع بھ خاطرات گذشتھ و با ارفاق الدولھ حرف می

تی و از این چیزھا. وقتی دایی سبزیکار امین الدولھ و خیابان لخ
زنند، تھران بھ نظرم ھای تھران حرف میھا از آن موقعاین

خواست ھنوز دروازه و خندق آید. من دلم میای میجای بامزه
خواست؟ یک نقشۀ تھران و این جور چیزھا بود ــ تو دلت نمی

توی خانۀ ما ھست ــ دیدیش؟ ــ از زمان بابا بزرگ؛ خیلی 
کنی یک جای دیگر کنی خیال میت. نگاھش کھ میبامزه اس

ھا، برای است. نھ فقط بھ خاطر اینکھ تھران حاال گنده شده
اینکھ ھی اسم جاھا عوض شده است. البد برای ھمین است کھ 

خواھم بگویم ــ دانی کھ چی میبابا ننھ است. میتھران اینقدر بی
د باز بھ خیال آید تاریخ پیدا کنخواھم بگویم تا مییعنی می

ھا و ریختش را عوض کنند، یعنی اسمخودشان نو و نواراش می
 کنند. می

ام حاال آن را ولش ــ توی مھمانی پاک داشت حوصلھ
دادند آدم بخورد، آدم ھم خب بیکار بود، رفت. ھی میسر می
خورد. من یک خروار تخمھ خوردم. بھ ماما ھم اصالً ھی می

ا گاز بگیرد. سر میز شام ھم اینقدر غذا کردم کھ لبش رنگاه نمی
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شد. بھ ماما ھمین را گفتم ــ گفت، بود کھ آدم اشتھایش کور می
 »ھا اشتھاتو کور کرده.نخیر جانم، تخمھ«

نخیر، امیر «دایی ھم آمد کنار ما و بھ ماما گفت، 
 »تره، ثانیاً زن آلمانی داره.گفت. اوالً اون بزرگمزخرف می

اما ھم مثل من نفھمیده باشد دایی چی من منتظر بودم م
گفت، اما مثل اینکھ فھمید ــ چون برای ھمۀ جمع پشت چشم 
نازک کرد و توی بشقاب من ھویج ریخت و بھ دایی گفت، 

 »سازه یکیش دستھ نداره!این امیر صد تا چاقو می«
 »چی ماما؟ امیر چھ کار کرده؟«من گفتم، 

ای بعد از ستھھیچ چی جانم ــ تو اگھ خ«دایی گفت، 
 »افتیم.شام فوری راه می

 »آخ جون!«گفتم، 
 دایی چپ چپ نگاھم کرد.

و صدام را ھم مثل » بعلھ، بعلھ ارجح است!«گفتم، 
 دایی کردم.

- دانم چرا میاش گرفت. نمیدایی یک خورده خنده
خواست دل مرا بھ دست بیاورد. بھ نظرم دلش سوختھ بود کھ 

 ست.پدر من در مھمانی در آمده ا
اش از قوم و توی راه برگشتن، من منتظر بودم ھمھ

ھای تازه حرف بزنند، اما ھیچ کس ھیچ چیز نگفت. خویش
ھا قطع شده است و بقیۀ اش صحبت این بود کھ باز سیم تلفنھمھ

» کسی دلسوز نیست آقا«ھا. وقتی دایی رسید بھ آنجا کھ حرف
 من خوابم برد.
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شبیھ خود ماھا بود.  راستی نگفتم برات؟ داماد خیلی
خواھم بگویم آدم معمولی بود ــ ریختش ھم متوسط یعنی می

 دانم.بود. شاید ھم پروانھ دوستش نداشتھ باشد، نمی
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 مسیح مریم
 
 
 

ام و خاطرۀ تو. کنم: با طالقنامھمن سبک سفر می
کنم کجا خاطرۀ تو عشق من، نیمۀ من، ھمۀ من ــ و فکر می

 یم دید و کی.ھمدیگر را خواھ
 

ھوا سرد است، چھ سرد است، بھ سردی بدن مرده، بھ 
ام کرد، بھ سردی زندگی گذشتھ، بھ سردی نگاھی کھ بدرقھ

 سردی دستی کھ ما را جدا کرد.
ای است عزیز من، من و تو کھ جدایی من و تو افسانھ

آنقدر بھ ھم نزدیک بودیم ــ آنقدر نزدیک کھ تنھا درد این بود 
شد ــ جدایی من و تو افسانۀ دروغی تر نمینزدیککھ از آن 

است، رگ من، پی من، پوست و گوشت من. تو این افسانھ را 
ھای راست بگویم: باور مکن عشق من، تا من برایت افسانھ

دختر شاه پریان را بھ خدمتت وادارم، جانوران صحرا را 
بھ رامت کنم، ماھیان دریا را فرمانبردارت کنم، مرغان ھوا را 

زمینت بکشم، و شیشۀ عمر دیو بد خواھت را در ھم شکنم. بھ 
افسانۀ جدایی ما گوش مکن امید تنھایی من، تنھا امید من، تا من 
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چون شھرزاد قصھ گو، چون راوی اخبار و طوطی شکر شکن 
 شیرین گفتار برایت افسانھ بگویم.

 دانم.رسم کھ برایت افسانھ بگویم، میبھ وقت می
 

ھم نفس، بھ سردی ، بھ سردی نفس بیھوا سرد است
عشق عشق من، شوق من، آغوش خالی، بھ سردی دل بی

 معشوق من.
 

دانم کھ منتظرت خواھم ماند، منتظرت خواھم بود، و می
توان سرشت من، سرنوشت من، دانم. مگر میبینمت، میمی

توان تار را از پود جدا کرد، نغمھ را سرگذشت من ــ مگر می
 توان؟را از عود؟ مگر می از نی، عطر

خوابیدیم، با ھم نشستیم، با ھم میمن و تو کھ با ھم می
خاستیم باز با ھم خواھیم نشست، خواھیم خوابید، خواھیم بر می

برخاست تا وقت افسانھ سرایی سر آید و نوبت آن رسد کھ بھ 
گوشت زمزمۀ محبتی بخوانم، آنگونھ کھ آغوش من مکتب 

 ھایت باشد. جمعھ
-رسم عشق گریز پای من، شور جوانی بیھ وقت میب

تأخیر برای افسانھ آرام من، شیرینی زندگی تلخ من، با کمی
 رسم کھ زمزمۀ محبتی را بسرایم.گفتن، اما می

 
سرد است، چھ سرد است، بھ سردی آه، بھ سردی 
اشک، بھ سردی غم، بھ سردی قھر. سرد است و جز نفس تو 

مۀ من، ھستۀ ھستی من ــ ھیچ، جز کند ھیچ، ھھیچ گرمم نمی
 نفس تو عیسای من، مسیحای من. 
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چگونھ نفست از من دریغ شده است؟ از من کھ برای تو 
کشیدم؟ از من کھ آھنگ قلبم آھنگ قلب تو و بھ جای تو نفس می

 بود؟ خونم خون تو؟ بود؟ نبضم نبض تو
 

رۀ کنم و با امید. با امید دیدار تو ــ تو ثممن تنھا سفر می
ثمر من، خاطرۀ خوش زندگی ناخوش من. ما ھمدیگر پیوند بی

ً خواھیم دید، می دانم. شاید در آن روز را خواھیم دید، حتما
زمان مکتب ھم سر آمده باشد. شاید دیر باشد ــ دیر برای گفتن 
افسانھ، دیر برای قیل و قال مسئلھ. در آن زمان عشق من، از 

ھا زیبای من. در آن اییعشق برایت خواھم گفت، و از زیب
زمان آنچھ از عشق و زیبایی بخواھی بھ پایت خواھم ریخت، 

 آنچھ بخواھی. 
بخواه عشق من، از من بخواه تا لیلی و مجنون را 
حاضر کنم، وامق و عذرا را احیا کنم، محمود و ایاز را زنده 
کنم. از من بخواه، اختران را بخواه، ماه را بخواه، خورشید را 

ــ بخواه ستارۀ من، ماه من، مھر من. بخواه تا من با ذوق بخواه 
 بخشد ھمھ را بھ دامنت بریزم. آن کس کھ می

تو از من ھیچ نخواستھ ای، ھیچ. آنچھ من ناگزیر بھ تو 
ای: نگاھم را بھ تو ام عشق من، تو از گرفتنش ناگزیر بودهداده
ر این باشد تواند منکام و لبم را و پیشانیم را. چھ کسی میداده

تواند ای؟ چھ کسی میام و تو پذیرفتھکھ این ھمھ را بھ تو داده
تواند این پیوند را ــ بر من، بار من، ریشۀ من ــ چھ کسی می

 این پیوند را قطع کند؟
 

کنم و با نیاز بھ دیدار تو، با حسرت تو سفر میمن بی
رت از گذشتۀ با تو و با تصور آیندۀ در کنار تو عشق من، حس
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گذشتۀ من، نیاز آیندۀ من. با این خیال کھ روزی جایی، ھمدیگر 
دانم. ھر قدر را خواھیم دید. خواھیم دید و خواھیم شناخت، می

دور، ھر قدر بعید تو مرا از میان ھمۀ زنان خواھی شناخت، 
چون من منم، و من ترا از میان ھمۀ مردان، چون تو تویی، تو 

من، ھمۀ من. ما ھمدیگر را منی ــ تو منی عشق من، نیمۀ 
بینم کھ باز نگاه خواھیم دید و من بھ طرفت خواھم دوید و می

تواند مانع از مرا داری و پیشانی مرا و لب مرا. و چھ کسی می
وصل ما شود؟ چھ کسی ــ مروارید صدف سینۀ من، جوھر 

 …جان من، عمر من ــ چھ کسی؟
زن کھ این «گویی، کنی و میمگر خود تو: نگاھم می

بیند؟ این لرزد، و پشتش خمیده است، و چشمش نمیدستش می
دانم کودک و پشتت را خواھی کرد می» زن مادر من است؟

 دانم.من، فرزند من، پسر من، می
 

کنم، و ھوا سرد کنم، سبک سفر میمن تنھا سفر می
است، بھ سردی نومیدی، بھ  سرد است. سرد است، چھ سرد

 …پیری سردی تنھایی، بھ سردی
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 صدای مرغ تنھا
 
 
 

ھای باز عمھ، زیر میز پا بود و صدا. از الی لنگ
ھای چاق و بندھای لنگھ بھ لنگۀ جورابش پیدا بود و ران

ای ناھموارش و تنکۀ صورتیش کھ وسطش لکۀ خون مانده
زد؛ بعد پاھای فرنگیس خانم بود، مثل دو ماھی سفید ای میقھوه

؛ بعد پاھای شکوه اعظم با موھای دراز توی جوراب توری سیاه
ھایش خشک شده بود؛ ھایی کھ گل چند روزه روی پاشنھو کفش

بعد پاھای اشرف سادات با جوراب فیلدو قوز، کم رنگ تر از 
ھای میز ولی بھ ھمان شکل و قطر؛ و بعد پاھای کوچک و پایھ
ــ و صدای کارد و  ھای اطلس آبیآرام مادر توی دم پاییبی
نھ «ھای تیز عمھ، و ھا، و خندهنگال، ملچ ملچ، ھورت،چ

 ھای مادر.ھای شکوه اعظم، و تعارف»قربون
ھا با شد ساعتزیر میز امن ترین جای خانھ بود. می

ھای مار شد برای ھزارمین بار بھ نردهتوتی آن زیر نشست. می
ھا را بھ شکل دستۀ چتر شد آنپیچ خراطی شده خیره شد. می

ھا، مارھای شد بھ جای نردهید، یا عصای پدر بزرگ. میمادر د
رویاند، یا از ھا دایھ از شانۀ ضحاک میسیاھی دید کھ شب
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ھا را ندید، شد اصالً نردهریخت. میدھان خواھر ماه پیشانی می
شد میان جنگل قالی ھای شیر پایھ پرداخت. میو فقط بھ پنجھ

شد نده جنگید. مینشست و از چھار طرف با چھار حیوان در
ھا پریده دید، برای ھزارمین بار دید، کھ ناخن یکی از پنجھ

است و یگ گره اضافی چوب روی پنجۀ دیگر یک میخچۀ 
ھا را بھ حساب جراحات شد ایندرشت نشانده است ــ و می

ھا مھار کرد و ھا را با ریسمان نردهشد پایھجنگی گذاشت. می
شد حتی ھیچ کدام از این ھا چرخ فلک ساخت. و میاز آن

ھا آن زیر نشست و بھ شد با توتی ساعتکارھا را نکرد. می
شد، شد، حتی میترھا پرخاش کرد، یا لطف کرد. میپای بزرگ

برای نیشگون گرفتن از ران عمھ یا کندن موی پای شکوه اعظم 
ھا، چون امن بود، امن شد آنجا نشست، ساعتوسوسھ شد. می

ود. امن تا وقتی کھ چنگال اشرف سادات ترین جای خانھ ب
 نیفتاده بود.
  

آنکھ اشرف سادات مدتی روی صندلی جا بھ جا شد، بی
پاھای ستون وارش حرکتی کند. بعد دست پر انگشترش زیر 
میز پیدا شد و مدتی ھوا و پایۀ صندلی را چنگ زد. بعد سرش 
با موھای حنایی ژولیده ــ مثل کلۀ گربۀ زرد مریضخانھ ــ 
وارونھ از لبۀ میز آویزان شد؛ درست مثل کلۀ گربۀ زرد 

 شد.ھای کوچھ براق میمریضخانھ، وقتی بھ طرف سگ
 ھای طالیش را دیدم.وقتی جیغ کشید، دندان

 »چی شد؟«مادر پرسید، 
اون زیر... اون «اشرف سادات چند بار تکرار کرد: 

 »زیر...
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 خفھ نشی اشی، اون«ھایش را بست و گفت، عمھ لنگ
 »زیر چی؟

و این بار سر مادر و شکوه اعظم را با ھم از کنار 
رومیزی تور دیدم ــ یکی مثل سر بریدۀ عروسکی کھ خالھ عید 

مثل سر سگ سیاھی کھ ھر روز بھ گربۀ زرد داده بود، و دومی
 کرد.مریضخانھ پارس می

اِم «شکوه اعظم از حلقومش صدایی در آورد شبیھ بھ: 
 »!م م م ــ بَ 

 »بیا بیرون سیا!«ر گفت، و ماد
یک لحظھ سکوت بود و بعد پچ پچ کوتاه و ادامۀ صدای 
غریب حلق شکوه اعظم و خندۀ تیز عمھ و یکبار دیگر صدای 

 »گفتم بیا بیرون!«آمرانۀ مادر: 
  

امن نبود، ھیچ جا. قبالً ھم این تجربھ را  ھیچ جای خانھ
بزرگ،  کردم کنج اطاق پذیرایی، پشت نیمکتداشتم. خیال می

شود آسوده با جای امنی است، خانۀ کوچولویی است کھ می
ھا ھا را شنید و بھ آنھای مھمانتوتی در آن زندگی کرد، حرف

 ھایشان را ندید و تقلیدشان را در آورد.گوش نکرد، صورت
کھ پشت نیمکت خوابم برد ــ و بعد از جنجال و تا شبی

-درھایی کھ بھ ھم میھیاھو بیدار شدم: از صدای شیون دایھ و 
تو آب انبارو «خورد. یک نفر از بیرون، از دور، گفت، 

 »بگردین، تو آب انبار.
خدایا مرگم بده! خدایا بچم! «و صدای مادر گفت، 

 »خدایا!
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آمد. و بعد صدای شلپ و صدای مادر از نزدیک می
شلوپ آب، باز از دور، و صدای یک نفر دیگر از نزدیک کھ 

 »با یھ نفر کرامین برا خانوم بیاره!کرامین! با«گفت، 
ھا روشن بود و نور تند. بلند شدم ــ مادر ھمۀ چراغ

بھ روی نیمکت نشستھ بود، ھمان جایی کھ عصر  درست رو
 احترام الملوک نشستھ بود، یا شاید خطیب الممالک.

و مادر گریھ کرد و پشت نیمکت جایی شد  شدم تنبیھمن 
بان ــ و حتی نزدیک شدن بھ تر از کنار حوض و خیاخطرناک

 آن قدغن شد.
 امن نبود، ھیچ جا.  واقعاً ھیچ جای خانھ

  
ترھا از گوشۀ دنج میز بھ میان فضای پر آشوب بزرگ

کشیده شدن، وحشتناک بود. سعی کردم خودم را زیر میز 
کوچک کنم و پشت توتی پنھان بشوم. ولی فایده نداشت، صندلی 

 ستھ خزیدیم بیرون.مادر عقب رفت و من و توتی آھ
مادر صورتک رستم را از روی صورتم بر داشت و 

 موھایم را عقب زد. 
تو بودی سیا؟ منو کھ زھره ترک «اشرف سادات گفت، 

ھایش و سرش را بھ پشتی صندلی تکیھ داد و چشم» کردی!
ھای حالت مستانھ و خواب آلودی بھ خود گرفت ــ مثل چشم

سیر بود و سینۀ آفتاب دراز گربۀ گل باقالی خالھ، کھ شکمش 
 کرد.ھا را با بزرگواری نگاه میکشید و حتی گنجشکمی

کرد، ھمیشھ. اشرف سادات ھمیشھ ھمین طور نگاھم می
آن روز ھم کھ خانھ شان بودیم ھمین طور نگاھم کرد؛ حتی 
وقتی نگذاشتم لپم را بکشد؛ حتی وقتی ماچ تفی شوھرش را از 

ھای میوه را تکان دادم، درختصورتم پاک کردم؛ حتی وقتی 
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ھمین طور نگاھم کرد ــ مثل گربۀ خالھ کھ شکمش سیر بود. و 
 ھا را نھ دوست داشت و نھ دوست نداشت.مثل گربۀ خالھ، بچھ

 »کردی؟زیر میز چھ کار می«مادر پرسید، 
معنی بود، بھ کلی. از گوشۀ چشم مادر سؤال بھ کلی بی

 اب ھست یا نھ.را نگاه کردم کھ ببینم منتظر جو
 »با توتی رفتھ بودیم مھمونی.«گفتم، 

 فرنگیس خانم خندید. 
 ». اِم م م م ــ بَ «شکوه اعظم باز گفت، 

عمھ بھ اعتراض دھانش را باز کرد. ھمھ چیز عمھ باز 
 اش.ھایش، چاک یقھبود: دھانش، لنگ

 »عمھ دندون طال نداره.«من توی گوش مادر گفتم، 
گم چرا اشرف پال نگو. میچی؟ پرت و «مادر گفت، 

 »ساداتو ترسوندی؟
چنگالش افتاد ــ من فقط با توتی رفتھ بودم «گفتم، 

 »مھمونی.
 »چنگالشون.«مادر گفت، 

 »توتی کیھ قربون؟«شکوه اعظم پرسید، 
  من ھیچ نگفتم. 

 »با تواَن سیا.«مادر گفت، 
من توتی را نشان دادم ــ عروسکی کھ دایھ از چلوار 

وختھ بود و تویش کاه کرده بود و با ذغال برایش سفید برایم د
 چشم و ابرو کشیده بود و با شاه توت لب و دھن.

 »واه واه! چقدم زشتھ این توتی!«شکوه اعظم گفت، 
شکوه اعظم ھیچ وقت مھربان نبود، ھیچ وقت. روزی 

ھای خوب را داد بھ پسرش، شان بودم، ھمۀ خوراکیھم کھ خانھ
ترش دست بزنم، و نگذاشت از و نگذاشت بھ عروسک دخ
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درخت باال بروم، و نگذاشت با زنجیر ساعت عمو بازی کنم. و 
کرد، ھمیشھ ــ مثل سگ سیاه کوچھ، وقتی کھ با اخم نگاھم می

ھای افتاد. و مثل سگ سیاه، فقط بچھچشمش بھ گربۀ زرد می
 خودش را دوست داشت.

 ھایم سنگین. مادر سرش راھای من جمع شد و پلکلب
 »خوای گریھ کنی؟می«آورد پایین و آھستھ گفت، 

 من سرم را محکم و چندین بار تکان دادم: نھ! نھ! نھ!
نھ، خیلیم خوشگلھ. بیارش «فرنگیس خانم گفت، 

 »ببینمش.
-من سرم پایین بود و دست توتی را توی دستم فشار می

 دادم. 
باالتنۀ اشرف سادات روی صندلی وا رفتھ بود و من 

خواست ببینم پاھایش ھنوز ھمان قدر محکم روی میخیلی دلم 
اش شل شده است. اما رفتم زمین چسبیده است یا مثل باالتنھ

طرف فرنگیس خانم و توتی را طوری گرفتم کھ فرنگیس خانم 
 ببیندش، بھتر ببیندش.

شد ــ مثل عیب توتی این بود کھ دست و پایش خم نمی
- شت نبود. فقط رنگاشرف سادات ــ ولی زشت نبود، اصالً ز

قاطی شده بود ــ مثل دایھ توی حمام، وقتی ھای صورتش کمی
ھای سیاه بست و خطدایھ بھ موھا و ابروھایش رنگ و حنا می

- آمد و روی گردنش در ھم میاش پایین میو نارنجی تا چانھ
 دوید.

گذاشت، حتی ھای دست و پایش را ھم حنا میدایھ ناخن
اش کھ فقط یک بند داشت و بقیھ بھ انگشت کوچک دست چپش

خواست کھ دایھ یک تکھ استخوان باریک سیاه بود. من دلم نمی
کردم کھ آن تکھ استخوان بھ این انگشت حنا بگذارد؛ فکر می
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نھ، بچھکم درد «گفت، آید. ولی دایھ میلخت الغر دردش می
و انگشتش را » نمیاد، قربان دل رحیمت برم، ببین، درد نمیاد.

زدم و جلو دستش را زد، و من فریاد مینار طاس مسی میبھ ک
ھای مرا ھم گرفتم و دایھ برای آن کھ مرا ساکت کند، ناخنمی

خبھ، خبھ «گفت، زد، میبست؛ و وقتی مادر غر میحنا می
یک بار ھم » ده.خانم، چھ حرفا! حنا بھ ناخن بچھ قوت می

ۀ طال بخرد. خواست گوشم را سوراخ کند تا پدر برایم گوشوار
خبھ، «اما آن بار مادر جدی دعوا کرد و دایھ دیگر نگفت، 

 و گوش مرا ھم سوراخ نکرد.» خبھ، چھ حرفا
  

چرا اسمشو گذاشتی طوطی؟ «فرنگیس خانم پرسید، 
 »این کھ شکل طوطی نیست.

آخھ دھنش توتیھ. اوال اسمش شاتوتی بود، حاال «گفتم، 
 »دیگھ توتیھ.

نرم بود، خیلی نرم ــ مثل صدای فرنگیس خانم خیلی 
ھای مخمل اطاق ھای مخمل اطاق کرسی ــ و مثل پشتیپشتی

آورد، خواب خوش. من غروب روزھای کرسی خواب می
رفتم، بھ این امید کھ وقتی خوابم زمستان بھ اطاق کرسی می

برد، مادر اجازه بدھد ھمۀ شب را ھمان جا بمانم. گاه از 
برد؛ بھ مرز اطلسی ، خوابم نمیوحشت این کھ مادر اجازه ندھد

کردم کھ ھایم را باز میرسیدم، چشمبین خواب و بیداری کھ می
کھ خوابم برد، مشربھ و پارچ آب ببینم کجا ھستم. و آن دو شبی

ھا یخ زده زیر کرسی را بر گرداندم و صبح مثل ھمیشھ لولھ
 بود و دایھ از آشپزخانھ آب گرم آورد.

ید براش یھ شلیتھ شلوار با«فرنگیس خانم گفت، 
 »خوشگل بدوزم.
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کردم، اگر توتی روزی حرف بزند، با من فکر می
 زند.صدای فرنگیس خانم و مثل فرنگیس خانم حرف می

 »االن؟«گفتم، 
ریم خونۀ ما و ھمین امروز. می«فرنگیس خانم گفت، 

 »دوزم.من براش می
 »ای داری فرنگیس!چھ حوصلھ«عمھ گفت، 

 کرد. عمھ زندگی می فرنگیس خانم با
برد: مادر مرا فقط سالی یک بار بھ خانۀ عمھ می

ھای فراوان کھ بھ ھیچ چیز دست عیدھا، آن ھم بعد از سفارش
 نزنم، و فقط برای چند دقیقھ.

اش شان بودیم، فرنگیس خانم نبود. من ھمھعید کھ خانھ
کنار مادر نشستم و چیز زیادی نبود کھ دلم بخواھد بھ آن دست 

ای بزنم. جلو ھر نفر یک لیوان مایع بد رنگ بود: رنگ خونابھ
کھ از گلوی گوسفند قربانی روی زمین ریختھ بود، از گلوی 

گفت کھ عمھ بھ ھمھ می گوسفند آن روز کھ مادر از سفر آمد. و
کند. و اطاق شربت بھ لیمو را بخورند، جگر آدم را خنک می

ای کھ ، از درجھسرد بود و صحبت فقط از رفیع نظام بود
 نگرفتھ بود و بیماریی کھ گرفتھ بود. 

مان چند درجھ داشتیم، یکی مخصوص من کھ تا ما خانھ
شد و گرفت، درجھ چرب میشد، یا زبانم بار میرنگم زرد می
شدم. کار زشتی بود، خیلی زشت، و من ھر بار بھ من دمرو می

فت. آن گرکردم. مادر ھمیشھ پاھایم را میشدت مقاومت می
بچۀ «کھ تب تند داشتم، مادر سرم را نوازش کرد و گفت، شبی

و من برای » بیچاره اینقدر ضعیف شده کھ نای لگد زدنم نداره.
اینکھ دل مادر نشکند، با دستم درجھ را بیرون کشیدم. از آن بھ 

 گرفت، مادر پاھایم را.ھایم را میبعد، دایھ دست
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یع نظام بدھد، چون بھ مادر گفتم کاش درجۀ مرا بھ رف
عمھ جیغ کشید  خواھم ناخوش بشوم. مادر خندید ومن دیگر نمی

اشکال، نداشتن درجھ نیست،  و من بھ این نتیجھ رسیدم کھ
اشکال شاید در دمرو کردن رفیع نظام است و یا اینکھ کسی 

 نیست دستش را بگیرد.
  

گفت کھ توتی شلیتھ و تمام حرکات سر و دست من می
 ،آنکھ بھ من نگاه کندبی، دارد و ھمین امروز. مادر شلوار الزم

دونین چقدر کنھ فرنگیس جان ــ شما نمیاذیتتون می«گفت، 
 »شیطون شده!

نگاه عمھ ھم حکایت از  حالت لب شکوه اعظم و
 با اعتقادی بیشتر از صدای مادر. اکرد، منتھشیطنت من می

ت اذیت؟ کاش ھمۀ اذیتا مثل اذی«فرنگیس خانم گفت، 
کنم. این طور کارا برای من بچھ باشھ. اجازه بدین. خواھش می

 »کنھ.لذت داره، سرمو گرم می
توانست بھ فرنگیس خانم بگوید نھ؛ چون قبل مادر نمی

از ناھار، قبل از این کھ فرنگیس خانم بیاید، بھ عمھ گفت، 
 »فرنگیس خیلی تنھاست ــ ازش بخواه بیشتر بیاد سراغ ما.«

 »اال کھ دیگھ شکر خدا تنھا نیست.ح«عمھ گفت، 
چطو تنھا نیست شمس سلطنھ، «اشرف سادات گفت، 

بعداز فوت شوھرش خودش مونده و خودش. بچھ ای کھ نداره، 
 »مثھ این کھ خویشی ھم نداره ــ وگر نھ چرا میومد پیش شما.

زنی اشی، انگار خونۀ تو طوری حرف می«عمھ گفت، 
ما از ھر قومو خویش و کس  ما اومدن براش ننگ و عار بوده!

ای داره مثل دستۀ و کاری براش بھتر بودیم جونم. االن خونھ
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خواست از این گل، دوستانی داره مثھ دوستان من. دیگھ چی می
 »بھتر ــ نھ خرجی و نھ برجی.
 »…خب، آره«اشرف سادات گفت، 

کردیم. رفیع نظام سروانو یعنی ما بایدم می«عمھ گفت، 
ت داشت. تو ھمۀ مأموریتام با خودش بردش. مثھ برادر دوس

بعد از مرگ سروان ھم فرنگیس باید میومد پیش ما، ما وظیفھ 
 »داشتیم.

 »البتھ.«مادر گفت، 
و وقتی عمھ چند دقیقھ از اطاق رفت بیرون، شکوه 

کنھ! مگھ محض شمسی گاه با پزاش آدمو خفھ می«اعظم گفت، 
- ازش اجاره می رضای خدا فرنگیس بدبختو نگھ داشتھ؟ خب

 »گیره، قربون!
 »ھیچ ممکن نیست! غیر ممکنھ!«مادر گفت، 

 »تو بمیری ، بھ موت قسم.«شکوه اعظم گفت، 
آخھ شمسی کھ بھ این پوال نیازی نداره. «مادر گفت، 

 »فرنگیس مگھ اصالً در آمدی داره؟
خب ھمون چندر غازی کھ دولت «شکوه اعظم گفت، 

مینم بنده. ماه بھ ماه اسکناسا رو ده دیگھ، قربون. شمسی بھ ھمی
 »تپونھ تو سینھ بندش.گیره، میمی

بگم خدا چکارت کنھ «اشرف سادات خندید و گفت، 
 »شکوه اعظم! زن برادر بازی در نیار!

 »گم تو بمیری.می«شکوه اعظم گفت، 
 »تو سینھ بندش؟«من از مادر پرسیدم، 

 داشت.ھای گندۀ عمھ ھم جا نسینھ بند عمھ برای پستان
مادر حتی نشنید من چیزی گفتم، مثل آن روزی نگاه 

کرد کھ از سفر آمد و گوسفند قربانی کردند. مادر صورت می
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ھایم را دور پاھای مادر مرا توی دامنش گرفت. من دست
 بینم.انداختم و توی صورت مادر دیدم کھ چھ خوب کھ من نمی

 »نھ.«توانست بگوید، مادر نمی
  

 ، سبز مرده بود و زرد چرک: دورو کار خانۀ عمھ
بین این دو، یک مثلث نوک  مثلث نوک تیز سر پایین سبز، و

ھا ھایی بود کھ دایھ شبتیز سر باال زرد. از دور مثل دو گوش
کرد ــ درست مثل ھایش روی دیوار درست میبا سایۀ انگشت

ساخت. از کاغذ می ھا؛ یا کشتی و نمکدانی کھ ازدو گوش
ھای باریکش ــ درست ھای چاق عمھ بود با مچاننزدیک مثل ر

ھای باریک عمھ. و خانھ از اثاثیھ ھای چاق و مچمثل ران
سنگین بود: ھمۀ دیوارھا سیاه بود از قاب عکس و تابلو، ھمۀ 

ھا ھا پر بود از ساعت و شمعدان و گلدان، ھمۀ اطاقسر بخاری
یک پنکھ ای لبریز بود از مبل و صندلی و میز. در ھر گوشھ

بود یا یک بخاری گرد سوز. روی ھر میزی یک شیرینی 
خوری بلور خالی بود یا یک گلدان نقرۀ پر از گل کاغذی. و 

توانست خانھ را ھمھ چیز کثیف بود، خیلی کثیف. ملوک نمی
ھای دماغ تمیز کند، بس خودش کثیف بود. ھمیشھ توی سوراخ

حتی سیاھی چشم ھایش دوده بود، ھمیشھ ــ و گوش و زیر ناخن
کردم، یک نفر برای ملوک چشم و ابرو و ابرویش. من فکر می

کشیده است ــ ھمان طور کھ دایھ برای توتی کشیده بود. دایھ 
دانستم، چون یک بار از دایھ پرسیدم. دایھ نکشیده بود، می

من؟ خدا نخواد دست من بھ ملوک بخوره! ووی ووی «گفت، 
ھ و برا او سربازای رفیع نظام ووی! او ھمو برا او خانم خوب

 »کھ ھی میانو میرن ــ ھمو عزبای گردن کلفت!
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ھا برایش چشم و من فکر کردم پس یکی از آن عزب
 کشید.ابرو کشیده است ــ عمھ اگر بلد بود برای خودش می

  
گل عمھ بود، آن طرف اطاق فرنگیس خانم، تھ حیاط بی

ونی. و تنھا ماھی، چسبیده بھ مستراح بیرحوض سمنتی بی
گوشۀ امن و پاکیزۀ خانھ بود، با اثاثیۀ تُنُکش، و رومیزی دست 

اش، و قالبدوزی قاب شدۀ روی دیوارش، و جعبۀ دوزی شده
ھای ھایش، و قوطیسوزن و نخش، و کوسن ماھوت سنجاق

شان پودر و سرخاب و ماتیکش کھ جلو آینھ بود و جلد ھمھ
لش کھ حتی از پشت چترھای کوچک سیاه داشت، و یخدان مخم

اش معلوم بود کھ در دلش یک کارت پستال قدیمی، یک در بستھ
شود. و ظرف دانھ نشان، و یا یک تکھ پارچۀ خوشرنگ پیدا می

ھای بلند گندم، در قاب عکس شوھر فرنگیس خانم، الی ساقھ
سیاه، کنار دست دلبری کھ تویش دو شاخھ گل تازه داشت، از 

 و شادتر.تر بود   رفیع نظام زنده
من فکر کردم شوھر فرنگیس خانم در میان ھمان دستۀ 

گردد. کھ در عکس است قایم شده، محض بازی، و بر میگندمی
ھمان طور کھ من دست توتی را گرفتم و آوردم منزل فرنگیس 

برد ــ گیرد و از خانۀ عمھ میخانم، دست فرنگیس خانم را می
 ای خانۀ عمھ پیدا نباشد.ھاش چراغبرد بھ جایی کھ از پنجرهمی

  
ھای طبقۀ چراغی در طبقۀ باال روشن بود و چراغ

 پایین.
 »اونجا کیھ؟«من پرسیدم، 

فرنگیس خانم سرش را از روی شلیتۀ توتی بلند کرد و 
 »اون باال رفیع نظام خوابیده.«دست مرا نگاه کرد و گفت، 
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 »چراغش روشنھ.«گفتم، 
کر کردم من براش از صبح روشن کردم. ف«گفت، 

 »شاید دیر بیاییم، تو تاریکی بمونھ.
رسھ خودش روشن کنھ؟ من مگھ دستش نمی«گفتم، 

 »رسھ.وقتی بزرگ بشم دستم می
فرنگیس خانم خندید ــ نھ مثل آن موقعی کھ من گفتم، 

، مثل آن موقعی کھ بھ مادر گفت، »با توتی رفتھ بودم مھمونی«
ھ رفیع نظام آخ«، و گفت، »کنم اجازه بدینخواھش می«

 »ناخوشھ، خیلی ناخوشھ.
 »خیلی؟«من گفتم، 

فرنگیس خانم سرش را تکان داد ــ مثل دایھ؛ مثل دایھ 
 زدم.وقتی کھ خیلی خستھ بود و من حرف می

 »حاال خوابھ؟«پرسیدم، 
فرنگیس خانم باز سرش را بلند کرد و چشمش را 

بعد دونم. نمی«دوخت بھ پنجرۀ روشن اطاق رفیع نظام و گفت، 
 »بینم، وقتی عمھ سرش گرم باشھ و نفھمھ.رم میمی

دانم خواستم بدانم چرا عمھ نباید بفھمد و نمیمن نمی
 »چرا عمھ نباید بفھمھ؟«چرا پرسیدم، 

فرنگیس خانم نگاھم کرد ــ مثل مادر؛ مثل مادر آن 
ھا بود و روز کھ من روی نردۀ پلھ سوار بودم و مادر پایین پلھ

 افتد.افتم، یا االن میــ مثل این کھ االن میکرد نگاھم می
 »دونم چرا. چون دوستش نداره.می«گفتم، 

عمھ، نھ مثل گربۀ خالھ بود، نھ مثل سگ سیاه کوچھ ــ 
 ھای بزرگ بود و ھیچ کس را دوست نداشت.مثل بیشتر آدم

کرد. باز مثل مادر ــ مثل فرنگیس خانم ھنوز نگاھم می
 ام.ایم را زمین گذاشتھمادر وقتی کھ دید یک پ
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ھای دراز رومیزی دوختم و گفتم، چشمم را بھ رشتھ
 »گم.گم. من ھیچ وقت ھیچ چی بھ عمھ نمیمن بھ عمھ نمی«

-فرنگیس خانم خم شد و پیشانیم را بوسید ــ اگر می
 گذاشتم ــ و مشغول دوختن شد. خواست لپم را ھم بکشد، می

کردم و یھای دراز رومیزی بازی ممن با رشتھ
کردم ــ حتی از گوشۀ چشمم ــ چون فرنگیس خانم را نگاه نمی

کند ــ مثل مادر، وقتی کھ من دانستم باز مثل مادر نگاھم میمی
 دادم.ھا نان میریختم، یا بھ ماھیبرای کبوترھا دان می

کردم و منتظر ھای دراز رومیزی بازی میبا رشتھ
 بودم فرنگیس خانم حرف بزند.

 »خوابھ.بعضی شبا ھیچ نمی«س خانم گفت، فرنگی
 »چرا؟«پرسیدم، 

حرکت بھ پشت خوابیده، خیلی درد داره. از بس بی«
خواد، شنوم. آب میتنش خشک شده. من شبا صدای نالھ شو می

 »بیشتر وقتا.
ھایم را تیز کردم. صدای تِک خشک و کوتاه من گوش

رم و انگشتانۀ فرنگیس خانم بود روی تھ سوزن، و خش ن
شد: تِک، خش؛ تِک، خش؛ طوالنی نخ کھ توی پارچھ کشیده می

تِک خش... و بعد یک صدای دیگر، خیلی ضعیف و از خیلی 
ھای تابستان، دور ــ مثل صدای مرغ تنھا، مرغ تنھای شب

خوابید، و پدر ھنوز نیامده ھای تابستان کھ آدم توی باغ میشب
دایھ خالی بود. آن وقت  بود، و مادر توی تختش نبود، و پشھ بند

- ھا را میشنید، حتی وقتی ستارهآدم صدای مرغ تنھا را می
پیچید، حتی وقتی آب بھ ھا میشمرد، حتی وقتی باد الی درخت

 شنید.ریخت ــ آدم میحوض می
 »کنھ؟حاال داره نالھ می«پرسیدم، 
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حرکت نگھ داشت فرنگیس خانم سوزن را توی ھوا بی
 و گوش داد.

 ز آمد: وآآآآآآی!صدا با
و ھمان وقت صدای رادیو بلند شد. خیلی بلند. فرنگیس 
خانم بیرون را نگاه کرد ــ پنجرۀ اطاق عمھ را شاید، و شاید 

برد فقط بیرون را، دور را ــ مثل دایھ، وقتی کھ دایھ ماتش می
برد، بھ پسرش کردم؛ چون وقتی دایھ ماتش میو من بغض می

من بھ انگشت کوچک دست چپش  د، وکرد کھ مرده بوفکر می
 کھ فقط یک بند داشت.

فرنگیس خانم از گوشۀ یخدان یک لیوان بزرگ دستھ 
  دار در آورد و از اطاق بیرون رفت. 

من توتی را بغل کردم، نھ بھ این خاطر کھ تنھا بودم و 
صدای نالۀ رفیع نظام از صدای رادیوی عمھ بھ گوشم بلندتر 

خواستم بھ توتی بگویم اگر قول بدھد کھ بود؛ بھ این دلیل کھ می
دھم بھ ھیچ کس ھیچ چیز بھ ھیچ کس نگوید، من ھم قول می

 کند.ھیچ وقت نگویم کھ توتی دارد گریھ می
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