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 نویسنده: وضیح  ت
 

ُکَشم  خدا که می به»های  کتاب  منتشره در دهۀ پنجاه ـ یعنی کتاب سه   
ـ تا به روز  امروز « پاها پاها و ُمرده زنده»و « الل ی»، «هرکس که ُکشَتم

شدگی   سپریو نوشتن  مجّددشان پس از  اند بوده چند نسل های بالینی   کتاب
و حکم  دانش  بهکه  طبیعی است، چهار دهه و بیش از چهار دههسالیان  

ر ُمالزمۀ ژرفائی دحاصل را به گسترشی و پختگی و آزادی  بیان  نامحدود، 
 تا   ه حدّ ی تازه برساَند و نتیجًة حجم را نیز بها و بوها ها و رنگ ئیروشنا

 حدود  دوبرابر و بیش از دوبرابر ب کَشاَند...
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بوِس زرد در نزدیکی به آخرین ایستگاهش ـ بازاِر  نزدیک به غروب، مینی   
از « فرنگ»گذشت که صدای  می« فُوتی بیست»های  ـ از کناِر خانه« یاللِ »

 «..َمش ولی.های، ِنگَه دار، »های میانی در آمد:  صندلی
ً مثِل همیشه سیگاری میاِن  راننده صورتش سرِخ عرق    آلود و تقریبا
بله، بله، رسیدیم به »هایش، با ُترمِز تندی ماشین را متوّقف کرد و گفت:  لب

و « پور دهقان»خود ـ «ِ دردخور به»و به دو مسافِر « ی!لَندِن اللِ 
های کنارش نشسته  دلیـ که دّکاندار بودند و روی صن« بزرگه میزائیان»

 بودند، نگاه کرد که بخندند...
شدن،  حاِل پیاده فرنگ که کیسۀ ِمتقاِل خریدهایش را بلند کرده بود، به   
 «کنی؟ مون می َمَشدی! تو هم ِتیارت»خنده گفت:  به لب
داد، دستش روی فرمان،  جوابی میاننده که وقتی هم که جواب نداشت ر   

ه کرد و بعد به چرخاندِن گردن نگاهی به مسافرهائی پور نگا اّول به دهقان
که « ُهما»های سیگاِر باریکِ  کرد و در حاِل خنده و دودکردن و تکان ـ تکان

 «خالو؟! َئم، زن نه، پس مگه دروغی گفته»اَش چسبیده بود، گفت:  به لِب پائینی
زندگِی  ُخالصه،»رساندِن کیسه، ُرویش به راننده، گفت:  زمین فرنگ با به   

و با بلندکردِن « ها اینه، چه کاِر خدا باشه، چه کاِر بندۀ خدا! ما فقیر ـ ذلیل
 «برو به اماِن خدا.»کیسه گفت: 

شتاب  د کرد تا بهافتاد که راننده پا را از ِپداِل گاز رَ  ماشین داشت راه می   
 !«گفتی شوخی و الحق که اینو راست بی»بگوید: 

 .که بله. راست. حرِف حقیقت. البت»ماشین راه افتاد و صداهائی گفتند:    
 «پس مگه ایَنم دیگه شوخی داره؟...

متروِک   کارگریِ   های سِرهِم خانه ردیِف پشتِ  ، سه«ها فُوتی بیست»جای  نقطه   
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های کم بود و هر  بودند. هر ردیف  سه ردیِف کوچک با فاصله نفت شرکتِ 
و باریک بود که با  انه بود و هر خانه یک اتاِق درازشش خردیِف کوچک  

گذاشت...  ای که راِه دو اتاِق کوچک را باز می شد؛ تیغه ای  دو اتاق می تیغه
ها و  هائی را دزدیدند و تیرآهن های خانه نفت که رفت، اّول در و پنجره شرکتِ 

دند دست روی غارت بردند تاآنکه کسانی آم هائی را به های سقِف خانه ورقه
هایشان گذاشتند، یعنی تویشان جاگیر شدند؛ برزگر، حّمال، کارگر،  مانده باقی
 چی... دار، بیکار، گدا، بدنام، سوِءاستفاده دّکه
های  چوبی  های روغن، با صندوق های آهن، با حلب پاره ، با تکِهبا سنگ   

و پهِن های درشت  میوه، با کاهگِل، حیاط یا حیاطک درست کردند. قرص
ِبُرو، تا لِب ها، ُرو . بیروِن حیاطندکرد ها را بلندتر می َتپاله  تعدادی از حیاط

ُکّپه خاک و ِپشکِل  های بسیار ُکلُفِت نفت، ُکّپه قدیم و تا مرِز لوله َکندۀ جاّدۀ َکنده
ها  صاحِب ماندگار؛ این سگ و ُکود و آشغال و مدفوع بود با چند تا سگِ بی

پالستیکی ای  کیسهدیدی که با شاِخ ُبزی که پیدا کرده بودند یا با  را همیشه می
 ای... شهگریزند به گو های ماست بود، می که در آن قطره

سمِت بازار و در ردیِف کوچکِ اّولی، خانۀ دّومی  خانۀ  در ردیِف اّولیِ    
 فرنگ است.

ساله،  َدَوند. ابراهیم، یازده ـ دوازده بینند و می می« ُخوُچول»و « ابراهیم»   
های سفید و دهاِن خیلی  انبزرگ است با صورِت تاریک و دند کوتاه و کلّه

اند.  موعِد تعطیِل مدرسه تا حاال بلند و ِوزِوزی شدهاز  ُگشاد با موهائی که
سال کوچکتر است، زیاد فرقی ندارد؛ پشِت سِر  ُخوُچول هم که دو ـ سه

 «م اومد! های ننه!... شیرینی... های ننه»گوید:  َدَود و به فریاد می ابراهیم می
ه. حاال های ُکلُفتش پیدا شد چروِک مادر، لبخند به لب در چهرۀ درشت و کم   

همراه داشت و کفش برای ابراهیم خریده بود و  که پول داشت و خوردنی به
ها را با آغوِش باز  دو تومان شیرینی هم خریده بود، پس باید بچه

ها را  رفته بود اّما انگار بچه« مسجدسلیمان»پذیرفت... پیش از ظهر به  می
پس.. »رفت و گفت: چند روز ندیده، نشست تا رسیدند و ُخوُچول را به بغل گ

 «ئی؟ خاکی بابام، چرا اینُجور خاک
 «ئی برام؟ نه! شیرینی آوردهن»و ُخوُچول به شتاب گفت:    
 «ها بابام، ها.»شوقی گفت:  به فرنگ با دل   
 «برای تو فقط؟»ابراهیم با کِف دست محکم به شانۀ ُخوُچول زد و گفت:    
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 «مو. ، نزن بچهدستتو مار بزنه»فرنگ به َتَشر گفت:    
دگرفتِن چادر از سر اُفتند. فرنگ به رَ  ها، راه می دو سِر کیسه به دسِت بچه   

ورتر بود، َدِم دِر خانه دُ  اَش سه را که خانه« شوَکت»داَرد.  و بدن، پا برمی
گیرد. شوَکت ـ  ها را جمع و فشرده می بیند و با غرور لب حیاط ایستاده می

ها  حاِل تاکردِن چادر دید و دید بچه ِچلّه ـ فرنگ را بهبیوه و جوان و چاق و 
مه را گرفته برگشته، آَوَرند و فهمید به مسجدسلیمان رفته و پوِل بی کیسه را می

خوب نگاه بکن همونجا! »خود گفت:  اَش، به آمدِن مغرورانه سیخ و توّجهش به
دست بلند «. پوله؟ هزار تومن گرفته! بگو صد تومن همحاال انگاری رفته یه 

 «بی فرنگ. سالم، بی»کرد و صدا کرد: 
فرنگ نزدیک به دِر حیاِط خانۀ خودشان، ُرو به شوَکت ایستاد و گفت:    
 «ای علیکِ سالم، بابام. احوالت؟»

رفتی پول »و پرسید: « ُپرس" َهی سالمت باشه. احوال»"شوَکت گفت:    
 «گرفتی؟

ت! پوِل چی، چیِز چی. حاال هاع. ای شوکَ »فرنگ به سستِی لحن گفت:    
 «ش دویست و بیست تومن بود َنقِل دو ماه. مثِل اینکه یه هزار تومن بود؛ همه

 «هم باز خوبه و خودش ُشکر داره!»شوَکت گفت:    
را « این پدرسگِ ننگ و عاری»زدن با  کند؛ وقِت حرف پا می فرنگ پابه   

« پوِل حالل»اَش  کِم بیمه ندارد و حّتی وقت ندارد به این فکر کند که پولِ 
؛ یعنِی خوشحالِی امروز و فردا و «خواری پوِل حرام»است و پوِل شوَکت  

ً که فردا کباب است؛ یعنی فردا دیگر نمی پس رود  فردا را هست؛ خصوصا
ربع کیلو گوشت بخرد؛ این مرتبه یک کیلو و نیم و حّتی شاید  کیلو یا سه نیم

ً از بیشتر خواهد گرفت؛ آنهم چون  َنسیه نیست، مجبور نیست که حتما
گوشِت بهتر داشته باشد، از ُگرگعلی « ُگرگعلی»بخرد؛ اگر « حیات»

 گیرد... بهتر باشند، از َنَجف می« َنَجف»های  گیرد و اگر گوشت می
ساله و بلندقد و  ، سیزده ـ چهارده«مسعود»وارِد حیاِط کاهگِلی که شد،    

ها شد و پایش که به به  ز دِر عقبی وارِد اتاقباریک با رنگِ ُرخساِر زرد ا
اومدی ننه؟ پس چرا اینقدر »حیاط رسید، صدایش به خیر و خوبی درآمد: 

 «دیر کردی؟
شدۀ بیمه  ای ننه! ای ننه بابام! ادارۀ خراب»فرنگ به لحِن عجز گفت:    

 ناس نباشه،الخصوص کسی که شِ  کسی. علی اونقدر شلوغه که محل نمیذارن به
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های کم بود و هر  بودند. هر ردیف  سه ردیِف کوچک با فاصله نفت شرکتِ 
و باریک بود که با  انه بود و هر خانه یک اتاِق درازشش خردیِف کوچک  

گذاشت...  ای که راِه دو اتاِق کوچک را باز می شد؛ تیغه ای  دو اتاق می تیغه
ها و  هائی را دزدیدند و تیرآهن های خانه نفت که رفت، اّول در و پنجره شرکتِ 

دند دست روی غارت بردند تاآنکه کسانی آم هائی را به های سقِف خانه ورقه
هایشان گذاشتند، یعنی تویشان جاگیر شدند؛ برزگر، حّمال، کارگر،  مانده باقی
 چی... دار، بیکار، گدا، بدنام، سوِءاستفاده دّکه
های  چوبی  های روغن، با صندوق های آهن، با حلب پاره ، با تکِهبا سنگ   

و پهِن های درشت  میوه، با کاهگِل، حیاط یا حیاطک درست کردند. قرص
ِبُرو، تا لِب ها، ُرو . بیروِن حیاطندکرد ها را بلندتر می َتپاله  تعدادی از حیاط

ُکّپه خاک و ِپشکِل  های بسیار ُکلُفِت نفت، ُکّپه قدیم و تا مرِز لوله َکندۀ جاّدۀ َکنده
ها  صاحِب ماندگار؛ این سگ و ُکود و آشغال و مدفوع بود با چند تا سگِ بی

پالستیکی ای  کیسهدیدی که با شاِخ ُبزی که پیدا کرده بودند یا با  را همیشه می
 ای... شهگریزند به گو های ماست بود، می که در آن قطره

سمِت بازار و در ردیِف کوچکِ اّولی، خانۀ دّومی  خانۀ  در ردیِف اّولیِ    
 فرنگ است.

ساله،  َدَوند. ابراهیم، یازده ـ دوازده بینند و می می« ُخوُچول»و « ابراهیم»   
های سفید و دهاِن خیلی  انبزرگ است با صورِت تاریک و دند کوتاه و کلّه

اند.  موعِد تعطیِل مدرسه تا حاال بلند و ِوزِوزی شدهاز  ُگشاد با موهائی که
سال کوچکتر است، زیاد فرقی ندارد؛ پشِت سِر  ُخوُچول هم که دو ـ سه

 «م اومد! های ننه!... شیرینی... های ننه»گوید:  َدَود و به فریاد می ابراهیم می
ه. حاال های ُکلُفتش پیدا شد چروِک مادر، لبخند به لب در چهرۀ درشت و کم   

همراه داشت و کفش برای ابراهیم خریده بود و  که پول داشت و خوردنی به
ها را با آغوِش باز  دو تومان شیرینی هم خریده بود، پس باید بچه

ها را  رفته بود اّما انگار بچه« مسجدسلیمان»پذیرفت... پیش از ظهر به  می
پس.. »رفت و گفت: چند روز ندیده، نشست تا رسیدند و ُخوُچول را به بغل گ

 «ئی؟ خاکی بابام، چرا اینُجور خاک
 «ئی برام؟ نه! شیرینی آوردهن»و ُخوُچول به شتاب گفت:    
 «ها بابام، ها.»شوقی گفت:  به فرنگ با دل   
 «برای تو فقط؟»ابراهیم با کِف دست محکم به شانۀ ُخوُچول زد و گفت:    
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 «مو. ، نزن بچهدستتو مار بزنه»فرنگ به َتَشر گفت:    
دگرفتِن چادر از سر اُفتند. فرنگ به رَ  ها، راه می دو سِر کیسه به دسِت بچه   

ورتر بود، َدِم دِر خانه دُ  اَش سه را که خانه« شوَکت»داَرد.  و بدن، پا برمی
گیرد. شوَکت ـ  ها را جمع و فشرده می بیند و با غرور لب حیاط ایستاده می

ها  حاِل تاکردِن چادر دید و دید بچه ِچلّه ـ فرنگ را بهبیوه و جوان و چاق و 
مه را گرفته برگشته، آَوَرند و فهمید به مسجدسلیمان رفته و پوِل بی کیسه را می

خوب نگاه بکن همونجا! »خود گفت:  اَش، به آمدِن مغرورانه سیخ و توّجهش به
دست بلند «. پوله؟ هزار تومن گرفته! بگو صد تومن همحاال انگاری رفته یه 

 «بی فرنگ. سالم، بی»کرد و صدا کرد: 
فرنگ نزدیک به دِر حیاِط خانۀ خودشان، ُرو به شوَکت ایستاد و گفت:    
 «ای علیکِ سالم، بابام. احوالت؟»

رفتی پول »و پرسید: « ُپرس" َهی سالمت باشه. احوال»"شوَکت گفت:    
 «گرفتی؟

ت! پوِل چی، چیِز چی. حاال هاع. ای شوکَ »فرنگ به سستِی لحن گفت:    
 «ش دویست و بیست تومن بود َنقِل دو ماه. مثِل اینکه یه هزار تومن بود؛ همه

 «هم باز خوبه و خودش ُشکر داره!»شوَکت گفت:    
را « این پدرسگِ ننگ و عاری»زدن با  کند؛ وقِت حرف پا می فرنگ پابه   

« پوِل حالل»اَش  کِم بیمه ندارد و حّتی وقت ندارد به این فکر کند که پولِ 
؛ یعنِی خوشحالِی امروز و فردا و «خواری پوِل حرام»است و پوِل شوَکت  

ً که فردا کباب است؛ یعنی فردا دیگر نمی پس رود  فردا را هست؛ خصوصا
ربع کیلو گوشت بخرد؛ این مرتبه یک کیلو و نیم و حّتی شاید  کیلو یا سه نیم

ً از بیشتر خواهد گرفت؛ آنهم چون  َنسیه نیست، مجبور نیست که حتما
گوشِت بهتر داشته باشد، از ُگرگعلی « ُگرگعلی»بخرد؛ اگر « حیات»

 گیرد... بهتر باشند، از َنَجف می« َنَجف»های  گیرد و اگر گوشت می
ساله و بلندقد و  ، سیزده ـ چهارده«مسعود»وارِد حیاِط کاهگِلی که شد،    

ها شد و پایش که به به  ز دِر عقبی وارِد اتاقباریک با رنگِ ُرخساِر زرد ا
اومدی ننه؟ پس چرا اینقدر »حیاط رسید، صدایش به خیر و خوبی درآمد: 

 «دیر کردی؟
شدۀ بیمه  ای ننه! ای ننه بابام! ادارۀ خراب»فرنگ به لحِن عجز گفت:    

 ناس نباشه،الخصوص کسی که شِ  کسی. علی اونقدر شلوغه که محل نمیذارن به
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 «گوز هم ِبش نمیذارن.  ِمثِل ما، دیگه هیچ محّل 
کشیدند و  ُگلدارش را میاِی  ُسرمههائی از پیراهِن  ُخوُچول و ابراهیم گوشه   

 «یاهللا، شیرینی. یاهللا! یاهللا کفشامو ِبِده...»کردند:  صدا می
سنگین و خسته نشست روی لبۀ تخِت چوبِی نزدیک به کنارۀ حیاط و َتَشر    

به فرصت... َسَرم! ونۀ باباتون، یه َدمان بذاریَنم ای آتش بیفته داخِل خ»زد: 
َئم.  ترکه  هم َنقِل نشستن به ماشین و هم َنقِل اینکه چائی نخورده َسَرم داره می

 «هالکم.آب! آب برسونین ِبم که تشنگی هم دیگه 
از روی تخِت آهنِی ابراهیم شتابان به برداشتِن لیواِن ُروئِی بزرگ    
طرِف گوشۀ راسِت حیاط ـ به گوشۀ دیواِر بیرونِی اتاق ـ پا تند  بافته، به سیم

کرد تا آِب ُخَنکِ ُحب یا ُحّبانۀ ُسفالی را به مادر ِبَرساَند. بانزدیکِی غروب، 
سه را بلند به بیرون آورده شده بودند. مسعود کیکوزه و ُحّبانه از داخِل اتاق 

ها برای گشودِن َدِم  ستبردِن د ذاشته بود پهلوی فرنگ. فرنگ بهکرده بود و گ
ننه، مسعود، من که هی میگم فقط توئی که »کشیدن گفت:  پس دست کیسه، به

 ئی؟ َجلد یه چائی درست بکن که عاقلی داخِل همۀ عیال؛ یاهللا، بابام! وایساده
نشستم داخِل  دیگه اگه باز یه دقیقه می ..ترکه. سرم دیگه صاف داره می

آوردم. دو تا َتپاله آتش بزن برای َقلیون. اّول بذار بیرون  ماشین، حتم باال می
 «خوب دودشون بره. کتری رو هم زودتر بذار روی اُجاق...

به زور هم و لیواِن آب را از دسِت ابراهیم گرفت و تماِم آبش را خورد و    
 خورد.

گوشۀ سمِت چِپ صدای قُدقُِد اعتراض ِ مرغی از توی سنگچیِن مرغدانی    
راستی! َجو »بردن به گشودِن َدِم کیسه، گفت:  آمد. فرنگ با دست میحیاط 

 «پاشیدین جلِو مرغا؟ آب دارن؟
 «ها، ها.»ابراهیم و ُخوُچول باهم گفتند:    
ای پیدا کرده  نهاده ندارد و رنگِ ُرو به آبیها را  هآسماِن صاف دیگر جرقّ    

 اّما گرما هنوز سخت است.
ابراهیم با  های الستیکی از لبۀ کیسه پیدا شد و نوِک سیاه و بّراِق کفش   
شون.  های ِبِده، های ِبِده»بلند گفت:  ،شدن کشیده پیش هوا پریدن وبا به به

 اَش رسید و به ه شانهکه ضرِب کِف دسِت فرنگ ب« شون خوبه برام؟ اندازه
ت با این نیشای ناُجوِرت! تو  ن بزنهج»دار گفت:  همراه، زبانش هم ضرب
گیره؟! پاهات هم مثِل پاهای بچۀ آدم نیستن و انگاری  مگه کفش َوِر پاهاتو می
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 «تیغ دارن!
دریافِت ضرِب محکِم کِف دست  ساکت ماند چون کفش گیرش  ابراهیم به   

 دِرشان آورد. شده  ا گرفت و از جلِد لِهها ر  شآمده بود. کف
شون  نکنه حاال بکنی»نگاهداشتِن دست جلِو ابراهیم، گفت:  فرنگ با کشیده   

 «به پات، یه َمن چرک به پاهاِته! اّول باید پاهاتو پاک ِبُشوری.
 «پس من؟ پس برای من نگرفتی؟»ُخوُچول گفت:    
تو که هنوز داری »تا گفت:  ها را با ِمهر پیش آورد و فشرد فرنگ لب   

 «بابام.
 «ننه! پس برای من چی؟»مسعود گفت:    
هَمن، تو که دیگه َئن و نف بابام و برادرم! حاال میگیم اینا بچه»فرنگ گفت:    

چی  حساب. یعنی.. ـ خدا منو ِبکُِشه ـ آیا پول داشتم که همه َبری به راه می
ها را  فرنگی پاکِت کاغذِی گوجهها و  کیسۀ پالستیکِ بادنجان«. بستونم؟

 آورد. درمی
 «پس مگه نگفتم پیرهن ندارم؟»مسعود گفت:    
اگه َصَفر پول فرستاد و از دکاِن عّزت نگرفتم برات، »فرنگ گفت:    

 «اونوقت حق داری صدتا دشنام بِِدی ِبم.
 «ها، ننه... پس شیرینی»گفت:  ُخوُچول می   
بغل، آمد  ها به آورد بیرون. ابراهیم، کفش راها  فرنگ پاکِت زرِد شیرینی   

شیرینی به ُخوُچول داد و مشِت ُپرتری را  جلوتر. فرنگ مشِت کوچکی
 «حاال دیگه نوایس برابرم!»ریخت کِف دسِت ابراهیم و گفت: 

 «همینا فقط؟»آویزانی گفت:  ابراهیم به لب   
 «کارم برات! َنع! یه کیلو می»غیظ گفت:  فرنگ به   
مشِت ُپری داد به مسعود و مسعود دست را پس نُبرد تا فرنگ باز هم چندتا    

 به کِف دستش ریخت.
 «ُهع! پس من؟ خیلی دادی به مسعود.»هواپریدنی گفت:  ابراهیم با به   
تهدید، رفت طرِف ابراهیم و ابراهیم  ها به کردِن چشم مسعود با ُرک   

من از »نزدیک شد و گفت: به مادر  فت و از گوشۀ دیگرعقب ر عقب
 «خوام. و زرد می ِگردای صورتی سفیدا و این ِگرد ُنقل
بردنشان طرِف ابراهیم،  مادر سر کشید داخِل پاکت و چند دانه درآورد و به   

و ُرویش « چین هم بکنم برات؟ بلند نشم برات، ها. حاال دیگه باید دونه»گفت: 
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 «گوز هم ِبش نمیذارن.  ِمثِل ما، دیگه هیچ محّل 
کشیدند و  ُگلدارش را میاِی  ُسرمههائی از پیراهِن  ُخوُچول و ابراهیم گوشه   

 «یاهللا، شیرینی. یاهللا! یاهللا کفشامو ِبِده...»کردند:  صدا می
سنگین و خسته نشست روی لبۀ تخِت چوبِی نزدیک به کنارۀ حیاط و َتَشر    

به فرصت... َسَرم! ونۀ باباتون، یه َدمان بذاریَنم ای آتش بیفته داخِل خ»زد: 
َئم.  ترکه  هم َنقِل نشستن به ماشین و هم َنقِل اینکه چائی نخورده َسَرم داره می

 «هالکم.آب! آب برسونین ِبم که تشنگی هم دیگه 
از روی تخِت آهنِی ابراهیم شتابان به برداشتِن لیواِن ُروئِی بزرگ    
طرِف گوشۀ راسِت حیاط ـ به گوشۀ دیواِر بیرونِی اتاق ـ پا تند  بافته، به سیم

کرد تا آِب ُخَنکِ ُحب یا ُحّبانۀ ُسفالی را به مادر ِبَرساَند. بانزدیکِی غروب، 
سه را بلند به بیرون آورده شده بودند. مسعود کیکوزه و ُحّبانه از داخِل اتاق 

ها برای گشودِن َدِم  ستبردِن د ذاشته بود پهلوی فرنگ. فرنگ بهکرده بود و گ
ننه، مسعود، من که هی میگم فقط توئی که »کشیدن گفت:  پس دست کیسه، به

 ئی؟ َجلد یه چائی درست بکن که عاقلی داخِل همۀ عیال؛ یاهللا، بابام! وایساده
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آوردم. دو تا َتپاله آتش بزن برای َقلیون. اّول بذار بیرون  ماشین، حتم باال می
 «خوب دودشون بره. کتری رو هم زودتر بذار روی اُجاق...

به زور هم و لیواِن آب را از دسِت ابراهیم گرفت و تماِم آبش را خورد و    
 خورد.

گوشۀ سمِت چِپ صدای قُدقُِد اعتراض ِ مرغی از توی سنگچیِن مرغدانی    
راستی! َجو »بردن به گشودِن َدِم کیسه، گفت:  آمد. فرنگ با دست میحیاط 

 «پاشیدین جلِو مرغا؟ آب دارن؟
 «ها، ها.»ابراهیم و ُخوُچول باهم گفتند:    
ای پیدا کرده  نهاده ندارد و رنگِ ُرو به آبیها را  هآسماِن صاف دیگر جرقّ    

 اّما گرما هنوز سخت است.
ابراهیم با  های الستیکی از لبۀ کیسه پیدا شد و نوِک سیاه و بّراِق کفش   
شون.  های ِبِده، های ِبِده»بلند گفت:  ،شدن کشیده پیش هوا پریدن وبا به به

 اَش رسید و به ه شانهکه ضرِب کِف دسِت فرنگ ب« شون خوبه برام؟ اندازه
ت با این نیشای ناُجوِرت! تو  ن بزنهج»دار گفت:  همراه، زبانش هم ضرب
گیره؟! پاهات هم مثِل پاهای بچۀ آدم نیستن و انگاری  مگه کفش َوِر پاهاتو می
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 «تیغ دارن!
دریافِت ضرِب محکِم کِف دست  ساکت ماند چون کفش گیرش  ابراهیم به   

 دِرشان آورد. شده  ا گرفت و از جلِد لِهها ر  شآمده بود. کف
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 «بابام.
 «ننه! پس برای من چی؟»مسعود گفت:    
هَمن، تو که دیگه َئن و نف بابام و برادرم! حاال میگیم اینا بچه»فرنگ گفت:    
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 «کارم برات! َنع! یه کیلو می»غیظ گفت:  فرنگ به   
مشِت ُپری داد به مسعود و مسعود دست را پس نُبرد تا فرنگ باز هم چندتا    

 به کِف دستش ریخت.
 «ُهع! پس من؟ خیلی دادی به مسعود.»هواپریدنی گفت:  ابراهیم با به   
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 «خوام. و زرد می ِگردای صورتی سفیدا و این ِگرد ُنقل
بردنشان طرِف ابراهیم،  مادر سر کشید داخِل پاکت و چند دانه درآورد و به   

و ُرویش « چین هم بکنم برات؟ بلند نشم برات، ها. حاال دیگه باید دونه»گفت: 
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گفته تا ابراهیم و ُخوُچول هم «. بام...کنیم، با فردا کباب می»به مسعود، گفت: 
 بشنوند.

 «گیری! آ آ؟ راستی؟ حاال ببینیم چقدر می»مسعود گفت:    
ننه، ننه! »به پائیِن شانۀ مادر گفت:  نهادن دستبا ها زیِر بغل،  ابراهیم کفش   

 «یعنی فردا حتم کباب؟
، هر عاقل باشینشما ا بابام، اگه ه»فرنگ لحِن مالیمت، جواب داد:  لحنِ    

و نگاهش به « ونیم هر چی بخوائین.مون برخاسته بشه، میستُ  که از دست وقت
پس داخِل این گرما چرا ُمف داری؟ بیا به »رسیدن به ُخوُچول، گفت: 

ها  و با دو انگشِت شست و سّبابه دماِغ بچه را پاک کرد و انگشت« نزدیک...
 کردن  به لبۀ تخت کشید. پاک را به

لعنتی! هی  ای»جنبید، گفت:  خوردن می د ُرو به ابراهیم که دهانش بهسعوم   
و روشن کن تا خور نباش. بیا اون اُجاق آماده فقط به فکِر خوردن نباش و تنها

و خودش هم دهانش به گشِت مکیدِن « کتری رو آب کنم بیارم بذارم ُروش.
ر از آب بیرون زد و زود با کترِی بزرِگ پُ  شیرینی، تند داخِل اتاق ناپدید شد

َجلدی راه افتاد  وشِن کناِر درگاه گذاشت و باز بهو کتری را روی اُجاِق ر
: ها بردارد و خوشحاالنه صدا زد نزدیک مرغدانی از ُکّپۀ َتپاله طرِف گوشۀ

 «ننه! اما گوشت باید خیلی بگیری  ها، که سیر بشیم.»
بابام! اینُجور که تو »فرنگ با سر و گردِن چرخاندن طرِف مسعود، گفت:    

میگی، پس یعنی پول داریم؟ پس برای آرد، برای قند و چائی و غیره و برای 
 «هامون نباید پول بمونه؟ کاریِبِده
پس دیگه برای ِکی »کرد، گفت:  ها را نگاه می ابراهیم که پاکِت شیرینی   

 «ها؟ همین شیرینی
ای نفرت! یعنی یه چیزی که میاد داخِل خونه، باید »فرنگ با تندی گفت:    

به عرض ِ همون یه َدماِن اّول خالص بشه؟ از این َبرگذشته، پس مگه َکَرم 
 «برادرتون نیست؟

 «؟س پس مگه َکَرم بچه»صدای مسعود رسید:    
تره.  هم بچه ننه! بابام! راستش َکَرم از این ِابرام»فرنگ جواب فرستاد:    

دو تا خونه به َکَرم آباد  زیِر خدا، حاال بایستی یعنی اگه ما شانس داشتیم به
ای  کنه تا سیگاِر خارجه ر میدا کنه و کمِر خودشو عیب باشه. میره حّمالی می

 «شه برام!ِبکَ
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نخودچِی میانش خراشید تا  زرد را با دندان می ابراهیم که ِگردِی یک ُنقلِ    
 «ننه! یه گوجه نمیدی ِبم؟»بماَند، به لحِن التماس ـ درخواست گفت: سالم 

 ها را بشکََند، گیرد نباید دِل بچه که پول می وقتی کم مادر با این فکر که دستِ    
هم داد به ُخوُچول و  یفرنگِی کوچکِ سرخ داد به ابراهیم و یک یک گوجه
 «خوای تو، بابام؟ مسعود! می»صدا زد: 

نفت روی دو قرص  َدِم دِر حیاط از بطری «. ذار...حاال ب»ت: مسعود گف   
 زد. شان می َتپاله ریخته بود و آمده بود و کبریت برده بود و داشت آتش

بردِن گوجۀ  و با به دهان« شو ِبِده ِبم ِبَبَرم براش. ننه! گوجه»ابراهیم گفته:    
 رساند.َدو آنرا به مسعود  بهای کوچک،  خودش و با گرفتِن گوجه

« مسعود، بابام، نفت بیشتر بریز ُروشون.»فرنگ که بلند شده بود، گفت:    
از دود، شون اونَورتر. غیر نکن، ِبُسرون پس تو َدِم حیاط دود بپا»و گفت: 

 «شه َبَتر. گرم هم می
شود. هوا کم ـ  خوَرد و َرد می ها می سر و صورت ها و به بدن ای به بادگرمه   

 ُرو به تاریکی بگذارد.خواهد  کمه می
ننه! امروز »فرنگی، از بیرون گفت:  صدای مسعود صدای خوردِن گوجه   

 «اومد مثِل خوِد آتش. دیگه اونقدر گرم بود که ُمردیم. بادگرمه می
. چه بکنم، خدا منو ِبکُِشه. برق هی ننه، بابام، اینا باِد ُسرَخن»فرنگ گفت:    

 «میدن ِبمون تا َپنکِه بخریم؟
تونه  اگه آدم َپنِکه داشته باشه، باِد سرخ هم هیچی نمی»مسعود گفت:    

 «بکنه.
ها، داشتند شیرینی  فرنگی دادِن گوجه ابراهیم و ُخوُچول پس از قورت   
کشید که گوِل ُخوُچول بزند. برای تکمیِل حرِف  خوردند. ابراهیم نقشه می می

 «"ُکولِر"! از ُکولِر بگو!»مسعود گفت: 
ش ُجور باشه، دیگه "باِد ُسرخ" یعنی که  بله، اگه آدم وسیله»گ گفت: فرن   

آهسته به سمِت درگاه، با خمیدنی  کردن و پابرداشتِن آهسته و با ُروپس« چی...
 و به بلندکردِن کتری، اُجاق را خاموش کرد و کتری را سِر جایش گذاشت.

ه تو سرت درد کنی؟ پس مگ پس چرا کوِرش می»ابراهیم به تعّجب گفت:    
 «کرد؟ نمی
شه  بینم نمی کنه، اما می بله که سرم درد می»گفت:  فرنگ بی ُروچرخاندن   

 های طوسِی الستیکی و با و با کندِن کفش« که دو دفعه چائی درست بکنیم.
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  کباب است  اللی                                              ناهاِر فردا

 «اگه بچۀ آدمی، به معنِی حرف راه ِبَبر!»پانهادنش به اتاق، اضافه کرد: 
نفت یک چهارگوشۀ  در گوشۀ راسِت اتاِق عقبی از همان َدورۀ شرکتِ    

درست شده بود ُتوَیش بنشیند ـ  آن اندازه که یک نفر بتواند راحتـ به  سیمانی
کوچه.  پشت، به آبی برای ریختِن آب به کردن، با راه ریختن و حّمام برای آب
سِر بسیار  دستمال نِ زد باالی سِر چهارگوش و به درآَوردَ  همباتمفرنگ چُ 

مشت به چهره و گردنش آب زد  ای را از سطل ُپر کرد و مشت درازش، کاسه
و به پاشدن، پاها را شست. ُخَنکِی آب  ُخَنکِی شیریِن چهره و َکل و گردنش 

ختِی کِف سیمانی، با عبور از میاِن حاِل لمِس لُ  های برهنه و خیسش بهشد و پا
شطرنجِی جاگرفته در روی  های شبهای پیچیده در چاُدر رختخواب

چپ و راسِت اتاق و با گذشتن از کناِر دو ِخرَسکِ چوبی در  های هیچهارپا
داده و با پانهادنش به اتاِق ِنشیَمِن ِزیلُوپوش، َدِم در  شدۀ به دیوار تکیه لوله

دمپائی َدِم پا انداخت و پایش به حیاط رسید و به رساندِن چشم به مسعود، به 
بابام! قربونت! با امشب سی شب از تابستون رفته و »دادنی گفت:  تسلّی
؛ ش پونزده شب.. نه، شونزده شب دیگه مونده تا ِچل و پنِج تابستون همه

 «کی میره.اونوقت دیگه هوا هی ُرو به ُخنُ 
که این ماه سی و  دانست با گرفتِن پوِل بیمه در تاریِخ معّین، دیگر می   

 روزه است. یک
مسعود عاقالنه دید نه، دروغ است؛ گرما هنوز کارها دارد و هنوز باید    
. کندحاال باید بسوزاَند و ِبکَُشد و زنده ب به سرشان بیاَوَرد و حاال« ِسّرها»

باز هم آدم از گرما  ،هاس ای بابا! حّتی شهریور هم که امتحاِن تجدیدی»گفت: 
 !«"و پنجِچل "کنی از  میره و تو باز هی برداشت می می
نه بابام، »دید. فقط گفت:  نتیجه می مادر بیجواب بود و گفتِن بیشتر را بی   

زدن احتیاج داشت و جا نبود... توی  و آهسته برگشت به اتاق. به قدم« تو...
شان  اتاِق عقبی از پاکِت تنباکو کمی تنباکو برداشت و روی کِف دست پهن

، شروع به تن و برگشتن به حیاطبه پابرداش و کمی آب رویشان ریخت و کرد
 کردنشان کرد... آماده

ماهه بود؛  ی شش ـ هفتاللِ  در ذهنش هنوز حرِف پسرش حق بود: تابستانِ    
 کشید... طول می ماه از پائیز رفته  به از اوائِل بهار تا بیش از یک

 شد، برای باِر هفتم، برای ساِل هفتم بود... این ماهی که داشت تمام می   
ً در موعِد حاال، روزها در گرمای چهل درجه و حّتی حدوِد  خصوصا
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 نظرتر به  رون و از توی آفتاب هم داغها از بی درجه، این اتاقک پنجاه
سِرهم به خود  خواست دربیاید و پشتِ  زدند. بارها و بارهائی جانشان می می

دست خشک زدند که  آوردند؛ با بادبزن و مقّوا آنقدر به خود باد می پیچ می
ً مثِل آتش بود. حّتی  شد و فایده هم نداشت؛ یعنی باِد بادبزن می ها هم غالبا

برای دقیقه ـ دو  کردند، جز برای صیری را خیس میهای ح که بادبزن وقتی
نشستند توی چهارگوِش  رفتند می شد. یکی یکی می فرق پیدا نمی ای  دقیقه

یختند و تا از چهارگوش ر شان می سیمانی و چند کاسه آب روی سر و بدن
ً خشک شده بود؛ پنج ـ  رسیدند، همه آمدند و به اتاق می می در جایشان تقریبا

رسید، پردۀ بیِن دو اتاقک را  شش دقیقه هم فایده نداشت. نوبِت فرنگ که می
ها فشار  ها یک بود و بعد از یک؛ در این ساعت ترین ساعت کشید... سخت می

پدیدار « آه»آمدگی به نحِو غالب به صورِت  وهُست بهو عذاب و بیچارگی و 
گاهی کفرگویان « َکَرم»هائی ژرف با معنا و معناهائی روشن...  شدند؛ آه می

ها و به سایۀ بانک، و اگر برق قطع  رفت به سایۀ دّکان میزد؛  بیرون می
حضرِت »ها و از  های دّکان سایبان ها یا به سایۀ رفت توی دّکان ینبود، م
یعنی دّکاندارها  گفت؛ می« حضرِت موسی»و « حضرِت عیسی»و « ابراهیم

که « محّمدعرب»گذاشت دنباِل پسِر  داد، یا می پرسیدند و او جواب می می
 کرد... اذّیت می

   .............................. 
کشید، با حرارِت عالقه  مانده به ساعِت هشت، فرنگ که قلیان میکمی    

مون؟  بینین که تاریکی اومده گرفته یاهللا، مسعود! ِابرام! مگه نمی»گفت: 
خوبی نداره. ُجل و جاها رو هم بیارین پهن   چراغ روشن بکنین، تاریکی

َکنده و  های پوست و بادنجان« بکنین. من کار دارم، باید چیز درست بکنم.
کردن برداشت نهاد نزدیِک  را برای سرخهای شسته  فرنگی شده و گوجه ورق

  اُجاق.
یکی  مسعود با خوشحالی و بازیگوشی و َجست و خیز به اتاق داخل شد و   

اِی بزرگ و سنگینی  بالِش استوانه ها به ُکولش، پیدا شد. ُخوُچول کاز ِخرسَ 
کشید، خندان  کرد و ابراهیم که زیلو را به ُکول و به زمین می را حمل می

روی تخِت چوبی، ُرو به مادر رفت  کردِن ِخرَسک د. مسعود با پهندا میُهلَش 
 «روغن هست؟ یعنی میگم بسه؟»و با نگرانی پرسید: 

که روغن هم باید  کنه، اما البت ها، تا چند دفعه َرسا می»فرنگ گفت:    
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 «بگیریم.
 «تو که بادنجونا کَمن انگاری...»مسعود گفت:    
بابام! پس مگه نباید ازشون »بزرگه، گفت:  تابه فرنگ دستش به دستۀ ماهی   

؟ تازه، نه تون هم؟ یعنی مگه فقط امروز رو هست بمونه برای یه دفعه دیگه
تر بودن، سه  چون مسجدسلیمان ارزون»و گفت: « گوجه هم باشون هست؟...
 «ـ چارکیلو ازشون خریدم.

کردند که  کشیدند و وادار می ه میهای همه به شوق و ذوق شعل دل   
خنده باشند. آمادۀ فهم و درک و خوبی بودند و  ها به ُروئی را باشد و لب گشاده

هم ، ها برداشتن بودن با یکدیگر بودند. در حرکاِت پاها و پا آمادۀ خوب
مثِل  دید که خود می ُجّثه به و هم نرمش. مادِر سنگیناستحکام پیدا شده بود 

 هوا ِبَپَرد... بادُکَنک به
تماِم امشب خوب است و فردا هم که کباب است. کباب بخوری تا سیِر سیر    

ها مهمان  ها ُبز و گوسفند نکُشند! نکند از آبادی بشوی!... اّما نکند فردا قّصاب
 ها را بخوَرد!... از کباببرسد و خیلی 

را هم  ِگردُسوزای پیش فانوس را گیرانده بود،  مسعود که دقیقه ـ دو دقیقه   
روشن کرد و آنرا نزدیک به فرنگ گذاشت. از خانۀ سمِت راست و از 

آمد. فرنگ که مشغول به  صدا و صدای تعریف می های سمِت راست  خانه
دونم تلَخن  کنم اما می شون می سرخ»کردِن بادنجان بود، گفت:  سرخ

ون چند ساعت ش شون برای دیرتر، اّول میذاشتیم ای. اگه میذاشتیم ُخرده یه
 «بمونن داخِل آفتاب تا زهرشون خوب بره.

است. پسِر بزرگ ندارد و با زنش،  «َپز قاسِم ُکوره»، چپیهمسایۀ دسِت    
های  فروشند. هرسه دخترشان در آبادی َپَزند می سیاه می هر دو دیگر ُمِسن، َگچِ 

و  است که پیر« َسردار»، خانۀ راستورازدست شوهر کرده بودند. دسِت دُ 
ً کور است. خودش است و زنش؛ یعنی هرچه بچه گیرشان آمده بود،  تقریبا

ها  ُمرده بودند و حاال هم زن حامله است و روی این حاملگی حرف و حرف
های  کول، توی بازار و َدِم خانه به دست و کیسه َسردار عصابه هاست. سِر زبان

خانه  ها به ظهرها و غروبکرد و  ائی میگدها  ی معلّماه و َدِم خانهپشِت بازار 
سراغش آمده بود. حاال روی تخت  بدی به دردِ  گشت. از دیروز دندان برمی

هی قربوِن  هی خدا! هی هی هی هی»کرد:  نالید و صدا می نشسته بود و می
 «ّوِتت!...ُمرُ 
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 ای که اینُجوری داد و  کوچیکه هی خالو! پس مگه تو بچه»زن بلندبلند گفت:    
 «کنی؟ میفریاد 

ُکِشه، مگه شوخیه. دارم  زنه! پدرسگ! دندون داره منو می»سردار گفت:    
 «میرم. می
مون بکن! یعنی َدک و دوا  یر راحتچه بکنم، بم»صدای تغّیِر زن گفت:    

 «دارم بیارم ِبَدِمت؟
شود؟... اّما دنداِن  َسردار دید بله، چاره نیست، مگر قرص و دوا پیدا می   

جن بزنه خدا رو که یعنی »گفت: خشم کرد. به  ُذق می امان ُذق اً و بیآسیا شدید
 «اصطالح تو زِن منی! به
 هم ای خاِک عالَم داخِل سِر من که یعنی تو»و جواِب خشِم زنش آمد:    
 «در حسابی! "َمرد"

هی پدرسگِ مادرسگ! اختیارت به دسِت »غیظ گفت:  سردار به صدای   
 «خودت: برو شوهر بکن!

شسته روی رگشته از کار و َمرارِت کار و دست و ُرو ُشسته و نِ قاسم، ب   
ای  گرما و ذّره زورشدنِ  اَش به دو بالِش بزرگ، به خاطِر کم تخت و تکیه

 بود.شده فرستاد. صدای بازِی دو پسرش بلند  مالیمت، صلوات می
مسعود،  فتنِ های ابراهیم و ُخوُچول و گ کردن تفرنگ با التماس ـ درخواس   

داد که َکَرم پیدا شد. الغر و قّدش متوّسط، با  هائی بادنجان می ها تکّه به آن
رنگِ کثیف، با سری تراشیده و  پیراهِن طوسِی کهنه و شلوار ـ پیجامۀ آبی

یواش و گشادگشاد و کمی خمیده  یواش ریشی در صورتی باریک و سبزه. ته
ها باالی سِر مادر، به  بچه شدنِ  کردنی و جمع داشت. با بوی سرخ پا برمی

صدای  زردش را نشان داد و با گیرزدنی، به های نیمه ای افتاد که دندان خنده
کنی! تا ببینیم  های ننه! اومدی؟! مثِل اینکه چیز درست می»گوشخراش گفت: 

ها پشِت کمر، جلو کشیده  و دست« آفتاب از کدوم طرف زده بود امروزکه...
 شد.
م. برای تو هم  َکَرم! َکَرم! شیرینی هم آورده ننه»ت گفت: ُخوُچول با حرار   

 «گذاشته.
 «کو؟»َکَرم گفت:    
 «ش. ننه، ِبِده»ُخوُچول گفت:    
ورکردِن قاشق و چنگال از دُ  با ـ اَش پیشانی های فشار به  ـ چینفرنگ    
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ی و ، به ناراحتگرفتِن صدا االمکان کوچک حاِل پاشدن، با حّتی تابه و به ماهی
اصطالح "پسربزرگۀ" ما! ببینین چطور  ببینین! پیدا داد به»سختی گفت: 

شَنَون، پیِش خودشون میگن اینا به  بلندبلندمیگه چی! حاال اونائی که می
 «َئن... مرشون هیچی نخوردهعُ 

ئیم و  هامون خیلی خورده نه! به ارواِح ُمرده»َکَرم همچنان بلند گفت:    
ِچلَو ـ ُپلَو خوریم  هردو! پس مگه نه اینه که هرروز هرروز مرغ و  می
آخه ُگه  َئم؟ یعنی دروغی گفته»ِهیع خندید تا گفت:  و ِهیع« خوریم! می

 «که تو اینو میگی؟! ئیم تا حاال خورده
ناامیدی گفت:  حالِ   بهغیظ و  ها نشنوند، به همسایه که  فرنگ طوری   
نوشتی  تیکه بشی بیفتی پائین با این پیشونی به های خدای باالسری! تیکه های»

 «جاِل شب!که به ما دادی! بذارین کفر هم بگم به این مَ 
 «باز هم اومدی از راه؟!»چشِم مسعود به َکَرم، غّریده:    
بلند  باقی، َکَرم به رساندِن پشت به تخِت آهنِی پایهبا سکوِت َکَرم و سکوِت    

سی من ِپپ»گرفتِن صدا گفت:  با کمی یواش ،شده به کمر و یک دستش زده
موقِع «. بخورم.  دو تیکه از همون بادنجونا ِبده َئم با شکِم خالی؛ یه ـ خورده
 گشود. بست و می ها را می زدن، بیشتر چشم حرف

ای جن بزنه به اون هیکلت، تو اگه یه مثقال عقل »فرنگ لَج ـ لَجی گفت:    
ها و سیگارا رو  رفتی پوِل همون ِپپسی داخِل سرت بود که اونوقت می

 «خوردی! دادی گوشت و مرغ می می
بی فرنگ! حاال  بی»آویزانی صدا را آهسته کرد و ّجدی گفت:  َکَرم با لب   

 ..«م چی که تو.یئَ  مگه گفته
خاب! »خواباندنی، با کمی مالیمت گفت:  زدن و با چشم مادر به ُچمباتمه   

بگیر  و آرام، مثِل تخمۀ آدمیزاد سر! اگه میای خونه، بیا بگو "سالم" به خاک
 «بشین...

خاب، حاال.. »که برایش ممکن بود، خندید و گفت:  ئی اکثِر نرمی َِکَرم با حدّ    
 پاها را آویزان کرد. و روی تخت نشست و« دیگه!...

بار، امشب، َکَرم را بیش از همیشه با نصیحت و داللت  آرام و  فرنگ این   
رسی، بگیر بشین  یعنی از راه که می»آَورد که گفت:  راه می کرد و به رام می

ئی به  «بزرگهبرادر»ُروئی با برادرات؛  با گفت و لُفِت خوب و با خنده
که  بیحد هم که بدبخت باشه، در وقتی اینُجور؟ آدم « برادِر بزرگ»اصطالح؛ 
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با خانواده خوب باشه و زبونش خوش باشه، گدائی هم که بکنه، باز از خیلی 
 «از آدمای دارا هم َسِره...

خیلی اثر کرده که نیِش َکَرم به خنده باز نشد و پشِت سر را  شد معلوم   
پس »جیب درآورد که فرنگ گفت: تقصیرکارانه خاراند و پاکِت سیگار را از 

و َکَرم پاکت را به جیب گذاشت و گفت: « خوای سیگار ِبکَشی؟ شکِم خالی می
 «بفرما! ایَنم از سیگار!»

 «پس بلند شو دست و ُروتو ِبُشور.»فرنگ دست کشید طرفش گفت:    
د و های َکتانِی کهنه ـ پاره ـ دوخته را از پا کن ها کفش َکَرم بدوِن کمکِ دست   

 «وَزکاش چقدر تمیَزن!و قُ  ببینین دستاش»مسعود گفت: 
حرف نزن! برادرت بزرگتره از »کردن به مسعود، گفت:  فرنگ با تند نگاه   

 «تربیتی و حرِف بد نزن. تو و حرِف بی
 «خوای  َکَرم؟ حاال شیرینی نمی»ُخوُچول گفت:    
 «ستیم... شیرینی...شیرینی نخوا»َکَرم که پا شده بود، قُرقُروار گفت:    
ها بود، دو  مادر دلشاد از وضِع خودشان که بهتر از وضِع بیشتِر همسایه   

های بادنجان به دست و به  تکّۀ بزرِگ بادنجان گرفت طرِف َکَرم و َکَرم تکّه
 دهن و سرش به زیر، رفت آفتابه را بردارد...

ویش به سمِت خانۀ قال ـ َمقاِل َسردار و زنش هنوز ادامه داشت و فرنگ رُ    
 «َپری!... های ماه»َسردار، صدا زد: 

 «م فرنگ... بله، عّمه»صدای زِن َسردار  ناراحت جواب داد:    
ُخرده  سِر پیرمرِد خدازده میذاری؟ پس یه های پس چرا سربه»فرنگ گفت:    

 «تونی بُجوری براش؟ الکلی، چیزی، نمی
 َسرادر شروع به نالیدن کرده بود.   
ُخناق بیارم براش؟ الکل از ُکجام بیارم؟... تو ببین از »گفت:  «َپری ماه»   

 «دیروز تا حاال امان داده که ما اقالً به درِد خودمون بمیریم؟
 «کنین؟ س یعنی همینُجوری خوبه که شما میخاب، پ»فرنگ گفت:    
کنه  چه بکنم عّمه دروقتی که آدمو از حوصلۀ خودش می»َپری گفت:  ماه   

کنه، پس برای چی اینقدر قند و چائی  َدر؟ بگو تو اگه دندونت درد می هب
ا خوره و هیچیش نیست ام خوری! یه قوری چائی داخِل این گرما می می

 «...!بعدش میاد به پریدن به هوا که "دندونم، دندونم"
سفره پهن کردند روی تخِت آهنی ـ  ها که تمام شد، با عجله کردنی سرخکاِر    
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ی و ، به ناراحتگرفتِن صدا االمکان کوچک حاِل پاشدن، با حّتی تابه و به ماهی
اصطالح "پسربزرگۀ" ما! ببینین چطور  ببینین! پیدا داد به»سختی گفت: 

شَنَون، پیِش خودشون میگن اینا به  بلندبلندمیگه چی! حاال اونائی که می
 «َئن... مرشون هیچی نخوردهعُ 

ئیم و  هامون خیلی خورده نه! به ارواِح ُمرده»َکَرم همچنان بلند گفت:    
ِچلَو ـ ُپلَو خوریم  هردو! پس مگه نه اینه که هرروز هرروز مرغ و  می
آخه ُگه  َئم؟ یعنی دروغی گفته»ِهیع خندید تا گفت:  و ِهیع« خوریم! می

 «که تو اینو میگی؟! ئیم تا حاال خورده
ناامیدی گفت:  حالِ   بهغیظ و  ها نشنوند، به همسایه که  فرنگ طوری   
نوشتی  تیکه بشی بیفتی پائین با این پیشونی به های خدای باالسری! تیکه های»

 «جاِل شب!که به ما دادی! بذارین کفر هم بگم به این مَ 
 «باز هم اومدی از راه؟!»چشِم مسعود به َکَرم، غّریده:    
بلند  باقی، َکَرم به رساندِن پشت به تخِت آهنِی پایهبا سکوِت َکَرم و سکوِت    

سی من ِپپ»گرفتِن صدا گفت:  با کمی یواش ،شده به کمر و یک دستش زده
موقِع «. بخورم.  دو تیکه از همون بادنجونا ِبده َئم با شکِم خالی؛ یه ـ خورده
 گشود. بست و می ها را می زدن، بیشتر چشم حرف

ای جن بزنه به اون هیکلت، تو اگه یه مثقال عقل »فرنگ لَج ـ لَجی گفت:    
ها و سیگارا رو  رفتی پوِل همون ِپپسی داخِل سرت بود که اونوقت می

 «خوردی! دادی گوشت و مرغ می می
بی فرنگ! حاال  بی»آویزانی صدا را آهسته کرد و ّجدی گفت:  َکَرم با لب   

 ..«م چی که تو.یئَ  مگه گفته
خاب! »خواباندنی، با کمی مالیمت گفت:  زدن و با چشم مادر به ُچمباتمه   

بگیر  و آرام، مثِل تخمۀ آدمیزاد سر! اگه میای خونه، بیا بگو "سالم" به خاک
 «بشین...

خاب، حاال.. »که برایش ممکن بود، خندید و گفت:  ئی اکثِر نرمی َِکَرم با حدّ    
 پاها را آویزان کرد. و روی تخت نشست و« دیگه!...

بار، امشب، َکَرم را بیش از همیشه با نصیحت و داللت  آرام و  فرنگ این   
رسی، بگیر بشین  یعنی از راه که می»آَورد که گفت:  راه می کرد و به رام می

ئی به  «بزرگهبرادر»ُروئی با برادرات؛  با گفت و لُفِت خوب و با خنده
که  بیحد هم که بدبخت باشه، در وقتی اینُجور؟ آدم « برادِر بزرگ»اصطالح؛ 
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با خانواده خوب باشه و زبونش خوش باشه، گدائی هم که بکنه، باز از خیلی 
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لّذِت سرشار... کمی که با سکوتی  و شروع کردند به تندتندخوردن با یمیس
 شد. تر می ها مشّخص انگذشت، صدای ده می
ننه! راستی! بادنجونا کجا تلَخن که تو »حاِل جویدِن لقمه گفت:  مسعود به   

 «شون ماهه! گفتی؟ حیف نباشن؟ مزه
 «ای خدا که هاع!»به تصدیق گفت:  ابراهیم   
ای  هگالبت فرق داره اما باز مزۀ دی  بادنجون تا بادنجون»فرنگ گفت:    

 «موندن به آفتاب. داشتن اگه می
تره؛ بیا صبح  ننه! ُگرگعلی گوشِت خوب میده، یعنی باانصاف»َکَرم گفت:    

 «بریم پیِش ُگرگعلی.
 «راست میگه. ها.»مسعود گفت:    
 گرفت. صمیم میو هردو چشم به مادر بردند که باید ت   
خوام برم پیِش ُگرگعلی، اما  ها، خودم هم می»فرنگ آهسته و ُشمرده گفت:    

اگه او فردا گوشِت خوب نداشته باشه  چی؟ ما که پوِل َنقد میدیم، مگه 
 «مجبوریم؟

حیات گرون میده و گوشِت خوب هم نمیده. ُگرگعلی میده »مسعود گفت:    
 ..«یازده تومن، کمتر هم میده یعنی.

شون میدن یازده  همه»آید:  صدا می مسعود هنوز تمام نکرده که فرنگ به   
 «تومن.

شون از هم َبَتَرن اما ُگرگعلی  همه»آمد که َکَرم نگذاشت:  صدا می مسعود به   
ُخرده انصاف و ُمُرّوت، باز شرف داره به اون  شه به یه چون سرش می

 «دوتا.
ننه! به روِح پدرم ُگرگعلی ده تومن هم میده. »و مسعود به شتاب گفت:    

ها گوشت ازش گرفتیم بردیم برای آقای ُمرادی به ده  شده که خودم و بچه
 «تومن.

اَن؟ از این  َکی؟ به کدوم ایام؟ دو ـ سه ماه پیش تا حاال یکی»فرنگ گفت:    
 «هم معلّمیم؟ ِبِده کمتر؛ مگه ما َبرگذشته، شاید به معلّم

 تر شده بود. صدای نالۀ َسردار یواش   
و با خمیدن برای َکندِن « تیری»َکَرم به َکندِن تکّۀ بزرگی ناِن ناُزِک    

اگه َنقل  َنقِل یه کیلو ـ یه کیلو و نیم »فرنگی، گفت:  ای بادنجان و گوجه تکّه
 «کنه؟ باشه، پس اونوقت به ِکی َرسا می
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از کجام بیارم »زد و لقمه را فرو نداد تا با تغّیر گفت: فرنگ دهان بهم ن   
صد  نزدیکِ که حالی الئی که میاری میدی دستم؟! ما با اینبیشتر؟ از همون پو

خوائیم چیز  بیعار و بیدردیم که باز می پور بدهکاریم، تومن به دهقان و پنجاه
پ نگاه بکنه ِبمون و چ باید چپشیم،  از َدِم ُدُکونش که َرد میبستونیم. اون بابا 

 «ما به فکِر شکمامونیم. فرض کنیم که دیگه قرضی نداد ِبمون؛ اونوقت چی؟
ها را باید برای آبگوشِت  انصحبت کشیده شد و قرار شد چون استخو   

خرند و قرار  فرداشب نگاه دارند، پس به جهّنم، دو کیلو ـ دو کیلو و ربع می
شد که یک کیلو ماست و یکی ـ دو کیلو زغال هم بخرند... تا فرنگ گفت: 

َهول نخور که اقالً لقمه گیر نکنه به گلوت!   هی ِابرام! اینقدر َجلدَجلد و به»
نذار الی نوِنت که به همه برسه. بچۀ آدم باید این خیال هم  اینقدر هم بادنجون

 «باشه. شون ِحقّ ش که باقِی َعّت و عیال هم شکم دارن و در  بگیره
دست و فانوس به دست  به کمی بعد از خوردِن چای به تفصیل، فرنگ آفتابه   

هائی که مثِل شیرهای آِب  ـ به مستراح از دِر حیاط بیرون رفت تا به مستراح
برود و طول برد تا برگشت و نوبت، های عمومی بودند ـ  عمومی، مستراح

رفت و پشِت سرش ابراهیم و و شیرینی توی دهان، نوبِت َکَرم شد که با آفتابه 
کردِن  ُخوُچول به َدو از او جلو زدند و زودتر از او هم برگشتند... با پهن

کشیدند و ابراهیم و  درازَکَرم و مسعود روی تخِت چوبی ها،  رختخواب
دراز شدند... ساعت از ُنه و نیم هم گذشته بود « بزرگه تخت»ُخوُچول روی 

دراز کشید. کشیدن از قلیان، کناِر ُخوُچول  دست و هنوز گرم بود. فرنگ به
د رَ ، ُرو به سمِت بازارِپچ و خنده، به آهستگی  حاِل ِپچ سکوت شد. سه مرد به

چرخیده بود.  طرِف داخِل حیاِط فرنگ ، بهکردن نگاه شدند. سرشان به می
 نگاِه بیرون ـ نگاِه تاریکی ـ کردندخیالی،  بی خیال و چه به فرنگ و َکَرم چه به

شان  شدند. یکی د میو دو ـ سه دقیقه بعد دو ژاندارم در جهِت مخالِف بازار رَ 
کردِن َکَرم را شنید و  صاف سرفه و سینهآمد بیاید نزدیکِ حیاط که صدای  می

 «بیا، نیکپور...»گفته:  که صدای دّومی هائی مثِل قاطر َرم کرد در َدم
 "ها َبک علی َقرت"پس این »هایش، بلند گفت:  َکَرم، سیگار میاِن انگشت   

 «کنن! ِچشونه که َسرَسر می
ائی که کار دارن  هی ِجِغلِه! ساکت! ِچکار داری! اینا با اون»فرنگ گفت:    

 «کار دارن!
 «زنی! بزن بزن... بزن بزن که داری خوب می»آمد:  صدای آواز می   
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از کجام بیارم »زد و لقمه را فرو نداد تا با تغّیر گفت: فرنگ دهان بهم ن   
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 «حسین هم نمیذاره بخوابیم... رادیِو علی»فرنگ گفت:    
 «ُگوُگوش!»و مسعود با حرارت صدا کرده:    
 «َمَهستی" نه ُگوُگوش.»"ابراهیم گفت:    
 «!َسِرت! میگه "َمَهستی" خاک به»محکم گفت:  مسعود   
! شما ِابرام رو ببینین که چطور "ُگوُگوش" رو هی»فرنگ، خندان، گفت:    
 «رو! دونم "َمستی" شناسه و نمی می
َمستی"! "َمَهستی" نه »"گفتند:  ، بلندافتادن خنده ه مسعود و ابراهیم با ب   

 !«"َمستی"
اینکه ِشر و کنن برای مردم غیراز ی چه میی! یعنحاال هرچ»فرنگ گفت:    

 «شون بلنده  هی پول میدن ِبشون؟! خوونن و چون شانس ِور می
صدا کرد:  ،از دسِت گرماعاص و عاصی صدای قاسم آمد که ظاهراً    
ِبَرساَند: هائی  کننده ِپچ ولی بیشتر صدا کرده تا به ِپچ« هنوز هم... ِپَیع! ِپَیع!»

 معّطلید! اینجا مرد هست و خانواده هست! اینجا ِولبروید پِی کارتان! 
 !«"ِپَیعراستی که به قوِل آ قاسم " راستی»َکَرم خندید گفت:    
کرد، با صدای  های بیشماِر ُپرتاُپِر آسمان را نگاه می فرنگ که ستاره   

 «هی ِجِغلِۀ دیوونه!...»سرزنش گفت:  به  گرفته پائین
مسعود و ابراهیم با آگاهی از معنی و ُمراد، به خنده افتاده بودند. مسعود را    

 «بابا! َکَرم دیگه بذار بخوابیم.»گذاشت. گفت:  ُبرد و گرما نمی خواب می
های َکَرم! حاال دیگه »گفت:  خنده می ی خندۀ زِن قاسم رسیده و قاسم بهصدا   

 «ادای منو درمیاری  ها؟ باشه!...
های دندون »گفت:  ها َسردار در خطاب به دنداِن خود می و در این َدم   

 «دندون دندون دندون!...
 «کنه اگه که... آ قاسم! َکَرم غلط می»و صدای فرنگ گفته:    
َکَرم که روی پهلو ُرو به خانۀ قاسم غلتیده و انگار در تاریکی نیست و    

ی آ قاسم! پس یعنی من دروغی ا»کنان گفت:  قاسم جلوش نشسته است، نگاه
 «کاَرِمه؟ به
َکَرم! دیکه ُمردیم »و گفت: « کاِرت نیست. نه، دروغی که به»قاسم گفت:    

 «از دسِت گرما جوِن خودت. چه بکنیم؟
 «پا شو یه چند کاسه آب بریز به سر و الِشت.« »َکَرم گفت   
چاره اینه که  راه ـما آب نداریم بخوریم، َکَرم میگه »قاسم به خنده گفت:    
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 «هی حمام بکنین!
آب هم که آدم بریزه به سر و الش، مگه نتیجه داره؟ این »زِن قاسم گفت:    

چسبه به سر و الش و مثِل یه َمَرضی ُپرتاُپِر جوِن  گرما مثِل.. بگم چی، می
 «شه. آدم می

اگه.. ـ آ قاسم! »فرنگ که به سمِت حیاِط قاسم روی پهلو افتاده بود، گفت:    
 «ـ َکَرم عقل داشت...

 «تو عقل داری اگه من عقل ندارم؟!یعنی پدرسگ! پس »َکَرم گفت:    
و حرف را کافی ندید که « تخم! فهم و کماِل آدِم بندبه آ! ایَنم»فرنگ گفت:    

ِر پدرا که به این َدورۀ سیاه اونقدر خوار و خاک به س و»... اضافه کرد: 
 «ای مثِل تو هم َدورشون میده! َئن که یه لَک و لِیِوه زار شده

 ُنچ کرده. مسعود ُنچ   
ُخوُچول به شوق و ذوِق فکِر کباِب فردا و به خوشحالِی خوردِن شیرینی که    

ادر داشت، برای فردا هم ازشان نگاه داشته بود و ازشان هنوز سهمی پیِش م
 خوابش برد.

های خدا! های  ُه هُ  هُ »کرد:  آمدگی صدا می جان به َسردار همچنان با صدای   
 «پیغمبِر خدا!...

شب پونزده شب ما مسعود! بابام! تو سواد داری؛ میگم بی»گفت:  و قاسم می   
 «، ها؟خوائیم تا "ِچل و پنج" دیگه می

 «ها.»مسعود گفت:    
و گفت: « واِب مرِد بزرگ.ها" ِچیه؟ بگو: "بله" در ج»"فرنگ گفت:    
 «امشب. ـ شونزده شب بی پونزده»

 «شه... ُمردیم دیگه و هنوز خالص نمی»ابراهیم با صدای عجز گفت:    
 «تو بیداری هنوزه، ننه؟»فرنگ گفت:    
ها ننه، »ابراهیم که با این خطاب ناَزش کشیده شده بود، به نرمی گفت:    

 «هنوز گرمه خیلی.
تا این ده ـ شونزده شب خالص بشه، هم باز خودش »قاسم با خمیازه گفت:    

 «َهیهاِته.
شو  کرد ای َمرُدم! این مگه میذاره کسی بخوابه، خدا چاره صدا میَپری  ماه   

 «بکنه!
 «وووی!...وُ »َسردار مثِل زن صدا کرد:    
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 «ای خدا هی خدا!...»گفت:  تر،بلنداز اثِر حیرت َپری  ماهصدای    
 «این صدای َسرداره؟»صدای ُپرساِن قاسم گفت:    
درِد سختی  بله، بیچارۀ خدازده از دوش تا حاال یه دندون»فرنگ گفت:    

 .«ُکِنش هم نیست که نیست ش و ِول گرفته
چیزس بدبختی باشه تا قبول  آدِم خیلی بدبخت انگار باید همه»قاسم گفت:    

 «دونه بگه چی!  خدائیه و آدم دیگه نمی ِباشه! ایَنم یه ِسرّ 
کنم که دروغه اینو که تو  پس یعنی خیال می»فرنگ به تصدیق گفت:    

 «میگی؟
ها  تیارینه از همینه که خودموِن بخ»صدای تصدیِق زِن قاسم هم گفت:    

 «؟میگیم "هرچی به عالَمه ـ به آدمه"
 «َعنَبر، خواهرم، پس چی؟! ای ُگل»فرنگ با شّدِت تأیید و تأکید گفت:    
 گذشت. زد و می تندی می ای به بادگرمه   
 «میریم! می امسال دیگه »گفت: « َعنَبر ُگل»   
 «نه... َهلِه درنمیاد وگه به پس چی. جون یه جائیه که َهلِه»فرنگ گفت:    
 «امسال که دیگه پاک قیامته.»قاسم گفت:    
، کنیم از "ِچل و پنج" ما و شما هی َبرداشت میاونوقت »َکَرم بلندبلند گفت:    
باز  که شد، ممکن میده که گرما ِل اینکه ِچل و پنج یه خبِرِیه! "ِچل و پنج"مث

 «َبتر بشه و نه بهتر!
 «هاع! "ِچل و پنج"! "ِچل و پنج"ِ چی، چیِز چی!...»مسعود گفت:    
کرد یا مثِل  ـ نفوذ می به همۀ نقاِط بدنـ  ای به بدن هوا ماننِد حرارِت َگزنده   

 شد. خواستند خارج شوند و نمی جای بدن می این بود که انگار حشراتی از همه
وتی کوتاه رسیده بود، یک باِر دیگر خطاب به جانوِر َسردار که به سک   

 «دندون! خدا! رسول!...»گفت:  زنندۀ دندان می نوک و نیش
به فردای خوش، به کباب، به  هایش را خواب گرفته بود، ابراهیم که چشم   

 کرد... دادن فکر می ها و منقل و تندتندقورت بوی کباب، به سیخ
شد و بادبزن به دست و بغلش داشت فراموش  هایش سنگین می مسعود چشم   
مگه تو درس  میگم، مسعود،»اِر گوشش درآمد: شد که صدای َکَرم از کن می

ئی، بگو  ُنچ کرد( پس اگه درس خوونده ئی؟... )مسعود به شّدت ُنچ نخوونده
ش از آفتاب  مهنیست پس دیگه چرا باز گرمه؟ مگه گرما ه وببینم شب که آفتاب

 «نیست؟ پس...
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دونم،  اآلن کفر میگم از دستت، َکَرم! پس من چه می»مسعود گفت:    
 «ُبرد که نذاشت. بذارمون... دیگه قشنگ داشت خوابم می

بخوابه. چی میگی نمیذاری هی دیوونۀ بامُبولی! بذار بچه »فرنگ گفت:    
 «بخوابیم؟

 نالید. ییواش م َسردار به قطع و وصل و یواش   
د شوند و بیفتند توی جاّده. آمدند که رَ  ها دو ِتَریلِر می نزدیک به کنارۀ خانه   

هر روز و هر شب برای حفِر چاِه جدیِد نفت در رفت و آمد بودند... چون 
ها  ها یعنی چه، هنوز به کناِر خانه معلوم بود که بخصوص عبوِر این ماشین

َپری و از  مسعود و َکَرم و ماه نرسیده بود که قاسم و زنش و فرنگ و
شروع کردند به بدحرفی و فُحش و های دیگر  و از ردیفهای دیگر  خانه

رسیدند و بر سرشان خراب  زودی می دیوارهای خاک بهیعنی  فضیحت...
و مثِل گرما به شود  تر و ریزتر می ابستان  بسیار نرمشدند. خاک که در ت می

ی دشت است و بیشترش چسبد. اللِ  و می رود ق و چشم و بینی میگوش و حل
ً ِول و خاک: پس هر شبی عبوِر ماشین  ،ُبر های چاه از این نقطۀ میان غالبا

داد و هر صبح همه  ها می نشین فُوتی گرد و خاک را مثِل سهمی به خورِد بیست
 ...تکاندند ها را می ها و رختخواب باید بالش

نشستند، بیشتر چون سِر کیسۀ  ز نمیها رسیدند و نشستند و صداها هنو خاک   
 شد. ها باز شده بود و با وجوِد دیرَمجالی  زود پوشیده نمی درِددل

 ـ پدرسگای حرامخور!   
و دیگه خالص؟ از باال تا پائین باید « حرامخور»و « پدرسگ»ـ میگی    

هم دوبیشتِر مخلوقو « َسر اژدهای هفت»یعنی «! اژدها»و « دیو»شون  بگی
 یده مثِل اینا!قورت نم

 ـ راست میگه و قربوِن همون زبونش!   
 زنه؟ از حق میحرِف غیر ـ پس چی! یعنی آ َخیرعلی   
َئن و َمرُدمو مثِل همین خوِد ما خوار و ذلیل و َسفیل و  چاپیدهـ همۀ مملکتو    

معامله نیستن و باز دست  ُکنِ  شونه و باز ِول َئن و باز هنوز کم سرگردون کرده
شون که اقالً  گیره دارن و باز پیِش خودشون این خیال نمی شون َورنمی فعلاز 

 ای هم به فکِر ملِّت ذلیل و اسیر باشیم! حاال دیگه یه ذّره
، آیا پس یعنی گیره به خودشون ـ چرا! اگه پوِل نفت و گاز فقط تعلّق می   

 خاکای ماشیناشون قبول نیست که میره به حلق و چشم و چاِر ما؟!
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 «ای خدا هی خدا!...»گفت:  تر،بلنداز اثِر حیرت َپری  ماهصدای    
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کنم که دروغه اینو که تو  پس یعنی خیال می»فرنگ به تصدیق گفت:    
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ها  تیارینه از همینه که خودموِن بخ»صدای تصدیِق زِن قاسم هم گفت:    

 «؟میگیم "هرچی به عالَمه ـ به آدمه"
 «َعنَبر، خواهرم، پس چی؟! ای ُگل»فرنگ با شّدِت تأیید و تأکید گفت:    
 گذشت. زد و می تندی می ای به بادگرمه   
 «میریم! می امسال دیگه »گفت: « َعنَبر ُگل»   
 «نه... َهلِه درنمیاد وگه به پس چی. جون یه جائیه که َهلِه»فرنگ گفت:    
 «امسال که دیگه پاک قیامته.»قاسم گفت:    
، کنیم از "ِچل و پنج" ما و شما هی َبرداشت میاونوقت »َکَرم بلندبلند گفت:    
باز  که شد، ممکن میده که گرما ِل اینکه ِچل و پنج یه خبِرِیه! "ِچل و پنج"مث

 «َبتر بشه و نه بهتر!
 «هاع! "ِچل و پنج"! "ِچل و پنج"ِ چی، چیِز چی!...»مسعود گفت:    
کرد یا مثِل  ـ نفوذ می به همۀ نقاِط بدنـ  ای به بدن هوا ماننِد حرارِت َگزنده   

 شد. خواستند خارج شوند و نمی جای بدن می این بود که انگار حشراتی از همه
وتی کوتاه رسیده بود، یک باِر دیگر خطاب به جانوِر َسردار که به سک   

 «دندون! خدا! رسول!...»گفت:  زنندۀ دندان می نوک و نیش
به فردای خوش، به کباب، به  هایش را خواب گرفته بود، ابراهیم که چشم   

 کرد... دادن فکر می ها و منقل و تندتندقورت بوی کباب، به سیخ
شد و بادبزن به دست و بغلش داشت فراموش  هایش سنگین می مسعود چشم   
مگه تو درس  میگم، مسعود،»اِر گوشش درآمد: شد که صدای َکَرم از کن می

ئی، بگو  ُنچ کرد( پس اگه درس خوونده ئی؟... )مسعود به شّدت ُنچ نخوونده
ش از آفتاب  مهنیست پس دیگه چرا باز گرمه؟ مگه گرما ه وببینم شب که آفتاب
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دونم،  اآلن کفر میگم از دستت، َکَرم! پس من چه می»مسعود گفت:    
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رسیدند و بر سرشان خراب  زودی می دیوارهای خاک بهیعنی  فضیحت...
و مثِل گرما به شود  تر و ریزتر می ابستان  بسیار نرمشدند. خاک که در ت می

ی دشت است و بیشترش چسبد. اللِ  و می رود ق و چشم و بینی میگوش و حل
ً ِول و خاک: پس هر شبی عبوِر ماشین  ،ُبر های چاه از این نقطۀ میان غالبا

داد و هر صبح همه  ها می نشین فُوتی گرد و خاک را مثِل سهمی به خورِد بیست
 ...تکاندند ها را می ها و رختخواب باید بالش

نشستند، بیشتر چون سِر کیسۀ  ز نمیها رسیدند و نشستند و صداها هنو خاک   
 شد. ها باز شده بود و با وجوِد دیرَمجالی  زود پوشیده نمی درِددل

 ـ پدرسگای حرامخور!   
و دیگه خالص؟ از باال تا پائین باید « حرامخور»و « پدرسگ»ـ میگی    

هم دوبیشتِر مخلوقو « َسر اژدهای هفت»یعنی «! اژدها»و « دیو»شون  بگی
 یده مثِل اینا!قورت نم

 ـ راست میگه و قربوِن همون زبونش!   
 زنه؟ از حق میحرِف غیر ـ پس چی! یعنی آ َخیرعلی   
َئن و َمرُدمو مثِل همین خوِد ما خوار و ذلیل و َسفیل و  چاپیدهـ همۀ مملکتو    

معامله نیستن و باز دست  ُکنِ  شونه و باز ِول َئن و باز هنوز کم سرگردون کرده
شون که اقالً  گیره دارن و باز پیِش خودشون این خیال نمی شون َورنمی فعلاز 

 ای هم به فکِر ملِّت ذلیل و اسیر باشیم! حاال دیگه یه ذّره
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ـ همین! ظلِم گراِن اینُجوری َکی به دنیا و عالَم گیر اومده که یه حکومتی    
ها  نه به لولهبیاد یه دریا نفت و گاز رو از زیِر پای مردِم یه والیتی ِبکَشه بکُ

ِبَبره و یه مثقال از این درآمد رو نذاره گیِر همون مردم بیاد تا جائی که 
نشینا و باز تا  وتیفُ  ۀ همین زندگانِی ما بیستزندگانی ـ معاِش مردم برسه به پای

ی هم مجبور ی که مردِم تماِم دهات و حّتی خیلی از مخلوِق همین خوِد اللِ حدّ 
 شون؟ بشن ِبگَرَدن َتپاله و ِپشکِل بُجوَرن برای سوخت

 لِه و حرِف حقیقته و دیگه هیچی!ی جانم بشه همین کالِم حرفت که گُ ـ ا   
اگه میذاشتن همین ما به درِد خودمون بمیریم نه اینکه به  ـ باز بهتری بود   
کردِن جاده برای یه دقیقه زودتر رسیدن  خاک بکنن به چشما و به  ِول

 مون بکنن! به دلی مون و َبتر داغ حلق
 ـ پس چی!   
سِر خودشونو  ،ـ اونوقت میگیم چرا جوونای فهمیده و ناز و اّوِل عمر   

شون داخِل سوراخا یا شهیدشون  َبَرن میندازن رن میگی میندازن به تله و می
کنن! نه اون جوونا همین چیزا رو َنقِل ظلِم باالدستا و َنقِل خواری ـ زارِی  می

گیره که  شون ساز نمی یرتشون و غ رروشنیدونن و سَ  بینن و می میمردم 
 هیچی نگن؟

ـ نه به جاِن خودت، نه؛ اون جوونای عزیز هم اشتباه میرن که میرن داخِل    
دهِن خطر. یعنی تا اقالً بیشتِر یه مخلوقی راه َنَبَرن به حرِف حق و حقیقت، 

شه به هیچ َرپ و ُرپی و همینه که تا  بینم، سرش نمی این حکومتی که من می
 و آب هم داخلش نیست که نیست! ُکشه بنده و می گیره و می َکشه  می َکیِفش می

 ـ حرِف حق!   
 ـ راست!   
 دونم اما باز یعنی... ـ بله، خودم هم می   
این  ـ دیگه بخوابین. یعنی اگه تا َدِم سفیده هم بنالیم، باز خالصی به کارِ    

اینکه َبتر کور و پیرمون بکنه و َبتر َنک و حرفا نیست و نالیدن هم غیراز
 ثمری نداره.ناامیدمون بکنه، 

هم پیِش باقی و هم حّتی پیِش خودش بیعار ، ـ بله، اما آدم اگه هیچی هم نگه   
شه. پس اقالً هی یه  اب میپهن و مثِل جونوِر کوه حس گوش و بیدرد و پشتِ 

 مونه داخِل انسانّیِت آدمیزاد؟... نه دیگه چی می رو باید باشه وگه «گفتنی»
ـ باز از همۀ ظلما َبتر هم آدم باید بگه و اون ظلِم سیاهی بود که شرکت در    
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مون ـ مرحوم آ  همون همسایهحّق ِ کارگرائی مثِل همین خودم و در حّق ِ 
که برای حّفارِی چاهای نفت همۀ زحمت و   حالی پناه ـ کرد. یعنی به علی

وسایِل سنگین مثِل لوله و َمرارت به ُکوِل کارگر بود و کارگر بود که همۀ 
کوه و  کشید به ک را به ُکول و سِر شونه میهای آهنی و غیر و ذلِ  ورقه

کمرها چه داخِل سرما و چه داخِل چشِم آفتاب به تابستون، به مجّرِد اینکه 
و اسمشو نهادن،  اکردن چاها به نفت رسیدن، شروع کردن به اخراج

سالی دو »هر کارگری به اسِم  به دادِن چندهزار تومن به «بازنشستگی»
و بریدِن یه پولی براشون با ماهی هفتاد تومن و بعد صد تومن تا اینکه  «ماه

های اخیری صد و بیست تومن تعلق گرفت که ما هم  باألخره به دسته
از جونوِر درنده ده پلّه َبَتر نبودن، دستا  اون کاربهجزِوشون بودیم! خاب! اگه 
شون  شون که اون کارگرا با َعّت و عیال نگرفت چطور پیِش خودشون خیال

بعِد یه مّدتی که اون چندهزار تومن خالص کرد، در وقتی که این پوِل ماهی 
کفاف  هفتاد تومن و صد تومن و صد و بیست تومن برای چند روزشون هم

به روی چه سرشون بکنن و آخه ما  کنه، پس بعدش باید چه خاکی به نمی
 کنیم؟ حکمو میهمین حسابی 

.............................. 
شد و  گرما هنوز وضِع معلومی نداشت؛ بادی کمی نرم و خوش پیدا می   

تواند بماَند و باید هرچه زودتر برود، زود  رسیده که نمی ماننِد عزیزی تازه
ها، بیچاره  و آدم شد شد و سخت می ئی گرم می رفت و آنوقت وقِت طوالنی می

کردند یا انگار به گرما و صدائی از  و تسلیم، به گرما همچون هیکلی نگاه می
بله، امشب دیگه »خواستند نتیجه بگیرند که:  کم می دادند و کم گرما گوش می

دیدند نه، انگار  که می« شیم، امشب دیگه از هوِش خودمون میریم خفه می
کند... بله،  دارد پا سست میگرما که  رسید یک خبری است، چون به نظر می

راند  آمد و ُپرزور آنرا می ای می آمد مالیم ولی زود و زودتر بادگرمه بادی می
 گرفت... گرما جایش را می تا آنکه ماند و خودش می

ِجیرِجیردرآوردِن تخت، به  صدای اَخ و ُتف و با بهساختِن  خارجَکَرم به    
رفت که  شده بود و گمان نمیجائی  ر همهتخت ُتف کرد. سکوت دیگ کنارِ 

های ننه! یه وقت نکنه صبح »بخوَرد که صدای َکَرم درآمد: هم  دیگر به
 «ربع کیلو بیاری بگی آبگوشت! پشیمون بشی و بری نیم کیلو ـ سه

شده به فکرهای شیریِن فردا و فکرهای جّذاِب زندگانی و  فرنگ نزدیک   
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ـ همین! ظلِم گراِن اینُجوری َکی به دنیا و عالَم گیر اومده که یه حکومتی    
ها  نه به لولهبیاد یه دریا نفت و گاز رو از زیِر پای مردِم یه والیتی ِبکَشه بکُ

ِبَبره و یه مثقال از این درآمد رو نذاره گیِر همون مردم بیاد تا جائی که 
نشینا و باز تا  وتیفُ  ۀ همین زندگانِی ما بیستزندگانی ـ معاِش مردم برسه به پای

ی هم مجبور ی که مردِم تماِم دهات و حّتی خیلی از مخلوِق همین خوِد اللِ حدّ 
 شون؟ بشن ِبگَرَدن َتپاله و ِپشکِل بُجوَرن برای سوخت

 لِه و حرِف حقیقته و دیگه هیچی!ی جانم بشه همین کالِم حرفت که گُ ـ ا   
اگه میذاشتن همین ما به درِد خودمون بمیریم نه اینکه به  ـ باز بهتری بود   
کردِن جاده برای یه دقیقه زودتر رسیدن  خاک بکنن به چشما و به  ِول

 مون بکنن! به دلی مون و َبتر داغ حلق
 ـ پس چی!   
سِر خودشونو  ،ـ اونوقت میگیم چرا جوونای فهمیده و ناز و اّوِل عمر   

شون داخِل سوراخا یا شهیدشون  َبَرن میندازن رن میگی میندازن به تله و می
کنن! نه اون جوونا همین چیزا رو َنقِل ظلِم باالدستا و َنقِل خواری ـ زارِی  می

گیره که  شون ساز نمی یرتشون و غ رروشنیدونن و سَ  بینن و می میمردم 
 هیچی نگن؟

ـ نه به جاِن خودت، نه؛ اون جوونای عزیز هم اشتباه میرن که میرن داخِل    
دهِن خطر. یعنی تا اقالً بیشتِر یه مخلوقی راه َنَبَرن به حرِف حق و حقیقت، 

شه به هیچ َرپ و ُرپی و همینه که تا  بینم، سرش نمی این حکومتی که من می
 و آب هم داخلش نیست که نیست! ُکشه بنده و می گیره و می َکشه  می َکیِفش می

 ـ حرِف حق!   
 ـ راست!   
 دونم اما باز یعنی... ـ بله، خودم هم می   
این  ـ دیگه بخوابین. یعنی اگه تا َدِم سفیده هم بنالیم، باز خالصی به کارِ    

اینکه َبتر کور و پیرمون بکنه و َبتر َنک و حرفا نیست و نالیدن هم غیراز
 ثمری نداره.ناامیدمون بکنه، 

هم پیِش باقی و هم حّتی پیِش خودش بیعار ، ـ بله، اما آدم اگه هیچی هم نگه   
شه. پس اقالً هی یه  اب میپهن و مثِل جونوِر کوه حس گوش و بیدرد و پشتِ 

 مونه داخِل انسانّیِت آدمیزاد؟... نه دیگه چی می رو باید باشه وگه «گفتنی»
ـ باز از همۀ ظلما َبتر هم آدم باید بگه و اون ظلِم سیاهی بود که شرکت در    
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مون ـ مرحوم آ  همون همسایهحّق ِ کارگرائی مثِل همین خودم و در حّق ِ 
که برای حّفارِی چاهای نفت همۀ زحمت و   حالی پناه ـ کرد. یعنی به علی

وسایِل سنگین مثِل لوله و َمرارت به ُکوِل کارگر بود و کارگر بود که همۀ 
کوه و  کشید به ک را به ُکول و سِر شونه میهای آهنی و غیر و ذلِ  ورقه

کمرها چه داخِل سرما و چه داخِل چشِم آفتاب به تابستون، به مجّرِد اینکه 
و اسمشو نهادن،  اکردن چاها به نفت رسیدن، شروع کردن به اخراج

سالی دو »هر کارگری به اسِم  به دادِن چندهزار تومن به «بازنشستگی»
و بریدِن یه پولی براشون با ماهی هفتاد تومن و بعد صد تومن تا اینکه  «ماه

های اخیری صد و بیست تومن تعلق گرفت که ما هم  باألخره به دسته
از جونوِر درنده ده پلّه َبَتر نبودن، دستا  اون کاربهجزِوشون بودیم! خاب! اگه 
شون  شون که اون کارگرا با َعّت و عیال نگرفت چطور پیِش خودشون خیال

بعِد یه مّدتی که اون چندهزار تومن خالص کرد، در وقتی که این پوِل ماهی 
کفاف  هفتاد تومن و صد تومن و صد و بیست تومن برای چند روزشون هم

به روی چه سرشون بکنن و آخه ما  کنه، پس بعدش باید چه خاکی به نمی
 کنیم؟ حکمو میهمین حسابی 

.............................. 
شد و  گرما هنوز وضِع معلومی نداشت؛ بادی کمی نرم و خوش پیدا می   

تواند بماَند و باید هرچه زودتر برود، زود  رسیده که نمی ماننِد عزیزی تازه
ها، بیچاره  و آدم شد شد و سخت می ئی گرم می رفت و آنوقت وقِت طوالنی می

کردند یا انگار به گرما و صدائی از  و تسلیم، به گرما همچون هیکلی نگاه می
بله، امشب دیگه »خواستند نتیجه بگیرند که:  کم می دادند و کم گرما گوش می

دیدند نه، انگار  که می« شیم، امشب دیگه از هوِش خودمون میریم خفه می
کند... بله،  دارد پا سست میگرما که  رسید یک خبری است، چون به نظر می

راند  آمد و ُپرزور آنرا می ای می آمد مالیم ولی زود و زودتر بادگرمه بادی می
 گرفت... گرما جایش را می تا آنکه ماند و خودش می

ِجیرِجیردرآوردِن تخت، به  صدای اَخ و ُتف و با بهساختِن  خارجَکَرم به    
رفت که  شده بود و گمان نمیجائی  ر همهتخت ُتف کرد. سکوت دیگ کنارِ 

های ننه! یه وقت نکنه صبح »بخوَرد که صدای َکَرم درآمد: هم  دیگر به
 «ربع کیلو بیاری بگی آبگوشت! پشیمون بشی و بری نیم کیلو ـ سه

شده به فکرهای شیریِن فردا و فکرهای جّذاِب زندگانی و  فرنگ نزدیک   
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، از این صدای بیش از همیشه ناُجور، فکرهای امید تا ناامیدی بیشتر
و گفت: « .دیگه َدِم دهنتو بذار، بذار بخوابیم»زده و خیلی تلخ گفت:  نفرت

 «زده مثِل بچۀ کوچیک هی فقط به فکِر شکمه! جن»
 صدای ُخر و ُپِف قاسم آمد.   
که اگر حّتی یک َمن  کرد مشغول به فردا، فکر میفکرش همچنان  ابراهیم   

َتک بگذارند، باز سیر  هم ـ یعنی هفت کیلو هم ـ کباب کنند و جلِو خودش
 نخواهد شد!

کردِن باِر ِبنِز  ها و کمرش از اثِر خالی َکَرم به احساِس کوفتگِی پِس شانه   
خاطرجمعی  هایش بود که به گر خواب پشِت چشم، دی«َمش محّمدقلی»خاوِر 
ره بزنی به سیخ نه ! باید گوشِت بَ بابا، میسُتوِنه... "کباب"بله، »گفت:  به دل

خورد،خوببود!کباب می بخوری... اگه آدم هرروز َعبده" اینکه داخِل "کافه
 «تونههرروزهرروزکباببخوره!...اماِکیمی

اگه قبولَم کنن داخِل ارتش، هرروز برنج و گوشت »مسعود فکر کرد:    
 «میدن...

کرد:  رفتن، فکر می خواب های آخِر پیش از به نزدیک به َدم ابراهیم   
 «بخوری... ...کباب"! خاب!»"
گرفت؛ فکرهائی که بیشترشان دیگر  فرنگ دامِن فکرهای جوشان را می   

طرِف هرکدامشان که  شد به و هم متعّدد و بنابراین میهم خوب و خوش بودند 
 خواست، ُرو بیاَوَرد. می
" و باید کردین کباب می" َپری، شو َکت، میگن َعنَبر، ماه ـ بعد از کباب، ُگل   

، رفتم دو ـ سه کیلو خواد" مون کباب می گفتن "دل ها هی می ها، بچه»بگم 
 «...گوشِت َبره گرفتم براشون گفتم بخورن چون عادت دارن به خوردن

شود که کمتر  دارد و نمیُپور ِبِدهی  تومان به دهقانسی کم صد و  دید دستِ    
 از صد تومان یا هشتاد ـ نود تومان بدهد.

ازش قند و چای «... شو میارم میدم ّمهتِ فرسته تَ  َصَفر پول می»ـ ِبش میگی    
باید بیارم و روغن.. و اگه که ُروُچُروکی نکنه، یه قوری هم باید بستونی؛ 

دیگه َنم پس میده و یه هاش  ش کوچیکیش نیست: از جای َبست َنقِل قوری همه
ریزه داخِل اُجاق یا آتش و منقل...  و چائی رو می َتَرکه بینی که می وقت می

شو ُدنبه و استخوون نده؛ مگه ما پول نمیدیم  ُگرگعلی! پس تو همه»باید بگی 
ارتش، اونوقت دیگه  شاگه مسعود رو بخوانِ «... یا مگه پوِل ما سکّه نداره
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شدِن  هم خدا! یعنی اگه اینو هم مثِل جریاِن پاسبونیکی خودم خوَشِمه  یکی
مونه؛  ُجور نمی به یههی َصَفر نزَنِنش پس، بله... غصه نخور، روزگار البت 

س... ُزغال  ش به امید زنده مونه و آدمیزاد هم همه حال نمی هیشکی هی به یه
شون  مشت شه؛ یه تر که نمیدن و نمیهم باید بستونیم؛ یه کیلو و نیم دو کیلو کم

برای سِر قلیون. ماست هم... با کباب دوغ خوبه. ماُطوری  هم هم بموَنن
شون ِبَشن  نای دیگه نیستن که همهُزغاالی اون ُدُکومثِل ُزغاِل خوب داره و 

جرقه و یه وقت چشِم آدمو هم کور بکنن! از کیومرث ماست بستون... باید 
 َبَرن... خوبو زود می خوبزود، زود ـ َدِم سفیده ـ بلند بشی که گوشتای 

آخ! ـ روی ـ کردِن شوهرش افتاد که..  دلش ناگهانی داغ شد: به یاِد کباب   
کرد.  چوبی کباب می سیاِه بلنِد دسته دِ های ُگرِ  همین منقِل پایه بلند، با همین سیخ

. سه ـ چهار کیلو کرد درشت ُخرد می تنشست و گوشت را درش یکزانو می
شد؟ بیشتر  نصِف  ؟ او اصالً مگر سرش به کیلو می«کیلو»خرید...  کمتر نمی

کردند. به همراِه کباب  همیشه  خوردند تا باد می خرید. می الشۀ یک َبره را می
مانند. بعد بساِط  پاشیده هم حاضر بود؛ توی آن کاسۀ ُروئِی دیگچه دوِغ ُپونه

شد؛  می« ساقی»آمد و باز خودش بود که  ای به میان می چای َکلکَته و قنِد کلّه
ریخت و فنجاِن  استکانی می های بزرگ و ُگلداِر سه چاِی غلیظ را توی فنجان

چای « ُگلِ »گذاشت؛ یعنی  کرد و آنرا جلَوش ـ جلِو فرنگ ـ می اّولی را ُپر می
 ...«اّول مادرتون. احتراِم مادر خیلیه»گفت:  میآمد که  پیش میرا، و 

 لب َگزید.   
ـ همون کارا و ِولخرجیا رو کرد که اینُجور بدبخت شدیم. خودمون    

که   ، خدا نمیذارهو ثواب بکنه کسی که دلش به رحم باشه»ها میگیم  بختیاری
داد به اقواِم دهاتی و چه به کافر  ، اما کو؟ هرچی داشت، چه می«محتاج بشه

و وضِع عیال ـ اطفالش...  ه ـ زندگانیشو مسلمون، ایَنم آخِر کارش، ایَنم خون
گرفتش که بیخود و بیجهت و فقط  حاال کار نداریم به اینکه هرگزی خیال نمی

 از اثِر یه ظلِم گرانی اخراجش بکنن...
با وجوِد حاِل پرهیز از این فکرها، به ذهنش رسید که چطور احتیاج باعث    

نفت تیرآهن  متروِک شرکتِ  های شده بود که َمرَدش آخِر ُعمری از ساختمان
ُسرید و از زیِر سقِف بسیار  بار نردبان فروخت تااینکه یک آورد می در می

بلنِد یک انبار پرت شد و معلوم نیست چطور نُمرد؛ َشل و زخمدار شد و 
اَش دو تکّه شد و اثِر زخمش ماند. چطور آنوقت نُمرد و  بخصوص لِب باالئی
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، از این صدای بیش از همیشه ناُجور، فکرهای امید تا ناامیدی بیشتر
و گفت: « .دیگه َدِم دهنتو بذار، بذار بخوابیم»زده و خیلی تلخ گفت:  نفرت

 «زده مثِل بچۀ کوچیک هی فقط به فکِر شکمه! جن»
 صدای ُخر و ُپِف قاسم آمد.   
که اگر حّتی یک َمن  کرد مشغول به فردا، فکر میفکرش همچنان  ابراهیم   

َتک بگذارند، باز سیر  هم ـ یعنی هفت کیلو هم ـ کباب کنند و جلِو خودش
 نخواهد شد!

کردِن باِر ِبنِز  ها و کمرش از اثِر خالی َکَرم به احساِس کوفتگِی پِس شانه   
خاطرجمعی  هایش بود که به گر خواب پشِت چشم، دی«َمش محّمدقلی»خاوِر 
ره بزنی به سیخ نه ! باید گوشِت بَ بابا، میسُتوِنه... "کباب"بله، »گفت:  به دل

خورد،خوببود!کباب می بخوری... اگه آدم هرروز َعبده" اینکه داخِل "کافه
 «تونههرروزهرروزکباببخوره!...اماِکیمی

اگه قبولَم کنن داخِل ارتش، هرروز برنج و گوشت »مسعود فکر کرد:    
 «میدن...

کرد:  رفتن، فکر می خواب های آخِر پیش از به نزدیک به َدم ابراهیم   
 «بخوری... ...کباب"! خاب!»"
گرفت؛ فکرهائی که بیشترشان دیگر  فرنگ دامِن فکرهای جوشان را می   

طرِف هرکدامشان که  شد به و هم متعّدد و بنابراین میهم خوب و خوش بودند 
 خواست، ُرو بیاَوَرد. می
" و باید کردین کباب می" َپری، شو َکت، میگن َعنَبر، ماه ـ بعد از کباب، ُگل   

، رفتم دو ـ سه کیلو خواد" مون کباب می گفتن "دل ها هی می ها، بچه»بگم 
 «...گوشِت َبره گرفتم براشون گفتم بخورن چون عادت دارن به خوردن

شود که کمتر  دارد و نمیُپور ِبِدهی  تومان به دهقانسی کم صد و  دید دستِ    
 از صد تومان یا هشتاد ـ نود تومان بدهد.

ازش قند و چای «... شو میارم میدم ّمهتِ فرسته تَ  َصَفر پول می»ـ ِبش میگی    
باید بیارم و روغن.. و اگه که ُروُچُروکی نکنه، یه قوری هم باید بستونی؛ 

دیگه َنم پس میده و یه هاش  ش کوچیکیش نیست: از جای َبست َنقِل قوری همه
ریزه داخِل اُجاق یا آتش و منقل...  و چائی رو می َتَرکه بینی که می وقت می

شو ُدنبه و استخوون نده؛ مگه ما پول نمیدیم  ُگرگعلی! پس تو همه»باید بگی 
ارتش، اونوقت دیگه  شاگه مسعود رو بخوانِ «... یا مگه پوِل ما سکّه نداره
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شدِن  هم خدا! یعنی اگه اینو هم مثِل جریاِن پاسبونیکی خودم خوَشِمه  یکی
مونه؛  ُجور نمی به یههی َصَفر نزَنِنش پس، بله... غصه نخور، روزگار البت 

س... ُزغال  ش به امید زنده مونه و آدمیزاد هم همه حال نمی هیشکی هی به یه
شون  مشت شه؛ یه تر که نمیدن و نمیهم باید بستونیم؛ یه کیلو و نیم دو کیلو کم

برای سِر قلیون. ماست هم... با کباب دوغ خوبه. ماُطوری  هم هم بموَنن
شون ِبَشن  نای دیگه نیستن که همهُزغاالی اون ُدُکومثِل ُزغاِل خوب داره و 

جرقه و یه وقت چشِم آدمو هم کور بکنن! از کیومرث ماست بستون... باید 
 َبَرن... خوبو زود می خوبزود، زود ـ َدِم سفیده ـ بلند بشی که گوشتای 

آخ! ـ روی ـ کردِن شوهرش افتاد که..  دلش ناگهانی داغ شد: به یاِد کباب   
کرد.  چوبی کباب می سیاِه بلنِد دسته دِ های ُگرِ  همین منقِل پایه بلند، با همین سیخ

. سه ـ چهار کیلو کرد درشت ُخرد می تنشست و گوشت را درش یکزانو می
شد؟ بیشتر  نصِف  ؟ او اصالً مگر سرش به کیلو می«کیلو»خرید...  کمتر نمی

کردند. به همراِه کباب  همیشه  خوردند تا باد می خرید. می الشۀ یک َبره را می
مانند. بعد بساِط  پاشیده هم حاضر بود؛ توی آن کاسۀ ُروئِی دیگچه دوِغ ُپونه

شد؛  می« ساقی»آمد و باز خودش بود که  ای به میان می چای َکلکَته و قنِد کلّه
ریخت و فنجاِن  استکانی می های بزرگ و ُگلداِر سه چاِی غلیظ را توی فنجان

چای « ُگلِ »گذاشت؛ یعنی  کرد و آنرا جلَوش ـ جلِو فرنگ ـ می اّولی را ُپر می
 ...«اّول مادرتون. احتراِم مادر خیلیه»گفت:  میآمد که  پیش میرا، و 

 لب َگزید.   
ـ همون کارا و ِولخرجیا رو کرد که اینُجور بدبخت شدیم. خودمون    

که   ، خدا نمیذارهو ثواب بکنه کسی که دلش به رحم باشه»ها میگیم  بختیاری
داد به اقواِم دهاتی و چه به کافر  ، اما کو؟ هرچی داشت، چه می«محتاج بشه

و وضِع عیال ـ اطفالش...  ه ـ زندگانیشو مسلمون، ایَنم آخِر کارش، ایَنم خون
گرفتش که بیخود و بیجهت و فقط  حاال کار نداریم به اینکه هرگزی خیال نمی

 از اثِر یه ظلِم گرانی اخراجش بکنن...
با وجوِد حاِل پرهیز از این فکرها، به ذهنش رسید که چطور احتیاج باعث    

نفت تیرآهن  متروِک شرکتِ  های شده بود که َمرَدش آخِر ُعمری از ساختمان
ُسرید و از زیِر سقِف بسیار  بار نردبان فروخت تااینکه یک آورد می در می

بلنِد یک انبار پرت شد و معلوم نیست چطور نُمرد؛ َشل و زخمدار شد و 
اَش دو تکّه شد و اثِر زخمش ماند. چطور آنوقت نُمرد و  بخصوص لِب باالئی
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 ُمرد؟سال بعد ناگهانی  حدوِد یک
کجا معلومه که از اثِر همون درِد افتادن نبود که عیب َورداشت، یعنی  ـ از   

 ه ُمرد؟اب شد و باألخره هیچ طولی نُبرد کمعدنش خر
 خواست از این فکرها بکند. بیش از پیش نمی   
دل کشیدن؟... از استخوونا باید خیلی  از عذاب بهچه فایده غیر ـ ول کن.   

 وشت هم برسه...بذاریم که به آبگ
و به یادش آمد که باِر پیش، خیلی پیش، وقتی کباب خوردند، کبابی بود که    

کرد ـ آورده بود؛  لوکبابی که تویش کار میَصَفر از اهواز ـ از همان چ
« بارآقا»های کوبیده ـ ماسیده... و باِر پیشترش کباِب گوشِت گوسالۀ  کباب

داد و  می –بوی ناخوشی ـ مریضی  –بود؛ گوشت  رنگِ بدی داشت و بوئی 
 «...مریض نبود اصالً؛ سیم خورده بود، ُکشتمش.»گفت:  بارآقا بیخود می

 ور کرده بود.خواب را دُ   فکر   
افتادۀ َکرم  کرد. فرنگ نگاه کرد و از سِر ازبالش مسعود ُخر و ُپف می   

 فهمید که خوابش برده.
 «ه...پس من چی آخ»دهنی درآمد:  صدای ناگهانِی َکَرم  ُکلُفت و داخلِ    
و « خوره! بینه که چیز می آ! حاال هم داره خواب می»فرنگ زیرلبی گفت:    

وقتی از خانداِن ما َورگشت که همین  الخصوص شانس همون علی»فکر کرد: 
 «َکَرم عقل ازش َبری شد!

ت داخِل خدا َکَرم!  ا، این دنده ماِل خودمه. ُگهها، ه»صدای ابراهیم درآمد:    
کرد، به خود پیچ  گلو خارج میاز و با صدائی که « ش. ننه، بگو ِبش... ِبِده

 آورد.
فرنگ به غلتیدن روی سینه و به َردکردِن دست از روی ُخوُچول و    

...«. هللا! هی! ننه! ِابرام! هی! بسم»دادنش گفت:  رساندنش به ابراهیم، با تکان
و فرنگ با قرارگرفتن روی پشت، تلخ و یواش گفت:  ابراهیم آرام گرفت

هام یه وقت دیوونه بشن  ببین! نکنه بچه»و فکر کرد: « آتش داخِل جگرم!...»
َئن و چقدر  ُخرده کباب! پدِر فقیری ـ نداری بُسوزه! ببین چقدر نخورده برای یه

ت!  هی آتش داخِل خونه» گفت: به خودو « َئن که... آرزوئی به دل کشیده طعم
 «، جهنم...زودتر یه چیزی بستون براشون

شد تااینکه صدای پارِس سگی از  جا هیچ صدائی شنیده نمی دیگر از هیچ   
 ور رسید.دُ 
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خیلی بهتر بود. ظهِر گرما چه فایده و کردیم،  فرداشب کباب می ـ اگه   
اگه شب  ،اینالبت غیراز ها امان میدن و میذارن؟ چطور. اما مگه این بچه

فردا، اونوقت گوشت  بذاریم برای پس اب باشه و بخوائیم که آبگوشت روکب
االََسد. یعنی مگه یخ داریم  شه داخِل این گرمای قلبُ  مونه و خراب می نمی

بذاریمش روی یخ که بمونه؟... راستی! باید بفرستم سِر راِه ماشیِن یخی یه 
رسه... یخ که  مون نمی جائی قالب هم به د که ربعهم بگیریم، هرچنقالب یخ  ربع

شده شده باشه هر قالبی شونزده تومن ـ هوده تومن،  ِی خرابداخِل این اللِ 
 َبره؟. دو کیلو انگور هم بسُتون براشون... َدر می دم تا َکی چون بهدیگه آ

.............................. 
های رنج  اندگار شد. سر و بدنشد و مشب باِد ُخَنک پیدا  خیلی بعد از نیمه   

های گرما، به شیرینی  از نیِش سوزن ـ سوَزَنک  دیگر رها شده ،دیده  و عذاب
های ناراحت  خوش و عمیق شوند. َسردار را هم خواب  ول شدند تا خواب

 ُبرد...
خوَرد و باز تمامی ندارد. فرنگ خواب دید هی  ُخوُچول خواب دید هی می   

کند و خالصی در کار نیست. َکَرم خواب دید برای آقای ُمرادی  کباب می
به او پول و کباب داده و او نشسته توی  خریدهایش را برده و ُمرادی صندوقِ 

خوردن. فرنگ حیاِط خانۀ ُمرادی زیِر سایۀ درخِت توت و شروع کرده به 
آید و گوشت  خواب دید ظهر شده و گرما هم هیچ سخت نیست و بادی نرم می

اند توی اتاِق نشیمن و با  و چیزها را از بازار آورده و همه چهارزانو نشسته
َکنده گذاشته و  تابۀ دسته کنند و او گوشت را توی ماهی سکوت نگاهش می

کار را  طوِر مهم این و به به رسم آید باید بنا خواهد شروع کند که یادش می می
َکَشد ـ مثِل  ها را باال می اندازد روی گوشت و آستین بکند... و کارد را می

داَرد و مسعود به  که در عزاداری کرده بود ـ و آنوقت کارد را برمی وقتی
شده از  های خیس نان که گیرد... ابراهیم خواب دید کمکش گوشت را می
او هم گوید و  چیزی نمیاصالً خوَرد و حّتی َکَرم  یچربِی کباب را دارد م

اُفتد  به جلوگیری  ناگهانی می خوَرد تا َکَرم تعجیل می کوتاهی و به دارد بی
روی سرش... فرنگ خواب دید اسکناِس صدتومانی را بجای دادنش به 

 و نیم هللا، دو کیلو بسم»گوید:  دهد به دسِت ُگرگعلی و می ُپور، دارد می دهقان
و دید به خاطِر گوشت با « اما باید گوشِت ُرون ِبم ِبِدی  ها... م برای کباب ِبِده

 کند ُگرگعلی حرفش شده و ُگرگعلی ـ بنا به عادت ـ پشِت سِر هم داد و قال می
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کجا معلومه که از اثِر همون درِد افتادن نبود که عیب َورداشت، یعنی  ـ از   

 ه ُمرد؟اب شد و باألخره هیچ طولی نُبرد کمعدنش خر
 خواست از این فکرها بکند. بیش از پیش نمی   
دل کشیدن؟... از استخوونا باید خیلی  از عذاب بهچه فایده غیر ـ ول کن.   

 وشت هم برسه...بذاریم که به آبگ
و به یادش آمد که باِر پیش، خیلی پیش، وقتی کباب خوردند، کبابی بود که    

کرد ـ آورده بود؛  لوکبابی که تویش کار میَصَفر از اهواز ـ از همان چ
« بارآقا»های کوبیده ـ ماسیده... و باِر پیشترش کباِب گوشِت گوسالۀ  کباب

داد و  می –بوی ناخوشی ـ مریضی  –بود؛ گوشت  رنگِ بدی داشت و بوئی 
 «...مریض نبود اصالً؛ سیم خورده بود، ُکشتمش.»گفت:  بارآقا بیخود می

 ور کرده بود.خواب را دُ   فکر   
افتادۀ َکرم  کرد. فرنگ نگاه کرد و از سِر ازبالش مسعود ُخر و ُپف می   

 فهمید که خوابش برده.
 «ه...پس من چی آخ»دهنی درآمد:  صدای ناگهانِی َکَرم  ُکلُفت و داخلِ    
و « خوره! بینه که چیز می آ! حاال هم داره خواب می»فرنگ زیرلبی گفت:    

وقتی از خانداِن ما َورگشت که همین  الخصوص شانس همون علی»فکر کرد: 
 «َکَرم عقل ازش َبری شد!

ت داخِل خدا َکَرم!  ا، این دنده ماِل خودمه. ُگهها، ه»صدای ابراهیم درآمد:    
کرد، به خود پیچ  گلو خارج میاز و با صدائی که « ش. ننه، بگو ِبش... ِبِده

 آورد.
فرنگ به غلتیدن روی سینه و به َردکردِن دست از روی ُخوُچول و    

...«. هللا! هی! ننه! ِابرام! هی! بسم»دادنش گفت:  رساندنش به ابراهیم، با تکان
و فرنگ با قرارگرفتن روی پشت، تلخ و یواش گفت:  ابراهیم آرام گرفت

هام یه وقت دیوونه بشن  ببین! نکنه بچه»و فکر کرد: « آتش داخِل جگرم!...»
َئن و چقدر  ُخرده کباب! پدِر فقیری ـ نداری بُسوزه! ببین چقدر نخورده برای یه

ت!  هی آتش داخِل خونه» گفت: به خودو « َئن که... آرزوئی به دل کشیده طعم
 «، جهنم...زودتر یه چیزی بستون براشون

شد تااینکه صدای پارِس سگی از  جا هیچ صدائی شنیده نمی دیگر از هیچ   
 ور رسید.دُ 
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خیلی بهتر بود. ظهِر گرما چه فایده و کردیم،  فرداشب کباب می ـ اگه   
اگه شب  ،اینالبت غیراز ها امان میدن و میذارن؟ چطور. اما مگه این بچه

فردا، اونوقت گوشت  بذاریم برای پس اب باشه و بخوائیم که آبگوشت روکب
االََسد. یعنی مگه یخ داریم  شه داخِل این گرمای قلبُ  مونه و خراب می نمی

بذاریمش روی یخ که بمونه؟... راستی! باید بفرستم سِر راِه ماشیِن یخی یه 
رسه... یخ که  مون نمی جائی قالب هم به د که ربعهم بگیریم، هرچنقالب یخ  ربع

شده شده باشه هر قالبی شونزده تومن ـ هوده تومن،  ِی خرابداخِل این اللِ 
 َبره؟. دو کیلو انگور هم بسُتون براشون... َدر می دم تا َکی چون بهدیگه آ

.............................. 
های رنج  اندگار شد. سر و بدنشد و مشب باِد ُخَنک پیدا  خیلی بعد از نیمه   

های گرما، به شیرینی  از نیِش سوزن ـ سوَزَنک  دیگر رها شده ،دیده  و عذاب
های ناراحت  خوش و عمیق شوند. َسردار را هم خواب  ول شدند تا خواب

 ُبرد...
خوَرد و باز تمامی ندارد. فرنگ خواب دید هی  ُخوُچول خواب دید هی می   

کند و خالصی در کار نیست. َکَرم خواب دید برای آقای ُمرادی  کباب می
به او پول و کباب داده و او نشسته توی  خریدهایش را برده و ُمرادی صندوقِ 

خوردن. فرنگ حیاِط خانۀ ُمرادی زیِر سایۀ درخِت توت و شروع کرده به 
آید و گوشت  خواب دید ظهر شده و گرما هم هیچ سخت نیست و بادی نرم می

اند توی اتاِق نشیمن و با  و چیزها را از بازار آورده و همه چهارزانو نشسته
َکنده گذاشته و  تابۀ دسته کنند و او گوشت را توی ماهی سکوت نگاهش می

کار را  طوِر مهم این و به به رسم آید باید بنا خواهد شروع کند که یادش می می
َکَشد ـ مثِل  ها را باال می اندازد روی گوشت و آستین بکند... و کارد را می

داَرد و مسعود به  که در عزاداری کرده بود ـ و آنوقت کارد را برمی وقتی
شده از  های خیس نان که گیرد... ابراهیم خواب دید کمکش گوشت را می
او هم گوید و  چیزی نمیاصالً خوَرد و حّتی َکَرم  یچربِی کباب را دارد م

اُفتد  به جلوگیری  ناگهانی می خوَرد تا َکَرم تعجیل می کوتاهی و به دارد بی
روی سرش... فرنگ خواب دید اسکناِس صدتومانی را بجای دادنش به 

 و نیم هللا، دو کیلو بسم»گوید:  دهد به دسِت ُگرگعلی و می ُپور، دارد می دهقان
و دید به خاطِر گوشت با « اما باید گوشِت ُرون ِبم ِبِدی  ها... م برای کباب ِبِده

 کند ُگرگعلی حرفش شده و ُگرگعلی ـ بنا به عادت ـ پشِت سِر هم داد و قال می
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  کباب است  اللی                                              ناهاِر فردا

هی خالو! ای آقازاده! پس مگه »گوید:  میزند و او در جوابش  و حرِف بد می
خوای الکی ِبَدمت و تو بیشتر  تو میدو کیلو و نیم گوشت پولش کمه که 

ُخوُچول خواب دید دارند هی کباب «. پوست و استخوون ِبِدی جاش؟...
«. بخور بابام، بخور...»گوید:  گذارند جلوش و َکَرم دارد می کنند و می می

فرنگ خواِب بدی دید و از خواب پرید؛ خواب دیده بود که َکَرم دست برده 
برداشته  ها را ـ یعنی کیسۀ کوچکِ پول را ـ همۀ پولها و  زیِر بستۀ رختخواب

شود. َکَرم خواب دید  سرعت از دِر ُپشتی خارج می و در حاِل خنده دارد به
کنین برای  دیگه ترکیدیم؛ دیگه کباب می  بسکِه خوردیماز »گوید:  دارد می

و خواب دید مسعود و  خواب رفت فرنگ از خواب که پرید، زود به«. ِکی؟!
اند و مسعود یقۀ َکَرم را کشید و  م به خاطِر یک دنده یقۀ یکدیگر را گرفتهَکرَ 

فرار نهاد و َکَرم سیخی را پرتاب کرد طرفش و  پیراهنش را پاره کرد و پابه
های ِچته! های بذار » کارد را برداشت که او )فرنگ( با دسِت کشیده داد زد:

ابراهیم خواب «. شکم؟... خوای برادِر خوِدتو ِبکُشی برای و! میزمین کارد
های  ُدنبه  کند به تکّه هایش َدوِر زانوها، دارد نگاه می دید یکزانو نشسته و دست

کشیده و  های به سیخ فاصلۀ گوشت به در فاصله ها شدۀ روی ُزغال رنگ نارنجی
کردِن مسعود و َکَرم را  دهد... فرنگ هنوز خواِب جنگ دهان فرو می آبِ 
کنند و َسردار  ها دارند باهم صدا می وغی هست و خیلیدید شل دید و می می

خندد  کند و شوَکت دارد می های ُپرآب نگاه می دست َدِم دهان گرفته و با چشم
د. هنوز زند... و از خواب پری و با کِف دست به پهلوی ران ضربه می

زنند.  خودش و چند خروس از چند جا بانگ می تاریکی را بود اّما خروس ِ
و لحاِف بزرگ « یا خدا خودت رحم کن...»طوِر عمیق گفت:  لوده، بهآ خواب

خیلی ُخَنک جای های ابراهیم و ُخوُچول باال کشید... نسیمی   شانه ِرا تا حدّ 
که بعد ضمِن  خوردِن قاسم آمد قُورت آب بادها را گرفته بود. صدای قُورت

یا خدا قربوِن »صدایش شبیه به آه درآمد تا بلند گفت:  نش از تخت،باالرفت
شد.  کشید که هوا روشن می زیاد طولی نمی«. کرامتت، باز خودت رحم کن...

فرنگ که حاِل خودش را  گفت. سِرهم بانگ می بزرگۀ شوَکت پشتِ  خروس
َبَرد و از  بیدار شود، دیگر خوابش نمیدانست این موقع که  دانست، می می
زودی َدِم گوشش در خواهد آمد... در جریاِن  صدای َکَرم هم بهطرف  یک

 ..امروز، شادمانه بدن را ِکش داد.هوای خوش و دلشادِی 
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و خواب دید مسعود و  خواب رفت فرنگ از خواب که پرید، زود به«. ِکی؟!
اند و مسعود یقۀ َکَرم را کشید و  م به خاطِر یک دنده یقۀ یکدیگر را گرفتهَکرَ 
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کنند و َسردار  ها دارند باهم صدا می وغی هست و خیلیدید شل دید و می می

خندد  کند و شوَکت دارد می های ُپرآب نگاه می دست َدِم دهان گرفته و با چشم
د. هنوز زند... و از خواب پری و با کِف دست به پهلوی ران ضربه می

زنند.  خودش و چند خروس از چند جا بانگ می تاریکی را بود اّما خروس ِ
و لحاِف بزرگ « یا خدا خودت رحم کن...»طوِر عمیق گفت:  لوده، بهآ خواب

خیلی ُخَنک جای های ابراهیم و ُخوُچول باال کشید... نسیمی   شانه ِرا تا حدّ 
که بعد ضمِن  خوردِن قاسم آمد قُورت آب بادها را گرفته بود. صدای قُورت

یا خدا قربوِن »صدایش شبیه به آه درآمد تا بلند گفت:  نش از تخت،باالرفت
شد.  کشید که هوا روشن می زیاد طولی نمی«. کرامتت، باز خودت رحم کن...

فرنگ که حاِل خودش را  گفت. سِرهم بانگ می بزرگۀ شوَکت پشتِ  خروس
َبَرد و از  بیدار شود، دیگر خوابش نمیدانست این موقع که  دانست، می می
زودی َدِم گوشش در خواهد آمد... در جریاِن  صدای َکَرم هم بهطرف  یک

 ..امروز، شادمانه بدن را ِکش داد.هوای خوش و دلشادِی 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 حسیِن ُسلیمانی                              

pdf.tarikhema.org

tarikhema.org
m

an
de

ga
r.t

ar
ik

he
m

a.
or

g

ta
ri

kh
em

a.
ir

https://pdf.tarikhema.org
https://tarikhema.org
https://mandegar.tarikhema.org
http://tarikhema.ir


 
 
 
 
 
 
 
 

برای ِنظارۀ باران به « آقای ُمرادی»کرد.  انشاها را جمع می« غالمعلی»   
نمیدم، نمیدم! آقا! آقای »شد که شنید:  باز کشیده می های دِر نیمه شیشه

 «ُمرادی!...
دستی کشید و حسین هردو می« لیمانیسُ  حسینِ »معلی دفتر را از دسِت غال   

 داد. زد و نمی زور می
 «ِچیه؟»ُمرادی گفت:    
خوام خودم  آقا! می»و حسین گفت: « نمیده انشاشو، آقا.»غالمعلی گفت:    

 «بخووَنِمش.
 «خواد بخوونه، بهتر. بسیار خوب، هرِکی خودش می»ُمرادی گفت:    
 و ایستاد جلِو دو ردیف میز و نیمکت. حسین با دفترش راه افتاد   
 «خوونم، آقای ُمرادی. م میمنَ »گفت: « ُپور عالی جمالِ »   
خواد  باشه. مگه چند دفعه باید بگم که فقط هرِکی که نمی»ُمرادی گفت:    

 «به من؟ ش کسی بفهمه که چی نوشته، میده
شدند روی میِز ُمرادی و ُمرادی از پشِت در َرد شد و  انشاها جمع می   

 نشست.
 «ها! آقا! اما بگو نخندن بچه»حسین با خنده گفت:    
و چشمش به « یعنی چی! خندۀ چی؟ بخوون...»ُمرادی با اخم گفت:    

 «تون ساکت گوش بگیرین. همه»ها، گفت:  بچه
من »گفت:  نشدن بود و اَش از قانع خندۀ ُگشادۀ حسین در چهرۀ ِگرد و سبزه   

با قامِت ُکل «. شون بگیره! ها خنده همین لحاظ ممکنه بچه َئم و به حقیقتو نوشته
 کرد. پا می پابه ،نزدیک به اّولین میِز ردیِف چپ و کوتاه

 خواند:   
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 لیمانیسِ ِیِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِحسینِ الل ِ

که پدرم برایم تعریف کرد، زندگِی من اینطور گذشت: من بچه که  طوری»   
! آنقدر ِگل خوردم که باألخره مریض خوردم بودم، از گرسنگی ِگل می

 «شدم!...
چیزی که در کالس مشّخص شد، خندۀ ُمرادی بود که از فشردگی و    

ها خندیدند و  اختیار است. خیلی ای بی هایش معلوم بود که خنده آمدِن لب ِکش
و بیشتِر « خورد! ای بدبختی! پس... این.. ِگل می»چند کلمه به گوش رسید: 

 «ها. نین  بچهجالبه! خوب گوش ک»ها متوّجه به ُمرادی، ُمرادی گفت:  نگاه
خندید، چشم  حسین که سر را از روی دفتر برداشته بود و از ناچاری می   

برد و با مکث و با اخمی که نشان دهند انشا برایش خیلی اهّمّیت را به صفحه 
 دارد، خواند:

پدرم و از اقواممان مرا به زحمت از ِده به مسجدسلیمان بردند. حدوِد »   
دانستند که حاِل من  یر و خورشیدی بودم و دکترها مییک ماه در بیمارستاِن ش

اینکه بعد از چهل روز که در  گفتند تا خیلی خراب است ولی به پدرم نمی
 ...«ستان بودم، روزی به پدرم گفتند: "پسرت باید جّراحی شود"بیمار

کند یا نه. ُمرادی با  ُمرادی را پائید ببیند خوب گوش می از کناِر چشم    
 «اُوووس!...»ها، محکم صدا کرد:  کوِت کافِی کالس، ُرویش به بچهوجوِد س

. بعد از دو ماه من که: "این جّراحی خیلی مشکل است" و گفتند»...    
جّراحی شدم و بعد از جّراحی یک ماِه دیگر هم در بیمارستان بودم و بعد از 

خودش به سه ماه که به خانه برگشتم، روزی مادرم مرا کناِر چاله گذاشت و 
صحرا رفت تا َتپاله بچیند و من در آتش افتادم و نصِف سر و پهلوی چشِم 

 «راستم سوخت؛ هنوز هم جای سوختگی معلوم است...
با وجوِد رنگِ ُرخساِر سبزۀ کمی تاریک، هنوز هم جای سوختگی واضح    

ای   شود و به شکِل باریکه شروع میچشم و پیشانی است و از کنارۀ راسِت 
 کوتاه ادامه پیدا کرده است.سیاِه یاِن موهای به م
ها  را نشاِن بچه عمد این حالت و سخت شده بود و بهچهرۀ ُمرادی جّدی    
 داد تا نکند درست گوش ندهند. می
اَش بود و امید به این رساندن داشت و  مغِز حسین در پِی رساندِن زندگی   

کرد  ها و معلّم داشت؛ بخصوص آرزو می احتیاج به جلِب محّبت و رّقِت بچه
های مردم  ، یعنی جذب شود؛ معلّمی که از بدبختیکه معلّمش خوشش بیاید

این »مخالِف  کرد و سخت مخالِف وضع ـ و تعریف میدانست  بسیاربسیار می
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ها و  خواند و چشمش به صفحه بود ولی بچه بود... زبانش میـ « حکومت
پائید... حاال که توی آتش افتاده  ها می به همهمه دادن و دّقت ُمرادی را با گوش

ها اثر کرده  بود، با شادی دریافت که نه فقط روی ُمرادی بلکه روی همۀ بچه
دانست اگر  ای هم در کار نیست و دیگر می خندهدهند و  به دّقت گوش میو 

ها ضربه و  کردن نیست اّما باز دلش از احتماِل خنده هم بخندند، از مسخره
معنای سکوت ـ متأّثرش کرد و قلبش را زور داد  خورد... سکوت ـ مه میلط

از  . وجودش به گرمِی تأثیِر بیحد کشیده شد و رّقت از راِه کالسو زور داد
ر داد که آنچه که در این انشا نیست، نبوِد محّبت بوده و مغزش عبو

های  ها بوده و اینکه هیچوقت مورِد توّجه نبوده و حاال اینهمه بچه خوردن کتک
 هاشان دیگر بزرگند ـ و شخصی مثِل آقای ُمرادی، همگی کالس ـ که خیلی

ش رسید دهند و آنچه که به چشم دارند با توّجه و جذبه و حاِل انتظار گوش می
و  ،دهد گذاشت بفهمد که ُمرادی دارد نوِک پنجۀ دست را به گونه زور می

رسید که « خداُمراِد عینکی»نگاهش به میِز سوم در سمِت چپ به  یک بار هم
ها را زیِر بغل برده بود و به توّجِه کاملی  صورتش الغر و حّساس، دست

خود  حالِ  بهپرداختن  ، چون وقتِ فهمید رسیده بود... حاِل خود را درست نمی
بود تا  پائید تا اشتباه نکند و باید مواظِب کالس می را نداشت؛ باید کلمات را می

امروز قطع نشده و المپ، آن   نکند گوش ندهند و صدا بکنند و بخندند... برق
کند!  چه خوب دفتر را روشن می رنگ ـ زرِگ غیِرشیری ـ یعنی شیشهالمِپ ب

 حاال هم که به بهترین جای انشا رسیده، پس حواسش باید خیلی جمع باشد...
چون که زجر کشیدم، خوب شدم و بعد از آن  آنوقت با مّدِت زیادی»...   

هنوز خیلی کوچک و ُمردنی بودم، روزی سگ مرا برد که بخوَرد و مادرم 
به دنباِل سگ راه افتاده بودند و من همچنان در  و پدرم و کسانی از اقواَمم تند

 «های سگ بودم!... وسِط دندان
اختیاری خندیدند و خندۀ صدادارشان  از نزدیک به آخِر کالس دو نفر با بی   

ها برسانند...  های خود را به گوش چند نفر را وادار کرد که به تقلید، خنده
های تیزش دیگر بیفایده بود؛  نگاهها و  چرخیدِن سِر ُمرادی به طرفشان و اخم

هائی، انشای حسین را بهم ریخت و  جاشدن ای و جابه ها و همراهِی همهمه خنده
 به گریه افتاد...

، همانطور پسندیده و قشنگ ویش افتاده بود، آن ِگرِه مطبوعگلِگرهی که به    
نباِل این چیزی اشک را به د شدند؛ یعنی هیچ ها پیدا نمی ماند اگر این خنده می
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که پدرم برایم تعریف کرد، زندگِی من اینطور گذشت: من بچه که  طوری»   
! آنقدر ِگل خوردم که باألخره مریض خوردم بودم، از گرسنگی ِگل می

 «شدم!...
چیزی که در کالس مشّخص شد، خندۀ ُمرادی بود که از فشردگی و    

ها خندیدند و  اختیار است. خیلی ای بی هایش معلوم بود که خنده آمدِن لب ِکش
و بیشتِر « خورد! ای بدبختی! پس... این.. ِگل می»چند کلمه به گوش رسید: 

 «ها. نین  بچهجالبه! خوب گوش ک»ها متوّجه به ُمرادی، ُمرادی گفت:  نگاه
خندید، چشم  حسین که سر را از روی دفتر برداشته بود و از ناچاری می   

برد و با مکث و با اخمی که نشان دهند انشا برایش خیلی اهّمّیت را به صفحه 
 دارد، خواند:

پدرم و از اقواممان مرا به زحمت از ِده به مسجدسلیمان بردند. حدوِد »   
دانستند که حاِل من  یر و خورشیدی بودم و دکترها مییک ماه در بیمارستاِن ش

اینکه بعد از چهل روز که در  گفتند تا خیلی خراب است ولی به پدرم نمی
 ...«ستان بودم، روزی به پدرم گفتند: "پسرت باید جّراحی شود"بیمار

کند یا نه. ُمرادی با  ُمرادی را پائید ببیند خوب گوش می از کناِر چشم    
 «اُوووس!...»ها، محکم صدا کرد:  کوِت کافِی کالس، ُرویش به بچهوجوِد س

. بعد از دو ماه من که: "این جّراحی خیلی مشکل است" و گفتند»...    
جّراحی شدم و بعد از جّراحی یک ماِه دیگر هم در بیمارستان بودم و بعد از 

خودش به سه ماه که به خانه برگشتم، روزی مادرم مرا کناِر چاله گذاشت و 
صحرا رفت تا َتپاله بچیند و من در آتش افتادم و نصِف سر و پهلوی چشِم 

 «راستم سوخت؛ هنوز هم جای سوختگی معلوم است...
با وجوِد رنگِ ُرخساِر سبزۀ کمی تاریک، هنوز هم جای سوختگی واضح    

ای   شود و به شکِل باریکه شروع میچشم و پیشانی است و از کنارۀ راسِت 
 کوتاه ادامه پیدا کرده است.سیاِه یاِن موهای به م
ها  را نشاِن بچه عمد این حالت و سخت شده بود و بهچهرۀ ُمرادی جّدی    
 داد تا نکند درست گوش ندهند. می
اَش بود و امید به این رساندن داشت و  مغِز حسین در پِی رساندِن زندگی   

کرد  ها و معلّم داشت؛ بخصوص آرزو می احتیاج به جلِب محّبت و رّقِت بچه
های مردم  ، یعنی جذب شود؛ معلّمی که از بدبختیکه معلّمش خوشش بیاید

این »مخالِف  کرد و سخت مخالِف وضع ـ و تعریف میدانست  بسیاربسیار می
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ها و  خواند و چشمش به صفحه بود ولی بچه بود... زبانش میـ « حکومت
پائید... حاال که توی آتش افتاده  ها می به همهمه دادن و دّقت ُمرادی را با گوش

ها اثر کرده  بود، با شادی دریافت که نه فقط روی ُمرادی بلکه روی همۀ بچه
دانست اگر  ای هم در کار نیست و دیگر می خندهدهند و  به دّقت گوش میو 

ها ضربه و  کردن نیست اّما باز دلش از احتماِل خنده هم بخندند، از مسخره
معنای سکوت ـ متأّثرش کرد و قلبش را زور داد  خورد... سکوت ـ مه میلط

از  . وجودش به گرمِی تأثیِر بیحد کشیده شد و رّقت از راِه کالسو زور داد
ر داد که آنچه که در این انشا نیست، نبوِد محّبت بوده و مغزش عبو

های  ها بوده و اینکه هیچوقت مورِد توّجه نبوده و حاال اینهمه بچه خوردن کتک
 هاشان دیگر بزرگند ـ و شخصی مثِل آقای ُمرادی، همگی کالس ـ که خیلی

ش رسید دهند و آنچه که به چشم دارند با توّجه و جذبه و حاِل انتظار گوش می
و  ،دهد گذاشت بفهمد که ُمرادی دارد نوِک پنجۀ دست را به گونه زور می

رسید که « خداُمراِد عینکی»نگاهش به میِز سوم در سمِت چپ به  یک بار هم
ها را زیِر بغل برده بود و به توّجِه کاملی  صورتش الغر و حّساس، دست

خود  حالِ  بهپرداختن  ، چون وقتِ فهمید رسیده بود... حاِل خود را درست نمی
بود تا  پائید تا اشتباه نکند و باید مواظِب کالس می را نداشت؛ باید کلمات را می

امروز قطع نشده و المپ، آن   نکند گوش ندهند و صدا بکنند و بخندند... برق
کند!  چه خوب دفتر را روشن می رنگ ـ زرِگ غیِرشیری ـ یعنی شیشهالمِپ ب

 حاال هم که به بهترین جای انشا رسیده، پس حواسش باید خیلی جمع باشد...
چون که زجر کشیدم، خوب شدم و بعد از آن  آنوقت با مّدِت زیادی»...   

هنوز خیلی کوچک و ُمردنی بودم، روزی سگ مرا برد که بخوَرد و مادرم 
به دنباِل سگ راه افتاده بودند و من همچنان در  و پدرم و کسانی از اقواَمم تند

 «های سگ بودم!... وسِط دندان
اختیاری خندیدند و خندۀ صدادارشان  از نزدیک به آخِر کالس دو نفر با بی   

ها برسانند...  های خود را به گوش چند نفر را وادار کرد که به تقلید، خنده
های تیزش دیگر بیفایده بود؛  نگاهها و  چرخیدِن سِر ُمرادی به طرفشان و اخم

هائی، انشای حسین را بهم ریخت و  جاشدن ای و جابه ها و همراهِی همهمه خنده
 به گریه افتاد...

، همانطور پسندیده و قشنگ ویش افتاده بود، آن ِگرِه مطبوعگلِگرهی که به    
نباِل این چیزی اشک را به د شدند؛ یعنی هیچ ها پیدا نمی ماند اگر این خنده می
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موقع مدیر ـ با آن َپک و  ها؛ حّتی اگر همان خندهانداخت جز همین  نمی ِگره
شد و ناگهانی به پِس  اَش ـ وارد می ها و عینکِ دودی ُپوِز ناُجور و با آن چشم

اَش  ، باز گریه«ئی  پدرسوخته اینا ِچیه نوشته»گفت:  زد و می گردنش می
فهمید چرا  گرفت... نمی اَش می که خنده گریه که هیچ، شاید هم گرفت؛ نمی

فهمید که  تواند جلِو آمدِن آب را، اشک را، بگیرد؛ می کند نمی هرچه می
که  که وقتی  تاَش هم از این نیس دلی نیست و همه  خاطِر ناُزک اَش به همه

اند. سرش پائین افتاد و یک دستش  بودنش بوده، خندیده سگ دندانِ  صحبت از به
دو چشم را  ،ـ سریع باال آمد و آستیِن طوسِی ُکت ساعد و بازویشـ یعنی 

ها را هم مثِل  شدِن لب پوشاند و به سمِت دهان هم رفت تا لرزش و پیچیده
گریه آورده باشد؛ حرکتی  وشاَند؛ نکرد که حرکت را به کمکِاشک بپ

ا زود که جلِو این فکر را بگیرد، دست ر اختیار بود؛ برای همین اراده ـ بی بی
وار، روی  ها را خیس کرده بود و یک قطره، گلوله َرد کرد. اشک پای چشم
 گرفتند... هایش هنوز جا نمی هائی زد. لب به چشمتیرگِی پوسِت گونۀ چپ 

چرا؟ چرا باید »داد:  ، داشت نهیب میُمرادی که به تندی پا شده بود   
 «کنین باید بخندین؟... بخندین؟ فکر می

 «آقا، این دلش هم خیلی ناُزکه...»آهسته گفت: « نورمحّمد»   
حاال من کاری به گریۀ این ندارم؛ میگم شما »ُمرادی صدا را بلندتر کرد:    

و برای چند لحظه خیره نگاِه همه کرد و « چرا باید بخندین؟ اینطوری آدمین؟
ترجیح داد دیگر نگوید. برای آنکه به حسین بفهماَند که چه کاری با این 

توان کرد، به آرامی و رّقت  توان کرد و چه کاری با گریۀ تو می ها می خنده
و در ادای این دو کلمه، سرش چند بار ریز و تند « بخوون  حسین.»گفت: 

 پائین ـ باال شد.
اختیار باال رفت و قطره را و پای  ساعِد حسین برای باِر دّوم و این بار به   

باز بیاید، باز  ای شده خونی که از زخِم پاکننِد ها را پاک کرد اّما اشک ما چشم
کار َنَبَرد  بهتر است و فقط دفتر را باالتر ـ جلِو  . حسین دید ساعد را که بهآمد

مثِل سر به  دادِن ُمرادی را تکان اطراف هائی که سربه چهره آورد و در َدم
دو کلمه ـ  دادنش و مثِل ادای آن دو کلمه ـ مثِل حاِل ادای آن پائین ـ باال تکان

یافت، دیگر بدوِن بیم از اینکه باقِی انشا کسی را بخنداَند، با صدائی  تسلّی می
 گرفته که زود صاف شد، خواند: کمی گریه

خوردم و  های سگ بودم و سواری می و من همچنان در وسِط دندان»...    
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ج ، رنهای سگ در بدِن من ایجاد کرده بود از طرِف دیگر از زخمی که دندان
کشیدم. با زور مرا از سگ گرفتند و بعد از مّدتی خوب شدم. بعد بزرگتر  می

 «کردم... شدم و دیگر ییالق ـ ِقشالق می
های  جاشدِن ُمرادی و معنای همهمه ـ زمزمه اکنون معنای جدیِد جابه   

اند،  دانست که از فکر است و به فکر رفته دانست؛ می ها را می محتاطانۀ بچه
دانند که  ها که خودشان هم بختیاری هستند، می ست ُمرادی و بچهدان چون می

هاست... و  ها بوده و همین است و همین ها همین بوده و همین زندگِی بختیاری
های اشکِ  گرفته دور شد و لکّه شاید از گرما و آتِش همین بود که حاِل بغض

 .هایش خشکیده و کهنه و حّتی محو جلوه کردند َدور و َبِر چشم
گویند. مادرم روی سنگی  می« َگلِزی»کوهی هست که به آن یک »...    

بزرگ از کوه به اندازۀ همین کالس نشسته بود. من خسته بودم و سرم را 
روی راِن مادرم گذاشته بودم و خوابم برد و از آن باال به پائین پرت شدم و 

جای سرم دیگر نه سر و نه هیچ جای بدنم از زخم آزادی نداشت؛ هفت 
کردم، خون بود تااینکه بیهوش  شکست و به هر جای بدنم که نگاه می

 «شدم...
و کلماِت آخِر انشا را با سردشدِن قلب و مغزی که کارشان را انجام داده    

 بودند، ادا کرد:
اَم مرا از دهات  سالگی دائی خوب شدم و در هفت هائی و بعد از مّدت»...    

 «ای از زندگِی من. درس خواندم. این بود ُخالصهبه اللی آورد و اینجا 
و « برو بشین جانم. متشکّرم.»ُمرادی صدایش گرفته و محکم، گفت:    
و با چهرۀ « ش...خوامِ  حسین، انشات رو ِبِده من. میبیا »آمده، گفت:  حواس به

جّدی برِگ انشا را َکند و با عجله نگاهی به ساعتش کرد و آرام پا شد و با 
دوخته به او و آگاه از اخالق و رفتارش،  ها چشم راه افتاد و بچهسکوت 

ـ شاگردی « رضا علی»... ُمرادی با رضایت دید که هایش ماندند منتظِر حرف
ها را بهم زور  سفیدُرو و بسیار الغر و بسیار شیطان ـ جّدی و با احترام لب

هراً جلو را نگاه گوید و حسین، موّقر، ظا دهد و کلماتی َدِم گوِش حسین می می
ها زیِر بغل، شرح داد که این  و دست کند... به برگشتن، جلِو تابلو ایستاد می

های بزرگ و بسیار عمیِق مردم و از  انشای ساده و صادقانه، از زخم
 شدنشان به اماِن خدا خبر داده... پناهی و ِول بی
ئی راه و جا داد ها های بچه حرف ادامه داد و بعد به مشارکت هائی به دقیقه   
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موقع مدیر ـ با آن َپک و  ها؛ حّتی اگر همان خندهانداخت جز همین  نمی ِگره
شد و ناگهانی به پِس  اَش ـ وارد می ها و عینکِ دودی ُپوِز ناُجور و با آن چشم

اَش  ، باز گریه«ئی  پدرسوخته اینا ِچیه نوشته»گفت:  زد و می گردنش می
فهمید چرا  گرفت... نمی اَش می که خنده گریه که هیچ، شاید هم گرفت؛ نمی

فهمید که  تواند جلِو آمدِن آب را، اشک را، بگیرد؛ می کند نمی هرچه می
که  که وقتی  تاَش هم از این نیس دلی نیست و همه  خاطِر ناُزک اَش به همه

اند. سرش پائین افتاد و یک دستش  بودنش بوده، خندیده سگ دندانِ  صحبت از به
دو چشم را  ،ـ سریع باال آمد و آستیِن طوسِی ُکت ساعد و بازویشـ یعنی 

ها را هم مثِل  شدِن لب پوشاند و به سمِت دهان هم رفت تا لرزش و پیچیده
گریه آورده باشد؛ حرکتی  وشاَند؛ نکرد که حرکت را به کمکِاشک بپ

ا زود که جلِو این فکر را بگیرد، دست ر اختیار بود؛ برای همین اراده ـ بی بی
وار، روی  ها را خیس کرده بود و یک قطره، گلوله َرد کرد. اشک پای چشم
 گرفتند... هایش هنوز جا نمی هائی زد. لب به چشمتیرگِی پوسِت گونۀ چپ 

چرا؟ چرا باید »داد:  ، داشت نهیب میُمرادی که به تندی پا شده بود   
 «کنین باید بخندین؟... بخندین؟ فکر می

 «آقا، این دلش هم خیلی ناُزکه...»آهسته گفت: « نورمحّمد»   
حاال من کاری به گریۀ این ندارم؛ میگم شما »ُمرادی صدا را بلندتر کرد:    

و برای چند لحظه خیره نگاِه همه کرد و « چرا باید بخندین؟ اینطوری آدمین؟
ترجیح داد دیگر نگوید. برای آنکه به حسین بفهماَند که چه کاری با این 

توان کرد، به آرامی و رّقت  توان کرد و چه کاری با گریۀ تو می ها می خنده
و در ادای این دو کلمه، سرش چند بار ریز و تند « بخوون  حسین.»گفت: 

 پائین ـ باال شد.
اختیار باال رفت و قطره را و پای  ساعِد حسین برای باِر دّوم و این بار به   

باز بیاید، باز  ای شده خونی که از زخِم پاکننِد ها را پاک کرد اّما اشک ما چشم
کار َنَبَرد  بهتر است و فقط دفتر را باالتر ـ جلِو  . حسین دید ساعد را که بهآمد

مثِل سر به  دادِن ُمرادی را تکان اطراف هائی که سربه چهره آورد و در َدم
دو کلمه ـ  دادنش و مثِل ادای آن دو کلمه ـ مثِل حاِل ادای آن پائین ـ باال تکان

یافت، دیگر بدوِن بیم از اینکه باقِی انشا کسی را بخنداَند، با صدائی  تسلّی می
 گرفته که زود صاف شد، خواند: کمی گریه

خوردم و  های سگ بودم و سواری می و من همچنان در وسِط دندان»...    
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هاست... و  ها بوده و همین است و همین ها همین بوده و همین زندگِی بختیاری
های اشکِ  گرفته دور شد و لکّه شاید از گرما و آتِش همین بود که حاِل بغض
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گویند. مادرم روی سنگی  می« َگلِزی»کوهی هست که به آن یک »...    

بزرگ از کوه به اندازۀ همین کالس نشسته بود. من خسته بودم و سرم را 
روی راِن مادرم گذاشته بودم و خوابم برد و از آن باال به پائین پرت شدم و 

جای سرم دیگر نه سر و نه هیچ جای بدنم از زخم آزادی نداشت؛ هفت 
کردم، خون بود تااینکه بیهوش  شکست و به هر جای بدنم که نگاه می

 «شدم...
و کلماِت آخِر انشا را با سردشدِن قلب و مغزی که کارشان را انجام داده    

 بودند، ادا کرد:
اَم مرا از دهات  سالگی دائی خوب شدم و در هفت هائی و بعد از مّدت»...    

 «ای از زندگِی من. درس خواندم. این بود ُخالصهبه اللی آورد و اینجا 
و « برو بشین جانم. متشکّرم.»ُمرادی صدایش گرفته و محکم، گفت:    
و با چهرۀ « ش...خوامِ  حسین، انشات رو ِبِده من. میبیا »آمده، گفت:  حواس به

جّدی برِگ انشا را َکند و با عجله نگاهی به ساعتش کرد و آرام پا شد و با 
دوخته به او و آگاه از اخالق و رفتارش،  ها چشم راه افتاد و بچهسکوت 

ـ شاگردی « رضا علی»... ُمرادی با رضایت دید که هایش ماندند منتظِر حرف
ها را بهم زور  سفیدُرو و بسیار الغر و بسیار شیطان ـ جّدی و با احترام لب

هراً جلو را نگاه گوید و حسین، موّقر، ظا دهد و کلماتی َدِم گوِش حسین می می
ها زیِر بغل، شرح داد که این  و دست کند... به برگشتن، جلِو تابلو ایستاد می

های بزرگ و بسیار عمیِق مردم و از  انشای ساده و صادقانه، از زخم
 شدنشان به اماِن خدا خبر داده... پناهی و ِول بی
ئی راه و جا داد ها های بچه حرف ادامه داد و بعد به مشارکت هائی به دقیقه   
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بیاید انشا بخواَند و تِه کالس و پشت به جمال و به ساعت نگاه کرد و گفت که 
بار برای خودش به  شده به دیوار، شروع کرد این پنجره و یک پایش زده

 ها بگوید... شد برای بچه توضیِح انشا بپردازد، توضیِح آن معناهائی که نمی
 خواند: میجمال    
 «کنند... چرا به دهقاناِن زحمتکش به چشِم حیوان نگاه می»...    
پیچیدند. گفت:  هایش پشِت کمر بهم می ، راه افتاد. پنجهُمرادی گرفتاِر خود   
دید مثِل اینکه  دادند و ُمرادی می ها ساکت گوش می بچه«. خوب گوش کنین.»

 گوش بدهد.« خوب»خودش هم باید باید به انشا 
بعضی از غذاهای  مان گوشت یا است که من و خانوادهممکن »...    

قیمِت دیگر ماننِد برنج و عدس و لوبیا و غیره فقط از دور به چشم دیده  گران
خوریم، آن  کنم اگر در هر سال و ماهی یک دفعه گوشت می باشیم و فکر می

دهند و  می به ما« گوشِت نذری»ها به عنواِن  یک دفعه را هم بیشتر همسایه
 «از زندگانِی خود راضی هستم... توانم بگویم که اصالً  من نمی

لیمانی سُ  شده به جمال، به تعبیِر خود از انشای حسینِ  ُمرادی کامالً جذب   
، یعنی چون جمال داشت از تعداِد رسید و چون فرصت پیدا شده بود می

حسیِن  این»گفت، با شتاب برای خودش گفت:  اعضای خانوادۀ خود می
  و غیِرعادی خاطِر نحیفِی بیحد بهخورد و  لیمانی نبود که از گرسنگی ِگل میسُ 

ش و توی چاله افتاد و از صخره پرت شد  سگ گرفتش به دندون ِبَبره بخوره
همۀ ملّت بود جاش خونین و مالین شد، این  و هفت جای سرش شکست و همه

 «ه...موندنش تصادفی که حّتی زندهو این فقط او نیست 
 .ِول کرد و به انشا گوش داد   
چیند و من  ها نمک می و یک برادِر کوچکتر از خودم دارم که تابستان»...    

االغ نمکی را که  چینم و آن یک بارِ  خودم هم بعد از تعطیلِی مدرسه نمک می
 «دادیم... چیدیم، به غذای روز و شبمان می خودم و برادرم می

خاطِر قطِع ناگهانِی  شا، در سکوِت هوا و فضا بهطِر انخا ...در سکوت به
ُپنگ  ها از روی سایباِن میِز پینگ باران ـ سکوتی که با چکیدِن قطره

شد ـ زنگِ مدرسه ناگهانی زده شد. چند صدای درشت و  تر می مشّخص
ساکت! گوش ِبدین! تکون نخورین از »صدای ُمرادی هم جزِوشان، گفتند: 

داشت، با  که تِه کالس چشم را از روی ساعت برمیو ُمرادی « سِر جاتون!
 «اون درو ببندین!...»به ناراحتی صدا کرد:   دستی درازشده

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 غیِرُمنتظره                                   
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بیاید انشا بخواَند و تِه کالس و پشت به جمال و به ساعت نگاه کرد و گفت که 
بار برای خودش به  شده به دیوار، شروع کرد این پنجره و یک پایش زده

 ها بگوید... شد برای بچه توضیِح انشا بپردازد، توضیِح آن معناهائی که نمی
 خواند: میجمال    
 «کنند... چرا به دهقاناِن زحمتکش به چشِم حیوان نگاه می»...    
پیچیدند. گفت:  هایش پشِت کمر بهم می ، راه افتاد. پنجهُمرادی گرفتاِر خود   
دید مثِل اینکه  دادند و ُمرادی می ها ساکت گوش می بچه«. خوب گوش کنین.»

 گوش بدهد.« خوب»خودش هم باید باید به انشا 
بعضی از غذاهای  مان گوشت یا است که من و خانوادهممکن »...    

قیمِت دیگر ماننِد برنج و عدس و لوبیا و غیره فقط از دور به چشم دیده  گران
خوریم، آن  کنم اگر در هر سال و ماهی یک دفعه گوشت می باشیم و فکر می

دهند و  می به ما« گوشِت نذری»ها به عنواِن  یک دفعه را هم بیشتر همسایه
 «از زندگانِی خود راضی هستم... توانم بگویم که اصالً  من نمی

لیمانی سُ  شده به جمال، به تعبیِر خود از انشای حسینِ  ُمرادی کامالً جذب   
، یعنی چون جمال داشت از تعداِد رسید و چون فرصت پیدا شده بود می

حسیِن  این»گفت، با شتاب برای خودش گفت:  اعضای خانوادۀ خود می
  و غیِرعادی خاطِر نحیفِی بیحد بهخورد و  لیمانی نبود که از گرسنگی ِگل میسُ 

ش و توی چاله افتاد و از صخره پرت شد  سگ گرفتش به دندون ِبَبره بخوره
همۀ ملّت بود جاش خونین و مالین شد، این  و هفت جای سرش شکست و همه

 «ه...موندنش تصادفی که حّتی زندهو این فقط او نیست 
 .ِول کرد و به انشا گوش داد   
چیند و من  ها نمک می و یک برادِر کوچکتر از خودم دارم که تابستان»...    

االغ نمکی را که  چینم و آن یک بارِ  خودم هم بعد از تعطیلِی مدرسه نمک می
 «دادیم... چیدیم، به غذای روز و شبمان می خودم و برادرم می

خاطِر قطِع ناگهانِی  شا، در سکوِت هوا و فضا بهطِر انخا ...در سکوت به
ُپنگ  ها از روی سایباِن میِز پینگ باران ـ سکوتی که با چکیدِن قطره

شد ـ زنگِ مدرسه ناگهانی زده شد. چند صدای درشت و  تر می مشّخص
ساکت! گوش ِبدین! تکون نخورین از »صدای ُمرادی هم جزِوشان، گفتند: 

داشت، با  که تِه کالس چشم را از روی ساعت برمیو ُمرادی « سِر جاتون!
 «اون درو ببندین!...»به ناراحتی صدا کرد:   دستی درازشده

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 غیِرُمنتظره                                   
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و چند نفر « بر پا!»اختیار گفتند:  ُمرادی که به کالس داخل شد، چند نفر بی   
 خیز شدند و یادشان که آمد، نشستند. بلند شدند یا نیمه

به خنده باز، در را بست و سر را به چپ و راست تکان داد  ُمرادی دهانش   
از که "برپا" به! ناَمردا! چند دفعه باید یه چیزی رو ِبتون گفت؟ ب به»و گفت: 

 «توی کارتون بود! و "پاشدن"
 خندیدند. ها می بچه   
آقا! اینا اون »اَش الغر، گفت:  اَش بلند و خشک و چهره باالتنه «وروزنَ »   

 «شون! آدمی نیستن که زود یه چیزی بره داخِل گوش های بچه
آقا، البته یادشون هم میره و »با همان باالتنۀ َنوروز، گفت: « ابوالفتح»   

 «راستش من خودم هم نزدیک بود پا َشم.
آقا، آقا! ابوالفتح »ت: از آخرین میِز ردیِف سمِت چپ به خنده گف« حسن»   

خیز شد تا یادش  غ میگه! خودش هم نیم، دروکه میگه "نزدیک بود پا َشم"
 «اومد نباید!

به و به! ناجنس! پس تو خودت »ُمرادی چشمش به ابوالفتح، خندان گفت:    
 «هم از جا جنبیدی!

حالی که  سری، به یز و نیمکِت آخری ـ پشتِ چرخاندن به م َنوروز با گردن   
 «الفتح...پس تو هم ابو»اَش از خنده چین برداشته بود، گفت:  قیافه
ئیم  کنیم، عادت کرده آقا، چون برای باقِی دبیرا برپا می»گفت: « شمشیر»   

 «و ترِک عادت هم سخته.
، روی همین ُمرادی و تا حّدی هم روی یکی دیگر بود کردند حسابی که می   

 ـ کجا...« آقای عزیزی»یکی ـ  اّما باز ُمرادی کجا و آن
فشرده ناپدید  های بهم پشِت لب« شیرمحّمد»های بلنِد  در جلسۀ پیش دندان   
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خیز شد تا یادش  غ میگه! خودش هم نیم، دروکه میگه "نزدیک بود پا َشم"
 «اومد نباید!

به و به! ناجنس! پس تو خودت »ُمرادی چشمش به ابوالفتح، خندان گفت:    
 «هم از جا جنبیدی!
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 «و ترِک عادت هم سخته.
، روی همین ُمرادی و تا حّدی هم روی یکی دیگر بود کردند حسابی که می   

 ـ کجا...« آقای عزیزی»یکی ـ  اّما باز ُمرادی کجا و آن
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که هم و چهرۀ َنوروز ـ با همۀ قُلدری ـ چین نخورده بود و ابوالفتح  بودند
ساله بود، با سبیلی ُتُنک  سیزده اَش نامهاسساله بود اّما مطابِق شن ه ـ هفدهشانزد

نۀ باالی پیشانی هرچه که مدیر و هک خورده که به اسِم زخمِ  شانهو با موی 
داد، خیلی کسل و ناراحت بود؛  آوردند، به اصالح تن در نمی معاون فشار می

نهاد،  ُرویش نمی« اسِم دبیر»که هیچ شاگردی « ُپور آقای حاجت»یعنی زنگِ 
  پائید که نکند کسی دروقتی ها را هم می شد، گوشه ـ کناره که داده می« برپا»

 ، نشسته باشد یا درست نایستاده باشد...«بشیننن!»ته: که هنوز نگف
، پدرُمرده، «فرهاد»ت. گرف ها آزادانه صورت می بدن... و حاال حرکاِت    

تی ُوول برای راح ،باز، با هیکِل ریزه سیاِه پیدا از زیِر ژاکِت یقه با پیراهنِ 
خندید  می ،جمعهم ِگرد و « العلیعبدُ »و  لبش پیدا شد خورد و ـ حّتی ـ خنده به

 و ُکِت سبزرنگش هم مثِل نشانۀ خوبی و وقاِر چهرۀ ِگرد و روشنش بود...
و شمشیر ُمِچ ُمرادی را گرفت  ُمرادی با پشِت دست به سینۀ شمشیر زد   

تند خودش را روی دو نفِر دیگر انداخت که ُمرادی و زوری داد و ِول کرد 
کردِن شمشیر، با خمیدن  ِول دستش به رسیدن و زدن کوتاه باشد. ُمرادی به

ها  طرِف میِز بعدی، خندان خمید طرِف َنوروز و َنوروز به گرفتِن کِف دست
آقا! جاِن خودت نزن، این روزا حالم »های خنده گفت:  جلِو ُمرادی، با چین

 «دونم ِچمه. هیچ خوش نیست و خودم هم نمی
اللی منتقل شده بود و تازگی از مسجدسلیمان به  که به «ُپور ُیوُسِف حاجی»   

کرد، با خود گفت:  ور از ُمرادی، چشمش طرِف ُمرادی کار میاز میزهای دُ 
شاگرِد پهلوئی ـ به  و به« میگه برپا نکنین ِجلََوم. معلّم" به این میگن که»"
 «این آقای ُمرادی خیلی عالیه!»که از اقوامش بود ـ گفت: « سیاوش»

ُهووه! »پیشانی، گفت:   به کوچکِ تأکیدهای  آوردِن چین  ش بهسیاوَ    
 «مثلِش اصالً گیر نمیاد!»و حرف را کافی ندید و گفت: « خیلی. خیلی

 «ُپور رو هم ببین!... اینو ببین و اونوقت حاجت»ُیوُسف گفت:    
ُپور و  آقای ُمرادی رو نزن به حاجتبابات جاِن »به اخم گفت:  شسیاوَ    

 «نجِسش نکن!
او نه بلده دو کلمه حرِف »و گفت: « ها واقعاً!»دیق گفت: ُیوُسف به تص   

و دونه دستوِر زبان ِچیه  حسابی بزنه و نه بلده یه لُغتی رو معنی بکنه و نه می
 «َئن ِبش! دیپلم رو داده و فوقِ  دونم که چطور دیپلم من اصالً نمی

ُمرادی آقای »و زود گفت: !« نهمینَ ها، همه مات و متحّیِر »فت: سیاَوش گ   
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فقط یه چیزش َبِده که بیشتر َدوِر ابوالفتح و َنوروز و شمشیر و َحَسِنه. چون 
 «بزرَگن؟

 «ابوالفتح! چی داریم این ساعت؟»ُمرادی پرسیده:    
 «بکنیم ِبدیم به تو. عانشا. باید انشاها رو جم»ابوالفتح گفت:    
س که  همون موضوِع اون هفته»و پرسید: « نه، صبر کن.»ُمرادی گفت:    

 «تونو راجع به مدرسه و معلّما بنویسین؟ عقیده
 «بله.»ابوالفتح و چند نفر جواب دادند: 

ُخب، باز هم حدوِد بیست دقیقه آرام و ساکت ُروش کار »ُمرادی گفت:    
تون باشه که مجبور نیستین شون. یاد کنین، سعی کنین بهترش کنین تا بگیرم

 .«تونو بنویسین اسم
ئیم.  نوشته»شوند و چند نفر گفتند:  اند و می جا شده چند نفر با عالقه جابه   

 «ئیم. تکمیل. تکمیل شده  آقا. دیگه خالصش کرده
 «درست، باشه، اما باز بیشتر که دّقت ِبش بکنین، بهتره.»ُمرادی گفت:    
زنان، شروع  کشید و ُمرادی قدم ه انشا بروند، طول میها ب ها و دست تا چشم   
 ُروئی به صدا دربیاید. فاصله و با خنده به کند که فاصله می
بیحرف!... ژاُپنی! ِچته ـ ای!  ُگربه چشم.. ـ بنویس!... تو ـ هی.. ـ ُگرگ! ـ   

َکنی؟!... ابوالفتح! با اون سبیالت دیگه حرف  خوری و جون می که ُوول می
 کاِرت باشه!...نزن و فقط سرت به 

َئم. پس دیگه  صفحه نوشتهپنج ـ چاربه جاِن خودت من »ابوالفتح گفت:    
 «یعنی...

 «نویسی یا بیام برات؟! می»ُمرادی گفت:    
مثِل سرازیرشدن به سرازیری، به طرِف ژرفا، جان  کم سکوتی و کم   
ها به آن،  ها و ِجیرِجیِر نیمکت جاشدن ماننِد جابه یافتِن همهمه گرفت که راه می

 کرد... تر نمی جان کرد اّما آنرا کم آنرا مشّخص می
بیرون را نگاه  های در، ها، از پشِت شیشه بچه به و ُمرادی دیگر پشت   
 کرد... می
رفت و  رفت و می و سرسبز، می صاف و گسترده و بیشتر سبز دشت،   

های کمی  ها و تّپه رفت تا دشت و چشم به دیواِر بلندی چشم به همراهش می
خوردند.  های لُخت و خاکستری َبرمی وِر کوهسبز و بعد به نامربوطِی بیحد دُ 

اتاقۀ  قدمِی مقابِل چشمش درازای پشِت هشت خانۀ سه در بیش از دویست
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که هم و چهرۀ َنوروز ـ با همۀ قُلدری ـ چین نخورده بود و ابوالفتح  بودند
ساله بود، با سبیلی ُتُنک  سیزده اَش نامهاسساله بود اّما مطابِق شن ه ـ هفدهشانزد

نۀ باالی پیشانی هرچه که مدیر و هک خورده که به اسِم زخمِ  شانهو با موی 
داد، خیلی کسل و ناراحت بود؛  آوردند، به اصالح تن در نمی معاون فشار می

نهاد،  ُرویش نمی« اسِم دبیر»که هیچ شاگردی « ُپور آقای حاجت»یعنی زنگِ 
  پائید که نکند کسی دروقتی ها را هم می شد، گوشه ـ کناره که داده می« برپا»

 ، نشسته باشد یا درست نایستاده باشد...«بشیننن!»ته: که هنوز نگف
، پدرُمرده، «فرهاد»ت. گرف ها آزادانه صورت می بدن... و حاال حرکاِت    

تی ُوول برای راح ،باز، با هیکِل ریزه سیاِه پیدا از زیِر ژاکِت یقه با پیراهنِ 
خندید  می ،جمعهم ِگرد و « العلیعبدُ »و  لبش پیدا شد خورد و ـ حّتی ـ خنده به

 و ُکِت سبزرنگش هم مثِل نشانۀ خوبی و وقاِر چهرۀ ِگرد و روشنش بود...
و شمشیر ُمِچ ُمرادی را گرفت  ُمرادی با پشِت دست به سینۀ شمشیر زد   

تند خودش را روی دو نفِر دیگر انداخت که ُمرادی و زوری داد و ِول کرد 
کردِن شمشیر، با خمیدن  ِول دستش به رسیدن و زدن کوتاه باشد. ُمرادی به

ها  طرِف میِز بعدی، خندان خمید طرِف َنوروز و َنوروز به گرفتِن کِف دست
آقا! جاِن خودت نزن، این روزا حالم »های خنده گفت:  جلِو ُمرادی، با چین

 «دونم ِچمه. هیچ خوش نیست و خودم هم نمی
اللی منتقل شده بود و تازگی از مسجدسلیمان به  که به «ُپور ُیوُسِف حاجی»   

کرد، با خود گفت:  ور از ُمرادی، چشمش طرِف ُمرادی کار میاز میزهای دُ 
شاگرِد پهلوئی ـ به  و به« میگه برپا نکنین ِجلََوم. معلّم" به این میگن که»"
 «این آقای ُمرادی خیلی عالیه!»که از اقوامش بود ـ گفت: « سیاوش»

ُهووه! »پیشانی، گفت:   به کوچکِ تأکیدهای  آوردِن چین  ش بهسیاوَ    
 «مثلِش اصالً گیر نمیاد!»و حرف را کافی ندید و گفت: « خیلی. خیلی

 «ُپور رو هم ببین!... اینو ببین و اونوقت حاجت»ُیوُسف گفت:    
ُپور و  آقای ُمرادی رو نزن به حاجتبابات جاِن »به اخم گفت:  شسیاوَ    

 «نجِسش نکن!
او نه بلده دو کلمه حرِف »و گفت: « ها واقعاً!»دیق گفت: ُیوُسف به تص   

و دونه دستوِر زبان ِچیه  حسابی بزنه و نه بلده یه لُغتی رو معنی بکنه و نه می
 «َئن ِبش! دیپلم رو داده و فوقِ  دونم که چطور دیپلم من اصالً نمی

ُمرادی آقای »و زود گفت: !« نهمینَ ها، همه مات و متحّیِر »فت: سیاَوش گ   
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فقط یه چیزش َبِده که بیشتر َدوِر ابوالفتح و َنوروز و شمشیر و َحَسِنه. چون 
 «بزرَگن؟

 «ابوالفتح! چی داریم این ساعت؟»ُمرادی پرسیده:    
 «بکنیم ِبدیم به تو. عانشا. باید انشاها رو جم»ابوالفتح گفت:    
س که  همون موضوِع اون هفته»و پرسید: « نه، صبر کن.»ُمرادی گفت:    

 «تونو راجع به مدرسه و معلّما بنویسین؟ عقیده
 «بله.»ابوالفتح و چند نفر جواب دادند: 

ُخب، باز هم حدوِد بیست دقیقه آرام و ساکت ُروش کار »ُمرادی گفت:    
تون باشه که مجبور نیستین شون. یاد کنین، سعی کنین بهترش کنین تا بگیرم

 .«تونو بنویسین اسم
ئیم.  نوشته»شوند و چند نفر گفتند:  اند و می جا شده چند نفر با عالقه جابه   

 «ئیم. تکمیل. تکمیل شده  آقا. دیگه خالصش کرده
 «درست، باشه، اما باز بیشتر که دّقت ِبش بکنین، بهتره.»ُمرادی گفت:    
زنان، شروع  کشید و ُمرادی قدم ه انشا بروند، طول میها ب ها و دست تا چشم   
 ُروئی به صدا دربیاید. فاصله و با خنده به کند که فاصله می
بیحرف!... ژاُپنی! ِچته ـ ای!  ُگربه چشم.. ـ بنویس!... تو ـ هی.. ـ ُگرگ! ـ   

َکنی؟!... ابوالفتح! با اون سبیالت دیگه حرف  خوری و جون می که ُوول می
 کاِرت باشه!...نزن و فقط سرت به 

َئم. پس دیگه  صفحه نوشتهپنج ـ چاربه جاِن خودت من »ابوالفتح گفت:    
 «یعنی...

 «نویسی یا بیام برات؟! می»ُمرادی گفت:    
مثِل سرازیرشدن به سرازیری، به طرِف ژرفا، جان  کم سکوتی و کم   
ها به آن،  ها و ِجیرِجیِر نیمکت جاشدن ماننِد جابه یافتِن همهمه گرفت که راه می

 کرد... تر نمی جان کرد اّما آنرا کم آنرا مشّخص می
بیرون را نگاه  های در، ها، از پشِت شیشه بچه به و ُمرادی دیگر پشت   
 کرد... می
رفت و  رفت و می و سرسبز، می صاف و گسترده و بیشتر سبز دشت،   

های کمی  ها و تّپه رفت تا دشت و چشم به دیواِر بلندی چشم به همراهش می
خوردند.  های لُخت و خاکستری َبرمی وِر کوهسبز و بعد به نامربوطِی بیحد دُ 

اتاقۀ  قدمِی مقابِل چشمش درازای پشِت هشت خانۀ سه در بیش از دویست
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شود که ساکنانش بخشدار و رئیِس ادارۀ  نفت دیده می شرکتِ  متروکِ 
بهداشت و رئیِس بانکِ صادرات و یک راننده  دامپزشکی و چند دختِر سپاهیِ 

ردیف، با اند و در مقابِل این  دار شده و دو آموزگار و یک دفتردار ـ داروخانه
خانۀ چهاراتاقه باز قدم فاصله، پیشاپیِش بیشتر ناپیدای هشت  پنجاه ـ شصت

شان که به رئیِس پاسگاِه ژاندارمری رسیده،  متروکه وجود دارند که جز یکی
ای سنگی ـ  سمِت راسِت این مقابِل نگاه، گوشه در اند. باقی سهِم فرهنگیان شده

 شود... دیده می« جهان نقشِ »کاهگِلی از محلّۀ 
ی ـ بیند و باز از اللِ  میها  ها را از راِه شیشه سال است که همین شش ـ هفت   

 رود... َکَند و نمی دل نمی را دارد ـ« بخش»ن روستائی که اسِم از ای
« َگچ ُبِنه»به فکرش آمد که امروز عصر حتماً باید راه بیفتد برود به آبادِی    

 مرغ هم بخرد... بزند و تخمِ « محّمد ُگل»سری به 
چپ و به حدوِد صدمتری و  نگاهش از روی دیواِر کوتاِه حیاِط مدرسه به   

رسد که با قاطر و بار ُرو به طرِف  راِه سفید و به چند دهاتی می به ُکوره
... اُفَتد ها راه می و دلش به همراِه آن اند ورازدست روانه شدهروستاهای دُ 

دورتر از مسجدسلیمان  مسجدسلیمان باشد، خیلیدوست داشت هنوز دورتر از 
«ِ َچر َرمه»های  وِر سابِق مربوط به آبادیدُ  خیلیورِی دُ  ی. مثِل آنو اللِ 

های ِدِهستاِن  وِر آبادیدُ  خیلی ورِی خیلی؛ باز مثِل آن دُ «ِایذه»شهرستاِن 
 باز مربوط به ِایذه...«ِ َمرغاب»

کردن دید  حواس، دماغش کمی محکم به شیشه خورد و به ُروپس بی   
ترگرفتِن  ُمرادی، کوشید با جمع نویسد. خداداد متوّجه به توّجهِ  نمی« خداداد»

نادیده بماَند. ُمرادی به « الماس»و  کوچکش در پشت و پناِه شیرمحّمد ُجّثۀ
و ناراحت شد چون با « نویسی؟ ها، خداداد، ِچیه؟ چرا نمی»تلخی گفت: 

 خورد. هم می هزد و کالس ب هم می هصداآمدنش سکوت را ب به
 «وهللا خودکار ندارم. ،آقا: »خداداد ِکشدار و ُکلُفت گفت   

زد که بعد ـ  هائی می کرد و حرف آمد که ُمرادی کارهائی می پیش می    
داد اّما هرچه  های بعد و روزهای بعد ـ با اثرشان خودش را رنج می دقیقه
به تکرار نرسد. اینکه خداداد کار توانست جلِو خود را بگیرد و  کرد نمی می

چیِز عجیبی بود؟ مگر از وضِع این بچه  با  خودکار و مداد نداشت، آیا برایش
رنگِ بسیار دراز و بسیار گشاد،  ای اهِن سربازی و ُکِت شاید قهوهاین پیر

را که دو « عرب علی»شناسد؛  قدِر کافی خبر ندارد؟ پدرش را هم که می به
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پسِر ُخرد و شکستۀ بیفایده هم  تا دختِر بزرگ و دو دختِر کوچک دارد و سه
ری که دارد، چراندِن گاو و ُبز و گوسفنِد مردم است و بیشتر توی دارد و کا

شود با یک شلوار ـ پیجامۀ  بازار دیده میپشِت های معلّمی و  راِه پشِت خانه
های سیاه و خشکش  کشد و بیشر ساق گاه آنرا باال می به راِه سبزرنگ که گاه اهر

و حاال که « یسی؟نو چرا نمی»شوند... پس چه الزم بوده بپرسد  دیده می
اعصاِب »کند... اّما وضِع  پرسیده و جواب هم شنیده، باز چرا ِول نمی

 گذارد. نگذاشت. ـ به قوِل خودش ـ نمی «خراب
 ـ یعنی تو یه خودکار یا یه مداد هم نباید داشته باشی، ها؟...   
ها و صدای میز و  ها و نجواکردن جاشدن اند و جابه ها سر بلند کرده بچه   

تر  ادامه  قاعده بی ها نیز هست که ُمرادی اند و از همین ها پیدا شده یمکتن
 دهد. می
 وردی؟ایا نی ـ بگو ببینم! نداری   
 صورِت تاریکِ خداداد ُمچاله شد و اشک به چشمش آمد.   
 از مغِز ُمرادی گذشت که درست نیست، خوب نیست...   
 ـ حرف بزن!   
آقا! وهللا راستش بابام صبِح خیلی زود زد بیرون و نبودش »خداداد گفت:    

 «که پول بگیرم ازش برای خودکار.
و روشن به « اعصاِب خراِب تو! ِول کن!»کسی در مغِز ُمرادی گفت:    

 «، آقای خیلی فهمیده!بعد هی بگو "اعصاب"»خود گفت: 
د که ُمرادی بیشتر لج کند. خوردِن سکوت و نظم هنوز این بو اثِر برهم   

ساکت باشین ببینم ِچیه »ها، اّول بلند گفت:  چشمش در گردش به بچه
 ُخب، خداداد! "دفتر"»آنوقت گفت:  و« موضوع. مگه گفتم شما حرف بزنین؟

 «ئی؟ ئی؟ کتاب آورده چی؟ تو اصالً دفتر آورده
د آنرا شیرمحمّ  چسبیده گذاشته شده بود که جلِو خداداد فقط یک دوبرگِی بهم   

 به او داده بود. از وسِط دفتر َکنده بود
گفت:  ابوالفتح که آمده بود و خودکاری را گرفته بود باالی سِر خداداد، می   
 «این خودکار. وقتی خودکار نداری، بگو اقالً. پس آقا رو چرا...»

بد »به مغز آمد: «. ببینم!...  برو بشین، ابوالفتح»ُمرادی به سردی گفت:    
 «بخصوص بابِت موضوِع این بدبخت! کنم! کنی! بد می می
خواهد جلِو خود را بگیرد و  که در سرازیری افتاده و می با حاِل کسی   
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شود که ساکنانش بخشدار و رئیِس ادارۀ  نفت دیده می شرکتِ  متروکِ 
بهداشت و رئیِس بانکِ صادرات و یک راننده  دامپزشکی و چند دختِر سپاهیِ 

ردیف، با اند و در مقابِل این  دار شده و دو آموزگار و یک دفتردار ـ داروخانه
خانۀ چهاراتاقه باز قدم فاصله، پیشاپیِش بیشتر ناپیدای هشت  پنجاه ـ شصت

شان که به رئیِس پاسگاِه ژاندارمری رسیده،  متروکه وجود دارند که جز یکی
ای سنگی ـ  سمِت راسِت این مقابِل نگاه، گوشه در اند. باقی سهِم فرهنگیان شده

 شود... دیده می« جهان نقشِ »کاهگِلی از محلّۀ 
ی ـ بیند و باز از اللِ  میها  ها را از راِه شیشه سال است که همین شش ـ هفت   

 رود... َکَند و نمی دل نمی را دارد ـ« بخش»ن روستائی که اسِم از ای
« َگچ ُبِنه»به فکرش آمد که امروز عصر حتماً باید راه بیفتد برود به آبادِی    

 مرغ هم بخرد... بزند و تخمِ « محّمد ُگل»سری به 
چپ و به حدوِد صدمتری و  نگاهش از روی دیواِر کوتاِه حیاِط مدرسه به   

رسد که با قاطر و بار ُرو به طرِف  راِه سفید و به چند دهاتی می به ُکوره
... اُفَتد ها راه می و دلش به همراِه آن اند ورازدست روانه شدهروستاهای دُ 

دورتر از مسجدسلیمان  مسجدسلیمان باشد، خیلیدوست داشت هنوز دورتر از 
«ِ َچر َرمه»های  وِر سابِق مربوط به آبادیدُ  خیلیورِی دُ  ی. مثِل آنو اللِ 

های ِدِهستاِن  وِر آبادیدُ  خیلی ورِی خیلی؛ باز مثِل آن دُ «ِایذه»شهرستاِن 
 باز مربوط به ِایذه...«ِ َمرغاب»

کردن دید  حواس، دماغش کمی محکم به شیشه خورد و به ُروپس بی   
ترگرفتِن  ُمرادی، کوشید با جمع نویسد. خداداد متوّجه به توّجهِ  نمی« خداداد»

نادیده بماَند. ُمرادی به « الماس»و  کوچکش در پشت و پناِه شیرمحّمد ُجّثۀ
و ناراحت شد چون با « نویسی؟ ها، خداداد، ِچیه؟ چرا نمی»تلخی گفت: 

 خورد. هم می هزد و کالس ب هم می هصداآمدنش سکوت را ب به
 «وهللا خودکار ندارم. ،آقا: »خداداد ِکشدار و ُکلُفت گفت   

زد که بعد ـ  هائی می کرد و حرف آمد که ُمرادی کارهائی می پیش می    
داد اّما هرچه  های بعد و روزهای بعد ـ با اثرشان خودش را رنج می دقیقه
به تکرار نرسد. اینکه خداداد کار توانست جلِو خود را بگیرد و  کرد نمی می

چیِز عجیبی بود؟ مگر از وضِع این بچه  با  خودکار و مداد نداشت، آیا برایش
رنگِ بسیار دراز و بسیار گشاد،  ای اهِن سربازی و ُکِت شاید قهوهاین پیر

را که دو « عرب علی»شناسد؛  قدِر کافی خبر ندارد؟ پدرش را هم که می به
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پسِر ُخرد و شکستۀ بیفایده هم  تا دختِر بزرگ و دو دختِر کوچک دارد و سه
ری که دارد، چراندِن گاو و ُبز و گوسفنِد مردم است و بیشتر توی دارد و کا

شود با یک شلوار ـ پیجامۀ  بازار دیده میپشِت های معلّمی و  راِه پشِت خانه
های سیاه و خشکش  کشد و بیشر ساق گاه آنرا باال می به راِه سبزرنگ که گاه اهر

و حاال که « یسی؟نو چرا نمی»شوند... پس چه الزم بوده بپرسد  دیده می
اعصاِب »کند... اّما وضِع  پرسیده و جواب هم شنیده، باز چرا ِول نمی

 گذارد. نگذاشت. ـ به قوِل خودش ـ نمی «خراب
 ـ یعنی تو یه خودکار یا یه مداد هم نباید داشته باشی، ها؟...   
ها و صدای میز و  ها و نجواکردن جاشدن اند و جابه ها سر بلند کرده بچه   

تر  ادامه  قاعده بی ها نیز هست که ُمرادی اند و از همین ها پیدا شده یمکتن
 دهد. می
 وردی؟ایا نی ـ بگو ببینم! نداری   
 صورِت تاریکِ خداداد ُمچاله شد و اشک به چشمش آمد.   
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ت  شده فالن شه اون پدِر فالن آیا نمی»خراشدار گفت: کمی تواند، با صدائی  نمی
ه جای ریزه توی شکمش، ِبدِ  خره می یه تومن از پولی رو که میده چیزی می

 «خودکار و دفتر برای تو؟
هایش پیدا شدند و  های خداداد کشیده شدند و بعد از هم َرد شدند و دندان لب   

ریختن. نوِک دماغش به میز  سر را سریع پائین برد و شروع کرد به اشک
 رسید... می
کنه  حاال گریه می»جا ماند. با ناتوانی گفت:  ُمرادی غافلگیرشده و ناچار به   

 «رام!... بنویس!...ب
 پا برداشت رفت تِه کالس ایستاد و ظاهراً جلِو پا را نگاه کرد.   
 ها کم و بیش شروع به نوشتن کرده بودند یا نگاهشان به انشا بود. بچه   
 «آقا! این بیچاره پدرشه که ناَمرده!...»ابوالفتح سر باال گرفت گفت:    
 کرد. پاک میرا با دست دماغ  خوردن  خداداد با ُوول   
مادر، این بدبخِت ذلیل..  ُخب، که چی؟ این بچۀ بی»خود برگشت:  ی بهُمراد   

... تازه پدرش هم چی داره که.. تو... ُتف به تو با اونهمه اّدعا که پدرش َپسِته
 «کنی! آخه... می
مگه اونروز پنج تومن ندادم ِبش؟ ُخب، »و در دفاع از خود، به خود گفت:    

 «شد ِبِده خودکار و دفتر بخره؟ شو نمییه تومن
ثانیاً نبود، « دیروز ـ پریروز»که میگی، « اونروز»ـ برو بابا تو هم! اّوالً    
اش میوه برای خودش و برادر ـ خواهرداد جای شیرینی و  اون پولو میآیا 

 دادش جای دفتر و خودکار؟... تر بود یا می واجب
شدنش  با کشیده اب از اشکریزِی خداداد،عذخودش و در برای فرار از دستِ    

ُخب، پا شو نامرد! پا شو »به کناِر نیمکِت خداداد، به لحِن آراِم آشتی گفت: 
 «تو ِبُشور بیا.برو صورتِ 

آقای ردود بشی، خوبه؟ برای خودت میگه آخِر سال که م»ابوالفتح گفت:    
 «ُمرادی.

که ُمرادی از این  خداداد هنوز از جا تکان نخورده. خاطرجمع است   
 گوید. کردن چیزی نمی لنگ
 «نشسته هنوز  ها!»و گفت: « پا شو ُپرُرو!»َنوروز صدا کرد:    
 «راستی هم  ها!»و ابوالفتح هم به ناراحتی گفت:    
 «پا شو، نامرِد دنیا و عالَم!»گفت:  خنده و آهسته می به و ُمرادی لب   
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هایش  اَش به بینی و چشم زیر و دو انگشِت شست و سّبابه خداداد سربه   
 باز، بلند شد راه افتاد. نیمه
بعد ِبکَِشش یه کنار و یه پولی ِبش ِبِده... طفلکی رو »ُمرادی به خود گفت:    

 «ها. ُتف! تو هم دیگه با این اعصاِب داغوِنت! ُخرد کردی در انظاِر بچه
هائی که با درازای  از کناِر منبِع آب پیدا شد در آن َدم که خداداد وقتی   

آمد، ُمرادی ایستاد َدِم در  کرد و خمیده می انگشت آب را از صورت پاک می
 و نگاهش کرد و برگشت و خندان نگاه کرد.

 «آقا دلش سوخت...»ابوالفتح خندید گفت:    
 هائی پیدا شدند... ها خوشحاالنه خندیدند و حرف بچه   

کردِن دِل  ُکن الزم بود و برای پاک پاک کردِن آن تابلو، تابلو برای پاک   
 شوخی الزم بود. خداداد 

خداداد با پاگذاشتن به داخل، برای اجازۀ نشستن  دست و انگشت بلند کرد.    
نامرد! »حاِل هجوم گفت:  ، بهها از بدن دادِن به دست وار با فاصله ُمرادی داش

 «کنی برام  ها!... دیگه ناز میوایسا بینم! حاال 
سرعت گشوده شد. زور زد جلِو خنده را بگیرد و نشد.  چهرۀ خداداد به   

ها با تحسین و ِمهر و  ُمرادی رسید و گردنش را گرفت و کمی زور داد. بچه
 گرفتند... زیر می خندیدند و سربه خوبی می میل به

فهماند که حق  با استدالل میپس تمام بود، اّما ُمرادی قبول نداشت: باید    
کرد. الزم  داشته آنطور کرده؛ یعنی باید به راهی رفتاِر خود را توجیه می

 داشت...
شدنش از عقیده و قاعده  روی صندلی نشست. با آخ و درد که نتیجۀ خارج   

 بود...
 «خداداد! بیا اینجا کاِرت دارم.»نشسته بود که مرادی صدا زد:  دخدادا   
صندلِی ُمرادی نه با در فاصلۀ زیادی داشت و نه با ردیِف دسِت میز و    

نفت بود با  های کارگرِی شرکتِ  ها. کالس یکی از اتاق راستِی میز و نیمکت
و « زال»و « سعید»های میِز اّول ـ  . برای آنکه بچهانبوِه چهل و چند نفری

نویسین یا ها، باز چند دقیقه ب بچه»ـ نشنوند، گفت: « محمود»و « فریدون»
 «اصالح کنین. من کار دارم.

راندِن  بخصوص سعید برای شنیدن گوش تیز کرده بود. ُمرادی با عقب   
 «خداداد، بیا جلوتر.» و گفت: « سعید! گفتم کارتونو بکنین.»صندلی گفت: 
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 اَش به میز چسبید.  تنه خداداد جلو آمد تا پائین   
َرد بشی... اگه اینجا نشد، بعد از  خوام ـ ُخب! من عصبانی شدم چون نمی   

خوام پول ِبَدم ِبت  یا بیا خونه، می بیا سِر راهو نیم به بعد ظهر، ساعِت یک 
 برای دفتر و خودکار. اما بخری  ها!

 «خوام پول... نمی»خداداد یواش گفت:    
 ـ حرف نزن!   
 ـ چشم. خیلی ممنون.   
ای باشه، باید  ـ من میگم بله، شما ندارین، اما باألخره پدرت اگه آدِم فهمیده   

یه دفتر ـ قلمی ـ چیزی بخره برات تااینکه الاقل تو یه چیزی بشی و مثِل 
 فهمی؟ خودش بدبخت نشی. می

 خداداد چیزی نگفت.   
... ای، برنجی خرین؛ گوشتی، میوه ئی که می ـ باألخره یه چیزای خوردنی   

 ُخالصه چند ریالش...
 «ئی، خوردنِی چی... چه خوردنی»خداداد صریح و خالص گفت:    
خواست  ها آمده بود جلِو تابلو. دلش می نگهداشتِن بچه برای ساکت ابوالفتح   

گوید. ُمرادی دید از عمِل خود پیِش ابوالفتح هم باید تبرئه  بفهمد ُمرادی چه می
و ُرویش به « بیا ابوالفتح تو هم...»د. گفت: شود، پس بهتر که او هم بشنو

کار نیست،  َنوروز! هرِکی رو دیدی که سرش به»آخِر کالس، صدا کرد: 
 «اسمشو بنویس برای جریمه!

خداداد! »ابوالفتح با پابرداشتنی، تقریباً چسبید به خداداد و دلسوزانه گفت:    
 «نفهم! یعنی آقا...

ُخب خداداد، ابوالفتح هم »و گفت: « فتح...بذار تو، ابوال»ُمرادی گفت:    
 «پولدار که نیست... غریبه نیست و تقریباً مثِل خوِدِته؛ یعنی بچه

 «تر نباشم، بهتر هم نیستم. آقا! وهللا من اگه از این بدبخت»ابوالفتح گفت:    
خوریم که از  خریم و چه می چه می"تو که یعنی میگی »و ُمرادی گفت:    

دروغه. یعنی دیگه دروغه که بگی "پدرم یه  ،"قلمی هم بخریم پولش  دفتر ـ
را گفت تا با اظهاِر ناباوری، خود را از کاِر خود کنار  . اینتومن هم نمیده ِبم"

 اّطالعی انداخته باشد. کشیده باشد؛ به این معنی که گناه را به گردِن بی
 نی صحبِت "نداری"یع َئم آقا. اگه اینو بگم، باز دروغی نگفته»خداداد گفت:    

 «در َبینه، نه اینکه...
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ببینم! مگه تو اینُجور نمیگی؟ »ُمرادی بیخود به ساعت نگاه کرد و گفت:    
شام چی خوردی؟ اّما.. ـ ببین! ـ انتظار دارم که فقط  پس بگو ببینم مثالً دیشب

 «راست بگی به من.
 کرد. اه مینگهداشته نگ ابوالفتح با لبخندمانندی و با سِر کج   
راست. اصالً پس دروغ بگم چرا؟ وهللا آقا دیشب نون و »خداداد گفت:    

 «ُتولِه خوردیم.
دانست این  گویند و می می« َپنیَرک»به « ُتولِه»تیِر ُمرادی به سنگ خورد.    

شود.  ها می شود، قاِتِق ناِن خیلی ها پیدا می که این وقت خاصّیت وقتی گیاِه بی
 «ول، ظهرش چی؟ دیروز ظهر.ُخب، قب»گفت: 

دیروز ظهر.. باز هم نون و ُتولِه »اداد به یکَوربردِن گردن گفت: خد   
 «داشتیم.

هایش خیره،  ور شدند و چشمطرزی ناخوشایند از هم دُ  های ُمرادی به لب   
 سر تکان داد و لبخندی زد که اصالً سر وکاری با لبخند نداشت.

ابوالفتح به حمایت از خداداد، با نرمشی که ُمرادی را به باورکردن    
 «. ندارن.راسته، واقعاً خیلی فقیرن آقا»طلبید، گفت:  می
کنه به  ئی می دونه آقا. یعنی هی یه سرکشی ابوالفتح می»خداداد گفت:    

 «مون. خونه
 «گفتم فقط راست بگو!»اراده گفته:  و ُمرادی بی   
آقا! به روِح مادرم راسِت راست گفتم. خواهرم خیلی ُتولِه »خداداد گفت:    

که در خانۀ رئیِس پاسگاه  دانست ُمرادی خواهربزرگه را وقتی می«. چیده بود.
 کرد، دیده. ُکلَفتی می

به کلماتی که عالقه  دیگر باید دست بردارد. بیُمرادی قبول کرد که    
ببین جانم، من میگم مثالً »رساندِن حرف گفت:  پایان گفت و فقط برای به می

 «خرین... ربع کیلو گوشت می که نیم کیلو ـ سه وقتی
که حرِف ُمرادی را قطع و اثِر حّقانّیِت خود دید اینجا خداداد حّق ِ خود دید    

مون  وهللا شاید دیگه نزدیکِ یه ماهه که ما رنگِ گوشت هم به چشم»کند: 
 «نخورده...

تیِز وسط و آخر  هنِی لبهآهای  نیمکت ا که ساق و رانش به میز ـتا آنج   
آمد... با نگرانی به ساعت نگاه کرد: با ساعِت  رفت و می مینخوَرد، تندتند 

خودش کمتر از یکربع وقت مانده بود ولی با ساعِت مدیر که فقط ساعِت 
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 اَش به میز چسبید.  تنه خداداد جلو آمد تا پائین   
َرد بشی... اگه اینجا نشد، بعد از  خوام ـ ُخب! من عصبانی شدم چون نمی   

خوام پول ِبَدم ِبت  یا بیا خونه، می بیا سِر راهو نیم به بعد ظهر، ساعِت یک 
 برای دفتر و خودکار. اما بخری  ها!

 «خوام پول... نمی»خداداد یواش گفت:    
 ـ حرف نزن!   
 ـ چشم. خیلی ممنون.   
ای باشه، باید  ـ من میگم بله، شما ندارین، اما باألخره پدرت اگه آدِم فهمیده   

یه دفتر ـ قلمی ـ چیزی بخره برات تااینکه الاقل تو یه چیزی بشی و مثِل 
 فهمی؟ خودش بدبخت نشی. می

 خداداد چیزی نگفت.   
... ای، برنجی خرین؛ گوشتی، میوه ئی که می ـ باألخره یه چیزای خوردنی   

 ُخالصه چند ریالش...
 «ئی، خوردنِی چی... چه خوردنی»خداداد صریح و خالص گفت:    
خواست  ها آمده بود جلِو تابلو. دلش می نگهداشتِن بچه برای ساکت ابوالفتح   

گوید. ُمرادی دید از عمِل خود پیِش ابوالفتح هم باید تبرئه  بفهمد ُمرادی چه می
و ُرویش به « بیا ابوالفتح تو هم...»د. گفت: شود، پس بهتر که او هم بشنو

کار نیست،  َنوروز! هرِکی رو دیدی که سرش به»آخِر کالس، صدا کرد: 
 «اسمشو بنویس برای جریمه!

خداداد! »ابوالفتح با پابرداشتنی، تقریباً چسبید به خداداد و دلسوزانه گفت:    
 «نفهم! یعنی آقا...

ُخب خداداد، ابوالفتح هم »و گفت: « فتح...بذار تو، ابوال»ُمرادی گفت:    
 «پولدار که نیست... غریبه نیست و تقریباً مثِل خوِدِته؛ یعنی بچه

 «تر نباشم، بهتر هم نیستم. آقا! وهللا من اگه از این بدبخت»ابوالفتح گفت:    
خوریم که از  خریم و چه می چه می"تو که یعنی میگی »و ُمرادی گفت:    

دروغه. یعنی دیگه دروغه که بگی "پدرم یه  ،"قلمی هم بخریم پولش  دفتر ـ
را گفت تا با اظهاِر ناباوری، خود را از کاِر خود کنار  . اینتومن هم نمیده ِبم"

 اّطالعی انداخته باشد. کشیده باشد؛ به این معنی که گناه را به گردِن بی
 نی صحبِت "نداری"یع َئم آقا. اگه اینو بگم، باز دروغی نگفته»خداداد گفت:    

 «در َبینه، نه اینکه...
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ببینم! مگه تو اینُجور نمیگی؟ »ُمرادی بیخود به ساعت نگاه کرد و گفت:    
شام چی خوردی؟ اّما.. ـ ببین! ـ انتظار دارم که فقط  پس بگو ببینم مثالً دیشب

 «راست بگی به من.
 کرد. اه مینگهداشته نگ ابوالفتح با لبخندمانندی و با سِر کج   
راست. اصالً پس دروغ بگم چرا؟ وهللا آقا دیشب نون و »خداداد گفت:    

 «ُتولِه خوردیم.
دانست این  گویند و می می« َپنیَرک»به « ُتولِه»تیِر ُمرادی به سنگ خورد.    

شود.  ها می شود، قاِتِق ناِن خیلی ها پیدا می که این وقت خاصّیت وقتی گیاِه بی
 «ول، ظهرش چی؟ دیروز ظهر.ُخب، قب»گفت: 

دیروز ظهر.. باز هم نون و ُتولِه »اداد به یکَوربردِن گردن گفت: خد   
 «داشتیم.

هایش خیره،  ور شدند و چشمطرزی ناخوشایند از هم دُ  های ُمرادی به لب   
 سر تکان داد و لبخندی زد که اصالً سر وکاری با لبخند نداشت.

ابوالفتح به حمایت از خداداد، با نرمشی که ُمرادی را به باورکردن    
 «. ندارن.راسته، واقعاً خیلی فقیرن آقا»طلبید، گفت:  می
کنه به  ئی می دونه آقا. یعنی هی یه سرکشی ابوالفتح می»خداداد گفت:    

 «مون. خونه
 «گفتم فقط راست بگو!»اراده گفته:  و ُمرادی بی   
آقا! به روِح مادرم راسِت راست گفتم. خواهرم خیلی ُتولِه »خداداد گفت:    

که در خانۀ رئیِس پاسگاه  دانست ُمرادی خواهربزرگه را وقتی می«. چیده بود.
 کرد، دیده. ُکلَفتی می

به کلماتی که عالقه  دیگر باید دست بردارد. بیُمرادی قبول کرد که    
ببین جانم، من میگم مثالً »رساندِن حرف گفت:  پایان گفت و فقط برای به می

 «خرین... ربع کیلو گوشت می که نیم کیلو ـ سه وقتی
که حرِف ُمرادی را قطع و اثِر حّقانّیِت خود دید اینجا خداداد حّق ِ خود دید    

مون  وهللا شاید دیگه نزدیکِ یه ماهه که ما رنگِ گوشت هم به چشم»کند: 
 «نخورده...

تیِز وسط و آخر  هنِی لبهآهای  نیمکت ا که ساق و رانش به میز ـتا آنج   
آمد... با نگرانی به ساعت نگاه کرد: با ساعِت  رفت و می مینخوَرد، تندتند 

خودش کمتر از یکربع وقت مانده بود ولی با ساعِت مدیر که فقط ساعِت 
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 خودش را قبول داشت، بیشتر.
از تقاّلئی  بیخود به یاد آورد که یک بار   مغزش مثِل پرندۀ گیرافتادۀ خسته   

ها را فقط در آخر بچینند، اّما  ها را دنبال کرد که آهنی موضوِع میز ـ نیمکت
 «نه.»مدیر جواب فرستاد: 

ِبکََشد.  دانست چه بکند و به کجا سر ُبرد. نمی نوِک سبیل را به دهان می   
شناخت و گیج شده بود؛ باید  ماننِد همان پرندۀ خستۀ گیرافتاده، سمتی را نمی

 به خود چه بگوید تا کافی باشد!...
کشیدند و یواش حرف  نوشتند؛ روی کاغذها نّقاشی می ها دیگر نمی بچه   
 زدند. می
هیچی! پارسال.. ـ یاِدِته؟ ـ خانِم تقریباً ـ تو با حرف  خدائی و در عمل     

.. گریه کرد اما تو.هزارم تو هم اّدعا نداره، برای امیر  ِامامی که یک
« ُگراز»، «ُگرگ»، «کفتار»ها میگی  بچه هات هم شوخی نیستن که به شوخی

که دو بار  زنی به شونۀ َنوروِز ُمردنی!... آخه.. ـ بابا! ـ به کسی یا با مشت می
نه پرخاش و تغّیر!...  سِرهم فقط نون و ُتولِه بخوره، باید تعظیم کرد پشتُ 

دست میاد؟ فلسفه  دونی چه به که مقایسه ِبَشن، می ادروز زندگِی تو و خداد سه
روز یه طرف ـ خداداد  نباَفم و بگم! واقعّیِت این مقایسه اینُجوری درمیاد که سه

ـ زندگیش این بوده که ُتولِه و نون و شاید کتک و ُتوسری خورده و یه طرف 
جوجه و مرِغ روِز تمام ِچلوُخوِرش و کباِب َبره و کباِب  ـ آقای ُمرادی ـ سه

ای َکلکَِته خورده و چ محلّی و میوه خورده و سرشیر و پنیر و تخِم مرِغ محلّی
 نباِت قیچی!... نبات یا بخصوص با آب یا با ّبهبا قنِد حَ خورده 

شدن به غِم  است که نجاِت خود را از چنگاِل خود از راِه نزدیک وقتی   
 دست بیاَوَرد...تواند به  حقیقِی خالص و در نزدیکی به بغض می

برای سوخت کارُتن کناِر دّکاِن َنوروزی « اَُبولِی»فرهاد و  چند روز پیش   
های ناُجوَرش  کردند که او را دیدند. اّول اَُبولِی دید و خندید و دندان جمع می

ند پشِت ستوِن ُکلُفِت دّکاِن پیدا شدند و به پهلوی فرهاد زد و هر دو رفت
ها به  رفت و آن د و ُمرادی به همان دّکاِن َفخریان میکه دیده نشون« خریانفَ »

 ها را به زمین گذاشتند و سالم کردند... آهستگِی ناچاری کارُتن
َدواند.  ها را در ساعِت ورزش می یادش آمد که بچه« آقای ُشکریان»از    

هائی که عقب مانده بودند، نعره  شد، شنید در خطاب به بچه ُمرادی که َرد می
 «ینم!...بتند ِبَدوئین بها!  های َدّیوث»زد: 
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اند، زمینه  اند، بهانه شده یکی شدهـ « َپنیَرک و خداداد»بله! هر دو ـ یعنی    
اند تا چه چیزهای مربوط و نامربوطی به خاطر بیایند... چطور است که  شده

ی نه! شاید از اینست که زیاد، زیادی، در اللِ  آَوَرند... عذاب سیاراین چیزها ب
؛ با کوچکِی محیِط تباه، نادانی، ابتذال، حقارت و حّتی گاهی توّحش و مانده

بیند تا آنجا که دیگر  می را مّتصل دیگرانینایان و همکاران و درندگِی آش
هللِا  سیف»چیِز مربوط به  کارش به اغراق هم کشیده، وگرنه چرا همه

ها پشِت کمر،  دهد؛ مثِل دیروز بعدازظهر که دست رنَجش می «ُپور حاجت
با این »گشت و بالفاصله به مغزش رسیده بود:  اَش می خریده َدوِر جیِپ تازه

و « َدوِرت ِبگَرَدم! تصّدِقت ِبَشم!»خواد برسونه  گشتن َدوِر جیپ  می
زد و  ها می ُپور کِف یک دستش نهاده پای موها، با نوِک کفش به چرخ حاجت

بخِش  امام»ُپور به معلِّم علوِم تجربی ـ  خورد، و حاجت او ُجوش می
و مثِل خودش  یار و نزدیک و همراهش و جاسوِس ساواکـ ـ « احمدُسمالی

گفت:  های شاهی ـ که به کنارش رسیده بود، می کارُگزاِر برُگذارِی جشن
ین حرف و و او ـ ُمرادی ـ ا« پیکان هم... پیکان اگه َنو هم باشه...»

 را یادداشت کرده بود!... گشتن و َدوِر جیپ هازدن چرخ پابه
نگاهش   شدن از حیاِط خانه خارج یادش آمد که به وقتِ  و چند روز پیش به   
رسید « منصور َصَفری»خانه ُدورتر به همسِر  سهحیاِط سیمِی کوتاِه داخِل  در

ها  بلندی به دستکه خودش هم مثِل شوهرش معلّم، مرغی و کاردی و چوِب 
ُبریدِن سِر مرغ به دسِت زن، « کردنِ  حالل»و بغل، ُچمباتمه زد و برای 

 ها جا داد!... چوب را به میاِن ران
به خودم َئم که  دهچی بگم... مثِل عقربی ش»خود گفت: عاجزانه به    

همین علّته که ُکنتُرِل اعصابمو از دست  زنم. که چی؟ غیراز به می نیش 
 «؟...َئم داده
جلِو نظر آورد و ذهنش ماننِد  شائی فرار کرد و قیافۀ خداداد رااز راهگ   

لیمانی و و حسیِن سُ  یک دشمِن ماهر  قیافه را ضمِن گریستن به کمک آورد...
که از طفولّیتش تا سّن ِ  انشاَئش را دربارۀ زندگِی خودش به یاد آورد

ی آورد، چه بالها دید و اللِ منطقۀ عشایری به از سالگی که دائیش او را  هفت
چطور تصادفی زنده ماند؛ توی چاله افتاد، از صخره پرت شد، سگ او را به 

به خواندن ها به گریه افتاده بود و  دندان گرفت ِبَبَرد بخوَرد... و با خندۀ بچه
افتادن در کنارۀ چشم و  چاله مه داده بود و قیافۀ سبزۀ تندش اثِر سوختگِی بهادا
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 خودش را قبول داشت، بیشتر.
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های حسیِن  های خداداد را به حرف پوشاند... و ُمرادی حرف ا نمیپیشانی ر
دیروز ظهر باز هم... شاید دیگه نزدیکِ یه ماهه »... لیمانی افزوده بود: سُ 

 «که...
پائیدند و ُمرادی چند بار  هم می« حمید»پائید، حسن و َنوروز و  ابوالفتح می   

ها کمتر مستقیم بود. ابوالفتح نتیجه  با تندی نگاهشان کرده بود و دیگر پائیدن
 گردد و نه به شوخی.  حاِل اّولش برمی که ُمرادی تا آخِر زنگ نه به گرفت

ل که با پیراهِن سیاه به کالس آمده بود، ُمرادی باز پیدا کرد: فرهاد باِر اوّ    
بدنش باد کرده و پدرت چرا به من نگفتی که »ُمرادی از او پرسیده بود: 

 و فرهاد بالفاصله به گریه افتاده بود...« وضعش اونه؟
ها را با شتاب به طرِف در برداشت و در آن  چند دقیقه به زنگ، قدم   

ها نمناک شده بودند. به  ُمژه .!...«چی! یعنی چی»گفت:  ها به خود می لحظه
هایش  بازکردِن در  ترس داشت که کسی بیرون باشد. کسی نبود. عیِن بچه لب

 کج و َکولِه شدند و اشک بیرون زد... دستش برای دستمال به جیب رفته بود
بیرون زد. « آقای صادقی»که از تنها کالِس عمود بر کالس و در چند قدمی، 

که وضِع ُمرادی را فهمید و به شتاب پا برداشت. ُمرادی به خندان درآمده بود 
و با  اَش گذاشت و ساده و دست به شانه الِعالجی ایستاد. صادقی رسید
ناراحتی. »هایش قشنگ و پاک بود، گفت:  لبخندمانندی که بر خالِف خنده

 «ئی. بیا بریم بیرون یه کم... ناراحت شده
آید.  رده بود که از رئیس خوشش نمیُمرادی چشم پاک نکرد. فراموش ک   

دست َدوِر گردنش برده بود و ُمرادی زیِر زوِر حاِل خود، با احساِس صادقی 
نزدیکی به صادقی که دیگر برایش آدمی بود آبرومند با موهای بیشتر سفید، 

 با او راه افتاد و دیگر به فکِر خوداری نبود...
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ـ معاون ـ « رضا کالنتر»کرد.  می  َدِم دِر کالس بیقرارانه به ساعت نگاه   
ها بیرون نریخته بودند که از دِر  آمد زنگ بزند، راه افتاد. هنوز بچه که می

چندان بلنِد پهلوی مدرسه، زیِر  نهحیاط خارج شد و رفت روی برجستگِی 
گرم بود. راه افتاد رسید به سایۀ پشِت دبستان که باال و پشِت  آفتاب ایستاد.

آب « دفتر»برود  مدرسۀ راهنمائی بود. به یاِد تشنگی افتاد و از خود پرسید
خواست چشمش به  ور کرد چون نمیخوردن را د   بخوَرد یا نرود... فکِر آب

 یفتد...ب« دو حشره»آن 
آمد که  آموزگاری می ها وقِت زنگشان فرق داشت. صدای خانم دبستانی   

وری که انگار ناله ـ زاری می کرد... از کناِر  مشغول به خواندِن امال بود، ج 
که رسید « پ ور آقای ِشهِنی»صدای  ،شگوِش م رادی، از پنجرۀ بلنِد باالی سر

فتم که؛ "راضی" یعنی بیش عور! گاو! گ»گفت:  یَتَشر مبا خشم و 
ّره»ای فریادی ـ فریاِد ش کریان ـ آمد:  از پنجره «.!"رضایت" االغ!  م بصر! ک 

 «اسم! اسم بنویس برای بیستا جریمه!...
د، ردنک ها برای عذاب تعقیبش می ای بعد، انگار باالسری کمتر از دقیقه   

وی دفتر ... از سکّآب بخوَرد راه افتاد و راه افتاد برود برای فرار وِبر  وی ر 
سست شد رفتن  گوشش رسید. پایش به ـ پ لوغی به رفت که صدای ش لوغ باال می

شد برگردد. با پانهادن به داخل، راه را به سمِت پستومانند کج  اّما دیگر نمی
شدِن چهار َگنجۀ بلند و سنگیِن چوبی درست کرده بود.  کرد؛ جائی که چیده

ها... م رادی بعد  معلّم بودند باالی سِر خانمهای مرد بیشتر جمع شده  معلّم
که صورِت گرفته و انگار « خانِم امامی»اند باالی سِر  فهمید که جمع شده می

 زد. چشم می گریانش به
مالی      حرارتِ لقب داده بود ـ با « یک حشرۀ شماره»او   ـ که م رادی بهاحمدس 
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 زد. داد ـ حرف می نشانش میها  جشنکه در   خاّص ِ خودش ـ همان حرارتی
... اینا؟ این روشنفکرنماها رو باید نابود کرد! اینا وجودشون سّمه! چندتا  ـ   

ور می کنن که دیگه حقیقًة یه پ خی  و پیِش خودشون خیال می خوونن کتاِب ناج 
 َئن!... شده
 بابا! "روشنفکر"ِ»، گفت: جوانتر از همهِبل و باریک و ، «آقای بهمنی»   
 ...«!چی
ها  حرف به جلِو پستو رسیده بود و ماشینِ شد که  کمه م رادی دیده می کم   

 آشکارا شروع به گیرزدن کرد.
مالی می    مو از راه به اینا فقط بچه»گفت:  احمدس  کنن  َدر می های معصوِم َمرد 

 «و دیگه هیچی!
ها و قورِی لعابِی روی  مستخدم، پشتش به م رادی، مشغول به استکان   

 گاِز آزمایشگاه بود. چراغ
 «سالم، محّمدجان.»م رادی گفت:    
سالم از ماست آقای »به سرعت برگشت و با گرمِی تمام گفت: « محّمد»   

 «شه. م رادی. چائی.. بفرما بشین، اآلن حاضر می
 «نه محّمدجان...» م رادی به انکار گفت:   
و قد و خوش محّمد، کوتاه    ، با لبخندی که م رادی دوست داست، گفت: ر 
« شه. یعنی.. ـ آقای م رادی! ـ اگه یه دفعه هم یه چائی بخوری، مگه چی می»

 «نفر نیست. چائی که فقط ماِل این دو ـ سه»و یواش گفت: 
و گفت: « رم، نه.متشکّ»گذاشتن روی شانۀ محّمد گفت:  م رادی با دست   
ای از  نکند گوشه زد که آزار به دلش نیش می«. چه خبره محّمد؟ انگار...»

کرد درست  متوّجۀ او باشد و آرام نداشت. فکر می« یک شماره»های  حرف
کرده که او به دفتر  چنین جرأتی ندارد، اّما چون فکر نمی« حشره»که است 

 پا بگذارد، شاید...
وشه چائی. پس دیگه یاهللا...»ن رسید: صدای سوزناِک معاو     «محّمد! نج 
دیروز عصر توی میدوِن فوتبال یه ، هیچی»گفت:  و محّمد به م رادی می   

دونم چی که خانِم امامی ناراحت  نمی یا حرفی زده یا شاگردی متلک گفته
 «شده.
 «شاگرد"؟»"گفت: و تعّجب م رادی به پ رسش    
 «تازگی دیپلم گرفته اومده اللی. خودمون نه؛ بهاز شاگردای »محّمد گفت:    
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 شد. بلندقد و آرام وارِد دفتر می« آقای اسکندری»   
االمکان  زیر، یعنی حّتی طوِر زیربه بهـ  «دو  حشرۀ شماره»ـ پ ور  حاجت   

کرد که آتش تندتر شود. صدایش به نظِر م رادی صدائی  ناپیدا، کاری می
! )و روشنفکر"»"گفت:  صدائی مثِل چیزی گندزده، میذلیالنه و موذیانه و 

ای بابا! این »و ادامه داد: « ِهیع! ِهیع اَش رسید:( ِهیع خندهصدای 
 «کوچولوها!... بچه
و  پ ور لب و دهاِن مدیر و معاون و حاجت م رادی به این علّت که به لیوان    

مالی خورده، با دِر فالسک آب خورد. نفهمید سیراب  شده یا نه، چون احمدس 
در فشاِر مغز نوشیده بود. فکر کرد به جهّنم، باید برود دو ـ سه دقیقه بنشیند و 

بیش از پیش از  شدنش ها گوش کند و از عزیزی هم بپ رسد... نزدیک به حرف
وری ادا کند  حرارِت حرف مالی دیگر نتوانست کلمات را ج  ها کاست. احمدس 

 باشند.« یچکش»که با آب و تاب باشند، یعنی 
آقای »اسکندری و م رادی چشمشان بهم رسید و بهم سری تکان دادند.    

شدن سالم کرد. عزیزی ـ چاق و  ـ دبیِر زباِن انگلیسی ـ به داخل« کریمی
ـ کنار نشسته بود و چشمش به م رادی،  اَش بلند و باالتنه سرخ و موزرد
شینی؟  نمی»نوقت گفت: سری به چپ و راست تکان داد و آ ،همراز و آگاهانه

 «بیا بشین اقالً یه دقیقه.
های درشتش فشرده و صورتش  اَش خیلی بلند و لب باالتنه« خانِم طاهری»   

مینا! »معمولی، از دیدِن م رادی محکم شد و حرِف واقعِی خود را به اخم زد: 
این موضوع که اونقدر مهم نیست و زیاد عیبی نداره، چرا اینقدر خوِدتو 

 «کنی؟ حت مینارا
از زیبائِی اندام و چهره ـ گفت:  ورد  خانِم امامی به هر چشمی نازیبا ـ    
 «چرا؟ چطور عیب نداره؟»

اَش توی  موهای سیاه و چتری پارهَکند و  ها را می کریمی چرِک کِف دست   
ً چرا»خورد. گفت:  پیشانِی سفیدش تکان می مهم نیست و  خانِم طاهری! واقعا

 «عیب نداره؟
و صورتش  ی اندازۀ قّدشرا، دبیِر ورزش، کمی چاق ب«رزوئیب  »آقای    

گردنش آویزان و خوِد سوت قرارگرفته روی بیشتر چاق، بنِد سوت به 
طالیش را پدیدار  ـ پائینیِ  برآمدگِی شکمش، با نیشخندی که دنداِن کناریِ 

 برداشت.پا  رفتن، و برای بیرون« نیست وهللا.بابا! اصالً مهم »کرد، گفت: 
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و به طاسی نهاده و صورتش پوشیده از موئی دو ـ سه     مالی سرش ر  احمدس 
کوتاهش، مثِل دادزدنی برای آنکه نشان دهد  روزه، و نحیف ماننِد انداِم نسبةً 
 برای چی خانِم طاهری؟ یعنی "معلّم"»فت: قضّیه تا چه اندازه مهم است، گ

وری بکنه و هیشکِ هم بیاد گ ه شخصیت شده که که یه ل ختی دیگه اونقدر بی ی خ 
 «هم نزنه توی دهنش؟

بله، خانم، این آدم »یش، گفت: «همتا»پ ور هم با همان قّد و قامِت  حاجت   
کنه، فردا یه عمِل  مون یه توهینی می اگه هیچی نگیم، فردا به یکی دیگه

 «کنه. ای می دیگه
حالش ـ با تحقیر گوش دادند. به آشکاری او  همه ـ جز همان دوسِت شریک   
گرفتند ولی همه ـ جز م رادی ـ از او و از  و رفیقش را به چیزی نمی را

هستند، یعنی نفوذ محلّی « محلّی»بردند؛ آخر او و رفیقش  رفیقش حساب می
یندازند به وقت ممکن است دو نفر چوخاپ وش را بفرستند سنگ ب دارند، یک

اَش را توی راِه بازار  و زِن حامله« َکَرمی»در و پنجرۀ آدم. مثِل آن سالی که 
ـ ضمِن پ ور روِز جمعه  وقت ممکن است که مثالً همین حاجت ، یا یکزدند

ای با امضاها و اثِر   ها هم عریضه راجع به آن نویسد ـ ئی که می«ها عریضه»
 ،جاهائی جائی، به و به کند هائی تهّیه دادن ای چوخائی با نسبت های عّده انگشت
مالی نامه یا باز یکبفرستد  شان به  ای برعلیهِ  وقت ممکن است که احمدس 

 ...ـ روانه کند« ساواک»ـ به « آنجا»
تقریباً ، و هیکل با چاقِی بدقوارۀ صورتـ مدیر ـ « الّدین محّمِد ِسراج»   

د طرِف َگنجۀ ینائی، راه افتاور از نابزیاد د   طاس، با عینِک دودی و نه
داشت. با پ وزخندی  میسمِت چشِم سالمتر، کمی یکَوری پا بر ها. مایل به پرونده

ای بسیار  چشِم هر بیننده خودش بود و به به که شاید در تماِم دنیا منحصر
 ، تمام کرد.«معلّم" اگه شخصیت داشت...»"ناخوشایند بود، گفت: 

و، در دل  ـ رنجور و کمی آبله« حرفه و فن»ـ دبیِر « آقای َمکَِوندی»    ر 
اگه قرار بود که معلّم شخصیت داشته باشه، اونوقت غیِرممکن بود که »گفت: 

مالی ـ یعنی سه تو و حاجت دست و پادار ـ بتونین معلّم   تا گ هِ  پ ور و احمدس 
 «بشین!

 کرد. ار میشد، ک ها هر طوری که می ماشیِن حرف   
دیروز عصر که.. ـ »گفت:  رادی، میعزیزی سرش نزدیک به گوِش م     

مسابقۀ فوتبال بود بیِن دبیرای راهنمائی و آموزگارای دبستان ئی الب د ـ  شنیده
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این خانِم امامی که ردا گفته بود که "ین دخترا هم بودن، ایرجی بیِن شاگو ا
ه، پس چرا شلواراش عمداً اونقدر تنگَن اّدعا داره روشنفکره، اگه راست میگ

؛ امیر دیوونه هم که بازی" به تماشای فوتبالچسَبن به بدنش و چرا میاد  که می
دونی سر و کارش با خونۀ دختراس، رفته و براشون گفته و دختره حاال  می

 «کنن. ناراحته و این یاروها هم دارن بدتر تحریکش می
ائی شاگرِد م رادی بود؛ کتابخوان و تند بود تا کالِس سوِم راهنم« ایرجی»   

 و م رادی دوستش داشت.
ها گوش  م رادی رها از دسِت شک، با پ وزخند سربرداشت که به حرف   

ها و  فهمانده که حرف« حشرات»دادن  به  بدهد اّما به خود گفت که با گوش
بریم »وجودشان را برای چند دقیقه توانسته تحّمل کند... به عزیزی گفت: 

 «بیرون.
 «صبر کن تا یه چائی بخورم.»عزیزی گفت:    
هیکِل کمی بلندش استخوانی و صورتش استخوانی و لب و دهانش معاون    

و به دِر حیاِط بزرگ میخیلی گشاد برای اندازبخصوص  رفت  ۀ صورتش، ر 
محّمد! »چرخاندن صدا کرد:  که به شنیدِن حرِف عزیزی ایستاد و به گردن

 «یاهللا! پس یاهللا دیگه...
 رسید. ل و قال میاز موعِد زنگ گذشته بود و از بیرون صدای قی   
اآلن میارم. پس مگه نیاید َدم ِبکَشه تا »جواب رسیده:  صدای محّمد به و   

 «بیارم؟
نه! نباید چای َدم ِبکَشه و ریخته بشه توی »م رادی با تنّفر در دل گفت:    

دونه که آقای معاون فقط یه حرفی  خواد اصالً!... محّمد نمی استکانا! وقت نمی
حرفای آقای معاون هم قبولَن؟! یعنی فقط خواسته یه چیزی زده و بس و مگه 

ها طرفه، هرچند با  هنوز درست پی نب رده با ِکی گفته باشه!... محّمِد بیچاره
کارو ِول بکنه بره َبّنائی  ای که پی برده  تصمیم گرفته این همین اندازه

 «بکنه...
 ،بینی دبیرا حرف دارن مگه نمی»شاگردی پیدا شد. معاون نهیب داد:    

 «بیشعور؟! برو بیرون!
آقا! آقای »حرِف معاون هنوز تمام نشده بود که شاگرد به تعجیل گفت:    

 «پ ورو کار دارن. یه دهاتی اومده... حاجت
، زیرلبی کشیدِن ابروها م رادی و عزیزی بهم نگاه کردند و م رادی با باال   
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و به طاسی نهاده و صورتش پوشیده از موئی دو ـ سه     مالی سرش ر  احمدس 
کوتاهش، مثِل دادزدنی برای آنکه نشان دهد  روزه، و نحیف ماننِد انداِم نسبةً 
 برای چی خانِم طاهری؟ یعنی "معلّم"»فت: قضّیه تا چه اندازه مهم است، گ

وری بکنه و هیشکِ هم بیاد گ ه شخصیت شده که که یه ل ختی دیگه اونقدر بی ی خ 
 «هم نزنه توی دهنش؟

بله، خانم، این آدم »یش، گفت: «همتا»پ ور هم با همان قّد و قامِت  حاجت   
کنه، فردا یه عمِل  مون یه توهینی می اگه هیچی نگیم، فردا به یکی دیگه

 «کنه. ای می دیگه
حالش ـ با تحقیر گوش دادند. به آشکاری او  همه ـ جز همان دوسِت شریک   
گرفتند ولی همه ـ جز م رادی ـ از او و از  و رفیقش را به چیزی نمی را

هستند، یعنی نفوذ محلّی « محلّی»بردند؛ آخر او و رفیقش  رفیقش حساب می
یندازند به وقت ممکن است دو نفر چوخاپ وش را بفرستند سنگ ب دارند، یک

اَش را توی راِه بازار  و زِن حامله« َکَرمی»در و پنجرۀ آدم. مثِل آن سالی که 
ـ ضمِن پ ور روِز جمعه  وقت ممکن است که مثالً همین حاجت ، یا یکزدند

ای با امضاها و اثِر   ها هم عریضه راجع به آن نویسد ـ ئی که می«ها عریضه»
 ،جاهائی جائی، به و به کند هائی تهّیه دادن ای چوخائی با نسبت های عّده انگشت
مالی نامه یا باز یکبفرستد  شان به  ای برعلیهِ  وقت ممکن است که احمدس 

 ...ـ روانه کند« ساواک»ـ به « آنجا»
تقریباً ، و هیکل با چاقِی بدقوارۀ صورتـ مدیر ـ « الّدین محّمِد ِسراج»   

د طرِف َگنجۀ ینائی، راه افتاور از نابزیاد د   طاس، با عینِک دودی و نه
داشت. با پ وزخندی  میسمِت چشِم سالمتر، کمی یکَوری پا بر ها. مایل به پرونده

ای بسیار  چشِم هر بیننده خودش بود و به به که شاید در تماِم دنیا منحصر
 ، تمام کرد.«معلّم" اگه شخصیت داشت...»"ناخوشایند بود، گفت: 

و، در دل  ـ رنجور و کمی آبله« حرفه و فن»ـ دبیِر « آقای َمکَِوندی»    ر 
اگه قرار بود که معلّم شخصیت داشته باشه، اونوقت غیِرممکن بود که »گفت: 

مالی ـ یعنی سه تو و حاجت دست و پادار ـ بتونین معلّم   تا گ هِ  پ ور و احمدس 
 «بشین!

 کرد. ار میشد، ک ها هر طوری که می ماشیِن حرف   
دیروز عصر که.. ـ »گفت:  رادی، میعزیزی سرش نزدیک به گوِش م     
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این خانِم امامی که ردا گفته بود که "ین دخترا هم بودن، ایرجی بیِن شاگو ا
ه، پس چرا شلواراش عمداً اونقدر تنگَن اّدعا داره روشنفکره، اگه راست میگ

؛ امیر دیوونه هم که بازی" به تماشای فوتبالچسَبن به بدنش و چرا میاد  که می
دونی سر و کارش با خونۀ دختراس، رفته و براشون گفته و دختره حاال  می

 «کنن. ناراحته و این یاروها هم دارن بدتر تحریکش می
ائی شاگرِد م رادی بود؛ کتابخوان و تند بود تا کالِس سوِم راهنم« ایرجی»   

 و م رادی دوستش داشت.
ها گوش  م رادی رها از دسِت شک، با پ وزخند سربرداشت که به حرف   

ها و  فهمانده که حرف« حشرات»دادن  به  بدهد اّما به خود گفت که با گوش
بریم »وجودشان را برای چند دقیقه توانسته تحّمل کند... به عزیزی گفت: 

 «بیرون.
 «صبر کن تا یه چائی بخورم.»عزیزی گفت:    
هیکِل کمی بلندش استخوانی و صورتش استخوانی و لب و دهانش معاون    

و به دِر حیاِط بزرگ میخیلی گشاد برای اندازبخصوص  رفت  ۀ صورتش، ر 
محّمد! »چرخاندن صدا کرد:  که به شنیدِن حرِف عزیزی ایستاد و به گردن

 «یاهللا! پس یاهللا دیگه...
 رسید. ل و قال میاز موعِد زنگ گذشته بود و از بیرون صدای قی   
اآلن میارم. پس مگه نیاید َدم ِبکَشه تا »جواب رسیده:  صدای محّمد به و   

 «بیارم؟
نه! نباید چای َدم ِبکَشه و ریخته بشه توی »م رادی با تنّفر در دل گفت:    

دونه که آقای معاون فقط یه حرفی  خواد اصالً!... محّمد نمی استکانا! وقت نمی
حرفای آقای معاون هم قبولَن؟! یعنی فقط خواسته یه چیزی زده و بس و مگه 

ها طرفه، هرچند با  هنوز درست پی نب رده با ِکی گفته باشه!... محّمِد بیچاره
کارو ِول بکنه بره َبّنائی  ای که پی برده  تصمیم گرفته این همین اندازه

 «بکنه...
 ،بینی دبیرا حرف دارن مگه نمی»شاگردی پیدا شد. معاون نهیب داد:    

 «بیشعور؟! برو بیرون!
آقا! آقای »حرِف معاون هنوز تمام نشده بود که شاگرد به تعجیل گفت:    

 «پ ورو کار دارن. یه دهاتی اومده... حاجت
، زیرلبی کشیدِن ابروها م رادی و عزیزی بهم نگاه کردند و م رادی با باال   

pdf.tarikhema.org

tarikhema.org
m

an
de

ga
r.t

ar
ik

he
m

a.
or

g

ta
ri

kh
em

a.
ir

https://pdf.tarikhema.org
https://tarikhema.org
https://mandegar.tarikhema.org
http://tarikhema.ir


~ 62 ~ 
 ی                                                           در ظهور  آهوهاالل  

 «هاه!...»: غّرید
 «آهاع!...»َمکَِوندی هم در دل صدا کرد:    
به شاگرد نهیب زده بود، اینجا انگار کسی  زدن  حاِل جوش معاون که به   

 «ِکی کار داره؟»دیگر بود، مالیم گفت: 
شنیده که ِکی و باز مثِل اینکه »م رادی سر به زیر برد و به خود گفت:    

 !«"ِکی"پ رسه  نشنیده که می
و با معاون، و آگاه از حساِب وجوِد     و در ر  شاگرد همچنان ایستاده ر 

 «پ ور. یه دهاتی اومده کار داره با آقای حاجت»معاون، گفت: 
پ ور  شنیده و پا شده و حّتی  دید که حاجت پ ور پا شده بود و معاون می حاجت   

مثِل اینکه کسی کاِرت »فت: تر و مؤّدب گ پائی به جلو برداشته، ولی مالیم
 «بله...»پ ور الزم دید مثِل تشکّر بگوید:  و حاجت « .داره
فرصت شده تا اسکندری به م رادی نگاه کند و بهمنی به اسکندری و    

 کریمی نگاه کند.
و کریمی گفته شده و  ن و بهمنی و اسکندری و َمکَِوندیهای معاو و در دل   
بدبختی آدِم آها! ا ه ع! حاال الب د یکی اومده ِبِدهکاری رو ِبِده! شاید یه »شد:  می

پ ور یه  سوِد پوِل َتنزیلی رو آورده براش! شاید اومده بخواد که حاجت
ای شده و اومده اینو واسطه  ای بنویسه براش. شاید یه دعوا ـ م رافعه عریضه

پاسگاه و حّق ِ داّللی بگیره. حاال شاید یه بیچاره و ذلیلی  بکنه بره پیِش رئیسِ 
 «پیدا شده که تیغ بخوره!...

بلند و بسیار سر و صداهای بیرون را پائین آورد و سقِف  های داخل  حرف   
ل فت و دو عکس ـ عکِس  تیرهای آهنیِ َپنکۀ سقفِی در گردش و سفید و  ک 

های مدیر که تا  کردن و َتق و پ وق ـ «شهبانوی نیکوکار»و عکِس « آریاِمهر»
 کمر توی َگنجه ناپدید شده بود، احساس شدند.

 سینِی چای رسید.   
جاکش! برو طلب ـ »پ ور راه افتاده بود که معاون در دل گفت:  حاجت   

ها چه خبر است، با  دانست حاال در دل پ ور که می و حاجت« حساِبتو بگیر!
مالی گ  «کنن! مون نمی ِکِیه؟ اینجا هم ِول»فت: سرچرخاندن طرِف احمدس 

 «درِدسر هم داره! "بزرگیالبته "»بهمنی گفت:    
خندیدن طوری آهسته و «ِهیع ِهیع»کردن و  پ ور با گیرزدن و نگاه حاجت   

ور بیرون رفت که انگار با این شکل  بیرون چشم  رفتنش زیاد به جمع و ج 
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 خورد. نمی
 درآمده بود.ها  ها و صدای دهن تکان ـ نعلبکیِجرینگِ اس صدای ِجرینگ   
مالی، می    ویش به احمدس  این پسره رو باید ادبش کرد؛ »گفت:  اسکندری ر 

 «حرف چه فایده.
مالی با راست     «بله، بله، جاِن تو...»گرفتِن باالتنه محکم گفت:  احمدس 
 «بله، این فقط باید کتک بخوره.»بهمنی گفت:    
مالی با قیافه    کتک البته سِر جای خودش بسیار »ای راضی گفت:  احمدس 

 «باید دسِت رئیِس پاسگاه هم ِبِدیمش. ـ آقای اسکندری! ـ  الزمه اما..
کتک" خوبه اما به شرطی که تو و »"م رادی با خروش در دل گفت:    

 رۀپ ور فقط کنار وایسین و تحریک بکنین و دیگران ِبَزَنن، حش حاجت
 «هم! متعّفن!... اّما باز  حیف از "حشره"

کریمی استکان ـ نعلبکی به یک دستش، با انگشِت سّبابۀ دسِت دیگرش به    
آره، آره، اون »وضعی که قندی را در مشت نگهداشته بود، تصدیق کرد: 

 «بخصوص ژاندارم خوبه براش!
 .«نه، کتک  نه، من اصالً راضی نیستم»گفت:  و خانِم امامی می   
اون چه ارزشی داره که کتک بخوره؟ فقط برای »و خانِم طاهری گفت:    

 «کافیه.  اینکه یه درسی بشه برای بقیه، همینکه ِبِدیمش دست ژاندارم
آمد چای بخوَرد. به مدیر شاید برای باِر اّول بدوِن بستِن درهای َگنجه    

ون نکنن، م زنی؟ همینکه برن داخل و گیج دیگه زنگ نمی»معاون گفت: 
 «بهتره.

به خنده باز کرد کردن به ساعتش همان دهاِن خیلی فراخ را  معاون با نگاه   
گذشته اما هنوز زنگ ساعت از  بیش از ربع»تا کسی بدش نیاید و گفت: 
 «آقایون و خانما حرف دارن.

مدیر به گرفتِن استکاِن چای از دسِت محّمد و سرش به زیر، چند لحظه    
ه شیم به تعریف و ی بعد از تایم اگه خواستیم جمع می»گفت:  ساکت ماند تا
 یعنی بروید سِر کالس دیگر!... ،«نویسیم به پاسگاه. نامه هم می

 کشیدن عزیزی آمد. سکوت شد و صدای ه رت   
 زنگ زده شد.   
خواهد؛ یعنی در  شود چیزی بگوید؛ یعنی نمی دید حیف که نمی م رادی می   

شد با  شارکت کند. اگر میآیند، او نباید م   صدا درمی به« حشرات»جائی که 
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 «هاه!...»: غّرید
 «آهاع!...»َمکَِوندی هم در دل صدا کرد:    
به شاگرد نهیب زده بود، اینجا انگار کسی  زدن  حاِل جوش معاون که به   

 «ِکی کار داره؟»دیگر بود، مالیم گفت: 
شنیده که ِکی و باز مثِل اینکه »م رادی سر به زیر برد و به خود گفت:    

 !«"ِکی"پ رسه  نشنیده که می
و با معاون، و آگاه از حساِب وجوِد     و در ر  شاگرد همچنان ایستاده ر 

 «پ ور. یه دهاتی اومده کار داره با آقای حاجت»معاون، گفت: 
پ ور  شنیده و پا شده و حّتی  دید که حاجت پ ور پا شده بود و معاون می حاجت   

مثِل اینکه کسی کاِرت »فت: تر و مؤّدب گ پائی به جلو برداشته، ولی مالیم
 «بله...»پ ور الزم دید مثِل تشکّر بگوید:  و حاجت « .داره
فرصت شده تا اسکندری به م رادی نگاه کند و بهمنی به اسکندری و    

 کریمی نگاه کند.
و کریمی گفته شده و  ن و بهمنی و اسکندری و َمکَِوندیهای معاو و در دل   
بدبختی آدِم آها! ا ه ع! حاال الب د یکی اومده ِبِدهکاری رو ِبِده! شاید یه »شد:  می

پ ور یه  سوِد پوِل َتنزیلی رو آورده براش! شاید اومده بخواد که حاجت
ای شده و اومده اینو واسطه  ای بنویسه براش. شاید یه دعوا ـ م رافعه عریضه

پاسگاه و حّق ِ داّللی بگیره. حاال شاید یه بیچاره و ذلیلی  بکنه بره پیِش رئیسِ 
 «پیدا شده که تیغ بخوره!...

بلند و بسیار سر و صداهای بیرون را پائین آورد و سقِف  های داخل  حرف   
ل فت و دو عکس ـ عکِس  تیرهای آهنیِ َپنکۀ سقفِی در گردش و سفید و  ک 

های مدیر که تا  کردن و َتق و پ وق ـ «شهبانوی نیکوکار»و عکِس « آریاِمهر»
 کمر توی َگنجه ناپدید شده بود، احساس شدند.

 سینِی چای رسید.   
جاکش! برو طلب ـ »پ ور راه افتاده بود که معاون در دل گفت:  حاجت   

ها چه خبر است، با  دانست حاال در دل پ ور که می و حاجت« حساِبتو بگیر!
مالی گ  «کنن! مون نمی ِکِیه؟ اینجا هم ِول»فت: سرچرخاندن طرِف احمدس 

 «درِدسر هم داره! "بزرگیالبته "»بهمنی گفت:    
خندیدن طوری آهسته و «ِهیع ِهیع»کردن و  پ ور با گیرزدن و نگاه حاجت   

ور بیرون رفت که انگار با این شکل  بیرون چشم  رفتنش زیاد به جمع و ج 
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 خورد. نمی
 درآمده بود.ها  ها و صدای دهن تکان ـ نعلبکیِجرینگِ اس صدای ِجرینگ   
مالی، می    ویش به احمدس  این پسره رو باید ادبش کرد؛ »گفت:  اسکندری ر 

 «حرف چه فایده.
مالی با راست     «بله، بله، جاِن تو...»گرفتِن باالتنه محکم گفت:  احمدس 
 «بله، این فقط باید کتک بخوره.»بهمنی گفت:    
مالی با قیافه    کتک البته سِر جای خودش بسیار »ای راضی گفت:  احمدس 

 «باید دسِت رئیِس پاسگاه هم ِبِدیمش. ـ آقای اسکندری! ـ  الزمه اما..
کتک" خوبه اما به شرطی که تو و »"م رادی با خروش در دل گفت:    

 رۀپ ور فقط کنار وایسین و تحریک بکنین و دیگران ِبَزَنن، حش حاجت
 «هم! متعّفن!... اّما باز  حیف از "حشره"

کریمی استکان ـ نعلبکی به یک دستش، با انگشِت سّبابۀ دسِت دیگرش به    
آره، آره، اون »وضعی که قندی را در مشت نگهداشته بود، تصدیق کرد: 

 «بخصوص ژاندارم خوبه براش!
 .«نه، کتک  نه، من اصالً راضی نیستم»گفت:  و خانِم امامی می   
اون چه ارزشی داره که کتک بخوره؟ فقط برای »و خانِم طاهری گفت:    

 «کافیه.  اینکه یه درسی بشه برای بقیه، همینکه ِبِدیمش دست ژاندارم
آمد چای بخوَرد. به مدیر شاید برای باِر اّول بدوِن بستِن درهای َگنجه    

ون نکنن، م زنی؟ همینکه برن داخل و گیج دیگه زنگ نمی»معاون گفت: 
 «بهتره.

به خنده باز کرد کردن به ساعتش همان دهاِن خیلی فراخ را  معاون با نگاه   
گذشته اما هنوز زنگ ساعت از  بیش از ربع»تا کسی بدش نیاید و گفت: 
 «آقایون و خانما حرف دارن.

مدیر به گرفتِن استکاِن چای از دسِت محّمد و سرش به زیر، چند لحظه    
ه شیم به تعریف و ی بعد از تایم اگه خواستیم جمع می»گفت:  ساکت ماند تا
 یعنی بروید سِر کالس دیگر!... ،«نویسیم به پاسگاه. نامه هم می

 کشیدن عزیزی آمد. سکوت شد و صدای ه رت   
 زنگ زده شد.   
خواهد؛ یعنی در  شود چیزی بگوید؛ یعنی نمی دید حیف که نمی م رادی می   

شد با  شارکت کند. اگر میآیند، او نباید م   صدا درمی به« حشرات»جائی که 
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شد کنارش ِبکََشد و  کم می شد؛ یا دستِ  اسکندری با میل حرف بزند، باز می
زنی،  ی و آزادی میو خوب مطالعه َدم ازدائم ؟ تو که بگوید تو دیگر چرا

 چرا...
ماه  داد... دو ـ سه العمل نشان می دید، عکس از دوست و آشنا تا لغزشی می   

پیدا  اسکندری و بهمنی های های جلِو خانه معلّم توی خانه پیش که چند خانم
کوشند و از چشِم  ها نزدیک شوند و هنوز می کوشیدند به آنها  آن شدند،

ها هم کنار کشیدند و دیگر  ها کنار کشید و کشید تا آن م رادی افتادند و از آن
توانست این برداشِت خود را،  آمد... نمی شان پیش می سالم ـ علیکی بینفقط 

 دانست حتم باید عوض کند یا نه. این اخالِق خود را، عوض کند؛ نمی
 «بریم بیرون.»عزیزی گفته:    
مالی با رفتن َدِم در، چش    بهمنی به گشت.  پ ور می حاجت مش به دنبالِ احمدس 

. خانِم امامی پا خاراند َگنجه تکیه داده بود و محّمد ظاهراً پِس سرش را می
 شد... می
و به  ها می سمِت کالس م رادی و عزیزی به    رفتند. هنوز شاگردانی ر 

آیا تو »دویدند. عزیزی ایستاد، خندید و گفت:  داشتند یا می ها پا برمی کالس
وری  ی هیچ مدرسهکن فکر می ای هست که مثِل مدرسۀ ما باشه و معلّماش اینج 
 «نگاه کن بیرونو!»و با زدن آرنج به پهلوی م رادی، گفت: « باشن؟!

مالی و دهاتی  ور از دیواِر حیاط، حاجتبیروِن حیاط و د      پ ور و احمدس 
 زدند. حرف می

طوِر شریکی ماِل هردوتاشونه که  الب د درآمِد امروزی به»م رادی گفت:    
 «َئن! َدوِر دهاتی رو گرفته

انگار از دِر قفس خارج شده،  شد، هرکس که از دهاِن دفتر خارج می   
و  نگاه می بیرون را، فضای آزاِد بیروِن دیواِر حیاط را بچرخاَند کرد تا بعد ر 

 و به سمِت کالس برود.
اختیار گفت:  نفر، بی رسیدِن نگاهش به سه کریمی که خارج شد، به   
وشین!»  «ِبد 
تیغ بزنین باز! هنوز »بهمنی به بیرون کشیده شد و تا جریان را دید، گفت:    
 «تونه، هنوز کم دارین و باز هم بیشتر بخورین! کم
 مدیر ومعاون پهلوی هم نزدیک به عزیزی و م رادی ایستاده بودند.   

و « سهراب! وایسا یه َدم.»اسکندری آمد از کنارشان بگذرد که معاون گفت: 
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 «ن!بیرونو دیدی؟ طرفا مشغولَ »با ایستادِن اسکندری گفت: 
 «پس چی! اینه مملکِت بدبخت!...»اسکندری به تلخی گفت:    
شون اقالً یه میلیون  وهللا اونا عاقلَن! هر کدوم»مدیر با پ وزخندش گفت:    
 «خندن! ارن و به ریِش همۀ ما هم مید

دهزار شون اقالً فقط سیصد ـ چارص یه میلیون"؟ هر کدوم»"معاون گفت:    
خورده و تو میگی "یه  سوادی" اصطالح "پیکار با بی تومن از کالسای به

 «میلیون"!
، یه َگلۀ پ ور غیر از دو تا دکانی که باز کرده بله. حاجت»اسکندری گفت:    

 «شون به حساب نمیاد. گی هم ب ز و گوسفند داره که پولخیلی بزر
بله. تا حاال هم که پنجتا خونه خریده اینجا و مسجدسلیمان و »معاون گفت:    
 «شون اجاره. داده
حق »نفر نزدیک شد و گفت:  از م رادی َرد شده بود، به سه عزیزی که   

ما! من هم یعنی  الّدین باید هم که بخندن به ریشِ  دارن! به قوِل آقای َسراج
 «هی خوردم؟!بودم؛ چه گ   "راهنمای پیکار"

«. حماقته!  َدوره  سادگی این ئیم و توی ای آقا! ما ساده»معاون گفت:    
 ایش کف جمع شده بود.ه دیگر در هردو گوشۀ لب

شون ده  خ الصه اینا هرکدوم»گفت: خواست راه بیفتد،  که میاسکندری    
ور درآمد دارن و مگه مثِل ماَئن که دل مون فقط خوشه به یه حقوِق  ج 

 «معلّمی؟
برای یه َکَنن  زنن و جون می باز حرص میاونوقت بااینحال »مدیر گفت:    

 «کاِر بیشتر! ساعت اضافه
خورن یا یه لباِس خوبی  تو بگو اقالً یه غذای خوبی می»اون گفت: مع   
 «پوشن؟! می
 شنود... دانستند می گفتند و می در نزدیکی به کالِس م رادی می   
 
 

رفت که برخورد به  نزدیک به تاریکی، م رادی از بازار به طرِف خانه می   
 «ها؟... ها، بچه»گفت: اند.  ها رسید و دید گرفته آموز. خندان به آن سه دانش

 «آقا، نموندی بعد از زنگ...»غالمعلی  ناراحت گفت:    
 «ه ح؟ طوری شده مگه؟»ها به پیداشدن به پیشانِی م رادی، گفت:  چین   
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شد کنارش ِبکََشد و  کم می شد؛ یا دستِ  اسکندری با میل حرف بزند، باز می
زنی،  ی و آزادی میو خوب مطالعه َدم ازدائم ؟ تو که بگوید تو دیگر چرا

 چرا...
ماه  داد... دو ـ سه العمل نشان می دید، عکس از دوست و آشنا تا لغزشی می   

پیدا  اسکندری و بهمنی های های جلِو خانه معلّم توی خانه پیش که چند خانم
کوشند و از چشِم  ها نزدیک شوند و هنوز می کوشیدند به آنها  آن شدند،

ها هم کنار کشیدند و دیگر  ها کنار کشید و کشید تا آن م رادی افتادند و از آن
توانست این برداشِت خود را،  آمد... نمی شان پیش می سالم ـ علیکی بینفقط 

 دانست حتم باید عوض کند یا نه. این اخالِق خود را، عوض کند؛ نمی
 «بریم بیرون.»عزیزی گفته:    
مالی با رفتن َدِم در، چش    بهمنی به گشت.  پ ور می حاجت مش به دنبالِ احمدس 

. خانِم امامی پا خاراند َگنجه تکیه داده بود و محّمد ظاهراً پِس سرش را می
 شد... می
و به  ها می سمِت کالس م رادی و عزیزی به    رفتند. هنوز شاگردانی ر 

آیا تو »دویدند. عزیزی ایستاد، خندید و گفت:  داشتند یا می ها پا برمی کالس
وری  ی هیچ مدرسهکن فکر می ای هست که مثِل مدرسۀ ما باشه و معلّماش اینج 
 «نگاه کن بیرونو!»و با زدن آرنج به پهلوی م رادی، گفت: « باشن؟!

مالی و دهاتی  ور از دیواِر حیاط، حاجتبیروِن حیاط و د      پ ور و احمدس 
 زدند. حرف می

طوِر شریکی ماِل هردوتاشونه که  الب د درآمِد امروزی به»م رادی گفت:    
 «َئن! َدوِر دهاتی رو گرفته

انگار از دِر قفس خارج شده،  شد، هرکس که از دهاِن دفتر خارج می   
و  نگاه می بیرون را، فضای آزاِد بیروِن دیواِر حیاط را بچرخاَند کرد تا بعد ر 

 و به سمِت کالس برود.
اختیار گفت:  نفر، بی رسیدِن نگاهش به سه کریمی که خارج شد، به   
وشین!»  «ِبد 
تیغ بزنین باز! هنوز »بهمنی به بیرون کشیده شد و تا جریان را دید، گفت:    
 «تونه، هنوز کم دارین و باز هم بیشتر بخورین! کم
 مدیر ومعاون پهلوی هم نزدیک به عزیزی و م رادی ایستاده بودند.   

و « سهراب! وایسا یه َدم.»اسکندری آمد از کنارشان بگذرد که معاون گفت: 
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 «ن!بیرونو دیدی؟ طرفا مشغولَ »با ایستادِن اسکندری گفت: 
 «پس چی! اینه مملکِت بدبخت!...»اسکندری به تلخی گفت:    
شون اقالً یه میلیون  وهللا اونا عاقلَن! هر کدوم»مدیر با پ وزخندش گفت:    
 «خندن! ارن و به ریِش همۀ ما هم مید

دهزار شون اقالً فقط سیصد ـ چارص یه میلیون"؟ هر کدوم»"معاون گفت:    
خورده و تو میگی "یه  سوادی" اصطالح "پیکار با بی تومن از کالسای به

 «میلیون"!
، یه َگلۀ پ ور غیر از دو تا دکانی که باز کرده بله. حاجت»اسکندری گفت:    

 «شون به حساب نمیاد. گی هم ب ز و گوسفند داره که پولخیلی بزر
بله. تا حاال هم که پنجتا خونه خریده اینجا و مسجدسلیمان و »معاون گفت:    
 «شون اجاره. داده
حق »نفر نزدیک شد و گفت:  از م رادی َرد شده بود، به سه عزیزی که   

ما! من هم یعنی  الّدین باید هم که بخندن به ریشِ  دارن! به قوِل آقای َسراج
 «هی خوردم؟!بودم؛ چه گ   "راهنمای پیکار"

«. حماقته!  َدوره  سادگی این ئیم و توی ای آقا! ما ساده»معاون گفت:    
 ایش کف جمع شده بود.ه دیگر در هردو گوشۀ لب

شون ده  خ الصه اینا هرکدوم»گفت: خواست راه بیفتد،  که میاسکندری    
ور درآمد دارن و مگه مثِل ماَئن که دل مون فقط خوشه به یه حقوِق  ج 

 «معلّمی؟
برای یه َکَنن  زنن و جون می باز حرص میاونوقت بااینحال »مدیر گفت:    

 «کاِر بیشتر! ساعت اضافه
خورن یا یه لباِس خوبی  تو بگو اقالً یه غذای خوبی می»اون گفت: مع   
 «پوشن؟! می
 شنود... دانستند می گفتند و می در نزدیکی به کالِس م رادی می   
 
 

رفت که برخورد به  نزدیک به تاریکی، م رادی از بازار به طرِف خانه می   
 «ها؟... ها، بچه»گفت: اند.  ها رسید و دید گرفته آموز. خندان به آن سه دانش

 «آقا، نموندی بعد از زنگ...»غالمعلی  ناراحت گفت:    
 «ه ح؟ طوری شده مگه؟»ها به پیداشدن به پیشانِی م رادی، گفت:  چین   
 
 

pdf.tarikhema.org

tarikhema.org
m

an
de

ga
r.t

ar
ik

he
m

a.
or

g

ta
ri

kh
em

a.
ir

https://pdf.tarikhema.org
https://tarikhema.org
https://mandegar.tarikhema.org
http://tarikhema.ir


~ 66 ~ 
 ی                                                           در ظهور  آهوهاالل  

 «بله آقا، ایرجی رو زدن...»ابوالفتح هم با ناراحتی گفت:    
 «آقای اسکندری و آقای بهمنی...»غالمعلی گفت:    
اگه آقای م رادی رو »جانِب بازار، گفت: َنوروز با گرفتِن چهره به    

 «بود...
خواستم  ها، آقای م رادی رو به همون َدم می»ابوالفتح به لحِن افسوس گفت:    

 «حاضر همونجا!
 «درست بگین ببینم موضوع چی بوده.»تابی گفت:  م رادی به بی   
م رادی، طوری محکم شروع به گفتن  ابوالفتح با گرفتِن کِف دست جلِو سینۀ   

 کرد که غالمعلی و َنوروز رضایت دادند او بگوید.
ـ آقا! زنگ که خورد و تو رفتی بری بازار، معلّما موندن به تعریف و به    

پ ور  ها که حاجت کردن. ایرجی پیداش شد َرد بشه از کنار ـ کناره بازی والیبال
دیدیم دیدش و خودم و َنوروز ه ِبره، رفت ک که بیروِن حیاط بود و داشت می

 و خبر داد...رفت داخِل حیاط که تندتند 
 «بله...»َنوروز با حرارت گفت:    
 کرد. پا می م رادی با بیقراری پابه   
اسکندری و بهمنی رفتن جلوشو گرفتن و مدیر و »داد:  و ابوالفتح ادامه می   

 تونه شون زیاده و نمی عّده شون. ایرجی دید معاون هم رفتن وایسادن نزدیک
که اسکندری یه سیلی زد ِبش، او هم گردنشو  که حریف بشه، بااینحال وقتی

شما یعنی »ت: و ایرجی گف دفعه بهمنی یه سیلی زد ِبش... گرفت که این
زنین چون  ِبتون نمیگم. شما می؟ باشه، من دیگه هیچی "معلّمین"اصطالح  به
 ...««کنین که روشنفکرین ه اّدعا هم میشما کحرِف سادۀ حقیقتی رو گفتم؟  یه
دیگه.. ـ آقای م رادی! ـ ایرجی کمِر آقای بهمنی رو گرفت »غالمعلی گفت:    

 «ش ولی اونا چون دو نفر بودن، نشد. کشید که بندازه
 «بله، حّتی سنگ هم َورداشت براشون...»ابوالفتح گفت:    
 «سِر ما شاگردا! اینا که معلّم باشن، پس دیگه خاک به»َنوروز گفت:    
سِر خودشون و اجدادشون که فقط  نه، چرا؟ خاک فقط به»ابوالفتح گفت:    

 «اّدعا دارن!
پ ور و اون رفیقش اصالً از حیاط نزدن  آقای م رادی! حاجت»َنوروز گفت:    

 «بیرون. انگار اصالً خبر نداشتن هیچ!
 داد، که سر را شدیداً تکان می حالی م رادی به شّدت َنَفس را بیرون داد و به   
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 «شون. شناسم کامالً می دونم... دونم، می می»گفت: 
کرد به  این آقای اسکندری یه دفعه سِر کالس توهین می»غالمعلی گفت:    
یه معلّم نباید توهین بکنه  ،آقاجماعت، من بلند شدم گفتم: "  یاریها و به بخت بچه

! پس فقط تظاهر " و او در جوابم گفت: "بیرون برات میگم"به یه قومی
کنن به روشنفکری! اگه اینا روشنفکرن، پس باز صد رحمت به اونا که  می

 «دونن! هیچی نمی
اگه آقای م رادی رو بود، خیلی »ابوالفتح سر را به بیرون گرفت گفت:    

 «خوب بود...
کردن  ها، اگه آقای م رادی رو بود، اصالً جرأت نمی»معلی گفت: غال   
 «کارو بکنن. اون
شد  چه فایده ابوالفتح، من هم اگه اونجا بودم، چی می»گفت:  و م رادی می   

شد  یعنی فایده داشت؟ درست میکردم،  بگم؟ با اونا زد و خورد هم که می
 «وضع؟

ئیم و نادانیم، باز به قدِر  که ما بچه راستش.. ـ آقا! ـ هرچند»َنوروز گفت:    
بریم به راستی. به قوِل غالمعلی که گفت اگه تو اونجا بودی  خودمون راه می

کردن اون عملو بکنن، راستی هم اینه که اگه تو بودی، چون  جرأت نمی
جای باریک ِبَکشه، دست بلند  نمونی و ممکنه کار بهساکت ترسیدن که تو  می
 «ی.کردن به ایرج نمی
غالمعلی و ابوالفتح و َنوروز باز به گفتن ادامه دادند. حاالِت رنج و تنّفر و    

اَش از  کرد فاصله انه بود. م رادی با عجز حس میصهایشان خال عمِق چهره
سرافرازانه دهد که  خوَرد و به او اجازه نمی َدرد نمی ها دیگر زیاد به باقِی معلّم

رخاسته بود، بر وجوِد خودش هم نشسته بود حرف بزند؛ از َگرد و خاگی که ب
زده بود! « اهِل مطالعه»و گ زیر و گ ریزی در کار نبود؛ سیلِی اّولی را یک 

هم به یادش های غالمعلی به یادش مانده بودند و بعد از این  ویژه حرف به
کنن به  س فقط تظاهر میپ" :و «ِبم گفت "بیرون برات میگم!"»ماندند؛  می

 ...روشنفکری!"
ها را جلوشان گرفت. برخالِف همیشه چیزی  های پالستیکِی میوه کیسه   

 «ها. بیائین بریم خونه، بچه»برنداشتند. گفت: 
 «نه. ممنون آقا. خداحافظ...»هرسه به لحِن اندوه گفتند:    
ها بدانند به  که بچه« خداحافظ»م رادی عمداً طوری سرتکان داد و گفت:    
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 «بله آقا، ایرجی رو زدن...»ابوالفتح هم با ناراحتی گفت:    
 «آقای اسکندری و آقای بهمنی...»غالمعلی گفت:    
اگه آقای م رادی رو »جانِب بازار، گفت: َنوروز با گرفتِن چهره به    

 «بود...
خواستم  ها، آقای م رادی رو به همون َدم می»ابوالفتح به لحِن افسوس گفت:    

 «حاضر همونجا!
 «درست بگین ببینم موضوع چی بوده.»تابی گفت:  م رادی به بی   
م رادی، طوری محکم شروع به گفتن  ابوالفتح با گرفتِن کِف دست جلِو سینۀ   

 کرد که غالمعلی و َنوروز رضایت دادند او بگوید.
ـ آقا! زنگ که خورد و تو رفتی بری بازار، معلّما موندن به تعریف و به    

پ ور  ها که حاجت کردن. ایرجی پیداش شد َرد بشه از کنار ـ کناره بازی والیبال
دیدیم دیدش و خودم و َنوروز ه ِبره، رفت ک که بیروِن حیاط بود و داشت می

 و خبر داد...رفت داخِل حیاط که تندتند 
 «بله...»َنوروز با حرارت گفت:    
 کرد. پا می م رادی با بیقراری پابه   
اسکندری و بهمنی رفتن جلوشو گرفتن و مدیر و »داد:  و ابوالفتح ادامه می   

 تونه شون زیاده و نمی عّده شون. ایرجی دید معاون هم رفتن وایسادن نزدیک
که اسکندری یه سیلی زد ِبش، او هم گردنشو  که حریف بشه، بااینحال وقتی

شما یعنی »ت: و ایرجی گف دفعه بهمنی یه سیلی زد ِبش... گرفت که این
زنین چون  ِبتون نمیگم. شما می؟ باشه، من دیگه هیچی "معلّمین"اصطالح  به
 ...««کنین که روشنفکرین ه اّدعا هم میشما کحرِف سادۀ حقیقتی رو گفتم؟  یه
دیگه.. ـ آقای م رادی! ـ ایرجی کمِر آقای بهمنی رو گرفت »غالمعلی گفت:    

 «ش ولی اونا چون دو نفر بودن، نشد. کشید که بندازه
 «بله، حّتی سنگ هم َورداشت براشون...»ابوالفتح گفت:    
 «سِر ما شاگردا! اینا که معلّم باشن، پس دیگه خاک به»َنوروز گفت:    
سِر خودشون و اجدادشون که فقط  نه، چرا؟ خاک فقط به»ابوالفتح گفت:    

 «اّدعا دارن!
پ ور و اون رفیقش اصالً از حیاط نزدن  آقای م رادی! حاجت»َنوروز گفت:    

 «بیرون. انگار اصالً خبر نداشتن هیچ!
 داد، که سر را شدیداً تکان می حالی م رادی به شّدت َنَفس را بیرون داد و به   

 

~ 67 ~ 
 ی                                                           در ظهور  آهوهاالل  

 «شون. شناسم کامالً می دونم... دونم، می می»گفت: 
کرد به  این آقای اسکندری یه دفعه سِر کالس توهین می»غالمعلی گفت:    
یه معلّم نباید توهین بکنه  ،آقاجماعت، من بلند شدم گفتم: "  یاریها و به بخت بچه

! پس فقط تظاهر " و او در جوابم گفت: "بیرون برات میگم"به یه قومی
کنن به روشنفکری! اگه اینا روشنفکرن، پس باز صد رحمت به اونا که  می

 «دونن! هیچی نمی
اگه آقای م رادی رو بود، خیلی »ابوالفتح سر را به بیرون گرفت گفت:    

 «خوب بود...
کردن  ها، اگه آقای م رادی رو بود، اصالً جرأت نمی»معلی گفت: غال   
 «کارو بکنن. اون
شد  چه فایده ابوالفتح، من هم اگه اونجا بودم، چی می»گفت:  و م رادی می   

شد  یعنی فایده داشت؟ درست میکردم،  بگم؟ با اونا زد و خورد هم که می
 «وضع؟

ئیم و نادانیم، باز به قدِر  که ما بچه راستش.. ـ آقا! ـ هرچند»َنوروز گفت:    
بریم به راستی. به قوِل غالمعلی که گفت اگه تو اونجا بودی  خودمون راه می

کردن اون عملو بکنن، راستی هم اینه که اگه تو بودی، چون  جرأت نمی
جای باریک ِبَکشه، دست بلند  نمونی و ممکنه کار بهساکت ترسیدن که تو  می
 «ی.کردن به ایرج نمی
غالمعلی و ابوالفتح و َنوروز باز به گفتن ادامه دادند. حاالِت رنج و تنّفر و    

اَش از  کرد فاصله انه بود. م رادی با عجز حس میصهایشان خال عمِق چهره
سرافرازانه دهد که  خوَرد و به او اجازه نمی َدرد نمی ها دیگر زیاد به باقِی معلّم

رخاسته بود، بر وجوِد خودش هم نشسته بود حرف بزند؛ از َگرد و خاگی که ب
زده بود! « اهِل مطالعه»و گ زیر و گ ریزی در کار نبود؛ سیلِی اّولی را یک 

هم به یادش های غالمعلی به یادش مانده بودند و بعد از این  ویژه حرف به
کنن به  س فقط تظاهر میپ" :و «ِبم گفت "بیرون برات میگم!"»ماندند؛  می

 ...روشنفکری!"
ها را جلوشان گرفت. برخالِف همیشه چیزی  های پالستیکِی میوه کیسه   

 «ها. بیائین بریم خونه، بچه»برنداشتند. گفت: 
 «نه. ممنون آقا. خداحافظ...»هرسه به لحِن اندوه گفتند:    
ها بدانند به  که بچه« خداحافظ»م رادی عمداً طوری سرتکان داد و گفت:    
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ها همراهِی و همدردِی  گذرد آگاهی دارد و با آن ان میآنچه که در وجودش
 کامل دارد...

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 آقای منصوری                               
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ها همراهِی و همدردِی  گذرد آگاهی دارد و با آن ان میآنچه که در وجودش
 کامل دارد...

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 آقای منصوری                               
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از کنارشان َرد « آقای منصوری»اند.  نشسته برقیها َدوِر بخارِی  معلّم   
رود َدِم درگاِه دِر پشتِی دفتر و ُرو به حیاِط سنگِی دراز و  شود و می می

ایستد؛ نیمی از سر و بدنش به آفتاب و نیمی  باریک که حیاِط دخترهاست می
 به سایه.

  ِقدّ  کوتاه، دستش روی شانۀ دختِر هیکل ، بلندقد و خوش«ُتوران»   
آمد. چشمش  حاضرکردن در طوِل دیواِر ُروِبُرو می آذربایجانی، در حاِل درس

به چشِم منصوری، خندید. منصوری برای خندیدن ُجوری که سیگاِر گوشۀ 
پائینی  کنارۀ  های تاریکش را ِکش داد و دنداِن طالیش از لب را نگاه دارد، لب

ور کرد و دهانش به خنده ها دُ  ها برقی زد. زود سیگار را از لب راسِت لبو 
های ریِز سیاهش با معنا تیز شدند تا  و چشمسبزۀ تند باز شد و صورِت  نیمه

به بدن آورد و دست را به پیچی  سری به پائین فرود آورد. دختر با خنده 
ا به جانِب دیوار برد. دختِر آذری گردِن دختِر انداخت و گردن و صورت ر

های  کشید، با چهرۀ ِگرد و ُپر و سفید و با چشم که نوِک پنجه را به دیوار می
سیاه و درشتی که با زیبائی و معصومّیت و بیخبری به طرِف منصوری و 

ای گفت:  کرد، ناچارانه خندید و با اخمی کوچک و لبخنده ُتوران متوّجه می
از مقابِل منصوری، منصوری  شان دنو به َردش« ران...پس گوش ِبِده، ُتو»

را از نظر  ای حیاطج َردکردن، همه و با چشم ها نگاه کرد همچنان از پِی آن
ها در سمِت راست رسیدند و ُرو پس  گذراند تا دو دختر به دیواِر مستراِح معلّم

ون اَش از یادش رفت چ کردند. ُتوران باز خندید و منصوری خندید و خنده
دیگه چطور؟ اهِل اهله! ِبش بگو پنجشنبه بعدازظهر بیاد برای »اندیشید:  می

آره، توی »و مغزش در پِی فکری تازه، به خود گفت: « نگاری... روزنامه
 «یکی رو هم ِبَپِزی... شه که حسابی اون همون زنگ می
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از کنارشان َرد « آقای منصوری»اند.  نشسته برقیها َدوِر بخارِی  معلّم   
رود َدِم درگاِه دِر پشتِی دفتر و ُرو به حیاِط سنگِی دراز و  شود و می می

ایستد؛ نیمی از سر و بدنش به آفتاب و نیمی  باریک که حیاِط دخترهاست می
 به سایه.

  ِقدّ  کوتاه، دستش روی شانۀ دختِر هیکل ، بلندقد و خوش«ُتوران»   
آمد. چشمش  حاضرکردن در طوِل دیواِر ُروِبُرو می آذربایجانی، در حاِل درس

به چشِم منصوری، خندید. منصوری برای خندیدن ُجوری که سیگاِر گوشۀ 
پائینی  کنارۀ  های تاریکش را ِکش داد و دنداِن طالیش از لب را نگاه دارد، لب

ور کرد و دهانش به خنده ها دُ  ها برقی زد. زود سیگار را از لب راسِت لبو 
های ریِز سیاهش با معنا تیز شدند تا  و چشمسبزۀ تند باز شد و صورِت  نیمه

به بدن آورد و دست را به پیچی  سری به پائین فرود آورد. دختر با خنده 
ا به جانِب دیوار برد. دختِر آذری گردِن دختِر انداخت و گردن و صورت ر

های  کشید، با چهرۀ ِگرد و ُپر و سفید و با چشم که نوِک پنجه را به دیوار می
سیاه و درشتی که با زیبائی و معصومّیت و بیخبری به طرِف منصوری و 

ای گفت:  کرد، ناچارانه خندید و با اخمی کوچک و لبخنده ُتوران متوّجه می
از مقابِل منصوری، منصوری  شان دنو به َردش« ران...پس گوش ِبِده، ُتو»

را از نظر  ای حیاطج َردکردن، همه و با چشم ها نگاه کرد همچنان از پِی آن
ها در سمِت راست رسیدند و ُرو پس  گذراند تا دو دختر به دیواِر مستراِح معلّم

ون اَش از یادش رفت چ کردند. ُتوران باز خندید و منصوری خندید و خنده
دیگه چطور؟ اهِل اهله! ِبش بگو پنجشنبه بعدازظهر بیاد برای »اندیشید:  می

آره، توی »و مغزش در پِی فکری تازه، به خود گفت: « نگاری... روزنامه
 «یکی رو هم ِبَپِزی... شه که حسابی اون همون زنگ می
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، بلندقامت و زرد و «َمهناز»، «شد حسابی پخته می»دختری که باید    
ُپنگ  زیِر سایباِن میِز پینگ چند دختر در سمِت چِپ حیاط یف، به همراِه ضع

هایش فشرده و  مستراِح دخترانه ُکّپه شده بودند. سر برداشت و لب و ُروِبُروی
جلوآمده، از زیر به باال، به منصوری نگاه کرد. منصوری خیلی باریک و 

داد  ها و به تکیۀ چشم کشید  هائی پائین را برای َدمخیلی بلند، ابروهای انبوهش 
ُزل به َمهناز نگاه کرد. َمهناز به دخترها چیزی گفت و  با لبخند ُزلو بعد 

دو نفرشان به منصوری نگاه کردند و منصوری فکر  دخترها خندیدند و
 «خراب" اگه بخوای، این!...»"کرد:  می
ند؛ شو جای حیاط از معلّم غافل نمی تاد ُجفت چشم از همهبیش از هش   
پشِت سر و کناِر منصوری   کردند... کلّۀ کریمی از نگاه می «معلّم»به « باید»

لب  شود. پیش از آنکه منصوری متوّجۀ کلّۀ ُموچتری و سیگاربه آرام پیدا می
منصوری با لبخندی «. سردت نیست؟»رسد:  به گوشش میحرفی شود، 

آید و َرد  میزنند. بادی سرد  ایستد... زنگ می ُرو به کریمی میعجیب 
گرفتۀ  ها به پشت و با لبخندی متفاوت و با گردِن کج شود. منصوری دست می

روند.  ها می دهد که ُرو به کالس مایل به حیاط، جواِب سالِم دخترهائی را می
هات تا  تو سومی»ُپرسد:  و می گذارد کریمی دست روی شانۀ منصوری می

 «َئن؟ درِس چندم خوونده
 «تا درِس یازدهم.»دهد:  انگلیسی است. جواب می منصوری هم دبیرِ    
 «من شیشم ـ هفتم. دخترا بهترن از پسرا.»کریمی گفت:    
ً بخوونه و یاد بگیره.  نه، دانش»منصوری گفت:     آموز باید بترسه تا واقعا

 «من ِبشون ُرو نمیدم.
ید: گو یکند. عزیزی م پا می . منصوری پابهدهند عزیزی خارج شود راه می   
 «بریم کالس تا آقای مدیر تذّکر نداده!»

 «آهای دخترا! پس مگه زنگ نخورده؟»رسید:  صدای معاون می   
خنده به کالِس اّولی ـ  ها پشِت کمر و به تد و َشق و دستاُف منصوری راه می   

 گذارد. کالِس سوم ـ پا می
 ـ برپا!   
 بینم!بـ بشینین    
 ـ آقا! امال باید بگی از درِس ده.   
 ـ خیلی خوب، باز یه کم حاضر بکنین تا بگم. وای به حالش که نمره نیاره،   
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 اقالً ده تا جریمه میدم.
هائی از چند جا به طرفش متوّجه شدند و صداهائی ـ صدای َمهناز هم  چشم   

شه؟  هم مگه می "تا دهتا"! حاال دیگه خوبه! " اَوخ! "ده»ُجزِوشان ـ درآمدند: 
اعتنائی گشوده شدند و گردِن  های َمهناز با خندۀ بی و لب« بسیار هم خوبه!

هر شب باید یه دفتر سیاه بکنیم برای آقای دیگه »بلندش را ِکش داد تا گفت: 
 «نویسه؟! تا" بگو "صدتا" آقا، ِکی می بجای "ده منصوری!

ناُجوری خندان کرد، به طرِز ای که تاریکِی صورتش را  منصوری با خنده   
 «نویسی، ها؟... نمی»حمله کرد و بر باالی سِر َمهناز دست بلند کرد و گفت: 

نه »کِف هردو دست را جلِو دسِت منصوری گرفت و به خنده گفت: َمهناز    
 «میریم! تا بنویسیم که اونوقت می هتا"! اگه د آقا... "ده

ا دیر نشده  حاضر بکنین. زود باشین یاهللا ت»منصوری راه افتاد و گفت:    
 «بینم!ب

گرفت. منصوری پشت  حاضرکردن  کالس را دقیقه نشد که زمزمۀ درس   
کرد که حواّسشان  ها نگاه می را به لبۀ میز تکیه داده بود و با اخم به بچه

گرفت که چه بکند... پنجرۀ  بیشتر و بیشتر به درس باشد. داشت تصمیم می
شد.  بدوِن پرده بود و درست از کناِر سِر َمهناز شروع میُروِبُرو بزرگ و 

ترسید مدیر و معاون ناگهانی َرد شوند و نگاه کنند؛ همیشه َرد که  می
... یک دستش پشِت کمر و یک دستش کنند شوند، تا تِه کالس را نگاه می می

 به جیب، رفت و برگشت تا َدِم در و باز که راه افتاد، تصمیم گرفته بود...
رسید و کالس برایشان بزرگ بود و روی هر  تعداِد دخترها به سی نفر نمی   

ردیِف راست نیمکتی دو نفر یا سه نفر نشسته بودند. منصوری دو میِز آخِر 
را کناِر َمهناز پائید که در انتهای « پروانه»را پائید؛ کوچکی و الغراندامِی 

نجره خواند... َدِم پ َمهناز  می میز دست را به پیشانی زده بود و تقریباً پشت به
عقب کشید؛ َمهناز با گردِن کشیده سر توی  ایستاد. یکی ـ دو قدِم کوچک

های  خنده ماند. منصوری منتظِر همین، با انگشت به صورتش بلند کرد و لب
داد و  سِت دیگر را قوسیب بود، راِن خود را فشرد و کِف ددستی که توی ج

و چشمش به چشِم دختر، مثِل آنکه دارد او را آنرا به کناِر دهان گرفت 
های فشرده را به ضرب از هم جدا کرد  بوسد، مشّخص و واضح لب می

و با این عمل و از « چ!ُبو»ها به گوِش خودش رسید:  ُجوری که صدای لب
چیزی ماننِد موج از ُرخسارش گذشت و  نکند کسی دیده باشد، فکِر آنکه
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، بلندقامت و زرد و «َمهناز»، «شد حسابی پخته می»دختری که باید    
ُپنگ  زیِر سایباِن میِز پینگ چند دختر در سمِت چِپ حیاط یف، به همراِه ضع

هایش فشرده و  مستراِح دخترانه ُکّپه شده بودند. سر برداشت و لب و ُروِبُروی
جلوآمده، از زیر به باال، به منصوری نگاه کرد. منصوری خیلی باریک و 

داد  ها و به تکیۀ چشم کشید  هائی پائین را برای َدمخیلی بلند، ابروهای انبوهش 
ُزل به َمهناز نگاه کرد. َمهناز به دخترها چیزی گفت و  با لبخند ُزلو بعد 

دو نفرشان به منصوری نگاه کردند و منصوری فکر  دخترها خندیدند و
 «خراب" اگه بخوای، این!...»"کرد:  می
ند؛ شو جای حیاط از معلّم غافل نمی تاد ُجفت چشم از همهبیش از هش   
پشِت سر و کناِر منصوری   کردند... کلّۀ کریمی از نگاه می «معلّم»به « باید»

لب  شود. پیش از آنکه منصوری متوّجۀ کلّۀ ُموچتری و سیگاربه آرام پیدا می
منصوری با لبخندی «. سردت نیست؟»رسد:  به گوشش میحرفی شود، 

آید و َرد  میزنند. بادی سرد  ایستد... زنگ می ُرو به کریمی میعجیب 
گرفتۀ  ها به پشت و با لبخندی متفاوت و با گردِن کج شود. منصوری دست می

روند.  ها می دهد که ُرو به کالس مایل به حیاط، جواِب سالِم دخترهائی را می
هات تا  تو سومی»ُپرسد:  و می گذارد کریمی دست روی شانۀ منصوری می

 «َئن؟ درِس چندم خوونده
 «تا درِس یازدهم.»دهد:  انگلیسی است. جواب می منصوری هم دبیرِ    
 «من شیشم ـ هفتم. دخترا بهترن از پسرا.»کریمی گفت:    
ً بخوونه و یاد بگیره.  نه، دانش»منصوری گفت:     آموز باید بترسه تا واقعا

 «من ِبشون ُرو نمیدم.
ید: گو یکند. عزیزی م پا می . منصوری پابهدهند عزیزی خارج شود راه می   
 «بریم کالس تا آقای مدیر تذّکر نداده!»

 «آهای دخترا! پس مگه زنگ نخورده؟»رسید:  صدای معاون می   
خنده به کالِس اّولی ـ  ها پشِت کمر و به تد و َشق و دستاُف منصوری راه می   

 گذارد. کالِس سوم ـ پا می
 ـ برپا!   
 بینم!بـ بشینین    
 ـ آقا! امال باید بگی از درِس ده.   
 ـ خیلی خوب، باز یه کم حاضر بکنین تا بگم. وای به حالش که نمره نیاره،   
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 اقالً ده تا جریمه میدم.
هائی از چند جا به طرفش متوّجه شدند و صداهائی ـ صدای َمهناز هم  چشم   

شه؟  هم مگه می "تا دهتا"! حاال دیگه خوبه! " اَوخ! "ده»ُجزِوشان ـ درآمدند: 
اعتنائی گشوده شدند و گردِن  های َمهناز با خندۀ بی و لب« بسیار هم خوبه!

هر شب باید یه دفتر سیاه بکنیم برای آقای دیگه »بلندش را ِکش داد تا گفت: 
 «نویسه؟! تا" بگو "صدتا" آقا، ِکی می بجای "ده منصوری!

ناُجوری خندان کرد، به طرِز ای که تاریکِی صورتش را  منصوری با خنده   
 «نویسی، ها؟... نمی»حمله کرد و بر باالی سِر َمهناز دست بلند کرد و گفت: 

نه »کِف هردو دست را جلِو دسِت منصوری گرفت و به خنده گفت: َمهناز    
 «میریم! تا بنویسیم که اونوقت می هتا"! اگه د آقا... "ده

ا دیر نشده  حاضر بکنین. زود باشین یاهللا ت»منصوری راه افتاد و گفت:    
 «بینم!ب

گرفت. منصوری پشت  حاضرکردن  کالس را دقیقه نشد که زمزمۀ درس   
کرد که حواّسشان  ها نگاه می را به لبۀ میز تکیه داده بود و با اخم به بچه

گرفت که چه بکند... پنجرۀ  بیشتر و بیشتر به درس باشد. داشت تصمیم می
شد.  بدوِن پرده بود و درست از کناِر سِر َمهناز شروع میُروِبُرو بزرگ و 

ترسید مدیر و معاون ناگهانی َرد شوند و نگاه کنند؛ همیشه َرد که  می
... یک دستش پشِت کمر و یک دستش کنند شوند، تا تِه کالس را نگاه می می

 به جیب، رفت و برگشت تا َدِم در و باز که راه افتاد، تصمیم گرفته بود...
رسید و کالس برایشان بزرگ بود و روی هر  تعداِد دخترها به سی نفر نمی   

ردیِف راست نیمکتی دو نفر یا سه نفر نشسته بودند. منصوری دو میِز آخِر 
را کناِر َمهناز پائید که در انتهای « پروانه»را پائید؛ کوچکی و الغراندامِی 

نجره خواند... َدِم پ َمهناز  می میز دست را به پیشانی زده بود و تقریباً پشت به
عقب کشید؛ َمهناز با گردِن کشیده سر توی  ایستاد. یکی ـ دو قدِم کوچک

های  خنده ماند. منصوری منتظِر همین، با انگشت به صورتش بلند کرد و لب
داد و  سِت دیگر را قوسیب بود، راِن خود را فشرد و کِف ددستی که توی ج

و چشمش به چشِم دختر، مثِل آنکه دارد او را آنرا به کناِر دهان گرفت 
های فشرده را به ضرب از هم جدا کرد  بوسد، مشّخص و واضح لب می

و با این عمل و از « چ!ُبو»ها به گوِش خودش رسید:  ُجوری که صدای لب
چیزی ماننِد موج از ُرخسارش گذشت و  نکند کسی دیده باشد، فکِر آنکه
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 ً ای دختر دید و ُرو پس کرد و با پابرداشتن گفت: ه ناباوری را در چشم ضمنا
 «را روی کتاب!سَ »

مبّدل شد؛ منتظِر  ای ماننِد تلخ و منتظرانه ههای دختر به لبخند ماننِد لب خنده   
دهد. البّته از این بیح توضهم  شخود برایخودش هم گشتِن معلّم، خواست بر
 یعنی خرابی و کارخرابی رفت، اّما انتظاِر خوب نمی« مانند پاتو آدِم الت»

شود؟! آِب دهان فرو داد. خودکار توی یک  ؟! اینُجور؟! مگر میدیگر اینقدر
شدۀ کتاب توی پنجه و کِف دسِت دیگرش برای چند لحظه از  دستش و جلِد خم

 روند... یادش می
آلودِی صورت و  و کمی ُپف زردی سّن ِ َمهناز نزدیک به هفده است. رنگ   

ای و ُروپوِش کهنه ـ همان ُروپوِش پار و پیرار که  قهوه های کوچکِ چشم
بودِن حرکاِت  دیگر کمی تنگ و کوتاه شده ـ ژاکِت بسیار بلند و ُشل و ِول

زنند و  و بهم مربوط به نظر می دست و بدن و ُرخسار، چیزهائی بهم نزدیک 
با قّوت ، انگار همین امر را دهد دهان را به تلخی فرو می هم که گاهی آبِ  این

جهان دخترهای اقوام و دخترهای همسایه،  کند... توی محلّۀ نقشِ  تأکید می
شوهر کرده بودند یا نامزد شده بودند و مادرش با  ،از خودشتر  سّن و سال کم

ش مثِل بچه  هنوز همهباز لَکلَکه و  با این قّدش انگاری»گفت:  سرکوفت می
سگ! دخترای نصِف لِنگِ هی بخند! شانِس مِن پدر َچک و ِچیلش وازه!

«. خنده برام! خوِدتو نگاه بکن ببین چه ُجوَرن! آ! بیعار و بیدرد باز فقط می
« ها همین سبکی»به قوِل مادرش  ه مانده بود و شوخی ـ اختالط وبرایش خند

ها، بله، مربوط  دهان فرودادن؛ این آمد، همین عادِت آبِ  و وقتی که به خود می
« معلّم»که یعنی  شخصاست یا هرچه، قبول، اّما این « دبیعار و بیدر»به او؛ 

کار را کرده رفته؟ مگر تعریف  کند، یعنی این کار را می است چطور این
 آموِز دّوِم راهنمائی است؟... اَش دانش تا بچه دارد و دختربزرگه کند که پنج نمی
حاشا... کنه. همین خوبه که بعد نزنه به  ـ حاال ِول کن ببین دیگه چه می   

ها  شده اگه یه ریختی داشت و مثِل ُغربتی« معلّم»اصطالح  یعنی بهکه ایَنم 
راستی؟...ـ پس دیگه  اومد!... یعنی راستی نبود، باز آدم اینقدر زورش نمی

کار ِچیه؟... خاب! بذار، بذار تا آبروشو ِبَبَرم. اما مگه این جونور  دروِغ این
 ه؟!...ش هم آبرو داره یا سرش به آبرو می

ماندۀ منصوری به چشمش زد که داشت از َدِم در  ّنابی و گشودهژاکِت عُ    
هم و پشِت کمر و باالی کمر بودند و چشِم َمهناز از  آمد و ساعدهایش روی می
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اش را  یقۀ سرِخ پیراهنش به کمربنِد خیلی پهنش رسید که شکِم کمی برجسته
کرد؛ خندۀ این قیافه این معنا  به فشار گرفته بود، و به صورِت خندانش نگاه

خواهد با آن  زشتِی کار را، زشتِی صورت را، سّن و سال  را رساند که می
 ور کند یا بپوشاَند...را و معلّمی را دُ 

دسِت َمهناز با خودکار به سفیدِی قسمِت باالی صفحۀ  منصوری رسید.   
کتاب اشاره کرد و خودش به صفحه نگاه کرد. منصوری در باالتر از جائی 

خنده ِکش  و دهانش به« یعنی چه»که نوِک خودکار گذاشته شده بود، خواند: 
 «ُبوچ! ُبوچ»ها صدا درآورد:  آمد و با پائیدنی، دو بار از لب

اش به میز نزدیک شد و مشغوِل  ناز به میز مالیده شدند، چانهساعدهای َمه   
 شد...« یعنی چه»زدِن  خط
منصوری رفت و برگشت و پشت به پنجره و بر باالی سِر َمهناز یک پا و    

ای کتاب کرد؛ َمهناز نوشته ج ها را به دیوار زد و نگاِه همان هردو کِف دست
 «!...فممتأس»بود: 

 
 

پهلوی  پیچد از دِر عقبی می تفریِح اّول، ُمرادی ر زنگِصبح، دفردا  پس   
ُپور و عزیزی  زند؛ دیده که احمدُسمالی و حاجت مدرسه که ناگهانی گیر می

اند. هوا کمی ابری و سرد  سِر جای همیشگِی او ـ روی برجستگی ـ ایستاده
 اند... کند که چطور توی دفتر و پای بخاری نمانده است و ُمرادی تعّجب می

های خالِی دبستان پا بردارد که عزیزی با برداشتِن چند  خواهد ُرو به زمین می
ُرو به زمین گرفته است ـ مثِل ها که  قدم در سرازیری، با هردو کِف دست

ای  و با خندهتوی هوا به طرِف خود جمع کند ـ  آنکه بخواهد چیزهائی را از
 «ئی!... خوب اومده بیا، بیا که: »کند میرساَند خبری هست، صدا که می

ُپور و احمدُسمالی ُروِبُروی یکدیگر  کمتر از سی قدم است. حاجت فاصله    
اند. احمدُسمالی با خنده،  وضوح به طرِف ُمرادی متوّجه شده اند اّما به ایستاده
 «جاِن خودت تو جریانو قشنگ بگو برام.»گفت:  بلند می

و « اما نمیذاری تا عزیزی بیاد؟...باشه، »ِهیع خندید گفت:  ُپور ِهیع حاجت   
 ُبوچ" "ُبوچکه  یارو»شنید، گفت:  چون ُمرادی نزدیک شده بود و درست می

دفعه سه دفعه  ری اینو منصو دختره روی کتاب نوشت "تکرار کن" کرد،
 !«دفعه نوشت "متأسفم" و دختره این ُبوچ" ُبوچ صدا درآورد "ُبوچ
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 ً ای دختر دید و ُرو پس کرد و با پابرداشتن گفت: ه ناباوری را در چشم ضمنا
 «را روی کتاب!سَ »

مبّدل شد؛ منتظِر  ای ماننِد تلخ و منتظرانه ههای دختر به لبخند ماننِد لب خنده   
دهد. البّته از این بیح توضهم  شخود برایخودش هم گشتِن معلّم، خواست بر
 یعنی خرابی و کارخرابی رفت، اّما انتظاِر خوب نمی« مانند پاتو آدِم الت»

شود؟! آِب دهان فرو داد. خودکار توی یک  ؟! اینُجور؟! مگر میدیگر اینقدر
شدۀ کتاب توی پنجه و کِف دسِت دیگرش برای چند لحظه از  دستش و جلِد خم

 روند... یادش می
آلودِی صورت و  و کمی ُپف زردی سّن ِ َمهناز نزدیک به هفده است. رنگ   

ای و ُروپوِش کهنه ـ همان ُروپوِش پار و پیرار که  قهوه های کوچکِ چشم
بودِن حرکاِت  دیگر کمی تنگ و کوتاه شده ـ ژاکِت بسیار بلند و ُشل و ِول

زنند و  و بهم مربوط به نظر می دست و بدن و ُرخسار، چیزهائی بهم نزدیک 
با قّوت ، انگار همین امر را دهد دهان را به تلخی فرو می هم که گاهی آبِ  این

جهان دخترهای اقوام و دخترهای همسایه،  کند... توی محلّۀ نقشِ  تأکید می
شوهر کرده بودند یا نامزد شده بودند و مادرش با  ،از خودشتر  سّن و سال کم

ش مثِل بچه  هنوز همهباز لَکلَکه و  با این قّدش انگاری»گفت:  سرکوفت می
سگ! دخترای نصِف لِنگِ هی بخند! شانِس مِن پدر َچک و ِچیلش وازه!

«. خنده برام! خوِدتو نگاه بکن ببین چه ُجوَرن! آ! بیعار و بیدرد باز فقط می
« ها همین سبکی»به قوِل مادرش  ه مانده بود و شوخی ـ اختالط وبرایش خند

ها، بله، مربوط  دهان فرودادن؛ این آمد، همین عادِت آبِ  و وقتی که به خود می
« معلّم»که یعنی  شخصاست یا هرچه، قبول، اّما این « دبیعار و بیدر»به او؛ 

کار را کرده رفته؟ مگر تعریف  کند، یعنی این کار را می است چطور این
 آموِز دّوِم راهنمائی است؟... اَش دانش تا بچه دارد و دختربزرگه کند که پنج نمی
حاشا... کنه. همین خوبه که بعد نزنه به  ـ حاال ِول کن ببین دیگه چه می   

ها  شده اگه یه ریختی داشت و مثِل ُغربتی« معلّم»اصطالح  یعنی بهکه ایَنم 
راستی؟...ـ پس دیگه  اومد!... یعنی راستی نبود، باز آدم اینقدر زورش نمی

کار ِچیه؟... خاب! بذار، بذار تا آبروشو ِبَبَرم. اما مگه این جونور  دروِغ این
 ه؟!...ش هم آبرو داره یا سرش به آبرو می

ماندۀ منصوری به چشمش زد که داشت از َدِم در  ّنابی و گشودهژاکِت عُ    
هم و پشِت کمر و باالی کمر بودند و چشِم َمهناز از  آمد و ساعدهایش روی می
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اش را  یقۀ سرِخ پیراهنش به کمربنِد خیلی پهنش رسید که شکِم کمی برجسته
کرد؛ خندۀ این قیافه این معنا  به فشار گرفته بود، و به صورِت خندانش نگاه

خواهد با آن  زشتِی کار را، زشتِی صورت را، سّن و سال  را رساند که می
 ور کند یا بپوشاَند...را و معلّمی را دُ 

دسِت َمهناز با خودکار به سفیدِی قسمِت باالی صفحۀ  منصوری رسید.   
کتاب اشاره کرد و خودش به صفحه نگاه کرد. منصوری در باالتر از جائی 

خنده ِکش  و دهانش به« یعنی چه»که نوِک خودکار گذاشته شده بود، خواند: 
 «ُبوچ! ُبوچ»ها صدا درآورد:  آمد و با پائیدنی، دو بار از لب

اش به میز نزدیک شد و مشغوِل  ناز به میز مالیده شدند، چانهساعدهای َمه   
 شد...« یعنی چه»زدِن  خط
منصوری رفت و برگشت و پشت به پنجره و بر باالی سِر َمهناز یک پا و    

ای کتاب کرد؛ َمهناز نوشته ج ها را به دیوار زد و نگاِه همان هردو کِف دست
 «!...فممتأس»بود: 

 
 

پهلوی  پیچد از دِر عقبی می تفریِح اّول، ُمرادی ر زنگِصبح، دفردا  پس   
ُپور و عزیزی  زند؛ دیده که احمدُسمالی و حاجت مدرسه که ناگهانی گیر می

اند. هوا کمی ابری و سرد  سِر جای همیشگِی او ـ روی برجستگی ـ ایستاده
 اند... کند که چطور توی دفتر و پای بخاری نمانده است و ُمرادی تعّجب می

های خالِی دبستان پا بردارد که عزیزی با برداشتِن چند  خواهد ُرو به زمین می
ُرو به زمین گرفته است ـ مثِل ها که  قدم در سرازیری، با هردو کِف دست

ای  و با خندهتوی هوا به طرِف خود جمع کند ـ  آنکه بخواهد چیزهائی را از
 «ئی!... خوب اومده بیا، بیا که: »کند میرساَند خبری هست، صدا که می

ُپور و احمدُسمالی ُروِبُروی یکدیگر  کمتر از سی قدم است. حاجت فاصله    
اند. احمدُسمالی با خنده،  وضوح به طرِف ُمرادی متوّجه شده اند اّما به ایستاده
 «جاِن خودت تو جریانو قشنگ بگو برام.»گفت:  بلند می

و « اما نمیذاری تا عزیزی بیاد؟...باشه، »ِهیع خندید گفت:  ُپور ِهیع حاجت   
 ُبوچ" "ُبوچکه  یارو»شنید، گفت:  چون ُمرادی نزدیک شده بود و درست می

دفعه سه دفعه  ری اینو منصو دختره روی کتاب نوشت "تکرار کن" کرد،
 !«دفعه نوشت "متأسفم" و دختره این ُبوچ" ُبوچ صدا درآورد "ُبوچ
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ها و پاها و بدِن احمدُسمالی آمد تا با  دستهائی به  از هجوِم خنده، تکان   
کندن از کِف دسِت دیگر و متوّجه به ُمرادی، با  شسِت دستی بنا کرد به چرک

 «ّرخی"!مدرسۀ راهنمائِی فَ »"تمسخر گفت: 
هایش به نحوی محتاطانه بود که انگار  کردِن خنده«ِهیع ِهیع»ُپور  و حاجت   

 .هایش هم حساب ـ کتاب داشتند.. خنده
 خندید، نفر و یک پهلویش طرِف ُمرادی، میعزیزی یک پهلویش طرِف دو   

ُرخسارش از خنده سرختر از همیشه شده.  رسید که رنگِ که به نظر می طوری
ایستد، یعنی  دید ُمرادی دیگر پابرداشتنش سست و آهسته شده و دارد می می

رفت  چند قدماَش با دونفر بیش از اندازه کم شود؛ پس  حاضر نیست فاصله
 «خبر داری جریاِن دختره رو یا نه؟»جلو و با خنده گفت: 

و گفت: « آره، ِکی دیگه خبر نداره. من اّول از پسرا شنیدم.»ُمرادی گفت:    
عنواِن  ی بهبازی بفرستن اللِ  ره با پارتیهای ادا هائی که مسئولیِن دایره ُتحفه»

 «، همینه دیگه."دبیِر راهنمائی"
شد جلِو خودش  با حضوِر آن دونفر صدایش کمی فرق کرده بود ولی نمی   

 چیز نگوید. را بگیرد و هیچ
ت: احمدُسمالی انگار ُمرادی ُروِبُرویش ایستاده و با او همکالم شده، گف   
ها، کوچه ـ  از دخترا و پسرا، خونهدونن. اُُهو! غیر که دیگه همه میه البت»

 «َئن. ار شدهی، همه، خبردبازار، اللِ 
 «آبروی ما هم میره.»ُپور گفت:  جتاح   
گذاشت  اش که نمی عزیزی میاِن ُمرادی و دونفر، برای جلوگیری از خنده   

دونم  نمی»سائید. ُرو به ُمرادی گفت:  حرف بزند، دندان روی لِب پائینی می
ش. خواد شکایت بکنه بِ  دختره از کجا خبر داره که رئیس چارشنبه میاد که می

 «َئن که ما هم شهادت میدیم. دخترا هم گفته
آره. »احمدُسمالی که خم شده بود و سنگی از زمین برداشته بود، گفت:    

سفت وایساده، و پس مگه موضوع شوخیه؟ بله که ادارۀ اینجا صاحب نداره، 
 «اما باز...

طلبی که صادقی از  –« سوادی پیکار با بی»های  کالس طلب ـ حسابِ    
 و طلِب پرداخِت مقّررِ  شد و دریافت نشده بود و نمیبود احمدُسمالی پیدا کرده 

دسِت احمدُسمالی سپرده  را بهشان  های پیکاری بوده که صادقی اداره آن کالس
 شان شده بود. باعِث دشمنی بین –بود 
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باید شکایت بکنه »داد:  میو روی احمدُسمالی همچنان به عزیزی، ادامه    
کنه که جریان  این نمایندۀ ُپفُیوز تالِش خودشو میبه رئیس، پس چی. البته 

 «خوابونه قضیه رو تا نکنه برای خودش بد بشه. جائی نرسه و می به
که صحبت از بدِی سه نفر ـ بخشدار و  . وقتیُپور سر انداخت به زیر حاجت   

ورش ـ باشد، به نظِر او شرِط احتیاط رئیِس پاسگاه و نمایندۀ آموزش و پر
بهنیست که حرفی بزند اّما اینجا نمی خودشرا دوسِت حرِف که هم شد

اینطرزیتأییدنکند،خصوصاًکهخودشهماین دلشبارـدرجریاِن بارـ
نمیخواستم می مالی احمدس  مثِل هم او خواستم رادیتویشارکتبکند.
ِالل چون بماَند ی بخصوص آموزان باعِث  و نفوِذ ُمرادی بیِن دانشدانش

خواست  و نمی شد شدِن بیش از پیش و معّرفِی بیش از پیِش خودش می سبک
دار توی  منصوری بماَند چون شنیده بود الت است و همیشه چاقوی ضامن

گفته و  ها بد  سِر کالس جیبش است و از طرفی شنیده بود که راجع به او
 ً قرار است هزار تومان به بخشدار بدهد و خانۀ ویالئِی  که شنیده بود خصوصا

ِم بخشدار و نفت را ـ خانۀ ُجفِت ویالی ِاشغالِی خودش را ـ که به اس شرکتِ 
بله، باید »خنده گفت:  دادن و بی بگیرد... با سرتکان بخشداری ثبت شده است ـ

 «فردا. به خوِد رئیس گفته بشه. فرصِت بسیار خوبیه که میاد پس
ای دیده و  دیپلم داره، نه َدوره یارو نه فوقِ »کرد، گفت:  پا می ُمرادی که پابه   

فقط پارتی داشته توی اداره و همینه که مستقیماً از یه دبستانی از دهاِت اَندیکا 
ِنش به مدرسۀ راهنمائِی اینجا. هرچی که آشغالَن و جا ندارن براشون،  فرستاده

 «ی.شون اللِ  فرستن می
ها پشِت کمر،  پهلو و ُرو به ُمرادی و دست ُپور و احمدُسمالی پهلوبه حاجت   

نظرم اینجا  بله، به»دادن و سکوت گوش دادند تا احمدُسمالی گفت:  با سر تکان
 «آشغالدونی شده!

َئم که این نجس توی دهاِت اَندیکا هم صد تا  بارها شنیده»ُپور گفت:  حاجت   
 «کثافتکاری کرده...

به احمدُسمالی و ُمرادی،  کردن گازگرفتن و با نگاه عزیزی با خنده و لب   
ُپور زود شناسنامه و تماِم سوابقشو زیر و ُرو کرده! باور  آها! حاجت»گفت: 

 «شو تا حاال تحقیق کرده! کنین حاال از اّوِل زندگی
ُپور  ُپور، حاجت حاجت«ِ زیرکاری زرنگی و زیربه»رۀ عزیزی به ااز اش   
ِهیع کرد و احمدُسمالی با انداختِن سنگ به کنار، پا برداشت به جلو و با  یعهِ 
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ها و پاها و بدِن احمدُسمالی آمد تا با  دستهائی به  از هجوِم خنده، تکان   
کندن از کِف دسِت دیگر و متوّجه به ُمرادی، با  شسِت دستی بنا کرد به چرک

 «ّرخی"!مدرسۀ راهنمائِی فَ »"تمسخر گفت: 
هایش به نحوی محتاطانه بود که انگار  کردِن خنده«ِهیع ِهیع»ُپور  و حاجت   

 .هایش هم حساب ـ کتاب داشتند.. خنده
 خندید، نفر و یک پهلویش طرِف ُمرادی، میعزیزی یک پهلویش طرِف دو   

ُرخسارش از خنده سرختر از همیشه شده.  رسید که رنگِ که به نظر می طوری
ایستد، یعنی  دید ُمرادی دیگر پابرداشتنش سست و آهسته شده و دارد می می

رفت  چند قدماَش با دونفر بیش از اندازه کم شود؛ پس  حاضر نیست فاصله
 «خبر داری جریاِن دختره رو یا نه؟»جلو و با خنده گفت: 

و گفت: « آره، ِکی دیگه خبر نداره. من اّول از پسرا شنیدم.»ُمرادی گفت:    
عنواِن  ی بهبازی بفرستن اللِ  ره با پارتیهای ادا هائی که مسئولیِن دایره ُتحفه»

 «، همینه دیگه."دبیِر راهنمائی"
شد جلِو خودش  با حضوِر آن دونفر صدایش کمی فرق کرده بود ولی نمی   

 چیز نگوید. را بگیرد و هیچ
ت: احمدُسمالی انگار ُمرادی ُروِبُرویش ایستاده و با او همکالم شده، گف   
ها، کوچه ـ  از دخترا و پسرا، خونهدونن. اُُهو! غیر که دیگه همه میه البت»

 «َئن. ار شدهی، همه، خبردبازار، اللِ 
 «آبروی ما هم میره.»ُپور گفت:  جتاح   
گذاشت  اش که نمی عزیزی میاِن ُمرادی و دونفر، برای جلوگیری از خنده   

دونم  نمی»سائید. ُرو به ُمرادی گفت:  حرف بزند، دندان روی لِب پائینی می
ش. خواد شکایت بکنه بِ  دختره از کجا خبر داره که رئیس چارشنبه میاد که می

 «َئن که ما هم شهادت میدیم. دخترا هم گفته
آره. »احمدُسمالی که خم شده بود و سنگی از زمین برداشته بود، گفت:    

سفت وایساده، و پس مگه موضوع شوخیه؟ بله که ادارۀ اینجا صاحب نداره، 
 «اما باز...

طلبی که صادقی از  –« سوادی پیکار با بی»های  کالس طلب ـ حسابِ    
 و طلِب پرداخِت مقّررِ  شد و دریافت نشده بود و نمیبود احمدُسمالی پیدا کرده 

دسِت احمدُسمالی سپرده  را بهشان  های پیکاری بوده که صادقی اداره آن کالس
 شان شده بود. باعِث دشمنی بین –بود 
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باید شکایت بکنه »داد:  میو روی احمدُسمالی همچنان به عزیزی، ادامه    
کنه که جریان  این نمایندۀ ُپفُیوز تالِش خودشو میبه رئیس، پس چی. البته 

 «خوابونه قضیه رو تا نکنه برای خودش بد بشه. جائی نرسه و می به
که صحبت از بدِی سه نفر ـ بخشدار و  . وقتیُپور سر انداخت به زیر حاجت   

ورش ـ باشد، به نظِر او شرِط احتیاط رئیِس پاسگاه و نمایندۀ آموزش و پر
بهنیست که حرفی بزند اّما اینجا نمی خودشرا دوسِت حرِف که هم شد

اینطرزیتأییدنکند،خصوصاًکهخودشهماین دلشبارـدرجریاِن بارـ
نمیخواستم می مالی احمدس  مثِل هم او خواستم رادیتویشارکتبکند.
ِالل چون بماَند ی بخصوص آموزان باعِث  و نفوِذ ُمرادی بیِن دانشدانش

خواست  و نمی شد شدِن بیش از پیش و معّرفِی بیش از پیِش خودش می سبک
دار توی  منصوری بماَند چون شنیده بود الت است و همیشه چاقوی ضامن

گفته و  ها بد  سِر کالس جیبش است و از طرفی شنیده بود که راجع به او
 ً قرار است هزار تومان به بخشدار بدهد و خانۀ ویالئِی  که شنیده بود خصوصا

ِم بخشدار و نفت را ـ خانۀ ُجفِت ویالی ِاشغالِی خودش را ـ که به اس شرکتِ 
بله، باید »خنده گفت:  دادن و بی بگیرد... با سرتکان بخشداری ثبت شده است ـ

 «فردا. به خوِد رئیس گفته بشه. فرصِت بسیار خوبیه که میاد پس
ای دیده و  دیپلم داره، نه َدوره یارو نه فوقِ »کرد، گفت:  پا می ُمرادی که پابه   

فقط پارتی داشته توی اداره و همینه که مستقیماً از یه دبستانی از دهاِت اَندیکا 
ِنش به مدرسۀ راهنمائِی اینجا. هرچی که آشغالَن و جا ندارن براشون،  فرستاده

 «ی.شون اللِ  فرستن می
ها پشِت کمر،  پهلو و ُرو به ُمرادی و دست ُپور و احمدُسمالی پهلوبه حاجت   

نظرم اینجا  بله، به»دادن و سکوت گوش دادند تا احمدُسمالی گفت:  با سر تکان
 «آشغالدونی شده!

َئم که این نجس توی دهاِت اَندیکا هم صد تا  بارها شنیده»ُپور گفت:  حاجت   
 «کثافتکاری کرده...

به احمدُسمالی و ُمرادی،  کردن گازگرفتن و با نگاه عزیزی با خنده و لب   
ُپور زود شناسنامه و تماِم سوابقشو زیر و ُرو کرده! باور  آها! حاجت»گفت: 

 «شو تا حاال تحقیق کرده! کنین حاال از اّوِل زندگی
ُپور  ُپور، حاجت حاجت«ِ زیرکاری زرنگی و زیربه»رۀ عزیزی به ااز اش   
ِهیع کرد و احمدُسمالی با انداختِن سنگ به کنار، پا برداشت به جلو و با  یعهِ 
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کردی! پس  پس چه خیال می»گذاشتِن دست روی شانۀ عزیزی گفت: 
رسه به این محیط،  می ُپور اونیه که یه آدِم خرابی رو که پاش به ناحق حاجت
 «ِگلِه؟! ش بی حاِل خودش و بذاره ش به بذاره

و شناسن  این نفرت رو همه می ای بابا!»کاری گفت:  تیاطبا احور پُ  حاجت   
کِف دستش را به پای موها «. بریم. کارش می هاشونیم که تازه پی به ما آخری

 کشید.
 «ناموِس بیشرف! بله، اصالً یه الت و چاقوکشه این بی»احمدُسمالی گفت:    
به ُمرادی، هایش کف جمع شده بود، ُرویش  عزیزی که در یک گوشۀ لب   

که میریم  مون وقتی حاال همۀ دبیرای کالسای دخترانه میگن هرکدوم»گفت: 
سِر کالس، باید دخترا رو خوب آماده کنیم که نترسن و بگن موضوعو. تو 

 «باید... ُخالصه.. هم..
ُجور کارها ُجوشی  دانستند ُمرادی در این ُپور و احمدُسمالی که می حاجت   
کردند، با  های او حساب می ضعف را از نقطه شد و اینک شود و کنار نمی می

زیرانداختِن ُمرادی به  خوشحالی و سکوت به حرِف عزیزی و به سربه
دانستند که اگر قرار است  وضعی راضی، توّجه کردند، بخصوص که می

دخترها به حرف گوش بگیرند و قبولدار شوند، بیشتر به حرِف ُمرادی است 
مون  بله ُخب، همه»شوند. احمدُسمالی گفت:  ولدار میگیرند و قب که گوش می

 «ی َکنده بشه.چیز از اللِ  همه باید کاری بکنیم که کلکِ این جونوِر بی
َئن  ها هم که فهمیده دو ـ سه تا از بازاری»به آرامی گفت:  ُپور حاجت   

فرهنگ و اگه  جریانو، میگن که اگه نماینده کاری نکنه، میریم پیِش رئیس
دونیم و این  فرهنگ هم رسیدگی نکنه، اونوقت دیگه خودمون می رئیس

 «منصوری.
زه، مگه خواد بخوره! تا نماینده"! "نماینده" فقط می»"احمدُسمالی گفت:    

 «خودش آبرو داره که بخواد به فکِر آبروی دخترای معصوِم مردم باشه؟!
سر و صدا  خواد کارا بی نماینده فقط می»ُمرادی آرام و ساده گفت:    

 «بچرَخن.
 «احسنت!»احمدُسمالی با هیجان خم و راست شد و محکم گفت:    
ً این ر رئیس ـ رؤسا هم همینطور؛»ُمرادی گفت:     ئیِس فعلی که خصوصا

ُبرِد این جریان بیشترش بستگی داره به ُعرضۀ  باشه؛ پس پیش "نظری"
 «معلّما.
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 «بله، البته.»احمدُسمالی باز محکم گفت:    
گذاشت، قرص گفت:  می کردنش شارکتمُ  مالیمُپور هم تا آنجا که  حاجت   
 «بله، خودمون یعنی...»

چه پنهان که هیشکِی مثِل خودت »عزیزی چشمش به ُمرادی، گفت:    
ُپور و  حاجت.«. موقع حرفشونو بزنن تونه دخترا رو وادار بکنه که به نمی

حرِف   گرفتن ها و بدن و با سکوت و سرپائین احمدُسمالی با حرکاِت نرِم دست
ئین تعریف زنگای دیگه هم بیا»عزیزی را تأییدکردند و عزیزی ادامه داد: 

 «کنیم و تصمیم بگیریم...
 ،گرفتن قشَ  راست را به ، کِف دستِ «م"ِ چی دیگه؟تصمی»"ُپور گفت:  حاجت   

 در پای موها نگهداشت.
ً به زیِر چانۀ عزیزی گرفت     احمدُسمالی خود را، سر و کلّۀ خود را، تقریبا

خواد این جریان؛ فرصِت خوبیه که این کثافت  تصمیم" دیگه نمی»"و گفت: 
شّرش َکنده بشه. خوبه اداره رو زیر و ُرو بکنیم اگه به این موضوع هم 

 «رسیدگی نکنن!
 ردند!فرصت شد و عزیزی و ُمرادی بهم نگاه ک   
البته مدیرُکوره هم تا از دستش بیاد »یواش و آرام گفت: ُپور  حاجت   
 «ترسونه دخترا رو و نمیذاره کار جلو ِبره. می
ُپور رساند گفت:  احمدُسمالی که عقب کشیده بود، انگشت به ساعِد حاجت   
بفرما! »و چشمش طرِف دیواِر دبستان، گفت: « مدیر" و "نماینده" هردو.»"

 «جاسوِس نماینده!... اوَنم
که معلّم شدن، دیگه  ها" شیشمی همین "تصدیق»ُپور هم دید و گفت:  حاجت   

 «َئن! ی رو خراب کردهبدتر اللِ 
 «ناموس بگو! بله. مخصوصاً همین. فقط از همین بی»احمدُسمالی گفت:    
 زنگ زده شد.   
ائی راهنم بزرِگ مدرسۀ دبستان و درِ متری بیِن درِ  مایِل چهل ـ پنجاه  ِیک خطّ    

قّد  ـ با« ششمی تصدیق»و نمایندگی کارمنِد  ـ «منوچهِر ندامت»فاصله هست. 
کمی چاق به دِر ُپشتِی مدرسۀ راهنمائی نزدیک شده  ای کمی بلند و و قواره

  ِایستد و در خطّ  و می بیند ها را می آید و معلّم که نصِف صورتش باال می
 دارد. فشان پا برمیای ُرو به طر حرکتِی شکسته

 «بفرما! دیدمون!»ُپور صدا کرد:  حاجت   
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کردی! پس  پس چه خیال می»گذاشتِن دست روی شانۀ عزیزی گفت: 
رسه به این محیط،  می ُپور اونیه که یه آدِم خرابی رو که پاش به ناحق حاجت
 «ِگلِه؟! ش بی حاِل خودش و بذاره ش به بذاره

و شناسن  این نفرت رو همه می ای بابا!»کاری گفت:  تیاطبا احور پُ  حاجت   
کِف دستش را به پای موها «. بریم. کارش می هاشونیم که تازه پی به ما آخری

 کشید.
 «ناموِس بیشرف! بله، اصالً یه الت و چاقوکشه این بی»احمدُسمالی گفت:    
به ُمرادی، هایش کف جمع شده بود، ُرویش  عزیزی که در یک گوشۀ لب   

که میریم  مون وقتی حاال همۀ دبیرای کالسای دخترانه میگن هرکدوم»گفت: 
سِر کالس، باید دخترا رو خوب آماده کنیم که نترسن و بگن موضوعو. تو 

 «باید... ُخالصه.. هم..
ُجور کارها ُجوشی  دانستند ُمرادی در این ُپور و احمدُسمالی که می حاجت   
کردند، با  های او حساب می ضعف را از نقطه شد و اینک شود و کنار نمی می

زیرانداختِن ُمرادی به  خوشحالی و سکوت به حرِف عزیزی و به سربه
دانستند که اگر قرار است  وضعی راضی، توّجه کردند، بخصوص که می

دخترها به حرف گوش بگیرند و قبولدار شوند، بیشتر به حرِف ُمرادی است 
مون  بله ُخب، همه»شوند. احمدُسمالی گفت:  ولدار میگیرند و قب که گوش می

 «ی َکنده بشه.چیز از اللِ  همه باید کاری بکنیم که کلکِ این جونوِر بی
َئن  ها هم که فهمیده دو ـ سه تا از بازاری»به آرامی گفت:  ُپور حاجت   

فرهنگ و اگه  جریانو، میگن که اگه نماینده کاری نکنه، میریم پیِش رئیس
دونیم و این  فرهنگ هم رسیدگی نکنه، اونوقت دیگه خودمون می رئیس

 «منصوری.
زه، مگه خواد بخوره! تا نماینده"! "نماینده" فقط می»"احمدُسمالی گفت:    

 «خودش آبرو داره که بخواد به فکِر آبروی دخترای معصوِم مردم باشه؟!
سر و صدا  خواد کارا بی نماینده فقط می»ُمرادی آرام و ساده گفت:    

 «بچرَخن.
 «احسنت!»احمدُسمالی با هیجان خم و راست شد و محکم گفت:    
ً این ر رئیس ـ رؤسا هم همینطور؛»ُمرادی گفت:     ئیِس فعلی که خصوصا

ُبرِد این جریان بیشترش بستگی داره به ُعرضۀ  باشه؛ پس پیش "نظری"
 «معلّما.
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 «بله، البته.»احمدُسمالی باز محکم گفت:    
گذاشت، قرص گفت:  می کردنش شارکتمُ  مالیمُپور هم تا آنجا که  حاجت   
 «بله، خودمون یعنی...»

چه پنهان که هیشکِی مثِل خودت »عزیزی چشمش به ُمرادی، گفت:    
ُپور و  حاجت.«. موقع حرفشونو بزنن تونه دخترا رو وادار بکنه که به نمی

حرِف   گرفتن ها و بدن و با سکوت و سرپائین احمدُسمالی با حرکاِت نرِم دست
ئین تعریف زنگای دیگه هم بیا»عزیزی را تأییدکردند و عزیزی ادامه داد: 

 «کنیم و تصمیم بگیریم...
 ،گرفتن قشَ  راست را به ، کِف دستِ «م"ِ چی دیگه؟تصمی»"ُپور گفت:  حاجت   

 در پای موها نگهداشت.
ً به زیِر چانۀ عزیزی گرفت     احمدُسمالی خود را، سر و کلّۀ خود را، تقریبا

خواد این جریان؛ فرصِت خوبیه که این کثافت  تصمیم" دیگه نمی»"و گفت: 
شّرش َکنده بشه. خوبه اداره رو زیر و ُرو بکنیم اگه به این موضوع هم 

 «رسیدگی نکنن!
 ردند!فرصت شد و عزیزی و ُمرادی بهم نگاه ک   
البته مدیرُکوره هم تا از دستش بیاد »یواش و آرام گفت: ُپور  حاجت   
 «ترسونه دخترا رو و نمیذاره کار جلو ِبره. می
ُپور رساند گفت:  احمدُسمالی که عقب کشیده بود، انگشت به ساعِد حاجت   
بفرما! »و چشمش طرِف دیواِر دبستان، گفت: « مدیر" و "نماینده" هردو.»"

 «جاسوِس نماینده!... اوَنم
که معلّم شدن، دیگه  ها" شیشمی همین "تصدیق»ُپور هم دید و گفت:  حاجت   

 «َئن! ی رو خراب کردهبدتر اللِ 
 «ناموس بگو! بله. مخصوصاً همین. فقط از همین بی»احمدُسمالی گفت:    
 زنگ زده شد.   
ائی راهنم بزرِگ مدرسۀ دبستان و درِ متری بیِن درِ  مایِل چهل ـ پنجاه  ِیک خطّ    

قّد  ـ با« ششمی تصدیق»و نمایندگی کارمنِد  ـ «منوچهِر ندامت»فاصله هست. 
کمی چاق به دِر ُپشتِی مدرسۀ راهنمائی نزدیک شده  ای کمی بلند و و قواره

  ِایستد و در خطّ  و می بیند ها را می آید و معلّم که نصِف صورتش باال می
 دارد. فشان پا برمیای ُرو به طر حرکتِی شکسته

 «بفرما! دیدمون!»ُپور صدا کرد:  حاجت   
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 «ها، اومد "جاسوِس دوجانبه"!»احمدُسمالی گفت:    
 «جانبه"! سه»"عزیزی گفت:    
جانبه"! از خانوادۀ نماینده خبر میاره  اصالً راستش "ده»احمدُسمالی گفت:    

بره برای تماِم  بره برای نماینده و از همه خبر می برای ما، از ما خبر می
 «های اداره و از اونا هم خبر میاره برای نماینده و برای ما! مسئوالی دایره

یه »و گفت: « راست!»فت: کرد و به تصدیق گ« ِهیع ِهیع»ُپور  حاجت   
هائی هم که میره شهر برای یه خریدی، برای یه کاری، اّول میره  پنجشنبه

 «اداره گزارش میده!
ها را نیافت اّما نوِع لبخندش  های عزیزی گشت و چشم ُمرادی دنباِل چشم   

 .کافی بودهمین را دید و 
 راه افتاده بودند.   
شه توی نمایندگی.  حّتی یه ساعت هم  بند نمی»گفت:  ُپور یواش می حاجت   

 «پس این یعنی هیچوقت کار نداره انجام ِبِده؟
ش برای  فرسته اُُهو! نماینده خودش می»پراندن گفت:  احمدُسمالی به دست   

 «خبر!
 ها راه افتاد. ندامت از پهلو رسید سالم کرد، دست داد و با آن   
 «دختِر بیچاره چقدر گریه، زاری...»زی گفت: عزی   
شون  دخترا همه ناراحتن. برای همه»گرفته گفت:  ُپور با سِر پائین حاجت   

 «ننگه عمِل این الت...
زی و ُمرادی، شده به سمِت عزی و خوشریختش گرفتهندامت نیمُرِخ سفید    

 «موضوع ِچیه؟»گفت: 
آقایون خواسته نامزدبازی بکنه و هیچی، یکی از »عزیزی به خنده گفت:    

 «گندش دراومده!
غا شده و وغ»تا به ندامت نگاه کند و گفت:  احمدُسمالی سر را پیش کشید   

 «خبر دارن اما تو و رئیست یعنی هنوز خبر ندارین  ها؟! یاللِ تماِم 
نه جاِن تو. من نه... طوری »ور از خنده، جّدی گفت: خندیدند و ندامت دُ    

 «شده؟
فرهنگ هم که  ، رئیسبنا به عقیدۀ خودت»گفت:  عزیزی به ُمرادی می   
نیست که رسیدگِی درست بکنه، اما این جریان اونی نیست که بذاره  "رئیس"

 «او بمونه ساکت و کاری نکنه.
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پیدا شده و ایستاده. ترکه را به  معاون در بیروِن دِر حیاط خشکِهیکِل    
 خنده باز است. کوبد و تماِم َگل و ُگشادِی دهانش به کفش می نوکِ 

 کرد. عزیزی برای ندامت جریان را تعریف می   
 «تو فقط هی بخند!»کرد:  احمدُسمالی چشمش به معاون، صدا می   
 «خندیم جاِن تو! از بیعاری می»معاون گفت:    
 «پدرشو درمیارن...»گفت:  ندامت می   
بله، اما به شرطی که مدیر و آقای »اهش به ندامت، گفت: احمدُسمالی نگ   

 «نماینده بذارن و خرابکاری نکنن.
َکی »و پرسید: « نه، نه دیگه توی این جریان، جاِن تو.»ندامت گفت:    

 «اینطور شده؟
 «پریروز.»عزیزی گفت:    
خودش یه ُخرده سبکه و تعجبه که سر و صدا  اون دختره»ندامت گفت:    

 «کرده.
فرض هم که  "سبکه"؟» و عمداً با عصبانّیت گفت:احمدُسمالی عمداً بلند    

 «..بکنیم سبکه، جنده که نیست دختِر مردم.
طرفش منصوری باشه که اگه ُگرگ هم  که بله، اوَنم وقتی»عزیزی گفت:    

 «کنه اَِزش! ش  َرم می ببینه
 توّجهی جدا نشده باشد، ُپور ایستاد و برای اینکه از ُمرادی با بی حاجت   

 «من اینَور درس دارم. شما؟...»گفت: 
 «من هم...»احمدُسمالی هم با همین نّیت گفت:    
 «من نه...»عزیزی گفت:    
ُپور خیلی آهسته ُرو به دِر بزرگ پا  احمدُسمالی و حاجتمعاون راه افتاده.    

و ندامت با خنده  تند و ُمرادی و عزیزی و ندامت ُرو به نبش راه افتادندبرداش
ای، چیزی، ندارین از یه کسی پذیرائی  پس بیسکویتی، پسته»و بلند گفت: 

 «بکنین؟ حاال من هیچ...
آقای معاوِن اداره! ما »چرخاندن گفت:  کردن و گردن ایستاحمدُسمالی به    

چشم  ی که چیز باشه از تغذیۀ دولتی بهمعلّما که هیچی، شاگردا هم چیز
داند ندامت از او خیلی  می«. بینن. فقط مدیر و رئیَسن که خبر دارن. نمی

 کند. هایش را منتقل نمی َبَرد و حرف حساب می
 رسید. ها می ها از توی کالس سر و صدای بچه   
 
 

pdf.tarikhema.org

tarikhema.org
m

an
de

ga
r.t

ar
ik

he
m

a.
or

g

ta
ri

kh
em

a.
ir

https://pdf.tarikhema.org
https://tarikhema.org
https://mandegar.tarikhema.org
http://tarikhema.ir


~ 80 ~ 
 یِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِآقایِمنصوریالل  

 «ها، اومد "جاسوِس دوجانبه"!»احمدُسمالی گفت:    
 «جانبه"! سه»"عزیزی گفت:    
جانبه"! از خانوادۀ نماینده خبر میاره  اصالً راستش "ده»احمدُسمالی گفت:    

بره برای تماِم  بره برای نماینده و از همه خبر می برای ما، از ما خبر می
 «های اداره و از اونا هم خبر میاره برای نماینده و برای ما! مسئوالی دایره

یه »و گفت: « راست!»فت: کرد و به تصدیق گ« ِهیع ِهیع»ُپور  حاجت   
هائی هم که میره شهر برای یه خریدی، برای یه کاری، اّول میره  پنجشنبه

 «اداره گزارش میده!
ها را نیافت اّما نوِع لبخندش  های عزیزی گشت و چشم ُمرادی دنباِل چشم   

 .کافی بودهمین را دید و 
 راه افتاده بودند.   
شه توی نمایندگی.  حّتی یه ساعت هم  بند نمی»گفت:  ُپور یواش می حاجت   

 «پس این یعنی هیچوقت کار نداره انجام ِبِده؟
ش برای  فرسته اُُهو! نماینده خودش می»پراندن گفت:  احمدُسمالی به دست   

 «خبر!
 ها راه افتاد. ندامت از پهلو رسید سالم کرد، دست داد و با آن   
 «دختِر بیچاره چقدر گریه، زاری...»زی گفت: عزی   
شون  دخترا همه ناراحتن. برای همه»گرفته گفت:  ُپور با سِر پائین حاجت   

 «ننگه عمِل این الت...
زی و ُمرادی، شده به سمِت عزی و خوشریختش گرفتهندامت نیمُرِخ سفید    

 «موضوع ِچیه؟»گفت: 
آقایون خواسته نامزدبازی بکنه و هیچی، یکی از »عزیزی به خنده گفت:    

 «گندش دراومده!
غا شده و وغ»تا به ندامت نگاه کند و گفت:  احمدُسمالی سر را پیش کشید   

 «خبر دارن اما تو و رئیست یعنی هنوز خبر ندارین  ها؟! یاللِ تماِم 
نه جاِن تو. من نه... طوری »ور از خنده، جّدی گفت: خندیدند و ندامت دُ    

 «شده؟
فرهنگ هم که  ، رئیسبنا به عقیدۀ خودت»گفت:  عزیزی به ُمرادی می   
نیست که رسیدگِی درست بکنه، اما این جریان اونی نیست که بذاره  "رئیس"

 «او بمونه ساکت و کاری نکنه.
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پیدا شده و ایستاده. ترکه را به  معاون در بیروِن دِر حیاط خشکِهیکِل    
 خنده باز است. کوبد و تماِم َگل و ُگشادِی دهانش به کفش می نوکِ 

 کرد. عزیزی برای ندامت جریان را تعریف می   
 «تو فقط هی بخند!»کرد:  احمدُسمالی چشمش به معاون، صدا می   
 «خندیم جاِن تو! از بیعاری می»معاون گفت:    
 «پدرشو درمیارن...»گفت:  ندامت می   
بله، اما به شرطی که مدیر و آقای »اهش به ندامت، گفت: احمدُسمالی نگ   

 «نماینده بذارن و خرابکاری نکنن.
َکی »و پرسید: « نه، نه دیگه توی این جریان، جاِن تو.»ندامت گفت:    

 «اینطور شده؟
 «پریروز.»عزیزی گفت:    
خودش یه ُخرده سبکه و تعجبه که سر و صدا  اون دختره»ندامت گفت:    

 «کرده.
فرض هم که  "سبکه"؟» و عمداً با عصبانّیت گفت:احمدُسمالی عمداً بلند    

 «..بکنیم سبکه، جنده که نیست دختِر مردم.
طرفش منصوری باشه که اگه ُگرگ هم  که بله، اوَنم وقتی»عزیزی گفت:    

 «کنه اَِزش! ش  َرم می ببینه
 توّجهی جدا نشده باشد، ُپور ایستاد و برای اینکه از ُمرادی با بی حاجت   

 «من اینَور درس دارم. شما؟...»گفت: 
 «من هم...»احمدُسمالی هم با همین نّیت گفت:    
 «من نه...»عزیزی گفت:    
ُپور خیلی آهسته ُرو به دِر بزرگ پا  احمدُسمالی و حاجتمعاون راه افتاده.    

و ندامت با خنده  تند و ُمرادی و عزیزی و ندامت ُرو به نبش راه افتادندبرداش
ای، چیزی، ندارین از یه کسی پذیرائی  پس بیسکویتی، پسته»و بلند گفت: 

 «بکنین؟ حاال من هیچ...
آقای معاوِن اداره! ما »چرخاندن گفت:  کردن و گردن ایستاحمدُسمالی به    

چشم  ی که چیز باشه از تغذیۀ دولتی بهمعلّما که هیچی، شاگردا هم چیز
داند ندامت از او خیلی  می«. بینن. فقط مدیر و رئیَسن که خبر دارن. نمی

 کند. هایش را منتقل نمی َبَرد و حرف حساب می
 رسید. ها می ها از توی کالس سر و صدای بچه   
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بش، به راِه دبستان و نمایندگی، راه افتاد. عزیزی سِر ن یشندامت پا   
 «رفت!...»خنده گفت:  دیوارها را به بغل گرفت و ُرویش به ُمرادی، به

ُبرد  ای را می میله دِر بزرگ و میلهُپور ناپدید شده بود و احمدُسمالی  حاجت   
و با اشارۀ انگشت طرِف  هاکردِن دیوار ؛ عزیزی ُرو به او، با ِولآورد و می

فش را رساند و احمدُسمالی پیش ها و ابرو و خنده  حر ندامت، با حرکاِت لب
 «خبرگزارِی آسوَشیِتدِپِرس!ها، »از بردِن سر به داخل، بلند گفت: 

ناِه دیوار و چهار ـ پنج قدم با نبش فاصله دارد؛ ُمرادی در پ دِر پشتی    
شه زد؟ جلِو این  حرف می»حیاط، با اخم گفت: شدن به  هنگاِم داخل

ره هم خبر میده، جلِو اون دوتا حششیشمی حرف بزنیم، به صادقی  تصدیق
 «...رسونن! می حرف بزنیم، فوری خبرشو به "اونجا"

 
 

که صادقی و منصوری  اند ها تازه به کالس پا نهاده در زنگِ سوم، معلّم   
. رنگِ تاریکِ هردو توی آفتاب شوند می پشِت دِر بزرگ پیدا ُکنان در صحبت

فشاَرد و  از ُمِچ منصوری را میزند. صادقی که دارد باالتر  تاریکتر می
انتظار   به هر جهت»... گوید:  ، میسرش یکوری توی صورتش بلند است

 «دارم که بری سِر کالس و یه کلمه هم.. ـ نه خوب و نه بد ـ نگی.
شود. معاون از کناِر دِر دفتر  بیند و خارج می مدیر از پنجرۀ دفتر می   

آهسته به لبۀ  ها، آهسته ن به پشِت ساقاَش پشِت سر و در حاِل ضربه زد ترکه
 شود. سکّوی کوتاه نزدیک می

َئن، باید با چاقو  ای که اینا کرده ! توطئهصادقی آقای»گفت:  منصوری می   
 «شونو... یکی یکی
ایستد و  صادقی در پای سکّو پشت به مدیر و معاون و مقابِل منصوری می   

گشاید و با  بندد و می ینک چشم میهای ع شیشهبا نارضایتی از پشِت عینکی، 
خوونم  ساعته که ِبت می خر نشو! نیم»گوید:  با لبخنِد خودمانی می گوشۀ دهان
 «و تو باز...؟

گذارد و با صدائی تحِت  آرام پا به پائیِن سکّو میُدور از پلّه، معاون    
گوش »د: گوی ها از آن بوئی ِبَبرند، می ها از داخِل کالس مراقبت که نکند معلّم

 «بگیر به حرفی که آقای صادقی میگه.
منصوری َشق ایستاده. هردو دست را به پشت برده؛ دسِت چپش کامالً سیخ    
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را بگیرد، بودِن دسِت چپ  َشقاست و دسِت راستش ُجوری که بخواهد جلِو 
های ریز و بّراقش با  َکَشد. چشم طرِف خود می َدوِر ساعدش پیچیده و آنرا به

زدِن نماینده و معاون ـ با  ای ـ ضمِن حرف بازمانده و تلخ شده همراهِی دهاِن کج
هائی  جای صورتش لکّهچند در کنند.  های کناِر دفتر را نگاه می کالس تهدید 

 اند. بریده کرده ُرخسارش را بریده تیرگِی رنگِ مایل به زرد 
ور از برجستگِی دُ هم و  هایش روی مدیر، ایستاده روی لبۀ سکّو و پنجه   

عمداً از خدا »شکم، قرارگرفته نزدیک به زانوها، با ُپوزخنِد معروفش گفت: 
 «شون... خوان که یه چیزی بیفته دست می
ً نیمههای م تیزِی چشم    متوّجۀ مدیر، بلند گفت:  بازش نصوری و دهاِن تقریبا
 «پس چی؟!...»
باال فشارش داد و  صادقی دست زیِر بغِل منصوری فرو برد و به طرفِ    

 «ت تا من...دیگه راه بیفت ببینم. ببینم چطور آرام میری سِر کالسِ »گفت: 
دادن به باال ـ پائین با تهدید،  منصوری به پاگذاشتن روی سکّو، با سرتکان   

 «باشه حاال تا...»گفت: 
 «ِد! یعنی باز هم...؟»صادقی به ناراحتی گفت:    
آید. دهان و چانۀ  نمی ر و از تِه گلو و محکم درصدای صادقی دیگر با غرو   

ً خندانش کامالً به مانند. دست به زانو  طوِر غیِرمعمول بسته و فشرده می غالبا
بیند منصوری با گیرزدن  رود و چون می سکّو باال میهای  پلّهزیر، از  و سربه
با نگرانی کند، با اخمی از رنج و  ها نگاه می هائی تیز و تند به کالس با نگاه

و منصوری متوّجه به مقصوِد صادقی،  «کدوم کالس میری؟»کند:  صدا می
کند و سرش به داخِل دفتر  می شتابخواهد،  و متوّجه به اینکه پاسخی نمی

 رود تا از حیاِط دخترها سردربیاَوَرد... می
شوند  گردد ُرو به مدیر و سر و گردنش بلند می ر کناِر دفتر برمیصادقی د   
تر و سردتر به مدیر نگاه کند، هرچند که همچنانکه همان چاقِی مدیر  درستتا 

اُِوَرش که برای صاحِب  را دارد، با مدیر همقد هم هست. رنگِ سرِخ ُپول
ُروِی خود ـ با وجوِد راهیابِی فراواِن موهای سفید و رنگ و ُرو و سّن و  خنده

اید، اینجا سبک و مات شد که مناسب و متناسب به نظرها بی سال ـ همیشه می
 زند... معنا به چشم می و بیخود و بیجا و بی

االمکان با فشردن ِکش  های دراِز خود را حّتی معاون با حالتی سخت لب   
خواهد مثِل همین دیواِر سنگِی دفتر گوش  د که عجالًة میده داده و نشان می
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بش، به راِه دبستان و نمایندگی، راه افتاد. عزیزی سِر ن یشندامت پا   
 «رفت!...»خنده گفت:  دیوارها را به بغل گرفت و ُرویش به ُمرادی، به

ُبرد  ای را می میله دِر بزرگ و میلهُپور ناپدید شده بود و احمدُسمالی  حاجت   
و با اشارۀ انگشت طرِف  هاکردِن دیوار ؛ عزیزی ُرو به او، با ِولآورد و می

فش را رساند و احمدُسمالی پیش ها و ابرو و خنده  حر ندامت، با حرکاِت لب
 «خبرگزارِی آسوَشیِتدِپِرس!ها، »از بردِن سر به داخل، بلند گفت: 

ناِه دیوار و چهار ـ پنج قدم با نبش فاصله دارد؛ ُمرادی در پ دِر پشتی    
شه زد؟ جلِو این  حرف می»حیاط، با اخم گفت: شدن به  هنگاِم داخل

ره هم خبر میده، جلِو اون دوتا حششیشمی حرف بزنیم، به صادقی  تصدیق
 «...رسونن! می حرف بزنیم، فوری خبرشو به "اونجا"

 
 

که صادقی و منصوری  اند ها تازه به کالس پا نهاده در زنگِ سوم، معلّم   
. رنگِ تاریکِ هردو توی آفتاب شوند می پشِت دِر بزرگ پیدا ُکنان در صحبت

فشاَرد و  از ُمِچ منصوری را میزند. صادقی که دارد باالتر  تاریکتر می
انتظار   به هر جهت»... گوید:  ، میسرش یکوری توی صورتش بلند است

 «دارم که بری سِر کالس و یه کلمه هم.. ـ نه خوب و نه بد ـ نگی.
شود. معاون از کناِر دِر دفتر  بیند و خارج می مدیر از پنجرۀ دفتر می   

آهسته به لبۀ  ها، آهسته ن به پشِت ساقاَش پشِت سر و در حاِل ضربه زد ترکه
 شود. سکّوی کوتاه نزدیک می

َئن، باید با چاقو  ای که اینا کرده ! توطئهصادقی آقای»گفت:  منصوری می   
 «شونو... یکی یکی
ایستد و  صادقی در پای سکّو پشت به مدیر و معاون و مقابِل منصوری می   

گشاید و با  بندد و می ینک چشم میهای ع شیشهبا نارضایتی از پشِت عینکی، 
خوونم  ساعته که ِبت می خر نشو! نیم»گوید:  با لبخنِد خودمانی می گوشۀ دهان
 «و تو باز...؟

گذارد و با صدائی تحِت  آرام پا به پائیِن سکّو میُدور از پلّه، معاون    
گوش »د: گوی ها از آن بوئی ِبَبرند، می ها از داخِل کالس مراقبت که نکند معلّم

 «بگیر به حرفی که آقای صادقی میگه.
منصوری َشق ایستاده. هردو دست را به پشت برده؛ دسِت چپش کامالً سیخ    
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را بگیرد، بودِن دسِت چپ  َشقاست و دسِت راستش ُجوری که بخواهد جلِو 
های ریز و بّراقش با  َکَشد. چشم طرِف خود می َدوِر ساعدش پیچیده و آنرا به

زدِن نماینده و معاون ـ با  ای ـ ضمِن حرف بازمانده و تلخ شده همراهِی دهاِن کج
هائی  جای صورتش لکّهچند در کنند.  های کناِر دفتر را نگاه می کالس تهدید 

 اند. بریده کرده ُرخسارش را بریده تیرگِی رنگِ مایل به زرد 
ور از برجستگِی دُ هم و  هایش روی مدیر، ایستاده روی لبۀ سکّو و پنجه   

عمداً از خدا »شکم، قرارگرفته نزدیک به زانوها، با ُپوزخنِد معروفش گفت: 
 «شون... خوان که یه چیزی بیفته دست می
ً نیمههای م تیزِی چشم    متوّجۀ مدیر، بلند گفت:  بازش نصوری و دهاِن تقریبا
 «پس چی؟!...»
باال فشارش داد و  صادقی دست زیِر بغِل منصوری فرو برد و به طرفِ    

 «ت تا من...دیگه راه بیفت ببینم. ببینم چطور آرام میری سِر کالسِ »گفت: 
دادن به باال ـ پائین با تهدید،  منصوری به پاگذاشتن روی سکّو، با سرتکان   

 «باشه حاال تا...»گفت: 
 «ِد! یعنی باز هم...؟»صادقی به ناراحتی گفت:    
آید. دهان و چانۀ  نمی ر و از تِه گلو و محکم درصدای صادقی دیگر با غرو   

ً خندانش کامالً به مانند. دست به زانو  طوِر غیِرمعمول بسته و فشرده می غالبا
بیند منصوری با گیرزدن  رود و چون می سکّو باال میهای  پلّهزیر، از  و سربه
با نگرانی کند، با اخمی از رنج و  ها نگاه می هائی تیز و تند به کالس با نگاه

و منصوری متوّجه به مقصوِد صادقی،  «کدوم کالس میری؟»کند:  صدا می
کند و سرش به داخِل دفتر  می شتابخواهد،  و متوّجه به اینکه پاسخی نمی

 رود تا از حیاِط دخترها سردربیاَوَرد... می
شوند  گردد ُرو به مدیر و سر و گردنش بلند می ر کناِر دفتر برمیصادقی د   
تر و سردتر به مدیر نگاه کند، هرچند که همچنانکه همان چاقِی مدیر  درستتا 

اُِوَرش که برای صاحِب  را دارد، با مدیر همقد هم هست. رنگِ سرِخ ُپول
ُروِی خود ـ با وجوِد راهیابِی فراواِن موهای سفید و رنگ و ُرو و سّن و  خنده

اید، اینجا سبک و مات شد که مناسب و متناسب به نظرها بی سال ـ همیشه می
 زند... معنا به چشم می و بیخود و بیجا و بی

االمکان با فشردن ِکش  های دراِز خود را حّتی معاون با حالتی سخت لب   
خواهد مثِل همین دیواِر سنگِی دفتر گوش  د که عجالًة میده داده و نشان می
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شوند و  یده میزند. به داخِل دفتر کش بدهد. مدیر با صدائی آهسته حرف می
اندازد.  صدا طنین می بزرِگ دفتر، اتاِق خیلیشود. در  صدای مدیر بلندتر می

ُپور به درگاِه دری که به حیاِط  حاجتدو کالس باالتر از دفتر، از توی 
شود. پنجۀ دسِت راستش را که چنان سیخ  شود، نزدیک می دخترها باز می

موهای صاِف باالی گوشش گرفته که قوسی کم به بیرون پیدا کرده، به 
دونی که مدرسۀ  مگه نمی»شنود:  دهد و به زحمت می َکَشد و گوش می می

ای به حیاِط دخترها دارد.  اتاِق بعدی کالِس پسرهاست و پنجره«. ما... اینا...
شود و  های آهنِی پنجره تقریباً َرد می از یکی از مرّبععزیزی موزرِد کلّۀ 

آید گوشۀ درگاه و با خنده  متوّجه، می ،ُپور تبیند. حاج ُپور را می حاجت
 «َئن. آقای نماینده رو آورده»گوید:  می
 «چی میگن؟»عزیزی خندان پرسید:    
پیچند و آنچه که  د و بیشتر میان اختیارِی دفتر بلندتر شده صداهای بی   
ُپور بیشتر درهم ـ برهمِی  کند، باز برای حاجت بیرون سرایت می به

شنومدرست نمی»ها را پیچاند و گفت:  د. در جواب به عزیزی لبوارن همهمه
 «ما...دسِت کنه از  شکایت می ـ  ِشکِوهکه مدیر داره  م شدهمعلوفقط 

 «شیشمی زود رفت کاِر خودشو کرد؟! دیدی تصدیق»خنده گفت:  عزیزی بی
 «، پس چی.بله»ُپور به تصدیقی محکم گفت:  اجتح   
شود و  صدای صادقی دارد به دِر ُرو به حیاِط دخترها نزدیک می   

شدِن عجوالنۀ خود را برای عزیزی  کشیده ُپور برای آنکه به داخل حاجت
به سمِت دخترها و صدا  توجیه کند، دستش به کناِر موها، سر چرخاند

ا و ب های تا شده چند ضربه به در زد  انگشت ِو با پشت« اُوووست!»درآورد: 
 و از َدِم در ناپدید شد.« یم...بر»کردن گفت:  َدمی به عزیزی نگاه

اش  گشوده های کمی ازهم صادقی سرش به زیر و گوشش به مدیر، لب   
های عینکش  د. آفتاب از َدِم در روی شیشهنزن تاریکتر و خشکتر به نظر می

تقریباً . مدیر و خشم اندازد مثِل برِق تأّسف و پریشانی و نگرانی برقی می
چسبیده و ُرو به هوا، اینَور ـ  هم ههای ب را با انگشتای  پنجهچسبیده به او، 

شه  دونه اینجا چه خبره؟ آیا می خوِد اداره یعنی نمی»گوید:  َبَرد و می آنَور می
 «که ما بیفتیم دنباِل سرشون و بریم باشون سِر کالس هم؟

گوید:  گیرد و می ِت مدیر میصادقی چانه را تقریباً ُمماس با شانه به سم   
 «دونی رئیس چه رئیسیه... تو که درست نمی»
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اُفَتد و آنوقت در ادامۀ همان یأس، دو انگشِت  یأس پائین میپنجۀ مدیر با    
خواهد میخی را بردارد، به  چسبند و انگار می هم می هاش ب شست و سّبابه

که  ئی دیوار، با سنگینیروند. صادقی نزدیک به در و  سمِت پشِت گوشش می
ـ کناِر دفتر  دارد تا به کالِس دخترها از هیکل نیست و از فکر است، پا برمی

مانند... در کالس، بهمنی  جا می ه. مدیر و معاون خاموشانه داخِل دفتر ببرود ـ
ُپور با اّتکا به کِف دستی که به پهلوی موها گذاشته بود،  داد... حاجت« برپا»

ُپور صدایش کرد . بهمنی آمد  . حاجت. بهمنی از کالس درآمدسر کشید بیرون
 «س، نه؟ جریاِن دختره»ُپور گفت:  ُپور و حاجت رسید َدِم دِر کالِس حاجت

به دختره گفتم که نکنه یه »و گفت: « پس جریاِن ِچیه دیگه؟»بهمنی گفت:    
یگن ما ُسلطان و پروانه هم م . ماهسیفرهنگ بتر وقت جلِو نماینده یا رئیس

 «جا. فرهنگ و همه دیدیم حرکاتشو و شهادت میدیم پیِش رئیسِ 
اگه آقای نماینده »پا کرد و به بهمنی اعتماد کرد که گفت:  ُپور پابه حاجت   

 «مالی نکنه، بله. جریانو خراب نکنه و ماست
، گفت: نگهداشتِن یک چشم و کمی خوابانده ها گرفتن از دست بهمنی با کمک   
 «مربوطه که بخواد دخالت بکنه؟ اینده چهپس به نم»

آمد. صادقی با سکوت گوش  صدای همهمۀ دخترها و صدای َمهناز می   
 رسید. اش به گوش می ای چند کلمه داد و فقط هر چند لحظه می
ترسه. یعنی از ُپسِت خودش  نماینده هم از خودش می»ُپور گفته:  حاجت   
 «ترسه. می
شود و دهاِن خندانش به پرسش  یزی دیده مینیمی از سر و صورِت عز   

 «ها؟...»کند:  صدا می
 «آقای نماینده رفته داخل.»ُپور با خنده نگاه کرد و گفت:  حاجت   
اما »کردن به هردو، گفت:  بهمنی دو قدم به پنجره نزدیک شد و با نگاه   

ها چه  تا از متأهل دو ـ سه نظر دیگه هم! یادتونه اّوِل سال عالی شد از یه
؟ ـ زدن که این مجّردا نباید ِبَرن سِر کالِس دخترا کردن و چطور زور می می

 «ایَنم یکی از متأهالمون!
هم عزیزی را صدا زدند و عزیزی برگشت و  ها با چندنفر از بچه   

 «صبر کن یه دقیقه...»احمدُسمالی را در جلِو درگاه دید. ُرو به پنجره، گفت: 
ُپور چرخید و  مدیر جلِو دِر پشتِی دفتر پیدا شد و سرش به کالِس حاجت   

 «آقای بهمنی، بیا یه دقیقه...»شده َدوِر سنگی از نبش، گفت:  کِف دستش نهاده
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شوند و  یده میزند. به داخِل دفتر کش بدهد. مدیر با صدائی آهسته حرف می
اندازد.  صدا طنین می بزرِگ دفتر، اتاِق خیلیشود. در  صدای مدیر بلندتر می

ُپور به درگاِه دری که به حیاِط  حاجتدو کالس باالتر از دفتر، از توی 
شود. پنجۀ دسِت راستش را که چنان سیخ  شود، نزدیک می دخترها باز می

موهای صاِف باالی گوشش گرفته که قوسی کم به بیرون پیدا کرده، به 
دونی که مدرسۀ  مگه نمی»شنود:  دهد و به زحمت می َکَشد و گوش می می

ای به حیاِط دخترها دارد.  اتاِق بعدی کالِس پسرهاست و پنجره«. ما... اینا...
شود و  های آهنِی پنجره تقریباً َرد می از یکی از مرّبععزیزی موزرِد کلّۀ 

آید گوشۀ درگاه و با خنده  متوّجه، می ،ُپور تبیند. حاج ُپور را می حاجت
 «َئن. آقای نماینده رو آورده»گوید:  می
 «چی میگن؟»عزیزی خندان پرسید:    
پیچند و آنچه که  د و بیشتر میان اختیارِی دفتر بلندتر شده صداهای بی   
ُپور بیشتر درهم ـ برهمِی  کند، باز برای حاجت بیرون سرایت می به

شنومدرست نمی»ها را پیچاند و گفت:  د. در جواب به عزیزی لبوارن همهمه
 «ما...دسِت کنه از  شکایت می ـ  ِشکِوهکه مدیر داره  م شدهمعلوفقط 

 «شیشمی زود رفت کاِر خودشو کرد؟! دیدی تصدیق»خنده گفت:  عزیزی بی
 «، پس چی.بله»ُپور به تصدیقی محکم گفت:  اجتح   
شود و  صدای صادقی دارد به دِر ُرو به حیاِط دخترها نزدیک می   

شدِن عجوالنۀ خود را برای عزیزی  کشیده ُپور برای آنکه به داخل حاجت
به سمِت دخترها و صدا  توجیه کند، دستش به کناِر موها، سر چرخاند

ا و ب های تا شده چند ضربه به در زد  انگشت ِو با پشت« اُوووست!»درآورد: 
 و از َدِم در ناپدید شد.« یم...بر»کردن گفت:  َدمی به عزیزی نگاه

اش  گشوده های کمی ازهم صادقی سرش به زیر و گوشش به مدیر، لب   
های عینکش  د. آفتاب از َدِم در روی شیشهنزن تاریکتر و خشکتر به نظر می

تقریباً . مدیر و خشم اندازد مثِل برِق تأّسف و پریشانی و نگرانی برقی می
چسبیده و ُرو به هوا، اینَور ـ  هم ههای ب را با انگشتای  پنجهچسبیده به او، 

شه  دونه اینجا چه خبره؟ آیا می خوِد اداره یعنی نمی»گوید:  َبَرد و می آنَور می
 «که ما بیفتیم دنباِل سرشون و بریم باشون سِر کالس هم؟

گوید:  گیرد و می ِت مدیر میصادقی چانه را تقریباً ُمماس با شانه به سم   
 «دونی رئیس چه رئیسیه... تو که درست نمی»
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اُفَتد و آنوقت در ادامۀ همان یأس، دو انگشِت  یأس پائین میپنجۀ مدیر با    
خواهد میخی را بردارد، به  چسبند و انگار می هم می هاش ب شست و سّبابه

که  ئی دیوار، با سنگینیروند. صادقی نزدیک به در و  سمِت پشِت گوشش می
ـ کناِر دفتر  دارد تا به کالِس دخترها از هیکل نیست و از فکر است، پا برمی

مانند... در کالس، بهمنی  جا می ه. مدیر و معاون خاموشانه داخِل دفتر ببرود ـ
ُپور با اّتکا به کِف دستی که به پهلوی موها گذاشته بود،  داد... حاجت« برپا»

ُپور صدایش کرد . بهمنی آمد  . حاجت. بهمنی از کالس درآمدسر کشید بیرون
 «س، نه؟ جریاِن دختره»ُپور گفت:  ُپور و حاجت رسید َدِم دِر کالِس حاجت

به دختره گفتم که نکنه یه »و گفت: « پس جریاِن ِچیه دیگه؟»بهمنی گفت:    
یگن ما ُسلطان و پروانه هم م . ماهسیفرهنگ بتر وقت جلِو نماینده یا رئیس

 «جا. فرهنگ و همه دیدیم حرکاتشو و شهادت میدیم پیِش رئیسِ 
اگه آقای نماینده »پا کرد و به بهمنی اعتماد کرد که گفت:  ُپور پابه حاجت   

 «مالی نکنه، بله. جریانو خراب نکنه و ماست
، گفت: نگهداشتِن یک چشم و کمی خوابانده ها گرفتن از دست بهمنی با کمک   
 «مربوطه که بخواد دخالت بکنه؟ اینده چهپس به نم»

آمد. صادقی با سکوت گوش  صدای همهمۀ دخترها و صدای َمهناز می   
 رسید. اش به گوش می ای چند کلمه داد و فقط هر چند لحظه می
ترسه. یعنی از ُپسِت خودش  نماینده هم از خودش می»ُپور گفته:  حاجت   
 «ترسه. می
شود و دهاِن خندانش به پرسش  یزی دیده مینیمی از سر و صورِت عز   

 «ها؟...»کند:  صدا می
 «آقای نماینده رفته داخل.»ُپور با خنده نگاه کرد و گفت:  حاجت   
اما »کردن به هردو، گفت:  بهمنی دو قدم به پنجره نزدیک شد و با نگاه   

ها چه  تا از متأهل دو ـ سه نظر دیگه هم! یادتونه اّوِل سال عالی شد از یه
؟ ـ زدن که این مجّردا نباید ِبَرن سِر کالِس دخترا کردن و چطور زور می می

 «ایَنم یکی از متأهالمون!
هم عزیزی را صدا زدند و عزیزی برگشت و  ها با چندنفر از بچه   

 «صبر کن یه دقیقه...»احمدُسمالی را در جلِو درگاه دید. ُرو به پنجره، گفت: 
ُپور چرخید و  مدیر جلِو دِر پشتِی دفتر پیدا شد و سرش به کالِس حاجت   

 «آقای بهمنی، بیا یه دقیقه...»شده َدوِر سنگی از نبش، گفت:  کِف دستش نهاده
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از  شده، به پای موها رسیده.  های فوراً َشق ُپور با انگشت کِف دسِت حاجت   
 شود. َدِم در ناپدید می

 آمد... ناز میصدای گریۀ َمه   
عزیزی به َدِم در نرسیده بود که زبان و دهاِن احمدُسمالی آمادۀ گفتن،    

 «پدرجنده! جندۀ زن دیدی؟! رفت زود نماینده رو آورد، زن»گفت: 
ها گرفت و  عزیزی برای جلوگیری از شّدِت خنده  زبانش را میاِن دندان   

هردو خودشونو خراب  اما نماینده و مدیر»و گفت: « آره، پس چی!»گفت: 
 «َئن! کرده

باید اگه ُعرضه ندارن، باید هم خودشونو خراب بکنن! »احمدُسمالی گفت:    
و دست گذاشت روی شانۀ عزیزی و « خودشونو از مسئولیت ِبکََشن کنار.

 «بیا بیرون...»گفت: 
حاال صادقی رفته سِر کالِس دخترا »گذاشتن، گفت:  بیرون به عزیزی با قدم   
 «کردن. مالی ی ماستبرا
ش! او  ارواِح عّمه»پراندنی کج و َکولِه به هوا، گفت:  احمدُسمالی با دست   

 «ئیم؟ کنیم؛ ما همه مگه ُمرده بکنه، ما هم می
 شود. ها به پشت، َدِم در پیدا می ُپور دست حاجت   
طوِر  آید که واضح به از همان کالِس ساِل سوِم دخترها صدای صادقی می   

ها و  کالم عمد ُپرقدرت و بلند است و برای منظوری که دارد، از تماِم تکیه
حرف  اَش با تأکیِد بی کند. گرِم حرف شده و یک پنجه هایش استفاده می عبارت

پشِت کمرش بیحرکت به جنبد و پشِت دسِت دیگرش  و َنقل، نزدیکِ دهانش می
بیشتر متوّجۀ َمهناز است ولی از باقی هم غافل  هایش هرچه چسبیده. چشم

 شود. نمی
هرجهت... باور بفرمائین که...  ـ... ُپرمسلّمه... در واقع... ُپرواضحه... به   

 خواد که احیاناً در واقع... انتظار دارم که در واقع... دلم می
 
 

آموزش و پرورش جلِو دِر بزرگ متوّقف است. راننده  جیِپ لَندُرِوِر رئیسِ    
و با بیقرارِی حاصله از اطمینان به طول و تفصیِل ایستاده ماشین نزدیک 

زند. توی حیاط، بیروِن حیاط و باالتر،  های محکمی به سیگار می جریان، ُپک
یعنی در َدور و َبِر دبستان و تا آنجا که توی حیاِط دبستان پیداست، 
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ها  ها هم دیگر در این نزدیکی خوَرد. انگار گنجشک چشم نمی به دیاَحَ 
های مدرسۀ  های دبستان و از پنجره نشینند. صدا زیاد است؛ از پنجره نمی

شود... راننده  راهنمائی صدای شاگردان و آموزگاران و دبیران پخش می
هایش  شود؛ دست شود. معاون از دفتر خارج می ور میزنان از ماشین دُ  قدم

قایم کرده. لِب سکّو و « تغذیه»های  خالی است؛ ترکه را پشِت گونِی پسته
کنان  دهد. َمهناز گریه پنجرۀ کالِس دخترهای کالِس سوم گوش مینزدیک به 

پا  فرهنگ! من اگه برادرم این جریانو بفهمه، خون به آقای رئیس»گفت:  می
خواد آبروم بره  این، مگه من دلم میغیرازاصالً ُبره؛  ه، سرمو میکن می

 «بیخودی؟...
های  گردد به طرِف ماشین. از باالی دیواِر حیاط چشم راننده دارد برمی   

رود بیرون و به  َپَرد می رسند؛ معاون از سکّو می راننده و معاون بهم می
انتظار، روی دستگیرۀ دِر رسد و راننده هنوز نرسیده، معاون به  ماشین می

آب میل »گوید:  َکَشد و به خنده می آمیز دست می ماشین مثِل نوازشی احترام
 «نداری، ُیوُسفی؟ پس چرا نمیای داخل؟

زند و هیکلش با  مید که معاون را صدا آی می صدای مدیر از توی دفتر   
ند. معاون ز کند و با حرارت صدا می شود و نگاه می عجله بیروِن در پیدا می

کند که صورتش به  اُفتد و در سِر راه در را با دست َرد می با تعجیل راه می
منصوری توی کدوم »گوید:  کند که دارد می آن نخوَرد و نگاِه مدیر می

 «کالسه؟ ِبش بگو آقای رئیس میگه بیا.
کند؛  رود و از پنجرۀ کالِس دخترها نگاه می معاون تند از سکّو باال می   

گردد تا بگوید:  رسد به درگاِه در و سرش دارد برمی رئیس دارد میپشِت 
 «فقط بیرون درز نکنه...»

 شوند و معاون که پرسیده: تر داخل میمعاون و مدیر هردو شتابان به دف   
 اُفتد... پیمائی راه می نگلَ ، با شَ «ِبگَِمش بیاد دفتر  ها؟»

ورتر از دفتر ـ جلسه، دُ  دو کالسکالِس پسرها، ـ  "A"در کالِس اّوِل    
کند و  جلسۀ انگلیسی است. کریمی َشق ایستاده و با انگشت به تابلو اشاره می

ها،  اُفتد. بچه )این ِچیه؟( و ُرو به پنجره، راه می "?What is this"گوید:  می
دادن  ها را برای با فریادپاسخ دهند، دهان های دبستانی جواب می که بچه  ُجوری

ً برای شوند و متوّجه  می دارند؛ کج و راست می دن باز نگاهخندی و ضمنا
دهند. کریمی  و جواب می توانند  بلند جواب بدهند، د تا میتوانن اند که می شده
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از  شده، به پای موها رسیده.  های فوراً َشق ُپور با انگشت کِف دسِت حاجت   
 شود. َدِم در ناپدید می

 آمد... ناز میصدای گریۀ َمه   
عزیزی به َدِم در نرسیده بود که زبان و دهاِن احمدُسمالی آمادۀ گفتن،    

 «پدرجنده! جندۀ زن دیدی؟! رفت زود نماینده رو آورد، زن»گفت: 
ها گرفت و  عزیزی برای جلوگیری از شّدِت خنده  زبانش را میاِن دندان   

هردو خودشونو خراب  اما نماینده و مدیر»و گفت: « آره، پس چی!»گفت: 
 «َئن! کرده

باید اگه ُعرضه ندارن، باید هم خودشونو خراب بکنن! »احمدُسمالی گفت:    
و دست گذاشت روی شانۀ عزیزی و « خودشونو از مسئولیت ِبکََشن کنار.

 «بیا بیرون...»گفت: 
حاال صادقی رفته سِر کالِس دخترا »گذاشتن، گفت:  بیرون به عزیزی با قدم   
 «کردن. مالی ی ماستبرا
ش! او  ارواِح عّمه»پراندنی کج و َکولِه به هوا، گفت:  احمدُسمالی با دست   

 «ئیم؟ کنیم؛ ما همه مگه ُمرده بکنه، ما هم می
 شود. ها به پشت، َدِم در پیدا می ُپور دست حاجت   
طوِر  آید که واضح به از همان کالِس ساِل سوِم دخترها صدای صادقی می   

ها و  کالم عمد ُپرقدرت و بلند است و برای منظوری که دارد، از تماِم تکیه
حرف  اَش با تأکیِد بی کند. گرِم حرف شده و یک پنجه هایش استفاده می عبارت

پشِت کمرش بیحرکت به جنبد و پشِت دسِت دیگرش  و َنقل، نزدیکِ دهانش می
بیشتر متوّجۀ َمهناز است ولی از باقی هم غافل  هایش هرچه چسبیده. چشم

 شود. نمی
هرجهت... باور بفرمائین که...  ـ... ُپرمسلّمه... در واقع... ُپرواضحه... به   

 خواد که احیاناً در واقع... انتظار دارم که در واقع... دلم می
 
 

آموزش و پرورش جلِو دِر بزرگ متوّقف است. راننده  جیِپ لَندُرِوِر رئیسِ    
و با بیقرارِی حاصله از اطمینان به طول و تفصیِل ایستاده ماشین نزدیک 

زند. توی حیاط، بیروِن حیاط و باالتر،  های محکمی به سیگار می جریان، ُپک
یعنی در َدور و َبِر دبستان و تا آنجا که توی حیاِط دبستان پیداست، 
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ها  ها هم دیگر در این نزدیکی خوَرد. انگار گنجشک چشم نمی به دیاَحَ 
های مدرسۀ  های دبستان و از پنجره نشینند. صدا زیاد است؛ از پنجره نمی

شود... راننده  راهنمائی صدای شاگردان و آموزگاران و دبیران پخش می
هایش  شود؛ دست شود. معاون از دفتر خارج می ور میزنان از ماشین دُ  قدم

قایم کرده. لِب سکّو و « تغذیه»های  خالی است؛ ترکه را پشِت گونِی پسته
کنان  دهد. َمهناز گریه پنجرۀ کالِس دخترهای کالِس سوم گوش مینزدیک به 

پا  فرهنگ! من اگه برادرم این جریانو بفهمه، خون به آقای رئیس»گفت:  می
خواد آبروم بره  این، مگه من دلم میغیرازاصالً ُبره؛  ه، سرمو میکن می

 «بیخودی؟...
های  گردد به طرِف ماشین. از باالی دیواِر حیاط چشم راننده دارد برمی   

رود بیرون و به  َپَرد می رسند؛ معاون از سکّو می راننده و معاون بهم می
انتظار، روی دستگیرۀ دِر رسد و راننده هنوز نرسیده، معاون به  ماشین می

آب میل »گوید:  َکَشد و به خنده می آمیز دست می ماشین مثِل نوازشی احترام
 «نداری، ُیوُسفی؟ پس چرا نمیای داخل؟

زند و هیکلش با  مید که معاون را صدا آی می صدای مدیر از توی دفتر   
ند. معاون ز کند و با حرارت صدا می شود و نگاه می عجله بیروِن در پیدا می

کند که صورتش به  اُفتد و در سِر راه در را با دست َرد می با تعجیل راه می
منصوری توی کدوم »گوید:  کند که دارد می آن نخوَرد و نگاِه مدیر می

 «کالسه؟ ِبش بگو آقای رئیس میگه بیا.
کند؛  رود و از پنجرۀ کالِس دخترها نگاه می معاون تند از سکّو باال می   

گردد تا بگوید:  رسد به درگاِه در و سرش دارد برمی رئیس دارد میپشِت 
 «فقط بیرون درز نکنه...»

 شوند و معاون که پرسیده: تر داخل میمعاون و مدیر هردو شتابان به دف   
 اُفتد... پیمائی راه می نگلَ ، با شَ «ِبگَِمش بیاد دفتر  ها؟»

ورتر از دفتر ـ جلسه، دُ  دو کالسکالِس پسرها، ـ  "A"در کالِس اّوِل    
کند و  جلسۀ انگلیسی است. کریمی َشق ایستاده و با انگشت به تابلو اشاره می

ها،  اُفتد. بچه )این ِچیه؟( و ُرو به پنجره، راه می "?What is this"گوید:  می
دادن  ها را برای با فریادپاسخ دهند، دهان های دبستانی جواب می که بچه  ُجوری

ً برای شوند و متوّجه  می دارند؛ کج و راست می دن باز نگاهخندی و ضمنا
دهند. کریمی  و جواب می توانند  بلند جواب بدهند، د تا میتوانن اند که می شده
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چشمش به رنگِ خواست به عقب پا بردارد، از پنجره  ایستاده بود و می که
دارد و یک باِر دیگر  اُفتد؛ به سرعت پا برمی آبِی ُکت و شلواِر رئیس می

گذارد و با حرکِت انگشتی که به  کند و روی میز می صندلِی چوبی را بلند می
و با همان انگشت به « آرام، مالیم، باهم...»گوید:  ها گرفته، می سمِت بچه

. در فکِر اینکه کاش در "?What is this"گوید:  کند و می صندلی اشاره می
ها را شنیده  کرد، جواِب بچه آمد و به کالس سرکشی می همین موقع رئیس می

و ملتفت به  )این یه صندلیه.( ".This is a chair"هم گفت: ـ نشنیده، خودش 
 (  .ه)صندلی روی میز ".The chair is on the table"اضافه کرد:  پنجره،

 «یعنی چی؟ باهم!...
، صدای بلندتر از همیشۀ ُپنگ ینگاز پنجرۀ نزدیک به سایباِن میِز پِ    

که کلمات را ماننِد موقِع  آید می ـ احمدُسمالیدبیِر علوِم تجربی ـ دادِن  درس
کند:  ادا می« چکشی»با فاصله و مشّخص و ا ه هایش در جشن سخنرانی

 «این.. را.. هم...»
آقا! »دهد:  رسد و خبر می ها از پنجره چشمش به بیرون می یکی از بچه   

 «فرهنگ داخِل حیاطه... آقای رئیس
 «ُخب، رئیس باشه، مگه ِچیه!»احمدُسمالی ظاهراً به ناراحتی گفت:    
 «آقای منصوری هم هست!»شاگرد به خنده ادامه داد:    
 «ش که... بیشرِف نامرد!یه دردی بخوره بِ »احمدُسمالی خندید گفت:    
 «دیگه گوش کنین!...»گفت: و احمدُسمالی  خندیدند ها می بچه   
در کالِس پهلوئی، عزیزی  هم بیشتر از همیشه خودش را گچ ـ گچی کرده    

و هم بجای اینکه مثِل گذشته یک گوشۀ دهانش کف ـ کفی باشد، هردو گوشۀ 
است که دیگر نشسته است و  دهانش کف ـ کفی شده. سِر کالِس بعدی ُمرادی

ها کرده. در کالِس کناری ـ پائینِی عزیزی، َمکَِوندی  شروع به تصحیِح دیکته
 داد... با آرامی و رنجورِی همیشگی درس می

ک رئیِس آموزش و پرورش و صادقی و مدیر و معاون و منصوری نزدی   
اال بدیگر و حرِف رئیس و منصوری  زنند ُپور حرف می به کالِس حاجت

َبَرد  پای موها می به دِر بازمانده، مرّتباً دست بهُپور پشت  حاجت گرفته است...
اُفتد که چرا  خودش می«ِ بدشانسی»َکَشد و باز به یاِد  و دست به پای موها می

را ـ یعنی « زینب»ساعت توی این کالس باشد!  جا او باید در این از همه
بدهد و « رانسُکنفِ « »شوروی»رۀ تماِم شاگرِد ُممتاز را ـ آورده بود تا دربا
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و « کتاُیون»و « َحمیده»و  را« فاطمه»شاگردهای زرنگ را ـ هردو 
را ـ جلو نشانده بود اّما باز باقی چه که همه تنبل « زینت»و « خدیجه»

 !...؟بودند
آنکه از بیرون دیده شود، گوش داد. منصوری با  ها و بی پشت به بچه   

کنم به َمراجِع باالتر. چندتا  آقای رئیس، من شکایت می»گفت:  صدای بلند می
ما َئن و این دختره رو هم که ش َئن توطئه کرده شخصیت اینجا جمع شده آدِم بی

 «ه!ش ِچی شناسین که چقدر بدجنس و متظاهره و سابقه نمی
که صادقی زیِر بغِل منصوری را گرفت کشید به  کریمی از پنجره دید   

داشت، ایستاد و سرچرخاند  و دید رئیس که به طرِف دفتر پا برمی پائیِن حیاط
غیظ و توی آفتاب عینک و کلّۀ کامالً طاسش ُجوری برق زدند که انگار برِق 

ندارین! مسجدسلیمان هم شما از این ساعت دیگه اینجا ِسَمتی »گفت: تا  بود
و راه افتاد و ندید که هیکِل مدیر ماننِد دِر دفتر، پیش از دِر « ِسَمتی ندارین!

نرسد یا او را پوشاند تا اگر حرفی از منصوری برسد، شاید به هیکلش  ،دفتر
کمتر برسد و دید صادقی با َکش و ُکش منصوری را به دِر حیاط رسانده و 

گفتم! خرابترش نکن تا صحبت بکنم باش.  نشو خر»گفت:  در همانحال می
تا دِر آهنِی حیاط با دسِت صادقی « کنی به ضرِر خودت؟ چرا عصبانیش می

 شد...پشِت سِر خودش و منصوری بسته 
هایش به آرامی قرارگرفته در  لِت رهائی، هردو کِف دستاح ُپور به حاجت   

 های سر، َدِم در پیدا شد... کناره
 
 

کاِر اینجا، مسجدسلیمان ده  ساعت اضافه ازش گرفتم که بجای شیش ـ... قول   
لواره، خیلی احتیاج داره، اساعت ِبت ِبِده. باز ِبش خووندم که عی ـ دوازده

دیپلم؛ قول داد  های تابستونِی فوقِ  منتقل شده بود اللی تا انتخاب بشه برای َدوره
کنم اوَنم  سعی می»ت: ، گف«مسجدسلیمان خونه نداره»که اوَنم باشه؛ گفتم 

؛ دیگه؟ بذار تو! ِبت گفتم که؛ رئیس منظوری نداره، مقّصر «تأمین بشه بعد
س، ولی چه بکنم تو میگی؟ خودم هم اسیرم.  نیست... ُپرواضحه، بله، توطئه

اینو هم از من داشته باش که رئیس که خودش هم دیگه کامالً در جریاِن 
ً تماِم کادِر راهنمائی رو وضعه، گویا تصمیم داره در اّولین ف رصت تقریبا

 عوض بکنه...
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و ملتفت به  )این یه صندلیه.( ".This is a chair"هم گفت: ـ نشنیده، خودش 
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 «این.. را.. هم...»
آقا! »دهد:  رسد و خبر می ها از پنجره چشمش به بیرون می یکی از بچه   

 «فرهنگ داخِل حیاطه... آقای رئیس
 «ُخب، رئیس باشه، مگه ِچیه!»احمدُسمالی ظاهراً به ناراحتی گفت:    
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 «ش که... بیشرِف نامرد!یه دردی بخوره بِ »احمدُسمالی خندید گفت:    
 «دیگه گوش کنین!...»گفت: و احمدُسمالی  خندیدند ها می بچه   
در کالِس پهلوئی، عزیزی  هم بیشتر از همیشه خودش را گچ ـ گچی کرده    

و هم بجای اینکه مثِل گذشته یک گوشۀ دهانش کف ـ کفی باشد، هردو گوشۀ 
است که دیگر نشسته است و  دهانش کف ـ کفی شده. سِر کالِس بعدی ُمرادی

ها کرده. در کالِس کناری ـ پائینِی عزیزی، َمکَِوندی  شروع به تصحیِح دیکته
 داد... با آرامی و رنجورِی همیشگی درس می

ک رئیِس آموزش و پرورش و صادقی و مدیر و معاون و منصوری نزدی   
اال بدیگر و حرِف رئیس و منصوری  زنند ُپور حرف می به کالِس حاجت

َبَرد  پای موها می به دِر بازمانده، مرّتباً دست بهُپور پشت  حاجت گرفته است...
اُفتد که چرا  خودش می«ِ بدشانسی»َکَشد و باز به یاِد  و دست به پای موها می

را ـ یعنی « زینب»ساعت توی این کالس باشد!  جا او باید در این از همه
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کنم به َمراجِع باالتر. چندتا  آقای رئیس، من شکایت می»گفت:  صدای بلند می
ما َئن و این دختره رو هم که ش َئن توطئه کرده شخصیت اینجا جمع شده آدِم بی

 «ه!ش ِچی شناسین که چقدر بدجنس و متظاهره و سابقه نمی
که صادقی زیِر بغِل منصوری را گرفت کشید به  کریمی از پنجره دید   

داشت، ایستاد و سرچرخاند  و دید رئیس که به طرِف دفتر پا برمی پائیِن حیاط
غیظ و توی آفتاب عینک و کلّۀ کامالً طاسش ُجوری برق زدند که انگار برِق 

ندارین! مسجدسلیمان هم شما از این ساعت دیگه اینجا ِسَمتی »گفت: تا  بود
و راه افتاد و ندید که هیکِل مدیر ماننِد دِر دفتر، پیش از دِر « ِسَمتی ندارین!

نرسد یا او را پوشاند تا اگر حرفی از منصوری برسد، شاید به هیکلش  ،دفتر
کمتر برسد و دید صادقی با َکش و ُکش منصوری را به دِر حیاط رسانده و 

گفتم! خرابترش نکن تا صحبت بکنم باش.  نشو خر»گفت:  در همانحال می
تا دِر آهنِی حیاط با دسِت صادقی « کنی به ضرِر خودت؟ چرا عصبانیش می

 شد...پشِت سِر خودش و منصوری بسته 
هایش به آرامی قرارگرفته در  لِت رهائی، هردو کِف دستاح ُپور به حاجت   

 های سر، َدِم در پیدا شد... کناره
 
 

کاِر اینجا، مسجدسلیمان ده  ساعت اضافه ازش گرفتم که بجای شیش ـ... قول   
لواره، خیلی احتیاج داره، اساعت ِبت ِبِده. باز ِبش خووندم که عی ـ دوازده

دیپلم؛ قول داد  های تابستونِی فوقِ  منتقل شده بود اللی تا انتخاب بشه برای َدوره
کنم اوَنم  سعی می»ت: ، گف«مسجدسلیمان خونه نداره»که اوَنم باشه؛ گفتم 

؛ دیگه؟ بذار تو! ِبت گفتم که؛ رئیس منظوری نداره، مقّصر «تأمین بشه بعد
س، ولی چه بکنم تو میگی؟ خودم هم اسیرم.  نیست... ُپرواضحه، بله، توطئه

اینو هم از من داشته باش که رئیس که خودش هم دیگه کامالً در جریاِن 
ً تماِم کادِر راهنمائی رو وضعه، گویا تصمیم داره در اّولین ف رصت تقریبا
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بعدازظهر است. صادقی زیِر بازوی منصوری را گرفته و به دِر دبستان    
 شوند. نزدیک می

؛ جااین صالح نیست بیشتر بمونی هرجهت ـ... دیگه.. ـ منصوری! ـ تو، به   
مِن مادرُمرده رو با این  . کاشکِیها َئن به مردم و به بازاری موضوعو کشونده

هام دیگه بزرگن و براشون کالس  داشت! مخصوصاً که من بچه شرایط َورمی
کنم نمیذاره منتقل بشم مسجدسلیمان. تو چرا  نیست اینجا. هرکاری که می

تا بومی و  شده فقط خوبه برای همین دو ـ سه ِی خراببمونی اینجا؟ این اللِ 
 چندتا بومِی دیگه...

سپارد و با شتاب  دبستان میصادقی منصوری را به مدیرِ  که تیوق   
رساَند، رئیس پشِت میز نشسته  گردد و از دِر پشتی خود را به دفتِر می برمی

شوند.  یکی وارد می سپارند و یکی ها را به دسِت ُمبصرها می و معلّمین کالس
اِر میز دهد و صادقی که کن رئیس فقط با تکاِن سر جواب میسالِم دو نفر، به 
 کند. ظهر وار نشسته است و میز را نگاه می قوسوضعی  بهنشیند، رئیس  می

در خانۀ صادقی کباِب جوجۀ محلّی و ماسِت محلِّی مفّصلی خورده و 
رسد که همچنان  نظر می استراحت کرده و از موضوع خیلی گذشته اّما به

ینک، ع هایش جداشده از دارد. چشم عصبانی است. عینک را از چشم برمی
اش کاملتر ـ  خورند و یکنواختی ـ یکدستِی رنگِ کمی زرِد قیافه تندتند بهم می

نشیند و گردن و سرش کج و به میز نزدیکتر  شود. کج می یعنی یکسان ـ می
رسد  نظر می دهد. به های باریک و کمی بازش را بهم فشار می شوند و لب  می

ست... عینک را به چشم که صورتش شاید از ناراحتی کمی متوّرم شده ا
ها را بهم  ها روی میز، نوِک پنجه نشیند و آرنج و کمی صاف می گذارد می
همه »پرسد:  دارد و ُرو به صادقی می شان می رساَند و بعد از هم دور ِنگَه می

 «َئن؟ اومده
جا را سریعاً نگاه  گیرد و همه باالتنه را َشق می صادقی با حالتی هاج و واج   
 «بله.»گوید:  آهسته می کند و می
ها  شود و از پشِت سرش صدای استکان ـ نعلبکی کالنتر از پستو خارج می   
 «بیا بشین.»گوید:  آید. صادقی تلخ و آهسته می می
 ها را ِکش داد. و لب« چای...»معاون گفت:    
ً همه به    کنند. بعضی  اختیاری به معاون نگاه می حالی مثِل حاِل بی تقریبا

 «وش؟!ت حاال ک ترکهپس »رسانند:  ها می نگاه
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»... و با مکث ادامه داد: « ی...اللِ »رئیس در شروع به گفتن، گفت:    
َئم، اما دیگه تمام شد. اینجا  ُپوشی کرده ئلی داشته و من ازشون چشمابارها مس

ای هم هستن که ُمراقِب  یه منطقۀ عشایِرِیه و حّساسه و دستگاهای دیگه
ُپوشی ـ اگه الزم بشه، همۀ کادِر راهنمائی رو  وضعن. پس.. ـ بدوِن پرده

 «کنم... عوض می
ُپور و بخصوص  . حاجتآید ها می فکر و ترس به سراِغ بیشتِر معلّم   

اُفتند  ِت رئیس نیست، به هراس میدانند انتقالشان به دس احمدُسمالی بااینکه می
 ی برایشان عیِن فکِر جداشدِن ماهی از آب است...چون فکِر جداشدن از اللِ 

کردن و باندبازی و  درست ش شده دسته همه»گفت:  رئیس باز به تهدید می   
دونین؟  اینکه بزنین برای همدیگه... چرا قدِر آرامش و امکاناِت خوِدتونو نمی

های باال دارین و توی مسجدسلیمان اکثِر دبیرا و حّتی  کاری هشما اینجا اضاف
نفت در  های چنداتاقۀ شرکتِ  ئی ندارن؛ شما خونه کاری دبیرای لیسانسیه اضافه

لیسانس دارم که با یه لیسانسیۀ دیگه  اختیارتونه بدون کرایه و من دبیِر فوقِ 
 «شاوِر خودتون...عطا و آقای هدایتی، مُ کنن؛ آقای اِ  توی یه خونه زندگی می

ها هرکدام به حال  ها و اندام ها بود؛ صورت ها و روی ران ها زیِر بغل دست   
 دید پائید و می ه میحاِل وضعی ـ بیحرکت بود. ُمرادی ک و وضعی ـ به

اند، پا روی پا  تکان مانده هیچکس پا روی پا نینداخته و همه خشک و بی
ها تکان آورد و باز عمداً ُوول خورد.  انداخت و به سر و گردن و شانه

، میِز جلِو رئیس را، کِف اتاق را ها داد. چشم سر تکان می دُپور با تأیی حاجت
کردند. محّمد  را نگاه می  دهاِن رئیس ِکراواِت رئیس را، سینه و چانه و تا حدّ 

 شود. ور میبه آرامی چای آورده و تقسیم کرده و دارد دُ 
ای  کنم. کاری نکنین که اداره تصمیِم دیگه ـ... برای باِر آخر اخطار می   

کنم. اصالً الزم  بگیره. من اگه الزم بشه، حّتی کادِر دبستانو هم عوض می
نیست که آقای صادقی به من بگه و خودش برای هرِکی که ابالغ صادر کنه، 

 رِش اینجاست...کامالً ُمختاره چون نمایندۀ منه و رئیِس آموزش و پرو
ُپور و احمدُسمالی  هستگی شروع به نوشیدِن چای کرده. حاجتَمکَِوندی به آ   

اند  جلِو زانوها نگهداشته تکان استکان ـ نعلبکی را بیو معلِّم ورزش و کریمی 
 ل رئیس شروع به نوشیدن بکند.تا اوّ 
 «این...من وقت ندارم بیش از »گوید:  کند و می رئیس به ساعتش نگاه می   
کند و زود استکان  رساَند، نگاه می َبَرد، چای را به لب می قندی به دهان می   
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بعدازظهر است. صادقی زیِر بازوی منصوری را گرفته و به دِر دبستان    
 شوند. نزدیک می

؛ جااین صالح نیست بیشتر بمونی هرجهت ـ... دیگه.. ـ منصوری! ـ تو، به   
مِن مادرُمرده رو با این  . کاشکِیها َئن به مردم و به بازاری موضوعو کشونده

هام دیگه بزرگن و براشون کالس  داشت! مخصوصاً که من بچه شرایط َورمی
کنم نمیذاره منتقل بشم مسجدسلیمان. تو چرا  نیست اینجا. هرکاری که می

تا بومی و  شده فقط خوبه برای همین دو ـ سه ِی خراببمونی اینجا؟ این اللِ 
 چندتا بومِی دیگه...

سپارد و با شتاب  دبستان میصادقی منصوری را به مدیرِ  که تیوق   
رساَند، رئیس پشِت میز نشسته  گردد و از دِر پشتی خود را به دفتِر می برمی

شوند.  یکی وارد می سپارند و یکی ها را به دسِت ُمبصرها می و معلّمین کالس
اِر میز دهد و صادقی که کن رئیس فقط با تکاِن سر جواب میسالِم دو نفر، به 
 کند. ظهر وار نشسته است و میز را نگاه می قوسوضعی  بهنشیند، رئیس  می

در خانۀ صادقی کباِب جوجۀ محلّی و ماسِت محلِّی مفّصلی خورده و 
رسد که همچنان  نظر می استراحت کرده و از موضوع خیلی گذشته اّما به

ینک، ع هایش جداشده از دارد. چشم عصبانی است. عینک را از چشم برمی
اش کاملتر ـ  خورند و یکنواختی ـ یکدستِی رنگِ کمی زرِد قیافه تندتند بهم می

نشیند و گردن و سرش کج و به میز نزدیکتر  شود. کج می یعنی یکسان ـ می
رسد  نظر می دهد. به های باریک و کمی بازش را بهم فشار می شوند و لب  می

ست... عینک را به چشم که صورتش شاید از ناراحتی کمی متوّرم شده ا
ها را بهم  ها روی میز، نوِک پنجه نشیند و آرنج و کمی صاف می گذارد می
همه »پرسد:  دارد و ُرو به صادقی می شان می رساَند و بعد از هم دور ِنگَه می

 «َئن؟ اومده
جا را سریعاً نگاه  گیرد و همه باالتنه را َشق می صادقی با حالتی هاج و واج   
 «بله.»گوید:  آهسته می کند و می
ها  شود و از پشِت سرش صدای استکان ـ نعلبکی کالنتر از پستو خارج می   
 «بیا بشین.»گوید:  آید. صادقی تلخ و آهسته می می
 ها را ِکش داد. و لب« چای...»معاون گفت:    
ً همه به    کنند. بعضی  اختیاری به معاون نگاه می حالی مثِل حاِل بی تقریبا

 «وش؟!ت حاال ک ترکهپس »رسانند:  ها می نگاه
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»... و با مکث ادامه داد: « ی...اللِ »رئیس در شروع به گفتن، گفت:    
َئم، اما دیگه تمام شد. اینجا  ُپوشی کرده ئلی داشته و من ازشون چشمابارها مس

ای هم هستن که ُمراقِب  یه منطقۀ عشایِرِیه و حّساسه و دستگاهای دیگه
ُپوشی ـ اگه الزم بشه، همۀ کادِر راهنمائی رو  وضعن. پس.. ـ بدوِن پرده

 «کنم... عوض می
ُپور و بخصوص  . حاجتآید ها می فکر و ترس به سراِغ بیشتِر معلّم   

اُفتند  ِت رئیس نیست، به هراس میدانند انتقالشان به دس احمدُسمالی بااینکه می
 ی برایشان عیِن فکِر جداشدِن ماهی از آب است...چون فکِر جداشدن از اللِ 

کردن و باندبازی و  درست ش شده دسته همه»گفت:  رئیس باز به تهدید می   
دونین؟  اینکه بزنین برای همدیگه... چرا قدِر آرامش و امکاناِت خوِدتونو نمی

های باال دارین و توی مسجدسلیمان اکثِر دبیرا و حّتی  کاری هشما اینجا اضاف
نفت در  های چنداتاقۀ شرکتِ  ئی ندارن؛ شما خونه کاری دبیرای لیسانسیه اضافه

لیسانس دارم که با یه لیسانسیۀ دیگه  اختیارتونه بدون کرایه و من دبیِر فوقِ 
 «شاوِر خودتون...عطا و آقای هدایتی، مُ کنن؛ آقای اِ  توی یه خونه زندگی می

ها هرکدام به حال  ها و اندام ها بود؛ صورت ها و روی ران ها زیِر بغل دست   
 دید پائید و می ه میحاِل وضعی ـ بیحرکت بود. ُمرادی ک و وضعی ـ به

اند، پا روی پا  تکان مانده هیچکس پا روی پا نینداخته و همه خشک و بی
ها تکان آورد و باز عمداً ُوول خورد.  انداخت و به سر و گردن و شانه

، میِز جلِو رئیس را، کِف اتاق را ها داد. چشم سر تکان می دُپور با تأیی حاجت
کردند. محّمد  را نگاه می  دهاِن رئیس ِکراواِت رئیس را، سینه و چانه و تا حدّ 

 شود. ور میبه آرامی چای آورده و تقسیم کرده و دارد دُ 
ای  کنم. کاری نکنین که اداره تصمیِم دیگه ـ... برای باِر آخر اخطار می   

کنم. اصالً الزم  بگیره. من اگه الزم بشه، حّتی کادِر دبستانو هم عوض می
نیست که آقای صادقی به من بگه و خودش برای هرِکی که ابالغ صادر کنه، 

 رِش اینجاست...کامالً ُمختاره چون نمایندۀ منه و رئیِس آموزش و پرو
ُپور و احمدُسمالی  هستگی شروع به نوشیدِن چای کرده. حاجتَمکَِوندی به آ   

اند  جلِو زانوها نگهداشته تکان استکان ـ نعلبکی را بیو معلِّم ورزش و کریمی 
 ل رئیس شروع به نوشیدن بکند.تا اوّ 
 «این...من وقت ندارم بیش از »گوید:  کند و می رئیس به ساعتش نگاه می   
کند و زود استکان  رساَند، نگاه می َبَرد، چای را به لب می قندی به دهان می   
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کند و  ور میها و عصبانّیت را هم مثِل استکان از خود دُ  کند، اخم ور میرا دُ 
جالبی داره؛   جاهای خیلیاینجا که َئم  من شنیده»گوید:  ُرو به صادقی می

 کند. از روی نعلبکی بلند می و استکان را «، کجا...ُشور" "آب
صادقی لبخندی به لب آورد که لبخنِد مؤّدبانه بود و درضمن نشانۀ اعالِم    

ها  ها را میاِن زانوها و ران و آرامش بود. مدیر هم که دست سازی آغاِز عادی
هائی  جاشدن به فشار گذاشته بود، همینطور شروع کرد لبخند بزند. جابه

و صادقی « نه، اما...»آید:  شوند و به مغزهائی می میحالِت رهائی دیده  به
 «مثالً آب داره و دار و درخت...بله، "َبِرِکه" »گوید:  میدارد 

نیک؛  ها، پیک ُخب، برین َدوِر هم جمعه»گفت: گرفتِن نوشیدن  قطع بهرئیس    
چرا دشمنی دیگه؟ از همین حاال تصمیم بگیرین مثِل برادر باشین و برای 

همین جمعۀ آینده جمع بشین َدوِر هم. حیفه، دیگه هوا خوبه و اینجا   شروع
 «ها هم زودتر درمیان. ُگل و سبزه

 «کم دیگه... بله. بله، آقای رئیس. کم»چند صدا شادمانه گفتند:    
ها به گوش رسید.  . صدای صندلیها به تکان افتاده بودند سرها و چهره   

 .دادند صدا میخالی   هـ نیمهای خالی  استکان ـ نعلبکی
ای که دو ردیِف  کردن به زاویۀ قائمه یِر بغل، با نگاهها ز صادقی، دست   

بردِن نگاه، با  ستآهسته به چپ و را ها ساخته بودند و بعد با آهسته معلّم
ً حاال که آقای رئیس »گفت:  شده صدائی محکم شنیدین آقایون؟ مخصوصا

 «شین میریم باهم. فردا همه جمع می فرمودن، همین پس
 گیرند... تأییِد دیگری رئیس را در بر میصداها و حرکاِت    
َمکَِوندی با لحِن معمولِی همیشگی که باعث شد ُمرادی بیش از پیش از او    

آقای رئیس، وهللا خیلی از معلّمای دبستان یا راهنمائی »خوشش بیاید، گفت: 
دونن که باندبازی و  مینه کاری به کاِر باندبازی دارن و نه اصالً 

ای برای خودش داره و  بازی ِچیه، منتها هرِکی یه حالی و یه سلیقه دسته دسته
بازی  شینن، دلیِل دشمنی و دسته ُجوشن و نمی بنابراین اگه همه باهم نمی

 «شه. نمی
نه! این »گوید:  کند تا می َمکَِوندی را برای لحظاتی به دّقت نگاه می رئیس   

بینن  که می و وقتی شون به ظاهره یط کوچیکه و مردم قضاوتنشد! این مح
رهنگیا و گیرن و باهم خوب نیستن، میگن اینا که ف معلّمین از هم فاصله می

 «س دیگه ما هیچی...چشم و چراغای مملکَتن، پ
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 توّجه کرد و باقِی چای را نوشید.« بله بله»به چند    
ها، سیخ نشست  صندلی و زیِر راندو لبۀ  ها روی صادقی هر دو کِف دست   

، به همه نگاه «فردا؟ اگه دعوتی باشه، نوبِت ِکی باشه پس»و با خنده گفت: 
 کرد. می
 مایلی به سمِت رئیس و صادقی کشیده شد و با  ُِپور ماننِد خطّ  باالتنۀ حاجت   
بنده دوتا ُبزغاله دارم، هستم خدمِت »ای جمع و ُجور گفت:  خنده«ِ ِهیع ِهیع»

آوردن خدمت  همگِی آقایون، اما کاش جناِب آقای رئیس هم تشریف می
 «باشیم.

جهیدنی صدا ازجا ، اگر رئیسی در کار نبود، به«به!»صادقی صدا کرد:    
 خواد، اما کو دلم می»گفت:  که میبه رئیس نگاه کرد «. به! به به: »کرد می

ای  و با خنده «فرصت. شما که برین و باهم خوب باشین، من هم خوشحالم.
شده مثِل عینکش،  که خنده نبود اّما انگار چیزی بود زردرنگ و مشّخص

نگاری بشه  بار نامه تون که این اما عرقخوری نباشه توی برنامه»اضافه کرد: 
 «به اداره که معلّما عرقخوَرن!

راِه خاکستری و جوانانۀ  خندیدند. ُکت و شلواِر راه ها آزادانه می دهان   
شان  و کراواِت سبزرنگش، حاال که دیگر هم چانه و هم دهاِن صاحبصادقی 

 رسیدند. نظر می خندیدند، ُجور و متناسب به می
ً ُمرادی »ها را با آسودگی بهم مالید و خندان گفت:  رئیس دست    خصوصا

 «َئم اصالً پا توی دفتر نمیذاره! فراموش نشه! شنیده
 «حّتی به دفتر نیومدِن من به شما رسیده؟»ُمرادی صاف نشست و گفت:    
ها را بلند نگهداشته بود و  و آرنج ها را به میز زده بود رئیس که کِف دست   

ما باید از »معلوم بود که قصد دارد تمام کند و بلند شود، با نرمی گفت: 
 «..مون خبر داشته باشیم آقای ُمرادی. چیِز مدارس همه
 معلوم نبود که چرا تماِم دهاِن معاون به خنده باز شده و باز مانده.   
 «هفتۀ آینده نوبِت بنده باشه.»احمدُسمالی گفت:    
 «نه، هفتۀ آینده نوبِت ُمرادی باشه!»رئیس گفت:    
 «چشم!»احمدُسمالی گفت:    
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کند و  ور میها و عصبانّیت را هم مثِل استکان از خود دُ  کند، اخم ور میرا دُ 
جالبی داره؛   جاهای خیلیاینجا که َئم  من شنیده»گوید:  ُرو به صادقی می

 کند. از روی نعلبکی بلند می و استکان را «، کجا...ُشور" "آب
صادقی لبخندی به لب آورد که لبخنِد مؤّدبانه بود و درضمن نشانۀ اعالِم    

ها  ها را میاِن زانوها و ران و آرامش بود. مدیر هم که دست سازی آغاِز عادی
هائی  جاشدن به فشار گذاشته بود، همینطور شروع کرد لبخند بزند. جابه

و صادقی « نه، اما...»آید:  شوند و به مغزهائی می میحالِت رهائی دیده  به
 «مثالً آب داره و دار و درخت...بله، "َبِرِکه" »گوید:  میدارد 

نیک؛  ها، پیک ُخب، برین َدوِر هم جمعه»گفت: گرفتِن نوشیدن  قطع بهرئیس    
چرا دشمنی دیگه؟ از همین حاال تصمیم بگیرین مثِل برادر باشین و برای 

همین جمعۀ آینده جمع بشین َدوِر هم. حیفه، دیگه هوا خوبه و اینجا   شروع
 «ها هم زودتر درمیان. ُگل و سبزه

 «کم دیگه... بله. بله، آقای رئیس. کم»چند صدا شادمانه گفتند:    
ها به گوش رسید.  . صدای صندلیها به تکان افتاده بودند سرها و چهره   

 .دادند صدا میخالی   هـ نیمهای خالی  استکان ـ نعلبکی
ای که دو ردیِف  کردن به زاویۀ قائمه یِر بغل، با نگاهها ز صادقی، دست   

بردِن نگاه، با  ستآهسته به چپ و را ها ساخته بودند و بعد با آهسته معلّم
ً حاال که آقای رئیس »گفت:  شده صدائی محکم شنیدین آقایون؟ مخصوصا

 «شین میریم باهم. فردا همه جمع می فرمودن، همین پس
 گیرند... تأییِد دیگری رئیس را در بر میصداها و حرکاِت    
َمکَِوندی با لحِن معمولِی همیشگی که باعث شد ُمرادی بیش از پیش از او    

آقای رئیس، وهللا خیلی از معلّمای دبستان یا راهنمائی »خوشش بیاید، گفت: 
دونن که باندبازی و  مینه کاری به کاِر باندبازی دارن و نه اصالً 

ای برای خودش داره و  بازی ِچیه، منتها هرِکی یه حالی و یه سلیقه دسته دسته
بازی  شینن، دلیِل دشمنی و دسته ُجوشن و نمی بنابراین اگه همه باهم نمی

 «شه. نمی
نه! این »گوید:  کند تا می َمکَِوندی را برای لحظاتی به دّقت نگاه می رئیس   

بینن  که می و وقتی شون به ظاهره یط کوچیکه و مردم قضاوتنشد! این مح
رهنگیا و گیرن و باهم خوب نیستن، میگن اینا که ف معلّمین از هم فاصله می

 «س دیگه ما هیچی...چشم و چراغای مملکَتن، پ
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 توّجه کرد و باقِی چای را نوشید.« بله بله»به چند    
ها، سیخ نشست  صندلی و زیِر راندو لبۀ  ها روی صادقی هر دو کِف دست   

، به همه نگاه «فردا؟ اگه دعوتی باشه، نوبِت ِکی باشه پس»و با خنده گفت: 
 کرد. می
 مایلی به سمِت رئیس و صادقی کشیده شد و با  ُِپور ماننِد خطّ  باالتنۀ حاجت   
بنده دوتا ُبزغاله دارم، هستم خدمِت »ای جمع و ُجور گفت:  خنده«ِ ِهیع ِهیع»

آوردن خدمت  همگِی آقایون، اما کاش جناِب آقای رئیس هم تشریف می
 «باشیم.

جهیدنی صدا ازجا ، اگر رئیسی در کار نبود، به«به!»صادقی صدا کرد:    
 خواد، اما کو دلم می»گفت:  که میبه رئیس نگاه کرد «. به! به به: »کرد می

ای  و با خنده «فرصت. شما که برین و باهم خوب باشین، من هم خوشحالم.
شده مثِل عینکش،  که خنده نبود اّما انگار چیزی بود زردرنگ و مشّخص

نگاری بشه  بار نامه تون که این اما عرقخوری نباشه توی برنامه»اضافه کرد: 
 «به اداره که معلّما عرقخوَرن!

راِه خاکستری و جوانانۀ  خندیدند. ُکت و شلواِر راه ها آزادانه می دهان   
شان  و کراواِت سبزرنگش، حاال که دیگر هم چانه و هم دهاِن صاحبصادقی 

 رسیدند. نظر می خندیدند، ُجور و متناسب به می
ً ُمرادی »ها را با آسودگی بهم مالید و خندان گفت:  رئیس دست    خصوصا

 «َئم اصالً پا توی دفتر نمیذاره! فراموش نشه! شنیده
 «حّتی به دفتر نیومدِن من به شما رسیده؟»ُمرادی صاف نشست و گفت:    
ها را بلند نگهداشته بود و  و آرنج ها را به میز زده بود رئیس که کِف دست   

ما باید از »معلوم بود که قصد دارد تمام کند و بلند شود، با نرمی گفت: 
 «..مون خبر داشته باشیم آقای ُمرادی. چیِز مدارس همه
 معلوم نبود که چرا تماِم دهاِن معاون به خنده باز شده و باز مانده.   
 «هفتۀ آینده نوبِت بنده باشه.»احمدُسمالی گفت:    
 «نه، هفتۀ آینده نوبِت ُمرادی باشه!»رئیس گفت:    
 «چشم!»احمدُسمالی گفت:    
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ُپور در آمد و تا خواست پا بگذارد روی  از دّکاِن دهقان« یدانم   روشن»   
 سکّوی دّکاِن کناری ـ دّکاِن میرزائیان ـ برق قطع شد.

فقلی»و « بفرما!...»ُپور به تلخی درآمده:  صدای بلنِد دهقان    ـ یعنی « ص 
 «بیا!...»ـ هم همینطور صدا کرده: « کوچکه میرزائیان»

ولِرش که قطع شد، صدای کُ صادرات   رئیِس بانکِاز ُروِبُروی دو دّکان،    
امتش و قّد و قو قشنگ اش خیلی ُپر  چهره خیز سر بلند کرد. میرزائیان نیم

آمد زیِر سایباِن بلند و برخالِف برادِر بلند و تنومندش، کوتاه و ناُزک، 
میدان رسید و بلند گفت:  چشمش به چشِم روشنها و  پای صندوقُچمباتمه زد 

 «...ها؟ رفت »میدان گفت:  و روشن« باز رفت...برقه »
بیرون آمد و « هاُدریب  »ُپور،  از دّکاِن پهلوی بانک و ُروِبُروی دّکاِن دهقان   

ُگِه سگ توی این زندگانی ـ معاش اگه این باشه »به تمسخر صدا کرد: 
ها رفته  الُبد میگن باز فشاِر درجۀ موتوربرق»و گفت: « زندگانی ـ معاش!

 «باال!
پیراهِن ُروشلوارِی هایش روی شکم و روی  یدان قدبلند، دستم   روشن   
، از زیِر سایباِن سارش تاریکتر از همیشهشده و رنگِ ُرخ قفل هم رنگش به آبی

دهقان! پس بیا بیرون، چه »ُپور به تلخی ـ سختی گفت:  ای دهقان پارچه
 «کنی تِه دکان توی گرما؟ می
 «اومدم، اومدم...»ُپور گفت:  صدای گرفتۀ دهقان   
ب هاُدری ـ ِبل و باریک و ُرخسارش رنجور وسبزه ـ رسید زیِر سایباِن    

 میرزائیان و روی یک صندوِق خالِی میوه نشست.
ً مثِل همیشه اش  باالتنهُپور با شلواری زردرنگ و  دهقان    پوشیده با تقریبا

 انداِم نسبًة کوتاهش چاق، افسرده و ، صورتش مثلِ «کاپیتان»زیرپیراهِن سفیِد 
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 «امروز دیگه ساعِت چار نشده قطعش کردن  بیشرفا!»دردمندانه گفت: 
 «میریم تا ساعِت شیش و هفت اگه نیاد. ها. می»یدان گفت: م   روشن   
ک گار ساعِت شیش و هفت که بشه، ُخنُ حاال ان»ب هاُدری به ناراحتی گفت:    
 «شه! می
نِکه شده و در انتظاِر ایستادنِ  جانوِر گرما انگار مخفی    فاصله  ها، بی پ 

ر شد؛ نیش حمله ها فرو برد و  ها و بدن ا ش را به سر و صورت های سوزنی و 
ها سخت  دقیقه ن ف س که در عرض ِ نیم طوری هایش گلوها را گرفت به پنجه

عذاب و عذاب به  ها آویزان شد و تلخی و پژُمردگی و فکرِ  بیرون آمد، لب
حکِم کارـ بیکاری در جریاِن فشار، شروع  به ُپور بید. دهقانها چس مغزها و دل

ها کرده. میرزائیان یک صندلی آورد گذاشت روی  جاکردِن صندوق به جابه
 «بهمن! بیا باال بشین.»لبۀ سکّو گفت: 

 «پ زیم. نه، اگه بشینیم، بدتر می»یدان گفت: م   روشن   
 «ین روی صندلی.عّزت! پس تو پاشو بش»زائیان گفت: میر   
 «..ُهح؟ چه فرق داره.»ب هاُدری مرّدد گفت:    
که رفت پا بردارد احتیاج داشت  ،یدان برای فکرکردن و گفتنم   روشن   

ها را تکیه داد به ُپشتِی  پشت به صندلی، دستپا برداشت و باالی سّکو و 
ی تا چندهزارتا بیُعرضه و قُُرمساق توی این اللِ »صندلی و آنوقت گفت: 

 «م که وضع همینُجوری باشه که هست!باشن، باید ه
هاُدری با چرخاندِن روی     کنار کشید تا ب هاُدری روی صندلی بنشیند. ب 

صندلی به میاِن هردو دّکان و نشستن، سر را بلند گرفت به طرِف دهان و 
بهمن! دیگه کار از این حرفا   مون کن ِول»میدان و تلخ گفت:  صورِت روشن
 «هم گذشته...

ها را  یدان با پابرداشتنی یک پا را به دیواِر دّکان تکیه داد و دستم   روشن   
 «آره وهللا...»دید ب هاُدری حق دارد. گفت:  زیِربغل برد. می

 «بله، دیگه چی مونده ناگفته که آدم حرفشو بزنه، بهمن؟»میرزائیان گفت:    
حرف و "، بله، بابا»د به طرِف سکّو، گفت: با جلوکشیدِن خوُپور  دهقان   

 «ئ ن. ناله و شکایت" چقدر؟ چندسال؟ مردم دیگه ناامید شده
بانک ایستاده بود و است ـ در درگاِه  ـ که تنها کارمنِد بانک رئیِس بانک   

گذاشتند از سینه به باال دیده  بلندِی سکّوی بانک و سایباِن دّکاِن میرزائیان نمی
مون، آقای احمدی. زیِر  بیا بفرما پیش»خم شد گفت:  شود. میرزائیان

~ 99 ~ 
 مشغولّیاتیِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِالل ِ

 «سایبون اقالً بهتره.
اش  جوانِی چهره سفیدِی ـ ِگردی ـ هیکلش متوّسط، با خمیدن « احمدی»   

 «پس باز هم رفت برقه...»و گفت: « ممنون.»پیدا شد تا گفت: 
 «سالم آقای احمدی.»خم شد و صدا کرد:  یدانم   روشن   
 «سالم آقای دکتر بهمن!»ت: احمدی گف   
یدان تنها مأموِر بجاماندۀ  روشن    است. با جلوکشیدن، « دامپزشکی ادارۀ»م 

سِر خودمون  ای خاک به»تِه سیگار را از زیِر سایبان پرت کرد بیرون گفت: 
گفت:  رِت احمدی،و دیگر چشمش به گردن و صو «مون! و دکتری

یعنی سختِی روزگار و دنیا فقط دی، باز عیب نداره؛ ُخالصه، آقای احم»
 «همین صدساِل اّولشه!

م سختخندۀ زورکی را هم نداشت. گرما  احمدی حالِ     م به د  تر  تر و سخت د 
 آورد. فشار می

بیا »ُپور هردو صندلِی دّکان را آورد گذاشت زیِر سایبان و گفت:  دهقان   
آقای احمدی، بیا بشین، اونجا که »و به خمیدن، گفت: « پائین بشین، بهمن.

 «پ زی. بدتر می
خوام  ُپور، می آقای دهقان»نهادن و با خمیدنی گفت:  احمدی با پائی پیش   

 «ستم.ببینم نمیاد... کار خیلی هست روی د
یدان گفت:  روشن     «ای آقا! پس مگه دیگه میاد به این زودی...»م 
 «نخیر، نه...»ب هاُدری هم نومیدانه گفت:    
ی حساب ـ کتاب ی دیگه بدتر از آِب اللِ درست که برِق اللِ »احمدی گفت:    

و باز دسته رو  ئ ن شون گرفته و قطعش کرده نداره، اما میگم شاید شوخی
 «بزنن بیاد.

م هست و دیگه اینکه شاید قطعش کرده»میزائیان گفت:     ئ ن تا برسونن  این 
شون دیر شده و  مرِغ محلّی و روغِن حیوانی سهِم مرغ ـ جوجۀ محلّی و تخمِ 

 «نباید دیر بشه و ِااّل!...
 «همین هم هست و بیشترش همینه تا چیِز دیگه!»ُپور گفت:  دهقان   
فقلی شوخی  پس مگه خیال می»ت: ب هاُدری هم به تصدیق گف    کنیم که ص 
 «؟کنه می
یدان گفت:  روشن    پدر ـ مادرا و  دونن که اون بی همین. دیگه همه می»م 

یر ا با روغِن حیوانی و غ  ه ئ ن که موتوربرق رئیس ـ رؤساشون حالی کرده
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 «امروز دیگه ساعِت چار نشده قطعش کردن  بیشرفا!»دردمندانه گفت: 
 «میریم تا ساعِت شیش و هفت اگه نیاد. ها. می»یدان گفت: م   روشن   
ک گار ساعِت شیش و هفت که بشه، ُخنُ حاال ان»ب هاُدری به ناراحتی گفت:    
 «شه! می
نِکه شده و در انتظاِر ایستادنِ  جانوِر گرما انگار مخفی    فاصله  ها، بی پ 

ر شد؛ نیش حمله ها فرو برد و  ها و بدن ا ش را به سر و صورت های سوزنی و 
ها سخت  دقیقه ن ف س که در عرض ِ نیم طوری هایش گلوها را گرفت به پنجه

عذاب و عذاب به  ها آویزان شد و تلخی و پژُمردگی و فکرِ  بیرون آمد، لب
حکِم کارـ بیکاری در جریاِن فشار، شروع  به ُپور بید. دهقانها چس مغزها و دل

ها کرده. میرزائیان یک صندلی آورد گذاشت روی  جاکردِن صندوق به جابه
 «بهمن! بیا باال بشین.»لبۀ سکّو گفت: 

 «پ زیم. نه، اگه بشینیم، بدتر می»یدان گفت: م   روشن   
 «ین روی صندلی.عّزت! پس تو پاشو بش»زائیان گفت: میر   
 «..ُهح؟ چه فرق داره.»ب هاُدری مرّدد گفت:    
که رفت پا بردارد احتیاج داشت  ،یدان برای فکرکردن و گفتنم   روشن   

ها را تکیه داد به ُپشتِی  پشت به صندلی، دستپا برداشت و باالی سّکو و 
ی تا چندهزارتا بیُعرضه و قُُرمساق توی این اللِ »صندلی و آنوقت گفت: 

 «م که وضع همینُجوری باشه که هست!باشن، باید ه
هاُدری با چرخاندِن روی     کنار کشید تا ب هاُدری روی صندلی بنشیند. ب 

صندلی به میاِن هردو دّکان و نشستن، سر را بلند گرفت به طرِف دهان و 
بهمن! دیگه کار از این حرفا   مون کن ِول»میدان و تلخ گفت:  صورِت روشن
 «هم گذشته...

ها را  یدان با پابرداشتنی یک پا را به دیواِر دّکان تکیه داد و دستم   روشن   
 «آره وهللا...»دید ب هاُدری حق دارد. گفت:  زیِربغل برد. می

 «بله، دیگه چی مونده ناگفته که آدم حرفشو بزنه، بهمن؟»میرزائیان گفت:    
حرف و "، بله، بابا»د به طرِف سکّو، گفت: با جلوکشیدِن خوُپور  دهقان   

 «ئ ن. ناله و شکایت" چقدر؟ چندسال؟ مردم دیگه ناامید شده
بانک ایستاده بود و است ـ در درگاِه  ـ که تنها کارمنِد بانک رئیِس بانک   

گذاشتند از سینه به باال دیده  بلندِی سکّوی بانک و سایباِن دّکاِن میرزائیان نمی
مون، آقای احمدی. زیِر  بیا بفرما پیش»خم شد گفت:  شود. میرزائیان
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 «سایبون اقالً بهتره.
اش  جوانِی چهره سفیدِی ـ ِگردی ـ هیکلش متوّسط، با خمیدن « احمدی»   

 «پس باز هم رفت برقه...»و گفت: « ممنون.»پیدا شد تا گفت: 
 «سالم آقای احمدی.»خم شد و صدا کرد:  یدانم   روشن   
 «سالم آقای دکتر بهمن!»ت: احمدی گف   
یدان تنها مأموِر بجاماندۀ  روشن    است. با جلوکشیدن، « دامپزشکی ادارۀ»م 

سِر خودمون  ای خاک به»تِه سیگار را از زیِر سایبان پرت کرد بیرون گفت: 
گفت:  رِت احمدی،و دیگر چشمش به گردن و صو «مون! و دکتری

یعنی سختِی روزگار و دنیا فقط دی، باز عیب نداره؛ ُخالصه، آقای احم»
 «همین صدساِل اّولشه!

م سختخندۀ زورکی را هم نداشت. گرما  احمدی حالِ     م به د  تر  تر و سخت د 
 آورد. فشار می

بیا »ُپور هردو صندلِی دّکان را آورد گذاشت زیِر سایبان و گفت:  دهقان   
آقای احمدی، بیا بشین، اونجا که »و به خمیدن، گفت: « پائین بشین، بهمن.

 «پ زی. بدتر می
خوام  ُپور، می آقای دهقان»نهادن و با خمیدنی گفت:  احمدی با پائی پیش   

 «ستم.ببینم نمیاد... کار خیلی هست روی د
یدان گفت:  روشن     «ای آقا! پس مگه دیگه میاد به این زودی...»م 
 «نخیر، نه...»ب هاُدری هم نومیدانه گفت:    
ی حساب ـ کتاب ی دیگه بدتر از آِب اللِ درست که برِق اللِ »احمدی گفت:    

و باز دسته رو  ئ ن شون گرفته و قطعش کرده نداره، اما میگم شاید شوخی
 «بزنن بیاد.

م هست و دیگه اینکه شاید قطعش کرده»میزائیان گفت:     ئ ن تا برسونن  این 
شون دیر شده و  مرِغ محلّی و روغِن حیوانی سهِم مرغ ـ جوجۀ محلّی و تخمِ 

 «نباید دیر بشه و ِااّل!...
 «همین هم هست و بیشترش همینه تا چیِز دیگه!»ُپور گفت:  دهقان   
فقلی شوخی  پس مگه خیال می»ت: ب هاُدری هم به تصدیق گف    کنیم که ص 
 «؟کنه می
یدان گفت:  روشن    پدر ـ مادرا و  دونن که اون بی همین. دیگه همه می»م 

یر ا با روغِن حیوانی و غ  ه ئ ن که موتوربرق رئیس ـ رؤساشون حالی کرده
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 «ئی هم توی این حرف نیست! کنن و هیچ شوخی کار می
چیده بود به پیدا شده بود و پی های ردیِف ُروِبُرو از میانه« مجیِد برقکار»   

یدان دید و پرید روشن«. ّکیُمز  »طرِف داروخانۀ  باال، به انتها و به بیرون و  م 
 «مجید!...»بلند صدا کرد: 

 «ها، سالم، دکتر بهمن!»مجید ایستاد و سرچرخاند و گفت:    
از جلِو دّکانش درآمده:  «علی شاه»ۀ مجید، صدای تر و از کنار از پائین   
 «برق پس چی شد مجید؟ باز رفت که.»

یدان هم می و روشن     «پس برق که دوباره رفت  مجید...»گفت:  م 
ها گفت:  درآوردِن دست حرکت پائین، با به ای ُرو به د با پابرداشتِن آهستهمجی   
بِر پدِر صاحِب برق! من چه شنوین، ُگِه شما به ق بالنسبِت شما که می»
دونم. یعنی من و نعمت هم مثِل شما. کارخونه مگه نزدیکه که بریم بفهمیم  می

چرا؟ ماشین تحِت اختیارمونه که بریم به ُپرسُجو؟ حّتی دیگه ما رو هم راه 
شه  می شون می خواد و ک یف شون می هروقت که دل نمیدن اگه هم بریم. بندن  ک 
 «کنن بیاد. ون رضا بِِده  واِزش میش و هروقت هم که دل

گذشت و خاکی بلند  از میاِن دو ردیف می« جهانبخشی«ِ »ِنیسان»واِنِت    
دشدن از میانه کرد و  می ُگه به قبِر پدِر »بلند گفت: صدای راننده به ر 

 «تون! خودتون و برق
یدان به و به باال نهاد و روشنکمی بعد مجید رُ     ائیان میرززیِر سایباِن  م 

 برگشت.
ت رین »زد، گفت:  مقّوائی خود را باد می ب هاُدری که با تکّه    جاکشا عمداً در ب 

ن! ها هم قطعش می موقع  «کنن که خوب همه رو زجر ِبد 
یدان به آوردِن چین روشن     «پس چی!»ها به پیشانی، به ضرب گفت:  م 
 «چائی درست بکنم؟»میرزائیان گفت:    
یدان گفت:  روشن    ای ییالقِی خسیس! اگه برقو بود، اسِم چائی رو »م 
به «. گیره! آوردی و حاال میگی چائی که هرِکی خورد بدتر آتش می نمی
 ُپور نشست. پریدن از سکّو روی یکی از دو صندلی کناِر دهقان پائین

ند و میرزائیان ا اند و سالم کرده دو دهاتی به زیِر سایباِن میرزائیان پیدا شده   
د. می  رود برایشان قند و خرما ِبک ش 
بزرِگ روغن و  بِ ل  ُپور پا شد نشست روی یک ح   احمدی پیدا شد و دهقان   

یدان، گفت:  احمدی نشست روی صندلی و با زدن به راِن روشن آخه.. ـ »م 
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فقلی و برادرش که ییالقی این ئ ن توی  ا ن مونده دکتر بهمن! ـ حاال میگیم این ص 
 «ی؟ئی اللِ  گرمسیر که پول جمع بکنن، تو چرا مونده

یدان پنجۀ دست را باال آورد گفت:  روشن    ای قربوِن همین زبونت! تا »م 
ئی توی این  حاال یکی پیدا نشده بود به مِن مادرقحبه بگه تو دیگه چرا مونده

خوام از شده! مِن روزُمزد که دو تومن مالیاِت گوسفند و ُبز رو هم که ب خراب
ر و ُمرافعه بگیرم.  «ُگرگعلی و نجف و حیات بگیرم، باید با ج 

گرما ُپِر جان، حکم را حکِم غیظ و بیقراری و اندوه و بیزاری و دلسردی    
و  خندیدند زور  سربه ُپور یک احمدی و دهقان یابند. و میِل فریاد و فغان می

با پیداشدنش زیِر سایبان،  کاِر پیرزنی چادری برسد که ُپور پا شد تا به دهقان
 خواست. سالم کرده بود و یک کیلو عدس می

ِم دّکاِن میرزائیان یکی از دهاتی    خوبه »سال سن گفت:  ها با حدوِد سی از د 
شما چی؟ شما که ئیم به هر حسابی.  کرده عادت که ما دهاتیا هیچ برق نداریم و

دیگه ها وهللا، این » و دّومی ـ بیست و چندساله ـ گفت:« تونین چی؟ نمی
خیلی سخته به البت ش،  سخته. یعنی عادت بکنی به یه چیزی و دیگه نباشه

 «سر.
یدان گفت:  روشن    و در توّجه به سّن و ساِل « حاِل شما! ای خوش به»م 

 "خر ُکّره"حاِل شما که  یعنی خوش به»خود دید اضافه کند: ، به ها دهاتی
 «میرین! "االغ"میائین و 

نه جانم، ما »ها هم ـ خندیدند و دهاتِی بزرگتر گفت:  همه ـ یعنی خوِد دهاتی   
که  چی اما چیزی که هست، در وقتی ب ریم به همه هم به ب هِر خودمون راه می

اینکه بسوزیم و زاغیر تونیم بکنیم به خته نباشه چه میمون سا هیچی از دست
 «بسازیم؟

 .«حرِف حق..»دّومی به تصدیق گفت:    
 «آفرین. بله. حق داری.»احمدی گفت:    
ـ که  ِایم و این رفیِق ما هم  برادریم و یکیمون  بله، ما همه»ت: ب هاُدری گف   

یعنی  ،برقی و یکی هم بنا به اختالط یکی از اثِر گرما و بیشناسینش ـ  الُبد می
 «، که شوخی هم بلد نیست بکنه!شوخی کرده باتون

کنه. پس مگه  دونیم شوخی می چه عیب داره. می»دو دهاتی گفتند:    
شناسیم دکتر بهمنو؟ همینش خوبه که شوخه. ها. آدم اگه شوخی ـ اختالط  نمی

ت ر می  «ترکه. هم نکنه که ب 
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 «ئی هم توی این حرف نیست! کنن و هیچ شوخی کار می
چیده بود به پیدا شده بود و پی های ردیِف ُروِبُرو از میانه« مجیِد برقکار»   

یدان دید و پرید روشن«. ّکیُمز  »طرِف داروخانۀ  باال، به انتها و به بیرون و  م 
 «مجید!...»بلند صدا کرد: 

 «ها، سالم، دکتر بهمن!»مجید ایستاد و سرچرخاند و گفت:    
از جلِو دّکانش درآمده:  «علی شاه»ۀ مجید، صدای تر و از کنار از پائین   
 «برق پس چی شد مجید؟ باز رفت که.»

یدان هم می و روشن     «پس برق که دوباره رفت  مجید...»گفت:  م 
ها گفت:  درآوردِن دست حرکت پائین، با به ای ُرو به د با پابرداشتِن آهستهمجی   
بِر پدِر صاحِب برق! من چه شنوین، ُگِه شما به ق بالنسبِت شما که می»
دونم. یعنی من و نعمت هم مثِل شما. کارخونه مگه نزدیکه که بریم بفهمیم  می

چرا؟ ماشین تحِت اختیارمونه که بریم به ُپرسُجو؟ حّتی دیگه ما رو هم راه 
شه  می شون می خواد و ک یف شون می هروقت که دل نمیدن اگه هم بریم. بندن  ک 
 «کنن بیاد. ون رضا بِِده  واِزش میش و هروقت هم که دل

گذشت و خاکی بلند  از میاِن دو ردیف می« جهانبخشی«ِ »ِنیسان»واِنِت    
دشدن از میانه کرد و  می ُگه به قبِر پدِر »بلند گفت: صدای راننده به ر 

 «تون! خودتون و برق
یدان به و به باال نهاد و روشنکمی بعد مجید رُ     ائیان میرززیِر سایباِن  م 

 برگشت.
ت رین »زد، گفت:  مقّوائی خود را باد می ب هاُدری که با تکّه    جاکشا عمداً در ب 

ن! ها هم قطعش می موقع  «کنن که خوب همه رو زجر ِبد 
یدان به آوردِن چین روشن     «پس چی!»ها به پیشانی، به ضرب گفت:  م 
 «چائی درست بکنم؟»میرزائیان گفت:    
یدان گفت:  روشن    ای ییالقِی خسیس! اگه برقو بود، اسِم چائی رو »م 
به «. گیره! آوردی و حاال میگی چائی که هرِکی خورد بدتر آتش می نمی
 ُپور نشست. پریدن از سکّو روی یکی از دو صندلی کناِر دهقان پائین

ند و میرزائیان ا اند و سالم کرده دو دهاتی به زیِر سایباِن میرزائیان پیدا شده   
د. می  رود برایشان قند و خرما ِبک ش 
بزرِگ روغن و  بِ ل  ُپور پا شد نشست روی یک ح   احمدی پیدا شد و دهقان   

یدان، گفت:  احمدی نشست روی صندلی و با زدن به راِن روشن آخه.. ـ »م 
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فقلی و برادرش که ییالقی این ئ ن توی  ا ن مونده دکتر بهمن! ـ حاال میگیم این ص 
 «ی؟ئی اللِ  گرمسیر که پول جمع بکنن، تو چرا مونده

یدان پنجۀ دست را باال آورد گفت:  روشن    ای قربوِن همین زبونت! تا »م 
ئی توی این  حاال یکی پیدا نشده بود به مِن مادرقحبه بگه تو دیگه چرا مونده

خوام از شده! مِن روزُمزد که دو تومن مالیاِت گوسفند و ُبز رو هم که ب خراب
ر و ُمرافعه بگیرم.  «ُگرگعلی و نجف و حیات بگیرم، باید با ج 

گرما ُپِر جان، حکم را حکِم غیظ و بیقراری و اندوه و بیزاری و دلسردی    
و  خندیدند زور  سربه ُپور یک احمدی و دهقان یابند. و میِل فریاد و فغان می

با پیداشدنش زیِر سایبان،  کاِر پیرزنی چادری برسد که ُپور پا شد تا به دهقان
 خواست. سالم کرده بود و یک کیلو عدس می

ِم دّکاِن میرزائیان یکی از دهاتی    خوبه »سال سن گفت:  ها با حدوِد سی از د 
شما چی؟ شما که ئیم به هر حسابی.  کرده عادت که ما دهاتیا هیچ برق نداریم و

دیگه ها وهللا، این » و دّومی ـ بیست و چندساله ـ گفت:« تونین چی؟ نمی
خیلی سخته به البت ش،  سخته. یعنی عادت بکنی به یه چیزی و دیگه نباشه

 «سر.
یدان گفت:  روشن    و در توّجه به سّن و ساِل « حاِل شما! ای خوش به»م 

 "خر ُکّره"حاِل شما که  یعنی خوش به»خود دید اضافه کند: ، به ها دهاتی
 «میرین! "االغ"میائین و 

نه جانم، ما »ها هم ـ خندیدند و دهاتِی بزرگتر گفت:  همه ـ یعنی خوِد دهاتی   
که  چی اما چیزی که هست، در وقتی ب ریم به همه هم به ب هِر خودمون راه می

اینکه بسوزیم و زاغیر تونیم بکنیم به خته نباشه چه میمون سا هیچی از دست
 «بسازیم؟

 .«حرِف حق..»دّومی به تصدیق گفت:    
 «آفرین. بله. حق داری.»احمدی گفت:    
ـ که  ِایم و این رفیِق ما هم  برادریم و یکیمون  بله، ما همه»ت: ب هاُدری گف   

یعنی  ،برقی و یکی هم بنا به اختالط یکی از اثِر گرما و بیشناسینش ـ  الُبد می
 «، که شوخی هم بلد نیست بکنه!شوخی کرده باتون

کنه. پس مگه  دونیم شوخی می چه عیب داره. می»دو دهاتی گفتند:    
شناسیم دکتر بهمنو؟ همینش خوبه که شوخه. ها. آدم اگه شوخی ـ اختالط  نمی

ت ر می  «ترکه. هم نکنه که ب 
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ها، میزائیان که شکمش تقریباً به ترازو چسبیده  شدِن کاِر خریِد دهاتی تمام با   
 ا ش از اّوِل جوانی کناِر پیشانیموی ذاشت زیِر سایبان. یک رشته از بود، پا گ

های  بود که به آدمو سفید اش طوری جوان و سرخ  سفید شده بود و چهره
شباهتی نداشت. چشمش در گردش از ب هاُدری زیاد ی گیرکرده در گرمای اللِ 

یدان و احمدی، گفت:  به روشن خونه رو فروختیم که دیدین ما خوب کردیم »م 
 «شده؟... بردیم از این خرابهامونو  و خانواده

کردِن پسری که به خریِد یک کیلو  انداختِن پیرزن و روانه ُپور به راه دهقان   
بیرون  نشان آمده بود، به نشستن  خروس ماش و یک بادُکنک و یک آدامسِ 

آقای دکتر بهمن! پس چرا دیگه هیچ نمیای یه »گفت:  زد. دهاتِی بزرگتر می
 «ها؟ بریسری بزنی به آبادِی قن

یدان به میرزائیان گفت:  روشن    ئین  پس چرا تو خودت و برادرت مونده»م 
رگردین؟ یعنی طمِع ماِل دنیا چقدر؟  که هی باید برین شهِرُکرد سر بزنین و و 

 «ئین؟! تونه هرچی جمع کرده آخه هنوز کم
 «ها، دکتر بهمن؟...»و دهاتی دنبال کرد:    
یدان به لحِن بی روشن    مون کن تو رو به  بابا ِول»عتنائی و بیزاری گفت: ا م 

کردن به احمدی و  !... )و چشمش در نگاههات هات و زنده روِح ُمرده
میریم، این انتظار  ما داریم از گرما می :)ُپور و به باالی سکّو، ادامه داد دهقان

 «داره بریم تخِم خِرشو بک نیم!
 دش و همراهش شد.جواِب دهاتِی ُبورشده خندۀ ِکشداِر خو   
خونه رو مفت   بزرگه با همۀ زرنگی اما میرزائیان»گفت:  ب هاُدری می   

 «فروخت.
یدان روشن    ئی که این  عّزت! مگه نشنیده»چشمش به ب هاُدری، گفت:  م 

 «هم چه کالهائی به سِر خودشون میره؟ یه وقتائی خیلی زرنگآدمای 
تو هم اگه نگی، همین هم بوده و هست! یعنی رسِم  دنیا »ب هاُدری گفت:    

 «!همین شده اصالً 
م همچون فاصله    دادِن  دادِن گرما و مثِل قورت ای در قورت فاصلۀ چند د 

ُخرده  یخچال تازه داشت یه»دوائی سخت شد تا ب هاُدری خود را به صدا آورد: 
 «گرفت که... یخ می

 «یخچاِل ما که هیچ...»ُپور گفت:  دهقان   
ها و اینهمه  ین قطع و وصلمونه با ا میناصالً دیگه یخچال »احمدی گفت:    
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سان.  «ن و 
ها به خداحافظِی  افتادِن دهاتی ُجزء و ُجزِو گذرانی شد که همه متوّجۀ راه   

 گرمشان و پاسِخ درخوِر خودشان شدند.
یدان با فکرِ  روشن    حاال توی مسجدسلیمان اگه زمین »خانه و زمین گفت:  م 

دّره  و خونه گرون بشه، باز یه حرفیه برای خودش؛ شما بگین توی این جهنم
 «شون رفته باال... ها اینُجور قیمت چرا خونه

یت»احمدی گفت:      «ئ ن. رفته بیشتر باعِث گرونِی خونه شده اشخاص ِ ُکو 
ً همینه.»ند: ُپور و ب هاُدری گفت دهقان    یدان  و روشن« بله، بله. مخصوصا م 

 «ای اما باز... از این که حتماً هست تا یه اندازه»هم گفت: 
ُپور دو مشتری رسید و میرزائیان یک مشتری را راه انداخت  برای دهقان   

یدان پا شد و ُدکمه و روشن های پیراهن را باز کرد و زیرپیراهن را از زیِر  م 
باالی شکم برد و خیس  شید و دست را به شکم و زیر ـرون کشلوار بی

 «ببینین!...»بیرونش آورد و پیش از نشستن گفت: 
به تن داشت و تا حاال چند « کاپیتان»ُپور زیرپیراهِن  ب هاُدری مثِل دهقان   

بار به بردِن دست و دستماِل سرِخ خشتِی یزدی به زیِر زیرپیراهن، زیِر 
 یا گردن و پیشانی را پاک کرده. ک کردهها را پا ها و شانه بغل
ُپور پا شده و به پشِت ترازو کشیده شده  و دهقان هپسری رسیده و سالم کرد   

یدان ُرو به دهقان و روشن ب یک  راستی، دهقان، پس علی»گفت:  ُپور می م 
 «کجاس؟

 ،گونِی قنِد ُکلوخی سمتِ  بهبه تِه دّکان، دست،  ترازو به ُپور که یک کّفۀ دهقان   
 «بینم پیداش نیست امروز. وهللا می»صدایش را رساند: داشت،  پا برمی

یدان چه در نظر دارد، خنده دانست روشن احمدی که می     اش گرفت. م 
 «راستی! آب میل نداری آقای احمدی؟»ُپور گفت:  دهقان   
 .«نه، قربوِن شما»احمدی گفت:    
 «نشی!»ُپور گفت:  دهقان   
یدان می و روشن    اگه »و گفت: « ثمر؟ آب چقدر بخوریم بی»گفت:  م 
وِرشو می علی گرفتیم به سرگرمی و خودش  ب یک رو بود، باز اقالً یه ُخرده د 

بیقرار دست به پشِت گردن کشید و دست را برد به میاِن «. باز خوب بود!
خیزشدنی باد داد  حاِل نیم جنباندن به پیراهن را به«. ی ع!ِتی ع! تِ »ها و گفت:  شانه
 «گذره. ای به قدِر یه ساعت می خدا هر دقیقه به»گفت:  و
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ها، میزائیان که شکمش تقریباً به ترازو چسبیده  شدِن کاِر خریِد دهاتی تمام با   
 ا ش از اّوِل جوانی کناِر پیشانیموی ذاشت زیِر سایبان. یک رشته از بود، پا گ

های  بود که به آدمو سفید اش طوری جوان و سرخ  سفید شده بود و چهره
شباهتی نداشت. چشمش در گردش از ب هاُدری زیاد ی گیرکرده در گرمای اللِ 

یدان و احمدی، گفت:  به روشن خونه رو فروختیم که دیدین ما خوب کردیم »م 
 «شده؟... بردیم از این خرابهامونو  و خانواده

کردِن پسری که به خریِد یک کیلو  انداختِن پیرزن و روانه ُپور به راه دهقان   
بیرون  نشان آمده بود، به نشستن  خروس ماش و یک بادُکنک و یک آدامسِ 

آقای دکتر بهمن! پس چرا دیگه هیچ نمیای یه »گفت:  زد. دهاتِی بزرگتر می
 «ها؟ بریسری بزنی به آبادِی قن

یدان به میرزائیان گفت:  روشن    ئین  پس چرا تو خودت و برادرت مونده»م 
رگردین؟ یعنی طمِع ماِل دنیا چقدر؟  که هی باید برین شهِرُکرد سر بزنین و و 

 «ئین؟! تونه هرچی جمع کرده آخه هنوز کم
 «ها، دکتر بهمن؟...»و دهاتی دنبال کرد:    
یدان به لحِن بی روشن    مون کن تو رو به  بابا ِول»عتنائی و بیزاری گفت: ا م 

کردن به احمدی و  !... )و چشمش در نگاههات هات و زنده روِح ُمرده
میریم، این انتظار  ما داریم از گرما می :)ُپور و به باالی سکّو، ادامه داد دهقان

 «داره بریم تخِم خِرشو بک نیم!
 دش و همراهش شد.جواِب دهاتِی ُبورشده خندۀ ِکشداِر خو   
خونه رو مفت   بزرگه با همۀ زرنگی اما میرزائیان»گفت:  ب هاُدری می   

 «فروخت.
یدان روشن    ئی که این  عّزت! مگه نشنیده»چشمش به ب هاُدری، گفت:  م 

 «هم چه کالهائی به سِر خودشون میره؟ یه وقتائی خیلی زرنگآدمای 
تو هم اگه نگی، همین هم بوده و هست! یعنی رسِم  دنیا »ب هاُدری گفت:    

 «!همین شده اصالً 
م همچون فاصله    دادِن  دادِن گرما و مثِل قورت ای در قورت فاصلۀ چند د 

ُخرده  یخچال تازه داشت یه»دوائی سخت شد تا ب هاُدری خود را به صدا آورد: 
 «گرفت که... یخ می

 «یخچاِل ما که هیچ...»ُپور گفت:  دهقان   
ها و اینهمه  ین قطع و وصلمونه با ا میناصالً دیگه یخچال »احمدی گفت:    
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سان.  «ن و 
ها به خداحافظِی  افتادِن دهاتی ُجزء و ُجزِو گذرانی شد که همه متوّجۀ راه   

 گرمشان و پاسِخ درخوِر خودشان شدند.
یدان با فکرِ  روشن    حاال توی مسجدسلیمان اگه زمین »خانه و زمین گفت:  م 

دّره  و خونه گرون بشه، باز یه حرفیه برای خودش؛ شما بگین توی این جهنم
 «شون رفته باال... ها اینُجور قیمت چرا خونه

یت»احمدی گفت:      «ئ ن. رفته بیشتر باعِث گرونِی خونه شده اشخاص ِ ُکو 
ً همینه.»ند: ُپور و ب هاُدری گفت دهقان    یدان  و روشن« بله، بله. مخصوصا م 

 «ای اما باز... از این که حتماً هست تا یه اندازه»هم گفت: 
ُپور دو مشتری رسید و میرزائیان یک مشتری را راه انداخت  برای دهقان   

یدان پا شد و ُدکمه و روشن های پیراهن را باز کرد و زیرپیراهن را از زیِر  م 
باالی شکم برد و خیس  شید و دست را به شکم و زیر ـرون کشلوار بی

 «ببینین!...»بیرونش آورد و پیش از نشستن گفت: 
به تن داشت و تا حاال چند « کاپیتان»ُپور زیرپیراهِن  ب هاُدری مثِل دهقان   

بار به بردِن دست و دستماِل سرِخ خشتِی یزدی به زیِر زیرپیراهن، زیِر 
 یا گردن و پیشانی را پاک کرده. ک کردهها را پا ها و شانه بغل
ُپور پا شده و به پشِت ترازو کشیده شده  و دهقان هپسری رسیده و سالم کرد   

یدان ُرو به دهقان و روشن ب یک  راستی، دهقان، پس علی»گفت:  ُپور می م 
 «کجاس؟

 ،گونِی قنِد ُکلوخی سمتِ  بهبه تِه دّکان، دست،  ترازو به ُپور که یک کّفۀ دهقان   
 «بینم پیداش نیست امروز. وهللا می»صدایش را رساند: داشت،  پا برمی

یدان چه در نظر دارد، خنده دانست روشن احمدی که می     اش گرفت. م 
 «راستی! آب میل نداری آقای احمدی؟»ُپور گفت:  دهقان   
 .«نه، قربوِن شما»احمدی گفت:    
 «نشی!»ُپور گفت:  دهقان   
یدان می و روشن    اگه »و گفت: « ثمر؟ آب چقدر بخوریم بی»گفت:  م 
وِرشو می علی گرفتیم به سرگرمی و خودش  ب یک رو بود، باز اقالً یه ُخرده د 

بیقرار دست به پشِت گردن کشید و دست را برد به میاِن «. باز خوب بود!
خیزشدنی باد داد  حاِل نیم جنباندن به پیراهن را به«. ی ع!ِتی ع! تِ »ها و گفت:  شانه
 «گذره. ای به قدِر یه ساعت می خدا هر دقیقه به»گفت:  و
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خواست حرفی را با عالقمندی و اطمینان بزند  که می ب هاُدری که وقتی   
بگو "صد ساعت"  ای یه ساعت"؟ هر دقیقه»"کرد، گفت:  زبانش سنگینی می

 «و نترس!
م سرش به زیر و به وضِع کمی خمیده و دستش به ته    ر  ناگهانی در  ریش، ک 

یدان روشنپهلوی نزدیکی به  یزی به همه پیدا شد و ُکلُفتِی صدایش مثِل چ م 
 «علیکُم. سالم به همۀ حاضرون! سالم»خورد: 

    ً م فوراً ـ آنا ر   تغییِر برجستۀ حاالت شد. رؤیِت ک 
مِ »ُروئی، گرم گفت:  خنده جاشدنی به جابهحاِل  احمدی به    ر   سالم، سالم آقا ک 

 «..خودمون.
م!... به»حال گفت:  ب هاُدری هم به همین    ر   «به! سالم از ماس آ ُماّل ک 
رفته بود و قندها را توی کیسۀ پسر خالی کرده بود و ُپور که پول گ دهقان   

اشت، مثِل بچه با خنده و دلشادی گذ به زیِر سایبان پا می ،اُفتادِن پسر به راه
یدان جهشی کرد و ُرویش به روشن بفرما بهمن! پیدا شد! از »گفت:  ،م 

 .«بهتری پیدا شد ب یک علی
یدان که با خوشحالی دست کشیده بود طرِف ک   روشن    م، با تندتند م  ر 

 «بیا، بیا بشین همین برابرم، جاکش!...»ـ باال گفت:  ندادنی به پائی سرتکان
م که با خنده    ر  خاراند، همراه با  خندید و پُس گردن را می ن ما می ای دندان ک 
خوای اذیت  نه، خیلی ممنون! باز هم می»درآوردِن پشِت دست گفت:  تکان به

 «برقا رفتن...ُپور! پس باز که  آقای دهقان»و گفت: « بکنی داخِل این گرما.
م آقای مهندس! مگه تو یه کاری چه کنی»ُپور همچنان خندان، گفت:  دهقان   

 «بکنی، ما که دیگه زورمون نمیره!
م با خنده گفت:     ر  قوِل فرمایِش خودت  شما که بزرِگ این والیتین بنا به»ک 

 «تونین بکنین تا اینکه بیاد برسه سِر من! چه می
م به چنگش افتاد و  روشن    ر  یدان پرید ُمِچ دسِت ک  کشیدنش به جلو،  حالِ  بهم 
 «بیا جلو ببینم بیشرف!»فت: گ

م که پا سفت کرده بود و نمی    ر  باشه. پس تو اّول دو تومن »گفت:  جنبید، ک 
 «مون اگه راست میگی! ِبِده
 شد. احمدی پاشده بود و دستش به موهای ُپر و سیاهش کشیده می   
م را ِول نمی روشن    ر  یدان که ُمِچ ک   پس تو»کرد، چشمش به احمدی، گفت:  م 

 «بری؟مون کنی  ِولخوای  نکنه می
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آقای احمدی، میری »ًبهاُدری صندلی را آورد پائیِن سکّو نشست و گفت:    
م پاش  بشین. داخِل این گرما همین ؟کجا ر  ً حاال که ک  جا باز بهتره مخصوصا

 «گیر افتاده!
م هم که شده دانست برود یا به تاده بود و نمیاحمدی مرّدد ایس    ر   خاطِر ک 

د.  بمان 
م     ر  م و می دیگه آوردیش به مو ِول کنُمچ  »گفته: ک  رد. مگه ِبِدهکار  ترسی  د 

 «بگریزم؟
یان باز به و روشن     «بشین جاِن تو...»کردِن احمدی، گفت:  حاِل نگاه م 
م می»احمدی گفت:      «هستم...»و گفت: « از نشستن. شه بدتر گرم 
پور گفت:  فرنگی خواست و دهقان د و گوجهآم ساله یک پسِر دوازده ـ سیزده   
 «ِجِغلِه! "گوجه" و "حاال"؟ صبح گوجه نیست، حاال هست؟»

م را نشانده بود، ُرو به پسر گفت:  روشن    ر  یدان که ک  بچه! ماِل کجائی تو »م 
 «ای؟ گوجه گیر میاد حاال؟ مگه؟ گیج و دیوونه

گفت:  میرزائیان به رفتِن سه مشتری، صندوق گذاشت لِب سکّو نشست   
م! رسیدن به» ر   «خیر! یاهللا آقا ک 

م گفت:     ر  فقلی. البت که سالم هی از کوچیکه که ما  سالم ـ علیکُم»ک  آ ص 
 «باشیم.

م! بی»میرزائیان گفت:     ر   «شوخی من یه سؤالی ازت دارم... ک 
م گفت:     ر  ست میگی، اّول دو دونه سیگار ِبم ِبِده. سیگار خالص اگه را»ک 

م جاِن خودت. کرده  «ئ 
م می ودیمگه من دُ »میرزائیان گفت:      «خوای؟ ا م که سیگار ا ز 
م که چُ  و روشن    ر  م و ک  ر  یدان به ضرب دست جنبانده بود به قفای ک  مباته م 

ساعدش خورده  دست آورده بود جلو و ضربه به کشیدن  پسزده بود، با سر
یدان با هردودستی  شد که روشن بود و داشت پا می ، هایش شانه بهکوفتن م 

نامرد! اسِم پول و اسِم چیزی نیاری دیگه  ها! تو هم عادت »نگذاشت و گفت: 
 «؟میگی "چیز" بینی ئی که تا هرِکی رو که می کرده

 «فراریش نکن  بهمن.»ب هاُدری گفت:    
 «ِولِش کن  بهمن.»میرزائیان هم گفت:    
م. و روشن    ر  یدان با مکث سیگاری روشن کرد و با سکوت داد به دسِت ک   م 
 خندید، نشست. احمدی که می   
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یدان روشنپهلوی نزدیکی به  یزی به همه پیدا شد و ُکلُفتِی صدایش مثِل چ م 
 «علیکُم. سالم به همۀ حاضرون! سالم»خورد: 

    ً م فوراً ـ آنا ر   تغییِر برجستۀ حاالت شد. رؤیِت ک 
مِ »ُروئی، گرم گفت:  خنده جاشدنی به جابهحاِل  احمدی به    ر   سالم، سالم آقا ک 

 «..خودمون.
م!... به»حال گفت:  ب هاُدری هم به همین    ر   «به! سالم از ماس آ ُماّل ک 
رفته بود و قندها را توی کیسۀ پسر خالی کرده بود و ُپور که پول گ دهقان   

اشت، مثِل بچه با خنده و دلشادی گذ به زیِر سایبان پا می ،اُفتادِن پسر به راه
یدان جهشی کرد و ُرویش به روشن بفرما بهمن! پیدا شد! از »گفت:  ،م 

 .«بهتری پیدا شد ب یک علی
یدان که با خوشحالی دست کشیده بود طرِف ک   روشن    م، با تندتند م  ر 

 «بیا، بیا بشین همین برابرم، جاکش!...»ـ باال گفت:  ندادنی به پائی سرتکان
م که با خنده    ر  خاراند، همراه با  خندید و پُس گردن را می ن ما می ای دندان ک 
خوای اذیت  نه، خیلی ممنون! باز هم می»درآوردِن پشِت دست گفت:  تکان به

 «برقا رفتن...ُپور! پس باز که  آقای دهقان»و گفت: « بکنی داخِل این گرما.
م آقای مهندس! مگه تو یه کاری چه کنی»ُپور همچنان خندان، گفت:  دهقان   

 «بکنی، ما که دیگه زورمون نمیره!
م با خنده گفت:     ر  قوِل فرمایِش خودت  شما که بزرِگ این والیتین بنا به»ک 

 «تونین بکنین تا اینکه بیاد برسه سِر من! چه می
م به چنگش افتاد و  روشن    ر  یدان پرید ُمِچ دسِت ک  کشیدنش به جلو،  حالِ  بهم 
 «بیا جلو ببینم بیشرف!»فت: گ

م که پا سفت کرده بود و نمی    ر  باشه. پس تو اّول دو تومن »گفت:  جنبید، ک 
 «مون اگه راست میگی! ِبِده
 شد. احمدی پاشده بود و دستش به موهای ُپر و سیاهش کشیده می   
م را ِول نمی روشن    ر  یدان که ُمِچ ک   پس تو»کرد، چشمش به احمدی، گفت:  م 
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آقای احمدی، میری »ًبهاُدری صندلی را آورد پائیِن سکّو نشست و گفت:    
م پاش  بشین. داخِل این گرما همین ؟کجا ر  ً حاال که ک  جا باز بهتره مخصوصا

 «گیر افتاده!
م هم که شده دانست برود یا به تاده بود و نمیاحمدی مرّدد ایس    ر   خاطِر ک 

د.  بمان 
م     ر  م و می دیگه آوردیش به مو ِول کنُمچ  »گفته: ک  رد. مگه ِبِدهکار  ترسی  د 

 «بگریزم؟
یان باز به و روشن     «بشین جاِن تو...»کردِن احمدی، گفت:  حاِل نگاه م 
م می»احمدی گفت:      «هستم...»و گفت: « از نشستن. شه بدتر گرم 
پور گفت:  فرنگی خواست و دهقان د و گوجهآم ساله یک پسِر دوازده ـ سیزده   
 «ِجِغلِه! "گوجه" و "حاال"؟ صبح گوجه نیست، حاال هست؟»

م را نشانده بود، ُرو به پسر گفت:  روشن    ر  یدان که ک  بچه! ماِل کجائی تو »م 
 «ای؟ گوجه گیر میاد حاال؟ مگه؟ گیج و دیوونه

گفت:  میرزائیان به رفتِن سه مشتری، صندوق گذاشت لِب سکّو نشست   
م! رسیدن به» ر   «خیر! یاهللا آقا ک 

م گفت:     ر  فقلی. البت که سالم هی از کوچیکه که ما  سالم ـ علیکُم»ک  آ ص 
 «باشیم.

م! بی»میرزائیان گفت:     ر   «شوخی من یه سؤالی ازت دارم... ک 
م گفت:     ر  ست میگی، اّول دو دونه سیگار ِبم ِبِده. سیگار خالص اگه را»ک 

م جاِن خودت. کرده  «ئ 
م می ودیمگه من دُ »میرزائیان گفت:      «خوای؟ ا م که سیگار ا ز 
م که چُ  و روشن    ر  م و ک  ر  یدان به ضرب دست جنبانده بود به قفای ک  مباته م 

ساعدش خورده  دست آورده بود جلو و ضربه به کشیدن  پسزده بود، با سر
یدان با هردودستی  شد که روشن بود و داشت پا می ، هایش شانه بهکوفتن م 

نامرد! اسِم پول و اسِم چیزی نیاری دیگه  ها! تو هم عادت »نگذاشت و گفت: 
 «؟میگی "چیز" بینی ئی که تا هرِکی رو که می کرده

 «فراریش نکن  بهمن.»ب هاُدری گفت:    
 «ِولِش کن  بهمن.»میرزائیان هم گفت:    
م. و روشن    ر  یدان با مکث سیگاری روشن کرد و با سکوت داد به دسِت ک   م 
 خندید، نشست. احمدی که می   
 
 

pdf.tarikhema.org

tarikhema.org
m

an
de

ga
r.t

ar
ik

he
m

a.
or

g

ta
ri

kh
em

a.
ir

https://pdf.tarikhema.org
https://tarikhema.org
https://mandegar.tarikhema.org
http://tarikhema.ir


~ 106 ~ 
 مشغولّیاتیِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِالل ِ

م به کمی گردن    ر  خاب، بفرما آ »میرزائیان، گفت:  سمتِ  بهچرخاندن  ک 
فقلی.  «ص 

 گفتی حضرتِ که اگه »کشید، گفت:  میرزائیان که با حوصله انتظار می   
شه که خیلی سرت  میابراهیم بزرگتره یا حضرِت عیسی، اونوقت معلوم 

 ...«شه به حساب ـ کتابی می
م     ر   برای قاطعّیِت حرفِ اش به دیوار،  رفتن و رساندِن تکیه عقب به عقبک 

جواِب خودش شروع کرد از حرکاِت دستی هم که سیگار را گرفته بود 
 استفاده کند.

فقلی...     ـ البته که حضرِت ابراهیم، آ ص 
یدان گفت:  روشن شون  دونی؟ مگه تو به ایام قُُرمساق! تو از کجا می»م 
 !«؟شون بودی پیش
م! تو از »و گفت: « نه، بهمن، تو بذار جاِن خودت...»میرزائیان گفت:     ر  ک 

 «کجا و به روی چه حسابی میگی اینو؟
م     ر  آخه.. ـ بابا! ـ اگه »طرِف میرزائیان، گفت:  به ها، چشم گرفتنِ  با ُزلک 

داد به دنیا.  پیغمبری پیدا نمیهیچ حضرِت ابراهیم رو نبود، اونوقت دیگه 
 «یعنی خوِد حضرِت ابراهیم بود که بنای پیغمبری رو نهاد...

ُپور به داخِل دّکان کشیده شده بود و از پشِت  مرِد ُمسّنی رسیده بود و دهقان   
« عدس" دیگه از این بهتر و پاکتر هم پس مگه گیر میاد؟»"گفت:  می ترازو

م، صدا درآورد:  و نگراِن ازدست ر  پس.. ـ بهمن! ـ یه کاری نکن که »دادِن ک 
 «فراری بشه...

م گفت:     ر  ُپور! این آ بهمن.. ـ خدا خیر ِبش ِبِده ـ خیلی اذیت  آقای دهقان»ک 
 «ِبِده ِبم سرد.بیزحمت یه پپسی »و گفت: « کنه. می
م؛ تازه ازشون گذاشته بودم توی  زیاد سرد»ُپور گفت:  دهقان    ر  نیستن، ک 

 «یخچال که برق رفت.
م گفت:     ر   «خوب ن. عیب نداره.»ک 
یدان گفت:  دست برد توی جیِب پیراهن که روشن    من میدم پولشو، »م 

 «جاکش!
م! پس تو چرا پپسی می»ب هاُدری گفت:     ر  خوری که میگن ماِل  ک 

 «شه به "مسلمونی"؟ هاس، مگه نه اینه که تو سِرت هم می  بهائی
م گفت:     ر  ای آ عّزت! هرِکی به دیِن خودش. من ِچکار دارم به باقیش »ک 

~ 107 ~ 
 مشغولّیاتیِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِالل ِ

 «که...
م ، دهقانبا رفتِن مشتری    ر  م که تندتند به  ُپور یک پپسی داد به دسِت ک  ر  و ک 

ش با ُزولِبیا خوبه و بعد  الخصوص میانه پپسی علی»زد، گفت:  سیگار ُپک می
در کشیدن و همچنان و « ُپور... چسبه، آقای دهقان از ُزولِبیا حسابی می

 کردِن سیگار تعجیل کرد. تمام
دی هم و احم« ولِبیا؟زُ »یدان و ب هاُدری با هم گفتند: م   ُپور و روشن دهقان   

 «پس ِکی ُزولِبیا داره؟»پرسید: 
م گفت:     ر   «جهانبخشی آورده از مسجدسلیمان، آقای احمدی.»ک 
 خاطِر یک مشتری رفته بود و برگشته بود و نشسته بود، میرزائیان که به   

هرِکی که ُزولِبیا بخوره پدرش درمیاد.  ، برقی توی این گرما و بی»گفت: 
 «تو...

ید چشِم روشن    پدرش  ای شخص ِ محترم! "آدم"»ان، گفت: ان به میرزائیم 
م هم مگه آدمه؟! ر  م! یعنی ک  ر   «درمیاد نه ک 

م     ر  پیسی را نزدیکِ دهان نگهداشت و بیرون پرتاب کرد و  سیگار را به تهک 
که خوبن... خدا آ بهمن! جوِن خودت ُزولِبیاهاش آی »با عالقه و مزه گفت: 

تون ن ک شه... من پونزده لایر خریدم ازشون، و  لپس نزن تو... ُخالصه می
 ...«کنه دلمو هم ُپر نمی کنه و تهِ  پونزده لایر کجا منو سیر می هالبت
یدان روشن    ، «این جونوِر نامرد برای شکمش حّتی حاضره که...»گفت:  م 

یدان دنباِل حرف را ِول کرد و گفت:  زنی پیدا شد و روشن اینُجور »م 
 «" نکن و دلمونو نزن بهم!قُورت "قُورت

و ُپور داشت و نه میرزائیان  دهقانخواست که نه  زن دال ـ عدِس سرخ ـ می   
 رفت.

یدان گفت:  روشن    ها را به  ، دست«تون صبر بکنین جاِن خودتون... همه»م 
م، به شهادِت »دو طرِف بدن گرفته بود.  ر  آقای احمدی، گوش کن... ببین ک 

م اگه یه کاری که میگم کردی،  یه کیلو ُزولِبیا نسُتونم این جمع، من نامرد 
 «برات...

م به خنده و با  ده میخنده گشو  ها در احاطۀ گرما به لب همۀ    ر  شدند و ک 
دکردِن کمر از دیوار م،»گفت:  ،ر  ما از اون کارا که تو  نه جانم، نه شیرین 

 «میگی بلد نیستیم!
م، تو از کجا »ُپور گفت:  خندیدند. دهقان ُپور بلند خندید. می دهقان    ر  نه، ک 
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م به کمی گردن    ر  خاب، بفرما آ »میرزائیان، گفت:  سمتِ  بهچرخاندن  ک 
فقلی.  «ص 

 گفتی حضرتِ که اگه »کشید، گفت:  میرزائیان که با حوصله انتظار می   
شه که خیلی سرت  میابراهیم بزرگتره یا حضرِت عیسی، اونوقت معلوم 

 ...«شه به حساب ـ کتابی می
م     ر   برای قاطعّیِت حرفِ اش به دیوار،  رفتن و رساندِن تکیه عقب به عقبک 

جواِب خودش شروع کرد از حرکاِت دستی هم که سیگار را گرفته بود 
 استفاده کند.

فقلی...     ـ البته که حضرِت ابراهیم، آ ص 
یدان گفت:  روشن شون  دونی؟ مگه تو به ایام قُُرمساق! تو از کجا می»م 
 !«؟شون بودی پیش
م! تو از »و گفت: « نه، بهمن، تو بذار جاِن خودت...»میرزائیان گفت:     ر  ک 

 «کجا و به روی چه حسابی میگی اینو؟
م     ر  آخه.. ـ بابا! ـ اگه »طرِف میرزائیان، گفت:  به ها، چشم گرفتنِ  با ُزلک 

داد به دنیا.  پیغمبری پیدا نمیهیچ حضرِت ابراهیم رو نبود، اونوقت دیگه 
 «یعنی خوِد حضرِت ابراهیم بود که بنای پیغمبری رو نهاد...

ُپور به داخِل دّکان کشیده شده بود و از پشِت  مرِد ُمسّنی رسیده بود و دهقان   
« عدس" دیگه از این بهتر و پاکتر هم پس مگه گیر میاد؟»"گفت:  می ترازو

م، صدا درآورد:  و نگراِن ازدست ر  پس.. ـ بهمن! ـ یه کاری نکن که »دادِن ک 
 «فراری بشه...

م گفت:     ر  ُپور! این آ بهمن.. ـ خدا خیر ِبش ِبِده ـ خیلی اذیت  آقای دهقان»ک 
 «ِبِده ِبم سرد.بیزحمت یه پپسی »و گفت: « کنه. می
م؛ تازه ازشون گذاشته بودم توی  زیاد سرد»ُپور گفت:  دهقان    ر  نیستن، ک 

 «یخچال که برق رفت.
م گفت:     ر   «خوب ن. عیب نداره.»ک 
یدان گفت:  دست برد توی جیِب پیراهن که روشن    من میدم پولشو، »م 

 «جاکش!
م! پس تو چرا پپسی می»ب هاُدری گفت:     ر  خوری که میگن ماِل  ک 

 «شه به "مسلمونی"؟ هاس، مگه نه اینه که تو سِرت هم می  بهائی
م گفت:     ر  ای آ عّزت! هرِکی به دیِن خودش. من ِچکار دارم به باقیش »ک 
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 «که...
م ، دهقانبا رفتِن مشتری    ر  م که تندتند به  ُپور یک پپسی داد به دسِت ک  ر  و ک 

ش با ُزولِبیا خوبه و بعد  الخصوص میانه پپسی علی»زد، گفت:  سیگار ُپک می
در کشیدن و همچنان و « ُپور... چسبه، آقای دهقان از ُزولِبیا حسابی می

 کردِن سیگار تعجیل کرد. تمام
دی هم و احم« ولِبیا؟زُ »یدان و ب هاُدری با هم گفتند: م   ُپور و روشن دهقان   

 «پس ِکی ُزولِبیا داره؟»پرسید: 
م گفت:     ر   «جهانبخشی آورده از مسجدسلیمان، آقای احمدی.»ک 
 خاطِر یک مشتری رفته بود و برگشته بود و نشسته بود، میرزائیان که به   

هرِکی که ُزولِبیا بخوره پدرش درمیاد.  ، برقی توی این گرما و بی»گفت: 
 «تو...

ید چشِم روشن    پدرش  ای شخص ِ محترم! "آدم"»ان، گفت: ان به میرزائیم 
م هم مگه آدمه؟! ر  م! یعنی ک  ر   «درمیاد نه ک 

م     ر  پیسی را نزدیکِ دهان نگهداشت و بیرون پرتاب کرد و  سیگار را به تهک 
که خوبن... خدا آ بهمن! جوِن خودت ُزولِبیاهاش آی »با عالقه و مزه گفت: 

تون ن ک شه... من پونزده لایر خریدم ازشون، و  لپس نزن تو... ُخالصه می
 ...«کنه دلمو هم ُپر نمی کنه و تهِ  پونزده لایر کجا منو سیر می هالبت
یدان روشن    ، «این جونوِر نامرد برای شکمش حّتی حاضره که...»گفت:  م 

یدان دنباِل حرف را ِول کرد و گفت:  زنی پیدا شد و روشن اینُجور »م 
 «" نکن و دلمونو نزن بهم!قُورت "قُورت

و ُپور داشت و نه میرزائیان  دهقانخواست که نه  زن دال ـ عدِس سرخ ـ می   
 رفت.

یدان گفت:  روشن    ها را به  ، دست«تون صبر بکنین جاِن خودتون... همه»م 
م، به شهادِت »دو طرِف بدن گرفته بود.  ر  آقای احمدی، گوش کن... ببین ک 

م اگه یه کاری که میگم کردی،  یه کیلو ُزولِبیا نسُتونم این جمع، من نامرد 
 «برات...

م به خنده و با  ده میخنده گشو  ها در احاطۀ گرما به لب همۀ    ر  شدند و ک 
دکردِن کمر از دیوار م،»گفت:  ،ر  ما از اون کارا که تو  نه جانم، نه شیرین 

 «میگی بلد نیستیم!
م، تو از کجا »ُپور گفت:  خندیدند. دهقان ُپور بلند خندید. می دهقان    ر  نه، ک 
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تصدیق، به  و با گشتن به دنبالِ « دونی ِچیه؟ پس تو اّول ِبُپرس ِچیه. می
 احمدی نگاه کرد.

م.ُخب، راستی»احمدی گفت:     ر   «، تو اّول ِبُپرس ِچیه، ک 
ب هاُدری به وضِع پا روی پا انداخته، ُمِچ پا را گرفته بود و حواّسش به    

 خندید. جانبۀ گرما، می حضور و عبوِر همه
م می    ر  دست   ارخندید و با گردِن کج سر را به عقب برده بود و با انک ک 

 «نخیر، نه...»گفت:  داد و می تکان می
یدان چه می معلوِم همه بود که روشن    خواهد بگوید ولی باز همه، تقریباً  م 

خواستند،  وار نشسته، ادامۀ حرفش را ـ ادامۀ "حرف" را ـ می دایره
 طلبیدند. می
یدان گفت:  روشن    ئی  بابا! بیشرف! تو از ک ی تا حاال دیگه عابد شده»م 

م هم دیگه... ر   «برامون؟... حضرات! ببینین ک 
شده را به گ ل و گردن و  ُگلُدوزی سفیِد حاشیهاِی   احمدی که دستماِل پارچه   

م اهِل این »شد، گفت:  جا می کشید و جابه پیشانی می ر  نه بابا، بهمن، بیشوخی ک 
 «حرفا نیست...

م نگاهش به روشن    ر  یدان،  ک  ها، آقای احمدی هم قشنگ منو »گفت:  م 
وریم از هم. فقیریم، بله، اما "کاِر بد"؟ ـ دُ  دونه ما و کارای بد  شناسه و می می

 و شیشۀ خالی را گذاشت به زمین.« خدا نکنه!
یدان برای دست روشن    باشه، تو درست »کشیدن از حرِف خود، گفت:  م 

م ِبت، نذاشتی و زدی خواستم مفتی یه کیلو زُ  میگی، هیچی، من می ولِبیا ِبد 
 «توی روزِی خودت!

کم تا ساعِت شش و بعد از ساعِت شش هنوز کارها برای  زوِر گرما دستِ    
 انجام داشت.

کردِن  ُپور یک مشتری را راه انداخت و میرزائیان هم بعد از راهی دهقان   
م! اگه راست میگی و »دو مشتری، پیشنهادی را پیش کشید:  ر  یه کسی تو ک 

و گرما هم برات کم و زیادی نداره، پس ما  هستی خیلی ُپراشتها و "بخور"
خریم برات، بخورشون. البته یعنی اگه تونستی  کیلو ُزولِبیا میـ چار   سه
تا  چار ـ پنجنه، پولشو خودت باید ِبِدی و  شونو بخوری، پولشون با ما وگه همه

خودش! قبول؟ چی میگی؟ بگو  که بهمن بزنه به میلِ  گردنی بخوری هم پسِ 
 «ببینم چی میگی!
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یدان با حرارت جنبید گفت:  روشن     «عالی! یاهللا! چی میگی؟ این قبولِِته؟»م 
ها؟ یاهللا اگه راست میگی. مگه نه اینه که تو »احمدی هم عالقمندانه گفت:    

 «؟اشتهائیتونی خیلی بخوری و خیلی ُپر به قوِل میرزائیان می
 «خیلی هم خوبه.»ُروئی و ُشور گفت:  ُپور هم به گشاده دهقان   
م، دست به شانه    ر  اش نهاد و  ب هاُدری با جلوکشیدِن صندلی و ُرو در ُرو با ک 

ئی که باعث شد زبانش سنگینی کند و گیر  بسته و با محکمی با چشمانی نیم
م... اگه خوردی، »کند، گفت:  پولشو ما میدیم، ما ببین! جّدی به جاِن داریوش 

 «نفر جاِن پسرم، اما... پنج
م    م از وضِع قیافۀ ب هاُدری در گفتنش و در ق س  ر  خوردنش مطمئن شد توی  ک 

د و سر را با این فکر خاراند که: حرف پیچی نیست و راست است و نخندی
 ...!ملۀ خوبی باشداتواند چه مع به! جریان می

یدان گفت:  روشن    م هم که اومد داخِل کار. البته نه بفرما! دیگ»م  ه؟ ق س 
 «نفر، ما چارنفر میدیم. پنج
م میدم.»احمدی گفت:      «نه، من 
 «نخیر، شما مهموِن مائی.»ُپور گفت:  دهقان   
م میدم.»احمدی گفت:      «نه، جاِن دهقان  من 
م، دیگه چی؟ دیگه "مرگ" »میرزائیان با لحنی جّدی گفت:     ر  ُخب، ک 
 «تونی! ؟ ک یف کن تا میخوای می
م گفت:     ر   «قبول. اگه دونسته باشیم که راست میگین، قبول.»ک 
ِم جاِن پسرمو خوردم، پس »ب هاُدری خشک و با اخم گفت:     جاکش! من ق س 

 «دیگه میگی چی؟
یدان ه روشن    ؟ من ناِکس! این شخص مگه نگفت "جاِن داریوش"»گفت:  مم 

کشیدن گفت: انگشت جلو با و « کارم نیست و میدم. هام شوخی به هم جاِن بچه
م، "چارکیلو" هم نه که یه » ر  بذارین، صبر کنین، بذارین جاِن من... ببین ک 

تو اّول بگو ببینیم  سرت بیاد.. ـ از بسکِه حیفی ماشاءهللا! ـ ... وقت یه بالئی به
 «کیلوئی چنده؟

م گفت:     ر   «کیلوئی.. به نظرم پنج ـ شیش تومن ن.»ک 
یدان چشمکی زد و گفت:  به روشنمیرزائیان پا از سکّو پائین گذاشت و     م 
م می»  «تونم بخورم! اگه کمتر باشه که اونوقت من 

یدان گفت:  روشن    هم، هرچی  تومن میذاریم روی نه، نه زیاد، ما نفری سه»م 
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تصدیق، به  و با گشتن به دنبالِ « دونی ِچیه؟ پس تو اّول ِبُپرس ِچیه. می
 احمدی نگاه کرد.

م.ُخب، راستی»احمدی گفت:     ر   «، تو اّول ِبُپرس ِچیه، ک 
ب هاُدری به وضِع پا روی پا انداخته، ُمِچ پا را گرفته بود و حواّسش به    

 خندید. جانبۀ گرما، می حضور و عبوِر همه
م می    ر  دست   ارخندید و با گردِن کج سر را به عقب برده بود و با انک ک 

 «نخیر، نه...»گفت:  داد و می تکان می
یدان چه می معلوِم همه بود که روشن    خواهد بگوید ولی باز همه، تقریباً  م 

خواستند،  وار نشسته، ادامۀ حرفش را ـ ادامۀ "حرف" را ـ می دایره
 طلبیدند. می
یدان گفت:  روشن    ئی  بابا! بیشرف! تو از ک ی تا حاال دیگه عابد شده»م 

م هم دیگه... ر   «برامون؟... حضرات! ببینین ک 
شده را به گ ل و گردن و  ُگلُدوزی سفیِد حاشیهاِی   احمدی که دستماِل پارچه   

م اهِل این »شد، گفت:  جا می کشید و جابه پیشانی می ر  نه بابا، بهمن، بیشوخی ک 
 «حرفا نیست...

م نگاهش به روشن    ر  یدان،  ک  ها، آقای احمدی هم قشنگ منو »گفت:  م 
وریم از هم. فقیریم، بله، اما "کاِر بد"؟ ـ دُ  دونه ما و کارای بد  شناسه و می می

 و شیشۀ خالی را گذاشت به زمین.« خدا نکنه!
یدان برای دست روشن    باشه، تو درست »کشیدن از حرِف خود، گفت:  م 

م ِبت، نذاشتی و زدی خواستم مفتی یه کیلو زُ  میگی، هیچی، من می ولِبیا ِبد 
 «توی روزِی خودت!

کم تا ساعِت شش و بعد از ساعِت شش هنوز کارها برای  زوِر گرما دستِ    
 انجام داشت.

کردِن  ُپور یک مشتری را راه انداخت و میرزائیان هم بعد از راهی دهقان   
م! اگه راست میگی و »دو مشتری، پیشنهادی را پیش کشید:  ر  یه کسی تو ک 

و گرما هم برات کم و زیادی نداره، پس ما  هستی خیلی ُپراشتها و "بخور"
خریم برات، بخورشون. البته یعنی اگه تونستی  کیلو ُزولِبیا میـ چار   سه
تا  چار ـ پنجنه، پولشو خودت باید ِبِدی و  شونو بخوری، پولشون با ما وگه همه

خودش! قبول؟ چی میگی؟ بگو  که بهمن بزنه به میلِ  گردنی بخوری هم پسِ 
 «ببینم چی میگی!
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یدان با حرارت جنبید گفت:  روشن     «عالی! یاهللا! چی میگی؟ این قبولِِته؟»م 
ها؟ یاهللا اگه راست میگی. مگه نه اینه که تو »احمدی هم عالقمندانه گفت:    

 «؟اشتهائیتونی خیلی بخوری و خیلی ُپر به قوِل میرزائیان می
 «خیلی هم خوبه.»ُروئی و ُشور گفت:  ُپور هم به گشاده دهقان   
م، دست به شانه    ر  اش نهاد و  ب هاُدری با جلوکشیدِن صندلی و ُرو در ُرو با ک 

ئی که باعث شد زبانش سنگینی کند و گیر  بسته و با محکمی با چشمانی نیم
م... اگه خوردی، »کند، گفت:  پولشو ما میدیم، ما ببین! جّدی به جاِن داریوش 

 «نفر جاِن پسرم، اما... پنج
م    م از وضِع قیافۀ ب هاُدری در گفتنش و در ق س  ر  خوردنش مطمئن شد توی  ک 

د و سر را با این فکر خاراند که: حرف پیچی نیست و راست است و نخندی
 ...!ملۀ خوبی باشداتواند چه مع به! جریان می

یدان گفت:  روشن    م هم که اومد داخِل کار. البته نه بفرما! دیگ»م  ه؟ ق س 
 «نفر، ما چارنفر میدیم. پنج
م میدم.»احمدی گفت:      «نه، من 
 «نخیر، شما مهموِن مائی.»ُپور گفت:  دهقان   
م میدم.»احمدی گفت:      «نه، جاِن دهقان  من 
م، دیگه چی؟ دیگه "مرگ" »میرزائیان با لحنی جّدی گفت:     ر  ُخب، ک 
 «تونی! ؟ ک یف کن تا میخوای می
م گفت:     ر   «قبول. اگه دونسته باشیم که راست میگین، قبول.»ک 
ِم جاِن پسرمو خوردم، پس »ب هاُدری خشک و با اخم گفت:     جاکش! من ق س 

 «دیگه میگی چی؟
یدان ه روشن    ؟ من ناِکس! این شخص مگه نگفت "جاِن داریوش"»گفت:  مم 

کشیدن گفت: انگشت جلو با و « کارم نیست و میدم. هام شوخی به هم جاِن بچه
م، "چارکیلو" هم نه که یه » ر  بذارین، صبر کنین، بذارین جاِن من... ببین ک 

تو اّول بگو ببینیم  سرت بیاد.. ـ از بسکِه حیفی ماشاءهللا! ـ ... وقت یه بالئی به
 «کیلوئی چنده؟

م گفت:     ر   «کیلوئی.. به نظرم پنج ـ شیش تومن ن.»ک 
یدان چشمکی زد و گفت:  به روشنمیرزائیان پا از سکّو پائین گذاشت و     م 
م می»  «تونم بخورم! اگه کمتر باشه که اونوقت من 

یدان گفت:  روشن    هم، هرچی  تومن میذاریم روی نه، نه زیاد، ما نفری سه»م 
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م؟ اآل ر  رداره بیاره. قبول؟شد. خوبه ک   «ن میگیم جهانبخشی خودش و 
 «نفری دوتومن بس نیست یعنی؟»احمدی گفت:    
 « هم کمه.تومن  و سهلایر  نه دیگه، نفری بیست و پنج»گفت:  ب هاُدری   
د کرد و گفت:  روشن    یدان چشم را از احمدی ر  م: »م  ر  یه چیز دیگه هم، ک 

خواد بخوریم، نفری  مون می چشم ببینیم، دل چون ما خودمون هم تا ُزولِبیا به
رمی  یکی داریم که یه کمکی هم به تو شده باشه و به این رقم بیش از  ازشون و 
 «شه. فهمیدی؟ کیلوشون کم می نیم
پس اونوقت دیگه چه فایده و »گفت: « نقشه»کت در ب هاُدری در ُمشار   

م باقی ر  ِرِیه که ک   «شونو بخوره؟! اونوقت چه ُهن 
یدان گفت:  روشن     «. دو کیلو ونیم ـ سه کیلو بسه.مونه نه، باز ما قبول»م 
اوناش داره میره؛ صداش کنیم بیاد  عرب ُپور گفت: پسِر محّمد دهقان   

 «بفرستیمش.
یدان به عجله گفت:  روشن     «ها، ها...»م 
 ُپور با تند و تیزی سر کشید بیرون و صدا زد. دهقان   
ساله، سیاه و مثِل انگشت باریک و در  دوازده ـ سیزده« عربمحّمد»پسِر    

تابستان هم آِب سبزرنگِ دماغش پیدا، آمد و حالی شد چه بگوید و دوید طرِف 
 تر بود. دّکاِن جهانبخشی که یک کوچه پائین

یدان می روشن    ّره»گفت:  م  م! ببین ن  ر  شونو  خر! اگه نخوای تندتند همه ک 
گیریم و اگه که پول هم  ها، پولشونو هم ازت می گردنی پسِ از ی، غیربخور

و می قشنگه نداشته باشی، همین شلوارتمیزه گیریم و  تو هم از پات درمیاریم ِگر 
و با انگشت به شیشۀ نوشابه اشاره « ت  ها! اونوقت باید لُخت ِبری پیِش ننه

م آنرا از زمین برداشته بود و روی پیشخوان، کنارِ  ر  ترازو نهاده  کرد که ک 
 «کنم صد البته! ت می اینا، اون بطری رو هم حوالهو غیراز»بود و گفت: 

معلوم شد اندوِه هنوز ُپِر جاِن گرما هم نتوانسته  همه چنان بلند خندیدند که   
 ا ش را بگیرد. جلِو بلندی

که قول و قرار و حرفی نماند که پیش نکشیده باشند، پسِر محّمدعرب  وقتی   
با پاکِت ُزولِبیاها پیدا شد و خوِد جهانبخشی هم پشِت سرش خندان و یواش 

تقریباً »پیمائی گذراند و به رسیدن گفت:  نگل  ش   باقیماندۀ راه را به آمد. پسر  می
هشه  شون می و پول ئ نکیلو سه  «ن...توم  ِهود 
یدان پاکت را گرفت گذاشت جلِو خودش و گفت:  روشن    یاهللا! ِبک ش جلو »م 
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 «ببینم...
ُپور شتابان خود را به داخِل دّکان و به پستو رساند و با یک صندوِق  دهقان   

م، بشین روی این صندوق»خالِی میوه برگشت و گفت:  ر  که عاجز نشی  بیا، ک 
 «ت باشی.نشستن و راحِت راحزانواز سرِ 

 کرد... جهانبخشی به رسیدن، سالم می   
م هم با     ر  اّول هرکدامشان یک ُزولِبیا برداشت و یکی هم به پسر دادند و ک 

میل و شادی اّولین ُزولِبیا را برداشت و برای ِاتماِم ُحّجت چشم بست و گشود 
 «ببین آ بهمن، اما بذار به حواِس خودم باشم.»و گفت: 

یدا روشن    ن که نصِف ُزولِبیا را با لّذِت تمام قورت داده بود، چشمش در م 
یُّوث»گردش به همه، گفت:   «خواد کوه ِبک نه برامون که... انگاری می حاال د 

ُپور که ایستاده تکّۀ آخِر ُزولِبیایش را به دهان گذاشته بود و دست را  دهقان   
نه، بهمن، »به دیوار زده بود، دهانش تندتر به گشت افتاد تا شد بگوید: 

 «بذارش به حاِل خودش.
یدان که ُزولِبیا را تمام  هم گفت و احمدی هم که گفت، روشنائیان میرز    م 

ها برد و تکیه را به صندلی رساند و گفت:  زیِر بغلها را  کرده بود، دست
م! من از گوِر ُمرده» ر  هام بخورم اگه دیکه کاری به کاِرت داشته  بفرما آ ک 

 «باشم!
م که شروع به خوردن کرده بود، به حاِل خنده ـ جویدن گفت:     ر  نه، »ک 

 «اختیار داری.
و با مزه و لّذت « !ها اما اگه ُمردی، پای خوِدِته،»فت: ب هاُدری گ   
 خورد. می
که جریان را از پسِر شنیده بود،  –ُپوش  شلوار ـ پیجامه –جهانبخشی    

پیدا شدند و گفت:  ی پائینیها ُجوری خندید که چند دنداِن طالیش در کناره
 «کار ـ بیکاری!...»
م افتاد و روشنای  تکّه   ر  یدان  با خمیدن به جلو و ب ُزولِبیا از دهِن ک  ا م 

بفرما! اونوقت به من میگین "حرف »رد: جلوکشیدِن سر و گردن  صدا ک
نگ!... پس.. ـ قُ نزن" نعمِت خدا رو ننداز و وقتی که میندازیش، اقالً ! ـ ُرمد 

ِرش دار!  «و 
م     ر  خت حاال »بردنش، گفت:  ُزولِبیا و با به دهن برداشتِن تکّه با به تعجیلک  ج 

 «دیدمش جاِن خودت.
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م؟ اآل ر  رداره بیاره. قبول؟شد. خوبه ک   «ن میگیم جهانبخشی خودش و 
 «نفری دوتومن بس نیست یعنی؟»احمدی گفت:    
 « هم کمه.تومن  و سهلایر  نه دیگه، نفری بیست و پنج»گفت:  ب هاُدری   
د کرد و گفت:  روشن    یدان چشم را از احمدی ر  م: »م  ر  یه چیز دیگه هم، ک 

خواد بخوریم، نفری  مون می چشم ببینیم، دل چون ما خودمون هم تا ُزولِبیا به
رمی  یکی داریم که یه کمکی هم به تو شده باشه و به این رقم بیش از  ازشون و 
 «شه. فهمیدی؟ کیلوشون کم می نیم
پس اونوقت دیگه چه فایده و »گفت: « نقشه»کت در ب هاُدری در ُمشار   

م باقی ر  ِرِیه که ک   «شونو بخوره؟! اونوقت چه ُهن 
یدان گفت:  روشن     «. دو کیلو ونیم ـ سه کیلو بسه.مونه نه، باز ما قبول»م 
اوناش داره میره؛ صداش کنیم بیاد  عرب ُپور گفت: پسِر محّمد دهقان   

 «بفرستیمش.
یدان به عجله گفت:  روشن     «ها، ها...»م 
 ُپور با تند و تیزی سر کشید بیرون و صدا زد. دهقان   
ساله، سیاه و مثِل انگشت باریک و در  دوازده ـ سیزده« عربمحّمد»پسِر    

تابستان هم آِب سبزرنگِ دماغش پیدا، آمد و حالی شد چه بگوید و دوید طرِف 
 تر بود. دّکاِن جهانبخشی که یک کوچه پائین

یدان می روشن    ّره»گفت:  م  م! ببین ن  ر  شونو  خر! اگه نخوای تندتند همه ک 
گیریم و اگه که پول هم  ها، پولشونو هم ازت می گردنی پسِ از ی، غیربخور

و می قشنگه نداشته باشی، همین شلوارتمیزه گیریم و  تو هم از پات درمیاریم ِگر 
و با انگشت به شیشۀ نوشابه اشاره « ت  ها! اونوقت باید لُخت ِبری پیِش ننه

م آنرا از زمین برداشته بود و روی پیشخوان، کنارِ  ر  ترازو نهاده  کرد که ک 
 «کنم صد البته! ت می اینا، اون بطری رو هم حوالهو غیراز»بود و گفت: 

معلوم شد اندوِه هنوز ُپِر جاِن گرما هم نتوانسته  همه چنان بلند خندیدند که   
 ا ش را بگیرد. جلِو بلندی

که قول و قرار و حرفی نماند که پیش نکشیده باشند، پسِر محّمدعرب  وقتی   
با پاکِت ُزولِبیاها پیدا شد و خوِد جهانبخشی هم پشِت سرش خندان و یواش 

تقریباً »پیمائی گذراند و به رسیدن گفت:  نگل  ش   باقیماندۀ راه را به آمد. پسر  می
هشه  شون می و پول ئ نکیلو سه  «ن...توم  ِهود 
یدان پاکت را گرفت گذاشت جلِو خودش و گفت:  روشن    یاهللا! ِبک ش جلو »م 
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 «ببینم...
ُپور شتابان خود را به داخِل دّکان و به پستو رساند و با یک صندوِق  دهقان   

م، بشین روی این صندوق»خالِی میوه برگشت و گفت:  ر  که عاجز نشی  بیا، ک 
 «ت باشی.نشستن و راحِت راحزانواز سرِ 

 کرد... جهانبخشی به رسیدن، سالم می   
م هم با     ر  اّول هرکدامشان یک ُزولِبیا برداشت و یکی هم به پسر دادند و ک 

میل و شادی اّولین ُزولِبیا را برداشت و برای ِاتماِم ُحّجت چشم بست و گشود 
 «ببین آ بهمن، اما بذار به حواِس خودم باشم.»و گفت: 

یدا روشن    ن که نصِف ُزولِبیا را با لّذِت تمام قورت داده بود، چشمش در م 
یُّوث»گردش به همه، گفت:   «خواد کوه ِبک نه برامون که... انگاری می حاال د 

ُپور که ایستاده تکّۀ آخِر ُزولِبیایش را به دهان گذاشته بود و دست را  دهقان   
نه، بهمن، »به دیوار زده بود، دهانش تندتر به گشت افتاد تا شد بگوید: 

 «بذارش به حاِل خودش.
یدان که ُزولِبیا را تمام  هم گفت و احمدی هم که گفت، روشنائیان میرز    م 

ها برد و تکیه را به صندلی رساند و گفت:  زیِر بغلها را  کرده بود، دست
م! من از گوِر ُمرده» ر  هام بخورم اگه دیکه کاری به کاِرت داشته  بفرما آ ک 

 «باشم!
م که شروع به خوردن کرده بود، به حاِل خنده ـ جویدن گفت:     ر  نه، »ک 

 «اختیار داری.
و با مزه و لّذت « !ها اما اگه ُمردی، پای خوِدِته،»فت: ب هاُدری گ   
 خورد. می
که جریان را از پسِر شنیده بود،  –ُپوش  شلوار ـ پیجامه –جهانبخشی    

پیدا شدند و گفت:  ی پائینیها ُجوری خندید که چند دنداِن طالیش در کناره
 «کار ـ بیکاری!...»
م افتاد و روشنای  تکّه   ر  یدان  با خمیدن به جلو و ب ُزولِبیا از دهِن ک  ا م 

بفرما! اونوقت به من میگین "حرف »رد: جلوکشیدِن سر و گردن  صدا ک
نگ!... پس.. ـ قُ نزن" نعمِت خدا رو ننداز و وقتی که میندازیش، اقالً ! ـ ُرمد 

ِرش دار!  «و 
م     ر  خت حاال »بردنش، گفت:  ُزولِبیا و با به دهن برداشتِن تکّه با به تعجیلک  ج 

 «دیدمش جاِن خودت.
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دهقان! پس امروز »، گفت: بندی جهانبخشی شاهِد جریاِن شرطی ـ شرط   
 «این دیگه چه حکایِتیه به این گرما!

م، گفت:  جلوه برای کوچک ب هاُدری    ر  هیچی، شرط »دادِن موضوع برای ک 
م یه دوکیلو  کرده ر  بخوره و راهشو ِبک شه بره به  ُزولِبیای مفتیئیم که ک 

 «سالمِت خیر!
مه و »ُپور گفت:  هقانو د    ر  چه بکنیم جهانبخشی! مشغولیاِت ما هم این ک 

 «ب یک. بهمن و علی
یدان با روشن    خیلی هم ممنون آقای »دلخوری، آهسته گفت: ظاهرِ   م 

 «ئیم، نه؟ باشه! تون شده ُپور! حاال ما دیگه میمون دهقان
نه، حیف نباشه؟ اختیار »ُپور بلندتر، گفت:  ها بلند شدند و خندۀ دهقان خنده   

 «داری...
یدان گفت:  روشن    آقای جهانبخشی! ِبُپرس مگه کاری داره که آدم ُزولِبیا »م 

م ر  م یکی مثِل ک  م ُزولِبیای شرطی و ُمفتی و باز اون  که اصالً  بخوره، اون 
 «ۀ دین و ایمان و پیر و پیغمبرش شکمه...سیرمونی نداره از خوردن و هم

م با سرتکان    ر  « چسبان»دادن به چپ و راست و با خنده، به خوردنی  ک 
 داد. ادامه می

 هاُدری دید و به شتاب راه افتاد.دّکاِن ب هاُدری رسیده بود و ب   مردی به درِ    
شما پس »ُپور نشسته بود، گفت:  دهقان جهانبخشی که دیگر روی حلبِ    

یل شه به خوردن. اگه نمی تون می خوِدتون هم الُبد م  خوائین دیگه دست بزنین  ک 
م، میرم میارم سواکار براتون. ر  خواهد برای انجاِم  و نشان داد می« به سهِم ک 

 حرف پا شود.
نه، ما هم که نفری »کشیدن طرفش به جلوگیری، گفت:  ُپور با دست دهقان   

 «ا یکی هم بِس زیاده!یکی خوردیم و توی این گرم
یدان احمدی به تصدیق خندید و روشن    ُپور، گفت:  شدن به دهقان با خیره م 
م »  «باید بگه پس خوردن خیلی سخته!الُبد تو که اینو میگی، این 

م" کجا نه، ی»به تعجیل گفت:   ُپور برای جبران دهقان    ر  عنی "ما" کجا و "ک 
م هم  و به ر   ،کسِیه که سیرمونی داشته باشه برای خوردنیقوِل خودت مگه ک 

 «که خوردنی یه چیزی باشه مثِل "ُزولِبیا"! وقتیمخصوصاً 
م که آدم نیست »جهانبخشی گفت:     ر  راستی و نه بنا به شوخی ـ اختالط، ک 

مان پیش هم اومد گرفت ازشون خورد.  «که سِر آدمیزاد حساب بشه! یه د 
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ِن ب هاُدری بیرون زد و ب هاُدری به برگشتن تند مشتری دسِت خالی از دّکا   
دقیقه هم که بره  نیمآدم به حّق ِ خدا »زیِر سایبان آوردن گفت:  کرد و با سربه

 «اُفته به جونش... زیِر آفتاب، آتش می
طمع ـ   که بنا به از وقتی»گفت:  ور، میپُ  جهانبخشی چشمش به دهقان   

کردِن ُزولِبیا،  زنن به درست است میمرغ  بیشتر م طمعخواری، بجای تخمِ 
من دیگه باید برم. »و با پاشدن گفت: « دیگه اونُجور مثِل سابق مزه ندارن.

 «تون زیاد... مرحمت
م! راست میگه؟ خوشمزه نیستن »گفت: احمدی هنوز راغب به خوردن،     ر  ک 

 «زیاد؟
م در عجله برای جلوگیری از افتادِن تکّه    ر  ولِبیا از گوشۀ ای زُ  در جواب، ک 

حیف نباشه که آدم »تا بعد سِر فرصت گفت: « به!...»دهنش، فقط گفت: 
 «نقص بذاره روی چیِز به این خوبی؟

یدان که چند بار به پاکِت ُزولِبیاها و به پ ک و ُپوِز درحاِل جنبیدِن  روشن    م 
م نگاه کرده بود، ته ر   سیگاری را به بیرون پرتاب کرد که هنوز موقعِ  ک 

بردن به داخِل پاکت، یک ُزولِبیا  ورانداختنش نرسیده بود و خم شد و با دستدُ 
 «کنم! بیا! اینو هم باز خودم کمکت می»برداشت و گفت: 

 «طاقت نیوردی آخرش، نه؟!»میرزائیان به طعنه گفت:    
 «ِبش! پس چی! از شکموئی آخرش نوایساد»م گفت: ب هاُدری ه   
ُپور رفت داخل و در نزدیکی به کنارۀ درگاه، جلِو یخچال ایستاد و  دهقان   

آب درآورد خورد و پارِچ ُپر از آب و یک لیوان را برد گذاشت زمین تا 
د...آتِش هرِکه خواست از اثِر   گرما و از اثِر ُزولِبیا بخور 

م تا ُزول    ر  ِبیای پنجمی و ُزولِبیاها برخالِف اکثِر مواقع بزرگ نیستند و ک 
اش قطعّیِت موّفقّیت  ُروئی خورد در حالتی که از قیافه ششمی را با میل و خنده

هم کاری دارد آخر؟ بیشتر هم که باشند  رساند که: پس مگر این بارید و می می
 خورم!... شان می خورم و آب هم پشت باز خوردنشان کاری دارد؟ همه را می

م، دن به پاکِت ُزولِبیاها و کر پسِر محّمدعرب که در نگاه    ر  دست و دهاِن ک 
یعنی خوردن »داد، به خنده گفت:  دهان فرو می زدند و آبِ  هایش برق می چشم

 «هم مگه کاری داره و ُهن ره؟
م مشغول به خوردِن ُزولبِیای هفتمی، چپ    ر  چپ نگاهش کرد و چشم و  ک 

ی برد و دید هنوز خیلی به داخِل پاکت و به برداشتِن ُزولِبیای هشتمدست را 

pdf.tarikhema.org

tarikhema.org
m

an
de

ga
r.t

ar
ik

he
m

a.
or

g

ta
ri

kh
em

a.
ir

https://pdf.tarikhema.org
https://tarikhema.org
https://mandegar.tarikhema.org
http://tarikhema.ir


~ 112 ~ 
 مشغولّیاتیِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِالل ِ

دهقان! پس امروز »، گفت: بندی جهانبخشی شاهِد جریاِن شرطی ـ شرط   
 «این دیگه چه حکایِتیه به این گرما!

م، گفت:  جلوه برای کوچک ب هاُدری    ر  هیچی، شرط »دادِن موضوع برای ک 
م یه دوکیلو  کرده ر  بخوره و راهشو ِبک شه بره به  ُزولِبیای مفتیئیم که ک 

 «سالمِت خیر!
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م، میرم میارم سواکار براتون. ر  خواهد برای انجاِم  و نشان داد می« به سهِم ک 
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بردن به داخِل پاکت، یک ُزولِبیا  ورانداختنش نرسیده بود و خم شد و با دستدُ 
 «کنم! بیا! اینو هم باز خودم کمکت می»برداشت و گفت: 

 «طاقت نیوردی آخرش، نه؟!»میرزائیان به طعنه گفت:    
 «ِبش! پس چی! از شکموئی آخرش نوایساد»م گفت: ب هاُدری ه   
ُپور رفت داخل و در نزدیکی به کنارۀ درگاه، جلِو یخچال ایستاد و  دهقان   

آب درآورد خورد و پارِچ ُپر از آب و یک لیوان را برد گذاشت زمین تا 
د...آتِش هرِکه خواست از اثِر   گرما و از اثِر ُزولِبیا بخور 

م تا ُزول    ر  ِبیای پنجمی و ُزولِبیاها برخالِف اکثِر مواقع بزرگ نیستند و ک 
اش قطعّیِت موّفقّیت  ُروئی خورد در حالتی که از قیافه ششمی را با میل و خنده

هم کاری دارد آخر؟ بیشتر هم که باشند  رساند که: پس مگر این بارید و می می
 خورم!... شان می خورم و آب هم پشت باز خوردنشان کاری دارد؟ همه را می

م، دن به پاکِت ُزولِبیاها و کر پسِر محّمدعرب که در نگاه    ر  دست و دهاِن ک 
یعنی خوردن »داد، به خنده گفت:  دهان فرو می زدند و آبِ  هایش برق می چشم

 «هم مگه کاری داره و ُهن ره؟
م مشغول به خوردِن ُزولبِیای هفتمی، چپ    ر  چپ نگاهش کرد و چشم و  ک 

ی برد و دید هنوز خیلی به داخِل پاکت و به برداشتِن ُزولِبیای هشتمدست را 
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های دیگران  و دید انگار دارد محتاِج شنیدِن حرف خیلی هست هست، خیلی
گویند و نظرشان چیست... اصالً مثِل آنکه هنوز هیچ نشده،  شود که چه می می

یدان با ق شود... تا روشن دلش دارد زده می م پی  ای به ظاهر جّدی یافهم  ر  که ک 
کیلو چیِز به این خوبی ـ که بابا! آخه دو »گفت:  ی،نُبرد جّدی است یا ساختگ

رنمی اونقدرشونو هم خوِدمون خوردیم ـ که شرط خر  ّرهداره؛ این ن   بندی و 
رنمی چارکیلوشونو هم می شه! خوره و "آخ" هم و   «ک 

باِز تحقیر  ُپور با دهِن نیمه پسِر محّمدعرب خندید و دماغ باال کشید و دهقان   
م را می چیزی ماننِد ُپوزخند به لبو ب هاُدری با  ر  پائیدند و  ها و صورت، ک 

خندید و انگشت را به نواِر یکی از  داد و می سر تکان می میرزائیان
مپائی م نگاه می میهایش  د  ر  تِر کرد تاآنکه پا شد کاِر یک دخ کشید و به ک 
ب هاُدری پا کرد.  به ناراحتی نگاه میبیشتر سر را راه بیندازد. احمدی  چادربه

نه برقه دیگه نیومد  »شد و زیِر بغل و پیشانی و صورت را پاک کرد و گفت: 
م پائین است و نمی« ها! ر  بیند، بیصدا خندید و سر تکان داد  و چون دید سِر ک 

ترسم امروز این  من! میبه»و سیگار روشن کرد تا طاقت نیاورد و گفت: 
 «بازی! زیما رو به ُکشتن ِبِدی به همین با "مرد"ِ

م با سربلندکردن به صورِت ب هاُدری و دهانش یواش    ر  یواش به گشت،  ک 
که من پیشتر هم نه، آ عّزت، باکی نیست به این عمل، فقط جریان اینه »گفت: 

 «خوردم ازشون و پپسی هم خوردم ُروشون.
د، دلش ُجوری می دیگر دلش نمی    شد و به خبردارکردنش از  خواهد بخور 

 شکمش چند بار صدا آمده بود.داخِل 
 «تونه دیگه! نمی»پسِر محّمدعرب گفت:    
یِن دّکاِن ب هاُدری و     یناب  دو سگ چنان بهم پریده بودند که « حاج حیدری»ب 

کم کشیده شدند به پهلوی باالئی و در جلِو دّکاِن ب هاُدری  خاک بلند شده بود؛ کم
 کردند. ا باز خاک بلند میه ها و سِرپاشدن ها و غلتیدن و با افتادن

 «ِچخ! های ِچخ! ِچِخه!...»ُپور به فریاد صدا کرد:  دهقان   
ُپور از پشِت سرش گفت:  و پسِر محّمدعرب دوید طرفشان و صدای دهقان   
 «شون، بزن محکم... هللا، بزن های باِرک»

م! انگار دیگه د»دادنی گفت:  نشان احمدی با خنده    ر  به کنی  اری سست میک 
 و دست به طرِف لیوان و پارچ برد. «خوردن. نه؟

م گفت:     ر  زوری پائین ـ باال  کم  و چند بار سر را به« من؟ ـ نخیر!...»ک 
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 کرد.
یدان می و روشن    م؟ اختیار داری!...»گفت:  م  ر   «نخیر اقای احمدی، ک 
 «خاب!...»طوِر کشیده گفت:  ب هاُدری به خنده و با گوشه ـ کنایه به   
ها چندان  ها و چشم ه ور شده بود و از تلخِی چهربرقی کمی دُ  فکِر برق و بی   

های بدن کم و کاست گرفته  شدن زد. انگار سوزن ـ سوزن ای به نظر نمی نشانه
ِم گردن را  روشن .ده بودتر ش تحّمل بود. شاید بفهمی ـ نفهمی گرما قابلِ  یدان ن  م 

روشن کرده  ُپور رادیو خندید. دهقان کرد. احمدی با چهرۀ افروخته می پاک می
نمیاد، »بود و آنرا روی لبۀ پیشخوان نهاده بود؛ صدای آواز درآمده بود: 

 «نمیاد تا ِبُدونه ـ جای خالیش ُتو خونه ـ واِسه من یه زندونه...
یدان گفت:  روشن     «ای جونم گوگوش!...»م 
گوگوش"؟ یه "گوگوش" گفتی و دیگه خالص؟ باید بگی »"ُپور گفت:  دهقان   
 !«"یه دنیا و یه گوگوش"

 ای ـ خواست چیزی را ـ مثِل پرنده واش، انگار که نمیب هاُدری با صدای ی   
حضرات! انگاری اگه خدا بخواد، هوا داره بهتر »فراری نکند، گفت: 

 ساعتش نگاه کرد.و به « شه... می
یدان بی روشن    مگوگوش و حواس ـ یعنی حواّسش متوّجۀ  م  ر  معنای یک  ـ ک 

 ُپور را به تکرار رساند و فقط اسِم خودش را از آن ِمنها کرد. حرِف دهقان
م نباشن، توی این اللِ  ـ وجداناً ما اگه علی    ر  کور  ،شده خراب یب یک و همین ک 

 شیم! و پیر می
یدان انتظارش را  ُپور و ب هاُدری چنان به خنده افتادند که روشن دهقان    م 

 نداشت و سرش به بلندشدن و خوابیدن، به جلِو خودش نگاه کرد.
م به فرودادِن آهستۀ ته    ر  ماندۀ چیزی که توی دهان داشت، باز بیخود و  ک 

د و دست به ها را پاک کر یواش دهان بهم زد و با پشِت دست لب خیلی یواش
ُبرد و باز دهان پاک کرد و از ترِس نگاه ها و به  ها و حرف طرِف پاکت ن 

یدان  انتظاِر جهیدِن دسِت روشن چند بار تندتند پلک  ،به سوی سر و گردنشم 
د. برای بهانۀ فرار از خوردن،  کرد دلش دارد بهم می بهم زد. احساس می خور 

ً که کمی آب  بهانۀ آب ُمفِرِط  کم شیرینیِ  دستِ  خوردن را داشت، خصوصا
وهللا »ُبرد... توی پارچ  آب نمانده بود. گفت:  می شست دهان و حلق را می

یدان هردودستی زد  شد که روشن پا میو « خواستم، آقای دهقان... آب می م 
البته بلند نشو، بت مرگ، آب هم صبر کن تا بیاریم... »گفت:  هایش شانهروی 
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های دیگران  و دید انگار دارد محتاِج شنیدِن حرف خیلی هست هست، خیلی
گویند و نظرشان چیست... اصالً مثِل آنکه هنوز هیچ نشده،  شود که چه می می

یدان با ق شود... تا روشن دلش دارد زده می م پی  ای به ظاهر جّدی یافهم  ر  که ک 
کیلو چیِز به این خوبی ـ که بابا! آخه دو »گفت:  ی،نُبرد جّدی است یا ساختگ

رنمی اونقدرشونو هم خوِدمون خوردیم ـ که شرط خر  ّرهداره؛ این ن   بندی و 
رنمی چارکیلوشونو هم می شه! خوره و "آخ" هم و   «ک 

باِز تحقیر  ُپور با دهِن نیمه پسِر محّمدعرب خندید و دماغ باال کشید و دهقان   
م را می چیزی ماننِد ُپوزخند به لبو ب هاُدری با  ر  پائیدند و  ها و صورت، ک 

خندید و انگشت را به نواِر یکی از  داد و می سر تکان می میرزائیان
مپائی م نگاه می میهایش  د  ر  تِر کرد تاآنکه پا شد کاِر یک دخ کشید و به ک 
ب هاُدری پا کرد.  به ناراحتی نگاه میبیشتر سر را راه بیندازد. احمدی  چادربه

نه برقه دیگه نیومد  »شد و زیِر بغل و پیشانی و صورت را پاک کرد و گفت: 
م پائین است و نمی« ها! ر  بیند، بیصدا خندید و سر تکان داد  و چون دید سِر ک 

ترسم امروز این  من! میبه»و سیگار روشن کرد تا طاقت نیاورد و گفت: 
 «بازی! زیما رو به ُکشتن ِبِدی به همین با "مرد"ِ

م با سربلندکردن به صورِت ب هاُدری و دهانش یواش    ر  یواش به گشت،  ک 
که من پیشتر هم نه، آ عّزت، باکی نیست به این عمل، فقط جریان اینه »گفت: 

 «خوردم ازشون و پپسی هم خوردم ُروشون.
د، دلش ُجوری می دیگر دلش نمی    شد و به خبردارکردنش از  خواهد بخور 

 شکمش چند بار صدا آمده بود.داخِل 
 «تونه دیگه! نمی»پسِر محّمدعرب گفت:    
یِن دّکاِن ب هاُدری و     یناب  دو سگ چنان بهم پریده بودند که « حاج حیدری»ب 

کم کشیده شدند به پهلوی باالئی و در جلِو دّکاِن ب هاُدری  خاک بلند شده بود؛ کم
 کردند. ا باز خاک بلند میه ها و سِرپاشدن ها و غلتیدن و با افتادن

 «ِچخ! های ِچخ! ِچِخه!...»ُپور به فریاد صدا کرد:  دهقان   
ُپور از پشِت سرش گفت:  و پسِر محّمدعرب دوید طرفشان و صدای دهقان   
 «شون، بزن محکم... هللا، بزن های باِرک»

م! انگار دیگه د»دادنی گفت:  نشان احمدی با خنده    ر  به کنی  اری سست میک 
 و دست به طرِف لیوان و پارچ برد. «خوردن. نه؟

م گفت:     ر  زوری پائین ـ باال  کم  و چند بار سر را به« من؟ ـ نخیر!...»ک 
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 کرد.
یدان می و روشن    م؟ اختیار داری!...»گفت:  م  ر   «نخیر اقای احمدی، ک 
 «خاب!...»طوِر کشیده گفت:  ب هاُدری به خنده و با گوشه ـ کنایه به   
ها چندان  ها و چشم ه ور شده بود و از تلخِی چهربرقی کمی دُ  فکِر برق و بی   

های بدن کم و کاست گرفته  شدن زد. انگار سوزن ـ سوزن ای به نظر نمی نشانه
ِم گردن را  روشن .ده بودتر ش تحّمل بود. شاید بفهمی ـ نفهمی گرما قابلِ  یدان ن  م 

روشن کرده  ُپور رادیو خندید. دهقان کرد. احمدی با چهرۀ افروخته می پاک می
نمیاد، »بود و آنرا روی لبۀ پیشخوان نهاده بود؛ صدای آواز درآمده بود: 

 «نمیاد تا ِبُدونه ـ جای خالیش ُتو خونه ـ واِسه من یه زندونه...
یدان گفت:  روشن     «ای جونم گوگوش!...»م 
گوگوش"؟ یه "گوگوش" گفتی و دیگه خالص؟ باید بگی »"ُپور گفت:  دهقان   
 !«"یه دنیا و یه گوگوش"

 ای ـ خواست چیزی را ـ مثِل پرنده واش، انگار که نمیب هاُدری با صدای ی   
حضرات! انگاری اگه خدا بخواد، هوا داره بهتر »فراری نکند، گفت: 

 ساعتش نگاه کرد.و به « شه... می
یدان بی روشن    مگوگوش و حواس ـ یعنی حواّسش متوّجۀ  م  ر  معنای یک  ـ ک 

 ُپور را به تکرار رساند و فقط اسِم خودش را از آن ِمنها کرد. حرِف دهقان
م نباشن، توی این اللِ  ـ وجداناً ما اگه علی    ر  کور  ،شده خراب یب یک و همین ک 

 شیم! و پیر می
یدان انتظارش را  ُپور و ب هاُدری چنان به خنده افتادند که روشن دهقان    م 

 نداشت و سرش به بلندشدن و خوابیدن، به جلِو خودش نگاه کرد.
م به فرودادِن آهستۀ ته    ر  ماندۀ چیزی که توی دهان داشت، باز بیخود و  ک 

د و دست به ها را پاک کر یواش دهان بهم زد و با پشِت دست لب خیلی یواش
ُبرد و باز دهان پاک کرد و از ترِس نگاه ها و به  ها و حرف طرِف پاکت ن 

یدان  انتظاِر جهیدِن دسِت روشن چند بار تندتند پلک  ،به سوی سر و گردنشم 
د. برای بهانۀ فرار از خوردن،  کرد دلش دارد بهم می بهم زد. احساس می خور 

ً که کمی آب  بهانۀ آب ُمفِرِط  کم شیرینیِ  دستِ  خوردن را داشت، خصوصا
وهللا »ُبرد... توی پارچ  آب نمانده بود. گفت:  می شست دهان و حلق را می

یدان هردودستی زد  شد که روشن پا میو « خواستم، آقای دهقان... آب می م 
البته بلند نشو، بت مرگ، آب هم صبر کن تا بیاریم... »گفت:  هایش شانهروی 
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 «نبود آب هم بخوری تو! قرار
کاسۀ بزرگی ِخش افتاده بود خاموش کرد و  ِخش رادیو را که بهُپور  دهقان   

م.را از توی یخچال آورد و توی لیوان آب ریخت داد به دس ر   ِت ک 
بابا! این بیچاره هرچند که به روی خودش نمیاره، اما »گفت:  احمدی می   

 «شه! دیگه معلومه که حالش داره خراب می
م به آهستگی آِب تا نصفۀ لیوان را خالی می    ر   کرد... ک 
 «تونی بخوری. زیاد آب نخور چون دیگه اونوقت هیچ نمی»احمدی گفت:    
یدان که سر روشن    این که هنوز مثِل »گفت:  کشیده بود توی پاکت، می م 

 «شونو بیشتر نخورده... اینکه نصفِ 
م با به    ر  برد طرِف پاکت، دید چقدر بد  کهنهادِن لیوان، دست را  زمین ک 

 کرده آب خورده و آب زیاد خورده و دیگر حتماً باال خواهد آورد!...
یدان یکی خورد و به ظاهِر خنده به روشن    نگاه کرد و ل نگ  و نگاه کرد م 

یدان که کاسۀ آب را از دسِت دهقان کرد... روشن ُپور گرفته بود و آب  م 
م را می می ر  ُپور، خیره و به ت ش ر  پائید، با دادِن کاسه به دسِت دهقان خورد و ک 

 «کنی! ها؟! ِچیه؟! چرا معطلی؟ نکنه داری ِاستخاره می»گفت: 
باِز میرزائیان حاالِت تحقیری  های نیمه حالِت چشم حالِت دهاِن ب هاُدری و   

م متوّجه باشند، ر  انگشِت اشاره به وضع، به  بودند که بیش از آنکه به ک 
 شدند... حقارِت زندگی و حقارِت خودشان می

م با خنده    ر  توانست  درک باشد، یعنی می توانست قابلِ  میمانندی که  و ک 
م که »گفت:  کننده باشد، کننده و قانع آرام آ بهمن! پس تو یه دقیقه بذار ن ف س ِبک ش 

 «باز تونسته باشم بخورم.
یدان با تیزشدن به جلو گفت:  روشن    م جزِو »م  چی، قُُرمساق؟ پس مگه این 

دو ساعت دیگه که سِر دلت  دست بکنی؟ تو شاید بخوای که دست شرط بود
م برات  ها!... صاف شد بخوری  «شون، ما باید قبولدار باشیم؟ بلند ن ش 

اعتنا به آفتاب و  ها، بی کردِن سگ پسِر محّمدعرب که پس از زدن و فراری   
زیِر  آهسته راه افتاده بود و سربه کرد، آهسته و ل نگ می خواند گرما، آواز می

 سایبان آورده بود.
ها برده  را به زیِر بغل ها و دستصندوق نشسته بود میرزائیان که روی    

بهمن حق داره! اگه با صبرکردن و »نارضایتی و تندی گفت:   بود، به
 «تونستم همه رو بخورم. گذروندن باشه، که اونوقت من هم می وقت
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م به زور خندید. به این فکر بود که شکمش دیگر دارد همۀ وجودش     ر  ک 
د و مثِل توپِ  کند و فشار می شود و باری است که سنگینی می یم ر  فوتبال  آو 

 باد کرده و سنگ شده...
کیلو هم  تونم سه وهللا من با همۀ کوچیکی می»پسِر محّمدعرب گفت:    

 «بخورم!
م مشغول    ر  ، به لجاجت خیز شدن یا گیربستن به پسر را فرصتی یافت؛ نیمه ک 

جا باید  وحشی! پس تو دیگه چی میگی؟ یعنی تو همه هحراِم تول تخمه»گفت: 
 «دنباِل ما باشی؟

م تمام    ر   «خودتی!»نشده، پسر به جواب گفت:  حرِف ک 
م با سر می    ر  یدان و ب هاُدری او جهید طرفش که روشن ک  را گرفتند نشاندند  م 

یدان می و ب هاُدری نهیِب پسر داد و روشن خوای  مینامرد! حاال نکنه »گفت:  م 
 «ئی؟ ری؟ نکنه ما رو خام حساب کردهربِ بازی دربیاری و د  

م تلخ گفت:     ر  نه وهللا جاِن خودت. آخه هرجا که میریم، همین تخمۀ »ک 
 «بنده ِبمون. کنه و میاد ِگراِته می مون نمی هللا ِول نابسم

ند و باز فُحش داد  ُزولِبیائی درآورد و تکّه    و بد گفت ای از آنرا به دندان ک 
چیدۀ  هم های روی تا پسر جوابی نداد و سرش پشِت ستون و پشِت صندوق

م ُزولِبیا را تمام کرد و یکی دیگر هم خورد  ر  دّکاِن میرزائیان ناپدید شد. ک 
یدان ایستاده بود باالی سرش و دهقان چون روشن گردنی به  ُپور هم یک پسِ  م 

م خوردند که تا پوِل او  نیستند... ُکن ش  ِول ُزولِبیاها را نگیرند،زد و هردو ق س 
م نخورد. روشن روشن ر  یدان نشست و ک  یدان پرید نوِک سرش و زد  م  م 

م به او میداِن بیشتری نداد؛ یعنی از چهره پسِ  ر  اش  گردنش اّما حالِت چهرۀ ک 
دهانش  سِرهم رفته بود و مثِل آدِم ناخوشی پشتِ ُکاّلً خنده و حال و توان  

شدند و ناپدید  خوردگی پیدا می بهم هایش به تلخی و دل ماند و دندان از میب نیمه
 شدند. می
یدان  هائی که برای روشن و با حالِت لب ب هاُدری با صدای آهستۀ ناراحتی    م 

حاِل خودش. یه وقت ممکنه  نه، بهمن، دیگه ِولِش کن به»پذیرفتنی بود، گفت: 
 «حالش بهم بخوره داخِل این گرما...

م سست گفت    ر  خورم. فقط شما بذارین یه کم؛ یعنی یه  نه، آ عّزت، می: »ک 
مان امان ِبدین ِبم.  «د 

ِم دّکاِن  آنکه چیزِ خاطرِ  ر از همه و هم بهت هم محتاط ُپور دهقان    خودش بدی د 
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 «نبود آب هم بخوری تو! قرار
کاسۀ بزرگی ِخش افتاده بود خاموش کرد و  ِخش رادیو را که بهُپور  دهقان   

م.را از توی یخچال آورد و توی لیوان آب ریخت داد به دس ر   ِت ک 
بابا! این بیچاره هرچند که به روی خودش نمیاره، اما »گفت:  احمدی می   

 «شه! دیگه معلومه که حالش داره خراب می
م به آهستگی آِب تا نصفۀ لیوان را خالی می    ر   کرد... ک 
 «تونی بخوری. زیاد آب نخور چون دیگه اونوقت هیچ نمی»احمدی گفت:    
یدان که سر روشن    این که هنوز مثِل »گفت:  کشیده بود توی پاکت، می م 

 «شونو بیشتر نخورده... اینکه نصفِ 
م با به    ر  برد طرِف پاکت، دید چقدر بد  کهنهادِن لیوان، دست را  زمین ک 

 کرده آب خورده و آب زیاد خورده و دیگر حتماً باال خواهد آورد!...
یدان یکی خورد و به ظاهِر خنده به روشن    نگاه کرد و ل نگ  و نگاه کرد م 

یدان که کاسۀ آب را از دسِت دهقان کرد... روشن ُپور گرفته بود و آب  م 
م را می می ر  ُپور، خیره و به ت ش ر  پائید، با دادِن کاسه به دسِت دهقان خورد و ک 

 «کنی! ها؟! ِچیه؟! چرا معطلی؟ نکنه داری ِاستخاره می»گفت: 
باِز میرزائیان حاالِت تحقیری  های نیمه حالِت چشم حالِت دهاِن ب هاُدری و   

م متوّجه باشند، ر  انگشِت اشاره به وضع، به  بودند که بیش از آنکه به ک 
 شدند... حقارِت زندگی و حقارِت خودشان می

م با خنده    ر  توانست  درک باشد، یعنی می توانست قابلِ  میمانندی که  و ک 
م که »گفت:  کننده باشد، کننده و قانع آرام آ بهمن! پس تو یه دقیقه بذار ن ف س ِبک ش 

 «باز تونسته باشم بخورم.
یدان با تیزشدن به جلو گفت:  روشن    م جزِو »م  چی، قُُرمساق؟ پس مگه این 

دو ساعت دیگه که سِر دلت  دست بکنی؟ تو شاید بخوای که دست شرط بود
م برات  ها!... صاف شد بخوری  «شون، ما باید قبولدار باشیم؟ بلند ن ش 

اعتنا به آفتاب و  ها، بی کردِن سگ پسِر محّمدعرب که پس از زدن و فراری   
زیِر  آهسته راه افتاده بود و سربه کرد، آهسته و ل نگ می خواند گرما، آواز می

 سایبان آورده بود.
ها برده  را به زیِر بغل ها و دستصندوق نشسته بود میرزائیان که روی    

بهمن حق داره! اگه با صبرکردن و »نارضایتی و تندی گفت:   بود، به
 «تونستم همه رو بخورم. گذروندن باشه، که اونوقت من هم می وقت
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م به زور خندید. به این فکر بود که شکمش دیگر دارد همۀ وجودش     ر  ک 
د و مثِل توپِ  کند و فشار می شود و باری است که سنگینی می یم ر  فوتبال  آو 

 باد کرده و سنگ شده...
کیلو هم  تونم سه وهللا من با همۀ کوچیکی می»پسِر محّمدعرب گفت:    

 «بخورم!
م مشغول    ر  ، به لجاجت خیز شدن یا گیربستن به پسر را فرصتی یافت؛ نیمه ک 

جا باید  وحشی! پس تو دیگه چی میگی؟ یعنی تو همه هحراِم تول تخمه»گفت: 
 «دنباِل ما باشی؟

م تمام    ر   «خودتی!»نشده، پسر به جواب گفت:  حرِف ک 
م با سر می    ر  یدان و ب هاُدری او جهید طرفش که روشن ک  را گرفتند نشاندند  م 

یدان می و ب هاُدری نهیِب پسر داد و روشن خوای  مینامرد! حاال نکنه »گفت:  م 
 «ئی؟ ری؟ نکنه ما رو خام حساب کردهربِ بازی دربیاری و د  

م تلخ گفت:     ر  نه وهللا جاِن خودت. آخه هرجا که میریم، همین تخمۀ »ک 
 «بنده ِبمون. کنه و میاد ِگراِته می مون نمی هللا ِول نابسم

ند و باز فُحش داد  ُزولِبیائی درآورد و تکّه    و بد گفت ای از آنرا به دندان ک 
چیدۀ  هم های روی تا پسر جوابی نداد و سرش پشِت ستون و پشِت صندوق

م ُزولِبیا را تمام کرد و یکی دیگر هم خورد  ر  دّکاِن میرزائیان ناپدید شد. ک 
یدان ایستاده بود باالی سرش و دهقان چون روشن گردنی به  ُپور هم یک پسِ  م 

م خوردند که تا پوِل او  نیستند... ُکن ش  ِول ُزولِبیاها را نگیرند،زد و هردو ق س 
م نخورد. روشن روشن ر  یدان نشست و ک  یدان پرید نوِک سرش و زد  م  م 

م به او میداِن بیشتری نداد؛ یعنی از چهره پسِ  ر  اش  گردنش اّما حالِت چهرۀ ک 
دهانش  سِرهم رفته بود و مثِل آدِم ناخوشی پشتِ ُکاّلً خنده و حال و توان  

شدند و ناپدید  خوردگی پیدا می بهم هایش به تلخی و دل ماند و دندان از میب نیمه
 شدند. می
یدان  هائی که برای روشن و با حالِت لب ب هاُدری با صدای آهستۀ ناراحتی    م 

حاِل خودش. یه وقت ممکنه  نه، بهمن، دیگه ِولِش کن به»پذیرفتنی بود، گفت: 
 «حالش بهم بخوره داخِل این گرما...

م سست گفت    ر  خورم. فقط شما بذارین یه کم؛ یعنی یه  نه، آ عّزت، می: »ک 
مان امان ِبدین ِبم.  «د 

ِم دّکاِن  آنکه چیزِ خاطرِ  ر از همه و هم بهت هم محتاط ُپور دهقان    خودش بدی د 
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تونی، پولِشو هم نخواستیم، یعنی پولِشو  نه، نخور اگه نمی»ُرخ ندهد، گفت: 
 «خور"! م "سگکنی هم فرض می

 «آره بابا، خوب نیست دیگه...»گفت:  احمدی هم با خندۀ کوچکی   
 «نکنی  ها! ی بیخوداّدعا بله، دیگه نخور، اما دیگه»ن گفت: میرزائیا   
م به خود زور آورد. اینطور بد بود که! گفت:     ر  خورم به خدا.  نه، می»ک 

بودم و پیشتر هم  من چون آب خوردم و پپسی خوردم و سیگار هم کشیده
یدان که  و روشن« ای... یه ُخرده یخورده بودم ازشون، این شده که انگار م 

ها  ، خندید و پذیرندۀ شوخی، دست«قُُرمساق! تو؟...»زد پِس گردنش و گفت: 
یدان گرفت. را جلِو صورتش و جلِو روشن  م 

 ای را هست... همه دیدند نه بابا، انگار هنوز ادامه   
روشن شد و  آمد؛ یعنی المپـ شدنش  به همان ناگهانِی قطع هانی ـبرق ناگ   

و»صدای  اختیاری خندیدند... ب هاُدری با  خوشحالِی همه بلند شد و با بی«ِ ه 
کرده « ناُشکری»کرد،  شتابی راه افتاد برود که انگار اگر به رفتن ل نگ می

ها را به ِپریز  خچالُپور و میرزائیان تند دوشاخۀ ی احمدی هم رفت. دهقانبود. 
م با ر   دست را به داخِل پاکِت ُزولِبیاها برد...« شجاعت» وصل کردند و ک 

م و روشن حدوِد نیم    ر  میدان توی دّکاِن  ساعت که از آمدِن برق گذشت، ک 
م بود اّما دیگر نمی ر  خورد و  میرزائیان نشسته بودند و پاکِت ُزولِبیاها جلِو ک 

یدان برای واد روشن شد... وقتی شد  ارکردنش به خوردن، دیگر حریفش نمیم 
م زار و پریشان به نظر میکه  ر  زد تا به ناگهانی دستش روی دهانش،  قیافۀ ک 

ِم دّکان باال آورد...  ازجا پرید و نرسیده د 
 
 

نکِه و دهقان    ُپور به  آب به صورتش زده بودند و درازش کرده بودند زیِر پ 
وادارش کرده بود چند بار انگشت به  میرزائیان، یبانِ کشیدن و بردنش زیِر سا

 تواند استفراغ کند... گلو بزند و تا می
بریده و  ُرخساِر بریده ا رنگِ برود، امّ  انتظار داشتند زود ُرو به خوبی   

ف س های نیمه حاالِت لب ف س  بازش و اینکه مثِل قرارداشتن زیِر باری سنگین ن  ن 
یدان فقط برای  های روشن که حالش بد است. شوخیدادند  زد، نشان می می م 

 وانمودکردِن جریان بود. کوچک
گذاشت، به نگرانی و ناراحتی گفت:  از دّکان که پا به بیرون میاحمدی    
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 «واقعا  که ُتف به این کار و باِر ما!...»
به  خواست راه بیفتد، سرزدن آمده بود و می ب هاُدری که باِر دّومی بود که به   

م نتیجۀ شوخی ـ بازی»دادن گفت:  وضِع سرتکان درآوردِن ما از  این 
 ...«بدبختی!

ِاشکالِی چهرۀ میرزائیان هم تلخی راه یافته بود، اّما گفت:  و بیقشنگی به    
 وبونم و سایِبُشور   ودّکانحاال هم چیزی نشده، فقط کاِر من دراومده که باید »

 «م!ِبُشور  
ـ که شاگردمدرسه بود و در تعطیِل « ُترُمزی حسین»پسِر محّمدعرب و    

های میرزائیان و  مدارس شاگردراننده ـ یواش خندیدند. بعد از ُزولِبیاخوردنِ 
کردِن پاکت را تمام کرده بودند  ها تازه کاِر خالی میدان، آن ُپور و روشن دهقان
 کردند. کردند و ساکت نگاه می و دهانن پاک می  و لب

ید روشن    م را از جا  ان کاری به نظرش رسید و فکر کردم  ر  با آن شاید ک 
م انگشت زد،بِ  ر  د: به پشِت ک  م تکان نخورد و  پ ران  ر  صدای یخچال به ک 

 شدِن برق ُبرید... قطع
یدان و میرزائیان با بیچارگی بهم نگاه کردند و صدایشان و صدای  روشن    م 

ز هم! نه رفت باز هم! ُگِه سگ توی رفت با»ُپور به غیظ و ذلّت درآمد:  دهقان
امروز دیگه! اصالً اون جاکشای  پیغمبِر خدا! این زندگی و معاش! خدا!

 «میندازن همۀ یه مخلوقی رو!... دارن دست فقط بیناموس 
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 «بینم...بپوال رو درآر »گفت: تعمیرکاِر رادیو    
چشم را از رادیو َرد گرفت و سر را به صورِت رادیوساز بلند « َکَرم علی»   

 «ترسی که پول َنَدِمت؟ پول، آ حاجی؟ یعنی می پس بی»کرد و گفت: 
ُروئِی مناسب با  نشسته پشِت گشودگِی ویترین، دست از اَخمه ،«حاجی»   

داَرش برداشت و ُجوِر ناُجوری خندید و رادیِو کوچک  صورِت الغر و چین
 – ساله و کمی کوتاه بیست و دو ـ سه –َکَرم  را توی دو مشت فشرد. علی

َرد کرد و دسِت چپش از پیش بِی الک ـ الکلِی ویترین شکم را از بدنۀ چو
 رفت تا هشتاد و پیراهن قفلِی جیِب راستِ  خطا، به طرِف سنجاق آموخته و بی

تومانِی جیِب چپ حاال کار  تومان و پنج لایر را دربیاَوَرد؛ با اسکناِس ده پنج
« بارانی»و « ُشکرهللا»از پهلو و پشِت سرش  ..شود. نداشت تا ببیند چه می

ُدولچۀ  –َکَرم  ساله اّما بلندتر از علی شانزده ـ هفده –کردند. ُشکرهللا  نگاه می
 دو سال کوچکتر از ُشکرهللا ویترین داد. بارانی ـ به تکیۀ بدنۀ ِبِرِزنتِی آب را

حاِل وقار عقب  َکَرم به به دست گرفته. علی یرنگ ای ُنقرهقّوۀ  قد ـ چراغ کوتاهو 
تر... یه  بِجِغلِه! برو عق»کشید تا جا باشد و کمرش به بارانی خورد و گفت: 

 «مون... ئی نیاد بگیره زی نشکَنین که یه ُروسیاهیچی
َکَرم  درآوردِن علی جلو آورد و برای آنکه به پول باز خندید و سر راحاجی    
صداآمدن  سر و چشم را متوّجۀ رادیو کرد.  اعتنائی کرده باشد، پیش از به بی
. با نده شده بوداندبسرش چس سختی به وهای قیرمانندش انگار با چیزی بهم

دفعه هم گفتم برات که... این پیچ ِگرده  اون»َکَرم، گفت:  گرفتِن رادیو جلِو علی
. اما همیشه گیری می ، راحتبینی؟ تابش میدی و هرجا رو که بخوای رو می

 «..یواش بچرخونش که لَق نشه، خراب نشه.
های درشت و ُرَکش  چشمپوشیده از شوق و ذوق و اهّمّیت،  َکَرم ذهنش علی   
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 اللِی                                                               رادیون

آ حاجی؟ البت  ،"محکم"پس »گفت: های حاجی، با استحکام  چشمِ    به
 «دمیم الُبد!آ. ما هم یواش یواش

داشته بود تا خوب به  قفلی بیحرکت نگاه َدِم جیب روی سنجاقدست را    
کم دست را  کند. کم داده باشد که خوب گوش می و نشان حاجی گوش داده باشد

گرفتِن باالتنه، هنوز حرف دارد... حاجی به  با خمچون دید حاجی ِول کرد 
دراز و ریشو و  بود... جوانی ُزلفگذشته پنج  ازکمی  ساعتش نگاه کرد؛

کوتاهش باز و سینۀ ُپرمویش  پیراهِن زرِد آستینهای  تنومند، دوتا از دکمه
شلواِر زانوی  دستش بود و آنرا به شده به لوله پیدا، از پستو درآمد. یک مجلّۀ

کوبید. با بیحوصلگی و ِبالتکلیفی خودش را ِول کرد روی  سبزرنگش می
باز هم این! "آدمیم »یکی از دو صندلِی فلّزِی تقریباً پشِت سِر حاجی و گفت: 

و شروع به توّجه، پا روی پا انداخت  اعتنا و بی و بی« ای! الُبد"! نه، فرشته
 آفرین" حاجی! این "ُنوش»مجلّه، گفت: وی جلِد ر  زدن کرد و چشمش به سوت

 «..و هنوز محّصله. هیژده سالشههوده ـ ش  دیگه ِچیه الَمٌصب! میگن همه
، صورت را از طرِف اش کوتاه حاجی نشسته روی چهارپایه و باالتنه   

نگاهش به ُشکرهللا و بارانی،  َکَرم َکَرم بگوید. علی ریشو برگرداند طرِف علی
الُبد »گفت:  ند برای آنکه حاجی و جوان بشنوند، میبا صدای عمداً بل

گوش بگیر پس تو! حاال روشنش »که حاجی گفت: « برادرشه یا از اقوامشه.
 «کنم برات تا ببینی سالِم سالمه. می
 «البت که سالمه. پس...»ُشکرهللا گفت:    
و ..« صد البت که سالمه. تو.»َکَرم هم به لحِن اعتماد و اطمینان گفت:  علی   

، گفت: گشاده و عالقمندانه شطور زرداستخوانی و کمی پهن و  تراشیدۀچهرۀ 
 «ه انگار...دِرِته، از اقواِمِته؟ هی پهلوتِ آ حاجی! تو رو ُخدات همین آقا برا»

 «آره، اقواِم نزدیکیم...»حاجی خندان گفت:    
 «دیدین گفتم؟»َکَرم به ُشکرهللا و بارانی، گفت:  روی علی   
به تو چی؟ »ریشو که سر را از روی مجلّه برداشته بود، با مکث گفت:    

 «مگه تو فضولی؟
 «نه، باز هی خوبه که آدم دونسته باشه...»کردنش گفت:  َکَرم به نگاه علی   
خوب نگاه کن. »حاجی باز به ساعت نگاه کرد و منتظر و مالیم گفت:    

؟ این تهرانه... دیدی؟ بینی می،.. اینجا... این باال، وسط که بیاد اینُجوری،
 «آها!...
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 خواند: زنی می   
 «دلم خیلی گرفته، بیا...»   
خواند،  ِخش پیدا شد و قطع شد و معلوم نشد مردی که همراِه زن می ِخش   

ِخش، با  تر شد و حاجی ناراحت از ِخش خواَند تا صدا واضح چه می
 گوش داد  تا صاف شد: دن به پیچ آور تکان

 «شوم ِول... ها می که ُرو شن –من یه موجم تو یه ساحل »   
َکَرم که شروع به تندزدن کرده بود، تندتر کرد. ُشکرهللا و بارانی   دِل علی   

َکَرم درست توّجه نداشت که  . علیخندیدند« خواندِن رادیو»از خوشحالِی 
داخِل »گفت:  ها در دل می یدا کرده؛ در این َدمای صدا را پ حاجی در چه نقطه

کردنی که الزم نبود، خواست  صاف سینه با«. دّره.. تا حاال... آبادی و داخِل ُنه
ِچکار »کردنش معلوم نشود؛ گفت:  اعتنائی کند تا ذوق با صدائی خشن بی

 نزدیکِ  "ینگیرینگ ـ دِ رخوائیم یه "دِ  کاِر "تهران" دارم، بابا! فقط می به
 «مون باشه که یه ُشغلّیاتی باشه. گوش

 «مشغولّیات" نه "ُشغلّیات"!»"ریشو گفت:    
کالم »ای که پیدا کرده بود  َکَرم خود را ِول کرد تا با حاِل شادمانه علی   

نه جانم، نه شیریَنم، ما میگیم "ُشغلّیات". هرِکی به زبوِن »گفت: «. بزند
 «خودش و به لفِظ خودش...

خری که یه چیزی هم یاد بگیری؟  ِدِهه! نفهم! مگه رادیو نمی»ت: ریشو گف   
 «ئی! " شدهرادیودار"تو حاال دیگه 

 «گیریم؛ از تخمۀ آدمیزادیم... چرا چیز هم یاد می»َکَرم گفت:  علی   
این »َکَرم گذاشت و برداشت و گفت:  ها را به سینۀ علی حاجی نوِک انگشت   

از چارموج هم بهتره وهللا. هیچ رادیوئی به آیوا "آیوا"؛  رادیو را ِبش میگن
 «رسه! نمی
"ِدرینگ ـ ِدرینگ" که  ایَنم»شد. ریشو گفت:  از رادیو آهنگی پخش می   
 «خواستی! می
های  حرف گوشش به«. بله، همین...»ید گفت: َکَرم با خندۀ شوق و تأی علی   

 «خوبیِ  خیلی»گفتن  فهمید دارد تعریِف « چارموج»و « آیوا»حاجی، از 
اَیوا، »"سپردِن اسِم رادیو، در دل گفت:  و برای به ذهن کند رادیو را می

زود گردد و  نمینشین  های ِده زیاد به زباِن بختیاری« آ»تلّفِظ ؛ یعنی «اَیوا"...
 شود. تبدیل می« اَ »به 
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آ حاجی؟ البت  ،"محکم"پس »گفت: های حاجی، با استحکام  چشمِ    به
 «دمیم الُبد!آ. ما هم یواش یواش

داشته بود تا خوب به  قفلی بیحرکت نگاه َدِم جیب روی سنجاقدست را    
کم دست را  کند. کم داده باشد که خوب گوش می و نشان حاجی گوش داده باشد

گرفتِن باالتنه، هنوز حرف دارد... حاجی به  با خمچون دید حاجی ِول کرد 
دراز و ریشو و  بود... جوانی ُزلفگذشته پنج  ازکمی  ساعتش نگاه کرد؛

کوتاهش باز و سینۀ ُپرمویش  پیراهِن زرِد آستینهای  تنومند، دوتا از دکمه
شلواِر زانوی  دستش بود و آنرا به شده به لوله پیدا، از پستو درآمد. یک مجلّۀ

کوبید. با بیحوصلگی و ِبالتکلیفی خودش را ِول کرد روی  سبزرنگش می
باز هم این! "آدمیم »یکی از دو صندلِی فلّزِی تقریباً پشِت سِر حاجی و گفت: 

و شروع به توّجه، پا روی پا انداخت  اعتنا و بی و بی« ای! الُبد"! نه، فرشته
 آفرین" حاجی! این "ُنوش»مجلّه، گفت: وی جلِد ر  زدن کرد و چشمش به سوت

 «..و هنوز محّصله. هیژده سالشههوده ـ ش  دیگه ِچیه الَمٌصب! میگن همه
، صورت را از طرِف اش کوتاه حاجی نشسته روی چهارپایه و باالتنه   

نگاهش به ُشکرهللا و بارانی،  َکَرم َکَرم بگوید. علی ریشو برگرداند طرِف علی
الُبد »گفت:  ند برای آنکه حاجی و جوان بشنوند، میبا صدای عمداً بل

گوش بگیر پس تو! حاال روشنش »که حاجی گفت: « برادرشه یا از اقوامشه.
 «کنم برات تا ببینی سالِم سالمه. می
 «البت که سالمه. پس...»ُشکرهللا گفت:    
و ..« صد البت که سالمه. تو.»َکَرم هم به لحِن اعتماد و اطمینان گفت:  علی   

، گفت: گشاده و عالقمندانه شطور زرداستخوانی و کمی پهن و  تراشیدۀچهرۀ 
 «ه انگار...دِرِته، از اقواِمِته؟ هی پهلوتِ آ حاجی! تو رو ُخدات همین آقا برا»

 «آره، اقواِم نزدیکیم...»حاجی خندان گفت:    
 «دیدین گفتم؟»َکَرم به ُشکرهللا و بارانی، گفت:  روی علی   
به تو چی؟ »ریشو که سر را از روی مجلّه برداشته بود، با مکث گفت:    

 «مگه تو فضولی؟
 «نه، باز هی خوبه که آدم دونسته باشه...»کردنش گفت:  َکَرم به نگاه علی   
خوب نگاه کن. »حاجی باز به ساعت نگاه کرد و منتظر و مالیم گفت:    

؟ این تهرانه... دیدی؟ بینی می،.. اینجا... این باال، وسط که بیاد اینُجوری،
 «آها!...
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 خواند: زنی می   
 «دلم خیلی گرفته، بیا...»   
خواند،  ِخش پیدا شد و قطع شد و معلوم نشد مردی که همراِه زن می ِخش   

ِخش، با  تر شد و حاجی ناراحت از ِخش خواَند تا صدا واضح چه می
 گوش داد  تا صاف شد: دن به پیچ آور تکان

 «شوم ِول... ها می که ُرو شن –من یه موجم تو یه ساحل »   
َکَرم که شروع به تندزدن کرده بود، تندتر کرد. ُشکرهللا و بارانی   دِل علی   

َکَرم درست توّجه نداشت که  . علیخندیدند« خواندِن رادیو»از خوشحالِی 
داخِل »گفت:  ها در دل می یدا کرده؛ در این َدمای صدا را پ حاجی در چه نقطه

کردنی که الزم نبود، خواست  صاف سینه با«. دّره.. تا حاال... آبادی و داخِل ُنه
ِچکار »کردنش معلوم نشود؛ گفت:  اعتنائی کند تا ذوق با صدائی خشن بی

 نزدیکِ  "ینگیرینگ ـ دِ رخوائیم یه "دِ  کاِر "تهران" دارم، بابا! فقط می به
 «مون باشه که یه ُشغلّیاتی باشه. گوش

 «مشغولّیات" نه "ُشغلّیات"!»"ریشو گفت:    
کالم »ای که پیدا کرده بود  َکَرم خود را ِول کرد تا با حاِل شادمانه علی   

نه جانم، نه شیریَنم، ما میگیم "ُشغلّیات". هرِکی به زبوِن »گفت: «. بزند
 «خودش و به لفِظ خودش...

خری که یه چیزی هم یاد بگیری؟  ِدِهه! نفهم! مگه رادیو نمی»ت: ریشو گف   
 «ئی! " شدهرادیودار"تو حاال دیگه 

 «گیریم؛ از تخمۀ آدمیزادیم... چرا چیز هم یاد می»َکَرم گفت:  علی   
این »َکَرم گذاشت و برداشت و گفت:  ها را به سینۀ علی حاجی نوِک انگشت   

از چارموج هم بهتره وهللا. هیچ رادیوئی به آیوا "آیوا"؛  رادیو را ِبش میگن
 «رسه! نمی
"ِدرینگ ـ ِدرینگ" که  ایَنم»شد. ریشو گفت:  از رادیو آهنگی پخش می   
 «خواستی! می
های  حرف گوشش به«. بله، همین...»ید گفت: َکَرم با خندۀ شوق و تأی علی   

 «خوبیِ  خیلی»گفتن  فهمید دارد تعریِف « چارموج»و « آیوا»حاجی، از 
اَیوا، »"سپردِن اسِم رادیو، در دل گفت:  و برای به ذهن کند رادیو را می

زود گردد و  نمینشین  های ِده زیاد به زباِن بختیاری« آ»تلّفِظ ؛ یعنی «اَیوا"...
 شود. تبدیل می« اَ »به 
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 «ِخش داره، از َمهتابیه... کم ِخش بینی یه اگه می»گفت:  حاجی می   
ریشو پا شد و مجلّه را کوبید روی صندلی و انگار بعد از پاشدن یادش    

 «دونه "َمهتابی" ِچیه؟! آخه، حاجی، این مگه می»آمده، گفت: 
به فکِر خودم هم رسید که شاید »حاجی با ُروچرخاندن و به خنده گفت:    

اشتی خواستم ِبش بگم به همین چراغ درازه میگن "َمهتابی" که نذ ندونه و می
 «تو!
اختیار متوّجۀ ُکرۀ بازوی خودش، از کناِر حاجی  ریشو ورزشکارانه و بی   

جان، با دهاِن باز از  پنجه را به پنجۀ حاجی زد و زور داد و حاجی الغر و کم
 «پس تو بذار یه دقیقه جوِن خودت تا...»خنده گفت: 

آدِم شوخ خوبه نه آدِم شوخه. البت »گفت:  کردن به ُشکرهللا َکَرم با نگاه علی   
  .«بدُخلق

های  ند، باید در حرفشد و بارانی چون هنوز بچه حساب میُشکرهللا    
این های بزرِگ شهری و بخصوص  آدمهای  حرفهای بزرگ ـ آنهم  آدم
کردند و فقط باید  شهری ـ ُمشارکت و دخالت نمی «هار و مستِ »های  آدم

 و به در و خندیدند ، با مالحظه میدادند و هر جا که جای خنده بود گوش می
رادیوها و   لُخت و به قشنگِ نیمه قشنگ  های های زن دیوار و عکس

َپنکِۀ  به ویترین و چراِغ دراِز نورانِی باالی سِر ویترین و بهها و  صوت طِ ضب
شد، نگاه  سرما میکمی که باعِث ُخَنکی و حّتی سقفی و به چرخِش َپنکِه 

عجیب ـ غریِب ندیده ـ »دادن به یکدیگر دربارۀ هر  هکردند و برای توجّ  می
 زدند... ، به پهلوی هم ُسک می«ای نشنیده

چیست، چشمش به ریشو، « َمهتابی» دانست َکَرم که حاال دیگر می علی   
ها را ضمِن پرهیز از آنکه به ساعِد ُپرمو  دست برد داخل و نوِک انگشت

و « دونم! ها! نمی»ای گفت:  با لبخنده بخورند، به کوتاهِی انتهای آستیِن زد و
شه، از اثِر این چراغه که پاک  یعنی میگه از برقه که نمی»گفت: 

 «خوونه. نمی
بیا! »کردن به ریشو و با فرودآوردِن سر به تأکید، گفت:  حاجی با نگاه   

 «دونه؟ دیدی که می
به « َشَرق»ریشو با خنده در صورتی ُپر و سبزه سر را به عقب برد و    

 «، فهمید!"چراغ" خدا تو که گفتی به»ران کوفت تا گفت: 
و با مکث « ای خدا خیر ِبِده بِت!»و گفت: « آ آ!»َکَرم به انکار گفت:  علی   
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ما نداریم، نشینا برق دارین و پانکِه دارین و  حاال چون شما اللی»اضافه کرد: 
 «مون بکنین؟ باید ِتیارت

 «َپنکِه" نه "پانکِه".»"ریشو گفت:    
 «حاال هرچی!»َکَرم گفت:  علی   
حاِل  ای زهرمون بشه؛ ما هم دراصل برق نداریم... خوش به»حاجی گفت:    

تون راحته. اینجا ما هر روزی  شما که هیچ برق ندارین و به یه حالین و خیال
 «رفته چند ساعته... هم ، ُرویاگه داشته باشیم

 «ها وهللا واقعاً خوش به حاِل اینا که ندارن.»ریشو ُرو به حاجی گفت:    
َکَرم، با شتاب  حاجی به حکم نیاز به درِددل، چشمش همانطور به علی   

مون  بینی دست خوائیم شام بخوریم، می ئیم و می که نشسته مثالً وقتی»گفت: 
ه برق ناگهانی میره. باز شما خوبه که یه فانوسی توی َکل و کاسۀ غذاس ک

« خوائین... دونین که روشنه و نور میده تا همون موعدی که می دارین و می
که « پس گوش...»شدن به موضوِع اصلی، شروع کرد بگوید:  و در وصل

تکاِن سر، در امِر حیرت عمداً به شّدت گفت:  َکَرم با دّقِت چهره و تکان علی
 «اَه؟!...»

مونیم توی  این یارو چشمش ُشوره! اآلن برق میره و می»گفت: ریشو    
 «گرما!

وهللا »و گفت: « دیگه حاال گرمه؟ دیگه نزدیکِ پسینه که.»َکَرم گفت:  علی   
خوائیم تا   کافر می ِ ّو نه بد برای غریب و تا حد مون ُشوره به خدا ما نه چشم

 «چه برسه به برادرای بختیارِی خودمون.
کرد که پیِچ رادیو را بست و نگاِه پیچ کرد... به یاد آورده  حاجی فکری می   

است که بیخودی ُشل و « ِسرِی آخر»های پوسیدۀ  بود که این پیچ یکی از پیچ
بگوید، نگوید، « برای این بدبخت»شکََنند. از خود پرسید  شوند و می ِول می

یِچ خارجی نیست، باز میگم پیچش ایرانیه، پ»ای گفت:  چه... تا به مالحظه
بیخود زورش ندی زیاد. یعنی پیِچ خودش عیب داشت و اینو، نو، گذاشتم 

 «جاش، اما باز احتیاطشو داشته باش تا عیب َورنداره.
َبَرم به فرماِیِشت و خودم ممنونَتم به  خیلی ممنون. راه می»َکَرم گفت:  علی   

 !«ئیدنیاقدِر یه 
 ،خاب! پس دیگه یاهللا»یه داد پشِت شیشه گفت: ها را تک ریشو کِف دست   

 «َکلَکِ کارو ِبکَن!
 
 

pdf.tarikhema.org

tarikhema.org
m

an
de

ga
r.t

ar
ik

he
m

a.
or

g

ta
ri

kh
em

a.
ir

https://pdf.tarikhema.org
https://tarikhema.org
https://mandegar.tarikhema.org
http://tarikhema.ir


~ 126 ~ 
 اللِی                                                               رادیون

 «ِخش داره، از َمهتابیه... کم ِخش بینی یه اگه می»گفت:  حاجی می   
ریشو پا شد و مجلّه را کوبید روی صندلی و انگار بعد از پاشدن یادش    

 «دونه "َمهتابی" ِچیه؟! آخه، حاجی، این مگه می»آمده، گفت: 
به فکِر خودم هم رسید که شاید »حاجی با ُروچرخاندن و به خنده گفت:    

اشتی خواستم ِبش بگم به همین چراغ درازه میگن "َمهتابی" که نذ ندونه و می
 «تو!
اختیار متوّجۀ ُکرۀ بازوی خودش، از کناِر حاجی  ریشو ورزشکارانه و بی   

جان، با دهاِن باز از  پنجه را به پنجۀ حاجی زد و زور داد و حاجی الغر و کم
 «پس تو بذار یه دقیقه جوِن خودت تا...»خنده گفت: 

آدِم شوخ خوبه نه آدِم شوخه. البت »گفت:  کردن به ُشکرهللا َکَرم با نگاه علی   
  .«بدُخلق

های  ند، باید در حرفشد و بارانی چون هنوز بچه حساب میُشکرهللا    
این های بزرِگ شهری و بخصوص  آدمهای  حرفهای بزرگ ـ آنهم  آدم
کردند و فقط باید  شهری ـ ُمشارکت و دخالت نمی «هار و مستِ »های  آدم

 و به در و خندیدند ، با مالحظه میدادند و هر جا که جای خنده بود گوش می
رادیوها و   لُخت و به قشنگِ نیمه قشنگ  های های زن دیوار و عکس

َپنکِۀ  به ویترین و چراِغ دراِز نورانِی باالی سِر ویترین و بهها و  صوت طِ ضب
شد، نگاه  سرما میکمی که باعِث ُخَنکی و حّتی سقفی و به چرخِش َپنکِه 

عجیب ـ غریِب ندیده ـ »دادن به یکدیگر دربارۀ هر  هکردند و برای توجّ  می
 زدند... ، به پهلوی هم ُسک می«ای نشنیده

چیست، چشمش به ریشو، « َمهتابی» دانست َکَرم که حاال دیگر می علی   
ها را ضمِن پرهیز از آنکه به ساعِد ُپرمو  دست برد داخل و نوِک انگشت

و « دونم! ها! نمی»ای گفت:  با لبخنده بخورند، به کوتاهِی انتهای آستیِن زد و
شه، از اثِر این چراغه که پاک  یعنی میگه از برقه که نمی»گفت: 

 «خوونه. نمی
بیا! »کردن به ریشو و با فرودآوردِن سر به تأکید، گفت:  حاجی با نگاه   

 «دونه؟ دیدی که می
به « َشَرق»ریشو با خنده در صورتی ُپر و سبزه سر را به عقب برد و    

 «، فهمید!"چراغ" خدا تو که گفتی به»ران کوفت تا گفت: 
و با مکث « ای خدا خیر ِبِده بِت!»و گفت: « آ آ!»َکَرم به انکار گفت:  علی   
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ما نداریم، نشینا برق دارین و پانکِه دارین و  حاال چون شما اللی»اضافه کرد: 
 «مون بکنین؟ باید ِتیارت

 «َپنکِه" نه "پانکِه".»"ریشو گفت:    
 «حاال هرچی!»َکَرم گفت:  علی   
حاِل  ای زهرمون بشه؛ ما هم دراصل برق نداریم... خوش به»حاجی گفت:    

تون راحته. اینجا ما هر روزی  شما که هیچ برق ندارین و به یه حالین و خیال
 «رفته چند ساعته... هم ، ُرویاگه داشته باشیم

 «ها وهللا واقعاً خوش به حاِل اینا که ندارن.»ریشو ُرو به حاجی گفت:    
َکَرم، با شتاب  حاجی به حکم نیاز به درِددل، چشمش همانطور به علی   

مون  بینی دست خوائیم شام بخوریم، می ئیم و می که نشسته مثالً وقتی»گفت: 
ه برق ناگهانی میره. باز شما خوبه که یه فانوسی توی َکل و کاسۀ غذاس ک

« خوائین... دونین که روشنه و نور میده تا همون موعدی که می دارین و می
که « پس گوش...»شدن به موضوِع اصلی، شروع کرد بگوید:  و در وصل

تکاِن سر، در امِر حیرت عمداً به شّدت گفت:  َکَرم با دّقِت چهره و تکان علی
 «اَه؟!...»

مونیم توی  این یارو چشمش ُشوره! اآلن برق میره و می»گفت: ریشو    
 «گرما!

وهللا »و گفت: « دیگه حاال گرمه؟ دیگه نزدیکِ پسینه که.»َکَرم گفت:  علی   
خوائیم تا   کافر می ِ ّو نه بد برای غریب و تا حد مون ُشوره به خدا ما نه چشم

 «چه برسه به برادرای بختیارِی خودمون.
کرد که پیِچ رادیو را بست و نگاِه پیچ کرد... به یاد آورده  حاجی فکری می   

است که بیخودی ُشل و « ِسرِی آخر»های پوسیدۀ  بود که این پیچ یکی از پیچ
بگوید، نگوید، « برای این بدبخت»شکََنند. از خود پرسید  شوند و می ِول می

یِچ خارجی نیست، باز میگم پیچش ایرانیه، پ»ای گفت:  چه... تا به مالحظه
بیخود زورش ندی زیاد. یعنی پیِچ خودش عیب داشت و اینو، نو، گذاشتم 

 «جاش، اما باز احتیاطشو داشته باش تا عیب َورنداره.
َبَرم به فرماِیِشت و خودم ممنونَتم به  خیلی ممنون. راه می»َکَرم گفت:  علی   

 !«ئیدنیاقدِر یه 
 ،خاب! پس دیگه یاهللا»یه داد پشِت شیشه گفت: ها را تک ریشو کِف دست   

 «َکلَکِ کارو ِبکَن!
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 «بله.. دیگه...»حاجی هم گفت:    
و فقط محضِ  « ش و ِبگُریزم؟ترسین نسُتوَنمِ  پس مگه می»َکَرم گفت:  علی   

شد یه رادیوِن بزرگتری.. بهتری  پس.. ـ آ حاجی! ـ نمی»گفت:  گفتن
 «مون؟ ِبِدی
 و نگاِه ریشو کرد.« بیا!...»حاجی به ضرِب ناراحتی گفت:    
ً اونوقت که میگن "دهاتی خره"»ریشو گفت:     و کامالً حق  ، راسته واقعا

 !...«دارن
 «پس چرا، برادرم؟»َکَرم گفت:  علی   
آدِم »و حاجی گفت: « پس چرا، برادرم"!»"گفت:  کجی دهن ریشو به   

نه رادیوفروش. این یکی رو هم یه نفر چون پول  حسابی! من رادیوساَزم
رادیوها رو که َدرواس داشت، فروختش به من و از شانِس تو بود. این 

 «اکبر!... بینی َدور و َبَرم، مگه ماِل مَنن؟ ماِل مرُدَمن... هللاُ  می
 «در ضمن: "رادیو" نه "رادیون"!»َکَرم، گفت:  ریشو چشمش به علی   
تازه! رادیو مگه به بزرگ ـ کوچیکیه؟ نه برای » گفت: و حاجی می   

چیزاس که ِبتون میگن "خر"؟! اگه تو هم حرف میره توی گوِشت،  همین
 «پیشتر ِبت گفتم که این رادیِو آیوا بهترین رادیوس...

خنده و حاِل خندۀ خود را تمام  داد، خندید یا خنده نشان می َکَرم که می علی   
دید نخندیدن  دادِن پول، می وردن از جیب و تحویلدرآ کرد؛ یعنی برای پول

قفلی را درآورد و با کشیدنش طرِف  خوب است. پا برداشت عقب. سنجاق
 «یه َدم اینو بگیر  ِجِغلِه!...»بارانی، گفت: 

ُهوووه! "سنجاق و تشکیالت" و... حاال انگار یه صدهزار »ریشو گفت:    
 «ترسه طوری ِبَشن که... تومن ُتو جیب گذاشته و می

نه کاکام، "صدهزار تومن" که هیچی، »زدن به ریشو گفت:  َکَرم با ُزل علی   
 چانه را پائین کشید«. هزار تومِنش هم میاد پیِش ما آدمای بدبخت چه بکنه؟!

خواست به جیب ِبَبَرد،  را که میهم زور داد و دستی  هها را تا شد ب و لب
ها را مثِل آنکه  رنجش موازِی شانه ماند و داخِل جیب را نگاه کرد و اسکناسآ

آرام و دقیق بیرون آورد و با  آورد، پائید و بیرون می گنجشکی یا ملخی را می
هللا! اینا رو  بسم»ِن مشت گفت: نهادن، بردشان آنوِر شیشه و با بازگرفت پیشپا

 «بشمار ببین درسَتن؛ هشتاد تومَنن...
زدن  مثِل قاپ  های بیشتر مچاله ریشو به اسکناس حاجی مرّدد لَنگ کرد و   
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تومانی بودند ـ  تومانی و چهارتا پنج تا ده و با شمردنشان ـ که شش چنگ برد
 «َئن؟! ئی که اینُجور گلوله اینا رو از کجا آورده»گفت: 

با التماس ـ درخواست یا با َقَسم ـ  –در فکِر اینکه به راهی  َکَرم علی   
 «شون! راه ُجستم به داخِل همین راه»کمتر بدهد، عجالًة جواب داد:  – دادن آیه
ها از جیب ـ که حاجی صدای  ُخرده درآوردِن پول در شروع بهو    

ماند ـ نگاهش همچنان به  خاطر ساکت ه همینشان را شنید وب ِجرینگ ِجرینگ
برادر! هرچند که تو دسِت َقَسم بام نداری، به خوِد خدا »ریشو، با ُسوز گفت: 

و با بردِن « َئم. اَن یا پوِل یه مشت تخم که فروخته َقَسم که اینا یا پوِل برزگری
آ پس.. ـ »و گفت: « اینا رو هم بگیر...»ها به داخل، گفت:  ُخرده دست و پول
َکشی عقب؟! پس مگه از پول بدت  می وته که هی سر و گردنتحاجی! ـ چِ 

 «میاد؟!
و پنج  ِچل»و پنج ریالند، با اخم گفت: تومان  پنجمتوّجه شده بود حاجی که    

 «لایر دیگه پس کو؟
َکَرم دست برد ُمِچ ریشو را گرفت، چشم به چشمش رساند و گفت:  علی   
کردِن ُمِچ ریشو،  ای جوون! به همین جوونِی خودت َقَسم، ندارم... )و به ِول»

رساندن به حاجی گفت: ( آ حاجی به همون راهی که رفتی به خونۀ  و با چشم
قُّبه دارم که ِبسُتونم برای  خدا َقَسم، دیگه ندارم؛ َتک ـ چون َقَسم خوردم ـ پولِ 

 «تونم ِبکََشم به راه بیام اللی... رادیون. برای قُّبه که هی نمی
 کشید تا نگاِه حاجی کند. و کمی کنار می« قُّوه" نه "قُّبه"!»"ریشو گفت:    
کشیدۀ  های بهم ا و با چینبا گرِه میاِن ابروه َکَرم، حاجی در گفتِن علی   

ادتومان را از ریشو گرفت نهاد به لبۀ ویترین و لند شد و هشتصورت، ب
طرِف خودش کشید که  ریخت رویشان و رادیو را چنان به ها را هم ُخرده پول

یه لایر هم »گوشتی افتاد به زمین و گفت:  گوشتی و پیچ خورد به یک آچاِرپیچ
 و نشست.« شه به جاِن این داریوش. فهمیدی؟ ، نمینکه کمتر باش

 «چقدر قرار بود؟»اهش به حاجی، پرسید: نگ« داریوش»   
َکَرم  گوشتی را بردارد و علی حاجی از روی چهارپایه خم شده بود پیچ   

ای قربونت! "داریوش" اسِم شریِفِته؟ عرض دارم »چشمش به داریوش، گفت: 
آ حاجی! »و به حاجی نگاه کرد که سر باال آورده بود و گفت: ...« ه خدمتب

حالی" در حّق ِ همدین  ه، خونۀ خدا، ُمُرّوت داری، "کمکئی به َمکّ تو رفته
 «الخصوص در حّق ِ برادرای فقیِر بختیارِی خودت... لیداری و ع
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 «بله.. دیگه...»حاجی هم گفت:    
و فقط محضِ  « ش و ِبگُریزم؟ترسین نسُتوَنمِ  پس مگه می»َکَرم گفت:  علی   

شد یه رادیوِن بزرگتری.. بهتری  پس.. ـ آ حاجی! ـ نمی»گفت:  گفتن
 «مون؟ ِبِدی
 و نگاِه ریشو کرد.« بیا!...»حاجی به ضرِب ناراحتی گفت:    
ً اونوقت که میگن "دهاتی خره"»ریشو گفت:     و کامالً حق  ، راسته واقعا

 !...«دارن
 «پس چرا، برادرم؟»َکَرم گفت:  علی   
آدِم »و حاجی گفت: « پس چرا، برادرم"!»"گفت:  کجی دهن ریشو به   

نه رادیوفروش. این یکی رو هم یه نفر چون پول  حسابی! من رادیوساَزم
رادیوها رو که َدرواس داشت، فروختش به من و از شانِس تو بود. این 

 «اکبر!... بینی َدور و َبَرم، مگه ماِل مَنن؟ ماِل مرُدَمن... هللاُ  می
 «در ضمن: "رادیو" نه "رادیون"!»َکَرم، گفت:  ریشو چشمش به علی   
تازه! رادیو مگه به بزرگ ـ کوچیکیه؟ نه برای » گفت: و حاجی می   

چیزاس که ِبتون میگن "خر"؟! اگه تو هم حرف میره توی گوِشت،  همین
 «پیشتر ِبت گفتم که این رادیِو آیوا بهترین رادیوس...

خنده و حاِل خندۀ خود را تمام  داد، خندید یا خنده نشان می َکَرم که می علی   
دید نخندیدن  دادِن پول، می وردن از جیب و تحویلدرآ کرد؛ یعنی برای پول

قفلی را درآورد و با کشیدنش طرِف  خوب است. پا برداشت عقب. سنجاق
 «یه َدم اینو بگیر  ِجِغلِه!...»بارانی، گفت: 

ُهوووه! "سنجاق و تشکیالت" و... حاال انگار یه صدهزار »ریشو گفت:    
 «ترسه طوری ِبَشن که... تومن ُتو جیب گذاشته و می

نه کاکام، "صدهزار تومن" که هیچی، »زدن به ریشو گفت:  َکَرم با ُزل علی   
 چانه را پائین کشید«. هزار تومِنش هم میاد پیِش ما آدمای بدبخت چه بکنه؟!

خواست به جیب ِبَبَرد،  را که میهم زور داد و دستی  هها را تا شد ب و لب
ها را مثِل آنکه  رنجش موازِی شانه ماند و داخِل جیب را نگاه کرد و اسکناسآ

آرام و دقیق بیرون آورد و با  آورد، پائید و بیرون می گنجشکی یا ملخی را می
هللا! اینا رو  بسم»ِن مشت گفت: نهادن، بردشان آنوِر شیشه و با بازگرفت پیشپا

 «بشمار ببین درسَتن؛ هشتاد تومَنن...
زدن  مثِل قاپ  های بیشتر مچاله ریشو به اسکناس حاجی مرّدد لَنگ کرد و   
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تومانی بودند ـ  تومانی و چهارتا پنج تا ده و با شمردنشان ـ که شش چنگ برد
 «َئن؟! ئی که اینُجور گلوله اینا رو از کجا آورده»گفت: 

با التماس ـ درخواست یا با َقَسم ـ  –در فکِر اینکه به راهی  َکَرم علی   
 «شون! راه ُجستم به داخِل همین راه»کمتر بدهد، عجالًة جواب داد:  – دادن آیه
ها از جیب ـ که حاجی صدای  ُخرده درآوردِن پول در شروع بهو    

ماند ـ نگاهش همچنان به  خاطر ساکت ه همینشان را شنید وب ِجرینگ ِجرینگ
برادر! هرچند که تو دسِت َقَسم بام نداری، به خوِد خدا »ریشو، با ُسوز گفت: 

و با بردِن « َئم. اَن یا پوِل یه مشت تخم که فروخته َقَسم که اینا یا پوِل برزگری
آ پس.. ـ »و گفت: « اینا رو هم بگیر...»ها به داخل، گفت:  ُخرده دست و پول
َکشی عقب؟! پس مگه از پول بدت  می وته که هی سر و گردنتحاجی! ـ چِ 

 «میاد؟!
و پنج  ِچل»و پنج ریالند، با اخم گفت: تومان  پنجمتوّجه شده بود حاجی که    

 «لایر دیگه پس کو؟
َکَرم دست برد ُمِچ ریشو را گرفت، چشم به چشمش رساند و گفت:  علی   
کردِن ُمِچ ریشو،  ای جوون! به همین جوونِی خودت َقَسم، ندارم... )و به ِول»

رساندن به حاجی گفت: ( آ حاجی به همون راهی که رفتی به خونۀ  و با چشم
قُّبه دارم که ِبسُتونم برای  خدا َقَسم، دیگه ندارم؛ َتک ـ چون َقَسم خوردم ـ پولِ 

 «تونم ِبکََشم به راه بیام اللی... رادیون. برای قُّبه که هی نمی
 کشید تا نگاِه حاجی کند. و کمی کنار می« قُّوه" نه "قُّبه"!»"ریشو گفت:    
کشیدۀ  های بهم ا و با چینبا گرِه میاِن ابروه َکَرم، حاجی در گفتِن علی   

ادتومان را از ریشو گرفت نهاد به لبۀ ویترین و لند شد و هشتصورت، ب
طرِف خودش کشید که  ریخت رویشان و رادیو را چنان به ها را هم ُخرده پول

یه لایر هم »گوشتی افتاد به زمین و گفت:  گوشتی و پیچ خورد به یک آچاِرپیچ
 و نشست.« شه به جاِن این داریوش. فهمیدی؟ ، نمینکه کمتر باش

 «چقدر قرار بود؟»اهش به حاجی، پرسید: نگ« داریوش»   
َکَرم  گوشتی را بردارد و علی حاجی از روی چهارپایه خم شده بود پیچ   

ای قربونت! "داریوش" اسِم شریِفِته؟ عرض دارم »چشمش به داریوش، گفت: 
آ حاجی! »و به حاجی نگاه کرد که سر باال آورده بود و گفت: ...« ه خدمتب

حالی" در حّق ِ همدین  ه، خونۀ خدا، ُمُرّوت داری، "کمکئی به َمکّ تو رفته
 «الخصوص در حّق ِ برادرای فقیِر بختیارِی خودت... لیداری و ع
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َقَسم خورده دیگه. »و گفت:  َکَرم ُشکرهللا یواش زد به َنرمۀ پهلوی علی   
 «ِبِده.. داری.. اگه...

 «ئی... کنه َمکّه رفته طرف فکر می»داریوش منتظِر گفتِن حاجی، گفت:    
های درازی دارد که حاال که قهر و غیظی شده، ِکش  معلوم شد حاجی لب   

  ِ ّشان معّین ـ مشّخص شده. پیشانِی ُپرچین را گرفت به حد اند و اندازه آمده
م حاجیه، اما مسلمونم من "حاجی" نیستم و فقط اسمَ »َکَرم گفت:  صورِت علی

ئی و  کنی؟ تا حاال چقدر رفته اَم اما تو نامردی چرا می و بله، بختیاری
تو »پا شد و ُرویش به داریوش که کج ایستاده بود، گفت: «. ؟...ئی اومده

یری اّول قرار بود صد تومن؛ بعد که رفت و اومد و همینُجوری آه و ناله مب
باشه، »، باز جون َکند تا گفتم «ومن بیارباشه برو نود و پنج ت»کرد، گفتم 

 «و حاال باز میگه کمتر...« ثواب داره، نود تومن
َکَرم برای گفتنی دست برد طرِف ساعِد داریوش و داریوش پنجۀ دسِت  علی   

 «برو، برو، پوالتو َوردار و بزن به چاک!»دیگر را جنباند گفت: 
 «آ حاجی، پس تو الُبد...»َکَرم گفت:  علی   
، نگاهش به «تو ببین چقدر وقِت ما رو گرفته...»گفت:  و حاجی که می   

ِبیاُمرز! مزاحم نشو دیگه و برو تا برقو  بینم، عّمهبیاهللا »َکَرم، گفت:  علی
 و به ساعتش نگاه کرد. «هست به کارمون برسیم.

به گفتم "بزن »َکَرم، گفت:  و داریوش که آمده بود و ایستاده بود پهلوی علی   
 َکَرم. و با کِف دست زد به ِگردِی شانۀ علی« چاک"!

 «پس تو ِچته خالو! یعنی که چه!»َکَرم گفت:  علی   
 و به حاجی نگاه کرد و خندید.« اآلن ها... به اَبوالفضل»داریوش گفت:    
 «ای بابا! این که کهنه هم هست خیلی. یعنی...»َکَرم گفت:  علی   
دّومه  نه، یه دختر هم میارن برات! رادیِو دستِ »گفت:  خم و َتخمبه اَ حاجی    

 «بخر. شووو بخر. دویست و ِچل تومن ِبِده نَ خوای دسِت دّوم، نَ  و اگه نمی
 «من پولم کجا بود؛ همینو هم به زوری دارم که...»َکَرم گفت:    
 «ُخب، نخر.»حاجی گفت:    
نفهم!  ،چیزی رو بیاریکنی اسِم خریِد  اگه نداری غلط می»داریوش گفت:    

و پشت کرد  «مه، اما یعنی دیگه تا این حد هم؟نفه بله که دهاتی خره و زبون
 و پیچید به پشِت ویترین.

خدا از دسِت همین »ُشکرهللا با غیظ ُرو به سمِت دیوار کرد گفت:    
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 «َکَرم! علی
ما »گفت: خنده  به َکَرم با چسباندِن شکم به بدنۀ ویترین، مالیم و لب علی   

 «دهاتیا رو مگه خدا نیافریده، کاکام؟
راستی   سوختی از بسکِه مزاحم شدی. راستیتو پدِر ما رو »حاجی گفت:    
 «ها!
 «نه، ِبالنسبت! برای چی! حیف نباشه؟!»َکَرم گفت:  علی   
یه کالم: میدی »اش تکان آورد و گفت:  مثِل پریدن به هوا، به باالتنه حاجی   

ها باال نگهداشت،   شانه ِو رادیو را با هردو دست گرفت و تا حدّ « یا نمیدی؟
کارِی جلَوش یا به  کوبیدش به تخته شنید، می می« نه»طوری که انگار اگر 

 َکَرم. سر و سینۀ علی
 و« ش بابا! ِبِده»زد، یواش هم گفت:  َکَرم به علی بارانی با ُسقُلمۀ یواشی که   

 های پیدا نگاه کرد. با دهان و دندان
خداشناس! پول دیگه ِچیه که تو..  ،ِبِده ِبش»ُروئی گفت:  با اخمهُشکرهللا هم    

 «اینقدر...
حاال پول هم داره  »گفت:  حاجی نیمُرَخش بلندشده به صورِت داریوش، می   

 «..ها، نه اینکه نداره.
آدما! پس  ُتولِه»کرد، بلند گفت:  ها می َکَرم که با نارضایتی نگاِه بچه و علی   

زنم با این برادرم، بختیاِرِیه؛ پس به شما  شما ِچتونه دیگه! من دارم َگپ می
 «چی!

 یواش رادیو را گذاشت روی تخته و ساکت ماند.حاجی    
 و محکم داریوش یک دست را به روی موهای سیاه و ِفرِفرِی انبوه گذاشت   

من جیباتو »َکَرم و گفت:  و باز پیچید رسید پهلوی علی!...« صبر کن »گفت: 
 «فروشی؟ َخَرم! می می
 های ُزل نگاه کرد. چشم باز و با َکَرم نفهمید یعنی چه و فقط با دهِن نیمه علی   
حاجی! تو هم یه دقیقه بذار...  نالی که نداری؟... مگه نمی»داریوش گفت:    

 «َخَرم؛ یعنی اگه بیشتر از پوِل قُّوه داشتی چی؟ من جیباتو می
اَش  طرِف صورِت داریوش باال برد و از زیِر چانه َکَرم صورت را به علی   

برای دروغ هم مگه واجبه؟ من میگم بس  ُهع، این؟ باشه برادر. یعنی»گفت: 
نگهداشتِن جیِب چپ، گفت:( آ!  تومن دارم... )دستش به گشوده ها ده پوِل قُّبه

ایناش. دیگه بیا همۀ الشمو ِبگَرد و هرچی ُجستی برای خودت و خوِش 
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َقَسم خورده دیگه. »و گفت:  َکَرم ُشکرهللا یواش زد به َنرمۀ پهلوی علی   
 «ِبِده.. داری.. اگه...

 «ئی... کنه َمکّه رفته طرف فکر می»داریوش منتظِر گفتِن حاجی، گفت:    
های درازی دارد که حاال که قهر و غیظی شده، ِکش  معلوم شد حاجی لب   

  ِ ّشان معّین ـ مشّخص شده. پیشانِی ُپرچین را گرفت به حد اند و اندازه آمده
م حاجیه، اما مسلمونم من "حاجی" نیستم و فقط اسمَ »َکَرم گفت:  صورِت علی

ئی و  کنی؟ تا حاال چقدر رفته اَم اما تو نامردی چرا می و بله، بختیاری
تو »پا شد و ُرویش به داریوش که کج ایستاده بود، گفت: «. ؟...ئی اومده

یری اّول قرار بود صد تومن؛ بعد که رفت و اومد و همینُجوری آه و ناله مب
باشه، »، باز جون َکند تا گفتم «ومن بیارباشه برو نود و پنج ت»کرد، گفتم 

 «و حاال باز میگه کمتر...« ثواب داره، نود تومن
َکَرم برای گفتنی دست برد طرِف ساعِد داریوش و داریوش پنجۀ دسِت  علی   

 «برو، برو، پوالتو َوردار و بزن به چاک!»دیگر را جنباند گفت: 
 «آ حاجی، پس تو الُبد...»َکَرم گفت:  علی   
، نگاهش به «تو ببین چقدر وقِت ما رو گرفته...»گفت:  و حاجی که می   

ِبیاُمرز! مزاحم نشو دیگه و برو تا برقو  بینم، عّمهبیاهللا »َکَرم، گفت:  علی
 و به ساعتش نگاه کرد. «هست به کارمون برسیم.

به گفتم "بزن »َکَرم، گفت:  و داریوش که آمده بود و ایستاده بود پهلوی علی   
 َکَرم. و با کِف دست زد به ِگردِی شانۀ علی« چاک"!

 «پس تو ِچته خالو! یعنی که چه!»َکَرم گفت:  علی   
 و به حاجی نگاه کرد و خندید.« اآلن ها... به اَبوالفضل»داریوش گفت:    
 «ای بابا! این که کهنه هم هست خیلی. یعنی...»َکَرم گفت:  علی   
دّومه  نه، یه دختر هم میارن برات! رادیِو دستِ »گفت:  خم و َتخمبه اَ حاجی    

 «بخر. شووو بخر. دویست و ِچل تومن ِبِده نَ خوای دسِت دّوم، نَ  و اگه نمی
 «من پولم کجا بود؛ همینو هم به زوری دارم که...»َکَرم گفت:    
 «ُخب، نخر.»حاجی گفت:    
نفهم!  ،چیزی رو بیاریکنی اسِم خریِد  اگه نداری غلط می»داریوش گفت:    

و پشت کرد  «مه، اما یعنی دیگه تا این حد هم؟نفه بله که دهاتی خره و زبون
 و پیچید به پشِت ویترین.

خدا از دسِت همین »ُشکرهللا با غیظ ُرو به سمِت دیوار کرد گفت:    
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 «َکَرم! علی
ما »گفت: خنده  به َکَرم با چسباندِن شکم به بدنۀ ویترین، مالیم و لب علی   

 «دهاتیا رو مگه خدا نیافریده، کاکام؟
راستی   سوختی از بسکِه مزاحم شدی. راستیتو پدِر ما رو »حاجی گفت:    
 «ها!
 «نه، ِبالنسبت! برای چی! حیف نباشه؟!»َکَرم گفت:  علی   
یه کالم: میدی »اش تکان آورد و گفت:  مثِل پریدن به هوا، به باالتنه حاجی   

ها باال نگهداشت،   شانه ِو رادیو را با هردو دست گرفت و تا حدّ « یا نمیدی؟
کارِی جلَوش یا به  کوبیدش به تخته شنید، می می« نه»طوری که انگار اگر 

 َکَرم. سر و سینۀ علی
 و« ش بابا! ِبِده»زد، یواش هم گفت:  َکَرم به علی بارانی با ُسقُلمۀ یواشی که   

 های پیدا نگاه کرد. با دهان و دندان
خداشناس! پول دیگه ِچیه که تو..  ،ِبِده ِبش»ُروئی گفت:  با اخمهُشکرهللا هم    

 «اینقدر...
حاال پول هم داره  »گفت:  حاجی نیمُرَخش بلندشده به صورِت داریوش، می   

 «..ها، نه اینکه نداره.
آدما! پس  ُتولِه»کرد، بلند گفت:  ها می َکَرم که با نارضایتی نگاِه بچه و علی   

زنم با این برادرم، بختیاِرِیه؛ پس به شما  شما ِچتونه دیگه! من دارم َگپ می
 «چی!

 یواش رادیو را گذاشت روی تخته و ساکت ماند.حاجی    
 و محکم داریوش یک دست را به روی موهای سیاه و ِفرِفرِی انبوه گذاشت   

من جیباتو »َکَرم و گفت:  و باز پیچید رسید پهلوی علی!...« صبر کن »گفت: 
 «فروشی؟ َخَرم! می می
 های ُزل نگاه کرد. چشم باز و با َکَرم نفهمید یعنی چه و فقط با دهِن نیمه علی   
حاجی! تو هم یه دقیقه بذار...  نالی که نداری؟... مگه نمی»داریوش گفت:    

 «َخَرم؛ یعنی اگه بیشتر از پوِل قُّوه داشتی چی؟ من جیباتو می
اَش  طرِف صورِت داریوش باال برد و از زیِر چانه َکَرم صورت را به علی   

برای دروغ هم مگه واجبه؟ من میگم بس  ُهع، این؟ باشه برادر. یعنی»گفت: 
نگهداشتِن جیِب چپ، گفت:( آ!  تومن دارم... )دستش به گشوده ها ده پوِل قُّبه

ایناش. دیگه بیا همۀ الشمو ِبگَرد و هرچی ُجستی برای خودت و خوِش 
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 «حاللت.
بفرما! »گفت:  که حاجی که به خنده افتاده بود، می حرفش تمام نشده بود   

 «تومن؟ شه ده "قّوه" میدیدی؟ 
و نوِک یک دستش به  َکَرم داریوش یک دستش به فشار روی شانۀ علی   

 «شه، ها؟ تومن می همین نامرد! "قُّوه" ده»حاِل زورآوردن به پهلویش، گفت: 
تومانی را  ده«. ها؟ نه... نکن شکممو پاره کردی!...»َکَرم گفت:  علی   

 درآورده بود و حرفش تمام نبود.
به خنده های گوش  نرمهبا مقابِل تقریبی  حاجی که دیگر دهانش تا برابریِ    

خواد  فقط چارتا قُّوۀ َقلَمی میپیشتر هم مگه ِبت نگفتم که »گشوده بود، گفت: 
 «شه سی و پنج لایر؟ پس دیگه...؟ می ش شون همه که پول

ستم برای دو خوا بله جانم، بله، اما َنقِل دورِی راه می»َکَرم گفت:  علی   
ها را از بدن جدا گرفته بود و  حالی که دست و به« ش قُّبه ِبسُتونم. دفعه

به هر رقمی که دلت  ِبگَرد»های پیراهنش را گشته بود، گفت:  داریوش جیب
 «. به خوِد حضرِت عّباس دیگه ندارم... ِپَیع از شما دیگه!خواد می
 «رت چی؟داخِل شلوارگشادت چی؟ زیِر کم»داریوش گفت:    
و دامِن پیراهنش را « نه به قرآِن خدا. همۀ جونمو ِبگَرد.»َکَرم گفت:  علی   

 از روی شلوار باال زد.
فرو  اخِل دو جیِب شلواِر سیاِه َدبیتهائی که دو دسِت داریوش به د و در َدم   

شو هم  ِتّمهـ تَ اون چندتومِن راستش »گفت:  َکَرم می رفتند و درآمدند، علی
ها و برای اهِل  ستم ُنقل و شیرینی ِبسُتونم برای این بچهخوا می

دّره برای شیرینِی رادیون... دروغ میگم  چادرنشینائی که هستیم به ُنه سیاه
 «ها؟ ِجِغلِه

تومنو که دروغ گفتی  هرچی که جون ِبکَنی، باز همین ده»داریوش گفت:    
 «چی؟

 «ها، همین!»حاجی گفت:    
سلمون مگه من نگفتم براتون که َنقِل قُّبه بود؟ مگه شما م»َکَرم گفت:  علی   

 !...«ی حرِف یه مسلمونی؟ َوی نیستین که اعتقاد بکنین به
حاجی  ،پا برداشتکه داریوش که دستی را به کمر زده بود، به داخل    

ره به ظاهِر اینا؛ اینا از لحاِظ اینا؟ آدم نباید بِ »او، گفت: چشمش در حرکت به 
پس ِبِده »م، گفت: َکرَ  چشمش به علیو « زرنگی ما رو میذارن توی جیب!
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 «ئیم امروز  ها!... دیگه اگه میدی. چه ما گرفتار شده
و « همون که گفتی. خدا خرو شناخت که شاخ ِبش نداد!»داریوش گفت:    

 ُرو کن تا عصبانی یاهللا»انگشِت تهدید را از شیشه بیرون کرد گفت: 
 «َئم! نشده
 دونی کجائیم؟ وره. میمون خیلی دُ  ای مسلمون! ما راه»َکَرم گفت:  علی   
و چون دید « دّره" کجاس؟ برای دو دفعه باید قُّبه بخرم که... دونین "ُنه می

کنند،  طاقتی نگاه می های ُزل و به بی داریوش و حاجی ساکت و با چشم
شو ِبم ِبِده  بیا خالو، بیا! اما اقالً یه ُخرده»رد و گفت: تومانی را دراز ک ده

ها را برداشت ریخت  ُخرده اسکناس را به دسِت داریوش داد و پول .«پس...
 توی جیب.

ها صداهای دّکاندارهائی  ها و از زیِر سایبان از ایوان .جان شده بود گرما کم   
 رسید. می
 .«سالم»داخل شد و گفت: « شوشتری حسین»   
دست را به ضرب باال برد و داریوش هم  ،دادن با داریوش برای دست   

ها داد و آنوقت دست را فرود آورد و  دست را باال برد و بازو را به نگاِه چشم
دست را برد گرفت جلو که زوِر ضرب کم احتیاط  سیِن ِبل و باریک برایح

 شود...
ُهح.. ـ شازده! ـ چطور دلت اومد که از زیِر ُکولِر بزنی »حاجی گفت:    

 «بیرون؟
شما میذارین کسی راحت کنه؟ یا »دادن با حاجی، گفت:  حاِل دست بهحسین    

هاتون... معلوم  صدای رادیوها درکاره یا صدای قیل و قاِل خودتون و مشتری
 ها را َورانداز کرد. چهَکَرم و ب و علی« نیست چه خبره که اینقدر...

 «احواِل شریف؟...»کرد، محترمانه گفت:  نگاهش می  َکَرم که منتظر علی   
مرحمِتت »ی گفت: دادن سرتکان با نگاهش نگاِه تحقیر، با مکث وحسین    

 «زیاد!
 «جاِن تو حسین، همین آدم امروز ما رو پاک ذلّه کرده.»گفت:  حاجی می   
ای »ها را به آرنِج حسین زد گفت:  ِن خود نوِک انگشتَکَرم با جلوکشید علی   

آقا! ای جوون! قربونت! این رادیونو حاجی داده به من به نود تومن و توقِع 
داد  در عوض و آ داریوش نهاد بکنه و او  شو کم ُخرده من بس این بوده که یه

 «سِر مِن فقیر! نو فریاد رو کشید
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 «حاللت.
بفرما! »گفت:  که حاجی که به خنده افتاده بود، می حرفش تمام نشده بود   

 «تومن؟ شه ده "قّوه" میدیدی؟ 
و نوِک یک دستش به  َکَرم داریوش یک دستش به فشار روی شانۀ علی   

 «شه، ها؟ تومن می همین نامرد! "قُّوه" ده»حاِل زورآوردن به پهلویش، گفت: 
تومانی را  ده«. ها؟ نه... نکن شکممو پاره کردی!...»َکَرم گفت:  علی   

 درآورده بود و حرفش تمام نبود.
به خنده های گوش  نرمهبا مقابِل تقریبی  حاجی که دیگر دهانش تا برابریِ    

خواد  فقط چارتا قُّوۀ َقلَمی میپیشتر هم مگه ِبت نگفتم که »گشوده بود، گفت: 
 «شه سی و پنج لایر؟ پس دیگه...؟ می ش شون همه که پول

ستم برای دو خوا بله جانم، بله، اما َنقِل دورِی راه می»َکَرم گفت:  علی   
ها را از بدن جدا گرفته بود و  حالی که دست و به« ش قُّبه ِبسُتونم. دفعه

به هر رقمی که دلت  ِبگَرد»های پیراهنش را گشته بود، گفت:  داریوش جیب
 «. به خوِد حضرِت عّباس دیگه ندارم... ِپَیع از شما دیگه!خواد می
 «رت چی؟داخِل شلوارگشادت چی؟ زیِر کم»داریوش گفت:    
و دامِن پیراهنش را « نه به قرآِن خدا. همۀ جونمو ِبگَرد.»َکَرم گفت:  علی   

 از روی شلوار باال زد.
فرو  اخِل دو جیِب شلواِر سیاِه َدبیتهائی که دو دسِت داریوش به د و در َدم   

شو هم  ِتّمهـ تَ اون چندتومِن راستش »گفت:  َکَرم می رفتند و درآمدند، علی
ها و برای اهِل  ستم ُنقل و شیرینی ِبسُتونم برای این بچهخوا می

دّره برای شیرینِی رادیون... دروغ میگم  چادرنشینائی که هستیم به ُنه سیاه
 «ها؟ ِجِغلِه

تومنو که دروغ گفتی  هرچی که جون ِبکَنی، باز همین ده»داریوش گفت:    
 «چی؟

 «ها، همین!»حاجی گفت:    
سلمون مگه من نگفتم براتون که َنقِل قُّبه بود؟ مگه شما م»َکَرم گفت:  علی   

 !...«ی حرِف یه مسلمونی؟ َوی نیستین که اعتقاد بکنین به
حاجی  ،پا برداشتکه داریوش که دستی را به کمر زده بود، به داخل    

ره به ظاهِر اینا؛ اینا از لحاِظ اینا؟ آدم نباید بِ »او، گفت: چشمش در حرکت به 
پس ِبِده »م، گفت: َکرَ  چشمش به علیو « زرنگی ما رو میذارن توی جیب!
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 «ئیم امروز  ها!... دیگه اگه میدی. چه ما گرفتار شده
و « همون که گفتی. خدا خرو شناخت که شاخ ِبش نداد!»داریوش گفت:    

 ُرو کن تا عصبانی یاهللا»انگشِت تهدید را از شیشه بیرون کرد گفت: 
 «َئم! نشده
 دونی کجائیم؟ وره. میمون خیلی دُ  ای مسلمون! ما راه»َکَرم گفت:  علی   
و چون دید « دّره" کجاس؟ برای دو دفعه باید قُّبه بخرم که... دونین "ُنه می

کنند،  طاقتی نگاه می های ُزل و به بی داریوش و حاجی ساکت و با چشم
شو ِبم ِبِده  بیا خالو، بیا! اما اقالً یه ُخرده»رد و گفت: تومانی را دراز ک ده

ها را برداشت ریخت  ُخرده اسکناس را به دسِت داریوش داد و پول .«پس...
 توی جیب.

ها صداهای دّکاندارهائی  ها و از زیِر سایبان از ایوان .جان شده بود گرما کم   
 رسید. می
 .«سالم»داخل شد و گفت: « شوشتری حسین»   
دست را به ضرب باال برد و داریوش هم  ،دادن با داریوش برای دست   

ها داد و آنوقت دست را فرود آورد و  دست را باال برد و بازو را به نگاِه چشم
دست را برد گرفت جلو که زوِر ضرب کم احتیاط  سیِن ِبل و باریک برایح

 شود...
ُهح.. ـ شازده! ـ چطور دلت اومد که از زیِر ُکولِر بزنی »حاجی گفت:    

 «بیرون؟
شما میذارین کسی راحت کنه؟ یا »دادن با حاجی، گفت:  حاِل دست بهحسین    

هاتون... معلوم  صدای رادیوها درکاره یا صدای قیل و قاِل خودتون و مشتری
 ها را َورانداز کرد. چهَکَرم و ب و علی« نیست چه خبره که اینقدر...

 «احواِل شریف؟...»کرد، محترمانه گفت:  نگاهش می  َکَرم که منتظر علی   
مرحمِتت »ی گفت: دادن سرتکان با نگاهش نگاِه تحقیر، با مکث وحسین    

 «زیاد!
 «جاِن تو حسین، همین آدم امروز ما رو پاک ذلّه کرده.»گفت:  حاجی می   
ای »ها را به آرنِج حسین زد گفت:  ِن خود نوِک انگشتَکَرم با جلوکشید علی   

آقا! ای جوون! قربونت! این رادیونو حاجی داده به من به نود تومن و توقِع 
داد  در عوض و آ داریوش نهاد بکنه و او  شو کم ُخرده من بس این بوده که یه

 «سِر مِن فقیر! نو فریاد رو کشید
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، او را کمی به عقب َکَرم روی سینۀ علی گذاشتِن دستسکوت و باحسین با    
 «ِهَنه؟ )اینه؟(»راند و رادیو را برداشت و با ُگوِیِش شوشتری گفت: 

آره، »داریوش هردو دست به کمرزده و تقریباً ایستاده پشِت ویترین، گفت:    
 «"ِهَنه"!

ریالی درآورد  حاجی، خندان، از توی کشو یک سکّۀ یک تومانی و یک پنج   
شو هم کم  ، یه ُخردهبیا»َکَرم، گفت:  شان روی تخته، به جلِو علی راندنو با 

 !«"آقا ـ ُگِل باغا حسین"خاطِر همین  کردم بنا به
باز من ممنوِن تو و همین آ »َکَرم به خوشحالی ـ خنده گفت:  علی   

 «آقا. حسین
َوراندازش خاموشش کرده بود و و که پیِچ رادیو را باز کرده بود حسین    
و به و به حاجی ُزل زد  ُروِبُروی حاجی کرد، یواش گذاشتش روی تخته می

داریوش نگاه کرد و بعد گردن را کمی کج گرفت و سر تکان داد و چشمی را 
رساند، رساند اّما برای  خواباند و گشود... یعنی هرچه را باید می

باشن،  مسلمون! ِهنا که هرچی هم که»نکردِن کار فقط گفت:  خراب
 «اَن، یه کمی انصاف هم خوبه!... کاکاهاتوَنن، بختیاری

 َکَرم و ُشکرهللا و بارانی به رضایت و خوشحالی خندیدند. علی   
این رادیو رو  شوشتری!» ندید و چنگ روی رادیو نهاد و گفت:حاجی خ   

 «دادنش؟ ای که بود، وجداناً چقدر می هرجای دیگه
نه، ِبش بگو ما انصافو از تو یاد »گفت: داریوش نگاهش به حاجی،    

 «ئیم، شوشترِی بدشوشتری! گرفته
راستی هم که! هم دکان داره، هم کامیون داره و چارلُّپی »حاجی گفت:    
روز؟ یه بار نمک آورد و  خوره و باز اسِم "انصاف" رو میاره! دیدی اون می

 «د ُروش!دوهزار تومن فقط روی همون یه بار نمک خورد و آب هم خور
گرفتِن گردن گفت:  د داخل و با کجهائی  سر را بر نهادن عقب حسین با پا به   
تن از حرف و به گرف و با فاصله« اَن؟ نذار! ِد نذار بگم! "اون" و "این" یکی»

ئین  پس وایساده»نهادن، ُرویش به ُشکرهللا و بارانی، گفت:  عقب برعکسی پا به
 «اَن؟ دلیسِرپا چرا؟ پس مگه نه ِهنا صن

پا کردند و اینَور ـ آنَور را نگاه کردند  بارانی و ُشکرهللا تکان خوردند، پابه   
خیلی »و ُشکرهللا گفت: « نه، خوبه  آقا...»و بارانی به صدای یواش گفت: 

 «ممنون.
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اُفتیم به راه، اما  ما که دیگه داریم می»گفت: ها،  چشمش به بچهَکَرم  علی   
باز ای »و گفت: « کنه یه َدم هم بشینین. حاال که این آقازاده فرمایش می

 «ئی هستی! که شوشتری قربوِن تو 
تر،  کوتاهداریوش شروع کرد به سر و ُکوِل حسین چنگ بیندازد و حسین    
آمد. داریوش  عقب می و عقبَرَدش کند، َرد نگاهش دارد ها  کوشید با دست می

نشینین، دروغ »ل کرد و گفت: و پشِت گردِن بارانی را گرفت و وِ ِولَش کرد 
محض ِ اینکه  تون به گیره برق میها وصلَن به برق و  یگه، این صندلیم

 «بشینین!
 «نخیر، دیگه اینقدر هم خر نیستیم ما!»ُشکرهللا گفت:    
 «ت که ما.. دیگه... ل نگیرهها، دیگه خیا»َکَرم هم گفت:  علی   
 کردِن سر اعتراض کرد. بارانی هم با خنده و با باال ـ پائین   

خواست باز حرِف توّقِع  می ،توی جیب نهاده بودها را  سکّهکه َکَرم  علی   
ببین ِجِغلِه! اگه من مسخره »پوِل بیشتر را بزند که حسین به او گفت: 

ی البت عیب و نقص میذاره روی گفتین این مرِد شوشتر کردم، می می
 «اَن و کاکاهاتوَنن چی؟ که بختیاریِهنا بختیاری؛ پس 

ای خدا » گرمی گفت:  تش نهاده روی رادیو، با تصدیق بهَکَرم دس علی   
ها ِمهرگرمَتَرن تا  خودش دونسته باشه که هاع! وهللا انگاری غریب

شنیدین؟ »گفت: هایش در حرکت از حاجی به داریوش،  و چشم« ها. خودی
 «ببینین! راست میگه این آقا؛ یعنی میگه پشِت برادِر بختیارِی خوِدتو نشکن.

فهمی تو؟ فقط  که بفهمی! اما مگه می»حسین ـ چشمش به داریوش ـ گفت:    
 «بلدی که هی بازو ُکلُفت بکنی برامون!

آید  تکیۀ تختۀ کناِر ویترین، به عالمِت اینکه اآلن میداریوش دستش به    
برایش، لب پیچ داد و چین به پیشانی آورد و حسین که به جلو پا برداشته بود، 

 ِزبر و زرنگ و سبک، پا برداشت به عقب.
آ حاجی! آ داریوش! پس اقالً یه دو تومن دیگه هم کرامت »َکَرم گفت:  علی   

ای ها و بر خوام پولم رسا بکنه و ُنقل و شیرینی بخرم برای این ِجِغلِه می ،بکن
 «مون. اهِل آبادی

پس مگه پونزده لایر ندادم »و گفت: « ای وای از این دیگه!»حاجی گفت:    
 «ِبت؟
 «و خیلی هم ممنونم، اما عرض کردم که... چرا، دادی»َکَرم گفت:  علی   
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، او را کمی به عقب َکَرم روی سینۀ علی گذاشتِن دستسکوت و باحسین با    
 «ِهَنه؟ )اینه؟(»راند و رادیو را برداشت و با ُگوِیِش شوشتری گفت: 

آره، »داریوش هردو دست به کمرزده و تقریباً ایستاده پشِت ویترین، گفت:    
 «"ِهَنه"!

ریالی درآورد  حاجی، خندان، از توی کشو یک سکّۀ یک تومانی و یک پنج   
شو هم کم  ، یه ُخردهبیا»َکَرم، گفت:  شان روی تخته، به جلِو علی راندنو با 

 !«"آقا ـ ُگِل باغا حسین"خاطِر همین  کردم بنا به
باز من ممنوِن تو و همین آ »َکَرم به خوشحالی ـ خنده گفت:  علی   

 «آقا. حسین
َوراندازش خاموشش کرده بود و و که پیِچ رادیو را باز کرده بود حسین    
و به و به حاجی ُزل زد  ُروِبُروی حاجی کرد، یواش گذاشتش روی تخته می

داریوش نگاه کرد و بعد گردن را کمی کج گرفت و سر تکان داد و چشمی را 
رساند، رساند اّما برای  خواباند و گشود... یعنی هرچه را باید می

باشن،  مسلمون! ِهنا که هرچی هم که»نکردِن کار فقط گفت:  خراب
 «اَن، یه کمی انصاف هم خوبه!... کاکاهاتوَنن، بختیاری

 َکَرم و ُشکرهللا و بارانی به رضایت و خوشحالی خندیدند. علی   
این رادیو رو  شوشتری!» ندید و چنگ روی رادیو نهاد و گفت:حاجی خ   

 «دادنش؟ ای که بود، وجداناً چقدر می هرجای دیگه
نه، ِبش بگو ما انصافو از تو یاد »گفت: داریوش نگاهش به حاجی،    

 «ئیم، شوشترِی بدشوشتری! گرفته
راستی هم که! هم دکان داره، هم کامیون داره و چارلُّپی »حاجی گفت:    
روز؟ یه بار نمک آورد و  خوره و باز اسِم "انصاف" رو میاره! دیدی اون می

 «د ُروش!دوهزار تومن فقط روی همون یه بار نمک خورد و آب هم خور
گرفتِن گردن گفت:  د داخل و با کجهائی  سر را بر نهادن عقب حسین با پا به   
تن از حرف و به گرف و با فاصله« اَن؟ نذار! ِد نذار بگم! "اون" و "این" یکی»

ئین  پس وایساده»نهادن، ُرویش به ُشکرهللا و بارانی، گفت:  عقب برعکسی پا به
 «اَن؟ دلیسِرپا چرا؟ پس مگه نه ِهنا صن

پا کردند و اینَور ـ آنَور را نگاه کردند  بارانی و ُشکرهللا تکان خوردند، پابه   
خیلی »و ُشکرهللا گفت: « نه، خوبه  آقا...»و بارانی به صدای یواش گفت: 

 «ممنون.
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اُفتیم به راه، اما  ما که دیگه داریم می»گفت: ها،  چشمش به بچهَکَرم  علی   
باز ای »و گفت: « کنه یه َدم هم بشینین. حاال که این آقازاده فرمایش می

 «ئی هستی! که شوشتری قربوِن تو 
تر،  کوتاهداریوش شروع کرد به سر و ُکوِل حسین چنگ بیندازد و حسین    
آمد. داریوش  عقب می و عقبَرَدش کند، َرد نگاهش دارد ها  کوشید با دست می

نشینین، دروغ »ل کرد و گفت: و پشِت گردِن بارانی را گرفت و وِ ِولَش کرد 
محض ِ اینکه  تون به گیره برق میها وصلَن به برق و  یگه، این صندلیم

 «بشینین!
 «نخیر، دیگه اینقدر هم خر نیستیم ما!»ُشکرهللا گفت:    
 «ت که ما.. دیگه... ل نگیرهها، دیگه خیا»َکَرم هم گفت:  علی   
 کردِن سر اعتراض کرد. بارانی هم با خنده و با باال ـ پائین   

خواست باز حرِف توّقِع  می ،توی جیب نهاده بودها را  سکّهکه َکَرم  علی   
ببین ِجِغلِه! اگه من مسخره »پوِل بیشتر را بزند که حسین به او گفت: 

ی البت عیب و نقص میذاره روی گفتین این مرِد شوشتر کردم، می می
 «اَن و کاکاهاتوَنن چی؟ که بختیاریِهنا بختیاری؛ پس 

ای خدا » گرمی گفت:  تش نهاده روی رادیو، با تصدیق بهَکَرم دس علی   
ها ِمهرگرمَتَرن تا  خودش دونسته باشه که هاع! وهللا انگاری غریب

شنیدین؟ »گفت: هایش در حرکت از حاجی به داریوش،  و چشم« ها. خودی
 «ببینین! راست میگه این آقا؛ یعنی میگه پشِت برادِر بختیارِی خوِدتو نشکن.

فهمی تو؟ فقط  که بفهمی! اما مگه می»حسین ـ چشمش به داریوش ـ گفت:    
 «بلدی که هی بازو ُکلُفت بکنی برامون!

آید  تکیۀ تختۀ کناِر ویترین، به عالمِت اینکه اآلن میداریوش دستش به    
برایش، لب پیچ داد و چین به پیشانی آورد و حسین که به جلو پا برداشته بود، 

 ِزبر و زرنگ و سبک، پا برداشت به عقب.
آ حاجی! آ داریوش! پس اقالً یه دو تومن دیگه هم کرامت »َکَرم گفت:  علی   

ای ها و بر خوام پولم رسا بکنه و ُنقل و شیرینی بخرم برای این ِجِغلِه می ،بکن
 «مون. اهِل آبادی

پس مگه پونزده لایر ندادم »و گفت: « ای وای از این دیگه!»حاجی گفت:    
 «ِبت؟
 «و خیلی هم ممنونم، اما عرض کردم که... چرا، دادی»َکَرم گفت:  علی   
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ئی که  از طایفۀ َموِری بینم! نکنه توبی! نگاه بکن به من ه»داریوش گفت:    
 «زنن؟ گوِل شیطون هم می

 «َموِری" ِچیه دیگه! خدا نکنه که من َموِری باشم!»"َکَرم گفت:  علی   
 «ِبِده ِبش دو تومن بدبختو.»حسین گفت:    
 «باز به قربوِن تو ای مرِد شوشتری!»َکَرم با رّقت گفت:  علی   
 «زودتر شّرشو ِبکَنه.ِبِده ِبش بابا که اقالً »داریوش گفت:    
از کشو درآورد و با  ریالی مانی و یک پنجحاجی باز یک سکّۀ یک تو   

و با اخم گفت: « بیا، ایَنم به جهنم!»ها به جلو راندشان و گفت:  نوِک انگشت
فردا نیای بگی اینجاش اینُجوره، اونجاش چه ُجوره که دیگه  ـ پس اما فردا»

 «ها! قا حسین کنم به شهادِت همین آ قبول نمی
به  ،خودت هیای... ای »دادن به چپ و راست گفت:  حسین با سرتکان   

 «قوِل خوِدتون!
کنم اون  ها، ها، اگه یه وقت بیاریش پس، پرتش می»داریوش گفت:    

افتادۀ ُروِبُرو را نشان داد و ادامه داد:  ، با انگشت دّکاِن َتک«بینی؟ ُروِبُرو  می
 «ِن آهنگرِی کریم که با ُپتک ُخردش بکنه برات!ُکوکنم توی اون دُ  پرتش می»

و « که بیارمش پس؟ َئم  چشم، چشم. پس مگه دیوونه»َکرم گفت:  علی   
فقط بگو برام که فقط دیگه.. ـ بابامی حاجی! ـ »ُرویش به حاجی، گفت: 

 «َئم وقتی... َئم و نکرده ُجوری بذارم، بذارم کجاش. ندیده هاشو چه قُّبه
 «بذارم کجاش"!»"حاجی با خنده گفت:    
ها،  خنده تفتِ لها م َکَرم و بچه و خودش و داریوش و حسین خندیدند و علی   

 نفر دیگر ماِل چه حسابی است... خندیدند و نفهمیدند این خندیدِن سه
بیا، بیا تا یادت ِبَدم که بذاری »به آهسته پابرداشتن گفت: داریوش    

َکَرم  و رسیده و رادیو را از دسِت علی «کجاش!... پس تو چه بلدی آخه!...
 کشیده.

رادر، هیچی! یعنی اینو دیگه حق داری وهللا ب»گفت:  میَکَرم با ُسوز  علیو    
هللا! مگه دروغ هم خوبه؟ قربونت زود باش که دیرمون شده و تا  َبیِنی و َبینَ 

تون بسته بود و  نوکُ ئیم، دُ  از شب رفته هم باید راه بریم. از ظهر اومده
 «وایسادیم منتظر تا وقتی که وازش کردین به سالمتی.

ِب شلوار دستمال درآورد تنش بود، از جی دار به آستینحسین که زیرپیراهِن    
َکَرم  علی تر. داریوش  شد برد پائین و برد زیِر زیرپیراهن و تا گردن برد پسِ 
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اجی گفت: روِن درگاه کشانده بود. حسین به حها را به َدِم در و به بی و بچه
 «اما چپوندی به بدبخِت خدازده!»

 «و درست میگی!آره! ت»حاجی به تمسخر گفت:    
برداشتن برای  خندید و حسین با قدم داد و حاجی می می حسین سر تکان   

 «شوخی کوبیدی تا تخته ُخالصه! بی»رفتن، گفت:  بیرون
گوشتی به دست و سر و چشمش متوّجه به یک رادیو،  پیچحاجی    

گوشتی به دستش و چشمش به رادیو و  خوشحاالنه خندید. داریوش هم یک پیچ
 «باقالخور! باشه، تو زورت بیاد! شوشترِی آب»َکَرم، بلند گفت:  علیبه 
های خنده و  حرف از این َکَرم انی و ُشکرهللا و هم علیدانستند هم بار می   

 فهمند. باشد نمی« چیز»چیزی که  اختالط در مقصود 
 از تابستان چیزی نمانده و باز گرما ُرو به ُمدارا نگذاشته. تعمیرگاه    

و ُرو به آفتاب است و چرخیدِن َپنکِه در نزدیکی دیگر  کوچک و چهارگوش
َکَرم  ورتر از در و درگاه ندارد. کمی بعد علیبا چند قدم دُ خیلی زیادی فرِق 

دادن دست را دراز کرد و  برگشت به داخل و نرسیده به حاجی، برای دست
 «آ حاجی. ببخش اگه اذیتت کردم. ،خاب، دیگه مرحمتت زیاد»گفت: 

مرحمت زیاد، مرحمت زیاد و »حاجی پا شد دست داد و خندان گفت:    
 «مبارک باشه ُخالصه.

 «َشم!ُروت مبارک، قربونت هم بِ »َکَرم گفت:  علی   
 «نشی!»حاجی گفت:    
 «تو رو خدات حاللم بکن!»َکَرم گفت:  علی   
و به « ِل شیِر مادر.حالل، حاللت مث» به احساِس حاِل تأّثر گفت:حاجی    

 داد.را ها از َدم درگاه  خداحافظِی بچهگرمی جواِب 
راستی »برداشتن برای سواشدن، گیر زد تا بگوید:  عقب َکَرم با دو پا به علی   

 «آ حاجی فرمودی که اسِم رادیون چی بود؟
 «آیوا.»حاجی گفت:    
 «از مرحمتت زیاد.ب»َکَرم به َدِم در رسیده، گفت:  علی   
 «برین به سالمِت خیر.»حاجی گفت:    
 «ِخِرفت! "آیوا"!»َکَرم، گفته:  و داریوش چشمش به علی   
ُشکرهللا ـ بارونی! شما هم »و گفت: « اَیوا.»َکَرم در دل تکرار کرد:  علی   

 «یادتون باشه اسمش.
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ئی که  از طایفۀ َموِری بینم! نکنه توبی! نگاه بکن به من ه»داریوش گفت:    
 «زنن؟ گوِل شیطون هم می

 «َموِری" ِچیه دیگه! خدا نکنه که من َموِری باشم!»"َکَرم گفت:  علی   
 «ِبِده ِبش دو تومن بدبختو.»حسین گفت:    
 «باز به قربوِن تو ای مرِد شوشتری!»َکَرم با رّقت گفت:  علی   
 «زودتر شّرشو ِبکَنه.ِبِده ِبش بابا که اقالً »داریوش گفت:    
از کشو درآورد و با  ریالی مانی و یک پنجحاجی باز یک سکّۀ یک تو   

و با اخم گفت: « بیا، ایَنم به جهنم!»ها به جلو راندشان و گفت:  نوِک انگشت
فردا نیای بگی اینجاش اینُجوره، اونجاش چه ُجوره که دیگه  ـ پس اما فردا»

 «ها! قا حسین کنم به شهادِت همین آ قبول نمی
به  ،خودت هیای... ای »دادن به چپ و راست گفت:  حسین با سرتکان   

 «قوِل خوِدتون!
کنم اون  ها، ها، اگه یه وقت بیاریش پس، پرتش می»داریوش گفت:    

افتادۀ ُروِبُرو را نشان داد و ادامه داد:  ، با انگشت دّکاِن َتک«بینی؟ ُروِبُرو  می
 «ِن آهنگرِی کریم که با ُپتک ُخردش بکنه برات!ُکوکنم توی اون دُ  پرتش می»

و « که بیارمش پس؟ َئم  چشم، چشم. پس مگه دیوونه»َکرم گفت:  علی   
فقط بگو برام که فقط دیگه.. ـ بابامی حاجی! ـ »ُرویش به حاجی، گفت: 

 «َئم وقتی... َئم و نکرده ُجوری بذارم، بذارم کجاش. ندیده هاشو چه قُّبه
 «بذارم کجاش"!»"حاجی با خنده گفت:    
ها،  خنده تفتِ لها م َکَرم و بچه و خودش و داریوش و حسین خندیدند و علی   

 نفر دیگر ماِل چه حسابی است... خندیدند و نفهمیدند این خندیدِن سه
بیا، بیا تا یادت ِبَدم که بذاری »به آهسته پابرداشتن گفت: داریوش    

َکَرم  و رسیده و رادیو را از دسِت علی «کجاش!... پس تو چه بلدی آخه!...
 کشیده.

رادر، هیچی! یعنی اینو دیگه حق داری وهللا ب»گفت:  میَکَرم با ُسوز  علیو    
هللا! مگه دروغ هم خوبه؟ قربونت زود باش که دیرمون شده و تا  َبیِنی و َبینَ 

تون بسته بود و  نوکُ ئیم، دُ  از شب رفته هم باید راه بریم. از ظهر اومده
 «وایسادیم منتظر تا وقتی که وازش کردین به سالمتی.

ِب شلوار دستمال درآورد تنش بود، از جی دار به آستینحسین که زیرپیراهِن    
َکَرم  علی تر. داریوش  شد برد پائین و برد زیِر زیرپیراهن و تا گردن برد پسِ 

~ 137 ~ 
 اللِی                                                               رادیون

اجی گفت: روِن درگاه کشانده بود. حسین به حها را به َدِم در و به بی و بچه
 «اما چپوندی به بدبخِت خدازده!»

 «و درست میگی!آره! ت»حاجی به تمسخر گفت:    
برداشتن برای  خندید و حسین با قدم داد و حاجی می می حسین سر تکان   

 «شوخی کوبیدی تا تخته ُخالصه! بی»رفتن، گفت:  بیرون
گوشتی به دست و سر و چشمش متوّجه به یک رادیو،  پیچحاجی    

گوشتی به دستش و چشمش به رادیو و  خوشحاالنه خندید. داریوش هم یک پیچ
 «باقالخور! باشه، تو زورت بیاد! شوشترِی آب»َکَرم، بلند گفت:  علیبه 
های خنده و  حرف از این َکَرم انی و ُشکرهللا و هم علیدانستند هم بار می   

 فهمند. باشد نمی« چیز»چیزی که  اختالط در مقصود 
 از تابستان چیزی نمانده و باز گرما ُرو به ُمدارا نگذاشته. تعمیرگاه    

و ُرو به آفتاب است و چرخیدِن َپنکِه در نزدیکی دیگر  کوچک و چهارگوش
َکَرم  ورتر از در و درگاه ندارد. کمی بعد علیبا چند قدم دُ خیلی زیادی فرِق 

دادن دست را دراز کرد و  برگشت به داخل و نرسیده به حاجی، برای دست
 «آ حاجی. ببخش اگه اذیتت کردم. ،خاب، دیگه مرحمتت زیاد»گفت: 

مرحمت زیاد، مرحمت زیاد و »حاجی پا شد دست داد و خندان گفت:    
 «مبارک باشه ُخالصه.

 «َشم!ُروت مبارک، قربونت هم بِ »َکَرم گفت:  علی   
 «نشی!»حاجی گفت:    
 «تو رو خدات حاللم بکن!»َکَرم گفت:  علی   
و به « ِل شیِر مادر.حالل، حاللت مث» به احساِس حاِل تأّثر گفت:حاجی    

 داد.را ها از َدم درگاه  خداحافظِی بچهگرمی جواِب 
راستی »برداشتن برای سواشدن، گیر زد تا بگوید:  عقب َکَرم با دو پا به علی   

 «آ حاجی فرمودی که اسِم رادیون چی بود؟
 «آیوا.»حاجی گفت:    
 «از مرحمتت زیاد.ب»َکَرم به َدِم در رسیده، گفت:  علی   
 «برین به سالمِت خیر.»حاجی گفت:    
 «ِخِرفت! "آیوا"!»َکَرم، گفته:  و داریوش چشمش به علی   
ُشکرهللا ـ بارونی! شما هم »و گفت: « اَیوا.»َکَرم در دل تکرار کرد:  علی   

 «یادتون باشه اسمش.
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 «چی بود؟»بارانی خندید گفت:    
 «یوار"؟اَ »" ُشکرهللا با خنده گفت:   
تون  پس مگه شما فهم»َکَرم گفت:  رسیده، علی بیرون پای هرسه به   

« تون! راستی کوره؟ شما هم راه ِبَبرین به یه چیزی برای روِز سیاه راستی
راستی.. ـ آ حاجی! ـ پس خودت »وَرو چرخاند و سر را داخل برد و گفت: 

 «گیِر خودت بیاد. خوام پول قُّبه نداری؟ نترس، پول میدم و یعنی می
 «نه وهللا، نه به خدا.»حاجی گفت:    
کرد، به  حال ـ احوال می« کریم»َکَرم با  علیداریوش که پشت به    

 «ُپور. ِن دهقانوکُ قُّبه" اون ُروِبُرو، آها، دُ »"سرچرخاندن گفت: 
ُپور پیدا بود و  در صافِی پیشاپیش، در بیست و چندقدمی، فقط دّکاِن دهقان   

در سمِت  و کنارۀ دّکاِن حاج حیدریدر سمِت چپ کنارۀ دّکاِن َبهاُدری 
 راست.

ها با حداحافظی با داریوش که هنوز در حفِظ فاصله معلوم  َکَرم و بچه علی   
بغل،  َکَرم، رادیو به راه افتادند. علی َکَرم دست بدهد، خواهد با علی بود که نمی

ها هم با همین  داشت و بچه وار پا بر برای لحظاتی و لحظاتی کج و َکوله و گیج
ال اکنار و دنباِل سرش را به حرکت گرفتند بعد هرسه اینَور ـ آنَور و ب حساب 

ون شوشتری سر بیر ُپور، حسین ـ پائین را نگاه کردند... از زیِر سایباِن دهقان
های خالو! بیا اینُجونا، بیا قّوه »دادن صدا زد:  تکان و با دست آورد

 «اینُجوناس.
هایشان خشک، هنوز سرشان به داخِل سایبان  عرق به سر و صورت   

 «علیکُم... سالم»نرسیده، تقریباً باهم گفتند: 
ها را بست و گشود و با سکوت رادیو را  ، چشم«علیک»َبهاُدری به گفتِن    

دّکاِن چپ و راست و زیر و باال کرد... َکَرم گرفت و آنرا  علیاز دست و بغِل 
. اَش، به تازگی رادیوفروشی هم شده است بازی فروشی پارچه ـ لباس ـ اسباب

درگاه و ُرو به دّکاِن خواست حرفی بزند که دید داریوش و حاجی َدِم  می
خوب داد ِبت! »خندند. سر تکان داد و گفت:  گویند و می ُپور می دهقان

 «مبارک!
 «خوبه رادیونش تو رو خدا؟»و پرسید: « ُروت مبارک.»َکَرم گفت:  علی   
َبهاُدری برای تأیید سر را کمی کج گرفت و محکم تا نزدیک به سینه    

کرد، ببیند و گفت:  ی باز از خنده نگاه میفرودش آورد تا حاجی که با دهان
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 «خوبه! پس َبِده؟!»
ها و خصوصاً  زدن با دهاتی مخصوص ِ حرف ُپور با لحنی که دهقان   
که در آن کلمات غالباً ادا  مانندی سّن و سال بود، به لحِن بیزاری های کم تیدها
چه »پرسید: شدند،  ور ریخته میشدند و حّتی دُ  شدند بلکه پرتاب می نمی
 «ای؟ متوسط، کوچیک؟ قُّوه
سرگشته پنجۀ دست را حرکت داد و َرم که رادیو را پس گرفته بود، کَ  علی   

؛ برایش معلوم بود که «وهللا.. کدوما رو میگن کوچیک، کدوما...»گفت: 
«  وسط ِحدّ »فهمید  ـ که می« متوّسط»و برای کلمۀ  خواهد نمی« بزرگ»

اَن. چارتا  چارتائی»ِم حرفش را اینُجور تمام کرد: کلمه نداشت و کال است ـ
 «ُپور، َقلَمی ِبِده ِبش. َقلَمی" آقای دهقان»"که صدای حاجی رسید: « خوام. می
زیرلبی « بلۀ»، انگار حاجی «بله!»اختیاری آهسته گفت:  ُپور به بی دهقان   

 شنید. را می
اشت و گفت: حسین سبکی ـ باریکِی اندامش را پشت به حاجی نگهد   
 «ُخالصه، چپوند تا تونست!»

 «ای آقا! همۀ کاِر این مملکت دیگه چپوندنه!»َبهاُدری به تلخی گفت:    
خوام برای  تومن هم ُنقل و شیرینی می پنجبه قدِر »گفت:  َکَرم می علی   

 «ها و باقی. شیرینیش برای این بچه
باقیماندۀ موهای سفید و  ـ ِخِپلِه و کمی طاس با« َکل غالمحسیِن لحافدوز»   

صورِت چاقش همیشه خندان ـ از سکّوی دّکاِن میرزائیان پرید پائین پیششان. 
او هم شوشتری است و شوشتر را ترک کرده است و از پرتِو همین مردِم 

وشون مگه ِو نَ ِهنا نَ »کند. گفت:  کند و خوب هم زندگی می بختیاری زندگی می
 «چقدره که...

کنی!  ای َکل غالمحسین! ُپرِس چی می»ناراحتی و درِددل گفت: َبهاُدری به    
 «خودت یعنی...

چرخید، به ُگوِیِش  و حسین هم که انگار دنباِل چیزی َدوِر خودش می   
دونن چی به  بابا! آدمای فقیر ـ ذلیل ـ بیخبر از دنیا چی می»شوشتری گفت: 

 «ِچیه!
 «م...َکرَ  خواد شیرینی علی نمی»ُشکرهللا گفته:    
به کریم رسیده،  دید حاجی را نیست و داریوش هم با گفتگو، َبهاُدری که می   

شه رادیِو  شیرینی هم مگه می بیاختیار داری! »کردن به ُشکرهللا گفت:  با نگاه
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 «چی بود؟»بارانی خندید گفت:    
 «یوار"؟اَ »" ُشکرهللا با خنده گفت:   
تون  پس مگه شما فهم»َکَرم گفت:  رسیده، علی بیرون پای هرسه به   

« تون! راستی کوره؟ شما هم راه ِبَبرین به یه چیزی برای روِز سیاه راستی
راستی.. ـ آ حاجی! ـ پس خودت »وَرو چرخاند و سر را داخل برد و گفت: 

 «گیِر خودت بیاد. خوام پول قُّبه نداری؟ نترس، پول میدم و یعنی می
 «نه وهللا، نه به خدا.»حاجی گفت:    
کرد، به  حال ـ احوال می« کریم»َکَرم با  علیداریوش که پشت به    

 «ُپور. ِن دهقانوکُ قُّبه" اون ُروِبُرو، آها، دُ »"سرچرخاندن گفت: 
ُپور پیدا بود و  در صافِی پیشاپیش، در بیست و چندقدمی، فقط دّکاِن دهقان   

در سمِت  و کنارۀ دّکاِن حاج حیدریدر سمِت چپ کنارۀ دّکاِن َبهاُدری 
 راست.

ها با حداحافظی با داریوش که هنوز در حفِظ فاصله معلوم  َکَرم و بچه علی   
بغل،  َکَرم، رادیو به راه افتادند. علی َکَرم دست بدهد، خواهد با علی بود که نمی

ها هم با همین  داشت و بچه وار پا بر برای لحظاتی و لحظاتی کج و َکوله و گیج
ال اکنار و دنباِل سرش را به حرکت گرفتند بعد هرسه اینَور ـ آنَور و ب حساب 

ون شوشتری سر بیر ُپور، حسین ـ پائین را نگاه کردند... از زیِر سایباِن دهقان
های خالو! بیا اینُجونا، بیا قّوه »دادن صدا زد:  تکان و با دست آورد

 «اینُجوناس.
هایشان خشک، هنوز سرشان به داخِل سایبان  عرق به سر و صورت   

 «علیکُم... سالم»نرسیده، تقریباً باهم گفتند: 
ها را بست و گشود و با سکوت رادیو را  ، چشم«علیک»َبهاُدری به گفتِن    

دّکاِن چپ و راست و زیر و باال کرد... َکَرم گرفت و آنرا  علیاز دست و بغِل 
. اَش، به تازگی رادیوفروشی هم شده است بازی فروشی پارچه ـ لباس ـ اسباب

درگاه و ُرو به دّکاِن خواست حرفی بزند که دید داریوش و حاجی َدِم  می
خوب داد ِبت! »خندند. سر تکان داد و گفت:  گویند و می ُپور می دهقان

 «مبارک!
 «خوبه رادیونش تو رو خدا؟»و پرسید: « ُروت مبارک.»َکَرم گفت:  علی   
َبهاُدری برای تأیید سر را کمی کج گرفت و محکم تا نزدیک به سینه    

کرد، ببیند و گفت:  ی باز از خنده نگاه میفرودش آورد تا حاجی که با دهان
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 «خوبه! پس َبِده؟!»
ها و خصوصاً  زدن با دهاتی مخصوص ِ حرف ُپور با لحنی که دهقان   
که در آن کلمات غالباً ادا  مانندی سّن و سال بود، به لحِن بیزاری های کم تیدها
چه »پرسید: شدند،  ور ریخته میشدند و حّتی دُ  شدند بلکه پرتاب می نمی
 «ای؟ متوسط، کوچیک؟ قُّوه
سرگشته پنجۀ دست را حرکت داد و َرم که رادیو را پس گرفته بود، کَ  علی   

؛ برایش معلوم بود که «وهللا.. کدوما رو میگن کوچیک، کدوما...»گفت: 
«  وسط ِحدّ »فهمید  ـ که می« متوّسط»و برای کلمۀ  خواهد نمی« بزرگ»

اَن. چارتا  چارتائی»ِم حرفش را اینُجور تمام کرد: کلمه نداشت و کال است ـ
 «ُپور، َقلَمی ِبِده ِبش. َقلَمی" آقای دهقان»"که صدای حاجی رسید: « خوام. می
زیرلبی « بلۀ»، انگار حاجی «بله!»اختیاری آهسته گفت:  ُپور به بی دهقان   

 شنید. را می
اشت و گفت: حسین سبکی ـ باریکِی اندامش را پشت به حاجی نگهد   
 «ُخالصه، چپوند تا تونست!»

 «ای آقا! همۀ کاِر این مملکت دیگه چپوندنه!»َبهاُدری به تلخی گفت:    
خوام برای  تومن هم ُنقل و شیرینی می پنجبه قدِر »گفت:  َکَرم می علی   

 «ها و باقی. شیرینیش برای این بچه
باقیماندۀ موهای سفید و  ـ ِخِپلِه و کمی طاس با« َکل غالمحسیِن لحافدوز»   

صورِت چاقش همیشه خندان ـ از سکّوی دّکاِن میرزائیان پرید پائین پیششان. 
او هم شوشتری است و شوشتر را ترک کرده است و از پرتِو همین مردِم 

وشون مگه ِو نَ ِهنا نَ »کند. گفت:  کند و خوب هم زندگی می بختیاری زندگی می
 «چقدره که...

کنی!  ای َکل غالمحسین! ُپرِس چی می»ناراحتی و درِددل گفت: َبهاُدری به    
 «خودت یعنی...

چرخید، به ُگوِیِش  و حسین هم که انگار دنباِل چیزی َدوِر خودش می   
دونن چی به  بابا! آدمای فقیر ـ ذلیل ـ بیخبر از دنیا چی می»شوشتری گفت: 

 «ِچیه!
 «م...َکرَ  خواد شیرینی علی نمی»ُشکرهللا گفته:    
به کریم رسیده،  دید حاجی را نیست و داریوش هم با گفتگو، َبهاُدری که می   

شه رادیِو  شیرینی هم مگه می بیاختیار داری! »کردن به ُشکرهللا گفت:  با نگاه
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 «به این خوبی!
چیز را  کردند و همه ُزل به مردها نگاه می شنیدند و ُزل ها می َکَرم و بچه علی   

 خندید... کردند و بارانی بیخودی می نگاه می
ها را  کردنشان آن ها را نگاه کرد و با لوله َکَرم بستۀ چهارتائِی باطری علی   

پوِل »گفت:  َکَرم ُپور هنوز شیرینی نکشیده بود. علی به جیب فرو برد. دهقان
 «شن سِرهم، آقازاده؟ ها همه چقدر می اینا و پوِل شیرینی

صبر کن، امان ِبِده یه »کشید، گفت:  ُپور که برای پسری قند می دهقان   
 «َدم...

«. کنه...  پولم رسا میحتم خواستم ببینم  چشم. می»تر گفت:  َکَرم آهسته علی   
 نگاِه ُشکرهللا کرد.

 «ح؟ ها. مگه...؟هُ »ُشکرهللا گفت:    
 ربرقه خوب نرفت امروز... ُشک»َصفقلِی میرزائیان از زیِر سایبان گفته:    

 «داره این خودش!
 «دهاتِی بختیاری دیگه...»گفت:  َبهاُدری می   
 «حاال دیگه قبول ُکردی؟ دیدی "شوشتری" بهتره؟!»حسین خندید گفت:    
 «صد البته که بهتره!»َکل غالمحسین با خنده گفت:    
آ عّزت! »ُپور ـ نه بختیاری نه شوشتری و نه ییالقی ـ خندید گفت:  دهقان   

 «شون؟ پس تو چیز میدی دست
ها، گفت:  َکَرم و بچه میرزائیان ایستاده لِب سکّو و چشمش به گردش به علی   
ها َدوِر یه بختیاری رو  شوشتریئین و هیچی نمیگین که  پس شما وایساده»

 «بگیرن به مذّمت؟
البت تو یا شوخی »َکَرم با پائی ُرو به میرزائیان برداشتن، گفت:  علی   
خوای منو امتحان بکنی، اما برادر، برای اونی که بفهمه، همه  کنی یا می می

 «برادریم و فرقی ماَبیِن بختیاری ـ شوشتری و غیر نیست که نیست.
ها را َورانداز کرده بود،  چهَکَرم و ب جای علی محسین که همهَکل غال   
هللا! یه شوشتری پیدا   نگاه کنین َگل و گردناشون چقدر تمیزن ماشاءَ » گفت: می
 «شه اینُجور؟! می
کسی »گفت: رسید تا به برگشتن ُپور از َدِم پستو  ُهِع خندۀ دهقان صدای ُهع   

 «البته که...حمام نکنه، ماه یه دفعه هم  که سه
ماه" یه دفعه و  ماه" یه دفعه؟! ـ بگو "شیش فقط "سه»َکل غالمحسین گفت:    
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 «نترس!
صدا  که بهَکَرم اینجا دیگر حرف را به خودش و به خودشان گرفت  علی   

کنیم،  ها! قبول! مگه ما هم زندگانی میدیگه که  ها وهللا! این»درآمد: 
 «؟آقازاده

چشم و ُرو و  بازهای بی ماَبیِن چاُچول»خودشان را   حال همین گفت و به   
یافت.  گیرداده می« خور فرنگی گوجه آب»های  نشین و ماَبیِن اللی« ُمُرّوت بی
برداشتِن گرما  به خاطِر شکست« های ضایع این آدم»رسید که  نظرش می به

های بیخود و  اند برای ِورِورکردن ؛ جمع شدهاند نیست که بیرون زده
اند برای خاطِر او و رادیِو او و  کردن و بخصوص حاال جمع مانده سبکی
ها... ُشکرهللا و بارانی هم  کردنش جلِو بچه زده سِر او نهادن و خجالت سربه

کردند و خود را  های خجالت خود را جمع می دیگر زیِر نگاِه مردها، با لبخنده
هائی که  ن آدماز ای خواست هرچه زودتر فشردند... و هر سه دلشان می می

، َرد شوند و بیفتند توی راِه «شدند به روی چه قومی حساب می»معلوم نبود 
پس باز »رسید:  بریده به ذهنشان می تنهای منتهی به خاِک خودشان... بریده

قربوِن همون والیِت خودمون. قربوِن همون کوه ـ کوهای تنها. جانم همون 
این آدمای  پارۀ خودمون. اینا.. تین. قربون همون دهاتیای آسها دّره ـ َنره

ُبری.  خراب... اینا که کارشون و وجودشون بس شده بچه ـ بچگی و گوش
 «اصالً هزار رحمت هم به َکولی ـ ِغِرشمال ـ ُغربت! این َبتر از کافرا...

تومان  تهشدسِت باران و  شیرینی را گرفت با بزرگی داد به َکَرم پاکتِ  علی   
خاب، »خواست بگوید:  می ماننِد خالصی  و پنج لایِر حساب را داد و با خنده

ُپور، گفت:  و به رفتن ُرو بچرخاَند که روی بارانی به دهقان« مرحمت زیاد
و عیب نداشت، خودش « ک، بیزحمتی. ثواب داره...آقا، یه ُخرده آِب ُخنُ »

ـ که به دسِت ُشکرهللا بود،  انش ور بود؛ یعنی ُدولچههم تشنه بود و راه هم دُ 
 این  دیگر ُخَنک نیست.شود و غیراز برسند، نرسیده تمام میآبش تا بروند و 

َکَرم آنرا از دستش گرفت  ای آب آورد و علی ُپور از توی یخچال کاسه دهقان   
 «یخه  ها... ن بخور. دستم یخ کرد؛ آبِ وِبستُ »و بردش جلِو بارانی گفت: 

 «پس خودت؟»بارانی گفت:    
و نگاِه مردها کرد « نه، آب اّول ماِل کوچیکه بعد بزرگ.»َکَرم گفت:  علی   

 فهمد. با این فکر که شاید با حرفش فهمانده باشد چیز می
ُپور با کاسه  بارانی تا توانست خورد و ُشکرهللا باقیمانده را خورد و دهقان   
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 «به این خوبی!
چیز را  کردند و همه ُزل به مردها نگاه می شنیدند و ُزل ها می َکَرم و بچه علی   

 خندید... کردند و بارانی بیخودی می نگاه می
ها را  کردنشان آن ها را نگاه کرد و با لوله َکَرم بستۀ چهارتائِی باطری علی   

پوِل »گفت:  َکَرم ُپور هنوز شیرینی نکشیده بود. علی به جیب فرو برد. دهقان
 «شن سِرهم، آقازاده؟ ها همه چقدر می اینا و پوِل شیرینی

صبر کن، امان ِبِده یه »کشید، گفت:  ُپور که برای پسری قند می دهقان   
 «َدم...

«. کنه...  پولم رسا میحتم خواستم ببینم  چشم. می»تر گفت:  َکَرم آهسته علی   
 نگاِه ُشکرهللا کرد.

 «ح؟ ها. مگه...؟هُ »ُشکرهللا گفت:    
 ربرقه خوب نرفت امروز... ُشک»َصفقلِی میرزائیان از زیِر سایبان گفته:    

 «داره این خودش!
 «دهاتِی بختیاری دیگه...»گفت:  َبهاُدری می   
 «حاال دیگه قبول ُکردی؟ دیدی "شوشتری" بهتره؟!»حسین خندید گفت:    
 «صد البته که بهتره!»َکل غالمحسین با خنده گفت:    
آ عّزت! »ُپور ـ نه بختیاری نه شوشتری و نه ییالقی ـ خندید گفت:  دهقان   

 «شون؟ پس تو چیز میدی دست
ها، گفت:  َکَرم و بچه میرزائیان ایستاده لِب سکّو و چشمش به گردش به علی   
ها َدوِر یه بختیاری رو  شوشتریئین و هیچی نمیگین که  پس شما وایساده»

 «بگیرن به مذّمت؟
البت تو یا شوخی »َکَرم با پائی ُرو به میرزائیان برداشتن، گفت:  علی   
خوای منو امتحان بکنی، اما برادر، برای اونی که بفهمه، همه  کنی یا می می

 «برادریم و فرقی ماَبیِن بختیاری ـ شوشتری و غیر نیست که نیست.
ها را َورانداز کرده بود،  چهَکَرم و ب جای علی محسین که همهَکل غال   
هللا! یه شوشتری پیدا   نگاه کنین َگل و گردناشون چقدر تمیزن ماشاءَ » گفت: می
 «شه اینُجور؟! می
کسی »گفت: رسید تا به برگشتن ُپور از َدِم پستو  ُهِع خندۀ دهقان صدای ُهع   

 «البته که...حمام نکنه، ماه یه دفعه هم  که سه
ماه" یه دفعه و  ماه" یه دفعه؟! ـ بگو "شیش فقط "سه»َکل غالمحسین گفت:    
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 «نترس!
صدا  که بهَکَرم اینجا دیگر حرف را به خودش و به خودشان گرفت  علی   

کنیم،  ها! قبول! مگه ما هم زندگانی میدیگه که  ها وهللا! این»درآمد: 
 «؟آقازاده

چشم و ُرو و  بازهای بی ماَبیِن چاُچول»خودشان را   حال همین گفت و به   
یافت.  گیرداده می« خور فرنگی گوجه آب»های  نشین و ماَبیِن اللی« ُمُرّوت بی
برداشتِن گرما  به خاطِر شکست« های ضایع این آدم»رسید که  نظرش می به

های بیخود و  اند برای ِورِورکردن ؛ جمع شدهاند نیست که بیرون زده
اند برای خاطِر او و رادیِو او و  کردن و بخصوص حاال جمع مانده سبکی
ها... ُشکرهللا و بارانی هم  کردنش جلِو بچه زده سِر او نهادن و خجالت سربه

کردند و خود را  های خجالت خود را جمع می دیگر زیِر نگاِه مردها، با لبخنده
هائی که  ن آدماز ای خواست هرچه زودتر فشردند... و هر سه دلشان می می

، َرد شوند و بیفتند توی راِه «شدند به روی چه قومی حساب می»معلوم نبود 
پس باز »رسید:  بریده به ذهنشان می تنهای منتهی به خاِک خودشان... بریده

قربوِن همون والیِت خودمون. قربوِن همون کوه ـ کوهای تنها. جانم همون 
این آدمای  پارۀ خودمون. اینا.. تین. قربون همون دهاتیای آسها دّره ـ َنره

ُبری.  خراب... اینا که کارشون و وجودشون بس شده بچه ـ بچگی و گوش
 «اصالً هزار رحمت هم به َکولی ـ ِغِرشمال ـ ُغربت! این َبتر از کافرا...

تومان  تهشدسِت باران و  شیرینی را گرفت با بزرگی داد به َکَرم پاکتِ  علی   
خاب، »خواست بگوید:  می ماننِد خالصی  و پنج لایِر حساب را داد و با خنده

ُپور، گفت:  و به رفتن ُرو بچرخاَند که روی بارانی به دهقان« مرحمت زیاد
و عیب نداشت، خودش « ک، بیزحمتی. ثواب داره...آقا، یه ُخرده آِب ُخنُ »

ـ که به دسِت ُشکرهللا بود،  انش ور بود؛ یعنی ُدولچههم تشنه بود و راه هم دُ 
 این  دیگر ُخَنک نیست.شود و غیراز برسند، نرسیده تمام میآبش تا بروند و 

َکَرم آنرا از دستش گرفت  ای آب آورد و علی ُپور از توی یخچال کاسه دهقان   
 «یخه  ها... ن بخور. دستم یخ کرد؛ آبِ وِبستُ »و بردش جلِو بارانی گفت: 

 «پس خودت؟»بارانی گفت:    
و نگاِه مردها کرد « نه، آب اّول ماِل کوچیکه بعد بزرگ.»َکَرم گفت:  علی   

 فهمد. با این فکر که شاید با حرفش فهمانده باشد چیز می
ُپور با کاسه  بارانی تا توانست خورد و ُشکرهللا باقیمانده را خورد و دهقان   
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انی که با حاِل لّذت بهم نگاه کرده راه افتاد تا باز آب بیاَوَرد. ّشکرهللا و بار
َکند از  یخ بود. دندون می به! مثِل یخ بود. آبِ »صدا آمدند:  ، یواش بهبودند

ی آب تو ُپور از پارِچ توی یخچال دهقان«. سردی. البت اینه فرِق معامله!...
َکَرم شتابان به جلَوش رفت و با گفتِن:  علی آمدن پا برداشت. کاسه ریخت و به

، کاسه را «ُپور. ممنون، دنیائی ممنون َکشی، آقای دهقان باز چه زحمت می»
گرفت و شروع به نوشیدن کرد. َبهاُدری که رفته بود و حاال به برگشتن، سر 

و باقی، فرصِت خوبی پیدا  َکَرم درآورده بود، برای رساندِن مقصودی به علی
آمده چند بار مرّتب و آرام  های پیش داد: با لب بود که نباید از دستش میکرده 

َکَرم  دادن، به علی نشان و کشیده سوت زد. مردها بلند خندیدند. ُشکرهللا با خنده
. یعنی این دیگر اصالً َکَرم خود را به نشنیدن ـ ندیدن زد نگاه کرد و علی

شود که این اشخاص ِ  گر میاو بوده باشد. م باورکردنی نبود که مقصود 
بزرگ تا به این حد هم نفهم و پست و از حیوان بدتر باشند؛ سوت را فقط 

خوردِن گاو و اسب و قاطر و غیره برای انتقاِل خاطرجمعی و  موقِع آب
ا  ه خوردِن آدم! پس برای این و این زنند نه موقِع آب راحتی و راحتِی خیال می

حساب باشند؟... و اّما با وجوِد ناباوری  یک هب« حیوان»و « آدم»شود که  می
زد و به  یو انکار، ذهنش با همۀ زیِر تسخیِر رادیو بودن، سر به آشفتگی م

 کرد... غیظ و نفرت ُرو می حکِم ترکیدن به اعتراض ِ
تر  با وجوِد بامالحظگِی بیشتِر بچگی، با حساِب همین بچگی  ُرکبارانی    

کنان به َبهاُدری و به مردها، با گرفتگِی صدا از ناراحتی گفت:  هم بود. نگاه
های پیچ و  گردنها و  نگاهو حرفش همین شد؛ یعنی زیِر « پس مگه...»

دّکاندار و های بزرِگ  های بزرِگ آدم های ناُجور و هیکل خورنده و خنده تاب
رفش تمام حپولدار ـ باآنکه از بزرگی فقط همین هیکل و همین پول بودند ـ 

 شد و به سر نرسید...
دکردِن های آخر نوشید و به رَ  گرفتِن سر، آب را تا قطره َکَرم با باال علی   

و نوِک زبانش بود این « باز به قدِر یه دنیائی ممنون، آقابرادر.»کاسه، گفت: 
، ولی «دادن دادن ثوابش بیشتره تا نون آب» هم ذکر کند کهیاری را َمَثِل بخت

 گذارد ـ هاتی که دندان روی حرف نمیخالِف همیشۀ هر د خالِف همیشه ـ
ای برای خنده به  ُمسَتمَسکِ تازهحرف را خورد؛ حرف را خورد تا شاید 

است، باید ه دست نداده باشد. به خود قبوالنده بود که تا َدِم آخری که پیِش این
خندند و  خندند، به خوب هم می ها به بد می دید این پرهیز و احتیاط کند؛ می
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کنند و وجودشان بیخود  کنند و مسخره می بازی می خندند و مسخره فقط می
 و همۀ وجودشان سبکی است... است

َکل غالمحسین کِف دست را روی طاسِی فرِق سر نگاه داشت و به تند و    
ـ در ردیِف « زاده علی»دّکاِن نزدیکِ تیزی بیرون رفت و با رسیدنش به 

پائیِن دّکاِن َبهاُدری ـ گیر زد ایستاد و ُرو به حاجی که باز َدِم در پیدا شده 
 «های حاجی! حسابی َتپوندی  ها؟!»بود، صدا کرد: 

 «ها، ِچیه؟ چطور؟»صدای حاجی گفت:    
 «ش چقدره ِهنا؟ وشون همهِو نَ مسلمون! مگه نَ »َکل غالمحسین گفت:    
تو که اینو میگی، به نظرم من مثِل تو یه »صدای تمسخِر حاجی گفت:    

 «َئم به صد تومن، نه؟ لحاف دوخته
بابا، حاجی اهِل نه »َبهاُدری که راه افتاده بود به طرِف دّکانش، صدا کرد:    

 «حیف نباشه؟!، َتپوندن نیست
خواستند به  ، انگار می«مرحمت زیاد.»ها که گفته بودند:  َکَرم و بچه علی   

 ای به پائین انداختند. کننده طوِر خالص آبی ِبَپرند، از بلندِی سکّو خود را به
گار داشت، ُجوری که ان حسین پشِت سِر َکل غالمحسین تند و سبک پا برمی   
ور نشده بودند که بلند گفت: ها هنوز دُ  َکَرم و بچه خواست پر ِبکََشد. علی می
 «مانه! ُمفلِس درنمی –تا خر به جهانه »

َکَرم دسِت راستش با رادیو به سینه چسبانده، دسِت چپ را چنان با  علی   
کار انداخت که بارانی دوید تا به پشِت سرش رسید. نه خیلی بیش از  شتاب به

و « وریماطُ »های  ی ـ ردیِف کوتاِه دّکانزدنی از ردیِف کناری ـ آخر بهم شمچ
ـ گذشتند و از حّمام در مقابِل ردیف هم گذشتند که  «َمش مجید»و « ابراهیم»

َکَرم ناگهانی ایستاد تا رادیو را روشن کند. فکرش این بود که هنوز از  علی
کردِن  و باز جلِو خود را در روشنکنند  تاریکی گیر می ورنشده، بهی دُ خوِد اللِ 

رادیو نگرفت. دید پیچ کناِر سوراخ است و کمی به کناِر سوراخ سائیده 
و دید نه، نباید زود « ع؟! پس این... چی»شود و انگار لَق است و گفت:  می

 . به آهستگی شروع به چرخاندِن گردونه کرد...دِل خود را چرکین کند
پس تو.. ـ »دهان فرو داد و گفت:  ها، آبِ  یرینیُشکرهللا چشمش به پاکِت ش   

 «َکَرم! ـ گوشت رو دادی به دسِت گربه؟ علی
نه، این »برداشتن از روی صفحۀ رادیو، گفت:  چشم َکَرم بی علی   

و گفت: « تازه، پس مگه نباید ازشون بخوریم؟ .کاکاکوچیکۀ ما خیلی امینه
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انی که با حاِل لّذت بهم نگاه کرده راه افتاد تا باز آب بیاَوَرد. ّشکرهللا و بار
َکند از  یخ بود. دندون می به! مثِل یخ بود. آبِ »صدا آمدند:  ، یواش بهبودند

ی آب تو ُپور از پارِچ توی یخچال دهقان«. سردی. البت اینه فرِق معامله!...
َکَرم شتابان به جلَوش رفت و با گفتِن:  علی آمدن پا برداشت. کاسه ریخت و به

، کاسه را «ُپور. ممنون، دنیائی ممنون َکشی، آقای دهقان باز چه زحمت می»
گرفت و شروع به نوشیدن کرد. َبهاُدری که رفته بود و حاال به برگشتن، سر 

و باقی، فرصِت خوبی پیدا  َکَرم درآورده بود، برای رساندِن مقصودی به علی
آمده چند بار مرّتب و آرام  های پیش داد: با لب بود که نباید از دستش میکرده 

َکَرم  دادن، به علی نشان و کشیده سوت زد. مردها بلند خندیدند. ُشکرهللا با خنده
. یعنی این دیگر اصالً َکَرم خود را به نشنیدن ـ ندیدن زد نگاه کرد و علی

شود که این اشخاص ِ  گر میاو بوده باشد. م باورکردنی نبود که مقصود 
بزرگ تا به این حد هم نفهم و پست و از حیوان بدتر باشند؛ سوت را فقط 

خوردِن گاو و اسب و قاطر و غیره برای انتقاِل خاطرجمعی و  موقِع آب
ا  ه خوردِن آدم! پس برای این و این زنند نه موقِع آب راحتی و راحتِی خیال می

حساب باشند؟... و اّما با وجوِد ناباوری  یک هب« حیوان»و « آدم»شود که  می
زد و به  یو انکار، ذهنش با همۀ زیِر تسخیِر رادیو بودن، سر به آشفتگی م

 کرد... غیظ و نفرت ُرو می حکِم ترکیدن به اعتراض ِ
تر  با وجوِد بامالحظگِی بیشتِر بچگی، با حساِب همین بچگی  ُرکبارانی    

کنان به َبهاُدری و به مردها، با گرفتگِی صدا از ناراحتی گفت:  هم بود. نگاه
های پیچ و  گردنها و  نگاهو حرفش همین شد؛ یعنی زیِر « پس مگه...»

دّکاندار و های بزرِگ  های بزرِگ آدم های ناُجور و هیکل خورنده و خنده تاب
رفش تمام حپولدار ـ باآنکه از بزرگی فقط همین هیکل و همین پول بودند ـ 

 شد و به سر نرسید...
دکردِن های آخر نوشید و به رَ  گرفتِن سر، آب را تا قطره َکَرم با باال علی   

و نوِک زبانش بود این « باز به قدِر یه دنیائی ممنون، آقابرادر.»کاسه، گفت: 
، ولی «دادن دادن ثوابش بیشتره تا نون آب» هم ذکر کند کهیاری را َمَثِل بخت

 گذارد ـ هاتی که دندان روی حرف نمیخالِف همیشۀ هر د خالِف همیشه ـ
ای برای خنده به  ُمسَتمَسکِ تازهحرف را خورد؛ حرف را خورد تا شاید 

است، باید ه دست نداده باشد. به خود قبوالنده بود که تا َدِم آخری که پیِش این
خندند و  خندند، به خوب هم می ها به بد می دید این پرهیز و احتیاط کند؛ می
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کنند و وجودشان بیخود  کنند و مسخره می بازی می خندند و مسخره فقط می
 و همۀ وجودشان سبکی است... است

َکل غالمحسین کِف دست را روی طاسِی فرِق سر نگاه داشت و به تند و    
ـ در ردیِف « زاده علی»دّکاِن نزدیکِ تیزی بیرون رفت و با رسیدنش به 

پائیِن دّکاِن َبهاُدری ـ گیر زد ایستاد و ُرو به حاجی که باز َدِم در پیدا شده 
 «های حاجی! حسابی َتپوندی  ها؟!»بود، صدا کرد: 

 «ها، ِچیه؟ چطور؟»صدای حاجی گفت:    
 «ش چقدره ِهنا؟ وشون همهِو نَ مسلمون! مگه نَ »َکل غالمحسین گفت:    
تو که اینو میگی، به نظرم من مثِل تو یه »صدای تمسخِر حاجی گفت:    

 «َئم به صد تومن، نه؟ لحاف دوخته
بابا، حاجی اهِل نه »َبهاُدری که راه افتاده بود به طرِف دّکانش، صدا کرد:    

 «حیف نباشه؟!، َتپوندن نیست
خواستند به  ، انگار می«مرحمت زیاد.»ها که گفته بودند:  َکَرم و بچه علی   

 ای به پائین انداختند. کننده طوِر خالص آبی ِبَپرند، از بلندِی سکّو خود را به
گار داشت، ُجوری که ان حسین پشِت سِر َکل غالمحسین تند و سبک پا برمی   
ور نشده بودند که بلند گفت: ها هنوز دُ  َکَرم و بچه خواست پر ِبکََشد. علی می
 «مانه! ُمفلِس درنمی –تا خر به جهانه »

َکَرم دسِت راستش با رادیو به سینه چسبانده، دسِت چپ را چنان با  علی   
کار انداخت که بارانی دوید تا به پشِت سرش رسید. نه خیلی بیش از  شتاب به

و « وریماطُ »های  ی ـ ردیِف کوتاِه دّکانزدنی از ردیِف کناری ـ آخر بهم شمچ
ـ گذشتند و از حّمام در مقابِل ردیف هم گذشتند که  «َمش مجید»و « ابراهیم»

َکَرم ناگهانی ایستاد تا رادیو را روشن کند. فکرش این بود که هنوز از  علی
کردِن  و باز جلِو خود را در روشنکنند  تاریکی گیر می ورنشده، بهی دُ خوِد اللِ 

رادیو نگرفت. دید پیچ کناِر سوراخ است و کمی به کناِر سوراخ سائیده 
و دید نه، نباید زود « ع؟! پس این... چی»شود و انگار لَق است و گفت:  می

 . به آهستگی شروع به چرخاندِن گردونه کرد...دِل خود را چرکین کند
پس تو.. ـ »دهان فرو داد و گفت:  ها، آبِ  یرینیُشکرهللا چشمش به پاکِت ش   

 «َکَرم! ـ گوشت رو دادی به دسِت گربه؟ علی
نه، این »برداشتن از روی صفحۀ رادیو، گفت:  چشم َکَرم بی علی   

و گفت: « تازه، پس مگه نباید ازشون بخوریم؟ .کاکاکوچیکۀ ما خیلی امینه
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 «مونو شیرین بکنیم َنقِل رادیو؟ پس مگه نباید َجلد دهن بخور بابام، بخور.»
فضای ذهِن هرسه را داشتِن رادیو ُپر کرده بود و زمیِن ذهن را، زمینۀ    

َکَرم ادامه داده:  . علیپوشانده بودو انجیر ذهن را، فکِر لّذِت ُنقل و شیرینی 
 «پس یاهللا دیگه!...»

کت بردند. ُشکرهللا و بعد بارانی چشم و دست را به پاکت و به داخِل پا   
رنگ برداشت به دهان برد و بارانی یک ُنقِل  ُشکرهللا یک شیرینِی نارنجی

َکَرم هم دست برد و یک شیرینِی  ِگرِد زرد را به فورّیت به دهان رساند و علی
 طور برداشت... ای قهوه
 مون و یه گیره َکَرم، دیرمونه. شب می دیگه نوایسیم علی»گفت: ُشکرهللا    

 .«نیم به یه جونوری، چیزیک وقت گیر می
 رادیو ِرینگِ اخبار را زد و باز زد...   
آمدند تا از  بازار می به ـ رانندۀ درمانگاه ـ ُرو« علی»َمیدان و  روشن   

ا ُپوزخند و ب «شون!ُهع! رادیو»َمیدان دید و گفت:  . روشنکنارشان َرد شوند
 «دنیا چه خبر؟! کاکا! از های »گفت: که الزم نبود،  و با صدائی ُجوری بلند

َمیدان کوتاه و کمی چاق بود، جمع و  که برخالِف روشن علی با وجودی   
مالحظه  ور کرد و بیها دُ  سیگار را از لب .داشت ُجور و ِفرز و تند قدم برمی

 «خوش به حاِل همینا!باز اِن تو ج»گفت: 
 ، درخوردگی حاِل َرم َکَرم مثِل قاطری که توی ُپوزش زده باشند، به علی   

حساِب  اَش را به ازجا َکنده شد و بهانهکردِن شیرینی،  دادن به مزمزه توّقف
 «بیا بریم، بیا بریم، بد نمیگی...»حرِف ُشکرهللا گذاشت و گفت: 

هی »رسد:  ن میَمیدا اند که صدای روشن هرسه و دونفر از هم َرد شده   
 «زنم!... حرِف تو همون حرفیه که من هی می علی! این

ساعت  »بار نواخته و صدای مردی گفته:  سهو رینگِ دیگری را هم رادی   
 «هیژده...

 «پس "هیژده" دبگه ِچیه!»رفتند. بارانی گفت:  ها به گشت، می دهان   
راستی هم که! پس مگه از "دوازده" بیشتر هم هست و ما »ُشکرهللا گفت:    

 «خبر نداریم؟!
برای  َکَرم که نگذاشته بود گویندۀ اخبار باز بگوید، نگراِن پیچ، پیچ را علی   

کردِن پیچ شروع به چرخاندِن گردونه کرد و  ِولآزمایش بست و باز کرد و با 
دنش در گرفتِن مزۀ کر ِمت ِمت برداشتن از تها و با دس متوّجۀ بچهنیمرخش 
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حساِب ساعِت روزگار به زبوِن شهری هم مثِل باقِی چیزا »گفت:  شیرینی،
 «کنم به ساعِت "چار و پنج" میگن "هیژده"! فرق داره الُبد! گمان می

ُنقل و شیرینی و  مثالِ  زیر و با سکوت ـ سکوِت لّذِت بی ها سرها به بچه   
های بلند و  ِمت به حرِف بزرگتر از خودشان که صدای ِمت سکوِت گوشگیری

و  «الُبد.»کشید ـ نگفتند تا صدای بارانی به تصدیق گفت:  یواش به آن سر می
که "چار و پنج" گمانم  َکَرم؛ نه علی کی نزدیکه،دیگه تاری»ُشکرهللا گفت: 

 «...بیشه باشه.
ِغلِه، نه ای جِ »یو، گفت: َکَرم دستش به گردونه و نگاهش به صفحۀ راد علی   

 «پائیز و دیگه روزگار کوتاهتر شده؟ ئیم به دیگه نزدیک کرده
های غریب،  اعتنائی به حدوِد نامربوط به خودشان و به زمین های بی نگاه با   

 شوند... ها نزدیک می فُوتی دارند به بیست
ای از ترکّیه بود که برای  خواند. خواننده َکَرم جائی را گرفت؛ زنی می علی   

 :خواند های فارسی را می گیرآوردن به ایران آمده بود و ترانه پول
 «نگَم...تیِل خوای از دِ  چی می –ُگوِل سنگَم، ُگوِل سنگَم »   
 «این که زبونش کجه!»به تعّجب گفت:  ُشکرهللا   
، «خرج و َمخارج»و فکرش مشغول به صدای ناُزک گوشش به َکَرم  علی   

 «پوال"! پوال رفتن همه تا لایِر آخر!...»"نده گفت: به خ
کردن به  َکَرم با جلوکشیدن و نگاه بارانی شیرینی به دهان گذاشت و علی   

رنگ و یک انجیِر خشک برداشت و ُشکرهللا به  داخِل پاکت، یک ُنقِل صورتی
شونو نخوریم که ازشون خیلی  باید خودمون بسیاری»نی گفت: برداشتِن شیری

 «ها. الخصوص برای بچه بمونه برای همه و علی
 «ها، اما خیلی زیادن. اگه مَنم که میگم یه کیلو هم بیَشن.»ارانی گفت: ب   
فُوتی َرد شوند که  های بیست خانه آِخرِ  اند از میاِن دو ردیفِ  شروع کرده   

سید »و دّکاِن « محّمد َمش علی»راستی به نانوائِی  دۀ دستِ مان ردیِف کوتاه
به پشِت ، آفتاب مبّدل شده است. ُشکرهللا به ُجست« َعبده کافه»و « منصور

ور شده های بازار دُ  که دیگر از همۀ ردیف سر و به پهلوی راست نگاه کرد
رادیونو ببند. َکَرم! خدا خیر ِبت ِبِده! عجالًة  هی علی»بود و با نگرانی گفت: 

مون؟ به حضرِت عّباس اگه خیلی دیر بکنیم،  خوای خرس بخوره مگه می
 «مون! ممکن میده که جونور بخوره

ئی  شده  هی ُشکرهللا! تو دیگه برای خودت مردی»َکَرم به لبخند گفت:  علی   
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 «مونو شیرین بکنیم َنقِل رادیو؟ پس مگه نباید َجلد دهن بخور بابام، بخور.»
فضای ذهِن هرسه را داشتِن رادیو ُپر کرده بود و زمیِن ذهن را، زمینۀ    

َکَرم ادامه داده:  . علیپوشانده بودو انجیر ذهن را، فکِر لّذِت ُنقل و شیرینی 
 «پس یاهللا دیگه!...»

کت بردند. ُشکرهللا و بعد بارانی چشم و دست را به پاکت و به داخِل پا   
رنگ برداشت به دهان برد و بارانی یک ُنقِل  ُشکرهللا یک شیرینِی نارنجی

َکَرم هم دست برد و یک شیرینِی  ِگرِد زرد را به فورّیت به دهان رساند و علی
 طور برداشت... ای قهوه
 مون و یه گیره َکَرم، دیرمونه. شب می دیگه نوایسیم علی»گفت: ُشکرهللا    

 .«نیم به یه جونوری، چیزیک وقت گیر می
 رادیو ِرینگِ اخبار را زد و باز زد...   
آمدند تا از  بازار می به ـ رانندۀ درمانگاه ـ ُرو« علی»َمیدان و  روشن   

ا ُپوزخند و ب «شون!ُهع! رادیو»َمیدان دید و گفت:  . روشنکنارشان َرد شوند
 «دنیا چه خبر؟! کاکا! از های »گفت: که الزم نبود،  و با صدائی ُجوری بلند

َمیدان کوتاه و کمی چاق بود، جمع و  که برخالِف روشن علی با وجودی   
مالحظه  ور کرد و بیها دُ  سیگار را از لب .داشت ُجور و ِفرز و تند قدم برمی

 «خوش به حاِل همینا!باز اِن تو ج»گفت: 
 ، درخوردگی حاِل َرم َکَرم مثِل قاطری که توی ُپوزش زده باشند، به علی   

حساِب  اَش را به ازجا َکنده شد و بهانهکردِن شیرینی،  دادن به مزمزه توّقف
 «بیا بریم، بیا بریم، بد نمیگی...»حرِف ُشکرهللا گذاشت و گفت: 

هی »رسد:  ن میَمیدا اند که صدای روشن هرسه و دونفر از هم َرد شده   
 «زنم!... حرِف تو همون حرفیه که من هی می علی! این

ساعت  »بار نواخته و صدای مردی گفته:  سهو رینگِ دیگری را هم رادی   
 «هیژده...

 «پس "هیژده" دبگه ِچیه!»رفتند. بارانی گفت:  ها به گشت، می دهان   
راستی هم که! پس مگه از "دوازده" بیشتر هم هست و ما »ُشکرهللا گفت:    

 «خبر نداریم؟!
برای  َکَرم که نگذاشته بود گویندۀ اخبار باز بگوید، نگراِن پیچ، پیچ را علی   

کردِن پیچ شروع به چرخاندِن گردونه کرد و  ِولآزمایش بست و باز کرد و با 
دنش در گرفتِن مزۀ کر ِمت ِمت برداشتن از تها و با دس متوّجۀ بچهنیمرخش 
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حساِب ساعِت روزگار به زبوِن شهری هم مثِل باقِی چیزا »گفت:  شیرینی،
 «کنم به ساعِت "چار و پنج" میگن "هیژده"! فرق داره الُبد! گمان می

ُنقل و شیرینی و  مثالِ  زیر و با سکوت ـ سکوِت لّذِت بی ها سرها به بچه   
های بلند و  ِمت به حرِف بزرگتر از خودشان که صدای ِمت سکوِت گوشگیری

و  «الُبد.»کشید ـ نگفتند تا صدای بارانی به تصدیق گفت:  یواش به آن سر می
که "چار و پنج" گمانم  َکَرم؛ نه علی کی نزدیکه،دیگه تاری»ُشکرهللا گفت: 

 «...بیشه باشه.
ِغلِه، نه ای جِ »یو، گفت: َکَرم دستش به گردونه و نگاهش به صفحۀ راد علی   

 «پائیز و دیگه روزگار کوتاهتر شده؟ ئیم به دیگه نزدیک کرده
های غریب،  اعتنائی به حدوِد نامربوط به خودشان و به زمین های بی نگاه با   

 شوند... ها نزدیک می فُوتی دارند به بیست
ای از ترکّیه بود که برای  خواند. خواننده َکَرم جائی را گرفت؛ زنی می علی   

 :خواند های فارسی را می گیرآوردن به ایران آمده بود و ترانه پول
 «نگَم...تیِل خوای از دِ  چی می –ُگوِل سنگَم، ُگوِل سنگَم »   
 «این که زبونش کجه!»به تعّجب گفت:  ُشکرهللا   
، «خرج و َمخارج»و فکرش مشغول به صدای ناُزک گوشش به َکَرم  علی   

 «پوال"! پوال رفتن همه تا لایِر آخر!...»"نده گفت: به خ
کردن به  َکَرم با جلوکشیدن و نگاه بارانی شیرینی به دهان گذاشت و علی   

رنگ و یک انجیِر خشک برداشت و ُشکرهللا به  داخِل پاکت، یک ُنقِل صورتی
شونو نخوریم که ازشون خیلی  باید خودمون بسیاری»نی گفت: برداشتِن شیری

 «ها. الخصوص برای بچه بمونه برای همه و علی
 «ها، اما خیلی زیادن. اگه مَنم که میگم یه کیلو هم بیَشن.»ارانی گفت: ب   
فُوتی َرد شوند که  های بیست خانه آِخرِ  اند از میاِن دو ردیفِ  شروع کرده   

سید »و دّکاِن « محّمد َمش علی»راستی به نانوائِی  دۀ دستِ مان ردیِف کوتاه
به پشِت ، آفتاب مبّدل شده است. ُشکرهللا به ُجست« َعبده کافه»و « منصور

ور شده های بازار دُ  که دیگر از همۀ ردیف سر و به پهلوی راست نگاه کرد
رادیونو ببند. َکَرم! خدا خیر ِبت ِبِده! عجالًة  هی علی»بود و با نگرانی گفت: 

مون؟ به حضرِت عّباس اگه خیلی دیر بکنیم،  خوای خرس بخوره مگه می
 «مون! ممکن میده که جونور بخوره

ئی  شده  هی ُشکرهللا! تو دیگه برای خودت مردی»َکَرم به لبخند گفت:  علی   
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 «کنی؟ کنی از تاریکی و بچه ـ بچگی می باز مثِل بچۀ کوچیک هراس میو 
بزرگ ـ َکَرم! َنقل َنقِل  علی»گفت: راندِن شیزینی به گوشۀ دهان،  به ُشکرهللا   

دلی ـ ُپردلی نیست و َنقِل اینه که اگه دسِت  کوچیکی و خوف و هراس و کم
َپتی گیر کردیم به یه جونوری و در مثل گیر کردیم به یه کفتاری، چه از 

م به دست و خیال نگرفتیس؟ ما بد کردیم که اقالً یه چوبی  مون برخاسته دست
 «گردیم. کردیم به روز میائیم و به روز هم َورمی می
چارۀ خیلی بهتر از چوب  ُهح! َنقِل جونور، راه»حرارت گفت:  َکَرم به علی   

، مرو که روشن بکنی قُّبه : همون چراغبارونی به دستِ و ُگرز.. ـ اوناش! ـ 
 «میذاره به فرار؟دونی که هر جونوری که نورشو ببینه آناً پا  نمی
راستی هم »َکَرم ُپِر مغزش، به اطمینان گفت:  بارانی معنِی حرِف علی   

 «که...
های  سمِت ردیف   رای قطعّیت حرِف خودش، ُرویش بهبَکَرم  و علی 

 «راستی... ای بدبختی! این ِجِغلِه نه راستی»ها، گفت:  فُوتی بیست
بله، قبول، اما نه باز احتیاط خیلی »و ُشکرهللا با مکثی طوالنی گفت:    

 «خوبه؟
هی ُشکرهللا، راست »گفت:  َکَرم می و بارانی باز به تصدیِق حرِف علی   

َکَرم! ُشکرهللا! راستش من که دیگه  علی»و گفت:  «َکَرم. یعنی... میگه علی
تونم خودمو بگیرم... شما  میتنگم شده َنقِل شاشیدن، ِبالنسبت، و دیگه ن

 «خودتون یعنی...
ِکی دیده »و به ناراحتی گفت: « منو هم بگیر مثِل خودت!»ُشکرهللا گفت:    

 «و شنیده که جا هم گیر نیاد برای یه شاشیدنی!
رفتم به مگه منو هم فرض بگیرین مثِل خودتون. یعنی من »َکَرم گفت:  علی   

 «آبی و شما نرفتین؟... یه کناره
 «مون مونده که بشاشیم به خودمون هم! به نظرم همین»ُشکرهللا گفت:    
باکی نیست، باز یه کم طاقت »َکَرم که حرفش ادامه داشت، گفت:  علی   

س  داده ش صحرای ِول فُوتیا که َرد بشیم، دیگه همه بکنین؛ یعنی از همین بیست
 «..بینیم. و کارمونو می

زد.  رسیده بود که دیگر داشت َچهچه مینوبِت آوازخوانی به مردی    
 «گری! به! اینو میگن خواننده به»َکَرم گفت:  علی
بیا! برای ِکی بخوونی »لحِن ُشکرهللا لحِن ناراحتی، به ضرب صدا کرد:    
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 «برای ِکی ِبُرونی!
ای ِجِغلِه! اصالً تو ِچکار داری به رادیون که »َکَرم به اخم گفت:  علی   

 «مونین یا من. وتا تند بکنین به پا تا ببینیم شما عقب میبخوونه؟ شما د
نه، رادیون که روشنا باشه، نمیذاره آدم حواسش قشنگ به »ُشکرهللا گفت:    
 «رفتِن خودش باشه. راه
حرفای تو به همون کوه ـ  همین تو و  ِآ! سرّ »ه حیرت گفت: َکَرم ب علی   

 «کوها بخوره!
 زنی شروع به خواندن کرده بود. آواِز مرد تمام شده بود و   
تازه! تو عقلت به این هم »گفت:  َکَرم یادش به چیِز دیگری، به تعجیل علی   

قد نداده که صدای رادیونو که تا ته زیاد بکنیم، هر جونوری که از خودش 
 «بینه که آناً بگریزه؟ تر گیر نیاد، باز بهتر می سخت

اینو هم  هی! هی»به واقعّیِت تازه، گفت:  بردن بارانی با لحِن حرارِت پی   
 «َکَرم و به عقِل ما هیچ نرسید... حق داره علی

البت که هرجونوری رو که فرض بگیریم از صدای بانگ »ُشکرهللا گفت:    
ُگریزه، اما یعنی صدای رادیون تا به اون  شه و می به دل می ه  خوفو گالِ 

 «د َدِم گوشاشو بگیره که عیب َورندارن؟که مثالً آدم بای شه اندازه هم بلند می
پیچو که َدور »و گفت: « خدا هی خدا! پس چی؟»َکَرم به تعّجب گفت:  علی   

سِر والیت!... حاال خوبی نداره  شه که صدا میره تا اون ِبِدی تا به ته، اون می
نشونت ِبَدم تا اینکه بریم برسیم سِر جاش و به موعدش تا اونوقت زیادش 

 «گفتم یا نه. بفهی که راست میبکنم و 
ای ِول و آزاد   اندازه ِکم در پیشاپیش و در دوطرفشان زمین تا حدّ  دیگر کم   
قدمی از  های شش ـ هفت شدن و با رسیدن به فاصله شد. هرسه به پراکنده می

 یکدیگر، بنا به رسم و حساب نشستند کارشان را صورت بدهند...
دیده « آباد میرزاخان»های محلّۀ  راست، خانهورهای سمِت ور ـ دُ در دُ    
ند و خیلی نزدیکتر و باز در سمِت راست، یک ردیف خانۀ متروِک شد می

مترِی آهنِی  ای یک ِهاللِی شش ـ هفت زدند؛ هر خانه نفت به نظر می شرکتِ 
شده بود و حاال بوی تریاک از « موسی کافه» خورده بود و آخرین خانه  زنگ

جلِو  ها، ها از مقابِل خانه َکَرم و بچه علیدر عبوِر  ..خورد. آن به دماغ می
 .را ایستاده دیدند« یار هللا»قدم در پهلو،  حدوِد سیدرای  دّومین ِهاللی با فاصله

به هیئتی شبیه  دوش و خودش هم دیگر به  هایش به کهنه ـ پارهقّدش متوّسط و 
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 «کنی؟ کنی از تاریکی و بچه ـ بچگی می باز مثِل بچۀ کوچیک هراس میو 
بزرگ ـ َکَرم! َنقل َنقِل  علی»گفت: راندِن شیزینی به گوشۀ دهان،  به ُشکرهللا   

دلی ـ ُپردلی نیست و َنقِل اینه که اگه دسِت  کوچیکی و خوف و هراس و کم
َپتی گیر کردیم به یه جونوری و در مثل گیر کردیم به یه کفتاری، چه از 

م به دست و خیال نگرفتیس؟ ما بد کردیم که اقالً یه چوبی  مون برخاسته دست
 «گردیم. کردیم به روز میائیم و به روز هم َورمی می
چارۀ خیلی بهتر از چوب  ُهح! َنقِل جونور، راه»حرارت گفت:  َکَرم به علی   

، مرو که روشن بکنی قُّبه : همون چراغبارونی به دستِ و ُگرز.. ـ اوناش! ـ 
 «میذاره به فرار؟دونی که هر جونوری که نورشو ببینه آناً پا  نمی
راستی هم »َکَرم ُپِر مغزش، به اطمینان گفت:  بارانی معنِی حرِف علی   

 «که...
های  سمِت ردیف   رای قطعّیت حرِف خودش، ُرویش بهبَکَرم  و علی 

 «راستی... ای بدبختی! این ِجِغلِه نه راستی»ها، گفت:  فُوتی بیست
بله، قبول، اما نه باز احتیاط خیلی »و ُشکرهللا با مکثی طوالنی گفت:    

 «خوبه؟
هی ُشکرهللا، راست »گفت:  َکَرم می و بارانی باز به تصدیِق حرِف علی   

َکَرم! ُشکرهللا! راستش من که دیگه  علی»و گفت:  «َکَرم. یعنی... میگه علی
تونم خودمو بگیرم... شما  میتنگم شده َنقِل شاشیدن، ِبالنسبت، و دیگه ن

 «خودتون یعنی...
ِکی دیده »و به ناراحتی گفت: « منو هم بگیر مثِل خودت!»ُشکرهللا گفت:    

 «و شنیده که جا هم گیر نیاد برای یه شاشیدنی!
رفتم به مگه منو هم فرض بگیرین مثِل خودتون. یعنی من »َکَرم گفت:  علی   

 «آبی و شما نرفتین؟... یه کناره
 «مون مونده که بشاشیم به خودمون هم! به نظرم همین»ُشکرهللا گفت:    
باکی نیست، باز یه کم طاقت »َکَرم که حرفش ادامه داشت، گفت:  علی   

س  داده ش صحرای ِول فُوتیا که َرد بشیم، دیگه همه بکنین؛ یعنی از همین بیست
 «..بینیم. و کارمونو می

زد.  رسیده بود که دیگر داشت َچهچه مینوبِت آوازخوانی به مردی    
 «گری! به! اینو میگن خواننده به»َکَرم گفت:  علی
بیا! برای ِکی بخوونی »لحِن ُشکرهللا لحِن ناراحتی، به ضرب صدا کرد:    
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 «برای ِکی ِبُرونی!
ای ِجِغلِه! اصالً تو ِچکار داری به رادیون که »َکَرم به اخم گفت:  علی   

 «مونین یا من. وتا تند بکنین به پا تا ببینیم شما عقب میبخوونه؟ شما د
نه، رادیون که روشنا باشه، نمیذاره آدم حواسش قشنگ به »ُشکرهللا گفت:    
 «رفتِن خودش باشه. راه
حرفای تو به همون کوه ـ  همین تو و  ِآ! سرّ »ه حیرت گفت: َکَرم ب علی   

 «کوها بخوره!
 زنی شروع به خواندن کرده بود. آواِز مرد تمام شده بود و   
تازه! تو عقلت به این هم »گفت:  َکَرم یادش به چیِز دیگری، به تعجیل علی   

قد نداده که صدای رادیونو که تا ته زیاد بکنیم، هر جونوری که از خودش 
 «بینه که آناً بگریزه؟ تر گیر نیاد، باز بهتر می سخت

اینو هم  هی! هی»به واقعّیِت تازه، گفت:  بردن بارانی با لحِن حرارِت پی   
 «َکَرم و به عقِل ما هیچ نرسید... حق داره علی

البت که هرجونوری رو که فرض بگیریم از صدای بانگ »ُشکرهللا گفت:    
ُگریزه، اما یعنی صدای رادیون تا به اون  شه و می به دل می ه  خوفو گالِ 

 «د َدِم گوشاشو بگیره که عیب َورندارن؟که مثالً آدم بای شه اندازه هم بلند می
پیچو که َدور »و گفت: « خدا هی خدا! پس چی؟»َکَرم به تعّجب گفت:  علی   

سِر والیت!... حاال خوبی نداره  شه که صدا میره تا اون ِبِدی تا به ته، اون می
نشونت ِبَدم تا اینکه بریم برسیم سِر جاش و به موعدش تا اونوقت زیادش 

 «گفتم یا نه. بفهی که راست میبکنم و 
ای ِول و آزاد   اندازه ِکم در پیشاپیش و در دوطرفشان زمین تا حدّ  دیگر کم   
قدمی از  های شش ـ هفت شدن و با رسیدن به فاصله شد. هرسه به پراکنده می

 یکدیگر، بنا به رسم و حساب نشستند کارشان را صورت بدهند...
دیده « آباد میرزاخان»های محلّۀ  راست، خانهورهای سمِت ور ـ دُ در دُ    
ند و خیلی نزدیکتر و باز در سمِت راست، یک ردیف خانۀ متروِک شد می

مترِی آهنِی  ای یک ِهاللِی شش ـ هفت زدند؛ هر خانه نفت به نظر می شرکتِ 
شده بود و حاال بوی تریاک از « موسی کافه» خورده بود و آخرین خانه  زنگ

جلِو  ها، ها از مقابِل خانه َکَرم و بچه علیدر عبوِر  ..خورد. آن به دماغ می
 .را ایستاده دیدند« یار هللا»قدم در پهلو،  حدوِد سیدرای  دّومین ِهاللی با فاصله

به هیئتی شبیه  دوش و خودش هم دیگر به  هایش به کهنه ـ پارهقّدش متوّسط و 
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پوشاند  پوشاند و جلوش را نمی می، با پیراهنی که پشتش را هایش پارهُکهنه ـ 
پوشاند، با شلوار  آلوِد سیاهش را نمی و بخصوص تماِم شکِم کمی برآمدۀ چرک

کرد چه رنگی  راهی که دیگر معلوم نمی ای کوتاه و چسبان و راه ـ پیجامه
 با ،مثِل موهایشیا اّول چه رنگی داشته، ریشش ُتُنک و جو ـ گندمی  دارد
. زدند به چشم میرنگی که دیگر سیاه و سفید  ستریهای الستیکِی خاک کفش

ً کور شده و با اینحال به نظر می َکَرم  رسید که عبور و طرِز عبوِر علی تقریبا
کردند،  هائی که اذّیتش می برای چارۀ بچهو  پائید می ها را به دّقت  و بچه

 ...مطابِق معمول سنگی را هم آمادۀ پرتاب به دست داشت
ای که بیشتر خندۀ نگرانی  وراً رادیو را خاموش کرد و به خندهَکَرم ف علی   

یار! این  هی خدا! هللا»بود، سر را برد بیِن بارانی و ُشکرهللا و یواش گفت: 
 ...«س یاردیوونه هللا
دونیم. پس  دونم؟ می دونم، پس یعنی نمی می»ُشکرهللا و بارانی باهم گفتند:    

 «شناسیمش؟ مگه نمی
اگه صدای رادیونو بفهمه یا  تند بکنین به پا.»م به تعجیل گفت: َکرَ  و علی   

چسبه ِبمون تا  کنه و مثِل خوِد َسّقز می مون نمی اصالً اگه صدا بفهمه، دیگه ِول
مون نکرده و تا دار و  ِول نداده برامون و ناقص سنگتا دونه کجا!  خدا می

 ...«شبرابر دشنام نداده، زود ِبکَشین به راه َرد بشیم از
برداشتن  نگلَ به تندکردن و شَ   همانطور که پاها بنا به شرِط احتیاط   
و  به زود و تندتندگفتن  هم بنا به حکِم تأثیر و تأّثر ی هرسهها رسند، زبان می

 رسند: میگفتن  البّته آهسته
 ـ ببینین! ببینین چه ِبش شده!    
 ـ ها، این اّول اینُجور نبود دیگه...   
 ـ چه ِبش شده؟ ـ شده یه جونوِر کوهِی تمامی!   
 هم دیگه به این حال و روز و به این هیئت نیست وهللا!« جونوِر کوهی»ـ    
 شه براش. ِااّلهللا! وهللا آدم باز دلش کباب می ـ الالهً    
هردو  البت که از فقیری ـ  زده هی ِجِغلِه! این بدبخِت خدازده و بندهـ    

خواستین بمونه به  عقلی این به روزش میاد. باید. پس یعنی می سبک بیکسی ـ
 ُرؤیِت آدمی؟

 اند. ور نشدهیار دُ  اند ولی از حرِف هللا ور شدهیار دُ  هللا«ِ حوزۀ خطر»از    
 سوزه تا چه برسه به آدمیزاد. البت برای جونوِر کوه هم میآدم ـ دِل    
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های همین  کمه بچه اما کم رده معقولها یه آدمی بود اقالً یه خُ  ـ این اّول   
 نشینا کاری ِبش کردن که بالکُل از عقل َبری شد. یاللِ 
ی از بیکاری ـ های اللِ  یار هی تعریف کرده برامون که بچه ها، ها، علیـ    

بدبختی هم که بود، روِز خوش نمیذاشتن برای این سیاهروز و شب هم 
 نمیذاشتنش جا بگیره.

خوای  ی اونی بودن که دیدین، پس میکه بزرگساالی اللِ  ـ پس چی. دروقتی   
ی وربودِن دوبیشتِر مردِم اللِ دُ  هاشون از خودشون بهتر بشن؟ کافردلی و به ولهتُ 

کنن و  یار رسیدگی نمی جا ببینین که به یکی مثِل همین هللا رو همیناز آدمّیت 
کنن  ی یه ُجل و جائی فراهم نمیاللِ های فراووِن  داخِل یکی از همین سرپناه

کنن  کنن و جلوگیری نمی ئی در حّقش نمی و یه کمکی و یه فریادرسی براش
این اگه پیِش ما بود، آیا میذاشتیم این باشه که کسی اذّیت آزاری ِبش نرسونه. 

 حال و روزش؟
 ـ هرگزی. مگه ما اونائیم که...   
گی به دـ البت که. اونوقت آدم درحساب نبودیم اگه محل نمیذاشتیم و رسی   

 کردیم. احوالش نمی
َکَرم! ـ البت ایَنم هست که این خودش هم بنا به اینکه لِیوه شده  ـ اما.. ـ علی   

بنده به ُجل و جا و خونه ـ زندگانی. یعنی  ش کردن، دیگه سر نمی یا لِیوه
چند دفعه بردش خونۀ خودش و آب  که آقای ُمرادی یار تعریف هم کرده علی

و حمامش کرد و پول و ظرف و ظروف و لباس ِبش داد ولی باز نیومد به 
 راه که نیومد...

 دونم، این هم هست البت... ـ ها، می   
خوونه و باز آقای ُمرادی  های بختیاری رو می میگن خیلی قشنگ هم بیتـ    
یار هم  داد و بعد هللا پول و خوراکی ِبش مینشوندش و  بردش خونه می می
 کرد با دستگاهی که داشت. خووند براش و آقای ُمرادی صداشو ضبط می می
ـ خاب! یه آدمی اگه ناقص عقل باشه، چطور ممکن میده که اونقدر بیِت    

 رقمه یاد بکنه؟ همه
 ش کردن. ـ ها، همون که خودم گفتم؛ دیوونه نبود و دیوونه   
ها درمیاد  یه شبی، یه روزی جونش داخِل یکی از همین خرابهخرش هم ـ آ   

 و کسی هم نیست که چشم و ُپوزشو ببنده...
 شه... ـ البت که همین هم می   
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پوشاند  پوشاند و جلوش را نمی می، با پیراهنی که پشتش را هایش پارهُکهنه ـ 
پوشاند، با شلوار  آلوِد سیاهش را نمی و بخصوص تماِم شکِم کمی برآمدۀ چرک

کرد چه رنگی  راهی که دیگر معلوم نمی ای کوتاه و چسبان و راه ـ پیجامه
 با ،مثِل موهایشیا اّول چه رنگی داشته، ریشش ُتُنک و جو ـ گندمی  دارد
. زدند به چشم میرنگی که دیگر سیاه و سفید  ستریهای الستیکِی خاک کفش

ً کور شده و با اینحال به نظر می َکَرم  رسید که عبور و طرِز عبوِر علی تقریبا
کردند،  هائی که اذّیتش می برای چارۀ بچهو  پائید می ها را به دّقت  و بچه

 ...مطابِق معمول سنگی را هم آمادۀ پرتاب به دست داشت
ای که بیشتر خندۀ نگرانی  وراً رادیو را خاموش کرد و به خندهَکَرم ف علی   

یار! این  هی خدا! هللا»بود، سر را برد بیِن بارانی و ُشکرهللا و یواش گفت: 
 ...«س یاردیوونه هللا
دونیم. پس  دونم؟ می دونم، پس یعنی نمی می»ُشکرهللا و بارانی باهم گفتند:    

 «شناسیمش؟ مگه نمی
اگه صدای رادیونو بفهمه یا  تند بکنین به پا.»م به تعجیل گفت: َکرَ  و علی   

چسبه ِبمون تا  کنه و مثِل خوِد َسّقز می مون نمی اصالً اگه صدا بفهمه، دیگه ِول
مون نکرده و تا دار و  ِول نداده برامون و ناقص سنگتا دونه کجا!  خدا می

 ...«شبرابر دشنام نداده، زود ِبکَشین به راه َرد بشیم از
برداشتن  نگلَ به تندکردن و شَ   همانطور که پاها بنا به شرِط احتیاط   
و  به زود و تندتندگفتن  هم بنا به حکِم تأثیر و تأّثر ی هرسهها رسند، زبان می

 رسند: میگفتن  البّته آهسته
 ـ ببینین! ببینین چه ِبش شده!    
 ـ ها، این اّول اینُجور نبود دیگه...   
 ـ چه ِبش شده؟ ـ شده یه جونوِر کوهِی تمامی!   
 هم دیگه به این حال و روز و به این هیئت نیست وهللا!« جونوِر کوهی»ـ    
 شه براش. ِااّلهللا! وهللا آدم باز دلش کباب می ـ الالهً    
هردو  البت که از فقیری ـ  زده هی ِجِغلِه! این بدبخِت خدازده و بندهـ    

خواستین بمونه به  عقلی این به روزش میاد. باید. پس یعنی می سبک بیکسی ـ
 ُرؤیِت آدمی؟

 اند. ور نشدهیار دُ  اند ولی از حرِف هللا ور شدهیار دُ  هللا«ِ حوزۀ خطر»از    
 سوزه تا چه برسه به آدمیزاد. البت برای جونوِر کوه هم میآدم ـ دِل    
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های همین  کمه بچه اما کم رده معقولها یه آدمی بود اقالً یه خُ  ـ این اّول   
 نشینا کاری ِبش کردن که بالکُل از عقل َبری شد. یاللِ 
ی از بیکاری ـ های اللِ  یار هی تعریف کرده برامون که بچه ها، ها، علیـ    

بدبختی هم که بود، روِز خوش نمیذاشتن برای این سیاهروز و شب هم 
 نمیذاشتنش جا بگیره.

خوای  ی اونی بودن که دیدین، پس میکه بزرگساالی اللِ  ـ پس چی. دروقتی   
ی وربودِن دوبیشتِر مردِم اللِ دُ  هاشون از خودشون بهتر بشن؟ کافردلی و به ولهتُ 

کنن و  یار رسیدگی نمی جا ببینین که به یکی مثِل همین هللا رو همیناز آدمّیت 
کنن  ی یه ُجل و جائی فراهم نمیاللِ های فراووِن  داخِل یکی از همین سرپناه

کنن  کنن و جلوگیری نمی ئی در حّقش نمی و یه کمکی و یه فریادرسی براش
این اگه پیِش ما بود، آیا میذاشتیم این باشه که کسی اذّیت آزاری ِبش نرسونه. 

 حال و روزش؟
 ـ هرگزی. مگه ما اونائیم که...   
گی به دـ البت که. اونوقت آدم درحساب نبودیم اگه محل نمیذاشتیم و رسی   

 کردیم. احوالش نمی
َکَرم! ـ البت ایَنم هست که این خودش هم بنا به اینکه لِیوه شده  ـ اما.. ـ علی   

بنده به ُجل و جا و خونه ـ زندگانی. یعنی  ش کردن، دیگه سر نمی یا لِیوه
چند دفعه بردش خونۀ خودش و آب  که آقای ُمرادی یار تعریف هم کرده علی

و حمامش کرد و پول و ظرف و ظروف و لباس ِبش داد ولی باز نیومد به 
 راه که نیومد...

 دونم، این هم هست البت... ـ ها، می   
خوونه و باز آقای ُمرادی  های بختیاری رو می میگن خیلی قشنگ هم بیتـ    
یار هم  داد و بعد هللا پول و خوراکی ِبش مینشوندش و  بردش خونه می می
 کرد با دستگاهی که داشت. خووند براش و آقای ُمرادی صداشو ضبط می می
ـ خاب! یه آدمی اگه ناقص عقل باشه، چطور ممکن میده که اونقدر بیِت    

 رقمه یاد بکنه؟ همه
 ش کردن. ـ ها، همون که خودم گفتم؛ دیوونه نبود و دیوونه   
ها درمیاد  یه شبی، یه روزی جونش داخِل یکی از همین خرابهخرش هم ـ آ   

 و کسی هم نیست که چشم و ُپوزشو ببنده...
 شه... ـ البت که همین هم می   
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از ترِس راهی هم بود  ویار نبود  َکَرم فقط از ترِس هللا بستِن علی رادیوو اّما    
ناک بود تا چه رسد به شب ، یعنی سهمهم داشتکه حّتی در موعِد روز هم سَ 

از اثِر همین بود... و دیگر از  نگهداشتنش و بخصوص بسته و شِب ُظلَمات؛
عد با آن کارها داشت، نکند بَ  احتیاِط این هم بود که جعبۀ سیاِه عزیزی که ِمن

... و آخر !برداشتن برایش بد باشد تکان رفتن و تکان اگر روشن باشد، راه
آن  بزند. اگر ها حرفی نشین یبود تا از ناُجورِی اللِ  اینکه بستِن رادیو الزم

حاال با این  شاید حاال ،زدند ها را نمی َمیدان و علی ـ آن حرف ها ـ روشن آخری
آید به اللی تا خدا  موضوع کاری نداشت؛ چه کاری آخر، مگر دیگر می

 داند َکی... می
با اونقدر دّره ـ َنره، تا بعد از شام و شب هم »ُشکرهللا بیمناکانه گفت:    

ی رسیم. آفتاب هنوز وسِط آسمون نرسیده بود که ما افتادیم به راه بیائیم اللِ  نمی
دونی همه میگن چی؟ ـ میگن اینا حتماً یه  و شب هم که برسه و ما نرسیم، می

 «تونیم تند بکنیم به پا. جونوری گیر کرده ِبشون. پس باید تا می
خنده گفت:  رفتن ـ به ُرک گردنِ  ظاهر ـ یعنی برای به حفظِ َکَرم برای  علی   
نگران بشن بگن ای وای که  ِایم که همه دل شهری هی ِجِغلِه! پس ما مگه بچه»

یا تو همۀ مقصودی که داری اینه »و گفت: « ها گیر کردن به تاریکی؟ ِجِغلِه
 «و جونور؟! که به خوفی از ِجک

ِجک و جونور  ش َکَرم، جوِن بابام مقصوِد من همه نه علی»ُشکرهللا گفت:    
نمیذاره که جونور  صدای رادیونقوِل خودت  الخصوص که به ، علینیست

هر جونوری که از خودش  قُّبه  ا نوِر چراغقدرت بکنه بیاد نزدیک و هم باز ب
دیک بکنه ِبمون و اصالً ما اگه با کنه بمونه و نز تر گیر نیاد، زهره نمی سخت

نوری پیداس، راه کج ور تشخیص بدیم که یه جووِر دُ قُّبه از دُ  نوِر چرغ
ها و یکی  انتظارِی خانواده کنیم؛ پس یعنی َنقل بیشتر میاد یکی روی چشم می

مثِل باقِی راها نیست و ُخالصه راِه خوبی نیست و در  هم روی اینکه راه 
 نکرده یه وقت بیخبر پا رقمه هست. یعنی اگه خدای ش ماِر همهَمَثل ُپر تا ُپرِ 

 «مونو زد، چی داخلشه؟ ساق ،ور از جوندُ  ،روی ُدِم یه ماری و گذاشتیم
َکَرم هم به مثاِل حاِل خوِد ُشکرهللا و مثِل حاِل بارانی  حالِت  حاِل علی   

تعجیل  همۀ حرِف تو اگه میاد روی اینکه»حرف و َنقل، گفت:  تصدیِق بی
، البته به شرطی که نگی باید بذاریم به َدو، بکنیم به کشیدن به راه، بله، قبول

دلی  به شهری نیستیم، فکر و خوف اما از حرِف تعجیل َبرگذشته، ما چون بچه
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دّره باشیم،  آبادی باشیم و چه سالی چند ماه به ُنه ، چون ما چه بهورهازمون دُ 
گذره و از این َرد، بد هم که  ها می مون به کوه ـ کمرا و دّره ـ َنره هی زندگانی

ی اومد، دیگه حرف حرِف لهم که به هرحا  نباید از جانِب خدا بیاد و وقتی
ری، اما ما َنقِل "مار" هم البت تو حق دا»و با مکثی گفت: « شه!... تقدیر می

تا بربخوریم به تاریکی و دیگه چشمامون جائی رو درست نبینن، هی اّول 
قُّبۀ  کردِن همین چراغ با روشنورا ور ـ دُ تا به دُ جلو ـ جلوهای پامونو 

دیگه هیچ حساِب ناُجوری  ریوَنقِل احتیاط و اینجُ  کنیم الّرحمه پاک می َِعلیهَ 
اما نکنه »کوتاهی به خنده گفت:  و با خاموشیِ « کنه برامون. پیشامد نمی

اوقاتت تلخه از ُگشنگی؟! اگه دردت دوبیشترش اینه، بگو "ُگشنمه" و خالص 
 «شد رفت پِی کارش!

و گفت: « چی رو نزن به دِر شوخی ـ اختالط! پس تو همه»ُشکرهللا گفت:    
ه، رَنقِل "ُگشنگی" هم که باشه، البت همین بارونی هم که از من کوچیکت»

خاطِر شکم، هرچند که اگه هم بگیم که   میاد که قُرقُر بکنه به عارش
از یعنی از صبح تا حاال مگه غیر ئیم؛ مونه، حرِف ننگ و عارداری نزده ُگشنه

شیرینی چون با شکِم خالی دیگه ئیم؟  همون چندتا نوِن نونوا چیزی هم خورده
َئم،  نخورده الخصوص چون چائی علیباز خوره.  خوردم، دلم هم داره بهم می

 «کنه. سرم هم درد می
عیب   نه نون بخوریم دیرتر کاِرِیه وگه همین "چائی" اصلِ »بارانی گفت:    

 «نداره که.
خیلی خوب، حاال دیگه یه تعریِف دیگه بکنین چون این »َکَرم گفت:  علی   

 «تعریفا خوبی ندارن و از ما بعیدن.
 «س مگه حرِف تو نامعقوله؟حاال هم میگم پ»ُشکرهللا به عجله گفت:    
آدمای شهری »َکَرم که سرش به زیر بود، سر برداشت و گفت:  علی   

ـ بچگی و دیگه تا از   بیشترشون کارشون ِتیارته و مسخره و سبکی و بچه
ُجوری «. کنن... بازی کوتاهی نمی ُجلَّتی و چاُچولتقلّب و از شون بیاد،  دست

 هم جزِو جواب به ُشکرهللا بوده.« ها هریش»کشیدِن حرِف  گفت که انگار پیش
َکَرم چسبیدند که  ُشکرهللا و بارانی هم با سرعت و حرارتی به حرِف علی   

ماَبین نبود و در « کاری آن حرِف اصلِ »و « ُگشنگی و چای»انگاِر حرِف 
 َکَرم هم به صداهایشان پیوست. صدای خوِد علی

 پس چی!که،  ـ البت   
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از ترِس راهی هم بود  ویار نبود  َکَرم فقط از ترِس هللا بستِن علی رادیوو اّما    
ناک بود تا چه رسد به شب ، یعنی سهمهم داشتکه حّتی در موعِد روز هم سَ 

از اثِر همین بود... و دیگر از  نگهداشتنش و بخصوص بسته و شِب ُظلَمات؛
عد با آن کارها داشت، نکند بَ  احتیاِط این هم بود که جعبۀ سیاِه عزیزی که ِمن

... و آخر !برداشتن برایش بد باشد تکان رفتن و تکان اگر روشن باشد، راه
آن  بزند. اگر ها حرفی نشین یبود تا از ناُجورِی اللِ  اینکه بستِن رادیو الزم

حاال با این  شاید حاال ،زدند ها را نمی َمیدان و علی ـ آن حرف ها ـ روشن آخری
آید به اللی تا خدا  موضوع کاری نداشت؛ چه کاری آخر، مگر دیگر می

 داند َکی... می
با اونقدر دّره ـ َنره، تا بعد از شام و شب هم »ُشکرهللا بیمناکانه گفت:    

ی رسیم. آفتاب هنوز وسِط آسمون نرسیده بود که ما افتادیم به راه بیائیم اللِ  نمی
دونی همه میگن چی؟ ـ میگن اینا حتماً یه  و شب هم که برسه و ما نرسیم، می

 «تونیم تند بکنیم به پا. جونوری گیر کرده ِبشون. پس باید تا می
خنده گفت:  رفتن ـ به ُرک گردنِ  ظاهر ـ یعنی برای به حفظِ َکَرم برای  علی   
نگران بشن بگن ای وای که  ِایم که همه دل شهری هی ِجِغلِه! پس ما مگه بچه»

یا تو همۀ مقصودی که داری اینه »و گفت: « ها گیر کردن به تاریکی؟ ِجِغلِه
 «و جونور؟! که به خوفی از ِجک

ِجک و جونور  ش َکَرم، جوِن بابام مقصوِد من همه نه علی»ُشکرهللا گفت:    
نمیذاره که جونور  صدای رادیونقوِل خودت  الخصوص که به ، علینیست

هر جونوری که از خودش  قُّبه  ا نوِر چراغقدرت بکنه بیاد نزدیک و هم باز ب
دیک بکنه ِبمون و اصالً ما اگه با کنه بمونه و نز تر گیر نیاد، زهره نمی سخت

نوری پیداس، راه کج ور تشخیص بدیم که یه جووِر دُ قُّبه از دُ  نوِر چرغ
ها و یکی  انتظارِی خانواده کنیم؛ پس یعنی َنقل بیشتر میاد یکی روی چشم می

مثِل باقِی راها نیست و ُخالصه راِه خوبی نیست و در  هم روی اینکه راه 
 نکرده یه وقت بیخبر پا رقمه هست. یعنی اگه خدای ش ماِر همهَمَثل ُپر تا ُپرِ 

 «مونو زد، چی داخلشه؟ ساق ،ور از جوندُ  ،روی ُدِم یه ماری و گذاشتیم
َکَرم هم به مثاِل حاِل خوِد ُشکرهللا و مثِل حاِل بارانی  حالِت  حاِل علی   

تعجیل  همۀ حرِف تو اگه میاد روی اینکه»حرف و َنقل، گفت:  تصدیِق بی
، البته به شرطی که نگی باید بذاریم به َدو، بکنیم به کشیدن به راه، بله، قبول

دلی  به شهری نیستیم، فکر و خوف اما از حرِف تعجیل َبرگذشته، ما چون بچه
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دّره باشیم،  آبادی باشیم و چه سالی چند ماه به ُنه ، چون ما چه بهورهازمون دُ 
گذره و از این َرد، بد هم که  ها می مون به کوه ـ کمرا و دّره ـ َنره هی زندگانی

ی اومد، دیگه حرف حرِف لهم که به هرحا  نباید از جانِب خدا بیاد و وقتی
ری، اما ما َنقِل "مار" هم البت تو حق دا»و با مکثی گفت: « شه!... تقدیر می

تا بربخوریم به تاریکی و دیگه چشمامون جائی رو درست نبینن، هی اّول 
قُّبۀ  کردِن همین چراغ با روشنورا ور ـ دُ تا به دُ جلو ـ جلوهای پامونو 

دیگه هیچ حساِب ناُجوری  ریوَنقِل احتیاط و اینجُ  کنیم الّرحمه پاک می َِعلیهَ 
اما نکنه »کوتاهی به خنده گفت:  و با خاموشیِ « کنه برامون. پیشامد نمی

اوقاتت تلخه از ُگشنگی؟! اگه دردت دوبیشترش اینه، بگو "ُگشنمه" و خالص 
 «شد رفت پِی کارش!

و گفت: « چی رو نزن به دِر شوخی ـ اختالط! پس تو همه»ُشکرهللا گفت:    
ه، رَنقِل "ُگشنگی" هم که باشه، البت همین بارونی هم که از من کوچیکت»

خاطِر شکم، هرچند که اگه هم بگیم که   میاد که قُرقُر بکنه به عارش
از یعنی از صبح تا حاال مگه غیر ئیم؛ مونه، حرِف ننگ و عارداری نزده ُگشنه

شیرینی چون با شکِم خالی دیگه ئیم؟  همون چندتا نوِن نونوا چیزی هم خورده
َئم،  نخورده الخصوص چون چائی علیباز خوره.  خوردم، دلم هم داره بهم می

 «کنه. سرم هم درد می
عیب   نه نون بخوریم دیرتر کاِرِیه وگه همین "چائی" اصلِ »بارانی گفت:    

 «نداره که.
خیلی خوب، حاال دیگه یه تعریِف دیگه بکنین چون این »َکَرم گفت:  علی   

 «تعریفا خوبی ندارن و از ما بعیدن.
 «س مگه حرِف تو نامعقوله؟حاال هم میگم پ»ُشکرهللا به عجله گفت:    
آدمای شهری »َکَرم که سرش به زیر بود، سر برداشت و گفت:  علی   

ـ بچگی و دیگه تا از   بیشترشون کارشون ِتیارته و مسخره و سبکی و بچه
ُجوری «. کنن... بازی کوتاهی نمی ُجلَّتی و چاُچولتقلّب و از شون بیاد،  دست

 هم جزِو جواب به ُشکرهللا بوده.« ها هریش»کشیدِن حرِف  گفت که انگار پیش
َکَرم چسبیدند که  ُشکرهللا و بارانی هم با سرعت و حرارتی به حرِف علی   

ماَبین نبود و در « کاری آن حرِف اصلِ »و « ُگشنگی و چای»انگاِر حرِف 
 َکَرم هم به صداهایشان پیوست. صدای خوِد علی

 پس چی!که،  ـ البت   
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 َئم به کار و بارشون! راه برده  اَم یم؟ من هم که بچهدون ـ پس نمی   
قوِل خودت بچه ـ بچگی و  شون شده نوک و نیش و ِتیارت و به ـ همۀ فعل   

 بازی. سبکی و چاُچول
اَن  نشینا دیگه چی یـ فقط بلدن عیب بُجوَرن بذارن روی آدمای آبرومند. اللِ    

 اصالً!
س و دو پوِل  شون هم که وجوِد خودشون مسخره هللا! حّتی اونائی ـ بارک   

که سگِ َدِم  ینه روی آدمای محترمنهادَ  رشون عیبارزن، کا سیاه هم نمی
 شون هم از اونا بهتره! خونه

شه! انگاری  دیگه ِچیه اصالً! سرشون دیگه هیچ به آدمّیت نمی« شهری»ـ    
گه باید هاری و مستی از خودش دربیاره تا شه دی هرِکی که شهرنشین می

 قبول باشه!
َئن و یه پول  َکل و ُکلی پیدا کردهای و یه آب و برِق  ـ همین! چون یه خونه   

َئن.  َئن و هوائی شده دهَئن، دیگه خوِدشونو ُگم کر ای به خودشون دیده و َپله
ه چیزی به خودش قوِل بابام آدم باید خیلی فهم و کمال داشته باشه که تا ی به

 دید، دست از خودش َورنداره و هوائی نشه.
 ...نیست اگه که بگیم قربوِن همون مردِم خودمون« تعریف از خود»ـ    
 ش. ـ البت که. این حرفیه که آدم هی باید بگه   
به همون ماَبینی که اونجا بودیم به ُسلُوَکت، همین حرفو به دل ـ من    
 گفتم. می
اُفته ِبمون،  ئی گذِرش می همون مردمی هستیم که تا یه آدِم شهری ـ ما دهاتیا   

 گیریمش به عّزت و احترام. اونوقت حرکاِت اونا رو بیارین َدِم نظر. گرم می
 ـ حقیقًة که ُتِف سگِ زائیده به دوبیشترشون!   
ـ انگاری هرِکی که شلواِر گشاد یا یه ُچوخائی به َبِرشه و شلواِر تنگِ    

کنه به پا، دیگه قابلّیت نداره و باید َدوِرشو بگیری به مسخره و  زی نمیجلِدسا
 ِتیارت!

هم خودشونن که اینقدر داخِل « بیوجود»خودشون ندارن و « قابلّیت»ـ    
 کنن. گردن و اقالً یه تربیتی یاد نمی شهر می

فقیرحالَن ی مثِل خودمون ـ البت اینو هم آدم باید بگه که دو بیشتِر مردِم اللِ    
آدِم خوب و آبرومند گیر میاد مثِل همون  هموندارا کُ خوبن و داخِل همون دُ  و

ش یا مثِل کیامرث و برادرش، یا مثِل  َمش َصفقلی میرزائیان و برادربزرگه
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 خریاِن ییالقی.فَ 
هاشون  تربیتی ـ بیحیائی هاشون و با اون بی ـ اصالً با اون سبکی ـ ُتُنکی   

َکَشن و حّتی چرا ُجوری به خودشون  هیچ خجالت نمیر چطومعلوم نیست 
 ناَزن که انگاری یه ُهر و ُبری هم دارن! میذارن و به خودشون می

ُبری و هزار  دکانی نهاد و با تقلب و گوشـ ها انگاری هرِکی که یه    
عاکار ای رسید، دیگه شده شخص ِ حسابی و باید ادّ  هوجدانی به یه پول و َپل بی

 بشه!
َئن و به لعنِت  ـ آدم نباید هی از همین آدمای دوپولی بگه که دیگه ضایع شده   

ی و چه به همۀ شهرا و دهات  آدم هم گیر ارزن؛ یعنی چه به اللِ  خدا هم نمی
عای زیادی میاد که از لحاِظ دارائی دریا شده اما هرگِز خدا سرش به ادّ 

 س. ای هم بچه شه تا حّدی که با یه بچه نمی
ـ دیدین همون حاجی رو با اون لباش و َپک و ُپوزش که چطور جونش    
 َدر برای چند تومن؟ رفت به می
که از هیکل  اومد بیشتراز او میـ پس تو چرا رفیقشو نمیگی؟ من زورم    

 کرد! ُخوری می کرد و ُگه مثِل یه َنرخری بود و مثِل یه َنرخری هم زارزار می
ها به آسماِن پاک  های حرف ـ چشم از حرفـ   ورشدن از حرفبه دُ    
کنند. خاِک نرم و سفتِی زمین و  روند و به زمیِن جلِو چشم نگاه می می

ِرچ و  و ِرچِرپ  ِرپروند و صداهای  پوش می ها به زیِر پاهای گیوه سنگریزه
 .شوند ها می گوش ِشپِ  ِغژِغژ و ِشپ

از زیِر کالِه زرِد نمدی  به  زده َکَرم به لمِس موهای بیرون دسِت آزاِد علی   
رفت و گفت: ها  باطریبه احساِس  ها فت و بعد به لمِس یکی از جیبپیشانی ر

دونین  آ! بدبختی! می .حّتی یه شاهی هم نمونده به روِح بابام از تماِم پوال»
 «مون؟... چقدر رفت از دستگاه

های  با نگاهزد،  می« خوفگاه»رفته  هم از مقابِل پاسگاه که به نظرشان روی   
های  پشتـ   جهان که از پشت های محلّۀ نقشِ  و از کناره گذشتند تحقیر و نفرت

ی رسیده و شد، عبور کردند. دیگر پایشان به بیرون از اللِ  پاسگاه شروع می
که رنگِ اند  شدهشتزارها های صاِف کِ  ها از هر چهارطرف زمین دیگر زمین

جهان را به قدِر  که نقشِ  . وقتیاند گرفتهعطش ـ رنگِ زرِد کمرنگ ـ به خود 
راهی روشن و پاک  بیش از صد قدم به کنار و پشِت سر نهادند، شروِع کوره

کوچِک وِر آبادِی پیشاپیِش دُ از عبور و صاِف صاف نزدیکشان کرده بود به 
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 َئم به کار و بارشون! راه برده  اَم یم؟ من هم که بچهدون ـ پس نمی   
قوِل خودت بچه ـ بچگی و  شون شده نوک و نیش و ِتیارت و به ـ همۀ فعل   

 بازی. سبکی و چاُچول
اَن  نشینا دیگه چی یـ فقط بلدن عیب بُجوَرن بذارن روی آدمای آبرومند. اللِ    

 اصالً!
س و دو پوِل  شون هم که وجوِد خودشون مسخره هللا! حّتی اونائی ـ بارک   

که سگِ َدِم  ینه روی آدمای محترمنهادَ  رشون عیبارزن، کا سیاه هم نمی
 شون هم از اونا بهتره! خونه

شه! انگاری  دیگه ِچیه اصالً! سرشون دیگه هیچ به آدمّیت نمی« شهری»ـ    
گه باید هاری و مستی از خودش دربیاره تا شه دی هرِکی که شهرنشین می

 قبول باشه!
َئن و یه پول  َکل و ُکلی پیدا کردهای و یه آب و برِق  ـ همین! چون یه خونه   

َئن.  َئن و هوائی شده دهَئن، دیگه خوِدشونو ُگم کر ای به خودشون دیده و َپله
ه چیزی به خودش قوِل بابام آدم باید خیلی فهم و کمال داشته باشه که تا ی به

 دید، دست از خودش َورنداره و هوائی نشه.
 ...نیست اگه که بگیم قربوِن همون مردِم خودمون« تعریف از خود»ـ    
 ش. ـ البت که. این حرفیه که آدم هی باید بگه   
به همون ماَبینی که اونجا بودیم به ُسلُوَکت، همین حرفو به دل ـ من    
 گفتم. می
اُفته ِبمون،  ئی گذِرش می همون مردمی هستیم که تا یه آدِم شهری ـ ما دهاتیا   

 گیریمش به عّزت و احترام. اونوقت حرکاِت اونا رو بیارین َدِم نظر. گرم می
 ـ حقیقًة که ُتِف سگِ زائیده به دوبیشترشون!   
ـ انگاری هرِکی که شلواِر گشاد یا یه ُچوخائی به َبِرشه و شلواِر تنگِ    

کنه به پا، دیگه قابلّیت نداره و باید َدوِرشو بگیری به مسخره و  زی نمیجلِدسا
 ِتیارت!

هم خودشونن که اینقدر داخِل « بیوجود»خودشون ندارن و « قابلّیت»ـ    
 کنن. گردن و اقالً یه تربیتی یاد نمی شهر می

فقیرحالَن ی مثِل خودمون ـ البت اینو هم آدم باید بگه که دو بیشتِر مردِم اللِ    
آدِم خوب و آبرومند گیر میاد مثِل همون  هموندارا کُ خوبن و داخِل همون دُ  و

ش یا مثِل کیامرث و برادرش، یا مثِل  َمش َصفقلی میرزائیان و برادربزرگه
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 خریاِن ییالقی.فَ 
هاشون  تربیتی ـ بیحیائی هاشون و با اون بی ـ اصالً با اون سبکی ـ ُتُنکی   

َکَشن و حّتی چرا ُجوری به خودشون  هیچ خجالت نمیر چطومعلوم نیست 
 ناَزن که انگاری یه ُهر و ُبری هم دارن! میذارن و به خودشون می

ُبری و هزار  دکانی نهاد و با تقلب و گوشـ ها انگاری هرِکی که یه    
عاکار ای رسید، دیگه شده شخص ِ حسابی و باید ادّ  هوجدانی به یه پول و َپل بی

 بشه!
َئن و به لعنِت  ـ آدم نباید هی از همین آدمای دوپولی بگه که دیگه ضایع شده   

ی و چه به همۀ شهرا و دهات  آدم هم گیر ارزن؛ یعنی چه به اللِ  خدا هم نمی
عای زیادی میاد که از لحاِظ دارائی دریا شده اما هرگِز خدا سرش به ادّ 

 س. ای هم بچه شه تا حّدی که با یه بچه نمی
ـ دیدین همون حاجی رو با اون لباش و َپک و ُپوزش که چطور جونش    
 َدر برای چند تومن؟ رفت به می
که از هیکل  اومد بیشتراز او میـ پس تو چرا رفیقشو نمیگی؟ من زورم    

 کرد! ُخوری می کرد و ُگه مثِل یه َنرخری بود و مثِل یه َنرخری هم زارزار می
ها به آسماِن پاک  های حرف ـ چشم از حرفـ   ورشدن از حرفبه دُ    
کنند. خاِک نرم و سفتِی زمین و  روند و به زمیِن جلِو چشم نگاه می می

ِرچ و  و ِرچِرپ  ِرپروند و صداهای  پوش می ها به زیِر پاهای گیوه سنگریزه
 .شوند ها می گوش ِشپِ  ِغژِغژ و ِشپ

از زیِر کالِه زرِد نمدی  به  زده َکَرم به لمِس موهای بیرون دسِت آزاِد علی   
رفت و گفت: ها  باطریبه احساِس  ها فت و بعد به لمِس یکی از جیبپیشانی ر

دونین  آ! بدبختی! می .حّتی یه شاهی هم نمونده به روِح بابام از تماِم پوال»
 «مون؟... چقدر رفت از دستگاه

های  با نگاهزد،  می« خوفگاه»رفته  هم از مقابِل پاسگاه که به نظرشان روی   
های  پشتـ   جهان که از پشت های محلّۀ نقشِ  و از کناره گذشتند تحقیر و نفرت

ی رسیده و شد، عبور کردند. دیگر پایشان به بیرون از اللِ  پاسگاه شروع می
که رنگِ اند  شدهشتزارها های صاِف کِ  ها از هر چهارطرف زمین دیگر زمین

جهان را به قدِر  که نقشِ  . وقتیاند گرفتهعطش ـ رنگِ زرِد کمرنگ ـ به خود 
راهی روشن و پاک  بیش از صد قدم به کنار و پشِت سر نهادند، شروِع کوره

کوچِک وِر آبادِی پیشاپیِش دُ از عبور و صاِف صاف نزدیکشان کرده بود به 
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های  و خانه« قلعه»وِر جلِو آبادِی های خیلی دُ  عبور از زمینو  «ها قنبری»
های راست و چپ جا داشتند... تازه اّوِل راِه  کی که روی بلندیَتک و ُتو

َکَرم چه! نگران، انگشت زد به پیچ و فوری  شد، اّما به علی دّره حساب می ُنه
سرشار و خالص ِ دل و فکرش  و شوقِ  انگشت پس کشید تا چیزی روی ذوق

 «حاال هم واِزش نکنیم؟ پس خریدیمش برای چی؟باز »را نگیرد. گفت: 
ترسی واِزش  نه جوِن خودت حاال نه، حاال بذار. یعنی می»ُشکرهللا گفت:    

 «َبعد؟ نکنی ِمن
خاب! پس اگه گفتین اسمش چی بود؟ نه، اّول تو »َکَرم به خنده گفت:  علی   

 «قت میگم هوش دارین!وبارونی. اگه گفتین، اون
و « دونم... من میباشه، »ُشکرهللا دهان را در خنده َکج و ُکج کرد تا گفت:    

 به بارانی نگاه کرد.
رفتن  َکَرم و ُشکرهللا راه پای علی بارانی برای خیلی تندپابرداشتن ـ برای پابه   

رفت و باز  بردن با کلّه برای کسی یا چیزی، راه می ـ سر به پائین، مثِل حمله
های سفیدتری بود که بیشتر  بریده از لکّه اش بریده پوسِت سفیِد چهره کم بود.

زد.  شدند. خیلی کوچکتر از سّنش به نظرها می در موعِد شروِع گرما پیدا می
بود و ِخِپلِه مانده بود... دهاِن َگل و ُگشادش به « شکم به سال»به قوِل آبادی 

 ...«چی بود؟ اَ، اَ »گفت: خنده باز، 
بگو ُرک  دونی  خاب، خاب! تو که نمی»گفت:  جنباندنی م با دسترَ کَ  علی   

 «دونم" و خالص شد رفت! "نمی
 !«اَیوار»تر، مغرورانه گفت:  یواش با پابرداشتنیُشکرهللا    
جلِو روی ُشکرهللا، گفت: کشیدنی  َکَرم با سر و گردن دهاِن خنداِن علی   
 «پدرسگ!گفت حاجِی یا "اَیواد" " "اَیوانظرم  به»

 «ُهح؟»ُشکرهللا، مرّدد، گفت:    
 «"ناحاجی"!... حاجی"ِ»"نی به قُرقُِر نفرت گفت: بارا   
ُشکرهللا تندروِی خود را از سر گرفت و بفهمی ـ نفهمی چیزی هم به آن    

در چهرۀ سرخ و سفیدش، پشِت لبش ُکرِک کمی پیدا کرده بود. در  افزود.
ها و  انداخت و شانه ها لنگر می بدنش به چپ و راست و بیِخ ران ،حرکت

هایش هم  رسیدند و دست گردنش هم همراهانه به چپ و راست به حرکت می
ضرب  تکان و حرکاِت به شکلی به تکان تر بود، به بی هرُجوری که مناسب
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َکَرم  لیَکَرم بلندتر بود، جاندارتر هم بود و ع همانطور که از علی پرداختند. می
و هر بار که دستش به دسِت  پای او راه ِبُبَرد آورد تا پابه به خود زور می

آمد، لنگرانداختِن بدِن ُشکرهللا بهم  اش می رسید یا به جلِو سینه ُشکرهللا می
پیمائی  نگلَ شد که شَ  خورد... چارۀ بارانی هم که گاهی این چارۀ ناچار می می

 د...کند و حّتی برای چندقدمی ِبَدوَ 
 گشادَکَرم شلوار که فقط علی با وجودیحاِل طبیعِی خود، هرسه اندام با    

، درست سه وصلۀ ُجوِر اطراف بودند، سر نهاده بود به و کاله پوشیده بود
ور و نزدیک و خاک و سنگ و های دُ  راه، ُجور با برجستگی ُجور با کوره

 به حدود...های حدود تا  ها و صافِی زمین سنگ و خارُشتری تخته
الیشان ور شده بودند و در البورافتاده از رنگِ روشن دُ دُ های  ها و تّپه بلندی   

گری و زرنگی  پیش  ها انگار به موذی سایهور و نزدیک، و در شیارهای دُ 
و ـ قوِس جلِو ُرو و رُ  ودند و جا گرفته بودند، اّما جلوهایاز تاریکی رسیده ب

ور و َگچ هنوز دُ  زرد و درخشان از آفتاب بودند. آبادِی ُبِنه دو گوشۀ قوس ـ
واضح تشخیص  ها های آدم زیِر آفتاب پهن و پیدا بود و جنبیدن  در سمِت چپ

هوا تقریبا به سکون و قرار رسیده بود، یعنی باِد گرم کم و . شدند داده می
دایش بشود یا که باز مثِل تا پیشتر پی ر شده بود هرچند که معلوم نبودزو کم

گفتند و  از تِه دل می شان نشسته بود و نشود. عرق به سر و گردن و پیشانی
کوبیدند و پیش  و راه را میمکیدند  و از تِه دل شیرینی می شنیدند می
 رفتند... می
را به دسِت قُّوه  و چراغپاکِت شیرینی بارانی ُدولچه را از ُشکرهللا گرفت و    

را به دهان برد و ُشکرهللا  دهانۀ باریکِ ُدولچه حرکت  حالِ  بهُشکرهللا داد و 
 «!ش بره؟ خوری روی شیرینی که مزه پس تو آب می»گفت: 

باز به قربوِن »یادآوردِن جریاِن اللی مثِل یک داغ، گفت:  َکَرم با به علی   
و با مکث « های خودمون!... ـ َنره  همین والیت و همین کوه و َکمرا و دّره

پس چرا  ،؟ اگه اینهیِن حّقه"خدا ُمبِ نمیگیم "ها  خودمون بختیاریمگه »گفت: 
ره که مایۀ یه عبرتی بشه بَ  ی نمیهیچی به روِز همون اشخاص ِ خراِب اللِ 

حاِل  برای باقی و تا همه بفمن که "بدی" َبِده و چرا اونا رو گذاشته به
شون بهتر بشه و  شون چاقتر بشه و وضع روز َدماغ خودشون تا هی روزبه

نه همین حساب آدمو فکری  ؟و بد هم به ِگردشون نیاد تر بشن هار و مست
 «ِر خدا و دیانت هم؟!از کاشه  میکنه تا حّدی که َبری  می
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های  و خانه« قلعه»وِر جلِو آبادِی های خیلی دُ  عبور از زمینو  «ها قنبری»
های راست و چپ جا داشتند... تازه اّوِل راِه  کی که روی بلندیَتک و ُتو

َکَرم چه! نگران، انگشت زد به پیچ و فوری  شد، اّما به علی دّره حساب می ُنه
سرشار و خالص ِ دل و فکرش  و شوقِ  انگشت پس کشید تا چیزی روی ذوق

 «حاال هم واِزش نکنیم؟ پس خریدیمش برای چی؟باز »را نگیرد. گفت: 
ترسی واِزش  نه جوِن خودت حاال نه، حاال بذار. یعنی می»ُشکرهللا گفت:    

 «َبعد؟ نکنی ِمن
خاب! پس اگه گفتین اسمش چی بود؟ نه، اّول تو »َکَرم به خنده گفت:  علی   

 «قت میگم هوش دارین!وبارونی. اگه گفتین، اون
و « دونم... من میباشه، »ُشکرهللا دهان را در خنده َکج و ُکج کرد تا گفت:    

 به بارانی نگاه کرد.
رفتن  َکَرم و ُشکرهللا راه پای علی بارانی برای خیلی تندپابرداشتن ـ برای پابه   

رفت و باز  بردن با کلّه برای کسی یا چیزی، راه می ـ سر به پائین، مثِل حمله
های سفیدتری بود که بیشتر  بریده از لکّه اش بریده پوسِت سفیِد چهره کم بود.

زد.  شدند. خیلی کوچکتر از سّنش به نظرها می در موعِد شروِع گرما پیدا می
بود و ِخِپلِه مانده بود... دهاِن َگل و ُگشادش به « شکم به سال»به قوِل آبادی 

 ...«چی بود؟ اَ، اَ »گفت: خنده باز، 
بگو ُرک  دونی  خاب، خاب! تو که نمی»گفت:  جنباندنی م با دسترَ کَ  علی   

 «دونم" و خالص شد رفت! "نمی
 !«اَیوار»تر، مغرورانه گفت:  یواش با پابرداشتنیُشکرهللا    
جلِو روی ُشکرهللا، گفت: کشیدنی  َکَرم با سر و گردن دهاِن خنداِن علی   
 «پدرسگ!گفت حاجِی یا "اَیواد" " "اَیوانظرم  به»

 «ُهح؟»ُشکرهللا، مرّدد، گفت:    
 «"ناحاجی"!... حاجی"ِ»"نی به قُرقُِر نفرت گفت: بارا   
ُشکرهللا تندروِی خود را از سر گرفت و بفهمی ـ نفهمی چیزی هم به آن    

در چهرۀ سرخ و سفیدش، پشِت لبش ُکرِک کمی پیدا کرده بود. در  افزود.
ها و  انداخت و شانه ها لنگر می بدنش به چپ و راست و بیِخ ران ،حرکت

هایش هم  رسیدند و دست گردنش هم همراهانه به چپ و راست به حرکت می
ضرب  تکان و حرکاِت به شکلی به تکان تر بود، به بی هرُجوری که مناسب
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َکَرم  لیَکَرم بلندتر بود، جاندارتر هم بود و ع همانطور که از علی پرداختند. می
و هر بار که دستش به دسِت  پای او راه ِبُبَرد آورد تا پابه به خود زور می

آمد، لنگرانداختِن بدِن ُشکرهللا بهم  اش می رسید یا به جلِو سینه ُشکرهللا می
پیمائی  نگلَ شد که شَ  خورد... چارۀ بارانی هم که گاهی این چارۀ ناچار می می

 د...کند و حّتی برای چندقدمی ِبَدوَ 
 گشادَکَرم شلوار که فقط علی با وجودیحاِل طبیعِی خود، هرسه اندام با    

، درست سه وصلۀ ُجوِر اطراف بودند، سر نهاده بود به و کاله پوشیده بود
ور و نزدیک و خاک و سنگ و های دُ  راه، ُجور با برجستگی ُجور با کوره

 به حدود...های حدود تا  ها و صافِی زمین سنگ و خارُشتری تخته
الیشان ور شده بودند و در البورافتاده از رنگِ روشن دُ دُ های  ها و تّپه بلندی   

گری و زرنگی  پیش  ها انگار به موذی سایهور و نزدیک، و در شیارهای دُ 
و ـ قوِس جلِو ُرو و رُ  ودند و جا گرفته بودند، اّما جلوهایاز تاریکی رسیده ب

ور و َگچ هنوز دُ  زرد و درخشان از آفتاب بودند. آبادِی ُبِنه دو گوشۀ قوس ـ
واضح تشخیص  ها های آدم زیِر آفتاب پهن و پیدا بود و جنبیدن  در سمِت چپ

هوا تقریبا به سکون و قرار رسیده بود، یعنی باِد گرم کم و . شدند داده می
دایش بشود یا که باز مثِل تا پیشتر پی ر شده بود هرچند که معلوم نبودزو کم

گفتند و  از تِه دل می شان نشسته بود و نشود. عرق به سر و گردن و پیشانی
کوبیدند و پیش  و راه را میمکیدند  و از تِه دل شیرینی می شنیدند می
 رفتند... می
را به دسِت قُّوه  و چراغپاکِت شیرینی بارانی ُدولچه را از ُشکرهللا گرفت و    

را به دهان برد و ُشکرهللا  دهانۀ باریکِ ُدولچه حرکت  حالِ  بهُشکرهللا داد و 
 «!ش بره؟ خوری روی شیرینی که مزه پس تو آب می»گفت: 

باز به قربوِن »یادآوردِن جریاِن اللی مثِل یک داغ، گفت:  َکَرم با به علی   
و با مکث « های خودمون!... ـ َنره  همین والیت و همین کوه و َکمرا و دّره

پس چرا  ،؟ اگه اینهیِن حّقه"خدا ُمبِ نمیگیم "ها  خودمون بختیاریمگه »گفت: 
ره که مایۀ یه عبرتی بشه بَ  ی نمیهیچی به روِز همون اشخاص ِ خراِب اللِ 

حاِل  برای باقی و تا همه بفمن که "بدی" َبِده و چرا اونا رو گذاشته به
شون بهتر بشه و  شون چاقتر بشه و وضع روز َدماغ خودشون تا هی روزبه

نه همین حساب آدمو فکری  ؟و بد هم به ِگردشون نیاد تر بشن هار و مست
 «ِر خدا و دیانت هم؟!از کاشه  میکنه تا حّدی که َبری  می
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گرمی تصدیق  َکَرم، به ب از درستِی حرِف علیحاِل تعجّ  ّشکرهللا و بارانی به   
های ناُجور  نشین یباز به حرِف اللِ   کردند و با بازماندِن سِر کیسۀ درِددلشان

الخصوص از همون ریشو بگو با  علی»برگشتند تا ُشکرهللا به غیظ گفت: 
 «ای! معّین شده یه مالئکهریشش و موهاش که 

ها، موهای درازدرازش که مثِل موهای زن »نفرت گفت:  بارانی هم به   
 «کشید! بودن و پیِش خودش هم هیچ خجالت نمی

وَرن از هم! یعنی خجالت که اون جونور و "خجالت" دُ »ُشکرهللا گفت:    
 «د!کر داد و غلِط زیادی می کشید  هیچ، دیدی که چطور ُپز هم می نمی
ای جانم! به قوِل خودمون البت سگ هم َدِم خونۀ »َکَرم غیظی گفت:  علی   

کنه؛ او اگه راستی به کاِرشه، بیاد اینجا  صاحبش زرنگه و خودنمائی می
من دیگه »و به شتاب گفت: « ش بکنیم! حرف بزنه تا قشنگ ُخرد و شکسته

این  یگه ِول کنیمکه نشد و حاال د  خواستم که باز سِر درددلم واز بشه نمی
 «صحبِت خراب رو!...

گشت که دیگر با آن  ذهنش ذهِن روستائی بود و ُپرپشت به دنبال چیزی نمی   
 و رادیو را روشن کرد. «گوِر پدرش! گوِر پدرشان!...»کاری نداشت. 

 «ی! پس باز... ی هی»لفت صدا کرد: اُشکرهللا به مخ   
َکَرم رادیو  ِخش پیدا شد و علی و ِخش دو ایستگاه به زباِن عربی پیدا شدند   

م وقتی که بفهمه که همۀ پوال رفتن میذاره  ننه»را خاموش کرد و گفت: 
 «دنبالم!

 «پول مگه شوخیه! ها، هشتاد ـ َنَود تومن» ُشکرهللا گفت:    
 «هی ِجِغلِه! فقط "هشتاد ـ َنَود تومن"؟ ـ بیش!...»تعّجب گفت:  َکَرم به علی   
و « اَه؟!»و بارانی باهم صدا کردند:  موضوع، ُشکرهللا«ِ اهّمّیت»در   

  «پس بگو برام...»ُشکرهللا گفت: 
داشتم و تومن َهف َدر صاف َنَود و  از آبادی که زدیم به»َکَرم گفت:  علی   

َئم!  درنهاده وتومن َهفَنود و همۀ مونده تِه جیبم، پس هم ن شون لایرچون فقط یه 
تومن ِبم داد  ط سهُمُرّوت فق یون، اون پدرنامرِد بیتومِن قیمِت رادیعنی از َنَود 

ها و  پس و ُخالصه رادیون شد هشتاد و َهف تومن، اونوقت، پوِل شیرینی
 ...«تومن و پنج لایر َهشهم شدن یکه ُرو مون ها هم گرفت قُّبه
 «رنهادی؟پوِل نونا پس؟ نه برای نون هم پول دَ »بارانی گفت:    
هم که دادیم جای نون. پس دیگه  لایر هللا! ها، پونزده بارک»َکَرم گفت:  علی   
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دیگه تومن و  شن ده لایر هم صاف می لایر و پونزده تومن و پنج هشچی؟! 
دیگه  ،داد ِبم زدم و اون سه تومنو نمی ی! ُخالصه اگه َسق نمیهیچی به هیشکِ

زده بشم داخِل  و اونوقت بود که خجالت  شیرینیاینقدر م جای دَ نداشتم بِ  پول
 ...«تومنو زنده کردم! روی بزرگ و کوچیک و خداساز بود که اون سه

به جهنم، پس مگه اگه مثِل ساِل دوازده  یشیریناصالً نه، »ُشکرهللا گفت:    
 «ُمردیم؟ می یم،خورد شیرینی نمیبزرگ و کوچیک ماه 
، صدا «خرج و َبرج» تصّوِر  ِحدّ  و بارانی در توّجه به سنگینِی بیش از   

 «ای بابام هی!...»کرده: 
حاال هم عیب نداره، حاال هم تِن شما »گفت: « بزرگی»َکَرم با حساِب  علی   

 «سالم باشه. پول ِچیه دیگه که آدم تعریفشو بکنه!
" یا.. ـ چه "اَیوارُخالصه، پس مگه رادیوِن »ُشکرهللا با خنده گفت:    
شوخی رادیوِنش خوب  بی»و گفت:  «" خریدنش الکیه مگه؟!واددونم ـ "اَی می

 و پاکت را به دسِت بارانی داد و ُدولچه را گرفت. «رادیونیه، مبارک باشه.
 «ت مبارک!ورُ : »هَکَرم گفت علی   
کنی؟ پس جاِن خودت واِزش کن بخوونه یه  پس واِزش نمی»بارانی گفت:    

 «کم...
ی!  ی هی»ُشکرهللا چشمش طرِف بارانی، به اعتراض ِ ظاهری صدا کرد:    

 «فُوتیش!  یه َِتنه با این قدّ  این ببین چطور ُشور می
بذار یه َدمان. مگه »َکَرم هم چشمش به کارکردِن طرِف بارانی، گفت:  علی   
خواست  خودش هم دلش می«. خوای ُشکرهللا هی قُرقُر بکنه سرمون؟ می

َبعد ماِل خودش بود،  کند اّما همین هم که آنرا به بغل داشت و همۀ ِمن روشنش
 باز خوب بود و باز مایۀ دلشادی بود.

مون. ما  ایَنم خوِد خوِد "شب"! بفرمائین! اومد گرفت»گفت:  ُشکرهللا می   
َگچ دیگه تاریکِ  َگچ و نرسیده به ُبِنه ئیم به برابِر آبادِی ُبِنه هنوز هم نرسیده

 «خواَبن. دّره، همه به ریکه و دیگه اینکه هنوز نرسیده به ُنهتا
آتش به همین »َکَرم با صدای بلندبلنِد حاشا و مخالفت و اعتراض گفت:  علی   

ِف راستی بزن که ورِی راه و حرشو نذار به دُ  دروغات! نخیر هم! تو بهانه
 «و خالص شد رفت! ترسم از جونور" نّیِتِته و بگو "می

جا نبود. آسماِن باالی سر به خوشرنگِی رنگِ آبی  ب را دیگر هیچآفتا   
ـ جاهائی  سر های پشتِ  ه زدند و کنار هایش سفید به نظر می  رسیده بود و کناره
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گرمی تصدیق  َکَرم، به ب از درستِی حرِف علیحاِل تعجّ  ّشکرهللا و بارانی به   
های ناُجور  نشین یباز به حرِف اللِ   کردند و با بازماندِن سِر کیسۀ درِددلشان

الخصوص از همون ریشو بگو با  علی»برگشتند تا ُشکرهللا به غیظ گفت: 
 «ای! معّین شده یه مالئکهریشش و موهاش که 

ها، موهای درازدرازش که مثِل موهای زن »نفرت گفت:  بارانی هم به   
 «کشید! بودن و پیِش خودش هم هیچ خجالت نمی

وَرن از هم! یعنی خجالت که اون جونور و "خجالت" دُ »ُشکرهللا گفت:    
 «د!کر داد و غلِط زیادی می کشید  هیچ، دیدی که چطور ُپز هم می نمی
ای جانم! به قوِل خودمون البت سگ هم َدِم خونۀ »َکَرم غیظی گفت:  علی   

کنه؛ او اگه راستی به کاِرشه، بیاد اینجا  صاحبش زرنگه و خودنمائی می
من دیگه »و به شتاب گفت: « ش بکنیم! حرف بزنه تا قشنگ ُخرد و شکسته

این  یگه ِول کنیمکه نشد و حاال د  خواستم که باز سِر درددلم واز بشه نمی
 «صحبِت خراب رو!...

گشت که دیگر با آن  ذهنش ذهِن روستائی بود و ُپرپشت به دنبال چیزی نمی   
 و رادیو را روشن کرد. «گوِر پدرش! گوِر پدرشان!...»کاری نداشت. 

 «ی! پس باز... ی هی»لفت صدا کرد: اُشکرهللا به مخ   
َکَرم رادیو  ِخش پیدا شد و علی و ِخش دو ایستگاه به زباِن عربی پیدا شدند   

م وقتی که بفهمه که همۀ پوال رفتن میذاره  ننه»را خاموش کرد و گفت: 
 «دنبالم!

 «پول مگه شوخیه! ها، هشتاد ـ َنَود تومن» ُشکرهللا گفت:    
 «هی ِجِغلِه! فقط "هشتاد ـ َنَود تومن"؟ ـ بیش!...»تعّجب گفت:  َکَرم به علی   
و « اَه؟!»و بارانی باهم صدا کردند:  موضوع، ُشکرهللا«ِ اهّمّیت»در   

  «پس بگو برام...»ُشکرهللا گفت: 
داشتم و تومن َهف َدر صاف َنَود و  از آبادی که زدیم به»َکَرم گفت:  علی   

َئم!  درنهاده وتومن َهفَنود و همۀ مونده تِه جیبم، پس هم ن شون لایرچون فقط یه 
تومن ِبم داد  ط سهُمُرّوت فق یون، اون پدرنامرِد بیتومِن قیمِت رادیعنی از َنَود 

ها و  پس و ُخالصه رادیون شد هشتاد و َهف تومن، اونوقت، پوِل شیرینی
 ...«تومن و پنج لایر َهشهم شدن یکه ُرو مون ها هم گرفت قُّبه
 «رنهادی؟پوِل نونا پس؟ نه برای نون هم پول دَ »بارانی گفت:    
هم که دادیم جای نون. پس دیگه  لایر هللا! ها، پونزده بارک»َکَرم گفت:  علی   
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دیگه تومن و  شن ده لایر هم صاف می لایر و پونزده تومن و پنج هشچی؟! 
دیگه  ،داد ِبم زدم و اون سه تومنو نمی ی! ُخالصه اگه َسق نمیهیچی به هیشکِ

زده بشم داخِل  و اونوقت بود که خجالت  شیرینیاینقدر م جای دَ نداشتم بِ  پول
 ...«تومنو زنده کردم! روی بزرگ و کوچیک و خداساز بود که اون سه

به جهنم، پس مگه اگه مثِل ساِل دوازده  یشیریناصالً نه، »ُشکرهللا گفت:    
 «ُمردیم؟ می یم،خورد شیرینی نمیبزرگ و کوچیک ماه 
، صدا «خرج و َبرج» تصّوِر  ِحدّ  و بارانی در توّجه به سنگینِی بیش از   

 «ای بابام هی!...»کرده: 
حاال هم عیب نداره، حاال هم تِن شما »گفت: « بزرگی»َکَرم با حساِب  علی   

 «سالم باشه. پول ِچیه دیگه که آدم تعریفشو بکنه!
" یا.. ـ چه "اَیوارُخالصه، پس مگه رادیوِن »ُشکرهللا با خنده گفت:    
شوخی رادیوِنش خوب  بی»و گفت:  «" خریدنش الکیه مگه؟!واددونم ـ "اَی می

 و پاکت را به دسِت بارانی داد و ُدولچه را گرفت. «رادیونیه، مبارک باشه.
 «ت مبارک!ورُ : »هَکَرم گفت علی   
کنی؟ پس جاِن خودت واِزش کن بخوونه یه  پس واِزش نمی»بارانی گفت:    

 «کم...
ی!  ی هی»ُشکرهللا چشمش طرِف بارانی، به اعتراض ِ ظاهری صدا کرد:    

 «فُوتیش!  یه َِتنه با این قدّ  این ببین چطور ُشور می
بذار یه َدمان. مگه »َکَرم هم چشمش به کارکردِن طرِف بارانی، گفت:  علی   
خواست  خودش هم دلش می«. خوای ُشکرهللا هی قُرقُر بکنه سرمون؟ می

َبعد ماِل خودش بود،  کند اّما همین هم که آنرا به بغل داشت و همۀ ِمن روشنش
 باز خوب بود و باز مایۀ دلشادی بود.

مون. ما  ایَنم خوِد خوِد "شب"! بفرمائین! اومد گرفت»گفت:  ُشکرهللا می   
َگچ دیگه تاریکِ  َگچ و نرسیده به ُبِنه ئیم به برابِر آبادِی ُبِنه هنوز هم نرسیده

 «خواَبن. دّره، همه به ریکه و دیگه اینکه هنوز نرسیده به ُنهتا
آتش به همین »َکَرم با صدای بلندبلنِد حاشا و مخالفت و اعتراض گفت:  علی   

ِف راستی بزن که ورِی راه و حرشو نذار به دُ  دروغات! نخیر هم! تو بهانه
 «و خالص شد رفت! ترسم از جونور" نّیِتِته و بگو "می

جا نبود. آسماِن باالی سر به خوشرنگِی رنگِ آبی  ب را دیگر هیچآفتا   
ـ جاهائی  سر های پشتِ  ه زدند و کنار هایش سفید به نظر می  رسیده بود و کناره
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که  گرم یا نیمه سفیدتر بودند. بادی گرم ور شده بود ـآفتاب از دیدها دُ  که
 غیب شد...شان کرده بود، ایستاد،  پایشان همراهی حال پابه تابه
از »تماِم ِگرداِگرد را گشت و با لحنی گرفته گفت:   ُشکرهللا به دنباِل ماه   

 «به قرار. دیشب هم ندیدیم ماه تا بیدار بودیم. بدبختِی ما ماه رو هم نیست
َکَرم با  هرچند که علی دیشِب رؤیِت ماه را ندیده بودندَکَرم و بارانی هم  علی   

 فکر و یاِد رادیو دیر به خواب رفت...
بنده،  نشو میبرده بودیم که اون پدرسگ ظهر ُدُکو اگه ُبو»َکَرم گفت:  علی   

اومدیم که تا پیش از ظهر برسیم و کارو بارمونو صورت بدیم و  جُوری می
برسیم به به موعدی که هنوزه آفتاب بلند باشه ماَبیِن آسمون، َورگردیم 

 «چادرا. سیاه
یعنی ماه امشب هم »لحِن ُشکرهللا همچنان لحِن گرفتگی از فکر، گفت:    

 «درنمیاد زود؟ تا ببینیم چندِم ماهه امشب...
اُونُجوری داریم و تقویم داریم که  ادِ مون سو پس کدوم»َکَرم گفت:  علی   

 «بدونیم چندِم ماهه؟!
خورد، گفت:  نۀ ُشکرهللا مینزدیکِ شا به بازو وسر و صورتش بارانی که    
 «کنم که امروز "دوشنبه" بود، ُشکرهللا، ها؟ گمان»

 «َنقد ما ِچکار داشتیم به "دوشنبه" یا هرچی! ها، اما به»َکَرم گفت:  علی   
 «ایَنم مثِل باباش یه وقتائی َکلَپتره میگه!»ُشکرهللا گفت:    
دانست ُشکرهللا منظوری نداشته و  یکه م هرسه خندیدند و بارانی با وجودی   

ای به  را گرفته بود، ضربهپاکت فقط شوخی کرده، زود با آرنِج دستی که 
ً به جواب گفت:  و جواب را « خودت!»نزدیکِ پهلوی ُشکرهللا زد و ضمنا

یعنی بابای خودت خیلی »دید که با تردید اضافه کرد:  دید و نمی کافی می
 «َبره؟ ز راه نمیو فقط بابای من چی دانشمنده

دونی  بینی ُشکرهللا اینو میگه، یعنی نمی هی ِجِغلِه! اگه می»َکَرم گفت:  علی   
 «کنه؟ بس شوخی می

ن در احساِس لزوِم شوخی ـ ور از موضوع ولی همچناُشکرهللا دیگر دُ    
دار  َکَرم به مبارکی رادیون خریده و رادیون بارونی! حاال علی»گفت:  اختالط 

شده، پس به این ماَبین من و تو چه گیرمون اومده که اینُجور سر و کارمون 
سر و تِه ناِقسِم نحِس نامبارک؟! ـ یعنی راستش ما  افتاده با این راِه بی

 «ِایم! هردومون لِیِوه
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 «همین هم هست! خوبه ِبُپرسی!»گفت:  بارانی به تصدیقی با شوخی   
ها َنقاپ  بارونی! پس تو هی فقط خودت َتک از شیرینی»و ُشکرهللا گفت:    

ما هم یه دوتا شیرینی بذاریم تا بیار نزدیک  وو مثِل موش ازشون َنَجو و پاکت
 «تا این راِه خراب به نظرمون یه ذّره کمتر ُدشخوار بیاد!و به دهن 

کردِن دست و پاکت به ُشکرهللا، به انکار صدا کرد:  ِع نزدیکبارانی به وض   
 «آ آ!...»

ُگزاری گفت:  ـ ِگلِه هو به لحِن ِگلِ « ِبِده ِبش شیرینی...»َکَرم گفت:  علی   
ُشکرهللا! باشه! پس یعنی من داشته باشم رادیون یا شما داشته باشین، مگه »
باز هم داری اختالط دونم  ت میالب»و فوری گفت: « کنه؟ قی هم میفر
 «کنی، اما باز... می
البت که شوخی ـ اختالط »ُشکرهللا شیرینی توی دهانش، با دلپاکی گفت:    
 «کنم. می
کنه اما چیزی  شوخی میحتم »کوفت، گفت:  بارانی که دندان روی ُنقلی می   

که را وتند به پهلو جهید و ضرِب دستی « بلد نیست شوخی بکنه! که هست 
 ل ماند.حواله کرده بود، وِ اَش  شانهبه طرِف قّوه  با چراغُشکرهللا 

در جریاِن همان دادِن یک ُنقل،  با زود ُخردکردن و قورتَکَرم  و علی   
این دیگه به زبون نیست و یه حرفیه حقیقت که »گفت:  سفیدی ـ دلپاکی می دل

ُشغلّیات بزرگیه برای ِایم و این رادیون خودش دیگه یه  یکی مون خونه ما همه
َدر و دیگه ُمردیم از  به ئیم عنی دیگه از حوصلۀ خودمون زدهمون. ی همه
 «ُشغلّیاتی ـ بیکسی توی این سرمنزِل ُشوم... بی
دّره زندگانِی ما دیگه  الخصوص به این ُنه البت که. علی»ُشکرهللا گفت:    

 «َدر. به َئن زدهکوچیکا هم دیگه از حوصلۀ خودشون  بچهُجوری شده که 
َبَرن که  ها هم البت بچۀ آدمن و راه می پس چی. بچه»َکَرم گفت:  علی   

 «زندگانِی ما به زندگانی نمیره که نمیره.
ها، گفت:  ینهدراز جلِو س پاکتبارانی یک شیرینی توی دهان، دستش با    
یلی رو بستون و رادیونو ِبِده من بگیرمش که خ ها َکَرم! تو شیرینی علی»

 «عاجز نشی.
 «رادیون که سنگینی نداره.»و گفت: « نه بابام، نه.»َکَرم گفت:  علی   
داد که یکوقت.. ـ چون بارانی بچه است و  داد؛ می نه، چطور می   

یا پایش به این َدِم تاریکی و به این شبی به  است ـ از دستش بیفتدهو سربه
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که  گرم یا نیمه سفیدتر بودند. بادی گرم ور شده بود ـآفتاب از دیدها دُ  که
 غیب شد...شان کرده بود، ایستاد،  پایشان همراهی حال پابه تابه
از »تماِم ِگرداِگرد را گشت و با لحنی گرفته گفت:   ُشکرهللا به دنباِل ماه   

 «به قرار. دیشب هم ندیدیم ماه تا بیدار بودیم. بدبختِی ما ماه رو هم نیست
َکَرم با  هرچند که علی دیشِب رؤیِت ماه را ندیده بودندَکَرم و بارانی هم  علی   

 فکر و یاِد رادیو دیر به خواب رفت...
بنده،  نشو میبرده بودیم که اون پدرسگ ظهر ُدُکو اگه ُبو»َکَرم گفت:  علی   

اومدیم که تا پیش از ظهر برسیم و کارو بارمونو صورت بدیم و  جُوری می
برسیم به به موعدی که هنوزه آفتاب بلند باشه ماَبیِن آسمون، َورگردیم 

 «چادرا. سیاه
یعنی ماه امشب هم »لحِن ُشکرهللا همچنان لحِن گرفتگی از فکر، گفت:    

 «درنمیاد زود؟ تا ببینیم چندِم ماهه امشب...
اُونُجوری داریم و تقویم داریم که  ادِ مون سو پس کدوم»َکَرم گفت:  علی   

 «بدونیم چندِم ماهه؟!
خورد، گفت:  نۀ ُشکرهللا مینزدیکِ شا به بازو وسر و صورتش بارانی که    
 «کنم که امروز "دوشنبه" بود، ُشکرهللا، ها؟ گمان»

 «َنقد ما ِچکار داشتیم به "دوشنبه" یا هرچی! ها، اما به»َکَرم گفت:  علی   
 «ایَنم مثِل باباش یه وقتائی َکلَپتره میگه!»ُشکرهللا گفت:    
دانست ُشکرهللا منظوری نداشته و  یکه م هرسه خندیدند و بارانی با وجودی   

ای به  را گرفته بود، ضربهپاکت فقط شوخی کرده، زود با آرنِج دستی که 
ً به جواب گفت:  و جواب را « خودت!»نزدیکِ پهلوی ُشکرهللا زد و ضمنا

یعنی بابای خودت خیلی »دید که با تردید اضافه کرد:  دید و نمی کافی می
 «َبره؟ ز راه نمیو فقط بابای من چی دانشمنده

دونی  بینی ُشکرهللا اینو میگه، یعنی نمی هی ِجِغلِه! اگه می»َکَرم گفت:  علی   
 «کنه؟ بس شوخی می

ن در احساِس لزوِم شوخی ـ ور از موضوع ولی همچناُشکرهللا دیگر دُ    
دار  َکَرم به مبارکی رادیون خریده و رادیون بارونی! حاال علی»گفت:  اختالط 

شده، پس به این ماَبین من و تو چه گیرمون اومده که اینُجور سر و کارمون 
سر و تِه ناِقسِم نحِس نامبارک؟! ـ یعنی راستش ما  افتاده با این راِه بی

 «ِایم! هردومون لِیِوه
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 «همین هم هست! خوبه ِبُپرسی!»گفت:  بارانی به تصدیقی با شوخی   
ها َنقاپ  بارونی! پس تو هی فقط خودت َتک از شیرینی»و ُشکرهللا گفت:    

ما هم یه دوتا شیرینی بذاریم تا بیار نزدیک  وو مثِل موش ازشون َنَجو و پاکت
 «تا این راِه خراب به نظرمون یه ذّره کمتر ُدشخوار بیاد!و به دهن 

کردِن دست و پاکت به ُشکرهللا، به انکار صدا کرد:  ِع نزدیکبارانی به وض   
 «آ آ!...»

ُگزاری گفت:  ـ ِگلِه هو به لحِن ِگلِ « ِبِده ِبش شیرینی...»َکَرم گفت:  علی   
ُشکرهللا! باشه! پس یعنی من داشته باشم رادیون یا شما داشته باشین، مگه »
باز هم داری اختالط دونم  ت میالب»و فوری گفت: « کنه؟ قی هم میفر
 «کنی، اما باز... می
البت که شوخی ـ اختالط »ُشکرهللا شیرینی توی دهانش، با دلپاکی گفت:    
 «کنم. می
کنه اما چیزی  شوخی میحتم »کوفت، گفت:  بارانی که دندان روی ُنقلی می   

که را وتند به پهلو جهید و ضرِب دستی « بلد نیست شوخی بکنه! که هست 
 ل ماند.حواله کرده بود، وِ اَش  شانهبه طرِف قّوه  با چراغُشکرهللا 

در جریاِن همان دادِن یک ُنقل،  با زود ُخردکردن و قورتَکَرم  و علی   
این دیگه به زبون نیست و یه حرفیه حقیقت که »گفت:  سفیدی ـ دلپاکی می دل

ُشغلّیات بزرگیه برای ِایم و این رادیون خودش دیگه یه  یکی مون خونه ما همه
َدر و دیگه ُمردیم از  به ئیم عنی دیگه از حوصلۀ خودمون زدهمون. ی همه
 «ُشغلّیاتی ـ بیکسی توی این سرمنزِل ُشوم... بی
دّره زندگانِی ما دیگه  الخصوص به این ُنه البت که. علی»ُشکرهللا گفت:    

 «َدر. به َئن زدهکوچیکا هم دیگه از حوصلۀ خودشون  بچهُجوری شده که 
َبَرن که  ها هم البت بچۀ آدمن و راه می پس چی. بچه»َکَرم گفت:  علی   

 «زندگانِی ما به زندگانی نمیره که نمیره.
ها، گفت:  ینهدراز جلِو س پاکتبارانی یک شیرینی توی دهان، دستش با    
یلی رو بستون و رادیونو ِبِده من بگیرمش که خ ها َکَرم! تو شیرینی علی»

 «عاجز نشی.
 «رادیون که سنگینی نداره.»و گفت: « نه بابام، نه.»َکَرم گفت:  علی   
داد که یکوقت.. ـ چون بارانی بچه است و  داد؛ می نه، چطور می   

یا پایش به این َدِم تاریکی و به این شبی به  است ـ از دستش بیفتدهو سربه
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 ؟!ش بکندنکرده ـ ُخردَ  خدای.. ـ سنگی بگیرد و به زمین بخوَرد و
که پای اهّمّیِت رادیو در بین بود، با همین نّیت و فکِر  ُشکرهللا هم در جائی   

ش  خوب میگی تو! ِبِده»کردن طرِف بارانی گفت:  َکَرم با زیرزیر نگاه علی
دسِت توِئه بیهوش و بیگوش که یه وقت پات گیر بکنه به یه سنگ و ُکلُوخی 

ش بکنی و  و شکسته رده ُخردنک ـ خودت به جهنم! ـ خدای ..تو بیفتی و اونوق
 «مون رادیون ندیده ـ نشنیده، َنک و ناامید بشیم و ُپوزمون بمونه ُچک؟! همه
َکَرم هم بیشتر  اُفتم و از تو و از خوِد علی هیَچم نمی»بارانی به اخم گفت:    

 «احتیاطشو دارم!
َکَرم چسبیده، با این فکر که  به علی کردِن رادیو یک باِر دیگر شوِق روشن   

ِن یک پیِچ بعد از این گنجی از مشغولّیات از راِه بازکردِن یک پیچ و چرخاند
 ...دیگر در اختیارشان است

مانندی  آسمان جاتاجا با پرده آبیِ   سر ماند. رنگِ َگچ کنار افتاد تاآنکه پشتِ  ِنهبُ    
تاسیده شده بود؛ مثِل رنگِ آبِی بریده و  بریدهاز گرد و غباِر تابستانی  

چرکی، چیزی، ریخته شده باشد؛ فقط  خوشرنگی بود که در نقاطی از آن آبِ 
در حال  همان بود و بهُپر رها ـ باز خالص و ها ـ درست در باالی س ته در ته

ـ  شیری ی ـ بیشتر به رنگِی و پشِت اللِ طرِف اللِ های  پشِت سرها ـ در حاشیه
 َبَدل شده بود... ای نقره
اآلن دیگه »َکَرم که برای امتحاِن ُشکرهللا گفت:  با درآمدِن صدای علی   

به بیشتر   که روی زمیِن کمی سفت یا سفت، صدای پاها «کنم... واِزش می
 ها َرد شد و صدای ُشکرهللا درآمد. مبّدل شده بود، از ذهن ِشپ ِشپ
تاریک که شد و دیگه چشم چشمو ندید، دونی ِچیه؟ بذار  َکَرم، می ـ نه، علی   

شه اینُجوری تندتند ِبکَشیم  اونوقت واِزش بکن چون به تاریکی که دیگه نمی
هاش خالص  قُّبه شه هی بذاریم روشن که و هم که نمیقُّبه ر به راه و چراغ

گشوده کرد که صدای  ها را نیم و برای فروبردِن آِب شیرینی، لب« بشن...
 درآورد.« ِمچ»
و گفت: « کاکام، باز هم باشه... ها.. بد نمیگی»َکَرم به تصدیق گفت:  علی   
الخصوص صدای رادیون که بلند بشه، دیگه شیر هم  پیشتر هم گفتم که؛ علی»
 «ریزه!گُ  ه که بمونه به نزدیک و آناً میکن ت نمیدرَ قُ 

از هرجا ور کرد ولی با فکِر اینکه این راِه دُ  ُشکرهللا باز حرف را باور می   
باز »داد، خندان گفت:  ناباوری را به ذهنش راه و جا می  بشر ور از بنیو دُ 
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صدا که باشه، جونورا بیشتر میان این راِه نامبارک، که مَنم، میگم داخِل  اگه
 «برای آدم!

بذار برسیم  ای خاک به شکمت، ترسو!»َکَرم را خنده گرفت و گفت:  علی   
 «به مال! باید برای همه بگم!...

کشد تا برسند، یعنی تا  به مغزش رسید که.. ـ ُهووه! ـ باز چقدر طول می   
خوردند، البّته  را نشاِن همه بدهد! اگر به تاریکی برنمی« رادیون»برسد و 

 َکَرم حاال علیشون دارن میگن " َنقد همه همین به»رسیدند. اندیشید:  زودتر می
رادیو را به بغل زور داد و !...«. "میاد باز با دسِت َپتی و با ُدِم َکنده

 ...مغرورانه لبخند زد
مانند را در خود  چنان رنگِ آبِی سرشاری یافت که چرک ـ کثیفی آسمان   

شده بود که از آن انگار به  حل کرد؛ ماننِد دیگی ُپر از جوهِر آبِی وارونه
 شد... رسید، غیب می ریخت، اّما به زمین که می میها هم  ها و کوه نوِک تّپه

اراده رادیو را روشن کرد و یاِد سستِی پیچ افتاد و  َکَرم بیشتر بی علی   
دیگر که  سمِت راست پیِچ فلّزِی سفیِد بزرگِ  –گردونه مشغول به چرخاندِن 

صدادرآمدِن ُشکرهللا  به به – بود« دایر»خواست قُرص بود و  تا دلش می
پس آخرش ِبت نوایساد و روشناش کردی، ها؟ هی »اعتنائی کرد که گفت:  بی

جا  جا و دو جا و سه جا را گرفت که هرسه  و یک« حرف حرِف خوِدِته؟
 خواندند تا در جای چهارم صدای گفتِن اخبار پیچید... عربی می

به آبِی سیر مبّدل شد و در وسط به رنِگ  انگیز آبِی دلگُشا و دلَنواز و دل   
سبز   ای ماننِد ُرویشی در تناسب و مناسبت تیره مایل شد و در تِه دلش ستاره

کرد و ُشکرهللا به جستجوی نومیدانۀ ماه، ستارۀ دّوم را هم در اعماِق طرِف 
 پشِت سر دید.

باز گردونه را  « رگَ  خواننده»َکَرم، گرِه دّقت به میاِن ابروها، به ُجسِت  علی   
به این ترتیب بحراِن دو »گفت:  می د و جائی را گرفت که باز اخبارپیچان

و « چی! یعنی که چی!...»َکَرم گفت:  ؛ علی«ماهۀ این کشور پایان یافت...
جای دیگری پیدا شد که باز اخبار «. اَینم که باز همونه...»ُشکرهللا گفت: 

تلخی  َکَرم با سر و صدای اوقات یو عل عربی شدآوازِ داشت و جای بعدی 
و جائی را گرفت که « مون عربیم؟ پس ایَنم که باز... پس ما کدوم»گفت: 

ضرِب ناراحتی پیچ را  و به کرد مردی با صدای بلنِد عربی صحبت می
ها باهم و با حرارت  حرکت داد و ناگهان صدای آواز درآمد و خودش و بچه
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 ؟!ش بکندنکرده ـ ُخردَ  خدای.. ـ سنگی بگیرد و به زمین بخوَرد و
که پای اهّمّیِت رادیو در بین بود، با همین نّیت و فکِر  ُشکرهللا هم در جائی   

ش  خوب میگی تو! ِبِده»کردن طرِف بارانی گفت:  َکَرم با زیرزیر نگاه علی
دسِت توِئه بیهوش و بیگوش که یه وقت پات گیر بکنه به یه سنگ و ُکلُوخی 

ش بکنی و  و شکسته رده ُخردنک ـ خودت به جهنم! ـ خدای ..تو بیفتی و اونوق
 «مون رادیون ندیده ـ نشنیده، َنک و ناامید بشیم و ُپوزمون بمونه ُچک؟! همه
َکَرم هم بیشتر  اُفتم و از تو و از خوِد علی هیَچم نمی»بارانی به اخم گفت:    

 «احتیاطشو دارم!
َکَرم چسبیده، با این فکر که  به علی کردِن رادیو یک باِر دیگر شوِق روشن   

ِن یک پیِچ بعد از این گنجی از مشغولّیات از راِه بازکردِن یک پیچ و چرخاند
 ...دیگر در اختیارشان است

مانندی  آسمان جاتاجا با پرده آبیِ   سر ماند. رنگِ َگچ کنار افتاد تاآنکه پشتِ  ِنهبُ    
تاسیده شده بود؛ مثِل رنگِ آبِی بریده و  بریدهاز گرد و غباِر تابستانی  

چرکی، چیزی، ریخته شده باشد؛ فقط  خوشرنگی بود که در نقاطی از آن آبِ 
در حال  همان بود و بهُپر رها ـ باز خالص و ها ـ درست در باالی س ته در ته

ـ  شیری ی ـ بیشتر به رنگِی و پشِت اللِ طرِف اللِ های  پشِت سرها ـ در حاشیه
 َبَدل شده بود... ای نقره
اآلن دیگه »َکَرم که برای امتحاِن ُشکرهللا گفت:  با درآمدِن صدای علی   

به بیشتر   که روی زمیِن کمی سفت یا سفت، صدای پاها «کنم... واِزش می
 ها َرد شد و صدای ُشکرهللا درآمد. مبّدل شده بود، از ذهن ِشپ ِشپ
تاریک که شد و دیگه چشم چشمو ندید، دونی ِچیه؟ بذار  َکَرم، می ـ نه، علی   

شه اینُجوری تندتند ِبکَشیم  اونوقت واِزش بکن چون به تاریکی که دیگه نمی
هاش خالص  قُّبه شه هی بذاریم روشن که و هم که نمیقُّبه ر به راه و چراغ

گشوده کرد که صدای  ها را نیم و برای فروبردِن آِب شیرینی، لب« بشن...
 درآورد.« ِمچ»
و گفت: « کاکام، باز هم باشه... ها.. بد نمیگی»َکَرم به تصدیق گفت:  علی   
الخصوص صدای رادیون که بلند بشه، دیگه شیر هم  پیشتر هم گفتم که؛ علی»
 «ریزه!گُ  ه که بمونه به نزدیک و آناً میکن ت نمیدرَ قُ 

از هرجا ور کرد ولی با فکِر اینکه این راِه دُ  ُشکرهللا باز حرف را باور می   
باز »داد، خندان گفت:  ناباوری را به ذهنش راه و جا می  بشر ور از بنیو دُ 
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صدا که باشه، جونورا بیشتر میان این راِه نامبارک، که مَنم، میگم داخِل  اگه
 «برای آدم!

بذار برسیم  ای خاک به شکمت، ترسو!»َکَرم را خنده گرفت و گفت:  علی   
 «به مال! باید برای همه بگم!...

کشد تا برسند، یعنی تا  به مغزش رسید که.. ـ ُهووه! ـ باز چقدر طول می   
خوردند، البّته  را نشاِن همه بدهد! اگر به تاریکی برنمی« رادیون»برسد و 

 َکَرم حاال علیشون دارن میگن " َنقد همه همین به»رسیدند. اندیشید:  زودتر می
رادیو را به بغل زور داد و !...«. "میاد باز با دسِت َپتی و با ُدِم َکنده

 ...مغرورانه لبخند زد
مانند را در خود  چنان رنگِ آبِی سرشاری یافت که چرک ـ کثیفی آسمان   

شده بود که از آن انگار به  حل کرد؛ ماننِد دیگی ُپر از جوهِر آبِی وارونه
 شد... رسید، غیب می ریخت، اّما به زمین که می میها هم  ها و کوه نوِک تّپه

اراده رادیو را روشن کرد و یاِد سستِی پیچ افتاد و  َکَرم بیشتر بی علی   
دیگر که  سمِت راست پیِچ فلّزِی سفیِد بزرگِ  –گردونه مشغول به چرخاندِن 

صدادرآمدِن ُشکرهللا  به به – بود« دایر»خواست قُرص بود و  تا دلش می
پس آخرش ِبت نوایساد و روشناش کردی، ها؟ هی »اعتنائی کرد که گفت:  بی

جا  جا و دو جا و سه جا را گرفت که هرسه  و یک« حرف حرِف خوِدِته؟
 خواندند تا در جای چهارم صدای گفتِن اخبار پیچید... عربی می

به آبِی سیر مبّدل شد و در وسط به رنِگ  انگیز آبِی دلگُشا و دلَنواز و دل   
سبز   ای ماننِد ُرویشی در تناسب و مناسبت تیره مایل شد و در تِه دلش ستاره

کرد و ُشکرهللا به جستجوی نومیدانۀ ماه، ستارۀ دّوم را هم در اعماِق طرِف 
 پشِت سر دید.

باز گردونه را  « رگَ  خواننده»َکَرم، گرِه دّقت به میاِن ابروها، به ُجسِت  علی   
به این ترتیب بحراِن دو »گفت:  می د و جائی را گرفت که باز اخبارپیچان

و « چی! یعنی که چی!...»َکَرم گفت:  ؛ علی«ماهۀ این کشور پایان یافت...
جای دیگری پیدا شد که باز اخبار «. اَینم که باز همونه...»ُشکرهللا گفت: 

تلخی  َکَرم با سر و صدای اوقات یو عل عربی شدآوازِ داشت و جای بعدی 
و جائی را گرفت که « مون عربیم؟ پس ایَنم که باز... پس ما کدوم»گفت: 

ضرِب ناراحتی پیچ را  و به کرد مردی با صدای بلنِد عربی صحبت می
ها باهم و با حرارت  حرکت داد و ناگهان صدای آواز درآمد و خودش و بچه
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 خواند: ، زنی می«! بذارش، بذارش!...ها! ُهع! اومد»صدا درآمدند:  به
 برای من حرومه ،کشیدن بی تو َنَفس»...    
 «همیشه آرزومه... ،از تو جدانبودن   
خوب! خوبه! »مغزشان رسیده:  بهباز ماندند.  نیمهها از خندۀ خوشحالی  دهن   
مونه. این رادیون یعنی خودش یه نعمتی  َبعد اقالً دیگه این رادیون پیش ِمن

 «کرده؟!... خودمون با این ُشغلّیاِت خداخوب نیست؟ نه دیگه هی پیچ نمیاریم به
جای آسمان َپر و پخش شده بود، آنقدر که ذهن را  آبِی سیر دیگر در همه   
باالی سر است نه زیِر پا و جلِو برد که  کرد و از یاد می گرفت و ُپر می می

دوده  ی چیزی شبیه بهاقی داشت ولها هنوز ب کرانه ایِ  پا... رنگِ شیری ـ نقره
پیشاپیش  ورِ های بیحد دُ  شد. بلندی تر می تر و پهن به آن کشیده شده بود که پهن

 شدند... تاریک و خفه و دلگیر می های پیشاپیش هم و کناره
 خوانندۀ دیگری ـ زِن دیگری ـ شروع به خواندن کرده بود:   
 فلفل سیاه و خاِل َمهُرویان سیاهدانۀ »   
 «هردو جانسوزند اّما این کجا و آن کجا...   
 «ُهح! این! این صداش خوبه خیلی... ُهح»َکَرم به عجله گفت:  علی   
 «...ها، به!»بارانی گفت:    
بله، صداش خوبه، اما »ُشکرهللا، فکری و با صدائی کمی مشّوش گفت:    

پیشامد نکنه اقالً بیشتر تند بکن به پا که خدای نکرده یه وقت یه خطری 
 «برامون! همینو چند دفعه باید بگم؟

اآلن دیگه کفر »، گفت: دادن به ُشکرهللا َکَرم بیشتر برای دل و جرأت علی   
چیزا رو که  این َدِم تاریکی از دسِت همین تو!... هی ِجِغلِه! همین میگم به

این به  س  گیره ِبت! تو ببین حّتی بارونی هم که بچه ش می میگی، آدم خنده
 «زنی؟ زنه که تو می رقم َگپ می

شه  البت ُروش نمی بسته بارونِی زبون»ُشکرهللا به صدای قُرقُر گفت:    
 «چیزی بگه!

 «نه.. یعنی...»بارانی به خنده و نامعلومِی مقصود گفت:    
َکَرم هم با صدای قُرقُِر نارضایتی که کمی هم صدای دلُشوره بود،  و علی   
آ! به »و با مکث و با ادامۀ همان صدا گفت: « شه"! میُروش ن»"گفت:  می

دیگه نصِف چاُدرا.  نزدیکِ سیاه به نزدیکِ رسیم عرض ِ یه َدمان دیگه اقالً می
 «ئیم بابا! راهو رفته
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دروغه "نصف"!... وهللا  هاع»ا صدای ناباوری و حیرت گفت: ُشکرهللا ب   
 «ئیم! اگه حّتی بگیم که ربِع راهو رفته

َقَسِم  هی ِجِغلِه! اقالً »َکَرم هم با همان صدای ناباوری و تعّجب گفت:  لیع   
 «اسِم خداس؟ وهللا"دونی که " مگه نمی"وهللا" رو نخور! "

از آبِی خیلی سیر  رنگی ته شد. حرِف تاریکِ تاریکی می آسمان  حرفِ    
که رفته شد فهمید که بیشتِر آسمان را غبار گ جا مانده بود. حاال دیگر می هب

پائیدند که پا به  تا هستند. جلِو پا و جلوتر را می ارگان فقط چهار ـ پنجست
ای آسمان یکدست ظلمانی شد، و هنوز تا  سنگی نخوَرد. در کمتر از دقیقه

وش کن چطور اه باقی مانده بود!... گوش کن! گآور از ر میزانی سرگیجه
خوانند اّما  یـ م« خوب خوبَگرهای  خواننده»ـ « َگر خواننده»پشِت سِرهم 

حواّس ِ خودش باشد و خوب گوش  به دّره از ُنه هراسخاطِر  شود که آدم به نمی
اند و حاال هم که دارند، اینُجور... ولی باز  بسپاَرد!... تا حاال رادیو نداشته

ها  رسند؟ از آبادِی قنبری رسند، یعنی باألخره نمی عیب ندارد: باألخره می
 ،یک کمی بیشترنه، تنها اند اینجا؟ فقط همانقدر یا  ده تا رسیدهچقدر طول کشی

 مانده...باقی از راه 
 خواند: مردی می   
 «دستای تو اَمنه زیِر بارون...»...    
خوونه. مثِل  زنه و می این ِبشکَن می»َکَرم با صدای خندان گفت:  علی   

 «زنیم... خودمون که ِبشکَن می
 خواند: و مرد می   
 «از ستاره به اَقاِقی... – دو نقطه از یه خّطی تو تو..»   
 «پس "اَقاقِی" ِچیه دیگه؟!»بارانی گفت:    
ها راه  دونیم! اگه به چی ُپرسای تو هم دیگه! پس ما چه می»ُشکرهللا گفت:    
 «مون نبود! بردیم که اونوقت همین هم وضع می
میگه "ستاره"، یعنی همین »گفت:  میُشکرهللا، حرِف اعتنا به  َکَرم بی و علی   

و به باالی سر و به َدوراَدوِر باالی سر نگاه کرد و گفت: « ها"... "آستاره
به! چقدر »و گفت: « آستاره هم نیست امشب از بدشانسِی ما! یعنی غباره.»

ِل ها از جلِو هیک ؛ برای َردکردِن بچه«خووَنن! صداشون.. یعنی... خوب می
تا باک نداشته باشند و خودش هم باک نداشته  گفت اس میایستادۀ فکر و هر

 ،میگم پس راستی مگه یارو با اون َپک و ُپوزش و لباش». ادامه داد: باشد
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 خواند: ، زنی می«! بذارش، بذارش!...ها! ُهع! اومد»صدا درآمدند:  به
 برای من حرومه ،کشیدن بی تو َنَفس»...    
 «همیشه آرزومه... ،از تو جدانبودن   
خوب! خوبه! »مغزشان رسیده:  بهباز ماندند.  نیمهها از خندۀ خوشحالی  دهن   
مونه. این رادیون یعنی خودش یه نعمتی  َبعد اقالً دیگه این رادیون پیش ِمن

 «کرده؟!... خودمون با این ُشغلّیاِت خداخوب نیست؟ نه دیگه هی پیچ نمیاریم به
جای آسمان َپر و پخش شده بود، آنقدر که ذهن را  آبِی سیر دیگر در همه   
باالی سر است نه زیِر پا و جلِو برد که  کرد و از یاد می گرفت و ُپر می می

دوده  ی چیزی شبیه بهاقی داشت ولها هنوز ب کرانه ایِ  پا... رنگِ شیری ـ نقره
پیشاپیش  ورِ های بیحد دُ  شد. بلندی تر می تر و پهن به آن کشیده شده بود که پهن

 شدند... تاریک و خفه و دلگیر می های پیشاپیش هم و کناره
 خوانندۀ دیگری ـ زِن دیگری ـ شروع به خواندن کرده بود:   
 فلفل سیاه و خاِل َمهُرویان سیاهدانۀ »   
 «هردو جانسوزند اّما این کجا و آن کجا...   
 «ُهح! این! این صداش خوبه خیلی... ُهح»َکَرم به عجله گفت:  علی   
 «...ها، به!»بارانی گفت:    
بله، صداش خوبه، اما »ُشکرهللا، فکری و با صدائی کمی مشّوش گفت:    

پیشامد نکنه اقالً بیشتر تند بکن به پا که خدای نکرده یه وقت یه خطری 
 «برامون! همینو چند دفعه باید بگم؟

اآلن دیگه کفر »، گفت: دادن به ُشکرهللا َکَرم بیشتر برای دل و جرأت علی   
چیزا رو که  این َدِم تاریکی از دسِت همین تو!... هی ِجِغلِه! همین میگم به

این به  س  گیره ِبت! تو ببین حّتی بارونی هم که بچه ش می میگی، آدم خنده
 «زنی؟ زنه که تو می رقم َگپ می

شه  البت ُروش نمی بسته بارونِی زبون»ُشکرهللا به صدای قُرقُر گفت:    
 «چیزی بگه!

 «نه.. یعنی...»بارانی به خنده و نامعلومِی مقصود گفت:    
َکَرم هم با صدای قُرقُِر نارضایتی که کمی هم صدای دلُشوره بود،  و علی   
آ! به »و با مکث و با ادامۀ همان صدا گفت: « شه"! میُروش ن»"گفت:  می

دیگه نصِف چاُدرا.  نزدیکِ سیاه به نزدیکِ رسیم عرض ِ یه َدمان دیگه اقالً می
 «ئیم بابا! راهو رفته
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دروغه "نصف"!... وهللا  هاع»ا صدای ناباوری و حیرت گفت: ُشکرهللا ب   
 «ئیم! اگه حّتی بگیم که ربِع راهو رفته

َقَسِم  هی ِجِغلِه! اقالً »َکَرم هم با همان صدای ناباوری و تعّجب گفت:  لیع   
 «اسِم خداس؟ وهللا"دونی که " مگه نمی"وهللا" رو نخور! "

از آبِی خیلی سیر  رنگی ته شد. حرِف تاریکِ تاریکی می آسمان  حرفِ    
که رفته شد فهمید که بیشتِر آسمان را غبار گ جا مانده بود. حاال دیگر می هب

پائیدند که پا به  تا هستند. جلِو پا و جلوتر را می ارگان فقط چهار ـ پنجست
ای آسمان یکدست ظلمانی شد، و هنوز تا  سنگی نخوَرد. در کمتر از دقیقه

وش کن چطور اه باقی مانده بود!... گوش کن! گآور از ر میزانی سرگیجه
خوانند اّما  یـ م« خوب خوبَگرهای  خواننده»ـ « َگر خواننده»پشِت سِرهم 

حواّس ِ خودش باشد و خوب گوش  به دّره از ُنه هراسخاطِر  شود که آدم به نمی
اند و حاال هم که دارند، اینُجور... ولی باز  بسپاَرد!... تا حاال رادیو نداشته

ها  رسند؟ از آبادِی قنبری رسند، یعنی باألخره نمی عیب ندارد: باألخره می
 ،یک کمی بیشترنه، تنها اند اینجا؟ فقط همانقدر یا  ده تا رسیدهچقدر طول کشی

 مانده...باقی از راه 
 خواند: مردی می   
 «دستای تو اَمنه زیِر بارون...»...    
خوونه. مثِل  زنه و می این ِبشکَن می»َکَرم با صدای خندان گفت:  علی   

 «زنیم... خودمون که ِبشکَن می
 خواند: و مرد می   
 «از ستاره به اَقاِقی... – دو نقطه از یه خّطی تو تو..»   
 «پس "اَقاقِی" ِچیه دیگه؟!»بارانی گفت:    
ها راه  دونیم! اگه به چی ُپرسای تو هم دیگه! پس ما چه می»ُشکرهللا گفت:    
 «مون نبود! بردیم که اونوقت همین هم وضع می
میگه "ستاره"، یعنی همین »گفت:  میُشکرهللا، حرِف اعتنا به  َکَرم بی و علی   

و به باالی سر و به َدوراَدوِر باالی سر نگاه کرد و گفت: « ها"... "آستاره
به! چقدر »و گفت: « آستاره هم نیست امشب از بدشانسِی ما! یعنی غباره.»

ِل ها از جلِو هیک ؛ برای َردکردِن بچه«خووَنن! صداشون.. یعنی... خوب می
تا باک نداشته باشند و خودش هم باک نداشته  گفت اس میایستادۀ فکر و هر

 ،میگم پس راستی مگه یارو با اون َپک و ُپوزش و لباش». ادامه داد: باشد
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 «"حاجی" نبود و به مکّه نرفته بود؟
طرزی که برساَند  لحن و به و ناچار ـ اّمابه« ی چهیعن»دانست  ُشکرهللا می   

و « کردن. نه بابا، مسخره می» جواب داد: فهمد ـ َکَرم را می مقصوِد علی
یعنی همۀ کارشون »َکَرم اضافه کرد:  خاطِر سکوِت انتظاِر بیشتِر علی به

 «مسخره بود...
 «آ؟! یعنی...؟»َکَرم عمداً بلند گفت:  علی   
جا  و ترس از کوه و صحرا و دّره ـ َنره؟ درست که همه« بچۀ بختیاری»   

ولی چه توی آبادی و  و گرگ و َغیر بود و کفتارخرس ُپر از مار و کژدم و 
شان همین نیست؟ مگر برای  چادرها، مگر همیشه زندگانی چه حاال توی سیاه

کنند و باز برایشان فرقی  چند تکّه هیمه و خاِر بیشتر آوردن، به شب گیر نمی
گیرد که آدِم دهاتی ـ عشایری  تاریک که شد، بیرون  ندارد؟ آیا انجام می

ه بگَردند؟ خصوصاً آید که به شب دنباِل حیوانی گمشد مگر پیش نمی نزند؟
رش بیحد عزیز طاند که خا خاطِر چیزی به چنگِ تاریکی افتاده بار که به این

و « نگهدار» کسی ندیده جز شاید مثالً حال  است؛ برای رادیو که تا به
هم « بد»اینکه ی دیده باشند؛ دیگر در اهواز و اللِ که ممکن است « فتح علی»

که از جانِب خدا نباید بیاید؛ پس چرا؟ حاال یعنی فرق دارد؟ چرا فرق دارد تا 
َبَرد؟... هرسه جوابشان یکی  خوردن را هم از یادشان می ی که شیرینی حدّ 

بود؛ به دو خاطر: یکی ترس از خرس، خرِس بزرگی که در این یکی ـ 
ر دیده شده و رنگش را مایل به سیاه ووِر دُ دوسالۀ اخیر پیدا شده و بارها از دُ 

ها،  گردد و با وجوِد پارِس شدیِد سگ چادرها هم می و َدور و َبِر سیاه اند یافته
شود و حتماً همین خرسی است که نزدیک به  صدای َنَفسش هم شنیده می

ی برسانند، را ازبیخ َکند و تا آمدند او را به اللِ « علی ُبرج»دوسال پیش راِن 
دّره است؛  های ُنه شدن به دّره راه تمام کرد؛ دّوم ترِس داخل همان توی

ها که هنوز به هیچکدامشان  ز دّرهتا ا خصوصاً َهول و بیمناکی از دو ـ سه
ویژه مار بیشتر پیدا شود،  ها جانور و به اند. نه برای اینکه داخِل دّره نرسیده

ـ ماِت دیگری که برایش کل است« جن»آنچه که بدتر از هر جانوری است، 
روند و  کار می  ـ هم به« ازمابهتران»و « َمالِئکه»، «َپری»، «آل»

های عمیق است!... این امر  ها و توی دّره شان بخصوص توی دّره سرمنزل
ـ ها عمق داشت! اّما..  ها حقیقت داشت و در وجودشان مثِل خوِد دّره مثِل دّره

نبود و  جن از جانور و اَش هباز هم! ـ خدا خودش شاهد و واحد و آگاه است
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چادرها  بیشتر روی جن بود، که َدور و َبِر آبادی و َدور و َبِر سیاه اگر حرف 
)که حرفش ماند که  فتح قوِل علی شد! یعنی به و کاستی جن پیدا نمیهم کم 

ُجوری که  خشکه، به خاطِر یه مشت علف ایم که فقط به چندتا خانواده(: »ماند!
همین جای ناُجور که به  ئیم به ایم، پناهنده شده هکافرا ُگریختانگار از ترِس 

حالی که خودمون  جا نمیره! البت داخِل اینقدر کوه و بلندی و دّره ـ َنره، به هیچ
بله، برای آدِم تنها یا «. چی َدورمون گیر میاد غیراز چیِز خوب! َتکیم، همه

گر نیست، پس الُبد چیز هست، پس نیست؟! ا نفر، همه حّتی برای دو ـ سه
آنوقت شب و روز هم دروغند و دیانت هم دروغ است و دنیا و آدمیزاد هم 

حرِف کالِم اّول حرف  به کاِر خدائی نیست!... دیگر یعنی: باز همان انکارش
داند  شود و نمی ور میچادرها دُ  شب از سیاه به َکَرم پس چرا علی ید کهآ پیش می

اینجا مشّوش و هراسان است؟ اّما  اضطراب و دلُشوره و ترس چیست،
ده، جا گرفته، هرچه هست، هرچه جا کر دانست دانست؛ فقط می خودش نمی

هم دارد، هرچه هست، سَ  رده و جا گرفته و این حّد و حدود ها جا ک داخِل دّره
 درمیان  رازی به دل دارد، گسترده است و در آن گوئی دستی عمداً یک

جا را صاف گذاشته، تا به آخر، تا  کرده ـ و یکجا را َگود کرده ـ دّره  یک
رسد  چادرها می جای سیاه قطهخری و شروِع صافی که باألخره به نپایاِن دّرۀ آ

چیزش عجیب ـ غریب است و انگار کنی که  ها. یعنی همه و به تّپه و تّپه
از آن به  وقت و به هیچ َمجالی هیچ صدائی هیچدنیا نیست؛ کاِر کارش به 
اّما در و در احاطۀ دائمِی صدای خروشاِن سکوت است، رسد  گوش نمی

رساَند. انگار روی زمین، جزِء زمین و  عوض  چیزها به گوِش هوش می
 هللا! ـ فقط جای ازمابهتران جزِو زمین و توی این دنیا نیست! انگار.. ـ بسم

تا کسی ُبو َنَبَرد  ندجنب و مثِل مورچه می نندز که مثِل مورچه حرف می است
کنند و حّتی در  جا صدا می ها در همه که شب ها ها هستند؛ اگر نه، ُتوره که آن

شوند و اگر هم  کنند، چرا اینجا هیچ پیدا نمی چادرها هم صدا می نزدیکِ سیاه
در کار است؟! نه خدا « ِسّری»کنند؟! نه  کم چرا صدا نمی که پیدا شوند، دست

ها هم که اگر یک َپر علف َدِم  ا... تو بگو االغخودش خواسته که اینج
ها و  آیند توی دست و پای آدم چادرها ببینند، می چادرها و حّتی داخِل سیاه سیاه

ینجا، اینقدر فراوان، ُپوز های ا خشکه آیند به علف خورند، اصالً می آنرا می
مگر  نیست،« چیز هیچ بی»بیخود نیست،  ! نخیر،چیزی هی هست د؟! یکِبَبرن
 ؟!...«چیز هیچ بی»شود  می
 

  

pdf.tarikhema.org

tarikhema.org
m

an
de

ga
r.t

ar
ik

he
m

a.
or

g

ta
ri

kh
em

a.
ir

https://pdf.tarikhema.org
https://tarikhema.org
https://mandegar.tarikhema.org
http://tarikhema.ir


~ 164 ~ 
 اللِی                                                               رادیون

 «"حاجی" نبود و به مکّه نرفته بود؟
طرزی که برساَند  لحن و به و ناچار ـ اّمابه« ی چهیعن»دانست  ُشکرهللا می   

و « کردن. نه بابا، مسخره می» جواب داد: فهمد ـ َکَرم را می مقصوِد علی
یعنی همۀ کارشون »َکَرم اضافه کرد:  خاطِر سکوِت انتظاِر بیشتِر علی به

 «مسخره بود...
 «آ؟! یعنی...؟»َکَرم عمداً بلند گفت:  علی   
جا  و ترس از کوه و صحرا و دّره ـ َنره؟ درست که همه« بچۀ بختیاری»   

ولی چه توی آبادی و  و گرگ و َغیر بود و کفتارخرس ُپر از مار و کژدم و 
شان همین نیست؟ مگر برای  چادرها، مگر همیشه زندگانی چه حاال توی سیاه

کنند و باز برایشان فرقی  چند تکّه هیمه و خاِر بیشتر آوردن، به شب گیر نمی
گیرد که آدِم دهاتی ـ عشایری  تاریک که شد، بیرون  ندارد؟ آیا انجام می

ه بگَردند؟ خصوصاً آید که به شب دنباِل حیوانی گمشد مگر پیش نمی نزند؟
رش بیحد عزیز طاند که خا خاطِر چیزی به چنگِ تاریکی افتاده بار که به این

و « نگهدار» کسی ندیده جز شاید مثالً حال  است؛ برای رادیو که تا به
هم « بد»اینکه ی دیده باشند؛ دیگر در اهواز و اللِ که ممکن است « فتح علی»

که از جانِب خدا نباید بیاید؛ پس چرا؟ حاال یعنی فرق دارد؟ چرا فرق دارد تا 
َبَرد؟... هرسه جوابشان یکی  خوردن را هم از یادشان می ی که شیرینی حدّ 

بود؛ به دو خاطر: یکی ترس از خرس، خرِس بزرگی که در این یکی ـ 
ر دیده شده و رنگش را مایل به سیاه ووِر دُ دوسالۀ اخیر پیدا شده و بارها از دُ 

ها،  گردد و با وجوِد پارِس شدیِد سگ چادرها هم می و َدور و َبِر سیاه اند یافته
شود و حتماً همین خرسی است که نزدیک به  صدای َنَفسش هم شنیده می

ی برسانند، را ازبیخ َکند و تا آمدند او را به اللِ « علی ُبرج»دوسال پیش راِن 
دّره است؛  های ُنه شدن به دّره راه تمام کرد؛ دّوم ترِس داخل همان توی

ها که هنوز به هیچکدامشان  ز دّرهتا ا خصوصاً َهول و بیمناکی از دو ـ سه
ویژه مار بیشتر پیدا شود،  ها جانور و به اند. نه برای اینکه داخِل دّره نرسیده

ـ ماِت دیگری که برایش کل است« جن»آنچه که بدتر از هر جانوری است، 
روند و  کار می  ـ هم به« ازمابهتران»و « َمالِئکه»، «َپری»، «آل»

های عمیق است!... این امر  ها و توی دّره شان بخصوص توی دّره سرمنزل
ـ ها عمق داشت! اّما..  ها حقیقت داشت و در وجودشان مثِل خوِد دّره مثِل دّره

نبود و  جن از جانور و اَش هباز هم! ـ خدا خودش شاهد و واحد و آگاه است
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چادرها  بیشتر روی جن بود، که َدور و َبِر آبادی و َدور و َبِر سیاه اگر حرف 
)که حرفش ماند که  فتح قوِل علی شد! یعنی به و کاستی جن پیدا نمیهم کم 

ُجوری که  خشکه، به خاطِر یه مشت علف ایم که فقط به چندتا خانواده(: »ماند!
همین جای ناُجور که به  ئیم به ایم، پناهنده شده هکافرا ُگریختانگار از ترِس 

حالی که خودمون  جا نمیره! البت داخِل اینقدر کوه و بلندی و دّره ـ َنره، به هیچ
بله، برای آدِم تنها یا «. چی َدورمون گیر میاد غیراز چیِز خوب! َتکیم، همه

گر نیست، پس الُبد چیز هست، پس نیست؟! ا نفر، همه حّتی برای دو ـ سه
آنوقت شب و روز هم دروغند و دیانت هم دروغ است و دنیا و آدمیزاد هم 

حرِف کالِم اّول حرف  به کاِر خدائی نیست!... دیگر یعنی: باز همان انکارش
داند  شود و نمی ور میچادرها دُ  شب از سیاه به َکَرم پس چرا علی ید کهآ پیش می

اینجا مشّوش و هراسان است؟ اّما  اضطراب و دلُشوره و ترس چیست،
ده، جا گرفته، هرچه هست، هرچه جا کر دانست دانست؛ فقط می خودش نمی

هم دارد، هرچه هست، سَ  رده و جا گرفته و این حّد و حدود ها جا ک داخِل دّره
 درمیان  رازی به دل دارد، گسترده است و در آن گوئی دستی عمداً یک

جا را صاف گذاشته، تا به آخر، تا  کرده ـ و یکجا را َگود کرده ـ دّره  یک
رسد  چادرها می جای سیاه قطهخری و شروِع صافی که باألخره به نپایاِن دّرۀ آ

چیزش عجیب ـ غریب است و انگار کنی که  ها. یعنی همه و به تّپه و تّپه
از آن به  وقت و به هیچ َمجالی هیچ صدائی هیچدنیا نیست؛ کاِر کارش به 
اّما در و در احاطۀ دائمِی صدای خروشاِن سکوت است، رسد  گوش نمی

رساَند. انگار روی زمین، جزِء زمین و  عوض  چیزها به گوِش هوش می
 هللا! ـ فقط جای ازمابهتران جزِو زمین و توی این دنیا نیست! انگار.. ـ بسم

تا کسی ُبو َنَبَرد  ندجنب و مثِل مورچه می نندز که مثِل مورچه حرف می است
کنند و حّتی در  جا صدا می ها در همه که شب ها ها هستند؛ اگر نه، ُتوره که آن

شوند و اگر هم  کنند، چرا اینجا هیچ پیدا نمی چادرها هم صدا می نزدیکِ سیاه
در کار است؟! نه خدا « ِسّری»کنند؟! نه  کم چرا صدا نمی که پیدا شوند، دست

ها هم که اگر یک َپر علف َدِم  ا... تو بگو االغخودش خواسته که اینج
ها و  آیند توی دست و پای آدم چادرها ببینند، می چادرها و حّتی داخِل سیاه سیاه

ینجا، اینقدر فراوان، ُپوز های ا خشکه آیند به علف خورند، اصالً می آنرا می
مگر  نیست،« چیز هیچ بی»بیخود نیست،  ! نخیر،چیزی هی هست د؟! یکِبَبرن
 ؟!...«چیز هیچ بی»شود  می
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َکَرم صدایش صدای بیم و ُحرمت و  ای نزدیک شده بودند و علی به دّره   
هللا  و خودش با شتاب بسم« هللا بگین! هللا بگین، بسم بسم»"رعایت، گفت: 

 گفت...
صداآمدِن  گفتند و اگر تا َدِم به هللا می گفت، بسم َکَرم هم نمی ها اگر علی بچه   

قدم تا دّره فاصله  َکَرم نگفته بودند، برای این بود که هنوز بیش از بیست علی
َکَرم   د و علیهللا گفتن َکَرم، فوراً بسم و در تأثیِر حرف و صدای علی داشتند...

دهد،  بیند و دارد به دّقت گوش می دارد می «..چیز«.. »آن»مثِل آنکه 
گرده به  هم هیچ نمی هللا" بسم»"غییر در اضطراب، گفت: صدایش صدای ت

 «اصطالح مسلمونیم! زبونتون؟ ما یعنی به
دانستند که  را هم می این دانستند حرف به چه معنائی است، ها که می بچه   

 باشد...ـ ـ جواِب ادای ُحرمت با سکوت جواِب سکوت جوابشان تنها باید 
زمین را برای خود گرفته درازی از عرض ِ  ها مانند باقِی دّره  اِف دّرهشک   

، آنرا َدور بزنند و وقت از دست بدهندبود و چاره باقی نگذاشته بود جز آنکه 
روی یکدیگر هم بیاورند که از  حال به و درعینِ  تر بکنند راه را طوالنی

َکَرم و  به دلش سرازیر شوند، اّما علییا آنکه  ،شدن به آن واهمه دارند  داخل
کنان پا  دل ، دلها گیرزدن چارۀ دیگری بودند که بعد از راه ها انگار به فکرِ  بچه

قّوه که به  چراغ  های پیش برداشتند تا به سرازیرِی آن پا بگذارند... در َدم
دادن به  َکَرم افتاده بود، روشن شده بود و برخالِف چند بار روشنائی دسِت علی

فرمان نبود،  ست بههای ُحرمت و بیِم دستی که در شده، در تکان های طی زمین
هائی از زمین را ماننِد زخمی دلخراش، ماننِد زخمی  به ناگهانِی ناگهان، نقطه

های سخت و سست برای  های پابرداشتن ناپذیر در بدنی نشان داد و در َدم چاره
های  عنواِن کانون و باعث ـ بانِی زخم سرازیرشدن به دِل سیاِه صدشکل به

صدای  ُسویه پیدا شد، بخصوص که لرزی همه ها َدور و َبر، به سر و بدن
َرم کَ  های ورود، به فرق رسید... علی اّولین قدم ست دررادیو هم در

خواست دست به پیچ ِبَبَرد تا صدا را پائین بیاَوَرد، با این فکر که آیا بد  می
ً که صدای خواننده غیرنیست که صدا اینقدر بلند با از بلندی، شد؟ مخصوصا

ً چرا بد است و هم بود... نمیخندان و سبک  چرا اینقدر  دانست واقعا
دهان  هللا گفت و آبِ  بسمو به بیم  زیرلبی دلُشوره پیدا شده. اضطراب و 

برد و انگشتانش ُجوری به فرمانش نبودند که دست به پیچ َنُبرد... مردی فرو
با  ،َکَرم محض ِ گفتنی خواند که صدایش با عربی قاطی شد و علی ُکردی می
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و « چی با این زبونش!... پس این دیگه یعنی میگه»صدائی ناُجور گفت: 
 «کنه... حاال خالص می»گفت: 

سِرهم  ، پشتِ دلدند هم زیرلبی و هم درشروع کرده بوکه ُشکرهللا و بارانی    
اراده  دادند و بی دهان فرومی َکَرم آبِ  بگویند، بیشتر و بدتر از علیهللا  بسم
طوِر  َکَرم پیدا کنند و مثِل آن شده بود که به ای با علی چ فاصلهگذاشتند هی نمی

ها و  فرار بگذارد و آن یکباره با رادیو پابه َکَرم به ترسیدند که علی ذهنی می
پیمائی و هم   گرما و هم گرمای راههم  ..را باهم تنها بگذارد.« چیز همه»

گردن به میاِن  از پسِ  آلود کرده بودند و عرق را ها را عرق بدن  گرمای فکر
که به دسِت بارانی با رطوبِت ها به حرکت درآورده بودند. پاکِت شیرینی  شانه
شدنش را داشت، دیگر فراموش  ها خیس شده بود و بارانی انتظاِر پاره دست

 شده بود...
آمدند، تماماً  هائی که به نور می خشکه هائی و علف سنگ هائی و تخته سنگ   

کردند،  چشمانی شده بودند یا حکِم چشمانی را پیدا کرده بودند که نگاه می
هائی را پیدا کرده بودند که ممکن  کردند و در نتیجه حکِم چنگال نگاهشان می
طرفشان بجهند!... با تماِم قّوِت پاها برای  شان  به به گرفتنبود هر آن 

َکنند و در شروع به  ن میزیاد عمیق و نه چندان طوالنی جا کردِن راِه نه طی
آورند تاآنکه سرشان  حّتی بیشتر به پاها زور می ،از زیِر پا گذراندِن سرباالئی

آزادی، به سر  آید و باد مثِل عالمتی از رهائی و آزادی یا جان از دّره باال می
یعنی چه! دیدی چطور َرد شدند! چه شد « دّره»خوَرد...  و صورتشان می

گوش یک خروِش نامفهوم و  که با همۀ صافی  به مگر!... صدای رادیو
ـ بود، به صدای مردی « ها آن»کنندۀ خودشان و  کننده ـ ِجری بدموعد و ِجری

 خواند: ل شد که میمبدّ 
ُگالی یاس ُتو  –َهی  ِتیکِ ساعت، تو برگردی خونه، َهی صدای ِتیک»...    

شد و صاف شد و  ُگلدون... ُگنجشکای ُتو... )که چند َدم با عربی مخلوط
اّول از نام تو  –َکَرم هم دست ُبرد صافترش کرد( هر پرنده ُرو یه شاخه  علی

 «َهی!... خوونده؛ َهی
ّوه به دسِت ُشکرهللا، با کِف دست عرِق پیشانی و قُ  با دادِن چراغ َکَرم علی   

صورت و َگل و گردن را پاک کرد و باد، نرمتر و خوشتر، به پیشانی و 
 دنش خورد.چهره و گر

 خنده گفت: به َکَرم لب لیو ع« َهی!... َهی» تکرار خوانده:  خواننده به   
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َکَرم صدایش صدای بیم و ُحرمت و  ای نزدیک شده بودند و علی به دّره   
هللا  و خودش با شتاب بسم« هللا بگین! هللا بگین، بسم بسم»"رعایت، گفت: 

 گفت...
صداآمدِن  گفتند و اگر تا َدِم به هللا می گفت، بسم َکَرم هم نمی ها اگر علی بچه   

قدم تا دّره فاصله  َکَرم نگفته بودند، برای این بود که هنوز بیش از بیست علی
َکَرم   د و علیهللا گفتن َکَرم، فوراً بسم و در تأثیِر حرف و صدای علی داشتند...

دهد،  بیند و دارد به دّقت گوش می دارد می «..چیز«.. »آن»مثِل آنکه 
گرده به  هم هیچ نمی هللا" بسم»"غییر در اضطراب، گفت: صدایش صدای ت

 «اصطالح مسلمونیم! زبونتون؟ ما یعنی به
دانستند که  را هم می این دانستند حرف به چه معنائی است، ها که می بچه   

 باشد...ـ ـ جواِب ادای ُحرمت با سکوت جواِب سکوت جوابشان تنها باید 
زمین را برای خود گرفته درازی از عرض ِ  ها مانند باقِی دّره  اِف دّرهشک   

، آنرا َدور بزنند و وقت از دست بدهندبود و چاره باقی نگذاشته بود جز آنکه 
روی یکدیگر هم بیاورند که از  حال به و درعینِ  تر بکنند راه را طوالنی

َکَرم و  به دلش سرازیر شوند، اّما علییا آنکه  ،شدن به آن واهمه دارند  داخل
کنان پا  دل ، دلها گیرزدن چارۀ دیگری بودند که بعد از راه ها انگار به فکرِ  بچه

قّوه که به  چراغ  های پیش برداشتند تا به سرازیرِی آن پا بگذارند... در َدم
دادن به  َکَرم افتاده بود، روشن شده بود و برخالِف چند بار روشنائی دسِت علی

فرمان نبود،  ست بههای ُحرمت و بیِم دستی که در شده، در تکان های طی زمین
هائی از زمین را ماننِد زخمی دلخراش، ماننِد زخمی  به ناگهانِی ناگهان، نقطه

های سخت و سست برای  های پابرداشتن ناپذیر در بدنی نشان داد و در َدم چاره
های  عنواِن کانون و باعث ـ بانِی زخم سرازیرشدن به دِل سیاِه صدشکل به

صدای  ُسویه پیدا شد، بخصوص که لرزی همه ها َدور و َبر، به سر و بدن
َرم کَ  های ورود، به فرق رسید... علی اّولین قدم ست دررادیو هم در

خواست دست به پیچ ِبَبَرد تا صدا را پائین بیاَوَرد، با این فکر که آیا بد  می
ً که صدای خواننده غیرنیست که صدا اینقدر بلند با از بلندی، شد؟ مخصوصا

ً چرا بد است و هم بود... نمیخندان و سبک  چرا اینقدر  دانست واقعا
دهان  هللا گفت و آبِ  بسمو به بیم  زیرلبی دلُشوره پیدا شده. اضطراب و 

برد و انگشتانش ُجوری به فرمانش نبودند که دست به پیچ َنُبرد... مردی فرو
با  ،َکَرم محض ِ گفتنی خواند که صدایش با عربی قاطی شد و علی ُکردی می
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و « چی با این زبونش!... پس این دیگه یعنی میگه»صدائی ناُجور گفت: 
 «کنه... حاال خالص می»گفت: 

سِرهم  ، پشتِ دلدند هم زیرلبی و هم درشروع کرده بوکه ُشکرهللا و بارانی    
اراده  دادند و بی دهان فرومی َکَرم آبِ  بگویند، بیشتر و بدتر از علیهللا  بسم
طوِر  َکَرم پیدا کنند و مثِل آن شده بود که به ای با علی چ فاصلهگذاشتند هی نمی

ها و  فرار بگذارد و آن یکباره با رادیو پابه َکَرم به ترسیدند که علی ذهنی می
پیمائی و هم   گرما و هم گرمای راههم  ..را باهم تنها بگذارد.« چیز همه»

گردن به میاِن  از پسِ  آلود کرده بودند و عرق را ها را عرق بدن  گرمای فکر
که به دسِت بارانی با رطوبِت ها به حرکت درآورده بودند. پاکِت شیرینی  شانه
شدنش را داشت، دیگر فراموش  ها خیس شده بود و بارانی انتظاِر پاره دست

 شده بود...
آمدند، تماماً  هائی که به نور می خشکه هائی و علف سنگ هائی و تخته سنگ   

کردند،  چشمانی شده بودند یا حکِم چشمانی را پیدا کرده بودند که نگاه می
هائی را پیدا کرده بودند که ممکن  کردند و در نتیجه حکِم چنگال نگاهشان می
طرفشان بجهند!... با تماِم قّوِت پاها برای  شان  به به گرفتنبود هر آن 

َکنند و در شروع به  ن میزیاد عمیق و نه چندان طوالنی جا کردِن راِه نه طی
آورند تاآنکه سرشان  حّتی بیشتر به پاها زور می ،از زیِر پا گذراندِن سرباالئی

آزادی، به سر  آید و باد مثِل عالمتی از رهائی و آزادی یا جان از دّره باال می
یعنی چه! دیدی چطور َرد شدند! چه شد « دّره»خوَرد...  و صورتشان می

گوش یک خروِش نامفهوم و  که با همۀ صافی  به مگر!... صدای رادیو
ـ بود، به صدای مردی « ها آن»کنندۀ خودشان و  کننده ـ ِجری بدموعد و ِجری

 خواند: ل شد که میمبدّ 
ُگالی یاس ُتو  –َهی  ِتیکِ ساعت، تو برگردی خونه، َهی صدای ِتیک»...    

شد و صاف شد و  ُگلدون... ُگنجشکای ُتو... )که چند َدم با عربی مخلوط
اّول از نام تو  –َکَرم هم دست ُبرد صافترش کرد( هر پرنده ُرو یه شاخه  علی

 «َهی!... خوونده؛ َهی
ّوه به دسِت ُشکرهللا، با کِف دست عرِق پیشانی و قُ  با دادِن چراغ َکَرم علی   

صورت و َگل و گردن را پاک کرد و باد، نرمتر و خوشتر، به پیشانی و 
 دنش خورد.چهره و گر

 خنده گفت: به َکَرم لب لیو ع« َهی!... َهی» تکرار خوانده:  خواننده به   
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 «دردی بخوره داخِل گلوت! َهی" و َهی»"
ُشکرهللا برای آنکه نشان دهد صحبِت ترس در بین نبوده و نشان دهد که    

راستی هم که! پس این دیگه یعنی میگه چی »کند، گفت:  دارد تعریف می
 «َکَرم! که سبکی درمیاره! َرِدش کن، علیش  ودش! همهبرای خ

بود باید و نباید در قضایا نشده «ِ حساب ـ کتاب»َرِس  بارانی که هنوِز عقل   
 د،دا و رضا می تابع و تسلیم بود« شوم»و « یشوم»و وجودش تنها به قبوِل 

 «آن»کشیدِن خودش از احاطۀ  تالِش بیرونبا حرِف ُشکرهللا جان گرفت و در
خوبه »َکَرم و ُشکرهللا گفت:  ّیِت علیزهره پیدا کرد و با همان ن ـ« نیرو آن»ـ 

 «گیره که... بابا، بذارش. مگه گازمون می
بذار بخووَنن »َکَرم در جواِب ُشکرهللا و بنا به حرِف بارانی گفت:  و علی   

 «خووَنن؟ خووَنن. ِچکارشون داریم. َبِده یعنی که می هرچه می
قُّوۀ  کردِن چراغ کرهللا با روشنقدم، شُ  دّره تا بیش از سی لبِ  سرنهادنِ  پشتِ با    

پاک کرد و  قدمیها دهراه را تا میزاِن ُبرِد زمین و  به فضای نزدیک ای دوقُّوه
شتر برای زدِن حرفی تا برای یقُّوه را خاموش کرد و ب پاک گرفت و چراغ

 «به این شِب ظلمات...راهو یه وقت گم نکنیم »قصد و مقصود، گفت: 
های پیِش ُرو آنرا محدود و  ئی که فکِر دّره بارانی با حالِت راحتی ـ راحتی   

 «وهللا من که دیگه از ُگشنگی دلم ضعف کرده.»کرد ـ گفت:  چرکین می
من هم. من »گفت: « راحتی ـ ناراحتی»ُشکرهللا هم درست با همان حالِت    

 «َتَرکه َنقِل چائی. سرم هم دیگه داره می
جای خودش و جای خودشو داشته از  چائی"؟ چائی که به»"بارانی گفت:    

 «که من گفتم پیشتر. ،همون ظهر و بعد از ظهر تا حاال
پا  ِشپ به ِشپِرچ و  ِرچیزه بود، پاها روی زمینی که بیشتر فرش از سنگر   
؛ بلند و غیِرمعمول. جلِو ُرو و زیِر پا از باالی سر تارتر بود و دو کردند می

تر از سیاه، ادامه داشتند و  کرانه و سیاه طرف و حدود تا حدود، وسیع و بی
به ذهن و روح و فکر ضرب  ،بیرحم و غریب و کامالً نامربوط به آدمیزاد

های  آدمانگار هیچوقت ای را پیدا کرده بودند که  حکِم منطقهزدند.  می
مهارناپذیر بود و ظالم و مطلق.  اند؛ آلودی از روی تن و بدنش َرد نشده عرق

با عنواِن عبورگاِه شبانه و حّتی  ،داد غرابِت خود را مثِل َنَفِس بلندی بیرون می
غرابتی که شاید بیشتر  داد؛ داد و به آدمیزاد نمی نور میروزانه، سهمی به جا

ای نبود؛ در شباهت به شگفتی و  ها نبود، ُرویش خانه از این بود که ماِل آدم
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غرابتی مثِل شگفتی و غرابِت هرچیز و هرجا که ماِل همه نباشد، ماِل آدم 
ای غیراز  داد که در هر نقطه نمی (1باز حّتی سهمی به درخِت ُکنار ) نباشد.

و همین خود دلیِل روشن و  ُروَید و سادگی می جا به فراوانی هاین نقط
ها  شد! دیگر: نه تنها در دّره می منطقه «ِ نحوست و شومی»ناپذیری بر  کتمان

رساند  کرد و می جان داشت، چشم داشت و نگاه میاش  نقطه به بلکه در نقطه
، فهمد!... رهگذر فهماند که می فهمد و می آَوَرد و می چیز سر درمی که از همه

صدای ُگستریدۀ زمینۀ ُمحاط با  ،چه روز و چه در تنگِ غروب و چه در شب
یافت ـ صدائی  پاها به آن راهی میِشِپ  که فقط صدای غالِب ِشپ سکوتی

انگیزـ فکرها  کننده و خیال و مشّوش شده حادثواقع و اُلوقوع اّما  غیِرممکن
گشت تاآنکه در نزدیکی به مقصد و  می« اگر و مگر»کرد و به دنباِل  می

دّره  سرسختِی سنگواِر ُنه رسید که نگِ طلسم، به ذهنش میدرآمده از چ
ً بی نیاز به  اگرجاتاجا پوشیده از درختاِن باز سرسخت و همیشه سرسبِز غالبا

ها ساخته شوند، آنوقت چه؟  ها و خانه ی تن و بدنش خانهآِب ُکنار گردد و ُرو
ساکناِن »آید؛ آنوقت باید دید که چه تعداد از  دّره می آنوقت چه به روِز ُنه

ها همۀ  برق اندیشیدند اگر چراغ مانند! و کسانی بودند که می جا می اَش به «قبلی
الُبد..  این حدود تا حدود را روشن کنند، آنوقت چه؟ آنوقت دیگر هیچ

 که نه، اّما...« هیچ هیچِ »
کرد که کمی هم که شده به همین  زهره هم میچون تنها نبود،  َکَرم علی   

دّره بیش از همیشه بیزار و َبری بود. صدای زنی  فکرها برسد. از ُنه
ای از خوبی  خواند و صدا، ظریف و ناُزک و خیلی دلنشین، برای او نشانه می

ها و  فاه و لّذتای از آسایش و رَ  بود؛ نشانه« ابیشهرهای حس»و زیبائِی 
ً چسبانده  بیخبری از ترس و ترس ها. یعنی زندگانِی شهری را چیزی مستقیما

؛ یافت میـ به َمجاز همین صدا و صداها ـ  و چسبیده به همین صدا و صداها
ً »، شک نداشت که زنی که اینُجور صدائی دارد ً و حتما خودش هم  « ُحکما

خواَند که  ایش خیلی قشنگ است، و حاال هم دارد از جائی میمثِل صد
اَند و نه نزدیکِ خرس و کفتار و گرگ و مار و کژدم  ها روشن برق چراغ

م در دنیا وجود ه« دّره ُنه»است و نه خبر دارد که جائی به اسِم 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

کمی کوچکتر از گیالس و بسیار معموالً ای  ـ نوعی درخِت ِسدر با میوه1
 طعم. خوش
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 «دردی بخوره داخِل گلوت! َهی" و َهی»"
ُشکرهللا برای آنکه نشان دهد صحبِت ترس در بین نبوده و نشان دهد که    

راستی هم که! پس این دیگه یعنی میگه چی »کند، گفت:  دارد تعریف می
 «َکَرم! که سبکی درمیاره! َرِدش کن، علیش  ودش! همهبرای خ

بود باید و نباید در قضایا نشده «ِ حساب ـ کتاب»َرِس  بارانی که هنوِز عقل   
 د،دا و رضا می تابع و تسلیم بود« شوم»و « یشوم»و وجودش تنها به قبوِل 

 «آن»کشیدِن خودش از احاطۀ  تالِش بیرونبا حرِف ُشکرهللا جان گرفت و در
خوبه »َکَرم و ُشکرهللا گفت:  ّیِت علیزهره پیدا کرد و با همان ن ـ« نیرو آن»ـ 

 «گیره که... بابا، بذارش. مگه گازمون می
بذار بخووَنن »َکَرم در جواِب ُشکرهللا و بنا به حرِف بارانی گفت:  و علی   

 «خووَنن؟ خووَنن. ِچکارشون داریم. َبِده یعنی که می هرچه می
قُّوۀ  کردِن چراغ کرهللا با روشنقدم، شُ  دّره تا بیش از سی لبِ  سرنهادنِ  پشتِ با    

پاک کرد و  قدمیها دهراه را تا میزاِن ُبرِد زمین و  به فضای نزدیک ای دوقُّوه
شتر برای زدِن حرفی تا برای یقُّوه را خاموش کرد و ب پاک گرفت و چراغ

 «به این شِب ظلمات...راهو یه وقت گم نکنیم »قصد و مقصود، گفت: 
های پیِش ُرو آنرا محدود و  ئی که فکِر دّره بارانی با حالِت راحتی ـ راحتی   

 «وهللا من که دیگه از ُگشنگی دلم ضعف کرده.»کرد ـ گفت:  چرکین می
من هم. من »گفت: « راحتی ـ ناراحتی»ُشکرهللا هم درست با همان حالِت    

 «َتَرکه َنقِل چائی. سرم هم دیگه داره می
جای خودش و جای خودشو داشته از  چائی"؟ چائی که به»"بارانی گفت:    

 «که من گفتم پیشتر. ،همون ظهر و بعد از ظهر تا حاال
پا  ِشپ به ِشپِرچ و  ِرچیزه بود، پاها روی زمینی که بیشتر فرش از سنگر   
؛ بلند و غیِرمعمول. جلِو ُرو و زیِر پا از باالی سر تارتر بود و دو کردند می

تر از سیاه، ادامه داشتند و  کرانه و سیاه طرف و حدود تا حدود، وسیع و بی
به ذهن و روح و فکر ضرب  ،بیرحم و غریب و کامالً نامربوط به آدمیزاد

های  آدمانگار هیچوقت ای را پیدا کرده بودند که  حکِم منطقهزدند.  می
مهارناپذیر بود و ظالم و مطلق.  اند؛ آلودی از روی تن و بدنش َرد نشده عرق

با عنواِن عبورگاِه شبانه و حّتی  ،داد غرابِت خود را مثِل َنَفِس بلندی بیرون می
غرابتی که شاید بیشتر  داد؛ داد و به آدمیزاد نمی نور میروزانه، سهمی به جا

ای نبود؛ در شباهت به شگفتی و  ها نبود، ُرویش خانه از این بود که ماِل آدم
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غرابتی مثِل شگفتی و غرابِت هرچیز و هرجا که ماِل همه نباشد، ماِل آدم 
ای غیراز  داد که در هر نقطه نمی (1باز حّتی سهمی به درخِت ُکنار ) نباشد.

و همین خود دلیِل روشن و  ُروَید و سادگی می جا به فراوانی هاین نقط
ها  شد! دیگر: نه تنها در دّره می منطقه «ِ نحوست و شومی»ناپذیری بر  کتمان

رساند  کرد و می جان داشت، چشم داشت و نگاه میاش  نقطه به بلکه در نقطه
، فهمد!... رهگذر فهماند که می فهمد و می آَوَرد و می چیز سر درمی که از همه

صدای ُگستریدۀ زمینۀ ُمحاط با  ،چه روز و چه در تنگِ غروب و چه در شب
یافت ـ صدائی  پاها به آن راهی میِشِپ  که فقط صدای غالِب ِشپ سکوتی

انگیزـ فکرها  کننده و خیال و مشّوش شده حادثواقع و اُلوقوع اّما  غیِرممکن
گشت تاآنکه در نزدیکی به مقصد و  می« اگر و مگر»کرد و به دنباِل  می

دّره  سرسختِی سنگواِر ُنه رسید که نگِ طلسم، به ذهنش میدرآمده از چ
ً بی نیاز به  اگرجاتاجا پوشیده از درختاِن باز سرسخت و همیشه سرسبِز غالبا

ها ساخته شوند، آنوقت چه؟  ها و خانه ی تن و بدنش خانهآِب ُکنار گردد و ُرو
ساکناِن »آید؛ آنوقت باید دید که چه تعداد از  دّره می آنوقت چه به روِز ُنه

ها همۀ  برق اندیشیدند اگر چراغ مانند! و کسانی بودند که می جا می اَش به «قبلی
الُبد..  این حدود تا حدود را روشن کنند، آنوقت چه؟ آنوقت دیگر هیچ

 که نه، اّما...« هیچ هیچِ »
کرد که کمی هم که شده به همین  زهره هم میچون تنها نبود،  َکَرم علی   

دّره بیش از همیشه بیزار و َبری بود. صدای زنی  فکرها برسد. از ُنه
ای از خوبی  خواند و صدا، ظریف و ناُزک و خیلی دلنشین، برای او نشانه می

ها و  فاه و لّذتای از آسایش و رَ  بود؛ نشانه« ابیشهرهای حس»و زیبائِی 
ً چسبانده  بیخبری از ترس و ترس ها. یعنی زندگانِی شهری را چیزی مستقیما

؛ یافت میـ به َمجاز همین صدا و صداها ـ  و چسبیده به همین صدا و صداها
ً »، شک نداشت که زنی که اینُجور صدائی دارد ً و حتما خودش هم  « ُحکما

خواَند که  ایش خیلی قشنگ است، و حاال هم دارد از جائی میمثِل صد
اَند و نه نزدیکِ خرس و کفتار و گرگ و مار و کژدم  ها روشن برق چراغ

م در دنیا وجود ه« دّره ُنه»است و نه خبر دارد که جائی به اسِم 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

کمی کوچکتر از گیالس و بسیار معموالً ای  ـ نوعی درخِت ِسدر با میوه1
 طعم. خوش
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 دارد!...
واِر همین صدا  َسمُبل « قشنگی»را باز ماننِد « خوشبختی»او تصّوِر ُکلِّی    
ای، که  مثِل موجودّیتی غرق در روشنائی، مثِل چیزی، ُگلی، شیشه یافت؛ می

آفتاِب به احاطۀ نور درآمده باشد و زیِر نور ِبَدَرخَشد؛ اَخ! نه نوِر سوزاِن 
کم َپنکِه  باشد یا دستِ  ربرق و اینکه ُکولِ  نبودِن وسیله؛ نوِر چراغگرمسیر در

ا و از داِغ خدا  هردو ـ تا دو در باالی سر کار کند و آدم آنرا.. ـ از داِغ هو
 ماه از پائیزرفته هم خاموش نکند؛ جهّنم از پوِل برقش!...

حال و احواِل ترکیدن از فشاری، ماننِد کسی که این   و حاال مثِل نزدیکی به   
چیزها را نه در اندیشه بلکه در واقِع امر داشته و گذاشته از دستش بروند، با 

 صدا آمد. قهر و غیظ به
آبادِی ما و مخلوِق آبادِی ما میاد، هنوزه کمه! اگه بگین هرچی که به سِر ـ    

های  پس بگین چرا باید مردِم آبادِی ما از خیلی از لحاظا به مردِم آبادینه، 
ئیم به این تِه دنیا که چرا و  چسبیدهئیم  دیگه َنَرن؟ مثِل جونورای کوهی اومده

خشک و پوسیده! البت ما اون مردِم  ش برای چارتا علفِ  که چی بشه؟ ـ همه
جنگَن، بله، اما  روزی هستیم که آسمون و زمین هردو بامون به بدبخت و سیاه

تقصیِر خودمون هم   روزی ای از این سیاه اینو هم آدم باید بگه که یه پاره
یه  ،شیم نشین می دّره ماه میائیم ُنه که سالی اقالً چار ـ پنج هست. َمَثل: همین

های  مردِم آبادیُپرس اینه که پس چرا   ه ُمختّص ِ ما، و از این دربابتجریانی
های دیگه مگه حیوون  دّره؟ آیا مخلوِق آبادی دیگه مثِل ما نمیان بمونن به ُنه
َگچ، پاَتل،  ـ ُبِنه ..ها خورن؟ اگه همۀ این آبادی ندارن؟ پس حیووناشون چه می

، بذار چارتا حیووِن ما هم بمیَرن به ها و غیر ـ حیووناشون ُمرَدن قلعه، قتبری
مونن،  محمد و آ نگهدار هم میان می َگچ آ َعبده جهنم و َدَرک. اگه از ُبِنه

خدا هی بیشتر هم ِبشون ِبِده و  هللا َدونین که فقط به این لحاظه که.. ـ ماشاء می
برسیم... بذار یه های ُکلُفتی دارن... آ! ببینین باید چقدر دّره ـ َنره ِبریم تا  َگلهـ 

َدمان و گوش بگیر، ُشکرهللا! اگه من باز هم موندم و نرفتم به اهوازی، جائی، 
یعنی َقَسم به عهِد اونائی که عهد دارن،  از تخمۀ بابای خودم نیستم! میرم. پس

نی ـ گدائی ـ چیزی و یه تیکه سِردست و میرم به یه کارکُ  مونم دست دیگه نمی
خورم... یعنی اگه همین ننه و خواهر به گردنم آویزون  نون با خیاِل راحت می

باز  تونم نبودن، مگه تا حاال مونده بودم؟ یعنی اینا هم دیگه به جهنم. دیگه نمی
ُهح، نگاه بکنین به  ُهح بمونم و هی باز حرص و ُجوش بخورم... آ! ُهح
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ای جونور، مار، چیز بینین، ببینین چه خبره! تون ببینین چه می چاراطراف
گیره و خرس و گرگ و ُتوره هم میان  بدُشوم، اینکه به شب دزد َدورمونو می

وت و سات باشه و باید کارمون سُ وقتی  گاهما چادرامون و  چسبن به سیاه می
مون تکیده بشه برای اینکه یه  َهو و گالِه باشه و هی باید گوشِت نداشتۀ الش

آدم اگه خودشو  ا این حسابا ُخرده خودمون و حیوونامون بمونیم امن... پس ب
مونه اینجا به این وضع؟ یعنی اونی که  بخواد و کاری از دستش بیاد، باز می

زغالۀ کور هم نیست، چرا نره جوونه و َعَزبه و رانش هم بریده نیست و بُ 
گیره به دست تا هم یه غذائی که غذا نِج یه کاری رو داخِل یه شرکتی بکُ  شهر

ره و هم یه آِب پاکی از گلو بکنه پائین و یلی دستشو بگباشه بخوره و هم یه پو
هم یه حمامی و یه برقی به تحِت اختیارش ِبگَرده و دیگه این نباشه که روزی 

ر و دندۀ هی شب و روز سر و دَ هزار دفعه از گرما بمیره و زنده بشه یا 
ِن آ! همین ما.. ـ یعنی همین خوِد تشو نخارونه از َوِر شپش و کیک؟... خود

شخص ِ خودم و همین شما دوتا ـ بیائین حساب ِبکَشیم ببینیم که از چند هفته 
مون! دیگه: آیا ننگی نبود که اون  ئیم به سر و الش پیش تا حاال یه آبی نریخته

با اون اندامش که انگاری یه ِکرمی بود، َگپ زد هم باقالخور  شوشترِی آب
ه َدِم ُخرده هم حق داشت و ما دیگمون؟ نه از این بابت یه  آلودی َنقِل چرک

 ...ئیم؟ نظرا خوار و زار شده
خواستند گوش باشند و بشنوند و بیشتر هم بشنوند،  ُشکرهللا و بارانی می   

احتیاجی به جواب و تصدیق نداشتند و  های راستی و حقیقت  چون این حرف
ً احتیاجی به شتاب در جواب نداشتند. ُشکرهللا سرش به زیر،  با خصوصا

اندازه آب گیرمون نمیاد بخوریم، تو صحبت  بهحّتی ما »صدای یواش گفت: 
 «مون؟! کنی که آب بریزیم به سر و الش از این می

کنن!  رادیونا ببینین چه می»و گفت: « خاب! آ!...»َکَرم به شّدت گفت:  علی   
ی به یعنی ببینین به دنیا تا دنیا چه خبره و اونوقت خودمونو ببینین که انگار

های  ها و کوه و تپه َئن مون به همین دّره ـ َنره ُغل و زنجیر بستهزور و داخِل 
شون بود که اونُجوری  جانب هم حق به  ُخرده نشینا یه یبیراهۀ ُشوم! پس باز اللِ 
آوردن؛ یعنی.. ـ جانم! شیرینم! ـ حرِف حق رو آدم هی  ِتیارت و مسخره درمی

کند و  َکَرم حرف را کوتاه می اند و علی دیک شدهای نز به دّره«. باید بزنه!...
و « هللا بگین، خوب نیست... هللا... چراغو روشن کن. بسم بسم»گوید:  می

 «..چراغو ِبِده به دسِت خودم.»گفت: 
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 دارد!...
واِر همین صدا  َسمُبل « قشنگی»را باز ماننِد « خوشبختی»او تصّوِر ُکلِّی    
ای، که  مثِل موجودّیتی غرق در روشنائی، مثِل چیزی، ُگلی، شیشه یافت؛ می

آفتاِب به احاطۀ نور درآمده باشد و زیِر نور ِبَدَرخَشد؛ اَخ! نه نوِر سوزاِن 
کم َپنکِه  باشد یا دستِ  ربرق و اینکه ُکولِ  نبودِن وسیله؛ نوِر چراغگرمسیر در

ا و از داِغ خدا  هردو ـ تا دو در باالی سر کار کند و آدم آنرا.. ـ از داِغ هو
 ماه از پائیزرفته هم خاموش نکند؛ جهّنم از پوِل برقش!...

حال و احواِل ترکیدن از فشاری، ماننِد کسی که این   و حاال مثِل نزدیکی به   
چیزها را نه در اندیشه بلکه در واقِع امر داشته و گذاشته از دستش بروند، با 

 صدا آمد. قهر و غیظ به
آبادِی ما و مخلوِق آبادِی ما میاد، هنوزه کمه! اگه بگین هرچی که به سِر ـ    

های  پس بگین چرا باید مردِم آبادِی ما از خیلی از لحاظا به مردِم آبادینه، 
ئیم به این تِه دنیا که چرا و  چسبیدهئیم  دیگه َنَرن؟ مثِل جونورای کوهی اومده

خشک و پوسیده! البت ما اون مردِم  ش برای چارتا علفِ  که چی بشه؟ ـ همه
جنگَن، بله، اما  روزی هستیم که آسمون و زمین هردو بامون به بدبخت و سیاه

تقصیِر خودمون هم   روزی ای از این سیاه اینو هم آدم باید بگه که یه پاره
یه  ،شیم نشین می دّره ماه میائیم ُنه که سالی اقالً چار ـ پنج هست. َمَثل: همین

های  مردِم آبادیُپرس اینه که پس چرا   ه ُمختّص ِ ما، و از این دربابتجریانی
های دیگه مگه حیوون  دّره؟ آیا مخلوِق آبادی دیگه مثِل ما نمیان بمونن به ُنه
َگچ، پاَتل،  ـ ُبِنه ..ها خورن؟ اگه همۀ این آبادی ندارن؟ پس حیووناشون چه می

، بذار چارتا حیووِن ما هم بمیَرن به ها و غیر ـ حیووناشون ُمرَدن قلعه، قتبری
مونن،  محمد و آ نگهدار هم میان می َگچ آ َعبده جهنم و َدَرک. اگه از ُبِنه

خدا هی بیشتر هم ِبشون ِبِده و  هللا َدونین که فقط به این لحاظه که.. ـ ماشاء می
برسیم... بذار یه های ُکلُفتی دارن... آ! ببینین باید چقدر دّره ـ َنره ِبریم تا  َگلهـ 

َدمان و گوش بگیر، ُشکرهللا! اگه من باز هم موندم و نرفتم به اهوازی، جائی، 
یعنی َقَسم به عهِد اونائی که عهد دارن،  از تخمۀ بابای خودم نیستم! میرم. پس

نی ـ گدائی ـ چیزی و یه تیکه سِردست و میرم به یه کارکُ  مونم دست دیگه نمی
خورم... یعنی اگه همین ننه و خواهر به گردنم آویزون  نون با خیاِل راحت می

باز  تونم نبودن، مگه تا حاال مونده بودم؟ یعنی اینا هم دیگه به جهنم. دیگه نمی
ُهح، نگاه بکنین به  ُهح بمونم و هی باز حرص و ُجوش بخورم... آ! ُهح
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ای جونور، مار، چیز بینین، ببینین چه خبره! تون ببینین چه می چاراطراف
گیره و خرس و گرگ و ُتوره هم میان  بدُشوم، اینکه به شب دزد َدورمونو می

وت و سات باشه و باید کارمون سُ وقتی  گاهما چادرامون و  چسبن به سیاه می
مون تکیده بشه برای اینکه یه  َهو و گالِه باشه و هی باید گوشِت نداشتۀ الش

آدم اگه خودشو  ا این حسابا ُخرده خودمون و حیوونامون بمونیم امن... پس ب
مونه اینجا به این وضع؟ یعنی اونی که  بخواد و کاری از دستش بیاد، باز می

زغالۀ کور هم نیست، چرا نره جوونه و َعَزبه و رانش هم بریده نیست و بُ 
گیره به دست تا هم یه غذائی که غذا نِج یه کاری رو داخِل یه شرکتی بکُ  شهر

ره و هم یه آِب پاکی از گلو بکنه پائین و یلی دستشو بگباشه بخوره و هم یه پو
هم یه حمامی و یه برقی به تحِت اختیارش ِبگَرده و دیگه این نباشه که روزی 

ر و دندۀ هی شب و روز سر و دَ هزار دفعه از گرما بمیره و زنده بشه یا 
ِن آ! همین ما.. ـ یعنی همین خوِد تشو نخارونه از َوِر شپش و کیک؟... خود

شخص ِ خودم و همین شما دوتا ـ بیائین حساب ِبکَشیم ببینیم که از چند هفته 
مون! دیگه: آیا ننگی نبود که اون  ئیم به سر و الش پیش تا حاال یه آبی نریخته

با اون اندامش که انگاری یه ِکرمی بود، َگپ زد هم باقالخور  شوشترِی آب
ه َدِم ُخرده هم حق داشت و ما دیگمون؟ نه از این بابت یه  آلودی َنقِل چرک

 ...ئیم؟ نظرا خوار و زار شده
خواستند گوش باشند و بشنوند و بیشتر هم بشنوند،  ُشکرهللا و بارانی می   

احتیاجی به جواب و تصدیق نداشتند و  های راستی و حقیقت  چون این حرف
ً احتیاجی به شتاب در جواب نداشتند. ُشکرهللا سرش به زیر،  با خصوصا

اندازه آب گیرمون نمیاد بخوریم، تو صحبت  بهحّتی ما »صدای یواش گفت: 
 «مون؟! کنی که آب بریزیم به سر و الش از این می

کنن!  رادیونا ببینین چه می»و گفت: « خاب! آ!...»َکَرم به شّدت گفت:  علی   
ی به یعنی ببینین به دنیا تا دنیا چه خبره و اونوقت خودمونو ببینین که انگار

های  ها و کوه و تپه َئن مون به همین دّره ـ َنره ُغل و زنجیر بستهزور و داخِل 
شون بود که اونُجوری  جانب هم حق به  ُخرده نشینا یه یبیراهۀ ُشوم! پس باز اللِ 
آوردن؛ یعنی.. ـ جانم! شیرینم! ـ حرِف حق رو آدم هی  ِتیارت و مسخره درمی

کند و  َکَرم حرف را کوتاه می اند و علی دیک شدهای نز به دّره«. باید بزنه!...
و « هللا بگین، خوب نیست... هللا... چراغو روشن کن. بسم بسم»گوید:  می

 «..چراغو ِبِده به دسِت خودم.»گفت: 
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ها را  هم خودش و هم بچه َکَرم  های علی حرف شان به دّره، در سرازیرشدن   
های روشن، تاریکی و سهمگینِی تر کرد. فکِر امن و امان در شهر فکری

َکَرم در تأّملی به  رساند. علی هایش را به قّوت و شّدِت تازه می دّره و دّره ُنه
های خود، از خود جواب خواست که آیا فقط راست گفته یا  چگونگِی حرف

در دل و  کار بوده، و جواب ـ که از محکمی ئی هم در  کج و َکولگی و پنهانی
هللا  باز بسم»و در دل گفت:  «راست!...»کلمه شد:  سرش پیچید ـ یکدر 

 «بگو!...
تر از دّرۀ پیشی بود نرسیده بودند. بارانی در دل  هنوز به تِه دّره که عمیق   
هللِا.. خرس.. رحماِن  نخوره.. رحیم!... همین داخِل دّره نباشه  بسم»گفت:  می

حاال  ودی مگه؟به این راه؟ ها؟ مجبور ب یه وقت! اصالً تو چرا اومدی
الّرحیم!  الّرحمنِ  هللاِ  بسم»برای باِر سوم به زبان آورد:  و ُشکرهللا« بخوِرش!...

خدایا »و برای باِر دّوم زیرلبی گفت: « الخصوص همون خرس!... علی
 «َدخیل!...

های لرزان و جاتاجا به هر نقطه و به هر چیزی، غالباً  شدن نور در تابانده   
ی کمر یا به پهلو یا به شقیقه و یا به ساعد و بازو لرزی به کمر و باال

انگار به علف و خار و آورد؛ طوری که  آورد یا هیکل را به تکانی درمی می
خورد و فقط و فقط به َمجازشان، به َمجاز ـ به  نمی سنگ و خاک گ و تختهسن

رسید  خورد... و به نظر می میـ معناهای شوِم جسدماننِد عاقبت و عقوبت 
و از دسِت خود عاجز  بیم و رنج و عذاب استدر ِد دّره از دسِت خود نیز خو

آمد که  . به ذهن میو از دسِت خود به ُسُتوه آمده است شدهو عاص و عاصی 
درِد از   زبان پیدا کرده و با قّوت و فشارـ ذّرۀ هر چیزی  به هر چیزی ـ ذّره

نالد... و فکر، ناگهانی،  یآمدگی م جان تنهائی و بیکسی و از فرِط خستگی و به
رسند ـ حّتی تا  آیند و به مغز می رسید که همۀ آنچه که به چشم می به این می

آنکه در  چیز مثلِ  ها ـ جان دارند و چرا نداشته باشند، و همه سنگ  تخته ِحدّ 
طلسمی افتاده و هرجا، در غایِت امر، یک دهان و یک زبان است که پیش از 

شدِن آفتاب را ـ به سرتاسِر وجوِد  را ـ پهن« فردا»یز هرچیز و بیش از هرچ
آید  از میان برداشته شود، حاال که ماه هم درنمیطلبد تا طلسِم ظلمات  خود می
سازی در  ای خنثی کم به گشودِن چند در از درهای طلسم، به پاره تا دستِ 

 حالی کند... میزاِن اثر  کمک
کردند و از حوزۀ  های سیاهی که به نوعی حرکت می ختهخته ـ لَ از میاِن لَ    

~ 173 ~ 
 اللِی                                                               رادیون

شدند،  کشیدند و بیشتر انبوه و تلمبار می عقب می قُّوه خود را به چراغ نورِ 
شان از دّره، به آبادی  ُبریدند که انگار با سردرآوردن طوری شتابان راه می

 رسیدند... می
شان به  برخوردن اگهانیبه باال که رسیدند و چندقدم که برداشتند، همچون ن   

َکَرم بدنش برای چند لحظه به  سِرهم متوّقف شدند. اّول علی دیواری، پشتِ 
زد، شروع به  از پیشتر تند میکه و قلبش  شّدت تکان برداشت و لرز پیدا کرد

صداآمدن از خیالش رفت.  زبان برای به های سخت و زوردار کرد و کوبیدن
حال دچار شد و  به همین ،گیرزدن و ایستادنهای دیدن و  ُشکرهللا هم در َدم

شدِن کامِل وجودش سرش محکم به باال و کناِر پهلوی  بارانی تا دید، با ِول
های ریِز فراواِن نور ـ  قُّوه، تکّه بودِن نوِر چراغ ُشکرهللا خورد... در روانه

شان  ای پارههای ِگرِد آتش در هرباِر پدیدارشدِن  تا ـ مثِل ُگل شاید به تعداِد بیست
ای  خوردند، دوتا دوتا باهم و با فاصله تکان می درخشیدند، تکان در نور، می

 ...کم و زیاد با باقِی دوتا دوتاها
ِگرد ـ ُگردهای »قُّوه را به گردش طولی ـ عرضی روی  نوِر چراغَکَرم  علی   

هایش دچاِر لرزه، خواست پیِچ  حال دست ن روانه کرد و در هما« نورانی
ـ « ها آن»رود.  ای رادیو را تا به آخر بچرخاَند که فهمید پیچ جلوتر نمیصد

شدند،  جا می آهستگی جابه بهتندی و چه  چه بهکردند و یا  پا پا میـ « ها چشم»
شدند، مثِل چراغ خاموش و روشن  ور و نزدیک میشدند، دُ  پخش و َپال می

گور، مو به سر و  شدند، و در این فواصل، در سنگینِی لحظاِت مرگ و می
شد.  شد و ناپدید می دا میها نهاده بود و لرز پی ها و برخاستن ها ُرو به تکان بدن

بارانی برای چندمین بار از پشِت کمر تا زیِر گردنش لرزه مثِل خّطی کشیده 
آوردن از دّره هنوز در جانشان بود و فکِر جانوراِن  شد... تأثیراِت سربیرون

هائی  ها بود که حرف از یادشان نرفته بود و با اثِر همین که هیچوقتنده هم درّ 
مثِل میخ بیرون کشیده  ،دادن مغز مثِل میخ فرو رفتند و به نشان ههرسدر 

هللا!  جن نباشه! اینا.. "چشم" اینُجور؟ بسم»ها راه باز کردند:  شدند تا به زبان
ئکه! تا خدایا َدخیلِتیم! خرس و کفتار نباشن یه وقت! گرگ، پلنگ. مال

تا « هللا" بگیم تا... هللا" بگین. دیدین حاال؟ دیدی؟ "بسم َگرده، "بسم تون می  زبون
خوردِن بیشتِر خود  جلِو غوطهبا یادآورندۀ شنیده و تجربه و دانسته، َکَرم  علی

ها  های سیاِه سیاهکار عقیده گرفت، به خود آمد و ماننِد اینکه بچه را در آب
ببینین! اونا.. ـ نترسین اصالً »کرد: شان بدهد، صدا  د نشانخواه اند و می ندیده
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ها را  هم خودش و هم بچه َکَرم  های علی حرف شان به دّره، در سرازیرشدن   
های روشن، تاریکی و سهمگینِی تر کرد. فکِر امن و امان در شهر فکری

َکَرم در تأّملی به  رساند. علی هایش را به قّوت و شّدِت تازه می دّره و دّره ُنه
های خود، از خود جواب خواست که آیا فقط راست گفته یا  چگونگِی حرف

در دل و  کار بوده، و جواب ـ که از محکمی ئی هم در  کج و َکولگی و پنهانی
هللا  باز بسم»و در دل گفت:  «راست!...»کلمه شد:  سرش پیچید ـ یکدر 

 «بگو!...
تر از دّرۀ پیشی بود نرسیده بودند. بارانی در دل  هنوز به تِه دّره که عمیق   
هللِا.. خرس.. رحماِن  نخوره.. رحیم!... همین داخِل دّره نباشه  بسم»گفت:  می

حاال  ودی مگه؟به این راه؟ ها؟ مجبور ب یه وقت! اصالً تو چرا اومدی
الّرحیم!  الّرحمنِ  هللاِ  بسم»برای باِر سوم به زبان آورد:  و ُشکرهللا« بخوِرش!...

خدایا »و برای باِر دّوم زیرلبی گفت: « الخصوص همون خرس!... علی
 «َدخیل!...

های لرزان و جاتاجا به هر نقطه و به هر چیزی، غالباً  شدن نور در تابانده   
ی کمر یا به پهلو یا به شقیقه و یا به ساعد و بازو لرزی به کمر و باال

انگار به علف و خار و آورد؛ طوری که  آورد یا هیکل را به تکانی درمی می
خورد و فقط و فقط به َمجازشان، به َمجاز ـ به  نمی سنگ و خاک گ و تختهسن

رسید  خورد... و به نظر می میـ معناهای شوِم جسدماننِد عاقبت و عقوبت 
و از دسِت خود عاجز  بیم و رنج و عذاب استدر ِد دّره از دسِت خود نیز خو

آمد که  . به ذهن میو از دسِت خود به ُسُتوه آمده است شدهو عاص و عاصی 
درِد از   زبان پیدا کرده و با قّوت و فشارـ ذّرۀ هر چیزی  به هر چیزی ـ ذّره

نالد... و فکر، ناگهانی،  یآمدگی م جان تنهائی و بیکسی و از فرِط خستگی و به
رسند ـ حّتی تا  آیند و به مغز می رسید که همۀ آنچه که به چشم می به این می

آنکه در  چیز مثلِ  ها ـ جان دارند و چرا نداشته باشند، و همه سنگ  تخته ِحدّ 
طلسمی افتاده و هرجا، در غایِت امر، یک دهان و یک زبان است که پیش از 

شدِن آفتاب را ـ به سرتاسِر وجوِد  را ـ پهن« فردا»یز هرچیز و بیش از هرچ
آید  از میان برداشته شود، حاال که ماه هم درنمیطلبد تا طلسِم ظلمات  خود می
سازی در  ای خنثی کم به گشودِن چند در از درهای طلسم، به پاره تا دستِ 

 حالی کند... میزاِن اثر  کمک
کردند و از حوزۀ  های سیاهی که به نوعی حرکت می ختهخته ـ لَ از میاِن لَ    
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شدند،  کشیدند و بیشتر انبوه و تلمبار می عقب می قُّوه خود را به چراغ نورِ 
شان از دّره، به آبادی  ُبریدند که انگار با سردرآوردن طوری شتابان راه می

 رسیدند... می
شان به  برخوردن اگهانیبه باال که رسیدند و چندقدم که برداشتند، همچون ن   

َکَرم بدنش برای چند لحظه به  سِرهم متوّقف شدند. اّول علی دیواری، پشتِ 
زد، شروع به  از پیشتر تند میکه و قلبش  شّدت تکان برداشت و لرز پیدا کرد

صداآمدن از خیالش رفت.  زبان برای به های سخت و زوردار کرد و کوبیدن
حال دچار شد و  به همین ،گیرزدن و ایستادنهای دیدن و  ُشکرهللا هم در َدم

شدِن کامِل وجودش سرش محکم به باال و کناِر پهلوی  بارانی تا دید، با ِول
های ریِز فراواِن نور ـ  قُّوه، تکّه بودِن نوِر چراغ ُشکرهللا خورد... در روانه

شان  ای پارههای ِگرِد آتش در هرباِر پدیدارشدِن  تا ـ مثِل ُگل شاید به تعداِد بیست
ای  خوردند، دوتا دوتا باهم و با فاصله تکان می درخشیدند، تکان در نور، می

 ...کم و زیاد با باقِی دوتا دوتاها
ِگرد ـ ُگردهای »قُّوه را به گردش طولی ـ عرضی روی  نوِر چراغَکَرم  علی   

هایش دچاِر لرزه، خواست پیِچ  حال دست ن روانه کرد و در هما« نورانی
ـ « ها آن»رود.  ای رادیو را تا به آخر بچرخاَند که فهمید پیچ جلوتر نمیصد

شدند،  جا می آهستگی جابه بهتندی و چه  چه بهکردند و یا  پا پا میـ « ها چشم»
شدند، مثِل چراغ خاموش و روشن  ور و نزدیک میشدند، دُ  پخش و َپال می

گور، مو به سر و  شدند، و در این فواصل، در سنگینِی لحظاِت مرگ و می
شد.  شد و ناپدید می دا میها نهاده بود و لرز پی ها و برخاستن ها ُرو به تکان بدن

بارانی برای چندمین بار از پشِت کمر تا زیِر گردنش لرزه مثِل خّطی کشیده 
آوردن از دّره هنوز در جانشان بود و فکِر جانوراِن  شد... تأثیراِت سربیرون

هائی  ها بود که حرف از یادشان نرفته بود و با اثِر همین که هیچوقتنده هم درّ 
مثِل میخ بیرون کشیده  ،دادن مغز مثِل میخ فرو رفتند و به نشان ههرسدر 

هللا!  جن نباشه! اینا.. "چشم" اینُجور؟ بسم»ها راه باز کردند:  شدند تا به زبان
ئکه! تا خدایا َدخیلِتیم! خرس و کفتار نباشن یه وقت! گرگ، پلنگ. مال

تا « هللا" بگیم تا... هللا" بگین. دیدین حاال؟ دیدی؟ "بسم َگرده، "بسم تون می  زبون
خوردِن بیشتِر خود  جلِو غوطهبا یادآورندۀ شنیده و تجربه و دانسته، َکَرم  علی

ها  های سیاِه سیاهکار عقیده گرفت، به خود آمد و ماننِد اینکه بچه را در آب
ببینین! اونا.. ـ نترسین اصالً »کرد: شان بدهد، صدا  د نشانخواه اند و می ندیده
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و چون زیاَدن، همون  َئن ـ الُبد یا روباَهن یا ُتوره !و نکنه تکون َوردارین
و که کم شده بودند برداشت ها  چند قدم ُرو به چشمتندی  بهو  «َئن... ُتوره

ع،  های ُهوع»درآمد: مانند  نهیبصدایش  شدند و ور و ناپدید میوار دُ  پراکنده
 «صاحبا، وایسین بینم!... پدرسگ

َکَرم، با اثِر بلندی ـ ناُجوری ـ لرزِش  ها و چه برای خوِد علی چه برای بچه   
این صدا، برخاستِن موها به سر و تن، همراه با لرزه احساس شدند و باز 

ناشناِس  ـ صاحباِن هنوز« ها چشم»، «ها آن»رسه را ترس گرفت که نکند ه
طرفشان برگردند... و تازه  با همین صدا به های نورانِی بیحد شوم ـ آن ِگردی

کاری  توانست حرِف نتیجه و اصلِ  َکَرم دیگر می هائی رسیده بودند که علی َدم
 را پیش ِبکََشد.

دونین، پس گوش بگیرین تا  دونین جریان ِچیه؟ ـ اگه نمی ـ مگه هنوز نمی   
جونور..  ّبه که توی تاریکی بخوره به چشمایقُ  نوِر چراغ؛ قشنگ براتون بگم

؛ یعنی زَنن ُجوری برق می واد باشه ـ همینخ ـ حاال هرجونوری که می
یافتِن خودش، برای دل و  یافتن و دلداری و با دل« اینُجوَرن جونورا!

ُهع که جانم »مانندی گفت:  کوچکِ باز نهیببه صدای ، ها دادن به بچه دلداری
 ! نکنه وجودتون تکون َورداشته؟! شما دیگه بزرگین و دیگه سربشین

هر حسابی و دیگه باید هم که دونسته  ساِب خوب و بد و بهح درمیارین به
 «خوره! َدرِد آب هم نمی  به وجود  باشین که آدِم بی

و « صفت بچه»صدا بیایند تا  دیگر شتاب داشتند به ُشکرهللا و بارانی هم که   
ه. پس نه. نه، ن» گرفته گفتند: هائی کمی جان معّرفی نشوند، با لحن« َگند»

قوِل خودت روباَهن الُبد.  از جونوِر کوچیک؟ بهمگه ِچیه. مگه چی بودن غیر
ور چشماشون هم الُبد نور که خورد ِبشون اونجُ  .البت که یا روباَهن یا ُتوره

ناُجور برق زدن. پس مگه دیگه چی هست که بخواد بیاد برامون. ِول کن. 
بزرگ بودن، اونوقت ر زیاد بودن. ُخب، اگه که جونورِ فقط تعجبه که چقد

 ...«و چشماشون هم اینقدر نزدیکِ زمین نبودن گشتن اینقدر زیاد باهم نمی
ترس از وجوِد  ِتِپ قلبشان و برای راندنِ  گرفتِن ِتپ و هرسه برای آرام   

« ازمابهتران»وجوِد  ویژه و به« هرچیزی»شان که وجوِد  تهواقعِی برپاخاس
گذاشت، به  حساب می  به« حکمِت خدائی»اصالً ممکن و حتمی و را 

 قدم احتیاج داشتند. اززیِرپاگذراندِن بیست ـ سی
 قولِ  و به« ها راهزن»د؛ یعنی به فکِر َکَرم به فکِر دزد هم افتا علی   
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افتاد که اگر رادیو را بردند چه! و با این فکر هم « ها زن رراهسَ »خودشان 
ای که به نیست بشه این والیت و »که با لحنی ُپر از نفرت و کینه گفت: بود 

 «های اینُجوری!... این خاک و آبادی
؛ داد مثِل پیرزنی که از تِه دل نفرین و دعای ناخیر بکند، گفته و ادامه می   
ُگشاِد بختیاری، با کالِه بختیاری، با  ُرخساِر بختیاری، با شلوار رنگِبا 

« جماعت دهاتی»و « جماعت بختیاری»های َورَکشیده  خود را از همۀ  گیوه
 یافت... بیزار می

متنّفر جوشی و به این میزان  خواند، تا اگر رادیو به بغلش نبود و نمی   
کرد، مقایسه  نبود؛ تحریک میشد؛ یعنی رادیو کارش تنها خواندن  نمی
ای که پیش  کرد؛ مقایسۀ روستا و شهر، مقایسۀ روستائی و شهری؛ مقایسه می

صدای ناُزِک این  آ! این »َکَرم آورده بود:  ، به ذهِن علی«ها چشم»از پیشامِد 
نالَن یا  ش می و اوَنم صدای قیل و قاِل َزنای ما که یا همه کرده َزنای خداخوب

شون و با اون دست و پاهای از کثیفی  اون لباسای کهنه ـ پوسیده کفر میگن با
 «شون!... بسته َکَبره

ها، سیاهِی بلند و غلیِظ تّپۀ خودشان را  ها و تّپه های بلندی میاِن سیاهی   
ُروشدن از این رؤیت،  شناختند و عمداً شک کردند که خودش است. ُگشاده

یادشان  آورد، به ه بود و ِچنِدش میشان چسبید عرق را که به چهره و پیشانی
 های خوب و بد آورد اّما با مشغولّیِت فکری باید به این حساب و حساب

ها و  گفتند هنوز کجا تا صدای سگ کردند تا اّول به خود می اعتنائی می بی
صدای مال به گوششان برسد... ُهووه! هنوز بعد از عبوِر ناُگزیر از چند 

یدند به زیِر چند خانۀ متروک و تازه باز جلوتر و خیلی رس دّره، اّول باید می
ها و  ها و ناصافی جلوتر را در پیِش ُرو داشتند؛ یعنی باید از برجستگی

رسیدند و آنوقت  شدند تا به صافی می ور میشدند و دُ  هائی َرد می َگودافتادگی
 افتاد... چادرها می تر از شِب سیاه چشمشان به سیاهِی سیاه

 
 

ً  چادر هفت سیاه همۀ    ً مُ تفاوت،  بی تقریبا  وار نینحَ در یک ردیف و تقریبا
باز و کمی سرازیر برپا شده بودند؛ خیلی نردیکتر از تّپۀ  توی یک صافِی دل
 نشان شده بود. دانه  سفیِد بیشمارغالباً های  سنگ کوچکی که با تخته

شدِن بهار و مثِل همیشه به ییالق  از اهِل آبادی هشت خانوار پیش از تمام   
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و چون زیاَدن، همون  َئن ـ الُبد یا روباَهن یا ُتوره !و نکنه تکون َوردارین
و که کم شده بودند برداشت ها  چند قدم ُرو به چشمتندی  بهو  «َئن... ُتوره

ع،  های ُهوع»درآمد: مانند  نهیبصدایش  شدند و ور و ناپدید میوار دُ  پراکنده
 «صاحبا، وایسین بینم!... پدرسگ

َکَرم، با اثِر بلندی ـ ناُجوری ـ لرزِش  ها و چه برای خوِد علی چه برای بچه   
این صدا، برخاستِن موها به سر و تن، همراه با لرزه احساس شدند و باز 

ناشناِس  ـ صاحباِن هنوز« ها چشم»، «ها آن»رسه را ترس گرفت که نکند ه
طرفشان برگردند... و تازه  با همین صدا به های نورانِی بیحد شوم ـ آن ِگردی

کاری  توانست حرِف نتیجه و اصلِ  َکَرم دیگر می هائی رسیده بودند که علی َدم
 را پیش ِبکََشد.

دونین، پس گوش بگیرین تا  دونین جریان ِچیه؟ ـ اگه نمی ـ مگه هنوز نمی   
جونور..  ّبه که توی تاریکی بخوره به چشمایقُ  نوِر چراغ؛ قشنگ براتون بگم

؛ یعنی زَنن ُجوری برق می واد باشه ـ همینخ ـ حاال هرجونوری که می
یافتِن خودش، برای دل و  یافتن و دلداری و با دل« اینُجوَرن جونورا!

ُهع که جانم »مانندی گفت:  کوچکِ باز نهیببه صدای ، ها دادن به بچه دلداری
 ! نکنه وجودتون تکون َورداشته؟! شما دیگه بزرگین و دیگه سربشین

هر حسابی و دیگه باید هم که دونسته  ساِب خوب و بد و بهح درمیارین به
 «خوره! َدرِد آب هم نمی  به وجود  باشین که آدِم بی

و « صفت بچه»صدا بیایند تا  دیگر شتاب داشتند به ُشکرهللا و بارانی هم که   
ه. پس نه. نه، ن» گرفته گفتند: هائی کمی جان معّرفی نشوند، با لحن« َگند»

قوِل خودت روباَهن الُبد.  از جونوِر کوچیک؟ بهمگه ِچیه. مگه چی بودن غیر
ور چشماشون هم الُبد نور که خورد ِبشون اونجُ  .البت که یا روباَهن یا ُتوره

ناُجور برق زدن. پس مگه دیگه چی هست که بخواد بیاد برامون. ِول کن. 
بزرگ بودن، اونوقت ر زیاد بودن. ُخب، اگه که جونورِ فقط تعجبه که چقد

 ...«و چشماشون هم اینقدر نزدیکِ زمین نبودن گشتن اینقدر زیاد باهم نمی
ترس از وجوِد  ِتِپ قلبشان و برای راندنِ  گرفتِن ِتپ و هرسه برای آرام   

« ازمابهتران»وجوِد  ویژه و به« هرچیزی»شان که وجوِد  تهواقعِی برپاخاس
گذاشت، به  حساب می  به« حکمِت خدائی»اصالً ممکن و حتمی و را 

 قدم احتیاج داشتند. اززیِرپاگذراندِن بیست ـ سی
 قولِ  و به« ها راهزن»د؛ یعنی به فکِر َکَرم به فکِر دزد هم افتا علی   
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افتاد که اگر رادیو را بردند چه! و با این فکر هم « ها زن رراهسَ »خودشان 
ای که به نیست بشه این والیت و »که با لحنی ُپر از نفرت و کینه گفت: بود 

 «های اینُجوری!... این خاک و آبادی
؛ داد مثِل پیرزنی که از تِه دل نفرین و دعای ناخیر بکند، گفته و ادامه می   
ُگشاِد بختیاری، با کالِه بختیاری، با  ُرخساِر بختیاری، با شلوار رنگِبا 

« جماعت دهاتی»و « جماعت بختیاری»های َورَکشیده  خود را از همۀ  گیوه
 یافت... بیزار می

متنّفر جوشی و به این میزان  خواند، تا اگر رادیو به بغلش نبود و نمی   
کرد، مقایسه  نبود؛ تحریک میشد؛ یعنی رادیو کارش تنها خواندن  نمی
ای که پیش  کرد؛ مقایسۀ روستا و شهر، مقایسۀ روستائی و شهری؛ مقایسه می

صدای ناُزِک این  آ! این »َکَرم آورده بود:  ، به ذهِن علی«ها چشم»از پیشامِد 
نالَن یا  ش می و اوَنم صدای قیل و قاِل َزنای ما که یا همه کرده َزنای خداخوب

شون و با اون دست و پاهای از کثیفی  اون لباسای کهنه ـ پوسیده کفر میگن با
 «شون!... بسته َکَبره

ها، سیاهِی بلند و غلیِظ تّپۀ خودشان را  ها و تّپه های بلندی میاِن سیاهی   
ُروشدن از این رؤیت،  شناختند و عمداً شک کردند که خودش است. ُگشاده

یادشان  آورد، به ه بود و ِچنِدش میشان چسبید عرق را که به چهره و پیشانی
 های خوب و بد آورد اّما با مشغولّیِت فکری باید به این حساب و حساب

ها و  گفتند هنوز کجا تا صدای سگ کردند تا اّول به خود می اعتنائی می بی
صدای مال به گوششان برسد... ُهووه! هنوز بعد از عبوِر ناُگزیر از چند 

یدند به زیِر چند خانۀ متروک و تازه باز جلوتر و خیلی رس دّره، اّول باید می
ها و  ها و ناصافی جلوتر را در پیِش ُرو داشتند؛ یعنی باید از برجستگی

رسیدند و آنوقت  شدند تا به صافی می ور میشدند و دُ  هائی َرد می َگودافتادگی
 افتاد... چادرها می تر از شِب سیاه چشمشان به سیاهِی سیاه

 
 

ً  چادر هفت سیاه همۀ    ً مُ تفاوت،  بی تقریبا  وار نینحَ در یک ردیف و تقریبا
باز و کمی سرازیر برپا شده بودند؛ خیلی نردیکتر از تّپۀ  توی یک صافِی دل
 نشان شده بود. دانه  سفیِد بیشمارغالباً های  سنگ کوچکی که با تخته

شدِن بهار و مثِل همیشه به ییالق  از اهِل آبادی هشت خانوار پیش از تمام   
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خانوار هم در   ها َکَپر زده بودند و سه جلِو خانه کوچ کرده بودند و چند خانوار
 چادرها بودند. توی سیاه دّرۀ صدها گوشه  گوشۀ دیگری از ُنه

ن را نداشتند؛ یا چارپا رفت ها توانائی و امکاِن به ییالق در گرمسیرمانده   
ها و ُبزغاله ـ  و خروس  ها سوارشان شوند و مرغ نداشتند که زن و بچه

ماندِن  صاحب خرجی بود یا از بی پولی ـ بی هائی را بارشان کنند، یا از بی َبره
بخصوص و برگشت  های رفت ها و مشّقت گندم و کاهشان بود یا از سختی

ود که چون حیوان ـ َحَشم بسیار نداشتند و بود و از این هم ببرای سالمندان 
دّره تا موعِد پائیز و تا از پائیزرفته هم و تا به  ای نداشتند، توی ُنه َگله ـ َرمه

 آمد... هایشان می ها علِف خشک گیِر حیوان موسِم باران
بود و « َعبدالمحّمد»ها بودند؛ اّولی ماِل  َگچی ُبِنه چادر پائینی، مالِ  دو سیاه   

 باقیَکَرم بود و  چادِر اّولی ماِل علی ، و از باال، سیاهنگهداردّومی ماِل 
 ..بودند.« َقیطاس»و « آقاَبیک»، «زمان»، فتح علیچادرهای  سیاه
شدنش تا به نزدیکی به  سنگچیِن کوتاه و بسیاربزرِگ آُغلی دو لبۀ بسته   
ُبِز و داخِل آُغل بیش از هفتاد  اند چادرهای پائینی رسیده ناره و پیشاپیِش سیاهک

ها  اند. االغ پنج خانواِر باقی جا گرفتهچهل ُبِز  عبدالمحّمد و نگهدار و کمتر از
نگهدار ـ بیرون ـ در جلو و « قاطرسرخۀ»قاطر ـ  ها و تنها و گاوها و گوساله

 اند... نشستههای آُغل ـ ایستاده و  کناره
های پراکنده را به لرزه اینطرف ـ  تندی پیدا شد و نوِر فانوس ای به بادگرمه   

سرتاسری حدود  انگار َوِزِش ظلماتِ  و زود َرد شد و تا َرد نشد، آنطرف برد
و  کند و جزو های روشن را هم کور واست این نقطهخ تا حدود بود که می

قاطِر نگهدار درآمد و صدای  جزِء حوزۀ خود سازد. صدای ُتوَدماغیِ 
 هائی صدای پارِس سگی بلند شد... های چند ُبز آمد و برای َدم زنگوله

چادرها  زمان و َقیطاس و بعد َعبدالمحّمد و نگهدار کشیده شدند به پشِت سیاه   
متری کشید. ـ سی    نوری در عرض ِ بیست ِاِی نگهدار خطّ  قُّوه قّوۀ سه و چراغ

برای ایستادن گیری زده نگهدار و َقیطاس ایستادند و زمان که بدالمحّمد و عَ 
دید، دلش جا  درست نمی ها چشمش کرد، با وجودی که شب ا میپ بود و پابه

های  گفتنپا برداشت... از پشِت سرها صدای نگرفت و به آهستگی به جلو 
وری ها هم به خودشان تکان بیاورند و پابردارند، جُ  ها باعث شد که ایستاده زن

داد؛ بخصوص صدای  هائی به جلو ُهلشان می ها مثِل دست که انگار صدای زن
هی دردتون بزنه به جونم! »داد:  کرد و هیچ امان نمی ِول نمی «َکَرم علی ننه»
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دونه چه  پائین؟ شب دیگه رفت. زبونم الل، خدا می و راه می ایستین هم باز می
ش چقدره  شکلی شده. صبح کجا، پیش از ظهر کجا و حاال کجا. مگه راه همه

 «َبره که...؟ و چقدر طول می
صدای بلنِد ُشور و  چادرها و از میاِن سیاه ایستادندو  زدندمردها گیر    

های پیرمرد! پس »کرهللا ـ رسید: مادِر شُ  ـ زِن زمان،« ُگلو سیب»هیجاِن 
ها چرا  ترسی خودت َتک ِبری ببینی ِجِغلِه کنی؟ پس مگه می دل می هنوزه دل
 «َئن تا حاال؟ پیدا نداده

ُگل! و هی سیب»وُگل گفت:  خواهِر آقابیک ـ از پشِت سِر سیبـ « سانِ »   
 «میان به خیر... تنگی در نیار. نگرون نباش و ُخلق دلاینقدر 

هی شیریَنم، پس دیگه َکی؟ »چرخاندن طرِف ِنساء گفت:  ُگل به گردنو سیب   
 «روز رفت و شب هم که دیگه رفت...

ُرو به باال کشیده شد و رسید ایستاد کناِر ـ  ـ زِن َعبدالمحّمد« کشور»   
« زهرا» باز از پائین هم به دنبالش کشیده شد.« سکینه»دخترش َکَرم.  علی ننه

چادرهای باالئی ایستاد و صدایش مهم و مؤّثر ـ  ـ زِن نگهدار ـ ُرو به سیاه
ورازدست ـ درآمد: چادرنشینِی دُ  ماننِد هر صدائی در تاریکِی این زندگانِی سیاه

همین رادیوِن نحس و نامبارک پس دیگه چی بود به این جای ناُجور و به »
 «این شب. برای چی آخه...

ـ سفیِد زمان دنباِل سرش راه افتاده بود و پارِس کوتاهی هم کرده سگِ سیاه    
هی ِچخ! هی سگ! پس »طرفش و نهیب داد:  تبود و زمان، ملتفت، برگش

مون به حواِس حودمون باشیم و  تو دیگه ِچته به این شب َبَتر نمیذاری
 «کنی! مون می دل به خون

خواستیم بزنیم داخِل  دیون میبُپرسین آخه را»گفت:  َکَرم می علی صدای ننه   
سرمون؟ بگین آخه بابات رادیون داشت، بابای بابات رادیون داشت که تو هم 

 «...ها رو هم بیاریم به این شب! باید رادیون داشته باشی؟... بذار اسِم ُمرده
َکَرم و کشور و سکینه،  علی های ننه شونده به سیاهی سیاهِی زهرا نزدیک   

 «م عیب نداره، خیاِل ناُجور نکنین، خوبی نداره.حاال باز ه»گفت: 
تنگی خوب نیست  ها، حاال باز باک نداره و اصالً ُخلق»کشور هم گفت:    

 «..پاشون به َرِوه به اومدن. ها این شب و به موعدی که ِجِغلِهدرآری به 
 به اون راهِ »گفت:  تر می از پائینـ ـ مادِر بارانی « یرخَ  ُروبه»و صدای    
ک و جونور هست، هزار چیز هست زبونم الل... حاال اون راب هزار جِ خ
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خانوار هم در   ها َکَپر زده بودند و سه جلِو خانه کوچ کرده بودند و چند خانوار
 چادرها بودند. توی سیاه دّرۀ صدها گوشه  گوشۀ دیگری از ُنه

ن را نداشتند؛ یا چارپا رفت ها توانائی و امکاِن به ییالق در گرمسیرمانده   
ها و ُبزغاله ـ  و خروس  ها سوارشان شوند و مرغ نداشتند که زن و بچه

ماندِن  صاحب خرجی بود یا از بی پولی ـ بی هائی را بارشان کنند، یا از بی َبره
بخصوص و برگشت  های رفت ها و مشّقت گندم و کاهشان بود یا از سختی

ود که چون حیوان ـ َحَشم بسیار نداشتند و بود و از این هم ببرای سالمندان 
دّره تا موعِد پائیز و تا از پائیزرفته هم و تا به  ای نداشتند، توی ُنه َگله ـ َرمه

 آمد... هایشان می ها علِف خشک گیِر حیوان موسِم باران
بود و « َعبدالمحّمد»ها بودند؛ اّولی ماِل  َگچی ُبِنه چادر پائینی، مالِ  دو سیاه   

 باقیَکَرم بود و  چادِر اّولی ماِل علی ، و از باال، سیاهنگهداردّومی ماِل 
 ..بودند.« َقیطاس»و « آقاَبیک»، «زمان»، فتح علیچادرهای  سیاه
شدنش تا به نزدیکی به  سنگچیِن کوتاه و بسیاربزرِگ آُغلی دو لبۀ بسته   
ُبِز و داخِل آُغل بیش از هفتاد  اند چادرهای پائینی رسیده ناره و پیشاپیِش سیاهک

ها  اند. االغ پنج خانواِر باقی جا گرفتهچهل ُبِز  عبدالمحّمد و نگهدار و کمتر از
نگهدار ـ بیرون ـ در جلو و « قاطرسرخۀ»قاطر ـ  ها و تنها و گاوها و گوساله

 اند... نشستههای آُغل ـ ایستاده و  کناره
های پراکنده را به لرزه اینطرف ـ  تندی پیدا شد و نوِر فانوس ای به بادگرمه   

سرتاسری حدود  انگار َوِزِش ظلماتِ  و زود َرد شد و تا َرد نشد، آنطرف برد
و  کند و جزو های روشن را هم کور واست این نقطهخ تا حدود بود که می

قاطِر نگهدار درآمد و صدای  جزِء حوزۀ خود سازد. صدای ُتوَدماغیِ 
 هائی صدای پارِس سگی بلند شد... های چند ُبز آمد و برای َدم زنگوله

چادرها  زمان و َقیطاس و بعد َعبدالمحّمد و نگهدار کشیده شدند به پشِت سیاه   
متری کشید. ـ سی    نوری در عرض ِ بیست ِاِی نگهدار خطّ  قُّوه قّوۀ سه و چراغ

برای ایستادن گیری زده نگهدار و َقیطاس ایستادند و زمان که بدالمحّمد و عَ 
دید، دلش جا  درست نمی ها چشمش کرد، با وجودی که شب ا میپ بود و پابه

های  گفتنپا برداشت... از پشِت سرها صدای نگرفت و به آهستگی به جلو 
وری ها هم به خودشان تکان بیاورند و پابردارند، جُ  ها باعث شد که ایستاده زن

داد؛ بخصوص صدای  هائی به جلو ُهلشان می ها مثِل دست که انگار صدای زن
هی دردتون بزنه به جونم! »داد:  کرد و هیچ امان نمی ِول نمی «َکَرم علی ننه»
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دونه چه  پائین؟ شب دیگه رفت. زبونم الل، خدا می و راه می ایستین هم باز می
ش چقدره  شکلی شده. صبح کجا، پیش از ظهر کجا و حاال کجا. مگه راه همه

 «َبره که...؟ و چقدر طول می
صدای بلنِد ُشور و  چادرها و از میاِن سیاه ایستادندو  زدندمردها گیر    

های پیرمرد! پس »کرهللا ـ رسید: مادِر شُ  ـ زِن زمان،« ُگلو سیب»هیجاِن 
ها چرا  ترسی خودت َتک ِبری ببینی ِجِغلِه کنی؟ پس مگه می دل می هنوزه دل
 «َئن تا حاال؟ پیدا نداده

ُگل! و هی سیب»وُگل گفت:  خواهِر آقابیک ـ از پشِت سِر سیبـ « سانِ »   
 «میان به خیر... تنگی در نیار. نگرون نباش و ُخلق دلاینقدر 

هی شیریَنم، پس دیگه َکی؟ »چرخاندن طرِف ِنساء گفت:  ُگل به گردنو سیب   
 «روز رفت و شب هم که دیگه رفت...

ُرو به باال کشیده شد و رسید ایستاد کناِر ـ  ـ زِن َعبدالمحّمد« کشور»   
« زهرا» باز از پائین هم به دنبالش کشیده شد.« سکینه»دخترش َکَرم.  علی ننه

چادرهای باالئی ایستاد و صدایش مهم و مؤّثر ـ  ـ زِن نگهدار ـ ُرو به سیاه
ورازدست ـ درآمد: چادرنشینِی دُ  ماننِد هر صدائی در تاریکِی این زندگانِی سیاه

همین رادیوِن نحس و نامبارک پس دیگه چی بود به این جای ناُجور و به »
 «این شب. برای چی آخه...

ـ سفیِد زمان دنباِل سرش راه افتاده بود و پارِس کوتاهی هم کرده سگِ سیاه    
هی ِچخ! هی سگ! پس »طرفش و نهیب داد:  تبود و زمان، ملتفت، برگش

مون به حواِس حودمون باشیم و  تو دیگه ِچته به این شب َبَتر نمیذاری
 «کنی! مون می دل به خون

خواستیم بزنیم داخِل  دیون میبُپرسین آخه را»گفت:  َکَرم می علی صدای ننه   
سرمون؟ بگین آخه بابات رادیون داشت، بابای بابات رادیون داشت که تو هم 

 «...ها رو هم بیاریم به این شب! باید رادیون داشته باشی؟... بذار اسِم ُمرده
َکَرم و کشور و سکینه،  علی های ننه شونده به سیاهی سیاهِی زهرا نزدیک   

 «م عیب نداره، خیاِل ناُجور نکنین، خوبی نداره.حاال باز ه»گفت: 
تنگی خوب نیست  ها، حاال باز باک نداره و اصالً ُخلق»کشور هم گفت:    

 «..پاشون به َرِوه به اومدن. ها این شب و به موعدی که ِجِغلِهدرآری به 
 به اون راهِ »گفت:  تر می از پائینـ ـ مادِر بارانی « یرخَ  ُروبه»و صدای    
ک و جونور هست، هزار چیز هست زبونم الل... حاال اون راب هزار جِ خ
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 «چی...میگیم دیگه بزرَگن، َمرَدن، اون بچۀ ما  دوتا ماشاَءهللا
بریم که اقالً  بیائین بریم به جلوشون، جهنم،: »گفت صدای َعبدالمحّمد می   

 «مون! و َبَتر از دست و پا َنَبَرنمون نکنن  َزنا گیج
بابا! وهللا َمردا خوب »گفت:  فتح ـ می ـ زِن علی« َبس ماه»و صدای    

 «کنن. باید با چراغ برن به جلوشون. نمی
اصالً یه وقت نکنه ُگم شده باشن به این شِب »گفت:  َکَرم می علی ننه   

 «ظلمات...
ند بلندبلها به مردها،  چادرها و از نزدیکتر از زن ، از پشِت سیاهَخیر ُروبه   

هام... ِجِغلِۀ ما  های نوایسین دیگه دردتون بخوره به گوِر ُمرده»صدا کرد: 
به این  قوِل َشوکت به»و گفت: ...« داره کنه، تکون َورمی کوچیکه، هراس می

قُّبه  کنه راه بُجورن بیان. مگه چراغ شِب ظلمات چه ُجوری چشماشون ُبر می
 ...«؟کنه ِافاقه می

پدرسگ! ِچته به این شب » غیظی صدا کرد:  ن َقیطاس به ُروچرخاند   
 «کنی! شلوارمون می به کنی و آب اینُجور صدا می

َخیر  اختیاری به خنده افتادند و صدای ُروبه نگهدار و َعبدالمحّمد با بی   
کنین  آ! انگاری خبر نادره ِچمه و َتک بلده دشنام ِبِده! مگه خیال می»گفت:  می

 «سوزه؟ دلش می
سوزه  هی خواهرم! نه تو هم زور میگی؟ چطور دلش نمی»فت: زهرا گ   

 «ش که پارۀ جگرشه؟ برای بچه
طرِف پشِت   به آهسته فتح درحرکتِ  علی الئی سیاهیِ اب چادرهای از سیاه   

ه تِیارِتِیه که شما های پس این دیگه چ»چادرها، صدای بلندش درآمد:  سیاه
اَن که  شهری ترسین چه پیشامدی بکنه؟ مگه بچه پس مگه می ئین؟ درآورده

بترسن یا گم بشن؟ بچۀ کوه البت که هی باید به کوه و صحرا ِبگَرده. اگه دیر 
 «ی.َئن به اللِ  شون کرده الُبد از اینه که لَنگ  َئن کرده

چادرش و دستش به استکان ـ نعلبکِی  آقاَبیک ـ نشسته روی فرِش َدِم سیاه   
اَن و هیچ کوه  شهری خوبه ِبُپرسی! انگار کنی بچه»ش، به تصدیق گفت: جلو

 .«َئن به شب گیر نکرده َئن به چشم و هیچ هم دّره ندیده و
هی خالو! شبه، اون »گفت:  می فتح به علی َبس به جوابگوئی و صدای ماه   

شون.  َئن و البت ممکن میده که یه چیزی هم ِبگَرده به دل بچه دوتا 
 «الخصوص که تاریکِ ظلماته هم. علی
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طرِف  ندن ایستاده بودند، ُرویشان بهمردها که هنوز با دودلِی رفتن و ما   
 فتح، صدایشان به گفتن درآمد... شوندۀ علی سیاهِی نزدیک

شانسی ـ بدبختِی ما همه  به این شِب نحِس ناس  از کم»صدای زهرا گفته:    
 «ماه هم درنمیاد!

کنه با ما از  َکشی می لَج شاید ماه هم لَج»ِن آقاَبیک ـ گفت: ـ ز« خدیجه»   
 «مون به خوابه! بسکه شانس

 «ننه! ماه درنمیاد امشب؟»پرسید:  صدای سکینه می   
ای بابا! »ویش به خدیجه که مقابلش سِر پا ایستاده بود، گفت: آقاَبیک رُ    

دیگه نزدیکِ گمانم و اصالً به دیشب ـ پریشب هم خیلی دیروقت بود 
 «ا پیدا داد.ورور ـ دُ که ماه َجخت از دُ  شب بود نصفه

َمردا   همون پیش از تاریکیاصالً »هم ایستاده، از کناِر آقاَبیک گفت: ِنسا    
رفتن؟ غصۀ پاشونو  شد اگه می یعنی چه می رفتن واجلوشون. باید می

 «خوردن؟ می
وا و آرامش ؛ یعنی هودندشان، همه شّفاف و رسا ب صداها با وجوِد تفاوت   

منتقل دادند و آنرا بلندبلند  با رّقت و سرعِت تمام  به هر صدائی راه و جا می
گفتن  ، بخصوص که هیچکس هم عادت به یواشرساندند میکردند و  می

 نداشت...
داشت، گیر زد ایستاد و  قدم پیشاپیِش مردها پا برمی  زمان که ده ـ دوازده   

 «یواش! یواش ببینم.. انگاری که...»ُرو کرد به مردها و گفت: 
شتابان چند قدم برداشتند و بعد گیر زدند و دادن،  مردها برای گوش   

ه سمِت کرد ب یطاس ُروها بلند بود. قَ  شِت سرها صدای زنایستادند. از پ
های، َزنا! آتش به کارتون بیفته! یه َدمان »چادرها و بلند صدا کرد:  سیاه

 «..ببینیم صدا میاد از جائی یا نه. انگاری یه خبِرِیه. اینُجور قیل و قال نکنین
اصالً امان نمیدن که صدا به صدا برسه، خدا »ُروئی گفت:  نگهدار با خنده   

 «شونو بکنه! چاره
 «خوِدشوَنن به گمانم.»گفته:  و صدای زمان   
روفته یا کوفته به مردها  ُکرِپ پاهایش روی زمینِ  فتح با ُکرپ علیسیاهِی    

 «های، خوِدشوَنن؟»شد و صدایش رسید:  نزدیک می
 «معلومه. نخیر، هنوز نه»د، جوابش را داد: جنبی َعبدالمحّمد که به جلو می   
به جلوتر از زمان، کِف دستش پشِت نگهدار که با پابرداشتن به جلو و    
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 «چی...میگیم دیگه بزرَگن، َمرَدن، اون بچۀ ما  دوتا ماشاَءهللا
بریم که اقالً  بیائین بریم به جلوشون، جهنم،: »گفت صدای َعبدالمحّمد می   

 «مون! و َبَتر از دست و پا َنَبَرنمون نکنن  َزنا گیج
بابا! وهللا َمردا خوب »گفت:  فتح ـ می ـ زِن علی« َبس ماه»و صدای    

 «کنن. باید با چراغ برن به جلوشون. نمی
اصالً یه وقت نکنه ُگم شده باشن به این شِب »گفت:  َکَرم می علی ننه   

 «ظلمات...
ند بلندبلها به مردها،  چادرها و از نزدیکتر از زن ، از پشِت سیاهَخیر ُروبه   

هام... ِجِغلِۀ ما  های نوایسین دیگه دردتون بخوره به گوِر ُمرده»صدا کرد: 
به این  قوِل َشوکت به»و گفت: ...« داره کنه، تکون َورمی کوچیکه، هراس می

قُّبه  کنه راه بُجورن بیان. مگه چراغ شِب ظلمات چه ُجوری چشماشون ُبر می
 ...«؟کنه ِافاقه می

پدرسگ! ِچته به این شب » غیظی صدا کرد:  ن َقیطاس به ُروچرخاند   
 «کنی! شلوارمون می به کنی و آب اینُجور صدا می

َخیر  اختیاری به خنده افتادند و صدای ُروبه نگهدار و َعبدالمحّمد با بی   
کنین  آ! انگاری خبر نادره ِچمه و َتک بلده دشنام ِبِده! مگه خیال می»گفت:  می

 «سوزه؟ دلش می
سوزه  هی خواهرم! نه تو هم زور میگی؟ چطور دلش نمی»فت: زهرا گ   

 «ش که پارۀ جگرشه؟ برای بچه
طرِف پشِت   به آهسته فتح درحرکتِ  علی الئی سیاهیِ اب چادرهای از سیاه   

ه تِیارِتِیه که شما های پس این دیگه چ»چادرها، صدای بلندش درآمد:  سیاه
اَن که  شهری ترسین چه پیشامدی بکنه؟ مگه بچه پس مگه می ئین؟ درآورده

بترسن یا گم بشن؟ بچۀ کوه البت که هی باید به کوه و صحرا ِبگَرده. اگه دیر 
 «ی.َئن به اللِ  شون کرده الُبد از اینه که لَنگ  َئن کرده

چادرش و دستش به استکان ـ نعلبکِی  آقاَبیک ـ نشسته روی فرِش َدِم سیاه   
اَن و هیچ کوه  شهری خوبه ِبُپرسی! انگار کنی بچه»ش، به تصدیق گفت: جلو

 .«َئن به شب گیر نکرده َئن به چشم و هیچ هم دّره ندیده و
هی خالو! شبه، اون »گفت:  می فتح به علی َبس به جوابگوئی و صدای ماه   

شون.  َئن و البت ممکن میده که یه چیزی هم ِبگَرده به دل بچه دوتا 
 «الخصوص که تاریکِ ظلماته هم. علی
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طرِف  ندن ایستاده بودند، ُرویشان بهمردها که هنوز با دودلِی رفتن و ما   
 فتح، صدایشان به گفتن درآمد... شوندۀ علی سیاهِی نزدیک

شانسی ـ بدبختِی ما همه  به این شِب نحِس ناس  از کم»صدای زهرا گفته:    
 «ماه هم درنمیاد!

کنه با ما از  َکشی می لَج شاید ماه هم لَج»ِن آقاَبیک ـ گفت: ـ ز« خدیجه»   
 «مون به خوابه! بسکه شانس

 «ننه! ماه درنمیاد امشب؟»پرسید:  صدای سکینه می   
ای بابا! »ویش به خدیجه که مقابلش سِر پا ایستاده بود، گفت: آقاَبیک رُ    

دیگه نزدیکِ گمانم و اصالً به دیشب ـ پریشب هم خیلی دیروقت بود 
 «ا پیدا داد.ورور ـ دُ که ماه َجخت از دُ  شب بود نصفه

َمردا   همون پیش از تاریکیاصالً »هم ایستاده، از کناِر آقاَبیک گفت: ِنسا    
رفتن؟ غصۀ پاشونو  شد اگه می یعنی چه می رفتن واجلوشون. باید می

 «خوردن؟ می
وا و آرامش ؛ یعنی هودندشان، همه شّفاف و رسا ب صداها با وجوِد تفاوت   

منتقل دادند و آنرا بلندبلند  با رّقت و سرعِت تمام  به هر صدائی راه و جا می
گفتن  ، بخصوص که هیچکس هم عادت به یواشرساندند میکردند و  می

 نداشت...
داشت، گیر زد ایستاد و  قدم پیشاپیِش مردها پا برمی  زمان که ده ـ دوازده   

 «یواش! یواش ببینم.. انگاری که...»ُرو کرد به مردها و گفت: 
شتابان چند قدم برداشتند و بعد گیر زدند و دادن،  مردها برای گوش   

ه سمِت کرد ب یطاس ُروها بلند بود. قَ  شِت سرها صدای زنایستادند. از پ
های، َزنا! آتش به کارتون بیفته! یه َدمان »چادرها و بلند صدا کرد:  سیاه

 «..ببینیم صدا میاد از جائی یا نه. انگاری یه خبِرِیه. اینُجور قیل و قال نکنین
اصالً امان نمیدن که صدا به صدا برسه، خدا »ُروئی گفت:  نگهدار با خنده   

 «شونو بکنه! چاره
 «خوِدشوَنن به گمانم.»گفته:  و صدای زمان   
روفته یا کوفته به مردها  ُکرِپ پاهایش روی زمینِ  فتح با ُکرپ علیسیاهِی    

 «های، خوِدشوَنن؟»شد و صدایش رسید:  نزدیک می
 «معلومه. نخیر، هنوز نه»د، جوابش را داد: جنبی َعبدالمحّمد که به جلو می   
به جلوتر از زمان، کِف دستش پشِت نگهدار که با پابرداشتن به جلو و    
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آ زمون! تو »و ُرو به زمان گفت: « نه بابا...»گفت:  داد، گوش، گوش می
 «یعنی یه صدائی خورد به گوِشت؟

 «ها، ها، جانم. پس خوش ـ خواری گفتم؟»زمان گفت:    
َئن داخِل یه  اومد، حاال شاید افتاده اگه صداشون هم می»نگهدار گفت:    
 «رسه. ای یا یه ُشور وشیاری و دیگه صدا نمی دّره
 ...«َنره ـ شیاری نیستاین نزدیکی که دیگه دّره ـ  ر، بهنخی»زمان گفت:    
 خوبه که دیگه آ زمون! آیا نه»َقیطاس، ایستاده کناِر زمان، فکری گفت:    

قُّبه رو از  خودم و خودت فِرز بیفتیم به راه و بریم به جلوشون؟ خوبه چراغ
یا اصالً تو هم نیا چون چشمات به »و گفت: « نگهدار بستونیم و بیفتیم به راه.

 «خوام برای چی... کنن و من اصالً یکی رو می شب خوب ُبر نمی
دیگه هم  انه َدمنه، خودم میام همرات و تو بد نمیگی، فقط ی»زمان گفت:    

 .«صبر کن
که  مثِل اینکه اللی به همین نزدیکیهحاال »گفت:  حاِل قُرقُر می و نگهدار به   

 «میگه بیا بریم به جلوشون...
که صدا، ناگهانی و آنطور که انگار خود را از غاری درآورده باشد،    

حظه با مردها چند ل رسید؛ اّول آهسته، بعد جاندارتر، و زیِر تأثیِر صدا 
فقط گوش دادند تاآنکه به لب و  ،بازِی دهان  نیمه ِهای ازهم َردشده به حدّ  لب

صدا دربیایند... صدا صدای غریب و  خنده هم اضافه شد و ماند تا به دهان 
کرد؛  ها هم معّرفی می ها و نشنیده همتائی بود که بیدرنگ خود را به ندیده بی

هم با قّوت و  هباز و خندان ُرو ب یمههای ن دهان پس موقعش بود که با همان
! اومد! ! ُهع! ُهح! اومدن! "رادیون"عاَ! آ»کنند: شادی ـ با قّوِت شادی ـ صدا 

 «الهی ُشکر که...  هلل پیدا دادن. ها وهللاهلل ُشکر! الحمدُ الحمدُ  رادیونه!
عبیِر درست را فهمیدند و چه در ها زود ت زنپیچندۀ مردها،  با صداهای بهم   

های »فوراً صدا کردند:  خطاب به مردها و چه در خطاب به خودشان
هلل َخیر. ها، ها. الحمدُ  بگین ببینیم! های اومدن به اومدن؟ های حتم پیدا دادن؟

دیدین چی  سالمتی؟ چشِم خدا. دیدین گفتیم میان به ُشکر. ُشکر داخلِ 
 «کردین؟... می
غلتید و به روشنائِی  گلوله، می َعبدالمحّمد که در تاریکی ِگرد و جمع، مثلِ    

و بود  و انتخاب ُپوِش عادت آمد، َپت و پهن و سراندرپا سیاه قُّوه که می چراغ
ای سواگشته از تاریکی  مثِل پارهتاریکش  های و لبگندمگون ُرخسار  رنگِ
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، بدوِن اینکه به خود زور بیاَوَرد صدایش چادرها ، ُرویش به سیاهندبود
های خالص، اومدن. دیگه هی گوشِت الِش خوِدتونو »جارمانند، گفت: 

 «نَجوین!...
ور چادرها هم رسید. مردها ُرو به جلو، دُ  چیزی از صدای رادیو به سیاه   
 شدند... می
امواِج تاریکی در های شادی را آوردند.  آرام، خنده ها نهاده ـ جاگرفته ـ دل   

ها َرد  رسیدند و از آدم ها می دمو به آ ریختند هم می که ماننِد امواِج آب روی
انی، وری از نگرو با شّفافِی بیشتِر حاصِل دُ  شدند، صداها دلشادانه و زنده می

شد و اعتنا  ه میطرف شنید و هر حرفی از همه جریان پیدا کردند؛ هر صدائی
شد؛ یعنی هرکس خود را به  ها توّجه می نامفهوِم بچهبیشتر دید؛ به غلغلۀ می

ها  یافت، و این امر از تدارکاِت وجوِد آدم رفی شادمانه موّظف میشنیدِن هر ح
د و انسان ـ بو «این زندگانی»برای معنادادن به زندگانی و بخصوص به 

کوشید تا از  ـ می« روزگاِر بدکردار»انساِن گرفتکاِر  انساِن پختۀ روزگار،
نائی و امید و ها، روش ردنها و بوهای بوبُ  ها و تلخی ها و َمرارت میاِن سایه

خود نشان دهد و به   و به استخراج کندعطر ُروئی و تحّمل و  دلشادی و ُگشاده
 دیگری و به دیگران نشان دهد...

ها برای رهائی از فکرها و ُروکردن به دلشادی و شادی، این  حرِف دل   
ن بهتریم که به اجدادمو ه! ما مگه از بابا ـچه حرفی تازه! این دیگه»بود: 

و مغز به کمکِ دل  «؟...کردن زندگانی میفقیری ـ تنگدستی و تلخمرگی 
خودشان  زندگیِ با  را« بابا ـ اجدادی»های زندگِی  گشت تا فرق گشت و می می

اون فقیر ـ ذلیال فانوس ـ ِگردُسوز داشتن؟ اصالً »یافت:  بُجوید و باألخره می
شستن و صابوِن  نستن صابون برای لباسدو دونستن "نفت" ِچیه؟! اونا می می

شستن ِچیه؟! و اونوقت ما!  ِحده برای دست و پا و صورت و سر و الش َعلی
 «مونیم اصالً؟!... صابون می ما بی

بود و نه صحبِت « چراِغ نفتی»و « صابون»اّما امشب دیگر نه صحبِت    
که شاید بهتر  : امشب دلیِل بزرگی یافته بودندهای دیگر گشتن به ُجسِت فرق

 حال ماِل خودشان هم نبود تا تابه  آمد؛ دلیلی که از آن به دنیا و عالَم گیر نمی
َگرها  خواننده»؛ رادیو که صدای «رادیو» چه رسد به پدرشان و پدِر پدرشان:

آورد؛  آورد؛ صدای دنیا را می می« شغلّیات»رابرای « ها ها و لوطی و رّقاص
شد... و صدای رادیو حاال فقط  ه به آنطرف شروع میدرّ  دنیائی که از همین ُنه
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آ زمون! تو »و ُرو به زمان گفت: « نه بابا...»گفت:  داد، گوش، گوش می
 «یعنی یه صدائی خورد به گوِشت؟

 «ها، ها، جانم. پس خوش ـ خواری گفتم؟»زمان گفت:    
َئن داخِل یه  اومد، حاال شاید افتاده اگه صداشون هم می»نگهدار گفت:    
 «رسه. ای یا یه ُشور وشیاری و دیگه صدا نمی دّره
 ...«َنره ـ شیاری نیستاین نزدیکی که دیگه دّره ـ  ر، بهنخی»زمان گفت:    
 خوبه که دیگه آ زمون! آیا نه»َقیطاس، ایستاده کناِر زمان، فکری گفت:    

قُّبه رو از  خودم و خودت فِرز بیفتیم به راه و بریم به جلوشون؟ خوبه چراغ
یا اصالً تو هم نیا چون چشمات به »و گفت: « نگهدار بستونیم و بیفتیم به راه.

 «خوام برای چی... کنن و من اصالً یکی رو می شب خوب ُبر نمی
دیگه هم  انه َدمنه، خودم میام همرات و تو بد نمیگی، فقط ی»زمان گفت:    

 .«صبر کن
که  مثِل اینکه اللی به همین نزدیکیهحاال »گفت:  حاِل قُرقُر می و نگهدار به   

 «میگه بیا بریم به جلوشون...
که صدا، ناگهانی و آنطور که انگار خود را از غاری درآورده باشد،    

حظه با مردها چند ل رسید؛ اّول آهسته، بعد جاندارتر، و زیِر تأثیِر صدا 
فقط گوش دادند تاآنکه به لب و  ،بازِی دهان  نیمه ِهای ازهم َردشده به حدّ  لب

صدا دربیایند... صدا صدای غریب و  خنده هم اضافه شد و ماند تا به دهان 
کرد؛  ها هم معّرفی می ها و نشنیده همتائی بود که بیدرنگ خود را به ندیده بی

هم با قّوت و  هباز و خندان ُرو ب یمههای ن دهان پس موقعش بود که با همان
! اومد! ! ُهع! ُهح! اومدن! "رادیون"عاَ! آ»کنند: شادی ـ با قّوِت شادی ـ صدا 

 «الهی ُشکر که...  هلل پیدا دادن. ها وهللاهلل ُشکر! الحمدُ الحمدُ  رادیونه!
عبیِر درست را فهمیدند و چه در ها زود ت زنپیچندۀ مردها،  با صداهای بهم   

های »فوراً صدا کردند:  خطاب به مردها و چه در خطاب به خودشان
هلل َخیر. ها، ها. الحمدُ  بگین ببینیم! های اومدن به اومدن؟ های حتم پیدا دادن؟

دیدین چی  سالمتی؟ چشِم خدا. دیدین گفتیم میان به ُشکر. ُشکر داخلِ 
 «کردین؟... می
غلتید و به روشنائِی  گلوله، می َعبدالمحّمد که در تاریکی ِگرد و جمع، مثلِ    

و بود  و انتخاب ُپوِش عادت آمد، َپت و پهن و سراندرپا سیاه قُّوه که می چراغ
ای سواگشته از تاریکی  مثِل پارهتاریکش  های و لبگندمگون ُرخسار  رنگِ
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، بدوِن اینکه به خود زور بیاَوَرد صدایش چادرها ، ُرویش به سیاهندبود
های خالص، اومدن. دیگه هی گوشِت الِش خوِدتونو »جارمانند، گفت: 

 «نَجوین!...
ور چادرها هم رسید. مردها ُرو به جلو، دُ  چیزی از صدای رادیو به سیاه   
 شدند... می
امواِج تاریکی در های شادی را آوردند.  آرام، خنده ها نهاده ـ جاگرفته ـ دل   

ها َرد  رسیدند و از آدم ها می دمو به آ ریختند هم می که ماننِد امواِج آب روی
انی، وری از نگرو با شّفافِی بیشتِر حاصِل دُ  شدند، صداها دلشادانه و زنده می

شد و اعتنا  ه میطرف شنید و هر حرفی از همه جریان پیدا کردند؛ هر صدائی
شد؛ یعنی هرکس خود را به  ها توّجه می نامفهوِم بچهبیشتر دید؛ به غلغلۀ می

ها  یافت، و این امر از تدارکاِت وجوِد آدم رفی شادمانه موّظف میشنیدِن هر ح
د و انسان ـ بو «این زندگانی»برای معنادادن به زندگانی و بخصوص به 

کوشید تا از  ـ می« روزگاِر بدکردار»انساِن گرفتکاِر  انساِن پختۀ روزگار،
نائی و امید و ها، روش ردنها و بوهای بوبُ  ها و تلخی ها و َمرارت میاِن سایه

خود نشان دهد و به   و به استخراج کندعطر ُروئی و تحّمل و  دلشادی و ُگشاده
 دیگری و به دیگران نشان دهد...

ها برای رهائی از فکرها و ُروکردن به دلشادی و شادی، این  حرِف دل   
ن بهتریم که به اجدادمو ه! ما مگه از بابا ـچه حرفی تازه! این دیگه»بود: 

و مغز به کمکِ دل  «؟...کردن زندگانی میفقیری ـ تنگدستی و تلخمرگی 
خودشان  زندگیِ با  را« بابا ـ اجدادی»های زندگِی  گشت تا فرق گشت و می می

اون فقیر ـ ذلیال فانوس ـ ِگردُسوز داشتن؟ اصالً »یافت:  بُجوید و باألخره می
شستن و صابوِن  نستن صابون برای لباسدو دونستن "نفت" ِچیه؟! اونا می می

شستن ِچیه؟! و اونوقت ما!  ِحده برای دست و پا و صورت و سر و الش َعلی
 «مونیم اصالً؟!... صابون می ما بی

بود و نه صحبِت « چراِغ نفتی»و « صابون»اّما امشب دیگر نه صحبِت    
که شاید بهتر  : امشب دلیِل بزرگی یافته بودندهای دیگر گشتن به ُجسِت فرق

 حال ماِل خودشان هم نبود تا تابه  آمد؛ دلیلی که از آن به دنیا و عالَم گیر نمی
َگرها  خواننده»؛ رادیو که صدای «رادیو» چه رسد به پدرشان و پدِر پدرشان:

آورد؛  آورد؛ صدای دنیا را می می« شغلّیات»رابرای « ها ها و لوطی و رّقاص
شد... و صدای رادیو حاال فقط  ه به آنطرف شروع میدرّ  دنیائی که از همین ُنه
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جا بود: ُروِبُرو و پشِت سر و باالی سر  همه ؛چادرها نبود در همین پشِت سیاه
از باران بهتر و شاید ریخت، مثِل باران و  بود و به هرجا و به هرچیز می

 کرد... ریخت و روح را تازه می باالتری هم بود که به دل و به ذهن هم می
صبری  هائی با بی تا رادیو برسد و بخواهد جاگیر شود، انگشت یا انگشت   

به پهلوهای نمناک کشیده شدند و چرِک دست و پهلوی گردن را َکندند، به 
های  گردن پرداختند و به لوله سر و پسِ  و به خاراندِن پشتِ  صورت برده شدند

ماندند... و همۀ  ته نمیاختیار  بس ها از اثِر خندۀ بی دماغ فرورفتند و دهان
گرفتند... و  تاریکی و بدوِن پائیدِن چشمی صورت می ها در تاریکی ـ نیمه این

با اثِر تاریکی ـ با او فقط نه ـ و کورمال  َکَرم، کورانه شان به علی  با رسیدن
، پاها را یرندگ ند، جلِو راه و َرِوِش او را میزن شوند، گیر می راست میکج و 
های کوتاِه سرزنش و نگرانِی  ، حرفرنددا کتاب برمی ـ حساب بدوِن 

اش دست و  دیو و شیشهبه لمِس را آورند و مثِل تبّرک  ازسرگذشته را پیش می
د، خود را خورَ  اَش می شان به تنه ، تنهچسبند َکَرم می برند، به علی انگشت می

و ُگنگ و مثِل وار ـ مثِل گیج  گیجرفتارش َکَرم هم  ، و علیگیرند از او َرد می
د که چرا رسانَ  به بیحواسی با کلماتی جواب میاست و فقط گاهی گیج و ِویج ـ 

چادِر خودش  اهد که باید به سمِت سیرَ آوَ  میاند و به یاد  دیر شد، چرا دیر کرده
ها سرها را بهم  نشستن رسیدند و به  انگار تا نمی کشیده شود... و مردها

کشیده اّما باز بلنِد رادیو را  پائیندیگر  صدای هرچند ،کردند نزدیک نمی
قاعدۀ درست و  شد به رسیدند نمی و باز تا نمی شنیدند نمیدرست و به خوبی 

ها سرازیر  برگشته ها را به روی سِر از اللی فشاِر سؤاالت و سرزنش  حسابی
دادند که امِر ُپراهّمّیِت  کنند؛ یعنی مگر سِرپا چه چیِز مهّمی را انجام می

ای  رسیده دادِن به رادیو و ُپرس و ُجو را انجام دهند؟ مگر آدِم ازراه گوش
؟ مگر آدِم زد آب می به بنشست، ل تا نمی بود، بنا به رسم هرقدر هم که تشنه 

های ناُزِک  نان  به ِر لّذت خاط که سِرپا بهشد  پیدا می بزرگسال و سنگینی هم
طلسمی هم شاید  داِغ تازه از روی تاوه بلند شده، گاز بزند؟... یعنی این تیریِ 

 های این زندگانی بود... از طلسم
َکَرم و  چادِر علی شده جلِو سیاه شروع کردند به فرودآمدن روی ِخرَسکِ پهن   

کردند به گفتن و در فشردن و  و بنا برداشتن کرد طلسم شروع به شکست
شان به رادیو که صدای آواِز زنی را پخش  ها در کاِر جذب کردِن حرف کوتاه

داد بلندقد  اش نشان می فتح که باالتنه کردند. علی کرد، باید حرف عوض می می
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با صورِت روشِن  ،است، موهائی با تارهائی سفید از دوطرِف کالهش پیدا
، نگاِه مردها کرد و بعد چشمش به  ر و بینِی دراز و برآمدهالغر و رنجو

آ! هی َزنا! گوش بگیرین به رادیون! اینه زن که داره »ها، گفت:  زن
اونوقت شما رو هم یعنی میگن خوونه و صداش اینقدر ناُزک و قشنگه،  می

 «"زن"؟!
 هنوز موقِع جواب نبود. ها خندیدند و به صدا نیامدند چون موقع  زن   
حّتی بلندتر از که  داد اش باز نشان می نگهداشته قآقاَبیک هم که باالتنۀ شَ    

ی زانوها و اش مثِل اندامش الغر، نشسته رو فتح است، صورِت تراشیده علی
ببین! "رادیون" بابام! این رادیونه! »بغلش بود، گفت:  اش که به بچهچشمش به 

 «خوونه برای دخترم!... می
خدیجه که برای دادِن بچه به بغِل آقاَبیک، کنار و کمی پشِت سِر آقاَبیک    
گفت:  اندام و صورِت سبزۀ قشنگش هم درشت، درشت ،نشسته بودمباتمه چُ 
حاال نخوابی بابام، »ها به ناز گفت:  ِن لبو با جلوکشید« َبره... خوابش می»

 «َکَرم!... "رادیون"! رادیوِن خالوت علی
چادر  شدند جلِو سیاه ها دیگر به نشستن  راحت پهن می ها و دختربزرگه زن   

َکَرم بلند و  علی گرفتنی از مردها. ننه خاک با فاصله روی زمیِن سفت و کم
دوش، پیدا شده بود و مغرورانه  شان روی خشک از الغری، ِخرَسکِ دّومی

اش از شادی داغ شده بود؛ شادی  یافته کمی چروکلب جمع کرده بود و چهرۀ 
ها ـ َدِم خانۀ  چادِر آن زن َدِم سیاه خاطِر رادیو و نیز از این لحاظ که مرد و به
های! پس نشینین »ها، ایستاد و با ُسوز گفت:  نشینند. چشمش به زن ها ـ می آن

 «و خاکا. پس جا میارم برای ِکی؟ سِر زمین
و  نظیر در تماِم دهاِت حدود تا حدود اَش بی زهرا رعنائِی اندام و چهره   

گفت: اَش،  هم در حکِم بخشی از شادابیسراندرپایش پیراهِن سبِز ُگلداِر 
. ها هم َکَمن م َشوکت! این دوتا ِخرَسکِ تو که برای همین بچه هی، عّمه»

 «خوبه زمین.
 «پاک و ُپرچه.  خاک کجا. زمین»گفت:  و کشور، گندمگون و الغر،   
اسمش هم »گفت:  مشغول به شرِح مختصِر جریانات، می عجالةً َکَرم  علی   
 «اصطالح "حاجی" بود... به
معصومه! پاشو به ِجستن برو ِگردسوِز خودمونو »گفت:  صدای زهرا می   

 «هم بیار.
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جا بود: ُروِبُرو و پشِت سر و باالی سر  همه ؛چادرها نبود در همین پشِت سیاه
از باران بهتر و شاید ریخت، مثِل باران و  بود و به هرجا و به هرچیز می

 کرد... ریخت و روح را تازه می باالتری هم بود که به دل و به ذهن هم می
صبری  هائی با بی تا رادیو برسد و بخواهد جاگیر شود، انگشت یا انگشت   

به پهلوهای نمناک کشیده شدند و چرِک دست و پهلوی گردن را َکندند، به 
های  گردن پرداختند و به لوله سر و پسِ  و به خاراندِن پشتِ  صورت برده شدند

ماندند... و همۀ  ته نمیاختیار  بس ها از اثِر خندۀ بی دماغ فرورفتند و دهان
گرفتند... و  تاریکی و بدوِن پائیدِن چشمی صورت می ها در تاریکی ـ نیمه این

با اثِر تاریکی ـ با او فقط نه ـ و کورمال  َکَرم، کورانه شان به علی  با رسیدن
، پاها را یرندگ ند، جلِو راه و َرِوِش او را میزن شوند، گیر می راست میکج و 
های کوتاِه سرزنش و نگرانِی  ، حرفرنددا کتاب برمی ـ حساب بدوِن 

اش دست و  دیو و شیشهبه لمِس را آورند و مثِل تبّرک  ازسرگذشته را پیش می
د، خود را خورَ  اَش می شان به تنه ، تنهچسبند َکَرم می برند، به علی انگشت می

و ُگنگ و مثِل وار ـ مثِل گیج  گیجرفتارش َکَرم هم  ، و علیگیرند از او َرد می
د که چرا رسانَ  به بیحواسی با کلماتی جواب میاست و فقط گاهی گیج و ِویج ـ 

چادِر خودش  اهد که باید به سمِت سیرَ آوَ  میاند و به یاد  دیر شد، چرا دیر کرده
ها سرها را بهم  نشستن رسیدند و به  انگار تا نمی کشیده شود... و مردها

کشیده اّما باز بلنِد رادیو را  پائیندیگر  صدای هرچند ،کردند نزدیک نمی
قاعدۀ درست و  شد به رسیدند نمی و باز تا نمی شنیدند نمیدرست و به خوبی 

ها سرازیر  برگشته ها را به روی سِر از اللی فشاِر سؤاالت و سرزنش  حسابی
دادند که امِر ُپراهّمّیِت  کنند؛ یعنی مگر سِرپا چه چیِز مهّمی را انجام می

ای  رسیده دادِن به رادیو و ُپرس و ُجو را انجام دهند؟ مگر آدِم ازراه گوش
؟ مگر آدِم زد آب می به بنشست، ل تا نمی بود، بنا به رسم هرقدر هم که تشنه 

های ناُزِک  نان  به ِر لّذت خاط که سِرپا بهشد  پیدا می بزرگسال و سنگینی هم
طلسمی هم شاید  داِغ تازه از روی تاوه بلند شده، گاز بزند؟... یعنی این تیریِ 

 های این زندگانی بود... از طلسم
َکَرم و  چادِر علی شده جلِو سیاه شروع کردند به فرودآمدن روی ِخرَسکِ پهن   

کردند به گفتن و در فشردن و  و بنا برداشتن کرد طلسم شروع به شکست
شان به رادیو که صدای آواِز زنی را پخش  ها در کاِر جذب کردِن حرف کوتاه

داد بلندقد  اش نشان می فتح که باالتنه کردند. علی کرد، باید حرف عوض می می
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با صورِت روشِن  ،است، موهائی با تارهائی سفید از دوطرِف کالهش پیدا
، نگاِه مردها کرد و بعد چشمش به  ر و بینِی دراز و برآمدهالغر و رنجو

آ! هی َزنا! گوش بگیرین به رادیون! اینه زن که داره »ها، گفت:  زن
اونوقت شما رو هم یعنی میگن خوونه و صداش اینقدر ناُزک و قشنگه،  می

 «"زن"؟!
 هنوز موقِع جواب نبود. ها خندیدند و به صدا نیامدند چون موقع  زن   
حّتی بلندتر از که  داد اش باز نشان می نگهداشته قآقاَبیک هم که باالتنۀ شَ    

ی زانوها و اش مثِل اندامش الغر، نشسته رو فتح است، صورِت تراشیده علی
ببین! "رادیون" بابام! این رادیونه! »بغلش بود، گفت:  اش که به بچهچشمش به 

 «خوونه برای دخترم!... می
خدیجه که برای دادِن بچه به بغِل آقاَبیک، کنار و کمی پشِت سِر آقاَبیک    
گفت:  اندام و صورِت سبزۀ قشنگش هم درشت، درشت ،نشسته بودمباتمه چُ 
حاال نخوابی بابام، »ها به ناز گفت:  ِن لبو با جلوکشید« َبره... خوابش می»

 «َکَرم!... "رادیون"! رادیوِن خالوت علی
چادر  شدند جلِو سیاه ها دیگر به نشستن  راحت پهن می ها و دختربزرگه زن   

َکَرم بلند و  علی گرفتنی از مردها. ننه خاک با فاصله روی زمیِن سفت و کم
دوش، پیدا شده بود و مغرورانه  شان روی خشک از الغری، ِخرَسکِ دّومی

اش از شادی داغ شده بود؛ شادی  یافته کمی چروکلب جمع کرده بود و چهرۀ 
ها ـ َدِم خانۀ  چادِر آن زن َدِم سیاه خاطِر رادیو و نیز از این لحاظ که مرد و به
های! پس نشینین »ها، ایستاد و با ُسوز گفت:  نشینند. چشمش به زن ها ـ می آن

 «و خاکا. پس جا میارم برای ِکی؟ سِر زمین
و  نظیر در تماِم دهاِت حدود تا حدود اَش بی زهرا رعنائِی اندام و چهره   

گفت: اَش،  هم در حکِم بخشی از شادابیسراندرپایش پیراهِن سبِز ُگلداِر 
. ها هم َکَمن م َشوکت! این دوتا ِخرَسکِ تو که برای همین بچه هی، عّمه»

 «خوبه زمین.
 «پاک و ُپرچه.  خاک کجا. زمین»گفت:  و کشور، گندمگون و الغر،   
اسمش هم »گفت:  مشغول به شرِح مختصِر جریانات، می عجالةً َکَرم  علی   
 «اصطالح "حاجی" بود... به
معصومه! پاشو به ِجستن برو ِگردسوِز خودمونو »گفت:  صدای زهرا می   

 «هم بیار.
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فانوسا رو همۀ  اصالً خوبه»و گفت: « ، ها.ها»نگهدار به تصدیق گفت:    
ترکیب و  صورِت خوش«. چراغون! بشینیم دوِر هم به روشنائِی ِچل بیارین

 قد است. که بلند دهد ها، نشان می نشستن شانه به نهسفیدش غالباً خندان است. شا
سال است که بیوه است و باز موهایش به سیاهی از زیِر  ِنسا که حدوِد ده   

اش هم هنوز ُپر و گرد و  زنند و چهره سِر دراز به چشم می و دستمال لچک
 هاتون تنها بمونن به تاریکی  کوچیکه هی، نه. بچه»سفید مانده است، گفت: 

 «خوب نیست.
 خواند: رادیو می   
 «فروِغ جاودان توئی... کجا َرَوم...»   
ببینین! میگه "برم »حال و حوصله، گفت:  زمان، پیر اّما هنوز تنومند و به   

 «کجا"!...
هم زباندار بود و هم زبانش ِول بود،  زهرا که شاید چون غّرۀ جمالش بود    

 «برو همونجا که بابات رفت!»گفت: 
ند؛ حرف یا کمتر از آنرا بزنند یا آنرا دنبال کن هنوز زود بود که مردها این   

نه، دلت میاد اینو میگی؟ خوب »ُحرمِت رادیو هنوز شدید بود. نگهدار گفت: 
 «خوونه وهللا. می
 «راه و به شب؟ به بارونی! بابام! نترسیدی به اون راه: »پرسید کشور می   
ننه! پس بیا دیگه. »چادِر خودشان رسید:  صدای ُشکرهللا از َدِم سیاه   

 «پس...
ِف دست را به اَش ک درشت و چاق، زیِر زوِر سنگینیُگل، ُرخسارش و سیب   

و گفت: « اومدم ننه، اومدم...»که جواب فرستاد:  حالی زمین زد پا شود، به
و « پسرم شهید شده از ُگشنگی. چائی هم که نخورده  دیگه َبَتر.آَخی، »

َکَرم  هی! ُشکرهللا! بیا بابام، بیا با کاکات علی»درآمده بود: َکَرم  علی صدای ننه
جاِن  بلند نشی سِرپا، سیب و ُگل. به» و گفت:« نون بخور جوِن بابات.

ها فرق هم  ری. پس مگه خونهشم ازت اگه بِ  َکَرم خودش دلخور می علی
 «دارن؟

چادر دست و پا و صورت شسته بود و َتر و  َکَرم که شتابان کناِر سیاه علی   
کنم  بانگت میشنوی  میهای ُشکرهللا! »َتلیس آمده بود نشسته بود، صدا کرد: 

 «یا نه؟ بیا یه َدمان کاِرت دارم.
تون مبارک،  دیگه رادیون»گفت:  می َخیر ـ قّد و قامتش بلند و باریک ـ ُروبه   

~ 185 ~ 
 اللِی                                                               رادیون

 «ی َشوکت.ب بی
 «ُروت مبارک و قربونت هم شدم.»َکَرم گفت:  علی ننه   
 «خدا نکنه!...»َخیر گفت:  ُروبه   
تر برای سّن ِ  َکَرم ـ بلندتر و جاندارتر و قشنگ ـ خواهِر علی« جواهر»   

کردنش پیدا  به پهن ،ولشاَش، زیلوئی نسبًة بزرگ به کُ  سالگی دوازده ـ سیزده
کردنش به کمک رفتند. حدوِد نیمی  هائی برای پهن ها پا شدند و دست شد و زن

اند و بیشتِر باقی توی  توی یک ِدیِس ُروئی جلِو مردها نهاده شده ها از شیرینی
ها  اند و دیگر زبان ها شده ها و دخترها و بچه یک ِدیِس کوچکِ َورَشو سهِم زن

 اند. افتادهها به گشت  و دندان
زه رسیده و نشسته بود ااش سنگین، ت َبس رنگِ صورتش بریده و باالتنه ماه   

پس ُنقل و شیرینی »گفت:  اش نشسته روی زانویش، می و پسِر سه ـ چهارساله
َکَرم. بگو  شیرینی آورده برای پسرم خالوش علی»و گفت: « ِبدین به پسرم...

 «ت مبارک، خالو!نِ رادیو
ُنقل و شیرینی و انجیر برداشت و به  چندتا بردن به ِدیس نگزهرا با چ   

 َبس ریخت. را جلِو ماه ها خمیدن آن
 خواند: رادیو می   
به درگاهت  –نهادم سِر َسجده بر خاکت  –ها "خدایا ـ خدا" کردم  چه شب»   

 «ای َشه دعا کردم...
شده تمام شد  ندهو صدا نخواند تا آهنگ نواخته شود. پس دّقت به کلماِت خوا   

 گفتن و تندگفتِن هرچه که الزم بود پیش آمد...و فرصت برای 
ِز از چراِغ ِگردسوَکَرم و غیر چادِر علی سیاه شده َدمِ  از فانوِس گذاشتهغیر   

از با روشنائِی اند ولی تاریکی ب مجلس راه یافته نگهدار، سه فانوِس دیگر هم به
ُگداری چنگ  ها گاه کند و بخصوص در سمِت زن جنگ می ها ها و دست چهره

ای و  زیرانداخته و به سِر به ای، به خِم َدماغی ای از چهره اندازد به نقطه می
 ماَند. راَند و خود می روشنائی را می

تواند هرچه زودتر  وار به جواهر رسیده که تا می َکَرم نهیب علی صدای ننه   
ی درست کند و جواهر به تندی «پدردار»حسابِی چاله روشن کند و یک چاِی 

که معلوم بود زیبائِی  ،ساله سیزده ـ چهارده ،«معصومه»و ِفرزی راه افتاده و 
اُفتد... حرِف  سرشارش را از کجا گرفته، در پِی جواهر به کمکش راه می

به جلوگیری، شادمانِی بیشتری را به مغز و  «ها کردن َنه و ُنه»چای با وجوِد 
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فانوسا رو همۀ  اصالً خوبه»و گفت: « ، ها.ها»نگهدار به تصدیق گفت:    
ترکیب و  صورِت خوش«. چراغون! بشینیم دوِر هم به روشنائِی ِچل بیارین

 قد است. که بلند دهد ها، نشان می نشستن شانه به نهسفیدش غالباً خندان است. شا
سال است که بیوه است و باز موهایش به سیاهی از زیِر  ِنسا که حدوِد ده   

اش هم هنوز ُپر و گرد و  زنند و چهره سِر دراز به چشم می و دستمال لچک
 هاتون تنها بمونن به تاریکی  کوچیکه هی، نه. بچه»سفید مانده است، گفت: 

 «خوب نیست.
 خواند: رادیو می   
 «فروِغ جاودان توئی... کجا َرَوم...»   
ببینین! میگه "برم »حال و حوصله، گفت:  زمان، پیر اّما هنوز تنومند و به   

 «کجا"!...
هم زباندار بود و هم زبانش ِول بود،  زهرا که شاید چون غّرۀ جمالش بود    

 «برو همونجا که بابات رفت!»گفت: 
ند؛ حرف یا کمتر از آنرا بزنند یا آنرا دنبال کن هنوز زود بود که مردها این   

نه، دلت میاد اینو میگی؟ خوب »ُحرمِت رادیو هنوز شدید بود. نگهدار گفت: 
 «خوونه وهللا. می
 «راه و به شب؟ به بارونی! بابام! نترسیدی به اون راه: »پرسید کشور می   
ننه! پس بیا دیگه. »چادِر خودشان رسید:  صدای ُشکرهللا از َدِم سیاه   

 «پس...
ِف دست را به اَش ک درشت و چاق، زیِر زوِر سنگینیُگل، ُرخسارش و سیب   

و گفت: « اومدم ننه، اومدم...»که جواب فرستاد:  حالی زمین زد پا شود، به
و « پسرم شهید شده از ُگشنگی. چائی هم که نخورده  دیگه َبَتر.آَخی، »

َکَرم  هی! ُشکرهللا! بیا بابام، بیا با کاکات علی»درآمده بود: َکَرم  علی صدای ننه
جاِن  بلند نشی سِرپا، سیب و ُگل. به» و گفت:« نون بخور جوِن بابات.

ها فرق هم  ری. پس مگه خونهشم ازت اگه بِ  َکَرم خودش دلخور می علی
 «دارن؟

چادر دست و پا و صورت شسته بود و َتر و  َکَرم که شتابان کناِر سیاه علی   
کنم  بانگت میشنوی  میهای ُشکرهللا! »َتلیس آمده بود نشسته بود، صدا کرد: 

 «یا نه؟ بیا یه َدمان کاِرت دارم.
تون مبارک،  دیگه رادیون»گفت:  می َخیر ـ قّد و قامتش بلند و باریک ـ ُروبه   
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 «ی َشوکت.ب بی
 «ُروت مبارک و قربونت هم شدم.»َکَرم گفت:  علی ننه   
 «خدا نکنه!...»َخیر گفت:  ُروبه   
تر برای سّن ِ  َکَرم ـ بلندتر و جاندارتر و قشنگ ـ خواهِر علی« جواهر»   

کردنش پیدا  به پهن ،ولشاَش، زیلوئی نسبًة بزرگ به کُ  سالگی دوازده ـ سیزده
کردنش به کمک رفتند. حدوِد نیمی  هائی برای پهن ها پا شدند و دست شد و زن

اند و بیشتِر باقی توی  توی یک ِدیِس ُروئی جلِو مردها نهاده شده ها از شیرینی
ها  اند و دیگر زبان ها شده ها و دخترها و بچه یک ِدیِس کوچکِ َورَشو سهِم زن

 اند. افتادهها به گشت  و دندان
زه رسیده و نشسته بود ااش سنگین، ت َبس رنگِ صورتش بریده و باالتنه ماه   

پس ُنقل و شیرینی »گفت:  اش نشسته روی زانویش، می و پسِر سه ـ چهارساله
َکَرم. بگو  شیرینی آورده برای پسرم خالوش علی»و گفت: « ِبدین به پسرم...

 «ت مبارک، خالو!نِ رادیو
ُنقل و شیرینی و انجیر برداشت و به  چندتا بردن به ِدیس نگزهرا با چ   

 َبس ریخت. را جلِو ماه ها خمیدن آن
 خواند: رادیو می   
به درگاهت  –نهادم سِر َسجده بر خاکت  –ها "خدایا ـ خدا" کردم  چه شب»   

 «ای َشه دعا کردم...
شده تمام شد  ندهو صدا نخواند تا آهنگ نواخته شود. پس دّقت به کلماِت خوا   

 گفتن و تندگفتِن هرچه که الزم بود پیش آمد...و فرصت برای 
ِز از چراِغ ِگردسوَکَرم و غیر چادِر علی سیاه شده َدمِ  از فانوِس گذاشتهغیر   

از با روشنائِی اند ولی تاریکی ب مجلس راه یافته نگهدار، سه فانوِس دیگر هم به
ُگداری چنگ  ها گاه کند و بخصوص در سمِت زن جنگ می ها ها و دست چهره

ای و  زیرانداخته و به سِر به ای، به خِم َدماغی ای از چهره اندازد به نقطه می
 ماَند. راَند و خود می روشنائی را می

تواند هرچه زودتر  وار به جواهر رسیده که تا می َکَرم نهیب علی صدای ننه   
ی درست کند و جواهر به تندی «پدردار»حسابِی چاله روشن کند و یک چاِی 

که معلوم بود زیبائِی  ،ساله سیزده ـ چهارده ،«معصومه»و ِفرزی راه افتاده و 
اُفتد... حرِف  سرشارش را از کجا گرفته، در پِی جواهر به کمکش راه می

به جلوگیری، شادمانِی بیشتری را به مغز و  «ها کردن َنه و ُنه»چای با وجوِد 
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ای  ِل مردها رسانده بخصوص که دیگر فقط کمی گرما را بود و فقط ذّرهد
نشینی".. "ُشغلّیات".. خوبه.. به! باز   شب»اند:  گرمشان بود و از مغز گذرانده

 «اقالً...
های زرد و  ُنقل غیر از انجیر،« شیرینِی رادیو»که و دیگر معلوم شده بود    

 ای و های قهوه شکل است به رنگ ثیهای مثلّ  نبات آب صورتی و سفید است و
ها راه  سفیدی هم به آن های دراز و باریکِ جی و دیگر اینکه شیرینینارن
ای و نارنجی  های قهوه نبات شد که آب معلوم می با آزمایش اند و دیگر  یافته

شان  چون هم مزه ُرویشان کوفت و کوب کردبا دندان مکیدنی هستند و نباید 
 شود بیشتر به مکیدن است و هم ُخردکردِن ُپرصدایشان مایۀ سبکی می

شود دندان  های دراِز سفید می ها و شیرینی همانطور که برعکس، روی ُنقل
 آنکه صدای زیادی تولید کنند... فت بیکو
ده بزرگی چند دسته ناِن تیری آورخیلی توی سینِی ُروئِی ِگرِد  َکَرم علی ننه   

َکَرم و ُشکرهللا و بارانی گذاشته و رفته و با کاسۀ بزرگی ُپر از دوِغ  جلِو علی
ُگل هم رفته و با یک و سرِخ ییالقی برگشته. سیب ِز پوستپاشیده و دوتا پیا ُپونه

به کاسۀ ُپر از ماستی را آمده و نعلبکِی ُپر از کره آمده و زهرا هم رفته و 
سه ـ چارتا تخم هست، میرم َجلد »َکَرم گفته:  علی َکَرم داده. ننه دسِت علی

 «کنم براتون... شون می خاگینه
چند صدای  ،َکَرم لقمه ُپِر دهنش، پیش از پیداکردِن فرصِت جواب علی   

تخم هست. ما هم داریم. چیزی که داریم تخم. بریم »زنانه را هم شنید: 
تونیم طاقت بکنیم تا تخم  نه، نه، مگه ما می»تا گفت: « بیاریم. ما پنجتا داریم.

هم به شب ئیم. اصالً تخم  راست بشه؟ تا تخم راست بشه ما دو دفعه سیر شده
 «خوب نیست.

 «چی هست، پس دیگه...؟ ها، همه»ُشکرهللا هم گفت:    
 «شد یه کیلوئی گوجه هم بیاری تا... پس نمی»َکَرم گفت:  علی ننه   
کرده  گوجۀ سرخ م که هی آبِ ئی پس مگه شهری شده»َکَرم گفت:  علی   

 «بخوریم؟
هایش ُکلُفت و تاریک  هایش درشت و ُرک و دهانش فراخ و لب َقیطاس چشم   

نه حرِف حق هی َشوکت! »اش ِگرد و جمع، به تصدیق گفت:  و قّد و قواره
 «َکَرم؟ زنه علی می
آوردی برای  حاال گوجه نه، یه حلوائی، یه چیزی می»َکَرم گفت:  علی ننه   

~ 187 ~ 
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 «قاِتق.
که پول پس ُهح! »َکَرم دهانش مشغوِل تندتندجویدن و خوردن، گفت:  علی   

 «چی؟تا لایِر آخر، دیگه رسا نکرد و خالص کرد 
میگی! نکنه  ع! نکنه راست هی»َکَرم به ناباوری و ناراحتی گفت:  علی ننه   

 «رنهادی؟!بردی دَ  صدتومنونزدیکِ اون  راستی همۀ راستی
 «کنم بات! شوخی میدونی؟ ـ  پس مگه نمیَنع! »َکَرم گفت:  علی   
هی َشوکت! بذار ِجِغلِۀ فقیر به َنقد نونشو بخوره؛ ِچته »فتح گفت:  علی   

 «ئی نوِک سرش به محاکمه؟! وایساده
دیگه ِچیه! جن پولو ِبَبره! تنش باید سالم ها، پول »و زهرا هم گفت:    

 «باشه.
چیِزِیه! پس   تعجب»َکَرم، گفت:  به مردها و علیچشمش در حرکت َقیطاس    

 «َگر هست به خووندن؟! یعنی به این شب هم باز خواننده
کنی خالصی داره؟ تا موعِد صبح هم هی  به! پس خیال می»َکَرم گفت:  علی   

 «وونن. البت به همه زبونی...خ بینی می جا می همه
ای، صدای مردی هم به عربی شروع به  همراه با صدای زِن خواننده   

 «َکَرم! َگر، علی اَه! اینا که شدن دوتا خواننده»گفت: خواندن کرد. آقاَبیک 
و « ش بخوونه! ِاه! اینکه صدای نحِس عربی نمیذاره»فتح هم گفت:  علی   

شن  می  ُگداری هم قاطی گاه»ها، گفت:  به زن انگاهش در حرکت از مرده
 «صداها باهم...

َکَرم لقمه در دهن، تند و ِفرز روی پهلو آرنج را به فرش کوبید و  علی   
برد،  طرِف رادیو دست می کِ اّولی تا پیش از نگهدار که بهُسرید روی ِخرس

 صدا را صاف کند.
 «فتح؟ چرا، خالوم علیپس »فتح پرسیده:  کردن به علی با نگاه کشور   
َعبدالمحّمد به کرد که  فتح به نداشتِن جواِب فوری، به گفتن لَنگ می علی   

َبره  این دستگاها، ِکی راه می ! هزارتا َدنگ و َفنگ هست بهای زن»صدا آمد: 
نه، اّول از اینکه »فتح نگاهش به َعبدالمحّمد و کشور، گفت:  و علی« چرا.

گیره، دوُیم هم اینکه  َبری صافش بکنی اگه خوب نمیوقتی هی باید دست بِ  گاه
 «س روی فرش! جا مثِل حاال که نهاده رادیون باید به بلندی باشه نه به خفه

 «ُهح، آیا. الُبد.»شدن گفت:  فتح، به قانع َقیطاس به دریافت حرِف علی   
ده کشور که یکزانو شده بود و پنجۀ دستش به روی زانوی بلندنگهداشته نها   
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ای  ِل مردها رسانده بخصوص که دیگر فقط کمی گرما را بود و فقط ذّرهد
نشینی".. "ُشغلّیات".. خوبه.. به! باز   شب»اند:  گرمشان بود و از مغز گذرانده

 «اقالً...
های زرد و  ُنقل غیر از انجیر،« شیرینِی رادیو»که و دیگر معلوم شده بود    

 ای و های قهوه شکل است به رنگ ثیهای مثلّ  نبات آب صورتی و سفید است و
ها راه  سفیدی هم به آن های دراز و باریکِ جی و دیگر اینکه شیرینینارن
ای و نارنجی  های قهوه نبات شد که آب معلوم می با آزمایش اند و دیگر  یافته

شان  چون هم مزه ُرویشان کوفت و کوب کردبا دندان مکیدنی هستند و نباید 
 شود بیشتر به مکیدن است و هم ُخردکردِن ُپرصدایشان مایۀ سبکی می

شود دندان  های دراِز سفید می ها و شیرینی همانطور که برعکس، روی ُنقل
 آنکه صدای زیادی تولید کنند... فت بیکو
ده بزرگی چند دسته ناِن تیری آورخیلی توی سینِی ُروئِی ِگرِد  َکَرم علی ننه   

َکَرم و ُشکرهللا و بارانی گذاشته و رفته و با کاسۀ بزرگی ُپر از دوِغ  جلِو علی
ُگل هم رفته و با یک و سرِخ ییالقی برگشته. سیب ِز پوستپاشیده و دوتا پیا ُپونه

به کاسۀ ُپر از ماستی را آمده و نعلبکِی ُپر از کره آمده و زهرا هم رفته و 
سه ـ چارتا تخم هست، میرم َجلد »َکَرم گفته:  علی َکَرم داده. ننه دسِت علی

 «کنم براتون... شون می خاگینه
چند صدای  ،َکَرم لقمه ُپِر دهنش، پیش از پیداکردِن فرصِت جواب علی   

تخم هست. ما هم داریم. چیزی که داریم تخم. بریم »زنانه را هم شنید: 
تونیم طاقت بکنیم تا تخم  نه، نه، مگه ما می»تا گفت: « بیاریم. ما پنجتا داریم.

هم به شب ئیم. اصالً تخم  راست بشه؟ تا تخم راست بشه ما دو دفعه سیر شده
 «خوب نیست.

 «چی هست، پس دیگه...؟ ها، همه»ُشکرهللا هم گفت:    
 «شد یه کیلوئی گوجه هم بیاری تا... پس نمی»َکَرم گفت:  علی ننه   
کرده  گوجۀ سرخ م که هی آبِ ئی پس مگه شهری شده»َکَرم گفت:  علی   

 «بخوریم؟
هایش ُکلُفت و تاریک  هایش درشت و ُرک و دهانش فراخ و لب َقیطاس چشم   

نه حرِف حق هی َشوکت! »اش ِگرد و جمع، به تصدیق گفت:  و قّد و قواره
 «َکَرم؟ زنه علی می
آوردی برای  حاال گوجه نه، یه حلوائی، یه چیزی می»َکَرم گفت:  علی ننه   
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 «قاِتق.
که پول پس ُهح! »َکَرم دهانش مشغوِل تندتندجویدن و خوردن، گفت:  علی   

 «چی؟تا لایِر آخر، دیگه رسا نکرد و خالص کرد 
میگی! نکنه  ع! نکنه راست هی»َکَرم به ناباوری و ناراحتی گفت:  علی ننه   

 «رنهادی؟!بردی دَ  صدتومنونزدیکِ اون  راستی همۀ راستی
 «کنم بات! شوخی میدونی؟ ـ  پس مگه نمیَنع! »َکَرم گفت:  علی   
هی َشوکت! بذار ِجِغلِۀ فقیر به َنقد نونشو بخوره؛ ِچته »فتح گفت:  علی   

 «ئی نوِک سرش به محاکمه؟! وایساده
دیگه ِچیه! جن پولو ِبَبره! تنش باید سالم ها، پول »و زهرا هم گفت:    

 «باشه.
چیِزِیه! پس   تعجب»َکَرم، گفت:  به مردها و علیچشمش در حرکت َقیطاس    

 «َگر هست به خووندن؟! یعنی به این شب هم باز خواننده
کنی خالصی داره؟ تا موعِد صبح هم هی  به! پس خیال می»َکَرم گفت:  علی   

 «وونن. البت به همه زبونی...خ بینی می جا می همه
ای، صدای مردی هم به عربی شروع به  همراه با صدای زِن خواننده   

 «َکَرم! َگر، علی اَه! اینا که شدن دوتا خواننده»گفت: خواندن کرد. آقاَبیک 
و « ش بخوونه! ِاه! اینکه صدای نحِس عربی نمیذاره»فتح هم گفت:  علی   

شن  می  ُگداری هم قاطی گاه»ها، گفت:  به زن انگاهش در حرکت از مرده
 «صداها باهم...

َکَرم لقمه در دهن، تند و ِفرز روی پهلو آرنج را به فرش کوبید و  علی   
برد،  طرِف رادیو دست می کِ اّولی تا پیش از نگهدار که بهُسرید روی ِخرس

 صدا را صاف کند.
 «فتح؟ چرا، خالوم علیپس »فتح پرسیده:  کردن به علی با نگاه کشور   
َعبدالمحّمد به کرد که  فتح به نداشتِن جواِب فوری، به گفتن لَنگ می علی   

َبره  این دستگاها، ِکی راه می ! هزارتا َدنگ و َفنگ هست بهای زن»صدا آمد: 
نه، اّول از اینکه »فتح نگاهش به َعبدالمحّمد و کشور، گفت:  و علی« چرا.

گیره، دوُیم هم اینکه  َبری صافش بکنی اگه خوب نمیوقتی هی باید دست بِ  گاه
 «س روی فرش! جا مثِل حاال که نهاده رادیون باید به بلندی باشه نه به خفه

 «ُهح، آیا. الُبد.»شدن گفت:  فتح، به قانع َقیطاس به دریافت حرِف علی   
ده کشور که یکزانو شده بود و پنجۀ دستش به روی زانوی بلندنگهداشته نها   
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مون جمع  بله! همه»دادن، گفت:  فتح به سرتکان کردن به علی با نگاه ،شده بود
 «ئیم َدوِرش، اوَنم به ماَبینه، پس الُبد... شده
گرمش بشه  نترسی که به چه معنیه همین حرف؟ یعنی می»آقاَبیک گفت:    

گردن را های بلندش، کناِر  خاطِر ناخن و با رعایِت احتیاط به «مثِل خودمون؟!
 خاراند و دسِت دیگر را با خمیدن به برداشتِن دو ُنقل برد.

دادِن عالقه و دلشادی و شادی، تا ممکن بود به هر  بلند خندیدند. برای نشان   
یکدیگر کار   هایشان روی دادند و چشم ای نشان می خندیدند یا لبخنده حرفی می

 کردند. می
نه، نه، »شده که تند و بلند گفت:  نگهدار چشمش به رادیو، متوّجۀ چیزی   

شه برای اینکه خوب بگیره.  داره، سیم، یارو.. "آنِتم" ِبش میگن که بلند می
َکَرم  به رادیو که علی دست و با سریدنی به جلو برای رساندنِ « اینه، ُهح...

دادِن ِگردِی فرورفتۀ آنِتن، گفت:  و با نشان اش بود مشغوِل گرداندِن گردونه
ش یا شکسته  َکَرم! نکنه نشونت نداده باشه علی»و گفت: « هانی ها!اینه، »

 «باشه...
 «دار راست میگه...هها، نگ»فتح گفت:  علی   
هلل شکسته دونم. ایناش. الحمدُ  می»عجله گفت:  َکَرم به باالکشیدِن آنِتن به لیع   

 «نیست و یادم هم دادن که چه ُجوره.
 صداهای تعّجب و تحسین درآمدند: کشیدِن نگهدار، و پیش از عقب   
 هللا وهللا به نگهدار! ـ ببینین! بارک   
 دونه، گشته به شهرا. البت بهتر میـ نگهدار    
 دّره؟ ئیم تِه آبادی و تِه ُنه ـ ها، پس مثِل ماس که هی افتاده   
 ـ ببینین! صداش تازه جون گشت ِبش...   
شد و مهلت پیدا  َکَرم که برای گفتن روی پهلوها کج و راست می و علی   

نه، این وسیله رو هم داره که باید »کرد، صدایش میاِن صداها پیدا شد:  نمی
 ...«کشیده بشه باال اما به موعدی که هوا صاف نباشه، بارون باشه

نه، نه، هی باید کشیده باشه باال و کارش فقط به هوا »فتح گفت:  علی   
 «نیست.

ُروئی، گفت:  ورگرفتِن خندهگرفتِن باالتنه و با دُ  قحاِل شَ  نگهدار هم به   
 نکه رادیو وقتین ُروش که هی باال باشه و فقط درئَ  نخیر جانم، نه، اینو نهاده»

 «بشکنه.چیزی عیب َورداره یا  نکنه به یه بیاریش پائین که گیر بسته باشه باید
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ها. ها »صداهائی ـ چه صداهای مردها و چه صداهای زنانه ـ درآمدند:    
دونن یا تو؟ نگهدار و  فتح و نگهدار بهتر می خوب میگه نگهدار. علی بابام.
َئن به شهرا؟ اونوقت که این َمردا رادیون دیدن تو کجا  فتح نه هی دیده علی

 «نوز؟! یاد بگیر یه چیزی که یه بزرگتری یادت میده....بودی ه
کاله رفت که زیاد  َنقد بی َکَرم دستش به کمی خاراندِن فرِق سِر به علی   

البت به من »و گفت: « که. البت»ید و دهان بهم نزد تا گفت: خار نمی
 «مالئکۀ خدا!دو اون یاد دادن اینُجوری 

فتح حرِف  این، همون حرِف علیغیراز: »نگهدار با فروبردِن انجیری گفت   
 «شه. جای بلند باشه، هی صداش بهتر می  هرچی که به ندرستیه که رادیو

کرد،  ها کار می ها را خورده بود و چشمش طرِف شیرینی آقاَبیک که ُنقل   
در مقابلش ِخرَسک ـ پسربزرگۀ نگهدار ـ کرد که روی لبۀ « یار علی»نگاِه 

بزرگۀ ما رو  یار! جاِن بابات پا شو همون َدلِه هی علی»نشسته بود و گفت: 
 «بیار رادیونو بذاریم ُروش تا ببینیم...

ه گفتیم، نه بلندِی یه قاَبک! "بلندی" کآ هی»ُروئی گفت:  نگهدار با خنده   
 «س... َدله
 «شه الُبد. نه؟باز بهترِ »َقیطاس گفت:    
و مثِل  قاعده و خیلی به اَش سالگی یار قّدش بلند برای سیزده ـ چهارده علی   

ها از مادرش، به  شده جزِو دریافتبیشتر اش  سفیدی و قشنگِی چهره
چادر آورد و گذاشت جلِو  پیمائی رفت و حلِب بزرگ را از داخِل سیاه نگلَ شَ 

 کردند. پدرش و نگهدار رادیو را گذاشت ُرویش. همه آرامانه نگاه می
 «ش! نکرده! باد نندازه خدایِ نیفته یه وقت »َقیطاس گفت:    
ـ و خنده فتح و نگهدار به حیرت و تمسخر  صداهای َعبدالمحّمد و علی   

پس مگه َپِرکاهه که باد »گفت: فتح  و علی« ع!... هی»باهم درآمدند: ُپوزخند  
 «ش؟ بندازه

مسلمون! اصالً کو باد به این ای »آقاَبیک چشمش به َقیطاس، گفت:    
 «َدمان؟!

ای آقا! »چرخاندن طرِف َقیطاس که کنارش بود، گفت:  َعبدالمحّمد با گردن   
 مکنی َنقِل هرچیزی که باشه؟! نکنه اینَ  بچگی می تو دیگه پیری و باز بچه

 «فرمودۀ خداس؟!
از زمان بیشتر است، به اخم و که سّن و سالش از همۀ مردها غیرَقیطاس    
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مون جمع  بله! همه»دادن، گفت:  فتح به سرتکان کردن به علی با نگاه ،شده بود
 «ئیم َدوِرش، اوَنم به ماَبینه، پس الُبد... شده
گرمش بشه  نترسی که به چه معنیه همین حرف؟ یعنی می»آقاَبیک گفت:    

گردن را های بلندش، کناِر  خاطِر ناخن و با رعایِت احتیاط به «مثِل خودمون؟!
 خاراند و دسِت دیگر را با خمیدن به برداشتِن دو ُنقل برد.

دادِن عالقه و دلشادی و شادی، تا ممکن بود به هر  بلند خندیدند. برای نشان   
یکدیگر کار   هایشان روی دادند و چشم ای نشان می خندیدند یا لبخنده حرفی می

 کردند. می
نه، نه، »شده که تند و بلند گفت:  نگهدار چشمش به رادیو، متوّجۀ چیزی   

شه برای اینکه خوب بگیره.  داره، سیم، یارو.. "آنِتم" ِبش میگن که بلند می
َکَرم  به رادیو که علی دست و با سریدنی به جلو برای رساندنِ « اینه، ُهح...

دادِن ِگردِی فرورفتۀ آنِتن، گفت:  و با نشان اش بود مشغوِل گرداندِن گردونه
ش یا شکسته  َکَرم! نکنه نشونت نداده باشه علی»و گفت: « هانی ها!اینه، »

 «باشه...
 «دار راست میگه...هها، نگ»فتح گفت:  علی   
هلل شکسته دونم. ایناش. الحمدُ  می»عجله گفت:  َکَرم به باالکشیدِن آنِتن به لیع   

 «نیست و یادم هم دادن که چه ُجوره.
 صداهای تعّجب و تحسین درآمدند: کشیدِن نگهدار، و پیش از عقب   
 هللا وهللا به نگهدار! ـ ببینین! بارک   
 دونه، گشته به شهرا. البت بهتر میـ نگهدار    
 دّره؟ ئیم تِه آبادی و تِه ُنه ـ ها، پس مثِل ماس که هی افتاده   
 ـ ببینین! صداش تازه جون گشت ِبش...   
شد و مهلت پیدا  َکَرم که برای گفتن روی پهلوها کج و راست می و علی   

نه، این وسیله رو هم داره که باید »کرد، صدایش میاِن صداها پیدا شد:  نمی
 ...«کشیده بشه باال اما به موعدی که هوا صاف نباشه، بارون باشه

نه، نه، هی باید کشیده باشه باال و کارش فقط به هوا »فتح گفت:  علی   
 «نیست.

ُروئی، گفت:  ورگرفتِن خندهگرفتِن باالتنه و با دُ  قحاِل شَ  نگهدار هم به   
 نکه رادیو وقتین ُروش که هی باال باشه و فقط درئَ  نخیر جانم، نه، اینو نهاده»

 «بشکنه.چیزی عیب َورداره یا  نکنه به یه بیاریش پائین که گیر بسته باشه باید
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ها. ها »صداهائی ـ چه صداهای مردها و چه صداهای زنانه ـ درآمدند:    
دونن یا تو؟ نگهدار و  فتح و نگهدار بهتر می خوب میگه نگهدار. علی بابام.
َئن به شهرا؟ اونوقت که این َمردا رادیون دیدن تو کجا  فتح نه هی دیده علی

 «نوز؟! یاد بگیر یه چیزی که یه بزرگتری یادت میده....بودی ه
کاله رفت که زیاد  َنقد بی َکَرم دستش به کمی خاراندِن فرِق سِر به علی   

البت به من »و گفت: « که. البت»ید و دهان بهم نزد تا گفت: خار نمی
 «مالئکۀ خدا!دو اون یاد دادن اینُجوری 

فتح حرِف  این، همون حرِف علیغیراز: »نگهدار با فروبردِن انجیری گفت   
 «شه. جای بلند باشه، هی صداش بهتر می  هرچی که به ندرستیه که رادیو

کرد،  ها کار می ها را خورده بود و چشمش طرِف شیرینی آقاَبیک که ُنقل   
در مقابلش ِخرَسک ـ پسربزرگۀ نگهدار ـ کرد که روی لبۀ « یار علی»نگاِه 

بزرگۀ ما رو  یار! جاِن بابات پا شو همون َدلِه هی علی»نشسته بود و گفت: 
 «بیار رادیونو بذاریم ُروش تا ببینیم...

ه گفتیم، نه بلندِی یه قاَبک! "بلندی" کآ هی»ُروئی گفت:  نگهدار با خنده   
 «س... َدله
 «شه الُبد. نه؟باز بهترِ »َقیطاس گفت:    
و مثِل  قاعده و خیلی به اَش سالگی یار قّدش بلند برای سیزده ـ چهارده علی   

ها از مادرش، به  شده جزِو دریافتبیشتر اش  سفیدی و قشنگِی چهره
چادر آورد و گذاشت جلِو  پیمائی رفت و حلِب بزرگ را از داخِل سیاه نگلَ شَ 

 کردند. پدرش و نگهدار رادیو را گذاشت ُرویش. همه آرامانه نگاه می
 «ش! نکرده! باد نندازه خدایِ نیفته یه وقت »َقیطاس گفت:    
ـ و خنده فتح و نگهدار به حیرت و تمسخر  صداهای َعبدالمحّمد و علی   

پس مگه َپِرکاهه که باد »گفت: فتح  و علی« ع!... هی»باهم درآمدند: ُپوزخند  
 «ش؟ بندازه

مسلمون! اصالً کو باد به این ای »آقاَبیک چشمش به َقیطاس، گفت:    
 «َدمان؟!

ای آقا! »چرخاندن طرِف َقیطاس که کنارش بود، گفت:  َعبدالمحّمد با گردن   
 مکنی َنقِل هرچیزی که باشه؟! نکنه اینَ  بچگی می تو دیگه پیری و باز بچه

 «فرمودۀ خداس؟!
از زمان بیشتر است، به اخم و که سّن و سالش از همۀ مردها غیرَقیطاس    
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اند و در  ها به او برخورده و حرف وزخندـ پُ   دادند خنده لحنی که نشان می
 «نکرده؟ پس بد میگم که میگم نیفته خدایِ »حال به حالِت تسلیم گفت:  عینِ 
ها را شنیده بود، به  حرف چادر رفته بود و به برگشتن  که به سیاه خیر ُروبه   

َکنین به مرِد ما و  های! حاال دیگه باهم می»نشستن با صدائی خندان گفت: 
 «نظرم همین رسمشه! کنین؟ باشه! به می شنیش و ِتیارت نوک و

گرفت و  های روشِن دلشادی باال گرفته بود و هنوز باال می کاِر خنده   
گوئی، گفت:  وری از خنده و برای جّدیشدن برای دُ  فتح با خم و راست علی

کنه به هر مجلسی  ای خدا به کوِل مرِد تو بره که هی ما رو خوار و زار می»
 «ه باشه!ک

پس چی! »فتح، گفت:  و َعبدالمحّمد چشمش طرِف علی قاه شدند ها قاه خنده   
 «پس مگه کاِر این بشر فقط حاالئیه؟!

خدیجه با تندکردن به پاها به رفتن که صدای شلوارِغرِی َپت و پهنش را    
کرد.  اَش رفت که بیدار شده بود و گریه می کوچکه درآورد، سروقِت بچه

هللا! گرگ! های، اومدم، های اومدم،  بسم»گفت:  ید که بلند میصدایش رس
 «بابام...

یه  نهمین رادیو»ُگل به خنده و خوردن دیگر نجنبید تا گفت: و دهاِن سیب   
 «سر نکنه! به ها رو آب وقت بچه

 کرد. کرد که طوالنی شده بود و هنوز ِول نمی رادیو آهنگی را پخش می   
 «خاب، ُشکرهللا! راستشو بگو ببینیم خیلی ترسیدی؟»فتح گفت:  علی   
زیری گیر  نانی را که میاِن دو دنداِن جلوئی ـ خواست ُخرده ُشکرهللا که می   

به در بیاَوَرد، زود انگشت را َرد گرفت و دهان هم کرده بود با انگشِت سّبا
ومده بود برامون؟ فتح. پس مگه چی ا نه، عموم علی»و گفت:  هم نزد هب

 «یعنی...
اقرار به »و گفت: « آ آ! ای خودت هی!»فتح به ناباوری گفت:  صدای علی   

 «این بود که راست بگی!
 «وهللا شیر بودن که نترسیدن!»آقاَبیک گفت:    
 «بستۀ ما رو پس چرا نمیگین؟ این بچۀ زبون»َخیر گفت:  ُروبه   
 «نخیر هم! پس مگه...»و گفت: جا شد  حاِل خوردن جابه بارانی به   
 «هاس. شهری از بچهبچۀ بختیاری البت غیر»َبس گفت:  ماه   
هی »داد، به خنده گفت:  ای می حاِل سیری هنوز ادامه َکَرم که به و علی   
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 «بگم براشون؟!م نکنی که  ِجر ـ ِجریتو هیچ نترسیدی  ُهح؟...  ُشکرهللا!
 «بگی یا نگی؟ گفتم چی مگه؟بگو. چی هست که »ُشکرهللا گفت:    
جای خودش، اما  َنقِل "بچۀ بختیاری" و "ُپردلی" به»زمان به جّدّیت گفت:    

همی داره برای هاش اینه که اون راه به موعِد شب یه حسابی و یه سَ  راستی
که فرض بگیریم، هی به اون از همۀ راها و هر آدِم ُپردلی رو هم خودش غیر

 «ش. گیره خوف میُخرده  ش، یه یرهگ خیال میُخرده  راه یه
بله، بله، این حرِف حقیقته و آدم نباید به گردِن ُرک بره و »نگهدار گفت:    

 «اینه. نخیر، نه بگه
 ، بازمنتظِر فرصِت گفتنجا شده بود و  َعبدالمحّمد که به نحوی غلیظ جابه   

که از قدیِم َبرقدیم نه، نخیر، ایَنم از اثِر فکر و خیاالته »، گفت: شد جا می جابه
رروشن باید َهلِه هم در نمیان. یعنی آدِم سَ  به َئن داخِل کاسۀ سِر ما و َهلِه رفته

پیش خودش بگه آخه مگه چی هست به اون راه که به راهای دیگه 
 «نیستش...

فتح نشسته کناِر نگهدار، با گذاشتِن کِف دست به راِن نگهدار گفت:  علی   
شناسیش، اسمش  اینه اونی که به گردِن ُرک میره به راه و اگه نمی»

 «محّمده"! "َعبده
 «باشه، حاال تو به این خیال باش، چه عیب داره!»َعبدالمحّمد گفت:    
محّمَدم و  َعبده ه، من که هی پیشِ ن»فتح گفت:  کردن به علی نگهدار با نگاه   

َنقد کار  هاس. حاال به از همۀ عقیدهش غیر دونم که عقیده میشناسمش،  خوب می
 «نداشته باشیم به خوب و بِد فکرش...

محّمد  بله و وهللا به نظِر من شاید هم که حق به جانِب َعبده»زمان گفت:    
 «ها... باشه از خیلی از لحاظ

 «بله، بله....»آقاَبیک محکم گفت:    
شتاِب چرخاندِن سِر حرف از روی خودش  شتاب ـ بیشتر به و َعبدالمحّمد به   
صاحب  نگراِن همون خرِس پدرسگ من بس دل»ـ گفت:  طرفی دیگر به

 «بودم...
محّمد! وهللا من هم بس خیاِل همون خرس  عموم َعبده»ُشکرهللا گفت:    
 «َکَرم اینو میگه. علی گرفتم که حاال می
محّمد! "خرس"ِ چی، "خرس" کجا. پس مگه خرس  ای َعبده»فتح گفت:  علی   

 «راِه َپک و َپتی؟ به هی وایساده داخِل همون راه
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اند و در  ها به او برخورده و حرف وزخندـ پُ   دادند خنده لحنی که نشان می
 «نکرده؟ پس بد میگم که میگم نیفته خدایِ »حال به حالِت تسلیم گفت:  عینِ 
ها را شنیده بود، به  حرف چادر رفته بود و به برگشتن  که به سیاه خیر ُروبه   

َکنین به مرِد ما و  های! حاال دیگه باهم می»نشستن با صدائی خندان گفت: 
 «نظرم همین رسمشه! کنین؟ باشه! به می شنیش و ِتیارت نوک و

گرفت و  های روشِن دلشادی باال گرفته بود و هنوز باال می کاِر خنده   
گوئی، گفت:  وری از خنده و برای جّدیشدن برای دُ  فتح با خم و راست علی

کنه به هر مجلسی  ای خدا به کوِل مرِد تو بره که هی ما رو خوار و زار می»
 «ه باشه!ک

پس چی! »فتح، گفت:  و َعبدالمحّمد چشمش طرِف علی قاه شدند ها قاه خنده   
 «پس مگه کاِر این بشر فقط حاالئیه؟!

خدیجه با تندکردن به پاها به رفتن که صدای شلوارِغرِی َپت و پهنش را    
کرد.  اَش رفت که بیدار شده بود و گریه می کوچکه درآورد، سروقِت بچه

هللا! گرگ! های، اومدم، های اومدم،  بسم»گفت:  ید که بلند میصدایش رس
 «بابام...

یه  نهمین رادیو»ُگل به خنده و خوردن دیگر نجنبید تا گفت: و دهاِن سیب   
 «سر نکنه! به ها رو آب وقت بچه

 کرد. کرد که طوالنی شده بود و هنوز ِول نمی رادیو آهنگی را پخش می   
 «خاب، ُشکرهللا! راستشو بگو ببینیم خیلی ترسیدی؟»فتح گفت:  علی   
زیری گیر  نانی را که میاِن دو دنداِن جلوئی ـ خواست ُخرده ُشکرهللا که می   

به در بیاَوَرد، زود انگشت را َرد گرفت و دهان هم کرده بود با انگشِت سّبا
ومده بود برامون؟ فتح. پس مگه چی ا نه، عموم علی»و گفت:  هم نزد هب

 «یعنی...
اقرار به »و گفت: « آ آ! ای خودت هی!»فتح به ناباوری گفت:  صدای علی   

 «این بود که راست بگی!
 «وهللا شیر بودن که نترسیدن!»آقاَبیک گفت:    
 «بستۀ ما رو پس چرا نمیگین؟ این بچۀ زبون»َخیر گفت:  ُروبه   
 «نخیر هم! پس مگه...»و گفت: جا شد  حاِل خوردن جابه بارانی به   
 «هاس. شهری از بچهبچۀ بختیاری البت غیر»َبس گفت:  ماه   
هی »داد، به خنده گفت:  ای می حاِل سیری هنوز ادامه َکَرم که به و علی   
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 «بگم براشون؟!م نکنی که  ِجر ـ ِجریتو هیچ نترسیدی  ُهح؟...  ُشکرهللا!
 «بگی یا نگی؟ گفتم چی مگه؟بگو. چی هست که »ُشکرهللا گفت:    
جای خودش، اما  َنقِل "بچۀ بختیاری" و "ُپردلی" به»زمان به جّدّیت گفت:    

همی داره برای هاش اینه که اون راه به موعِد شب یه حسابی و یه سَ  راستی
که فرض بگیریم، هی به اون از همۀ راها و هر آدِم ُپردلی رو هم خودش غیر

 «ش. گیره خوف میُخرده  ش، یه یرهگ خیال میُخرده  راه یه
بله، بله، این حرِف حقیقته و آدم نباید به گردِن ُرک بره و »نگهدار گفت:    

 «اینه. نخیر، نه بگه
 ، بازمنتظِر فرصِت گفتنجا شده بود و  َعبدالمحّمد که به نحوی غلیظ جابه   

که از قدیِم َبرقدیم نه، نخیر، ایَنم از اثِر فکر و خیاالته »، گفت: شد جا می جابه
رروشن باید َهلِه هم در نمیان. یعنی آدِم سَ  به َئن داخِل کاسۀ سِر ما و َهلِه رفته

پیش خودش بگه آخه مگه چی هست به اون راه که به راهای دیگه 
 «نیستش...

فتح نشسته کناِر نگهدار، با گذاشتِن کِف دست به راِن نگهدار گفت:  علی   
شناسیش، اسمش  اینه اونی که به گردِن ُرک میره به راه و اگه نمی»

 «محّمده"! "َعبده
 «باشه، حاال تو به این خیال باش، چه عیب داره!»َعبدالمحّمد گفت:    
محّمَدم و  َعبده ه، من که هی پیشِ ن»فتح گفت:  کردن به علی نگهدار با نگاه   

َنقد کار  هاس. حاال به از همۀ عقیدهش غیر دونم که عقیده میشناسمش،  خوب می
 «نداشته باشیم به خوب و بِد فکرش...

محّمد  بله و وهللا به نظِر من شاید هم که حق به جانِب َعبده»زمان گفت:    
 «ها... باشه از خیلی از لحاظ

 «بله، بله....»آقاَبیک محکم گفت:    
شتاِب چرخاندِن سِر حرف از روی خودش  شتاب ـ بیشتر به و َعبدالمحّمد به   
صاحب  نگراِن همون خرِس پدرسگ من بس دل»ـ گفت:  طرفی دیگر به

 «بودم...
محّمد! وهللا من هم بس خیاِل همون خرس  عموم َعبده»ُشکرهللا گفت:    
 «َکَرم اینو میگه. علی گرفتم که حاال می
محّمد! "خرس"ِ چی، "خرس" کجا. پس مگه خرس  ای َعبده»فتح گفت:  علی   

 «راِه َپک و َپتی؟ به هی وایساده داخِل همون راه
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دیگه  جا و ایسته به یه نقطه هی نمیبله. خرس که »نگهدار هم گفت:    
نگی رِ بِ  ُبو ـهیچ که دیگه خیلی وقته که رفته به کدوم والیت. معلومی نیست 

 «ازش نیست به همۀ این حدود تا حدود.
آوازی شروع شده بود و نظرها را بیش از پیش به خود کشیده بود و    
 کشید: می
 رفتم ای نامهربان َکشان، ازَبَرت دامن»   
 َکی ِدگر یابی نشان دل، از مِن آزرده   
 «رفتم که رفتم...   
 «..خوونه. ُهع! این زنه خوب می ُهع»صدای تحسیِن آقاَبیک گفت:    
 «خوونه؟ خووند که این خوب می شون بد می پس کدوم»نگهدار گفت:    
و  «ن به گوِش آدم.رَ ها بِ  خوونی ها، هی خوبه که این آوازه»زمان گفت:    

م و هی میاد روی آدم، یعنی هی خوبن برای روحیۀ آد»وار افزود:  توضیح
 «نمیذارن که آدم از دست و پا بره.

 اند: و صداهای زنانه هم درآمده   
 ـ این زنه صداش خیلی نجیبه.   
 ـ ها وهللا، خیلی.   
 بریم به زبونش؟ مون قشنگ راه می یکی ـ بله، اما کدوم   
 ـ چرا، چرا.   
 کنیم اونی رو که باید. ـ باز خوبه و فهم می   
 ـ پس شما هی نگین و گوش هم بگیرین!   
 خوونه. ـ به! وهللا خیلی قشنگ می   
های  جمِع زن و مرد و ردیِف بچهنهاد.  دیگر اّتصاالً ُرو به خوبی میهوا    

نشسته جلِو زانوهای مادرها و یا توی بغلشان و یا کنارشان و َتک و ُتوِک 
خنده  به لشادی و خوشی لبساله، با د پراکندۀ پسرهای بزرِگ ده ـ چهارده

هرکسی  ها، ماندند. چه بیِن پسرها و دخترهای بزرگ و چه بیِن بزرگ می
 ...داد ُخلقی و خوشدلی و پاکدلی و غمخواری نشان می خوش

 ،ای از خار و َتپاله ُکّپه دخترها با ریختِن نفت به َکَرم  چادِر علی در کناِر سیاه   
کشیدن بیشتربه  جای شعله ها دیگر کارشان به و شعله بودند پا کرده به آتش

سرکشی، دید و گفت:  نش بهَکَرم با رسیدِن شتابا علی فروکش رسیده بود که ننه
اَش  برگشتِن سبکباالنه و به« وبه. دیگه کتری رو بذارین.ها، بابامین! دیگه خ»
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و بیا یه َدم. جواهر! ت»سرچرخاندن طرِف چاله، صدا کرد:  مردها، به مقابلِ  به
 «اومدی یا خودم...»و گفت: « ...آ َقیطاس ،بیا بالش بیار برای تکیۀ آ زمون

دیم و پا نه، نه، پس جا کجا که بالش بیاد داخِل کار و تکیه بِ »زمان گفت:    
ما که به همۀ روز کارمون تکیه دادنه »و َقیطاس هم گفت: « دراز بکنیم؟

بالش اگه میاره، َتک بیاره برای آ »گفت:  و« دیم؟یعنی حاال هم باید تکیه بِ 
 «زمون.

، اند، ُرویش به مادرش جواهر که رسیده بود و شنیده بود مردها چه گفته   
 «بیارم؟: »پرسید

نه. هی، نه. نه بابام، »فتح و صداهائی زنانه گفتند:  صداهای زمان و علی   
َکَرم  علی و صدای ننه« ئیم یه َدمان پیِش همدیگه، تکیۀ چی ِبدیم؟ نشسته نه.

 «ها، ها، بیار میگم.»ها گفته: امیاِن صد
نگهدار با بلندگرفتِن سر اُفَتد.  کند و تند راه می جواهر سینِی شام را بلند می   

آ َشوکت! ـ بالش فقط بیاره برای »َکَرم، گفت:  علی کردن به ننه برای نگاه
 «ما؟ تعارفی هم بذاری بارِ  نیستیم که یه یعنی ما دیگه مرد اس؟زمون و َقیط

 «راستی هم  ها!»َعبدالمحّمد هم خندان گفت:    
برای شما هم »آمده، گفت:  هایش با مهربانی فشرده و جلو َکَرم لب علی ننه   

دش وهللا، خدا خو های َمنین. یک امید و عالقه به بابام و برادرم! شما یک
َکَرم  َکَرم. یعنی علی م بیشتر به شماس تا به علی دونسته باشه، من عالقه

شون جا بگیرن و  شه، نمیذاره فکرش اون فکره که تا یه چارتومن جمع می
بره  شون ُرویهم تا باألخره بریم یه زنی بستونیم براش و مثِل حاال می نمیذاره

 «شون به رادیون و به هرچی... میده
ارزه به دوتا  ای جن بزنه به َزنا! یه رادیوئی می»ّمد به خنده گفت: َعبدالمح   

 «زِن خوب!
خندید،  ها چند صدای خنده بلند شد و کشور که خودش هم می از طرِف زن   

 «حاال ِبدینش دسِت این!»و گفت: « آ! تو!»گفت: 
 «البت شما مردا دیگه...»زهرا گفت:    
جواهر بالِش سنگین را به پشِت سِر زمان رسانده بود و پشِت سرش    
؛ همسّن و ساِل آورد به کمکش بالِش دّومی را می ـ دختِر زمان ـ« افروز ُگل»

 رسد... اَش هم به پای قشنگِی معصومه نمی معصومه اّما کوتاه است و قشنگی
اینه که از زن به زاتو خودت مگه غیرآخه محّمد!  َعبده»ُگل گفته: و سیب   
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دیگه  جا و ایسته به یه نقطه هی نمیبله. خرس که »نگهدار هم گفت:    
نگی رِ بِ  ُبو ـهیچ که دیگه خیلی وقته که رفته به کدوم والیت. معلومی نیست 

 «ازش نیست به همۀ این حدود تا حدود.
آوازی شروع شده بود و نظرها را بیش از پیش به خود کشیده بود و    
 کشید: می
 رفتم ای نامهربان َکشان، ازَبَرت دامن»   
 َکی ِدگر یابی نشان دل، از مِن آزرده   
 «رفتم که رفتم...   
 «..خوونه. ُهع! این زنه خوب می ُهع»صدای تحسیِن آقاَبیک گفت:    
 «خوونه؟ خووند که این خوب می شون بد می پس کدوم»نگهدار گفت:    
و  «ن به گوِش آدم.رَ ها بِ  خوونی ها، هی خوبه که این آوازه»زمان گفت:    

م و هی میاد روی آدم، یعنی هی خوبن برای روحیۀ آد»وار افزود:  توضیح
 «نمیذارن که آدم از دست و پا بره.

 اند: و صداهای زنانه هم درآمده   
 ـ این زنه صداش خیلی نجیبه.   
 ـ ها وهللا، خیلی.   
 بریم به زبونش؟ مون قشنگ راه می یکی ـ بله، اما کدوم   
 ـ چرا، چرا.   
 کنیم اونی رو که باید. ـ باز خوبه و فهم می   
 ـ پس شما هی نگین و گوش هم بگیرین!   
 خوونه. ـ به! وهللا خیلی قشنگ می   
های  جمِع زن و مرد و ردیِف بچهنهاد.  دیگر اّتصاالً ُرو به خوبی میهوا    

نشسته جلِو زانوهای مادرها و یا توی بغلشان و یا کنارشان و َتک و ُتوِک 
خنده  به لشادی و خوشی لبساله، با د پراکندۀ پسرهای بزرِگ ده ـ چهارده

هرکسی  ها، ماندند. چه بیِن پسرها و دخترهای بزرگ و چه بیِن بزرگ می
 ...داد ُخلقی و خوشدلی و پاکدلی و غمخواری نشان می خوش

 ،ای از خار و َتپاله ُکّپه دخترها با ریختِن نفت به َکَرم  چادِر علی در کناِر سیاه   
کشیدن بیشتربه  جای شعله ها دیگر کارشان به و شعله بودند پا کرده به آتش

سرکشی، دید و گفت:  نش بهَکَرم با رسیدِن شتابا علی فروکش رسیده بود که ننه
اَش  برگشتِن سبکباالنه و به« وبه. دیگه کتری رو بذارین.ها، بابامین! دیگه خ»
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و بیا یه َدم. جواهر! ت»سرچرخاندن طرِف چاله، صدا کرد:  مردها، به مقابلِ  به
 «اومدی یا خودم...»و گفت: « ...آ َقیطاس ،بیا بالش بیار برای تکیۀ آ زمون

دیم و پا نه، نه، پس جا کجا که بالش بیاد داخِل کار و تکیه بِ »زمان گفت:    
ما که به همۀ روز کارمون تکیه دادنه »و َقیطاس هم گفت: « دراز بکنیم؟

بالش اگه میاره، َتک بیاره برای آ »گفت:  و« دیم؟یعنی حاال هم باید تکیه بِ 
 «زمون.

، اند، ُرویش به مادرش جواهر که رسیده بود و شنیده بود مردها چه گفته   
 «بیارم؟: »پرسید

نه. هی، نه. نه بابام، »فتح و صداهائی زنانه گفتند:  صداهای زمان و علی   
َکَرم  علی و صدای ننه« ئیم یه َدمان پیِش همدیگه، تکیۀ چی ِبدیم؟ نشسته نه.

 «ها، ها، بیار میگم.»ها گفته: امیاِن صد
نگهدار با بلندگرفتِن سر اُفَتد.  کند و تند راه می جواهر سینِی شام را بلند می   

آ َشوکت! ـ بالش فقط بیاره برای »َکَرم، گفت:  علی کردن به ننه برای نگاه
 «ما؟ تعارفی هم بذاری بارِ  نیستیم که یه یعنی ما دیگه مرد اس؟زمون و َقیط

 «راستی هم  ها!»َعبدالمحّمد هم خندان گفت:    
برای شما هم »آمده، گفت:  هایش با مهربانی فشرده و جلو َکَرم لب علی ننه   

دش وهللا، خدا خو های َمنین. یک امید و عالقه به بابام و برادرم! شما یک
َکَرم  َکَرم. یعنی علی م بیشتر به شماس تا به علی دونسته باشه، من عالقه

شون جا بگیرن و  شه، نمیذاره فکرش اون فکره که تا یه چارتومن جمع می
بره  شون ُرویهم تا باألخره بریم یه زنی بستونیم براش و مثِل حاال می نمیذاره

 «شون به رادیون و به هرچی... میده
ارزه به دوتا  ای جن بزنه به َزنا! یه رادیوئی می»ّمد به خنده گفت: َعبدالمح   

 «زِن خوب!
خندید،  ها چند صدای خنده بلند شد و کشور که خودش هم می از طرِف زن   

 «حاال ِبدینش دسِت این!»و گفت: « آ! تو!»گفت: 
 «البت شما مردا دیگه...»زهرا گفت:    
جواهر بالِش سنگین را به پشِت سِر زمان رسانده بود و پشِت سرش    
؛ همسّن و ساِل آورد به کمکش بالِش دّومی را می ـ دختِر زمان ـ« افروز ُگل»

 رسد... اَش هم به پای قشنگِی معصومه نمی معصومه اّما کوتاه است و قشنگی
اینه که از زن به زاتو خودت مگه غیرآخه محّمد!  َعبده»ُگل گفته: و سیب   
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 «ئی که اینو میگی؟! اومده عمل
 «کنه... ُگل! البت شوخی میو ای سیب»َخیر گفت:  ُروبه   
الحمُدهلل اینه که  کنه منتها چیزی که هست  البت شوخی می»َقیطاس گفت:    

 «بلد نیست شوخی ـ اختالط هم بکنه!
نبات  زمان چشمش به لب و دهاِن تاریک و فراِخ َعبدالمحّمد که آب   

هی! شما ببینین »خنده گفت:  و دهانش دو بار صدا کرده بود، بهمکید،  می
 «کنه! ِمت می خوره و ِمت مردبزرگۀ ما چطور مثِل بچه شیرینی می

 «پس خودت چی، آ زمون؟ یعنی خودت نخوردی؟»َعبدالمحّمد گفت:    
َئم یا هنوز  من؟ من َتک دوتا انجیر خوردم؛ پس مگه بچه»گفت: زمان    

 «جوونم که شیرینی بخورم؟
ه کم پولیه؟ به تومن" مگ"صدآدم به این خیال میره که »گفت:  میَقیطاس    

تونست یه زنی بستونه و حاال قیمِت یه رادیِو  تومن آدم میایاِم قدیم با صد
 «شه. َنوئی هم نمی

هی َقیطاس! "ایاِم قدیم" رفت، »ا نگاه و لحِن تمسخر گفت: ب َعبدالمحّمد   
 «کنی! بینم فقط همین تو ُدِم ایاِم قدیمو ِول نمی ُمرد، اما می "ایاِم قدیم"

محّمد، از لحاِظ تاریخ بد نیست که آدم به خیاِل  نه، َعبده»نگهدار گفت:    
بود، باز اقالً  خودش بیاره که به َدورۀ قدیم هرچی که بود و هرچی هم که بد

تونستن گذرون بکنن. در  گرونِی حاال رو نبود و فقیرمردم از حاالئیا بهتر می
ها اسِم دخترشونو  : "صدتومن" اون ارج و قُربی رو داشت که خیلیَمَثل

میذاشتن "صدتومنی"، و دخترخواهِر خوِد همین َقیطاسو هم اسمشو نهادن 
 «ل بود!نی صدتومن اینقدر قدرش قاب"صدتومنی"؛ یع

 «بله، بله. پس چی. این!»َقیطاس و زمان باهم گفتند:    
امروز هم هنوز اسِم "صدتومنی" همین روزِ  بله، و اصالً به»فتح گفت:  علی   

 «فراوون هست به دهات. مگه نیست؟
فقیری ـ نداری" بر »"حرف گفت:  حرارتِ  جاشدنی با  َعبدالمحّمد با جابه   

جای خود، اما یه اشخاص ِ اینُجوری از َگندِی خودشون هم بوده و هست که 
 «کنن. این عملو می

و  ها تصدیق  های هائی شد و هم حرف هم خاموشی حرف جواب به   
 هائی. تحسین

دادنی  فتح به گوش خواند نخواند تا آهنگ نواخته شود. علی مردی که می   
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 «( ما!1های ) ُتشمالزدِن  "ساززدن"ِ این و ساز و ُدُهل » گفت:
مون مثِل همۀ َمرُدمه که ساز و  فتح! یعنی ما چی ای آ علی»آقاَبیک گفت:    

 «مون باشه؟! زدن ُدهل
 «خدائیم! چیزِ  نیست که ما دیگه چه مها وهللا! معلو»َکَرم گفت:  علی   
 «ها؟ رسیم به شهری پس ما می»َبس گفت:  ماه   
 «ئیم  "َبد" در حسابیم! بدبختی اینه که ما چون صاف و ساده»زهرا گفت:    
 «زهرا!...»زمان صدا کرد:    
 «بله، عموم زمون...»زهرا گفت:    
ئی که بزرگای  یدهحرف که گفته شده: نشن َمَثِل این»خنده گفت:  به زمان لب   

 «؟!َبره فایده" ِز دنیا نمی –ساده  آدمِ َئن " هقدیم گفت
پس »و کشور محکم گفت: « همین! قربوِن همون زبونت.»زهرا گفت:    

 «چی!
فهمیم چی  َبره به زبوِن اینا؟ دوبیشتر نمی پس ِکی راه می»َکَرم گفته:  علی هنن   
 «خوونن. می
 «راستی هم که.»َخیر گفت:  ُروبه   
ش َنقِل زبون  نه، همه»و گفت: « آ!...»ی صدا درآورد: آقاَبیک به ناراحت   

مون میاد به چیِز  نیست و شما راستشو بگین و بگین که ما هی فقط خوش
ش از مغِز سر نعره  "نکبت"! پس یعنی خووندِن ما خودمون خوبه که همه

 «زنیم؟! می
که ها خوبن  بُپرس یعنی ُتشمال»و گفت: « هاع!»ضرب گفت:  َکَرم به علی   

 «کنن؟ با "هارانانا" و "ِگمب و ِگمب"ِ مغِز سِر آدمو آب می
نه، نه، اینجا دیگه شما نامعقول نگین. "بختیاری" به حساِب »زمان گفت:    

ها داریم ُپر از معنی و خوبی  خودش و "شهری" به حساِب خودش. ما هم َبیت
، و شما ما رو بند داریم که صداش خیلی قیمتیه برای اونی که بفهمه و نِی هفت

ی که در که کاری به َبیت نداره؛ یعنی یک ُبرد. خووندِن ناُجور ندین به آب
 «زنه و صداش هم خوب نیست نباید که بخوونه. به خووندن گالِه می ،َمَثل
از این دربابت، بله، فرمایِش آ زمون حرف »َعبدالمحّمد، فکری، گفت:    

شه، یه وقتائی در حّق ِ خودش و نداره، منتهای َمراتب دِل آدم که خون با
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .ها بختیاری ساز و ُدُهل بینِ ـ نوازندۀ 1
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 «ئی که اینو میگی؟! اومده عمل
 «کنه... ُگل! البت شوخی میو ای سیب»َخیر گفت:  ُروبه   
الحمُدهلل اینه که  کنه منتها چیزی که هست  البت شوخی می»َقیطاس گفت:    

 «بلد نیست شوخی ـ اختالط هم بکنه!
نبات  زمان چشمش به لب و دهاِن تاریک و فراِخ َعبدالمحّمد که آب   

هی! شما ببینین »خنده گفت:  و دهانش دو بار صدا کرده بود، بهمکید،  می
 «کنه! ِمت می خوره و ِمت مردبزرگۀ ما چطور مثِل بچه شیرینی می

 «پس خودت چی، آ زمون؟ یعنی خودت نخوردی؟»َعبدالمحّمد گفت:    
َئم یا هنوز  من؟ من َتک دوتا انجیر خوردم؛ پس مگه بچه»گفت: زمان    

 «جوونم که شیرینی بخورم؟
ه کم پولیه؟ به تومن" مگ"صدآدم به این خیال میره که »گفت:  میَقیطاس    

تونست یه زنی بستونه و حاال قیمِت یه رادیِو  تومن آدم میایاِم قدیم با صد
 «شه. َنوئی هم نمی

هی َقیطاس! "ایاِم قدیم" رفت، »ا نگاه و لحِن تمسخر گفت: ب َعبدالمحّمد   
 «کنی! بینم فقط همین تو ُدِم ایاِم قدیمو ِول نمی ُمرد، اما می "ایاِم قدیم"

محّمد، از لحاِظ تاریخ بد نیست که آدم به خیاِل  نه، َعبده»نگهدار گفت:    
بود، باز اقالً  خودش بیاره که به َدورۀ قدیم هرچی که بود و هرچی هم که بد

تونستن گذرون بکنن. در  گرونِی حاال رو نبود و فقیرمردم از حاالئیا بهتر می
ها اسِم دخترشونو  : "صدتومن" اون ارج و قُربی رو داشت که خیلیَمَثل

میذاشتن "صدتومنی"، و دخترخواهِر خوِد همین َقیطاسو هم اسمشو نهادن 
 «ل بود!نی صدتومن اینقدر قدرش قاب"صدتومنی"؛ یع

 «بله، بله. پس چی. این!»َقیطاس و زمان باهم گفتند:    
امروز هم هنوز اسِم "صدتومنی" همین روزِ  بله، و اصالً به»فتح گفت:  علی   

 «فراوون هست به دهات. مگه نیست؟
فقیری ـ نداری" بر »"حرف گفت:  حرارتِ  جاشدنی با  َعبدالمحّمد با جابه   

جای خود، اما یه اشخاص ِ اینُجوری از َگندِی خودشون هم بوده و هست که 
 «کنن. این عملو می

و  ها تصدیق  های هائی شد و هم حرف هم خاموشی حرف جواب به   
 هائی. تحسین

دادنی  فتح به گوش خواند نخواند تا آهنگ نواخته شود. علی مردی که می   
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 «( ما!1های ) ُتشمالزدِن  "ساززدن"ِ این و ساز و ُدُهل » گفت:
مون مثِل همۀ َمرُدمه که ساز و  فتح! یعنی ما چی ای آ علی»آقاَبیک گفت:    

 «مون باشه؟! زدن ُدهل
 «خدائیم! چیزِ  نیست که ما دیگه چه مها وهللا! معلو»َکَرم گفت:  علی   
 «ها؟ رسیم به شهری پس ما می»َبس گفت:  ماه   
 «ئیم  "َبد" در حسابیم! بدبختی اینه که ما چون صاف و ساده»زهرا گفت:    
 «زهرا!...»زمان صدا کرد:    
 «بله، عموم زمون...»زهرا گفت:    
ئی که بزرگای  یدهحرف که گفته شده: نشن َمَثِل این»خنده گفت:  به زمان لب   

 «؟!َبره فایده" ِز دنیا نمی –ساده  آدمِ َئن " هقدیم گفت
پس »و کشور محکم گفت: « همین! قربوِن همون زبونت.»زهرا گفت:    

 «چی!
فهمیم چی  َبره به زبوِن اینا؟ دوبیشتر نمی پس ِکی راه می»َکَرم گفته:  علی هنن   
 «خوونن. می
 «راستی هم که.»َخیر گفت:  ُروبه   
ش َنقِل زبون  نه، همه»و گفت: « آ!...»ی صدا درآورد: آقاَبیک به ناراحت   

مون میاد به چیِز  نیست و شما راستشو بگین و بگین که ما هی فقط خوش
ش از مغِز سر نعره  "نکبت"! پس یعنی خووندِن ما خودمون خوبه که همه

 «زنیم؟! می
که ها خوبن  بُپرس یعنی ُتشمال»و گفت: « هاع!»ضرب گفت:  َکَرم به علی   

 «کنن؟ با "هارانانا" و "ِگمب و ِگمب"ِ مغِز سِر آدمو آب می
نه، نه، اینجا دیگه شما نامعقول نگین. "بختیاری" به حساِب »زمان گفت:    

ها داریم ُپر از معنی و خوبی  خودش و "شهری" به حساِب خودش. ما هم َبیت
، و شما ما رو بند داریم که صداش خیلی قیمتیه برای اونی که بفهمه و نِی هفت

ی که در که کاری به َبیت نداره؛ یعنی یک ُبرد. خووندِن ناُجور ندین به آب
 «زنه و صداش هم خوب نیست نباید که بخوونه. به خووندن گالِه می ،َمَثل
از این دربابت، بله، فرمایِش آ زمون حرف »َعبدالمحّمد، فکری، گفت:    

شه، یه وقتائی در حّق ِ خودش و نداره، منتهای َمراتب دِل آدم که خون با
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .ها بختیاری ساز و ُدُهل بینِ ـ نوازندۀ 1
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 «کنه. خوبِی خودش و ایل و تبارش هم ظلم می
حرفی  َکَرم با رسیدن به مکث  نخواستند فتح و نه علی نه آقاَبیک و نه علی   
ً حساب  »فتح گفت:  و علی زبان بیاورند حرِف تصدیق بهاز غیر به وجدانا

 «محّمد گفت. دوبیشتر همینه که َعبده
ها"  ُتشمال»"جا شده بود و از بالش فاصله گرفته بود، گفت:  زمان که جابه   

َدرد، برای  زدن و ساززدن مغِز سِر آدمو میارن به هم که میگین َبَدن و با ُدهل
بزنن که قشنگ به گوِش یه جمعّیِت فراوونی برسه و از این  اینه که باید بلند

زنن، نه آدم  ساز و ُدهِل چپ می ها هم که موقِع عزا  َبرگذشته، همون ُتشمال
 «اُفته به گریه ـ زاری؟ شه از غم و غصه و می دلش سوراخ می  به شنیدن

ِی معن»ها درآمدند و َعبدالمحّمد گفت:  های تصدیِق مردها و زن حرف   
با ظلِم شاه، بعدش هم با ظلِم خوانین و چون  هاش راستیعرضم به این بود که 

َئن،  خیلی فقیر و خوار و زار شده الخصوص مردِم بختیاری ـ دم ـ علیمر
شون میره که  دلی  بِد خودشونو هم میگن و از خیال از داغدیگه خودشون هم 

ً یه  بختیاری ها هی که هی بوده و روزگار هر روزگاری که بوده، دائما
آبرومند و باغیرت و باهّمت و تقلید و دلپاک و نجیب و سنگین  َئن بودهمردمی 

 «و رنگین...
وِر رادیو و موقع، گفتند اّما در حض کردِن حرف، باید خیلی می برای دنبال   

 حرف را کوتاه گرفتند و تمام کردند...
 «بدبختی ماه درنمیاد امشب...»َکَرم گفت:  علی ننه   
 «ماه باشه و رادیون هم بخوونه، اونوقته که َکیف داره! شبِ »َقیطاس گفت:    
کنه و دلش چطور  هی! این ببینین چه می»ُروئی گفت:  َخیر به خنده ُروبه   

 «نه!تَ  ُشور می
بس همین یه حرفو خوب »گفت:  و َعبدالمحّمد چشمش به َقیطاس، می   

 «زدی!
 «آ!...»َقیطاس صدا کرد:    
کاکام اسکندر تا حاال دو ـ »گفت:  ها می صدای زهرا در خطاب به زن   
 «تاشونو خریده و خراب کرده... سه
 َکَرم را گزید. حرف دِل علی این   
و « ها؟ م دیگه اخیِر ماهه و ماه دیر به دیر درمیاد.گمان»گفت:  آقاَبیک می   

 ها چشم را به حرکت درآورد. کردن به نگاه
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اخیِر ماه کجا بود حاال؟ گمان کنم خیلی از ماِه رمضون »فتح گفت:  علی   
 «مونده هنوزه.

اگه از ماِه رمضون مونده، ببینین ما که »اَش گفت:  ُروئی نگهدار با خنده   
َگرا و  ئیم َدوِر رادیون و َدوِر خواننده ، چطور جمع شدهمونییعنی مسلم

 «رقاصا!
نگهدار! یعنی »آقاَبیک گفت: و هائی درآمد  هائی و تصدیق صدای خنده   

 «سر تا مسلمونیش قبول باشه؟ هرِکی که مسلمونه، دیگه هی باید بزنه به
همین حرف اینه که  مسلمون"! اصلِ »"تمسخر گفت:  َعبدالمحّمد به   

"مسلمونی".. ـ ِبالنسبِت مجلس ـ زد رید داخِل زندگانِی مخلوق و نذاشت راه 
 «ِبَبَرن به حرِف حقیقت و به خوبی و خوشی!

ِبدینش دسِت حاال دیگه »گفت: َقیطاس ها بیشتر و بلندتر شدند و  خنده   
 «محّمد! َعبده
ها، یه چیزی افتاد به مشِت آ »ِنسا به راندِن شیرینی به گوشۀ دهان، گفت:    

 «محّمد! َعبده
 «تونین سرزبونشو واز نکنین به جوِن خودتون؟ می»کشور گفت:    
ها، یعنی بد برای خودش نشسته بود ساکت؟ مگه »َکَرم گفت:  علی ننه   

 «شاسینش؟ نمی
محّمد قشنگ  وی حقیقت، فقط همین آ َعبدهبیشوخی و از ر»َکَرم گفت:  علی   

 «راه برده به کاِر دیانت و خدا  هردو!
 «آ آ!»َکَرم به اعتراض گفت:  علی ننه   
هی زن! پس تو هیچ »َکَرم، گفت:  علی رفته به ننهسر و چشمش بلندگَبس  ماه   

 «ایستی سِرپا؟ پس بشین تو هم. شی که هی می عاجز نمی
ماِه روزه و  ، اما اگه صحبت ازمحّمد ه َنقِل َعبدهحاال ن»زمان گفت:    

شه  برقی، می مون و داخِل این گرما و بی ما با این وضع مسلمونی باشه، یعنی
 «جا بیاریم؟ که روزه بگیریم و عبادت به

 «قربوِن همین حرفت!»فتح گفت:  علی   
ه نخیر هم، اصالً آدم چرا باید روزه بگیره اگ»َعبدالمحّمد گفت:    

راستی عقل داخِل سرش باشه؟ یعنی خوِدتو از تشنگی ـ ُگشنگی شهید  راستی
 «بکنی  که ثمرش ِچیه؟!

 داشتند و به  شیرینی ـ ُنقل ـ انجیر برمی درازکردن  خمیدن و دست به مادرها   
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 «کنه. خوبِی خودش و ایل و تبارش هم ظلم می
حرفی  َکَرم با رسیدن به مکث  نخواستند فتح و نه علی نه آقاَبیک و نه علی   
ً حساب  »فتح گفت:  و علی زبان بیاورند حرِف تصدیق بهاز غیر به وجدانا

 «محّمد گفت. دوبیشتر همینه که َعبده
ها"  ُتشمال»"جا شده بود و از بالش فاصله گرفته بود، گفت:  زمان که جابه   

َدرد، برای  زدن و ساززدن مغِز سِر آدمو میارن به هم که میگین َبَدن و با ُدهل
بزنن که قشنگ به گوِش یه جمعّیِت فراوونی برسه و از این  اینه که باید بلند

زنن، نه آدم  ساز و ُدهِل چپ می ها هم که موقِع عزا  َبرگذشته، همون ُتشمال
 «اُفته به گریه ـ زاری؟ شه از غم و غصه و می دلش سوراخ می  به شنیدن

ِی معن»ها درآمدند و َعبدالمحّمد گفت:  های تصدیِق مردها و زن حرف   
با ظلِم شاه، بعدش هم با ظلِم خوانین و چون  هاش راستیعرضم به این بود که 

َئن،  خیلی فقیر و خوار و زار شده الخصوص مردِم بختیاری ـ دم ـ علیمر
شون میره که  دلی  بِد خودشونو هم میگن و از خیال از داغدیگه خودشون هم 

ً یه  بختیاری ها هی که هی بوده و روزگار هر روزگاری که بوده، دائما
آبرومند و باغیرت و باهّمت و تقلید و دلپاک و نجیب و سنگین  َئن بودهمردمی 

 «و رنگین...
وِر رادیو و موقع، گفتند اّما در حض کردِن حرف، باید خیلی می برای دنبال   

 حرف را کوتاه گرفتند و تمام کردند...
 «بدبختی ماه درنمیاد امشب...»َکَرم گفت:  علی ننه   
 «ماه باشه و رادیون هم بخوونه، اونوقته که َکیف داره! شبِ »َقیطاس گفت:    
کنه و دلش چطور  هی! این ببینین چه می»ُروئی گفت:  َخیر به خنده ُروبه   

 «نه!تَ  ُشور می
بس همین یه حرفو خوب »گفت:  و َعبدالمحّمد چشمش به َقیطاس، می   

 «زدی!
 «آ!...»َقیطاس صدا کرد:    
کاکام اسکندر تا حاال دو ـ »گفت:  ها می صدای زهرا در خطاب به زن   
 «تاشونو خریده و خراب کرده... سه
 َکَرم را گزید. حرف دِل علی این   
و « ها؟ م دیگه اخیِر ماهه و ماه دیر به دیر درمیاد.گمان»گفت:  آقاَبیک می   

 ها چشم را به حرکت درآورد. کردن به نگاه
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اخیِر ماه کجا بود حاال؟ گمان کنم خیلی از ماِه رمضون »فتح گفت:  علی   
 «مونده هنوزه.

اگه از ماِه رمضون مونده، ببینین ما که »اَش گفت:  ُروئی نگهدار با خنده   
َگرا و  ئیم َدوِر رادیون و َدوِر خواننده ، چطور جمع شدهمونییعنی مسلم

 «رقاصا!
نگهدار! یعنی »آقاَبیک گفت: و هائی درآمد  هائی و تصدیق صدای خنده   

 «سر تا مسلمونیش قبول باشه؟ هرِکی که مسلمونه، دیگه هی باید بزنه به
همین حرف اینه که  مسلمون"! اصلِ »"تمسخر گفت:  َعبدالمحّمد به   

"مسلمونی".. ـ ِبالنسبِت مجلس ـ زد رید داخِل زندگانِی مخلوق و نذاشت راه 
 «ِبَبَرن به حرِف حقیقت و به خوبی و خوشی!

ِبدینش دسِت حاال دیگه »گفت: َقیطاس ها بیشتر و بلندتر شدند و  خنده   
 «محّمد! َعبده
ها، یه چیزی افتاد به مشِت آ »ِنسا به راندِن شیرینی به گوشۀ دهان، گفت:    

 «محّمد! َعبده
 «تونین سرزبونشو واز نکنین به جوِن خودتون؟ می»کشور گفت:    
ها، یعنی بد برای خودش نشسته بود ساکت؟ مگه »َکَرم گفت:  علی ننه   

 «شاسینش؟ نمی
محّمد قشنگ  وی حقیقت، فقط همین آ َعبدهبیشوخی و از ر»َکَرم گفت:  علی   

 «راه برده به کاِر دیانت و خدا  هردو!
 «آ آ!»َکَرم به اعتراض گفت:  علی ننه   
هی زن! پس تو هیچ »َکَرم، گفت:  علی رفته به ننهسر و چشمش بلندگَبس  ماه   

 «ایستی سِرپا؟ پس بشین تو هم. شی که هی می عاجز نمی
ماِه روزه و  ، اما اگه صحبت ازمحّمد ه َنقِل َعبدهحاال ن»زمان گفت:    

شه  برقی، می مون و داخِل این گرما و بی ما با این وضع مسلمونی باشه، یعنی
 «جا بیاریم؟ که روزه بگیریم و عبادت به

 «قربوِن همین حرفت!»فتح گفت:  علی   
ه نخیر هم، اصالً آدم چرا باید روزه بگیره اگ»َعبدالمحّمد گفت:    

راستی عقل داخِل سرش باشه؟ یعنی خوِدتو از تشنگی ـ ُگشنگی شهید  راستی
 «بکنی  که ثمرش ِچیه؟!

 داشتند و به  شیرینی ـ ُنقل ـ انجیر برمی درازکردن  خمیدن و دست به مادرها   
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تا  سهـ دوگذاشتند یا  و با پائیدن  به دهاِن خودشان می دادند ها می دسِت بچه
 رفته خواب های به تا فردا به بچهبستند  سرها می داشتند به گوشۀ دستمال برمی
 بدهند.

یعنی  و یار کالِس هشت و ُنِهه علی ُخالصه این»َقیطاس گفت:    
 «اخیِر ماهه یا اّوِل ماه.دونه  اما نمی سواددارمونه

ن ای که جونم همی»صدای نواختِن ویولُن درآمده بود. نگهدار گفت:    
 «تاِرت!

شما اینو ببینین که دلش »خوشحاالنه به حرف خندیدند و زهرا گفت:    
 «شوقه! چطور به

شوق نباشه؟ هی بدبختی! اگه نگهدار  ِچشه؟ پس چرا دلش به»ها گفتند:  زن   
و خدیجه به « شوق باشه؟ نباشه پس اونوقت دِل ِکی باید بهشوق  دلش به

ش، ایَنم خونه ـ زندگانیش  این پسربزرگههاش،  وهللا. این بچه»تصدیق گفت: 
 «زن" هم که داره! زِن شاه»"َکَرم گفت:  علی و ننه« ش. ُشکر نداره؟ و َگلِه

ها بود  گفت نه مردها؛ نوبه فقط نوبۀ زن در اینُجور وقتی نه نگهدار باید می   
من اگه حّتی »ها پیدا شد، فقط َقیطاس گفت:  ای که پس از حرف تا با فاصله

 «ِف نگهدار ُبز داشتم، پس اونوقت دیگه ِچم بود!نص
 خواند: رادیو می   
 «..ی... خوِن دل... آهاهای اُوه!...هاهاهاها»   
هللا! به! آیا این  به! ای جانم بشی! بارک به»صدا آمدند:  بهزمان و آقاَبیک و    

 «ناله!... میمثِل خوِد مادیون »فتح به جاجاکردن گفت:  و علی« ِکِیه؟...
 «بابام! این دیگه گلوش ِچیه!»مرد نخواند و زمان گفت:    
شه که  این گلوش چطور پاره نمی راستی هم ها!»َعبدالمحّمد گفت:    

 «اینُجور...
این داخِل اللی که رادیوِن »و گفت: « دلت میاد اینو میگی؟»نگهدار گفت:    

 «باشه.به گمانم "ُگلپایگونی" خوونه،  اسکندر می
ها، »خواست بگوید، دیگر با اطمینان گفت:  یار که شک داشت و نمی علی   

 «بابا، "ُگلپایگانی" ِبش میگن.
 زد. و مرد دیگر چهچه می   
 «کنه! ُهح! پس حاال قشنگ گوش بگیرین چه قیامتی می ُهح»فتح گفت:  علی   
 «، ها؟یعنی این ماِل "ُگلپایگونه"»و َقیطاس مثِل ُپرسشی گفته:    
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فتح نگاهش در  چهچهه که تمام کرد و آهنگ شروع به زدن کرد، علی   
 «شه!... حقیقت دِل آدم کباب می»گردش به مردها، گفت: 

کشیدن از خاراندِن سر، به  اختیاِر باالتنه و با دست آقاَبیک به جنباندِن بی   
 «ای خدا گفتی!...»تصدیق گفت: 

 « رادیونش خوب رادیونیه. مبارک باشه.ماشاَءهللا»گفت:  ُگل میو سیب   
ُروت »کرد، گفت:  َکَرم که نشسته بود و با قیچی قند ُخرد می علی ننه   

دونه هم بگه "ُروت  نمی»َکَرم، گفت:  یو چشمش به سمِت عل« مبارک.
 !«مبارک"

 ...«مو کاکاکوچیکه بذار»ُگل گفت: و سیب   
 خواند: مرد می   
و « ی!... هاهاهاهاهای روی ای غم دیگر... هاهای، از َبَرم به کجا می»   

 منتظر ماند تا آهنگ نواخته شود.
الحق که به این »ها، گفت:  خوردن و به جستجوی چشم َقیطاس با ُوول   

 «َگر" نه به هرکسی که فقط هی بلده زارزار بکنه! میگن "خواننده
کردند. نگهدار هم  هایش سنگینی می د و چشمَعبدالمحّمد را خواب گرفته بو   

هایش بهم چسبیدند و گذاشت لحظاتی چسبیده بمانند تا به  بار چشم یک
گشودنشان خنده نشان داد. البّته به عشِق رادیو و چای، نه َعبدالمحّمد و نه 

 خواستند به فکِر خواب و پاشدن بیفتند. ها نمی  بچه ِنگهدار و نه هیچکس تا حدّ 
ها بند بود که  و دستش به استکان ـ نعلبکی خندید َکَرم مغرورانه می علی   

 ای تقریباً ُپر از آب گذاشته شده بودند. توی لَگَنچه
پس مگه هیچ خیال ندارین بلند شین؟ پس یعنی تا َدِم »ُگل گفت: و سیب   

 «خوائین بشینین پای همین رادیون؟ سفیده می
خواب"ِ چی حاال؟ تو که تازه مرغا جا »"َکَرم به شتاب گفت:  علی ننه   

 «تون چائی از گلوتون نره پائین، میذارم برین؟ َئن. تا همه گرفته
ما هم حاِل همون مرغا رو داریم. هرشب به این مجال.. »َعبدالمحّمد گفت:    

 «دِل خواب بودیم. ـ ُهووه! ـ داخِل هفت
امشب" و "هرشب"؟ امشب رادیون هست به قرار، هرشب »"آقاَبیک گفت:    

 «دونستیم "رادیون" ِچیه؟ رادیون داشتیم و می
 «خواد بخوابه، بره بخوابه، ِکی کاِرش داره؟ هرکس می»فتح گفت:  علی   
مونه و آرماِن خواب  خوابیم و باز کم ما شب و روز به»زمان گفت:    
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تا  سهـ دوگذاشتند یا  و با پائیدن  به دهاِن خودشان می دادند ها می دسِت بچه
 رفته خواب های به تا فردا به بچهبستند  سرها می داشتند به گوشۀ دستمال برمی
 بدهند.

یعنی  و یار کالِس هشت و ُنِهه علی ُخالصه این»َقیطاس گفت:    
 «اخیِر ماهه یا اّوِل ماه.دونه  اما نمی سواددارمونه

ن ای که جونم همی»صدای نواختِن ویولُن درآمده بود. نگهدار گفت:    
 «تاِرت!

شما اینو ببینین که دلش »خوشحاالنه به حرف خندیدند و زهرا گفت:    
 «شوقه! چطور به

شوق نباشه؟ هی بدبختی! اگه نگهدار  ِچشه؟ پس چرا دلش به»ها گفتند:  زن   
و خدیجه به « شوق باشه؟ نباشه پس اونوقت دِل ِکی باید بهشوق  دلش به

ش، ایَنم خونه ـ زندگانیش  این پسربزرگههاش،  وهللا. این بچه»تصدیق گفت: 
 «زن" هم که داره! زِن شاه»"َکَرم گفت:  علی و ننه« ش. ُشکر نداره؟ و َگلِه

ها بود  گفت نه مردها؛ نوبه فقط نوبۀ زن در اینُجور وقتی نه نگهدار باید می   
من اگه حّتی »ها پیدا شد، فقط َقیطاس گفت:  ای که پس از حرف تا با فاصله

 «ِف نگهدار ُبز داشتم، پس اونوقت دیگه ِچم بود!نص
 خواند: رادیو می   
 «..ی... خوِن دل... آهاهای اُوه!...هاهاهاها»   
هللا! به! آیا این  به! ای جانم بشی! بارک به»صدا آمدند:  بهزمان و آقاَبیک و    

 «ناله!... میمثِل خوِد مادیون »فتح به جاجاکردن گفت:  و علی« ِکِیه؟...
 «بابام! این دیگه گلوش ِچیه!»مرد نخواند و زمان گفت:    
شه که  این گلوش چطور پاره نمی راستی هم ها!»َعبدالمحّمد گفت:    

 «اینُجور...
این داخِل اللی که رادیوِن »و گفت: « دلت میاد اینو میگی؟»نگهدار گفت:    

 «باشه.به گمانم "ُگلپایگونی" خوونه،  اسکندر می
ها، »خواست بگوید، دیگر با اطمینان گفت:  یار که شک داشت و نمی علی   

 «بابا، "ُگلپایگانی" ِبش میگن.
 زد. و مرد دیگر چهچه می   
 «کنه! ُهح! پس حاال قشنگ گوش بگیرین چه قیامتی می ُهح»فتح گفت:  علی   
 «، ها؟یعنی این ماِل "ُگلپایگونه"»و َقیطاس مثِل ُپرسشی گفته:    
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فتح نگاهش در  چهچهه که تمام کرد و آهنگ شروع به زدن کرد، علی   
 «شه!... حقیقت دِل آدم کباب می»گردش به مردها، گفت: 

کشیدن از خاراندِن سر، به  اختیاِر باالتنه و با دست آقاَبیک به جنباندِن بی   
 «ای خدا گفتی!...»تصدیق گفت: 

 « رادیونش خوب رادیونیه. مبارک باشه.ماشاَءهللا»گفت:  ُگل میو سیب   
ُروت »کرد، گفت:  َکَرم که نشسته بود و با قیچی قند ُخرد می علی ننه   

دونه هم بگه "ُروت  نمی»َکَرم، گفت:  یو چشمش به سمِت عل« مبارک.
 !«مبارک"

 ...«مو کاکاکوچیکه بذار»ُگل گفت: و سیب   
 خواند: مرد می   
و « ی!... هاهاهاهاهای روی ای غم دیگر... هاهای، از َبَرم به کجا می»   

 منتظر ماند تا آهنگ نواخته شود.
الحق که به این »ها، گفت:  خوردن و به جستجوی چشم َقیطاس با ُوول   

 «َگر" نه به هرکسی که فقط هی بلده زارزار بکنه! میگن "خواننده
کردند. نگهدار هم  هایش سنگینی می د و چشمَعبدالمحّمد را خواب گرفته بو   

هایش بهم چسبیدند و گذاشت لحظاتی چسبیده بمانند تا به  بار چشم یک
گشودنشان خنده نشان داد. البّته به عشِق رادیو و چای، نه َعبدالمحّمد و نه 

 خواستند به فکِر خواب و پاشدن بیفتند. ها نمی  بچه ِنگهدار و نه هیچکس تا حدّ 
ها بند بود که  و دستش به استکان ـ نعلبکی خندید َکَرم مغرورانه می علی   

 ای تقریباً ُپر از آب گذاشته شده بودند. توی لَگَنچه
پس مگه هیچ خیال ندارین بلند شین؟ پس یعنی تا َدِم »ُگل گفت: و سیب   

 «خوائین بشینین پای همین رادیون؟ سفیده می
خواب"ِ چی حاال؟ تو که تازه مرغا جا »"َکَرم به شتاب گفت:  علی ننه   

 «تون چائی از گلوتون نره پائین، میذارم برین؟ َئن. تا همه گرفته
ما هم حاِل همون مرغا رو داریم. هرشب به این مجال.. »َعبدالمحّمد گفت:    

 «دِل خواب بودیم. ـ ُهووه! ـ داخِل هفت
امشب" و "هرشب"؟ امشب رادیون هست به قرار، هرشب »"آقاَبیک گفت:    

 «دونستیم "رادیون" ِچیه؟ رادیون داشتیم و می
 «خواد بخوابه، بره بخوابه، ِکی کاِرش داره؟ هرکس می»فتح گفت:  علی   
مونه و آرماِن خواب  خوابیم و باز کم ما شب و روز به»زمان گفت:    
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 «داریم؟
شی، ما هم یعنی بیکاریم ! تو شب و روز درازکَ آ زمون»َعبدالمحّمد گفت:    

 «مثِل تو؟
تون  نه، البت منظوِر عرضم تو و نگهدار نیستین که حساب»زمان گفت:    

 «َرِده از همۀ باقی.خیلی 
ای ادامه پیدا کرده بود، تمام شد و زنی ـ همان زِن  آهنگ که تا حدوِد دقیقه   

 پیش از مرد ـ به خواندن شروع کرد:
 تو را ای خدا من صدا کردم  –در این حاِل مستی صفا کردم »   
 ...«از این روزگاری که من دیدم   
 «..ُهح! باز اومد همون زنه. ُهح»َکَرم با حرادرت گفت:  علی   
ها، »فتح گفت:  و علی« ها، ها، باز اومد. این خوبه.»صداهائی درآمدند:    

 «باَزم خوِد خودشه.
 زن خواند:   
 «نهادم سِر َسجده بر خاکت... –ها "خدایا خدا" کردم  چه شب»   
ببینین! ببینین! میگه "ُسجده"! اینا هم مسلموَنن. »صداهائی زنانه درآمدند:    

 «هی خواهرم! البت...
پس »و گفت: « نه!»به تمسخر گفت: ها،  فتح چشمش طرِف زن علی   

 «کافرن؟
 خواند: زن می   
 «توئی... ساِز این جهان سبب»   
 «دونن "خدا" ِچیه؟ راستی می فتح! اینا هم یعنی راستی آ علی»زهرا گفت:    
هی »گرفتِن باالتنه و نگاهش به زن و مرد، به انکار گفت:  قفتح به شَ  علی   

 «بدبختی هی!... حرفای همین زنه دیگه!
 «دونن؟ دونن. نمی می»کردن به زهرا گفت:  ر با نگاهاو نگهد   
مون درجانِب خداس؟ داخِل شهرا هم  پس یعنی فقط ما عقیده»س گفت: َقیطا   

 «البت آدِم خوب هم هست، آدِم باخدا هم هست...
به  شدستیکزانو و «. ها رو! ای جن ِبَبره دوبیشتِر شهری» ُشکرهللا گفت:   

های بزرگسال، خود  های آدم صداآمدن بیِن حرف ی بلندگرفته، با شرِم بهزانو
 ان داد.تک را تکان

نشینا هم  یهاع! یعنی اگه اللِ »َکَرم با تصدیقی از سِر درِددل، گفت:  علی   

~ 201 ~ 
 اللِی                                                               رادیون

 «"شهری" حسابن، پس دیگه هیچی به هیشکِی!
 الخصوص به جا هست و علی البت آدِم خراب و ضایع همه»زمان گفت:    

ی هم ازشون فراوون گیر میاد، اما باز آدِم خوب هم به همون محیِط اللِ  همین
 «ا.ه خوبه این حرف و َنقل ی هم بسیاره و نهاللِ 
 خواند: زن می   
 «ساِز این جهان توئی... ُمَسّبب تو هستی، سبب   
آ! »های ُزل و در حرکت به سمِت مرد و زن، گفت:  فتح با چشم علی   

ساز" که "خدا" باشه و گفت  نیدین؟ گفت "ُمسِبب" و "سببهللا وهللا! ش بارک
 «جهان" که "دنیا" باشه...این ساِز  "سبب

 «هامون! ئیم ارواِح ُمرده نه، مائیم که آدمای خیلی فهمیده»آقاَبیک گفت:    
 «ن، پس کافرن؟مسلمونَ اینا هم البت »َقیطاس گفت:    
 ،َکَرم رفته بود و نشسته بود لِب چاله و از کترِی بسیار بزرگ علی ننه   
های »دید، صدا کرد:  فتح که می ریخت. علی بزرگه می جوش توی قوری آبِ 

 «رسه؟ ما که یه اُردوئی هستیم. َشوکت! پس یه قوری به ِکی می
ُپوشش  ُپوش یا سیاه ای ُسرمه ه از باالی سِر آتش  هیکِل همیشهَکَرم ک علی ننه   

تح. یعنی چای ف کنم آ علی باز هم درس می»زد، سر چرخاند گفت:  سیاهی می
 «دیگه چه قابله.

 «نمیذاریم. "اسم چائی"چائی فقط برای مردا. ما که لب به »زهرا گفت:    
 «ها، پس مگه ما یه َدمان پیشتر نخوردیم چائی؟»ُگل گفت: و سیب   
و « خورین... ئین که نمی به نظرم  شما به روزه»َکَرم صدا کرد:  علی ننه   

 «یه چائی هم...پس ما مگه گدائیم که »گفت: 
شما گدائین؟ دوبیشتِر ما گدائیم یا شما که رادیون »آقاَبیک گفت:    

 «ئین؟ خریده
مون بکن، آقاَبیک،  آ! تو هم ِتیارت»َکَرم جواب داد:  علی صدای خنداِن ننه   

 «کو بارونی؟ انگار صداش نمیاد...»و گفت: « ِچکاِرت دارم!
 «م َشوکت. َئم عّمهجا همین»صدای بارانی به او رسید:    
ئی. بلند نشی تا  ُهع بابامی. پیِش خودم گفتم نکنه رفته»َکَرم گفت:  علی ننه   

 «چائی بخوری بابام و کاکام.
که به آسماِن باالی سر و به آسماِن باالی سِر تّپه و کوه نگاه فتح  علی   
 «نخیر، هیچ خّط و خبری از ماه نیست که نیست.»کرد، گفت:  می
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 اللِی                                                               رادیون

َکَرم نگاه  هائی به رادیو و به علی کرد. چشم ِخش می خواند و ِخش رادیو نمی   
َکَرم تند رادیو را بلند کرد و گردونه را به حرکت درآورد و به  کردند و علی

بذارش، بذارش! »فتح تند و محکم گفت:  گفت. علی که اخبار می جائی رسید
 «از دنیا میگه. خوبه!

 سکوت شد.   
 «وارِد... ،وزیِر خارجۀ آمریکا ،سایُرس َونس»گفت:  گوینده می   
 «اخبار از اَمِرکا میگه.»نگهدار گفت:    
البت راست که نمیگن و راستی به کارشون نیست اما باز »فتح گفت:  علی   

 «خوبه از یه لحاظائی که یه چیزائی بفهمیم.
ما »چرخاندن گفت:  ه، به گردنزده کناِر چال مباتمهَکَرم همچنان چُ  علی ننه   

 «خدا! خوائیم آخه  دونم کجا می چی از اَمِرکا و نمی
ما داریم به درِد خودمون »و گفت: « وهللا!»َقیطاس به تصدیق گفت:    
 «میریم، این از اَمِرکا میگه برامون! می
 «نه، اینو نگو جاِن خودت. باز خوبه هی.»نگهدار گفت:    
 «ئی؟ چیزی گیرمون میاد که بفهمیم اینا رو؟ چه خوبیآخه »َقیطاس گفت:    
 «ش!شناسی نگهدار! اینو ِول کن! مگه نمیای »َعبدالمحّمد گفت:    
ی و اگه راست میگن اخبار میگن، پس باید اخبار از اللِ »َقیطاس گفت:    

دّره هم بگن و از روی وجدان و راستی بگن هم که چه خبره  دهات و همین ُنه
 «ن حدود تا حدود!به همۀ ای

حرِف حق! اینو که حق میگه آ َقیطاس. پس اگه »هائی صدا کردند:  زن   
و آقاَبیک « صحبِت خبر ـ اخباره، بگن هم که اینه زندگانِی مخلوِق یه والیتی!

 «ها، به گردنم َقَسم اینو که راست میگه!»گفت: هم 
راست نمیگن و بله، پس مگه خودم هم پیشتر نگفتم که "»فتح گفت:  علی   

 «راستی به کارشون نیست"؟
ها و باز گفتیم که باز خوبه از یه لحاظائی که آدم یه چیزی »نگهدار گفت:    

 «بره به گوشش.
همین. اگه نمیگه چه خبره به والیتا، از اینه که حکومت »َعبدالمحّمد گفت:    

 .«سحکومِت زوره و حکومِت "بخوربخور"ِ زوردارا
 «بخِش بعدِی اخبار در ساعِت بیست و سه خواهد بود...»گفت:  گوینده می   
 ساعت جلو کشیده بودند. ها را یک ساعِت اصلی، ساعِت ُنه بود اّما ساعت   
 

  

~ 203 ~ 
 اللِی                                                               رادیون

 «!چی؟! "بیست و سه"؟»آقاَبیک به حیرِت تمام گفت:    
دیگه  پس "بیست و سه"»حال و به همراِه آقاَبیک گفت:  همین زمان هم به   

 «ِچیه، بابام بشین؟!
 «راستی هم ها!...»ُگل هم گفت: و صدای سیب   
 «ای خدا از داِغ اینا!...»نگهدار به خنده گفت:    
 «نه، بیشوخی، مگه "بیست و سه" هم هست؟»َعبدالمحّمد گفت:    
که راه افتادیم  ُهع! راستی! وقتی»ُشکرهللا که شتاب داشت بگوید، گفت:    

 «بیائیم، باز گفت "هیژده"!
یعنی که چی! تا "دوازده" که بیشتر نیست. پس این دیگه »زمان گفت:    
 «ُجوری ممکن میده که... چه
فتح بودند و َقیطاس  هائی متوّجۀ نگهدار و علی مهای َقیطاس و چش چشم   
شهرا و   َئن به که گشتهفتح الُبد باید دونسته باشن  نگهدار و علی»فت: گ
 «رروشنای ما درحساَبن...سَ 

َئم  دونم. یعنی هی شنیده دروغ هم مگه واجبه؟ من هم نمی»نگهدار گفت:    
 «اما...

 «منو هم بگیرین مثِل نگهدار...»فتح گفت:  علی   
دونین، هی از آ َقیطاس  هرچی که نمی»حرفش تمام نبود که آقاَبیک گفت:    

 «بُپرسین!
 هائی خیلی بلند شدند. خنده  ها هائی از خنده خنده   
اونا اینُجوری میگن. گمان کنم به ده ـ »ها به پیشانی، گفت:  فنح با اخم علی   

 .«رقم میگن یازدِه شب به این
هی ِجِغلِه! پس تو که درس »، صدا کرد: یار زهرا چشمش به علی   

 «حرف به چه معنیه؟ ئی هم نباید دونسته باشی که همین خوونده
دونم.  مَنم نمی»زیربردن، قُرقُروار گفت:  یار با فشردِن خود و با سربه علی   

 «پس مگه درِس ساعت ِبمون میدن؟
 که نمیدن،درِس ساعت" نمیدن، "درِس ماه و تاریخ" هم »"نگهدار گفت:    

از البت غیر»و فوراً اضافه کرد: !« رو؟پس چی یادتون میدن جن ِبَبره معلّما 
 «آقای ُمرادی!

تونن پوِل مفِت دولتو  معلّم"ِ چی، َمرد! اونا فقط می»"فتح گفت:  علی   
 «بگیرن!
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َکَرم نگاه  هائی به رادیو و به علی کرد. چشم ِخش می خواند و ِخش رادیو نمی   
َکَرم تند رادیو را بلند کرد و گردونه را به حرکت درآورد و به  کردند و علی

بذارش، بذارش! »فتح تند و محکم گفت:  گفت. علی که اخبار می جائی رسید
 «از دنیا میگه. خوبه!

 سکوت شد.   
 «وارِد... ،وزیِر خارجۀ آمریکا ،سایُرس َونس»گفت:  گوینده می   
 «اخبار از اَمِرکا میگه.»نگهدار گفت:    
البت راست که نمیگن و راستی به کارشون نیست اما باز »فتح گفت:  علی   

 «خوبه از یه لحاظائی که یه چیزائی بفهمیم.
ما »چرخاندن گفت:  ه، به گردنزده کناِر چال مباتمهَکَرم همچنان چُ  علی ننه   

 «خدا! خوائیم آخه  دونم کجا می چی از اَمِرکا و نمی
ما داریم به درِد خودمون »و گفت: « وهللا!»َقیطاس به تصدیق گفت:    
 «میریم، این از اَمِرکا میگه برامون! می
 «نه، اینو نگو جاِن خودت. باز خوبه هی.»نگهدار گفت:    
 «ئی؟ چیزی گیرمون میاد که بفهمیم اینا رو؟ چه خوبیآخه »َقیطاس گفت:    
 «ش!شناسی نگهدار! اینو ِول کن! مگه نمیای »َعبدالمحّمد گفت:    
ی و اگه راست میگن اخبار میگن، پس باید اخبار از اللِ »َقیطاس گفت:    

دّره هم بگن و از روی وجدان و راستی بگن هم که چه خبره  دهات و همین ُنه
 «ن حدود تا حدود!به همۀ ای

حرِف حق! اینو که حق میگه آ َقیطاس. پس اگه »هائی صدا کردند:  زن   
و آقاَبیک « صحبِت خبر ـ اخباره، بگن هم که اینه زندگانِی مخلوِق یه والیتی!

 «ها، به گردنم َقَسم اینو که راست میگه!»گفت: هم 
راست نمیگن و بله، پس مگه خودم هم پیشتر نگفتم که "»فتح گفت:  علی   

 «راستی به کارشون نیست"؟
ها و باز گفتیم که باز خوبه از یه لحاظائی که آدم یه چیزی »نگهدار گفت:    

 «بره به گوشش.
همین. اگه نمیگه چه خبره به والیتا، از اینه که حکومت »َعبدالمحّمد گفت:    

 .«سحکومِت زوره و حکومِت "بخوربخور"ِ زوردارا
 «بخِش بعدِی اخبار در ساعِت بیست و سه خواهد بود...»گفت:  گوینده می   
 ساعت جلو کشیده بودند. ها را یک ساعِت اصلی، ساعِت ُنه بود اّما ساعت   
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 «!چی؟! "بیست و سه"؟»آقاَبیک به حیرِت تمام گفت:    
دیگه  پس "بیست و سه"»حال و به همراِه آقاَبیک گفت:  همین زمان هم به   

 «ِچیه، بابام بشین؟!
 «راستی هم ها!...»ُگل هم گفت: و صدای سیب   
 «ای خدا از داِغ اینا!...»نگهدار به خنده گفت:    
 «نه، بیشوخی، مگه "بیست و سه" هم هست؟»َعبدالمحّمد گفت:    
که راه افتادیم  ُهع! راستی! وقتی»ُشکرهللا که شتاب داشت بگوید، گفت:    

 «بیائیم، باز گفت "هیژده"!
یعنی که چی! تا "دوازده" که بیشتر نیست. پس این دیگه »زمان گفت:    
 «ُجوری ممکن میده که... چه
فتح بودند و َقیطاس  هائی متوّجۀ نگهدار و علی مهای َقیطاس و چش چشم   
شهرا و   َئن به که گشتهفتح الُبد باید دونسته باشن  نگهدار و علی»فت: گ
 «رروشنای ما درحساَبن...سَ 

َئم  دونم. یعنی هی شنیده دروغ هم مگه واجبه؟ من هم نمی»نگهدار گفت:    
 «اما...

 «منو هم بگیرین مثِل نگهدار...»فتح گفت:  علی   
دونین، هی از آ َقیطاس  هرچی که نمی»حرفش تمام نبود که آقاَبیک گفت:    

 «بُپرسین!
 هائی خیلی بلند شدند. خنده  ها هائی از خنده خنده   
اونا اینُجوری میگن. گمان کنم به ده ـ »ها به پیشانی، گفت:  فنح با اخم علی   

 .«رقم میگن یازدِه شب به این
هی ِجِغلِه! پس تو که درس »، صدا کرد: یار زهرا چشمش به علی   

 «حرف به چه معنیه؟ ئی هم نباید دونسته باشی که همین خوونده
دونم.  مَنم نمی»زیربردن، قُرقُروار گفت:  یار با فشردِن خود و با سربه علی   

 «پس مگه درِس ساعت ِبمون میدن؟
 که نمیدن،درِس ساعت" نمیدن، "درِس ماه و تاریخ" هم »"نگهدار گفت:    

از البت غیر»و فوراً اضافه کرد: !« رو؟پس چی یادتون میدن جن ِبَبره معلّما 
 «آقای ُمرادی!

تونن پوِل مفِت دولتو  معلّم"ِ چی، َمرد! اونا فقط می»"فتح گفت:  علی   
 «بگیرن!
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به ماه   فقط رضاَئن به اینکه یه حقوقی رو ماه پس چی!»آقاَبیک گفت:    
های  بندن برای بچه ِچکار دارن به کاری و مگه دیگه سر می بگیرن و دیگه

 «مردم؟
ُخالصه، ِچکار دارین، زبونشون اینه برای »ها گفته:  َبس به زن ماه   

 «خودشون!
فتح؟ َجخت مرغا جا  حاال هنوز "ده ـ یازده" کجا آ علی»َکَرم گفته:  و علی   

 «َئن یه ُکنجی. گرفته
ئیم.  هست. چقدر راه اومدیم، حاال هم ببین چقدر نشسته»ُشکرهللا گفت:    

 «شده.
سالم، شنوندگاِن »گفت:  صدای مردی ـ رفت که می ها به رادیو ـ به گوش   

 «عزیز...
اَش را به کنارش گذاشته بود،  «خسروی»اِی  استوانهَقیطاس که کالِه سیاِه    

نگاه کرد «. علیکِ سالم!...»رش گفت: ِقرچ خاراندِن س های ِقرچ در َدم
 خندید. خندیدند.

 «در برنامۀ گذشته جوانی به ناِم "میرزا جعفر"...»و مرد ادامه داده بود:    
 «نکنه مرحوم "میرزاجعفر"ِ خودمونو میگه!...»َقیطاس گفت:    
ها رو بذار جا بگیرن برای خودشون و بجای ایَنم  ُمرده»َعبدالمحّمد گفت:    
یه روز یه هّمتی بکن برو  سِرتو هی اینقدر با چنگ و ناخن ِبکاِلشنی، که

 «حرامه و چارتا کاسه آب بریز به سر و َمنگالِت! بشین کناِر آب
تو! اگه تو راست میگی و نه دروغ، پس تو خودت چرا »َقیطاس گفت:    

 «هاتو خاروندی؟ همین یه َدمان پیش دنده
های آدم یه وقتائی  آدم و کمِر آدم و پِس شونه های دنده»َعبدالمحّمد گفت:    

شون و دیگه اینکه تو به خیالت هم  خارونه خارن و آدم می الکی ـ ِولَکی هم می
 «سر و الشمو شستم... که من همین پریروِز گذشته رفتم بیاد
 ها وسالهانگاری که چرک و کُ »خواست بگوید که نگهدار گفت:  هنوز می   

 «شن! دفعه با یه آب و صابونی َکنده می یدن و به یهکش کیسه الکی و بی
َعبدالمحّمد همچنان حرف و کارش با َقیطاس و نگاهش به َقیطاس، گفت:    
ود و ِپِغر و خاطِر کُ  به یه چیز دیگه هم اینکه تو عقلت باید برسه به اینکه»

ما حالی از الِش ما و از داخِل لباسلی  هرگزی و به هیچ کثیفی، شپش و کیک 
َردشدنی نیستن که نیستن و حّتی الشمونو هم که پاک و ُپرچ بکنیم و لباسامون 
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مون میاد به خارش و به زنهاِر همون  باز هی یه ُخرده بدن  هم که شسته بشن
 «چسبن ِبمون! شپش و کیک که به آنی میان می

اش با  با گرفتِن دسته َکَرم علی ها به قورِی بزرگ رفته که ننه چشمبیشتِر    
َکَرم و توی منقلی  ای، با احتیاط آنرا به کناِر علی ای ـ پنبه دستگیرۀ پارچه

آورد که کمی پیش معصومه آنرا آورده بود  کوچک و خالی از آتش فرود می
ها و دستگیره را  شده با دست و پشِت سرش جواهر رسیده بود که کترِی گرفته

زیر و کناِر کرد و دستش به  یک هم که نگاه مینهاد. آقابَ  به گوشۀ منقل می
ها را بخاراَند، یادش به حرِف َعبدالمحّمد افتاد و دست  رفت تا دنده پیراهن می
 پس کشید.

 «از مبارزه علیِه استبداد...»... گفت:  رادیو می   
 «گفتن! حاال دیگه شروع کرد به َمَتل»ُگل گفت: و سیب   
 «خواد َمَتل ـ َغَزل بگه برامون! گه میها، حاال دی»زهرا گفت:    
با فتح برای جلوگیری،  مشّخص و زیاد شدند و علیهای حرف،  خنده   
از  ،نه»درآوردِن نگاه روی زن و مرد، به لحنی جّدی گفت:  حرکت به

شه به دنیا تا دنیا، به  خبر شده و می چی میگه؛ از تاریخ، از اینکه چه همه
 «مملکتای دنیا...

ها کم شدند و کور شدند تا ِنسا بیشتر برای آنکه  گوشگیری و قبول، خندهبه    
تونین بلند  بابا! دیگه بلند شین بیفتین. صبح دیگه نمی»گفت:  چیزی گفته باشد،

 «شین برای حیووناتون.
این راه باز! هرِکی »دادِن پائین، گفت:  کشیدن برای نشان فتح با دست علی   
 «خواد  بره بخوابه. می
خووند که خالص کرد و دیگه به گیر  همون َمرده خوب می»َقیطاس گفت:    

 «نمیاد الُبد.
که توی همۀ  رفت َکَرم رفته و می علی هائی به دسِت  مردهائی و زنچشِم    

های کمرباریک کمتر از نصفه چای ریخته بود و دیگر شروع کرده  استکان
که  کرد مثِل مرّکب بود و معلوم می. چای جوش ُپر کند ها را با آبِ  بود استکان

َکَرم توی قوری خیلی بیش از یک ُپخت چای ریخته تا به تعداِد  علی نهن
ننه! یاهللا استکان بُجور برسون »َکَرم درآمده:  بیشتری برسد و صدای علی

 «ِبم.
افروز، گفت:  حساب بود، چشمش به ُگل  َکَرم که حواسش به علی ننه   
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به ماه   فقط رضاَئن به اینکه یه حقوقی رو ماه پس چی!»آقاَبیک گفت:    
های  بندن برای بچه ِچکار دارن به کاری و مگه دیگه سر می بگیرن و دیگه

 «مردم؟
ُخالصه، ِچکار دارین، زبونشون اینه برای »ها گفته:  َبس به زن ماه   

 «خودشون!
فتح؟ َجخت مرغا جا  حاال هنوز "ده ـ یازده" کجا آ علی»َکَرم گفته:  و علی   

 «َئن یه ُکنجی. گرفته
ئیم.  هست. چقدر راه اومدیم، حاال هم ببین چقدر نشسته»ُشکرهللا گفت:    

 «شده.
سالم، شنوندگاِن »گفت:  صدای مردی ـ رفت که می ها به رادیو ـ به گوش   

 «عزیز...
اَش را به کنارش گذاشته بود،  «خسروی»اِی  استوانهَقیطاس که کالِه سیاِه    

نگاه کرد «. علیکِ سالم!...»رش گفت: ِقرچ خاراندِن س های ِقرچ در َدم
 خندید. خندیدند.

 «در برنامۀ گذشته جوانی به ناِم "میرزا جعفر"...»و مرد ادامه داده بود:    
 «نکنه مرحوم "میرزاجعفر"ِ خودمونو میگه!...»َقیطاس گفت:    
ها رو بذار جا بگیرن برای خودشون و بجای ایَنم  ُمرده»َعبدالمحّمد گفت:    
یه روز یه هّمتی بکن برو  سِرتو هی اینقدر با چنگ و ناخن ِبکاِلشنی، که

 «حرامه و چارتا کاسه آب بریز به سر و َمنگالِت! بشین کناِر آب
تو! اگه تو راست میگی و نه دروغ، پس تو خودت چرا »َقیطاس گفت:    

 «هاتو خاروندی؟ همین یه َدمان پیش دنده
های آدم یه وقتائی  آدم و کمِر آدم و پِس شونه های دنده»َعبدالمحّمد گفت:    

شون و دیگه اینکه تو به خیالت هم  خارونه خارن و آدم می الکی ـ ِولَکی هم می
 «سر و الشمو شستم... که من همین پریروِز گذشته رفتم بیاد
 ها وسالهانگاری که چرک و کُ »خواست بگوید که نگهدار گفت:  هنوز می   

 «شن! دفعه با یه آب و صابونی َکنده می یدن و به یهکش کیسه الکی و بی
َعبدالمحّمد همچنان حرف و کارش با َقیطاس و نگاهش به َقیطاس، گفت:    
ود و ِپِغر و خاطِر کُ  به یه چیز دیگه هم اینکه تو عقلت باید برسه به اینکه»

ما حالی از الِش ما و از داخِل لباسلی  هرگزی و به هیچ کثیفی، شپش و کیک 
َردشدنی نیستن که نیستن و حّتی الشمونو هم که پاک و ُپرچ بکنیم و لباسامون 
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مون میاد به خارش و به زنهاِر همون  باز هی یه ُخرده بدن  هم که شسته بشن
 «چسبن ِبمون! شپش و کیک که به آنی میان می

اش با  با گرفتِن دسته َکَرم علی ها به قورِی بزرگ رفته که ننه چشمبیشتِر    
َکَرم و توی منقلی  ای، با احتیاط آنرا به کناِر علی ای ـ پنبه دستگیرۀ پارچه

آورد که کمی پیش معصومه آنرا آورده بود  کوچک و خالی از آتش فرود می
ها و دستگیره را  شده با دست و پشِت سرش جواهر رسیده بود که کترِی گرفته

زیر و کناِر کرد و دستش به  یک هم که نگاه مینهاد. آقابَ  به گوشۀ منقل می
ها را بخاراَند، یادش به حرِف َعبدالمحّمد افتاد و دست  رفت تا دنده پیراهن می
 پس کشید.

 «از مبارزه علیِه استبداد...»... گفت:  رادیو می   
 «گفتن! حاال دیگه شروع کرد به َمَتل»ُگل گفت: و سیب   
 «خواد َمَتل ـ َغَزل بگه برامون! گه میها، حاال دی»زهرا گفت:    
با فتح برای جلوگیری،  مشّخص و زیاد شدند و علیهای حرف،  خنده   
از  ،نه»درآوردِن نگاه روی زن و مرد، به لحنی جّدی گفت:  حرکت به

شه به دنیا تا دنیا، به  خبر شده و می چی میگه؛ از تاریخ، از اینکه چه همه
 «مملکتای دنیا...

ها کم شدند و کور شدند تا ِنسا بیشتر برای آنکه  گوشگیری و قبول، خندهبه    
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 «ُهع بابام بشی! انای خوِدتونو هم بیار.شیرینم! برو استک»
شما »افتادند که صدای آقاَبیک گفت:  ستن راه میافروز و جواهر به جَ  ُگل   

 ...«کنن میکه میارین، ماِل ما رو هم بیارین، هرچند که باز هم رسا ن
 «خوونه... جای دیگه ببین نمی َکَرم پس بذارش روی یه علی»گفت: نگهدار    
 «ِچکاِرش داری، خوب میگه که...»گفت: آقاَبیک    
بارونی! »ِخرَسکِ دّوم نشسته بود، تند گفت: نزدیک به ُکنِج  َکَرم که علی   

و با خزیدنی و « این سینی رو بلند کن ِبَبر چائی بذار جلِو َمردا تا من...
 رادیو را برداشت. خیز ماندنی روی زانوها  نیم
که همینو آورد برای ُشغلّیات. آدم َبَتر َکَرم  وهللا جانم بشه علی»زمان گفت:    

ش به این  شه تا این روزگارو از سر بگذرونه و شب بگیره کور و پیر می
 «جای ُچول.

 «جاِن خودت. ها وهللا »آقاَبیک گفت:    
 پس چی. چقدر آدم هی باید پیچ به خودش بیاره و آه»فتح گفت:  علی   

 «َورِبکَشه تا صبحو شب بکنه؟
وهللا باز قربوِن طاقِت شما. یعنی روزگار به سِر من و »نگهدار گفت:    

ه مشغولیم و گیریم َدوِر حیوونا و هی ِویرمون ک محّمد هم سخته با وجودی َعبده
 «باشونه.

خواند  جائی را گرفت که عربی می  درآوردِن گردونه حرکت َکَرم با به علی   
خواند که  طوری می ش کرد و جائی را پیدا کرد که مردی به انگلیسی و َردَ 

 کرد: انگار مسخره می
 «َهوَهوَهو!... َهو»   
 «ِدَرو ِدَرو ِدَرو!...»العمل  بلند صدا کرد:  َقیطاس به عکس   
 سر درآوردند.ها ـ  های بچه بیشتر خنده ـ بلندهائی  خنده   
هائی را که برداشته بود، به دهان پرتاب  یار آخرین شیرینِی شیرینی علی   

 کرد و با خنده نگاِه ُشکرهللا و بارانی کرد.
جای  شدن به های کمکی توی دو سینی رسیدند و ُشکرهللا با ساقی استکان   

 ، شروع به ریختِن چای کرد.َکَرم علی
 خاطرِ  ها و به در خوشِی روشنائِی چراغ ها شادمانه ها و دخترها و بچه زن   

نشینی، بیشتر  های شیرین و بنا به برپائِی مجلِس شب بوی چای و به لحاِظ دهن
 کردند... زدند و با حظ بهم نگاه می خندیدند و لبخند می اختیاری می با بی
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چسبید و َرد  ها می دسِت مردهائی به امتحاِن داغِی چای به بدنۀ استکان   
های  شد. َقیطاس و آقاَبیک منتظر نمانده بودند و بیشتِر چای را توی نعلبکی می
کردند و  ها را به دهان نزدیک می َگود ریخته بودند و داشتند نعلبکی َته

 کردن را شروع کرده بودند... فُوت
به میاِن ابروها  گردونه را به آخر نزدیک کرده بود و نومیدانه  َکَرم علی   

خواند؛ یعنی مردی  گره آورده بود، که ناگهانی جائی را گرفت که می
 خواند: می
 «دانم... آی وای وای... ُگلی یا سوسنی یا کبک یا ماهی، نمی»   
ار! خوبه! بذهللا!  بارک گرفت!»ُشور و حرارت صدا کردند:  مردها با   

میگه "مثِل کبکی یا »فتح گفت:  یو عل« َهی! َهی بذارش! همین خوبه. َهی
 «ماهی"!

فتح و  و آهنگی شروع به زدن کرد و نگهدار به گرفتِن بازوی علی   
ببین! ببینین! عیِن »راِن َعبدالمحّمد گفت:   به رساندن کردن و با دست ِول
 «زنه. َبنِد خودمون می هفت َنیِ 
و « هاع وهللا...»حاِل ریختِن چای توی نعلبکی، گفت:  یفته، بهفتح، ش علی   

َبنِد ما کجا و این  هفت نه َمرد، َنیِ »زنی قابل ـ گفت:  َعبدالمحّمد ـ خودش َنی
 «رسن. صدا کجا. دیگه اقالً از این لحاظ اونا هرگزی به ما نمی

به گیر  َبند هفت پس یعنی به اون تهراِن به اون بزرگی  َنیِ »فتح گفت:  علی   
 «نمیاد و ندارن؟

 «ندارن و البت که ندارن!»َعبدالمحّمد محکم گفت:    
باشه، باشه جانم! من »فتح با َردکردِن نعلبکی از َدِم دهان، گفت:  علی   

 «تونم با تو ُمکاِبِره بکنم! نمی
ً َقیطاس    ها به صدای دهن    نوشیدِن چای درآمده بود و خصوصا

برد و  چای می  لب به های صداداِر محکم  کردن وتبا فُ  کنان و ُهوف ُهوف
 داد... قورت می

و یک دستش به لمِس بدنۀ استکان و  یک دستش به تکیۀ فرشَکَرم  علی   
رادیون اسمش راستی! این »خندان گفت: چشمش در حرکت به مردها، 

 «"اَیواده"...
 «چی؟ چی بود؟»وار گفت:  ای گیج زمان ملتفِت حرف، عمداً با قیافه   
 «شین دیگه؟ َزنا! پس بلند نمی»گفت:  کشور می   
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جاِن »و گفت: « ی!... هی»َکَرم به اعتراض و تعّجب صدا کرد:  علی ننه   
تون چائی از گلوتون نره پائین، اگه بذارم بلند شین. ایَنم از  َکَرم تا همه علی

 «َقَسمش که خوردم!
شه  یه  م و خواهرم! پس مگه می ننه»گفت: ، َکَرم علی نگاهش به ننهَبس  ماه   

 «دفعه دیگه هم درست بکنی؟
شه؟ آتِش فراوون راست کردیم َنقِل  پس چرا نمی»َکَرم گفت:  علی ننه   

 «همین.
کنه و نمیذاره  همین کشور رو ببینین چه می»گفت:  فتح می و صدای علی   

 «م ِبت  ها!دَ دشناِم بابا بِ ور! اآلنه که دیگه های کش»و گفت: « جا بگیریم.
و « وی!...وُ »صدا کرد:  شدن َدِم دهان، به خنده دستش به کوفتهکشور کِف    

اما »و با مکثی ادامه داد: « ئی از بابام که... ئی برده پس تو چه بدی»گفت: 
چه عیب داره؛ بابامو که هست هنوز و مگه خیال داره  دشنام هم که ِبِدی 

 «بمیره؟!
محّمد و نگهدار که چشماشون  من حواسم هی بوده به َعبده»ُگل گفت: و سیب   

 «َئن به قرار. ن و هی میرن و باز ُچک نشستهُپِر خوابَ 
محّمِد  دونم تو ِچکاِر َعبده کشور! نه! من نمی»گفت:  میفتح با خنده  و علی   

 «رسونی ِبش که بلند ِشه! که هی میفقیر داری 
َکَرم با گرفتِن سرها به زیر  یک و َقیطاس و علیزمان و نگهدار و آقابَ    

کردند و خوِد َعبدالمحّمد، « ویوُ  ویوُ »ها با شرمندگی و خنده،  خندیدند و زن
 «فتح... ها، علی نه، دیگه از ما گذشته این عمل»خندۀ شرمساری، گفت:  به لب
سالگی  وجوِد سیزده ـ چهاردهالغر و سبزه و با کشور مثِل  – سکینه   
ننه! بلند شو، من خوابم »گفت:  کشیدِن بازوی مادرش می به –مانده  وچکک

 «ره.بَ  می
ترسی؟ تو که دیگه زنی  مگه میپس تو برو بخواب  بابام، »کشور گفت:    

 «هستی برای خودت.
 «پس به ِابرام بگو بیاد بام.»سکینه گفت:    
همه راهی  َبره با اون بارونی! بابام! هنوزه خوابت نمی»گفت:  َخیر می ُروبه   
 .«رفتی و َورگشتی؟ پا شو برو بیفتکه 
هی زن! ِجِغلِه باید قشنگ چائی بخوره از پیش از ظهر »َکَرم گفت:  علی ننه   

 «تا حاال نخورده.
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 خواند: دیگر زنی می   
و صدا نامفهوم  ِخش افتاد که رادیو به ِخش« ها حکایتی، ِز جفا... ِز حرف»   

 «هرگز ثمر نداره...»شد تا خواند: 
میگه "هیچ ثمر نداره"، یعنی »فتح در اشاره به معنا یا معناها گفت:  علی   

 «دیگه فایده نداره ُخالصه!
با  َکَرم ی خوانده و ِکی زده، و علیِخش برگشت تا گوینده گفت که کِ  ِخش   

رادیو را   ـ نعلبکی به روی فرش و خزیدن و بلندگرفتِن دست  نگذاشتِن استکا
از قوِل ما به انجمن »برداشت و گردونه را تاب داد و باز داستاِن شب آمد: 

کردیم....مردانه  بفرمائید اگر صد جان هم داشتیم، در راِه مردم فدا می
 «بجنگیم...

 «َهی! َهی! میگه "مردانه جنگ بکنیم"!»زمان گفت:    
اینجا "رادیو دریا"، »گفت:  َکَرم َرَدش کرد و رسید به مردی که می علی   

 و آهنگ زد و زد...« برنامۀ موسیقِی غرب از رادیو دریا.
ش به  س ِبِدهجای خوبی رو بگیری، پ یه دونی بابا! اگه نمی»فتح گفت:  علی   

 «ما اقالً تا یه جائی رو بُجوریم.
جا رو. این دیگه اخیرش  گیره هیچ جاِن خودت دیگه نمی»َکَرم گفت:  علی   

 «بود.
 «رقص در ساحل...»گفت:  مردی می   
 درآمد. ها صدای پارِس سگ چادرها ها و از پشِت سیاه از کناره   
و شما،  ِمیعاِد ما»فتح رادیو را گرفت و منتظر ماند تا مرد گفت:  علی   

ُهح؟ ِچشه؟ ِچشه پس؟ چه بِش »و قطع کرد. صدا کردند: « رادیو دریا...
َدک و ُپوز در لزوِم  که صدا آمد؛ مردی خارجی به کج و َکولگیِ « شد؟

تند و آواز تنِد خارجی  و آهنگِ« ِد رادیو دریا!...»انگلیسی گفتن، گفت:  به
 «ُدررررر!...»شروع شد؛ مرد خواند: 

ُخناق! درد! ُتف! درد داخِل همون »اراحتی و نفرت درآمدند: صداها به ن   
پیِش خودش میگه چی! دیگه گلوت! پس این دیگه میگه چی! این پس یعنی 

 «َهوِهلَه!...
ب و رسید به عربی  و رسید به داستاِن ش  فتح به پیچاندِن گردونه علی   

 «اری.نه، دیگه نیست انگ»رسید به انگلیسی و تند َرد کرد و گفت: 
ها و زانوها کشید  و خود را روی ساق« خاب! دیدی گفتم؟»َکَرم گفت:  علی   
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جاِن »و گفت: « ی!... هی»َکَرم به اعتراض و تعّجب صدا کرد:  علی ننه   
تون چائی از گلوتون نره پائین، اگه بذارم بلند شین. ایَنم از  َکَرم تا همه علی

 «َقَسمش که خوردم!
شه  یه  م و خواهرم! پس مگه می ننه»گفت: ، َکَرم علی نگاهش به ننهَبس  ماه   

 «دفعه دیگه هم درست بکنی؟
شه؟ آتِش فراوون راست کردیم َنقِل  پس چرا نمی»َکَرم گفت:  علی ننه   

 «همین.
کنه و نمیذاره  همین کشور رو ببینین چه می»گفت:  فتح می و صدای علی   

 «م ِبت  ها!دَ دشناِم بابا بِ ور! اآلنه که دیگه های کش»و گفت: « جا بگیریم.
و « وی!...وُ »صدا کرد:  شدن َدِم دهان، به خنده دستش به کوفتهکشور کِف    

اما »و با مکثی ادامه داد: « ئی از بابام که... ئی برده پس تو چه بدی»گفت: 
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 «بمیره؟!
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 «َئن به قرار. ن و هی میرن و باز ُچک نشستهُپِر خوابَ 
محّمِد  دونم تو ِچکاِر َعبده کشور! نه! من نمی»گفت:  میفتح با خنده  و علی   
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 «فتح... ها، علی نه، دیگه از ما گذشته این عمل»خندۀ شرمساری، گفت:  به لب
سالگی  وجوِد سیزده ـ چهاردهالغر و سبزه و با کشور مثِل  – سکینه   
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ترسی؟ تو که دیگه زنی  مگه میپس تو برو بخواب  بابام، »کشور گفت:    

 «هستی برای خودت.
 «پس به ِابرام بگو بیاد بام.»سکینه گفت:    
همه راهی  َبره با اون بارونی! بابام! هنوزه خوابت نمی»گفت:  َخیر می ُروبه   
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 «تا حاال نخورده.
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 خواند: دیگر زنی می   
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من َدنگ و َفنگشو بهتر »گفت:  کشیدن و با عقب فتح گرفت و رادیو را از علی
 «دونم. می
دونم، ها؟ اونوقت که من رادیون  دونی و من نمی آ! تو می»فتح گفت:  علی   
ون هیچوقت رادیو نداشت، گفت: و چ« دیدم، تو کجا بودی  ِجِغلِه؟! می
 «ئیم دسِت مردم! دیده –ئیم نوِن گندم  قوِل خودمون: اگه نخورده به»

فتح بهتر  .. آ علیکنی. َگری می پس چائی بریز اگه ساقی»َکَرم گفت:  علی ننه   
خودت بریز، ُشکرهللا، بابام... قوری که خالص »و گفت: « دونه یا تو؟ می

 «کرد، بگو تا...
جابازکردن برای ُشکرهللا، بیشترَکَرم که مشغول به رادیو بود، برای  علی   

ها  های مردها ُپر شدند و باقِی چای برای تعدادی از زن ُسرید کنار. استکان
گفتند  هائی که می اعتنا به حرِف زن َکَرم بی علی هریخته شد و نن ها توی استکان

زنند، قوری و کتری را برداشت راه افتاد و  رنگ نمی لب به چای و چای
 جواهر هم به دنبالش پا برداشت...

تون تا حاال  گمانم که هیشکدوم از زهرا، نهغیر َزنا! به»گفت:  َقیطاس می   
 «ها؟ دیده بودین به چشم، نرادیو

محّمد  َگچ نوۀ آ ُگل ندیده بودیم؟ به ُبِنه»گرفتِن باالتنه گفت:  کشور به راست   
 «داشت.

َئم به مسجدسلیمان خونۀ پسرخواهِر  من هم دیده»س هم گفت: بَ  ماه   
 «مون.ردِ مَ 

ها و  جاشدن حاِل جابه َخیر و خدیجه و ِنسا هم به ُگل و ُروبهو و صداهای سیب   
نه. نه وهللا. مگه دروغ هم واجبه؟ َکی؟ »آمدند:  درآمده بودند و درمیها  خنده

ئیم که رادیون ندیده  کجا؟ آخه بابامون رادیون داشت تا دیده باشیم؟ ما چی دیده
 «باشیم؟! این وهللا...

ور داخِل یه من که َمرَدم، یعنی دیده بودم؟ البت فقط از دُ »آقاَبیک گفت:    
 «دیدم ازشون. خورد می م میی چشمدکانائی به اللِ 

به  زدهخوونه هیچ. دوبیشتر  محّمد نمی رادیوِن نوۀ آ ُگل»گفت:  کشور می   
 «دار بیخودی.

 «خوونه ماشاَءهللا! این خوب می»َخیر گفت:  ُروبه   
هی کشور! رادیوِن »ها گفت:  زهرا چشمش به کشور، با حالِت تحقیِر لب   

 «کردنی بود. خراب بود و پرت محّمد اصالً از اّول نوۀ آ ُگل
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بذارین »خواند، گذاشت روی َحلَب گفت:  َکَرم رادیو را که عربی می علی   
 «یه َدمان تا اون انگلیسی ـ اَمِرکائی خالص بکنه.

فتح که دستش به خاراندِن جائی در حدوِد زیِربغل رفته بود، گفت:  علی   
مون سرمون  یعنی کدوم خوونه، مگه بهتره؟ پس یعنی این که عربی می»

 «ُبوَیه"؟! شه به "َهَتل می
 !«پس "عرب" دیگه ِچیه»گفت: به نفرت و « وهللا!»ِنسا به تصدیق گفت:    
َقیطاس به جلو ُسرید و با احتیاط پنجه را برد گذاشت پشِت رادیو و با مکث    

ای جوش  یه ُخرده مثِل اینکه»گرانی جلوآمده، گفت: هائی به دّقت و ن و با لب
 «شده. خوبه که یه َدمان ببندیش سرد بشه، بابا!

ها. ها، ها. بذارین جا بگیره یه َدمان. بذارین یه »صداهائی زنانه گفتند:    
البت رادیون هم مثِل چیزی که »و زهرا گفت: « کمی سرد بشه. پس مگه...

 «شه. داغ بشه، داغ می
 «به عرض ِ یه شب، خدای نکرده. الُبد. خرابش نکنین»َبس گفت:  ماه   
ای رو باید داشته باشی تا َجلد از  البت احتیاِط هر وسیله»َخیر گفت:  ُروبه   

 «دست نره.
راستی  هی بدبختی! نه راستی»فتح با خنده گفت:  خندید و علی نگهدار می   

پس مگه »و گفت: « َئن، از چیزی خبر ندارن، ها! اینا چون چیزی ندیده
 «شه؟ شه و خراب می ه خووندن جوش میرادیون ب

خودت که میگی و جواِب خوِدتو میدی! اینا »فتح گفت:  نگهدار ُرو به علی  
 «َئن البت که باید اینُجور هم خیال بکنن. چون ندیده

ئی گفته،  هوائی ای بابا! حاال چون َقیطاس یه چیِز بال»َعبدالمحّمد گفت:    
 «پس مگه حرفای َقیطاس هم قبولَن؟! شما هم باید بگیرینش به دست؟

هی! پس تو خودت »ای جّدی گفت:  َقیطاس چشمش به َعبدالمحّمد، با قیافه   
 «بیا دست بذار ِبش اگه میگی من بیخود میگم. جوشه جوِن بارونی.

خوونه  َنقد نمی ش. حاال که به فتح! بذار یه َدمان ببنده آ علی»آقاَبیک گفت:    
 «هم.
داَند رادیو داغ  برساَند می با لبخنده برای این بود که َکَرم دِن علیمان ساکت   

 گوید! کند و چیزی نمی می« حیاپائی»و « سییرواُرودَ »اّما  شده
 «خوونه هم که. باشه، ببندش یه َدمان. نمی»فتح گفت:  علی   
ا و ه چادرها و ُبزها و االغ دّره و سیاه َکَرم رادیو را خاموش کرد و ُنه علی   
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ها و  جاشدن حاِل جابه َخیر و خدیجه و ِنسا هم به ُگل و ُروبهو و صداهای سیب   
نه. نه وهللا. مگه دروغ هم واجبه؟ َکی؟ »آمدند:  درآمده بودند و درمیها  خنده

ئیم که رادیون ندیده  کجا؟ آخه بابامون رادیون داشت تا دیده باشیم؟ ما چی دیده
 «باشیم؟! این وهللا...

ور داخِل یه من که َمرَدم، یعنی دیده بودم؟ البت فقط از دُ »آقاَبیک گفت:    
 «دیدم ازشون. خورد می م میی چشمدکانائی به اللِ 

به  زدهخوونه هیچ. دوبیشتر  محّمد نمی رادیوِن نوۀ آ ُگل»گفت:  کشور می   
 «دار بیخودی.

 «خوونه ماشاَءهللا! این خوب می»َخیر گفت:  ُروبه   
هی کشور! رادیوِن »ها گفت:  زهرا چشمش به کشور، با حالِت تحقیِر لب   

 «کردنی بود. خراب بود و پرت محّمد اصالً از اّول نوۀ آ ُگل
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بذارین »خواند، گذاشت روی َحلَب گفت:  َکَرم رادیو را که عربی می علی   
 «یه َدمان تا اون انگلیسی ـ اَمِرکائی خالص بکنه.

فتح که دستش به خاراندِن جائی در حدوِد زیِربغل رفته بود، گفت:  علی   
مون سرمون  یعنی کدوم خوونه، مگه بهتره؟ پس یعنی این که عربی می»

 «ُبوَیه"؟! شه به "َهَتل می
 !«پس "عرب" دیگه ِچیه»گفت: به نفرت و « وهللا!»ِنسا به تصدیق گفت:    
َقیطاس به جلو ُسرید و با احتیاط پنجه را برد گذاشت پشِت رادیو و با مکث    

ای جوش  یه ُخرده مثِل اینکه»گرانی جلوآمده، گفت: هائی به دّقت و ن و با لب
 «شده. خوبه که یه َدمان ببندیش سرد بشه، بابا!

ها. ها، ها. بذارین جا بگیره یه َدمان. بذارین یه »صداهائی زنانه گفتند:    
البت رادیون هم مثِل چیزی که »و زهرا گفت: « کمی سرد بشه. پس مگه...

 «شه. داغ بشه، داغ می
 «به عرض ِ یه شب، خدای نکرده. الُبد. خرابش نکنین»َبس گفت:  ماه   
ای رو باید داشته باشی تا َجلد از  البت احتیاِط هر وسیله»َخیر گفت:  ُروبه   

 «دست نره.
راستی  هی بدبختی! نه راستی»فتح با خنده گفت:  خندید و علی نگهدار می   

پس مگه »و گفت: « َئن، از چیزی خبر ندارن، ها! اینا چون چیزی ندیده
 «شه؟ شه و خراب می ه خووندن جوش میرادیون ب

خودت که میگی و جواِب خوِدتو میدی! اینا »فتح گفت:  نگهدار ُرو به علی  
 «َئن البت که باید اینُجور هم خیال بکنن. چون ندیده

ئی گفته،  هوائی ای بابا! حاال چون َقیطاس یه چیِز بال»َعبدالمحّمد گفت:    
 «پس مگه حرفای َقیطاس هم قبولَن؟! شما هم باید بگیرینش به دست؟

هی! پس تو خودت »ای جّدی گفت:  َقیطاس چشمش به َعبدالمحّمد، با قیافه   
 «بیا دست بذار ِبش اگه میگی من بیخود میگم. جوشه جوِن بارونی.

خوونه  َنقد نمی ش. حاال که به فتح! بذار یه َدمان ببنده آ علی»آقاَبیک گفت:    
 «هم.
داَند رادیو داغ  برساَند می با لبخنده برای این بود که َکَرم دِن علیمان ساکت   

 گوید! کند و چیزی نمی می« حیاپائی»و « سییرواُرودَ »اّما  شده
 «خوونه هم که. باشه، ببندش یه َدمان. نمی»فتح گفت:  علی   
ا و ه چادرها و ُبزها و االغ دّره و سیاه َکَرم رادیو را خاموش کرد و ُنه علی   
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ها برگشتند سِر جای همیشگی؛  خروس ها و قاطر و مرغ ـ گوسالهگاوها و 
 احساس شود...« نشینی دّره ُنه»یعنی به یاد آمدند و احساس شدند تا زندگِی 

 «مون کرد! ای! راحت شدیم! گیِج گیج اُوف»نشستن گفت:  کشور به صاف   
کاسۀ سِر آدم و  ها، صداش ُجوِرِیه که قشنگ میره داخلِ »زهرا گفت:    
 «َهلِه هم درنمیاد! به َهلِه
 «حیف نباشه؟تون میاد اینو بگین؟  ه! چطور دلنه، ب»فتح گفت:  علی   
ها و مردها و چندتا از دخترها چای  به رسیدِن قورِی چای، برای زن   

ها رساندند... طول  ها سهمی را هم به دهاِن بچه ریخته شد و خورده شد و زن
خالص »فتح، برای آزمایش گفت:  نُبرد که ِنسا پا شد و کشور چشمش به علی

دیگه خوبه؟ حاال که فتح! حاال  آ علی»و گفت: « گه! دیگه بلند شین، َزنا...ید
 بلند شد. و دست به زانو « مون بلند شیم؟ دیگه میذاری

یواش و به فاصله شروع به پا شدن کردند و زهرا، ایستاده، با  ها یواش زن   
ها، پا  یاهللا، بچه یاهللا»کردنش، گفت:  چیزی و جمع حرکِت دست مثِل ُروفتنِ 

َکَرم بستش تا  ص. دیگه علیشین و هرِکی بره خونۀ خودش. رادیون دیگه خال
 «شونها!َبرهاینا هم انگاری هیچ خواب نمی»و با تعّجب گفت: « صبح.

خیز شده بود، که  و دست به زانو نیم...« یا علی»گفته بود: هم نگهدار    
چی؟! َزنا ِبَرن، اما اگه یه مردی »ش را گرفت گفت: چَ فتح چنگ برد مُ  علی

 «زنم! تکون خورد، حرِف سرد ِبش می
نه دیگه بیدار »رساند، گفت:  ُروئی پشت را به زمین می نگهدار که با خنده   

 «شیم به صبِح زود؟ نمی
 «بشین حاال باز یه ُخرده، َمرد.»َقیطاس گفت:    
فتح دلش  ها، بشین یه َدمان دیگه هم حاال که علی»زمان هم گفت:    
 «خواد. می
ته بود و با نگرانی به پیچش انگشت زده رادیو را به دست گرفَکَرم که  علی   

، رادیو را فتح بود، چشمش به پیچ، با ُسریدن و رسیدن به کناِر علی
 «فتح! جاِن خودت... آ علی»هردودستی کمی باال گرفت گفت: 

 «َبره؟ تون می شما خواب»ُپرسید:  فتح نگاهش به آقاَبیک و َقیطاس، می علی   
 نارِ رادیو را برده بود کدیگر ند شده بود و َکَرم که کمی روی زانوها بل علی   

، یواش سر را فتح دیگر ملتفت که علی حالی فتح، به گوش و چشم و َدماِغ علی
رفته داخل انگاری پیچش.. کناره، »رادیو نخوَرد، گفت:  ُبرد که به کنار می
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 ...«هم ُسره ِبش و میخیلی 
و َقیطاس هم گفته: « نه وهللا، زوده حاال خیلی...»آقاَبیک جواب داده:    
 ...«حاال نخیر، خواب کجا»

 «ش ِبت! نکنه خرابه و داده»گفته: َکَرم،  نگاهش به علیسِرپا و َکَرم  علی ننه   
 «ح!... یهَ »َکَرم خیره نگاهش کرد و به ناراحتی گفت:  علی   
من که پیَرم »ی آقاَبیک و َقیطاس، زمان هم گفته: ها ای از جواب با فاصله   

 «بره، اونوقت شما جوونا... هنوزه خواَبم نمی
و دیگر بیحواس سر چرخاند « خاب!...»به راحتِی خیال گفت:  فتح و علی   

 اَش به رادیو بخوَرد؛ رادیو را گرفت َکَرم و نزدیک بود پیشانی طرِف علی
 «یعنی میگی ِچِشه؟»گفت:  و« تو که کردیش به چشَمم!»گفت: 

ا روی زمین شدن ِخرَسکی ر با خم و راستچادرشان  َدِم سیاهکه  ُگلو سیب   
هی پیرمرد! تو که به »گفت:  طرِف مردها، می کرد، ُرویش به پهن می

خواستی حاال هم زود خوابت  خوابی، پس می بعدازظهر و به چاشت هی می
 «خواب بودی؟ بهجالی ِبَبره؟ امروز دیدی تا چه مَ 

ها، به بهانۀ سّن و »ُرو گفت:  ُگل، خندهو نگهدار، چشمش به سمِت سیب   
 «سال، انگار هنوز هم تا مرغا جا گرفتن، او هم باید بخوابه!

درازکش شده بود و آرنجش به تکیۀ فرش رسیده بود،  َعبدالمحّمد که نیمه   
ز اینکه سفیده بزنه  بلند ها. مگه به درِد ما گرفتکاره که باید پیش ا»گفت: 

 «شیم سِرپا برای خاطِر ُبزا؟
فتح که در معاینۀ پیِچ رادیو  به چشم نزدیکش کرده بود و از چشم  علی   

های جلوئی ـ باالئی  دوَرش کرده بود، باألخره با زبان که به پشِت دندان
و سر را هم با نفی به باال پراند و گفت: « ُنچ!»چسباند، صدا درآورد: 

شه، اما عیب  ای سفت آر و َبر می نقص َنِنه ُروش. بله که پیچ یه ُخرده»
 «نداره، فقط زوِرش نیاری بیخودی.

َکَرم و یک دستش به پشِت کمر  َکَرم که رسیده بود باالی سِر علی علی ننه   
بینی میگه چی  خاب! می»داد، گفت:  رفته بود و با تکاِن سر و کمر گوش می

 «فتح؟ عموت علی
فتح! یعنی حاجِی پدرسگ خودش هم گفت که این  آ علی»َکَرم گفت:  علی   

 «پیچ  پیِچ خودش نیست و عوض ـ َبَدل شده و پیِچ ایرانیه...
فتح،  چادِر علی َکَرم و در کنارۀ باالئِی سیاه چادِر علی در کنارۀ پائینِی سیاه   
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ها برگشتند سِر جای همیشگی؛  خروس ها و قاطر و مرغ ـ گوسالهگاوها و 
 احساس شود...« نشینی دّره ُنه»یعنی به یاد آمدند و احساس شدند تا زندگِی 

 «مون کرد! ای! راحت شدیم! گیِج گیج اُوف»نشستن گفت:  کشور به صاف   
کاسۀ سِر آدم و  ها، صداش ُجوِرِیه که قشنگ میره داخلِ »زهرا گفت:    
 «َهلِه هم درنمیاد! به َهلِه
 «حیف نباشه؟تون میاد اینو بگین؟  ه! چطور دلنه، ب»فتح گفت:  علی   
ها و مردها و چندتا از دخترها چای  به رسیدِن قورِی چای، برای زن   

ها رساندند... طول  ها سهمی را هم به دهاِن بچه ریخته شد و خورده شد و زن
خالص »فتح، برای آزمایش گفت:  نُبرد که ِنسا پا شد و کشور چشمش به علی

دیگه خوبه؟ حاال که فتح! حاال  آ علی»و گفت: « گه! دیگه بلند شین، َزنا...ید
 بلند شد. و دست به زانو « مون بلند شیم؟ دیگه میذاری

یواش و به فاصله شروع به پا شدن کردند و زهرا، ایستاده، با  ها یواش زن   
ها، پا  یاهللا، بچه یاهللا»کردنش، گفت:  چیزی و جمع حرکِت دست مثِل ُروفتنِ 

َکَرم بستش تا  ص. دیگه علیشین و هرِکی بره خونۀ خودش. رادیون دیگه خال
 «شونها!َبرهاینا هم انگاری هیچ خواب نمی»و با تعّجب گفت: « صبح.

خیز شده بود، که  و دست به زانو نیم...« یا علی»گفته بود: هم نگهدار    
چی؟! َزنا ِبَرن، اما اگه یه مردی »ش را گرفت گفت: چَ فتح چنگ برد مُ  علی

 «زنم! تکون خورد، حرِف سرد ِبش می
نه دیگه بیدار »رساند، گفت:  ُروئی پشت را به زمین می نگهدار که با خنده   

 «شیم به صبِح زود؟ نمی
 «بشین حاال باز یه ُخرده، َمرد.»َقیطاس گفت:    
فتح دلش  ها، بشین یه َدمان دیگه هم حاال که علی»زمان هم گفت:    
 «خواد. می
ته بود و با نگرانی به پیچش انگشت زده رادیو را به دست گرفَکَرم که  علی   

، رادیو را فتح بود، چشمش به پیچ، با ُسریدن و رسیدن به کناِر علی
 «فتح! جاِن خودت... آ علی»هردودستی کمی باال گرفت گفت: 

 «َبره؟ تون می شما خواب»ُپرسید:  فتح نگاهش به آقاَبیک و َقیطاس، می علی   
 نارِ رادیو را برده بود کدیگر ند شده بود و َکَرم که کمی روی زانوها بل علی   

، یواش سر را فتح دیگر ملتفت که علی حالی فتح، به گوش و چشم و َدماِغ علی
رفته داخل انگاری پیچش.. کناره، »رادیو نخوَرد، گفت:  ُبرد که به کنار می
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 ...«هم ُسره ِبش و میخیلی 
و َقیطاس هم گفته: « نه وهللا، زوده حاال خیلی...»آقاَبیک جواب داده:    
 ...«حاال نخیر، خواب کجا»

 «ش ِبت! نکنه خرابه و داده»گفته: َکَرم،  نگاهش به علیسِرپا و َکَرم  علی ننه   
 «ح!... یهَ »َکَرم خیره نگاهش کرد و به ناراحتی گفت:  علی   
من که پیَرم »ی آقاَبیک و َقیطاس، زمان هم گفته: ها ای از جواب با فاصله   

 «بره، اونوقت شما جوونا... هنوزه خواَبم نمی
و دیگر بیحواس سر چرخاند « خاب!...»به راحتِی خیال گفت:  فتح و علی   

 اَش به رادیو بخوَرد؛ رادیو را گرفت َکَرم و نزدیک بود پیشانی طرِف علی
 «یعنی میگی ِچِشه؟»گفت:  و« تو که کردیش به چشَمم!»گفت: 

ا روی زمین شدن ِخرَسکی ر با خم و راستچادرشان  َدِم سیاهکه  ُگلو سیب   
هی پیرمرد! تو که به »گفت:  طرِف مردها، می کرد، ُرویش به پهن می

خواستی حاال هم زود خوابت  خوابی، پس می بعدازظهر و به چاشت هی می
 «خواب بودی؟ بهجالی ِبَبره؟ امروز دیدی تا چه مَ 

ها، به بهانۀ سّن و »ُرو گفت:  ُگل، خندهو نگهدار، چشمش به سمِت سیب   
 «سال، انگار هنوز هم تا مرغا جا گرفتن، او هم باید بخوابه!

درازکش شده بود و آرنجش به تکیۀ فرش رسیده بود،  َعبدالمحّمد که نیمه   
ز اینکه سفیده بزنه  بلند ها. مگه به درِد ما گرفتکاره که باید پیش ا»گفت: 

 «شیم سِرپا برای خاطِر ُبزا؟
فتح که در معاینۀ پیِچ رادیو  به چشم نزدیکش کرده بود و از چشم  علی   

های جلوئی ـ باالئی  دوَرش کرده بود، باألخره با زبان که به پشِت دندان
و سر را هم با نفی به باال پراند و گفت: « ُنچ!»چسباند، صدا درآورد: 

شه، اما عیب  ای سفت آر و َبر می نقص َنِنه ُروش. بله که پیچ یه ُخرده»
 «نداره، فقط زوِرش نیاری بیخودی.

َکَرم و یک دستش به پشِت کمر  َکَرم که رسیده بود باالی سِر علی علی ننه   
بینی میگه چی  خاب! می»داد، گفت:  رفته بود و با تکاِن سر و کمر گوش می

 «فتح؟ عموت علی
فتح! یعنی حاجِی پدرسگ خودش هم گفت که این  آ علی»َکَرم گفت:  علی   

 «پیچ  پیِچ خودش نیست و عوض ـ َبَدل شده و پیِچ ایرانیه...
فتح،  چادِر علی َکَرم و در کنارۀ باالئِی سیاه چادِر علی در کنارۀ پائینِی سیاه   
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گرفتند، جاجا  نمیجال، درست جا روشنائِی زیاد و دیرمَ متوّجه به  هم ها مرغ
ها چند بار  کردند و خروس چشم می نشستند، چشم ایستادند، می کردند، می می
ُبزهای توی آغل  آوردند. درمیهنوز های قُرقُرواری درآورده بودند و  قُت قُت

شده و قیل و  جَتِمعمشان به نوِر  ها و گاوها و قاطِر بیروِن آغل هم توّجه و االغ
جلب و جذب شده بود و صدای زنگولۀ ُبزهائی به  از هرشبه های غیر قالِ 

هم پا شده بودند و و یک گاو رسید و قاطِر نگهدار  هائی رسیده بود و می گوش
هنوز ایستاده بودند. یعنی نشاِن کلّی این بود که انگار به راحتی یا ناراحتی یا 

 دادند که بیدارند... کنجکاوی نشان می
َکَرم! تو که خودت میگی او خودش رادیوساز  ی علیه»گفت:  نگهدار می   

 «عیب کن و اونوقت ِبِدش ِبم؟ شد ِبش بگی پیچشو بی بود، پس مگه نمی
قدِر ُپِر دهنش باشون  آدم به که شه ای آقا! پس مگه می»َکَرم گفت:  علی   

 «ها رو؟ کرده ستحرف بزنه اون خدامَ 
شون کرده که دیگه  بله، اونقدر این روزگاِر نامناسب مست»گفت:  َقیطاس   

 «کنن. مالحظه نمیهم خدا 
ضرب گفت:  ها و چشمش به نگهدار، به گرفتِن چشم َکَرم به ُزل علی   
 «این!...»

عموم »و گفت: « همون ریشو! همون ریشو!»دل گفت:  ُشکرهللا با داغِ    
دونین چه  یشش بود از اقوامش، نمیریشوئی پفتح، عموم نگهدار! یه  علی
 «کرد... می
حاِل غیظ گفت:  بارانی هم ـ که دیگر نزدیک به َقیطاس نشسته بود ـ به   
 «شهری" دیگه ِچیه اصالً!»"
ُهی که بابام »َقیطاس دست دراز کرد کشید به سرش و به تحسین گفت:    

 «َگرَدم! یبشی، پسِر اللِ 
الخصوص داِغ  علی»گفت:  جاشدنی از اثِر ناراحتی می َکَرم با جابه و علی   

موی زن خوِد من از همون ریشو با اون ُزلفاش و ریشش! موهاش مثِل 
 «درازدراز...

 «ِر بلندی بود! یه دا ِچقد هم دراز بود و ُکلُفت بود! قدّ »بارانی گفت:    
گوِز بیجا بود  ش کاِرش گوز جلس، همهِبالنسبِت این م»گفت:  َکَرم می و علی   

 «درآوردن. به خودنمائی و ِتیارت
هیچی ِبش نگفتین و نگفتین پس تو به  اون بود و شما باز»آقاَبیک گفت:    
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 «کنی و سبکی درمیاری؟ که دخالت می ای این ماَبین ِچکاره
ض ای آقازاده! من که عر»َکَرم با گرفتِن مزۀ دهن به تلخی، گفت:  علی   

آدم یه حرفی اگه بزنه، نه   کردم؛ به اون والیِت غریب و به اونُجور اشخاص
 «شه؟ اونوقت یه درِدسری هم پاپیِچ پاش می

انداختن با تسبیحش باشد، مشغول به  بیش از آنکه مشغول به دانه که زمان   
َکَرم حق میگه جانم. یعنی شخص ِ آبرومند که  علی»معنای حرف بود، گفت: 

کنه ماَبیِن َبَتر از َکولی ـ ُغربت، باید  که گیر می آبروی خودشه، وقتی به فکرِ 
 «ای. هی ُمدارا بکنه تا یه وقت پاش گیر نکنه به یه َدقَمصه

نشینا از جونوِر کوه هم َرد  یای از اون اللِ  بله، یه پاره»گفت:  فتح علی   
ئی هم که  به خودشون و یه شلواِر جلدسازیَئن  دیدهَئن. یعنی یه پولی که  کرده
 «اصل و َنَسَبن. ، از بسکه بیَئن شدهپا، دیگه هار و مست  بهَئن  کرده

همین  اومد به که میگن، اگه گیرمون می همون ریشو»َعبدالمحّمد گفت:    
هاش، دیگه اونوقت اّدعای بد و َرد  نزدیکی تا با ُگرز بکوبیم به َدر و دنده

که جسم و ـ دسِت همین آقاَبیک هم به دادیمش  صالً اگه حّتی میکرد و ا نمی
 ُبرید هاشو می زد َدر و دنده دیدین که چطور می باز می ـ جوِن چندانی هم نداره

 «!کرد و اونوقت دیگه تا عمر داشت عار و درد می
جوِن  اقالً یه حرِف سردی بزنم ِبش به خواستم من دیگه می»ُشکرهللا گفت:    

 .«بابام
تونستی! پس  ی، ُشکرهللا! بله! میآ! هَ »تمسخر گفت:   َکَرم به علی   

کشیدی، او  هیچوقت اّدعای الکی نکن. اگه َنَفس می»و گفت: « تونستی! نمی
 «گنجشکی پرتت بکنه باِل هوا! تونست با یه دست مثِل یه توله می
َکشی"  رتو غینه بابام، بله که "غیرت »زمان چشمش به ُشکرهللا، گفت:    

جاش. از این  وقتش و به حسابی، بلکه بهخوبه، اما نه به هرجائی و به هر
بازِی اون هار و مست، دراصل کاِرش به شما  َبرگذشته، اّدعاکاری و ِتیارت

 با یه حرِف سردی  تونه صفتی و خرابیش بود و کسی نمی و از بی نبود
 «شون. پشیمون بکنه از عملاینُجور اشخاص رو 

از سگِ درنده الَحَذر  تونه  ، جانم، بله آدم باید تا میبله»نگهدار گفت:    
 «بکنه.

بله، همینه حرِف حقیقت که آ زمون فرمایش کرد، »َعبدالمحّمد گفت:    
 «بخصوص داخِل والیِت ُغربت.
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گرفتند، جاجا  نمیجال، درست جا روشنائِی زیاد و دیرمَ متوّجه به  هم ها مرغ
ها چند بار  کردند و خروس چشم می نشستند، چشم ایستادند، می کردند، می می
ُبزهای توی آغل  آوردند. درمیهنوز های قُرقُرواری درآورده بودند و  قُت قُت

شده و قیل و  جَتِمعمشان به نوِر  ها و گاوها و قاطِر بیروِن آغل هم توّجه و االغ
جلب و جذب شده بود و صدای زنگولۀ ُبزهائی به  از هرشبه های غیر قالِ 

هم پا شده بودند و و یک گاو رسید و قاطِر نگهدار  هائی رسیده بود و می گوش
هنوز ایستاده بودند. یعنی نشاِن کلّی این بود که انگار به راحتی یا ناراحتی یا 

 دادند که بیدارند... کنجکاوی نشان می
َکَرم! تو که خودت میگی او خودش رادیوساز  ی علیه»گفت:  نگهدار می   

 «عیب کن و اونوقت ِبِدش ِبم؟ شد ِبش بگی پیچشو بی بود، پس مگه نمی
قدِر ُپِر دهنش باشون  آدم به که شه ای آقا! پس مگه می»َکَرم گفت:  علی   

 «ها رو؟ کرده ستحرف بزنه اون خدامَ 
شون کرده که دیگه  بله، اونقدر این روزگاِر نامناسب مست»گفت:  َقیطاس   

 «کنن. مالحظه نمیهم خدا 
ضرب گفت:  ها و چشمش به نگهدار، به گرفتِن چشم َکَرم به ُزل علی   
 «این!...»

عموم »و گفت: « همون ریشو! همون ریشو!»دل گفت:  ُشکرهللا با داغِ    
دونین چه  یشش بود از اقوامش، نمیریشوئی پفتح، عموم نگهدار! یه  علی
 «کرد... می
حاِل غیظ گفت:  بارانی هم ـ که دیگر نزدیک به َقیطاس نشسته بود ـ به   
 «شهری" دیگه ِچیه اصالً!»"
ُهی که بابام »َقیطاس دست دراز کرد کشید به سرش و به تحسین گفت:    

 «َگرَدم! یبشی، پسِر اللِ 
الخصوص داِغ  علی»گفت:  جاشدنی از اثِر ناراحتی می َکَرم با جابه و علی   

موی زن خوِد من از همون ریشو با اون ُزلفاش و ریشش! موهاش مثِل 
 «درازدراز...

 «ِر بلندی بود! یه دا ِچقد هم دراز بود و ُکلُفت بود! قدّ »بارانی گفت:    
گوِز بیجا بود  ش کاِرش گوز جلس، همهِبالنسبِت این م»گفت:  َکَرم می و علی   

 «درآوردن. به خودنمائی و ِتیارت
هیچی ِبش نگفتین و نگفتین پس تو به  اون بود و شما باز»آقاَبیک گفت:    
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 «کنی و سبکی درمیاری؟ که دخالت می ای این ماَبین ِچکاره
ض ای آقازاده! من که عر»َکَرم با گرفتِن مزۀ دهن به تلخی، گفت:  علی   

آدم یه حرفی اگه بزنه، نه   کردم؛ به اون والیِت غریب و به اونُجور اشخاص
 «شه؟ اونوقت یه درِدسری هم پاپیِچ پاش می

انداختن با تسبیحش باشد، مشغول به  بیش از آنکه مشغول به دانه که زمان   
َکَرم حق میگه جانم. یعنی شخص ِ آبرومند که  علی»معنای حرف بود، گفت: 

کنه ماَبیِن َبَتر از َکولی ـ ُغربت، باید  که گیر می آبروی خودشه، وقتی به فکرِ 
 «ای. هی ُمدارا بکنه تا یه وقت پاش گیر نکنه به یه َدقَمصه

نشینا از جونوِر کوه هم َرد  یای از اون اللِ  بله، یه پاره»گفت:  فتح علی   
ئی هم که  به خودشون و یه شلواِر جلدسازیَئن  دیدهَئن. یعنی یه پولی که  کرده
 «اصل و َنَسَبن. ، از بسکه بیَئن شدهپا، دیگه هار و مست  بهَئن  کرده

همین  اومد به که میگن، اگه گیرمون می همون ریشو»َعبدالمحّمد گفت:    
هاش، دیگه اونوقت اّدعای بد و َرد  نزدیکی تا با ُگرز بکوبیم به َدر و دنده

که جسم و ـ دسِت همین آقاَبیک هم به دادیمش  صالً اگه حّتی میکرد و ا نمی
 ُبرید هاشو می زد َدر و دنده دیدین که چطور می باز می ـ جوِن چندانی هم نداره

 «!کرد و اونوقت دیگه تا عمر داشت عار و درد می
جوِن  اقالً یه حرِف سردی بزنم ِبش به خواستم من دیگه می»ُشکرهللا گفت:    

 .«بابام
تونستی! پس  ی، ُشکرهللا! بله! میآ! هَ »تمسخر گفت:   َکَرم به علی   

کشیدی، او  هیچوقت اّدعای الکی نکن. اگه َنَفس می»و گفت: « تونستی! نمی
 «گنجشکی پرتت بکنه باِل هوا! تونست با یه دست مثِل یه توله می
َکشی"  رتو غینه بابام، بله که "غیرت »زمان چشمش به ُشکرهللا، گفت:    

جاش. از این  وقتش و به حسابی، بلکه بهخوبه، اما نه به هرجائی و به هر
بازِی اون هار و مست، دراصل کاِرش به شما  َبرگذشته، اّدعاکاری و ِتیارت

 با یه حرِف سردی  تونه صفتی و خرابیش بود و کسی نمی و از بی نبود
 «شون. پشیمون بکنه از عملاینُجور اشخاص رو 

از سگِ درنده الَحَذر  تونه  ، جانم، بله آدم باید تا میبله»نگهدار گفت:    
 «بکنه.

بله، همینه حرِف حقیقت که آ زمون فرمایش کرد، »َعبدالمحّمد گفت:    
 «بخصوص داخِل والیِت ُغربت.
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 «اَه! ماه داره پیدا میده...»فتح درآمد:  صدای علی   
« کو؟»های کوه و تّپه نگاه کردند و نگهدار گفت:  مردها به طرِف سیاهی   

 «پس کو؟ پس ما نباید ببینیم؟»و َقیطاس گفت: 
هایش پیدا  آلود  باالی سِر کوه و کناره چیزی مثِل نوِر زرد ـ نارنجِی چرک   

 شدن درآمده باشد. حاِل پخش شده بود؛ مثِل جوهری ریخته که به
کم داره پیدا میده و معلومه که امشب زودتر از دیشب  ها، کم» زمان گفت:   

 «پیدا میده.
خواد،  فتح هم دلش می حاال که دیگه ماه هم درمیاد و آ علی»آقاَبیک گفت:    

 «باز بشینیم یه َدمان دیگه هم.
ا َخیر تا یه َدمان دیگه. همین َزن ها، باز بشینین به»َکَرم گفت:  علی ننه   

کار و معلوم نیست چه تعجیلی بود که زود  لد شکست انداختن بهنذاشتن و جَ 
 «بلند شدن.

اونوقته که نشستن ، هماه هم که بیاد برسه باالی سرمون، بَ »َکَرم گفت:  علی   
 «نشینی داره. و شب

ور شده بود، گفت: خواب از چشمش دُ  نگهدار که با اثِر چای و تعریف    
خندیدن داخِل ُرومون، اونوقته که حظ داره رادیون هاع، ماه که پیدا ِبِده به »

 «هم بخوونه.
 «خواب بودیم که ماه پیدا داد. مون به دیگه همه دیشِب رفته »َقیطاس گفت:    
چادرها پخش و َپال  ها در سرتاسِر طوِل سیاه سایهها و  صداها مثِل فانوس   

ُجورواُجور،  های ها، صداهای خنده ها و بچه بودند: صداهای تعریِف زن
 صداهای ُکلُفِت مردها در همراهِی صدای گریۀ دو بچه...

شده از َنی و ُپوشال با  ماننِد ساخته های تخت ُگل روی لَوِکهو َبس و سیب ماه   
رختخواب پهن کرده بودند. ِنسا پهلوی  های چوبِی کج و َکوله اّما ُکلُفت  پایه
حاِف دوالشده را روی ِگلیم پهن ِگلیم پهن کرده بود و ل چادِر برادرش سیاه

کرده بود و روی لحاف نشسته بود و توّجهش به تنومندی ـ ُپرزورِی 
ماندۀ خودش، مشتش به کناِر گوش رسیده بود و آرنجش به آهستگی به  محروم

کرد و  َخیر ِخرَسکی را روی زمین پهن می تکیۀ بالِش بزرگ رسید... ُروبه
بافته پهن کند. کشور  روی تخِت آهنی ـ سیمُبرد  زهرا بستۀ رختخوابی را می

با بالشی آمد و سکینه  چادر درمی ای به کولش، از سیاه شده ِخرَسکِ لوله
 داشت... شده به دست و زیِر بغلش به دنباِل مادرش پا برمی گرفته
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هم بلند و هم به کمکِ رّقِت هوا و آرامِش حدود  رسا،   حفت علیصدای    
 ها رساند. گوشخود را به همۀ 

ـ "رادیون" دیگه ِچیه! هی باید بسته باشه تا یه وقتی که کسی بخوونه.    
به شهرا! اونا دیگه قیامَتن!... آ زمون!  وت که دیگه پیدا دادهصَ  فطِ بگین از ضَ 

یه چیِزِیه برای  دونه. "َضفط" َئم برات... نگهدار می گمان کنم پیشتر گفته
رادیونه اما البت بزرگتره و خیلی بزرگ هم  مثِل همین»و گفت: « خودش...

که   س  همین َدلِه ِبه قدّ بزرگ دارن که اگه دروغ نگم، ازشون گیر میاد. حّتی 
 فط، سِرهم...هم رادیونه هم ضَ 

 «صوت". ها ِبشون میگن "َضبطِ  شهری»یار گفت:  علی   
به لفِظ گرده اونُجور بگیم و  مون نمی ها. حاال ما زبون»فتح گفت:  علی   

 «..خودمون میگیم.
 داد. شده، سر تکان می آورده های دّقت به جلو زمان، لب   
شونو، اما زود  خالوم اسکندر تا همین پارسال داشت یکی»یار گفت:  علی   

ی  خراب شد؛ یعنی سوخت؛ کوچیک بود و زدش به برِق ناُجوِر اللِ 
 «سوخت.

اونوقت خوبیش به »و گفت: .« یار.. بذار تو یه َدم، علی»فتح گفت:  علی   
َگری که خودتون بخوائین، مثالً از  هداز هر رقم خواننِچیه؟ خوبیش به اینه که 

خری.. ـ که اسمش یادم رفته  همون ُگلپایگونی، یه چیِز کوچیکی هست می
شه این جلوش و اون  چی بود ـ میذاریش داخلش... یعنی یه دری داره واز می

ای داره زور میاری روی  بندی و یه دکمه و میچیزو میذاری داخلش و در
اُفته و هرقدر که بخوائین.. ـ از صبح تا شب هم که  اون دکمه و به کار می

تا از همون چیزا  خوونه براتون... یا میائین ده بخوائین ـ هی مرتب می
 «شون... خووَنن َگر می تا خواننده خرین که ده می
 و صدای نگهدار به توضیِح بیشتر درآمد.   
ـ بله، یعنی اون صدا وقتی که خووند و خالص کرد و َمیلِت کشید که باز    

 ی بخوونه؛ صد دفعه هم که بخوائی.، میذارهمونو بخوونه
ِاِیه و چه  به! اون دیگه پس ببینین چه نمره به»َکَرم، مجذوب، گفت:  علی   

 «اختراعیه!...
 «ُهح... پس اون دیگه َنقلِش خیلیه...»زمان به حیرت گفت:    
بله، »ها، گفت:  کردن بازِی دهان برای نگاه َقیطاس با چرخاندِن سر با نیم   
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 «اَه! ماه داره پیدا میده...»فتح درآمد:  صدای علی   
« کو؟»های کوه و تّپه نگاه کردند و نگهدار گفت:  مردها به طرِف سیاهی   

 «پس کو؟ پس ما نباید ببینیم؟»و َقیطاس گفت: 
هایش پیدا  آلود  باالی سِر کوه و کناره چیزی مثِل نوِر زرد ـ نارنجِی چرک   

 شدن درآمده باشد. حاِل پخش شده بود؛ مثِل جوهری ریخته که به
کم داره پیدا میده و معلومه که امشب زودتر از دیشب  ها، کم» زمان گفت:   

 «پیدا میده.
خواد،  فتح هم دلش می حاال که دیگه ماه هم درمیاد و آ علی»آقاَبیک گفت:    

 «باز بشینیم یه َدمان دیگه هم.
ا َخیر تا یه َدمان دیگه. همین َزن ها، باز بشینین به»َکَرم گفت:  علی ننه   

کار و معلوم نیست چه تعجیلی بود که زود  لد شکست انداختن بهنذاشتن و جَ 
 «بلند شدن.

اونوقته که نشستن ، هماه هم که بیاد برسه باالی سرمون، بَ »َکَرم گفت:  علی   
 «نشینی داره. و شب

ور شده بود، گفت: خواب از چشمش دُ  نگهدار که با اثِر چای و تعریف    
خندیدن داخِل ُرومون، اونوقته که حظ داره رادیون هاع، ماه که پیدا ِبِده به »

 «هم بخوونه.
 «خواب بودیم که ماه پیدا داد. مون به دیگه همه دیشِب رفته »َقیطاس گفت:    
چادرها پخش و َپال  ها در سرتاسِر طوِل سیاه سایهها و  صداها مثِل فانوس   

ُجورواُجور،  های ها، صداهای خنده ها و بچه بودند: صداهای تعریِف زن
 صداهای ُکلُفِت مردها در همراهِی صدای گریۀ دو بچه...

شده از َنی و ُپوشال با  ماننِد ساخته های تخت ُگل روی لَوِکهو َبس و سیب ماه   
رختخواب پهن کرده بودند. ِنسا پهلوی  های چوبِی کج و َکوله اّما ُکلُفت  پایه
حاِف دوالشده را روی ِگلیم پهن ِگلیم پهن کرده بود و ل چادِر برادرش سیاه

کرده بود و روی لحاف نشسته بود و توّجهش به تنومندی ـ ُپرزورِی 
ماندۀ خودش، مشتش به کناِر گوش رسیده بود و آرنجش به آهستگی به  محروم

کرد و  َخیر ِخرَسکی را روی زمین پهن می تکیۀ بالِش بزرگ رسید... ُروبه
بافته پهن کند. کشور  روی تخِت آهنی ـ سیمُبرد  زهرا بستۀ رختخوابی را می

با بالشی آمد و سکینه  چادر درمی ای به کولش، از سیاه شده ِخرَسکِ لوله
 داشت... شده به دست و زیِر بغلش به دنباِل مادرش پا برمی گرفته
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هم بلند و هم به کمکِ رّقِت هوا و آرامِش حدود  رسا،   حفت علیصدای    
 ها رساند. گوشخود را به همۀ 

ـ "رادیون" دیگه ِچیه! هی باید بسته باشه تا یه وقتی که کسی بخوونه.    
به شهرا! اونا دیگه قیامَتن!... آ زمون!  وت که دیگه پیدا دادهصَ  فطِ بگین از ضَ 

یه چیِزِیه برای  دونه. "َضفط" َئم برات... نگهدار می گمان کنم پیشتر گفته
رادیونه اما البت بزرگتره و خیلی بزرگ هم  مثِل همین»و گفت: « خودش...

که   س  همین َدلِه ِبه قدّ بزرگ دارن که اگه دروغ نگم، ازشون گیر میاد. حّتی 
 فط، سِرهم...هم رادیونه هم ضَ 

 «صوت". ها ِبشون میگن "َضبطِ  شهری»یار گفت:  علی   
به لفِظ گرده اونُجور بگیم و  مون نمی ها. حاال ما زبون»فتح گفت:  علی   

 «..خودمون میگیم.
 داد. شده، سر تکان می آورده های دّقت به جلو زمان، لب   
شونو، اما زود  خالوم اسکندر تا همین پارسال داشت یکی»یار گفت:  علی   

ی  خراب شد؛ یعنی سوخت؛ کوچیک بود و زدش به برِق ناُجوِر اللِ 
 «سوخت.

اونوقت خوبیش به »و گفت: .« یار.. بذار تو یه َدم، علی»فتح گفت:  علی   
َگری که خودتون بخوائین، مثالً از  هداز هر رقم خواننِچیه؟ خوبیش به اینه که 

خری.. ـ که اسمش یادم رفته  همون ُگلپایگونی، یه چیِز کوچیکی هست می
شه این جلوش و اون  چی بود ـ میذاریش داخلش... یعنی یه دری داره واز می

ای داره زور میاری روی  بندی و یه دکمه و میچیزو میذاری داخلش و در
اُفته و هرقدر که بخوائین.. ـ از صبح تا شب هم که  اون دکمه و به کار می

تا از همون چیزا  خوونه براتون... یا میائین ده بخوائین ـ هی مرتب می
 «شون... خووَنن َگر می تا خواننده خرین که ده می
 و صدای نگهدار به توضیِح بیشتر درآمد.   
ـ بله، یعنی اون صدا وقتی که خووند و خالص کرد و َمیلِت کشید که باز    

 ی بخوونه؛ صد دفعه هم که بخوائی.، میذارهمونو بخوونه
ِاِیه و چه  به! اون دیگه پس ببینین چه نمره به»َکَرم، مجذوب، گفت:  علی   

 «اختراعیه!...
 «ُهح... پس اون دیگه َنقلِش خیلیه...»زمان به حیرت گفت:    
بله، »ها، گفت:  کردن بازِی دهان برای نگاه َقیطاس با چرخاندِن سر با نیم   
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ای که بخوائی ـ هی  دفعهخوائی.. ـ هر چند یعنی هی که می اون خوبه که..
 «خوونه، ُهح؟ می همونو

بله. ها. پس چی. همین دیگه. َنقل : »فتح گفتند یار و نگهدار و علی علی   
َقیطاس! از خوِد شب تا َدِم سفیده هم »و نگهدار گفت: « روی همینه دیگه.

ـ  ..شه که بذاریش کناِر گوِشت بخوونه برات و خالص هم که بشه، خودش می
رسونه ِبت که  شه، یعنی می خودش به خودش ـ انگار آدمه، بسته مییعنی 

 «دیگه خالص!
 «قیامته َمرد!»گفت:  یطاسقَ  آقاَبیک و کردن به ح با نگاهفت علی   
شه!... ای خاک  هائی که نمی ببینین چه اختراع»َعبدالمحّمد، حیران، گفت:    

 «به سِر ما!
وِن به نظرم بود ازشون داخِل همون دکاِن حاجی. یعنی می»َکَرم گفت:  علی   

خودم سرخ بودن یا مثالً همین رقِم رادیوِن  رادیونای کوچیک و بزرگ که به
شون پهن و باریکه و سیاهه و پیِش خودم هم  رنگ بودن، دیدم یکی تریاکی

 «گفتم پس این دیگه چرا به این رقمه، و تو نگو که رادیون نبود و ًضفط بود.
شه از َضفط، اما  می البت آدم زود سیر» فتح، گفت:  لینگهدار ُرویش به ع   

 «رادیون...
خاب! رادیون و َضفِط سِرهم بستون. مگه مجبوری َتک »فتح گفت:  علی   

شونو  یکی ، اونشون که سیر شدی سِرهم که باشن، از هرکدوم ًضفط بستونی؟
 «گیری. می
. به این رقم دیگه خودش یه نعمِت ُهع، اینُجوری بله»نگهدار محکم گفت:    

 .«یزرگیه
ماِل خالوم اسکندر »بود، گفت:  یار که در انتظاِر فرصِت گفتن علی   

 «ُجور بود؛ هم رادیون بود هم َضبط. همین
هی ها. هم رادیون بود و هم َضفط »و زهرا نشسته روی تخت، صدا کرد:    

 ها توضیح بدهد... و شروع کرد برای زن« بود.
و « َئن!... حضرات! ببینین! ببینین دیگه چی که درست نکرده»زمان گفته:    

با تحسین و تعّجب سر به ردن به آقاَبیک و َقیطاس و َعبدالمحّمد، ک با نگاه
 پائین و باال تکان داد.

 «مونه مات و سرگشته. وهللا آدم می»َقیطاس گفت:    
کنن  پس چی! مغِز سِر اونا که این چیزا رو راست می»َعبدالمحّمد گفت:    
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 «ِچیه و اونوقت نگاه بکنین به خودمون!...ببینین 
فتح با سر بلندکردن به صورتش  پا کرد. علی ایستادن  پابه اَبیک پا شد و بهآق   

 «خوای... ها؟ ِچته؟ نکنه.. می»گفت: 
 «حاال میام...»آقاَبیک گفت:    
 فهمیدند.   
آ زمون! اهواز داخِل هر خیابونی که ُگذِرت بیفته،  َدم یه »فتح گفت:  علی   

ود ینی اقالً ده ـ بیستاشونو همینُجور کُ ب های بزرگی که نگاه بکنی، می مغازه
ریزن   مخلوق هی پول میبینی که  ها و می هم، البت پشِت شیشه َئن روی کرده

 «َبَرن... خرن می و ازشون می
تونه  َکس نمی َنن خیلی و همهاما نه ایَنم هست که گرو»م گفت: َکرَ  علی   

 «ازشون بخره؟
ها، البت، پس چی. َنقِل من هم البت َنقِل اون اشخاص ِ »فتح گفت:  علی   

 «س. خداداده
علّت نیست و هیچ  قوِل خودمون هیچ "گرونی" بی البت به»زمان گفت:    

 «علّت نیست. "ارزونی" هم بی
ها را درآورده  ـ نعلبکی  چادر، صدای استکان َکَرم نشسته جلِو سیاه علی ننه   

جوش ریخت وبا تکان ـ  اهر نشسته کنارش، تِه قوری کمی آبِ بود و جو
آبی زرد توی استکان ریخت جوِش ریخته را به صورِت  دادِن قوری، آبِ  تکان

و قند به دهان گذاشت و استکان را بلند کرد و شروع به نوشیدن کرد. صدای 
َکَرم  یفتح! نگهدار! حاال یه کاری نکنین که عل علیآ »گفت:  َکَرم می علی ننه

مونو هم ِبَبره بفروشه و ِبِده یکی از همونا رو بستونه  همین چندتا حیوون
 «بیاره!

نه، خاطرت جمع که اگه همۀ ُبزاتونو هم بفروشین، »فتح گفت:  علی   
 «شه. پولشون پوِل یکی از همونا نمی

قوِل آ زمون، چیِز خوب البت هی  به»گفت:  َکَرم می نگهدار به علی   
 «گرونه.

رادیوِن خودت هی بابام، »با مهربانی گفت: َکَرم،  چشمش به علیو َقیطاس    
 «خوونه؟ بسیار هم خوبه. ماشاَءهللا خوبه، مگه ِچشه؟ یعنی نمی

رادیون ـ َضفِط بزرِگ حسابی  از »َکَرم گفت:  کردن به علی فتح با نگاه علی   
م هست گمان شونو ه هزارتومنیـ پونصد تومن کمتر نیست، دیگه.  چارصد
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ای که بخوائی ـ هی  دفعهخوائی.. ـ هر چند یعنی هی که می اون خوبه که..
 «خوونه، ُهح؟ می همونو

بله. ها. پس چی. همین دیگه. َنقل : »فتح گفتند یار و نگهدار و علی علی   
َقیطاس! از خوِد شب تا َدِم سفیده هم »و نگهدار گفت: « روی همینه دیگه.

ـ  ..شه که بذاریش کناِر گوِشت بخوونه برات و خالص هم که بشه، خودش می
رسونه ِبت که  شه، یعنی می خودش به خودش ـ انگار آدمه، بسته مییعنی 

 «دیگه خالص!
 «قیامته َمرد!»گفت:  یطاسقَ  آقاَبیک و کردن به ح با نگاهفت علی   
شه!... ای خاک  هائی که نمی ببینین چه اختراع»َعبدالمحّمد، حیران، گفت:    

 «به سِر ما!
وِن به نظرم بود ازشون داخِل همون دکاِن حاجی. یعنی می»َکَرم گفت:  علی   

خودم سرخ بودن یا مثالً همین رقِم رادیوِن  رادیونای کوچیک و بزرگ که به
شون پهن و باریکه و سیاهه و پیِش خودم هم  رنگ بودن، دیدم یکی تریاکی

 «گفتم پس این دیگه چرا به این رقمه، و تو نگو که رادیون نبود و ًضفط بود.
شه از َضفط، اما  می البت آدم زود سیر» فتح، گفت:  لینگهدار ُرویش به ع   

 «رادیون...
خاب! رادیون و َضفِط سِرهم بستون. مگه مجبوری َتک »فتح گفت:  علی   

شونو  یکی ، اونشون که سیر شدی سِرهم که باشن، از هرکدوم ًضفط بستونی؟
 «گیری. می
. به این رقم دیگه خودش یه نعمِت ُهع، اینُجوری بله»نگهدار محکم گفت:    

 .«یزرگیه
ماِل خالوم اسکندر »بود، گفت:  یار که در انتظاِر فرصِت گفتن علی   

 «ُجور بود؛ هم رادیون بود هم َضبط. همین
هی ها. هم رادیون بود و هم َضفط »و زهرا نشسته روی تخت، صدا کرد:    

 ها توضیح بدهد... و شروع کرد برای زن« بود.
و « َئن!... حضرات! ببینین! ببینین دیگه چی که درست نکرده»زمان گفته:    

با تحسین و تعّجب سر به ردن به آقاَبیک و َقیطاس و َعبدالمحّمد، ک با نگاه
 پائین و باال تکان داد.

 «مونه مات و سرگشته. وهللا آدم می»َقیطاس گفت:    
کنن  پس چی! مغِز سِر اونا که این چیزا رو راست می»َعبدالمحّمد گفت:    
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 «ِچیه و اونوقت نگاه بکنین به خودمون!...ببینین 
فتح با سر بلندکردن به صورتش  پا کرد. علی ایستادن  پابه اَبیک پا شد و بهآق   

 «خوای... ها؟ ِچته؟ نکنه.. می»گفت: 
 «حاال میام...»آقاَبیک گفت:    
 فهمیدند.   
آ زمون! اهواز داخِل هر خیابونی که ُگذِرت بیفته،  َدم یه »فتح گفت:  علی   

ود ینی اقالً ده ـ بیستاشونو همینُجور کُ ب های بزرگی که نگاه بکنی، می مغازه
ریزن   مخلوق هی پول میبینی که  ها و می هم، البت پشِت شیشه َئن روی کرده

 «َبَرن... خرن می و ازشون می
تونه  َکس نمی َنن خیلی و همهاما نه ایَنم هست که گرو»م گفت: َکرَ  علی   

 «ازشون بخره؟
ها، البت، پس چی. َنقِل من هم البت َنقِل اون اشخاص ِ »فتح گفت:  علی   

 «س. خداداده
علّت نیست و هیچ  قوِل خودمون هیچ "گرونی" بی البت به»زمان گفت:    

 «علّت نیست. "ارزونی" هم بی
ها را درآورده  ـ نعلبکی  چادر، صدای استکان َکَرم نشسته جلِو سیاه علی ننه   

جوش ریخت وبا تکان ـ  اهر نشسته کنارش، تِه قوری کمی آبِ بود و جو
آبی زرد توی استکان ریخت جوِش ریخته را به صورِت  دادِن قوری، آبِ  تکان

و قند به دهان گذاشت و استکان را بلند کرد و شروع به نوشیدن کرد. صدای 
َکَرم  یفتح! نگهدار! حاال یه کاری نکنین که عل علیآ »گفت:  َکَرم می علی ننه

مونو هم ِبَبره بفروشه و ِبِده یکی از همونا رو بستونه  همین چندتا حیوون
 «بیاره!

نه، خاطرت جمع که اگه همۀ ُبزاتونو هم بفروشین، »فتح گفت:  علی   
 «شه. پولشون پوِل یکی از همونا نمی

قوِل آ زمون، چیِز خوب البت هی  به»گفت:  َکَرم می نگهدار به علی   
 «گرونه.

رادیوِن خودت هی بابام، »با مهربانی گفت: َکَرم،  چشمش به علیو َقیطاس    
 «خوونه؟ بسیار هم خوبه. ماشاَءهللا خوبه، مگه ِچشه؟ یعنی نمی

رادیون ـ َضفِط بزرِگ حسابی  از »َکَرم گفت:  کردن به علی فتح با نگاه علی   
م هست گمان شونو ه هزارتومنیـ پونصد تومن کمتر نیست، دیگه.  چارصد
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 «کنم.
هی آقا! "هزار تومن"؟ ـ بیش. هست خیلی گرونتر از هزار »نگهدار گفت:    

 «اَن. اونا دیگه ماِل آدمای خیلی اعیانی و پونصد تومن هم. البت
تا  و لَنگ کرد« َهوِهلَه! خدا!...» َقیطاس با شّدِت تعّجب صدا درآورد:   

به ماَبین  آورد صحبتنگهدار پیشتر »گوش کنند؛ نگاهش که کردند، گفت: 
ًنقِل دخترخواهِر خودم که اسمشو نهادن "صدتومنی". یعنی ببینین صد تومن 
چقدر قُرب و منزلت داشت اونوقتا! حاال ببینین چی شده و ببینین که 

 «َئن! "صدتومنا" و "هزارتومنا" چطور خوار و زار شده
های تاریکش  با خندۀ لبهایش َدوِر زانوها،  دست خندیدند و َعبدالمحّمد   

ای َقیطاس! اّوالً که من همون پیشتر گفتم و حاال هم میگم که ایاِم قدیم »گفت: 
ً تو خواهرت و شوهرخواهرت و اقوامت هم از  رفت، ایاِم قدیم ُمرد و دوُیما
لحاِظ عقل مثِل خوِدَتن و انگار فرمودۀ خدا باشه، از خودت بهتر نیستن! یعنی 

همون خواهرت اگه قابلّیت داشتن و اگه عقل داخِل سرشون بابای اون دختر و 
شد، هرگزی اسِم  اومد و سرشون به احترام و ارزِش خودشون می گیر می

 «اینُجوری نمیذاشتن روی بچه.
ها به َعبدالمحّمد و با فشردِن لب و دهانی شبیه به  کردِن چشم َقیطاس با ُرک   

ل" اینه که تو داری، باشه، خانداِن ما اگه "عق»لب و دهاِن َعبدالمحّمد، گفت: 
جاشدن گفت:  و حرف را کافی ندید و با جابه« هیچ عقل نداشتن و ندارن!

رروشن بودی، الُبد اونوقت پیِش خودت اگه تو خودت خیلی عقل داشتی و سَ »
گرفتت که اگه اسِم اینُجور میذاشتن، فقط بنا به این نبود که با  این خیال هم می

که  شد خیلی کارا بکنی و بیشتر به این خاطر بود وِل نگهدار میصدتومن به ق
هاشون اسِم اینُجوری هم میذاشتن  مردم تا به اون حد فقیر ـ ذلیل بودن که خیلی

شون، که البت من نمیگم که عمِل معقولی بود و خیلی هم نامعقول  سِر بچه
 «کردن. می
ها و  حرف را در دل تجربه و آگاهی، راستِی حرف را و اندازۀ راستیِ    

 ها حاضر کرد و صداهای تصدیق درآمدند. ذهن
 ـ بله، الحق که ایَنم هست...   
ش این نباشه که فقط  محّمد! پس تو پِی معنِی یه حرفی هم برو و همه ـ َعبده   

 یه سِر قضیه رو به شوخی ـ ِتیارت بگیری.
 تر بودن. پلّه از ما بدبخت ـ همین، مردِم اون َدوره دیگه ده   
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ارزونِی چیزا نبود که خیال کنیم صد ش حساِب  همهتو ِچته؟ ـ بله، جانم،    
تنگی ـ بیکسِی بیشتِر  اومد روی دست دوبیشترش می  تومن خیلی بود؛ حساب

 مخلوق.
سِر َقیطاِس فقیر  خواد سربه دونه منتها بیشتر می میـ ای آقا! این خودش هم    

 بذاره به هر راهی که بشه!
 ـ ها، پس چی!...   
محّمد! حاال از شوخی َرد،  َعبده»ها، زمان گفت:  گرفتِن حرف و با کوتاهی   

َنقد هم توی دهاِت  غیر از َدورۀ قدیم، همین به که بهدونی  تو خودت قشنگ می
باز کمتر اسم میذارن  جا ندارن، چیز و هیچ هیچورازدست که خبری از دُ 

روی دختر مثِل "طال" و "ُمروارید" و "گوهر" و "قیمتی" و "جواهر" ـ که 
َکَرِم خودمون باشه ـ و بیشتر اسم میذارن چی مثالً؟ ـ مثالً  خواهِر همین علی
و یا خیلی هم که ُهَنر بکنن، اسم میذارن "اَشَرفی" که به  اسم میذارن "ُنقره"

 «الی طال باشه نه بیشتر!معنِی فقط یکی از ریا
دالمحّمد هم سرکشید تا های تصدیق و تأّسف، حرِف خوِد َعب میاِن حرف   

 «ماه هم دیگه قشنگ دراومد.»نگهدار گفت: 
  آلود جای رنگِ زرد ـ نارنجِی چرک در همانتقریباً  ماه با نقصی در ِگردی،   

 حال، زردرنگِ بدرنگ. پیدا شده بود مثِل آدمی مریض
خوائین،  ًضفِط حسابی اگه میای خدا! رادیون و »فتح به حسرت گفت:  لیع   

جهانی رو ببینین! همون رادیوِن تنهاش  حسیِن نقشِ  باید رادیون ـ َضفِط َعبده
تا پیچ داره، هنوزه بیشتر. هزارتا َدنگ و َفنگ داره و اصالً کسی  اگه بگم ده

َبره تا بخوای بلندش  میَبره ِبش و چنان هم بزرگه که خیلی زور  راه نمی
دونه حسابش چه حسابیه و حیفه و  بکنی از زمین. خودش هم هنوز نمی

 «کنه! خرابش هم می
نه این کوچیک ـ   خاب! اونو میگن چیز»حالِت تحسین گفت:  َعبدالمحّمد به   

 «کوچیکا رو!
 ی هی تعریفِ حاال انگاری که به بزرگ ـ کوچیکیه! به اللِ »َکَرم گفت:  علی   

 !«اون بابا از همین رادیون "اَیواد" بود
ای جانم! اون "ناحاجی" اگه تعریِف خوبِی این رادیونو »فتح گفت:  علی   

راستی اینقدر صاف  چرخید؟ یعنی تو راستی کرد، نه اونوقت کاسبیش نمی نمی
 «و صادقی؟!
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 «کنم.
هی آقا! "هزار تومن"؟ ـ بیش. هست خیلی گرونتر از هزار »نگهدار گفت:    

 «اَن. اونا دیگه ماِل آدمای خیلی اعیانی و پونصد تومن هم. البت
تا  و لَنگ کرد« َهوِهلَه! خدا!...» َقیطاس با شّدِت تعّجب صدا درآورد:   

به ماَبین  آورد صحبتنگهدار پیشتر »گوش کنند؛ نگاهش که کردند، گفت: 
ًنقِل دخترخواهِر خودم که اسمشو نهادن "صدتومنی". یعنی ببینین صد تومن 
چقدر قُرب و منزلت داشت اونوقتا! حاال ببینین چی شده و ببینین که 

 «َئن! "صدتومنا" و "هزارتومنا" چطور خوار و زار شده
های تاریکش  با خندۀ لبهایش َدوِر زانوها،  دست خندیدند و َعبدالمحّمد   

ای َقیطاس! اّوالً که من همون پیشتر گفتم و حاال هم میگم که ایاِم قدیم »گفت: 
ً تو خواهرت و شوهرخواهرت و اقوامت هم از  رفت، ایاِم قدیم ُمرد و دوُیما
لحاِظ عقل مثِل خوِدَتن و انگار فرمودۀ خدا باشه، از خودت بهتر نیستن! یعنی 

همون خواهرت اگه قابلّیت داشتن و اگه عقل داخِل سرشون بابای اون دختر و 
شد، هرگزی اسِم  اومد و سرشون به احترام و ارزِش خودشون می گیر می

 «اینُجوری نمیذاشتن روی بچه.
ها به َعبدالمحّمد و با فشردِن لب و دهانی شبیه به  کردِن چشم َقیطاس با ُرک   

ل" اینه که تو داری، باشه، خانداِن ما اگه "عق»لب و دهاِن َعبدالمحّمد، گفت: 
جاشدن گفت:  و حرف را کافی ندید و با جابه« هیچ عقل نداشتن و ندارن!

رروشن بودی، الُبد اونوقت پیِش خودت اگه تو خودت خیلی عقل داشتی و سَ »
گرفتت که اگه اسِم اینُجور میذاشتن، فقط بنا به این نبود که با  این خیال هم می

که  شد خیلی کارا بکنی و بیشتر به این خاطر بود وِل نگهدار میصدتومن به ق
هاشون اسِم اینُجوری هم میذاشتن  مردم تا به اون حد فقیر ـ ذلیل بودن که خیلی

شون، که البت من نمیگم که عمِل معقولی بود و خیلی هم نامعقول  سِر بچه
 «کردن. می
ها و  حرف را در دل تجربه و آگاهی، راستِی حرف را و اندازۀ راستیِ    

 ها حاضر کرد و صداهای تصدیق درآمدند. ذهن
 ـ بله، الحق که ایَنم هست...   
ش این نباشه که فقط  محّمد! پس تو پِی معنِی یه حرفی هم برو و همه ـ َعبده   

 یه سِر قضیه رو به شوخی ـ ِتیارت بگیری.
 تر بودن. پلّه از ما بدبخت ـ همین، مردِم اون َدوره دیگه ده   
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ارزونِی چیزا نبود که خیال کنیم صد ش حساِب  همهتو ِچته؟ ـ بله، جانم،    
تنگی ـ بیکسِی بیشتِر  اومد روی دست دوبیشترش می  تومن خیلی بود؛ حساب

 مخلوق.
سِر َقیطاِس فقیر  خواد سربه دونه منتها بیشتر می میـ ای آقا! این خودش هم    

 بذاره به هر راهی که بشه!
 ـ ها، پس چی!...   
محّمد! حاال از شوخی َرد،  َعبده»ها، زمان گفت:  گرفتِن حرف و با کوتاهی   

َنقد هم توی دهاِت  غیر از َدورۀ قدیم، همین به که بهدونی  تو خودت قشنگ می
باز کمتر اسم میذارن  جا ندارن، چیز و هیچ هیچورازدست که خبری از دُ 

روی دختر مثِل "طال" و "ُمروارید" و "گوهر" و "قیمتی" و "جواهر" ـ که 
َکَرِم خودمون باشه ـ و بیشتر اسم میذارن چی مثالً؟ ـ مثالً  خواهِر همین علی
و یا خیلی هم که ُهَنر بکنن، اسم میذارن "اَشَرفی" که به  اسم میذارن "ُنقره"

 «الی طال باشه نه بیشتر!معنِی فقط یکی از ریا
دالمحّمد هم سرکشید تا های تصدیق و تأّسف، حرِف خوِد َعب میاِن حرف   

 «ماه هم دیگه قشنگ دراومد.»نگهدار گفت: 
  آلود جای رنگِ زرد ـ نارنجِی چرک در همانتقریباً  ماه با نقصی در ِگردی،   

 حال، زردرنگِ بدرنگ. پیدا شده بود مثِل آدمی مریض
خوائین،  ًضفِط حسابی اگه میای خدا! رادیون و »فتح به حسرت گفت:  لیع   

جهانی رو ببینین! همون رادیوِن تنهاش  حسیِن نقشِ  باید رادیون ـ َضفِط َعبده
تا پیچ داره، هنوزه بیشتر. هزارتا َدنگ و َفنگ داره و اصالً کسی  اگه بگم ده

َبره تا بخوای بلندش  میَبره ِبش و چنان هم بزرگه که خیلی زور  راه نمی
دونه حسابش چه حسابیه و حیفه و  بکنی از زمین. خودش هم هنوز نمی

 «کنه! خرابش هم می
نه این کوچیک ـ   خاب! اونو میگن چیز»حالِت تحسین گفت:  َعبدالمحّمد به   

 «کوچیکا رو!
 ی هی تعریفِ حاال انگاری که به بزرگ ـ کوچیکیه! به اللِ »َکَرم گفت:  علی   

 !«اون بابا از همین رادیون "اَیواد" بود
ای جانم! اون "ناحاجی" اگه تعریِف خوبِی این رادیونو »فتح گفت:  علی   

راستی اینقدر صاف  چرخید؟ یعنی تو راستی کرد، نه اونوقت کاسبیش نمی نمی
 «و صادقی؟!
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 «تو رو خدا دِل این ِجِغلِه رو نشکن! پس مگه...»َقیطاس گفت:    
ایَنم خوبه بابام، پس »و زمان گفت: « ها.»نگهدار و زمان باهم گفتند:    

 «مگه ِچشه؟
 «نه... فقط یه ُخرده گرون دادش ِبت وگه»َقیطاس گفت:    
به لبخند َکَرم،  کردن به علی با نگاهو « نه، گرون هم نیست.»زمان گفت:    

 «گفتی اسمش ِچیه؟ "اَیوای"؟!»گفت: 
 «اَیواد".»"انی با خنده گفتند: ُشکرهللا و بار   
 «آ! ایَنم برای پیرمرِد ما!»فتح با خنده گفت:  علی   
 «نه... ِتیارت در میاره آ زمون وگه»َکَرم گفت:  علی   
 «دونه اما از قصد اینُجور میگه برای شوخی. ها، می»ُشکرهللا هم گفت:    
ن و َضفِط اُونُجوری رو گمانم که اون رادیو فتح! نه علی»َعبدالمحّمد گفت:    

 «که میگی، شیشصد ـ َهفصد تومن هم ِبَدنش، ُهح؟
کردن به َعبدالمحّمد، با اطمینان  ها به پیشانی در نگاه فتح به آوردِن چین علی   

شیشصد ـ َهفصد تومن"؟ ـ نه، نخیر، هزار تومن و شاید هم بیش »"گفت: 
 «داده جاش.

که به همین نزدیکی  لبه فکر و خیا ُخالصه منو انداختین»نگهدار گفت:    
 وچیز تکمیالشون برم یکی از همون بزرگ ـ بزرگا و خوب ـ خوبا و همه

 «بستونم، جهنم!
نه، تو دل نمیذاری چندتا ُبز بفروشی ِبدی جای »فتح به سردی گفت:  علی   

 «یکی از اونا!
 «نکن! و اما باورشنَ بِ هاع! ای دِل غافل! »و َقیطاس هم به خنده گفت:    
آ! حاال شما دوتا دارین به این رقم نگهدارو "هی شیر، هی »زمان گفت:    

 «شونو! کنین که بره بخره یکی شیر" می
نه آ زمون، نه َنقِل "هی شیر، هی شیره" »شد، گفت:  جا می نگهدار که جابه   

و نه هم هیچی و من یه مدتی دیگه اگه رفتم و گرفتم ازشون، الُبد اونوقت 
 «بینین! تون می همه

یه مدتی دیگه" تو دیگه َکی پیِش این حضراتی که ببیَنن »"َعبدالمحّمد گفت:   
 «ئی یا نه؟! تو خریده

َکَرم احساِس رنج و سوزش کرد که نگهدار با فروختن چندتا ُبز  علی   
تواند رادیو و رادیو ـ ضبط بخرد؛ یعنی رادیو و رادیو ـ ضبط اینقدر در  می
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اَند  بابتدو « کردن»و « گفتن»که... و با این فکر دلداری یافت که  دستَرسند
نگهدار از چندتا ُبز و حّتی از یک ُبز هم به سادگی دل  فتح، قوِل علی و بنا به

 َکَند... نمی
قوِل  میاد ماَبین که به ای حضرات! باز همون حرِف پیشی: »گفت زمان می   

کنن  گفت، پس اونائی که همین چیزا رو درست می محّمد که یه َدمان پیش َعبده
دیگه مغِز سرشون ِچیه! یعنی اونا میگن "ما مغز داریم" و ما هم پیِش 

 «خودمون میگیم "مغِز سر داریم"؟
مغِز سِر اون اشخاص ِ شهری به دنیا تا دنیا و مغِز سِر ما »َقیطاس گفت:   

 «س. شون حرِف دو حسابه، حرِف دو معامله حرف
یعنی »داد، صدا کرد:  َخیر که کناِر ِنسا نشسته بود و گوش می ُروبه   

و « ها رو از خوب و بد، به همۀ والیتا! خودمون ِچمونه؟ آل ِبَبره همۀ شهری
 اش رسید. صدای خنده

و « سالم.»آقاَبیک دستش به بنِد شلوارپیجامه، از تاریکی پیدا شد و گفت:    
 نشست.

گاِه فرش و به  با رساندِن کِف دست به تکیهن و با یکزانو نشستنگهدار    
َخیر! خواهرم! اگه ما همین  های ُروبه»چرخاندِن گردن طرِف پائین، گفت: 

رقم گفتنا باید دِل خودمونو  َتَرکیم و به همین جوابا رو ندیم، نه الُبد اونوقت می
 «خوش بکنیم؟!

همین دیگه! »گفت:  َخیر بلندتر شد و َقیطاس به تصدیق صدای خندۀ ُروبه   
پس چی! هی باید با گردِن ُرک بریم و بگیم فقط خودمون خوبیم تا باِرمون 

 «بار بشه!
 «خودمون" پس َبدیم؟! به! حیف نباشه؟!»"فتح هم به تمسخر گفت:  و علی   
 «ُبرد! فتح که دیگه پاک ما رو میده به آب آ علی»آقاَبیک گفت:    
جانبش نیست هرچی که میگه از این  یعنی حق به»َکَرم گفت:  علی   

 «وهللا، باهلل، چرا!»و خودش جواب داد: « دربابت؟
فتح و  نگهدار چهارزانو نشست و با نهادِن کِف دست به کناِر شانۀ علی   

ون و بگو که اگه نه یُ ِویزِ  پس تو یه دو کالم هم بگو از ِتلِی»َردکردنش، گفت: 
دید  شونو می رفت و یکی همین آ زمون هم میفقط َقیطاِس نگشته ـ ندیده، بلکه 

کرد و چه حالی بِش  ای ـ جائی، اونوقت چه می کرد داخِل یه مغازه که کار می
 «داد!... دست می
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 «تو رو خدا دِل این ِجِغلِه رو نشکن! پس مگه...»َقیطاس گفت:    
ایَنم خوبه بابام، پس »و زمان گفت: « ها.»نگهدار و زمان باهم گفتند:    

 «مگه ِچشه؟
 «نه... فقط یه ُخرده گرون دادش ِبت وگه»َقیطاس گفت:    
به لبخند َکَرم،  کردن به علی با نگاهو « نه، گرون هم نیست.»زمان گفت:    

 «گفتی اسمش ِچیه؟ "اَیوای"؟!»گفت: 
 «اَیواد".»"انی با خنده گفتند: ُشکرهللا و بار   
 «آ! ایَنم برای پیرمرِد ما!»فتح با خنده گفت:  علی   
 «نه... ِتیارت در میاره آ زمون وگه»َکَرم گفت:  علی   
 «دونه اما از قصد اینُجور میگه برای شوخی. ها، می»ُشکرهللا هم گفت:    
ن و َضفِط اُونُجوری رو گمانم که اون رادیو فتح! نه علی»َعبدالمحّمد گفت:    

 «که میگی، شیشصد ـ َهفصد تومن هم ِبَدنش، ُهح؟
کردن به َعبدالمحّمد، با اطمینان  ها به پیشانی در نگاه فتح به آوردِن چین علی   

شیشصد ـ َهفصد تومن"؟ ـ نه، نخیر، هزار تومن و شاید هم بیش »"گفت: 
 «داده جاش.

که به همین نزدیکی  لبه فکر و خیا ُخالصه منو انداختین»نگهدار گفت:    
 وچیز تکمیالشون برم یکی از همون بزرگ ـ بزرگا و خوب ـ خوبا و همه

 «بستونم، جهنم!
نه، تو دل نمیذاری چندتا ُبز بفروشی ِبدی جای »فتح به سردی گفت:  علی   

 «یکی از اونا!
 «نکن! و اما باورشنَ بِ هاع! ای دِل غافل! »و َقیطاس هم به خنده گفت:    
آ! حاال شما دوتا دارین به این رقم نگهدارو "هی شیر، هی »زمان گفت:    

 «شونو! کنین که بره بخره یکی شیر" می
نه آ زمون، نه َنقِل "هی شیر، هی شیره" »شد، گفت:  جا می نگهدار که جابه   

و نه هم هیچی و من یه مدتی دیگه اگه رفتم و گرفتم ازشون، الُبد اونوقت 
 «بینین! تون می همه

یه مدتی دیگه" تو دیگه َکی پیِش این حضراتی که ببیَنن »"َعبدالمحّمد گفت:   
 «ئی یا نه؟! تو خریده

َکَرم احساِس رنج و سوزش کرد که نگهدار با فروختن چندتا ُبز  علی   
تواند رادیو و رادیو ـ ضبط بخرد؛ یعنی رادیو و رادیو ـ ضبط اینقدر در  می
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اَند  بابتدو « کردن»و « گفتن»که... و با این فکر دلداری یافت که  دستَرسند
نگهدار از چندتا ُبز و حّتی از یک ُبز هم به سادگی دل  فتح، قوِل علی و بنا به

 َکَند... نمی
قوِل  میاد ماَبین که به ای حضرات! باز همون حرِف پیشی: »گفت زمان می   

کنن  گفت، پس اونائی که همین چیزا رو درست می محّمد که یه َدمان پیش َعبده
دیگه مغِز سرشون ِچیه! یعنی اونا میگن "ما مغز داریم" و ما هم پیِش 

 «خودمون میگیم "مغِز سر داریم"؟
مغِز سِر اون اشخاص ِ شهری به دنیا تا دنیا و مغِز سِر ما »َقیطاس گفت:   

 «س. شون حرِف دو حسابه، حرِف دو معامله حرف
یعنی »داد، صدا کرد:  َخیر که کناِر ِنسا نشسته بود و گوش می ُروبه   

و « ها رو از خوب و بد، به همۀ والیتا! خودمون ِچمونه؟ آل ِبَبره همۀ شهری
 اش رسید. صدای خنده

و « سالم.»آقاَبیک دستش به بنِد شلوارپیجامه، از تاریکی پیدا شد و گفت:    
 نشست.

گاِه فرش و به  با رساندِن کِف دست به تکیهن و با یکزانو نشستنگهدار    
َخیر! خواهرم! اگه ما همین  های ُروبه»چرخاندِن گردن طرِف پائین، گفت: 

رقم گفتنا باید دِل خودمونو  َتَرکیم و به همین جوابا رو ندیم، نه الُبد اونوقت می
 «خوش بکنیم؟!

همین دیگه! »گفت:  َخیر بلندتر شد و َقیطاس به تصدیق صدای خندۀ ُروبه   
پس چی! هی باید با گردِن ُرک بریم و بگیم فقط خودمون خوبیم تا باِرمون 

 «بار بشه!
 «خودمون" پس َبدیم؟! به! حیف نباشه؟!»"فتح هم به تمسخر گفت:  و علی   
 «ُبرد! فتح که دیگه پاک ما رو میده به آب آ علی»آقاَبیک گفت:    
جانبش نیست هرچی که میگه از این  یعنی حق به»َکَرم گفت:  علی   

 «وهللا، باهلل، چرا!»و خودش جواب داد: « دربابت؟
فتح و  نگهدار چهارزانو نشست و با نهادِن کِف دست به کناِر شانۀ علی   

ون و بگو که اگه نه یُ ِویزِ  پس تو یه دو کالم هم بگو از ِتلِی»َردکردنش، گفت: 
دید  شونو می رفت و یکی همین آ زمون هم میفقط َقیطاِس نگشته ـ ندیده، بلکه 

کرد و چه حالی بِش  ای ـ جائی، اونوقت چه می کرد داخِل یه مغازه که کار می
 «داد!... دست می
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گرفتِن گردن  کردن و کج حاِل چشم ُزل زمان با قصِد گرمترکردِن جریان، به   
ابام، که ما اَن ب یا پس اونا دیگه چه نمره»طرِف نگهدار، به حیرِت تمام گفت: 

 «کنیم! یاد نمی اسمشونو هم هرگزی
ای! اونوقت که دیگه هیچ! اونوقت »خنده، بلندبلند گفت:  به َعبدالمحّمد، لب   

و « شد و سر میذاشت به کوه! ور از جونش، صاف دیوونه می.. دُ دیگه
 َکَرم بلند خندیدند. فتح و نگهدار و آقاَبیک و علی خودش و علی

فروز و هردو دختِر نگهدار و چند دختربچه و پسربچۀ هشت اَ  ُگل جواهر و   
در نوِر َکَرم و  چادِر علی ساله جمع شده بودند در گوشۀ پائینِی سیاه ـ ُنه ـ ده

« قُُتوربازی»ها  ها و سنگریزه و جواهر با ریگ اَفروز ُگلیک فانوس، 
د، به انداختِن ریگ اَفروز گوشش به مردها و به حرِف َعبدالمحمّ  کردند. ُگل می

ها جلِو جواهر، و ُرویش طرِف مجلِس مردها، به ناراحتی صدا  ـ سنگریزه
 «نخیر هم! بابای من انگاری هیچی ندیده که...»کرد: 

و  «ُبریده! تو َنَفس نکَش! های ِگیس»ُگل از روی لَوِکه َتَشر زد: و سیب   
 «زده! ُبرده جن ُکَشمت، آل اآلن میام می»ُشکرهللا هم گفت: 

دختر ببینین »دادن به چپ و راست، به خنده گفت:  َعبدالمحّمد به سرتکان   
ما دروغ میگیم و آ زمون  یکردن از باباش انگار کنه به َبرداشت چه می

 «نذاشته به دنیا! چیِزندیده 
خواست بگوید که آقاَبیک گفت:  ها در ادامه  باال گرفتند و زمان می خنده   
جا ِول  گیره و هیچ هللا" داره؛ ُپشتِی باباشو می "بارک ِاَفروز حّق  وهللا ُگل»

 «کنه. نمی
خودمون خوب میگیم که میگیم »و گفت: « ها، الحق.»نگهدار گفت:    

 .«"دختر غمخوارتره تا پسر"
محّمد.. ـ با اون صدات که مثِل َکرناس! ـ تو  هی، َعبده»فت: و زمان گ   

 «ئی از اون نمره که من ندیده باشم؟ خودت دیده
من؟ من بابام هم ندیده تا چه برسه به اینکه بیاد روی »َعبدالمحّمد گفت:    

 «خودم!
 «ها. راستی هم که!»َقیطاس با ُمشارکت گفت:    
به َدور که انگاری خبر  اسِم باباها رو میارنآ! یه ُجوری »فتح گفت:  علی   

 «اَن و به ایاِم باباها هیچ نبودشون. ندارن که این رقم حسابا حاالئی
و خودش « ئی ازشون، نگهدار؟ تو خودت دیده»ُگل رسید: و صدای سیب   
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 «دیده حتم به اهواز.»و به باقی، گفت:  مثِل جواب به خودش
فتح هم  ئی به اهواز و علی ونم که تو حتم دیدهد ها، می»زمان شنید. گفت:    

 «خوام بدونم که دیگه ِکی دیده که من ندیده باشم؟ دیده، اما می
 «اَن، چه ُجوَرن؟ پس اونا دیگه چه حسابی»َکَرم گفت:  علی ننه   
از رادیون و َضفط پس مگه دیگه پس دیگه غیر»به حاِل تعّجب گفت: ِنسا    

 «ه که...چی ممکن میده اختراع بش
ِویزِویُزو که  تو بگو از همین ِتِلی آ نگهدار! جاِن خودت»َکَرم هم گفت:  علی   

 «اَن... اَن و به چه حسابی به چه رقمی
ای صدادار در اصالِح  فتح با خنده خنده، منتظِر پاسخ ماندند و علی به ها لب   

 «ون"!یُ ِویزِ  "، "ِتلِیِویزِویُزو نه "ِتلِی»َکَرم گفت:  حرِف علی
پوشاند، به شتاب  چادرها را هم می و نگهدار چشمش در گردشی که سیاه   

شه با یه دستگاهی بزرگتر  َئم، می جاهائی تعریف شنیده اینُجوری که به»گفت: 
چادرای ما و عکِس خودمونو هم  از دوربیِن عکس، عکِس مثالً همین سیاه

هرحالی و بعد همون رفتن و به  َوردارن به تعریف و به خوردن و به راه
 ،ای که داره ون، یعنی از پشِت یه شیشهِویِزیُ  شه که با اون ِتلِی عکسا رو می

تون  که عقل از سِرمون ِبَپره! یعنی حواس ُجوری شون به نشوِن خودمون ِبَدن
و گفتم که،  خورن باشه به معنِی حرف که نه اون عکسائی که تکون نمی

کردن و جنبیدن و هر کاری که  تعریف عکسای خودمون مثِل همین حاال به
خارونه،  کنه به َدماغ یا خودشو می مون دست می که یکی و مثالً وقتی کنیم می

شه که پس این دیگه چطور ممکن  و اینجاس که دیگه مغِز سر َدَونگ می
 «داده!...

ای در حیرت و ناباوری و تحسین شروع به  سابقه مرد و زن با شّدِت بی   
 صدا درآمدند. اختیاری به و با بی خوردن کردند و ُوول جاشدن جابه
 م! ـ ببینین! هی بابام و ننه   
 جا؟! ـ گوش گرفتین همین   
 ـ ای مردم، ای مسلمونا! این دیگه!...   
 ـ ایَنم یکی به قدِر صدتا!   
 «!ایَنم یکی به قدِر هزارتا»؟ باید بگی «صدتا»ـ    
 ه کاِرش نیست، ها!...ـ نه راست میگه و شوخی هم ب   
 ممکن؟از اینه که این دیگه یه عملیه محال آخه چطور یعنی؟ پس مگه نه ـ   
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گرفتِن گردن  کردن و کج حاِل چشم ُزل زمان با قصِد گرمترکردِن جریان، به   
ابام، که ما اَن ب یا پس اونا دیگه چه نمره»طرِف نگهدار، به حیرِت تمام گفت: 

 «کنیم! یاد نمی اسمشونو هم هرگزی
ای! اونوقت که دیگه هیچ! اونوقت »خنده، بلندبلند گفت:  به َعبدالمحّمد، لب   

و « شد و سر میذاشت به کوه! ور از جونش، صاف دیوونه می.. دُ دیگه
 َکَرم بلند خندیدند. فتح و نگهدار و آقاَبیک و علی خودش و علی

فروز و هردو دختِر نگهدار و چند دختربچه و پسربچۀ هشت اَ  ُگل جواهر و   
در نوِر َکَرم و  چادِر علی ساله جمع شده بودند در گوشۀ پائینِی سیاه ـ ُنه ـ ده

« قُُتوربازی»ها  ها و سنگریزه و جواهر با ریگ اَفروز ُگلیک فانوس، 
د، به انداختِن ریگ اَفروز گوشش به مردها و به حرِف َعبدالمحمّ  کردند. ُگل می

ها جلِو جواهر، و ُرویش طرِف مجلِس مردها، به ناراحتی صدا  ـ سنگریزه
 «نخیر هم! بابای من انگاری هیچی ندیده که...»کرد: 

و  «ُبریده! تو َنَفس نکَش! های ِگیس»ُگل از روی لَوِکه َتَشر زد: و سیب   
 «زده! ُبرده جن ُکَشمت، آل اآلن میام می»ُشکرهللا هم گفت: 

دختر ببینین »دادن به چپ و راست، به خنده گفت:  َعبدالمحّمد به سرتکان   
ما دروغ میگیم و آ زمون  یکردن از باباش انگار کنه به َبرداشت چه می

 «نذاشته به دنیا! چیِزندیده 
خواست بگوید که آقاَبیک گفت:  ها در ادامه  باال گرفتند و زمان می خنده   
جا ِول  گیره و هیچ هللا" داره؛ ُپشتِی باباشو می "بارک ِاَفروز حّق  وهللا ُگل»

 «کنه. نمی
خودمون خوب میگیم که میگیم »و گفت: « ها، الحق.»نگهدار گفت:    

 .«"دختر غمخوارتره تا پسر"
محّمد.. ـ با اون صدات که مثِل َکرناس! ـ تو  هی، َعبده»فت: و زمان گ   

 «ئی از اون نمره که من ندیده باشم؟ خودت دیده
من؟ من بابام هم ندیده تا چه برسه به اینکه بیاد روی »َعبدالمحّمد گفت:    

 «خودم!
 «ها. راستی هم که!»َقیطاس با ُمشارکت گفت:    
به َدور که انگاری خبر  اسِم باباها رو میارنآ! یه ُجوری »فتح گفت:  علی   

 «اَن و به ایاِم باباها هیچ نبودشون. ندارن که این رقم حسابا حاالئی
و خودش « ئی ازشون، نگهدار؟ تو خودت دیده»ُگل رسید: و صدای سیب   

~ 225 ~ 
 اللِی                                                               رادیون

 «دیده حتم به اهواز.»و به باقی، گفت:  مثِل جواب به خودش
فتح هم  ئی به اهواز و علی ونم که تو حتم دیدهد ها، می»زمان شنید. گفت:    

 «خوام بدونم که دیگه ِکی دیده که من ندیده باشم؟ دیده، اما می
 «اَن، چه ُجوَرن؟ پس اونا دیگه چه حسابی»َکَرم گفت:  علی ننه   
از رادیون و َضفط پس مگه دیگه پس دیگه غیر»به حاِل تعّجب گفت: ِنسا    

 «ه که...چی ممکن میده اختراع بش
ِویزِویُزو که  تو بگو از همین ِتِلی آ نگهدار! جاِن خودت»َکَرم هم گفت:  علی   

 «اَن... اَن و به چه حسابی به چه رقمی
ای صدادار در اصالِح  فتح با خنده خنده، منتظِر پاسخ ماندند و علی به ها لب   

 «ون"!یُ ِویزِ  "، "ِتلِیِویزِویُزو نه "ِتلِی»َکَرم گفت:  حرِف علی
پوشاند، به شتاب  چادرها را هم می و نگهدار چشمش در گردشی که سیاه   

شه با یه دستگاهی بزرگتر  َئم، می جاهائی تعریف شنیده اینُجوری که به»گفت: 
چادرای ما و عکِس خودمونو هم  از دوربیِن عکس، عکِس مثالً همین سیاه

هرحالی و بعد همون رفتن و به  َوردارن به تعریف و به خوردن و به راه
 ،ای که داره ون، یعنی از پشِت یه شیشهِویِزیُ  شه که با اون ِتلِی عکسا رو می

تون  که عقل از سِرمون ِبَپره! یعنی حواس ُجوری شون به نشوِن خودمون ِبَدن
و گفتم که،  خورن باشه به معنِی حرف که نه اون عکسائی که تکون نمی

کردن و جنبیدن و هر کاری که  تعریف عکسای خودمون مثِل همین حاال به
خارونه،  کنه به َدماغ یا خودشو می مون دست می که یکی و مثالً وقتی کنیم می

شه که پس این دیگه چطور ممکن  و اینجاس که دیگه مغِز سر َدَونگ می
 «داده!...

ای در حیرت و ناباوری و تحسین شروع به  سابقه مرد و زن با شّدِت بی   
 صدا درآمدند. اختیاری به و با بی خوردن کردند و ُوول جاشدن جابه
 م! ـ ببینین! هی بابام و ننه   
 جا؟! ـ گوش گرفتین همین   
 ـ ای مردم، ای مسلمونا! این دیگه!...   
 ـ ایَنم یکی به قدِر صدتا!   
 «!ایَنم یکی به قدِر هزارتا»؟ باید بگی «صدتا»ـ    
 ه کاِرش نیست، ها!...ـ نه راست میگه و شوخی هم ب   
 ممکن؟از اینه که این دیگه یه عملیه محال آخه چطور یعنی؟ پس مگه نه ـ   
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تونن درست  بگو دیگه آدم هم میـ همین دیگه عزیزم! اگه این راسته، پس    
 بکنن!

ـ پس چی! پس مگه طولی داره براشون که آدم هم درست بکنن یا اینکه    
 ای؟! جون هم بکنن به قالِب یه ُمرده

شم که  حرف نمی ـ وهللا اگه بزنیَنم به ُگرز هم، من یکی که قبولداِر این   
 ازممکنه!غیرشم چون این دیگه  نمی
بزرگه دیگه! پس یعنی نگهدار داره  ـ هی بدبختی! حرفای این زن   

سرمون میذاره؟ نه اینه که الُبد دیده، شنیده، خبر داره و هست یه اینُجور  سربه
 دستگاهی که مشخص میگه؟

ـ پس اینقدر ِقیل و قال نکنین و بذارین صدا به صدا برسه و گوش هم    
 بگیرین به حرف، به باقِی حرف.

ـ تو خوب میگی! باز گوش بگیریم به یه اینُجور حرفائی تا صاف لِیِوه    
 بشیم و سر بذاریم به کوه و کوهی بشیم؟!

 شه یعنی؟! خدایا که خودت خدائی! یعنی ایَنم راسته؟! میـ    
بعد باز چه  ـ تازه هنوز عقبه داره ُجوری که معلوم داده! تا ببینیم ِمن   

 شه! اختراع می
 هامون! مینه به جوِن بچهـ حتم ه   
ها کم کردند و به خاموشی راه دادند تا بشنوند دیگر چه  که از حرف وقتی   

تواند پیش کشیده شود و بیشترشان در شّدِت تعّجب و سرگشتگی  حرفی می
ً جانم بشن »گفت:  خوردند، زمان شدند و ُوول می جا می جابه الحق و وجدانا

کنن  می کنن، راست ینُجور چیزا رو اختراع میای که ا اون آدمای خیلی باکلّه
 «و تعریفی! برای سرگرمِی بسیار قابل

البت این رقم دستگاه »های تصدیق به حرارت آمدند تا نگهدار گفت:  حرف   
کنه  و اینا هم کوچیک و بزرگ دارن  ای نیست و فقط با برق کار می دیگه قُّبه

شون از دو ـ  مقابِل یه رادیون ـ َضفِط بزرگه و قیمت و بزرگ دارن که ده
 «تومن و هنوز بیش... هزار شه تا بیش از چار ـ پنج هزار تومن شروع می سه
ای هم  اما یه دستگاِه دیگه اهواز من فراوون دیدم ازشون»فتح گفت:  علی   

ش هنوزه و  و نذاشته ش که اونو دیگه دولت باید بذاره ش تا کار بکنه باید باشه
گیره، اوَنم باز به شرطی  فقط یه شبائی که هوا صاف باشه و جا بلند باشه می

َگز  ای داشته باشه خیلی بلند و به قدر ده یه میلهکه مثِل همین رادیون 
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من تون که  ای َئم برای یه پاره پیشتر تعریف کرده»و زود ادامه داد: « مثالً.
کرد و به  هم به مسجدسلیمان به خونۀ جمشید دیدم که کار می خودم یه دفعه

شون  کرد، دیدم فقط َزنائی که همۀ الش همون یه َدمانی که قشنگ کار می
شدن و گفتم: بابا، تو رو خدا اینو ببندین که  اومدن و َرد می َدر بود می به

 «بار نشیم!... به گناه
های!  ُووش! های»مردها به خنده افتادند و صداهای زنانه به شرم درآمدند:    

 «خوره که... ببینین! پس او دیگه به چه درد می
خوب هم  ، چیِز خوبنه، نه»فتح سرش به پائین چرخید صدا کرد:  علی   

 «ش چیِز ناُجور... نه همه  نشون میده البت
کاکام »ها ولی ُجوری که مردها هم بشنوند، گفت:  زهرا در خطاب به زن   

 «شونو. خواد بخره یکی اسکندر هم می
یار که منتظِر نوبِت گفتن  یکزانو نشسته بود و چرِک کناِر قوزک را  علی   
 «شونو... خره یکی ن نزدیکی خالوم اسکندر حتم میهمی ها، به»َکند، گفت:  می
ی شه هَ  هرچی می»و گفت: « ی!... ی هی»فتح با ناباوری صدا کرد:  علی   

 «خره ازشون"! میگه "خالوم اسکندر هم داره ازشون و می
به جوِن بابام »ها به تأکید گفت:  باالآوردن و فشردِن لب یار با دست علی   

 «راست میگم...
به َمش مجیِد شوشتری گفته که ها، »نشده، نگهدار گفت:  رفش تمامو ح   

ی یه ُخرده بهتر شونو از اهواز بیاره براش البت به شرطی که برِق اللِ  یکی
 «بشه.

جاِن اسکندر   های ها  به»بگوید که زهرا گفت:  خواست یار می علی   
 «دفعه خریده بود. دهخودش. اگه همون برِق اللی خیلی ناُجور نبود، تا حاال 

نشینا. هی میره و هی میاد. یعنی  یشون کجا اللِ  ها، برق»َکَرم گفت:  علی   
 «خودش هم گفت حاجی که...

شونو خریده از همون َمش  ی آقای ُمرادی یکیداخِل اللِ »یار گفت:  و علی   
 ...«مجید

تونه  ، مینه، ماشاَءهللا دیگه کار و باِرش ُکوکه اسکندر»آقاَبیک گفت:    
 «بخره.

کار و باِرش تا َکی خوب نشه! هی قند ـ »َقیطاس به خنده گفت:    
ِکرُموها رو میده به ما به کیلوئی هرچی که  ها و ماش و عدس خرابه چائی
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تونن درست  بگو دیگه آدم هم میـ همین دیگه عزیزم! اگه این راسته، پس    
 بکنن!

ـ پس چی! پس مگه طولی داره براشون که آدم هم درست بکنن یا اینکه    
 ای؟! جون هم بکنن به قالِب یه ُمرده

شم که  حرف نمی ـ وهللا اگه بزنیَنم به ُگرز هم، من یکی که قبولداِر این   
 ازممکنه!غیرشم چون این دیگه  نمی
بزرگه دیگه! پس یعنی نگهدار داره  ـ هی بدبختی! حرفای این زن   

سرمون میذاره؟ نه اینه که الُبد دیده، شنیده، خبر داره و هست یه اینُجور  سربه
 دستگاهی که مشخص میگه؟

ـ پس اینقدر ِقیل و قال نکنین و بذارین صدا به صدا برسه و گوش هم    
 بگیرین به حرف، به باقِی حرف.

ـ تو خوب میگی! باز گوش بگیریم به یه اینُجور حرفائی تا صاف لِیِوه    
 بشیم و سر بذاریم به کوه و کوهی بشیم؟!

 شه یعنی؟! خدایا که خودت خدائی! یعنی ایَنم راسته؟! میـ    
بعد باز چه  ـ تازه هنوز عقبه داره ُجوری که معلوم داده! تا ببینیم ِمن   

 شه! اختراع می
 هامون! مینه به جوِن بچهـ حتم ه   
ها کم کردند و به خاموشی راه دادند تا بشنوند دیگر چه  که از حرف وقتی   

تواند پیش کشیده شود و بیشترشان در شّدِت تعّجب و سرگشتگی  حرفی می
ً جانم بشن »گفت:  خوردند، زمان شدند و ُوول می جا می جابه الحق و وجدانا

کنن  می کنن، راست ینُجور چیزا رو اختراع میای که ا اون آدمای خیلی باکلّه
 «و تعریفی! برای سرگرمِی بسیار قابل

البت این رقم دستگاه »های تصدیق به حرارت آمدند تا نگهدار گفت:  حرف   
کنه  و اینا هم کوچیک و بزرگ دارن  ای نیست و فقط با برق کار می دیگه قُّبه

شون از دو ـ  مقابِل یه رادیون ـ َضفِط بزرگه و قیمت و بزرگ دارن که ده
 «تومن و هنوز بیش... هزار شه تا بیش از چار ـ پنج هزار تومن شروع می سه
ای هم  اما یه دستگاِه دیگه اهواز من فراوون دیدم ازشون»فتح گفت:  علی   

ش هنوزه و  و نذاشته ش که اونو دیگه دولت باید بذاره ش تا کار بکنه باید باشه
گیره، اوَنم باز به شرطی  فقط یه شبائی که هوا صاف باشه و جا بلند باشه می

َگز  ای داشته باشه خیلی بلند و به قدر ده یه میلهکه مثِل همین رادیون 
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من تون که  ای َئم برای یه پاره پیشتر تعریف کرده»و زود ادامه داد: « مثالً.
کرد و به  هم به مسجدسلیمان به خونۀ جمشید دیدم که کار می خودم یه دفعه

شون  کرد، دیدم فقط َزنائی که همۀ الش همون یه َدمانی که قشنگ کار می
شدن و گفتم: بابا، تو رو خدا اینو ببندین که  اومدن و َرد می َدر بود می به

 «بار نشیم!... به گناه
های!  ُووش! های»مردها به خنده افتادند و صداهای زنانه به شرم درآمدند:    

 «خوره که... ببینین! پس او دیگه به چه درد می
خوب هم  ، چیِز خوبنه، نه»فتح سرش به پائین چرخید صدا کرد:  علی   

 «ش چیِز ناُجور... نه همه  نشون میده البت
کاکام »ها ولی ُجوری که مردها هم بشنوند، گفت:  زهرا در خطاب به زن   

 «شونو. خواد بخره یکی اسکندر هم می
یار که منتظِر نوبِت گفتن  یکزانو نشسته بود و چرِک کناِر قوزک را  علی   
 «شونو... خره یکی ن نزدیکی خالوم اسکندر حتم میهمی ها، به»َکند، گفت:  می
ی شه هَ  هرچی می»و گفت: « ی!... ی هی»فتح با ناباوری صدا کرد:  علی   

 «خره ازشون"! میگه "خالوم اسکندر هم داره ازشون و می
به جوِن بابام »ها به تأکید گفت:  باالآوردن و فشردِن لب یار با دست علی   

 «راست میگم...
به َمش مجیِد شوشتری گفته که ها، »نشده، نگهدار گفت:  رفش تمامو ح   

ی یه ُخرده بهتر شونو از اهواز بیاره براش البت به شرطی که برِق اللِ  یکی
 «بشه.

جاِن اسکندر   های ها  به»بگوید که زهرا گفت:  خواست یار می علی   
 «دفعه خریده بود. دهخودش. اگه همون برِق اللی خیلی ناُجور نبود، تا حاال 

نشینا. هی میره و هی میاد. یعنی  یشون کجا اللِ  ها، برق»َکَرم گفت:  علی   
 «خودش هم گفت حاجی که...

شونو خریده از همون َمش  ی آقای ُمرادی یکیداخِل اللِ »یار گفت:  و علی   
 ...«مجید

تونه  ، مینه، ماشاَءهللا دیگه کار و باِرش ُکوکه اسکندر»آقاَبیک گفت:    
 «بخره.

کار و باِرش تا َکی خوب نشه! هی قند ـ »َقیطاس به خنده گفت:    
ِکرُموها رو میده به ما به کیلوئی هرچی که  ها و ماش و عدس خرابه چائی
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 «روز ُرو به ترقی میره! ، البت که کار و باِرش هی روزبهَکشه َکیِفش می
نه، اینُجور هم نیست که تو »َکَرم گفت:  علی ها درآمد و ننه صدای خندۀ زن   

 «میگی.
ها  در حّق ِ خودمونیالخصوص  نه، کاکام اینُجور نیست علی»زهرا گفت:    

 .«کاره خیلی هم مالحظه
 «خدا هی بیشتر ِبش ِبده!»ُگل گفت: و و صدای سیب   
 «شه که دیگه... ی هم میپس اللِ »زمان به حیرت گفته:    
آ زمون! البت تا اون دستگاهی که عرض کردم نیفته به »فتح گفت:  علی   

 «کار، خیلی کم ممکن میده که بگیره.
فتح،  بله، عموم علی»اش گفت:  گرفتِن سر و گردن و باالتنه یار به شق علی   

ُمرادی گیره و آقای  ی چون بلندتره از مسجدسلیمان، بهتر میاما همه میگن اللِ 
و چه به شب  ُجوری که خودش تعریف کرد برامون، خیلی وقتا چه به روز

ً به می ی رو نهاده روی خیلی بلند خاطِر اینکه یه آنتِن خیلی گیره، مخصوصا
 «َئمش ـ اقالً ده ـ سیزده َگزه. ـ من خودم دیده خوِد اون آنتن که ش باِم خونه پشتِ 

 «ن میده.ُهح، به این رقم ممک»فتح گفت:  علی   
کنین؟  این ُنمره که تعریف میخوره  َدرد می خاب! چه به»َقیطاس گفت:    

شن و  اینه که هی عکسا و جّن و َمالئکه رو نشون میده که میان َرد میغیراز
 «شه؟ احوال می َرم و پریشون م خواببعد هم به شب میان به خواِب آدم و آد

 «گی؟...نه، حیف نباشه که اینو می»نگهدار گفت:    
سر  به آدم آب  قوِل َقیطاس به»ُگل درآمد: و حرفش تمام نبود که صدای سیب   

عصمتی رو  و چیزای بی اگه که هی نگاه بکنه به همون عکساشه  و َسری می
 «هم که هست هی...

ُگل ـ و و گوشۀ چشمش به پائین ـ طرِف سیبنگهدار چشمش به َقیطاس    
ین  البت باید هم که اینو بگین؛ چیزای ئ نه، نه، چون شما ندیده»گفت: 
کنه َنقِل خیلی حسابا و آدمو از  خوب هم نشون میده، َرهنمائی هم می خوب

میاره  َگرا رو مثالً همین خواننده اینا،کنه. غیراز رروشن میخیلی لحاظا سَ 
بینه  شونو می و آدم قشنگ شکل و شمایل خووَنن شون میده که دارن می نشون

 «و این خودش حظ داره...
 «شه که هی چیِز ناُجور نشوِن مردم ِبَدن؟ بله، پس مگه می»فتح گفت:  علی   
بله، بله، هی تعریف داره دیدِن یه اینُجور چیزی و خودش یه »زمان گفت:    
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 «بزرگیه.خیلی نعمِت 
خودش «ِ سینمارفتن»و « سینما»د که از ش شد، نمی جا می نگهدار که جابه   

مردها برای پیشتر و پیشترها صحبتش را بخصوص که  نگوید، با وجودی
نه  کردن داره خدا نما" نگاه سیم"تا بخوائین،  نما"! سیم»"یش کشیده بود. گفت: پ

 آقا رو هم کشیدم بردم ش حاجی من سه دفعه رفتم... یه دفعهاهواز ! ِویِزُیون ِتلِی
اومدن و  رفتن و می داد که آدما می نما که شروع کرد، نه هی نشون می و سیم

بندن  برقا رو هم می رفتن، و نه چراغ کردن و چه می کردن و چه می جنگ می
کشید و  گرفت می باِل پیرهنمو می  آقا هی نما، حاجی دادِن سیم موقِع نشون

و من « شه ره خفه میَدر، من ُخلَقم دا بابا، نگهدار، پاشو بریم به»گفت:  می
از ترِس اون آدِم نشسته  تونست هم که بلندبلند حرف بزنه محل نمیذاشتم و نمی

 «های َدور و َبِرش!... روی صندلِی ُجفتش و آدمای نشسته روی صندلی
حاِل خنده، صدا کردند:  ها خودشان هم به غش خندیدند و زن مردها غش   
ور از شن، دُ  شن و َسری می می هامون اآلن بیدار ها... بچه ووی! بچه»

وهی نشن، ُشکر داره! َرم نشن و کُ  هامون اگه امشب خواب شون! ها، بچه جون
 «ها!... پس چی! خدا ِبَپرهیزه از بچه

و نه »... آورد، خندان ادامه داد:  و نگهدار با پیچ و تابی که به باالتنه می   
خودش َتک بزنه بیرون تونست هم که  تاریک بود و راهو هم بلد نبود، نمی

 «بره!
 یار کرد. و نگاِه شکرهللا و علی« ُجوره! نما دیگه چه پس سیم»بارانی گفت:    
ِویِزُیونه اما خیلی بیحد  نما هم مثِل ِتلِی سیم»نگهدار نگاهش کرد گفت:    

َکَرم،  و چشمش در حرکت به زمان و َعبدالمحّمد و آقاَبیک و علی« بزرگه...
ِویِزُیون  نما بهتره، از دو لحاظه: یکی اینکه ِتلِی اینگه گفتم سیم»گفت: 
کوچیک نشون  رو کوچیکِبزرگش هم که باشه، باز آدما و هرچیزی  بزرگِ 

و همینه که هرچیزی رو  چادر نما بزرگه به قدِر جلِو همین سیاه میده اما سیم
ِویِزُیون هیچی رو به رنگِ  به قاعدۀ خودش نشون میده، و ُدوُیم اینکه ِتلِی

نما  خودش نشون نمیده و فقط به رنگِ سیاه و سفید نشون میده اما سیم
رنگی چیزو  همهست نشون میده، یعنی هرچیزی رو به همون رنگی که ه

نشون میده، مثالً یه پیرهنی رو که آبِی ُگدار باشه، آبِی ُگلدار نشون میده و 
 «مثالً یه درختی رو سبز نشون میده...

دیگه چقدر دیدن  نپس بگو اون دیگه چه نقشیه، او»زمان با تحسین گفت:    
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 «روز ُرو به ترقی میره! ، البت که کار و باِرش هی روزبهَکشه َکیِفش می
نه، اینُجور هم نیست که تو »َکَرم گفت:  علی ها درآمد و ننه صدای خندۀ زن   

 «میگی.
ها  در حّق ِ خودمونیالخصوص  نه، کاکام اینُجور نیست علی»زهرا گفت:    

 .«کاره خیلی هم مالحظه
 «خدا هی بیشتر ِبش ِبده!»ُگل گفت: و و صدای سیب   
 «شه که دیگه... ی هم میپس اللِ »زمان به حیرت گفته:    
آ زمون! البت تا اون دستگاهی که عرض کردم نیفته به »فتح گفت:  علی   

 «کار، خیلی کم ممکن میده که بگیره.
فتح،  بله، عموم علی»اش گفت:  گرفتِن سر و گردن و باالتنه یار به شق علی   

ُمرادی گیره و آقای  ی چون بلندتره از مسجدسلیمان، بهتر میاما همه میگن اللِ 
و چه به شب  ُجوری که خودش تعریف کرد برامون، خیلی وقتا چه به روز

ً به می ی رو نهاده روی خیلی بلند خاطِر اینکه یه آنتِن خیلی گیره، مخصوصا
 «َئمش ـ اقالً ده ـ سیزده َگزه. ـ من خودم دیده خوِد اون آنتن که ش باِم خونه پشتِ 

 «ن میده.ُهح، به این رقم ممک»فتح گفت:  علی   
کنین؟  این ُنمره که تعریف میخوره  َدرد می خاب! چه به»َقیطاس گفت:    

شن و  اینه که هی عکسا و جّن و َمالئکه رو نشون میده که میان َرد میغیراز
 «شه؟ احوال می َرم و پریشون م خواببعد هم به شب میان به خواِب آدم و آد

 «گی؟...نه، حیف نباشه که اینو می»نگهدار گفت:    
سر  به آدم آب  قوِل َقیطاس به»ُگل درآمد: و حرفش تمام نبود که صدای سیب   

عصمتی رو  و چیزای بی اگه که هی نگاه بکنه به همون عکساشه  و َسری می
 «هم که هست هی...

ُگل ـ و و گوشۀ چشمش به پائین ـ طرِف سیبنگهدار چشمش به َقیطاس    
ین  البت باید هم که اینو بگین؛ چیزای ئ نه، نه، چون شما ندیده»گفت: 
کنه َنقِل خیلی حسابا و آدمو از  خوب هم نشون میده، َرهنمائی هم می خوب

میاره  َگرا رو مثالً همین خواننده اینا،کنه. غیراز رروشن میخیلی لحاظا سَ 
بینه  شونو می و آدم قشنگ شکل و شمایل خووَنن شون میده که دارن می نشون

 «و این خودش حظ داره...
 «شه که هی چیِز ناُجور نشوِن مردم ِبَدن؟ بله، پس مگه می»فتح گفت:  علی   
بله، بله، هی تعریف داره دیدِن یه اینُجور چیزی و خودش یه »زمان گفت:    
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 «بزرگیه.خیلی نعمِت 
خودش «ِ سینمارفتن»و « سینما»د که از ش شد، نمی جا می نگهدار که جابه   

مردها برای پیشتر و پیشترها صحبتش را بخصوص که  نگوید، با وجودی
نه  کردن داره خدا نما" نگاه سیم"تا بخوائین،  نما"! سیم»"یش کشیده بود. گفت: پ

 آقا رو هم کشیدم بردم ش حاجی من سه دفعه رفتم... یه دفعهاهواز ! ِویِزُیون ِتلِی
اومدن و  رفتن و می داد که آدما می نما که شروع کرد، نه هی نشون می و سیم

بندن  برقا رو هم می رفتن، و نه چراغ کردن و چه می کردن و چه می جنگ می
کشید و  گرفت می باِل پیرهنمو می  آقا هی نما، حاجی دادِن سیم موقِع نشون

و من « شه ره خفه میَدر، من ُخلَقم دا بابا، نگهدار، پاشو بریم به»گفت:  می
از ترِس اون آدِم نشسته  تونست هم که بلندبلند حرف بزنه محل نمیذاشتم و نمی

 «های َدور و َبِرش!... روی صندلِی ُجفتش و آدمای نشسته روی صندلی
حاِل خنده، صدا کردند:  ها خودشان هم به غش خندیدند و زن مردها غش   
ور از شن، دُ  شن و َسری می می هامون اآلن بیدار ها... بچه ووی! بچه»

وهی نشن، ُشکر داره! َرم نشن و کُ  هامون اگه امشب خواب شون! ها، بچه جون
 «ها!... پس چی! خدا ِبَپرهیزه از بچه

و نه »... آورد، خندان ادامه داد:  و نگهدار با پیچ و تابی که به باالتنه می   
خودش َتک بزنه بیرون تونست هم که  تاریک بود و راهو هم بلد نبود، نمی

 «بره!
 یار کرد. و نگاِه شکرهللا و علی« ُجوره! نما دیگه چه پس سیم»بارانی گفت:    
ِویِزُیونه اما خیلی بیحد  نما هم مثِل ِتلِی سیم»نگهدار نگاهش کرد گفت:    

َکَرم،  و چشمش در حرکت به زمان و َعبدالمحّمد و آقاَبیک و علی« بزرگه...
ِویِزُیون  نما بهتره، از دو لحاظه: یکی اینکه ِتلِی اینگه گفتم سیم»گفت: 
کوچیک نشون  رو کوچیکِبزرگش هم که باشه، باز آدما و هرچیزی  بزرگِ 

و همینه که هرچیزی رو  چادر نما بزرگه به قدِر جلِو همین سیاه میده اما سیم
ِویِزُیون هیچی رو به رنگِ  به قاعدۀ خودش نشون میده، و ُدوُیم اینکه ِتلِی

نما  خودش نشون نمیده و فقط به رنگِ سیاه و سفید نشون میده اما سیم
رنگی چیزو  همهست نشون میده، یعنی هرچیزی رو به همون رنگی که ه

نشون میده، مثالً یه پیرهنی رو که آبِی ُگدار باشه، آبِی ُگلدار نشون میده و 
 «مثالً یه درختی رو سبز نشون میده...

دیگه چقدر دیدن  نپس بگو اون دیگه چه نقشیه، او»زمان با تحسین گفت:    
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 «داره...
 ،شود و برای دّقت و حیرتو آقاَبیک نگذاشت حرِف زمان تمام    

ببینین حضراِت »گفت: شده َدوِر زانوی بلندنگهداشته،  هایش گرفته دست
 «برادرا! قشنگ شنیدین؟!

جاشدنی از اثِر بیقراری و نگاهش به آقاَبیک، گفت:  َعبدالمحّمد با جابه   
 «پس چی! پس چه خیال کردی!...»

خورده به نگهدار ُزل زده  گره های بهم خواست بگوید و با لب که می و زمان   
ها که ما میگیم کافرن و  ای َئن خارجه دیگه چی که درست نکرده»بود، گفت: 

 «نجَسن!
. به «نما. من اهواز هم که بودم، از بدبختی هیچ نرفتم سیم»َکَرم گفت:  علی   

 کردِن رادیو بود. فکِر روشن
ی، یه فیلمی بود راجع به َئم یه دفعه. آوردن اللِ  من دیده» یار گفت: علی   

 «ها. مریضی
 «ُهح؟ کجا؟»بارانی گفت:    
 «نه سینما، از اون فیلما که با دست میارن با ماشین...»یار گفت:  علی   
نما نبود به ایاِم شرکِت نفت؟ نکنه  ی هم سیمپس مگه اللِ »فتح گفت:  علی   

ی از نزدیکِ همون که میریم اللِ  وقتیه! هنوز هم چی از ِویرتون رفت همه
 «شون. شیم و هنوز هم هست نما َرد می باشگاه ـ سیم

قوِل فرمایِش آ زمون که پیشتر گفت، باید بگی  بنا به»آقاَبیک گفت:    
َئن و  ردهها دیگه ِچیه! چی که درست نک ای هپروردگار، مغِز سِر همون خارج

خودشان، یک دست را از روی زانو بلند کرد و به و با تحقیِر « کنن!... نمی
 «اونوقت "ما"!...»اینَور ـ آنَور تکانش داد و گفت: 

 خندیدند.   
مغِز سُرماس شون مثِل سرِ  ئی! مغزِ  پس چه خیال کرده»فتح گفت:  علی   

نما رو  آ! این َقیطاس دیگه پیره اما اسِم سیم»و گفت: « های ما! ارواِح ُمرده
 «ترسه! ری پیشش، میهم که ِببَ 

ً که راسته!»َعبدالمحّمد گفت:     فتح! ـ  اما.. ـ علی»و گفت: « َعهَداً و بختا
و  ،ُجوره ش نمیاد روی اینکه مغِز سر چه هاینو هم آدم باید بگه که عیب هم

زنه داخِل سِر مردم و  تماِم حساب اوناش پیِش همین حکومت که عمداً می
شون کرده تا نکنه چیز یاد بگیرن و برعلیه بلند بشن!  پست و خوار و ذلیل
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«یعنی نه اینه؟
کاری میاد  هات. حرِف اصلِ  صد رحمت به روِح ُمرده»زمان گفت:    

 «جا. همین
شاه و این دولت تماِم ُمراد و همینه. این  صد البت»گفت: نگهدار    

چی و نفهم و صاف و  مردم بیخبر از همهاقالَ دوبیشتِر شون اینه که  مطلب
 «صادق بمونن تا نکنه سر بلند بکنن و چارۀ خودشو بکنن!

اما باز نه  پس مگه من میگم "نه"؟ حقیقت  مشخص همینه»فت: فتح گ علی   
شاه مونده به قرار؟ اگه مردم خودشون هم بیعرضه و ترسوَئن که همین 

شو  شن چاره و بلند نمی َکَشن نالن و می میگین "نه"، پس بگین چرا فقط هی می
ن حساِب خودمونو که دوبیشترشون فقیر ـ ذلیلَن و در جزِوشو احوالی بکنن، به

 «بینیم! اینه زندگانِی خودمون هم که میهم که ِبکَشیم، 
 «فتح! نه مردم زورشون نمیره؟ علی»زمان گفت:    
از جوونای مردم کم  ها فتح! یعنی به اینهمه سال علی»َعبدالمحّمد گفت:    

َکشه،  َئن به سوراخا؟ یعنی تا کسی َنَفس می َئن و انداخته َئن ُکشته گرفته
َئن  َکَشِنش به دار و همینه که مردم مونده گیرن میندازنش به سوراخ یا می می

 «َکَشن. نالن و می تکلیف و می بالتکلیف و بنابه
فتح به مکِث ناتوانی در جواب رسید و نتوانست زود به صدا بیاید و  علی   

قوِل خودمون "ظلم پایدار  محّمد! ـ به فتح! َعبده بااینحال.. ـ علی»زمان گفت: 
جوشه  عزیزکرده الکی ریخته نشده به خاک و می نیست" و خوِن اون جوونای

سواد به چه  تا به اون روزی که چارۀ کار بشه. یادتون باشه که مِن بی
 «َئم! تاریخی اینو گفته

زد و چیز  حرفا برامون می ش از همین آقای ُمرادی همه»یار گفت:  علی   
 «داد... یادمون می

آدم مثِل ُمرادی گیر نمیاد چه از لحاِظ دانائی و چه از لحاِظ »نگهدار گفت:    
خاطِر آب  دستا به اُفته با کاربه ش درمی هی هم همپرستی. داخِل همون اللِ  مردم

 «و برِق مردم.
های ندار؛ دفتر، مداد، پول  ه بچهکرد ب خیلی هم کمک می»یار گفت:  علی   
 «کردن برامون. ها تعریف می داد ِبشون. یعنی خوِد همون بچه می
ئیم که  بله، هی شنیده»و باال، گفت:  آوردن به سر به پائین فتح با تکان علی   

 «َنقِل ُمرادی خیلیه و سرش هم به خطره.
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 «داره...
 ،شود و برای دّقت و حیرتو آقاَبیک نگذاشت حرِف زمان تمام    

ببینین حضراِت »گفت: شده َدوِر زانوی بلندنگهداشته،  هایش گرفته دست
 «برادرا! قشنگ شنیدین؟!

جاشدنی از اثِر بیقراری و نگاهش به آقاَبیک، گفت:  َعبدالمحّمد با جابه   
 «پس چی! پس چه خیال کردی!...»

خورده به نگهدار ُزل زده  گره های بهم خواست بگوید و با لب که می و زمان   
ها که ما میگیم کافرن و  ای َئن خارجه دیگه چی که درست نکرده»بود، گفت: 

 «نجَسن!
. به «نما. من اهواز هم که بودم، از بدبختی هیچ نرفتم سیم»َکَرم گفت:  علی   

 کردِن رادیو بود. فکِر روشن
ی، یه فیلمی بود راجع به َئم یه دفعه. آوردن اللِ  من دیده» یار گفت: علی   

 «ها. مریضی
 «ُهح؟ کجا؟»بارانی گفت:    
 «نه سینما، از اون فیلما که با دست میارن با ماشین...»یار گفت:  علی   
نما نبود به ایاِم شرکِت نفت؟ نکنه  ی هم سیمپس مگه اللِ »فتح گفت:  علی   

ی از نزدیکِ همون که میریم اللِ  وقتیه! هنوز هم چی از ِویرتون رفت همه
 «شون. شیم و هنوز هم هست نما َرد می باشگاه ـ سیم

قوِل فرمایِش آ زمون که پیشتر گفت، باید بگی  بنا به»آقاَبیک گفت:    
َئن و  ردهها دیگه ِچیه! چی که درست نک ای هپروردگار، مغِز سِر همون خارج

خودشان، یک دست را از روی زانو بلند کرد و به و با تحقیِر « کنن!... نمی
 «اونوقت "ما"!...»اینَور ـ آنَور تکانش داد و گفت: 

 خندیدند.   
مغِز سُرماس شون مثِل سرِ  ئی! مغزِ  پس چه خیال کرده»فتح گفت:  علی   

نما رو  آ! این َقیطاس دیگه پیره اما اسِم سیم»و گفت: « های ما! ارواِح ُمرده
 «ترسه! ری پیشش، میهم که ِببَ 

ً که راسته!»َعبدالمحّمد گفت:     فتح! ـ  اما.. ـ علی»و گفت: « َعهَداً و بختا
و  ،ُجوره ش نمیاد روی اینکه مغِز سر چه هاینو هم آدم باید بگه که عیب هم

زنه داخِل سِر مردم و  تماِم حساب اوناش پیِش همین حکومت که عمداً می
شون کرده تا نکنه چیز یاد بگیرن و برعلیه بلند بشن!  پست و خوار و ذلیل
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«یعنی نه اینه؟
کاری میاد  هات. حرِف اصلِ  صد رحمت به روِح ُمرده»زمان گفت:    

 «جا. همین
شاه و این دولت تماِم ُمراد و همینه. این  صد البت»گفت: نگهدار    

چی و نفهم و صاف و  مردم بیخبر از همهاقالَ دوبیشتِر شون اینه که  مطلب
 «صادق بمونن تا نکنه سر بلند بکنن و چارۀ خودشو بکنن!

اما باز نه  پس مگه من میگم "نه"؟ حقیقت  مشخص همینه»فت: فتح گ علی   
شاه مونده به قرار؟ اگه مردم خودشون هم بیعرضه و ترسوَئن که همین 

شو  شن چاره و بلند نمی َکَشن نالن و می میگین "نه"، پس بگین چرا فقط هی می
ن حساِب خودمونو که دوبیشترشون فقیر ـ ذلیلَن و در جزِوشو احوالی بکنن، به

 «بینیم! اینه زندگانِی خودمون هم که میهم که ِبکَشیم، 
 «فتح! نه مردم زورشون نمیره؟ علی»زمان گفت:    
از جوونای مردم کم  ها فتح! یعنی به اینهمه سال علی»َعبدالمحّمد گفت:    

َکشه،  َئن به سوراخا؟ یعنی تا کسی َنَفس می َئن و انداخته َئن ُکشته گرفته
َئن  َکَشِنش به دار و همینه که مردم مونده گیرن میندازنش به سوراخ یا می می

 «َکَشن. نالن و می تکلیف و می بالتکلیف و بنابه
فتح به مکِث ناتوانی در جواب رسید و نتوانست زود به صدا بیاید و  علی   

قوِل خودمون "ظلم پایدار  محّمد! ـ به فتح! َعبده بااینحال.. ـ علی»زمان گفت: 
جوشه  عزیزکرده الکی ریخته نشده به خاک و می نیست" و خوِن اون جوونای

سواد به چه  تا به اون روزی که چارۀ کار بشه. یادتون باشه که مِن بی
 «َئم! تاریخی اینو گفته

زد و چیز  حرفا برامون می ش از همین آقای ُمرادی همه»یار گفت:  علی   
 «داد... یادمون می

آدم مثِل ُمرادی گیر نمیاد چه از لحاِظ دانائی و چه از لحاِظ »نگهدار گفت:    
خاطِر آب  دستا به اُفته با کاربه ش درمی هی هم همپرستی. داخِل همون اللِ  مردم

 «و برِق مردم.
های ندار؛ دفتر، مداد، پول  ه بچهکرد ب خیلی هم کمک می»یار گفت:  علی   
 «کردن برامون. ها تعریف می داد ِبشون. یعنی خوِد همون بچه می
ئیم که  بله، هی شنیده»و باال، گفت:  آوردن به سر به پائین فتح با تکان علی   

 «َنقِل ُمرادی خیلیه و سرش هم به خطره.
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ی که یه چیِزِیه آشکار به همه. این آدم حیفه برای اللِ  این»َعبدالمحّمد گفت:    
خیلی هم خاطِر آ »و گفت: « حال بمونه... این نمیذارنش بهو آخرش هم 

کنه ِبش و قند و چائی و غیره هم  میخواد و مرتب سرکشی  محّمد رو می ُگل
 «ش...خوا محّمد هم از چشماش بیشتر می میاره براش و آ ُگل

 «بله، بله...»نگهدار به تصدیق با لحنی محکم گفت:    
محّمد خودش هم کم کسیه؟ آ  محّمد"؟ پس مگه آ ُگل آ ُگل»"زمان گفت:    
و دلپاکی هم کم مثلش پیدا آزاره و از فهمیدگی و دلرحمی  محّمد یه ُگِل بی ُگل

 ،خواد محّمد رو خیلی می میده به همۀ این والیت و اینکه ُمرادی خاطِر آ ُگل
 «محّمد چه شخص ِ عزیزیه... فهمه که آ ُگل باز از فهمیدگیشه و می

های َعبدالمحّمد و نگهدار و زهرا و کشور درآمدند و  صداهای گرِم تصدیق   
 .د تا گذاشتند بگویدکشیدنشان مان زمان منتظِر ته

ای رو هرچی که بکنیم از لحاِظ  فتح! ـ َنقِل خارجه ـ حاال.. ـ نگهدار! علی   
َئن، باز کمه، اما آدم اینو هم باید  ئی که کرده اینکه فکر دارن و از لحاِظ ترقی

ها ـ  ای مون رسیده، آیا نه همون خارجه بگه که به ُجورائی که هی به گوش
َئن نوِک سِر مردم تا هر غلطی  داشته نگَهیسیا ـ همین شاه رو اَمِرکائیا و انگل

خواد بخوره؟ آیا این  و ِبالنسبت هر ُگهی که می خواد بکنه که دلش می
فقط برای اینکه انّیته که ظلم بشه به یه مملکتی شون از فهمیدگی و انس عمل

 به هر رقمی؟شونو ِبَبَرن  خودشون هم استفاده
حرف که مغِز  ! فرماِیِشت حرف نداره و حّقه، اما اونبه»فتح گفت:  علی   

حساب که ُپشتِی شاَهن، دوتا  ُجوره، با این ُجوره و مغِز سِر ما چه سرشون چه
 «حرَفن...

ای" یا "اجنبی" فقط به انگلیسی ـ  آ زمون! البت "خارجه»َعبدالمحّمد گفت:    
عقیدۀ ما هم فرِق دونی که  میاَمِرکائی نمیگن، اما َنقِل این فرمایِش تو، خودت 

نداره با همون که فرمودی؛ یعنی البت انگلیسیا و اَمِرکائیا خراب و ای  معامله
یش مصّدق سال پ اَن که همین ده ـ پونزده صفَتن و همونائی ضایع و ظالم و بی

که به فکِر کارگر و دهاتِی زحمتکش و بدبخت بود  رو از سِر راه زدن کنار
قوِل فرمایِش خودت شاه هرغلطی که  خواست به نباشه و میواست ظلم خ و می

اینُجور که یه  خواد نکنه و اصالً شاه رو هم فراری کرده بود. دلش می
و مصّدق رو گرفتن کردن  و شاه رو َورگردوندن به ایران پا کردن ِبلَبشوئی به

تر از من بیشچی َورگشت به تحِت اختیاِر شاه. این جریانو  و باز همه به زندان
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 «ُمرادی قشنگ براش تعریفش کرده بود.شنیدم که  محّمد آ ُگل
البت اینکه انگلیسی ـ اَمِرکائیا چه بر روِز این مملکت »فتح گفت:  علی   

چیِزِیه که دنیا تا دنیا  کِن معامله هم نیستن، اون آوردن و هنوز هم میارن و ِول
مون  ئیم دیگه زبون هازش خبر دارن و ما هم از بس از همین لحاظ حرف زد

 انگلیسی ـ  ِبردن، شرّ  چیزی راه می درآورده، اما باز نه اگه مردم بهمو 
 «رفت؟ کندن و اون بال هم به روِز مصّدق نمی اَمِرکائیا رو خیلی پیشتر می

باز  بردن، چیزی راه نمی صحبت که مردم به  اینداخِل »زمان گفت:    
حکومته که  باز همین  حساِب نادانِی مردم همین داخلِ که جوابه  جوابت همون

 .«مخلوق هّمتی و نادانیِ  ش نمیاد روی بی تقصیرکاره و تعریف همه
فتح! این تعریفا هرچی  علی»و گفت: « بله. همین فقط.»َعبدالمحّمد گفت:    

ها  هم برای این ِجِغلِه هم زیاد میان به ماَبین، باز هی خوبن و باز هی کَمن 
  ن به کار و باِر این مملکت و هم برای اینکه با همین صحبتاکه راه ِبَبرَ 

ً ما خودمون اگه به خیلی از حسابا راه  این حرف به ثبوت برسه که فرضا
و  تقصیِر خودمون نیستخیلی بینیم،  مون که می بریم و اینه زندگانی نمی

 «تقصیرکار دوبیشتر همین حکومته.
ود که تعریف محّمد! بله، من منظوِر نظرم به این نب َعبده»فتح گفت:  علی   

شون  کشیدن ماَهن و پیش تعریفا همون تعریفای ساِل دوازده نکنیم، فقط میگم این
چون فقط هی میگیم و  درد به همونو میار تر اینه که دلکه داره بیشای  نتیجه
 «مون برخاسته نیست... کاری از دست هیچ
زمان برای اّولین بار یکزانو نشست و با نهادِن آرنجش روی زانوی    
خواهد بگوید و  نگهداشته، انگشت کشید و نگاه کرد  تا متوّجه شوند می بلند

 «به اجازۀ خودتون یه َدمان من حرف دارم...»گفت: 
فرمایش بکن آ زمون تو رو خدا. ما ُمشتاقیم که »فتح گفت:  علی   

و اونی رو که به دلشه  ی مثِل تو بیاد به حرفالخصوص یه شخص علی
 «بگه.

 «به. همین...»آقاَبیک هم به تصدیق گفت:    
بذارین عموم زمون بگه برامون که هم از قدیم خبر »َکَرم هم گفت:  علی   

 «داره هم از روزگاِر امروز.
تر از پیش  و نورانی ُپرتراندیشی،  های جستجو و ژرف ماه مثِل همین حرف   

 شده بود.
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ی که یه چیِزِیه آشکار به همه. این آدم حیفه برای اللِ  این»َعبدالمحّمد گفت:    
خیلی هم خاطِر آ »و گفت: « حال بمونه... این نمیذارنش بهو آخرش هم 

کنه ِبش و قند و چائی و غیره هم  میخواد و مرتب سرکشی  محّمد رو می ُگل
 «ش...خوا محّمد هم از چشماش بیشتر می میاره براش و آ ُگل

 «بله، بله...»نگهدار به تصدیق با لحنی محکم گفت:    
محّمد خودش هم کم کسیه؟ آ  محّمد"؟ پس مگه آ ُگل آ ُگل»"زمان گفت:    
و دلپاکی هم کم مثلش پیدا آزاره و از فهمیدگی و دلرحمی  محّمد یه ُگِل بی ُگل

 ،خواد محّمد رو خیلی می میده به همۀ این والیت و اینکه ُمرادی خاطِر آ ُگل
 «محّمد چه شخص ِ عزیزیه... فهمه که آ ُگل باز از فهمیدگیشه و می

های َعبدالمحّمد و نگهدار و زهرا و کشور درآمدند و  صداهای گرِم تصدیق   
 .د تا گذاشتند بگویدکشیدنشان مان زمان منتظِر ته

ای رو هرچی که بکنیم از لحاِظ  فتح! ـ َنقِل خارجه ـ حاال.. ـ نگهدار! علی   
َئن، باز کمه، اما آدم اینو هم باید  ئی که کرده اینکه فکر دارن و از لحاِظ ترقی

ها ـ  ای مون رسیده، آیا نه همون خارجه بگه که به ُجورائی که هی به گوش
َئن نوِک سِر مردم تا هر غلطی  داشته نگَهیسیا ـ همین شاه رو اَمِرکائیا و انگل

خواد بخوره؟ آیا این  و ِبالنسبت هر ُگهی که می خواد بکنه که دلش می
فقط برای اینکه انّیته که ظلم بشه به یه مملکتی شون از فهمیدگی و انس عمل

 به هر رقمی؟شونو ِبَبَرن  خودشون هم استفاده
حرف که مغِز  ! فرماِیِشت حرف نداره و حّقه، اما اونبه»فتح گفت:  علی   

حساب که ُپشتِی شاَهن، دوتا  ُجوره، با این ُجوره و مغِز سِر ما چه سرشون چه
 «حرَفن...

ای" یا "اجنبی" فقط به انگلیسی ـ  آ زمون! البت "خارجه»َعبدالمحّمد گفت:    
عقیدۀ ما هم فرِق دونی که  میاَمِرکائی نمیگن، اما َنقِل این فرمایِش تو، خودت 

نداره با همون که فرمودی؛ یعنی البت انگلیسیا و اَمِرکائیا خراب و ای  معامله
یش مصّدق سال پ اَن که همین ده ـ پونزده صفَتن و همونائی ضایع و ظالم و بی

که به فکِر کارگر و دهاتِی زحمتکش و بدبخت بود  رو از سِر راه زدن کنار
قوِل فرمایِش خودت شاه هرغلطی که  خواست به نباشه و میواست ظلم خ و می

اینُجور که یه  خواد نکنه و اصالً شاه رو هم فراری کرده بود. دلش می
و مصّدق رو گرفتن کردن  و شاه رو َورگردوندن به ایران پا کردن ِبلَبشوئی به

تر از من بیشچی َورگشت به تحِت اختیاِر شاه. این جریانو  و باز همه به زندان
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 «ُمرادی قشنگ براش تعریفش کرده بود.شنیدم که  محّمد آ ُگل
البت اینکه انگلیسی ـ اَمِرکائیا چه بر روِز این مملکت »فتح گفت:  علی   

چیِزِیه که دنیا تا دنیا  کِن معامله هم نیستن، اون آوردن و هنوز هم میارن و ِول
مون  ئیم دیگه زبون هازش خبر دارن و ما هم از بس از همین لحاظ حرف زد

 انگلیسی ـ  ِبردن، شرّ  چیزی راه می درآورده، اما باز نه اگه مردم بهمو 
 «رفت؟ کندن و اون بال هم به روِز مصّدق نمی اَمِرکائیا رو خیلی پیشتر می

باز  بردن، چیزی راه نمی صحبت که مردم به  اینداخِل »زمان گفت:    
حکومته که  باز همین  حساِب نادانِی مردم همین داخلِ که جوابه  جوابت همون

 .«مخلوق هّمتی و نادانیِ  ش نمیاد روی بی تقصیرکاره و تعریف همه
فتح! این تعریفا هرچی  علی»و گفت: « بله. همین فقط.»َعبدالمحّمد گفت:    

ها  هم برای این ِجِغلِه هم زیاد میان به ماَبین، باز هی خوبن و باز هی کَمن 
  ن به کار و باِر این مملکت و هم برای اینکه با همین صحبتاکه راه ِبَبرَ 

ً ما خودمون اگه به خیلی از حسابا راه  این حرف به ثبوت برسه که فرضا
و  تقصیِر خودمون نیستخیلی بینیم،  مون که می بریم و اینه زندگانی نمی

 «تقصیرکار دوبیشتر همین حکومته.
ود که تعریف محّمد! بله، من منظوِر نظرم به این نب َعبده»فتح گفت:  علی   

شون  کشیدن ماَهن و پیش تعریفا همون تعریفای ساِل دوازده نکنیم، فقط میگم این
چون فقط هی میگیم و  درد به همونو میار تر اینه که دلکه داره بیشای  نتیجه
 «مون برخاسته نیست... کاری از دست هیچ
زمان برای اّولین بار یکزانو نشست و با نهادِن آرنجش روی زانوی    
خواهد بگوید و  نگهداشته، انگشت کشید و نگاه کرد  تا متوّجه شوند می بلند

 «به اجازۀ خودتون یه َدمان من حرف دارم...»گفت: 
فرمایش بکن آ زمون تو رو خدا. ما ُمشتاقیم که »فتح گفت:  علی   

و اونی رو که به دلشه  ی مثِل تو بیاد به حرفالخصوص یه شخص علی
 «بگه.

 «به. همین...»آقاَبیک هم به تصدیق گفت:    
بذارین عموم زمون بگه برامون که هم از قدیم خبر »َکَرم هم گفت:  علی   

 «داره هم از روزگاِر امروز.
تر از پیش  و نورانی ُپرتراندیشی،  های جستجو و ژرف ماه مثِل همین حرف   

 شده بود.
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ما.. ـ و یعنی همین تِن شخص ِ خودم هم ـ هروقت که یه »زمان گفت:    
شو بکنیم،  که زورمون نمیره که چارهکنه به والیت  پیشامد میجریاِن سختی 

ً وقتی خوریم، فوراً میگیم "ما  شیم و اندوه هم می که غیظی هم می مخصوصا
همین  ریم" یا میگیم "این مردم مستحّق ِ، هّمت ندامغز نداریم، عرضه نداریم
، اما اگه زنیم می حرفا همینو ُخالصه هی از  ن"ظلَمن چون نفهَمن و نادانَ 

کنیم و  اَن که ما خیال می بینیم نه مردم اونی چیزو ِبکَشیم، می خوب حساِب همه
بینیم  و میَبریم به هیچی  نه اینکه ما خودمون مثِل گاِو گیجیم و راه نمی

ِدلِه از اینکه مردم چیزی راه  به محّمد خوف قوِل َعبده که یه حکومتی به وقتی
شونو هم  رروشنسَ  های ه داخِل سرشون و بچهزن ِبَبَرن و بنابراین هی می

خوام ببینم پس  کنه، می کنه به سوراخ و ازشون شهید هم می گیره می می
ُپر بشه از فهم و کمال؟ مگه مردم از کجا مغزشون اونوقت ما توقع داریم که 

یه مخلوقی رو هم سراغ دارین که یه چیِز خوبی رو بشون بخووَنن و یادش 
این ئیم داخِل دهات و داخِل  الخصوص ما خودمون که پرت شده نگیرن؟ علی

ئیم همنشیِن گرگ و ُتوره و روباه و خرس، چطور  های بیراه و شده کوه و دّره
مون نیست  حال هیشکِی ماَبین ابی ِبَبریم؟ بااینشه که درست راه به هر حس می

ها، راه َنَبره که داخِل این مملکت چی شده و چی  که راجع به کارخرابی
کاری همینه. همین تِن  چیزی نیست و اصالً اصلِ  شه و همین خودش کم می

َئم، باز  ه شهرا نگشتهاَم و خیلی هم ب سوادی که یه آدِم بی با وجودی شخص ِ من
سال  ی گذشته از بیستهمین اللِ  به  چیزائی که و سال و بنا به اون به سنّ بنا 

َئم که پس به سِر همۀ  قشنگ فهمیده سال پیش تا به روِز امروز، پیش و از سی
 «مملکت چی اومده...

آفرین به خودت! پِی »جاشدن گفت:  به لبخندی سنگین و با جابه نگهدار   
و نگاهش به مردها و به « ودش دیگه بسه.حرفو که آدم بگیره، خ همین رشته

چی چقدر نّیِتش بلنده و دونم که آ زمون  من قشنگ می»َکَرم، گفت:  علی
 ...«خواد بگه می
فهمیم چه خواهد  ما هم البت از نکتۀ حرف که باال میاد  می»گفت: فتح  علی   

 «که گفته بشه.
کوتاهی و محکمی گفتند:  َکَرم هم به َعبدالمحّمد و َقیطاس و آقاَبیک و علی   
ّیِتش به ِچیه؟ پس چی. کوریم که نفهمیم ن مون فهم یکی البت که. پس کدوم»

خودش پیشاپیش گواهی میده به مقصود. آ زمون خودش یه اصالً حرف  
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خواد  فهمیم چی می ِشه میبه چشِم خودش دیده و زبون که ِبگُها  چی تاریخه؛
 «..بگه.

اَش  اَش پیدا و چهره«ُخسَروی»طرِف کالِه سیاِه زمان موهای سفید از دو    
ها داخِل  اینکه اجنبی» :آمادۀ گفتن گفت بازِی دهانِ  هنوز چاق و ُپر، با نیمه

همون وقتی  خواستن، به و چه از جوِن مردم میُجستن  این مملکت چه می
 ی و عنَبل ودراومد به اللِ  انگلیسیا نحسِ مشخص معلوم داد که پای 

از اون حساِب پشِت خاطِر نفت. حاال! غیر و جاهای دیگه بنا به مسجدسلیمان
 جای بردن، بمونه به ُجوری نفتو می پرده که دست نهاده بودن روی نفت و چه

شون  شون و ظلم همون رفتارشون و حرکات تون بیاد به خودش و فقط به خیال
لوق تا کردن روی سِر مخ کوچیکه و اینکه چطور خدائی می یداخِل همین اللِ 

تا به آخِر اون  حّتینه به اون تاریخ و نه  تون. چی بیاد به مشت اونوقت همه
شون که این  بزرگه ،و اخیِر کار ها رو نداشتیم تاریخ هم  ما هنوز این بچه

ها باید بره  َکَرم باشه، یه بچۀ صغیری بود و، حاال، مخصوصاً همین بچه علی
رقم بود و تا چه پایه بود که همین  حساب ـ کتابی به چه داخِل سرشون که بی

 «قراره... شو هست و به َنقد هم هنوز عقبه به
ها و  خاطِر حرف هفتح و نگهدار و آقاَبیک ب َعبدالمحّمد و َقیطاس و علی   

 هائی که در راه بودند، به گرمی و ُشور صدا کردند: حرف
 ـ بله، بله...   
 ـ رحمت به روِح بابات.   
 ـ بله، این حرفا نباید از خیاال ِبَرن.   
 شه! پس چی! ای مملکِت بدبخِت ایران، چی ِبت شده و هنوز هم میـ    
ـ هنوز هم البت آش همونه و کاسه همونه؛ پس یعنی بهتر شده از پیش یا    
 خواد بهتر بشه؟ می
البت حّتی من هم که اون موقع بنا  عموم زمون!»فت: َکَرم گ و علی   

ای مثِل  کمه از آدمای فهمیده فرمایِش خودت یه بچۀ یالقُوزی بودم، باز کم هب
ُبردم  همین شخص ِ خودت و از اشخاص ِ دیگه و از جاهای دیگه هی پی می

 «ی و چه به سِر مردِم بدبخت اومده...چی شده به همین اللِ 
 «، البت. پس یعنی مگه من میگم "نه"؟بابام ،البت»زمان گفت:    
ً از ظلم و خرابِی انگلیسی ـ »یار گفت:  لیع    آقای ُمرادی هم مخصوصا

شنیدین او چی  داد. کاش می کرد و خیلی یادمون می آمریکائیا خیلی تعریف می
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ما.. ـ و یعنی همین تِن شخص ِ خودم هم ـ هروقت که یه »زمان گفت:    
شو بکنیم،  که زورمون نمیره که چارهکنه به والیت  پیشامد میجریاِن سختی 

ً وقتی خوریم، فوراً میگیم "ما  شیم و اندوه هم می که غیظی هم می مخصوصا
همین  ریم" یا میگیم "این مردم مستحّق ِ، هّمت ندامغز نداریم، عرضه نداریم
، اما اگه زنیم می حرفا همینو ُخالصه هی از  ن"ظلَمن چون نفهَمن و نادانَ 

کنیم و  اَن که ما خیال می بینیم نه مردم اونی چیزو ِبکَشیم، می خوب حساِب همه
بینیم  و میَبریم به هیچی  نه اینکه ما خودمون مثِل گاِو گیجیم و راه نمی

ِدلِه از اینکه مردم چیزی راه  به محّمد خوف قوِل َعبده که یه حکومتی به وقتی
شونو هم  رروشنسَ  های ه داخِل سرشون و بچهزن ِبَبَرن و بنابراین هی می

خوام ببینم پس  کنه، می کنه به سوراخ و ازشون شهید هم می گیره می می
ُپر بشه از فهم و کمال؟ مگه مردم از کجا مغزشون اونوقت ما توقع داریم که 

یه مخلوقی رو هم سراغ دارین که یه چیِز خوبی رو بشون بخووَنن و یادش 
این ئیم داخِل دهات و داخِل  الخصوص ما خودمون که پرت شده نگیرن؟ علی

ئیم همنشیِن گرگ و ُتوره و روباه و خرس، چطور  های بیراه و شده کوه و دّره
مون نیست  حال هیشکِی ماَبین ابی ِبَبریم؟ بااینشه که درست راه به هر حس می

ها، راه َنَبره که داخِل این مملکت چی شده و چی  که راجع به کارخرابی
کاری همینه. همین تِن  چیزی نیست و اصالً اصلِ  شه و همین خودش کم می

َئم، باز  ه شهرا نگشتهاَم و خیلی هم ب سوادی که یه آدِم بی با وجودی شخص ِ من
سال  ی گذشته از بیستهمین اللِ  به  چیزائی که و سال و بنا به اون به سنّ بنا 

َئم که پس به سِر همۀ  قشنگ فهمیده سال پیش تا به روِز امروز، پیش و از سی
 «مملکت چی اومده...

آفرین به خودت! پِی »جاشدن گفت:  به لبخندی سنگین و با جابه نگهدار   
و نگاهش به مردها و به « ودش دیگه بسه.حرفو که آدم بگیره، خ همین رشته

چی چقدر نّیِتش بلنده و دونم که آ زمون  من قشنگ می»َکَرم، گفت:  علی
 ...«خواد بگه می
فهمیم چه خواهد  ما هم البت از نکتۀ حرف که باال میاد  می»گفت: فتح  علی   

 «که گفته بشه.
کوتاهی و محکمی گفتند:  َکَرم هم به َعبدالمحّمد و َقیطاس و آقاَبیک و علی   
ّیِتش به ِچیه؟ پس چی. کوریم که نفهمیم ن مون فهم یکی البت که. پس کدوم»

خودش پیشاپیش گواهی میده به مقصود. آ زمون خودش یه اصالً حرف  
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خواد  فهمیم چی می ِشه میبه چشِم خودش دیده و زبون که ِبگُها  چی تاریخه؛
 «..بگه.

اَش  اَش پیدا و چهره«ُخسَروی»طرِف کالِه سیاِه زمان موهای سفید از دو    
ها داخِل  اینکه اجنبی» :آمادۀ گفتن گفت بازِی دهانِ  هنوز چاق و ُپر، با نیمه

همون وقتی  خواستن، به و چه از جوِن مردم میُجستن  این مملکت چه می
 ی و عنَبل ودراومد به اللِ  انگلیسیا نحسِ مشخص معلوم داد که پای 

از اون حساِب پشِت خاطِر نفت. حاال! غیر و جاهای دیگه بنا به مسجدسلیمان
 جای بردن، بمونه به ُجوری نفتو می پرده که دست نهاده بودن روی نفت و چه

شون  شون و ظلم همون رفتارشون و حرکات تون بیاد به خودش و فقط به خیال
لوق تا کردن روی سِر مخ کوچیکه و اینکه چطور خدائی می یداخِل همین اللِ 

تا به آخِر اون  حّتینه به اون تاریخ و نه  تون. چی بیاد به مشت اونوقت همه
شون که این  بزرگه ،و اخیِر کار ها رو نداشتیم تاریخ هم  ما هنوز این بچه

ها باید بره  َکَرم باشه، یه بچۀ صغیری بود و، حاال، مخصوصاً همین بچه علی
رقم بود و تا چه پایه بود که همین  حساب ـ کتابی به چه داخِل سرشون که بی

 «قراره... شو هست و به َنقد هم هنوز عقبه به
ها و  خاطِر حرف هفتح و نگهدار و آقاَبیک ب َعبدالمحّمد و َقیطاس و علی   

 هائی که در راه بودند، به گرمی و ُشور صدا کردند: حرف
 ـ بله، بله...   
 ـ رحمت به روِح بابات.   
 ـ بله، این حرفا نباید از خیاال ِبَرن.   
 شه! پس چی! ای مملکِت بدبخِت ایران، چی ِبت شده و هنوز هم میـ    
ـ هنوز هم البت آش همونه و کاسه همونه؛ پس یعنی بهتر شده از پیش یا    
 خواد بهتر بشه؟ می
البت حّتی من هم که اون موقع بنا  عموم زمون!»فت: َکَرم گ و علی   

ای مثِل  کمه از آدمای فهمیده فرمایِش خودت یه بچۀ یالقُوزی بودم، باز کم هب
ُبردم  همین شخص ِ خودت و از اشخاص ِ دیگه و از جاهای دیگه هی پی می

 «ی و چه به سِر مردِم بدبخت اومده...چی شده به همین اللِ 
 «، البت. پس یعنی مگه من میگم "نه"؟بابام ،البت»زمان گفت:    
ً از ظلم و خرابِی انگلیسی ـ »یار گفت:  لیع    آقای ُمرادی هم مخصوصا

شنیدین او چی  داد. کاش می کرد و خیلی یادمون می آمریکائیا خیلی تعریف می
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 «گفت... می
پرسته  و مردم بابام، بله، البت او  هم معلّمه، هم خیلی داناس»زمان گفت:    

و چشمش « اب و به هر حسابی...َبره به این حس راه می و خیلی بهتر از ما
هم دیروقته هم نباید سِرتونو زیاد درد بیارم به »در حرکت به مردها، گفت: 

خبر دارین از باقیش و ُخالصه مطلب اینکه برای چیزی که خوِدتون هم 
اینکه نفت بیاد به دست و بعد گاز گیر بیاد، چه برای چاهای نفت و چه برای 

که همۀ  و چه و چه، به احوالیسازی و چه  سازی و اداره سازی و خونه جاده
پناه  به کوِل کارگِر بدبخِت بیـ یعنی همۀ سختی و زحمت و مَشّقِت کار ـ  بار

ستا و فرنگیا. د حکِم غالِم زرخرید رو داشت برای کاربه ود، همون کارگر ب
هائی  یعنی حقوقی که بریده بودن براشون، یه پولی بود بخور و نمیر و خونه

شون  فُوتیا بودن که آب ، اّول فقط همون بیستگرفت ِبشون هم که تعلق می
ط هم نداشتن و و حیا نعمومی بود و ِبالنسبت، مستراحاشون هم عمومی بود

به اون دار دادن  هائی دواتاقۀ آب و برق برق هم نداشتن تا اینکه بعدها یه خونه
ها به اون نشونی که به یه کارمندی  و این نشونی کارگرائی که عیالوار بودن

دادن  دونه که چندمقابِل کارگر مواجب می هیچ زحمتی باِرش نبود، خدا میکه 
شون باز خیلی بیشتر از اون کارمندا بود  مواجب و رئیس ـ َمئیسا که دیگه حتم

و  شون دیگه بیحد بود و اینجا خودتون دیگه بیائین روی خوِد فرنگیا که حقوق
های چاراتاقی  ئین که خونه ی دیدهتون به اللِ  از لحاِظ خونه هم که دیگه همه

ـ َمئیسا و رئیس  ،ای مثِل َپنکِه ماِل کارمندا بود با دوتا حیاط و با همه وسیله
فرنگیا هم  گفتن "َبنگِلِه" و خدائی داشتن که ِبشون می های خونِ  که دیگه خونه

ازشون.. ـ اگه دروغ نگم ـ فقط زمیِن تنهاش به اندازۀ همۀ ای  َبنگِلِه که هر
ی و هم به ئین ازشون هم به اللِ  فُوتیا بود که باز خودتون دیده محّوطۀ بیست

هائی داشتن که دو مقابِل  که دیگه فرنگیا خونه الخصوص به َعنَبل . علیَعنَبل
َئن  قد نشستهنَ  و بوستانِی عرب و اقوامش به ی بودنهای اللِ  بزرگتر از َبنگِلِه

ئین که هر یکی از  و هی گذارتون افتاده به َعنَبل و دیده توی دو ـ سه تاشون
ها فقط حیاطش و درختاش چندهزار َگز زمین دارن، حاال کار  اون خونه

نداریم به اینکه همون عرِب دزِد خراب دست نهاد روی همۀ امواِل 
ی هم همین شد و لِ نفت و تا دلش خواست برد و خورد و به همین ال شرکتِ 

. "جنگی" باشهسربرادِر ضایعش که پَبرات و  به دسِت َمش  شه هنوز هم می
تون هم ُمخَبرین که هم اون عرب و هم این َمش َبرات واداشتۀ خوِد  البت همه
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حیف و میل نشن و به کوری نرن، اما   شرکت بودن که یعنی اون امواِل بیحد
چی؟ اما کاری که شرکت یا دولت کردن این بود که گوشتو دادن دست 

 «به!...گر
ای که از آن  برای هیچکدام از مردها ممکن نبود که در این رشته   

که   صدا آمدند و وقتی . بهصدا درنیاید بارید، به های اندوه و درد می حرف
ظلِم »و « رقمه ظلِم همه»و « ها فرنگی»های  فراوانی و قّوِت حرف

دیگر ماه  ُرو به ضعف نهادند،« بخوربخور»و « ظلِم سیاه»و « طرفه همه
تازه! »گفت: به بیخبری نزدیک شده بود و حرِف آخر به َعبدالمحّمد رسید که 

زدیم داخِل حرِف آ زمون و نذاشتیم که باقِی کالمشو هم بیاره واپیش َنقِل 
. یعنی با اون ظلِم گران شون چی شد همون کارگرای ذلیل که آخر ـ عاقبت

همون حقوِق سیصد ـ چارصد پناه باز اگه تا آخِر عمر  بیاون کارگرای 
دونین که دیگه به اون موعدی  دادن، باز خوب بود و می تومنی رو ِبشون می

ها،  شون و راه پیدا کرد به داخِل لوله که فرنگیا نفت و گاز افتاد به چنگ
اومدن دوبیشتِر همون کارگرائی رو که نفت و گازو داده بودن به دست، 

ن و به بریدِن یه پوِل شو من به هرکدوماخراج کردن به دادِن چندهزار تو
ای  فرِق معامله "بود و نبودش"که فقط شصت ـ هفتاد تومن بود و  ای ماهانه

آورد، با هیجان و ُشور صدا  نداشت... )مکث کرد تا زمان که به خود پیچ می
سوزونه که  الخصوص همین! همین َبَتر پدِر آدمو می بله! علی»کرد: 

و این بود که دوبیشتِر اون  (د:و ادامه دا« کنه... قل میمحّمد داره نَ  َعبده
هاشون افتادن به زندگِی فقیری ـ ذلیلی ـ گدائی که ازشون  کارگرا و زن و بچه

 «فُوتیا هست... َنقد هم داخِل همون بیست تا همین به
نچسبند « ظلِم سیاه»همین حرِف تلِخ  ای به کم دقیقه ز نتوانستند دستِ بامردها    
به تکمیِل هر کالِم مربوطی پرداختند تا گذاشتند سهِم  حرف از راِه همینو 

 ها برسد. حرفی هم به زن
پس اختیاِر همۀ این والیت و همۀ والیتای حدود تا یعنی »زهرا بلند گفت:    

اومد و بوشون  حدود افتاده بود به چنگِ همون فرنگیای کثافتی که بوشون می
 «َکند! اصالً سِر آدمو می

 و کشور هم تصدیق کردند. َخیر ُگل و ُروبهو سیب   
 دست روی رادیو گذاشته بود.«. پس دیگه واِزش نکنم؟»َکَرم گفته:  علی   
نه، باز یه »َکَرم گفت:  به علیها،  فتح در تحریکِ حرِف زهرا و زن علی   
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 «گفت... می
پرسته  و مردم بابام، بله، البت او  هم معلّمه، هم خیلی داناس»زمان گفت:    

و چشمش « اب و به هر حسابی...َبره به این حس راه می و خیلی بهتر از ما
هم دیروقته هم نباید سِرتونو زیاد درد بیارم به »در حرکت به مردها، گفت: 

خبر دارین از باقیش و ُخالصه مطلب اینکه برای چیزی که خوِدتون هم 
اینکه نفت بیاد به دست و بعد گاز گیر بیاد، چه برای چاهای نفت و چه برای 

که همۀ  و چه و چه، به احوالیسازی و چه  سازی و اداره سازی و خونه جاده
پناه  به کوِل کارگِر بدبخِت بیـ یعنی همۀ سختی و زحمت و مَشّقِت کار ـ  بار

ستا و فرنگیا. د حکِم غالِم زرخرید رو داشت برای کاربه ود، همون کارگر ب
هائی  یعنی حقوقی که بریده بودن براشون، یه پولی بود بخور و نمیر و خونه

شون  فُوتیا بودن که آب ، اّول فقط همون بیستگرفت ِبشون هم که تعلق می
ط هم نداشتن و و حیا نعمومی بود و ِبالنسبت، مستراحاشون هم عمومی بود

به اون دار دادن  هائی دواتاقۀ آب و برق برق هم نداشتن تا اینکه بعدها یه خونه
ها به اون نشونی که به یه کارمندی  و این نشونی کارگرائی که عیالوار بودن

دادن  دونه که چندمقابِل کارگر مواجب می هیچ زحمتی باِرش نبود، خدا میکه 
شون باز خیلی بیشتر از اون کارمندا بود  مواجب و رئیس ـ َمئیسا که دیگه حتم

و  شون دیگه بیحد بود و اینجا خودتون دیگه بیائین روی خوِد فرنگیا که حقوق
های چاراتاقی  ئین که خونه ی دیدهتون به اللِ  از لحاِظ خونه هم که دیگه همه

ـ َمئیسا و رئیس  ،ای مثِل َپنکِه ماِل کارمندا بود با دوتا حیاط و با همه وسیله
فرنگیا هم  گفتن "َبنگِلِه" و خدائی داشتن که ِبشون می های خونِ  که دیگه خونه

ازشون.. ـ اگه دروغ نگم ـ فقط زمیِن تنهاش به اندازۀ همۀ ای  َبنگِلِه که هر
ی و هم به ئین ازشون هم به اللِ  فُوتیا بود که باز خودتون دیده محّوطۀ بیست

هائی داشتن که دو مقابِل  که دیگه فرنگیا خونه الخصوص به َعنَبل . علیَعنَبل
َئن  قد نشستهنَ  و بوستانِی عرب و اقوامش به ی بودنهای اللِ  بزرگتر از َبنگِلِه

ئین که هر یکی از  و هی گذارتون افتاده به َعنَبل و دیده توی دو ـ سه تاشون
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َنقِل "بو"، اینا دیگه »و ُرویش طرِف پائین، بلندتر گفت: « م صبر کن.ک
 «شون! زنین اَن که شما می فای "بچه ـ بچگی"حر
شون که  ئین از نزدیک خوام بدونم آیا شما َرد شده می»نگهدار هم گفت:    

 «َکنه؟ دونسته باشین بوشون میاد و بوشون سر می
خواهرم! اگه انگلیسی زهرا! »و گفت: « ها، خوبه ِبُپرسی!»فتح گفت:  علی   

ریزن به خودشون، بوشون میاد، پس  می ـ اَمِرکائیا که هرروز هرروز آب
 «اُفتیم به آب  بومون نمیاد؟! چطور ما که فقط سالی چند َکّرت می

و آقاَبیک و َقیطاس رسید و  ئیها العمِل تنِد زن فتح به عکس حرِف علی   
 صدایشان به بلندشدن، گفت:

 فتح، نه... ـ نه، آ علی   
 ـ اینو دیگه نگو جاِن خودت!   
 قبولداِر این فرمایِش تو دیگه نیستیم...ما ـ    
 ـ البت فرِق آدم تا آدم اینه...   
 فرِق کافر تا مسلمون اینه! ـ پس چی! غیر از فرِق آدم تا آدم، باید بگی هم    
الخصوص به گرما و  اومد و علی فتح! اینکه فرنگیا بوشون می ـ علی   

و ِویِجت نکنه، حرِف ما  شون َرد بشی و بو گیج شد از نزدیک تابستون نمی
زدن و هنوز هم  ی ـ َعنَبل میَتک که نیست و حرفیه که همۀ مخلوِق اللِ 

 زنن. می
 مون نکن! همین! ما رو نزن به فرنگی و نجسـ    
شد که آدم یه َدمان  کردن، نمی که گرم بود و عرق می گفتن وقتی همه میـ    

 پهلوشون و دل و ُکلِش بهم نخوره! هم بشینه
شه  بفرما! باهم َکنَدن ِبمون! مگه می»کردن به نگهدار گفت:  فتح با نگاه علی   

 «حرف بزنی پیِش این قوم!
هی آقا، پس چی! اینا با اون فکری که دارن، »نگهدار به خنده گفت:    

 «ّقه!کارشون تَ 
ما به تابستون و مخصوصاً از »گفت:  َخیر ُرویش به زهرا، می ُروبه   

مون نرسه، آیا یه  نشینی یه ماه و دو ماه هم که آب به الش دّره ُنه ناچارِی همین
 «بوی عرقی هم ازمون میاد؟

 «خدا نکنه! هرگزی.»زهرا در شّدِت تصدیق صدا کرد:    
و پس مگه ایَنم یه چیِزِیه که کسی ندونسته باِشش »گفت:  وُگل صدای سیب   
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 «باید بگیش؟
برای خودش. "آئیِن البت "مسلمون" یه چیِزِیه »َکَرم صدا کرد:  علی ننه   

 «محّمدی" اینه البت که!
یعنی پس اگه »و گفت: « حرِف حقیقت!»َبس به تصدیق گفت:   صدای ماه   
موند داخِل  مطابِق هم بودن، اونوقت دیگه چی می "مسلمون"و  "فرنگِی کافر"

 «مسلمونی؟!
نه. فرنگیا نه، این دیگه »چادرها، گفت:   ردش به سیاهچشمش در گزمان    

اَن و اگه  حساِب دیانت نیست اگه که یه ُجوری خاطرِ  هم خداپرستن و به
 «بوشون میاد!

همین! ای جن ِبَبره "مسلمونی" و »صدای اختصاصِی َعبدالمحّمد درآمد:    
ت" بدبخت جماع "آئیِن محّمدی" رو که فقط با همین حساب بوده که "مسلمون

و دیگه هیچی! فرِق ماَبیِن ما و  َئن شدهدنیا و عالَم  و خوار و زارِ  روز و سیاه
فرنگیا هیچ کاِرش نیست به "مسلمونی ـ کافری" و دیانت که از عرب 
برخاسته شد، الُبد باید خبر داشته باشین که خوِد همون َعَربا بوشون اگه از 

و این دیگه یه چیِزِیه که هرِکی که با بوی فرنگیا َبَتر نباشه، بهتر هم نیست 
 «دونه! عرب نشست و برخاست کرده باشه  می

کشیدن به کناره   ها اّول با گردن دادِن شّدِت تنّفر از فرنگی آقاَبیک برای نشان   
نه َنقِل "دیانت"، فرنگی دیگه ِچیه بابا! »ُتف به بیرون پرتاب کرد تا گفت: 

 «فرنگی؟حیف نباشه که ما رو بزنین به 
 «همین میگن! کاری" و "حرِف حق" به "حرِف اصلِ »َقیطاس گفت:    
خیلی خوب، بله، اما فرنگیا هرچی هم که نفرت باشن، باز »نگهدار گفت:    

 «شون هم بلنده به زیِر خدا! کنه و شانس مغِز سرشون فرق می
هم  حرِف نگهدار  ِو صداهای ردّ « وهللا!...»فتح به تصدیق گفت:  علی   

 .درآمدند
 شون نیست... به مغِز سرشون و اقبالـ بله، اما ما دیگه کارمون    
 از وجوِد ماس.ـ همین، ما بس میگیم وجودشون غیر   
که هیچوقت آب به  هم همین سگای ماِبالنسبت، حّتی ـ ها، یعنی میگیم    

صد پلّه اصالً بوشون نمیاد، از انگلیسی ـ اَمِرکائیا باز رسه و  شون نمی الش
 بهترن!

یه  یعنی مگههمۀ حرف میاد روی "خوبی ـ بدی" و ایَنم  ـ هی نگهدار!   
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 بشه حاشاش بکنی؟ تو هم دیگه وهللا!...چیِزِیه که 
زندگِی خوب  هی ُرو به ترقی میرن و کنن و ـ اونا قانون دارن، چیز یاد می   

شیم و  کور می داخِل سرمون، فهم زنن شه، ما هم چون هی می شون می نصیب
چیکی رو هم درست بکنیم و تونیم یه اسباِب کو از همین لحاظه که هنوز نمی

اینحال این حرف و َنقل ِچکاِرشه به کاِر  ونائیم، بله، اما باز بهمحتاِج هم
فرنگیا که ما اگه گدائی هم بکنیم، باز حاضر نیستیم دست بزنیم به خونه ـ 

 شون؟! خوردن  آبِ  ِخوراکاشون و تا به حدّ  شون و به زندگانی
، اونوقت باید که مون بخوره به یه چیزی از فرنگیا ـ وهللا ها! ما اگه دست   

 مونو آب ِبکَشیم! زود خودمونو برسونیم به آب و دست
تو اقالً آ زمون؟!  جا گیری همین گوش می»زمان، گفت: نگهدار ُرویش به    

 «بشون بگو یه چیزی.
نه، این حرفا دیگه حرفای معقول نیستن، و خوِد شما که »ان گفت: زم   

دوبیشتِر حرفتون میاد روی خدا و دیانِت خدا، پس اینو هم باید قبولدار باشین 
 «که فرنگیا رو هم باز خدا ِخلقت کرده و مثِل خودمون بشرن.

ون قبولدار نیستن که نیستن چون همین دیانت کاری ِبش»َعبدالمحّمد گفت:    
 «اَن! کرده که اصالً دیگه از حرِف حق فراری

" و "آئیِن یاصالً پس مگه همین شما که اسِم "مسلمون»فتح گفت:  علی   
که مسلمونی این نیست  بینین محمّدی" رو میارین، نه اینه که خودتون هم می

چی به  مون؟ یعنی پیغمبر خودش فرمود "همه که ما داریم با این زندگانی
مونه  طهارتی دیگه چی می آبی ـ بی پاکیه"، اونوقت داخِل کود و کثافت و بی

داخِل مسلمونی و دیگه کو مسلمون که فرق بیاد ماَبیِن "مسلمون" و 
 «"غیِرمسلمون"؟

بله. این »َکَرم گفتند:  های َقیطاس و آقاَبیک و علیصداهائی زنانه و صدا   
بله. این صحیح، اما باز... ها، اما... باز فرق هست از زمین تا آسمون ماَبیِن 
ما و فرنگیا! بله، باز "فرنگی" فرنگیه و به ما میگن "بختیاری"! هرچی که 

ره برای یه طبیعتی دا هر قومی اصالً  باشه، باز ما رو نباید بزنین به اونا!
 . همین دیگه؛ آدم نباید حرِف زور بزنه!...خودش

ها برساَند،  جاشدنی که راحت بتواند حرف را به پائینی َعبدالمحّمد با جابه   
ً همین تو.. ـ زهرا! ـ که اینُجور آتش به»گفت:  کنی و آتشو  پا می مخصوصا

ش سسته  هکارِی تو اینه که هرِکی که عقید زنی بهم، مقصوِد اصلِ  هم هی می
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دین و دیانِت مسلمونی، پس دیگه نجس درحسابه و باید هم که  از بابِت خدا و
الخصوص از همین تِن شخص ِ  شما و علیجاس که باید از  بوش بیاد، و همین
که پس یه شخص ِ عزیز و بزرگی مثِل ُمرادی هم که  تو این ُپرسو بکنم

ه و الُبد بوش هم میاد! شه بگیم عالقۀ یه مملکتیه، کافر حسابه و نجس می
 «درسته یا نه؟!

ی ساکت ماندند تا صدای پرهیز و ئها َدم ،همه مانده در پشِت زوِر حرف   
کنم که از  ُووش! نه، نه! من غلط می»انکاِر زهرا خود را َکند و گفت: 

 «، چطور من...از خودمون حرفا بخوام بزنم! ُمرادی یه ِجِغلِۀ بختیارِیه این
 «ای! که تو به اون عقیده بختیاری" یعنی چه وقتی»"د گفت: َعبدالمحمّ    
اگه یه »یار گفت:  تا مردها به دّقِت انتخاِب حرِف جواب برسند، علی   

و مردها « راستی گیر میاد به این دنیا، اوَنم خوِد آقای ُمرادِیه! پیغمبِر راستی
. و با همین پرداختندبه تحسیِن حرِف َعبدالمحّمد و به تصدیِق معنا و معناها 

که صدای غیِرمنتظرۀ  رسیدندها  های تعریف و حرف به کناره صحبت
 .آمدَکَرم در علی
به جان ـ البت شما بزرِگ مائین و هر فرمایشی که بکنین، ما کوچیکا باید    

نیمش به گوش، فقط عرضی که من دارم، اینه که کُو دل قبولداِرش باشیم و بِ 
نیست اگه بگیم خوبی و انسانّیت  بیشتر پیِش همین  به نظرم تعریف از خود

نشین هم که  یهای اللِ  خودمون دهاتیا گیر میاد. یعنی صحبت از همین شهری
آَدَمن! امروز  بینه دوبیشترشون نه پیش بیاد، آدمی که بره و چشمش بیفته، می

از سبکی و ِتیارت و لَقلَقۀ بیخود چیزی دیدیم، غیرتو بگو اونائی که ما 
 اصالً ابداً و خدا نکنه!»ب داد: و خودش جوا« باِرشون بود؟...

َکَرم و ما هم نمیگیم تو حق نمیگی، ولی  ت قبول  علیحرفِ »فتح گفت:  علی   
 «این یه حرفیه سواکار برای خودش.

شهرای دیگه نیست کاِر چندانی به کارشون نشینا  یبله، اللِ »آقاَبیک گفت:    
َکَرِم فقیر گفت؛ یعنی کارشون  رشون هموَنن که علیو راستی اینه که دوبیشت

همۀ  که خودشون ِتیارت و مسخرۀ  احوالی ره ـ که بهس و ِتیارت و مسخ لَقلَقه
ناَزن! ـ و از این َبرگذشته، کارشون  شون می معلوم نیست به چی ـ والیتاَئن

 «بازی و حرامزادگی! پس... ُبری و چاُچوله بیشتر شده تقلّب و گوش
ای آقاَبک! بله، اما به این َدوره  آدِم صاف و ساده و »فتح گفت:  علی   

نشینائی که تو میگی، به  یهمون اللِ  ، آیا "خوب" درحسابه؟ ـ نه وهللا.آبرومند
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 بشه حاشاش بکنی؟ تو هم دیگه وهللا!...چیِزِیه که 
زندگِی خوب  هی ُرو به ترقی میرن و کنن و ـ اونا قانون دارن، چیز یاد می   

شیم و  کور می داخِل سرمون، فهم زنن شه، ما هم چون هی می شون می نصیب
چیکی رو هم درست بکنیم و تونیم یه اسباِب کو از همین لحاظه که هنوز نمی

اینحال این حرف و َنقل ِچکاِرشه به کاِر  ونائیم، بله، اما باز بهمحتاِج هم
فرنگیا که ما اگه گدائی هم بکنیم، باز حاضر نیستیم دست بزنیم به خونه ـ 

 شون؟! خوردن  آبِ  ِخوراکاشون و تا به حدّ  شون و به زندگانی
، اونوقت باید که مون بخوره به یه چیزی از فرنگیا ـ وهللا ها! ما اگه دست   

 مونو آب ِبکَشیم! زود خودمونو برسونیم به آب و دست
تو اقالً آ زمون؟!  جا گیری همین گوش می»زمان، گفت: نگهدار ُرویش به    

 «بشون بگو یه چیزی.
نه، این حرفا دیگه حرفای معقول نیستن، و خوِد شما که »ان گفت: زم   

دوبیشتِر حرفتون میاد روی خدا و دیانِت خدا، پس اینو هم باید قبولدار باشین 
 «که فرنگیا رو هم باز خدا ِخلقت کرده و مثِل خودمون بشرن.

ون قبولدار نیستن که نیستن چون همین دیانت کاری ِبش»َعبدالمحّمد گفت:    
 «اَن! کرده که اصالً دیگه از حرِف حق فراری

" و "آئیِن یاصالً پس مگه همین شما که اسِم "مسلمون»فتح گفت:  علی   
که مسلمونی این نیست  بینین محمّدی" رو میارین، نه اینه که خودتون هم می

چی به  مون؟ یعنی پیغمبر خودش فرمود "همه که ما داریم با این زندگانی
مونه  طهارتی دیگه چی می آبی ـ بی پاکیه"، اونوقت داخِل کود و کثافت و بی

داخِل مسلمونی و دیگه کو مسلمون که فرق بیاد ماَبیِن "مسلمون" و 
 «"غیِرمسلمون"؟

بله. این »َکَرم گفتند:  های َقیطاس و آقاَبیک و علیصداهائی زنانه و صدا   
بله. این صحیح، اما باز... ها، اما... باز فرق هست از زمین تا آسمون ماَبیِن 
ما و فرنگیا! بله، باز "فرنگی" فرنگیه و به ما میگن "بختیاری"! هرچی که 

ره برای یه طبیعتی دا هر قومی اصالً  باشه، باز ما رو نباید بزنین به اونا!
 . همین دیگه؛ آدم نباید حرِف زور بزنه!...خودش

ها برساَند،  جاشدنی که راحت بتواند حرف را به پائینی َعبدالمحّمد با جابه   
ً همین تو.. ـ زهرا! ـ که اینُجور آتش به»گفت:  کنی و آتشو  پا می مخصوصا

ش سسته  هکارِی تو اینه که هرِکی که عقید زنی بهم، مقصوِد اصلِ  هم هی می
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دین و دیانِت مسلمونی، پس دیگه نجس درحسابه و باید هم که  از بابِت خدا و
الخصوص از همین تِن شخص ِ  شما و علیجاس که باید از  بوش بیاد، و همین
که پس یه شخص ِ عزیز و بزرگی مثِل ُمرادی هم که  تو این ُپرسو بکنم

ه و الُبد بوش هم میاد! شه بگیم عالقۀ یه مملکتیه، کافر حسابه و نجس می
 «درسته یا نه؟!

ی ساکت ماندند تا صدای پرهیز و ئها َدم ،همه مانده در پشِت زوِر حرف   
کنم که از  ُووش! نه، نه! من غلط می»انکاِر زهرا خود را َکند و گفت: 

 «، چطور من...از خودمون حرفا بخوام بزنم! ُمرادی یه ِجِغلِۀ بختیارِیه این
 «ای! که تو به اون عقیده بختیاری" یعنی چه وقتی»"د گفت: َعبدالمحمّ    
اگه یه »یار گفت:  تا مردها به دّقِت انتخاِب حرِف جواب برسند، علی   

و مردها « راستی گیر میاد به این دنیا، اوَنم خوِد آقای ُمرادِیه! پیغمبِر راستی
. و با همین پرداختندبه تحسیِن حرِف َعبدالمحّمد و به تصدیِق معنا و معناها 

که صدای غیِرمنتظرۀ  رسیدندها  های تعریف و حرف به کناره صحبت
 .آمدَکَرم در علی
به جان ـ البت شما بزرِگ مائین و هر فرمایشی که بکنین، ما کوچیکا باید    

نیمش به گوش، فقط عرضی که من دارم، اینه که کُو دل قبولداِرش باشیم و بِ 
نیست اگه بگیم خوبی و انسانّیت  بیشتر پیِش همین  به نظرم تعریف از خود

نشین هم که  یهای اللِ  خودمون دهاتیا گیر میاد. یعنی صحبت از همین شهری
آَدَمن! امروز  بینه دوبیشترشون نه پیش بیاد، آدمی که بره و چشمش بیفته، می

از سبکی و ِتیارت و لَقلَقۀ بیخود چیزی دیدیم، غیرتو بگو اونائی که ما 
 اصالً ابداً و خدا نکنه!»ب داد: و خودش جوا« باِرشون بود؟...

َکَرم و ما هم نمیگیم تو حق نمیگی، ولی  ت قبول  علیحرفِ »فتح گفت:  علی   
 «این یه حرفیه سواکار برای خودش.

شهرای دیگه نیست کاِر چندانی به کارشون نشینا  یبله، اللِ »آقاَبیک گفت:    
َکَرِم فقیر گفت؛ یعنی کارشون  رشون هموَنن که علیو راستی اینه که دوبیشت

همۀ  که خودشون ِتیارت و مسخرۀ  احوالی ره ـ که بهس و ِتیارت و مسخ لَقلَقه
ناَزن! ـ و از این َبرگذشته، کارشون  شون می معلوم نیست به چی ـ والیتاَئن

 «بازی و حرامزادگی! پس... ُبری و چاُچوله بیشتر شده تقلّب و گوش
ای آقاَبک! بله، اما به این َدوره  آدِم صاف و ساده و »فتح گفت:  علی   

نشینائی که تو میگی، به  یهمون اللِ  ، آیا "خوب" درحسابه؟ ـ نه وهللا.آبرومند
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میگن "صاف و صادق"، "گولخور"،  آدمای اینُجورِی مثِل خودمون
 «کوهی"، "لِیوه"، "وحِش کوه" و "خر"، ِبالنسبت! "پشت

 هائی هم به جواب درآمدند. هائی درآمد همانطور که حرف دای خندهص   
ـ "خر" ـ ِبالنسبت ـ خودشونن، "وحِش کوه" و "نفهم" هم خودشونن اما    

 خبر ندارن خودشون!
س، چه عیبی در  مون کهنه اینکه یه ُخرده آستینِچمونه؟ غیرازـ پس مگه ما    

 مونه؟ طرَفین
 ـ وهللا! خوبه ِبُپرسی!   
خوائیم پادشاهی  مونه، مگه دیگه می ـ همینکه ما آبرومون ُپِر دنیاس، بس   

 بکنیم به این دوروزۀ ناقابِل عمِر دنیا؟
کنن، بکنن، چه عیب داره. ما همینیم که  ـ هر غلطی که پیِش خودشون می   

خودشونو شما وره از بدرسمی و تقلّب و هر عمِل ناُجوری و وجودمون دُ 
 اَن! َئن و چی شده  ببینین که چی

اد خور" پس دیگه چه قدرشون قابله که آدم بخو گوجه نشینای "آب یـ بله، اللِ    
 شون؟ سر ببنده برای کالِم حرف

 ـ قربوِن همین زبونت!   
که ما بخوائیم محل  درحساَبن بد و َرد هم مگه جزِو آدمیزاد ـ بله، آدمای   

 بذاریم یا نذاریم به حرفاشون؟
ها،  ـ از میاِن حرف« فرنگی هگوج»ـ « گوجه»به گرفتِن حرِف  فتح علی   

خوریم  که ما نمی َئن ها همونجا ریخته َنقِل "گوجه"، حاال انگاری گوجه»گفت: 
 «اومد! گوجه انگار ارزونه! ازشون! کاش گیرمون می

رسیده به کیلوئی چار ـ پنج ـ شیش تومن  ها، گوجه»دار خندان گفت: هنگ   
 «خواد که ازشون بخره بخوره! زوردار می و دیگه آدمِ 

شده  گوجۀ سرخ وهللا هرِکی که یه مّدتی آبِ »َکَرم به ناراحتی گفت:  علی   
 «خورد، دیگه آدم نباید غیرت به الشش ِبُجوره!

های که پسرم باشی با این کالِم حرفت! »َقیطاس به گرمِی تحسین گفت:    
 «معلوم داده! حرف دیگه وهللا هاع! وهللا راستِی این

هی آقایون! ما »َکَرم و َقیطاس، گفت:  کردن به علی حاِل نگاه فتح به علی   
تکلیفیم که همینا رو بگیم و اگه همینا رو هم  دونیم، بنابه چون دیگه هیچی نمی

 «ترکیم! نگیم، اونوقت می
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 فتح حق داره. یعنی راستی خوبه به علی وهللا از این لحاظ »نگهدار گفت:    
هر حرفی؛ نه بنا به خوبی ـ بدی، بلکه بنا به این لحاظ که زندگانی ـ معاِش ما 

ای از مخلوِق شهری حکِم وحِش  به زندگانی ـ معاِش نمیره، َدِم نظِر یه پاره
 «ئیم! کوه رو پیدا کرده

ُگل و شد تا سیبآید، مکث در جواب پیدا  خیلی ُبوها می چون از حرف    
 «نه بندۀ خدائیم؟ یعنی پس ما»صدا کرد: 

 «نه! نیستیم از یه لحاظائی!»نگهدار به ضرب گفت:    
 «پس هستیم؟! ـ نه وهللا!»فتح هم گفت:  و علی   
 ها بگردد. َکَرم رادیو را روشن کرد و شروع کرد به دنباِل خواننده علی   
نه، نه دیگه، از هر لحاظی که فرض »زمان به اخم اّما به مالیمت گفت:    

دار و  یم، این فرمایشا خوبی ندارن که در حّق ِ یه مردِم اسم و رسمبگیر
دونم شما ِچتونه، دردتون ِچیه،  البت می»و گفت: « آبرومندی بیان به زبون.

اما باز آدم  غیظی هم که بشه، باید حرفشو خوب بسنجه و بزنه تا نکنه پا 
آزاری و  یبذاره روی حرِف حق و حقیقت. ما از آبرومندی و دلرحمی و ب

بینیم و همین هم  خوائیم، از خودمون بهتری نمی اینکه بد برای کافر هم نمی
 «داریم بخوریم، بِس زیادمونه... حاللی که یه نوِن َپتیِ 

ـ بیشترشان صداهای زنانه ـ درآمدند و و درِددل   و تصدیق تردیدی هاصدا   
ه و ُمکاِبره بکنند و فتح و نگهدار زیِر زوِر راستِی حرف نخواستند مقابل علی

 به زبان آمدنشان، بیشتر به تصدیق بود تا به حاشا.
البت بنا به همین صاف ـ صادقی و خوبی ـ آبرومندی بله، قبول، بدبختیم، ـ    

و این یه چیِزِیه آشکار، اما باز هی باید  ،دنیا، آ زمون ئیم از همۀ پس مونده
 .«خوبی خوبه»بگیم 

آبرومند  کنیم؟ ـ نه وهللا، نه باهلل، اما باز آدمِ  ـ یعنی ایَنم زندگانیه که ما می   
 وجداِن خودشو نمیده جای ماِل دنیا و هرچی که باشه...

شه که آدم دلش خوش  نمی ئی و به یه نوِن حاللی فقط به یه آبرومندیوهللا ـ    
ای از  و چطور یه پارهباشه و خوشبخت باشه. ببینین دنیا تا دنیا چه خبره 

 کنن و اونوقت خودمونو هم ببینین... اشخاص ِ ناُجور همۀ َکیفای دنیا رو می
 گیره. ـ حاال باز هم تو حق داری، آ زمون. هیچی جای آبرو و جدانو نمی   
ـ پس چی؟ آدم سرش به عرش هم که برسه اما خراب و ضایع باشه، چه    

 فایده داره؟
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میگن "صاف و صادق"، "گولخور"،  آدمای اینُجورِی مثِل خودمون
 «کوهی"، "لِیوه"، "وحِش کوه" و "خر"، ِبالنسبت! "پشت

 هائی هم به جواب درآمدند. هائی درآمد همانطور که حرف دای خندهص   
ـ "خر" ـ ِبالنسبت ـ خودشونن، "وحِش کوه" و "نفهم" هم خودشونن اما    

 خبر ندارن خودشون!
س، چه عیبی در  مون کهنه اینکه یه ُخرده آستینِچمونه؟ غیرازـ پس مگه ما    

 مونه؟ طرَفین
 ـ وهللا! خوبه ِبُپرسی!   
خوائیم پادشاهی  مونه، مگه دیگه می ـ همینکه ما آبرومون ُپِر دنیاس، بس   

 بکنیم به این دوروزۀ ناقابِل عمِر دنیا؟
کنن، بکنن، چه عیب داره. ما همینیم که  ـ هر غلطی که پیِش خودشون می   

خودشونو شما وره از بدرسمی و تقلّب و هر عمِل ناُجوری و وجودمون دُ 
 اَن! َئن و چی شده  ببینین که چی

اد خور" پس دیگه چه قدرشون قابله که آدم بخو گوجه نشینای "آب یـ بله، اللِ    
 شون؟ سر ببنده برای کالِم حرف

 ـ قربوِن همین زبونت!   
که ما بخوائیم محل  درحساَبن بد و َرد هم مگه جزِو آدمیزاد ـ بله، آدمای   

 بذاریم یا نذاریم به حرفاشون؟
ها،  ـ از میاِن حرف« فرنگی هگوج»ـ « گوجه»به گرفتِن حرِف  فتح علی   

خوریم  که ما نمی َئن ها همونجا ریخته َنقِل "گوجه"، حاال انگاری گوجه»گفت: 
 «اومد! گوجه انگار ارزونه! ازشون! کاش گیرمون می

رسیده به کیلوئی چار ـ پنج ـ شیش تومن  ها، گوجه»دار خندان گفت: هنگ   
 «خواد که ازشون بخره بخوره! زوردار می و دیگه آدمِ 

شده  گوجۀ سرخ وهللا هرِکی که یه مّدتی آبِ »َکَرم به ناراحتی گفت:  علی   
 «خورد، دیگه آدم نباید غیرت به الشش ِبُجوره!

های که پسرم باشی با این کالِم حرفت! »َقیطاس به گرمِی تحسین گفت:    
 «معلوم داده! حرف دیگه وهللا هاع! وهللا راستِی این

هی آقایون! ما »َکَرم و َقیطاس، گفت:  کردن به علی حاِل نگاه فتح به علی   
تکلیفیم که همینا رو بگیم و اگه همینا رو هم  دونیم، بنابه چون دیگه هیچی نمی

 «ترکیم! نگیم، اونوقت می
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 فتح حق داره. یعنی راستی خوبه به علی وهللا از این لحاظ »نگهدار گفت:    
هر حرفی؛ نه بنا به خوبی ـ بدی، بلکه بنا به این لحاظ که زندگانی ـ معاِش ما 

ای از مخلوِق شهری حکِم وحِش  به زندگانی ـ معاِش نمیره، َدِم نظِر یه پاره
 «ئیم! کوه رو پیدا کرده

ُگل و شد تا سیبآید، مکث در جواب پیدا  خیلی ُبوها می چون از حرف    
 «نه بندۀ خدائیم؟ یعنی پس ما»صدا کرد: 

 «نه! نیستیم از یه لحاظائی!»نگهدار به ضرب گفت:    
 «پس هستیم؟! ـ نه وهللا!»فتح هم گفت:  و علی   
 ها بگردد. َکَرم رادیو را روشن کرد و شروع کرد به دنباِل خواننده علی   
نه، نه دیگه، از هر لحاظی که فرض »زمان به اخم اّما به مالیمت گفت:    

دار و  یم، این فرمایشا خوبی ندارن که در حّق ِ یه مردِم اسم و رسمبگیر
دونم شما ِچتونه، دردتون ِچیه،  البت می»و گفت: « آبرومندی بیان به زبون.

اما باز آدم  غیظی هم که بشه، باید حرفشو خوب بسنجه و بزنه تا نکنه پا 
آزاری و  یبذاره روی حرِف حق و حقیقت. ما از آبرومندی و دلرحمی و ب

بینیم و همین هم  خوائیم، از خودمون بهتری نمی اینکه بد برای کافر هم نمی
 «داریم بخوریم، بِس زیادمونه... حاللی که یه نوِن َپتیِ 

ـ بیشترشان صداهای زنانه ـ درآمدند و و درِددل   و تصدیق تردیدی هاصدا   
ه و ُمکاِبره بکنند و فتح و نگهدار زیِر زوِر راستِی حرف نخواستند مقابل علی

 به زبان آمدنشان، بیشتر به تصدیق بود تا به حاشا.
البت بنا به همین صاف ـ صادقی و خوبی ـ آبرومندی بله، قبول، بدبختیم، ـ    

و این یه چیِزِیه آشکار، اما باز هی باید  ،دنیا، آ زمون ئیم از همۀ پس مونده
 .«خوبی خوبه»بگیم 

آبرومند  کنیم؟ ـ نه وهللا، نه باهلل، اما باز آدمِ  ـ یعنی ایَنم زندگانیه که ما می   
 وجداِن خودشو نمیده جای ماِل دنیا و هرچی که باشه...

شه که آدم دلش خوش  نمی ئی و به یه نوِن حاللی فقط به یه آبرومندیوهللا ـ    
ای از  و چطور یه پارهباشه و خوشبخت باشه. ببینین دنیا تا دنیا چه خبره 

 کنن و اونوقت خودمونو هم ببینین... اشخاص ِ ناُجور همۀ َکیفای دنیا رو می
 گیره. ـ حاال باز هم تو حق داری، آ زمون. هیچی جای آبرو و جدانو نمی   
ـ پس چی؟ آدم سرش به عرش هم که برسه اما خراب و ضایع باشه، چه    

 فایده داره؟
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ای و  دیگه مونو نمیدیم که کسانِ  و همین زندگانی ودمونوـ بله، ما باز خ   
 .ونجاش ای رو بگیریم به دیگههای  زندگانی

خوریم و بِدمون به جونوِر کوه هم  ـ نه و هرگز. همینکه ماِل کسی رو نمی   
 رسه، مگه خودش کمه؟ نمی
 باقی نداره و باقی نذاشته.روی وجدان،  از  ،ـ حرِف آزمون   
کاری مگه  وی "بدی" و اصلِ ـ همۀ حرِف آ زمون میاد روی "خوبی" و ر   

 اینه؟غیراز
اش را  ای که تازه شیشه ماه  بلندی گرفته بود و دیگر مثِل فانوِس دودزده   

اش را باال کشیده باشند، نورش آنقدر  کردنش فتیله پاک کرده باشند و در روشن
قابلّیتی کشانده بود و  نورکوری و بیها را به  زیاد شده بود که نوِر فانوس

و  های یکدیگر نگاه کنند به چشمحّتی ها به چهره و  گذاشت آدم دیگر می
و ناقصش نیز کاستی گرفته یا   د که سهِم ِگردِی بریدهیرس نظر می بگویند و به

 ناپدید شده...تقریباً 
 خواند: َگری را ـ گرفت که می َکَرم جائی را ـ خواننده و علی   
 کشید  َکَشم، اگه کوه هم می دردی که من می»   
 «چکید... قطره می َتکید، قطره ذّره می ذّره   
آ! »جاشدن و دستش به زانو به عالمِت قصِد پا شدن، گفت:  فتح به جابه علی   

ببینین! گوش گرفتین قشنگ چی گفت؟ راست! میگه "اگه کوه هم باشه، آب 
 «رو میگه!شه"؛ این همین زندگانِی ما  می
الحق! راست! حرِف حقیقت! »صداهای زمان و نگهدار و َقیطاس درآمدند:    

 «این حرف هم خیلی بزرگه وهللا!...
جاشدن به آهستگی شروع به بلندشدن کرده بود که  فتح با بیشتر جابه و علی   

چی؟ ِچته؟ نکنه »َکَرم با سربلندکردن به صورتش، با لحِن تعّجب گفت:  علی
 «شی؟! یبلند م

بلند شیم »ق ایستاده بود، گفت: فتح که دیگر شَ  نگهدار هم چشمش به علی   
گفته بود که شروع به جنبیدن برای پا  شو انگار فقط به خود« دیگه، ُهح؟
 شدن کرد.

پس تو خودتی که شکست »گفت:  فتح می کردن به علی َقیطاس هم با نگاه   
 «مون؟ نکنی اینو! میاری به مجلس

َئن زانوهام... میام حاال  خشک شده»فتح یک دستش به کمر، گفت:  علی   
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 ...«که اگه
ِل اون پیرزن هم بابا! دیگه باید بخوابین. از سِر د»صدای زهرا رسید:    

 «شین و بذارینش بخوابه.دیگه باید بلند 
و « ُووش! ببینین میگه چی زهرا!»َکَرم به اعتراض صدا کرد:  علی ننه   

شه اگه یه َدمان دیرتر بخوابیم؟ ما تازه  های زهرا! پس مگه چی می»گفت: 
 «مون. که مردا بیشتر بشینن َدِم همین گداخونه مون شاده به همین دل
 «شینین من هم... اگه می»فتح گفته:  و علی   
نه دیگه، خواب هم که ُپِر »زانو بلند شد و گفت:  به هم دست َعبدالمحّمد   

 «مون. مون کرده بود، باز انگاری گرفته چشمامون بود و ِول
 «بابا، بشینین یه ُخرده باز، جاِن خودتون.»َکَرم گفت:  علی   
زمان پنجۀ دستش روی ران و زانو، مرّدد بود پا شود یا نه. به َقیطاس و    

 رد.آقاَبیک نگاه ک
اون پیرمرِد ما رو ببینین چطور هنوز نشسته به »ُگل صدا کرد: و  سیب   

 «ِنش! زور نشونده نفر به قرار، ُجوری که انگار ده
به دیدِن اینکه َکَرم هم پا شد.  زمان و َقیطاس و آقاَبیک هم پا شدند و علی   

شدن از هم، به َرد سیاهِی چند زندارند،  اند و دارند پا برمی مردها بلند شده
ور و نزدیک هم از هم سوا شدند یا . دختر ـ پسرهای بجاماندۀ دُ متفّرق شدند

 باهم راه افتادند.
ط َدوِر فق ه اماماه ماِه رمضونهنوزه  میگیم»صدای َقیطاس بلند گفت:    

 «مون! گرفتن و عبادت جای روزهبم ئیم! اینَ  رّقاصا رو گرفته
ای! داخِل »ُرو چرخاند گفت:  فتح با پابرداشتنی جلوتر از َقیطاس، علی   

ِبُجور که روزه ور و نزدیک، تو فقط یه آدم ـ و نه بیشتر ـ اینهمه آبادِی دُ 
 «گرفته باشه و اونوقت اینو بگو!

ها کافر  راستی هم ُهح! دیگه نه تماِم بختیاری»ُگل با خنده گفت: و سیب   
 «روزه و نماز هم پاک از ِویِر همه رفته!َئن! دیگه  شده
پس چی! خوبِی کار هم همینه و »صدای محکم و رسای َعبدالمحّمد گفت:    

َبعد هی بیشتر راه ِبَبَرن  که ِمن س این مردم میره، با همین عالقه اگه امیدی به
کم ُدِم خدا و دیانتو ِول بکنن و اونوقت یه فکری به حاِل  به حرِف راستی و کم

 «روزِی خودشون بکنن! بدبختی ـ سیاه
نه َعبدالمحّمد، دِل خوِدتو به این رقم خوش نکن: مردم »نگهدار گفت:    
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ای و  دیگه مونو نمیدیم که کسانِ  و همین زندگانی ودمونوـ بله، ما باز خ   
 .ونجاش ای رو بگیریم به دیگههای  زندگانی

خوریم و بِدمون به جونوِر کوه هم  ـ نه و هرگز. همینکه ماِل کسی رو نمی   
 رسه، مگه خودش کمه؟ نمی
 باقی نداره و باقی نذاشته.روی وجدان،  از  ،ـ حرِف آزمون   
کاری مگه  وی "بدی" و اصلِ ـ همۀ حرِف آ زمون میاد روی "خوبی" و ر   

 اینه؟غیراز
اش را  ای که تازه شیشه ماه  بلندی گرفته بود و دیگر مثِل فانوِس دودزده   

اش را باال کشیده باشند، نورش آنقدر  کردنش فتیله پاک کرده باشند و در روشن
قابلّیتی کشانده بود و  نورکوری و بیها را به  زیاد شده بود که نوِر فانوس

و  های یکدیگر نگاه کنند به چشمحّتی ها به چهره و  گذاشت آدم دیگر می
و ناقصش نیز کاستی گرفته یا   د که سهِم ِگردِی بریدهیرس نظر می بگویند و به

 ناپدید شده...تقریباً 
 خواند: َگری را ـ گرفت که می َکَرم جائی را ـ خواننده و علی   
 کشید  َکَشم، اگه کوه هم می دردی که من می»   
 «چکید... قطره می َتکید، قطره ذّره می ذّره   
آ! »جاشدن و دستش به زانو به عالمِت قصِد پا شدن، گفت:  فتح به جابه علی   

ببینین! گوش گرفتین قشنگ چی گفت؟ راست! میگه "اگه کوه هم باشه، آب 
 «رو میگه!شه"؛ این همین زندگانِی ما  می
الحق! راست! حرِف حقیقت! »صداهای زمان و نگهدار و َقیطاس درآمدند:    

 «این حرف هم خیلی بزرگه وهللا!...
جاشدن به آهستگی شروع به بلندشدن کرده بود که  فتح با بیشتر جابه و علی   

چی؟ ِچته؟ نکنه »َکَرم با سربلندکردن به صورتش، با لحِن تعّجب گفت:  علی
 «شی؟! یبلند م

بلند شیم »ق ایستاده بود، گفت: فتح که دیگر شَ  نگهدار هم چشمش به علی   
گفته بود که شروع به جنبیدن برای پا  شو انگار فقط به خود« دیگه، ُهح؟
 شدن کرد.

پس تو خودتی که شکست »گفت:  فتح می کردن به علی َقیطاس هم با نگاه   
 «مون؟ نکنی اینو! میاری به مجلس

َئن زانوهام... میام حاال  خشک شده»فتح یک دستش به کمر، گفت:  علی   
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 ...«که اگه
ِل اون پیرزن هم بابا! دیگه باید بخوابین. از سِر د»صدای زهرا رسید:    

 «شین و بذارینش بخوابه.دیگه باید بلند 
و « ُووش! ببینین میگه چی زهرا!»َکَرم به اعتراض صدا کرد:  علی ننه   

شه اگه یه َدمان دیرتر بخوابیم؟ ما تازه  های زهرا! پس مگه چی می»گفت: 
 «مون. که مردا بیشتر بشینن َدِم همین گداخونه مون شاده به همین دل
 «شینین من هم... اگه می»فتح گفته:  و علی   
نه دیگه، خواب هم که ُپِر »زانو بلند شد و گفت:  به هم دست َعبدالمحّمد   

 «مون. مون کرده بود، باز انگاری گرفته چشمامون بود و ِول
 «بابا، بشینین یه ُخرده باز، جاِن خودتون.»َکَرم گفت:  علی   
زمان پنجۀ دستش روی ران و زانو، مرّدد بود پا شود یا نه. به َقیطاس و    

 رد.آقاَبیک نگاه ک
اون پیرمرِد ما رو ببینین چطور هنوز نشسته به »ُگل صدا کرد: و  سیب   

 «ِنش! زور نشونده نفر به قرار، ُجوری که انگار ده
به دیدِن اینکه َکَرم هم پا شد.  زمان و َقیطاس و آقاَبیک هم پا شدند و علی   

شدن از هم، به َرد سیاهِی چند زندارند،  اند و دارند پا برمی مردها بلند شده
ور و نزدیک هم از هم سوا شدند یا . دختر ـ پسرهای بجاماندۀ دُ متفّرق شدند

 باهم راه افتادند.
ط َدوِر فق ه اماماه ماِه رمضونهنوزه  میگیم»صدای َقیطاس بلند گفت:    

 «مون! گرفتن و عبادت جای روزهبم ئیم! اینَ  رّقاصا رو گرفته
ای! داخِل »ُرو چرخاند گفت:  فتح با پابرداشتنی جلوتر از َقیطاس، علی   

ِبُجور که روزه ور و نزدیک، تو فقط یه آدم ـ و نه بیشتر ـ اینهمه آبادِی دُ 
 «گرفته باشه و اونوقت اینو بگو!

ها کافر  راستی هم ُهح! دیگه نه تماِم بختیاری»ُگل با خنده گفت: و سیب   
 «روزه و نماز هم پاک از ِویِر همه رفته!َئن! دیگه  شده
پس چی! خوبِی کار هم همینه و »صدای محکم و رسای َعبدالمحّمد گفت:    

َبعد هی بیشتر راه ِبَبَرن  که ِمن س این مردم میره، با همین عالقه اگه امیدی به
کم ُدِم خدا و دیانتو ِول بکنن و اونوقت یه فکری به حاِل  به حرِف راستی و کم

 «روزِی خودشون بکنن! بدبختی ـ سیاه
نه َعبدالمحّمد، دِل خوِدتو به این رقم خوش نکن: مردم »نگهدار گفت:    
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 .«َهلِه به راه نمیان به و َهلِهعقَبن  هنوزه خیلی
تو »آقاَبیک به حاِل پابرداشتن با َقیطاس و چشمش به نیمُرِخ َقیطاس، گفت:    

 «خوونه؟ مون می تِی خدا رو هم دیگه حّتی یکیاصالً ببین همین نماِز َپک و پَ 
ها بدبختی! آ زمون هم که اخیری بود که نماز رو نهاد به »گفت: َبس  ماه   

 «زمین.
راستی حّتی برای  راستی فتح، قوِل علی به»صدای خنداِن نگهدار گفت:    

 وزه بگیره، البت خودِ خوری هم که باشه، حِتی یه نفر هم نمونده که ر َقَسم
 «ی باز فرق داره.اللِ 
درآمدن فهماند که هنوز بیدار است هرچند که حرفش به خرِج  صدای ِنسا به   

 توّجه و قبوِل کسی نرفت.
 َئن که اینُجور شده و دنیا آتش گرفته؟ ـ نه مردم کافر شده   
پا  بود؛ پابه« رفتن پِی آفتابه»فتح توی تاریکی گیر زد و فکرش فکِر  علی   

ستی روزه نشینا"! اونا هم از مَ  یای! "اللِ »کرد و جواِب حرِف نگهدار را داد: 
فتح ادامه داد:  صداهای چند خنده درآمدند و علی«. گیرن و دیگه هیچی! می
گرفتن هم دل و َدماغ  روزهمون روزه بگیریم؟  آخه وهللا! آخه ما به چی»

یخ  شه. یعنی ما آیا آبِ  خواد و دل و َدماغ هم از داشتِن وسیله برخاسته می می
مون روزه ِبمون واجب  داریم، قاِتق داریم، پاک و ُپرچیم؟ آخه چی؟ به چی

 «شه؟... می
راست! حرِف حقیقت! این! پس »گرمی تصدیق کردند: صدا به چند    

 «چی...
دیگه »انگار برای خودش بود که یواش گفت:  گرفته و تنها، هزمان کنار   

« خوبِی مسلمانی»معنای حرفش هیچ کاری به « مسلمونی مونده؟ ـ نخیر!...
ای برجا  کرده گم هائی ماننِد راه گیری بود. برای َدم نداشت و بیشتر حرِف نتیجه

 ماند تا به حواس آمد و به عجله پا از پا برداشت...
زنده و نرم و مرموز و حامل ـ بیشتر حامِل معانی ـ در تاریکِی  ها هیکل   

 جوشیدند... تکان داشتند، می همچون چیزی غریب تکان هشد رقیق
 ای شروع به خواندن کرده بود که اّول نفهمیدند زن است یا مرد: خواننده   
 «جون، نمیری الهی... طوطی»   
نهاد و گوشش به رادیو  چادرها می سیاهدست ُرو به پشِت  به فتح که آفتابه علی   

خورن و بیعار و بیدرَدن و آدِم  آ! همینا خوشن که هیچ غم نمی»بود، گفت: 

~ 247 ~ 
 اللِی                                                               رادیون

 «بیعار و بیدرد به این زمانه هی خوششه!
که پس چی. پس آدِم باغیرت خوبه »ت: سیاهِی نگهدار به جوابگوئی گف   

مگه چند سالِِته که تاِر زود موهاش سفید بشن و پیر و شکسته بشه؟ تو خودت 
 «سفید پیدا داده داخِل موهات؟

چادِر خودش و  َعبدالمحّمد به برداشتِن آفتابه، سرش به زیر، از میاِن سیاه   
و ُرو گذاشت به  فتح را دید و به باال و سیاهِی علی نگهدار پیچید به پشت

 سرازیری.
را نداشت، زرِد زرد کنارۀ چپش دایرۀ ماه که هنوز قاِچ خیلی باریکی از    
درخشید؛ باز طول داشت تا به باالی سرها برسد و از باالی سِر  می

 چادرها َرد کند و سفید شود... سیاه
ها را خاموش کردند با این ناراحتی  هولکی فانوس خدیجه و کشور و زهرا   

 اند نفت مصرف شود... اند و گذاشته که چرا زودتر خاموششان نکرده
فتح ـ و پسِر  ـ پسربزرگۀ علی« قلی حسین»چادِر َعبدالمحّمد،  یاهپیشاپیِش س   

یه ُنقِل رنگِی »تعریف ایستاده بودند. ابراهیم گفته:  ـ به« ابراهیم»ـ َعبدالمحّمد 
 «نارنجی. خاب؟ بزرگی میَدِمت بجای اون شیرینی

ئی! هرگزی! ُنقل  نظرم منو دیوونه حساب کرده به! به به»قلی گفت:  حسین   
از خوری اما این شیرینی نارنجیا غیررو باید َجلد زیِر دندون ُخرد بکنی ب

تا  باید ِبِدیبزرگ شون. دوتا ُنقِل  شه بگم تا چقدر هی بَمکی می  شون مزه
 «قبولدار بشم.

 ـ اُُهو! "دوتا"!   
 تونم با تو بگم! ـ من دارم میرم و نمی   
 ـ پس یه چی دیگه: یه ُنقِل بزرگ و یه کوچیک. حاال چی میگی؟...   
اینُجور بندیش هنوزه؟  َکَرم! نمی علی»گفت:  میور صدای آقاَبیک از دُ    

 «شه زود! مونه داخِل دستت و خراب می نمی
خیلی کار کرده ها، دیگه ببندش. همۀ امشب »صدای َقیطاس هم رسید:    

 «وهللا!
اَش  شده زیِر پایش و روی ِخرَسک و تکیه اش پهن لحاِف دوالشدهَکَرم  علی   

فهمید که این  خواهد رادیو بخواَند و می کرد که همه دلشان می به بالش، فهم می
ای است که چیزی برای گفتن  رسیده های به نرمی و رّقت صداها صداهای دل

 اند... دادن و توّجِه او ـ پیدا کرده ـ تنها گفتن و نه گوش
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 .«َهلِه به راه نمیان به و َهلِهعقَبن  هنوزه خیلی
تو »آقاَبیک به حاِل پابرداشتن با َقیطاس و چشمش به نیمُرِخ َقیطاس، گفت:    

 «خوونه؟ مون می تِی خدا رو هم دیگه حّتی یکیاصالً ببین همین نماِز َپک و پَ 
ها بدبختی! آ زمون هم که اخیری بود که نماز رو نهاد به »گفت: َبس  ماه   

 «زمین.
راستی حّتی برای  راستی فتح، قوِل علی به»صدای خنداِن نگهدار گفت:    

 وزه بگیره، البت خودِ خوری هم که باشه، حِتی یه نفر هم نمونده که ر َقَسم
 «ی باز فرق داره.اللِ 
درآمدن فهماند که هنوز بیدار است هرچند که حرفش به خرِج  صدای ِنسا به   

 توّجه و قبوِل کسی نرفت.
 َئن که اینُجور شده و دنیا آتش گرفته؟ ـ نه مردم کافر شده   
پا  بود؛ پابه« رفتن پِی آفتابه»فتح توی تاریکی گیر زد و فکرش فکِر  علی   

ستی روزه نشینا"! اونا هم از مَ  یای! "اللِ »کرد و جواِب حرِف نگهدار را داد: 
فتح ادامه داد:  صداهای چند خنده درآمدند و علی«. گیرن و دیگه هیچی! می
گرفتن هم دل و َدماغ  روزهمون روزه بگیریم؟  آخه وهللا! آخه ما به چی»

یخ  شه. یعنی ما آیا آبِ  خواد و دل و َدماغ هم از داشتِن وسیله برخاسته می می
مون روزه ِبمون واجب  داریم، قاِتق داریم، پاک و ُپرچیم؟ آخه چی؟ به چی

 «شه؟... می
راست! حرِف حقیقت! این! پس »گرمی تصدیق کردند: صدا به چند    

 «چی...
دیگه »انگار برای خودش بود که یواش گفت:  گرفته و تنها، هزمان کنار   

« خوبِی مسلمانی»معنای حرفش هیچ کاری به « مسلمونی مونده؟ ـ نخیر!...
ای برجا  کرده گم هائی ماننِد راه گیری بود. برای َدم نداشت و بیشتر حرِف نتیجه

 ماند تا به حواس آمد و به عجله پا از پا برداشت...
زنده و نرم و مرموز و حامل ـ بیشتر حامِل معانی ـ در تاریکِی  ها هیکل   

 جوشیدند... تکان داشتند، می همچون چیزی غریب تکان هشد رقیق
 ای شروع به خواندن کرده بود که اّول نفهمیدند زن است یا مرد: خواننده   
 «جون، نمیری الهی... طوطی»   
نهاد و گوشش به رادیو  چادرها می سیاهدست ُرو به پشِت  به فتح که آفتابه علی   

خورن و بیعار و بیدرَدن و آدِم  آ! همینا خوشن که هیچ غم نمی»بود، گفت: 
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 «بیعار و بیدرد به این زمانه هی خوششه!
که پس چی. پس آدِم باغیرت خوبه »ت: سیاهِی نگهدار به جوابگوئی گف   

مگه چند سالِِته که تاِر زود موهاش سفید بشن و پیر و شکسته بشه؟ تو خودت 
 «سفید پیدا داده داخِل موهات؟

چادِر خودش و  َعبدالمحّمد به برداشتِن آفتابه، سرش به زیر، از میاِن سیاه   
و ُرو گذاشت به  فتح را دید و به باال و سیاهِی علی نگهدار پیچید به پشت

 سرازیری.
را نداشت، زرِد زرد کنارۀ چپش دایرۀ ماه که هنوز قاِچ خیلی باریکی از    
درخشید؛ باز طول داشت تا به باالی سرها برسد و از باالی سِر  می

 چادرها َرد کند و سفید شود... سیاه
ها را خاموش کردند با این ناراحتی  هولکی فانوس خدیجه و کشور و زهرا   

 اند نفت مصرف شود... اند و گذاشته که چرا زودتر خاموششان نکرده
فتح ـ و پسِر  ـ پسربزرگۀ علی« قلی حسین»چادِر َعبدالمحّمد،  یاهپیشاپیِش س   

یه ُنقِل رنگِی »تعریف ایستاده بودند. ابراهیم گفته:  ـ به« ابراهیم»ـ َعبدالمحّمد 
 «نارنجی. خاب؟ بزرگی میَدِمت بجای اون شیرینی

ئی! هرگزی! ُنقل  نظرم منو دیوونه حساب کرده به! به به»قلی گفت:  حسین   
از خوری اما این شیرینی نارنجیا غیررو باید َجلد زیِر دندون ُخرد بکنی ب

تا  باید ِبِدیبزرگ شون. دوتا ُنقِل  شه بگم تا چقدر هی بَمکی می  شون مزه
 «قبولدار بشم.

 ـ اُُهو! "دوتا"!   
 تونم با تو بگم! ـ من دارم میرم و نمی   
 ـ پس یه چی دیگه: یه ُنقِل بزرگ و یه کوچیک. حاال چی میگی؟...   
اینُجور بندیش هنوزه؟  َکَرم! نمی علی»گفت:  میور صدای آقاَبیک از دُ    

 «شه زود! مونه داخِل دستت و خراب می نمی
خیلی کار کرده ها، دیگه ببندش. همۀ امشب »صدای َقیطاس هم رسید:    

 «وهللا!
اَش  شده زیِر پایش و روی ِخرَسک و تکیه اش پهن لحاِف دوالشدهَکَرم  علی   

فهمید که این  خواهد رادیو بخواَند و می کرد که همه دلشان می به بالش، فهم می
ای است که چیزی برای گفتن  رسیده های به نرمی و رّقت صداها صداهای دل

 اند... دادن و توّجِه او ـ پیدا کرده ـ تنها گفتن و نه گوش
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ن، از لَوِکه باال رفت؛ صدای آِه او و صدای صداکردِن برگشتبه فتح  علی   
َبس! بچه  ماه»معنا شدند تا گفت:  لَوِکه به ِچّق و ِچق، همراه و هماهنگ و هم

 «رو ِبکَش اونَورتر.
زمان هم جاگرفته روی لَوِکه، روی پهلو افتاد و پنجۀ دست را به ُبناگوش    

طرِف باال، ـ طرِف لَوِکه و سر و نگاهش به کارکردن  و روی بالش تکیه داد
 «فتح!... علی»فتح ـ صدا زد:  علی و کلّۀ

 «های بله، آ زمون.»فتح با گرمی ـ نرمی جواب فرستاد:  صدای علی   
 نمیذارم بخوابی... ـ جاِن خودت یه ُپرسی دارم ازت، هرچند هم که   
 ـ به! خواِب چی، فرمایش بکن آ زمون.   
َکَرم که نمیذاره به امان که یکی یه چیزی بگه و صدا به صدا  ـ رادیوِن علی   

 برسه...
َکَرم! اقالً ببندش یه َدمان  علی»َکَرم و زمان صدا کرد:  فتح از میاِن علی علی   

 «بشنویم آ زمون چی میگه.
  های کوتاِه هرشبۀ پیش از خواب خیلی گذشته بود و به از وقِت تعریف   

 ها الزامی بود. آوردِن چیزی از آن زبان
 «ها، ببندش، آ زمون تعریف داره.»َخیر گفت:  صدای ُروبه   
و مرز ـ نبودِن دیواِر مرز ـ در بوِد شب ُجوری کرده بود که  نبودِن دیوار   

 جائی جمعند. انگار باز َدوِر یکدیگر در نقطه
تعریف داره! مگه ها! هنوز که هنوزه، مرِد ما »ُگل صدا کرده: و سیب   

 «کنه! کوتاه می
 صدای خندۀ ُشکرهللا درآمد.   
ها را به  کرد و لب رادیو خاموش شده بود ولی هنوز در مغزها کار می   

 خوشی به لبخند و خنده نگهداشته بود. زمان هم که تعریف داشت، بهتر...
انبوه و های جاتاجا  ماه را و ستاره ها زیِر سر و گردن، کِف دستفتح  علی   

خاب! آ زمون! »گفت: افتادن روی پهلو،  به. کرد نگاه میجاتاجا پراکنده را 
 «حاال ِبنال ببینیم جاِن خودت!

دونم هم که  چیزی میگم که می میگم که... تازه یه»زمان گفت:    
 «بیداری نگهدار؟»و گفت: « خندین!... می
که به یه َدم ـ َدمان  َئم کوچیکه ها َمرد، پس بچه»نگهدار با خنده گفت:    

 «خوابم برده باشه؟ بگو تو رو خدا هرچی که باید بگی.
 
 

~ 249 ~ 
 اللِی                                                               رادیون

هی »گفت: ، «ح!... هی»حیرت صدا کرده بود:   که بهُگل و و سیب   
 «دونی چیِز ناُجوِرِیه، َنگوش! زبونت از خوِدِته که! اگه می مردبزرگه!

اند؛ با زمینۀ فکرِی اینکه  جا خندیدند و انگار از یک نقطه خندیده از همه   
ها ـ فرق داشتند نه  تخت و لَوِکه ن نبود، نه باال ـ پائین ـ زمین ـشا جدائی بین

 فاصله.
 «ُگل!...و تو بذار سیب»زمان گفت:    
ُجور ُگل که تو اینو به! آ زمون حیف نیست  سیب»گفته: و صدای َقیطاس    

 «گیری ِبش؟ دّقت می
ُگل؟ آ زمون وهللا یه و م سیب ها، تو چطور دلت میاد، عّمه» زهرا گفت:   

 «بهاره.
 «ها، از روی صداقت  ها...»گفت:  ،روی تخت درازکش َعبدالمحّمد   
حاِل خاراندِن سر  روی بالش و به گذاشتِن آرنج بهفتح، بیطاقت، به  علی   

 «بذارین اگه میذارین!خاب! پس دیگه »گفت: 
ترسم بگم  ُگل از یه بابت خوب میگه؛ میو وهللا سیب»زمان با دودلی گفت:    

 «و بخندین!
 «آ!...»ُگل محکم گفت: و صدای خنداِن سیب   
روی لحاِف دوالشدۀ زیِر پایش در روی زمیِن مقابِل  یدهُشکرهللا درازَکش   

 ند خندید.باِر دیگر خندید و عمداً بل چادر، یک سیاه
ی! ای  هی»کردند:  ُروئی صدا می فتح و َقیطاس با خنده و نگهدار و علی   

 «بدبختی! پس یعنی... هی بدبختی!...
چادر و جواهر هم  َکَرم درازَکش روی لحافی بزرگتر در جلِو سیاه علی ننه   

 «زنه و شما... صافی َگپ می این فقیر از روی دل»کنارش، گفت: 
ئیم و آیا ُگَنهکاریم که  ای حضرات! ما بختیارِی دهاتیم، ندیده»زمان گفت:    

دونه، باید  که چیزی رو نمی ئیم؟ اصِل مطلب اینه که آدم وقتی هیچی ندیده
و گوشش به صداهای تصدیق و ترغیِب « ُپرس بکنه. ُپرس هی خوبه...

 ! نگهدار! ـ همینفتح شما رو به خدا.. ـ علی»، گفت: «که بله، البت بله»
شه  ُجور چیِزِیه که می خووَنن؟ یعنی چه شه که می ُجوری می رادیونا چه
 «بخووَنن...

دونه یه  هی خدا! البت آدمی که نمی»هائی در گرفتند:  ها و ِپچ و ِپچ حرف   
دونیم یعنی؟  دونه البت فقیر. او که ندونه، ما می چیزی رو  اینه. نمی
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اش را بگیرد،  توانست جلِو خنده فتح که نمی و علی« بدبختی... بیخبری...
َئن  کوچیک درست کرده آ زمون؟ فرنگیا آدمای کوچیک دونی مگه نمی»گفت: 
 «َئن داخِل رادیونا که هی کارشون خووندِنه! گذاشته

 چادرها سربرداشت... خنده و شوخی در سرتاسِر سیاه   
خاراند  می لو رانگهدار که با بردِن دست به زیِر پیراهن پهاز روی تخت،    

..  َِئن به قدّ  ها، آ زمون! یه آدمائی رو درست کرده»، گفت: خراشاند و حّتی می
رسه به  شون و فقط صداشون می بینه نمی چی بگم؟ مثِل جن که آدم  ِبه قدّ 
 «گوش!

َووش! هی! اسِم چی میاری به این »زهرا نشسته کناِر نگهدار، گفت:    
 «شب!

 «...هللا! َووش! بسم»و صدای کشور هم گفت:    
ش باید ِتیارت باشه  نمیذارین که! یعنی شما کارتون همه»گفت:  و زمان می   

دونم ـ از دونستن ـ  فتح و نگهدار! البت می علی»و گفت: « َنقِل هر حسابی؟
  ِجا تا به حدّ  رسه به همه خووَنن و می َئن که باش می که یه اسبابی درست کرده

رقم  یعنی همۀ رادیونا باهم به یه ، اما ُپرسم دوبیشتر اینه که آیادّره هم همین ُنه
 «خوونه برای خودش!... سواکار می رقمی شون به یه کدومهر خووَنن یا نه، می

ی! شما  هی»و چون َعبدالمحّمد از شّدِت خنده به سرفه افتاده بود، گفت: 
 «بینین!َخیری"ِ اونو ب به های "ِسّرنه خنده
آ زمون! »وری از خنده گفت: فتح که دیگر نشسته بود، در کوشش به دُ  علی   

حساب، اما بنا به چیزائی  ت البت ما هم خبری نداریم از اینبه جاِن عزیِز خود
تهران خوِد که هی به گوشم رسیده، فقط خبر دارم که یه دستگاهی هست به 

شن و باقیش  ه ُجفت و ُجور میکه همۀ حسابای رادیونا از طرِف همین دستگا
 «ُجوره، اون دیگه یه چیِزِیه که ما هم ماتیم داخلش. این. دیگه چه

بله، بله. فقط همون دستگاهه که البت اونو هم فرنگیا »نگهدار گفت:    
 «َئن به دست. َئن و داده کرده  درست

ذهِن زمان هنوز ذهِن تاریکِی حرف، با لحنی نزدیک به باور و قبول    
 البت باز»و گفت: « خاب!...»و محکم گفت: « ُهح، پس اینه که...»گفت: 

 «حساب اما دیگه... ست به اینکالِم حرفو اونُجوری که باید  نی
ِط چادرها صدای پارِس سگی بلند شد و زود کوتاه شد. اختال از پشِت سیاه   

اند و مادرها به  هوا و نور مثِل روشنِی خوبی و خوشی جریان پیدا کرده
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 ...رفته ِبکََشند خواب های به لحاف روی بچه فکرند
صاف شد َکَرم! تو رو خدا رادیون اخیرش  های علی»صدای َقیطاس گفت:    

 «هم باألخره بوده در کار؟نهادی  یا کمهمون نودتومن 
ُخرده کمتر شد و حاال برات میگم؛ تو  نودتومن یهاز نه، »َکَرم گفت:  علی   

با خواهش ـ تمّنا و َتلواسه و اصرار، بمیری  نودتومن شمردم دادم دستش و 
لایر داد ِبم و یه دفعه دیگه هم باز پونزده لایر َورگردوند و  یه دفعه پونزده

که  با پوِل چارتا قُّبۀ دیگهـ آخرش  آخرش شد هشتاد و َهف تومن؛ اما چی؟
 .لایر هم بیش شد از نودتومن داخِل دکان گرفتم براش به سی و پنج لایر، پنج

 «این...
راستی این ِجِغلِه رفت  آ! ببینین خدای ما رو! نه راستی»َکَرم گفت:  علی ننه   

 «رنهاد!...همۀ پوال رو دَ 
باز  خوبه بابام،»ت: ، گف«ای داد و بیداد!»َقیطاس که صدا کرده بود:    
چادرا و  ارزه و از یه لحاظ هم که جونورا از صداش نمیان به نزدیکِ سیاه می

 «حیوونا، باز خودش خوبه...
َبس! خوبه ازش ِبُپرسی پس چرا همین  ماه»گفت:  َکَرم می علی و ننه   

شون یه دختِر مسلمونی رو بیاری  "صدتومنا" رو نمیذاری سِرهم که ِبِدی
 «شی! داخِل خونه که دیگه داری پیر می

آقاَبکو دیگه نیست انگار به َدور... خوابت »گفت:  و صدای َقیطاس می   
 «برده آقاَبک؟

ُگل صدایش و خندیدند و سیب حّمد از تِه دل میفتح و نگهدار و َعبدالم علی   
 «َئن به ِتیارت! ببینین مرِد ما رو چطوری گرفته»گفت:  آلود، می خواب

نه، بیدارم آ َقیطاس، فقط به این فکر »گفت:  و صدای آقاَبیک گفته و می   
گذرون بکنن و  ای با صدتومن چندماه شد که یه خانواده بودم که به قدیم می

میذاشتن "صدتومنی" اما اسِم دختراشونو .. ـ مثِل همون دخترخواهِر خودت ـ 
َکَرم نزدیکِ صدتومن درنهاده برای همین قوطِی  حاال اونی شده که علی

 «رادیون...
شدند و ُرو به تمامی  ور میشدند، دُ  تر و آرامتر می صداها آهسته   
تر و  جان گرفتند و کمتر و کم به دهن میها هم بیشتر زبان  گذاشتند. سگ می

 دیگر چراغی روشن نمانده بود. کردند. با چراِغ آسمانی تر صدا می کوتاه
ها را ابتدا داده  یواش شروع کرد به خواندن... رادیو تعریف رادیو یواش   
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اش را بگیرد،  توانست جلِو خنده فتح که نمی و علی« بدبختی... بیخبری...
َئن  کوچیک درست کرده آ زمون؟ فرنگیا آدمای کوچیک دونی مگه نمی»گفت: 
 «َئن داخِل رادیونا که هی کارشون خووندِنه! گذاشته

 چادرها سربرداشت... خنده و شوخی در سرتاسِر سیاه   
خاراند  می لو رانگهدار که با بردِن دست به زیِر پیراهن پهاز روی تخت،    

..  َِئن به قدّ  ها، آ زمون! یه آدمائی رو درست کرده»، گفت: خراشاند و حّتی می
رسه به  شون و فقط صداشون می بینه نمی چی بگم؟ مثِل جن که آدم  ِبه قدّ 
 «گوش!

َووش! هی! اسِم چی میاری به این »زهرا نشسته کناِر نگهدار، گفت:    
 «شب!

 «...هللا! َووش! بسم»و صدای کشور هم گفت:    
ش باید ِتیارت باشه  نمیذارین که! یعنی شما کارتون همه»گفت:  و زمان می   

دونم ـ از دونستن ـ  فتح و نگهدار! البت می علی»و گفت: « َنقِل هر حسابی؟
  ِجا تا به حدّ  رسه به همه خووَنن و می َئن که باش می که یه اسبابی درست کرده

رقم  یعنی همۀ رادیونا باهم به یه ، اما ُپرسم دوبیشتر اینه که آیادّره هم همین ُنه
 «خوونه برای خودش!... سواکار می رقمی شون به یه کدومهر خووَنن یا نه، می

ی! شما  هی»و چون َعبدالمحّمد از شّدِت خنده به سرفه افتاده بود، گفت: 
 «بینین!َخیری"ِ اونو ب به های "ِسّرنه خنده
آ زمون! »وری از خنده گفت: فتح که دیگر نشسته بود، در کوشش به دُ  علی   

حساب، اما بنا به چیزائی  ت البت ما هم خبری نداریم از اینبه جاِن عزیِز خود
تهران خوِد که هی به گوشم رسیده، فقط خبر دارم که یه دستگاهی هست به 

شن و باقیش  ه ُجفت و ُجور میکه همۀ حسابای رادیونا از طرِف همین دستگا
 «ُجوره، اون دیگه یه چیِزِیه که ما هم ماتیم داخلش. این. دیگه چه

بله، بله. فقط همون دستگاهه که البت اونو هم فرنگیا »نگهدار گفت:    
 «َئن به دست. َئن و داده کرده  درست

ذهِن زمان هنوز ذهِن تاریکِی حرف، با لحنی نزدیک به باور و قبول    
 البت باز»و گفت: « خاب!...»و محکم گفت: « ُهح، پس اینه که...»گفت: 

 «حساب اما دیگه... ست به اینکالِم حرفو اونُجوری که باید  نی
ِط چادرها صدای پارِس سگی بلند شد و زود کوتاه شد. اختال از پشِت سیاه   

اند و مادرها به  هوا و نور مثِل روشنِی خوبی و خوشی جریان پیدا کرده
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 ...رفته ِبکََشند خواب های به لحاف روی بچه فکرند
صاف شد َکَرم! تو رو خدا رادیون اخیرش  های علی»صدای َقیطاس گفت:    

 «هم باألخره بوده در کار؟نهادی  یا کمهمون نودتومن 
ُخرده کمتر شد و حاال برات میگم؛ تو  نودتومن یهاز نه، »َکَرم گفت:  علی   

با خواهش ـ تمّنا و َتلواسه و اصرار، بمیری  نودتومن شمردم دادم دستش و 
لایر داد ِبم و یه دفعه دیگه هم باز پونزده لایر َورگردوند و  یه دفعه پونزده

که  با پوِل چارتا قُّبۀ دیگهـ آخرش  آخرش شد هشتاد و َهف تومن؛ اما چی؟
 .لایر هم بیش شد از نودتومن داخِل دکان گرفتم براش به سی و پنج لایر، پنج

 «این...
راستی این ِجِغلِه رفت  آ! ببینین خدای ما رو! نه راستی»َکَرم گفت:  علی ننه   

 «رنهاد!...همۀ پوال رو دَ 
باز  خوبه بابام،»ت: ، گف«ای داد و بیداد!»َقیطاس که صدا کرده بود:    
چادرا و  ارزه و از یه لحاظ هم که جونورا از صداش نمیان به نزدیکِ سیاه می

 «حیوونا، باز خودش خوبه...
َبس! خوبه ازش ِبُپرسی پس چرا همین  ماه»گفت:  َکَرم می علی و ننه   

شون یه دختِر مسلمونی رو بیاری  "صدتومنا" رو نمیذاری سِرهم که ِبِدی
 «شی! داخِل خونه که دیگه داری پیر می

آقاَبکو دیگه نیست انگار به َدور... خوابت »گفت:  و صدای َقیطاس می   
 «برده آقاَبک؟

ُگل صدایش و خندیدند و سیب حّمد از تِه دل میفتح و نگهدار و َعبدالم علی   
 «َئن به ِتیارت! ببینین مرِد ما رو چطوری گرفته»گفت:  آلود، می خواب

نه، بیدارم آ َقیطاس، فقط به این فکر »گفت:  و صدای آقاَبیک گفته و می   
گذرون بکنن و  ای با صدتومن چندماه شد که یه خانواده بودم که به قدیم می

میذاشتن "صدتومنی" اما اسِم دختراشونو .. ـ مثِل همون دخترخواهِر خودت ـ 
َکَرم نزدیکِ صدتومن درنهاده برای همین قوطِی  حاال اونی شده که علی

 «رادیون...
شدند و ُرو به تمامی  ور میشدند، دُ  تر و آرامتر می صداها آهسته   
تر و  جان گرفتند و کمتر و کم به دهن میها هم بیشتر زبان  گذاشتند. سگ می

 دیگر چراغی روشن نمانده بود. کردند. با چراِغ آسمانی تر صدا می کوتاه
ها را ابتدا داده  یواش شروع کرد به خواندن... رادیو تعریف رادیو یواش   
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کردند تا فرصِت کوتاهی هم برای   ها را تمام می و رادیو و ماه تعریف بود
 مانده باشد که باز همیشه ـ و امشب بیش از همیشه ـ الزم بود... خلوت با خود

 فکرهای خوب و خوش آمدند...   
های پخش و َپال را به سیاهی و باریکی و گاه به بیرنگی نشان  ماه اندام   
و روی زمین، زیِر نوازِش  ها ها و تخت هائی که در طوِل لَوِکه داد؛ اندام می

تکان داشتند. قراِر ناگفته ـ  جنبیدند، تکان ای می ابیدههای خو زندگی هماننِد خط
خوردِنمغزای که با گول  خوابیده ِولی معلوم و مشّخص ـ خاموشی بود تا خطّ 

باِن َعبدالمحّمد به بلندی ـ خشونت بدست،بازخوببددهِرساندتنهاخط نظرمیبه
دانستند ـ و خوِد  می د؛ همه؛ کسی گول نخور«بیداَدم هی!...و ای داِد »گفت: 

خوشی دانند ـ که این حرف فقط صدای  دانست که همه می صدا هم می صاحبِ 
کنندۀ خدیجه ـ  ای مشّخص و ُمدارا است... از سیاهِی دیگری ـ صدای زنانه

تا »خواست گفته باشد:  هم ظاهراً می هم؛ این ؛ این«یا خوِد خدا!...»گفت: 
ً گفته بود: ، اّما دلش با ا«شه! ببینیم چی می هلل ُشکر!  الحمدُ »ین حرف واضحا

کور و پیر شدیم به دیگه »و سیاهِی َقیطاس گفت: « ...خوب!به! باز ُشکر! 
یار و بارانی  فهمیدند؛  ؛ معنایش را حّتی ُشکرهللا و علی...«این زمانۀ ناُجور

خوش باشیم و راحت و ُجور  شد که همیشه همین اگر میاین معنا: 
 «خنده... به لب
های بیشتر افقِی جنبان ـ امشب را با همۀ سبک ـ  ها ـ خط قّد و قامت   

دیدند بله، فرق هست، فرق  یافتند؛ با رضایت می ها  متفاوت می کردن سنگین
نهادند و چهرۀ  ها را هست... رضا و رغبت ُرو به کمال می را هست، فرق

یعنی د؛ گرفتن امشب را با رنگ و شکِل ماه عوضی می رضایت و خوشیِ 
شدند: رضایت و خوشی  ماه  جای هم گرفته می و به نقص بودند هردو بی

ها هنوز داِغ  ها از راِه ذهن شد... اّما دل شدند و ماه رضایت و خوشی می می
اَش  زورشده هم َتِتّمۀ کمباز آوردند که  یاد می  ورۀ طوالنِی گرمای آتشبار را بهدَ 

ها زیِر سر، روی سینه، بدن روی نرمِی لحاف،  ... دسترا در روز داشتند
ها  هزار بار آن هزاراندر روزها کردند که  فکِر بیش از چهار ماِه رفته را می

را ُکشته بود و زنده گذاشته بود تا آنکه گذشته بود، تا هر دقیقه و ساعتش طی 
داد؛  می خورد و زور شده بود... و باد، نرم و حّتی کمی ُخَنک، به بدن می

خودم بودم که به های آن بادهای داغ و سرخ را اگر  رساند که تاَول انگار می
کنم که از  آَوَرم. کاری می میِرشان جانتان کردم، حاال هم خودم از جانتان دَ 
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ً  اید؛ بعد از این ها کشیده ِبَبرید چه یاد ها با  رویم... دل ُرو به خوبی می مرّتبا
شدند تا باد به سینه  هائی باز می ؛ دکمهپذیرفتند می یو شادمان تسکین و سادگی

رادیو را منحصراً  ها دیگر صدای و به نردیکِی دل بخوَرد... مغزها و روان
آوردند؛ این صدا یک دریچۀ گشودۀ امید بود، ماننِد  حساب نمی صدای رادیو به
 های مثِل فکرهای شیریِن باران، ِکشت، علِف تازه و ُگل روشنی و هوا،

زنی که دارد و ُخَنکی... این  مه، مثِل فراوانِی شیر، ماست، کرهچندرق
رانی، نیست؛ چقدر کند! دیگر فقط زنی شهری، ته خواَند، چه قیامتی می می

 اینهمه ناُزکی و زیبائی و تناسب و قاعده در مجموع  خواَند... قشنگ می
ها  وِر ماه و با آنشوند ماننِد مجموعۀ َوِزش و ریزِش باد و نسیم و ن چیزی می

دیدند باز  آمدند، می خود می ای از تلخی به شدند... با رگه می عوضی گرفته
به  سر به آشتی، سر به قهر و یک زود است که ناِز زندگی را ِبکَشند؛ یک

« َگر خواننده»رفتند اّما باز، زود، با لبخند به  های روزانه می طرِف اندیشه
های  اری و با قدرِت دلآِل بختی ایدهکمکِ زیبائِی کوشیدند با  پرداختند: می می

غمناکانه و به ، زن را به تصویِر تصّور دربیاورند... زن که شاد و خوش
خواند و انگار بغض به گلویش گیر کرده بود؛ نه بلند بود و  ناُزکی و تأثیر می

هایش ناُزک بودند، تیغۀ َدماغش کشیده بود،  نه کوتاه، دهانش تنگ بود، لب
بعد دیگر تهرانی بود، پس حتماً خیلی  ... و از این بهموهایش بلند و سیاه بودند

ً »سفید بود و چون سرخود بود،  لُخت بود... اینجا را « بیشتِر جانش« »ُحکما
اینا »گفتند:  خود می فتند تا در نتیجۀ همین تأّمل، بهگ ـ این آخر را ـ با تأّمل می

خدا الُبد اینه که بندۀ خداَئن؟ اینا رو هم هم بندۀ خداَئن. اینا هم مگه نه 
گفتند که معنایشان این بود که این  ها را ُجوری می و این حرف.« شون آفریده

دردی دارد، اند، الُبد، حتماً،  شده  دّره ُنه«ِ گرفتکار»زن هم مثِل خودشان که 
َثل در و در توّجِه کامل، این مَ  ها را پیدا کرده دردهائی دارد که اینُجور عیب

و  ها  م َدم، و با قدرِت این دَ «به آدمه –به عالَمه  هرچه»شد:  ها پیدا می ذهن
زنند و دوستش  دیدند به روی زن لبخند می انگیز  می غمبیشتر این صدای 

خواهد پیششان بیاید و  آورند و دلشان می حسابش می دارند و از خودشان به
حال  و خود را با تمسخر از این خدمتش بکنند و او هی برایشان بخواَند...

دّره پیِش ما!... ما دیگه چه بودیم که  او هم خوب میاد به ُنه»آوردند:  درمی
 «خدا آفریدمون!...

دّره با تماِم حضورش  َکَرم رادیو را خاموش کرد. ُنه زن تمام کرد. علی   
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کردند تا فرصِت کوتاهی هم برای   ها را تمام می و رادیو و ماه تعریف بود
 مانده باشد که باز همیشه ـ و امشب بیش از همیشه ـ الزم بود... خلوت با خود

 فکرهای خوب و خوش آمدند...   
های پخش و َپال را به سیاهی و باریکی و گاه به بیرنگی نشان  ماه اندام   
و روی زمین، زیِر نوازِش  ها ها و تخت هائی که در طوِل لَوِکه داد؛ اندام می

تکان داشتند. قراِر ناگفته ـ  جنبیدند، تکان ای می ابیدههای خو زندگی هماننِد خط
خوردِنمغزای که با گول  خوابیده ِولی معلوم و مشّخص ـ خاموشی بود تا خطّ 

باِن َعبدالمحّمد به بلندی ـ خشونت بدست،بازخوببددهِرساندتنهاخط نظرمیبه
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ً  اید؛ بعد از این ها کشیده ِبَبرید چه یاد ها با  رویم... دل ُرو به خوبی می مرّتبا
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دردی دارد، اند، الُبد، حتماً،  شده  دّره ُنه«ِ گرفتکار»زن هم مثِل خودشان که 
َثل در و در توّجِه کامل، این مَ  ها را پیدا کرده دردهائی دارد که اینُجور عیب

و  ها  م َدم، و با قدرِت این دَ «به آدمه –به عالَمه  هرچه»شد:  ها پیدا می ذهن
زنند و دوستش  دیدند به روی زن لبخند می انگیز  می غمبیشتر این صدای 

خواهد پیششان بیاید و  آورند و دلشان می حسابش می دارند و از خودشان به
حال  و خود را با تمسخر از این خدمتش بکنند و او هی برایشان بخواَند...

دّره پیِش ما!... ما دیگه چه بودیم که  او هم خوب میاد به ُنه»آوردند:  درمی
 «خدا آفریدمون!...

دّره با تماِم حضورش  َکَرم رادیو را خاموش کرد. ُنه زن تمام کرد. علی   

pdf.tarikhema.org

tarikhema.org
m

an
de

ga
r.t

ar
ik

he
m

a.
or

g

ta
ri

kh
em

a.
ir

https://pdf.tarikhema.org
https://tarikhema.org
https://mandegar.tarikhema.org
http://tarikhema.ir


~ 254 ~ 
 اللِی                                                               رادیون

 داد... ، گوش میگوش داد
 ه حاِل یک بیمار، به پیچ دست زدَکَرم با نگرانی، به وضِع سرکشیدن ب علی   

 و َوررفت...
اُووف ای! کاشکِی هی ماهو بود و آفتابو هیچ »نگهدار با َکیف صدا کرد:    

 «نبود.
هاع! کاشکِی آفتاب »بیان آورد:  فتح مقصوِد نگهدار را بهتر به لیصدای ع

 «شد. زد و تا هوا خوش می اومد تا چندتا بارون می هیچ درنمی
زد... نخیر! وضِع پیچ خوب نبود،  پیچ دست می  َکَرم همچنان به علی   

 کننده بود... نگران
  ، از سِر احتیاجانگیز ِنسای چاق و نیرومند با زوِر فکرهای این شِب خیال   

 «آَخی!...»صدا درآورد: و عمیق بلند 
، آشفته، به رادیو را از باالی سرش ِبَبَرد َکَرم در فکِر اینکه نکند دزد  علی   

 آنرا زیِر باِل لحاِف زیِر پا، طرِف سر، نهاد....گیری  نتیجه
خواست بخواَند.  خواند یا می رادیو ـ یعنی همان زن ـ هنوز در مغزها می   

چند زبان هنوز کلماتی برای اداکردن داشتند ولی سکوت، صدای سکوت ـ 
ّوت و شّدت ها ـ دیگر آنچنان ق سکوت و صدای سکوتی حّتی بی صدای سگ
 شد، نشد... که نمی ،و ژرفا یافته بود، آنچنان پاک و خالص شده بود

سپرد، آنرا در عرض ِ  به چنین صدای سکوتی خوب گوش میکسی اگر    
ری، ادامه یدادن، به گوشگ یافت و اگر به گوش چند لحظه آزاردهنده می

طرِف سر سوت نوقت بود که از هر دو یافت، یعنی آ اد، آنرا کرکننده مید می
که  طوری داد به رفت و کاسۀ سر را زور می زد و به هر دو گوش فرو می می

 گرفت... آدم به جّدّیت از آن کناره می
روزه فرصت دارند که زیِر باِل این سکوت  هائی که هرشبه و همه برای آدم   

آید... یعنی موجودّیِت سکوت در همراهِی نورپاشاِن  بروند، خواب زود می
یکی کردند و در طول و عرض ِ  به دست و هوای مالیم و نرم و خوش  ماه

چند دقیقه همه را به دّرۀ خواب بردند... االغی بیحرکت سِرپا ایساده بود. ماه 
در نزدیکی به تمام و وار  و کمی خستهچادرها سفید و راضی  باالی سِر سیاه

 کردن... ایستاده بود به نظاره و کمال 
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و ُپوزش  َکَپر آمدحاشیۀ  باریکۀ سایه زرد از برِق آفتاب بهگوسالۀ بزرِگ    
 کشیده شد... ی کناِر درگاهها های خشکِ آویزاِن نی طرِف پوست و برگ به
ها که دیگه از  بسته علی! بابام! پس دیگه پا شو. این زبون»گفت:  محّمد ُگل   

 «گرما و ُگشنگی ـ تشنگی ُمرَدن...
 «حاال زوده هنوزه...»که درازَکش بود، گفت: « علی»  

 «شون کجا... بابا! ِچته، میره، حاال هنوز آتشه، ِبَبره»گفت: « فرنگ»   
رِم تکّۀ دیگری موی ُبز را َدوِر َچرخه پیچاند و سرگ نِخ آمادۀ تکّه« مریم»   

پیرمرد! امان هی »ُروئی گفت:  ُگشاده ضرب تاب داد... با شد و َچرخه را به
 «گیره حاال. کتر بشه. ِجِغلِه آتش میِبِده یه ُخرده ُخنُ 

 «حاال میرم.»علی به روی آرنج تکیه داد گفت:    
. با ِمهر و امید به گوساله «ُووَهه!...»د متوّجۀ گوساله، نهیب داد: محمّ  ُگل   

 شد، گاوی شده بود... نگاه کرد که دیگر گاوی می
شنیدن سر و گردن را به عقب و باال برده بود و جمع  با نهیب ـ گاو گوساله   

 ها ـ فرودشان بیاَوَرد. سمِت نی بود تا باز به پائین و جلو ـ به نگهداشته
کناِر ای از موهای خیسش به  خواب بود و دسته که به را« گوهر» فرنگ   

هائی جنباند که  چسبیده بود، تکان داد و کِف دستش را به مگس اَش پیشانی
هی دختر! »آزادانه روی سر و بینی و کناِر دهانش نشسته بودند و صدا کرد: 

د یه چکه آب و تونی بخوابی داخِل این گرما... هی خدا! نه ش تو چطور می
 «شه... باز بیدار نمی

باریک و گردنش باریک و دراز و  ساله و ِبلِ  چهارده ـ پانزده –علی    
محّمد، خندید  خود و چشمش به ُگل آوردن به با پیچ –اش سفید و ناُزک  چهره
 «خدا از دسِت تو دیگه!»گفت: 
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هائی جنباند که  چسبیده بود، تکان داد و کِف دستش را به مگس اَش پیشانی
هی دختر! »آزادانه روی سر و بینی و کناِر دهانش نشسته بودند و صدا کرد: 

د یه چکه آب و تونی بخوابی داخِل این گرما... هی خدا! نه ش تو چطور می
 «شه... باز بیدار نمی

باریک و گردنش باریک و دراز و  ساله و ِبلِ  چهارده ـ پانزده –علی    
محّمد، خندید  خود و چشمش به ُگل آوردن به با پیچ –اش سفید و ناُزک  چهره
 «خدا از دسِت تو دیگه!»گفت: 
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رنگش،  ِغرِی آبی واررنگش تا حّدی پوشانندۀ شل ای پیراهِن دراِز ُسرمهمریم    
زرنگ ای پهن و سب سیاه و نسبًة درازش با حاشیهناُزِک گوشۀ دستماِل سِر 

 نمدی روی تکّهو بیشتِر موهایش هنوز سیاه،  رسیده تا روی ُمِچ دسِت چپش
ً صافش چروک در چهرۀ سفید و کم نشسته است.  های درشتِ  چشم، و تقریبا

مثِل خوِد  شود ـ ها کم پیدا می بختیاریخاکستری ـ طوری خاکستری که بیِن 
ً همیشه اَند و باز مثِل خوِد چه چهره قشنگ و دلنشین ً و حّتی تقریبا ره غالبا

و برای  شوخی ی ناُزکش برای خنده ـها آوردن به لب خندانند. با ِکش
اگه همین دوتا »، گفت: ُگداخت اعتنائی به گرمائی که جسم و جان را می بی

و  شدیم وگوساله رو نداشتیم، اصالً از دسِت تو راحت میخر و دوتا ُبز 
 دار ـ زردی ـ گرمی خوای گرمائی میه رو خیلی بهترمون بود! ِجِغلِ اونوقت 

 «ااُلَسد برای خاطِر حیوونا؟ بکنی داخِل این گرمای قلب
تفاوت با موعِد زمستان، با شلوارُگشاِد سیاِه َدِبیت و پیراهِن باز  محّمد بی ُگل   
طرِف  درگاه نشسته است و کمر و سرش به نزدیک به دو َمشک و ،یاهس

اند. دکمۀ باالئِی پیراهنش باز مانده و موهای بیشتِر سفیِد  زمین تا برداشته
آرام؛  اَند و آلودش ِکیپِ  عرقهای چهرۀ روشِن  اند. چین اش پیدا شده سینه

گفت،  ی هم میم حّتی اگر جدّ ... جوابی نداد. به مریمتحّمل یعنی« آرام»
َرد کند. ها را  مگسجنبید تا آهستگی به کِف دستش داد.  واب میوقتی جکمتر

دارد. کالِه به صورت  ای چندروزه زنند و موی لش بیشتر سفید میموهای سبی
اِی سیاهش را کناِر زانویش گذاشته است و موهای هنوِز ُپِر سرش  استوانه

 اند... سفید و خاکستری شدهبرخالِف ابروهای ُپَرش تقریباً تماماً 
های فراوان به پیشانی و نگاهش در  ِن سر و به آوردِن چینگرفتکمی بلندبا    

 «امروز دیگه پاک قیامته...»اش، گفت:  حرکت به زنش و دخترش و نوه
 «، ُشکِر خدا!ِِل شه الحمدُ  پس چی. "َیوَماً َبَتر" می»مریم گفت:    
ۀ پهلوی راسِت َکَپر پناهنده شده بودند و دو االغ ـ باریک دو ُبِز سیاه به سایه   

اّولی طوری خاموش و  کنارۀ َکَپرِ درپیشاپیِش َکَپر و درخاکستری و سیاه ـ 
ریخت،  تکان ایستاده بودند که انگار به آتشی که بر سر و مغزشان می بی
هایشان با نشستِن مگسی و  گاه نوِک گوش به کردند؛ فقط گاه اعتنائی می بی
 ساخت... وار خارجشان می جنبید و از حاِل خشکِ مجّسمه میکمی هائی  گسم

شد که سگِ سیاِه  ر کشیده میَکپَ تقریباً بیفایدۀ کنارِ سایۀ  باریکِ  ِخطّ  گوساله به   
سایه که  عنواِن صاحبِ  ، بهزدن له له  افتاده به بیرون زی نشسته و زبانِوزوِ مو 
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غّرید و گوساله  به شراکت قبول کرده بود،ها را  فقط ُبزها و خروس و مرغ
ها و ُبزهای درحرکت رسیدند که بلندِی  برگشت و بالتکلیف ایستاد تا االغ

راه افتاد طرِف َبیناَبیِن  موقِع حرکت است وانداِم علی دنبالشان بود و فهمید 
 به ها ایستاد و ُدولچۀ آب کردِن حیوان . علی با راهیدّره و امامزاده راِه ُنه
جا سیر  آب. همین»به دستش، ایستاد و ُرو پس کرد و گفت: و چوب  دستش

 «گرمۀ ُدولچه باشه برای بعد. خورم و آب آِب ُخَنک می
اندام، به درگاِه َکَپر و به کناِر انداِم کشیدۀ مریم رسیده بود  محّمد، کوچک  ُگل   

 «به بچه. آب ِبدین»درشتش به دست، گفت:  تسبیِح سیاِه دانه
با داخل چرخید و شتاب به و به « بسته. سوزه  زبون وهللا می»مریم گفت:    

 ریخت...توی کاسه آب کوچکه نشست و  پابرداشتنی  در پای َمشک
ُرخساِر  با رنگِ ،با صورِت درشِت برجستۀ بیحالت یا بدحالتفرنگ،    

کمی  و باالتنۀ ای، کمی بلند های قهوه با چشم ،زند ای که تاریک می سبزه
اَش از زیِر پیراهِن بلنِد  ُگلی ِغِرِی ُگل شلواردر آفتاب ایستاده.  ،لَخت شچاق

با شروع اَش  سِر بسیار دراِز نوارداِر چندرنگه سبِزسیرش پیداست و دستمال
رسد و تماِم باالتنه جز دسِت راستش را  تا به پائیِن کمرش می از پشِت لََچکش

فتادِن علی، با ناراحتی نگاه کرد و نگاِه پشِت ا خوردن و راه با آب د.پوشانَ  می
به نیمُرِخ پدرش نگاه و  کمرش کرد که سفید از عرِق خشک بود  ِها تا حدّ  شانه

دانست که جوابی  و می« اگه پسرمو گرما ُکشت چی، بابا؟»کرد و گفت: 
 گیرد. نمی
یم، هم به مرکرد.  باز، نگاِه آسماِن سراسر ُپرجرقّه می محّمد دهانش نیمه ُگل   

خوای  "پسر" میتو دیگه هی! »ُروئی گفت:  گشاده سایه و هم به آفتاب، با
هات دیگه بزرگن برای خودشون، برو شوهر  که بچه حالی ! یعنی بهبرای چی

 «بکن! بذار ِبِدیمت به همون کوهِی بیچاره!
خوان  دیگه زن میدندون و بابام  گوِر پدِر کوهی! کوهِی بی»فرنگ گفت:    

 و ُرو به درگاه پا برداشت. «هاَئن! رای چی، دیگه ماِل ُمردهب
، بلند و صورتش زرد و کمی «َبس ُگل»بیروِن َکَپِر کناری ـ َکَپِر اّولی ـ    
اَش شیر داده بود و پستانش بیرون  شد. تازه به بچه ای، خم و راست می آبله

های فرنگ! حاال »حاِل جاانداختِن پستان، خندان صدا کرد:  افتاده بود. به
 «"جووِن بادندون" بریم از کجا بُجوریم برات؟!

خوبه همینو ازش »طوری که انگار در همین فکر بود، گفت:  مریم   
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رنگش،  ِغرِی آبی واررنگش تا حّدی پوشانندۀ شل ای پیراهِن دراِز ُسرمهمریم    
زرنگ ای پهن و سب سیاه و نسبًة درازش با حاشیهناُزِک گوشۀ دستماِل سِر 

 نمدی روی تکّهو بیشتِر موهایش هنوز سیاه،  رسیده تا روی ُمِچ دسِت چپش
ً صافش چروک در چهرۀ سفید و کم نشسته است.  های درشتِ  چشم، و تقریبا

مثِل خوِد  شود ـ ها کم پیدا می بختیاریخاکستری ـ طوری خاکستری که بیِن 
ً همیشه اَند و باز مثِل خوِد چه چهره قشنگ و دلنشین ً و حّتی تقریبا ره غالبا

و برای  شوخی ی ناُزکش برای خنده ـها آوردن به لب خندانند. با ِکش
اگه همین دوتا »، گفت: ُگداخت اعتنائی به گرمائی که جسم و جان را می بی

و  شدیم وگوساله رو نداشتیم، اصالً از دسِت تو راحت میخر و دوتا ُبز 
 دار ـ زردی ـ گرمی خوای گرمائی میه رو خیلی بهترمون بود! ِجِغلِ اونوقت 

 «ااُلَسد برای خاطِر حیوونا؟ بکنی داخِل این گرمای قلب
تفاوت با موعِد زمستان، با شلوارُگشاِد سیاِه َدِبیت و پیراهِن باز  محّمد بی ُگل   
طرِف  درگاه نشسته است و کمر و سرش به نزدیک به دو َمشک و ،یاهس

اند. دکمۀ باالئِی پیراهنش باز مانده و موهای بیشتِر سفیِد  زمین تا برداشته
آرام؛  اَند و آلودش ِکیپِ  عرقهای چهرۀ روشِن  اند. چین اش پیدا شده سینه

گفت،  ی هم میم حّتی اگر جدّ ... جوابی نداد. به مریمتحّمل یعنی« آرام»
َرد کند. ها را  مگسجنبید تا آهستگی به کِف دستش داد.  واب میوقتی جکمتر

دارد. کالِه به صورت  ای چندروزه زنند و موی لش بیشتر سفید میموهای سبی
اِی سیاهش را کناِر زانویش گذاشته است و موهای هنوِز ُپِر سرش  استوانه

 اند... سفید و خاکستری شدهبرخالِف ابروهای ُپَرش تقریباً تماماً 
های فراوان به پیشانی و نگاهش در  ِن سر و به آوردِن چینگرفتکمی بلندبا    

 «امروز دیگه پاک قیامته...»اش، گفت:  حرکت به زنش و دخترش و نوه
 «، ُشکِر خدا!ِِل شه الحمدُ  پس چی. "َیوَماً َبَتر" می»مریم گفت:    
ۀ پهلوی راسِت َکَپر پناهنده شده بودند و دو االغ ـ باریک دو ُبِز سیاه به سایه   

اّولی طوری خاموش و  کنارۀ َکَپرِ درپیشاپیِش َکَپر و درخاکستری و سیاه ـ 
ریخت،  تکان ایستاده بودند که انگار به آتشی که بر سر و مغزشان می بی
هایشان با نشستِن مگسی و  گاه نوِک گوش به کردند؛ فقط گاه اعتنائی می بی
 ساخت... وار خارجشان می جنبید و از حاِل خشکِ مجّسمه میکمی هائی  گسم

شد که سگِ سیاِه  ر کشیده میَکپَ تقریباً بیفایدۀ کنارِ سایۀ  باریکِ  ِخطّ  گوساله به   
سایه که  عنواِن صاحبِ  ، بهزدن له له  افتاده به بیرون زی نشسته و زبانِوزوِ مو 
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غّرید و گوساله  به شراکت قبول کرده بود،ها را  فقط ُبزها و خروس و مرغ
ها و ُبزهای درحرکت رسیدند که بلندِی  برگشت و بالتکلیف ایستاد تا االغ

راه افتاد طرِف َبیناَبیِن  موقِع حرکت است وانداِم علی دنبالشان بود و فهمید 
 به ها ایستاد و ُدولچۀ آب کردِن حیوان . علی با راهیدّره و امامزاده راِه ُنه
جا سیر  آب. همین»به دستش، ایستاد و ُرو پس کرد و گفت: و چوب  دستش

 «گرمۀ ُدولچه باشه برای بعد. خورم و آب آِب ُخَنک می
اندام، به درگاِه َکَپر و به کناِر انداِم کشیدۀ مریم رسیده بود  محّمد، کوچک  ُگل   

 «به بچه. آب ِبدین»درشتش به دست، گفت:  تسبیِح سیاِه دانه
با داخل چرخید و شتاب به و به « بسته. سوزه  زبون وهللا می»مریم گفت:    

 ریخت...توی کاسه آب کوچکه نشست و  پابرداشتنی  در پای َمشک
ُرخساِر  با رنگِ ،با صورِت درشِت برجستۀ بیحالت یا بدحالتفرنگ،    

کمی  و باالتنۀ ای، کمی بلند های قهوه با چشم ،زند ای که تاریک می سبزه
اَش از زیِر پیراهِن بلنِد  ُگلی ِغِرِی ُگل شلواردر آفتاب ایستاده.  ،لَخت شچاق

با شروع اَش  سِر بسیار دراِز نوارداِر چندرنگه سبِزسیرش پیداست و دستمال
رسد و تماِم باالتنه جز دسِت راستش را  تا به پائیِن کمرش می از پشِت لََچکش

فتادِن علی، با ناراحتی نگاه کرد و نگاِه پشِت ا خوردن و راه با آب د.پوشانَ  می
به نیمُرِخ پدرش نگاه و  کمرش کرد که سفید از عرِق خشک بود  ِها تا حدّ  شانه

دانست که جوابی  و می« اگه پسرمو گرما ُکشت چی، بابا؟»کرد و گفت: 
 گیرد. نمی
یم، هم به مرکرد.  باز، نگاِه آسماِن سراسر ُپرجرقّه می محّمد دهانش نیمه ُگل   

خوای  "پسر" میتو دیگه هی! »ُروئی گفت:  گشاده سایه و هم به آفتاب، با
هات دیگه بزرگن برای خودشون، برو شوهر  که بچه حالی ! یعنی بهبرای چی

 «بکن! بذار ِبِدیمت به همون کوهِی بیچاره!
خوان  دیگه زن میدندون و بابام  گوِر پدِر کوهی! کوهِی بی»فرنگ گفت:    

 و ُرو به درگاه پا برداشت. «هاَئن! رای چی، دیگه ماِل ُمردهب
، بلند و صورتش زرد و کمی «َبس ُگل»بیروِن َکَپِر کناری ـ َکَپِر اّولی ـ    
اَش شیر داده بود و پستانش بیرون  شد. تازه به بچه ای، خم و راست می آبله

های فرنگ! حاال »حاِل جاانداختِن پستان، خندان صدا کرد:  افتاده بود. به
 «"جووِن بادندون" بریم از کجا بُجوریم برات؟!

خوبه همینو ازش »طوری که انگار در همین فکر بود، گفت:  مریم   
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 «َبس! ِبُپرسی، ُگل
اَش که دیگر داشت به  ور از سرازیرشدِن عرق از پیشانیَبس فکرش دُ  ُگل   

عموم »ایستادن، از تِه دل خندید و صدا زد:  قرسید، به شَ  هایش می چشم
 «محّمد!... ُگل
 «بله.»داد:  محّمد به نرمی جواب ُگل   
دونی ِچِشه و دردش  این می»و گفت: « بله"ت ِشکَر...»"َبس گفت:  ُگل   

خواد یکی گیرش بیاد که دندون داشته باشه تا بتونه گاز بزنه به  ِچیه؟ این می
 «هاش! گونه

شرمندگی از حاِل  و بهمحّمد َرد شد  باِز ُگل حالِت تلِخ دهاِن همچنان نیمه   
 «الُبد!»سختی گفت:  به حرِف غیِرُمنتظره،

و بُجوره که گاز بزنه به رَبس، ِبره یکی  خاب، ُگل»مریم صدا کرد:    
 «هاش! او ِبُجوره، ما ِچکاِرش داریم و مگه ما میگیم نه؟! گونه

های  ای را روشن کرده بود، برای َردکردِن حرف فرنگ که سیگاِر نصفه   
 «هاع!...»ساده و عادی، فقط گفت: 

 «بینی! ُجوره. آخرش می بی مریم، می خاب، بی»گفت:  َبس می و ُگل   
ی زن! پس هَ »َبس، گفت:  سمِت ُگل ایستادنی به یم با جلوکشیدن و کجمر   

 «شه! سرش مثِل دندوناش داره سفید میاین که دیگه  ؟دیگه َکی
َبس! من مثِل شماها نیستم که تا شوهراتون یه  بی ُگل ی بیهَ »فرنگ گفت:    

درآوردن!  تلخی کنین به اوقات گیرین و شروع می چندروز دیر میان  آتش می
 «کردم. سال پیش شوهر می خواست، ده ـ دوازده من اگه دلم شوهر می

زدند تا آتش و آه  رفته همۀ زورشان را می ساعتِ چندآفتاب و آسمان مثِل    
ستند و تا توان تا میهم ها  به دل و جان فرو ِبَبَرند، همانطور که آدم

با  ُمردگی و ور از دلدُ  زندۀ به دل تا خودشان را زدند توانستند، زور می نمی
ها و مشغول به زندگی و مشغول به شراکت در زندگِی عادی  حساِب زنده
 نشان دهند...

ها به درگاِه َکَپر و به آفتاب  با حرکت روی زانوها و چنگ َبس بچۀ ُگل   
هائی بچه را بلند  ستنجَ  و به« َووی!...»دید و صدا کرد:  َبس رسید. ُگل می

ها! بچه رفت به آفتاب و  گرفته آتش»کرد برد داخل و صدایش رسید: 
 «شد نذاره؟ تون.. ـ ببینین چندتائین! ـ نمی یکی
آتش  کنه و چطور بی آ! ببینین خودش چه می»و صدای فرنگ را شنید:    
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 ...«ـ دو پولیش!  کثیفه کبابه برای همین بچه
« ُووی! دلت میاد اینو میگی فرنگ؟»َبس از همان داخل گفت:  صدای ُگل   

م فرنگ!  بابام! بگو "عّمه»و خطاب به بچه که هنوز به بغلش بود، گفت: 
 «کافری مگه که اینو میگی؟ من که حیَفم"!

 «هاه! "حیفه"! چقدر هم حیفه!»تمسخر گفت: ظاهِر صدای فرنگ به    
بسته.  وهللا حیفه، خیلی قشنگه زبون»گرداندن، گفت:  یم مشغول به َچرخهمر   

ود و خاکاس. چشما سبز، موها زرد، سفید، چه حیف که داخِل این گرما و کُ 
 «فرنگی! مثِل ُتوله

م فرنگ، من  بگو "عّمه»َبس ـ که شنیده بود مریم چه گفته ـ آمد:  صدای ُگل   
دیدی چی  ود و ِپِغرها نبودم، اونوقت میکُ  اگه داخِل این گرما و داخِل این

نه میره ک من به گردِن بابام که ِولَم می م فرنگ! َدین و گناهِ  ! بگو "عّمه"بودم
 «وسیله"! اهواز برای خودش به خوشی و ما رو ِهشته داخِل این جهنِم بی

ها را دوتایکی  کشبچه را به زمین نهاد و نزدیک به بیرون نشست تا آِب مَ    
 ند.ک

نشسته بود و به سیگار ُپک  به سایه  کشیدن عقب فرنگ که دیگر با به   
َئن زیِر َپنکِه و  "خوشی"! انگار اون فقیرو برده: »جواب دادزد، بلندتر  می

 «حقوِق ُمفَتکِی ِبش میدن. َوِر دسِت بّنا مگه نیست  به برِق آفتاب؟
 رسیدن به سایه و نشستن روی َنَمد و  ِکشیدنی تا حدّ  عقب مریم هم با به   

کرد  شادمان بود،  مشغول به کاِر خودش، مثِل آنکه از چیزی که مخفی می
پلّه َبَتره از آفتاِب َهی ده که  آفتاب"، اوَنم "آفتاِب اهواز"»"خندید گفت: 

 ...«اینجا
 «میریم... امروز دیگه پاک میوای!  وای وای»رسید: « زینب»صدای    
و است « جان ُگلی»و چهارمی َکَپِر  است «دلبرکوچکه»َکَپِر سومی َکَپِر    

اند و  هم برپا شده هشکل و نزدیک ب پنجمی َکَپِر زینب. هرپنج َکَپر کمی قوسی
است « دلبربزرگه»اند که دسِت راستی َکَپِر  دو َکَپر هم در پیشاپیش جا گرفته

 «.َقپان»َکَپِر و دسِت چپی 
آورده بودند. هر َکَپر سه ستوِن « ُشور آبِ »نِی َکَپرها را از بیشۀ آنَوِر    
. ستوِن از نی استهم پیوستۀ نی است به بلندِی قّدی نه زیاد بلند. سقف  بهم

کار رفته که جائی را برای  چهارمی هم برای جلوگیری از سرکشیدِن آفتاب به
 درگاه باز گذاشته.
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 «َبس! ِبُپرسی، ُگل
اَش که دیگر داشت به  ور از سرازیرشدِن عرق از پیشانیَبس فکرش دُ  ُگل   

عموم »ایستادن، از تِه دل خندید و صدا زد:  قرسید، به شَ  هایش می چشم
 «محّمد!... ُگل
 «بله.»داد:  محّمد به نرمی جواب ُگل   
دونی ِچِشه و دردش  این می»و گفت: « بله"ت ِشکَر...»"َبس گفت:  ُگل   

خواد یکی گیرش بیاد که دندون داشته باشه تا بتونه گاز بزنه به  ِچیه؟ این می
 «هاش! گونه

شرمندگی از حاِل  و بهمحّمد َرد شد  باِز ُگل حالِت تلِخ دهاِن همچنان نیمه   
 «الُبد!»سختی گفت:  به حرِف غیِرُمنتظره،

و بُجوره که گاز بزنه به رَبس، ِبره یکی  خاب، ُگل»مریم صدا کرد:    
 «هاش! او ِبُجوره، ما ِچکاِرش داریم و مگه ما میگیم نه؟! گونه

های  ای را روشن کرده بود، برای َردکردِن حرف فرنگ که سیگاِر نصفه   
 «هاع!...»ساده و عادی، فقط گفت: 

 «بینی! ُجوره. آخرش می بی مریم، می خاب، بی»گفت:  َبس می و ُگل   
ی زن! پس هَ »َبس، گفت:  سمِت ُگل ایستادنی به یم با جلوکشیدن و کجمر   

 «شه! سرش مثِل دندوناش داره سفید میاین که دیگه  ؟دیگه َکی
َبس! من مثِل شماها نیستم که تا شوهراتون یه  بی ُگل ی بیهَ »فرنگ گفت:    

درآوردن!  تلخی کنین به اوقات گیرین و شروع می چندروز دیر میان  آتش می
 «کردم. سال پیش شوهر می خواست، ده ـ دوازده من اگه دلم شوهر می

زدند تا آتش و آه  رفته همۀ زورشان را می ساعتِ چندآفتاب و آسمان مثِل    
ستند و تا توان تا میهم ها  به دل و جان فرو ِبَبَرند، همانطور که آدم

با  ُمردگی و ور از دلدُ  زندۀ به دل تا خودشان را زدند توانستند، زور می نمی
ها و مشغول به زندگی و مشغول به شراکت در زندگِی عادی  حساِب زنده
 نشان دهند...

ها به درگاِه َکَپر و به آفتاب  با حرکت روی زانوها و چنگ َبس بچۀ ُگل   
هائی بچه را بلند  ستنجَ  و به« َووی!...»دید و صدا کرد:  َبس رسید. ُگل می

ها! بچه رفت به آفتاب و  گرفته آتش»کرد برد داخل و صدایش رسید: 
 «شد نذاره؟ تون.. ـ ببینین چندتائین! ـ نمی یکی
آتش  کنه و چطور بی آ! ببینین خودش چه می»و صدای فرنگ را شنید:    
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 ...«ـ دو پولیش!  کثیفه کبابه برای همین بچه
« ُووی! دلت میاد اینو میگی فرنگ؟»َبس از همان داخل گفت:  صدای ُگل   

م فرنگ!  بابام! بگو "عّمه»و خطاب به بچه که هنوز به بغلش بود، گفت: 
 «کافری مگه که اینو میگی؟ من که حیَفم"!

 «هاه! "حیفه"! چقدر هم حیفه!»تمسخر گفت: ظاهِر صدای فرنگ به    
بسته.  وهللا حیفه، خیلی قشنگه زبون»گرداندن، گفت:  یم مشغول به َچرخهمر   

ود و خاکاس. چشما سبز، موها زرد، سفید، چه حیف که داخِل این گرما و کُ 
 «فرنگی! مثِل ُتوله

م فرنگ، من  بگو "عّمه»َبس ـ که شنیده بود مریم چه گفته ـ آمد:  صدای ُگل   
دیدی چی  ود و ِپِغرها نبودم، اونوقت میکُ  اگه داخِل این گرما و داخِل این

نه میره ک من به گردِن بابام که ِولَم می م فرنگ! َدین و گناهِ  ! بگو "عّمه"بودم
 «وسیله"! اهواز برای خودش به خوشی و ما رو ِهشته داخِل این جهنِم بی

ها را دوتایکی  کشبچه را به زمین نهاد و نزدیک به بیرون نشست تا آِب مَ    
 ند.ک

نشسته بود و به سیگار ُپک  به سایه  کشیدن عقب فرنگ که دیگر با به   
َئن زیِر َپنکِه و  "خوشی"! انگار اون فقیرو برده: »جواب دادزد، بلندتر  می

 «حقوِق ُمفَتکِی ِبش میدن. َوِر دسِت بّنا مگه نیست  به برِق آفتاب؟
 رسیدن به سایه و نشستن روی َنَمد و  ِکشیدنی تا حدّ  عقب مریم هم با به   

کرد  شادمان بود،  مشغول به کاِر خودش، مثِل آنکه از چیزی که مخفی می
پلّه َبَتره از آفتاِب َهی ده که  آفتاب"، اوَنم "آفتاِب اهواز"»"خندید گفت: 

 ...«اینجا
 «میریم... امروز دیگه پاک میوای!  وای وای»رسید: « زینب»صدای    
و است « جان ُگلی»و چهارمی َکَپِر  است «دلبرکوچکه»َکَپِر سومی َکَپِر    

اند و  هم برپا شده هشکل و نزدیک ب پنجمی َکَپِر زینب. هرپنج َکَپر کمی قوسی
است « دلبربزرگه»اند که دسِت راستی َکَپِر  دو َکَپر هم در پیشاپیش جا گرفته

 «.َقپان»َکَپِر و دسِت چپی 
آورده بودند. هر َکَپر سه ستوِن « ُشور آبِ »نِی َکَپرها را از بیشۀ آنَوِر    
. ستوِن از نی استهم پیوستۀ نی است به بلندِی قّدی نه زیاد بلند. سقف  بهم

کار رفته که جائی را برای  چهارمی هم برای جلوگیری از سرکشیدِن آفتاب به
 درگاه باز گذاشته.
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بهار مانده ـ خیلی از ماه  ماه و نیم پیش ـ یعنی از بیش از یک حدوِد یک از   
خشکه  هائی توانستند به ییالق کوچ کنند یا برای علف بعد از آنکه خانواده

جا  فقط کاه توی آبادی بهِول کردند. َگچ را ـ  ـ ُبِنهدّره شدند ـ آبادی را  راهِی ُنه
آبادی و  های حدوِد میانهدر کرده، کوچمانده بود و گندم و جِو خانوارهای 

نگهداری  اندوده  زیرزمینی با سرهای ِگلپهن و کوتاِه َکَپرها توی انبارهای 
رسیدند و سر و  هم می هکه باز همه بهائی از پائیز رفته  تا در هفته شدند می

 در آبادی باالئِی های  ِم خانهردیِف دراز و نامنظّ افتاد.  ها می کارشان با خانه
متری تا صد و  بیش از دویستدر فاصلۀ پیشاپیش و در کنارۀ چِپ پنج َکَپر 

محّمد و خانۀ  لِی ُگلگَِکَپِر کاهدو به نسبِت فاصله، و شود  دیده میمتری  پنجاه
 .رسد قدم میصد کمتر از، به «ُمراد»بلنِد  متر شش ـ هفت  روی بلندیِ 

شده برپا لبۀ بلندی، شان در نزدیکی به  هخانپیشاپیِش چادِر ُمراد در سیاه
 است...

رسد  می« پاَتل»سمِت راسِت َکَپرها با حدوِد دو دقیقه پابرداشتن  به آبادِی    
ماننِد زمین افتاده است، طوری  که در پای َتل، در پشِت َتل، در افتادگِی دّره

و خوِد َتل در نزدیکی به پشِت َکَپِر  شود جای َکَپرها دیده نمی که از نقطه
کند تا در  طوِر عمودی ُرو به باال ادامه پیدا می شود و به دلبربزرگه شروع می

گیرد. سمِت چِپ  تمامی می ،های َگچی  برجستگی ِکناره و پشِت آبادی، درحدّ 
رفت تا در بیش  ها می ، یا با شیار یا بیشتر با صافیهای چپ َکَپرها و طرف

خیلی  کرد و خیلی را پیدا می «هللا َعین»افتادۀ  خانۀ َتک قدمی  و پنجاه از صد
و  جهان ورتِر نقشِ و بعد به محلّۀ دُ وِر قلعه رفت تا به آبادِی دُ  بیشتر می

های  آمد جز زمین رسید؛ دیگر چیزی به ذکر نمی ی میباألخره به خوِد اللِ 
ها و  ها و تّپه ور و بلندیهای دُ  های ِول و جز حلقۀ کوه صاِف ِکشت یا زمین

 درختاِن معدود و پراکندۀ ُکنار...
   .............................. 
ها را  تعریف  راِه فرار از یاِد گرما بود ولی گرما تا زور داشت  حرف   
ریخت و  ور میُبرید و دُ  ُروئی را باریک و کوتاه می ، خنده و گشادهُبرید می

آمد و  درمیمانند و بدتر از آه از سینه  کرد. چیزی آه میتلخی را ُپرتاُپِر جان 
دادِن سختی به خود و  رسید که با آن ـ با نشان نظر می رسید؛ به به تکرار می

آمده، لج  جان ، بهکشیدند شد... دراز می تر می تحّمل به یکدیگر ـ وضع قابلِ 
ها  گذاشتند عرق توی گوش و توی چشمشان برود و مگس کردند و می می

~ 263 ~ 
 ناپذیرِیِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِتحّملالل ِ

مقّواهای  های حصیری و به تکّه و َدماغ و گوششان را ِبَجَوند، به بادبزن دهان
داشتند، از جا  آمده  سربرمی ُسُتوه زدند تاآنکه به شده با عرق، دست نمی چرک

شدِن  کردند و در خشک جهیدند، صورت و َگل و گردن را خیس می می
گفتند،  آوردند، ناسزا می صورت و َگل و گردن به زودِی زود، به خود پیچ می

کردند و به  زدند و بدحرفی می ها جیغ می گفتند، مادرها سِر بچه کفر می
کفِش  و لنگه گیوه گاهی لنگهکردند؛  گیوه و کفِش الستیکی پرتاب می طرفشان 

 ماند... جا می افتاد بیرون و زیِر آفتاب به الستیکی از َکَپری می
چهارساعت از بعدازظهر  بیش ازظهر تا  ساعت مانده به از نزدیک به سه   

 شد... گذشته، به این نحو طی می
مریم دراز کشیده بود و فرنگ َدِم درگاه از کاسه به صورت آب زد و    

باِر دیگر با  یک ،کناِر سِر گوهرروی ِخرَسک برگشت و با نشستن 
ور هی دختر! بلند شو دیگه. تو چط»دادنش به ناراحتی صدا کرد:  تکان تکان
با مقّوا به «. خواب بری داخِل این گرما. بلند شو، ُمردی دیگه... تونی به می

 گوهر باد زد و زود مقّوا را انداخت و کنار کشید.
تکیه پریده  ا ُروکِش قرمِز ُگلداِر رنگآرنج را به بالِش بزرگ ب محّمد ُگل   

چادِر  سیاه تکّهو پاهایش تا قوزک از فرش ـ از بود و پا دراز کرده  بودداده 
هایش  رد. لبک هایش دود می و سیگار میاِن انگشت بودند  موئی ـ بیرون مانده

عرق به  و دز نظر می اش تاریک به و چهره شده بودند  جمع و فشرده
و با یکزانونشستن،  رسید ِخرَسکلبۀ  و به ُسریدجلو  . بهدز اَش برق می پیشانی

د و انگار مان مقّوا بیحرکت شد و عاجز دستش زود  .زد گوهر بادبا مقّوا به 
صندوِق  ، بهگونِی آردبه  چیزهائی رسید؛ ، نگاهش بهجستجوی چیزی به

جاگرفته ـ درچیده های  و بالشهای رختخواِب  بستهبه ، بزرِگ آهنِی قدیمی
ق وچند تکّه لباِس َپر و پخش روی صندبه شده،  زیلوی لولهبه کناِر صندوق، 

و سقف  شدۀ آویخته به تیِر کج و باریکِ کترِی بزرِگ سیاهبه  ها، و رحتخواب
ـ که در « بهمن»رادیِو کوچک و ازکارافتادۀ نوۀ بزرگش به کناِر کتری، 

 ا همانجا از کارگری خریده بود ـ...کرد و رادیو ر اهواز کاِر کارگری می
ها  انوِد استکها و خ ها و سینِی استکان و ظرف ها َمشک کرد تا بهدیگر دنبال ن

دهان  داخلِ   هایش کمی به زدِن محکم، لب ُپک یبرسد... براباقی و و قوری 
 دادن رسید... حالتی ماننِد گوش هم، بهها سوا از  شدند و بعد لب کشیده

درآمد و خورده  ای رسید. صدای تیِز ِقیِق مرغی نوک وِر گریۀ بچهصدای دُ 
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بهار مانده ـ خیلی از ماه  ماه و نیم پیش ـ یعنی از بیش از یک حدوِد یک از   
خشکه  هائی توانستند به ییالق کوچ کنند یا برای علف بعد از آنکه خانواده

جا  فقط کاه توی آبادی بهِول کردند. َگچ را ـ  ـ ُبِنهدّره شدند ـ آبادی را  راهِی ُنه
آبادی و  های حدوِد میانهدر کرده، کوچمانده بود و گندم و جِو خانوارهای 

نگهداری  اندوده  زیرزمینی با سرهای ِگلپهن و کوتاِه َکَپرها توی انبارهای 
رسیدند و سر و  هم می هکه باز همه بهائی از پائیز رفته  تا در هفته شدند می

 در آبادی باالئِی های  ِم خانهردیِف دراز و نامنظّ افتاد.  ها می کارشان با خانه
متری تا صد و  بیش از دویستدر فاصلۀ پیشاپیش و در کنارۀ چِپ پنج َکَپر 

محّمد و خانۀ  لِی ُگلگَِکَپِر کاهدو به نسبِت فاصله، و شود  دیده میمتری  پنجاه
 .رسد قدم میصد کمتر از، به «ُمراد»بلنِد  متر شش ـ هفت  روی بلندیِ 

شده برپا لبۀ بلندی، شان در نزدیکی به  هخانپیشاپیِش چادِر ُمراد در سیاه
 است...

رسد  می« پاَتل»سمِت راسِت َکَپرها با حدوِد دو دقیقه پابرداشتن  به آبادِی    
ماننِد زمین افتاده است، طوری  که در پای َتل، در پشِت َتل، در افتادگِی دّره

و خوِد َتل در نزدیکی به پشِت َکَپِر  شود جای َکَپرها دیده نمی که از نقطه
کند تا در  طوِر عمودی ُرو به باال ادامه پیدا می شود و به دلبربزرگه شروع می

گیرد. سمِت چِپ  تمامی می ،های َگچی  برجستگی ِکناره و پشِت آبادی، درحدّ 
رفت تا در بیش  ها می ، یا با شیار یا بیشتر با صافیهای چپ َکَپرها و طرف

خیلی  کرد و خیلی را پیدا می «هللا َعین»افتادۀ  خانۀ َتک قدمی  و پنجاه از صد
و  جهان ورتِر نقشِ و بعد به محلّۀ دُ وِر قلعه رفت تا به آبادِی دُ  بیشتر می

های  آمد جز زمین رسید؛ دیگر چیزی به ذکر نمی ی میباألخره به خوِد اللِ 
ها و  ها و تّپه ور و بلندیهای دُ  های ِول و جز حلقۀ کوه صاِف ِکشت یا زمین

 درختاِن معدود و پراکندۀ ُکنار...
   .............................. 
ها را  تعریف  راِه فرار از یاِد گرما بود ولی گرما تا زور داشت  حرف   
ریخت و  ور میُبرید و دُ  ُروئی را باریک و کوتاه می ، خنده و گشادهُبرید می

آمد و  درمیمانند و بدتر از آه از سینه  کرد. چیزی آه میتلخی را ُپرتاُپِر جان 
دادِن سختی به خود و  رسید که با آن ـ با نشان نظر می رسید؛ به به تکرار می

آمده، لج  جان ، بهکشیدند شد... دراز می تر می تحّمل به یکدیگر ـ وضع قابلِ 
ها  گذاشتند عرق توی گوش و توی چشمشان برود و مگس کردند و می می
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مقّواهای  های حصیری و به تکّه و َدماغ و گوششان را ِبَجَوند، به بادبزن دهان
داشتند، از جا  آمده  سربرمی ُسُتوه زدند تاآنکه به شده با عرق، دست نمی چرک

شدِن  کردند و در خشک جهیدند، صورت و َگل و گردن را خیس می می
گفتند،  آوردند، ناسزا می صورت و َگل و گردن به زودِی زود، به خود پیچ می

کردند و به  زدند و بدحرفی می ها جیغ می گفتند، مادرها سِر بچه کفر می
کفِش  و لنگه گیوه گاهی لنگهکردند؛  گیوه و کفِش الستیکی پرتاب می طرفشان 

 ماند... جا می افتاد بیرون و زیِر آفتاب به الستیکی از َکَپری می
چهارساعت از بعدازظهر  بیش ازظهر تا  ساعت مانده به از نزدیک به سه   

 شد... گذشته، به این نحو طی می
مریم دراز کشیده بود و فرنگ َدِم درگاه از کاسه به صورت آب زد و    

باِر دیگر با  یک ،کناِر سِر گوهرروی ِخرَسک برگشت و با نشستن 
ور هی دختر! بلند شو دیگه. تو چط»دادنش به ناراحتی صدا کرد:  تکان تکان
با مقّوا به «. خواب بری داخِل این گرما. بلند شو، ُمردی دیگه... تونی به می

 گوهر باد زد و زود مقّوا را انداخت و کنار کشید.
تکیه پریده  ا ُروکِش قرمِز ُگلداِر رنگآرنج را به بالِش بزرگ ب محّمد ُگل   

چادِر  سیاه تکّهو پاهایش تا قوزک از فرش ـ از بود و پا دراز کرده  بودداده 
هایش  رد. لبک هایش دود می و سیگار میاِن انگشت بودند  موئی ـ بیرون مانده

عرق به  و دز نظر می اش تاریک به و چهره شده بودند  جمع و فشرده
و با یکزانونشستن،  رسید ِخرَسکلبۀ  و به ُسریدجلو  . بهدز اَش برق می پیشانی

د و انگار مان مقّوا بیحرکت شد و عاجز دستش زود  .زد گوهر بادبا مقّوا به 
صندوِق  ، بهگونِی آردبه  چیزهائی رسید؛ ، نگاهش بهجستجوی چیزی به

جاگرفته ـ درچیده های  و بالشهای رختخواِب  بستهبه ، بزرِگ آهنِی قدیمی
ق وچند تکّه لباِس َپر و پخش روی صندبه شده،  زیلوی لولهبه کناِر صندوق، 

و سقف  شدۀ آویخته به تیِر کج و باریکِ کترِی بزرِگ سیاهبه  ها، و رحتخواب
ـ که در « بهمن»رادیِو کوچک و ازکارافتادۀ نوۀ بزرگش به کناِر کتری، 

 ا همانجا از کارگری خریده بود ـ...کرد و رادیو ر اهواز کاِر کارگری می
ها  انوِد استکها و خ ها و سینِی استکان و ظرف ها َمشک کرد تا بهدیگر دنبال ن

دهان  داخلِ   هایش کمی به زدِن محکم، لب ُپک یبرسد... براباقی و و قوری 
 دادن رسید... حالتی ماننِد گوش هم، بهها سوا از  شدند و بعد لب کشیده

درآمد و خورده  ای رسید. صدای تیِز ِقیِق مرغی نوک وِر گریۀ بچهصدای دُ 
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ماننِد زنی بلند  جیغ قُت کرد. صدای عجز و غیظِ  خروسی به نارضایتی قُت
 شد...

گِی آمد جان سیاه ـ سفیِد َقپان به َکَپِر دلبربزرگه سرک کشید و صدای بهسگِ    
هرَدم پیدا میدی   پس تو دیگه ِچته که هرَدم ی نجس!ی ِچخ! هَ هَ »دلبر درآمد: 

 «مون!... برابرمون و سِر دل
های  میاِن جوجهبه ای  سنگریزهکردِن  حاِل پرتاب بهجان از درگاِه َکَپر  ُگلی   

، صدا کرد: به امتحان بیرون زده بودند از سایۀ حاشیه به بیطاقتی خودش که 
 «مون، خدا!... ی ِکیش! پس شما دیگه ِچتونه خوردینِکیش! هَ »

کرد  شدنش نگاه می تمام درحالِ سیگاِر   همان حالِت فکر و دّقتی به د با محمّ  ُگل   
 ...توّجه بودبیرون م صداهای بهکه 
 «کنی؟! ـ خدا! بارپروردگارا! چرا اینُجور ِبمون می»   
 «ـ خدایا! کباب شدیم دیگه، ُمردیم دیگه...»   
 «ـ ُتف به کاِر خدا و آسموِن خدا هم! ُتف!...»   
 «ی بچه! نکن، خدا نابودت بکنه!ـ هَ »   
 «های! چه بکنیم؟... های های ـ های»   
بهار جا  به ِل این ذلیلی هم باز مثِل گوسالهِچته که داخی تخمۀ جن! ـ هَ »   

روی تونی اقالً همین َکَپرو نندازی  کنی؟ می ت و ُورَکن ـ َدرَکن می گیره نمی
 «سرمون؟

باباتون رفت به گشتن و شما رو انداخت به جوِن مِن  هللا! ا ی تخِم نابسمـ هَ »   
 «ا و ذلیلی؟َتَرَکم بکنین به این گرم پدرسگ که َبَتر غصه

ت داخِل همون آسموِن خدا و داخِل پیر و پیغمبرا! پس تو  ی ِجِغلِه! ُگهـ هَ »   
 «جگرمون نکن و یه َدمان هم جا بگیر مثِل تولۀ آدم!... به دیگه اقالً َبَتر خون

ُتف به صورتت زن! بگو پس ِچکاِر خدا داری!... »محّمد زیِرلب گفت:  ُگل   
 «کنه! باشن، خدا هم خوب میکه "بنده" اینا  دروقتی

کنان به  ُهوف ، از بادهای سرخ، ُهوفهای داغ موِج بزرگ و سختی از باد   
 داخل کشیده شد.

دلبرکوچکه ُجوری بلند درآمد که معلوم قهر و غیِظ از َکَپِر کناری صدای    
محّمد هم   ممکن شنیده شود و حّتی عمویش ُگل ِخواهد تا حدّ  بود از قصد می

ناسزا و ُکفر بدزبانی و بخصوص از دانست چقدر از  می که با وجودیبشنود 
 آید. و کافری بدش می
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ایَنم از  اون از زمستوِن سیاهش، ؟راستی  ها ـ نه دیگه هالک شدیم راستی   
 رمنی به کاِر خدا بیاد!...بهار ـ تابستونش! ُتف! ُتِف سِگ اَ 

آ! ایَنم برای »آوردن به سر به چپ و راست، گفت:  محّمد با دوبار تکان ُگل   
 «این!
 اند: ای هم به جواب درآمده و صداهای زنانه   
 ـ هی دختر! خدا هم شاید دیوونه شده!   
 هم اینُجور! ـ بندۀ خدا اونُجور، خدا   
ُکشت  بارگی می کنه از قصد! اقالً اگه یه روز َبَتر می ـ اصالً روزبه   

 !کرد باز بهتر بود از این رقم مون می راحت
 ـ پس چی! "نه ُمرده نه زنده" َبَتره.   
کرد نه اینکه  کرد و همه رو راحت می بارگی چپ می ـ ها، کاش دنیا رو یه   

 مون بکنه! مون و زنده ِبکُشه اینُجور ِبمون بکنه که هی
   .............................. 
 دیگر از ظهر ـ از بعدازظهر ـ بیش از چهارساعت گذشته است.   
شدند. سرهائی از َکَپرها  تر می ای امیدواری راست با ذّره هائی باالتنه   

های پشت و کنارۀ  کوه سمتِ   هائی در جستجوی آفتاب به آمدند و چشم درمی
تلخی و کفر کم شده بودند  کردند. بدحرفی و ناسزا و اوقات جهان نگاه می نقشِ 

ها بودند که جلِو درگاِه َکَپرها  شدند... اّول بچه تر می ها نرمتر و بقاعده و حرف
امتحان   بهای  دقیقه تا حدوِد نیمشدند و  و کمی بیرون از َکَپرها پیدا می

 ها... بعد بزرگ، ماندند می
ها،  نگهداشتِن کمر و شانه وضِع خمیده دست و به به محّمد پا شد و تسبیح ُگل   

طوری پهن شده بود پا به بیرون نهاد و سایۀ پهلوی َکَپر را معاینه کرد. سایه 
کردند، شاید بیشتِر پهنای ِخرَسک را  که اگر به درازایش ِخرَسک پهن می

مریم! جا »ر ایستاد و برگشت داخل و گفت: ت محّمد صاف پوشاند. ُگل می
 «کتره.نمیندازین بیرون؟ بیرون دیگه ُخنُ 

هی پیرمرد! بیرون »و دستش روی بالش، گفت:  مریم سرش روی دست   
 «میری حاال. هنوزه زوده بیرون. می
نه، جا »نشانۀ اطمینان، گفت:  ها به  گونه  هائی بادآوردن به َدممحّمد با  ُگل   

بینم... برو یه آبی بگوهر! بابام! دیگه بلند شو سِر پا »و گفت: ...« بندازین
 «بزن به صورتت اقالً.
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ماننِد زنی بلند  جیغ قُت کرد. صدای عجز و غیظِ  خروسی به نارضایتی قُت
 شد...

گِی آمد جان سیاه ـ سفیِد َقپان به َکَپِر دلبربزرگه سرک کشید و صدای بهسگِ    
هرَدم پیدا میدی   پس تو دیگه ِچته که هرَدم ی نجس!ی ِچخ! هَ هَ »دلبر درآمد: 

 «مون!... برابرمون و سِر دل
های  میاِن جوجهبه ای  سنگریزهکردِن  حاِل پرتاب بهجان از درگاِه َکَپر  ُگلی   

، صدا کرد: به امتحان بیرون زده بودند از سایۀ حاشیه به بیطاقتی خودش که 
 «مون، خدا!... ی ِکیش! پس شما دیگه ِچتونه خوردینِکیش! هَ »

کرد  شدنش نگاه می تمام درحالِ سیگاِر   همان حالِت فکر و دّقتی به د با محمّ  ُگل   
 ...توّجه بودبیرون م صداهای بهکه 
 «کنی؟! ـ خدا! بارپروردگارا! چرا اینُجور ِبمون می»   
 «ـ خدایا! کباب شدیم دیگه، ُمردیم دیگه...»   
 «ـ ُتف به کاِر خدا و آسموِن خدا هم! ُتف!...»   
 «ی بچه! نکن، خدا نابودت بکنه!ـ هَ »   
 «های! چه بکنیم؟... های های ـ های»   
بهار جا  به ِل این ذلیلی هم باز مثِل گوسالهِچته که داخی تخمۀ جن! ـ هَ »   

روی تونی اقالً همین َکَپرو نندازی  کنی؟ می ت و ُورَکن ـ َدرَکن می گیره نمی
 «سرمون؟

باباتون رفت به گشتن و شما رو انداخت به جوِن مِن  هللا! ا ی تخِم نابسمـ هَ »   
 «ا و ذلیلی؟َتَرَکم بکنین به این گرم پدرسگ که َبَتر غصه

ت داخِل همون آسموِن خدا و داخِل پیر و پیغمبرا! پس تو  ی ِجِغلِه! ُگهـ هَ »   
 «جگرمون نکن و یه َدمان هم جا بگیر مثِل تولۀ آدم!... به دیگه اقالً َبَتر خون

ُتف به صورتت زن! بگو پس ِچکاِر خدا داری!... »محّمد زیِرلب گفت:  ُگل   
 «کنه! باشن، خدا هم خوب میکه "بنده" اینا  دروقتی

کنان به  ُهوف ، از بادهای سرخ، ُهوفهای داغ موِج بزرگ و سختی از باد   
 داخل کشیده شد.
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اش باریک و  آلود، باریک و چهره ساله، خیلی عرق ـ سیزده گوهر، دوازده   
برایش سخت بود زود سِرپا بلند   وار زرد، بیدار شده بود نشسته بود و گیج

 شود. 
 آمد... َکَپِر دلبرکوچکه می صدای تعریِف فرنگ از   
   .............................. 
زردی نهاده بود. ُروی  کرد، دیگر ُرو به رشید که کور میماننِد خو روی آینه   

شت. گذا کمه به نرمی و آشتی پا پیش می زردی که ماننِد آدمی پشیمان  کم
تر  راست آمد، سراِغ بزرگ و کوچک میُروئی و گاهی لبخند به  گشاده

 شدند... ی فرق میهاایستادند و صداها بیش از پیش صدا می
َبس  جان ـ از گوشۀ َکَپِر ُگل ُگلی میانیِ ـ دختر« َکتایون» صدای ناگهانیِ    

آقا اومد! های َکوَثر، بابات  های عموم حاجی»حرارت درآمد:  جارمانند و به
 «م دلبر!... اومد! های عّمه

اَه؟! »درآمدند:  ،خاطِر اهّمّیِت موضوع اوری بهصداهائی قصداً با ناب   
 ها و صداهای دیگری ادامه دادند:صدا و همین...« راستی؟ شوخی نکنه! ُهع؟

 ها. های هاع. ـ    
 ...های دلبر! های دلبربزرگه!ـ    
 بگیری! َمرِدت اومد!  ی آتشآقا! هَ  ـ های دلبِر حاجی   
 ـ دلبر، های! باید یه چیزی نذر بکنی. دیگه ِچته!   
 ـ ها، بگو خدا که داد، به تو داد!   
 ـ اَه! پیدا داد! دیگه ِبَپر باِل هوا به شوق و ذوق!   
 ...ِِل ـ باز الحمدُ    
سِر  خود را به دستش، ساله به ی پنج ـ شش«احمدآقا»سِت د دلبربزرگه که   

 َکَپِر َقپان رسانده بود، شروع کرده بود با خندۀ دهاِن گشادکنار و پائیِن  راه ـ به
های ُکلُفتش  همه نگاه کند. لب هرسمت و به های بلندش  به در پیدائِی دندان

 قّدش بلند و حاملۀ چندماهه. تاریکتر از رنگِ ُرخسارش،
های  خالص! خدا داد ِبت! دیگه بچه»فرنگ از نزدیک صدا کرد:    

 «ِبَزن و نه چیز ِبشون بگو!بسته رو نه  زبون
قشنگ با وجوِد تنومندی و گندمگونی، از پشِت سِر  ـ زِن َقپان ـ« َمکِینه»   

 «ها وهللا!»دلبربزرگه به تصدیق گفت: 
ای »گفت: خنده  بهگرفتن  عقب ران و با سربه ای به ِن ضربهزد دلبربزرگه با   
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پسربزرگۀ ده ـ  –« بارآقا»و ُرو به طرِف « این مرِد سالمنِد فقیِر ما...بابا! 
گذاشت، به شوق  ُرو به سمِت چِپ َکَپرها دیگر پا به َدو میکه  –اَش  ساله یازده

 «گرفته! بَدو برس به بابات، آتش»صدا کرد: 
  ِقدّ  ود کهِق نزدیک بیعم کمی و افقِی خیلی دراز وارِ  شیار ـ دّره ها به چشم   

آن سرازیر شده بود و از آن سر درآورده بود و به نشستن،  به« آقا حاجی»بلنِد 
بوسید.  زرد را به بغل گرفته بود و می سالۀ الغر و رنگ شش ـ هفت«ِ َکوثر»

پس چرا اینقدر کثیفی  »گفت:  آقا می شنیدند که حاجی  ها به شیار شده نزدیک
خواستی  بابام؟ َسِقز آوردم برای  ی میچ»و گفت: « بابام؟ گردنشو ببینین!...

و از یکی از دو جیِب پیراهِن زرِد سربازی  «َئم... دخترم، شیرینی هم آورده
نشان درآورد داد دسِت َکوَثر. شلوارش هم شلواِر شهری  یک آدامِس خروس

اش  اَند و صورِت الغِر سبزه کالهش جو ـ گندمی است و موهای سِر بی
بلندکردِن بستۀ  زند. پا شد و با نظر می بهاز همیشه تر  و مکیدهتاریکتر 

و نگاهش به وضِع کارکردن روی اِی بزرگی و به گرفتِن دسِت َکوَثر  پارچه
ل کرد و نشست و دسِت َکوَثر را وِ بعد چند لحظه  و پا برداشت خندان همه،

بغل گرفت و شروع به  خندید، به کردن می سید و با سالمر بارآقا را که می
«. بابام َسِقز داد ِبم. شیرینی هم آورده.»گفت:  بوسیدنش کرد. َکوَثر می

 راه افتادند... و آقا به بارآقا هم آدامسی داد و پا شد حاجی
به جمِع جمع و پراکنده نزدیک شده بود، صدا گیوه َدِم پا محّمد هم که  ُگل   

 «دلبر! های دلبربزرگه!...»زده: 
و نگاهش در « محّمد... بله، عموم ُگل»گفت: دان دلبر به ُروچرخاندن  خن   

 «بینم چی میگه این پیرمرد.بی! بذارین هَ »ها، گفت:  حرکت به زن
 «بذاَرِمت به کتک!آقا اومد؛ باید  دلبر! خوب شد حاجی»محّمد گفت:  ُگل   
 «ای چی؟پس برای چی، ج»خنده گفت:  ن ُروبهدلبر همچنا   
دونی "برای چی و جای چی"، ها؟  ودت نمیکه یعنی خ»محّمد گفت:  ُگل   

 «کنی؟ ای که کفر و کافری می چرا کفر میگی؟ مگه دیوونه
تا  نه آدم  محّمد! ای عموم ُگل»گرفتن دهان و زبان گفت:  دلبر با تلخ   

 «دل نشه، کفر نمیگه؟ به خون
 .«وقتهرحالی که باشه، نباید کفر بگه. هیچ نه، آدم به»محّمد گفت:  ُگل   
 «حاال که مردش پیدا داده، پشیمونه از کفر و کافری!»فرنگ گفت:    
ی فقط از همین تو زورت بیاد! تو هی شوهر نکن و هَ »مریم خندان گفت:    
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اش باریک و  آلود، باریک و چهره ساله، خیلی عرق ـ سیزده گوهر، دوازده   
برایش سخت بود زود سِرپا بلند   وار زرد، بیدار شده بود نشسته بود و گیج

 شود. 
 آمد... َکَپِر دلبرکوچکه می صدای تعریِف فرنگ از   
   .............................. 
زردی نهاده بود. ُروی  کرد، دیگر ُرو به رشید که کور میماننِد خو روی آینه   

شت. گذا کمه به نرمی و آشتی پا پیش می زردی که ماننِد آدمی پشیمان  کم
تر  راست آمد، سراِغ بزرگ و کوچک میُروئی و گاهی لبخند به  گشاده

 شدند... ی فرق میهاایستادند و صداها بیش از پیش صدا می
َبس  جان ـ از گوشۀ َکَپِر ُگل ُگلی میانیِ ـ دختر« َکتایون» صدای ناگهانیِ    

آقا اومد! های َکوَثر، بابات  های عموم حاجی»حرارت درآمد:  جارمانند و به
 «م دلبر!... اومد! های عّمه

اَه؟! »درآمدند:  ،خاطِر اهّمّیِت موضوع اوری بهصداهائی قصداً با ناب   
 ها و صداهای دیگری ادامه دادند:صدا و همین...« راستی؟ شوخی نکنه! ُهع؟

 ها. های هاع. ـ    
 ...های دلبر! های دلبربزرگه!ـ    
 بگیری! َمرِدت اومد!  ی آتشآقا! هَ  ـ های دلبِر حاجی   
 ـ دلبر، های! باید یه چیزی نذر بکنی. دیگه ِچته!   
 ـ ها، بگو خدا که داد، به تو داد!   
 ـ اَه! پیدا داد! دیگه ِبَپر باِل هوا به شوق و ذوق!   
 ...ِِل ـ باز الحمدُ    
سِر  خود را به دستش، ساله به ی پنج ـ شش«احمدآقا»سِت د دلبربزرگه که   

 َکَپِر َقپان رسانده بود، شروع کرده بود با خندۀ دهاِن گشادکنار و پائیِن  راه ـ به
های ُکلُفتش  همه نگاه کند. لب هرسمت و به های بلندش  به در پیدائِی دندان

 قّدش بلند و حاملۀ چندماهه. تاریکتر از رنگِ ُرخسارش،
های  خالص! خدا داد ِبت! دیگه بچه»فرنگ از نزدیک صدا کرد:    

 «ِبَزن و نه چیز ِبشون بگو!بسته رو نه  زبون
قشنگ با وجوِد تنومندی و گندمگونی، از پشِت سِر  ـ زِن َقپان ـ« َمکِینه»   

 «ها وهللا!»دلبربزرگه به تصدیق گفت: 
ای »گفت: خنده  بهگرفتن  عقب ران و با سربه ای به ِن ضربهزد دلبربزرگه با   
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پسربزرگۀ ده ـ  –« بارآقا»و ُرو به طرِف « این مرِد سالمنِد فقیِر ما...بابا! 
گذاشت، به شوق  ُرو به سمِت چِپ َکَپرها دیگر پا به َدو میکه  –اَش  ساله یازده

 «گرفته! بَدو برس به بابات، آتش»صدا کرد: 
  ِقدّ  ود کهِق نزدیک بیعم کمی و افقِی خیلی دراز وارِ  شیار ـ دّره ها به چشم   

آن سرازیر شده بود و از آن سر درآورده بود و به نشستن،  به« آقا حاجی»بلنِد 
بوسید.  زرد را به بغل گرفته بود و می سالۀ الغر و رنگ شش ـ هفت«ِ َکوثر»

پس چرا اینقدر کثیفی  »گفت:  آقا می شنیدند که حاجی  ها به شیار شده نزدیک
خواستی  بابام؟ َسِقز آوردم برای  ی میچ»و گفت: « بابام؟ گردنشو ببینین!...

و از یکی از دو جیِب پیراهِن زرِد سربازی  «َئم... دخترم، شیرینی هم آورده
نشان درآورد داد دسِت َکوَثر. شلوارش هم شلواِر شهری  یک آدامِس خروس

اش  اَند و صورِت الغِر سبزه کالهش جو ـ گندمی است و موهای سِر بی
بلندکردِن بستۀ  زند. پا شد و با نظر می بهاز همیشه تر  و مکیدهتاریکتر 

و نگاهش به وضِع کارکردن روی اِی بزرگی و به گرفتِن دسِت َکوَثر  پارچه
ل کرد و نشست و دسِت َکوَثر را وِ بعد چند لحظه  و پا برداشت خندان همه،

بغل گرفت و شروع به  خندید، به کردن می سید و با سالمر بارآقا را که می
«. بابام َسِقز داد ِبم. شیرینی هم آورده.»گفت:  بوسیدنش کرد. َکوَثر می

 راه افتادند... و آقا به بارآقا هم آدامسی داد و پا شد حاجی
به جمِع جمع و پراکنده نزدیک شده بود، صدا گیوه َدِم پا محّمد هم که  ُگل   

 «دلبر! های دلبربزرگه!...»زده: 
و نگاهش در « محّمد... بله، عموم ُگل»گفت: دان دلبر به ُروچرخاندن  خن   

 «بینم چی میگه این پیرمرد.بی! بذارین هَ »ها، گفت:  حرکت به زن
 «بذاَرِمت به کتک!آقا اومد؛ باید  دلبر! خوب شد حاجی»محّمد گفت:  ُگل   
 «ای چی؟پس برای چی، ج»خنده گفت:  ن ُروبهدلبر همچنا   
دونی "برای چی و جای چی"، ها؟  ودت نمیکه یعنی خ»محّمد گفت:  ُگل   

 «کنی؟ ای که کفر و کافری می چرا کفر میگی؟ مگه دیوونه
تا  نه آدم  محّمد! ای عموم ُگل»گرفتن دهان و زبان گفت:  دلبر با تلخ   

 «دل نشه، کفر نمیگه؟ به خون
 .«وقتهرحالی که باشه، نباید کفر بگه. هیچ نه، آدم به»محّمد گفت:  ُگل   
 «حاال که مردش پیدا داده، پشیمونه از کفر و کافری!»فرنگ گفت:    
ی فقط از همین تو زورت بیاد! تو هی شوهر نکن و هَ »مریم خندان گفت:    
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 «حرفا بزن!
شود که به سایه ـ به سایۀ َکَپر و به سایۀ بیروِن َکَپر  دیگر هیچکس پیدا نمی   

 ـ ایستاده باشد.
راه افتاده. دیگر چند پا جلوتر از  ها پشِت کمر، به پیشواز محّمد دست ُگل   

ور از جان و زینب و فرنگ و َمکینه دُ  ُگلیو َبس و مریم  دلبربزرگه، ُگل
شد که جلوتر بروند و  اند و نمی پیشاپیش و کنارۀ َکَپِر َقپان به انتظار ایستاده

قدمی، صدایشان درآمد:  ـ پنجچهار ـ سه آقا به فاصلۀ  در رسیدِن حاجی
دفعه دیگه خیلی دیر  َخیر. این خوش اومدی. دیگه رسیدنت به َخیر. به  رسیدن»

 «پائیدیم. پس... مون هی راهتو می همهکردی انگار. 
همه گردنش را گرفتِن گردن،  آقا به خم حاجی دادن، حاِل دست بهیکایک    

 بوسیدند.
و « خاب، خاب، دیگه خوش اومدی...»شدن، گفت:  محّمد به نزدیک ُگل   

آقا با شتاِب ُحرمت خود را پیش کشید و دست و بغل انداخت و او را  حاجی
دیگه بگو از حال و بالِت؛ خوبی؟ »محّمد گفت:  گرفت و ُروبوسی کردند و ُگل

باید ِبُپرَسم  آ! من»گرفتِن سر و گردن، گفت:  آقا به عقب و حاجی« ُکوکی؟
 «ُپرسی؟ و تو می "حال و بالِت چطوره"

اَش ِگرد  هایش درشت و چهره اندام، چشم ـ خیلی جوان، کوچکدلبرکوچکه    
آقا، رسیدنت  سالم، آ حاجی»و سفید و خیلی قشنگ ـ خود را رساند و گفت: 

 و دست دراز کرد دست بدهد.« دِل خوش. َخیر و خوبی و به هی به
ای علیک، »دادن، گفت:  درازکردن برای دست دست هم بهآقا  حاجی   

 «خوبی تو رو خدا؟»و گفت:  «خواهرکوچیکۀ خودم َتک. ماهُرومی.
 «. "خوبی"ِ ما خوبِی توئه.ِِل الحمدُ »دلبر گفت:    
 «سالم!»قدمی و از کمی کناره فقط صدا رساند:  دلبربزرگه در سه   
علیک، علیک، »ها گفت:  بخندها و خندهها و ل آقا زیِر فشاِر همۀ چشم حاجی   
 «بی دلبِر کاِر خودمون! بی
بسته را از دسِت رسید و چیزی که برای دلبربزرگه مانده بود این شد که    

 و خندید.« خواستی نیای! حاال هم می»آقا کشید و گفت:  حاجی
به بنا »آقا مانده بود بگوید نه برای دلبر. یعنی  دیگر چیزی نه برای حاجی   

و برای همین امر صدای شوِخ « رفتند میگفتند و  می»بیشتر « یدنبا« »رسم
آ آ! هی دلبر! یعنی بس همین سالِم َپک و َپتی؟ پس »مریم به کمک آمد: 
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طرِف  ونطرِف صورتشو ِبُبوس و ا ِدت و اینَمر گردنِ   دست بنداز به
 «ش هم برو!... صورتشو ِبُبوس و قربون ـ صدقه

همراه، صدای دلبربزرگه و صداهائی به  و به درآمدند هائی  خنده یصدا   
راست مریم »و صداهای خندانی هم گفتند: ...« ُووی!»گفتند:  آلودگی شرم

 کنه؟ پس اینقدر سرد و ُسول هم میگه. پس دروغ میگه؟ پس مگه شوخی می
 ...«قهرین؟ شه؟ پس مگه شما ازهم به مگه می

ساله و قشنگ و ِگرد و  ا ـ دوازده ـ سیزدهآق ـ دختربزرگۀ حاجی« فرخنده»   
آقا چهاربار صورتش را بوسید و فرخنده  جمع، فرصت کرد سالم کند. حاجی

 دستش را بوسید.
قدمِی َکَپِر دلبربزرگه پا  های یواش، در ده ـ سیزده حاِل پابرداشتن همه به   

یگه د»سست کردند و گیر زدند و باألخره ایستادند و صدای مریم درآمد: 
و دست و ُروشو ِبُشوره، بدماشین هم که  عجالًة بذاریمش بره یه عاجزی بزنه

 «بوده...
پس چی. حتم حالش هم »زینب بلندقد با ُرخساِر سبزۀ پهن و قشنگ گفت:    

 «بهم خورده داخِل ماشین.
اَش  های کوتاِه چندجائِی عرق توی پیشانی کرد و رشته پا می آقا که پابه حاجی

باال  تون دفعه دیگه از مرحمت نه، مریم، زینب، این»گفت:  ند،زد برق می
خاطر که یه نیمساعت پیش از نشستن به  این شاید بیشتر بهنیوردم، یعنی 

 « مسافرت خوردم. ِیه حبّ   ماشین
 «ی هم مگه کم راهیه؟دیگه بذارینش، از اهواز تا به اللِ »َبس گفت:  ُگل   
دادِن پراکندگی شروع شد، بخصوص که بهانۀ سختِی  و پراکندگی و نشان   

 زیِر آفتاب نماندن را هنوز هم بود...
پهن و در پهلوی َکَپر را بیرون آورد  قشنگ رنگِ مریم ِخرَسکِ صورتی   

محّمد نشست و فرنگ رفت پشِت َکَپر به کاِر چاله برسد و گوهر  ُگل کرد
 شت.کتری را ُپر کرد برد پ

اَش در  موهای جو ـ گندمی به رسیدن پیدا شد. دراِز َقپان  ِقدّ   از راِه پاَتل   
باالی پیشانی و دو طرِف سر از زیِر کالِه سیاه پیدا و صورِت الغرش 

دراز و کم و و با شتاب ُرو به شیاِر  آفتابه را از دسِت َمکِینه گرفتآلود،  عرق
شتنش طول َنُبرد و نشست و دست و پای َتل راه افتاد... برگبیش عمیِق 

مریم محّمد.  ها َدِم پا، رفت نشست پیِش ُگل صورت شست و به انداختِن گیوه
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 «حرفا بزن!
شود که به سایه ـ به سایۀ َکَپر و به سایۀ بیروِن َکَپر  دیگر هیچکس پیدا نمی   

 ـ ایستاده باشد.
راه افتاده. دیگر چند پا جلوتر از  ها پشِت کمر، به پیشواز محّمد دست ُگل   

ور از جان و زینب و فرنگ و َمکینه دُ  ُگلیو َبس و مریم  دلبربزرگه، ُگل
شد که جلوتر بروند و  اند و نمی پیشاپیش و کنارۀ َکَپِر َقپان به انتظار ایستاده

قدمی، صدایشان درآمد:  ـ پنجچهار ـ سه آقا به فاصلۀ  در رسیدِن حاجی
دفعه دیگه خیلی دیر  َخیر. این خوش اومدی. دیگه رسیدنت به َخیر. به  رسیدن»

 «پائیدیم. پس... مون هی راهتو می همهکردی انگار. 
همه گردنش را گرفتِن گردن،  آقا به خم حاجی دادن، حاِل دست بهیکایک    

 بوسیدند.
و « خاب، خاب، دیگه خوش اومدی...»شدن، گفت:  محّمد به نزدیک ُگل   

آقا با شتاِب ُحرمت خود را پیش کشید و دست و بغل انداخت و او را  حاجی
دیگه بگو از حال و بالِت؛ خوبی؟ »محّمد گفت:  گرفت و ُروبوسی کردند و ُگل

باید ِبُپرَسم  آ! من»گرفتِن سر و گردن، گفت:  آقا به عقب و حاجی« ُکوکی؟
 «ُپرسی؟ و تو می "حال و بالِت چطوره"

اَش ِگرد  هایش درشت و چهره اندام، چشم ـ خیلی جوان، کوچکدلبرکوچکه    
آقا، رسیدنت  سالم، آ حاجی»و سفید و خیلی قشنگ ـ خود را رساند و گفت: 

 و دست دراز کرد دست بدهد.« دِل خوش. َخیر و خوبی و به هی به
ای علیک، »دادن، گفت:  درازکردن برای دست دست هم بهآقا  حاجی   

 «خوبی تو رو خدا؟»و گفت:  «خواهرکوچیکۀ خودم َتک. ماهُرومی.
 «. "خوبی"ِ ما خوبِی توئه.ِِل الحمدُ »دلبر گفت:    
 «سالم!»قدمی و از کمی کناره فقط صدا رساند:  دلبربزرگه در سه   
علیک، علیک، »ها گفت:  بخندها و خندهها و ل آقا زیِر فشاِر همۀ چشم حاجی   
 «بی دلبِر کاِر خودمون! بی
بسته را از دسِت رسید و چیزی که برای دلبربزرگه مانده بود این شد که    

 و خندید.« خواستی نیای! حاال هم می»آقا کشید و گفت:  حاجی
به بنا »آقا مانده بود بگوید نه برای دلبر. یعنی  دیگر چیزی نه برای حاجی   

و برای همین امر صدای شوِخ « رفتند میگفتند و  می»بیشتر « یدنبا« »رسم
آ آ! هی دلبر! یعنی بس همین سالِم َپک و َپتی؟ پس »مریم به کمک آمد: 
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طرِف  ونطرِف صورتشو ِبُبوس و ا ِدت و اینَمر گردنِ   دست بنداز به
 «ش هم برو!... صورتشو ِبُبوس و قربون ـ صدقه

همراه، صدای دلبربزرگه و صداهائی به  و به درآمدند هائی  خنده یصدا   
راست مریم »و صداهای خندانی هم گفتند: ...« ُووی!»گفتند:  آلودگی شرم

 کنه؟ پس اینقدر سرد و ُسول هم میگه. پس دروغ میگه؟ پس مگه شوخی می
 ...«قهرین؟ شه؟ پس مگه شما ازهم به مگه می

ساله و قشنگ و ِگرد و  ا ـ دوازده ـ سیزدهآق ـ دختربزرگۀ حاجی« فرخنده»   
آقا چهاربار صورتش را بوسید و فرخنده  جمع، فرصت کرد سالم کند. حاجی

 دستش را بوسید.
قدمِی َکَپِر دلبربزرگه پا  های یواش، در ده ـ سیزده حاِل پابرداشتن همه به   

یگه د»سست کردند و گیر زدند و باألخره ایستادند و صدای مریم درآمد: 
و دست و ُروشو ِبُشوره، بدماشین هم که  عجالًة بذاریمش بره یه عاجزی بزنه

 «بوده...
پس چی. حتم حالش هم »زینب بلندقد با ُرخساِر سبزۀ پهن و قشنگ گفت:    

 «بهم خورده داخِل ماشین.
اَش  های کوتاِه چندجائِی عرق توی پیشانی کرد و رشته پا می آقا که پابه حاجی

باال  تون دفعه دیگه از مرحمت نه، مریم، زینب، این»گفت:  ند،زد برق می
خاطر که یه نیمساعت پیش از نشستن به  این شاید بیشتر بهنیوردم، یعنی 

 « مسافرت خوردم. ِیه حبّ   ماشین
 «ی هم مگه کم راهیه؟دیگه بذارینش، از اهواز تا به اللِ »َبس گفت:  ُگل   
دادِن پراکندگی شروع شد، بخصوص که بهانۀ سختِی  و پراکندگی و نشان   

 زیِر آفتاب نماندن را هنوز هم بود...
پهن و در پهلوی َکَپر را بیرون آورد  قشنگ رنگِ مریم ِخرَسکِ صورتی   

محّمد نشست و فرنگ رفت پشِت َکَپر به کاِر چاله برسد و گوهر  ُگل کرد
 شت.کتری را ُپر کرد برد پ

اَش در  موهای جو ـ گندمی به رسیدن پیدا شد. دراِز َقپان  ِقدّ   از راِه پاَتل   
باالی پیشانی و دو طرِف سر از زیِر کالِه سیاه پیدا و صورِت الغرش 

دراز و کم و و با شتاب ُرو به شیاِر  آفتابه را از دسِت َمکِینه گرفتآلود،  عرق
شتنش طول َنُبرد و نشست و دست و پای َتل راه افتاد... برگبیش عمیِق 

مریم محّمد.  ها َدِم پا، رفت نشست پیِش ُگل صورت شست و به انداختِن گیوه
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 .و گوهر هم یکی آورددو بالِش بزرگ آورد 
پاَتل؟ هیچی گیِرت  رگشتی از خالی وَ  دستِ  یانگار»ُپرسیده:  محّمد ُگل   

 «نکرد؟
 کند. یعنی ُبز و گوسفند معامله می ،اری استدکاِر َقپان چوب   
َهلِه  به سخَتن که َهلِه ها چنان جون نخیر، نه، پاَتلی»تلخی جواب داد:  َقپان به   

به »و گفت: « کردن باشون حرامه. جون به عزرائیل هم نمیدن و اصالً معامله
ور و غریب خیلی بهتَرن از همین حدوِد خودمون جاِن خودت اصالً جاهای دُ 

 «هاس. کاِر این نزدیکی بهبینی من خیلی کم کارم  نه هم که میو همی
اند اّما آفتاب و گرما  اند و جاهای بیشتری را گرفته تر شده پهنها  سایه   

 است...« هنوز»و « باز»حرفشان همچنان حرِف سختِی 
های »آقا، بلند صدا کرد:  طرِف َکَپِر دلبربزرگه ـ حاجی روی َقپان به   

و ادامه « مون یه َدمان. در بیا از َکَپر دیگه! پس دیگه بیا بشین پیشآقا!  حاجی
 «ئیش مگه؟! های دلبر! پس دیگه بذار بیاد ببینیمش. گرو گرفته»داد: 

شده  سرش گرفته مریم ایستاده نزدیک و دستش از زیِر گوشۀ دستمال   
 «ها! گروئه! البت که گروئه!»گفت: نزدیکِ دهان، 

هایش  جان خیلی چاق و ِچلّه برای قّد و قامتش، صورتش چاق و لب ُگلی   
ً خندان در همراهِی گونه های درشتش، صدای خندانش از زیِر َکَپرش  غالبا

 «پس چی! کاِر دنیا همینه!»رسید: 
روز   دو ِور باشی تا حدّ َقپون! تو خودت دلت میاد از َمکینه دُ »مریم گفت:    

 «ُجور! و هم فرض بگیر همینهم که باشه؟ دلبر
های ِچکاِر این مرِد »و صدای خنداِن دلبربزرگه هم از داخِل َکَپر رسیده:    

 «فقیر و عاجز ـ بیِجِز ما داری که َجخت از راه رسیده گفته "سالم"؟
ئی  قیرو بردههمین روِز روشنا مرِد ف های دلبر! میگم به»خنده گفت:  َقپان به   

 «ریش بزنه بیرون برای چی آخه؟!ذاداخِل َکَپر و نمی
ها ـ و خوِد دلبربزرگه هم جزِوشان ـ از چند نقطه با خنده و شرمگینی  زن   

های دلبر! باشه، »و فرنگ صدا کرد: « ُووی!...»و باهم صدا کردند: 
از بسکه هم چیِز خوبیه »گفت:   و به گفتنی یواش« ش برای خودت َتک! همه

 «شوهرت!
ان، َدِم َکَپر پیدا شد. همان پیراهن را به تن دارد و شلوار ـ آقا، خند حاجی   

رنگش را پوشیده است، کالِه سیاهش را به دست گرفته و پیش از  پیجامۀ آبی
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رسیدنش توّجه  اهموقِع از ربیش از جلو پا بردارد،  سر بگذارد و به هآنکه آنرا ب
  شدنش ده است. با نزدیکاَش را تراشی شود که تا خیلی از باالی پیشانی پیدا می

کردند و تا درست و آقا ُروُبوسی  . َقپان و حاجیپا شدند محّمد َقپان و ُگل
و نه نشستند...  دحال ـ احوال نکردند، نه دسِت یکدیگر را ِول کردن حسابی

َگشت بود، در  که دهانش با جویدِن آدامس به الیح دلبربزرگه هم رسید و به
آقا و روی لبۀ فرش و بیشتر روی زمین نشست. مریم  حاجیمقابِل  نزدیکی به
پس »، ُرویش به دلبر، گفت: «آقا َخیر، حاجی دیگه رسیدنت به»که گفته: 

 «فرنگ! ُجل و جا بیشتر بیار پهن کن.»و گفت:  «شینی روی ِگل؟ می
 «خواد دیگه... ای خواهرم، ُجل و جا نمی»دلبر گفت:    
 «فرنگ! ـ چائی.. زود باشین...پس.. ـ »محّمد گفت:  ُگل   
و « تشیم که کتری رو زودتری ُجوش بیاریم؟آپس مگه ما »فرنگ گفت:    

 راه افتاد رفت داخِل َکَپر زیلو را آورد پهن کرد در مقابِل ِخرَسک.
  ِکشیدۀ ُخوکرده تا به حدّ  های َمرارت گرما دیگر زورش به این تن و بدن   

 رفت... سختی، نمیباالئی از 
خواد  محّمد می عموم ُگل»باالکشیدن گفت:  آقا، با َدماغ دلبر چشمش به حاجی   

 «منو بذاره به کتک...
حسابی بوده یه ئی؟ الُبد  برای چی؟ پس مگه کاری کرده»آقا گفت:  حاجی   

 «که...
 «َنقد عزیزی پیشش، کاریت نداره! نترس، به»مریم گفت:    
 «ها، نترس!»گفت: ش، و مشغول با سیگار ایستادهفرنگ    
َمکِینه! پس تو هم بیا بشین پیِش »مریم نگاهش به َکَپِر َقپان، صدا کرد:    

 «َمرِدت.
 «نه، "کفر" خوب نیست...»زیر، گفته:  به حّمد سرشم ُگل   
 «ئی؟ زده! پس مگه کفر گفته جن»کردن به دلبر گفت:  آقا با نگاه حاجی   
هی! »آقا گفت:  دلبر با خندۀ خوشحالی دست دراز کرد زد به راِن حاجی   

بلند شو تو هم دیگه! حاال یه چیزی هم طلبکاره ازمون که از گشتن اومده بگم 
 «بعِد چه مّدتی!

پا برداشت و نشست .«. هی زن! "گشتن"ِ چی داره این فقیر»مریم گفت:    
 محّمد. پای َکَپر در نزدیکی به ُگل

ئی، زبوِنتو  اگه دیگه بفهَمم کفر گفته»زدن به دلبر گفت:  آقا با ُزل حاجی   
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 .و گوهر هم یکی آورددو بالِش بزرگ آورد 
پاَتل؟ هیچی گیِرت  رگشتی از خالی وَ  دستِ  یانگار»ُپرسیده:  محّمد ُگل   

 «نکرد؟
 کند. یعنی ُبز و گوسفند معامله می ،اری استدکاِر َقپان چوب   
َهلِه  به سخَتن که َهلِه ها چنان جون نخیر، نه، پاَتلی»تلخی جواب داد:  َقپان به   

به »و گفت: « کردن باشون حرامه. جون به عزرائیل هم نمیدن و اصالً معامله
ور و غریب خیلی بهتَرن از همین حدوِد خودمون جاِن خودت اصالً جاهای دُ 

 «هاس. کاِر این نزدیکی بهبینی من خیلی کم کارم  نه هم که میو همی
اند اّما آفتاب و گرما  اند و جاهای بیشتری را گرفته تر شده پهنها  سایه   

 است...« هنوز»و « باز»حرفشان همچنان حرِف سختِی 
های »آقا، بلند صدا کرد:  طرِف َکَپِر دلبربزرگه ـ حاجی روی َقپان به   

و ادامه « مون یه َدمان. در بیا از َکَپر دیگه! پس دیگه بیا بشین پیشآقا!  حاجی
 «ئیش مگه؟! های دلبر! پس دیگه بذار بیاد ببینیمش. گرو گرفته»داد: 

شده  سرش گرفته مریم ایستاده نزدیک و دستش از زیِر گوشۀ دستمال   
 «ها! گروئه! البت که گروئه!»گفت: نزدیکِ دهان، 

هایش  جان خیلی چاق و ِچلّه برای قّد و قامتش، صورتش چاق و لب ُگلی   
ً خندان در همراهِی گونه های درشتش، صدای خندانش از زیِر َکَپرش  غالبا

 «پس چی! کاِر دنیا همینه!»رسید: 
روز   دو ِور باشی تا حدّ َقپون! تو خودت دلت میاد از َمکینه دُ »مریم گفت:    

 «ُجور! و هم فرض بگیر همینهم که باشه؟ دلبر
های ِچکاِر این مرِد »و صدای خنداِن دلبربزرگه هم از داخِل َکَپر رسیده:    

 «فقیر و عاجز ـ بیِجِز ما داری که َجخت از راه رسیده گفته "سالم"؟
ئی  قیرو بردههمین روِز روشنا مرِد ف های دلبر! میگم به»خنده گفت:  َقپان به   

 «ریش بزنه بیرون برای چی آخه؟!ذاداخِل َکَپر و نمی
ها ـ و خوِد دلبربزرگه هم جزِوشان ـ از چند نقطه با خنده و شرمگینی  زن   

های دلبر! باشه، »و فرنگ صدا کرد: « ُووی!...»و باهم صدا کردند: 
از بسکه هم چیِز خوبیه »گفت:   و به گفتنی یواش« ش برای خودت َتک! همه

 «شوهرت!
ان، َدِم َکَپر پیدا شد. همان پیراهن را به تن دارد و شلوار ـ آقا، خند حاجی   

رنگش را پوشیده است، کالِه سیاهش را به دست گرفته و پیش از  پیجامۀ آبی

~ 271 ~ 
 ناپذیرِیِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِتحّملالل ِ

رسیدنش توّجه  اهموقِع از ربیش از جلو پا بردارد،  سر بگذارد و به هآنکه آنرا ب
  شدنش ده است. با نزدیکاَش را تراشی شود که تا خیلی از باالی پیشانی پیدا می

کردند و تا درست و آقا ُروُبوسی  . َقپان و حاجیپا شدند محّمد َقپان و ُگل
و نه نشستند...  دحال ـ احوال نکردند، نه دسِت یکدیگر را ِول کردن حسابی

َگشت بود، در  که دهانش با جویدِن آدامس به الیح دلبربزرگه هم رسید و به
آقا و روی لبۀ فرش و بیشتر روی زمین نشست. مریم  حاجیمقابِل  نزدیکی به
پس »، ُرویش به دلبر، گفت: «آقا َخیر، حاجی دیگه رسیدنت به»که گفته: 

 «فرنگ! ُجل و جا بیشتر بیار پهن کن.»و گفت:  «شینی روی ِگل؟ می
 «خواد دیگه... ای خواهرم، ُجل و جا نمی»دلبر گفت:    
 «فرنگ! ـ چائی.. زود باشین...پس.. ـ »محّمد گفت:  ُگل   
و « تشیم که کتری رو زودتری ُجوش بیاریم؟آپس مگه ما »فرنگ گفت:    

 راه افتاد رفت داخِل َکَپر زیلو را آورد پهن کرد در مقابِل ِخرَسک.
  ِکشیدۀ ُخوکرده تا به حدّ  های َمرارت گرما دیگر زورش به این تن و بدن   

 رفت... سختی، نمیباالئی از 
خواد  محّمد می عموم ُگل»باالکشیدن گفت:  آقا، با َدماغ دلبر چشمش به حاجی   

 «منو بذاره به کتک...
حسابی بوده یه ئی؟ الُبد  برای چی؟ پس مگه کاری کرده»آقا گفت:  حاجی   

 «که...
 «َنقد عزیزی پیشش، کاریت نداره! نترس، به»مریم گفت:    
 «ها، نترس!»گفت: ش، و مشغول با سیگار ایستادهفرنگ    
َمکِینه! پس تو هم بیا بشین پیِش »مریم نگاهش به َکَپِر َقپان، صدا کرد:    

 «َمرِدت.
 «نه، "کفر" خوب نیست...»زیر، گفته:  به حّمد سرشم ُگل   
 «ئی؟ زده! پس مگه کفر گفته جن»کردن به دلبر گفت:  آقا با نگاه حاجی   
هی! »آقا گفت:  دلبر با خندۀ خوشحالی دست دراز کرد زد به راِن حاجی   

بلند شو تو هم دیگه! حاال یه چیزی هم طلبکاره ازمون که از گشتن اومده بگم 
 «بعِد چه مّدتی!

پا برداشت و نشست .«. هی زن! "گشتن"ِ چی داره این فقیر»مریم گفت:    
 محّمد. پای َکَپر در نزدیکی به ُگل

ئی، زبوِنتو  اگه دیگه بفهَمم کفر گفته»زدن به دلبر گفت:  آقا با ُزل حاجی   
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 «ُبَرم! می
َقپان که بیش از درازی  الغر است و با باالتنۀ َشق روی دوزانو نشسته    

این  دونی ! یعنی تو نمیصاف و ساده هی دلبرِ »ُروئی گفت:  است، با گشاده
َئم  فعه هم نمیاد یه سری بزنه؟ من رفتهِچشه که اینقدر دیر میاد و ماهی یه د

اینقدر اینُجور نبود که هرگزی محّمد هم رفته بسیار و  اهواز به کارُکنی، آ ُگل
یعنی دونیم که این ِچشه،  دیر بیائیم سربزنیم و ُخالصۀ کالم مائیم که می دیربه

 «دردش ِچیه!...
آدامس از توی   دلبر که همچنان خندان، گاهی با زیاد بازماندِن دهانش   

ُهح؟ چی؟ پس تو بگو برام اگه راست میگی و نه »شد، گفت:  دهانش پیدا می
 «دروغ...

 «که... شما َمردا البت»فرنگ قُرقُروار گفت:    
اَش نشسته  جنباندن به مگسی که روی پیشانی زیر، با دست به آقا سرش حاجی   

 !...«آ! هیشکِی نه و ما بدبختا»ای گفت:  بود، به لبخنده
گیر میاد  قشنگ  دلبر! بیشوخی! به خدا چنان زِن قشنگ»گفت:  و َقپان می   

 «شه! شون روحش تازه می به اهواز که آدم از دیدن
هی پس به شما چی »َمکِینه که آمده بود و روی زیلو نشسته بود، گفت:    

شون برای کارگِر فقیِر  کاَرن قشنگ. مگه میاَرن می اون َزنای قشنگ
 «کش؟زحمت

هاح! ِکی محل میذاره »مریم که پا شده بود و کناِر َمکِینه نشسته بود، گفت:    
 «آلود! به کارگرای فقیِر چرک

 آید. گرمه کمتر میایستاد و به مغزها رساند که بادباد    
محّمِد چهارده ـ  لیع«. محّمد علی»َبس پابرهنه گذاشته بود دنباِل  ُگل   

ـ ایستاد.  چپ دستِ  شیارِ طرِف ور ـ فرار کرد و دُ  سان و زودآ ،ساله پانزده
و نه ُکلوخی که پرتاب کرده بود فایده بخشیده رسید  َبس که نه چنگش می ُگل

پس ِکی باید  های خدا آتش بگیره! های خدا بیاد پائین!»بود، ِجری صدا کرد: 
 «کرد! چارۀ تو و باباتو میزنه به حیوونا؟ اما اگه خدا بود، اونوقت بره سر ب

تکان َدوِر  هایش بی داد، دست چپ و راست َدور می  محّمد که سر به ُگل   
 «ه! َدخیل!...وبَ تَ »، گفت: وضِع یکزانودرآمده زانوی به

هی زن! کفر »َبس، صدا کرد:  گرفتِن گردن برای دیدِن ُگل و مریم با کج   
 «نداره!ّیت نزدیکِ َدِم پسینِی شِب جمعه، خوب نیست، خوبِ  نگو به این
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جنباندن به مگسی که روی نرمۀ  دید، پس از دست َبس را نمی َقپان که ُگل   
َبس!  های ُگل»چرخاندن طرِف پهلو بلند گفت:  گوشش نشسته بود، با گردن

 «ای که اینُجور کفر میگی؟ پس مگه دیوونه
زورش آدم آخه.. ـ خالوم َقپون! ـ آدم چه بکنه؟ نه »َبس رسید:  صدای ُگل   

 «ناُجور؟نافرماِن ناِفِرنگ و های  میاد َنقِل این زندگی و این بچه
داد، سر بلند کرد  ها به زانو زور می اش را به روی دست محّمد که چانه ُگل   

ئی  زن! مگه خدا ازت َورگشته یا دیوونه»و گردنش کج به سمِت چپ، گفت: 
 «نافرمانه؟که کفر میگی؟ پس آخه آیا خدا تقصیرکاره که بچۀ تو 

های »کناره برداشته بود، صدا کرد:  پان که پا شده بود و چند قدم بهقَ    
ت باید بره اگه تو  جن! پس چرا نمیری سر بزنی به ُبزاتون؟ پس یعنی ننه ُتوله

 «نمیری؟
پس روزعلی و جهانگیر هیچ نباید ِبَرن و هی من »محّمد گفت:  صدای علی   

 «باید برم؟
  که تو بزرگتری احوالی باباتو که نیست، به»گفت: َتخم و به اخمهمچنان َقپان    
یاهللا َجلد »و گفت: « تون باشی یا کوچیکا؟... باید مواظِب خونه ـ زندگانیتو 

 برگشت نشست.«. شون. برو ببین نکنه یکی ِبُرونه ِبَبره
ده کفر" مگه بیخوده؟ "کفر" دودماِن آدمو می»"گفت:  محّمد، ناراحت، می ُگل   

 «به باد!...
ای بابا! ما که هیچی نداریم، اگه یه دیانتی هم نداشته »آقا گفت:  حاجی   

 «مون َبَشره؟ باشیم، پس اونوقت دیگه چی
 «کفر"، نه، خوب نیست...»"مریم گفت:    
بله، اما نه آدم تا زور ِبش نیاد، کفر نمیگه؟ هرکسی از »فرنگ گفت:    

 «الُبدی کفر میگه.
با سرزنش نگاِه  ،ترشدۀ چهره های جمع و چین باز د با دهاِن نیممحمّ  ُگل   

َبس که هنوز حرف  فرنگ کرد و فرنگ خندید و صورت را گرفت طرِف ُگل
 زد. می
که کفر خوب نیست اما باز آدم لج ـ لَجی که  البت»َمکِینه خندید و گفت:    
 «گفتن.و کفر شه به ناِسزا ش ناچار می شه که چاره شه، یه وقتی هم می می
پس مگه دروغ میگم؟ »خنده گفت:  چپ نگاهش کرد و َمکِینه به ن چپَقپا   

 «یعنی...
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 «ُبَرم! می
َقپان که بیش از درازی  الغر است و با باالتنۀ َشق روی دوزانو نشسته    

این  دونی ! یعنی تو نمیصاف و ساده هی دلبرِ »ُروئی گفت:  است، با گشاده
َئم  فعه هم نمیاد یه سری بزنه؟ من رفتهِچشه که اینقدر دیر میاد و ماهی یه د

اینقدر اینُجور نبود که هرگزی محّمد هم رفته بسیار و  اهواز به کارُکنی، آ ُگل
یعنی دونیم که این ِچشه،  دیر بیائیم سربزنیم و ُخالصۀ کالم مائیم که می دیربه

 «دردش ِچیه!...
آدامس از توی   دلبر که همچنان خندان، گاهی با زیاد بازماندِن دهانش   

ُهح؟ چی؟ پس تو بگو برام اگه راست میگی و نه »شد، گفت:  دهانش پیدا می
 «دروغ...

 «که... شما َمردا البت»فرنگ قُرقُروار گفت:    
اَش نشسته  جنباندن به مگسی که روی پیشانی زیر، با دست به آقا سرش حاجی   

 !...«آ! هیشکِی نه و ما بدبختا»ای گفت:  بود، به لبخنده
گیر میاد  قشنگ  دلبر! بیشوخی! به خدا چنان زِن قشنگ»گفت:  و َقپان می   

 «شه! شون روحش تازه می به اهواز که آدم از دیدن
هی پس به شما چی »َمکِینه که آمده بود و روی زیلو نشسته بود، گفت:    

شون برای کارگِر فقیِر  کاَرن قشنگ. مگه میاَرن می اون َزنای قشنگ
 «کش؟زحمت

هاح! ِکی محل میذاره »مریم که پا شده بود و کناِر َمکِینه نشسته بود، گفت:    
 «آلود! به کارگرای فقیِر چرک

 آید. گرمه کمتر میایستاد و به مغزها رساند که بادباد    
محّمِد چهارده ـ  لیع«. محّمد علی»َبس پابرهنه گذاشته بود دنباِل  ُگل   

ـ ایستاد.  چپ دستِ  شیارِ طرِف ور ـ فرار کرد و دُ  سان و زودآ ،ساله پانزده
و نه ُکلوخی که پرتاب کرده بود فایده بخشیده رسید  َبس که نه چنگش می ُگل

پس ِکی باید  های خدا آتش بگیره! های خدا بیاد پائین!»بود، ِجری صدا کرد: 
 «کرد! چارۀ تو و باباتو میزنه به حیوونا؟ اما اگه خدا بود، اونوقت بره سر ب

تکان َدوِر  هایش بی داد، دست چپ و راست َدور می  محّمد که سر به ُگل   
 «ه! َدخیل!...وبَ تَ »، گفت: وضِع یکزانودرآمده زانوی به

هی زن! کفر »َبس، صدا کرد:  گرفتِن گردن برای دیدِن ُگل و مریم با کج   
 «نداره!ّیت نزدیکِ َدِم پسینِی شِب جمعه، خوب نیست، خوبِ  نگو به این
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جنباندن به مگسی که روی نرمۀ  دید، پس از دست َبس را نمی َقپان که ُگل   
َبس!  های ُگل»چرخاندن طرِف پهلو بلند گفت:  گوشش نشسته بود، با گردن

 «ای که اینُجور کفر میگی؟ پس مگه دیوونه
زورش آدم آخه.. ـ خالوم َقپون! ـ آدم چه بکنه؟ نه »َبس رسید:  صدای ُگل   

 «ناُجور؟نافرماِن ناِفِرنگ و های  میاد َنقِل این زندگی و این بچه
داد، سر بلند کرد  ها به زانو زور می اش را به روی دست محّمد که چانه ُگل   

ئی  زن! مگه خدا ازت َورگشته یا دیوونه»و گردنش کج به سمِت چپ، گفت: 
 «نافرمانه؟که کفر میگی؟ پس آخه آیا خدا تقصیرکاره که بچۀ تو 

های »کناره برداشته بود، صدا کرد:  پان که پا شده بود و چند قدم بهقَ    
ت باید بره اگه تو  جن! پس چرا نمیری سر بزنی به ُبزاتون؟ پس یعنی ننه ُتوله

 «نمیری؟
پس روزعلی و جهانگیر هیچ نباید ِبَرن و هی من »محّمد گفت:  صدای علی   

 «باید برم؟
  که تو بزرگتری احوالی باباتو که نیست، به»گفت: َتخم و به اخمهمچنان َقپان    
یاهللا َجلد »و گفت: « تون باشی یا کوچیکا؟... باید مواظِب خونه ـ زندگانیتو 

 برگشت نشست.«. شون. برو ببین نکنه یکی ِبُرونه ِبَبره
ده کفر" مگه بیخوده؟ "کفر" دودماِن آدمو می»"گفت:  محّمد، ناراحت، می ُگل   

 «به باد!...
ای بابا! ما که هیچی نداریم، اگه یه دیانتی هم نداشته »آقا گفت:  حاجی   

 «مون َبَشره؟ باشیم، پس اونوقت دیگه چی
 «کفر"، نه، خوب نیست...»"مریم گفت:    
بله، اما نه آدم تا زور ِبش نیاد، کفر نمیگه؟ هرکسی از »فرنگ گفت:    

 «الُبدی کفر میگه.
با سرزنش نگاِه  ،ترشدۀ چهره های جمع و چین باز د با دهاِن نیممحمّ  ُگل   

َبس که هنوز حرف  فرنگ کرد و فرنگ خندید و صورت را گرفت طرِف ُگل
 زد. می
که کفر خوب نیست اما باز آدم لج ـ لَجی که  البت»َمکِینه خندید و گفت:    
 «گفتن.و کفر شه به ناِسزا ش ناچار می شه که چاره شه، یه وقتی هم می می
پس مگه دروغ میگم؟ »خنده گفت:  چپ نگاهش کرد و َمکِینه به ن چپَقپا   

 «یعنی...
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ای که کفر گفته بشه، ممکن میده که تا  داخِل یه خونه»گفت:  محّمد می ُگل   
 «هفت خونه اونَورترش هم آتش بگیره!

یعنی »گفت: و « خدا، هاع! ها به»ه یکزانو نشسته بود، گفت: آقا ک حاجی   
ِو چشم؟ ـ درخونه" قبوله که بیاد جل گرفتِن خونه و َهف "آتش پس مگه فقط
کرد که حاال  گرفتنه؟ یعنی َکی خدا اینُجوری می از آتشبینیم، غیر همین که می

آیا شما خبر ندارین که  کنه؟ کرد که حاال می کنه و به چه سالی اینو می می
از آدمای خداداده یرِم غروِب تنگ .. ـ غاز خوِد صبح تا دَ  داخِل گرمای اهواز

َکشیم؟ یعنی چه سالی و اصالً به چه اّیامی اینُجور بود که امسال  ـ ما چی می
شده؟ نه این کاِر خداس؟! "گرمای سخت" دیده بودیم اما دیگه نه اینُجور 

 «هرگزی.
 «اینکه وهللا هاع...»َمکِینه گفت:    
 «راستی یه ُجور دیگه شده. هوا هم راستی»و َقپان هم گفت:    
آقا چشمش به دلبر،  و حاجی« پس چی!»آقا با هم گفتند:  محّمد و حاجی ُگل   

ُدوَزم  بیرون که اونوقت لباتو میزده نفهَمم که تو دیگه کفر از لبات »گفت: 
و دست جنباند « گدائی هم که بکنه، باز باید باخدا باشه. آدم »و گفت: « بهم!

 پیشانی و َدماغش.های روی  به مگس
های سرخ  سِر درازش به رنگ ها و دستمال دلبر چهارزانو نشسته و رخت   

زده ـ به  و سبز و آبِی کهنه ـ یعنی مثِل رنگ و ُروی خودش از شکل بیرون
 محّمد! عموم ُگل»گفت: طرِز قُرقُر  بهمحّمد،  جنبیدن سِرجا و چشمش طرِف ُگل

که چه به روِز ما  خیالش نمیاد بهدیگه این برای خودش میره اهواز و 
 ...«میاد
خاطِر ناِسزاگفتِن من  حاال به»به ایستادن و خنده گفت: َبس پیدا شد و  ُگل   

 «شما جنگ نکنین یه وقت!...
ئی برابرمون، ازبسکه کاِر خوبی هم  این توئی که پیدا داده»َقپان گفت:    

 «ئی؟! کرده
نش ِبَرم، دیگه قربو ،بابا! وهللا خدا هم»ای گفت:  خنده َبس باز به و ُگل   

 «ه که...دونم ِچشه  َتوبَ  نمی
آ! بیا! مگه هنوز از ُرو »ها، گفت:  کردن َقپان چشمش در حرکت به نگاه   

 «میره؟ باَزم...
ی ِکیش! هَ »هایش، نهیب داد:  جنباندن، به مرغی و جوجه مریم با دست   

~ 275 ~ 
 ناپذیرِیِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِتحّملالل ِ

 «مون! خوردین
 «ِکیش بکنیم یا مگسا رو؟! مرغا رو»ینه گفت: کمَ    
  با من باشه! بذار آ نبی بیاد به َبس! گوِشت ُگل»گفت:  آقا می و حاجی   

 «ُکوَبِمت! فِتت، من خودم میوسالمتی، اگه اومد و َنکُ
 «که اختیار داری، حق داری... تو البت»خنده گفت:  به َبس لب ُگل   
ئیم! باالی سِر بابازاهد  امامزادهنزدیکِ هم که یعنی  اُُهع:»محّمد گفت:  ُگل   

 «کنیم! پس دیگه... داریم کفر و کافری می
ای که تا نیمه آب داشت،  ها را توی لگنچه ها و استکان گوهر سینِی استکان   

ها کم بودند، دلبرکوچکه سه  آورد گذاشت بیِن ِخرَسک و ِزیلُو و چون استکان
 استکان ـ نعلبکِی خودشان را آورد و نشست.

لُخِت َمکِینه، خروِس مریم را فراری کرد و  خروِس سرخ و بزرگ و گردن   
محّمد، محکم بال  مرغی را دنبال کرد. مرغ چسبیده به انتهای پهلوی َکَپِر ُگل

ر کند و خاِک قاطِی کود بلند کرد؛ صداهای زد که از چنگِ خروس فرا
کوچکی را ُجست و  بردن به کناره، سنگِ درآمدند و مریم با چشم« ِپیف ِپیف»

و ُرویش به « ها! ی ِکیش، کاردخوردههَ »پرت کرد طرفشان و بلند صدا کرد: 
ای خواهرم! این خروِس شما تماِم خروسای ُبِنه رو َشل و »َمکِینه، گفت: 

 «زخمدار کرد. دیگه یعنی...
 «َقپون البت خروسش هم ناحّقه! خالوم»دلبربزرگه گفت:    
پس چی! خودش کدخداس و خروسش »زده بود، گفت: مباتمه َبس که چُ  ُگل   

 «هم کدخدای خروساس!
خدا باید سِرشو ِبکََنم. خروِس ما رو دیگه ُکشت با اون  به»فرنگ گفت:    

 «گردنش!
 «تونی! نمی»َمکِینه گفت:    
میای بریم سِر »شدن به گوهر در مقابِل درگاِه َکَپر، گفت:  فرخنده با نزدیک   

 «آب؟
 «یه َدمان دیگه. حاال کار دارم، زوده هم خیلی.»فت: گوهر گ   
فرنگ و گوهر قوری و کتری را آوردند گذاشتند روی زمین کناِر مریم و    

 مریم دست به ریختِن چای برد.
 «آقا. از اهواز بگو چه خبر، حاجی خاب، راستی!»گفت:  َقپان می   
"اهواز"؟ ای که یه  ای!»گفت:  یمحکم به، کناِر َقپانآقا نشسته  حاجی   
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ای که کفر گفته بشه، ممکن میده که تا  داخِل یه خونه»گفت:  محّمد می ُگل   
 «هفت خونه اونَورترش هم آتش بگیره!

یعنی »گفت: و « خدا، هاع! ها به»ه یکزانو نشسته بود، گفت: آقا ک حاجی   
ِو چشم؟ ـ درخونه" قبوله که بیاد جل گرفتِن خونه و َهف "آتش پس مگه فقط
کرد که حاال  گرفتنه؟ یعنی َکی خدا اینُجوری می از آتشبینیم، غیر همین که می

آیا شما خبر ندارین که  کنه؟ کرد که حاال می کنه و به چه سالی اینو می می
از آدمای خداداده یرِم غروِب تنگ .. ـ غاز خوِد صبح تا دَ  داخِل گرمای اهواز

َکشیم؟ یعنی چه سالی و اصالً به چه اّیامی اینُجور بود که امسال  ـ ما چی می
شده؟ نه این کاِر خداس؟! "گرمای سخت" دیده بودیم اما دیگه نه اینُجور 

 «هرگزی.
 «اینکه وهللا هاع...»َمکِینه گفت:    
 «راستی یه ُجور دیگه شده. هوا هم راستی»و َقپان هم گفت:    
آقا چشمش به دلبر،  و حاجی« پس چی!»آقا با هم گفتند:  محّمد و حاجی ُگل   

ُدوَزم  بیرون که اونوقت لباتو میزده نفهَمم که تو دیگه کفر از لبات »گفت: 
و دست جنباند « گدائی هم که بکنه، باز باید باخدا باشه. آدم »و گفت: « بهم!

 پیشانی و َدماغش.های روی  به مگس
های سرخ  سِر درازش به رنگ ها و دستمال دلبر چهارزانو نشسته و رخت   

زده ـ به  و سبز و آبِی کهنه ـ یعنی مثِل رنگ و ُروی خودش از شکل بیرون
 محّمد! عموم ُگل»گفت: طرِز قُرقُر  بهمحّمد،  جنبیدن سِرجا و چشمش طرِف ُگل

که چه به روِز ما  خیالش نمیاد بهدیگه این برای خودش میره اهواز و 
 ...«میاد
خاطِر ناِسزاگفتِن من  حاال به»به ایستادن و خنده گفت: َبس پیدا شد و  ُگل   

 «شما جنگ نکنین یه وقت!...
ئی برابرمون، ازبسکه کاِر خوبی هم  این توئی که پیدا داده»َقپان گفت:    

 «ئی؟! کرده
نش ِبَرم، دیگه قربو ،بابا! وهللا خدا هم»ای گفت:  خنده َبس باز به و ُگل   

 «ه که...دونم ِچشه  َتوبَ  نمی
آ! بیا! مگه هنوز از ُرو »ها، گفت:  کردن َقپان چشمش در حرکت به نگاه   

 «میره؟ باَزم...
ی ِکیش! هَ »هایش، نهیب داد:  جنباندن، به مرغی و جوجه مریم با دست   
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 «مون! خوردین
 «ِکیش بکنیم یا مگسا رو؟! مرغا رو»ینه گفت: کمَ    
  با من باشه! بذار آ نبی بیاد به َبس! گوِشت ُگل»گفت:  آقا می و حاجی   

 «ُکوَبِمت! فِتت، من خودم میوسالمتی، اگه اومد و َنکُ
 «که اختیار داری، حق داری... تو البت»خنده گفت:  به َبس لب ُگل   
ئیم! باالی سِر بابازاهد  امامزادهنزدیکِ هم که یعنی  اُُهع:»محّمد گفت:  ُگل   

 «کنیم! پس دیگه... داریم کفر و کافری می
ای که تا نیمه آب داشت،  ها را توی لگنچه ها و استکان گوهر سینِی استکان   

ها کم بودند، دلبرکوچکه سه  آورد گذاشت بیِن ِخرَسک و ِزیلُو و چون استکان
 استکان ـ نعلبکِی خودشان را آورد و نشست.

لُخِت َمکِینه، خروِس مریم را فراری کرد و  خروِس سرخ و بزرگ و گردن   
محّمد، محکم بال  مرغی را دنبال کرد. مرغ چسبیده به انتهای پهلوی َکَپِر ُگل

ر کند و خاِک قاطِی کود بلند کرد؛ صداهای زد که از چنگِ خروس فرا
کوچکی را ُجست و  بردن به کناره، سنگِ درآمدند و مریم با چشم« ِپیف ِپیف»

و ُرویش به « ها! ی ِکیش، کاردخوردههَ »پرت کرد طرفشان و بلند صدا کرد: 
ای خواهرم! این خروِس شما تماِم خروسای ُبِنه رو َشل و »َمکِینه، گفت: 

 «زخمدار کرد. دیگه یعنی...
 «َقپون البت خروسش هم ناحّقه! خالوم»دلبربزرگه گفت:    
پس چی! خودش کدخداس و خروسش »زده بود، گفت: مباتمه َبس که چُ  ُگل   

 «هم کدخدای خروساس!
خدا باید سِرشو ِبکََنم. خروِس ما رو دیگه ُکشت با اون  به»فرنگ گفت:    

 «گردنش!
 «تونی! نمی»َمکِینه گفت:    
میای بریم سِر »شدن به گوهر در مقابِل درگاِه َکَپر، گفت:  فرخنده با نزدیک   

 «آب؟
 «یه َدمان دیگه. حاال کار دارم، زوده هم خیلی.»فت: گوهر گ   
فرنگ و گوهر قوری و کتری را آوردند گذاشتند روی زمین کناِر مریم و    

 مریم دست به ریختِن چای برد.
 «آقا. از اهواز بگو چه خبر، حاجی خاب، راستی!»گفت:  َقپان می   
"اهواز"؟ ای که یه  ای!»گفت:  یمحکم به، کناِر َقپانآقا نشسته  حاجی   
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دودی بیفته داخِل اهواز، به حّق ِ علی و اوالِد علی! به اون رقمی  آتِش بی
شناسه. ای خدا! ای پروردگار! تو  شلوغ شده که دیگه سگ هم صاحبشو نمی

جا. دیگه اصالً جا نیست که  َئن به همون یه نقطه بگو چقدر مخلوق جمع شده
 «وق...آدم بزنه َرد بشه از ماَبیِن مخل

آقا! ِکی هست که بگه اونُجوری  خاب، آ حاجی»فرنگ به نشستن گفت:    
خوبه؟ باز قربوِن همین والیِت خودمون که اقالً آدم َدور و َوِرش بازه و 

رقم خوبه که آدم  وغی ِچیه. یعنی به اونلوغ ـ ُپلُ دونه هم که ش بازه و نمی دل
 «باشه تکون بخوره؟جاش ن

و گفت: « این بود؟پس مگه حرِف خودم غیراز نه فرنگ،»آقا گفت:  حاجی   
شه از ماهی هزار و  و از همین لحاظه که دیگه خونه برای کرایه پیدا نمی»

تا  خرابه و سه ای با دوتا اتاق ُجوری؟ ـ خونه دوهزار تومن کمتر. اوَنم خونۀ چه
 «اتاق...

 «ِپَیع!»به تعّجب صدا کرد: دلبرکوچکه 
 «همین والیِت خودمون. بابا، پس باز هزار رحمت به»گفت: َمکِینه    
آنکه الزم باشد، دست را سایباِن چشم  جان ایستاده جلِو َکَپِر خودش، بی ُگلی   

 «تلخه؟ بریم سِر آبفرنگ! پس مگه نمیای »کرد:  دا میکرده بود و ص
 «َدمان دیگه.زوده هنوزه. بذار تا یه چرا، اما »فرنگ جواب داد:    
« ُسوری»صطالح ا    مشتاِق چای و به رسیدۀ خیلی ای ازراهآق تنها حاجی   

استکان ـ نعلبکی را بلند  ،گرما و انتظاِر سردشدِن چای اعتنا به نیست که بی
َکَشد  آید و طولی نمی میها در ِجرینگِ استکان ـ نعلبکی گکند. صدای ِجرین می

 آید... کردن درمی ُهوف ها با ُهوف هنها و صدای د کردن که صدای فُوت
دوختن به دنبالۀ حرف ـ  َقپان چشمش به چای توی نعلبکی مثِل َمجاِز چشم   

ها وسیله دارن و وضعشون ُکوِکه؟  ای بابا! نه شهری»به حرِف دنباله ـ گفت: 
 «نما... نسبت مستراح، دکان ـ بازار، سیمآب، برق، حمام، ِبال

 «شونو! ای جن ِبَبره خودشون و وضع»فرنگ گفت:    
ها،  بله، اما اون َرفاه، اون خوشیَقپون، بله، از اون لحاظا »آقا گفت:  حاجی   

اَن که دارا باشن.  شون ماِل همۀ مخلوق نیستن و بیشتر ماِل اونائی هم باز همه
تاریکی باید ما هم یعنی داخِل اهوازیم، اما چی؟ ـ از طلوِع صبح تا نزدیکِ 

 «شه. َوِردسِت بّنا جون ِبکَنیم و هی راه بپائیم که َکی غروب می
والیِت خودمون باز البت از یه لحاظائی شرف داره به »محّمد گفت:  ُگل   
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 «شهرا.
 «ها وهللا.»َبس گفت:  ُگل   
ای و  محّمد دوبیشترش میاد پیِش یه چیزای دیگه نظِر آ ُگل»َمکِینه گفت:    

 «ه، اما باز وهللا، نه...حق دار
محّمد  ها ُپرزورتر شدند و ُگل ئی حاضر شد و صداهای خوردن خاموشی   

دم آقا! ـ مر اونجا.. ـ حاجی»آقا به ُپرس، گفت:  گردنش چرخیده طرِف حاجی
 گمانم؟ من به اون ساالئی که اهواز بودم، ندیدم خووَنن به نماز هم چندانی نمی

 «از این لحاظ... ُبو ـ ِبِرنگی باشه زیاد
َئن که دیگه  چنان مست شده "جماعت شهری"محّمد!  آ ُگل»َقپان زود گفت:    

 «شه به خدا! کجا سرشون می
آقا که چای را تمام کرده بود و استکان ـ نعلبکی را به جلوی پایش  و حاجی   

تِن گرف و به خمها زور داد  ها را به میاِن ران ، دسترانده بود، با دوزانونشستن
 ای»گفت: محّمد باشد،  گرفتِن گردن برای آنکه چشمش به چشِم ُگل کج سر و به

که  کنی! نرو به خودمون دهاتیا ! ُپرس و فرمایِش چی رو میشخص ِ عزیز
ها و  مون صافه و هی نظرمون پیِش خداس؛ شهری حالی که باشیم دلهر به

به نماز و عبادت. شه  اهواز دیگه اصالً سرشون نمی الخصوص مخلوقِ  علی
رفتی، باز بهتر بود؛ حاال  خدای چی. یعنی به اون ساالئی که تو مینماِز چی، 

غول ـ  بینی دخترا و َزنا  ـ مثِل َنّره باید بری  ببینی که چی شده! یعنی حاال می
َئن بیرون و میان توی خیابونا به گشتن و خنده ـ  شونو انداخته همۀ جون

شه و.. ـ ُهح!  کنن، نه حیا سرشون می یگه نه شرم میکردِن ناُجور و د َخریک
مرد و اونوقت موهای ـ خیلی ازشون هم موهاشون هم بریده و کوتاه مثِل 

َئن درازدراز مثِل  موها رو گذاشته بینی که  برعکس، بسیاری َمردا رو هم می
ت خدا و دیان ، دیگهاحوال حاِل قضیه. پس اونا به این موی زن! این! یعنی اینه

 «میان َدِم نظرشون؟
آوردن به سر در پائین ـ باالشدنش، گفت:  محّمد برای تصدیق با تکان ُگل   
 «بله، بله...»

 «البت از این لحاظا باز قربوِن همین مردِم خودمون.»َقپان گفت:    
آقا، گفت:  زدنی به زانوی حاجی دلبربزرگه با جلوکشیدِن دست و ضربه   
خواد  ئی که دیگه هیچ دلت نمی مون َزنا رو دیدهراستی ه پس بگو راستی»

 «بیای سربزنی زودتری!
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دودی بیفته داخِل اهواز، به حّق ِ علی و اوالِد علی! به اون رقمی  آتِش بی
شناسه. ای خدا! ای پروردگار! تو  شلوغ شده که دیگه سگ هم صاحبشو نمی

جا. دیگه اصالً جا نیست که  َئن به همون یه نقطه بگو چقدر مخلوق جمع شده
 «وق...آدم بزنه َرد بشه از ماَبیِن مخل

آقا! ِکی هست که بگه اونُجوری  خاب، آ حاجی»فرنگ به نشستن گفت:    
خوبه؟ باز قربوِن همین والیِت خودمون که اقالً آدم َدور و َوِرش بازه و 

رقم خوبه که آدم  وغی ِچیه. یعنی به اونلوغ ـ ُپلُ دونه هم که ش بازه و نمی دل
 «باشه تکون بخوره؟جاش ن

و گفت: « این بود؟پس مگه حرِف خودم غیراز نه فرنگ،»آقا گفت:  حاجی   
شه از ماهی هزار و  و از همین لحاظه که دیگه خونه برای کرایه پیدا نمی»

تا  خرابه و سه ای با دوتا اتاق ُجوری؟ ـ خونه دوهزار تومن کمتر. اوَنم خونۀ چه
 «اتاق...

 «ِپَیع!»به تعّجب صدا کرد: دلبرکوچکه 
 «همین والیِت خودمون. بابا، پس باز هزار رحمت به»گفت: َمکِینه    
آنکه الزم باشد، دست را سایباِن چشم  جان ایستاده جلِو َکَپِر خودش، بی ُگلی   

 «تلخه؟ بریم سِر آبفرنگ! پس مگه نمیای »کرد:  دا میکرده بود و ص
 «َدمان دیگه.زوده هنوزه. بذار تا یه چرا، اما »فرنگ جواب داد:    
« ُسوری»صطالح ا    مشتاِق چای و به رسیدۀ خیلی ای ازراهآق تنها حاجی   

استکان ـ نعلبکی را بلند  ،گرما و انتظاِر سردشدِن چای اعتنا به نیست که بی
َکَشد  آید و طولی نمی میها در ِجرینگِ استکان ـ نعلبکی گکند. صدای ِجرین می

 آید... کردن درمی ُهوف ها با ُهوف هنها و صدای د کردن که صدای فُوت
دوختن به دنبالۀ حرف ـ  َقپان چشمش به چای توی نعلبکی مثِل َمجاِز چشم   

ها وسیله دارن و وضعشون ُکوِکه؟  ای بابا! نه شهری»به حرِف دنباله ـ گفت: 
 «نما... نسبت مستراح، دکان ـ بازار، سیمآب، برق، حمام، ِبال

 «شونو! ای جن ِبَبره خودشون و وضع»فرنگ گفت:    
ها،  بله، اما اون َرفاه، اون خوشیَقپون، بله، از اون لحاظا »آقا گفت:  حاجی   

اَن که دارا باشن.  شون ماِل همۀ مخلوق نیستن و بیشتر ماِل اونائی هم باز همه
تاریکی باید ما هم یعنی داخِل اهوازیم، اما چی؟ ـ از طلوِع صبح تا نزدیکِ 

 «شه. َوِردسِت بّنا جون ِبکَنیم و هی راه بپائیم که َکی غروب می
والیِت خودمون باز البت از یه لحاظائی شرف داره به »محّمد گفت:  ُگل   
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 «شهرا.
 «ها وهللا.»َبس گفت:  ُگل   
ای و  محّمد دوبیشترش میاد پیِش یه چیزای دیگه نظِر آ ُگل»َمکِینه گفت:    

 «ه، اما باز وهللا، نه...حق دار
محّمد  ها ُپرزورتر شدند و ُگل ئی حاضر شد و صداهای خوردن خاموشی   

دم آقا! ـ مر اونجا.. ـ حاجی»آقا به ُپرس، گفت:  گردنش چرخیده طرِف حاجی
 گمانم؟ من به اون ساالئی که اهواز بودم، ندیدم خووَنن به نماز هم چندانی نمی

 «از این لحاظ... ُبو ـ ِبِرنگی باشه زیاد
َئن که دیگه  چنان مست شده "جماعت شهری"محّمد!  آ ُگل»َقپان زود گفت:    

 «شه به خدا! کجا سرشون می
آقا که چای را تمام کرده بود و استکان ـ نعلبکی را به جلوی پایش  و حاجی   

تِن گرف و به خمها زور داد  ها را به میاِن ران ، دسترانده بود، با دوزانونشستن
 ای»گفت: محّمد باشد،  گرفتِن گردن برای آنکه چشمش به چشِم ُگل کج سر و به

که  کنی! نرو به خودمون دهاتیا ! ُپرس و فرمایِش چی رو میشخص ِ عزیز
ها و  مون صافه و هی نظرمون پیِش خداس؛ شهری حالی که باشیم دلهر به

به نماز و عبادت. شه  اهواز دیگه اصالً سرشون نمی الخصوص مخلوقِ  علی
رفتی، باز بهتر بود؛ حاال  خدای چی. یعنی به اون ساالئی که تو مینماِز چی، 

غول ـ  بینی دخترا و َزنا  ـ مثِل َنّره باید بری  ببینی که چی شده! یعنی حاال می
َئن بیرون و میان توی خیابونا به گشتن و خنده ـ  شونو انداخته همۀ جون

شه و.. ـ ُهح!  کنن، نه حیا سرشون می یگه نه شرم میکردِن ناُجور و د َخریک
مرد و اونوقت موهای ـ خیلی ازشون هم موهاشون هم بریده و کوتاه مثِل 

َئن درازدراز مثِل  موها رو گذاشته بینی که  برعکس، بسیاری َمردا رو هم می
ت خدا و دیان ، دیگهاحوال حاِل قضیه. پس اونا به این موی زن! این! یعنی اینه

 «میان َدِم نظرشون؟
آوردن به سر در پائین ـ باالشدنش، گفت:  محّمد برای تصدیق با تکان ُگل   
 «بله، بله...»

 «البت از این لحاظا باز قربوِن همین مردِم خودمون.»َقپان گفت:    
آقا، گفت:  زدنی به زانوی حاجی دلبربزرگه با جلوکشیدِن دست و ضربه   
خواد  ئی که دیگه هیچ دلت نمی مون َزنا رو دیدهراستی ه پس بگو راستی»

 «بیای سربزنی زودتری!
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اونا انگار ای! »ها و مردها، گفت:  آقا نگاهش در حرکت روی زن حاجی   
قوِل  به ،آلود آلود و عرق محّل ِ سگ میذارن به کارگرای کثیف و چرک

 «مریم.
آقا را ُپر کرده بود و منتظِر ُپرکردِن هر استکاِن  مریم استکاِن حاجی   

 ئی بود. خالی
 «که اون حسابا شده؟ دیگه تا َکی خدا ظلم نکنه دروقتی»گفت:  َقپان می   
همونا خوَبن! بیکاری؟! همونا خوَشن »ای از تِه دل گفت:  مریم با خنده   

 «دراصل!
 «ئی... شون! چه خوشی رهای که جن ِببَ »فرنگ گفت:    
 «ئیم؟ یعنی ما خودمون هم از دین خارج نشده»محّمد گفت:  ُگل   
بینی که ما  شی، میمحّمد، اگه خوب حسابشوِبکَ آ ُگل ای»آقا گفت:  حاجی   

شه داخِل  خدا میگه "طهارت داشته باش"، اما آیا می چندانی تقصیر نداریم. آ:
آبی که آب حّتی نیست بخوریم، پاک و  بی این گرما و این خاکا و داخِل این

و گردِن باریک و سیاِه بارآقا را ـ که آمده بود و در حاشیۀ « ُپرچ باشیم؟...
آ! ببین! این  »جوید ـ گرفت و گفت:  فرش کنارش نشسته بود و آدامس می

 «اَن!... خاکستری اَن و انگار ُتوله ُغرَبتی های ما که انگاری بچه بچه
ها  جای بدن ور در همهورمُ فکِر چای و بوی چای  فکِر گرما و عرق و مُ    

 پردازند. زنند و به یادآورِی طاقت و ُمدارا و امید و عالقه می را عقب می
 «َکَرم رو نیوردی همرات؟ پس چرا علی»آقا، پرسیده:  چشِم َقپان به حاجی   
 «یذاره؟مرخصی ندادن ِبش. اربابش مگه م»آقا گفت:  حاجی   
های مقّدر  ُرو به  . آتِش آسمانی از این دقیقهآمد انگار بوی غروب می   

نهاد. صدای نیرومنِد عرعِر االغی در آزادی از  ضعف و ُرو به خاموشی می
 «واع!... وع ُووعهُ  ُهوع ُهوع»ز طرِف پاَتل رسید: نقطۀ شّدِت سختِی گرما ا

شمش به علی خورد که شتابان چ در حاشیۀ زیلو کج نشسته بود،فرنگ که    
دونم  ببینین! علی نمی»و گفت: « پس حیوونا؟ پس...؟»آمد. فکر کرد:  می

 «ِچشه داره میاد...
تر،  برجسته های نزدیکِ دهانش سواِر هم، چین کردن  محّمد به نگاه ُگل   

 «پس یعنی حیوونا رو ِول کرد به اماِن خدا و اومد؟»گفت: 
 «د آب خالص کرده و تشنه َورگشته؟بگیم شای»فرنگ گفت:    
که  حالی د ـ هشتادقدمِی َکَپرها، دوید بهعلی با رسیدن به حدوِد هفتا   
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دیگر قدمِی َکَپرها  کرد. در ده ـ دوازده کرد و بلند می باد می را پیراهنشباد 
جلو، با بلندِی  شده به ستاد و یک دستش بلندگرفتههائی ای ندوید و به برداشتِن قدم

محّمد! های بیائین! های گاو گیر کرده به  های بابام ُگل»یجان صدا کرد: ه
 «بلندِی اونَوِر دّره...

برده بود، جهشی   طرِف علی خمیده بود و به فرش چنگ که ُرو بهمحّمد  ُگل   
جلو کرد و مثِل آن شد که چیزی از داخِل گلویش به داخِل  با سر و گردن به

حدود دارد و بزرگ نیست؛ یعنی مگر « ترس» شکمش افتاد، اّما دید نه،
شدند و  ... و شتابان بلند شد. باقی هم بلند شده بودند و می؟«گیر کرده»نشنیده 

 آمدند: صداهائی نیز درآمده بودند و درمی
 ع؟! ـ چی   
 ـ چطور گیر کرده؟   
 ـ یعنی چی "گیر کرده"، ِجِغلِه؟   
 ـ چرا؟ چی شده که...؟   
 تونی مثِل بچۀ آدم بیای نزدیک َگپ بزنی؟ مون. نمی ه ترسوندیـ های تو ک   
 ـ کجای دّره؟   
اش  های مریم ازهم جدا ماندند و خشک ماندند. چندتا چین در چهره لب   

ُروئی و  ها و خنده ها راگرفتند و زیبائِی چشم  َدوِر چشم ِمشّخص شدند و تا حدّ 
 شادابِی َبَشره را ناپدید ساختند...

آقا راه افتادند و مریم راه افتاد و فرنگ هم که راه  محّمد و َقپان و حاجی ُگل   
، یعنی روی پرتگاه گیر افتاد، یادش آمد که گاو باالی سِر دّره و امامزاده  می

افتاده و ممکن است که راِه پس و پیش نداشته باشد، پس طناب الزم است. 
ها را هم برداشت و راه  َتنگِ االغ گفت و گفتند و َمکِینه طناب آورد و فرنگ

رفتند.  پیمائی می نگلَ هائی هم راه افتادند. همه به تند و تیزی و شَ  افتاد. بچه
خورد و اعتنا و  های الستیکی به سنگ و برجستگی می ها و کفش نوِک گیوه

ها،  ها و در پیمودِن برجستگی های زمین شد. در سرباالئی احتیاطی پیدا نمی
کرد. رنگِ ُرخساَرش تاریک شده  شد و باز پا سست نمی َنَفس می بیمحّمد  ُگل

نخیر! »گفت:  بود و صدایش به گفتنی یواش در ضعف و نگرانی گفته و می
راهیه که بارون  دونم.. اینُجور که این میگه، همون کوره آقا! اونجا.. می حاجی

 «ُبرده... شسته بیشترشو
، آخه اون جائی بود که هللا خمۀ نابسمِبُپرسین ای ت»صدای فرنگ درآمد:    
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اونا انگار ای! »ها و مردها، گفت:  آقا نگاهش در حرکت روی زن حاجی   
قوِل  به ،آلود آلود و عرق محّل ِ سگ میذارن به کارگرای کثیف و چرک

 «مریم.
آقا را ُپر کرده بود و منتظِر ُپرکردِن هر استکاِن  مریم استکاِن حاجی   

 ئی بود. خالی
 «که اون حسابا شده؟ دیگه تا َکی خدا ظلم نکنه دروقتی»گفت:  َقپان می   
همونا خوَبن! بیکاری؟! همونا خوَشن »ای از تِه دل گفت:  مریم با خنده   

 «دراصل!
 «ئی... شون! چه خوشی رهای که جن ِببَ »فرنگ گفت:    
 «ئیم؟ یعنی ما خودمون هم از دین خارج نشده»محّمد گفت:  ُگل   
بینی که ما  شی، میمحّمد، اگه خوب حسابشوِبکَ آ ُگل ای»آقا گفت:  حاجی   

شه داخِل  خدا میگه "طهارت داشته باش"، اما آیا می چندانی تقصیر نداریم. آ:
آبی که آب حّتی نیست بخوریم، پاک و  بی این گرما و این خاکا و داخِل این

و گردِن باریک و سیاِه بارآقا را ـ که آمده بود و در حاشیۀ « ُپرچ باشیم؟...
آ! ببین! این  »جوید ـ گرفت و گفت:  فرش کنارش نشسته بود و آدامس می

 «اَن!... خاکستری اَن و انگار ُتوله ُغرَبتی های ما که انگاری بچه بچه
ها  جای بدن ور در همهورمُ فکِر چای و بوی چای  فکِر گرما و عرق و مُ    

 پردازند. زنند و به یادآورِی طاقت و ُمدارا و امید و عالقه می را عقب می
 «َکَرم رو نیوردی همرات؟ پس چرا علی»آقا، پرسیده:  چشِم َقپان به حاجی   
 «یذاره؟مرخصی ندادن ِبش. اربابش مگه م»آقا گفت:  حاجی   
های مقّدر  ُرو به  . آتِش آسمانی از این دقیقهآمد انگار بوی غروب می   

نهاد. صدای نیرومنِد عرعِر االغی در آزادی از  ضعف و ُرو به خاموشی می
 «واع!... وع ُووعهُ  ُهوع ُهوع»ز طرِف پاَتل رسید: نقطۀ شّدِت سختِی گرما ا

شمش به علی خورد که شتابان چ در حاشیۀ زیلو کج نشسته بود،فرنگ که    
دونم  ببینین! علی نمی»و گفت: « پس حیوونا؟ پس...؟»آمد. فکر کرد:  می

 «ِچشه داره میاد...
تر،  برجسته های نزدیکِ دهانش سواِر هم، چین کردن  محّمد به نگاه ُگل   

 «پس یعنی حیوونا رو ِول کرد به اماِن خدا و اومد؟»گفت: 
 «د آب خالص کرده و تشنه َورگشته؟بگیم شای»فرنگ گفت:    
که  حالی د ـ هشتادقدمِی َکَپرها، دوید بهعلی با رسیدن به حدوِد هفتا   
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دیگر قدمِی َکَپرها  کرد. در ده ـ دوازده کرد و بلند می باد می را پیراهنشباد 
جلو، با بلندِی  شده به ستاد و یک دستش بلندگرفتههائی ای ندوید و به برداشتِن قدم

محّمد! های بیائین! های گاو گیر کرده به  های بابام ُگل»یجان صدا کرد: ه
 «بلندِی اونَوِر دّره...

برده بود، جهشی   طرِف علی خمیده بود و به فرش چنگ که ُرو بهمحّمد  ُگل   
جلو کرد و مثِل آن شد که چیزی از داخِل گلویش به داخِل  با سر و گردن به

حدود دارد و بزرگ نیست؛ یعنی مگر « ترس» شکمش افتاد، اّما دید نه،
شدند و  ... و شتابان بلند شد. باقی هم بلند شده بودند و می؟«گیر کرده»نشنیده 

 آمدند: صداهائی نیز درآمده بودند و درمی
 ع؟! ـ چی   
 ـ چطور گیر کرده؟   
 ـ یعنی چی "گیر کرده"، ِجِغلِه؟   
 ـ چرا؟ چی شده که...؟   
 تونی مثِل بچۀ آدم بیای نزدیک َگپ بزنی؟ مون. نمی ه ترسوندیـ های تو ک   
 ـ کجای دّره؟   
اش  های مریم ازهم جدا ماندند و خشک ماندند. چندتا چین در چهره لب   

ُروئی و  ها و خنده ها راگرفتند و زیبائِی چشم  َدوِر چشم ِمشّخص شدند و تا حدّ 
 شادابِی َبَشره را ناپدید ساختند...

آقا راه افتادند و مریم راه افتاد و فرنگ هم که راه  محّمد و َقپان و حاجی ُگل   
، یعنی روی پرتگاه گیر افتاد، یادش آمد که گاو باالی سِر دّره و امامزاده  می

افتاده و ممکن است که راِه پس و پیش نداشته باشد، پس طناب الزم است. 
ها را هم برداشت و راه  َتنگِ االغ گفت و گفتند و َمکِینه طناب آورد و فرنگ

رفتند.  پیمائی می نگلَ هائی هم راه افتادند. همه به تند و تیزی و شَ  افتاد. بچه
خورد و اعتنا و  های الستیکی به سنگ و برجستگی می ها و کفش نوِک گیوه

ها،  ها و در پیمودِن برجستگی های زمین شد. در سرباالئی احتیاطی پیدا نمی
کرد. رنگِ ُرخساَرش تاریک شده  شد و باز پا سست نمی َنَفس می بیمحّمد  ُگل

نخیر! »گفت:  بود و صدایش به گفتنی یواش در ضعف و نگرانی گفته و می
راهیه که بارون  دونم.. اینُجور که این میگه، همون کوره آقا! اونجا.. می حاجی

 «ُبرده... شسته بیشترشو
، آخه اون جائی بود که هللا خمۀ نابسمِبُپرسین ای ت»صدای فرنگ درآمد:    
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 «گاو بره؟ گذاشتی
 «نخیر، خالص...»مریم گفت:    
 نشده هنوز نزدیک»و گفت: « پس شما الکی ُنفُوِس بد نزنین.»َقپان گفت:    
و اصالً زن و بچه  دارهنَورترسه و تکون ننباید شلوغی باشه که دیگه ، ِبش

دّره. یعنی شما وایسین روی همین بلندی  اونطرفِ  دنباِل ما به ن بهنباید بیا
 «قیل و قال. بی
ً هممردها برای عبوراز جائی که دّره دیگر با زمیِن صاف     سطح  تقریبا
در نزدیکی به ها  فرنگ و بچهمریم و و  ها نهادند ُرو به پائین ـ پائین شد، می
لِب دّره در جاهای عمیِق دّره ایستادند و نگاه کردند. در آنسوی  های نقطه لبه

ای که دیگر  ُبرده در نزدیکی به انتهای راِه بیشتر باران ای، پای ُپشته
ً بهشد، گاو ایستاده بود قاطرسواری از آن َرد نمی های  خاطِر علف . حتما

خشکِ فراواِن آنجا جلو رفته بود و گیر افتاده بود. یعنی نه ممکن بود که از 
ردد. گذاشت بچرخد و برگ جاماندۀ راه میتیزِی ُپشته باال برود و نه باریکِی ب

ای از خاک و سنگ و  داد، باریکه خود می با هر تکاِن کوچکی هم که به
ریخت... مریم به دیدن، کِف دست را محکم به ران  سنگریزه به پائین می

همونکه گفتم، خالص، »ها فشرده از بیم و ناامیدی، گفت:  کوفت و لب
پس اون ِچیه که »به دیدِن گاو گفت: حاِل پابرداشتن،  بهو َقپان ...« الصهخَ 

 بیشتر گفت تا چیزی گفته باشد.«. ؟َگل و گردنشنزدیکِ شده به  بسته
پایۀ دوغه با یه َتنگی که یه زنی از پاَتل دادشون ِبم  سه»علی گفت:    
 «شون به خاور. ِبَدم
دیده یا شنیده که یکی تو ِسّر هم از خودت درمیاری  ُهح؟ ِکی »َقپان گفت:    

 «گاو؟پشِت یه چیزی رو ببنده به 
خرا نزدیک نبودن و داخِل دستم مونده »علی با شرم و تقصیرکاری گفت:    

 «بودن، مَنم...
کنی این میاد که فکرش فقط فکِر  ای َقپون، تو خیال می»گفت:  آقا حاجی   

ون راه. شانِس این نمیذاشت گاو بره به ااونوقت   حیوونا باشه؟ اگه این بود
 «شه! پیرمرد البت بهتر از این نمی

 «الصه.اگه بیفته، دیگه خَ »َقپان در دل گفت:    
شه به  ، پرت میراه نیست. اگه ُسر بخوره»خود گفت:  آقا هم به و حاجی   

 «شه... الصه تیکه ـ تیکه میهمون تِه دّره وخُ 
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کردند و نگاِه گاو و دّره  پا می پابه  طاقت مریم و فرنگ هراسان و بی   
ور، در ته، افتاده آنقدر پائین و دُ مامزاده کردند. دو اتاق و حیاِط سنگچیِن ا می

از باال تا ته را انگار  رسیدند. همۀ ارتفاع بودند که خیلی کوچک به نظر می
 ها نشاندار کرده بودند. سنگ ها و تخته عمداً با سنگ

 ش به کمرِ  جن بسته نیست که همون ِچیه که ُتوله یمعلوم»فرنگ گفت:    
 ...«گاو
یا بابازاهد! نکُنی! نذاری! خودت »حرِف فرنگ، گفت:  حواس به مریم بی   

 «برس به دادمون!...
بود، به آمده یواش راه  خاطِر وضِع شکمش یواش دلبربزرگه هم که به   

 نزدیکی رسیده بود.
و فرنگ هم پشِت سرش راه افتاد اه افتاد و مریم دیگر نتوانست بماَند و ر   
  «شانِس ما پس.. یعنی.. دیگه...»گفت:  و به قُرقُر میهراسان که  حالی به
ها و رسیدنشان  باالنهادن به ُرو به دّره و ها پای مردها و بچهرسیدِن   به   
طنابو ِبدین به » آقا گفت: جا بود، حاجی راه که َپت و پهن به جائی از کوره به

راه که نیست که بریم نزدیکش و »و به لحِن سرگردانی گفت:  «خودم.
مون هم نیست از لحاِظ احتیاط. کاری که باید بکنیم اینه  جای همه ،غیرازاین
کوچیکه بریم باال و به رسیدن برابِر گاو،  از اون َتل یه ُخردهچندنفری که باید 

نترسه و تکوِن بیخود به خودش َنِده که یواش بیائیم زیر، ُجوری که  یواش
 «پرت نشه و بعد از گردن ببندیمش و ِبکَشیمش باال باهم تا اینکه...

ها، تو خوب میگی هرچی میگی اما بدبختی اینه که کمیم و »َقپان گفت:    
کمکی ِبَدن  مریم و فرنگ هم بیان یه دست زورمون نمیره. خوبه بگیم

 ...«ِبمون
پس مگه ما »و مریم گفت: « ها، ها. پس...»فتند: مریم و فرنگ گ   

 «س؟ کمرمون بریده
دّره رسیده بود به  یار ـ که از ُنه حرف ِول شد چون پسِر نگهدار ـ علی   

 رسید. به شتاب راه افتاده بود و داشت به کمک می َکَپرها، به شنیدِن جریان 
گرده سِر اینکه  رمیاما باز حرف وَ »حاِل سرگشتگی گفت:  آقا باز به حاجی   

ممکن هم میده  جا نیست و به شلوغِی این عمل   چه زیاد باشیم و چه کم، جا
 «مون پرت بشه... نکرده یکی که خدایِ 

و حاشائی  بله، ایَنم هست وهللا»آقا گفت:  َقپان هم به مکِث همین حاِل حاجی   
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 «گاو بره؟ گذاشتی
 «نخیر، خالص...»مریم گفت:    
 نشده هنوز نزدیک»و گفت: « پس شما الکی ُنفُوِس بد نزنین.»َقپان گفت:    
و اصالً زن و بچه  دارهنَورترسه و تکون ننباید شلوغی باشه که دیگه ، ِبش

دّره. یعنی شما وایسین روی همین بلندی  اونطرفِ  دنباِل ما به ن بهنباید بیا
 «قیل و قال. بی
ً هممردها برای عبوراز جائی که دّره دیگر با زمیِن صاف     سطح  تقریبا
در نزدیکی به ها  فرنگ و بچهمریم و و  ها نهادند ُرو به پائین ـ پائین شد، می
لِب دّره در جاهای عمیِق دّره ایستادند و نگاه کردند. در آنسوی  های نقطه لبه

ای که دیگر  ُبرده در نزدیکی به انتهای راِه بیشتر باران ای، پای ُپشته
ً بهشد، گاو ایستاده بود قاطرسواری از آن َرد نمی های  خاطِر علف . حتما

خشکِ فراواِن آنجا جلو رفته بود و گیر افتاده بود. یعنی نه ممکن بود که از 
ردد. گذاشت بچرخد و برگ جاماندۀ راه میتیزِی ُپشته باال برود و نه باریکِی ب

ای از خاک و سنگ و  داد، باریکه خود می با هر تکاِن کوچکی هم که به
ریخت... مریم به دیدن، کِف دست را محکم به ران  سنگریزه به پائین می

همونکه گفتم، خالص، »ها فشرده از بیم و ناامیدی، گفت:  کوفت و لب
پس اون ِچیه که »به دیدِن گاو گفت: حاِل پابرداشتن،  بهو َقپان ...« الصهخَ 

 بیشتر گفت تا چیزی گفته باشد.«. ؟َگل و گردنشنزدیکِ شده به  بسته
پایۀ دوغه با یه َتنگی که یه زنی از پاَتل دادشون ِبم  سه»علی گفت:    
 «شون به خاور. ِبَدم
دیده یا شنیده که یکی تو ِسّر هم از خودت درمیاری  ُهح؟ ِکی »َقپان گفت:    

 «گاو؟پشِت یه چیزی رو ببنده به 
خرا نزدیک نبودن و داخِل دستم مونده »علی با شرم و تقصیرکاری گفت:    

 «بودن، مَنم...
کنی این میاد که فکرش فقط فکِر  ای َقپون، تو خیال می»گفت:  آقا حاجی   

ون راه. شانِس این نمیذاشت گاو بره به ااونوقت   حیوونا باشه؟ اگه این بود
 «شه! پیرمرد البت بهتر از این نمی

 «الصه.اگه بیفته، دیگه خَ »َقپان در دل گفت:    
شه به  ، پرت میراه نیست. اگه ُسر بخوره»خود گفت:  آقا هم به و حاجی   

 «شه... الصه تیکه ـ تیکه میهمون تِه دّره وخُ 
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کردند و نگاِه گاو و دّره  پا می پابه  طاقت مریم و فرنگ هراسان و بی   
ور، در ته، افتاده آنقدر پائین و دُ مامزاده کردند. دو اتاق و حیاِط سنگچیِن ا می

از باال تا ته را انگار  رسیدند. همۀ ارتفاع بودند که خیلی کوچک به نظر می
 ها نشاندار کرده بودند. سنگ ها و تخته عمداً با سنگ

 ش به کمرِ  جن بسته نیست که همون ِچیه که ُتوله یمعلوم»فرنگ گفت:    
 ...«گاو
یا بابازاهد! نکُنی! نذاری! خودت »حرِف فرنگ، گفت:  حواس به مریم بی   

 «برس به دادمون!...
بود، به آمده یواش راه  خاطِر وضِع شکمش یواش دلبربزرگه هم که به   

 نزدیکی رسیده بود.
و فرنگ هم پشِت سرش راه افتاد اه افتاد و مریم دیگر نتوانست بماَند و ر   
  «شانِس ما پس.. یعنی.. دیگه...»گفت:  و به قُرقُر میهراسان که  حالی به
ها و رسیدنشان  باالنهادن به ُرو به دّره و ها پای مردها و بچهرسیدِن   به   
طنابو ِبدین به » آقا گفت: جا بود، حاجی راه که َپت و پهن به جائی از کوره به

راه که نیست که بریم نزدیکش و »و به لحِن سرگردانی گفت:  «خودم.
مون هم نیست از لحاِظ احتیاط. کاری که باید بکنیم اینه  جای همه ،غیرازاین
کوچیکه بریم باال و به رسیدن برابِر گاو،  از اون َتل یه ُخردهچندنفری که باید 

نترسه و تکوِن بیخود به خودش َنِده که یواش بیائیم زیر، ُجوری که  یواش
 «پرت نشه و بعد از گردن ببندیمش و ِبکَشیمش باال باهم تا اینکه...

ها، تو خوب میگی هرچی میگی اما بدبختی اینه که کمیم و »َقپان گفت:    
کمکی ِبَدن  مریم و فرنگ هم بیان یه دست زورمون نمیره. خوبه بگیم

 ...«ِبمون
پس مگه ما »و مریم گفت: « ها، ها. پس...»فتند: مریم و فرنگ گ   

 «س؟ کمرمون بریده
دّره رسیده بود به  یار ـ که از ُنه حرف ِول شد چون پسِر نگهدار ـ علی   

 رسید. به شتاب راه افتاده بود و داشت به کمک می َکَپرها، به شنیدِن جریان 
گرده سِر اینکه  رمیاما باز حرف وَ »حاِل سرگشتگی گفت:  آقا باز به حاجی   

ممکن هم میده  جا نیست و به شلوغِی این عمل   چه زیاد باشیم و چه کم، جا
 «مون پرت بشه... نکرده یکی که خدایِ 

و حاشائی  بله، ایَنم هست وهللا»آقا گفت:  َقپان هم به مکِث همین حاِل حاجی   
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 «حرف. نیست به این
محّمد حالش بدتر از هردو و ناتوانِی خودش هم اضافه بر آن، ساکت  ُگل   

 مانده بود و ساکت ماند.
َقپون! »َردکردن، گفت:  خاراندِن پِس سر و دست بردن به آقا با دست حاجی   

َتَرن، جلومون ِبَرن  محّمد و علی که برای گاو شناس آیا نه بهتره که آ ُگل
 «تااینکه تکون َورنداره؟

این آخه »خود آورد گفت:  داد، تکانی به گوش می َقپان که با بالتکلیفی   
نه، »و گفت: « احوال جون داره که ِبکَشه به اون راِه ناُجور؟ پیرمرِد ناخوش
 «و پس دیگه یاهللا هرچی که باید بکنیم... ،نخیر، خودمون

جا هم که هنوز  خود پیچید. نه، تا همین آلود و تاریک، به عرق محّمد، و ُگل   
شد ساکت ماند. غیظ او را گرفته بود و ناسزا به مغز و به  طوری نشده، نمی

اَش بار  حد هم به ُگرده پذیر نبود که دیگر تا این نوِک زبانش رسیده بود. تحّمل
شود  تا به این اندازه هم می، «بدشانسی»، «اقبالی کم»مگر تحمیل شود. یعنی 

کند؟... و عجالًة باید  دیگر چرا اینُجور می« همین خدا»دهد؟  و ممکن می
ای ُتف به گوِر پدِر خوِدمون »آورد. به زبان آمد:  کم چیزی به زبان می دستِ 

 «مون!... نوشت و پیشونی
آقا!  ای حاجی»گفت:  می ، بلندبلنددادنی تکان با دست ُروئی و هو َقپان با اخم   
و گفت: « رفت؟  گفتن و وقت َغَزلئیم به َمَتل ـ  ش گرفته دونی که ما همه می
یاهللا، فقط خودم و خودت و همین دو ِجِغلِه بیفتیم به راه بریم ببینیم باید چه »

 «سر بکنیم. خاکی به
ها، اقالً این پیرمرد و زِن ضعیفه نباید به این جریان یه »آقا گفت:  حاجی   

 «پیشامدی ِبشه براشون که نشه یه داغی َبَتر از هر اتفاقی.
ما هم باید یه »و گفت: « نه، به جهنم. یعنی اینجا هم باز...؟»فرنگ گفت:    

 «ئی ِبِدیم هی. کمکی دست
هی فرنگ! اگه که حرِف ما نمیره به گوِشت و »آقا به تغّیر گفت:  حاجی   

 «گردیم. صالحدار توئی، پس بفرما برو واجلو و ما َورمی
تونیم قبولدار باشیم که یه  نمیهم ها، اگه گوشگیر نباشی، ما »َقپان گفت:    

 .«سرش ناپیدا باشه مصیبتی بشه که اون
حال هم  این اینجا و به»مریم نگاهش کرد گفت: فرنگ ساکت ماند و    

 «تونی زبون به دهن بگیری و هیچی نگی؟ نمی
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و درچهارده  یار، پا برداشتند آقا و َقپان و پشِت سرشان علی و علی و حاجی   
. ُپشته ُبرده، ُرو به بلندِی ُپشته نهادند قدمی با رسیدن به جای آب ـ پانزده

ها و خارهای   های پوشیده از علف ها و برجستگی عمودِی تیز نبود و افتادگی
به باالرفتنی در حدوِد داد.  ها راه و جا می خشکش به سادگی به باالرفتن

رسیدن به  متر، راه را به سمِت چپ، به سمِت گاو، کج کردند و در سه
جای باالی سِر گاو، ایستادند و دیدند دیگر وقت وقِت سرازیرشدن  نقطه
  اختیاِر غیرتش که دست اختیار، یا به کرد، بی پا می ابهمحّمد که پ ... ُگلاست

و پا برداشت و مریم و فرنگ هم آورد، به جل تاب نمیماندن را   روی دست
ُبرده رسیدند... دو ـ سه  جای آب هنقط نزدیکِ حال پا برداشتند تا به همین به

مترِی باالی سِر گاو  بیشتر سنگی و بیشتر تیز بود و جاپا و جادستی نشان 
حاِل  یار به بیم و احتیاط به آقا و َقپان و هم علی و علی داد و هم حاجی نمی

های احتیاط  با کمی ُسریدن، قرار گرفتند و و سنگ ها به زمین نشسته و چنگ
عمِل ف ماندند چون این فکر هرچهارنفرشان را گرفته بود که زیر، متوقّ  به

روند چه بکنند  اند و یعنی حاال دیگر می اند و ادامه داده باطلی را شروع کرده
شدند که بال به سِر  که تماِم قدرت و حواّسشان باید صرِف این می در صورتی

، چون یک دستش آقا جلودار، یعنی کمی جلوتر از َقپان خودشان نیاید... حاجی
پایش ِبُسَرد و پرتاب شود، دید اگر  به گرفتِن طناب از فرمانش خارج بود، می

شوند پائین؛ پائینی که دیگر عالمِت  اُفَتد روی گاو و با گاو پرت می می
هائی بودند که بیشتر با  ها و خاک ها و ریگ مشّخصۀ خطِر بیحّدش سنگریزه

و کمی هم از زیِر دست و پای گاو صدا و شتابان از زیِر دست و پایشان 
 ریختند... فرومی

اُلعمل تکان ـ  عکس ها، به گاو چه از عاجزی و عجز و چه ملتفِت آدم   
ها افتاد یا خود را به  هائی به روی سر و دست خود داد و در َدم هائی به تکان

 ها هم در شروعش ای حفِظ سر و دستج ها انداخت و نقطه روی سر و دست
قدم به پائین  قدِر دو  بهها را و چه تماِم هیکل را  شدن، چه سر و دست هبه َکند
دادگِی یک  تر، گاو به شکم تاآنکه باز در یک یا دو قدم پائین ،، ُسراندکشاند

کج اش  سینهها دیگر زیِر  وضعی که دست از پرتگاه کوبیده شد و ماند، به تکّه
خودآوردن برای برخاستن، به  به تکانتا شده بودند و پاهایش برای  و َکوله 

 شّدت لرزیدند...
از گلوها صداهای وحشت و مصیبت درآمده بودند و بیشتِر این صداها به    
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 «حرف. نیست به این
محّمد حالش بدتر از هردو و ناتوانِی خودش هم اضافه بر آن، ساکت  ُگل   

 مانده بود و ساکت ماند.
َقپون! »َردکردن، گفت:  خاراندِن پِس سر و دست بردن به آقا با دست حاجی   

َتَرن، جلومون ِبَرن  محّمد و علی که برای گاو شناس آیا نه بهتره که آ ُگل
 «تااینکه تکون َورنداره؟

این آخه »خود آورد گفت:  داد، تکانی به گوش می َقپان که با بالتکلیفی   
نه، »و گفت: « احوال جون داره که ِبکَشه به اون راِه ناُجور؟ پیرمرِد ناخوش
 «و پس دیگه یاهللا هرچی که باید بکنیم... ،نخیر، خودمون

جا هم که هنوز  خود پیچید. نه، تا همین آلود و تاریک، به عرق محّمد، و ُگل   
شد ساکت ماند. غیظ او را گرفته بود و ناسزا به مغز و به  طوری نشده، نمی

اَش بار  حد هم به ُگرده پذیر نبود که دیگر تا این نوِک زبانش رسیده بود. تحّمل
شود  تا به این اندازه هم می، «بدشانسی»، «اقبالی کم»مگر تحمیل شود. یعنی 

کند؟... و عجالًة باید  دیگر چرا اینُجور می« همین خدا»دهد؟  و ممکن می
ای ُتف به گوِر پدِر خوِدمون »آورد. به زبان آمد:  کم چیزی به زبان می دستِ 

 «مون!... نوشت و پیشونی
آقا!  ای حاجی»گفت:  می ، بلندبلنددادنی تکان با دست ُروئی و هو َقپان با اخم   
و گفت: « رفت؟  گفتن و وقت َغَزلئیم به َمَتل ـ  ش گرفته دونی که ما همه می
یاهللا، فقط خودم و خودت و همین دو ِجِغلِه بیفتیم به راه بریم ببینیم باید چه »

 «سر بکنیم. خاکی به
ها، اقالً این پیرمرد و زِن ضعیفه نباید به این جریان یه »آقا گفت:  حاجی   

 «پیشامدی ِبشه براشون که نشه یه داغی َبَتر از هر اتفاقی.
ما هم باید یه »و گفت: « نه، به جهنم. یعنی اینجا هم باز...؟»فرنگ گفت:    

 «ئی ِبِدیم هی. کمکی دست
هی فرنگ! اگه که حرِف ما نمیره به گوِشت و »آقا به تغّیر گفت:  حاجی   

 «گردیم. صالحدار توئی، پس بفرما برو واجلو و ما َورمی
تونیم قبولدار باشیم که یه  نمیهم ها، اگه گوشگیر نباشی، ما »َقپان گفت:    

 .«سرش ناپیدا باشه مصیبتی بشه که اون
حال هم  این اینجا و به»مریم نگاهش کرد گفت: فرنگ ساکت ماند و    

 «تونی زبون به دهن بگیری و هیچی نگی؟ نمی
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و درچهارده  یار، پا برداشتند آقا و َقپان و پشِت سرشان علی و علی و حاجی   
. ُپشته ُبرده، ُرو به بلندِی ُپشته نهادند قدمی با رسیدن به جای آب ـ پانزده

ها و خارهای   های پوشیده از علف ها و برجستگی عمودِی تیز نبود و افتادگی
به باالرفتنی در حدوِد داد.  ها راه و جا می خشکش به سادگی به باالرفتن

رسیدن به  متر، راه را به سمِت چپ، به سمِت گاو، کج کردند و در سه
جای باالی سِر گاو، ایستادند و دیدند دیگر وقت وقِت سرازیرشدن  نقطه
  اختیاِر غیرتش که دست اختیار، یا به کرد، بی پا می ابهمحّمد که پ ... ُگلاست

و پا برداشت و مریم و فرنگ هم آورد، به جل تاب نمیماندن را   روی دست
ُبرده رسیدند... دو ـ سه  جای آب هنقط نزدیکِ حال پا برداشتند تا به همین به

مترِی باالی سِر گاو  بیشتر سنگی و بیشتر تیز بود و جاپا و جادستی نشان 
حاِل  یار به بیم و احتیاط به آقا و َقپان و هم علی و علی داد و هم حاجی نمی

های احتیاط  با کمی ُسریدن، قرار گرفتند و و سنگ ها به زمین نشسته و چنگ
عمِل ف ماندند چون این فکر هرچهارنفرشان را گرفته بود که زیر، متوقّ  به

روند چه بکنند  اند و یعنی حاال دیگر می اند و ادامه داده باطلی را شروع کرده
شدند که بال به سِر  که تماِم قدرت و حواّسشان باید صرِف این می در صورتی

، چون یک دستش آقا جلودار، یعنی کمی جلوتر از َقپان خودشان نیاید... حاجی
پایش ِبُسَرد و پرتاب شود، دید اگر  به گرفتِن طناب از فرمانش خارج بود، می

شوند پائین؛ پائینی که دیگر عالمِت  اُفَتد روی گاو و با گاو پرت می می
هائی بودند که بیشتر با  ها و خاک ها و ریگ مشّخصۀ خطِر بیحّدش سنگریزه

و کمی هم از زیِر دست و پای گاو صدا و شتابان از زیِر دست و پایشان 
 ریختند... فرومی

اُلعمل تکان ـ  عکس ها، به گاو چه از عاجزی و عجز و چه ملتفِت آدم   
ها افتاد یا خود را به  هائی به روی سر و دست خود داد و در َدم هائی به تکان

 ها هم در شروعش ای حفِظ سر و دستج ها انداخت و نقطه روی سر و دست
قدم به پائین  قدِر دو  بهها را و چه تماِم هیکل را  شدن، چه سر و دست هبه َکند
دادگِی یک  تر، گاو به شکم تاآنکه باز در یک یا دو قدم پائین ،، ُسراندکشاند

کج اش  سینهها دیگر زیِر  وضعی که دست از پرتگاه کوبیده شد و ماند، به تکّه
خودآوردن برای برخاستن، به  به تکانتا شده بودند و پاهایش برای  و َکوله 

 شّدت لرزیدند...
از گلوها صداهای وحشت و مصیبت درآمده بودند و بیشتِر این صداها به    
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شدند: طرِف دّره این صدا  دلبربزرگه از آنوِر ناشنیدنِی دُ اضافۀ صدای 
 .و صداهای مشّخص هم در راِه ُبروز بودند..« ُهوه!... ُهوع های های های»
ً هائی  برای َدم  محّمِد همیشه خوددار ب و مغِز ُگلقل . نداز کار ایستادتقریبا

ها افتاد و پا شد و به دیدن و  و روی لبه به روی چنگ جلو به جهیدبیخود 
و یک صدا  صدای  «های رفت، های افتاد دیگه، های...»ها جار زد:  دیدن

و صدای « بابام هی! ای»علی شد که با فریاِد دهاِن باِز رنج و عذاب گفت: 
صدای مریم  و صدای فرنگ هم به« باالسری!... ای خدای»مریم درآمد: 
های  َنَفس ها و در این َدم« ای آسمون! ای پروردگار! نکُنی!...»چسبیده بود: 

، شدند تا معلوم شود در صحنۀ وضع سنگیِن سنگین بیرون داده می شده  حبس
 شود... و چه واُکنشی پدیدار می دیگر چه باید ببینند

پرت  یخوا ِچته هی باز با کلّه میری جلو؟ مگه می»یار به خود گفته:  علی   
 «بشی بمیری اگه گاو نمیره؟

ُمردن به من فرضه، اما دیگه تکون نخوری که پرت »خود گفته:  و علی به   
 «شی. چه فایده یعنی که... ذّره می شی و ذّره می
 ، نکنه.زندگی و معاش و شانسُگه داخِل این »رگه گفته: صدای دلبربز   

 «راستی...حاال هم 
 «الصه...خَ  دیدی از اّول گفتم؟ خالص،»گفته:  آقا به دل حاجی   
 «خالص جانم، معلوم بود...»خود گفت:  َقپان به   
 «کنین؟ نگاه میفقط های ُگه به خدا! نذارین! پس »فرنگ به نعره گفت:    
های برادرا! های مسلمونا! نذارین، »و مریم هم با دسِت درازشده گفت:    

 «خوان برای روِز تنگ، پس یعنی... غیرت بکنین، غیرت رو می
. جای تازۀ شنیدند آقا و َقپان می زد که حاجی َنفس می بلند َنَفسگاو طوری    

پرتگاه، یکسره دادگِی  های گاو در روی شکم قرارگرفتِن سر و گردن و دست
ها را از  توانست دست و اگر هم می فرش از سنگریزه و خاِک سسِت ُپوک بود

ها را به زمین سفت کند تا بتواند  توانست آن باز نمیآزاد کند، کامالً  هزیِر سین
کارۀ لرزاِن  بلندبودِن نیمه ها ـ همین و محکم بگیرد، و همین پاها را بیشتر سیخ

دادگی و سستِی زمین و تاحّدی زیِر سینه و  ۀ شکماز لب ختگیپاها در آوی
 کردند... َدم بیشتر می به ها  خطر را َدم ماندِن دست تنه
آوردند و  ها چین می ها و صورت و چشم به لبوقفه  آقا که بی َقپان و حاجی   

دانستند که اصالً کاری از  دانستند چه بکنند؛ یعنی می فشردند، نمی خود را می
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کنند، دارند زوِر  دادند که دارند عملی می اّما باید نشان می آید نمیدستشان بر
زنند. از ترِس اینکه اگر به گاو نزدیکتر شوند و بدتر َرم کند  خودشان را می

چه.. چه »ها را بگیرد، بیحرکت ماندند. بلند گفتند:  و پرت شود، َشر آن
 «َبَتر... که... ترسیم  که.. بکنیم. می

کنین؟  ش مینگاجا و  به ئین مونده، خالو! پس َتک یاهللا»صدا کرد: محّمد  ُگل   
 «نذارین. پس اقالً بذارین تا خودم بیام اگه که...

شروع به حرکات و  ، به آهستگیرفتن پائین آقا و َقپان به قصِد به که حاجی   
ُجستند و  جاهای محکم برای پانهادن می ها به زمین، نقطه چنگ کردند.حرکت 
 داشتند... پابرمی

زاهد! های نذاری یه وقت که  یا بابا»شد:  گفت و شنیده نمی دلبربزرگه می   
 «این فقیرا اینجا هم بغلَتن...

های کارکردن به دّره، به گرفتِن نرمۀ گوش با دو  محّمد نگاهش در َدم و ُگل   
صدا  ،های ژرفای عجز و التماس َته شست و سّبابه، از تِه دل، از َته انگشتِ 
ی خودت و آگاهی به فقیری ئ هجائی که! وایساد یا بابازاهد! خودت همین»کرد: 

و برای عالمِت سپاس از رفِع قضا ـ « ـ بدبختِی ما و باز میذاری؟! نذاری!...
 !...«به قدِر یه پاش هم به نذِر خودت، نذار: »تبال، گفـ

به تومن  تومن ـ سی بابازاهد! قربونت! بیس»مده بود: صدای ُسوِز مریم درآ   
 «نذِرت، نذار!...

آقا پایش به پای ُپشته رسیده بود و باز  کمی جلوتر از حاجیدیگر َقپان که    
ای سفت کرده بود، نوِک دست  فرورفته دستی را به َدوِر سنگِ بزرِگ به زمین

های گاو رسید اّما دید  دراز کرد که تقریباً به نزدیکِی شاخو پنجۀ دیگرش را 
چه فایده و مگر ُرسَتم است؛ اگر حّتی شاخ یا گردِن گاو را بگیرد و گاو 

زند ـ آنوقت ممکن است که در حاِل  زوری بزند.. ـ که حتماً زور می
اختیاری، خودش و گاو هردو باهم پرت شوند... نومیدانه و برای  بی
آقا، هردومون بهتره ِبکَشیم  حاجی»کشیدن گفت:  َنَفس حاِل سخت به، «اگری»

 «طرِف پشِت سر و گردنش  و ببندیمش اگه...
نومیدِی کامل و منظِر غیِرممکن، تا خواست با آقا در برابِر صحنۀ  حاجی   

 َقپان ـ بدهد، گاو با حسابِ «ِ اگری»مکث جوابی ـ باز برای همان 
خود تکان آورد که باعث شد روی پهلو بیفتد  غی، بهها و شلو شدِن آدم نزدیک

 در ریزِش خاک و سنگ و سنگریزۀ فراوان، خیلی آهسته غلتید... و 
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شدند: طرِف دّره این صدا  دلبربزرگه از آنوِر ناشنیدنِی دُ اضافۀ صدای 
 .و صداهای مشّخص هم در راِه ُبروز بودند..« ُهوه!... ُهوع های های های»
ً هائی  برای َدم  محّمِد همیشه خوددار ب و مغِز ُگلقل . نداز کار ایستادتقریبا

ها افتاد و پا شد و به دیدن و  و روی لبه به روی چنگ جلو به جهیدبیخود 
و یک صدا  صدای  «های رفت، های افتاد دیگه، های...»ها جار زد:  دیدن

و صدای « بابام هی! ای»علی شد که با فریاِد دهاِن باِز رنج و عذاب گفت: 
صدای مریم  و صدای فرنگ هم به« باالسری!... ای خدای»مریم درآمد: 
های  َنَفس ها و در این َدم« ای آسمون! ای پروردگار! نکُنی!...»چسبیده بود: 

، شدند تا معلوم شود در صحنۀ وضع سنگیِن سنگین بیرون داده می شده  حبس
 شود... و چه واُکنشی پدیدار می دیگر چه باید ببینند

پرت  یخوا ِچته هی باز با کلّه میری جلو؟ مگه می»یار به خود گفته:  علی   
 «بشی بمیری اگه گاو نمیره؟

ُمردن به من فرضه، اما دیگه تکون نخوری که پرت »خود گفته:  و علی به   
 «شی. چه فایده یعنی که... ذّره می شی و ذّره می
 ، نکنه.زندگی و معاش و شانسُگه داخِل این »رگه گفته: صدای دلبربز   

 «راستی...حاال هم 
 «الصه...خَ  دیدی از اّول گفتم؟ خالص،»گفته:  آقا به دل حاجی   
 «خالص جانم، معلوم بود...»خود گفت:  َقپان به   
 «کنین؟ نگاه میفقط های ُگه به خدا! نذارین! پس »فرنگ به نعره گفت:    
های برادرا! های مسلمونا! نذارین، »و مریم هم با دسِت درازشده گفت:    

 «خوان برای روِز تنگ، پس یعنی... غیرت بکنین، غیرت رو می
. جای تازۀ شنیدند آقا و َقپان می زد که حاجی َنفس می بلند َنَفسگاو طوری    

پرتگاه، یکسره دادگِی  های گاو در روی شکم قرارگرفتِن سر و گردن و دست
ها را از  توانست دست و اگر هم می فرش از سنگریزه و خاِک سسِت ُپوک بود

ها را به زمین سفت کند تا بتواند  توانست آن باز نمیآزاد کند، کامالً  هزیِر سین
کارۀ لرزاِن  بلندبودِن نیمه ها ـ همین و محکم بگیرد، و همین پاها را بیشتر سیخ

دادگی و سستِی زمین و تاحّدی زیِر سینه و  ۀ شکماز لب ختگیپاها در آوی
 کردند... َدم بیشتر می به ها  خطر را َدم ماندِن دست تنه
آوردند و  ها چین می ها و صورت و چشم به لبوقفه  آقا که بی َقپان و حاجی   

دانستند که اصالً کاری از  دانستند چه بکنند؛ یعنی می فشردند، نمی خود را می
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کنند، دارند زوِر  دادند که دارند عملی می اّما باید نشان می آید نمیدستشان بر
زنند. از ترِس اینکه اگر به گاو نزدیکتر شوند و بدتر َرم کند  خودشان را می

چه.. چه »ها را بگیرد، بیحرکت ماندند. بلند گفتند:  و پرت شود، َشر آن
 «َبَتر... که... ترسیم  که.. بکنیم. می

کنین؟  ش مینگاجا و  به ئین مونده، خالو! پس َتک یاهللا»صدا کرد: محّمد  ُگل   
 «نذارین. پس اقالً بذارین تا خودم بیام اگه که...

شروع به حرکات و  ، به آهستگیرفتن پائین آقا و َقپان به قصِد به که حاجی   
ُجستند و  جاهای محکم برای پانهادن می ها به زمین، نقطه چنگ کردند.حرکت 
 داشتند... پابرمی

زاهد! های نذاری یه وقت که  یا بابا»شد:  گفت و شنیده نمی دلبربزرگه می   
 «این فقیرا اینجا هم بغلَتن...

های کارکردن به دّره، به گرفتِن نرمۀ گوش با دو  محّمد نگاهش در َدم و ُگل   
صدا  ،های ژرفای عجز و التماس َته شست و سّبابه، از تِه دل، از َته انگشتِ 
ی خودت و آگاهی به فقیری ئ هجائی که! وایساد یا بابازاهد! خودت همین»کرد: 

و برای عالمِت سپاس از رفِع قضا ـ « ـ بدبختِی ما و باز میذاری؟! نذاری!...
 !...«به قدِر یه پاش هم به نذِر خودت، نذار: »تبال، گفـ

به تومن  تومن ـ سی بابازاهد! قربونت! بیس»مده بود: صدای ُسوِز مریم درآ   
 «نذِرت، نذار!...

آقا پایش به پای ُپشته رسیده بود و باز  کمی جلوتر از حاجیدیگر َقپان که    
ای سفت کرده بود، نوِک دست  فرورفته دستی را به َدوِر سنگِ بزرِگ به زمین

های گاو رسید اّما دید  دراز کرد که تقریباً به نزدیکِی شاخو پنجۀ دیگرش را 
چه فایده و مگر ُرسَتم است؛ اگر حّتی شاخ یا گردِن گاو را بگیرد و گاو 

زند ـ آنوقت ممکن است که در حاِل  زوری بزند.. ـ که حتماً زور می
اختیاری، خودش و گاو هردو باهم پرت شوند... نومیدانه و برای  بی
آقا، هردومون بهتره ِبکَشیم  حاجی»کشیدن گفت:  َنَفس حاِل سخت به، «اگری»

 «طرِف پشِت سر و گردنش  و ببندیمش اگه...
نومیدِی کامل و منظِر غیِرممکن، تا خواست با آقا در برابِر صحنۀ  حاجی   

 َقپان ـ بدهد، گاو با حسابِ «ِ اگری»مکث جوابی ـ باز برای همان 
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آقا و َقپان و  ها بلند شد و بلندی گرفت. حاجی های از تِه مغِز زن صدای جیغ   
را  شد  خود اندند و تا میبا بیچارگِی کامل فقط بیحرکت م یار علی و علی

ایستادن، انگار  شدن و ُرک خمیدن و بعد صاف محّمد با یکباره ند. ُگلفشرد
شد و با زورآوردن  ِر دهانش میکاری را صورت داده بود. ناسزا و کفر ُپرتاپُ 

، چسبید یش میو گلو و با صدائی که به دهان به جلوگیری پرداخت خود  به
 ذاری! بگیرش!های بابازاهد! نذار! نکنه ب»بلند و لرزان صدا بلند کرد: 

 ...«رحِمت بشه ِبمون!
ای بابازاهد! قربونت! »پیچید و مریم صدا درآورده بود:  خود می فرنگ به   

 «پاش به نذِرت!...یه نذار بمیره! 
تر از لبۀ  که مثِل آنکه چیزی، نیروئی، پذیرفت؛ بیش از دو متر پائین   

اّما داری کوبیده شد  سنِگ بزرگ و صاف ـ ناصاِف لبه پرتگاه، گاو به تخته
تر که  حدوِد دو متر پائینسنگ هم به غلتیدن ِول شد و  نماند و از کنارۀ تخته

و  تر رگتر و پهنسنگی بز پرتگاه بیشتر از باال شکم داده بود، به روی تخته
کشیده شده  ُپوَزشپایۀ چوبِی شکسته  به طرِف سر و  تر افتاد و ماند. سه صاف

دیدند و همه دیدند که شاید هنوز جای امیدی باقی مانده و به  بود. همه می
حاِل گرفتِن  حاِل زدن به سینه و صدای علی به ها به همین خاطر صدای زن

 بابازاهد! یا بابازاهد! ای قربونت! نذاری!»سانه گفتند: ُملَتمِ بلند و  ،نرمۀ گوش
 ،قدامدادِن هّمت و ا آقا و َقپان به نشان و حاجی...« نذاری قربوِن کرامتت!

کردند، که انگار  شان به پرتگاه، سرسر میهنوز عقب نکشیده بودند و چشم
 سنگ هم ، شوخی کرده بود و تمام شده بود؛ گاو روی تخته«نیرو»، «چیز»

نظرهائی  به بهمزدنی خونی شدن، در چشم ؛ تکانی برداشت و در ِولنماندزیاد 
باِر دیگر صدای  فشردند و یک زد... همه خودشان را جمع کرده بودند و می

ها و  جیغ گرفتنِ  قطع هوا بلند شده بود. فرنگ به تر به دهنده ها تیزتر و تکان جیغ
های ُگه داخِل خدا و پیر و »پهلوکوفتن، صدا کرد:  های با مشت به در َدم

 «ُهح؟!... پیغمبر! دیگه خالص! نه دیگه خالص 
ها داخِل دهِن  ای ُگِه سگای همۀ این آبادی»کرد:  دلبربزرگه هم صدا می   

 «همین بابازاهد و داخِل خدا و هرچی که پیر و پیغمبَرن!...
که دست را از َدوِر سنگ َرد کند، به آن کشیدِن احتیاط بی حاِل عقب َقپان به   

ُگِه سگِ ارمنی داخِل همین پیر و همین آسموِن های »غیظ و نفرت گفت: 
 «خدا!
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همینه »ورکردِن خودش از نزدیکِ پرتگاه گفت: آقا هم به وضِع دُ  و حاجی   
مسلمونی! این  کاِر خدا و این کرامِت پیر و امامزادۀ خدا و به نظرم َنقِل 

 «به!... به به همین برابرمون!وایساده 
حاِل احساِس وجوِد و  و بهمحّمد در خشکی و تاری نومیدی و نفرت  و ُگل   

یست دید حرفی که دارد، الزمی که دارد، دیگر حرف اثِر ُمرادی در مغزش،
زبان بیاید و نباید دندان ُرویش بگذارد؛ وجود و  که ُپِر دهانش شده و باید به

ِد همیشه، با صدای مصیبت و غیِظ سرشار، در آن زبانش رهاشده از قی
که هنوز گاو توی هوا ِول بود، چشمش به فضای حامِل گوساله، هائی  َدم

های بابازاهد! تو پیری یعنی  ها؟ برو! اقالً بجنب اونطرفتر »بلندبلند گفت: 
 «پایه چشِم خوُدتو درنیاره! برو.. پیر، آسمون، خدا!... که سه
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که کرد   می بلند صدا، هنوز سر را کمی  و ناله کوفته و خونی، بی گاو، درهم   
 یار چاقو و کارد و آب رساندند. و علی  علی
نزدیک   دلبرکوچکه هم به دّره رسیده بود و به آهستگِی حالتی عزادارانه   
 شد. می
 «پس به طناب نبندیمش؟»َقپان با امتحاِن لبۀ کارد گفت:    
بسته تکون به خودش  نه. جون داره دیگه زبون»آقا به ناراحتی گفت:  حاجی   

 «ِبِده که بستن بخواد؟ یاهللا، َمرد! تماِم خونش رفته و اآلنه که دیگه حرام بشه.
 .«پس اقالً بگیرینش سفت..»َقپان گفت:    
و فرنگ زورشان را روی تنه و دست و  یار و دلبرکوچکه آقا و علی حاجی   

سرش جلِو  پیچیده و گوشۀ دستمال هم های ب پاهای گاو انداختند و مریم با چهره
تر از هر  خمیده تر و حالتی جمع محّمد به یستاد باالی سرشان. ُگلدهانش، ا
حاِل  که به د. سرش ماننِد سِر کسیکر یور ایستاده بود و نگاه نمقدم دُ وقتی، چند

تا شد... دسِت راستش  زیر کشیده می آرام به م آرا نشسته خوابش گرفته باشد،
یده شد، از موهای سینه سمِت چِپ پیراهن کش اراده و خیلی یواش به حّدی بی

جیب رسید و پاکِت سیگار را درآورد. پا برداشت و روی  گذشت و به
 سنگی نشست... تخته
ساعت به  دانستند که بیش از دو  دا نبود. میزرد پی آفتاِب رنگ  از توی دّره   

 نمانده. و َدِم تاریکی غروِب تنگ
نتوانسته بود به دّره پا بگذارد و خاطِر وضِع شکمش  دلبربزرگه که باز به   

ئید، پا محّمد را می کرد، ُگل ای که چشمش ُبر می لِب دّره نشسته بود، تا اندازه
تاریک و پیشانی نهاده بود و چهرۀ کناِر  کِف دست را بهکه نوِک  حالی هب

ً باز و دندانهای درشت و دهاِن تقر چشم های بلندش غمخوارِی شدیدی را  یبا
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ای که کارد بخورم »گفت:  به آهستگِی اندوه ـیعنی دادند. یواش ـ  مینشان 
ش با حالِت بازخواست را از پیشانی َرد کرد و چشم دست نوِک کفِ  ...«.برات

ی باالسری! یعنی تو رضائی ها»به زباِن نفرت و تحقیر گفت:  متوّجۀ آسمان،
ُگه ُپرتاُپِر »و چشمش به دّره، گفت: « "خدائی" همینه یعنی؟! عمل هم؟! به این

به  ـ و نگاهش به ساخت« خدای اینُجوری اگه که راست میگن و هستش!
کردیم حکمت داره،  که خیال می مون امامزادهپس ایَنم برای »فت: گ امامزاده ـ

ُمعجز داره و اونوقت به یه اینُجور روِز شومی ِهشِته باالی سِر خودش اینی 
این پیشامد بشه برای این پیرمردی که ِهشِته الخصوص  علیبشه که دیدیم و 

ائی مثل و مانندش گیر و از خوبی و باخد دوبیشتِر دارائیش همین گاو بود
الخصوص  شه! اونوقت آدم علی احواِل مریضی هم نمازش ترک نمی هنمیاد و ب

ه این آدم همون آدمیه که َتَرک بشه ک خواد غصه َبَتر زورش میاد و َبَتر می
کنی! پس  دید که تو چرا کفر و کافری می امروِز َنقد از چشِم من می همین به

َبره که  پی نمی آدمی ـ هرقدر هم که خر باشه ـهم باز هر  حساب همین به یعنی
پس شب و روز هم که آدم کفر بگه،  "خدا" یعنی چی و "پیر" یعنی چی؟

 «هنوز کم گفته اگه خدا اینه و پیر اینه!...
که  بلند شده بود. گیج و ِویج، طوری جا نگرفته بود و  زیِر فشار محّمد ُگل   
رساند زیاد به هوش و حواِس خودش نیست، ُرو به باالتر، ُرو به لبۀ دّره،  می

سنگی نشسته بود. ذهنش ُخرد و خسته و  پابرداشته بود و باز روی تخته
گاو مثِل یک شوخی، شدِن  زده بود. ُسریدن و پرتاب فراری و بخصوص نفرت

زی نامربوط زد؛ ماننِد چی یک بازی، یک خواب، یک دروغ، به نظرش می
به خودش، تا ناگهانی و به شّدت  حقیقت به مغزش داخل شد... مجبور شد 

محّمد! پس بیا ببینیم چی  آ ُگل»جواِب صدای بلنِد َقپان را بدهد که گفته بود: 
 «مون... میگی. تاریکی هم که دیگه نزدیکه برسه بگیره

 «علی آورد خرا رو.»صدای دلبربزرگه به جار خبر کرد:    
 «گیره... مگه با خر انجام می»گفت:  مریم می   

 شد. خیلی مشکل بود که گاو با االغ حمل شود؛ قاطر هم که پیدا نمی   
چه بکنیم دیگه مریم. چاره ِچیه دیگه. روز اگه بود، »آقا گفت:  حاجی   
 «شد پوستشو ِبکَنیم و به هر رقمی ُخردش بکنیم ِبَبریمش. می
گیریم که  شه، بله، اما خودمون هم الشو می خر، نمیتونه  نمی»َقپان گفت:    

 ...«و نیفته هم همۀ زورش نیفته روی خر
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شد و تا صافی بود، الشه را  رسید. تا علی برسد، تا می ها می محّمد به آن ُگل   
چرا گذاشتی سِرشو ِبُبَرن؟ از »کرد:  فکر میمحّمد  کشیدند به پائین. ُگل

ُمرد و  مد به زمین، اونقدرا هم بلند نبود، شاید نمیاونجائی که پرت شد و دراو
 «شد... خوب می

ی خفه گفت: ئمحّمد با صدا الشه را که باِر االغ کردند و راه افتادند، ُگل   
شد سِرشو َنُبرین؟ میگم یعنی شاید خوب  َقپون! تو میگی یعنی نمی»

 «شد... می
تعّجب  ر چرخاندن، بهاد بود، با سَقپان که مواظِب االغ، یک دستش آز   

محّمد، ای شخص ِ عزیز، بله که این پیشامد به سِر تو کوهه  ای آ ُگل»گفت: 
کسی نباید از چشمت ببینه، اما خودت هم الُبد دیدی  از زانو هم ِبریاگه که و 

گرفت،  که دوبیشتِر خوِن گاو رفته بود و اگه کارد یه َدمان دیرتر دستمونو می
 «شد... دیگه حتم حرام می

رفت، به سرچرخاندنی  محّمد می آقا که دستش به الشه، پشتش به ُگل حاجی   
بله، بله، به ارواِح بابای » که زود چشمش را به بار برگرداند، محکم گفت:

یعنی تو شاید چون  مون حرِف راستی بس همین بود که َقپون زدش. همه
دیگه داشت به دراومد به زمین. که  نگاه نکردی ِبش وقتی کردی  رغبت نمی

مون  کرد و ما همه شد و فقط به زحمت یه َنَفسی آر و َبر می خالص میآنی 
مون دیگه  رد بره به جگرم برات اما چارهباید ُشکر بکنیم که حرام نشد. کا

 «چارۀ ناچار بود...
عمق مبّدل شده بود، به  جائی که دّره دیگر به شیاری کم با رسیدن به نقطه   

در باال هم به سختی و ُکندی آهستگی و احتیاط و سختی ُرو به باال نهادند و 
نشستِن دلبربزرگه  جایکه هنوز از وقتیبلندِی نهادند و  و بهراست سمِت  بهُرو 
ست مثِل آنکه گروِه دلبربزرگه در ،ور بودنددُ قدم   بیش از بیست ِحدّ در

ی و سبکی احترام را بیشدن ببیند، سِرپانبودِن خود  زدیکن عزادری را به
را باز کافی ندید؛ یعنی دید باید چیزی ـ چیزهائی را  یافت و بلند شد، و همین

محّمد دیگر جلوتر از  ُگلَوَرد، بخصوص که زبان بیا ها به شدن نیز در نزدیک
کردِن پنجۀ دست َدِم دهان، با صدای  داشت. با لوله ای پابرمی همه در کناره

کنه؟ پس این آدِم  آ! اگه خدا خداس، پس چرا اینُجور می»درد و اندوه گفت: 
ش  ئی و همه ای داشت و نه مال و دارائی بزرگ و آبرومند، که نه اوالِد َنرینه

روزش  َبعدی، چرا باید این به ین گوساله رو داشت َنقِل یه امید ـ عالقۀ ِمنهم
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ای که کارد بخورم »گفت:  به آهستگِی اندوه ـیعنی دادند. یواش ـ  مینشان 
ش با حالِت بازخواست را از پیشانی َرد کرد و چشم دست نوِک کفِ  ...«.برات

ی باالسری! یعنی تو رضائی ها»به زباِن نفرت و تحقیر گفت:  متوّجۀ آسمان،
ُگه ُپرتاُپِر »و چشمش به دّره، گفت: « "خدائی" همینه یعنی؟! عمل هم؟! به این

به  ـ و نگاهش به ساخت« خدای اینُجوری اگه که راست میگن و هستش!
کردیم حکمت داره،  که خیال می مون امامزادهپس ایَنم برای »فت: گ امامزاده ـ

ُمعجز داره و اونوقت به یه اینُجور روِز شومی ِهشِته باالی سِر خودش اینی 
این پیشامد بشه برای این پیرمردی که ِهشِته الخصوص  علیبشه که دیدیم و 

ائی مثل و مانندش گیر و از خوبی و باخد دوبیشتِر دارائیش همین گاو بود
الخصوص  شه! اونوقت آدم علی احواِل مریضی هم نمازش ترک نمی هنمیاد و ب

ه این آدم همون آدمیه که َتَرک بشه ک خواد غصه َبَتر زورش میاد و َبَتر می
کنی! پس  دید که تو چرا کفر و کافری می امروِز َنقد از چشِم من می همین به

َبره که  پی نمی آدمی ـ هرقدر هم که خر باشه ـهم باز هر  حساب همین به یعنی
پس شب و روز هم که آدم کفر بگه،  "خدا" یعنی چی و "پیر" یعنی چی؟

 «هنوز کم گفته اگه خدا اینه و پیر اینه!...
که  بلند شده بود. گیج و ِویج، طوری جا نگرفته بود و  زیِر فشار محّمد ُگل   
رساند زیاد به هوش و حواِس خودش نیست، ُرو به باالتر، ُرو به لبۀ دّره،  می

سنگی نشسته بود. ذهنش ُخرد و خسته و  پابرداشته بود و باز روی تخته
گاو مثِل یک شوخی، شدِن  زده بود. ُسریدن و پرتاب فراری و بخصوص نفرت

زی نامربوط زد؛ ماننِد چی یک بازی، یک خواب، یک دروغ، به نظرش می
به خودش، تا ناگهانی و به شّدت  حقیقت به مغزش داخل شد... مجبور شد 

محّمد! پس بیا ببینیم چی  آ ُگل»جواِب صدای بلنِد َقپان را بدهد که گفته بود: 
 «مون... میگی. تاریکی هم که دیگه نزدیکه برسه بگیره

 «علی آورد خرا رو.»صدای دلبربزرگه به جار خبر کرد:    
 «گیره... مگه با خر انجام می»گفت:  مریم می   

 شد. خیلی مشکل بود که گاو با االغ حمل شود؛ قاطر هم که پیدا نمی   
چه بکنیم دیگه مریم. چاره ِچیه دیگه. روز اگه بود، »آقا گفت:  حاجی   
 «شد پوستشو ِبکَنیم و به هر رقمی ُخردش بکنیم ِبَبریمش. می
گیریم که  شه، بله، اما خودمون هم الشو می خر، نمیتونه  نمی»َقپان گفت:    

 ...«و نیفته هم همۀ زورش نیفته روی خر
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شد و تا صافی بود، الشه را  رسید. تا علی برسد، تا می ها می محّمد به آن ُگل   
چرا گذاشتی سِرشو ِبُبَرن؟ از »کرد:  فکر میمحّمد  کشیدند به پائین. ُگل

ُمرد و  مد به زمین، اونقدرا هم بلند نبود، شاید نمیاونجائی که پرت شد و دراو
 «شد... خوب می

ی خفه گفت: ئمحّمد با صدا الشه را که باِر االغ کردند و راه افتادند، ُگل   
شد سِرشو َنُبرین؟ میگم یعنی شاید خوب  َقپون! تو میگی یعنی نمی»

 «شد... می
تعّجب  ر چرخاندن، بهاد بود، با سَقپان که مواظِب االغ، یک دستش آز   

محّمد، ای شخص ِ عزیز، بله که این پیشامد به سِر تو کوهه  ای آ ُگل»گفت: 
کسی نباید از چشمت ببینه، اما خودت هم الُبد دیدی  از زانو هم ِبریاگه که و 

گرفت،  که دوبیشتِر خوِن گاو رفته بود و اگه کارد یه َدمان دیرتر دستمونو می
 «شد... دیگه حتم حرام می

رفت، به سرچرخاندنی  محّمد می آقا که دستش به الشه، پشتش به ُگل حاجی   
بله، بله، به ارواِح بابای » که زود چشمش را به بار برگرداند، محکم گفت:

یعنی تو شاید چون  مون حرِف راستی بس همین بود که َقپون زدش. همه
دیگه داشت به دراومد به زمین. که  نگاه نکردی ِبش وقتی کردی  رغبت نمی

مون  کرد و ما همه شد و فقط به زحمت یه َنَفسی آر و َبر می خالص میآنی 
مون دیگه  رد بره به جگرم برات اما چارهباید ُشکر بکنیم که حرام نشد. کا

 «چارۀ ناچار بود...
عمق مبّدل شده بود، به  جائی که دّره دیگر به شیاری کم با رسیدن به نقطه   

در باال هم به سختی و ُکندی آهستگی و احتیاط و سختی ُرو به باال نهادند و 
نشستِن دلبربزرگه  جایکه هنوز از وقتیبلندِی نهادند و  و بهراست سمِت  بهُرو 
ست مثِل آنکه گروِه دلبربزرگه در ،ور بودنددُ قدم   بیش از بیست ِحدّ در

ی و سبکی احترام را بیشدن ببیند، سِرپانبودِن خود  زدیکن عزادری را به
را باز کافی ندید؛ یعنی دید باید چیزی ـ چیزهائی را  یافت و بلند شد، و همین

محّمد دیگر جلوتر از  ُگلَوَرد، بخصوص که زبان بیا ها به شدن نیز در نزدیک
کردِن پنجۀ دست َدِم دهان، با صدای  داشت. با لوله ای پابرمی همه در کناره

کنه؟ پس این آدِم  آ! اگه خدا خداس، پس چرا اینُجور می»درد و اندوه گفت: 
ش  ئی و همه ای داشت و نه مال و دارائی بزرگ و آبرومند، که نه اوالِد َنرینه

روزش  َبعدی، چرا باید این به ین گوساله رو داشت َنقِل یه امید ـ عالقۀ ِمنهم
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همین باز  اده خودش هم بودش به قرار! پس بهامامز که بیاد، اوَنم در جائی
با  نگاهش«. کارشون فقط ظلمه؟معلوم نمیده که خدا و پیر و پیغمبر و دیانت 

ها متوّجه  به آدم سنگ و تختهبه خاک، به سنگ و  خودش  های تأییِد حرف
 محّمد متوّقف شد. شد و در آخر به روی ُگل می
محّمد! تو  آ گل»آقا  هم به لحِن درد و هم برای تسلّی درآمد:  صدای حاجی   

ها بوده و  از همۀ طاقتو البت طاقتت هم غیر یه شخص ِ خیلی بزرگی هستی
ووح! ـ بگم چقدر مال و هست؛ تو اوالد ـ اطفال از دستت رفت، تو باز.. ـ هُ 

و اینکه دیگه  ال هم با وجوِد دسِت َپتیپس حا ،دارائی از دستگاِهت رفت
قضا ـ بال بود و چه از یفه، این اتفاق هم فدای سرت، چه ُجزِوت خیلی ضع

 «این شد ُخالصه و باید طاقت بیاری...بداقبالی بود و چه هرچی، 
کرد که  محّمد دود می های ُگل ای در میاِن انگشت شده روشن سیگاِر تازه نصفه   
ای  فراموش شده بود. با آن صدای آهستهتا حّدی  خوددیدن  از دو ُپک به بعد

شنود یا نه،  آقا درست می کند که حاجی برایش زیاد فرقی نمیکرد  که معلوم می
زه! جون یه جائیه.. ـ حیف! ـ قضا ـ بال"! بسکه جون برای من عزی»"گفت: 

 «که درنمیاد!...
تا آنجا که  محّمد نزدیک شده بود، کردن  به ُگل کج دلبربزرگه که با راه   

نه، حاال هم باز تِن خودت سالم »با ُسوز و غم و غمخواری گفت:  بود ممکن
وهللا اگه تو یه روز هم داخِل »و گفت: « باشه. یه کاردی به دلم برات...

 «خوریم. آبادی نباشی، دیگه ما آدم نیستیم و دیگه به درِد آب هم نمی
دا کرد: محّمد پی برد و ص حرِف ُگل های دلبربزرگه به ان از راِه حرفَقپ   
ئیم به َرهنمائی ـ  ای مرِد بزرگ! تو همونی که ما همیشه محتاج بوده»

شه، مقّدِر  که میت هم همیشه این بوده که هر پیشامدی هات و یه حرفِ  داللت
و از زانو ِبره و ما هیچوقت  َدر هرحالی نباید از جا بزنه به الهیه و آدم به

قوِل  که بنا به فاقی با وجودیندیدیم که تو سر ببندی برای هیچ تنگی ـ ات
آقا پسر از دستت رفت و خیلی مال و دولت از دستت رفت و حاال هم  حاجی

توقعی که ازت میره ِبِرشتِن غم و غصه نیست. البت که جریان به سرت 
 قوِل دلبر بهَبعد  وساله بود که برای ِمنگ سخته، همۀ دارائیت بیشتر همین

 «اما باز هم...، ای بود خودش یه امید و عالقه
اِر کمُروئِی حال گرفت ها و در عینِ  با حرف دلبرکوچکه میلش میِل ضّدّیت   

آقا و  های باالی َقپان و حاجی مقابِل سّن و سالسّن و ساِل خودش در
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شه که آدم سبک  ای بابا! مگه می»فقط گذاشت به زبانش بیاید:  دلبربزرگه،
 «خدازدۀ آبرومند... شما... های دست ِبَبره به این بار؟ این بیچاره

ی ـ دلبرکوچکه، کسحرِف صفای انبوه و رسای راستی و برابِر در    
 نفر و برای همه  زبان نیاورد و برای سهنفر ـ چیزی به  هیچکدام از سه

عنواِن  ِشِپ پاها احساس شدند که به ِشپ و های ِول، آسماِن بیشتر نازا زمین
 به مغزها راه یافته بودند... معنائی و نامربوطی به کاِر آدمیزاِد بدبخت  بی
سرش را که عقب رفته بود و  داشت و دستمال مریم به دنباِل همه پابرمی   

چون لچک نداشت بیشتِر موهایش را بیرون انداخته بود، جلو کشید و با 
ی هون! برادرم! آدم چقدر َقپ»رسیده، گفت:  پیری ر ناگهانی بهصورتی انگا
َئن؟ چقدر  "پناه بر خدا" و بگه فالن و َبهمان پیشامد "مقّدر" بودهبگه "خدا" و 

 «یعنی؟ چند سال آخه؟...
ای جن ِبَبره »گذارد:  آید و نمی می حرفش تمام نیست که صدای فرنگ در   

 «چی! "چیزِ "ی چی، "خدا"خدا رو! "خدا"! 
بدوِن سبک ـ صداآمدن  ِف مریم، َقپان بهبا ُسوز و معنای صدا و حر   

دید و سرش به  کاری وری از اصلِ را عجالًة سبکی و دُ کردِن جواب  سنگین
 کهـ زیر، جلِو پا را پائید و الشۀ گاو را پائید تا بهتر به دنبالۀ حرِف مریم 

 گوش داده باشد. آید ـ ایست که می دانست دنباله می
خوام ببینم هرچی که از روِز قدیم تا به روزگاِر امروز  این، میـ غیراز   

ئیم، کم بوده و خدا هنوزه هم بامون کار داره؟ ـ اگه "ها"، این ُپرس میاد  کشیده
ئیم به زیِر خدا که این  واپیش که آخه برای چی، جای چی، چه گناهی کرده

از یه طرف )مکث کرد و گفت:( از این َبرگذشته و بشه روزگارمون؟... 
نزدیکِ آدِم دیانتکار و دلپاک و  مگه نمیگن خدا نمیذاره "بد" به  دیگه هم

کنه در حّق ِ این  صاف بیاد؟ اگه اینه، پس چرا خدا اینُجور کرده و می
شون بیشتر شده دزدی ـ ِخیِزی،  پیرمرد؟ یعنی اونائی که آبرو ندارن و عمل

ُرو به ترقیه و برعکس، آدمای بینیم بد به ِگردشون نمیاد و هی کارشون  می
 شه... کارشون هی َیوماً َبَتر میصاف و خداترس 

کردن و  . با پاسستسوخت و دلش می« راست!...»َقپان در دل اقرار کرد:    
بله، مریم، حرِف حقیقت همینه و »گیرزدن، ُرویش به مریم، به نرمی گفت: 

مه مات و متحّیِر همین برای آدِم خر هم دیگه پنهانی نیست و همینه هم که ه
من همین حاال دلم یه َگز »و فوری اضافه کرد: « حساب ـ کتاِب ناُجورن...
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شون بیشتر شده دزدی ـ ِخیِزی،  پیرمرد؟ یعنی اونائی که آبرو ندارن و عمل

ُرو به ترقیه و برعکس، آدمای بینیم بد به ِگردشون نمیاد و هی کارشون  می
 شه... کارشون هی َیوماً َبَتر میصاف و خداترس 

کردن و  . با پاسستسوخت و دلش می« راست!...»َقپان در دل اقرار کرد:    
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برای این پیرمرد، اما نّیَتم بیشتر به اینه که دیگه کاری شده رفته و  سوراخه
 «افسوس و خودخوری ثمری نداره...

ی به خوام دست بذار ! تو نمیَولَداُلّزنا»فرنگ چشمش به علی، گفت:    
 «گاو نگهداری کردی برامون؟»و گفت: « الش!

 «حاال مثِل اینکه تقصیِر منه!»آویزانی گفت:  علی به لب   
َنع! »تغّیر گفت:  آلود و صدایش هم مرطوب، به ش عرقآقا صورت حاجی   

های این َدوره دیگه چرا اینقدر پوسِت ُروشون  بچه»و گفت: « تقصیِر منه!...
 «ُکلُفته، پروردگار!

و نگاهش به رسیدن به هیئِت « های!... پس چی! های»َقپان هم صدا کرد:    
حرفا همه َرد، حرام که  از این»بدتر کرد و گفت:   پیرمرد، دلش به سوختن

. کمک کنم که اقالً دوبیشتِر پولش دربیاد . من خودم کاری میِِل نشده الحمدُ 
 «آقا... من خودم، حاجیالخصوص  هّمت که نیستیم. علی کنیم. ُمرده و بی می
یعنی اگه "غیرت" پس چی. هم ما، هم باقی همه. »ت: آقا محکم گف حاجی   

 «خواِنش؟ رو برای یه تنگی ـ اتفاقی نخوان، پس برای َکی می
شه میاد  ای برادرام، "کمک"ِ چی... مگه با کمک زنده می»مریم گفت:    

کردِن گوشتش نیست  کیلوَکشش َنقِل قیمِت حاالئیش با حساِب  پس؟ یعنی همه
َبعد، که بزرگ بشه،  ای بود برای ِمن قوِل خودتون این یه امید ـ عالقه که؛ به

شه خبر  ُمرادی رو هم نمی»و با مکث گفت:  «ای بیاره... خودش گوساله
َنقِل بکنیم بیاد خیلی از گوشت ِبَبره، یخچال ـ وسیله داره؛ یعنی اگه بیاد، 

 «مون نیست... ش و ما قبول گیره ِبِده و ضرر می خواد خیلی پول میکمک 
گرفته، باد که دیگر داغ نبود و زیاد هم گرم نبود، به  های بلندی روی زمین   

آورد جز  کِی شیرینی میخورد و ُخنَ  دار می های عرق یشانیسر و گردن و پ
ای،  محّمد و مریم و فرنگ که باِد خوش هم ماننِد چیزی، ماننِد نشانه برای ُگل

. برای علی این باد و در داشت می تر نگاه کرد و تازه تر می داغشان را تازه
وِر َکَپرها بسیار ُسوزناک بود. اگر پدربزرگش به او های بعد منظِر دُ  دقیقه

زد ـ کارهائی که هیچوقت نکرده بود ـ  کرد یا حرِف سرد می دست بلند می
خود ندیده بود، تا دیده بود،  که پدری بهبرایش بهتر بود. از همان کوچکی 

. بخصوص اینکه خوبِی همین پیرمرد و خوبِی همین مادربزرگ را دیده بود
ُجوئی به او نکرده بود،  پیرمرد حّتی نگاِه بدی هم به ُپرس در این جریان هم 

از هر ُتف و لعنتی و از صدتا فُحش و سیلی و اثِر َترکه هم بدتر بود. خود را 

~ 297 ~ 
 محّمدِیُِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِگلالل ِ

ها را اینجا آوردم، چرا از گاو غافل شدم تا به  یوانکه چرا ح خورد می
انداختن به مارمولک  سنگُبرده رسید، چرا نشستم، چرا سرگرِم  راِه آب کوره

و رفتن از پِی مارمولک شدم، چرا هوش و حواسم را مشغوِل برگرداندِن 
ها با چوب به جستجوی کژدم کردم. حاال چه بکنم، حاال چه بکنیم، حاال  سنگ

عوض ِ کمک که به پیرمرد کردم؛ مثِل  هم به مان ناامید شده، این همه دِ امی
فرستد و پیِش خودش  کند اّما ماهی صدتومان هم نمی که کار می برادربزرگه

گوید که مادر ـ خواهر ـ برادر دارم و این پیرمرد ما را بزرگ کرده و  نمی
 پای ما سوخته... ش تنگ است و این مادر خودش را بهدست

 شد. شان می آمد، ِچندش های کثیِف پوشیده از عرق، دیگر باد که می بدن   
مغز و دل   ی را بها سربلندکردن، از دیدِن َکَپرها اثِر ضربهمحّمد با  ُگل   

و یه  بیا! ُرو بکنیم به آبادی بگیم ما بودیم»خود گفت:  احساس کرد و به
 «مِرشو ببینیم...ای و گوساله رو هم خدا ُکشت و نذاشت که ث گوساله

جهان  نقشِ و پهلوهای پشت  رسید که آفتاب دارد به نوِک کوه در به نظر می   
 .شود نزدیک می ها و آبادِی قنبری

شدن به مردها گفت:  محّمد با درآوردِن خودش از چنگِ فکر، با نزدیک ُگل   
خوائین چه  آقا! َقپون! ـ  دیگه تاریکی نزدیکه، پس بگین می پس.. ـ حاجی»

بکنین. نه بهتره بفرستیم یکی از چوبدارا یا یکی از قصابا بیاد بدیمش 
 «؟ش ِبَبره
تون  یه کاری بکنین، قربونراست میگه. پس زودتری »و مریم هم گفت:    

 «که اقالً...
پس چرا آبادِی خودمون و »شدۀ اعتراض گفت:  فرنگ با صدای ُکلُفت   

 «مرّوت؟ چوبدارا و قصابای پدرسگِ بی های شناس نَبَرنش که ِبدیمش به آبادی
ای بابا! پس مگه ما »آقا هم با ناراحتی و بیقراری  بلند گفت:  حاجی   

 «ش؟ و شکم نداریم و غریب باید بیاد ِبَبره خودمون آدم نیستیم
هی بابا! شما میگین چی. »آقا گفت:  تر و بلندتر از حاجی و َقپان ناراحت   

آقا پس مگه خودمون بشر  قوِل حاجی خوائین؟ به مگه غیراز پول میشما پس 
نش مفتی  چوبدارا و قصابا بیان ِبَبرهَبریم و باید بگیم  نیستیم و چیزی راه نمی

 «تا قبول باشه؟
شتاب حرف بزند، مریم  محّمد تا خواست مطابِق همیشۀ عادت آرام و بی ُگل   

تونین  این مگه گوسفنده؟ شما پس مگه چند کیلوشو میای خالو! »گفت: 

pdf.tarikhema.org

tarikhema.org
m

an
de

ga
r.t

ar
ik

he
m

a.
or

g

ta
ri

kh
em

a.
ir

https://pdf.tarikhema.org
https://tarikhema.org
https://mandegar.tarikhema.org
http://tarikhema.ir


~ 296 ~ 
 محّمدِیُِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِگلالل ِ

برای این پیرمرد، اما نّیَتم بیشتر به اینه که دیگه کاری شده رفته و  سوراخه
 «افسوس و خودخوری ثمری نداره...

ی به خوام دست بذار ! تو نمیَولَداُلّزنا»فرنگ چشمش به علی، گفت:    
 «گاو نگهداری کردی برامون؟»و گفت: « الش!

 «حاال مثِل اینکه تقصیِر منه!»آویزانی گفت:  علی به لب   
َنع! »تغّیر گفت:  آلود و صدایش هم مرطوب، به ش عرقآقا صورت حاجی   

های این َدوره دیگه چرا اینقدر پوسِت ُروشون  بچه»و گفت: « تقصیِر منه!...
 «ُکلُفته، پروردگار!

و نگاهش به رسیدن به هیئِت « های!... پس چی! های»َقپان هم صدا کرد:    
حرفا همه َرد، حرام که  از این»بدتر کرد و گفت:   پیرمرد، دلش به سوختن

. کمک کنم که اقالً دوبیشتِر پولش دربیاد . من خودم کاری میِِل نشده الحمدُ 
 «آقا... من خودم، حاجیالخصوص  هّمت که نیستیم. علی کنیم. ُمرده و بی می
یعنی اگه "غیرت" پس چی. هم ما، هم باقی همه. »ت: آقا محکم گف حاجی   

 «خواِنش؟ رو برای یه تنگی ـ اتفاقی نخوان، پس برای َکی می
شه میاد  ای برادرام، "کمک"ِ چی... مگه با کمک زنده می»مریم گفت:    

کردِن گوشتش نیست  کیلوَکشش َنقِل قیمِت حاالئیش با حساِب  پس؟ یعنی همه
َبعد، که بزرگ بشه،  ای بود برای ِمن قوِل خودتون این یه امید ـ عالقه که؛ به

شه خبر  ُمرادی رو هم نمی»و با مکث گفت:  «ای بیاره... خودش گوساله
َنقِل بکنیم بیاد خیلی از گوشت ِبَبره، یخچال ـ وسیله داره؛ یعنی اگه بیاد، 

 «مون نیست... ش و ما قبول گیره ِبِده و ضرر می خواد خیلی پول میکمک 
گرفته، باد که دیگر داغ نبود و زیاد هم گرم نبود، به  های بلندی روی زمین   

آورد جز  کِی شیرینی میخورد و ُخنَ  دار می های عرق یشانیسر و گردن و پ
ای،  محّمد و مریم و فرنگ که باِد خوش هم ماننِد چیزی، ماننِد نشانه برای ُگل

. برای علی این باد و در داشت می تر نگاه کرد و تازه تر می داغشان را تازه
وِر َکَپرها بسیار ُسوزناک بود. اگر پدربزرگش به او های بعد منظِر دُ  دقیقه

زد ـ کارهائی که هیچوقت نکرده بود ـ  کرد یا حرِف سرد می دست بلند می
خود ندیده بود، تا دیده بود،  که پدری بهبرایش بهتر بود. از همان کوچکی 

. بخصوص اینکه خوبِی همین پیرمرد و خوبِی همین مادربزرگ را دیده بود
ُجوئی به او نکرده بود،  پیرمرد حّتی نگاِه بدی هم به ُپرس در این جریان هم 

از هر ُتف و لعنتی و از صدتا فُحش و سیلی و اثِر َترکه هم بدتر بود. خود را 
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ها را اینجا آوردم، چرا از گاو غافل شدم تا به  یوانکه چرا ح خورد می
انداختن به مارمولک  سنگُبرده رسید، چرا نشستم، چرا سرگرِم  راِه آب کوره

و رفتن از پِی مارمولک شدم، چرا هوش و حواسم را مشغوِل برگرداندِن 
ها با چوب به جستجوی کژدم کردم. حاال چه بکنم، حاال چه بکنیم، حاال  سنگ

عوض ِ کمک که به پیرمرد کردم؛ مثِل  هم به مان ناامید شده، این همه دِ امی
فرستد و پیِش خودش  کند اّما ماهی صدتومان هم نمی که کار می برادربزرگه

گوید که مادر ـ خواهر ـ برادر دارم و این پیرمرد ما را بزرگ کرده و  نمی
 پای ما سوخته... ش تنگ است و این مادر خودش را بهدست

 شد. شان می آمد، ِچندش های کثیِف پوشیده از عرق، دیگر باد که می بدن   
مغز و دل   ی را بها سربلندکردن، از دیدِن َکَپرها اثِر ضربهمحّمد با  ُگل   

و یه  بیا! ُرو بکنیم به آبادی بگیم ما بودیم»خود گفت:  احساس کرد و به
 «مِرشو ببینیم...ای و گوساله رو هم خدا ُکشت و نذاشت که ث گوساله

جهان  نقشِ و پهلوهای پشت  رسید که آفتاب دارد به نوِک کوه در به نظر می   
 .شود نزدیک می ها و آبادِی قنبری

شدن به مردها گفت:  محّمد با درآوردِن خودش از چنگِ فکر، با نزدیک ُگل   
خوائین چه  آقا! َقپون! ـ  دیگه تاریکی نزدیکه، پس بگین می پس.. ـ حاجی»

بکنین. نه بهتره بفرستیم یکی از چوبدارا یا یکی از قصابا بیاد بدیمش 
 «؟ش ِبَبره
تون  یه کاری بکنین، قربونراست میگه. پس زودتری »و مریم هم گفت:    

 «که اقالً...
پس چرا آبادِی خودمون و »شدۀ اعتراض گفت:  فرنگ با صدای ُکلُفت   

 «مرّوت؟ چوبدارا و قصابای پدرسگِ بی های شناس نَبَرنش که ِبدیمش به آبادی
ای بابا! پس مگه ما »آقا هم با ناراحتی و بیقراری  بلند گفت:  حاجی   

 «ش؟ و شکم نداریم و غریب باید بیاد ِبَبره خودمون آدم نیستیم
هی بابا! شما میگین چی. »آقا گفت:  تر و بلندتر از حاجی و َقپان ناراحت   

آقا پس مگه خودمون بشر  قوِل حاجی خوائین؟ به مگه غیراز پول میشما پس 
نش مفتی  چوبدارا و قصابا بیان ِبَبرهَبریم و باید بگیم  نیستیم و چیزی راه نمی

 «تا قبول باشه؟
شتاب حرف بزند، مریم  محّمد تا خواست مطابِق همیشۀ عادت آرام و بی ُگل   

تونین  این مگه گوسفنده؟ شما پس مگه چند کیلوشو میای خالو! »گفت: 
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 «؟باید بمونه خراب بشه داخِل گرماِبَبرین؟ یعنی باقیش 
اُفته   بو میهرچی ازش بمونه، هی بابام! این تا صبح »گفت: هم محّمد  و ُگل   

گوشت داره   و شاید هم بیشش و اونوقت دیگه باید پرتش بکنیم. صد کیلو بِ 
 «دارن؟ شو َورمی و کجا همه

کشیدن برای  پس َقپان که دستش به کمکِ گرفتِن الشه رفته بود، به دست   
ست به گرفته، با حرارت د یار جایش را حالی که دید دسِت آزاِد علی جواب، به
دن به پا و و در تندکر« آقا... تو بذار یه َدمان، حاجی»برد و گفت: کناِر کاله 

موعِد   محّمد! اّول از اینکه چون موعد آ ُگل»ّمد گفت: مح پای ُگل رسیدن پابه
ی ارزونه و اگه مسجدسلیمان بود، بله، جمعیت چون گرماس، گوشت به اللِ 

فروشیمش به قصاب و چوبدار، زیاده، گرونتره و اونوقت خوب بود که ب
شده قصابا و  ِی خراباین اللِ  داخلِ  غیرازاین، یعنی تو خودت خبر نداری که

خوان َبَبَرِنش مفت چون پیِش خودشون به  اَن؟ می چوبدارا چه کافرای الَمَصبی
ما این فکَرن که اینا گاوشون پرت شده ُمرده و مجبورن مفت ِبَدِنش، اما اینجا 

داریم و بعدش هم که هم آبادِی پاَتل رو  نیم بیشتر ازش َورمیخودمون تا بتو
هست دّره رو هم  و باز ُنه هست ها رو هست و هم آبادِی قلعه و آبادِی قنبری

َکَشن گوشِت  محّمد و نگهدار، باقی رو هم هست که مّنت می از َعبدهکه غیر
 «برای همه...شه که خیلی ازش ِبَبره  یار می اینُجوری گیرشون بیاد و علی

 ...«خوان از خدا می شون بله، بله، همه»یار صدا کرد:  علی   
خوان بخرن،  همه از خدا می ها. اینقدر آدم »آقا به صدا آمده بود:  و حاجی   

 «آرزوئی و نخوردن... الخصوص به خاطِر طعم علی
شه، محّمد! تازه، اگه خیلی با آ گل»َقپان که هنوز تمام نکرده بود، گفت:    

 «هفتاد ـ هشتاد کیلو گوشته و صد کیلو و بیش کجا بود؟
 «َقپون! گوشت بیشه از این که تو میگی.»مریم گفت:    
ه بکردن به کناره ـ به هیچکس ـ  محّمد و نگاه َردکردِن چشم از ُگلَقپان به    

آیا »، گفت: مریم چرخاندِن گردن به جوابِ با و « هی بدبختی!»حیرت گفت: 
 «دونم که کارم خرید ـ فروِش حیوونه یا شما؟ میمن بهتر 

 «پس ترازو؟»فرنگ گفت:    
ِن اسکندر.. ـ که هم به ما وکُ فرستیم دُ  یارو می ترازو"؟ ـ علی»"َقپان گفت:    

 «غریب نیست و هم خالوشه ـ ترازو و کیلو بیاره.
ه ی کجاس؟ به عرِض یه ساعت به جستن میرها، مگه اللِ »آقا گفت:  حاجی   
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 «َخیر. و میاد به
تازه! خالوم اسکندر از همه »و به شتاب گفت: « میرم.»یار گفت:  علی   

بیشتر گوشت میستونه چون یخچال و وسیله داره گوشتو بذاره برای تا 
 «هروقت...

 «ها، ها، راست میگه.»آقا گفت:  حاجی   
 «بله، پس چی.»َقپان هم گفت:    
 «خواد، نمیده... ترازوشو می»گفت: مثِل قُرقُِر ناامیدی دلبربزرگه    
ما بریم دیگه مشتری نداره و اصالَ  میده عّمه، تا»یار گفت:  علی   

 «ای هم داره. یه ترازوکوچیکه ،اینغیراز
 «رسونیم به دستش. ترازوشو به طلوِع صبح هم می»آقا گفت:  حاجی   
جا خودش معلوم  ها از همین ا و آبادیبدبختِی آبادِی م»گفت:  دلبربزرگه می   

 «مون پیدا نمیده برای یه تنگی ـ اتفاقی... میده که یه ترازوئی هم پیش
 رسیدند به کمک. می جان ـ ـ دختربزرگۀ ُگلی« ُثرّیا»و  جان ُگلیزینب و    
الخصوص  خواد که علی َقپون، بابام، من مگه دلم نمی»گفت:  محّمد می ُگل   

شکل شده ـ بخورنش؟ اما پول  آرزوی خودمون ـ حاال که این مهمین مردِم طع
 «کجا؟

اهواَزن، بابا! َنقِل آبادِی خودمون، اینائی که شوهراشون »آقا گفت:  حاجی   
ای دیگه هم که ه شون که نداشته باشه، من میدم جاش. اشخاِص آبادی هرکدوم

 «س دیگه...؟پول توقع ندارن. پ فهمن و بی مییه چیزی الُبد از خودشون 
محّمد و مریم و فرنگ قبولدار  دیگر ُگل َکَپرها  قدمیِ  حدوِد صد و پنجاهدر    

باز به گردن محّمد!  ببین، آ ُگل»گفت:  شده بودند و َقپان با صدای ُشور می
َبرم که تو به این خوبی و  دارم که تو یه آدمی هستی دلشکسته و راه نمی

آبرومندی و باخدائی، چرا خدا هی دلِتو شکسته از هر لحاظی که فرض 
دفعه هم بسوزی و بر بابام  بگیریم، اما َنقِل این پیشامد، من دیگه نمیذارم این

نم که خیلی پول جمع بشه تا بعدش َئم، کاری نک لعنت که اگه از خودم هم داده
هر البت یه قدری هم به یعنی که یه گاو ـ گوسالۀ مادۀ خوبی بُجوَرم برات. 

 «میذاریم ُروش... ،به کمکِ و هّمِت همهچه قمی ـ چه از خودم و ر
 «البت برادِر باغیرت ـ هّمت اینه...»دلبربزرگه گفت:    
 «تون نکنه اما.. داخِل این حساب.. یعنی... خدا از برادری کم»مریم گفت:    
مون تا از َورمون  ، بله، همه"کمک و غیرت"َنقِل »گفت:  آقا می و حاجی   
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 «؟باید بمونه خراب بشه داخِل گرماِبَبرین؟ یعنی باقیش 
اُفته   بو میهرچی ازش بمونه، هی بابام! این تا صبح »گفت: هم محّمد  و ُگل   

گوشت داره   و شاید هم بیشش و اونوقت دیگه باید پرتش بکنیم. صد کیلو بِ 
 «دارن؟ شو َورمی و کجا همه

کشیدن برای  پس َقپان که دستش به کمکِ گرفتِن الشه رفته بود، به دست   
ست به گرفته، با حرارت د یار جایش را حالی که دید دسِت آزاِد علی جواب، به
دن به پا و و در تندکر« آقا... تو بذار یه َدمان، حاجی»برد و گفت: کناِر کاله 

موعِد   محّمد! اّول از اینکه چون موعد آ ُگل»ّمد گفت: مح پای ُگل رسیدن پابه
ی ارزونه و اگه مسجدسلیمان بود، بله، جمعیت چون گرماس، گوشت به اللِ 

فروشیمش به قصاب و چوبدار، زیاده، گرونتره و اونوقت خوب بود که ب
شده قصابا و  ِی خراباین اللِ  داخلِ  غیرازاین، یعنی تو خودت خبر نداری که

خوان َبَبَرِنش مفت چون پیِش خودشون به  اَن؟ می چوبدارا چه کافرای الَمَصبی
ما این فکَرن که اینا گاوشون پرت شده ُمرده و مجبورن مفت ِبَدِنش، اما اینجا 

داریم و بعدش هم که هم آبادِی پاَتل رو  نیم بیشتر ازش َورمیخودمون تا بتو
هست دّره رو هم  و باز ُنه هست ها رو هست و هم آبادِی قلعه و آبادِی قنبری

َکَشن گوشِت  محّمد و نگهدار، باقی رو هم هست که مّنت می از َعبدهکه غیر
 «برای همه...شه که خیلی ازش ِبَبره  یار می اینُجوری گیرشون بیاد و علی

 ...«خوان از خدا می شون بله، بله، همه»یار صدا کرد:  علی   
خوان بخرن،  همه از خدا می ها. اینقدر آدم »آقا به صدا آمده بود:  و حاجی   

 «آرزوئی و نخوردن... الخصوص به خاطِر طعم علی
شه، محّمد! تازه، اگه خیلی با آ گل»َقپان که هنوز تمام نکرده بود، گفت:    

 «هفتاد ـ هشتاد کیلو گوشته و صد کیلو و بیش کجا بود؟
 «َقپون! گوشت بیشه از این که تو میگی.»مریم گفت:    
ه بکردن به کناره ـ به هیچکس ـ  محّمد و نگاه َردکردِن چشم از ُگلَقپان به    

آیا »، گفت: مریم چرخاندِن گردن به جوابِ با و « هی بدبختی!»حیرت گفت: 
 «دونم که کارم خرید ـ فروِش حیوونه یا شما؟ میمن بهتر 

 «پس ترازو؟»فرنگ گفت:    
ِن اسکندر.. ـ که هم به ما وکُ فرستیم دُ  یارو می ترازو"؟ ـ علی»"َقپان گفت:    

 «غریب نیست و هم خالوشه ـ ترازو و کیلو بیاره.
ه ی کجاس؟ به عرِض یه ساعت به جستن میرها، مگه اللِ »آقا گفت:  حاجی   
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 «َخیر. و میاد به
تازه! خالوم اسکندر از همه »و به شتاب گفت: « میرم.»یار گفت:  علی   

بیشتر گوشت میستونه چون یخچال و وسیله داره گوشتو بذاره برای تا 
 «هروقت...

 «ها، ها، راست میگه.»آقا گفت:  حاجی   
 «بله، پس چی.»َقپان هم گفت:    
 «خواد، نمیده... ترازوشو می»گفت: مثِل قُرقُِر ناامیدی دلبربزرگه    
ما بریم دیگه مشتری نداره و اصالَ  میده عّمه، تا»یار گفت:  علی   

 «ای هم داره. یه ترازوکوچیکه ،اینغیراز
 «رسونیم به دستش. ترازوشو به طلوِع صبح هم می»آقا گفت:  حاجی   
جا خودش معلوم  ها از همین ا و آبادیبدبختِی آبادِی م»گفت:  دلبربزرگه می   

 «مون پیدا نمیده برای یه تنگی ـ اتفاقی... میده که یه ترازوئی هم پیش
 رسیدند به کمک. می جان ـ ـ دختربزرگۀ ُگلی« ُثرّیا»و  جان ُگلیزینب و    
الخصوص  خواد که علی َقپون، بابام، من مگه دلم نمی»گفت:  محّمد می ُگل   

شکل شده ـ بخورنش؟ اما پول  آرزوی خودمون ـ حاال که این مهمین مردِم طع
 «کجا؟

اهواَزن، بابا! َنقِل آبادِی خودمون، اینائی که شوهراشون »آقا گفت:  حاجی   
ای دیگه هم که ه شون که نداشته باشه، من میدم جاش. اشخاِص آبادی هرکدوم

 «س دیگه...؟پول توقع ندارن. پ فهمن و بی مییه چیزی الُبد از خودشون 
محّمد و مریم و فرنگ قبولدار  دیگر ُگل َکَپرها  قدمیِ  حدوِد صد و پنجاهدر    

باز به گردن محّمد!  ببین، آ ُگل»گفت:  شده بودند و َقپان با صدای ُشور می
َبرم که تو به این خوبی و  دارم که تو یه آدمی هستی دلشکسته و راه نمی

آبرومندی و باخدائی، چرا خدا هی دلِتو شکسته از هر لحاظی که فرض 
دفعه هم بسوزی و بر بابام  بگیریم، اما َنقِل این پیشامد، من دیگه نمیذارم این

نم که خیلی پول جمع بشه تا بعدش َئم، کاری نک لعنت که اگه از خودم هم داده
هر البت یه قدری هم به یعنی که یه گاو ـ گوسالۀ مادۀ خوبی بُجوَرم برات. 

 «میذاریم ُروش... ،به کمکِ و هّمِت همهچه قمی ـ چه از خودم و ر
 «البت برادِر باغیرت ـ هّمت اینه...»دلبربزرگه گفت:    
 «تون نکنه اما.. داخِل این حساب.. یعنی... خدا از برادری کم»مریم گفت:    
مون تا از َورمون  ، بله، همه"کمک و غیرت"َنقِل »گفت:  آقا می و حاجی   
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از لحاِظ ضرر، که خیلی کنیم، اما  مون کور، کوتاهی نمی میره، البت چشم
هرچی که بگی،  ضرر درکاره. یعنی داخِل جریاِن این گوشت، تو خودت

، اما باقی، نه. شه ه و به جون و دل قبولدار می"نه" نمیارهیشکِی از خودمون 
 .هم زورشون میاد ِبَدن شون به قیمت ای نمیدن به بیش از قیمت و حّتی یه پاره

 «ن.هم شاید َندَ تومن  یعنی کیلوئی ده
نخیر هم، گوشِت به این خوبی و »جنباندنی به انکار گفت:  َقپان با دست   

 ،خواد بخره ی میتومن. هرکِ  میدیمش کیلوئی دوازده ُتردی و مثِل طال، اقالً 
خواد بخره، ِبره پیش و پهلوی باباش و بابای  بخره و هرِکی هم که نمی

 «باباش!
فدای سرت، اما میگی چی جانم.  ای َقپون، ایَنم»محّمد به اندوه گفت:  ُگل   

 «ربِع پولش هم درنمیاد.
«. کردیم. اومد ما ُشکر می ربع"ِ چی؟ ـ ربعش هم اگه درمی»"مریم گفت:    

 که تصدیق کردند. َبس نگاه کرد ه دلبربزرگه و ُگلب
 داشته شد. الشه ُسر خورد و به زور نگاه   
ها  که بدیمش به خودمونی آ َقپون! من خودم اّولِی همه گفتم»فرنگ گفت:    

ها  بینی که همون َدور و َبری نه به قصاب ـ چوبدارا، اما بعد خودت می
 «چطور پول میدن!

شبه و به شب کجا نزدیکِ تازه، دیگه »َبس دستش به الشه، گفت:  ُگل   
 «گوشت به فروش میره؟

اال َقپون! ح» حاِل پابرداشتن جلِو خر و بار، گفت:  آقا دیگر به حاجی   
تومن که بفروشیم و بگیم هم که برفرض هفتاد کیلو گوشته، باز مگه  دوازده

 «ش؟  شه همه ُروهم چقدر می
خاب، »آقا پا بردارد، گفت:  پای حاجی کردن برای آنکه پابه َقپان به لنگ   

تومن،  َهفصدتومن و هفتادتا دوتومن هم بگو صد و ِچلشه..  میتومن  هفتادتا ده
 «َهشصد و ِچل تومن... بله... شه به عبارتِ  می
 «خاب! دیدی؟ حاال دیدی؟»آقا و مریم گفتند:  داد. حاجی محّمد گوش می ُگل   
ش.. ـ پوستش، جگرش ـ هم  نه آخه چیزای دیگه»َقپان با عجله گفت:    

 «هستن؟
خاب، حاال فرض بگیریم َهشصد »وار به َقپان نگاه کرد گفت:  محّمد گیج ُگل   
گاوی رو به روِز امروز میدن از دوهزارتومن  هصدتومن؛ کدوم مادهـ نُ 
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 «کمتر؟
 «ها وهللا، َقپون...»آقا گفت:  حاجی   
 ها هم گفتند. زن   
ـ ضرری  نهادی َئم که هیچ کم من گفتهی! حاال مثِل اینکه  هی»َقپان گفت:    

ین ببینیم حاالشما اّول بذار ؟بود هم صحبت صحبِت کمکنه  نیست داخِل کار!
 «حالی هم که اقراره بکنیم. چندکیلوئه، کمک

 «بله، اینُجور بله...»آقا گفت:  حاجی   
خواد  َگری و نمی بره به اسِم اقوام بینی یکی می می»فرنگ قُرقُروار گفت:    
ه و ُخالصه خواد دوماه دیگه ِبدِ  بره می ه، یکی میخواد کمتر ِبدِ  ه، یا میِبدِ 

 «ی!آخرش هیچی به هیشکِ
نه خواهرم، نه و هرگز. این "توبمیری" دیگه از اون »َقپان گفت:    

 «ها" نیست. اینشو دیگه ِبدین دسِت من و کارتون نباشه. "توبمیری
 «باشه کاکام، باشه.»مریم گفت:    
بسیار هم خوب. ما دیگه حرام هیچی نمیگیم و هرچه »و فرنگ گفت:    

 «خودتون کردین، همونه.
حاال شد! حاال حرفت شد به »آقا نگاهش طرِف فرنگ، گفت:  حاجی   

 «حرف!
یم بفرست آقا، پس تا دیر نشده و تا دیروقت نشده َقپون، حاجی»مریم گفت:    

یار باید بره برای  الخصوص علی بیان و علی خبر بکنیم به هرجا که بخوائیم
 «ترازو.

 «ها، ها...»آقا به تأییِد کامل گفت:  حاجی   
حاال بیفتن به راه  ها که باید همین یار و یکی ـ دوتا از ِجِغلِه علی»َقپان گفت:    

برن و توی راه هم که میرن باید کج بکنن به آبادِی قلعه  آ نادرو خبر بکنن، 
ون نیان نوِک سرم ، بهتره دیرتر خبرشون بکنیم که زودپاَتلاما َنقِل این آبادِی 

و ُخالصه، هم َنقِل پاَتل و هم حواِس خودمون کارو صورت ِبدیم،  و نذارن به
 «بیان.َکی یه آدِم عاقلی ِبشون بفهمونه که َنقِل قلعه، باید 

 «خیلی هم خوب میگی َقپون.»مریم گفت:    
، کنیمَنقِل آبادِی قلعه، آ نادرو که خبر ب»و گفت: « ، ها.ها»آقا گفت:  حاجی   

چه از آبادِی  دونه چه باید بکنه و نادر دیگه خودش میآ  بِس زیاده، یعنی
نکنه و ُخالصه بهتر ِکی رو خبر بکنه یا ها  خودشون و چه از آبادِی قنبری
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از لحاِظ ضرر، که خیلی کنیم، اما  مون کور، کوتاهی نمی میره، البت چشم
هرچی که بگی،  ضرر درکاره. یعنی داخِل جریاِن این گوشت، تو خودت

، اما باقی، نه. شه ه و به جون و دل قبولدار می"نه" نمیارهیشکِی از خودمون 
 .هم زورشون میاد ِبَدن شون به قیمت ای نمیدن به بیش از قیمت و حّتی یه پاره

 «ن.هم شاید َندَ تومن  یعنی کیلوئی ده
نخیر هم، گوشِت به این خوبی و »جنباندنی به انکار گفت:  َقپان با دست   

 ،خواد بخره ی میتومن. هرکِ  میدیمش کیلوئی دوازده ُتردی و مثِل طال، اقالً 
خواد بخره، ِبره پیش و پهلوی باباش و بابای  بخره و هرِکی هم که نمی

 «باباش!
فدای سرت، اما میگی چی جانم.  ای َقپون، ایَنم»محّمد به اندوه گفت:  ُگل   

 «ربِع پولش هم درنمیاد.
«. کردیم. اومد ما ُشکر می ربع"ِ چی؟ ـ ربعش هم اگه درمی»"مریم گفت:    

 که تصدیق کردند. َبس نگاه کرد ه دلبربزرگه و ُگلب
 داشته شد. الشه ُسر خورد و به زور نگاه   
ها  که بدیمش به خودمونی آ َقپون! من خودم اّولِی همه گفتم»فرنگ گفت:    

ها  بینی که همون َدور و َبری نه به قصاب ـ چوبدارا، اما بعد خودت می
 «چطور پول میدن!

شبه و به شب کجا نزدیکِ تازه، دیگه »َبس دستش به الشه، گفت:  ُگل   
 «گوشت به فروش میره؟

اال َقپون! ح» حاِل پابرداشتن جلِو خر و بار، گفت:  آقا دیگر به حاجی   
تومن که بفروشیم و بگیم هم که برفرض هفتاد کیلو گوشته، باز مگه  دوازده

 «ش؟  شه همه ُروهم چقدر می
خاب، »آقا پا بردارد، گفت:  پای حاجی کردن برای آنکه پابه َقپان به لنگ   

تومن،  َهفصدتومن و هفتادتا دوتومن هم بگو صد و ِچلشه..  میتومن  هفتادتا ده
 «َهشصد و ِچل تومن... بله... شه به عبارتِ  می
 «خاب! دیدی؟ حاال دیدی؟»آقا و مریم گفتند:  داد. حاجی محّمد گوش می ُگل   
ش.. ـ پوستش، جگرش ـ هم  نه آخه چیزای دیگه»َقپان با عجله گفت:    

 «هستن؟
خاب، حاال فرض بگیریم َهشصد »وار به َقپان نگاه کرد گفت:  محّمد گیج ُگل   
گاوی رو به روِز امروز میدن از دوهزارتومن  هصدتومن؛ کدوم مادهـ نُ 
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 «کمتر؟
 «ها وهللا، َقپون...»آقا گفت:  حاجی   
 ها هم گفتند. زن   
ـ ضرری  نهادی َئم که هیچ کم من گفتهی! حاال مثِل اینکه  هی»َقپان گفت:    

ین ببینیم حاالشما اّول بذار ؟بود هم صحبت صحبِت کمکنه  نیست داخِل کار!
 «حالی هم که اقراره بکنیم. چندکیلوئه، کمک

 «بله، اینُجور بله...»آقا گفت:  حاجی   
خواد  َگری و نمی بره به اسِم اقوام بینی یکی می می»فرنگ قُرقُروار گفت:    
ه و ُخالصه خواد دوماه دیگه ِبدِ  بره می ه، یکی میخواد کمتر ِبدِ  ه، یا میِبدِ 

 «ی!آخرش هیچی به هیشکِ
نه خواهرم، نه و هرگز. این "توبمیری" دیگه از اون »َقپان گفت:    

 «ها" نیست. اینشو دیگه ِبدین دسِت من و کارتون نباشه. "توبمیری
 «باشه کاکام، باشه.»مریم گفت:    
بسیار هم خوب. ما دیگه حرام هیچی نمیگیم و هرچه »و فرنگ گفت:    

 «خودتون کردین، همونه.
حاال شد! حاال حرفت شد به »آقا نگاهش طرِف فرنگ، گفت:  حاجی   

 «حرف!
یم بفرست آقا، پس تا دیر نشده و تا دیروقت نشده َقپون، حاجی»مریم گفت:    

یار باید بره برای  الخصوص علی بیان و علی خبر بکنیم به هرجا که بخوائیم
 «ترازو.

 «ها، ها...»آقا به تأییِد کامل گفت:  حاجی   
حاال بیفتن به راه  ها که باید همین یار و یکی ـ دوتا از ِجِغلِه علی»َقپان گفت:    

برن و توی راه هم که میرن باید کج بکنن به آبادِی قلعه  آ نادرو خبر بکنن، 
ون نیان نوِک سرم ، بهتره دیرتر خبرشون بکنیم که زودپاَتلاما َنقِل این آبادِی 

و ُخالصه، هم َنقِل پاَتل و هم حواِس خودمون کارو صورت ِبدیم،  و نذارن به
 «بیان.َکی یه آدِم عاقلی ِبشون بفهمونه که َنقِل قلعه، باید 

 «خیلی هم خوب میگی َقپون.»مریم گفت:    
، کنیمَنقِل آبادِی قلعه، آ نادرو که خبر ب»و گفت: « ، ها.ها»آقا گفت:  حاجی   

چه از آبادِی  دونه چه باید بکنه و نادر دیگه خودش میآ  بِس زیاده، یعنی
نکنه و ُخالصه بهتر ِکی رو خبر بکنه یا ها  خودشون و چه از آبادِی قنبری
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 «دونه که ِکی مشترِی مناسبه... می
 «حاال میرم. پس من دیگه من همین»یار گفت:  علی   
 «ع بابام بشی.هُ »َقپان به لحِن تحسین گفت:    
 «ها بابام، اّول آب بخور بعد برو.»و مریم هم گفت:    
خودش را رسانده بود، گفت:  ،ها به آبادی محّمد که به آوردِن حیوان علی   
 «یار. من هم میام بابات، علی»

 «من هم میام.»هم گفت: « روزعلی»   
 «ها، جانم بشین.»آقا گفت:  حاجی   
دردمون خورد و  یار که امروز خیلی به وهللا قربوِن علی»گفت:  مریم می   

 «حاال هم باید بیشتر بیفته به تقال.
هللا و راه  پس مگه برای غریب کرده؟ دیگه بزرگه ماشاءَ »َبس گفت:  ُگل   
 «بره به خوب و بد. می
ه میرین، یار! بابام و برادرم! خوبه سِر راه ک یار، علی علی»فرنگ گفت:    

نه بیاد گوشت ِبَبره تا بعد ِگلِه نکهللا رو هم خبر بکنین یه َدمان دیگه  زِن عین
 «چرا منو خبر نکردین.

 «ها، ها.»َبس و دلبربزرگه و دلبرکوچکه باهم گفتند:  مریم و ُگل   
هللا یه دفعه دیگه هم بیاد و پای نجسش دربیاد به ُجل و  زِن عین»َقپان گفت:    

 «جامون؟!
قوِل خودمون "هرِکی به  وب میگه، َقپون. بهنه، فرنگ خ»آقا گفت:  حاجی   

 «و ما دیگه ِچکاِر اونش داریم. عمِل خودش"
 «ها، یعنی...»دلبربزرگه گفت:    
کنه ما هم نیاید  هرچی باشه، او که خودشو اقوام حساب می»مریم گفت:    

 .«مخیلی خودمونو سوا بگیری
ین، او هرعیبی به جونش هست باز اقالً مهربونه در غیرازا»فرنگ گفت:    

 «حّق ِ ما همه وهللا.
جگر و »گفت:  حساب، در دل می ماندن در این حرف َقپان دیگر با بی   

ئیم؟ ای بابام  دونی از َکی تا حاال جگر نخورده هاش ماِل خودَمن. می قلوه
 «هی!...

شد اما حاال  ود و نباید میاین پیشامد سخت ب»خود گفت:  آقا هم به و حاجی   
که شد، اقالً از رونش بستونیم سیر بخوریم. اما گوشته ها! اگه از گوشِت َبره 
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 «بهتر بخوای، این!
بابا! کج نکنم »اند. فرنگ صدا کرد:  به بلندِی باالی سِر آبادِی پاَتل رسیده   

 «ها رو خبر بکنم؟ برم پاَتلی
ُهح؟ من چه »نبود، گفت:  به او مربوطکه انگار جریان  محّمد طوری ُگل   
 «دونم... می
گفت: ها برسد،  خودی در فکِر آنکه گوشِت بهتر اّول بهیشتر بَقپان    
فقط بگو  ،که گفتم؛ حاال هنوز زوده اما باز برو خبرشون بکن خودت همون»

 «َنقد. نه همین بهساعت دیگه ِبکََنن به اومدن  دونزدیکِ ِبشون که مثِل 
هرچه زودتر خبردارشون بکنیم، هی بهتره. البت َقپون! »گفت:  مریم   

الخصوص اونائی که خبر داشته باشن که گوشت درکاره، دیگه شام  علی
 «خورن تا گوشت گیرشون بُکنه ِبَبَرن بخورن. نمی
   .............................. 
َقپان ـ و پاک و  خانه ـ خانۀ در کردنش به کندِن پوسِت گاو و بعد به آویزان   
کردنش  تکّه شروع به تکّه  کردنش، پائینش آوردند و برای آسانِی حمل شّقهدو

به آمدن نزدیک شد ـ محّمد  پسرخواهِر ُگلـ « نادر» بلند و الغِر  ِکردند که قدّ 
خبر ها،  کردن ها و حال ـ احوال و صدای َبّمش سالم کرد و پس از ُروبوسی

قلعه را خبر کرده که بعد بیایند و هم پسرش را به همراِه داد که هم اهِل آبادِی 
 ها فرستاده... به ُمخَبرکردِن آبادِی قنبری« ِجِغلِه»دو 
های گوشت به َکَپرها، مریم و گوهر ِخرسک و زیلو را  پیش از حمِل پاره   

به مقابِل َکَپر پهن کردند و برای جادادِن گوشت، دو گونی هم در بیِن ِخرَسک 
و پهن کردند و دلبرکوچکه سفرۀ بزرِگ پالستیکِ خودشان را هم به و زیل
 ها اضافه کرد... گونی

ها  با زن رسیدند و جا گرفتند جز نادر که به وضِع ایستاده مردها و گوشت    
در کناِر َقپان و ُرودرُرو با  کرد و با نشستنش در وسِط ِخرَسکحال ـ احوال 

کرد تا با رد و چاقو با پشِت نعلبکی ُکّپۀ گوشت، شروع به تیزکردِن کا
ای الغر و دیگر رسیده به  در چهره درآوردِن نگاه حرکت بلندگرفتِن سر و با به
کنم دست بذارم به این  وهللا من که رغبت نمی»، گفت: َدوِر چین و چروک

کنم که ازش از گلو  َبَرم اما باز رغبت نمی گوشت. ازش خیلی هم میستونم می
 .«بکنم پائین..

 «آ! نه، چرا...»مریم گفت:    
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دردمون خورد و  یار که امروز خیلی به وهللا قربوِن علی»گفت:  مریم می   
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 «و ما دیگه ِچکاِر اونش داریم. عمِل خودش"
 «ها، یعنی...»دلبربزرگه گفت:    
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ئیم؟ ای بابام  دونی از َکی تا حاال جگر نخورده هاش ماِل خودَمن. می قلوه
 «هی!...
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   .............................. 
َقپان ـ و پاک و  خانه ـ خانۀ در کردنش به کندِن پوسِت گاو و بعد به آویزان   
کردنش  تکّه شروع به تکّه  کردنش، پائینش آوردند و برای آسانِی حمل شّقهدو

به آمدن نزدیک شد ـ محّمد  پسرخواهِر ُگلـ « نادر» بلند و الغِر  ِکردند که قدّ 
خبر ها،  کردن ها و حال ـ احوال و صدای َبّمش سالم کرد و پس از ُروبوسی

قلعه را خبر کرده که بعد بیایند و هم پسرش را به همراِه داد که هم اهِل آبادِی 
 ها فرستاده... به ُمخَبرکردِن آبادِی قنبری« ِجِغلِه»دو 
های گوشت به َکَپرها، مریم و گوهر ِخرسک و زیلو را  پیش از حمِل پاره   

به مقابِل َکَپر پهن کردند و برای جادادِن گوشت، دو گونی هم در بیِن ِخرَسک 
و پهن کردند و دلبرکوچکه سفرۀ بزرِگ پالستیکِ خودشان را هم به و زیل
 ها اضافه کرد... گونی

ها  با زن رسیدند و جا گرفتند جز نادر که به وضِع ایستاده مردها و گوشت    
در کناِر َقپان و ُرودرُرو با  کرد و با نشستنش در وسِط ِخرَسکحال ـ احوال 

کرد تا با رد و چاقو با پشِت نعلبکی ُکّپۀ گوشت، شروع به تیزکردِن کا
ای الغر و دیگر رسیده به  در چهره درآوردِن نگاه حرکت بلندگرفتِن سر و با به
کنم دست بذارم به این  وهللا من که رغبت نمی»، گفت: َدوِر چین و چروک

کنم که ازش از گلو  َبَرم اما باز رغبت نمی گوشت. ازش خیلی هم میستونم می
 .«بکنم پائین..

 «آ! نه، چرا...»مریم گفت:    
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زرگ باشه. بیاهللا، خالو! اون جریانی هم دیگه نشده که اونقدر »َقپان گفت:    
 «کنی. دل می به محّمد رو َبَتر داغ تو که اینو میگی، آ ُگل

مگه دیگه به این شب چندنفر پیدا میدن گوشت »مریم به نگرانی گفت:    
 «الخصوص َنقِل گرما... ِبَبَرن. علی

شه، و مگه هرِکی  ح که خراب نمیای مریم، گوشت تا صب»آقا گفت:  حاجی   
 «ش؟ که بیاد گوشت ِبَبره، ُحکمه که همین امشب بخوره

تا همین امشب ازش  ،ه ِبَبَرنبی مریم! خیلی دیر هم ک بی»نادر گفت:    
 «گیرن! نخورن، جا نمی

ه ش پیدا ِبدِ  بختیاری"؟ "بختیاری" یه چیِز خوردنی داخِل خونه»"َقپان گفت:    
 «و نخوره ازش و بخوابه؟! ـ غیرازممکنه!

ش هم َنقل  َنقِل  آ َقپون! وهللا همه»ور، روی لبۀ زیلو، گفت: زینب نشسته دُ    
 «آرزوَئن. دوبیشتر از اینه که مردم نخورده و طعم"بختیاری" نیست و 

 «حرِف حق!»نادر گفت:    
 «راستش. حق داری زینب؛ یعنی از هردو لحاظتو هم »َقپان گفت:    
ای گاز  شده ُرویش به َکوَثر که پیدا شده بود و به ناِن ناُزِک لوله دلبربزرگه   
 «یریم بخوری، بابام.هی بچه! نوِن َپتی نخور تا گوشت بگ»زد، گفت:  می
در عرض ِ سفرۀ روی زیلو و نشسته  آقا هم که به کمِک نادر  حاجی   

رکت حپالستیکی، دستش به چاقو و گوشت رفته بود، دست و چاقو را بی
 «ها، نخور نوِن َپتی.»نگهداشت و چشمش به َکوَثر، گفت: 

 َبق.و دوید که نان را ِبَبَرد بگذارد توی طَ « خاب.»َکوَثر گفت:    
زینب و اند َدوراَدور، نشسته و سِرپا.  همه از کوچک و بزرگ جمع شده   

جان به اعتباِر  ُگلیاند و  دلبربزرگه و َمکِینه و دلبرکوچکه روی زیلو نشسته
داِر وسیعش نزدیک به جلِو َکَپِر دلبرکوچکه راحت  نرمِی شلوارِغرِی چین

اند و چندنفرشان نوِک  ل زدههائی به گوشت زُ  روی زمین جا گرفته است. بچه
 اند. به لمسش رساندهرا ها  انگشت

ُخرده برین عقب از میوِن دست و پامون  ها! اقالً یه هی بچه»َقپان بلند گفت:    
ببینین! ببینین! مثِل اینکه هیچی »و گفت: « مونو هم خفه نکنین اینُجور. و ُخلق

برین عقب، بیشتر میان  ِبشون هم که که بگی»و کمی بعد گفت: « َئن! ندیده
 «داخِل بغِل آدم!

هی خالوم َقپون، ِچکارشون داری. »باالکشیدن گفت:  دلبربزرگه با َدماغ   
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 «َئن؟ َئن. پس یعنی چیز دیده ندیده بچۀ هیچیالبت 
ها  ، بعضی از آناین َمجال کمی دیرتر ازشدِن هوا  تاریکشروِع دیروز با    

در غروِب و حاال  خوردن کرده بودند چایحّتی شروع به خوردن و دیگر 
 اب ..کشیدند. هنوز هیچکس به فکِر تدارِک چاله نبود و همه انتظار میتنگ، 

شده، بیشتِر  های تازه گیرانده وجودی که هنوز روشن است و با وجوِد فانوس
های  هائی رها از چنگال ؛ چهرهدننز نظر می ور و مبهم و تاریک بهها دُ  چهره

حساب و گشاده از  ده از همینگشاساعته و  ـ یازده ـ دوازدهرمای ده گ
ها در  کوشِش بزرگ  میان ینا، و دراُلوقوِع گوشت شیریِن خوردِن قریبفکرِ 

 محّمد، جلِو خنده ـ َخریک ـ اختالط را بگیرند. این است که به مالحظۀ ُگل
ـ صحنه را  نبوِه گوشت، آنراشدِن گوشت و ا تّکه صحنۀ تکّه  َقپان چشمش به   

محّمد از  امید و عالقۀ ُگل«ِ رفتن از ماَبین»شدن و  تکّه عنواِن منظِر تکّه ـ به
جا شد تا هم به رفِع  جابه ،گرفتِن خود از این فکرَرد زحمت با بهو  ذهن گذراند

خستگِی زانوها رسیده باشد و هم حرفی را پیش ِبکََشد که تازه به فکرش 
 رسیده بود.

 سِر ما! یعنی ما هم در جزِو بشر حسابیم؟...ـ ای خاک به    
نادر سرش به زیر و دستش مشغول به کار و دّقت ـ دّقِت کار ـ گفت:    
 «ُهح، ِچته آ َقپون؟»

یعنی میگم اگه ما هم روی همۀ »َقپان چشمش به نیمرِخ نادر، گفت:    
اومد. آ! مگه  مون گیر می مخلوِق خداداده حساب بودیم، اقالً یه ساطوری پیش

 «گیره؟ َهلِه انجام می به با کارد و چاقوهای ُکل هم کار َهلِه
یاد و دار ئیم اینجا، اگه کسی یواش ب مون جمع شده ما همه»گفت:  زینب می   

 «شیم هیچ. و ندارمونو ِبَبره، خبردار نمی
 «ای خواهرم! ما چی داریم که یکی ِبَبره؟!»جان گفت:  ُگلی   
 «خوبه همینو بُپرسی!»َمکِینه به تصدیق گفت:    
راستی هم! ِبالنسبت ُگه داریم که بترسیم از این »آقا هم گفت:  حاجی   

 «دربابت؟
همین اسباِب خونه؛ یعنی میگم همین ُبزامونو  چیز" نه َتک»"زینب گفت:    

 «َنُروَنن ِبَبَرن.
اختیار به  گفتن برای رهائی از سنگینِی پیشامد، بی به ها و میل حرف   

بریم از  ما می»آید و دلبربزرگه با یادآورِی جریان، یواش گفت:  سراغشان می
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زرگ باشه. بیاهللا، خالو! اون جریانی هم دیگه نشده که اونقدر »َقپان گفت:    
 «کنی. دل می به محّمد رو َبَتر داغ تو که اینو میگی، آ ُگل

مگه دیگه به این شب چندنفر پیدا میدن گوشت »مریم به نگرانی گفت:    
 «الخصوص َنقِل گرما... ِبَبَرن. علی

شه، و مگه هرِکی  ح که خراب نمیای مریم، گوشت تا صب»آقا گفت:  حاجی   
 «ش؟ که بیاد گوشت ِبَبره، ُحکمه که همین امشب بخوره

تا همین امشب ازش  ،ه ِبَبَرنبی مریم! خیلی دیر هم ک بی»نادر گفت:    
 «گیرن! نخورن، جا نمی

ه ش پیدا ِبدِ  بختیاری"؟ "بختیاری" یه چیِز خوردنی داخِل خونه»"َقپان گفت:    
 «و نخوره ازش و بخوابه؟! ـ غیرازممکنه!

ش هم َنقل  َنقِل  آ َقپون! وهللا همه»ور، روی لبۀ زیلو، گفت: زینب نشسته دُ    
 «آرزوَئن. دوبیشتر از اینه که مردم نخورده و طعم"بختیاری" نیست و 

 «حرِف حق!»نادر گفت:    
 «راستش. حق داری زینب؛ یعنی از هردو لحاظتو هم »َقپان گفت:    
ای گاز  شده ُرویش به َکوَثر که پیدا شده بود و به ناِن ناُزِک لوله دلبربزرگه   
 «یریم بخوری، بابام.هی بچه! نوِن َپتی نخور تا گوشت بگ»زد، گفت:  می
در عرض ِ سفرۀ روی زیلو و نشسته  آقا هم که به کمِک نادر  حاجی   

رکت حپالستیکی، دستش به چاقو و گوشت رفته بود، دست و چاقو را بی
 «ها، نخور نوِن َپتی.»نگهداشت و چشمش به َکوَثر، گفت: 

 َبق.و دوید که نان را ِبَبَرد بگذارد توی طَ « خاب.»َکوَثر گفت:    
زینب و اند َدوراَدور، نشسته و سِرپا.  همه از کوچک و بزرگ جمع شده   

جان به اعتباِر  ُگلیاند و  دلبربزرگه و َمکِینه و دلبرکوچکه روی زیلو نشسته
داِر وسیعش نزدیک به جلِو َکَپِر دلبرکوچکه راحت  نرمِی شلوارِغرِی چین

اند و چندنفرشان نوِک  ل زدههائی به گوشت زُ  روی زمین جا گرفته است. بچه
 اند. به لمسش رساندهرا ها  انگشت

ُخرده برین عقب از میوِن دست و پامون  ها! اقالً یه هی بچه»َقپان بلند گفت:    
ببینین! ببینین! مثِل اینکه هیچی »و گفت: « مونو هم خفه نکنین اینُجور. و ُخلق

برین عقب، بیشتر میان  ِبشون هم که که بگی»و کمی بعد گفت: « َئن! ندیده
 «داخِل بغِل آدم!

هی خالوم َقپون، ِچکارشون داری. »باالکشیدن گفت:  دلبربزرگه با َدماغ   
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 «َئن؟ َئن. پس یعنی چیز دیده ندیده بچۀ هیچیالبت 
ها  ، بعضی از آناین َمجال کمی دیرتر ازشدِن هوا  تاریکشروِع دیروز با    

در غروِب و حاال  خوردن کرده بودند چایحّتی شروع به خوردن و دیگر 
 اب ..کشیدند. هنوز هیچکس به فکِر تدارِک چاله نبود و همه انتظار میتنگ، 

شده، بیشتِر  های تازه گیرانده وجودی که هنوز روشن است و با وجوِد فانوس
های  هائی رها از چنگال ؛ چهرهدننز نظر می ور و مبهم و تاریک بهها دُ  چهره

حساب و گشاده از  ده از همینگشاساعته و  ـ یازده ـ دوازدهرمای ده گ
ها در  کوشِش بزرگ  میان ینا، و دراُلوقوِع گوشت شیریِن خوردِن قریبفکرِ 

 محّمد، جلِو خنده ـ َخریک ـ اختالط را بگیرند. این است که به مالحظۀ ُگل
ـ صحنه را  نبوِه گوشت، آنراشدِن گوشت و ا تّکه صحنۀ تکّه  َقپان چشمش به   

محّمد از  امید و عالقۀ ُگل«ِ رفتن از ماَبین»شدن و  تکّه عنواِن منظِر تکّه ـ به
جا شد تا هم به رفِع  جابه ،گرفتِن خود از این فکرَرد زحمت با بهو  ذهن گذراند

خستگِی زانوها رسیده باشد و هم حرفی را پیش ِبکََشد که تازه به فکرش 
 رسیده بود.

 سِر ما! یعنی ما هم در جزِو بشر حسابیم؟...ـ ای خاک به    
نادر سرش به زیر و دستش مشغول به کار و دّقت ـ دّقِت کار ـ گفت:    
 «ُهح، ِچته آ َقپون؟»

یعنی میگم اگه ما هم روی همۀ »َقپان چشمش به نیمرِخ نادر، گفت:    
اومد. آ! مگه  مون گیر می مخلوِق خداداده حساب بودیم، اقالً یه ساطوری پیش

 «گیره؟ َهلِه انجام می به با کارد و چاقوهای ُکل هم کار َهلِه
یاد و دار ئیم اینجا، اگه کسی یواش ب مون جمع شده ما همه»گفت:  زینب می   

 «شیم هیچ. و ندارمونو ِبَبره، خبردار نمی
 «ای خواهرم! ما چی داریم که یکی ِبَبره؟!»جان گفت:  ُگلی   
 «خوبه همینو بُپرسی!»َمکِینه به تصدیق گفت:    
راستی هم! ِبالنسبت ُگه داریم که بترسیم از این »آقا هم گفت:  حاجی   

 «دربابت؟
همین اسباِب خونه؛ یعنی میگم همین ُبزامونو  چیز" نه َتک»"زینب گفت:    

 «َنُروَنن ِبَبَرن.
اختیار به  گفتن برای رهائی از سنگینِی پیشامد، بی به ها و میل حرف   

بریم از  ما می»آید و دلبربزرگه با یادآورِی جریان، یواش گفت:  سراغشان می
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کنه ازش از گلو  گوشت، اما همونُجوری که آ نادر گفت، ِکی رغبت می این
 «محّمد... ای که کارد بخورم برای آ ُگل»و گفت: « بکنه پائین؟

 صداهای زنانۀ تصدیق درآمدند.   
نزدیک به پشت و پهلوی  زیر و نشسته روی دوزانو محّمد سرش به ُگل   

زنین؟ نوش بشه داخِل  م مینه، نه، برای چی اینُجور کال»نادر، گفت: 
 «تون. جون

عرض ِ خودم هم همین بوده، اما ُخالصۀ کالم، دیگه بله، »نادر گفت:    
 «کاِرِیه که شده و شما نباید که این گوشتو تلخ بکنین به گلوی خوِدتون.

َئم و هستم  همین عقیدۀ خودت بوده بله، آ نادر، من خودم هم به»فت: َقپان گ   
ه حرفیه راست که هیشکِی از خودمون گیر نمیاد که ازش بخوره  اما باز این ی

 «مون بشه". و نگه "ای که حرم
 «اینو، َمرد...ی! نگو  ِای»مریم گفت:    
نه، چرا؟ تقصیِر شما بود مگه؟ تقصیِر شانس و »فرنگ هم گفت:    

 «نوشِت پدرسگِ خودمون بود و دیگه هیچی! پیشونی
 «که شما امروز اذیت شدین، ما ممنونیم تا قیامت.تازه اینقدر »مریم گفت:    
 «بگم پاقدِم من بد بود؟!»آقا گفت:  حاجی   
تازه »و نادر گفت: « آ!...»مریم و فرنگ و نادر به تعّجب صدا کردند:    

تنهائی کار خیلی  نه، دست باز خداساز بود که تو به همین امروز پیدا دادی وگه
الخصوص که منو هم زود خبر نکردن  شد به سرشون، علی تر می سخت

 «خودمو برسونم.
خورند و به  و باز همه خوشحال بودند که گوشت می سوخت دِل همه می   

گفتند که چرا از این بابت ُجوری خوشحالند که انگار چیزی  خود بد هم می
برای چیزی است « دلسوزی»دیدند  کردند و می اند... خوب فکر می پیدا کرده

آرزوئی هم چیزی است  در وقِت طعم« خوشحالِی خوردِن گوشت»خودش و 
 ه.ِحدَ  برای خودش َعلی

کم  تا دستِ  در پشِت َکَپر آتش روشن کرده بودگوهر که به کمکِ دخترها    
رسیده چای بخوَرد، سینِی چند استکان به دستش، به ِخرَسک  نادِر ازراه

 رسید... می
ا بابام بشی. پس آفتابه رو هم بیار ه»چشمش به گوهر، گفت: محّمد  ُگل   

 «شونو ِبُشوَرن و چائی بخوَرن. مردا دستبعد بذار که 
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 «تون بود... همین َدمان برای چی ای بابا، پس چائی به»نادر گفت:    
این حرفت.. ـ آ اما »ای گفت:  دادِن لبخنده با نشانمحّمد،  چشمش به ُگل َقپان   
پایه  که به بابازاهد گفتی بِجه اونَورتر که اقالً سهموند که موند محّمد! ـ  ُگل

 «چشِم خوِدتو درنیاره!...
محّمد روانه شدند و نادر که با  طرِف ُگل ها به بخندهائی پیدا شدند و نگاهل   

خالوم "چطور؟ »محّمد کرده بود، نگاِه َقپان کرد و گفت:  حیرت نگاِه ُگل
 «؟"کفر و کافری"و  "محّمد ُگل
دلی  به ُخالصه، با خونابه»پایه را برای نادر گفت و گفت:  َقپان جریاِن سه   

 «اون حرفو زد و حق داشت و ِکی گیر میاد که بگه حق نداشت؟
محّمد،  به چرخاندِن گردن طرِف ُگلصداهای گرِم تصدیق پیدا شدند و نادر    

و « ای گفتی! محّمد! ـ تو هم آخرش یه کفرکوچیکه پس.. ـ خالوم ُگل»گفت: 
محّمدی که هرگِز خدا یه  آ ُگل»گفت: ها،  آقا و زن چشمش در حرکت به حاجی

 «ای هم به زبونش نگشته بود... ناسزاکوچیکه
بزرگ هم کمه داخِل پیر  صدتا ناسزا و کفِر بزرگ»حرارت گفت:  زینب به   

 «َئن طرِف زوردارا و آدمای ناُجور! و دیانِت اینُجوری که دیگه رفته
 «پس چی!...»دلبربزرگه به ضرب گفت:    

ُروئی و  از گشادهور ها و صورتش برای باِر اّول دُ  جان گونه ُگلی   
لبر که آرمان داشتن ِبدینش دسِت زینب و د»ظاهِر شوخی گفت:  ُروئی، به خنده
 «بشه واپیش! حرف کشیده این
ه پیغمبری مثِل یاصالً با همین جریانی که پیشامد کرد برای »َبس گفت:  ُگل   

 «محّمد، دیگه آدم تا ِکی َبری نشه از خدا و دیانت؟ آ ُگل
ای  شَخص یه نشونهپس چی. همین خودش مُ »َمکِینه با صدای محکم گفت:    

برای یکی مثِل آ  رسیده پیشامد نشده برای هیشکِی و بوده. یعنی این
 «محّمد. ُگل
ر دیدند و دلبرکوچکه همه ذهن را به ِگرِد درستی و محکمِی حرف حاض   

حرفا که خدا هی طرِف  همین دیگه. اگه نه اینه، پس کو راستِی اون»گفت: 
 «ار و خوبه؟آدمای عبادتک

ش  حرفای ُمرادی که عقیده مون برسیم به کم همه ترسیم کم می»َقپان گفت:    
 «هیچ در جانِب خدا و دیانت نیست!

حساب اما ُمرادی از لحاِظ  آ َقپون! حاال کار نداریم به این»نادر گفت:    
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ش  حرفای ُمرادی که عقیده مون برسیم به کم همه ترسیم کم می»َقپان گفت:    
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 «پرستی مثلش گیر نمیاد! و فهم و کمال و مردم خوبی
ای شخص ِ محترم! پس این حرفیه که آدم دو »َقپان به تصدیِق کامل گفت:    

 «ش؟ دفعه بزنه
حاال مجلِس اِق امروزی، با این اتفباز بنا به نّیِت آ نادر، »آقا گفت:  حاجی   

که دِل و َدماغی گذاشته باشه برامون که حرِف ُمرادی  ما اون مجلسی نیست
رو بکشیم واپیش، اما فقط باید بگیم هرچی که آدم از خوبی و انسانّیت این 

 «جووِن عزیز بگه، باز کم گفته.
 «ها. ها، ها به روِح همۀ ُمرده»مریم به گرمی گفت:    
 «این دیگه یه چیِزِیه عیان به همه.»زینب گفت:    
چیزی باقی نذاشته دیگه ُمرادی اونیه که از دانائی »محّمد آرام گفت:  و ُگل   

شو گذاشته روی اینکه مردم فهمیده بشن و خوب بشن و  و اونه که همۀ جوانی
 «شون خوب بشه. زندگی ـ معاش

محّمد! َنقِل ُمرادی، ما همیشه  ُگل آ»َقپان مرّدد در گفتن و نگفتن، گفت:    
مون صحبِت خوبیش بوده و این صحبت بوده که حیف از این جوون  صحبت

من نّیتم به گفتن  اینا، غیرازخاطِر مردم، اما  هر خطری به که میره داخِل دهنِ 
این جووِن ناز که فقط گفتیم که حیف، حیف از  این بوده که اینو هم می

 ،هاس از همۀ عقیدهش غیر دیانت سسته و اصالً عقیده وجانِب خدا ش در عقیده
غیظی و لج ـ لجی کرده، کفری و مونو  که همهو حاال با این جریاِن امروز 

نکنه که اینجا که شم  میشک  به به شک و دلتون که مَنم، اصالً دارم دو  یکی
 «جانِب ُمرادی بوده!... به هم باز حق

هم باز باید آیا قوِل خودت، با همین جریاِن امروز  یعنی به»فرنگ گفت:    
 «نت؟اخدا و دیش سسته درجانِب  بگیم حیف از ُمرادی که عقیده

 «راستشو بخوای، نه!اگه »سربلندکردن گفت:  پان، سرش به زیر، باقَ    
ور از حاالِت همیشه، گفت: ور از حالِت همیشه و دُ مریم صورتش دُ    
مونه داخِل این حساِب این پیشامد و  ه که آدم میحرِف راستی و حقیقت این»

ش  کنه که عقیده تونه بگه که ُمرادی اشتباه میره و بد می دیگه مثِل اّول نمی
 «صاف نیست در طرفیِن خدا و دیانت!

ً که ُگلخواستند جلو شد و نمی نمی    خود پیچ  محّمد به تر بروند خصوصا
این »ورکردنش گفت: آقا به دُ  و سکوتی شد که حاجی ،گفت آورد و نمی می

 «طرف!... َئن از همه سگا رو ببینین چطور َدورمونو گرفته
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ندادن به معنا،  فاصله ـ یعنی با فاصله دلی، بی مریم لحنش همان لحِن دردبه   
شونه که چشمشون  سگا هم اون درد به دل»دادِن معنا ـ گفت:  در ادامه

 !...«اُفته میهرگزی به گوشت ن
 های تصدیق معنی داد... ای شد که بیش از حرف ادامۀ سکوت ادامه   
تا کندِن گوساله، چه به وقِت ُخردکردنش جلِو خانۀ َقپان و چه  بعد از پوست   
ها انداخته بودند و  نادر و قُپان ذّراتی آت ـ آشخال و ِپیه جلِو سگ حاال،به 

َقپان  سفیدِ سیاه ـ شدند. سگِ  ور نمیدُ بخصوص از همین بود که دیگر َرد و 
محّمد نگاه  شده، در نزدیکی به سِگ ُگل های سیخ نشسته روی پشت با دست

کرد و برای باِر دّوم به طرِف سگِ زرِد ُمراد که جرأت کرده بود به  می
 نخوَرد، غّرید.سی نهیب نشنود و سنگ و کلوخی کَکَپرها بیاید، ُجوری که از 

 .شد های قابِل فروش نزدیک می ازهگوشت به اند   
 «حاال... ها دیر کردن. نکنه اسکندر ترازو رو نده حاال بچه»َقپان گفته:    
 «نه، اینُجور هم نیست دیگه...»گفت: مریم    
خواد و گوشِت اینُجور  از دادن  میده. نه خودش هم گوشت می»َقپان گفت:    
 «گیرش نمیاد؟هیچوقت هم 
 «جگرش برای ِکی خالوم َقپون؟»دلبربزرگه گفت:    
خوای دلخور بشم  بی! مگه می جگرش صاحب داره بی»َقپان گفت:    

 «ازت؟!
برای تو، کاکام. نوِش »ها گفت:  گرفتِن لب دلبربزرگه با جمع و مهربان   

 «داخِل جونت. تو ِبَبر.
 «َکشه. ش به دلبر اگه دلش می ِبده»َمکِینه گفت:    
 «َکَرم. محّمد و علی هی نه. نه به جاِن علی»دلبر گفت:    
بار شدن اوَنم به اون  به آقا وهللا اونقدر زحمت َقپون و حاجی»مریم گفت:    

 «راِه خطر، که ما دیگه ُرومون سیاه...
انگاری اگه کاری »و َقپان گفت: « آ! آآ!»صدا کردند: آقا  َقپان و حاجی   

ئیم؟ ما تازه  ُهَنری کرده»آقا گفت:  و حاجی« ئیم. کردهئیم، برای غریب  کرده
 «مون داغه که نشد کاری بکنیم که اون پیشامد نشه، که شد... دل

خوام. گوشِت خوب، گوشِت ُرون،  آ َقپون! من یه کیلو می»گفت:  زینب می
 «خوام برای کباب. می
اونقدر  این گوشت مگه اون گوشتیه که "خوب و بد" داره؟»َقپان گفت:    
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 «پرستی مثلش گیر نمیاد! و فهم و کمال و مردم خوبی
ای شخص ِ محترم! پس این حرفیه که آدم دو »َقپان به تصدیِق کامل گفت:    

 «ش؟ دفعه بزنه
حاال مجلِس اِق امروزی، با این اتفباز بنا به نّیِت آ نادر، »آقا گفت:  حاجی   

که دِل و َدماغی گذاشته باشه برامون که حرِف ُمرادی  ما اون مجلسی نیست
رو بکشیم واپیش، اما فقط باید بگیم هرچی که آدم از خوبی و انسانّیت این 

 «جووِن عزیز بگه، باز کم گفته.
 «ها. ها، ها به روِح همۀ ُمرده»مریم به گرمی گفت:    
 «این دیگه یه چیِزِیه عیان به همه.»زینب گفت:    
چیزی باقی نذاشته دیگه ُمرادی اونیه که از دانائی »محّمد آرام گفت:  و ُگل   

شو گذاشته روی اینکه مردم فهمیده بشن و خوب بشن و  و اونه که همۀ جوانی
 «شون خوب بشه. زندگی ـ معاش

محّمد! َنقِل ُمرادی، ما همیشه  ُگل آ»َقپان مرّدد در گفتن و نگفتن، گفت:    
مون صحبِت خوبیش بوده و این صحبت بوده که حیف از این جوون  صحبت

من نّیتم به گفتن  اینا، غیرازخاطِر مردم، اما  هر خطری به که میره داخِل دهنِ 
این جووِن ناز که فقط گفتیم که حیف، حیف از  این بوده که اینو هم می

 ،هاس از همۀ عقیدهش غیر دیانت سسته و اصالً عقیده وجانِب خدا ش در عقیده
غیظی و لج ـ لجی کرده، کفری و مونو  که همهو حاال با این جریاِن امروز 

نکنه که اینجا که شم  میشک  به به شک و دلتون که مَنم، اصالً دارم دو  یکی
 «جانِب ُمرادی بوده!... به هم باز حق

هم باز باید آیا قوِل خودت، با همین جریاِن امروز  یعنی به»فرنگ گفت:    
 «نت؟اخدا و دیش سسته درجانِب  بگیم حیف از ُمرادی که عقیده

 «راستشو بخوای، نه!اگه »سربلندکردن گفت:  پان، سرش به زیر، باقَ    
ور از حاالِت همیشه، گفت: ور از حالِت همیشه و دُ مریم صورتش دُ    
مونه داخِل این حساِب این پیشامد و  ه که آدم میحرِف راستی و حقیقت این»

ش  کنه که عقیده تونه بگه که ُمرادی اشتباه میره و بد می دیگه مثِل اّول نمی
 «صاف نیست در طرفیِن خدا و دیانت!

ً که ُگلخواستند جلو شد و نمی نمی    خود پیچ  محّمد به تر بروند خصوصا
این »ورکردنش گفت: آقا به دُ  و سکوتی شد که حاجی ،گفت آورد و نمی می

 «طرف!... َئن از همه سگا رو ببینین چطور َدورمونو گرفته
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ندادن به معنا،  فاصله ـ یعنی با فاصله دلی، بی مریم لحنش همان لحِن دردبه   
شونه که چشمشون  سگا هم اون درد به دل»دادِن معنا ـ گفت:  در ادامه

 !...«اُفته میهرگزی به گوشت ن
 های تصدیق معنی داد... ای شد که بیش از حرف ادامۀ سکوت ادامه   
تا کندِن گوساله، چه به وقِت ُخردکردنش جلِو خانۀ َقپان و چه  بعد از پوست   
ها انداخته بودند و  نادر و قُپان ذّراتی آت ـ آشخال و ِپیه جلِو سگ حاال،به 

َقپان  سفیدِ سیاه ـ شدند. سگِ  ور نمیدُ بخصوص از همین بود که دیگر َرد و 
محّمد نگاه  شده، در نزدیکی به سِگ ُگل های سیخ نشسته روی پشت با دست

کرد و برای باِر دّوم به طرِف سگِ زرِد ُمراد که جرأت کرده بود به  می
 نخوَرد، غّرید.سی نهیب نشنود و سنگ و کلوخی کَکَپرها بیاید، ُجوری که از 

 .شد های قابِل فروش نزدیک می ازهگوشت به اند   
 «حاال... ها دیر کردن. نکنه اسکندر ترازو رو نده حاال بچه»َقپان گفته:    
 «نه، اینُجور هم نیست دیگه...»گفت: مریم    
خواد و گوشِت اینُجور  از دادن  میده. نه خودش هم گوشت می»َقپان گفت:    
 «گیرش نمیاد؟هیچوقت هم 
 «جگرش برای ِکی خالوم َقپون؟»دلبربزرگه گفت:    
خوای دلخور بشم  بی! مگه می جگرش صاحب داره بی»َقپان گفت:    

 «ازت؟!
برای تو، کاکام. نوِش »ها گفت:  گرفتِن لب دلبربزرگه با جمع و مهربان   

 «داخِل جونت. تو ِبَبر.
 «َکشه. ش به دلبر اگه دلش می ِبده»َمکِینه گفت:    
 «َکَرم. محّمد و علی هی نه. نه به جاِن علی»دلبر گفت:    
بار شدن اوَنم به اون  به آقا وهللا اونقدر زحمت َقپون و حاجی»مریم گفت:    

 «راِه خطر، که ما دیگه ُرومون سیاه...
انگاری اگه کاری »و َقپان گفت: « آ! آآ!»صدا کردند: آقا  َقپان و حاجی   

ئیم؟ ما تازه  ُهَنری کرده»آقا گفت:  و حاجی« ئیم. کردهئیم، برای غریب  کرده
 «مون داغه که نشد کاری بکنیم که اون پیشامد نشه، که شد... دل

خوام. گوشِت خوب، گوشِت ُرون،  آ َقپون! من یه کیلو می»گفت:  زینب می
 «خوام برای کباب. می
اونقدر  این گوشت مگه اون گوشتیه که "خوب و بد" داره؟»َقپان گفت:    
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 «چاقه و ُترده که دیگه خدا بگه بس.
 «راه رفت... حیف، حیَفم از این گوساله که مفت به این»نادر گفت:    
تون ازش  پس بیشتر ِبَبرین که اقالً برای دو ـ سه دفعه»َقپان گفت:    

 «بخورین.
خیلی بدبختی خوای َورداری؟  چقدر می»آقا گفت:  دلبربزرگه ُرو به حاجی   
 «شه به گرما. د هم که َورداریم، خراب میزیا
هم « خاَور»ی رسیده و زنش ـ سرازیربه پای ، ُمراد از بلندِی خانۀ ُمراد   

حرِف سالیاِن سال  ُپوشِی هیکِل باریک ـ بلنِد ُمراد  از بلندی سرازیر شده. سیاه
لند شد زند. به رسیدِن ُمراد، نادر ب می  اِی خاور هم سیاه است و پیراهِن ُسرمه

با ُمراد ُروبوسی و حال ـ احوال کرد و با خاور دست داد و سر و گردن را 
گفت  ش میگردنش را ببوسد. به نشستن، ُمراد که خودخم گرفت تا خاَور 

زیر، ساکت ماند و در صورِت خشکش  به نردیکِ صدسال دارد، سرش
  درازش ُپک زد و دودی که به راه های باریکش بّراق، به چپِق دسته لب

انداخت، او را بیشتر جدا گرفت و جدا خواست تا با حوصله سر را بلند 
البت این یه »گفت:  ،مردهامحّمد و به  کنارش به ُگلکردن به  گرفت و با نگاه

کنه که از این بذاره داخِل دهن، اما   رغبت نمیچیِزِیه آشکار که آدم اصالً 
 «چون ما هم باید همراهی بکنیم، دو کیلوشو هم ِبدین به ما.

گیری؟ پسِر  میر تو برای دخترت چقدبی خاَور! پس  بی»َقپان گفت:    
 «جاس و میدیش ِبَبره. نگهدار همین

م دو ـ سه برای کشور ـ اینا ه»خاَور با چهرۀ کوچک و چروکیده گفت:    
 «کیلو.

م خاَور!  عّمه»ای گفت:  اش نهاده بود، به لبخنده زینب که پستان به دهِن بچه   
 «محّمد نمیگه چرا دو ـ سه کیلو؟ یه وقت َعبده

نه، اینُجور هم دیگه نیستن. تازه! پولشو ما میدیم و مگه تنگ »خاور گفت:    
 «محّمد که حتم پول ِبده؟ کنیم به َعبده می
هرکس ها به  حرکت درآوردِن چشم و بعد با به کردن به زینب ان با نگاهَقپ   

تون باید  حرفا نیست و همه دیگه اینببینین! »گفت: مد، آ که جلِو چشمش می
تونین بیشتر بسُتونین و پول هم کیلوئی دو  هّمت بکنین، غیرت بکنین و تا می

ی نمیره و ُخالصه ورـ سه تومن و چار ـ پنج تومن که بیشتر ِبدین، جای دُ 
مون یه کاری بکنیم که این شخص ِ عزیز که هی بدشانس بوده، کمتر  باید همه
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 «تون؟ بینین که باز میگم به همه . می،ضرر ببینه
 درآمدند: صداهای گرِم ُشور   
 ! چشم.ـ حرِف حسابی   
 حرف میگن. همینبه  «حرِف پدردار»که.  البتـ    
 ـ پس ایَنم دیگه مگه گفتن داره؟َ   
 کالِم حرف.  بیاره داخِل این «نه»ـ همین. گوِر باباش که    
مون پیِش ماِل دنیا نیست،  ـ پس چی. ما هرچند که فقیریم، باز چشم   

 الخصوص داخِل یه جریاِن اینُجوری که دیگه... علی
 مونه. همراهی به گردننه، بگو فقیر ـ ذلیل هم که باشیم، باز این ـ    
 تنگ.خوان برای روزِ  رو می« اقوامی»و « برادرَگری»ـ پس غیرازاینه؟    
خوان برای تنگی ـ اتفاق.  یرو م «برادری ـ اقوامی»الخصوص  علیـ بله.    

 خوان برای روِز خوش؟ س و کار رو َتک مییعنی مگه کَ 
خِر نفهمیم که باید یکی س یا دختِر کوریم یا  مون بریده مگه گردنیعنی ـ    

 اینو ِبمون بگه؟
که این جریاِن ناُجور به اون رقمی از ماَبین هللا. ما باید کاری بکنیم  ـ بارک   

 محّمد زیاد نغلته. بلند بشه که آ گل
 ...«محّمد آ ُگل»و  «دنیا»ـ ها که جانم بشی.    
مثلش  که از خوبی شخصی ایناصِل صحبت میاد سِر الخصوص که  علیـ    

 که گرفتکارش شده. پیشامدیاین  باید بذاریم ضرِر ُکلّی ببینه بهگیر نمیاد و ما ن
آ َقپون، حاال »ها ُمشارکت کرده بود، گفت:  حرفحرارت درو زینب که با    

 «من و سی ـ ِچل تومن ِبستون.به جای یه کیلو  دو کیلو ِبده  بهکه اینه، 
 «ه نگفتیم اینُجور...هی، نه، زینب، دیگ»مریم صدا کرد:    
 «م... هللا به خودت، خواهرکوچیکه بارک»َقپان گفت:    
 «ُروئی" َکِمت نکنه.ه"ماخدا از : »هم به تحسین گفتنادر    
 «ها، الحق که ها...»آقا گفت:  حاجی   
میگیم که غیرِت زینب از غیرِت خیلی از همیشه ما »دلبربزرگه گفت:    

 «بیشتره...َمردای این زمانه 
نشسته روی زانویش ـ « َمتاع ُگل» اَش ساله چهار ـ پنججان ـ دختِر  ُگلی   

بذارین زینب از خوبی ـ باغیرتِی خودش هرچی میده ِبده، مخصوصاً »گفت: 
 «کنه. از این لحاظ که فقط خودشه و همین یه بچه و شوهرش هم کار می
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 «چاقه و ُترده که دیگه خدا بگه بس.
 «راه رفت... حیف، حیَفم از این گوساله که مفت به این»نادر گفت:    
تون ازش  پس بیشتر ِبَبرین که اقالً برای دو ـ سه دفعه»َقپان گفت:    

 «بخورین.
خیلی بدبختی خوای َورداری؟  چقدر می»آقا گفت:  دلبربزرگه ُرو به حاجی   
 «شه به گرما. د هم که َورداریم، خراب میزیا
هم « خاَور»ی رسیده و زنش ـ سرازیربه پای ، ُمراد از بلندِی خانۀ ُمراد   

حرِف سالیاِن سال  ُپوشِی هیکِل باریک ـ بلنِد ُمراد  از بلندی سرازیر شده. سیاه
لند شد زند. به رسیدِن ُمراد، نادر ب می  اِی خاور هم سیاه است و پیراهِن ُسرمه

با ُمراد ُروبوسی و حال ـ احوال کرد و با خاور دست داد و سر و گردن را 
گفت  ش میگردنش را ببوسد. به نشستن، ُمراد که خودخم گرفت تا خاَور 

زیر، ساکت ماند و در صورِت خشکش  به نردیکِ صدسال دارد، سرش
  درازش ُپک زد و دودی که به راه های باریکش بّراق، به چپِق دسته لب

انداخت، او را بیشتر جدا گرفت و جدا خواست تا با حوصله سر را بلند 
البت این یه »گفت:  ،مردهامحّمد و به  کنارش به ُگلکردن به  گرفت و با نگاه

کنه که از این بذاره داخِل دهن، اما   رغبت نمیچیِزِیه آشکار که آدم اصالً 
 «چون ما هم باید همراهی بکنیم، دو کیلوشو هم ِبدین به ما.

گیری؟ پسِر  میر تو برای دخترت چقدبی خاَور! پس  بی»َقپان گفت:    
 «جاس و میدیش ِبَبره. نگهدار همین

م دو ـ سه برای کشور ـ اینا ه»خاَور با چهرۀ کوچک و چروکیده گفت:    
 «کیلو.

م خاَور!  عّمه»ای گفت:  اش نهاده بود، به لبخنده زینب که پستان به دهِن بچه   
 «محّمد نمیگه چرا دو ـ سه کیلو؟ یه وقت َعبده

نه، اینُجور هم دیگه نیستن. تازه! پولشو ما میدیم و مگه تنگ »خاور گفت:    
 «محّمد که حتم پول ِبده؟ کنیم به َعبده می
هرکس ها به  حرکت درآوردِن چشم و بعد با به کردن به زینب ان با نگاهَقپ   

تون باید  حرفا نیست و همه دیگه اینببینین! »گفت: مد، آ که جلِو چشمش می
تونین بیشتر بسُتونین و پول هم کیلوئی دو  هّمت بکنین، غیرت بکنین و تا می

ی نمیره و ُخالصه ورـ سه تومن و چار ـ پنج تومن که بیشتر ِبدین، جای دُ 
مون یه کاری بکنیم که این شخص ِ عزیز که هی بدشانس بوده، کمتر  باید همه
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 «تون؟ بینین که باز میگم به همه . می،ضرر ببینه
 درآمدند: صداهای گرِم ُشور   
 ! چشم.ـ حرِف حسابی   
 حرف میگن. همینبه  «حرِف پدردار»که.  البتـ    
 ـ پس ایَنم دیگه مگه گفتن داره؟َ   
 کالِم حرف.  بیاره داخِل این «نه»ـ همین. گوِر باباش که    
مون پیِش ماِل دنیا نیست،  ـ پس چی. ما هرچند که فقیریم، باز چشم   

 الخصوص داخِل یه جریاِن اینُجوری که دیگه... علی
 مونه. همراهی به گردننه، بگو فقیر ـ ذلیل هم که باشیم، باز این ـ    
 تنگ.خوان برای روزِ  رو می« اقوامی»و « برادرَگری»ـ پس غیرازاینه؟    
خوان برای تنگی ـ اتفاق.  یرو م «برادری ـ اقوامی»الخصوص  علیـ بله.    

 خوان برای روِز خوش؟ س و کار رو َتک مییعنی مگه کَ 
خِر نفهمیم که باید یکی س یا دختِر کوریم یا  مون بریده مگه گردنیعنی ـ    

 اینو ِبمون بگه؟
که این جریاِن ناُجور به اون رقمی از ماَبین هللا. ما باید کاری بکنیم  ـ بارک   

 محّمد زیاد نغلته. بلند بشه که آ گل
 ...«محّمد آ ُگل»و  «دنیا»ـ ها که جانم بشی.    
مثلش  که از خوبی شخصی ایناصِل صحبت میاد سِر الخصوص که  علیـ    

 که گرفتکارش شده. پیشامدیاین  باید بذاریم ضرِر ُکلّی ببینه بهگیر نمیاد و ما ن
آ َقپون، حاال »ها ُمشارکت کرده بود، گفت:  حرفحرارت درو زینب که با    

 «من و سی ـ ِچل تومن ِبستون.به جای یه کیلو  دو کیلو ِبده  بهکه اینه، 
 «ه نگفتیم اینُجور...هی، نه، زینب، دیگ»مریم صدا کرد:    
 «م... هللا به خودت، خواهرکوچیکه بارک»َقپان گفت:    
 «ُروئی" َکِمت نکنه.ه"ماخدا از : »هم به تحسین گفتنادر    
 «ها، الحق که ها...»آقا گفت:  حاجی   
میگیم که غیرِت زینب از غیرِت خیلی از همیشه ما »دلبربزرگه گفت:    

 «بیشتره...َمردای این زمانه 
نشسته روی زانویش ـ « َمتاع ُگل» اَش ساله چهار ـ پنججان ـ دختِر  ُگلی   

بذارین زینب از خوبی ـ باغیرتِی خودش هرچی میده ِبده، مخصوصاً »گفت: 
 «کنه. از این لحاظ که فقط خودشه و همین یه بچه و شوهرش هم کار می
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که شما خودتون  حالی"، بله، قبول، اما دروقتی کمک ـ کمک»"مریم گفت:    
 «تون از ما خیلی بهتره؟ ـ نه وهللا. هم  ندارین چی؟ یعنی شما وضع

 «اگه َنقِل "فقیری" باشه، شما خودتون هم فقیرین. پس...»فرنگ گفت:    
 «شیطون" فقیره. گوِر بابای ماِل دنیا.»"محّمد گفت:  ُگل   

 «حاال شد! های که جانم بشی!»َقپان گفت:    
ه یه ُخرد یلحاظ از اونفقط دونی که من  تو خودت می»ت: محّمد گف ُگل   
 «نه... باره روی سرمون، وگه ُخلقی درآوردم که مرتب بد می کج
دونه که من ندونسته  دونم؟ اینو ِکی نمی دونم. نمی می»َقپان قرص گفت:    

 «باشم؟ ُتف به این دنیا! شخصی مثِل تو و اینُجور؟ حقیقت ُتف...
 گذشت: ها گذشته و می و در دل   
 «بینیم به چشم... ـ "کباب"... خوبه که اقالً کباب می»   
 «ـ ... َکی بود؟ بگم بعِد چند ماه؟...»   
جاش سفت نیست. مگه گاوی بوده  ـ از ُرونش بگیر... دلت میاد؟ این هیچ»   

 «ای بوده؟ ُترِده مثِل خوِد گوشِت َبره. یا گاوپیره
 «ـ "پول" ِچیه، گوِر بابای پول کرده!»   
 «خواد تا خوب کباب بشه، اما کو؟ ـ این کباب زغال می»   
اینقدر خریدی و اینقدر پول از ـ شوهرم که اومد و چیز ِبم گفت که چرا »   

خوشش هم میاد، هم تازه دست رفت، اونوقت چی؟ ـ نه، او اینُجور نیست و 
اون فقیر میره  نقِل کمک هم َنقِل اینکه ما یه چیزی از گلومون رفته پائین.

 «مون باشه.. َکنه که ما یه ُخرده خوش داخِل اون گرما جون می
 «خوریم و جهنم از پولش...ـ اینجا دیگه باید سیِر سیر ب»   
گیره از این  محّمد میان َدِم نظرش، دلش نمی که لبای خشکِ ُگل ـ آدم وقتی»   

حرفو نباید باشه به ماَبین، یعنی مگه ما  ، اما باز اینگوشت بذاره داخِل دهن
ئیم؟ از این َبرگذشته، مگه نه اینه که ما پول میدیم و بیشتر هم  تقصیرکار بوده

 «اقالً خیلی از قیمتش َورگرده؟میدیم که 
اَن و اقالً حاال که این اتفاق  آرزوئی هامون سوخته ـ بِِرشتۀ طعم ـ ما بچه»   

 «پیشامد کرده، باید بخورن یه چیزی که چیز باشه.
آقای  گیرم تا َمردمون بیاد. حاجی آقا می پول از حاجی قرض  به ـ حاال دست»   

 «بیچاره خودش هم گفت که.
 «بخوریم اقالً حاال که... محّمد.. بیکس و بداقبال"، آ ُگل "فقیر وـ »   
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الخصوص داخِل َکِره و  ـ اینو اگه ازش سرخ بکنی داخِل روغن و علی»   
محّمِد  شه... آ گل مقابل می ش ده ای ِبش بزنی، اونوقته که مزه فقط یه گوجه

 «فقیر! دلم یه َگز سوراخ شد براش. ُتف به کاِر خدا!...
 «؛ جهنم، باید بخوریم سیر...ـ ... بذار بیاد یه َمن هم چیز ِبم بگه»   
آقا اگه که ُرودروایسی بکنیم و هیچی نگیم، خودشون  ـ این َقپون و حاجی»   

دارن ِسی خودشون. دیدی که َقپون هنوز هیچی  خوبا رو َورمی همۀ گوشت
و  جگر"هاش. حاال کار نداریم که  قلوهنشده زود دست گذاشت روی جگر و 

 ...«میگن جگر و قلوۀ گوسفندبه ، فقط "قلوه
محّمِد فقیر.. خیلی خوبه وهللا، کباب بکنی تا سیر  ـ گوشتش.. آ ُگل»   

 «بشی...
ن بود ـ ای بابام هی! َکی بود که گوشت دیدیم به چشم! اخیرهای زمستو»   

  «ارش به کباب نبود که...به نظرم که آبگوشت خوردیم که اوَنم ک
مدن پیدا شده از سمِت راسِت َکَپرها، از طرِف پاَتل، سه مرد و دو زن به آ   

محّمد، دو سِر یک  یار و علی هم علی ـ یاز سمِت اللِ  بودند و از طرِف چپ ـ
اند و با  پاها تند کرده به به رسیدن شان و روزعلی به همراه گونی به دستشان

شدِن هیکِل نه بلند نه  محّمد و سگِ َقپان، متوّجۀ نزدیک ُگلصدای پارِس سگِ 
که  وقتی شدند... اند و باید جلوش پا می شده« اسکندر»کوتاه و چاق و ِچلّۀ 

های باالی سِر پاَتل باز چند نفر به  کنند، از کناره ها به رسیدن سالم می پاَتلی
خودش آورد کناِر  ِخرسکی از َکَپرِ زود دلبرکوچکه  شوند... آمدن پیدا می

 ِخرَسک پهن کرد و فرخنده هم زیلوئی آورد کناِر زیلو پهن کرد.
تاریکی دیگر شروع به سرسرکردن کرده بود.  ،ی پیشئها از دقیقه   
مریم! یه ُخرده نون نمیدی بخورم پیش »محّمد از َدِم َکَپر یواش صدا کرد:  ُگل

 «از سیگارم که دلم ضعف نره؟
گشتن و ُجستِن ظاهر و لحِن شوخ  به جلو و یواش پابرداشتن به یواشمریم به    

 «کنی تا از گوشت... پس صبر نمی»گفت: 
نخوره  شنگیتی ـ گُ سیگار نکَش و نون نخور تا سیر»آقا هم گفت:  حاجی   

 «بهم...
 نادر هم نگاهش کردند.زینب و َقپان و دلبربزرگه و دلبرکوچکه و    
ی شبیه به شرمندگی ـ مثِل آنکه چیزی زشت از او محّمد با حالت ُگل   

 «من از این میذارم داخِل دهن؟»اند ـ گفت:  خواسته
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که شما خودتون  حالی"، بله، قبول، اما دروقتی کمک ـ کمک»"مریم گفت:    
 «تون از ما خیلی بهتره؟ ـ نه وهللا. هم  ندارین چی؟ یعنی شما وضع

 «اگه َنقِل "فقیری" باشه، شما خودتون هم فقیرین. پس...»فرنگ گفت:    
 «شیطون" فقیره. گوِر بابای ماِل دنیا.»"محّمد گفت:  ُگل   

 «حاال شد! های که جانم بشی!»َقپان گفت:    
ه یه ُخرد یلحاظ از اونفقط دونی که من  تو خودت می»ت: محّمد گف ُگل   
 «نه... باره روی سرمون، وگه ُخلقی درآوردم که مرتب بد می کج
دونه که من ندونسته  دونم؟ اینو ِکی نمی دونم. نمی می»َقپان قرص گفت:    

 «باشم؟ ُتف به این دنیا! شخصی مثِل تو و اینُجور؟ حقیقت ُتف...
 گذشت: ها گذشته و می و در دل   
 «بینیم به چشم... ـ "کباب"... خوبه که اقالً کباب می»   
 «ـ ... َکی بود؟ بگم بعِد چند ماه؟...»   
جاش سفت نیست. مگه گاوی بوده  ـ از ُرونش بگیر... دلت میاد؟ این هیچ»   
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 «بخوریم اقالً حاال که... محّمد.. بیکس و بداقبال"، آ ُگل "فقیر وـ »   
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الخصوص داخِل َکِره و  ـ اینو اگه ازش سرخ بکنی داخِل روغن و علی»   
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 صداهائی درآمدند:   
 ـ آ! ببینین!...   
 ـ خدا هی خدا!...   
 راست میگه!نکنه ـ    
 کارش نیست. به «غیِر راستی»راسته و ـ    
 کنه وهللا. ـ بد می   
 کنه. دیگه بد می لبت که اینجااـ    
 .«بد»داریم تا « بد»تازه  ها،ـ    
 رِک خوردنو هم بکنه چون این شده؟ پس یعنی آدم باید تـ    
 بمیرم براش!ـ    
 ـ دلم سوراخ...   
ها نهاد  دانست گفتن فایده ندارد، رفت نان توی سینِی استکان مریم که می   

بود و باز رفت و با یک محّمد که روی نمد نشسته  آورد گذاشت جلِو ُگل
شون بکنم  تستا تخم هست، در دو ـ سه»نعلبکِی ُپر از کره برگشت و گفت: 

 «برات؟
 «خوَرم؟ نه، از بس من تخم»محّمد گفت:  ُگل   
ید هّمت بکنین داخِل این ُخالصه، برادرا، شما هم با»ها گفته:  َقپان به پاَتلی   

 .«رای شما هم چقدر عزیزهدونم ب محّمد که می خاطِر آ ُگل حساب به
ی همراهی و تصدیق ها حرفگفتِن به شروع حرارِت تمام  ها با و پاَتلی   

 کردند.
 جلوگیری، ها به و دویدِن بچهاز سمِت چپ   غریبه ها به با شروِع پارِس سگ   

شدن،  ن زدند و با پابرداشتنی به نزدیکها از تاریکی بیرو ای چهارنفر از قلعه
 ..سالم کردند.

ید و دو استکان چای خورد شاز خوردن دست ک  محّمد پس از چند دقیقه ُگل   
طرِف پشِت َکَپرها پا  کنان به دست و سرفه به د و تسبیحو سیگار روشن کر

 برداشت.
خدا منو ِبکُشه براش، پس »دلبربزرگه رویش به دلبرکوچکه، گفت:    

 «بود؟دقیقه َدم ـ خوردنش فقط به عرض ِ همین یه  نون
میری کجا »کرد:  محّمد صدا می و مریم با صدائی نرم از پشِت سِر ُگل   

 «داخِل این تاریکی، َجک و جونور هست...
از کردنش   لش برای سبکدانست عیا یمخواست جواب ندهد؛  محّمد می ُگل   
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چرخاندن،  ایستادن و گردنصدا درآمده است. به  ری است که بهغمخوا
حاال میام. خوبه قدم بزنم یه »همان صدای مریم گفت:  تِ شباه صدائی به به

 «َئم... سینه ای تا ُخلقم واز بشه. ُخرده
 «کنه و نمیگی؟ زینهار میباز قلبت  پس بگو»مریم، مشّوش، گفت:    
 ..«نه، نه.»محّمد گفت  ُگل   
 «ئی... پس تو که نمازت رو هم نخوونده»مریم گفت:    
طرِف قبرستان که حدوِد  سمِت راست، به و ُرو به« بعد.»محّمد گفت:  ُگل   

 ور بود، راه افتاد...قدمی دُ  دویست
بی مریم. بعد  بذارش جا بگیره، بی»نادر که دستش بیکار بود، گفت:    
 «خوونه هرچی که نخوونده. می
و خودش  «یعنی بس نیست هرچی که خوونده تا حاال؟!»آقا گفت:  و حاجی   

 «ساال خووند! چرا وهللا، بِس زیاده هرچی که به همه»جواب داد: 
 «ها! یعنی...»زینب به غیظ گفت:    
 «حرِف حقیقت!»َقپان دستش مشغول، گفت:    
 های تصدیق رسیدند. حرف هها ب گشودِن معنا، پاَتلیبیشتربه    
ها به جلوگیری  بچهآید.  ها را خبردار کرد که کسی می ها باز آدم پارِس سگ   

صافی پا نهاده   ـ از شیار سردرآورده بود و به« گفرن»هللا ـ  عیندویدند. زِن 
جلوش بروند. زینب  پا شدند بهجان  بود. کمی بعد دلبربزرگه و َمِکینه و ُگلی

 «شن میرن جلِو ِکی!... بزرگ چطور بلند می ببینین َزنای بزرگ»گفت: 
 «کن، عیب نداره... لوِ »دلبرکوچکه آهسته گفت:    
 «ش عیبه! هم، همه نخیر»زینب گفت:    
ه ما ِبش هم میگیم انگار خدا.. ـ اونی ک»گفت:  محّمد به خود می ُگل   
ـ هنوز با من کار داره. یعنی انگار مقّدِرالهیه که تا روزی  «آسمون و تقدیر»

متوّجه به و ...« که سر بذارم به زمین و دیگه بلند نشم، هی بدشانس باشم
 «ها... تا روزی که ِبَبَرن بذارَنم پهلوی همون ُمرده»گورستان، زمزمه کرد: 

های نورانی از هوشیارِی ُمرادی در ذهنش  چهرۀ روشن و دلنشین و چشم   
« خدا»و « بدشانسی»و « مقّدِرالهی»و « تقدیر»های  حاضر شدند و حرف

ها  تفِت پارِس سگصراف، ملاری کشاندند، و در کاِر اناعتب را به سستی و بی
ی پادرمیانِی ور شده بودند و متوّجۀ صداهاَبس دُ  شد که از کنارۀ َکَپِر ُگل

َئن یا از آبادِی  از آبادِی قلعه اومدهیا باز »خود گفت:  ها شد و به بچه
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ـ هنوز با من کار داره. یعنی انگار مقّدِرالهیه که تا روزی  «آسمون و تقدیر»

متوّجه به و ...« که سر بذارم به زمین و دیگه بلند نشم، هی بدشانس باشم
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ی پادرمیانِی ور شده بودند و متوّجۀ صداهاَبس دُ  شد که از کنارۀ َکَپِر ُگل

َئن یا از آبادِی  از آبادِی قلعه اومدهیا باز »خود گفت:  ها شد و به بچه
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 «ها... قنبری
بیزاری بود که فکر کرد: اش حالِت تلخی و  شده حالِت دهاِن کمی باز و کج   
مرگیه، تا  نه، این تلخ فرض بگیریم، این یعنی زندگانیه؟ ـلحاظ که هر  بهحاال»

 ...«خودش یه نعمته بینه که مرگ  ای که آدم می به اون اندازه
پاخاستۀ تاریکش گفت:  وری از وجوِد بهامیدی و هم برای دُ  هم با ذّره   
 «نصِف پولش هم که دربیاد، باز خوبه...نزدیکِ »

طرِف وجوِد تاریکِ خود ـ کشیده  کاری ـ به سوی اصلِ  ارادگی به بیو با    
شد، ُرو کرد؛ به آنچه که زیِر خستگی ـ کوفتگی و فکرهای جریاِن امروز 

ِر تأّمل دریافت دید و با ام تر شده بود. در آن معناها می بسیار تارتر و عمیق
گوید؛ فقط با اثِر کلمه دربیاَوَرد و برای خود ب معناها را به تواند که نمی

گستردۀ آن و ملتفِت روشنائِی حاصلۀ وجوِد ُمرادی که در مغزش به بیان و 
شرح حاضر بود و مایه بود و مایه شد، در دقیقۀ بعد کمی آرام و کمی قانع به 

َکشیم، از اثِر اوضاِع این  بینیم و می حق داره ُمرادی. هرچی می»خود گفت: 
مثِل همین  بابا و بابای بابا و اجداِد من هم مملکته و از نادانِی خودمونه.

خودم؛ زندگانِی ما همین بوده و هست و خواهد هم که باشه. اونا هم جوون 
ش به َمرارت و بدبختی ُگذران کردن و هیچوقت آِه  بودن، پیر شدن و همه

و به تسلیم و « خوش از گلوشون درنیومد و آخرش چی؟ ـ آخرش ُمرَدن...
 نوبِت خودش است؛ نزدیک است...سادگی دید حاال 

که انگار روی ِگل و ُشل  ۀ دیگر را که پشِت سر نهاد، طوریدقیق دو ـ سه   
 دارد، ُرو پس کرد و به طرِف َکَپرها پابرداشت. بس دید... قدم برمی

تا از َکَپرها و در کنارۀ َکَپِر دلبربزرگه  هم برای چای و هم  در پشِت سه   
جان ـ  ... صدائی ـ صدای ُگلیار و َتپاله آتش زده بودندهیمه و خ برای کباب 

خوای ِبَبَرمش، پس  قبولمه... اگه می این برای من؟ جاِن خودت نه»گفت:  می
 «ئی از استخوونا... اقالً یه ُخرده گوشِت ُرون یا شونه ِبُبر بذار جای یه پاره

جان! پس تو اّول  ی ُگلیهَ »گفت:  و صدای خاَور را تشخیص داد که می   
دندون و اونوقت قهر و غیظ  َئن به پیرمرِد بی گوشِت ما رو ببین که یعنی داده

جائی نیست که یکی  ی زن! اینجا اونهَ »صدای زینب هم درآمد: و « بکن...
 تومن هر دهدوازپس آخرش »و صدائی غریبه گفت: « خوب و بد بکنه.زیاد 

بله. »آقا داد:  کمی ُتوَدماغِی حاجیانگار و جواب را صدای « کیلوئی، ها؟
 «گوشت مثِل خوِد طال، چارده ـ پونزده تومن هم کمه براش...
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 محّمد! َقپون! دلبر! های َمکِینه!... ـ های َمکِینه! های ُگل   
چندان متفاوت با صدای زاری، از طرِف پشت و پیِش  صدا، مشّوش و نه   

َکَپرها، از جلوتر از پای بلندِی خانۀ ُمراد، ُرو به َکَپرها حرکت کرده بود. 
اّول آهسته و  ـمحّمد  آقا و سگِ ُگل سگِ َقپان و سگِ حاجیها ـ  سگصدای 

 بعد به شّدت جاری شدند...
دود و دوده. زمین، َتل، دریا  کوه و دریا بود از کوه انگار ُپر شدهجا  همه   

های چوبی و سیمی ـ آهنی،  رفتۀ روی تخت خواب های به ها، َکَپرها، هیکل خانه
َبَدل شده   ُپوش ز مرّکبچیز به بدتر ا وار، همه زنده ورایستادۀدُ حدود تا حدوِد 

شده بود. که سیاهِی چند شب توی یک شب خالی  مثِل آن شده بودبودند و 
با ابِر سفیدی  سرتاسِر آسمانهمیشۀ این موعد و حّتی هر موعدی، برخالِف 

ً  به شکِل حلقه منّظم پوشیده شده بود و تعدادی ستاره خود را از هائی تقریبا
شب گذشته بود و باز برخالِف  دادند. شب از نیمه ها نشان می های حلقه سوراخ

زدند و به  ، غلت میآوردند پیچ می خود ها به ی رفته  خیلی گرم بود. آدمها شب
همان رنج و  چسباندند. رنج چیزی شبیه به ب میمِن خوازور خود را به دا

سابقۀ  سابقه و حالِت خفگِی بی عذاِب موقِع تسلِّط آفتاب بود؛ یعنی ابرهای بی
 کردند... تا حّدی کاِر آفتاب را می  هوا
جلو هجوم برد و  و سِگ َقپان بدتر صدا کرد و به صدا از نزدیکتر آمد   

 کنان هجوم بردند... محّمد هم پارس سگِ ُگلآقا و  سگِ حاجی
ـ های َمکِینه! پس تو خوابت اینقدر سنگینه؟... های این سگا ببینین چه    
 مون!... ِچِخه! های ِچخ!... کنن و دیگه خوردن می
چی شده؟ »حال گفت:  محّمد خیس از عرق، روی تخت نشست. پریشان ُگل   

تا بلند صدا کرد:   ؛ بیشتر از خودش پرسیده بود تا از ُروِبُرو«چه خبره؟
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شده بود. که سیاهِی چند شب توی یک شب خالی  مثِل آن شده بودبودند و 
با ابِر سفیدی  سرتاسِر آسمانهمیشۀ این موعد و حّتی هر موعدی، برخالِف 

ً  به شکِل حلقه منّظم پوشیده شده بود و تعدادی ستاره خود را از هائی تقریبا
شب گذشته بود و باز برخالِف  دادند. شب از نیمه ها نشان می های حلقه سوراخ

زدند و به  ، غلت میآوردند پیچ می خود ها به ی رفته  خیلی گرم بود. آدمها شب
همان رنج و  چسباندند. رنج چیزی شبیه به ب میمِن خوازور خود را به دا

سابقۀ  سابقه و حالِت خفگِی بی عذاِب موقِع تسلِّط آفتاب بود؛ یعنی ابرهای بی
 کردند... تا حّدی کاِر آفتاب را می  هوا
جلو هجوم برد و  و سِگ َقپان بدتر صدا کرد و به صدا از نزدیکتر آمد   

 کنان هجوم بردند... محّمد هم پارس سگِ ُگلآقا و  سگِ حاجی
ـ های َمکِینه! پس تو خوابت اینقدر سنگینه؟... های این سگا ببینین چه    
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 «های چه شکلی شده؟ های ِکیه؟»
 «خاَور! ـ توئی؟ ای چی شده؟ های.. ـ»صدای َمکِینه درآمده بود: و    
محّمد رو بیدار  ُگل َقپون وهاح، مَنم... َمکِینه! »صدا ـ صدای خاَور ـ گفت:    

 «کنن... اَی! این سگا ببینین چه می کن... هی ِچخ! ِچخ
هی َمرد، بلند شو ببین چه »داد، گفت:  َمکِینه که َقپان را تکان ـ تکان می   

 «شکلی شده...
رکردِن قُّوه را ُجست و به سرازی محّمد به گشتن کناِر بالش، چراغ دسِت ُگل   

کژدمی ـ نگذارد و  پاها  روشنش کرد که پا روی چیزی ـ روی کژدمی یا ُتوله
 ...«مریم! مریم!»ها و ُرویش به تخِت کناری، صدا کرد:  پاانداختِن گیوه با َدمِ 

آمد،  چسبید و درمی هایش می دهان و لب که به َقپان، مدهوشانه، با صدائی   
 «های چه خبره، ِچته زن؟»گفت:  می
رسیدند، فقط از سمت و سوی  تشخیص نمی َمکِینه و خاَور در ظلمات به   

جلو صدا کرد:  انداخت طرفشان و با پابرداشتن بهمحّمد نور  ُگل  تعریفشان
 «های معلومه که چه خبِرِیه؟»

 «محّمد! بیدار شدی؟ ُگل های»خاَور انگار جای شک بود، صدا زد:    
 «چی شده؟»گفت:  به تکیۀ بالش، می تشنشسته روی تخت و کِف دسمریم    
ً لرزشی داشتند، یعنی مثِل روز صاف نبودند و صاف     صداها غالبا

ها  ا آدمشدند، ت ها زیاد می شدند، تا تعریف صداها زیادتر میشدند تا  نمی
 شد... رسیدند و جمعشان جمع می هم می ُجستند و به یکدیگر را می

 «های اتفاقی افتاده؟...»گفت:  هول میصدای دلبربزرگه درآمد که با    
 «گمان کنم آ ُمراد یه طوری شده.»صدای َمکِینه به َقپان گفته:    
نوِر کبریتی درخشید و فنِر فانوسی آزاد شد و شیشۀ چراغ با صدا پائین آمد    

قُّوۀ  تاریکی مبّدل کرد. نوِر چراغدریای دودۀ َدور و َبر را به   و روشنائی
ای از آب ـ از روشنائی، از آِب  کرد: مثِل باریکه اِر دیگری میمحّمد ک ُگل

ُشست؛ به کمِک  ها را در سمِت صداها و َکَپرها می روشنائی ـ دود و دوده
محّمد را هم  که کلماِت خوِد ُگل حالی ، مستقیم تا جلِو َکَپرش رفت، بهدلبربزرگه

 «ترسی... اگه میهای خوف نکنی، هیچی، بلند شو بیا »در همراهی داشت: 
ها  شد... هنوز دست یب و ُپرَسهم میهم بزرگ و عجای  هر صداکردِن ساده   
 کردند. دیدند یا ُبر نمی نمیها  آمدند و چشم کار می به
خدا منو ِبکُشه که »گفت:  خاَور انگار ُروَدرُروی همه ایستاده بود که می   
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 «َئن... پیرمرد رو گرفتهها  . چه بکنم، باز هم جنتون کردم احوال پریشون
 «کنه؟ کجاس؟ حاال چه می»محّمد گفت:  صدای ُگل   
چون به هوش و حواِس خودش نیست  رفته طرِف َتل. »صدای خاَور گفت:    
 «پرت بشه پائین...ترسم بره باال  می
 «محّمد! ـ چه حسابی شده؟ پس.. ـ آ ُگل»و صدای دلبربزرگه درآمده بود:    
 محّمد  علی که بیدار شده بود، نشست. از روی تخِت ُگل   
خواست بچه را ِول کند و پیش برود و از  زینب هم بیدار شده بود و نمی   

هائی، ایستاد و بلند  و با برداشتِن قدمآمد ترسید. از تخت پائین  ماندن هم می
 «م مریم!... م مریم! های عّمه عّمه»گفت: 

 «ه!...وبَ ! خدایا تَ حیمالرّ  الّرحمنِ  للاِ  بسم»گفت:  یم جان و صدای ُگلی   
 «جان؟ ُگلی بیداری »زینب صدا کرد:    
ایَنم دیگه َمرُدمو پاک دیوونه »گفت:  َبس نشسته روی تخت، به قُرقُر می ُگل   

 .«هکرد
بابا! اینو باید ِبَبَرن یه والیتی یه »گفت:  صدای دلبربزرگه از نزدیکتر می   

 «رقم... این شه که اینُجوری و به ی بکنن. نمیدوا ـ درمون
ها و با جن  باز هم با ُمرده»گفت:  دسِت َقپان میرساندن به  تخاَور با انگش   

 «و مالئکه گرفته به تعریف...
 «شد جلوشو بگیری نره؟ هی پیِرزن! پس نمی: »َقپان به ناراحتی گفت   
ور و ِول را نزدیک مرزی از مرزهای دُ   کردِن فانوس َمکِینه با روشن   

 کرد و به معنای همیشه رساند.
میرم، وللا من خودم هم دیگه  ای خالو! من دیگه دارم می»گفت:  خاَور می   

زنه، با ازمابهترون حرف  ها حرف می شم از بسکِه با ُمرده سر می به دارم آب
ترسیدم اگه زیاد  زنه، و حواسش دیگه نه به منه نه به هیچی دیگه و می می

 «باش بگم، یه سنگی بزنه داخِل سرم!
تا شدند و چهارتا شدند و از سطِح زمین  سیاهی   های روشن سه فانوس   

 .تر شد  لخته به باال گریخت و تاریکِی باالی سرها بدتر شد، غلیظ لخته
قُّوه به راه افتادند و خاَور افتاد دنباِل سرشان و  محّمد با چراغ َقپان و ُگل   

 «تو وایس، علی.»محّمد گفت:  علی هم راه افتاد. ُگل
 «مَنم میام...»علی گفت:    
 «مریم! پس تو نمیای بام؟»خاَور به سرچرخاندن گفت:    
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 «های چه شکلی شده؟ های ِکیه؟»
 «خاَور! ـ توئی؟ ای چی شده؟ های.. ـ»صدای َمکِینه درآمده بود: و    
محّمد رو بیدار  ُگل َقپون وهاح، مَنم... َمکِینه! »صدا ـ صدای خاَور ـ گفت:    

 «کنن... اَی! این سگا ببینین چه می کن... هی ِچخ! ِچخ
هی َمرد، بلند شو ببین چه »داد، گفت:  َمکِینه که َقپان را تکان ـ تکان می   

 «شکلی شده...
رکردِن قُّوه را ُجست و به سرازی محّمد به گشتن کناِر بالش، چراغ دسِت ُگل   

کژدمی ـ نگذارد و  پاها  روشنش کرد که پا روی چیزی ـ روی کژدمی یا ُتوله
 ...«مریم! مریم!»ها و ُرویش به تخِت کناری، صدا کرد:  پاانداختِن گیوه با َدمِ 

آمد،  چسبید و درمی هایش می دهان و لب که به َقپان، مدهوشانه، با صدائی   
 «های چه خبره، ِچته زن؟»گفت:  می
رسیدند، فقط از سمت و سوی  تشخیص نمی َمکِینه و خاَور در ظلمات به   

جلو صدا کرد:  انداخت طرفشان و با پابرداشتن بهمحّمد نور  ُگل  تعریفشان
 «های معلومه که چه خبِرِیه؟»

 «محّمد! بیدار شدی؟ ُگل های»خاَور انگار جای شک بود، صدا زد:    
 «چی شده؟»گفت:  به تکیۀ بالش، می تشنشسته روی تخت و کِف دسمریم    
ً لرزشی داشتند، یعنی مثِل روز صاف نبودند و صاف     صداها غالبا

ها  ا آدمشدند، ت ها زیاد می شدند، تا تعریف صداها زیادتر میشدند تا  نمی
 شد... رسیدند و جمعشان جمع می هم می ُجستند و به یکدیگر را می

 «های اتفاقی افتاده؟...»گفت:  هول میصدای دلبربزرگه درآمد که با    
 «گمان کنم آ ُمراد یه طوری شده.»صدای َمکِینه به َقپان گفته:    
نوِر کبریتی درخشید و فنِر فانوسی آزاد شد و شیشۀ چراغ با صدا پائین آمد    

قُّوۀ  تاریکی مبّدل کرد. نوِر چراغدریای دودۀ َدور و َبر را به   و روشنائی
ای از آب ـ از روشنائی، از آِب  کرد: مثِل باریکه اِر دیگری میمحّمد ک ُگل

ُشست؛ به کمِک  ها را در سمِت صداها و َکَپرها می روشنائی ـ دود و دوده
محّمد را هم  که کلماِت خوِد ُگل حالی ، مستقیم تا جلِو َکَپرش رفت، بهدلبربزرگه

 «ترسی... اگه میهای خوف نکنی، هیچی، بلند شو بیا »در همراهی داشت: 
ها  شد... هنوز دست یب و ُپرَسهم میهم بزرگ و عجای  هر صداکردِن ساده   
 کردند. دیدند یا ُبر نمی نمیها  آمدند و چشم کار می به
خدا منو ِبکُشه که »گفت:  خاَور انگار ُروَدرُروی همه ایستاده بود که می   
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 «َئن... پیرمرد رو گرفتهها  . چه بکنم، باز هم جنتون کردم احوال پریشون
 «کنه؟ کجاس؟ حاال چه می»محّمد گفت:  صدای ُگل   
چون به هوش و حواِس خودش نیست  رفته طرِف َتل. »صدای خاَور گفت:    
 «پرت بشه پائین...ترسم بره باال  می
 «محّمد! ـ چه حسابی شده؟ پس.. ـ آ ُگل»و صدای دلبربزرگه درآمده بود:    
 محّمد  علی که بیدار شده بود، نشست. از روی تخِت ُگل   
خواست بچه را ِول کند و پیش برود و از  زینب هم بیدار شده بود و نمی   

هائی، ایستاد و بلند  و با برداشتِن قدمآمد ترسید. از تخت پائین  ماندن هم می
 «م مریم!... م مریم! های عّمه عّمه»گفت: 

 «ه!...وبَ ! خدایا تَ حیمالرّ  الّرحمنِ  للاِ  بسم»گفت:  یم جان و صدای ُگلی   
 «جان؟ ُگلی بیداری »زینب صدا کرد:    
ایَنم دیگه َمرُدمو پاک دیوونه »گفت:  َبس نشسته روی تخت، به قُرقُر می ُگل   

 .«هکرد
بابا! اینو باید ِبَبَرن یه والیتی یه »گفت:  صدای دلبربزرگه از نزدیکتر می   

 «رقم... این شه که اینُجوری و به ی بکنن. نمیدوا ـ درمون
ها و با جن  باز هم با ُمرده»گفت:  دسِت َقپان میرساندن به  تخاَور با انگش   

 «و مالئکه گرفته به تعریف...
 «شد جلوشو بگیری نره؟ هی پیِرزن! پس نمی: »َقپان به ناراحتی گفت   
ور و ِول را نزدیک مرزی از مرزهای دُ   کردِن فانوس َمکِینه با روشن   

 کرد و به معنای همیشه رساند.
میرم، وللا من خودم هم دیگه  ای خالو! من دیگه دارم می»گفت:  خاَور می   

زنه، با ازمابهترون حرف  ها حرف می شم از بسکِه با ُمرده سر می به دارم آب
ترسیدم اگه زیاد  زنه، و حواسش دیگه نه به منه نه به هیچی دیگه و می می

 «باش بگم، یه سنگی بزنه داخِل سرم!
تا شدند و چهارتا شدند و از سطِح زمین  سیاهی   های روشن سه فانوس   

 .تر شد  لخته به باال گریخت و تاریکِی باالی سرها بدتر شد، غلیظ لخته
قُّوه به راه افتادند و خاَور افتاد دنباِل سرشان و  محّمد با چراغ َقپان و ُگل   

 «تو وایس، علی.»محّمد گفت:  علی هم راه افتاد. ُگل
 «مَنم میام...»علی گفت:    
 «مریم! پس تو نمیای بام؟»خاَور به سرچرخاندن گفت:    
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خبر شده. من که خودم اون دوتا زِن  هی زن! پس مگه چه»مریم گفت:    
 «اَن. َمکِینه و علی هم که میان بات. پس دیگه... مضّرتی به جونم

و صداها  خاطِر سر خواب بود و به فرنگ چشمش به گوهر که کنارش به   
ا را چسباند، پاه شد اّما خود را به خواب می خورد و داشت بیدار می ُوول می

م بیاد کجا؟ تو از  ننه»از تخت آویزان کرد و طرِف خاَور نگاه کرد گفت: 
 «ترسی؟ شوهِر خودت هم مگه می

 داشتند... میمحّمد پا بر ُگلخاَور و َمکِینه و علی پشِت سِر َقپان و    
َبس با دو چراغ جمع  جان و دلبربزرگه و دلبرکوچکه و ُگل و ُگلی زینب   

ریم و فرنگ و گوهر. مریم چشمش به تخِت میاِن َکَپِر م شدند َدوِر تختِ 
خودشان و َکَپِر دلبرکوچکه افتاد و برای لحظاتی رعشه به مغزش پیچید؛ 

در  ،ـ دخترش ـ درازَکش« خانم»سیخ روی تخت نشسته بود و « جعفر ننه»
سمِت مریم و نگاهش متوّجۀ دِل  به جعفر نیمرخش تکان ـ َوکان بود. ننه

های ِول و گورستان ـ یواش گفت:  توّجۀ ِکشتزارها و زمینتاریکی ـ م
 تکان ماند. ؛ دیگر نگفت و بی«ح... پس.. چه... چی»

 «جعفر... م مریم! ببین، ننه عّمه»زینب هم دید و هراسید و آهسته گفت:    
ُرک ها، بیدار شده و »صداآمدن، گفت:  وچکه دچاِر رنج برای بهدلبرک   

 «نشسته نوِک تخت...
 «کنن! مون می نا هم از اینجا َسری و لِیِوهیا»َبس یواش گفت:  ُگل   
امشب نه »جعفر نگاه کند، گفت:  طرِف ننه بهخواست  دلبربزرگه که نمی   

هرچیِز »و گفت: « چرا اینقدر گرم شده... آتش به هوات!... ،مثِل هرگزی
ه و َدوِر ما یدا ِبدِ عجیب ـ غریبی که به دنیا و عالَم بوده و نبوده، مقّدره که پ

 «رو بگیره! انگاری فرمودۀ خداس!...
حرفشان گوش  آمدند که انگار کسانی دارند به یصدا م بیشتر طوری به   
 دهند که نباید حرف بفهمند، بشنوند... می
شون یا هردوتاشون همیشه  یا یکی»آوردِن صدا، گفت:  فرنگ بدوِن پائین   

صبح مگه میذارن خواب بره به چشِم ما؟ ما . شب تا َئن سِر تخت ُرک نشسته
 «شیم! سر می به هم آخرش آب

 «هی! میگین چی شما!...»دادن گفت:  نشان مریم با خنده   
تون چرا  بیا باال بشین. پس شما همه»گفت:  فرنگ چشمش به دلبربزرگه،   
 «شینین؟ ایستین سِرپا و نمی می
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ها از خواب  بچهترسم  میهی فرنگ! »گفت: به لحِن اهّمّیت دلبربزرگه    
روی پای راستش که  ُجوری و با نشستن لِب تخت « ِبَپَرن و کوهی بشن!...

اَش ُکلُفت  گشوده های ازهم زمین ماند، چشم و ُپوز را به آسمان بلند کرد و لب
و با « ِکی دیده، ِکی شنیده؟ اصالً ابِر این َموِسم»گفتن جنبیدند:  به و مشّخص 

نه گرمسیر و  َئن وگه خدا همۀ کاراش چپ شده»ها گفت:  دن به زنکر نگاه
سوراخ کجا  رقم سوراخ الخصوص ابِر اینُجوری و به این تابستون و ابر و علی

 «به عقل ممکن میده؟
 «راست!...»زینب محکم گفت:    
 «عالمتیه؟ حق داره. یعنی همین خودش نه»جان هم به ُشور گفت:  و ُگلی   
ئین؟ َکی ما  راستی، خوب همون ابرا رو َبرآورد کرده»ه گفت: دلبرکوچک   

ئیم به تابستون تا چه برسه به ابِر عجیب ـ  ئیم ابر دیده به همۀ ُعمری که کرده
 «؟م شده باشهغریِب اینُجوری که ُپرتاُپِر آسمون ه

 «اینکه ها...»اختیار گفت:  فرنگ فکری و بی   
َبس چشمش به  خواست بگوید که ُگل آورد و می خود پیچ می مریم به   

کنه به عمِل  هم البت نگاه میای خواهرم! خدا »صدا آمد:  بزرگه، به دلبر
َمَثل:  میاره! ناُجور هم به سرشون  ِکنه و ِسرّ  ناُجور و ظلم بشون می های بنده

 «خودش یه عالمته؟جان  قوِل ُگلی بهنه ابِر به این رقم و به این موعد 
َبس! تو که  م ُگل عّمه»دلبرکوچکه که به روی تخت کشیده شده بود، گفت:    

ئیم به درگاِه خدا که  اینو میگی، اگه ما هم بندۀ خدا حسابیم، چه عمِل بدی کرده
 «ِبمون؟ آخه نباید اینو دونسته باشیم که چرا و جای چی؟!بکنه خدا کج 

در جوابت؟ اینش دیگه یه چیِزِیه چی بگم »خود پیچ آورد تا گفت:  َبس به ُگل   
 «َبره! که َکس ِبش راه نمی

شاید خدا هم دیوونه شده! بذارین به این شب کفر »ُروئی گفت:  خنده مریم به   
 «هم بگیم!

خواد دیگه دنیا رو زیر و  دونه؛ شاید هم خدا می ِکی می»جان گفت:  ُگلی   
 «َزَبر بکنه!

بچۀ »و گفت: « گه خداس و هستش!ای جن خدا رو بزنه ا»زینب گفت:    
 «من بیدار نشه و دیوونه بشه...

ترسه َمرِدشو  عاقلۀ ماس  یعنی می بزرگه ر که زناین خاوَ »جان گفت:  ُگلی   
 «سر نکنه؟ به و به این شبی َمرُدمو اینُجور جون بگیره واداره، بخوابونه
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خبر شده. من که خودم اون دوتا زِن  هی زن! پس مگه چه»مریم گفت:    
 «اَن. َمکِینه و علی هم که میان بات. پس دیگه... مضّرتی به جونم

و صداها  خاطِر سر خواب بود و به فرنگ چشمش به گوهر که کنارش به   
ا را چسباند، پاه شد اّما خود را به خواب می خورد و داشت بیدار می ُوول می

م بیاد کجا؟ تو از  ننه»از تخت آویزان کرد و طرِف خاَور نگاه کرد گفت: 
 «ترسی؟ شوهِر خودت هم مگه می

 داشتند... میمحّمد پا بر ُگلخاَور و َمکِینه و علی پشِت سِر َقپان و    
َبس با دو چراغ جمع  جان و دلبربزرگه و دلبرکوچکه و ُگل و ُگلی زینب   

ریم و فرنگ و گوهر. مریم چشمش به تخِت میاِن َکَپِر م شدند َدوِر تختِ 
خودشان و َکَپِر دلبرکوچکه افتاد و برای لحظاتی رعشه به مغزش پیچید؛ 

در  ،ـ دخترش ـ درازَکش« خانم»سیخ روی تخت نشسته بود و « جعفر ننه»
سمِت مریم و نگاهش متوّجۀ دِل  به جعفر نیمرخش تکان ـ َوکان بود. ننه

های ِول و گورستان ـ یواش گفت:  توّجۀ ِکشتزارها و زمینتاریکی ـ م
 تکان ماند. ؛ دیگر نگفت و بی«ح... پس.. چه... چی»

 «جعفر... م مریم! ببین، ننه عّمه»زینب هم دید و هراسید و آهسته گفت:    
ُرک ها، بیدار شده و »صداآمدن، گفت:  وچکه دچاِر رنج برای بهدلبرک   

 «نشسته نوِک تخت...
 «کنن! مون می نا هم از اینجا َسری و لِیِوهیا»َبس یواش گفت:  ُگل   
امشب نه »جعفر نگاه کند، گفت:  طرِف ننه بهخواست  دلبربزرگه که نمی   

هرچیِز »و گفت: « چرا اینقدر گرم شده... آتش به هوات!... ،مثِل هرگزی
ه و َدوِر ما یدا ِبدِ عجیب ـ غریبی که به دنیا و عالَم بوده و نبوده، مقّدره که پ

 «رو بگیره! انگاری فرمودۀ خداس!...
حرفشان گوش  آمدند که انگار کسانی دارند به یصدا م بیشتر طوری به   
 دهند که نباید حرف بفهمند، بشنوند... می
شون یا هردوتاشون همیشه  یا یکی»آوردِن صدا، گفت:  فرنگ بدوِن پائین   

صبح مگه میذارن خواب بره به چشِم ما؟ ما . شب تا َئن سِر تخت ُرک نشسته
 «شیم! سر می به هم آخرش آب

 «هی! میگین چی شما!...»دادن گفت:  نشان مریم با خنده   
تون چرا  بیا باال بشین. پس شما همه»گفت:  فرنگ چشمش به دلبربزرگه،   
 «شینین؟ ایستین سِرپا و نمی می
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ها از خواب  بچهترسم  میهی فرنگ! »گفت: به لحِن اهّمّیت دلبربزرگه    
روی پای راستش که  ُجوری و با نشستن لِب تخت « ِبَپَرن و کوهی بشن!...

اَش ُکلُفت  گشوده های ازهم زمین ماند، چشم و ُپوز را به آسمان بلند کرد و لب
و با « ِکی دیده، ِکی شنیده؟ اصالً ابِر این َموِسم»گفتن جنبیدند:  به و مشّخص 

نه گرمسیر و  َئن وگه خدا همۀ کاراش چپ شده»ها گفت:  دن به زنکر نگاه
سوراخ کجا  رقم سوراخ الخصوص ابِر اینُجوری و به این تابستون و ابر و علی

 «به عقل ممکن میده؟
 «راست!...»زینب محکم گفت:    
 «عالمتیه؟ حق داره. یعنی همین خودش نه»جان هم به ُشور گفت:  و ُگلی   
ئین؟ َکی ما  راستی، خوب همون ابرا رو َبرآورد کرده»ه گفت: دلبرکوچک   

ئیم به تابستون تا چه برسه به ابِر عجیب ـ  ئیم ابر دیده به همۀ ُعمری که کرده
 «؟م شده باشهغریِب اینُجوری که ُپرتاُپِر آسمون ه

 «اینکه ها...»اختیار گفت:  فرنگ فکری و بی   
َبس چشمش به  خواست بگوید که ُگل آورد و می خود پیچ می مریم به   

کنه به عمِل  هم البت نگاه میای خواهرم! خدا »صدا آمد:  بزرگه، به دلبر
َمَثل:  میاره! ناُجور هم به سرشون  ِکنه و ِسرّ  ناُجور و ظلم بشون می های بنده

 «خودش یه عالمته؟جان  قوِل ُگلی بهنه ابِر به این رقم و به این موعد 
َبس! تو که  م ُگل عّمه»دلبرکوچکه که به روی تخت کشیده شده بود، گفت:    

ئیم به درگاِه خدا که  اینو میگی، اگه ما هم بندۀ خدا حسابیم، چه عمِل بدی کرده
 «ِبمون؟ آخه نباید اینو دونسته باشیم که چرا و جای چی؟!بکنه خدا کج 

در جوابت؟ اینش دیگه یه چیِزِیه چی بگم »خود پیچ آورد تا گفت:  َبس به ُگل   
 «َبره! که َکس ِبش راه نمی

شاید خدا هم دیوونه شده! بذارین به این شب کفر »ُروئی گفت:  خنده مریم به   
 «هم بگیم!

خواد دیگه دنیا رو زیر و  دونه؛ شاید هم خدا می ِکی می»جان گفت:  ُگلی   
 «َزَبر بکنه!

بچۀ »و گفت: « گه خداس و هستش!ای جن خدا رو بزنه ا»زینب گفت:    
 «من بیدار نشه و دیوونه بشه...

ترسه َمرِدشو  عاقلۀ ماس  یعنی می بزرگه ر که زناین خاوَ »جان گفت:  ُگلی   
 «سر نکنه؟ به و به این شبی َمرُدمو اینُجور جون بگیره واداره، بخوابونه
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بودِن آ ُمراده و هم  خوِف مضّرتی هم به  جان! خاَور ای ُگلی»َبس گفت:  ُگل   
یعنی اگه زد  ش. یه سنگی بزنه داخِل سرش ِبکُشهترسه که آ ُمراد بیخبری  می

شون  محّمد پیش چه داخلشه؟ باز تا حاال خوب بود که کشور و َعبده ُکشتش 
 «بودن.

 کردند. های یکدیگر را نگاه می در گفتگوها تکاِن لب   
ها گوش دادند. مریم  آمد. زن صدایش می جعفر، مریم که رسیده بود به ننه   

دراز شو بخواب... ِچته؟ اگه »گفت:  جعفر، می دستش نهاده به شانۀ ننه
 «؟ئی ئی نشسته های، بگو تا آب ِبَدِمت... پس ِچته که بلند شد  تشنه
 «م.دَ ربُ  خواب نمیدیگه »جعفر با صدای ناُزک گفت:  ننه   
ت، نه  یعنی تو هیچ نباید خواب ِبَبرهپس چرا؟ پس ِچته؟ پس »مریم گفت:    

بینی وایساده ـ نشسته، هیچ خبری  اگه ما رو می»و گفت: « شب و نه روز؟
جعفر  خواست از ننه می«. خوب نیست...ُمراد آ نیست؛ ما بیداریم چون حاِل 

خاطِر  جعفر بلکه به خاطِر ننه د که ُمراد چه حسابی دارد؛ نه بهپنهان بمانَ 
جعفر  که هراسان ـ َوراساِن شده بودند؛ انگار اگر ننهها  خودش و زن

 گرفت. ها جا می خوب نبود و خوف بیشتر در دل« حکمتی»، بنا به فهمید می
 «بینم خیلی شلوغه... می»جعفر گفت:  ننه   
خیالت  هی  نه. تو چون خواب بودی و بیدار شدی اینُجور به»مریم گفت:    
 «رسه... می
سرعت خودش را به  بیدار شده بود و به –ساله  چهاردهـ سیزده  – کتایون   

 ها ـ رسانده بود. روشنائی ـ به زن
برای خودشون سِر َکیف ِول کردن رفتن َگاللی جعفر و »گفت:  فرنگ می   

ـ به غیِظ  و به حیرت و غیظ« به جوِن ما... نا رو انداختنیییالق به گشتن و ا
 «وللا که!...»حیرت ـ گفت: 

وللا بد کردن اینا رو َنُبرَدن. اقالً به ییالق چون هوا خوش »َبس گفت:  ُگل   
 «شن. اومدن به حال و بهتر می ای می ُخرده بود، شاید یه

شه.  بیدار میدیگه بگیر بخواب. اآلن خانم هم »گفت:  مریم میصدای    
 «بیدارش نکنی حاال که یه َدمان جا گرفته  بیچاره.

جعفر وان است. شوهرش که ُمرد، اینطور شد. دو پسرش را خانم خیلی ج   
تر اینُجور شده بود؛ پیشخیلی با خودشان برده بودند. مادرش و َگاللِی 

هردو مثِل هم بودند؛ هیچ دردی نداشتند، فقط نه حرف «. خود خودبه»
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حّمد و مریم هرچه م ُبرد. ُگل ، نه خوابشان میخوردند زدند، نه چیزی می می
گفت:  کرد پیِش دکتر برده شوند. می جعفر قبول نمی ننهکردند،  میاصرار 

خوائین  تون می دونم نّیِت شما و نّیِت اون دوتا ِچیه! شما همه دونم! می می»
مون. اینه ُمراد و  مون ِبکُشه مون پیِش دکتر که سوزن بزنه به الش ِبَبرین

تا اسِم دوا ـ انم هم و خ« شم... نمیام. هرگزی قبولدار نمی تون! ومطلِب همه
دیدند  محّمد و مریم هم که می . ُگلگفت شنید، فقط ناسزا و کفر می درمان می

شدند،  بخشد، سست می حرِف همه هم اینست که دوا ـ درمان ـ دکتر ِافاقه نمی
ً که از یک ی  هندی است و به طرف هم خبر داشتند که دکتِر اللِ  خصوصا

 به بختیاری... َبَرد تا چه برسد فارسی راه نمی
 هائی بیحرکت خودش کرده بود، برای َدم آوردن به خانم که شروع به پیچ   

تا سر را بلند کرد و با سکوت پشت به مادرش نشست و یک پا را از  ماند
 تخت آویزان کرد.

بفرما! حاال خوب کردی که بیدارش کردی؟ فقط »مریم با تندی گفت:    
 «و به این شب...خوبه که آدم کفر بگه از دسِت ت

ای کردند و فانوسی به دسِت دلبرکوچکه، به سمِت َکَپِر  هچچپِ ها باهم پِ  زن   
ها که  َبس آمد و به گوش ... صدای زنگولۀ یکی از ُبزهای ُگلراه افتادند َقپان

پارس کردند  ها مرّدد  ها لرز آورد. سگ رفت، صدای زنگوله نماند و به بدن
ها تکان  وری که به دلط ق پیدا کرده بود، بهو صدای پارس به نظرها فر

ش  قُّوه نوِر چراغ دارِ  آورد. زردی ـ سفیدِی هاله و مثِل چیزی جاندار و مشوَّ
لغزید و َتل که همچون دیوار ـ همچون دیواِر معنائی  فراری  در پای َتل می

ِح داد، وضو شده را بهم پیوند می های ِول تاریک و وسیع ـ َکَپرها و خانه
 ...شد اذهان می رنوشِت تیره و تاِر همگانی درس

های بلنِد غیِرعادی که  ای سیاه و سفید، بزرگتر از کبوتر، با بال پرنده   
حاِل عبوری شتابان از باالی  اند، به تهُرویش گذاش« ِدیِدَمک»ها اسِم  بختیاری

م،  ید..َدهدِ م..  هیدَ دِ »، چند بار ُپرطنین و ُپرقدرت صدا کرد: ها سِر َتل و خانه
جان به  دلبرکوچکه لرزید، زینب تکان خورد و گیر زد، ُگلی«. َدم!... یدِ 

دهان فروداد و ماند و درماند که فکری بکند و فکری  گرفتِن خود آبِ  جمع
یکباره تماِم وجودش به جوهِر تماِم معناهای شوم  نکند، دلبربزرگه مثِل آنکه به

اختیارِی  صداآمدنی که الزم داشت ـ با بی بهبرای گفتنی ـ برای برخورده بود، 
و  پس این دیگه ِچیه به این شب»ای، هراسان و به سختی گفت:  زده شئامت
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بودِن آ ُمراده و هم  خوِف مضّرتی هم به  جان! خاَور ای ُگلی»َبس گفت:  ُگل   
یعنی اگه زد  ش. یه سنگی بزنه داخِل سرش ِبکُشهترسه که آ ُمراد بیخبری  می

شون  محّمد پیش چه داخلشه؟ باز تا حاال خوب بود که کشور و َعبده ُکشتش 
 «بودن.

 کردند. های یکدیگر را نگاه می در گفتگوها تکاِن لب   
ها گوش دادند. مریم  آمد. زن صدایش می جعفر، مریم که رسیده بود به ننه   

دراز شو بخواب... ِچته؟ اگه »گفت:  جعفر، می دستش نهاده به شانۀ ننه
 «؟ئی ئی نشسته های، بگو تا آب ِبَدِمت... پس ِچته که بلند شد  تشنه
 «م.دَ ربُ  خواب نمیدیگه »جعفر با صدای ناُزک گفت:  ننه   
ت، نه  یعنی تو هیچ نباید خواب ِبَبرهپس چرا؟ پس ِچته؟ پس »مریم گفت:    

بینی وایساده ـ نشسته، هیچ خبری  اگه ما رو می»و گفت: « شب و نه روز؟
جعفر  خواست از ننه می«. خوب نیست...ُمراد آ نیست؛ ما بیداریم چون حاِل 

خاطِر  جعفر بلکه به خاطِر ننه د که ُمراد چه حسابی دارد؛ نه بهپنهان بمانَ 
جعفر  که هراسان ـ َوراساِن شده بودند؛ انگار اگر ننهها  خودش و زن

 گرفت. ها جا می خوب نبود و خوف بیشتر در دل« حکمتی»، بنا به فهمید می
 «بینم خیلی شلوغه... می»جعفر گفت:  ننه   
خیالت  هی  نه. تو چون خواب بودی و بیدار شدی اینُجور به»مریم گفت:    
 «رسه... می
سرعت خودش را به  بیدار شده بود و به –ساله  چهاردهـ سیزده  – کتایون   

 ها ـ رسانده بود. روشنائی ـ به زن
برای خودشون سِر َکیف ِول کردن رفتن َگاللی جعفر و »گفت:  فرنگ می   

ـ به غیِظ  و به حیرت و غیظ« به جوِن ما... نا رو انداختنیییالق به گشتن و ا
 «وللا که!...»حیرت ـ گفت: 

وللا بد کردن اینا رو َنُبرَدن. اقالً به ییالق چون هوا خوش »َبس گفت:  ُگل   
 «شن. اومدن به حال و بهتر می ای می ُخرده بود، شاید یه

شه.  بیدار میدیگه بگیر بخواب. اآلن خانم هم »گفت:  مریم میصدای    
 «بیدارش نکنی حاال که یه َدمان جا گرفته  بیچاره.

جعفر وان است. شوهرش که ُمرد، اینطور شد. دو پسرش را خانم خیلی ج   
تر اینُجور شده بود؛ پیشخیلی با خودشان برده بودند. مادرش و َگاللِی 

هردو مثِل هم بودند؛ هیچ دردی نداشتند، فقط نه حرف «. خود خودبه»
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حّمد و مریم هرچه م ُبرد. ُگل ، نه خوابشان میخوردند زدند، نه چیزی می می
گفت:  کرد پیِش دکتر برده شوند. می جعفر قبول نمی ننهکردند،  میاصرار 

خوائین  تون می دونم نّیِت شما و نّیِت اون دوتا ِچیه! شما همه دونم! می می»
مون. اینه ُمراد و  مون ِبکُشه مون پیِش دکتر که سوزن بزنه به الش ِبَبرین

تا اسِم دوا ـ انم هم و خ« شم... نمیام. هرگزی قبولدار نمی تون! ومطلِب همه
دیدند  محّمد و مریم هم که می . ُگلگفت شنید، فقط ناسزا و کفر می درمان می

شدند،  بخشد، سست می حرِف همه هم اینست که دوا ـ درمان ـ دکتر ِافاقه نمی
ً که از یک ی  هندی است و به طرف هم خبر داشتند که دکتِر اللِ  خصوصا

 به بختیاری... َبَرد تا چه برسد فارسی راه نمی
 هائی بیحرکت خودش کرده بود، برای َدم آوردن به خانم که شروع به پیچ   

تا سر را بلند کرد و با سکوت پشت به مادرش نشست و یک پا را از  ماند
 تخت آویزان کرد.

بفرما! حاال خوب کردی که بیدارش کردی؟ فقط »مریم با تندی گفت:    
 «و به این شب...خوبه که آدم کفر بگه از دسِت ت

ای کردند و فانوسی به دسِت دلبرکوچکه، به سمِت َکَپِر  هچچپِ ها باهم پِ  زن   
ها که  َبس آمد و به گوش ... صدای زنگولۀ یکی از ُبزهای ُگلراه افتادند َقپان

پارس کردند  ها مرّدد  ها لرز آورد. سگ رفت، صدای زنگوله نماند و به بدن
ها تکان  وری که به دلط ق پیدا کرده بود، بهو صدای پارس به نظرها فر

ش  قُّوه نوِر چراغ دارِ  آورد. زردی ـ سفیدِی هاله و مثِل چیزی جاندار و مشوَّ
لغزید و َتل که همچون دیوار ـ همچون دیواِر معنائی  فراری  در پای َتل می

ِح داد، وضو شده را بهم پیوند می های ِول تاریک و وسیع ـ َکَپرها و خانه
 ...شد اذهان می رنوشِت تیره و تاِر همگانی درس

های بلنِد غیِرعادی که  ای سیاه و سفید، بزرگتر از کبوتر، با بال پرنده   
حاِل عبوری شتابان از باالی  اند، به تهُرویش گذاش« ِدیِدَمک»ها اسِم  بختیاری

م،  ید..َدهدِ م..  هیدَ دِ »، چند بار ُپرطنین و ُپرقدرت صدا کرد: ها سِر َتل و خانه
جان به  دلبرکوچکه لرزید، زینب تکان خورد و گیر زد، ُگلی«. َدم!... یدِ 

دهان فروداد و ماند و درماند که فکری بکند و فکری  گرفتِن خود آبِ  جمع
یکباره تماِم وجودش به جوهِر تماِم معناهای شوم  نکند، دلبربزرگه مثِل آنکه به

اختیارِی  صداآمدنی که الزم داشت ـ با بی بهبرای گفتنی ـ برای برخورده بود، 
و  پس این دیگه ِچیه به این شب»ای، هراسان و به سختی گفت:  زده شئامت
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یعنی ایَنم باید به »و دلبرکوچکه به گشودِن سِر معناها گفت: « ِرین َدمان!...دَ 
 منظورِ ـ حرِف تکمیِل و حرِف تکمیل « ه نوِک سرمون؟...همین َدمان پیدا ِبدِ 

نوشت ـ حرِف َمَثلی  حرِف تکمیِل اشاره به قطعّیِت سرنوشت و پیشانی ،نظر
هرچی به عالَمه ـ به »َبس آمد:  شد که به زباِن لرز و خوف و بیاِن ُگل

هی خواهرم، پس »ُسوز گفت:  و صدای ناالِن دلبربزرگه به «آدمه!...
کِینه و علی به شدِن خاَور و مَ  و در اینحال ـ در این حاالت ـ نزدیک «چی...

ً به بی ها آن تفاوتی مثِل خّطی از پیامی تاریخی و مقّدر ـ بخصوص ِمثل  تقریبا
هائی همیشه خالی و بیکاره ـ به  دستروزی و ذلّت،  های سیاه دستو ِمثاِل 

 زد... هانظر
دلبرکوچکه بیشتر برای درآوردِن خودش  زدند... محّمد و َقپان حرف می ُگل   

 «ش ِبدین. بذارین...گو»از قید گفت: 
زد.  زور کمی سیاهتر به نظر می نگاه کردند و گوش دادند. حجِم َتل به   

ُهح، داره میاد به زیر. کار باش »رسید:  محّمد با وجوِد آهستگی می صدای ُگل
 «نداشته باش، بذارش به حاِل خودش...

محّمد!  ُگل»آهسته گفت: ها، جلو رفت و  ِشِف لباس خاَور با عجله، با ِشف   
 «یواش، او به هوِش خودش نیست، یه وقت پرت نشه...

قُّوه  محّمد چراغ ماندن، نشستند و ُگل شدن و قایم حاِل قایم محّمد و َقپان به ُگل   
سرگرِم گفتن یا بلندگفتن،  ، ُمراداتیو لحظ حظاترا خاموش کرد. به گذشتِن ل

خودش داره میره بره خونه. کار »گفت: مثِل سایه از کنارشان گذشت. َقپان 
ای بابا! ای جاِن ِاِهه! »گفت:  و صدای ُمراد می «باش نداشته باشیم تا...

شیریَنم! گوشگیر باش به کالِم حرِف من. بذار برای یه مّدتی بار بندازیم و 
به این خوبی تا هم خودمون عاجزی بزنیم و ( 1) رودِ  بمونیم کناِر همین آبِ 

م، هم این َگله ـ َرِمه برای خودشون ِبَچَرن داخِل این علفای سیر بخوابی
دلش  ا ـ اونقدر خوَبن که آدم خودش همکرده. علفا.. ـ به حّق ِ خد خداخوب

خواد ازشون بذاره به دهن دندون بزنه سرشون بخوره! یعنی آدم پیِش  می
! خوردم ازشون!... آ خودش میگه کاشکِی گاوی بودم، خری بودم و سیر می

و هی پول میذاریم  ها َکَمری شونو هم میدیم به همین عرب کره و شیر و ماست
روی پول... اُُهح! تو ببین! تو رو خدات ببین! ای ُگه به گوِر باباش و اجدادش 

_________________________ 
 گویند. می« رود آبِ » « روِد کارون»ـ به 1
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 پنجاتا ُبز و گوسفندصد و بیش از از چارپاها، باور بکنه از شما!... غیر که
خوائین برین، من هرگزی نمیام و  داریم... نخیر! اونجا نه. شما برین اگه می

 «جا و خالص شد رفت... نقطه خورم از همین تکون نمی
 آمد. ها می سنگریزههایش روی  ِشِپ گیوه صدای ِشپ   
 «ازه َدِم پا.خوبه که اقالً پای َپتی نمیاد و گیوه میند»َقپان گفت:    
ِنش به  ها گرفته ُمرده»کشید، گفت:  لحنی که انگار درد می  محّمد به ُگل   

 «تعریف...
 «کنن! ازمابهترون دارن باش اختالط می اصل  بله، اما در»َقپان گفت:    
محّمد و َقپان با احتیاط پشِت سرش راه  ُمراد کمی به پاها تند کرده بود. ُگل   

یعنی آخه آدم مگه جوِن سگ داره؟ »گفت:  میبه تغّیر راد مُ صدای افتادند. 
چقدر؟ تا َکی آدم هی ِبکَشه و از دست و پا نره و دیوونه نشه؟ تا َکی آدم پدِر 

بینم آخه تا َکی؟ دیگه آبادی مونده؟ دیگه آدم بخودشو نُسوُزونه! ها؟ تو بگو 
ن سِر َکیف برای چه باقیه؟... حاال تو هی بشیمونده؟ دیگه خدا مونده؟ دیگه 

 «دونم بگو چی و چی!... خودت و نمی
. مثِل آنکه ، ایستادچادر اَش، نزدیک به پای سیاه نزدیک به پاِی بلندِی خانه   

 کنم... کنم، اینجا چه می کرد که یعنی چه، کجا هستم، چه می فکر می
ایستادند. سگِ ُمراد   قدمِی پشِت سرش محّمد و َقپان با رسیدن به دو ـ سه ُگل   

قُّوه را روشن کرد و نور که  چراغمحّمد  کرد، خاموش ماند. ُگل که پارس می
اختیار خاموشش کرد و چون دید ُمراد همچنان  ناگهان به جلو پرتاب شد، بی

قُّوه را جلِو پای خودش روشن کرد و  جا نیست، چراغ هوش و حواّسش به
 «اد! پس.. تو...آ ُمراد! های آ ُمر»آهسته صدا زد: 

« ُخرده... گوشش هم سنگینه یه»محّمد، گفت:  َقپان دهانش نزدیکِ گوِش ُگل   
زیرلبی شدند و  های ُمراد ؛ حرف«آ ُمراد!...»محّمد صدا زد:  لو بلندتر از گُ 

محّمد با سربلندکردن طرِف  محّمد و َقپان ایستادند دوطرفش و ُگل و ُگل بریدند
کنی اینجا خودت  چه می دیروقت  جالِ اد، به این مَ آ ُمر»نیمُرَخش، گفت: 

 «زنی به این شب؟ َتک؟ قدم می
محّمد نگاه کرد و نگاه کرد تا سر را به عقب گرفت و تلخ و  ُمراد به ُگل   

 «ئی؟ ِکی»وار گفت:  غریب
 «محّمد و ایَنم َقپونه. مَنم ُگل»محّمد گفت:  ُگل   
خوائین،  تون ِچیه، چه می اد و مطلبحاال هرِکی. بگین ُمر»ُمراد گفت:    
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یعنی ایَنم باید به »و دلبرکوچکه به گشودِن سِر معناها گفت: « ِرین َدمان!...دَ 
 منظورِ ـ حرِف تکمیِل و حرِف تکمیل « ه نوِک سرمون؟...همین َدمان پیدا ِبدِ 

نوشت ـ حرِف َمَثلی  حرِف تکمیِل اشاره به قطعّیِت سرنوشت و پیشانی ،نظر
هرچی به عالَمه ـ به »َبس آمد:  شد که به زباِن لرز و خوف و بیاِن ُگل

هی خواهرم، پس »ُسوز گفت:  و صدای ناالِن دلبربزرگه به «آدمه!...
کِینه و علی به شدِن خاَور و مَ  و در اینحال ـ در این حاالت ـ نزدیک «چی...

ً به بی ها آن تفاوتی مثِل خّطی از پیامی تاریخی و مقّدر ـ بخصوص ِمثل  تقریبا
هائی همیشه خالی و بیکاره ـ به  دستروزی و ذلّت،  های سیاه دستو ِمثاِل 

 زد... هانظر
دلبرکوچکه بیشتر برای درآوردِن خودش  زدند... محّمد و َقپان حرف می ُگل   

 «ش ِبدین. بذارین...گو»از قید گفت: 
زد.  زور کمی سیاهتر به نظر می نگاه کردند و گوش دادند. حجِم َتل به   

ُهح، داره میاد به زیر. کار باش »رسید:  محّمد با وجوِد آهستگی می صدای ُگل
 «نداشته باش، بذارش به حاِل خودش...

محّمد!  ُگل»آهسته گفت: ها، جلو رفت و  ِشِف لباس خاَور با عجله، با ِشف   
 «یواش، او به هوِش خودش نیست، یه وقت پرت نشه...

قُّوه  محّمد چراغ ماندن، نشستند و ُگل شدن و قایم حاِل قایم محّمد و َقپان به ُگل   
سرگرِم گفتن یا بلندگفتن،  ، ُمراداتیو لحظ حظاترا خاموش کرد. به گذشتِن ل

خودش داره میره بره خونه. کار »گفت: مثِل سایه از کنارشان گذشت. َقپان 
ای بابا! ای جاِن ِاِهه! »گفت:  و صدای ُمراد می «باش نداشته باشیم تا...

شیریَنم! گوشگیر باش به کالِم حرِف من. بذار برای یه مّدتی بار بندازیم و 
به این خوبی تا هم خودمون عاجزی بزنیم و ( 1) رودِ  بمونیم کناِر همین آبِ 

م، هم این َگله ـ َرِمه برای خودشون ِبَچَرن داخِل این علفای سیر بخوابی
دلش  ا ـ اونقدر خوَبن که آدم خودش همکرده. علفا.. ـ به حّق ِ خد خداخوب

خواد ازشون بذاره به دهن دندون بزنه سرشون بخوره! یعنی آدم پیِش  می
! خوردم ازشون!... آ خودش میگه کاشکِی گاوی بودم، خری بودم و سیر می

و هی پول میذاریم  ها َکَمری شونو هم میدیم به همین عرب کره و شیر و ماست
روی پول... اُُهح! تو ببین! تو رو خدات ببین! ای ُگه به گوِر باباش و اجدادش 

_________________________ 
 گویند. می« رود آبِ » « روِد کارون»ـ به 1
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 پنجاتا ُبز و گوسفندصد و بیش از از چارپاها، باور بکنه از شما!... غیر که
خوائین برین، من هرگزی نمیام و  داریم... نخیر! اونجا نه. شما برین اگه می

 «جا و خالص شد رفت... نقطه خورم از همین تکون نمی
 آمد. ها می سنگریزههایش روی  ِشِپ گیوه صدای ِشپ   
 «ازه َدِم پا.خوبه که اقالً پای َپتی نمیاد و گیوه میند»َقپان گفت:    
ِنش به  ها گرفته ُمرده»کشید، گفت:  لحنی که انگار درد می  محّمد به ُگل   

 «تعریف...
 «کنن! ازمابهترون دارن باش اختالط می اصل  بله، اما در»َقپان گفت:    
محّمد و َقپان با احتیاط پشِت سرش راه  ُمراد کمی به پاها تند کرده بود. ُگل   

یعنی آخه آدم مگه جوِن سگ داره؟ »گفت:  میبه تغّیر راد مُ صدای افتادند. 
چقدر؟ تا َکی آدم هی ِبکَشه و از دست و پا نره و دیوونه نشه؟ تا َکی آدم پدِر 

بینم آخه تا َکی؟ دیگه آبادی مونده؟ دیگه آدم بخودشو نُسوُزونه! ها؟ تو بگو 
ن سِر َکیف برای چه باقیه؟... حاال تو هی بشیمونده؟ دیگه خدا مونده؟ دیگه 

 «دونم بگو چی و چی!... خودت و نمی
. مثِل آنکه ، ایستادچادر اَش، نزدیک به پای سیاه نزدیک به پاِی بلندِی خانه   

 کنم... کنم، اینجا چه می کرد که یعنی چه، کجا هستم، چه می فکر می
ایستادند. سگِ ُمراد   قدمِی پشِت سرش محّمد و َقپان با رسیدن به دو ـ سه ُگل   

قُّوه را روشن کرد و نور که  چراغمحّمد  کرد، خاموش ماند. ُگل که پارس می
اختیار خاموشش کرد و چون دید ُمراد همچنان  ناگهان به جلو پرتاب شد، بی

قُّوه را جلِو پای خودش روشن کرد و  جا نیست، چراغ هوش و حواّسش به
 «اد! پس.. تو...آ ُمراد! های آ ُمر»آهسته صدا زد: 

« ُخرده... گوشش هم سنگینه یه»محّمد، گفت:  َقپان دهانش نزدیکِ گوِش ُگل   
زیرلبی شدند و  های ُمراد ؛ حرف«آ ُمراد!...»محّمد صدا زد:  لو بلندتر از گُ 

محّمد با سربلندکردن طرِف  محّمد و َقپان ایستادند دوطرفش و ُگل و ُگل بریدند
کنی اینجا خودت  چه می دیروقت  جالِ اد، به این مَ آ ُمر»نیمُرَخش، گفت: 

 «زنی به این شب؟ َتک؟ قدم می
محّمد نگاه کرد و نگاه کرد تا سر را به عقب گرفت و تلخ و  ُمراد به ُگل   

 «ئی؟ ِکی»وار گفت:  غریب
 «محّمد و ایَنم َقپونه. مَنم ُگل»محّمد گفت:  ُگل   
خوائین،  تون ِچیه، چه می اد و مطلبحاال هرِکی. بگین ُمر»ُمراد گفت:    
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 «دارین به این شب؟ ِچکاَرم
کشیده  ،نزدیک جلو، به آهسته بهها هم  . زنخاَور و مریم نزدیک شده بودند   
 شدند... می
چیِز َدور  موجی از باِد گرم راه افتاد و ُپرشتاب از باالی سرها گذشت. همه   

حامِل راز و رمز و به شّدت بسیار ژرف،  و َبر و همۀ حدود تا حدود 
و  کشیدند خط میودند و به مغز و به دل و به روح حکمَروا و به شّدت مؤّثر ب

اَند و اینجا هم فقط  های روِز رفته که همان آدم کردند . باور نمیدادند خراش می
هاست... َقپان در فکر بود که حتم  جای میانۀ َکَپرها و خانه َگچ و نقطه همان ُبِنه

اند، پس باید با ُحرمت و وقار و  ی ـ ازمابهتران ـ به الِش ُمراد رفتهکسان
مون، آ  شناسی پس مگه هنوز نمی»آرامش و بدوِن سبکی حرف بزند. گفت: 

 «ُمراد؟
 «تون؟ تون یا نشناسم من ِچکارتون دارم که بشناسم»ُمراد با مکثی گفت:    
جاله، برو سِر جات بگیر بخواب خیلی خوب، باشه. حاال بدمَ »َقپان گفت:    
 «صبح.تا 
جال؟ آیا معلوم جال یا بدمَ نمیرم. ِچکارم دارین شما به این مَ »ُمراد گفت:    

 «هست ِچکارم دارین شما؟
خوب نیست داخِل َجک و جونور به »محّمد با همان فکِر َقپان گفت:  ُگل   

 «زدن. تاریکی میری به قدم
یلی هم خوبه! َجک و جونوِر چی؟ همین نه، خ»ُمراد لجوجانه گفت:    

 «نزدیکِ خونه وایساده بودم.
دارد به انگار محّمد در دل گفت که  در حرفش ُسوِز غیظ پیدا شده بود و ُگل   

 گردد. هوِش خودش برمی
ای ه»داد، یواش گفت:  رسیده بود و گوش میپا برداشته بود و خاَور که    

 «ُمراد! پس ِچته، ِچیه...
 د به خاَور ُزل زد و چیزی نگفت.ُمرا   
سرش  سربه»قُّوه را هنوز روشن نگهداشته بود، گفت:  محّمد که چرغ ُگل   

خاَور! ِبَبرش یه آبی بزنه به صورتش و چراغ روشن »و گفت: ...« نذارین
 «کن...

ها آمد و زینب با صدای  و صدای همهمۀ زندرآمد ای  صدای گریۀ بچه   
گرفتِن  با شّدتنگ برداشت و لَ پیراهن  به طرِف َکَپرها شَ ِشِف شلوار ـ   ِشف
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 دوید...صدای گریه، 
مریم به پای بلندِی خانه رسید و فرنگ هم خود را رساند. ُمراد را با    

و چون قبول نکرد آب به صورت  گرفتِن دست و بازو و زیِربغلش  باال بردند
رسک نشاندند و خاَور شده روی خِ  بزند، او را روی تخت و روی لحاِف پهن

فانوسی را که روشن کرده بود، به باال و کنارۀ تخت گذاشت و دست نهاد به 
سینۀ ُمراد و ُمراد ساکت دراز کشید و خاَور بالش را زیِر سرش ُسراند و 

دیدند جریان دیگر دارد تمام  میدید و  میجا کرد و  روی بالش جابه سرش را
 شود... می
مونی پیِش خاَور که یه وقت چون تنهاس  نمی»گفت:  مریم یواش به فرنگ   

 «چیزی به دلش نگَرده؟
 «ترسم. مونم، می نه، وللا من اگه صدتومن هم ِبَدن ِبم، نمی»فرنگ گفت:    
مگه ترسم! هی فرنگ!  پیره چطور میگه می ببینین زن»َقپان گفت:    

 «ترسی؟ "آدمخوَرک" اومده که می
های باز ُرو به آسمان بیحرکت مانده بود.  شمصورِت خشکِ ُمراد با چ   

خاَور نشسته کناِر سِر ُمراد، با دست و سر عالمت داد که بروید، عیب 
 ندارد...

   .............................. 
ِچِق  تر شده بودند. صدای ِچق تر و تنگ تر و منّظم های ابر واضح حلقه   

 کردند... گرفتند و کم صدا می می ها دیگر زبان به دهان ها کم شد. سگ تخت
ش بچۀ زینب که آرام گرفته بود، از تِه مغز به گریه افتاد و زینب به گرفتن   

همین »غیظی و بلند گفت:   هایش شانه پسِ   زدن آرام به بغل و جنباندنش و آرام
مون از کوچیک  َبَرن یه جائی به یه ُمداوائی تا باألخره همه تا رو نمی  دو ـ سه

گرفت و نه  و چون بچه نه زبان به دهان می« سر بشیم!... به بزرگ آبو 
 «َتَرک شده... ها زهره نخیر، این بچه»گرفت، گفت:  پستان به دهان می

هی زینب، پس تو »ترسیدند. مریم آرام صدا کرد:  همه از زباِن زینب می   
 «تو تنها گذاشتی؟ حاال هم عیب نداره، پستون بذار به دهنش. چرا بچه

 «گیره... م مریم، جریان همینه که پستون هم نمی هی عّمه»زینب گفت:    
ها  ئید! زنپا محّمد، جلو را می علی درازکشیده روی تخت و پشت به ُگل   
راستی در  حاال راستی شدند که آیا کاری  نزدیک می فکِر اصلِ این اراده به  بی

« چیزی»جا کرده؟ « چیزی»َدور و َبُر َکَپرها، در َدور و َبِر خودشان، 
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 «دارین به این شب؟ ِچکاَرم
کشیده  ،نزدیک جلو، به آهسته بهها هم  . زنخاَور و مریم نزدیک شده بودند   
 شدند... می
چیِز َدور  موجی از باِد گرم راه افتاد و ُپرشتاب از باالی سرها گذشت. همه   

حامِل راز و رمز و به شّدت بسیار ژرف،  و َبر و همۀ حدود تا حدود 
و  کشیدند خط میودند و به مغز و به دل و به روح حکمَروا و به شّدت مؤّثر ب

اَند و اینجا هم فقط  های روِز رفته که همان آدم کردند . باور نمیدادند خراش می
هاست... َقپان در فکر بود که حتم  جای میانۀ َکَپرها و خانه َگچ و نقطه همان ُبِنه

اند، پس باید با ُحرمت و وقار و  ی ـ ازمابهتران ـ به الِش ُمراد رفتهکسان
مون، آ  شناسی پس مگه هنوز نمی»آرامش و بدوِن سبکی حرف بزند. گفت: 

 «ُمراد؟
 «تون؟ تون یا نشناسم من ِچکارتون دارم که بشناسم»ُمراد با مکثی گفت:    
جاله، برو سِر جات بگیر بخواب خیلی خوب، باشه. حاال بدمَ »َقپان گفت:    
 «صبح.تا 
جال؟ آیا معلوم جال یا بدمَ نمیرم. ِچکارم دارین شما به این مَ »ُمراد گفت:    

 «هست ِچکارم دارین شما؟
خوب نیست داخِل َجک و جونور به »محّمد با همان فکِر َقپان گفت:  ُگل   

 «زدن. تاریکی میری به قدم
یلی هم خوبه! َجک و جونوِر چی؟ همین نه، خ»ُمراد لجوجانه گفت:    

 «نزدیکِ خونه وایساده بودم.
دارد به انگار محّمد در دل گفت که  در حرفش ُسوِز غیظ پیدا شده بود و ُگل   

 گردد. هوِش خودش برمی
ای ه»داد، یواش گفت:  رسیده بود و گوش میپا برداشته بود و خاَور که    

 «ُمراد! پس ِچته، ِچیه...
 د به خاَور ُزل زد و چیزی نگفت.ُمرا   
سرش  سربه»قُّوه را هنوز روشن نگهداشته بود، گفت:  محّمد که چرغ ُگل   

خاَور! ِبَبرش یه آبی بزنه به صورتش و چراغ روشن »و گفت: ...« نذارین
 «کن...

ها آمد و زینب با صدای  و صدای همهمۀ زندرآمد ای  صدای گریۀ بچه   
گرفتِن  با شّدتنگ برداشت و لَ پیراهن  به طرِف َکَپرها شَ ِشِف شلوار ـ   ِشف
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 دوید...صدای گریه، 
مریم به پای بلندِی خانه رسید و فرنگ هم خود را رساند. ُمراد را با    

و چون قبول نکرد آب به صورت  گرفتِن دست و بازو و زیِربغلش  باال بردند
رسک نشاندند و خاَور شده روی خِ  بزند، او را روی تخت و روی لحاِف پهن

فانوسی را که روشن کرده بود، به باال و کنارۀ تخت گذاشت و دست نهاد به 
سینۀ ُمراد و ُمراد ساکت دراز کشید و خاَور بالش را زیِر سرش ُسراند و 

دیدند جریان دیگر دارد تمام  میدید و  میجا کرد و  روی بالش جابه سرش را
 شود... می
مونی پیِش خاَور که یه وقت چون تنهاس  نمی»گفت:  مریم یواش به فرنگ   

 «چیزی به دلش نگَرده؟
 «ترسم. مونم، می نه، وللا من اگه صدتومن هم ِبَدن ِبم، نمی»فرنگ گفت:    
مگه ترسم! هی فرنگ!  پیره چطور میگه می ببینین زن»َقپان گفت:    

 «ترسی؟ "آدمخوَرک" اومده که می
های باز ُرو به آسمان بیحرکت مانده بود.  شمصورِت خشکِ ُمراد با چ   

خاَور نشسته کناِر سِر ُمراد، با دست و سر عالمت داد که بروید، عیب 
 ندارد...

   .............................. 
ِچِق  تر شده بودند. صدای ِچق تر و تنگ تر و منّظم های ابر واضح حلقه   

 کردند... گرفتند و کم صدا می می ها دیگر زبان به دهان ها کم شد. سگ تخت
ش بچۀ زینب که آرام گرفته بود، از تِه مغز به گریه افتاد و زینب به گرفتن   

همین »غیظی و بلند گفت:   هایش شانه پسِ   زدن آرام به بغل و جنباندنش و آرام
مون از کوچیک  َبَرن یه جائی به یه ُمداوائی تا باألخره همه تا رو نمی  دو ـ سه

گرفت و نه  و چون بچه نه زبان به دهان می« سر بشیم!... به بزرگ آبو 
 «َتَرک شده... ها زهره نخیر، این بچه»گرفت، گفت:  پستان به دهان می

هی زینب، پس تو »ترسیدند. مریم آرام صدا کرد:  همه از زباِن زینب می   
 «تو تنها گذاشتی؟ حاال هم عیب نداره، پستون بذار به دهنش. چرا بچه

 «گیره... م مریم، جریان همینه که پستون هم نمی هی عّمه»زینب گفت:    
ها  ئید! زنپا محّمد، جلو را می علی درازکشیده روی تخت و پشت به ُگل   
راستی در  حاال راستی شدند که آیا کاری  نزدیک می فکِر اصلِ این اراده به  بی

« چیزی»جا کرده؟ « چیزی»َدور و َبُر َکَپرها، در َدور و َبِر خودشان، 
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جا  حساب هیچ شکّی نیست؛ همه ایندیدند در هنوز هست؟... و می هست؟ بود؟
جن و آل و ر از ازمابهتران، یعنی ُپر از للا.. پُ  بسم«.. چیز»از  ُپر است، ُپر

و کمر و پهلویشان لرز پشِت گوش شقیقه و ِپر و َپری و مالئکه!... به سر و 
گفتند که  ور بگیرند. در دل میرا از فکر و خیال دُ کوشیدند خود  و می آمد می

ها... و یک دلخوشی هم از  گشتند توی اتاق رسید و برمی  کاش پائیز می
کم خوب است که  گذشت که در یک اینطور شِب نحسی دستِ  مغزهائی می
اند. دلبربزرگه چون َکَپرش  ور نیستند و سر در باِل هم جا گرفتهَکَپرها ازهم دُ 

خود  بههراسان بیش از پیش همسایه بود،  و در سمِت راست بیبود کمی پرت 
ئیم به  گرفتهئیم جا  جا اومده ئیم، از همه ستهانگار از ترِس کافرا جِ ما »گفت: 

کنارۀ همون بلندی. هرچی هست از همین بلنِدِیه و باز از همون شیاردرازۀ 
 !...«هپای بلندیِ 

، مثِل شدند های ِول و ُپرَسهم شروع می زینب هم چون سمِت راستش زمین   
خواست فانوس را خاموش کند اّما تکانش داده بود و متوّجه  دلبربزرگه نمی

َکَشد و از ترِس سوختِن فتیله   و دارد ته می شده بود نفتش زیاد نیست
شرفت روی سر و خاموشش کرده بود و چون بیمناکِی حدود هم شروع به پی

رروشنی و فهمیدگی، به عنواِن زنی ُپردل و ُمشتاِق سَ  مغزش کرده بود، به
ها   حرف تواند باشد و نه این نه چیزی می نه چیزی هست و خود نهیب داد که

 گرفت... خواست، جا نمی و باز دلش آنُجور که میمعنی دارند، 
جعفر و خانم نگاه  دلبرکوچکه با بیِم روان در جانش، طرِف تخِت ننه   
اند؛ شاید خواب بودند،  وار جا گرفته رسید مادر و دختر ُکّپه  نظر می کرد. به می

 شاید بیدار بودند...
ما که »خود گفت:  به، جان برای تخفیِف خوف در دل و مغز و روحش ُگلی   

 «مون َکَپر هست. پس.. دیگه... دو طرف
زبونش، دیگه  هی بیاد بهاللّ  که آدم فقط یه بسم همین»َبس فکر کرد:  ُگل   

خودش بسه که پروردگاِر عالَم نذاره بد به ِگرِدش بیاد و َمضّرتی بشه یا 
ندارن؟ حرفا خوبی  دونی که این هرچی... ِول کن دیگه، یعنی خودت نمی

 «للا" بگو و بخواب... "بسم
دید به راز، به  ای می محّمد این شب و فکرهای این شب را مثِل اشاره ُگل   

« آِخَرت»حرِف  مرگ به آِخَرت... با سرکشیدِن تأثیِر ُمرادی در ذهنش، به
که خودمون  همون»سرگشتگی و جذب، در دل گفت: حاِل  پشت کرد و فقط به
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 ...«"ِچیه "آدمیزاد که بس میگیم: ابی میگیم ُجور حس به یه این
 «ااّلللا... الللاَ »َقپان آه کشید و بلند گفت:    
آدمیزاد تا هستش، هی یا باید َمرارت و بدبختی ِبکَشه یا  »مریم گفت:    

 .«گرفتکاِر فکر و خیال باشه
 «ئیم روی زمین؟!... چطور تا حاال مونده»محّمد اندیشید:  ُگل   
ور پان برای آنکه دیگران را آرام کند تا خودش هم از فکر و خیاالت دُ قَ    

 «محّمد! بیداری؟ آ ُگل»شود، صدا کرد: 
جاگرفتۀ َقپان در جلِو َکَپر و سیاهِی  عمودیسیاهِی َکَپر و تخِت چندنفرِی    

ز هم متوّجه بودند. ا بهمحّمد تقریباً ُروِبُروی هم و  ُگلعمودِی َکَپِر و تخِت باز 
پس »کشیدند که با صدائی گرفته گفت:  می محّمد را َکَپرها انتظاِر جواِب ُگل

 «َمرد؟ ،خواَبم
نفر مگه میذارن کسی خواب به  ش؟ این سه َبره ِکی خواب می»مریم گفت:    

 «چشمش ِبره؟
 «همینا گوشِت َمرُدمو آب کردن پاک...»فرنگ گفت:    
محّمد!... ای داد و بیداد!  آ ُگل»گفتن: و َقپان هم شروع کرده بود به    
گفت؟ فکِر  یاِد قدیم افتاده بود. حواست بود که هی چی می دونی؟ آ ُمراد به می

 «نه  چی؟... َدورۀ قدیم و َدورۀ حاالس که اینو اینُجور کرده وگه
، از َگلِه ـ َرِمه ها»گفت: با همراهی دانست.  محّمد مقصوِد َقپان را می ُگل   
 «گفت... می
گشتن، از اثِر همون  ره بهسرش می زنه به داری شبا میگُ  اگه گاه»َقپان گفت:    

 «س که از دستش رفتن... َگلِه ـ َرِمه
ای خدا به »بلند گفت:  شد  دلبربزرگه دید صدا که بکند  بهتر است! تا می   

 «کنه که.. یعنی... سر می به ش! َمرُدمو پاک آب سِر خودش و َگلِه ـ َرِمه
محّمد به فکرش واقف است و بد دید همچنان فکر را  دانست ُگل میپان قَ    

سرش در سمِت پائیِن تخت،  پنهان کند، خصوصاً که حرِف سؤال هم بد نبود.
که شکمش از روی  هائی ها و بالش  خود را باال گرفت و در َدم روی آرنج

و دانای  تو که بزرگ»گفت: کننده فاصله گرفته بود،  لحاف با وضعی ناراحت
یه چیزی، یه چیزائی، هم به نظرش دونی، یعنی میگی  همۀ مائی و چیزا می

بگوید و  تر و بیشتر خواست واضح نمی«. زَنن باش که...؟ میان یا حرف می
بشنود،  «ها آن»، «آن»، «چیزها آن»، «چیز آن»، «چیزهائی»، «چیزی»
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جا  حساب هیچ شکّی نیست؛ همه ایندیدند در هنوز هست؟... و می هست؟ بود؟
جن و آل و ر از ازمابهتران، یعنی ُپر از للا.. پُ  بسم«.. چیز»از  ُپر است، ُپر

و کمر و پهلویشان لرز پشِت گوش شقیقه و ِپر و َپری و مالئکه!... به سر و 
گفتند که  ور بگیرند. در دل میرا از فکر و خیال دُ کوشیدند خود  و می آمد می

ها... و یک دلخوشی هم از  گشتند توی اتاق رسید و برمی  کاش پائیز می
کم خوب است که  گذشت که در یک اینطور شِب نحسی دستِ  مغزهائی می
اند. دلبربزرگه چون َکَپرش  ور نیستند و سر در باِل هم جا گرفتهَکَپرها ازهم دُ 

خود  بههراسان بیش از پیش همسایه بود،  و در سمِت راست بیبود کمی پرت 
ئیم به  گرفتهئیم جا  جا اومده ئیم، از همه ستهانگار از ترِس کافرا جِ ما »گفت: 

کنارۀ همون بلندی. هرچی هست از همین بلنِدِیه و باز از همون شیاردرازۀ 
 !...«هپای بلندیِ 

، مثِل شدند های ِول و ُپرَسهم شروع می زینب هم چون سمِت راستش زمین   
خواست فانوس را خاموش کند اّما تکانش داده بود و متوّجه  دلبربزرگه نمی

َکَشد و از ترِس سوختِن فتیله   و دارد ته می شده بود نفتش زیاد نیست
شرفت روی سر و خاموشش کرده بود و چون بیمناکِی حدود هم شروع به پی

رروشنی و فهمیدگی، به عنواِن زنی ُپردل و ُمشتاِق سَ  مغزش کرده بود، به
ها   حرف تواند باشد و نه این نه چیزی می نه چیزی هست و خود نهیب داد که

 گرفت... خواست، جا نمی و باز دلش آنُجور که میمعنی دارند، 
جعفر و خانم نگاه  دلبرکوچکه با بیِم روان در جانش، طرِف تخِت ننه   
اند؛ شاید خواب بودند،  وار جا گرفته رسید مادر و دختر ُکّپه  نظر می کرد. به می

 شاید بیدار بودند...
ما که »خود گفت:  به، جان برای تخفیِف خوف در دل و مغز و روحش ُگلی   

 «مون َکَپر هست. پس.. دیگه... دو طرف
زبونش، دیگه  هی بیاد بهاللّ  که آدم فقط یه بسم همین»َبس فکر کرد:  ُگل   

خودش بسه که پروردگاِر عالَم نذاره بد به ِگرِدش بیاد و َمضّرتی بشه یا 
ندارن؟ حرفا خوبی  دونی که این هرچی... ِول کن دیگه، یعنی خودت نمی

 «للا" بگو و بخواب... "بسم
دید به راز، به  ای می محّمد این شب و فکرهای این شب را مثِل اشاره ُگل   

« آِخَرت»حرِف  مرگ به آِخَرت... با سرکشیدِن تأثیِر ُمرادی در ذهنش، به
که خودمون  همون»سرگشتگی و جذب، در دل گفت: حاِل  پشت کرد و فقط به
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 ...«"ِچیه "آدمیزاد که بس میگیم: ابی میگیم ُجور حس به یه این
 «ااّلللا... الللاَ »َقپان آه کشید و بلند گفت:    
آدمیزاد تا هستش، هی یا باید َمرارت و بدبختی ِبکَشه یا  »مریم گفت:    

 .«گرفتکاِر فکر و خیال باشه
 «ئیم روی زمین؟!... چطور تا حاال مونده»محّمد اندیشید:  ُگل   
ور پان برای آنکه دیگران را آرام کند تا خودش هم از فکر و خیاالت دُ قَ    

 «محّمد! بیداری؟ آ ُگل»شود، صدا کرد: 
جاگرفتۀ َقپان در جلِو َکَپر و سیاهِی  عمودیسیاهِی َکَپر و تخِت چندنفرِی    

ز هم متوّجه بودند. ا بهمحّمد تقریباً ُروِبُروی هم و  ُگلعمودِی َکَپِر و تخِت باز 
پس »کشیدند که با صدائی گرفته گفت:  می محّمد را َکَپرها انتظاِر جواِب ُگل

 «َمرد؟ ،خواَبم
نفر مگه میذارن کسی خواب به  ش؟ این سه َبره ِکی خواب می»مریم گفت:    

 «چشمش ِبره؟
 «همینا گوشِت َمرُدمو آب کردن پاک...»فرنگ گفت:    
محّمد!... ای داد و بیداد!  آ ُگل»گفتن: و َقپان هم شروع کرده بود به    
گفت؟ فکِر  یاِد قدیم افتاده بود. حواست بود که هی چی می دونی؟ آ ُمراد به می

 «نه  چی؟... َدورۀ قدیم و َدورۀ حاالس که اینو اینُجور کرده وگه
، از َگلِه ـ َرِمه ها»گفت: با همراهی دانست.  محّمد مقصوِد َقپان را می ُگل   
 «گفت... می
گشتن، از اثِر همون  ره بهسرش می زنه به داری شبا میگُ  اگه گاه»َقپان گفت:    

 «س که از دستش رفتن... َگلِه ـ َرِمه
ای خدا به »بلند گفت:  شد  دلبربزرگه دید صدا که بکند  بهتر است! تا می   

 «کنه که.. یعنی... سر می به ش! َمرُدمو پاک آب سِر خودش و َگلِه ـ َرِمه
محّمد به فکرش واقف است و بد دید همچنان فکر را  دانست ُگل میپان قَ    

سرش در سمِت پائیِن تخت،  پنهان کند، خصوصاً که حرِف سؤال هم بد نبود.
که شکمش از روی  هائی ها و بالش  خود را باال گرفت و در َدم روی آرنج

و دانای  تو که بزرگ»گفت: کننده فاصله گرفته بود،  لحاف با وضعی ناراحت
یه چیزی، یه چیزائی، هم به نظرش دونی، یعنی میگی  همۀ مائی و چیزا می

بگوید و  تر و بیشتر خواست واضح نمی«. زَنن باش که...؟ میان یا حرف می
بشنود،  «ها آن»، «آن»، «چیزها آن»، «چیز آن»، «چیزهائی»، «چیزی»

pdf.tarikhema.org

tarikhema.org
m

an
de

ga
r.t

ar
ik

he
m

a.
or

g

ta
ri

kh
em

a.
ir

https://pdf.tarikhema.org
https://tarikhema.org
https://mandegar.tarikhema.org
http://tarikhema.ir


~ 332 ~ 
 زدهِیَِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِکپَرهایِجنالل ِ

 ، َبِدشان بیاید!...شدَ و بَ  بشنوند
للا!... هی بابا! چی میگی به این  بسم»َمکِینه با بیم و ناراحتِی بیم گفت:    

 «شب...
همه شدند،  بریده ادا می داِر کامِل کلماتی را که با ُگنگی و بریده معنای دنباله   
 ها را از َبر بودند. زیرگفتن ـ  ها و زیر فهمیدند. همه همۀ اشاره می
خواست  محّمد نمی ها و فکرها بود و ُگل ط بر ذهنگوئی، مسلّ  ُکلّینیاز به    

ضایع  ُمرادی را، فکِر ُمرادی را نیز به اهّمّیِت آن داخل کند و کاِر معنا را
دید حاال که زندگانی به مصیبتی خیلی بدتر  کند، بخصوص که از طرفی می

کشیدِن پای شک راجع به  زدگی دچار شده است، پس مگر با پیش از جن
ها بهتر است  نابراینگیرد؟ بنابراین و ب کاری هم صورت می « نازمابهترا»

ها را به نوعی در واقعّیِت  آید، حرفی باشد که آدم میان می حرفی اگر به
قانع و راضی و متحّمل باقی بگذارد...  ،زدگی و سیاهکارِی زندگی سیاهی

. پس البت برادر»پس به لحنی که تعّجبش را از حرِف َقپان نشان دهد، گفت: 
َئن داخِل کتابا و  ش؟ این چیزا نوشته شده ایَنم مگه حرفیه که آدم دو دفعه بزنه

ُمرادی برام گفت که حرِف جن رو داخِل قرآن هم فراوون هست، البت حاال 
هاس و حسابش در این  از همۀ عقیدهکه غیر کار نداشته باشیم به عقیدۀ خودش

 حرِف خودش  ربط به د تا ظاهراً بیمکث رسی ای به برای ادامه.«. بابت خیلیه..
 «پس آدمیزاد بیخوده؟...»گفت: 

محّمد و تکمیِل  کمکِ ُگلیعنی چه و مریم باز مثِل رفتن به همه فهمیدند    
پس شب و روز مگه »وار گفت:  ، با تغییِر لحن، ناله برداشته حرِف شکاف

 «دروَغن؟
وللا تعّجبه که خاوِر »جان گفت:  سنگین، صدای ُگلی هائی َدم و با گذرِ    

 «شه! َتَرک نمی بدبخت زهره
َبس به چنگِ فکِر فاصلۀ نزدیک با مادر و دختر افتادند و  دلبرکوچکه و ُگل   
 دهان فرو دادند. اختیار آبِ  بی
ابرا پس فقط همین اصالً »فرنگ در احاطۀ مادر و پدر، به جرأت گفت:    

َئن؟ حّتی  َئن و اینُجور به این رقم شده پیدا داده  ثِل هرگزیامشب و نه م
 «شدن که!... یه ذّره هم اینُجور نمی زمستون

  َتَرک بگیری تو هم که دیگه پاک زهرهای آتش »زینب زیرلبی گفت:    
 «کنی همه رو! می
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با  کنه می  این ببین چطور ما رو َبَتر دیوونه»و دلبربزرگه هم یواش گفت:    
 «اون شکلش!

ها، خیلی فکری، برای لحظاتی  و هم زینب و هم دلبربزرگه و هم باقِی زن   
که فعالً جرأت نداشتند آنرا به  ای بود بیحرکت ماندند. حرِف فرنگ آن اشاره

شد، آن معنا را به این نحو  شد؛ روز که می شد، می زبان بیاورند؛ روز که می
آوردند که حتِم حتم کسی، دستی، چیزی، ابرها را اینُجور درست  زبان می به

ای  الصه، ابرها خودشان نشانهرده بود و خُ آوو بر باالی سِر ما کرده بود 
گذشت که بله،  حاال هم این یقیِن کامل از مغزشان می همین بودند!... و برای

و  جنبند اند، اصالً دارند می اند، جا گرفته در این تاریکی چیزهائی جا کرده
 شود!... احساس کنی، مگر می هرچه هم که نخواهی ببینی و

 شدند. سِرهم باز می های بسته پشتِ  چشم   
رقم، فقط باید بیان َدوِر هر اَن، به هرچی که بدبختی»ان گفت: ج صدای ُگلی   

 «ما رو بگیرن...
درد  شبیه به صدای کسی که دندانبلند،  برخالِف همیشه  جعفر، ننه صدای   

 «اَی! پس تو نگو... وای!... هی ننه! َدخیل! آخ وای»گرفته باشد، درآمد: 
مه را جا را ُپر کرده! جن ه هائی گشودۀ گشوده شدند. نه! بله! جن همه چشم   

 گرفته!...
بلنِد و صدای « آ!...»آلوِد دلبرکوچکه درآمد:  صدای مضطرب و خشم   

 «ببینین!...»گفت: دلبربزرگه هم دلُشورۀ 
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به  وتاهکمی ک که با َپت و پهنِی هیکل « ُمراد شاه»نادر از ِچینه زد بیرون.    
حیاِط کوتاِه سنگچیِن دیواِر جلوئِی پشِت زد، ایستاده نزدیک به  نظر می

از اتاق « شوَکت»کرد...  خودشان در مقابِل ِچینۀ نادر، نادر را نگاه می
های، پس میری کجا؟ مگه تو نبودی که »دا زد: درآمد و از پشِت سِر نادر ص

 «خوام؟ گفتی چائی می
کمر، گیری به پابرداشتنش آمد. بیشتِر  پشتِ  به ها دست و دست به نادر تسبیح   

عادت ایستادن و سرچرخاندن، بنا به  قامتش از باالی ِچینه پیدا، به بلندیِ 
خوای  حاال می تو که َجخت»و با صدای َبّم ِ ُممتاز گفت:  عجله و ُشمرده بی

 «بینم حیوونا پیداَئن، چی...بخوام  کتری رو بذاری به چاله. میام. می
همین دو خرَشلِه و ای که جن ِبَبره »جلوپابرداشتن خندید گفت:  َشوکت با به   

 ُمراد نگاه کرد. طرِف شاه و به« ا ُبز رو هم!ت ـ سه
رسید  نظر می ش آنقدر تیز و باریک بودند که بههم خنده و هم صدای   

خشکیدگی ـ چروکیدگِی صورت و دهان و نحیفِی اندامش،   مربوطند به
 آمد... حساب می بخصوص که سّن و سالش هنوز سّن و ساِل جوانی به

! برو ببین حیووناتون آدم هی بچۀ»نهیب داده: « جهانگیر»ُمراد به  شاه   
 «شون... ـ برده کجاَئن، پیداَئن یا یکی ُرونده

همین  به»گفت: ساله و صورت و اندامش باریک،  ر چهارده ـ پانزدهجهانگی   
 «َدمان پیش نگاه کردم. نزدیکِ نزدیکَن. اَن جوِن بابام. همین یه نزدیکی

َشوکت! این برای »ُمراد به َشوکت نگاه کرد، به نادر نگاه کرد، گفت:  شاه   
ه به حیوونا؛ حاال شو میذار بهانه یعنی ش. گیره حیوونا نیست که جا نمی خاطرِ 

 «پیِش خودش میگه امسال چرا نرفتم اهواز و بیخودی وایسادم اینجا.
ُمراد! هی َمیِل  هی ها، آ شاه»َشوکت با پیچ و تاِب خنده و کلمات گفت:    
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 آمد... حساب می بخصوص که سّن و سالش هنوز سّن و ساِل جوانی به

! برو ببین حیووناتون آدم هی بچۀ»نهیب داده: « جهانگیر»ُمراد به  شاه   
 «شون... ـ برده کجاَئن، پیداَئن یا یکی ُرونده

همین  به»گفت: ساله و صورت و اندامش باریک،  ر چهارده ـ پانزدهجهانگی   
 «َدمان پیش نگاه کردم. نزدیکِ نزدیکَن. اَن جوِن بابام. همین یه نزدیکی

َشوکت! این برای »ُمراد به َشوکت نگاه کرد، به نادر نگاه کرد، گفت:  شاه   
ه به حیوونا؛ حاال شو میذار بهانه یعنی ش. گیره حیوونا نیست که جا نمی خاطرِ 

 «پیِش خودش میگه امسال چرا نرفتم اهواز و بیخودی وایسادم اینجا.
ُمراد! هی َمیِل  هی ها، آ شاه»َشوکت با پیچ و تاِب خنده و کلمات گفت:    
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 «ش داخِل آبادی. گیره که به گشت باشه و اصالً جا نمی َکشه خاطرش می
ناگهانی به زمیِن ناصاِف حدوِد   راستدر سمِت  ِچینۀ نادر دیواِر کاهگِلِیِ    
ُبرد. نادر که راه  و نادر را پائین می شد رسید و بلندتر می قدم جلوتر می ده

ُمراد، گفت:   افتاده بود و باز برای جوابی ایستاده بود، ُرویش طرِف شاه
ه کردیم به موندِن بیخود و خدا  ُِمراد! تو بمیری ما امسال خودمونو َغرّ  شاه»

ُمراد با مکث گفت:  و پا از پا برداشت و شنید که شاه« ه بارون نزد...هم ک
 «خدا هم، بله، قربوِن کرامتش، دیگه...»

جاها آدم میاِن دیوارها و ماَبیِن پس و پیش و پهلوی  جا و نقطه در این نقطه   
کرد. بیشتِر  کننده گیر می نحوی ناراحت ساخته به بحساب ـ کتا های بی اتاق

ود و ِپشکل بود یا شد، یا کُ  و هر جایش که پا گذاشته می اصاف بودزمین  ن
و تازۀ  ها یا مدفوِع کهنه مدفوِع بچهها یا  و خروس  مرغ«ِ اریک ُگل ُگل»

ً سفید ـ بودند و به نوکِ  به ها که رنگ سگ  رنگ ـ سیاه، تیره، زرد و تقریبا
ً  خاطِر تنگِی جا  شدند و به مانندی منتهی می سوزن آمد چون غالبآ  بو می غالبا

آورد که  یاد می اختیار به اختیار و بی آدم به تطهیرکنندۀ باران درکار نبود...
باز و دلنشین است  قدم جلوتر، آن نوک، نوک و زیِر پا، چقدر دل بیست ـ سی
کرد و به جستجوی آسمان  سر  و به پاها تند می ،حساب را هست و اینجا این

ها  زد؛ خانه ها به چشم می دنگهداشته، باالی بدنۀ خانهکرد. با سِر بلن بلند می
قهر باشند، انگار برای آنکه چشمشان به رنِگ  هائی که باهم به ماننِد آدم

شد، سرهایشان را پائین و اینَور ـ  کاهگِلِِی یکدیگر نیفتد و دیده نشوند، تا می
ها هم  واِر حیاطکج و َکولِه جا گرفته بودند. دی  شد آنَور برده بودند و تا می

سر و ته ساخته شده  شکل و بدشکل و کوتاه و بلند و به بیمثِل آنکه عمداً 
االمکان بیشتر و بهتر ازهم سوا و مخفی کنند و  ها را حّتی بودند تا آدم

 صداهایشان زیاد معنی ندهند...
ها و زمیِن ناصاف  کوچه و خانه شکلِ  هم در فکر ـ فکرهائی که انگار نادر    

 ایستادن، کمر راست کرد و به ِنظاره رسید... َشق بودند ـ به نوک رسید و به
مقابل و بیشتر  خوب بود و  هرچه که تا حاال بد بود، از حاال به بعد  ده   

باز بود؛  گرفت و هر جائی دل بود؛ هر جائی زیِر پا قرار می« بهترین»اصالً 
های  و تّپهها  ُپشتهو مقابِل ُرو و اطراف  کوتاه و بلندِ  های حّتی برجستگی

چشم دیِد حوزۀ و درزیِر بلندِی آبادی  به  ورافتادگیحکِم دُ  ون بهچها،  وردستدُ 
 . بیست و چندمتر ارتفاع  کم نبود...زدند گرفتند، دلنشین به نظر می قرار می
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بلند نبود؛ پیش  ادی از اّوِل کار ، قلعۀ سابِق خوانین بود. زمیِن آبآبادِی قلعه   
باید زمیِن را بلند جا نمانده بود ـ  ری از آثارش بهاز ساخِت قلعه ـ که دیگر اث

ها و  مردم به کوِل حیوان پدرها و پدِر پدرهای همین کردند. گرفتند، بلند می می
تا اینُجور بلند شد. پشِت آبادی به به کوِل خودشان خاک و سنگ کشیدند 

که حوزۀ رسید  مینسبًة عمیق دراز و جاتاجا ای  دّره لبۀ درازای نزدیکِ
  سِرهم طوِر پشتِ  آنسوی دّره، بهشد و در  می« یدشِت اللِ »ِن معنای شروِع پایا

دیگر همۀ جلو و دوپهلوی کوه جاگیر شده بودند. باألخره ها و  ها و تّپه َتل
چیز  د، هرچیزی از همهتوانست ببین بلندی آزاد بودند به نحوی که تا چشم می

های   خانه ِخطّ ِی ُروِبُروی نادر، بیش از هزارقدمواضح و آشکار بود. در 
های بلند پیدا بود و در دسِت چِپ  ها در روی زمین ساختۀ آبادِی قنبری کناِرهم

شدند و در نزدیکی  هللا دیده می جداافتادۀ َعین َگچ و خانۀ های ُبِنه خانه ُدورتر،و 
گرفت و کنارتر و  جهان چشم را می به پائیِن دسِت راست، بزرگِی محلّۀ نقشِ 

ً خانه های پراکنده تکّه ی کامالً صاف و در تکّهورتر، حوزۀ اللِ دُ  ها  ای که غالبا
و  شد که در انتهایش بازار مشّخص مینفت بودند،  های شرکتِ  و ساختمان

 ...ندهای پشِت بازار پهن شده بود خانه
نادر دید چه فکِر معلومی! اصالً آمده این نوک که نگاه بکند و تسبیح    

رسید تمامی ندارد ـ و به  بیندازد و آزادانه اَخ و ُتف بیندازد ـ که به نظر می
ها هم سری ِبَکَشد و چشم ـ چشم کند... االِغ خاکستری را دید  جستجوی حیوان

زرِد کمرنِگ دیگر ها پخش و َپال در ِکشتزارهای  ُبزها را ندید... حیوانو 
بودند. پائین، در سمِت راست، در پیشاپیش و بخصوص در سمِت چپ ِول 

مرطوب تا حّدی  های همۀ حدود که آِب چشمه تر از زمین زمینی افتاده تکّه
باِر  یک زد. داشت، انبوِه خارهای سبِزسیر به چشم و به دل می نگاهش می

ها چقدر از  این خارشتری»دیگر برای نادر پیش آمد که به خود بگوید: 
 سبزیخیار وما کنه  دونه، از ُدور خیال می ؛ هرِکی نمیُدوراُدور قشنگَن

 ...«ئیم کاشته
ها را به دیدن برد و  . چشمیافتۀ مایل  ُچمباتمه نشست نزدیک به لبۀ فرسایش   

 ها ـ سپرد... دنیها را به شنیدن ـ به شنی گوش
ور جاهای دُ   ها قوس داشت و از نقطه طرِف لبه ای به رونهآبادی مثِل کاسۀ وا   

شدند و سرازیر  رسیدند و لبریز می ها می و نزدیکش صداها و همهمه
آمد که روی  ها می شدند. از سمِت زمیِن افتادۀ پای بلندی هم صدای زن می
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 «ش داخِل آبادی. گیره که به گشت باشه و اصالً جا نمی َکشه خاطرش می
ناگهانی به زمیِن ناصاِف حدوِد   راستدر سمِت  ِچینۀ نادر دیواِر کاهگِلِیِ    
ُبرد. نادر که راه  و نادر را پائین می شد رسید و بلندتر می قدم جلوتر می ده

ُمراد، گفت:   افتاده بود و باز برای جوابی ایستاده بود، ُرویش طرِف شاه
ه کردیم به موندِن بیخود و خدا  ُِمراد! تو بمیری ما امسال خودمونو َغرّ  شاه»

ُمراد با مکث گفت:  و پا از پا برداشت و شنید که شاه« ه بارون نزد...هم ک
 «خدا هم، بله، قربوِن کرامتش، دیگه...»

جاها آدم میاِن دیوارها و ماَبیِن پس و پیش و پهلوی  جا و نقطه در این نقطه   
کرد. بیشتِر  کننده گیر می نحوی ناراحت ساخته به بحساب ـ کتا های بی اتاق

ود و ِپشکل بود یا شد، یا کُ  و هر جایش که پا گذاشته می اصاف بودزمین  ن
و تازۀ  ها یا مدفوِع کهنه مدفوِع بچهها یا  و خروس  مرغ«ِ اریک ُگل ُگل»

ً سفید ـ بودند و به نوکِ  به ها که رنگ سگ  رنگ ـ سیاه، تیره، زرد و تقریبا
ً  خاطِر تنگِی جا  شدند و به مانندی منتهی می سوزن آمد چون غالبآ  بو می غالبا

آورد که  یاد می اختیار به اختیار و بی آدم به تطهیرکنندۀ باران درکار نبود...
باز و دلنشین است  قدم جلوتر، آن نوک، نوک و زیِر پا، چقدر دل بیست ـ سی
کرد و به جستجوی آسمان  سر  و به پاها تند می ،حساب را هست و اینجا این

ها  زد؛ خانه ها به چشم می دنگهداشته، باالی بدنۀ خانهکرد. با سِر بلن بلند می
قهر باشند، انگار برای آنکه چشمشان به رنِگ  هائی که باهم به ماننِد آدم

شد، سرهایشان را پائین و اینَور ـ  کاهگِلِِی یکدیگر نیفتد و دیده نشوند، تا می
ها هم  واِر حیاطکج و َکولِه جا گرفته بودند. دی  شد آنَور برده بودند و تا می

سر و ته ساخته شده  شکل و بدشکل و کوتاه و بلند و به بیمثِل آنکه عمداً 
االمکان بیشتر و بهتر ازهم سوا و مخفی کنند و  ها را حّتی بودند تا آدم

 صداهایشان زیاد معنی ندهند...
ها و زمیِن ناصاف  کوچه و خانه شکلِ  هم در فکر ـ فکرهائی که انگار نادر    

 ایستادن، کمر راست کرد و به ِنظاره رسید... َشق بودند ـ به نوک رسید و به
مقابل و بیشتر  خوب بود و  هرچه که تا حاال بد بود، از حاال به بعد  ده   

باز بود؛  گرفت و هر جائی دل بود؛ هر جائی زیِر پا قرار می« بهترین»اصالً 
های  و تّپهها  ُپشتهو مقابِل ُرو و اطراف  کوتاه و بلندِ  های حّتی برجستگی

چشم دیِد حوزۀ و درزیِر بلندِی آبادی  به  ورافتادگیحکِم دُ  ون بهچها،  وردستدُ 
 . بیست و چندمتر ارتفاع  کم نبود...زدند گرفتند، دلنشین به نظر می قرار می
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بلند نبود؛ پیش  ادی از اّوِل کار ، قلعۀ سابِق خوانین بود. زمیِن آبآبادِی قلعه   
باید زمیِن را بلند جا نمانده بود ـ  ری از آثارش بهاز ساخِت قلعه ـ که دیگر اث

ها و  مردم به کوِل حیوان پدرها و پدِر پدرهای همین کردند. گرفتند، بلند می می
تا اینُجور بلند شد. پشِت آبادی به به کوِل خودشان خاک و سنگ کشیدند 

که حوزۀ رسید  مینسبًة عمیق دراز و جاتاجا ای  دّره لبۀ درازای نزدیکِ
  سِرهم طوِر پشتِ  آنسوی دّره، بهشد و در  می« یدشِت اللِ »ِن معنای شروِع پایا

دیگر همۀ جلو و دوپهلوی کوه جاگیر شده بودند. باألخره ها و  ها و تّپه َتل
چیز  د، هرچیزی از همهتوانست ببین بلندی آزاد بودند به نحوی که تا چشم می

های   خانه ِخطّ ِی ُروِبُروی نادر، بیش از هزارقدمواضح و آشکار بود. در 
های بلند پیدا بود و در دسِت چِپ  ها در روی زمین ساختۀ آبادِی قنبری کناِرهم

شدند و در نزدیکی  هللا دیده می جداافتادۀ َعین َگچ و خانۀ های ُبِنه خانه ُدورتر،و 
گرفت و کنارتر و  جهان چشم را می به پائیِن دسِت راست، بزرگِی محلّۀ نقشِ 

ً خانه های پراکنده تکّه ی کامالً صاف و در تکّهورتر، حوزۀ اللِ دُ  ها  ای که غالبا
و  شد که در انتهایش بازار مشّخص مینفت بودند،  های شرکتِ  و ساختمان

 ...ندهای پشِت بازار پهن شده بود خانه
نادر دید چه فکِر معلومی! اصالً آمده این نوک که نگاه بکند و تسبیح    

رسید تمامی ندارد ـ و به  بیندازد و آزادانه اَخ و ُتف بیندازد ـ که به نظر می
ها هم سری ِبَکَشد و چشم ـ چشم کند... االِغ خاکستری را دید  جستجوی حیوان

زرِد کمرنِگ دیگر ها پخش و َپال در ِکشتزارهای  ُبزها را ندید... حیوانو 
بودند. پائین، در سمِت راست، در پیشاپیش و بخصوص در سمِت چپ ِول 

مرطوب تا حّدی  های همۀ حدود که آِب چشمه تر از زمین زمینی افتاده تکّه
باِر  یک زد. داشت، انبوِه خارهای سبِزسیر به چشم و به دل می نگاهش می

ها چقدر از  این خارشتری»دیگر برای نادر پیش آمد که به خود بگوید: 
 سبزیخیار وما کنه  دونه، از ُدور خیال می ؛ هرِکی نمیُدوراُدور قشنگَن

 ...«ئیم کاشته
ها را به دیدن برد و  . چشمیافتۀ مایل  ُچمباتمه نشست نزدیک به لبۀ فرسایش   

 ها ـ سپرد... دنیها را به شنیدن ـ به شنی گوش
ور جاهای دُ   ها قوس داشت و از نقطه طرِف لبه ای به رونهآبادی مثِل کاسۀ وا   

شدند و سرازیر  رسیدند و لبریز می ها می و نزدیکش صداها و همهمه
آمد که روی  ها می شدند. از سمِت زمیِن افتادۀ پای بلندی هم صدای زن می
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 بودند و پیدا نبودند... چشمه
، صدای ُمراد های پشت به خانۀ شاه سِر نادر، از خانه از نزدیک به پشتِ    
 «هرچی که تو بگی  حاضرم  عّمه. پس یعنی...»رسید:  می« َخیرعلی»

ُمراد که حدوِد نیمی از  صاِر سنگچیِن خیلی بزرِگ شاهپائین، در پای حِ    
و جای گرفت  سرازیرِی پهلوی چپ و تکّۀ بزرگی از زمیِن صاف را می

رسید و َدور و َبِرشان  ها می ها و همهمۀ بچه َجوکاری شده بود، صدای خنده
تا با شروِع پشِت حصار و پشت،  شدند ای دیده می گاوها و ُبزهای پراکنده
جنباندن به سه مگسی که با  نادر پا شد و با دست دیگر چیزی پیدا نبود...

گوشش پیشانی و سر و و با  چسبیدن به ُکول و کمرش با او آمده بودند
های  جلو پائی برداشت و با سرکشیدن به کناره سروکار پیدا کرده بودند، به

 «های امیرحسین، های!... های»جار زد:  چپ بلند 
کناره ـ به  خود را به –ساله و الَغُرو  دوازده ـ سیزده –« امیرحسین»   

، جواب فرستاد: باز هوابلندکردن با دهِن نیمه پیدائی ـ رساند و با سر به
 «ها...»

گردی تو  ها" و ُخناق داخِل همون گلوت! کجا می»"نادر با تغّیر صدا کرد:    
 «که هیچ پیدات نیست؟... ُبزا کو؟

 «جاَئن بابا. ُبزا همین»صدای امیرحسین گفت:    
 نادر عقب کشید و نشست.   
های » زد: آبادی صدای زنگولۀ ُبزی آمد. زنی صدا میهای  کنارهاز    

های دختر! خدا بکنه که ازت »غیظ صدا کرد:  صدای زنی به«. اَفروز... جان
کنم؟ گوشات  شنیدی بانگت می ی که نمیبودُگلگَشت ناامید بشم، تا حاال کجا به 

زنی به کرگوشی؟ قّدش! قّدشو ببینین! ای شانِس  َئن یا خوِدتو می کر شده
داد:  گاوی ـ نهیب می حیوانی ـ بهمردی به  چشمهاز سمِت «. خدائِی من!... ُگه
واِر زنی ُمِسن به اندوه سرود  صدای خفه«. که بیصاحب بشی!... ُوَهه! ای»

تونم بانگت  چقدر می –آخه ای کبوِد باالسری، مگه گوش نداری »خواند:  می
رسید که از تِه مغِز سر  ای می . صدای بچه«بکنم، بیا به ِدیاری )به پیدائی(...

 زد... زار می
گاهِی دست به زانو،  ُکولش، با گرفتِن گاه به ـ َمشک بسته« ناز بی بی»زنی ـ    

ها انداخت،  را که به روی دانهُرو به باال نهاده بود... نادر آخرین دانۀ تسبیح 
به سمت و ناز گیر کرده بود، دید خوب، حاال باید  بی که چشمش به بی حالی به
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دید هنوز از کوِه مقابل ـ از کنارۀ غروبگاِه آفتاب نگاه کند؛ نگاه کرد و سوی 
اندام چشمش به نادر بود. حاال که  ناِز کوچک بی ور است... بیکوِه مقابل ـ دُ 

زد،  نظر نمی اال آمده بود، دیگر خیلی کوچک بهراه را ب خیلی از کوره
شد و سفیدی و  اش دیگر مثِل سنگِ سفید و پهنی دیده نمی همانطور که چهره

 رساند... زیبائی را میُپری و 
رسیده بود که باال ـ به آن درازائی   بنا به الزام  راِه پهن و سفید کوره   

یعنی ماننِد خّطی که  ساخت. می اّما آسان کرد، تر می رفتن را طوالنی پائین
کمی صاف و یا شد  تند میشد یا تقریباً سیخ و  کج و َکوله می یا ای ِبکََشد، بچه

 آمد... حال و یکنواخت می ناز  به یک بی بی. شد می سهل
چوخانپوشیده، ُکن نیست.  ِولو . گرمه  هنوز که هنوزه» نادر در دل گفت:    

َورداره از  باز گرمه... بابا! گرما تا بارون نزنه.. ـ چندتا بارون ـ مگه دست
 ، به کناره ُتف پرتاب کرد.گرفتِن گردن و با کج« سرمون؟

 «سالم، خالوم نادر.»دم مانده به رسیدِن پایش به باال، گفت: ناز چندق بی بی   
ناز!  بی ناز؟... بی بی ای علیک، علیک، احوالت بی»نادر به گرمی گفت:    

 «ماغی؟ جهت اینه که َمرِدت دیر اومده؟دِ  تیه بییه مدّ مثِل اینکه 
اش  ناز که رسیده و ایستاده، نگذاشت َتنگ که از دو جای سینه بی بی   
بینم  ای خالوم نادر! ما اینُجور نیستیم. من که می»گذشت  ُشل شود. گفت:  می

دیگه جا  اومدن، َشوکت کنی به یری اهواز و یه کم دیر میتا تو م
 «ش! گیره نمی
کنی خودت  های آ نادر! چه می»رسید: « علی بخش»صدای  از پشِت سر    

 «َتک به اون نوک؟
کنم  چه می»سرچرخاندنی گفت:  نادر به آرام ناز راه افتاده و بی بی   

 «علی؟ ـ "کاربیکاری". بخش
 نشست کناِر نادر. و کمی کج « سالم.»علی رسید گفت:  بخش   
َخیرعلی پیدا شده بود  –در سمِت چپ قدمی  پانزده ـ شانزدهدر  –  کنارهدر   

سرِوناز!  های دختر! های»زد:  داشتِن پنجه باالی ابروها، جار می که با نگاه
ر. ُهع که بابام ن بیاد اینطرف که نره باز به ُدوزَ بِ های بابام! همون گاِو ما رو 

 «بشی!
علی خورد و با دودلی  که چشمش به نادر و بخش خواست ُرو پس کند و می   

کردند... نادر صدا  علی با خنده نگاهش می که نادر و بخش ، بخصوصگیر زد
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 بودند و پیدا نبودند... چشمه
، صدای ُمراد های پشت به خانۀ شاه سِر نادر، از خانه از نزدیک به پشتِ    
 «هرچی که تو بگی  حاضرم  عّمه. پس یعنی...»رسید:  می« َخیرعلی»

ُمراد که حدوِد نیمی از  صاِر سنگچیِن خیلی بزرِگ شاهپائین، در پای حِ    
و جای گرفت  سرازیرِی پهلوی چپ و تکّۀ بزرگی از زمیِن صاف را می

رسید و َدور و َبِرشان  ها می ها و همهمۀ بچه َجوکاری شده بود، صدای خنده
تا با شروِع پشِت حصار و پشت،  شدند ای دیده می گاوها و ُبزهای پراکنده
جنباندن به سه مگسی که با  نادر پا شد و با دست دیگر چیزی پیدا نبود...

گوشش پیشانی و سر و و با  چسبیدن به ُکول و کمرش با او آمده بودند
های  جلو پائی برداشت و با سرکشیدن به کناره سروکار پیدا کرده بودند، به

 «های امیرحسین، های!... های»جار زد:  چپ بلند 
کناره ـ به  خود را به –ساله و الَغُرو  دوازده ـ سیزده –« امیرحسین»   

، جواب فرستاد: باز هوابلندکردن با دهِن نیمه پیدائی ـ رساند و با سر به
 «ها...»

گردی تو  ها" و ُخناق داخِل همون گلوت! کجا می»"نادر با تغّیر صدا کرد:    
 «که هیچ پیدات نیست؟... ُبزا کو؟

 «جاَئن بابا. ُبزا همین»صدای امیرحسین گفت:    
 نادر عقب کشید و نشست.   
های » زد: آبادی صدای زنگولۀ ُبزی آمد. زنی صدا میهای  کنارهاز    

های دختر! خدا بکنه که ازت »غیظ صدا کرد:  صدای زنی به«. اَفروز... جان
کنم؟ گوشات  شنیدی بانگت می ی که نمیبودُگلگَشت ناامید بشم، تا حاال کجا به 

زنی به کرگوشی؟ قّدش! قّدشو ببینین! ای شانِس  َئن یا خوِدتو می کر شده
داد:  گاوی ـ نهیب می حیوانی ـ بهمردی به  چشمهاز سمِت «. خدائِی من!... ُگه
واِر زنی ُمِسن به اندوه سرود  صدای خفه«. که بیصاحب بشی!... ُوَهه! ای»

تونم بانگت  چقدر می –آخه ای کبوِد باالسری، مگه گوش نداری »خواند:  می
رسید که از تِه مغِز سر  ای می . صدای بچه«بکنم، بیا به ِدیاری )به پیدائی(...

 زد... زار می
گاهِی دست به زانو،  ُکولش، با گرفتِن گاه به ـ َمشک بسته« ناز بی بی»زنی ـ    

ها انداخت،  را که به روی دانهُرو به باال نهاده بود... نادر آخرین دانۀ تسبیح 
به سمت و ناز گیر کرده بود، دید خوب، حاال باید  بی که چشمش به بی حالی به
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دید هنوز از کوِه مقابل ـ از کنارۀ غروبگاِه آفتاب نگاه کند؛ نگاه کرد و سوی 
اندام چشمش به نادر بود. حاال که  ناِز کوچک بی ور است... بیکوِه مقابل ـ دُ 

زد،  نظر نمی اال آمده بود، دیگر خیلی کوچک بهراه را ب خیلی از کوره
شد و سفیدی و  اش دیگر مثِل سنگِ سفید و پهنی دیده نمی همانطور که چهره

 رساند... زیبائی را میُپری و 
رسیده بود که باال ـ به آن درازائی   بنا به الزام  راِه پهن و سفید کوره   

یعنی ماننِد خّطی که  ساخت. می اّما آسان کرد، تر می رفتن را طوالنی پائین
کمی صاف و یا شد  تند میشد یا تقریباً سیخ و  کج و َکوله می یا ای ِبکََشد، بچه

 آمد... حال و یکنواخت می ناز  به یک بی بی. شد می سهل
چوخانپوشیده، ُکن نیست.  ِولو . گرمه  هنوز که هنوزه» نادر در دل گفت:    

َورداره از  باز گرمه... بابا! گرما تا بارون نزنه.. ـ چندتا بارون ـ مگه دست
 ، به کناره ُتف پرتاب کرد.گرفتِن گردن و با کج« سرمون؟

 «سالم، خالوم نادر.»دم مانده به رسیدِن پایش به باال، گفت: ناز چندق بی بی   
ناز!  بی ناز؟... بی بی ای علیک، علیک، احوالت بی»نادر به گرمی گفت:    

 «ماغی؟ جهت اینه که َمرِدت دیر اومده؟دِ  تیه بییه مدّ مثِل اینکه 
اش  ناز که رسیده و ایستاده، نگذاشت َتنگ که از دو جای سینه بی بی   
بینم  ای خالوم نادر! ما اینُجور نیستیم. من که می»گذشت  ُشل شود. گفت:  می

دیگه جا  اومدن، َشوکت کنی به یری اهواز و یه کم دیر میتا تو م
 «ش! گیره نمی
کنی خودت  های آ نادر! چه می»رسید: « علی بخش»صدای  از پشِت سر    

 «َتک به اون نوک؟
کنم  چه می»سرچرخاندنی گفت:  نادر به آرام ناز راه افتاده و بی بی   

 «علی؟ ـ "کاربیکاری". بخش
 نشست کناِر نادر. و کمی کج « سالم.»علی رسید گفت:  بخش   
َخیرعلی پیدا شده بود  –در سمِت چپ قدمی  پانزده ـ شانزدهدر  –  کنارهدر   

سرِوناز!  های دختر! های»زد:  داشتِن پنجه باالی ابروها، جار می که با نگاه
ر. ُهع که بابام ن بیاد اینطرف که نره باز به ُدوزَ بِ های بابام! همون گاِو ما رو 

 «بشی!
علی خورد و با دودلی  که چشمش به نادر و بخش خواست ُرو پس کند و می   

کردند... نادر صدا  علی با خنده نگاهش می که نادر و بخش ، بخصوصگیر زد
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تصدیق گفت:  علی هم به و بخش «ِبری به تاخت! خوای بیا! بیا! کجا می»کرد: 
 «بیا تو هم پیِش خودمون!»و گفت: « وهللا!...»

حاال »ُروئی گفت:  خنده شده به پِس کاله و گردن، به شیدهَخیرعلی دستش ک   
 «شما شاید هی بیکارین. من...

و « ای! بابام همین تو بشی که بیکار نیستی!»مسخر گفت: علی به ت بخش   
 «کنیم؟ کنی که ما نمی تو چه کاری داری آخه؟ آردا رو ِگرده می: »گفت
ردن، و با جلوکشیدِن سر و گ «وهللا تو بمیری!»رای تصدیق گفت: نادر ب   

 بلندی. نزدیکِ لبۀ جلو، به تا توانست َتف پرتاب کرد به
ها به پشِت کمررفته، به آمدن پا برداشت.  َخیرعلی فقط خندید و دست   

سرش موهای پیدا از زیِر کالهش کم و اال و الغراست و در دوطرِف ب میانه
 اند. به سفیدی رسیده بیش 

مون فقط خودمونیم و چندتا حیوون. دیگه چی؟ خدا  ما همه»گفت:  نادر می   
  مون بند بشه به و دست زنه که اقالً یه امیدی پیدا ِبِده هم که دیگه بارون نمی

 .«کاری
ً کاِر همه  ؛ کارشد عجله نزدیک می َخیرعلی بی    ها  روزه بود و حرف تقریبا

گفتن  در « باید»آمد و  می« باید»ا باز روزه بودند امّ  های همه هم حرف
علی گفت:  کردن  ُچمباتمه زد کناِر بخش کرد... به رسیدن و سالم ُمشارکت می

 «ما! ته بهمعلوم زورش فقط رف خدا هم.. ـ نادر! ـ از قرارِ »
بله دیگه، خدا هم.. ـ قربوِن ُمُرّوتش! ـ کارش این شده که »نادر گفت:    
 «بینیم... می
ئی به َبر؟ مگه  پس.. ـ آ َخیرعلی! ـ سرِدِته که ُچوخا کرده»گفت: علی  بخش   

 «ئی؟ داخِل سرما و برِف ییالق گیر کرده
و چاقِی سبزۀ  علی، توّجهش به چاقی کردن به بخش نگاهَخیرعلی در    

شه. تو جوونی و چاق ـ  ها وهللا دیگه یه کم سرَدم می»صورتش، گفت: 
 «معامله خیلیه. سرازیری میریم و فرقِ   من و نادر دیگه داریم ُرو به آزادی،

 «مونو! ای! "جوونی"! آل ِبَبره جوونی»علی گفت:  بخش   
 «نه، ُدور از جون. نگو اینُجور.»َخیرعلی گفت:    
َخیرعلی! نه »گفت: نادر اند.  وار نشسته گوشه هرسه دیگر سهجاجاکردن، با    

پیر و مگه حق داره؟ یعنی دیگه داخِل این روزگار،  یعلی از یه لحاظ بخش
 «دارن؟هم فرق  جوون 

 
 

~ 343 ~ 
 اللِی                                                                  کالغ

 «حق داری وهللا، این که هست به این روزگاِر ناُجور.»َخیرعلی گفت:    
اصِل ُمراد و مطلب میاد روی همین »علی چشمش به َخیرعلی، گفت:  بخش   

از »و گفت:  «دونی. بهتر از من میکه آ نادر گفت و این چیِزِیه که خودت 
 «ش چقدره؟ مون همه این َبرگذشته، مگه من و تو فرِق سّن و سال

 «خیلی...»نادر گفت:    
ای هنوزه به مقابِل  کجا. تو بچهُهووه! تو کجا، من »و َخیرعلی هم گفت:    

 «من.
عاجز ـ رقم ُگرُگِر پا نشستن،  به این»ت: کرد، گف علی که جاجا می بخش   

ن ها و از این َرد، م شه هم که بشینیم سِر خاکا و کثیفی شیم و نمی بیِجز می
که بریم  اینه نه و باید تکیه ِبَدم، پس بهترک کمرم از دیروز تا حاال درد می

 «ر که پاک و ُپرچه هم.پشِت خونۀ یاوَ  بشینیم
 «آ! ما باید بگیم "باید تکیه ِبدیم"، این میگه!»َخیرعلی گفت:    
علی! بد نمیگی اما من باید برم، چائی داره درست  بخش»نادر گفت:    
 «شه. می
کنی؟ و اصالً  هول می ترسی چائی نخوری که اینُجور می»َخیرعلی گفت:    

 «پس منو کشیدین آوردین برای چی؟»و گفت: « جاله؟مَ  "چائی"ِ چه
روزگار هنوز درازه، حاال َجلد ِبری »علی هم ُرو به نادر گفت:  بخش   

 «کجا؟
راستی! میگم روزا چرا هنوز اینقدر بلنَدن؟ حاال که دیگه »َخیرعلی گفت:    

 «اصطالح و نباید روزا اینقدر بلند باشن... پائیزه به
البت هنوز یه ُخرده زوده که روزا کوتاه بشن، »صدای َبّم ِ نادر قاطع شد:    

 «چی برعکس شده و روزا هم روی همۀ چیزای دیگه! اما باز نه، شاید همه
َئن اما به  تر شده به این موسم هم البت روزا یه کمی کوتاه»علی گفت:  بخش   

َدر و دیگه به اون  م بهئی خودمون زده چون از حوصلۀنظِر ما هنوز بلندن 
 و نگاِه هردو کرد.« این...»و با تأکید اضافه کرد: « حوصلۀ اّول نیستیم.

وبیشتر از همینه هللا به خودت. حاِل ما د ش بارکراست»نادر با مکث گفت:    
وقتی هم دیگه  حّدی که یه گاه اون ه سرمون تا بهکوه شده بچی  که دیگه همه

 «گیریم... م و بهانه میُجوری مثِل بچه بهانه می
علی یک دستش رسیده به کمر و یک دستش قرارگرفته روی ران و  بخش   

 «شین؟ پس آخرش بلند نمی»زانو، گفت: 
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تصدیق گفت:  علی هم به و بخش «ِبری به تاخت! خوای بیا! بیا! کجا می»کرد: 
 «بیا تو هم پیِش خودمون!»و گفت: « وهللا!...»

حاال »ُروئی گفت:  خنده شده به پِس کاله و گردن، به شیدهَخیرعلی دستش ک   
 «شما شاید هی بیکارین. من...

و « ای! بابام همین تو بشی که بیکار نیستی!»مسخر گفت: علی به ت بخش   
 «کنیم؟ کنی که ما نمی تو چه کاری داری آخه؟ آردا رو ِگرده می: »گفت
ردن، و با جلوکشیدِن سر و گ «وهللا تو بمیری!»رای تصدیق گفت: نادر ب   

 بلندی. نزدیکِ لبۀ جلو، به تا توانست َتف پرتاب کرد به
ها به پشِت کمررفته، به آمدن پا برداشت.  َخیرعلی فقط خندید و دست   

سرش موهای پیدا از زیِر کالهش کم و اال و الغراست و در دوطرِف ب میانه
 اند. به سفیدی رسیده بیش 

مون فقط خودمونیم و چندتا حیوون. دیگه چی؟ خدا  ما همه»گفت:  نادر می   
  مون بند بشه به و دست زنه که اقالً یه امیدی پیدا ِبِده هم که دیگه بارون نمی

 .«کاری
ً کاِر همه  ؛ کارشد عجله نزدیک می َخیرعلی بی    ها  روزه بود و حرف تقریبا

گفتن  در « باید»آمد و  می« باید»ا باز روزه بودند امّ  های همه هم حرف
علی گفت:  کردن  ُچمباتمه زد کناِر بخش کرد... به رسیدن و سالم ُمشارکت می

 «ما! ته بهمعلوم زورش فقط رف خدا هم.. ـ نادر! ـ از قرارِ »
بله دیگه، خدا هم.. ـ قربوِن ُمُرّوتش! ـ کارش این شده که »نادر گفت:    
 «بینیم... می
ئی به َبر؟ مگه  پس.. ـ آ َخیرعلی! ـ سرِدِته که ُچوخا کرده»گفت: علی  بخش   

 «ئی؟ داخِل سرما و برِف ییالق گیر کرده
و چاقِی سبزۀ  علی، توّجهش به چاقی کردن به بخش نگاهَخیرعلی در    

شه. تو جوونی و چاق ـ  ها وهللا دیگه یه کم سرَدم می»صورتش، گفت: 
 «معامله خیلیه. سرازیری میریم و فرقِ   من و نادر دیگه داریم ُرو به آزادی،

 «مونو! ای! "جوونی"! آل ِبَبره جوونی»علی گفت:  بخش   
 «نه، ُدور از جون. نگو اینُجور.»َخیرعلی گفت:    
َخیرعلی! نه »گفت: نادر اند.  وار نشسته گوشه هرسه دیگر سهجاجاکردن، با    

پیر و مگه حق داره؟ یعنی دیگه داخِل این روزگار،  یعلی از یه لحاظ بخش
 «دارن؟هم فرق  جوون 
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 «حق داری وهللا، این که هست به این روزگاِر ناُجور.»َخیرعلی گفت:    
اصِل ُمراد و مطلب میاد روی همین »علی چشمش به َخیرعلی، گفت:  بخش   

از »و گفت:  «دونی. بهتر از من میکه آ نادر گفت و این چیِزِیه که خودت 
 «ش چقدره؟ مون همه این َبرگذشته، مگه من و تو فرِق سّن و سال

 «خیلی...»نادر گفت:    
ای هنوزه به مقابِل  کجا. تو بچهُهووه! تو کجا، من »و َخیرعلی هم گفت:    

 «من.
عاجز ـ رقم ُگرُگِر پا نشستن،  به این»ت: کرد، گف علی که جاجا می بخش   

ن ها و از این َرد، م شه هم که بشینیم سِر خاکا و کثیفی شیم و نمی بیِجز می
که بریم  اینه نه و باید تکیه ِبَدم، پس بهترک کمرم از دیروز تا حاال درد می

 «ر که پاک و ُپرچه هم.پشِت خونۀ یاوَ  بشینیم
 «آ! ما باید بگیم "باید تکیه ِبدیم"، این میگه!»َخیرعلی گفت:    
علی! بد نمیگی اما من باید برم، چائی داره درست  بخش»نادر گفت:    
 «شه. می
کنی؟ و اصالً  هول می ترسی چائی نخوری که اینُجور می»َخیرعلی گفت:    

 «پس منو کشیدین آوردین برای چی؟»و گفت: « جاله؟مَ  "چائی"ِ چه
روزگار هنوز درازه، حاال َجلد ِبری »علی هم ُرو به نادر گفت:  بخش   

 «کجا؟
راستی! میگم روزا چرا هنوز اینقدر بلنَدن؟ حاال که دیگه »َخیرعلی گفت:    

 «اصطالح و نباید روزا اینقدر بلند باشن... پائیزه به
البت هنوز یه ُخرده زوده که روزا کوتاه بشن، »صدای َبّم ِ نادر قاطع شد:    

 «چی برعکس شده و روزا هم روی همۀ چیزای دیگه! اما باز نه، شاید همه
َئن اما به  تر شده به این موسم هم البت روزا یه کمی کوتاه»علی گفت:  بخش   

َدر و دیگه به اون  م بهئی خودمون زده چون از حوصلۀنظِر ما هنوز بلندن 
 و نگاِه هردو کرد.« این...»و با تأکید اضافه کرد: « حوصلۀ اّول نیستیم.

وبیشتر از همینه هللا به خودت. حاِل ما د ش بارکراست»نادر با مکث گفت:    
وقتی هم دیگه  حّدی که یه گاه اون ه سرمون تا بهکوه شده بچی  که دیگه همه

 «گیریم... م و بهانه میُجوری مثِل بچه بهانه می
علی یک دستش رسیده به کمر و یک دستش قرارگرفته روی ران و  بخش   

 «شین؟ پس آخرش بلند نمی»زانو، گفت: 
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ـ « یاَور»طرِف کناره و پشِت خانۀ اّولی ـ خانۀ  زیر، به پا شدند و سرها به   
فید و تازه از ـ زِن یاَور ـ چاق و ِچلّه و سرخ و س« جان ماهی»پا برداشتند. 

هم « َغّفار»ییالق برگشته ـ از داخل و انتهای ِچینه دید و سالم کرد. برادرش 
دیوار نشستند. َغّفار آمد و ُچمباتمه  به کناِر هم و پشت سالم کرد. پشِت خانه 

 زد جلوشان.
 «َغّفار! پس مگه امروز نرفتی مدرسه؟»َخیرعلی گفت:    
 «چرا، عمو، همین حاال اومدم.»َغّفار گفت:    
 «نه، ماشاَءهللا درسش خوبه و ِجِغلِۀ خوبیه هم َغّفار.»نادر گفت:    
 ساله و نه کوتاه و نه بلند، سر انداخت به زیر. َغّفار، سیزده ـ چهارده   
بابام، تو درس بخوون به این روزگاِر سیاه تا اقالً مثِل ما »علی گفت:  بخش   

 «نشی.
ها، یه کارمندی بشی، معلّم بشی، برای خودت تا به این »َخیرعلی گفت:    

 «حال و روِز ما گرفتکار نشی.
 «گرگ" هم مثِل ما نشه و نباشه!»"نادر گفت:    
 خنده، به جلِو پا خیره شده بود. به َغّفار لب   
ق اومده و ببینین از ییال»علی که چشم از َغّفار برنداشته بود، گفت:  بخش   

های ما که  و زنده ها اَءهللا! ای خاک به سِر ُمردهچطور سرخ و چاقه ماش
شیم و  میریم و زنده می از تابستون، به خیلی از بهار هم هزار دفعه میغیر

 «ای. کنیم اقالً بریم به یه والیتی پِی یه چاره شیم و نمی سوخته ـ ِبِرشته می
علی،  پهلویش، به بخش کردن به و با نگاهپا نادر اَخ و ُتف کرد به کناِر    

و گفت: « بریم که نمیریم؟کجا رو داریم از این لحاظی که تو میگی، »گفت: 
 «مون دیگه "ناچار" شده؟ دونی که چاره یعنی خودت نمی»

خنده  ی که کناِر َدماغش نشسته بود، بهجنباندن به مگس َخیرعلی با دست   
ها  به شباهِت ُغربتیتو از خودت سیاهی، یعنی خدا  علی! هی بخش»گفت: 

 «!شی؟ ، پس مگه اگه بری ییالق، سفید میایجاِدت کرده
هی پسِر »علی چشمش به َخیرعلی، گفت:  نادر و َغّفار خندیدند و بخش   

 «سیاه"! حاال دیگه اینُجور، ُهح؟ "فاطمه
علی  کردن به بخش نگاه َخیرعلی که انگشت به َدماغ کرده بود، خندان و بی   

 «اختیار داری تو  هرچی که بگی!»گفت: 
نشستن، پا دراز کرد و  مگسی روی خلِط نادر نشسته بود. نادر با کمی کج   
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َغّفار و »نشستن گفت:  با نوِک گیوه خاک روی خلط ریخت و با صاف
حضرات! »و گفت: « هللا. زن و مرد. ودشون سفیَدن ماشاءَ خانوادۀ َغّفار از خ

 «کنه... حاال ِول می مگه گرما حاال
نه کو  تو اگه گرِمِته، از این لحاظه که طبعت گرمه وگه»َخیرعلی گفت:    

 «گرما دیگه؟
و .« هنوز گرمه وهللا نه،»علی که دست به مگسی جنبانده بود، گفت:  بخش   

مونه و نه مگسا که به پائیز هم باز دست از سر  ُکن لنه گرما هنوز وِ »گفت: 
 «دارن. مون َورنمی و گوش و َدماغ

اند. مرغ در حفِظ فاصله با  های فراوانش پیدا شده مرغی زرد و جوجه   
با   کند که هایش را صدا می ، یعنی جوجهکند صدا میمردها و َغّفار ایستاده و 

سنگی  کردن ریزه چشم علی با چشم بخش شوند. اند و می پروائی نزدیک شده بی
ی ِکیش! های ه»ش کرد و بلند هم صدا کرد: پرتاب  میانشان ُجست و به

 «ها!... مون بالُبرده خوردین
فرارنهادن، از َپرها هم مثِل پاها استفاده کردند و صدای  هائی در پابه جوجه   

 «هامو! علی ُکشت جوجه ُووی! آ بخش»جان رسید:  خنداِن ماهی
َخیرعلی به َردگرفتِن پشت از دیوار  تسبیِح نادر را گرفت و تکیه داد و با    

 «حاال یعنی کالِس چندی به امسال؟»کردن به َغّفار گفت:  نگاه
 «کالِس دّوِم راهنمائی.»َغّفار گفت:    
 «یعنی "هشت".»نادر گفت:    
که "هشت" »گفت: درآوردِن آراِم سر به پائین و باال،  تکان َخیرعلی با به   

 «پس چرا نمیگن "هشت" و میگن "ُدوُیم"؟»با مکث گفت: و « باشه...
َغّفار در بیجوابی  نوِک سنگِ کوچکی را به زمین کوبید و با بلندگرفتِن    

 «خاب دیگه...»سر گفت: 
 «هر کاری یه رسمی داره، یه قانونی داره...که  البت»نادر گفت:    
 «یلَن؟ما َهرَدمبِ کنی همۀ کارا مثِل کارای  ل میها، خیا»علی گفت:  بخش   
ور رسید. َخیرعلی ماندِن همه، صدای طوالنِی االغی از دُ  و در خاموش   
 «کنه! نَفره که اینُجور بد صدا میعلی! این خِر َغضَ  اَه! بخش»خنده گفت:  به لب
 «خرش هم مثِل خودش! َغَضنَفر»علی گفت:  خندیدند. بخش   
ُمراد به َشلیدن پیدا شده بود و نگاهش در  جان، شاه از نبِش ِچینۀ ماهی   

یه دردی به دلشه ـ مثِل ما ـ که اینُجور بد او هم الُبد »حرکت به همه، گفت: 
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ـ « یاَور»طرِف کناره و پشِت خانۀ اّولی ـ خانۀ  زیر، به پا شدند و سرها به   
فید و تازه از ـ زِن یاَور ـ چاق و ِچلّه و سرخ و س« جان ماهی»پا برداشتند. 

هم « َغّفار»ییالق برگشته ـ از داخل و انتهای ِچینه دید و سالم کرد. برادرش 
دیوار نشستند. َغّفار آمد و ُچمباتمه  به کناِر هم و پشت سالم کرد. پشِت خانه 

 زد جلوشان.
 «َغّفار! پس مگه امروز نرفتی مدرسه؟»َخیرعلی گفت:    
 «چرا، عمو، همین حاال اومدم.»َغّفار گفت:    
 «نه، ماشاَءهللا درسش خوبه و ِجِغلِۀ خوبیه هم َغّفار.»نادر گفت:    
 ساله و نه کوتاه و نه بلند، سر انداخت به زیر. َغّفار، سیزده ـ چهارده   
بابام، تو درس بخوون به این روزگاِر سیاه تا اقالً مثِل ما »علی گفت:  بخش   

 «نشی.
ها، یه کارمندی بشی، معلّم بشی، برای خودت تا به این »َخیرعلی گفت:    

 «حال و روِز ما گرفتکار نشی.
 «گرگ" هم مثِل ما نشه و نباشه!»"نادر گفت:    
 خنده، به جلِو پا خیره شده بود. به َغّفار لب   
ق اومده و ببینین از ییال»علی که چشم از َغّفار برنداشته بود، گفت:  بخش   

های ما که  و زنده ها اَءهللا! ای خاک به سِر ُمردهچطور سرخ و چاقه ماش
شیم و  میریم و زنده می از تابستون، به خیلی از بهار هم هزار دفعه میغیر

 «ای. کنیم اقالً بریم به یه والیتی پِی یه چاره شیم و نمی سوخته ـ ِبِرشته می
علی،  پهلویش، به بخش کردن به و با نگاهپا نادر اَخ و ُتف کرد به کناِر    

و گفت: « بریم که نمیریم؟کجا رو داریم از این لحاظی که تو میگی، »گفت: 
 «مون دیگه "ناچار" شده؟ دونی که چاره یعنی خودت نمی»

خنده  ی که کناِر َدماغش نشسته بود، بهجنباندن به مگس َخیرعلی با دست   
ها  به شباهِت ُغربتیتو از خودت سیاهی، یعنی خدا  علی! هی بخش»گفت: 

 «!شی؟ ، پس مگه اگه بری ییالق، سفید میایجاِدت کرده
هی پسِر »علی چشمش به َخیرعلی، گفت:  نادر و َغّفار خندیدند و بخش   

 «سیاه"! حاال دیگه اینُجور، ُهح؟ "فاطمه
علی  کردن به بخش نگاه َخیرعلی که انگشت به َدماغ کرده بود، خندان و بی   

 «اختیار داری تو  هرچی که بگی!»گفت: 
نشستن، پا دراز کرد و  مگسی روی خلِط نادر نشسته بود. نادر با کمی کج   
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َغّفار و »نشستن گفت:  با نوِک گیوه خاک روی خلط ریخت و با صاف
حضرات! »و گفت: « هللا. زن و مرد. ودشون سفیَدن ماشاءَ خانوادۀ َغّفار از خ

 «کنه... حاال ِول می مگه گرما حاال
نه کو  تو اگه گرِمِته، از این لحاظه که طبعت گرمه وگه»َخیرعلی گفت:    

 «گرما دیگه؟
و .« هنوز گرمه وهللا نه،»علی که دست به مگسی جنبانده بود، گفت:  بخش   

مونه و نه مگسا که به پائیز هم باز دست از سر  ُکن لنه گرما هنوز وِ »گفت: 
 «دارن. مون َورنمی و گوش و َدماغ

اند. مرغ در حفِظ فاصله با  های فراوانش پیدا شده مرغی زرد و جوجه   
با   کند که هایش را صدا می ، یعنی جوجهکند صدا میمردها و َغّفار ایستاده و 

سنگی  کردن ریزه چشم علی با چشم بخش شوند. اند و می پروائی نزدیک شده بی
ی ِکیش! های ه»ش کرد و بلند هم صدا کرد: پرتاب  میانشان ُجست و به

 «ها!... مون بالُبرده خوردین
فرارنهادن، از َپرها هم مثِل پاها استفاده کردند و صدای  هائی در پابه جوجه   

 «هامو! علی ُکشت جوجه ُووی! آ بخش»جان رسید:  خنداِن ماهی
َخیرعلی به َردگرفتِن پشت از دیوار  تسبیِح نادر را گرفت و تکیه داد و با    

 «حاال یعنی کالِس چندی به امسال؟»کردن به َغّفار گفت:  نگاه
 «کالِس دّوِم راهنمائی.»َغّفار گفت:    
 «یعنی "هشت".»نادر گفت:    
که "هشت" »گفت: درآوردِن آراِم سر به پائین و باال،  تکان َخیرعلی با به   

 «پس چرا نمیگن "هشت" و میگن "ُدوُیم"؟»با مکث گفت: و « باشه...
َغّفار در بیجوابی  نوِک سنگِ کوچکی را به زمین کوبید و با بلندگرفتِن    

 «خاب دیگه...»سر گفت: 
 «هر کاری یه رسمی داره، یه قانونی داره...که  البت»نادر گفت:    
 «یلَن؟ما َهرَدمبِ کنی همۀ کارا مثِل کارای  ل میها، خیا»علی گفت:  بخش   
ور رسید. َخیرعلی ماندِن همه، صدای طوالنِی االغی از دُ  و در خاموش   
 «کنه! نَفره که اینُجور بد صدا میعلی! این خِر َغضَ  اَه! بخش»خنده گفت:  به لب
 «خرش هم مثِل خودش! َغَضنَفر»علی گفت:  خندیدند. بخش   
ُمراد به َشلیدن پیدا شده بود و نگاهش در  جان، شاه از نبِش ِچینۀ ماهی   

یه دردی به دلشه ـ مثِل ما ـ که اینُجور بد او هم الُبد »حرکت به همه، گفت: 
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 «کنه! صدا می
ُمراد کردند  با حاِل خنده نگاِه شاه مردها از حرِف مقایسۀ خودشان و االغ    

ناله از تِه دل و موعد هم که موعِد بهار نیست  وهللا! میها »و َخیرعلی گفت: 
 «ناله چون بهاره! که بگیم نه، به این رقم می

نفر کناِر َخیرعلی نشست گفت:  اد سالم کرد و با عبور از برابِر سهرمُ  شاه   
ش بگین از کار و بار خودمون، از  حاال شما ِچکاِر خِر َغَضنَفر دارین، همه»

 «نِی خودمون!َسفیل ـ سرگردو
ش همین  مون همه تا یه َدمان پیش از پای خودت صحبت»علی گفت:  بخش   

 «بود که خودت میگی.
از همین پس چی. پس مگه صحبتی هم هست غیر هاه.»نادر محکم گفت:    

 «صحبت؟
راستی امسال دیگه  میگم نه راستی یعنی.. ـ حضرات! ـ»ُمراد گفت:  هشا   

 «راستی خیال نداره بارون بزنه... ها! نه راستی  خدا پاک غضب کرده ِبمون
همین نزدیکی  از بهاگه ب»نادر به تلخی مشت را زیِر چانه گرفت گفت:    

 «نزنه، اونوقت بعدش دیگه چه فایده که بزنه یا نزنه؟
 «هاه...»علی، فکری، خشک گفت:  بخش   
ئیه؛ یعنی  یه عالقه َبعد هم که بزنه، باز اقالً  بله، اما ِمن»َخیرعلی گفت:    

علف سبز نکنه و همین یه مشت اگه حاال ِکشت هیچی، پس علف چی؟ 
 «مون هم بمیرن، اونوقت چی؟ حیوون

 حاله یرن، اونوقت دیگه آدم یهرد. بهتر! اگه بمبمیرن، مَ »غیظ گفت:  نادر به   
کنه. یعنی ما َغّرۀ همین چندتا حیوون  احواِل خودش می فکری بهشه و یه  می
 «سر بکنیم. کنیم بریم به یه والیتی یه خاکی به ئیم که ِول نمی دهش

اونوقت کارد یعنی بله، حق درجانِب آ نادره. »علی به تصدیق گفت:  بخش   
 «ما هم مثِل باقی باألخره...که به استخوون برسه، 

اَن که رفتن  وهللا ها. وهللا باز عاقل اونائی»ُمراد با لحنی گرفته گفت:  شاه   
کم  کنن و دستِ  ئی می ـ کارگری ـ بدبختی ّمالیاهواز و مسجدسلیمان یه ح

 «گیره... شونو می دونن ماهی تا ماهی  یه پولی دست می
 گفتن  مشت را مشت را جلو آورد و در شروع به دل نادر با داِغ    

شه، سی ـ  شب که می دونن بله، تو بمیری. دیگه می»د: یواش گشو یواش
مون به خدا  شونه، زیِر سِرشونه؛ ما چی که هی باید چشم تومن داخِل دست ِچل
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 «که آیا بارون بزنه، آیا نزنه، آیا چی... باشه
حرِف "ها. هاع. : »علی با صداهای گرفته تصدیق کردند َخیرعلی و بخش   

 «ها. پس...؟ پس یعنی...؟  ها، ِباهلل ینه. وهللا هم "معقول
پهن و لَخت، دست جلو گرفت تا بگذارند بگوید و  اش ُمراد باالتنه شاهو    

تون  تونم، شما چرا؟ شما چارستوِن بدن حاال من پام اینُجوره و نمی»گفت: 
سالم، هنوز زوردار، یعنی امسال موندین که چی؟ یعنی فقط همین ما چندنفر 

 «حسابیم؟آبادی در و خوار و گندِ  ،ئیم بیعار و بیدرد ِم یه نظرائی شدهدَ 
بودِن خودش را نشان داده باشد و برای آنکه  علی برای آنکه فکری بخش   

هی برادر! نه آدم بالتکلیفه هم؟ »طوِر طوالنی آه کشید تا گفت:  توّجه کنند، به
َئن؛ پائیز، اّوِل  برعکس شدهه! ـ انگار کاراش وبَ بینم خدا هم.. ـ تَ  دیگه می

 «پائیز، دیدین بارون چه کرد؟ ما پیِش خودمون گفتیم شاید...
با اعتراض باز ماند  ُبریده در صورِت درشت و رنگ ُمراد لب و دهِن شاه   

 «زنه؟ چی؟ گفتین هی همونُجور می "شاید"گفتین »تا گفت: 
 «خدا!مون کرده  پس یعنی.. پس بگو مسخره»علی گفت:  بخش   
، «هاش!...  کنه به بنده نه، خدا هم.. قربونش، البت نگاه می»ُمراد گفت:  شاه   

 دست برد و تسبیِح نادر را مثِل حاِل غیظ از دسِت َخیرعلی کشید.
اش سفید و  اندام و ضعیف اّما چهره ـ دختربزرگۀ نادر ـ کوچک« دلبر»   

ُکول و پیالۀ ُروفتِن آب برای ریختن توی  به شاداب و خیلی قشنگ، َمشک
ُدور از مردها و َمشک ماننِد کالهی قرارگرفته روی سرش، به باال رسید و 

ناراحتی،  ، سالم کرد. نادر و مردها دچار به سرگشتگی وچشمش به مردها
 وار جواِب سالم را دادند و ظاهراً به دلبر و اینَور ـ آنَور نگاه کردند... گیج
چه غمی ما زد، اونوقت دیگه  اگه اون بارونا رو حاال می»خیرعلی گفت:    

 «داشتیم؟
حاضره های پس بیا، چائیت که »نبش  سر کشید گفت:  َشوکت با رسیدن به   

 ...«شه می سردو دیگه داره 
 «میام حاال...»و گفت: « مون؟ اینجا هم اومدی ُجستی»نادر گفت:    
ها چای ظهری  ها و استکان خواست. دهانش از استکان دیگر دلش چای نمی   

شدِن  راهی برای درست به گذرانی و چشم و بیشتر برای وقت هنوز ُترش بود
بِت خواسته بود چای بخوَرد. دیگر اینکه هنوز هم حرف داشت؛ صح چای 

نبود که جمع شده بودند ـ صحبتی باران ـ حاال که خودش و مردهای بزرگ 
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 «کنه! صدا می
ُمراد کردند  با حاِل خنده نگاِه شاه مردها از حرِف مقایسۀ خودشان و االغ    

ناله از تِه دل و موعد هم که موعِد بهار نیست  وهللا! میها »و َخیرعلی گفت: 
 «ناله چون بهاره! که بگیم نه، به این رقم می

نفر کناِر َخیرعلی نشست گفت:  اد سالم کرد و با عبور از برابِر سهرمُ  شاه   
ش بگین از کار و بار خودمون، از  حاال شما ِچکاِر خِر َغَضنَفر دارین، همه»

 «نِی خودمون!َسفیل ـ سرگردو
ش همین  مون همه تا یه َدمان پیش از پای خودت صحبت»علی گفت:  بخش   

 «بود که خودت میگی.
از همین پس چی. پس مگه صحبتی هم هست غیر هاه.»نادر محکم گفت:    

 «صحبت؟
راستی امسال دیگه  میگم نه راستی یعنی.. ـ حضرات! ـ»ُمراد گفت:  هشا   

 «راستی خیال نداره بارون بزنه... ها! نه راستی  خدا پاک غضب کرده ِبمون
همین نزدیکی  از بهاگه ب»نادر به تلخی مشت را زیِر چانه گرفت گفت:    

 «نزنه، اونوقت بعدش دیگه چه فایده که بزنه یا نزنه؟
 «هاه...»علی، فکری، خشک گفت:  بخش   
ئیه؛ یعنی  یه عالقه َبعد هم که بزنه، باز اقالً  بله، اما ِمن»َخیرعلی گفت:    

علف سبز نکنه و همین یه مشت اگه حاال ِکشت هیچی، پس علف چی؟ 
 «مون هم بمیرن، اونوقت چی؟ حیوون

 حاله یرن، اونوقت دیگه آدم یهرد. بهتر! اگه بمبمیرن، مَ »غیظ گفت:  نادر به   
کنه. یعنی ما َغّرۀ همین چندتا حیوون  احواِل خودش می فکری بهشه و یه  می
 «سر بکنیم. کنیم بریم به یه والیتی یه خاکی به ئیم که ِول نمی دهش

اونوقت کارد یعنی بله، حق درجانِب آ نادره. »علی به تصدیق گفت:  بخش   
 «ما هم مثِل باقی باألخره...که به استخوون برسه، 

اَن که رفتن  وهللا ها. وهللا باز عاقل اونائی»ُمراد با لحنی گرفته گفت:  شاه   
کم  کنن و دستِ  ئی می ـ کارگری ـ بدبختی ّمالیاهواز و مسجدسلیمان یه ح

 «گیره... شونو می دونن ماهی تا ماهی  یه پولی دست می
 گفتن  مشت را مشت را جلو آورد و در شروع به دل نادر با داِغ    

شه، سی ـ  شب که می دونن بله، تو بمیری. دیگه می»د: یواش گشو یواش
مون به خدا  شونه، زیِر سِرشونه؛ ما چی که هی باید چشم تومن داخِل دست ِچل
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 «که آیا بارون بزنه، آیا نزنه، آیا چی... باشه
حرِف "ها. هاع. : »علی با صداهای گرفته تصدیق کردند َخیرعلی و بخش   

 «ها. پس...؟ پس یعنی...؟  ها، ِباهلل ینه. وهللا هم "معقول
پهن و لَخت، دست جلو گرفت تا بگذارند بگوید و  اش ُمراد باالتنه شاهو    

تون  تونم، شما چرا؟ شما چارستوِن بدن حاال من پام اینُجوره و نمی»گفت: 
سالم، هنوز زوردار، یعنی امسال موندین که چی؟ یعنی فقط همین ما چندنفر 

 «حسابیم؟آبادی در و خوار و گندِ  ،ئیم بیعار و بیدرد ِم یه نظرائی شدهدَ 
بودِن خودش را نشان داده باشد و برای آنکه  علی برای آنکه فکری بخش   

هی برادر! نه آدم بالتکلیفه هم؟ »طوِر طوالنی آه کشید تا گفت:  توّجه کنند، به
َئن؛ پائیز، اّوِل  برعکس شدهه! ـ انگار کاراش وبَ بینم خدا هم.. ـ تَ  دیگه می

 «پائیز، دیدین بارون چه کرد؟ ما پیِش خودمون گفتیم شاید...
با اعتراض باز ماند  ُبریده در صورِت درشت و رنگ ُمراد لب و دهِن شاه   

 «زنه؟ چی؟ گفتین هی همونُجور می "شاید"گفتین »تا گفت: 
 «خدا!مون کرده  پس یعنی.. پس بگو مسخره»علی گفت:  بخش   
، «هاش!...  کنه به بنده نه، خدا هم.. قربونش، البت نگاه می»ُمراد گفت:  شاه   

 دست برد و تسبیِح نادر را مثِل حاِل غیظ از دسِت َخیرعلی کشید.
اش سفید و  اندام و ضعیف اّما چهره ـ دختربزرگۀ نادر ـ کوچک« دلبر»   

ُکول و پیالۀ ُروفتِن آب برای ریختن توی  به شاداب و خیلی قشنگ، َمشک
ُدور از مردها و َمشک ماننِد کالهی قرارگرفته روی سرش، به باال رسید و 

ناراحتی،  ، سالم کرد. نادر و مردها دچار به سرگشتگی وچشمش به مردها
 وار جواِب سالم را دادند و ظاهراً به دلبر و اینَور ـ آنَور نگاه کردند... گیج
چه غمی ما زد، اونوقت دیگه  اگه اون بارونا رو حاال می»خیرعلی گفت:    

 «داشتیم؟
حاضره های پس بیا، چائیت که »نبش  سر کشید گفت:  َشوکت با رسیدن به   

 ...«شه می سردو دیگه داره 
 «میام حاال...»و گفت: « مون؟ اینجا هم اومدی ُجستی»نادر گفت:    
ها چای ظهری  ها و استکان خواست. دهانش از استکان دیگر دلش چای نمی   

شدِن  راهی برای درست به گذرانی و چشم و بیشتر برای وقت هنوز ُترش بود
بِت خواسته بود چای بخوَرد. دیگر اینکه هنوز هم حرف داشت؛ صح چای 

نبود که جمع شده بودند ـ صحبتی باران ـ حاال که خودش و مردهای بزرگ 
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حاال هم که هوا روشن بود... َشوکت از نگاه و مزۀ  همان آن ِول شود. حاال در
حرِف َمرَدش فهمید که نایستد و دلبر هم که برای درآوردِن َمشک از ُکول 

« ، پس برای تو خوَبم!باشه! اگه ِهشتم برات»کرد. خندان گفت:  صدایش می
 و رفت.

کرد. گفت:  کشید و توّجه را جلب می حرف میّمِی صدای نادر بَ بخصوص    
ُمراد! َدورۀ "رعّیتی" و "ِکشت و کار"  دیگه ُمرد. سالی که  نخیر! آ شاه»

اومد؟ برزگر دیگه گیر میاد؟ گیر هم که  زد، آیا برزگر گیر می بارون هم می
شه،  ُکلّی از غلّه رو هم که  کار نمی من هم راضی بهتو بیاد، با روزی پنجاه

وِل حرامی َئن به شهرا و پ کنه. یعنی از بس گشته ِبش ِبِدی، باز ناز می
 «کار و َمرارت نمیدن. َئن، دیگه تن به خورده

قوِل  ُخالصه، آ نادر، ما که به»و گفت: « ها، پس چی.»علی گفت:  بخش   
یه اهوازی ـ جائی و موندیم و حاال هم که ه بُمراد نرفتیم  فرمایِش آ شاه

 «ئیم، اینُجور...  مونده
 «نه، نخیر، دیگه سال رفت... دیگه...»نومیدانه گفت: َخیرعلی    
کنه،  کنه و روزگار می وهللا راستش به این رقمی که خدا می»نادر گفت:    

ئی  مون بار بکنیم بریم به دراِز شهرا یه فقیری ـ گدائی دیگه فقط خوبه که همه
 «شه! بکنیم! حیف که نمی

 «کرد! نمی شد شه، گوِر باباش که اگه می ها، نمی»علی گفت:  بخش   
ۀ تکرار و تکراِر روزها و روزها، همچنان و با هم« خدا و باران»حرِف    

کم  حّتی بیش از پیش همه را به حرارت کشانده بود. داغشان همین بود، دستِ 
 حاال همین بود...

ور کرده بود. یعنی فکر و تعریف، صداها و چیزها و اصالً آبادی را دُ    
تا  نهادند چون چیزی داشتند که مهمتر بود... دو دیگر به چیزی محل نمی

رنگ ـ نزدیکشان به شّدت بهم  به خروِس بزرگ ـ یکی سرخ و یکی رنگ
که نهیب داد نزدیکتر شده بودند و جز َغّفار  ها کنان به آن پریده بودند و جنگ

طرفشان پرتاب کرد، کسی اعتنا نکرد؛ صدای  اَش را به آماده و سنگِ
تو بیا خودم »کرد:  پیرزن شوخی می«ِ ُگلی زهرا»رسید که با  می« ماندنی»

و « تو ِبِدی ِبم  ُهح!... کرده به شرطی که پوال و طالهای قایممیسُتوَنمت، اما 
ای دویده و به مادرش رسیده بود و صداهای  باز محل نگذاشتند؛ گوساله

ای برای جلوگیری از شیرخوردِن گوساله بلند شد. فقط َغّفار  غافلگیرشده
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صدای غیظِی آه و نفریِن از تِه دِل زنی  خنده سر بلند کرد؛ دادن  به گوش برای
 «گفتن»درآمده بود و به آن حّدی نزدیک بود که نشد محل نگذارند؛ طوری 

دیدند بهتر است که گوش بدهند... صدا  دیگر بس و بِس زیاِدشان بود و می
جان بود. َغّفار پا شده بود و به سمِت نبش پا برداشته بود و  صدای ماهی

 کرد. گوش می گوش
دونه که از َکی تا حاال خورده ازشون... های  ... آ! ُتف! ُتوف!... خدا میـ    

 َحّوا، های!...
 «َغّفار! خواهِرِته؟»مردها نگاه را متوّجۀ َغّفار کرده بودند. نادر گفت:    
 «جانه؟ ماهی: »پرسید َخیرعلی هم   
 «ها، خودشه. ِچشه یعنی؟»ُمراد گفت:  و شاه   
 «هی ِجِغلِه! پس برو ببین چه شکلی شده که...»نادر گفت:    
 َغّفار رفت.   
 «اینُجوری دیده یا شنیده؟چیزِ تا حاال ِکی »گفت:  میجان  صدای ماهی   
هی زن! پس »ُروئی گفت:  صدای َشوکت در همراهِی اثری از خنده ـ خنده   

 «مگه تو خودت کجا بودی که...؟
رفت داخِل دّره، دیدمش خودم »گفت:  میـ ُمراد  ِن شاهـ ز «َحّوا»و صدای    
 «چشمام.همین  به
به دادِن تسبیح به دسِت خیرعلی، ُمراد  مردها دیگر به فکِر رفتن بودند. شاه   

گرفتن به زانو  علی هم بلند شدند و نادر هم با دست بلند شد و َخیرعلی و بخش
 ان، پا برداشتند...َخیرعلی جلوشو  «یا علی...»در پا شدن، گفت: 

ور آمد که دُ  حال به گوِش مردها اینُجور می جان که تا به صدای ماهی   
شانسِی  آ! پس یعنی ایَنم از کم»گفت:  شد. می شد، از حاال داشت نزدیک می می

 «دفعه هم خودش بود... شد دو دفعه. اونماس؟ حاال 
شانسِی تو نیست و راستش اینه که  نه، این فقط از کم»صدای َحّوا گفت:    

ئیه    گشته و همین هم خودش یه نشونهطرف َور شانس از همۀ این آبادی از همه
 «ش! هکه تا حاال نبود

طرفه شده  هاع، پس چی! "ظلِم گران" دیگه همه»ضرب گفت:  جان به ماهی   
 «!الحمُدهلِل 

وی مردها پیدا شد. انگار همۀ صورِت خشکش دندان و خنده َشوکت جلِو ر   
 کمی کوتاه و  ِجان با قدّ  آمد و پشِت سرش ماهی شده بود. َغّفار با خنده می
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حاال هم که هوا روشن بود... َشوکت از نگاه و مزۀ  همان آن ِول شود. حاال در
حرِف َمرَدش فهمید که نایستد و دلبر هم که برای درآوردِن َمشک از ُکول 

« ، پس برای تو خوَبم!باشه! اگه ِهشتم برات»کرد. خندان گفت:  صدایش می
 و رفت.

کرد. گفت:  کشید و توّجه را جلب می حرف میّمِی صدای نادر بَ بخصوص    
ُمراد! َدورۀ "رعّیتی" و "ِکشت و کار"  دیگه ُمرد. سالی که  نخیر! آ شاه»

اومد؟ برزگر دیگه گیر میاد؟ گیر هم که  زد، آیا برزگر گیر می بارون هم می
شه،  ُکلّی از غلّه رو هم که  کار نمی من هم راضی بهتو بیاد، با روزی پنجاه

وِل حرامی َئن به شهرا و پ کنه. یعنی از بس گشته ِبش ِبِدی، باز ناز می
 «کار و َمرارت نمیدن. َئن، دیگه تن به خورده

قوِل  ُخالصه، آ نادر، ما که به»و گفت: « ها، پس چی.»علی گفت:  بخش   
یه اهوازی ـ جائی و موندیم و حاال هم که ه بُمراد نرفتیم  فرمایِش آ شاه

 «ئیم، اینُجور...  مونده
 «نه، نخیر، دیگه سال رفت... دیگه...»نومیدانه گفت: َخیرعلی    
کنه،  کنه و روزگار می وهللا راستش به این رقمی که خدا می»نادر گفت:    

ئی  مون بار بکنیم بریم به دراِز شهرا یه فقیری ـ گدائی دیگه فقط خوبه که همه
 «شه! بکنیم! حیف که نمی

 «کرد! نمی شد شه، گوِر باباش که اگه می ها، نمی»علی گفت:  بخش   
ۀ تکرار و تکراِر روزها و روزها، همچنان و با هم« خدا و باران»حرِف    

کم  حّتی بیش از پیش همه را به حرارت کشانده بود. داغشان همین بود، دستِ 
 حاال همین بود...

ور کرده بود. یعنی فکر و تعریف، صداها و چیزها و اصالً آبادی را دُ    
تا  نهادند چون چیزی داشتند که مهمتر بود... دو دیگر به چیزی محل نمی

رنگ ـ نزدیکشان به شّدت بهم  به خروِس بزرگ ـ یکی سرخ و یکی رنگ
که نهیب داد نزدیکتر شده بودند و جز َغّفار  ها کنان به آن پریده بودند و جنگ

طرفشان پرتاب کرد، کسی اعتنا نکرد؛ صدای  اَش را به آماده و سنگِ
تو بیا خودم »کرد:  پیرزن شوخی می«ِ ُگلی زهرا»رسید که با  می« ماندنی»

و « تو ِبِدی ِبم  ُهح!... کرده به شرطی که پوال و طالهای قایممیسُتوَنمت، اما 
ای دویده و به مادرش رسیده بود و صداهای  باز محل نگذاشتند؛ گوساله

ای برای جلوگیری از شیرخوردِن گوساله بلند شد. فقط َغّفار  غافلگیرشده
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صدای غیظِی آه و نفریِن از تِه دِل زنی  خنده سر بلند کرد؛ دادن  به گوش برای
 «گفتن»درآمده بود و به آن حّدی نزدیک بود که نشد محل نگذارند؛ طوری 

دیدند بهتر است که گوش بدهند... صدا  دیگر بس و بِس زیاِدشان بود و می
جان بود. َغّفار پا شده بود و به سمِت نبش پا برداشته بود و  صدای ماهی

 کرد. گوش می گوش
دونه که از َکی تا حاال خورده ازشون... های  ... آ! ُتف! ُتوف!... خدا میـ    

 َحّوا، های!...
 «َغّفار! خواهِرِته؟»مردها نگاه را متوّجۀ َغّفار کرده بودند. نادر گفت:    
 «جانه؟ ماهی: »پرسید َخیرعلی هم   
 «ها، خودشه. ِچشه یعنی؟»ُمراد گفت:  و شاه   
 «هی ِجِغلِه! پس برو ببین چه شکلی شده که...»نادر گفت:    
 َغّفار رفت.   
 «اینُجوری دیده یا شنیده؟چیزِ تا حاال ِکی »گفت:  میجان  صدای ماهی   
هی زن! پس »ُروئی گفت:  صدای َشوکت در همراهِی اثری از خنده ـ خنده   

 «مگه تو خودت کجا بودی که...؟
رفت داخِل دّره، دیدمش خودم »گفت:  میـ ُمراد  ِن شاهـ ز «َحّوا»و صدای    
 «چشمام.همین  به
به دادِن تسبیح به دسِت خیرعلی، ُمراد  مردها دیگر به فکِر رفتن بودند. شاه   

گرفتن به زانو  علی هم بلند شدند و نادر هم با دست بلند شد و َخیرعلی و بخش
 ان، پا برداشتند...َخیرعلی جلوشو  «یا علی...»در پا شدن، گفت: 

ور آمد که دُ  حال به گوِش مردها اینُجور می جان که تا به صدای ماهی   
شانسِی  آ! پس یعنی ایَنم از کم»گفت:  شد. می شد، از حاال داشت نزدیک می می

 «دفعه هم خودش بود... شد دو دفعه. اونماس؟ حاال 
شانسِی تو نیست و راستش اینه که  نه، این فقط از کم»صدای َحّوا گفت:    

ئیه    گشته و همین هم خودش یه نشونهطرف َور شانس از همۀ این آبادی از همه
 «ش! هکه تا حاال نبود

طرفه شده  هاع، پس چی! "ظلِم گران" دیگه همه»ضرب گفت:  جان به ماهی   
 «!الحمُدهلِل 

وی مردها پیدا شد. انگار همۀ صورِت خشکش دندان و خنده َشوکت جلِو ر   
 کمی کوتاه و  ِجان با قدّ  آمد و پشِت سرش ماهی شده بود. َغّفار با خنده می
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. َحّوا ـ دراز و سرخ و سفیدتر از همیشه از ِچینه زد بیرونرنگِ ُرخساری 
کوبیده ـ  های بنفِش عمودی اَش خال باریک و از زیِر لِب پائینی تا روی چانه

هایش تاب خورده بود و خندان از پشِت سِر مردها  با گشتن به دنباِل جوجه
 آمد... می
 «ُهح؟ باألخره میگین چه خبره یا هنوز نه؟»نادر گفته:    
های پس مگه کاسۀ َکولِی رو آب برده؟ پس بگین »گفت:  ُمراد می و شاه   

 «ِچتونه، ِچته...
دانستند که عجالًة باید دلخوش  شده، فقط میچه دانستند  مردها هنوز نمی   

 که به جریان پی ِبَبرند و بیشتر بخندند... باشند و بخندند تا وقتی
«ِ نداشتن خوبّیت»ها و  َشوکت کِف دست جلِو دهان ـ برای پیدانبودِن دندان   

های! وهللا کالغ زده به کشمشا و »خندۀ بزرگ جلِو مردهای بزرگ ـ گفت: 
 «َکشکاش!

 «؟"کالغ"»مردها دچاِر حیرت، باهم صدا کردند:    
بزرگۀ  بله، همون کالغ»َغّفار دیگر رسیده جلِو مردها، با خنده گفت:    

 «ئی. هردفعه
کوبیدن به کناِر ران به تعّجب، گفت:  با خنده و با دستَحّوا از کناِر نادر    
 «کنه برای چندتا کشمش و َکشک! ببینین این زن چه می»

 «خوره اگه دروغ نباشه؟ کالغ َکشک و کشمش می اصالً »علی گفت:  بخش   
فقط چندتا کشمش و »کارکردِن طرِف َحّوا، گفت:  جان چشمش به ماهی   

 «َکشک؟ خیلی ازشون خورده به جوِن خالوم.
سیاهش پیدا از زیِر شورت و جلِو  ها و زانوهای ساق «َغیضان»پسِر    

 «دیدمش خودم. بال زد رفت داخِل دّره.»ُشور گفت: ها، با بلندِی صدای  چشم
چی  خوره؟ همه کالغ پس نمی»علی، گفته:  ُمراد چشمش به بخش و شاه   
 «خوره. می
حاِل خم و  خنده و کِف دستش همچنان جلِو دهان، به َشوکت همچنان به   

 «پیره چه باید بکنیم! حاال دیگه از دسِت کالغ»شدن گفت:  راست
چرخید، صدا  اَش می شدن، چرخه نزدیک زهراُگلی که به  خانۀ نادر از کنارِ    

کنه داخِل مردم و ُجوری زور میاره  ببینین! شما ببینین این زن چه می»کرد: 
 «به خودش که انگاری یه چیِز َگپی پیشامد کرده!

راستی هم که. »کوتاهی در خنده، گفت:  َشوکت نگاهش به زهراُگلی، بی   
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 «ی یعنی ایَنم دیگه اینقدر آه و ناله و نفرین داره؟خوبه ِبُپرس
ُمراد گفت:  پا شده، شاه گویند و قیل و قال به ها باهم می چون بیشتِر زبان   
 «شونو بکنه! خدا چارهکنن  ببینین چه می»

 «تونه چارۀ این قومو بکنه! نخیر، خدا هم نمی»َخیرعلی گفت:    
گفت:   مینگهداشتِن دست  اند و نادر با کشیده مردها در انتهای ِچینه ایستاده   
کنند، بلند و به اخم گفت:  و چون دید زیاد توّجه نمی« بذارین ببینیم...»
َئن به خنده ـ  بزرگ گرفته ، شما ببینین چطور َزنای بزرگحضرات !ببینین»

 «َخریکِ ناُجور و ِتیارت!...
ها چطور نیشا رو ِفق  بزرگه راستی ببینین زن راستی»ت: ُمراد گف شاه   

 «َئن و کم و زیاد هم نداره براشون! کرده
ن آ آ! دیگه میگ»حاِل سعی در نخندیدن برای گفتِن چیزی، گفت:  َشوکت به   

 «نظرم! شون کم بود به نخندین هم! همین
 «پس چی!...»َحّوا به خنده گفت:    
ه، با دهاِن باز از خندۀ همراه با حیرت، گفت: علی توّجهش به صحن بخش   
 «ی!...ی بدبختی هَ هَ »

حاال که َنقِل این کالغ هم »ُمراد سر برد توی صورِت َخیرعلی گفت:  شاه   
 !«الحمُدهلل رقمه پیشامد کرده، پس بگو بدبختِی آبادِی ما از همه

ه حرفیه که آدم البت که! پس ایَنم مگه ی»َخیرعلی با قاطعّیِت قطعّیت گفت:    
 «ش؟!  دو دفعه بزنه

شون  ! اینا شاید مسخرهرخالوم ناد»هیجان و غیظ گفته: جان با  و ماهی   
و چشمش با « کنن!... من که اینُجور خنده ـ َخریک می  شه به می
من میگم خیلی ازشونو یا خورده یا ریخته و خراب »درآمدن، گفت:  گردش به

 «شه... باز باورتون نمی کرده. برین ببینین خودتون اگه
ُرو و نه بلند و نه کوتاه ـ به مردها رسیده  ـ جوان و کمی سبزه« سبزوار»   

اندام و سفیدَبَشره و  ، ـ خوش«قشنگۀ آبادی زن»، «اَفروز دل»و سالم کرده. 
 جان  ها ـ ُرو به ماهی سبز با دو خاِل مصنوعِی آبِی بیجا روی گونه چشم
ُزل نگاهش  علی که ُزل فت به سبزوار و بخشملترسید.  آمد و می می
پس حاال دیگه این کالغ چه »گفت: حاِل ناز  ها به گرفتِن لب کردند، با جمع می

 «بالی آسمونیه که پیدا داده به این آبادی؟
هی خواهرم، »جان به انتظاِر آنکه بگذارند بگوید، به غیظ گفت:  ماهی   
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. َحّوا ـ دراز و سرخ و سفیدتر از همیشه از ِچینه زد بیرونرنگِ ُرخساری 
کوبیده ـ  های بنفِش عمودی اَش خال باریک و از زیِر لِب پائینی تا روی چانه

هایش تاب خورده بود و خندان از پشِت سِر مردها  با گشتن به دنباِل جوجه
 آمد... می
 «ُهح؟ باألخره میگین چه خبره یا هنوز نه؟»نادر گفته:    
های پس مگه کاسۀ َکولِی رو آب برده؟ پس بگین »گفت:  ُمراد می و شاه   

 «ِچتونه، ِچته...
دانستند که عجالًة باید دلخوش  شده، فقط میچه دانستند  مردها هنوز نمی   

 که به جریان پی ِبَبرند و بیشتر بخندند... باشند و بخندند تا وقتی
«ِ نداشتن خوبّیت»ها و  َشوکت کِف دست جلِو دهان ـ برای پیدانبودِن دندان   

های! وهللا کالغ زده به کشمشا و »خندۀ بزرگ جلِو مردهای بزرگ ـ گفت: 
 «َکشکاش!

 «؟"کالغ"»مردها دچاِر حیرت، باهم صدا کردند:    
بزرگۀ  بله، همون کالغ»َغّفار دیگر رسیده جلِو مردها، با خنده گفت:    

 «ئی. هردفعه
کوبیدن به کناِر ران به تعّجب، گفت:  با خنده و با دستَحّوا از کناِر نادر    
 «کنه برای چندتا کشمش و َکشک! ببینین این زن چه می»

 «خوره اگه دروغ نباشه؟ کالغ َکشک و کشمش می اصالً »علی گفت:  بخش   
فقط چندتا کشمش و »کارکردِن طرِف َحّوا، گفت:  جان چشمش به ماهی   

 «َکشک؟ خیلی ازشون خورده به جوِن خالوم.
سیاهش پیدا از زیِر شورت و جلِو  ها و زانوهای ساق «َغیضان»پسِر    

 «دیدمش خودم. بال زد رفت داخِل دّره.»ُشور گفت: ها، با بلندِی صدای  چشم
چی  خوره؟ همه کالغ پس نمی»علی، گفته:  ُمراد چشمش به بخش و شاه   
 «خوره. می
حاِل خم و  خنده و کِف دستش همچنان جلِو دهان، به َشوکت همچنان به   

 «پیره چه باید بکنیم! حاال دیگه از دسِت کالغ»شدن گفت:  راست
چرخید، صدا  اَش می شدن، چرخه نزدیک زهراُگلی که به  خانۀ نادر از کنارِ    

کنه داخِل مردم و ُجوری زور میاره  ببینین! شما ببینین این زن چه می»کرد: 
 «به خودش که انگاری یه چیِز َگپی پیشامد کرده!

راستی هم که. »کوتاهی در خنده، گفت:  َشوکت نگاهش به زهراُگلی، بی   
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 «ی یعنی ایَنم دیگه اینقدر آه و ناله و نفرین داره؟خوبه ِبُپرس
ُمراد گفت:  پا شده، شاه گویند و قیل و قال به ها باهم می چون بیشتِر زبان   
 «شونو بکنه! خدا چارهکنن  ببینین چه می»

 «تونه چارۀ این قومو بکنه! نخیر، خدا هم نمی»َخیرعلی گفت:    
گفت:   مینگهداشتِن دست  اند و نادر با کشیده مردها در انتهای ِچینه ایستاده   
کنند، بلند و به اخم گفت:  و چون دید زیاد توّجه نمی« بذارین ببینیم...»
َئن به خنده ـ  بزرگ گرفته ، شما ببینین چطور َزنای بزرگحضرات !ببینین»

 «َخریکِ ناُجور و ِتیارت!...
ها چطور نیشا رو ِفق  بزرگه راستی ببینین زن راستی»ت: ُمراد گف شاه   

 «َئن و کم و زیاد هم نداره براشون! کرده
ن آ آ! دیگه میگ»حاِل سعی در نخندیدن برای گفتِن چیزی، گفت:  َشوکت به   

 «نظرم! شون کم بود به نخندین هم! همین
 «پس چی!...»َحّوا به خنده گفت:    
ه، با دهاِن باز از خندۀ همراه با حیرت، گفت: علی توّجهش به صحن بخش   
 «ی!...ی بدبختی هَ هَ »

حاال که َنقِل این کالغ هم »ُمراد سر برد توی صورِت َخیرعلی گفت:  شاه   
 !«الحمُدهلل رقمه پیشامد کرده، پس بگو بدبختِی آبادِی ما از همه

ه حرفیه که آدم البت که! پس ایَنم مگه ی»َخیرعلی با قاطعّیِت قطعّیت گفت:    
 «ش؟!  دو دفعه بزنه

شون  ! اینا شاید مسخرهرخالوم ناد»هیجان و غیظ گفته: جان با  و ماهی   
و چشمش با « کنن!... من که اینُجور خنده ـ َخریک می  شه به می
من میگم خیلی ازشونو یا خورده یا ریخته و خراب »درآمدن، گفت:  گردش به

 «شه... باز باورتون نمی کرده. برین ببینین خودتون اگه
ُرو و نه بلند و نه کوتاه ـ به مردها رسیده  ـ جوان و کمی سبزه« سبزوار»   

اندام و سفیدَبَشره و  ، ـ خوش«قشنگۀ آبادی زن»، «اَفروز دل»و سالم کرده. 
 جان  ها ـ ُرو به ماهی سبز با دو خاِل مصنوعِی آبِی بیجا روی گونه چشم
ُزل نگاهش  علی که ُزل فت به سبزوار و بخشملترسید.  آمد و می می
پس حاال دیگه این کالغ چه »گفت: حاِل ناز  ها به گرفتِن لب کردند، با جمع می

 «بالی آسمونیه که پیدا داده به این آبادی؟
هی خواهرم، »جان به انتظاِر آنکه بگذارند بگوید، به غیظ گفت:  ماهی   
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نصیِب همین آبادِی به دنیا و عالَم، و نیاد گیر بیاد   البت هر بالئی که به
 «شه! خدا فرموده اصالً! گرفتۀ ما می آتش
َکشک جون! پس تو  هی دختر! ماهی»و صدای مشّخص ِ نادر به او رسید:    

 «بذارین ببینیم میگه چی  بابا...»و گفت: « و کشمش نهاده بودی بیرون؟...
و « راستی هم که....»گفت:  َخیرعلی تسبیِح نادر را به دسِت نادر رساند   

جون هی! نه من با تو دارم؟ پس تو آورده  جون! هی ماهی ماهی»گفت: 
 «شون بیرون برای چی؟ معلوم هست؟ بودی

 «راستی! همینو آدم باید دونسته باشه...»علی گفت:  بخش   
شان  شدند. بین د و ُکّپه میآمدن هنوز چه بزرگ و چه کوچک می   
از حیِث قّد و قواره ـ چون « حال به»ور از پیری و دُ ـ هنوز « سبزوار ننه»

نه بابا، حق داره این بیچاره. من دیده »زودتر رسیده بود و دیده بود، گفت: 
 «بودم چقدر ازشون نهاده بود بیرون هوا بخورن و حاال چقدرشون مونده...

 جان بودند. ماهی صداآمدنِ  منتظِر به   
دونیم باید از دسِت قُوشا بنالیم یا از دسِت  دیگه ما نمی»اَفروز گفت:  دل   

ها، یا ازدسِت موشا یا حاال هم دیگه از دسِت  گنجشکا یا از دسِت مورچه
جان  اش گرفت و بچۀ ماهی علی خورد و خنده چشمش به چشِم بخش«. کالغ!

 .را که به بغل گرفته بود، بوسید
 ها را پیچاند. و لب« کالغ"! وهللا که!...»"گفت:  َخیرعلی به حیرت می   
بله، "کالغ"! کالغ دیگه َبتر کرده از همۀ حسابای »َشوکت، خندان، گفت:    

 «غیر.
ً ماَبیِن زن بخش    کرد و چشم  جان می ها بود. نگاِه ماهی علی دیگر تقریبا
 «ها؟ ه میاد هم داخِل خونهپس یعنی دیگ»اَفروز. گفت:  انداخت طرِف دل می
 «پس حاال دیگه باید از دسِت کالغ هم عاص بشیم...»سبزوار گفت:    
 جان بگوید. گذاشتند ماهی   
خالوم نادر! به جوِن خودتون و به جوِن پسرم و به جوِن َغّفار  َخیرعلی!ـ آ    

الخصوص از کشمشا.  شونو خورده یا خراب کرده، علی شاید نزدیک به ربع
شون بود  ینا رو از ییالق آورده بودم. داخِل راه  دوتا صابوِن بروجردی پیشا

شون به آفتاب  داخِل یه کیسۀ بزرگی، بوی صابون گرفته بودن؛ پریروز نهادم
شون به آفتاب هوا بخورن و بوشون بره و هردو دفعه این  و امروز هم نهادم

هم حتم خورد دفعه  اوندونم چطور پیدا داد؛  کالِغ نفرت مثِل خوِد جن نمی
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اومد ستن جِ  بهو به این خیال هم افتادم اما ندیدمش و فقط صدای باالش  ازشون
دفعه که دیگه هیچ و پاک  ، حاال اینو پیِش خودم گفتم شاید کبوتِر کوهی بود

ُروتون ـ داخِل طویله رو  به خواب بود و داشتم.. ـ ُگل ضایع کرده. یعنی بچه به
دونه از َکی ـ گمان کنم از  ُروفتم و َغّفار هم که پیِش شما بود و خدا می می

خوردشون. روی همون  داشت میهموِن موقِع تعریِف شما پشِت خونه ـ 
 «شون کرده بودم... نکوچیکه په تخت

و برای « ای َمرُدم!...»حاِل تعّجب و سرگردانی صدا کرد:  علی به بخش   
 «خوره؟ پس کالغ َکشک و کشمش می»باِر دّوم گفت: 

 «علی؟ ُووی! پس من دروغ دارم بگم، آ بخش»جان گفت:  ماهی   
اده! ای آقازباَزم گفت! »به ناراحتی گفت: علی،  چشمش به بخشُمراد  شاه   

حرفای همین »و چشمش به گردش، گفت: « خوره؟ اگه گیرش بیاد، چرا نمی
 «سوزوَنن! آدم دیگه َبَتر بابای آدمو می

آ نادر! تو هم »کردن به نادر، گفت:  چرخاندن برای نگاه علی با گردن بخش   
 «خوره از این چیزا هم؟ میگی کالغ حتم می

هم.. ـ به! ـ یه چیِزِیه که  خوره حتم، کشمش َکشک که می»نادر گفت:    
 «؟نخوره این نجس

علی! نه شیریَنن  آ بخش»اَفروز با فرودآوردِن سر به تصدیق، گفت:  دل   
 «خوره ازشون مثِل آتش. الخصوص کشمش، البت که می علی
 «خوره بابام... می»علی گفت:  کردن به بخش سبزوار هم با نگاه ننه   
 «ایَنم ُپرس و اُرس داره؟ پس مگهاصالً »َخیرعلی گفت:    
دار مگه  پس چیِز شیرین و مزه»ـ چاق و سرخ ـ هم گفت: « زینب ماه»   

 «بدی هم داره که کالغ نخوره؟
 «بخورم! پس یعنی... دادن به من میکاشکِی »سبزوار گفت:    
به دنیا گیر نمیاد. اصالً اون چیزی که کالغ نخوره ازش، »ُمراد گفت:  شاه   

خوره تا چه  ش که باشه، نجسی هم.. ـ ِبالنسبت ـ می ص ُگشنهالخصو علی
 «کردۀ ییالقی! برسه سِر َکشک و کشمِش خداخوب

 «زده شده... پس این َپرَکندۀ بالُبرده هم خوب دیگه َدم»َحّوا گفت:    
 «شون. گنجشکا و قُوشا کم بودن، ایَنم بیاد بیفته به َگل»َشوکت گفت:    
شن،  وقتی به نیست می ها هم که گاه من میگم جوجه: »جان بلند گفت ماهی   

 «شون... بره همین نفرت می
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نصیِب همین آبادِی به دنیا و عالَم، و نیاد گیر بیاد   البت هر بالئی که به
 «شه! خدا فرموده اصالً! گرفتۀ ما می آتش
َکشک جون! پس تو  هی دختر! ماهی»و صدای مشّخص ِ نادر به او رسید:    

 «بذارین ببینیم میگه چی  بابا...»و گفت: « و کشمش نهاده بودی بیرون؟...
و « راستی هم که....»گفت:  َخیرعلی تسبیِح نادر را به دسِت نادر رساند   

جون هی! نه من با تو دارم؟ پس تو آورده  جون! هی ماهی ماهی»گفت: 
 «شون بیرون برای چی؟ معلوم هست؟ بودی

 «راستی! همینو آدم باید دونسته باشه...»علی گفت:  بخش   
شان  شدند. بین د و ُکّپه میآمدن هنوز چه بزرگ و چه کوچک می   
از حیِث قّد و قواره ـ چون « حال به»ور از پیری و دُ ـ هنوز « سبزوار ننه»

نه بابا، حق داره این بیچاره. من دیده »زودتر رسیده بود و دیده بود، گفت: 
 «بودم چقدر ازشون نهاده بود بیرون هوا بخورن و حاال چقدرشون مونده...

 جان بودند. ماهی صداآمدنِ  منتظِر به   
دونیم باید از دسِت قُوشا بنالیم یا از دسِت  دیگه ما نمی»اَفروز گفت:  دل   

ها، یا ازدسِت موشا یا حاال هم دیگه از دسِت  گنجشکا یا از دسِت مورچه
جان  اش گرفت و بچۀ ماهی علی خورد و خنده چشمش به چشِم بخش«. کالغ!

 .را که به بغل گرفته بود، بوسید
 ها را پیچاند. و لب« کالغ"! وهللا که!...»"گفت:  َخیرعلی به حیرت می   
بله، "کالغ"! کالغ دیگه َبتر کرده از همۀ حسابای »َشوکت، خندان، گفت:    

 «غیر.
ً ماَبیِن زن بخش    کرد و چشم  جان می ها بود. نگاِه ماهی علی دیگر تقریبا
 «ها؟ ه میاد هم داخِل خونهپس یعنی دیگ»اَفروز. گفت:  انداخت طرِف دل می
 «پس حاال دیگه باید از دسِت کالغ هم عاص بشیم...»سبزوار گفت:    
 جان بگوید. گذاشتند ماهی   
خالوم نادر! به جوِن خودتون و به جوِن پسرم و به جوِن َغّفار  َخیرعلی!ـ آ    

الخصوص از کشمشا.  شونو خورده یا خراب کرده، علی شاید نزدیک به ربع
شون بود  ینا رو از ییالق آورده بودم. داخِل راه  دوتا صابوِن بروجردی پیشا

شون به آفتاب  داخِل یه کیسۀ بزرگی، بوی صابون گرفته بودن؛ پریروز نهادم
شون به آفتاب هوا بخورن و بوشون بره و هردو دفعه این  و امروز هم نهادم

هم حتم خورد دفعه  اوندونم چطور پیدا داد؛  کالِغ نفرت مثِل خوِد جن نمی
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اومد ستن جِ  بهو به این خیال هم افتادم اما ندیدمش و فقط صدای باالش  ازشون
دفعه که دیگه هیچ و پاک  ، حاال اینو پیِش خودم گفتم شاید کبوتِر کوهی بود

ُروتون ـ داخِل طویله رو  به خواب بود و داشتم.. ـ ُگل ضایع کرده. یعنی بچه به
دونه از َکی ـ گمان کنم از  ُروفتم و َغّفار هم که پیِش شما بود و خدا می می

خوردشون. روی همون  داشت میهموِن موقِع تعریِف شما پشِت خونه ـ 
 «شون کرده بودم... نکوچیکه په تخت

و برای « ای َمرُدم!...»حاِل تعّجب و سرگردانی صدا کرد:  علی به بخش   
 «خوره؟ پس کالغ َکشک و کشمش می»باِر دّوم گفت: 

 «علی؟ ُووی! پس من دروغ دارم بگم، آ بخش»جان گفت:  ماهی   
اده! ای آقازباَزم گفت! »به ناراحتی گفت: علی،  چشمش به بخشُمراد  شاه   

حرفای همین »و چشمش به گردش، گفت: « خوره؟ اگه گیرش بیاد، چرا نمی
 «سوزوَنن! آدم دیگه َبَتر بابای آدمو می

آ نادر! تو هم »کردن به نادر، گفت:  چرخاندن برای نگاه علی با گردن بخش   
 «خوره از این چیزا هم؟ میگی کالغ حتم می

هم.. ـ به! ـ یه چیِزِیه که  خوره حتم، کشمش َکشک که می»نادر گفت:    
 «؟نخوره این نجس

علی! نه شیریَنن  آ بخش»اَفروز با فرودآوردِن سر به تصدیق، گفت:  دل   
 «خوره ازشون مثِل آتش. الخصوص کشمش، البت که می علی
 «خوره بابام... می»علی گفت:  کردن به بخش سبزوار هم با نگاه ننه   
 «ایَنم ُپرس و اُرس داره؟ پس مگهاصالً »َخیرعلی گفت:    
دار مگه  پس چیِز شیرین و مزه»ـ چاق و سرخ ـ هم گفت: « زینب ماه»   

 «بدی هم داره که کالغ نخوره؟
 «بخورم! پس یعنی... دادن به من میکاشکِی »سبزوار گفت:    
به دنیا گیر نمیاد. اصالً اون چیزی که کالغ نخوره ازش، »ُمراد گفت:  شاه   

خوره تا چه  ش که باشه، نجسی هم.. ـ ِبالنسبت ـ می ص ُگشنهالخصو علی
 «کردۀ ییالقی! برسه سِر َکشک و کشمِش خداخوب

 «زده شده... پس این َپرَکندۀ بالُبرده هم خوب دیگه َدم»َحّوا گفت:    
 «شون. گنجشکا و قُوشا کم بودن، ایَنم بیاد بیفته به َگل»َشوکت گفت:    
شن،  وقتی به نیست می ها هم که گاه من میگم جوجه: »جان بلند گفت ماهی   

 «شون... بره همین نفرت می
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 صداهای جواب به فراوانی و درهم درآمدند:   
 ـ ها، ممکن میده ایَنم.   
 ـ ها، پس مگه طولی داره؟   
 جون، جوجه که دیگه نه... ـ نه ماهی   
 ...ـ این زن دیگه!   
 ـ ها، حرف هم از خودش درمیاره میذاره روی حرِف کشمش ـ َکشکا!   
 ـ نخیر، گمان نکنم، اما باز نباید بگیم غیرازممکنه.   
 بره. میهم ـ وهللا اگه ظفر بکنه، جوجه که هیچ، مرغ یا اقالً واُروک    
 ئین. ئین ـ نشنیده ای از شما انگار هیچی ندیده ـ این نه دیگه... یه پاره   
ـ چطورچیِزِیه که تو اینو میگی؟ کالغی که میاد کشمش و َکشک از داخِل    

 های پخش و َپال ِبَبره؟ تونه از جوجه خوره، چطور نمی حیاط می
َبری به  خالوم نادر! اینا که نمیذارن... تو خودت راه می»جان گفت:  ماهی   

ز باالی سِر آبادی، چی... اگه قُوش همون باِل هوا پیدا ِبِده به َردشدن ا همه
ستن طرِف جِ  زدن به بال کردِن بلندبلند و بالاُفتن به صدا مرغا و خروسا  آناً می

فهمه؛ اونوقت داخِل چشِم آبادی، آیا قُوش هرگزی  ها و آدم فوری می خونه
شینه  شینه جوجه ِبَبره؟ پس فقط همین کالِغ نحِس ناسه که یواشکی میاد می می

 «بره... زنه و می می ناغافلبه یه ُکنجی و 
ُهح؟ آیا... شاید... ُهع؟ »خنده، هم جّدی، هم مرّدد، هم قبولدار، گفتند:  هم به   

شه، نکنه کاِر  جونه. هرچی که گم می جانِب ماهی وهللا ها. وهللا انگاری حق به
پس اگه غیرازاینه،  ،شون شاید. البت ممکن میده خوره بره می همینه؟ همین می

غیب بشه؟ من  شن؟ مگه ممکن میده که چیزی هم به میهم غیب  بهیعنی مگه 
خودم از پار تا حاال دو تا جوجه ازم به نیست شدن و هی خیالم رسید به 

جون همۀ مرغ و خروسا  قوِل ماهی وِش چی، قُوش اگه پیدا ِبِده، بهقُوش، اما قُ 
مینه وهللا به هکنن که یه چیزی پیدا داده.  صدا و خبردارمون می باهم میان به

تا ازم به نیست شده ُجوری که  خدا. اگه تو دوتا جوجه درنهادی من سه
مونو فرض بگیرین مثِل  انگاری یه چکّۀ روغنی بودن و رفتن به زمین. همه

 «خودتون...
که دیگه  یاز لحاظاین کالغ البت »ُمراد گفت:   گیری، شاه و ماننِد نتیجه   

شانسِی ما،  همین آبادِی ما از کم ماندگار هم شده بهیعنی پیره ـ و خیلی بزرگه ـ 
 «ِبَبره...هم جوجه اگه ظفر بکنه، شاید زده هم شده،  و دیگه َدم
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 «بره. حتم می کار نیست و حتمِ  نه وهللا "شایدی" به»زینب گفت:  ماه   
: حرف ـ هم گفت اندام و کمُرو و کم ـ زِن َخیرعلی ـ کوچک« ناز به ُگل»   
 !«بره و یه چیزی هم بیش یها، م»

شون  سوزه که اونقدر راه آوردم من دلم بیشتر از این می»جان گفت:  ماهی   
 «شونو کشیدم... و زحمت

جون! حاال مگه یه کالغی شکمش چقدر جا داره و  هی ماهی»نادر گفت:    
در کار نبوده و تا کالغ که  تونه بخوره، اگه تو دروغ هم نگی؟ ده چقدر می

 «همین یکی بوده. ش همه
جون دیگه!  ها وهللا. راست. این ماهی»صداهائی به تصدیق درآمدند:    

 «انگاری کالغ یه گاوی بوده. خوبه همینو ِبُپرسین!
ش َنقِل خوردن  خالوم نادر! گفتم که؛ نه اینکه همه»گفت:  جان می و ماهی   

ده و ُخرد و هاشونو هم پخش کر باشه، جاِن َغّفار، جاِن امیرحسین؛ خیلی
شون هم کرده و دیگه اصالً آدم  شکسته کرده با نوک و با چنگاالش و نجس

 «کنه که ازشون بذاره به دهن. رغبت نمی
این فقیر راست میگه. نه حق  .راست میگه»ناز و َشوکت گفتند:  به ُگل   

 «داره؟
، «ی! ی هی»با مخالفت صدا کرده بود:  جان  و نادر که چشمش به ماهی   
 «چی به آب  پاکه. ورشون؛ همهرده ِبشُ خُ  باز عیب نداره، یه»فت: گ

شه  ما! مگه َکشک و کشمشو هم می آ! حرفای "مردبزرگۀ"»گفت:  ُمراد شاه   
شه و کشمش هم اگه آب  ِبُشوری؟ "َکشک" که اگه آب ِبش برسه، آب می

 «شه. میهم ببینه، همۀ طعمش میره و خراب 
ُمراد! "کشمش" کجا به  ش ایرادگرفتنه، شاه ت همهنه، تو کارِ »نادر گفت:    

 «شه با یه َنِم آبی پاک و ُپرچ بکنی. شستن طعمش میره؟ "َکشک" رو هم می
کردند که َخیرعلی با  خنده باز بودند و در گفتن هم کوتاهی نمی ها به دهان   
ه هی َزنا و دخترا! مگ»بلند گفت:  ها به باال و جلو  درآوردِن دست تحرک به

ئین  خیال وایساده شما خونه ـ زندگانی و حیوون ندارین که هنوز اینُجور بی
 «َنقِل یه کالغی؟

خاب! کالغ خورد، »و گفت: « ا!خد وهللا به»ُمراد به تصدیق گفت:  هشا   
جون، از َکشکا و کشمشا  تو هم، ماهی»و با مکثی گفت: « دیگه؟... رفت؛

 «ُهح؟ خوب ِبت شد!  تیم تا کالغ بزنه ِبشون ندادی به ما هم که همسایه
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 صداهای جواب به فراوانی و درهم درآمدند:   
 ـ ها، ممکن میده ایَنم.   
 ـ ها، پس مگه طولی داره؟   
 جون، جوجه که دیگه نه... ـ نه ماهی   
 ...ـ این زن دیگه!   
 ـ ها، حرف هم از خودش درمیاره میذاره روی حرِف کشمش ـ َکشکا!   
 ـ نخیر، گمان نکنم، اما باز نباید بگیم غیرازممکنه.   
 بره. میهم ـ وهللا اگه ظفر بکنه، جوجه که هیچ، مرغ یا اقالً واُروک    
 ئین. ئین ـ نشنیده ای از شما انگار هیچی ندیده ـ این نه دیگه... یه پاره   
ـ چطورچیِزِیه که تو اینو میگی؟ کالغی که میاد کشمش و َکشک از داخِل    

 های پخش و َپال ِبَبره؟ تونه از جوجه خوره، چطور نمی حیاط می
َبری به  خالوم نادر! اینا که نمیذارن... تو خودت راه می»جان گفت:  ماهی   

ز باالی سِر آبادی، چی... اگه قُوش همون باِل هوا پیدا ِبِده به َردشدن ا همه
ستن طرِف جِ  زدن به بال کردِن بلندبلند و بالاُفتن به صدا مرغا و خروسا  آناً می

فهمه؛ اونوقت داخِل چشِم آبادی، آیا قُوش هرگزی  ها و آدم فوری می خونه
شینه  شینه جوجه ِبَبره؟ پس فقط همین کالِغ نحِس ناسه که یواشکی میاد می می

 «بره... زنه و می می ناغافلبه یه ُکنجی و 
ُهح؟ آیا... شاید... ُهع؟ »خنده، هم جّدی، هم مرّدد، هم قبولدار، گفتند:  هم به   

شه، نکنه کاِر  جونه. هرچی که گم می جانِب ماهی وهللا ها. وهللا انگاری حق به
پس اگه غیرازاینه،  ،شون شاید. البت ممکن میده خوره بره می همینه؟ همین می

غیب بشه؟ من  شن؟ مگه ممکن میده که چیزی هم به میهم غیب  بهیعنی مگه 
خودم از پار تا حاال دو تا جوجه ازم به نیست شدن و هی خیالم رسید به 

جون همۀ مرغ و خروسا  قوِل ماهی وِش چی، قُوش اگه پیدا ِبِده، بهقُوش، اما قُ 
مینه وهللا به هکنن که یه چیزی پیدا داده.  صدا و خبردارمون می باهم میان به

تا ازم به نیست شده ُجوری که  خدا. اگه تو دوتا جوجه درنهادی من سه
مونو فرض بگیرین مثِل  انگاری یه چکّۀ روغنی بودن و رفتن به زمین. همه

 «خودتون...
که دیگه  یاز لحاظاین کالغ البت »ُمراد گفت:   گیری، شاه و ماننِد نتیجه   

شانسِی ما،  همین آبادِی ما از کم ماندگار هم شده بهیعنی پیره ـ و خیلی بزرگه ـ 
 «ِبَبره...هم جوجه اگه ظفر بکنه، شاید زده هم شده،  و دیگه َدم
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 «بره. حتم می کار نیست و حتمِ  نه وهللا "شایدی" به»زینب گفت:  ماه   
: حرف ـ هم گفت اندام و کمُرو و کم ـ زِن َخیرعلی ـ کوچک« ناز به ُگل»   
 !«بره و یه چیزی هم بیش یها، م»

شون  سوزه که اونقدر راه آوردم من دلم بیشتر از این می»جان گفت:  ماهی   
 «شونو کشیدم... و زحمت

جون! حاال مگه یه کالغی شکمش چقدر جا داره و  هی ماهی»نادر گفت:    
در کار نبوده و تا کالغ که  تونه بخوره، اگه تو دروغ هم نگی؟ ده چقدر می

 «همین یکی بوده. ش همه
جون دیگه!  ها وهللا. راست. این ماهی»صداهائی به تصدیق درآمدند:    

 «انگاری کالغ یه گاوی بوده. خوبه همینو ِبُپرسین!
ش َنقِل خوردن  خالوم نادر! گفتم که؛ نه اینکه همه»گفت:  جان می و ماهی   

ده و ُخرد و هاشونو هم پخش کر باشه، جاِن َغّفار، جاِن امیرحسین؛ خیلی
شون هم کرده و دیگه اصالً آدم  شکسته کرده با نوک و با چنگاالش و نجس

 «کنه که ازشون بذاره به دهن. رغبت نمی
این فقیر راست میگه. نه حق  .راست میگه»ناز و َشوکت گفتند:  به ُگل   

 «داره؟
، «ی! ی هی»با مخالفت صدا کرده بود:  جان  و نادر که چشمش به ماهی   
 «چی به آب  پاکه. ورشون؛ همهرده ِبشُ خُ  باز عیب نداره، یه»فت: گ

شه  ما! مگه َکشک و کشمشو هم می آ! حرفای "مردبزرگۀ"»گفت:  ُمراد شاه   
شه و کشمش هم اگه آب  ِبُشوری؟ "َکشک" که اگه آب ِبش برسه، آب می

 «شه. میهم ببینه، همۀ طعمش میره و خراب 
ُمراد! "کشمش" کجا به  ش ایرادگرفتنه، شاه ت همهنه، تو کارِ »نادر گفت:    
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خاب! کالغ خورد، »و گفت: « ا!خد وهللا به»ُمراد به تصدیق گفت:  هشا   
جون، از َکشکا و کشمشا  تو هم، ماهی»و با مکثی گفت: « دیگه؟... رفت؛

 «ُهح؟ خوب ِبت شد!  تیم تا کالغ بزنه ِبشون ندادی به ما هم که همسایه
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ُمراد و  َشوکت با خندۀ همراه با پیچ و تاِب بدن، به زدِن دست به ساعِد شاه   
جون، َدین و گناِه  اهیمُمراد، بگو " ها، آ شاه»ان، گفت: دسِت دیگرش جلِو ده

 !«"ت گرفتت های همسایه ما گرمسیری
شون  اگه فقط َنقِل خوردِن یه دو ـ سه مشت»گفت:  ناز می به جان به ُگل ماهی   

 «اومد. کرد، من زورم نمی بود و دوبیشتِر باقی رو خراب نمی
حاشا گفت:   جنباندنی به دست جان، با  علی چشمش طرِف ماهی بخش   
ُمراد و َشوکت زدنش.  ن، خواهرم، حرِف حق همون بود که آ شاهجو ماهی»

آرزو  های طعم تو یه دو مشت از کشمش ـ َکشکات رو ندادی به ما گرمسیری
 «ِبت شد!هم راِه ما گرفِتت و خوب تا و سوخته 

علی  خدا از دسِت آ بخش»غِش خنده با زدن به ران گفت:  اَفروز با غش دل   
 «هم دیگه!

  ُسوغاتی آورده بود و به حاال انگار این فقیر یه باری»فت: زوار گسب ننه   
 «س ازشون نداد...کَ 

طرِف غروِب تنگ ُرو نهاده است. آسمان به رنگِ آبِی خیلی سرشار  هوا به   
 باالی سِر کوه  ِو َمرغوبی رسیده است؛ مثِل آنکه باالی سرها و اطراف تا حدّ 

 ها را رنگ زده بودند. و بلندی
از صبح تا پسین داخِل که شما »لحِن رنجیدگی گفت:   جان به ماهی   

تونین یه فکری  ـ پس یعنی نمی !ئین.. ـ و ماشاَءهللا ببینین چندتا َمردین آبادی
 «ای بُجورین َنقِل همین کالغ؟ بکنین، یه چاره

 انی درآمد...های فراو آمدنی، عجالًة صدای خندهصدادر پیش از به   
 «حرِف اینُجوری نزن دیگه...»گفت: َغّفار    
برم هی! َرد شو از برا»َتخم گفت: و ه اخمجنباندِن پشِت دست ب جان به ماهی   

بسکِه حواسش هست به چیزا و به خونه ـ ُبرده از  آل»و گفت: « تو هم!
 «زنه برام! زندگانی، حرف هم می

میگی به این  َووی! ای کافر! دلت میاد به کاکام اینو»اَفروز گفت:  دل   
 «پسینی؟ َدم
 «نه آخه...»جان آمد تا گفت:  تکانی به سِر ماهی   
ز از خنده های با اش را بلند کرده بود و به دهان زیرانداخته َغّفار که سِر به   

 خنده گشوده شد. کرد، دهانش به نگاه می
ای ادامه  ، با فاصله«وش!وُ »که به ناراحتی صدا کرده بود: هم سبزوار  ننه   
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ُبرده" برای خاطِر یه  ای َمرُدم! ببینین چطور به ِجِغلِه میگه "آل»داد:  می
 «مشت َکشک و کشمش!

 «هاه! از بس دلش کافره...»ُروئی گفت:  خندهَشوکت با    
حاال »اَش درشت و سنگین ـ گفت:  تنهنهاده و باال سن به ـ دیگر پا« طال ُگل»   

 «شون؟ ها رو هم نه اینه که خدا آفریده حرفا َرد، این پرنده از همۀ این
جون! حاال دیگه اینقدر ُبغ نکن. تو چرا  هی ماهی»گفت:  ُمراد می و شاه   

 «شه  تا من ِبَدِمت. شون چقدر می سختی؟ اصالً بگو پول اینقدر جون
راستی هم که! باز هزار رحمت به یاَور خودش که دیگه »نادر گفت:    

 «ماِل دنیا نیست.پِی اینُجور چشمش 
 «شون میگم؟ آ! من برای پول»جان جواب داد:  ماهی   
 «پس چی؟»ُمراد گفت:  شاه   
ای بال گرفت رفت؛ حاال چه بکنیم تو  جون! یه پرنده هی ماهی»نادر گفت:    

 «و نکردیم؟ بکنیم. َمَثل: آیا سگی بود که بذاریم دنبالشمیگی؟ بگو تا 
«ِ ِهیع ِهیع»خنده حرفی بزند، اّول  توانست بی َشوکت که بیش از همیشه نمی   

 «تفنگ داریم بزنیمش؟»اَش صدا کرد تا بعد که گفت:  خنده
بینین تفنگا چپ و  هاه! مگه نمی»َحّوا که رفته بود و برگشته بود، گفت:    

 «َئن همونجا؟! نهاده راست 
ئیه که ِبَدویم دنبالش  مگه بچه غآخه کال»َخیرعلی هم با صدای قُرقُر گفت:    

 «بگیریمش؟
 «هاع! حرفای این زن دیگه!»علی هم گفت:  بخش   
 «پس چی! حرفاش از همۀ حرفا َرَدن!»خنده گفت:  طال به ُگل   
همین امروز  که به جون! حاال فرض بگیریم ماهیهی »سبزوار گفت:  ننه   

کرد؟ یعنی چه از دستش  اگه بودش، چه میخونه بود؛ یاَور خودش به 
 «برخاسته بود که از دسِت این َمردا برخاسته نیست؟

اختیار داری! »سبزوار، گفت:  کارکردن طرِف ننه ُمراد نگاهش به شاه   
 «الکیه؟!ه مگَکند! پس آ یاَور  گرفتش و سِرشو می پرید باِل هوا می اونوقت می

ها را نگاه  کرد و آدم ورتر سر بلند میدیگر اگر کسی از پای بلندی یا دُ    
خورند ُپر از رنگِ آبی و بیشتر آبِی  دید که در فضائی ُوول می کرد، می می

 سیر.
حاال.. ـ عموم نادر! ـ از »سبزوار عنوانش عنواِن جوانی چهارشانه، گفت:    
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ُمراد و  َشوکت با خندۀ همراه با پیچ و تاِب بدن، به زدِن دست به ساعِد شاه   
جون، َدین و گناِه  اهیمُمراد، بگو " ها، آ شاه»ان، گفت: دسِت دیگرش جلِو ده

 !«"ت گرفتت های همسایه ما گرمسیری
شون  اگه فقط َنقِل خوردِن یه دو ـ سه مشت»گفت:  ناز می به جان به ُگل ماهی   

 «اومد. کرد، من زورم نمی بود و دوبیشتِر باقی رو خراب نمی
حاشا گفت:   جنباندنی به دست جان، با  علی چشمش طرِف ماهی بخش   
ُمراد و َشوکت زدنش.  ن، خواهرم، حرِف حق همون بود که آ شاهجو ماهی»

آرزو  های طعم تو یه دو مشت از کشمش ـ َکشکات رو ندادی به ما گرمسیری
 «ِبت شد!هم راِه ما گرفِتت و خوب تا و سوخته 

علی  خدا از دسِت آ بخش»غِش خنده با زدن به ران گفت:  اَفروز با غش دل   
 «هم دیگه!

  ُسوغاتی آورده بود و به حاال انگار این فقیر یه باری»فت: زوار گسب ننه   
 «س ازشون نداد...کَ 

طرِف غروِب تنگ ُرو نهاده است. آسمان به رنگِ آبِی خیلی سرشار  هوا به   
 باالی سِر کوه  ِو َمرغوبی رسیده است؛ مثِل آنکه باالی سرها و اطراف تا حدّ 

 ها را رنگ زده بودند. و بلندی
از صبح تا پسین داخِل که شما »لحِن رنجیدگی گفت:   جان به ماهی   

تونین یه فکری  ـ پس یعنی نمی !ئین.. ـ و ماشاَءهللا ببینین چندتا َمردین آبادی
 «ای بُجورین َنقِل همین کالغ؟ بکنین، یه چاره

 انی درآمد...های فراو آمدنی، عجالًة صدای خندهصدادر پیش از به   
 «حرِف اینُجوری نزن دیگه...»گفت: َغّفار    
برم هی! َرد شو از برا»َتخم گفت: و ه اخمجنباندِن پشِت دست ب جان به ماهی   

بسکِه حواسش هست به چیزا و به خونه ـ ُبرده از  آل»و گفت: « تو هم!
 «زنه برام! زندگانی، حرف هم می

میگی به این  َووی! ای کافر! دلت میاد به کاکام اینو»اَفروز گفت:  دل   
 «پسینی؟ َدم
 «نه آخه...»جان آمد تا گفت:  تکانی به سِر ماهی   
ز از خنده های با اش را بلند کرده بود و به دهان زیرانداخته َغّفار که سِر به   

 خنده گشوده شد. کرد، دهانش به نگاه می
ای ادامه  ، با فاصله«وش!وُ »که به ناراحتی صدا کرده بود: هم سبزوار  ننه   
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ُبرده" برای خاطِر یه  ای َمرُدم! ببینین چطور به ِجِغلِه میگه "آل»داد:  می
 «مشت َکشک و کشمش!

 «هاه! از بس دلش کافره...»ُروئی گفت:  خندهَشوکت با    
حاال »اَش درشت و سنگین ـ گفت:  تنهنهاده و باال سن به ـ دیگر پا« طال ُگل»   

 «شون؟ ها رو هم نه اینه که خدا آفریده حرفا َرد، این پرنده از همۀ این
جون! حاال دیگه اینقدر ُبغ نکن. تو چرا  هی ماهی»گفت:  ُمراد می و شاه   

 «شه  تا من ِبَدِمت. شون چقدر می سختی؟ اصالً بگو پول اینقدر جون
راستی هم که! باز هزار رحمت به یاَور خودش که دیگه »نادر گفت:    

 «ماِل دنیا نیست.پِی اینُجور چشمش 
 «شون میگم؟ آ! من برای پول»جان جواب داد:  ماهی   
 «پس چی؟»ُمراد گفت:  شاه   
ای بال گرفت رفت؛ حاال چه بکنیم تو  جون! یه پرنده هی ماهی»نادر گفت:    

 «و نکردیم؟ بکنیم. َمَثل: آیا سگی بود که بذاریم دنبالشمیگی؟ بگو تا 
«ِ ِهیع ِهیع»خنده حرفی بزند، اّول  توانست بی َشوکت که بیش از همیشه نمی   

 «تفنگ داریم بزنیمش؟»اَش صدا کرد تا بعد که گفت:  خنده
بینین تفنگا چپ و  هاه! مگه نمی»َحّوا که رفته بود و برگشته بود، گفت:    

 «َئن همونجا؟! نهاده راست 
ئیه که ِبَدویم دنبالش  مگه بچه غآخه کال»َخیرعلی هم با صدای قُرقُر گفت:    

 «بگیریمش؟
 «هاع! حرفای این زن دیگه!»علی هم گفت:  بخش   
 «پس چی! حرفاش از همۀ حرفا َرَدن!»خنده گفت:  طال به ُگل   
همین امروز  که به جون! حاال فرض بگیریم ماهیهی »سبزوار گفت:  ننه   

کرد؟ یعنی چه از دستش  اگه بودش، چه میخونه بود؛ یاَور خودش به 
 «برخاسته بود که از دسِت این َمردا برخاسته نیست؟

اختیار داری! »سبزوار، گفت:  کارکردن طرِف ننه ُمراد نگاهش به شاه   
 «الکیه؟!ه مگَکند! پس آ یاَور  گرفتش و سِرشو می پرید باِل هوا می اونوقت می

ها را نگاه  کرد و آدم ورتر سر بلند میدیگر اگر کسی از پای بلندی یا دُ    
خورند ُپر از رنگِ آبی و بیشتر آبِی  دید که در فضائی ُوول می کرد، می می

 سیر.
حاال.. ـ عموم نادر! ـ از »سبزوار عنوانش عنواِن جوانی چهارشانه، گفت:    
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تونیم یه  مون نمی همهیعنی ما امیرحسین،  راستی جانِ  شوخی َرد، و راستی
 «فکری برای این کالغ بکنیم؟

من »حِن سرزنش گفت: ت به ِچینه داده بود، شنید و به لجان که پش ماهی   
 «دونم! خوبه ِبُپرسی! چی می

 «حرفای این ِجِغلِه هم دیگه!...»ُمراد گفت:  شاه   
نه آخه از یه دربابت  »گفت: خندید، به جلوگیری از خنده  علی که می بخش   

تونیم به یه  اصطالح چندتا َمردیم و یعنی نمی خوب هم میگه سبزوار؟ به
 «رقمی.. باألخره...؟

ها! مگه  های َزنا و دختربزرگه»گرفتِن سر و گردن، بلند گفت:  نادر با َشق   
َخیرعلی قوِل  تون؟ به بزَنن تا بره داخِل گوش یه حرفی رو چند دفعه باید ِبتون

ئین به خنده ـ َخریک،  پس مگه شما خونه ـ زندگانی ندارین که هنوزه وایساده
برهنه و پاَپتی  داخِل این هوائی که دیگه ُرو به  های لُخت و کون با این بچه

و گفت: « تون؟ که یه چیزی بیفته دست خواستین سردی میره؟ نکنه از خدا می
 «ئی مثِل تفنگچی؟ وایساده ی! همین تو پس ِچته که هنوزَشوکت! هَ »

ناز با خنده پشت  به ُمراد و َخیرعلی هم گفتند و َشوکت و َحّوا و ُگل شاه   
. باقی ـ زن و دختر و بچه ـ هم شروع کردند ازهم بپاشند. کردند بروند

کردن.  بغل، ایستاد به نگاه به پا برداشت رفت داخِل ِچینه و بچهجان  ماهی
های، پس چائی که هیچی، »چرخاندنی گفت:  دنگر رفت، به َشوکت که می

 «چاله هم خاک شد که...
چائی دیگه بعد از خوام چائی دیگه.  نمی»نادر چشم بست و گشود و گفت:    

 «ها. ش به بچه شام. ِبِده
 «تون زیاد... من کار دارم، مرحمت»َخیرعلی گفت:    
پابرداشتن و رساندِن دست به هائی، نادر با  ورشدنورشدِن خیرعلی و دُ با دُ    

ُمراد و  به شاهایستادن طوری  جان، با کج کی به ماهیلبۀ ِچینه در نزدی
علی و سبزوار نگاه کرد که فهمیدند باز جای تعریف را هست و باید  بخش

 «چپقمو هم نیاوردم...»ُمراد گفت:  بمانند. شاه
 «سبزوار!...»نادر گفت:    
پاکردن، دستی  ادر، با پابهشدنش به ن ا در نزدیکسبزوار به برداشتِن دو پ   

 «بله، عمو...»لحِن اعالِم آمادگی گفت:   پشِت کمر برد و مشت کرد و به را به
موضوعی جهِت پرداختن به   آنکه به و برای« له"ت ِشکَر!...ب»"نادر گفت:    

 

~ 359 ~ 
 اللِی                                                                  کالغ

سبک، کاری در رفع و رجوع کرده باشد، سر به چپ و راست حرکت داد و 
خاب! ای خدا! اگه گنجشک بود، اگه َتیُهو بود، تله »خندید و آنوقت گفت: 

زدیمش به تیر، اگه یه قاطِر  افتاد به تله، اگه تفنگ داشتیم، می زدیم می می
 «آخه چی. یعنی...حاال گرفتیمش... پس  ِاش می دویدیم پی ُتوری بود، می

 
 

از نان و شده غیر پهنهای  ا نبود. در سفرهتاریکی به خاک زد و ماه ر   
فرنگِی  گوجه نان و آبنان و پیاز، نان و سبزی، نان و ماست، دوغ، 

ۀ مخلوط با ترۀ مرِغ خاگین شده، نان و تخمِ  عدِس سرخ شده، نان و آب سرخ
ها با رنگ و فکِر کالغ فرو  حرف و َنقل حاضر بود. لقمه کوهی، کالغ هم به

ها  درزها و راهدر هر جا ... کالغ رسیدند شدند و به طعمی دیگر می داده می
کشید؛ از روی  کرد، سر می ، مثِل مار، مثِل موش، سرسر میکرد باز می

ها، از راِه  ها و بلندِی حیاط های جاگرفته توی کوتاهِی ِچینه تخت
ها، از  باز و ایوان ها و درهای باز و نیمه ها و پنجره های دریچه گشودگی دهن

هائی با  بلندگفتنها و  و از بیِخ حلِق تاریکی... گفتن هاها و ِگردُسوز پای فانوس
هائی  به جائی و جاهائی، به گوشی و گوش  حکِم آرامِش شبانه صافِی هوا و به

شنید که حرِف همسایۀ کناری یا  . کسی که نشسته روی تخت، میندرسید می
مثِل  گفت... کالغ نشستن در شب را ر میُروِبُروئی حرِف کالغ است، بیشت

و  رفت تر کرده بود. خواب عقب می ینو شیر تر نشینی برایشان آسان شب
معلوِم هرشبه ـ  های سست و ناگفته ها، فکرها و حرف فکرها و حرف

 سوختِن تخِم علف  ِبارانی و ِکشت و رفتِن پائیز و دیرشدنی تا حدّ  های بی حرف
خوِد کالغ ـ بال  ها  سنگین و ُپرقّوت ـ مثلِ  ـ نبودند؛ امشب فکرها و حرف

گرفتند و سیخ و چهارزانو و  های بزرگ مزۀ دهان را می زدند. بچه می
 َبَرد... گفتند که خوابشان نمی خزیدند و می دوزانو و یکزانو جلو و جلوتر می

ها و آبادی را  رسید که برای هیکِل سیاه و دیوماننِد بلندی که آدم به نظر می   
ناَمعُهود و نابجاست و  ها دادن ، صداها و طولبه روی سر و گردن گرفته بود

 گذرد... ای از تنش می ماننِد رعشه
، های َسرُپر طرِف حرِف شکار، حرِف تفنگ ها را به حرف  حرِف کالغ   

تیر، حرِف خوانین و حرِف  های پنج های دولُول، تفنگ های ِبرَنو، تفنگ تفنگ
طرِف  شدند و باز به ور میاند؛ دُ ر ُبِزکوهی و آهو و کبک و َتیُهو و ُدّراج می
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تونیم یه  مون نمی همهیعنی ما امیرحسین،  راستی جانِ  شوخی َرد، و راستی
 «فکری برای این کالغ بکنیم؟

من »حِن سرزنش گفت: ت به ِچینه داده بود، شنید و به لجان که پش ماهی   
 «دونم! خوبه ِبُپرسی! چی می

 «حرفای این ِجِغلِه هم دیگه!...»ُمراد گفت:  شاه   
نه آخه از یه دربابت  »گفت: خندید، به جلوگیری از خنده  علی که می بخش   

تونیم به یه  اصطالح چندتا َمردیم و یعنی نمی خوب هم میگه سبزوار؟ به
 «رقمی.. باألخره...؟

ها! مگه  های َزنا و دختربزرگه»گرفتِن سر و گردن، بلند گفت:  نادر با َشق   
َخیرعلی قوِل  تون؟ به بزَنن تا بره داخِل گوش یه حرفی رو چند دفعه باید ِبتون

ئین به خنده ـ َخریک،  پس مگه شما خونه ـ زندگانی ندارین که هنوزه وایساده
برهنه و پاَپتی  داخِل این هوائی که دیگه ُرو به  های لُخت و کون با این بچه

و گفت: « تون؟ که یه چیزی بیفته دست خواستین سردی میره؟ نکنه از خدا می
 «ئی مثِل تفنگچی؟ وایساده ی! همین تو پس ِچته که هنوزَشوکت! هَ »

ناز با خنده پشت  به ُمراد و َخیرعلی هم گفتند و َشوکت و َحّوا و ُگل شاه   
. باقی ـ زن و دختر و بچه ـ هم شروع کردند ازهم بپاشند. کردند بروند

کردن.  بغل، ایستاد به نگاه به پا برداشت رفت داخِل ِچینه و بچهجان  ماهی
های، پس چائی که هیچی، »چرخاندنی گفت:  دنگر رفت، به َشوکت که می

 «چاله هم خاک شد که...
چائی دیگه بعد از خوام چائی دیگه.  نمی»نادر چشم بست و گشود و گفت:    

 «ها. ش به بچه شام. ِبِده
 «تون زیاد... من کار دارم، مرحمت»َخیرعلی گفت:    
پابرداشتن و رساندِن دست به هائی، نادر با  ورشدنورشدِن خیرعلی و دُ با دُ    

ُمراد و  به شاهایستادن طوری  جان، با کج کی به ماهیلبۀ ِچینه در نزدی
علی و سبزوار نگاه کرد که فهمیدند باز جای تعریف را هست و باید  بخش

 «چپقمو هم نیاوردم...»ُمراد گفت:  بمانند. شاه
 «سبزوار!...»نادر گفت:    
پاکردن، دستی  ادر، با پابهشدنش به ن ا در نزدیکسبزوار به برداشتِن دو پ   

 «بله، عمو...»لحِن اعالِم آمادگی گفت:   پشِت کمر برد و مشت کرد و به را به
موضوعی جهِت پرداختن به   آنکه به و برای« له"ت ِشکَر!...ب»"نادر گفت:    
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سبک، کاری در رفع و رجوع کرده باشد، سر به چپ و راست حرکت داد و 
خاب! ای خدا! اگه گنجشک بود، اگه َتیُهو بود، تله »خندید و آنوقت گفت: 

زدیمش به تیر، اگه یه قاطِر  افتاد به تله، اگه تفنگ داشتیم، می زدیم می می
 «آخه چی. یعنی...حاال گرفتیمش... پس  ِاش می دویدیم پی ُتوری بود، می

 
 

از نان و شده غیر پهنهای  ا نبود. در سفرهتاریکی به خاک زد و ماه ر   
فرنگِی  گوجه نان و آبنان و پیاز، نان و سبزی، نان و ماست، دوغ، 

ۀ مخلوط با ترۀ مرِغ خاگین شده، نان و تخمِ  عدِس سرخ شده، نان و آب سرخ
ها با رنگ و فکِر کالغ فرو  حرف و َنقل حاضر بود. لقمه کوهی، کالغ هم به

ها  درزها و راهدر هر جا ... کالغ رسیدند شدند و به طعمی دیگر می داده می
کشید؛ از روی  کرد، سر می ، مثِل مار، مثِل موش، سرسر میکرد باز می

ها، از راِه  ها و بلندِی حیاط های جاگرفته توی کوتاهِی ِچینه تخت
ها، از  باز و ایوان ها و درهای باز و نیمه ها و پنجره های دریچه گشودگی دهن

هائی با  بلندگفتنها و  و از بیِخ حلِق تاریکی... گفتن هاها و ِگردُسوز پای فانوس
هائی  به جائی و جاهائی، به گوشی و گوش  حکِم آرامِش شبانه صافِی هوا و به

شنید که حرِف همسایۀ کناری یا  . کسی که نشسته روی تخت، میندرسید می
مثِل  گفت... کالغ نشستن در شب را ر میُروِبُروئی حرِف کالغ است، بیشت

و  رفت تر کرده بود. خواب عقب می ینو شیر تر نشینی برایشان آسان شب
معلوِم هرشبه ـ  های سست و ناگفته ها، فکرها و حرف فکرها و حرف

 سوختِن تخِم علف  ِبارانی و ِکشت و رفتِن پائیز و دیرشدنی تا حدّ  های بی حرف
خوِد کالغ ـ بال  ها  سنگین و ُپرقّوت ـ مثلِ  ـ نبودند؛ امشب فکرها و حرف

گرفتند و سیخ و چهارزانو و  های بزرگ مزۀ دهان را می زدند. بچه می
 َبَرد... گفتند که خوابشان نمی خزیدند و می دوزانو و یکزانو جلو و جلوتر می

ها و آبادی را  رسید که برای هیکِل سیاه و دیوماننِد بلندی که آدم به نظر می   
ناَمعُهود و نابجاست و  ها دادن ، صداها و طولبه روی سر و گردن گرفته بود

 گذرد... ای از تنش می ماننِد رعشه
، های َسرُپر طرِف حرِف شکار، حرِف تفنگ ها را به حرف  حرِف کالغ   

تیر، حرِف خوانین و حرِف  های پنج های دولُول، تفنگ های ِبرَنو، تفنگ تفنگ
طرِف  شدند و باز به ور میاند؛ دُ ر ُبِزکوهی و آهو و کبک و َتیُهو و ُدّراج می
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موضوِع بیشتر گشتند؛ یعنی کالغ  طرِف کالغ برمی ؛ حتماً بهگشتند کالغ برمی
احوالی که دیگر نه خانی  ان بود، بهخودشان بود و در همین َدور و َبِر خودش

بود و نه تفنگِ خوبی و نه حّتی تفنگِ َسرُپر یا ُپوزُپری، نه ُبِز کوهی و آهو 
ها دیگر حّتی رنگِ گوشِت  و نه حّتی َتیُهوئی. چه کسی در این سالو کبک 

، آنهم «کالغ»َتیُهو ـ َتیُهوهای به آن فراوانی ـ را به چشم دیده؟... پس، 
حال کسی از نزدیک، از چندقدمی، هم ندیده تا چه رسد به  ای که تا به پرنده

ُپِر ذهن حرفی که  های تاریک، اینکه به آن دست زده باشد! بنابراین در گوشه
ستن برای جُ  چاره زد، راهِ  ها جرقّه می ِن زنزباشد و از  شد و ُپِر دهن می می

 زدن، گرفتن و ُکشتِن کالغ بود!...
ـ شما هم.. ـ ببین چندتا َمردین و بیکار هم هستین! ـ اگه تونستین چارۀ    

 یعنی شما همه... رد... ُشکر داخِل خدا! چطور...همینو بکنین، بله! اینقدر مَ 
چه بکنم؟ چه بکنیم؟ یکی از مردا مَنم، خاب، »آمدند:  صدا درمی مردها به   

از ترِس خودش تفنگ گذاشت داخِل  شه؟ دولِت ظلم  چه از دستم برخاسته می
ئیم که بال بگیریم بذاریم دنبالش   دسِت مخلوق بمونه؟ ما هم مگه پرنده

س یا ُبلُبله که بیفته به تله؟ کالِغ  هرهسِ َتیُهوِئه یا بگیریمش؟ گنجشکه یا 
 «مثلش گیر نمیاد!...جنسش خرابه که س و نه شوخی! کالغ اونقدر  حرامزاده

این اصالً ُشومه، نحسه، نحوست داره، »گفتند:  ها بودند که می باز فقط زن   
َبره، معلوم نیست که چرا سوا شده از باقِی کالغا  چی هم که می جوجه و همه

از ین آبادِی ما. دیگه کالغ هست غیرزده شده فقط به ا کرده و َدم و عادت
از یکیه! پس برای چی دیگه نیست غیر و اگه هست؟ هی همینهمین؟ پس کُ 

ره، این همین؟ این نحِس ناسه، این نحس و نامبارکه و بودنش خوبی ندا
جا  اصالً این چرا همه اصالً این از کجا اومده؟ گیره! نحوستش ما رو هم می

شه به یه  شه شما...؟ نمی آیا نمییعنی رو ِول کرده و فقط گیر بسته به ما؟ 
 «َفَرجی...

بردند، با  های َدماغ فرو می انگشت به لوله بیشتر به خاموشی  ئیمردها   
خاراندند،  سرها را ِقِرچ و ِقِرچ میهای تقریباً همیشه بلند ـ  چهار ناخن ـ ناخن

ها  ها و پهلوها و کناِر قوزک شِت سّبابه چرِک َگل و گردن و پشِت گوشبا انگ
پهلو، به دیوار و به دیوارها  کردند، با قرارگرفتِن روی َکندند و لوله می را می

کشیدند  کردند، به بدنۀ استکان و به دستۀ قوری انگشت می و به سقف نگاه می
؛ نادر که جاَگشته و شد ، به سمِت خانۀ نادر کشیده میو فکرشان در راه
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 بزرگ و عاقل و معقول بود...
های آبادی، سبزوار که دراز کشیده بود، بلند شد گیوه َدِم پا انداخت  هتَ  هاز تَ    

 «ننه...»و صدا کرد: 
بود، نشست و صدایش درآمد: علی که دراز کشیده  های آبادی بخش از میانه   
 «بخوریم ببینم...له آب ِبده ااَفروز! یه پی ُگلهی! »

   .............................. 
گوشۀ پائینِی دیواِر کنارِی ِچینه، َشوکت فانوس را گذاشت به نرسیده به    

 «یاهللا دیگه...»زمین و گفت: 
عقب نگاه  و دستش به ِکِش شورت، به« پس بیا جلوتر...»امیرحسین گفت:    
 رفت طرِف گوشۀ هرشبی. کرد و می می
تو دیگه بزرگی، هنوز باید یکی بیاد بات و بیاد  زده! جن»َشوکت گفت:    

 «بچسبه ِبت تا قبول باشه؟
دادن نزدیکش آمده بود  تکان طور داد  که با ُدم نهیِب سگِ سفید ـ خاکستری   

 کرد. و ُپوزه را به شلوارش نزدیک می
تکان ایستاد.  بی االغ با نارضایتی و سنگینی  بلند شد و  از کناِر دیوار   

ترسم آخرش همین کالغ از  می»گفت:  صدای خنده و تعریِف َحّوا رسید که می
 «سر بکنه!... به َگپ تا کوچیکو آب

 «ننه!...»امیرحسین دیگر نشسته در ُکنج، صدا زد:    
کرد و از هر  انبوهِی آرامش  صداها را بزرگ و برجسته و مشّخص می   

. صداکردن رساند ی از لرزش را به بدِن آدم میلرزید و چیز صدائی هوا می
جا و برخالف ـ برخالِف حساب و کتاب و  هدر تنهائِی بیرون و تاریکی، ناب

ور از خنده گفت: دُ  یواش و به  شد. َشوکت برخالِف همیشه رسم ـ حساب می
 «پس دیگه ِچته! یاهللا! کژدم هست...»

 «تونن بزنن ـ بگیرن کالغو؟ میگم بابام ـ اینا می»امیرحسین گفت:    
هی ِجِغلِه! پس مگه کالغ الکیه که بابات یا هرِکی »َشوکت مالیم گفت:    

 «تفنگ دارن ِبَزَنِنش؟  ش؟ مگه بابات و باقی بزنه ـ بگیره
 کهگشت نگاه کند  طرِف پائین دوید و َشوکت برمی سگ َهوَهو کرد و به   

م َشوکت.  سالم، عّمه»درگاِه ِچینه گفت:  صدائی از پای ِچینه و نردیک به
 «بیداره که؟هنوز عموم نادر 

خنده  داشت، به و به پائین پا برمی« ی!خَ هی چِ »َشوکت که نهیِب داده بود:    
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موضوِع بیشتر گشتند؛ یعنی کالغ  طرِف کالغ برمی ؛ حتماً بهگشتند کالغ برمی
احوالی که دیگر نه خانی  ان بود، بهخودشان بود و در همین َدور و َبِر خودش

بود و نه تفنگِ خوبی و نه حّتی تفنگِ َسرُپر یا ُپوزُپری، نه ُبِز کوهی و آهو 
ها دیگر حّتی رنگِ گوشِت  و نه حّتی َتیُهوئی. چه کسی در این سالو کبک 

، آنهم «کالغ»َتیُهو ـ َتیُهوهای به آن فراوانی ـ را به چشم دیده؟... پس، 
حال کسی از نزدیک، از چندقدمی، هم ندیده تا چه رسد به  ای که تا به پرنده

ُپِر ذهن حرفی که  های تاریک، اینکه به آن دست زده باشد! بنابراین در گوشه
ستن برای جُ  چاره زد، راهِ  ها جرقّه می ِن زنزباشد و از  شد و ُپِر دهن می می

 زدن، گرفتن و ُکشتِن کالغ بود!...
ـ شما هم.. ـ ببین چندتا َمردین و بیکار هم هستین! ـ اگه تونستین چارۀ    

 یعنی شما همه... رد... ُشکر داخِل خدا! چطور...همینو بکنین، بله! اینقدر مَ 
چه بکنم؟ چه بکنیم؟ یکی از مردا مَنم، خاب، »آمدند:  صدا درمی مردها به   

از ترِس خودش تفنگ گذاشت داخِل  شه؟ دولِت ظلم  چه از دستم برخاسته می
ئیم که بال بگیریم بذاریم دنبالش   دسِت مخلوق بمونه؟ ما هم مگه پرنده

س یا ُبلُبله که بیفته به تله؟ کالِغ  هرهسِ َتیُهوِئه یا بگیریمش؟ گنجشکه یا 
 «مثلش گیر نمیاد!...جنسش خرابه که س و نه شوخی! کالغ اونقدر  حرامزاده

این اصالً ُشومه، نحسه، نحوست داره، »گفتند:  ها بودند که می باز فقط زن   
َبره، معلوم نیست که چرا سوا شده از باقِی کالغا  چی هم که می جوجه و همه

از ین آبادِی ما. دیگه کالغ هست غیرزده شده فقط به ا کرده و َدم و عادت
از یکیه! پس برای چی دیگه نیست غیر و اگه هست؟ هی همینهمین؟ پس کُ 

ره، این همین؟ این نحِس ناسه، این نحس و نامبارکه و بودنش خوبی ندا
جا  اصالً این چرا همه اصالً این از کجا اومده؟ گیره! نحوستش ما رو هم می

شه به یه  شه شما...؟ نمی آیا نمییعنی رو ِول کرده و فقط گیر بسته به ما؟ 
 «َفَرجی...

بردند، با  های َدماغ فرو می انگشت به لوله بیشتر به خاموشی  ئیمردها   
خاراندند،  سرها را ِقِرچ و ِقِرچ میهای تقریباً همیشه بلند ـ  چهار ناخن ـ ناخن

ها  ها و پهلوها و کناِر قوزک شِت سّبابه چرِک َگل و گردن و پشِت گوشبا انگ
پهلو، به دیوار و به دیوارها  کردند، با قرارگرفتِن روی َکندند و لوله می را می

کشیدند  کردند، به بدنۀ استکان و به دستۀ قوری انگشت می و به سقف نگاه می
؛ نادر که جاَگشته و شد ، به سمِت خانۀ نادر کشیده میو فکرشان در راه
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 بزرگ و عاقل و معقول بود...
های آبادی، سبزوار که دراز کشیده بود، بلند شد گیوه َدِم پا انداخت  هتَ  هاز تَ    

 «ننه...»و صدا کرد: 
بود، نشست و صدایش درآمد: علی که دراز کشیده  های آبادی بخش از میانه   
 «بخوریم ببینم...له آب ِبده ااَفروز! یه پی ُگلهی! »

   .............................. 
گوشۀ پائینِی دیواِر کنارِی ِچینه، َشوکت فانوس را گذاشت به نرسیده به    

 «یاهللا دیگه...»زمین و گفت: 
عقب نگاه  و دستش به ِکِش شورت، به« پس بیا جلوتر...»امیرحسین گفت:    
 رفت طرِف گوشۀ هرشبی. کرد و می می
تو دیگه بزرگی، هنوز باید یکی بیاد بات و بیاد  زده! جن»َشوکت گفت:    

 «بچسبه ِبت تا قبول باشه؟
دادن نزدیکش آمده بود  تکان طور داد  که با ُدم نهیِب سگِ سفید ـ خاکستری   

 کرد. و ُپوزه را به شلوارش نزدیک می
تکان ایستاد.  بی االغ با نارضایتی و سنگینی  بلند شد و  از کناِر دیوار   

ترسم آخرش همین کالغ از  می»گفت:  صدای خنده و تعریِف َحّوا رسید که می
 «سر بکنه!... به َگپ تا کوچیکو آب

 «ننه!...»امیرحسین دیگر نشسته در ُکنج، صدا زد:    
کرد و از هر  انبوهِی آرامش  صداها را بزرگ و برجسته و مشّخص می   

. صداکردن رساند ی از لرزش را به بدِن آدم میلرزید و چیز صدائی هوا می
جا و برخالف ـ برخالِف حساب و کتاب و  هدر تنهائِی بیرون و تاریکی، ناب

ور از خنده گفت: دُ  یواش و به  شد. َشوکت برخالِف همیشه رسم ـ حساب می
 «پس دیگه ِچته! یاهللا! کژدم هست...»

 «تونن بزنن ـ بگیرن کالغو؟ میگم بابام ـ اینا می»امیرحسین گفت:    
هی ِجِغلِه! پس مگه کالغ الکیه که بابات یا هرِکی »َشوکت مالیم گفت:    

 «تفنگ دارن ِبَزَنِنش؟  ش؟ مگه بابات و باقی بزنه ـ بگیره
 کهگشت نگاه کند  طرِف پائین دوید و َشوکت برمی سگ َهوَهو کرد و به   

م َشوکت.  سالم، عّمه»درگاِه ِچینه گفت:  صدائی از پای ِچینه و نردیک به
 «بیداره که؟هنوز عموم نادر 

خنده  داشت، به و به پائین پا برمی« ی!خَ هی چِ »َشوکت که نهیِب داده بود:    
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توئی سبزوار؟ علیک بابام، بیا داخل. "حاال" و "خواب"؟ حاال که »گفت: 
 «َجخت نون و چائی از گلومون رفته پائین... هنوز خیلی زوده و ما

 
 

صدای زدنش،  بیرون چالۀ گرِم اتاق را ِول کرد و به ی  نادربعد از ناشتائ
َخیر،  سالم، صبح به»پابرداشتِن سبزوار آمد و صدایش هم رسید:  ُکرپِ  ُکرپ

 «عموم نادر...
و گفت: « َخیر... ای علیک، علیک، دیدارت به»خنده گفت:  به نادر لب   
 «نذاشتی به امان و زود اومدی  ها؟!»

 «هاع، پس...»خنده گفت:  طرِف گوش جنبید و به سبزوار دستش به   
ای داغ از بیکاری و »خنده گفت:  شد و نادر همچنان به ار نزدیک میسبزو   

هم آدِم بیکار!... بیا، بیا بریم داخل... دروغه اگه بگیم چیزی َبَتر از بیکاری 
 «گیر میاد!

 «ش "بیکاری" تو هم! نه دیگه همه»سبزوار هم همچنان خندان، گفت:    
بینم چائی مونده بیا ب»نادر گوشۀ چوخای سبزوار را گرفت کشید گفت:    

 «های َشوکت! چائی مونده برای سبزوار؟»و صدا کرد:  «بخوری...
 «های هاع.»صدای شوکت گفت:   از داخِل اتاق   
تو بمیری »، محکم ایستاد گفت: «نه، نه...»سبزوار که صدا کرده بود:    

پس یاهللا »و گفت: .« َئم هزرد خورد خورم، دهنم ُترشه از بسکِه آب نمی
 «دیگه...

ببینین چطور نمیذاره به فرصت انگاری »رسید:  صدای خنداِن َشوکت   
 «نن برامون!خوان چه بکُ می
کاکام! پس تعجیل »شده گفت:  نادر یک چشم را کمی خواباند و با سِر کج   

 «نکن، "تعجیل" کاِر شیطونه.
بردن به کالِه زرِد نمدی، با سر بلندکردن با خندۀ شوق به  سبزوار با دست   

 «ئی؟ تو مگه سرِدِته که خوِدتو اینُجور جمع گرفته پس»صورِت نادر، گفت: 
من ئی به َبر واونوقت به  آ! تو جوون و جاهل، چوخا کرده»نادر گفت:    

 «میگی مگه سرِدِته؟
ی! دیگه عموت نادر پیره. هَ »آمد، با خنده گفت:  َشوکت که از اتاق درمی   

 «جوونه؟مگه هنوز 
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پیشاپیِش جلو خانۀ  ایستاده جلِو اتاِق اّولی در اش خانهتوی ایواِن ُمراد  شاه   
در به این سِر های چه خبره سبزوار و نا»کرد. صدا کرد:  نادر، نگاه می

 «َتنین!... ور میصبح؟ انگاری باز شُ 
و بازو و خواباندِن  ُمراد َشق ایستاد و با درازکردِن دست نادر ُرو به شاه   

 «ی بیا که خوب پیدا دادی!...های بیا، ها»جلو، گفت:  ها به انگشت
ها به پشِت کمر با سنگینِی َشلیدن راه افتاد و گفت:  ُمراد با بردِن دست شاه   
 «ُهع! َخیر باشه!...»

ُمراد با  . شاهنادر به آهستگی پا برداشت و سبزوار هم پشِت سرش راه افتاد   
ر، هنوز نادر ها روی بلندِی دیوا رسیدن به دیواِر سنگچین و نهادِن کِف دست

 «ُهح؟ َخیره؟»و سبزوار نرسیده بودند که گفت: 
خوائیم تله  می»در نزدیکی به دیواِر ِچینه، سبزوار از کناِر نادر گفت:    

 «مون؟ بزنیم برای کالغ. نمیای کمک
ها را از روی  العمل، تند دست عکس ایستادن به ُمراد برای زود راست شاه   

تیزی خورد و به درد  به سنگِ ناصاِف نوکدیوار پس کشید و یک دستش 
 «چی؟! میگی چی تو، ِجِغلِه!...»محل نگذاشت تا به شگفتی صدا کرد: 

سینۀ  به نادر و سبزوار از چینه بیرون زدند و با رسیدن و ایستادنی سینه   
طاقتی ادامه داده بود:  بی ُمراد به که شاه حالی به ،در پشِت سنگچین ُمراد شاه
مون به  خیلی هم راسته! پس دروغ»، سبزوار گفت: «ت میگین!نکنه راس»

ای خدا »اش گفت:  گذاشتن به شانه و نادر ُرویش به سبزوار، با دست« ِچیه!
 «تونه مثلش! ُجوری که هیشکِی نمی تله بزنه به تونه میُمراد  ه شاهک

 «راستی؟ آ؟ راستی»ای گفت:  کننده سبزوار به لحِن ناباورِی ترغیب   
 «جاِن خودت...  ها، بیشوخی به»نادر گفت:    
کردن  نگاه هائی به هردو ُزل زده بود، با حظهها و ل ُمراد که برای لحظه شاه   

به فضای چپ و راسِت نادر و سبزوار، بلندبلند ـ مثِل آنکه نادر و سبزوار 
ای َمرُدم! ای مسلمونا! بیائین خوب گوش بگیرین »ور بودند ـ گفت: هنوز دُ 

نادر! تو که یعنی »و چشمش از سبزوار به نادر رفت و گفت: « جا!... نهمی
ئی به این خیال؟ مگه "کالغ" و "تله" هم  کدخدا و کالنترمونی، چطور افتاده

کالغ هم مگه ممکن میده که بیفته به تله؟ پس مگه تو پس ُجور درمیان باهم؟ 
 «َئن؟! از خیالت رفتهدیگه یه چیزای آشکاری هم 

و  یافت می« بچگانه»و « خیلی سبک»کار را ها  که در این َدم نادر   

pdf.tarikhema.org

tarikhema.org
m

an
de

ga
r.t

ar
ik

he
m

a.
or

g

ta
ri

kh
em

a.
ir

https://pdf.tarikhema.org
https://tarikhema.org
https://mandegar.tarikhema.org
http://tarikhema.ir


~ 362 ~ 
 اللِی                                                                  کالغ

توئی سبزوار؟ علیک بابام، بیا داخل. "حاال" و "خواب"؟ حاال که »گفت: 
 «َجخت نون و چائی از گلومون رفته پائین... هنوز خیلی زوده و ما

 
 

صدای زدنش،  بیرون چالۀ گرِم اتاق را ِول کرد و به ی  نادربعد از ناشتائ
َخیر،  سالم، صبح به»پابرداشتِن سبزوار آمد و صدایش هم رسید:  ُکرپِ  ُکرپ

 «عموم نادر...
و گفت: « َخیر... ای علیک، علیک، دیدارت به»خنده گفت:  به نادر لب   
 «نذاشتی به امان و زود اومدی  ها؟!»

 «هاع، پس...»خنده گفت:  طرِف گوش جنبید و به سبزوار دستش به   
ای داغ از بیکاری و »خنده گفت:  شد و نادر همچنان به ار نزدیک میسبزو   

هم آدِم بیکار!... بیا، بیا بریم داخل... دروغه اگه بگیم چیزی َبَتر از بیکاری 
 «گیر میاد!

 «ش "بیکاری" تو هم! نه دیگه همه»سبزوار هم همچنان خندان، گفت:    
بینم چائی مونده بیا ب»نادر گوشۀ چوخای سبزوار را گرفت کشید گفت:    

 «های َشوکت! چائی مونده برای سبزوار؟»و صدا کرد:  «بخوری...
 «های هاع.»صدای شوکت گفت:   از داخِل اتاق   
تو بمیری »، محکم ایستاد گفت: «نه، نه...»سبزوار که صدا کرده بود:    

پس یاهللا »و گفت: .« َئم هزرد خورد خورم، دهنم ُترشه از بسکِه آب نمی
 «دیگه...

ببینین چطور نمیذاره به فرصت انگاری »رسید:  صدای خنداِن َشوکت   
 «نن برامون!خوان چه بکُ می
کاکام! پس تعجیل »شده گفت:  نادر یک چشم را کمی خواباند و با سِر کج   

 «نکن، "تعجیل" کاِر شیطونه.
بردن به کالِه زرِد نمدی، با سر بلندکردن با خندۀ شوق به  سبزوار با دست   

 «ئی؟ تو مگه سرِدِته که خوِدتو اینُجور جمع گرفته پس»صورِت نادر، گفت: 
من ئی به َبر واونوقت به  آ! تو جوون و جاهل، چوخا کرده»نادر گفت:    

 «میگی مگه سرِدِته؟
ی! دیگه عموت نادر پیره. هَ »آمد، با خنده گفت:  َشوکت که از اتاق درمی   

 «جوونه؟مگه هنوز 
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پیشاپیِش جلو خانۀ  ایستاده جلِو اتاِق اّولی در اش خانهتوی ایواِن ُمراد  شاه   
در به این سِر های چه خبره سبزوار و نا»کرد. صدا کرد:  نادر، نگاه می

 «َتنین!... ور میصبح؟ انگاری باز شُ 
و بازو و خواباندِن  ُمراد َشق ایستاد و با درازکردِن دست نادر ُرو به شاه   

 «ی بیا که خوب پیدا دادی!...های بیا، ها»جلو، گفت:  ها به انگشت
ها به پشِت کمر با سنگینِی َشلیدن راه افتاد و گفت:  ُمراد با بردِن دست شاه   
 «ُهع! َخیر باشه!...»

ُمراد با  . شاهنادر به آهستگی پا برداشت و سبزوار هم پشِت سرش راه افتاد   
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فشرد که  ، خود را فشرد و میکسی بفهمدصدا بلند شود و خواست  نمی
شه!  شه و خوب هم می ها، می»سبزوار، چین میاِن ابروها، به خشکی گفت: 

های دیگه از کجا  تله اگه بزرگ باشه، چرا نشه؟ کالغ هم مثِل خیلی پرنده
ریزیم  ُخردۀ فراوون می کشمش و نون معلومه که نیفته به تله؟ داخِل تله 

 «براش...
کردن  ، با نگاهها به عقب درآوردِن سر و گردن و شانه ستنجَ  ُمراد با به شاه   

 «بیا! بفرما! شنیدی؟!»به نادر، به ناراحتی صدا کرد: 
ُمراد رساند و  دیوار چسبانده بود، دست را به شانۀ شاه نادر که شکم را به   

دونم  ای شخص! مگه نمی»ها را خواباند و گشود تا گفت:  برداشت و چشم
سبزواِر خداَخیرداده رو بگو که دیگه خیلی ِگراِته بسته به این خودم؟ همین 

 «قضیه...
َهو و گاله بود نه مخالفت، گفت: همان ُمراد که انگار مقصودش بیشتر  شاه   
ی هی نادر! حاال سبزوار رو میگیم جوونه یا هرچی، تو چرا باید عقلتو ِبدِ »

 «دسِت سبزوار؟
ُمراد، گفت:  شاه«ِ کارخرابی»ر ناراحتِی آوردن به خودش د سبزوار در پیچ   
 «ای بکن! ، پس بفرما یه فکِر دیگههللا آ! تو که خیلی بزرگ و عاقلی ماشاءَ »

« شه؟ آیا امتحانی بوده به کاِر تو یا هرِکی که کالغ با تله گرفته نمی»و گفت: 
 «عموم نادر! اگه نمیای، بگو نمیام تا من خودم...»و ُرویش به نادر، گفت: 

 پس تو ِچته»بلندگرفتِن صدا گفت:  زدن به سبزوار، دیگر بی د با ُزلُمرا شاه   
 «هوا؟ پری به ش می شته داخِل تاوه همهِبرِ  که مثِل گندم

کردن  دادن، خود را رساندند و سالم حاِل شنیدن و گوش بهعلی  َغّفار و بخش   
رمِی جریان شان طول نُبرد چون گ شنیدن شان و جواب َخیرگفتن به و صبح

گفت:  صبری می ُمراد هرچند آرامتر از پیش، به بی گذاشت و چون شاه نمی
و منتظِر تصدیق ماند و « فرض هم بگیریم که بیفته به تله، خاب؟...حاال »

خاب! "کالغ" »، گفت: «خاب! بفرما. بگو. چی؟»نادر و سبزوار که گفتند: 
ها مثِل کبک  ای از پرنده رهحاال کار نداریم به اینکه یه پاهم مگه گنجشکه؟ 

هرگزی نمیَرن به ِگرِد تله، چون یه حالی دارن برای خودشون و َتک کار به 
باید برای همین کالغ دونین که فقط گوداِل اون تله  میاین داشته باشیم که 

 «؟چقدر بزرگی ـ َگودیش باشه
 «البت. پس کوچیک؟ من که اّول گفتم خودم.»سبزوار گفت:    
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 «بله، بزرِگ بزرگ. پس ِکی گفته "کوچیک"؟»ر هم گفت: ناد   
، داد سر را به چپ و راست تکان میعلی که در کاِر حیرت به خنده  بخش   

 «ای َمرُدم!...»گفت: 
 «شه؟... شه و هرگزی نمی نه باز نمی»گفت:  میُمراد  شاه   
 «آ!...»سبزوار و نادر باهم به حیرت صدا کردند:    
تله »پرسید:  ًغّفار به گرفتِن خودش زیِر چشِم سبزوار، با حرارت می   
 و نگاهش به نادر هم رفت. «زنین برای کالع؟ می
 «تا ببینیم...»و نادر گفت:  «هاه.»سبزوار گفت:    
ُمراد به آمدن  َخیرعلی هم از باال، از میاِن دیوارهای ِچینۀ نادر و حیاِط شاه   

 داد. ها گوش می خاطِر این بود که به حرف پابرداشتنش به یدا شده بود آهستهپ
و با افسوس راه « اون تله سنگش هم باید خیلی بزرگ باشه...»َغّفار گفته:    

 افتاد برود مدرسه.
 «َخیر... تون به سالم، صبح»قدمی گفت:  َخیرعلی از فاصلۀ پنج ـ شش   
. صبِح خودت هم َخیر علیک. ای علیک. دیدارت به»و جواب شنید:    
 «َخیر. به
دفعه به این سِر صبح باز چه  حاال این»دادن گفت:  حاِل دست به رسیدن و به   

 «س؟ تون گرفته خبره که انگار باز جلسه
آ نادر و معلوم ئی، بشنو که از قراِر  اگه نشنیده»خنده گفت:  علی به بخش   

آ! »صدا کرد: تعّجب  و به« وان تله بزنن کالغو بگیرن!خ سبزوار می
 «شنیدی؟

تماِم چهار  آوردنِ  پیشانی باز از شگفتِی خبر، با به نیمه َخیرعلی با دهانِ    
و در گفتن، « ...کالغ"؟ "تله"؟»"بلنِد حیرت گفت:   ردیِف چین و با صدای

علی  بخش نادر و سبزوار و باز به  ُمراد و به  شاه  علی به چشمش از بخش
 بیاد ببینه عجیب ـ غریب" ندیده، حاال ِ"ِسرّ که  هرکس»رسید تا گفت: 

 «همین دوتا!... پیشِ 
نادر گفت: و « پس چی!...»ضرب گفت:  ُمراد به شاهگفت که  هنوز باید می   
یه هی آقا! تو اینُجور َهو و گاله نکن به این سِر صبح داخِل مردم. َجخت »

ائیم به دستگاِه خو ئیم و ضرری هم که نمی ئیم، گناهی که نکرده کردهصحبتی 
 «یکی بزنیم.

ُپرحرارت گفت: به بردِن نگاه از َخیرعلی به نادر، به تصدیِق  سبزوار   
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دونی؟ همین صحبِت َپک و  پس مگه نمی»و به طعنه گفت: « وهللا به خدا!»
 «چیزی که باشه، عجیب ـ غریب درحسابه پیِش آبادِی ما!هر راجع به َپتی
 «آ آ! ای مردم!»ضرب گفت:  علی، به اد و بخشُمر گاهش به شاهَخیرعلی ن   
یه فقط َخیرعلی! نه از یه لحاظ هم سبزوار حق داره؟ آ »علی گفت:  بخش   

شه که یه ِسّری به سِر کالغه بیارن یا نه.  ببینن که آیا نمیکنن  تعریفی می
 «عیِب چه داره؟

من هم تا همۀ حرف و کالِم جاِن خودت  بهَخیرعلی! »ُمراد گفت:  و شاه   
ور شنیدی حرِف خودت بوده، و خودت هم شاید از دُ  پیش از پای خودت همین

هم کالغ که این عمل هرگزی ممکن نمیده و بشون هم گفتم که که بشون گفتم 
 شون، اما فایده نکرد و حاال ما دیگه ِچکارمگه گنجشکه که بیفته به تله

 «داریم...
و  گرفتِن صدا پائینَخیرعلی دستش به سمِت گوش و پشِت گوش رفت و با    

پس »و گفت: « باشه، حاال هم من ِچکارتون دارم...»با لحِن ُمدارا گفت: 
دونین که  بگین ببینم آخه این عمل چطور ممکن میده. یعنی آیا خودتون نمی

ه به تله؟ یعنی مگه اُفت ش حرامه و هم اینکه اونقدر باهوشه که نمی کالغ تخمه
 «تونه؟ کار از عقل َتیُهوِئه، گنجشکه، ُچِسَنکه؟ آیا این

مگه ُمراد قبول و ما  ای آقا! البت نکتۀ حرِف تو و حرِف شاه»نادر گفت:    
کار امتحانش  ئیم نه، شما اشتباه میرین؟ فقط حرِف ما سِر اینه که مگه این گفته

 «دستگاِه کسی میره؟یه پولی از مگه ضرری هم داره و مثالً 
شه  کار نمی میگن نه، اینها، مثِل اینکه میگیم پول ِبدین که »سبزوار گفت:    

 «و پول ِبدیم برای چی!
اصالً تو ِچکار »و گفت: « راستی هم که.»خنده گفت:  به علی لب بخش   

اش بزرگتر، گفت:  و خنده« شون؟ زنی سِر ذوق َخیرعلی؟ چرا میآ داری 
 «دش یه مشغولّیتی که هست اقال...خو کار  این»

کمر صاف داشتن،  و مشغول به گوش حیاط َشوکت مشغول به ُرفت و ُروبِ    
های مردم! ببینین همین َمردای ما رو که »گفت: ُرو  خندهور از دُ  و کرد

 «َئن به یه راِه ِولِی! چطور افتاده
 «گشتگی، هی!...َورای خدا»َحّوا هم از توی حیاِط خودشان صدا کرد:    
قوِل  ار"! بهای "آدِم بیک»خنده و بلندتر گفت:  به َشوکت چشمش طرِف َحّوا،   

 «َئن"! سوختنو یاد گرفته خودمون "از بیکاری  خرمن
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 «پس چی!»َحّوا به تصدیق گفت:    
 «ای قربوِن همون زبونت، خواهرم!»و َخیرعلی هم صدا کرد:    
و با  اش از ِچینه پیدا شد دست، سر و باالتنه جان، جاروی کوتاه به ماهی   

نزنین داخِل کار و بذارین یه  تون  قربون ی، بههَ »خنده و رضایت گفت: 
 «کاری بکنه خالوم نادر.

جون هم که شده، باید کاری رو  برای خاطِر ماهی»خنده گفت:  به نادر لب   
 «مون میاد بکنیم. که از دست

 «جون! شنیدی؟ البت خالوِته، الکی که نیست... ماهی»َشوکت گفت:    
َئم و هستم و  بوده همیشۀ خالوم نادر ممنونِ البت. من که »جان گفت:  ماهی   

وهللا من اونقدر زورم میاد از این کالِغ »و گفت:  «مگه فقط َنقِل حاالس؟
 «لعنتی که دیگه خدا بگه بس...

آدِم بیکار" البت هی باید دستش به یه »"گفت:  رعلی میُمراد ُرو به َخی شاه   
اونوقته که هی گاز بزنه به یعنی ش و  گیره نه جا نمی کاری گیر باشه وگه

 «خودش...
دونه، پس  دونی و َخیرعلی هم که اینو می خاب! تو که اینو می»نادر گفت:    

رضش دیگه چی میگین خودت و َخیرعلی؟ یعنی حاال از بیکاری هم که ف
خوابین یا  که هی یا میکار بهتره یا مثِل همین شما دوتا خوبه  بگیرین، باز این

 «خورین به َدوِر همین بلندی؟ ایستین سِر پا و َدور می می
کنن نه میذارن  اینا نه خودشون یه کاری رو می»جان گفت:  صدای ماهی   

 «یکی بکنه!
طرِف همه  گردش به نگاهش درهایش ِکش آورد،  که به لبای  با خندهنادر    

خوبه که  ُمراد! مثِل تو شاهنه، شما خوبه ِبُپرسین "»د، گفت: ُمرا جز به شاه
َچپی داخِل اتاق پیِش َحّوا و درا رو هم  یا می کشی دوبیشتر یا دراز می

 «"بندی؟! می
 حرف دربیایند. ّول باهم بلند خندیدند تا بعد بههمه ا   
و پنجه را با شرم روی « ُووی!...: »هبلند صدا کرد  حاِل خنده َحّوا به   

 .هصورت کج و َکوله کرد
آتش داخِل خونۀ »و گفت: « ُووی!»شوکت هم خندان و بلند صدا کرد:    

 «بابات!
گذاشته بود،  درگاه دیوارِ انتهای جان که دست و جارویش را روی  ماهی   
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دونی؟ همین صحبِت َپک و  پس مگه نمی»و به طعنه گفت: « وهللا به خدا!»
 «چیزی که باشه، عجیب ـ غریب درحسابه پیِش آبادِی ما!هر راجع به َپتی
 «آ آ! ای مردم!»ضرب گفت:  علی، به اد و بخشُمر گاهش به شاهَخیرعلی ن   
یه فقط َخیرعلی! نه از یه لحاظ هم سبزوار حق داره؟ آ »علی گفت:  بخش   

شه که یه ِسّری به سِر کالغه بیارن یا نه.  ببینن که آیا نمیکنن  تعریفی می
 «عیِب چه داره؟

من هم تا همۀ حرف و کالِم جاِن خودت  بهَخیرعلی! »ُمراد گفت:  و شاه   
ور شنیدی حرِف خودت بوده، و خودت هم شاید از دُ  پیش از پای خودت همین

هم کالغ که این عمل هرگزی ممکن نمیده و بشون هم گفتم که که بشون گفتم 
 شون، اما فایده نکرد و حاال ما دیگه ِچکارمگه گنجشکه که بیفته به تله

 «داریم...
و  گرفتِن صدا پائینَخیرعلی دستش به سمِت گوش و پشِت گوش رفت و با    

پس »و گفت: « باشه، حاال هم من ِچکارتون دارم...»با لحِن ُمدارا گفت: 
دونین که  بگین ببینم آخه این عمل چطور ممکن میده. یعنی آیا خودتون نمی

ه به تله؟ یعنی مگه اُفت ش حرامه و هم اینکه اونقدر باهوشه که نمی کالغ تخمه
 «تونه؟ کار از عقل َتیُهوِئه، گنجشکه، ُچِسَنکه؟ آیا این

مگه ُمراد قبول و ما  ای آقا! البت نکتۀ حرِف تو و حرِف شاه»نادر گفت:    
کار امتحانش  ئیم نه، شما اشتباه میرین؟ فقط حرِف ما سِر اینه که مگه این گفته

 «دستگاِه کسی میره؟یه پولی از مگه ضرری هم داره و مثالً 
شه  کار نمی میگن نه، اینها، مثِل اینکه میگیم پول ِبدین که »سبزوار گفت:    

 «و پول ِبدیم برای چی!
اصالً تو ِچکار »و گفت: « راستی هم که.»خنده گفت:  به علی لب بخش   

اش بزرگتر، گفت:  و خنده« شون؟ زنی سِر ذوق َخیرعلی؟ چرا میآ داری 
 «دش یه مشغولّیتی که هست اقال...خو کار  این»

کمر صاف داشتن،  و مشغول به گوش حیاط َشوکت مشغول به ُرفت و ُروبِ    
های مردم! ببینین همین َمردای ما رو که »گفت: ُرو  خندهور از دُ  و کرد

 «َئن به یه راِه ِولِی! چطور افتاده
 «گشتگی، هی!...َورای خدا»َحّوا هم از توی حیاِط خودشان صدا کرد:    
قوِل  ار"! بهای "آدِم بیک»خنده و بلندتر گفت:  به َشوکت چشمش طرِف َحّوا،   

 «َئن"! سوختنو یاد گرفته خودمون "از بیکاری  خرمن
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جون هم که شده، باید کاری رو  برای خاطِر ماهی»خنده گفت:  به نادر لب   
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 «جون! شنیدی؟ البت خالوِته، الکی که نیست... ماهی»َشوکت گفت:    
َئم و هستم و  بوده همیشۀ خالوم نادر ممنونِ البت. من که »جان گفت:  ماهی   

وهللا من اونقدر زورم میاد از این کالِغ »و گفت:  «مگه فقط َنقِل حاالس؟
 «لعنتی که دیگه خدا بگه بس...

آدِم بیکار" البت هی باید دستش به یه »"گفت:  رعلی میُمراد ُرو به َخی شاه   
اونوقته که هی گاز بزنه به یعنی ش و  گیره نه جا نمی کاری گیر باشه وگه

 «خودش...
دونه، پس  دونی و َخیرعلی هم که اینو می خاب! تو که اینو می»نادر گفت:    

رضش دیگه چی میگین خودت و َخیرعلی؟ یعنی حاال از بیکاری هم که ف
خوابین یا  که هی یا میکار بهتره یا مثِل همین شما دوتا خوبه  بگیرین، باز این

 «خورین به َدوِر همین بلندی؟ ایستین سِر پا و َدور می می
کنن نه میذارن  اینا نه خودشون یه کاری رو می»جان گفت:  صدای ماهی   

 «یکی بکنه!
طرِف همه  گردش به نگاهش درهایش ِکش آورد،  که به لبای  با خندهنادر    

خوبه که  ُمراد! مثِل تو شاهنه، شما خوبه ِبُپرسین "»د، گفت: ُمرا جز به شاه
َچپی داخِل اتاق پیِش َحّوا و درا رو هم  یا می کشی دوبیشتر یا دراز می

 «"بندی؟! می
 حرف دربیایند. ّول باهم بلند خندیدند تا بعد بههمه ا   
و پنجه را با شرم روی « ُووی!...: »هبلند صدا کرد  حاِل خنده َحّوا به   

 .هصورت کج و َکوله کرد
آتش داخِل خونۀ »و گفت: « ُووی!»شوکت هم خندان و بلند صدا کرد:    
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گذاشته بود،  درگاه دیوارِ انتهای جان که دست و جارویش را روی  ماهی   
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 «حرِف راست! یعنی...؟»خندان گفت: 
ه َدِم اتاِق اّولی و فضای کنارش پوشانده با دیواِر ایوان، چون با َحّوا نشست   

جون بود؟ های  این ِکی بود؟ ماهی»جان را ندید، گفت:  کردن ماهی چشم چشم
کنی  جون!  َدرَدمو بخوری! یعنی تو خودت چی که هی بدُخلقی می ماهی
 «که یاَور یه ُخرده دیر پیدا میده؟! وقتی

کاِر »دادن رسیده بود، گفت:  تکان کردن و سر و دستپا بهپا که بهُمراد  شاه   
 «دنیا همینه البت! یعنی کاِر من َتکه؟! همه
َغش رسید و َحّوا که  های َشوکت به َغش ها، کاِر خنده در بلندشدِن خنده   

ُووی! ای آتش به »کرد:  دیگر پا شده بود و به جلو راه افتاده بود، صدا می
 «هات! ها و زنده خونۀ ُمرده

 «ُمراد که خودش َبَترش کرد، َحّوا! خوبه! آ شاه»خنده گفت:  جان به ماهی   
ای موذی! همۀ »گفت: ُروئی  با خندهجان  کردِن راه طرِف ماهی َحّوا با کج   

 «اینا تقصیِر توئه که از اّول اسِم کالغو آوردی و ُشور َتنیدی!
 «ها!... هی »صدای خنداِن َشوکت به تصدیق گفت:    
چی جون! اگه که کالغو گرفتیم،  جون! ماهی های ماهی»صدای نادر گفت:    

 «میدی ِبم؟
 «تو جون هم که بخوای، مّنت دارم، خالوم نادر.»جان گفت:  ماهی   
م نادر، بیا بریم ُپشتو عمو»کردِن ُمِچ نادر، گفت:  سبزوار به گرفتن و ِول   

 «دیگه...ببینیم پس 
و به « ترسی نریم؟ اال میریم، هی بابام، حاال میریم، میح»نادر گفت:    

 «جون!... ماهی»صدا زد:   بلندگرفتِن سر
های »کرد، قد راست کرد گفت:  جان که به وضِع خمیده جارو می ماهی   

 «بله...
ها. یا  یاهللا دو مشت کشمش و َکشک بیار ِبده ِبمون برای تله»نادر گفت:    

 «نمیدی دو مشت رو هم؟
داخِل چشِم راسَتم. َکشک و کشمش چه قابله، فقط شما »جان گفت:  ماهی   

 «کاش بگیرینش...
م ردُ م! ای مَ ردُ ای مَ »ای با حالِت ناباوری و تعّجب گفت:  َخیرعلی با قیافه   

 «ُهح؟! بیائین منو ِبکُشین! نه راستیش کردن 
مرد! ِچکارشون گیری به هوا؟ ای  پس تو باز هم ُبل می»ُمراد گفت:  شاه   
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 «تونن! داری. بذار بچه ـ بچگی بکنن تا می
ُمراد و َخیرعلی و  علی و شاه و طول نُبرد که همه ـ نادر و سبزوار و بخش   

چند پسر ـ پا برداشتند و از کناِر ِچینۀ نادر ُرو به پشت نهادند. نادر ایستاد و 
آورد، گرفت  میهائی را که امیرحسین توی کاسۀ کوچکی  ها و َکشک کشمش

خاندن صدا کرد: چر ردنها کم نیستند، به گ قل کشمشو با وجودی که دید الا
« ئی؟ فرستاده "شفا ش همینا؟ پس مگه "جون ، های! پس همه جون های ماهی»

 تا کشمش به دهان انداخت. و سه
ش چقدر دارم  خالوم نادر؟ یه ده  های پس مگه همه»جان صدا کرد:  ماهی   

َمن دارم؟ من تازه کشمش بیشتر فرستادم که خودتون هم یه دوتاشونو بندازین 
 «به دهن...

جان و صدایش هم همچنان  نادر همچنان ایستاده و ُرویش طرِف ِچینۀ ماهی   
ِکی رفته که اینُجور  نخیر! این زن معلومی نیست به»رسا، گفت: 

 «خسیسه!...
ای بابا! چقدرشونو که کالغ برد و اینا رو »گفت:  َشوکت از داخِل ِچینه می   

ش چقدر ازشون  ریزین داخِل خاکا، پس دیگه مگه همه میبرین  میهم که شما 
 «مونده؟

آورد به کرد باِر قاطر  شونو َمن ها، به نظرم این بیچاره ده»َحّوا هم گفت:    
 «گرمسیر...

ُمراد که جلو افتاده بودند و ُرو به  و سبزوار و َخیرعلی و شاه علی بخش   
نه وهللا »نادر برگشته بودند، سر و چشم را به کاسه بردند و َخیرعلی گفت: 

جان، صدا  طرِف ِچینۀ ماهی علی ُرویش به و بخش« م نفرستاده.بیچاره کم ه
ه، وهللا هیچ هم کم و کاستی کن جون، آ نادر شوخی می هی ماهی»کرد: 

 «نفرستادی.
، «چقدر خوَبن کشمشاش...»ُمراد که با سرکشیدن به کاسه گفته بود:  شاه   

 «کو یه دوتاشون ببینم!...»گفت: 
کاسه را جلِو همه گرفت و هرکدام و « َئن تا بخوائین. ها، تازه»گفت: نادر    

ُخرده هم  امیرحسین! نون»ها چندتا کشمش برداشتند و گفت:  از مردها و بچه
 .«باید بری بیاری

ها،  کردن به بچه طرِف پشت، سبزوار به گیرزدن با نگاه ها به با پابرداشتن   
مون؟ میائین کجا شما؟  خوائین از دنبال های! راستی پس شما چه می»گفت: 
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 «حرِف راست! یعنی...؟»خندان گفت: 
ه َدِم اتاِق اّولی و فضای کنارش پوشانده با دیواِر ایوان، چون با َحّوا نشست   

جون بود؟ های  این ِکی بود؟ ماهی»جان را ندید، گفت:  کردن ماهی چشم چشم
کنی  جون!  َدرَدمو بخوری! یعنی تو خودت چی که هی بدُخلقی می ماهی
 «که یاَور یه ُخرده دیر پیدا میده؟! وقتی

کاِر »دادن رسیده بود، گفت:  تکان کردن و سر و دستپا بهپا که بهُمراد  شاه   
 «دنیا همینه البت! یعنی کاِر من َتکه؟! همه
َغش رسید و َحّوا که  های َشوکت به َغش ها، کاِر خنده در بلندشدِن خنده   

ُووی! ای آتش به »کرد:  دیگر پا شده بود و به جلو راه افتاده بود، صدا می
 «هات! ها و زنده خونۀ ُمرده

 «ُمراد که خودش َبَترش کرد، َحّوا! خوبه! آ شاه»خنده گفت:  جان به ماهی   
ای موذی! همۀ »گفت: ُروئی  با خندهجان  کردِن راه طرِف ماهی َحّوا با کج   

 «اینا تقصیِر توئه که از اّول اسِم کالغو آوردی و ُشور َتنیدی!
 «ها!... هی »صدای خنداِن َشوکت به تصدیق گفت:    
چی جون! اگه که کالغو گرفتیم،  جون! ماهی های ماهی»صدای نادر گفت:    

 «میدی ِبم؟
 «تو جون هم که بخوای، مّنت دارم، خالوم نادر.»جان گفت:  ماهی   
م نادر، بیا بریم ُپشتو عمو»کردِن ُمِچ نادر، گفت:  سبزوار به گرفتن و ِول   

 «دیگه...ببینیم پس 
و به « ترسی نریم؟ اال میریم، هی بابام، حاال میریم، میح»نادر گفت:    

 «جون!... ماهی»صدا زد:   بلندگرفتِن سر
های »کرد، قد راست کرد گفت:  جان که به وضِع خمیده جارو می ماهی   

 «بله...
ها. یا  یاهللا دو مشت کشمش و َکشک بیار ِبده ِبمون برای تله»نادر گفت:    

 «نمیدی دو مشت رو هم؟
داخِل چشِم راسَتم. َکشک و کشمش چه قابله، فقط شما »جان گفت:  ماهی   

 «کاش بگیرینش...
م ردُ م! ای مَ ردُ ای مَ »ای با حالِت ناباوری و تعّجب گفت:  َخیرعلی با قیافه   

 «ُهح؟! بیائین منو ِبکُشین! نه راستیش کردن 
مرد! ِچکارشون گیری به هوا؟ ای  پس تو باز هم ُبل می»ُمراد گفت:  شاه   
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 «تونن! داری. بذار بچه ـ بچگی بکنن تا می
ُمراد و َخیرعلی و  علی و شاه و طول نُبرد که همه ـ نادر و سبزوار و بخش   

چند پسر ـ پا برداشتند و از کناِر ِچینۀ نادر ُرو به پشت نهادند. نادر ایستاد و 
آورد، گرفت  میهائی را که امیرحسین توی کاسۀ کوچکی  ها و َکشک کشمش

خاندن صدا کرد: چر ردنها کم نیستند، به گ قل کشمشو با وجودی که دید الا
« ئی؟ فرستاده "شفا ش همینا؟ پس مگه "جون ، های! پس همه جون های ماهی»

 تا کشمش به دهان انداخت. و سه
ش چقدر دارم  خالوم نادر؟ یه ده  های پس مگه همه»جان صدا کرد:  ماهی   

َمن دارم؟ من تازه کشمش بیشتر فرستادم که خودتون هم یه دوتاشونو بندازین 
 «به دهن...

جان و صدایش هم همچنان  نادر همچنان ایستاده و ُرویش طرِف ِچینۀ ماهی   
ِکی رفته که اینُجور  نخیر! این زن معلومی نیست به»رسا، گفت: 

 «خسیسه!...
ای بابا! چقدرشونو که کالغ برد و اینا رو »گفت:  َشوکت از داخِل ِچینه می   

ش چقدر ازشون  ریزین داخِل خاکا، پس دیگه مگه همه میبرین  میهم که شما 
 «مونده؟

آورد به کرد باِر قاطر  شونو َمن ها، به نظرم این بیچاره ده»َحّوا هم گفت:    
 «گرمسیر...

ُمراد که جلو افتاده بودند و ُرو به  و سبزوار و َخیرعلی و شاه علی بخش   
نه وهللا »نادر برگشته بودند، سر و چشم را به کاسه بردند و َخیرعلی گفت: 

جان، صدا  طرِف ِچینۀ ماهی علی ُرویش به و بخش« م نفرستاده.بیچاره کم ه
ه، وهللا هیچ هم کم و کاستی کن جون، آ نادر شوخی می هی ماهی»کرد: 

 «نفرستادی.
، «چقدر خوَبن کشمشاش...»ُمراد که با سرکشیدن به کاسه گفته بود:  شاه   

 «کو یه دوتاشون ببینم!...»گفت: 
کاسه را جلِو همه گرفت و هرکدام و « َئن تا بخوائین. ها، تازه»گفت: نادر    

ُخرده هم  امیرحسین! نون»ها چندتا کشمش برداشتند و گفت:  از مردها و بچه
 .«باید بری بیاری

ها،  کردن به بچه طرِف پشت، سبزوار به گیرزدن با نگاه ها به با پابرداشتن   
مون؟ میائین کجا شما؟  خوائین از دنبال های! راستی پس شما چه می»گفت: 
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 «بازی؟ خوائین اینو هم بکنین بچه می
یان، سبزوار، باید سنگ و چوب نه، بذارشون ب»نادر گردن چرخاند گفت:    

 «بُجوَرن برامون.
ها، ها، اینا بچۀ سبکَن، باید ِبَدوَئن اینطرف ـ اونطرف »علی گفت:  بخش   

 «چیز ِبُجوَرن برامون.
تون سر کشید  تله که زدیم، بعدش اگه دیدم یکیباشه، اما »سبزوار گفت:    

 «باشه! ها، دشنام میدم، پسِر هرِکی هم که به این پشت ـ پشت
 «باشه. چشم.»ها باهم صدا کردند:  بچه   
شما.. ـ پسِر َخیرعلی! پسِر »ها، گفت:  نادر گردنش کج طرِف بچه   
کار  کنین و قشنگ هوشیاِر این الخصوص شما ببینم کمک می ُمراد! ـ علی شاه
 «شین تا این کالغو بگیریم تا دیگه باباتون و َزنا نخندن ِبمون یا نه! می
، پشِت هشت خانه بود و همیشه خلوت و آرام و خاموش بود. «پشت»   

هائی مثِل یک اتاِق نادر تا لِب دّره فقط  اتاقنزدیک به لِب پرتگاه بود و 
شان به  هائی هم که فاصله نزدیک به دو ـ سه متر فاصله داشتند و بودند اتاق

 که هروقتعنی خوابیدند؛ ی ها ُتویشان نمی کمتر از دو متر رسیده بود و زمستان
 برد... شست می میکمی  رسید، ازخاِک فاصله و طول میشّدت  به خیلیباراِن 

حسین، تا به اون  از این باال، یعنی از پشِت خونۀ َعبده»سبزوار گفت:    
 «زنیم. میها ـ یعنی تا پشِت َکَپِر زهراُگلی ـ چار ـ پنجتا  هتَ  هتَ 

ه "چار ـ مون ی! "چار ـ پنجتا"! برای چی هی»ُمراد به اعتراض گفت:  شاه   
 «پنجتا"؟

شینه اونجا  َئم که می پای َتل هم باید بزنین؛ خوبه، دیده»پسِر َخیرعلی گفت:    
 «هم.
تا هم زیاده سبزوار. چه خبره مگه؟ همین پشِت  دو ـ سه»گفت:  و نادر می   

حسین و شاید یکی هم  ی هم پشِت خونۀ َعبدهیکی، یک  خونۀ ما چون وسطه
ً مگه نه اینه که تله مون  ها باید نزدیک نرسیده به اون ته. یعنی مخصوصا

 «از نیمدرِی طویلۀ خودمون؟ شون باشن که ببینیم
آدم که نباید »و َخیرعلی هم گفت: « ها، ها...»ُمراد به تصدیق گفت:  شاه   

 «الکی. چیزش هول باشه و کارِ  همه
 .«فرامرز اون پای َتل رو هم بد نمیگه»علی گفت:  بخش   
تا تله هم بزنیم چه فایده؟  دهور اگه بوِن دُ اای خالو! به اون بی»نادر گفت:    
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ُچِسَنک و  ما میگیم اگه میاد داخِل آبادی، گیر بیفته. یعنی پس مگه کالغ 
 «جا بیفته به تله؟ که همه گنجشکه

ـ باید برین بگردین دنباِل سنگ و  سبزوار! ـ پس..»علی گفت:  بخش   
 «چیز...

 «ها، اما سنگ باید خیلی بزرگ و پهن باشه که...»ُمراد گفت:  شاه   
پِی  .ها، اما باید احتیاط بجا بیارین که پرت نشین خدای نکرده»نادر گفت:    

رِی گردین، باید از ُکلُفتاشون بُجورین که زوِر نگهدا چوِب خارسفیدا هم که می
 «سنگو داشته باشن؛ سنگا سنگیَنن خیلی...

 «کار و باِر ما!...»ور از گوشه ـ کنایه گفت: دُ  َخیرعلی با خنده اّما به   
ای »ُمراد خندید گفت:  نادر، ملتفت، با شادِی ُمشارکِت َخیرعلی و شاه   

 «َخیرعلی، یعنی.. چه بکنیم.. ما...
 زیر، خاموش ماند.معنای حرفش رسید که َخیرعلی سرش به    
ُمراد به سمِت چپ راه افتادند تا در  سبزوار و پسِر خیرعلی و پسِر شاه   

و « موسی»عمِق دّره سرازیر شوند. پسِر  جلوتر و جلوترها از جای کم
آدما!  کجا؟ توله»امیرحسین هم پشِت سرشان راه افتاد بودند که نادر نهیب داد: 

ین پرت بشین بمیرین یا َشل و زخمدار خوائ شما کجا میرین؟ َورگردین، می
خوائین چیز بُجورین، برین داخِل آبادی و  اگه راست میگین می بشین؟

 «ها بگردین... اونطرفا به ُکنج و کناره
چشمشان ـ تای دیگر  ها ـ هم پسِر موسی و هم امیرحسین و هم سه همۀ بچه   

فقط به پشِت دست ـ اش، فهمیدند  شده های ُرک به دسِت درازشدۀ نادر و چشم
 توانند پا بردارند و بگردند... ها ـ می ُرو به عقب و عقب

شما »اش، گفت:  پسِر َخیرعلی به رفتن و چرخاندِن کلّۀ بزرگ و قیافۀ سبزه   
 «ُمراد بگردین و َدوِر آبادی... حصاِر عموم شاهبرین َدوِر 

ۀ به کندِن گودال و ُمراد نشست پشِت خان ُمراد تیشه آورد و شاه دختِر شاه   
دخترکوچکۀ نادر هم تیشۀ خودشان را آورد داد به دسِت نادر و نادر با دادِن 

اّول خوبه بری پشِت َکَپِر زهراُگلی رو »علی، گفت:  تیشه به دسِت بخش
 کردن... و خودش رفت باالی سِر دّره و ایستاد به نگاه« ِبکَنی.

و به تیزی پائین  ریز بود لِب دّره از قدیم تا چند َگز ِگل و سنگِ دست   
و کج و َکوله  های ها و ُتورفتگی برآمدگیو  ها یناصافرفت تا جا به  می

چیز، پوشیده از  همه عنواِن آشغالدانِ  شد که به میها داده  سنگ ها و تخته سنگ
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 «بازی؟ خوائین اینو هم بکنین بچه می
یان، سبزوار، باید سنگ و چوب نه، بذارشون ب»نادر گردن چرخاند گفت:    

 «بُجوَرن برامون.
ها، ها، اینا بچۀ سبکَن، باید ِبَدوَئن اینطرف ـ اونطرف »علی گفت:  بخش   

 «چیز ِبُجوَرن برامون.
تون سر کشید  تله که زدیم، بعدش اگه دیدم یکیباشه، اما »سبزوار گفت:    

 «باشه! ها، دشنام میدم، پسِر هرِکی هم که به این پشت ـ پشت
 «باشه. چشم.»ها باهم صدا کردند:  بچه   
شما.. ـ پسِر َخیرعلی! پسِر »ها، گفت:  نادر گردنش کج طرِف بچه   
کار  کنین و قشنگ هوشیاِر این الخصوص شما ببینم کمک می ُمراد! ـ علی شاه
 «شین تا این کالغو بگیریم تا دیگه باباتون و َزنا نخندن ِبمون یا نه! می
، پشِت هشت خانه بود و همیشه خلوت و آرام و خاموش بود. «پشت»   

هائی مثِل یک اتاِق نادر تا لِب دّره فقط  اتاقنزدیک به لِب پرتگاه بود و 
شان به  هائی هم که فاصله نزدیک به دو ـ سه متر فاصله داشتند و بودند اتاق

 که هروقتعنی خوابیدند؛ ی ها ُتویشان نمی کمتر از دو متر رسیده بود و زمستان
 برد... شست می میکمی  رسید، ازخاِک فاصله و طول میشّدت  به خیلیباراِن 

حسین، تا به اون  از این باال، یعنی از پشِت خونۀ َعبده»سبزوار گفت:    
 «زنیم. میها ـ یعنی تا پشِت َکَپِر زهراُگلی ـ چار ـ پنجتا  هتَ  هتَ 

ه "چار ـ مون ی! "چار ـ پنجتا"! برای چی هی»ُمراد به اعتراض گفت:  شاه   
 «پنجتا"؟

شینه اونجا  َئم که می پای َتل هم باید بزنین؛ خوبه، دیده»پسِر َخیرعلی گفت:    
 «هم.
تا هم زیاده سبزوار. چه خبره مگه؟ همین پشِت  دو ـ سه»گفت:  و نادر می   

حسین و شاید یکی هم  ی هم پشِت خونۀ َعبدهیکی، یک  خونۀ ما چون وسطه
ً مگه نه اینه که تله مون  ها باید نزدیک نرسیده به اون ته. یعنی مخصوصا

 «از نیمدرِی طویلۀ خودمون؟ شون باشن که ببینیم
آدم که نباید »و َخیرعلی هم گفت: « ها، ها...»ُمراد به تصدیق گفت:  شاه   

 «الکی. چیزش هول باشه و کارِ  همه
 .«فرامرز اون پای َتل رو هم بد نمیگه»علی گفت:  بخش   
تا تله هم بزنیم چه فایده؟  دهور اگه بوِن دُ اای خالو! به اون بی»نادر گفت:    
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ُچِسَنک و  ما میگیم اگه میاد داخِل آبادی، گیر بیفته. یعنی پس مگه کالغ 
 «جا بیفته به تله؟ که همه گنجشکه

ـ باید برین بگردین دنباِل سنگ و  سبزوار! ـ پس..»علی گفت:  بخش   
 «چیز...

 «ها، اما سنگ باید خیلی بزرگ و پهن باشه که...»ُمراد گفت:  شاه   
پِی  .ها، اما باید احتیاط بجا بیارین که پرت نشین خدای نکرده»نادر گفت:    

رِی گردین، باید از ُکلُفتاشون بُجورین که زوِر نگهدا چوِب خارسفیدا هم که می
 «سنگو داشته باشن؛ سنگا سنگیَنن خیلی...

 «کار و باِر ما!...»ور از گوشه ـ کنایه گفت: دُ  َخیرعلی با خنده اّما به   
ای »ُمراد خندید گفت:  نادر، ملتفت، با شادِی ُمشارکِت َخیرعلی و شاه   

 «َخیرعلی، یعنی.. چه بکنیم.. ما...
 زیر، خاموش ماند.معنای حرفش رسید که َخیرعلی سرش به    
ُمراد به سمِت چپ راه افتادند تا در  سبزوار و پسِر خیرعلی و پسِر شاه   

و « موسی»عمِق دّره سرازیر شوند. پسِر  جلوتر و جلوترها از جای کم
آدما!  کجا؟ توله»امیرحسین هم پشِت سرشان راه افتاد بودند که نادر نهیب داد: 

ین پرت بشین بمیرین یا َشل و زخمدار خوائ شما کجا میرین؟ َورگردین، می
خوائین چیز بُجورین، برین داخِل آبادی و  اگه راست میگین می بشین؟

 «ها بگردین... اونطرفا به ُکنج و کناره
چشمشان ـ تای دیگر  ها ـ هم پسِر موسی و هم امیرحسین و هم سه همۀ بچه   

فقط به پشِت دست ـ اش، فهمیدند  شده های ُرک به دسِت درازشدۀ نادر و چشم
 توانند پا بردارند و بگردند... ها ـ می ُرو به عقب و عقب

شما »اش، گفت:  پسِر َخیرعلی به رفتن و چرخاندِن کلّۀ بزرگ و قیافۀ سبزه   
 «ُمراد بگردین و َدوِر آبادی... حصاِر عموم شاهبرین َدوِر 

ۀ به کندِن گودال و ُمراد نشست پشِت خان ُمراد تیشه آورد و شاه دختِر شاه   
دخترکوچکۀ نادر هم تیشۀ خودشان را آورد داد به دسِت نادر و نادر با دادِن 

اّول خوبه بری پشِت َکَپِر زهراُگلی رو »علی، گفت:  تیشه به دسِت بخش
 کردن... و خودش رفت باالی سِر دّره و ایستاد به نگاه« ِبکَنی.

و به تیزی پائین  ریز بود لِب دّره از قدیم تا چند َگز ِگل و سنگِ دست   
و کج و َکوله  های ها و ُتورفتگی برآمدگیو  ها یناصافرفت تا جا به  می

چیز، پوشیده از  همه عنواِن آشغالدانِ  شد که به میها داده  سنگ ها و تخته سنگ
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~ 372 ~ 
 اللِی                                                                  کالغ

سمِت راسِت در  بودند.کثیفی و آشغال شده خاک و ُخل و کود و کثافت و 
 نهاد، همانطور که در سمِت چپش ُرو به افزایش میکم  کمنادر، عمِق دّره 

ً به کاهش ُرو می اش به  دو لبه متری  کرد تاآنکه باألخره در چندده مرّتبا
ساختند که  مینی را میزشروِع رسیدند و دیگر  هم می هها ب شدن باریک

به آن آب  چشمهو نادر گاهی از  شد نادر میساله پالیِز خیار یا خیارزاِر  همه
شدند، هرکس که از باالی کنارۀ  که پهِن زمین می های خیار وقتی کشید. ُبّته می
یافت،  آسا می ها را صورِت یک تکّۀ مخملِی بهشت آنکشید،  سر می دّره چپِ 
خاطِر رفتن  پیش دیگر وجود نداشت چون نادر بهساِل  ـ سه ای که از دو تکّه
رفتن ـ نرفتن، رهایش کرده بود  هم در نتیجۀ دودلیِ  کار به اهواز و امسالپِی 

هائی بود  رنگِ چند درخِت ُکنار در داخِل حیاِط خانهیکی دیگر   و رنگِ سبز
وقِت  های کنار پای آبادی بود که به ریازگاه سبِز خارشت رنگِ گاهیکی هم و 
از یافتند. غیر ِد مختصری هم دست میو سفی رنگارنگِی سرخ ، بهرسیدن ُگل به

ها و باز غالباً   خاکستری کوه ِرنگجا بود؛  رنگِ همهها، رنگ  همان  این
های ِول که  ها در شباهِت تقریبی به رنگِ زمین ها و بلندی رنگِ خاکسترِی تّپه

ً در بیشتر به خاکستری نزدیک  بودند تا به سفیِد سفیدی و روشنی؛ خصوصا
اننِد حاال که پس از هفت ـ هشت ماه گذران در عریانی، از چنگاِل موعدی م

ها ـ رنِگ  داغی و خشکی و عطش درآمده بودند و در این میان ـ در این میانه
 بود... رنگِ زرِد کمرنگِ ِکشتزارهاجامانده ـ  فرق ـ رنگِ به

یدن برداشت و با سرکشقدم  ـ سیزده  دوازدهبا ُروکردن به سمِت چپ، نادر    
الخصوص نزدیک  تر. علی های سبزوار! هنوز برو پائین»به دّره، صدا کرد: 

و نگاهش به پسِر َخیرعلی که  «که بکنی به حصاِر خیاری، خیلی هست...
نه سنگِ اونُجوری، »تر از سبزوار در تِه دّره بود، به بانگ گفت:  نزدیک

و به برگشتن پا « باریک باشه  عیبی نداره...اگه ِجِغلِه. پهِن پهن باید باشه، 
َخیرعلی! دوش تو »و َخیرعلی گفت: ُمراد  شاهشدن به  برداشت و با نزدیک

س، الکی  علی... کالغ که میگن چقدر حرامزاده نبودی، گفتم برای بخش
 «نمیگن...

َکنه الَمَصب، از بسکِه زمین  نمی»ُمراد چشمش به زمین و تیشه، گفت:  شاه   
 «آب ندیده.

ِبده تا من بکََنم، تو که انگار جون به دستت »َخیرعلی به خمیدن گفت:    
 «نیست هیچ...

 
  

~ 373 ~ 
 اللِی                                                                  کالغ

آ! من جون به دستم »سر بلندکردن توی صورِت َخیرعلی گفت: ُمراد با  شاه   
اگه دسِت من به قدِر دسِت تو هم جون نداشته  من خاک به سرِ ای نیست؟ 

 «باشه!
َنقل میاد روی تیشه. تیشۀ من خیلی »ور صدا کرد: علی از دُ  بخش   
 «کاره. به
ها را نهاد  َخیرعلی که صاف ایستاد، نادر دست جلو برد و نوِک انگشت   

 «شو؟ ئی َنقِل کالغ و ُتوله تو شنیده»اش گفت:  روی سینه
 «نه، تو هم با کالغت!»ی گفت: َخیرعل   
نه، بگو »سربلندکردن گفت:  اش مشغوِل کندن، بی دست و تیشه ُمراد  شاه   

 «دونیم؟ دونی، ما می اگه که میگی! یعنی توئی که َمَتل ـ َغَزل می
بذارین بگه. خیلی َنقل »علی هم نشسته و مشغوِل کار، صدا کرد:  بخش   

 «داره َمَتلش جاِن خودتون.
از کناِر  –ل ـ کوتاه و صورتش پهن و زردطور جوان و کُ  –« سهراب»   

علی سالم کرد و با بلندگرفتِن  َکپِر زهراُگلی پیدا شد و رسید کناِر سِر بخش
علی به  صدا به مردها هم سالم کرد و روی دوزانو نشست کناِر دسِت بخش

مثِل اینکه پس تو هم »گفت: علی  ُپرس و اُرس و شنیدن و خندیدن تا بخش
 «ئی داخِل آبادی؟ امروز مونده

بردن و کشیدِن پاچۀ شلوارگشاِد  ُمراد و دست زدن جلِو شاه مباتمهنادر با چُ    
بشین تو هم یه َدمان. تو که انگار ُپِزت درنمیاد هیچ بشینی »َخیرعلی، گفت: 

ئین  گوش بگیرین تا اگه نشنیده»ک زد و نادر گفت: َخیرعلی هم ُچندَ «. ل.به گِ 
س. َنقلش خیلی  نا و موذی و حرامزادهاین جریانو، بفهمین کالغ چقدر دا

 گفت میو کرد  میشو َرهنمائی  یه روزی یه کالغی بچه»و گفت: « خوبه...
 ...«"کنم ِبت یادت بمونه که بمونه بچه، ای بچه! یه نصیحتی می"

د، با خندۀ آم را به دسِت سهراب داده بود و به شتاب می هعلی که تیش بخش   
ن نصیحتو هیچ از ای" ها! یعنی ِبش گفت»ف شرکت کرد: تحسین در حر
 !...«َدر" گوش نکنی به

ها َدوِر زانوها، ظاهراً با خندۀ  ُمراد پشت را به خاک رساند و دست شاه   
 «خاب!...»اعتنائی گفت:  بی
چی، بگو بینم میگی بچشم بابا، بگو کالغ هم گفت " ها... ُتوله»گفت: نادر    
 ...«کنی ِبم" ه َرهنمائی ـ داللتی میچ
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 اللِی                                                                  کالغ

سمِت راسِت در  بودند.کثیفی و آشغال شده خاک و ُخل و کود و کثافت و 
 نهاد، همانطور که در سمِت چپش ُرو به افزایش میکم  کمنادر، عمِق دّره 

ً به کاهش ُرو می اش به  دو لبه متری  کرد تاآنکه باألخره در چندده مرّتبا
ساختند که  مینی را میزشروِع رسیدند و دیگر  هم می هها ب شدن باریک

به آن آب  چشمهو نادر گاهی از  شد نادر میساله پالیِز خیار یا خیارزاِر  همه
شدند، هرکس که از باالی کنارۀ  که پهِن زمین می های خیار وقتی کشید. ُبّته می
یافت،  آسا می ها را صورِت یک تکّۀ مخملِی بهشت آنکشید،  سر می دّره چپِ 
خاطِر رفتن  پیش دیگر وجود نداشت چون نادر بهساِل  ـ سه ای که از دو تکّه
رفتن ـ نرفتن، رهایش کرده بود  هم در نتیجۀ دودلیِ  کار به اهواز و امسالپِی 

هائی بود  رنگِ چند درخِت ُکنار در داخِل حیاِط خانهیکی دیگر   و رنگِ سبز
وقِت  های کنار پای آبادی بود که به ریازگاه سبِز خارشت رنگِ گاهیکی هم و 
از یافتند. غیر ِد مختصری هم دست میو سفی رنگارنگِی سرخ ، بهرسیدن ُگل به

ها و باز غالباً   خاکستری کوه ِرنگجا بود؛  رنگِ همهها، رنگ  همان  این
های ِول که  ها در شباهِت تقریبی به رنگِ زمین ها و بلندی رنگِ خاکسترِی تّپه

ً در بیشتر به خاکستری نزدیک  بودند تا به سفیِد سفیدی و روشنی؛ خصوصا
اننِد حاال که پس از هفت ـ هشت ماه گذران در عریانی، از چنگاِل موعدی م

ها ـ رنِگ  داغی و خشکی و عطش درآمده بودند و در این میان ـ در این میانه
 بود... رنگِ زرِد کمرنگِ ِکشتزارهاجامانده ـ  فرق ـ رنگِ به

یدن برداشت و با سرکشقدم  ـ سیزده  دوازدهبا ُروکردن به سمِت چپ، نادر    
الخصوص نزدیک  تر. علی های سبزوار! هنوز برو پائین»به دّره، صدا کرد: 

و نگاهش به پسِر َخیرعلی که  «که بکنی به حصاِر خیاری، خیلی هست...
نه سنگِ اونُجوری، »تر از سبزوار در تِه دّره بود، به بانگ گفت:  نزدیک

و به برگشتن پا « باریک باشه  عیبی نداره...اگه ِجِغلِه. پهِن پهن باید باشه، 
َخیرعلی! دوش تو »و َخیرعلی گفت: ُمراد  شاهشدن به  برداشت و با نزدیک

س، الکی  علی... کالغ که میگن چقدر حرامزاده نبودی، گفتم برای بخش
 «نمیگن...

َکنه الَمَصب، از بسکِه زمین  نمی»ُمراد چشمش به زمین و تیشه، گفت:  شاه   
 «آب ندیده.

ِبده تا من بکََنم، تو که انگار جون به دستت »َخیرعلی به خمیدن گفت:    
 «نیست هیچ...
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 اللِی                                                                  کالغ

آ! من جون به دستم »سر بلندکردن توی صورِت َخیرعلی گفت: ُمراد با  شاه   
اگه دسِت من به قدِر دسِت تو هم جون نداشته  من خاک به سرِ ای نیست؟ 

 «باشه!
َنقل میاد روی تیشه. تیشۀ من خیلی »ور صدا کرد: علی از دُ  بخش   
 «کاره. به
ها را نهاد  َخیرعلی که صاف ایستاد، نادر دست جلو برد و نوِک انگشت   

 «شو؟ ئی َنقِل کالغ و ُتوله تو شنیده»اش گفت:  روی سینه
 «نه، تو هم با کالغت!»ی گفت: َخیرعل   
نه، بگو »سربلندکردن گفت:  اش مشغوِل کندن، بی دست و تیشه ُمراد  شاه   

 «دونیم؟ دونی، ما می اگه که میگی! یعنی توئی که َمَتل ـ َغَزل می
بذارین بگه. خیلی َنقل »علی هم نشسته و مشغوِل کار، صدا کرد:  بخش   

 «داره َمَتلش جاِن خودتون.
از کناِر  –ل ـ کوتاه و صورتش پهن و زردطور جوان و کُ  –« سهراب»   

علی سالم کرد و با بلندگرفتِن  َکپِر زهراُگلی پیدا شد و رسید کناِر سِر بخش
علی به  صدا به مردها هم سالم کرد و روی دوزانو نشست کناِر دسِت بخش

مثِل اینکه پس تو هم »گفت: علی  ُپرس و اُرس و شنیدن و خندیدن تا بخش
 «ئی داخِل آبادی؟ امروز مونده

بردن و کشیدِن پاچۀ شلوارگشاِد  ُمراد و دست زدن جلِو شاه مباتمهنادر با چُ    
بشین تو هم یه َدمان. تو که انگار ُپِزت درنمیاد هیچ بشینی »َخیرعلی، گفت: 

ئین  گوش بگیرین تا اگه نشنیده»ک زد و نادر گفت: َخیرعلی هم ُچندَ «. ل.به گِ 
س. َنقلش خیلی  نا و موذی و حرامزادهاین جریانو، بفهمین کالغ چقدر دا

 گفت میو کرد  میشو َرهنمائی  یه روزی یه کالغی بچه»و گفت: « خوبه...
 ...«"کنم ِبت یادت بمونه که بمونه بچه، ای بچه! یه نصیحتی می"

د، با خندۀ آم را به دسِت سهراب داده بود و به شتاب می هعلی که تیش بخش   
ن نصیحتو هیچ از ای" ها! یعنی ِبش گفت»ف شرکت کرد: تحسین در حر
 !...«َدر" گوش نکنی به

ها َدوِر زانوها، ظاهراً با خندۀ  ُمراد پشت را به خاک رساند و دست شاه   
 «خاب!...»اعتنائی گفت:  بی
چی، بگو بینم میگی بچشم بابا، بگو کالغ هم گفت " ها... ُتوله»گفت: نادر    
 ...«کنی ِبم" ه َرهنمائی ـ داللتی میچ
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ُمراد! حرِف  ناُزک گوش بگیر، آ شاه»هنوز نرسیده، صدا کرد: علی  بخش   
 «حرف، جاِن خودت...خیلی بزرگیه 

علی رو ببینین چه  این بخششما هی، »گفت:  برداشتنیُمراد به سر شاه   
 «کنه! می
پس تو برو برای باالئی نزدیک به پشِت »علی، گفت:  نادر چشمش به بخش   

َکنه. تو با یه سنِگ  می حسین. اون پائینی رو که سهراب بدهخونۀ َقیطاس و عَ 
 «تیزی بکَن ازش تا تیشه گیرت بکُنه. نوک

تیز چارۀ این زمیِن خشک  ای آقا، کجا به سنگِ نوک»علی گفت:  بخش   
 «َدمان تا تیشه گیر بیاد. شه. بذار یه می
و منتظِر گفتِن « ئیم ما، حضرات! ببینین چه بیعار شده»َخیرعلی گفت:    

 نادر ماند.
اینه که اگه  م! نصیحت ـ داللتم بچه" الغ گفتبله! ُخالصه ک»نادر گفت:    

َدم  آدمیزاد داره میاد نزدیکت و دیدی که خم شد و راست شد، هموندیدی 
ت و اونوقته که  که خم شده بود سنگ َورداره بندازه بزنه دیگه دونسته باش

فوراً بال ُخالصه شی و  می میری یا َشل و زخمدار دیگه نباید وایسی که یا می
 ...«بگیر و ِبِجه"

علی  کرد. بخش دادن  نگاه می سهراب هم دست از کار کشیده بود و به گوش   
پاکردن گفت:  ه بود؛ با پابهخندید که انگار خودش حرف را پیدا کرد طوری می

 «کالغ!... حاال گوش بگیرین از کاِر ُتوله»
ین بچه دیگه ها، حاال ببین»نادر که چشم خوابانده بود و گشوده بود، گفت:    

ای بابا، " که در جواِب باباش دراومد گفت چقدر حرامزاده بود و هوشیار بود
که نزدیک بکنه ِبم، من  یندرست، بله، اما آدمیزاد خم و راست هم که نشه، هم

کنم. چرا؟ ـ برای اینکه از کجا معلومه که اون آدمیزاد از اّول سنگ  فرار می
 !...«رنداشته باشه همراش که منو بزنه"وَ 

ببینین »حیرت گفت:  خنده، به اختیار پیدا به های بی اد با نیشُمر شاه   
 «حضرات!...

ُمراد، با کوفتِن کِف  شمش به شاهحاِل تحسین و خنده و چ و َخیرعلی هم به   
 «شنیدی؟! ببینین!...»دست به زانو گفت: 

 «دیدین؟!...»علی هم صدا کرد:  بخش   
 «ردین کالغ الکیه؟پس گفتین چی! خیال ک»و نادر گفت:    
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وهللا که کالغ.. ها، حسابش خیلیه از لحاِظ »ُمراد با همراهی گفت:  شاه   
 «حرامی!... تخمه

   .............................. 
 
 

ً بچه    ً به تله خصوصا  پیش از ظهر خیلی کردند.  ها سرکشی می ها مرّتبا
کالغ سِر چشمه بود، ما رو که دید میائیم، »خبر آورد:  «عبُدالحسین»دختِر 

بال گرفت رفت پائین ـ پائینا طرِف َمزارها و چون زن و بچه قیل و قال 
 «پشت. ت رفت طرِف همینکردن، بال گرف می
 «میاد...»در به لحِن امیدواری و در فرودآوردِن سر گفت: نا   
 «ش! ها. ُجوری که معلوم داده، این اجل گرفته»سبزوار هم شادمانه گفت:    
 «یرینش!گ میحتماً ها! »ُمراد با ُپوزخند گفت:  شاه   
که رنگِ غالباً  باالی سِر آبادی را گرفتنددر نزدیکی به ظهر ابرهائی    

انداختند، بسیار امیدوارکننده  های َپت و پهنی که به زمین می تاریکشان و سایه
شدند و ُجفت و ُجور  بهم نزدیک می شان های پراکنده د. بعضی از تکّهبو

شد و  کرد و به باال ـ باالها کشیده می شدند، فقط باد بود که زمین را ِول می می
و فکِر پوشاند  کِر ابر روی جریاِن کالغ را میگذاشت جا بگیرند... ف نمی

آورد. هوا  آمد و فکر و خیاِل ِکشت و کار و امید و عالقه را می باران می
ها کشیده شدند و جریاِن کالغ و  ها به داخِل اتاق کمی سرد شد و بیشتِر آدم

 ها تقریباً از یادها رفت... تله
رد و زور گرفت و ابرها سست شدند رفته به باالترها گیر ک رفتهچنگِ باد    

ها و  ها و بلندی تکّه رفتند باالی سِر کوه به و َپر و پخش و فراری شدند و تکّه
ی ئها و باالی سِر ِکشتزارها ور و ِول و باالی سِر آبادیهای دُ  باالی سِر زمین

شد. آفتاب باز مثِل صبح  زدند و امیِد مردم  ناامیدی می که دیگر حّتی سفید می
خاطِر  شدِن داخل و هم به ها  هم با گرم مبا وضوح و ُمداومت پیدا شده بود و آد

 به یکدیگر نشان بدهند، بیرون آمدند.آنکه ناراحتِی خود را 
 ـ هّمت کرد!   
 که! پس هّمت نکرد؟! ـ البت   
 !نخیر، پشیمون شد ـ   
 ـ خوب زد بارون!...   
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ُمراد! حرِف  ناُزک گوش بگیر، آ شاه»هنوز نرسیده، صدا کرد: علی  بخش   
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 رش چه کرد؟!مون کرد و آخ دیدین چطوری َغّرهـ    
 مون کرده و دیگه هیچی! پس چی، جانم! مسخرهـ    
کنه که خودمون هم  گفتی و خالص؟ از قصد اینُجوری می «مسخره»ـ    

 قشنگ بفهمیم!
 ـ پس چی!   
 بینین، ایَنم از کاِر آ خدا! ـ کاِر بنده اونه که می   
 مونه فکری و مشّوش که آخه این دیگه یعنی چی! ـ آدم می   
 ـ پس بگین خدا هم ما رو مسخره کرده!   

 !«خدائی باِد ُگه»باد نذاشت،  !«باد»ـ    
 یعنی که چی اگه خدا خودش بخواد بارون بزنه؟ «باد»ـ ای جانم،    
خودش عالمِت قطِع امیده؟ نه بادو هم خدا ـ بله، اما نه اینه که باد هم    
 فرسته؟ می
 ـ خدا قربونش باز پشیمون شد!   
که نشسته داخِل   برسونه خلوقبه مکنه تا  ها رو می» گیر و ُگش» اینـ    

 غضب!
یعنی حرف زد! آیا اینکه خدا نشسته داخِل غضب، بنا به چه  «َمرد»ـ آ!    

، و صاف و صادق پناه خاطره؟ ما آدمای فقیر و ذلیل و بیکس و کار و بی
 ن؟یعنی چه عمِل ناُجوری ازمون سرزده که خدا غضب بکنه ِبمو

ـ ای برادر! اینو از بابِت دوبیشتِر مخلوِق ناُجور میگم و یعنی میگم ما هم    
که َتر و  شه  می ُسوزیم! آتش که بیفته به یه جائی، مگه نه این به آتِش اونا می
 «ُسوَزن؟ این! خشک باهم می

ه، باز خدا.. حرف اگه راست باش حرف. یعنی این حرفت هم باز نشد به ـ این   
که بجای اینکه بزنه به  «ُمِبیِن حّقه»ـ کجا « ُمِبیِن حّقه»خودمون میگیم ـ که 

 «همه ظلم بکنه؟ نکنه و به« خوب و َبد»ور و ضایع، لولۀ گوِش آدمای ناجُ 
این باشه که « خدائی»زنه. یعنی اگه  می حسین این آ َعبدهحقیقتو ـ حرِف    
 به یه آتش بُسوَزن، پس اونوقت دیگه نبودِن خدا بهتره! «بد»و « خوب»

 ـ حرِف حق!...   
 ـ همین باد هم دیگه اندوه شده برای ما!   
 ـ بله، همین باد هم َبَتر خدا رو پشیمون کرده!   
 سگِ ِکِیه! «باد»ابا! اگه خدا بخواد بارون بزنه، ـ ای ب   
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 ـ ای بابا، وهللا...   
نه  به دسِت ِکِیه؟ «بارون»به فرموِن ِکِیه؟  «باد»ق میگه. علی ح بخشـ    

 چی به دسِت خدا خودشه؟ همه
خلوِق فقیر ـ چرا، جای چی اینو میاره به سِر م ـ قربوِن ُمُرّوِت خدا، آخه   

 پناه؟ ذلیل ـ علیل ـ بی
 کمِت خودشه. تاببینیم باألخره...چی به دسِت خودشه و از ح باز همه ـ   
 ـ ای خواهرم  ها. هنوز هم اگه باد بذاره...   
   .............................. 
تر از همیشه و با دهاِن  دوید... سرخ سرهائی به سمِت َغّفار برگشت که می   

رسید. فقط نادر  کاری  جلوگیری از شلوغها برای  دادن تکان باز و با دست نیمه
 «ش!... هی! دیده»فرصت کرد بگوید: 

اومده کالغ.. ـ خالوم نادر! ـ »زدن گفت:  َنَفس جلوگیری از َنَفس غّفار به   
 «پیِش تلۀ باالئی. قشنگ نشسته پیشش...

ی! اَه؟ راستی؟ ی، هَ هَ »صدا درآمدند:  زن و مرد و بچه بلند یا خیلی بلند به   
اومد! خاب! یواش! بذارین! کجا؟ هستش؟ یعنی هنوزه هستش به قرار؟ پس 

 «گوشش!... کجاس؟ پس یواش بگین صدا نرسه به رسبزوا
دادِن اهّمّیِت موضوع،  ها و تله، برای نشان وربودنشان از تلهدُ  با همۀ   

هائی یواش  ... بچهاختیاِر لحظاِت اّول ناپدید شدند بلند و بیخیلی صداهای 
های کجا میرین »طرِف پشت راه افتاده بودند که نادر، ملتفت، نهیب داد:  به
ها، دشنام میدم.  ئی سر ِبکَشه به اون پشت ـ مشت ها؟ اگه ببینم یه بچه زده ریپَ 

 «شلوغی هم نبینم بکنین  ُهح...
ها ِچتونه که اینُجور َهو ـ گاله  راستی شما زن و بچه»ُمراد گفت:  شاه   
 «؟کنین می
از ردن، نتیجه نداره غیراینکه یکی بره پشت به سرسرک»داد: نادر ادامه    

اینکه بالکُل فراریش بکنه. من خودم بیشترش از داخِل دریچۀ طویله سرکشی 
 «کنم. می
 «شه. وره، از دریچه نمیخالوم نادر! تلۀ باالئی خیلی دُ »َغّفار گفت:    
شاید بشه، بزرگه »شود و گیر به حرفش پیدا شد تا گفت:  نادر دید نه، نمی   

 «جا. ش وایساده نیست به یه نقطه دریچه. کالغ هم که همه
ُمراد و َغّفار هم به دنبالش راه افتادند...  و شاه راه افتاد به طرِف طویله   
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کنه که خودمون هم  گفتی و خالص؟ از قصد اینُجوری می «مسخره»ـ    

 قشنگ بفهمیم!
 ـ پس چی!   
 بینین، ایَنم از کاِر آ خدا! ـ کاِر بنده اونه که می   
 مونه فکری و مشّوش که آخه این دیگه یعنی چی! ـ آدم می   
 ـ پس بگین خدا هم ما رو مسخره کرده!   

 !«خدائی باِد ُگه»باد نذاشت،  !«باد»ـ    
 یعنی که چی اگه خدا خودش بخواد بارون بزنه؟ «باد»ـ ای جانم،    
خودش عالمِت قطِع امیده؟ نه بادو هم خدا ـ بله، اما نه اینه که باد هم    
 فرسته؟ می
 ـ خدا قربونش باز پشیمون شد!   
که نشسته داخِل   برسونه خلوقبه مکنه تا  ها رو می» گیر و ُگش» اینـ    

 غضب!
یعنی حرف زد! آیا اینکه خدا نشسته داخِل غضب، بنا به چه  «َمرد»ـ آ!    

، و صاف و صادق پناه خاطره؟ ما آدمای فقیر و ذلیل و بیکس و کار و بی
 ن؟یعنی چه عمِل ناُجوری ازمون سرزده که خدا غضب بکنه ِبمو

ـ ای برادر! اینو از بابِت دوبیشتِر مخلوِق ناُجور میگم و یعنی میگم ما هم    
که َتر و  شه  می ُسوزیم! آتش که بیفته به یه جائی، مگه نه این به آتِش اونا می
 «ُسوَزن؟ این! خشک باهم می

ه، باز خدا.. حرف اگه راست باش حرف. یعنی این حرفت هم باز نشد به ـ این   
که بجای اینکه بزنه به  «ُمِبیِن حّقه»ـ کجا « ُمِبیِن حّقه»خودمون میگیم ـ که 

 «همه ظلم بکنه؟ نکنه و به« خوب و َبد»ور و ضایع، لولۀ گوِش آدمای ناجُ 
این باشه که « خدائی»زنه. یعنی اگه  می حسین این آ َعبدهحقیقتو ـ حرِف    
 به یه آتش بُسوَزن، پس اونوقت دیگه نبودِن خدا بهتره! «بد»و « خوب»

 ـ حرِف حق!...   
 ـ همین باد هم دیگه اندوه شده برای ما!   
 ـ بله، همین باد هم َبَتر خدا رو پشیمون کرده!   
 سگِ ِکِیه! «باد»ابا! اگه خدا بخواد بارون بزنه، ـ ای ب   
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 ـ ای بابا، وهللا...   
نه  به دسِت ِکِیه؟ «بارون»به فرموِن ِکِیه؟  «باد»ق میگه. علی ح بخشـ    

 چی به دسِت خدا خودشه؟ همه
خلوِق فقیر ـ چرا، جای چی اینو میاره به سِر م ـ قربوِن ُمُرّوِت خدا، آخه   

 پناه؟ ذلیل ـ علیل ـ بی
 کمِت خودشه. تاببینیم باألخره...چی به دسِت خودشه و از ح باز همه ـ   
 ـ ای خواهرم  ها. هنوز هم اگه باد بذاره...   
   .............................. 
تر از همیشه و با دهاِن  دوید... سرخ سرهائی به سمِت َغّفار برگشت که می   

رسید. فقط نادر  کاری  جلوگیری از شلوغها برای  دادن تکان باز و با دست نیمه
 «ش!... هی! دیده»فرصت کرد بگوید: 

اومده کالغ.. ـ خالوم نادر! ـ »زدن گفت:  َنَفس جلوگیری از َنَفس غّفار به   
 «پیِش تلۀ باالئی. قشنگ نشسته پیشش...

ی! اَه؟ راستی؟ ی، هَ هَ »صدا درآمدند:  زن و مرد و بچه بلند یا خیلی بلند به   
اومد! خاب! یواش! بذارین! کجا؟ هستش؟ یعنی هنوزه هستش به قرار؟ پس 

 «گوشش!... کجاس؟ پس یواش بگین صدا نرسه به رسبزوا
دادِن اهّمّیِت موضوع،  ها و تله، برای نشان وربودنشان از تلهدُ  با همۀ   

هائی یواش  ... بچهاختیاِر لحظاِت اّول ناپدید شدند بلند و بیخیلی صداهای 
های کجا میرین »طرِف پشت راه افتاده بودند که نادر، ملتفت، نهیب داد:  به
ها، دشنام میدم.  ئی سر ِبکَشه به اون پشت ـ مشت ها؟ اگه ببینم یه بچه زده ریپَ 

 «شلوغی هم نبینم بکنین  ُهح...
ها ِچتونه که اینُجور َهو ـ گاله  راستی شما زن و بچه»ُمراد گفت:  شاه   
 «؟کنین می
از ردن، نتیجه نداره غیراینکه یکی بره پشت به سرسرک»داد: نادر ادامه    

اینکه بالکُل فراریش بکنه. من خودم بیشترش از داخِل دریچۀ طویله سرکشی 
 «کنم. می
 «شه. وره، از دریچه نمیخالوم نادر! تلۀ باالئی خیلی دُ »َغّفار گفت:    
شاید بشه، بزرگه »شود و گیر به حرفش پیدا شد تا گفت:  نادر دید نه، نمی   

 «جا. ش وایساده نیست به یه نقطه دریچه. کالغ هم که همه
ُمراد و َغّفار هم به دنبالش راه افتادند...  و شاه راه افتاد به طرِف طویله   
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ر را پس با سربردن به داخِل چهارگوِش دریچه، سرش گیر کرد و س نادر
شد. َغّفار  کشید. جز کمی از باال و پائین پیدا نبود و فقط تلۀ وسطی دیده می

. از طویله امتحان کرد و باز نشد«. سِر من کوچیکه. بذار تا خودم...»گفت: 
 «شما نیائین تا یواشکی برم ببینم...»رفتند، نادر گفت:  که بیرون می

، هیچ سر نکش، به آنی فهم گیری اگه از من گوش می»ُمراد گفت:  شاه   
 «زنه میره. کنه بال می می
زنه،  خوبه همین کاسبی! حاال که خدا بارون نمی»خنده گفت:  َشوکت به   

 «مونه! بس َدوِر همین کالغو بگیرین 
ُمراد که دیگر با ُشور و عالقه  فکرش متوّجۀ کالغ و تله بود، گفت:  شاه   
 «کنیم؟ کاری داریم و نمی ای َشوکت، پس چه بکنیم؟ یعنی دیگه»

خودم َتک  ُهح. شما وایسین »شان َدِم درگاِه ِچینه، نادر گفت:  به رسیدن   
 «جا. همین

زدِن کالغ بر باالی  و از ِچینه که پا بیرون گذاشت، همه متوّجۀ سنگینِی بال   
سمِت دّره سرازیر شد و صدای همه  زدِن چرخی، بهخانه شدند و دیدند که به 

 درآمد:
 اَی! ـ آخ   
 ـ رفت!   
 ـ بال گرفت رفت.   
 ـ بفرما! حاال بخورینش!   
 ـ قیامت!...   
 ـ بیا، بفرما!...   
خشک، به خشکی و روشن بود که کسی تقصیری نداشته اّما نادر با هیکِل    

بیا! باور بکنین که »ناراحتی برگشت ایستاد و نگاه کرد و نگاه کرد و گفت: 
طرف کاراتون َکَجن و  رین؟ شما که از همهمیذاید. شما شلوغی فهم

 «اَن! بدبختی
ها آزار دارن یا  پس مگه بچه»صدا درآمد:  ور بهجان هم از دُ  و ماهی   
 «کنه که شلوغی درمیارن؟ شون درد می دل
نه بابا، نادر، خودش بال گرفت، بچه کجا، شلوغی »ُمراد با خنده گفت:  شاه   

 «کجا...
 «پس ما َکی...؟»َخیرعلی گفت: پسِر    
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خالوم نادر راست میگه، شما شلوغ ـ ُپلوغ کردین »َغّفار به تغّیر گفت:    
 «نذاشتین!

هی، این ببینین چطور زور میاره به »از نزدیک گفت: اَفروز  صدای دل   
 «گیره! گلو! یعنی ایَنم دیگه خودشو ُجزِو َمردا می

پس برادرم َمرد »اَفروز، گفت:  جان و ُرویش به دل َحّوا ایستاده کناِر ماهی   
 «نیست؟ دیگه جووِن َنشِمینی ازش دراومده!

 خاک و کود بلند کرد بهصداکنان زمین برگشت و  باد از آسمان به   
شد که  ها کرد و چنان زورآور ها و گوش ها و چشم ها زد و به حلق صورت

از  خیلیو خودش خیلی ـ تا  ها َتپاند داخِل خانه ها را فراری کرد و به آدم
آبادی ماند و از باالها غافل  و زیادشدِن زورش ـ در  احواِل کم به ،بعدازظهر

مالیم،   و  بادی غیره ور دیدند، در همراهیِ ماند و ابرها که چشِم باد را دُ 
هم  هترسیدند زیاد ب ، ولی انگار میهم نزدیک شدند هبکمی نزدیک شدند و 
را  ـ بفهمد و خود« قیامتباِد »لی ـ هم بچسبند و باِد اوّ  هنزدیک شوند و ب

ـ باز با ـ باِد َصرَصر « باِد قیامت»و  شان بگذارد... ِبَرساَند و سردرپی
روب دیگر نه غ نزدیکی بههائی، در  کشیدن و پس حمالتی ـ حمالتی کوچک ـ

هائی  قالِب َوِزش ش را نبود و آنرا هیچ نبود جز بهزمین اثردر در آسمان و نه 
و جان، بیرنگ ـ یعنی سفیدرنگ ـ  رمق، بی دیگر بی ام و کوتاه، اّما ابرهاآر

آبادی و  ربط به ور و بیبیشتر جداجدا و تکّه ـ پاره، چه بر باالی سرها و چه دُ 
ـ طرِف پشت و پهلوی بازاِر  ورها، انگار ماتشان برده بود و خیلی دُ  آبادی

ز و بنفش و قرمز و زرِد آتشین سبهای  به رنگ شان هم ـ چند طبقهی اللِ 
 رسیدند... چشم می به
یک به باالی سِر خانۀ عبُدالحسین ـ نمایان شد و نزد بر باالی پرتگاه ـکالغ    
جبازی بود طوِر مایل ُرو به میانۀ آبادی و ُرو به پائین نهاد. انگار از لج ـ ل به

کرد، بخصوص که  که به آهستگی و وقار و در نزدیکی به زمین پرواز می
ا اعتنا صد و زننده و بی ها خشک ها و بر باالی سِر آدم بر باالی سِر خانه

 «َغر!... هِغَعر ِغعَ »کرد: 
 از چند جا صداهائی درآمدند:   
 ببینین، ببینین، ببینین!ـ    
 َهی! َهی ایناش!ـ خوب نگاش بکنین!    
 های! خوب نگاش بکنین!... ـ های   
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ر را پس با سربردن به داخِل چهارگوِش دریچه، سرش گیر کرد و س نادر
شد. َغّفار  کشید. جز کمی از باال و پائین پیدا نبود و فقط تلۀ وسطی دیده می

. از طویله امتحان کرد و باز نشد«. سِر من کوچیکه. بذار تا خودم...»گفت: 
 «شما نیائین تا یواشکی برم ببینم...»رفتند، نادر گفت:  که بیرون می

، هیچ سر نکش، به آنی فهم گیری اگه از من گوش می»ُمراد گفت:  شاه   
 «زنه میره. کنه بال می می
زنه،  خوبه همین کاسبی! حاال که خدا بارون نمی»خنده گفت:  َشوکت به   

 «مونه! بس َدوِر همین کالغو بگیرین 
ُمراد که دیگر با ُشور و عالقه  فکرش متوّجۀ کالغ و تله بود، گفت:  شاه   
 «کنیم؟ کاری داریم و نمی ای َشوکت، پس چه بکنیم؟ یعنی دیگه»

خودم َتک  ُهح. شما وایسین »شان َدِم درگاِه ِچینه، نادر گفت:  به رسیدن   
 «جا. همین

زدِن کالغ بر باالی  و از ِچینه که پا بیرون گذاشت، همه متوّجۀ سنگینِی بال   
سمِت دّره سرازیر شد و صدای همه  زدِن چرخی، بهخانه شدند و دیدند که به 

 درآمد:
 اَی! ـ آخ   
 ـ رفت!   
 ـ بال گرفت رفت.   
 ـ بفرما! حاال بخورینش!   
 ـ قیامت!...   
 ـ بیا، بفرما!...   
خشک، به خشکی و روشن بود که کسی تقصیری نداشته اّما نادر با هیکِل    

بیا! باور بکنین که »ناراحتی برگشت ایستاد و نگاه کرد و نگاه کرد و گفت: 
طرف کاراتون َکَجن و  رین؟ شما که از همهمیذاید. شما شلوغی فهم

 «اَن! بدبختی
ها آزار دارن یا  پس مگه بچه»صدا درآمد:  ور بهجان هم از دُ  و ماهی   
 «کنه که شلوغی درمیارن؟ شون درد می دل
نه بابا، نادر، خودش بال گرفت، بچه کجا، شلوغی »ُمراد با خنده گفت:  شاه   

 «کجا...
 «پس ما َکی...؟»َخیرعلی گفت: پسِر    
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خالوم نادر راست میگه، شما شلوغ ـ ُپلوغ کردین »َغّفار به تغّیر گفت:    
 «نذاشتین!

هی، این ببینین چطور زور میاره به »از نزدیک گفت: اَفروز  صدای دل   
 «گیره! گلو! یعنی ایَنم دیگه خودشو ُجزِو َمردا می

پس برادرم َمرد »اَفروز، گفت:  جان و ُرویش به دل َحّوا ایستاده کناِر ماهی   
 «نیست؟ دیگه جووِن َنشِمینی ازش دراومده!

 خاک و کود بلند کرد بهصداکنان زمین برگشت و  باد از آسمان به   
شد که  ها کرد و چنان زورآور ها و گوش ها و چشم ها زد و به حلق صورت

از  خیلیو خودش خیلی ـ تا  ها َتپاند داخِل خانه ها را فراری کرد و به آدم
آبادی ماند و از باالها غافل  و زیادشدِن زورش ـ در  احواِل کم به ،بعدازظهر

مالیم،   و  بادی غیره ور دیدند، در همراهیِ ماند و ابرها که چشِم باد را دُ 
هم  هترسیدند زیاد ب ، ولی انگار میهم نزدیک شدند هبکمی نزدیک شدند و 
را  ـ بفهمد و خود« قیامتباِد »لی ـ هم بچسبند و باِد اوّ  هنزدیک شوند و ب

ـ باز با ـ باِد َصرَصر « باِد قیامت»و  شان بگذارد... ِبَرساَند و سردرپی
روب دیگر نه غ نزدیکی بههائی، در  کشیدن و پس حمالتی ـ حمالتی کوچک ـ

هائی  قالِب َوِزش ش را نبود و آنرا هیچ نبود جز بهزمین اثردر در آسمان و نه 
و جان، بیرنگ ـ یعنی سفیدرنگ ـ  رمق، بی دیگر بی ام و کوتاه، اّما ابرهاآر

آبادی و  ربط به ور و بیبیشتر جداجدا و تکّه ـ پاره، چه بر باالی سرها و چه دُ 
ـ طرِف پشت و پهلوی بازاِر  ورها، انگار ماتشان برده بود و خیلی دُ  آبادی

ز و بنفش و قرمز و زرِد آتشین سبهای  به رنگ شان هم ـ چند طبقهی اللِ 
 رسیدند... چشم می به
یک به باالی سِر خانۀ عبُدالحسین ـ نمایان شد و نزد بر باالی پرتگاه ـکالغ    
جبازی بود طوِر مایل ُرو به میانۀ آبادی و ُرو به پائین نهاد. انگار از لج ـ ل به

کرد، بخصوص که  که به آهستگی و وقار و در نزدیکی به زمین پرواز می
ا اعتنا صد و زننده و بی ها خشک ها و بر باالی سِر آدم بر باالی سِر خانه

 «َغر!... هِغَعر ِغعَ »کرد: 
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 ش! خوب ببینهحاال ش،  ـ هرِکی ندیده   
 حضرات! صاحبو ببینین  ـ پدرسگ   
 ـ ببینین چقدر هم بزرگه!    
 مونو! کنه همه انگار مسخره می ـ   
 شه ِبمون و دیگه هیچی! ش می ار مسخرهـ ها وهللا، انگ   
 ـ هاع به خدا!   
 شو بکنیم؟ مون میاد تا چاره ـ چه بکنیم؟ زورمون میره ِبش؟ َدِم چنگ   
 ـ حرِف حسابی! او اوناش به آسمون و ما.. ـ اینا! ـ سِر زمینیم.   
 کنه! مون نمی ـ وهللا انگاری هیچ ما رو َدِم نظر نمیاره و مالحظه   
خانۀ ُمراد و سهراب نشسته پشِت  َخیرعلی و شاهسبزوار و نادر و    
ی سرشان، ُرو به پائین ـ حاِل عبور از باال جان، متوّجۀ کالغ شدند که به اهیم

 ها ـ کرده بود. عبور از باالی سِر خارشتری ُرو به
مثِل آنکه برای کسانی که هوا، با حیرت و ُجوری که  نادر سر و نگاهش به   
دلیل است که بار با  گوید و این اند می حال در وجوِد کالغ شک داشته تابه
 «آ! ایناش! هانی ها! دیگه...»گوید، گفت:  می
سر را تا گردن اجازه  ُمراد از کندِن چرِک قوزک دست برداشت و شاه   
صداآمدن، صدایش فرق کرد و ماننِد  ، آنطور که با بهگرفتهوا بلند  داد  به می

 یه  ِبه قدّ  به ُعَمر َقَسم اقالً »آن شد که کسی محکم دست به گلویش نهاده باشد: 
برای  را« ُعَمر»َقَسِم ، «ُسّنی»و  «شیعه» در حسابِ «. زائی هست! َبرۀ تازه

آورند  ، وقتی به زبان میرساندِن مقصود به ثبوت برایحال  درعینِ اهانت و 
 باشد!« نجس»که صحبت از چیزی کثیف و بخصوص 

یگه ش و د گمانم این اجل گرفته حضراِت برادرا! به»َخیرعلی گفت:    
 «هیچی!

الکردار یه »آمیِز َخیرعلی، سبزوار با شوق خندید تا گفت:  از شرکِت تأیید   
 «َمن گوشت داره!

کیلو باشه ـ نداشته  اگه به قدِر یه َمِن خودمون ـ که هفت»سهراب گفت:    
 «کیلو گوشِت خالصو که حتماً داره! باشه، چربتر از چار ـ پنج

ادر به لحن و حرِف مناسبی برای بدرقه گفت: شد. ن کالغ داشت ناپدید می   
 «ُمراد! ِول شده! کردنی شده مثِل ما، شاه آَخی! ایَنم دیگه پرت»

 «هاه!...»طوِر کشیده  به ُسوز گفت:  ُمراد برای تصدیق و تأیید، به  شاه   
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دونم چرا از باقی تار  نمی»ُمراد گفت:  ور از نّیِت نادر و شاهسهراب دُ    
 «شده...

 «َگرد" شده. ایَنم "غریب»ها گفت:  وسِط نّیت ِو َخیرعلی در حدّ    
 «نشین" شده... بله، "خوش»سهراب گفت:    
اصالً ِچکارش دارین بیچاره »گرفتِن فکِر خودش گفت:  و َخیرعلی به پی   

 «رو. اینو هم هرچی که باشه، خدا ِخلقت کرده و گناه داره.
زد:  رسید که با خنده جار می ـ می« لیع شمس»ور صدائی ـ صدای از دُ    
آ نادر کجاس که هی پس ... های، َدر! بگیرینش، های نذارین بره بههای »

 کند. صدا میـ بام  رویتخت یا از  معلوم بود از جائی بلند ـ از روی«. میگه...
   .............................. 
بر ناِن آبادی  فقط حرِف اامشب هم برای بلندی، آبادی را بود و برای ساک   

کشید،  ای که تعریِف باراِن و کالغ ته می خانهرا بود و حرِف کالغ را. در هر
خواب رفته  دیگر به رختخواب رفته بودند و بهبرید؛ یعنی  صدا هم می

 بودند...
جا  ها هم به آرامِش ِده به عمق و کماِل هرشبه که رسید، دیگر صدای سگ   

آمد و به ُدور ـ  د جز صدای سکوت که از ُدور ـ ُدورها مینماند و صدائی نمان
آمد و خواِب بار که صدای نادر از تِه جگر در رفت، جز یک ُدورها می

بزرگه گرفتش! های  تله های گرفتش!»هم زد:  هآرامش و ُسلطۀ سکوت را ب
 «نین به َسیل!...آبادی، بکَ

ی هللا!... هَ  هللا، بسم بسم» صدای بیم گفت: َشوکت که از خواب پریده بود، به   
 «ی!...خالو، ِچته هَ 

 
 

مورچه! وهللا مورچه َکنده به »صبِح زود بود که پسِر َخیرعلی خبر آورد:    
َئن به سوراخ یا  َئن کشیده ذّره کرده کشمشا و َکشکا رو ذّرهدوبیشتِر و  ها تله

کونده و رو هم حیوونی ـ چیزی چَئن بیرون. تلۀ پائینی  ازشون هم ریخته
 «سنگش افتاده یه طرِف گودالی.

 «یده نداره تله؟دیدی گفتم فا»نادر گفت:    
صدا آمد،  تلخ و تند بهحرف بود که  خبر و همین ُمراد انگار منتظِر همین شاه   

و گفت: « از اّول تو اینو گفتی یا من گفتم؟»که آب از دهانش پرید:  طوری
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نقدر کشمش و َکشک بیخودی خراب بابا! بچکونین اون دوتا رو هم، ای»
 «شد.
از تله چیزی دیگه چی، دیگه غیر»تسلیم گفت:  حالِ  مکث کرد و بهنادر    

پسِر »گفت:  و به فکِر حرِف پسِر َخیرعلی،« نبوده که نکرده باشیم...
س، بیا بریم نگاه بکنیم. شاید کالغ  تلۀ پائینی چکونده َخیرعلی! تو که میگی

 «ش؟ اومده چکونده
 «ور از گودالی.نخیر خالو، سنگش افتاده دُ »پسِر َخیرعلی گفت:    
ای؟ "کالغ" و  دیگه ِول کن نادر، مگه بچه»ُمراد سرد و جّدی گفت:  شاه   

ئی که وقتی کبک افتاده  ئی یا شنیده ن از هم. مثِل کبک. مگه دیده"تله" ُدورَ 
 «باشه به تله تا بیاد برسه سِر کالغ؟

 رش به زیر رفت.نادر نگفت و س   
نون  زنم و ُخرده تله رو میمن خودم حاال میرم »پسِر َخیرعلی گفت:    
 «ریزم داخلش. می
ها، برو، برو بزنش بابام. من که کار دارم و باید برم »نادر گفت:    
 «َگچ. ُبِنه
ببین چطور باز ابری به ِگرِد »ُمراد که به آسمان نگاه کرده بود، گفت:  شاه   

 «ونده! ایَنم از کاِر آ خدا!آسمون نم
پسِر َخیرعلی و پسِر موسی و امیرحسین رفتند و باز تله را زدند و هرچه    

ریختۀ دو  ی بیرونها ها و َکشک ماندۀ کشمش مورچه پیدا کردند ُکشتند و باقی
نان هم  ها ریختند و ُخرده و توی تله جمع کردندمثِل تلۀ پائینی را  تلۀ دیگر

 رفتند...اضافه کردند و 
   .............................. 
ها  تکاِن بال آفتاب بلند شده بود که کالغ به پیداشدن در آسمان، مستقیم و بی   

چرخید و در پشت فرود آمد. پسِر َخیرعلی دید و برای خبرکردِن نادر دوید و 
ُجست و خودش و سبزوار راه افتادند حاِل َدو سبزوار را  شنید رفته و به

طرِف ِچینۀ خانۀ نادر. امیرحسین و پسِر موسی مثِل مأمور منتظرشان بودند. 
ذّره سر پیش برد و دید کالغ نزدیک به لِب  سبزوار از نبِش دیواِر خانه ذّره

دّره و نزدیک به خانۀ َقیطاس و ُدور و پشت به تله نشسته و مثِل آدمی که در 
 آبادی... نه کاری به تله دارد و نه کاری بهفکر باشد، 

پسِر َخیرعلی! پسِر موسی! اون حدود »ها نگاه کرد گفت:  سبزوار به بچه   
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اگه ما به زیِر خدا یه ذّره هم »و گفت: « بچه نباشه. برین بگین و بیائین...
 «شانس داریم، میره برای تله!

 «خودم َتک میرم.»پسِر َخیرعلی گفت:    
کالغ! کالغ »به َدو رفت و سه دختربچه را َرد کرد و به دو زن هم گفت:    

 و به کناِر دیوار برگشت.« تون باشه. یواش!... اومده نشسته. حواس
گذاشت  نشستند به تعریِف آهسته، به احواِل انتظار و امید و هیجان که نمی   

. گذشت دقیقه  ده قدرِ  تکان بمانند... خیلی گذشت، یعنی به حال و بی به یک
دید کالغ همچنان  دید نه، می کرد و هر بار می گاه سرسر می به سبزوار گاه

وری آمده و خیلی خسته است و ِمنقار را تکان نشسته و انگار از راِه دُ  بی
گذارد و فقط هر بار که گردن و ِمنقار را به باالی شکم یا به زیِر  باز می نیمه

دیده یا چه بار معلوم نشد چه  ماَند... یک دهد، ِمنقار بسته می گردن قوس می
پائید، با طپِش تندترشدۀ  عجله کمی به جلو پرید و سبزوار که می شنیده که بی

دل، سر را به عقب کشید. سر و کلّۀ پسِر َخیرعلی هم که به وضِع خمیده از 
 کرد، به عقب کشیده شد... الی دست و بدِن سبزوار نگاه می

در سایۀ باریکِ حاشیۀ یک اتاِق خانۀ عبُدالحسین ـ خانۀ آخری ـ االِغ سیاِه    
اتاق خیلی جلو ـ  کناریِ  . دیوارِ کشید چسباند و می َقیطاس شکم را به دیوار می

برداشتن، با  حاِل لنگرانداختن به چپ و راست در قدم . کالغ بهتوی راه ـ بود
 ...ورتر شده بوداعتماد رفت به سایه و نزدیکِ  و بیحرکت ماند. از تله دُ 

َنع! الَمَصب از تله فراریه و »، گفت: سبزوار با صدائی نه دیگر یواش   
و در فکری فرو رفته بود که به پسِر  «س. دونه که تله اصالً انگاری می

 َخیرعلی ُزل زد.
 «گرفته عاقله! ها، این آتش»پسِر َخیرعلی گفت:    
 «ها، خیلی ناحّقه!»پسِر موسی گفت:    
تعادل روی زانوها، نگاِه پسِر موسی کرد.  زده و بی کسبزوار ُچندَ    

ها هم نگاه  ه آنامیرحسین دماغ باال کشید و پسِر َخیرعلی خندید و سبزوار ب
بال  اونجا هم که نشسته، اگه یکی از پشت یه تکونی بخوره،»کرد و گفت: 

اون خر هم شده یه آفتی و ممکن میده که تله رو »و گفت: « گیره میره... می
 ...«هم بچکونه

بریم به اون نزدیکی ـ ناپیدائی نذاریم کسی سر ِبکَشه »پسِر موسی گفت:    
 «ها؟ به پشت ـ مشت
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نقدر کشمش و َکشک بیخودی خراب بابا! بچکونین اون دوتا رو هم، ای»
 «شد.
از تله چیزی دیگه چی، دیگه غیر»تسلیم گفت:  حالِ  مکث کرد و بهنادر    

پسِر »گفت:  و به فکِر حرِف پسِر َخیرعلی،« نبوده که نکرده باشیم...
س، بیا بریم نگاه بکنیم. شاید کالغ  تلۀ پائینی چکونده َخیرعلی! تو که میگی

 «ش؟ اومده چکونده
 «ور از گودالی.نخیر خالو، سنگش افتاده دُ »پسِر َخیرعلی گفت:    
ای؟ "کالغ" و  دیگه ِول کن نادر، مگه بچه»ُمراد سرد و جّدی گفت:  شاه   

ئی که وقتی کبک افتاده  ئی یا شنیده ن از هم. مثِل کبک. مگه دیده"تله" ُدورَ 
 «باشه به تله تا بیاد برسه سِر کالغ؟

 رش به زیر رفت.نادر نگفت و س   
نون  زنم و ُخرده تله رو میمن خودم حاال میرم »پسِر َخیرعلی گفت:    
 «ریزم داخلش. می
ها، برو، برو بزنش بابام. من که کار دارم و باید برم »نادر گفت:    
 «َگچ. ُبِنه
ببین چطور باز ابری به ِگرِد »ُمراد که به آسمان نگاه کرده بود، گفت:  شاه   

 «ونده! ایَنم از کاِر آ خدا!آسمون نم
پسِر َخیرعلی و پسِر موسی و امیرحسین رفتند و باز تله را زدند و هرچه    

ریختۀ دو  ی بیرونها ها و َکشک ماندۀ کشمش مورچه پیدا کردند ُکشتند و باقی
نان هم  ها ریختند و ُخرده و توی تله جمع کردندمثِل تلۀ پائینی را  تلۀ دیگر

 رفتند...اضافه کردند و 
   .............................. 
ها  تکاِن بال آفتاب بلند شده بود که کالغ به پیداشدن در آسمان، مستقیم و بی   

چرخید و در پشت فرود آمد. پسِر َخیرعلی دید و برای خبرکردِن نادر دوید و 
ُجست و خودش و سبزوار راه افتادند حاِل َدو سبزوار را  شنید رفته و به

طرِف ِچینۀ خانۀ نادر. امیرحسین و پسِر موسی مثِل مأمور منتظرشان بودند. 
ذّره سر پیش برد و دید کالغ نزدیک به لِب  سبزوار از نبِش دیواِر خانه ذّره

دّره و نزدیک به خانۀ َقیطاس و ُدور و پشت به تله نشسته و مثِل آدمی که در 
 آبادی... نه کاری به تله دارد و نه کاری بهفکر باشد، 

پسِر َخیرعلی! پسِر موسی! اون حدود »ها نگاه کرد گفت:  سبزوار به بچه   
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اگه ما به زیِر خدا یه ذّره هم »و گفت: « بچه نباشه. برین بگین و بیائین...
 «شانس داریم، میره برای تله!

 «خودم َتک میرم.»پسِر َخیرعلی گفت:    
کالغ! کالغ »به َدو رفت و سه دختربچه را َرد کرد و به دو زن هم گفت:    

 و به کناِر دیوار برگشت.« تون باشه. یواش!... اومده نشسته. حواس
گذاشت  نشستند به تعریِف آهسته، به احواِل انتظار و امید و هیجان که نمی   

. گذشت دقیقه  ده قدرِ  تکان بمانند... خیلی گذشت، یعنی به حال و بی به یک
دید کالغ همچنان  دید نه، می کرد و هر بار می گاه سرسر می به سبزوار گاه

وری آمده و خیلی خسته است و ِمنقار را تکان نشسته و انگار از راِه دُ  بی
گذارد و فقط هر بار که گردن و ِمنقار را به باالی شکم یا به زیِر  باز می نیمه

دیده یا چه بار معلوم نشد چه  ماَند... یک دهد، ِمنقار بسته می گردن قوس می
پائید، با طپِش تندترشدۀ  عجله کمی به جلو پرید و سبزوار که می شنیده که بی

دل، سر را به عقب کشید. سر و کلّۀ پسِر َخیرعلی هم که به وضِع خمیده از 
 کرد، به عقب کشیده شد... الی دست و بدِن سبزوار نگاه می

در سایۀ باریکِ حاشیۀ یک اتاِق خانۀ عبُدالحسین ـ خانۀ آخری ـ االِغ سیاِه    
اتاق خیلی جلو ـ  کناریِ  . دیوارِ کشید چسباند و می َقیطاس شکم را به دیوار می

برداشتن، با  حاِل لنگرانداختن به چپ و راست در قدم . کالغ بهتوی راه ـ بود
 ...ورتر شده بوداعتماد رفت به سایه و نزدیکِ  و بیحرکت ماند. از تله دُ 

َنع! الَمَصب از تله فراریه و »، گفت: سبزوار با صدائی نه دیگر یواش   
و در فکری فرو رفته بود که به پسِر  «س. دونه که تله اصالً انگاری می

 َخیرعلی ُزل زد.
 «گرفته عاقله! ها، این آتش»پسِر َخیرعلی گفت:    
 «ها، خیلی ناحّقه!»پسِر موسی گفت:    
تعادل روی زانوها، نگاِه پسِر موسی کرد.  زده و بی کسبزوار ُچندَ    

ها هم نگاه  ه آنامیرحسین دماغ باال کشید و پسِر َخیرعلی خندید و سبزوار ب
بال  اونجا هم که نشسته، اگه یکی از پشت یه تکونی بخوره،»کرد و گفت: 

اون خر هم شده یه آفتی و ممکن میده که تله رو »و گفت: « گیره میره... می
 ...«هم بچکونه

بریم به اون نزدیکی ـ ناپیدائی نذاریم کسی سر ِبکَشه »پسِر موسی گفت:    
 «ها؟ به پشت ـ مشت
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حرف را  حرف زده بود و آن پرَوراند سبزوار که با فکری که در سر می   
 «نه، نه...»حواس گفت:  بیزده بود، 

پسِر موسی و پسِر َخیرعلی و امیرحسین ساکت نگاهش کردند و منتظِر    
 گفتن ـ نگفتنش ماندند.

و برای ادامه « پسِر َخیرعلی! میگم راستی...»صدا درآمد:  سبزوار به   
 نگ کرد...لَ 

 «ُهح؟...»جاجاکردن گفت: پسِر َخیرعلی با    
من به این »سبزوار سر را برد نزدیکِ گردن و شکِم پسِر َخیرعلی گفت:    

ئی ـ چیزی بریم  َئم که جای خوبی نشسته و خوبه که با یه گونی ِفراَست افتاده
و ...« بینه، غافلگیر بپریم ُروش یا با چوب از پشت.. خر هم َوِرشه و نمی

 ها کرد. نگاِه بچه
پسِر موسی و امیرحسین خندیدند و نگاه کردند و پسِر َخیرعلی که لِب    

شه  نه بابا، مگه می»لفت بیرون کشیده بود، گفت: اپائینی را به تردید و مخ
 «اینُجور هم؟

یه چوبی اگه  شما چوب"!»"و محکم گفت: « شه!... می»سبزوار گفت:    
 ...«نبیاری ینبر
کردِن خودش گفته بود.  کردِن پسِر َخیرعلی نگفته بود و برای قانع رای قانعب 

دراِز خودشان برگشت  پهن و دسته با تیشۀ تهباز گفت و امیرحسین رفت و 
 «چوب.. ـ یعنی ترکۀ جوندار ـ ندیدم...»ت: فگ

نه، همین خودش »سبزوار به گرفتِن تیشه از دسِت امیرحسین گفت:    
 «خوبه.

ایستادند. با  ور از نبشَدور زدند و به پهلوی خانۀ عبُدالحسین رسیدند و دُ    
قلب شدِن   کالغ فقط گوشه ـ کناِر دیوار را فاصله داشتند. سبزوار برای آرام

؛ یعنی تیشه بر باالی از هیجاِن اقدام صبر کرد... و پرید صبر کرد و بعد 
فاصله و به ضرب،  اَش این بود که تیشه باید بی سر، جست زد... فکر و نقشه

رص نجنبد و ه دست بلرزد و لَنگ کند یا دست قُ فرود بیاید نه اینک سِر موقع 
ـ دیگر کمی هول و شتاب از جا َکنده شد؛ االغ  شکلی بی امان بدهد... کالغ به

ن ن برگشت توی ُرو و سینۀ سبزوار؛ سبزوار که جستایستاده ـ به َرم کرد کج
دید، تماِم  االغ میگردِن  به نزدیکدست و پا و  آمدِن االغ را نزدیک به و باال

که فکرش گفت ـ این بود که اگر بیخود ـ بیفایده هم باشد، تیشه  فکرش ـ کاری
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خوردگی و  مرَ  های االغ در َنَوسانِ  ... جنباند و سر و گردن و گوشبجنباَندرا 
بود برای تکلیفی، چند َدمی به نظِر سبزوار ماننِد تعّمِد االغ  بالتکلیفی و بنابه

که کالغ از اندازۀ  ندن، و در همین لحظاِت فاصله بودتوی دست و پای او ما
افتاد که ضربه خورد  ُرو می االغ هم باالتر رسیده بود. سبزوار داشت به کلّۀ

که سبزوار شِت چهارگوِش تیشه بیِن راه بود به بیِخ گردِن االغ، یعنی پ
تماِم باِر گناه   ِقِرّچۀ غیظ دید، اّما با دندان ها می باالی بام بلندشدِن کالغ را بر

 دید و نخواست جلِو دست و ضرب را بگیرد... را متوّجۀ االغ می
   .............................. 
 
 

 ـ دیدی چطور گرفتنش!...   
 ـ گرفتنش! هاه!...    
ـ حاال خوبه! کالغو که نگرفتن هیچی، خِر َقیطاِس فقیرو هم زخمدار    

 کردن!
 شه! البت بهتر از این نمی  «بچه ـ بچگی»ـ کاِر    
 َئن به یه راِه ِولِی! ـ ببینین اینا از بیکاری چطوری افتاده   
 بسوزه که بد درِدِیه! «بیکاری»ـ بابای    
بگین ِکی به کدوم ایامی افتاده به َتلواسۀ گرفتِن یه کالغی که اینا هم  ـ اصالً    

 به او نگاه کرده باشن؟!
مون  اَن، این مردبزرگه بارشی و بدبختی مشّوِش بی احوالی که مردم  ـ به   

 خدا  ِِسرّ » َدوِر ُدِم یه کالغی رو گرفته! به یه اینُجور وقتیه که خودمون میگیم
 !«و عمِل بنده

   .............................. 
 
 

ها و سینه، َسَبِد حصیرِی بزرگی  شِب سوم روز شد و نادر به کمکِ دست   
م! ردُ ای مَ »خنده گفت:  وان نشست و َشوکت از پشِت سرش بهرا آورد توی ای

 «ها!... ُجوری خودشو بچه کرده با ِجِغلِه ببینین این مرِد ما چه
و چشمش به امیرحسین که مقابلش ایستاده بود، « حرف نزن!»نادر گفت:    

 «برو سبزوارو ِبُجور بیار...»گفت: 
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حرف را  حرف زده بود و آن پرَوراند سبزوار که با فکری که در سر می   
 «نه، نه...»حواس گفت:  بیزده بود، 

پسِر موسی و پسِر َخیرعلی و امیرحسین ساکت نگاهش کردند و منتظِر    
 گفتن ـ نگفتنش ماندند.

و برای ادامه « پسِر َخیرعلی! میگم راستی...»صدا درآمد:  سبزوار به   
 نگ کرد...لَ 

 «ُهح؟...»جاجاکردن گفت: پسِر َخیرعلی با    
من به این »سبزوار سر را برد نزدیکِ گردن و شکِم پسِر َخیرعلی گفت:    

ئی ـ چیزی بریم  َئم که جای خوبی نشسته و خوبه که با یه گونی ِفراَست افتاده
و ...« بینه، غافلگیر بپریم ُروش یا با چوب از پشت.. خر هم َوِرشه و نمی

 ها کرد. نگاِه بچه
پسِر موسی و امیرحسین خندیدند و نگاه کردند و پسِر َخیرعلی که لِب    

شه  نه بابا، مگه می»لفت بیرون کشیده بود، گفت: اپائینی را به تردید و مخ
 «اینُجور هم؟

یه چوبی اگه  شما چوب"!»"و محکم گفت: « شه!... می»سبزوار گفت:    
 ...«نبیاری ینبر
کردِن خودش گفته بود.  کردِن پسِر َخیرعلی نگفته بود و برای قانع رای قانعب 

دراِز خودشان برگشت  پهن و دسته با تیشۀ تهباز گفت و امیرحسین رفت و 
 «چوب.. ـ یعنی ترکۀ جوندار ـ ندیدم...»ت: فگ

نه، همین خودش »سبزوار به گرفتِن تیشه از دسِت امیرحسین گفت:    
 «خوبه.

ایستادند. با  ور از نبشَدور زدند و به پهلوی خانۀ عبُدالحسین رسیدند و دُ    
قلب شدِن   کالغ فقط گوشه ـ کناِر دیوار را فاصله داشتند. سبزوار برای آرام

؛ یعنی تیشه بر باالی از هیجاِن اقدام صبر کرد... و پرید صبر کرد و بعد 
فاصله و به ضرب،  اَش این بود که تیشه باید بی سر، جست زد... فکر و نقشه

رص نجنبد و ه دست بلرزد و لَنگ کند یا دست قُ فرود بیاید نه اینک سِر موقع 
ـ دیگر کمی هول و شتاب از جا َکنده شد؛ االغ  شکلی بی امان بدهد... کالغ به

ن ن برگشت توی ُرو و سینۀ سبزوار؛ سبزوار که جستایستاده ـ به َرم کرد کج
دید، تماِم  االغ میگردِن  به نزدیکدست و پا و  آمدِن االغ را نزدیک به و باال

که فکرش گفت ـ این بود که اگر بیخود ـ بیفایده هم باشد، تیشه  فکرش ـ کاری
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خوردگی و  مرَ  های االغ در َنَوسانِ  ... جنباند و سر و گردن و گوشبجنباَندرا 
بود برای تکلیفی، چند َدمی به نظِر سبزوار ماننِد تعّمِد االغ  بالتکلیفی و بنابه

که کالغ از اندازۀ  ندن، و در همین لحظاِت فاصله بودتوی دست و پای او ما
افتاد که ضربه خورد  ُرو می االغ هم باالتر رسیده بود. سبزوار داشت به کلّۀ

که سبزوار شِت چهارگوِش تیشه بیِن راه بود به بیِخ گردِن االغ، یعنی پ
تماِم باِر گناه   ِقِرّچۀ غیظ دید، اّما با دندان ها می باالی بام بلندشدِن کالغ را بر

 دید و نخواست جلِو دست و ضرب را بگیرد... را متوّجۀ االغ می
   .............................. 
 
 

 ـ دیدی چطور گرفتنش!...   
 ـ گرفتنش! هاه!...    
ـ حاال خوبه! کالغو که نگرفتن هیچی، خِر َقیطاِس فقیرو هم زخمدار    

 کردن!
 شه! البت بهتر از این نمی  «بچه ـ بچگی»ـ کاِر    
 َئن به یه راِه ِولِی! ـ ببینین اینا از بیکاری چطوری افتاده   
 بسوزه که بد درِدِیه! «بیکاری»ـ بابای    
بگین ِکی به کدوم ایامی افتاده به َتلواسۀ گرفتِن یه کالغی که اینا هم  ـ اصالً    

 به او نگاه کرده باشن؟!
مون  اَن، این مردبزرگه بارشی و بدبختی مشّوِش بی احوالی که مردم  ـ به   

 خدا  ِِسرّ » َدوِر ُدِم یه کالغی رو گرفته! به یه اینُجور وقتیه که خودمون میگیم
 !«و عمِل بنده

   .............................. 
 
 

ها و سینه، َسَبِد حصیرِی بزرگی  شِب سوم روز شد و نادر به کمکِ دست   
م! ردُ ای مَ »خنده گفت:  وان نشست و َشوکت از پشِت سرش بهرا آورد توی ای

 «ها!... ُجوری خودشو بچه کرده با ِجِغلِه ببینین این مرِد ما چه
و چشمش به امیرحسین که مقابلش ایستاده بود، « حرف نزن!»نادر گفت:    

 «برو سبزوارو ِبُجور بیار...»گفت: 
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 «به یه راِه بیخودی! ببینین چطورافتاده»َسَبد، ادامه داد:  چشِم َشوکت به   
 «...؟تا سنگ هم میذاری پشِت َسَبد»امیرحسین پرسید:    
 «داشته باش.نتو عجالًة برو و کاری به اینش »نادر گفت:    
رد! مائیم و همین َسَبدخرابه برای ظرفا و لباسا که ای مَ »َشوکت گفت:    
خوای سنگ ببندی پشتش تا بالکُل سوراخ بشه و  شون سِر آب و تو می بریم می

 «بشکنه؟
راب هم اصالً هم نیست که بشکنه و خ هشه و شیش سوراخ نمی»نادر گفت:    

 «شه و تو کاِرت نباشه... نمی
کردِن َسَبد که جلوش نهاده شده بود،  های ُپرسان از خود، برای وزن و با لب   

نهادنش پس از چند لحظه، دید َسَبد خودش  زمین هردودستی بلندش کرد و با به
 ببندش پشتش... َشوکت از کناِر روی نادر سنگین است پس سنگ برای چه

خواد سنگ.  های! اصالً دیگه نمی»ائین راه افتاده بود که نادر گفت: ُرو به پ
 «خوای؟! گه ارِث باباتو مییدیگه چی؟ مگه د

گیری زده بود و باز به راه افتاده بود، ُرو به بیرون  شنیدن  َشوکت که به   
خواد چه  دفعه دیگه می های َحّوا! حاال بیا ببین مردبزرگه این»صدا کرد: 

 «خواد کالغو بندازه به َسَبد... حاال دیگه میبکنه. 
ها هم جمع  علی هم آمدند و بچه ُمراد و بخش سبزوار به شتاب رسید و شاه   
ای از ریسماِن موی  و طولی َنُبرد که بزرگ و کوچک باَسَبد و گلوله شدند می

ن کشیده های نا گاِه َسَبد و ُخرده ـ ریزه چوِب بلندی برای تکیه ُبز و باریکه تخته
نزدیک به همون »درازکردن به باالتر، گفت:  شدند به پشت. سبزوار با دست

 «اگه بشه  خوبه. جای دیروزِی کاِر من 
 «همین از عقلته که میگی؟»نادر به اخم گفت:    
 «َئم چی؟ پس ِچته؟ مگه گفته»سبزوار گفت:    
ریسمونش  ایدپس مگه نب»و گفت: « ی!... ی هی»نادر با تعّجب صدا کرد:    

صاف ـ و نه َکج و ُکج ـ از دریچه َرد بشه که راحت و حتمنی بشه ِبکَشیمش؟ 
 «اونُجور که تو میگی، چطور ممکن میده؟

وار و بدوِن  َسَبد را تله مستقیم در پشِت طویله و در ُروِبُروی دریچه    
چوِب قُرص ِ  که باریکه تخته های پهلوها و جلو زدند، طوری چوب تراشه

ۀ کوچکی هم داشت که دیگر َبر قدر بلند نگاه میَسَبد را آن ،ّتصل به ریسمانم
ها را  ها تله هایش، سر و ُپوز ِبَبَرد. بچه ُخرده توانست به زیرش، به نان می
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ها را جمع کردند و  ها و َکشک های کشمش جامانده ها و به ُخرده نانچکاندند و 
را ریسمان  کردند و نادر برای امتحان  شان های زیِر َسَبد اضافه ُخرده به نان

عبور سرعت و مستقیم، ِگِرمب، خوابید. ریسمان را از دریچه  کشید و َسَبد به
هائی پوشاندند که فقط  دادند و سوراِخ دریچه را از داخل طوری با سنگ

و باز محض ِ  مانندی از آن باقی ماند سوراخ نواری باریک و در انتهای چپ 
 را کشیدند و َسَبد افتاد، هرچند که کمی سنگین و کمی به امتحان  ریسمان

و فقط سبزوار ماند به کمکِ نادر هیزم  کجی افتاد... همه پراکنده شدند
شکست و رفت و بعدازظهر پیدایش شد  و نیمساعتی ماند و رفت . غروب 

های تاریکی کسی کالغ را به چشم ندید و صبِح فردا و  رسید و و تا َدم ـ َدم
چندساعت از کم از َسَبد هم ناامید شدند...  فردا که شد، دیگر کم ظهرِ 

علی جمع بودند توی اتاِق  ُمراد و بخش بعدازظهر رفته، نادر و سبزوار و شاه
خندیدند که  کرد و می ُمراد مسخره می کناِر طویله. َغّفار هم پیدا شد. شاه

 پا و پریدن داخِل اتاق، حاِل تندکردن به حسین به َدو از طویله درآمد و بهامیر
هی بابا! »حرارِت شدید صدا کرد:  هایش ُرک، با دستش در حرکت و چشم

 «بابا! یواش! یواش! کالغ اومده نشسته نزدیکِ َسَبد...
هائی که ناگهانی آدم جلوشان پیدا شود، ازجا پریدند و  مثِل گنجشک   

راست میگی؟ آ؟! آ آ؟! »صداهای ُشور و ذوق و شوق و حیرت بال زدند: 
 «دروغ! نزدیکِ َسَبده؟ دروغ نگی ِجِغلِه! حتم؟...

ش  گیره جوِن بابام. اآلن می»حرارِت تمام گفت:  امیرحسین همچنان به   
 «دیگه! پا نهادم سِر سنگ دیدم...

پس یواش! »خوداری، گفتند:  اراده، یعنی بی هم، همانطور بی هبهمه ُرو   
فهمه. هیچ، هیچی نباید کسی بگه  دا میالبت ص فهمه یه وقت. اُووست! می

امیرحسین، امیرحسین! صدائی، َتق و ُپوقی »گفت:  و سبزوار می« بلندبلند...
 «؟هکه نکردی که فهم بکنه ِبِجهِ 

نه به جوِن بابام، »های فشرده برای محکمِی حرف گفت:  امیرحسین با لب   
 ..«که.َئم. اصالً. پس مگه دیونه

نادر به ایستادن جلِو دِر طویله ـ یعنی به بستِن  شان از اتاق، شدن به خارج   
شه،  تون باهم؟ شلوغ می تون. میائین کجا همه وایسین همه»راه ـ گفت: 

 «فهمه. می
هی نادر، پس تو اّول »ُمراد گفت:  کردند، شاه پا می حال که همه پابه به آن   
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 «به یه راِه بیخودی! ببینین چطورافتاده»َسَبد، ادامه داد:  چشِم َشوکت به   
 «...؟تا سنگ هم میذاری پشِت َسَبد»امیرحسین پرسید:    
 «داشته باش.نتو عجالًة برو و کاری به اینش »نادر گفت:    
رد! مائیم و همین َسَبدخرابه برای ظرفا و لباسا که ای مَ »َشوکت گفت:    
خوای سنگ ببندی پشتش تا بالکُل سوراخ بشه و  شون سِر آب و تو می بریم می

 «بشکنه؟
راب هم اصالً هم نیست که بشکنه و خ هشه و شیش سوراخ نمی»نادر گفت:    

 «شه و تو کاِرت نباشه... نمی
کردِن َسَبد که جلوش نهاده شده بود،  های ُپرسان از خود، برای وزن و با لب   

نهادنش پس از چند لحظه، دید َسَبد خودش  زمین هردودستی بلندش کرد و با به
 ببندش پشتش... َشوکت از کناِر روی نادر سنگین است پس سنگ برای چه

خواد سنگ.  های! اصالً دیگه نمی»ائین راه افتاده بود که نادر گفت: ُرو به پ
 «خوای؟! گه ارِث باباتو مییدیگه چی؟ مگه د

گیری زده بود و باز به راه افتاده بود، ُرو به بیرون  شنیدن  َشوکت که به   
خواد چه  دفعه دیگه می های َحّوا! حاال بیا ببین مردبزرگه این»صدا کرد: 

 «خواد کالغو بندازه به َسَبد... حاال دیگه میبکنه. 
ها هم جمع  علی هم آمدند و بچه ُمراد و بخش سبزوار به شتاب رسید و شاه   
ای از ریسماِن موی  و طولی َنُبرد که بزرگ و کوچک باَسَبد و گلوله شدند می

ن کشیده های نا گاِه َسَبد و ُخرده ـ ریزه چوِب بلندی برای تکیه ُبز و باریکه تخته
نزدیک به همون »درازکردن به باالتر، گفت:  شدند به پشت. سبزوار با دست

 «اگه بشه  خوبه. جای دیروزِی کاِر من 
 «همین از عقلته که میگی؟»نادر به اخم گفت:    
 «َئم چی؟ پس ِچته؟ مگه گفته»سبزوار گفت:    
ریسمونش  ایدپس مگه نب»و گفت: « ی!... ی هی»نادر با تعّجب صدا کرد:    

صاف ـ و نه َکج و ُکج ـ از دریچه َرد بشه که راحت و حتمنی بشه ِبکَشیمش؟ 
 «اونُجور که تو میگی، چطور ممکن میده؟

وار و بدوِن  َسَبد را تله مستقیم در پشِت طویله و در ُروِبُروی دریچه    
چوِب قُرص ِ  که باریکه تخته های پهلوها و جلو زدند، طوری چوب تراشه

ۀ کوچکی هم داشت که دیگر َبر قدر بلند نگاه میَسَبد را آن ،ّتصل به ریسمانم
ها را  ها تله هایش، سر و ُپوز ِبَبَرد. بچه ُخرده توانست به زیرش، به نان می
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ها را جمع کردند و  ها و َکشک های کشمش جامانده ها و به ُخرده نانچکاندند و 
را ریسمان  کردند و نادر برای امتحان  شان های زیِر َسَبد اضافه ُخرده به نان

عبور سرعت و مستقیم، ِگِرمب، خوابید. ریسمان را از دریچه  کشید و َسَبد به
هائی پوشاندند که فقط  دادند و سوراِخ دریچه را از داخل طوری با سنگ

و باز محض ِ  مانندی از آن باقی ماند سوراخ نواری باریک و در انتهای چپ 
 را کشیدند و َسَبد افتاد، هرچند که کمی سنگین و کمی به امتحان  ریسمان

و فقط سبزوار ماند به کمکِ نادر هیزم  کجی افتاد... همه پراکنده شدند
شکست و رفت و بعدازظهر پیدایش شد  و نیمساعتی ماند و رفت . غروب 

های تاریکی کسی کالغ را به چشم ندید و صبِح فردا و  رسید و و تا َدم ـ َدم
چندساعت از کم از َسَبد هم ناامید شدند...  فردا که شد، دیگر کم ظهرِ 

علی جمع بودند توی اتاِق  ُمراد و بخش بعدازظهر رفته، نادر و سبزوار و شاه
خندیدند که  کرد و می ُمراد مسخره می کناِر طویله. َغّفار هم پیدا شد. شاه

 پا و پریدن داخِل اتاق، حاِل تندکردن به حسین به َدو از طویله درآمد و بهامیر
هی بابا! »حرارِت شدید صدا کرد:  هایش ُرک، با دستش در حرکت و چشم

 «بابا! یواش! یواش! کالغ اومده نشسته نزدیکِ َسَبد...
هائی که ناگهانی آدم جلوشان پیدا شود، ازجا پریدند و  مثِل گنجشک   

راست میگی؟ آ؟! آ آ؟! »صداهای ُشور و ذوق و شوق و حیرت بال زدند: 
 «دروغ! نزدیکِ َسَبده؟ دروغ نگی ِجِغلِه! حتم؟...

ش  گیره جوِن بابام. اآلن می»حرارِت تمام گفت:  امیرحسین همچنان به   
 «دیگه! پا نهادم سِر سنگ دیدم...

پس یواش! »خوداری، گفتند:  اراده، یعنی بی هم، همانطور بی هبهمه ُرو   
فهمه. هیچ، هیچی نباید کسی بگه  دا میالبت ص فهمه یه وقت. اُووست! می

امیرحسین، امیرحسین! صدائی، َتق و ُپوقی »گفت:  و سبزوار می« بلندبلند...
 «؟هکه نکردی که فهم بکنه ِبِجهِ 

نه به جوِن بابام، »های فشرده برای محکمِی حرف گفت:  امیرحسین با لب   
 ..«که.َئم. اصالً. پس مگه دیونه

نادر به ایستادن جلِو دِر طویله ـ یعنی به بستِن  شان از اتاق، شدن به خارج   
شه،  تون باهم؟ شلوغ می تون. میائین کجا همه وایسین همه»راه ـ گفت: 

 «فهمه. می
هی نادر، پس تو اّول »ُمراد گفت:  کردند، شاه پا می حال که همه پابه به آن   
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 «وره، چی...، دُ هستش، نیستش، نزدیکه بذار ببینیم
نه خوب »ُمراد گفت:  و سبزوار که ساعِد نادر را گرفته بود، ُرو به شاه   

 «من. راه ِبده عموم نادر...»و ُرویش به نادر، گفت: « میگه عموم نادر؟
 و زور زد به جلو.« هی بابا، بذار من هم...»علی گفت:  بخش   

افتادن  و نادر با راه شدندداخل و امیرحسین علی و َغّفار  سبزوار و بخش   
نخیر، فایده »و به ناراحتی اضافه کرد: « تون که... همه»دنبالشان گفت: 

 «نداره...
شقدم باشند و خودش ـ شاید برای آنکه َشل است یُمراد از اینکه دیگران پ شاه   

سالَمند است ـ باید آخری باشد، ناراحت شد. و سنگین و لَخت است و کمی 
ببینین! ببینین آدمای »آوردِن صدا گفت:  دراز که شد، بدوِن پائینوارِد طویلۀ 

 «خدا!... کنن  چه می بزرگ بزرگ
های خیره و دست و  چشم ُرو و با سبزوار چشمش از دریچه َرد شد و اخمه   

اُووست، آ »صدای خفه گفت:  حاِل قوسِی موازی با زمین، به بازویش به
 «ُمراد! شاه
ُمراد ایستاد و به گرمی و  وار برگشت و ُروِبُروی شاهنادر از کناِر سبز   

بعِد اینهمه زحمت اقالً نزدیکشه. جاِن خودت بلند صدا نکن که »لبخند  گفت: 
 «و تقاّل...

بخشعلی سرش به دریچه چسبیده بود که نادر که پا برداشته بود و به پشِت    
یش زوری داد و چسبیده به پهلو  های بهم سرش رسیده بود، با نوِک انگشت

 «نگاه کردی...که دیگه بس هرچی »خیلی یواش گفت: 
 «پس من؟»که جلو آمده بود، دستش به کمرزده، گفت: ُمراد هم  شاه   
بیا، »بی َردکردِن سر و چشم، با حرکِت پنجۀ دست به جلو گفت: علی  بخش   

اه کند. آورد، راه داد نادر نگ جاگرفتن زور می و چون نادر به« تو هم بیا...
ای آنقدر  ُمراد و با قیافه نادر نگاه کرد و زود سر چرخاند و چشمش به شاه

 «خواد بره داخلش جاِن خودت... می»خندان که پیشتر کسی ندیده بود، گفت: 
حاِل هجوم، از داخِل بغِل  ُمراد به نادر هنوز کنار نکشیده بود که شاه   

هی بابا.. شما »کرد:  دا میو ص چسباند علی  داشت به دریچه چشم می بخش
 «پس...

ُمراد در کنارش، به خشم و بنابراین نه زیاد آهسته  سبزوار چشمش به شاه   
 «خوای فراریش بکنی؟ کشی یا عمداً می مگه تو لج می»گفت: 
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ینین یا برین داخِل شوره ازش. بگیرین بُخرده دُ  هنوز باز یه»نادر گفت:    
 «اتاق...

 رسید. و باز بو به َدماغ میطویله ُروفته بود    
ُمراد عقب کشید و پا برداشت و با نشستن و رساندِن تکیه به دیواِر بیِن  شاه   

جای طویله  و به همه« بیائین شما خودتون هم پس...»طویله و اتاق، گفت: 
دیواِر داده به  نگاه کرد که چیزی داخلش نبود جز دو تا تیِر بلنِد چوبِی تکیه

بیشتر  و یک خیش در پای تیرها. ای از ِهیمه در گوشۀ پائینی ُکّپهمقابل و 
برای گذراندِن آسانتِر وقت، چپق به دست، کیسۀ توتون را از جیِب خیلی 

درآمد و  علی اختیاِر بخش خندۀ صداداِر بیبزرِگ پیراهن درآورد... صدای 
و با خندۀ جستجو گفت:  دُمراد هم از یادش رفت صدا را پائین بیاَورَ  شاه
بردن به جیب برای درآوردِن کبریت را به عقب  و کاِر دست« ُهح؟ ِچته؟»

 انداخت.
شدن،  خم و راستچشم از دریچه َرد کرده بود و به متغّیر،  که سبزوار   

ُمراد هم ُزل زد و ُرو به نادر گفت:  به شاه علی کرده بود، چپ نگاِه بخش چپ
زنم تا بال  کنن، من هم اآلن جار می اینا اینُجور میعموم نادر! حاال که »

 «بگیره بره، ها!...
 «هی ِجِغلِه، وهللا حق داری اما باز جوشی نشو...»خنده گفت:  نادر به   
گذاشت نادر او را  خندید و می علی که می علی را عقب کشید. بخش بخشو    

دت، سبزوار! اگه شما ش برای خو همه»به عقب ِبکََشد، عمداً کمی بلند گفت: 
 «دونم! این کالغو گرفتین، من آب هم نمی

علی؟ بگیر ساکت بشین جاِن من. فقط بذارین  ئی بخش بچه»گفت: نادر    
 «شما هم، َغّفار، امیرحسین...»و گفت: « سبزوار خودش...

ها گذاشته بود نگاه کند، به دیدِن نگاِه خیرۀ  امیرحسین که پا روی سنگ   
ها به  پدرش زود برگشت و به جلو پائی برداشت. َغّفار هم کنار کشید و دست

تکیه داد تا سبزوار و نادر چیزی نگویند و به دیوار کناِر دریچه در پشت، 
 ج شد...یواش ُرو به دریچه ک حظه بعد یواشچند ل

طرِف َسَبد برداشت و  کردِن بدن، سه ـ چهارپا به راست کالغ با کج و   
ُرودرُرو با َسَبد، با کمتر از دو وجب فاصله ایستاد... بدِن سبزوار با اثِر ُشور 

به عقب ـ جلو تکان ـ تکان خورد و جمع و فشرده شد و دهاِن  و هیجاِن شدید
و نتوانست خودداری کند و  َغّفار تا جا داشت، از خندۀ شوق و ذوق باز ماند
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 «وره، چی...، دُ هستش، نیستش، نزدیکه بذار ببینیم
نه خوب »ُمراد گفت:  و سبزوار که ساعِد نادر را گرفته بود، ُرو به شاه   
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نخیر، فایده »و به ناراحتی اضافه کرد: « تون که... همه»دنبالشان گفت: 

 «نداره...
شقدم باشند و خودش ـ شاید برای آنکه َشل است یُمراد از اینکه دیگران پ شاه   

سالَمند است ـ باید آخری باشد، ناراحت شد. و سنگین و لَخت است و کمی 
ببینین! ببینین آدمای »آوردِن صدا گفت:  دراز که شد، بدوِن پائینوارِد طویلۀ 

 «خدا!... کنن  چه می بزرگ بزرگ
های خیره و دست و  چشم ُرو و با سبزوار چشمش از دریچه َرد شد و اخمه   

اُووست، آ »صدای خفه گفت:  حاِل قوسِی موازی با زمین، به بازویش به
 «ُمراد! شاه
ُمراد ایستاد و به گرمی و  وار برگشت و ُروِبُروی شاهنادر از کناِر سبز   

بعِد اینهمه زحمت اقالً نزدیکشه. جاِن خودت بلند صدا نکن که »لبخند  گفت: 
 «و تقاّل...

بخشعلی سرش به دریچه چسبیده بود که نادر که پا برداشته بود و به پشِت    
یش زوری داد و چسبیده به پهلو  های بهم سرش رسیده بود، با نوِک انگشت

 «نگاه کردی...که دیگه بس هرچی »خیلی یواش گفت: 
 «پس من؟»که جلو آمده بود، دستش به کمرزده، گفت: ُمراد هم  شاه   
بیا، »بی َردکردِن سر و چشم، با حرکِت پنجۀ دست به جلو گفت: علی  بخش   

اه کند. آورد، راه داد نادر نگ جاگرفتن زور می و چون نادر به« تو هم بیا...
ای آنقدر  ُمراد و با قیافه نادر نگاه کرد و زود سر چرخاند و چشمش به شاه

 «خواد بره داخلش جاِن خودت... می»خندان که پیشتر کسی ندیده بود، گفت: 
حاِل هجوم، از داخِل بغِل  ُمراد به نادر هنوز کنار نکشیده بود که شاه   

هی بابا.. شما »کرد:  دا میو ص چسباند علی  داشت به دریچه چشم می بخش
 «پس...

ُمراد در کنارش، به خشم و بنابراین نه زیاد آهسته  سبزوار چشمش به شاه   
 «خوای فراریش بکنی؟ کشی یا عمداً می مگه تو لج می»گفت: 

 
 

~ 389 ~ 
 اللِی                                                                  کالغ

ینین یا برین داخِل شوره ازش. بگیرین بُخرده دُ  هنوز باز یه»نادر گفت:    
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ُمراد هم ُزل زد و ُرو به نادر گفت:  به شاه علی کرده بود، چپ نگاِه بخش چپ
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 «شما هم، َغّفار، امیرحسین...»و گفت: « سبزوار خودش...

ها گذاشته بود نگاه کند، به دیدِن نگاِه خیرۀ  امیرحسین که پا روی سنگ   
ها به  پدرش زود برگشت و به جلو پائی برداشت. َغّفار هم کنار کشید و دست

تکیه داد تا سبزوار و نادر چیزی نگویند و به دیوار کناِر دریچه در پشت، 
 ج شد...یواش ُرو به دریچه ک حظه بعد یواشچند ل
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ها را ِکش داد و پنجه  ها را ُزل گرفت و لب ؛ ُرویش به مردها، چشمخبر ندهد
اِن و مردها معنا را و میز ریز به تکان ـ تکان درآورد را جلو گرفت و ریز

 هماز ماند و باز حیرت و شادی و دلشادی و دّقت ب معنا را فهمیدند و دهانشان
را وادارد و   نتوانست خودهم سبزوار  ردند...م نگاه کهنگاه کردند و باز ب

نگهداشتِن مردها، ُرو به  چیزی ُبروز ندهد و برای بیاِن حال و برای ساکت
های پیشانی و دهان را به حرکاِت مختلِف  ها و ابروها و چین ها چشم آن

نزدیکِ نزدیکشه دیگه، قشنگ رسیده »شدیدی واداشت و با صدای خفه گفت: 
 و به سرعت چشم را به َروَزن برد.« دیگه...ِبش 
حرکت به  کالغ نزدیک به جلِو پاهایش نوکی به زمین زد و دودل و بی   

 ...ها ـ به َسَبد ـ نگاه کرد ها و به راِه رسیدن به خوردنی خوردنی
خورد و هم گاهی با کناِر  های چیده می سر و پیشانِی َغّفار هم به سنگکناِر    

هائی خفه رسیده  کرد. مردها به صداکردن سبزوار تماس پیدا میسر و چشِم 
ُنِچ  صدادرآمدنی با ُنچ بودند و سبزوار ذّرۀ نارضایتی از دودلِی کالغ را با به

های تیز روی سِر َغّفار و مردها خالی کرد. َغّفار سر را کنار برد  تلخ و نگاه
زدند تا بفهمند چه  و مردها دیگر خاموش، به حرکاِت سبزوار و َغّفار ُزل

ـ  خوردنِ  زمین ، صدای بهخبر است... از راِه در، از بیروِن طویله
ای رسید و صدای خندۀ َشوکت رسید. سبزوار فوراً  کردِن ـ دیگچه ِول زمین به

سر چرخاند و با دسِت دراز گرفته و دهاِن تلخ نگاه کرد و نادر که نشسته 
هی بچه! ِبَدو به »صدا کرد:  د،ده بوعلی، از جا پری ُمراد و بخش کناِر شاه

 «ت ـ اینا بگو... ننه
نگاه کند و  بیقرارانه رفت َغّفار را ُهل دادامیرحسین به بیرون دوید و نادر    

خودش! آ! »صدا درآمدند:  علی باهم به ُمراد و بخش از جای بهتر نگاه کند. شاه
و « گه اینُجوره.خوائیم نگاه بکنیم ا ما هم می»علی گفت:  و بخش« خودش!

 بلند شود...خواهد  نشان دهد میدست به زانو گرفت که 
ناگهانی پهلوی چپش درد گرفته باشد، سر و گردن و بدن که سبزوار مثِل آن   

کرد. نادر هم طوری خود را جمع گرفت که مثِل آن بود  مچپ خرا به سمِت 
های  حال که انگشت خواست از راِه خیلی باریکی بدن را َرد کند، به آن که می

پیچیدند. َغّفار هم با شکِل  مار بهم می یک دستش در پشِت کمر ماننِد پنج ُتوله
هائی به نظرها رساند َغّفار نیست، عقب کشیده بود و  ای که در َدم تغییریافته

حرفی و عالمتی،  ُمراد به جستجوی علی و شاه ی بخشها مها و چش گوش
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گفتند: ُمراد سِرپا شد و  به جلو پا برداشت و شاهدیگر ایستاده، علی  بخش
علی و چشمش در حرکت به سمِت  و َغّفار جلِو سینۀ بخش« ُهح؟ چی؟...»

خالص! نوک زد، نوک »زد، گفت:  ُمراد که به چپِق روشنش ُپک نمی شاه
 «الصه!...خَ دیگه زنه،  می
رکاِت گوشۀ شان با ح گردن چرخاندند و هرکداماّول سبزوار و بعد نادر    

دهان و چشم و ابرو فهماندند که ساکت بمانند، ولی در کاِر ُشور و 
هی.. پس... »شد:  خواستند، گرفته نمی ارادگی، جلِو پچپچه اگر همه هم می بی

 «خدا کنه! یعنی تو میگی...؟ اُووست!...
ها و  سبزوار سر به چپ و راست تکان داد و خود را َشق گرفت و با دست   

بذارین. »ها را فشرد و لب بهم زد که رساند:  باالبرده  به نحوی لب ابروهای
و برای لحظاتی گذاشت  «شه، همین اآلنه که میره... اآلن فراری می

 علی نگاه کند. بخش
دیگه »آمد، گفت:  ُمراد که پیش می ، چشمش به شاهکردن ُروپسعلی به  بخش   

 «چسبیده به َدِم تله.
ُمراد چشم را به نواِر َروَزن بچسباَند. سبزوار  شاه نادر کمی راه داد تا   

ُمراد عقب کشید و خندان و محکم به چپق ُپک  تر گرفت. شاه ریسمان را قُرص
دیگه نزدیکه »ُروِبُرویش ایستاد و یواش گفت:  کشیدن  زد. نادر هم با عقب

 «دودله!ُخرده  یهس، باز  بگیرش اما از بسکه حرامزاده
شون باشه، شلوغ ـ ُپلوغ نکنن  نادر، پس بگو بیرون حواس: »ُمراد گفت شاه   

 «و نکنه یکی بره پشت.
 «هی! ِجِغلِه! تو!...»یواش گفت:  نادر چشمش به طرِف امیرحسین،   
کرد راه باز کند و پا  امیرحسین که از الی دست و پای َغّفار تالش می   

پابرداشتنی  صدای پدرش محل نگذاشت و نادر با کج به ها بگذارد، روی سنگ
و  طرِف در ُهلَش داد بازویش را به چنگ آورد کشید و بهو درازکردِن دستی  

و دنبالش پا برداشت تا از در « برو بگو یه وقت یکی نره پشت.»گفت: 
بیرون رفت و با ُروکردنش به شتاب به سمِت دریچه، امیرحسین سر به داخل 

 «نمیرم، نمیرم!»هایش از خنده پیدا، گفت:  آورد و نیش
ها را ُزل گرفت و با صدائی که برای صدای  و چشم نادر گردن چرخاند   

و به تندی پا « جن، هی!... ُتوله»تر از آن ممکن نبود، گفت:  َبّمَمش یواش
 برداشت طرِف در و امیرحسین ناپدید شد.
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ها را ِکش داد و پنجه  ها را ُزل گرفت و لب ؛ ُرویش به مردها، چشمخبر ندهد
اِن و مردها معنا را و میز ریز به تکان ـ تکان درآورد را جلو گرفت و ریز

 هماز ماند و باز حیرت و شادی و دلشادی و دّقت ب معنا را فهمیدند و دهانشان
را وادارد و   نتوانست خودهم سبزوار  ردند...م نگاه کهنگاه کردند و باز ب

نگهداشتِن مردها، ُرو به  چیزی ُبروز ندهد و برای بیاِن حال و برای ساکت
های پیشانی و دهان را به حرکاِت مختلِف  ها و ابروها و چین ها چشم آن

نزدیکِ نزدیکشه دیگه، قشنگ رسیده »شدیدی واداشت و با صدای خفه گفت: 
 و به سرعت چشم را به َروَزن برد.« دیگه...ِبش 
حرکت به  کالغ نزدیک به جلِو پاهایش نوکی به زمین زد و دودل و بی   

 ...ها ـ به َسَبد ـ نگاه کرد ها و به راِه رسیدن به خوردنی خوردنی
خورد و هم گاهی با کناِر  های چیده می سر و پیشانِی َغّفار هم به سنگکناِر    

هائی خفه رسیده  کرد. مردها به صداکردن سبزوار تماس پیدا میسر و چشِم 
ُنِچ  صدادرآمدنی با ُنچ بودند و سبزوار ذّرۀ نارضایتی از دودلِی کالغ را با به

های تیز روی سِر َغّفار و مردها خالی کرد. َغّفار سر را کنار برد  تلخ و نگاه
زدند تا بفهمند چه  و مردها دیگر خاموش، به حرکاِت سبزوار و َغّفار ُزل

ـ  خوردنِ  زمین ، صدای بهخبر است... از راِه در، از بیروِن طویله
ای رسید و صدای خندۀ َشوکت رسید. سبزوار فوراً  کردِن ـ دیگچه ِول زمین به

سر چرخاند و با دسِت دراز گرفته و دهاِن تلخ نگاه کرد و نادر که نشسته 
هی بچه! ِبَدو به »صدا کرد:  د،ده بوعلی، از جا پری ُمراد و بخش کناِر شاه

 «ت ـ اینا بگو... ننه
نگاه کند و  بیقرارانه رفت َغّفار را ُهل دادامیرحسین به بیرون دوید و نادر    

خودش! آ! »صدا درآمدند:  علی باهم به ُمراد و بخش از جای بهتر نگاه کند. شاه
و « گه اینُجوره.خوائیم نگاه بکنیم ا ما هم می»علی گفت:  و بخش« خودش!

 بلند شود...خواهد  نشان دهد میدست به زانو گرفت که 
ناگهانی پهلوی چپش درد گرفته باشد، سر و گردن و بدن که سبزوار مثِل آن   

کرد. نادر هم طوری خود را جمع گرفت که مثِل آن بود  مچپ خرا به سمِت 
های  حال که انگشت خواست از راِه خیلی باریکی بدن را َرد کند، به آن که می

پیچیدند. َغّفار هم با شکِل  مار بهم می یک دستش در پشِت کمر ماننِد پنج ُتوله
هائی به نظرها رساند َغّفار نیست، عقب کشیده بود و  ای که در َدم تغییریافته

حرفی و عالمتی،  ُمراد به جستجوی علی و شاه ی بخشها مها و چش گوش
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گفتند: ُمراد سِرپا شد و  به جلو پا برداشت و شاهدیگر ایستاده، علی  بخش
علی و چشمش در حرکت به سمِت  و َغّفار جلِو سینۀ بخش« ُهح؟ چی؟...»

خالص! نوک زد، نوک »زد، گفت:  ُمراد که به چپِق روشنش ُپک نمی شاه
 «الصه!...خَ دیگه زنه،  می
رکاِت گوشۀ شان با ح گردن چرخاندند و هرکداماّول سبزوار و بعد نادر    

دهان و چشم و ابرو فهماندند که ساکت بمانند، ولی در کاِر ُشور و 
هی.. پس... »شد:  خواستند، گرفته نمی ارادگی، جلِو پچپچه اگر همه هم می بی

 «خدا کنه! یعنی تو میگی...؟ اُووست!...
ها و  سبزوار سر به چپ و راست تکان داد و خود را َشق گرفت و با دست   

بذارین. »ها را فشرد و لب بهم زد که رساند:  باالبرده  به نحوی لب ابروهای
و برای لحظاتی گذاشت  «شه، همین اآلنه که میره... اآلن فراری می

 علی نگاه کند. بخش
دیگه »آمد، گفت:  ُمراد که پیش می ، چشمش به شاهکردن ُروپسعلی به  بخش   

 «چسبیده به َدِم تله.
ُمراد چشم را به نواِر َروَزن بچسباَند. سبزوار  شاه نادر کمی راه داد تا   

ُمراد عقب کشید و خندان و محکم به چپق ُپک  تر گرفت. شاه ریسمان را قُرص
دیگه نزدیکه »ُروِبُرویش ایستاد و یواش گفت:  کشیدن  زد. نادر هم با عقب

 «دودله!ُخرده  یهس، باز  بگیرش اما از بسکه حرامزاده
شون باشه، شلوغ ـ ُپلوغ نکنن  نادر، پس بگو بیرون حواس: »ُمراد گفت شاه   

 «و نکنه یکی بره پشت.
 «هی! ِجِغلِه! تو!...»یواش گفت:  نادر چشمش به طرِف امیرحسین،   
کرد راه باز کند و پا  امیرحسین که از الی دست و پای َغّفار تالش می   

پابرداشتنی  صدای پدرش محل نگذاشت و نادر با کج به ها بگذارد، روی سنگ
و  طرِف در ُهلَش داد بازویش را به چنگ آورد کشید و بهو درازکردِن دستی  

و دنبالش پا برداشت تا از در « برو بگو یه وقت یکی نره پشت.»گفت: 
بیرون رفت و با ُروکردنش به شتاب به سمِت دریچه، امیرحسین سر به داخل 

 «نمیرم، نمیرم!»هایش از خنده پیدا، گفت:  آورد و نیش
ها را ُزل گرفت و با صدائی که برای صدای  و چشم نادر گردن چرخاند   

و به تندی پا « جن، هی!... ُتوله»تر از آن ممکن نبود، گفت:  َبّمَمش یواش
 برداشت طرِف در و امیرحسین ناپدید شد.
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آنکه چشم از َروَزن بردارد، دست برد کنار و پهلوی َغّفار را  سبزوار بی   
 «َغّفار، خودت. خودت برو ِبپا که...»که به چنگش افتاد فشرد و خفه گفت: 

حرف ـ فقط خیلی یواش  حرف، ـ به این دادن به گوشبودن  َغّفار برای محال   
 «نه...»اّما خیلی هم محکم گفت: 

کردن  و بدوِن نگاه ، از دریچه کنار کشیدهائی َدمکردن در  نگاهعلی با  بخش   
 «وای از این دیگه!... کشید عقب. وای»به کسی، گفت: 

برگشت واپشت »َردکردن از َروَزن، به اعتراض گفت:  سبزوار هم با چشم   
 «و به کناره. نمیذارین شما که!...

باز ما مگه صدائی »ُمراد هم گفت:  و شاه« آ! ما؟»علی صدا کرد:  بخش   
 «شی؟ ُغشی می ُغشکردیم که تو باز 

ُمراد  ساکت ماندند و شاه دادِن کالغ  تند و از ترِس ازدستو هردو نشس   
غفلت به دریچه  هایش بی زد و چشم پشتش به تکیۀ دیوار، خیلی محکم ُپک می

زده، دستش زیِر پیراهِن آبی رنگش رفته بود  مباتمهی چُ عل کرد و بخش کار می
 خاراند. ها را می و با حرارت دنده

هیجان در وجودش فروکش ُشور و   ورشدِن کالغسبزوار که با وجوِد دُ    
کشید و  چشمش به سوراخ، انگشِت سّبابه را با فشار به پیشانی می نکرده بود،

 َکند. میبه ظاهر چرک 
که  با وجودیمباتمه زده بود، ُمراد چُ  علی و شاه ُروِبُروی بخشکه کج نادر    

چیزی توی َدماغ سراغ نداشت، بیخود انگشت را توی لولۀ َدماغ برد و 
درآورد و سر به چپ و راست تکان داد و باز کافی نبود، کافی نشد که گفت: 

 «ااّلهللا!... الالهَ »
خواست  تباط با حرفی که میار کرد، با شوقی بی ُمراد که نگاهش می شاه   

و چون سبزوار به « خدا خوب بیعار ـ بیدردمون کرده!»بزند، بلند گفت: 
اختیار  ناراحتی کمی به سمتش تکان خورد، با پشیمانی ـ شرمندگی چانه را بی

خنده باز کرد؛ کسی نگاهش  را بهم فشرد و بعد دهان را بهها  پائین داد و دندان
که به سرعت ُرو به عقب چرخانده  به َغّفار نگاه کرد نکرد و او هم مثِل نادر

حاِل  گرفته و در پائین نگهداشته، به های فاصله هائی با انگشت بود و با پنجه
و سریعاً سر و چشم را به دریچه برد. نادر « ها، ها...»زدنی صدا کرد:  َنَفس

ت را از ُمراد پش علی به تندی پا شدند و به جلو پا برداشتند و شاه و بخش
ازهم  های جداگرفته دیوار َرد گرفت و مرّدد روی زانوها نشست و با لب
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و جا  ُجوئی نگاه کرد و چپق را در کناِر خود یواش به زمین رساند به ُپرس
علی رساند.  و خود را به پشِت سِر نادر و بخش نگرفت و زور زد و پا شد

رساندن، پهلوی َغّفار شانه وشدن و دست به  علی با خم و راست نادر و بخش
جنبیدند که َغّفار ُرویش به سبزوار، با  ُجستند و می سوی دریچه راه و جا می به

و « پس.. خدا! یاهللا!...»گرفتِن دهان، به هیجان و حرارت صدا کرد:  کج
فشار گرفته بود، با  ها برده بود و به به میاِن دندانسبزوار که لِب زیری را 

گرفتن با ریسمان،  حاِل عقب ان را کشید و خود را بهرزان ریسمهای ل انگشت
 «گرفت!...»از تِه مغِز سر نعره زد: 

 «گرفتش!...»و َغّفار هم نعره زده بود:    
کردِن موضوع؛ فقط برای  صدا درآمدند، نه برای روشن و همه باهم به   

ا ه صدا نیایند؟... و هیکل شد به صدادرآوردن برای ُشور و هیجان. مگر می
، ُجوری که انگار در ظلمات یا دیدن ُجستن در جنبیدن و زورزدن برای راه

علی ناباورانه  م گیر کردند؛ نادر و بخشهکوفته شدند یا ب همبودند، ب گیر کرده
َجَهد، با کمی لغزش  زد به جلو بِ  چسبیدند که سبزوار که زور می به دریچه می

انگار راهی طوالنی در پیش  علی َکند و َرد شد و ضرب از بخش نادر را به
ُهوو.. »رسید، صدا کرد:  کرد به دلخواه به انتهایش نمی داشت که هرچه می
گرفتِن ناگهانِی دل به  و صداهای زنانۀ سرشار از آتش «خدا.. ِبَدویم... ِول...

صداها چسبیدند... صداها همچنان تنها کلمات نبودند و چه کلمه بودند و چه 
و ُشور و  های به شادی و غوغا غوغائِی دل انندِ مهر نامفهومی، سرود

، آنجا که انتظاِر ُشور و غوغا و «ای آمده شّدت به»رسیده بودند؛  طلب
 رود. سرگرمی و مشغولّیت و دلشادی و شوق و ذوقی نمی

 کو؟ُخدام! ببینین! ی! هَ  یهاع! یاهللا. های. هَ راستی؟ ی! ُهوی! چی؟ ـ هَ    
 پس.. یعنی...؟

ثانیه بعد بیست به و های بعد از کشیدِن ریسمان بود.  ها و ثانیه هنوز ثانیه   
ماند... در پشت، جا ن ای توی ِچینه هم به ها نکشید که مرد و بچه از این ثانیه

قدمی خودش را روی َسَبد انداخت و َسَبد را به بغل گرفت  سبزوار از دو ـ سه
چندمتر جا، صداهای درهِم بزرگ و و طول َنُبرد که در ِگرداِگرِد او در 

کوچک ـ صداهای مخلوِط شادی و دلشادی و ُشور و گرما و حیات و خنده و 
هوا بلند  مانند، به آرمانشدِن چیزی  ناباوری و تحسین و تمجید و برآورده

 ها خوردند... بدنسر و چشم و شدند، چرخ زدند، فرود آمدند و مثِل چیزی به 
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آنکه چشم از َروَزن بردارد، دست برد کنار و پهلوی َغّفار را  سبزوار بی   
 «َغّفار، خودت. خودت برو ِبپا که...»که به چنگش افتاد فشرد و خفه گفت: 

حرف ـ فقط خیلی یواش  حرف، ـ به این دادن به گوشبودن  َغّفار برای محال   
 «نه...»اّما خیلی هم محکم گفت: 

کردن  و بدوِن نگاه ، از دریچه کنار کشیدهائی َدمکردن در  نگاهعلی با  بخش   
 «وای از این دیگه!... کشید عقب. وای»به کسی، گفت: 

برگشت واپشت »َردکردن از َروَزن، به اعتراض گفت:  سبزوار هم با چشم   
 «و به کناره. نمیذارین شما که!...

باز ما مگه صدائی »ُمراد هم گفت:  و شاه« آ! ما؟»علی صدا کرد:  بخش   
 «شی؟ ُغشی می ُغشکردیم که تو باز 

ُمراد  ساکت ماندند و شاه دادِن کالغ  تند و از ترِس ازدستو هردو نشس   
غفلت به دریچه  هایش بی زد و چشم پشتش به تکیۀ دیوار، خیلی محکم ُپک می

زده، دستش زیِر پیراهِن آبی رنگش رفته بود  مباتمهی چُ عل کرد و بخش کار می
 خاراند. ها را می و با حرارت دنده

هیجان در وجودش فروکش ُشور و   ورشدِن کالغسبزوار که با وجوِد دُ    
کشید و  چشمش به سوراخ، انگشِت سّبابه را با فشار به پیشانی می نکرده بود،

 َکند. میبه ظاهر چرک 
که  با وجودیمباتمه زده بود، ُمراد چُ  علی و شاه ُروِبُروی بخشکه کج نادر    

چیزی توی َدماغ سراغ نداشت، بیخود انگشت را توی لولۀ َدماغ برد و 
درآورد و سر به چپ و راست تکان داد و باز کافی نبود، کافی نشد که گفت: 

 «ااّلهللا!... الالهَ »
خواست  تباط با حرفی که میار کرد، با شوقی بی ُمراد که نگاهش می شاه   

و چون سبزوار به « خدا خوب بیعار ـ بیدردمون کرده!»بزند، بلند گفت: 
اختیار  ناراحتی کمی به سمتش تکان خورد، با پشیمانی ـ شرمندگی چانه را بی

خنده باز کرد؛ کسی نگاهش  را بهم فشرد و بعد دهان را بهها  پائین داد و دندان
که به سرعت ُرو به عقب چرخانده  به َغّفار نگاه کرد نکرد و او هم مثِل نادر

حاِل  گرفته و در پائین نگهداشته، به های فاصله هائی با انگشت بود و با پنجه
و سریعاً سر و چشم را به دریچه برد. نادر « ها، ها...»زدنی صدا کرد:  َنَفس

ت را از ُمراد پش علی به تندی پا شدند و به جلو پا برداشتند و شاه و بخش
ازهم  های جداگرفته دیوار َرد گرفت و مرّدد روی زانوها نشست و با لب
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و جا  ُجوئی نگاه کرد و چپق را در کناِر خود یواش به زمین رساند به ُپرس
علی رساند.  و خود را به پشِت سِر نادر و بخش نگرفت و زور زد و پا شد

رساندن، پهلوی َغّفار شانه وشدن و دست به  علی با خم و راست نادر و بخش
جنبیدند که َغّفار ُرویش به سبزوار، با  ُجستند و می سوی دریچه راه و جا می به

و « پس.. خدا! یاهللا!...»گرفتِن دهان، به هیجان و حرارت صدا کرد:  کج
فشار گرفته بود، با  ها برده بود و به به میاِن دندانسبزوار که لِب زیری را 

گرفتن با ریسمان،  حاِل عقب ان را کشید و خود را بهرزان ریسمهای ل انگشت
 «گرفت!...»از تِه مغِز سر نعره زد: 

 «گرفتش!...»و َغّفار هم نعره زده بود:    
کردِن موضوع؛ فقط برای  صدا درآمدند، نه برای روشن و همه باهم به   

ا ه صدا نیایند؟... و هیکل شد به صدادرآوردن برای ُشور و هیجان. مگر می
، ُجوری که انگار در ظلمات یا دیدن ُجستن در جنبیدن و زورزدن برای راه

علی ناباورانه  م گیر کردند؛ نادر و بخشهکوفته شدند یا ب همبودند، ب گیر کرده
َجَهد، با کمی لغزش  زد به جلو بِ  چسبیدند که سبزوار که زور می به دریچه می

انگار راهی طوالنی در پیش  علی َکند و َرد شد و ضرب از بخش نادر را به
ُهوو.. »رسید، صدا کرد:  کرد به دلخواه به انتهایش نمی داشت که هرچه می
گرفتِن ناگهانِی دل به  و صداهای زنانۀ سرشار از آتش «خدا.. ِبَدویم... ِول...

صداها چسبیدند... صداها همچنان تنها کلمات نبودند و چه کلمه بودند و چه 
و ُشور و  های به شادی و غوغا غوغائِی دل انندِ مهر نامفهومی، سرود

، آنجا که انتظاِر ُشور و غوغا و «ای آمده شّدت به»رسیده بودند؛  طلب
 رود. سرگرمی و مشغولّیت و دلشادی و شوق و ذوقی نمی

 کو؟ُخدام! ببینین! ی! هَ  یهاع! یاهللا. های. هَ راستی؟ ی! ُهوی! چی؟ ـ هَ    
 پس.. یعنی...؟

ثانیه بعد بیست به و های بعد از کشیدِن ریسمان بود.  ها و ثانیه هنوز ثانیه   
ماند... در پشت، جا ن ای توی ِچینه هم به ها نکشید که مرد و بچه از این ثانیه

قدمی خودش را روی َسَبد انداخت و َسَبد را به بغل گرفت  سبزوار از دو ـ سه
چندمتر جا، صداهای درهِم بزرگ و و طول َنُبرد که در ِگرداِگرِد او در 

کوچک ـ صداهای مخلوِط شادی و دلشادی و ُشور و گرما و حیات و خنده و 
هوا بلند  مانند، به آرمانشدِن چیزی  ناباوری و تحسین و تمجید و برآورده

 ها خوردند... بدنسر و چشم و شدند، چرخ زدند، فرود آمدند و مثِل چیزی به 
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های! »ه ُکندتر از سبزوار رسیده ـ رسانده، صدا کرد: نادر با چند ثانی   
 «ش؟ راستی گرفته راستی

دانستند.  حرف حرف تردید نبود و حرِف میزاِن عالقه بود؛ همه می این   
 ..«که.گمانم  بابا، نه»ور گفت که گفت: جُ  علی هم همین بخش

دارد دانست که  پرید و خودش هم نمی هوا می َغّفار که روی دو پا به   
ها جوِن خودت، »رقصد، به همه نگاه کرد و به نادر نگاه کرد تا گفت:  می

 «خالوم نادر...
 گفتند: اند و می و صداهای دیگری هم گفته   
 ـ آ؟   
 ـ نه!   
 ـ َنع!   
 ی! یعنی راست؟ـ هَ    
 ـ وهللا که!   
 هللا ِبشون وهللا. ـ بارک   
 رقم دیده بود یا شنیده بود؟ ـ پس چی، ِکی تا حاال چیِز این   
 ـ های َجلد باشین، تند بکنین به پاها که کالِغ اجل گیر افتاد!   
 ـ های ِبَدو!   
 ـ گرفت!   
 ِبَدو اگه میای!پس ُبریده!  ـ بیا گیس   
 ـ وهللا همین هم خودش ُشکر داره!   
ئی رو بگیری از ماَبین  لّیۀ آسمونی ـ زمینیـ پس چی، پس ُشکر نداره؟ یه ب   

 ِبَبری، کمه خودش؟
 نکرده پرت بشه. تون ُهل نخوره خدای تون باشه یکی ها! حواس ـ های ِجِغلِه   
کرد:  ها دیرتررسیده، صدا می های زیادی از نادر و خیلی ُمراد ثانیه شاه   
های، سبزوار، واز نکنی سِرشو! بذار چندنفری باهم َدوِرشو بگیریم که »

 «َدر. ره بهنکنه یه وقت بِ 
صداهائی که  –های آبادی  هتَ ـ   هاز دِل آبادی و از تَ  –ورترها ور و دُ از دُ    

آمدند، نزدیک  آمدند، می شده از شادی و ناباوری درمی ی تنگها انگار از َنَفس
 :رسیدند یا می شدند می
 «ـ نه؟ حتم؟»   
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 «ـ شوخی؟»   
 «پس تو َقَسم بخور اگه راست میگی! ـ»   
 «ـ ُهع؟»   
 «ـ راست؟»   
 «ی؟! یـ اَ »   
 «شه مگه ایَنم؟ ـ می»   
 ـ حرفی که نشه!   
 ـ به روِح بابای هردومون راست میگم.   
 «هی ِجِغلِه، نکنه دروغ میگی؟»   
 «ـ تو خودت دیدی به چشمای خودت؟»   
 «ـ سبزوار خیلی ناحّقه. زرنگه و کاری.»   
زمیِن َدور تا َدوِر َسَبد از آتِش ناپیدائی در زیر درست مثِل آن بود که    

ی هیچ پای َپوزارُپوشی چند َدم هم ای و حتّ  جوش شده بود که هیچ پای برهنه
گرفت؛ یعنی قرار  قراِر جاگرفتن و  جا جا نمی گرفت و یک رویش جا نمی

 ها و صداها انواع پیدا کرده بودند... ُسکُون نبود. خنده
جانگرفتِن  ها و پاها و بدنش از َسَبد دور باشند، شد دست سبزوار که نمی   

پرید و  هوا می سِرهم به در دل پشتِ  داد: ودش میخودش را در دل نشاِن خ
هایش  کرد و خنده از لب ِتپ می دلش، ُگسترده و نورانی و ُپرقّوت، با فشار ِتپ

آ  حاال دیدی»شد... با کلماِت خندان و روشن از فتح، داد زد:  ور نمیدُ 
 «و آ َخیرعلی؟...؟... راستی! کُ کنی ُمراد؟ باز ِتیارت می شاه
بودنش روی زانوها و دهانش نزدیک به  ختِی نشستهتوّجه به س نادر بی   

و ِتیارت  ها! بگو پس حاال باز مسخره بکنین»گردِن سبزوار، گفت: 
 «دربیارین!

های َسَبد نگاه کرد؛ انگار وزِن  سبزوار برای چندمین بار از شیار ـ شکاف   
 کم و کاست محسوس بود. گرانبهای کالغ از زیِر َسَبد هم بی

 «هللا... وهللا بارک»شدن گفته:  ه نزدیکَخیرعلی ب   
 «پس چی، وهللا یعنی...»علی به ُشور گفت:  بخش   
کردین و  دیدین حاال؟ دیدین هی چطور مسخره می»جان گفت:  ماهی   
 «کار ممکن نمیده؟ گفتین این می
پس چی، سبزوار؟ ِچته پس؟ پس »نادر یک دستش نهاده روی َسَبد، گفت:    
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 نکرده پرت بشه. تون ُهل نخوره خدای تون باشه یکی ها! حواس ـ های ِجِغلِه   
کرد:  ها دیرتررسیده، صدا می های زیادی از نادر و خیلی ُمراد ثانیه شاه   
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 ...«یاهللا دیگه
راستی! ِجِغلِه! پس مگه به دل دعا ـ آیه »تابی گفت:  ُمراد هم به بی شاه   
 «خوونی باالی سرش؟ پس... می
های  ها و کفش جا تعداِد جاپاها روی خاک ناشمردنی بود؛ اثِر گیوه تا همین   

 .ئیها ها و زن الستیکی و اثِر پاهای برهنۀ بچه
ندتر و زنگدارتر شده بودند. صدا بل بلهای بلنِد َشوکت شاید دومقا خنده   
 «َدر، سبزوار... های نره به»رد: ک

میذارم  َدر، عّمه؟ ارواِح باباش میره بهچطور »وار گفت:  سبزوار شوریده   
 «پس یاهللا، عموم نادر! پس بگین...»و گفت: « َدر؟ بره به

بکنیم..  چه»کرد که گفت:  وار، انگار از آنطرِف دّره صدا می نادر، گیج   
 «که.. یعنی...

ی! ببینین  هی»حال ـ احوال، گفت:  راد هرچند خودش هم گرفتاِر همانمُ  شاه   
 «چطور میگه "چه بکنیم"!...

گردن و سر را تکان داد و  ُپوش ـ با غرور  سبزوار ـ مثِل همیشه سیاه ننه   
ِر پس»را به چشِم َشوکت و چندنفر رساند تا گفت:  شچروککمصورِت سفیِد 

 «َدر؟ ره بهمنه! الکی میذاره بِ 
 «وهللا حّق ِ جایزه دارن.»َخیرعلی گفت:    
حاال هم ِتیارت داری بکنی؟ دیدی »کردن به َخیرعلی گفت:  نادر با نگاه   

 «کردی؟ چی می
های تند به باال ـ پائین،  دادن و با سرتکان« هاع!...»سبزوار به شّدت گفت:    

هم حاال پس کردین ها؟  شه و باید بگیریمش؟ مسخره می دیدین گفتم می»گفت: 
 «مسخره بکنین!

شد، َغّفار و امیرحسین  از کسانی که هنوز نرسیده بودند، هرکدام که پیدا می   
به  –نفره  هفت ـ هشت ـ ده –هائی  سی و بچهو پسِر َخیرعلی و پسِر مو

شدند طرفش و خبر را تأیید و تکرار  شیده میک حاِل َدو  و حّتی بهسرعت 
صدای   پیوست و آخِر سر صدایشان می ها هم به کردند و آنوقت صدای زن می

 شد... کار گرفته می ردی یا مردهائی هم بهُکلُفت و عالقمندانۀ م
ّینی از َسَبد ایستاده بود؛ انگار ماری گرفته بودند و َشوکت با فاصلۀ مع   
رسیدند. صورت  نمی خاطِر خنده هیچ بهم هایش به ترسید نزدیکتر شود. لب یم

گفت:  میچرخیدند و  ها می رسیده ها و تازه طرِف َدور و َبری هایش به و چشم
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مَراً ندیده عُ هرچی که  بینین کار و باِر ما رو؟ ببینین کار و باِر ما رو؟ می»
ئی  پس  کار" بوده جون! تو که "صاحب هی ، حاال بیائین ببینیم! هی مابودیم

کردی که َجخت حاال پیدا  بهار! پس تو چه می چرا دیر رسیدی؟... هی ُگل
بیائین بَکنین به َسیل و  خدا!  کردی؟!... های بیائین میدی؟ آردا رو ِگرده می

تیز و وقتی هرداد، صدایش را بیش از  و هر کسی که گوش می« تماشا!...
 یافت. ُتوَدماغی میکمی هم باریک و 

الخصوص  هاتون و علی تون باشه به بچه های َزنا! حواس»گفت:  نادر می   
 ینکرده پرت بشن. هَ  کوچیکاتون که نزدیک نکنن به اون لب و خدای به بچه

ترسین  کنن و می ی ُهل میذارین واجلو؟ مگه خرما َبهر میها! چرا هَ  بچه
 «؟گیرتون نیاد

به پیشانی و  کناِر صورت و کناِر شانۀ سبزوار ها و سر و پیشانی و گوش   
جائی  ا بههای مرده شدند و دست های مردها سائیده می ها و لباس ها و کلّه گونه

دادند،  سبیدند، ُهل میچ شدند، می فل میشدند، ق نهاده میاز بدِن یکدیگر 
کدام دست ماِل کیست...  شدند و زیاد معلوم نبود ور میکشیدند، دُ  می
با موهای انبوه و  کالهش ۀ بیـ که تازه خود را رسانده بود ـ کلّ  «سبزعلی»

انتظارنشسته پیوست... ُهل دادند و سبزوار با  حالِ  های به هلّ به ک ِفرفِرِی سیاه
خوائین ِول  های چه خبرتونه؟ می»روی َسَبد افتاد و با تغّیر صدا کرد: آرنج 

 «کنن! اصالَ خوبه از داِغ شما ِولش کنم ِبره! بشه؟ ببینین، ببینین چه می
تصدیق  و صداهائی به« ی!... هی»نارضایتی گفتند:  ناراحتی ـ صداهائی به   

ُمراد  و شاه« َئن! بپا کرده  حق داره بیچاره! بببنین چه ِقشِقِرقیوهللا»گفتند: 
پس ِولش »و َخیرعلی هم گفت: « کنی که ِولش بکنی! تو نامعقول می»گفت: 

 «بکن اگه راست میگی و نه دروغ!
صدا  سبزعلی که با زورَورزی چشم را به َسَبد چسبانده بود، همانطور به   

ِد به این صاحبو چقدر هم بزرگه! َپر تا ُپِر َسبَ  ببینین پدرسگببینین! »آمد: 
و گوشۀ « َدر؟ ره بهبزرگی شده. این اصالً چطور زور نزد َسَبدو پرت بکنه بِ 

گفت که سبزوار «. وهللا ُهَنر کردین، سبزوار.»چشمش به سبزوار، گفت: 
 باز بگذارد نگاه کند.

خاب، دیگه اینهمه جاتنگی نکنین. َرد بشین یه کم. کاری »گفت:  و نادر می   
هی! تو! سبزعلی! با اون سر و »ناراحتی صدا کرد:  او ب...« هست الُبد

کنی سِر َسَبد  ئی، ِچته اینُجور خوِدتو پهن می ُگرگعلی َمنگالِت که انگار درویش
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 ...«یاهللا دیگه
راستی! ِجِغلِه! پس مگه به دل دعا ـ آیه »تابی گفت:  ُمراد هم به بی شاه   
 «خوونی باالی سرش؟ پس... می
های  ها و کفش جا تعداِد جاپاها روی خاک ناشمردنی بود؛ اثِر گیوه تا همین   

 .ئیها ها و زن الستیکی و اثِر پاهای برهنۀ بچه
ندتر و زنگدارتر شده بودند. صدا بل بلهای بلنِد َشوکت شاید دومقا خنده   
 «َدر، سبزوار... های نره به»رد: ک

میذارم  َدر، عّمه؟ ارواِح باباش میره بهچطور »وار گفت:  سبزوار شوریده   
 «پس یاهللا، عموم نادر! پس بگین...»و گفت: « َدر؟ بره به

بکنیم..  چه»کرد که گفت:  وار، انگار از آنطرِف دّره صدا می نادر، گیج   
 «که.. یعنی...

ی! ببینین  هی»حال ـ احوال، گفت:  راد هرچند خودش هم گرفتاِر همانمُ  شاه   
 «چطور میگه "چه بکنیم"!...

گردن و سر را تکان داد و  ُپوش ـ با غرور  سبزوار ـ مثِل همیشه سیاه ننه   
ِر پس»را به چشِم َشوکت و چندنفر رساند تا گفت:  شچروککمصورِت سفیِد 

 «َدر؟ ره بهمنه! الکی میذاره بِ 
 «وهللا حّق ِ جایزه دارن.»َخیرعلی گفت:    
حاال هم ِتیارت داری بکنی؟ دیدی »کردن به َخیرعلی گفت:  نادر با نگاه   

 «کردی؟ چی می
های تند به باال ـ پائین،  دادن و با سرتکان« هاع!...»سبزوار به شّدت گفت:    

هم حاال پس کردین ها؟  شه و باید بگیریمش؟ مسخره می دیدین گفتم می»گفت: 
 «مسخره بکنین!

شد، َغّفار و امیرحسین  از کسانی که هنوز نرسیده بودند، هرکدام که پیدا می   
به  –نفره  هفت ـ هشت ـ ده –هائی  سی و بچهو پسِر َخیرعلی و پسِر مو

شدند طرفش و خبر را تأیید و تکرار  شیده میک حاِل َدو  و حّتی بهسرعت 
صدای   پیوست و آخِر سر صدایشان می ها هم به کردند و آنوقت صدای زن می

 شد... کار گرفته می ردی یا مردهائی هم بهُکلُفت و عالقمندانۀ م
ّینی از َسَبد ایستاده بود؛ انگار ماری گرفته بودند و َشوکت با فاصلۀ مع   
رسیدند. صورت  نمی خاطِر خنده هیچ بهم هایش به ترسید نزدیکتر شود. لب یم

گفت:  میچرخیدند و  ها می رسیده ها و تازه طرِف َدور و َبری هایش به و چشم
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مَراً ندیده عُ هرچی که  بینین کار و باِر ما رو؟ ببینین کار و باِر ما رو؟ می»
ئی  پس  کار" بوده جون! تو که "صاحب هی ، حاال بیائین ببینیم! هی مابودیم

کردی که َجخت حاال پیدا  بهار! پس تو چه می چرا دیر رسیدی؟... هی ُگل
بیائین بَکنین به َسیل و  خدا!  کردی؟!... های بیائین میدی؟ آردا رو ِگرده می

تیز و وقتی هرداد، صدایش را بیش از  و هر کسی که گوش می« تماشا!...
 یافت. ُتوَدماغی میکمی هم باریک و 

الخصوص  هاتون و علی تون باشه به بچه های َزنا! حواس»گفت:  نادر می   
 ینکرده پرت بشن. هَ  کوچیکاتون که نزدیک نکنن به اون لب و خدای به بچه

ترسین  کنن و می ی ُهل میذارین واجلو؟ مگه خرما َبهر میها! چرا هَ  بچه
 «؟گیرتون نیاد

به پیشانی و  کناِر صورت و کناِر شانۀ سبزوار ها و سر و پیشانی و گوش   
جائی  ا بههای مرده شدند و دست های مردها سائیده می ها و لباس ها و کلّه گونه

دادند،  سبیدند، ُهل میچ شدند، می فل میشدند، ق نهاده میاز بدِن یکدیگر 
کدام دست ماِل کیست...  شدند و زیاد معلوم نبود ور میکشیدند، دُ  می
با موهای انبوه و  کالهش ۀ بیـ که تازه خود را رسانده بود ـ کلّ  «سبزعلی»

انتظارنشسته پیوست... ُهل دادند و سبزوار با  حالِ  های به هلّ به ک ِفرفِرِی سیاه
خوائین ِول  های چه خبرتونه؟ می»روی َسَبد افتاد و با تغّیر صدا کرد: آرنج 

 «کنن! اصالَ خوبه از داِغ شما ِولش کنم ِبره! بشه؟ ببینین، ببینین چه می
تصدیق  و صداهائی به« ی!... هی»نارضایتی گفتند:  ناراحتی ـ صداهائی به   

ُمراد  و شاه« َئن! بپا کرده  حق داره بیچاره! بببنین چه ِقشِقِرقیوهللا»گفتند: 
پس ِولش »و َخیرعلی هم گفت: « کنی که ِولش بکنی! تو نامعقول می»گفت: 

 «بکن اگه راست میگی و نه دروغ!
صدا  سبزعلی که با زورَورزی چشم را به َسَبد چسبانده بود، همانطور به   

ِد به این صاحبو چقدر هم بزرگه! َپر تا ُپِر َسبَ  ببینین پدرسگببینین! »آمد: 
و گوشۀ « َدر؟ ره بهبزرگی شده. این اصالً چطور زور نزد َسَبدو پرت بکنه بِ 

گفت که سبزوار «. وهللا ُهَنر کردین، سبزوار.»چشمش به سبزوار، گفت: 
 باز بگذارد نگاه کند.

خاب، دیگه اینهمه جاتنگی نکنین. َرد بشین یه کم. کاری »گفت:  و نادر می   
هی! تو! سبزعلی! با اون سر و »ناراحتی صدا کرد:  او ب...« هست الُبد

کنی سِر َسَبد  ئی، ِچته اینُجور خوِدتو پهن می ُگرگعلی َمنگالِت که انگار درویش
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 «دار! مثِل مرِغ ُتوله
که سر و گردن و کاله و ریِش سفیدش از پشِت سرهائی دیده  موسی   
پس چرا دِرش »فت: و گ« کنین اینُجوری اصالً. ش می خفه»شد، گفت:  می

 «نمیارین هنوز؟
راستی هم. پس دیگه یعنی که چی. »طاقت صدا بلند کرد:  ُمراد هم بی شاه   

 «یاهلل دیگه...
 «راستی هم که. راستی»َخیرعلی هم گفت:    
ئین  طاقت دارین و به حوصلهشما دیگه چقدر »اَفروز هم گفت:  صدای دل   
 «کاری.هر به
 «میره اون زیر. اصالً اینُجوری می»سهراب گفت:    
خوائیم  بمیره، پس مگه می»سبزوار، حالش هنوز حاِل شوق و ذوق، گفت:    

 «بذاریمش زنده؟
و صحبِت احتیاط در پوشاندِن َدوِر َسَبد به وقِت بلندکردنش برای درآوردِن    

سبزعلی چوخارا کند و گونی آوردند و گفتند کم است و  یک کالغ پیش آمد.
و قرار شد زانو بزنند و هرقدر که سبزوار َسَبد را بلند گرفت آماده تا زد و 

های نادر و  فاصلۀ بازشده را بپوشانند و دست  کند، با چوخا و گونی می
های غیِرمنتظرۀ کالغ ـ  علی هم آمادۀ اّتفاِق بد ـ اّتفاِق زورزدن ُمراد و بخش شاه

 باشند...
روی پهلو دراز کشید و یک طرِف صورتش را به خاک چسباند و  سبزوار   

طوِر خفه صدا کرد:  ذّره برد زیر و به به پنجۀ لرزاِن دست را ذّره
 «تون... حواس»

 «تو کاِرت نباشه. تو ِویِرت به کاِر خودت باشه. ما...»گفتند:    
و دهان  بار دهان باز کرددو  ماننِد جانوری عجیب  پنجه در زیِر َسَبد    

... به پای کالغ خورد؛ کالغ، گیر ببندد بست تا به هرجای کالغ رسید،
فراری، به جلوتر جهید و به دیوارۀ َسَبد کوبیده شد و ُمماس با دیواره، خود 

، بیِخ ران و َدِم طعمه «اگر»ور کرد. جانوِر پنجه، لرزان از احتیاط و را دُ 
 کشیده شود... راند روی خاک تا بیرونرا گرفت و فشرد و سُ 

باز یا کمی باز  هائی با معناهای فراوان، کامالً باز یا نیمه ها از خنده دهان   
ای از  مانده بودند. چند زن برای پیدانبودِن داخِل دهانشان، گوشه

پائیدند. َدور تا َدوِر  سرهای دراِز ناُزک را جلِو دهان گرفته بودند و می دستمال
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چینِی  از شلوارهای َپت و پهن و چین  باالی سرشان ِنشسته تا حدّ  مردهای
زیِر زانو خیلی زانو و زیِر   ِهای باز رنگارنگِ بلند تا حدّ  رنگارنگ و پیراهن

 ِکیپ شده بود...
، نزدیک به روی زانوها قرار گرفت و در ها جاجا کرد سبزوار توی خاک   
اش شده بودند، به  ر و شادِی فشردهاش معنای غرو های فشرده هائی که لب َدم

هایش به هرجا که ممکن شد  های کوتاهی به پیشانی، چشم چین با نشانۀ پایان،
ها گرفته  دّقت و احتیاط به نوبت به دندانمعنای با هایش دیگر  ستند و لبجَ 

های کمی  کاری، انگشت شدند و کالغ را بیرون کشید و در تکمیِل احتیاط
 به سرعت روی کلّه و ُگردۀ کالغ فرود آمدند... لرزاِن دسِت دیگرش

َپر اختیارانۀ  یشتر بیهای ب ها صداها و بانگ ها و حلق از بیِخ مغزها و دل   
ها و  لولیدن ها و درهم ها پدیدار شدند و لولیدن های بچه هواجستن زدند و به

یقراری شّدِت ببا ها و دخترها شروع شدند و در چند ثانیه  های زن خوردن ُوول
چنان تنگ شد که دیگر تقریباً به گلولۀ ُتوُپری حواسی، حلقۀ َدوِر مردها  و بی

ردۀ جنبان، و صداهای بزرگ و ای شد از زنبورهای فش مبّدل شد یا مثِل گلوله
 گفتند: اند و می اندازۀ حیرت گفته کوچک به گذشِت لحظاتی هنوز با اندازۀ بی

 ـ ُهوی!...   
 ـ ُهی!...   
 ...ـ ُهووو!   
 ...ـ خدا!   
 جا! ـ نگاه بکنین همین   
 بینین! ـ بابام بشین! ببینین چی می   
 دام!...ی خُ ـ هَ    
 ـ ببین بابام، این کالغه، خالوت نادر و خالوت سبزوار گرفتنش!   
 م! ببینین! ی بابام و ننهـ هَ    
 ـ نگاه بکنین ِبش!   
 دونستیم؟! مینهام، کالغ اینقدر بزرگ بود و  ـ های دردتون به گوِر ُمرده   
 جاش هم سیاهه مثِل َشَبق! خوب برآورد بکنین! همهـ    
 ـ هاه، چشماش هم!   
چیزش نکبت و ناُجور  ـ البت که هر چیِز نکبت و ناُجوری باید هم که همه   

 خدا فرموده!انگاری  باشه!
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 «دار! مثِل مرِغ ُتوله
که سر و گردن و کاله و ریِش سفیدش از پشِت سرهائی دیده  موسی   
پس چرا دِرش »فت: و گ« کنین اینُجوری اصالً. ش می خفه»شد، گفت:  می

 «نمیارین هنوز؟
راستی هم. پس دیگه یعنی که چی. »طاقت صدا بلند کرد:  ُمراد هم بی شاه   

 «یاهلل دیگه...
 «راستی هم که. راستی»َخیرعلی هم گفت:    
ئین  طاقت دارین و به حوصلهشما دیگه چقدر »اَفروز هم گفت:  صدای دل   
 «کاری.هر به
 «میره اون زیر. اصالً اینُجوری می»سهراب گفت:    
خوائیم  بمیره، پس مگه می»سبزوار، حالش هنوز حاِل شوق و ذوق، گفت:    

 «بذاریمش زنده؟
و صحبِت احتیاط در پوشاندِن َدوِر َسَبد به وقِت بلندکردنش برای درآوردِن    

سبزعلی چوخارا کند و گونی آوردند و گفتند کم است و  یک کالغ پیش آمد.
و قرار شد زانو بزنند و هرقدر که سبزوار َسَبد را بلند گرفت آماده تا زد و 

های نادر و  فاصلۀ بازشده را بپوشانند و دست  کند، با چوخا و گونی می
های غیِرمنتظرۀ کالغ ـ  علی هم آمادۀ اّتفاِق بد ـ اّتفاِق زورزدن ُمراد و بخش شاه

 باشند...
روی پهلو دراز کشید و یک طرِف صورتش را به خاک چسباند و  سبزوار   

طوِر خفه صدا کرد:  ذّره برد زیر و به به پنجۀ لرزاِن دست را ذّره
 «تون... حواس»

 «تو کاِرت نباشه. تو ِویِرت به کاِر خودت باشه. ما...»گفتند:    
و دهان  بار دهان باز کرددو  ماننِد جانوری عجیب  پنجه در زیِر َسَبد    

... به پای کالغ خورد؛ کالغ، گیر ببندد بست تا به هرجای کالغ رسید،
فراری، به جلوتر جهید و به دیوارۀ َسَبد کوبیده شد و ُمماس با دیواره، خود 

، بیِخ ران و َدِم طعمه «اگر»ور کرد. جانوِر پنجه، لرزان از احتیاط و را دُ 
 کشیده شود... راند روی خاک تا بیرونرا گرفت و فشرد و سُ 

باز یا کمی باز  هائی با معناهای فراوان، کامالً باز یا نیمه ها از خنده دهان   
ای از  مانده بودند. چند زن برای پیدانبودِن داخِل دهانشان، گوشه

پائیدند. َدور تا َدوِر  سرهای دراِز ناُزک را جلِو دهان گرفته بودند و می دستمال
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چینِی  از شلوارهای َپت و پهن و چین  باالی سرشان ِنشسته تا حدّ  مردهای
زیِر زانو خیلی زانو و زیِر   ِهای باز رنگارنگِ بلند تا حدّ  رنگارنگ و پیراهن

 ِکیپ شده بود...
، نزدیک به روی زانوها قرار گرفت و در ها جاجا کرد سبزوار توی خاک   
اش شده بودند، به  ر و شادِی فشردهاش معنای غرو های فشرده هائی که لب َدم

هایش به هرجا که ممکن شد  های کوتاهی به پیشانی، چشم چین با نشانۀ پایان،
ها گرفته  دّقت و احتیاط به نوبت به دندانمعنای با هایش دیگر  ستند و لبجَ 

های کمی  کاری، انگشت شدند و کالغ را بیرون کشید و در تکمیِل احتیاط
 به سرعت روی کلّه و ُگردۀ کالغ فرود آمدند... لرزاِن دسِت دیگرش

َپر اختیارانۀ  یشتر بیهای ب ها صداها و بانگ ها و حلق از بیِخ مغزها و دل   
ها و  لولیدن ها و درهم ها پدیدار شدند و لولیدن های بچه هواجستن زدند و به

یقراری شّدِت ببا ها و دخترها شروع شدند و در چند ثانیه  های زن خوردن ُوول
چنان تنگ شد که دیگر تقریباً به گلولۀ ُتوُپری حواسی، حلقۀ َدوِر مردها  و بی

ردۀ جنبان، و صداهای بزرگ و ای شد از زنبورهای فش مبّدل شد یا مثِل گلوله
 گفتند: اند و می اندازۀ حیرت گفته کوچک به گذشِت لحظاتی هنوز با اندازۀ بی

 ـ ُهوی!...   
 ـ ُهی!...   
 ...ـ ُهووو!   
 ...ـ خدا!   
 جا! ـ نگاه بکنین همین   
 بینین! ـ بابام بشین! ببینین چی می   
 دام!...ی خُ ـ هَ    
 ـ ببین بابام، این کالغه، خالوت نادر و خالوت سبزوار گرفتنش!   
 م! ببینین! ی بابام و ننهـ هَ    
 ـ نگاه بکنین ِبش!   
 دونستیم؟! مینهام، کالغ اینقدر بزرگ بود و  ـ های دردتون به گوِر ُمرده   
 جاش هم سیاهه مثِل َشَبق! خوب برآورد بکنین! همهـ    
 ـ هاه، چشماش هم!   
چیزش نکبت و ناُجور  ـ البت که هر چیِز نکبت و ناُجوری باید هم که همه   

 خدا فرموده!انگاری  باشه!
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 خواد آدم هم بخوره! یری هم میسحاِل ا همین ـ نوکش! نوکش که انگاری به   
ها را کمی  ها ثبت شد و دهن ها زد و در ذهن از کالغ آنچه که اّول به چشم   

آلوده و وحشیانه و  اَش بود، بعد حالِت خشم گشوده نگهداشت، بزرگی
ار به آدمیزادجماعت ها و منقارش بود که انگ کنندۀ سر و چشم حال َرم درعینِ 

خوردِن  بهم«ِ َچقّ »خواست به همه حمله ِبَبَرد و تا صدای  داد و می فُحش می
شد،  و به پشِت دسِت سبزوار نیامد که داشت پا میدست منقار به نرمۀ کناره 

اختیاِر  بیحرکت درآمده بودند. سبزوار  ها و نوکش چرا به کسی نفهمید چشم
وای! بابام دراومد! »عادل نگاه داشت و صدا کرد: ت هائی کالغ را بی درد، َدم

زند  . فهمیدند کالغ به آدمیزاد هم نوک میپشتش به زمین رسید و« نوکش!...
 زدنش خیلی دردناک است. و نوک

ِول نشه، »نگهداشتِن دست غّریده بود:  نادر که پا شده بود، فوراً با کشیده   
 طرِف کالغ.و با نشستن  دست برد « ِجِغلِه یه وقت...

 «اُُهو! "ِول بشه"؟ چطور میذارم ِول بشه؟»سبزوار گفت:    
ُمراد هنوز نشسته روی زانوها، دستۀ چپق را گذاشت پشِت کلّۀ کالغ و  شاه   

و  اندبه خاک رسرا کلّۀ کالغ «. زنی نفرت، ُهح؟ نوک می»زور داد و گفت: 
 کالغ زور زد سر را بلند کند...

 کردند: اند و می صدا کرده   
 ی!...هَ  یـ هَ    
 ی، بابام! دیدین؟هَ  یـ هَ    
 ـ خوب ببینین!   
 نوک زد به کاکام و دردش اومد خیلی.ـ    
 صاحب؟ ـ ها، دیدین چه کرد پدرسگ   
 حال هم که گیر افتاده! این َکنه به ـ ببینین چقدر هم جون می   
 های! ؟ های«کالِغ حرامزاده»ـ پس چی!    
 وهللا. انگاری جنگ داره بامون.ـ ها    
 ـ هنوز طلبکاره هم.   
 ی!هَ  ـ ای جنِس کالغ    
 گفتن جنِس کالغ چقدر خرابه... گفتن که می ـ پس تو نگو راست می   
بینم! هی ببُجنب یه ُخرده اونَورتر »گفت: ُمراد،  َخیرعلی دستس به شانۀ شاه   

و به نشستن روی زانوها، با احتیاط پشِت کلّۀ « چی! نوبۀ خودت نباشه به همه
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 کالغ را گرفت و زور داد.
 «ریسمون، ریسمون، َغّفار...»گفت:  صدای سبزوار می   
و َغّفار ریسمان را که بیشترش زیِر پاها خاک ـ خاکی شده بود، بلند کرد    

شدنش  توی کشیدهدهان برد. ریسماِن زبِر موی ُبز  ای، آنرا به برای بریدِن تکّه
ها نتوانستند  عجله، به گوشۀ لِب زیری کشیده شد و دندان به ها زیِر دندان به

ها به  علی آنرا کشید و در بردنش به زیِر دندان کاری صورت بدهند و بخش
از و با درد ریسمان را  اَش کشیده شد تند و تیزی، ریسمان به پشِت لِب پائینی

آید  کرد ببیند خون میو تف « لبم! لبمو پاره کرد.»رفت و گفت: دهان َرد گ
سهراب به ِگرد و  حال هنوز به یاِد تعجیل برای کاِر کالغ بود. همین یا نه و به

علی کشید و  از دسِت بخش جمعی و ِفرزِی هیکِل کوتاهش ریسمان را
علی،  ّفار و بخشاش کرد و چشمش به غَ  و خمیده، زور زد پاره هردودستی

تون  دندون"؟ پس دست ِچشه که دندون بزنین ِبش؟ مگه جون به دست»"گفت: 
 «نیست؟

علی که  َغّفار گوشۀ لِب پائینی را معاینه کرده بود و خون ندیده بود و بخش   
 خون را دیده بود، لب را ِول کرد تا با  ِلِب پائینی را بیرون کشیده بود و ردّ 

 «نه لبمو پاره کرد، ُهح؟!»اطمینان خبر داد: 
گفت:  سبزوار که کالغ را از دسِت َخیرعلی کشیده بود و پا شده بود، می   
گوشِت آدمو  ببین دستمو، عموم نادر. جاِن خودت دستمو خورد. با نوک »

 «صاحبو. بگیرش تا ببندیمش پدرسگ»و گفت: « َکنه. می
ای! "جنِس کالغ"؟ دیدی » ُروئِی دّقت در گرفتِن کالغ، گفت: نادر با اخمه   

 «رسن به حرفم. ِاِیه؟ حاال َجخت همه می که کالغ ِچیه و چه نمره گفتم هی می
َخیرعلی! ببین راستی »ُمراد دسِت سبزوار را گرفت نگاه کرد گفت:  شاه   

 «چه سرخ شده جای نوکش.
 شد. شد و پائین و باال می کالغ دیده می   
 گفتند: می ها و دخترهای بزرگ زن   
 ـ نوکش! نوکش هم چقدر...   
 ـ ها، نوکش هم به نوک نمیره!   
 ِاِیه که تازه اومده باشه به دنیا.  یه ُبزغاله ِـ اقالً قدّ    
 شون میده!َدور ـ چشماش! چشماش که   
 لو َکندن از سِر آبادی.جَ  این اَ  ِهللا به آ نادر و سبزوار که شرّ  ـ وهللا بارک   
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 خواد آدم هم بخوره! یری هم میسحاِل ا همین ـ نوکش! نوکش که انگاری به   
ها را کمی  ها ثبت شد و دهن ها زد و در ذهن از کالغ آنچه که اّول به چشم   

آلوده و وحشیانه و  اَش بود، بعد حالِت خشم گشوده نگهداشت، بزرگی
ار به آدمیزادجماعت ها و منقارش بود که انگ کنندۀ سر و چشم حال َرم درعینِ 

خوردِن  بهم«ِ َچقّ »خواست به همه حمله ِبَبَرد و تا صدای  داد و می فُحش می
شد،  و به پشِت دسِت سبزوار نیامد که داشت پا میدست منقار به نرمۀ کناره 

اختیاِر  بیحرکت درآمده بودند. سبزوار  ها و نوکش چرا به کسی نفهمید چشم
وای! بابام دراومد! »عادل نگاه داشت و صدا کرد: ت هائی کالغ را بی درد، َدم

زند  . فهمیدند کالغ به آدمیزاد هم نوک میپشتش به زمین رسید و« نوکش!...
 زدنش خیلی دردناک است. و نوک

ِول نشه، »نگهداشتِن دست غّریده بود:  نادر که پا شده بود، فوراً با کشیده   
 طرِف کالغ.و با نشستن  دست برد « ِجِغلِه یه وقت...

 «اُُهو! "ِول بشه"؟ چطور میذارم ِول بشه؟»سبزوار گفت:    
ُمراد هنوز نشسته روی زانوها، دستۀ چپق را گذاشت پشِت کلّۀ کالغ و  شاه   

و  اندبه خاک رسرا کلّۀ کالغ «. زنی نفرت، ُهح؟ نوک می»زور داد و گفت: 
 کالغ زور زد سر را بلند کند...

 کردند: اند و می صدا کرده   
 ی!...هَ  یـ هَ    
 ی، بابام! دیدین؟هَ  یـ هَ    
 ـ خوب ببینین!   
 نوک زد به کاکام و دردش اومد خیلی.ـ    
 صاحب؟ ـ ها، دیدین چه کرد پدرسگ   
 حال هم که گیر افتاده! این َکنه به ـ ببینین چقدر هم جون می   
 های! ؟ های«کالِغ حرامزاده»ـ پس چی!    
 وهللا. انگاری جنگ داره بامون.ـ ها    
 ـ هنوز طلبکاره هم.   
 ی!هَ  ـ ای جنِس کالغ    
 گفتن جنِس کالغ چقدر خرابه... گفتن که می ـ پس تو نگو راست می   
بینم! هی ببُجنب یه ُخرده اونَورتر »گفت: ُمراد،  َخیرعلی دستس به شانۀ شاه   

و به نشستن روی زانوها، با احتیاط پشِت کلّۀ « چی! نوبۀ خودت نباشه به همه
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 کالغ را گرفت و زور داد.
 «ریسمون، ریسمون، َغّفار...»گفت:  صدای سبزوار می   
و َغّفار ریسمان را که بیشترش زیِر پاها خاک ـ خاکی شده بود، بلند کرد    

شدنش  توی کشیدهدهان برد. ریسماِن زبِر موی ُبز  ای، آنرا به برای بریدِن تکّه
ها نتوانستند  عجله، به گوشۀ لِب زیری کشیده شد و دندان به ها زیِر دندان به

ها به  علی آنرا کشید و در بردنش به زیِر دندان کاری صورت بدهند و بخش
از و با درد ریسمان را  اَش کشیده شد تند و تیزی، ریسمان به پشِت لِب پائینی
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 ـ پس چی!...   
 ُهح؟خوری و کشمش   ـ جوجه می   
 بسته  دستش... ـ سبزواِر زبون   
 !خوبه نوکشو بگیرن ِبکََننـ ها،    
 ـ "کالغ" و اینقدر بزرگ؟   
 خواهرم! این دیگه پیره که اینُجور بزرگ شده.ای ـ    
 ـ باور کنین نزدیک به یه َمن گوشت داره!   
 ـ اگه "یه َمن" نداره، چار ـ پنج کیلو رو که حتم داره.   
 ی َزنا و دخترا! برین عقب، اینُجور َهول و َهال نکنین.ـ هَ    
 ـ ها، اآلن دیگه آ نادر دشنام میده ِبتون.   
 ـ پس ما نبینیم؟   
 ـ پس مگه ما َزنا آدم نیستیم و چشم نداریم؟   
 ـ پس مگه َزنا بندۀ خدا نیستن؟   
 کار؟ ـ وهللا که! هرچی که باشه، َزنا رو نباید باشه به   
تا مرغ  چاقه و  کنم، میگم اقالً نزدیک به سه ـ اینُجور که من َبرآورد می   

 گوشت داره.
 خاب! حاال دیگه دیدین؟ دیدین اومد»جان با شادی و حرارت گفت:  ماهی   

ا باز نه؟ حاال باز بگین شکمش گیر افتاد ی  کشمش ـ َکشک بخوره و َنقِل همین
 «خوره کشمش ـ َکشک! نمی
خنده  ز خنده درد گرفته بود، همچنان بهَشوکت که دیگر لب و دهانش ا   

جون! تو که دیگه آرماِنت برآورده شد، پس دیگه ِچکاِر  ی ماهیهَ »گفت: 
 «اونش داری!

 های کالغ را هم پوشاند. شدۀ ریسمان بلند بود و ران تکّۀ بریده   
وقت بره  حاال باالشو.. یعنی بیِخ باالشو هم ببند که نکنه یه»نادر گفت:    
 «َدر. به
نادر سینه و زیِر گردِن دو بار به سرش سبزوار که مشغول به بستن،    

 «َکنیم. چینیم به قیچی یا می نه، باالشو می»خورده بود، گفت: 
 «َدر؟ ترسی که با باالی بسته هم بره به ببندیم، فرق داره؟ می»نادر گفت:    
عقب  ها عقب ها و بچه های زن افتادِن نادر و سبزوار، دیوار و دیواره با راه   

رفتند و کشیده شدند به سمِت راست تا راه بدهند و بعد پشِت سِر مردها ساخته 
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 و راه افتادند... شدند
ها را بست و  نادر و سبزوار و باقی به توّقف رسیدند تا َخیرعلی بیِخ بال   

َپِر دو بال را َکند و از باِل راست،  شاهسبزوار باز قانع و خاطرجمع نشد و 
خواست ِبکََند که نادر که کالغ را به  باز یکی را َکند و از باِل چپ هم باز می

ۀ سبزوار نهاد و نگذاشت و پا برداشت سینه چسبانده بود، دسِت آزاد را به سین
به دسِت نادر حمله برد و نوکش به آستیِن پیراهن گیر و پا برداشتند... کالغ 

بیا! دیدی؟ قربوِن »غش خندید و سبزوار گفت:  کرد. هرِکه دید خندید یا غش
 «خدا! نوکشو ببند، خداَخیرداده!

 «شه ِجِغلِه؟ مینوکشو ببند"! مگه ایَنم »"نادر با ُپوزخند گفت:    
تا حاال هرکس که توانسته بود، جائی از کالغ را با دست و انگشت لمس    

چرخاندِن  لمِس کمرش دست جلو برد که کالغ باعلی به  کرده بود. بخش
 ای برد که نتیجه نداد و نادر منقار را با دست گرفت. به دست حمله گردن 

ی؟ مرِد خوِدتو و پسِر منو حاال دید»به َشوکت رسید گفت: سبزوار  ننه   
 «تونن بگیرنش؟ گفتی نمی و میکردی  ِتیارت می

 «شیَرن ماشاَءهللا!»َخیرعلی شنید و به تمسخر گفت:    
گفتین  پس شیر نیستن؟ پس شما چرا نگرفتینش و می»َشوکت گفت:    

 «غیرازممکنه؟
کاری نیست پس یعنی دیگه مرِد بی َشوکت!  ای بی»اَفروز خندان گفت:  دل   

 «از آ نادر و سبزوار، ها؟غیر
وهللا مرِد حسابی و »گفت: جان  جواِب َشوکت خندۀ بلندی شد و ماهی   

کار کاِر کوچیکی بود و َوِر عجِب تو رو  اَفروز! ـ این َنشِمیَنن. یعنی.. ـ دل
 «گیره؟ نمی
 ببین! ببینین!»َخیرعلی به حیرت و مخالفت ـ به حیرِت مخالفت ـ گفت:    

 «جا شما همه!... گوش بگیرین همین
َئن که اینا  َئن، ُبِز کوهی شکار کرده ها! آهو شکار کرده»ُمراد گفت:  شاه   

خواستین ِبدین به ما کباب بکنیم، ندین  اینُجور میگن! حاال یه ُرونشو که می
 «بابا! دیگه؟...

 غِش خنده درآمدند. چند صدای خنده و غش   
پس.. ـ راستی!ـ حاال »حرف ـ گفت:  خیلی کمـ پیرزنی « خداَبس»   
 «خوائین ِچکارش بکنین؟ گوشتش هم که حرامه... می
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 جواب بماَند. شد بی سؤالی بود که نمی   
 «ُکشیمش. غیرازاینه؟ کنیم، می ی پیرزن! ِچکارش میهَ »علی گفت:  بخش   
 !«کنیم ش می به تیکه تیکه»سبزوار گفت:    
 «چی...پس »جان گفت:  ماهی   
 «صاحب، ُهح؟ زنی به آدما، پدرسگ نوک هم می»گفت:  َغّفار می   
کرد،  طرِف کالغ کار می َحّوا هم که جلو کشیده بود و نگاهش از نزدیک    

 «خوری ُهع؟! گفت: "َکشک و کشمش" می
 «جون آرمانش برآورده شد. اما ماهی»طال گفت:  ماه   
 «جون گرفتش! ها، آِه ماهی»اش گفت:  َشوکت با خنده   
 «پس چی. من از ساداَتم، پس مگه جّدم الکیه!»جان بدوِن خنده گفت:  ماهی   
 «نه آخه گناه هم داره؟»َخیرعلی گفت:    
 «سبزوار! نه گناه هم داره، بابام؟»سبزوار هم گفت:  ننه   
بارآوردن پس  به ذیت و آزار و ضررناه داره این؟ اینقدر اگ»سبزوار گفت:    

 «چی؟
 «اَُهو! شما خوب میگین وهللا!»محکم صدا کرد:   َغّفار به تأیید   
 «هاع! یعنی...»پسِر َخیرعلی هم گفت:    
 «نه اینو هم باألخره خدا آفریده؟»اَفروز گفت:  دل   
م هب ها ُجوراُجور، ُرو به سمِت ِچینۀ نادر، قّد و قامت در فراخِی جا    
جلِو چشِم هرکسی بود اّما  سابقه، ، شکلی بیپیچیدند. شکلی رنگارنگ می

همه کناِر هم جمع مجاِل توّجه به آنرا نداشتند. فقط در عروسی و عزا 
هوا ِبَپرند و توی دست و  چسبیده و اینُجور که به هم هآنهم نه اینُجور ب ماندند می

 قیل و قال درکار باشد...بچرخند و اینقدر سر و صدا و یکدیگر باِل 
مانندی داخل شدند.  و به صف ها باریک شد نادر وارِد ِچینه شد و پهنای آدم   

ها و  به زن میانۀ ایوان و درازا ـ پهنای حیاط ایستاد و خندان  ِنادر در حدّ 
هللا ای! ببینین زن و بچه  ای َتباَرک»ها نگاه کرد و نگاه کرد و گفت:  بچه

 «مون نبود؟ مون اینقدر زن و بچه داشت و حواس چقدر! ما آبادی
آمد. رنگِ ـ حالِت ـ همۀ  صدای َبمَّش با شادِی برجسته و مشّخصی درمی   

زد، با همین صدای تازه  کسی که حرف میو تقریباً هر صداها عوض شده بود
 اینُجور باشند.« بیخودی»خواهد  دیدند دلشان می زد. می حرف می

 «هللا"! ادر! پس بگو هم "ماشاءَ آ ن»َحّوا گفته:    
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 !«"هللا صد ماشاءَ "هللا" نداره؟  پس "ماشاءَ »نادر گفت:    
ِایم؟ بدبخِت  پس بدبخِت چی»ُمراد با دلشادی و برای تصدیق گفت:   شاه   

 «ئیم. همین زن و بچه
ها نباشن، پس اونوقت  اگه همین َزنا و بچه»سبزوار گفت:  َحّوا خندید و ننه   

 «َمردا برای چی خوبین دیگه؟ شما
 صداهای زنانه از چند جا تصدیق کردند.   
، ُخب اونوقت ما هم خوب نبودیم هیچی، اگه زن و بچه نبودن»نادر گفت:    

 «خوردیم. و دیگه به درِد آب هم نمی
خاب! آ کالغ! حاال دیگه حال و بالِت »ش به کالغ، گفت: ُمراد چشم شاه   

 «چطوره!
بیائین، حاال بیائین بشینیم روی همون تخت. یه ُخرده هم خسته »نادر گفت:    

 «ئیم دیگه. شده
س مگه نشستن"ِ چی نادر. نشستِن چی داریم. پ»"گفتند:  مردانه صداهائی   

 «ئیم مگه؟ کوه َکندهها، شیم؟ ئیم که خسته شده با چه کرده
بافتۀ جلِو  بزرِگ آهنی ـ سیم پس و پیش شدند تا پا برداشتند و به تخِت خیلی   

در طوِل رسیدند و نادر  ،جاگرفته در کناِر یک تخِت چوبِی کوچک ،ایوان
 ُمراد هم نشستند دو طرفش. و َخیرعلی و شاه نشست هتخت روی لب

قدمی، صدا کرد:  ای پنج ـ شش در فاصله «ُگلی شاه»موسی نگاهش به    
 «به َسیل و تماشای کالغ؟ خوای وایسی میتا َکی هنوز ُگلی! پس  شاه»

آتش  ای که»ها کج کرد و یواش گفت:  ُگلی صورتش را طرِف زن شاه   
و چشمش به موسی، « ت! نمیذاره هم یه َدمان وایسیم پیِش یه مسلمونی! بگیره
و نگاهش باز « ری، پس ِچکاِر من داری؟خوای بِ  هی! تو برو اگه می»گفت: 
 «خواد ازم! و شیر می س مثِل اینکه بچه»ها، گفت:  به زن

ها، هرچند  ها و حرف ُسراندند. خنده کردند، پا می پا می کردند، پا جا می جا   
ها از کالغ غافل  دیگر نه با زور و ضرِب شروِع جریان، ادامه داشتند و چشم

کوشید به جائی از کالغ دست بزند  شد، هرکس می ماندند و هنوز اگر می نمی
به اینَور ـ آنَور سر و نوک تاب داده بود، ناتوان شده نتیجه  و کالغ از بس بی

کرد، منقار تا چند  زدن باز می بود و دیگر هربار که منقارش را برای نوک
 شد. َوری بسته نمی پس از حملهلحظه 

َئن  آه، باالش خونی شده»گفت: به اخم دید و نادر کمی خون در کِف دست    
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 جواب بماَند. شد بی سؤالی بود که نمی   
 «ُکشیمش. غیرازاینه؟ کنیم، می ی پیرزن! ِچکارش میهَ »علی گفت:  بخش   
 !«کنیم ش می به تیکه تیکه»سبزوار گفت:    
 «چی...پس »جان گفت:  ماهی   
 «صاحب، ُهح؟ زنی به آدما، پدرسگ نوک هم می»گفت:  َغّفار می   
کرد،  طرِف کالغ کار می َحّوا هم که جلو کشیده بود و نگاهش از نزدیک    

 «خوری ُهع؟! گفت: "َکشک و کشمش" می
 «جون آرمانش برآورده شد. اما ماهی»طال گفت:  ماه   
 «جون گرفتش! ها، آِه ماهی»اش گفت:  َشوکت با خنده   
 «پس چی. من از ساداَتم، پس مگه جّدم الکیه!»جان بدوِن خنده گفت:  ماهی   
 «نه آخه گناه هم داره؟»َخیرعلی گفت:    
 «سبزوار! نه گناه هم داره، بابام؟»سبزوار هم گفت:  ننه   
بارآوردن پس  به ذیت و آزار و ضررناه داره این؟ اینقدر اگ»سبزوار گفت:    

 «چی؟
 «اَُهو! شما خوب میگین وهللا!»محکم صدا کرد:   َغّفار به تأیید   
 «هاع! یعنی...»پسِر َخیرعلی هم گفت:    
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م هب ها ُجوراُجور، ُرو به سمِت ِچینۀ نادر، قّد و قامت در فراخِی جا    
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 قیل و قال درکار باشد...بچرخند و اینقدر سر و صدا و یکدیگر باِل 
مانندی داخل شدند.  و به صف ها باریک شد نادر وارِد ِچینه شد و پهنای آدم   

ها و  به زن میانۀ ایوان و درازا ـ پهنای حیاط ایستاد و خندان  ِنادر در حدّ 
هللا ای! ببینین زن و بچه  ای َتباَرک»ها نگاه کرد و نگاه کرد و گفت:  بچه

 «مون نبود؟ مون اینقدر زن و بچه داشت و حواس چقدر! ما آبادی
آمد. رنگِ ـ حالِت ـ همۀ  صدای َبمَّش با شادِی برجسته و مشّخصی درمی   

زد، با همین صدای تازه  کسی که حرف میو تقریباً هر صداها عوض شده بود
 اینُجور باشند.« بیخودی»خواهد  دیدند دلشان می زد. می حرف می

 «هللا"! ادر! پس بگو هم "ماشاءَ آ ن»َحّوا گفته:    
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و نگاهش باز « ری، پس ِچکاِر من داری؟خوای بِ  هی! تو برو اگه می»گفت: 
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کوشید به جائی از کالغ دست بزند  شد، هرکس می ماندند و هنوز اگر می نمی
به اینَور ـ آنَور سر و نوک تاب داده بود، ناتوان شده نتیجه  و کالغ از بس بی

کرد، منقار تا چند  زدن باز می بود و دیگر هربار که منقارش را برای نوک
 شد. َوری بسته نمی پس از حملهلحظه 
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 «مون کرد. و نجس
 «آلود شده تمام. ئین، خون ئینش، ُروناشو هم بسته سفت بسته: »ُمراد گفت شاه   
 «نه، خون از باالش میاد. سبزوار بدُجوری از باالش َکند.»نادر گفت:    
 «ماِل مفت و دِل بیرحم!»علی گفت:  بخش   
زنی ُهع؟  نوک می»سبزوار چهارانگشتی محکم توی سِر کالغ زد و گفت:    

 «بینم!بپس حاال هم بزن 
 «هی، نه. گناه داره بابام.»سبزوار گفت:  ننه   
ش بکنم و این باز میگه گناه داره!  به تیکه تیکه اُُهو! من باید»سبزوار گفت:    

 «وهللا تو خوب میگی!
 ماند. ور نمیرفت، دُ  ور نمیسگِ نادر به هوای کالغ دُ    
 «ش. اصالً باید ِبِدیمش به همین سگه بخوره»سبزوار گفت:    
رفتند و زن و مرد به فکِر ُبز و  ها باید سِر چشمه می شد و زن غروب می   

افتادند. منقاِر  و بار می کارُبزغاله و َبره و گوسفند و گاو و گوساله و 
کرد و سیری و  ها را ُجوری می کم دل اَش هم کم باِز کالغ و باِل خونیبیشتر

نیافتنی  وِر دستکه کالِغ دُ رفت. حاال  آمد و می کردن هم می دلسیری از نگاه
زیاد هم معنی نداشته و دیگر به فکرهائی  دیدند کار  را گرفته بودند، می

ئیم از رؤیتش؛ دیگه  ُخب، گرفتیمش و دیدیمش و سیر هم شده: »رسید می
تریم! این  کنیم؟ از بچه هم بچه ئیم که هنوز ِول نمی چی؟ دیگه بچه

مگه ما دیگه هیچ کار  مون رفت. دست بسته... دیگه بجنبیم، زندگی از زبون
 «زندگی نداریم؟...کار و اینکه َدوِر همین کالغو بگیریم؟ مگه نداریم غیراز

افتادند... به زبان  سفیدی می و دلرحمی و دل و به یاِد دلسوزی و رحم   
 آوردند:

 ش شد، بله، اما باز...ـ خوب بِ    
 ا...ـ باز هرچی باشه، اینو هم خدا آفریده باب   
 ـ این بدبخت هم فقط همین آبادِی ما رو داشت.   
 خورد از آبادِی ما. ـ راستی هیچ ُجم نمی   
 ـ باز اگه گوشتش حالل بود، یه حرفی بود...   
 ، این معصیت هم داره.گیرین ـ اگه گوش می   
 شه. مگه کافرین؟ ـ یه ُخرده آب ِبِدینش، تشنه   
 ـ ها، ها...   
 

  

~ 407 ~ 
 اللِی                                                                  کالغ

 ش، البت گناه هم داره... ـ هرچیزی که خدا آفریده   
ـ هر جونداری البت معصیت داره که اذیت ـ آزار ببینه یا بیخود بیجونش    

 بکنی.
وهللا که! خوبه! شما خوب  َهو!»ها، گفت:  حرف جان گوشش به ماهی   

، با نرمی گفته و با «تون بسوزه! میگین! از شما که چیزی نبرده تا دل
 د.یکردن، خند متما
 «امیرحسین! خودت! دلبر! آب بیار براش.»نادر گفت:    
 آمدند: درمی هائیصدا و    
 ـ های َزنا! دخترا! پس حیووناتون؟   
 ئی؟ ـ های دختردرازه! پس هنوز وایساده   
 ـ پس خر کو؟   
 ـ پس گاو چطور پیداش نیست هنوز؟   
َئن، دختربزرگا چطور  وایساده احوال که آدمای بزرگ این تو ببین بهـ    

 َپَرن باِل هوا! َئن به خنده ـ َخریک و چطوری می گرفته
خواستن یه چیزی  ـ کار و باِر ما رو ببینین حضرات! انگاری از خدا می   

 شون و دیگه ِول نکنن! بیفته دست
 چی؟اونوقت  ،ـ های زنه! اگه گوساله شیر رو خورد   
 ـ سبزوار! بابام! این چی بود که شما...   
ن سِر خونه ـ زندگانِی رَ ـ حاال دیگه خوبه! همین کالغ دیگه نمیذاره بِ    

 شون! نداشته
و نگاهش به « نادر! پس اینو َوردارین از اینجا تا ِبَرن.»َخیرعلی گفت:    

رسین ت بینین؛ می اینو که حاال هست، بعد هم میائین می»حرکت، صدا کرد: 
 «شه یعنی؟ چه ِبش بشه؟ غیب می

ها آب آورد. نادر سِر کالغ را زور داد  دلبر توی پیالۀ ُروئِی شکستۀ مرغ   
زد که سر را باال بیاَوَرد. سرش خیس شد و از  به داخِل پیاله. کالغ زور می

از منقارش آب چکید... بعد از تکرار و تکرار، به نظرها رسید که کمی 
 ه.گلویش پائین رفت

 «پیاله رو هم نجس کرد!»خنده گفت:  َشوکت به   
شدند،  ور میشدند، دُ  ها و دخترهائی از جمع سوا می َتک و ُتوک زن   
های آبادی، چه از روی  هتَ  ههای تَ  شدند. از آدم ور میهسته دُ ایستادند و باز آ می
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زیاد هم معنی نداشته و دیگر به فکرهائی  دیدند کار  را گرفته بودند، می

ئیم از رؤیتش؛ دیگه  ُخب، گرفتیمش و دیدیمش و سیر هم شده: »رسید می
تریم! این  کنیم؟ از بچه هم بچه ئیم که هنوز ِول نمی چی؟ دیگه بچه

مگه ما دیگه هیچ کار  مون رفت. دست بسته... دیگه بجنبیم، زندگی از زبون
 «زندگی نداریم؟...کار و اینکه َدوِر همین کالغو بگیریم؟ مگه نداریم غیراز

افتادند... به زبان  سفیدی می و دلرحمی و دل و به یاِد دلسوزی و رحم   
 آوردند:

 ش شد، بله، اما باز...ـ خوب بِ    
 ا...ـ باز هرچی باشه، اینو هم خدا آفریده باب   
 ـ این بدبخت هم فقط همین آبادِی ما رو داشت.   
 خورد از آبادِی ما. ـ راستی هیچ ُجم نمی   
 ـ باز اگه گوشتش حالل بود، یه حرفی بود...   
 ، این معصیت هم داره.گیرین ـ اگه گوش می   
 شه. مگه کافرین؟ ـ یه ُخرده آب ِبِدینش، تشنه   
 ـ ها، ها...   
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 ش، البت گناه هم داره... ـ هرچیزی که خدا آفریده   
ـ هر جونداری البت معصیت داره که اذیت ـ آزار ببینه یا بیخود بیجونش    

 بکنی.
وهللا که! خوبه! شما خوب  َهو!»ها، گفت:  حرف جان گوشش به ماهی   

، با نرمی گفته و با «تون بسوزه! میگین! از شما که چیزی نبرده تا دل
 د.یکردن، خند متما
 «امیرحسین! خودت! دلبر! آب بیار براش.»نادر گفت:    
 آمدند: درمی هائیصدا و    
 ـ های َزنا! دخترا! پس حیووناتون؟   
 ئی؟ ـ های دختردرازه! پس هنوز وایساده   
 ـ پس خر کو؟   
 ـ پس گاو چطور پیداش نیست هنوز؟   
َئن، دختربزرگا چطور  وایساده احوال که آدمای بزرگ این تو ببین بهـ    

 َپَرن باِل هوا! َئن به خنده ـ َخریک و چطوری می گرفته
خواستن یه چیزی  ـ کار و باِر ما رو ببینین حضرات! انگاری از خدا می   

 شون و دیگه ِول نکنن! بیفته دست
 چی؟اونوقت  ،ـ های زنه! اگه گوساله شیر رو خورد   
 ـ سبزوار! بابام! این چی بود که شما...   
ن سِر خونه ـ زندگانِی رَ ـ حاال دیگه خوبه! همین کالغ دیگه نمیذاره بِ    

 شون! نداشته
و نگاهش به « نادر! پس اینو َوردارین از اینجا تا ِبَرن.»َخیرعلی گفت:    

رسین ت بینین؛ می اینو که حاال هست، بعد هم میائین می»حرکت، صدا کرد: 
 «شه یعنی؟ چه ِبش بشه؟ غیب می

ها آب آورد. نادر سِر کالغ را زور داد  دلبر توی پیالۀ ُروئِی شکستۀ مرغ   
زد که سر را باال بیاَوَرد. سرش خیس شد و از  به داخِل پیاله. کالغ زور می

از منقارش آب چکید... بعد از تکرار و تکرار، به نظرها رسید که کمی 
 ه.گلویش پائین رفت

 «پیاله رو هم نجس کرد!»خنده گفت:  َشوکت به   
شدند،  ور میشدند، دُ  ها و دخترهائی از جمع سوا می َتک و ُتوک زن   
های آبادی، چه از روی  هتَ  ههای تَ  شدند. از آدم ور میهسته دُ ایستادند و باز آ می
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شدند،  پا می ،ها شان به لبۀ تخت و چه تکیه ها و چه ایستاده کناِر تخت ها تخت
های  و درَدم داشتند کردند، پا برمی می« خداحافظی»ایستادند  صاف می

مون! ایَنم از کار و باِر ما!  ایَنم از کار و باِر امروزی»گفتند:  می ورشدن دُ 
مون! کاِر بچه ـ بچگی... ایَنم از شکاِر آ نادر و  ایَنم از شکاِر امروزی

 ...«"ری"کار ـ بیکا مونه! سبزوار! دیگه چه
شکلی از خوِن  کالغ انداخته شد پای تخت و همانطور دراز افتاد. حاشیۀ بی   

زیِر باِل راستش پیدا بود و از آن به روی بال هم کشیده شده بود و به  تیره 
 زدن مباتمهچُ  د. نادر پشتش به تکیۀ لبۀ تخت، باتری درآمده بو رنگِ تیره

 «کنیم  سبزوار... دیگه باالشو واز»باالی سِر کالغ گفت: 
 «کنه یه وقت... نه، فرار می»سبزوار گفت:    
ی  نه. این داره ی! هَ  یهَ »گفتند: به اعتراض صداهائی صدای نادر و    

میره و این میگه... باالش َکنده و پاهاش بسته، چطور  برای خودش می
اینو تونه فرار بکنه اگه تو دروغ نگی! هاع، این از بیرحمِی توئه که  می

 «نه... میگی، وگه
باِل چی ازش َکندم؟ فقط دوتا از یه بال َکندم و یکی بابا! »سبزوار گفت:    

 «هم از اون بال.
اراده  توی هوا  گشوده و بی ها، َکَرخ، نیم ها را گشود و بال نادر ریسماِن بال   

ِل علی نوِک گیوه را روی با بخشنادر پا شد تکیه داد و و روی زمین ماندند. 
باالش که واز ِبَشن تازه معلوم میده »مانده گذاشت و برداشت و گفت:  زمین به

 «که چقدر بزرگه.
 «صاحب... ها، بگم چند ذرعه پدرسگ»سبزوار گفت:    
دست را جلِو منقار ِبَبَرند و زود  ها  نشستن مباتمهچندنفر شروع کردند با چُ    

داد...  منقار نمی خود و به نی هم بهکرد و تکا دیگر هجوم نمیپس ِبکََشند؛ کالغ 
ها و  و حّتی حاالِت لب و دهان خندیدند کردند و دیگر نمی نگاهش می

 شدند... هائی حاالِت ناراحتی و رحم و دلسوزی می و چشمها  صورت
و دقیقه نشد که نادر از تخت َرد شد و ًشق ایستاد و صدای سنگیِن خود را    

بابا.. »ه در گوشۀ باالئِی تخت نشسته بود: روی سِر سِر سبزوار فرستاد ک
 «شیم!... بار می به دیگه ِولِش نکنیم؟ گناهه، گناه

داده به دلسوزی گفت:  های ِکش ُمراد با لب شاه چندنفر با عالقه گوش دادند.   
 «هاع، جهنم، ِولِش کنین وهللا. دیگه بسه...»
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شان و خنده و  از دو نقطه جلو آمدند و زیبائی« ناز بی بی»اَفروز و  دل   
افزوده شد.  رحمی دللبخندشان مثِل نیروی وادارنده به قبول، به جریاِن 

ی! خوبه!    ِی هرگزی! هی»اند:  جان و چند صدا هم فوراً درآمده صدای ماهی
 ...«ی بدبختی! ببین میگن چی اینا!انخیر! نخیر هم! هاه! 

تو خوب میگی! هللا، عموم نادر!  بارک»و سبزوار همچنان نشسته، گفت:    
جون َکندیم گرفتیمش تا بعد به نظرم ما دیوونه بودیم و هستیم! یعنی اونقدر 

 «ِولِش بکنیم؟
ی نه. هَ »ناز ایستاده کناِر سبزوار، با ُسوِز دل گفتند:  بی اَفروز و بی دل   

 «نداره. نه رحم هم خوبه؟ گناه هم داره...ِجِغلِه! ای جوون! عیب 
ُمُرّوت! آخه مگه آهو و کبکه؟  ی ِجِغلِه! بیا»گفت:  و نادر با خنده می   

 «شه بخوریمش؟ ُخب گناهه یعنی که... ئیم؟ می چیِزِیه که شکار کرده
به »شده و با گرِه میاِن ابروها گفت:  هائی سخت سبزوار با چهره و لب   

 «یکی دست بذاره ِبش. ایَنم برای َقَسمش که خوردم! قرآن اگه بذارم
 های تأّثر  ُجوری گفت که همه سرد شدند و کوتاه کردند و لبخندها و خنده   

 تلخ شدند.
جا!  بدبختی رو نگاه بکنین همین»گفت:  ها، می جان نگاهش به زن و ماهی   

 «گوش بگیرین به حرفای خالوم نادر که چی میگه!
اَُهو! "ِولِش بکنیم"! من که میرم »صدای َغّفار هم به این گفتن تمام کرده:    

پس »و پسِر َخیرعلی با برانگیختگی گفت: « میارمش هرجا که بره بیفته.
 «َکنیم! ُجوریمش و همونجا سرشو می چی! میریم می

 که آدمِ  جن! تو َنَفس نکش جائی ی ُتولههَ »َخیرعلی چشمش به پسرش، گفت:    
های  بچه»و چشمش در گردش، گفت: « بزرگ وایساده به َگپ و ُگفت!

 «َئن... امروزی دیگه چرا اینقدر ُپرُرو شده
اصالً دیگه چه فایده که ِولِش بکنین یا نکنین؟ دیگه مگه »ُمراد گفت:  شاه   

 «ه؟رِ اره بِ بال د
 «میره.»َخیرعلی گفت:    
کنیم، مگه ثوابه؟ ِولِش بکنیم که ی بابا! اگه که ِولِش به»علی گفت:  بخش   

 «ی بیاد چیزا رو بخوره و بیخبر بزنه جوجه هم ِبَبره؟باز هَ 
 «ها، خوبه بُپرسی همینو!»سبزوار تلخ گفت:    
شو  ِها، اینا خوب میگن! بعِد اینقدر زحمت، باز شرّ »جان گفت:  ماهی   
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شدند،  پا می ،ها شان به لبۀ تخت و چه تکیه ها و چه ایستاده کناِر تخت ها تخت
های  و درَدم داشتند کردند، پا برمی می« خداحافظی»ایستادند  صاف می

مون! ایَنم از کار و باِر ما!  ایَنم از کار و باِر امروزی»گفتند:  می ورشدن دُ 
مون! کاِر بچه ـ بچگی... ایَنم از شکاِر آ نادر و  ایَنم از شکاِر امروزی

 ...«"ری"کار ـ بیکا مونه! سبزوار! دیگه چه
شکلی از خوِن  کالغ انداخته شد پای تخت و همانطور دراز افتاد. حاشیۀ بی   

زیِر باِل راستش پیدا بود و از آن به روی بال هم کشیده شده بود و به  تیره 
 زدن مباتمهچُ  د. نادر پشتش به تکیۀ لبۀ تخت، باتری درآمده بو رنگِ تیره

 «کنیم  سبزوار... دیگه باالشو واز»باالی سِر کالغ گفت: 
 «کنه یه وقت... نه، فرار می»سبزوار گفت:    
ی  نه. این داره ی! هَ  یهَ »گفتند: به اعتراض صداهائی صدای نادر و    

میره و این میگه... باالش َکنده و پاهاش بسته، چطور  برای خودش می
اینو تونه فرار بکنه اگه تو دروغ نگی! هاع، این از بیرحمِی توئه که  می

 «نه... میگی، وگه
باِل چی ازش َکندم؟ فقط دوتا از یه بال َکندم و یکی بابا! »سبزوار گفت:    

 «هم از اون بال.
اراده  توی هوا  گشوده و بی ها، َکَرخ، نیم ها را گشود و بال نادر ریسماِن بال   

ِل علی نوِک گیوه را روی با بخشنادر پا شد تکیه داد و و روی زمین ماندند. 
باالش که واز ِبَشن تازه معلوم میده »مانده گذاشت و برداشت و گفت:  زمین به

 «که چقدر بزرگه.
 «صاحب... ها، بگم چند ذرعه پدرسگ»سبزوار گفت:    
دست را جلِو منقار ِبَبَرند و زود  ها  نشستن مباتمهچندنفر شروع کردند با چُ    

داد...  منقار نمی خود و به نی هم بهکرد و تکا دیگر هجوم نمیپس ِبکََشند؛ کالغ 
ها و  و حّتی حاالِت لب و دهان خندیدند کردند و دیگر نمی نگاهش می

 شدند... هائی حاالِت ناراحتی و رحم و دلسوزی می و چشمها  صورت
و دقیقه نشد که نادر از تخت َرد شد و ًشق ایستاد و صدای سنگیِن خود را    

بابا.. »ه در گوشۀ باالئِی تخت نشسته بود: روی سِر سِر سبزوار فرستاد ک
 «شیم!... بار می به دیگه ِولِش نکنیم؟ گناهه، گناه

داده به دلسوزی گفت:  های ِکش ُمراد با لب شاه چندنفر با عالقه گوش دادند.   
 «هاع، جهنم، ِولِش کنین وهللا. دیگه بسه...»
 
 

~ 409 ~ 
 اللِی                                                                  کالغ

شان و خنده و  از دو نقطه جلو آمدند و زیبائی« ناز بی بی»اَفروز و  دل   
افزوده شد.  رحمی دللبخندشان مثِل نیروی وادارنده به قبول، به جریاِن 

ی! خوبه!    ِی هرگزی! هی»اند:  جان و چند صدا هم فوراً درآمده صدای ماهی
 ...«ی بدبختی! ببین میگن چی اینا!انخیر! نخیر هم! هاه! 

تو خوب میگی! هللا، عموم نادر!  بارک»و سبزوار همچنان نشسته، گفت:    
جون َکندیم گرفتیمش تا بعد به نظرم ما دیوونه بودیم و هستیم! یعنی اونقدر 

 «ِولِش بکنیم؟
ی نه. هَ »ناز ایستاده کناِر سبزوار، با ُسوِز دل گفتند:  بی اَفروز و بی دل   

 «نداره. نه رحم هم خوبه؟ گناه هم داره...ِجِغلِه! ای جوون! عیب 
ُمُرّوت! آخه مگه آهو و کبکه؟  ی ِجِغلِه! بیا»گفت:  و نادر با خنده می   

 «شه بخوریمش؟ ُخب گناهه یعنی که... ئیم؟ می چیِزِیه که شکار کرده
به »شده و با گرِه میاِن ابروها گفت:  هائی سخت سبزوار با چهره و لب   

 «یکی دست بذاره ِبش. ایَنم برای َقَسمش که خوردم! قرآن اگه بذارم
 های تأّثر  ُجوری گفت که همه سرد شدند و کوتاه کردند و لبخندها و خنده   

 تلخ شدند.
جا!  بدبختی رو نگاه بکنین همین»گفت:  ها، می جان نگاهش به زن و ماهی   

 «گوش بگیرین به حرفای خالوم نادر که چی میگه!
اَُهو! "ِولِش بکنیم"! من که میرم »صدای َغّفار هم به این گفتن تمام کرده:    

پس »و پسِر َخیرعلی با برانگیختگی گفت: « میارمش هرجا که بره بیفته.
 «َکنیم! ُجوریمش و همونجا سرشو می چی! میریم می

 که آدمِ  جن! تو َنَفس نکش جائی ی ُتولههَ »َخیرعلی چشمش به پسرش، گفت:    
های  بچه»و چشمش در گردش، گفت: « بزرگ وایساده به َگپ و ُگفت!

 «َئن... امروزی دیگه چرا اینقدر ُپرُرو شده
اصالً دیگه چه فایده که ِولِش بکنین یا نکنین؟ دیگه مگه »ُمراد گفت:  شاه   

 «ه؟رِ اره بِ بال د
 «میره.»َخیرعلی گفت:    
کنیم، مگه ثوابه؟ ِولِش بکنیم که ی بابا! اگه که ِولِش به»علی گفت:  بخش   

 «ی بیاد چیزا رو بخوره و بیخبر بزنه جوجه هم ِبَبره؟باز هَ 
 «ها، خوبه بُپرسی همینو!»سبزوار تلخ گفت:    
شو  ِها، اینا خوب میگن! بعِد اینقدر زحمت، باز شرّ »جان گفت:  ماهی   

pdf.tarikhema.org

tarikhema.org
m

an
de

ga
r.t

ar
ik

he
m

a.
or

g

ta
ri

kh
em

a.
ir

https://pdf.tarikhema.org
https://tarikhema.org
https://mandegar.tarikhema.org
http://tarikhema.ir


~ 410 ~ 
 اللِی                                                                  کالغ

 «بذاریم به جوِن خودمون! وهللا که!...
تو قربونت، هی ننه، »گفت:  باالئِی تخت، میلولۀ ده به سبزوار چسبی ننه   

 «جوونی...
نه، اگه ِولِش بکنیم و زنده هم »گفت:  جان، می و نادر چشمش به ماهی   

 «میاد به نزدیکِ آبادی.نبمونه، دیگه تا هستش  
 «ترس دیده. ها، چشم»سهراب گفت:    
. تو َورگرده رحم ِبش بکنهرحم باید بکنه تا خدا هم  آدم »موسی گفت:    

 «جوونی سبزوار، بابام...
اینو که ِول بکنیم، شاید خدا هم »و گفت: « ها وهللا.»ناز خندان گفت:  بی بی   

 «ِدلَن، باید رحم بکنم ِبشون و اقالً یه بارونی بزنم! به بگه اینا رحم
خوب میگه.  هللا. ها وهللا. بارک»چند صدا به همراِه خنده، به تصدیق گفتند:    

 «َخیر!... بِ تا دیدی هم که همین کالغ خودش بشه ُمَسبِ 
اگه به »ناز َرد بگیرد، گفت:  بی کوشید چشم را از بی سبزوار که می   
ساِل سیاه هم  خوام هفت کردِن همین کالِغ لعنتی  خدا بخواد بارون بزنه، می ِول

 «نزنه!
الحق که اینو »ُمراد گفت:  چتری از خنده تا به باالی سرها کشیده شد و شاه   

 «راست میگه و خوب میگه!
 «هللا که ها! َبینی و َبین»علی هم گفت:  بخش   
ئی نبود اّول! حاالس که  سبزوار که ِجِغلِۀ اینُجوری»اَفروز گفت:  دل   
های ُزُمّردی به سبزوار  فتِن چشمگر و با اخم و لبخنده و ُزل« نیم انگار...بی می

نه، »های ریِز سر گفت:  خنده و با تکان گاه کرد و سبزوار نگاهش کرد و بهن
 «خیلی ممنون! من...

دیدین گفتم که اینا از همۀ »هایش در حرکت، گفت:  َشوکت، خندان و چشم   
کالغ داشتین َئن؟ ِبُپرسین از اّول ِچکاِر این  سوختنو یاد گرفته کارا فقط خرمن

 «که حاال...
دونه که این خونش  ننه! این نحسه، َبِده، ِکی می»گفت:  سبزوار می ننه   

 «بدُشگُون نباشه؟
داشته و پسِر َخیرعلی باِل دیگرش را  َغّفار یک باِل کالغ را کشیده نگاه   

چسباندِن پاها  پا، با بهم گیری، کفِش الستیکی به کشیده و سبزوار برای اندازه
تا، این چارتا... پس خوب باالشو  این سه»... شمرد:  ها، می در طوِل بال
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 «ِبکَشین...
 شد. غروب  غروِب تنگ می   
حاِل زدِن آهستۀ مشت به روی  سبزوار، به سبزوار ایستاده ُروِبُروی ننه   

ننه! بابام! شیَرم حاللت ِولِش کن بره. هرچی باشه، »سینۀ خودش، گفت: 
 «پسینی... مِ گناهه. این دَ 

 سبزوار ساکت ماند.   
دیگه سبزوار راضیه. »ُروئی گفت:  خم شد کالغ را برداشت و با خندهنادر    
 «باِل هوا... ئین ِبَبریمش لِب دّره ِولِش کنیمبیا
جان و  ناز و ماهی بی علی و بی ُمراد و بخش ها ـ شاه جامانده های به بزرگ   
 پا کردند. وِر تخت  پا برداشتند یا پابهو دَ  ایوان جلوِ  اَفروز ـ از  دل
تونه بره؟  َئن، کجا می که باالش َکنده قوِل خوِدتون این بابا! به»فته: سبزوار گ   

 «خورنش؟ ازاینه که سگا و روباها میغیر
 «تونه، میره. می»نادر گفت:    
اونش دیگه به ما چی، میگیم فقط َدین و گناهش ما رو »ُمراد گفت:  شاه   

 «نگیره...
ها بابام، میگیم هر جونداری رو چون خدا جون »سبزوار با ُسوز گفت:  ننه   

خوبه که بیجونش بکنی، َدین و گناه داره و َدین و گناهش  کرده به قالبش، نه
 «نباید ما رو بگیره.

باشه بابام، حاال که آدمای بزرگ میگن و اینُجور »ت: جان هم گف ماهی   
 «به جهنم، باک نداره. میگن، ِولِش کن،

های سبزوار رساند و گفت:  کردن به چشم ها را با ُزل اَفروز باز هم چشم دل   
 «ِجِغلِۀ خوبیه سبزوار!...»

 سبزوار سر به زیر انداخت، خندید و سر را به چپ و راست تکان داد.   
زنه میره هر جائی که باید  از باال که ِولِش کنیم، دیگه بال می»نادر گفت:    

 «ره.بِ 
مشکل بتونه، نادر. از باالش َکنده شده و خون ازش رفته »ُمراد گفت:  شاه   

 «ون َکنده با پاها و باالی بسته، زور دیده...کرده و جو از بسکه هم تقاّل 
 «تا. از دو ـ سهه هست غیرنه، همۀ باالشو ک»گفت: علی  بخش   
ها آهسته به  نادر کالغ را گذاشت به زمین. پاهایش را باز کردند و دست   

 تکان و درازشده، به پهلو ماند. فاصله رسیدند... کالغ بی
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 «هنوز پاهاش و باالش خشکَن از اثِر زوِر ریسمون.»علی گفت:  بخش   
 «ها، ها...»ُمراد گفت:  شاه   
پس بذارین تا صبح، اونوقت ِولِش »غ را بلند کرد گفت: سبزوار کال   
 «کنیم. می
ی! نه، نخیر هم. "صبح"! تا صبح دیگه این ُمرده و  ی هی»صدا کردند:    

 «دیگه هیچ...
گرفت و  راه افتادند رفتند به پشت. سبزوار لِب دّره کالغ را هردودستی   

دادن خندید. از  مثِل آنکه بخواهد وزنش کند، باال ـ پائینش کرد و با سرتکان
ها به قالِب خندۀ رضایت  کردند، لب ها نگاه می اطراف و پشِت سرش چشم

ئی که انجامش در پیش بود، گرم و روشن  رحمی ها از دل درآمده بودند و دل
کر بود که اگر کالغ نتوانست َپر به فها. َغّفار  بودند، جز برای َغّفار و بچه

جا حاضر  اگه شما دیدین فردا همین»بزند، بعد یواش برود َبَرش دارد. گفت: 
بفهمین اونوقت یکی ِبَبره تا  هاتونو یکی نبود! خدا کنه باز َورَگرده همۀ جوجه

 «ئین! بد کرده
 بخشه و شاه" می»"پس این دیگه میگه چی یعنی! میگن »ُمراد گفت:  شاه   

 «حاال این!«! بخشه َکَرم" نمی "شاه
قوِل خودت اگه باز َورگشت و کسی  عیب نداره َغّفار. به»زوار گفت: سب   

الخصوص برای  حاال علی»و گفت: « دونم و او! چیزی گفت، اونوقت من می
 «جون که میگه، باک نداره... خاطِر ماهی

 «بابامی.»جان با محّبت گفت:  ماهی   
 «حیف!...»پاکردنی گفت: سبزوار با پا   
انگار... هی ِجِغلِه! "حیف"ِ ِچیه این ُشوم؟ ای جوون، تو ی!  هی»گفتند:    

یاهللا! یاهللا پس »و گفتند: « رحم باشی تا... حاال انگار کبکه که... باید دل
 «دل نکن... َبی مون. ُهع جانمی! دیگه دل دیگه. یاهللا دیگه شب رسید گرفت

جلو، به فضای باالی سِر پرتگاه، کالغ  نگهداشته به کشیدهها  سبزوار دست   
 را به باال پرتاب کرد...

عد به طرِف باِل سنگی در هوا را پیدا کرد، ب تکّه برای لحظاتی کالغ حکمِ    
شاهَپر شده  داند باِل دیگرش هم بی تر ُجوری بال گشود که معلوم کرد می سالم

وار  بااینحال باز هم سنگ ، و دیدندتر و زیاد به فرمانش نیست و هم ناقص
میره، این بلندی...  تونه؟ آَخی! می تونه. نمی نمی»رود؛ بلند صدا کردند:  می
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، کالغ و در نزدیکی به ته« ش نه خودش. ای داِد بیداد!... َبره ای داد، باد می
جلو ـ نه  ودش است نه با حساِب باد، ُرو بهکرد به میِل خ آنُجور که معلوم می

به ته ـ بال گرفت و تغییِر جهت داد و دیگر دیده نشد. شک نماند که نیفتاده؛ 
 َدر برده... به تواند، جان می
 «حیله کرد! دیدین؟!»ُمراد با صدای بلنِد اطمینان گفت:  شاه   
ش، نغمه  کرد همه حیله می»ُمراد گفت:  نادر هم با شاه و صدای بلندِ    
 «کرد! می
خوردِن نادر و سبزوار بود و  علی طوری بلند خندید که معنایش گول بخش   

 ها هم مثِل خوِد کالغ بال گرفتند. ها و حرف خنده
 «قربوِن خدا! تون زد؟ به دیدین؟ گول»علی گفت:  بخش   
 «بفرما! حاال بفرمائین!...»سبزوار گفت:    
 «دیدین؟ حاال بخورینش!»َغّفار گفت:    
 «های!... باز جنِس کالغ؟ ـ های»فت: نادر گ   
حالش میاد سِر جا و میاد  خالص! باز بعِد چند روز »جان گفت:  ماهی   

 «واپس!
تون اومد به رحم و ِولِش  خواد زورتون بیاد؛ دل حاال نمی»ناز گفت:  بی بی   

 «کردین.
 «وهللا... پس یعنی...»اَفروز به تصدیق گفت:  دل   
کردنش داشت، چشمش به پائیِن  افسوس که کوشش در قایمسبزوار با لحِن    

و نگاِه « ت که ترکید! شکسته! اگه نُمردی، اما زهره ای بال»پا، صدا کرد: 
 ُمراد کرد که با تأیید و همراهی و سادگی گوش دادند و نخندیدند... نادر و شاه
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گرفت و  راه افتادند رفتند به پشت. سبزوار لِب دّره کالغ را هردودستی   

دادن خندید. از  مثِل آنکه بخواهد وزنش کند، باال ـ پائینش کرد و با سرتکان
ها به قالِب خندۀ رضایت  کردند، لب ها نگاه می اطراف و پشِت سرش چشم

ئی که انجامش در پیش بود، گرم و روشن  رحمی ها از دل درآمده بودند و دل
کر بود که اگر کالغ نتوانست َپر به فها. َغّفار  بودند، جز برای َغّفار و بچه

جا حاضر  اگه شما دیدین فردا همین»بزند، بعد یواش برود َبَرش دارد. گفت: 
بفهمین اونوقت یکی ِبَبره تا  هاتونو یکی نبود! خدا کنه باز َورَگرده همۀ جوجه

 «ئین! بد کرده
 بخشه و شاه" می»"پس این دیگه میگه چی یعنی! میگن »ُمراد گفت:  شاه   

 «حاال این!«! بخشه َکَرم" نمی "شاه
قوِل خودت اگه باز َورگشت و کسی  عیب نداره َغّفار. به»زوار گفت: سب   

الخصوص برای  حاال علی»و گفت: « دونم و او! چیزی گفت، اونوقت من می
 «جون که میگه، باک نداره... خاطِر ماهی

 «بابامی.»جان با محّبت گفت:  ماهی   
 «حیف!...»پاکردنی گفت: سبزوار با پا   
انگار... هی ِجِغلِه! "حیف"ِ ِچیه این ُشوم؟ ای جوون، تو ی!  هی»گفتند:    

یاهللا! یاهللا پس »و گفتند: « رحم باشی تا... حاال انگار کبکه که... باید دل
 «دل نکن... َبی مون. ُهع جانمی! دیگه دل دیگه. یاهللا دیگه شب رسید گرفت

جلو، به فضای باالی سِر پرتگاه، کالغ  نگهداشته به کشیدهها  سبزوار دست   
 را به باال پرتاب کرد...

عد به طرِف باِل سنگی در هوا را پیدا کرد، ب تکّه برای لحظاتی کالغ حکمِ    
شاهَپر شده  داند باِل دیگرش هم بی تر ُجوری بال گشود که معلوم کرد می سالم

وار  بااینحال باز هم سنگ ، و دیدندتر و زیاد به فرمانش نیست و هم ناقص
میره، این بلندی...  تونه؟ آَخی! می تونه. نمی نمی»رود؛ بلند صدا کردند:  می

~ 413 ~ 
 اللِی                                                                  کالغ

، کالغ و در نزدیکی به ته« ش نه خودش. ای داِد بیداد!... َبره ای داد، باد می
جلو ـ نه  ودش است نه با حساِب باد، ُرو بهکرد به میِل خ آنُجور که معلوم می

به ته ـ بال گرفت و تغییِر جهت داد و دیگر دیده نشد. شک نماند که نیفتاده؛ 
 َدر برده... به تواند، جان می
 «حیله کرد! دیدین؟!»ُمراد با صدای بلنِد اطمینان گفت:  شاه   
ش، نغمه  کرد همه حیله می»ُمراد گفت:  نادر هم با شاه و صدای بلندِ    
 «کرد! می
خوردِن نادر و سبزوار بود و  علی طوری بلند خندید که معنایش گول بخش   

 ها هم مثِل خوِد کالغ بال گرفتند. ها و حرف خنده
 «قربوِن خدا! تون زد؟ به دیدین؟ گول»علی گفت:  بخش   
 «بفرما! حاال بفرمائین!...»سبزوار گفت:    
 «دیدین؟ حاال بخورینش!»َغّفار گفت:    
 «های!... باز جنِس کالغ؟ ـ های»فت: نادر گ   
حالش میاد سِر جا و میاد  خالص! باز بعِد چند روز »جان گفت:  ماهی   

 «واپس!
تون اومد به رحم و ِولِش  خواد زورتون بیاد؛ دل حاال نمی»ناز گفت:  بی بی   

 «کردین.
 «وهللا... پس یعنی...»اَفروز به تصدیق گفت:  دل   
کردنش داشت، چشمش به پائیِن  افسوس که کوشش در قایمسبزوار با لحِن    

و نگاِه « ت که ترکید! شکسته! اگه نُمردی، اما زهره ای بال»پا، صدا کرد: 
 ُمراد کرد که با تأیید و همراهی و سادگی گوش دادند و نخندیدند... نادر و شاه
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دردسِت ُخَنکِی طلوِع  َگچ هنوز به سایه است و رنگ نگشوده و دست ُبنه   
لُخِت َمکِینه برای آنکه آخرین بانگ را خودش  صبح است. خروِس گردن

هائی از باالی َتل  َبَرد که تکّه سرداده باشد، با لجاجت خواند... طولی نمی
شوند و در زیِر کمی سرازیر و صاف و ناصاِف چهار  آفتابی می ،جاتاجا

ـ  و شیاِر َتل های کاهگِلی در کنارۀ َتل  خانه ِخانۀ جداگرفتۀ شروِع خطّ 
و َقپان ـ صدای تعریِف دلبربزرگه و « نبی»، «امیرآقا»آقا،  های حاجی خانه

ِن خورد زمین هخوردن و ب هم هآید و صدای ب َبس می دلبرکوچکه و َمکِینه و ُگل
 خیلی  ِاند که از انتهای خطّ  منتظِر زهرا مانده آید. دیگچه و قابلمه و سطل می

از دست، به آمدن تند کرده بود...  به ز و پس و پیش و گاهی منقطع، َمشکدرا
ً میانِی چهارخانه و َکَپرِ  چادِر  محّمد، یعنی از جلِو سیاه ُگل تازۀ فاصلۀ تقریبا

خواهند روی  می ..گذارد. دست ُرو به باال می به م َمشکجان، کتایون ه ُگلی
با  بار ای یک تلخه بروند. آِب شیرین ـ آِب خوردن ـ را هرهفته یا دوهفته آب

رسانند و شش  می تررسانند و خیلی دیر رسانند یا نمی تانکِر به دستشان می
 ،جان چادِر ُگلی شیاِر زیِر َتل و سیاه میانۀ  ِگالُنِی جاگرفته در حدّ  چهلمنبِع 

 ند...منابِع ذخیرۀ همین آِب شیرینَ 
ها و ُبزها  محّمد االغ آمد. ُگل  صدا و شلوغی می محّمد از داخِل َکَپِر تازۀ ُگل   

در نزدیکی  ورتر از جای َکَپرها و جاخرمن رانده بود و به برگشتنرا  تا به دُ 
َقپان به آمدِن شتابان سر رسید که از پائیِن خانۀ « یَگاللِ »به َکَپر، چشمش به 
محّمد! پس چه کردین؟  های عموم ُگل»درآمده بود:  صدا درآورده بود و به

 «ئین؟ پس کو خرا؟ آماده
اون پائینا یه َدمان  تا حاضر بشن، خرا رو زدم»فرستاد: محّمد جواب  ُگل   

 «ِبَچَرن.
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شون؟  ائیمخو های پس مگه نمی»حرارت رسید که گفت:    ی بهصدای َگاللِ    
 «پس مگه نباید سوار َشن؟

بهتره یه کمی ِبَچَرن تا بعِد ناشتائی و اینکه َزنا آماده »محّمد گفت:  ُگل   
 «بشن...

صدای تغّیر گفت:  بهی که با ناراحتی گیری زده بود و راه افتاده بود، َگاللِ    
مون!  رهگی خوبه آدم کفر بگه به این َدِم صبح! تو که یه َدمان دیگه ظهر می»

 «پس دیگه َکی بریم و َکی َورگردیم؟
صدای ناراحتی ی، با محّمد مثِل همیشه ناراضی از ُخلق و خوی َگاللِ  ُگل   

ی مون نکن. حیوونا به اللِ  ای جانم! بذارمون به فرصت و اینُجور َهول»گفت: 
ی چیزی گیر شه هیچی نخورن. یعنی اللِ  تا موعِد ظهر و بعدازظهر که نمی

 «شون بخورن؟ بدیممیاد 
زودتر از  ،جعفر و خانم خاطِر وضِع ننه  بهاش بیشتر  ی و خانوادهَگاللِ    

 اند... از ییالق برگشته  ساله همه
و با مکث « ی مسلمونا!...هَ  یهَ  یهَ »آمد:  جعفر از داخِل َکَپر می صدای ننه   

نمیذارن من یکی نیست چارۀ همینا رو بکنه که آیا های مسلمونا! »ادامه داد: 
 «راحت به درِد خودمون بمیریم؟ و این دختر 

تو »ور از آنچه که همیشه بود، تندتند صدا کرد: مریم با حالت و طرزی دُ    
 «ببین، تو ببین، تو ببین!...

خدا سنگ ِبباره از »ر که مریم به او نگاه و خطاب کرده بود، گفت: و خاوَ    
 چرخاند.و ُرو طرِف درگاه « دسِت همین زنه!

طرف و از هر لحاظ نباید  از همه  یعنی آیا آدِم بدبخت»گفت:  فرنگ می   
 «شانس داشته باشه؟

 «بزرگه! پس تو آخه... ای زن»گفت:  و مریم می   
ُووی، ُووی، »جعفر تمام نشد:  صداآمدِن ننه و به زدن که حرفش در جیغ   

 ،جا!... نمیام َکَنم همین َکنم، اآلن تماِم آبادی رو می ُووی! اآلن موهامو می
نمیام! چه زوری بام دارین که میگم نمیام؟ اآلن میرم از همون بلندی خودمو 

 «کنم پائین از دسِت شما و خدا  هردو! پرت می
 «کن، ِولِش کن مریم...ِولِش »ر گفت: خاوَ    
ی! وهللا مگه های َگاللِ »زد:  فرنگ که از َکَپر بیرون زده بود، صدا می   

 «کنه؟ بزرگه رو. مگه اصالً قبول می دستاشو ببندن این زن
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جان َرد شده بود، ناگهانی ایستاد و دستش به  چادِر ُگلی ی که از سیاهَگاللِ    
نه، ناِزشو »و گفت: « بندیمش! ! میخاب»، گفت: خاراندِن پِس کالهش رفت

بلند و ناُجور بود و با  های صبح  این َدم ـ َدمهصدایش در «. َکشیم!... می
دیدۀ َتر و تازه و سرخ و سفیدش  جوانی و هیکِل کوتاِه کمی پهن و چهرۀ ییالق

 آمد. ُجور درنمی
ین و یه پس تو ُمهل ِبده تا اّول یه چیزی از گلو بکنن پائ»گفت:  فرنگ می   

 «رختی بکنیم َوِرشون و تعجیل نکن اینُجور.
پس یاهللا، من میرم و یه َدمان دیگه »که دستش پائین آمده بود، گفت:  َگاللِی   

 و با عجله ُرو پس کرد.!...« دم و باید به رفتن حاضر باشن، ُهحگر َورمی
ای زن! بله که تو ناخوشی، اما یه ُخرده هم بیا سِر »گفت:  صدای مریم می   

خوان ِبَبَرِنت برای یه دوائی، ِمداوائی، چیزی... پس مگه به  عقِل خودت. می
 «شه که تو میگی؟ این رقم هم می

بینم! بآقا! تو یه َدم وایس  دلبر! های دلبِر حاجی های »زد:  فرنگ صدا می   
 «مون؟ خوای بیای همراه نمیپس مگه تو 

شه  م داخِل دستمه... البت نمی هی خواهرم، من که بچه»دلبربزرگه گفت:    
 «هم که نیام. حاال تو بذار برم سِر آب و بیام...

تونه بچه رو ِنگَه داره؟ فرخنده  نمی های، پس مگه فرخنده»فرنگ گفت:    
اید دوتا یعنی مگه نب پس»مکثی کوتاه گفت:  و با« که دیگه خودش یه زنه.
شون که نکنه یه وقت خودشونو پرت  شون که بگیرن زِن جوندار باشه همراه

شه که  که به هوِش خودشون نیستن؟ یعنی پس مگه می بکنن به این احوالی
 «َمردا َزنا رو بزنن به بغل؟

های، مگه میگم نمیام؟ حاال تا شما آماده بشین، من »دلبربزرگه جواب داد:    
 «َئم. رگشتههم وَ 

 «؟ئیممون میائیم باتون. پس نمیا البت که یکی»دلبرکوچکه صدا کرد:    
، من میام اگه دلبر نتونست هی فرنگ، تو ِچکار داری»زهرا هم گفت:    

 «بیاد. دیگه؟...
پس دیگه بلند شو از سِر ُجل و جا »گفت:  صدای مریم می اخِل َکَپر از د   

یعنی چیزی ئی از گلو بکنی پائین.  ه نون و چائیکه دست و ُروتو ِبُشوری و ی
و قورت نده چیزی؟ پاشو،  که این دختر هم نگاه بکنه به تو هم نباید بخوری 

 «پاشین که آتش هم بذاریم به چاله...
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شون؟  ائیمخو های پس مگه نمی»حرارت رسید که گفت:    ی بهصدای َگاللِ    
 «پس مگه نباید سوار َشن؟

بهتره یه کمی ِبَچَرن تا بعِد ناشتائی و اینکه َزنا آماده »محّمد گفت:  ُگل   
 «بشن...

صدای تغّیر گفت:  بهی که با ناراحتی گیری زده بود و راه افتاده بود، َگاللِ    
مون!  رهگی خوبه آدم کفر بگه به این َدِم صبح! تو که یه َدمان دیگه ظهر می»

 «پس دیگه َکی بریم و َکی َورگردیم؟
صدای ناراحتی ی، با محّمد مثِل همیشه ناراضی از ُخلق و خوی َگاللِ  ُگل   

ی مون نکن. حیوونا به اللِ  ای جانم! بذارمون به فرصت و اینُجور َهول»گفت: 
ی چیزی گیر شه هیچی نخورن. یعنی اللِ  تا موعِد ظهر و بعدازظهر که نمی

 «شون بخورن؟ بدیممیاد 
زودتر از  ،جعفر و خانم خاطِر وضِع ننه  بهاش بیشتر  ی و خانوادهَگاللِ    

 اند... از ییالق برگشته  ساله همه
و با مکث « ی مسلمونا!...هَ  یهَ  یهَ »آمد:  جعفر از داخِل َکَپر می صدای ننه   

نمیذارن من یکی نیست چارۀ همینا رو بکنه که آیا های مسلمونا! »ادامه داد: 
 «راحت به درِد خودمون بمیریم؟ و این دختر 

تو »ور از آنچه که همیشه بود، تندتند صدا کرد: مریم با حالت و طرزی دُ    
 «ببین، تو ببین، تو ببین!...

خدا سنگ ِبباره از »ر که مریم به او نگاه و خطاب کرده بود، گفت: و خاوَ    
 چرخاند.و ُرو طرِف درگاه « دسِت همین زنه!

طرف و از هر لحاظ نباید  از همه  یعنی آیا آدِم بدبخت»گفت:  فرنگ می   
 «شانس داشته باشه؟

 «بزرگه! پس تو آخه... ای زن»گفت:  و مریم می   
ُووی، ُووی، »جعفر تمام نشد:  صداآمدِن ننه و به زدن که حرفش در جیغ   

 ،جا!... نمیام َکَنم همین َکنم، اآلن تماِم آبادی رو می ُووی! اآلن موهامو می
نمیام! چه زوری بام دارین که میگم نمیام؟ اآلن میرم از همون بلندی خودمو 

 «کنم پائین از دسِت شما و خدا  هردو! پرت می
 «کن، ِولِش کن مریم...ِولِش »ر گفت: خاوَ    
ی! وهللا مگه های َگاللِ »زد:  فرنگ که از َکَپر بیرون زده بود، صدا می   

 «کنه؟ بزرگه رو. مگه اصالً قبول می دستاشو ببندن این زن
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جان َرد شده بود، ناگهانی ایستاد و دستش به  چادِر ُگلی ی که از سیاهَگاللِ    
نه، ناِزشو »و گفت: « بندیمش! ! میخاب»، گفت: خاراندِن پِس کالهش رفت

بلند و ناُجور بود و با  های صبح  این َدم ـ َدمهصدایش در «. َکشیم!... می
دیدۀ َتر و تازه و سرخ و سفیدش  جوانی و هیکِل کوتاِه کمی پهن و چهرۀ ییالق

 آمد. ُجور درنمی
ین و یه پس تو ُمهل ِبده تا اّول یه چیزی از گلو بکنن پائ»گفت:  فرنگ می   

 «رختی بکنیم َوِرشون و تعجیل نکن اینُجور.
پس یاهللا، من میرم و یه َدمان دیگه »که دستش پائین آمده بود، گفت:  َگاللِی   

 و با عجله ُرو پس کرد.!...« دم و باید به رفتن حاضر باشن، ُهحگر َورمی
ای زن! بله که تو ناخوشی، اما یه ُخرده هم بیا سِر »گفت:  صدای مریم می   

خوان ِبَبَرِنت برای یه دوائی، ِمداوائی، چیزی... پس مگه به  عقِل خودت. می
 «شه که تو میگی؟ این رقم هم می

بینم! بآقا! تو یه َدم وایس  دلبر! های دلبِر حاجی های »زد:  فرنگ صدا می   
 «مون؟ خوای بیای همراه نمیپس مگه تو 

شه  م داخِل دستمه... البت نمی هی خواهرم، من که بچه»دلبربزرگه گفت:    
 «هم که نیام. حاال تو بذار برم سِر آب و بیام...

تونه بچه رو ِنگَه داره؟ فرخنده  نمی های، پس مگه فرخنده»فرنگ گفت:    
اید دوتا یعنی مگه نب پس»مکثی کوتاه گفت:  و با« که دیگه خودش یه زنه.
شون که نکنه یه وقت خودشونو پرت  شون که بگیرن زِن جوندار باشه همراه

شه که  که به هوِش خودشون نیستن؟ یعنی پس مگه می بکنن به این احوالی
 «َمردا َزنا رو بزنن به بغل؟

های، مگه میگم نمیام؟ حاال تا شما آماده بشین، من »دلبربزرگه جواب داد:    
 «َئم. رگشتههم وَ 

 «؟ئیممون میائیم باتون. پس نمیا البت که یکی»دلبرکوچکه صدا کرد:    
، من میام اگه دلبر نتونست هی فرنگ، تو ِچکار داری»زهرا هم گفت:    

 «بیاد. دیگه؟...
پس دیگه بلند شو از سِر ُجل و جا »گفت:  صدای مریم می اخِل َکَپر از د   

یعنی چیزی ئی از گلو بکنی پائین.  ه نون و چائیکه دست و ُروتو ِبُشوری و ی
و قورت نده چیزی؟ پاشو،  که این دختر هم نگاه بکنه به تو هم نباید بخوری 

 «پاشین که آتش هم بذاریم به چاله...
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تر شد تا  و جمع تر خممحّمد با وجوِد کوچکی ـ خمیدگی،  ُگل  َدِم درگاِه َکَپر   
ساله بود؛  یک بچۀ سیزده ـ چهارده  ِدرگاه به قدِر قدّ د. بلندِی گذرانَ بخود را 

آنرا کوتاه گرفته بودند برای آنکه سرما کمتر داخل شود و برای آنکه در 
 کوتاه بود. ها  درلبه بخصوصآنکه  و برای نخواهد و با گونی پوشانده شود

مون بگین  خوائین ِبَبرین همونکه گفتم و میگم: می»گفت:  جعفر می ننه   
تون و درِدتون بس  بگین ِسرّ مون! اینو بگین!  مون ِبکَُشن شوزن بزَنن به الس

 «تون به ِچیه و دیگه حرف و َنقِل چی دارین! همینه، دیگه تعریفای دیگه
جعفر  مریم و خاور با فاصله از هم و نزدیک به چاله و نزدیک به ننه   

ور از بالش، بود و دُ  کشیده نشسته بودند که روی لحاف و ُرو به چاله دراز
محّمد  ُگل چهرۀ ر و بعد مریم سربرداشتند بهخاوَ  اّول .دستش زیِر سر بود..

کاِر این »ر چشم به مریم برد گفت: خاوَ  شد. که داخل شده بود و نزدیک می
 «دیگه َتق شده، بذارش...

آرنِج یک  حاِل یکزانو، بهخانم جعفر، روی لحاِف دیگری  پشِت سِر ننه   
اَش  چهره طرفِ  شده به یک گذاشتهاَش  پنجهو  ی بلندگرفتهبه تکیۀ زانو دستش

شده  های سیاه و به نحوی به نی نشسته بودبالش،  گاهِ  و آرنِج دیگرش به تکیه
کرد روحش اصالَ توی َکَپر و توی  کرد که معلوم می از دوِد سقف نگاه می

سرش از بالش افتاده  خواب بود و نیست... پشِت سِر خانم، گوهر به این دنیا
 بود و زانوهایش به پشت و کمِر خانم چسبیده بودند...

و کلماِت دیگری  محّمد کرد ُگل هرۀباز نگاه به چر مشت کناِر گوش، خاوَ    
باز  نیمهو با دهاِن « کنه... این این دخترو هم از راه َبری می»را ادا کرد: 

 محّمد کرد... نگاِه مریم کرد و باز نگاِه ُگل
خواب نبودند؛  میدگی جا نگرفته بودند، بهبه آرَ  دیگر محّمد قیافۀ ُگلهای  چین   

ها و  حالِی درِدسِر امروزی ماننِد سایه که روی چیزی بیفتد، روی چین آشفته
ای که  ، سایهشان کرده بود ها را پوشانده بود و برجسته و مشّخص روی چشم

باز نگهداشته بود.  انده و نیمهطوِر غالب به وضعی تلخ پیچ دهان را هم به
افتاده یک حالت بود  ها و پیشانِی چین چیِز دهان و صورت و چشم دیگر همه

کار چه  چه فایده، این»گفت:  استفاده از صدا و کلمات ـ می که واضح ـ بی
صدا  و کلماِت زبانش به« شه؟... ثمری داره آخه... اما اگه هم نکنیم، نه نمی

ُخلقی  کج تنگی ـ توانست ُخلق کسی بود که میبودند؛ مگر او آمدند و باز مالیم 
 بکند؟
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 ـ ِچشه؟ میگه چی؟...   
میگه دونی  یعنی خودت نمی»جواب داد:  ُروئی در تحّمل  مریم با گشاده   

 «کنی؟ چی که ُپرس و اُرس می
مون که سوزن بزنن به  خوائین ِبَبرین میگه چی! میگه می»ر گفت: خاوَ    

 «ش همینو میگه. همه  مون. از بدبختی ِبُکشن مون الش
 «! نشست انگاری!ِِل الحمدُ »جعفر نشست و مریم گفت:  ننه   
ها ـ گرفت  طرِف نی طرِف هیچکس ـ مثِل دخترش ُرو به جعفر ُپوز را به ننه   

و با « پس چی؟ پس مگه بیخود و بیحساب میگم؟»و صدایش درآمد: 
اش به سمِت چاله، حرف را دنبال کرد:  پریده چین و رنگ کمشدِن صورِت  مایل

جا  یعنی میگم اگه به این نّیتین که ِبکُشین خودم و دخترو، ُخب همین»
ی که آدِم مون به اللِ  مون به خاک، دیگه چرا ِبَبرین سرامونو ِبُبرین بُکنین

 «مون؟ مون ِبکُشه غریب سوزن بزنه به الش
خدا ای خدا  بارون بزنی از دسِت : »گرفتِن حساب گفت با خندۀ نرمر خاوَ    

 «زنه! هائی که می همین زنه و َگپ
اگه دروغ میگم، بگین »، گفت: جعفر انگار حرِف خاَور را نشنیده بود ننه   

 «"دروغ میگی"!
یه آبی   بلند شو سِر پا خواهرم»جعفر، گفت:  محّمد ایستاده باالی سِر ننه ُگل   

ه نونی تیکبزن به دست و ُروت و یه صلواتی هم بفرست به این سِرصبح، یه 
اآلن هم َگاللِی پیدا میده یه چیِز زشت و »و گفت: « هم بذار به دهن...

 «ِزیواری میگه، خوبی نداره...
های درشِت  جان پیدا شد با تکمیِل گونه و خنداِن ُگلی چهرۀ ِگرد از درگاه    

گفت:  هائی که داشت می سرِخ تیره؛ چاقِی تن و بدنش هم گذرانده شد در َدم
ئین تِه همین  تون جمع شده که همهپس مگه سردتونه یا خبری شده های، »

 «َخیر... تون به سالم، صبح»و گفت: « َکَپر؟
خنده،  و مریم ُروبه« َخیر. دیدارت به»باهم گفتند: محّمد و مریم و خاَور  ُگل   

بی "َخیر" ِهشته برای کسی و "خبر" ِهشته برای کسی  دیگه این بی»گفت: 
 «جز همین یه حساِب خودش؟

کناِر لبۀ لحاف روی در زیرانداخته، انگشِت شست را  خانم، حاال سربه   
 را پاک کند. ای خواست لکّه کشید، ُجوری که انگار می زمیِن سفت می

شون ناُجور  از اقباِل بد، اقواِم ما باید همه»فرنگ داخل شد و با قُرقُر گفت:    
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تر شد تا  و جمع تر خممحّمد با وجوِد کوچکی ـ خمیدگی،  ُگل  َدِم درگاِه َکَپر   
ساله بود؛  یک بچۀ سیزده ـ چهارده  ِدرگاه به قدِر قدّ د. بلندِی گذرانَ بخود را 

آنرا کوتاه گرفته بودند برای آنکه سرما کمتر داخل شود و برای آنکه در 
 کوتاه بود. ها  درلبه بخصوصآنکه  و برای نخواهد و با گونی پوشانده شود

مون بگین  خوائین ِبَبرین همونکه گفتم و میگم: می»گفت:  جعفر می ننه   
تون و درِدتون بس  بگین ِسرّ مون! اینو بگین!  مون ِبکَُشن شوزن بزَنن به الس

 «تون به ِچیه و دیگه حرف و َنقِل چی دارین! همینه، دیگه تعریفای دیگه
جعفر  مریم و خاور با فاصله از هم و نزدیک به چاله و نزدیک به ننه   

ور از بالش، بود و دُ  کشیده نشسته بودند که روی لحاف و ُرو به چاله دراز
محّمد  ُگل چهرۀ ر و بعد مریم سربرداشتند بهخاوَ  اّول .دستش زیِر سر بود..

کاِر این »ر چشم به مریم برد گفت: خاوَ  شد. که داخل شده بود و نزدیک می
 «دیگه َتق شده، بذارش...

آرنِج یک  حاِل یکزانو، بهخانم جعفر، روی لحاِف دیگری  پشِت سِر ننه   
اَش  چهره طرفِ  شده به یک گذاشتهاَش  پنجهو  ی بلندگرفتهبه تکیۀ زانو دستش

شده  های سیاه و به نحوی به نی نشسته بودبالش،  گاهِ  و آرنِج دیگرش به تکیه
کرد روحش اصالَ توی َکَپر و توی  کرد که معلوم می از دوِد سقف نگاه می

سرش از بالش افتاده  خواب بود و نیست... پشِت سِر خانم، گوهر به این دنیا
 بود و زانوهایش به پشت و کمِر خانم چسبیده بودند...

و کلماِت دیگری  محّمد کرد ُگل هرۀباز نگاه به چر مشت کناِر گوش، خاوَ    
باز  نیمهو با دهاِن « کنه... این این دخترو هم از راه َبری می»را ادا کرد: 

 محّمد کرد... نگاِه مریم کرد و باز نگاِه ُگل
خواب نبودند؛  میدگی جا نگرفته بودند، بهبه آرَ  دیگر محّمد قیافۀ ُگلهای  چین   

ها و  حالِی درِدسِر امروزی ماننِد سایه که روی چیزی بیفتد، روی چین آشفته
ای که  ، سایهشان کرده بود ها را پوشانده بود و برجسته و مشّخص روی چشم

باز نگهداشته بود.  انده و نیمهطوِر غالب به وضعی تلخ پیچ دهان را هم به
افتاده یک حالت بود  ها و پیشانِی چین چیِز دهان و صورت و چشم دیگر همه

کار چه  چه فایده، این»گفت:  استفاده از صدا و کلمات ـ می که واضح ـ بی
صدا  و کلماِت زبانش به« شه؟... ثمری داره آخه... اما اگه هم نکنیم، نه نمی

ُخلقی  کج تنگی ـ توانست ُخلق کسی بود که میبودند؛ مگر او آمدند و باز مالیم 
 بکند؟
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 ـ ِچشه؟ میگه چی؟...   
میگه دونی  یعنی خودت نمی»جواب داد:  ُروئی در تحّمل  مریم با گشاده   

 «کنی؟ چی که ُپرس و اُرس می
مون که سوزن بزنن به  خوائین ِبَبرین میگه چی! میگه می»ر گفت: خاوَ    

 «ش همینو میگه. همه  مون. از بدبختی ِبُکشن مون الش
 «! نشست انگاری!ِِل الحمدُ »جعفر نشست و مریم گفت:  ننه   
ها ـ گرفت  طرِف نی طرِف هیچکس ـ مثِل دخترش ُرو به جعفر ُپوز را به ننه   

و با « پس چی؟ پس مگه بیخود و بیحساب میگم؟»و صدایش درآمد: 
اش به سمِت چاله، حرف را دنبال کرد:  پریده چین و رنگ کمشدِن صورِت  مایل

جا  یعنی میگم اگه به این نّیتین که ِبکُشین خودم و دخترو، ُخب همین»
ی که آدِم مون به اللِ  مون به خاک، دیگه چرا ِبَبرین سرامونو ِبُبرین بُکنین

 «مون؟ مون ِبکُشه غریب سوزن بزنه به الش
خدا ای خدا  بارون بزنی از دسِت : »گرفتِن حساب گفت با خندۀ نرمر خاوَ    

 «زنه! هائی که می همین زنه و َگپ
اگه دروغ میگم، بگین »، گفت: جعفر انگار حرِف خاَور را نشنیده بود ننه   

 «"دروغ میگی"!
یه آبی   بلند شو سِر پا خواهرم»جعفر، گفت:  محّمد ایستاده باالی سِر ننه ُگل   

ه نونی تیکبزن به دست و ُروت و یه صلواتی هم بفرست به این سِرصبح، یه 
اآلن هم َگاللِی پیدا میده یه چیِز زشت و »و گفت: « هم بذار به دهن...

 «ِزیواری میگه، خوبی نداره...
های درشِت  جان پیدا شد با تکمیِل گونه و خنداِن ُگلی چهرۀ ِگرد از درگاه    

گفت:  هائی که داشت می سرِخ تیره؛ چاقِی تن و بدنش هم گذرانده شد در َدم
ئین تِه همین  تون جمع شده که همهپس مگه سردتونه یا خبری شده های، »

 «َخیر... تون به سالم، صبح»و گفت: « َکَپر؟
خنده،  و مریم ُروبه« َخیر. دیدارت به»باهم گفتند: محّمد و مریم و خاَور  ُگل   

بی "َخیر" ِهشته برای کسی و "خبر" ِهشته برای کسی  دیگه این بی»گفت: 
 «جز همین یه حساِب خودش؟

کناِر لبۀ لحاف روی در زیرانداخته، انگشِت شست را  خانم، حاال سربه   
 را پاک کند. ای خواست لکّه کشید، ُجوری که انگار می زمیِن سفت می

شون ناُجور  از اقباِل بد، اقواِم ما باید همه»فرنگ داخل شد و با قُرقُر گفت:    
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 !«فرمودهشدن! یعنی خدا سر می به و آب
 «خانم! پس تو هم یه چیزی نمیذاری به دهن؟»گفت:  خاَور می   
 «ُنچ...»، هاج و واج، با مکث لب جنباند: خانم   
تو هم نخور، تو هم »و گفت: « خدا! س چرا "ُنچ" پ»مریم، خندان، گفت:    

 «م!... خواهرکوچیکه نخور 
 «کنه... همین تازه َگاللِی میاد ببینین چه می»فرنگ گفت:    
پس َگاللِی دیگه ِکیه؟ به َگاللِی »جعفر نگاِه فرنگ کرد و به غیظ گفت:  ننه   

 «چی که ما ناخوشیم یا تنُدرستیم؟
و  جعفر برد ننهجلِو ها روی زمین و خمیدن، سر  مریم با گذاشتِن کِف دست   

 «هیچی، هیچی! با تو نبود، فرنگ با خودش داشت!»گفت: 
 «پس مگه َگاللِی پسربرادرت نیست؟»و خاَور گفت:    
مباتمه زده بود و پنجۀ دست را کناِر لب نهاده جان که کناِر خاَور چُ  ُگلِی   

« ُدچ»َدم زبانش به ناراحتی صدا کرد:  ر ابرو جنباند و در همانبود، به خاوَ 
 «سرش... سربه»تا یواش گفت: 

پس دیگه زیِربغلشو بگیرین بلند ِشه یه آبی بزنه به دست »محّمد گفت:  ُگل   
 «و ُروش... دیگه آفتاب گرمه...

وارهای شکل بود؛ دی بی  باریک و دراز و بااینحالماننِد غاری   داخِل َکَپر   
آمدند،  رفتند، پیش می پس می کردند؛ ش هر َدم به سمتی َمیل میاَ  کاهگِلی

کوتاهی ـ بلندِی لغزان بودند و سقف نسبت به  صافِ  ُپرشکاف و ِزبر و
دادن و  پیش داشتِن زمین و شکم سرازیری ـ سرباالئیدر  دیوارها

شد  ه آن نزدیک میجاهائی سر بها، بلند و کوتاه بود و در ِن نیبرد داخل به شکم
 خورد... یا به آن می

  بیرون  به و ُرو« یاهللا پس، یاهللا دیگه...»داد:  مریم ادامه   به محّمد ُرو ُگل   
 پا برداشت.

و گفت: « م خاَور! گوهرو تکون ِبده بیدارش کن. عّمه»گفت:  فرنگ می   
 «ببینین چطور مست کرده از خواب...»

 «بسته رو حاال؟ ِچکارش داری زبون»خاَور گفت:    
دیگه ظهر شد، پاشین ُجل و جاها رو جمع بکنیم از زیِر »گفت:  و مریم می   

دود  ،یئباید بذاریم به چاله برای چاکه دست و پا. ِهیمه ـ َتپاله هم 
 «تون. خوره می
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 «ئیم؟ دود که میره باال! دود میاد پیِش ما که نشسته»جعفر گفت:  ننه   
کنه و تعریفاش  عاقلی می وهللا خوب تعریفِ  برینش کجا؟ می»جان گفت:  ُگلی   

 «از حرفای من بهتَرن!
تی ها، اما از شانِس پدرسگِ ما »مریم گفت:     شون درست  بودن نه َمَضرَّ

 «شون! معلوم میده نه عاقلی
نوایسیم اقالً »رفتن، گفت:  کردن و پابرداشتن برای بیرون فرنگ با ُروپس   

 «شون! با اون بگن، کفر میگه، با این بگن، ناسزا میگه! پیش
َدِم َکَپر و کمی هم به داخل سر کشید،  آفتاب که آمد و مثِل سنگی کوبیده شد   

رون نصِف بیشتِر تر شدند و از بی ها جستند عقب و ِکیپ مثِل آن شد که سایه
 تر نشان دادند... َکَپر را تاریک

 آفتاِب شروع، رنگِ زردی است که همۀ آبادی را پوشانده. این رنگِ زردِ    
یک چیِز امروز هم  طرِف رنگِ زرِد مایل به سفیدی، ُپویا و ُپویان به

بودِن رنگِ کاهگِل،  جائی مثِل ِحصاِر خانۀ نگهدار، مثِل همه ،همیشگی شده
لُخِت  گردندرشِت ساله، مثِل خروِس الرِی  های پنج ـ شش ـ هفت مرغ مثلِ 

 های همیشگی به تِن همه... َمکِینه و مثِل لباس
معنا، سِر جایشان قرار دارند و قرار و َمدار  تغییر و بی چیز، بی باز همه   

خوردن است ـ یعنی تقریباً همیشه نان و  نان و چای دارند... پس باز اّول 
ها ـ همه بیکارند تا  رفتِن زن ـ بعد از سِرآبشیرین خوردن است ـ و بعد چاِی 

ظهر که باز نان و چای بخورند و ظهر هم که برود، باز تا موعِد شام تقریباً 
کردن، دست  ها، ُمف شود خاراندِن سر و الش بیکارند؛ یعنی کارشان بیشتر می

زدن و شنیدن و  ِف سرددادن و حر بردن و دشنام و نهیب اغهای َدم به لوله
 ماِل مردهاست... ها... و البّته سهِم بیشتِر بیکاری  زدِن بچه کتک

   .................... 
روزه  شدند و این زندگِی همه ها پهن می کردند، سفره ها دود می چاله   
محّمد یا خبِر این  اَش را داشته باشد که صداهای َکَپِر ُگل خواست ادامه می

صبر کن یه َدم... »ها و مغزها آوردند:  گذاشتند و به بیشتِر زبانن ،صداها
 «...خواد بشه... صبر کن ببینیم چه خبره، چه می

موضوِع تازۀ زندگی ـ موضوِع همۀ آبادی ـ محّمد  زودی َکَپِر ُگل و به   
قوری ـ کتری ـ استکان ـ برداشتن از  شود؛ موضوعی که بعد از دست می

 دنبالش خواهند کرد... ـ قنددان،  نعلبکی
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 «خانم! پس تو هم یه چیزی نمیذاری به دهن؟»گفت:  خاَور می   
 «ُنچ...»، هاج و واج، با مکث لب جنباند: خانم   
تو هم نخور، تو هم »و گفت: « خدا! س چرا "ُنچ" پ»مریم، خندان، گفت:    

 «م!... خواهرکوچیکه نخور 
 «کنه... همین تازه َگاللِی میاد ببینین چه می»فرنگ گفت:    
پس َگاللِی دیگه ِکیه؟ به َگاللِی »جعفر نگاِه فرنگ کرد و به غیظ گفت:  ننه   

 «چی که ما ناخوشیم یا تنُدرستیم؟
و  جعفر برد ننهجلِو ها روی زمین و خمیدن، سر  مریم با گذاشتِن کِف دست   

 «هیچی، هیچی! با تو نبود، فرنگ با خودش داشت!»گفت: 
 «پس مگه َگاللِی پسربرادرت نیست؟»و خاَور گفت:    
مباتمه زده بود و پنجۀ دست را کناِر لب نهاده جان که کناِر خاَور چُ  ُگلِی   

« ُدچ»َدم زبانش به ناراحتی صدا کرد:  ر ابرو جنباند و در همانبود، به خاوَ 
 «سرش... سربه»تا یواش گفت: 

پس دیگه زیِربغلشو بگیرین بلند ِشه یه آبی بزنه به دست »محّمد گفت:  ُگل   
 «و ُروش... دیگه آفتاب گرمه...

وارهای شکل بود؛ دی بی  باریک و دراز و بااینحالماننِد غاری   داخِل َکَپر   
آمدند،  رفتند، پیش می پس می کردند؛ ش هر َدم به سمتی َمیل میاَ  کاهگِلی

کوتاهی ـ بلندِی لغزان بودند و سقف نسبت به  صافِ  ُپرشکاف و ِزبر و
دادن و  پیش داشتِن زمین و شکم سرازیری ـ سرباالئیدر  دیوارها

شد  ه آن نزدیک میجاهائی سر بها، بلند و کوتاه بود و در ِن نیبرد داخل به شکم
 خورد... یا به آن می

  بیرون  به و ُرو« یاهللا پس، یاهللا دیگه...»داد:  مریم ادامه   به محّمد ُرو ُگل   
 پا برداشت.

و گفت: « م خاَور! گوهرو تکون ِبده بیدارش کن. عّمه»گفت:  فرنگ می   
 «ببینین چطور مست کرده از خواب...»

 «بسته رو حاال؟ ِچکارش داری زبون»خاَور گفت:    
دیگه ظهر شد، پاشین ُجل و جاها رو جمع بکنیم از زیِر »گفت:  و مریم می   

دود  ،یئباید بذاریم به چاله برای چاکه دست و پا. ِهیمه ـ َتپاله هم 
 «تون. خوره می
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 «ئیم؟ دود که میره باال! دود میاد پیِش ما که نشسته»جعفر گفت:  ننه   
کنه و تعریفاش  عاقلی می وهللا خوب تعریفِ  برینش کجا؟ می»جان گفت:  ُگلی   

 «از حرفای من بهتَرن!
تی ها، اما از شانِس پدرسگِ ما »مریم گفت:     شون درست  بودن نه َمَضرَّ

 «شون! معلوم میده نه عاقلی
نوایسیم اقالً »رفتن، گفت:  کردن و پابرداشتن برای بیرون فرنگ با ُروپس   

 «شون! با اون بگن، کفر میگه، با این بگن، ناسزا میگه! پیش
َدِم َکَپر و کمی هم به داخل سر کشید،  آفتاب که آمد و مثِل سنگی کوبیده شد   

رون نصِف بیشتِر تر شدند و از بی ها جستند عقب و ِکیپ مثِل آن شد که سایه
 تر نشان دادند... َکَپر را تاریک

 آفتاِب شروع، رنگِ زردی است که همۀ آبادی را پوشانده. این رنگِ زردِ    
یک چیِز امروز هم  طرِف رنگِ زرِد مایل به سفیدی، ُپویا و ُپویان به

بودِن رنگِ کاهگِل،  جائی مثِل ِحصاِر خانۀ نگهدار، مثِل همه ،همیشگی شده
لُخِت  گردندرشِت ساله، مثِل خروِس الرِی  های پنج ـ شش ـ هفت مرغ مثلِ 

 های همیشگی به تِن همه... َمکِینه و مثِل لباس
معنا، سِر جایشان قرار دارند و قرار و َمدار  تغییر و بی چیز، بی باز همه   

خوردن است ـ یعنی تقریباً همیشه نان و  نان و چای دارند... پس باز اّول 
ها ـ همه بیکارند تا  رفتِن زن ـ بعد از سِرآبشیرین خوردن است ـ و بعد چاِی 

ظهر که باز نان و چای بخورند و ظهر هم که برود، باز تا موعِد شام تقریباً 
کردن، دست  ها، ُمف شود خاراندِن سر و الش بیکارند؛ یعنی کارشان بیشتر می

زدن و شنیدن و  ِف سرددادن و حر بردن و دشنام و نهیب اغهای َدم به لوله
 ماِل مردهاست... ها... و البّته سهِم بیشتِر بیکاری  زدِن بچه کتک

   .................... 
روزه  شدند و این زندگِی همه ها پهن می کردند، سفره ها دود می چاله   
محّمد یا خبِر این  اَش را داشته باشد که صداهای َکَپِر ُگل خواست ادامه می

صبر کن یه َدم... »ها و مغزها آوردند:  گذاشتند و به بیشتِر زبانن ،صداها
 «...خواد بشه... صبر کن ببینیم چه خبره، چه می

موضوِع تازۀ زندگی ـ موضوِع همۀ آبادی ـ محّمد  زودی َکَپِر ُگل و به   
قوری ـ کتری ـ استکان ـ برداشتن از  شود؛ موضوعی که بعد از دست می

 دنبالش خواهند کرد... ـ قنددان،  نعلبکی
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های پخش و َپال، بریده از حساب ـ کتاِب  ها و خروس ها و جوجه مرغ   
ها انگار  زدند. سگ ین نوک میداشتند و به زم آدمیزاد، نرم ـ َنرَمک پا برمی

به اینَور ـ آنَور   زیرگرفته و دقیق ای بودند که سربه ف به اجرای وظیفهموظّ 
کاری احتماِل  هرچند معلوم بود که برایشان اصلِ  به رفت و آمد پرداختند،

ای افتاده باشد... در  نانی است که از دست و دهاِن بچه ـ تکّه  یافتِن ذّرهضعیِف 
های سفیِد گچِی پشِت  های بلنِد آبادی و در َدور و َبِر برجستگی گوشه ـ کناره

ۀ چند پسر و سر و کلّ ها ـ همان گچی که آِب آبادی را تلخ کرده بود ـ  خانه
اند؛ ناُطورهائی که دیدند  ناُطورها پدیدار شدههای  پسربچه مثِل سر و کلّه

محّمد و با گیرزدن و دّقت  سر و هیکل را داد  دلبربزرگه رسید به َکَپِر ُگل
رود و  طرِف َکَپر می قدم پشِت سِر دلبر به ده ـ بیست آقا هم داخل و دیدند حاجی

پشت و  به اش به آفتاب ایستاده بود، دست وی خانهکه در پهل دیدند َقپان هم 
زیر، سرازیر شد... َقپان با رسیدن َدِم درگاِه َکَپر، در چارۀ بلندِی قد و  سربه

و انداخت و در احتیاِط کاله، به زانوها و کمر خم آورد و بعد پای چپ را جل
 هایش برای محافظِت سر حرکتی شبیه به دست که حالیحاِل یکَوری، و در

داده شد و جفِت پای چپ قرار گرفت   زدن کردند، پای راستش هم حرکت بال
کرده به آفتاِب بیرون، هنوز در  و دیگر جاگرفته در داخل ولی چشمش عادت

، به شدن های راست دید و با خندۀ ناچاری مکث کرد و در َدم تاریکی نمی
 «َخیر... تون به سالم. صبح»طرِف صداها و تاریکی گفت: 

نه، نرفتم، فرخنده رفت. فرنگ هی تعجیل »گفت:  دای دلبربزرگه میص   
 «کرد ِبم... می
َخیر. صبِح خودت  علیک آ َقپون. بفرما. دیدارت به»گفتند:  و صداهائی می   

 ...«َخیر. بیا بفرما هم به
کم ظاهر  ها کم ها الزم و کافی بود تا چهره به قدِر وقِت همین جواب و وقت    

پس »و گفت: « ببینین! ببینین آدما رو!...»َقپان خوب ببیند... گفت: شوند و 
تونخفهجابرایچی؟چطورُخلقنقطهئین به همین یه تون جمع شده شما همه

 «شه؟نمی
طرِف باال  بود و خاَور هم زیِر بغلش را به جعفر را گرفته مریم بازوی ننه   

جعفر بازو و ساعد  برده بود. ننه اَش جان هم دست به شانه داد و ُگلی زور می
وار حرکت داد و از چنگِ مریم درآورد و مریم خمیده و  را پاندول

 زانو، باز دست به بازویش برد... به دست
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  خوره ُسرب چسبیده به ِگل و تکون نمی ببینین! مثلِ  ،ببینین»آقا گفت:  حاجی   
 «ها!
 مالید. ها را می گوهر نشسته بود و چشم   
باِد خدا هم نباید بخوره به   یعنی آدِم ناخوش»گفت:  میپان به پرخاش قَ    

تون  َدر... های َزنا! یعنی شما راست میگین و همه الشش؟ ِبَبرینش به
جعفر ایستاده بود و حالتش هم مثِل لحنش  ور از ننهدُ «. تونین زورش؟ نمی

 خواهد َکند. جعفر را از جا ها نتوانند، خودش ننه داد که اگر زن نشان می
شون ِبدین به یه والیتی  خوائین حرکت پس راستی اگه می»آقا گفت:  حاجی   

ئین تِه َکَپر  ُکُپه مونده  تکلیف ئی، پس چرا هنوز انگار بنابه پِی یه چارۀ بدبختی
 !«؟مثِل شاِم غریبون

ئین  دست جمع شده روی بیشتر دست تون همه»گفت:  میایستادن  َشق ن بهو َقپا   
 «ش! که خوف بگیرههم َدورش و نوِک سرش، وهللا او باید 

ئیه که آدم  خوره، َقپون؟ چه ِبش بکنن؟ بچه نه تکون نمی»محّمد گفت:  ُگل   
 «ِبش بگه؟ زیچی
مریم! پس این دود و َدم ِچیه به همین َدمان، دود کورمون کرد »َقپان گفت:    

 «ن چطور...؟که. شما خودتو
وازه، ببنین چندتا آدم  هاه، از بسکِه َکَپر بزرگه و دل»آقا گفت:  حاجی   

 «َئن به چاله! دهاَئن داخِل دست و بغِل همدیگه و آتش هم نه وایساده
 «راستی درین َدمان پس این کاه ـ دود ِچیه... اّول باید...»محّمد گفت:  ُگل   
تو که »ها به زانوها، گفت:  ، خمیده و دستجعفر َقپان رسیده باالی سِر ننه   

کنی، پس دختر دیگه باید چه بکنه؟  می یزِن بزرگی و اینُجوریه 
شده رفتاِر خوان بکنن که تو رفتارت  ئی؟ پس مگه چه ِبت می کوچیکه بچه

ا؟ یعنی تو راست میگی و ایَنم از خیالت کسی که افتاده باشه به چنگ کافر
ای  خوائیم یه ِافاقه س و کاِرتیم، غمخواِرتیم و میاقوامتیم، کَ رفته که همۀ ما 

 «بُجوریم به احواِل خودت و این دختر؟
چی از ِویِرش  برَگشتگی همینه که همه بخت»خاَور با خندۀ کوچکی گفت:    

خوائین ِبَبرین ِبدین سوزن بزنن  ش میگه می ِایم و همه دونه ما ِکی رفته و نمی
 «مون. نمون ِبکُشَ  به الش

 «کنه... اَه! َگاللِی اومد. حاال ببینین چه می»صدای فرنگ از َدِم َکَپر گفت:    
دیگه بلند شو. بلند شو، »جفر گفت:  کردِن دسِت ننه مریم به گرفتن و ِول   
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های پخش و َپال، بریده از حساب ـ کتاِب  ها و خروس ها و جوجه مرغ   
ها انگار  زدند. سگ ین نوک میداشتند و به زم آدمیزاد، نرم ـ َنرَمک پا برمی

به اینَور ـ آنَور   زیرگرفته و دقیق ای بودند که سربه ف به اجرای وظیفهموظّ 
کاری احتماِل  هرچند معلوم بود که برایشان اصلِ  به رفت و آمد پرداختند،

ای افتاده باشد... در  نانی است که از دست و دهاِن بچه ـ تکّه  یافتِن ذّرهضعیِف 
های سفیِد گچِی پشِت  های بلنِد آبادی و در َدور و َبِر برجستگی گوشه ـ کناره

ۀ چند پسر و سر و کلّ ها ـ همان گچی که آِب آبادی را تلخ کرده بود ـ  خانه
اند؛ ناُطورهائی که دیدند  ناُطورها پدیدار شدههای  پسربچه مثِل سر و کلّه

محّمد و با گیرزدن و دّقت  سر و هیکل را داد  دلبربزرگه رسید به َکَپِر ُگل
رود و  طرِف َکَپر می قدم پشِت سِر دلبر به ده ـ بیست آقا هم داخل و دیدند حاجی

پشت و  به اش به آفتاب ایستاده بود، دست وی خانهکه در پهل دیدند َقپان هم 
زیر، سرازیر شد... َقپان با رسیدن َدِم درگاِه َکَپر، در چارۀ بلندِی قد و  سربه

و انداخت و در احتیاِط کاله، به زانوها و کمر خم آورد و بعد پای چپ را جل
 هایش برای محافظِت سر حرکتی شبیه به دست که حالیحاِل یکَوری، و در

داده شد و جفِت پای چپ قرار گرفت   زدن کردند، پای راستش هم حرکت بال
کرده به آفتاِب بیرون، هنوز در  و دیگر جاگرفته در داخل ولی چشمش عادت

، به شدن های راست دید و با خندۀ ناچاری مکث کرد و در َدم تاریکی نمی
 «َخیر... تون به سالم. صبح»طرِف صداها و تاریکی گفت: 

نه، نرفتم، فرخنده رفت. فرنگ هی تعجیل »گفت:  دای دلبربزرگه میص   
 «کرد ِبم... می
َخیر. صبِح خودت  علیک آ َقپون. بفرما. دیدارت به»گفتند:  و صداهائی می   

 ...«َخیر. بیا بفرما هم به
کم ظاهر  ها کم ها الزم و کافی بود تا چهره به قدِر وقِت همین جواب و وقت    

پس »و گفت: « ببینین! ببینین آدما رو!...»َقپان خوب ببیند... گفت: شوند و 
تونخفهجابرایچی؟چطورُخلقنقطهئین به همین یه تون جمع شده شما همه

 «شه؟نمی
طرِف باال  بود و خاَور هم زیِر بغلش را به جعفر را گرفته مریم بازوی ننه   

جعفر بازو و ساعد  برده بود. ننه اَش جان هم دست به شانه داد و ُگلی زور می
وار حرکت داد و از چنگِ مریم درآورد و مریم خمیده و  را پاندول

 زانو، باز دست به بازویش برد... به دست
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  خوره ُسرب چسبیده به ِگل و تکون نمی ببینین! مثلِ  ،ببینین»آقا گفت:  حاجی   
 «ها!
 مالید. ها را می گوهر نشسته بود و چشم   
باِد خدا هم نباید بخوره به   یعنی آدِم ناخوش»گفت:  میپان به پرخاش قَ    

تون  َدر... های َزنا! یعنی شما راست میگین و همه الشش؟ ِبَبرینش به
جعفر ایستاده بود و حالتش هم مثِل لحنش  ور از ننهدُ «. تونین زورش؟ نمی

 خواهد َکند. جعفر را از جا ها نتوانند، خودش ننه داد که اگر زن نشان می
شون ِبدین به یه والیتی  خوائین حرکت پس راستی اگه می»آقا گفت:  حاجی   

ئین تِه َکَپر  ُکُپه مونده  تکلیف ئی، پس چرا هنوز انگار بنابه پِی یه چارۀ بدبختی
 !«؟مثِل شاِم غریبون

ئین  دست جمع شده روی بیشتر دست تون همه»گفت:  میایستادن  َشق ن بهو َقپا   
 «ش! که خوف بگیرههم َدورش و نوِک سرش، وهللا او باید 

ئیه که آدم  خوره، َقپون؟ چه ِبش بکنن؟ بچه نه تکون نمی»محّمد گفت:  ُگل   
 «ِبش بگه؟ زیچی
مریم! پس این دود و َدم ِچیه به همین َدمان، دود کورمون کرد »َقپان گفت:    

 «ن چطور...؟که. شما خودتو
وازه، ببنین چندتا آدم  هاه، از بسکِه َکَپر بزرگه و دل»آقا گفت:  حاجی   

 «َئن به چاله! دهاَئن داخِل دست و بغِل همدیگه و آتش هم نه وایساده
 «راستی درین َدمان پس این کاه ـ دود ِچیه... اّول باید...»محّمد گفت:  ُگل   
تو که »ها به زانوها، گفت:  ، خمیده و دستجعفر َقپان رسیده باالی سِر ننه   

کنی، پس دختر دیگه باید چه بکنه؟  می یزِن بزرگی و اینُجوریه 
شده رفتاِر خوان بکنن که تو رفتارت  ئی؟ پس مگه چه ِبت می کوچیکه بچه

ا؟ یعنی تو راست میگی و ایَنم از خیالت کسی که افتاده باشه به چنگ کافر
ای  خوائیم یه ِافاقه س و کاِرتیم، غمخواِرتیم و میاقوامتیم، کَ رفته که همۀ ما 

 «بُجوریم به احواِل خودت و این دختر؟
چی از ِویِرش  برَگشتگی همینه که همه بخت»خاَور با خندۀ کوچکی گفت:    

خوائین ِبَبرین ِبدین سوزن بزنن  ش میگه می ِایم و همه دونه ما ِکی رفته و نمی
 «مون. نمون ِبکُشَ  به الش

 «کنه... اَه! َگاللِی اومد. حاال ببینین چه می»صدای فرنگ از َدِم َکَپر گفت:    
دیگه بلند شو. بلند شو، »جفر گفت:  کردِن دسِت ننه مریم به گرفتن و ِول   
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 «کنه... پا می رسه و یه قیامتی به ، اآلن میَگاللِی بدُخلقه
َگاللِی میره »پرسید:  آقا، می جعفر و ُرویش به حاجی َقپان پشت به ننه   

 «باشون؟
 «ها.»آقا گفت:  حاجی   
 «ها. اگه با َگاللِی نرن، با خدا هم نمیرن.»مریم هم گفت:    
ُرمبیده  بزرگه های َگاللِی! وهللا زن»صدای فرنگ درآمده بود: از بیرون    

 «و گوشگیر هیشکِی هم نیست...خوره  پای چاله و تکون نمی
ای بابا، ای خالو، با »گفت:  آقا، آهسته می سینۀ حاجی به َقپان ایستاده سینه   

 «ی....شون به اللِ  بینم اینا دارن، چه فایده که ِبَبَرن یا َنَبَرن وضعی که من می
 «ها. چی. یعنی...»آقا برای تصدیق  با لحنی سرد گفت:  حاجی   
و « َخیر... تون به سالم، صبح»َگاللِی سر از درگاه آورد داخل گفت:    

جا تا ببیند. ملتفت شد که دلبر و  ها، چشم حرکت داد به همه گوشش به جواب
کجائی »زنند و بلند گفت:  جعفر زور می جان به بلندکردِن ننه مریم و ُگلی

 «محّمد! پس دیگه َکی؟ تو که ظهر شد دیگه... عموم ُگل
زد و  ی، یک دستش لحاف را چنگ مُروجعفر کمی قوزکرده و بیشتر َدمَ  ننه   

زد که دسِت  داد و زور می را به زمین زور می های همان دستش پشِت انگشت
دیگرش را هم که به چنگِ دلبر بود، به لحاف و به زمین برساَند... هنوز اثِر 

ود، همانطور که جانش نکرده ب ماهه کم بیغذائِی هشت ـ ُنهبیماری و 
 ،ها ُروی ییالقی روی ییالقی بود و مثِل رنگِها که  ُرویش مثِل آنوقت رنگِ

ها او را ازجا َکندند و  زن زد... کم صورتی می زد یا دستِ  هنوز کمی سرخ می
جعفر لحاف را برنداشته  او لحاف را هم با خود بلند کرد؛ َگاللِی که انگار ننه

از زیِر پای همه کشیده بود و با خود برداشته بود، بود و ُجل و جا و زمین را 
، بذارینش یه َدم بینم... بذارینش به ِگلبراه ِبدین شما : »آمد صدا بهعصبانی 

 «به ِگل شما...
شه؟ زوردار  مگه َرد می»جان و مریم ِول کردند و مریم گفت:  ُگلی   
 «جا. خواد که َرِدش بکنه از همین نقطه می
شدۀ سقف  های ِول که کوتاهِی سقف و نی  تا جائی آقا پان و حاجیقَ    
چیزی نگی ِبش َگاللِی. آرام، »گذاشتند، َشق تند کردند به جلو. َقپان گفت:  می

کنی این  ها، ای آقا! مگه تو خیال می»آقا هم گفت:  و حاجی« معصیت داره.
 «به هوِش خودشه که...؟
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های  لِی، با طلِب نرمی ـ با دنداندلبر هم که ِول کرده بود، چشمش به َگال   
 «بابام و برادرم! چیز نگی ِبش یه وقت...»انداخته ـ گفت:  بیرون

بغل داشت  ـ که به دنباِل َگاللِی آمده بود و بچه به «ُگالِبُتون»و زِن َگاللِی ـ    
پشِت سرش به پائیِن پیراهن وبه  –اَش  پسِر سه ـ چهارساله –« حسین»و 

نگی  زیچی»ای گفت:  شده شلوارش چنگ بند کرده بود، با چهرۀ سبزۀ سخت
 «شیم. این مگه به هوش و حواِس خودشه؟ بار می به ِبش گناه

وار مانده بود و  جعفر حاال روی یک آرنج تکیه داده بود و بدنش قوس ننه   
چیزها از ذهنش برده بود  ، گرفته بود... بیماری ا، ُرو به مردهسرش را بلند

محّمد را هم شسته و برده بود اّما ترس از َگاللِی را  و حّتی شرم از روی ُگل
شد و  نبرده بود. به انتظاِر َگاللِی ـ که رسید و داشت باالی سرش خم می

تونه های ُووی! های چِ »چنگ دراز کرده بود ـ با مالحظه صدا کرد: 
سِرهم  خواهد کتکش بزند، پشتِ  و به خیاِل اینکه َگاللِی می« ها! کرده ستخدامَ 
جعفر خم  ننهدر مقابِل ها را بهم زد و خودش را به ُرو انداخت... َگاللِی  پلک

دستی گرفت و کشید و چون صورِت  شد و نزدیک به زیِر بغلش را یک
و چنگ به هردو زیِر  شد، رفت پشِت سرش زمین کشیده می جعفر روی ننه

َئم، یاهللا. اآلن از داِغ خدا سِرتو  تا آبرو ـ شرفتو نریخته»بغلش برد و گفت: 
 «میذارم داخِل همین چاله!...

، مثِل آنکه بغل ایستاده جلِو درگاه به زینب ـ خواهِر ُگالِبُتون ـ بچه   
بختی ـ هرچی که بد»تر و کامل کند، گفت:  خواست حرِف َگاللِی را روشن می

 «َئن! اَن، نصیِب خانواده و اقواِم ما شده روزی سیاه
 گفتند: شد خاموش بمانند، می باقی هم که نمیبیشتِر    
 ی بدبختی!ـ هَ    
 ـ های ببینین!   
 بزرگه رو! ـ شما ببینین زن   
 اینُجور؟!...« زِن بزرگ»ـ    
 ـ ای ستم!   
 ـ ای بدشانسی!   
 ـ ای که خدا سنگ ِبباره از دسِت همین!   
 ـ نه دیوونگیش معلومی میده نه عاقلیش!   
 ...َدر هات! بلند شو بیا به ـ هی خدا به ُکوِل بابات! هی آتش به خونۀ ُمرده   
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 «کنه... پا می رسه و یه قیامتی به ، اآلن میَگاللِی بدُخلقه
َگاللِی میره »پرسید:  آقا، می جعفر و ُرویش به حاجی َقپان پشت به ننه   

 «باشون؟
 «ها.»آقا گفت:  حاجی   
 «ها. اگه با َگاللِی نرن، با خدا هم نمیرن.»مریم هم گفت:    
ُرمبیده  بزرگه های َگاللِی! وهللا زن»صدای فرنگ درآمده بود: از بیرون    

 «و گوشگیر هیشکِی هم نیست...خوره  پای چاله و تکون نمی
ای بابا، ای خالو، با »گفت:  آقا، آهسته می سینۀ حاجی به َقپان ایستاده سینه   

 «ی....شون به اللِ  بینم اینا دارن، چه فایده که ِبَبَرن یا َنَبَرن وضعی که من می
 «ها. چی. یعنی...»آقا برای تصدیق  با لحنی سرد گفت:  حاجی   
و « َخیر... تون به سالم، صبح»َگاللِی سر از درگاه آورد داخل گفت:    

جا تا ببیند. ملتفت شد که دلبر و  ها، چشم حرکت داد به همه گوشش به جواب
کجائی »زنند و بلند گفت:  جعفر زور می جان به بلندکردِن ننه مریم و ُگلی

 «محّمد! پس دیگه َکی؟ تو که ظهر شد دیگه... عموم ُگل
زد و  ی، یک دستش لحاف را چنگ مُروجعفر کمی قوزکرده و بیشتر َدمَ  ننه   

زد که دسِت  داد و زور می را به زمین زور می های همان دستش پشِت انگشت
دیگرش را هم که به چنگِ دلبر بود، به لحاف و به زمین برساَند... هنوز اثِر 

ود، همانطور که جانش نکرده ب ماهه کم بیغذائِی هشت ـ ُنهبیماری و 
 ،ها ُروی ییالقی روی ییالقی بود و مثِل رنگِها که  ُرویش مثِل آنوقت رنگِ

ها او را ازجا َکندند و  زن زد... کم صورتی می زد یا دستِ  هنوز کمی سرخ می
جعفر لحاف را برنداشته  او لحاف را هم با خود بلند کرد؛ َگاللِی که انگار ننه

از زیِر پای همه کشیده بود و با خود برداشته بود، بود و ُجل و جا و زمین را 
، بذارینش یه َدم بینم... بذارینش به ِگلبراه ِبدین شما : »آمد صدا بهعصبانی 

 «به ِگل شما...
شه؟ زوردار  مگه َرد می»جان و مریم ِول کردند و مریم گفت:  ُگلی   
 «جا. خواد که َرِدش بکنه از همین نقطه می
شدۀ سقف  های ِول که کوتاهِی سقف و نی  تا جائی آقا پان و حاجیقَ    
چیزی نگی ِبش َگاللِی. آرام، »گذاشتند، َشق تند کردند به جلو. َقپان گفت:  می

کنی این  ها، ای آقا! مگه تو خیال می»آقا هم گفت:  و حاجی« معصیت داره.
 «به هوِش خودشه که...؟
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 جا  حضرات!... ـ نگاه بکنین همین   
 شه! ـ ای آقا! شانس که َورَگرده، البت از این بهتر نمی   
 «!...شه تا کسی بد نکرده باشه، به بد گرفتکار نمی»کی میگن ـ ال   
ای رو َورِبکَشه  دکتر یه ترکه ی تاخوان ِبَبَرِنش اللِ  می یانگارکه  ُجوریـ    
 َکنه که َنَبَرِنش! جون می ،الشش به
های تپاله و هیزم با غذای داخِل دیگچه  و مثِل کاری که حرارِت شعله   
اَش  خورد و چاره جعفر می به سر و مغِز ننه های باهم  کند، حرارِت حرف می

کرد، بخصوص که شعلۀ بلندتر و  شدن می کرد و او را آمادۀ پخته را ناچار می
. گذاشت برده شود و . گذاشتتِر َگاللِی هم بدتر به جانش افتاده بود سخت

دیگر نه تقاّل کرد و نه خود را ُسراند؛ یعنی در بغِل َگاللِی با همان قالبی که 
های زیِر زور  چسبیدۀ تحِت فشار و با دنده هم هافتاده بود، ـ با زانوهای تاشدۀ ب

  ُووی  های ُووی! ُووی»آورد:  ولی تا قدرت داشت صدا درمی شد ـ برده می
 تر، پرتش کرد به زمین. وِن َکَپر  َگاللِی کفریتا بیر« ُووی!...

 «هات، گناه داره... هی آتش داخِل خونۀ ُمرده»زینب به ناراحتی گفت:    
بابا! این َگاللِی هم خدا َخیِرش ِبده، »آقا هم که دیده بود، گفت:  حاجی   

 «دیگه...
« ُووی ُووی» کنان زمین و گریه ها را گرفته بود ُرو به کِف دستجعفر  و ننه   
 کرد. می
زد و  َگاللِی که ُرو کرده بود به داخل، کوبیده شد به َقپان که بیرون می   

 «اون یکی هم نمیاد، ُهع؟»گفت: 
چرا، چرا، اومد! خودش میاد به پای »صدای دلبربزرگه به تعجیل گفت:    

 «خودش!
هاتون! ای خدا  یِر ُمرهای خدا به کِ »گفت، ادامه داد:  صدای خانم که کفر می   

 و گذاشت دلبر بلندش کند.« به کوِن سگ!...
شدند... دلبر که زیِر بغِل خانم را به پابرداشتن  بار در جلِو َکَپر ُکّپه می این   

ببینین، ببینین دیگه اصالً رنگ »گفت:  گرفته بود، چشمش به چهرۀ خانم، می
 «به ُروش مونده؟...

که انگار پادرد داشت، پا  ، طوریاندام، دردمندانه خانم، بلندقد و خوش   
تا خانم درآمد که دستش به دسِت  اّول دلبر پیدا شد داشت. جلِو درگاه  برمی

قدمِی بیروِن َکَپر، دلبر ایستاد و خانم، بالتکلیف،  دلبر بود. در دو ـ سه
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 ..ایستاد.
همین رسمشه به نظرم، »گرفت:  جعفر روی همۀ صداها را می صدای ننه   

رادتون برآورده بشه! باشه ِبدین خودم و دخترو ِبکَُشن تا مُ ُهع؟ باشه، ِبَبرین 
جانم، باشه شیریَنم، هیچ باک نداره! یعنی خدائی که ما رو اینُجور اسیر و 

 «تیم!...ذلیِل دسِت شما کرد، ما دیگه الُبد ُکشتنی هم هس
جان ـ کتاب ـ دفتر به دستشان، از کناِر َکَپر  ـ پسِر ُگلی« شاه َعینِ »بارآقا و    
های بارآقا، »محّمد صدا کرد:  راه که ُگل گذشتند تا بیفتند توی کوره می

 «شاه، یه َدم برین خرای ما رو ِبُجورین َورگردونین بعد برین مدرسه. َعینِ 
چه »گفت:  رسید که می به تشخیص ِ بیشتری می صدای َگاللِی میاِن صداها    

های  آدم شکِم خودشو پاره بکنه؟ ُمرده ونی!بکنه آدم از دسِت این شانِس خداکُ 
 «خودشو دار و دشنام ِبده؟...

دلبرکوچکه هم که خود را رسانده بود، ُخرَسک را آورد پهن کرد در طوِل    
ه حریِف شستِن صورِت خانم جعفر. دلبربزرگه ک نزدیک به ننه دیواِر َکَپر 

جعفر  دست، باالی سِر ننه به نشده بود، او را نشاند روی ِخرَسک. مریم سفره
 «پس پا شو یه آبی بزن به دست و ُروت که یه نونی بخوری اقالً...»گفت: 

ها و  های اشک در پای چشم مانده روی زمین، با قطره جعفر همچنان پهن ننه   
کسی اسِم نون آورد، هزار َمن کفر میگم به پیر و  اگه»ها، گفت:  روی گونه

پیر و پیغمبر هست و  و خدا رو میارم پائین، البت اگه راست میگن پیغمبر 
 «خدا هست و آیه هست!...

پهن کرد و نان لقمه کرد برد بگذارد  دلبربزرگه سفره را گرفت و نیمه   
ند. دلبر نان را برد داخِل دسِت خانم. خانم دست را مشت کرد و به سینه چسبا

جلوآمده گفت:  های مهربان نزدیکِ دهانش و خانم سر عقب کشید و دلبر با لب
بخور یه دو تیکه که ضعف نکنی. ببین رنگ داخِل اقالً بخور خواهرم، »
 «ت هست؟ورُ 

 «دست و ُروی نُشسته  نون میدیش؟»مریم گفت:    
چه بکنه این فقیِر خواد  هی عّمه، "دست و ُروشستن" می»دلبر گفت:    

 «خدازده!
ور ایستاده بودند به تعریف. َقپان آقا و َگاللِی چند قدم دُ  َقپان و حاجی   
بابا، اصالً که چی بشه که این زن پسراش برای خودشون یا »گفت:  می

 مادر ـ خواهرشونو  َِئن به ییالق و درِدسر و شرّ  َئن یا مونده ییالقی شده
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. گذاشت برده شود و . گذاشتتِر َگاللِی هم بدتر به جانش افتاده بود سخت

دیگر نه تقاّل کرد و نه خود را ُسراند؛ یعنی در بغِل َگاللِی با همان قالبی که 
های زیِر زور  چسبیدۀ تحِت فشار و با دنده هم هافتاده بود، ـ با زانوهای تاشدۀ ب

  ُووی  های ُووی! ُووی»آورد:  ولی تا قدرت داشت صدا درمی شد ـ برده می
 تر، پرتش کرد به زمین. وِن َکَپر  َگاللِی کفریتا بیر« ُووی!...

 «هات، گناه داره... هی آتش داخِل خونۀ ُمرده»زینب به ناراحتی گفت:    
بابا! این َگاللِی هم خدا َخیِرش ِبده، »آقا هم که دیده بود، گفت:  حاجی   

 «دیگه...
« ُووی ُووی» کنان زمین و گریه ها را گرفته بود ُرو به کِف دستجعفر  و ننه   
 کرد. می
زد و  َگاللِی که ُرو کرده بود به داخل، کوبیده شد به َقپان که بیرون می   

 «اون یکی هم نمیاد، ُهع؟»گفت: 
چرا، چرا، اومد! خودش میاد به پای »صدای دلبربزرگه به تعجیل گفت:    

 «خودش!
هاتون! ای خدا  یِر ُمرهای خدا به کِ »گفت، ادامه داد:  صدای خانم که کفر می   

 و گذاشت دلبر بلندش کند.« به کوِن سگ!...
شدند... دلبر که زیِر بغِل خانم را به پابرداشتن  بار در جلِو َکَپر ُکّپه می این   

ببینین، ببینین دیگه اصالً رنگ »گفت:  گرفته بود، چشمش به چهرۀ خانم، می
 «به ُروش مونده؟...

که انگار پادرد داشت، پا  ، طوریاندام، دردمندانه خانم، بلندقد و خوش   
تا خانم درآمد که دستش به دسِت  اّول دلبر پیدا شد داشت. جلِو درگاه  برمی

قدمِی بیروِن َکَپر، دلبر ایستاد و خانم، بالتکلیف،  دلبر بود. در دو ـ سه
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 ..ایستاد.
همین رسمشه به نظرم، »گرفت:  جعفر روی همۀ صداها را می صدای ننه   

رادتون برآورده بشه! باشه ِبدین خودم و دخترو ِبکَُشن تا مُ ُهع؟ باشه، ِبَبرین 
جانم، باشه شیریَنم، هیچ باک نداره! یعنی خدائی که ما رو اینُجور اسیر و 

 «تیم!...ذلیِل دسِت شما کرد، ما دیگه الُبد ُکشتنی هم هس
جان ـ کتاب ـ دفتر به دستشان، از کناِر َکَپر  ـ پسِر ُگلی« شاه َعینِ »بارآقا و    
های بارآقا، »محّمد صدا کرد:  راه که ُگل گذشتند تا بیفتند توی کوره می

 «شاه، یه َدم برین خرای ما رو ِبُجورین َورگردونین بعد برین مدرسه. َعینِ 
چه »گفت:  رسید که می به تشخیص ِ بیشتری می صدای َگاللِی میاِن صداها    

های  آدم شکِم خودشو پاره بکنه؟ ُمرده ونی!بکنه آدم از دسِت این شانِس خداکُ 
 «خودشو دار و دشنام ِبده؟...

دلبرکوچکه هم که خود را رسانده بود، ُخرَسک را آورد پهن کرد در طوِل    
ه حریِف شستِن صورِت خانم جعفر. دلبربزرگه ک نزدیک به ننه دیواِر َکَپر 

جعفر  دست، باالی سِر ننه به نشده بود، او را نشاند روی ِخرَسک. مریم سفره
 «پس پا شو یه آبی بزن به دست و ُروت که یه نونی بخوری اقالً...»گفت: 

ها و  های اشک در پای چشم مانده روی زمین، با قطره جعفر همچنان پهن ننه   
کسی اسِم نون آورد، هزار َمن کفر میگم به پیر و  اگه»ها، گفت:  روی گونه

پیر و پیغمبر هست و  و خدا رو میارم پائین، البت اگه راست میگن پیغمبر 
 «خدا هست و آیه هست!...

پهن کرد و نان لقمه کرد برد بگذارد  دلبربزرگه سفره را گرفت و نیمه   
ند. دلبر نان را برد داخِل دسِت خانم. خانم دست را مشت کرد و به سینه چسبا

جلوآمده گفت:  های مهربان نزدیکِ دهانش و خانم سر عقب کشید و دلبر با لب
بخور یه دو تیکه که ضعف نکنی. ببین رنگ داخِل اقالً بخور خواهرم، »
 «ت هست؟ورُ 

 «دست و ُروی نُشسته  نون میدیش؟»مریم گفت:    
چه بکنه این فقیِر خواد  هی عّمه، "دست و ُروشستن" می»دلبر گفت:    

 «خدازده!
ور ایستاده بودند به تعریف. َقپان آقا و َگاللِی چند قدم دُ  َقپان و حاجی   
بابا، اصالً که چی بشه که این زن پسراش برای خودشون یا »گفت:  می

 مادر ـ خواهرشونو  َِئن به ییالق و درِدسر و شرّ  َئن یا مونده ییالقی شده
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 «پیرمرِد فقیر؟َئن سِر این  انداخته
 «سِر پیرمرد" تنها؟»"َگاللِی گفت:    
چه بد و این عمل از غیرت به ُدوره.  کنن  نه وهللا بد می»آقا گفت:  حاجی   

 «شه... چارتا برادرن ماشاَءهللا و خیلی هم اّدعاشون مییعنی 
 «"نه ماشاَءهللا"! که ای»َگاللِی به غیظ گفت:    
خوب  البت اینجا هم آدم »تش به کناِر کاله، گفت: دس آقا مثِل تأکید  حاجی   

از شانس و بدشانسی برخاسته   بینه باز بیشتِر حساب که حسابشو ِبکَشه، می
شده و از اثِر بدشانسِی این پیرمرده که آبروش و خوبیش ُپِر دنیائیه و همینه 

 .«شه از کاِر این روزگار و از کاِر خدا  هردو.. هم که آدم بیشتر َبری می
های که "بیکس"  خودم، "ذلیل"  »گفت:  ُسوز میبغض و جعفر با  ننه   

روِز ُکّل ِ  ه اوالد"  خودم، "بدبخت و سیا ِمیر"  خودم، "بی خودم، های "بیکس
 «دنیا و عالَم"  خودم...

چقدر هم زور داره! راست میگن که میگن آدِم لِیِوه زورش »گفت:  َقپان می   
 «شه! خیلی می

ِل اّولی ده چه ازش مونده دیگه. با اون هیکاین خداز»جان شنید گفت:  ُگلی   
 «یه مردی زور داشت.بیش از 

 «مونده. شباز اون هیکل بود که هنوز این از»زینب گفت:    
زد که انگار خاک یا  ای در دهانش بود، ُجوری دهان بهم می خانم که لقمه   

 علف یا الستیک داخِل دهنش بود.
های کوچک  شدند. بچه شدند و پخش می جعفر جمع می باالی سِر ننه   
گفتِن  گشتند. مردها برای محرمانه رفتند و باز برمی شدند و می حوصله می بی

 کردند... داشتند تا آنکه ُرو پس می ورشدن پا برمیچیزی، کمی به دُ 
ه آوردینش ننه، شما ک»به درازای َکَپر، گفت:  داده  فرنگ سِرپا و تکیه   

 «بکنیم به َبِرش؟نباید بیرون، پس رختاش؟ رخت مگه 
 «خواد بابا. مگه رختاش ِچشوَنن؟ کردن دیگه نمی عوض رخت»مریم گفت:    
 «یعنی با همین پیرهِن عرق ـ عرقیش ِبره؟»فرنگ گفت:    
ره خواد بِ  ی خواهرم، رختاش خوَبن. انگار میهَ »دلبرکوچکه گفت:    

 «عروسی...
جعفر را نشان داد  نگ با جلوکشیدنی با دستی کشیده، پیراهِن آبِی ِسیِر ننهفر   

کثیفی، از آ! دیگه چسبیده به الشش از »شده به اعتراض، گفت:  و دهانش لوله
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بگم تا »و چشمش در گردش، گفت: .« عرق هم دیگه سفید ـ سفیدی زده اثرِ 
هم گذاشته یه آبی  حاال چه مّدته که نه گذاشته پیرهنشو عوض بکنیم و نه

 «بریزیم به الشش...
تون آب ریخته به الش که این فقیر  ای! یعنی کدوم»َقپان بلند گفت:    

 «نریخته!
 های کوچکی آمدند یا نشان داده شدند. خنده   
 «ی با این سر و وضع.ره اللِ خوبی نداره بِ »ُگالِبُتون به قُرقُر گفت:    
شون، بگه  بینه شه اینُجور. باید هرِکی که می ها، پس مگه می»زینب گفت:    

 شون َئن آورده َئن  وندهَفک و فامیل بودن که با این سر و َمنگال کش بیمگه اینا 
 «ی؟به اللِ 

 «حرِف حق...»دلبربزرگه به تصدیق گفت:    
ه رفت کردن خوبه اما نبرینش داخل که اگ عوض رخت»جان گفت:  ُگلی   

 «جا رخت بکنین به َبِرش. داخل، دیگه درنمیاد! همین
 «ها، خوب میگه.»ُگالِبُتون گفت:    
 «ها، ها...»زینب هم گفت:    
 «پس خانم؟»گوهر گفته:    
روز  ُنهـ َهش خواد؛ پیرهنشو همین  کردن نمی عوض او رخت»فرنگ گفت:    

 «پیش شستیم.
ای  ها! ـ  شما یه ُخرده ُمردا! ِجِغلِه پس.. ـ» خنده و بلند گفت: به جان لب ُگلی   

 «برین به ُدور تا...
پس مگه َمردا غریَبن، ایَنم که دیگه سالمنده. َزنا که َدوِرشو »مریم گفت:    

 «جا، بسه. بگیرن همین
 «اصالً پیرهِن دیگه رو بکنین سِر همین پیرهنش....»دلبربزرگه گفت:    
.« چسبیده به الشش و عرق نه، این پیرهن دیگه از کثیفی»ُگالِبُتون گفت:    

 «پس مگه از َکی تا حاال نکَنده این پیرهنو؟»و پرسید: 
های تابستون تا حاال فقط همین  َکی بود بگم؟ از همون اّول»فرنگ گفت:    

 «به َبِرشه!
تونستین یه دفعه حمامش بکنین که رختاشو هم  پس یعنی نمی»زینب گفت:    

 «عوض ـ َبَدل بکنین؟
تونی، بیا بگیر  رفت ِبش و نکردیم؟ تو اگه می زورمون می»ت: فرنگ گف   
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 «پیرمرِد فقیر؟َئن سِر این  انداخته
 «سِر پیرمرد" تنها؟»"َگاللِی گفت:    
چه بد و این عمل از غیرت به ُدوره.  کنن  نه وهللا بد می»آقا گفت:  حاجی   

 «شه... چارتا برادرن ماشاَءهللا و خیلی هم اّدعاشون مییعنی 
 «"نه ماشاَءهللا"! که ای»َگاللِی به غیظ گفت:    
خوب  البت اینجا هم آدم »تش به کناِر کاله، گفت: دس آقا مثِل تأکید  حاجی   

از شانس و بدشانسی برخاسته   بینه باز بیشتِر حساب که حسابشو ِبکَشه، می
شده و از اثِر بدشانسِی این پیرمرده که آبروش و خوبیش ُپِر دنیائیه و همینه 

 .«شه از کاِر این روزگار و از کاِر خدا  هردو.. هم که آدم بیشتر َبری می
های که "بیکس"  خودم، "ذلیل"  »گفت:  ُسوز میبغض و جعفر با  ننه   

روِز ُکّل ِ  ه اوالد"  خودم، "بدبخت و سیا ِمیر"  خودم، "بی خودم، های "بیکس
 «دنیا و عالَم"  خودم...

چقدر هم زور داره! راست میگن که میگن آدِم لِیِوه زورش »گفت:  َقپان می   
 «شه! خیلی می

ِل اّولی ده چه ازش مونده دیگه. با اون هیکاین خداز»جان شنید گفت:  ُگلی   
 «یه مردی زور داشت.بیش از 

 «مونده. شباز اون هیکل بود که هنوز این از»زینب گفت:    
زد که انگار خاک یا  ای در دهانش بود، ُجوری دهان بهم می خانم که لقمه   

 علف یا الستیک داخِل دهنش بود.
های کوچک  شدند. بچه شدند و پخش می جعفر جمع می باالی سِر ننه   
گفتِن  گشتند. مردها برای محرمانه رفتند و باز برمی شدند و می حوصله می بی

 کردند... داشتند تا آنکه ُرو پس می ورشدن پا برمیچیزی، کمی به دُ 
ه آوردینش ننه، شما ک»به درازای َکَپر، گفت:  داده  فرنگ سِرپا و تکیه   

 «بکنیم به َبِرش؟نباید بیرون، پس رختاش؟ رخت مگه 
 «خواد بابا. مگه رختاش ِچشوَنن؟ کردن دیگه نمی عوض رخت»مریم گفت:    
 «یعنی با همین پیرهِن عرق ـ عرقیش ِبره؟»فرنگ گفت:    
ره خواد بِ  ی خواهرم، رختاش خوَبن. انگار میهَ »دلبرکوچکه گفت:    

 «عروسی...
جعفر را نشان داد  نگ با جلوکشیدنی با دستی کشیده، پیراهِن آبِی ِسیِر ننهفر   

کثیفی، از آ! دیگه چسبیده به الشش از »شده به اعتراض، گفت:  و دهانش لوله
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بگم تا »و چشمش در گردش، گفت: .« عرق هم دیگه سفید ـ سفیدی زده اثرِ 
هم گذاشته یه آبی  حاال چه مّدته که نه گذاشته پیرهنشو عوض بکنیم و نه

 «بریزیم به الشش...
تون آب ریخته به الش که این فقیر  ای! یعنی کدوم»َقپان بلند گفت:    

 «نریخته!
 های کوچکی آمدند یا نشان داده شدند. خنده   
 «ی با این سر و وضع.ره اللِ خوبی نداره بِ »ُگالِبُتون به قُرقُر گفت:    
شون، بگه  بینه شه اینُجور. باید هرِکی که می ها، پس مگه می»زینب گفت:    

 شون َئن آورده َئن  وندهَفک و فامیل بودن که با این سر و َمنگال کش بیمگه اینا 
 «ی؟به اللِ 

 «حرِف حق...»دلبربزرگه به تصدیق گفت:    
ه رفت کردن خوبه اما نبرینش داخل که اگ عوض رخت»جان گفت:  ُگلی   

 «جا رخت بکنین به َبِرش. داخل، دیگه درنمیاد! همین
 «ها، خوب میگه.»ُگالِبُتون گفت:    
 «ها، ها...»زینب هم گفت:    
 «پس خانم؟»گوهر گفته:    
روز  ُنهـ َهش خواد؛ پیرهنشو همین  کردن نمی عوض او رخت»فرنگ گفت:    

 «پیش شستیم.
ای  ها! ـ  شما یه ُخرده ُمردا! ِجِغلِه پس.. ـ» خنده و بلند گفت: به جان لب ُگلی   

 «برین به ُدور تا...
پس مگه َمردا غریَبن، ایَنم که دیگه سالمنده. َزنا که َدوِرشو »مریم گفت:    

 «جا، بسه. بگیرن همین
 «اصالً پیرهِن دیگه رو بکنین سِر همین پیرهنش....»دلبربزرگه گفت:    
.« چسبیده به الشش و عرق نه، این پیرهن دیگه از کثیفی»ُگالِبُتون گفت:    

 «پس مگه از َکی تا حاال نکَنده این پیرهنو؟»و پرسید: 
های تابستون تا حاال فقط همین  َکی بود بگم؟ از همون اّول»فرنگ گفت:    

 «به َبِرشه!
تونستین یه دفعه حمامش بکنین که رختاشو هم  پس یعنی نمی»زینب گفت:    

 «عوض ـ َبَدل بکنین؟
تونی، بیا بگیر  رفت ِبش و نکردیم؟ تو اگه می زورمون می»ت: فرنگ گف   
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 «حمامش بکن!
رزوی یه  حاال انگاری خودمون هر ده ـ پونزده»خنده گفت:  به مریم لب   

آب هست  این تنها نکرده!کنیم و  ت عوض ـ َبَدل میکنیم و رخ دفعه حمام می
 «که حمام بکنه آدم؟

 ی کهزینب انگار»و گفت: « وهللا!»فت: محکم گ تصدیق   دلبرکوچکه به   
 «حاال از تهران اومده و هیچ خبر نداره که چه خبره! همین

نه وهللا شما هم دیگه زور »پاکردن، به ناراحتی گفت:  زینب با پابه   
 «ن...میگی
اش ـ  محّمد که شروع به پابرداشتن کرده بود، ایستاد و نصِف چهره ُگل   

پاک و ُپرِچش بکنین، به »ها، گفت:  های صورتش ـ به طرِف زن نصِف چین
و راه « ، خوبی نداره که اینُجور...ناس هست، دکتر هستی آدم هست، شِ اللِ 

 جان. چادِر ُگلی سیاه  ِافتاد پشِت سِر مردها که رسیده بودند تا حدّ 
، نگاهش «شیرینم! هم باز بخور یه دو تیکه»دلبربزرگه که به خانم گفته:    

ای بابا، دوا ـ درموِن چی! اگه بِدین یه دعائی »محّمد، گفت:  به پشِت سِر ُگل
 «چی بهتره وهللا! بنویسن براشون، از همه

 .ها راه افتاد ختخوابجعفر از زیِر ر به درآوردِن پیراهِن بنفِش ننهمریم    
. فرنگ هم که پشِت سِر مریم راه شده بود ُچروکو ُپرچینسراسر  پیراهن 

بندسوزنشو هم »افتاده بود، دستماِل سِر دراز و لچکش را پیدا کرد و پرسید: 
 «ِبَبریم؟

 «خواد چه بکنه فقیر! هی، نه! دیگه بندسوزن می»مریم گفت:    
ُپر از مهره و جاتاجا معموالً و شاخۀ زینتی است که در د« بندسوزن»   

رازی، روی شود و به د دار، به پشِت لچک وصل می های گوشه سکّه
 ..ماَند. در پشِت سر آویزان میـ  "َمینا"ـ  سِر بسیار دراز دستمال

محّمد  جعفر را پوشاندند. علی ها، ُروِبُرو و پهلوهای ننه ها به ایستادن زن   
ها! برین به ُدور. مگه  هی ِجِغلِه»لند و با تغّیر گفت: ور شد. گوهر بفهمید و دُ 

 «کورین که...
جان میاِن دلبربزرگه و زینب، سر برداشت به صورِت دلبر و یواش  ُگلی   

به عنی به هیشکِی نه و ی محّمد.. ـ ! دیروز دیدی؟ به آ ُگلخدایا َتوَبه»گفت: 
 «محّمد! ـ شنیدی گفت چی؟... شخصی مثِل آ ُگل

ای خدا »و گفت: « ها...»دلبر دچار به شرم و سختی، به ناراحتی گفت:    
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 «هام بخورم!... از گوشِت ُمرده
 «گفت چی مگه؟»زینب گفت:    
کرد و مریم و  گذاشت پیراهنش را درآورند و بلندبلند صدا می جعفر نمی ننه   

 گفتند... فرنگ هم بلندبلند می
ِبُکش! به این برادِر زینب! بیا منو »گفت:  جان با قیِد دشوارِی لحن می ُگلی   

ئی باالی سرم  ئی باالی سرم، اومده محّمد! ِچته که اومده هی ُگلخودش گفت: "
 !...«ِچکاَرم بکنی؟"دونم  که.. نمی

 مالحظه، به بیو اختیار  کوبیدن به ران، بی واری و با محکم َگزه زینب با لب   
ُووی! موهامو ِبتراشم! موهای مادرمو ِبُبَرم!... راست »صدای بلند گفت: 

 «میگی؟
َنع! دروغ »گفتنی گفت:  جان، به کج دلبربزرگه به تصدیِق محکِم حرِف ُگلی   

ای خواهرم! کاِر این  دیگه ضایعه »شدن به زینب، گفت:  و در خیره« میگه!
 «گذشته...هم حرفا  و از این

جان  یگر ُچمباتمه زده بود، سر برداشت طرِف دلبربزرگه و ُگلیکه د خاَور   
و معلوم شد ملتفِت حرفشان شده چون با شرم و درد ـ به درِد شرم ـ گفت: 

 «پس چی! از گوشِت خودم بخورم!...»
 محّمِد فقیر که هیچی من که دلم سوراخ شد برای آ ُگل»جان گفت:  ُگلی   

 «رگشت رفت بیرون...وَ نگفت و سرشو انداخت زیر و یواش 
خدائی که هی اسمش به َدوره، معلوم نیست چطور »زینب با خشم گفت:    

 «کارا!... رضاس به این
ُرو  کرد، اخمه و نگاه می های حرف بود ه ملتفِت حرف و حرففرنگ هم ک   

از هیچ ای! بابام بدبخِت ُکّل ِ روزگاره و اصالً خدا گفته که »و به غیظ گفت: 
َئن به  پسرش مونده تاچارهرآ! این زن »و گفت: « شانس نداشته باشه! یلحاظ

شون ما رو  بدبختِی خاندانو برای خودشون َئن به خوشی  و گرفتهییالق 
 «گرفته...

ایستاندند کناِر َکَپر و « کردن هاش هاش»ها را با  شاه االغ بارآقا و َعینِ    
و « شون همونجا جا بگیرن. ذارینُهع بابام بشین. دیگه ب»محّمد صدا کرد:  ُگل

های فرنگ! پس تو اگه دستت بیکاره، بیا خرا رو ُجل و نمد »صدا کرد: 
 «بکن آماده باشن...

جعفر که از پیراهن درآمدند، مریم پا شد  سر و گردن و هردو دسِت ننه   
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 «حمامش بکن!
رزوی یه  حاال انگاری خودمون هر ده ـ پونزده»خنده گفت:  به مریم لب   

آب هست  این تنها نکرده!کنیم و  ت عوض ـ َبَدل میکنیم و رخ دفعه حمام می
 «که حمام بکنه آدم؟

 ی کهزینب انگار»و گفت: « وهللا!»فت: محکم گ تصدیق   دلبرکوچکه به   
 «حاال از تهران اومده و هیچ خبر نداره که چه خبره! همین

نه وهللا شما هم دیگه زور »پاکردن، به ناراحتی گفت:  زینب با پابه   
 «ن...میگی
اش ـ  محّمد که شروع به پابرداشتن کرده بود، ایستاد و نصِف چهره ُگل   

پاک و ُپرِچش بکنین، به »ها، گفت:  های صورتش ـ به طرِف زن نصِف چین
و راه « ، خوبی نداره که اینُجور...ناس هست، دکتر هستی آدم هست، شِ اللِ 

 جان. چادِر ُگلی سیاه  ِافتاد پشِت سِر مردها که رسیده بودند تا حدّ 
، نگاهش «شیرینم! هم باز بخور یه دو تیکه»دلبربزرگه که به خانم گفته:    

ای بابا، دوا ـ درموِن چی! اگه بِدین یه دعائی »محّمد، گفت:  به پشِت سِر ُگل
 «چی بهتره وهللا! بنویسن براشون، از همه

 .ها راه افتاد ختخوابجعفر از زیِر ر به درآوردِن پیراهِن بنفِش ننهمریم    
. فرنگ هم که پشِت سِر مریم راه شده بود ُچروکو ُپرچینسراسر  پیراهن 

بندسوزنشو هم »افتاده بود، دستماِل سِر دراز و لچکش را پیدا کرد و پرسید: 
 «ِبَبریم؟

 «خواد چه بکنه فقیر! هی، نه! دیگه بندسوزن می»مریم گفت:    
ُپر از مهره و جاتاجا معموالً و شاخۀ زینتی است که در د« بندسوزن»   

رازی، روی شود و به د دار، به پشِت لچک وصل می های گوشه سکّه
 ..ماَند. در پشِت سر آویزان میـ  "َمینا"ـ  سِر بسیار دراز دستمال

محّمد  جعفر را پوشاندند. علی ها، ُروِبُرو و پهلوهای ننه ها به ایستادن زن   
ها! برین به ُدور. مگه  هی ِجِغلِه»لند و با تغّیر گفت: ور شد. گوهر بفهمید و دُ 

 «کورین که...
جان میاِن دلبربزرگه و زینب، سر برداشت به صورِت دلبر و یواش  ُگلی   

به عنی به هیشکِی نه و ی محّمد.. ـ ! دیروز دیدی؟ به آ ُگلخدایا َتوَبه»گفت: 
 «محّمد! ـ شنیدی گفت چی؟... شخصی مثِل آ ُگل

ای خدا »و گفت: « ها...»دلبر دچار به شرم و سختی، به ناراحتی گفت:    
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 «هام بخورم!... از گوشِت ُمرده
 «گفت چی مگه؟»زینب گفت:    
کرد و مریم و  گذاشت پیراهنش را درآورند و بلندبلند صدا می جعفر نمی ننه   

 گفتند... فرنگ هم بلندبلند می
ِبُکش! به این برادِر زینب! بیا منو »گفت:  جان با قیِد دشوارِی لحن می ُگلی   

ئی باالی سرم  ئی باالی سرم، اومده محّمد! ِچته که اومده هی ُگلخودش گفت: "
 !...«ِچکاَرم بکنی؟"دونم  که.. نمی

 مالحظه، به بیو اختیار  کوبیدن به ران، بی واری و با محکم َگزه زینب با لب   
ُووی! موهامو ِبتراشم! موهای مادرمو ِبُبَرم!... راست »صدای بلند گفت: 

 «میگی؟
َنع! دروغ »گفتنی گفت:  جان، به کج دلبربزرگه به تصدیِق محکِم حرِف ُگلی   

ای خواهرم! کاِر این  دیگه ضایعه »شدن به زینب، گفت:  و در خیره« میگه!
 «گذشته...هم حرفا  و از این

جان  یگر ُچمباتمه زده بود، سر برداشت طرِف دلبربزرگه و ُگلیکه د خاَور   
و معلوم شد ملتفِت حرفشان شده چون با شرم و درد ـ به درِد شرم ـ گفت: 

 «پس چی! از گوشِت خودم بخورم!...»
 محّمِد فقیر که هیچی من که دلم سوراخ شد برای آ ُگل»جان گفت:  ُگلی   

 «رگشت رفت بیرون...وَ نگفت و سرشو انداخت زیر و یواش 
خدائی که هی اسمش به َدوره، معلوم نیست چطور »زینب با خشم گفت:    

 «کارا!... رضاس به این
ُرو  کرد، اخمه و نگاه می های حرف بود ه ملتفِت حرف و حرففرنگ هم ک   

از هیچ ای! بابام بدبخِت ُکّل ِ روزگاره و اصالً خدا گفته که »و به غیظ گفت: 
َئن به  پسرش مونده تاچارهرآ! این زن »و گفت: « شانس نداشته باشه! یلحاظ

شون ما رو  بدبختِی خاندانو برای خودشون َئن به خوشی  و گرفتهییالق 
 «گرفته...

ایستاندند کناِر َکَپر و « کردن هاش هاش»ها را با  شاه االغ بارآقا و َعینِ    
و « شون همونجا جا بگیرن. ذارینُهع بابام بشین. دیگه ب»محّمد صدا کرد:  ُگل

های فرنگ! پس تو اگه دستت بیکاره، بیا خرا رو ُجل و نمد »صدا کرد: 
 «بکن آماده باشن...

جعفر که از پیراهن درآمدند، مریم پا شد  سر و گردن و هردو دسِت ننه   
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گوهر، بابام، »و با پابرداشتن گفت: « لچک و َمینا روهم بکن سرش.»گفت: 
 «ته دیگه؟چائی درس

های ُدور ـ رفته بود و  َگاللِی به شتاب ُرو به باال و سمِت چپ ـ ُرو به خانه   
جان درآمده بود و  چادِر ُگلی سرش از پشت و کنارۀ چِپ سیاه به برگشتن 

پس مگه سرِدِته، َگاللِی؟ "گرما" و »کرد، گفت:  آقا که نگاهش می حاجی
 «"چوخا"؟

 «وی پیرهن بریم...ست که به تُ نیی خوب ه اللِ ای خالو! ب»َگاللِی گفت:    
میگم.. ـ َگاللِی! ـ تو گوش بگیر... میگم اینقدر راه »َقپان گفت:    
گیره ـ فایده هم داره  محّمد که گوش می یَنم آ ُگلی.. ـ اشون به اللِ  برین می

 «مگه دکتر خداس که...یعنی؟ یعنی 
 «سر بکنیم؟ نه، اما ای خداشناس، پس تو میگی چه خاکی به»َگاللِی گفت:    
 «َئن به یه راِه بیخودی... وهللا افتاده»آقا گفت:  حاجی   
به ی مگه صاحب ـ خدا هست که رسیدگی بکنه پس به اللِ »َقپان گفت:    

واِل یه حالخصوص دکتِر هندی هم مگه آدمه که راه ِبَبره به ا احواِل اینا؟ علی
َبره  تا بیاد برسه سِر  ها راه می این، او اصالً به زبوِن شهریمسلمونی؟ غیراز

 «زبوِن ما؟
کنن برای مخلوِق  بله. اون دکترای خودمون چه می»آقا َجلد گفت:  حاجی   

 «؟ هیچ، حرام اگه...هندِی گاوپرستبرسه سِر بدبخت تا بیاد 
و با « ئی"! یکی میگه "مگه هندی همین دیگه جانم. یکی به»َقپان گفت:    

 تحقیر و نفرت ُتف انداخت کناِر پا!
شه، َنَبری هم  قوِل َگاللِی چه بکنیم دیگه. ِبَبری، نمی به»محّمد گفت:  ُگل   

 «شه... نمی
به  من هم آقا... جا، آ َقپون.. حاجی پس گوش بگیر همین»َگاللِی گفت:    

بینم همین پیرمرد نمیذاره جا بگیریم و از  همین عقیدۀ خودتوَنم البت، اما می
بینن  مون می شون، حّتی همین اقواِم خودمون هم از چشم یه طرف هم اگه نبریم
شون به  بینن که ِبَبَرن شون ناخوَشن و به خودشون نمی میگن "آ، اهِل خانواده

 ...«"یه والیتی، پِی یه مداوائی
اقوام و کس و کاِر خودش دوبیشتِر آدم   بله، از این لحاظا»محّمد گفت:  ُگل   

 «شه. ش حرف و َنقل می و َپَسلۀ آدم همه َئن هم مثِل غریبه
طوری که انگار با کسانی در باالی آبادی تعریف  َگاللِی صدایش بلندتر ـ   
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مونجا که هم هوا شون ه اون پسراش! نیومدن از ییالق ِبَبَرن»گفت:  کرد ـ می
خوشه، هم به همۀ اون حدود تا حدود هزار جا و وسیله هست و نردیکن به 
شهِرُکرد، به اصفهان، به شهرای دیگه... و اینجا چی؟ اینجا فقط همین 

خرابه رو هست که آتش بیفته داخلش به حّق ِ خدا! مسجدسلیمان هم که  یاللِ 
ضخونه" که فقط اسِم "مری مریضخونه برای فقیرمردم، فقط شیر و خورشیده

گرده یا  ا نهاد داخلش، یا مریضحالتر َورمیمونده ُروش و هر مریضی که پ
شه و جسدش فقط میاد بیرون! اهواز هم که ما نه راه  اصالً همونجا هالک می

 «شو بلدیم و نه هم شناس داریم. پس دیگه...؟ ـ چاه
اگه راستشو » و گفت:« حرِف حقیقت...»آقا به تصدیق گفت:  حاجی   

، شونخودش ده پلّه َبَتر از بین برد  شون به گرمسیر بخوائین، همین موندن
 «الخصوص که عادت نداشتن به گرما. علی
ها، پس چی، پس گرما و اوَنم گرمای امسال.. ـ ُجوری که »گفت: َگاللِی    

لو کرد و آدِم عاق کرد و سنگو هم آب می خودتون گفتین ـ مغِز سِر آدمو آب می
کرد از عقل تا چه برسه به اینا که از خودشون دیوونۀ خدائی  هم َبری می

 «بودن از اّول!
 «بله، گرما خودش.. اوَنم گرمای امسال...»محّمد گفت:  ُگل   
 «بذارین یه َدمان...»َقپان گفت:    
 «َئن یا باز...؟ ئین، آماده چه کرده»محّمد، گفت:  َگاللِی چشمش به ُگل   
 «شن حاال، بابام... آماده می»محّمد مالیم گفت:  ُگل   
 «بفرما آ َقپون...»َگاللِی ُرو به َقپان، گفت:    
ثمرِی بردِن اینا به  وهللا اینکه من سرتاِر حرفو َورداشتم َنقِل بی»َقپان گفت:    
گیرین از من، یه دعائی بکنین براشون،  ی، نّیتم به این بود که اگه گوش میاللِ 

 «بهتره!
حرفا  ای مرد! کاِر اینا دیگه از دعا ـ ثنا و این»تنگی گفت:  َگاللِی با ُخلق   

 «گذشته!
محّمد به نکشیدِن پای مخالفت به میان، پاپا کرد و به جلِو پای خودش و  ُگل   

 به میاِن پاها نگاه کرد.
وَگندی بُ  شون پیِش هندِی کافرِ  برین نه! حاال می»گفت:  میبه تندی َقپان    

 «شون! تون و میگه حاال ِبَبرین شون دست کنه میده شون می خوب
 «هاه!»آقا به محکمی گفت:  حاجی   
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گوهر، بابام، »و با پابرداشتن گفت: « لچک و َمینا روهم بکن سرش.»گفت: 
 «ته دیگه؟چائی درس

های ُدور ـ رفته بود و  َگاللِی به شتاب ُرو به باال و سمِت چپ ـ ُرو به خانه   
جان درآمده بود و  چادِر ُگلی سرش از پشت و کنارۀ چِپ سیاه به برگشتن 

پس مگه سرِدِته، َگاللِی؟ "گرما" و »کرد، گفت:  آقا که نگاهش می حاجی
 «"چوخا"؟

 «وی پیرهن بریم...ست که به تُ نیی خوب ه اللِ ای خالو! ب»َگاللِی گفت:    
میگم.. ـ َگاللِی! ـ تو گوش بگیر... میگم اینقدر راه »َقپان گفت:    
گیره ـ فایده هم داره  محّمد که گوش می یَنم آ ُگلی.. ـ اشون به اللِ  برین می

 «مگه دکتر خداس که...یعنی؟ یعنی 
 «سر بکنیم؟ نه، اما ای خداشناس، پس تو میگی چه خاکی به»َگاللِی گفت:    
 «َئن به یه راِه بیخودی... وهللا افتاده»آقا گفت:  حاجی   
به ی مگه صاحب ـ خدا هست که رسیدگی بکنه پس به اللِ »َقپان گفت:    

واِل یه حالخصوص دکتِر هندی هم مگه آدمه که راه ِبَبره به ا احواِل اینا؟ علی
َبره  تا بیاد برسه سِر  ها راه می این، او اصالً به زبوِن شهریمسلمونی؟ غیراز

 «زبوِن ما؟
کنن برای مخلوِق  بله. اون دکترای خودمون چه می»آقا َجلد گفت:  حاجی   

 «؟ هیچ، حرام اگه...هندِی گاوپرستبرسه سِر بدبخت تا بیاد 
و با « ئی"! یکی میگه "مگه هندی همین دیگه جانم. یکی به»َقپان گفت:    

 تحقیر و نفرت ُتف انداخت کناِر پا!
شه، َنَبری هم  قوِل َگاللِی چه بکنیم دیگه. ِبَبری، نمی به»محّمد گفت:  ُگل   

 «شه... نمی
به  من هم آقا... جا، آ َقپون.. حاجی پس گوش بگیر همین»َگاللِی گفت:    

بینم همین پیرمرد نمیذاره جا بگیریم و از  همین عقیدۀ خودتوَنم البت، اما می
بینن  مون می شون، حّتی همین اقواِم خودمون هم از چشم یه طرف هم اگه نبریم
شون به  بینن که ِبَبَرن شون ناخوَشن و به خودشون نمی میگن "آ، اهِل خانواده

 ...«"یه والیتی، پِی یه مداوائی
اقوام و کس و کاِر خودش دوبیشتِر آدم   بله، از این لحاظا»محّمد گفت:  ُگل   

 «شه. ش حرف و َنقل می و َپَسلۀ آدم همه َئن هم مثِل غریبه
طوری که انگار با کسانی در باالی آبادی تعریف  َگاللِی صدایش بلندتر ـ   
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مونجا که هم هوا شون ه اون پسراش! نیومدن از ییالق ِبَبَرن»گفت:  کرد ـ می
خوشه، هم به همۀ اون حدود تا حدود هزار جا و وسیله هست و نردیکن به 
شهِرُکرد، به اصفهان، به شهرای دیگه... و اینجا چی؟ اینجا فقط همین 

خرابه رو هست که آتش بیفته داخلش به حّق ِ خدا! مسجدسلیمان هم که  یاللِ 
ضخونه" که فقط اسِم "مری مریضخونه برای فقیرمردم، فقط شیر و خورشیده

گرده یا  ا نهاد داخلش، یا مریضحالتر َورمیمونده ُروش و هر مریضی که پ
شه و جسدش فقط میاد بیرون! اهواز هم که ما نه راه  اصالً همونجا هالک می

 «شو بلدیم و نه هم شناس داریم. پس دیگه...؟ ـ چاه
اگه راستشو » و گفت:« حرِف حقیقت...»آقا به تصدیق گفت:  حاجی   

، شونخودش ده پلّه َبَتر از بین برد  شون به گرمسیر بخوائین، همین موندن
 «الخصوص که عادت نداشتن به گرما. علی
ها، پس چی، پس گرما و اوَنم گرمای امسال.. ـ ُجوری که »گفت: َگاللِی    

لو کرد و آدِم عاق کرد و سنگو هم آب می خودتون گفتین ـ مغِز سِر آدمو آب می
کرد از عقل تا چه برسه به اینا که از خودشون دیوونۀ خدائی  هم َبری می

 «بودن از اّول!
 «بله، گرما خودش.. اوَنم گرمای امسال...»محّمد گفت:  ُگل   
 «بذارین یه َدمان...»َقپان گفت:    
 «َئن یا باز...؟ ئین، آماده چه کرده»محّمد، گفت:  َگاللِی چشمش به ُگل   
 «شن حاال، بابام... آماده می»محّمد مالیم گفت:  ُگل   
 «بفرما آ َقپون...»َگاللِی ُرو به َقپان، گفت:    
ثمرِی بردِن اینا به  وهللا اینکه من سرتاِر حرفو َورداشتم َنقِل بی»َقپان گفت:    
گیرین از من، یه دعائی بکنین براشون،  ی، نّیتم به این بود که اگه گوش میاللِ 

 «بهتره!
حرفا  ای مرد! کاِر اینا دیگه از دعا ـ ثنا و این»تنگی گفت:  َگاللِی با ُخلق   

 «گذشته!
محّمد به نکشیدِن پای مخالفت به میان، پاپا کرد و به جلِو پای خودش و  ُگل   

 به میاِن پاها نگاه کرد.
وَگندی بُ  شون پیِش هندِی کافرِ  برین نه! حاال می»گفت:  میبه تندی َقپان    

 «شون! تون و میگه حاال ِبَبرین شون دست کنه میده شون می خوب
 «هاه!»آقا به محکمی گفت:  حاجی   
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شون و دیگه اقالً زبوِن مردم به  که ِبَبریم نه، اما همین»َگاللِی گفت:    
 «مون نباشه، باز خودش بد نیست. جون

نی آیا حرف ـ پیشنهاِد یع»گفت: ها به پشِت کمر،  آقا به بردِن دست حاجی   
تا ِبرین، فقط یه مشت َگچ به اسِم َحب میده »و گفت: « َقپون َبدی داره؟

 «شون! دیگه یعنی...؟ تون میگه ِبَبرین دست
 «شه. دیگه بهتر از این نمی یبله، اللِ »محّمد گفت:  ُگل   
َدوا ـ درمون" خوبه، بله، اما چی؟ ـ »"محّمد گفت:  کردن به ُگل َقپان با نگاه   

 «خرابه". قوِل خودت به "اللی نه به»و به َگاللِی نگاه کرد گفت: « به شهرا...
، یعنی خواد به شهرا هم پوِل زیاد می حسابی ای خالو! دکترِ »َگاللِی گفت:    

ا خودمون هم بدماشینیم، تا از ماشین پامون ش پولیه و از این َبرگذشته، م همه
 «ُکول! شیم و اونوقت باید خودمونو بکنن به قاسم می شاه ِگل، مثِل ُمردۀ برسه به

 خاطِر بیجوابی  خنده نشان دادند. آقا خندیدند؛ یعنی بیشتر به حاجیَقپان و    
 «اونا خودشون هم بدماشیَنن.»محّمد گفت:  ُگل   
 «پیرمرد، پس بیا ناشتائی بخور...: »زد مریم صدا می   
قُربونش،  میگی "دعا" و "خدا"! آ َقپون! یعنی خدا خودش، به»َگاللِی گفت:    

شون به ییالق که  ون خونه ـ زندگانیشون، ا بینه چه خبره؟ این وضع نمی
َئن سِر  های این دختر هم که از یه طرف ِول شده صاحب و خدا، بچه مونده بی

 «م...های مرد چاله
از این لحاظا که به گردَنم َقَسم حق داری؛ خدا، قُربوِن »َقپان محکم گفت:    

 «حکمتش، معلوم نیست که چرا نباید یه رحمی بکنه...
پس چی؟ پس همین مگه خودش »آقا، چشمش به َقپان، قُرص گفت:  حاجی   

شه و هر خیاِل  گیره و بدبین می غیظ آدمو میَبره؟ از همینه که  کم آب می
 «ش! گیره میهم ناُجوری 

چی به عقله و به  البت همه»محّمد با بیانی غیِرمستقیم اّما روشن گفت:  ُگل   
همینه و صحبت نمیاد روی ش به  شدِن آدمیزاد هم همه رروشنَپنده و سَ 

 «"بدبینی" و "غیظ"...
 «فِتت!فت و لُ قربوِن همین گُ »گفت: آقا  حاجی   
 «همین! پس چی!»َقپان هم محکم گفت:    
« محّمد... ُگلتو وایس یه َدم، عموم »افتاد که َگاللِی گفت:  محّمد راه می ُگل   

 «از ده ـ پونزده تومن.ات هست؟ من که ندارم غیرمیگم پول ب»و گفت: 
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 .«گمانم.. خواد به تومن هست بام. پول نمی ییه س»محّمد گفت:  ُگل   
 «نه. پول؟ ـ نخیر. دولتیه یعنی. ُنچ...»آقا گفتند:  َقپان و حاجی   
بله، اما حاال فرض بگیریم پول خواستن یا اومدیم یه َدک و »َگاللِی گفت:    

 «دوائی خواستن که دولتی نباشه و پولش خیلی بشه...
دانست،  می« َگری چوبداری ـ معامله»خاطِر  َقپان که انتظار از خود را به   

، من یه مشت پول داشتم تا دیروز»و گفت: « خواد وهللا. پول نمی»گفت: 
 .«امروز و فردا شون که سه ـ چارتا ُبز ِبم ِبَدن تا پیشکی دادم

یکَوری ایستاده بود و دست محّمد که  آقا و َگاللِی ساکت ماندند و ُگل حاجی   
ن کاِر سختی نیست َگاللِی، ای»کشید، گفت:  اَش می به چهرۀ از دیروز تراشیده

 «میستونیم.ـ وندارا ـ طرفای خودمون کُ اگه هم پول َدرواس شد، پیِش دُ 
تومن هم از پوِل چوخا پیِش فرنگ هست،  پونزدهده ـ »صدای مریم رسید:    

 «َئن که...؟ وندارا مگه کم ُکِت ما رو َکندهکُ دُ  ونا.کُ دیگه نری َدوِر دُ 
تومن پیشم  خوان برای چی؟ من ده ـ سیزده ل میَهو! پو»گفت:  میفرنگ  و  

 «شون برای لََچک... خوام هست می
 کرد. شدن می ها بازهم شروع به بزرگ ُکّپۀ آدم   
تونی بیا  پس تو هم اگه می»گفت:  کردن به َقپان می دلبربزرگه با نگاه   

اینا اینجا که »و گفت: « ها باشه. بامون. این مرِد ما که باید ِویرکاِر بچه
ی چه ی و به خوِد اللِ به اللِ دیگه  کنن به دِل آدم، تا ببینیم می خوناینُجور 

 «خوان بکنن ِبمون. می
خواستم برم َنقِل اون ُبزا،  خوای... می میام اگه میمَنم  َگاللِی!»َقپان گفت:    

 «اما نمیرم امروز...
 «خوائیم اُردو ِبکَشیم... خواد، مگه می ای بابا، نه، نمی»َگاللِی گفت:    
که اینجا اینُجور کرد، تا برین برسین بزرگه  زنوهللا این »آقا گفت:  حاجی   
مگه یه چیز: مگه »و گفت: « رتون میاره!باید ببینین چه ِسّرهائی به س ی اللِ 

 «اینکه ببندینش روی ُگردۀ خر!
راه و  به بخندن ِبمون به همۀ راه خوبه! مگه نباید»گفت: به تمسخر فرنگ    

 «ی هم!به خوِد اللِ 
اگه َنَفسش هللا  خنده، پیِش باباش بخنده! به کالم هرِکی می»َگاللِی گفت:    

 «بندم تا خوِد پیِش میِز دکتر! ُپوِزشو میدراومد، دست و پا و َدِم 
برگشتند و آمدند و به جمع افزوده ها از سِر آب  شد. زن اندارتر میآفتاب ج   
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شون و دیگه اقالً زبوِن مردم به  که ِبَبریم نه، اما همین»َگاللِی گفت:    
 «مون نباشه، باز خودش بد نیست. جون

نی آیا حرف ـ پیشنهاِد یع»گفت: ها به پشِت کمر،  آقا به بردِن دست حاجی   
تا ِبرین، فقط یه مشت َگچ به اسِم َحب میده »و گفت: « َقپون َبدی داره؟

 «شون! دیگه یعنی...؟ تون میگه ِبَبرین دست
 «شه. دیگه بهتر از این نمی یبله، اللِ »محّمد گفت:  ُگل   
َدوا ـ درمون" خوبه، بله، اما چی؟ ـ »"محّمد گفت:  کردن به ُگل َقپان با نگاه   

 «خرابه". قوِل خودت به "اللی نه به»و به َگاللِی نگاه کرد گفت: « به شهرا...
، یعنی خواد به شهرا هم پوِل زیاد می حسابی ای خالو! دکترِ »َگاللِی گفت:    

ا خودمون هم بدماشینیم، تا از ماشین پامون ش پولیه و از این َبرگذشته، م همه
 «ُکول! شیم و اونوقت باید خودمونو بکنن به قاسم می شاه ِگل، مثِل ُمردۀ برسه به

 خاطِر بیجوابی  خنده نشان دادند. آقا خندیدند؛ یعنی بیشتر به حاجیَقپان و    
 «اونا خودشون هم بدماشیَنن.»محّمد گفت:  ُگل   
 «پیرمرد، پس بیا ناشتائی بخور...: »زد مریم صدا می   
قُربونش،  میگی "دعا" و "خدا"! آ َقپون! یعنی خدا خودش، به»َگاللِی گفت:    

شون به ییالق که  ون خونه ـ زندگانیشون، ا بینه چه خبره؟ این وضع نمی
َئن سِر  های این دختر هم که از یه طرف ِول شده صاحب و خدا، بچه مونده بی

 «م...های مرد چاله
از این لحاظا که به گردَنم َقَسم حق داری؛ خدا، قُربوِن »َقپان محکم گفت:    

 «حکمتش، معلوم نیست که چرا نباید یه رحمی بکنه...
پس چی؟ پس همین مگه خودش »آقا، چشمش به َقپان، قُرص گفت:  حاجی   

شه و هر خیاِل  گیره و بدبین می غیظ آدمو میَبره؟ از همینه که  کم آب می
 «ش! گیره میهم ناُجوری 

چی به عقله و به  البت همه»محّمد با بیانی غیِرمستقیم اّما روشن گفت:  ُگل   
همینه و صحبت نمیاد روی ش به  شدِن آدمیزاد هم همه رروشنَپنده و سَ 

 «"بدبینی" و "غیظ"...
 «فِتت!فت و لُ قربوِن همین گُ »گفت: آقا  حاجی   
 «همین! پس چی!»َقپان هم محکم گفت:    
« محّمد... ُگلتو وایس یه َدم، عموم »افتاد که َگاللِی گفت:  محّمد راه می ُگل   

 «از ده ـ پونزده تومن.ات هست؟ من که ندارم غیرمیگم پول ب»و گفت: 
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 .«گمانم.. خواد به تومن هست بام. پول نمی ییه س»محّمد گفت:  ُگل   
 «نه. پول؟ ـ نخیر. دولتیه یعنی. ُنچ...»آقا گفتند:  َقپان و حاجی   
بله، اما حاال فرض بگیریم پول خواستن یا اومدیم یه َدک و »َگاللِی گفت:    

 «دوائی خواستن که دولتی نباشه و پولش خیلی بشه...
دانست،  می« َگری چوبداری ـ معامله»خاطِر  َقپان که انتظار از خود را به   

، من یه مشت پول داشتم تا دیروز»و گفت: « خواد وهللا. پول نمی»گفت: 
 .«امروز و فردا شون که سه ـ چارتا ُبز ِبم ِبَدن تا پیشکی دادم

یکَوری ایستاده بود و دست محّمد که  آقا و َگاللِی ساکت ماندند و ُگل حاجی   
ن کاِر سختی نیست َگاللِی، ای»کشید، گفت:  اَش می به چهرۀ از دیروز تراشیده

 «میستونیم.ـ وندارا ـ طرفای خودمون کُ اگه هم پول َدرواس شد، پیِش دُ 
تومن هم از پوِل چوخا پیِش فرنگ هست،  پونزدهده ـ »صدای مریم رسید:    

 «َئن که...؟ وندارا مگه کم ُکِت ما رو َکندهکُ دُ  ونا.کُ دیگه نری َدوِر دُ 
تومن پیشم  خوان برای چی؟ من ده ـ سیزده ل میَهو! پو»گفت:  میفرنگ  و  

 «شون برای لََچک... خوام هست می
 کرد. شدن می ها بازهم شروع به بزرگ ُکّپۀ آدم   
تونی بیا  پس تو هم اگه می»گفت:  کردن به َقپان می دلبربزرگه با نگاه   

اینا اینجا که »و گفت: « ها باشه. بامون. این مرِد ما که باید ِویرکاِر بچه
ی چه ی و به خوِد اللِ به اللِ دیگه  کنن به دِل آدم، تا ببینیم می خوناینُجور 

 «خوان بکنن ِبمون. می
خواستم برم َنقِل اون ُبزا،  خوای... می میام اگه میمَنم  َگاللِی!»َقپان گفت:    

 «اما نمیرم امروز...
 «خوائیم اُردو ِبکَشیم... خواد، مگه می ای بابا، نه، نمی»َگاللِی گفت:    
که اینجا اینُجور کرد، تا برین برسین بزرگه  زنوهللا این »آقا گفت:  حاجی   
مگه یه چیز: مگه »و گفت: « رتون میاره!باید ببینین چه ِسّرهائی به س ی اللِ 

 «اینکه ببندینش روی ُگردۀ خر!
راه و  به بخندن ِبمون به همۀ راه خوبه! مگه نباید»گفت: به تمسخر فرنگ    

 «ی هم!به خوِد اللِ 
اگه َنَفسش هللا  خنده، پیِش باباش بخنده! به کالم هرِکی می»َگاللِی گفت:    

 «بندم تا خوِد پیِش میِز دکتر! ُپوِزشو میدراومد، دست و پا و َدِم 
برگشتند و آمدند و به جمع افزوده ها از سِر آب  شد. زن اندارتر میآفتاب ج   
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 شدند.
شون به یه والیتی پِی یه  کنن، بذارین ِبَبَرن بابا، خوب می»گفت:  زهرا می   

 «ای. هم باز خوبه. راه ـ چاره
محّمد ـ سرازیر شده بود.  َکَپِر کهنۀ ُگل ُمراد از بلندِی خانه ـ از سمتِ    

های، چه خبره. مگه کاسۀ َکولِی رو آب »صدایش ناُزک و ضعیف، گفت: 
 «کنین؟ یل و قال میبرده که اینقدر قِ 

ها برام  شه به گشتن و صبح آ! بابام بشی! شبا بلند می»صدای خاَور درآمد:    
مالحظه و چه آزادانه  به ها چه زن«. جال!کنه تا به این مَ  خواب می خان

پس یکی.. ـ های »دنبال کرد: را خندیدند و خاَور خودش هم به خنده، حرف 
تون ثواب بکنه اینو هم ِبَبره به یه والیتی! کاشکِی َگاللِی اینو هم  َمردا! ـ یکی

 «ِبَبره!
 «شون! ها، اصالً بیائین اینو هم بکنین همراه»َمکِینه به خنده گفت:    
مون  َزنا هم ِتیارت»، گفت: «بابا! پس یاهللا دیگه...»ی که صدا کرده: َگاللِ    

 «َئن به خنده ـ َخِریک! َئن و گرفته کرده
هی بابام، نه به روِح بابات! »گفت:  شدن به َگاللِی حاِل نزدیک خاَور به   

"ِتیارت"ِ چی، چیِز چی! وهللا اگه اینو هم یکی ِبَبره به یه والیتی، یه ثواب 
 «بزرگی کرده!

خوبه! اینو هم ِبَبرین که بگن »آقا به ُدورگرفتِن خود از خنده گفت:  حاجی   
 «َئن! همۀ این ُبِنه دیوونه

 «ی!ه یه اسمی و ُشهرتی درآریم داخِل اللِ ها، ک»َقپان ُدور از خنده، گفت:    
ای بابا! ِچکاِر این بدبختا دارین »جعفر، گفت:  ُمراد به رسیدن باالی سِر ننه   

شون؟ مگه  خوائین ِبکَشین ِبَبرین شون جا بگیرن؟ یعنی کجا می نمیذارین
 «ِچشونه که الکی...

های آ ُمراد! تو رو : »از نزدیکِ ُمراد گفت  ُروئی جان به خنده ـ خنده ُگلی   
 «شون! خوان بکنن همراه هم که می

 «َئم؟ من؟ پس من مگه دیوونه»ُمراد گفت:    
 «نه! خدا نکنه!»ُروئی گفت:  مریم به گشاده   
 داد. جعفر، ساکت، انگار گوش می ننه   
خودم عاقلم و دیگه فقط آدِم دیوونه پیِش خودش میگه »گفت:  مییواش َقپان    

 «نیست به دنیا! هیچ عاقل
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پس نون و »برداشتن از ُمراد، نگاِه خاَور کرد گفت:  دلبرکوچکه با چشم   
 «ئی ِبش؟ چائی داده

هی، ها. َطَبِق نون پیشش بود و چائیش هم کناِر چاله بود. »خاَور گفت:    
اگه از خواب بیدار بشه و چائیش آماده نباشه، اونوقت به غوغا همۀ دنیا رو 

 «ونجا.َکنه هم می
ئی ِبشون که دیگه بیفتیم به  عمو! پس نون داده زن»َگاللِی به مریم گفت:    

 «راه؟
مریم  هم از لحن و هم از حرِف َگاللِی فهمید که منظورش فقط برای    
خانم به زور قورت داد »افتادن نیست و برای غمخواری هم هست. گفت:  راه

 «یه چیزی اما کنیز نه.
نهاد به دهن که حاال بذاره به دهن که  کنیز َکی نون میپس »گفت: زینب    

 «این حسابه؟
محّمد که نشسته بود روی فرش و سفره و  آقا ایستاده باالی سِر ُگل حاجی   

میرین، اقالً به  پس حاال که»گفت:  قوری ـ استکان ـ قنددان جلوش بود،
اص جناِب دکتر! یه کاری بکن براشون که دیگه ع" زبوِن خوش بگین

شون، اگه به َدک و دوا  هاَن، بخوابون یدناگه خوابونیعنی . "َئن آبادی رو کرده
 «شن، ِبده اون دواهائی رو که حکمت داشته باشن، اثر بذارن. هم خوب می

ی جا دارن پس مگه اللِ »ها به پیشانی، گفت:  محّمد سر بلند کرد و چین ُگل   
 «که مریض بخوابونن؟

فهمه که  حاال انگاری دکتر زبون می»ورتر، گفت: دم دُ َقپان ایستاده چندق   
 «اینا حرفی بزنن یا نزنن!

َگاللِی نشسته روی گوشۀ ِخرَسک، برای آنکه نشان دهد مصّمم است،    
یاهللا، یاهللا بلندشون کنین. َتنگ هم »دادن گفت:  تکان یکباره بلند شد و با دست

 «ی!ببیندمش تا به خوِد اللِ  بزرگه َنَفسش اومد باال، بیارین که اگه زن
ند کنند، صدای جعفر و خانم را بل ها را پیش براَند و تا ننه آقا االغ تا حاجی   
درآمد که نگاهشان به  –بیشتر بلند، با ُسوز، با التماس ـ درخواست  –ها  زن

 گفتند: ها پشِت قوزک بود ـ می َگاللِی ـ که مشغوِل َورکشیدِن پاشنۀ گیوه
 وقت اینُجور! ـ نکنی یه   
 ـ نه َگاللِی، گناه داره بابام، نه...   
 بینی به چه حالیه، نباید ُجوشی بشی. ـ تو که خودت می   
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 شدند.
شون به یه والیتی پِی یه  کنن، بذارین ِبَبَرن بابا، خوب می»گفت:  زهرا می   

 «ای. هم باز خوبه. راه ـ چاره
محّمد ـ سرازیر شده بود.  َکَپِر کهنۀ ُگل ُمراد از بلندِی خانه ـ از سمتِ    

های، چه خبره. مگه کاسۀ َکولِی رو آب »صدایش ناُزک و ضعیف، گفت: 
 «کنین؟ یل و قال میبرده که اینقدر قِ 

ها برام  شه به گشتن و صبح آ! بابام بشی! شبا بلند می»صدای خاَور درآمد:    
مالحظه و چه آزادانه  به ها چه زن«. جال!کنه تا به این مَ  خواب می خان

پس یکی.. ـ های »دنبال کرد: را خندیدند و خاَور خودش هم به خنده، حرف 
تون ثواب بکنه اینو هم ِبَبره به یه والیتی! کاشکِی َگاللِی اینو هم  َمردا! ـ یکی

 «ِبَبره!
 «شون! ها، اصالً بیائین اینو هم بکنین همراه»َمکِینه به خنده گفت:    
مون  َزنا هم ِتیارت»، گفت: «بابا! پس یاهللا دیگه...»ی که صدا کرده: َگاللِ    

 «َئن به خنده ـ َخِریک! َئن و گرفته کرده
هی بابام، نه به روِح بابات! »گفت:  شدن به َگاللِی حاِل نزدیک خاَور به   

"ِتیارت"ِ چی، چیِز چی! وهللا اگه اینو هم یکی ِبَبره به یه والیتی، یه ثواب 
 «بزرگی کرده!

خوبه! اینو هم ِبَبرین که بگن »آقا به ُدورگرفتِن خود از خنده گفت:  حاجی   
 «َئن! همۀ این ُبِنه دیوونه

 «ی!ه یه اسمی و ُشهرتی درآریم داخِل اللِ ها، ک»َقپان ُدور از خنده، گفت:    
ای بابا! ِچکاِر این بدبختا دارین »جعفر، گفت:  ُمراد به رسیدن باالی سِر ننه   

شون؟ مگه  خوائین ِبکَشین ِبَبرین شون جا بگیرن؟ یعنی کجا می نمیذارین
 «ِچشونه که الکی...

های آ ُمراد! تو رو : »از نزدیکِ ُمراد گفت  ُروئی جان به خنده ـ خنده ُگلی   
 «شون! خوان بکنن همراه هم که می

 «َئم؟ من؟ پس من مگه دیوونه»ُمراد گفت:    
 «نه! خدا نکنه!»ُروئی گفت:  مریم به گشاده   
 داد. جعفر، ساکت، انگار گوش می ننه   
خودم عاقلم و دیگه فقط آدِم دیوونه پیِش خودش میگه »گفت:  مییواش َقپان    

 «نیست به دنیا! هیچ عاقل
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پس نون و »برداشتن از ُمراد، نگاِه خاَور کرد گفت:  دلبرکوچکه با چشم   
 «ئی ِبش؟ چائی داده

هی، ها. َطَبِق نون پیشش بود و چائیش هم کناِر چاله بود. »خاَور گفت:    
اگه از خواب بیدار بشه و چائیش آماده نباشه، اونوقت به غوغا همۀ دنیا رو 

 «ونجا.َکنه هم می
ئی ِبشون که دیگه بیفتیم به  عمو! پس نون داده زن»َگاللِی به مریم گفت:    

 «راه؟
مریم  هم از لحن و هم از حرِف َگاللِی فهمید که منظورش فقط برای    
خانم به زور قورت داد »افتادن نیست و برای غمخواری هم هست. گفت:  راه

 «یه چیزی اما کنیز نه.
نهاد به دهن که حاال بذاره به دهن که  کنیز َکی نون میپس »گفت: زینب    

 «این حسابه؟
محّمد که نشسته بود روی فرش و سفره و  آقا ایستاده باالی سِر ُگل حاجی   

میرین، اقالً به  پس حاال که»گفت:  قوری ـ استکان ـ قنددان جلوش بود،
اص جناِب دکتر! یه کاری بکن براشون که دیگه ع" زبوِن خوش بگین

شون، اگه به َدک و دوا  هاَن، بخوابون یدناگه خوابونیعنی . "َئن آبادی رو کرده
 «شن، ِبده اون دواهائی رو که حکمت داشته باشن، اثر بذارن. هم خوب می

ی جا دارن پس مگه اللِ »ها به پیشانی، گفت:  محّمد سر بلند کرد و چین ُگل   
 «که مریض بخوابونن؟

فهمه که  حاال انگاری دکتر زبون می»ورتر، گفت: دم دُ َقپان ایستاده چندق   
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 ـ پس مگه این به هوش و حواِس خودشه که به خوب و بد راه ِبَبره؟   
 ترسه. بزرگه می ترسه و زن ؛ خانم نمیـ باز هزار رحمت به خانم   
دونه، باید ُمدارا  دختر خیلی بهتره؛ کاِر کنیز خرابه. آدم که اینو می ـ ها،   

 بکنه باش یا نه؟
 َگاللِی! برادرم! بدُخلقی که سِر اینا درآری، خدا رو خوش نمیاد...ـ    
 ـ دخترو نَبرین اصالً...   
 َکشی، پس دیگه... ـ َگاللِی! بابام و کاکام! تو که زحمتو می   
 دونیم که خودت هم دلت کبابه، پس... ـ از احواِل اینا می   
جعفر انگار که سواِر  جعفر را زد به بغل گذاشت روی االغ. ننه ننه َقپان    

ناُجوری شده بود، ترسان دست از شانۀ َقپان برنداشت تا َقپان خود را قاطِر 
یاِه ُشل و ِوِل س  ِش هول ـ هولکی چسبیدند به خطّ های دستآنوقت َرد گرفت و 

کرد، یواش گفت:  میانۀ گردِن االغ و مثِل آنکه به سر و کلّۀ االغ خطاب می
 ِبده ِبکَُشَنم تا اونوقت معلوم باشه، ِبَبریَنم، جهنم، ِبَبرین سوزن بزنن به الشم»

 «گیره یا نه! تون جا می که دل
نیفته یا  خودت، دلبر، توی راه هیچ از کنارش َرد نشو که»گفت:  زینب می   

 «خودشو پرت نکنه. تو زوردارتری از فرنگ.
 گرفتِن خانم  سوارش کردند. جان به درمیان ُگالِبُتون و دلبرکوچکه و ُگلی   
ُرویش به و « ی، غافل نکنی از احمدآقا...فرحنده، هَ »گفت:  دلبربزرگه می   

 «ها... غافل نکنی از بچه دلبر!»دلبرکوچکه، گفت: 
های  کشید. مثِل دلبربزرگه رخت فرنگ چسبیده به راِن خانم، سیگار می   

 رفتن را پوشیده بود. تِر جائی رنگارنگِ تازه
زبانش  ها  انداختِن االغ راه َگاللِی چوب را از دسِت مریم گرفت و برای به   

و چوب را برای زدن برد کنار « ُدچ! ِهع!... ُدچ ُدچ ُدچ»محکم صدا درآورد: 
زند  پهلو، فهمیدند که حاال چوب ضربه می ها، تقریباً پهلوبه کمی باال که االغ و

ها را به خود چسباندند و  و هولکی از جا َکنده شدند و از ترِس ضربه، ُدم
ها را به تکان درآوردند تا هرکدام یک ضربه خوردند و تندتر کردند و  گوش

به بیِخ  ،زدن دیگر برای ُسک حاِل خود ِول کردند و چوب  ها را به دیگر ُدم
 زد... ها سیخ می ُدم
 «هللا... بسم»َگاللِی گفته:    
 «هللا... بسم»ها گفتند:  زن   
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 «هللا" بگین، سِر را میرین... بسم»"مریم گفت:    
، کجا جا ا رو بذارین جا بگیرن یه ُکنجهه ای بابا، این خدازده»ُمراد گفت:    
 «شون! برین می
به جلو پا محّمد راه افتاده بود. چند بچه هم  پای ُگل محّمد پابه سگِ ُگل   

ی اه هی سگ! پس تو کجا میری!...»کرد:  داشتند. مریم صدا می برمی
 «ها! نذارین، بزنین َوِرش گردونین. ِجِغلِه

جان و دلبرکوچکه و  داشتند. ُگلی آقا و ُمراد هم به جلو پا برمی َقپان و حاجی   
رهای دراز س ای از دستمال هم، گوشه هب و نزدیکُگالِبُتون و زینب پس و پیش 
ً  کار اند. این را با سکوت َدِم دهان گرفته یرد که چیِز گ وقتی صورت می غالبا

 ُشوم یا تماشائی...بینند  می بینند یا چیزی میباری،  بدی، چیِز غم
الع از راهی که باید بروند و ُمخَبر از اُفتند و بااطّ  راه می ها به کوره االغ   

 کنند...  ها را سیخ می اینکه حاالحاال کار در پیش دارند، گوش
 «های، معطل نکنین، زود َورگردین.»َقپان صدا زده:    

و که محکم فرود آورد رسید  َگاللِی و صدای چوبی«ِ ُدچ ُدچ ُدچ»صدای 
مگه میریم عروسی؟ »چرخاندنی گفت:  گردن کردنش آمد تا به«ِهع ِهع»صدای 

 «دسِت خودمونه که زود َورگردیم؟
تون  یعنی میگم ُهل بذارین داخل، نوایسین تا هی بزنن»َقپان صدا کرد:    

 «پس.
 «انگاری به ُهل و َتلِه!»صدای َگاللِی به ناراحتی گفت:    
نزده رفته باشن تا نفِر اّول باشن که به  اینا باید سفیده»آقا گفت:  حاجی   

 «شه و به همون نوبۀ اّولی. دواخونه حاضر می
ها و َگاللِی به عمِق شکِم شیارمانند سرازیر  ها و زن طولی نُبرد که االغ   

پا   ُپوش و خمیده محّمد پیدا بود که سیاه شدند و دیده نشدند و فقط هنوز ُگل
ها از  محّمد که از لبۀ شیار ناپدید شد، سر و گوِش االغ داشت. سِر ُگل برمی

 شیار پیدا شد...
، زهرا و دلبرکوچکه و ُگالِبُتون و َمکِینه از باال ای دیگر که گذشت و دقیقه   

م و مری چادرش جان از کناِر سیاه اش و ُگلی و میانۀ آبادی و خاَور از َدِم خانه
هللا  نگاه  ترشدۀ طرِف مقابل و کناِر خانۀ عین پهنراِه  َپر، به کورهاز کناِر کَ 

خودی به دلشان راه پیدا کرده  کردند و حّس ِ دلسوزی و غمخوارِی خودبه می
 بود...
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محّمد که بیشتر عقب مانده بود،  َگاللِی به رفتن و به ُروچرخاندن طرِف ُگل   
 «باید خوِدتو ِبَکشه بیاره! ُجور؟ پس ِکی های، پس همین»زد:  جار می

تو برو.. ِبرین، پس ِچکاِر من داری. مَنم میام »محّمد گفت:  صدای ُگل   
 «الُبد.

آمد و به  تر می تر و ضعیف ، به نظر خفهور بودصدایش حاال که از آبادی دُ    
 زده است. ماندن خجالت نظرها رسید که از ناتوانِی عقب

یعنی که اومده »کرد، گفته:  عقب نگاه نمی و صدای َگاللِی که دیگر به   
 «مون!... کمک

آقا و ُمراد روی بلندِی جلِو خانۀ ُمراد ایستاده بودند. َقپان  َقپان و حاجی   
 «شون! ُکشه همه رو تا ِبَبره ـ بیاره این می»گفت:  می
 «اخالقه. ها، اخالقش نه»آقا برای تصدیق  به خشکِی ناراحتی گفت:  حاجی   
دونم به ِکی رفته  باز "اخالِق بد" داریم تا "اخالِق بد"؛ این نمی»ُمراد گفت:    

 «که اینُجور شده.
محّمد  جائی رسیده که دیگه توی روی آ ُگل بله، کارش به»آقا گفت:  حاجی   

 «کنه. هم حیا نمی
رفت و یکی از  بله، بله... این اصالً اگه باشون نمی»َقپان محکم گفت:    

 «رفت، خیلی بهتر بود. ن میخودمو
شد  پاپیشتری" به اون دوتا بدبخت، نمی بله، اما َنقِل "یه»آقا گفت:  حاجی   

 «بگیم تو اصالً کار نداشته باش و تو هیچ نیا...
 
 

ساختماِن دراِز درمانگاه، تعمیردیده، با رنگ و روی سفیِد بّراق، از پشت    
ً محاصره شده استو ُروِبُرو و پهلوی راست با چند ساختما ، ن تقریبا

در و  ترند و بی هائی که همچنان دراز اّما یا بلندتر یا َکت و ُکلُفت ساختمان
، وضِع چندسال پیِش درمانگاه را ویران پنجره و با رنگ و پوسِت رفته و نیمه
های  «اُفیس»نفت ـ یکی از  های شرکتِ  دارند. یعنی درمانگاه هم از متروکه

چندسال پیش از طرِف ادارۀ فرهنگ تعمیراتی به خود دید  ؛بودنفت ـ  شرکتِ 
و در و پنجره پیدا کرد و رنگی خورد و دبیرستان شد تا پارسال که برای 

شدن، تغییراِت دیگری هم به دست آورد: بهتر رنگ خورد، در دو  درمانگاه
دِر چوبِی بسیار سنگین و  دو ُکولِِر بزرِگ آبی پیدا کرد و در جلو   گوش
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پیشی را  رنگ جای درِ  به های رنگ با شیشه رنگی ای دولِنگۀ قهوه رگِ بز
قدمِی مقابِل در، کیوسکی هرچند  ه عالوه در چهارده ـ پانزده و به گرفت

در نزدیکی به ِبالاستفاده ولی شیک از آجرقرمز و شیشه به آن اضافه شد و 
ه لول یِ افق شکل از چند ردیفِ  نفت حیاطی بیضی کیوسک، از زماِن شرکتِ 

سبز از   نقص خورده بودند و داخِل حیاط وجود داشت که دیگر رنگِ سفیِد بی
امروز صبح اگر آدِم ناآشنائی از یک لِنگۀ  و کاری شده بود... چمن

دید با درهائی  های ُتودرُتوی متعّددی را می شد، اتاق در وارد میماندۀ  گشوده
با نوِر برق ـ که امروز شان مستطیلی برنجی  رنگ که روی هرکدام نخودی

زد و روی هر مستطیلی چیزی نوشته شده  قطع نشده بود ـ طالمانند برق می
 و...« آزمایشگاه»، «اُورژانس»، «اتاِق انتظار»بود: 

  سال انزدهکارمنِد پ حالِت یک بچه طوِر قطعی  حالِت این ساختمان دیگر به   
ی به پرِت اللِ  گوشه ـ کنارۀ خود گرفته بود که در این نفت را به پیِش شرکتِ 
ُرو افتاده  قوی و ُزُمخت و دشمنُپوش و  دّکانداِر کهنه کارگر و بچه گیِر چند بچه

باشد؛ حالتی مات و ترسنده در ظاهری بّراق که باألخره ترجیح داده باشد با 
گرفتِن خاموشی و تحّمل و انتظار، کاری کند که تحریک نشوند تا شاید،  پیش

 وند، ِول کنند، ِولَش کنند...آِخر، َرد ش
آید.  بغل، از در بیرون می به شده، بچه  زنی که گوشۀ چادِر به دندانش گرفته   

و چشمانی بسته ـ نه خواب نه بیدار ـ روی  ای بیرنگ سِر بچه با چهره
شود. زن  اش نهاده شده. از پشِت سِر زن، پیرزنی چادرِمشکی خارج می شانه

م داره مثِل  بچه»دارد تا به خشم  بلند بگوید:  ُگلی برمی ُگل دندان از چادرِ 
، خدا براش وِن ُمزّکی بُجوریمکُ سوزه. بریم اقالً یه َحب و دوائی به دُ  ُکوره می
 «ی!ُدودی بندازه داخِل اللِ  بییه آتِش 

 ...خوابه؟»پیرزن کِف دست را به پیشانی و کناِر چهرۀ بچه گذاشت گفت:    
و با َردکردِن کِف دست، ِجر ـ ِجری « انگاری داغ هم نیست مثِل اّول...

دوا ـ دکتر ِکی شنیده! ُگه به گوِر بابای  قانون" هست؟ مریضخونۀ بی»"گفت: 
 «هندِی گاوپرسِت پدرسگِ نجس!

های ُدور ـ صداهائی ـ مثِل صداهای داخِل غار ـ  از داخل ـ از اتاق   
 رسیدند. پیچیدند و می می
در بیرون آمده و  بهداشت ـ بلند و چاق و خیلی سفیدُرو ـ از دختِر سپاِهیِ    

های عّمه! خاله! فُحش به ما هم »ها، خندان صدا کرد:  در پِی زننگاهش 
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محّمد که بیشتر عقب مانده بود،  َگاللِی به رفتن و به ُروچرخاندن طرِف ُگل   
 «باید خوِدتو ِبَکشه بیاره! ُجور؟ پس ِکی های، پس همین»زد:  جار می

تو برو.. ِبرین، پس ِچکاِر من داری. مَنم میام »محّمد گفت:  صدای ُگل   
 «الُبد.

آمد و به  تر می تر و ضعیف ، به نظر خفهور بودصدایش حاال که از آبادی دُ    
 زده است. ماندن خجالت نظرها رسید که از ناتوانِی عقب

یعنی که اومده »کرد، گفته:  عقب نگاه نمی و صدای َگاللِی که دیگر به   
 «مون!... کمک

آقا و ُمراد روی بلندِی جلِو خانۀ ُمراد ایستاده بودند. َقپان  َقپان و حاجی   
 «شون! ُکشه همه رو تا ِبَبره ـ بیاره این می»گفت:  می
 «اخالقه. ها، اخالقش نه»آقا برای تصدیق  به خشکِی ناراحتی گفت:  حاجی   
دونم به ِکی رفته  باز "اخالِق بد" داریم تا "اخالِق بد"؛ این نمی»ُمراد گفت:    

 «که اینُجور شده.
محّمد  جائی رسیده که دیگه توی روی آ ُگل بله، کارش به»آقا گفت:  حاجی   

 «کنه. هم حیا نمی
رفت و یکی از  بله، بله... این اصالً اگه باشون نمی»َقپان محکم گفت:    

 «رفت، خیلی بهتر بود. ن میخودمو
شد  پاپیشتری" به اون دوتا بدبخت، نمی بله، اما َنقِل "یه»آقا گفت:  حاجی   

 «بگیم تو اصالً کار نداشته باش و تو هیچ نیا...
 
 

ساختماِن دراِز درمانگاه، تعمیردیده، با رنگ و روی سفیِد بّراق، از پشت    
ً محاصره شده استو ُروِبُرو و پهلوی راست با چند ساختما ، ن تقریبا

در و  ترند و بی هائی که همچنان دراز اّما یا بلندتر یا َکت و ُکلُفت ساختمان
، وضِع چندسال پیِش درمانگاه را ویران پنجره و با رنگ و پوسِت رفته و نیمه
های  «اُفیس»نفت ـ یکی از  های شرکتِ  دارند. یعنی درمانگاه هم از متروکه

چندسال پیش از طرِف ادارۀ فرهنگ تعمیراتی به خود دید  ؛بودنفت ـ  شرکتِ 
و در و پنجره پیدا کرد و رنگی خورد و دبیرستان شد تا پارسال که برای 

شدن، تغییراِت دیگری هم به دست آورد: بهتر رنگ خورد، در دو  درمانگاه
دِر چوبِی بسیار سنگین و  دو ُکولِِر بزرِگ آبی پیدا کرد و در جلو   گوش
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پیشی را  رنگ جای درِ  به های رنگ با شیشه رنگی ای دولِنگۀ قهوه رگِ بز
قدمِی مقابِل در، کیوسکی هرچند  ه عالوه در چهارده ـ پانزده و به گرفت

در نزدیکی به ِبالاستفاده ولی شیک از آجرقرمز و شیشه به آن اضافه شد و 
ه لول یِ افق شکل از چند ردیفِ  نفت حیاطی بیضی کیوسک، از زماِن شرکتِ 

سبز از   نقص خورده بودند و داخِل حیاط وجود داشت که دیگر رنگِ سفیِد بی
امروز صبح اگر آدِم ناآشنائی از یک لِنگۀ  و کاری شده بود... چمن

دید با درهائی  های ُتودرُتوی متعّددی را می شد، اتاق در وارد میماندۀ  گشوده
با نوِر برق ـ که امروز شان مستطیلی برنجی  رنگ که روی هرکدام نخودی

زد و روی هر مستطیلی چیزی نوشته شده  قطع نشده بود ـ طالمانند برق می
 و...« آزمایشگاه»، «اُورژانس»، «اتاِق انتظار»بود: 

  سال انزدهکارمنِد پ حالِت یک بچه طوِر قطعی  حالِت این ساختمان دیگر به   
ی به پرِت اللِ  گوشه ـ کنارۀ خود گرفته بود که در این نفت را به پیِش شرکتِ 
ُرو افتاده  قوی و ُزُمخت و دشمنُپوش و  دّکانداِر کهنه کارگر و بچه گیِر چند بچه

باشد؛ حالتی مات و ترسنده در ظاهری بّراق که باألخره ترجیح داده باشد با 
گرفتِن خاموشی و تحّمل و انتظار، کاری کند که تحریک نشوند تا شاید،  پیش

 وند، ِول کنند، ِولَش کنند...آِخر، َرد ش
آید.  بغل، از در بیرون می به شده، بچه  زنی که گوشۀ چادِر به دندانش گرفته   

و چشمانی بسته ـ نه خواب نه بیدار ـ روی  ای بیرنگ سِر بچه با چهره
شود. زن  اش نهاده شده. از پشِت سِر زن، پیرزنی چادرِمشکی خارج می شانه

م داره مثِل  بچه»دارد تا به خشم  بلند بگوید:  ُگلی برمی ُگل دندان از چادرِ 
، خدا براش وِن ُمزّکی بُجوریمکُ سوزه. بریم اقالً یه َحب و دوائی به دُ  ُکوره می
 «ی!ُدودی بندازه داخِل اللِ  بییه آتِش 

 ...خوابه؟»پیرزن کِف دست را به پیشانی و کناِر چهرۀ بچه گذاشت گفت:    
و با َردکردِن کِف دست، ِجر ـ ِجری « انگاری داغ هم نیست مثِل اّول...

دوا ـ دکتر ِکی شنیده! ُگه به گوِر بابای  قانون" هست؟ مریضخونۀ بی»"گفت: 
 «هندِی گاوپرسِت پدرسگِ نجس!

های ُدور ـ صداهائی ـ مثِل صداهای داخِل غار ـ  از داخل ـ از اتاق   
 رسیدند. پیچیدند و می می
در بیرون آمده و  بهداشت ـ بلند و چاق و خیلی سفیدُرو ـ از دختِر سپاِهیِ    

های عّمه! خاله! فُحش به ما هم »ها، خندان صدا کرد:  در پِی زننگاهش 
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 «ندین یه وقت!
طرفشان پا  و پس کردند و چون دیدند دختر بهبا گیرزدن  رُ پیرزن و زن    

بخش و به ِمهر  ها را اطمینان یرزن  لبطرفش پا برداشتند و پ دارد، به برمی
مون فقط َنقِل  نه قربونت، پس ما ِچکاِر شماها داریم و حرف»گفت:  پیش آورد

که ئیم  پس مگه ما هاریم یا دیوونه»و زن هم گفت: « دکتِر هندِی پدرسگه...
الکی؟ یعنی پس مگه شما ُگَنهکارین؟ میگیم قانون نیست  فُحش ِبدیم الکی

دکتر نباید سِر کارش حاضر باشه، پوِل بگیره از دولت و به َکیِف نه چرا  وگه
 «خودش بره به ُگلگَشت به اهواز و مسجدسلیمان...

که دکتر  آ! قانونش اینه»سپاهی و گفت:  زن دست زد به دسِت دخترِ رپی   
ش که  روز پیدا نده و پیِش خودش خیال نگیرهغیب بشه و سه ـ چار 
 «هست؟مریضخونه هست، مریض 

همین. پس مردم باید از »طرِف دیگِر بغل داد گفت:  زن بچه را یواش به   
ناُکوِکی و ناخوشی تلف بشن؟ این بچه رو حاال من ِبَبَرم کجا؟ پس اقالً اگه 
خودش میره به ُگلگَشت، چرا دوا نمیذاره تحِت اختیاِر شما که ِبدین به 

 «مردم؟
صداهائی نزدیک شده بودند و نزدیک آمد و  از داخل، از راهَرو، صدا می   
َبَشره و کمی کوتاه و کمی چاق ـ  بهداشِت دّومی ـ سفید شدند. دختِر سپاهیِ  می

کاری پیدا شد و آمد ایستاد بیِن زن و پیرزن   ها روی کاشی ا َتق و ُپوِق کفشب
هائی با حالِت ترس و دلسوزی، به ناراحتی  و نگاهش به دختِر اّولی، با لب

یچاره.. علی سرشو بانداژ کرد. تو درست نگاه نکردی، شیش ـ هفت ب»گفت: 
 «سوَنِنش به جائی...رَ برن بِ  جای سرش شکافته و سوراخه. زودتر هم نمی

بستین، پس یه َحب و دوائی  َمرده روخواهرم و شیریَنم! سِر »زن گفت:    
 «هم ِبدین به بچۀ من...

ئیم، چند دفعه  و باندپیچی کردهسرشعّمه! اونو فقط »گفت: سپاهِی دّومی    
تونیم ِبدیم، مسئولّیت داره؟ اون بدبخت  باید بگم که ما قرص و دوا نمی

ُمرد و فقط برای اینکه باز خونریزی نکنه،  خونریزی داشت و داشت می
 «سرشو بستیم.

ِنش. چقدر  َمرده رو اقواِم خودش زده»سکوتی شد تا سپاهِی اّولی گفت:    
 «اَن... وحشی

کردن به دختِر  و با نگاه« ها هی همینه. کاِر ما بختیاری»پیرزن گفت:    
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 «دونی... ئی، می تو که دیگه خودت بختیاری»تر گفت:  کوتاه
عد به زیِر چانه هم برده شده بود؛ ب شدۀ مرد از در درآمد، باند کلّۀ باندپیچی   

صورت، به قامِت بلندش با کمی خمیدگِی سستی و ضعف پیدا شد. خون به 
آلود بود که  گردن، به یقه، به باالی چوخا خشک شده بود. طوری خون

شد. زیِرلب  اَش در نظِر اّول در مغز به حساِب خونریزی گذاشته می الغری
 «ِاه، ِاه، ِاه...»نالید:  می
ینش پاسگاه بگین رزود تا تلف نشده، ِببَ »گفته: « آقای َبهاُدری»صدای    

 «عدش یه فکری بکنین براش این بیچاره رو.دکتر رفته اهواز و ب
مرِد چوخائِی قدکوتاهی که زیِر بازوی مجروح را گرفته بود، پیدا شده بود    

جلو  فشرده، با تأکید به هم ههای ب و نوِک پنجۀ َبهاُدری دیده شد که با انگشت
 سیخ شده بود...

« نه، بخواب بابام... نه نه»دادنش گفت:  تکان بچه به گریه افتاد. زن به تکان   
 و پستان درآورد گذاشت به دهنش.

 دند و آِخر دهاتِی سومی بیرون آمد.َبهاُدری و علی هم از در درآم   
گاه رو خدا بگم پاس»قد بازوی مجروح را ِول کرد گفت:  چوخائِی کوتاه   

 «و نیست؟دونستن دکتر مون اینجا اگه می نفرستاد ُچکار بکنه، پس چرا
پس اون دکتِر عشایری  »چوخاُپوِش سومی که ُمسن و تنومند بود، گفت:    

 «رفت که داخِل بازاِر بود؟ی از اللِ َکی 
 «او اآلن دیگه چندماهه که رفته.»َبهاُدری جواب داد:    
دیگه رفته ییالق که »ت:  پیشانی گف ِدرآوردِن پنجه تا حدّ  حرکت علی با به   

نگاه کن، عمو! »و گفت: « کرد براش! پول جمع بکنه. دیگه اینجا صرف نمی
و آقای َبهاُدری َئم و همین هم که سرشو بستم کاِر قانونی نبود  رانندهمن فقط 

. این بابا سرش بیستا بَخیه برای همین مسئولیتش بود کرد  که قبول نمی
 «بکنین براش. پاسگاه که دلش نسوخته...خواد. زودتر یه فکری  می
  حاِل تأکید، چشمش به شده به های جمع ریک و َشق، با لبَبهاُدری بلند و با   

 «که سرو بشه بخیه زد! شرطی تازه اوَنم به ،کِمشههم بخیه تا  سی»علی گفت: 
زدین به سرش، باز بد  اقالً دوای ُسرخ هم اگه می»چوخاُپوِش ُمسن گفت:    

 «شه... هیچی نمی . بینبود
چی سر که شکافته باشه، دوای سرخ بزنیم ِبره داخلش که »َبهاُدری گفت:    

 «بشه؟ اّول باید َبخیه بشه عمو یا دکتر یه فکری براش بکنه.
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 «ندین یه وقت!
طرفشان پا  و پس کردند و چون دیدند دختر بهبا گیرزدن  رُ پیرزن و زن    

بخش و به ِمهر  ها را اطمینان یرزن  لبطرفش پا برداشتند و پ دارد، به برمی
مون فقط َنقِل  نه قربونت، پس ما ِچکاِر شماها داریم و حرف»گفت:  پیش آورد

که ئیم  پس مگه ما هاریم یا دیوونه»و زن هم گفت: « دکتِر هندِی پدرسگه...
الکی؟ یعنی پس مگه شما ُگَنهکارین؟ میگیم قانون نیست  فُحش ِبدیم الکی

دکتر نباید سِر کارش حاضر باشه، پوِل بگیره از دولت و به َکیِف نه چرا  وگه
 «خودش بره به ُگلگَشت به اهواز و مسجدسلیمان...

که دکتر  آ! قانونش اینه»سپاهی و گفت:  زن دست زد به دسِت دخترِ رپی   
ش که  روز پیدا نده و پیِش خودش خیال نگیرهغیب بشه و سه ـ چار 
 «هست؟مریضخونه هست، مریض 

همین. پس مردم باید از »طرِف دیگِر بغل داد گفت:  زن بچه را یواش به   
ناُکوِکی و ناخوشی تلف بشن؟ این بچه رو حاال من ِبَبَرم کجا؟ پس اقالً اگه 
خودش میره به ُگلگَشت، چرا دوا نمیذاره تحِت اختیاِر شما که ِبدین به 

 «مردم؟
صداهائی نزدیک شده بودند و نزدیک آمد و  از داخل، از راهَرو، صدا می   
َبَشره و کمی کوتاه و کمی چاق ـ  بهداشِت دّومی ـ سفید شدند. دختِر سپاهیِ  می

کاری پیدا شد و آمد ایستاد بیِن زن و پیرزن   ها روی کاشی ا َتق و ُپوِق کفشب
هائی با حالِت ترس و دلسوزی، به ناراحتی  و نگاهش به دختِر اّولی، با لب

یچاره.. علی سرشو بانداژ کرد. تو درست نگاه نکردی، شیش ـ هفت ب»گفت: 
 «سوَنِنش به جائی...رَ برن بِ  جای سرش شکافته و سوراخه. زودتر هم نمی

بستین، پس یه َحب و دوائی  َمرده روخواهرم و شیریَنم! سِر »زن گفت:    
 «هم ِبدین به بچۀ من...

ئیم، چند دفعه  و باندپیچی کردهسرشعّمه! اونو فقط »گفت: سپاهِی دّومی    
تونیم ِبدیم، مسئولّیت داره؟ اون بدبخت  باید بگم که ما قرص و دوا نمی

ُمرد و فقط برای اینکه باز خونریزی نکنه،  خونریزی داشت و داشت می
 «سرشو بستیم.

ِنش. چقدر  َمرده رو اقواِم خودش زده»سکوتی شد تا سپاهِی اّولی گفت:    
 «اَن... وحشی

کردن به دختِر  و با نگاه« ها هی همینه. کاِر ما بختیاری»پیرزن گفت:    
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 «دونی... ئی، می تو که دیگه خودت بختیاری»تر گفت:  کوتاه
عد به زیِر چانه هم برده شده بود؛ ب شدۀ مرد از در درآمد، باند کلّۀ باندپیچی   

صورت، به قامِت بلندش با کمی خمیدگِی سستی و ضعف پیدا شد. خون به 
آلود بود که  گردن، به یقه، به باالی چوخا خشک شده بود. طوری خون

شد. زیِرلب  اَش در نظِر اّول در مغز به حساِب خونریزی گذاشته می الغری
 «ِاه، ِاه، ِاه...»نالید:  می
ینش پاسگاه بگین رزود تا تلف نشده، ِببَ »گفته: « آقای َبهاُدری»صدای    

 «عدش یه فکری بکنین براش این بیچاره رو.دکتر رفته اهواز و ب
مرِد چوخائِی قدکوتاهی که زیِر بازوی مجروح را گرفته بود، پیدا شده بود    

جلو  فشرده، با تأکید به هم ههای ب و نوِک پنجۀ َبهاُدری دیده شد که با انگشت
 سیخ شده بود...

« نه، بخواب بابام... نه نه»دادنش گفت:  تکان بچه به گریه افتاد. زن به تکان   
 و پستان درآورد گذاشت به دهنش.

 دند و آِخر دهاتِی سومی بیرون آمد.َبهاُدری و علی هم از در درآم   
گاه رو خدا بگم پاس»قد بازوی مجروح را ِول کرد گفت:  چوخائِی کوتاه   

 «و نیست؟دونستن دکتر مون اینجا اگه می نفرستاد ُچکار بکنه، پس چرا
پس اون دکتِر عشایری  »چوخاُپوِش سومی که ُمسن و تنومند بود، گفت:    

 «رفت که داخِل بازاِر بود؟ی از اللِ َکی 
 «او اآلن دیگه چندماهه که رفته.»َبهاُدری جواب داد:    
دیگه رفته ییالق که »ت:  پیشانی گف ِدرآوردِن پنجه تا حدّ  حرکت علی با به   

نگاه کن، عمو! »و گفت: « کرد براش! پول جمع بکنه. دیگه اینجا صرف نمی
و آقای َبهاُدری َئم و همین هم که سرشو بستم کاِر قانونی نبود  رانندهمن فقط 

. این بابا سرش بیستا بَخیه برای همین مسئولیتش بود کرد  که قبول نمی
 «بکنین براش. پاسگاه که دلش نسوخته...خواد. زودتر یه فکری  می
  حاِل تأکید، چشمش به شده به های جمع ریک و َشق، با لبَبهاُدری بلند و با   

 «که سرو بشه بخیه زد! شرطی تازه اوَنم به ،کِمشههم بخیه تا  سی»علی گفت: 
زدین به سرش، باز بد  اقالً دوای ُسرخ هم اگه می»چوخاُپوِش ُمسن گفت:    

 «شه... هیچی نمی . بینبود
چی سر که شکافته باشه، دوای سرخ بزنیم ِبره داخلش که »َبهاُدری گفت:    

 «بشه؟ اّول باید َبخیه بشه عمو یا دکتر یه فکری براش بکنه.
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چه بکنیم، کجا ِبَبریمش، ِبَبریمش پیِش بابام، »چوخاُپوِش قدکوتاه گفت:    
 «ِبَبریمش پیِش خدا، َتوَبه؟

ش تِب شدید  به این زن هم که بچه»گفت: ها  با َردگرفتِن سیگار از لبعلی    
نکرده  چی دیگه باشه و خدای ص ندادیم که نکنه یه وقت مرضش یهداره، قر

 «حالش بدتر بشه و ما مسئول بشیم.
پزشک مانده بود، علی هم مثِل َبهاُدری به  ی بیاز بس اللِ  ها  در طوِل سال   

گرفت، کمی به دوا ـ  سخت نمیپزشک دوا ـ درمان وارد شده بود و اگر 
 رسید. درماِن مردم می

 «تونم دیگه وایسم سِرپا. نوایسین، نوایسین، نمی»گفت:  مجروح، زار، می   
ُنچ  هم، ُنچ هدن بکر ها و نگاه دهاتی کردن به دخترها و زن و پیرزن با نگاه   
تر دلسوزانه رفت پیش و چشمش به چوخاُپوِش  کردند. سپاهِی کوتاه می

عمو، باز گناه داره، ِبَبرینش یه جائی حتماً. اصالً جونش در »قد، گفت:  کوتاه
 «خطره.

 «َئم. خانِم بارانی! من خودم صد بار اینو ِبش گفته»َبهاُدری گفت:    
رو هست که  مسجدسلیمانفقط مش کجا؟ ِبَبری»دهاتِی ُمسن گفت:    

 «همین نزدیکیه؟ مسجدسلیمان هم مگه به
 «دونین. از ما فقط گفتن بود. دیگه خودتون می»سپاهِی بلندقد گفت:    
مسجدسلیمان  ُدور هم که باشه و توانائِی رفتنو »گفت: « خانِم بارانی»و    

 «د ِبَبرینش.نداشته باشین، باز وضِع این آدم خطرناکه و بایهم که 
 «پس بچۀ من.. ـ آقای َبهاُدری، قربونت! ـ آخرش...»زن گفته:    
 «ُبوری. نه، نه، َورگردیم به دّره»گفت:  و صدای مجروح می   
 های حیاط بسته شده بود. ای  به میله شده قاطِر زین   
 «حرفش. ما... گوش نکنین به این»َبهاُدری گفت:    
اَن یا  ُبوری طرفاتون کجاَئن؟ دّره»ُپرسید:  رِد ُمسن میکردن به م علی با نگاه   

 «َئن؟ اونا هم اومده
نِد پیشاپیِش کارِی کمی بل مجروح به کمکِ دهاتِی کوتاه از انتهای سیمان   

 پائین.گذاشت  کیوسک پا می
َئن به  نه، اون پدرنامردای بدعمل مونده»داد:  مرِد ُمسن جواِب علی را می   

َبعد باید پاسگاه مأمور بفرسته  ُبوری ُدوره. ِمن آبادِی خودشون که از دّره
 «البت اگه نگریخته باشن. ،شون دنبال
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 «پس چرا اقالً خوناشو پاک نکردین؟»سپاهِی بلندقد پرسید:    
برای اومدن به پاسگاه و پیِش دکتر که خودشون ببینن : »مرِد ُمسن گفت   

 «چه ِبش شده.
دهاتِی قدکوتاه که با گرفتِن زیِربغِل مجروح چندقدم فاصله گرفته بود و    

خدا" هست؟ "قانون" هست؟  آ! "صاحب»کرد، گفت:  ُروئی می دیگر کمتر کم
ط برای اسم َئن برای مخلوق! پس یعنی فق اصطالح مریضخونه درست کرده به

 «َئن؟ و رسم درستش کرده
قد، به باالگرفتِن سر و به  علی چشمش دنباِل مجروح و دهاتِی کوتاه   

ها رو  خرابه نفتو نیامرزه! این ساختمون خدا پدِر شرکتِ »بلندگرفتِن صدا گفت: 
صدهزارتومن بودجه رو خوردن و   و بخشدار نگذاشت و رفت و انجم

رنگی زدن به در و دیواِر اینجا و یعنی  فقط یه دوغاب و یهبیشترش 
ی بیمارستان "بیمارستان" درست کردن و شما مردِم بدبخت به خیاِل اینکه اللِ 

 «کنین! ثمر میائین مراجعه می و بیراه  َکشین به ت و دکتر و دوا هست، میهس
همین دیگه. پس چی. پوال رو اینا خوردن »صدای َبهاُدری هم با قُرقُر گفت:  

جا آماده شد برای تشریفات که فقط ما اسیر بشیم و نتونیم جوابگوی مردم و این
 «شیم.اب

ها!  ای آقازاده»و گفت: « زنین. بله، شما حرِف حق می»دهاتِی ُمسن گفت:    
 «ئین که دوا و دکتر داخلش به گیر نیاد؟ آخه کدوم مریضخونه  رو دیده

 «بدبخت چقدر خون ازش رفته...»گفت:  خانِم بارانی دلسوزانه می   
 «ها، خدایا َتوَبه! انگار گاو ُکشته باشن...»زن گفت:    
قد به  قد به قاطر رسیده بودند و دهاتِی کوتاه مجروح و دهاتِی کوتاه   

 «پس دیگه َجلد باش، عزیزخان...»کرد:  ُروچرخاندن صدا می
 «تون زیاد!... خاب، دیگه مرحمت» گفت:« عزیزخان»   
ُخرده...  عمو! صبر کن یه»سپاهِی بلندقد، کنجکاو، با عجله گفت:    

 «دعواشون برای چی بود آخه که کار به اینجا کشید؟
سیگارش را  َبهاُدری و علی آگاه از جریان، سر تکان دادند. علی ته   
ها را به  بیشتری، دستدادِن ناراحتِی  زمین کوبید و برای نشان ضرب به به

. َبهاُدری هم به ناراحتی های شلوار کرد و چند َدم به همه پشت کرد جیب
ترن و کارشون  ها دیگه از همۀ مردِم ایران بدبخت بختیاری»گفت: 

 «خرابتره!
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ش تِب شدید  به این زن هم که بچه»گفت: ها  با َردگرفتِن سیگار از لبعلی    
نکرده  چی دیگه باشه و خدای ص ندادیم که نکنه یه وقت مرضش یهداره، قر

 «حالش بدتر بشه و ما مسئول بشیم.
پزشک مانده بود، علی هم مثِل َبهاُدری به  ی بیاز بس اللِ  ها  در طوِل سال   

گرفت، کمی به دوا ـ  سخت نمیپزشک دوا ـ درمان وارد شده بود و اگر 
 رسید. درماِن مردم می

 «تونم دیگه وایسم سِرپا. نوایسین، نوایسین، نمی»گفت:  مجروح، زار، می   
ُنچ  هم، ُنچ هدن بکر ها و نگاه دهاتی کردن به دخترها و زن و پیرزن با نگاه   
تر دلسوزانه رفت پیش و چشمش به چوخاُپوِش  کردند. سپاهِی کوتاه می

عمو، باز گناه داره، ِبَبرینش یه جائی حتماً. اصالً جونش در »قد، گفت:  کوتاه
 «خطره.

 «َئم. خانِم بارانی! من خودم صد بار اینو ِبش گفته»َبهاُدری گفت:    
رو هست که  مسجدسلیمانفقط مش کجا؟ ِبَبری»دهاتِی ُمسن گفت:    

 «همین نزدیکیه؟ مسجدسلیمان هم مگه به
 «دونین. از ما فقط گفتن بود. دیگه خودتون می»سپاهِی بلندقد گفت:    
مسجدسلیمان  ُدور هم که باشه و توانائِی رفتنو »گفت: « خانِم بارانی»و    

 «د ِبَبرینش.نداشته باشین، باز وضِع این آدم خطرناکه و بایهم که 
 «پس بچۀ من.. ـ آقای َبهاُدری، قربونت! ـ آخرش...»زن گفته:    
 «ُبوری. نه، نه، َورگردیم به دّره»گفت:  و صدای مجروح می   
 های حیاط بسته شده بود. ای  به میله شده قاطِر زین   
 «حرفش. ما... گوش نکنین به این»َبهاُدری گفت:    
اَن یا  ُبوری طرفاتون کجاَئن؟ دّره»ُپرسید:  رِد ُمسن میکردن به م علی با نگاه   

 «َئن؟ اونا هم اومده
نِد پیشاپیِش کارِی کمی بل مجروح به کمکِ دهاتِی کوتاه از انتهای سیمان   

 پائین.گذاشت  کیوسک پا می
َئن به  نه، اون پدرنامردای بدعمل مونده»داد:  مرِد ُمسن جواِب علی را می   

َبعد باید پاسگاه مأمور بفرسته  ُبوری ُدوره. ِمن آبادِی خودشون که از دّره
 «البت اگه نگریخته باشن. ،شون دنبال
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 «پس چرا اقالً خوناشو پاک نکردین؟»سپاهِی بلندقد پرسید:    
برای اومدن به پاسگاه و پیِش دکتر که خودشون ببینن : »مرِد ُمسن گفت   

 «چه ِبش شده.
دهاتِی قدکوتاه که با گرفتِن زیِربغِل مجروح چندقدم فاصله گرفته بود و    

خدا" هست؟ "قانون" هست؟  آ! "صاحب»کرد، گفت:  ُروئی می دیگر کمتر کم
ط برای اسم َئن برای مخلوق! پس یعنی فق اصطالح مریضخونه درست کرده به

 «َئن؟ و رسم درستش کرده
قد، به باالگرفتِن سر و به  علی چشمش دنباِل مجروح و دهاتِی کوتاه   

ها رو  خرابه نفتو نیامرزه! این ساختمون خدا پدِر شرکتِ »بلندگرفتِن صدا گفت: 
صدهزارتومن بودجه رو خوردن و   و بخشدار نگذاشت و رفت و انجم

رنگی زدن به در و دیواِر اینجا و یعنی  فقط یه دوغاب و یهبیشترش 
ی بیمارستان "بیمارستان" درست کردن و شما مردِم بدبخت به خیاِل اینکه اللِ 

 «کنین! ثمر میائین مراجعه می و بیراه  َکشین به ت و دکتر و دوا هست، میهس
همین دیگه. پس چی. پوال رو اینا خوردن »صدای َبهاُدری هم با قُرقُر گفت:  

جا آماده شد برای تشریفات که فقط ما اسیر بشیم و نتونیم جوابگوی مردم و این
 «شیم.اب

ها!  ای آقازاده»و گفت: « زنین. بله، شما حرِف حق می»دهاتِی ُمسن گفت:    
 «ئین که دوا و دکتر داخلش به گیر نیاد؟ آخه کدوم مریضخونه  رو دیده

 «بدبخت چقدر خون ازش رفته...»گفت:  خانِم بارانی دلسوزانه می   
 «ها، خدایا َتوَبه! انگار گاو ُکشته باشن...»زن گفت:    
قد به  قد به قاطر رسیده بودند و دهاتِی کوتاه مجروح و دهاتِی کوتاه   

 «پس دیگه َجلد باش، عزیزخان...»کرد:  ُروچرخاندن صدا می
 «تون زیاد!... خاب، دیگه مرحمت» گفت:« عزیزخان»   
ُخرده...  عمو! صبر کن یه»سپاهِی بلندقد، کنجکاو، با عجله گفت:    

 «دعواشون برای چی بود آخه که کار به اینجا کشید؟
سیگارش را  َبهاُدری و علی آگاه از جریان، سر تکان دادند. علی ته   
ها را به  بیشتری، دستدادِن ناراحتِی  زمین کوبید و برای نشان ضرب به به

. َبهاُدری هم به ناراحتی های شلوار کرد و چند َدم به همه پشت کرد جیب
ترن و کارشون  ها دیگه از همۀ مردِم ایران بدبخت بختیاری»گفت: 

 «خرابتره!
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ای دخترم! گفتم »حاِل تعجیل برای رفتن، ُرو به دختر گفت:  عزیزخان به   
ش  رادر... این آدم، خدا دونسته باشه، دخترش همهداخِل اتاقا برای این دوتا ب

سالشه، و خوب یا بد، قرار بود بعد از عید و مثِل اخیِر بهار  دوازده ـ سیزده
مردی که حاال زده سرشو اینُجور  ن دخترو ِبَبَرن؛ داده بودش به همونبیا

 حاال ه، باید همینن"داماد" گفت " اصطالح ُخرد کرده... حواِست هست بام؟ به
خودش و چارنفر از اقوامش  ، تااینکه دیروز نزدیکِ پسین دخترو ِبَبَرم"

مون حاضر نبودیم به  و از ما َمردا به اون َدمان هیشکدوم ُبوری اومدن دّره
یا مثِل همین امروز و فردا میذاری "نفرشون گفتن  آبادی. ُخالصه چار ـ پنج

شون به زبوِن خوش دراومد  ابدر جو ، این فقیرُکشیمت" َبریم یا میدخترو بِ 
و این شد که  ر نیست و همون بعِد بهار هم زوده"دختر هنوز وقِت شوهگفت "

بله که با ماشین نزدیکه  ُبوری  هرپنجتائی با ُگرز افتادن به باِر بختش... دّره
ی، اما دیگه دیروقت بود و ماشین هم نبود تااینکه امروز پیش از طلوِع به اللِ 

 «بله، این... راه افتادیم رسوندیمش...صبح با قاطر 
تونم  من نمی»گفت:  مجروح که با کمکِ دهاتِی قدکوتاه سوار شده بود، می   

 «میرم تا بریم برسیم. ُبوری. می دیگه با قاطر ِبَرم تا دّره
 «تون زیاد، ببخشین! خاب، دیگه مرحمت» عزیزخان گفته:    
شه  نی خدا، با ماشین هم که نمیتو که بدماشی»دهاتِی قدکوتاه گفته:    

 «ِبَبریمت.
وای! دختِر "دوازده ـ »گفت:  دختِر بلندقد ُرو به خانِم بارانی می   

 «شه؟ ساله"! مگه می سیزده
پیرزن و زن برای تعّجب از حرِف دختر، خنده و لبخنده نشان دادند و    

فت: و زن گ« کارش همینه، پس چی! "جماعت بختیاری"ها، »پیرزن گفت: 
 «مون؟ ش چندسال داشتیم که بردن ها، پس ما رو مگه همه»

مقابِل ساختماِن بسیار درازی در آنطرِف درمانگاه از گذاشتۀ  سن پابهوِر ناطُ    
نگاهش  علی کهآمد.  پشت، می به گرفته  ها دست ،جاّده در پهلوی درمانگاه

کنه  گرده َدوِر ساختمونا و چشم ـ چشم می ش می همه بیا! ایَنم»کرد، گفت:  می
 «ِکش ِبره یا نه! ای، چیزی، تونه یه لوله ببینه می

 «حاال که َدورۀ بخوربخوره، ایَنم بذار بخوره!»َبهاُدری گفت:    
به  کردنُبر کردند و قاطر و مردها برای میان دخترها و زن تعریف می   

 شدند... های آنطرِف جاّده ُدور می سمِت پاسگاه، میاِن ساختمان
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اندازهائی شده بود با  نهاده، ُپر از دست جاّدۀ بسیار کهنۀ ُرو به بیرنگی   
درمانگاه در سمِت راسِت و همانطور که فراوان های کوچک و بزرگ  گودال

ُرو به پائین  ز کناِر درمانگاهیافت، ا ادامه میـ باال ـ ُرو به کناِر بازار ُرو به 
های سابِق کارمندی  خانهطرِف ، به سمِت راست به شدن کج کشیده شده بود و با

ها  ... االغرفت ها ـ می های معلّم خانهبه پشِت شان ـ  یک ردیف  و به سوی پشتِ 
و هنوز به چشِم علی هم  سر درآوردندکجی ـ خمیدگِی جاّده  به  نزدیکیدر 

 ..به َبهاُدری و جاّده بود، نخورده بودند. که ُرویش
 «ئی برای چی دیگه؟ بیا بریم. پس هنوز وایساده»به زن گفته:  پیرزن   
 «پس.. ـ آقای َبهاُدری! ـ آخرش باید َنک و ناامید بریم؟»زن گفت:    
، برو یه و دیدی بهتر نشد یتِ  باز میگم اگه به فکِر بچه»ُدری گفت: اَبه   

 «شه بگیری... . اگه با قُرصه، که از دکاِن ُمَزّکی هم میاشکاری بکن بر
 داشت. ها پا برمی َگاللِی دیگر در جلِو االغ   
 «اَن؟ اینا دیگه ِکی»صدای علی گفت:    
ها هیچ  خودتون چی مگه؟ یعنی دزفولی»خانِم بارانی به دختِر بلندقد گفته:    

 «دزفول میگم  ها...دختراشونو زود نمیدن شوهر؟ البته توی دهاِت 
ها را از پشِت گردن  آنکه دست های حیاط رسیده بود، بی َبهاُدری که به میله   

ها لغزاند  ها َرد کند، پهلو را روی میله آنکه پشت را از تکیۀ میله بردارد و بی
 ها را پائین آورد و برگشت نگاه کند... و سر چرخاند و ندید و دست

جاّده درآمده بود. دخترها هم جلو کشیده شدند  ها روی صدای پاهای االغ   
قدم رسیده بود،  به ده ـ دوازده ها سری اَش با پشتِ  که فاصلهنگاه کنند... َگاللِی 

ایستاد و ُرو پس کرد تا برسند... َبهاُدری و علی و دخترها هنوز مرّدد بودند 
 آورند... ها رهگذرند یا مریض می که آن

شدن از جاّده، به کناِر حیاط رسیدند و  ها و َگاللِی و باقی به خارج االغ   
باالی سِر االِغ سیاه که جلوتر بود و بلند  َگاللِی دست را با چوب باال گرفت

ها را کج و راست کرد و  و االغ با ترس گوش« هاش، هاش...»صدا کرد: 
َبهاُدری و علی و  بانه کردنی غری گ با زیرچشمی نگاهایستاد... دلبر و فرن

 .پائیدند را میها  زندخترها و 
 «َبه..لِه!...»علی با اطمینان صدا کرده:    
 «یه دستۀ دیگه!»و سپاهِی دزفولی گفت:    
سرگشتۀ آید که  ماننِد اینکه باز فراوان آدم گیر می پیرزن و زن در تسکین   
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ای دخترم! گفتم »حاِل تعجیل برای رفتن، ُرو به دختر گفت:  عزیزخان به   
ش  رادر... این آدم، خدا دونسته باشه، دخترش همهداخِل اتاقا برای این دوتا ب

سالشه، و خوب یا بد، قرار بود بعد از عید و مثِل اخیِر بهار  دوازده ـ سیزده
مردی که حاال زده سرشو اینُجور  ن دخترو ِبَبَرن؛ داده بودش به همونبیا

 حاال ه، باید همینن"داماد" گفت " اصطالح ُخرد کرده... حواِست هست بام؟ به
خودش و چارنفر از اقوامش  ، تااینکه دیروز نزدیکِ پسین دخترو ِبَبَرم"

مون حاضر نبودیم به  و از ما َمردا به اون َدمان هیشکدوم ُبوری اومدن دّره
یا مثِل همین امروز و فردا میذاری "نفرشون گفتن  آبادی. ُخالصه چار ـ پنج

شون به زبوِن خوش دراومد  ابدر جو ، این فقیرُکشیمت" َبریم یا میدخترو بِ 
و این شد که  ر نیست و همون بعِد بهار هم زوده"دختر هنوز وقِت شوهگفت "

بله که با ماشین نزدیکه  ُبوری  هرپنجتائی با ُگرز افتادن به باِر بختش... دّره
ی، اما دیگه دیروقت بود و ماشین هم نبود تااینکه امروز پیش از طلوِع به اللِ 

 «بله، این... راه افتادیم رسوندیمش...صبح با قاطر 
تونم  من نمی»گفت:  مجروح که با کمکِ دهاتِی قدکوتاه سوار شده بود، می   

 «میرم تا بریم برسیم. ُبوری. می دیگه با قاطر ِبَرم تا دّره
 «تون زیاد، ببخشین! خاب، دیگه مرحمت» عزیزخان گفته:    
شه  نی خدا، با ماشین هم که نمیتو که بدماشی»دهاتِی قدکوتاه گفته:    

 «ِبَبریمت.
وای! دختِر "دوازده ـ »گفت:  دختِر بلندقد ُرو به خانِم بارانی می   

 «شه؟ ساله"! مگه می سیزده
پیرزن و زن برای تعّجب از حرِف دختر، خنده و لبخنده نشان دادند و    

فت: و زن گ« کارش همینه، پس چی! "جماعت بختیاری"ها، »پیرزن گفت: 
 «مون؟ ش چندسال داشتیم که بردن ها، پس ما رو مگه همه»

مقابِل ساختماِن بسیار درازی در آنطرِف درمانگاه از گذاشتۀ  سن پابهوِر ناطُ    
نگاهش  علی کهآمد.  پشت، می به گرفته  ها دست ،جاّده در پهلوی درمانگاه

کنه  گرده َدوِر ساختمونا و چشم ـ چشم می ش می همه بیا! ایَنم»کرد، گفت:  می
 «ِکش ِبره یا نه! ای، چیزی، تونه یه لوله ببینه می

 «حاال که َدورۀ بخوربخوره، ایَنم بذار بخوره!»َبهاُدری گفت:    
به  کردنُبر کردند و قاطر و مردها برای میان دخترها و زن تعریف می   

 شدند... های آنطرِف جاّده ُدور می سمِت پاسگاه، میاِن ساختمان
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اندازهائی شده بود با  نهاده، ُپر از دست جاّدۀ بسیار کهنۀ ُرو به بیرنگی   
درمانگاه در سمِت راسِت و همانطور که فراوان های کوچک و بزرگ  گودال

ُرو به پائین  ز کناِر درمانگاهیافت، ا ادامه میـ باال ـ ُرو به کناِر بازار ُرو به 
های سابِق کارمندی  خانهطرِف ، به سمِت راست به شدن کج کشیده شده بود و با

ها  ... االغرفت ها ـ می های معلّم خانهبه پشِت شان ـ  یک ردیف  و به سوی پشتِ 
و هنوز به چشِم علی هم  سر درآوردندکجی ـ خمیدگِی جاّده  به  نزدیکیدر 

 ..به َبهاُدری و جاّده بود، نخورده بودند. که ُرویش
 «ئی برای چی دیگه؟ بیا بریم. پس هنوز وایساده»به زن گفته:  پیرزن   
 «پس.. ـ آقای َبهاُدری! ـ آخرش باید َنک و ناامید بریم؟»زن گفت:    
، برو یه و دیدی بهتر نشد یتِ  باز میگم اگه به فکِر بچه»ُدری گفت: اَبه   

 «شه بگیری... . اگه با قُرصه، که از دکاِن ُمَزّکی هم میاشکاری بکن بر
 داشت. ها پا برمی َگاللِی دیگر در جلِو االغ   
 «اَن؟ اینا دیگه ِکی»صدای علی گفت:    
ها هیچ  خودتون چی مگه؟ یعنی دزفولی»خانِم بارانی به دختِر بلندقد گفته:    

 «دزفول میگم  ها...دختراشونو زود نمیدن شوهر؟ البته توی دهاِت 
ها را از پشِت گردن  آنکه دست های حیاط رسیده بود، بی َبهاُدری که به میله   

ها لغزاند  ها َرد کند، پهلو را روی میله آنکه پشت را از تکیۀ میله بردارد و بی
 ها را پائین آورد و برگشت نگاه کند... و سر چرخاند و ندید و دست

جاّده درآمده بود. دخترها هم جلو کشیده شدند  ها روی صدای پاهای االغ   
قدم رسیده بود،  به ده ـ دوازده ها سری اَش با پشتِ  که فاصلهنگاه کنند... َگاللِی 

ایستاد و ُرو پس کرد تا برسند... َبهاُدری و علی و دخترها هنوز مرّدد بودند 
 آورند... ها رهگذرند یا مریض می که آن

شدن از جاّده، به کناِر حیاط رسیدند و  ها و َگاللِی و باقی به خارج االغ   
باالی سِر االِغ سیاه که جلوتر بود و بلند  َگاللِی دست را با چوب باال گرفت

ها را کج و راست کرد و  و االغ با ترس گوش« هاش، هاش...»صدا کرد: 
َبهاُدری و علی و  بانه کردنی غری گ با زیرچشمی نگاهایستاد... دلبر و فرن

 .پائیدند را میها  زندخترها و 
 «َبه..لِه!...»علی با اطمینان صدا کرده:    
 «یه دستۀ دیگه!»و سپاهِی دزفولی گفت:    
سرگشتۀ آید که  ماننِد اینکه باز فراوان آدم گیر می پیرزن و زن در تسکین   
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~ 450 ~ 
 ی                                                                 ُمداواالل  

آ! این فقیرا دیگه تا »گفت:  کردن. زن اَند، باز ایستادند به نگاه دوا ـ درمان
 «َئن بیخودی! َئن به راه اومده از کدوم والیت  کشیده ببینیم

 «شون کنین... پیاده»گفت:  َگاللِی میدلبر رسیده بود کناِر َگاللِی و    
 «شون نکنین و زحمت نکشین!... نیائین، پیاده»دختِر دزفولی صدا کرد:    

 «نیست دکتر...»و علی با پابرداشتن به جلو گفت:  
 «ح؟! چی»گفت:   شنیده ق، با دهاِن باز از آشفتگِی حرفِ عرمحّمد خیِس  ُگل   
اند و  و بهم نگاه کرده!« هاَ »اند:  حالی صدا کرده با پریشاندلبر و فرنگ هم    

 «بفرما! این دیگه خوبه!...»گفت:  دلبر می
حاِل  بازش به های نیمه و لب هایش ُزل چشم بۀ حرف و َگاللِی در برابِر ضر   
کشیدن با تماِم تلخِی ممکن، چشمش رسیده به خندۀ دختِر دزفولی و ملتفت  پس

اختیار  و بی «...نیست»، «نه»باز هم شنید که شدِن آراِم َبهاُدری،  به نزدیک
و   ای که ُگه به خدا و پیر و پیغمبرا با این شانس»صدا درآمد:  و رسا به

هی شِب تاریک به فقط مون که هرجا که میریم،  نوشت یمون و پیشون طالع
 «جلومونه!

 «بینی؟! ِی ما رو میخدائ شانِس ُگه»گفت:  به فرنگ، میدلبر هم ُرویش    
 «پس چی! اینقدر راه و بدبختی و...»فرنگ گفت:    
علیکُم... پس کجا رفته؟ پس یعنی حاال  سالم»َگاللِی رسید به علی و گفت:    

 «نیست امروز؟هیچ دکتر 
 «چار روزه که دکتر نیستش.»علی که جواِب سالم را داده بود، گفت:    
دونین  پس ما می»پراند، گفت:  دهان را می ی همچنان با شّدتی که آبِ َگاللِ    

 «ئیم اینجا؟ ئیم تا رسیده تی رو آوردهرَّ از کجا این دوتا زِن َمضَ 
 «ئی که کفر میگی؟ مگه لِیوهخالو! پس تو »خنده گفت:  به ور لبطُ نا   
با شانِس خودم دارم »زدن به ناُطور، به تندی و شّدت گفت:  َگاللِی با ُزل   

 «برادر!...
دادن به تماشای  خانِم بارانی با لبخنمانندی که لبخنِد شرمندگی از تن   

 شد... ها بود، نزدیک می مریض
   .............................. 
 
 

ه ناُطور و زن و پیرزن راهنمائی کرده بودند، به حرکت  جاّدۀ همانطور ک   

~ 451 ~ 
 ی                                                                 ُمداواالل  

 میانۀ  ِبیش از صدمتر، به حدّ  و به بریدِن راه تا باال را در پیش گرفتند ُروبه
های  فُوتی رسیدند و از نزدیک به کنارۀ ردیف های بیست بازار و خانه

لگرد که فقط های وِ  فُوتی ادامه دادند و تا به آخرین ردیف برسند، سگ بیست
کردند، ِول نکردند... به  به چوخاُپوش و قاطر و خر و بار پارس می

ای خاکی  ای که دیگر جاّده شان به گوشۀ آِخرین ردیف در کناِر جاّده رسیدن
شد که  فقط پسِر نانوا دیده می ،بود، در آنَوِر جاّده نزدیک به جلِو دّکاِن نانوائی

د؛ پپسی تمام شد و پسر به شتاب ُرو به کشی سر میکوال را  بطرِی پپسییک 
زدۀ  زده و بیشتر عطش محّمد عطش داخِل دّکان و تِه دّکان نهاد. ُگل

دهان فرو داد و نتوانست جلِو خود را بگیرد و گفت:  حالِی خودش، آبِ  مریض
خورد، اگه  هائی رو که اون ِجِغلِه ازشون می َگاللِی! چندتا از همون بطری»

 «ُخرده با خودم هست... ریم. پولهست ِبسُتون بخو
ها، دنباِل کسی برای  االغ انداختنِ  راه که ناامید از پسِر نانوا، با به َگاللِی   

دونه از داِغ خدا و  آ! آدم نمی»کرد، به ناراحتی گفت:  چشم ـ چشم می ُپرس 
 «کنی! شانس بناله یا از داِغ تو! تو که از این مریضا هم َبَتر ِبمون می

ور، دو دختربچه ُروِبُروی یکدیگر ، کمی دُ ردیِف دّومهای  خانهجلِو  در   
شان  رفت طرفشان و در چندقدمی ین چهارزانو نشسته بودند. َگاللِیروی زم

دعانویس کدوم ها، َخیر ببینین، خونۀ سیدمنصوِر  هی بچه»بلند گفت: 
 «یکیه؟...
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~ 450 ~ 
 ی                                                                 ُمداواالل  
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 «ح؟! چی»گفت:   شنیده ق، با دهاِن باز از آشفتگِی حرفِ عرمحّمد خیِس  ُگل   
اند و  و بهم نگاه کرده!« هاَ »اند:  حالی صدا کرده با پریشاندلبر و فرنگ هم    

 «بفرما! این دیگه خوبه!...»گفت:  دلبر می
حاِل  بازش به های نیمه و لب هایش ُزل چشم بۀ حرف و َگاللِی در برابِر ضر   
کشیدن با تماِم تلخِی ممکن، چشمش رسیده به خندۀ دختِر دزفولی و ملتفت  پس

اختیار  و بی «...نیست»، «نه»باز هم شنید که شدِن آراِم َبهاُدری،  به نزدیک
و   ای که ُگه به خدا و پیر و پیغمبرا با این شانس»صدا درآمد:  و رسا به

هی شِب تاریک به فقط مون که هرجا که میریم،  نوشت یمون و پیشون طالع
 «جلومونه!

 «بینی؟! ِی ما رو میخدائ شانِس ُگه»گفت:  به فرنگ، میدلبر هم ُرویش    
 «پس چی! اینقدر راه و بدبختی و...»فرنگ گفت:    
علیکُم... پس کجا رفته؟ پس یعنی حاال  سالم»َگاللِی رسید به علی و گفت:    

 «نیست امروز؟هیچ دکتر 
 «چار روزه که دکتر نیستش.»علی که جواِب سالم را داده بود، گفت:    
دونین  پس ما می»پراند، گفت:  دهان را می ی همچنان با شّدتی که آبِ َگاللِ    

 «ئیم اینجا؟ ئیم تا رسیده تی رو آوردهرَّ از کجا این دوتا زِن َمضَ 
 «ئی که کفر میگی؟ مگه لِیوهخالو! پس تو »خنده گفت:  به ور لبطُ نا   
با شانِس خودم دارم »زدن به ناُطور، به تندی و شّدت گفت:  َگاللِی با ُزل   

 «برادر!...
دادن به تماشای  خانِم بارانی با لبخنمانندی که لبخنِد شرمندگی از تن   

 شد... ها بود، نزدیک می مریض
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های  فُوتی رسیدند و از نزدیک به کنارۀ ردیف های بیست بازار و خانه

لگرد که فقط های وِ  فُوتی ادامه دادند و تا به آخرین ردیف برسند، سگ بیست
کردند، ِول نکردند... به  به چوخاُپوش و قاطر و خر و بار پارس می

ای خاکی  ای که دیگر جاّده شان به گوشۀ آِخرین ردیف در کناِر جاّده رسیدن
شد که  فقط پسِر نانوا دیده می ،بود، در آنَوِر جاّده نزدیک به جلِو دّکاِن نانوائی

د؛ پپسی تمام شد و پسر به شتاب ُرو به کشی سر میکوال را  بطرِی پپسییک 
زدۀ  زده و بیشتر عطش محّمد عطش داخِل دّکان و تِه دّکان نهاد. ُگل

دهان فرو داد و نتوانست جلِو خود را بگیرد و گفت:  حالِی خودش، آبِ  مریض
خورد، اگه  هائی رو که اون ِجِغلِه ازشون می َگاللِی! چندتا از همون بطری»

 «ُخرده با خودم هست... ریم. پولهست ِبسُتون بخو
ها، دنباِل کسی برای  االغ انداختنِ  راه که ناامید از پسِر نانوا، با به َگاللِی   

دونه از داِغ خدا و  آ! آدم نمی»کرد، به ناراحتی گفت:  چشم ـ چشم می ُپرس 
 «کنی! شانس بناله یا از داِغ تو! تو که از این مریضا هم َبَتر ِبمون می

ور، دو دختربچه ُروِبُروی یکدیگر ، کمی دُ ردیِف دّومهای  خانهجلِو  در   
شان  رفت طرفشان و در چندقدمی ین چهارزانو نشسته بودند. َگاللِیروی زم

دعانویس کدوم ها، َخیر ببینین، خونۀ سیدمنصوِر  هی بچه»بلند گفت: 
 «یکیه؟...
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های آبادی  آفتاب َتل را پوشانده بود اّما هنوز کامالً به همۀ گوشه ـ کناره   
کم بیایند  ها نروند و دستِ  َگچی ظفر نکرده بود که قاصد از پاَتل رسید که ُبِنه

 باالی سِر پاَتل تا بعد همه باهم راه بیفتند...
ُروتر از  تر، خنده های خاکسترِی بّراق مریم با چهرۀ تمیزُشسته و چشم   

ِغرِی آبی و لََچکِ مخمِل آبی و  ، با پیراهِن بلنِد بنفِش ُگدار و شلوارهمیشه
سر، از  سِر ناُزِک دراِز آبی و بندسوزِن دورشتۀ آویزان روی دستمال دستمال

سری  با لََچکِ سرخ و دستمال َکَپر درآمد و پشِت سرش فرنگ هم بیرون آمد،
رقمه  های همه داری با ُگللهای عمودِی رنگارنگ و با پیراهِن گُ  با راه ـ راه

 و البّته با بندسوزن. زد شلوار از زیرش به چشم میپهِن که حاشیۀ سرِخ 
ها دیگه!... راه که اینه،  ای َمرُدم! این پاَتلی»گفت:  مریم، خندان، می   

اید بریم اونجا و دوباره، مثِل مسخره، َورگردیم اینحا و اونوقت ما یعنی ب
 «ِبکَشیم به راه؟

و چهره و َگل و گردنش با « رفتن جائی»های  هایش لباس زینب هم لباس   
محّمد  تر شده بود. جلِو َکَپِر ُگل صابوِن رختشوئی َشسته، از همیشه جّذاب

ها وهللا ». با تغّیر گفت: کرد اش را با دست پاک می ایستاده بود و َدماِغ بچه
شون و ُپزشون درنمیاد بیان از اینجا  اینا دیگه! انگار ما باید بریم به خدمت

 «باهم بیفتیم به راه...
محّمد شلوارفراِخ سیاِه َدبیِت َنَوش را که از بیش از دو سال پیش داشت،  ُگل   

حرف و  این»گفت: پوشیده بود و کالِه سیاِه َنوَتَرش را به سرنهاده بود. آرام 
خوان که  زنه، می ها رو ِول بکنین. بنا به این خاطر که اونجا ُتشمال می َنقل

 «جای پاَتل باهم بیفتیم به راه. یعنی از همون یه نقطه
نه وهللا اونا که »محّمد به مریم، گفت:  زینب نگاهش در حرکت از ُگل   
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های آبادی  آفتاب َتل را پوشانده بود اّما هنوز کامالً به همۀ گوشه ـ کناره   
کم بیایند  ها نروند و دستِ  َگچی ظفر نکرده بود که قاصد از پاَتل رسید که ُبِنه

 باالی سِر پاَتل تا بعد همه باهم راه بیفتند...
ُروتر از  تر، خنده های خاکسترِی بّراق مریم با چهرۀ تمیزُشسته و چشم   

ِغرِی آبی و لََچکِ مخمِل آبی و  ، با پیراهِن بلنِد بنفِش ُگدار و شلوارهمیشه
سر، از  سِر ناُزِک دراِز آبی و بندسوزِن دورشتۀ آویزان روی دستمال دستمال

سری  با لََچکِ سرخ و دستمال َکَپر درآمد و پشِت سرش فرنگ هم بیرون آمد،
رقمه  های همه داری با ُگللهای عمودِی رنگارنگ و با پیراهِن گُ  با راه ـ راه

 و البّته با بندسوزن. زد شلوار از زیرش به چشم میپهِن که حاشیۀ سرِخ 
ها دیگه!... راه که اینه،  ای َمرُدم! این پاَتلی»گفت:  مریم، خندان، می   

اید بریم اونجا و دوباره، مثِل مسخره، َورگردیم اینحا و اونوقت ما یعنی ب
 «ِبکَشیم به راه؟

و چهره و َگل و گردنش با « رفتن جائی»های  هایش لباس زینب هم لباس   
محّمد  تر شده بود. جلِو َکَپِر ُگل صابوِن رختشوئی َشسته، از همیشه جّذاب

ها وهللا ». با تغّیر گفت: کرد اش را با دست پاک می ایستاده بود و َدماِغ بچه
شون و ُپزشون درنمیاد بیان از اینجا  اینا دیگه! انگار ما باید بریم به خدمت

 «باهم بیفتیم به راه...
محّمد شلوارفراِخ سیاِه َدبیِت َنَوش را که از بیش از دو سال پیش داشت،  ُگل   

حرف و  این»گفت: پوشیده بود و کالِه سیاِه َنوَتَرش را به سرنهاده بود. آرام 
خوان که  زنه، می ها رو ِول بکنین. بنا به این خاطر که اونجا ُتشمال می َنقل

 «جای پاَتل باهم بیفتیم به راه. یعنی از همون یه نقطه
نه وهللا اونا که »محّمد به مریم، گفت:  زینب نگاهش در حرکت از ُگل   
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ل نذاریم ِبشون و شیطون میگه ما هم خوبه که هیچ مح میرن، اینُجور میگن ـ
 «بریم. بیفتیم به راه

و شلوارش هم  سرش سرخ دلبرکوچکه، پیراهنش مخمِل سبز و دستمال   
، بچه به بغل و پسرش دنباِل سرش، از ُروِبُرو به آمدن نزدیک شده بود. سرخ

بره! اقالً امروز چه خ»گفت:  های سفیدش پیدا از خنده، در چهرۀ ِگرَدش دندان
 «تلخی درنیارین، خوبی نداره... دیگه اوقات

کمش دیگر قدم پشِت سِر دلبرکوچکه، دلبربزرگه ـ حامله و ش ده ـ دوازده   
آمدند.  آمد و فرخنده و َکوَثر دنبالش می دستش ـ می بزرگ و دسِت احمدآقا به

سِر  ستمالخیلی قشنگ بود ولی د زد  که برق میسیرش  پیراهِن اطلِس آبیِ 
شکلش  با رنگِ آمد، درنمی پیراهنش ُجور همانطورکه با رنگِرنگش  صورتی

 «داره.چه  بابا، عروسی ازاقواِم اوناس، عیبِ  ای»صدا کرد: ُجور نبود. هم 
دونیم چه  هاه، نمی»ادرش گفت: چ جان از پیشاپیِش سیاه داِن ُگلیصدای خن   

 «بکنیم از دسِت همین زینب و زبونش!
جلو، ایستاد و  هائی به باالئی، به برداشتِن قدممحّمد ُروَیش به چهار خانۀ  لگُ    

 «های َقپون! های امیرآقا! پس دیگه بیائین اگه میائین...»صدا کرد: 
 زردی و پژمردگی یا تاریکیِ  از رنگ ها هوا به خوبی رسیده است و قیافه   

اند و از  خود گرفته به اند و رنگی، رنگِ بهتری، آمدهدر ماهۀ گرما پنج ـ شش
روند، از خیاِل  شوند و جائی می خیاِل امروز، خیاِل اینکه از آبادی خارج می

بازی و مخصوصاً از فکر و خیاِل خوردِن ناهار ـ برنج  بازی و چوب دستمال
کنند و از  پا می گیرد؛ پابه جا جا نمی شود و یک و خورش ـ کسی سِرپا بند نمی

ها کردن  ُچمباتمه  تِن بچه رخت بهادرهائی که برای نشستن فراری هستند. م
 شوند... پا می ،با عجله نند، زود، یعنیز می
اند.  گرفتن کرده جان شروع به ُکشتی محّمد، فرنگ و ُگلی پیشاپیِش َکَپِر ُگل   

یار، بارآقا و چند بچۀ  محّمد، علی شاه، کتایون، ُثرّیا، گوهر، علی، علی عینِ 
کتاب ـ دفتر زیِر  –اند. بارآقا  قد ـ به خنده َدورشان جمع شدهدیگر ـ قد و نیم

 «به ِگل!...م فرنگ! بزنش  عّمه ُهع جانمی »کرد:  صدا می –بغل 
ُروئی توانست سر ِبکََشد. به  محّمد  گشاده ها و شیارهای چهرۀ ُگل از چین   

 «ئین؟ ِچتونه؟ مگه بهار اومده که مست شده»ای صدا کرد:  لبخنده
 «هی فرنگ! آبستنه، خوب نیست...»گفت: خنده،  به مریم هم لبش   
داره یه  ها، فرنگ، زور َورمی»دلبربزرگه هم از کناِر مریم گفت:    

~ 457 ~ 
 هاِیِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِدعوتیالل ِ

 «وقت...
آبادی ـ یعنی تا به  سرِ  های باالئی تا آن جا پیدا بود: از خانه صحنه از همه   

تا ـ و و خانۀ َگاللِی و خانۀ زینب  «َبردی»خانۀ ـ تا خانۀ نگهدار ـ و تا الِبال 
چادری در نزدیکی به پشتش سِرپا شده بود ـ  جان که سیاه چادِر ُگلی حدوِد سیاه

تا خانۀ و باألخره بود که به تازگی از ییالق آمده بود ـ « آمنه»چادِر  و سیا
ً همه هائی  کردند، با دلشادی و با خنده تماشا می ُمراد و عبدالمحّمد. تقریبا

 ها جا کرده بود... ها و چشم ها و صورت دغدغه که به لب یب
شه که ما  یعنی می»گفت:  محّمد رسیده بود، می آقا که تازه به ُگل حاجی   

 «صاحب؟ ها و مرغا و حیوونا بمونن بی مون بریم و خونه همه
ترسی؟ یه َدمان میریم و میائیم.  آقا، از چی می ای حاجی»محّمد گفت:  ُگل   

 «هم که نمیاد و حواسش هی هست.آمنه 
 «نمیاد آمنه؟»آقا پرسید:  حاجی   
ریم پِس سرش اشه زور بذ بدبخت هنوز عزاداره. یعنی می»محّمد گفت:  ُگل   

 «بیاد؟
زنان پِی  دوان یا حّتی بال ها دوان گشتند. خروس ها می ها و جوجه مرغ   

. پریدند هوا می هائی به د. بچهدویدن یکدیگر می پیِ  افتادند یا به حمله  ها می مرغ
  گوشو با شوق و ذوق به شادمانه و بیقید  ُدور و نزدیک صداهای 

 ..رسیدند. می
هللا و به  راِه مقابِل پهلوی خانۀ عین هائی به کوره چشمای گذشته که  دقیقه   

 شدند... اند که به آمدن نزدیک می فرنگ و دو پسرش رسیده
بفرما! ببینین ِکی داره میاد »خاور دیده و صدایش با تماِم معنی درآمده:    

 «مون!... بیفته سِر دل
هللا هم  ی فرنگِ عینب یده، ببینه: بیدهرِکی نها، »خنده گفت:  مریم دید و به   

 «شه! فرما می داره تشریف
نجس هم  اون پدرسگِ»به قُرقُر و نفرت گفت:  ،کردن و دیدن نگاه زینب با   
 «!جهان ِبَبره؟ خواد بیفته همراِه ما که آبرومونو داخِل نقشِ  می
اینکه از اقواِم »کرد، گفت:  راه کار می ورهفرنگ که چشمش طرِف کُ    

 «شه که نیاد؟ داماده، مگه می
. "به عمِل خودش قوِل خودمون "هرکسی هی زینب! به»دلبربزرگه گفت:    

 «دِل تو دیگه چه ِدلِِیه! !بدبخت ناه هم دارهداری، گِچکارش 
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ل نذاریم ِبشون و شیطون میگه ما هم خوبه که هیچ مح میرن، اینُجور میگن ـ
 «بریم. بیفتیم به راه

و شلوارش هم  سرش سرخ دلبرکوچکه، پیراهنش مخمِل سبز و دستمال   
، بچه به بغل و پسرش دنباِل سرش، از ُروِبُرو به آمدن نزدیک شده بود. سرخ

بره! اقالً امروز چه خ»گفت:  های سفیدش پیدا از خنده، در چهرۀ ِگرَدش دندان
 «تلخی درنیارین، خوبی نداره... دیگه اوقات

کمش دیگر قدم پشِت سِر دلبرکوچکه، دلبربزرگه ـ حامله و ش ده ـ دوازده   
آمدند.  آمد و فرخنده و َکوَثر دنبالش می دستش ـ می بزرگ و دسِت احمدآقا به

سِر  ستمالخیلی قشنگ بود ولی د زد  که برق میسیرش  پیراهِن اطلِس آبیِ 
شکلش  با رنگِ آمد، درنمی پیراهنش ُجور همانطورکه با رنگِرنگش  صورتی

 «داره.چه  بابا، عروسی ازاقواِم اوناس، عیبِ  ای»صدا کرد: ُجور نبود. هم 
دونیم چه  هاه، نمی»ادرش گفت: چ جان از پیشاپیِش سیاه داِن ُگلیصدای خن   

 «بکنیم از دسِت همین زینب و زبونش!
جلو، ایستاد و  هائی به باالئی، به برداشتِن قدممحّمد ُروَیش به چهار خانۀ  لگُ    

 «های َقپون! های امیرآقا! پس دیگه بیائین اگه میائین...»صدا کرد: 
 زردی و پژمردگی یا تاریکیِ  از رنگ ها هوا به خوبی رسیده است و قیافه   

اند و از  خود گرفته به اند و رنگی، رنگِ بهتری، آمدهدر ماهۀ گرما پنج ـ شش
روند، از خیاِل  شوند و جائی می خیاِل امروز، خیاِل اینکه از آبادی خارج می

بازی و مخصوصاً از فکر و خیاِل خوردِن ناهار ـ برنج  بازی و چوب دستمال
کنند و از  پا می گیرد؛ پابه جا جا نمی شود و یک و خورش ـ کسی سِرپا بند نمی

ها کردن  ُچمباتمه  تِن بچه رخت بهادرهائی که برای نشستن فراری هستند. م
 شوند... پا می ،با عجله نند، زود، یعنیز می
اند.  گرفتن کرده جان شروع به ُکشتی محّمد، فرنگ و ُگلی پیشاپیِش َکَپِر ُگل   

یار، بارآقا و چند بچۀ  محّمد، علی شاه، کتایون، ُثرّیا، گوهر، علی، علی عینِ 
کتاب ـ دفتر زیِر  –اند. بارآقا  قد ـ به خنده َدورشان جمع شدهدیگر ـ قد و نیم

 «به ِگل!...م فرنگ! بزنش  عّمه ُهع جانمی »کرد:  صدا می –بغل 
ُروئی توانست سر ِبکََشد. به  محّمد  گشاده ها و شیارهای چهرۀ ُگل از چین   

 «ئین؟ ِچتونه؟ مگه بهار اومده که مست شده»ای صدا کرد:  لبخنده
 «هی فرنگ! آبستنه، خوب نیست...»گفت: خنده،  به مریم هم لبش   
داره یه  ها، فرنگ، زور َورمی»دلبربزرگه هم از کناِر مریم گفت:    
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 «وقت...
آبادی ـ یعنی تا به  سرِ  های باالئی تا آن جا پیدا بود: از خانه صحنه از همه   

تا ـ و و خانۀ َگاللِی و خانۀ زینب  «َبردی»خانۀ ـ تا خانۀ نگهدار ـ و تا الِبال 
چادری در نزدیکی به پشتش سِرپا شده بود ـ  جان که سیاه چادِر ُگلی حدوِد سیاه

تا خانۀ و باألخره بود که به تازگی از ییالق آمده بود ـ « آمنه»چادِر  و سیا
ً همه هائی  کردند، با دلشادی و با خنده تماشا می ُمراد و عبدالمحّمد. تقریبا

 ها جا کرده بود... ها و چشم ها و صورت دغدغه که به لب یب
شه که ما  یعنی می»گفت:  محّمد رسیده بود، می آقا که تازه به ُگل حاجی   

 «صاحب؟ ها و مرغا و حیوونا بمونن بی مون بریم و خونه همه
ترسی؟ یه َدمان میریم و میائیم.  آقا، از چی می ای حاجی»محّمد گفت:  ُگل   

 «هم که نمیاد و حواسش هی هست.آمنه 
 «نمیاد آمنه؟»آقا پرسید:  حاجی   
ریم پِس سرش اشه زور بذ بدبخت هنوز عزاداره. یعنی می»محّمد گفت:  ُگل   

 «بیاد؟
زنان پِی  دوان یا حّتی بال ها دوان گشتند. خروس ها می ها و جوجه مرغ   

. پریدند هوا می هائی به د. بچهدویدن یکدیگر می پیِ  افتادند یا به حمله  ها می مرغ
  گوشو با شوق و ذوق به شادمانه و بیقید  ُدور و نزدیک صداهای 

 ..رسیدند. می
هللا و به  راِه مقابِل پهلوی خانۀ عین هائی به کوره چشمای گذشته که  دقیقه   

 شدند... اند که به آمدن نزدیک می فرنگ و دو پسرش رسیده
بفرما! ببینین ِکی داره میاد »خاور دیده و صدایش با تماِم معنی درآمده:    

 «مون!... بیفته سِر دل
هللا هم  ی فرنگِ عینب یده، ببینه: بیدهرِکی نها، »خنده گفت:  مریم دید و به   

 «شه! فرما می داره تشریف
نجس هم  اون پدرسگِ»به قُرقُر و نفرت گفت:  ،کردن و دیدن نگاه زینب با   
 «!جهان ِبَبره؟ خواد بیفته همراِه ما که آبرومونو داخِل نقشِ  می
اینکه از اقواِم »کرد، گفت:  راه کار می ورهفرنگ که چشمش طرِف کُ    

 «شه که نیاد؟ داماده، مگه می
. "به عمِل خودش قوِل خودمون "هرکسی هی زینب! به»دلبربزرگه گفت:    

 «دِل تو دیگه چه ِدلِِیه! !بدبخت ناه هم دارهداری، گِچکارش 
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تو ـ این گناه داره؟ »گفت:  ،زینب به افزودِن حالِت تحقیر به حالِت نفرت   
 «خوب میگی!

 «همین زینب! همین زینب دیگه!...»گفت:  می مریم    
مار و کژدم ممکن میده که گناه داشته باشن، اما این »دلبرکوچکه گفت:    
 «نه!
س خیال  ور هرِکی که نشناسهِچشه! از دُ »جان به خنده رسید:  صدای ُگلی   
 «ِاِیه! ساله کنه یه دختِر چارده می
داند  رساند می بردن به سر ُجوری خندید که می یار از نزدیک با دست علی   

یار رسیده بود، به خندۀ معنی گفت:  گویند! مریم که چشمش به علی چه می
 «ئی به کاِر فرنگ؟ برده  جن! تو هم راه لهیار! ُتو هی علی»

َبَرن  های این زمانه؟ ـ اونا بیشتر راه می پس چی! ِجِغلِه»دلبربزرگه گفت:    
 «چی تا ما! به همه

حکِم ها  شدۀ ساز و ُدُهل دوباره شروع کرده بود. ُتشمال از پاَتل صدای قطع   
خوشحالِی امروزشان را در را داشتند که همه باید دلشادی ـ مرکِز ُشوری 

گذراندند و خاموشِی ساز و ُدُهل  ُهوی گوشخراِش آن میاقالب و در قلِب ُپرهی
خواست به موقِع آن  بود و کسی نمی« شدن تمام»حرِف برای باِر قطعِی آِخر، 

 ..فکر کند.
و شلوارهای  اِی سیاِه خسروی های استوانه طولی نُبرد که مردها با کاله   

باالی سِر پاَتل پا برداشتند  ُرو به ها دست، پیشاپیِش زن به خا و تسبیحچو سیاه و
 گرداندند... ها را با نهیب و پرتاِب سنگ برمی ها سگ که بچه به حالی

ها که از بلندِی جلِو پاَتل پیدا شد،  َگچی کشیدند و سِر ُبِنه ها انتظار می پاَتلی  
َگچی هم ِکل زدند و با سرازیرشدِن  های ُبِنه ، زن( زدند1های پاَتلی ِکل ) زن
هم رسیدند و قاطی شدند و  هها، زود ب نهادِن پاَتلی ها و ُرو به سرباالئی گچی ُبنه

کم همه ُرو به باال نهادند و با  ـ احوال، کم  کردنی برای ُروبوسی ـ حال به لَنگ
ردن به یکدیگر و زبانشان حاِل کارک رسیدن به صافِی باال، چشمشان به

و  «ِمهری کم»ُگزاری از بابِت  غول به ادامۀ َتک و تعارف و ِگلِه ـ ِگلِهمش
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 باز در برخورد به سقفِ  حرکِت بسیار سریِع زبان در دهاِن نیمه «ِکل»ـ 1
شود و  های مکّرر شنیده می دهان است که از آن صدائی شبیه به سوت

 مختّص ِ عروسی و شادی است.
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 به آرامی پا بر داشتند... ،«ترّددی کم»
ها که از کوچک  های صاف، تعداِد آدم در این گوشۀ دشت، در لُختِی زمین   

از ُدور ـ  یشانها رنگارنگِی لباس و بزرگ از صدنفر هم بیشتر بودند با
شد. یعنی اگر کسی از  سابقه ـ باورنکردنی دیده می بیماننِد چیزی  ُدورها 

زن و   درازِ  ِکرد، خطّ  هللا نگاه می های َگچِی باالی سِر خانۀ عین روی بلندی
های  تر از دار و درخت و سبزه و ُگل و ُبّته مرد و بچه را شبیه و حّتی کامل

... باشند که ناگهانی ـ یکبارگی سبز کردهد دی وارنگی می ُجورواُجور و رنگ
ً در میانۀ جمع، ُتشمالتقر بیش از پیش شّدِت تاّم و تماِم سال به  های میان یبا

ها را تندتند به چپ و راست و  و گردن زدند ساز و َدُهل می ای هخراشان گوش
آمد  یزِن سبیلو از خنده بهم نم دادند و لب و دهاِن ُدُهل باال و پائین حرکت می

شدند و  شدۀ ساززن، به شّدت ُپرباد می و بیشکل  های دیگر ُشل و ِول و گونه
 ...شدند خالی می

ها انگار از برابِر کساِن  َگچی َگچ، بیشتِر ُبِنه های ُبِنه در عبور از مقابِل خانه   
را  شدند، خوشحالِی خودشان  شدند و ازکساِن ناُجوری جدا می ناُجوری َرد می

هائی  های جاپنجره گوشرساندند و چهار می «ها آن»زده به  ی ُزلبا چشمان
کردند... تنها  ها نگاه می انگار به آدم  هائی بازمانده و سیاه مثِل دهان پنجره  بی

به  وشها بود؛ این نگرانی که نکند قُ  ها نگرانِی از بابِت جوجه نگرانِی زن
 سراغشان بیاید...

آقا  محّمد و َقپان و حاجی و ُمراد و ُگل پاَتلِی دیگرو چند مرِد « علی مسش»   
عقب ماندند و خواستند « جعفر»و نگهدار و عبدالمحّمد و َگاللی و َبردی و 

عقب بمانند؛ زیاد خوششان به شلوغِی زن و بچه و صدای ساز و ُدُهل 
شدن و گشتن و  آمد. سهِم خوشحالی برای بیشترشان از آبادی خارج نمی

دیدند  داماد تهّیه می هم غذائی که خانوادۀ پولدارِ  ؛ آنوردن بودبخصوص غذاخ
ی برگشته آنجائ از ُکَویتجهان ـ که داماِد تازه  خیلی بهتر بود... تا نقشِ  و البّته

یواش پا بردارند  دیدند که یواش ساعت راه داشتند و بهتر می بود ـ کمتر از نیم
باز نافِذ ساز و ُدُهل  مۀ ُدوری نرم بگویند و بشنوند، ولی صدای با ه و نرم

گرفته  آنچه که شکلکرد و  زد و متالشی می هم میرها را ب فکرها و حرف
ماند ـ این فکر بود که چند ماه  نخورده باقی می ماند ـ یعنی دست جا می هب

خود  سال هم بیش است که اینطور روزی را به چرا؟ یک« ماه»است.. نه، 
اند، و این  َخیر و خوبی  و خوشی باهم راه نیفتاده دم بههمه آ اینیعنی اند،  ندیده
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 باز در برخورد به سقفِ  حرکِت بسیار سریِع زبان در دهاِن نیمه «ِکل»ـ 1
شود و  های مکّرر شنیده می دهان است که از آن صدائی شبیه به سوت

 مختّص ِ عروسی و شادی است.

~ 459 ~ 
 هاِیِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِدعوتیالل ِ

 به آرامی پا بر داشتند... ،«ترّددی کم»
ها که از کوچک  های صاف، تعداِد آدم در این گوشۀ دشت، در لُختِی زمین   

از ُدور ـ  یشانها رنگارنگِی لباس و بزرگ از صدنفر هم بیشتر بودند با
شد. یعنی اگر کسی از  سابقه ـ باورنکردنی دیده می بیماننِد چیزی  ُدورها 

زن و   درازِ  ِکرد، خطّ  هللا نگاه می های َگچِی باالی سِر خانۀ عین روی بلندی
های  تر از دار و درخت و سبزه و ُگل و ُبّته مرد و بچه را شبیه و حّتی کامل

... باشند که ناگهانی ـ یکبارگی سبز کردهد دی وارنگی می ُجورواُجور و رنگ
ً در میانۀ جمع، ُتشمالتقر بیش از پیش شّدِت تاّم و تماِم سال به  های میان یبا

ها را تندتند به چپ و راست و  و گردن زدند ساز و َدُهل می ای هخراشان گوش
آمد  یزِن سبیلو از خنده بهم نم دادند و لب و دهاِن ُدُهل باال و پائین حرکت می

شدند و  شدۀ ساززن، به شّدت ُپرباد می و بیشکل  های دیگر ُشل و ِول و گونه
 ...شدند خالی می

ها انگار از برابِر کساِن  َگچی َگچ، بیشتِر ُبِنه های ُبِنه در عبور از مقابِل خانه   
را  شدند، خوشحالِی خودشان  شدند و ازکساِن ناُجوری جدا می ناُجوری َرد می

هائی  های جاپنجره گوشرساندند و چهار می «ها آن»زده به  ی ُزلبا چشمان
کردند... تنها  ها نگاه می انگار به آدم  هائی بازمانده و سیاه مثِل دهان پنجره  بی

به  وشها بود؛ این نگرانی که نکند قُ  ها نگرانِی از بابِت جوجه نگرانِی زن
 سراغشان بیاید...
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بدُپز و »های  ها و آدم جهانی ها را نزدیکِ نقشِ  هم بود که کاش آنفکر را 
ای برای خودشان بنشانند تا  را در گوشه شان ی ننشانند و همهاللِ  «بدُپوزِ 

 غریبی نکنند... و غذا...
 
 

ها  ها و ژاندارم حیاِط پدِر داماد خیلی بزرگ بود. ایواِن خانه  مختّص ِ معلّم   
ای  و دّکاندارها فرش شده بود و حاشیۀ پائیِن سکُوی ایوان باز مجلِس مردانه

و ُدور از این دو حساب، کمی ُدور از  ،ها جهانی ها و نقشِ  نشین یاز اللِ بود 
ها،  َگچی ها، ُبِنه ادامۀ مجلِس مردانۀ پاَتلی ،یاطپای دیواِر مقابِل ایوان تا وسِط ح

. جای مجلِس دیگری ـ مجلِس زنانه ـ  نشین شده بود های ِده ها و قنبری ای قلعه
ها  های زن ُکّپه شد و با ُکّپه ایوان شروع میُدور از از پای دیواِر سمِت راسِت 

 میانۀ  ِلو و تا به حدّ به ج ،جهانی و دهات نشین و نقشِ  یهای اللِ  و دخترها و بچه
 یافت... پیشاپیِش ایوان ادامه می

های  طرِف پاکت ِی اّول را خورده بودند و دست بهمردهای دهاتی تازه چا   
دراز و الغر بیست و سه ـ چهارساله، بردند که برادِر داماد،  میسیگاِر اُشُنو 

و با  نرمۀ گوشکناِر   ِحدّ خیلی دراز تا  یها های بسیار دراز و پازلفی با زلف
گشادی، از باالی سِر ردیِف  پیراهنی سرخ و با شلواِرنخودِی زانوتنگ و پاچه

صدا درآمد:  فش بود، با گرهی میاِن ابروها بههائی که پشتشان طر دهاتی
یاهللا بیزحمت بلندشین بشینین جلو کناِر اون باقی، یا ِبکَشین جلوتر جا باز »

 «کنن.بازی ب بشه که َزنا دستمال
، با سر و وضعهمان با جواِن دیگری کم و بیش با همان سّن و سال و    

تون  اصالً همۀ دو ردیف»به کناِر اّولی رسید و گفت:   «پسرعمو»عنواِن 
 «باید بلند شین که فرشا رو ِبکَشیم عقب تا جا خیلی باز بشه.

ای مقابل که ه به دونفر شروع به پاشدن کرده بودند و دهاتی های پشت دهاتی   
... َقپان چشمش به ها هم جزوشان بودند، شروع به بلندشدن کردند َگچی ُبِنه

هاش که انگار  زده با اون یال جن»گفت:  می برانگیخته،، محّمد ُگلُمراد و 
 «مثِل آدم َگپ و ُگفت بکنه... آدم نیست کهموی سگَن، 

اره به او با اون م بذاید محّل ِ سگ هِول کن َمرد. آدم نب»گفت: ُمراد    
 «قوِل خودت. هاش به یال
 «نه آخه.. "تعریف" اینُجوره با اشخاص ِ بزرِگ طلبیده؟»گفت: َقپان،    
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هرکسی خودش نشون میده که اما  ،حق داریبله، »محّمد گفت:  و ُگل   
 «س. معرفتش تا چه پایه

دختِر بزرگ و چند نزدیک به سی زن بازی،  در کاِر آمادگی برای دستمال   
شدند  آهسته به طرِف جلِو ایوان کشیده می به طوِر متفّرق پا شده بودند و آهسته

 شکستۀ درهم و  ِکم به صورِت خطّ  شد و کم و باز به تعدادشان اضافه می
شدند و  پا می ساززن به ساز، پابه کردنِ  ُتودرهمی در آمدند که منتظر فوت

کردند و باهم تعریف  می  م نگاهشرمُروئی، بهبرای فرار از کمُروئی و 
رئیِس پاسگاه خیلی بلند و خیلی تنومند با گردنی چاق و سرختر از  کردند. می

زده  ها به دیواِر نزدیک به بخِش پیشرفتۀ زن غولی پشت ّرهصورتش، مثِل نَ 
 ...!خورد خنده و تعریفش ماننِد چیزی به صورت و پِس گردنشان میو بود 

هللا ـ زینب، ُگالِبُتون،  فرنگ ـ زِن عین محّمد ـ زهرا، فرنگ ـ دختِر ُگل
 ـ زِن َبردی ـ «جان خاتی»َبس،  جان، َمکِینه، دلبربزرگه، دلبرکوچکه، ُگل ُگلی

در فرصِت تازه، یعنی بیش های پاَتلی،  و در حدوِد همین تعداد از زن کشور
های  به مقایسه با زنرا هایشان  خودشان و لباسشروع کردند  از پیش،

نشین و سر  یهای اللِ  هایشان و بخصوص به مقایسه با زن لباسجهانی و  نقشِ 
جاِل خوب مَ  که درهم ـ برهمی  در فرصِت تنگ و در احوالی و ُپزشان ِبَبرند.

 ةً ای، عجال هاشان در حدوِد گذِر کمتر از دقیقه داد، خیلی برآوردکردن را نمی
 بنا کردند در دل بگویند: گیری عنواِن نتیجه به
 «ـ ارواِح باباشون! مگه ما کوریم یا َشلیم یا ِشّره ـ ِپّره به َبرمونه؟»   
 «شون یه ُخرده بهتره؟ عوضاونا که   مونه مگه ما؟ غیرازاینه هـ چ»   
 «قوِل گفتنی، "دارندگی" و "برازندگی". ـ به»   
هست ش از پوله که داشته باشیش.غیرازاین هم  همه ،ـ سر و ُپِز بهتر»   

 «؟مگه
... بیا! ؟"ئیم درنیا که ما دراومده"شون از قشنگی به ماه میگن  مگه همهـ »   

اُفته ِبش، باید بگه صد رحمت  کوتاهه رو نگاه کن که تا چشِم آدم می همون زن
ه و رنِگ الخصوص که رخِت سرخ هم کرده به َبر! شکِل سیا به َعنَتر! علی

شانس که بله، اما  "ریختش"بینی!...  سرخ باهم که باشن، اونوقت ببین چی می
 «؟...شه چی از شانس برخاسته می داره. نه همه

مون هی  لنده و ما شانسشون ب البت هرِکی و شانسش. اینا شانسـ »   
 «جا! ش ایناش همین خوابه! "فرق" همه به
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بدُپز و »های  ها و آدم جهانی ها را نزدیکِ نقشِ  هم بود که کاش آنفکر را 
ای برای خودشان بنشانند تا  را در گوشه شان ی ننشانند و همهاللِ  «بدُپوزِ 

 غریبی نکنند... و غذا...
 
 

ها  ها و ژاندارم حیاِط پدِر داماد خیلی بزرگ بود. ایواِن خانه  مختّص ِ معلّم   
ای  و دّکاندارها فرش شده بود و حاشیۀ پائیِن سکُوی ایوان باز مجلِس مردانه

و ُدور از این دو حساب، کمی ُدور از  ،ها جهانی ها و نقشِ  نشین یاز اللِ بود 
ها،  َگچی ها، ُبِنه ادامۀ مجلِس مردانۀ پاَتلی ،یاطپای دیواِر مقابِل ایوان تا وسِط ح

. جای مجلِس دیگری ـ مجلِس زنانه ـ  نشین شده بود های ِده ها و قنبری ای قلعه
ها  های زن ُکّپه شد و با ُکّپه ایوان شروع میُدور از از پای دیواِر سمِت راسِت 

 میانۀ  ِلو و تا به حدّ به ج ،جهانی و دهات نشین و نقشِ  یهای اللِ  و دخترها و بچه
 یافت... پیشاپیِش ایوان ادامه می

های  طرِف پاکت ِی اّول را خورده بودند و دست بهمردهای دهاتی تازه چا   
دراز و الغر بیست و سه ـ چهارساله، بردند که برادِر داماد،  میسیگاِر اُشُنو 

و با  نرمۀ گوشکناِر   ِحدّ خیلی دراز تا  یها های بسیار دراز و پازلفی با زلف
گشادی، از باالی سِر ردیِف  پیراهنی سرخ و با شلواِرنخودِی زانوتنگ و پاچه

صدا درآمد:  فش بود، با گرهی میاِن ابروها بههائی که پشتشان طر دهاتی
یاهللا بیزحمت بلندشین بشینین جلو کناِر اون باقی، یا ِبکَشین جلوتر جا باز »

 «کنن.بازی ب بشه که َزنا دستمال
، با سر و وضعهمان با جواِن دیگری کم و بیش با همان سّن و سال و    

تون  اصالً همۀ دو ردیف»به کناِر اّولی رسید و گفت:   «پسرعمو»عنواِن 
 «باید بلند شین که فرشا رو ِبکَشیم عقب تا جا خیلی باز بشه.

ای مقابل که ه به دونفر شروع به پاشدن کرده بودند و دهاتی های پشت دهاتی   
... َقپان چشمش به ها هم جزوشان بودند، شروع به بلندشدن کردند َگچی ُبِنه

هاش که انگار  زده با اون یال جن»گفت:  می برانگیخته،، محّمد ُگلُمراد و 
 «مثِل آدم َگپ و ُگفت بکنه... آدم نیست کهموی سگَن، 

اره به او با اون م بذاید محّل ِ سگ هِول کن َمرد. آدم نب»گفت: ُمراد    
 «قوِل خودت. هاش به یال
 «نه آخه.. "تعریف" اینُجوره با اشخاص ِ بزرِگ طلبیده؟»گفت: َقپان،    
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هرکسی خودش نشون میده که اما  ،حق داریبله، »محّمد گفت:  و ُگل   
 «س. معرفتش تا چه پایه

دختِر بزرگ و چند نزدیک به سی زن بازی،  در کاِر آمادگی برای دستمال   
شدند  آهسته به طرِف جلِو ایوان کشیده می به طوِر متفّرق پا شده بودند و آهسته

 شکستۀ درهم و  ِکم به صورِت خطّ  شد و کم و باز به تعدادشان اضافه می
شدند و  پا می ساززن به ساز، پابه کردنِ  ُتودرهمی در آمدند که منتظر فوت

کردند و باهم تعریف  می  م نگاهشرمُروئی، بهبرای فرار از کمُروئی و 
رئیِس پاسگاه خیلی بلند و خیلی تنومند با گردنی چاق و سرختر از  کردند. می

زده  ها به دیواِر نزدیک به بخِش پیشرفتۀ زن غولی پشت ّرهصورتش، مثِل نَ 
 ...!خورد خنده و تعریفش ماننِد چیزی به صورت و پِس گردنشان میو بود 

هللا ـ زینب، ُگالِبُتون،  فرنگ ـ زِن عین محّمد ـ زهرا، فرنگ ـ دختِر ُگل
 ـ زِن َبردی ـ «جان خاتی»َبس،  جان، َمکِینه، دلبربزرگه، دلبرکوچکه، ُگل ُگلی

در فرصِت تازه، یعنی بیش های پاَتلی،  و در حدوِد همین تعداد از زن کشور
های  به مقایسه با زنرا هایشان  خودشان و لباسشروع کردند  از پیش،

نشین و سر  یهای اللِ  هایشان و بخصوص به مقایسه با زن لباسجهانی و  نقشِ 
جاِل خوب مَ  که درهم ـ برهمی  در فرصِت تنگ و در احوالی و ُپزشان ِبَبرند.

 ةً ای، عجال هاشان در حدوِد گذِر کمتر از دقیقه داد، خیلی برآوردکردن را نمی
 بنا کردند در دل بگویند: گیری عنواِن نتیجه به
 «ـ ارواِح باباشون! مگه ما کوریم یا َشلیم یا ِشّره ـ ِپّره به َبرمونه؟»   
 «شون یه ُخرده بهتره؟ عوضاونا که   مونه مگه ما؟ غیرازاینه هـ چ»   
 «قوِل گفتنی، "دارندگی" و "برازندگی". ـ به»   
هست ش از پوله که داشته باشیش.غیرازاین هم  همه ،ـ سر و ُپِز بهتر»   

 «؟مگه
... بیا! ؟"ئیم درنیا که ما دراومده"شون از قشنگی به ماه میگن  مگه همهـ »   

اُفته ِبش، باید بگه صد رحمت  کوتاهه رو نگاه کن که تا چشِم آدم می همون زن
ه و رنِگ الخصوص که رخِت سرخ هم کرده به َبر! شکِل سیا به َعنَتر! علی

شانس که بله، اما  "ریختش"بینی!...  سرخ باهم که باشن، اونوقت ببین چی می
 «؟...شه چی از شانس برخاسته می داره. نه همه

مون هی  لنده و ما شانسشون ب البت هرِکی و شانسش. اینا شانسـ »   
 «جا! ش ایناش همین خوابه! "فرق" همه به
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ـ و نه بیشتر ـ ازشون  ..قشنگی میاره؟ تو یکی  "رخت و َپخت"ـ مگه »   
ا زنو دیدی که شوهراشون ِبُجور که از خودت قشنگتر باشه! همون چندت

زِن آقای کوهزادی رو دیدی که َدِم الخصوص  زِن آقای فاریابی و علی معلَّمن؟
هزار رحمت به  قشنگ دیدیش و برآوردش کردی؟وِن اسکندر هم کُ دُ 

که یعنی  تو نگاه بکن به دندونای درازدراِز ُکلَنگیش دندوناش!میمون!... 
تا چین  خنده، ده و نگاه بکن به همون َپک و ُپوِزش که تا می خنده هم برام می
کنه بخوابه به بغِل همین  اُفته ِبش!... تو بگو همون َمرد چطور رغبت می می

که گیِر یه  خاب! شانسش بود شوهِر معلّم گیرش بیاد، ایَنم شانِس مننکبت!... 
شه! تازه!  خِر تمامی اومدم که اصالً یه مثقال هم سرش به جمال و کمال نمی

اگه خور و ُپوِش من خوب بود و َدک و دواهاها و عطر و ُگالبای اینا رو 
 «اُومد! دیگه چه ازم درمیدیدی که  میزدم به خودم، اونوقت  می
ور قشنگ به معلّما فقط از دُ نشین و اون َزنای  یـ دوبیشتِر این َزنای اللِ »   

بینی نه، همون ُسرخاب ـ  شون، می زنن، یعنی اگه خوب بری نزدیک نظر می
 «اَن!... ها رو اگه نزنن به خودشون، اونوقت معلوم میده چی سفیداب

ایش که دو   یه ذّره ِبا همون قدّ الغره   فقط نگاه بکن به همون زن ـ بیا! تو»   
ُژرِژت باشه و  کنم ِکِرپهم و پیرهنش هم گمان  ویپوشیده ر تا شلواِر مخمل

اوَنم َمیناش که َملَمِل حسابیه و زوِر لباسا رو نداره که راه بره! ... ای خاک 
 «دونه پول و دارائی رو ِبِده به ِکی! به سِر دنیا و خاک به سِر خدا که نمی

شون از ما بهتره و هم نزدیِک  جهانی چون هم وضع ـ البت این َزنای نقشِ »   
الخصوص  علی خواستی مثِل ما باشن؟ می ،اَن و هم آب و حمام دارن یاللِ 

هم  شون بهتره، خورد و خوراکهم  نشین چون هم توانائی دارن، یاللِ  َزنای
حالتر میان و  هی بهَ شونه،  ای َدِم دست وسیله مهچی و ه همهبرق و هم 

 «نه... کنن، وگه خیلی راست و پاست میهم خودشونو 
 «حمامی... آبی و بی ِایم و بی برقی الخصوص ما سوخته ـ ِبِرشتۀ بی ـ علی»   
 «برقی و گرما؟... ِبشون زده با بیـ مگه اینا درِد ما »   
ح زِن اصطال فاریابی که بهناُجورۀ  باریکه ـ آ! تو نگاه بکن به همون زن»   

َشوکت زِن آ نادر هم به مقابلش خیلی بهتره و اونوقت حّتی معلّمه و اونه که 
شون به َبر! حیف نباشه از  یک که کرده نگاه بکن به لباسای مخمِل درجه

 «همون رختا که به َبِر ایَنن؟!
گیری به فرق  های نتیجه تنگی، حرف نشینی و دست و در احساِس حقارِت ِده   
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 رسیدند: می بزرگ و مشّخصیی ها و فرق
 «البت که نه!... –ـ "ما" و "اینا"؟»   
 «ـ اینا کجا و ما کجا! گرگ هم به حال و روِز ما نباشه!»   
ـ "ما"؟ مگه ما هم قبولیم؟! اصالً خدا که ما رو آفرید، معلوم نیست چرا »   

 «بجای ما یه سنگِ سیاهی رو نیافرید!
ه آدم هی به گردِن ُرک بره به راه و شه ک تو میگی چی! مگه می ـ»   

خودشو بزنه به اون راه؟ بیا! اینا فقط همین رختای دوبیشترشون به همۀ 
 «ارزن!... زندگانِی ما می

ت ُجور باشه. مگه ما هم  وسیله که همه  هچی به پوله و به این ـ همه»   
 «سِرحساِب این مخلوقیم؟!

داده ِبشون و ما رو هم خدا فقیر کرده ـ بله، چه بکنیم، اینا رو خدا خودش »   
 «و فرق از زمینه تا به آسمون!...

اشون و چی بیاد دستت، فقط نگاه بکن به رخت ـ بیا! تو برای اینکه همه»   
و ِکِرپ و  ابریشمیاز مخمِل کبریتی و مخمِل دیگه هیچی. یعنی ببین غیر

 «َئن به َبر؟... چیزی هم کرده ،وَدرین و کُ ِشرمَ ُژرِژت و َملَمل و  ِکِرپ
! و حرِف ُمفَتن ـ فقط خدا باید شانس ِبِده و دیگه همۀ حرفا فقط حرَفن»   

 «بینی!... نوشِت ما از روِز اََزل همین بود که می پیشونی
ـ دیدی زِن َمش حسینقُلی رو؟ دوتا دختر داده به شوهر و باز با اون »   

خدائیش، هرِکی که یه  ون رختای خونِ زنه و با ا رنگ و ُروش که ِبرچ می
س، و اونوقت خودمو  ساله کنه دختِر چارده ش، خیال می ور ببینهُخرده از دُ 

 «ببین که دختِر اون حساَبم و نه رنگ داخِل ُرومه و نه حس به الشمه...
ـ تو که به این خیالی، نگاه بکن ببین همون زنه دیگه زِن ِکِیه که هم »   

دونه  به یه رنگَن و خدا می ر و هم لََچک و هم َمیناش همهلواپیرهن و هم ش
شون ِچیه و چقدر پول رفته جاشون و اون زرد ـ زردائی هم که دوخته  جنس

لََچک هم که باز ِبرچ  ، باقیِ زَنن، الُبد طالَئن به لََچکش و اونُجور ِبرچ می
های  ه چه مهره... و ُهح! حاال! نگاه بکن به بندسوزنش کنماها زنه با الماس می

 «ئی داخلِشه و ریاالش هم باز زرد نیستن و طالئن حتم... ایَنم ما!... قیمتی
بندش که  قشنگه رو پس ببین چه پوشیده و اوَنم گردن بلنده ی! اون زنـ هَ »   

لِیره"س به  " نیست و "سهبند زنه. "گردن ه هست باز ِبرچ میزیِر َمینا هم ک
ُهع! النگوهاشو ببین! ببین چندتا النگو کرده به دست! از  قوِل خودمون... ُهع
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ـ و نه بیشتر ـ ازشون  ..قشنگی میاره؟ تو یکی  "رخت و َپخت"ـ مگه »   
ا زنو دیدی که شوهراشون ِبُجور که از خودت قشنگتر باشه! همون چندت

زِن آقای کوهزادی رو دیدی که َدِم الخصوص  زِن آقای فاریابی و علی معلَّمن؟
هزار رحمت به  قشنگ دیدیش و برآوردش کردی؟وِن اسکندر هم کُ دُ 

که یعنی  تو نگاه بکن به دندونای درازدراِز ُکلَنگیش دندوناش!میمون!... 
تا چین  خنده، ده و نگاه بکن به همون َپک و ُپوِزش که تا می خنده هم برام می
کنه بخوابه به بغِل همین  اُفته ِبش!... تو بگو همون َمرد چطور رغبت می می

که گیِر یه  خاب! شانسش بود شوهِر معلّم گیرش بیاد، ایَنم شانِس مننکبت!... 
شه! تازه!  خِر تمامی اومدم که اصالً یه مثقال هم سرش به جمال و کمال نمی

اگه خور و ُپوِش من خوب بود و َدک و دواهاها و عطر و ُگالبای اینا رو 
 «اُومد! دیگه چه ازم درمیدیدی که  میزدم به خودم، اونوقت  می
ور قشنگ به معلّما فقط از دُ نشین و اون َزنای  یـ دوبیشتِر این َزنای اللِ »   

بینی نه، همون ُسرخاب ـ  شون، می زنن، یعنی اگه خوب بری نزدیک نظر می
 «اَن!... ها رو اگه نزنن به خودشون، اونوقت معلوم میده چی سفیداب

ایش که دو   یه ذّره ِبا همون قدّ الغره   فقط نگاه بکن به همون زن ـ بیا! تو»   
ُژرِژت باشه و  کنم ِکِرپهم و پیرهنش هم گمان  ویپوشیده ر تا شلواِر مخمل

اوَنم َمیناش که َملَمِل حسابیه و زوِر لباسا رو نداره که راه بره! ... ای خاک 
 «دونه پول و دارائی رو ِبِده به ِکی! به سِر دنیا و خاک به سِر خدا که نمی

شون از ما بهتره و هم نزدیِک  جهانی چون هم وضع ـ البت این َزنای نقشِ »   
الخصوص  علی خواستی مثِل ما باشن؟ می ،اَن و هم آب و حمام دارن یاللِ 

هم  شون بهتره، خورد و خوراکهم  نشین چون هم توانائی دارن، یاللِ  َزنای
حالتر میان و  هی بهَ شونه،  ای َدِم دست وسیله مهچی و ه همهبرق و هم 

 «نه... کنن، وگه خیلی راست و پاست میهم خودشونو 
 «حمامی... آبی و بی ِایم و بی برقی الخصوص ما سوخته ـ ِبِرشتۀ بی ـ علی»   
 «برقی و گرما؟... ِبشون زده با بیـ مگه اینا درِد ما »   
ح زِن اصطال فاریابی که بهناُجورۀ  باریکه ـ آ! تو نگاه بکن به همون زن»   

َشوکت زِن آ نادر هم به مقابلش خیلی بهتره و اونوقت حّتی معلّمه و اونه که 
شون به َبر! حیف نباشه از  یک که کرده نگاه بکن به لباسای مخمِل درجه

 «همون رختا که به َبِر ایَنن؟!
گیری به فرق  های نتیجه تنگی، حرف نشینی و دست و در احساِس حقارِت ِده   
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 رسیدند: می بزرگ و مشّخصیی ها و فرق
 «البت که نه!... –ـ "ما" و "اینا"؟»   
 «ـ اینا کجا و ما کجا! گرگ هم به حال و روِز ما نباشه!»   
ـ "ما"؟ مگه ما هم قبولیم؟! اصالً خدا که ما رو آفرید، معلوم نیست چرا »   

 «بجای ما یه سنگِ سیاهی رو نیافرید!
ه آدم هی به گردِن ُرک بره به راه و شه ک تو میگی چی! مگه می ـ»   

خودشو بزنه به اون راه؟ بیا! اینا فقط همین رختای دوبیشترشون به همۀ 
 «ارزن!... زندگانِی ما می

ت ُجور باشه. مگه ما هم  وسیله که همه  هچی به پوله و به این ـ همه»   
 «سِرحساِب این مخلوقیم؟!

داده ِبشون و ما رو هم خدا فقیر کرده ـ بله، چه بکنیم، اینا رو خدا خودش »   
 «و فرق از زمینه تا به آسمون!...

اشون و چی بیاد دستت، فقط نگاه بکن به رخت ـ بیا! تو برای اینکه همه»   
و ِکِرپ و  ابریشمیاز مخمِل کبریتی و مخمِل دیگه هیچی. یعنی ببین غیر

 «َئن به َبر؟... چیزی هم کرده ،وَدرین و کُ ِشرمَ ُژرِژت و َملَمل و  ِکِرپ
! و حرِف ُمفَتن ـ فقط خدا باید شانس ِبِده و دیگه همۀ حرفا فقط حرَفن»   

 «بینی!... نوشِت ما از روِز اََزل همین بود که می پیشونی
ـ دیدی زِن َمش حسینقُلی رو؟ دوتا دختر داده به شوهر و باز با اون »   

خدائیش، هرِکی که یه  ون رختای خونِ زنه و با ا رنگ و ُروش که ِبرچ می
س، و اونوقت خودمو  ساله کنه دختِر چارده ش، خیال می ور ببینهُخرده از دُ 

 «ببین که دختِر اون حساَبم و نه رنگ داخِل ُرومه و نه حس به الشمه...
ـ تو که به این خیالی، نگاه بکن ببین همون زنه دیگه زِن ِکِیه که هم »   

دونه  به یه رنگَن و خدا می ر و هم لََچک و هم َمیناش همهلواپیرهن و هم ش
شون ِچیه و چقدر پول رفته جاشون و اون زرد ـ زردائی هم که دوخته  جنس

لََچک هم که باز ِبرچ  ، باقیِ زَنن، الُبد طالَئن به لََچکش و اونُجور ِبرچ می
های  ه چه مهره... و ُهح! حاال! نگاه بکن به بندسوزنش کنماها زنه با الماس می

 «ئی داخلِشه و ریاالش هم باز زرد نیستن و طالئن حتم... ایَنم ما!... قیمتی
بندش که  قشنگه رو پس ببین چه پوشیده و اوَنم گردن بلنده ی! اون زنـ هَ »   

لِیره"س به  " نیست و "سهبند زنه. "گردن ه هست باز ِبرچ میزیِر َمینا هم ک
ُهع! النگوهاشو ببین! ببین چندتا النگو کرده به دست! از  قوِل خودمون... ُهع
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دیگه َبره به لََچک تا آستینش بره باال و النگوها پیدا ِبَدن! این  قصد دستا رو می
و زر و َمنده  قشنگه و هم هیکلخیلی ی باید باشه خدا... وهللا هم از صورت کِ 

 !...«برازندۀ خودشه زیور هم
زیر  بینه، یه ُجوری زیربه ور میببین، ببین! همون زنه تا چشِم ما رو دُ ـ »   

ئیم به یه  کنه که انگاری ُکلفت و کنیِز باباش بوده مون می و به ُپوزخنده نگاه
 «مون به گردِن خدا که فقیرمون کرد!... ایامی!... چه بکنه آدم؟ َدین

ش  دیگه ِچیه که اون زنه دوخته ـ قشنگه یز ِگردههمون چ ی!ی، هَ ـ هَ »   
شون روی مخمل و از زیِر  اَن که دوخته های قیمتی حتماً ُمهره ؟پشِت لََچک
 ...«زَنن ِبرچ می َمینا هم برچ

درازه رو ببین که ُپوِزش انگار کنی ُپوِز  ـ ای بابام بشی، پس تو اون زن»   
و  "لبای سرخ"قشنگ سرخ کرده! روباِه گرمسیِرِیه و اونوقت لبا رو هم 

برای شوهِر گیساشو ِبُبره ببینیم! ای  هم ندیده بودیم و حاال "لباِس بختیاری"
َئن و  ُپوش لبا رو سرخ نکرده اون َزنای معلّمای ُکت و دامنحّتی . غیرتش! بی

 «این کرده!...
ش جلِو لچک  اون قاِب و فیروزۀ داخلشو ببین که اون زنه دوخته !ـ بابام»   

و اومده رسیده تا پیشونیش و چقدر هم قشنگه. خودش هم قشنگه وهللا و 
س  فیروزهتو ِچته! راستی؟ ـ  س راستی ُرو هم هست. یعنی همون فیروزه خنده

 «ور.دُ اون زد از  نمیاونُجور ِبرچ  نه حتماً وگه
زن  ها گذاشته شده بود. ُدُهل دو صندلی برای ُتشمال  ایوان پائیِن یک ستونِ    

نشسته بود و عجالًة ُدُهل را کناِر صندلی و ران و پایش گذاشته بود و ساززن 
و به ساز کرد « ِفیقی ِفیق» امتحان ایستاده جلِو صندلی، برای شروع و برای 

ها،  جهانی نقشِ ها و  نشین یهائی از اللِ  زن شروع به زدن کرد... به مکثی 
 پا« شدن جنگ پیش»دادن در  نشان وار و مثِل جرأت سردسته، دست به دستمال
ها و تعدادی دختر  تا شروع به ترسیِم دایرۀ حرکت بکنند و باقِی زن دبرداشتن

راهنمائی که لباِس بختیاری پوشیده بودند،  مدرسۀ آموزِ  و چند دختر دانش
به هر  هدراِز تشکیِل دایره را آماده کردند... هم  ِخطّ  ،شدن سریعاً با پس و پیش

دو در بیشتِر موارد، همرنگند و  کوتاه یا بلند و هر ،ی دارنددستی دستمال
ها  نشین یهائی از اللِ  هائی هم به دست لااَند و دستم بیشتر زرد، سفید، سبز، آبی

ُگلی و  ُگلیا  اند، اند، زرد و سفیدند یا سبز و آبی شان دورنگه هستند که هرکدام
را بر باالی ها  پاچگی دستمال با کمی دست شقدم ـ پیشَرو یهای پ زن سفیدند...
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ً  و برند می سر ؛ باقِی پردازند به کاِر تکمیل میاّما فوراً آورند  فرود می سریعا
کنند و زود یادشان  تر شروع می پاچه حال، خیلی دست همین ها هم دچار به زن

کنند تا در انطباق با  ؛ یعنی همه شروع میرسد کتاب میبه اصالح و حساب ـ 
و حرکت به جلو درآورند و به همراه،  پاها را به حرکاِت رقص  آهنگِ ساز

های قاعده برسانند: پیش از باالبردنشان بر  ها را به تکان همراهانه دستمال
 بدهند ها یا َدورهائی سریع به آنیکی یا هردو باهم، َدوری آرام  باالی سر یکی

ها و  یا هردو را به حرکاتی نرم در روی شانه و شانه یو بر باالی سر هم یک
ای برسانند و  شان به شانه ها یا در نزدیکِی یکی نزدیک به گوش یا گوش

ها فقط  حرکاِت گذشته، نباید که چشمآنوقت فرودشان بیاورند و قبل از تکرار 
ُرو به  ،به نرمِی تجربه و تسلّط به زیِر پا و جلِو پا کار داشته باشند بلکه

کردن  ها بکنند و نظِم بقاعدۀ از پِی نفِر جلوئی حرکت و کناره و کناره ترهاجلو
ها  زنپنج مرِد چوخاُپوش و شلوارگشاد هم به  .را هم ماهرانه انجام دهند

تا شرم زیاد بود  ..به آرامی و ُکندی به تشکیل و تکمیل رسید.دایره  پیوستند.
ها  دست و پا در کار بود، نتیجه به حرکاِت دستمالپاچگی و لرزِش  و تا دست

به وجودها رسید و   ای که گذشت، گرمای تسلّط کرد اّما دقیقه هم سرایت می
پس از رفتند و  ها همراهانه باال می تقریباً تماِم دستمالدیگر  استحکام،در کاِر 

ً همه با هم فرود  ،انجاِم حرکاِت تکمیلی  و دایرۀ بزرگ  آمدند میباز تقریبا
و و اهّمّیت رقص به وسعتی در معنا  گرفت و جریانِ  بیشتر جان و روح می

های  بیِن زنهای دهاتی و حّتی  ، بااینحال بیِن زنرسید بیشتری می به کمالِ 
قیم بلند یا حّتی مستزیاد کمتر زنی سر را  ،نشین یهای اللِ  جهانی و زن نقشِ 
تر شده بود و  متوّجۀ زیر بود. فرنگ سیاهها بیشتر  گرفت و چشم می

 هایشان با های دهاتی چهره کثِر زنا تر، یعنی تاریکتر. دلبربزرگه بنفش
از کمُروئی و َشرُموئی، این درهم رفته بود؛ یعنی غیر ظاهری عزادارانه 

شوند،  دیدند همین بهتر است، بهتر معّرفی می دیدند؛ می خودگیری را الزم می
  به «سبک ـ ُتُنک»شوند،  معّرفی می «سنگین ـ رنگین»یلی و خ« پدردار»

ها و بخصوص برای  ... و اّما خارج از این، برای تماِم زنزنند نظر نمی
عنواِن  کردن به را مطرحای روستائی، فرصِت رقص فرصِت خود ه زن
ُدور از  و پادار و ُپراحساس و حّساس و بههای خیلی زندۀ دست  آدم

  دادِن دل در آمادگی نشان  بود؛ فرصِت احساس و احساساتخوردگی  زمین
معناهای درِک خوبی و عالقه و سردرآوردن از معناها و از جمله  برای
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دیگه َبره به لََچک تا آستینش بره باال و النگوها پیدا ِبَدن! این  قصد دستا رو می
و زر و َمنده  قشنگه و هم هیکلخیلی ی باید باشه خدا... وهللا هم از صورت کِ 

 !...«برازندۀ خودشه زیور هم
زیر  بینه، یه ُجوری زیربه ور میببین، ببین! همون زنه تا چشِم ما رو دُ ـ »   

ئیم به یه  کنه که انگاری ُکلفت و کنیِز باباش بوده مون می و به ُپوزخنده نگاه
 «مون به گردِن خدا که فقیرمون کرد!... ایامی!... چه بکنه آدم؟ َدین

ش  دیگه ِچیه که اون زنه دوخته ـ قشنگه یز ِگردههمون چ ی!ی، هَ ـ هَ »   
شون روی مخمل و از زیِر  اَن که دوخته های قیمتی حتماً ُمهره ؟پشِت لََچک
 ...«زَنن ِبرچ می َمینا هم برچ

درازه رو ببین که ُپوِزش انگار کنی ُپوِز  ـ ای بابام بشی، پس تو اون زن»   
و  "لبای سرخ"قشنگ سرخ کرده! روباِه گرمسیِرِیه و اونوقت لبا رو هم 

برای شوهِر گیساشو ِبُبره ببینیم! ای  هم ندیده بودیم و حاال "لباِس بختیاری"
َئن و  ُپوش لبا رو سرخ نکرده اون َزنای معلّمای ُکت و دامنحّتی . غیرتش! بی

 «این کرده!...
ش جلِو لچک  اون قاِب و فیروزۀ داخلشو ببین که اون زنه دوخته !ـ بابام»   

و اومده رسیده تا پیشونیش و چقدر هم قشنگه. خودش هم قشنگه وهللا و 
س  فیروزهتو ِچته! راستی؟ ـ  س راستی ُرو هم هست. یعنی همون فیروزه خنده

 «ور.دُ اون زد از  نمیاونُجور ِبرچ  نه حتماً وگه
زن  ها گذاشته شده بود. ُدُهل دو صندلی برای ُتشمال  ایوان پائیِن یک ستونِ    

نشسته بود و عجالًة ُدُهل را کناِر صندلی و ران و پایش گذاشته بود و ساززن 
و به ساز کرد « ِفیقی ِفیق» امتحان ایستاده جلِو صندلی، برای شروع و برای 

ها،  جهانی نقشِ ها و  نشین یهائی از اللِ  زن شروع به زدن کرد... به مکثی 
 پا« شدن جنگ پیش»دادن در  نشان وار و مثِل جرأت سردسته، دست به دستمال
ها و تعدادی دختر  تا شروع به ترسیِم دایرۀ حرکت بکنند و باقِی زن دبرداشتن

راهنمائی که لباِس بختیاری پوشیده بودند،  مدرسۀ آموزِ  و چند دختر دانش
به هر  هدراِز تشکیِل دایره را آماده کردند... هم  ِخطّ  ،شدن سریعاً با پس و پیش

دو در بیشتِر موارد، همرنگند و  کوتاه یا بلند و هر ،ی دارنددستی دستمال
ها  نشین یهائی از اللِ  هائی هم به دست لااَند و دستم بیشتر زرد، سفید، سبز، آبی

ُگلی و  ُگلیا  اند، اند، زرد و سفیدند یا سبز و آبی شان دورنگه هستند که هرکدام
را بر باالی ها  پاچگی دستمال با کمی دست شقدم ـ پیشَرو یهای پ زن سفیدند...
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ً  و برند می سر ؛ باقِی پردازند به کاِر تکمیل میاّما فوراً آورند  فرود می سریعا
کنند و زود یادشان  تر شروع می پاچه حال، خیلی دست همین ها هم دچار به زن

کنند تا در انطباق با  ؛ یعنی همه شروع میرسد کتاب میبه اصالح و حساب ـ 
و حرکت به جلو درآورند و به همراه،  پاها را به حرکاِت رقص  آهنگِ ساز

های قاعده برسانند: پیش از باالبردنشان بر  ها را به تکان همراهانه دستمال
 بدهند ها یا َدورهائی سریع به آنیکی یا هردو باهم، َدوری آرام  باالی سر یکی

ها و  یا هردو را به حرکاتی نرم در روی شانه و شانه یو بر باالی سر هم یک
ای برسانند و  شان به شانه ها یا در نزدیکِی یکی نزدیک به گوش یا گوش

ها فقط  حرکاِت گذشته، نباید که چشمآنوقت فرودشان بیاورند و قبل از تکرار 
ُرو به  ،به نرمِی تجربه و تسلّط به زیِر پا و جلِو پا کار داشته باشند بلکه

کردن  ها بکنند و نظِم بقاعدۀ از پِی نفِر جلوئی حرکت و کناره و کناره ترهاجلو
ها  زنپنج مرِد چوخاُپوش و شلوارگشاد هم به  .را هم ماهرانه انجام دهند

تا شرم زیاد بود  ..به آرامی و ُکندی به تشکیل و تکمیل رسید.دایره  پیوستند.
ها  دست و پا در کار بود، نتیجه به حرکاِت دستمالپاچگی و لرزِش  و تا دست

به وجودها رسید و   ای که گذشت، گرمای تسلّط کرد اّما دقیقه هم سرایت می
پس از رفتند و  ها همراهانه باال می تقریباً تماِم دستمالدیگر  استحکام،در کاِر 

ً همه با هم فرود  ،انجاِم حرکاِت تکمیلی  و دایرۀ بزرگ  آمدند میباز تقریبا
و و اهّمّیت رقص به وسعتی در معنا  گرفت و جریانِ  بیشتر جان و روح می

های  بیِن زنهای دهاتی و حّتی  ، بااینحال بیِن زنرسید بیشتری می به کمالِ 
قیم بلند یا حّتی مستزیاد کمتر زنی سر را  ،نشین یهای اللِ  جهانی و زن نقشِ 
تر شده بود و  متوّجۀ زیر بود. فرنگ سیاهها بیشتر  گرفت و چشم می

 هایشان با های دهاتی چهره کثِر زنا تر، یعنی تاریکتر. دلبربزرگه بنفش
از کمُروئی و َشرُموئی، این درهم رفته بود؛ یعنی غیر ظاهری عزادارانه 

شوند،  دیدند همین بهتر است، بهتر معّرفی می دیدند؛ می خودگیری را الزم می
  به «سبک ـ ُتُنک»شوند،  معّرفی می «سنگین ـ رنگین»یلی و خ« پدردار»

ها و بخصوص برای  ... و اّما خارج از این، برای تماِم زنزنند نظر نمی
عنواِن  کردن به را مطرحای روستائی، فرصِت رقص فرصِت خود ه زن
ُدور از  و پادار و ُپراحساس و حّساس و بههای خیلی زندۀ دست  آدم

  دادِن دل در آمادگی نشان  بود؛ فرصِت احساس و احساساتخوردگی  زمین
معناهای درِک خوبی و عالقه و سردرآوردن از معناها و از جمله  برای
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َرِو  نباله و دنبالجنباِن رقص ِ امروز، د موّقرانه. دایرۀ بازی بود دستمال رقص ِ
ۀ رفتۀ هم های منعقدشده در سراسِر سده های میراِث فرهنگِی همۀ رقص

ویژه در این آرزوی پاکدالنۀ ژرف  بود و محصولش به الیاِت بختیاریوَ 
شد که کاش همیشه سرتاسِر زندگانی مثِل همین روِز عروسی  فشرده می

خنده سفیدی و  دلعالقۀ محّبت و ُشور و همراهی و دسِت زیبائی و  در ش دست
ورگوئی ختی و نافهمی و زرضای خاطر بود و ظلم و پستی و ُزمُ و لبخند و 

شدند... و در پرداختِن اذهان  و َمرارت و تلخکامی و نیاز از میان برداشته می
رسد که همین رقص ِ  برای بسیاری ابتداًء این فکر می به معناها و مفهومات،

جمع  ی به َدوِر همها و مردها را از چهارگوشۀ اللِ  بازیست که زن دستمال
رسد که با همین رقص است که حاال  میاین ادامه  کرده... و تقریباً برای همه

ـ ملتفِت  ائی ـ نداری، متوّجۀ حساِب مفّصِل دیگریور از فکِر داربه دُ 
حساِب وسعِت امر، حساِب سرچشمه، حساِب  اند: های دیگری ـ هم شده حساب

های قوم، حساِب همۀ  رگ و ریشه، حساِب پیکرۀ بختیاری، حساِب همۀ خوبی
بردن و حساِب ُکلِّی  تفنگ به دستحّتی گی و های غرور و ایستاد گذشته

از گویند همان مردِم قدیمند که غیر ها که به زباِن بیزبانی می ُکلِّی ارزشطورِ  به
، بیشتر به ناِم خواست و ظلِم سیاِه پدِر همین شاه و «نوشت پیشانی»حرِف 

پناهی ـ  به روِز فقیری ـ بیو همین مردم پدراِن مردم دوبیشتِر   خوِد همین شاه
 اند... رسیدهرسیدند و گذشته و حال خواری ـ سبکِی 

گرفتِن چند مرِد رقصاِن شلوارسیاِه چوخاُپوِش کالِه  نادیده با  دایرۀ سرشار   
 ِسیر  تند و ِسیر و به ُندرت نیمههای  نمایش یا نمایشگاهی از رنگ سر، سیاه به

ای،  زرِدُپر، بنفش، فیروزهای،  ِسیر، ُسرمه ؛ سرخ، سبِزِسیر، آبیِ شده است
بعضاً به ها  بر خالِف پیراهنَمیناها  ِسیر، سفید. ایِ  نارنجی، صورتی، قهوه

های  ند. با این زمینۀ رنگاَ  وارنگ گرنو اند  محدودّیت در یک رنگ نرسیده
یابد و به  رسد که هیچ رنگی را نامطبوع نمی ُپر و تند، ذهن به این شگفتی می

در خارج از  ها که به تنهائی و بیند هر رنگی از رنگ یرسد، م دّقت که می
، حاال، اینجا، در حضوِر مجموعۀ دز چشم میدایرۀ رقص، زننده به 

َغنا و ِغنای  ای از گستردگیِ  وار حرفش حرِف پاره های دیگر، َسمُبل رنگ
شود و حّتی درخشِش استثنائِی چند پیراهِن  رنگِی زندگی می به زیبائی و رنگ

عنواِن زیبائِی  ِسیر و سبِزِسیر به های آبیِ  با رنگا مخمِل ابریشمی یاطلس 
 شود... شود و حرفی یادآور و بسیار مهم می ُمنتها به ُرخ کشیده می بی
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محدود به یک رنگند، از درازی به  ّگلدار  ها که جر درچند موردِ  پیراهن   
که  طوری رسند به ک میباالی قُوز زیِرزانو و به خیلی زیِر زانو و حّتی تا به

ً چیِز زیادی در عرضۀ رنگ از شلوارِغری ها باقی  یا رنگ  ها غالبا
کمکِ حاشیۀ بجاماندۀ شلوار، هیچ خّط  گذارند، همانطور که با کمک یا بی نمی

و  اثباِت الزِم وجوِد شلوارها،در  گذارند، اّما ها باقی نمی و خبری از کفش
 ،مثِل دو ضلِع مثلّث ،چاککمر دو  دوگوشۀحدوِد ها در حّد و  پیراهنرنگشان، 

د. بعد نوبۀ دهن را نشان می و رنگشان که حوزۀ شروِع شلوارها اند خورده
پوشانند  را می شوند و تماِم پشت لََچک شروع می پسِ رسد که از جلوۀ َمیناها می

 برسند وقُوزک هم  رسند و ممکن است که تا به کمر میزیِر  کمر و به و تا به
زمین هم برسد، و دیگر اینکه از جلو هم سینه و  ها به ای از آن حّتی لبه

و اّما برای اینکه  دپوشانن دو شانه و هردو بازو را میای و بازوئی یا هر شانه
َ از پارچۀ  نگ و جالی پیرهن ـ شلوارها را بهوجودشان ر هدر ندهد، غالبا

ها را هم هست که  د. زینِت لََچکشون نما ماننِد َملَمل تهّیه می خیلی ناُزِک بدن
اند  نماُدوزی شده ُدوزی و الماس ُدوزی و ُمنُجق و ُمهره وزیغالباً مخملی و ُگلد
قدیمی یا  ئیِ   های نقره وِز سکّهدوخت و دُ   آخرین زینتِ  و درمواردی به

ها  پشِت لََچک گوشۀدو اند و  های دوریالی رسیده سکّههای طال یا  سکّه
با که اند  ّتصاِل بندسوزن دادها اند، جا به صاِل َمینا دادهاتّ  همانطورکه جا به

های  سد و ُپر از ُمهرهر کمر می  ِتر از حدّ  کمر و پائین تا به ،روی َمیناجاگرفتن 
 اند... جا داده ئی ی معمولی و یا نقرهها سکّه غالبآ ریزاست که جاتاجا به

صدای مادِر چاق و چلّۀ  رقص، از خارج از دایرۀ رقص در گرماگرِم    
کند:  تواند بلند صدا می شود که خندان و تا می ُگلِی داماد بلند می ُگل پیراهن

ها و دخترها بلند و با حرارت  زند و تماِم زن و خودش ِکل می« ِکل، ِکل!...»
آرمان نده از آکها  ذهنزنند و در کاِر باالگرفتِن همین حرارت است که  ِکل می

که از همان لحظاِت شروِع رقص  شوند؛ آرمانی ِل مطلوب میاـ آرزوئی در کم
آوری شده و عمیق شده و به جوش آمده و  به ذّره جمع حال مثِل چیزی ذّره تا به

های حاضِر جلِو چشم  رنگ رنگ شده که تمامِ  به حاال دیگر آنچنان زیبای رنگ
به ناخودآگاهی   های موجود اصالً تماِم رنگآیند و  حساب نمی در مقابلش به

راه  حال  ؛ آرمانی که تابهاند تا آنرا نمایندگی کنند آمدهاند و  شده اندیشیده تدارک
شود؛ آرمانی که در  مربوط میای نامعلوم ولی ممکن  جائی نبرده و به آینده به

کنند، همه خوب همه به َرفاه زندگی   ظلم و زور َکنده شده باشد، ِشرّ  تحّقِق آن 
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َرِو  نباله و دنبالجنباِن رقص ِ امروز، د موّقرانه. دایرۀ بازی بود دستمال رقص ِ
ۀ رفتۀ هم های منعقدشده در سراسِر سده های میراِث فرهنگِی همۀ رقص

ویژه در این آرزوی پاکدالنۀ ژرف  بود و محصولش به الیاِت بختیاریوَ 
شد که کاش همیشه سرتاسِر زندگانی مثِل همین روِز عروسی  فشرده می

خنده سفیدی و  دلعالقۀ محّبت و ُشور و همراهی و دسِت زیبائی و  در ش دست
ورگوئی ختی و نافهمی و زرضای خاطر بود و ظلم و پستی و ُزمُ و لبخند و 

شدند... و در پرداختِن اذهان  و َمرارت و تلخکامی و نیاز از میان برداشته می
رسد که همین رقص ِ  برای بسیاری ابتداًء این فکر می به معناها و مفهومات،

جمع  ی به َدوِر همها و مردها را از چهارگوشۀ اللِ  بازیست که زن دستمال
رسد که با همین رقص است که حاال  میاین ادامه  کرده... و تقریباً برای همه

ـ ملتفِت  ائی ـ نداری، متوّجۀ حساِب مفّصِل دیگریور از فکِر داربه دُ 
حساِب وسعِت امر، حساِب سرچشمه، حساِب  اند: های دیگری ـ هم شده حساب

های قوم، حساِب همۀ  رگ و ریشه، حساِب پیکرۀ بختیاری، حساِب همۀ خوبی
بردن و حساِب ُکلِّی  تفنگ به دستحّتی گی و های غرور و ایستاد گذشته

از گویند همان مردِم قدیمند که غیر ها که به زباِن بیزبانی می ُکلِّی ارزشطورِ  به
، بیشتر به ناِم خواست و ظلِم سیاِه پدِر همین شاه و «نوشت پیشانی»حرِف 

پناهی ـ  به روِز فقیری ـ بیو همین مردم پدراِن مردم دوبیشتِر   خوِد همین شاه
 اند... رسیدهرسیدند و گذشته و حال خواری ـ سبکِی 

گرفتِن چند مرِد رقصاِن شلوارسیاِه چوخاُپوِش کالِه  نادیده با  دایرۀ سرشار   
 ِسیر  تند و ِسیر و به ُندرت نیمههای  نمایش یا نمایشگاهی از رنگ سر، سیاه به

ای،  زرِدُپر، بنفش، فیروزهای،  ِسیر، ُسرمه ؛ سرخ، سبِزِسیر، آبیِ شده است
بعضاً به ها  بر خالِف پیراهنَمیناها  ِسیر، سفید. ایِ  نارنجی، صورتی، قهوه

های  ند. با این زمینۀ رنگاَ  وارنگ گرنو اند  محدودّیت در یک رنگ نرسیده
یابد و به  رسد که هیچ رنگی را نامطبوع نمی ُپر و تند، ذهن به این شگفتی می

در خارج از  ها که به تنهائی و بیند هر رنگی از رنگ یرسد، م دّقت که می
، حاال، اینجا، در حضوِر مجموعۀ دز چشم میدایرۀ رقص، زننده به 

َغنا و ِغنای  ای از گستردگیِ  وار حرفش حرِف پاره های دیگر، َسمُبل رنگ
شود و حّتی درخشِش استثنائِی چند پیراهِن  رنگِی زندگی می به زیبائی و رنگ

عنواِن زیبائِی  ِسیر و سبِزِسیر به های آبیِ  با رنگا مخمِل ابریشمی یاطلس 
 شود... شود و حرفی یادآور و بسیار مهم می ُمنتها به ُرخ کشیده می بی
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محدود به یک رنگند، از درازی به  ّگلدار  ها که جر درچند موردِ  پیراهن   
که  طوری رسند به ک میباالی قُوز زیِرزانو و به خیلی زیِر زانو و حّتی تا به

ً چیِز زیادی در عرضۀ رنگ از شلوارِغری ها باقی  یا رنگ  ها غالبا
کمکِ حاشیۀ بجاماندۀ شلوار، هیچ خّط  گذارند، همانطور که با کمک یا بی نمی

و  اثباِت الزِم وجوِد شلوارها،در  گذارند، اّما ها باقی نمی و خبری از کفش
 ،مثِل دو ضلِع مثلّث ،چاککمر دو  دوگوشۀحدوِد ها در حّد و  پیراهنرنگشان، 

د. بعد نوبۀ دهن را نشان می و رنگشان که حوزۀ شروِع شلوارها اند خورده
پوشانند  را می شوند و تماِم پشت لََچک شروع می پسِ رسد که از جلوۀ َمیناها می

 برسند وقُوزک هم  رسند و ممکن است که تا به کمر میزیِر  کمر و به و تا به
زمین هم برسد، و دیگر اینکه از جلو هم سینه و  ها به ای از آن حّتی لبه

و اّما برای اینکه  دپوشانن دو شانه و هردو بازو را میای و بازوئی یا هر شانه
َ از پارچۀ  نگ و جالی پیرهن ـ شلوارها را بهوجودشان ر هدر ندهد، غالبا

ها را هم هست که  د. زینِت لََچکشون نما ماننِد َملَمل تهّیه می خیلی ناُزِک بدن
اند  نماُدوزی شده ُدوزی و الماس ُدوزی و ُمنُجق و ُمهره وزیغالباً مخملی و ُگلد
قدیمی یا  ئیِ   های نقره وِز سکّهدوخت و دُ   آخرین زینتِ  و درمواردی به

ها  پشِت لََچک گوشۀدو اند و  های دوریالی رسیده سکّههای طال یا  سکّه
با که اند  ّتصاِل بندسوزن دادها اند، جا به صاِل َمینا دادهاتّ  همانطورکه جا به

های  سد و ُپر از ُمهرهر کمر می  ِتر از حدّ  کمر و پائین تا به ،روی َمیناجاگرفتن 
 اند... جا داده ئی ی معمولی و یا نقرهها سکّه غالبآ ریزاست که جاتاجا به

صدای مادِر چاق و چلّۀ  رقص، از خارج از دایرۀ رقص در گرماگرِم    
کند:  تواند بلند صدا می شود که خندان و تا می ُگلِی داماد بلند می ُگل پیراهن

ها و دخترها بلند و با حرارت  زند و تماِم زن و خودش ِکل می« ِکل، ِکل!...»
آرمان نده از آکها  ذهنزنند و در کاِر باالگرفتِن همین حرارت است که  ِکل می

که از همان لحظاِت شروِع رقص  شوند؛ آرمانی ِل مطلوب میاـ آرزوئی در کم
آوری شده و عمیق شده و به جوش آمده و  به ذّره جمع حال مثِل چیزی ذّره تا به

های حاضِر جلِو چشم  رنگ رنگ شده که تمامِ  به حاال دیگر آنچنان زیبای رنگ
به ناخودآگاهی   های موجود اصالً تماِم رنگآیند و  حساب نمی در مقابلش به

راه  حال  ؛ آرمانی که تابهاند تا آنرا نمایندگی کنند آمدهاند و  شده اندیشیده تدارک
شود؛ آرمانی که در  مربوط میای نامعلوم ولی ممکن  جائی نبرده و به آینده به

کنند، همه خوب همه به َرفاه زندگی   ظلم و زور َکنده شده باشد، ِشرّ  تحّقِق آن 
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چکس بد هیچکس برای هیچکس بد نخواهد، هی باشند،خیرخواِه یکدیگر و 
رحمی و ِمهر و  دلسفیدی و  دل اساسِ   نکند و بد نبیند و اساِس زندگی

 دلشادی و همراهی و هّمت و درک و سرفرازی شده باشد...غمخواری و 
مردهای دهاتی بیشترشان به تماشا ایستاده بودند و در همین فکر و خیال و    

دشان که غالباً ها ُمشارکت داشتند و پاکی و قشنگِی لبخن آرزوی زنآرمان ـ 
حاصل ـ گرفت،  کرد و جا می لبشان جا کرده بود و جا میبیخبِر خودشان به 

 محصوِل همین امر بود...
ً به   چرخِش دایره    رسد که ساززن به آهنگِ تنِد پایان  بار می چهار تقریبا
نوازد و رقصندگان  زن هم ضربات را محکمتر و سریعتر می رسد و ُدُهل می

کنند و با ازصداافتادِن ساز و  ها را تند می ل به تبعّیت  حرکاِت پاها و دستما
ً مانند و  جا می هحرکت ب ُدُهل، بی بخندهای بیشتر تلِخ و با ل با کمی تلخیغالبا
گردند، برگردانده  معمول برمی جریاِن عادّی ِ به ،جاری به واقعّیتِ   مربوط 

 ...شوند می
 
 

ها اکثراً بیطاقت  خوردند. دهاتی ها هنوز می ها و زیِر ایوانی ایوانی ... توی    
ر اگه گی»محّمد در دل گفت:  بردند. حّتی ُگل دهان فرومی آبِ شده بودند و غالباً 

 «تونم دو بشقاب بخورم... بیاد، می
داغ به خوردن شروع کردند که عرق به  به شان که شد، چنان تند و داغ نوبه   

نشست، بخصوص که آفتاب هم  شان می شان نشست و عرق به پیشانی پیشانی
کردند و دست را یواش  بردند و عرق را پاک می . دست میشد داشت تیز می

ـ   تا معلوم نکند که بر اثِر تند و َهولشیدند ک روی ران و روی فرش می
 اند! خوردن عرق کرده هولکی

محّمد باز نتوانست خیلی بخوَرد و به خود بد گفت که چرا پیش از غذا  ُگل   
 سیگار کشیده و اشتها را کور کرده...

َگاللی و  ها و دو پاَتلی و از آبادِی قنبری نفردو، ها شدِن سفره با برچیده   
هی! یادگار! حسین! »ردِن چای کردند. صداهائی درآمدند: شروع به آو  َبردی

کوتاهی نکنی از  ـ اقبال! .. ـهی چائی بیارین! نه یکی ـ دوتا ُهع! خودت
 «کاکاهات! َگاللِی! ُهع جانمی! َبردی! مگه خودت به فکرمون باشی!...

« بازی وبچ»طولی برد تا صدای ساز و بعد صدای ُدُهل برای نوبِت    
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 ..درآمد.
باِز  شان چوب ها شد که بین جهانی بازی، نوبت نوبِت نقشِ  تا سه َدور چوب   

دو نفرشان را زد و خودش « َعبُدالعلِی چوبدار»ها  نشین یو از اللِ  قابلی نبود
را « ِدَرک»سپر یا  ـدفاعی را بلنِد ضرب ندید، یعنی توانست ماهرانه چوِب 

فتِن حریفی تازه که باز یرد... در حاِل انتظارش به یاـ جلِو ضرباِت ترکه بگ
واِر وسیِع میداِن جای  به دایره جعفرُکوِب تازه را ِبَچَشد، ُکوفت و داِغ 

ـ یعنی  بازی آمد. با چهرۀ سرخ و موهای زرد و هیکلی گرفته دستمال
و به زیِر کمربنِد چرمِی سرِخ پهن بود شلواِر َدبیت را باال کشیده  نیرومند ـ

 بود.مانده فروبرده بود ُجوری که یک ساق تا نزدیک به زیِر زانو بیرون 
حاِل کج و  َعبُدالعلی با بردِن ترکۀ بلند به پشت و گرفتنش با هردودست به

کردِن کمر برای غافلگیرکردِن جعفر، ضربۀ سریع را حواله کرد اّما  راست
 غیِرمنتظره، ضربه را گرفت. صداهای  ِزیاد تا حدّ  چوِب جعفر با مهارتی
از گلوها درآمد... چوب « َهو»ها مثِل  ها و غیِردهاتی تحسیِن خیلی از دهائی

و ترکۀ جعفر با  های جعفر و َعبُدالعلی جا عوض کردند و ترکه  در دست
های َعبُدالعلی و مهارتش، چنان سریع به ساق ضربه زد  وجوِد مراقبِت چشم

های  داغ به دِل َعبُدالعلی افتاد و هیکلش ـ هیکِل به آن بلندی ـ تا شد و تا َدمکه 
ها ـ به شادی و تازگِی  َگچی ها ـ بخصوص ُبِنه زیادی تا ماند... روحّیۀ دهاتی

آمیزتر  تر و تحسین تر و شادمانه تازه رسیده بود که صداکردنشان بلندتر و انبوه
تا با  دادند. چه فرصتی بهتر از این فرصت های از تِه دل راه شد و به خنده

اختیاری،  بیشرشان صداهای بی ته نشده؟ صداهایآن نشان دهند قدرشان دانس
 آمدند: اند و درمی هائی درآمده های مردها و بچه از دهن

 ـ هی جان!   
 ـ های که جانم بشی!   
 ـ ای که جانم خودت!   
 ـ جانم شیِر زرد!   
 هللا! ـ بارک   
 وزرد!جانم خودت مُ ـ    
 ـ "ُموزرد" گفتی و خالص شد رفت؟...   
 !"باِز قابل چوب"ـ اینو میگن    
 ـ"جعفر"؟ ـ به! جووِن َنشِمین!...   
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چکس بد هیچکس برای هیچکس بد نخواهد، هی باشند،خیرخواِه یکدیگر و 
رحمی و ِمهر و  دلسفیدی و  دل اساسِ   نکند و بد نبیند و اساِس زندگی

 دلشادی و همراهی و هّمت و درک و سرفرازی شده باشد...غمخواری و 
مردهای دهاتی بیشترشان به تماشا ایستاده بودند و در همین فکر و خیال و    

دشان که غالباً ها ُمشارکت داشتند و پاکی و قشنگِی لبخن آرزوی زنآرمان ـ 
حاصل ـ گرفت،  کرد و جا می لبشان جا کرده بود و جا میبیخبِر خودشان به 

 محصوِل همین امر بود...
ً به   چرخِش دایره    رسد که ساززن به آهنگِ تنِد پایان  بار می چهار تقریبا
نوازد و رقصندگان  زن هم ضربات را محکمتر و سریعتر می رسد و ُدُهل می

کنند و با ازصداافتادِن ساز و  ها را تند می ل به تبعّیت  حرکاِت پاها و دستما
ً مانند و  جا می هحرکت ب ُدُهل، بی بخندهای بیشتر تلِخ و با ل با کمی تلخیغالبا
گردند، برگردانده  معمول برمی جریاِن عادّی ِ به ،جاری به واقعّیتِ   مربوط 

 ...شوند می
 
 

ها اکثراً بیطاقت  خوردند. دهاتی ها هنوز می ها و زیِر ایوانی ایوانی ... توی    
ر اگه گی»محّمد در دل گفت:  بردند. حّتی ُگل دهان فرومی آبِ شده بودند و غالباً 

 «تونم دو بشقاب بخورم... بیاد، می
داغ به خوردن شروع کردند که عرق به  به شان که شد، چنان تند و داغ نوبه   

نشست، بخصوص که آفتاب هم  شان می شان نشست و عرق به پیشانی پیشانی
کردند و دست را یواش  بردند و عرق را پاک می . دست میشد داشت تیز می

ـ   تا معلوم نکند که بر اثِر تند و َهولشیدند ک روی ران و روی فرش می
 اند! خوردن عرق کرده هولکی

محّمد باز نتوانست خیلی بخوَرد و به خود بد گفت که چرا پیش از غذا  ُگل   
 سیگار کشیده و اشتها را کور کرده...

َگاللی و  ها و دو پاَتلی و از آبادِی قنبری نفردو، ها شدِن سفره با برچیده   
هی! یادگار! حسین! »ردِن چای کردند. صداهائی درآمدند: شروع به آو  َبردی

کوتاهی نکنی از  ـ اقبال! .. ـهی چائی بیارین! نه یکی ـ دوتا ُهع! خودت
 «کاکاهات! َگاللِی! ُهع جانمی! َبردی! مگه خودت به فکرمون باشی!...

« بازی وبچ»طولی برد تا صدای ساز و بعد صدای ُدُهل برای نوبِت    
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 ..درآمد.
باِز  شان چوب ها شد که بین جهانی بازی، نوبت نوبِت نقشِ  تا سه َدور چوب   

دو نفرشان را زد و خودش « َعبُدالعلِی چوبدار»ها  نشین یو از اللِ  قابلی نبود
را « ِدَرک»سپر یا  ـدفاعی را بلنِد ضرب ندید، یعنی توانست ماهرانه چوِب 

فتِن حریفی تازه که باز یرد... در حاِل انتظارش به یاـ جلِو ضرباِت ترکه بگ
واِر وسیِع میداِن جای  به دایره جعفرُکوِب تازه را ِبَچَشد، ُکوفت و داِغ 

ـ یعنی  بازی آمد. با چهرۀ سرخ و موهای زرد و هیکلی گرفته دستمال
و به زیِر کمربنِد چرمِی سرِخ پهن بود شلواِر َدبیت را باال کشیده  نیرومند ـ

 بود.مانده فروبرده بود ُجوری که یک ساق تا نزدیک به زیِر زانو بیرون 
حاِل کج و  َعبُدالعلی با بردِن ترکۀ بلند به پشت و گرفتنش با هردودست به

کردِن کمر برای غافلگیرکردِن جعفر، ضربۀ سریع را حواله کرد اّما  راست
 غیِرمنتظره، ضربه را گرفت. صداهای  ِزیاد تا حدّ  چوِب جعفر با مهارتی
از گلوها درآمد... چوب « َهو»ها مثِل  ها و غیِردهاتی تحسیِن خیلی از دهائی

و ترکۀ جعفر با  های جعفر و َعبُدالعلی جا عوض کردند و ترکه  در دست
های َعبُدالعلی و مهارتش، چنان سریع به ساق ضربه زد  وجوِد مراقبِت چشم

های  داغ به دِل َعبُدالعلی افتاد و هیکلش ـ هیکِل به آن بلندی ـ تا شد و تا َدمکه 
ها ـ به شادی و تازگِی  َگچی ها ـ بخصوص ُبِنه زیادی تا ماند... روحّیۀ دهاتی

آمیزتر  تر و تحسین تر و شادمانه تازه رسیده بود که صداکردنشان بلندتر و انبوه
تا با  دادند. چه فرصتی بهتر از این فرصت های از تِه دل راه شد و به خنده

اختیاری،  بیشرشان صداهای بی ته نشده؟ صداهایآن نشان دهند قدرشان دانس
 آمدند: اند و درمی هائی درآمده های مردها و بچه از دهن

 ـ هی جان!   
 ـ های که جانم بشی!   
 ـ ای که جانم خودت!   
 ـ جانم شیِر زرد!   
 هللا! ـ بارک   
 وزرد!جانم خودت مُ ـ    
 ـ "ُموزرد" گفتی و خالص شد رفت؟...   
 !"باِز قابل چوب"ـ اینو میگن    
 ـ"جعفر"؟ ـ به! جووِن َنشِمین!...   
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 چیز تمام"! ـ بله، راستی هم که. باید بگی "جووِن همه   
 ترکۀ جعفر به پائیِن زانوی دّومی هم چسبید و صداهای تحسین ادامه دادند:   
 هللا! ـ های که بارک   
 هللا به همون کلّۀ زرِدت! ـ بارک   
 مون کردی! ـ زنده   
 های!... ـ های   
 هللا! ـ صد بارک   
 ـ َنِمیری!   
 ـ داغتو نبینیم!   
 طرِف رئیِس پاسگاه نگاه کردند! ها با غرور به و خیلی از آن   
َگودِی پشِت ترکۀ نفِر سوم به جعفر نخورد و جعفر نقش انداخت به    

زانویش و صداهای ُشور و تحسین باالتر گرفتند. چهارمی باز َعبُدالعلی بود 
که با شّدت و سرعِت تمام ترکه را جنباند و چوِب دفاعِی جعفر باز بسیار 

بار ضربه را ـ با وجوِد  ماهرانه جلوش را گرفت و نوبۀ جعفر شد و این
از درد نشست و با  سباند. َعبُدالعلیهواپریدِن َعبُدالعلی به کناِر زانویش چ به

 «زنی به ُرون؟ نامرد! می»صدائی که به زحمت درآورد، گفت: 
به غوغای تحسین و تمجیدها، سر و صداهای غیر کشیده شد و جعفر ترکه    

گشاد رسید و ترکه را از دستش  به دست، ایستاده بود که جواِن مودراِز پاچه
 «ن َمرُدمو ناقص بکن؟زَ فتیم بِ برو کنار ببینم! گ»کشید و گفت: 

ها مثِل همیشه آمادۀ آمادگِی دریافِت  صدای ساز و ُدُهل قطع شد و دهاتی   
صدا بریدند و جعفر هم که با خجالت   وار ضرِب توهین، به آموختگِی غریزه

کردِن جوان  نگاه  چپ جواب داده بود که به ران نزده، آهسته و زیِر فشاِر چپ
رسید که صدای  رفتن می پاشیدن برای بیرون ت، به حلقۀ درحالِ و چندنفر، ِکِنف

اگه ُرونش طوری شده باشه، »گردنی به او خورد:  هم ماننِد پس پاسگاه رئیسِ 
 «حالِت، یاُبو! وای به

ُروی ُکت و  خیلی سبزهدوجوان هم ایستاده کناِر دوطرِف داماِد الغرانداِم    
این ِکِیه؟ ِکِیه اصالً این؟ اینو ِکی راه »بودند: صدا آمده  پوشیده، بهشلواِر سبز

 «داده؟ اینا آدَمن، ُیوُسف؟ دهاتِی خر! همین دیگه؛ دهاتی همینه دیگه!...
نفر  وری باقی ماند و َعبُدالعلی که سهخاموشی رسید و فقط صدای همهمۀ دُ    

ین بردند، همچنان روی زم هایش دست می باالی سرش ایستاده بودند و به شانه
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 پیچید... خود می نشسته بود و به
کم نشسته بودند،  ها که عقب کشیده بودند و کم َگچی ها و بخصوص ُبِنه دهاتی   

شوند. خصوصاً با آشکارِی آن  بلند خوب است دیگربه یاِد خود آوردند که 
ها سیر  ای داشت که باز بمانند. شکم رفتار و گفتار، دیگر چه ثمر و مزه

هاشان هم یکی ـ دو ـ سه  و چای هم گیرشان آمده بود و خیلیبودند، سیگار 
دانه تا پنج ـ شش دانه سیگار توی جیب گذاشته بودند... پس چه بهتر که 

، بدوِن خودشان با خودشان بمانندکوبیدن،  به َرهزودتر، هرچه زودتر، 
غریب، با زباِن خودشان، در خاِک خودشان، در والیِت خودشان، در مملکِت 

کارکردن طرِف یکدیگر، یواش،  به فاصله چشمشان به شان... و فاصلهخود
 بلند، خفه، صدا کردند:

 شیم؟ ـ حضرات! دیگه بلند نمی   
 ــ مگه هنوز خیال ندارین بیفتیم به راه؟   
 َئن ُگشنه ـ تشنه. صاحب مونده حیوونامون هم بی شه. دیگه دیر میـ    
 بیفتیم.کم راه  وره، کمدُ هم راه ها، ـ    
 ـ حاال دیگه بلند شین بریم.   
 نشستِن چی داریم دیگه!اصالً ـ بله،    
 ـ زن و بچه رو خبر کنین و پا شیم.   
 ـ بله، بله، بیفتیم به راه تا َبَتر هم به روزمون نرفته!   
 ئیم! ـ ها وهللا، بلند شیم تا کتک هم نخورده   
 ـ انگار هرِکی دهاتیه  بشر نیست!   
شون بشر نیستن. ما خیلی هم  با اون سر و َمنگال ها ـ همون عجیب ـ غریب   

 بشریم و انسانیم.
آدمیم و چقدر هم  به عالَمی که ما خیلی هم انسانِ  ـ این خودش معلومه   

 آبرومندیم...
پاسگاه و معاونش و رئیِس آموزش و پرورش آمده بودند وسِط حیاط   رئیسِ    

غولی نگاه  با آن هیکِل َنّرهپاسگاه  یدند... نخیر! رئیسِ خند گفتند و می و می
کند و رئیِس آموزش و پرورش هم  چرخاَند و خیره نگاه می کند و سر می می

ای هم مثِل  کند و خنده با آن عینکش و کراواتش ببین چطور هی نگاه می
 دهد! دیگر، نه، چه فایده... مسخره نشان می

ُمراد! نادر! پس دیگه بلند  علی! آ شاه سآ شم»محّمد گفت:  صدای ُگل   
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 ترکۀ جعفر به پائیِن زانوی دّومی هم چسبید و صداهای تحسین ادامه دادند:   
 هللا! ـ های که بارک   
 هللا به همون کلّۀ زرِدت! ـ بارک   
 مون کردی! ـ زنده   
 های!... ـ های   
 هللا! ـ صد بارک   
 ـ َنِمیری!   
 ـ داغتو نبینیم!   
 طرِف رئیِس پاسگاه نگاه کردند! ها با غرور به و خیلی از آن   
َگودِی پشِت ترکۀ نفِر سوم به جعفر نخورد و جعفر نقش انداخت به    

زانویش و صداهای ُشور و تحسین باالتر گرفتند. چهارمی باز َعبُدالعلی بود 
که با شّدت و سرعِت تمام ترکه را جنباند و چوِب دفاعِی جعفر باز بسیار 

بار ضربه را ـ با وجوِد  ماهرانه جلوش را گرفت و نوبۀ جعفر شد و این
از درد نشست و با  سباند. َعبُدالعلیهواپریدِن َعبُدالعلی به کناِر زانویش چ به

 «زنی به ُرون؟ نامرد! می»صدائی که به زحمت درآورد، گفت: 
به غوغای تحسین و تمجیدها، سر و صداهای غیر کشیده شد و جعفر ترکه    

گشاد رسید و ترکه را از دستش  به دست، ایستاده بود که جواِن مودراِز پاچه
 «ن َمرُدمو ناقص بکن؟زَ فتیم بِ برو کنار ببینم! گ»کشید و گفت: 

ها مثِل همیشه آمادۀ آمادگِی دریافِت  صدای ساز و ُدُهل قطع شد و دهاتی   
صدا بریدند و جعفر هم که با خجالت   وار ضرِب توهین، به آموختگِی غریزه

کردِن جوان  نگاه  چپ جواب داده بود که به ران نزده، آهسته و زیِر فشاِر چپ
رسید که صدای  رفتن می پاشیدن برای بیرون ت، به حلقۀ درحالِ و چندنفر، ِکِنف

اگه ُرونش طوری شده باشه، »گردنی به او خورد:  هم ماننِد پس پاسگاه رئیسِ 
 «حالِت، یاُبو! وای به

ُروی ُکت و  خیلی سبزهدوجوان هم ایستاده کناِر دوطرِف داماِد الغرانداِم    
این ِکِیه؟ ِکِیه اصالً این؟ اینو ِکی راه »بودند: صدا آمده  پوشیده، بهشلواِر سبز

 «داده؟ اینا آدَمن، ُیوُسف؟ دهاتِی خر! همین دیگه؛ دهاتی همینه دیگه!...
نفر  وری باقی ماند و َعبُدالعلی که سهخاموشی رسید و فقط صدای همهمۀ دُ    

ین بردند، همچنان روی زم هایش دست می باالی سرش ایستاده بودند و به شانه
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 پیچید... خود می نشسته بود و به
کم نشسته بودند،  ها که عقب کشیده بودند و کم َگچی ها و بخصوص ُبِنه دهاتی   

شوند. خصوصاً با آشکارِی آن  بلند خوب است دیگربه یاِد خود آوردند که 
ها سیر  ای داشت که باز بمانند. شکم رفتار و گفتار، دیگر چه ثمر و مزه

هاشان هم یکی ـ دو ـ سه  و چای هم گیرشان آمده بود و خیلیبودند، سیگار 
دانه تا پنج ـ شش دانه سیگار توی جیب گذاشته بودند... پس چه بهتر که 

، بدوِن خودشان با خودشان بمانندکوبیدن،  به َرهزودتر، هرچه زودتر، 
غریب، با زباِن خودشان، در خاِک خودشان، در والیِت خودشان، در مملکِت 

کارکردن طرِف یکدیگر، یواش،  به فاصله چشمشان به شان... و فاصلهخود
 بلند، خفه، صدا کردند:

 شیم؟ ـ حضرات! دیگه بلند نمی   
 ــ مگه هنوز خیال ندارین بیفتیم به راه؟   
 َئن ُگشنه ـ تشنه. صاحب مونده حیوونامون هم بی شه. دیگه دیر میـ    
 بیفتیم.کم راه  وره، کمدُ هم راه ها، ـ    
 ـ حاال دیگه بلند شین بریم.   
 نشستِن چی داریم دیگه!اصالً ـ بله،    
 ـ زن و بچه رو خبر کنین و پا شیم.   
 ـ بله، بله، بیفتیم به راه تا َبَتر هم به روزمون نرفته!   
 ئیم! ـ ها وهللا، بلند شیم تا کتک هم نخورده   
 ـ انگار هرِکی دهاتیه  بشر نیست!   
شون بشر نیستن. ما خیلی هم  با اون سر و َمنگال ها ـ همون عجیب ـ غریب   

 بشریم و انسانیم.
آدمیم و چقدر هم  به عالَمی که ما خیلی هم انسانِ  ـ این خودش معلومه   

 آبرومندیم...
پاسگاه و معاونش و رئیِس آموزش و پرورش آمده بودند وسِط حیاط   رئیسِ    

غولی نگاه  با آن هیکِل َنّرهپاسگاه  یدند... نخیر! رئیسِ خند گفتند و می و می
کند و رئیِس آموزش و پرورش هم  چرخاَند و خیره نگاه می کند و سر می می

ای هم مثِل  کند و خنده با آن عینکش و کراواتش ببین چطور هی نگاه می
 دهد! دیگر، نه، چه فایده... مسخره نشان می

ُمراد! نادر! پس دیگه بلند  علی! آ شاه سآ شم»محّمد گفت:  صدای ُگل   
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 «شین؟ نمی
و صداهای دیگری به  ُمراد و نادر و َخیرعلی لی و شاهع صداهای شمس   

 چرا. چرا. موندِن چی داریم دیگه. یاهللا.»روشنی و قصد و محکم درآمدند: 
 «زن و بچه رو خبر کن... َبردی! خودت!»و َقپان گفت: .« دیگه.. پس
ُدور از  ، بهکردند بودن در تنهائی دشت را می خت هوای کناِرهمها س دل   

 ها... شلوارتنگ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 پیرمرد                                        
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همانطور ابرهای َپر و پخِش غالباَ ناچیز، خاکستری، سفید، بنفش، تاریک،    
 ،اند را گرفتهها  َگچ، قلعه و کنارۀ آبادِی قنبری سِر ُبِنه جاهائی از باالیکه 

ً همهاند.  گرفتههم هللا را  باالی سِر خانۀ عین شوند و  روزه پیدا می تقریبا
ُروئی  ماِه گذشته  با خنده روند. َدِم صبح است. آفتاب مثِل تماِم شش ـ هفت می

تِر کاهگِِل  زند و رنگِ زرِد بجامانده در ِکشتزارها و رنگِ گرفته برق می
 زند... به نظرها مییا تقریباً بیرنگ ها را مایل به سفید  خانه
عه، ُدور از پهلوی خانۀ َگچ و پاَتل از سمِت آبادِی قل هبرای رفتن به ُبنِ    

ـ یعنی چه هللا  عین «ِخیلی ناُجور». هردو سگِ زرِد باید عبور کرد هللا عین
شوند. به جستجوی  همیشه دیده می َورِی ـ ه روز آمادۀ پارس و حملهشب و چ

شد، چیزی که رنگِ زرد یا نزدیک به زرد یا کمی مایل به زرد نداشته با
به رنگِ خاکسترِی مایل به سفیِد  چندان بلنِد کنارۀ باالئِی خانه  بلندِی سنگِی نه

آلودۀ َگچی به  سفیِد چرک ترِ  های خیلی کوتاه رسد و بلندی کمرنگ به چشم می
های َگچی، دهاِن  شوند و باألخره زیِر بلندِی سنگی و بلندی دیدن پیدا می

 شاید به آگاهِی نگاه برسد...هللا  َپزِی عین خاکسترِی کورۀ َگچ
پیرمرد «ِ کوهی»سیاِه بیشتر ور یافته، قامِت دراز و از دُ  در خلوِت انبوهی   

ُرو به  آید و مثِل آنکه به دیواِر دراِز حیاط  ای از دِر حیاط درمی مانند حادثه
ها به  دست ها و آُغل و آنوقت ود به پشِت ردیِف اتاقش ُسَرد تا کشیده می باال می

ای از  چیرگِی سکوت، همهمهحاِل ماَند. در  مثِل سنگ متوّقف می پشِت کمر،
 خوَرد... َگچ به گوشش می ُبِنه
 ،محّمد هیکلی کمی کوتاه و چوخاُپوش از راِه پاَتل، ُدور از پشِت َکَپِر ُگل   

رسد نزدیکِ لِب شیاِر  شود تا می کند و از شیارمانند هم َرد می عبور می
ورتر از وار تا به دُ  . دّرهایستد راسِت قامِت پیرمرد و می به ماننِد راست هدرّ 
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به پشِت خانه و نزدیک به زیِر  یخانه ادامه دارد و در نزدیکپشت و پهلوی 
عمق  رسد و بعد باریک و دراز و کج و راست و کم به پهنا می پاهای پیرمرد

گیرد و جا را به زمیِن صاف  ور از پیشاپیِش خانه تمامی میشود تاآنکه دُ  می
زیِر پای پیرمرد و   دهد که تا پای یک برجستگِی خاکی ادامه دارد. زمین می

 بلندی گرفته است... پای چوخاُپوش زیِر 
به گیرزدن و ایستادن و نیشش هفتاد ـ هشتاد قدمی، چوخاُپوش در فاصلۀ    

 «پیرمرد!...های  های»زند:  اختیاری از خنده پیدا، صدا می به بی
ند و خندان و با حرارت شو میاز پشِت کمر َرد فوراً هایش  پیرمرد دست   

 «هللا؟های این توئی، عبدُ : »کند می صدا
 «س؟ ِکی به خونه»گفت: « عبُدهللا»صدای    
صدایش طوری بود که معلوم بود از چیزی که خواهد شنید مطمئن است و    
از همین بود که لحظاتی هم به انتظاِر  جهت ایستاده و جهت پرسیده و بی بی

و در زمیِن افتادۀ جلِو پایش پا برداشت که در چندقدمی به جواب نماند 
ِکی »فرستاد:  که پیرمرد جواب میهائی  در َدمرسید،  مانند می سرازیرِی دّره

به لحنی  ،و در سرازیرشدِن عبُدهللا« هست. هیشکِی. فرنگ خودش َتکِه.
 «بیا! بیا!...»دار گفت:  کنایه

مانندی با این لحن و حرِف لحن، عبُدهللا دید باید چیزی بگوید؛  در مقابله   
چون سرازیری تند نبود و پائیدِن جلو پا الزم نبود و تعجیل هم درکار نبود، 

، آ من بیام برای چی»دار گفت:  عمد سرد و فاصله به مکث و با کلماِت به
مون،  گرده، تو هم که نمیای سروقت کوه میهللا که باز نیستش و هی به  عین

؛ پیرمرد نگفت و خندۀ خود را رساند و عبُدهللا ادامه داد: «هی من بیام؟
 «ت! یعنی از اقوام هم هستی که جن ِبَبره»

اَش پیدا از خنده،  های بجامانده پیرمرد پائی به جلو برداشت و دهان و دندان   
خواد  خدمتیم. ای عبُدهللا، ِکی ما رو میقربونت ِبَشم، »در تغییِر لحن گفت: 

خواَنم تا تو بخوائیم که یه  یِر خوَدَمن ـ میرای خودم ـ که از تخمۀ کِ سَ دیگه؟ پِ 
 «که غریب نیستی و عزیزی، اما... َتری؟ تو هم البت پا پشت

های کف بود و  شدن باال ـ پائینبه های بزرگ و  سنگعبُدهللا که چشمش به    
اعتنا  و گرِم فکِر خودش بود، به لحنی کمی سرد و کمی بیاَش گرِم راه  کلّه

کنن، هرچی باشه، تو احترامت واجبه. بااینحال  غلط می ِپَسرا»گفت: 
 «هرکاری ـ فرمایشی داری، خودمو ببین، خودم حاضرم به خدمت...

 
 

~ 477 ~ 
 یِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِپیرمردالل ِ

زدۀ ُپر از خاکستر و ِپشکِل را به  زنگ کوچکِ فرنگ که یک حلِب روغنیِ    
سمِت چپ پا  قدم پشِت سِر پیرمرد ُرو به ازدهده ـ دو و بغل گرفته بود

انداختِن حلب به زمین و با پا شنیدن صدای تعریف، ایستاد و با  داشت، به برمی
 «ِکِیه؟»کردنش، صدا کرد:  چپ
 «س. عبُدهللا»نگاهش کرد گفت:  پیرمرد به چرخیدن    
گذاشت فرنگ چیزی ببیند و قّدش هم کوتاه،  یک برجستگِی خاکی نمی   

های پاها بلند شد بهتر ببیند و با خنده و صدای خندان و آزادانه  روی پنجه
 «چیِزِیه!... پس کو؟ تعجب»گفت: 

کشید و دلش محکم  ود را باال میاختیار خ  شادمانه و با خندۀ بیعبُدهللا   
ی سرازیری، به قدِر دو قدِم کوچک پائین رفت زد. پیرمرد، خمیده رو می

شتابی  و دسِت درازشده را  نگهداشت تا عبُدهللا به بی« علیکُم... سالم»گفت: 
 برسد و دست بدهد...

هائی پیش در پیشاپیِش دیواِر باالئِی در نشسته بودند و  ها که تا َدم سگ   
ند و با شتاب و خشم و به حرکت درآمده بودند، فهمیددیگر سِرپا شده بودند و 

شان با حساِب  َور شدند و حمله َگچ ـ حمله های ُبِنه قدرت ـ خیلی بدتر از سگ
بزرگه که ُدم  . سگتا از دو سمت حمله ِبَبرندور شدند همیشگی بود: از هم دُ 

و به قصِد گزیدن تاخت و  پروا را مثِل ُدِم عقرب پیچانده بود، مستقیم و بی
از سمِت  نگهداشته کوچکۀ الغر مثِل همیشه با َهوَهوی منقطع و سِر پائین سگ

بردن در  مخالف، از پشِت سِر عبُدهللا، پیدا شد و پشِت پای او را برای به دهان
ا و ه انداختِن پیرمرد و نهیب دانست که سنگ نظر داشت. عبُدهللا دیگر می

بزرگه  پروائِی سگ کافی نیست؛ هم از بی نگ با حلبهای فر جنباندن دست
کوچکه. تند خمید سنگ برداشت پرتاب کرد  ترسید و هم از موذیگَرِی سگ می

ها َرد  هایش ُدور از سگ و دوتا دیگر هم پیدا کرد پرت کرد. دو تا از سنگ
بزرگه دنباِل سنگ دوید و  بزرگه گذشت و سگ کردند و سومی از جلِو سگ

ها جدا از  دندان گرفت و ِول کرد و دنبالۀ حمله را گرفت... آدم سنگ را به
... فرنگ، چاق و ِچلّه، کردند ها جدا از هم، از پنج نقطه حمله می هم و سگ

  ِاز حدّ  تر فراخ دهانش  رنگِ کمی َگودآفتادۀ نسبًة قشنگش در صورِت صورتی
نَورپریدن، رمرد که با اینَور ـ آو پی ای زشت باز بود صورتش به خنده

یک رفتند، با جنباندِن  َگل و گشادش هم اینَور ـ آنَور میهای چوخای  گوشه
زدند و عبُدهللا  چرخ میها  داد و سگ و سنگی به دسِت دیگر، نهیب می دست
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به پشِت خانه و نزدیک به زیِر  یخانه ادامه دارد و در نزدیکپشت و پهلوی 
عمق  رسد و بعد باریک و دراز و کج و راست و کم به پهنا می پاهای پیرمرد

گیرد و جا را به زمیِن صاف  ور از پیشاپیِش خانه تمامی میشود تاآنکه دُ  می
زیِر پای پیرمرد و   دهد که تا پای یک برجستگِی خاکی ادامه دارد. زمین می

 بلندی گرفته است... پای چوخاُپوش زیِر 
به گیرزدن و ایستادن و نیشش هفتاد ـ هشتاد قدمی، چوخاُپوش در فاصلۀ    

 «پیرمرد!...های  های»زند:  اختیاری از خنده پیدا، صدا می به بی
ند و خندان و با حرارت شو میاز پشِت کمر َرد فوراً هایش  پیرمرد دست   

 «هللا؟های این توئی، عبدُ : »کند می صدا
 «س؟ ِکی به خونه»گفت: « عبُدهللا»صدای    
صدایش طوری بود که معلوم بود از چیزی که خواهد شنید مطمئن است و    
از همین بود که لحظاتی هم به انتظاِر  جهت ایستاده و جهت پرسیده و بی بی

و در زمیِن افتادۀ جلِو پایش پا برداشت که در چندقدمی به جواب نماند 
ِکی »فرستاد:  که پیرمرد جواب میهائی  در َدمرسید،  مانند می سرازیرِی دّره

به لحنی  ،و در سرازیرشدِن عبُدهللا« هست. هیشکِی. فرنگ خودش َتکِه.
 «بیا! بیا!...»دار گفت:  کنایه

مانندی با این لحن و حرِف لحن، عبُدهللا دید باید چیزی بگوید؛  در مقابله   
چون سرازیری تند نبود و پائیدِن جلو پا الزم نبود و تعجیل هم درکار نبود، 

، آ من بیام برای چی»دار گفت:  عمد سرد و فاصله به مکث و با کلماِت به
مون،  گرده، تو هم که نمیای سروقت کوه میهللا که باز نیستش و هی به  عین

؛ پیرمرد نگفت و خندۀ خود را رساند و عبُدهللا ادامه داد: «هی من بیام؟
 «ت! یعنی از اقوام هم هستی که جن ِبَبره»

اَش پیدا از خنده،  های بجامانده پیرمرد پائی به جلو برداشت و دهان و دندان   
خواد  خدمتیم. ای عبُدهللا، ِکی ما رو میقربونت ِبَشم، »در تغییِر لحن گفت: 

خواَنم تا تو بخوائیم که یه  یِر خوَدَمن ـ میرای خودم ـ که از تخمۀ کِ سَ دیگه؟ پِ 
 «که غریب نیستی و عزیزی، اما... َتری؟ تو هم البت پا پشت

های کف بود و  شدن باال ـ پائینبه های بزرگ و  سنگعبُدهللا که چشمش به    
اعتنا  و گرِم فکِر خودش بود، به لحنی کمی سرد و کمی بیاَش گرِم راه  کلّه

کنن، هرچی باشه، تو احترامت واجبه. بااینحال  غلط می ِپَسرا»گفت: 
 «هرکاری ـ فرمایشی داری، خودمو ببین، خودم حاضرم به خدمت...
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زدۀ ُپر از خاکستر و ِپشکِل را به  زنگ کوچکِ فرنگ که یک حلِب روغنیِ    
سمِت چپ پا  قدم پشِت سِر پیرمرد ُرو به ازدهده ـ دو و بغل گرفته بود

انداختِن حلب به زمین و با پا شنیدن صدای تعریف، ایستاد و با  داشت، به برمی
 «ِکِیه؟»کردنش، صدا کرد:  چپ
 «س. عبُدهللا»نگاهش کرد گفت:  پیرمرد به چرخیدن    
گذاشت فرنگ چیزی ببیند و قّدش هم کوتاه،  یک برجستگِی خاکی نمی   

های پاها بلند شد بهتر ببیند و با خنده و صدای خندان و آزادانه  روی پنجه
 «چیِزِیه!... پس کو؟ تعجب»گفت: 

کشید و دلش محکم  ود را باال میاختیار خ  شادمانه و با خندۀ بیعبُدهللا   
ی سرازیری، به قدِر دو قدِم کوچک پائین رفت زد. پیرمرد، خمیده رو می

شتابی  و دسِت درازشده را  نگهداشت تا عبُدهللا به بی« علیکُم... سالم»گفت: 
 برسد و دست بدهد...

هائی پیش در پیشاپیِش دیواِر باالئِی در نشسته بودند و  ها که تا َدم سگ   
ند و با شتاب و خشم و به حرکت درآمده بودند، فهمیددیگر سِرپا شده بودند و 

شان با حساِب  َور شدند و حمله َگچ ـ حمله های ُبِنه قدرت ـ خیلی بدتر از سگ
بزرگه که ُدم  . سگتا از دو سمت حمله ِبَبرندور شدند همیشگی بود: از هم دُ 

و به قصِد گزیدن تاخت و  پروا را مثِل ُدِم عقرب پیچانده بود، مستقیم و بی
از سمِت  نگهداشته کوچکۀ الغر مثِل همیشه با َهوَهوی منقطع و سِر پائین سگ

بردن در  مخالف، از پشِت سِر عبُدهللا، پیدا شد و پشِت پای او را برای به دهان
ا و ه انداختِن پیرمرد و نهیب دانست که سنگ نظر داشت. عبُدهللا دیگر می

بزرگه  پروائِی سگ کافی نیست؛ هم از بی نگ با حلبهای فر جنباندن دست
کوچکه. تند خمید سنگ برداشت پرتاب کرد  ترسید و هم از موذیگَرِی سگ می

ها َرد  هایش ُدور از سگ و دوتا دیگر هم پیدا کرد پرت کرد. دو تا از سنگ
بزرگه دنباِل سنگ دوید و  بزرگه گذشت و سگ کردند و سومی از جلِو سگ

ها جدا از  دندان گرفت و ِول کرد و دنبالۀ حمله را گرفت... آدم سنگ را به
... فرنگ، چاق و ِچلّه، کردند ها جدا از هم، از پنج نقطه حمله می هم و سگ

  ِاز حدّ  تر فراخ دهانش  رنگِ کمی َگودآفتادۀ نسبًة قشنگش در صورِت صورتی
نَورپریدن، رمرد که با اینَور ـ آو پی ای زشت باز بود صورتش به خنده

یک رفتند، با جنباندِن  َگل و گشادش هم اینَور ـ آنَور میهای چوخای  گوشه
زدند و عبُدهللا  چرخ میها  داد و سگ و سنگی به دسِت دیگر، نهیب می دست
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نگ که جنبیدِن باِز فر خنده ها و دهاِن اّتصاالً به های باِز سگ به دهان ملتفت
ای بود و با  حاِل فراِر گوسفنِد چاق و ِچلّه ههای هیکِل ب هیکلش ماننِد جنبیدن

اثِر فّعالّیِت پیرمرد که با دهاِن بازمانده راه را برای واردشدِن او به حیاط 
ها دارد رسوا  سگ ه وسیلۀکرد، مثِل آنکه در ضمِن عمِل زشت، ب آماده می

 از آمدن پشیمان شد... شود، می
ی هَ »کرد:  جنباندِن حلب صدا میحاِل    خنده و به فرنگ همچنان به   
 «ی!...ها، هَ  بوده صاحب بی
ترسی؟ ببین! ببین  هی جوون! نکنه که می»گفت:  می خنده، به و پیرمرد، لب   

کج به گوشۀ دیوار میره به راه و خودشو جمع کرده! انگاری  چطوری کج
 «شهِرِیه! معّین بچه

شدۀ گرفته گفت:  ی عوضبودنش مثِل عالمِت بیم، با صدا عبُدهللا سبزه   
شدن و پائیدِن  و با پس و پیش« شون! بابا! یه دوائی ِبِدین به اینا ِبکُشین»

اینا هم مگه سَگن؟ ـ اینا هاَرن! ِکی دیده که سگ صاحبش هم »ها گفت:  سگ
 «که وایساده باشه و نهیب ِبِده، باز ِول نکنه و بخواد ُروِن یکی رو بکَنه!

فرنگ ایستاد و با خنده کِف دست را گذاشت به نرمِی  نزدیک به دِر حیاط    
راستی  راستی»و گفت: « تو بیا برو داخل...»پهلوی عبُدهللا زور داد گفت: 

ها از  مثِل شهریدیگه رفته به شهر و یه مدتی هیچ سگ ندیده!  یکه انگار
 «ترسه. سگ می

یرمرد با عبُدهللا با حاِل خالصی پا نهاد داخل. فرنگ هم داخل شد و پ   
عبُدهللا لِب تخِت آهنی ـ سیمِی خیلی بزرگی  پا به داخل نهاد.  یکردن پاسست

ایستاد که  نزدیکِ دِر حیاط بود نشست و فرنگ ُروِبُرویش میطوِر افقی  بهکه 
طرفش  خل نهاد و فرنگ با خشم حلب را بهبزرگه صداکنان پا به دا سگ

 پرتاب کرد و سگ ُرو پس کرد.
 «آ! دیدین گفتم؟»عبُدهللا به غیظ گفت:    
 «بندم؟درو ن»ایستاده نزدیک به در، گفت: پیرمرد    
خوب نیست که به روِز روشن درو ببیندیم، »فرنگ به لحِن راز گفت:    

هاشون ِبَرن به اون ُدور ـ  شون بکن و سنگ بزن سِر دنده پیرمرد. برو نهیب
 «ُدورا...

 «فرنگ، یه چکّه آب نمیدی بخوریم؟»عبُدهللا گفت:    
که مقابل و پشت به اتاِق اّولی برپا  َنِییِن درازیفرنگ راه افتاد طرِف َکَپِر    
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گالُنِی شیرداِر قرارگرفته روی  دو ُبشکۀ بزرِگ چهلشده بود و تا به نزدیکِ 
 طول داشت. هائی در نزدیکی به دِر حیاط  سنگ

این خونه َتک و تنهاس و به این لحاظ که سگِ چی! »گفت:  عبُدهللا می   
 «نه "سگ" اینُجور؟ َئن وگه  بیابونه، اینا به این رقم هار شده ِاینجا هم َبرّ 

ها، »صدای فرنگ از داخِل َکَپر و نشسته کناِر َمشکِ آب، به خنده گفت:    
شه  چه بکنیم؟ می مون به همیناس. یم  جونخودمون َتکچون قبول، اما ما 

 «شون؟ ِبکُشیم
پس تو دیگه َکی زن »خندید گفت:  پیرمرد که به عبُدهللا نزدیک شده بود،   

 «شه! میسُتونی؟ تو که دیگه سرت داره سفید می
ای! »جا شد گفت:  عبُدهللا روی لبۀ آهنی ـ سیمِی تخت به ناراحتی جابه   
 «ستی تو هم!مَ 

برای خواد چه بکنه، بد راحته  زن می»و صدای فرنگ هم گفت:    
 «خودش؟

و به « ی هی یالقُوز بگرده؟شه که یه جوون آ! پس مگه می»پیرمرد گفت:    
 کشیدن، چوبش را از روی تخت برداشت و دستش َدوِر کمِر چوب،جلوتر

آمده،  گیرش شدۀ سیمِی تخت و فرصت های بافته مرّبع اَش داد به کناِر عبُدهللا تکیه
ای! جوون! پس »خندید و گفت:  نانک ِهیع هم فشرد، بعد ِهیع هها را ب لب

چیزی، است با توّقِع  یزدن فهمد که این گوشه می دانست عبُدهللا ؛ می«تو...
 پولی.

َئن مدرسه جمشید و  رفته»سمِت َکَپر، گفت:  اعتنا و نگاهش به عبُدهللا، بی   
 «قنبر؟

 «ها، بابام.»و صدای فرنگ گفت: .« بله»پیرمرد گفت:    
پس َمرِد تو یعنی هیچ نمیاد به خونه، هیچ؟ من که یه کاری »عبُدهللا گفت:    

 «باش داشتم...
آِب ُخَنک به کاسۀ کوچکِ ُروئی روشنِی َمشکِ بزرگ، تاریکِ از دهاِن    
بینیم به چشم؟ الکی افتاده  ای! ما مگه "َمرد" می»گفت:  ریخت و فرنگ می می

و یه چندتا گاو و گوساله رو گرفته و نمیره ت ُبز به یه راِه ِولِی؛ َدوِر یه ُمش
کردن  و با تا زدِن دهاِن َمشک و شروع« به یه والیتی َپِی یه کاری، چیزی...

فایده   عبدهللا! تو بگو دیگه اصالً ُبز و حیوون»به بستِن آن با ریسمان، گفت: 
گفت:  پابرداشتن و به پاشدن و« چی گرون شده؟ داره به این زمونه که همه
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نگ که جنبیدِن باِز فر خنده ها و دهاِن اّتصاالً به های باِز سگ به دهان ملتفت
ای بود و با  حاِل فراِر گوسفنِد چاق و ِچلّه ههای هیکِل ب هیکلش ماننِد جنبیدن

اثِر فّعالّیِت پیرمرد که با دهاِن بازمانده راه را برای واردشدِن او به حیاط 
ها دارد رسوا  سگ ه وسیلۀکرد، مثِل آنکه در ضمِن عمِل زشت، ب آماده می

 از آمدن پشیمان شد... شود، می
ی هَ »کرد:  جنباندِن حلب صدا میحاِل    خنده و به فرنگ همچنان به   
 «ی!...ها، هَ  بوده صاحب بی
ترسی؟ ببین! ببین  هی جوون! نکنه که می»گفت:  می خنده، به و پیرمرد، لب   

کج به گوشۀ دیوار میره به راه و خودشو جمع کرده! انگاری  چطوری کج
 «شهِرِیه! معّین بچه

شدۀ گرفته گفت:  ی عوضبودنش مثِل عالمِت بیم، با صدا عبُدهللا سبزه   
شدن و پائیدِن  و با پس و پیش« شون! بابا! یه دوائی ِبِدین به اینا ِبکُشین»

اینا هم مگه سَگن؟ ـ اینا هاَرن! ِکی دیده که سگ صاحبش هم »ها گفت:  سگ
 «که وایساده باشه و نهیب ِبِده، باز ِول نکنه و بخواد ُروِن یکی رو بکَنه!

فرنگ ایستاد و با خنده کِف دست را گذاشت به نرمِی  نزدیک به دِر حیاط    
راستی  راستی»و گفت: « تو بیا برو داخل...»پهلوی عبُدهللا زور داد گفت: 

ها از  مثِل شهریدیگه رفته به شهر و یه مدتی هیچ سگ ندیده!  یکه انگار
 «ترسه. سگ می

یرمرد با عبُدهللا با حاِل خالصی پا نهاد داخل. فرنگ هم داخل شد و پ   
عبُدهللا لِب تخِت آهنی ـ سیمِی خیلی بزرگی  پا به داخل نهاد.  یکردن پاسست

ایستاد که  نزدیکِ دِر حیاط بود نشست و فرنگ ُروِبُرویش میطوِر افقی  بهکه 
طرفش  خل نهاد و فرنگ با خشم حلب را بهبزرگه صداکنان پا به دا سگ

 پرتاب کرد و سگ ُرو پس کرد.
 «آ! دیدین گفتم؟»عبُدهللا به غیظ گفت:    
 «بندم؟درو ن»ایستاده نزدیک به در، گفت: پیرمرد    
خوب نیست که به روِز روشن درو ببیندیم، »فرنگ به لحِن راز گفت:    

هاشون ِبَرن به اون ُدور ـ  شون بکن و سنگ بزن سِر دنده پیرمرد. برو نهیب
 «ُدورا...

 «فرنگ، یه چکّه آب نمیدی بخوریم؟»عبُدهللا گفت:    
که مقابل و پشت به اتاِق اّولی برپا  َنِییِن درازیفرنگ راه افتاد طرِف َکَپِر    
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گالُنِی شیرداِر قرارگرفته روی  دو ُبشکۀ بزرِگ چهلشده بود و تا به نزدیکِ 
 طول داشت. هائی در نزدیکی به دِر حیاط  سنگ

این خونه َتک و تنهاس و به این لحاظ که سگِ چی! »گفت:  عبُدهللا می   
 «نه "سگ" اینُجور؟ َئن وگه  بیابونه، اینا به این رقم هار شده ِاینجا هم َبرّ 

ها، »صدای فرنگ از داخِل َکَپر و نشسته کناِر َمشکِ آب، به خنده گفت:    
شه  چه بکنیم؟ می مون به همیناس. یم  جونخودمون َتکچون قبول، اما ما 

 «شون؟ ِبکُشیم
پس تو دیگه َکی زن »خندید گفت:  پیرمرد که به عبُدهللا نزدیک شده بود،   

 «شه! میسُتونی؟ تو که دیگه سرت داره سفید می
ای! »جا شد گفت:  عبُدهللا روی لبۀ آهنی ـ سیمِی تخت به ناراحتی جابه   
 «ستی تو هم!مَ 

برای خواد چه بکنه، بد راحته  زن می»و صدای فرنگ هم گفت:    
 «خودش؟

و به « ی هی یالقُوز بگرده؟شه که یه جوون آ! پس مگه می»پیرمرد گفت:    
 کشیدن، چوبش را از روی تخت برداشت و دستش َدوِر کمِر چوب،جلوتر

آمده،  گیرش شدۀ سیمِی تخت و فرصت های بافته مرّبع اَش داد به کناِر عبُدهللا تکیه
ای! جوون! پس »خندید و گفت:  نانک ِهیع هم فشرد، بعد ِهیع هها را ب لب

چیزی، است با توّقِع  یزدن فهمد که این گوشه می دانست عبُدهللا ؛ می«تو...
 پولی.

َئن مدرسه جمشید و  رفته»سمِت َکَپر، گفت:  اعتنا و نگاهش به عبُدهللا، بی   
 «قنبر؟

 «ها، بابام.»و صدای فرنگ گفت: .« بله»پیرمرد گفت:    
پس َمرِد تو یعنی هیچ نمیاد به خونه، هیچ؟ من که یه کاری »عبُدهللا گفت:    

 «باش داشتم...
آِب ُخَنک به کاسۀ کوچکِ ُروئی روشنِی َمشکِ بزرگ، تاریکِ از دهاِن    
بینیم به چشم؟ الکی افتاده  ای! ما مگه "َمرد" می»گفت:  ریخت و فرنگ می می

و یه چندتا گاو و گوساله رو گرفته و نمیره ت ُبز به یه راِه ِولِی؛ َدوِر یه ُمش
کردن  و با تا زدِن دهاِن َمشک و شروع« به یه والیتی َپِی یه کاری، چیزی...

فایده   عبدهللا! تو بگو دیگه اصالً ُبز و حیوون»به بستِن آن با ریسمان، گفت: 
گفت:  پابرداشتن و به پاشدن و« چی گرون شده؟ داره به این زمونه که همه
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بیا برو داخِل اینکه پا شو جا بندازم یا  .، بابامسِر تخِت خالی یننش پس»
 «اتاق.

 «شه اتاق؟ اتاق که گرمه، می»عبُدهللا گفت:    
 «شینی به آفتاب؟ پس می»فرنگ گفت:    
و کاسه را که گرفته بود، به « تازه َدِم صبحه، عیب نداره.»عبُدهللا گفت:    

 لب برد.
ُروَفِمش، ُبزای  کثیفه. هرچه که مییعنی داخِل َکَپر هم »فرنگ گفت:    

 «کنن. َکَشن ِبش و َجلد کثیفش می گرفته سر می آتش
و « نوِش جون.»پیرمرد پائید تا عبُدهللا کاسه را از دهان َرد کرد و گفت:    

 «؟نه هنوز گرمه  ها  نه و بازکُعبُدهللا! پائیز داره میره خالص بِ »گفت: 
تا دو ـ »کرد، گفت:  ش را پاک میها و سبیل هللا که با پشِت دست لبعبدُ    
 ..«، اینهتا بارون نزنه سه
 «زنه خدا؟ بارون ُکو؟ بارون می»پیرمرد گفت:    
ُگلی و برادر ـ خواهرات  بی شاه بی»فرنگ دستش به زانوی عبُدهللا، گفت:    

 «خوَبن تو رو خدا؟
و « خوَبن از مرحمِت تو و خدا.»گفت: جنباندن به دو مگس  با دستعبُدهللا    

 «پس ُبز دیگه ِهشته اینجا برای چی؟»گفت: 
گاوی ِهشته برای شیرشون.  یه سه ـ چارتا ُبز و یه ماده»فرنگ گفت:    

و، ِبالنسبت، یه  کثیفی و درِدَسَرن،ش مایۀ  رد که همهبُ  کاشکِی اینا رو هم می
که تنگ  کشیدنی وقتی ئی به یه وقتی و یه آب ای یه بارکشیخری هم ِهشته بر

ای  شوهکِ  یاِر آبِی پدرسگِ رشوه ـ ی که علیشه. خودت خبر دار ِبمون می
ای  َئن تحِت اختیارش که اقالً هفته َکشی هم نهاده بحقوق ِبش میدن و ماشیِن آ

شوه که دیر ر قتیَگچ، اما چی؟ و ِنهبه ما و به آبادِی بُ   یه دفعه آب بیاره ِبده
شو هم میذاره روی  کنه و دیر به دیر آب میاره و بهانه دستشو بگیره، لج می

الخصوص  و علیَبَتر کبابیم  آبی  َنقِل همین بی اینکه ماشین خرابه و ُخالصه
ی و همۀ حیوونا رو بفروشه بریم اللِ هللا  عینکاشکِی َنقِل همین آب هم که شده، 

خوِد جن ِل تو، مثِل باقی ـ بگیره به دست... آ! مثِل کاری رو .. ـ مث یه رشته
بشه؟  دّره و به کوه ـ کوها که یعنی چه گرده به ُنه ماه با حیوونا می دوازده سالی

 «ای داره؟ چه مزه
داری دیگه ثمری  َگلِه بله، به این ایام »با لحظاتی سکوت، عبُدهللا گفت:    

~ 481 ~ 
 یِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِپیرمردالل ِ

 «ها به ُدوری و غریبی؟ رفتم داخِل شرکت آیا من می نداره، اگه ثمری داشت 
ی کالس نیست ها هم دیگه بزرَگن، عبُدهللا، دیگه به اللِ  ِجِغلِه»فرنگ گفت:    

ی، هم این دوتا ِجِغلِه رفتیم اللِ  از کالِس ُنه باالتر  که درس ِبخوونن؛ اگه می
َبعد  د که ِمندا ممکنی می ها و هم به موعِد تعطیلِی مدرسه کردن کمکش می

مسجدسلیمان درس ِبخوونن، اما چی؟ با این وضع، خودمون  شون بفرستیم
اونوقت ئیم َتک و تنها به این بیابون و اگه همین پیرمرد رو هم نبود،  مونده
 «شدیم... پاک دیوونه میدیگه 

ها باشه  هللا باید به فکِر ِجِغلِه تو فکرت خیلی خوبه. آ عین»عبُدهللا گفت:    
خاطِر  و به« بشه و مثِل ما بدبخت نشن. شون خوب که آتیه س ِبخوونندر

و با صورِت کمی الغر و  جا شد به جاها،  و تیزِی سیملبۀ تخت  فشاِر خشکیِ 
رسید  نظر می ینطرف ـ آنطرف را نگاه کرد که بهطوری ا های بلند  پاُزلفی

 زود بیطاقت و خسته شده.
گردی به  هر و وفای تو که هروقت َورمیوهللا باز قربوِن مِ »فرنگ گفت:    
 «...!ِبمونسری درمیاری ی، میای یه اللِ 
 «نه، وقتی که باشم، یه دیدنی هی فرضه!»عبُدهللا گفت:    
بزرگه  ها، ِجِغلِه باز َنقِل ِجِغلِه»و گفت: « قربونت هم شدم.»فرنگ گفت:    

شه اقالً  به آتیه یه چیزی می  درسش خوبه عبُدهللا، حیفه، اگه درس ِبخوونه
صورتش با حالتی تلخ ـ که «. برای روِز سیاِه خودش، اما کوچیکه نه...

سمِت پیرمرد  داد ـ به آویزانش آنرا نشان می بخصوص لِب سرِخ پائینیِ 
های  ای و ابروهای کم و تقریباً زردرنگش را به چشم های قهوه برگشت و چشم

یواش به عبُدهللا  د و فرنگ صورت را یواشپا کر او رساند و پیرمرد پابه
ما هم که موندیم روی همین دوتا ِجِغلِه و »ای گفت:  برگرداند و همراِه خنده

 «خدا دیگه ندادمون...
، بچه مگه ِِل ای بابا، الحمدُ »کردِن باالتنه گفت:  حاِل عقب ـ جلو عبُدهللا به   

 «چندتا...
خواد،  ببین اگه عبُدهللا چائی می»گفت: اَش نهاده پشِت گوش،  پیرمرد پنجه   

 «تا...
نه، چائِی چه موقع. چائی که همین یه َدمان پیش خوردم و »عبُدهللا گفت:    

 «افتادم به راه.
کنم"!  تو بگو "برای خودم هول می»و فرنگ ُروَیش به پیرمرد، گفت:    
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بیا برو داخِل اینکه پا شو جا بندازم یا  .، بابامسِر تخِت خالی یننش پس»
 «اتاق.

 «شه اتاق؟ اتاق که گرمه، می»عبُدهللا گفت:    
 «شینی به آفتاب؟ پس می»فرنگ گفت:    
و کاسه را که گرفته بود، به « تازه َدِم صبحه، عیب نداره.»عبُدهللا گفت:    

 لب برد.
ُروَفِمش، ُبزای  کثیفه. هرچه که مییعنی داخِل َکَپر هم »فرنگ گفت:    

 «کنن. َکَشن ِبش و َجلد کثیفش می گرفته سر می آتش
و « نوِش جون.»پیرمرد پائید تا عبُدهللا کاسه را از دهان َرد کرد و گفت:    

 «؟نه هنوز گرمه  ها  نه و بازکُعبُدهللا! پائیز داره میره خالص بِ »گفت: 
تا دو ـ »کرد، گفت:  ش را پاک میها و سبیل هللا که با پشِت دست لبعبدُ    
 ..«، اینهتا بارون نزنه سه
 «زنه خدا؟ بارون ُکو؟ بارون می»پیرمرد گفت:    
ُگلی و برادر ـ خواهرات  بی شاه بی»فرنگ دستش به زانوی عبُدهللا، گفت:    

 «خوَبن تو رو خدا؟
و « خوَبن از مرحمِت تو و خدا.»گفت: جنباندن به دو مگس  با دستعبُدهللا    

 «پس ُبز دیگه ِهشته اینجا برای چی؟»گفت: 
گاوی ِهشته برای شیرشون.  یه سه ـ چارتا ُبز و یه ماده»فرنگ گفت:    

و، ِبالنسبت، یه  کثیفی و درِدَسَرن،ش مایۀ  رد که همهبُ  کاشکِی اینا رو هم می
که تنگ  کشیدنی وقتی ئی به یه وقتی و یه آب ای یه بارکشیخری هم ِهشته بر

ای  شوهکِ  یاِر آبِی پدرسگِ رشوه ـ ی که علیشه. خودت خبر دار ِبمون می
ای  َئن تحِت اختیارش که اقالً هفته َکشی هم نهاده بحقوق ِبش میدن و ماشیِن آ

شوه که دیر ر قتیَگچ، اما چی؟ و ِنهبه ما و به آبادِی بُ   یه دفعه آب بیاره ِبده
شو هم میذاره روی  کنه و دیر به دیر آب میاره و بهانه دستشو بگیره، لج می

الخصوص  و علیَبَتر کبابیم  آبی  َنقِل همین بی اینکه ماشین خرابه و ُخالصه
ی و همۀ حیوونا رو بفروشه بریم اللِ هللا  عینکاشکِی َنقِل همین آب هم که شده، 

خوِد جن ِل تو، مثِل باقی ـ بگیره به دست... آ! مثِل کاری رو .. ـ مث یه رشته
بشه؟  دّره و به کوه ـ کوها که یعنی چه گرده به ُنه ماه با حیوونا می دوازده سالی

 «ای داره؟ چه مزه
داری دیگه ثمری  َگلِه بله، به این ایام »با لحظاتی سکوت، عبُدهللا گفت:    
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 «ها به ُدوری و غریبی؟ رفتم داخِل شرکت آیا من می نداره، اگه ثمری داشت 
ی کالس نیست ها هم دیگه بزرَگن، عبُدهللا، دیگه به اللِ  ِجِغلِه»فرنگ گفت:    

ی، هم این دوتا ِجِغلِه رفتیم اللِ  از کالِس ُنه باالتر  که درس ِبخوونن؛ اگه می
َبعد  د که ِمندا ممکنی می ها و هم به موعِد تعطیلِی مدرسه کردن کمکش می

مسجدسلیمان درس ِبخوونن، اما چی؟ با این وضع، خودمون  شون بفرستیم
اونوقت ئیم َتک و تنها به این بیابون و اگه همین پیرمرد رو هم نبود،  مونده
 «شدیم... پاک دیوونه میدیگه 

ها باشه  هللا باید به فکِر ِجِغلِه تو فکرت خیلی خوبه. آ عین»عبُدهللا گفت:    
خاطِر  و به« بشه و مثِل ما بدبخت نشن. شون خوب که آتیه س ِبخوونندر

و با صورِت کمی الغر و  جا شد به جاها،  و تیزِی سیملبۀ تخت  فشاِر خشکیِ 
رسید  نظر می ینطرف ـ آنطرف را نگاه کرد که بهطوری ا های بلند  پاُزلفی

 زود بیطاقت و خسته شده.
گردی به  هر و وفای تو که هروقت َورمیوهللا باز قربوِن مِ »فرنگ گفت:    
 «...!ِبمونسری درمیاری ی، میای یه اللِ 
 «نه، وقتی که باشم، یه دیدنی هی فرضه!»عبُدهللا گفت:    
بزرگه  ها، ِجِغلِه باز َنقِل ِجِغلِه»و گفت: « قربونت هم شدم.»فرنگ گفت:    

شه اقالً  به آتیه یه چیزی می  درسش خوبه عبُدهللا، حیفه، اگه درس ِبخوونه
صورتش با حالتی تلخ ـ که «. برای روِز سیاِه خودش، اما کوچیکه نه...

سمِت پیرمرد  داد ـ به آویزانش آنرا نشان می بخصوص لِب سرِخ پائینیِ 
های  ای و ابروهای کم و تقریباً زردرنگش را به چشم های قهوه برگشت و چشم

یواش به عبُدهللا  د و فرنگ صورت را یواشپا کر او رساند و پیرمرد پابه
ما هم که موندیم روی همین دوتا ِجِغلِه و »ای گفت:  برگرداند و همراِه خنده

 «خدا دیگه ندادمون...
، بچه مگه ِِل ای بابا، الحمدُ »کردِن باالتنه گفت:  حاِل عقب ـ جلو عبُدهللا به   

 «چندتا...
خواد،  ببین اگه عبُدهللا چائی می»گفت: اَش نهاده پشِت گوش،  پیرمرد پنجه   

 «تا...
نه، چائِی چه موقع. چائی که همین یه َدمان پیش خوردم و »عبُدهللا گفت:    

 «افتادم به راه.
کنم"!  تو بگو "برای خودم هول می»و فرنگ ُروَیش به پیرمرد، گفت:    
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 «حیوونا...کنم. تو فقط برو سروقِت  خودم درست میکه َمیلِش کشید،  وقتی
حواسی چوبش به در خورد، دست به  پیرمرد به رفتن پا برداشت و در بی   

اَی! برین  هی ِچخ! ِچخ»گوشۀ کالِه سیاه برد و به بیرون پا نهاد و صدا کرد: 
 «به ُدور...

ها و  جا که مرغ معنای همه لوِد بیآ به زردی ـ خاکستری ـ سفیدِی چرک   
دادند، باز انداِم پیرمرد  پخش به آن تغییری نمیهای َپر و  ها و جوجه خروس

اضافه شد. چوب را روی یک لنگه کفِش سیاِه الستیکی تکیه داده بود و 
به داشت... نرسیده  باالئی پا برمی سرش به زیر، مثِل لنگیدن در طوِل دیوارِ 

گردن کج کرد و دست را با چوب کج گرفت که انگار  ُجوری آرام  نبش،
با سردرآوردنش از نبش، باد  ...را در پشت غافلگیر کند خواست کسی می

 رد و َرم کرد...مثِل هیکلی غافلگیرشده از جا جنبید و به صورتش خو
زد و ُرو  ُپوِش فرنگ بیروِن در پیدا شد که از ُدور سیاه می ای انداِم ُسرمه   

 «پیرمرد، هی!...»زد:  ت و صدا میداش به باال پا برمی
جوئی  ردرآوردن از نبش، سوراِخ کوچکِ دهانش با ُپرسپیرمرد با س   

 «ها...»ابرداشتن به پائین، گفت: پتند حاِل  متوّجۀ فرنگ و به
َنری »شدۀ محرمانه گفت:  همچنان به پابرداشتن، با صدای کوچکفرنگ    

 «جائی...
میرم »گفت:  دیگر هردو ایستاده مقابِل هم، پیرمرد کامالً ملتفِت حرف،و    

و سِر چوبش به زمین صدا کرد و « کجا؟ کجا رو دارم ِبَرم؟ پس.. یعنی...
پس اگه چائی درست کردی، »اَش به پشِت گوش رفت و متوّقعانه گفت:  پنجه

 «دو استکان هم ازش بذار...
زد به تخِت سینۀ خشِک   فرنگ دهنش باز از خنده، با سِر باالگرفته   

ت! چائی که همین یه َدمان پیش خوردی تا تِه  گیرهای آتش ب»پیرمرد گفت: 
 «باشه، اگه چائی درست شد، البت میذارم برات.»و گفت: « قوری.

شدۀ زرد و  های جاگرفته و انگار خشک جاهای رنگ مربوط به نقطه   
مانند، ـ یکی کوچک و پهن و  خاکستری و سفیِد چرکی، دو هیکل، دو سیاهی

سوا شدند، ُدور شدند؛ سیاهِی کوچک از در داخل یکی بلند و باریک ـ ازهم 
وار و انگار  تکلیف و گیج بزرِگ ِبِل باریک، بالتکلیف و بنابهشد و سیاهِی 

جهت به  ، بیخود و بیلرزان، چند قدم به اینطرف ـ آنطرف کشیده شد، ایستاد
های فراوان نگاه کرد و نگاه کرد و به  ها و جوجه ها و خروس طرِف مرغ

~ 483 ~ 
 یِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِپیرمردالل ِ

هائی به القیدی چوب را  مدَ مانند راه افتاد و به ِکشتزار پا نهاد و  دّره تِ ُموازا
 تکان داد...  تکان

استفاده  به سرش رانده شد؛ این فکر ماننِد باری بزرگ و بیخود ـ بیفکری    
 بود که به زور به انباری داخلش کنند؛ مغزش خسته از آن، عبورش داد...

 َبره؟... کم آب مییعنی میگم، مگه کمه؟ خودش که من هیچی ن  ـ همین   
 به مگسی دست جنباند که روی دماغش نشسته بود.   
های  قهو پخش و َپالی افتادۀ گندم و سا های زرد و ُخرد و ریز جاتاجا ساقه   

. چند ملِخ ریز از جلِو خورند به چشم و ذهنش می مانده  معدوِد هنوزدرزمین
 پرند... پایش باهم می

ملَخن؟ حاال که موعِد بهار  شون ُتوله ـ اینا پس کو بزرگاشون؟ چرا همه   
 مونن؟... ُجور هی کوچیک می شون همین نیست... یا شاید این رقم

 دونم تو هم!... ـ چه می   
 ایستاد.   
 ـ تو اینو میگی، بله، اما نه باز هرِکی به عمِل خودش؟...   
تازۀ سگ نشسته تکان روی مدفوِع  یبکند که  به مگسی درشت نگاه می   

َپَرد. نرم و سست و زیرلبی  کوبد و مگس می است؛ محکم پا به زمین می
حرف البت درسته که "هرِکی به عمِل خودش"... تازه َدِم  این»گوید:  می

 «صبحه و باز گرمه... تو هم َبدگرمائی...
دندانه،  های ریِز بی ای سبز بود با برگ و متوّجه به بوته چشمش به کناِر پا   

َکَشد؛ صدائی  ضرب به داخِل بوته می بیش از دو وجب. چوب را بهبه بلندِی 
رود که در  های فراوان می آید... نگاهش به بوته مثِل صدای شکستن می

پهِن  که سرهای کند توّجه پیدا می  شوند. با امتحان جای ِکشتزار دیده می همه
سبزشان در دو ـ سه وجبِی زمین، اگر نگاه و سر سریع بگردند، تا چند لحظه 

 ...کنند ای جلوه می پریده رنگ مثِل فرِش سبزِ 
ـ تو فقط.. ـ اگه حرِف خدائی رو بخوای ـ باید جریانو بکنی به گوِش    

موَنن؟ به این  ها تا به این موعد چطور اینُجور سبز می شوهر... میگم این ُبّته
َئن؟ ـ حکِم  بارون دیدهمگه  معنی  کوچیکۀ بی چند ماه غیراز همون دوتا بارون

شون  َئن چرا حیوونا تا حاال گذاشته چیِزِیه که تعجبخداست البت... از این َرد، 
شون یا  یعنی آیا تلَخن به دهن شون؟ خوَرن نمیشون و  َئن نخوردهبموَنن و 

 ...اَن؟ زهری
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 «حیوونا...کنم. تو فقط برو سروقِت  خودم درست میکه َمیلِش کشید،  وقتی
حواسی چوبش به در خورد، دست به  پیرمرد به رفتن پا برداشت و در بی   

اَی! برین  هی ِچخ! ِچخ»گوشۀ کالِه سیاه برد و به بیرون پا نهاد و صدا کرد: 
 «به ُدور...

ها و  جا که مرغ معنای همه لوِد بیآ به زردی ـ خاکستری ـ سفیدِی چرک   
دادند، باز انداِم پیرمرد  پخش به آن تغییری نمیهای َپر و  ها و جوجه خروس

اضافه شد. چوب را روی یک لنگه کفِش سیاِه الستیکی تکیه داده بود و 
به داشت... نرسیده  باالئی پا برمی سرش به زیر، مثِل لنگیدن در طوِل دیوارِ 

گردن کج کرد و دست را با چوب کج گرفت که انگار  ُجوری آرام  نبش،
با سردرآوردنش از نبش، باد  ...را در پشت غافلگیر کند خواست کسی می

 رد و َرم کرد...مثِل هیکلی غافلگیرشده از جا جنبید و به صورتش خو
زد و ُرو  ُپوِش فرنگ بیروِن در پیدا شد که از ُدور سیاه می ای انداِم ُسرمه   

 «پیرمرد، هی!...»زد:  ت و صدا میداش به باال پا برمی
جوئی  ردرآوردن از نبش، سوراِخ کوچکِ دهانش با ُپرسپیرمرد با س   

 «ها...»ابرداشتن به پائین، گفت: پتند حاِل  متوّجۀ فرنگ و به
َنری »شدۀ محرمانه گفت:  همچنان به پابرداشتن، با صدای کوچکفرنگ    

 «جائی...
میرم »گفت:  دیگر هردو ایستاده مقابِل هم، پیرمرد کامالً ملتفِت حرف،و    

و سِر چوبش به زمین صدا کرد و « کجا؟ کجا رو دارم ِبَرم؟ پس.. یعنی...
پس اگه چائی درست کردی، »اَش به پشِت گوش رفت و متوّقعانه گفت:  پنجه

 «دو استکان هم ازش بذار...
زد به تخِت سینۀ خشِک   فرنگ دهنش باز از خنده، با سِر باالگرفته   

ت! چائی که همین یه َدمان پیش خوردی تا تِه  گیرهای آتش ب»پیرمرد گفت: 
 «باشه، اگه چائی درست شد، البت میذارم برات.»و گفت: « قوری.

شدۀ زرد و  های جاگرفته و انگار خشک جاهای رنگ مربوط به نقطه   
مانند، ـ یکی کوچک و پهن و  خاکستری و سفیِد چرکی، دو هیکل، دو سیاهی

سوا شدند، ُدور شدند؛ سیاهِی کوچک از در داخل یکی بلند و باریک ـ ازهم 
وار و انگار  تکلیف و گیج بزرِگ ِبِل باریک، بالتکلیف و بنابهشد و سیاهِی 

جهت به  ، بیخود و بیلرزان، چند قدم به اینطرف ـ آنطرف کشیده شد، ایستاد
های فراوان نگاه کرد و نگاه کرد و به  ها و جوجه ها و خروس طرِف مرغ
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هائی به القیدی چوب را  مدَ مانند راه افتاد و به ِکشتزار پا نهاد و  دّره تِ ُموازا
 تکان داد...  تکان

استفاده  به سرش رانده شد؛ این فکر ماننِد باری بزرگ و بیخود ـ بیفکری    
 بود که به زور به انباری داخلش کنند؛ مغزش خسته از آن، عبورش داد...

 َبره؟... کم آب مییعنی میگم، مگه کمه؟ خودش که من هیچی ن  ـ همین   
 به مگسی دست جنباند که روی دماغش نشسته بود.   
های  قهو پخش و َپالی افتادۀ گندم و سا های زرد و ُخرد و ریز جاتاجا ساقه   

. چند ملِخ ریز از جلِو خورند به چشم و ذهنش می مانده  معدوِد هنوزدرزمین
 پرند... پایش باهم می

ملَخن؟ حاال که موعِد بهار  شون ُتوله ـ اینا پس کو بزرگاشون؟ چرا همه   
 مونن؟... ُجور هی کوچیک می شون همین نیست... یا شاید این رقم

 دونم تو هم!... ـ چه می   
 ایستاد.   
 ـ تو اینو میگی، بله، اما نه باز هرِکی به عمِل خودش؟...   
تازۀ سگ نشسته تکان روی مدفوِع  یبکند که  به مگسی درشت نگاه می   

َپَرد. نرم و سست و زیرلبی  کوبد و مگس می است؛ محکم پا به زمین می
حرف البت درسته که "هرِکی به عمِل خودش"... تازه َدِم  این»گوید:  می

 «صبحه و باز گرمه... تو هم َبدگرمائی...
دندانه،  های ریِز بی ای سبز بود با برگ و متوّجه به بوته چشمش به کناِر پا   

َکَشد؛ صدائی  ضرب به داخِل بوته می بیش از دو وجب. چوب را بهبه بلندِی 
رود که در  های فراوان می آید... نگاهش به بوته مثِل صدای شکستن می

پهِن  که سرهای کند توّجه پیدا می  شوند. با امتحان جای ِکشتزار دیده می همه
سبزشان در دو ـ سه وجبِی زمین، اگر نگاه و سر سریع بگردند، تا چند لحظه 

 ...کنند ای جلوه می پریده رنگ مثِل فرِش سبزِ 
ـ تو فقط.. ـ اگه حرِف خدائی رو بخوای ـ باید جریانو بکنی به گوِش    

موَنن؟ به این  ها تا به این موعد چطور اینُجور سبز می شوهر... میگم این ُبّته
َئن؟ ـ حکِم  بارون دیدهمگه  معنی  کوچیکۀ بی چند ماه غیراز همون دوتا بارون

شون  َئن چرا حیوونا تا حاال گذاشته چیِزِیه که تعجبخداست البت... از این َرد، 
شون یا  یعنی آیا تلَخن به دهن شون؟ خوَرن نمیشون و  َئن نخوردهبموَنن و 

 ...اَن؟ زهری
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 خیلی آهسته پا برداشت.   
ـ... خوبه! حرفو برسون به شوهر تا یه خونی هم پاپیِچ پامون بشه روی    

 ...!مون بدبختی ـ ذلیلی همه
 کردنش ایستاد. نگاه خیلی کوچکی از نوعی دیگر رسید و بهچشمش به بوتۀ    
 که آخه چطوری... کوچیکا رو مخصوصاً تو بگو ـ این دیگه! باز این ُبّته   
 طرفش برد... و دست به ُچنَبک زدباالی سِر گیاه    
دونه چه خبره و من باید بکنم به  حاال انگاری که خودش نمیـ...    

 گوشش!...
اش  توی پنجۀ باِز  گیاه به بلندِی چند انگشت است و همۀ چهار شاخه   

رنگ و  ای اَش سه برِگ بزرگ و پسته . هر شاخهگیرند پیرمرد جا می
شان چیزی سفید و شبیه  مانند دارد که در وسط تی و مخملیدار و گوش ُکنگره

دسِت  ها دست بزند، به برگخواهد  به تخمدان جا گرفته است. آدم دلش می
هم مثِل  نوازش ِبَبَرد... پیرمرد که کمِر چوب توی مشتش است و به آن

َکَشد که مثِل مخمل نرم است و مثِل  دوپایش تکیه داده، روی برگی انگشت می
های خشک و خارهای خشکِ سِرپاماندۀ  کند... باد جاتاجا علف کاغذ صدا می

 لرزاَند. َدوِر گیاه را می
چطور حیوونا  آبی؟ باز تو بگو َشن از بی خشک نمی ـ خدایا! چطور همینا   

 خوَرن... اینا رو.. ـ به این خوبی و ُتردی ـ نمی
 یک دستش به زانو و یک دستش به چوب، زور زد و بلند شد.   
یِخ سرِد  حاال یه پیاله آبِ  خواد که همین دلم می –خواد؟  دونی دلم چه می ـ می   

 جا حاضر بود... ! ـ همینن ِبکَنه  هادندو سرد.. ـ ُجوری که از سردی
َتد اُف ُدوِر دِر حیاط و پشتش به دِر حیاط، راه می راست با پیشاپیشِ  به راست   

خار و بوته و  جاتاجایش و شود نمی که ِکشت گذارد زمینی پا می و به تکّه
و خاکسترِی خاکسترماننِد درهم ـ  ُمرده علِف خشکیدۀ زرد و سفید و سبزِ 

 زنند... سنگ  سفیدی می و جاتاجایش سنگ و تخته شوند می  دیده برهم
 زد زودتر، چقدر خوب بود... ـ اگه بارون می   
چشم  به ماننِد جانوری ماندگار در آن حدود  زردِی غالب  در پیشاپیِش ُرو    
 َرماَند... زند و می می
 شد... کرد و دل  خوش می ـ... یعنی علف سبز می   
مگس دست سه و... )انگشِت سّبابه را از تِه لولۀ َدماغ درآورد و به ـ دِل ت   
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، شه ( دِل من دیگه خوش نمی:و با بیحالی و بیقیدی حرف را دنبال کرد جنباند
ئیم اجیر برای  گذشت که یه دفعه دیگه هم دِل من خوش بشه. آخِر ُعمری شده

این اینُجورجائی! ای یه  مزد و مواجب اوَنم به ئیم نوکِر بی یه تیکه نون و شده
و  برام! مردم پسر دارنبیارن شونو  که نابود بشن پسرا! امیدوارم خبِر مرگ

بود. یعنی نه اینه که نوشِت من  من هم یعنی پسر دارم!... این فقط پیشونی
 و خدا خودش خوار و زارم کرده؟... «خدائی شانِس ُگه»شانَسم شد 

طرِف در هم نباید  ها داشته باشد و به حیوان ه کارِ دید هنوز نباید کاری ب می   
 زند که با صدائی مثلِ  ای کوچک و خشکیده می زیِر َتپاله  برود. با نوِک کفش

شود. از َتپالۀ پهن و  لُخت و سفت ُسریده می ای از زمینِ  صدای سنگ  به تکّه
کند و کفش  رنگش تاریک است و بنابراین خشک نیست، حذر میکه ناُزکی 

؛ ِسرگین دهد تا ُخردش کند االغی زور میآلوِد  خاکِسرگیِن خشکیدۀ  را روی
 دارد... آَوَرد و پیرمرد پا را برمی درد می ت است و کِف پا را بهسف
خوام ِبُپرَسم که مگه  ـ راجع به این ِکیرخور، تو که هی اینو میگی، می   
از این  ؟به تو چی اصال ؟ـقوم و خویشهخالوته؟ مگه دخترعموِته؟ مگه  زن

هللا  کنی که عین مگه خیال میگفتم که: َبرگذشته.. ـ ای آدِم صاف و صادق! ـ 
منتها  خودش خبر نداره از کارای فرنگ؟ خبر داره و قشنگ هم خبر داره 

ما خودمون مگه نمیگیم با قُُرمساق فرقی نداره. اصالً  غیرت ـ تقلید نداره و
 ، شوهِرشه"؟...َبره کارش پی میکسی که به  شه، اّول "زنی که خراب می

بوتۀ ای ـ از روی  ای ـ ِگرد و سیاه و شّفاف و کمی بزرگتر از نقطه حشره   
َپَرد. با ریزِش خاک از کنارۀ نزدیک، متوّجۀ نوعی مارمولک  کوچکی می

هم  شده روی شود که مثِل مار صاف و لیز است و به زیِر مشتی سنگِ چیده می
 د.گریز در کناِر زمین می

 شون ، َبده؛ آِب دهنَزنکه آدمو ِبگَ که میگن وقتیهاَئن   همین لِیِسهـ به نظرم    
 َبده...

هم وضعش بهتر بود، « ها این»یادش آمد که از حاالی  جوانی، قدیم، به   
بیفکری و »کم از  یعنی ُبز و گوسفند و چارپا فراوان داشت تا آنکه کم

 ئی رفت، اعتبار رفت...ها رفتند، مال و دارا ، حیوان«مستی
داشته باشی، همه هم  «ورهخُ »که داشته باشی، اگه  «مال و دارائی»ـ    
ش به مال و دارائیه... حاال  همه «آبرو»و « احترام»و « عّزت»خواِنت.  می

بزرگ کردم یعنی!  «پسر»کارا که... ای ُشکر داخِل خدا!  کارم رسیده به این
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 خیلی آهسته پا برداشت.   
ـ... خوبه! حرفو برسون به شوهر تا یه خونی هم پاپیِچ پامون بشه روی    

 ...!مون بدبختی ـ ذلیلی همه
 کردنش ایستاد. نگاه خیلی کوچکی از نوعی دیگر رسید و بهچشمش به بوتۀ    
 که آخه چطوری... کوچیکا رو مخصوصاً تو بگو ـ این دیگه! باز این ُبّته   
 طرفش برد... و دست به ُچنَبک زدباالی سِر گیاه    
دونه چه خبره و من باید بکنم به  حاال انگاری که خودش نمیـ...    

 گوشش!...
اش  توی پنجۀ باِز  گیاه به بلندِی چند انگشت است و همۀ چهار شاخه   

رنگ و  ای اَش سه برِگ بزرگ و پسته . هر شاخهگیرند پیرمرد جا می
شان چیزی سفید و شبیه  مانند دارد که در وسط تی و مخملیدار و گوش ُکنگره

دسِت  ها دست بزند، به برگخواهد  به تخمدان جا گرفته است. آدم دلش می
هم مثِل  نوازش ِبَبَرد... پیرمرد که کمِر چوب توی مشتش است و به آن

َکَشد که مثِل مخمل نرم است و مثِل  دوپایش تکیه داده، روی برگی انگشت می
های خشک و خارهای خشکِ سِرپاماندۀ  کند... باد جاتاجا علف کاغذ صدا می

 لرزاَند. َدوِر گیاه را می
چطور حیوونا  آبی؟ باز تو بگو َشن از بی خشک نمی ـ خدایا! چطور همینا   

 خوَرن... اینا رو.. ـ به این خوبی و ُتردی ـ نمی
 یک دستش به زانو و یک دستش به چوب، زور زد و بلند شد.   
یِخ سرِد  حاال یه پیاله آبِ  خواد که همین دلم می –خواد؟  دونی دلم چه می ـ می   

 جا حاضر بود... ! ـ همینن ِبکَنه  هادندو سرد.. ـ ُجوری که از سردی
َتد اُف ُدوِر دِر حیاط و پشتش به دِر حیاط، راه می راست با پیشاپیشِ  به راست   

خار و بوته و  جاتاجایش و شود نمی که ِکشت گذارد زمینی پا می و به تکّه
و خاکسترِی خاکسترماننِد درهم ـ  ُمرده علِف خشکیدۀ زرد و سفید و سبزِ 

 زنند... سنگ  سفیدی می و جاتاجایش سنگ و تخته شوند می  دیده برهم
 زد زودتر، چقدر خوب بود... ـ اگه بارون می   
چشم  به ماننِد جانوری ماندگار در آن حدود  زردِی غالب  در پیشاپیِش ُرو    
 َرماَند... زند و می می
 شد... کرد و دل  خوش می ـ... یعنی علف سبز می   
مگس دست سه و... )انگشِت سّبابه را از تِه لولۀ َدماغ درآورد و به ـ دِل ت   
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، شه ( دِل من دیگه خوش نمی:و با بیحالی و بیقیدی حرف را دنبال کرد جنباند
ئیم اجیر برای  گذشت که یه دفعه دیگه هم دِل من خوش بشه. آخِر ُعمری شده

این اینُجورجائی! ای یه  مزد و مواجب اوَنم به ئیم نوکِر بی یه تیکه نون و شده
و  برام! مردم پسر دارنبیارن شونو  که نابود بشن پسرا! امیدوارم خبِر مرگ

بود. یعنی نه اینه که نوشِت من  من هم یعنی پسر دارم!... این فقط پیشونی
 و خدا خودش خوار و زارم کرده؟... «خدائی شانِس ُگه»شانَسم شد 

طرِف در هم نباید  ها داشته باشد و به حیوان ه کارِ دید هنوز نباید کاری ب می   
 زند که با صدائی مثلِ  ای کوچک و خشکیده می زیِر َتپاله  برود. با نوِک کفش

شود. از َتپالۀ پهن و  لُخت و سفت ُسریده می ای از زمینِ  صدای سنگ  به تکّه
کند و کفش  رنگش تاریک است و بنابراین خشک نیست، حذر میکه ناُزکی 

؛ ِسرگین دهد تا ُخردش کند االغی زور میآلوِد  خاکِسرگیِن خشکیدۀ  را روی
 دارد... آَوَرد و پیرمرد پا را برمی درد می ت است و کِف پا را بهسف
خوام ِبُپرَسم که مگه  ـ راجع به این ِکیرخور، تو که هی اینو میگی، می   
از این  ؟به تو چی اصال ؟ـقوم و خویشهخالوته؟ مگه دخترعموِته؟ مگه  زن

هللا  کنی که عین مگه خیال میگفتم که: َبرگذشته.. ـ ای آدِم صاف و صادق! ـ 
منتها  خودش خبر نداره از کارای فرنگ؟ خبر داره و قشنگ هم خبر داره 

ما خودمون مگه نمیگیم با قُُرمساق فرقی نداره. اصالً  غیرت ـ تقلید نداره و
 ، شوهِرشه"؟...َبره کارش پی میکسی که به  شه، اّول "زنی که خراب می

بوتۀ ای ـ از روی  ای ـ ِگرد و سیاه و شّفاف و کمی بزرگتر از نقطه حشره   
َپَرد. با ریزِش خاک از کنارۀ نزدیک، متوّجۀ نوعی مارمولک  کوچکی می

هم  شده روی شود که مثِل مار صاف و لیز است و به زیِر مشتی سنگِ چیده می
 د.گریز در کناِر زمین می

 شون ، َبده؛ آِب دهنَزنکه آدمو ِبگَ که میگن وقتیهاَئن   همین لِیِسهـ به نظرم    
 َبده...

هم وضعش بهتر بود، « ها این»یادش آمد که از حاالی  جوانی، قدیم، به   
بیفکری و »کم از  یعنی ُبز و گوسفند و چارپا فراوان داشت تا آنکه کم

 ئی رفت، اعتبار رفت...ها رفتند، مال و دارا ، حیوان«مستی
داشته باشی، همه هم  «ورهخُ »که داشته باشی، اگه  «مال و دارائی»ـ    
ش به مال و دارائیه... حاال  همه «آبرو»و « احترام»و « عّزت»خواِنت.  می

بزرگ کردم یعنی!  «پسر»کارا که... ای ُشکر داخِل خدا!  کارم رسیده به این
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شون... ندارن، بله، اما  خودشون، پیِش َزن و بچهَئن برای  تهی نشساللِ داخِل 
تونن نون ِبَدن به باباشون؟  شون و نمی تونن نون ِبَدن به زن و بچه چطور می

تونم  . آ! بگو من می«َگچ ِبَپز تو هم بیا کوره»که بگن  ُهَنرشون فقط اینه
 ئی هستم... َگچ عمل بیارم؟ من دیگه ُمرده کوره

   ............... 
از ه؟! تو دیگه جا نبود برات غیری! تو؟! همینا رو گفتی و خالص؟! اَ  ـ ای   

های خودم! تو خودت.. تو خودت  جا؟ نذار هزارتا دشنام ِبَدم به ُمرده همین
 ُهع؟!... آبرو داری 

اآلن میگم، ها! نذار »کشید که:  طرِف خودش انگشِت تهدید می در ذهن به   
 «...بگم! نذار بیشتر بیام به صدا!

 گریخت:   
گیرش  دونم چه ِبش کرده که دیگه بچه  خوب خدا هم نمیالحمُدِِل ولی ـ    

خواست  می ،ربونشق دوتا ِجِغلِه... اما اگه خدا، نمیاد و وایساده روی همین 
زد به لولۀ گوشش تا بفهمه که عمِل َبد و بیشرفی  کاری بکنه، اونوقت می

شه و  حال میاد و چاقتر و سرختر می َبده... وهللا روز به روز هم بیشتر به
هم مقّید  شه  هیچ و اصال ـ اََبدا هیچی هم ِبش نمی خوره و پوِل حرامی هم می

 هیچی نیست...
فاصله داشت و خت و ُروفته را ـ را ـ زمیِن سفت و لُ در مترِی  چهار ـ پنج  

صدا به در نزدیک شد  . دست به پیشانی کشید و بیتوی چوخا گرمش شده بود
 باز، گوش داد... و دهانش تلخ

 کنن! ـ صدا نمی   
 ش به اتاق! کشیده –ـ مگه بیروَنن؟    
شنید و با  ها پا کرد که صدای تعریف از طرِف اتاق پشت، پابه هابه دست   

علِّت  هائی که از پهلوهایش به پشت رسیده بودند، با ساقی که به عجله، با آرنج
ای  باز و چانه قرمز و خشکیده پیدا بود، با دهاِن نیمه  شلوار باالبودِن یک لنگه

 داد، تند در طوِل دیواِر پائینی راه افتاد... که به پائین زور می
: گوید کند و بلندبلند می . فرنگ در را باز میبسته کرده بود در را باد نیمه   
 «پس ننشستی تو که. چائی هم که آخرش نذاشتی درست بکنم...»

من که کار داشتم با َمرِدت و نبودش، پس »صدای عبُدهللا هم بلند، گفت:    
 «چه فایده...
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ای سیاه  پیرمرد به ایستادن و چرخیدن به سمِت در، دست برد کالِه استوانه   
طور تلخی را هم از صورت راند؛ یعنی دهان  را کمی به عقب راند و همین

ً باِز باز بود، بست و آنوقت  را که دیگر مثِل سوراِخ ِگرِد تاریکی تقریبا
ها که  ت ُرو به سگخنده بازش کرد و پا برداشت طرِف عبُدهللا و برگش به

ای برد و آنوقت به  جنباندن نهیب داد و حمله حمله کرده بودند و با چوب
 «پس بلند شدی َجلد چرا؟»ایستادن گفت: 

 «هللا که نبودش... کار داشتم پیرمرد با آ عین»عبُدهللا گفت:    
: ، گفت«ها... اَی، بالُبرده های ِچخ! های ِچخ»که نهیب داده بود: فرنگ هم    
 «یه کاری داشت با َمرد!»

 «باز.. یعنی...»پیرمرد گفت:    
فرنگ به یک دستش چرخه و َکالفۀ موی ُبز و به یک دستش سنگ،    

ها، به باال  ماننِد راندِن مرغ و جوجه ها را با حرکاِت تهدیِد هردو دست  سگ
چون  بار ها این مرد وسط ماند و عبُدهللا را جلو انداخت... سگرراند و پی می

شد، کمتر سخت  شد و به حیاط نزدیک نمی این آدم از حیاط خارج می
 گرفتند. می
صدا کرد: وار،  سر بچرخاَند، نزدیک به سرازیرشدن به دّرهآنکه  عبُدهللا بی   
 ...«تون زیاد خاب، دیگه مرحمت»

برو به اماِن خدا، »فرنگ به برگشتن، کمی پائیِن در و ُرو به پائین، گفت:    
پیرمرد، ِبَبر »و گفت: « ت... ام. دعا ـ سالِم بسیاری ِبَرسون به ننهباب

 «ترسه. . دیگه، ُخالصه، شهری شده و انگار از سگ میبگذرونش ِجِغلِه رو
 «البت میرم باش.»صدای پیرمرد گفت:    
ها چندقدم ُدور از او  سمِت در پا برداشت. سگ دست، به به فرنگ چرخه   

 کردند... بریده پارس می بریدهایستاده بودند و 
عبُدهللا و پیرمرد ناپدیِد سرازیری شده بودند. پیرمرد با سکوت دست برد    

عبُدهللا؛ عبُدهللا که انگار انتظاِر همین حرکت را داشت، اعتنا گذاشت پِس شانۀ 
پس یه دفعه هم پیِش خودت بگو "یه »نکرد. پیرمرد با خندۀ توّقع گفت: 

 «ِر این پیرمرد، یه چیزی ِبَدِمش، اقوامه"...تعارفی بذارم با
چشم، بیا پاَتل خدمت باشیم، »سمِت سینۀ پیرمرد، گفت:  چانۀ عبُدهللا مایل به   

 «یه شامی، یه ظهری...
 نه، یه پولی اگه راست میگی... الحمُدِِل »لحِن پیرمرد عاجزانه، گفت:    
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شون... ندارن، بله، اما  خودشون، پیِش َزن و بچهَئن برای  تهی نشساللِ داخِل 
تونن نون ِبَدن به باباشون؟  شون و نمی تونن نون ِبَدن به زن و بچه چطور می

تونم  . آ! بگو من می«َگچ ِبَپز تو هم بیا کوره»که بگن  ُهَنرشون فقط اینه
 ئی هستم... َگچ عمل بیارم؟ من دیگه ُمرده کوره

   ............... 
از ه؟! تو دیگه جا نبود برات غیری! تو؟! همینا رو گفتی و خالص؟! اَ  ـ ای   

های خودم! تو خودت.. تو خودت  جا؟ نذار هزارتا دشنام ِبَدم به ُمرده همین
 ُهع؟!... آبرو داری 

اآلن میگم، ها! نذار »کشید که:  طرِف خودش انگشِت تهدید می در ذهن به   
 «...بگم! نذار بیشتر بیام به صدا!

 گریخت:   
گیرش  دونم چه ِبش کرده که دیگه بچه  خوب خدا هم نمیالحمُدِِل ولی ـ    

خواست  می ،ربونشق دوتا ِجِغلِه... اما اگه خدا، نمیاد و وایساده روی همین 
زد به لولۀ گوشش تا بفهمه که عمِل َبد و بیشرفی  کاری بکنه، اونوقت می

شه و  حال میاد و چاقتر و سرختر می َبده... وهللا روز به روز هم بیشتر به
هم مقّید  شه  هیچ و اصال ـ اََبدا هیچی هم ِبش نمی خوره و پوِل حرامی هم می

 هیچی نیست...
فاصله داشت و خت و ُروفته را ـ را ـ زمیِن سفت و لُ در مترِی  چهار ـ پنج  

صدا به در نزدیک شد  . دست به پیشانی کشید و بیتوی چوخا گرمش شده بود
 باز، گوش داد... و دهانش تلخ

 کنن! ـ صدا نمی   
 ش به اتاق! کشیده –ـ مگه بیروَنن؟    
شنید و با  ها پا کرد که صدای تعریف از طرِف اتاق پشت، پابه هابه دست   

علِّت  هائی که از پهلوهایش به پشت رسیده بودند، با ساقی که به عجله، با آرنج
ای  باز و چانه قرمز و خشکیده پیدا بود، با دهاِن نیمه  شلوار باالبودِن یک لنگه

 داد، تند در طوِل دیواِر پائینی راه افتاد... که به پائین زور می
: گوید کند و بلندبلند می . فرنگ در را باز میبسته کرده بود در را باد نیمه   
 «پس ننشستی تو که. چائی هم که آخرش نذاشتی درست بکنم...»

من که کار داشتم با َمرِدت و نبودش، پس »صدای عبُدهللا هم بلند، گفت:    
 «چه فایده...
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ای سیاه  پیرمرد به ایستادن و چرخیدن به سمِت در، دست برد کالِه استوانه   
طور تلخی را هم از صورت راند؛ یعنی دهان  را کمی به عقب راند و همین

ً باِز باز بود، بست و آنوقت  را که دیگر مثِل سوراِخ ِگرِد تاریکی تقریبا
ها که  ت ُرو به سگخنده بازش کرد و پا برداشت طرِف عبُدهللا و برگش به

ای برد و آنوقت به  جنباندن نهیب داد و حمله حمله کرده بودند و با چوب
 «پس بلند شدی َجلد چرا؟»ایستادن گفت: 

 «هللا که نبودش... کار داشتم پیرمرد با آ عین»عبُدهللا گفت:    
: ، گفت«ها... اَی، بالُبرده های ِچخ! های ِچخ»که نهیب داده بود: فرنگ هم    
 «یه کاری داشت با َمرد!»

 «باز.. یعنی...»پیرمرد گفت:    
فرنگ به یک دستش چرخه و َکالفۀ موی ُبز و به یک دستش سنگ،    

ها، به باال  ماننِد راندِن مرغ و جوجه ها را با حرکاِت تهدیِد هردو دست  سگ
چون  بار ها این مرد وسط ماند و عبُدهللا را جلو انداخت... سگرراند و پی می

شد، کمتر سخت  شد و به حیاط نزدیک نمی این آدم از حیاط خارج می
 گرفتند. می
صدا کرد: وار،  سر بچرخاَند، نزدیک به سرازیرشدن به دّرهآنکه  عبُدهللا بی   
 ...«تون زیاد خاب، دیگه مرحمت»

برو به اماِن خدا، »فرنگ به برگشتن، کمی پائیِن در و ُرو به پائین، گفت:    
پیرمرد، ِبَبر »و گفت: « ت... ام. دعا ـ سالِم بسیاری ِبَرسون به ننهباب

 «ترسه. . دیگه، ُخالصه، شهری شده و انگار از سگ میبگذرونش ِجِغلِه رو
 «البت میرم باش.»صدای پیرمرد گفت:    
ها چندقدم ُدور از او  سمِت در پا برداشت. سگ دست، به به فرنگ چرخه   

 کردند... بریده پارس می بریدهایستاده بودند و 
عبُدهللا و پیرمرد ناپدیِد سرازیری شده بودند. پیرمرد با سکوت دست برد    

عبُدهللا؛ عبُدهللا که انگار انتظاِر همین حرکت را داشت، اعتنا گذاشت پِس شانۀ 
پس یه دفعه هم پیِش خودت بگو "یه »نکرد. پیرمرد با خندۀ توّقع گفت: 

 «ِر این پیرمرد، یه چیزی ِبَدِمش، اقوامه"...تعارفی بذارم با
چشم، بیا پاَتل خدمت باشیم، »سمِت سینۀ پیرمرد، گفت:  چانۀ عبُدهللا مایل به   

 «یه شامی، یه ظهری...
 نه، یه پولی اگه راست میگی... الحمُدِِل »لحِن پیرمرد عاجزانه، گفت:    
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 «کنی... ها کار می داخِل شرکت
 «پول هم چشم...»عبُدهللا گفت:    
پس »کوتاِه خنده گفت: «ِ ِهیع عیهِ »و با « بال. چشمت" بی»"پیرمرد گفت:    

 «دست بکن به جیب!
اَش دوقدم شده بود،  عبُدهللا که دیگر شروع کرده بود تند پا بردارد و فاصله   

ِن اگه من جیب دارم، باشه! حاال پول بام نیست جو»سرش پائین، گفت: 
 «خودت.

و « عیب نداره، حاال هم تِنت سالم باشه.»پیرمرد آشکارا با ناامیدی گفت:    
 گیری زد.

 .«چشم، یه دفعه دیگه، وقت بسیاره. َورگرد دیگه تو»گفت:  عبُدهللا می   
ها پشِت کمر، ُرو پس کرد وُرو به سرباالئی  پیرمرد که ایستاده بود، دست   

 نهاد.
 ... تو بگو اقالً دو تومن...؟یچی  پدرسگِ نامردـ نه نداد آخرش ه   
یک  دهانش باز باز ماند. به یاِد تِه گلویش افتاد که ُجوری تلخ بود که انگار   

واِر َدور و َبر را توی حلقش کرده  های گندِم بادآورده به دّره َمن از همین ساقه
 بودند و درآورده بودند...

که انگار خودش هم  جان و طوری فته، کمیا بادی کوچک زیِر آفتاِب شّدت   
اندازد و روی  حاصل و بیفایده است، خود را به سرازیری می دانست بی می

رود، فرود  می رمق راه  ُسَرد و مثِل آدمی بی پیشانی و صورِت پیرمرد می
 نشیند... حرکت می شود و بعد بی آید، بلند می می
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 باز هم پیرمرد                                

pdf.tarikhema.org

tarikhema.org
m

an
de

ga
r.t

ar
ik

he
m

a.
or

g

ta
ri

kh
em

a.
ir

https://pdf.tarikhema.org
https://tarikhema.org
https://mandegar.tarikhema.org
http://tarikhema.ir


~ 488 ~ 
 یِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِپیرمردالل ِ

 «کنی... ها کار می داخِل شرکت
 «پول هم چشم...»عبُدهللا گفت:    
پس »کوتاِه خنده گفت: «ِ ِهیع عیهِ »و با « بال. چشمت" بی»"پیرمرد گفت:    

 «دست بکن به جیب!
اَش دوقدم شده بود،  عبُدهللا که دیگر شروع کرده بود تند پا بردارد و فاصله   

ِن اگه من جیب دارم، باشه! حاال پول بام نیست جو»سرش پائین، گفت: 
 «خودت.

و « عیب نداره، حاال هم تِنت سالم باشه.»پیرمرد آشکارا با ناامیدی گفت:    
 گیری زد.

 .«چشم، یه دفعه دیگه، وقت بسیاره. َورگرد دیگه تو»گفت:  عبُدهللا می   
ها پشِت کمر، ُرو پس کرد وُرو به سرباالئی  پیرمرد که ایستاده بود، دست   

 نهاد.
 ... تو بگو اقالً دو تومن...؟یچی  پدرسگِ نامردـ نه نداد آخرش ه   
یک  دهانش باز باز ماند. به یاِد تِه گلویش افتاد که ُجوری تلخ بود که انگار   

واِر َدور و َبر را توی حلقش کرده  های گندِم بادآورده به دّره َمن از همین ساقه
 بودند و درآورده بودند...

که انگار خودش هم  جان و طوری فته، کمیا بادی کوچک زیِر آفتاِب شّدت   
اندازد و روی  حاصل و بیفایده است، خود را به سرازیری می دانست بی می

رود، فرود  می رمق راه  ُسَرد و مثِل آدمی بی پیشانی و صورِت پیرمرد می
 نشیند... حرکت می شود و بعد بی آید، بلند می می
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پاَتل و  های از طرِف پائین ـ پائینتاریِک تکّه ـ پاره،  یا نیمهابرهای تاریک    
دیگر به   جنبند. ساختمان درآمده می ُرو به خورشیِد تازه دّره  از حدوِد حوزۀ ُنه

ُُورۀ ِو از حدّ  آفتاب است َگچی به بعد هنوز به سایه است و پیرمرد در سایه   
دارد  طرِف خانه پا برمی شود و به و گاو و االغ ُدور می اپیداست ُه از ُبزه

سینه چسبانده  یِر ُچوخا جمع گرفته و چوب را بهخودش را ز ُه حالی به
ها سیخ و نشسته روی ُدم و  دست  بزرگه ... نزدیک به دِر حیاط، سگاست

آید، صدای  ُند. صدای فرنگ می دّره می دهد و دهن پشت، گردن تکان می
برای آید ُه فرنگ  هائی می  واِر جوجه هائی و صدای جیغ مرغقُدقُِد 
آمیِز  ، صدای فریاِد اعتراضُردنشان از حیاط دنبالشان ُرده بیرون

گریزد و تا  سر می سِر حیاط به آن آید ُه از این رنگ می به بزرگۀ رنگ خروس
پشِت و  «جمشید»بیرون بگذارد.  ا بیرون نزنند، قبول ندارد پا بهه تماِم مرغ

زند:  . فرنگ صدا میآیند دستشان، از در درمی ، ُتاب ـ دفتربه«قنبر»سرش 
 «آدم!... هی ِجِغلِه! قنبر! تخمۀ»

صورِت باریک و رنِگ ُمی زردش طرِف در و درگاه، جواب داد:  قنبر   
 «ها...»

"ها"ت در نیاد، پس مگه نگفتم وایسین تا باهم الهی ُه »صدای فرنگ گفت: 
 «بریم؟

 «ها بریم. خوائیم وایسیم تا با بچه ما می»قنبر گفت:    
ها، ما »بلند صدا ُرد:  ُرخسارش بهتر ـ هایش سبز و رنگِ و جمشید ـ چشم   

 «شه با تو. َگچ و از اونطرفا میریم و دیرمون هم می میریم طرِف ُبِنه
 «آدمین!... صبر ُنین یه َدمان اگه تخمۀ»فت: صدای فرنگ گ   
حاِل پخش و َپالشدن،  ها و دو خروِس ُوچک به ها و جوجه مرغ ون در بیر   
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دید و با خشم صدا تند ُرده بود بیرون بزند ُه قنبر را سِر راه  بزرگه خروس
 «قُت!... قُت ِققُت»ُرد: 

اُفَتد و خروس  دنباِل جمشید راه میو « نه وهللا ما رفتیم!»گفت:  میقنبر    
 .زند بیرون می

پس »ها، بلند گفت:  پشِت سِر بچه  ر بیرون زد و نگاهش بهفرنگ از د   
 «ایستین نه؟ آخرش نمی

ایستادن  چرخاندنی بی به جمشید رسیده بود، به گردن  قنبر ُه با تندُردن   
 «؟ِبری ترسی خودت َتک پس تو مگه می»گفت: 

خنده گرفت تا گفت:  اَش را به و دهانش بیشتِر قیافه و جمشید سر چرخاند   
 «ما با زن راه نمیریم!»

ای جن »فرنگ ُِف دست را با ُمی ضرب به پهلو فرود آورد تا گفت:    
خدا بکنه »و نفرین ُرد: « منو بزنه ُه تو هم با من نمیری به راه، نجس!

 «ازتون ناامید بشم!
 «گوجه بیاری ُهع! نکنه یادت بره...»ایستادن نگاه ُرد گفت:  قنبر به   
ئی  ت ُه دادهردِ هاع! از همون پوالی ُارُِ »فرنگ با تمسخر و غیظ گفت:    

 «جن! ُاَرم برات، توله ِبم، گوجه میارم می
عقب برگشته بود، چنگ برد بازوی قنبر  مشید هم ُه ایستاده بود و ُرو بهج   

 «شاه و برزو. ِبَدو برسیم به عینِ »را گرفت ُشید گفت: 
گردد به داخِل حیاط. به  جریان دارد. فرنگ برمیباِد ُخَنک و شیرینی    

گرفته،  های ُمی بلند و آفتاب زمین تکّهرود. روی  خاطِر ابر  خانه به سایه می
دارند. دِل پیرمرد آرزوی آن  ُنند و پا برمی ها، چهارتائی، صدا می بچه
و به  رسد باز به دِر حیاط می و دهاِن نیمه ُند و با اخم های آفتابی را می هتکّ

آید... ابرها َرد  گذارد و صدای افتادِن چوبش روی تخت می داخل پا می
ُُوره به آفتاب می ُنند و خانه و ُدورتر از خانه می  آیند... و 
زند و پیرمرد  ُُنان و گالُِن نفتی به دست، از حیاط بیرون می فرنگ صحبت   

هائی، به  نان ردهها به توّقِع خُ  سگ گذارد. هم از پشِت سرش به بیرون پا می
دادن  تکان هائی با حالِت خودمانی و با ُدم ها و چشم آیند و با ُپوزه شتاب جلو می
 ُنند... می ُنند و بیشتر به فرنگ نگاه نگاهشان می

حیوونا رو بزن به همین نزدیکی ُه چشمت به خونه هم »گفت:  فرنگ می   
. ُخالصه دیگه سفارش هامو ِبَبره باشه. غافل نکنی ُه قُوش بیاد و جوجه
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 «ُنم... نمی
ای چابلوسانه  و با خنده« باشه، البت. پس یعنی...»پیرمرد به نرمی گفت:    

ُخرده قند و چائی نمیذاری  ها هم ُه تا پیش از ظهر میان، پس یه بچه»گفت: 
 «سِر دست؟

ُردن به پیرمرد از گوشۀ  ایستاد و با نگاهداشت،  فرنگ ُه دیگر پا برمی   
ه حرام نداریم خدا از دسِت تو دیگه! پس مگه نمیگم چائی دیگ»چشم، گفت: 

وَنم؟ یا باید َقَسم ـ آیه بخورم برات تا باور بکنی؟ تازه! مگه خوام برم بستُ  و می
 «گردم. خوام ِبَرم ُجا؟ اگه َنُمرَدم، الُبد تا یه َدمان دیگه َورمی من می

 خاب، خاب، قبول، برو،»سر، گفت:  بردن به خاراندِن پسِ  پیرمرد با دست   
 «َئم! دیگه برو تا یه نیشگونی از یه جائیت َورنداشته

نیشگون" و بیش از نیشگونو هم بذار ِبمونن برای »"خنده گفت:  فرنگ به   
 و راه افتاد.« ت ُه هنوز... ای آتشی بگیره»و گفت: « َورگشتنی!

دارد و لِب  پا برمی یواش در پشِت سِر فرنگ حواس، یواش پیرمرد، بی   
نشیند. فرنگ با سردرآوردن از بلندی، در زمیِن  ُم می ایسَتد و ُم وار می دّره

و صدایش به ُند  میاُفَتد و گالُن را باال ـ پائین  راه می لُخت و صاف به
آید:  صدا می شود و به اختیار پا می رسد. پیرمرد بی آید و می خوانی درمی بیت

یرخور!...» ُِ ُنه به آدمای ناپاک. پس  بیا! هی میگن خدا چه می پدرسگِ 
 «ُنه... شو نمی ُو؟... ِچشه! َمسته! خدا هم.. ـ َتوَبه! ـ دیگه چاره

راه و در جاگرفتنش در پای یک برجستگِی ُوتاه و  رسیدِن ُوره ُجی در به   
... پیرمرد حوصلۀ فکرُردن و رسد دیگر نمی فرنگصدای دراِز خاُی، 

وار چند قدم   لبۀ دّره ِود را ندارد. سر به زیر، در طوِل خطّ زدن با خ حرف
داند به  داند چه بکند، حّتی نمی ایستد و نمی دارد و باز ُرودرُرو با آن می برمی

شود.  چیزی، حاضر می شدنِ چه نگاه بکند... سکوِت شدید  ناگهانی مثِل ظاهر
ّقت متوّجۀ جلِو هایش به د دهد و چشم باز گوش می پیرمرد با دهانی نیمه

دید،  شود؛ انگار سکوت را مثِل چیزی می صورت و دوطرِف پیشانی می
ُه شاید  واری چ و صدای بلندبلندگفتِن خفهگَ  واِر ُبِنه همهمهپائید. صداهای  می

؛ ُند اند؛ تواِن سکوت ِول نمی ای  بیفایده زنگولهصدای زنی است و صدای 
هایش،  شدن به گوش صدائی است ُه با داخلُند و  گیرد و ِول نمی گرفته و می

با شک به  یاَبد... ُند، بدتر انعکاس می در داخِل سر و مغز بدتر صدا می
دهد و ناباورانه  اینکه صدا فقط از سکوت باشد، سر را چند بار تکان می
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دید و با خشم صدا تند ُرده بود بیرون بزند ُه قنبر را سِر راه  بزرگه خروس
 «قُت!... قُت ِققُت»ُرد: 

اُفَتد و خروس  دنباِل جمشید راه میو « نه وهللا ما رفتیم!»گفت:  میقنبر    
 .زند بیرون می

پس »ها، بلند گفت:  پشِت سِر بچه  ر بیرون زد و نگاهش بهفرنگ از د   
 «ایستین نه؟ آخرش نمی

ایستادن  چرخاندنی بی به جمشید رسیده بود، به گردن  قنبر ُه با تندُردن   
 «؟ِبری ترسی خودت َتک پس تو مگه می»گفت: 

خنده گرفت تا گفت:  اَش را به و دهانش بیشتِر قیافه و جمشید سر چرخاند   
 «ما با زن راه نمیریم!»

ای جن »فرنگ ُِف دست را با ُمی ضرب به پهلو فرود آورد تا گفت:    
خدا بکنه »و نفرین ُرد: « منو بزنه ُه تو هم با من نمیری به راه، نجس!

 «ازتون ناامید بشم!
 «گوجه بیاری ُهع! نکنه یادت بره...»ایستادن نگاه ُرد گفت:  قنبر به   
ئی  ت ُه دادهردِ هاع! از همون پوالی ُارُِ »فرنگ با تمسخر و غیظ گفت:    

 «جن! ُاَرم برات، توله ِبم، گوجه میارم می
عقب برگشته بود، چنگ برد بازوی قنبر  مشید هم ُه ایستاده بود و ُرو بهج   

 «شاه و برزو. ِبَدو برسیم به عینِ »را گرفت ُشید گفت: 
گردد به داخِل حیاط. به  جریان دارد. فرنگ برمیباِد ُخَنک و شیرینی    

گرفته،  های ُمی بلند و آفتاب زمین تکّهرود. روی  خاطِر ابر  خانه به سایه می
دارند. دِل پیرمرد آرزوی آن  ُنند و پا برمی ها، چهارتائی، صدا می بچه
و به  رسد باز به دِر حیاط می و دهاِن نیمه ُند و با اخم های آفتابی را می هتکّ

آید... ابرها َرد  گذارد و صدای افتادِن چوبش روی تخت می داخل پا می
ُُوره به آفتاب می ُنند و خانه و ُدورتر از خانه می  آیند... و 
زند و پیرمرد  ُُنان و گالُِن نفتی به دست، از حیاط بیرون می فرنگ صحبت   

هائی، به  نان ردهها به توّقِع خُ  سگ گذارد. هم از پشِت سرش به بیرون پا می
دادن  تکان هائی با حالِت خودمانی و با ُدم ها و چشم آیند و با ُپوزه شتاب جلو می
 ُنند... می ُنند و بیشتر به فرنگ نگاه نگاهشان می

حیوونا رو بزن به همین نزدیکی ُه چشمت به خونه هم »گفت:  فرنگ می   
. ُخالصه دیگه سفارش هامو ِبَبره باشه. غافل نکنی ُه قُوش بیاد و جوجه
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 «ُنم... نمی
ای چابلوسانه  و با خنده« باشه، البت. پس یعنی...»پیرمرد به نرمی گفت:    

ُخرده قند و چائی نمیذاری  ها هم ُه تا پیش از ظهر میان، پس یه بچه»گفت: 
 «سِر دست؟

ُردن به پیرمرد از گوشۀ  ایستاد و با نگاهداشت،  فرنگ ُه دیگر پا برمی   
ه حرام نداریم خدا از دسِت تو دیگه! پس مگه نمیگم چائی دیگ»چشم، گفت: 

وَنم؟ یا باید َقَسم ـ آیه بخورم برات تا باور بکنی؟ تازه! مگه خوام برم بستُ  و می
 «گردم. خوام ِبَرم ُجا؟ اگه َنُمرَدم، الُبد تا یه َدمان دیگه َورمی من می

 خاب، خاب، قبول، برو،»سر، گفت:  بردن به خاراندِن پسِ  پیرمرد با دست   
 «َئم! دیگه برو تا یه نیشگونی از یه جائیت َورنداشته

نیشگون" و بیش از نیشگونو هم بذار ِبمونن برای »"خنده گفت:  فرنگ به   
 و راه افتاد.« ت ُه هنوز... ای آتشی بگیره»و گفت: « َورگشتنی!

دارد و لِب  پا برمی یواش در پشِت سِر فرنگ حواس، یواش پیرمرد، بی   
نشیند. فرنگ با سردرآوردن از بلندی، در زمیِن  ُم می ایسَتد و ُم وار می دّره

و صدایش به ُند  میاُفَتد و گالُن را باال ـ پائین  راه می لُخت و صاف به
آید:  صدا می شود و به اختیار پا می رسد. پیرمرد بی آید و می خوانی درمی بیت

یرخور!...» ُِ ُنه به آدمای ناپاک. پس  بیا! هی میگن خدا چه می پدرسگِ 
 «ُنه... شو نمی ُو؟... ِچشه! َمسته! خدا هم.. ـ َتوَبه! ـ دیگه چاره

راه و در جاگرفتنش در پای یک برجستگِی ُوتاه و  رسیدِن ُوره ُجی در به   
... پیرمرد حوصلۀ فکرُردن و رسد دیگر نمی فرنگصدای دراِز خاُی، 

وار چند قدم   لبۀ دّره ِود را ندارد. سر به زیر، در طوِل خطّ زدن با خ حرف
داند به  داند چه بکند، حّتی نمی ایستد و نمی دارد و باز ُرودرُرو با آن می برمی

شود.  چیزی، حاضر می شدنِ چه نگاه بکند... سکوِت شدید  ناگهانی مثِل ظاهر
ّقت متوّجۀ جلِو هایش به د دهد و چشم باز گوش می پیرمرد با دهانی نیمه

دید،  شود؛ انگار سکوت را مثِل چیزی می صورت و دوطرِف پیشانی می
ُه شاید  واری چ و صدای بلندبلندگفتِن خفهگَ  واِر ُبِنه همهمهپائید. صداهای  می

؛ ُند اند؛ تواِن سکوت ِول نمی ای  بیفایده زنگولهصدای زنی است و صدای 
هایش،  شدن به گوش صدائی است ُه با داخلُند و  گیرد و ِول نمی گرفته و می

با شک به  یاَبد... ُند، بدتر انعکاس می در داخِل سر و مغز بدتر صدا می
دهد و ناباورانه  اینکه صدا فقط از سکوت باشد، سر را چند بار تکان می
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ُجور بود، بوده،  همین اندیشد ُه آیا همیشه و متحّیر، می «چی؟!...»گوید:  می
از رساَند ُه نه، امروز غیر ه او میال اینُجور شده، و مغزش بیا تنها حا

اراده به مغز  ُوبند و بی هرروز است. دوتا رگ در دوطرِف سرش می
 ها نیستند!... هم ُاِر صداست و رگ رسد ُه این می
سر، دِل پیرمرد  بزرگه روی زمیِن سفِت پشتِ  ُشیدِن سگ از صدای ناخن   

 آوردنی تکان با بهچرخد و  شود و با خشم می وری میشود، ُجوِر ناجُ  ُجوری می
ها  جوجه به«. ور!...دُ  برو به !نجس خه، هیچِ »دهد:  نهیب می دست و بازو  به

شتزار و توی زمیِن علف ها نگاه می ها و خروس و مرغ ُِ های  ُند ُه توی 
 زَدَنند... نگاهش جستجو و نوکـ با خاموشِی تاّم و تمام ـ دربا سکوت  خشک 

اُفَتد.  های جمشید می خوَرد و یادش به تله ی میبه یک برجستگِی سفیِد چرُ
گیرد... ُرو  میآنچه ُه مثِل صدای سخت توی سر و مغزش رفته بود، آرام 

ُوچکه اهّمّیت بدهد، نهیب داد:  آنکه به ُدورُردِن سگ یها رفت و ب به تله
خود باور نکرد ُه ُمی پیشتر به  و به« م، نجس!...ِچِخه! بلند شو از برابر»

های دوطرِف  اندیشیده ُه توی ُاسۀ سرش رفته بوده باشد؛ رگ صدائی می
زدند... نگاه ُرد... در  ُگدارِی همیشگی می زدند، الُبد مثِل گاه سر هم اگر می

ای ایستاده، با زمینۀ  سنِگ تلۀ باالئی ماننِد نشانه مانندِ  پای بلندی، سفیدی
انست د ، میُه نچکیده. به جستجوی تلۀ دّومی داد می  افش نشانُسرِخ اطر ِگل

سنگِ تله پیدا  دپهلو توی خاک فرورفته، و دی سنگی است ُه به در پای تخته
 تر های دوطرِف سر محکم رگدید افتاده...  نیست و به پاها تند ُرد و جلوتر 

پاها، با حرُاِت های  شروع ُردند به پریدن. تقریباً با دویدنی بیشتر روی پنجه
دادِن دسِت دیگر ُه  تکان اَش به سمِت پهلو بود و بی ای ُه پنجه گرفته دسِت ُج

خوردِن دولبۀ ُچوخا، مثِل آنکه شوخی  به نزدیکِ شکم گرفته بود و با تکان
هایش ُرک و ُپردّقت شده  اَش جّدی و ُپر از ُشور بود و چشم ُرد، اّما قیافه می

 ً بود « بدُشوم»دنیا دیگر نه سکوِت  ُامالً باز مانده بود. بودند و دهانش تقریبا
فرورفته به  ماند ُه پیشتر به صدائی یادش نمیبه هرگز و نه تنهائی و دیگر 

ً ِگرد و  ُاسۀ سر اندیشیده بوده؛ معنای جهان و خوِد جهان سنگی تقریبا
افتاده  خوابیده و َگودِی زیِر سنگ بود و اینکه توی َگودال شاید چیزی به دام

شدن  ش با ُوفتهزانوها را به زمین زد و یک زانوی باشد... باالی سِر تله 
بود ُه جریاِن تله در ُار  نحوی درد گرفت ُه اگر وقتی سنگی به روی تکّه

داد و  ُشید و مالَِشش می گفت و پاچۀ ُگشاِد شلوار را باال می ُفر می نبود،
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 مکیدش... رسید، می اگر دهانش می
 آورد ای برای آنکه زیِر سنگ را ببیند، سر را فرود می جستجوی روزنه به   

نکنه سگ انداخته »به مغزش ُشیده شد: ُه فکری داغ مثِل سیخی داغ 
بالفاصله سرد شد و َرد شد: « سیِخ داغ»و با جوابی ُه پیدا ُرد، « ش؟ باشه

 «ش درست روی خوِد گودالی؟ سگ میندازهآیا نه، نه، »
ها ِول  ها گرفته شد و دندان ش به بیرون سر ُشید و ماَبیِن دنداننوِک زبان   

اُی طرِف صورت خ ها مالیده شد و داخل شد... یک ُردند و زبانش روی لب
یدا نکرد. در ُمتر از و راه ـ َروزن پگشت شد تا َدور تا َدوِر سنگ را 

عنی ُه ذوق نکند چون شاید چیزی خوردنی نباشد، ی خود رساند ای به لحظه
ومیدانه گوشت باشد. با تأُید و ن حرام های ُمی رنگیِ  «ُچِسَنک»ید یکی از شا
 «گیرن... ها، دوبیشتر ُچِسَنک می»خود گفت:  به
پس »زند ـ بلند گفت:  صدایش ـ ُجوری ُه انگار دارد با ُسی حرف می   

یاهللا دیگه: ُچوخا رو بنداز روی سنگ و چاراطرافشو خوب بپوشون و یواش 
.« اصالً هرچی باشه، تا حاال حرام شده»و گفت: « سنگو ِبُسُرون ببین ِچیه...

ُچوخا »نشود،  گفت: « حرام»ُه اگر چیزی هست  و با حرارِت تعجیل
و دسِت لرزان را به سنگ برد و آرنجش و بعد « َنقد. خواد حاال به نمی

از تله نه، اگه ُمرده باشه هم، ب»ساعدش به خاک نهاده شدند... و گفت: 
؛ با احتیاط ُِف دست را روی سنگ قُرص گرفت و «خودش تیغه و حالله.

خواست  ُه انگار می روی خاک ُسراند، طوری ذّره سنگ را ذّره دسِت چپ 
لوخ سِر راه را آرد بکند... باریکه ُُ آن  ای باز ماند، چشم را به  خاک و 

ای را  پرندهطور چسباند؛ تکانی به الشش آمد و صورتش عقب ُشیده شد؛ سیاه
تشخیص داده بود و بیشتر تکان خورد چون پرنده تکان خورده بود... سر 

هی! ُخدام! »داد، گفت:  ُسی خبر می ُردن و مثِل آنکه به شت و با ذوقبردا
و خودش « َتیُهو باشه؟ بزرگه خیلی، ُچِسَنک نیست، نکنه شانس گفته و ُتوله

َتیُهو نیست و  یُهو و ُتولهتَ  نیست چون موعد موعِد تخمِ « َتیُهو ُتوله»دانست  می
دیده، درواقع آنقدر دانست آنچه ُه  طور نیست و باز می این، َتیُهو سیاهغیراز

 هم بزرگ نیست...
هائی معدود و ُوتاه ُچوخا را  لرزیدند، با تکان هائی ُه می های دست با پنجه   

ُپوش از پیراهن و شلواِر سیاه، روی دوزانو قرار گرفت  درآورد. هیکلش سیاه
انگشتش در زیِر ُچوخا ماننِد  روی سنگ و اطرافش پهن ُرد و دهو ُچوخا را 
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ُجور بود، بوده،  همین اندیشد ُه آیا همیشه و متحّیر، می «چی؟!...»گوید:  می
از رساَند ُه نه، امروز غیر ه او میال اینُجور شده، و مغزش بیا تنها حا

اراده به مغز  ُوبند و بی هرروز است. دوتا رگ در دوطرِف سرش می
 ها نیستند!... هم ُاِر صداست و رگ رسد ُه این می
سر، دِل پیرمرد  بزرگه روی زمیِن سفِت پشتِ  ُشیدِن سگ از صدای ناخن   

 آوردنی تکان با بهچرخد و  شود و با خشم می وری میشود، ُجوِر ناجُ  ُجوری می
ها  جوجه به«. ور!...دُ  برو به !نجس خه، هیچِ »دهد:  نهیب می دست و بازو  به

شتزار و توی زمیِن علف ها نگاه می ها و خروس و مرغ ُِ های  ُند ُه توی 
 زَدَنند... نگاهش جستجو و نوکـ با خاموشِی تاّم و تمام ـ دربا سکوت  خشک 

اُفَتد.  های جمشید می خوَرد و یادش به تله ی میبه یک برجستگِی سفیِد چرُ
گیرد... ُرو  میآنچه ُه مثِل صدای سخت توی سر و مغزش رفته بود، آرام 

ُوچکه اهّمّیت بدهد، نهیب داد:  آنکه به ُدورُردِن سگ یها رفت و ب به تله
خود باور نکرد ُه ُمی پیشتر به  و به« م، نجس!...ِچِخه! بلند شو از برابر»

های دوطرِف  اندیشیده ُه توی ُاسۀ سرش رفته بوده باشد؛ رگ صدائی می
زدند... نگاه ُرد... در  ُگدارِی همیشگی می زدند، الُبد مثِل گاه سر هم اگر می

ای ایستاده، با زمینۀ  سنِگ تلۀ باالئی ماننِد نشانه مانندِ  پای بلندی، سفیدی
انست د ، میُه نچکیده. به جستجوی تلۀ دّومی داد می  افش نشانُسرِخ اطر ِگل

سنگِ تله پیدا  دپهلو توی خاک فرورفته، و دی سنگی است ُه به در پای تخته
 تر های دوطرِف سر محکم رگدید افتاده...  نیست و به پاها تند ُرد و جلوتر 

پاها، با حرُاِت های  شروع ُردند به پریدن. تقریباً با دویدنی بیشتر روی پنجه
دادِن دسِت دیگر ُه  تکان اَش به سمِت پهلو بود و بی ای ُه پنجه گرفته دسِت ُج

خوردِن دولبۀ ُچوخا، مثِل آنکه شوخی  به نزدیکِ شکم گرفته بود و با تکان
هایش ُرک و ُپردّقت شده  اَش جّدی و ُپر از ُشور بود و چشم ُرد، اّما قیافه می

 ً بود « بدُشوم»دنیا دیگر نه سکوِت  ُامالً باز مانده بود. بودند و دهانش تقریبا
فرورفته به  ماند ُه پیشتر به صدائی یادش نمیبه هرگز و نه تنهائی و دیگر 

ً ِگرد و  ُاسۀ سر اندیشیده بوده؛ معنای جهان و خوِد جهان سنگی تقریبا
افتاده  خوابیده و َگودِی زیِر سنگ بود و اینکه توی َگودال شاید چیزی به دام

شدن  ش با ُوفتهزانوها را به زمین زد و یک زانوی باشد... باالی سِر تله 
بود ُه جریاِن تله در ُار  نحوی درد گرفت ُه اگر وقتی سنگی به روی تکّه

داد و  ُشید و مالَِشش می گفت و پاچۀ ُگشاِد شلوار را باال می ُفر می نبود،
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 مکیدش... رسید، می اگر دهانش می
 آورد ای برای آنکه زیِر سنگ را ببیند، سر را فرود می جستجوی روزنه به   

نکنه سگ انداخته »به مغزش ُشیده شد: ُه فکری داغ مثِل سیخی داغ 
بالفاصله سرد شد و َرد شد: « سیِخ داغ»و با جوابی ُه پیدا ُرد، « ش؟ باشه

 «ش درست روی خوِد گودالی؟ سگ میندازهآیا نه، نه، »
ها ِول  ها گرفته شد و دندان ش به بیرون سر ُشید و ماَبیِن دنداننوِک زبان   

اُی طرِف صورت خ ها مالیده شد و داخل شد... یک ُردند و زبانش روی لب
یدا نکرد. در ُمتر از و راه ـ َروزن پگشت شد تا َدور تا َدوِر سنگ را 

عنی ُه ذوق نکند چون شاید چیزی خوردنی نباشد، ی خود رساند ای به لحظه
ومیدانه گوشت باشد. با تأُید و ن حرام های ُمی رنگیِ  «ُچِسَنک»ید یکی از شا
 «گیرن... ها، دوبیشتر ُچِسَنک می»خود گفت:  به
پس »زند ـ بلند گفت:  صدایش ـ ُجوری ُه انگار دارد با ُسی حرف می   

یاهللا دیگه: ُچوخا رو بنداز روی سنگ و چاراطرافشو خوب بپوشون و یواش 
.« اصالً هرچی باشه، تا حاال حرام شده»و گفت: « سنگو ِبُسُرون ببین ِچیه...

ُچوخا »نشود،  گفت: « حرام»ُه اگر چیزی هست  و با حرارِت تعجیل
و دسِت لرزان را به سنگ برد و آرنجش و بعد « َنقد. خواد حاال به نمی

از تله نه، اگه ُمرده باشه هم، ب»ساعدش به خاک نهاده شدند... و گفت: 
؛ با احتیاط ُِف دست را روی سنگ قُرص گرفت و «خودش تیغه و حالله.

خواست  ُه انگار می روی خاک ُسراند، طوری ذّره سنگ را ذّره دسِت چپ 
لوخ سِر راه را آرد بکند... باریکه ُُ آن  ای باز ماند، چشم را به  خاک و 

ای را  پرندهطور چسباند؛ تکانی به الشش آمد و صورتش عقب ُشیده شد؛ سیاه
تشخیص داده بود و بیشتر تکان خورد چون پرنده تکان خورده بود... سر 

هی! ُخدام! »داد، گفت:  ُسی خبر می ُردن و مثِل آنکه به شت و با ذوقبردا
و خودش « َتیُهو باشه؟ بزرگه خیلی، ُچِسَنک نیست، نکنه شانس گفته و ُتوله

َتیُهو نیست و  یُهو و ُتولهتَ  نیست چون موعد موعِد تخمِ « َتیُهو ُتوله»دانست  می
دیده، درواقع آنقدر دانست آنچه ُه  طور نیست و باز می این، َتیُهو سیاهغیراز

 هم بزرگ نیست...
هائی معدود و ُوتاه ُچوخا را  لرزیدند، با تکان هائی ُه می های دست با پنجه   

ُپوش از پیراهن و شلواِر سیاه، روی دوزانو قرار گرفت  درآورد. هیکلش سیاه
انگشتش در زیِر ُچوخا ماننِد  روی سنگ و اطرافش پهن ُرد و دهو ُچوخا را 
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و  هم ُمک ُنند، به پیچ و واپیچ افتادند وِد مستقل از هم ُه بخواهند بهده موج
گرفتِن همراه از ُچوخا برای  ُمکحاِل  بهذّرۀ سنگ  به بردِن ذّره به عقب

شد، پرداختند... چندتا انگشت ـ چندتا از این  ُپرُردِن هر منفذی ُه باز می
ه باز ُردند. پرنده به داخل َگودال را  موجودات ـ با لرزِش بیش از پیش

رفت... فروو به خود تکان داد؛ انگشتی به نرمِی َپرهای فراوان  ُمرَتِعش شد
با پیرمرد ُپر از ُلمات و ِعباراِت ذوق و شوق بود و مغزش اندیشۀ دل و 

َدر، چی  ی! خوب حواِست باشه ُه نره بههَ »گفت:  اضطراب و تهدید می
منتظر  ُرک ماندند تا سر و گردن گِر دو چشم مثِل دو تماشا«. میگی یعنی!...

پرنده بیرون آمد و آنوقت به مغز شهادت دادند و مغز و بیش از سر و گردِن 
بابام! "گنجشکِ ییالقی"! گنجشکِ ییالقیه!... حضرِت »روی زبان نهاد: 

ها  چشم«. ُنه به گرمسیر؟ ببین! ببین!... چه میُگنجشکِ ییالقی عّباس! پس 
های چهره به راحتی و نرمی  شکلی خوشایند یافتند...  چینآب ـ آبی شدند، 

نگهدارند. قلب شود سفت  ُه پرنده را تا می هردو دست وظیفه پیدا ُردند
 – ت، با قّوت راست شدند. ُچوخاگاِه ُِف دس نیاز از تکیه پرید، زانوها بی می

ی ا مثِل بچه –ِی جاتاجای زمین ُمتر خاک ـ خاُیخاطِر سفت ُمچاله و به
 بجامانده منظِر حالتش حالِت انتظار ماند تا برداشته شود...

ت انگار اینجا دیگه  شته"ـ ُخدام! چقدر هم بزرگه... شانس... "شانِس ندا   
 ...قدِر سه ـ چارتا گنجشکه گفت! به

ش چربِی خالصه؟  اینو نمیگی ُه همهت! پس  آل ِبَبره –ـ "سه ـ چارتا"؟    
غه ـ  به قدِر این چربی داره؟!... هی بگو "شانس اصالً "مرغ" هم ـ ُه مر

ی دیده به چشم به ُاِر خدُار ندارم"! اگه  ُِ ا خودش نباشه، گنجشکِ ییالقی 
 این حدود، اوَنم به این موسم؟...

روی َپرها   تنگ شد و رطوبِت عرقش در فشار بهبیشتر  راست ُِف دستِ    
بعد راست و  زیِر بغلِ  بهحس شد تا پنجۀ دیگر ُچوخا را برداشت رساند 

 ُمک آمد... به
ها و اون  ِجِغلِهربی دارن، خدا! تعجیل ُن تا ـ ایناَئن ُه گوشت دارن و چ   

یرخور پیدا نداده  َئن... ُِ
ُبوِد سر و بدِن پرنده بود و به رنگِ خاُسترِی های رنگِ  چشمش به تکّه   

رد ُه ُشیده و بلند و باز پوشاند و به ُدمش توّجه ُ نابی ُه بیشتِر تنه را می
ی گنجشک بود خیل اش ُه بیش از دومقابِل جّثۀ یک و با جّثه خاُستری بود
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پیرمرد تناسبی داشت های  با سر و ُلّه و قیافه و دستنه آمد... پرنده  ُجور می
زیبائِی  صاف و لغزنده و ترُیبِ   . مانند ُبکو نه با این خشکِی بیابانی

ً از اینکه  چشم می یزاری و با خشم و ب خالص بود دواند و انگار مخصوصا
ِگره و خشکِ پیرمرد بود، با نفرت و غرور  آلود و ِگره های چرک ماَبیِن دست

آنکه دسِت خودش  بی زد. پیرمرد چشمش به پرنده،  ُرد و زور می نگاه می
ای  حرف از عمق آمد و همچون گلوله ؛ این«آَخی!...»باشد، صدا ُرد: 

گیِن انتظار از پرنده ـ ، در مقابِل سنگِ سنقند ُوچک و نرم، مثِل یک حّبه
را دیگر در « قند حّبه»غلتید و « سنگ»خوردن ـ قرار گرفت؛  انتظاِر ُباب

 «یاهللا، دیگه ِبکَن سِرشو!...»آورد:  زبان ُرو، به ذهن نبود و پیرمرد، اخمه
و نگاه داشت بدِن پرنده را همچنان ، پنجۀ دسِت راست ُچوخا را ِول ُرد   

انگشِت  ا تکیه بر سهگرفت و انگشِت نشانه ـ ب گردنش را پسِ چپ شسِت دسِت 
ضرب ازهم َرد شدند و سر و بدِن پرنده  گلو را گرفت؛ دودست بهدیگر ـ زیرِ 
سمِت شکم جمع  هایش باهم و با فشار به نجهور شدند و پاها و پهم از هم دُ 
ای از  و بست؛ باریکهگشود الستیکی افتاد، منقار  ُه ُناِر ُفشِ  اَش شدند و ُلّه

 سیاهِی بیشتری شد...  ُفِش سیاه خوِن غلیظ با خاک مخلوط شد و روی لنگه
ود ُه دیدی زد و در مغزش این فکر حاضر ب دهاِن پیرمرد ُپوزخند می   

وف و لغزنده و تمیز و نقش و نگاری و همه صاف و صُ  ای آن چطور پرنده
نده شد!... آلود ُلّه قشنگ  به چنگِ پیرمردی چرک َُ  اَش 

نگیری به »باز ُچوخا را بلند ُرد و به زیِر بغل فرو برد و به اخم گفت:    
 «گفتن تا یکی برسه. زود باش... َمَتل ـ َغَزل

با به دسِت راستش و ُچوخا هم به زیِر بغِل راستش،  انطورپرنده هم   
ای  ضرب دسته گرفتن چنان به ِت چپ مثِل نیشگونانگشِت شست و سّبابۀ دس دو

ند ُه گوشت، عریان، به روشنی و دانه َُ و  ،دانه پیدا شد از َپرهای پهلو را 
 َپرها را به هوا پخش ُرد...

 ُنن... م میبینن، فه ـ هی! اینجا نه، میان می   
 ها و مرغاَئن... فهمن؟ میگن شاید َپِر جوجه از ُجا می»و مرّدد، گفت:    
ـ نخیر، برو باال داخِل اون سنگای فراوون َپراشو ِبکَن و َورَگرد بیا تله رو    

 بزن...
 راه افتاد.   
ُِی سیر می     شه با این... ـ اگه دوتا بودن، اونوقت خوب بود. 
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و  هم ُمک ُنند، به پیچ و واپیچ افتادند وِد مستقل از هم ُه بخواهند بهده موج
گرفتِن همراه از ُچوخا برای  ُمکحاِل  بهذّرۀ سنگ  به بردِن ذّره به عقب

شد، پرداختند... چندتا انگشت ـ چندتا از این  ُپرُردِن هر منفذی ُه باز می
ه باز ُردند. پرنده به داخل َگودال را  موجودات ـ با لرزِش بیش از پیش

رفت... فروو به خود تکان داد؛ انگشتی به نرمِی َپرهای فراوان  ُمرَتِعش شد
با پیرمرد ُپر از ُلمات و ِعباراِت ذوق و شوق بود و مغزش اندیشۀ دل و 

َدر، چی  ی! خوب حواِست باشه ُه نره بههَ »گفت:  اضطراب و تهدید می
منتظر  ُرک ماندند تا سر و گردن گِر دو چشم مثِل دو تماشا«. میگی یعنی!...

پرنده بیرون آمد و آنوقت به مغز شهادت دادند و مغز و بیش از سر و گردِن 
بابام! "گنجشکِ ییالقی"! گنجشکِ ییالقیه!... حضرِت »روی زبان نهاد: 

ها  چشم«. ُنه به گرمسیر؟ ببین! ببین!... چه میُگنجشکِ ییالقی عّباس! پس 
های چهره به راحتی و نرمی  شکلی خوشایند یافتند...  چینآب ـ آبی شدند، 

نگهدارند. قلب شود سفت  ُه پرنده را تا می هردو دست وظیفه پیدا ُردند
 – ت، با قّوت راست شدند. ُچوخاگاِه ُِف دس نیاز از تکیه پرید، زانوها بی می

ی ا مثِل بچه –ِی جاتاجای زمین ُمتر خاک ـ خاُیخاطِر سفت ُمچاله و به
 بجامانده منظِر حالتش حالِت انتظار ماند تا برداشته شود...

ت انگار اینجا دیگه  شته"ـ ُخدام! چقدر هم بزرگه... شانس... "شانِس ندا   
 ...قدِر سه ـ چارتا گنجشکه گفت! به

ش چربِی خالصه؟  اینو نمیگی ُه همهت! پس  آل ِبَبره –ـ "سه ـ چارتا"؟    
غه ـ  به قدِر این چربی داره؟!... هی بگو "شانس اصالً "مرغ" هم ـ ُه مر

ی دیده به چشم به ُاِر خدُار ندارم"! اگه  ُِ ا خودش نباشه، گنجشکِ ییالقی 
 این حدود، اوَنم به این موسم؟...

روی َپرها   تنگ شد و رطوبِت عرقش در فشار بهبیشتر  راست ُِف دستِ    
بعد راست و  زیِر بغلِ  بهحس شد تا پنجۀ دیگر ُچوخا را برداشت رساند 

 ُمک آمد... به
ها و اون  ِجِغلِهربی دارن، خدا! تعجیل ُن تا ـ ایناَئن ُه گوشت دارن و چ   

یرخور پیدا نداده  َئن... ُِ
ُبوِد سر و بدِن پرنده بود و به رنگِ خاُسترِی های رنگِ  چشمش به تکّه   

رد ُه ُشیده و بلند و باز پوشاند و به ُدمش توّجه ُ نابی ُه بیشتِر تنه را می
ی گنجشک بود خیل اش ُه بیش از دومقابِل جّثۀ یک و با جّثه خاُستری بود
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پیرمرد تناسبی داشت های  با سر و ُلّه و قیافه و دستنه آمد... پرنده  ُجور می
زیبائِی  صاف و لغزنده و ترُیبِ   . مانند ُبکو نه با این خشکِی بیابانی

ً از اینکه  چشم می یزاری و با خشم و ب خالص بود دواند و انگار مخصوصا
ِگره و خشکِ پیرمرد بود، با نفرت و غرور  آلود و ِگره های چرک ماَبیِن دست

آنکه دسِت خودش  بی زد. پیرمرد چشمش به پرنده،  ُرد و زور می نگاه می
ای  حرف از عمق آمد و همچون گلوله ؛ این«آَخی!...»باشد، صدا ُرد: 

گیِن انتظار از پرنده ـ ، در مقابِل سنگِ سنقند ُوچک و نرم، مثِل یک حّبه
را دیگر در « قند حّبه»غلتید و « سنگ»خوردن ـ قرار گرفت؛  انتظاِر ُباب

 «یاهللا، دیگه ِبکَن سِرشو!...»آورد:  زبان ُرو، به ذهن نبود و پیرمرد، اخمه
و نگاه داشت بدِن پرنده را همچنان ، پنجۀ دسِت راست ُچوخا را ِول ُرد   

انگشِت  ا تکیه بر سهگرفت و انگشِت نشانه ـ ب گردنش را پسِ چپ شسِت دسِت 
ضرب ازهم َرد شدند و سر و بدِن پرنده  گلو را گرفت؛ دودست بهدیگر ـ زیرِ 
سمِت شکم جمع  هایش باهم و با فشار به نجهور شدند و پاها و پهم از هم دُ 
ای از  و بست؛ باریکهگشود الستیکی افتاد، منقار  ُه ُناِر ُفشِ  اَش شدند و ُلّه

 سیاهِی بیشتری شد...  ُفِش سیاه خوِن غلیظ با خاک مخلوط شد و روی لنگه
ود ُه دیدی زد و در مغزش این فکر حاضر ب دهاِن پیرمرد ُپوزخند می   

وف و لغزنده و تمیز و نقش و نگاری و همه صاف و صُ  ای آن چطور پرنده
نده شد!... آلود ُلّه قشنگ  به چنگِ پیرمردی چرک َُ  اَش 

نگیری به »باز ُچوخا را بلند ُرد و به زیِر بغل فرو برد و به اخم گفت:    
 «گفتن تا یکی برسه. زود باش... َمَتل ـ َغَزل

با به دسِت راستش و ُچوخا هم به زیِر بغِل راستش،  انطورپرنده هم   
ای  ضرب دسته گرفتن چنان به ِت چپ مثِل نیشگونانگشِت شست و سّبابۀ دس دو

ند ُه گوشت، عریان، به روشنی و دانه َُ و  ،دانه پیدا شد از َپرهای پهلو را 
 َپرها را به هوا پخش ُرد...

 ُنن... م میبینن، فه ـ هی! اینجا نه، میان می   
 ها و مرغاَئن... فهمن؟ میگن شاید َپِر جوجه از ُجا می»و مرّدد، گفت:    
ـ نخیر، برو باال داخِل اون سنگای فراوون َپراشو ِبکَن و َورَگرد بیا تله رو    

 بزن...
 راه افتاد.   
ُِی سیر می     شه با این... ـ اگه دوتا بودن، اونوقت خوب بود. 
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خدا نبود،   از جانبِ  ُشکری نکن، ایَنم اگه ت. نا بابامی! بگو طمع گرفتهـ ُهع    
تله؟ اینو روزِی تو ُرده بود! اگه  افتاد به گرمسیر و می موند به از ُجا می

گیرن ازشون؟...  زنن، چرا نمی ُه اینقدر تله می ها ِجِغلِهمیگی "نه"، پس بگو 
 ش! خوره گرگ می یانگارداری  هرَدم َوِرش می ُچوخا رو بنداز هرَدم

ندِن َپرها به قّوت ُرد پیمائی، شروع ب نگلَ حاِل شَ  ُچوخا را انداخت و به    َُ ه 
 ُرد... شان می هرطرف پخش و به
 ش َپر بود ها... ـ ببین، ببین چقدر ُوچیک شد، تو نگو همه   
یعنی ببین چقدر  ُنه، رتا گنجشک هم ُاِر اینو نمیـ خوبه باَزم. باز چا   

 زنه از َوِر چاقی. سفید می چاقه،
چربی  یببینتا ؟ گنجشک پس ِچیه خدا! حاال شکمشو پاره ُن «گنجشک»ـ    

 ..چه خبره!
ش به سگا ثواب هم  ـ هی! راستی! سرش! سرشو هم نذار اونجا بمونه، ِبِده   

 داره. شکمشو پاره نکن تا اّول تله رو بزنم...
پرنده را  االغ و گاو و بزها را دید. ُردن نگاهش جستجوُنان  در ُروپس   

 گذاشت به زمین تا تله را بزند.
گرفته  این والیِت آتش خواستی ُه موندی به میگرفته! چه  ـ بگو آخه ای اجل   

 و نرفتی به ییالق ُه این بال به سرت نیاد!
با زیاد طول َنُبرد ُه با پرنده و ُلّۀ پرنده و ُچوخا ُرو به دِر حیاط نهاد...    

درآوردِن  تکان تکان ا آرنِج باالگرفته و با بهخنده پاهای پرنده را گرفت و ب
 «ُُوچ!... ُُوچ ُُوچ»ها را صدا زد:  پرنده، سگ

اعتنائی نگاه ُرد و تا دید، پرید و با  بزرگه نشسته نزدیک، با بی سگ   
قدمی  پنج زدن جلو آمد و در چهار ـ دادِن سریع، به پابرداشتنی مثِل قدم تکان ُدم

قدمِی  ُوچکه ُه در ده ـ دوازده ایستاد و منتظِر رسیدِن پیرمرد ماند. سگ
ُردن.  زد، پا شد به نگاه ها غلت می پیشاپیِش دیواِر باالئِی حیاط توی خاک

ُوچکه، پرنده را باالتر گرفت و صدا زد:  پیرمرد ایستاد و چشمش به سگ
بزرگه سرش  رسید. سگ بزرگه و پا برداشت و به سگ« ُُوچ!... ُُوچ»

دادنش شدیدتر از شدید شد.  تکان ُدم ُردن به گوشت، شده در نگاه گرفته باال
تر  و با نگرانی پاهای پرنده را سفت« خوای ِبَدِمش ِبت؟ می»پیرمرد گفت: 

 «تونم بکنم!... ش! اونوقت چه می نکنه یه وقت بیفته از دستم و بقاِپه»گرفت: 
َدو  ُوچکه به تا ُلّه را به سگ بدهد. سگ ُچوخا را روی ساعد انداخت   
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دادن، غّرِش  نشان و دندان ردنگگرفتِن  با ُج بزرگه نزدیک شده بود ُه سگ
مه را اّول ُوچکه گیر زد و ایستاد؛ پذیرفت ُه طع ُوتاهی ُرد. سگ

بزرگه  گپس غّرِش اخطاِر سنزدیکتر بوده، هم بزرگه دیده و به طعمه  سگ
بزرگه  جای سگ حق است، همانطور ُه اگر خودش به شیدِن خودش و ُنارُ

داد  ُرد و همینطور به تهدید و اخطار دندان نشان می بود، همین غّرش را می
 رفت... با وجوِد زوِر بیشتر، ُنار می بزرگه و سگ

های  پیرمرد ُلّه را پرتاب ُرد و سگ توی هوا آنرا قاپید و گیره   
 هم آمدند... هب« َچک»هایش با صدای  دندان

هاشو ِبده ِبش... ِچخ! تو  بسته رو داغ ـ دلی ُردی، روده ـ ُموده ـ اون زبون   
دیگه برو به ُدور، ُپرُرو!... )و گفت:( دل ـ جگر ـ سنگدونشو نندازی یه 

 وقت!...
ُج دو پا برداشت و سرش  جنباندن، ُج بزرگه به ُاستن از شّدِت ُدم سگ   

نده را تا شد  به های پر شده، ایستاد. پیرمرد به انداختِن ُچوخا، ران گرفته ائینپ
های  ها با ناخن اَش جلو آمد و آنوقت انگشت ُه قفسۀ سینه پشت ُشید، طوری

را جدا گرفت و ها  بلند را به زیِر قفسه فرو برد و شکم را َدراند... خوردنی
 ُوچکه سگسِر طرِف  را بهها  نی بیش از نیمی از رودههای خو انگشت

«  قاعده»برخالِف بزرگه هم پرید و نرسید و در شّدِت نیاز  انداختند. سگ
ُوچکه خیز برداشت ُه دسِت  طرِف سر و گردِن سگ غّرشی ُرد و به

 بزرگه پرید طرفشان... هائی جنبید و سگ پیرمرد با ُخرده ـ ریزه
 ـ دیگه َدوِر سگا رو نگیر و َجلد باش...   
ها َدِم در پیدا  رفت داخِل حیاط و زیِر شیِر ُبشکه پرنده را تمیز ُرد. سگ   

شده بودند و به داخل پا نهاده بودند ُه با نهیِب پیرمرد به بیرون ُشیده شدند. 
له بردارد و اطمینان اها نهاد ُه برود َتپ پرنده را روی سنگچیِن زیِر ُبشکه

اَش را به  افتاد و پرنده و اندرونهوخا و رفت در را ببندد ُه یادش به چُ  نکرد
 دست گرفت و رفت ُچوخا را آورد انداخت روی تخت و در را بست.

ی باید صبر ُند تا  گرِه میاِن ابروهایش عالمِت بی    َُ تابی بود ُه چقدر و تا 
 به ُباب برسد...

ُجا ُگم و دونه  ی؟ سیخ ُو؟ سیخا رو خدا میبزنمش به چ»با خشم گفت:    
شون به این َدمان و به تعجیل؟ یا داخِل انباِر  ِرشون ُرده، از ُجا ِبُجورمگو

ش بزرگه و درِ  اَن یا شاید اونا رو هم مثِل قند و چائیا نهاده داخِل صندوق ُاهی
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خدا نبود،   از جانبِ  ُشکری نکن، ایَنم اگه ت. نا بابامی! بگو طمع گرفتهـ ُهع    
تله؟ اینو روزِی تو ُرده بود! اگه  افتاد به گرمسیر و می موند به از ُجا می

گیرن ازشون؟...  زنن، چرا نمی ُه اینقدر تله می ها ِجِغلِهمیگی "نه"، پس بگو 
 ش! خوره گرگ می یانگارداری  هرَدم َوِرش می ُچوخا رو بنداز هرَدم

ندِن َپرها به قّوت ُرد پیمائی، شروع ب نگلَ حاِل شَ  ُچوخا را انداخت و به    َُ ه 
 ُرد... شان می هرطرف پخش و به
 ش َپر بود ها... ـ ببین، ببین چقدر ُوچیک شد، تو نگو همه   
یعنی ببین چقدر  ُنه، رتا گنجشک هم ُاِر اینو نمیـ خوبه باَزم. باز چا   

 زنه از َوِر چاقی. سفید می چاقه،
چربی  یببینتا ؟ گنجشک پس ِچیه خدا! حاال شکمشو پاره ُن «گنجشک»ـ    

 ..چه خبره!
ش به سگا ثواب هم  ـ هی! راستی! سرش! سرشو هم نذار اونجا بمونه، ِبِده   

 داره. شکمشو پاره نکن تا اّول تله رو بزنم...
پرنده را  االغ و گاو و بزها را دید. ُردن نگاهش جستجوُنان  در ُروپس   

 گذاشت به زمین تا تله را بزند.
گرفته  این والیِت آتش خواستی ُه موندی به میگرفته! چه  ـ بگو آخه ای اجل   

 و نرفتی به ییالق ُه این بال به سرت نیاد!
با زیاد طول َنُبرد ُه با پرنده و ُلّۀ پرنده و ُچوخا ُرو به دِر حیاط نهاد...    

درآوردِن  تکان تکان ا آرنِج باالگرفته و با بهخنده پاهای پرنده را گرفت و ب
 «ُُوچ!... ُُوچ ُُوچ»ها را صدا زد:  پرنده، سگ

اعتنائی نگاه ُرد و تا دید، پرید و با  بزرگه نشسته نزدیک، با بی سگ   
قدمی  پنج زدن جلو آمد و در چهار ـ دادِن سریع، به پابرداشتنی مثِل قدم تکان ُدم

قدمِی  ُوچکه ُه در ده ـ دوازده ایستاد و منتظِر رسیدِن پیرمرد ماند. سگ
ُردن.  زد، پا شد به نگاه ها غلت می پیشاپیِش دیواِر باالئِی حیاط توی خاک

ُوچکه، پرنده را باالتر گرفت و صدا زد:  پیرمرد ایستاد و چشمش به سگ
بزرگه سرش  رسید. سگ بزرگه و پا برداشت و به سگ« ُُوچ!... ُُوچ»

دادنش شدیدتر از شدید شد.  تکان ُدم ُردن به گوشت، شده در نگاه گرفته باال
تر  و با نگرانی پاهای پرنده را سفت« خوای ِبَدِمش ِبت؟ می»پیرمرد گفت: 

 «تونم بکنم!... ش! اونوقت چه می نکنه یه وقت بیفته از دستم و بقاِپه»گرفت: 
َدو  ُوچکه به تا ُلّه را به سگ بدهد. سگ ُچوخا را روی ساعد انداخت   
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دادن، غّرِش  نشان و دندان ردنگگرفتِن  با ُج بزرگه نزدیک شده بود ُه سگ
مه را اّول ُوچکه گیر زد و ایستاد؛ پذیرفت ُه طع ُوتاهی ُرد. سگ

بزرگه  گپس غّرِش اخطاِر سنزدیکتر بوده، هم بزرگه دیده و به طعمه  سگ
بزرگه  جای سگ حق است، همانطور ُه اگر خودش به شیدِن خودش و ُنارُ

داد  ُرد و همینطور به تهدید و اخطار دندان نشان می بود، همین غّرش را می
 رفت... با وجوِد زوِر بیشتر، ُنار می بزرگه و سگ

های  پیرمرد ُلّه را پرتاب ُرد و سگ توی هوا آنرا قاپید و گیره   
 هم آمدند... هب« َچک»هایش با صدای  دندان

هاشو ِبده ِبش... ِچخ! تو  بسته رو داغ ـ دلی ُردی، روده ـ ُموده ـ اون زبون   
دیگه برو به ُدور، ُپرُرو!... )و گفت:( دل ـ جگر ـ سنگدونشو نندازی یه 

 وقت!...
ُج دو پا برداشت و سرش  جنباندن، ُج بزرگه به ُاستن از شّدِت ُدم سگ   

نده را تا شد  به های پر شده، ایستاد. پیرمرد به انداختِن ُچوخا، ران گرفته ائینپ
های  ها با ناخن اَش جلو آمد و آنوقت انگشت ُه قفسۀ سینه پشت ُشید، طوری

را جدا گرفت و ها  بلند را به زیِر قفسه فرو برد و شکم را َدراند... خوردنی
 ُوچکه سگسِر طرِف  را بهها  نی بیش از نیمی از رودههای خو انگشت

«  قاعده»برخالِف بزرگه هم پرید و نرسید و در شّدِت نیاز  انداختند. سگ
ُوچکه خیز برداشت ُه دسِت  طرِف سر و گردِن سگ غّرشی ُرد و به

 بزرگه پرید طرفشان... هائی جنبید و سگ پیرمرد با ُخرده ـ ریزه
 ـ دیگه َدوِر سگا رو نگیر و َجلد باش...   
ها َدِم در پیدا  رفت داخِل حیاط و زیِر شیِر ُبشکه پرنده را تمیز ُرد. سگ   

شده بودند و به داخل پا نهاده بودند ُه با نهیِب پیرمرد به بیرون ُشیده شدند. 
له بردارد و اطمینان اها نهاد ُه برود َتپ پرنده را روی سنگچیِن زیِر ُبشکه

اَش را به  افتاد و پرنده و اندرونهوخا و رفت در را ببندد ُه یادش به چُ  نکرد
 دست گرفت و رفت ُچوخا را آورد انداخت روی تخت و در را بست.

ی باید صبر ُند تا  گرِه میاِن ابروهایش عالمِت بی    َُ تابی بود ُه چقدر و تا 
 به ُباب برسد...

ُجا ُگم و دونه  ی؟ سیخ ُو؟ سیخا رو خدا میبزنمش به چ»با خشم گفت:    
شون به این َدمان و به تعجیل؟ یا داخِل انباِر  ِرشون ُرده، از ُجا ِبُجورمگو

ش بزرگه و درِ  اَن یا شاید اونا رو هم مثِل قند و چائیا نهاده داخِل صندوق ُاهی
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 «هم ُه قفله. خوبه برم ِبگَردم داخِل انبار...
لُفِت دوالشدۀ سیاه از دودِ  به    ُُ اَش  راضی ه لچاُناِر  جای سیخ، سیِم ُمی 

رد زیِر شیر شست و خواست با گونی و سنگ آنرا بصاف ُرد ُرد. سیم را 
ای بیهوش ـ بیگوش! »افتاد و به خود گفت: یادش به َتپاله و ِهیمه ِبساَید ُه 

 «آتش بزن، خدا! ُار بلدی تو؟!...ـ ِهیمه پس اّول َتپاله 
ً اوقات    بذاریم خوائیم یه تیکه چیز  تلخی نکن حاال ُه می ـ پس تو باالغیَرتا
 دهن... به
آورد و نفت رویشان ریخت و آتش ِبپا ُرد و و چند تکّه خار رفت َتپاله    

 هتکّه ُرد و به سیم زد و اندرون پرنده را تکّه  با چاقوی جیبیسیم را سائید و 
ت نمک آورد و چنان ُرویشان نمک ریخت ُه را هم به سیم اضافه ُرد و رف

جا ماند. قوطِی نمک را برد و َطَبِق نان را  هها ب سفیدِی جاتاجائی به گوشت
ً ُپَرش ناِن تیری  ها خاموش شده  ُه آتِش َتپاله ُرده بود. وقتیآورد ُه تقریبا

ۀ درقابلم، با ای َنَمدپاره ُردند، با نشستِن دوزانو روی  بود و هنوز دود می
شروع به بادزدن ُرد. بیطاقتِی ُپراخم و َتخمش آرامی گرفت و ُروئِی ناُزُی 

ُِیپ رویهای باریک و  لب ُِش پیدا ُردند.  بلندش  هم، از خنده به دوطرف 
وضِع  همچنان بهند درست پیش بیایند. ا ههای شادمانه فرصت پیدا ُرد حرف

 «ُُشه!... اگه جمشید بفهمه، خودشو می»خنده گفت: 
هائی  سنگ گذارد و با تکّه را روی آتش میسیخ دوِد ُمی را هنوز هست ُه    

 زند. ُند و باد می آنرا ُجفت و ُجور می
خواد بعدش؟ ـ هاه... )ابروها را باال برد و  چه می «ُباب»چه فایده! ـ    

شان آورد( دوِغ سرد ُه ُپونه هم داخلش باشه و بعدش  ُم پائین ضمِن گفتن  ُم
لُوخِی سیاه ای، نه چائی َسرَنیزه با قنِد ُلّه هم چای ُُ  سیاه!... خرابۀ ایرانی و قنِد 

ُوچک بود و چاله نزدیک به پای دیواِر مقابِل دِر حیاط بود. َنَمِد زیِر پایش    
 شد ُه راحت چهارزانو بنشیند. نمی
شه روغنشو بگیر  ش ماشاَءهللا روغِن خالصه! اّول تا می بینی؟ این همه ـ می   

 ر ُه آخرش اقالً سیر بشی...وبه نون بخ
دهان فرو داد. اشتها ُه تا پیش از گیرافتادِن پرنده مثِل چیزی ُگریخته ـ  آبِ    

 اده بود.رفته بود، انگار به همراِه پرنده به تله افتاده بود و به چنگ افت ازدست
 تونی بخوری باش! ـ تا ببینم.. ـ نه مثِل هرگزی ـ چندتا نون می   
تونستم بخورم؟  ها دیدی چقدر می ـ ای خالو! من.. ـ یادت ُه نرفته ـ اّول   
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چقدر   شده ُسرخ گوجۀ وقتی هم نون و آب غ و یه گاهنوِن َپتی و نون و دو حاال
خوراک؟ بدبختی منو گرفته ُه.. تونه بخوره و زده نشه از خورد و  آدم می

جا. اگه فقط  َئم همین مون.. بدبختی منو گرفته ُه مونده بادبزن ُه دود نخوره
. اومد می مَنقل َنقِل همین نوِن َپتی بود، ُخب اونوقت با گشت و گدائی هم گیر

 ی بیشتر میدن ِبش  تا من... او؟ او ُه اصالً به دراِز خونۀیاِر دیوونه به اللِ  هللا
 خوره... معلّما دوبیشترش آش و گوشت می

ُمزد و مواجِب هر سگ و  ـ نه، راستی، دیگه چرا آدم بایِد نوُرِی بی   
 بار بشه اگه فقط َنقِل یه نوِن َپتی باشه؟... به ُسوَتکی رو بکنه و اینُجور هم گناه

 کنم؟یار ِبَرم گدائی ب شه ُه مثِل هللا ـ یعنی میگی چه بکنم؟ آیا من هم می   
اینجا اگه تو راستی به ؟ پس مگه دیگه جا نیست غیراز«گدائی»ـ نه، چرا    

 زبونت میاد؟...  حرِف راست بهُاِرِته و 
ها آتش بیندازند و تا پرنده ُباب شود، باید با خود  معلوم است ُه تا َتپاله   

 حرف بزند و باید حرف ِبُجوَید.
 ـ خوب شد ُه رسیدم سروقتش و نُمرد...   
حرف  لداِر اینُمرد فرق داشت؟ مگه قبو ه اگه میـ باز گفتی اینو؟ یعنی مگ   
 شد؟ ُمرد، مگه حرام حساب می میاگه ُه تله خودش تیغه؟ نیستی هم 
 گرفت ازش بخوره... ـ این درست، بله، اما باَزم آدم خوب دلش نمی   
 َئن یا نه؟ ها گرفته ـ میگم َنَرم ببینم تله   
 خوب نیست، بس همین به شانِست بود! خوار  آدِم طمع ی!... ببین! هیـ    
ُِش از چیزی خندید و لب    آمده ماندند و از بادزدن غافل  هایش چند لحظه 

قورتش ِبَدن  ها  تا سگا بیان رُشی بکن به تلهخوبه! گوشتو بذار برو س»ماند: 
 «و بمونی َنک و ناامید!...

روی باقی  با اَنُبر بلند ُرد و آنراای را  سوخته ۀ نیمَتپال یکزانو شد و تکّه   
ُار، چند  اش نشست و پیرمرد دستش هنوز به هونُوبید. مگسی درشت روی گ

تکان خورد و دست جنباند َدم محل نگذاشت و مگس نیش زد و پیرمرد شدید 
 صدا آمد. و ناراحت، بلند به

ن بود و مگِس خودمونی آتش نهاد به صورتم. این گمان ُنم مگِس حیووـ    
 ...نبود
اینقدر درد  ،ُه ُژدم نیش زد ِبم ئی چند دفعههمۀ  بهـ ها، ها، حتم. اصالً    

ُنی داخِل این حیاط و این خونه ازشون گیر نمیاد؟ اگه  مگه خیال می گرفت؟
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 «هم ُه قفله. خوبه برم ِبگَردم داخِل انبار...
لُفِت دوالشدۀ سیاه از دودِ  به    ُُ اَش  راضی ه لچاُناِر  جای سیخ، سیِم ُمی 

رد زیِر شیر شست و خواست با گونی و سنگ آنرا بصاف ُرد ُرد. سیم را 
ای بیهوش ـ بیگوش! »افتاد و به خود گفت: یادش به َتپاله و ِهیمه ِبساَید ُه 

 «آتش بزن، خدا! ُار بلدی تو؟!...ـ ِهیمه پس اّول َتپاله 
ً اوقات    بذاریم خوائیم یه تیکه چیز  تلخی نکن حاال ُه می ـ پس تو باالغیَرتا
 دهن... به
آورد و نفت رویشان ریخت و آتش ِبپا ُرد و و چند تکّه خار رفت َتپاله    

 هتکّه ُرد و به سیم زد و اندرون پرنده را تکّه  با چاقوی جیبیسیم را سائید و 
ت نمک آورد و چنان ُرویشان نمک ریخت ُه را هم به سیم اضافه ُرد و رف

جا ماند. قوطِی نمک را برد و َطَبِق نان را  هها ب سفیدِی جاتاجائی به گوشت
ً ُپَرش ناِن تیری  ها خاموش شده  ُه آتِش َتپاله ُرده بود. وقتیآورد ُه تقریبا

ۀ درقابلم، با ای َنَمدپاره ُردند، با نشستِن دوزانو روی  بود و هنوز دود می
شروع به بادزدن ُرد. بیطاقتِی ُپراخم و َتخمش آرامی گرفت و ُروئِی ناُزُی 

ُِیپ رویهای باریک و  لب ُِش پیدا ُردند.  بلندش  هم، از خنده به دوطرف 
وضِع  همچنان بهند درست پیش بیایند. ا ههای شادمانه فرصت پیدا ُرد حرف

 «ُُشه!... اگه جمشید بفهمه، خودشو می»خنده گفت: 
هائی  سنگ گذارد و با تکّه را روی آتش میسیخ دوِد ُمی را هنوز هست ُه    

 زند. ُند و باد می آنرا ُجفت و ُجور می
خواد بعدش؟ ـ هاه... )ابروها را باال برد و  چه می «ُباب»چه فایده! ـ    

شان آورد( دوِغ سرد ُه ُپونه هم داخلش باشه و بعدش  ُم پائین ضمِن گفتن  ُم
لُوخِی سیاه ای، نه چائی َسرَنیزه با قنِد ُلّه هم چای ُُ  سیاه!... خرابۀ ایرانی و قنِد 

ُوچک بود و چاله نزدیک به پای دیواِر مقابِل دِر حیاط بود. َنَمِد زیِر پایش    
 شد ُه راحت چهارزانو بنشیند. نمی
شه روغنشو بگیر  ش ماشاَءهللا روغِن خالصه! اّول تا می بینی؟ این همه ـ می   

 ر ُه آخرش اقالً سیر بشی...وبه نون بخ
دهان فرو داد. اشتها ُه تا پیش از گیرافتادِن پرنده مثِل چیزی ُگریخته ـ  آبِ    

 اده بود.رفته بود، انگار به همراِه پرنده به تله افتاده بود و به چنگ افت ازدست
 تونی بخوری باش! ـ تا ببینم.. ـ نه مثِل هرگزی ـ چندتا نون می   
تونستم بخورم؟  ها دیدی چقدر می ـ ای خالو! من.. ـ یادت ُه نرفته ـ اّول   

~ 501 ~ 
 هم پیرمردباز    ی                                                    الل  

چقدر   شده ُسرخ گوجۀ وقتی هم نون و آب غ و یه گاهنوِن َپتی و نون و دو حاال
خوراک؟ بدبختی منو گرفته ُه.. تونه بخوره و زده نشه از خورد و  آدم می

جا. اگه فقط  َئم همین مون.. بدبختی منو گرفته ُه مونده بادبزن ُه دود نخوره
. اومد می مَنقل َنقِل همین نوِن َپتی بود، ُخب اونوقت با گشت و گدائی هم گیر

 ی بیشتر میدن ِبش  تا من... او؟ او ُه اصالً به دراِز خونۀیاِر دیوونه به اللِ  هللا
 خوره... معلّما دوبیشترش آش و گوشت می

ُمزد و مواجِب هر سگ و  ـ نه، راستی، دیگه چرا آدم بایِد نوُرِی بی   
 بار بشه اگه فقط َنقِل یه نوِن َپتی باشه؟... به ُسوَتکی رو بکنه و اینُجور هم گناه

 کنم؟یار ِبَرم گدائی ب شه ُه مثِل هللا ـ یعنی میگی چه بکنم؟ آیا من هم می   
اینجا اگه تو راستی به ؟ پس مگه دیگه جا نیست غیراز«گدائی»ـ نه، چرا    

 زبونت میاد؟...  حرِف راست بهُاِرِته و 
ها آتش بیندازند و تا پرنده ُباب شود، باید با خود  معلوم است ُه تا َتپاله   

 حرف بزند و باید حرف ِبُجوَید.
 ـ خوب شد ُه رسیدم سروقتش و نُمرد...   
حرف  لداِر اینُمرد فرق داشت؟ مگه قبو ه اگه میـ باز گفتی اینو؟ یعنی مگ   
 شد؟ ُمرد، مگه حرام حساب می میاگه ُه تله خودش تیغه؟ نیستی هم 
 گرفت ازش بخوره... ـ این درست، بله، اما باَزم آدم خوب دلش نمی   
 َئن یا نه؟ ها گرفته ـ میگم َنَرم ببینم تله   
 خوب نیست، بس همین به شانِست بود! خوار  آدِم طمع ی!... ببین! هیـ    
ُِش از چیزی خندید و لب    آمده ماندند و از بادزدن غافل  هایش چند لحظه 

قورتش ِبَدن  ها  تا سگا بیان رُشی بکن به تلهخوبه! گوشتو بذار برو س»ماند: 
 «و بمونی َنک و ناامید!...

روی باقی  با اَنُبر بلند ُرد و آنراای را  سوخته ۀ نیمَتپال یکزانو شد و تکّه   
ُار، چند  اش نشست و پیرمرد دستش هنوز به هونُوبید. مگسی درشت روی گ

تکان خورد و دست جنباند َدم محل نگذاشت و مگس نیش زد و پیرمرد شدید 
 صدا آمد. و ناراحت، بلند به

ن بود و مگِس خودمونی آتش نهاد به صورتم. این گمان ُنم مگِس حیووـ    
 ...نبود
اینقدر درد  ،ُه ُژدم نیش زد ِبم ئی چند دفعههمۀ  بهـ ها، ها، حتم. اصالً    

ُنی داخِل این حیاط و این خونه ازشون گیر نمیاد؟ اگه  مگه خیال می گرفت؟
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 مون... ُنه به دهن مون نیست و خوردنو تلخ می ُُن از هموناس، دیگه ِول
خورد. باز سنگِ ُوچکی را روی  به َتپاله میُمی های سیخ  میانه   

جاجا ُرد و  .ودش گذاشت و گوشت فاصله پیدا ُردهای طرِف خ سنگ
َُش پیدا ُردند چون  و لب چهارزانو نشست هنوز باید انتظار هایش به تلخی 

 ُشید. می
جوجه ـ ُموجه ُه این جنده همیشه اینقدر  احوالی بابا! به»ُمی بلند گفت:    

شونو ِبکُشی بخوری  ش، یکی وقتی یه دفعه ُه نباشه تونی هر گاه داره، تو می
 «و بگی الُبد ُار ُاِر قُوش بده. نه ایَنم از بیعرضگیِته؟

گذاشت ـ  ُباب و فکِر ُباب میُه ُردِن حواس ـ تا آنجا  با تصدیق و جمع   
ستِی حرف بود و گفت: جا شد ُه ُمتر از جاتنگی بود و بیشتر از در جابه

آوردی، بهتر  ُجستی می مقّوا میاگه  .دونه ُه ها... باد بزن ای ُه خدا می»
 «بود از درقابلمه...

ُه هست. به  «صاف و صادقی»هم ُه حساب نشه، از  «بیعرضگی»ـ    
 حسابه، بدبخته...درآدِم صاف و صادق َبد   این َدوره

 شد. ها ُم می زردی یا سیاهِی َتپالهشد و  آتش زیاد و امیدوارُننده می   
ُنه  ش هم از صاف و صادقی؛ فهم می نه همهو ـ نه از بیعرضگیه    

زنه... ای! این؟!... )به دو  . این خودش گوِل دنیا میلیطهسَ جندۀ پدرسگِ 
ُنن ِبمون! پائیز دیگه داره خالص  ( مگسا ببین چه میمگس دست جنباند

از داخِل این حیاط و اینقدر مگس هست غیرشون. ُجا  هستشه و هنوزه  می
 شده، از بسکِه ُود و ِپِغر هست... صاحب این خونۀ بی

اراده و با سرعت به طرِف  انگار باز مگسی به او نیش زد ُه سرش بی   
ً فقط در  افتاد، بو می سیخ و آتش جنبید؛ داشت اّتفاقی می آمد، بوئی ُه تقریبا

را سیخ رسید...  شد به َدماغش می َعبده َرد می ی، موقعی ُه از جلِو ُافهاللِ 
 چرخاند. آب به دهانش جمع شد.

 ُنه!... حاال ببین روغن چه می! «روغن»ـ    
های ناُزِک ُاغذمانند.  دهان بیشتر شد؛ قورتش نداد و دست برد به نان آبِ    

ند و آنرا به دهان برد... تکّه َُ یِر های پخش و َپالی آتش را به ز تکّۀ بزرگی 
هائی از   به َطَبق؛ تکّه چشمش به آتش و گوشت، باز دست بردو  گوشت راند

نده شدند و به دهان برده شدند. نان را با  نان َُ های زیری به دستش رسیدند و 
 خورد. بو می
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 خوری؟ ـ پس داری نوِن َپتی می   
 چرخاند. را میسیخ    

مگه با یه نون و دو نون و ُه باشه، آدم ترسی سیر بشم؟ قاِتِق خوب ـ می   
ای هم باشه،  خوره؟ وهللا اگه یه الِش َبّره هم می هسیری ـ ُگشنگیش ب

 خورمش! می
بزرگه را تشخیص  در َتق ُرد؛ با اضطراب و سرعت نگاه ُرد و ُلّۀ سگ   

ِچِخه، الهی ُه »برد. نهیب داد:  آورد و می داد ُه از الی در  ُپوزه را می
 «حب بشی!صا بی
ای را رساند. پیرمرد سنگی انداخت ُه به دِر ناُزِک حلبی خورد   سگ ناله   

 نماند.دیگر و سگ پس ُشید و 
 ـ بابا، تو ُه دیگه تماِم چربیش ریخت به چاله، نون بگیر ِبش پس...   
 ـ ُو حاال هنوز؟   
 ـ چرا، چرا...   
و سیخ  نانی را برداشت دوال ُرد و گرفت َدوِر گوشت و گوشت را َچالند   

طرِف دهان حرُت  دهان، اّولین لقمه را ُه به آبِ  را گذاشت پس و با فرودادنِ 
 «هللا... بسم»داد، گفت: 

دردخور داشت اّما نان را زود، تندتند، تمام ُرد و یک  فقط چند دنداِن به   
با شتاب رفت سروقِت گوشت ُه چند قطره چربی به ناِن دیگر برداشت و 

الخصوص جگرش آبه،  علی»آتش داد... نان را َدوِر گوشت فشرد و گفت: 
 «زود ِبکَش بخورش...

های فراوانی  و با لقمه را با نان بیرون ُشید« ها شکمه توی»طول نداد و    
رین لقمه را ُه ُار گرفتند، خورد و آخِ  ای از یک ناِن دیگر را هم به  ُه تکّه

ها توی گلویش گیر ُرده و  اندیشید ُه چیزی از لقمه گذاشت، می به دهان می
راندنش  آب الزم دارد. پرید و به سرعت از َمشک آب درآورد  پائین برای به

رفت پائین. باز   جامانده در گلو  سنگین و ُمی دردناک هدو ُغلُپ خورد و ب
ُناِر َطَبق و با قاطعّیت گفت: آب خورد و ُاسۀ آب را آورد گذاشت 

 «ترسی گوشِت گاوه؟ شون دیگه. مگه می ِبکَش»
آنرا توی َطَبق انداخت و گفت:  خاطِر داغی سیخ را بلند ُرد و به   
گیرن،  راستی! پس نذارش داخِل َطَبق، همۀ نونا بو می»و گفت: « سوختم!»

 «ُنه. فهم می
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 مون... ُنه به دهن مون نیست و خوردنو تلخ می ُُن از هموناس، دیگه ِول
خورد. باز سنگِ ُوچکی را روی  به َتپاله میُمی های سیخ  میانه   

جاجا ُرد و  .ودش گذاشت و گوشت فاصله پیدا ُردهای طرِف خ سنگ
َُش پیدا ُردند چون  و لب چهارزانو نشست هنوز باید انتظار هایش به تلخی 

 ُشید. می
جوجه ـ ُموجه ُه این جنده همیشه اینقدر  احوالی بابا! به»ُمی بلند گفت:    

شونو ِبکُشی بخوری  ش، یکی وقتی یه دفعه ُه نباشه تونی هر گاه داره، تو می
 «و بگی الُبد ُار ُاِر قُوش بده. نه ایَنم از بیعرضگیِته؟

گذاشت ـ  ُباب و فکِر ُباب میُه ُردِن حواس ـ تا آنجا  با تصدیق و جمع   
ستِی حرف بود و گفت: جا شد ُه ُمتر از جاتنگی بود و بیشتر از در جابه

آوردی، بهتر  ُجستی می مقّوا میاگه  .دونه ُه ها... باد بزن ای ُه خدا می»
 «بود از درقابلمه...

ُه هست. به  «صاف و صادقی»هم ُه حساب نشه، از  «بیعرضگی»ـ    
 حسابه، بدبخته...درآدِم صاف و صادق َبد   این َدوره

 شد. ها ُم می زردی یا سیاهِی َتپالهشد و  آتش زیاد و امیدوارُننده می   
ُنه  ش هم از صاف و صادقی؛ فهم می نه همهو ـ نه از بیعرضگیه    

زنه... ای! این؟!... )به دو  . این خودش گوِل دنیا میلیطهسَ جندۀ پدرسگِ 
ُنن ِبمون! پائیز دیگه داره خالص  ( مگسا ببین چه میمگس دست جنباند

از داخِل این حیاط و اینقدر مگس هست غیرشون. ُجا  هستشه و هنوزه  می
 شده، از بسکِه ُود و ِپِغر هست... صاحب این خونۀ بی

اراده و با سرعت به طرِف  انگار باز مگسی به او نیش زد ُه سرش بی   
ً فقط در  افتاد، بو می سیخ و آتش جنبید؛ داشت اّتفاقی می آمد، بوئی ُه تقریبا

را سیخ رسید...  شد به َدماغش می َعبده َرد می ی، موقعی ُه از جلِو ُافهاللِ 
 چرخاند. آب به دهانش جمع شد.

 ُنه!... حاال ببین روغن چه می! «روغن»ـ    
های ناُزِک ُاغذمانند.  دهان بیشتر شد؛ قورتش نداد و دست برد به نان آبِ    

ند و آنرا به دهان برد... تکّه َُ یِر های پخش و َپالی آتش را به ز تکّۀ بزرگی 
هائی از   به َطَبق؛ تکّه چشمش به آتش و گوشت، باز دست بردو  گوشت راند

نده شدند و به دهان برده شدند. نان را با  نان َُ های زیری به دستش رسیدند و 
 خورد. بو می
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 خوری؟ ـ پس داری نوِن َپتی می   
 چرخاند. را میسیخ    

مگه با یه نون و دو نون و ُه باشه، آدم ترسی سیر بشم؟ قاِتِق خوب ـ می   
ای هم باشه،  خوره؟ وهللا اگه یه الِش َبّره هم می هسیری ـ ُگشنگیش ب

 خورمش! می
بزرگه را تشخیص  در َتق ُرد؛ با اضطراب و سرعت نگاه ُرد و ُلّۀ سگ   

ِچِخه، الهی ُه »برد. نهیب داد:  آورد و می داد ُه از الی در  ُپوزه را می
 «حب بشی!صا بی
ای را رساند. پیرمرد سنگی انداخت ُه به دِر ناُزِک حلبی خورد   سگ ناله   

 نماند.دیگر و سگ پس ُشید و 
 ـ بابا، تو ُه دیگه تماِم چربیش ریخت به چاله، نون بگیر ِبش پس...   
 ـ ُو حاال هنوز؟   
 ـ چرا، چرا...   
و سیخ  نانی را برداشت دوال ُرد و گرفت َدوِر گوشت و گوشت را َچالند   

طرِف دهان حرُت  دهان، اّولین لقمه را ُه به آبِ  را گذاشت پس و با فرودادنِ 
 «هللا... بسم»داد، گفت: 

دردخور داشت اّما نان را زود، تندتند، تمام ُرد و یک  فقط چند دنداِن به   
با شتاب رفت سروقِت گوشت ُه چند قطره چربی به ناِن دیگر برداشت و 

الخصوص جگرش آبه،  علی»آتش داد... نان را َدوِر گوشت فشرد و گفت: 
 «زود ِبکَش بخورش...

های فراوانی  و با لقمه را با نان بیرون ُشید« ها شکمه توی»طول نداد و    
رین لقمه را ُه ُار گرفتند، خورد و آخِ  ای از یک ناِن دیگر را هم به  ُه تکّه

ها توی گلویش گیر ُرده و  اندیشید ُه چیزی از لقمه گذاشت، می به دهان می
راندنش  آب الزم دارد. پرید و به سرعت از َمشک آب درآورد  پائین برای به

رفت پائین. باز   جامانده در گلو  سنگین و ُمی دردناک هدو ُغلُپ خورد و ب
ُناِر َطَبق و با قاطعّیت گفت: آب خورد و ُاسۀ آب را آورد گذاشت 

 «ترسی گوشِت گاوه؟ شون دیگه. مگه می ِبکَش»
آنرا توی َطَبق انداخت و گفت:  خاطِر داغی سیخ را بلند ُرد و به   
گیرن،  راستی! پس نذارش داخِل َطَبق، همۀ نونا بو می»و گفت: « سوختم!»

 «ُنه. فهم می
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 وئی رو ُه باید باش بخوری!این نونای رُ همۀ گیرن،  ـ بوی چی می   
ای از ُباب  دو انگشت را روی َدماغ ُشید و در این فکر بود ُه هیچ تکّه   

 مصرف شود. ی بزرگ از نان ا لقمه نباید بی
ُُلی نون  ش ماشاَءهللا به قدِر سینۀ یه توله ش! سینه ـ سینه    َتیُهوِئه، باید 

 بخوری باش...
خوَرد.  اعتنا، می شود و پیرمرد، بی ُوچکه از ُناِر در پیدا می سِر سگ   

رساَند. پیرمرد با عصبانّیت نگاه  سگ نالۀ بلنِد التماس ـ درخواسِت خود را می
هی ِچخ! ببین چطور ِنیز و ناز »ُند:  صدا میُپر،  دهانش نیمهُند و  می
 «اَی!... ُنه برام!... ِچخ می
بزرگه از ُدور، از سمِت پائیِن ُدوِر ُنارۀ خانه رسید و  صدای پارِس سگ   

اَش به  ُمشارُت و ُمک ُند، ُپوزه  ُردن ُوچکه با شتاِب اینکه در پارس سگ
 در مالیده شد و ُدور شد.

ی! به همین َدمان  چی»زدن بازماند و گفت:  بهم نگران، از دهان دلپیرمرد،    
 .«یکی پیدا نده از شانِس پدرسگِ ما!..

ُردند ُه ُگرز و  پارس می جوانی چوخائیِ طرِف رهگذِر  ها به سگ   
رفت.  ی میسمِت آبادِی قلعه و اللِ  ها، به در پِس شانهقراریافته هایش  دست
اعتنائی  با بیو چوخائی  وار پائین رفت از لبۀ دّرهُنان  پارسبزرگه  سگ

 خواندن ُرد... شروع به بیت
اَش صدا  های برجسته ُرد و آرواره ِملِچ می لِچبه تندتندخوردن، خیلی مِ    
 ..ُردند. می
تر از  ها، با انداختِن سنگی ُه خیلی پائین گرفتِن خواندِن بیت قطع رهگذر به   

اگه راست میگی، بیا جلو! َدِم خونۀ صاحبت »بزرگه افتاد، صدا ُرد:  سگ
 «زرنگی فقط؟!

ُوچکه ُه به بیطاقتی به َدِم دِر حیاط  بزرگه شدیدتر شد و سگ پارِس سگ   
 وار دوید... برگشته بود، باز تند ُرو به دّره

 و پهن و باریک ـ روی زمین بودند. زده و مکیده چند ذّره استخوان ـ دندان   
ها نگاه ُرد و  اند. پیرمرد با ُمی نگرانی به نان های َطَبق واضحاً ُم شده نان

ش! یعنی میگه نون هم  گوِر بابای نداشته»و گفت: « الهی ُشکر.»گفت: 
آَوَرد و  حرُت درمی ها و َدوِر دهان به ر به بیِخ لبوا و زبان را دایره« نخور؟

اگه : »ُند فکر می آرامی، هشدۀ ُاسه ب آِب دیگر ُمی گرمضمِن نوشیدِن 

~ 505 ~ 
 هم پیرمردباز    ی                                                    الل  

ُاسه را گذاشت زمین «. نه، اگه دوغ بود ُه یخ داخلش باشه... بود..یخ  آبِ 
عوض و درتا َترُه بزنن به الَشم  اضرم دهبگو از "چائی"! ح»گفت: 

!... اما بکنن بذارن جلوم با یه قندون قندحاال یه قوری چائی حاضر  همین
 «ُپکیدم بسکِه خوردم!...

ها را هم  حاِل اّول برگرداَند و استخوان ر فکِر آنکه باید وضِع چاله را بهو د   
شدِن شکِم بود و متوّجۀ  ملتفِت بزرگ آنکه نگاه ُند  ها بیندازد، بی پیِش سگ

اَش مرطوب  و قیافۀ خشکیده وجوِد خود بود ُه از رضایت انگار باد ُرده بود
  ای نهادۀ هنوز زنده ُرو به خشکیجنبید و مثِل بوتۀ  از عرق، با آَرمیدگی می

از یقۀ پیراهن بیرون زده بود... نگاهش شادمانه و مغرور و تیز شده است. 
ُردِن یک  ُردنش به اطراف، نگاه . نگاهُند تواند ُرک می ها را تا می چشم

ُه به زمین  با ضرِب یک دستهای استخوان،  برداشتن ذّرهجوان است. به 
 آید... خیزد و چیزی مثِل آروغ به گلویش می تکیه داده، برمی
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 وئی رو ُه باید باش بخوری!این نونای رُ همۀ گیرن،  ـ بوی چی می   
ای از ُباب  دو انگشت را روی َدماغ ُشید و در این فکر بود ُه هیچ تکّه   

 مصرف شود. ی بزرگ از نان ا لقمه نباید بی
ُُلی نون  ش ماشاَءهللا به قدِر سینۀ یه توله ش! سینه ـ سینه    َتیُهوِئه، باید 

 بخوری باش...
خوَرد.  اعتنا، می شود و پیرمرد، بی ُوچکه از ُناِر در پیدا می سِر سگ   

رساَند. پیرمرد با عصبانّیت نگاه  سگ نالۀ بلنِد التماس ـ درخواسِت خود را می
هی ِچخ! ببین چطور ِنیز و ناز »ُند:  صدا میُپر،  دهانش نیمهُند و  می
 «اَی!... ُنه برام!... ِچخ می
بزرگه از ُدور، از سمِت پائیِن ُدوِر ُنارۀ خانه رسید و  صدای پارِس سگ   

اَش به  ُمشارُت و ُمک ُند، ُپوزه  ُردن ُوچکه با شتاِب اینکه در پارس سگ
 در مالیده شد و ُدور شد.

ی! به همین َدمان  چی»زدن بازماند و گفت:  بهم نگران، از دهان دلپیرمرد،    
 .«یکی پیدا نده از شانِس پدرسگِ ما!..

ُردند ُه ُگرز و  پارس می جوانی چوخائیِ طرِف رهگذِر  ها به سگ   
رفت.  ی میسمِت آبادِی قلعه و اللِ  ها، به در پِس شانهقراریافته هایش  دست
اعتنائی  با بیو چوخائی  وار پائین رفت از لبۀ دّرهُنان  پارسبزرگه  سگ

 خواندن ُرد... شروع به بیت
اَش صدا  های برجسته ُرد و آرواره ِملِچ می لِچبه تندتندخوردن، خیلی مِ    
 ..ُردند. می
تر از  ها، با انداختِن سنگی ُه خیلی پائین گرفتِن خواندِن بیت قطع رهگذر به   

اگه راست میگی، بیا جلو! َدِم خونۀ صاحبت »بزرگه افتاد، صدا ُرد:  سگ
 «زرنگی فقط؟!

ُوچکه ُه به بیطاقتی به َدِم دِر حیاط  بزرگه شدیدتر شد و سگ پارِس سگ   
 وار دوید... برگشته بود، باز تند ُرو به دّره

 و پهن و باریک ـ روی زمین بودند. زده و مکیده چند ذّره استخوان ـ دندان   
ها نگاه ُرد و  اند. پیرمرد با ُمی نگرانی به نان های َطَبق واضحاً ُم شده نان

ش! یعنی میگه نون هم  گوِر بابای نداشته»و گفت: « الهی ُشکر.»گفت: 
آَوَرد و  حرُت درمی ها و َدوِر دهان به ر به بیِخ لبوا و زبان را دایره« نخور؟

اگه : »ُند فکر می آرامی، هشدۀ ُاسه ب آِب دیگر ُمی گرمضمِن نوشیدِن 
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ُاسه را گذاشت زمین «. نه، اگه دوغ بود ُه یخ داخلش باشه... بود..یخ  آبِ 
عوض و درتا َترُه بزنن به الَشم  اضرم دهبگو از "چائی"! ح»گفت: 

!... اما بکنن بذارن جلوم با یه قندون قندحاال یه قوری چائی حاضر  همین
 «ُپکیدم بسکِه خوردم!...

ها را هم  حاِل اّول برگرداَند و استخوان ر فکِر آنکه باید وضِع چاله را بهو د   
شدِن شکِم بود و متوّجۀ  ملتفِت بزرگ آنکه نگاه ُند  ها بیندازد، بی پیِش سگ

اَش مرطوب  و قیافۀ خشکیده وجوِد خود بود ُه از رضایت انگار باد ُرده بود
  ای نهادۀ هنوز زنده ُرو به خشکیجنبید و مثِل بوتۀ  از عرق، با آَرمیدگی می

از یقۀ پیراهن بیرون زده بود... نگاهش شادمانه و مغرور و تیز شده است. 
ُردِن یک  ُردنش به اطراف، نگاه . نگاهُند تواند ُرک می ها را تا می چشم

ُه به زمین  با ضرِب یک دستهای استخوان،  برداشتن ذّرهجوان است. به 
 آید... خیزد و چیزی مثِل آروغ به گلویش می تکیه داده، برمی
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پا سست کرد و  باران انگار برای رفِع خستگی خیلی از شب رفته بود که    
محّمد و هم به  چادِر آمنه رسید و هم به َکَپِر ُگل هم به سیاه جان  صدای ُگلی

زدنش از جلوتر  معلوم بود حرف چادِر آمنه. سیاهو محّمد  ورتر از َکَپِر ُگلدُ 
 گذاشته شنیده شود. باران نمیصدای شروع شده و 

کارات برعکس باشن؟ ای باالسری! پس یعنی تو باید همۀ ـ های های خد   
ئی چِپش بکن و  دفعه خوای دنیا رو چپ بکنی، یه یعنی این  بارونه؟ اگه می

شه؟  روز؟ ایَنم مگه میه بارون چندبمیریم راحت بشیم. آخش بکن  ویرانه
 پس...

 ن،َبدَ مخلوق.. بله، بیشتِر قربونت،  هیا خدا، ب»صدای آمنه هم درآمده بود:    
 «َبرازه... خودت می که بزرگی به البت !شن. خدایا خالص میاما دیگه دارن 

ـ که او هم زیِر  جان از ُدور، مانده به آخِر آبادی، صدای مخصوص ِ خاتی   
 ..وار درآمده بود. چادر بود ـ همهمه سیاه
باران باز با قدرت و قّوت چنان کار را از سر گرفت که انگار به راستی    

 کند. ها  لج ـ لجبازی می َگچی دارد با ُبِنه
صدای جای سقف،  آب از سهفکرش متوّجۀ ریزِش فرنگ   از تِه َکَپر   
. بس نیست مخلوق دیگه ُمردن ِتت!و  قربوِن همین ُمرُ  خدا!»شنید: محّمد را  ُگل

 «هنوزه؟...
محّمد هربار که با امکاِن روشنائِی فانوس به باال و  مریم و فرنگ و ُگل   

دیدند مثِل آنکه هر تکّۀ دیوار و هر نقطۀ سقف  کردند، می َدور و َبر نگاه می
 رآمده...وضِع فروریختن د دیگر کارش َتق و لَق و ِول شده و به

. جا دیگر جای خوِف یا بیدار شده بودند ها بیدار بودند شتِر مردها و زنبی   
دو شب پیش  .ریخت کرد یا حّتی ُشرُشر می آب چکّه می ها شدید بود. از سقف
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بدتر   اعث شد که فکرپشِت یک اتاِق نگهدار پائین ریخت و همین ببیشتِر 
نه  سنگچیِن حّتی دو خا  ِگلی های کاه خانهبیِن  همه را بگیرد و ِول نکند.

 َگچ و سنگی، خانۀ ُمراد بود. خشک بودند و تنها خانۀ
گذاشت این  نمیجوشید و ترس از خدا  ها از خشم و غیظ و ِانزجار می دل   

حاالت را به یاد بیاورند و به زبان بیاورند. یعنی ناسزا و کفر بگویند تا خدا 
سقف بیاید پائین روی سرشان و  خوب است! آنوقتبدتر بکند؟! دیگر آنوقت 

 خوب است؟! گور شوند  به زنده
و بااینحال باز کسی نبود که خود را آکنده  ـ آکنده از میل به کفرگوئی    

نیابد... آِخر یعنی که چه! پس کاِر خدا، اینطور؟ کاِر بنده آنُجور ضایع است، 
« خدائی»اصطالح  بهـ که  دا چرا به این رقم است؟ یعنی خداپس کاِر خ

های ناُجور باید همه را به ُکشتن بدهد و نابود کند؟  خاطِر عمِل بنده کند ـ به می
ً در تماِم پائیز خدا باران نزد که کسی دست به خیش نزند، شروع هم   تقریبا

ستان تا حاال ـ درست هفده روز که کرد به زدن، یعنی از روِز دّوم ـ سوِم زم
که توی گرمسیر در اّیامی، از  ز بزند؟ ِکی دیده یا ِکی شنیدهباید شب و روـ 

اّیام تا اّیامی، هفده روز باران بزند؟... نه نفت مانده نه قند و چای، به آسیاب 
خواهند؛ مگر اینُجور کار  ها علف می باید رفت، کاه هم ته کشیده و حیوان

دو روز بعد از باران کم  گیرد؟ تازه، باران هم که بند شود، تا دستِ  انجام می
و  جهان بلند شده قلعه و نقشِ کنارۀ راِه  ی؟ آب تویشود رفت اللِ  مگر می

  پیشماه  آید... تا یک ِگل و ُشل هم که تا به زانو میامکاِن عبور وجود ندارد. 
شوند.  و حاال از سرما خشک می شدند کباب می «َوال الَحولَ »ی از گرما

اند و فایده نکرده...  ها را آتش زده و خارها و نی ها مهیها و هِ  بیشتِر َتپاله
 اند؟!... چرا کارهایش اینُجور برعکس شده« خدا»

ها و فکرها  کند! حرف دارد بدتر می« خدا»کرد؛ پس  بدتر می باران اّتصاالً    
 گیرند... شّدت می  و خوف

وار  است ـ کوچک و بیچاره« ُبِنه»هم نیست و « دهکده»هیکِل دهکده ـ که    
 رفت، جاری بود... شده راه می ِگِل آب ها کاه ایستاده است. در بیشتِر ذهن

داد و به این ظلمات سیل  ... پس ظلمات و آسمانی که اصالً امان نمی   
باِرِش »فقط همین « خدا»حضور داشت و « خدا»بود؛ « خدا»ریخت،  می

کند و ثابت  می کرد ظلم هم کرد که هست و ثابت می بود. خدا ثابت می «ناحق
ترساند که نکند کسی ناسزا و کفر بگوید...  کند و می کرد هرکاری می می
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خدا داره »کردند:   ها فکر می ـ کناره  شد، در همۀ گوشه که می ُغُرنبه آسمان
شاید »به مغزها بیاورند:  ها را آزاد گذاشته بود آن« خدا» ؛«ُغُرمبه می
گوئیا فهمشان را « خدا»و « خواد آبادی رو زیر و َزَبر بکنه دفعه دیگه می این

های  های َدور و َبر و خیلی از آبادی یاد نیاورند که آبادی کور کرده بود که به
ی هم العالج وضع دچاَرند و بسیاری از مردِم خوِد اللِ  همین هم به یدیگِر اللِ 

نبود: « کوری فهم»اَش هم مثِل  اند... اّما همه اندهدست م روی دست واند  شده
چادرند  کم نه کسانی توی سیاه ی، دستِ های نزدیکتر به اللِ  دانستند از دهکده می

َگچ  هایشان با سنگچیِن خشک باال آمده )چون ماننِد ُبِنه ند، نه خانهنه توی َکَپرَ 
 مانند... تعمیر می رسیدگی و بی بی شان های کاهگِلی آب نیستند(، نه خانه کم
واِر زیِر  ، صدای آِب توی دّرهشد ریز می کرد یا نرم باران که پا سست می   

آَورد:  ر را میکوبید و به سرهای فراوانی این فک غّرید و می آمد که می َتل می
ممکنه، خوبه بریم وایسیم بیرون؛ یعنی اگه سقف با وجودی که غیراز»

میریم اما این  ، اونوقت چی؟ بیرون که باشیم، اقالً نمیریخت روی سرمون
 «داخل...

با ای رسید و این شّدت را  شب، باران باز به شّدِت تازه در نزدیکی به نیمه   
داد و با ضرباتی  ِگلی نشان می های کاه کنانی فشرده به روی بام ُهوف ُهوف

ثبوت  به محّمد ُگل ی َکَپرِ ها روِی نی و به هاچادر روی سیاه تر از پیش به سنگین
برد، نشستند  ال خوابشان نمیچون از فکر و خی جان رساند... َبردی و خاِتی می

گوشش به شّدِت و سکوت رسیدند. دلبربزرگه از خواِب کوتاهی پرید  و به
 آقا که نه خواب بود و نه تکان داد و حاجی آقا را تکان صدای باران، حاجی

دست برد. دلبرکوچکه از خواب پرید  بیدار، بدوِن حرف نشست و دست روی
و دید امیرآقا هم بیدار شده و یکزانو نشسته و آرنِج دستش به تکیۀ زانوی 

محّمد نشست و سیگار  ، کِف همان دست را به کناِر سر نهاده. ُگلبلندنگهداشته
ذهنش ایستاده بود و تر از همیشه در  تر و روشن درآورد. چهرۀ ُمرادی برحق

هایش به شّدتی بیش از پیش، به شّدتی بیش از شّدِت  همۀ حرفدرستِی کالِم 
صدای  باِرش، جاری بود... باد زوِر شدیدتری پیدا کرده بود و گوِش َبردی به

چادر، با صدای خفۀ دلُشوره گفت:  هائی از سیاه شدِن لَت کوفته هم هسخِت ب
 «سرمون؟...ُروی ازه چادرو بند نکنه یه وقت سیاه»

ش هم. مگه طول داره؟ مگه  میندازه»جان با دلُشورۀ شدیدتری گفت:  خاتی   
به »و گفت: ...« ِاِیه نشنیده ـ  ندیده بالی آسمونِی کسیه  این بارونه؟ ـ این

pdf.tarikhema.org

tarikhema.org
m

an
de

ga
r.t

ar
ik

he
m

a.
or

g

ta
ri

kh
em

a.
ir

https://pdf.tarikhema.org
https://tarikhema.org
https://mandegar.tarikhema.org
http://tarikhema.ir


~ 510 ~ 
 باران و آفتاب                                                ی       الل  

بدتر   اعث شد که فکرپشِت یک اتاِق نگهدار پائین ریخت و همین ببیشتِر 
نه  سنگچیِن حّتی دو خا  ِگلی های کاه خانهبیِن  همه را بگیرد و ِول نکند.

 َگچ و سنگی، خانۀ ُمراد بود. خشک بودند و تنها خانۀ
گذاشت این  نمیجوشید و ترس از خدا  ها از خشم و غیظ و ِانزجار می دل   

حاالت را به یاد بیاورند و به زبان بیاورند. یعنی ناسزا و کفر بگویند تا خدا 
سقف بیاید پائین روی سرشان و  خوب است! آنوقتبدتر بکند؟! دیگر آنوقت 

 خوب است؟! گور شوند  به زنده
و بااینحال باز کسی نبود که خود را آکنده  ـ آکنده از میل به کفرگوئی    

نیابد... آِخر یعنی که چه! پس کاِر خدا، اینطور؟ کاِر بنده آنُجور ضایع است، 
« خدائی»اصطالح  بهـ که  دا چرا به این رقم است؟ یعنی خداپس کاِر خ

های ناُجور باید همه را به ُکشتن بدهد و نابود کند؟  خاطِر عمِل بنده کند ـ به می
ً در تماِم پائیز خدا باران نزد که کسی دست به خیش نزند، شروع هم   تقریبا

ستان تا حاال ـ درست هفده روز که کرد به زدن، یعنی از روِز دّوم ـ سوِم زم
که توی گرمسیر در اّیامی، از  ز بزند؟ ِکی دیده یا ِکی شنیدهباید شب و روـ 

اّیام تا اّیامی، هفده روز باران بزند؟... نه نفت مانده نه قند و چای، به آسیاب 
خواهند؛ مگر اینُجور کار  ها علف می باید رفت، کاه هم ته کشیده و حیوان

دو روز بعد از باران کم  گیرد؟ تازه، باران هم که بند شود، تا دستِ  انجام می
و  جهان بلند شده قلعه و نقشِ کنارۀ راِه  ی؟ آب تویشود رفت اللِ  مگر می

  پیشماه  آید... تا یک ِگل و ُشل هم که تا به زانو میامکاِن عبور وجود ندارد. 
شوند.  و حاال از سرما خشک می شدند کباب می «َوال الَحولَ »ی از گرما

اند و فایده نکرده...  ها را آتش زده و خارها و نی ها مهیها و هِ  بیشتِر َتپاله
 اند؟!... چرا کارهایش اینُجور برعکس شده« خدا»

ها و فکرها  کند! حرف دارد بدتر می« خدا»کرد؛ پس  بدتر می باران اّتصاالً    
 گیرند... شّدت می  و خوف

وار  است ـ کوچک و بیچاره« ُبِنه»هم نیست و « دهکده»هیکِل دهکده ـ که    
 رفت، جاری بود... شده راه می ِگِل آب ها کاه ایستاده است. در بیشتِر ذهن

داد و به این ظلمات سیل  ... پس ظلمات و آسمانی که اصالً امان نمی   
باِرِش »فقط همین « خدا»حضور داشت و « خدا»بود؛ « خدا»ریخت،  می

کند و ثابت  می کرد ظلم هم کرد که هست و ثابت می بود. خدا ثابت می «ناحق
ترساند که نکند کسی ناسزا و کفر بگوید...  کند و می کرد هرکاری می می

~ 511 ~ 
 باران و آفتاب                                                ی       الل  

خدا داره »کردند:   ها فکر می ـ کناره  شد، در همۀ گوشه که می ُغُرنبه آسمان
شاید »به مغزها بیاورند:  ها را آزاد گذاشته بود آن« خدا» ؛«ُغُرمبه می
گوئیا فهمشان را « خدا»و « خواد آبادی رو زیر و َزَبر بکنه دفعه دیگه می این

های  های َدور و َبر و خیلی از آبادی یاد نیاورند که آبادی کور کرده بود که به
ی هم العالج وضع دچاَرند و بسیاری از مردِم خوِد اللِ  همین هم به یدیگِر اللِ 

نبود: « کوری فهم»اَش هم مثِل  اند... اّما همه اندهدست م روی دست واند  شده
چادرند  کم نه کسانی توی سیاه ی، دستِ های نزدیکتر به اللِ  دانستند از دهکده می

َگچ  هایشان با سنگچیِن خشک باال آمده )چون ماننِد ُبِنه ند، نه خانهنه توی َکَپرَ 
 مانند... تعمیر می رسیدگی و بی بی شان های کاهگِلی آب نیستند(، نه خانه کم
واِر زیِر  ، صدای آِب توی دّرهشد ریز می کرد یا نرم باران که پا سست می   

آَورد:  ر را میکوبید و به سرهای فراوانی این فک غّرید و می آمد که می َتل می
ممکنه، خوبه بریم وایسیم بیرون؛ یعنی اگه سقف با وجودی که غیراز»

میریم اما این  ، اونوقت چی؟ بیرون که باشیم، اقالً نمیریخت روی سرمون
 «داخل...

با ای رسید و این شّدت را  شب، باران باز به شّدِت تازه در نزدیکی به نیمه   
داد و با ضرباتی  ِگلی نشان می های کاه کنانی فشرده به روی بام ُهوف ُهوف

ثبوت  به محّمد ُگل ی َکَپرِ ها روِی نی و به هاچادر روی سیاه تر از پیش به سنگین
برد، نشستند  ال خوابشان نمیچون از فکر و خی جان رساند... َبردی و خاِتی می

گوشش به شّدِت و سکوت رسیدند. دلبربزرگه از خواِب کوتاهی پرید  و به
 آقا که نه خواب بود و نه تکان داد و حاجی آقا را تکان صدای باران، حاجی

دست برد. دلبرکوچکه از خواب پرید  بیدار، بدوِن حرف نشست و دست روی
و دید امیرآقا هم بیدار شده و یکزانو نشسته و آرنِج دستش به تکیۀ زانوی 

محّمد نشست و سیگار  ، کِف همان دست را به کناِر سر نهاده. ُگلبلندنگهداشته
ذهنش ایستاده بود و تر از همیشه در  تر و روشن درآورد. چهرۀ ُمرادی برحق

هایش به شّدتی بیش از پیش، به شّدتی بیش از شّدِت  همۀ حرفدرستِی کالِم 
صدای  باِرش، جاری بود... باد زوِر شدیدتری پیدا کرده بود و گوِش َبردی به

چادر، با صدای خفۀ دلُشوره گفت:  هائی از سیاه شدِن لَت کوفته هم هسخِت ب
 «سرمون؟...ُروی ازه چادرو بند نکنه یه وقت سیاه»

ش هم. مگه طول داره؟ مگه  میندازه»جان با دلُشورۀ شدیدتری گفت:  خاتی   
به »و گفت: ...« ِاِیه نشنیده ـ  ندیده بالی آسمونِی کسیه  این بارونه؟ ـ این
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حاال گرفتکاِر شِب اینُجوری اینکه دست کردیم تا  دستکردِن اتاقا خیلی  درست
 «شدیم...

اینُجوری رو  "ندیده ـ نشنیدۀ"قوِل خودت  یعنی گماِن باروِن به»ت: ردی گفبَ    
 «مون؟ گیره دون بودیم که این بلّیه میاد می کردیم؟ یا غیب به خودمون می

، همچنان بیدار بود و یکزانو نشسته بود و «باخدا و اعتقادکار»آمنه سخت    
خدایا »گفت:  یبیمناکانه مچادر،  های سیاه چشم و گوشش به تکان ـ تکان

ن و کارَ  َئن و معصیت بارخدایا! بله که خیلی از مخلوق از دین خارج شده
مخلوق دارن از ماَبین میرن. باز خودت یه رحمی  َئن، اما دیگه همۀ ضایع شده

 «ببخش...باز بکن، 
اش  و دوتا ُبَزش ـ که  رفته خواب های به جان با ترس و عجز بیِن بچه ُگلی   

چشمش گوشش به صدای ُهوِفشِت باد و شان ایستاده بود ـ نشسته بود و  یکی
اگه چپ »خود گفت:  بهتکان درآمده بودند،  چادر که به تکان ه جاتاجای سیاهب

بابا، باز »و فکر کرد: « َدخیل، َدخیل...»و صدا کرد: « شد ُرومون چی؟...
 «نذار چیِز بد به دلت بگَرده که اقالً َبَتر نکنه!...

 نزدیک به زیِر پایشان رسیده  ِا به حدّ آب ت ،های دو پهلو و جلو از حاشیه   
هایش  ده بود و تماِم سنگچادر نفوذ کر حّتی آب به سنگچیِن پشِت سیاه بود.

ای سنگچین جا گرفته هم که در پها  جوجهـ خیس شده بودند و خروس ـ مرغ 
 آوردند... کردند و صداهائی درمی یبودند، جاجا م

راستی انگار  که راستی شد سِرهم این فکر داخل می به بیشتِر سرها پشتِ    
همین زندگانِی فقیری ـ بدبختی، همین  –همین را هم که برایشان مانده 

شوند،  هند، دارند هالک مید از دست مییکبارگی  بهدارند  –ذلیلی را هم  زنده
 دارند...

ود، به شتاب زینب که بیش از دو ساعت بود که بیدار شده بود و نشسته ب   
به کرده بود تازه شروع به زیِر سومین جائی که  ای برد گذاشت کاسه
اگه تا پیش از این باِرِش » نخواست بنشیند: . برای گفتِن چیزی نکرد چکّه

ه که ناُجوری باز معلوم نداده بود که نه، دروغ نبوده، با هیچ حسابِ هرگز
همین حساِب حاالئی دیگه قشنگ معلوم داد!  میگن خدائی رو هست، حاال به

ه روِز مخلوق حکمِت خودش اینو ب خدائی رو بود و این بارون هم به یعنی اگه
خدا نیست و از دیو خدا داد که  هر آدِم خری هم معلوم می آورد، اونوقت به می
 ...«ژدها هم َبَتره!و ا
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ـ با احساِس فشاِر  نشسته بودبیدار شده بود و  کههمیشه متحّمل ـ  مریمِ    
تو میگی چه »گفت:  ،خوردن حاِل ُوول بهمحّمد و  چشمش به ُگلسابقه،  بی

 «سرمون...روی یه وقت نریزه  بکنیم؟
« یفکرب»نشان دهد بیدار است و  از این بود کهفرنگ بیشتر صداآمدِن  به   

ماندن در چنین وضعی از  خواب اصالً بهخواب رفته باشد چون  نیست که به
بابا، خوبه بزنیم بیرون که یه وقت : »هم بدتر است« بیعاری ـ بیدردی»

 ...«ُروی سرمون سقف نریزه
ئیم  ریزه؟ اینو که تازه درست کرده سقف چطور می»محّمد گفت:  ُگل   
 «ترسم داخِل َکَپِر کهنه... ه؟ من از حیوونا میریز می
ها رسید که صدای  نان به گوشباران خیلی یواش کرد و صدای شّدِت باد چ   

 کوچکۀ پای َتل را ُدور گرفت... بیدِن آِب سربرداشتۀ دّرهُغُرم
 حسینِ و  به بغلش ـ و ُگالِبُتون ـ بچه به بغلش ـ« محّمد سلطان»َگاللِی ـ    
دارشده و سِرپامانده چسبیده به پیراهن ـ شلوارش، فراری از اتاقی که زوربی به

ا کرد، به درگاه رسیدند. باد بیش از پیش بن از چند جای سقفش آب ُشرُشر می
ای َمرد! پس یعنی »لرزید. گفت:  الِبُتون میکرده بود به پیچاندِن باران. گُ 

؟ پس بیا بریم پیِش زیِر بارون با این سرما بریم وایسیمشه هم که  مگه می
 «پهلو نکنن... َئن ـ سینه ـ بچه.. ها زینب یا خونۀ کسی که اقالً این بچه

َرم  بریم خونۀ ِکی که بشه و بریم ِکی رو خواب»بلند گفت:  غیظ  َگاللِی به   
بکنیم اوَنم با این ظلمات و سگای آبادی؟ اتاقای زینب یعنی خیلی بهترن از 

خواد و از جونش سیره  ماِل ما؟ خونۀ ِکی بهتره اصالً؟ شاید کسی جونشو نمی
 «زنه بیرون... بینه و باز نمی که این قیامتو می

آ ُمراد. پس مگه  محّمد باز بهتره، بریم خونۀ آ ُگلبریم َکَپِر »ُگالِبُتون گفت:    
 «میرن که. ها می شه که وایسیم داخِل این سرما؟ این بچه می
که بمیرن! کاِر خدا که به َدَرِک ناس »تر و بلندتر صدا کرد:  َگاللِی غیظی   

این باشه، البت باید هم که همه بمیرن و صاف بشن! اقالً باید دوبیشتِر مخلوق 
 «شه یا باز هم نه! بمیرن تا اونوقت معلوم ِبِده که خدا راضی می

ای جن ِبَبره خدا رو » و گفت:« "خدا"!...»ُگالِبُتون با خشم و نفرت گفت:    
 «اگه که راست میگن که خدا هست!...

 ،جنباندن دست خوردن و صدای گریۀ بچۀ شیرخواره درآمد که با ُوول   
های حاال  . دانهه بودای را که روی سر و صورتش بود َرد کرد پارچه
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حاال گرفتکاِر شِب اینُجوری اینکه دست کردیم تا  دستکردِن اتاقا خیلی  درست
 «شدیم...

اینُجوری رو  "ندیده ـ نشنیدۀ"قوِل خودت  یعنی گماِن باروِن به»ت: ردی گفبَ    
 «مون؟ گیره دون بودیم که این بلّیه میاد می کردیم؟ یا غیب به خودمون می

، همچنان بیدار بود و یکزانو نشسته بود و «باخدا و اعتقادکار»آمنه سخت    
خدایا »گفت:  یبیمناکانه مچادر،  های سیاه چشم و گوشش به تکان ـ تکان

ن و کارَ  َئن و معصیت بارخدایا! بله که خیلی از مخلوق از دین خارج شده
مخلوق دارن از ماَبین میرن. باز خودت یه رحمی  َئن، اما دیگه همۀ ضایع شده

 «ببخش...باز بکن، 
اش  و دوتا ُبَزش ـ که  رفته خواب های به جان با ترس و عجز بیِن بچه ُگلی   

چشمش گوشش به صدای ُهوِفشِت باد و شان ایستاده بود ـ نشسته بود و  یکی
اگه چپ »خود گفت:  بهتکان درآمده بودند،  چادر که به تکان ه جاتاجای سیاهب

بابا، باز »و فکر کرد: « َدخیل، َدخیل...»و صدا کرد: « شد ُرومون چی؟...
 «نذار چیِز بد به دلت بگَرده که اقالً َبَتر نکنه!...

 نزدیک به زیِر پایشان رسیده  ِا به حدّ آب ت ،های دو پهلو و جلو از حاشیه   
هایش  ده بود و تماِم سنگچادر نفوذ کر حّتی آب به سنگچیِن پشِت سیاه بود.

ای سنگچین جا گرفته هم که در پها  جوجهـ خیس شده بودند و خروس ـ مرغ 
 آوردند... کردند و صداهائی درمی یبودند، جاجا م

راستی انگار  که راستی شد سِرهم این فکر داخل می به بیشتِر سرها پشتِ    
همین زندگانِی فقیری ـ بدبختی، همین  –همین را هم که برایشان مانده 

شوند،  هند، دارند هالک مید از دست مییکبارگی  بهدارند  –ذلیلی را هم  زنده
 دارند...

ود، به شتاب زینب که بیش از دو ساعت بود که بیدار شده بود و نشسته ب   
به کرده بود تازه شروع به زیِر سومین جائی که  ای برد گذاشت کاسه
اگه تا پیش از این باِرِش » نخواست بنشیند: . برای گفتِن چیزی نکرد چکّه

ه که ناُجوری باز معلوم نداده بود که نه، دروغ نبوده، با هیچ حسابِ هرگز
همین حساِب حاالئی دیگه قشنگ معلوم داد!  میگن خدائی رو هست، حاال به

ه روِز مخلوق حکمِت خودش اینو ب خدائی رو بود و این بارون هم به یعنی اگه
خدا نیست و از دیو خدا داد که  هر آدِم خری هم معلوم می آورد، اونوقت به می
 ...«ژدها هم َبَتره!و ا
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ـ با احساِس فشاِر  نشسته بودبیدار شده بود و  کههمیشه متحّمل ـ  مریمِ    
تو میگی چه »گفت:  ،خوردن حاِل ُوول بهمحّمد و  چشمش به ُگلسابقه،  بی

 «سرمون...روی یه وقت نریزه  بکنیم؟
« یفکرب»نشان دهد بیدار است و  از این بود کهفرنگ بیشتر صداآمدِن  به   

ماندن در چنین وضعی از  خواب اصالً بهخواب رفته باشد چون  نیست که به
بابا، خوبه بزنیم بیرون که یه وقت : »هم بدتر است« بیعاری ـ بیدردی»

 ...«ُروی سرمون سقف نریزه
ئیم  ریزه؟ اینو که تازه درست کرده سقف چطور می»محّمد گفت:  ُگل   
 «ترسم داخِل َکَپِر کهنه... ه؟ من از حیوونا میریز می
ها رسید که صدای  نان به گوشباران خیلی یواش کرد و صدای شّدِت باد چ   

 کوچکۀ پای َتل را ُدور گرفت... بیدِن آِب سربرداشتۀ دّرهُغُرم
 حسینِ و  به بغلش ـ و ُگالِبُتون ـ بچه به بغلش ـ« محّمد سلطان»َگاللِی ـ    
دارشده و سِرپامانده چسبیده به پیراهن ـ شلوارش، فراری از اتاقی که زوربی به

ا کرد، به درگاه رسیدند. باد بیش از پیش بن از چند جای سقفش آب ُشرُشر می
ای َمرد! پس یعنی »لرزید. گفت:  الِبُتون میکرده بود به پیچاندِن باران. گُ 

؟ پس بیا بریم پیِش زیِر بارون با این سرما بریم وایسیمشه هم که  مگه می
 «پهلو نکنن... َئن ـ سینه ـ بچه.. ها زینب یا خونۀ کسی که اقالً این بچه

َرم  بریم خونۀ ِکی که بشه و بریم ِکی رو خواب»بلند گفت:  غیظ  َگاللِی به   
بکنیم اوَنم با این ظلمات و سگای آبادی؟ اتاقای زینب یعنی خیلی بهترن از 

خواد و از جونش سیره  ماِل ما؟ خونۀ ِکی بهتره اصالً؟ شاید کسی جونشو نمی
 «زنه بیرون... بینه و باز نمی که این قیامتو می

آ ُمراد. پس مگه  محّمد باز بهتره، بریم خونۀ آ ُگلبریم َکَپِر »ُگالِبُتون گفت:    
 «میرن که. ها می شه که وایسیم داخِل این سرما؟ این بچه می
که بمیرن! کاِر خدا که به َدَرِک ناس »تر و بلندتر صدا کرد:  َگاللِی غیظی   

این باشه، البت باید هم که همه بمیرن و صاف بشن! اقالً باید دوبیشتِر مخلوق 
 «شه یا باز هم نه! بمیرن تا اونوقت معلوم ِبِده که خدا راضی می

ای جن ِبَبره خدا رو » و گفت:« "خدا"!...»ُگالِبُتون با خشم و نفرت گفت:    
 «اگه که راست میگن که خدا هست!...

 ،جنباندن دست خوردن و صدای گریۀ بچۀ شیرخواره درآمد که با ُوول   
های حاال  . دانهه بودای را که روی سر و صورتش بود َرد کرد پارچه
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خورد. َگاللِی  های یخ به صورت و گردن می ماننِد ریزهبسیارریِز باران 
ها  راضی شد برگردند داخل که صداهای ناگهانِی جیغ و صداهای بلند از پائین
ها  رسیدند و کمی بعد صداهای دیگری درآمدند و صداهای رساتِر جیغ

آمدند... َگاللِی و ُگالِبُتون خشک و گرفتار و گرفتکار و مشغوِل معنِی صداها 
ای به پِس سرش وارد  ضربهشدند تا َگاللِی ُجوری ناگهانی ـ ُجوری که انگار 

درو ببند بیا ببینیم چه خبر »گفت:  هائی که می سرازیر شد به َدم شده بود ـ
 «شده. دسِت بچه رو بگیر...

که فقط از جانِب  باد انداخته بود روی سرشان، طوریجان را  چادِر ُگلی سیاه   
محّمد و مریم و فرنگ و علی  ُگل بود. و نخوابیده نرسیده سنگچین به زمین

خِل َکَپِر اکشیده، سر به د هایش سراپا آب رفته بودند به کمک. ُگالِبُتون و بچه
 خود را به کمک رسانده بود... حاِل َدو  ّمد بردند و َگاللِی هم بهمح ُگل
شاه از راِه  ا و َعینِ َمتاع و کتایون و ثریّ  جان و ُگل طولی نبرده بود که ُگلی   

به َکَپر پناه برده کتایون َمتاع و  سنگچین به بیرون راه یافته بودند و ُگل
های  ها و میانه گوشه  و از سمِت سنگچین بیرون کشیده شدند هابودند... ُبز

انداختند و مرغ و  چادر را اینَور ـ آنَور می شدۀ سیاه خورده و بسیار سنگین آب
ها  آن هائی و بغل ها آوردند و دست را درمی هنوز خشکی خیس یا ها جوجه
اماِن باران، دیگر انگار  بردند... غیراز ریزبارِی بی طرِف َکَپِر کهنه می را به

 نوبِت باد بود که خیلی بیشتر لج کند و ِول نکند...
تون بشم، گونِی آرد و قند و چائیا رو  های قربون»زد:  جان فریاد می ُگلی   

آسموِن خدا و باد و بارونای ِسّر درآرین که از بین نرن... های ُگه به همین 
 «َخیِرش!... به نه
شد  باز ممکن نمیها و فکرها به شّدِت درگیِر کار بودند،  که دست با وجودی   

سگ داخلت!  ُگهِ که آی »ادا نکنند: ـ ای  چند کلمهالاقل ـ  ها چیزی که زبان
هی ریدم به خودت و آسمونت! خدا رفته به ُگِه سگ، دیگه خدا هست؟! اگه 

بالئی که به سِر  هخدا و دیانت و این هُگه ُپرتاُپِرت! اینپس اینه "خدائی"، 
 نکنی هم برداشت میَبعد باز  ِمنتا ببینیم شون!  حالی مخلوق میارن بجای کمک

َدر، باز باید از اثِر سینه پهلو  ریم بهخالص! جون هم که ِببَ  یا نه! از "خدا"
 «بمیریم. پس چی، حتم...

در باد و باران روشن بماَند و  شد که فانوس با هر مواظبتی  نمیچون    
کار بود... هرجا  محّمد درکار و به قُّوۀ ُگل فقط چراغ ،اش نشکََند کم شیشه دستِ 
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ساق و به به گیوه و کفش و به  ِگل آمد، آبِ  فرود میو فشار توّجهی  پا به بیکه 
 پاشید... و حّتی به گردن و صورت می پاشید لباس می

خوردن و با سرما و ِگل و ُشل و  زمین َگاللِی به زمین خورد. با این به   
کشیده ـ  آبچادِر  باِرِش ُمداوم و باِد سنگین و سرد و سنگینِی بسیار زیاِد سیاه

و  ِول کنین دیگه تا صبح»ای که به زباِن َگاللِی آمد، این شد:  خیسیده، نتیجه
 خوره چادر دیگه شده ُسرِب خالص و تکون نمی حاال دیگه غیرازممکنه. سیاه

به زمین نمیاد که بذاریم  خدا بریم. نتیجه از بین می نو بیو دیگه داریم خودمو
 «خدائی بخوابن... ُگه اینکه باد و بارونِ تا صبح یا تا

 «پهلو نکنیم. ها، ها، دیگه نوایسیم تا اقالً خودمون سینه»مریم گفت:    
در جواب به جان  شان به طرِف َکَپر، ُگلی ها در ُروکردن کردن و در شتاب   

خدا"؟ پس "خدا" »"با نفرت و غیظ و عجز و بلندبلند گفت: حرِف َگاللِی، 
کرد به مخلوِق فقیر ـ  ود که اونوقت اینُجوری نمیکو؟ اگه خدا رو بود و خدا ب

 «ذلیل...
 «ای جن ِبَبره خدا رو و هرچی که پیر و پیغمبَرن!»فرنگ گفت:    
تا ببینیم بعد از که گفتم:  اما همونتو اینو میگی، بله، »گفت:  میَگاللِی و    

یه پندی مون یا  ونگرده به زب این پیشامد آیا باز هم اسِم خدا و دیانت می
 «از همۀ پندا!ئیم غیر گرفته

از قراِر معلوم، از خدا و دیانت فقط همین ظلمای سیاه دسِت »مریم گفت:    
 «َئن و دیگه هیچی! ما رو گرفته

چادر  سیاهجان،  ُگلی»محّمد گفت:  ها به َکَپر، ُگل شدن ها و داخل با رسیدن   
پوشونه و  رو میهرچی هم که آب کشیده، باز خودش روی آردا و چیزا 

 «شه. هیچی ِبشون نمی
 «ها، ها، قند و چائیات هم که داخِل صندوَقن.»مریم هم گفت:    
داخِل هرچی که  ُگِه هرچی که سگَن »گفت:  صدای ُگالِبِتون با خروش می   

 «...َئن! پیر و پیغمبر و آیه
 
 

حس چیزی که  های خودش از خواب پرید. اّول محّمد با صدای سرفه ُگل   
و معلوم بود  ونی بود همراه با صدای آهستۀ بادکرد، تاریکی و سکوت و ُسک
خاطِر تشویِش  ساعت بعد به برد و در حدوِد نیم که باران قطع شده... خوابش
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خورد. َگاللِی  های یخ به صورت و گردن می ماننِد ریزهبسیارریِز باران 
ها  راضی شد برگردند داخل که صداهای ناگهانِی جیغ و صداهای بلند از پائین
ها  رسیدند و کمی بعد صداهای دیگری درآمدند و صداهای رساتِر جیغ

آمدند... َگاللِی و ُگالِبُتون خشک و گرفتار و گرفتکار و مشغوِل معنِی صداها 
ای به پِس سرش وارد  ضربهشدند تا َگاللِی ُجوری ناگهانی ـ ُجوری که انگار 

درو ببند بیا ببینیم چه خبر »گفت:  هائی که می سرازیر شد به َدم شده بود ـ
 «شده. دسِت بچه رو بگیر...

که فقط از جانِب  باد انداخته بود روی سرشان، طوریجان را  چادِر ُگلی سیاه   
محّمد و مریم و فرنگ و علی  ُگل بود. و نخوابیده نرسیده سنگچین به زمین

خِل َکَپِر اکشیده، سر به د هایش سراپا آب رفته بودند به کمک. ُگالِبُتون و بچه
 خود را به کمک رسانده بود... حاِل َدو  ّمد بردند و َگاللِی هم بهمح ُگل
شاه از راِه  ا و َعینِ َمتاع و کتایون و ثریّ  جان و ُگل طولی نبرده بود که ُگلی   

به َکَپر پناه برده کتایون َمتاع و  سنگچین به بیرون راه یافته بودند و ُگل
های  ها و میانه گوشه  و از سمِت سنگچین بیرون کشیده شدند هابودند... ُبز

انداختند و مرغ و  چادر را اینَور ـ آنَور می شدۀ سیاه خورده و بسیار سنگین آب
ها  آن هائی و بغل ها آوردند و دست را درمی هنوز خشکی خیس یا ها جوجه
اماِن باران، دیگر انگار  بردند... غیراز ریزبارِی بی طرِف َکَپِر کهنه می را به

 نوبِت باد بود که خیلی بیشتر لج کند و ِول نکند...
تون بشم، گونِی آرد و قند و چائیا رو  های قربون»زد:  جان فریاد می ُگلی   

آسموِن خدا و باد و بارونای ِسّر درآرین که از بین نرن... های ُگه به همین 
 «َخیِرش!... به نه
شد  باز ممکن نمیها و فکرها به شّدِت درگیِر کار بودند،  که دست با وجودی   

سگ داخلت!  ُگهِ که آی »ادا نکنند: ـ ای  چند کلمهالاقل ـ  ها چیزی که زبان
هی ریدم به خودت و آسمونت! خدا رفته به ُگِه سگ، دیگه خدا هست؟! اگه 

بالئی که به سِر  هخدا و دیانت و این هُگه ُپرتاُپِرت! اینپس اینه "خدائی"، 
 نکنی هم برداشت میَبعد باز  ِمنتا ببینیم شون!  حالی مخلوق میارن بجای کمک

َدر، باز باید از اثِر سینه پهلو  ریم بهخالص! جون هم که ِببَ  یا نه! از "خدا"
 «بمیریم. پس چی، حتم...

در باد و باران روشن بماَند و  شد که فانوس با هر مواظبتی  نمیچون    
کار بود... هرجا  محّمد درکار و به قُّوۀ ُگل فقط چراغ ،اش نشکََند کم شیشه دستِ 
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ساق و به به گیوه و کفش و به  ِگل آمد، آبِ  فرود میو فشار توّجهی  پا به بیکه 
 پاشید... و حّتی به گردن و صورت می پاشید لباس می

خوردن و با سرما و ِگل و ُشل و  زمین َگاللِی به زمین خورد. با این به   
کشیده ـ  آبچادِر  باِرِش ُمداوم و باِد سنگین و سرد و سنگینِی بسیار زیاِد سیاه

و  ِول کنین دیگه تا صبح»ای که به زباِن َگاللِی آمد، این شد:  خیسیده، نتیجه
 خوره چادر دیگه شده ُسرِب خالص و تکون نمی حاال دیگه غیرازممکنه. سیاه

به زمین نمیاد که بذاریم  خدا بریم. نتیجه از بین می نو بیو دیگه داریم خودمو
 «خدائی بخوابن... ُگه اینکه باد و بارونِ تا صبح یا تا

 «پهلو نکنیم. ها، ها، دیگه نوایسیم تا اقالً خودمون سینه»مریم گفت:    
در جواب به جان  شان به طرِف َکَپر، ُگلی ها در ُروکردن کردن و در شتاب   

خدا"؟ پس "خدا" »"با نفرت و غیظ و عجز و بلندبلند گفت: حرِف َگاللِی، 
کرد به مخلوِق فقیر ـ  ود که اونوقت اینُجوری نمیکو؟ اگه خدا رو بود و خدا ب

 «ذلیل...
 «ای جن ِبَبره خدا رو و هرچی که پیر و پیغمبَرن!»فرنگ گفت:    
تا ببینیم بعد از که گفتم:  اما همونتو اینو میگی، بله، »گفت:  میَگاللِی و    

یه پندی مون یا  ونگرده به زب این پیشامد آیا باز هم اسِم خدا و دیانت می
 «از همۀ پندا!ئیم غیر گرفته

از قراِر معلوم، از خدا و دیانت فقط همین ظلمای سیاه دسِت »مریم گفت:    
 «َئن و دیگه هیچی! ما رو گرفته

چادر  سیاهجان،  ُگلی»محّمد گفت:  ها به َکَپر، ُگل شدن ها و داخل با رسیدن   
پوشونه و  رو میهرچی هم که آب کشیده، باز خودش روی آردا و چیزا 

 «شه. هیچی ِبشون نمی
 «ها، ها، قند و چائیات هم که داخِل صندوَقن.»مریم هم گفت:    
داخِل هرچی که  ُگِه هرچی که سگَن »گفت:  صدای ُگالِبِتون با خروش می   

 «...َئن! پیر و پیغمبر و آیه
 
 

حس چیزی که  های خودش از خواب پرید. اّول محّمد با صدای سرفه ُگل   
و معلوم بود  ونی بود همراه با صدای آهستۀ بادکرد، تاریکی و سکوت و ُسک
خاطِر تشویِش  ساعت بعد به برد و در حدوِد نیم که باران قطع شده... خوابش
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شده،  ناِر گونِی خیسیدۀ کمی مچالهو سر بلند کرد و از ک بیدار شد فکر
که ابر نبود ـ به چشمش زد. شتابان پا شد و به  روشنائی مثِل برقی ـ مثِل وقتی

را گرفته و  ِمه مثِل غباری باالی سر و َدوراَدوربیرون سرک کشید و دید 
 کند که چه وضعی درکار است... هنوز درست معلوم نمی

 و به آسمان نگاه کرد...جان درآمد  از خانۀ ُمراد  ُگلی   
وار، خفیف، بلند و  هم، همهمه به صداهای پراکنده، ُدورازهم و نزدیک   

هائی برداشت و ناگهانی  پردۀ غبارماننِد ِمه شکافاند.  جارمانند درآمده
 یک وتارو ابرهائی  هائی از آسمان، صاف و سالم و بّراق، پیدا شدند گوشه

ساعت نکشید که  چشم رسیدند... و به یکبه بیشتر پراکنده کوچک و بیشتر 
 جا پهن شد... آفتاب در همه

« خدا»صافِی عقیده و اعتقادکاری ـ  های دل شده ـ دل هائی تازه برای دل   
آوِر باران و صدای شدید و  های ُمداوم و خوف دیگر آن ظلمات و رشته

و مثِل همیشه انگیِز باد نبود و دوباره همان خدائی شده بود که مثِل پیش  هراس
خودش «ِ حکمت»بدی ـ به  چیز ـ هر خوب و جایش توی آسمان بود و همه

و « حق ُمِبینِ »و « الّراِحمین اَرحمُ »حکِم خودش بود و، باری،   بود و به
 کردند: صدا میبه تکرار و تکرار بود و با همین اثر و آثار بود که « برحق»

 ـ خدایا ُشکرت!   
 ـ باز ُشکر!   
 ـ باز هم ُشکر!   
 ـ باز خدایا صدهزار مرتبه ُشکر!   
 دسِت خودشه!به چیز  ـ ببین! خدا همه   
 !«خدا»ـ باز آدم باید بگه از    
 دیدین چه خبر بود و حاال رو ببینین! ـ دیشب روی همۀ شبای پیش    
 خدا!«ِ کریمی»ـ بله، باز قربوِن    
ها خراب بشن  به اینکه خونه ِبکَشه ـ بیحد فکری شده بودیم که نکنه کار   

ای بود؛  یَنم باز خودش یه نشونه. یعنی اجان چادِر ُگلی ُرومون مثِل سیاه
 دیگه عبرت بگیره!  همین اتفاق شیِر خام خورده و اقالً باید به« بشر»

 !«ساز سبب»رچی باشه و هرچی بشه، باز خودشه ـ ه   
شِب پیشامِد درس ـ درِس و برای کساِن بیشتری بخصوص شِب رفته    

شدِن بیش از پیش و بیش از همیشه بود و  راستی و حقیقت ـ بود؛ درِس َبری

~ 517 ~ 
 باران و آفتاب                                                ی       الل  

 کردند: اند و می ِجر ـ ِجری صدا کرده
 به کاِر خدا اگه خدا هست!... «ُتِف سگ»ـ ُتف!    
این بود که خدا کرد و نشوِن مخلوق داد، پس نبودنش خیلی  «خدائی»ـ اگه    

 بهتره!...
مون؟ اون ظلمای  الخصوص چه به سرمون رفت تا روز گرفت ـ دیدین علی   

و بارونای اونُجور  «گرمسیر»دا دادن و اصالً چرا پیدا دادن؟ سیاه از کجا پی
 رو به کدوم تاریخ بوده؟...

 برعکسه! «آ خدا»چیِز این  ـ همه   
نبوده و رسونه که خدائی رو اصالً  ـ نه همین اتفاق خودش به ثبوت می   

 نیست؟!
و بالکُل خدائی رو نیست یا اگه هم هستش، کارش فقط ظلمه  ـ یا دروغه   

 در حّق ِ فقیرمردم!
کنه در حّق ِ مخلوِق فقیر و ذلیل و  ـ خدائی که یه اینُجور ظلمائی رو هم می   

تیکه بشه وبیاد به زمین،  و اگه تیکه« خدا»خوبه که ِبش بگی  علیل، دیگه نه
 بهتره!

ـ پس خدا چرا اّول اون حسابا رو به سِر مخلوق آورد و حاال آفتاب زد؟    
 ؟«جای چی»و  «چرا»آخه ِکی هست بگه 

ُمردیم، چه  مون هم می همه شب با اون قیامتی که بپا کرد، اگه همه ـ به اون   
داخلش بود؟ یعنی دیگه طول داشت که چه سقف و چه دیوارا بریزن سرمون 

 همین بود؟زد، غیراز اگه یه روز دیگه هم می م؟ اصالً گور بشی به و زنده
ـ ای جانم! تو اصالً اینو بگو که ما مگه چه گناهی به درگاهش کرده بودیم     

 مون کرد؟ َتَرک که اونو به روزمون برد و زهره
روغه که میگن خدا ـ بله، همین خودش یه پنِد بزرگی بود که بفهمیم پاک د   
و دیگه اینو هم فهم کردیم که  ،کنه ش نمی و بیخود بد به بنده «الّراِحمینه اَرَحمُ »

مون در جانِب خدا و دیانت بوده، چه  ما مردِم صاف و صادق که فقط عقیده
ئیم و فکرمون خراب بوده و از  خودمون و چه پدرامون هی بس اشتباه رفته

 اثِر نادانی بوده و دیگه هیچی!...
 رسیم به حرفای یه شخص ِ عزیزی مثِل ُمرادی... یـ تازه م   
همین اتفاقای  فقط خودم با فکِر خودم و بنا بهـ من کاری ندارم به هیشکِی و    

بالکُل همین شِب گذشته میگم که  الخصوص بنا به ه شبای رفته و علیاینهم
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شده،  ناِر گونِی خیسیدۀ کمی مچالهو سر بلند کرد و از ک بیدار شد فکر
که ابر نبود ـ به چشمش زد. شتابان پا شد و به  روشنائی مثِل برقی ـ مثِل وقتی
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ساعت نکشید که  چشم رسیدند... و به یکبه بیشتر پراکنده کوچک و بیشتر 
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و « حق ُمِبینِ »و « الّراِحمین اَرحمُ »حکِم خودش بود و، باری،   بود و به
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 !«خدا»ـ باز آدم باید بگه از    
 دیدین چه خبر بود و حاال رو ببینین! ـ دیشب روی همۀ شبای پیش    
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َبعد دست از ُدِم خدا و دیانت  که میگن خدائی رو هست و دیگه ِمن دروغه
 دارم... َورمی

عقل از شما این ُپرسو بکنم که اگه خدا رو هست و  حرفِ  خوام بنا به ـ می   
چی َتک به دسِت خودشه و  بارونی و همه باد و بارون و تگرگ و سیل و بی

کنه، بال رو مگه نباید نازل بکنه به سِر  خودشه هم که هر بالئی رو نازل می
ینه که باید طرِف مردِم فقیرحال باشه؟ ست و ظالم و مگه نه اآدمای هار و مَ 

ها و آدمای ظلم و دزد و خرابو ِول کرده  پس چرا همۀ هار و مستاگه اینه، 
دیگه آورده که آزارمون به جونور ای ه و این بال رو به سِر آبادِی ما و آبادی

مثِل دیگه  ئیم و باخدائیم؟ پس با همین جریان  رسه و گناهی نکرده هم نمی
صالً نبوده و نیست یا قشنگ معلوم میده که یا دروغه و خدائی رو ا خوِد روز

ش و هستش، یه دیو و اژدهای هاِرِیه که کارش فقط ظلِم ناُجور و  اگه هم بوده
بردن و دیانتکاربودن خدارو  مردِم بدبخت و بنابراین اسمِ  ِ ظلِم گرونه در حقّ 

دونین که من  اینه؟ اگه میغیرازهیچی! آیا فقط از اثِر نادانی و خرّیته و دیگه 
 َئم، بگین که دونسته باشم چطور... یه حرِف نامعقولی زده

 ...های باالسری! راست میگن هستت؟! اگه هستت، ُگه ُپرتاُپِرت! ـ های   
ـ های کبوِد باالسری! حاال که قشنگ معلوم داده که نبودنت بهتره،    

 امیدواریم که هی بری باالتر!
جان کردند  چادِر ُگلی هنخورده، شتابان شروع به بلندکردِن سیا مردها ناشتائی   

، و آمنه جان و کتایون و ثرّیا و فرنگ نش به کناری، با مشارکِت ُگلیو با نهاد
ها و صندوق و گوِنی آرد و چیزها دست  ورکردِن فرشبه درآوردن و دُ 

آردی رطوبت برداشته بود و  گونیِ شده پیدا شدند و  . الشۀ دو جوجۀ خفهبردند
هائی از آردها نفوذ کرده بود و خمیرشان  از باال و از زیر، آب به قسمت

آب و رطوبت   وِق بزرگ همدهای روی صن ارهای تختهکرده بود. از راِه شی
صدای بلند و . به پاکِت چای و به کیسۀ قندهای ُکلُوخی راه پیدا کرده بود

پائین  ،«بزرگ بزرگ»های  گوئی و کفرگوئیناسزا درجان  جارماننِد ُگلی
 شد... کشیده نمی

کاری  چادِر آمنه هم دستی به محکم چادر، به سیاه مردها با برپاکردِن سیاه   
چادِر َبردی هم رسیدند و قوِل محکم  رساندند و راه افتادند و به محکمِی سیاه

 سانند...هم دادند که کاِر ساخِت دواتاقش را هرچه زودتر به انجام بر
هایشان راه افتادند،  به سمِت خانهآقا و َقپان و نبی و امیرآقا  که حاجی وقتی   
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پس.. ـ حضرات! ـ باید بریم سِر اتاقا رو هم حسابی »آقا گفت:  حاجی
 «بکوبیم...

و صدای باریک و   خیلی بلند ِنبی که ِنزارِی چهرۀ سفید و الغرِی قدّ    
ها  پشِت بام حاال؟ ِچته تو مگه؟»دادند، گفت:  ضعیفش او را مسن نشان می

 «شه... ش ِگل و ُشلَن و اگه پا برسه ِبشون، َبَتر خرابکاری می حاال همه
 «شه پا بذاری؟ حاال مگه می حاالها، »َقپان گفت:    
هایش بلند و  آقا و پاُزلفی جیامیرآقا قّدش بلند، اّما نه به بلندِی نبی و حّتی حا   

بله، : »های باریکش به بازشدن برای گفتن رسیدند ، لبصورتش خشک
بوده؟  و ده بارون َنقِل همیشه و یه بارون ـ دو بارون آقا، پس مگه َنقل  حاجی

 «کاش اصالً کار انجام بگیره به یه کوفتنی.
دونم، یعنی من  میدونم، پس مگه خودم ن می»آقا فرصت کرد بگوید:  حاجی   

 «همین َدرین َدم نبود که... منظوِر نظرم به
که آفتاب تیز بشه، تا ظهر و بعدازظهر  شرطی بهها  پشِت بام»نبی گفت:    

 تا اونوقت اگه دیدیم ُرو نهاده به یه کمی خشکی، اونوقت نباید آفتاب بخور
 «شون. بریم سروقت

که کاهگِل ُرو به خشکی بذاره، از این لحاظ  بله، تازه وقتی»امیرآقا گفت:    
 «هم بهتره که دیگه ُسک و سوراخاش هم قشنگ میان به پیدائی...

ی به آقا هَ  زده نکنین! حاجی حاال َمرد رو خجالت»خنده گفت:  َقپان به   
 «کارش تعجیله...  هرحسابی

َدر و یعنی  دش زده بهُخرده هم از حواِس خوها. یه »خنده گفت:  نبی هم به   
 «َدر. ئیم به ُخرده از حواِس خودمون زده این پیشامِد ناُجور و شوم یهمون با همه
 «آ! من میگم چی، اینا میگن چی!...»کاله گفت:  بردن به آقا با دست حاجی   
ایام  کدوم رقم به این پس مگه جریان  شوخی بود؟ چیِز به»گفت:  میامیرآقا    

 «بوده؟
 «جهان هم.  نقشِ  ِی و تا حدّ امروز هم که آب راه نمیده بریم اللِ »َقپان گفت:    
آ! امروز فقط؟ تا دو روز دیگه هم غیرازممکنه که شیر هم »نبی گفت:    

 «بتونه َرد بشه...
بعد از ناشتائی، مریم و فرنگ و علی و گوهر ِخرَسک و زیلو و نمد و    

های نزدیک  سنگ ها و رخت و َپخت را بیرون آوردند و روی تخته رختخواب
که در باقِی آبادی هم شده بود و  . کاریَتل پهن کردندشیارماننِد زیرِ  به و نزدیک
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َبعد دست از ُدِم خدا و دیانت  که میگن خدائی رو هست و دیگه ِمن دروغه
 دارم... َورمی

عقل از شما این ُپرسو بکنم که اگه خدا رو هست و  حرفِ  خوام بنا به ـ می   
چی َتک به دسِت خودشه و  بارونی و همه باد و بارون و تگرگ و سیل و بی

کنه، بال رو مگه نباید نازل بکنه به سِر  خودشه هم که هر بالئی رو نازل می
ینه که باید طرِف مردِم فقیرحال باشه؟ ست و ظالم و مگه نه اآدمای هار و مَ 

ها و آدمای ظلم و دزد و خرابو ِول کرده  پس چرا همۀ هار و مستاگه اینه، 
دیگه آورده که آزارمون به جونور ای ه و این بال رو به سِر آبادِی ما و آبادی

مثِل دیگه  ئیم و باخدائیم؟ پس با همین جریان  رسه و گناهی نکرده هم نمی
صالً نبوده و نیست یا قشنگ معلوم میده که یا دروغه و خدائی رو ا خوِد روز

ش و هستش، یه دیو و اژدهای هاِرِیه که کارش فقط ظلِم ناُجور و  اگه هم بوده
بردن و دیانتکاربودن خدارو  مردِم بدبخت و بنابراین اسمِ  ِ ظلِم گرونه در حقّ 

دونین که من  اینه؟ اگه میغیرازهیچی! آیا فقط از اثِر نادانی و خرّیته و دیگه 
 َئم، بگین که دونسته باشم چطور... یه حرِف نامعقولی زده

 ...های باالسری! راست میگن هستت؟! اگه هستت، ُگه ُپرتاُپِرت! ـ های   
ـ های کبوِد باالسری! حاال که قشنگ معلوم داده که نبودنت بهتره،    

 امیدواریم که هی بری باالتر!
جان کردند  چادِر ُگلی هنخورده، شتابان شروع به بلندکردِن سیا مردها ناشتائی   

، و آمنه جان و کتایون و ثرّیا و فرنگ نش به کناری، با مشارکِت ُگلیو با نهاد
ها و صندوق و گوِنی آرد و چیزها دست  ورکردِن فرشبه درآوردن و دُ 

آردی رطوبت برداشته بود و  گونیِ شده پیدا شدند و  . الشۀ دو جوجۀ خفهبردند
هائی از آردها نفوذ کرده بود و خمیرشان  از باال و از زیر، آب به قسمت

آب و رطوبت   وِق بزرگ همدهای روی صن ارهای تختهکرده بود. از راِه شی
صدای بلند و . به پاکِت چای و به کیسۀ قندهای ُکلُوخی راه پیدا کرده بود

پائین  ،«بزرگ بزرگ»های  گوئی و کفرگوئیناسزا درجان  جارماننِد ُگلی
 شد... کشیده نمی

کاری  چادِر آمنه هم دستی به محکم چادر، به سیاه مردها با برپاکردِن سیاه   
چادِر َبردی هم رسیدند و قوِل محکم  رساندند و راه افتادند و به محکمِی سیاه

 سانند...هم دادند که کاِر ساخِت دواتاقش را هرچه زودتر به انجام بر
هایشان راه افتادند،  به سمِت خانهآقا و َقپان و نبی و امیرآقا  که حاجی وقتی   
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پس.. ـ حضرات! ـ باید بریم سِر اتاقا رو هم حسابی »آقا گفت:  حاجی
 «بکوبیم...

و صدای باریک و   خیلی بلند ِنبی که ِنزارِی چهرۀ سفید و الغرِی قدّ    
ها  پشِت بام حاال؟ ِچته تو مگه؟»دادند، گفت:  ضعیفش او را مسن نشان می

 «شه... ش ِگل و ُشلَن و اگه پا برسه ِبشون، َبَتر خرابکاری می حاال همه
 «شه پا بذاری؟ حاال مگه می حاالها، »َقپان گفت:    
هایش بلند و  آقا و پاُزلفی جیامیرآقا قّدش بلند، اّما نه به بلندِی نبی و حّتی حا   

بله، : »های باریکش به بازشدن برای گفتن رسیدند ، لبصورتش خشک
بوده؟  و ده بارون َنقِل همیشه و یه بارون ـ دو بارون آقا، پس مگه َنقل  حاجی

 «کاش اصالً کار انجام بگیره به یه کوفتنی.
دونم، یعنی من  میدونم، پس مگه خودم ن می»آقا فرصت کرد بگوید:  حاجی   

 «همین َدرین َدم نبود که... منظوِر نظرم به
که آفتاب تیز بشه، تا ظهر و بعدازظهر  شرطی بهها  پشِت بام»نبی گفت:    

 تا اونوقت اگه دیدیم ُرو نهاده به یه کمی خشکی، اونوقت نباید آفتاب بخور
 «شون. بریم سروقت

که کاهگِل ُرو به خشکی بذاره، از این لحاظ  بله، تازه وقتی»امیرآقا گفت:    
 «هم بهتره که دیگه ُسک و سوراخاش هم قشنگ میان به پیدائی...

ی به آقا هَ  زده نکنین! حاجی حاال َمرد رو خجالت»خنده گفت:  َقپان به   
 «کارش تعجیله...  هرحسابی

َدر و یعنی  دش زده بهُخرده هم از حواِس خوها. یه »خنده گفت:  نبی هم به   
 «َدر. ئیم به ُخرده از حواِس خودمون زده این پیشامِد ناُجور و شوم یهمون با همه
 «آ! من میگم چی، اینا میگن چی!...»کاله گفت:  بردن به آقا با دست حاجی   
ایام  کدوم رقم به این پس مگه جریان  شوخی بود؟ چیِز به»گفت:  میامیرآقا    

 «بوده؟
 «جهان هم.  نقشِ  ِی و تا حدّ امروز هم که آب راه نمیده بریم اللِ »َقپان گفت:    
آ! امروز فقط؟ تا دو روز دیگه هم غیرازممکنه که شیر هم »نبی گفت:    

 «بتونه َرد بشه...
بعد از ناشتائی، مریم و فرنگ و علی و گوهر ِخرَسک و زیلو و نمد و    

های نزدیک  سنگ ها و رخت و َپخت را بیرون آوردند و روی تخته رختخواب
که در باقِی آبادی هم شده بود و  . کاریَتل پهن کردندشیارماننِد زیرِ  به و نزدیک
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های جریاِن معمول  حرفکم برکنار از اّتفاق، به  کم  های سخت شد. حرف می
 کشیدند... سرمی

زودی سایۀ  ذاشت دنباِل ابرهای بجامانده. بهخیلی پیش از ظهر باد گ   
 ً های طرِف ییالق افتاد و آفتاب چنان  روی کوه  شده تکّه ـ پارهابرهای غالبا

ها و چوخاها  کم ُکت ها و کمرها ُسوز پیدا کردند و مردها کم داغ شد که شانه
 ..دند.َکن میرا 
اشاره به لحاِف کهنۀ خیلی بزرگی از باال صدای دلبربزرگه بلند بود که با    

این؟ لحاِف »گفت:  که جلِو خانه پهن شده بود، برای دلبرکوچکه و َمکِینه می
اینُجوری با اینقدر پنبه و پارچۀ اینُجوری  اگه حاال بخوائین درست بکنین، 

تومن و صد و پنجاه تومن؟ ـ به گیره به حدوِد صد  مگه دیگه انجام می
 «تونه مثلش درست بکنه. حضرِت عّباس با سیصد تومن هم کسی نمی

 ...«هللا ها، لحافه اما ماشاءَ »َمکینه گفت:    
 «ها، ها...»گفت: هم دلبرکوچکه    
آهسته از پهلوی خانۀ  پشت، آهسته هایش به َقپان که سرش به زیر و دست   

به کناِر پا گفت:  ها بود، به انداختِن ُتفی آمد و گوشش به حرِف زن آقا می حاجی
اینا خبر ندارن که َکل غالمحسین حاال صد تومن هم که ِبش ِبَدن  هی دلبر!»

کنه و اقالً یه ماه هم طولش  یناز مخیلی که یه لحاِف کوچیکی ِبُدوزه، باز 
 «میده...

گیر کرد که در و َگاللِی آقا و َبردی  محّمد و ُمراد و حاجی چشمش به ُگل   
 طرفشان برود یا نرود... راد نشسته بودند و مرّدد ماند بهپای بلندِی خانۀ مُ 

شِب پیش، با تر از  اَش بقاعده زردی اندام و الغر، رنگ بردی، کوچک   
ما! ما رو بگین که دیگه »گفت:  و با صدای حرارت می دن به پیشانیآور چین

 «مون... گرفت جون شدیم تا صبح تون چطور نصفه مهَبَتر از ه
ای جانم! تو درست خبر نداری از حاِل ما که چه به سرمون »َگاللِی گفت:    

اومد از ترِس اینکه اتاق ِبُرمبه روی سرمون. یعنی باز صد رحمت به 
هیچ عیبی  هاش و بچه جان و چادر همون بود که افتاد سِر ُگلی سیاه ادر؛چ سیاه

«َدر؟ َبره به نکردن؛ اگه اتاق خراب بشه روی سر  چی؟ اونوقت آدم جون می  
حاال مثِل به خوِد همون خدا خودش َقَسم اگه که تا »آقا به شّدت گفت:  حاجی   

خودمون و حیوونا و مون و  گرفت تم دیگه َسیل میحتِم حزد،  هم میو فردا 
ُجوری که  ُبردمون معلوم نیست کجا، به می ُبرد و چی رو آب می آبادی و همه
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 «اومدن... گیر نمی بهشاید الشامون هم دیگه 
 «این بود؟حتم، پس غیراز»گفت:  ها به تأکید َگاللِی به فشردِن لب   
 «بابام همین بود و دیگه هیچی.پس چی. به روِح »َبردی هم گفت:    
 «آدم هی باز باید توّکل بکنه به خدا!»گفت: ُمراد    
جاشدن، به  جابه آقا و َبردی، به محّمد و حاجی ی چشمش در گردش به ُگلَگاللِ    

آ ُمراد َبرداشت باز  حال هم  آ! هنوز به این»لحِن حیرت و مخالفت گفت: 
 «کنه از خدا!... می
ون قومی هستیم که بخوائیم پس چی! مگه ما ا»همراهی گفت:  به آقا حاجی   

 «پند بگیریم از یه حساِب ناُجوری!
 «نخیر، خدا نکنه!...»َگاللِی محکم گفت:    
َبردی که سِر زانوها جلِو ُمراد نشسته بود و با سنگِ تیزی به زمیِن نرم    

نتظِر فرصت برای کشید و با حرِف ُمراد فوری سر بلند کرده بود و م خط می
نگه و داخِل جریاِن ت َگچ و س خونهچون تو  آ ُمراد!»صدا آمدن بود، گفت:  به

خبر نداری که چه به سِر ما اومد که این  ،گوِشت ِدنگ بودهمۀ این روزا  
 «کنی!... فرمایشو می

 محّمد ساکت و با عالقمندی نگاهش کرد. ُگل   
و چشمش به ُمراد، گفت:  «َبردی...ها وهللا حق داره »گفت: آقا  حاجی   
ُگشنه خبر داره نه سوار از پیاده" و حقیقت نه سیر از " قوِل خودمون یعنی به»

الخصوص  علی ،کرد برد، باز چارۀ خونۀ تو رو نمی اگه َسیل هم آبادی رو می
 «روی بلنِدِیه. که
 «همین!»محکم گفت:  یَگاللِ    
حرفا نیست و شما  َنقِل این  "َنقل"نه، »آقا، گفت:  بردن به حاجی ُمراد با چشم   

تون که خدا همون خدائی بود که دیدین باألخره چطور  فقط این خیال بگیره
 «مون کرد!  تازه
همه به تحریکِ حرف جنبیدند و برای جواب چشمشان به ُمراد رفت جز    
حرف بیاید و همچنان سر را به زیر  هخواست ب محّمد که همچنان نمی ُگل

« آ! آآ!»اند:   آقا به ناراحتی و حیرت صدا کرده َگاللِی و َبردی و حاجیگرفت. 
آقا  و حاجی« مون؟ باز!... گوش گرفتین به فرمایش مردبزرگه»و َگاللِی گفته: 

آ ُمراد! تو که اینو میگی، بگو ببینیم پس خدا چرا اونو به سرمون »گفت:  می
 «مون بکنه؟! تازهتا حدوِد ده ـ ِهوده روز تا بعد بخواد که  آورد
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 «تونه مثلش درست بکنه. حضرِت عّباس با سیصد تومن هم کسی نمی

 ...«هللا ها، لحافه اما ماشاءَ »َمکینه گفت:    
 «ها، ها...»گفت: هم دلبرکوچکه    
آهسته از پهلوی خانۀ  پشت، آهسته هایش به َقپان که سرش به زیر و دست   

به کناِر پا گفت:  ها بود، به انداختِن ُتفی آمد و گوشش به حرِف زن آقا می حاجی
اینا خبر ندارن که َکل غالمحسین حاال صد تومن هم که ِبش ِبَدن  هی دلبر!»

کنه و اقالً یه ماه هم طولش  یناز مخیلی که یه لحاِف کوچیکی ِبُدوزه، باز 
 «میده...

گیر کرد که در و َگاللِی آقا و َبردی  محّمد و ُمراد و حاجی چشمش به ُگل   
 طرفشان برود یا نرود... راد نشسته بودند و مرّدد ماند بهپای بلندِی خانۀ مُ 

شِب پیش، با تر از  اَش بقاعده زردی اندام و الغر، رنگ بردی، کوچک   
ما! ما رو بگین که دیگه »گفت:  و با صدای حرارت می دن به پیشانیآور چین

 «مون... گرفت جون شدیم تا صبح تون چطور نصفه مهَبَتر از ه
ای جانم! تو درست خبر نداری از حاِل ما که چه به سرمون »َگاللِی گفت:    

اومد از ترِس اینکه اتاق ِبُرمبه روی سرمون. یعنی باز صد رحمت به 
هیچ عیبی  هاش و بچه جان و چادر همون بود که افتاد سِر ُگلی سیاه ادر؛چ سیاه

«َدر؟ َبره به نکردن؛ اگه اتاق خراب بشه روی سر  چی؟ اونوقت آدم جون می  
حاال مثِل به خوِد همون خدا خودش َقَسم اگه که تا »آقا به شّدت گفت:  حاجی   

خودمون و حیوونا و مون و  گرفت تم دیگه َسیل میحتِم حزد،  هم میو فردا 
ُجوری که  ُبردمون معلوم نیست کجا، به می ُبرد و چی رو آب می آبادی و همه

~ 521 ~ 
 باران و آفتاب                                                ی       الل  
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 «این بود؟حتم، پس غیراز»گفت:  ها به تأکید َگاللِی به فشردِن لب   
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آ ُمراد َبرداشت باز  حال هم  آ! هنوز به این»لحِن حیرت و مخالفت گفت: 
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ون قومی هستیم که بخوائیم پس چی! مگه ما ا»همراهی گفت:  به آقا حاجی   
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 «ای بود! اوَنم الُبد خودش از خودش یه نشونه»ُمراد گفت:    
 «آ! بفرما!...»آقا، بلند صدا کرد:  َبردی نگاهش متوّجۀ َگاللِی و حاجی   
 «نگیم بهتره!که ما هیچی انگار »ش به َبردی، گفت: چشمَگاللِی    
"نشونۀ" چی بود آ ُمراد؟ یعنی نشونه باید »به ناراحتی گفت: آقا حاجیو    

یه آدمای اشخاص ِ ضایع و ظالم و حرامخور داده نشه و فقط نشوِن نشوِن 
 «رسه و خداترَسن؟ فقیر و بدبختی داده بشه که آزارشون به یه ُموری هم نمی

و این عموم هرچند تو آ ُمراد! »و گفت: « هاع!»َبردی به شّدت گفت:    
همین تِن شخص ِ خودت از از تونم نگم و ب اما باز نمی ،ون میادمحّمد بدت ُگل

های بدبخِت  اون خدا چه خدائیه که رضاس به زجردادِن بندهُپرس نکنم که 
سرمون  دونم هنوز باز باید چقدر بال به خودش تا به این پایه هم؟ یعنی من نمی

 «ا َورداریم!حرف بیاد تا دست از ُدِم خدا و این
رساند که  زیر برده بود که تنها نمی  محّمد دیگر چنان سر را به ُگل   

دنباله پیدا خواهد حرف  رساند که نمی را هم می خواهد ُمشارکت کند و این نمی
زدن به چپق کرده  طوری شروع به ُپکبه برسد. خوِد ُمراد هم قَ کند و به عَ 

کردِن حرف و  از آنکه به دنبال کرد ترجیحش خیلی بیش بود که معلوم می
من دیگه »جنباندنی به اخم گفت:  کالم باشد، به چپق و دود است. فقط به دست

 «تونم با تو بگم، َبردی! تو... نمی
 «آ! بیا!...»ضرب صدا کرد:  آقا و َگاللِی، به نگاهش به حاجیَبردی    
گیری  مثِل حاِل کناره حالی آقا هم با حالی نه ُدور از حاِل ُمراد، به و حاجی   

دونه چی بگه داخِل این حساِب  وهللا آدم نمی»از کالم ـ کالِم حرف ـ گفت: 
و انگاری همون "نگفتن" بهترمونه و حتم از همینه که آ عجیب ـ غریب 

 «زنه! محّمد خودشو کشیده یه کنار و کالم نمی ُگل
فت: و با مکث گ« قوِل خودمون "نگفتن" پادشاهه! ها، به»َگاللِی گفت:    
ـ ما یه مردمی هستیم  آقا! قوِل خودت.. ـ حاجی دونم که به من فقط همینو می»

گیریم و  کنیم و پند نمی نمیو درد عار باز سرمون بیاد،  که به که از هرچی
 «مون هم دوبیشتر از همین لحاظه!... بدبختی

 «قربوِن همین زبونت که هاع!»َبردی گفت:    
 «ِیه آشکار...یه چیزِ ای برادر! اینکه »آقا گفت:  حاجی   
اطراِف ُشسته و تمیز و نورانی حظ  کردن به هم که از نگاهَبردی خوِد    
 دنبال کند.را خواست حرف  کرد، دیگر نمی می
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اما این بالئی که ازمون َرد کرد، این »گفت:  ُروئی می خنده آقا به و حاجی   
که اون ُشوِر زیِر َتل رو ـ ِبالنسبت و ُگل به ُروتون ـ  رو هم داشت   خوبی

 «پاِک پاک کرد از کثیفی...
 «داخلش... نیفتادهها، آب هنوز هم از صدا »خنده گفت:  َبردی به   
همه  ااّلهللا! به اون الِالهَ »خندۀ کوچکی گفت:  داد، با یکه سر تکان م یَگاللِ    

رفت این ِسّر بود که بارون حّتی امان  شبای رفته، ِسّری که به سرمون می
مون ناچار  داد بریم دست به آب برسونیم و خودمون بزرگا چاره ِبمون نمی

 «هامون!... شه بگی تا چه برسه به بچه هائی که نمی شد به عمل می
مانند که از  بههای ناچیِز پن َگچ مربوط نیست جز تکّه یگر به ُبِنهدهیچ ابری    

 اند... جلوترها کشیده شده جلو و به دّره به سمِت ُنه
آقا، دلبربزرگه  نشسته روی نمد، سِر  تر از پهلوی خانۀ حاجی کمی پائین   

گشت.  و توی موهایش به دنباِل شپش میبود َکوَثر را روی ران خم کرده 
قا دید و با آرامش و َکیف خندید و دست به پیشانی کشید و گفت: آ حاجی

 «حضرات! ببینین! من َجلد عرق نشسته به پیشونیم...»
اینا »گفت:  ،محّمد ای که گرفته بود، نگاهش به ُگل دادِن حشره نشان َبردی به   

شن انگار  شیَنن، دوتا بال دارن اما از زمین که بلند می چطور به زمین که می
 «چارتا بال دارن؟

و حشره را ِول کرد. حشره ناُزک و شّفاف، ماننِد عالمتی از همسانی با    
 زدند. رفت. چندتاشان در نزدیکی َپرَپر میَپر زد   آفتابنوِر 

نه بابام، چارتا بال دارن اما »گفت:  محّمد می در جواب به َبردی، ُگل   
 «شن مثِل دو بال. هم و می کنن روی شیَنن، باالشونو جمع می که می وقتی

گماِن خاطرم همون ُمور  اینا به»رفتِن ُپوز از چپق گفت: ُمراد به َردگ   
 «ارن...زنه، از جانِب خدا بال درمی سیاهاَئن که بارون که می

 «گماَنم... بله، به»محّمد گفت:  ُگل   
گماَنم، اینا بزرَکن و سفیَدن و زرَدن، ُمور زرده  نخیر، نه»آقا گفت:  حاجی   

 «و سفیده؟
دهند  اند و کمرهائی به آن تکیه می سنگِ بزرگی نشسته بیشتر در مقابِل تخته   

ای در  ها را در گوشه دو تا سوراِخ حشرهگیرند. َگاللِی  یا از آن فاصله می
بال جز  سنگ ُجست. صدها حشرۀ سفیِد مایل به زرد، همه بی کناِر تخته

سوراخ محّمد خود را کشاند نزدیک به  آمدند. ُگل رفتند و می چندتائی، می
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 «همون که گفتیم؛ ببینین، اینا دیگه بال ندارن.»گفت: 
ها، سنِگ  زدن باالی سِر النه باتمهمشدن و رسیدن و چُ پا آقا به حاجی   

های بزرگ ببیند چه خبر  تیِز کاِر َبردی را فرو کرد توی یکی از سوراخ نوک
 شدند یا زخمدار شدند... هاست. ُگل راِه سوراخ را گرفت و چند حشره لِ 

نه، نه جوِن خودت، »آقا گفت:  بردن جلِو دسِت حاجی  با دستمحّمد  ُگل   
ش و  عنی خودمون نمیگیم که هر جونداری رو خدا آفریدهنکن، گناه دارن. ی

 «َدین و گناه داره؟
ای گاهی آهسته تکان  شدند که با بادنرمه شده دیده می چند باِل َکنده   
 خوردند. می
 «سوزه. محّمد دلش برای اینا هم می عموم ُگل»گفت:  َبردی می   
محّمد برای جونوِر  شناسیش؟ دِل آ ُگل ها، پس مگه نمی»آقا گفت:  حاجی   

 «سوزه. کوه هم می
صدا بیاید که صدائی ـ صدای زهرا ـ بلند و آشفته  خواست به َگاللِی هم می   

 «کاِر این خدا!... اَی! ای قیامت! ُتف! ُتف به ؟ آخراست میگی»رسید: 
نگهدار ـ راه افتاده بودند بروند مدرسه و  ـ پسرکوچکۀ« ُبرُزو»بارآقا و    

توی افتادگِی زمین و همانطور که انتظار داشتند آِب سربرداشته و خروشان 
راه را گرفته بود و جای  ،در نزدیکی به آبادِی قلعهشیاِر عمیِق سرتاسرِی 

عبور باقی نگذاشته بود و برگشته بودند و خبر آورده بودند که آب زده و یک 
ُشور  چادرشان روی بلندی ـ سرازیرِی آب داماد و زنش را که سیاه زهجواِن تا

 اند... برپا شده بود، برده و تا حاال فقط نعِش خودش را ُجسته
های داغ و  جا َکند و به گفتن های آبادی را از همۀ آدم طول َنُبرد که خبر    

 ...درد و دریغ آورد
اب، پشت به دیوار، بود و زیِر آفت پیراهنش را درآوردهرفته بود و ُمراد که    

ُکشت، شلوغی به گوشش خورد  های شست می و روی ناخنُجست،  شپش می
 «های خاَور! بیا ببین چه خبر شده...»و صدا کرد: 

شده و بیش از  اَش برای فهمیدِن جریان جمع ها و صورت و چانه خاَور، لب   
یری و پرس و ُجو خورده، رفت جلو روی لبۀ بلندی به خبرگ همیشه چین

 ایستاد...
این »گفت:  ُرو به َمِکینه میخواست ُرو به پائین سرازیر شود،  َقپان که می   

و چشمش به بارآقا « مردم"!سازه برای فقیر ِبیِن حّقه و سببخدا که میگیم "مُ 
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از چه های بارآقا! نشنیدی »صدا کرد: آمد و  شان می رسید که از کناِر خانه
 «ئی بودن و ِکی بودن؟ چه آبادی، از ای طایفه

اَی! قیامتی بشه! خدایا َتوَبه!  آخ»گفت:  صدای اندوِه دلبرکوچکه می   
 «داماد"!... "تازه

دونه  ! آدم نمیروزی سیاه ُووش! ای طالِع سیاه و»گفت:  َبس می صدای ُگل   
 «از عمِل بنده ِبناله یا از عمِل خدا!...

بارون نبود  که این بارون  گفتمدیدین  ؟!دیدین»گفت:  آقا می و صدای حاجی   
 «کرد؟... برد نابود می مونو آب می زد همه و اگه باز می

 شده به جاهائی.  روِز ما رفت هم پس چی. َبَتر از اونکه به»گفت:  جان ُگلی   
 «قربوِن ُمُرّوِت خدا!

 «خدای اینُجوری و همۀ عمالشو!ای مالئکه ِبَبره »گفت:  فرنگ    
 داد. مریم جواِب خاَور را می   
 «پس یعنی داخِل سرازیری چادر زده بود؟»رسید:  می  صدای   
 «ها، برای خاطِر حیووناشون.»صدای بارآقا جواب داد:    
 «ایَنم باز از کارای آ خدا!»گفت:  َبردی می   
چادرش پیدا شده بود و با صدای  دار، کناِر سیاه آمنه، هنوز جوان و هیکل   

 «َدخیل، َدخیل!...»گفت:  گرفته می
گفتیم که این بارونا هیچ  دیدین هی می»گفت:  ،مریم نزدیک به مردها   

 «شون نیست؟... هیچی َخیرشون نیست و بی
اونوقت یکی که چیزی سرش نشه، میگه چطور ممکن »گفت:  آقا می حاجی   

چیزا  بینه و همین میده که کسی از خدا و دیانت َبری بشه؛ آدم همینا رو که می
 «؟...رو که میشَنِوه، دیگه تا َکی از ُکّفار نشه

 «پس چی!...»َگاللِی به غیظ و حرارت گفت:    
بینیم و با  ما خودمون همین حسابا رو می همین. دوبیشترِ »َبردی گفت:    

گوشای خودمون میشنویم و باز مثِل آدمای گیج و دیوونه همۀ َبرداشتی که 
 «کنیم، از خدا و دیانته! می
پس چی! پس »غیظ و حرارت گفت:   آقا هم مثِل َگاللِی به حاجی   

 «اینه؟...غیراز
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گیرد توی اتاق بماَند...  شوند. هیچکس دلش جا نمی همه بیرون دیده می   
رفته ـ حکِم بهار را پائیز از و نیم دو ماه کمتر از موعد ـ   ها این َگچی برای ُبِنه

تر نیست  ها بمانند برای چه. آفتاب دیگر آفتاِب ِمهرماه و پیش دارد... توی اتاق
که آدم را بسوزاَند؛ هر ساعتی ـ خوِد ظهر هم ـ جلِو چشِم آفتاب بمان؛ آزار 

و ِکشت را  سبزی را پیش انداخته بینی؟ عیب دارد؟ ـ نه... آنهمه باران  می
؛ خوش که سرما را هم نیست؛ نه سرد است نه گرم والیاح ، بهپیش انداخته

 هماهۀ گذشت های گرمای پنج ـ شش زنآنکه سو است. حاال هی بخواب بی
گذارند آدم زیاد  ینم کهرا هست  ها هنوز است، مگس هنوزکهبیدارت کنند؛ فقط 

 های خواب، ـ یا اصالً هروقت ـ با لبخندهحاِل سستِی شیریِن بعداز  جا بگیرد. به
 رضایت ـ هرجا رسیدی، پهنلبخنِد و لبخنِد رهاشدن از زنجیِر گرما  رهائی ـ

ها هم  هست، روی کثیفیبیشتِر جاها  درها را هم که  سبزههای سبزِ  شو؛ فرش
  جا به یک بنشین؛ همه ، روی بلندی بنشین، َدِم درهست. پای دیوار بنشین

 ها... حال دارند، فقط، باز، مگس حالَند، یک
 دلبربزرگه در نبِش پهلوی خانه نشسته و ماننِد خوِد دیوار بیحرکت است.   

شده را به پای  حال مانده؛ یک دسِت مشت یک اند که به لحظاِت فراوانی گذشته
ها دارد و از دسِت دیگرش ـ که روی شکم نهاده  گونه گذاشته، لبخند روی لب

خوَرد و به دو مگسی که  که به تیزِی نبش میشده ـ بیخبر است و به پهلویش 
ور است، ُدور شده... خروار خروار نور به اعتناست؛ دُ  بی اند، او را پیدا کرده

ها  ریزند و چقدر صدا و همهمه... همۀ صداها و همهمه سر و بدنش می
آقا هم از نزدیکی به درگاِه  اَند. صدای دهاِن حاجی دلنشین و الزم و عادی

ً استکان را ُپر و خالی میآید که به نوشیدِن  اّولی می کند... دلبر  چای مرّتبا
آقا پیشانی و صورت و َگل و  بار رفته بود داخل و دیده بود که حاجی یک
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 َکَند... عرق کرده و باز دل از چاله و قوری نمی گردنش
تکان  که بی  را جلِو اتاِق دّومی نگاه کرد  یسر کشید و نوِک گهوارۀ محلّ    

گهواره روی دو پایۀ است؛ یعنی هروقت که  خواب به هنوزبچه بود؛ پس 
 صدا درآمدند، آنوقت... ها کمی به ها و ُمهره تکان افتاد و زنگوله تکان قوسی به

بار پنجۀ بازشده را  گیرد. این باز آرام میها  جنباندن به مگس با دست   
شمش سبزه، چکند... جاگرفته روی  گذارد و نگاه می طرِف دیگِر چهره می به

اندیشد که امسال  . میاُفَتد َپر می قدمی به دوتا ُگِل ریِز صورتِی پنج در دو ـ سه
بار  بیشترند ولی این رقم را اّول رقم  همان های زرِد به اند. ُگل زود درآمدهچه 

ها را بچیند و از  بیند ِبُسَرد و آن بیند... از اینکه به خودش نمی است که می
 شود... ها را بچیند، لبخندش بزرگتر می آنآید  هم که دلش نمی این
    ً جای آبادی نشسته است؛ زیِر پا و چپ و راست،  در بلندترین نقطه تقریبا

ند. داخِل سه ِحصاِر کوچک و نز چشم می آشکارائی به به  هرچه و هرچیز
ها و زیِر خانۀ نگهدار، غلّه سبز شده و تاچند انگشت بلندی پیدا  بزرِگ کناره

سنگچیِن ِحصاِر  کنارِ  بیند. سه رقم ـ و بلکه بیشتر ـ رنگِ سبز می.  کرده
ـ نبی و نگهدار و های َقپان، صدای مردها  به آُغل و اتاقو نزدیک نزدیک 
 سالۀ هفتـ  شش پسرِ  –« اردشیر»زنند.  که بلندبلند َگپ می آید میَبردی ـ 

ُپوش و  ورتزند و ش در نزدیکی به مردها، به لولۀ نانش گاز می –َقپان 
رنگِ  رود... ها می خاراَند و ُرو به پشِت خانه پاَپتی، با یک دست رانش را می

 اند... ها هم انواع پیدا کرده شود؛ خنده لبخنِد دلبر، بیخبِر خودش، عوض می
کند. صافی و ناصافی و شیار و سنگ و  ها نگاه می به پائین و به پائین   

ها،  رسند و در این میانه ها به چشمش می ک و خارخشکهکوچ های ّتهُکلُوخ و بُ 
تا زیِر آبادی و تا نزدیک به َکَپِر ب، های آ جای جاگیرِی ُبشکه بعد از نقطه

شوند. نگاهش به  سبزه به ُرخ کشیده میچک و بزرِگ وهای ک لکّه ،محّمد ُگل
بیشتر  زیِ رسد که دیگر جا جای صافی و جای سب محّمد می َکَپِر ُگلورتر ازدُ 

 ِکشتزارها های  ور، در َدور و َبِر گورستان، زمینزار است. دُ  و جای سبزه
شوند که هنوز  و چند تکّه زمین دیده می اند رسیدهکوتاه  های سبزِی غلّهبه 

گردد و  ... نگاه برمیندنزده را دار رنگِ ِکشتزارهای خیشرنگِ زرِد کم
محّمد آمده جلِو  ماَند؛ ُگل همانجا میمحّمد و برای لحظاتی  خورد به َکَپِر ُگل می

محّمد سیگار را ترک کرده،  گذرد که چون ُگل َکَپر نشسته؛ از ذهِن دلبر می
محّمد و  پس دیگر چه دارد که با آن مشغول شود... فرنگ ایستاده نزدیکِ ُگل
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زدن  چرخ به زند... نگاه  مکّرراً و تندتند به زیِر گردن مشت میکشان،  خمیازه
ها  مانندهای ریز و درشت و رنگارنگِ مرغ نقطه  در تماِم الِبالها ردازد.پ می

اَند. در  شادمانه و جاندارانه در حرکت و توّقف  ها ها و خروس و جوجه
بغل، به تندی  به قدمِی دلبر، َمکِینه، بچه پیشاپیِش چهارخانه، در ده ـ دوازده

ت روی  گیره و هیچ جا نمی ئی ت که اینقدر بغلی شده ای آتش بگیره»گوید:  می
 «زمین...

 ...همانجا که نشسته و پیِش َمکِینه گردد ... چشم و حواّس ِ دلبر برمی   
َمکِینه در پابرداشتنی آهسته ُرو به پائین، به دلبر نگاهی کرد. بچه را    

خورد و پاهایش به  طوری به پهلو گرفته بود که سِر بچه به پهلویش می
رسید که نزدیک به افتادن  نظر می تر از زانویش رسیده بودند و به پائین

ُرو پس کرد...  ای را از زمین برداشت و است... بچه را باالتر زد و پیاله
گذارند و  کنند، نمی خواهد صدایش کند اّما لبخند و حالتش ِول نمی دلبر می

آورد. اّول پنجه  خود زوری می باید به ماَند؛ یعنی برای گفتن  زبانش قفل می
را از کناِر چهره طوری کشید و َرد کرد که انکار با چسب چسبیده بود... 

ی َمکِینه، َمکِینه! هَ »صدا آورد:  دلبر خود را به نهاد داخِل اتاق که َمکِینه پا می
 «کنی؟ مون. معلومه چه می ، بیا یه َدمان بشین پیشزن
 «میام، حاال میام...»چرخاندِن گردن گفت:  َمکِینه به   
 ای شروع شده است. بعدازظهِر روِز جمعه   
و و به پا شد و به پابرداشتنی به جل پشت را از سنگچین َرد گرفت نگهدار   
آقا  های دلبر! از حاجی» الزم صدا کرد:  ِایستادن طرِف دلبر، بلندتر از حدّ  کج

 «کنی تِه اتاق! ِبُپرس چه می
 «َدر! زنه به زائیده که نمی»نبی، نشسته و پشتش به تکیۀ سنگچین، گفت:    
آدمو هیچ که  ، نگهدارای آتش داخِل صدات»آقا درآمد:  صدای حاجی   

 «فرصت!نمیذاری به 
وهللا نشسته پای قوری و ُجم »گفت: خندید،  و دلبر که ُرو به مردها می   

 «خوره... نمی
پس از خودم َبَتر، »رسید ُجفِت نگهدار و صدا کرد: تند َبردی بلند شد و    

زرد باید بکنه داخِل  مگه چندتا چائی باید بخوره تا قبول باشه؟ یعنی چقدر آبِ 
 «شکم؟

پس دیگه بیا »روی علف و صورتش طرِف اتاق، گفت:  دلبر کِف دستش   
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 «کنن؟ شنوی که َمردا بانگت می َدر، مگه نمی به
. صدای «پا! بگو امان ِبدین تا شلوارمو بکنم به»آقا گفت:  صدای حاجی   

 خشکِ شلوارگشاِد َدِبیت درآمده بود.
 روزۀ اخیر بود. و گشاده و روشِن ده ـ بیست صداها صداهای بلند   
های آ نگهدار! میگه بذارین شلوارمو بکنم پام، میام »کرد:  دلبر صدا می   

 «حاال.
خواد  س که می ای پس مگه شلوارَکندهه»نگهدار گفت:  صدای خندانِ    

 «شلوار بکنه پاش!
شاید شاشیده به خودش! آدِم تنبل مثِل بچۀ کوچیک »صدای نبی گفت:    

 «س! چی ازش برخاسته همه
ُروئِی نگهدار در این روزها بیش از همیشه نشانۀ ُمختّص ِ خودش  خنده   

َسَفر دیگه خوبه! دلبر!  خوبه! این»به بردِن دستی به پشِت کمر گفت:  شده.
 !«اما ی! پس مگه چه کرده که شلوارشو َکنده! راست بگوهَ 

خنده صدا کرد:  را کوبید روی دهان و َدماغ و به دلبر تماِم پنجۀ دست   
 «ُووی! موهامو ِبتراَشم!...»

ُووی! »آمد، به مردها نگاه کرد خندید گفت:  َمکِینه که ُرو به دلبر می   
 «نگهدار دیگه!...آ حرفای 

ِن دستش به کمر و به کمِر شلوار، َدِم چهارچوب پیدا شده. دها آقا حاجی   
د: داد. صدا کر تر نشان می خنده گشوده بود، صورتش را خشک فراخش که به

کنین و نمیذارین به  شلوار می به های، چه خبرتوِنه که اینُجوری آدمو آب»
 و گیوه َدِم پا انداخت و راه افتاد.« فرصت؟

شاهنامه رو َئم پاَتل  یارو فرستاده بیا، بیا، علی»گفت:  صدای نگهدار می   
 «ُخرده. بستونه بیاره بخوونه یه

شد و از تعداِد صداها  ها دیده می بچهاز توی شیاِر زیِر َتل کلّۀ چندتا از    
داده بودند در های دیگری هم هستند که پیدا نیستند. ترجیح  معلوم بود بچه

هایش از چند ُجور سبزه  دار بود و دیواره عمق که سایه کم شیاِر دراِز عمیق ـ
هم از چند دختربچه ای  بریده  بریده ِبازی کنند. خطّ  ُپوش شده بودند  مخمل

، زد. از پای خانۀ ُمراد چادِر آمنه به چشم می دیک به پهلوی سیاهطرِف نز
ِن دو َکَپِر شده روی سرش، از بی نهاده از َتپاله و خارِ  یبا حلبی بزرگ کتایون

 رسد... آقا به مردها می شد که حاجی دیده می محّمد پیدا شد. ُگل
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محّمد، های! های  های آ ُگل»پائین صدا زد:  ، ُرو بهپشت به مردهانگهدار    
چه تو خواد. پس اصالً  مون می مون یه َدمان. دل جاِن خودت بیا بشین پیش

 «کنی خودت َتک؟ می
 تا به کناِر نگهدار جلو کشید وفوراً باز ، پا شد و َبردی که دیگر نشسته بود   
 «صفائی نیست. جا بی خودت محّمد، بیا که هیچ ها، عموم ُگل»گفت:  بلند
میام یه َدمان دیگه. بشینین »محّمد کمی عاجزانه خود را رساند:  صدای ُگل   
 «َخیر شما حاال... به
َکَپِر کهنه و َدوِر پهلوی خمیده رسید به  محّمد کمی خمیده دیدند هیکِل ُگل   

 های داخِل آخور دست برد... ها را گرفت و به سمِت کاه آخوِر االغ
محّمِد  آ ُگل محّمد دارین؟ پس دیگه ِچکاِر آ ُگل»آقا گفت:  همه نشسته، حاجی   

 «میره، ِچکاِر شاهنامه داره دیگه! فقیر داره برای خودش می
نه، نگو، خدا نکنه. خدا هرگز اون روزی رو نیاره »خنده گفت:  نگهدار بی   
 «این آبادی بی او بشه...که 
من یعنی  مونه. همهو آرزوی کالِم حرِف تو نّیِت البت این »آقا گفت:  حاجی   

 «از حرفش میگم که...
 «محّمد البت که دیگه نیستش... آ ُگل»نبی گفت:    
شده و لحنش لحنی سخت و لحِن سختی،  زیرگرفته َبردی سرش کمی به   

ُمرغوا حرفا جاِن خوِدتون. هیچیش هم نیست هنوزه.  نگین از این»گفت: 
 «زنین یعنی؟ می
ای جن بزنه به همون گوشای تو که یعنی َرهنمائی از ما »نبی گفت:    
 «کنی!... می
آقا و هم نگهدار با تأّمل در حرِف َبردی، برای  بااینحال هم نبی و هم حاجی   

محّمد  طرِف ُگل زدند ـ ساکت به قابلی که باید میهای  جستجوی حرف ـ حرف
 شد... نگاه کردند که خم و راست می

با رضایت انگار مانده و کمی زرد و کمی مرطوب،  های لُخت زمین  تکّه   
چینند ِبَبرند تا برچیدن، رطوبت را بر ب مثِل دانههای نوِر آفتا گذاشتند مرغ می

زیاد  ،های آفتاب ها و جرّقه آسمان با اثِر تیغه کار شوند. های پس آمادۀ ِکشت
زد جز در ژرفای باالی سر که هرچه به آن ُزل  آبی نبود و کمی سفید می

رنگِ خالص و آراِم آرامیدگی جا گرفته  زدند ته نداشت. روی ُرخسارها می
آرامیده در گوداِل ِگلی. کلمات دیگر به  ـ ِخالص ِ یک آبِ  بود، رنگِ خالص
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 «کنن؟ شنوی که َمردا بانگت می َدر، مگه نمی به
. صدای «پا! بگو امان ِبدین تا شلوارمو بکنم به»آقا گفت:  صدای حاجی   

 خشکِ شلوارگشاِد َدِبیت درآمده بود.
 روزۀ اخیر بود. و گشاده و روشِن ده ـ بیست صداها صداهای بلند   
های آ نگهدار! میگه بذارین شلوارمو بکنم پام، میام »کرد:  دلبر صدا می   

 «حاال.
خواد  س که می ای پس مگه شلوارَکندهه»نگهدار گفت:  صدای خندانِ    

 «شلوار بکنه پاش!
شاید شاشیده به خودش! آدِم تنبل مثِل بچۀ کوچیک »صدای نبی گفت:    

 «س! چی ازش برخاسته همه
ُروئِی نگهدار در این روزها بیش از همیشه نشانۀ ُمختّص ِ خودش  خنده   

َسَفر دیگه خوبه! دلبر!  خوبه! این»به بردِن دستی به پشِت کمر گفت:  شده.
 !«اما ی! پس مگه چه کرده که شلوارشو َکنده! راست بگوهَ 

خنده صدا کرد:  را کوبید روی دهان و َدماغ و به دلبر تماِم پنجۀ دست   
 «ُووی! موهامو ِبتراَشم!...»

ُووی! »آمد، به مردها نگاه کرد خندید گفت:  َمکِینه که ُرو به دلبر می   
 «نگهدار دیگه!...آ حرفای 

ِن دستش به کمر و به کمِر شلوار، َدِم چهارچوب پیدا شده. دها آقا حاجی   
د: داد. صدا کر تر نشان می خنده گشوده بود، صورتش را خشک فراخش که به

کنین و نمیذارین به  شلوار می به های، چه خبرتوِنه که اینُجوری آدمو آب»
 و گیوه َدِم پا انداخت و راه افتاد.« فرصت؟

شاهنامه رو َئم پاَتل  یارو فرستاده بیا، بیا، علی»گفت:  صدای نگهدار می   
 «ُخرده. بستونه بیاره بخوونه یه

شد و از تعداِد صداها  ها دیده می بچهاز توی شیاِر زیِر َتل کلّۀ چندتا از    
داده بودند در های دیگری هم هستند که پیدا نیستند. ترجیح  معلوم بود بچه

هایش از چند ُجور سبزه  دار بود و دیواره عمق که سایه کم شیاِر دراِز عمیق ـ
هم از چند دختربچه ای  بریده  بریده ِبازی کنند. خطّ  ُپوش شده بودند  مخمل

، زد. از پای خانۀ ُمراد چادِر آمنه به چشم می دیک به پهلوی سیاهطرِف نز
ِن دو َکَپِر شده روی سرش، از بی نهاده از َتپاله و خارِ  یبا حلبی بزرگ کتایون

 رسد... آقا به مردها می شد که حاجی دیده می محّمد پیدا شد. ُگل
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محّمد، های! های  های آ ُگل»پائین صدا زد:  ، ُرو بهپشت به مردهانگهدار    
چه تو خواد. پس اصالً  مون می مون یه َدمان. دل جاِن خودت بیا بشین پیش

 «کنی خودت َتک؟ می
 تا به کناِر نگهدار جلو کشید وفوراً باز ، پا شد و َبردی که دیگر نشسته بود   
 «صفائی نیست. جا بی خودت محّمد، بیا که هیچ ها، عموم ُگل»گفت:  بلند
میام یه َدمان دیگه. بشینین »محّمد کمی عاجزانه خود را رساند:  صدای ُگل   
 «َخیر شما حاال... به
َکَپِر کهنه و َدوِر پهلوی خمیده رسید به  محّمد کمی خمیده دیدند هیکِل ُگل   

 های داخِل آخور دست برد... ها را گرفت و به سمِت کاه آخوِر االغ
محّمِد  آ ُگل محّمد دارین؟ پس دیگه ِچکاِر آ ُگل»آقا گفت:  همه نشسته، حاجی   

 «میره، ِچکاِر شاهنامه داره دیگه! فقیر داره برای خودش می
نه، نگو، خدا نکنه. خدا هرگز اون روزی رو نیاره »خنده گفت:  نگهدار بی   
 «این آبادی بی او بشه...که 
من یعنی  مونه. همهو آرزوی کالِم حرِف تو نّیِت البت این »آقا گفت:  حاجی   

 «از حرفش میگم که...
 «محّمد البت که دیگه نیستش... آ ُگل»نبی گفت:    
شده و لحنش لحنی سخت و لحِن سختی،  زیرگرفته َبردی سرش کمی به   

ُمرغوا حرفا جاِن خوِدتون. هیچیش هم نیست هنوزه.  نگین از این»گفت: 
 «زنین یعنی؟ می
ای جن بزنه به همون گوشای تو که یعنی َرهنمائی از ما »نبی گفت:    
 «کنی!... می
آقا و هم نگهدار با تأّمل در حرِف َبردی، برای  بااینحال هم نبی و هم حاجی   

محّمد  طرِف ُگل زدند ـ ساکت به قابلی که باید میهای  جستجوی حرف ـ حرف
 شد... نگاه کردند که خم و راست می

با رضایت انگار مانده و کمی زرد و کمی مرطوب،  های لُخت زمین  تکّه   
چینند ِبَبرند تا برچیدن، رطوبت را بر ب مثِل دانههای نوِر آفتا گذاشتند مرغ می

زیاد  ،های آفتاب ها و جرّقه آسمان با اثِر تیغه کار شوند. های پس آمادۀ ِکشت
زد جز در ژرفای باالی سر که هرچه به آن ُزل  آبی نبود و کمی سفید می

رنگِ خالص و آراِم آرامیدگی جا گرفته  زدند ته نداشت. روی ُرخسارها می
آرامیده در گوداِل ِگلی. کلمات دیگر به  ـ ِخالص ِ یک آبِ  بود، رنگِ خالص
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فشاِر آفتاِب تابستان و  زیرِ  زیِر فشاِر اعصاب و اعصابِ میِل زبان ـ زباِن 
گذارند،  ها می های گشوده روی زبان ها را ُخلق ؛ حرفشوند ادا نمیـ اّوِل پائیز 

 دهند. دیگر فرق زیاد شده و خیلی هم زیاد شده. یاِد زبان می
 «محّمد عالقۀ همۀ ماست، حیفه. آ ُگل»گفت:  آقا به لحِن محّبت می حاجی   
 «پس چی. "حیف" چه حیف...»کامل گفت:  َبردی به محکِی لحِن تأییدِ    
از زن و مرد، همیشه  ،مون محّمد؟ ـ به! مگه همه آ ُگل»نگهدار گفت:    

 «آزاره"؟ محّمد ُگِل بی نمیگیم "آ ُگل
حرف و عقیدۀ ما َتک نیست و حرف و نظِر تماِم حدود تا   این»نبی گفت:    

 «حدوده.
به ِگرِد این شخص نیاد. یعنی این  آرزوی همۀ ما اینه که بد»َبردی گفت:    

بینیم آبروی  َگری، اگه خوب فکرشو بکنیم، می اون شخصه که سوا از اقوام
 «همۀ ماست.

 «هللا به این کالِم حرفت. راست... بارک»آقا گفت:  حاجی   
و « بله، بله. صد البت همینه. پس...»نبی و نگهدار هم محکم گفتند:    

ای  ردهخُ  ای پا به سن بذاره و یه ُخرده ی که یهپس مگه هرکِ »نگهدار گفت: 
 «حرفا خوبی ندارن... ؟ اینشه ناُکوک بشه، دیگه هی یه چیزی ِبش می

احواله، قلبش ناُکوکه، دیگه یه  بله، البت، اما باز ناخوش»آقا گفت:  حاجی   
جائی کار بکنه،  رهبِ تونه  ُخرده هم از پای خودش افتاده، نه مثِل اّول دیگه می

، اوالد ـ اطفال هم که از خودش نداره، تونه چار من غلّه بیشتر بریزه نه می
 «یعنی خدا نذاشت اوالد ـ اطفال بمونن براش...

 اند. محّمد َرد گرفته محّمد و از سمِت ُگل ها را از ُگل چشم   
 حاِل و حوصلۀاز که ترک کرده، دیگه َبَتر سیگارو هم »گفت: َبردی    

 .«َدر زده به خودش
 «ها... ها،»حاِل خاراندِن پِس سر و به فرودآوردِن سر گفت:  آقا به حاجی   
َکشه چه  سیگارو ترک کرده برای پولش اما دخترش که می»نبی گفت:    

 «فایده...
ه راست میگیم، باید کمکش بکنیم که بمون، اگه  ما، همه»َبردی گفت:    

 «خودش یه چند من غلّه بیشتر بریزیم براش... های َکَپرِ  همون پشت ـ ُمشت
َگری  بریزین. گوِر بابای همونی که "نه" بیاره. پس یعنی اقوام»نبی گفت:    

 «حالی نباشه؟ الخصوص به کمک ـ کمک به ِچیه اگه که علی
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گفتند که َبردی با احساسات  می« بله، بله»آقا به حرارت  نگهدار و حاجی   
 «َکی؟ سال که دیگه رفت... ای! پس دیگه»گفت: 

کنیم. حتم. گندم هم شریکی از  تو خوب میگی َبردی. می»آقا گفت:  حاجی   
 و نگاِه هرسه کرد.« خودمون میدیم. دیگه؟

ً »نگهدار گفت:     سهِم منو هم بگیرین اصالً یار و  جاِن علیبه حتماً، حتما
 «بیش.

بله، بسیار هم خوب، اما اّول بذارین ببینیم »دادن گفت:  سرتکان نبی با یواش   
... َنقِل دیر و زودی هم درکار نیست َبردی، ما که هنوز از چی خودش میگه

 «َئن َنِکشته... زمینای خودمون هم مونده
 از ها و شان از حرف و به سکوِت خوشایندی رسیدند که حاصِل رضایت   

 ...خودشان بود
مد او»یار از کنارۀ َتل درآمد و نگهدار دید و صدا کرد:  سر و کلّۀ علی   

 «نیست که... یار... اَه! هیچی به دست و بغلش علی
 «ش... گوز ِبالنسبت! آب! نداده»گفت:  و نبی هم می   
 «علی هم مگه بشره! شمس علی کور! ُتف به گوِر بابای شمس»َبردی گفت:    
 «تو َجلد دشنام نده، شاید شکلی شده، شاید نبوده به خونه.» آقا گفت: حاجی   
ی! اّوالً "شکل"ِ چی، چیِز چی، دوُیماً یعنی عیالش هم به  هی»َبردی گفت:    

 «خونه نبود؟
باشن از   ها! یعنی مگه ممکنه هم که بار کرده»نبی به تصدیق گفت:    

 «پاَتل؟
علی  نه بابا، شمس»تظار بود، گفت: اندر  یار علی سمتِ   به نگهدار که ُرویش   

 «آدِم اونُجوری نیست...
 «ثمر معطل شدیم... اینقدر بی»نبی گفت:    
(، به دنباِل 1« )ِکل و َبرد»و در تدارِک بازِی  ها از شیار درآمده بودند بچه   

گشتند و برای همین به شیار هم  می« نشانه»سنگِ بلند و پهن و باریک برای 
ـ  شدند و ُجسته ها را در صافِی ُرو به باال کناِر هم با فاصلۀ سه سرازیر می

های کوچک و خاک، سِرپا  کمِک سنگ وجبی از هم با کمک یا بی چهار
ها جمع  های کوچک برای پرتاِب به نشانه داشتند. کوچکترها سنگ می نگاه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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فشاِر آفتاِب تابستان و  زیرِ  زیِر فشاِر اعصاب و اعصابِ میِل زبان ـ زباِن 
گذارند،  ها می های گشوده روی زبان ها را ُخلق ؛ حرفشوند ادا نمیـ اّوِل پائیز 

 دهند. دیگر فرق زیاد شده و خیلی هم زیاد شده. یاِد زبان می
 «محّمد عالقۀ همۀ ماست، حیفه. آ ُگل»گفت:  آقا به لحِن محّبت می حاجی   
 «پس چی. "حیف" چه حیف...»کامل گفت:  َبردی به محکِی لحِن تأییدِ    
از زن و مرد، همیشه  ،مون محّمد؟ ـ به! مگه همه آ ُگل»نگهدار گفت:    

 «آزاره"؟ محّمد ُگِل بی نمیگیم "آ ُگل
حرف و عقیدۀ ما َتک نیست و حرف و نظِر تماِم حدود تا   این»نبی گفت:    

 «حدوده.
به ِگرِد این شخص نیاد. یعنی این  آرزوی همۀ ما اینه که بد»َبردی گفت:    

بینیم آبروی  َگری، اگه خوب فکرشو بکنیم، می اون شخصه که سوا از اقوام
 «همۀ ماست.

 «هللا به این کالِم حرفت. راست... بارک»آقا گفت:  حاجی   
و « بله، بله. صد البت همینه. پس...»نبی و نگهدار هم محکم گفتند:    

ای  ردهخُ  ای پا به سن بذاره و یه ُخرده ی که یهپس مگه هرکِ »نگهدار گفت: 
 «حرفا خوبی ندارن... ؟ اینشه ناُکوک بشه، دیگه هی یه چیزی ِبش می

احواله، قلبش ناُکوکه، دیگه یه  بله، البت، اما باز ناخوش»آقا گفت:  حاجی   
جائی کار بکنه،  رهبِ تونه  ُخرده هم از پای خودش افتاده، نه مثِل اّول دیگه می

، اوالد ـ اطفال هم که از خودش نداره، تونه چار من غلّه بیشتر بریزه نه می
 «یعنی خدا نذاشت اوالد ـ اطفال بمونن براش...

 اند. محّمد َرد گرفته محّمد و از سمِت ُگل ها را از ُگل چشم   
 حاِل و حوصلۀاز که ترک کرده، دیگه َبَتر سیگارو هم »گفت: َبردی    

 .«َدر زده به خودش
 «ها... ها،»حاِل خاراندِن پِس سر و به فرودآوردِن سر گفت:  آقا به حاجی   
َکشه چه  سیگارو ترک کرده برای پولش اما دخترش که می»نبی گفت:    

 «فایده...
ه راست میگیم، باید کمکش بکنیم که بمون، اگه  ما، همه»َبردی گفت:    

 «خودش یه چند من غلّه بیشتر بریزیم براش... های َکَپرِ  همون پشت ـ ُمشت
َگری  بریزین. گوِر بابای همونی که "نه" بیاره. پس یعنی اقوام»نبی گفت:    

 «حالی نباشه؟ الخصوص به کمک ـ کمک به ِچیه اگه که علی
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گفتند که َبردی با احساسات  می« بله، بله»آقا به حرارت  نگهدار و حاجی   
 «َکی؟ سال که دیگه رفت... ای! پس دیگه»گفت: 

کنیم. حتم. گندم هم شریکی از  تو خوب میگی َبردی. می»آقا گفت:  حاجی   
 و نگاِه هرسه کرد.« خودمون میدیم. دیگه؟

ً »نگهدار گفت:     سهِم منو هم بگیرین اصالً یار و  جاِن علیبه حتماً، حتما
 «بیش.

بله، بسیار هم خوب، اما اّول بذارین ببینیم »دادن گفت:  سرتکان نبی با یواش   
... َنقِل دیر و زودی هم درکار نیست َبردی، ما که هنوز از چی خودش میگه

 «َئن َنِکشته... زمینای خودمون هم مونده
 از ها و شان از حرف و به سکوِت خوشایندی رسیدند که حاصِل رضایت   

 ...خودشان بود
مد او»یار از کنارۀ َتل درآمد و نگهدار دید و صدا کرد:  سر و کلّۀ علی   

 «نیست که... یار... اَه! هیچی به دست و بغلش علی
 «ش... گوز ِبالنسبت! آب! نداده»گفت:  و نبی هم می   
 «علی هم مگه بشره! شمس علی کور! ُتف به گوِر بابای شمس»َبردی گفت:    
 «تو َجلد دشنام نده، شاید شکلی شده، شاید نبوده به خونه.» آقا گفت: حاجی   
ی! اّوالً "شکل"ِ چی، چیِز چی، دوُیماً یعنی عیالش هم به  هی»َبردی گفت:    

 «خونه نبود؟
باشن از   ها! یعنی مگه ممکنه هم که بار کرده»نبی به تصدیق گفت:    

 «پاَتل؟
علی  نه بابا، شمس»تظار بود، گفت: اندر  یار علی سمتِ   به نگهدار که ُرویش   

 «آدِم اونُجوری نیست...
 «ثمر معطل شدیم... اینقدر بی»نبی گفت:    
(، به دنباِل 1« )ِکل و َبرد»و در تدارِک بازِی  ها از شیار درآمده بودند بچه   

گشتند و برای همین به شیار هم  می« نشانه»سنگِ بلند و پهن و باریک برای 
ـ  شدند و ُجسته ها را در صافِی ُرو به باال کناِر هم با فاصلۀ سه سرازیر می

های کوچک و خاک، سِرپا  کمِک سنگ وجبی از هم با کمک یا بی چهار
ها جمع  های کوچک برای پرتاِب به نشانه داشتند. کوچکترها سنگ می نگاه
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 کردند... شان می هم ُکّپه ها، روی ور از نشانهکردند و بیست و چند قدم دُ  می
من هم حاال میام. »ا بگوید: ایستاد ت ها  بچه  یار با رسیدنش به علی   

 «خوب ِبُجورین... هللا سنگای خوب شون تا بیام. بارک بچینین
 «یار! پس کو؟ پس گفت چی؟ های علی»تابی رسید:  صدای نگهدار به بی   
 «با ُدِم َکنده اومدی انگار...تو که  های »و َبردی صدا کرد:    
یار  علیدوید رسید به  وزعلیرداشت که  نگ برمیلَ یار ُرو به مردها شَ  علی   

 «پس َجلد باش.»و دست به آرنجش زد و گفت: 
خیلی آهسته ُرو  یراهن سیاه، ُکت سیاه، کاله سیاه ـمحّمد ـ شلوار سیاه، پ ُگل   

 داشت. به باال پا برمی
هللا زنش های بابا! و»کرد:  قدمی صدا می یار از فاصلۀ بیش از چهل علی   

 «َمش ناصر فرستاده بود بردنش دیروز. جهان. نقشِ ِنش  گفت برده
 «بیا! دیدین گفتم که...»آقا گفت:  حاجی   
 «خاب! هیچی به هیشکِی!»به ناراحتی گفت: نگهدار    
زدۀ  اگه که راست میگن! جنشون  ای آتش به خونه»به تندی گفت: َبردی    

 «!ِِل کور خودش و زنش که زنش هم به زن نمیره الحمدُ 
 «کور حیا داره! انگار آدِم چپ»نبی مثِل قُرقُر گفت:    
 «خوائین چه بکنین! ای بابا، اصالً شاهنامه می»آقا گفت:  حاجی   
یار به آمدن تند کند.  یار سیخ ایستاده بود که علی نگهدار دیگر ُرو به علی   

 «های، پس خودش؟ پس خودش به کدوم َدَرک بود؟»گفت: 
 «به کوه. گفت رفته به کوه.: »یار صدا کرد علی   
به  ها را از زانوها سرازیر کرده بود، ماتمه نشسته بود و دستچُ که نبی    

حیوونای "چه داره که بره به کوه؟ ـ از خودم َبَتر آ! پس او.. ـ »حیرت گفت: 
 «پیِش باباَشن؟ "فراوونش

 ها درهم، کمر را ِول کرد روی دیوار. َبردی، پنجه   
سر را کمی محّمد انگار برای تالفِی کمی خمیدگی در پابرداشتن بود که  ُگل   
های  ای که بیشتر خندۀ چین هوا ـ بیشتر طرِف نگهدار ـ گرفته بود. با خنده به

 «یار؟ چی شده؟ چی میگه علی»چهره بود، گفت: 
 نگهدار فرستاده بود»محّمد راست واداشت گفت:  آقا سر را طرِف ُگل حاجی   

 «جهان. ِنش به نقشِ  علی گفته که ُبرده برای شاهنامه، زِن شمس
 «سالم...»محّمد در چندقدمی گفت:  ُگل   
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هاتون،  نهوکوچیکا! اصالً شما برین خ های بچه»گفت:  بلندبلند می روزعلی   
َدوئین داخِل دست و پا و یه وقت یه  ی میجای دیگه بازی بکنین. هَ  برین یه

 «مون... گیره تون و َشر می ه جائیخوره ی سنگی می
زنش گفت »گفت:  هائی می دادن تکان یار در چندقدمِی نگهدار با دست علی   

 «َمش ناصر فرستاد براش بردنش. جوِن بابات 
شون بره زیِر ِگل اگه اصالً راست به  ای که جون»حاِل غیظ گفت:  بهنبی    

 «کارشون هست!
آقا هم جلوش به  و نبی و حاجی پایش بلند شده بودَبردی جلِو محّمد که  ُگل   
آقا و تکیه را به سنگچین  گفته بودند، نشست کناِر حاجی« یا هللا»خیزشدن،  نیم

شیدن ک به گردن آقا محّمد. حاجی کناِر ُگلروی سنگی در رساند. نگهدار نشست 
.. ـ محّمد و ما لو! آ ُگلای خا»کردن به نگهدار، گفت:  جلو برای نگاه  به
لشکر" و ِچکاِر  "هفتاز َبردی ـ دیگه پیریم، دیگه ِچکار داریم به کتاِب غیر به

 «رستم داریم!
زیر، با صدای مخصوص  آقا، سرش کمی به کردن به حاجی نگاه محّمد بی ُگل   

"شما"؟ نه، شما پیِش من هنوزه »نشست، گفت:  به خودش که به دل می
. من. من.. ـ ُدور از گوِش شما که جوونین، هنوزه زندگانی واپیش دارین

 «ها حسابم... شنوین ـ دیگه از ُمرده می
و فرنگ،  َبس پیِش دلبربزرگه نشسته بودند َمکِینه و دلبرکوچکه و ُگل   

. فاصلۀ ُروفت َدوِر َکَپر را می رفت طرفشان. مریم ها، می سیگار میاِن انگشت
بیشتر ـ یعنی بیش از سی و چندقدم ـ  روزعلیها را  انداختن به نشانه سنگ

اّولی پرت کرد.  طرِف ِکلِ  دش سنگِ اّولی را برای امتحان بهمعّین کرد و خو
جلِو ِکل. فاصله را قدم  آمدِن آرنج، سنگ خورد دو ـ سه درد با همۀ ضرب و به

 درازی  ِها برگشته بود، با سنگ خطّ  که پیِش بچهیار  . علیچندقدم کم کردند
 از آن پا پیش نگذارند... کشید که

 «لشکر هی خوبه از خیلی لحاظا... نه، اشتباه نرو، هفت»نگهدارگفته:    
 «بله، بله...»صدای گرم گفته:  محّمد در تصدیق، به و ُگل   
یعنی ما نباید دونسته باشیم که چه فایده چه فایده داره آخه؟ »آقا گفت:  حاجی   

 «داره؟
شه؟ این  محّمد! نگهدار! این آدم مگه سرش می ُگل ای آ»نبی به اخم گفت:    

 «!َبره؟ کنین دیگه به چیزی راه می فقط هی چائی ِبدین ِبش بخوره، خیال می
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 کردند... شان می هم ُکّپه ها، روی ور از نشانهکردند و بیست و چند قدم دُ  می
من هم حاال میام. »ا بگوید: ایستاد ت ها  بچه  یار با رسیدنش به علی   

 «خوب ِبُجورین... هللا سنگای خوب شون تا بیام. بارک بچینین
 «یار! پس کو؟ پس گفت چی؟ های علی»تابی رسید:  صدای نگهدار به بی   
 «با ُدِم َکنده اومدی انگار...تو که  های »و َبردی صدا کرد:    
یار  علیدوید رسید به  وزعلیرداشت که  نگ برمیلَ یار ُرو به مردها شَ  علی   

 «پس َجلد باش.»و دست به آرنجش زد و گفت: 
خیلی آهسته ُرو  یراهن سیاه، ُکت سیاه، کاله سیاه ـمحّمد ـ شلوار سیاه، پ ُگل   

 داشت. به باال پا برمی
هللا زنش های بابا! و»کرد:  قدمی صدا می یار از فاصلۀ بیش از چهل علی   

 «َمش ناصر فرستاده بود بردنش دیروز. جهان. نقشِ ِنش  گفت برده
 «بیا! دیدین گفتم که...»آقا گفت:  حاجی   
 «خاب! هیچی به هیشکِی!»به ناراحتی گفت: نگهدار    
زدۀ  اگه که راست میگن! جنشون  ای آتش به خونه»به تندی گفت: َبردی    

 «!ِِل کور خودش و زنش که زنش هم به زن نمیره الحمدُ 
 «کور حیا داره! انگار آدِم چپ»نبی مثِل قُرقُر گفت:    
 «خوائین چه بکنین! ای بابا، اصالً شاهنامه می»آقا گفت:  حاجی   
یار به آمدن تند کند.  یار سیخ ایستاده بود که علی نگهدار دیگر ُرو به علی   

 «های، پس خودش؟ پس خودش به کدوم َدَرک بود؟»گفت: 
 «به کوه. گفت رفته به کوه.: »یار صدا کرد علی   
به  ها را از زانوها سرازیر کرده بود، ماتمه نشسته بود و دستچُ که نبی    

حیوونای "چه داره که بره به کوه؟ ـ از خودم َبَتر آ! پس او.. ـ »حیرت گفت: 
 «پیِش باباَشن؟ "فراوونش

 ها درهم، کمر را ِول کرد روی دیوار. َبردی، پنجه   
سر را کمی محّمد انگار برای تالفِی کمی خمیدگی در پابرداشتن بود که  ُگل   
های  ای که بیشتر خندۀ چین هوا ـ بیشتر طرِف نگهدار ـ گرفته بود. با خنده به

 «یار؟ چی شده؟ چی میگه علی»چهره بود، گفت: 
 نگهدار فرستاده بود»محّمد راست واداشت گفت:  آقا سر را طرِف ُگل حاجی   

 «جهان. ِنش به نقشِ  علی گفته که ُبرده برای شاهنامه، زِن شمس
 «سالم...»محّمد در چندقدمی گفت:  ُگل   
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هاتون،  نهوکوچیکا! اصالً شما برین خ های بچه»گفت:  بلندبلند می روزعلی   
َدوئین داخِل دست و پا و یه وقت یه  ی میجای دیگه بازی بکنین. هَ  برین یه

 «مون... گیره تون و َشر می ه جائیخوره ی سنگی می
زنش گفت »گفت:  هائی می دادن تکان یار در چندقدمِی نگهدار با دست علی   

 «َمش ناصر فرستاد براش بردنش. جوِن بابات 
شون بره زیِر ِگل اگه اصالً راست به  ای که جون»حاِل غیظ گفت:  بهنبی    

 «کارشون هست!
آقا هم جلوش به  و نبی و حاجی پایش بلند شده بودَبردی جلِو محّمد که  ُگل   
آقا و تکیه را به سنگچین  گفته بودند، نشست کناِر حاجی« یا هللا»خیزشدن،  نیم

شیدن ک به گردن آقا محّمد. حاجی کناِر ُگلروی سنگی در رساند. نگهدار نشست 
.. ـ محّمد و ما لو! آ ُگلای خا»کردن به نگهدار، گفت:  جلو برای نگاه  به
لشکر" و ِچکاِر  "هفتاز َبردی ـ دیگه پیریم، دیگه ِچکار داریم به کتاِب غیر به

 «رستم داریم!
زیر، با صدای مخصوص  آقا، سرش کمی به کردن به حاجی نگاه محّمد بی ُگل   

"شما"؟ نه، شما پیِش من هنوزه »نشست، گفت:  به خودش که به دل می
. من. من.. ـ ُدور از گوِش شما که جوونین، هنوزه زندگانی واپیش دارین

 «ها حسابم... شنوین ـ دیگه از ُمرده می
و فرنگ،  َبس پیِش دلبربزرگه نشسته بودند َمکِینه و دلبرکوچکه و ُگل   

. فاصلۀ ُروفت َدوِر َکَپر را می رفت طرفشان. مریم ها، می سیگار میاِن انگشت
بیشتر ـ یعنی بیش از سی و چندقدم ـ  روزعلیها را  انداختن به نشانه سنگ

اّولی پرت کرد.  طرِف ِکلِ  دش سنگِ اّولی را برای امتحان بهمعّین کرد و خو
جلِو ِکل. فاصله را قدم  آمدِن آرنج، سنگ خورد دو ـ سه درد با همۀ ضرب و به

 درازی  ِها برگشته بود، با سنگ خطّ  که پیِش بچهیار  . علیچندقدم کم کردند
 از آن پا پیش نگذارند... کشید که

 «لشکر هی خوبه از خیلی لحاظا... نه، اشتباه نرو، هفت»نگهدارگفته:    
 «بله، بله...»صدای گرم گفته:  محّمد در تصدیق، به و ُگل   
یعنی ما نباید دونسته باشیم که چه فایده چه فایده داره آخه؟ »آقا گفت:  حاجی   

 «داره؟
شه؟ این  محّمد! نگهدار! این آدم مگه سرش می ُگل ای آ»نبی به اخم گفت:    

 «!َبره؟ کنین دیگه به چیزی راه می فقط هی چائی ِبدین ِبش بخوره، خیال می
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جان مثِل آنکه خندۀ  جان رسید. ُگلی چادِر ُگلی یشان تا به سیاهها صدای خنده   
شان سر برداشت. توی گوشۀ  مردها به او ربط دارد، با خنده به سمت

ندم برداشته بود. از این موقع رنگش چند مشت گ دراِز صورتی سرِ  دستمال
شتن از کنارۀ راسِت پابردا با .داد هایش َجو نمی بعد به مرغ ـ جوجه به

 «ِبیچ!... ِبیچ ِبیچ»بلندبلند صدا زد: ، چادر طرِف جلِو سیاه چادر به سیاه
و حّتی و دو خروِس کوچک ها  ور و نزدیک ، مرغاز چند طرف و از دُ    

. چند مرِغ مریم هم دویدند. یکی از های کوچکش به آمدن دویدند جوجه
زدن   جان از ُدور به دویدن اکتفا نکرد و با دویدن و َپر و بال های ُگلی مرغ

دوید، یعنی  رنگ هم آهسته می بزرگۀ رنگ . خروسرساند خود را می هردو 
 .دوید.. با کمی از وقار و غرورش می

ها هم خوب گیرشان  پاشید که جوجه کم و چند جا می ها را کم جان دان ُگلی   
 دو خروِس دیگر را محروم نگذارد...  بزرگه بیاید و خروس

، محّمد ور از جلِو َکَپر ُگلدُ کمی جان و  چادِر ُگلی ور از پهلوی سیاهدُ    
و سکینه به تماشا ون کتایاند و  شده مشغوِل قُُتوربازیُثرّیا َبیناَبین، گوهر و 

ساله  ـ سیزده  ، پنج پسِر ُنه ـ ده ـ یازده ـ دوازدههای باالئی خانهاند. از  نشسته
آیند... گوهر ریگ را با اندازه و  ُرو به پائین و ُرو به سمِت دخترها می

به بلندِی بیست و چند سانتیمتری به هوا پرتاب کرد و پیش از فروِد  حساب 
و دّقت و مهارت ـ  شدۀ بازی، به سرعت و پخشر های پَ  ریگ، از ریگ

ها نخوَرد و نُسوزد ـ دو تا را قاپید و ریگ  ها به باقِی ریگ طوری که انگشت
را از هوا گرفت. دو ریگِ ربوده در مشت، باز ریگ به هوا انداخت و یک 

مانده را قاپید و چون دیگر سه ریگ برده بود و قابِل تقسیم و  ریگِ َتک
وی دامِن پیراهن تا را با تکاِن سر و کِف دست  انداخت ت بودند، سه کنارنهادن

ایستاده بودند، به تلخی ـ نزدیکشان و ُرویش به پسرها که رسیده بودند و 
 «ُهع؟ آقا! ِچُتونه؟»ناراحتی گفت: 

 «ئین؟ هاه، ِچُتونه که باالی سرمونو گرفته»هم گفت: ُثرّیا    
بزرگتر از چار پسِر دیگر، چشمش به  ـ «جهانگیر»نبی ـ  کوچکۀپسرِ    

 «به تو چی!»گوهر، گفت: 
به تو چی، به »ربودن، محکم گفت:  گوهر با بیش از سرعت و عجلۀ ریگ   

و با سرچرخاندن به طرِف َکَپر، « تو چی، به تو چی! خونۀ خودمونه اینجا!
 «های ننه، بگو ِبشون...»به لحِن زاری صدا کرد: 
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ای که جن بزنه به همون سر و »صدا کرده:  ،جهانگیرکتایون چشمش به    
 «ای! مالئکه الِت که انگاری ُتولهَمنگ
 «خودت!»آورده گفت:  های پیش جهانگیر با لب   
 «َرد شین از باالی سِر ما. مگه جاقحطیه؟»و سکینه گفت:    
گفت:  و می« های ِچته؟»مریم از نزدیک به جلِو درگاِه َکَپر صدا کرده:    
ئین،  که ِجِغلِه شون، بذارشون بازی بکنن، شما ها! های پسِر نبی! بذارین ِجِغلِه»

ُمرافعه نکنین، »و با مکِث فاصله گفت: « ؟به بازِی دخترا پس ِچکار دارین
 «بابام...

و خودش به  جان های ُگلی گذاشت دنباِل خروس لُخِت َمِکینه خروِس گردن   
ها نریزند،  حالِت مواظبت که گندم جان به شدِن بیشتر، دانه برچید. ُگلی نزدیک

خم شد سنگِ کوچکی برداشت انداخت به خروس که جلِو خروس افتاد و به 
ها را  هائی جایش را گرفتند و تندتند دان کرد و مرغ اَش عقب فراری
مشتی گندم ریخت نزدیک به جلِو پا. یک مرغ و  جان نصفه یبرچیدند... ُگل

ها. مرغ برای  به گندم های خودش به َدو خودشان را رساندند تا از جوجه سه
ها نوک زد که یک  چند لحظه دانه برنچید و بیخبرانه چنان به یکی از جوجه

به   نُدورگرفتخودرا ه با صدای درد به کنار پرید و بهَپر به نوکش ماند؛ جوج
پاها تند کرد و مرغ باز برای چند لحظه دانه برنچید و فراِر جوجه را با 

جان  هائی پریده بودند... ُگلی عصبانّیت دنبال کرد. دو جوجۀ دیگر هم به کناره
داد  ترساند، نهیب می های غریبه را می با حرکِت دستی که فقط مرغ ـ خروس

ها دیگه چقدر لوس و  ُبردههی ِکیش! ِکیش! وای این بال»کرد:  و صدا می
 «آدم هم!...  َئن. قشنگ میرن به چشم ُپرُرو شده

جان صدای زینب رسید که در خطاب به آمنه یک  چادِر ُگلی از پشِت سیاه   
له ـ و ظاهراً برای گِ  –اندوه را به شوخی و دلشادی ِمصَرِع یک بیِت 

 «یم، حاال هم بیا ببینم...اونوقت که دید»خواند:  می –ُگزاری از کاِر دنیا  ِگله
نظرها زد و صورتش مایل  بهتر  خشک محّمد برای قاطعّیت صدای گل   
 «ی...خودت. خوبه باز، خوبه هَ  جانِ  نه، نه به»گفت:  آقا، می صورِت حاجی به
، پند میده به آدم و همین یه درسه بله، هرچی باشه، خودش»َبردی گفت:    

 «خودش مگه کمه؟
 کردن نشسته بود. عبُدالمحّمد رسیده بود و به سالم   
لشکر و کتابای  الخصوص برای این خوبه که هفت علی»گفت:  محّمد می ُگل   
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جان مثِل آنکه خندۀ  جان رسید. ُگلی چادِر ُگلی یشان تا به سیاهها صدای خنده   
شان سر برداشت. توی گوشۀ  مردها به او ربط دارد، با خنده به سمت

ندم برداشته بود. از این موقع رنگش چند مشت گ دراِز صورتی سرِ  دستمال
شتن از کنارۀ راسِت پابردا با .داد هایش َجو نمی بعد به مرغ ـ جوجه به

 «ِبیچ!... ِبیچ ِبیچ»بلندبلند صدا زد: ، چادر طرِف جلِو سیاه چادر به سیاه
و حّتی و دو خروِس کوچک ها  ور و نزدیک ، مرغاز چند طرف و از دُ    

. چند مرِغ مریم هم دویدند. یکی از های کوچکش به آمدن دویدند جوجه
زدن   جان از ُدور به دویدن اکتفا نکرد و با دویدن و َپر و بال های ُگلی مرغ

دوید، یعنی  رنگ هم آهسته می بزرگۀ رنگ . خروسرساند خود را می هردو 
 .دوید.. با کمی از وقار و غرورش می

ها هم خوب گیرشان  پاشید که جوجه کم و چند جا می ها را کم جان دان ُگلی   
 دو خروِس دیگر را محروم نگذارد...  بزرگه بیاید و خروس

، محّمد ور از جلِو َکَپر ُگلدُ کمی جان و  چادِر ُگلی ور از پهلوی سیاهدُ    
و سکینه به تماشا ون کتایاند و  شده مشغوِل قُُتوربازیُثرّیا َبیناَبین، گوهر و 

ساله  ـ سیزده  ، پنج پسِر ُنه ـ ده ـ یازده ـ دوازدههای باالئی خانهاند. از  نشسته
آیند... گوهر ریگ را با اندازه و  ُرو به پائین و ُرو به سمِت دخترها می

به بلندِی بیست و چند سانتیمتری به هوا پرتاب کرد و پیش از فروِد  حساب 
و دّقت و مهارت ـ  شدۀ بازی، به سرعت و پخشر های پَ  ریگ، از ریگ

ها نخوَرد و نُسوزد ـ دو تا را قاپید و ریگ  ها به باقِی ریگ طوری که انگشت
را از هوا گرفت. دو ریگِ ربوده در مشت، باز ریگ به هوا انداخت و یک 

مانده را قاپید و چون دیگر سه ریگ برده بود و قابِل تقسیم و  ریگِ َتک
وی دامِن پیراهن تا را با تکاِن سر و کِف دست  انداخت ت بودند، سه کنارنهادن

ایستاده بودند، به تلخی ـ نزدیکشان و ُرویش به پسرها که رسیده بودند و 
 «ُهع؟ آقا! ِچُتونه؟»ناراحتی گفت: 

 «ئین؟ هاه، ِچُتونه که باالی سرمونو گرفته»هم گفت: ُثرّیا    
بزرگتر از چار پسِر دیگر، چشمش به  ـ «جهانگیر»نبی ـ  کوچکۀپسرِ    

 «به تو چی!»گوهر، گفت: 
به تو چی، به »ربودن، محکم گفت:  گوهر با بیش از سرعت و عجلۀ ریگ   

و با سرچرخاندن به طرِف َکَپر، « تو چی، به تو چی! خونۀ خودمونه اینجا!
 «های ننه، بگو ِبشون...»به لحِن زاری صدا کرد: 
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ای که جن بزنه به همون سر و »صدا کرده:  ،جهانگیرکتایون چشمش به    
 «ای! مالئکه الِت که انگاری ُتولهَمنگ
 «خودت!»آورده گفت:  های پیش جهانگیر با لب   
 «َرد شین از باالی سِر ما. مگه جاقحطیه؟»و سکینه گفت:    
گفت:  و می« های ِچته؟»مریم از نزدیک به جلِو درگاِه َکَپر صدا کرده:    
ئین،  که ِجِغلِه شون، بذارشون بازی بکنن، شما ها! های پسِر نبی! بذارین ِجِغلِه»

ُمرافعه نکنین، »و با مکِث فاصله گفت: « ؟به بازِی دخترا پس ِچکار دارین
 «بابام...

و خودش به  جان های ُگلی گذاشت دنباِل خروس لُخِت َمِکینه خروِس گردن   
ها نریزند،  حالِت مواظبت که گندم جان به شدِن بیشتر، دانه برچید. ُگلی نزدیک

خم شد سنگِ کوچکی برداشت انداخت به خروس که جلِو خروس افتاد و به 
ها را  هائی جایش را گرفتند و تندتند دان کرد و مرغ اَش عقب فراری
مشتی گندم ریخت نزدیک به جلِو پا. یک مرغ و  جان نصفه یبرچیدند... ُگل

ها. مرغ برای  به گندم های خودش به َدو خودشان را رساندند تا از جوجه سه
ها نوک زد که یک  چند لحظه دانه برنچید و بیخبرانه چنان به یکی از جوجه

به   نُدورگرفتخودرا ه با صدای درد به کنار پرید و بهَپر به نوکش ماند؛ جوج
پاها تند کرد و مرغ باز برای چند لحظه دانه برنچید و فراِر جوجه را با 

جان  هائی پریده بودند... ُگلی عصبانّیت دنبال کرد. دو جوجۀ دیگر هم به کناره
داد  ترساند، نهیب می های غریبه را می با حرکِت دستی که فقط مرغ ـ خروس

ها دیگه چقدر لوس و  ُبردههی ِکیش! ِکیش! وای این بال»کرد:  و صدا می
 «آدم هم!...  َئن. قشنگ میرن به چشم ُپرُرو شده

جان صدای زینب رسید که در خطاب به آمنه یک  چادِر ُگلی از پشِت سیاه   
له ـ و ظاهراً برای گِ  –اندوه را به شوخی و دلشادی ِمصَرِع یک بیِت 

 «یم، حاال هم بیا ببینم...اونوقت که دید»خواند:  می –ُگزاری از کاِر دنیا  ِگله
نظرها زد و صورتش مایل  بهتر  خشک محّمد برای قاطعّیت صدای گل   
 «ی...خودت. خوبه باز، خوبه هَ  جانِ  نه، نه به»گفت:  آقا، می صورِت حاجی به
، پند میده به آدم و همین یه درسه بله، هرچی باشه، خودش»َبردی گفت:    

 «خودش مگه کمه؟
 کردن نشسته بود. عبُدالمحّمد رسیده بود و به سالم   
لشکر و کتابای  الخصوص برای این خوبه که هفت علی»گفت:  محّمد می ُگل   
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ت ن هّمت خوبه، غیرت خوبه، دل و جرأقوِل َبردی و میگ ش پنَدن به قدیم همه
 «خوبه، خوبی خوبه، بدی َبِده...

، ..دونیم که دونیم. می رو خودمون هم میاینا »جاجاکردن گفت:  آقا به حاجی   
 «َمَثل، غیرت خوبه، خوبی خوبه. یعنی...

 «اینو بذارین بابا! این...»نبی گفت:    
از  خوونه، های! هدارَوند شاهنامه میای خدا که عزیزهللا بِ »نگهدار گفت:    
 «ایسته... که میگه، آب به چشِم آدم نمی "رستم و سهراب"
ها  ها و علف سنگ ها میاِن ُخرده ، انگشتکردند ه پائین نگاه میها غالباً ب چشم 

ور اّما باز ها بود... برای حاال صدای دُ  ها به حرف کردند و گوش بازی می
نه، »گفتند:  رسید که با خنده و شادی می پسرهای بازِی ِکل و َبرد می بلندِ 

 «تر، تو خودت یعنی... نزده، عقب، عقب
وب وفت و کُ فرورفته کُ  زمین به تا به نیمه آقا که با سنگی روی سنگی حاجی   
ای آقا! من میگم »کردن به نبی، گفت:  با سرکشیدن برای نگاهکرد،  می

اما میگم رستم به ما چی، به ما  ،باشه، برای خوب، نمیگم که َبِده لشکر.. هفت
نه برامون؟ میاد زمین کُ  دهاتیای فقیر ـ بیچاره چی! یعنی آخه رستم چه می

که به خووندِن  ، َمَثل، وقتی..؟ یعنیکنه، آخه چی َکنه برامون، ِدَرو می می
شه و  مون برخاسته می شاهنامه بیائیم سِر غیرت، اونوقت کاری از دست

زورمون میره به این دولِت ظلم که دوبیشتِر مخلوقو فقیر و ذلیل و َسفیل و 
 «سرگردون کرده؟

انصافاً   از این یه بابت»د نشسته کناِر نگهدار، با خنده گفت: المحمّ عبدُ    
همین َزنای خودمون  رستم به ما چی که زورمون بهآقا خوب میگه. آخه  حاجی

 «هم نمیره!...
هللا و  ُهع بارک»آقا هم باِز باز به خنده، گفت:  خندیدند و چاِل دهاِن حاجی   

شده که زورمون به همین عیال  رحمت به همون شیِر مادرت! ما کاری ِبمون
 «تا چه برسه به سِر چیزای دیگه! رسه ـ اطفاِل خودمون هم نمی

ار داریم به رستم تو بمیری! ما ِچک»تری گفت:  به تصدیِق کامل عبُدالمحّمد   
شون برخاسته  چه از دستتا حاال   یعنی جوونای سرروشن و دالوردیگه! 

 «چنگ و ناخن! سواد و بی آدمای بیشه تا چه برسه به ما  شده و می
محّمد مطمئن بود که رستم خوب است، شاهنامه خوب است،  ُگل   

گرمی،  دید با وجوِد بزرگتری و ُحرمت و دهان های قدیم خوبند اّما می حکایت
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اون چیزا رو بوده به قدیم، ». گفت: آقا را ُمجاب کند حاجی تا حاال نتوانسته
. دنیا که َبعدها مثالً ما راه ِبَبریم به چیزا که ِمناون نظیرها رو خط کردن 

 «ش به همین خوردن نیست. همه
شناسیمش، چرا، دنیا  چرا! برای این شخص که ما قشنگ می»نبی گفت:    

 «ش به یه خوردنه! همه
محّمد و کِف یک دستش  آقا یک دستش به زانوهای بلندنگهداشتۀ ُگل حاجی   

اه ِبَبریم" که.. به چی یعنی؟ چه ثمری داره؟ ر»"نهاده روی سبزه، گفت: 
 «بخشه اونوقت؟ یه چیزی گیرمون میاد اونوقت؟ ای هم می ِافاقه
خواست بیشتر و بهتر  ها و کمر از سنگچین، محّمد به َردگرفتِن شانه ُگل   
محّمد! ایاِم قدیم رفت،  آ نبی! آ ُگل»صدا درآمد:  صدا بیاید که عبُدالمحّمد به به

شن؟  زور از ماَبین بلند می به "کارخرابی"و  "کاِر خراب"دیگه مگه  ُمرد و
کن به سوراخ تا باباش  گیرن پرتش می امروزه آدم اگه حرِف حق بزنه، می

محّمد! ـ من قشنگ ملتفِت نّیِت تو هستم و مگه تو رو  .. ـ آ ُگلدربیاد! البت
میگم خرابی و ظلم ئی؟ یعنی منظوِر عرضم بیشتر به اینه که  شناسم ِکی نمی

ای رسیده که جوونای عزیز و سرروشن و دلدار هم کاری  دیگه تا به اون پایه
گیرن میندازن داخل زندان و  روز ازشون می شون نمیاد و هی روزبه از دست

مون میاد که یه  ُکَشن و به اینحال، پس دیگه ما چه از دست ازشون هم می
ختیاری" مگه هنوز اون بختیارِی الخصوص "ب چیزی بفهمیم یا نفهمیم. علی

َئن به  رفتهکه مخلوِق این مملکت مثِل باقِی زیر،  قدیمه؟ بختیاری رفت به
 «زیر...

این. بله. ُنکتۀ اصلِی حرِف من بس همینه که »آقا محکم گفت:  حاجی   
 «محّمد گفت. َعبده
 محّمد با حرارت به حرف آمد. ُگل   
میان روی   محّمد آقا و حاال هم نّیِت َعبده جینّیِت اصلِی حاـ نبی! َبردی!    

های  َدورۀ اینکه َدورۀ قدیم َدورۀ قدیم بود و َدورۀ حاال بالکُل فرق کرده. به
قدیم که هنوز توپ و تفنگی در کار نبود، دوبیشتِر کارا به دسِت جرأت  خیلی

تونست  کرد که کسی نمی و زور بود و یکی مثِل رستم کارای بسیاری رو می
وایسه بیاد رستم زنده بشه بیاد پس و  بر فرض کهبکنه، اما به روِز امروز 

شه که  خوردن می دستی هم مثِل آب به به همین برابِر خودمون، یه ِجِغلِۀ تفنگ
حرِف خوبی و فردوسی ش، اما باز حرِف  ش ِبکُشه ه تیری بزنه سِر سینهی
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ت ن هّمت خوبه، غیرت خوبه، دل و جرأقوِل َبردی و میگ ش پنَدن به قدیم همه
 «خوبه، خوبی خوبه، بدی َبِده...

، ..دونیم که دونیم. می رو خودمون هم میاینا »جاجاکردن گفت:  آقا به حاجی   
 «َمَثل، غیرت خوبه، خوبی خوبه. یعنی...

 «اینو بذارین بابا! این...»نبی گفت:    
از  خوونه، های! هدارَوند شاهنامه میای خدا که عزیزهللا بِ »نگهدار گفت:    
 «ایسته... که میگه، آب به چشِم آدم نمی "رستم و سهراب"
ها  ها و علف سنگ ها میاِن ُخرده ، انگشتکردند ه پائین نگاه میها غالباً ب چشم 

ور اّما باز ها بود... برای حاال صدای دُ  ها به حرف کردند و گوش بازی می
نه، »گفتند:  رسید که با خنده و شادی می پسرهای بازِی ِکل و َبرد می بلندِ 

 «تر، تو خودت یعنی... نزده، عقب، عقب
وب وفت و کُ فرورفته کُ  زمین به تا به نیمه آقا که با سنگی روی سنگی حاجی   
ای آقا! من میگم »کردن به نبی، گفت:  با سرکشیدن برای نگاهکرد،  می

اما میگم رستم به ما چی، به ما  ،باشه، برای خوب، نمیگم که َبِده لشکر.. هفت
نه برامون؟ میاد زمین کُ  دهاتیای فقیر ـ بیچاره چی! یعنی آخه رستم چه می

که به خووندِن  ، َمَثل، وقتی..؟ یعنیکنه، آخه چی َکنه برامون، ِدَرو می می
شه و  مون برخاسته می شاهنامه بیائیم سِر غیرت، اونوقت کاری از دست

زورمون میره به این دولِت ظلم که دوبیشتِر مخلوقو فقیر و ذلیل و َسفیل و 
 «سرگردون کرده؟

انصافاً   از این یه بابت»د نشسته کناِر نگهدار، با خنده گفت: المحمّ عبدُ    
همین َزنای خودمون  رستم به ما چی که زورمون بهآقا خوب میگه. آخه  حاجی

 «هم نمیره!...
هللا و  ُهع بارک»آقا هم باِز باز به خنده، گفت:  خندیدند و چاِل دهاِن حاجی   

شده که زورمون به همین عیال  رحمت به همون شیِر مادرت! ما کاری ِبمون
 «تا چه برسه به سِر چیزای دیگه! رسه ـ اطفاِل خودمون هم نمی

ار داریم به رستم تو بمیری! ما ِچک»تری گفت:  به تصدیِق کامل عبُدالمحّمد   
شون برخاسته  چه از دستتا حاال   یعنی جوونای سرروشن و دالوردیگه! 

 «چنگ و ناخن! سواد و بی آدمای بیشه تا چه برسه به ما  شده و می
محّمد مطمئن بود که رستم خوب است، شاهنامه خوب است،  ُگل   

گرمی،  دید با وجوِد بزرگتری و ُحرمت و دهان های قدیم خوبند اّما می حکایت
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اون چیزا رو بوده به قدیم، ». گفت: آقا را ُمجاب کند حاجی تا حاال نتوانسته
. دنیا که َبعدها مثالً ما راه ِبَبریم به چیزا که ِمناون نظیرها رو خط کردن 

 «ش به همین خوردن نیست. همه
شناسیمش، چرا، دنیا  چرا! برای این شخص که ما قشنگ می»نبی گفت:    

 «ش به یه خوردنه! همه
محّمد و کِف یک دستش  آقا یک دستش به زانوهای بلندنگهداشتۀ ُگل حاجی   

اه ِبَبریم" که.. به چی یعنی؟ چه ثمری داره؟ ر»"نهاده روی سبزه، گفت: 
 «بخشه اونوقت؟ یه چیزی گیرمون میاد اونوقت؟ ای هم می ِافاقه
خواست بیشتر و بهتر  ها و کمر از سنگچین، محّمد به َردگرفتِن شانه ُگل   
محّمد! ایاِم قدیم رفت،  آ نبی! آ ُگل»صدا درآمد:  صدا بیاید که عبُدالمحّمد به به

شن؟  زور از ماَبین بلند می به "کارخرابی"و  "کاِر خراب"دیگه مگه  ُمرد و
کن به سوراخ تا باباش  گیرن پرتش می امروزه آدم اگه حرِف حق بزنه، می

محّمد! ـ من قشنگ ملتفِت نّیِت تو هستم و مگه تو رو  .. ـ آ ُگلدربیاد! البت
میگم خرابی و ظلم ئی؟ یعنی منظوِر عرضم بیشتر به اینه که  شناسم ِکی نمی

ای رسیده که جوونای عزیز و سرروشن و دلدار هم کاری  دیگه تا به اون پایه
گیرن میندازن داخل زندان و  روز ازشون می شون نمیاد و هی روزبه از دست

مون میاد که یه  ُکَشن و به اینحال، پس دیگه ما چه از دست ازشون هم می
ختیاری" مگه هنوز اون بختیارِی الخصوص "ب چیزی بفهمیم یا نفهمیم. علی

َئن به  رفتهکه مخلوِق این مملکت مثِل باقِی زیر،  قدیمه؟ بختیاری رفت به
 «زیر...

این. بله. ُنکتۀ اصلِی حرِف من بس همینه که »آقا محکم گفت:  حاجی   
 «محّمد گفت. َعبده
 محّمد با حرارت به حرف آمد. ُگل   
میان روی   محّمد آقا و حاال هم نّیِت َعبده جینّیِت اصلِی حاـ نبی! َبردی!    

های  َدورۀ اینکه َدورۀ قدیم َدورۀ قدیم بود و َدورۀ حاال بالکُل فرق کرده. به
قدیم که هنوز توپ و تفنگی در کار نبود، دوبیشتِر کارا به دسِت جرأت  خیلی

تونست  کرد که کسی نمی و زور بود و یکی مثِل رستم کارای بسیاری رو می
وایسه بیاد رستم زنده بشه بیاد پس و  بر فرض کهبکنه، اما به روِز امروز 

شه که  خوردن می دستی هم مثِل آب به به همین برابِر خودمون، یه ِجِغلِۀ تفنگ
حرِف خوبی و فردوسی ش، اما باز حرِف  ش ِبکُشه ه تیری بزنه سِر سینهی
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ه دندۀ ظلم بوده ـ که اون وایسادن بپرستی و  مردمغیرت و تقلید و مردانگی و 
 ،تر بود ـ و غرضش این نبوده که هرِکی که زور داره موقع کار خیلی سهل

امروز، فرِق جونوِر دیگه اینکه چه به روِز قدیم و چه به روِز  مو بهتره.هَ 
تا از دستش  الخصوص به فهمیدگیه و هرکسی باید علی ،آدمیزاد کوه با

س، از هر راهی کوشش بکنه که هی فهمش بره باال، چه از راه یه  برخاسته
ً از راِه کتابای  این َدوره باشه که کتابی مثِل شاهنامه باشه و چه مخصوصا

بله که َئن. دیگه اینکه  شون حّتی یکی رو مثِل ُمرادی بار آورده خووندن
قدیم ُمرد و روزگار شد روزگاِر  بختیارِی قدیم رفت به زیر و اصالً روزگارِ 

و باز بله که حکومت چون  گیرن و کارا دیگه به َتل و زور انجام نمی حاالئی
گیره  توپ و تفنگ داره و زور پیدا کرده دیگه َبَتر از جونوِر درنده شده و می

ُبره  ُکشه، اما باز همین حکومت هم  فقط تا اون وقتی تیغش می بنده و می و می
اون حساب نشده باشه که  تنها یه مشت جووِن ناز باشن و حساب که طرفاش 

رروشن شده باشن. یعنی البت که کار با صد نفر و هزار خیلی از مخلوق سَ 
حّتی ربِع مخلوِق این مملکت اما اگه  ،گیره نفر و صدهزارنفر هم انجام نمی

ثِل تونه م چی، اونوقته که دیگه شاه نمی روشن بشن و سر دربیارن از همه
شه و  و اونوقته که کارش َتق و لَق می خواد بخوره حاال هر ُگهی که دلش می

شه مملکت.  و اونوقته که باألخره مملکت می کنن ِبش کمه مردم ظفر می کم
رروشنی به هر راهی ی نباید خودشو ِبکَشه کنار از فهمیدگی و سَ پس هیشکِ
و همون  «از دستم میادام، من چه  من ِچکاره»یاد و نباید هی بگه که گیر ب

و « کنه کور حرِف زور ـ چشمتو می»ه به ماَبین که های ناُجورو ِبکَش َمَثل
بینین یکی مثِل ُمرادی پیدا داده که  . اینه که می«حاال که زوره، یا حسین»

َئن مردم و کارش شده َرهنمائِی شاگرد و دهاتی و  همۀ جان و ایمانش شده
 نداخته به خطر...بازاری و ِغیر و سِر خودشو ا

آقا و چه بخصوص عبُدالمحّمد، بلندبلند به  چه نبی و َبردی و چه حّتی حاجی   
 های تصدیق رسیدند. حرف

 ـ بله، بله...   
 ـ ای که جانم بشی همین خودت!...   
 ـ ای که قربوِن همین زبونت!   
 محّمد... ـ بله، این که بله، آ ُگل   
 .دانا ـ اینه حرِف آدِم بزرگ و   
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 قربوِن همین کالِم حرفش.که ـ بله، الحق    
 رروشنِی خودش و باقی بگرده.ـ آدم باید هی به ُجسِت سَ    
دونست چی به ِچیه، سِر خودشو نمینداخت به  ـ همین ُمرادی هم اگه نمی   

 خطر.
رروشن بشن، اونوقته ـ پس مگه من میگم نه؟ صد البت اگه همۀ مخلوق سَ    

گرده به سِر  شه و َورمی میَزَبر که همۀ حساِب بیحسابِی این مملکت زیر و 
 ش.ها دست کاربهشاه و 

اگه ربِع مخلوق هم  ،محّمد خودش قوِل آ ُگل آقا، به هم، حاجی« همه»ـ نه    
ودشون میگن آخه چرا یکی به اسِم فهمیده بشن، بسه. یعنی اونوقته که پیِش خ

باید اختیاِر یه مملکتی و اختیار جوِن یه مردمی بیفته به مشتش و هر  «شاه»
خواد بکنه تا حّدی که جوونای ناز رو بگیره ِبکُشه و  غلطی که دلش می

دوبیشتِر دارائِی مملکتو یا خودش قورت ِبده یا بذاره از گلوی یه مشت 
 ..مفتخور بره پائین.

ودشون میگن اگه که این مملکت ماِل کم همه پیِش خ ـ بله جانم. اونوقت کم   
َئن که این شاهو باشه و بعدش هم پسرش بشه  َمرُدمه، پس آیا مردم خواسته

 و اسیر و خوار و ذلیل بشن؟...فقیر شاه و این بشه که دوبیشتِر مخلوق 
و به یه چیزی راه  ـ یا به اسِم خدا و دیانت نذاشتن مغز داخِل سرمون بمونه   

 مون و به ضرب و زور! کردن قیر ـ ذلیلفِبَبریم یا با 
محّمد! ـ عرضم به اینه که رستم کوهی بود، بله، اما رفت،  ـ من.. ـ آ ُگل   

 اون َدوره رفت و دیگه حرف حرِف ُگرز و قُلُچماقی نیست...
هائی بود که بالکُل فرق داشتن و این  لشکر ماِل اون َدوره و یه َدوره ـ هفت   

 خواد... ای می َدوره کتابای دیگه
 ـ البت که این دیگه یه حرفیه آشکار.   
محّمد رو بیارم واپیش که همه باید  خواستم اون ُنکتۀ حرِف آ ُگل ـ من هم می   

اگه کار به صدنفر  نه وگه ،رروشنیچیز یاد بگیرن، فراری نباشن از کالِم سَ 
تا حاال صد دفعه دراومده  گرفت، که اونوقت این مملکت ام میو هزارنفر انج

 بود از دسِت ظلِم سیاه...
شه  هللا به خودت وهللا، این حرِف تو هم اون حرفیه که قیمت نمی ـ بارک   

 بذارن ُروش...
محّمد نشانشان داد که چیزی دارد بگوید، چیزی مانده  دسِت کشیدۀ ُگل   
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ه دندۀ ظلم بوده ـ که اون وایسادن بپرستی و  مردمغیرت و تقلید و مردانگی و 
 ،تر بود ـ و غرضش این نبوده که هرِکی که زور داره موقع کار خیلی سهل

امروز، فرِق جونوِر دیگه اینکه چه به روِز قدیم و چه به روِز  مو بهتره.هَ 
تا از دستش  الخصوص به فهمیدگیه و هرکسی باید علی ،آدمیزاد کوه با

س، از هر راهی کوشش بکنه که هی فهمش بره باال، چه از راه یه  برخاسته
ً از راِه کتابای  این َدوره باشه که کتابی مثِل شاهنامه باشه و چه مخصوصا

بله که َئن. دیگه اینکه  شون حّتی یکی رو مثِل ُمرادی بار آورده خووندن
قدیم ُمرد و روزگار شد روزگاِر  بختیارِی قدیم رفت به زیر و اصالً روزگارِ 

و باز بله که حکومت چون  گیرن و کارا دیگه به َتل و زور انجام نمی حاالئی
گیره  توپ و تفنگ داره و زور پیدا کرده دیگه َبَتر از جونوِر درنده شده و می

ُبره  ُکشه، اما باز همین حکومت هم  فقط تا اون وقتی تیغش می بنده و می و می
اون حساب نشده باشه که  تنها یه مشت جووِن ناز باشن و حساب که طرفاش 

رروشن شده باشن. یعنی البت که کار با صد نفر و هزار خیلی از مخلوق سَ 
حّتی ربِع مخلوِق این مملکت اما اگه  ،گیره نفر و صدهزارنفر هم انجام نمی

ثِل تونه م چی، اونوقته که دیگه شاه نمی روشن بشن و سر دربیارن از همه
شه و  و اونوقته که کارش َتق و لَق می خواد بخوره حاال هر ُگهی که دلش می

شه مملکت.  و اونوقته که باألخره مملکت می کنن ِبش کمه مردم ظفر می کم
رروشنی به هر راهی ی نباید خودشو ِبکَشه کنار از فهمیدگی و سَ پس هیشکِ
و همون  «از دستم میادام، من چه  من ِچکاره»یاد و نباید هی بگه که گیر ب

و « کنه کور حرِف زور ـ چشمتو می»ه به ماَبین که های ناُجورو ِبکَش َمَثل
بینین یکی مثِل ُمرادی پیدا داده که  . اینه که می«حاال که زوره، یا حسین»

َئن مردم و کارش شده َرهنمائِی شاگرد و دهاتی و  همۀ جان و ایمانش شده
 نداخته به خطر...بازاری و ِغیر و سِر خودشو ا

آقا و چه بخصوص عبُدالمحّمد، بلندبلند به  چه نبی و َبردی و چه حّتی حاجی   
 های تصدیق رسیدند. حرف

 ـ بله، بله...   
 ـ ای که جانم بشی همین خودت!...   
 ـ ای که قربوِن همین زبونت!   
 محّمد... ـ بله، این که بله، آ ُگل   
 .دانا ـ اینه حرِف آدِم بزرگ و   
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 قربوِن همین کالِم حرفش.که ـ بله، الحق    
 رروشنِی خودش و باقی بگرده.ـ آدم باید هی به ُجسِت سَ    
دونست چی به ِچیه، سِر خودشو نمینداخت به  ـ همین ُمرادی هم اگه نمی   

 خطر.
رروشن بشن، اونوقته ـ پس مگه من میگم نه؟ صد البت اگه همۀ مخلوق سَ    

گرده به سِر  شه و َورمی میَزَبر که همۀ حساِب بیحسابِی این مملکت زیر و 
 ش.ها دست کاربهشاه و 

اگه ربِع مخلوق هم  ،محّمد خودش قوِل آ ُگل آقا، به هم، حاجی« همه»ـ نه    
ودشون میگن آخه چرا یکی به اسِم فهمیده بشن، بسه. یعنی اونوقته که پیِش خ

باید اختیاِر یه مملکتی و اختیار جوِن یه مردمی بیفته به مشتش و هر  «شاه»
خواد بکنه تا حّدی که جوونای ناز رو بگیره ِبکُشه و  غلطی که دلش می

دوبیشتِر دارائِی مملکتو یا خودش قورت ِبده یا بذاره از گلوی یه مشت 
 ..مفتخور بره پائین.

ودشون میگن اگه که این مملکت ماِل کم همه پیِش خ ـ بله جانم. اونوقت کم   
َئن که این شاهو باشه و بعدش هم پسرش بشه  َمرُدمه، پس آیا مردم خواسته

 و اسیر و خوار و ذلیل بشن؟...فقیر شاه و این بشه که دوبیشتِر مخلوق 
و به یه چیزی راه  ـ یا به اسِم خدا و دیانت نذاشتن مغز داخِل سرمون بمونه   

 مون و به ضرب و زور! کردن قیر ـ ذلیلفِبَبریم یا با 
محّمد! ـ عرضم به اینه که رستم کوهی بود، بله، اما رفت،  ـ من.. ـ آ ُگل   

 اون َدوره رفت و دیگه حرف حرِف ُگرز و قُلُچماقی نیست...
هائی بود که بالکُل فرق داشتن و این  لشکر ماِل اون َدوره و یه َدوره ـ هفت   

 خواد... ای می َدوره کتابای دیگه
 ـ البت که این دیگه یه حرفیه آشکار.   
محّمد رو بیارم واپیش که همه باید  خواستم اون ُنکتۀ حرِف آ ُگل ـ من هم می   
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 بگوید و ساکت ماندند و نگاهش کردند.
اخیری یه چیزی برام گفت که دیگه َبَتر آتش انداخت به  ُمرادی به همینـ    

ی که ئئیااکه، اَمرِ جگرم. تعریف کرد مطابق آماری که خوِد حکومت قبولداِرش
َئن به چند نفر؟ ـ به بیش از  ها، رسیده سال همه به این اَن دست داخِل ایران کاربه

 هزار نفر... پنجاه
 اختیاری درآمدند: صداهای بی   
 !...«تاهزار پنجاه»بابام هی!  ـ ای   
 دونین یعنی چی؟! می« هزار پنجاه»ـ گوش گرفتین؟    
 حرفای تو دیگه! دونیم! ـ نه، نمی   
 ای یهودی و غیر... هزار فقط اَمِرکائی، یعنی غیر از انگلیسی، ُکره ـ پنجاه   
مقابِل تماِم جمعیِت اللی و حدوِد  هزار یعنی یه جمعیتی َهف ـ َهش ده ـ پنجاه   

 اللی.
شون ماهی چه حقوقائی  ـ پس چی؟ تازه اینو حساب ِبکَش که هرکدوم   
 گیره. می
قشنگ معلوم نمیده که چه بالئی این باز آیا  ـ فقط با همین یه حساب    

 مملکتو گرفته؟
تو همین یه جریان دیگه بسه که ما پی ِبَبریم که این قوِل  ـ پس چی. به   

 شه! کم هم نابود می کنه و کم نمی« بود»مملکت دیگه 
نفر و اون باقِی  هزار ـ ِکی باید جواب ِبده به این حرِف حّقانی که این پنجاه   

و  تونن انجامش ِبَدن ها چه کاری رو صورت میدن که مردِم خوِد ما نمی اجنبی
 ی غارت بکنن؟هَ  اونا باید

 ـ کسی هم مگه هست که جواب ِبده؟   
کنن  گیرن پرتش می هرِکی جائی کرد که اونوقت صاف می وـ ُپرِس اینُجور   

 داخِل سوراخ!
 سرمون!... َمرد حرفشو بزنه، خاِک عالَم به ـ بذارین، بذارین   
فقط "م که این حرفو کشید واپیش، گفت: ُمرادی خودش ه»محّمد گفت:  ُگل   

یعنی قشنگ . "همین یه حساب بسه که همه بفهمن چه خبره داخِل این مملکت
گیرن درعرِض  هزار اَمِرکائی می توضیح داد برام که با حقوقی که همین پنجاه

جاّدۀ حسابی ِبَدن و ی آب و برق ی و دهاِت اللِ شه به تماِم اللِ  فقط یه سال، می
ِبکََشن و برای همۀ دهات خونۀ حسابی بسازن و بیشمار مدرسه و بیمارستان 
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ِبکََشن روی زمینای َکشی  الخصوص آب روِد کارون رو با کانال علیبسازن و 
ُجوری که زندگانِی مردم با ِکشت و کاِر چندمقابل، بعِد مدتی  ی بهدهات اللِ 

کارا رو به  تونن همین همین پول می باز با باقیِ و  ،بشه زندگانِی اعیانی
بکنن و باز اون پول ـ مثِل دهاِت اَندیکا ـ مسجدسلیمان و دهاِت مسجدسلیمان 
 «جاهای دیگه... ادیِ خالص نکنه و ِبکََشن برن برای آب

ده ـ ای  اش فاصله ها، و فاصله مریم راه افتاده بود طرِف باال، طرِف زن   
تو رو خدا چه  م مریم! های عّمه»گفت:  لبرکوچکهقدمی، صدای د دوازده

 «مون؟ نمیای به نزدیک ئی تِه همون َکَپر و هی دوخته شدهکنی  می
 «پارچه" فقط پارچۀ مخمِل ابریشمیه و بس!»"گفت:  صدای َمکِینه می   
اگه آدم داشته باشه که هی مخمل بستونه، بله، اما وقتی »دلبربزرگه گفت:    

 «که پولو نباشه چی؟
نشینا  یاللِ  خدائی"ِ "رختای خونِ دیدین  جهان نقشِ  عروسیِ  به»فرنگ گفت:    

 «رو؟
همون ای داَغم برای »و گفت: « نه، کور بودیم ندیدیم!»دلبربزرگه گفت:    

 «شون نبود! دیگه از "ِشرَمن" و "ُکوَدری" کمتر داخلاصالً رختا! 
ِف مریم رفته شده از دسِت دخترها و حر رانده  جهانگیر و پسرهای دیگر   

 جان، نشسته بودند... چادِر ُگلی سیاهنزدیکِ قدمِی دخترها،   پانزدهحدوِد در بودند
به گفتِن  بنشینندُجور  مردها دیدند حاال کجا و پسین کجا... دیدند یا باید همین   

ای های درد و افسوس یا باید بروند خانۀ یکی از خودشان بر حرف
ها هنوز ُترش بودند و چای باِب دل نبود( یا باید بروند  خوردن )که دهن چای

ً با اثِر حرفبازی... ن به ِکل و َبرد ر آنقدر قانع و ها، دل دیگ ه، خصوصا
بلندشدن  قبول داشته باشد. زانوها میل به را بیش از این ساکت نبود که نشستنِ 

 آوردند... را به یاد می
خندند. گوش  گوید و پسرها می انگیر چیزی، چیِز بدی، میگوهر فهمید جه   

داد و سر چرخاند نگاه کرد. جهانگیر که دهاِن فراخش در صورِت الغر و 
ایَنم َمزاِر »گفت:  شد، می کوچکش انگار مثِل غاری باز و بسته می

به  مانند ـ یک قبر ـ به قبرها ـ تطیلو با تیزِی یک سنگ، یک مس« ش... عّمه
برادرها و عمو و دائِی ـ اضافه کرد و یک ذّره علف ـ  پدر و مادر و قبرهای

« ایَنم َمزاِر پسرعموی َهُمو!...»یعنی یک نعش ـ داخلش خواباند و ادامه داد: 
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 ها بلندتر خندیدند... و زیرچشمی طرِف گوهر نگاه کرد و بچه
این با »دخترهای دیگر هم نگاه کرده بودند و شنیده بودند و کتایون گفت:    

 «ما داره...
 «ها، ها...»سکینه گفت:    
سمِت جهانگیر، تندتند مثِل بلبل و بلندبلند گفت:  چرخیدن به و گوهر به   
هرِکی که با ما داره، بابای خودش، ننۀ خودش، برادر ـ خواهرای خودش و »

 «یشۀ خودش!...همۀ رگ و ر
 «خودت خودت خودت!»جهانگیر بلند صدا کرد:    
 «ئی؟ جن، ِچته، مگه هار شده هی ُتوله»سکینه صدا کرد:    
خاکستری و  نگاه بکنین به همون ریختش که انگاری توله»گفت: ُثرّیا   

 «ُغربتیه! ُتوله
ت، کاِر خود کِس خودت، همه همه»گفت:  ضرب می خیز و به و گوهر نیمه   

 «جد و آباِد خودت!...
 «محّمد یار باشیم. به یه شرط که من و آ نبی و َعبده»گفت:  آقا می حاجی   
تا باهم، پس ما چی؟  شه؟ شما سه خاب؟ این می»کجی گفت:  نگهدار با دهن   

 «پس من و ُبردی فقط؟
 «یار چی؟ پس مگه پسِر خودت کوچیکه؟ پس علی»آقا گفت:  حاجی   
 «تون... کنیم و برای قاضی محّمد نگاه می من نه، من و آ ُگل» َبردی گفت:   
اقالً مثِل  یتونم نمی الحمُدِِل گردن بگیر که  نه، تو قشنگ به»نبی گفت:    

 ...«سنگ هم بندازیها  همون بچه
 «ت... ایَنم َمزاِر عموت، ایَنم َمزاِر عّمه»َکند:  گوهر داشت قبر می   
یار  های علی»کرد:  داشتند و نگهدار صدا می مردها پا شده بودند و پا برمی   

 «شون که اومدیم!... های! های از نو بچینین
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 ها بلندتر خندیدند... و زیرچشمی طرِف گوهر نگاه کرد و بچه
این با »دخترهای دیگر هم نگاه کرده بودند و شنیده بودند و کتایون گفت:    

 «ما داره...
 «ها، ها...»سکینه گفت:    
سمِت جهانگیر، تندتند مثِل بلبل و بلندبلند گفت:  چرخیدن به و گوهر به   
هرِکی که با ما داره، بابای خودش، ننۀ خودش، برادر ـ خواهرای خودش و »

 «یشۀ خودش!...همۀ رگ و ر
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 «ُغربتیه! ُتوله
ت، کاِر خود کِس خودت، همه همه»گفت:  ضرب می خیز و به و گوهر نیمه   

 «جد و آباِد خودت!...
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یار  های علی»کرد:  داشتند و نگهدار صدا می مردها پا شده بودند و پا برمی   
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دست، سرازیر شد. درست که  به  عبُدالمحّمد آفتابهاز بلندِی خانۀ ُمراد،    
پنج هفته از بهار رفته بود اّما آفتاب کمی بیش از هنوز صبِح زود بود و فقط 
ماند... در موعدی که بلندِی  شد، زیاد بیرون نمی کمی داغ بود و کسی تا می

های فراوانی را پیدا کرده بودند،   جا حکِم پنهانها  ها در نزدیکی هها و غلّ  علف
را گرفته بودند، دیگر الزم نبود در انظار ُرو به شیار ـ « ِکنارآب»و جای 

محّمد ُرو به جلو  ور از پشِت َکَپِر کهنۀ ُگل. به دُ واِر پای َتل بگذارد شکاِف دّره
، صدا برید. درآمدِن عبُدالمحّمد محّمد پارس کرد و با شناس نهاد. سگِ ُگل

غلّۀ ُمراد و  باریکۀ بیِن دو تّکه  دست و آفتابه و دسِت آزاد در جنبش، از راه
ُرو کمی های بلنِد دیگر  رفت و عمداً پاها را به پائین و کمِر علف امیرآقا می

شکستند یا  کنان می ِچق غالباً ِچقکشید که  آبی نهاده می به خشکی ـ پژُمردگِی بی
ماندند... توی یک  شدند و خم می شدند یا خم می میشدند و راست  خم می

ها در ُدور و نزدیک، به سمِت  ها و علف ُمحاط با بلندِی غلّه افتادگِی زمینِ 
های بلند و کوتاه، دو ـ سه قدم  رفت که از میاِن علف َگوداِل َپت و پهنی می

ئی ها ؛ دچار به تکانی سخت، در َدمجلوتر و طرِف پهلوی راست، ماری پرید
 پاخواب بود و شاید اگر صدای  فقط دیده بود که اّول جمع بود و شاید به

زد... مار را درست ندید ولی فهمید که ماِر بزرگی  شنید، پایش را می نمی
عقب ِبَپَرد و صدائی بکند و َهو بزند، مار در همان  است. تا خواست به

شده بود و هول سنگِ خیلی پهنی و تمام. چون هول  نزدیکی رفت زیِر تخته
، کمی از آِب آفتابه  ریخته بود به آستیِن پیراهن و کِف دستش. آفتابه بود کرده

سنگ را نگاه کرد که  را گذاشت به زمین و پا برداشت و َدور و َبِر تخته
 ...شدند دیده می مانند در جاتاجایش هائی سوراخ راه
و از راِه لحظاتی  رنگِ مار تا آنجا که علف گذاشته بود به تشخیص برسد   
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هائی بود که حتم داشت اگر  یادش مانده بودند، مثِل خاکستر بود؛ از همان که به
ماِر »نبود و « ماِر سفیِد مسلمان»ُکشت.  می« در عرض ِ یک َدمان»زد،  می

زد، شفا  ، یعنی اگر میهم نبود، اُما از ماِر سیاِه کافر هم بدتر بود« سیاِه کافر
 داد که کار به شفا ِبکََشد... اصالً مهلت نمیدرکار نبود؛ و 

کردن و  ِشف می ِشف  شانس گفت که علفای زیِر پام»خود گفت:  یواش به   
 «خواب بود حتم... صدا فهمید و بیدار شد. به

پای بلندِی خانه در نزدیکی به َکَپِر  دن طول نگرفت؛ به شتاب خود را بهمان   
! های کشور! های محّمد های آ ُگل»ند صدا کرد: محّمد رساند و بلندبل کهنۀ ُگل

 «َدر. مار... فرنگ! های بزنین به
محّمد و فرنگ را بیرون کشاند، بعد  جان و مریم و ُگل صدایش اّول ُگلی   

کشور و خاَور و سکینه و ابراهیم را از بلندی سرازیر کرد. کتایون به شتاب 
بلندشدِن َهو و قاِل صداها، دیگر به ُرو به باال نهاد خبر را برساَند هرچند که 

 باال رسیده بود...
امیرآقا بچه را داد به بغِل دلبرکوچکه و به تعجیل راه افتاد و از نزدیکی به    

سراسِر بغل، راه افتاد... در  به ز و بچهبا خنده به دهان گه همامیرآقا، دلبربزر
کم  هائی هم دست ، پسرهای کوچک و بزرگ سرازیر شدند و زنها  خانه ِخطّ 
 پائین نهادند... ُرو به حاِل جذِب مشغولّیت و خبرگیری  به
سنگ، مریم و  محّمد و امیرآقا دیگر ایستاده کناِر تخته عبُدالمحّمد و ُگل   

آقا و نبی هم رسیدند  جیحا بزرگه و کشور هم خود را رساندند.دلبرفرنگ و 
شد.  ، نزدیک میبود شدهسرازیر  بلندیبا پدیدارشدنش درهم که و ُمراد 

جریان را سنگِ  جای تخته مردها، نقطه به که از ُدور و نزدیک چشمشان ها بچه
ها و  رساندند و زن را رسانده بودند و میسرعت خود ذهن داشتند، بهدر
« سبک ـ ُتُنک»آنکه که خودشان را  دیرکردی عمدی برای  خترهائی باد

ـ چهارها فاصلۀ  ... بچهشدند مینشان ندهند، نزدیک شده بودند و نزدیک 
کردند که نبی ـ صدای ضعیفش کاری ـ  سنگ را رعایت می قدمی با تخته پنج
مار هم  َوال"؛ ماِر الَحولِ اینو ِبش میگن "مار"، " آدما! هی! تخمه»یب داد: نه

ُدور، دشنام میدم  بهای که نرفت نوایساد  بچههر مگه دیگه شوخی ـ بازی داره؟
 «تر... ها! شما هم مگه محتاِج گفتنین؟ برین پس بزرگه َقفاش! زن  زنم به و می

هی بدبختی! نه حق داره آ نبی؟ انگاری "خِر »عبُدالمحّمد هم گفت:    
ُخرماُکن" پیدا داده! مگه مار هم َسیل و تماشا داره؟ اگه یه وقت بیخبر ِجست 
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 «تونو زد، خوبه؟ بیرون و ُدور از جون، ساِق یکی
کناره گرفتند   از گفتِن بیشتر و زورآوردِن بیشتر و هم نبی و هم عبُدالمحّمد   

کوچک  قبول داشتند که برای همه ـ از کوچک تا بزرگ ـ موضوع چون 
 نیست و تماشائی است و مشغولّیت است.

ها فهمیدند که فقط باید توی دست و پا نباشند و کمی بیشتر عقب بایستند  بچه   
پائی  پائی ـ دو ـ سه گوشگیری  نشانِ  ها هم بهها و دختر ند، زناظب باشو مو

 عقب برداشتند... به
کردند  آقا و امیرآقا تعریف می محّمد و ُمراد و نبی و عبُدالمحّمد و حاجی ُگل   

... دارندبرازجا سنگ را تکان بدهند،  ُجوری تخته که باید چه بکنند و چه
 شتاب از راه رسید. َبردی هم به

ها ناصاف بود و پهنایش  حدوِد لبهاز پهنی، بیشکل بود و درغیر سنگ  تخته   
ساله ُرویش دراز  شد سه ـ چهار بچۀ ده ـ دوازده ای بود که می به اندازه

ِبکَشند؛ خوبی این بود که َکت و ُکلُت نبود و ورقه ـ ورقه بود و معلوم بود که 
نشان ظاهراً یعنی  ،رسید جنسش سست است و زیرش هم خالی به نظر می

 داد که از آن به زمین فرو نرفته. می
ها ِبَرن بیل و ُکلنگ  پس خوبه که بچه»گفت: چشمش به نبی، امیرآقا    

 .«بیارن
خواست  کشید، ُجوری که انگار می نبی که نوِک پنجه را به صورت می   

 «ها، البت، اما باز کمه...»زبرِی موی چندروزه را امتحان کند، گفت: 
 «تیشه هم داریم ما، عموم نبی...»یار گفت:  علی   
که باید بیاد داخِل کار؛ یه جاهائی تیشه بیشتر   ها بابام، تیشه»نبی گفت:    

 «کنه تا ُکلنگ. کار می
خاطِر بلندیش  ید باشه  هم برای ُروفتن و هم بهبیل هم با»آقا گفت:  حاجی   

 «بارآقا. و بیار تیشۀ ما رو هم بر»و گفت: « برای زدِن مار.
بیل و ُکلنگِ ما رو برین َوردارین بیارین از داخِل َکَپِر »مریم گفت:    

 «کهنه.
ما رو بیارین و دیگه ُرو نذارین  ایها، زودتری بیل و ُکلنگ»خاَور گفت:    

 «به باال.
 «شکستۀ ما رو هم هست. ُکلنگ و بیِل دسته»جان گفت:  ُگلی   
ارکردن به سیاهِی َگلۀ ُبزهایش که بیشتِر بلندِی جلِو عبُدالمحّمد چشمش به ک   
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 «خواب بود حتم... صدا فهمید و بیدار شد. به

پای بلندِی خانه در نزدیکی به َکَپِر  دن طول نگرفت؛ به شتاب خود را بهمان   
! های کشور! های محّمد های آ ُگل»ند صدا کرد: محّمد رساند و بلندبل کهنۀ ُگل

 «َدر. مار... فرنگ! های بزنین به
محّمد و فرنگ را بیرون کشاند، بعد  جان و مریم و ُگل صدایش اّول ُگلی   

کشور و خاَور و سکینه و ابراهیم را از بلندی سرازیر کرد. کتایون به شتاب 
بلندشدِن َهو و قاِل صداها، دیگر به ُرو به باال نهاد خبر را برساَند هرچند که 

 باال رسیده بود...
امیرآقا بچه را داد به بغِل دلبرکوچکه و به تعجیل راه افتاد و از نزدیکی به    

سراسِر بغل، راه افتاد... در  به ز و بچهبا خنده به دهان گه همامیرآقا، دلبربزر
کم  هائی هم دست ، پسرهای کوچک و بزرگ سرازیر شدند و زنها  خانه ِخطّ 
 پائین نهادند... ُرو به حاِل جذِب مشغولّیت و خبرگیری  به
سنگ، مریم و  محّمد و امیرآقا دیگر ایستاده کناِر تخته عبُدالمحّمد و ُگل   

آقا و نبی هم رسیدند  جیحا بزرگه و کشور هم خود را رساندند.دلبرفرنگ و 
شد.  ، نزدیک میبود شدهسرازیر  بلندیبا پدیدارشدنش درهم که و ُمراد 

جریان را سنگِ  جای تخته مردها، نقطه به که از ُدور و نزدیک چشمشان ها بچه
ها و  رساندند و زن را رسانده بودند و میسرعت خود ذهن داشتند، بهدر
« سبک ـ ُتُنک»آنکه که خودشان را  دیرکردی عمدی برای  خترهائی باد

ـ چهارها فاصلۀ  ... بچهشدند مینشان ندهند، نزدیک شده بودند و نزدیک 
کردند که نبی ـ صدای ضعیفش کاری ـ  سنگ را رعایت می قدمی با تخته پنج
مار هم  َوال"؛ ماِر الَحولِ اینو ِبش میگن "مار"، " آدما! هی! تخمه»یب داد: نه

ُدور، دشنام میدم  بهای که نرفت نوایساد  بچههر مگه دیگه شوخی ـ بازی داره؟
 «تر... ها! شما هم مگه محتاِج گفتنین؟ برین پس بزرگه َقفاش! زن  زنم به و می

هی بدبختی! نه حق داره آ نبی؟ انگاری "خِر »عبُدالمحّمد هم گفت:    
ُخرماُکن" پیدا داده! مگه مار هم َسیل و تماشا داره؟ اگه یه وقت بیخبر ِجست 

~ 551 ~ 
 یِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِساکنانالل ِ

 «تونو زد، خوبه؟ بیرون و ُدور از جون، ساِق یکی
کناره گرفتند   از گفتِن بیشتر و زورآوردِن بیشتر و هم نبی و هم عبُدالمحّمد   

کوچک  قبول داشتند که برای همه ـ از کوچک تا بزرگ ـ موضوع چون 
 نیست و تماشائی است و مشغولّیت است.

ها فهمیدند که فقط باید توی دست و پا نباشند و کمی بیشتر عقب بایستند  بچه   
پائی  پائی ـ دو ـ سه گوشگیری  نشانِ  ها هم بهها و دختر ند، زناظب باشو مو

 عقب برداشتند... به
کردند  آقا و امیرآقا تعریف می محّمد و ُمراد و نبی و عبُدالمحّمد و حاجی ُگل   

... دارندبرازجا سنگ را تکان بدهند،  ُجوری تخته که باید چه بکنند و چه
 شتاب از راه رسید. َبردی هم به

ها ناصاف بود و پهنایش  حدوِد لبهاز پهنی، بیشکل بود و درغیر سنگ  تخته   
ساله ُرویش دراز  شد سه ـ چهار بچۀ ده ـ دوازده ای بود که می به اندازه

ِبکَشند؛ خوبی این بود که َکت و ُکلُت نبود و ورقه ـ ورقه بود و معلوم بود که 
نشان ظاهراً یعنی  ،رسید جنسش سست است و زیرش هم خالی به نظر می

 داد که از آن به زمین فرو نرفته. می
ها ِبَرن بیل و ُکلنگ  پس خوبه که بچه»گفت: چشمش به نبی، امیرآقا    

 .«بیارن
خواست  کشید، ُجوری که انگار می نبی که نوِک پنجه را به صورت می   

 «ها، البت، اما باز کمه...»زبرِی موی چندروزه را امتحان کند، گفت: 
 «تیشه هم داریم ما، عموم نبی...»یار گفت:  علی   
که باید بیاد داخِل کار؛ یه جاهائی تیشه بیشتر   ها بابام، تیشه»نبی گفت:    

 «کنه تا ُکلنگ. کار می
خاطِر بلندیش  ید باشه  هم برای ُروفتن و هم بهبیل هم با»آقا گفت:  حاجی   

 «بارآقا. و بیار تیشۀ ما رو هم بر»و گفت: « برای زدِن مار.
بیل و ُکلنگِ ما رو برین َوردارین بیارین از داخِل َکَپِر »مریم گفت:    

 «کهنه.
ما رو بیارین و دیگه ُرو نذارین  ایها، زودتری بیل و ُکلنگ»خاَور گفت:    

 «به باال.
 «شکستۀ ما رو هم هست. ُکلنگ و بیِل دسته»جان گفت:  ُگلی   
ارکردن به سیاهِی َگلۀ ُبزهایش که بیشتِر بلندِی جلِو عبُدالمحّمد چشمش به ک   
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ُپر کرده بودند و بیشترشان سِرپا انتظاِر خانه و خیلی از صافِی پای بلندی را 
طولش ندین و هرچه زودتری هرِکی ُخالصه »گفت: شدن را داشتند،  روانه

 «هرچی که داره بره بیاره...
 «بریم؟»یار صدا کرد:  علی   
 «چی. میریم میاریم همه»بارآقا هم گفت:    
سنگ  بزرگه، بله، »گفت: و « شما مهلت ِبدین یه َدمان...»محّمد گفت:  ُگل   

چند صدای  .«خواد... شه ازش بشَکنین و البت ُپتک می می اما سسته و
ُپتک که باز خودمون »یار گفت:  درآمدند و صدای علی« بله، بله»تصدیِق 

 «محّمد. بزرگ. لداریم، عموم گُ 
 «به دسِت همون ُپتکه.شاید کاری  ، کاِر اصلِ خاب، بابام»محّمد گفت:  ُگل   
کوچیکۀ ما رو هم هست عموم  ُپتک»َبردی که شتاب داشت بگوید، گفت:    
تک ما رو هم بیار، فرامرز یار، پس خودت پُ  علی»و گفت: « محّمد. لگُ 

 «تونه نمی
 «ئین؟ پس یاهللا دیگه. پس باز هنوز وایساده»عبُدالمحّمد گفت:    
ها، ها، اگه میرین، نباید "ُشل ـ َشِویال" برین و باید بذارین »نبی گفت:    
 «َدو. به
هست چون هم َروها را  همۀ مدرسه، «کرده تحصیل ترکِ »های  از بچهغیر   

شاه و  بارآقا و َعینِ  افتاد،پیمائی راه  نگلَ شَ  که بهیار  علیجز جمعه است. 
وار پا به َدو  مسابقه ،«فرامرز»و  برزوابراهیم و جهانگیر و روزعلی و 

خوام  ها جانم بشین، می»و صدای َبردی از پشِت سرشان روانه شد:  نهادند
 «جا. حاضر باشین همین که به عرض ِ یه َدمان 

؟ مونده زیِر سنگ هنوزدونین که مار  حاال شما از کجا می»گفت: ُمراد    
محّمد َورگشت به خبرکردن و تا  که َعبده یعنی از کجا معلوم داده که وقتی

 «سوراخ دیگه؟ به هفت هنرفت هدیم اینجا، در نیومدکه ما خودمونو رسون وقتی
 «گمانم... نه، نهنه، نخیر. : »ندامیرآقا گفتعبُدالمحّمد و    
 «چطور؟»اد گفت: ُمر   
ئیمش، از ترِس خودش  دیدهکه دونه  برای اینکه چون می»عبُدالمحّمد گفت:    

 «َجلد در نمیاد.
ترسه، چه مار، چه هر  چی هم از آدمیزاد می بله، همه»امیرآقا گفت:    

 «جونوری که از خودش َبَتری گیر نیاد.
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زیر ـ  ، مگه مار جاش َبده به اونبله، از این َبرگذشته»محّمد گفت:  ُگل   
بلد بوده  شاید جاش و سرمنزلش به زیِر همین سنگ بوده و راهاصالً  ِمیرها؟

 «که تند رفت زیرش و نرفت یه جا دیگه.
هی دختربزرگه! سکینه! پس تو ِچته که »کرد:  کشور به ناراحتی صدا می   

یا  هی ُرک میری واپیِش َمردا! پس تو هم اقالً برو بیل و ُکلنگِ خودمونو بیار
 «دونه. س، نمی برام بچهاِ  .شون شون که اونا بیارن ها ِبده و نشون ِجِغلِهبر
که اگه  بابا! این ماری که من دیدم، به روِح بابام»گفت:  عبُدالمحّمد می   

 «کنه. به یه آن هالک می، بزنه
 «...مار چه ُجور بودتو که قشنگ تعریف نکردی »ُمراد گفت:    
 «شده. وندیگه هنوز گرما نیومده پیداش امسال»گفت:  میجان  ُگلی   
 «خودش خیلی حرفه... ،موقع" ها، "مار" و "این»دلبربزرگه گفت:    
 «راستی! سفید بود یا...؟»امیرآقا هم چشمش به عبُدالمحّمد، پرسیده:    
نه سیاه بود نه سفید بود و یه ُخرده مثِل همین شلواِر »عبُدالمحّمد گفت:    

 «طور بود. آقا خاکستری حاجی
داده معلوم  به دراومدِن همین مار به این موسم »خوف گفته:  دلبرکوچکه به   

 «َکَنن ِبمون! که دیگه امسال چقدر مار و کژدم می
دیگه  ،َئن بهاره و پیدا داده های ها، حاال که َجخت اّول»گفت:  می َبس و ُگل   

 «وای به تابستون!
 «البت...پس چی، هاه، »دلبربزرگه به صدای کوچکِ بیم گفت:    
چی از  شما ِچتونه که انگاری حساِب همه»ُروئی گفت:  مریم به گشاده   

بهار رفته و  َدر؟ این تعجبی هم نداره که پیدا ِبَدن؛ از تون رفته به دست
 «زنن بیرون هم. و البت می َئن کرده ُتوله
طرف ِبباره ِبمون تا قبول  حرفا، مگه نباید ظلم از همه اینازغیر»نبی گفت:    

 «همۀ بدبختیای دیگه.روی باشه؟! "مار" هم 
که همۀ  میگه آ نبی؟ انگاری فرمودۀ خداس یعنی دروغ»دلبربزرگه گفت:    

 «بدبختیا باید جمع بشن و فقط َدوِر ما رو بگیرن!
 «س...پس چی!... پ»َبس باهم صدا کردند:  جان و ُگل ُگلی   
چی و هر  همه دونین که خدا"! اگه می»"عبُدالمحّمد با ُپوزخند گفت:    

ئی فرمودۀ خداس، پس دیگه اقالً دونسته باشین که خدا چه ظلِم گرونیه  بدبختی
 «که افتاده به بار و بخِت مردِم بدبخت!
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 «که تند رفت زیرش و نرفت یه جا دیگه.
هی دختربزرگه! سکینه! پس تو ِچته که »کرد:  کشور به ناراحتی صدا می   

یا  هی ُرک میری واپیِش َمردا! پس تو هم اقالً برو بیل و ُکلنگِ خودمونو بیار
 «دونه. س، نمی برام بچهاِ  .شون شون که اونا بیارن ها ِبده و نشون ِجِغلِهبر
که اگه  بابا! این ماری که من دیدم، به روِح بابام»گفت:  عبُدالمحّمد می   

 «کنه. به یه آن هالک می، بزنه
 «...مار چه ُجور بودتو که قشنگ تعریف نکردی »ُمراد گفت:    
 «شده. وندیگه هنوز گرما نیومده پیداش امسال»گفت:  میجان  ُگلی   
 «خودش خیلی حرفه... ،موقع" ها، "مار" و "این»دلبربزرگه گفت:    
 «راستی! سفید بود یا...؟»امیرآقا هم چشمش به عبُدالمحّمد، پرسیده:    
نه سیاه بود نه سفید بود و یه ُخرده مثِل همین شلواِر »عبُدالمحّمد گفت:    

 «طور بود. آقا خاکستری حاجی
داده معلوم  به دراومدِن همین مار به این موسم »خوف گفته:  دلبرکوچکه به   

 «َکَنن ِبمون! که دیگه امسال چقدر مار و کژدم می
دیگه  ،َئن بهاره و پیدا داده های ها، حاال که َجخت اّول»گفت:  می َبس و ُگل   

 «وای به تابستون!
 «البت...پس چی، هاه، »دلبربزرگه به صدای کوچکِ بیم گفت:    
چی از  شما ِچتونه که انگاری حساِب همه»ُروئی گفت:  مریم به گشاده   

بهار رفته و  َدر؟ این تعجبی هم نداره که پیدا ِبَدن؛ از تون رفته به دست
 «زنن بیرون هم. و البت می َئن کرده ُتوله
طرف ِبباره ِبمون تا قبول  حرفا، مگه نباید ظلم از همه اینازغیر»نبی گفت:    

 «همۀ بدبختیای دیگه.روی باشه؟! "مار" هم 
که همۀ  میگه آ نبی؟ انگاری فرمودۀ خداس یعنی دروغ»دلبربزرگه گفت:    

 «بدبختیا باید جمع بشن و فقط َدوِر ما رو بگیرن!
 «س...پس چی!... پ»َبس باهم صدا کردند:  جان و ُگل ُگلی   
چی و هر  همه دونین که خدا"! اگه می»"عبُدالمحّمد با ُپوزخند گفت:    

ئی فرمودۀ خداس، پس دیگه اقالً دونسته باشین که خدا چه ظلِم گرونیه  بدبختی
 «که افتاده به بار و بخِت مردِم بدبخت!
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 «ای جانم بشن همین حرفات!»ها درآمدند و َبردی گفت:  خنده   
 «ها، پس چی...»امیرآقا گفت:    
 «محّمد! ندیدی از کدوم سوراخ رفت زیر؟ َعبده»نبی گفت:    
دونم. از َوِر علفا مگه چیزی پیدا بود که  چه میای آقا، »عبُدالمحّمد گفت:    

درست ببینم چی به ِچیه؟ از این َبرگذشته، این سنگ بیشتِر َدور تا َدورش 
 «سوراخه. سوراخ

زنه  مار هوا که یه ُخرده هم گرم بشه، باز از سوراخ می»خاَور گفت:    
 «شه. شه که صحرائی می ش می بیرون و بیشتر هم تشنه

چشم هم بکنین که  تون هم باشه و چشم پس حواس»گفت:  دلبربزرگه می   
 «بیاد زیِر دست و پاتون یا بگریزه داخِل علفا... نکنه یه وقت بیخبری دربیاد 

قوِل  باز به»آقا فکرش متوّجۀ عبُدالمحّمد، لحنش لحِن تردید، گفت:  حاجی   
مارا رو هی »تر گفت:  سست و« خودمون "بد نباید از جانِب خدا بیاد"...

گیر میان اما از جانِب خدا چیِز  ها هم به ها و طویله داخِل سقِف خونه هست و
 «بدی نشده تا حاال!

  همینآقا!  ای حاجی»گفت:  ،جواب به لحِن ترکیدنلحنی مثِل  ّمد بهعبُدالمح   
خنده یا آمادۀ خندیدن  به لبُسوزوَنن!... )همه  َبَتر پدِر آدمو میدیگه  حرفای تو

تو که اینو  خوام بدونم د ادامه داد:( آخه میهای عبُدالمحّمد، عبُدالمحمّ  حرف به
زد ُکشت، آیا  که مار یکی رو ِبِدی که وقتیداری جواِب منو هم آیا میگی، 

کوچک و همگانِی های  خوره؟! )خنده اونوقت خدا میاد از ُگِه آون مار می
س که میگیم "بد  دیگه "ِروزی َنم یه حرِف "بدبختی ـ سیاهبزرگ راه افتادند( ای

بینیم  ش از جانِب خدا میاد، و می نباید از جانِب خدا بیاد"! اگه اینه که بد همه
که خدا  رسه بد گرفتکارن، پس اونوقت به ُثُبوت میکه اینهمه مخلوق دائم به 

چه  آزار  از دیو و اژدها هم هزار پلّه َبَتره! یعنی مخلوِق صاف و صادق و بی
َئن که از هر لحاظی که فرض بگیریم، خوار و ذلیل و  های ناُجوری کرده عمل

 «َئن؟ جواِب این حرِف منو داری ِبِدی؟ بدبخت شده
 یق، خواستند خود را از خنده ُدور بگیرند.احواِل تصد احوال    
بیا! دیگه ِبدینش دسِت »محّمد، خندان گفت:  آقا نگاهش طرِف ُگل حاجی   

 «محّمد! َعبده
 صدا دربیایند. صدا درآمدند یا خواستند به ها و مردها به بیشتِر زنو    
 «زبون!محّمد رو آورد به  َعبده آقا  خالص! حاجی»خنده گفت:  مریم به   
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س، از این  دونین، پس جائی که او وایساده شما که حالشو می»کشور گفت:    
 «تعریفا نکنین!

 «ها، بد بود که ساکت بود؟»خاَور گفت:    
از حرِف حق غیرآیا یعنی »ی پیش رسیده بود، گفت: زینب هم که کم   
 «زنه؟ می
 «نه وهللا!»دلبرکوچکه گفت:    
 «حق" چه "حق"!»"محکمی گفت:  به تصدیق  و فرنگ هم به   
محّمد  حرِف آ َعبدهکه نه اینه  آقا! از این لحاظ  آ حاجی»امیرآقا گفت:    

 «ش معنیه؟ همه
 «جانبشه. البت که حرفش کالِم حرِف معقوله و حق هم به»نبی گفت:    
 «صد البت.»َبردی گفت:    
 «آدم باید پِی معنِی حرف بره...»محّمد گفت:  ُگل   
 «شه به خدا و فرستادۀ خداس! مار هم انگاری سرش می»ُمراد گفت:    
شوند، اّما دیگر کارشان به  ها ُدور نمی ها و لبخندها از لب هرچند که خنده   

 شوخی ـ خنده نیست.
بستۀ آبادِی پاَتل که  آقا! پس همون ِجِغلِۀ زبون حاجی»محّمد گفت:  ُگل   

و مار ساقشو زد و هالک شد، فرمودۀ خدا پیِش ُبزاش نشسته بود پیرارسال 
 «بود؟
مگه فقط اون ِجِغلِه بود که به اون محّمد! ـ  پس.. ـ آ ُگل»عبُدالمحّمد گفت:    

سالی اقالً صدنفرو کژدم و   یها مار ُکشتش؟ به همۀ حدود تا حدوِد اللِ  سال
 «ُکَشن؟ مار نمی

ـ ؟ "صدنفر"قط ف»گفت: جنباندن طرِف گوش به مگسی،  با دستَبردی    
 «شدن! بیش. کاش فقط سالی صدنفر به این راه تلف می

چسبونیم به ُدِم  بریم می چی رو می آقا! اصالً اینکه ما همه حاجی»نبی گفت:    
شه که آدم بیشتر بدبیِن خدا و دیانت  خدا و دیانت، همین خودش مایۀ این می

 «خدا؟کاِر  ر َبری بشه! آخه مار ِچکاِرشه بهبشه و بیشت
 «َکندن به مرِد فقیِر ما حاال دیگه!»خنده گفت:  زرگه بهدلبرب   
یه چی دیگه اصالً، آ نبی: تو ُپرس بکن »عبُدالمحّمد چشمش به نبی، گفت:    

الّراِحمینه" و باز خداس که مار  از همین شخص که اگه خدا "برحّقه" و "اَرَحمُ 
آفریدشون که هی از مخلوِق  و کژدم رو هم آفریده، پس اصالً چرا آفریدشون؟
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 «ای جانم بشن همین حرفات!»ها درآمدند و َبردی گفت:  خنده   
 «ها، پس چی...»امیرآقا گفت:    
 «محّمد! ندیدی از کدوم سوراخ رفت زیر؟ َعبده»نبی گفت:    
دونم. از َوِر علفا مگه چیزی پیدا بود که  چه میای آقا، »عبُدالمحّمد گفت:    

درست ببینم چی به ِچیه؟ از این َبرگذشته، این سنگ بیشتِر َدور تا َدورش 
 «سوراخه. سوراخ

زنه  مار هوا که یه ُخرده هم گرم بشه، باز از سوراخ می»خاَور گفت:    
 «شه. شه که صحرائی می ش می بیرون و بیشتر هم تشنه

چشم هم بکنین که  تون هم باشه و چشم پس حواس»گفت:  دلبربزرگه می   
 «بیاد زیِر دست و پاتون یا بگریزه داخِل علفا... نکنه یه وقت بیخبری دربیاد 

قوِل  باز به»آقا فکرش متوّجۀ عبُدالمحّمد، لحنش لحِن تردید، گفت:  حاجی   
مارا رو هی »تر گفت:  سست و« خودمون "بد نباید از جانِب خدا بیاد"...

گیر میان اما از جانِب خدا چیِز  ها هم به ها و طویله داخِل سقِف خونه هست و
 «بدی نشده تا حاال!

  همینآقا!  ای حاجی»گفت:  ،جواب به لحِن ترکیدنلحنی مثِل  ّمد بهعبُدالمح   
خنده یا آمادۀ خندیدن  به لبُسوزوَنن!... )همه  َبَتر پدِر آدمو میدیگه  حرفای تو

تو که اینو  خوام بدونم د ادامه داد:( آخه میهای عبُدالمحّمد، عبُدالمحمّ  حرف به
زد ُکشت، آیا  که مار یکی رو ِبِدی که وقتیداری جواِب منو هم آیا میگی، 

کوچک و همگانِی های  خوره؟! )خنده اونوقت خدا میاد از ُگِه آون مار می
س که میگیم "بد  دیگه "ِروزی َنم یه حرِف "بدبختی ـ سیاهبزرگ راه افتادند( ای

بینیم  ش از جانِب خدا میاد، و می نباید از جانِب خدا بیاد"! اگه اینه که بد همه
که خدا  رسه بد گرفتکارن، پس اونوقت به ُثُبوت میکه اینهمه مخلوق دائم به 

چه  آزار  از دیو و اژدها هم هزار پلّه َبَتره! یعنی مخلوِق صاف و صادق و بی
َئن که از هر لحاظی که فرض بگیریم، خوار و ذلیل و  های ناُجوری کرده عمل

 «َئن؟ جواِب این حرِف منو داری ِبِدی؟ بدبخت شده
 یق، خواستند خود را از خنده ُدور بگیرند.احواِل تصد احوال    
بیا! دیگه ِبدینش دسِت »محّمد، خندان گفت:  آقا نگاهش طرِف ُگل حاجی   

 «محّمد! َعبده
 صدا دربیایند. صدا درآمدند یا خواستند به ها و مردها به بیشتِر زنو    
 «زبون!محّمد رو آورد به  َعبده آقا  خالص! حاجی»خنده گفت:  مریم به   
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س، از این  دونین، پس جائی که او وایساده شما که حالشو می»کشور گفت:    
 «تعریفا نکنین!

 «ها، بد بود که ساکت بود؟»خاَور گفت:    
از حرِف حق غیرآیا یعنی »ی پیش رسیده بود، گفت: زینب هم که کم   
 «زنه؟ می
 «نه وهللا!»دلبرکوچکه گفت:    
 «حق" چه "حق"!»"محکمی گفت:  به تصدیق  و فرنگ هم به   
محّمد  حرِف آ َعبدهکه نه اینه  آقا! از این لحاظ  آ حاجی»امیرآقا گفت:    

 «ش معنیه؟ همه
 «جانبشه. البت که حرفش کالِم حرِف معقوله و حق هم به»نبی گفت:    
 «صد البت.»َبردی گفت:    
 «آدم باید پِی معنِی حرف بره...»محّمد گفت:  ُگل   
 «شه به خدا و فرستادۀ خداس! مار هم انگاری سرش می»ُمراد گفت:    
شوند، اّما دیگر کارشان به  ها ُدور نمی ها و لبخندها از لب هرچند که خنده   

 شوخی ـ خنده نیست.
بستۀ آبادِی پاَتل که  آقا! پس همون ِجِغلِۀ زبون حاجی»محّمد گفت:  ُگل   

و مار ساقشو زد و هالک شد، فرمودۀ خدا پیِش ُبزاش نشسته بود پیرارسال 
 «بود؟
مگه فقط اون ِجِغلِه بود که به اون محّمد! ـ  پس.. ـ آ ُگل»عبُدالمحّمد گفت:    

سالی اقالً صدنفرو کژدم و   یها مار ُکشتش؟ به همۀ حدود تا حدوِد اللِ  سال
 «ُکَشن؟ مار نمی

ـ ؟ "صدنفر"قط ف»گفت: جنباندن طرِف گوش به مگسی،  با دستَبردی    
 «شدن! بیش. کاش فقط سالی صدنفر به این راه تلف می

چسبونیم به ُدِم  بریم می چی رو می آقا! اصالً اینکه ما همه حاجی»نبی گفت:    
شه که آدم بیشتر بدبیِن خدا و دیانت  خدا و دیانت، همین خودش مایۀ این می

 «خدا؟کاِر  ر َبری بشه! آخه مار ِچکاِرشه بهبشه و بیشت
 «َکندن به مرِد فقیِر ما حاال دیگه!»خنده گفت:  زرگه بهدلبرب   
یه چی دیگه اصالً، آ نبی: تو ُپرس بکن »عبُدالمحّمد چشمش به نبی، گفت:    

الّراِحمینه" و باز خداس که مار  از همین شخص که اگه خدا "برحّقه" و "اَرَحمُ 
آفریدشون که هی از مخلوِق  و کژدم رو هم آفریده، پس اصالً چرا آفریدشون؟
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 «بدبخت ِبکَُشن؟
 «باز حرِف حق!»اختیاری گفت:  امیرآقا به بی   
 «راستی هم که! راستی»َبردی گفت:    
 «حرِف حقیقته و دیگه هیچی! حرفش باز مشّخص »زینب هم گفت:    
پس دونسته باشین که حرفای مرِد ما کفر و کافری »خنده گفت:  کشور به   

 «بیراه نیستن! نیستن و
دادن به مگسی  تکان با دستر ایستاده کناِر کشور و چشمش به کشور، خاوَ    

 «ره روی بیل!آ! تو هم اینو بگو تا َبَتر پاش بِ »گفت: 
های عبُدالمحّمد  درستِی حرف و حرف هائی از خاموشِی هرکس متوّجه به َدم   

 شد.
باید که  که میگیم "خدا فقط ُمِبیِن حّقه"، وقتی»دلبرکوچکه نتوانست نگوید:    

مار و کژدم و گرگ و و مون که پس خدا دیگه مگس  این خیال هم بگیره
 «خرس و پلنگ رو بنا به چه خاطری ِخلقت کرد!

ها! َمَثل، همین مگسای تنها رو بگین که از »خنده گفت:  دلبربزرگه به   
مون و  شون فرار کردیم اومدیم اینجا، باز گشتن ُجستن م که از دستها ه خونه

 «مون! دارن میرن به چشم و َدماغ
وهللا به ارواِح »گفت: دقیقه پیش خود را رسانده بود، ـ سه زهرا که دو    

 «محّمد فقط حرِف حقیقَتن و دیگه هیچی! ها حرفای َعبده ُمرده
از  سوادی  محّمد با وجوِد بی ، این َعبدهبله، بله»گرمی گفت:  محّمد به ُگل   

 «تره. رروشنهای امروزی هم سَ  خوونده خیلی از درس
محّمد که  الخصوص آ ُگل بیا! شما که اینو میگین و علی»خاَور گفت:    

 «تر هم بکنه! محّمد حق داره که هی ضایع اینُجور میگه، پس وهللا َعبده
محّمد و ُمراد و  های ُگل و جهانگیر بیل و ُکلنگابراهیم شاه و  َعینِ    

جان به دست و بغلشان، شروع به آمدن کرده بودند و سکینه  عبُدالمحّمد و ُگلی
، روزعلیداشت. از چهارخانۀ باالئی هم بارآقا و  هم پشِت سرشان پا برمی

ز افتادند. طول نُبرد که ا و تیشه به دست و بغل، داشتند راه می  بیل و ُکلنگ
دیده شدند که به فرامرز رسیدند و یار و برزو  های سمِت چپ هم علی خانه

 نفری ُرو به پائین نهادند... هرسه
پس »صدا درآمد:  کرد، مانده در جواب، باألخره به پا می آقا که پابه حاجی   

یعنی ُجوری که معلومه، ما باید دست َورداریم از حرِف "تقدیر" و "مقّدِر 
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 «ُبر بشیم از جانِب خدا؟ ِت خدا"؟ یعنی باید عقیدهالهی" و "حکم
هایش به  و چشم« آ! بیا!...»ضرِب ناراحتی صدا کرد:  عبُدالمحّمد به   

هم بیشتر از زباِن  آقا چرخش درآمدند و صداهای دیگِر جواب به حرِف حاجی
 اند: مردها شروع به آمدن کرده

 ـ آ! باز...   
 همون پلّۀ اّول! ـ باز گفت! باز َورگشت سرِ    
 کاِرِشه به کاِر مار و کژدم؟ آقا! پس "مقّدِر الهی" چه ای حاجیـ    
  ـ تو راست میگی که به این خیالی که خدا خودش فرموده مار و کژدم   

 کسی رو بزنن؟
 شه، بگی خدا فرموده؟ قوِل آ نبی آیا باید هرچی که می ـ به   
 شه به خدا؟ ـ ای شخص! مگه مار هم سرش می   
 !چیکه دیگه یعنی  «ماِر کافر»و « ماِر مسلمون»ماره و « مار»ـ    
شون که بزنه، شفا  اَن و هر رقم شون زهری ـ همین! مارای گرمسیر همه   

 نداره که نداره.
بد و ه کقوِل خودت ـ خیلی بهتره تا خیال بکنی  ُبر" بشی، ـ به ـ اگه "عقیده   

 قضا ـ بال فقط از جانِب خدا میان.
ُبر" بشی بهتره تا خیال کنی فرمودۀ خدا خودشه که  ـ ها، پس چی؟ "عقیده   

 ِبَرن یکی رو بزَنن.مار و کژدم 
 مون؟ همین هم شده زندگانی ـ معاش ها رو داریم که  عقیده نه همینآیا ـ    
برای ، عبُدالمحّمد و َبردی و ابراهیم شاه به رسیدِن جهانگیر و َعینِ    

 به دقیقۀ کردند به َکندِن َدورش.شروع سنگ در زیر،  شدِن وضِع تخته معلوم
آقا هم تیشه و  هم رسیدند و نبی و امیرآقا و حاجی روزعلیبارآقا و   بعد

ها به احتیاط  پاها را  دست به ُکلنگ به دست، شروع به َکندن کردند. ُکلنگ
بردند، فقط نبی،  ا و سر و گردن را جلو میه گرفتند و دست عقب می

ها  زد و با دست خاک تیشه می هوا  زده و بی َبکمپائید و چُ  دست، نمی به تیشه
هی! اینقدر نزدیک نکن به »َبس که ملتفت بود، صدا کرد:  زد. ُگل را عقب می

زنه  سنگ و دست َنَبر اون زیر ـ زیرا. پیِش خودت نمیگی یه وقت بیخبر می
 «َدر؟ به
ُووش! ُدور از گوشش »دید، گفت:  َبس را ُمرغوا می که حرِف ُگلجان  ُگلی   

 «شنوه... که می
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 «بدبخت ِبکَُشن؟
 «باز حرِف حق!»اختیاری گفت:  امیرآقا به بی   
 «راستی هم که! راستی»َبردی گفت:    
 «حرِف حقیقته و دیگه هیچی! حرفش باز مشّخص »زینب هم گفت:    
پس دونسته باشین که حرفای مرِد ما کفر و کافری »خنده گفت:  کشور به   

 «بیراه نیستن! نیستن و
دادن به مگسی  تکان با دستر ایستاده کناِر کشور و چشمش به کشور، خاوَ    

 «ره روی بیل!آ! تو هم اینو بگو تا َبَتر پاش بِ »گفت: 
های عبُدالمحّمد  درستِی حرف و حرف هائی از خاموشِی هرکس متوّجه به َدم   

 شد.
باید که  که میگیم "خدا فقط ُمِبیِن حّقه"، وقتی»دلبرکوچکه نتوانست نگوید:    

مار و کژدم و گرگ و و مون که پس خدا دیگه مگس  این خیال هم بگیره
 «خرس و پلنگ رو بنا به چه خاطری ِخلقت کرد!

ها! َمَثل، همین مگسای تنها رو بگین که از »خنده گفت:  دلبربزرگه به   
مون و  شون فرار کردیم اومدیم اینجا، باز گشتن ُجستن م که از دستها ه خونه

 «مون! دارن میرن به چشم و َدماغ
وهللا به ارواِح »گفت: دقیقه پیش خود را رسانده بود، ـ سه زهرا که دو    

 «محّمد فقط حرِف حقیقَتن و دیگه هیچی! ها حرفای َعبده ُمرده
از  سوادی  محّمد با وجوِد بی ، این َعبدهبله، بله»گرمی گفت:  محّمد به ُگل   

 «تره. رروشنهای امروزی هم سَ  خوونده خیلی از درس
محّمد که  الخصوص آ ُگل بیا! شما که اینو میگین و علی»خاَور گفت:    

 «تر هم بکنه! محّمد حق داره که هی ضایع اینُجور میگه، پس وهللا َعبده
محّمد و ُمراد و  های ُگل و جهانگیر بیل و ُکلنگابراهیم شاه و  َعینِ    

جان به دست و بغلشان، شروع به آمدن کرده بودند و سکینه  عبُدالمحّمد و ُگلی
، روزعلیداشت. از چهارخانۀ باالئی هم بارآقا و  هم پشِت سرشان پا برمی

ز افتادند. طول نُبرد که ا و تیشه به دست و بغل، داشتند راه می  بیل و ُکلنگ
دیده شدند که به فرامرز رسیدند و یار و برزو  های سمِت چپ هم علی خانه

 نفری ُرو به پائین نهادند... هرسه
پس »صدا درآمد:  کرد، مانده در جواب، باألخره به پا می آقا که پابه حاجی   

یعنی ُجوری که معلومه، ما باید دست َورداریم از حرِف "تقدیر" و "مقّدِر 
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 «ُبر بشیم از جانِب خدا؟ ِت خدا"؟ یعنی باید عقیدهالهی" و "حکم
هایش به  و چشم« آ! بیا!...»ضرِب ناراحتی صدا کرد:  عبُدالمحّمد به   

هم بیشتر از زباِن  آقا چرخش درآمدند و صداهای دیگِر جواب به حرِف حاجی
 اند: مردها شروع به آمدن کرده

 ـ آ! باز...   
 همون پلّۀ اّول! ـ باز گفت! باز َورگشت سرِ    
 کاِرِشه به کاِر مار و کژدم؟ آقا! پس "مقّدِر الهی" چه ای حاجیـ    
  ـ تو راست میگی که به این خیالی که خدا خودش فرموده مار و کژدم   

 کسی رو بزنن؟
 شه، بگی خدا فرموده؟ قوِل آ نبی آیا باید هرچی که می ـ به   
 شه به خدا؟ ـ ای شخص! مگه مار هم سرش می   
 !چیکه دیگه یعنی  «ماِر کافر»و « ماِر مسلمون»ماره و « مار»ـ    
شون که بزنه، شفا  اَن و هر رقم شون زهری ـ همین! مارای گرمسیر همه   

 نداره که نداره.
بد و ه کقوِل خودت ـ خیلی بهتره تا خیال بکنی  ُبر" بشی، ـ به ـ اگه "عقیده   

 قضا ـ بال فقط از جانِب خدا میان.
ُبر" بشی بهتره تا خیال کنی فرمودۀ خدا خودشه که  ـ ها، پس چی؟ "عقیده   

 ِبَرن یکی رو بزَنن.مار و کژدم 
 مون؟ همین هم شده زندگانی ـ معاش ها رو داریم که  عقیده نه همینآیا ـ    
برای ، عبُدالمحّمد و َبردی و ابراهیم شاه به رسیدِن جهانگیر و َعینِ    

 به دقیقۀ کردند به َکندِن َدورش.شروع سنگ در زیر،  شدِن وضِع تخته معلوم
آقا هم تیشه و  هم رسیدند و نبی و امیرآقا و حاجی روزعلیبارآقا و   بعد

ها به احتیاط  پاها را  دست به ُکلنگ به دست، شروع به َکندن کردند. ُکلنگ
بردند، فقط نبی،  ا و سر و گردن را جلو میه گرفتند و دست عقب می

ها  زد و با دست خاک تیشه می هوا  زده و بی َبکمپائید و چُ  دست، نمی به تیشه
هی! اینقدر نزدیک نکن به »َبس که ملتفت بود، صدا کرد:  زد. ُگل را عقب می

زنه  سنگ و دست َنَبر اون زیر ـ زیرا. پیِش خودت نمیگی یه وقت بیخبر می
 «َدر؟ به
ُووش! ُدور از گوشش »دید، گفت:  َبس را ُمرغوا می که حرِف ُگلجان  ُگلی   

 «شنوه... که می
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حاال »گفت:  َبس زده بود، می و دلبربزرگه که سقلمۀ یواشی به پهلوی ُگل   
 «خواد اینقدر به فکِر شوهرت باشی و اینقدر هم خوِدتو عزیز نکن! نمی
 مرز هم به تعجیِل ممکن  خود را رساندند.یار و ُبرزو و فرا علی   
 «حکِم خدا تا نباشه...»جان هم به ادامه گفت:  و ُگلی   
 «آ! باز...»شنید و دست و ُکلنگش بیحرکت ماندند تا صدا کرد:  عبُدالمحّمد   
 «ها، باز بعِد اون صحبتا، همونو گفت که نباید!»مریم گفت:    
پس "جان! خواهرم! بگو  ُگلی»گفت: زمین،  بهُکلنگ هم به رساندِن امیرآقا    

ُخرده فرق  گاری سر به گریبان دربیاریم و یهخوائیم روزی تا روز ما میمگه 
 !«؟"بکنیم

ای برادرم، »ران گفت:  کوبیدن به غش خندیده بود، با دست جان که غش ُگلی   
 «ئیم، چه بکنیم... مون صافه، عادت هم کرده ما عقیده

: هَبس، گفت ، چشمش طرِف ُگلکرد نبی که عرق را از پیشانی پاک می   
ُجورین داخِل دست و  شما اصالً چه می»و گفت: « َئم که... انگاری من بچه»

ترسین ِبتون  کنن و می کنن یا گوشِت نذری َبهر می پامون؟ حلوا پخش می
 «نرسه؟

زدن شروع به  مباتمهامیرآقا که ُکلنگ را به زمین ِول کرده بود و با چ   
  چهره خشکیِ  تنه را صاف گرفت و نیم زدن  َنَفس زدن کرده بود، با تندتند تیشه

 راستی»ها گرفت گفت:  طرِف زن به را مو تا نزدیکی به نرمۀ گوش  ِ ّخطّ و 
ئین  ئین وایساده ! اصالً شما مگه خونه ـ زندگانی ندارین که جمع شدهها

 «جا؟ همین
ای جن ِبَبره خونه »سنگ، گفت:  دستش نهاده روی لبۀ تخته عبُدالمحّمد کفِ    

 «ها رو که به دسِت ایناس! ـ زندگانی
آ! »ها خنده شد و کشور گفت:  حرِف شوخی است، جواِب زن چون حرف    

 «ِبِدینش دسِت این!...
ها و زانوها روی زمین، زیِر  آقا که با نشستن و قراردادِن کِف دست حاجی   

حاِل تکاندِن زانوهای شلوار  کرد، پا شد و به سنگ را نگاه می تختههای  کناره
رها ظلماته، مگه چیزی ینخیر، اون زیر ـ مِ »ها، گفت:  زدِن کِف دست هم هو ب

اما نیست ازش به زمین، یعنی گوش تا گوشش پیداس، »و گفت: « پیداس.
 «ُخرده از وسطاش گیر باشه به زمین. مگه بگیم که یه

حضرات! دیگه »محّمد جلو کشید و نگاهش در گردش به مردها، گفت:  ُگل   
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به َکندن و دست ِبکَشین تا ببینیم چه باید بشه که  عاجز نکنینبیشتر خوِد تونو 
 «بهتر باشه...

اونوقت باید ببینی ِچیه و اّول محّمد. کارو  راست میگه ُگل»ُمراد گفت:    
 «گیره. انجام نمی و َتل ش به زور دست ِبَبری ِبش و همه

محّمد و ُمراد و هم با ُرو به خستگی ـ  های ُگل هم با درستِی حرف مردها    
 محّمد و ُمراد کردند. هم نزدیک شدند و نگاِه ُگل هنهادِن خودشان، ب عاجزی

زیِرِیه و اگه ازش ای به سرا ُخرده خوبیش اینه که سنگ یه»ُمراد گفت:    
دتا مرِد جوندارین! شاید بشه باهم زور بزنین.. ـ ببینین چنزمین،  نرفته باشه به

 «پائین. ـ ُهلِش بدین
عرض کردم که به گمانم ازش نرفته به »آقا چشمش به ُمراد، گفت:  حاجی   

 «زمین.
زیر  اونسنگی که اینِجور صافه، ممکن نمیده که از بله، »محّمد گفت:  ُگل   

 «باشه به ِگل.نوک رفته  به تیز باشه و نوک نوک
 «بله، ازش هیچ نرفته به زمین.»نبی گفت:    
 «ها، اما بیحد سنگینه.»عبُدالمحّمد گفت:    
البت هر سنگی که ازش داخِل زمین هم نشست نکرده »محّمد گفت:  ُگل   

لِه تکون هَ  به ش که َهلِه باشه، باز اقالً خاِک سفت َدوِرشو گرفته و نمیذاره
قوِل آ ُمراد یه امتحانی بکنین و اگه زورتون نرفت،  به باز»و گفت: « بخوره.

 «ازش از همین باالش بشکَنین تا سبک بشه.
محّمده. راه ـ  جانِب ُگل محّمد. حق به بله. ها. خوب میگه آ ُگل»مردها گفتند:    

ش َدوِرشو بَکنیم. ِبکَنیم بیشتر بنا به چه خاطر؟ پس  چاره همینه نه اینکه همه
 ...«دیگه یاهللا

اما باید سِر حواس باشین و احتیاط هم هرچی که بکُنین باز »مریم گفت:    
 «کمه. مار موِذِیه، اگه غافلگیر ِجست ماَبیِن دست و پاتون، چی داخلشه؟

هاه. ُووش! پشِت هفت کوِه سیاه. البت احتیاط »صداهای زنانه به بیم گفتند:    
 «ی...خوبه هَ 

الخصوص که دروغه اگه بگیم  ، علیتیاط" که بلهاز "اح»عبُدالمحّمد گفت:    
 «گیر میاد! تر هم به تر و قاتل مار از این ظالمه ک

مار و کژُدما »گفت:  می الغر و سبزه، جان که از راه رسیده بود، خاتی   
 «دیگه امسال نذاشتن بهار بره و تابستون بیاد و َجلد پیدا دادن.
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حاال »گفت:  َبس زده بود، می و دلبربزرگه که سقلمۀ یواشی به پهلوی ُگل   
 «خواد اینقدر به فکِر شوهرت باشی و اینقدر هم خوِدتو عزیز نکن! نمی
 مرز هم به تعجیِل ممکن  خود را رساندند.یار و ُبرزو و فرا علی   
 «حکِم خدا تا نباشه...»جان هم به ادامه گفت:  و ُگلی   
 «آ! باز...»شنید و دست و ُکلنگش بیحرکت ماندند تا صدا کرد:  عبُدالمحّمد   
 «ها، باز بعِد اون صحبتا، همونو گفت که نباید!»مریم گفت:    
پس "جان! خواهرم! بگو  ُگلی»گفت: زمین،  بهُکلنگ هم به رساندِن امیرآقا    

ُخرده فرق  گاری سر به گریبان دربیاریم و یهخوائیم روزی تا روز ما میمگه 
 !«؟"بکنیم

ای برادرم، »ران گفت:  کوبیدن به غش خندیده بود، با دست جان که غش ُگلی   
 «ئیم، چه بکنیم... مون صافه، عادت هم کرده ما عقیده

: هَبس، گفت ، چشمش طرِف ُگلکرد نبی که عرق را از پیشانی پاک می   
ُجورین داخِل دست و  شما اصالً چه می»و گفت: « َئم که... انگاری من بچه»

ترسین ِبتون  کنن و می کنن یا گوشِت نذری َبهر می پامون؟ حلوا پخش می
 «نرسه؟

زدن شروع به  مباتمهامیرآقا که ُکلنگ را به زمین ِول کرده بود و با چ   
  چهره خشکیِ  تنه را صاف گرفت و نیم زدن  َنَفس زدن کرده بود، با تندتند تیشه

 راستی»ها گرفت گفت:  طرِف زن به را مو تا نزدیکی به نرمۀ گوش  ِ ّخطّ و 
ئین  ئین وایساده ! اصالً شما مگه خونه ـ زندگانی ندارین که جمع شدهها

 «جا؟ همین
ای جن ِبَبره خونه »سنگ، گفت:  دستش نهاده روی لبۀ تخته عبُدالمحّمد کفِ    

 «ها رو که به دسِت ایناس! ـ زندگانی
آ! »ها خنده شد و کشور گفت:  حرِف شوخی است، جواِب زن چون حرف    

 «ِبِدینش دسِت این!...
ها و زانوها روی زمین، زیِر  آقا که با نشستن و قراردادِن کِف دست حاجی   

حاِل تکاندِن زانوهای شلوار  کرد، پا شد و به سنگ را نگاه می تختههای  کناره
رها ظلماته، مگه چیزی ینخیر، اون زیر ـ مِ »ها، گفت:  زدِن کِف دست هم هو ب

اما نیست ازش به زمین، یعنی گوش تا گوشش پیداس، »و گفت: « پیداس.
 «ُخرده از وسطاش گیر باشه به زمین. مگه بگیم که یه

حضرات! دیگه »محّمد جلو کشید و نگاهش در گردش به مردها، گفت:  ُگل   
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به َکندن و دست ِبکَشین تا ببینیم چه باید بشه که  عاجز نکنینبیشتر خوِد تونو 
 «بهتر باشه...

اونوقت باید ببینی ِچیه و اّول محّمد. کارو  راست میگه ُگل»ُمراد گفت:    
 «گیره. انجام نمی و َتل ش به زور دست ِبَبری ِبش و همه

محّمد و ُمراد و هم با ُرو به خستگی ـ  های ُگل هم با درستِی حرف مردها    
 محّمد و ُمراد کردند. هم نزدیک شدند و نگاِه ُگل هنهادِن خودشان، ب عاجزی

زیِرِیه و اگه ازش ای به سرا ُخرده خوبیش اینه که سنگ یه»ُمراد گفت:    
دتا مرِد جوندارین! شاید بشه باهم زور بزنین.. ـ ببینین چنزمین،  نرفته باشه به

 «پائین. ـ ُهلِش بدین
عرض کردم که به گمانم ازش نرفته به »آقا چشمش به ُمراد، گفت:  حاجی   

 «زمین.
زیر  اونسنگی که اینِجور صافه، ممکن نمیده که از بله، »محّمد گفت:  ُگل   

 «باشه به ِگل.نوک رفته  به تیز باشه و نوک نوک
 «بله، ازش هیچ نرفته به زمین.»نبی گفت:    
 «ها، اما بیحد سنگینه.»عبُدالمحّمد گفت:    
البت هر سنگی که ازش داخِل زمین هم نشست نکرده »محّمد گفت:  ُگل   

لِه تکون هَ  به ش که َهلِه باشه، باز اقالً خاِک سفت َدوِرشو گرفته و نمیذاره
قوِل آ ُمراد یه امتحانی بکنین و اگه زورتون نرفت،  به باز»و گفت: « بخوره.

 «ازش از همین باالش بشکَنین تا سبک بشه.
محّمده. راه ـ  جانِب ُگل محّمد. حق به بله. ها. خوب میگه آ ُگل»مردها گفتند:    

ش َدوِرشو بَکنیم. ِبکَنیم بیشتر بنا به چه خاطر؟ پس  چاره همینه نه اینکه همه
 ...«دیگه یاهللا

اما باید سِر حواس باشین و احتیاط هم هرچی که بکُنین باز »مریم گفت:    
 «کمه. مار موِذِیه، اگه غافلگیر ِجست ماَبیِن دست و پاتون، چی داخلشه؟

هاه. ُووش! پشِت هفت کوِه سیاه. البت احتیاط »صداهای زنانه به بیم گفتند:    
 «ی...خوبه هَ 

الخصوص که دروغه اگه بگیم  ، علیتیاط" که بلهاز "اح»عبُدالمحّمد گفت:    
 «گیر میاد! تر هم به تر و قاتل مار از این ظالمه ک

مار و کژُدما »گفت:  می الغر و سبزه، جان که از راه رسیده بود، خاتی   
 «دیگه امسال نذاشتن بهار بره و تابستون بیاد و َجلد پیدا دادن.
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 شدند. سنگ جمع می ی تختهداشتند و در باال مردها پا برمی   
ی خواهرم، هوا دیگه گرمه و هَ »گفت:  جان می جواِب خاتیزینب در   
 «بارونی رو هم بوده و اینه که البت زودتری پیدا میدن. بی
 «پس یاهللا، پس مگه استخاره هم باید بکنین؟»گفت:  صدای ُمراد می   
 داد به دسِت جهانگیر.و تیشه را « یه زوری بزنیم ببینیم...»نبی گفت:    
و روزعلی باال و  یار ا و َبردی و امیرآقا و علیآق عبُدالمحّمد و نبی و حاجی   

واِر نبی که  سنگ را گرفتند و به درآمدِن صدای نهیب های باالی تخته کناره
هم باقی فوراً دست زور زدند و هم نبی و ، «بینم!بُهع جانمی! یاهللا »گفت: 

 صدا آمدند: به کشیدند و فوراً 
 ـ نخیر!...   
 ـ نخیری!...   
 ـ َهوِهلَه! این بکَنه؟ کوه!   
 ـ شاید ازش، از همون وسطاش، رفته باشه به ِگل.   
 ش. سفت شده داخِل خاک و خاک  سفت گرفته محّمد  قوِل آ ُگل ـ نه، اما به   
یست که ِبخور ن تا جووِن زوردار هم که جون ِبکََنن، تکون ـ نخیر، سی   

 نیست.
 ـ جادست هم نیست که َزنا هم زور ِبَدن.    
 نه... ـ چرا جادست هست پائینش اما باز   
 نه جانم، نخیر، به زور و َتل نیست.ـ    
 شه. ـ پس ِول کنین و بشکنین ازش اگه می   
ـ اگه چاره داشته باشه، بس همینه که ازش ِبشکَنیم. از همین باالش ِبشکَنیم    

 زیری.لِش ِبدیم به سرانه از پائینش تا بعد هُ 
 ـ ها، ها...   
ادی، ِولش کنین بریم و جون ـ یا اصالً این مار چون یه فرسخ َدوره از آب   

 بیخود. نکَنیم
ی به هی فقط اینجاس؟ نه اینه که هَ  آقا، این مار مگه سرمنزلش ـ ای حاجی   

 به آبادی؟ شهکَ  گشته و سر هم می
 َدر. نباید بذاری جون بکنه به َعّت و عیالِتوـ بله، بله، دشمِن جوِن خودت و    
بیخبری ُپتِک به میرآقا و ا عبُدالمحّمد ُپتکِ بزرگ را به دست گرفته بود   

بذار تا خودم. تو جون به »سِت َبردی کشید. َبردی گفت: کوچک را از د
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 «دستات نیست!
ای »سنگ و گفت:  امیرآقا هم مثِل عبُدالمحّمد پا گذاشت روی تخته   

 «نباشه! اگه که دو مقابِل تو جون به دستامزرد! خاک به سِر من  رنگ
 «ها! تو راست میگی!»َبردی گفت:    
دوتا اینجا هم نگیرین به شوخی ـ ِتیارت که مار باالغیرتاً شما »نبی گفت:    

 «تون؟ بینین میگم بیخبر پیدا ِبده ماَبیِن دست و پامون. می
هم به نشستن، شروع کرد.  عبُدالمحّمد شروع به کوبیدن کرده بود و امیرآقا   

حق داره آ نبی. این دوتا اینجا هم دست از نوک و »خنده گفته:  مریم به
 «ارن!د نیشاشون َورنمی

آقا بد هم نمیگه؛ این ماِر به این ُدوری که آزارش  حاجی»گفت:  محّمد می ُگل   
 «..رسه. به کسی نمی

آقا نیست، تو خدا  محّمد! نّیِت تو کارش به نّیِت حاجی آ! ای آ ُگل»نبی گفت:    
ُسوزه. َنقِل همون ماری رو که  چنان خوبت کرده که دلت برای مار هم می

 «پیچید به پای خودت مگه از یادمون رفته؟
 ای هم درآمدند: صداهای زنانه ـ مردانه   
 ـ ها. پس چی...   
 م؟دونی ـ پس نمی   
از همۀ ِدالس، اما باز این مار قاتِل محّمد، غیر که خدا داده به آ ُگلـ دلی    

 جوِن آدمیزاده و نباید رحِمت بیاد ِبش.
 شد بهشت! محّمدو داشتن، همۀ دنیا می دل و وجوِد آ ُگل ـ اگه همه    
ّمد مح و برای همینه که میگیم آ ُگل شمحّمد یه چیِزِیه برای خود ـ البت آ ُگل   

 آزاره. ُگِل بی
به همون ماری که سِر پای خودش پیدا داد و بیاد  یاِدتون قوِل آ نبی  بهـ    

 ره برای خودش.جای اینکه سرشو بکوبه، ِهشتش بِ ب
زد تا  پرید، نومیدکننده به نظرها می سنگ می هائی که از تخته ذّره ـ دّره   

 شوند... های بزرگی هم شکسته می اینکه دیدند نه، تکّه
 «بدبختیای ما رو ببینین!»گفت:  َمکِینه هم آمده بود و می   
دست  درآوردِن پنجۀ حرکت چپ و راست به همین معنا، با به زهرا هم به   

 «وِهلَه!...هَ »گفت: 
مون بود، این از بهارمون که هنوز  س چی! او زمستونپ»مریم گفت:    
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 شدند. سنگ جمع می ی تختهداشتند و در باال مردها پا برمی   
ی خواهرم، هوا دیگه گرمه و هَ »گفت:  جان می جواِب خاتیزینب در   
 «بارونی رو هم بوده و اینه که البت زودتری پیدا میدن. بی
 «پس یاهللا، پس مگه استخاره هم باید بکنین؟»گفت:  صدای ُمراد می   
 داد به دسِت جهانگیر.و تیشه را « یه زوری بزنیم ببینیم...»نبی گفت:    
و روزعلی باال و  یار ا و َبردی و امیرآقا و علیآق عبُدالمحّمد و نبی و حاجی   

واِر نبی که  سنگ را گرفتند و به درآمدِن صدای نهیب های باالی تخته کناره
هم باقی فوراً دست زور زدند و هم نبی و ، «بینم!بُهع جانمی! یاهللا »گفت: 

 صدا آمدند: به کشیدند و فوراً 
 ـ نخیر!...   
 ـ نخیری!...   
 ـ َهوِهلَه! این بکَنه؟ کوه!   
 ـ شاید ازش، از همون وسطاش، رفته باشه به ِگل.   
 ش. سفت شده داخِل خاک و خاک  سفت گرفته محّمد  قوِل آ ُگل ـ نه، اما به   
یست که ِبخور ن تا جووِن زوردار هم که جون ِبکََنن، تکون ـ نخیر، سی   

 نیست.
 ـ جادست هم نیست که َزنا هم زور ِبَدن.    
 نه... ـ چرا جادست هست پائینش اما باز   
 نه جانم، نخیر، به زور و َتل نیست.ـ    
 شه. ـ پس ِول کنین و بشکنین ازش اگه می   
ـ اگه چاره داشته باشه، بس همینه که ازش ِبشکَنیم. از همین باالش ِبشکَنیم    

 زیری.لِش ِبدیم به سرانه از پائینش تا بعد هُ 
 ـ ها، ها...   
ادی، ِولش کنین بریم و جون ـ یا اصالً این مار چون یه فرسخ َدوره از آب   

 بیخود. نکَنیم
ی به هی فقط اینجاس؟ نه اینه که هَ  آقا، این مار مگه سرمنزلش ـ ای حاجی   

 به آبادی؟ شهکَ  گشته و سر هم می
 َدر. نباید بذاری جون بکنه به َعّت و عیالِتوـ بله، بله، دشمِن جوِن خودت و    
بیخبری ُپتِک به میرآقا و ا عبُدالمحّمد ُپتکِ بزرگ را به دست گرفته بود   

بذار تا خودم. تو جون به »سِت َبردی کشید. َبردی گفت: کوچک را از د
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 «دستات نیست!
ای »سنگ و گفت:  امیرآقا هم مثِل عبُدالمحّمد پا گذاشت روی تخته   

 «نباشه! اگه که دو مقابِل تو جون به دستامزرد! خاک به سِر من  رنگ
 «ها! تو راست میگی!»َبردی گفت:    
دوتا اینجا هم نگیرین به شوخی ـ ِتیارت که مار باالغیرتاً شما »نبی گفت:    

 «تون؟ بینین میگم بیخبر پیدا ِبده ماَبیِن دست و پامون. می
هم به نشستن، شروع کرد.  عبُدالمحّمد شروع به کوبیدن کرده بود و امیرآقا   

حق داره آ نبی. این دوتا اینجا هم دست از نوک و »خنده گفته:  مریم به
 «ارن!د نیشاشون َورنمی

آقا بد هم نمیگه؛ این ماِر به این ُدوری که آزارش  حاجی»گفت:  محّمد می ُگل   
 «..رسه. به کسی نمی

آقا نیست، تو خدا  محّمد! نّیِت تو کارش به نّیِت حاجی آ! ای آ ُگل»نبی گفت:    
ُسوزه. َنقِل همون ماری رو که  چنان خوبت کرده که دلت برای مار هم می

 «پیچید به پای خودت مگه از یادمون رفته؟
 ای هم درآمدند: صداهای زنانه ـ مردانه   
 ـ ها. پس چی...   
 م؟دونی ـ پس نمی   
از همۀ ِدالس، اما باز این مار قاتِل محّمد، غیر که خدا داده به آ ُگلـ دلی    

 جوِن آدمیزاده و نباید رحِمت بیاد ِبش.
 شد بهشت! محّمدو داشتن، همۀ دنیا می دل و وجوِد آ ُگل ـ اگه همه    
ّمد مح و برای همینه که میگیم آ ُگل شمحّمد یه چیِزِیه برای خود ـ البت آ ُگل   

 آزاره. ُگِل بی
به همون ماری که سِر پای خودش پیدا داد و بیاد  یاِدتون قوِل آ نبی  بهـ    

 ره برای خودش.جای اینکه سرشو بکوبه، ِهشتش بِ ب
زد تا  پرید، نومیدکننده به نظرها می سنگ می هائی که از تخته ذّره ـ دّره   

 شوند... های بزرگی هم شکسته می اینکه دیدند نه، تکّه
 «بدبختیای ما رو ببینین!»گفت:  َمکِینه هم آمده بود و می   
دست  درآوردِن پنجۀ حرکت چپ و راست به همین معنا، با به زهرا هم به   

 «وِهلَه!...هَ »گفت: 
مون بود، این از بهارمون که هنوز  س چی! او زمستونپ»مریم گفت:    
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باید  هیچی نشده  گرما و مار و کژدما رو آورده، بعد هم که تا بگم چند ماه
بیشتر ِبکََنن ِبمون و باز مار و کژدما  وکباب بشیم از َوِر آفتاب و گرما 

ن بکنن و هی ِبَرن به چشم و حالی ِبشو َدورمونو بگیرن و مگسا هم کمک
 «ش مایۀ مریضیه... مون، پائیز هم که همه َدماغ

. البت اینه زندگانِی ما. پس چی»شده از اندوه گفتند:  صداهای زنانۀ کوچک   
اینه؟ خدا که ما رو آفرید، آفریدمون برای همین حسابا و دیگه ازپس غیر

مون همین  نوشت شونیهیچی! پس خدا روِز خوش میذاره بمونه برای ما؟ پی
گرفتند که صدای نبی  و صداها کوتاهی می« بوده! قربوِن ُمُرّوتش!...

انِی بابا ـ ؟ زندگها، پس زندگانِی آدِم دهاتی ِچیه»شکایت و به تسلیم گفت:  بی
همین زندگانِی خودمون بوده؟ همیشه همین بوده و َبرجدمون هم مگه غیراز
هاه، پس مگه »از صداها باال گرفتند: و صداهائی « هست و خواهد که باشه!

مون، ما  از این بهتری هم ممکن میده هرگزی؟ نه، نه، ما فقط اینه زندگانی
سریم. ای بابا، نه،  به ها فقط اینُجور خاک ها. ها، ما گرمسیری گرمسیری
ها هم به یه رقم دیگه، با برف و  جماعت" همه بدبختن. ها، ییالقی "بختیاری

 «تَرن از ما... ها دیگه خیلی بدبخت کوهی ن. باز پشتش سرما شهید می
سنگ را ُخرد کردند و با امتحانی  ساعت نکشید که دو ورقۀ تخته به ربع   

آقا  ها به دسِت َبردی و حاجی ُپتکسنگ را لق کنند.  اند تخته معلوم شد توانسته
ها،  احتیاط زیادتر شد، صحبتافتادند. که شروع به کوفتن و شکستن کردند. 

کم شدند و نبی هم گفت که ساکت بمانند و وقفۀ پسرها،  های بی حّتی صحبت
 امکان  ِسنگ و تا حدّ  باز َدور تا َدوِر تخته ..د.نبگذارند حواّس ِ همه جمع باش

رسید، َکندند تا صدای نبی گفت:  ها به آن می ها و بیل زیرش را که نوِک ُکلنگ
سنگ که ُسَرش بدهند یا  ی تختهند باالو رفتند ایستاد« تون دیگه بسه. همه»
تر... شروع کردند...  توانند بلندش بکنند و پرتش بکنند پائین میکه ر اگ

 افتاد. خورد اّما راه نمی سنگ دیگر تکان می تخته
ه ما همه ُکُروپی جمع ور ببینه کیکی از دُ  حاال اگه»خنده گفت:  مریم به   

ها یه  َگچی کنه که الُبد ُبِنه خیال می جا، پیِش خودش همین نقطه ئیم به شده
 «شون! َئن و خوش به احوال ای ُجسته َدفینه

 «نه، نه از بس ما خیلی هم شانس داریم!»بزرگه به لحِن اندوه گفت:  دلبر   
این حساب و زیِر خدا، اونوقت  هاع، اگه ما شانس داشتیم به»فت: َبس گ ُگل   

 «شدن! نمی گیرمون باقِی حسابای دیگه دامن همه
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، خیلی خالی کنین ای که پائینشو بکَنین ُخرده باز یه»گفت:  میمحّمد  ُگل   
 ...«بهتره

 سنگ را به َکندن گرفتند. دست رفتند پائیِن تخته به عبُدالمحّمد و امیرآقا ُکلنگ   
و « شه حتم بگیم نه. باز شاید ازش داخِل زمین هم باشه. نمی»گفت:  نبی   

نشست و سر و گوش را به خاک رساند و زیر ـ زیرها را به دّقت نگاه کرد 
سر بلند سنگ به چشمش رسید و  و عبوِر کمی روشنائی از دو جانِب تخته

کردن  گاهو با ن« ئی باید زور ِبَدن. نه، دیگه فقط همه»کرد و قاطعانه گفت: 
با تو  جان! تو هم َمکِینه! زهرا! هی فرنگ! زینب! ُگلی»ها گفت:  طرِف زن

ای از ما هم جوندارترین   َبس! شما که دراصل از یه پاره بی ُگل هم دارم بی
تونین بلند بشین و پهن بشین؟ بیائین کمک. شما همین پائینای  میفقط ی هَ 

 «به.که بگیرین زور ِبدین باز خودش خوهم سنگو 
اّولش نهیب داد به زنا که نوایسین به نزدیک، آ! »ُرو گفت:  مریم، خنده   

 «ُدور، اما حاال میگه بیائین کمک!به برین 
 «ای! این؟!...»خنده گفت:  َبس هم به ُگل   
من مواظبم که »دست و کمی خمیده ایستاده بود، گفت:  به محّمد که چوب ُگل   

 «حالی... ها رو هم هست به کمک چهاگه دراومد، امان ندم ِبش. ب
 «پاهاتون، پاهاتونو بپائین...»گفت:  ُمراد می   
شمائی که جاتون نیست زور ِبدین یا جون ِبتون نیست، حاضر »نبی گفت:    

هم خبر بکنین و هم با سنگ و ُکلُوخ و بیل امان ندین   باشین که تا دراومد
سنگ جمع بکنین داخِل دامِن پیرهناتون.   تونین ها! شما هم تا می ِبش. ِجِغلِه

 «ُخالصه ما تکون که بدیم به سنگ، خیلی ممکن میده که دربیاد...
اخِل یه َدر، نباید بذارین ِبره به یه سوراخی، د ها، تا زد به»آقا گفت:  حاجی   

 «گیر نمیاد. بهدیگه ت دیگه خالص، که اونوق ،علفی، داخِل غلّه
اند و  شروع کرده ُجستِن سنگبه   هائی پریدن قبجلو ـ ع هب هائی بچه   
 کنند. می
فقط ُسِرش ندین، زور هم باید بزنین به بلندکردنش که اگه »محّمد گفت:  ُگل   

 «باز گیر به کاِرشه، َرد بکنه.
سنگ  ها برای ُمشارکت به میانۀ تخته جز خاَور و مریم و دخترها، باقِی زن   

هی َزنا! حاال بله که آ نبی »گفت:  دای مریم میشوند و ص اند و می کشیده شده
 «یه چیزی گفت، اما کجا جا هست برای شما همه که حمله میارین واپیش؟
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باید  هیچی نشده  گرما و مار و کژدما رو آورده، بعد هم که تا بگم چند ماه
بیشتر ِبکََنن ِبمون و باز مار و کژدما  وکباب بشیم از َوِر آفتاب و گرما 

ن بکنن و هی ِبَرن به چشم و حالی ِبشو َدورمونو بگیرن و مگسا هم کمک
 «ش مایۀ مریضیه... مون، پائیز هم که همه َدماغ

. البت اینه زندگانِی ما. پس چی»شده از اندوه گفتند:  صداهای زنانۀ کوچک   
اینه؟ خدا که ما رو آفرید، آفریدمون برای همین حسابا و دیگه ازپس غیر

مون همین  نوشت شونیهیچی! پس خدا روِز خوش میذاره بمونه برای ما؟ پی
گرفتند که صدای نبی  و صداها کوتاهی می« بوده! قربوِن ُمُرّوتش!...

انِی بابا ـ ؟ زندگها، پس زندگانِی آدِم دهاتی ِچیه»شکایت و به تسلیم گفت:  بی
همین زندگانِی خودمون بوده؟ همیشه همین بوده و َبرجدمون هم مگه غیراز
هاه، پس مگه »از صداها باال گرفتند: و صداهائی « هست و خواهد که باشه!

مون، ما  از این بهتری هم ممکن میده هرگزی؟ نه، نه، ما فقط اینه زندگانی
سریم. ای بابا، نه،  به ها فقط اینُجور خاک ها. ها، ما گرمسیری گرمسیری
ها هم به یه رقم دیگه، با برف و  جماعت" همه بدبختن. ها، ییالقی "بختیاری

 «تَرن از ما... ها دیگه خیلی بدبخت کوهی ن. باز پشتش سرما شهید می
سنگ را ُخرد کردند و با امتحانی  ساعت نکشید که دو ورقۀ تخته به ربع   

آقا  ها به دسِت َبردی و حاجی ُپتکسنگ را لق کنند.  اند تخته معلوم شد توانسته
ها،  احتیاط زیادتر شد، صحبتافتادند. که شروع به کوفتن و شکستن کردند. 

کم شدند و نبی هم گفت که ساکت بمانند و وقفۀ پسرها،  های بی حّتی صحبت
 امکان  ِسنگ و تا حدّ  باز َدور تا َدوِر تخته ..د.نبگذارند حواّس ِ همه جمع باش

رسید، َکندند تا صدای نبی گفت:  ها به آن می ها و بیل زیرش را که نوِک ُکلنگ
سنگ که ُسَرش بدهند یا  ی تختهند باالو رفتند ایستاد« تون دیگه بسه. همه»
تر... شروع کردند...  توانند بلندش بکنند و پرتش بکنند پائین میکه ر اگ

 افتاد. خورد اّما راه نمی سنگ دیگر تکان می تخته
ه ما همه ُکُروپی جمع ور ببینه کیکی از دُ  حاال اگه»خنده گفت:  مریم به   

ها یه  َگچی کنه که الُبد ُبِنه خیال می جا، پیِش خودش همین نقطه ئیم به شده
 «شون! َئن و خوش به احوال ای ُجسته َدفینه

 «نه، نه از بس ما خیلی هم شانس داریم!»بزرگه به لحِن اندوه گفت:  دلبر   
این حساب و زیِر خدا، اونوقت  هاع، اگه ما شانس داشتیم به»فت: َبس گ ُگل   

 «شدن! نمی گیرمون باقِی حسابای دیگه دامن همه
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، خیلی خالی کنین ای که پائینشو بکَنین ُخرده باز یه»گفت:  میمحّمد  ُگل   
 ...«بهتره

 سنگ را به َکندن گرفتند. دست رفتند پائیِن تخته به عبُدالمحّمد و امیرآقا ُکلنگ   
و « شه حتم بگیم نه. باز شاید ازش داخِل زمین هم باشه. نمی»گفت:  نبی   

نشست و سر و گوش را به خاک رساند و زیر ـ زیرها را به دّقت نگاه کرد 
سر بلند سنگ به چشمش رسید و  و عبوِر کمی روشنائی از دو جانِب تخته

کردن  گاهو با ن« ئی باید زور ِبَدن. نه، دیگه فقط همه»کرد و قاطعانه گفت: 
با تو  جان! تو هم َمکِینه! زهرا! هی فرنگ! زینب! ُگلی»ها گفت:  طرِف زن

ای از ما هم جوندارترین   َبس! شما که دراصل از یه پاره بی ُگل هم دارم بی
تونین بلند بشین و پهن بشین؟ بیائین کمک. شما همین پائینای  میفقط ی هَ 

 «به.که بگیرین زور ِبدین باز خودش خوهم سنگو 
اّولش نهیب داد به زنا که نوایسین به نزدیک، آ! »ُرو گفت:  مریم، خنده   

 «ُدور، اما حاال میگه بیائین کمک!به برین 
 «ای! این؟!...»خنده گفت:  َبس هم به ُگل   
من مواظبم که »دست و کمی خمیده ایستاده بود، گفت:  به محّمد که چوب ُگل   

 «حالی... ها رو هم هست به کمک چهاگه دراومد، امان ندم ِبش. ب
 «پاهاتون، پاهاتونو بپائین...»گفت:  ُمراد می   
شمائی که جاتون نیست زور ِبدین یا جون ِبتون نیست، حاضر »نبی گفت:    

هم خبر بکنین و هم با سنگ و ُکلُوخ و بیل امان ندین   باشین که تا دراومد
سنگ جمع بکنین داخِل دامِن پیرهناتون.   تونین ها! شما هم تا می ِبش. ِجِغلِه

 «ُخالصه ما تکون که بدیم به سنگ، خیلی ممکن میده که دربیاد...
اخِل یه َدر، نباید بذارین ِبره به یه سوراخی، د ها، تا زد به»آقا گفت:  حاجی   

 «گیر نمیاد. بهدیگه ت دیگه خالص، که اونوق ،علفی، داخِل غلّه
اند و  شروع کرده ُجستِن سنگبه   هائی پریدن قبجلو ـ ع هب هائی بچه   
 کنند. می
فقط ُسِرش ندین، زور هم باید بزنین به بلندکردنش که اگه »محّمد گفت:  ُگل   

 «باز گیر به کاِرشه، َرد بکنه.
سنگ  ها برای ُمشارکت به میانۀ تخته جز خاَور و مریم و دخترها، باقِی زن   

هی َزنا! حاال بله که آ نبی »گفت:  دای مریم میشوند و ص اند و می کشیده شده
 «یه چیزی گفت، اما کجا جا هست برای شما همه که حمله میارین واپیش؟
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و ...« رقم خوبههمین  بهبله. بله،. »گفتند:  میصدای نبی و صداهائی و    
 «ببینیم... حسابی بزنیمیاهللا! یه زورِ  تون؟ همه ئین خاب! دیگه آماده»نبی گفت: 

« گویان علی علی»های حرارت و صداهائی هم  «کردن ُهع ُهع»صداهائی به    
ای هم ُسرید اّما با  سنگ کمی از زمین فاصله گرفت و ذّره ... تختهزور زدند

 خواباندِن زورها، خوابید...
ها، بیداد! نه! َنًع! نخیر! چرا، بیجون شده. و  ای داد»صداهائی درآمدند:    

این یه کوهیه بابا،  سخته خیلی اما باز ممکن میده.بله،  خوره. میُجم خوب 
. مون نیست خوره. ما هم البت حس و قّوت به الش مگه الکی ـ ِولکی ُجم می

 ...«کم. ها، دیگه اقالً معلوم داده که َرده از زمین شه کم خوبه، مینه، 
که کار  داخِل ایناَهُرم خوب بود »کشید، گفت:  صورت می نبی که دست به    

 «نیست...
د و شما زوکنیم  بلندش مینیم بتوتا  بزرگا! ما هی، ِجِغلِه»فت: عبُدالمحّمد گ   

بینیم،  که اقالً بلند وایسه تا ببینیم چه می سنگِ بزرِگ جوندار بذارین زیرش
 «چیزی پیدا میده یا نه...

 «محّمد. بد نمیگه َعبده»محّمد گفت:  ُگل   
باید خوب دست ِبَبریم زیرشو بگیریم تا بیشتر زور بیاد ِبش »امیرآقا گفت:    

و بیشتر ُجم بخوره و بهتر هم ممکن ِبده که سنگ بذارن زیرش. پس مگه مار 
 هائی که شنیده، از ترِس خودش چسبه به دستای ما؟ مار با این شلوغی میاد می

شه و از اون  ش ناچار می رهگیره یا به بلندشدِن سنگ، چا ور میهی خودشو دُ 
 «َدر... زنه به پائین می

 «ُهع که جانم بشین!...»محّمد گفت:  های تصدیق و قبول آمدند تا ُگل حرف   
سنگ چسبیدند. هرچه  ها بیشترشان بدوِن بیم به زیر ـ زیرهای تخته دست   

ً معنای  توانستند زور زدند؛ ّقِد تخته را « خیز نیم»سنگ خیلی باال آمد و تقریبا
باال گرفته « یا علی، یا علی»و « هللا شاءَ اهللا، م ماشاءَ »پیدا کرد. صداهای 

ها و  د. دستآورد که سِر جایش بخواب فشاِر شدید می  سنگ بودند... تخته
ُرو به سستی  ،نهاده از فشار و خستگی و عاجزی و عجز بیجانی پاهای ُرو به

ِقِرّچه،  و صدای دندان دای تغّیرکه صدای نبی صنهادند  کردن می برای ِول
 «مون... ِول نکنین، تمامه، یاهللا تا مار نزده»گفت: 

ها  بخصوص از ترِس آنکه مار زیِر پایشان بیاید، باز تا شد و تا نشد دست   
تا شد و تا نشد زور ـ  شانخود جلو زور دادند و به باال و به بهسنگ  را با تخته
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 بلندتری پیدا  ُِسرید ولی قدّ  سنگ دیگر نمی ـ آوردند و تخته هّمت و غیرت زورِ 
، گذارد سنگ بیش از این نمی دیدند نه، تخته می  «باألخره»کرد و در این  می

و بیجاِن  قط با صدای آشفتهرسد، ف دهد، یعنی زورشان به بیش نمی راه نمی
سنگ  و تخته، زوِر آخر را زدند «اقالً بندازینش به گوشه...»نبی که گفت: 

زمین  سنگ هنوز به . تخته..دش کردنبه خارج از جای خودش کشاندند و ِولَ را 
ها  هائی، دست پریدن عقب صداهای شّدِت جیغ و فریاد درآمدند و در به نرسیده،
هائی خوردند و  و گردن و صورت و کمر و شکمهائی به سینه  و آرنج

چندتاَئن! های بپائین! های ای بابام هی! »صداهای گفتن هم درآمده بودند: 
و نبی « مار خوردتون! های ِبِجهین پشت! اوَنم یکی دیگه! کژدم، کژدم هم...

ها! امان  غیرت رین! یاهللا! ِبکُشین بینذا»زدند:  ا و امیرآقا هم داد میآق و حاجی
 «میدین ِبشون؟ندین. امان 

ً از پائیِن تخته    ُرو نهاده بود به ماری سفید و باریک و دراز  سنگ  تقریبا
و ماِر خاکسترِی ُکلُفت و خیلی دراز  های بیشتر کوچک طرِف دخترها و بچه

سنگ بیرون جهیده بود و به تندی ـ تیزی راه افتاده  های تخته هم از میانه
شد.  ـ دوازده سنگ به طرفشان پرتاب بیش از ده بود... در چند لحظه 

 «های نه، سنگ نه...»کرد:  صدا می  جلو پابرداشتن به امیرآقا با تند
ها افتاد و با چوِب  های عبُدالمحّمد و بچه ماِر سفید در پرتاِب سنگ و ُکلُوخ   
سر شد اِما  محّمد که به دسِت نبی افتاده بود، سرش کوبیده شد تا کامالً بی ُگل

 رساند که دارد راه نظر می گذراند ُجوری که به ئی از بدن میها باز رعشه
هائی رسید و از  ، به علفرفت سمِت غلّه می اُفتد... ماِر خاکستری که به می

هائی  باز و دست هائی نیمه هائی کامالً ُزل و دهان علف بیرون زد... چشم
ها نتوانسته بودند کاری بکنند، سر را  اندازی به سویش بود... سنگ درازشده 

و تندتند  دوید دنبالش مییار تند به  رفت. علی باال گرفته بود و مثِل تیر می
کرد. با ضرِب سنگی مار افتاد روی پشت و پهلو  طرفش پرت می سنگ به

هی »زد:  راه افتاد... زهرا فریاد می بهتر از پیش  ولی زود راست شد و یواش
عبُدالمحّمد و و « یار! بابام بشی علی»کرد:  و مریم صدا می« ِجِغلِه، ِبپا...

 رسیدند... بیل به مار میامیرآقا و َبردی با چوب و 
 «َدر... پس کژدما؟ نذارین کژدما برن به»کشور صدا کرده بود:    
گفت: تندتند و بلند ها راه افتاده بود،  مبرداشتِن سنگ ُرو به کژدزینب که با    
 ...«. هیها، ها، نذارین»
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و ...« رقم خوبههمین  بهبله. بله،. »گفتند:  میصدای نبی و صداهائی و    
 «ببینیم... حسابی بزنیمیاهللا! یه زورِ  تون؟ همه ئین خاب! دیگه آماده»نبی گفت: 

« گویان علی علی»های حرارت و صداهائی هم  «کردن ُهع ُهع»صداهائی به    
ای هم ُسرید اّما با  سنگ کمی از زمین فاصله گرفت و ذّره ... تختهزور زدند

 خواباندِن زورها، خوابید...
ها، بیداد! نه! َنًع! نخیر! چرا، بیجون شده. و  ای داد»صداهائی درآمدند:    

این یه کوهیه بابا،  سخته خیلی اما باز ممکن میده.بله،  خوره. میُجم خوب 
. مون نیست خوره. ما هم البت حس و قّوت به الش مگه الکی ـ ِولکی ُجم می

 ...«کم. ها، دیگه اقالً معلوم داده که َرده از زمین شه کم خوبه، مینه، 
که کار  داخِل ایناَهُرم خوب بود »کشید، گفت:  صورت می نبی که دست به    

 «نیست...
د و شما زوکنیم  بلندش مینیم بتوتا  بزرگا! ما هی، ِجِغلِه»فت: عبُدالمحّمد گ   

بینیم،  که اقالً بلند وایسه تا ببینیم چه می سنگِ بزرِگ جوندار بذارین زیرش
 «چیزی پیدا میده یا نه...

 «محّمد. بد نمیگه َعبده»محّمد گفت:  ُگل   
باید خوب دست ِبَبریم زیرشو بگیریم تا بیشتر زور بیاد ِبش »امیرآقا گفت:    

و بیشتر ُجم بخوره و بهتر هم ممکن ِبده که سنگ بذارن زیرش. پس مگه مار 
 هائی که شنیده، از ترِس خودش چسبه به دستای ما؟ مار با این شلوغی میاد می

شه و از اون  ش ناچار می رهگیره یا به بلندشدِن سنگ، چا ور میهی خودشو دُ 
 «َدر... زنه به پائین می

 «ُهع که جانم بشین!...»محّمد گفت:  های تصدیق و قبول آمدند تا ُگل حرف   
سنگ چسبیدند. هرچه  ها بیشترشان بدوِن بیم به زیر ـ زیرهای تخته دست   

ً معنای  توانستند زور زدند؛ ّقِد تخته را « خیز نیم»سنگ خیلی باال آمد و تقریبا
باال گرفته « یا علی، یا علی»و « هللا شاءَ اهللا، م ماشاءَ »پیدا کرد. صداهای 

ها و  د. دستآورد که سِر جایش بخواب فشاِر شدید می  سنگ بودند... تخته
ُرو به سستی  ،نهاده از فشار و خستگی و عاجزی و عجز بیجانی پاهای ُرو به

ِقِرّچه،  و صدای دندان دای تغّیرکه صدای نبی صنهادند  کردن می برای ِول
 «مون... ِول نکنین، تمامه، یاهللا تا مار نزده»گفت: 

ها  بخصوص از ترِس آنکه مار زیِر پایشان بیاید، باز تا شد و تا نشد دست   
تا شد و تا نشد زور ـ  شانخود جلو زور دادند و به باال و به بهسنگ  را با تخته
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 بلندتری پیدا  ُِسرید ولی قدّ  سنگ دیگر نمی ـ آوردند و تخته هّمت و غیرت زورِ 
، گذارد سنگ بیش از این نمی دیدند نه، تخته می  «باألخره»کرد و در این  می

و بیجاِن  قط با صدای آشفتهرسد، ف دهد، یعنی زورشان به بیش نمی راه نمی
سنگ  و تخته، زوِر آخر را زدند «اقالً بندازینش به گوشه...»نبی که گفت: 

زمین  سنگ هنوز به . تخته..دش کردنبه خارج از جای خودش کشاندند و ِولَ را 
ها  هائی، دست پریدن عقب صداهای شّدِت جیغ و فریاد درآمدند و در به نرسیده،
هائی خوردند و  و گردن و صورت و کمر و شکمهائی به سینه  و آرنج

چندتاَئن! های بپائین! های ای بابام هی! »صداهای گفتن هم درآمده بودند: 
و نبی « مار خوردتون! های ِبِجهین پشت! اوَنم یکی دیگه! کژدم، کژدم هم...

ها! امان  غیرت رین! یاهللا! ِبکُشین بینذا»زدند:  ا و امیرآقا هم داد میآق و حاجی
 «میدین ِبشون؟ندین. امان 

ً از پائیِن تخته    ُرو نهاده بود به ماری سفید و باریک و دراز  سنگ  تقریبا
و ماِر خاکسترِی ُکلُفت و خیلی دراز  های بیشتر کوچک طرِف دخترها و بچه

سنگ بیرون جهیده بود و به تندی ـ تیزی راه افتاده  های تخته هم از میانه
شد.  ـ دوازده سنگ به طرفشان پرتاب بیش از ده بود... در چند لحظه 

 «های نه، سنگ نه...»کرد:  صدا می  جلو پابرداشتن به امیرآقا با تند
ها افتاد و با چوِب  های عبُدالمحّمد و بچه ماِر سفید در پرتاِب سنگ و ُکلُوخ   
سر شد اِما  محّمد که به دسِت نبی افتاده بود، سرش کوبیده شد تا کامالً بی ُگل

 رساند که دارد راه نظر می گذراند ُجوری که به ئی از بدن میها باز رعشه
هائی رسید و از  ، به علفرفت سمِت غلّه می اُفتد... ماِر خاکستری که به می

هائی  باز و دست هائی نیمه هائی کامالً ُزل و دهان علف بیرون زد... چشم
ها نتوانسته بودند کاری بکنند، سر را  اندازی به سویش بود... سنگ درازشده 

و تندتند  دوید دنبالش مییار تند به  رفت. علی باال گرفته بود و مثِل تیر می
کرد. با ضرِب سنگی مار افتاد روی پشت و پهلو  طرفش پرت می سنگ به

هی »زد:  راه افتاد... زهرا فریاد می بهتر از پیش  ولی زود راست شد و یواش
عبُدالمحّمد و و « یار! بابام بشی علی»کرد:  و مریم صدا می« ِجِغلِه، ِبپا...

 رسیدند... بیل به مار میامیرآقا و َبردی با چوب و 
 «َدر... پس کژدما؟ نذارین کژدما برن به»کشور صدا کرده بود:    
گفت: تندتند و بلند ها راه افتاده بود،  مبرداشتِن سنگ ُرو به کژدزینب که با    
 ...«. هیها، ها، نذارین»
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و « شونو ُکشَتم... َدر؟ یکی چطور میذاریم جون بکنن به»بارآقا صدا کرد:    
 «شون رفت بره زیِر سنگ، نذارین... اون کوچیکه»کرد:  جهانگیر صدا می

 
 

یار و روزعلی و جهانگیر و بارآقا و چندتا دیگر چوب  علی به حرِف نبی    
ِف زیِر َتل و َدوِر های کوچکِ توی شیار ـ شکا برداشتند رفتند زیِر سنگ

رگشتند که چهارتاشان سبز بودند. آبادی را گشتند و با ُکشتۀ شش کژدم ب
روی سنگِ پهن و  گذاشتند کناِر چهار کژدم و مارها تا کژدم را بردند  شش

جان و کنارۀ شیاِر َتل و قرار  چادِر ُگلی ای در میانۀ پهلوی سیاه فرورفته زمین به
تلخه برگشتند و  ها هم از روی آب کردند و زنکه سیر نگاهشان  شد وقتی

 دیدند، ِبَبرند پرتشان بکنند در باال ـ باالهای شیاِر پای َتل...
چند  شنوین می: »سرهای خودش و پسرهای دیگر گفتنبی در خطاب به پ   

استخووِن مار اگه به پای کسی ِبره، دیگه هیچ عالج و شفا ـ دفعه میگم؟ 
ور، نه جائی که کسی عبور بکنه و تشون بکنین خیلی به دُ نداره. باید ِببرین پر

 ...«شون بکنین اصالً پرتشون هم نباید بکنین و باید تیشه ِبَبرین چال
ها که  آهسته و با احتیاط سر برد طرِف مارها و کژدم مرِغ بزرگی آهسته   

 از نزدیکی دید و صدا محّمد جنباندن  ِکیش کرد و ُگل تکتایون تند و با دس
ئین به قرار که مرغا  ها! پس شما اینا رو گذاشته هی دختر! هی ِجِغلِه»کرد: 

 «بخورن ازشون بمیرن؟...
ها کاری نداشته باشد، ُرویشان را  ها برای آنکه کسی با مارها و کژدم بچه   

 با علف و خاک و سنگ و ُکلُوخ پوشاندند...
دسِت چوپانی پاَتلی سپرده بود و دّره به  عبُدالمحّمد که َگلِه را توی راِه ُنه   

و  سرازیر شددست،  ُدولچه بهبرگشته بود ناشتائی بخوَرد، ناشتائی خورد و 
َکَپر نشسته بودند در نبش و پهلوی پیدای محّمد رسید که  چشمش به ُمراد و ُگل
محّمد به  شان. تعریف تعریِف مار بود و روی ُگل و رفت نشست پیش

محّمد! گمان کنم اون ماِر کاِر تو همون ماری بود که  َعبده»: عبُدالمحّمد، گفت
 «ست رفت...سین ـ فرنگ دیدش و صدا که کرد، جِ دفعه ـ َدِم پ اون
 «..وهللا چه عرض کنم. شاید.»عبُدالمحّمد گفت:    
زد و هر وقت هم که  و ُمراد که خشک و سرد و ساکت، کم حرف می   
ساِق خشک   که با لبۀ چاقوی جیبِی ُکندی حالی زد، به ناگهانی میبیشتر زد،  می
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هی »صدا آمد:  ند، بهرااخ خارید، می کشید و می که تیر میو تاریکش را 
 «فقط همون یکی بود؟ رقم  ماِر به اونمحّمد! مگه  ُگل
 «َئم برات از َنقِل پارسال؟... محّمد! به گمانم نگفته آ ُگل»عبُدالمحّمد گفت:    
 داشت و منتظر ماند.  به چانه کشید و سر را کمی بلند نگاه محّمد دست ُگل   
 «آ ُمراد گفته برات شاید...»عبُدالمحّمد گفت:    
کردن به عبُدالمحّمد گفت:  محّمد نگاهش به ُمراد به جائی نرسید و با نگاه ُگل   
 «چی؟ نه...»

نبودش و پائیز، آ ُمراد موسِم پارسال یه روز ظهر به »عبُدالمحّمد گفت:    
شنیدم.. ـ ُتوپ! ـ  دفعه خوردیم که یه نشسته بودیم داخِل اتاق و داشتیم نون می

و صدا کرد:  ه زمین و کشور از مغِز سر جیغ زدیه چیزی پشِت سرم خورد ب
خودمو پرت کردم داخِل سفره   و من از ترس« ِبِجه که مار خوردت!»
خودش ُرو نهاد به  که کاسۀ دوغو چپ کردم و مار هم از ترسِ  ُجوری به

چه ماری! بگم چند َگز بود که دروغ نگفته باشم؟... ُخالصه  "مار"دیوار... 
با چوب رسیدم ِبش زدمش از دیوار پرت شد و ُکشتمش... به گمانم همون 
ماری بود که یه دفعه هم پیشتر دیده بودمش باالی سر داخِل تیرا و حصیرای 

 «طویله...
شده َدوِر زانوهای بلندنگهداشته،  ها حلقه دستداد،  یمحّمد که سر تکان م ُگل   

 «خوب نکردی! اون مار سفید بود یا نه؟»گفت: 
 «بله، چطور مگه؟»ها گفت:  گرفتِن چشم عبُدالمحّمد به ُرک   
قوِل خودمون "ماِر مسلمون"  اون مار ماِر خونه بود و به»فت: محّمد گ ُگل   
 «کارش نداشته باشی! کاری به ، یعنی ماِر خونه اذیت نداره تابود
کشید و کاری به کاِر   زیر و درخودفرورفته و ُدور، چپق می به ُمراد سرش   
 محّمد و دامادش نداشت. ُگل
اومد  همون حرفهم باز »داد:  جاشدن جواب می جابه عبُدالمحّمد به   

َدم جاِن خودت! اون مار اگه یه  ای شخص ِ عزیز، بذاَرم تو رو به واپیش!...
َنقِل "ماِر خونه" و "ماِر کنی  زَدم و تو فرمایش می دم، میدیرتر جنبیده بو

چسبیدۀ یک  هم ههای ب دادِن انگشت محّمد با پیچ دید ُگل و می« ...مسلمون"؟!
 تعریفی دارد و گوش داد.  صداآمدن های فشردۀ آماده به به دست و با لب

 م، چی؟ گیوه محّمد! پس اون ماری که پشِت َکَپر اومد سِر یه لنگه ـ َعبده   
 «ماری بود... دونم، شاید ُتوله من چه می»عبُدالمحّمد به تکاِن دست گفت:    
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و « شونو ُکشَتم... َدر؟ یکی چطور میذاریم جون بکنن به»بارآقا صدا کرد:    
 «شون رفت بره زیِر سنگ، نذارین... اون کوچیکه»کرد:  جهانگیر صدا می

 
 

یار و روزعلی و جهانگیر و بارآقا و چندتا دیگر چوب  علی به حرِف نبی    
ِف زیِر َتل و َدوِر های کوچکِ توی شیار ـ شکا برداشتند رفتند زیِر سنگ

رگشتند که چهارتاشان سبز بودند. آبادی را گشتند و با ُکشتۀ شش کژدم ب
روی سنگِ پهن و  گذاشتند کناِر چهار کژدم و مارها تا کژدم را بردند  شش

جان و کنارۀ شیاِر َتل و قرار  چادِر ُگلی ای در میانۀ پهلوی سیاه فرورفته زمین به
تلخه برگشتند و  ها هم از روی آب کردند و زنکه سیر نگاهشان  شد وقتی

 دیدند، ِبَبرند پرتشان بکنند در باال ـ باالهای شیاِر پای َتل...
چند  شنوین می: »سرهای خودش و پسرهای دیگر گفتنبی در خطاب به پ   

استخووِن مار اگه به پای کسی ِبره، دیگه هیچ عالج و شفا ـ دفعه میگم؟ 
ور، نه جائی که کسی عبور بکنه و تشون بکنین خیلی به دُ نداره. باید ِببرین پر

 ...«شون بکنین اصالً پرتشون هم نباید بکنین و باید تیشه ِبَبرین چال
ها که  آهسته و با احتیاط سر برد طرِف مارها و کژدم مرِغ بزرگی آهسته   

 از نزدیکی دید و صدا محّمد جنباندن  ِکیش کرد و ُگل تکتایون تند و با دس
ئین به قرار که مرغا  ها! پس شما اینا رو گذاشته هی دختر! هی ِجِغلِه»کرد: 

 «بخورن ازشون بمیرن؟...
ها کاری نداشته باشد، ُرویشان را  ها برای آنکه کسی با مارها و کژدم بچه   

 با علف و خاک و سنگ و ُکلُوخ پوشاندند...
دسِت چوپانی پاَتلی سپرده بود و دّره به  عبُدالمحّمد که َگلِه را توی راِه ُنه   

و  سرازیر شددست،  ُدولچه بهبرگشته بود ناشتائی بخوَرد، ناشتائی خورد و 
َکَپر نشسته بودند در نبش و پهلوی پیدای محّمد رسید که  چشمش به ُمراد و ُگل
محّمد به  شان. تعریف تعریِف مار بود و روی ُگل و رفت نشست پیش

محّمد! گمان کنم اون ماِر کاِر تو همون ماری بود که  َعبده»: عبُدالمحّمد، گفت
 «ست رفت...سین ـ فرنگ دیدش و صدا که کرد، جِ دفعه ـ َدِم پ اون
 «..وهللا چه عرض کنم. شاید.»عبُدالمحّمد گفت:    
زد و هر وقت هم که  و ُمراد که خشک و سرد و ساکت، کم حرف می   
ساِق خشک   که با لبۀ چاقوی جیبِی ُکندی حالی زد، به ناگهانی میبیشتر زد،  می
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هی »صدا آمد:  ند، بهرااخ خارید، می کشید و می که تیر میو تاریکش را 
 «فقط همون یکی بود؟ رقم  ماِر به اونمحّمد! مگه  ُگل
 «َئم برات از َنقِل پارسال؟... محّمد! به گمانم نگفته آ ُگل»عبُدالمحّمد گفت:    
 داشت و منتظر ماند.  به چانه کشید و سر را کمی بلند نگاه محّمد دست ُگل   
 «آ ُمراد گفته برات شاید...»عبُدالمحّمد گفت:    
کردن به عبُدالمحّمد گفت:  محّمد نگاهش به ُمراد به جائی نرسید و با نگاه ُگل   
 «چی؟ نه...»

نبودش و پائیز، آ ُمراد موسِم پارسال یه روز ظهر به »عبُدالمحّمد گفت:    
شنیدم.. ـ ُتوپ! ـ  دفعه خوردیم که یه نشسته بودیم داخِل اتاق و داشتیم نون می

و صدا کرد:  ه زمین و کشور از مغِز سر جیغ زدیه چیزی پشِت سرم خورد ب
خودمو پرت کردم داخِل سفره   و من از ترس« ِبِجه که مار خوردت!»
خودش ُرو نهاد به  که کاسۀ دوغو چپ کردم و مار هم از ترسِ  ُجوری به

چه ماری! بگم چند َگز بود که دروغ نگفته باشم؟... ُخالصه  "مار"دیوار... 
با چوب رسیدم ِبش زدمش از دیوار پرت شد و ُکشتمش... به گمانم همون 
ماری بود که یه دفعه هم پیشتر دیده بودمش باالی سر داخِل تیرا و حصیرای 

 «طویله...
شده َدوِر زانوهای بلندنگهداشته،  ها حلقه دستداد،  یمحّمد که سر تکان م ُگل   

 «خوب نکردی! اون مار سفید بود یا نه؟»گفت: 
 «بله، چطور مگه؟»ها گفت:  گرفتِن چشم عبُدالمحّمد به ُرک   
قوِل خودمون "ماِر مسلمون"  اون مار ماِر خونه بود و به»فت: محّمد گ ُگل   
 «کارش نداشته باشی! کاری به ، یعنی ماِر خونه اذیت نداره تابود
کشید و کاری به کاِر   زیر و درخودفرورفته و ُدور، چپق می به ُمراد سرش   
 محّمد و دامادش نداشت. ُگل
اومد  همون حرفهم باز »داد:  جاشدن جواب می جابه عبُدالمحّمد به   

َدم جاِن خودت! اون مار اگه یه  ای شخص ِ عزیز، بذاَرم تو رو به واپیش!...
َنقِل "ماِر خونه" و "ماِر کنی  زَدم و تو فرمایش می دم، میدیرتر جنبیده بو

چسبیدۀ یک  هم ههای ب دادِن انگشت محّمد با پیچ دید ُگل و می« ...مسلمون"؟!
 تعریفی دارد و گوش داد.  صداآمدن های فشردۀ آماده به به دست و با لب

 م، چی؟ گیوه محّمد! پس اون ماری که پشِت َکَپر اومد سِر یه لنگه ـ َعبده   
 «ماری بود... دونم، شاید ُتوله من چه می»عبُدالمحّمد به تکاِن دست گفت:    
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ـ َهوِهلَه! َمرد! ماِر بزرگی بود و یه قدری هم پیچیده بود باالی قوزکم. من    
ب به دستم بود، با چوب خواستم بزنم اومدم و چو چون از پیِش حیوونا می

َرِدش بکنم و از ترس هم یه ُخرده پریدم باِل هوا اما دیدم خودش یواش افتاد 
رسوندم به نزدیکِ ُدِمش و گفتم برو  به راه و من چوبو مثِل ناز و نوازش 

 بسته! حاال که تو با من کاری نداشتی، مَنم با تو کاری ندارم!... زبون
پس اون جووِن »آوردن به پشِت دست، با حرارت گفت:  با تکان عبُدالمحّمد   

ُبوری مار زدش و بردن رسوندنش به  نازی که تابستون نزدیِک آبادِی دّره
دکتر و مار رو هم ُکشته بودن برده بودن که نشون دکتر ِبَدن و دکتر هم 

 اصطالح "ماِر مسلمون" نتونست کاری بکنه و ُمرد، مگه "ماِر سفید" و به
 «نبود؟

محّمد با تردید و تأّمل در احساِس اینکه از وجوِد اصلِی خود ُدور شده،  ُگل   
مارای خونه و مارای »اختیاری گفت:  به بیوری از وجوِد اصلی، باز به دُ 

تونه درست راه ِبَبره، تازه هر ماری که  اَن که هرکسی نمی مسلمون ُجورائی
 «زنه!... گرده می که َورمی ش، البتپا بذاری ُروش یا بیخبر نزدیک بکنی بِ 

محّمد، من فقط با همین فرمایِشت راه  نه آ ُگل»ای گفت:  عبُدالمحّمد با لبخنده   
ُجوری که ُبوش میاد، امسال دیگه َبَتره از  ،ُخالصه»و با مکث گفت: « نمیام!

باید زودتری به فکِر َکَپرا باشین که اقالً  ،مونین ساالی پیش و شما که می
 «یگه برین روی تخت بخوابین...د

قدِر کمتر از یک بنِد  به چپِق ُمراد چنان ِجرم گرفته بود که دیگر فقط   
سوختۀ چپق کشید. حاال  که زود ته می انگشت جا برای توتون بجا گذاشته بود
ای در کناِر فرش خالی  زمین فرورفته را به زدِن چپق روی سنِگ کوچکِ به

کرد... ناگهانی  قفلی به دّقت داخِل چپق را پاک می سنجاقکرده بود و با 
َئم یا نه. پیش.. ـ  رم نیست که برات تعریف کردهیمحّمد! به وِ  ُگل»صدا آمد:  به

روی زمین  یه شب کردی ـ رفتی اهواز کار می می که تو اون ساالی پیشبه 
یه چیزی   دراز کشیده بودم و هنوز خوابم نبرده بود که فهم کردم مثل اینکه

َورداشتم روشنا کردم و  قُّوه را از کناِر بالش  خوره... چراغ داره پهلوم ُجم می
 «دیدمش...

کردند. آبادی دیگر به  های گندم و َجو سر خم می خوشه از باِد مالیمی   
ای  های ُمراد هم از باِد حادثه آرامش و رضایت نشسته بود و دست

محّمد! دیدم یه ماری، یه  ُگل»گفت:  کردند... می ازسرگذرانده، نرم حرکت می

~ 569 ~ 
 یِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِساکنانالل ِ

تر  چپق هم شاید هنوز ُکلُفت و ُکلُفت.. از این دسته ماِر سیاهی مثِل خوِد زغال
بلندتر از یه دسته ُکلنگی، داره خیلی ُخالصه  چی بگم...  ِ... قدّ  ِو دراز، قدّ 

لرز از سر و الشم گذشت و سست کردم به خودم، اما میره. به ُجوری بود که 
جون بکنه  جون  خوای بذاری قاتلِ  غیرت! می م "بیبه خودم نهیب داد

دزد، جونور، اتفاق... با نهادم برای  َدر؟"... شبا هم یه چوبی کنارم می به
رسه به نوک که سرازیر بشه.  قُّوه رفتم براش و دیدم داره می چوب و چراغ

 چپق را با دستۀ خیلی بلندش «. رسیدم ِبش و کوفتم داخِل سرش...
 داد که چطور کوبیده... هردودستی باالی سر و شانه برده بود و نشان می

به کول و سطل و ظرف به  که َمشکآمد  ها می تلخه صدای زن آباز راِه    
 آمدند. دست، می

ه من دیگه دیرمه و باید ب»حرف چنان زود ِول شد که عبُدالمحّمد گفت:    
ها باز اگه  غلّه»ها، گفت:  کارکردن طرِف غلّه و نگاهش به« اجازه بلند َشم...

 «تخمی ِبَدن... یه دوتا بارون بزنه، شاید یه َهف ـ َهش ـ ده
یه بارون، یه بارون هم »د با باال و جلوگرفتِن انگشِت سّبابه گفت: محمّ  ُگل   

  ها دارن دونه زنه، حاال بزنه چون حاال خوشه که بزنه بسه، اما اگه می
 «بندن. می
محّمد. حاال کجا تا وقِت  شونه، ُگل نخیر، نه، سه بارون هم کم»ُمراد گفت:    

 «ِدَرو...
 «کار باشن، بله... هائی که َپس غلّه»فت: عبُدالمحّمد چشمش به ُمراد، گ   
کرد،  تلخه نگاه می طرِف راِه آب کردن به کج محّمد که با گردن ُگل   

مریم و »ها. گفت:  دلبرکوچکه و دلبربزرگه را دید که پیچیدند به سمِت خانه
 «ئی درست بکنن... شون که زودتر یه چائی فرنگ و گوهر هم نیست

محّمد؟ مگه همین یه َدمان پیش  َمجاله، آ ُگل ائِی چهچ»عبُدالمحّمد گفت:    
 «م پیشت؟نرفت پائین که اومد چائی از گلوم

 «زرَدن! َنقد شکمامون ُپِر آبِ  ها، همین به»ُمراد هم گفت:    
صدای جیِغ خیلی بلنِد وحشت بلند شد و صدای جیِغ دّومی درآمد و مردها    
رکشیدن، به باال نگاه کردند و صدا نگاه کردند و به ُسریدن و س یکدیگر به

اَه! چه خبره! چه صورتی شده؟ پس حاال دیگه چی شده. ای داِد »کردند: 
 «بیداَدم هی!...

از چهار خانۀ باالئی صداهائی درآمده بودند. عبُدالمحّمد از جا پرید و    
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ـ َهوِهلَه! َمرد! ماِر بزرگی بود و یه قدری هم پیچیده بود باالی قوزکم. من    
ب به دستم بود، با چوب خواستم بزنم اومدم و چو چون از پیِش حیوونا می

َرِدش بکنم و از ترس هم یه ُخرده پریدم باِل هوا اما دیدم خودش یواش افتاد 
رسوندم به نزدیکِ ُدِمش و گفتم برو  به راه و من چوبو مثِل ناز و نوازش 

 بسته! حاال که تو با من کاری نداشتی، مَنم با تو کاری ندارم!... زبون
پس اون جووِن »آوردن به پشِت دست، با حرارت گفت:  با تکان عبُدالمحّمد   

ُبوری مار زدش و بردن رسوندنش به  نازی که تابستون نزدیِک آبادِی دّره
دکتر و مار رو هم ُکشته بودن برده بودن که نشون دکتر ِبَدن و دکتر هم 

 اصطالح "ماِر مسلمون" نتونست کاری بکنه و ُمرد، مگه "ماِر سفید" و به
 «نبود؟

محّمد با تردید و تأّمل در احساِس اینکه از وجوِد اصلِی خود ُدور شده،  ُگل   
مارای خونه و مارای »اختیاری گفت:  به بیوری از وجوِد اصلی، باز به دُ 

تونه درست راه ِبَبره، تازه هر ماری که  اَن که هرکسی نمی مسلمون ُجورائی
 «زنه!... گرده می که َورمی ش، البتپا بذاری ُروش یا بیخبر نزدیک بکنی بِ 

محّمد، من فقط با همین فرمایِشت راه  نه آ ُگل»ای گفت:  عبُدالمحّمد با لبخنده   
ُجوری که ُبوش میاد، امسال دیگه َبَتره از  ،ُخالصه»و با مکث گفت: « نمیام!

باید زودتری به فکِر َکَپرا باشین که اقالً  ،مونین ساالی پیش و شما که می
 «یگه برین روی تخت بخوابین...د

قدِر کمتر از یک بنِد  به چپِق ُمراد چنان ِجرم گرفته بود که دیگر فقط   
سوختۀ چپق کشید. حاال  که زود ته می انگشت جا برای توتون بجا گذاشته بود
ای در کناِر فرش خالی  زمین فرورفته را به زدِن چپق روی سنِگ کوچکِ به

کرد... ناگهانی  قفلی به دّقت داخِل چپق را پاک می سنجاقکرده بود و با 
َئم یا نه. پیش.. ـ  رم نیست که برات تعریف کردهیمحّمد! به وِ  ُگل»صدا آمد:  به

روی زمین  یه شب کردی ـ رفتی اهواز کار می می که تو اون ساالی پیشبه 
یه چیزی   دراز کشیده بودم و هنوز خوابم نبرده بود که فهم کردم مثل اینکه

َورداشتم روشنا کردم و  قُّوه را از کناِر بالش  خوره... چراغ داره پهلوم ُجم می
 «دیدمش...

کردند. آبادی دیگر به  های گندم و َجو سر خم می خوشه از باِد مالیمی   
ای  های ُمراد هم از باِد حادثه آرامش و رضایت نشسته بود و دست

محّمد! دیدم یه ماری، یه  ُگل»گفت:  کردند... می ازسرگذرانده، نرم حرکت می
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تر  چپق هم شاید هنوز ُکلُفت و ُکلُفت.. از این دسته ماِر سیاهی مثِل خوِد زغال
بلندتر از یه دسته ُکلنگی، داره خیلی ُخالصه  چی بگم...  ِ... قدّ  ِو دراز، قدّ 

لرز از سر و الشم گذشت و سست کردم به خودم، اما میره. به ُجوری بود که 
جون بکنه  جون  خوای بذاری قاتلِ  غیرت! می م "بیبه خودم نهیب داد

دزد، جونور، اتفاق... با نهادم برای  َدر؟"... شبا هم یه چوبی کنارم می به
رسه به نوک که سرازیر بشه.  قُّوه رفتم براش و دیدم داره می چوب و چراغ

 چپق را با دستۀ خیلی بلندش «. رسیدم ِبش و کوفتم داخِل سرش...
 داد که چطور کوبیده... هردودستی باالی سر و شانه برده بود و نشان می

به کول و سطل و ظرف به  که َمشکآمد  ها می تلخه صدای زن آباز راِه    
 آمدند. دست، می

ه من دیگه دیرمه و باید ب»حرف چنان زود ِول شد که عبُدالمحّمد گفت:    
ها باز اگه  غلّه»ها، گفت:  کارکردن طرِف غلّه و نگاهش به« اجازه بلند َشم...

 «تخمی ِبَدن... یه دوتا بارون بزنه، شاید یه َهف ـ َهش ـ ده
یه بارون، یه بارون هم »د با باال و جلوگرفتِن انگشِت سّبابه گفت: محمّ  ُگل   

  ها دارن دونه زنه، حاال بزنه چون حاال خوشه که بزنه بسه، اما اگه می
 «بندن. می
محّمد. حاال کجا تا وقِت  شونه، ُگل نخیر، نه، سه بارون هم کم»ُمراد گفت:    

 «ِدَرو...
 «کار باشن، بله... هائی که َپس غلّه»فت: عبُدالمحّمد چشمش به ُمراد، گ   
کرد،  تلخه نگاه می طرِف راِه آب کردن به کج محّمد که با گردن ُگل   

مریم و »ها. گفت:  دلبرکوچکه و دلبربزرگه را دید که پیچیدند به سمِت خانه
 «ئی درست بکنن... شون که زودتر یه چائی فرنگ و گوهر هم نیست

محّمد؟ مگه همین یه َدمان پیش  َمجاله، آ ُگل ائِی چهچ»عبُدالمحّمد گفت:    
 «م پیشت؟نرفت پائین که اومد چائی از گلوم

 «زرَدن! َنقد شکمامون ُپِر آبِ  ها، همین به»ُمراد هم گفت:    
صدای جیِغ خیلی بلنِد وحشت بلند شد و صدای جیِغ دّومی درآمد و مردها    
رکشیدن، به باال نگاه کردند و صدا نگاه کردند و به ُسریدن و س یکدیگر به

اَه! چه خبره! چه صورتی شده؟ پس حاال دیگه چی شده. ای داِد »کردند: 
 «بیداَدم هی!...

از چهار خانۀ باالئی صداهائی درآمده بودند. عبُدالمحّمد از جا پرید و    
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لند ها، ب کارکردن به باال و به زن  و چشمشان به زانو پا شد به محّمد  دست ُگل
 «چه خبره؟ چه شکلی شده؟ های بگین ببینیم...  ایه»صدا زدند: 

مار! باَزم! یه ماری پیدا داد داخِل  های »و در جواب، صداهائی رسیدند:    
 «همه!... ش. شانِس بدبختِی اینا و ما کوچیکه آقا نزدیکِ بچه خونۀ حاجی

مار"؟ باز؟ باز! ای خاک »"محّمد و ُمراد صدا کردند:  عبُدالمحّمد و ُگل   
ها! این "شانس"! نه آ ُمراد، بگو "شانِس ما َتک"! ببینین!  ها و زنده سِر ُمرده به

 «حاال دیگه خوبه!...
بغل، به برداشتِن چند قدِم هولکی به پائین، ایستاد.  به دلبربزرگه، بچه   

داشت ایستاد کنارش. نبی و امیرآقا و َبردی در پهلو و پشِت دلبرکوچکه پا بر
به شتاب ُرو به باال کردند و عبُدالمحّمد که  چشم می خانه به باال و پائین چشم

 «های دلبر! پس بگو ببینیم...»کرد:  داشت، صدا می پا برمی
م! مار های خدا! های َمردُ »دلبربزرگه چشمش به عبُدالمحّمد، گفت:    

 ...«ی َگچُسک و سوراخابود بچه رو بزنه. رفت پهلوی خونه داخِل  نزدیک
َئن ِبمون! یعنی خدا فقط  حاال دیگه مارای سفیدسفید َکنده»دلبرکوچکه گفت:    

 «کنه به آبادِی ما؟ ظلم کرده و می
شدنش به دلبربزگه و دلبرکوچکه، گفت:  های نزدیک صدای َمکِینه به َدم   
غیر از آبادِی  دا! ـ یعنی پس دیگه آبادی نیستچشِم خ راستی.. ـ ُشکر داخلِ »

 «ما؟
قدم و اند. باز نبی پیش شدن کرده و جمع شدن باز به زودی شروع به نزدیک   

بکَنیم تا َدِم بیل و تیشه باید َگِچ دیوارو دفعه با  این»گفت:  دست بود و می کاربه
دست، از  به و بیل چوبو روزعلی یار  رفتن پِی حرفش، علی و به« دربیاد.

روی بام که اگر مار ُرو نهاد به باال، نگذارند یا  رفتند راِه پشِت کوتاِه خانه
 بزنند...

 که به کارِ  آقا آمده بود سطل گیِر حاجیدو ـ سه هللا  از کورۀ َگِچ سیاِه عین   
 رسیده بودند. های شکافدار َکنده ُپرکردِن َکنده

دلبر! تو با چشمای خودت »گفت:  دلبربزرگه، میالمحّمد ایستاده برابِر عبدُ 
 «خوب دیدی که ُرو نهاد کجا؟ اصالً چطور شد که دیدیش؟

ده رفته بودیم سِر ی بابام و برادرم، من و فرخنهَ »آویزانی گفت:  دلبر با لب   
آقا هم که رفته بود سروقِت حیوونا  ، حاجیپِی بازیکه رفته بود  آب، بارآقا هم
خواب بود و به َمکِینۀ خداَخیرداده هم گفته بودم حواُست باشه  بهو این بچه هم 
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ِبش... بچه بیدار شد و َکوَثر ـ که خدا نابودش بکنه اگه که راست میگن و خدا 
ونم د کردن. مار نمی بازی آورد نهادش َدِم در و خودش رفت گرفت بههست! ـ 

درازکرده بود و من تا  اتاق و بچه هم نزدیکِ درَکی و از کجا رفته بود داخِل 
چیزی داره  انگار یهکه   گوشۀ چشم فهم کردم کشیدم داخِل اتاق، بهرسیدم و سر

خوره داخِل اتاق و دیدم بله، ماره و جیغ َورکشیدم و مار زد بیرون.  َدور می
رفت داخِل اتاق که بچه رو نزد. ُخالصه خودم هم که َجلد  یدونم چطور نمی

ش و دیدمش   چ خورد به پهلو و مَنم تند رفتم از پیِ زدم بیرون، دیدمش که پی
 خندید. بچه به بغلش آرام بود و می«. َگچ.طرِف که ُرو نهاد به دیوار و رفت 

های  و میانه در زیرهاهائی  دار شده بود و راهشکافجاتاجا خوِد َگِچ سیاه هم    
 رسید. از آن تا به نزدیکِی بام می نواِر پهنیدیوار پیدا کرده بود و 

و « راستی بخت فقط از ما َورگشته بالکُل؟ راستیآیا یعنی »امیرآقا گفته:    
ببینین! شانس، خدا! پس آخه چرا این حسابای »گفتند:  صداهای زنانه می

خواد چه  ناُجور و ُشوم باید فقط پیِش ما گیر بیان؟ تا ببینیم امسال دیگه می
جا رو  بینیم مار و کژدما باید همه چطور فکری نشیم از اینکه میقیامتی بشه. 

ی خواهرم، َدِم ُدِم ما بدبختا؟ یعنی...؟ ا ِول بکنن و فقط بیان بچسبن
نه آخه...  ، وگههمین پیشامدا معلوم میده قشنگ بهخودش شانسی ـ بداقبالی"  "کم

 «ائی؟...دخ سر نشه از همین حسابا و از اقباِل ُگه به تا َکی آدم آب
عبُدالمحّمد شروع کرد به کندِن َگچ با تیشه و چون دست به باالترها    

جان را  شدۀ ُگلی گالُنِی سوراخ رسید، َبردی و امیرآقا راه افتادند بشکۀ چهل نمی
 بیاورند زیِر پا بگذارند.

نبی، امسال دیگه پاک قیامته. تا مار و کژدما بیشتر »گفت:  محّمد می ُگل   
 «َئن ِبمون، باید زودتری به فکِر َکَپرا باشیم. نکَنده

شه که بمونیم  جاِن خودت. پس دیگه مگه می بله، بله»نبی با حرارت گفت:    
 «؟َئن ی که پیدا دادهائحساباین با   دست روی  دست

پس چی. »زد، نگاهش به مردها، گفت:  عبُدالمحّمد که همچنان تیشه می   
 «باز کمه. کار  که تعجیل بکنین به اینهم هرچی 

اگه راستشو بخوائین، »و گفت: « محّمد... حواِست باشه، َعبده»نبی گفت:    
گیره  شون که ایَنم انجام نمی ما باید تماِم اتاقا رو خراب بکنیم از َنو بسازیم

 ،َئن و ُخالصه بامون. یعنی ُپرتاُپرشون شده مار و کژدم از بسکِه کهنه شده
 «َئن لونۀ مارا و کژدما.  هشد
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لند ها، ب کارکردن به باال و به زن  و چشمشان به زانو پا شد به محّمد  دست ُگل
 «چه خبره؟ چه شکلی شده؟ های بگین ببینیم...  ایه»صدا زدند: 

مار! باَزم! یه ماری پیدا داد داخِل  های »و در جواب، صداهائی رسیدند:    
 «همه!... ش. شانِس بدبختِی اینا و ما کوچیکه آقا نزدیکِ بچه خونۀ حاجی

مار"؟ باز؟ باز! ای خاک »"محّمد و ُمراد صدا کردند:  عبُدالمحّمد و ُگل   
ها! این "شانس"! نه آ ُمراد، بگو "شانِس ما َتک"! ببینین!  ها و زنده سِر ُمرده به

 «حاال دیگه خوبه!...
بغل، به برداشتِن چند قدِم هولکی به پائین، ایستاد.  به دلبربزرگه، بچه   

داشت ایستاد کنارش. نبی و امیرآقا و َبردی در پهلو و پشِت دلبرکوچکه پا بر
به شتاب ُرو به باال کردند و عبُدالمحّمد که  چشم می خانه به باال و پائین چشم

 «های دلبر! پس بگو ببینیم...»کرد:  داشت، صدا می پا برمی
م! مار های خدا! های َمردُ »دلبربزرگه چشمش به عبُدالمحّمد، گفت:    

 ...«ی َگچُسک و سوراخابود بچه رو بزنه. رفت پهلوی خونه داخِل  نزدیک
َئن ِبمون! یعنی خدا فقط  حاال دیگه مارای سفیدسفید َکنده»دلبرکوچکه گفت:    

 «کنه به آبادِی ما؟ ظلم کرده و می
شدنش به دلبربزگه و دلبرکوچکه، گفت:  های نزدیک صدای َمکِینه به َدم   
غیر از آبادِی  دا! ـ یعنی پس دیگه آبادی نیستچشِم خ راستی.. ـ ُشکر داخلِ »

 «ما؟
قدم و اند. باز نبی پیش شدن کرده و جمع شدن باز به زودی شروع به نزدیک   

بکَنیم تا َدِم بیل و تیشه باید َگِچ دیوارو دفعه با  این»گفت:  دست بود و می کاربه
دست، از  به و بیل چوبو روزعلی یار  رفتن پِی حرفش، علی و به« دربیاد.

روی بام که اگر مار ُرو نهاد به باال، نگذارند یا  رفتند راِه پشِت کوتاِه خانه
 بزنند...

 که به کارِ  آقا آمده بود سطل گیِر حاجیدو ـ سه هللا  از کورۀ َگِچ سیاِه عین   
 رسیده بودند. های شکافدار َکنده ُپرکردِن َکنده

دلبر! تو با چشمای خودت »گفت:  دلبربزرگه، میالمحّمد ایستاده برابِر عبدُ 
 «خوب دیدی که ُرو نهاد کجا؟ اصالً چطور شد که دیدیش؟

ده رفته بودیم سِر ی بابام و برادرم، من و فرخنهَ »آویزانی گفت:  دلبر با لب   
آقا هم که رفته بود سروقِت حیوونا  ، حاجیپِی بازیکه رفته بود  آب، بارآقا هم
خواب بود و به َمکِینۀ خداَخیرداده هم گفته بودم حواُست باشه  بهو این بچه هم 
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ِبش... بچه بیدار شد و َکوَثر ـ که خدا نابودش بکنه اگه که راست میگن و خدا 
ونم د کردن. مار نمی بازی آورد نهادش َدِم در و خودش رفت گرفت بههست! ـ 

درازکرده بود و من تا  اتاق و بچه هم نزدیکِ درَکی و از کجا رفته بود داخِل 
چیزی داره  انگار یهکه   گوشۀ چشم فهم کردم کشیدم داخِل اتاق، بهرسیدم و سر

خوره داخِل اتاق و دیدم بله، ماره و جیغ َورکشیدم و مار زد بیرون.  َدور می
رفت داخِل اتاق که بچه رو نزد. ُخالصه خودم هم که َجلد  یدونم چطور نمی

ش و دیدمش   چ خورد به پهلو و مَنم تند رفتم از پیِ زدم بیرون، دیدمش که پی
 خندید. بچه به بغلش آرام بود و می«. َگچ.طرِف که ُرو نهاد به دیوار و رفت 

های  و میانه در زیرهاهائی  دار شده بود و راهشکافجاتاجا خوِد َگِچ سیاه هم    
 رسید. از آن تا به نزدیکِی بام می نواِر پهنیدیوار پیدا کرده بود و 

و « راستی بخت فقط از ما َورگشته بالکُل؟ راستیآیا یعنی »امیرآقا گفته:    
ببینین! شانس، خدا! پس آخه چرا این حسابای »گفتند:  صداهای زنانه می

خواد چه  ناُجور و ُشوم باید فقط پیِش ما گیر بیان؟ تا ببینیم امسال دیگه می
جا رو  بینیم مار و کژدما باید همه چطور فکری نشیم از اینکه میقیامتی بشه. 

ی خواهرم، َدِم ُدِم ما بدبختا؟ یعنی...؟ ا ِول بکنن و فقط بیان بچسبن
نه آخه...  ، وگههمین پیشامدا معلوم میده قشنگ بهخودش شانسی ـ بداقبالی"  "کم

 «ائی؟...دخ سر نشه از همین حسابا و از اقباِل ُگه به تا َکی آدم آب
عبُدالمحّمد شروع کرد به کندِن َگچ با تیشه و چون دست به باالترها    

جان را  شدۀ ُگلی گالُنِی سوراخ رسید، َبردی و امیرآقا راه افتادند بشکۀ چهل نمی
 بیاورند زیِر پا بگذارند.

نبی، امسال دیگه پاک قیامته. تا مار و کژدما بیشتر »گفت:  محّمد می ُگل   
 «َئن ِبمون، باید زودتری به فکِر َکَپرا باشیم. نکَنده

شه که بمونیم  جاِن خودت. پس دیگه مگه می بله، بله»نبی با حرارت گفت:    
 «؟َئن ی که پیدا دادهائحساباین با   دست روی  دست

پس چی. »زد، نگاهش به مردها، گفت:  عبُدالمحّمد که همچنان تیشه می   
 «باز کمه. کار  که تعجیل بکنین به اینهم هرچی 

اگه راستشو بخوائین، »و گفت: « محّمد... حواِست باشه، َعبده»نبی گفت:    
گیره  شون که ایَنم انجام نمی ما باید تماِم اتاقا رو خراب بکنیم از َنو بسازیم

 ،َئن و ُخالصه بامون. یعنی ُپرتاُپرشون شده مار و کژدم از بسکِه کهنه شده
 «َئن لونۀ مارا و کژدما.  هشد
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ها، پس چی. باور بکنین داخِل همون »ُمراد هم رسیده بود. گفت:    
َئن داخِل  مار نمونده و دوبیشترشون جمع شدهچندانی صحراصحرا دیگه 

 «میاد؟! شونهای ما گیر اصالً دیگه جا بهتر از خونهیعنی اتاقای ما! 
ها پیدا شدند و ادامه که پیدا کردند، برای این بود که چشم را از  خنده   

عار و درد هم »واقعّیت ُدور گرفته باشند. زهرا طاقت نیاورد و گفت: 
 «خندیم! کنیم و باز می نمی
یعنی اگه نخندیم، باید گریه بکنیم؟ وهللا اگه با گریه ـ »دلبرکوچکه گفت:    

 «کردیم! میهم یه ـ زاری شد، گر زاری کار راست می
 «باز آدم باید طاقت بکنه و نباید از دست و پا ِبره.»محّمد گفت:  ُگل   
محّمد، "طاقت" دیگه چقدر؟ آدم دیگه تا َکی از  ای آ ُگل»تلخی گفت:  نبی به   

 «زانو نره و دست از خودش َورنداره؟
الخصوص طاقِت ما که زندگانِی  طاقِت آدمیزاد خیلیه، علی»محّمد گفت:  ُگل   

همیشه همین بوده و َنقل فقط َنقِل مون  َِبرجدّ  ِو جدّ خودمون و زندگانِی پدرامون 
 «حاال نیست...

به دست و تیشۀ عبُدالمحّمد نگاه کردند تا نبی   با سکوتی درخوِر حرف   
بام، دیگه به  زیر ـ زیرا یا رفته باشه طرِف پشتِ اگه رفته باشه اون »گفت: 

 «گیر نمیاد.
نه آ »های درشِت دلبربزرگه به فشردگِی خاطرجمعی رسیدند تا گفت:  لب   

که رفت طرِف َگچ و نبی، من خودم با همین چشمای خودم قشنگ دیدمش 
و به .« و دیدمش هم که سفید بود مثِل ِچلواری طرِف اون شیارای وسطی

ش به  همهباید  شب و روز مون اگه به گیر نیاد، دیگه همه»خوف گفت: لحِن 
 «هول و هراس باشیم...

ایسته  ش می هی دلبر! پس مگه مار همه»ای گفت:  دادِن خنده مریم به نشان   
 «کنی؟ هات می جا که داری ترس ُپِر جون خودت و بچه یه
باید انگشتِر طال بریده شده...  ببینین رنگش چطور بریده»زهرا گفت:    

 «بندازیم داخِل آب ِبدیمش بخوره.
 «انگشتِر طال اگه پیِش خودت گیر نیاد، پیِش ِکی گیر میاد؟»َبس گفت:  ُگل   
سست بود اّما اگر   شدنش روی کاهگِل خاطِر مالیده َگچ بخصوص به   
ه هائی ب . با حاِل انتظار، نگاهکشید اَش را ِبکَنند، طول می خواستند همه می

ستن آوردند که نبی با جَ  شدند که ُبشکه را می طرِف امیرآقا و َبردی متوّجه می
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 یِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِساکنانالل ِ

 «ُووی! ای بابام هی! های!...»به عقب، مثِل زن صدا کرد: 
با آخرین ضربۀ تیشۀ عبُدالمحّمد، یک تکّۀ بزرِگ َگچ، یکپارچه، بلند شده    

 به عقبخودش را ُپشتاُپشت رسیدنش، عبُدالمحّمد هم  زمین بود و پیش از به
ای »زمین خورده بود و با وحشتی سرشار صدا کرده بود:  انداخته بود و به

 «م!... بابام و ننه
احوالی که  ها و دخترها درآمده بود به بیشتِر زن«ِ ُووی ُووی»و صداهای    

یار و  گرفتند و علی با لُولیدن توی دست و پای یکدیگر خودشان را ُدور می
اند:  توانستند بزنند، رسانده ازلبۀ بام با تماِم شّدِت فریادی که می یروزعل

و « تون! چندتا!... بابام هی! های ِبِجِهین عقب! های مار! های مارا خوردن»
با سرازیرگرفتِن چوب و بیل، شروع به کوفت و کوب کردند تا مارها هردو 

 ُرو به بام نگذارند...
ارها، سفید ماننِد شیر، دراز و باریک و به ورقۀ َگچ که َرد شده بود، م   

شده، به نظرهائی رسیده بودند و ورقه که به  ردیف و جمع و انگار خشک
هم  هزمین خورد، همۀ مارها مثِل هفت ساقۀ باریک و بلنِد گندم که باد ب

هم پیچیدند و بعد هرکدامشان ُرو نهاد به  برای فرار اّول توی بپیچاندشان،
 طرفی...
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های آفتاب را مثِل پائیدِن  درگاِه َکَپر، تیغه فرنگ ایستاده به سایۀ نردیک به   
و چند لحظه بعد انگار گیِر ـ آبادی پائید  های پاچه های ناُجوِر ـ سگ سگ

باریکۀ پهلوی  غافلگیرکردنشان، تند بیرون زد و تند خمید به سایه به امیدوار
ها و  صدادرآمدِن مرغ های به خالی را به َدم لخا سفیده َکَپر و چنگ برد مرغ

تقریباً هایشان گرفت و کمر راست کرد و نصِف صورتش  ها و َجستن جوجه
َپزی چسبیده باشد، سوخت و با چند َجست و ِخیز  ماننِد آنکه به تاوۀ داِغ نان

باز، صدا کرد:  ها با عذاب و قهر و نفرت نیمه را به داخل رساند و لب شخود
داخِل همین سگ ! سوختم و ِبِرشَتم و آتش گرفَتم... ای که الحق ُگه ُووی»

 «آفتابت!
هللا رسیده  آفتاب از باالی سِر َکَپرها َرد شده و تقریباً به باالی سِر خانۀ عین   

، یعنی تا از باالی سِر آبادِی قلعه هم َرد نکند، کسی ولی تا خیلی آنَورتر نرود
اند و به  ها هم به آفتاب نمانده یاَوَرد... سگجرأت ندارد سر از َکَپر درب

اند.  لوی َکَپرها پناه بردههای په  باریکه  های شیاِر زیِر َتل و به سایه باریکه سایه
کنندۀ آفتاب است و سیاهِی   برِق خیرهشود،  از داخِل هر َکَپری دیده میکه  آنچه

های حصیری یا با  زنبادباند و با  هائی که ُرک نشسته داخِل َکَپرهائی و زن
اند  شیدهزنند و مردهائی که دراز ک های کوچک باد می بچه خودشان و به مقّوا به
ها پیداست و  های شلوار ـ پیجامه خاطِر باالرفتِن لنگه های ُپرمویشان به و ساق

ً دست اند و صدایشان که  ها را با تسلیم در بیچارگی روی سینه گذاشته غالبا
تر  کند، فرق دارد؛ یعنی ُکلُفتنشّرش را کوتاه  که آفتاب آید، تا وقتی درمی

 بیزاری است...آمدن و  تنگ بهاعتنا و صدای  است و بی
محّمد و مریم و گوهر نشست و مرغ را  بیرون و ُرو به ُگل به فرنگ پشت   

هایش برداشت و  ها را از دوطرِف بال هردودستی گذاشت به زمین و دست
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 فرنگ زرگۀب   مرغاللِی                                                   

مرغ  کردن به خاطِر نگاه بهبار بیشتر  بش اینکرد... لکمی ُدورشان یواش 
ماندن، از َدِم یک پنجۀ فرنگ به  ای بیحرکت آویزان است... مرغ با چند لحظه

 ...حرکت راه ُجست و چون پنجه آمد جلوش، صدای کوچکی درآورد
خوب جون ِبش هست »زانوها، گفت:  َدورِ   ها و دستزمین  به محّمد پشت ُگل   

 «کنه. هیچیش نیست... و صدا می و زرنگه
ً باز مانده بود و حالِت چهره دهاِن ُگل    اَش حالتی  محّمد از شّدِت گرما تقریبا

بینند و  بیند و دارند ظلِم بزرگی می رساند دارد ظلِم بزرگی می بود که می
به وضِع مرغ هم که  آید. آید وکاری از دستشان بر نمی کاری از دستش برنمی

 دهانش بسته نشد. دّقت کرد،
. از ش الئی گرفتهدونم چه ب نخیر، نمی»گرفته گفت: فرنگ با صدائی    

 «خوره... َگرده نه دون می صبح تا حاال نه می
نشسته روی «. نه، نیستش...»لحنی مطمئن گفت:   به مریم برای تصدیق    

صدا و تکان  فرش، ُسرید و دست دراز کرد گذاشت روی سِر مرغ. مرغ بی
که اقالً بینه  خودش نمی آ! دست هم که ِبَبری بگیریش، به»ماند و مریم گفت: 

تونه چیزی  که نمی  کنه نوکش دردش می  بگم همین»و گفت: « صدا بکنه...
 «بخوره؟

 «دون ِبَدمش؟»جنباندن به دو مگس گفت:  هر با دستگو   
 !«میاره "دون"اسِم میره و این  داره میمرغ »فرنگ گفت:    
 «نه، از بس چاقه  گرمائی شده.»محّمد به مگسی دست جنباند گفت:  ُگل   
َمَرض »یافته گفت:  های ِکش رفته، با لب های دو دستش درهم مریم انگشت   

 «ش. که بگیم مریضی گرفتههم نیست به آبادی 
اش جاگرفته روی زانوی  وضِع یکزانو و مشت و چانه به  نشستهمحّمد  ُگل   
 «..ارزه. تا مرغ می پنجحیفه. به »سر را باال گرفت گفت:  نگهداشته، بلند
نشینند برای آنکه  اند. بیشتر یکزانو و ُرک می َدوِر هم اماّ پس و پیش نشسته   

 بماَند و حرارت و عرق کمتر جا پیدا بکنند...جای کمتری از بدن روی فرش 
  ِحدّ  شان تا به شان از وضِع آفتاب، دررسیدن هائی به خبرگیری پرواِز مگس   

و یا روی زمین یا روی فرش  َکَپر جائی ازشود و در درگاِه َکَپر، متوّقف می
 آیند... فرود میبینی یا روی سر و کول و دست و پا و صورت و گوش و 

محّمد انگار ناگهانی یکی از ضرباِت کارِی گرما را خورده باشد، با  ُگل   
 شود... اُفتد و پایش دراز می آرنج روی بالش می
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زنند و  توی َکَپر چرخ می شوند و داخل می بادها، مثِل جریانی از آتش    
 روند... می
شود... صدای  اَش کم باز می خندد و چهره حّتی مریم هم دیگر کمتر می   

آید؛ شوخی و  ها هم نمی آید. صدای خنده و شوخِی بچه شلوغی از َکَپرها نمی
خنده هم که درکار باشند، شوخی ـ خنده نیستند؛ یعنی شوخی ـ خنده را هست 

هائی که با صورت و پیشانی و گردِن غرِق عرق و غرقۀ  هاّما شوخی ـ خند
به محدودّیت پیش  ،های برگشته های خشک و رنگ حرارت و عذاب با لب

 بیایند...
ه دارد که پهلویش به زمین توجّ حاِل بادزدن به خودش با مقّوا،  بهمحّمد  ُگل   

لُخت مانده،   جامهه با باالرفتِن شلوار ـ پیاَش ک و ساِق درازشده نماَند و بالش
الحق به یه »ای داشته باشد. به ادامۀ حرفش گفت:  فرش فاصله با زمین و

 «ارزه. میهم ای  بره
 "ای یه بره"فقط به قیمِت »گفت:  زد، خودش باد می مریم که با بادبزن به   
ارزه؟ مگه از خیالت رفته که اقالً به قیمِت چندتا بره تخم گذاشته و جوجه  می

سالش بود که این  ش پنج ـ شیش سال؟ گوهر همه درآورده به این شیش ـ َهف
 «از تخم دراومد. قشنگ یادمه.

 مرغ را گذاشته بود میاِن زانوها. گوهر به درازکردِن پاها    
 «کی.نُ به خُ  شکبذارش کناِر مَ »مریم گفت:    
و با  دفرنگ با کِف دست کناِر پیشانی و یک تکّه از چشم را پوشان   
گفتن پس  خدا، از بس هی می چشمش زدن وهللا به»خود گفت:  آوردن به پیچ

 «میره!... خواد چندسال بمونه، پس َکی دیگه می این مگه می
ها  اِر َمشکآرامی کنگوهر که پا شده بود و با پابرداشتنی مرغ را به    
 «حسوَدن!»نهاد، گفت:  می
ش که باید بشه  خوره. تشنه آب ِبده ِبش، گوهر، ببین نمی»محّمد گفت:  ُگل   

 «اقالً.
اصل مرِغ  این در»گوهر گفت:  کردن به  خنده و با نگاه مریم به   

 «میره مرغت... گوهر! داره می»و گفت: « مون بود... دخترکوچیکه
 «کنن... چی حسودی می مردم به همه»گفت:  فرنگ می   
ُخرده آِب  مریم! یه»گفت: ش گذاشت بود، رکه مقّوا را به کنامحّمد  ُگل   
 «ُهرِم هوا به الششه.ریزین ِبش؟ گرمشه،  ک نمیُخنُ 
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مرغ  کردن به خاطِر نگاه بهبار بیشتر  بش اینکرد... لکمی ُدورشان یواش 
ماندن، از َدِم یک پنجۀ فرنگ به  ای بیحرکت آویزان است... مرغ با چند لحظه

 ...حرکت راه ُجست و چون پنجه آمد جلوش، صدای کوچکی درآورد
خوب جون ِبش هست »زانوها، گفت:  َدورِ   ها و دستزمین  به محّمد پشت ُگل   

 «کنه. هیچیش نیست... و صدا می و زرنگه
ً باز مانده بود و حالِت چهره دهاِن ُگل    اَش حالتی  محّمد از شّدِت گرما تقریبا

بینند و  بیند و دارند ظلِم بزرگی می رساند دارد ظلِم بزرگی می بود که می
به وضِع مرغ هم که  آید. آید وکاری از دستشان بر نمی کاری از دستش برنمی

 دهانش بسته نشد. دّقت کرد،
. از ش الئی گرفتهدونم چه ب نخیر، نمی»گرفته گفت: فرنگ با صدائی    

 «خوره... َگرده نه دون می صبح تا حاال نه می
نشسته روی «. نه، نیستش...»لحنی مطمئن گفت:   به مریم برای تصدیق    

صدا و تکان  فرش، ُسرید و دست دراز کرد گذاشت روی سِر مرغ. مرغ بی
که اقالً بینه  خودش نمی آ! دست هم که ِبَبری بگیریش، به»ماند و مریم گفت: 

تونه چیزی  که نمی  کنه نوکش دردش می  بگم همین»و گفت: « صدا بکنه...
 «بخوره؟

 «دون ِبَدمش؟»جنباندن به دو مگس گفت:  هر با دستگو   
 !«میاره "دون"اسِم میره و این  داره میمرغ »فرنگ گفت:    
 «نه، از بس چاقه  گرمائی شده.»محّمد به مگسی دست جنباند گفت:  ُگل   
َمَرض »یافته گفت:  های ِکش رفته، با لب های دو دستش درهم مریم انگشت   

 «ش. که بگیم مریضی گرفتههم نیست به آبادی 
اش جاگرفته روی زانوی  وضِع یکزانو و مشت و چانه به  نشستهمحّمد  ُگل   
 «..ارزه. تا مرغ می پنجحیفه. به »سر را باال گرفت گفت:  نگهداشته، بلند
نشینند برای آنکه  اند. بیشتر یکزانو و ُرک می َدوِر هم اماّ پس و پیش نشسته   

 بماَند و حرارت و عرق کمتر جا پیدا بکنند...جای کمتری از بدن روی فرش 
  ِحدّ  شان تا به شان از وضِع آفتاب، دررسیدن هائی به خبرگیری پرواِز مگس   

و یا روی زمین یا روی فرش  َکَپر جائی ازشود و در درگاِه َکَپر، متوّقف می
 آیند... فرود میبینی یا روی سر و کول و دست و پا و صورت و گوش و 

محّمد انگار ناگهانی یکی از ضرباِت کارِی گرما را خورده باشد، با  ُگل   
 شود... اُفتد و پایش دراز می آرنج روی بالش می
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زنند و  توی َکَپر چرخ می شوند و داخل می بادها، مثِل جریانی از آتش    
 روند... می
شود... صدای  اَش کم باز می خندد و چهره حّتی مریم هم دیگر کمتر می   

آید؛ شوخی و  ها هم نمی آید. صدای خنده و شوخِی بچه شلوغی از َکَپرها نمی
خنده هم که درکار باشند، شوخی ـ خنده نیستند؛ یعنی شوخی ـ خنده را هست 

هائی که با صورت و پیشانی و گردِن غرِق عرق و غرقۀ  هاّما شوخی ـ خند
به محدودّیت پیش  ،های برگشته های خشک و رنگ حرارت و عذاب با لب

 بیایند...
ه دارد که پهلویش به زمین توجّ حاِل بادزدن به خودش با مقّوا،  بهمحّمد  ُگل   

لُخت مانده،   جامهه با باالرفتِن شلوار ـ پیاَش ک و ساِق درازشده نماَند و بالش
الحق به یه »ای داشته باشد. به ادامۀ حرفش گفت:  فرش فاصله با زمین و

 «ارزه. میهم ای  بره
 "ای یه بره"فقط به قیمِت »گفت:  زد، خودش باد می مریم که با بادبزن به   
ارزه؟ مگه از خیالت رفته که اقالً به قیمِت چندتا بره تخم گذاشته و جوجه  می

سالش بود که این  ش پنج ـ شیش سال؟ گوهر همه درآورده به این شیش ـ َهف
 «از تخم دراومد. قشنگ یادمه.

 مرغ را گذاشته بود میاِن زانوها. گوهر به درازکردِن پاها    
 «کی.نُ به خُ  شکبذارش کناِر مَ »مریم گفت:    
و با  دفرنگ با کِف دست کناِر پیشانی و یک تکّه از چشم را پوشان   
گفتن پس  خدا، از بس هی می چشمش زدن وهللا به»خود گفت:  آوردن به پیچ

 «میره!... خواد چندسال بمونه، پس َکی دیگه می این مگه می
ها  اِر َمشکآرامی کنگوهر که پا شده بود و با پابرداشتنی مرغ را به    
 «حسوَدن!»نهاد، گفت:  می
ش که باید بشه  خوره. تشنه آب ِبده ِبش، گوهر، ببین نمی»محّمد گفت:  ُگل   

 «اقالً.
اصل مرِغ  این در»گوهر گفت:  کردن به  خنده و با نگاه مریم به   

 «میره مرغت... گوهر! داره می»و گفت: « مون بود... دخترکوچیکه
 «کنن... چی حسودی می مردم به همه»گفت:  فرنگ می   
ُخرده آِب  مریم! یه»گفت: ش گذاشت بود، رکه مقّوا را به کنامحّمد  ُگل   
 «ُهرِم هوا به الششه.ریزین ِبش؟ گرمشه،  ک نمیُخنُ 
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اونوقت که َبَتر گرمائی »تا گفت: « ی!... ِهی»مریم به مخالفت صدا کرد:    
 «شه... می
میگم.. ـ بابا! ـ کژدمی، چیزی نگشته »محّمد، گفت:  نگ چشمش به ُگلفر   

 «نوکش که اینُجور باد ـ بادی شده؟به ا نب  به الشش
محّمد به  محّمد آرنج را از بالش َرد کند بنشیند و ُگل ُگل داد که گرما زور می   

دید. حرِف فرنگ مثِل چیزی وادارش کرد بنشیند. چهارزانو نشست  خود نمی
ُکَشن، کژدم قدرت داره بیاد  کژدم"؟ بابام، اینا خودشون کژدم می»"گفت: 

تیکه به گیرن به نوک  َدَون دنبالش می نزدیکِ اینا؟ اینا کژدم که ببیَنن، می
 «خورنش... کنن و می ش می تیکه
بزرگه بود و سرش ـ که گوهر آنرا توی  مرغ شکمش نزدیک به َمشک   

کاسۀ آب فرو برده بود ـ خیس شده بود و نوکش را گشوده نگاه داشته بود. 
طوری  طور شده بود، ، خاکستریهای پیش سفید نبود رنگش دیگر مثِل سال

زدند... گوهر ُروِبُرویش ساعد  چشم می های سیاِه َپر و پخشش کمتر به که خال
را به زمین زده بود و مرغ با ناراحتی سر را از سر و کلّۀ گوهر ُدور 

 گرفت... می
اینکه همین گرما از چیش نیست غیرازاین هی»محّمد یکزانو شد گفت:  ُگل   

و « به سایه و ُخُنکی تا...وایسه ذارین شه، ب ش... حاال هم خوب می هبین برد
 «الخصوص گرما بیشتر اثر کرده ِبش از بس چاقه و ِپیه داره. علی»گفت: 

هی پیرمرد! »َنما گفت:  ای دندان اختالط، با خندهعنواِن شوخی ـ  مریم به   
اینکه از ازیره. نوکش هم باز هیچیش نیست غیرایَنم دیگه پیره، ایَنم باید بم

حاال خیاِل رفتن  این خودش که حاال»و به فرنگ نگاه کرد گفت: ...« پیِرِیه!
 «نداره، میگه شاید مرغ هم مثِل خودشه!

رَسک، گفت: خِ   محّمد سرش پائین و چشمش به ، ُگلمریم که تمام کرد   
 «هیچیش نیست. مونه و باز سال می ُنه ـ شکه هَ  پیر"ِ چی. مرغ هست»"
یه انگاری که ُخُنکه،  بسته پیِش َمشک زبون»غ کرد گفت: مریم نگاِه مر   

 «ُخرده جون گرفت.
فرنگ هم نگاِه مرغ کرد که خود را جمع گرفته بود و ایستاده بود. گفت:    
 «میره و این میگه چی!... داره می»

مریم دستی به مگسی جنباند و پشِت همان دست را جلِو چهره گرفت گفت:    
کنن و اونوقت  ها دیگه َبَتر آدمو هالک می دگرمهُووی! باِدش! باِدش! همین با»
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 «ِچشه... ما میگیم مرغ
همین  ِد ُسرخ، باِد ُسرخ" که میگن، بهبادگرمه" کجا؟ "با»"محّمد گفت:  ُگل   

 «بادا میگن.
شه. انگاری  می "َیوَماً َبَتربینم " تابستون خالص کرد و باز می»مریم گفت:    

 .و خندید« کنه و دیگه هیچی! کشی می خدا بامون لج ـ لج
زد؛  ریخت بلکه نعره هم می آتش می تنها نه آفتاب  ها آنکه در تماِم ثانیه  مثلِ    

گذاشتند کسی صدا بکند و  ها نمی ها و ساعت ی آنقدر بلند که تا ساعتئها نعره
 نند و صدا درست به صدا برسد.گذاشتند َکَپر به َکَپر باهم حرف بز نمی
شون  سفیده ـ بزرگه مرغ»گفت:  َبس به نبی می صدای انگار خیلی ُدوِر ُگل   

 «دونم ِچشه... نمی
مرغ به خودش و  جلِو مریم برداشت و شروع کرد به گوهر بادبزن را از   

 باد بزند.
پرواِز دای ِوزِوِز صنظرها رسید که  بهتلخ و سختی پیدا شد و سکوِت    

 .شود شان شنیده می مگسی بین
باد  نهاد اما دیگه اینُجوری پوست می پیشتر هم نوکش»صدا آمد:  مریم به   

 «شد. کرد و زخم نمی نمی
شه باد بکنه، این پوسته که جمع شده روی  نوک که نمی»محّمد گفت:  ُگل   

 «نوکش.
م مریم! های خوب نشد  های فرنگ! عّمه»َبس بلندتر گفت:  صدای ُگل   

 «مرغ؟
بسته. پس  زبون میره های داره می»جواب فرستاد:  مریم با صدای شوخ   

 «کنه؟ شنوی فرنگ چطور ُسوز و ِبریز می مگه نمی
 «میره و او... ما داریم میگیم که داره می»فرنگ با قُرقُر گفت:    
خورونی  های فرنگ، پس ُغصه ـ ُغصه»خندان، گفت:  َبس  صدای ُگل   
 «کنی براش؟ می
 «فراوون!: »جواب داد مریم   
رفت، همچنان  های پا َورمی زیر با میانۀ انگشت و فرنگ که سرش به   

کنم؟ دِل آدمیزاده،  خورونی نمی پس ُغصه ـ ُغصه»قُرقُروار صدا بلند کرد: 
ه بویش بیشتر و رُ « که... ئیم و البت کرده اریشساله که نگهد این شیش ـ َهف

 «میگم برای چی؟ برای قیمتش؟... پس مگه»طرِف َکَپِر نبی، گفت: 
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اونوقت که َبَتر گرمائی »تا گفت: « ی!... ِهی»مریم به مخالفت صدا کرد:    
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~ 581 ~ 
 فرنگ زرگۀب   مرغاللِی                                                   

 «ِچشه... ما میگیم مرغ
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 ودِل آدمیزاد وهللا اینو هم داره... البت»ت: َبس ُدور از خنده، گف صدای ُگل   
 «شه بگی... نمی
َخر  مرغی اون َمرِد نذاشتی پار و ِپیرار بفروشیمش. دید»مریم گفت:    
 «ل تومن و بیش و نذاشتی ِبدیمش ِبره؟خواستش به سی ـ چِ  می
گوِر بابای اون َمرده، من حّتی ندادمش به ُمرادی هم که »فرنگ گفت:    

 «خواستش... خیلی می
بینم شما با حرف  ه اما میک و ُرکِ زُ این که حاال خوب »محّمد گفت:  ُگل   

 «ئین به دنبالش... افتاده
 «هیچیش نباشه، هیچی ِبش نشه...که   راستی، شاید هم»کرد:  فرنگ فکر   
کنن برای یه  کنن! ببینین چه می های ببینین چه می»گفت:  نبی داشت می   

های »و بلندتر گفت: « شه! شون داره َسَقط می مرغی! انگاری مادیوِن ِنیلِه
ِشه و  چی کرده برای ُکشتن و خوردن، اگه یه فرنگ های! خدا اینا رو ِخلقت

 «خورینش تا حرام نشده؟ ُکشین نمی خواد بمیره، پس برای چی نمی می
 «دونم نبی، خوبه ِبُپرسی! من چی می»صدای مریم شوخ، گفت:    
این »و گفت: « خوریمش!... ُکشیم می ها، می»فرنگ به ناراحتی گفت:    

 «چی!...ی مثِل بچۀ آدمه، اونوقت تو میگ
چسباند تا  را به سینۀ لُخت میاز کشیده بود و چانه نبی که کج و َکوله در   
ی! شما  ی هی»گفت: محّمد مایل باشد، با صدای برانگیخته  طرِف َکَپِر ُگل به

زنه!... های فرنگ، نه، بگو دلم نمیاد بخورمش  که می حرفاش گوش بگیرین به
 «برای پولش!

 َبس آمد. غِش خندۀ ُگل صدای غش   
 «ها، تو راست میگی، برای پولش...»فرنگ به قُرقُر گفت:    
ش من  پس چی؟ اگه تو راست میگی و نه دروغ،  پس ِبده»نبی گفت:    

 «گیره! ِبکَُشم بخوریمش اگه تو دلت نمیاد و دلت نمی
 «ها! راستی! راستی هم که!»َبس و مریم گفتند:  از آن َکَپر و این َکَپر ُگل   
 «برادرم! زنت مرغ داره، ِبکُش بخور!»گفت: صدای فرنگ    
محّمد خودش هیچوقت پولدوست نبود و  تا اخیر، آ ُگل از اّول»نبی گفت:    

 «دونم به ِکی رفته که اینقدر خسیسه! همین دختر نمی
برای خاطِر اصالً که  هاش ردهگور مُ »جاندارترشدن گفت:  صدای فرنگ به   

 «پولش میگه.
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همون  فرنگ، اگه هم خواست حرام بشه، بههی »خنده گفت:  به مریم لب   
 «های آخر هم بگو نباید سرشو ِبکَنین! َدم َدم
 «یکی دست ِبَبره طرفش؟ اُُهو! البت که! پس میذارم»فرنگ گفت:    
ای بدبختی ای بدبختی! »مریم به سستی ـ به سستی در درِک معنا ـ گفت:    

 !«وهللا تو خوب میگی
 «کنی از گوشتش بذاری به دهن؟ یعنی تو خودت رغبت می»فرنگ گفت:    
 «نه بابا، نه...»صدای کوچکِ درک گفت:  محّمد با جای مریم، ُگل به   
بسته  نه بابا، مرغش حیفه وهللا، قیمت نداره. زبون»گفت:  َبس می صدای ُگل   

ایسته و  وری می، فُدور تا ِبش بگی "ِتپ!" زی؛ اچقدر هم دستی بوده هَ 
 «شینه سِر جای خودش تا برسی بگیریش. می
 «تخماش، نبی! هر تخمی ازش مقابِل دو تخم.»محّمد گفت:  صدای ُگل   
و صدایش جّدی و کمی هم  ها تکیه داد لند گرفت و روی آرنجنبی سر را ب   
تخماش"! به ِکی چی؟ این مرغی که من »"ور از ضعِف همیشه، گفت: دُ 

دو کیلو بیش گوشت داره، نذارین حرام بشه، حیفه. یعنی.. ـ آ َئم،  دیده
 «محّمد! ـ تو و مریم هم باید عقلتونو ِبدین دسِت فرنگ؟ ُگل
 «چه بکنیم... ایسته فرنگ، دلش نمی»محّمد گفت:  ُگل   
ایسته" هم شد به  ایسته"! "دلش نمی دلش نمی»"صدای نبی برآشفته، گفت:    

 «ِچیش باید بدبختی باشه؟ ! یعنی آدِم فقیر همهبدبختی ای بدبختی حرف؟
و راست سر تکان تر، به چپ  محّمد حالِت دهانش تلخ های نبی، ُگل با حرف   

« مرِغ خودمه و صالحشو دارم...»گفت:  صدای تغییر می داد و فرنگ هم به
 «ُووی!...»و به خشم صدا کرد: 

به ناله « ِمهراَفروز»کردند و  خنده صدا می محّمد و روزعلی به علی   
 «محّمد و جهانگیر... بابا، بگو به این علی»گفت:  می
ها  کرد، مرغ به گندم گوهر مشتی گندم جلِو مرغ ریخته بود و هرکاری می   

 کرد... نگاه هم نمی
یادته به »کرد:  صدای دلبرکوچکه آمد که برای امیرآقا تعریف می   

 «خال ـ خالِی فرنگ؟  سفیده بزرگه مرغ
حرِف یک مرغ، صدای  «ِابلیناق»زیِر تأثیِر زیِر زور و فشاِر گرما و هم    

 «خاب؟... ها.»اعتنای امیرآقا گفت:  فه و بیخشک و خ
 «خواد بمیره... گمانم می به»تر گفت:  دلبرکوچکه یواش   
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ای َمرُدم! آدما دارن »صدای امیرآقا از ناراحتی بلندتر شد که گفت:    
 «میرن، این از مرغ میگه!... می
ه باال ـ ُرو به َکَپِر جان از نزدیک به درگاِه َکَپَرش ُرو ب صدای خنداِن ُگلی  

های بیائین ببینین چطور مرغه رو برده نهاده »گفت:  َپِر ُگاللی ـ میزینب و کَ 
 «ش! ترسه یکی ِبَبره َکَپر و خودش نشسته َدِم َکَپر، انگاری میتِه 
به  کنه میگم راستی پس حاال ِچشه که پرتش نمی»صدای َگاللی گفت:    

 «وِر مرغه که نشسته َدِم َکَپر؟ناطُ ؟ پس مگه همون بیرون
 «نه، حیف بود مرغش وهللا...»صدای ُگالِبُتون گفت:    
ای  یه برهبه قیمِت »خمیرکردن، گفت:  بود به صدای زینب که شروع کرده   
 «ارزید... می
   .................... 
 
 

شته بود و زیاد نگذکردِن آفتاب  از سربیرون هنوز فردا رسیده بود و   
ساعِت دیگر  بادهای کمی ُخَنک هنوز فرصِت آمد و شد داشتند؛ تا بیش از یک

 خوب بود.
اُووف ای! »گفت:  محّمد و فرنگ، می ُگل نبی ایستاده نزدیک به َکَپرِ    
سر و  و زدم به قربوِن خدا که خوب ِبت شد! دیدی دیروز من چقدر َسق زدم به

 «ازم گوش نگرفتی؟ خوب حرام شد!
کناِر  دست  خندید و فرنگ که کفِ  پشِت سِر نبی می َبس هم در نزدیکی به ُگل   

صدا  اال و هم ُرو به پائین بهدست را َرد کرد و هم ُرو به ب نشسته بود، گوش 
 «من دلم کافر نیست مثِل دِل شما، من دلم سفیده...»آمد: 

خاب، دلت برای "سفید"، میگم پس حاال چی؟ پس حاال دیگه »نبی گفت:    
بلندِی قّدش دوال شده بود تا نزدیک شده بود و «. َدر؟ کنی به چرا پرتش نمی

 چشِم فرنگ بیندازد. به چشم
 «آخه تا بو نگیره، قبول نیست!»صدای تمسخِر َگاللی گفت:    
ها، شاید »کارکردن طرِف َگاللی، گفت:  نبی راست ایستاد و چشمش به   
 «خواد بو بگیره و خوب بو بذاره ِبش تا بعد پرتش بکنه! می
کسی چی  به»جا شد گفت:  جابه زمین رسیده بود، فرنگ که پشتش به   

 «اصالً... برادرا، به شما چی
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 «آ! ایَنم از معرفتش!»نبی گفت:    
هم َدوِر این فقیرو  پس شما از بیکاری با»ایستاده َدِم َکَپرش، گفت: زینب    

 «ئین؟ گرفته
فرنگ! بیا یه َمزاری »خنده صدا کرد:  جان هم ایستاده جلِو َکَپرش، به ُگلی   

 .و با خندۀ بزرگتری دست کوفت به ران« درست بکن براش!
گفت:  ،هائی سنگ ُخرده میانِ  کشیدن به زیر، با انگشت به فرنگ، سرش   
 «کنم! درست هم می»

 «بی مریم کوش، فرنگ؟ پس بی»جان دیگر نخندید و گفت:  ُگلی   
 «رفته سِر آب.»فرنگ با مکث و با کمی بلندگرفتِن سر جواب داد:    
آ »شد، گفت:  نزدیک می به نبییواش  زده، یواش پشت ها به امیرآقا که دست   

 «" ِبدیم ِبش تا...رسالمتیسَ نبی، شاید به این توقعه هم که "
ها، فرنگ، بیا ِبَبِرش روی َمزارا.. ـ »بلند گفت:  آقا از جلِو َکَپرش  حاجی   

 «هرچند گناه هم داره که اینو میگم ـ خاکش بکن!
م، پس کن خاکش هم البت می»آقا گفت:  فرنگ سرچرخاند طرِف حاجی   

 «کنم؟ یعنی میذارم سگا بخورنش؟ ـ هرگزی... خاکش نمی
گشتند؛ مریم هم که ُجزِوشان بود، به  آب برمیروی چند زن و دختر از    

پا تند کرد و رسید که  َبس به ک به زمین نشست و ُگلشبا مَ   رسیدن جلِو َکَپر
ه بکمکش کند َمشک را به گشودِن َتنگ از کول درآَوَرد. مریم گوشش 

های، پس اینو هنوزه پرت »ها، به سِرپاشدن گفت:  خنده ها و شوخی ـ حرف
خووندن  ای می ُمرد، اونوقتش هم فقط یه فاتحه نکرده؟ اگه یه آدمی هم می

 «شد... براش و کار خالص می
وهللا اگه خودت نگیری »جان که آمده بود و رسیده بود، با خنده گفت:  ُگلی   

 «ُکِن معامله باشه. شه که حاالحاال ِولقبول پرتش نکنی، این نه
شدن، مرغ را از  مریم با سکوت و خنده به پشِت سِر فرنگ رسید و به خم   

ها و سینه خودش را روی مرغ انداخت و  داشت که فرنگ با دست زمین برمی
مریم راست ایستاد و «. ِبش! هزار َمن کفر میگم اگه کسی دست نهاد»گفت: 
شت ـ َبَرِمش اون پُ  ام سگا بخورنش. میخو نمی»گفت:  نشستن راست به فرنگ
 «ُکَنمش به خاک... َکَنم می با تیشه زمینو می ُمشتا
 !«راستی و از قصد میگه  ُهع نه راستی های!»گفت:  خندان جان ُگلی   
جان، جوِن بهمن من خودم هم دلم خیلی سوخته  نه ُگلی»خنده گفت:  مریم بی   
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چیزی بود که با خودمون کور و پیر شد و حاال که براش. این مرغ مثِل 
 «بینم سخته به سرم... ئی اینُجور شد، می دفعه یه
زده باالی سِر مرغ، از حرِف مادرش دلش بیشتر داغ  فرنگ دیگر ُچمباتمه   

 شد...
ای باز  کمی خشک شده بود؛ از چشمش باریکه پهلودرازشدۀ مرغ  الشۀ به   

مانده و  کرد. پاهایش نامرّتب ـ یکی کج و زیِرتنه نگاه میمانده بود و مثِل آنکه 
اش  خشک شده بودند. نوِک بسته تر ـ مانده و راست یکی بیرون و آنکمی پیدا 

نظِر فرنگ اینُجور آمد که بلندتر و خیلی زرد  با سطِح برآمدۀ ُپرپوست، به
و پس از لحظاتی مثِل این شد که یک تکّه چوِب زرد است و نوک  شده

وار فرود آمد که این نوک دیگر  نیست... بعد این معنا به ذهِن فرنگ ضربه
برچیدن و  به روی بازشدن و دانه –سال  بعد از شش ـ هفت –برای همیشه.. 

، اََحدی، نخواهد ها بسته شده و بازشدنش را دیگر کسی زدن به مرغ نوک
باِر  را خودش یک، دست برد که نوک دید... و مثِل مقاومتی در برابِر این حتم
 انگشت جلو برد؛ انگشت که به نوک دیگر باز کند و بازشدنش را ببیند، و

قوِل  اش را گرفت... دید به داخِل سینهخورد، پسش کشید و چیزی ماننِد دود 
بزرگ و پیر و شکسته  مادرش چقدر خودشان ـ و همۀ آبادی ـ با این مرغ 

اند و حاال که  های فراوانی را دیده ناشادیهائی و  اند؛ دید با این مرغ شادی شده
کند...  دهد که... که هرچه هست، ُخلق را خفه می آدم دست می ُمرده، حالتی به

َدور و َبِر این حالت ِبگَردد و بیشتر بفهمد... و فهمید فقط از اینست که  کوشید
کم، مبهم، غیِرواضح، به مغزش رسید که مثِل  چیزی گم کرده... و باز کم

ساله را  ساله را از دست نداده و خوِد شش ـ هفت ینست که مرِغ شش ـ هفتا
کار و  آزار و منفعت بسته و بی از دست داده... و به همراهش موجودی زبان

 عزیز را از دست داده.. و اینست که...
ها را برده بود خیلی آنَوِر گورستان و برگشته بود،  محّمد که ُبزها و االغ ُگل   

نش به کناِر فرنگ که دیگر در َدور و َبَرش کسی نبود، مالیم و با رسید
ثمر خوِدتو ناراحت  ئی باالی سرش و بی پس نشستهبابام! »همراهانه گفت: 

اش به  چرخاندِن چهره سختی بهرسیدِن نگاهش به مرغ و درو در « کنی؟ می
و پایش به رفتن َرو  «تون؟ گوهر، بابام، پس چائی»سمِت گوهر، گفت: 

 گرفت... مین
دانست با بخشی  فرنگ جواب به حرِف پدرش را جواِب سکوت کرد و می   
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پدرش  به جوابی بهتر از هرجواِب زبان سکوت ـ که بخِش معناست ـ  از این
خیلی فهمیده و خوب و  عنواِن آدمی خیلی دانست پدرش به رسد و می می
 سوزد... می رحم، از خودش ـ که فرنگ باشد ـ بیشتر دلش برای مرغ دل
زبان  محّمد با تردید در گفتن و نگفتن و پابرداشتن و پابرنداشتن، به و ُگل   

رروشن نشده. هنوز بیرحمه و هنوز اونُجوری که باید، سَ دلش آدمیزاد »آمد: 
داره که میگه اصالً یه جونداری مثِل مرغ یا گوسفند یا  اینجا هم ُمرادی حق

َئن برای اینکه از گلوی بشر ِبَرن پائین... دیگه هم اینکه  کبک ِخلقت نشده
شون به دوبیشتِر آدما شرف دارن و  حیوونا هم بد و خوب دارن و بسیاری

درنده  َئن و چیزی که هست، آدمیزاد مثِل جونورِ  بسته َئن که زبون گناهی نکرده
دونم  دیگه نمی»و با مکثی اضافه کرد:  «ُکشه و قورت میده... ازشون می
 «چی بگم...

رفتن پا بردارد و فرنگ در برابِر این  و همچنان نتوانست فوراً به   
صدائی قُرقُروار و  پدرش، وجودش آکنده از ُحرمت، به کشیدِن وجودِ  شعله

سال تخم نهاد برامون   همه این بههمینه. این مرغ  اصِل حقیقت »شتابان گفت: 
مون بود و تا ناخوشی  و چقدر هم جوجه درآورد بزرگ کرد و مثِل بچه

نظر بودن که باید فوراً سرشو ِبکَنیم  گرفتش، دوبیشتِر مردِم ما به این
 «بخوریمش...

ش اَ  جان چرخه ُگلی کشیدند، درگاِه َکَپرها هم، سر میجا، به  ها به همه سگ   
، صدای استکان ـ رفت ها، می جلو، ُرو به زن یواش ُرو به د و یواشچرخی  می

کوچکه را  آقا بچه َبس آمد، حاجی کردِن ُگل«ِچخ ِچخ»آمد، صدای  ها می نعلبکی
داشت، َگاللی  َتل پا برمی سمتِ  و بهبغل گرفته بود و کناِر َکَپر رُ  به

ای قرارگرفته  با دیگچهرفت، َمکِینه  طرِف شکاِف زیِر َتل می به دست  به تسبیح
خه پیدا شده بود... فرنگ تل روی سرش و سطِل کوچکی به دستش، از راِه آب

رغ را خیلی ُدور از پشِت َکَپرها توی یک افتادگِی سنگالخ چال و گوهر م
 گشتند... دسِت گوهر، برمی کردند و تیشه به

ما شروع به و گر کار افتاد و داغ شد دیگر طولی نُبرد که کورۀ آفتاب به   
 ها به داخِل َکَپرها کرد... کردن ظفریافتن کرد و شروع به فراری

مانده، گفت:  اِن بیروندفرنگ چشمش به قوری ـ کتری ـ استکان ـ قند   
 ..شد. مرغ از َدِم نظرش َرد نمی«. گوهر، بیا اینا رو َوردار َبَبر، ِبُشور...»

نشسته بود به چوخابافی. چشمش به فرنگ رسید مریم در سایۀ پهلوی َکَپر    
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 دید نبودِن مرغ برایش سنگین است... حالی که می خنده ماند به به و لب
جاکردِن چند سنگِ  محّمد شروع کرده بود به جابه ُگل ها  آخوِر االغدر کناِر    

گرفت؛ ُمردِن مرغ برایش  سوخت، جا نمی ، میکرد می« ُکوره»بزرگ. دلش 
 اعتبارِی دنیا هم بود... ازۀ بینشانۀ ت

 و حّتی برای گوهر، برخالِف همیشه  محّمد برای فرنگ و مریم و ُگل   
چیز نبودند؛ مغزشان جداگانه و برای خود،  ها همه َکَپرها و صداها و همهمه

 تر از بافِت چوخا... بافت؛ ریزبافت موضوِع مرغ را می
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ُکش مگس                                     
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محّمد  آقا و َبردی و خوِد ُگل محّمد، نگهدار و َقپان و حاجی جلِو َکَپِر ُگل   
آفتاِب کمی بیش از دو هفته از   اند. آفتاب هم، ُچمباتمه زده به سرها نزدیک

ها ِبَچَپند  کند که آدم پائیز رفته و آفتاِب صبِح پس از ناشتائی است و حکم نمی
 داخِل َکَپرها...

شنید، با عجله قورِی چای را  ها را می صدای تعریفاز داخِل َکَپر نبی که    
محّمد دید و گفت:  َدِم پا، پا برداشت. ُگل  تمام کرد زد بیرون و به انداختِن گیوه

 «اُُهع! ایَنم نبی...»
ببینین حضرات، ببینین »کارکردن طرِف نبی، گفت:  َقپان چشمش به   

ز خواب بیدار شده برامون و َجخت به ناشتائی خالص َمردُبزرگه رو! َجخت ا
 «کرده.

نگ  خود را رساند و سالم کرد و َشلَ  هشت هفت ـ برداشتِن  نبی، خندان، با   
نشست که نگهدار  گفت و جواب شنید و روی پِس زانوها می« خیر به صبخ»

 «کنی برامون! خواب" می بابام باشی که "خان»کرد، گفت:  که نگاهش می
ها، آدِم بیکار، البت... نوایساد »گفت: َبس از جلِو َکَپرشان  ُگلخنداِن صدای    

 «به اهواز تا یه ماه ـ دو ماه از پائیزرفته کار بکنه و َجلد دوید اومد.
ای جن ِبَبره کارا رو! آدم داخِل خونۀ خودش اگه فقط نوِن »َبردی گفت:    

 «َپتی بخوره، بهتره تا بره به شهرا.
 «َبردی از داِغ دِل خودش اینو میگه چون اخراجش کردن!»ان گفت: َقپ   
 «آ!...»غیظ مثِل غّرش صدا کرد:  َبردی به   
 احوالی که تمامِ  نه بابا، َقپون، رفتن به والیِت ُغربت به»نگهدار گفت:    

 «، فایدۀ چی داره.َئن شده ای ای ـ ِکشوه رشوه دست اشخاص ِ کاربه
خواستن بخورن  هاه! دیدین؟ چارلایِر ما رو هم می»َبردی، برآشفته، گفت:    
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ها ِبَچَپند  کند که آدم پائیز رفته و آفتاِب صبِح پس از ناشتائی است و حکم نمی
 داخِل َکَپرها...

شنید، با عجله قورِی چای را  ها را می صدای تعریفاز داخِل َکَپر نبی که    
محّمد دید و گفت:  َدِم پا، پا برداشت. ُگل  تمام کرد زد بیرون و به انداختِن گیوه

 «اُُهع! ایَنم نبی...»
ببینین حضرات، ببینین »کارکردن طرِف نبی، گفت:  َقپان چشمش به   

ز خواب بیدار شده برامون و َجخت به ناشتائی خالص َمردُبزرگه رو! َجخت ا
 «کرده.

نگ  خود را رساند و سالم کرد و َشلَ  هشت هفت ـ برداشتِن  نبی، خندان، با   
نشست که نگهدار  گفت و جواب شنید و روی پِس زانوها می« خیر به صبخ»

 «کنی برامون! خواب" می بابام باشی که "خان»کرد، گفت:  که نگاهش می
ها، آدِم بیکار، البت... نوایساد »گفت: َبس از جلِو َکَپرشان  ُگلخنداِن صدای    

 «به اهواز تا یه ماه ـ دو ماه از پائیزرفته کار بکنه و َجلد دوید اومد.
ای جن ِبَبره کارا رو! آدم داخِل خونۀ خودش اگه فقط نوِن »َبردی گفت:    

 «َپتی بخوره، بهتره تا بره به شهرا.
 «َبردی از داِغ دِل خودش اینو میگه چون اخراجش کردن!»ان گفت: َقپ   
 «آ!...»غیظ مثِل غّرش صدا کرد:  َبردی به   
 احوالی که تمامِ  نه بابا، َقپون، رفتن به والیِت ُغربت به»نگهدار گفت:    

 «، فایدۀ چی داره.َئن شده ای ای ـ ِکشوه رشوه دست اشخاص ِ کاربه
خواستن بخورن  هاه! دیدین؟ چارلایِر ما رو هم می»َبردی، برآشفته، گفت:    
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یاُرو چون دهاتیه و .. ـ ارواِح اجدادشون! ـ خیال کردن و پیِش خودشون
ترسه و هیچی نمیگه... چی بگه آدم... برای من  ره و میس، خَ  آستینش پاره
 اص ِ تماِم مملکتایها همیشه کار هست؛ برای اشخ برای اجنبی کار نبود اما

ـ کار هست و برای  "سیزُیونـ داخِل شرکِت "ِپرِ  دنیاتادنیا داخِل مسجدسلیمان.
 .«خوابیده پارتی کار نیست و کار دیگه بی من فقط کار نیست و برای ایرانیِ 

همۀ ایران   این حسابو هست؟ ـ بهفقط به مسجدسلیمان مگه »نبی گفت:    
 «حسابه. حساب همین

ای، ژاپنی، یهودی، سگ، ُسوَتک!  اَمِرکائی، انگلیسی، ُکره»َبردی گفت:    
 «دونم... چی می

 «بله، بله...»محّمد محکم گفت:  ُگل   
 «بسته... حق داره این زبون»َقپان گفت:    
ها رو؟ ـ عیِن خوِد َعنَتَرن به  ای ئین َپک و ُپوِز ُکره دیده»آقا گفت:  حاجی   

شون هم ـ پنج ـ شیش هزار تومن  وقت چی! "راننده" ـ همون رانندهاونهللا!  کالمُ 
 «حقوقشه اما زورشون میاد که روزی سی و پنج تومن هم به من ِبَدن.

مردِم فقط کار شهرا رو َورداشته اما به خوزستان »محّمد گفت:  ُگل   
 .«َئن نصیب مونده خودمون بی

 «بله، بله جاِن خودت...»نبی به سوز گفت:    
میگین چرا نمیری به شهرا به من وقتی به  پس چرا یه گاه»َقپان گفت:    

ـ بازی  قانونی ـ بیحسابی ـ پارتی ُجسِت یه کاری؟ نه آدم زورش میاد به بی
 «خوری؟ رشوه

وهللا فقط کاِر تو از روی عقله که تکون »خوردن گفت:  َبردی با ُوول   
میاد؟ خاب، یکی گیر نمیاد پس آدم زورش نیعنی جا.  خوری از همین نمی

ازشون ِبُپرسه ای آتش به خونۀ باباتون، چرا همین پوال رو نمیدین به همین 
شون به اجنبی؟ یعنی که چی بشه؟  مخلوِق لُخت و ُگشنۀ خودمون و چرا میدین

 «ُشهَرِته؟
راستی هم  راستی»همه گفت:  کردن به و با نگاهنگهدار با خندۀ تصدیق    

 «که...
کاِر این  ِکی هست که سر درنیاورده باشه بهای بابا، دیگه »محّمد گفت:  ُگل   

 «کنیم؟ ئیم و می حکومِت ظلم؟ یعنی از این دربابت  کم تعریف کرده
َبردی که سر درآورده باشه به حساب، همه فرض »نبی به خنده گفت:    
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 «َئن! بگیر که همه سر درآورده
سِر جایش کمی پاپا کرد گفت:  ها از َدوِر زانوها  تکردِن دس آقا با ِول حاجی   
سوزه سِر پا فقط برای سی و  من به اسِم "تفنگچی" شب تا صبح بابام می»

 «ُکلُفت... تومن، اونوقت اونُجور آتش میذارن به پوالی ُکلُفت پنج
زد.  که مثِل همیشه به ُکندی و آرام کالم می محّمد بگوید گوش دادند تا ُگل   
الی که چانه را با مشت گرفته بود و انگشِت سّبابۀ دسِت دیگر را جلِو ح به

یه کاری بود که آدمای  از حاال باز اگه صحبت»ته بود، گفت: مردها گرف
یه  تونستن هم که یادش بگیرن، شد و نمی سواد یا دهاتی سرشون ِبش نمی بی

آدمای خودمون  سواد یا ُخب، آدمای بیگفتیم " حرفی بود و اونوقت می
ُروندن چی؟  ، اما َمَثل، همین ماشینشون نیست" دست کار به سررشتۀ این

ُروندن هم آیا کاری داره؟ پس یا همین یه ذّره ُروندنو یاِد مردِم خودمون  ماشین
ها که اون پوِل زیاد  های خودمون بذارن جای همون اجنبی ِبَدن یا از راننده

ین یه حساب معلوم میده حکومت چه گیِر خودمون بیاد. پس نه از هم
 «حکومتیه؟

 «همین. رحمت به شیِر مادرت!»آقا گفت:  حاجی   
 ...«رحمت به روِح پدرت»گفت:  َقپان هم می   
 «چیزو بگیرین مثِل همین. پس یعنی دیگه... پس چی. همه»نبی گفت:    
 «همینو خوبه ِبُپرسی!»نگهدار گفت:    
ها  ست و هارکردهمَ  ِکی ِبُپرسی؟ مگه با اون خدا بله، اما از»َبردی گفت:    
 «شی تعریف بکنی؟ می
ا؟ یعنی خوائین بشینین سِر ُجل و ج پس نمی»شدن گفت:  مریم به نزدیک   

ین و خوِدتونو عاجز بکنین؟ بلند شین تا رُگِرپا بشینُجور گُ  کمه که همینمگه حُ 
و َبَرش، صدا کرد: های َدور  و چشمش به جوجه« جا بندازم راحت بشینین.

 «تون... مون، آتش بگیره های ِکیش، ِکیش، خوردین»
 «جا بنداز همونجا، مریم. چه فرق داره.»محّمد گفت:  ُگل   
تکانِی طوالنِی  ، در آرامیدگی و بیشده جان خالصی از چنگاِل گرمای کم   

هر  برای به ها و آمادگی ها و لبخندها و خنده ُروئی ها پیدا بود و در گشاده اندام
ها و در  انه ـ آزادانۀ خروسخندیدن و همچنین در حرکاِت مغرور« بیخودی»
ِل تا مث – های گرما دیگر مثِل اّول ها... نه، چنگال های جوجه ستنجَ هوا به

ها ـ  ها را ـ ماننِد هیکل کار نبودند تا حرف در –پیش هم  هفته همین دو ـ سه
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ترسه و هیچی نمیگه... چی بگه آدم... برای من  ره و میس، خَ  آستینش پاره
 اص ِ تماِم مملکتایها همیشه کار هست؛ برای اشخ برای اجنبی کار نبود اما

ـ کار هست و برای  "سیزُیونـ داخِل شرکِت "ِپرِ  دنیاتادنیا داخِل مسجدسلیمان.
 .«خوابیده پارتی کار نیست و کار دیگه بی من فقط کار نیست و برای ایرانیِ 

همۀ ایران   این حسابو هست؟ ـ بهفقط به مسجدسلیمان مگه »نبی گفت:    
 «حسابه. حساب همین

ای، ژاپنی، یهودی، سگ، ُسوَتک!  اَمِرکائی، انگلیسی، ُکره»َبردی گفت:    
 «دونم... چی می

 «بله، بله...»محّمد محکم گفت:  ُگل   
 «بسته... حق داره این زبون»َقپان گفت:    
ها رو؟ ـ عیِن خوِد َعنَتَرن به  ای ئین َپک و ُپوِز ُکره دیده»آقا گفت:  حاجی   

شون هم ـ پنج ـ شیش هزار تومن  وقت چی! "راننده" ـ همون رانندهاونهللا!  کالمُ 
 «حقوقشه اما زورشون میاد که روزی سی و پنج تومن هم به من ِبَدن.

مردِم فقط کار شهرا رو َورداشته اما به خوزستان »محّمد گفت:  ُگل   
 .«َئن نصیب مونده خودمون بی

 «بله، بله جاِن خودت...»نبی به سوز گفت:    
میگین چرا نمیری به شهرا به من وقتی به  پس چرا یه گاه»َقپان گفت:    

ـ بازی  قانونی ـ بیحسابی ـ پارتی ُجسِت یه کاری؟ نه آدم زورش میاد به بی
 «خوری؟ رشوه

وهللا فقط کاِر تو از روی عقله که تکون »خوردن گفت:  َبردی با ُوول   
میاد؟ خاب، یکی گیر نمیاد پس آدم زورش نیعنی جا.  خوری از همین نمی

ازشون ِبُپرسه ای آتش به خونۀ باباتون، چرا همین پوال رو نمیدین به همین 
شون به اجنبی؟ یعنی که چی بشه؟  مخلوِق لُخت و ُگشنۀ خودمون و چرا میدین

 «ُشهَرِته؟
راستی هم  راستی»همه گفت:  کردن به و با نگاهنگهدار با خندۀ تصدیق    

 «که...
کاِر این  ِکی هست که سر درنیاورده باشه بهای بابا، دیگه »محّمد گفت:  ُگل   

 «کنیم؟ ئیم و می حکومِت ظلم؟ یعنی از این دربابت  کم تعریف کرده
َبردی که سر درآورده باشه به حساب، همه فرض »نبی به خنده گفت:    
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 «َئن! بگیر که همه سر درآورده
سِر جایش کمی پاپا کرد گفت:  ها از َدوِر زانوها  تکردِن دس آقا با ِول حاجی   
سوزه سِر پا فقط برای سی و  من به اسِم "تفنگچی" شب تا صبح بابام می»

 «ُکلُفت... تومن، اونوقت اونُجور آتش میذارن به پوالی ُکلُفت پنج
زد.  که مثِل همیشه به ُکندی و آرام کالم می محّمد بگوید گوش دادند تا ُگل   
الی که چانه را با مشت گرفته بود و انگشِت سّبابۀ دسِت دیگر را جلِو ح به

یه کاری بود که آدمای  از حاال باز اگه صحبت»ته بود، گفت: مردها گرف
یه  تونستن هم که یادش بگیرن، شد و نمی سواد یا دهاتی سرشون ِبش نمی بی

آدمای خودمون  سواد یا ُخب، آدمای بیگفتیم " حرفی بود و اونوقت می
ُروندن چی؟  ، اما َمَثل، همین ماشینشون نیست" دست کار به سررشتۀ این

ُروندن هم آیا کاری داره؟ پس یا همین یه ذّره ُروندنو یاِد مردِم خودمون  ماشین
ها که اون پوِل زیاد  های خودمون بذارن جای همون اجنبی ِبَدن یا از راننده

ین یه حساب معلوم میده حکومت چه گیِر خودمون بیاد. پس نه از هم
 «حکومتیه؟

 «همین. رحمت به شیِر مادرت!»آقا گفت:  حاجی   
 ...«رحمت به روِح پدرت»گفت:  َقپان هم می   
 «چیزو بگیرین مثِل همین. پس یعنی دیگه... پس چی. همه»نبی گفت:    
 «همینو خوبه ِبُپرسی!»نگهدار گفت:    
ها  ست و هارکردهمَ  ِکی ِبُپرسی؟ مگه با اون خدا بله، اما از»َبردی گفت:    
 «شی تعریف بکنی؟ می
ا؟ یعنی خوائین بشینین سِر ُجل و ج پس نمی»شدن گفت:  مریم به نزدیک   

ین و خوِدتونو عاجز بکنین؟ بلند شین تا رُگِرپا بشینُجور گُ  کمه که همینمگه حُ 
و َبَرش، صدا کرد: های َدور  و چشمش به جوجه« جا بندازم راحت بشینین.

 «تون... مون، آتش بگیره های ِکیش، ِکیش، خوردین»
 «جا بنداز همونجا، مریم. چه فرق داره.»محّمد گفت:  ُگل   
تکانِی طوالنِی  ، در آرامیدگی و بیشده جان خالصی از چنگاِل گرمای کم   

هر  برای به ها و آمادگی ها و لبخندها و خنده ُروئی ها پیدا بود و در گشاده اندام
ها و در  انه ـ آزادانۀ خروسخندیدن و همچنین در حرکاِت مغرور« بیخودی»
ِل تا مث – های گرما دیگر مثِل اّول ها... نه، چنگال های جوجه ستنجَ هوا به

ها ـ  ها را ـ ماننِد هیکل کار نبودند تا حرف در –پیش هم  هفته همین دو ـ سه
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آمیز  بریدۀ تحریک ناُجور و کوتاه و بریدهجا بکنند و به جاهای  تندتند جابه
 ِبکشانند...

دیگر در یک روِز دیگر، مو به  بارِ  باز حرِف اخراِج َبردی پیش آمد؛ یک   
چه گفت و از سرکارگر در جواب چه شد که َبردی به سرکارگر  گفته می مو

جانِب َبردی داد  و َبردی  که آمد، حق را به« آقای مهندس»شنید و آِخَرش 
از گلویشان کشید »خواستند قورت بدهند،  پوِل چهارروزش را که می

 «...َدر به
جن بزنه  اَه! حاال خوب کردی »َبس از داخِل َکَپر درآمده بود:  صدای ُگل   

زد شکست  روزعلیهای َمرد! وهللا »و بلندتر ادامه داد: « به همون داِرت؟
 «ُکشو... مگس

ده پرید بیرون و حلبِی چهارگوش از دست، با خن به ُکش ، مگسروزعلی   
محّمد چوب را هم انداخت داخِل َکَپر که نبی  ُکلّی َکنده شد و علی نوِک چوب به

کرد، گفت:  سر و گردن تاب داده بود و نگاه میآنرا به دستش نبیند... نبی که 
ُکلُفِتت و همون شکلت! راست میگه؟  های َپری بزنه داخِل همون لبای ُکلُفت»

 «ا؟پس چر
الکی دروغ میگه جاِن  های بابا، این الکی»خنده صدا کرد:  به لب روزعلی   

 «بابام، فقط میخش َکنده شده...
ِولَکی خودشون به  میخا الکی»َبس که َدِم درگاِه َکَپر پیدا شده بود، گفت:  ُگل   

 «کوفتنش به زمین؟ ضرب شون با به َکندی اگه تو نمی شدن خودشون َکنده می
ها َدوِر زانوها گفت:  نبی با کمی چرخیدن روی پاها، با بردِن حلقۀ دست   
که به  ببینین، ببینین همون ریختشو و اندامشو! ای مالئکه ِبَبره همون شکلتو»

 «َبره و انگاری یه ُغربتِی ناُجوری هستی! شکِل بچۀ آدم نمی
ور را به دُ  ترِخرَسک، حلِب کوچکِ ُپراز خاکسکردِن  مریم که پس از پهن   

از پشِت َکَپرها برده بود خالی کرده بود و در برگشتن از میاِن َکَپِر خودشان و 
کنن به ِجِغلِۀ  چه می ی! ببینین ِهی»بود، صدا کرد: پیدا آمدن  بهَکَپِر نبی 

 بسته. های پس مگه طال ـ ُنقرینه بود همون نوِک چوب و یه ذّره حلبی زبون
 «کنین؟ و نفرین می که چیز میگین به ِجِغلِه

 «لَق بود، من تقصیرمه مگه؟»گفت:  می روزعلیو صدای    
ارِی َمردو ای داِد بیداد! تفنگِ شک»گفت:  میو َقپان به خنده و تمسخر    

 «کنن! کنن و بیقراری می شکسته که اینُجوری غیظ می
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و « بینم...ببیارش، بیارش »َبس، گفت:  نبی دستش درازشده طرِف ُگل   
زدۀ  ّتی مار ـ ماِر ُمرده ـ رو میذاره جا بگیره یه جا این جنحتو بگو »گفت: 

 «ُبرده؟ آل
کمر، زور  پشتِ  کمر و کمی به به شد. دستش د نگاهش به فرش، پا میمحمّ  ُگل   
 آورد کمر را صاف نگاه دارد و کمر درست به فرمانش نبود. می
 «پس دیگه بلند شین بشینین سِر جا.»مریم گفت:    
 «شین؟ پس بلند نمی»محّمد هم گفت:  و ُگل   
به رنگِ صورتِی ِخرَسک نگاه کردند که  ُروئی  گشاده مردها با دلخوشی و   

تعجیل پا شوند و پا بردارند و ُرویش  نیمی به سایه و نیمی به آفتاب بود تا بی
 جا بگیرند...

اند؛ چقدر با بالتکلیفِی  روی این ِخرَسک نشسته یبیشمار  ِه حدّ چبه تا    
در  بار اینباِر دیگر هم پیش آمده و  حاال یک اند... ها ُرویش نشسته گذرانی وقت

 نشینند... نهاده ُرویش می خوشی هوای ُروبه
به آهستگِی ممکن سِرپا شدند و به سمِت رنگِ خیلی خوشرنگ و دلگُشایش    

تر،  ئی که با گذِر تابستاِن رفته مثِل آنکه کمرنگ  نگِ صورتیجنبیدند؛ ر
 تر شده بود احوال تر و ناخوش محّمد که خشک تر، شده بود؛ مثِل خوِد ُگل کهنه

های  زد و چشم نظر می ُرخسارش دیگر کمی تاریک به و مثِل مریم که رنگِ
انگار به َکِدری ُرو کرده بودند، انگار دیگر مثِل اّول برق  اَش خاکستری

 زدند... نمی
شده به دستش،  حلبِی چهارگوش و دسته و یک میِخ کج ها، نبی تکّه به نشستن   

سنگی های، پس اون میخش کو؟ میخشو گم نکرده باشه... یه »صدا کرد: 
 .چشم کرد.. ُجستِن سنگی چشم و اینَور ـ آنَور به« هم...

 .ها، سنگی ُجست آورد داد به دستش ههائی به کنار َکوَثر با پریدن   
ای خدادار! این چه فایده داره آخه. »چانه، با خنده گفت:  به نگهدار دستش   

 «ه جاِن خودت...رِ پرتش کن بِ 
 «ُکشه هم؟ می: »پرسید َبردی   
ُکشه؟  ه. پس نمیُکش می»حرِف نگهدار، جواِب َبردی را داد:  اعتنا به نبی بی   

 «َئم برای اسمی؟ اگه نکُشه، پس یعنی راستش کرده
یا پشِت کمرها جا  اند های َکَپر نشسته ها یا در پروازند یا روی بدنه مگس   

 و  اند نشستهگردند یا روی فرش  اند یا به َدوِر سر و گوش و صورت می گرفته
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آمیز  بریدۀ تحریک ناُجور و کوتاه و بریدهجا بکنند و به جاهای  تندتند جابه
 ِبکشانند...

دیگر در یک روِز دیگر، مو به  بارِ  باز حرِف اخراِج َبردی پیش آمد؛ یک   
چه گفت و از سرکارگر در جواب چه شد که َبردی به سرکارگر  گفته می مو

جانِب َبردی داد  و َبردی  که آمد، حق را به« آقای مهندس»شنید و آِخَرش 
از گلویشان کشید »خواستند قورت بدهند،  پوِل چهارروزش را که می

 «...َدر به
جن بزنه  اَه! حاال خوب کردی »َبس از داخِل َکَپر درآمده بود:  صدای ُگل   

زد شکست  روزعلیهای َمرد! وهللا »و بلندتر ادامه داد: « به همون داِرت؟
 «ُکشو... مگس

ده پرید بیرون و حلبِی چهارگوش از دست، با خن به ُکش ، مگسروزعلی   
محّمد چوب را هم انداخت داخِل َکَپر که نبی  ُکلّی َکنده شد و علی نوِک چوب به

کرد، گفت:  سر و گردن تاب داده بود و نگاه میآنرا به دستش نبیند... نبی که 
ُکلُفِتت و همون شکلت! راست میگه؟  های َپری بزنه داخِل همون لبای ُکلُفت»

 «ا؟پس چر
الکی دروغ میگه جاِن  های بابا، این الکی»خنده صدا کرد:  به لب روزعلی   

 «بابام، فقط میخش َکنده شده...
ِولَکی خودشون به  میخا الکی»َبس که َدِم درگاِه َکَپر پیدا شده بود، گفت:  ُگل   

 «کوفتنش به زمین؟ ضرب شون با به َکندی اگه تو نمی شدن خودشون َکنده می
ها َدوِر زانوها گفت:  نبی با کمی چرخیدن روی پاها، با بردِن حلقۀ دست   
که به  ببینین، ببینین همون ریختشو و اندامشو! ای مالئکه ِبَبره همون شکلتو»

 «َبره و انگاری یه ُغربتِی ناُجوری هستی! شکِل بچۀ آدم نمی
ور را به دُ  ترِخرَسک، حلِب کوچکِ ُپراز خاکسکردِن  مریم که پس از پهن   

از پشِت َکَپرها برده بود خالی کرده بود و در برگشتن از میاِن َکَپِر خودشان و 
کنن به ِجِغلِۀ  چه می ی! ببینین ِهی»بود، صدا کرد: پیدا آمدن  بهَکَپِر نبی 

 بسته. های پس مگه طال ـ ُنقرینه بود همون نوِک چوب و یه ذّره حلبی زبون
 «کنین؟ و نفرین می که چیز میگین به ِجِغلِه

 «لَق بود، من تقصیرمه مگه؟»گفت:  می روزعلیو صدای    
ارِی َمردو ای داِد بیداد! تفنگِ شک»گفت:  میو َقپان به خنده و تمسخر    

 «کنن! کنن و بیقراری می شکسته که اینُجوری غیظ می
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و « بینم...ببیارش، بیارش »َبس، گفت:  نبی دستش درازشده طرِف ُگل   
زدۀ  ّتی مار ـ ماِر ُمرده ـ رو میذاره جا بگیره یه جا این جنحتو بگو »گفت: 

 «ُبرده؟ آل
کمر، زور  پشتِ  کمر و کمی به به شد. دستش د نگاهش به فرش، پا میمحمّ  ُگل   
 آورد کمر را صاف نگاه دارد و کمر درست به فرمانش نبود. می
 «پس دیگه بلند شین بشینین سِر جا.»مریم گفت:    
 «شین؟ پس بلند نمی»محّمد هم گفت:  و ُگل   
به رنگِ صورتِی ِخرَسک نگاه کردند که  ُروئی  گشاده مردها با دلخوشی و   

تعجیل پا شوند و پا بردارند و ُرویش  نیمی به سایه و نیمی به آفتاب بود تا بی
 جا بگیرند...

اند؛ چقدر با بالتکلیفِی  روی این ِخرَسک نشسته یبیشمار  ِه حدّ چبه تا    
در  بار اینباِر دیگر هم پیش آمده و  حاال یک اند... ها ُرویش نشسته گذرانی وقت

 نشینند... نهاده ُرویش می خوشی هوای ُروبه
به آهستگِی ممکن سِرپا شدند و به سمِت رنگِ خیلی خوشرنگ و دلگُشایش    

تر،  ئی که با گذِر تابستاِن رفته مثِل آنکه کمرنگ  نگِ صورتیجنبیدند؛ ر
 تر شده بود احوال تر و ناخوش محّمد که خشک تر، شده بود؛ مثِل خوِد ُگل کهنه

های  زد و چشم نظر می ُرخسارش دیگر کمی تاریک به و مثِل مریم که رنگِ
انگار به َکِدری ُرو کرده بودند، انگار دیگر مثِل اّول برق  اَش خاکستری

 زدند... نمی
شده به دستش،  حلبِی چهارگوش و دسته و یک میِخ کج ها، نبی تکّه به نشستن   

سنگی های، پس اون میخش کو؟ میخشو گم نکرده باشه... یه »صدا کرد: 
 .چشم کرد.. ُجستِن سنگی چشم و اینَور ـ آنَور به« هم...

 .ها، سنگی ُجست آورد داد به دستش ههائی به کنار َکوَثر با پریدن   
ای خدادار! این چه فایده داره آخه. »چانه، با خنده گفت:  به نگهدار دستش   

 «ه جاِن خودت...رِ پرتش کن بِ 
 «ُکشه هم؟ می: »پرسید َبردی   
ُکشه؟  ه. پس نمیُکش می»حرِف نگهدار، جواِب َبردی را داد:  اعتنا به نبی بی   

 «َئم برای اسمی؟ اگه نکُشه، پس یعنی راستش کرده
یا پشِت کمرها جا  اند های َکَپر نشسته ها یا در پروازند یا روی بدنه مگس   

 و  اند نشستهگردند یا روی فرش  اند یا به َدوِر سر و گوش و صورت می گرفته
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 اند... به جستجو راه افتاده
کنن  چه میُهح! ببینین  ُهح ُهح»دادنی با پنجۀ دست، گفت:  محّمد با نشان ُگل   

شه ِبکُشی  ُکشه؟ با دسِت َپتی هم می مگسا! پس مگس به این فراوونی، نمی
 «ازشون.

ها، حاال یعنی تازه اّوِل »های باالگرفته، گفت:  آقا ساعدها َدوِر ساق حاجی   
هم، وای مون  و دهنطور میرن به چشمامون ُکَنن و چ صبحه و ببینین چه می

 «به ظهر و بعدازظهر!
شدند  سر و جلِو مردها جمع می پسر ـ دخترهای کوچکی نزدیک به باالی   
خاراندِن سر و پهلو رفته بودند و   هائی به  شان دست کردن و بین نگاه   به
 رفته بودند.های َدماغ فرو هائی به لوله نگشتا

 «کم به فکِر چائی باش... مریم! پس کم»محّمد گفت:  ُگل   
گرفت  چه حرِف عزیزی بود، بله، ولی نه، عجالًة دلشان نمی حرِف چای    

 ، هرچند که باز حرفی دلشادکننده بود. گفتند:بخورند
 جاله؟مَ  چه«ِ چائی»؟ «چائی»ـ چی؟    
 ـ پس مگه همین یه َدمان پیش چائی نخوردیم؟   
 زرده. ُپِر شکمامون که هنوزه آبِ ـ    
 ـ ها، چائی بریزیم کجامون دیگه؟   
 ـ همین چائی دیگه َبَتر معدنامونو خراب کرده!   
بنا  و پس نمیگی؟ دندون نمونده برامون؟ دندونامون«معدنامون»ـ فقط    
 ها. خاطِر قندخوردن به
 َئن. کردهدارمون  ـ وهللا این حرفیه راست که همین چائیا پاک عیب   
 شو نذار باِر چائی!  همهئی،  داِر خدائی بوده ـ هی َبردی! تو از اّول عیب   
 ـ باشه، تو هرچی بگی، اختیار داری...   
مون  چائی"! وهللا دیگه همه»"َبس نشسته َدِم َکَپر و متوّجۀ مردها، گفت:  ُگل   

 «م!خوری ئیم از بسکه چائی می از کوچیک و بزرگ رنگِ چائی گرفته
زنیم  اصالً چائیای ما برای چی خوبن که اینقدر حرص می»َقپان گفت:    

تومن  شه، دیگه کیلوئی شصت برای چائی؟ یعنی چائِی خوب دیگه کجا پیدا می
 «گیر نمیان اون چائیای خالص ِ َکلکَِته... هم به

 «شون، اما مخلوَطن با چائِی ایرانی. گیر میان، هست»نگهدار گفت:    
ئِی ما بد نیستن. کیلوئی  دفعه نه، َقپون، چائیای این» محّمد گفت:  ُگل   
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  «اَن. تومنی سی
ُدودی افتاده به مملکت، دیگه چیِز خوب  یه آتِش بی»صدای مریم گفت:    

 «چی شده تقلّب. ها؟ همه گیر میاد مثِل اّول
ها را در  ها جنباند و با تأکید دندان بار به مگس دست را دو ـ سه آقا  حاجی   

نه و هرگز »نشان داد تا گفت:  وار و بیزار  تیره و غالباً خسته چهرۀ الغر و
مون چائیای َکلکَتۀ سابق، که دیگه نیست اون چائیای قدیمو. ای داَغم برای ه

ای که مثِل خوِد ِچلواری بودن. یعنی حاال قندا  قنِد ُکلُوخی و قنِد کلّه و قندا هم!
 «َئن ِبشون!... خاکستر و ُدوده مالیده هم دیگه دوبیشتر انگاری

شون میگی؟ پس بگو هم که  آقا! پس تو فقط از رنگ حاجیآ »َبردی گفت:    
 «َئن. دیگه چقدر بیمزه شده

ها، ها، هم از رنگ، هم از مزه، هم از اینکه از سفتی »آقا گفت:  حاجی   
 «َکَنن! دندون می

 «اونوقت یادتون بیاد به اون قندای َمرودشِت سابق...»نگهدار گفت:    
ُکش به گوشۀ فرش ُسریده بود، داشت کاِر کوفت  نبی که برای تعمیِر مگس   

مون کردی تو  گیج»کرد. َقپان گفت:  و کوِب سنگ به میخ و حلبی را تمام می
به نبی، گفت:  و نگهدار هم چشمش« هم آ نبی، از بس َتق و ُپوق کردی...

ش؟ این چه فایده داره. بفرست  مگه چقدر پولشه همهُکشی  ای آقا! یه مگس»
 «کار، قشنگ، سبک، َتر و تمیز... یکی بخرن الکی، به

ش ده ـ پونزده  همهها، مگه یکی چقدرن؟ »الع گفت: َبردی با لحِن اطّ    
 «تا تخَمن. پنج ـ شیش پولِ  ریالَن.

تو  ،اونا»جاشدن و حرارت گفت:  نبی، با جابه نگهدار همچنان چشمش به   
 .«دیگه بازی رو ِول کن ُکَشن مثِل آتش. این مسخره بمیری، می

 «ُکشه و اگه هم ِبکُشه، شاید َتک و ُتوکی... ها، این نمی»َقپان گفت:    
اَش آوردند، کِف  که سه ردیف چین به پیشانی نگهدار با ابروهای باالبرده   

اونا »ش برداشته شد و ُرو به مردها گرفته شد و گفت: دستش از روی فر
 «خیلی تعریف دارن، قیامَتن...

اَش  وبش و هم حلبیچ ُکش ـ که هم تخته استحکاِم مگس نبی برای اطمینان از   
ها  صدای حلبی را به گوش را سر و ته کرده بود ـ توی هوا تکانش داد و نرمه

که اینکه چوبه و آهنه، َوِر  ! در وقتیای خالو! حرفای شما دیگه»رساند گفت: 
های ما هم بچۀ آدَمن؟  گیره، الک دیگه ِچیه! پس مگه بچه دسِت اینا رو نمی
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 اند... به جستجو راه افتاده
کنن  چه میُهح! ببینین  ُهح ُهح»دادنی با پنجۀ دست، گفت:  محّمد با نشان ُگل   

شه ِبکُشی  ُکشه؟ با دسِت َپتی هم می مگسا! پس مگس به این فراوونی، نمی
 «ازشون.

ها، حاال یعنی تازه اّوِل »های باالگرفته، گفت:  آقا ساعدها َدوِر ساق حاجی   
هم، وای مون  و دهنطور میرن به چشمامون ُکَنن و چ صبحه و ببینین چه می

 «به ظهر و بعدازظهر!
شدند  سر و جلِو مردها جمع می پسر ـ دخترهای کوچکی نزدیک به باالی   
خاراندِن سر و پهلو رفته بودند و   هائی به  شان دست کردن و بین نگاه   به
 رفته بودند.های َدماغ فرو هائی به لوله نگشتا

 «کم به فکِر چائی باش... مریم! پس کم»محّمد گفت:  ُگل   
گرفت  چه حرِف عزیزی بود، بله، ولی نه، عجالًة دلشان نمی حرِف چای    

 ، هرچند که باز حرفی دلشادکننده بود. گفتند:بخورند
 جاله؟مَ  چه«ِ چائی»؟ «چائی»ـ چی؟    
 ـ پس مگه همین یه َدمان پیش چائی نخوردیم؟   
 زرده. ُپِر شکمامون که هنوزه آبِ ـ    
 ـ ها، چائی بریزیم کجامون دیگه؟   
 ـ همین چائی دیگه َبَتر معدنامونو خراب کرده!   
بنا  و پس نمیگی؟ دندون نمونده برامون؟ دندونامون«معدنامون»ـ فقط    
 ها. خاطِر قندخوردن به
 َئن. کردهدارمون  ـ وهللا این حرفیه راست که همین چائیا پاک عیب   
 شو نذار باِر چائی!  همهئی،  داِر خدائی بوده ـ هی َبردی! تو از اّول عیب   
 ـ باشه، تو هرچی بگی، اختیار داری...   
مون  چائی"! وهللا دیگه همه»"َبس نشسته َدِم َکَپر و متوّجۀ مردها، گفت:  ُگل   

 «م!خوری ئیم از بسکه چائی می از کوچیک و بزرگ رنگِ چائی گرفته
زنیم  اصالً چائیای ما برای چی خوبن که اینقدر حرص می»َقپان گفت:    

تومن  شه، دیگه کیلوئی شصت برای چائی؟ یعنی چائِی خوب دیگه کجا پیدا می
 «گیر نمیان اون چائیای خالص ِ َکلکَِته... هم به

 «شون، اما مخلوَطن با چائِی ایرانی. گیر میان، هست»نگهدار گفت:    
ئِی ما بد نیستن. کیلوئی  دفعه نه، َقپون، چائیای این» محّمد گفت:  ُگل   
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  «اَن. تومنی سی
ُدودی افتاده به مملکت، دیگه چیِز خوب  یه آتِش بی»صدای مریم گفت:    

 «چی شده تقلّب. ها؟ همه گیر میاد مثِل اّول
ها را در  ها جنباند و با تأکید دندان بار به مگس دست را دو ـ سه آقا  حاجی   

نه و هرگز »نشان داد تا گفت:  وار و بیزار  تیره و غالباً خسته چهرۀ الغر و
مون چائیای َکلکَتۀ سابق، که دیگه نیست اون چائیای قدیمو. ای داَغم برای ه

ای که مثِل خوِد ِچلواری بودن. یعنی حاال قندا  قنِد ُکلُوخی و قنِد کلّه و قندا هم!
 «َئن ِبشون!... خاکستر و ُدوده مالیده هم دیگه دوبیشتر انگاری

شون میگی؟ پس بگو هم که  آقا! پس تو فقط از رنگ حاجیآ »َبردی گفت:    
 «َئن. دیگه چقدر بیمزه شده

ها، ها، هم از رنگ، هم از مزه، هم از اینکه از سفتی »آقا گفت:  حاجی   
 «َکَنن! دندون می

 «اونوقت یادتون بیاد به اون قندای َمرودشِت سابق...»نگهدار گفت:    
ُکش به گوشۀ فرش ُسریده بود، داشت کاِر کوفت  نبی که برای تعمیِر مگس   

مون کردی تو  گیج»کرد. َقپان گفت:  و کوِب سنگ به میخ و حلبی را تمام می
به نبی، گفت:  و نگهدار هم چشمش« هم آ نبی، از بس َتق و ُپوق کردی...

ش؟ این چه فایده داره. بفرست  مگه چقدر پولشه همهُکشی  ای آقا! یه مگس»
 «کار، قشنگ، سبک، َتر و تمیز... یکی بخرن الکی، به

ش ده ـ پونزده  همهها، مگه یکی چقدرن؟ »الع گفت: َبردی با لحِن اطّ    
 «تا تخَمن. پنج ـ شیش پولِ  ریالَن.

تو  ،اونا»جاشدن و حرارت گفت:  نبی، با جابه نگهدار همچنان چشمش به   
 .«دیگه بازی رو ِول کن ُکَشن مثِل آتش. این مسخره بمیری، می

 «ُکشه و اگه هم ِبکُشه، شاید َتک و ُتوکی... ها، این نمی»َقپان گفت:    
اَش آوردند، کِف  که سه ردیف چین به پیشانی نگهدار با ابروهای باالبرده   

اونا »ش برداشته شد و ُرو به مردها گرفته شد و گفت: دستش از روی فر
 «خیلی تعریف دارن، قیامَتن...

اَش  وبش و هم حلبیچ ُکش ـ که هم تخته استحکاِم مگس نبی برای اطمینان از   
ها  صدای حلبی را به گوش را سر و ته کرده بود ـ توی هوا تکانش داد و نرمه

که اینکه چوبه و آهنه، َوِر  ! در وقتیای خالو! حرفای شما دیگه»رساند گفت: 
های ما هم بچۀ آدَمن؟  گیره، الک دیگه ِچیه! پس مگه بچه دسِت اینا رو نمی
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َئن برای یه آدمای  شون کرده ، درستها رو که شما میگین اون الکی
 «ای نه برای ما که هنوزه َوحِش کوهیم! کرده خداخوب

میدی باِل هوا؟ پس ِبکُش! آ:  پس برای چی فقط هی تکونش»َقپان گفت:    
 «این تو و ایَنم مگسای حّی و حاضر!

ها، راست میگه، مگه نه اینه که میگی »نگهدار به بلندخندیدنی گفت:    
 «ُکشه؟ ـ پس ِبکُش ببینیم! می
های پخش و َپال  ُکَشش حریِف مگس که نه، کجا مگس نبی در این فکر   
تا باشند تا...، خندید و ظاهراً  کم پنج ـ شش شود و باید جمع باشند و دستِ  می

چشم کرد... َقپان، نشسته جلِو نبی، چنگ زد نوِک حلبی را  ها چشم دنباِل مگس
پان ُکش را ِول کرد و قَ  شدِن حلبی، با اخم مگس گرفت و نبی از ترِس لَق

و نبی با دسِت « دونی، پس اقالً بذار تا ما... تو اگه نمی»گفت:  می
 «َئم َجخت... دفعه تو نشکنیش، راستش کرده این»درازنگهداشته گفت: 

دادن، دو مرغ و چند جوجه را  هواجنباندن و نهیب به محّمد با دست ُگل   
بودند نفر  د، هشتشدن که کم و زیاد میهای ایستاده  بچه ترساند و فراری کرد. 

انداختند و اگر زمستان بود،  ها و روی فرش سایه می و روی سرها و صورت
 دادند که جلِو آفتاب را نگیرند، اّما حاال کاری نداشتند... شان می مردها نهیب

آقا جمع شده بودند  زینب و دلبرکوچکه و دلبربزرگه در پیشاپیِش َکَپِر حاجی   
َبس از پشِت سرش صدا کرد:  که ُگل جان  طرِف ُگلیبه تعریف. مریم ُرو نهاد 

 «م مریم! راستی پس کو فرنگ؟ نیستش انگاری. های عّمه»
صبِح زود رفته ِبره آبادِی »مریم که به گیرزدن، سر چرخانده بود، گفت:    

 «قلعه، خونۀ نادر، گوهرو هم برده باش.
 «ش فقیر... گیره جا نمی»َبس گفت:  ُگل   
ُروِنت دوتا روی ی، َبردی، َبردی، تکون نخور، هَ »ان گفته: صدای َقپ   

 «َئن... نشسته
ُروِن ِجِغلِه رو َنُبری، »محّمد گفت:  رفت که ُگل ُکش با دّقت باال می مگس   

 «تیزه اون یارو...
 «نمیدینش به شوهر، البت...»َبس در ادامه گفته بود:  ُگل   
محّمد خورد و خندۀ  مریم و به َکَپِر ُگلَبس مثِل چیزی به  غِش ُگل خندۀ غش   

ها بال گرفت و مثِل چیزی به داخل و بیرون و  ها از فراِر مگس مردها و بچه
دیدی؟ »کردند:  اند و می آقا صدا کرده باالی َکَپر کوفته شد و نگهدار و حاجی

~ 599 ~ 
 ُکش ی                                                           مگسالل  

و َقپان هم ُرویش به نبی، .« دیدی حاال آ نبی؟ خاب، گوز! بفرما! گفتم که..
 «حاال دیگه دیدی؟ آیا تقصیِر من بود که نزد؟»فت: گ می
به خاراندن و مالیدِن پِس َنرمۀ گوش رفته بود و َرد شده اَش  پنجهنبی که    

 «نه، این یه بارتی داره که فقط خودم بلِدَشم...»بود، گفت: 
آقا باهم به ناباوری و تمسخر صدا کردند:  َبردی و َقپان و نگهدار و حاجی   
اینکه بجنبونیش بارت"! بارِت چی داره غیراز»"گفت: آقا  و حاجی« آ!.آآ!...»

باید هم اینو بگه! اگه »آقا، گفت:  و نگهدار، چشمش به حاجی« به مگس؟!
 «شه؟! نگه، نه نمی

 به حیرتمحّمد،  و چشمش به ُگل« پس چی! هاع،»ضرب گفت:  َقپان هم به   
 «خدا هی خدا!...»گفت: 

هم  ها را روی نبی به ناراحتی گردن را به بیروِن مجلس کج کرده بود و لب   
پس بگو بارِتش ِچیه که ما هم »کرد، گفت:  فشرد و َبردی که نگاهش می می

 «دونسته باشیم!
همین تو،  ای جن بزنه به»تحقیر گفت:  ی، به َبردزدن به  نبی با ُزل   

وهللا من »و گفت:  «گوشات که معّین گوِش خرگوَشن!اون زرد، با  رنگ
 «َئم باش... بسیاری ُکشته

آقا  های حاجی و پِس شانه آقا و َبردی نشسته بود َقپان پائیِن فرش بیِن حاجی   
اَش شش ـ هفت مگس، جمع یا کمی  طرفش بود و دید بیِن دو شانه کمی به

ها  . یواش خود را کشاند کمی عقب و ضربه را جنباند. مگساند ق نشستهمتفرّ 
با احساِس َوِزِش باِد حلبی باخبر شدند و سِر فرصت هرکدامشان ُرو نهاد به 

ها هم هرکدام ُرو به طرفی  غِش خنده ها و غش ها، خنده به دنباِل آنطرفی و 
شیش ـ هفتاشون هم نخورد  ! از ُگهِ ، ِبالنسبتای ُگوز»َقپان صدا کرد: نهاد و 

 «که جمع هم بودن!
 «حرام!...»نگهدار، خندان، گفت:    
 «ُکشه ماَبیِن چندتا هم... نمیخاب! دیگه؟ یکی هم »و َبردی هم گفت:    
واِر  ها به روی دایره ها را برده بود میاِن شانه آقا که نوِک انگشت حاجی   

طرِف َقپان، با  پیراهِن زرِد سربازی، صورتش به نهادۀ بزرِگ ُرو به سفیدی
هامو  هات، َقپون! پِس شونه ای که آتش به خونۀ ُمرده»گفت:  خنده می

 «ِبِرشتی!
 «دونی تو بابا!... نکُشت راستی؟ نمی»خندید، گفت:  هم که مینبی    
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َئن برای یه آدمای  شون کرده ، درستها رو که شما میگین اون الکی
 «ای نه برای ما که هنوزه َوحِش کوهیم! کرده خداخوب

میدی باِل هوا؟ پس ِبکُش! آ:  پس برای چی فقط هی تکونش»َقپان گفت:    
 «این تو و ایَنم مگسای حّی و حاضر!

ها، راست میگه، مگه نه اینه که میگی »نگهدار به بلندخندیدنی گفت:    
 «ُکشه؟ ـ پس ِبکُش ببینیم! می
های پخش و َپال  ُکَشش حریِف مگس که نه، کجا مگس نبی در این فکر   
تا باشند تا...، خندید و ظاهراً  کم پنج ـ شش شود و باید جمع باشند و دستِ  می

چشم کرد... َقپان، نشسته جلِو نبی، چنگ زد نوِک حلبی را  ها چشم دنباِل مگس
پان ُکش را ِول کرد و قَ  شدِن حلبی، با اخم مگس گرفت و نبی از ترِس لَق

و نبی با دسِت « دونی، پس اقالً بذار تا ما... تو اگه نمی»گفت:  می
 «َئم َجخت... دفعه تو نشکنیش، راستش کرده این»درازنگهداشته گفت: 

دادن، دو مرغ و چند جوجه را  هواجنباندن و نهیب به محّمد با دست ُگل   
بودند نفر  د، هشتشدن که کم و زیاد میهای ایستاده  بچه ترساند و فراری کرد. 

انداختند و اگر زمستان بود،  ها و روی فرش سایه می و روی سرها و صورت
 دادند که جلِو آفتاب را نگیرند، اّما حاال کاری نداشتند... شان می مردها نهیب

آقا جمع شده بودند  زینب و دلبرکوچکه و دلبربزرگه در پیشاپیِش َکَپِر حاجی   
َبس از پشِت سرش صدا کرد:  که ُگل جان  طرِف ُگلیبه تعریف. مریم ُرو نهاد 

 «م مریم! راستی پس کو فرنگ؟ نیستش انگاری. های عّمه»
صبِح زود رفته ِبره آبادِی »مریم که به گیرزدن، سر چرخانده بود، گفت:    

 «قلعه، خونۀ نادر، گوهرو هم برده باش.
 «ش فقیر... گیره جا نمی»َبس گفت:  ُگل   
ُروِنت دوتا روی ی، َبردی، َبردی، تکون نخور، هَ »ان گفته: صدای َقپ   

 «َئن... نشسته
ُروِن ِجِغلِه رو َنُبری، »محّمد گفت:  رفت که ُگل ُکش با دّقت باال می مگس   

 «تیزه اون یارو...
 «نمیدینش به شوهر، البت...»َبس در ادامه گفته بود:  ُگل   
محّمد خورد و خندۀ  مریم و به َکَپِر ُگلَبس مثِل چیزی به  غِش ُگل خندۀ غش   

ها بال گرفت و مثِل چیزی به داخل و بیرون و  ها از فراِر مگس مردها و بچه
دیدی؟ »کردند:  اند و می آقا صدا کرده باالی َکَپر کوفته شد و نگهدار و حاجی
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و َقپان هم ُرویش به نبی، .« دیدی حاال آ نبی؟ خاب، گوز! بفرما! گفتم که..
 «حاال دیگه دیدی؟ آیا تقصیِر من بود که نزد؟»فت: گ می
به خاراندن و مالیدِن پِس َنرمۀ گوش رفته بود و َرد شده اَش  پنجهنبی که    

 «نه، این یه بارتی داره که فقط خودم بلِدَشم...»بود، گفت: 
آقا باهم به ناباوری و تمسخر صدا کردند:  َبردی و َقپان و نگهدار و حاجی   
اینکه بجنبونیش بارت"! بارِت چی داره غیراز»"گفت: آقا  و حاجی« آ!.آآ!...»

باید هم اینو بگه! اگه »آقا، گفت:  و نگهدار، چشمش به حاجی« به مگس؟!
 «شه؟! نگه، نه نمی

 به حیرتمحّمد،  و چشمش به ُگل« پس چی! هاع،»ضرب گفت:  َقپان هم به   
 «خدا هی خدا!...»گفت: 

هم  ها را روی نبی به ناراحتی گردن را به بیروِن مجلس کج کرده بود و لب   
پس بگو بارِتش ِچیه که ما هم »کرد، گفت:  فشرد و َبردی که نگاهش می می

 «دونسته باشیم!
همین تو،  ای جن بزنه به»تحقیر گفت:  ی، به َبردزدن به  نبی با ُزل   

وهللا من »و گفت:  «گوشات که معّین گوِش خرگوَشن!اون زرد، با  رنگ
 «َئم باش... بسیاری ُکشته

آقا  های حاجی و پِس شانه آقا و َبردی نشسته بود َقپان پائیِن فرش بیِن حاجی   
اَش شش ـ هفت مگس، جمع یا کمی  طرفش بود و دید بیِن دو شانه کمی به

ها  . یواش خود را کشاند کمی عقب و ضربه را جنباند. مگساند ق نشستهمتفرّ 
با احساِس َوِزِش باِد حلبی باخبر شدند و سِر فرصت هرکدامشان ُرو نهاد به 

ها هم هرکدام ُرو به طرفی  غِش خنده ها و غش ها، خنده به دنباِل آنطرفی و 
شیش ـ هفتاشون هم نخورد  ! از ُگهِ ، ِبالنسبتای ُگوز»َقپان صدا کرد: نهاد و 

 «که جمع هم بودن!
 «حرام!...»نگهدار، خندان، گفت:    
 «ُکشه ماَبیِن چندتا هم... نمیخاب! دیگه؟ یکی هم »و َبردی هم گفت:    
واِر  ها به روی دایره ها را برده بود میاِن شانه آقا که نوِک انگشت حاجی   

طرِف َقپان، با  پیراهِن زرِد سربازی، صورتش به نهادۀ بزرِگ ُرو به سفیدی
هامو  هات، َقپون! پِس شونه ای که آتش به خونۀ ُمرده»گفت:  خنده می

 «ِبِرشتی!
 «دونی تو بابا!... نکُشت راستی؟ نمی»خندید، گفت:  هم که مینبی    
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های! شما فقط »د: کردند. صدای دلبربزرگه رسی ها به خنده نگاه می زن   
 ...«همین مردفقیرۀ ما؟ باشه، الُبد همین رسمشه! تون رفته بهزور

آقا  حاجیکمِر ُکش را از پشِت  زدن به نبی، مگس َقپان پس از چند لحظه ُزل   
 «ئی! تو هم ِتیارت درآورده  پرت کن بابا»پرت کرد ُدور گفت: 

های  اَش و جهیدِن بچه ُکش و درآمدِن صدای حلبی درآمدِن مگس زمین بهبا    
ُکش  کناری برای برداشتنش، صدای صاحبش انگار صدای رنجیدگِی مگس

 «هی، نکن جاِن خودت!...»گفت:  بود که می
گرفتند. َبردی و َقپان  جا جا نمی ها دیگر یک دیگر کمی گرم شده بود و بدن   

و داخِل َکَپرها برایشان  سیاِه سایه که کامالً به آفتاب بودند، رنگِ آقا و حاجی
 شد. شیرین می

ها؟ یعنی ایَنم یه  چسبن پِس شونه میگم چرا بیشتر میان می»گفت:  َقپان می   
 «ِسّره؟

ها، راستی، الِش به این »ها و لحنی ُپرسان گفت:  کردن َبردی با نگاه   
 «ها؟ گیرن پِس شونه جا میدوبیشترش  بزرگی، چرا

 «آقا! چسَبن به کمِر حاجی شاید بیشترش می»نگهدار، خندان، گفت:    
  نه کمر صاف و تخته؟ دیگه بنا به پند هم»محّمد به توضیح گفت:  ُگل   

 «منه...ها بیشتر اَ  َئن که پشِت کمر و شونه فهمیده
بله،  بله»های تصدیق را هم آوردند:  و حرف دمحّمد کردن به تصدیق نگاِه ُگل   
د هوش دارن و راه محّمد صحیحه؛ اینا هم مثِل آدمیزا ، فرمایِش آ ُگلها

و دنبالۀ گفتن « شدن... ها، اگه هوش نداشتن که پاک نابود می  َبَرن. البت می
بیرون و پِی حیوونا هم که آدم ئین که  دیده»به دسِت َبردی افتاد که گفت: 

هرجا که موندنی با آدم میرن تا ُخالصه شه ازشون و  ُپر می شه، کمرمیر
 «کنن به اینکه ِبَرن به ُپوز و َدماغش! شد، اونوقت شروع می

ُکش که به دستش رسیده بود از دسترِس نگهدار و  نبی که مواظب بود مگس   
اینو.. ـ »را صدا زد و آنرا به دستش داد گفت: راَفروز همِ ور بماَند، َقپان دُ 

این »و نگاهش به گشت، گفت: « بذارش داخل... ـ ِبَبر!شکنیش اگه تو هم نمی
 «مون که باشه، باز بهتر از هیِچیه. اقالً داخِل دست

 اَش پیشانی  به که زانوی نبی و طوری  خم شد دست را برد جلو رساند بهَقپان    
ُکشه. پس مگه  صحبت. این نمی جاِن خودت بی آ نبی! به»چین افتاد، گفت: 

خواست حرف  و چون نگهدار می «ُکشه؟ چی نمیدونی برای  ندیدی؟ و می

~ 601 ~ 
 ُکش ی                                                           مگسالل  

 بزند، دست را از زانوی نبی برداشت و صاف نشست و منتظر ماند...
شه برای یه کاری.  بینی راست می هی، ها، هرچیزی می»نگهدار گفت:    

 «پس...
 «تو بذار یه َدم، نگهدار...»َقپان گفت:    
 «ُکشه. برای چی نمی بینمبُهح، بگو »گفت: نبی چشمش به َقپان،    
قند درست کردم هزارتاشونو ُکشتیم باش  من اونروز آب»گفت:  روزعلی   

 «خودم و بابام!
ُهع! پس »خنده گفت:  تاب سر را گرفت طرِف روزعلی و بهَقپان به ش   

 «بگو! پس بگین چطور...
 قند بوده که... پس بگین با آب»ُروئِی خودش گفت:  تماِم خندهنگهدار با    
 «گفت، پس این بود! بارت" که می»"و گفت: « ی!هَ  یهَ 

قند درست بکنیم به  پس هی باید آب»و گفت: « ها، پس چی!»َبردی گفت:    
 «صحرا تا... این صحرا

برد و با روزعلی های مردها، نبی با ناراحتی چشم به  ها و گفتن با خنده   
َچک »به نگهدار، گفت:  و با نگاهی« ُبرده با این شکلش!... جن»تغّیر گفت: 

، و یادش به حرِف َقپان« شه! و ِچیِل این ببینین چطور هی از هم واز می
و « اید یه ُخرده جمع باشن تا ِبکُشه؟نه، اما مگه نب»نگاهش کرد گفت: 

ای  ُکَشد و تا خیلی جمع نباشند فایده خودش هم مرّدد بود که پس چرا خوب نمی
 ندارد...

ی هم برای ُکشای اللِ  ها! به نظرم مگس»گفت:  و نگهدار با تمسخر می   
ـ ُکَشن  حّتی باِل هوا هم میاونا اینکه ِبکَُشن، باید جمع باشن مگسا، نه؟ َهوَهو! 

اگه بخوای بفهمی! ـ نه فقط روی زمین. یکی یکی هم که باشن، فرق نداره 
 «براشون...

 «هاع تو هم!...»نبی عمداً ناباورانه گفت:    
و چشمش به « کنه؟ این مگه باور می»نگهدار نگاهش به گردش، گفت:    

شه که آدم َقَسم بخوره بابِت مگس هم؟ به ُعَمر َقَسم داخِل  آیا می»نبی، گفت: 
 «شون بیفتن... شه که بزنی خوِد هوا هم می

 «هاع، پس چی...»َقپان گفت:    
دست و دست و کاله روی زانوی  به  یکزانونشسته، کالهآقا  اجیح   

قند باشه،  اگه با آب»گفت:  محّمد، می طرِف ُگل بهبلندنگهداشته و صورتش 
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های! شما فقط »د: کردند. صدای دلبربزرگه رسی ها به خنده نگاه می زن   
 ...«همین مردفقیرۀ ما؟ باشه، الُبد همین رسمشه! تون رفته بهزور

آقا  حاجیکمِر ُکش را از پشِت  زدن به نبی، مگس َقپان پس از چند لحظه ُزل   
 «ئی! تو هم ِتیارت درآورده  پرت کن بابا»پرت کرد ُدور گفت: 

های  اَش و جهیدِن بچه ُکش و درآمدِن صدای حلبی درآمدِن مگس زمین بهبا    
ُکش  کناری برای برداشتنش، صدای صاحبش انگار صدای رنجیدگِی مگس

 «هی، نکن جاِن خودت!...»گفت:  بود که می
گرفتند. َبردی و َقپان  جا جا نمی ها دیگر یک دیگر کمی گرم شده بود و بدن   

و داخِل َکَپرها برایشان  سیاِه سایه که کامالً به آفتاب بودند، رنگِ آقا و حاجی
 شد. شیرین می

ها؟ یعنی ایَنم یه  چسبن پِس شونه میگم چرا بیشتر میان می»گفت:  َقپان می   
 «ِسّره؟

ها، راستی، الِش به این »ها و لحنی ُپرسان گفت:  کردن َبردی با نگاه   
 «ها؟ گیرن پِس شونه جا میدوبیشترش  بزرگی، چرا

 «آقا! چسَبن به کمِر حاجی شاید بیشترش می»نگهدار، خندان، گفت:    
  نه کمر صاف و تخته؟ دیگه بنا به پند هم»محّمد به توضیح گفت:  ُگل   

 «منه...ها بیشتر اَ  َئن که پشِت کمر و شونه فهمیده
بله،  بله»های تصدیق را هم آوردند:  و حرف دمحّمد کردن به تصدیق نگاِه ُگل   
د هوش دارن و راه محّمد صحیحه؛ اینا هم مثِل آدمیزا ، فرمایِش آ ُگلها

و دنبالۀ گفتن « شدن... ها، اگه هوش نداشتن که پاک نابود می  َبَرن. البت می
بیرون و پِی حیوونا هم که آدم ئین که  دیده»به دسِت َبردی افتاد که گفت: 

هرجا که موندنی با آدم میرن تا ُخالصه شه ازشون و  ُپر می شه، کمرمیر
 «کنن به اینکه ِبَرن به ُپوز و َدماغش! شد، اونوقت شروع می

ُکش که به دستش رسیده بود از دسترِس نگهدار و  نبی که مواظب بود مگس   
اینو.. ـ »را صدا زد و آنرا به دستش داد گفت: راَفروز همِ ور بماَند، َقپان دُ 

این »و نگاهش به گشت، گفت: « بذارش داخل... ـ ِبَبر!شکنیش اگه تو هم نمی
 «مون که باشه، باز بهتر از هیِچیه. اقالً داخِل دست

 اَش پیشانی  به که زانوی نبی و طوری  خم شد دست را برد جلو رساند بهَقپان    
ُکشه. پس مگه  صحبت. این نمی جاِن خودت بی آ نبی! به»چین افتاد، گفت: 

خواست حرف  و چون نگهدار می «ُکشه؟ چی نمیدونی برای  ندیدی؟ و می
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 بزند، دست را از زانوی نبی برداشت و صاف نشست و منتظر ماند...
شه برای یه کاری.  بینی راست می هی، ها، هرچیزی می»نگهدار گفت:    

 «پس...
 «تو بذار یه َدم، نگهدار...»َقپان گفت:    
 «ُکشه. برای چی نمی بینمبُهح، بگو »گفت: نبی چشمش به َقپان،    
قند درست کردم هزارتاشونو ُکشتیم باش  من اونروز آب»گفت:  روزعلی   

 «خودم و بابام!
ُهع! پس »خنده گفت:  تاب سر را گرفت طرِف روزعلی و بهَقپان به ش   

 «بگو! پس بگین چطور...
 قند بوده که... پس بگین با آب»ُروئِی خودش گفت:  تماِم خندهنگهدار با    
 «گفت، پس این بود! بارت" که می»"و گفت: « ی!هَ  یهَ 

قند درست بکنیم به  پس هی باید آب»و گفت: « ها، پس چی!»َبردی گفت:    
 «صحرا تا... این صحرا

برد و با روزعلی های مردها، نبی با ناراحتی چشم به  ها و گفتن با خنده   
َچک »به نگهدار، گفت:  و با نگاهی« ُبرده با این شکلش!... جن»تغّیر گفت: 

، و یادش به حرِف َقپان« شه! و ِچیِل این ببینین چطور هی از هم واز می
و « اید یه ُخرده جمع باشن تا ِبکُشه؟نه، اما مگه نب»نگاهش کرد گفت: 

ای  ُکَشد و تا خیلی جمع نباشند فایده خودش هم مرّدد بود که پس چرا خوب نمی
 ندارد...

ی هم برای ُکشای اللِ  ها! به نظرم مگس»گفت:  و نگهدار با تمسخر می   
ـ ُکَشن  حّتی باِل هوا هم میاونا اینکه ِبکَُشن، باید جمع باشن مگسا، نه؟ َهوَهو! 

اگه بخوای بفهمی! ـ نه فقط روی زمین. یکی یکی هم که باشن، فرق نداره 
 «براشون...

 «هاع تو هم!...»نبی عمداً ناباورانه گفت:    
و چشمش به « کنه؟ این مگه باور می»نگهدار نگاهش به گردش، گفت:    

شه که آدم َقَسم بخوره بابِت مگس هم؟ به ُعَمر َقَسم داخِل  آیا می»نبی، گفت: 
 «شون بیفتن... شه که بزنی خوِد هوا هم می

 «هاع، پس چی...»َقپان گفت:    
دست و دست و کاله روی زانوی  به  یکزانونشسته، کالهآقا  اجیح   

قند باشه،  اگه با آب»گفت:  محّمد، می طرِف ُگل بهبلندنگهداشته و صورتش 
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 «شه که روزی هزارتا ازشون بِکُشی. اونوقت دیگه با این کاله هم می
پس گفتی "برای چی"؟ »تر به نبی، گفت:  َقپان که کمی ُسریده بود نزدیک   

گیری... بذارین...  جوابی که مییه   به بگیرهم ُپرسی، گوش  چیزی می اگه یه
 «ُکِش الکی که؟... ئی مگس دیده
 «ئی و نگهدار! َئم، فقط تو دیده نه، ندیده»نبی با تمسخر گفت:    
ِاه! ببینین »َقپان به َردگرفتِن چشم از نبی و بردنش به مردها، گفت:    

ئی" و یعنی میگم نگاه  نمیگم "ندیده»به نبی، گفت: و نگاهش « زدنشو! حرف
سوراخ ـ سوراخی هستن  َئن قشنگ؟ شون کرده ُجوری راست چهئی که  کرده

 «یا نه؟دارن  کج  کج چارگوشِ  سوراخای چارگوش خ ـ  یعنی سورا
 «چرا، ها، خاب، که باقیش چی؟»اعتنائی گفت:  نبی به بی   
گیره به آدم  این که گوش هم نمی»چید گفت: نگهدار، با اّطالع، به خود پی   

 «تا...
ُجوری  هم یه همون سوراخاشونه، یکی بهیکی  ُکشا حکِم مگس»و َقپان گفت:    

 «شون... ُکَشن زَنن می که سبکن و َجلد می  الک از َئن  شون کرده راست
و نگاهش به « نه، اگه میگی، ناُزک بگو براش، َقپون...»نگهدار گفت:    

حکمِت همون بی! جاِن خودت بیشوخی، ُخالصه به ی آ نهَ »نبی، گفت: 
َدر از داخِل همون  که بجنبونیش به یه مگسی، بادش میره به سوراخا، وقتی

می راست ِهه و به اون رقرسه به مگس تا فهم بکنه و ِبجِ  ها و نمی سوراخی
 «َئن قشنگ که... شده
تصدیق کردند و  هم محّمد آقا و ُگل َبردی هم گفت تا همین را بفهماَند. حاجی   

به که  رساند صورت و سکوت و خندۀ نبی می  آنوقت دیگر حالتِ 
خاب، قبول، اما آدم »عالقمند شده تا گفت: « راستی های راستی ُکش مگس»

 «ِجنو بگیرن؟ های ُتوله َوِر دسِت این بچه باید ماهی چندتا از اونا بخره که
آقا گفت:  خندیدند. َقپان با آسودگی صاف شد و به جای اّولش ُسرید و حاجی   
 «خواد. آدم باید آرام... ای هی نگهداری می البت هر وسیله»

 «های مریم! پس رفتی وایسادی پیِش َزنا؟»کرد:  محّمد صدا می ُگل   
ببینین!... آ »تعریف به یادش آمده بود، گفت:  که چیزی براینگهدار    
، داخِل اتاقای یمحّمد، گوش بگیر، ِچکاِر مریم داری!... آ نبی! داخِل اللِ  ُگل

آیا مگس گیر میاد؟ یعنی البت یه قدری ازشون گیر میاد اما  ،بسته در و ُبن
 چی؟ ـ "َپنکِه"!... )سیخ نشست( برقو که باشه و بزنی و َپنکِه که بیفته
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مونه داخِل اتاق... )َبردی  شون نمی کار.. ـ ُوور ُوور ُوور! ـ دیگه حّتی یکی به
و بال «(... خدا نکنه!»فرصتش کوتاه، گفت:  برای تصدیق با اّطالع، 

، کنه شون می ریی همون باِد خیلی تنِد َپنکِه فراشدن، یعن گیرن به فراری می
شن نوِک  ره جمع میپیدا میدن و دوبارتَ اما برق که ِبره و َپنکِه که وایسه، باز 

 «سر و میرن به سر و َدماغ و چشم و دهِن آدم!...
فرش رساند و سر و گردن را جلو کشید و  ها را به عجله دست َبردی با    

های  ی، داخِل خونهتازه! یه چی دیگه هم! اللِ »حرکت، گفت: یش درها چشم
کنه،  نمیواز ه، باز مگس راه دولتِی حسابی ـ اعیانی، برق هم که قطع باش

از در، یه بنا به این خاطر که غیر کنه نمیواز یعنی اصالً هیچوقِت خدا راه 
 خود ـ یعنی کنی بزنی بیرون، خودبه که وازش می دِر ُتوری هم دارن که وقتی

شه پشِت سِر آدم و مگس تا  ضرب بسته می با یه فنری که داره ـ َجلد و به
 «اتاق، دیگه در بسته شده رفته... نه بهبخواد داخل بکُ

 عجله درآمدند: صداها به   
 ـ ها، ها...   
 ـ بله، بله...   
 دونیم! دونیم، انگاری نمی ـ می   
 حساب با این گوشاش! ـ ها، انگار فقط خودش خبر داره از این   
 اِد ما ِبده!خواد چیز ی زرد دیگه می ، این رنگـ ها   
 ای البت هست، اما به ما چی!... ـ هر وسیله   
 هاس. ها ماِل خداداده ـ همین، به ِکی چی و به ما چی. این وسیله   
ـ اُووف! اون وسیله دیگه چقدر خوبه که نمیذاره مگس، ِپرَتک یا هرچی    

 ...ظفر بکنن بیان داخل
ز یه طرف هم که شون به نزدیک وایَسن و ا ـ از یه طرف باِد َپنکِه نمیذاره   

 اون در بالکُل نمیذاره ازشون بیان داخل...
« ها خداداده»با « ما»و « یاللِ »الخصوص  و علی« ما»و « یاللِ »ـ    

 مطابِق هم؟
 های خداداده رو بزنی به ما؟ شه اون شهری ـ همین دیگه؛ مگه می   
مسلّط بر های  وار به مگس وار به یکدیگر نگاه کردند و باز بیچاره بیچاره   

صدا بیاید و دهن را برای گفتن  خواست به صحنه نگاه کردند و نگهدار که می
از اون َدرای ُتوری، َپنکِه هم که حاال غیر»باز کرده بود، گفت:  مهآماده ـ نی
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گیره به آدم  این که گوش هم نمی»چید گفت: نگهدار، با اّطالع، به خود پی   

 «تا...
ُجوری  هم یه همون سوراخاشونه، یکی بهیکی  ُکشا حکِم مگس»و َقپان گفت:    

 «شون... ُکَشن زَنن می که سبکن و َجلد می  الک از َئن  شون کرده راست
و نگاهش به « نه، اگه میگی، ناُزک بگو براش، َقپون...»نگهدار گفت:    

حکمِت همون بی! جاِن خودت بیشوخی، ُخالصه به ی آ نهَ »نبی، گفت: 
َدر از داخِل همون  که بجنبونیش به یه مگسی، بادش میره به سوراخا، وقتی

می راست ِهه و به اون رقرسه به مگس تا فهم بکنه و ِبجِ  ها و نمی سوراخی
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به که  رساند صورت و سکوت و خندۀ نبی می  آنوقت دیگر حالتِ 
خاب، قبول، اما آدم »عالقمند شده تا گفت: « راستی های راستی ُکش مگس»

 «ِجنو بگیرن؟ های ُتوله َوِر دسِت این بچه باید ماهی چندتا از اونا بخره که
آقا گفت:  خندیدند. َقپان با آسودگی صاف شد و به جای اّولش ُسرید و حاجی   
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، داخِل اتاقای یمحّمد، گوش بگیر، ِچکاِر مریم داری!... آ نبی! داخِل اللِ  ُگل
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، کنه شون می ریی همون باِد خیلی تنِد َپنکِه فراشدن، یعن گیرن به فراری می
شن نوِک  ره جمع میپیدا میدن و دوبارتَ اما برق که ِبره و َپنکِه که وایسه، باز 

 «سر و میرن به سر و َدماغ و چشم و دهِن آدم!...
فرش رساند و سر و گردن را جلو کشید و  ها را به عجله دست َبردی با    
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از در، یه بنا به این خاطر که غیر کنه نمیواز یعنی اصالً هیچوقِت خدا راه 
 خود ـ یعنی کنی بزنی بیرون، خودبه که وازش می دِر ُتوری هم دارن که وقتی

شه پشِت سِر آدم و مگس تا  ضرب بسته می با یه فنری که داره ـ َجلد و به
 «اتاق، دیگه در بسته شده رفته... نه بهبخواد داخل بکُ

 عجله درآمدند: صداها به   
 ـ ها، ها...   
 ـ بله، بله...   
 دونیم! دونیم، انگاری نمی ـ می   
 حساب با این گوشاش! ـ ها، انگار فقط خودش خبر داره از این   
 اِد ما ِبده!خواد چیز ی زرد دیگه می ، این رنگـ ها   
 ای البت هست، اما به ما چی!... ـ هر وسیله   
 هاس. ها ماِل خداداده ـ همین، به ِکی چی و به ما چی. این وسیله   
ـ اُووف! اون وسیله دیگه چقدر خوبه که نمیذاره مگس، ِپرَتک یا هرچی    

 ...ظفر بکنن بیان داخل
ز یه طرف هم که شون به نزدیک وایَسن و ا ـ از یه طرف باِد َپنکِه نمیذاره   

 اون در بالکُل نمیذاره ازشون بیان داخل...
« ها خداداده»با « ما»و « یاللِ »الخصوص  و علی« ما»و « یاللِ »ـ    

 مطابِق هم؟
 های خداداده رو بزنی به ما؟ شه اون شهری ـ همین دیگه؛ مگه می   
مسلّط بر های  وار به مگس وار به یکدیگر نگاه کردند و باز بیچاره بیچاره   

صدا بیاید و دهن را برای گفتن  خواست به صحنه نگاه کردند و نگهدار که می
از اون َدرای ُتوری، َپنکِه هم که حاال غیر»باز کرده بود، گفت:  مهآماده ـ نی
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ُدُکوِن داخِل  .قرار ُکشا رو هست به ، برق هم که نباشه، باز مگسوایسه
چی هست.. ـ خرما، شیره، ارده، ُرطب، شیرینی ـ مگس جمع  نه همه اسکندر

ُکش  بینی اسکندر با مگس ُجور... از زنبورُبزرگا هم پیدا میده و می شه چه می
 «ُکشه مثِل آتش... کنان صدتاشونو می ُتف به عرض ِ یه

ُکش؟ هزار َدنگ  میگم پس چرا از "دوا" نمیگین؟ دوای مگس»َبردی گفت:    
 «ی هم...به همین اللِ حّتی تا و نگ هست به شهرا و فَ 
بله. »ساندِن آگاهی ـ گفتند: بخصوص تصدیق برای رباز به تصدیق ـ    
« اما باز به ما چی...  جا. هست البت دوا هم بله. دوای مگس هم هست همه بله

دوا".. ـ آدِم نادان! ـ بله که اثر »"کردن به َبردی گفت:  آقا با نگاه و حاجی
یه جای ِولِنگ و   بهای بذاریش نه  بسته اره، اما باید داخِل یه خونۀ در و ُبند

 «وازی مثِل اینجا.
 «بله، همین.»محّمد گفت:  ُگل   
بله، هیچی با حساِب بدبختی ـ بیچارگِی ما ُجور درنمیاد »و نبی هم گفت:    

 «که نمیاد!
   .................... 
آآ! تو بیشتر مرغ داری و جوجه داری ـ »گفت:  جان می صدای ُگلی   

 «هم ـ یا من؟ روی
 «تو.»صدای مریم گفت:    
م مریم! میگم پس مگه امروز خیال ندارین  عّمه»صدای دلبرکوچکه گفت:    

 «مون... سوزونه برین سِر آب؟ یه َدمان دیگه که آفتاب می
 ها از َدور و َبِر مردها َپر و پخش شده بودند. بچه   
اصالً »گفت:  محّمد با اخم میاِن ابروها ـ یعنی بااطمینان و محکم ـ می ُگل   

 «شن... ها از همین مگس برخاسته می اگه راستشو بخوائین، دوبیشتِر ناخوشی
 فشرده نگاه داشت. هم هها را ب و لب« ُکل.»َقپان هم محکم گفت:    
البت. پس مگه ایَنم یه حرفیه که آدم دو دفعه »نبی هم به تأیید گفت:    

 «ش؟ بزنه
واِب راحت ِبره خوشی، شما بگین میذارن یه َدمان خاز ناغیر»َبردی گفت:    
 «بار و بخِت آدم! اُفتن به وِع صبح پیدا میدن و میچشِم آدم؟ از همون طل به
های دست را گذاشت  تنبی برای آنکه مردها خوب گوش بدهند، نوِک انگش   
همین لحاظ این یارو رو درست  خاب، پس نه من به»وی فرش و گفت: ر
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بینی  خندین ِبم؟ به خوِد طلوِع صبح، می تون گرفته و می کردم که شما ِتیارت
و چشم و تاشون میرن به َدماغ  هوا هنوز درست رنگ نگشوده که ده ـ بیس

 «گوش و دهِن آدم!
راستی ببینین تنها از »خنده گفت:  جنباندن به مگسی، به آقا با دست حاجی   

 «شه... دل می به دسِت همین مگسا چقدر آدم خون
ُکشو هم هست اما چه فایده که با  قوِل َبردی دواهای مگس به»گفت:  َقپان   

ً دواهائی هست ک اَن و  ه داخِل قوطیوضِع ما ُجور درنمیان... مخصوصا
 «َئم که خیلی حکمت دارن... شون و شنیده زنن ِفیش می ِفیش
 «همین، بله، پس...»َبردی گفت:    
راستی! پس "ِامِشی"؟ "ِامِشی" رو پس چرا »صدا درآمد:  و نگهدار تند به   

زَنِنش به هرجا که مگس نشسته  ریزِنش داخِل یه ُپمپی می میگین که مین
 «باشه.

 «بینیم به ما چی! چی البت، اما باز می مههست ه»محّمد گفت:  ُگل   
 «دیگه گیر نمیاد این چندساله.ِامِشی که دیگه قیامت بود، اما »َبردی گفت:    
 «ئیم که نیست؟ ئیم و دیده هست. یعنی ما گشته»نبی گفت:    
 «بینم دیگه اصالً. ی هیچ. نمینیست به اللِ »َبردی گفت:    
فایده داره. ِامِشی که  باز حرف میاد سِر اینکه ِامِشی هم چه»آقا گفت:  حاجی   

بزنی و در و پیکر نباشه، نزدنش بهتره. یعنی دوا که بزنی، میرن بیرون اما 
 «ئی. گردن و انگار دروغ بود و هیچ نزده به عرض ِ یه َدمان دیگه َورمی

َکنه، ثمری  سِر خودمونو میاینکه بوش ازها، غیر»خنده گفت:  نگهدار به   
َهلِه  به الخصوص خیلی َبده و میره داخِل مغِز سر و َهلِه . بوی ِامِشی علینداره

 «هم درنمیاد.
 «بله، همینه.»محّمد گفت:  ُگل   
 «دارن خدا؟ "در و پیکر"ها، آ! َکَپرا »آقا به لحِن ناامیدی گفت:  حاجی   
فقط "َکَپرا"؟ ما دوبیشتِر اتاقامون پنجره دارن تا چه برسه به »َبردی گفت:    

 «َکَپرامون؟!
 «!مُدِِل خوونه الحَ  مون نمی مون به هیچی بله، ما هیچی»نبی به تلخی گفت:    
تا این کود ُخالصه باز باشه، برفرض رو هم که  "در و پیکر"»َقپان گفت:    

ن َدک و دوا هم که بزنیم، مگه مگسا به نیست و کثافتا رو هست، هزار مَ 
 «شه ازشون؟ شن یا کم می می
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ُدُکوِن داخِل  .قرار ُکشا رو هست به ، برق هم که نباشه، باز مگسوایسه
چی هست.. ـ خرما، شیره، ارده، ُرطب، شیرینی ـ مگس جمع  نه همه اسکندر

ُکش  بینی اسکندر با مگس ُجور... از زنبورُبزرگا هم پیدا میده و می شه چه می
 «ُکشه مثِل آتش... کنان صدتاشونو می ُتف به عرض ِ یه

ُکش؟ هزار َدنگ  میگم پس چرا از "دوا" نمیگین؟ دوای مگس»َبردی گفت:    
 «ی هم...به همین اللِ حّتی تا و نگ هست به شهرا و فَ 
بله. »ساندِن آگاهی ـ گفتند: بخصوص تصدیق برای رباز به تصدیق ـ    
« اما باز به ما چی...  جا. هست البت دوا هم بله. دوای مگس هم هست همه بله

دوا".. ـ آدِم نادان! ـ بله که اثر »"کردن به َبردی گفت:  آقا با نگاه و حاجی
یه جای ِولِنگ و   بهای بذاریش نه  بسته اره، اما باید داخِل یه خونۀ در و ُبند

 «وازی مثِل اینجا.
 «بله، همین.»محّمد گفت:  ُگل   
بله، هیچی با حساِب بدبختی ـ بیچارگِی ما ُجور درنمیاد »و نبی هم گفت:    

 «که نمیاد!
   .................... 
آآ! تو بیشتر مرغ داری و جوجه داری ـ »گفت:  جان می صدای ُگلی   

 «هم ـ یا من؟ روی
 «تو.»صدای مریم گفت:    
م مریم! میگم پس مگه امروز خیال ندارین  عّمه»صدای دلبرکوچکه گفت:    

 «مون... سوزونه برین سِر آب؟ یه َدمان دیگه که آفتاب می
 ها از َدور و َبِر مردها َپر و پخش شده بودند. بچه   
اصالً »گفت:  محّمد با اخم میاِن ابروها ـ یعنی بااطمینان و محکم ـ می ُگل   

 «شن... ها از همین مگس برخاسته می اگه راستشو بخوائین، دوبیشتِر ناخوشی
 فشرده نگاه داشت. هم هها را ب و لب« ُکل.»َقپان هم محکم گفت:    
البت. پس مگه ایَنم یه حرفیه که آدم دو دفعه »نبی هم به تأیید گفت:    

 «ش؟ بزنه
واِب راحت ِبره خوشی، شما بگین میذارن یه َدمان خاز ناغیر»َبردی گفت:    
 «بار و بخِت آدم! اُفتن به وِع صبح پیدا میدن و میچشِم آدم؟ از همون طل به
های دست را گذاشت  تنبی برای آنکه مردها خوب گوش بدهند، نوِک انگش   
همین لحاظ این یارو رو درست  خاب، پس نه من به»وی فرش و گفت: ر
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بینی  خندین ِبم؟ به خوِد طلوِع صبح، می تون گرفته و می کردم که شما ِتیارت
و چشم و تاشون میرن به َدماغ  هوا هنوز درست رنگ نگشوده که ده ـ بیس

 «گوش و دهِن آدم!
راستی ببینین تنها از »خنده گفت:  جنباندن به مگسی، به آقا با دست حاجی   

 «شه... دل می به دسِت همین مگسا چقدر آدم خون
ُکشو هم هست اما چه فایده که با  قوِل َبردی دواهای مگس به»گفت:  َقپان   

ً دواهائی هست ک اَن و  ه داخِل قوطیوضِع ما ُجور درنمیان... مخصوصا
 «َئم که خیلی حکمت دارن... شون و شنیده زنن ِفیش می ِفیش
 «همین، بله، پس...»َبردی گفت:    
راستی! پس "ِامِشی"؟ "ِامِشی" رو پس چرا »صدا درآمد:  و نگهدار تند به   

زَنِنش به هرجا که مگس نشسته  ریزِنش داخِل یه ُپمپی می میگین که مین
 «باشه.

 «بینیم به ما چی! چی البت، اما باز می مههست ه»محّمد گفت:  ُگل   
 «دیگه گیر نمیاد این چندساله.ِامِشی که دیگه قیامت بود، اما »َبردی گفت:    
 «ئیم که نیست؟ ئیم و دیده هست. یعنی ما گشته»نبی گفت:    
 «بینم دیگه اصالً. ی هیچ. نمینیست به اللِ »َبردی گفت:    
فایده داره. ِامِشی که  باز حرف میاد سِر اینکه ِامِشی هم چه»آقا گفت:  حاجی   

بزنی و در و پیکر نباشه، نزدنش بهتره. یعنی دوا که بزنی، میرن بیرون اما 
 «ئی. گردن و انگار دروغ بود و هیچ نزده به عرض ِ یه َدمان دیگه َورمی

َکنه، ثمری  سِر خودمونو میاینکه بوش ازها، غیر»خنده گفت:  نگهدار به   
َهلِه  به الخصوص خیلی َبده و میره داخِل مغِز سر و َهلِه . بوی ِامِشی علینداره

 «هم درنمیاد.
 «بله، همینه.»محّمد گفت:  ُگل   
 «دارن خدا؟ "در و پیکر"ها، آ! َکَپرا »آقا به لحِن ناامیدی گفت:  حاجی   
فقط "َکَپرا"؟ ما دوبیشتِر اتاقامون پنجره دارن تا چه برسه به »َبردی گفت:    

 «َکَپرامون؟!
 «!مُدِِل خوونه الحَ  مون نمی مون به هیچی بله، ما هیچی»نبی به تلخی گفت:    
تا این کود ُخالصه باز باشه، برفرض رو هم که  "در و پیکر"»َقپان گفت:    

ن َدک و دوا هم که بزنیم، مگه مگسا به نیست و کثافتا رو هست، هزار مَ 
 «شه ازشون؟ شن یا کم می می
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و نبی هم گفت: « خدا نکنه!»آقا برای تصدیق گفتند:  محّمد و حاجی ُگل   
گیری  آقا مثِل نتیجه و حاجی «کار؟ ـ هرگزی... گبره این نخیر، مگه انجام می»

 آدمیزادنمثِل مار و کژدم  اینا هم دشمِن »ها، گفت:  ها در بارۀ مگس از گفتن
 «ِل"! و آدم زورش ِبشون نمیره که نابودشون بکنه و باید بگه "الُحکمُ 

 «پس چی! تا ما رو هست، اونا رو هم هست!»َبردی گفت:    
ی ازشون ُکشا؟ گیر میاد به اللِ  ن مگسنگهدار! حاال هست از او»نبی گفت:    

 «که بفرستیم بیارن؟
 «هست. پس نیست؟ هزارتاشونو هم که بخوای »نگهدار گفت:    
 «شه بزنیم. حاال که َدک و دوا نمی همونا خوبن »محّمد گفت:  ُگل   
 «شونو بستونیم وهللا. باید یکی»نبی گفت:    
خوای؟ تو بخواه،  تو می: »شد، گفت جا می به نگهدار که با میل جا   
ن، به خوان ِبرَ  بعدازظهر که میها که ظهر اومدن و به  ای مدرسه هبچ

شونو بستونه بیاره. یعنی  ـ بگو یکیجهانگیر شون.. ـ مثِل پسِر خودت  یکی
 «ایَنم کاری داره؟

 «ون ازشون داره...تا ببینیم کدوم ُدکُ »شد، گفت:  جا می نبی که جابه   
کنن  رروشَنن، ُپرس میکور نیستن و سَ  ها خودشون فهم بچه»ت: نگهدار گف   
 «ُجوَرن. می
من  شاید»شد، گفت:  جا می آقا هم که مثِل نبی و نگهدار با عالقه جابه اجیح   

نگهدار! پس یعنی اسکندر خودش نداره »و گفت: .« بگیرم شونو هم یکی
 «ازشون؟ باید داشته باشه...

 «ئیم پیِش اسکندر اینقدر میریم. ندیده»نبی گفت:    
و « دونه که ِکی داره. اما هی می ،نه، نه گمان کنم»و نگهدار گفت:    

ای حضرات! پس مگه ده ـ پونزده لایر هم »آقا، گفت:  چشمش به نبی و حاجی
 «دیگه پول حسابه؟

 «ش پوِل چندتا تخَمن. وهللا، خوَبن، همه»آقا گفت:  حاجی   
 «ها، َمرد، جهنم از چندتا تخم.»نبی گفت:    
حضرات! میگم خوبه یه کار »گفت: ـ شوخی خنده ـ تمسخر  بهبیشتر َقپان    

ها رو  خوبه.. ـ جهنم! ـ بچه»و با خنده که نگاهش کردند، گفت: « بکنیم...
ارن و هی از صبح تا شونو بستونن بی ای یکی بفرستیم ِبَرن برای هرخونه

 «رد و زن و پسر و دختر ـ  بیفتیم به دنباِل مگسا!م شام.. ـ
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ها برای حرِف َقپان، به ادامه که رسید، برای  بلندشدِن صدای خنده   
ُکش مشغولّیِت خوبیست اگر نبی داشته باشد  بودِن حرف بود؛ اینکه مگس جالب

زور هم نشد که  که دیگر نشد بخندند و به ... وقتیو اگر همه داشته باشند
ً خنده را با دندان بخندند، هم نشان دادند و تا لحظاتی  افتاده به های بیرون غالبا

نهادۀ َبردی  های ُرو به زردی دندان برق دادند و های سفیِد نگهدار زیاد دندان
های ُپشتی را نداشت ـ  آقا ـ که بیشتِر دندان داخِل دهاِن حاجی به چشم زدند و

محّمد ـ که بیشتر ریشۀ دندان بودند تا دندان ـ  دیده شد و حّتی چند دنداِن ُگل
ترتیبِی  بی شت و خندۀ امیدواری بود. بیشتر باخندۀ نبی فرق دادیده شدند. فقط 

راستی ها، هرچقدر هم که مگس زیاد باشه،  خوبه، نه، راستی»ُشور گفت: 
شه  گ و کوچیک، یعنی نمیرُکش بخریم، اینهمه آدمیم از بز اگه چندتا مگس

 «یم همه رو؟... آدم چقدر راحت بود اگه مگسا رو نبود...ِبکُش
صحرا همۀ مگسا رو به یه  چرا! این صحرا»آقا به تمسخر گفت:  حاجی   

 «ُکشین؟! ُکشین، پس نمی َدمان می
خنده ـ تمسخر ـ شوخی نگفته بود، گفت: اّما َقپان هم که فقط برای برای    
ِر قابلی که ازشون بمیرن، باز صحبت، خوبه باز... هرروز یه قد نه، بی»

َخَرم  کمه. من هم می شه کم شون کمتر می خودش خیلی خوبه و باألخره عذاب
« خرم برای هرِکی که بخواد. ی میاگه شما بخرین و اصالً خودم که میرم اللِ 

 «خری که تو حتم؟ آ نبی! می»و گفت: 
! هوا دیگه داره بابا»و باز با امید گفت: « ها توبمیری، حتم.»نبی گفت:    

محّمد! ـ بخوابه،  ُرو به ُخُنکی میره، آدم اگه به روز بشه که یه َدمان.. ـ آ ُگل
تر  کنه و این خودش خیلی خوبه، یعنی سهل باز آسونتر روز رو شام می

 گذرونه روزگارو، اما هوا که خوب بشه، مگسا رو که هست چی؟ از می
مون نیستن؟ تا آدم  ُکن ئیز هم ِولدسِت مگسا بریم به آسمون که تا اخیِر پا

بینی پیدا میدن به ُپوز و َدماغ و چشِم آدم  ُخرده ُچرت میره به چشماش، می یه
 «کنن... َرم می و دیگه هیچی، دیگه آدمو خواب

چون کالِم حرِف نبی ساده و بااحساسات و جّدی بود و چون بزرگسال    
ّجه و محکمی گوش هم هست، با تو« مشغولّیت»است و چون صحبت از 

خوبه! حاال دیگه از بیکاری َدوِر »دادند، فقط َقپان با خندۀ کوتاهی گفت: 
 «مگسا رو بگیرین!

رد و بُ  ها می را روی ران ها محّمد که دوزانو نشسته بود و کِف دست ُگل   
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و نبی هم گفت: « خدا نکنه!»آقا برای تصدیق گفتند:  محّمد و حاجی ُگل   
گیری  آقا مثِل نتیجه و حاجی «کار؟ ـ هرگزی... گبره این نخیر، مگه انجام می»

 آدمیزادنمثِل مار و کژدم  اینا هم دشمِن »ها، گفت:  ها در بارۀ مگس از گفتن
 «ِل"! و آدم زورش ِبشون نمیره که نابودشون بکنه و باید بگه "الُحکمُ 

 «پس چی! تا ما رو هست، اونا رو هم هست!»َبردی گفت:    
ی ازشون ُکشا؟ گیر میاد به اللِ  ن مگسنگهدار! حاال هست از او»نبی گفت:    

 «که بفرستیم بیارن؟
 «هست. پس نیست؟ هزارتاشونو هم که بخوای »نگهدار گفت:    
 «شه بزنیم. حاال که َدک و دوا نمی همونا خوبن »محّمد گفت:  ُگل   
 «شونو بستونیم وهللا. باید یکی»نبی گفت:    
خوای؟ تو بخواه،  تو می: »شد، گفت جا می به نگهدار که با میل جا   
ن، به خوان ِبرَ  بعدازظهر که میها که ظهر اومدن و به  ای مدرسه هبچ

شونو بستونه بیاره. یعنی  ـ بگو یکیجهانگیر شون.. ـ مثِل پسِر خودت  یکی
 «ایَنم کاری داره؟

 «ون ازشون داره...تا ببینیم کدوم ُدکُ »شد، گفت:  جا می نبی که جابه   
کنن  رروشَنن، ُپرس میکور نیستن و سَ  ها خودشون فهم بچه»ت: نگهدار گف   
 «ُجوَرن. می
من  شاید»شد، گفت:  جا می آقا هم که مثِل نبی و نگهدار با عالقه جابه اجیح   
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ها برای حرِف َقپان، به ادامه که رسید، برای  بلندشدِن صدای خنده   
ُکش مشغولّیِت خوبیست اگر نبی داشته باشد  بودِن حرف بود؛ اینکه مگس جالب
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محّمد ـ که بیشتر ریشۀ دندان بودند تا دندان ـ  دیده شد و حّتی چند دنداِن ُگل
ترتیبِی  بی شت و خندۀ امیدواری بود. بیشتر باخندۀ نبی فرق دادیده شدند. فقط 
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رد و بُ  ها می را روی ران ها محّمد که دوزانو نشسته بود و کِف دست ُگل   
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عیِب چه داره که آدم »گفت:  داد، کرد و گوش می آورد و ُخردُخرد نگاه می می
 «، به شهرا هم...ها ازشون دارن ی همۀ خونهازشون بخره؟ به اللِ 

 «ُخرده آب نمیدی بخوریم، مریم؟ یه»َقپان گفت: مریم آمد و    
 «آب؟ ـ چشم.»مریم گفت:    
 «آب نخور، چائی.. اگه...»محّمد گفت:  ُگل   
گرمش شده بود. .«. گیره آتش مینه خالو، با چائی دیگه آدم »َقپان گفت:    

 «تر بشین تا بیام به سایه. ای ِبُسر کنار و جمع ُخرده آ نبی بیزحمت یه»گفت: 
ها بابامین! حاال دیگه از »دست، رسیده به نزدیک. گفت:  به َبس َچرخه ُگل   

 «بیکاری  َدوِر مگسا رو بگیرین!
یه َدم پیش،  ه خودم گفتمها، همون ک»ده گفت: خن َبس، به َقپان چشمش به ُگل   
 «َبس. ُگل
نِخ َپرِک دهانۀ َمشک را نشسته داخِل َکَپر نزدیک به درگاه، که مریم    

ها، "بیکاری" سخته و اصالً خودش یه َمَرضه. آدم باید »گشوده بود، گفت: 
 «نه ممکن نمیده زندگانی. هی مشغول بشه به یه چیزی وگه

ش "بیکاری"، مریم، یعنی َبِده مگسا رو نباشه؟ یا شما  نه همه»نبی گفت:    
 «تون میاد از کثیفی؟ خوش

ئی هم که  نه دیگه، چیِز قیمتی»ُکش، گفت:  َقپان به فکِر خریِد مگس   
 «نیست...

خوام و یاهللا  فت "مَنم میگ اگه فرنگ رو بود، می»صدای مریم گفت:    
 «کنه... بهانۀ هرچیزی رومی، مثِل بچه بخرین"

مریم، مگه اَینم عیبی داره؟ تو هم یه چندتا تخم ِبِده دسِت »محّمد گفت:  ُگل   
 «شونو بخره بیاره. یکیشون به اسکندر پول بستونه  ها ِبره ِبده یکی از بچه

ی!  هی»مریم با کاسۀ ُپر از آب پا شد. به ظاهِر اعتراض و تعّجب گفت:    
 «مرد هم چطوری افتاده به ُشور!شما ببینین پیر

 «اّول شما ِبسُتونین تا ببینم اگه خوَبن، ما هم ِبسُتونیم.»گفت:  آقا می حاجی   
لایر پول ِبِدی چه ِبت  ی! اگه ده ـ پونزده هی»اخم و َتخم گفت: َقپان به    
 لایر" بهتره یا مگسا پایه هم یعنی؟ "ده ـ پونزده دوستی" تا به این شه؟ "پول می

 «هی گوشِت جوِنتو گاز بگیرن؟
 «لایر"! ده ـ پونزده»"جاشدن و ُپوزخند داد:  جواب را نبی با جابه   
خوبه! حاال دیگه هی مگس ِبکُشین و َدم و »گفت:  آمد، می مریم که می   
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 و کاسه را داد به دسِت َقپان.« مونو نجس بکنین! دستگاه
ه، بلند شین جا رو بندازه داخل، سایه هم دیگه داره میر»محّمد گفت:  ُگل   

 «تونه دیگه. گرم
 مریم دو باِر دیگر هم کاسه را برد ُپر کرد و مردها آنرا خالی کردند.   
ها که بعدازظهر هم باز باید  بچه»جاشدنی از بیقراری، گفت:  نبی با جابه   

 ها رو بفرستیم بخرن ِبَرن سِر درس تا پسین، خوبه همین حاال دوتا از جغله
 «بیارن و اگه پول هم ِبدیم، بهتره تا تخم. ُهح؟

ش  بعدازظهرا همه طاقتی" چرا اینقدر؟ ای خالو! "کم»نگهدار گفت:    
ِجستن َجلد میرن  ن و بعدش آفتاب هنوز بلنده که بهخوونَ  دوساعت درس می

 «شونو ِبسُتونه. میسُتوَنن میارن. برای خودمون هم میگم یکی
 «یگه. یعنی...؟راست م»َبردی گفت:    
شانسِی  نکنه ازشون نباشه از کم»های نبی حالِت تلخ گرفتند و گفت:  لب   

 «ما!...
حاال »َبردی که در فکر بود بَخَرد، نَخَرد، چه... دید نه، خوب است. گفت:    

 «که شما میسُتونین، مَنم میسُتونم.
شده جلِو  سِر کوتاهش گرفته کردن و گوشۀ دستمال مریم ایستاده به نگاه   

 نشست.و  «ُهع بابام بشین!...»دهان، خندان صدا کرد: 
 «آقا، ها؟ خوای حاجی خاب، پس تو َتک نمی»نگهدار گفت:    
طوِر  کردن به او، انگشِت سّبابه را به آقا مرّدد در جواب، نبی با نگاه حاجی   

خالو هی! من! تِن شخص ِ من میدم جات. ِپَیع از »زنان، گفت:  به سینهمکّرر 
تو دیگه! من میدم پول، باز حرفی داری؟ دوتاشونو میگم ِبسُتوَنن با پوِل 

 «من.
کردن به نبی گفت:  کرد، با نگاه آقا کار می َبردی هم که نگاهش به حاجی   
 «راستی! ِتَیع از این دیگه راستی»

تکان مانده بودند. در  تا مگس کرد که جلوش روی فرش بی سه َقپان نگاهِ    
 «خاب! باشه! براتون میگم!...»دل گفت: 

قدری ازشون  بسیار هم خوب، خوبه، هر روزی که یه»محّمد گفت:  ُگل   
 «اینقدر بچه... ها، َبِده یعنی؟ ِبکَُشن بچه

 «ها، همه... خودمون، بچه»َقپان گفت:    
درآوردِن تخِم چشم، با حرارت و بلند  حرکت نبی برای تصدیق و تأکید، با به   
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 «ها، همه... خودمون، بچه»َقپان گفت:    
درآوردِن تخِم چشم، با حرارت و بلند  حرکت نبی برای تصدیق و تأکید، با به   
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مون،  َئن به دل دیگه اینا هم خون کرده»و گفت: « تو بمیری.»گفت: 
 «صاحبا! پدرسگ

ها، مگس که روی »محّمد که نگاِه نبی را به چشِم خود دیده بود، گفت:  ُگل   
یفی و َمَرضه. اصالً چیزی که ضرر ش مایۀ کث شینه، البت همه چی می همه
 «زنه، باید ِبکُشیش البت که. می
صاحبا" داخِل دِل خواب هم مثِل خوِد  قوِل آ نبی "پدرسگ به»َقپان گفت:    

 «زنن. کژدم نیش می
ه مثِل خوِد سوزن میره به شون ب ها، الَمَصبا یه وقتائی نیش»َبردی گفت:    

 «، از نیِش کژدم هم َبَتر.الِش آدم
هاع، مگه »ها گفت:  ، با استحکاِم لبنبی با تکاِن آراِم سر به پائین ـ باال   

کنه؟  مونو تا حاال اقالً یه دفعه کژدم نگشته و خبر نداریم که کمتر درد می همه
 «زنن. زنه و اینا می تازه، حّتی مار هم ـ که ماره ـ آدمو داخِل خواب نمی

مار"؟ مار که تا آدم کار به »"مردها، گفت: نشسته طرِف  می کجمحّمد ک ُگل   
 و با تکاِن سر و پنجه، باقِی حرف را رساند. «کارش نداشته باشه،...

بینی خدای  می»سِر مریم، گفت:  محّمد و باالی َبس ایستاده گوشۀ َکَپِر ُگل ُگل   
ن خوان پوال رو ِبَبرَ  راستی حاال دیگه می ؟ نه راستیو کار و باِر ما رو ما رو

 «ُکش، ها؟ ِبَدن جای مگس
ها، بابام ِبَشن، همین مونده بود که تخم و پول ِبَبَرن »مریم، خندان، گفت:    

 «ِبَدن جای الک!
پول اگه دارن، ِبَدن، تخم ِکی میده ِبشون؟ »صدای ُدوِر دلبربزرگه گفت:    

 «شون! وایَسن همونجا تا تخم بدیم
 «ا رو...ای جن ِبَبره پوال و تخم»نبی گفت:    
 «اینو ببینین که دیگه چطور َبَتر افتاده سِر یه راِه بیخودی!»َبس گفت:  ُگل   
قند هم درست بکند و تا دستش جان دارد ِبکَُشد و  َقپان در فکِر آنکه آب   

 «کنن... تومن باید ِبدیم که اینُجور می حاال انگاری یه پنجاه»ِبکَُشد، گفت: 
گیر نیاد داخِل  ازشون بهخدا بکنه اصالً : »صدای خنداِن َمکِینه گفت   
 «ی!اللِ 
بافِی مریم از کناِر َکَپر  های شانۀ آهنِی چوخا طولی َنُبرد که صدای ضربه   

بود، به خنده َبس که کنارش نشسته  درآمد که پا دراز کرده بود و ُرو به ُگل
ت دیگه خوبه، تا به  رده: اینخُ  گفتم یه»گفت:  می مگسا رو  حال َدورِ  َکرَّ
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 «نگرفته بودن، حاال بگیرن!
. َبردی یواش دست آورد نزدیکِ مگس مگسی کناِر گردِن َبردی نشسته بود   

صاحبا  پدرسگ»و َبردی به غیظ گفت:  و سریع به گردن کوبید. مگس َجست
 «شون! ماهه، هست بیشتِر سالی که دوازده

های سفیِد  َگاللِی ـ حسین ـ فقط با پیراهنی کوتاه که تماِم ران پسرِ    
اَش نشسته  اعتنا به مگسی که باالی پیشانی بیپوشاند،  آلودش را نمی چرک
چرخید که سرش  آقا را بگیرد و سگ هم می چرخید که ُدِم سگِ حاجی میبود، 

اال دو بار ای را گرفته بود و تا ح شده طرِف دسِت بچه باشد که ناِن لوله
 ُکش ظاهراً  مگس قاپ زده بود... َقپان و نگهدار با فکرِ افتاده را  های نان ریزه

ها  کرد که چشم گه میهم بیخود نگاِه دلبربزر به بچه و سگ نگاه کردند و نبی
َبس پا  طرِف مریم و ُگل چرخاند و به آویزانی، َچرخه می بل زیر و به به

 داشت... برمی
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در سی و چندقدمی  به هفتاد ـ هشتادقدمِی ُروِبُرو و پهلوی آبادی رسید...   
شد و آبادی ناپدید  شد و سرش هم دیده نمی باید به عمِق شیار سرازیر می

شد تا در زیِر آبادی ـ در زیِر بلندِی خانۀ ُمراد و در نزدیکی به َکَپِر کهنۀ  می
رفته  های نگاهی عالقمندانه و شیفته ـ مثِل همۀ سال... آورد میسردرـ محّمد  ُگل

رفته ـ به آبادی انداخت... بسته را از  های ـ و نگاهی دردمندانه ـ نه مثِل سال
 دسِت خسته به دسِت دیگر داد.

 بینم؟... َگچو می باره که ُبِنه ـ نکنه راستی این آِخرین   
جاها همین  ین نقطهعصر و در هم پریروز عصر هم در همین نزدیکی به   

 سؤال را کرده بود...
ها و رنگِ خاک و  حاِل سرازیرشدن به شیار، رنگِ چرِک کاهگِِل خانه به   

 گوشۀ َکَپِر کهنه را به ذهن داد، با درد و عّزت و بستگی ـ وابستگی...
های دیگری هم  دیدند و جاتاجا چشم خاَور دیده بودند و میمحّمد و  ُگل   
 دیدند... می

لب ـ در آمادگی برای  به محّمد ـ کمی خمیده و لبخنده ُگل سر که باال آورد،   
 َردکردِن سگِ خودش و سگِ ُمراد، جلوش درآمد.

 «آخ! شاید دیگه باِر آِخره...»خود گفت:  کشیدن، به دلش به شعله   
ـ  «ساواک»جدسلیمان به حکِم اربابش رئیِس ادارۀ آموزش و پرورِش مس   

بارهای پیِش رؤسای آموزش و پرورِش چند شهِر دیگر ـ برایش  ماننِد همۀ
را ـ صادر کرده بود. تصمیِم « ِایذه»بار حکِم تبعید به  حکِم تبعید ـ و برای این

ُگزارشاِت جاسوساِن ُمزدوِر محلّی ـ بخصوص مبتنی بر مبنی ـ ساواک 
 .بخِش احمدُسمالی ـ اّتخاذ شده بود مأموِر مهّمش امامُگرارشاِت 

 محّمد... ـ سالم، عموم ُگل   
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 محّمد و آقای ُمرادی اللِی                                             ُگل

ای سالم، ای سالم، »محّمد با محّبِت سرشار گفت:  گرمِی ُگل صدای دهان   
 «مون کردی... سالم از ما، بسیار خوش اومدی بابام، باز تازه

َدوِر  دادن، آنرا به محّمد پس از دست با جداشدِن دستش از دسِت ُگلُمرادی    
کوچک و سبک و در حکِم سنگینِی بسیاِر محّمد حلقه کرد و او را  شانۀ ُگل

 خود فشرد و پس از لحظاتی ِول کرد... ُحرمت، به
ه بود، نه مثِل سؤال، کیسۀ سفیِد ِمتقال را به دسِت ُمرادی دیدکه محّمد  ُگل   

 «پس باز این ِچیه به دستت؟»گفت:  مثِل سرزنش
 «هیچی!... چی؟»ُمرادی به خنده گفت:    
 «ئی؟ نکنه باز چیز آورده»گفت:  محّمد با قیافۀ دلخوری ُگل   
 «ی آخه...بابا، یه چند پاکت سیگاَرن و... شما ُدورین از اللِ »ُمرادی گفت:    
ه! جاِن  ه َوه»گفت:  شان  دادن ها و بعد با ِکش کردِن لب گشوده محّمد با نیمه ُگل   
 «کنی. دت این چه اخالقیه که تو داری... همین یه کارو بد میخو
محّمد ـ که حاال جلِو جشمش قرار داشتند  ُمرادی با یاِد غرور و صداقِت ُگل   
با لّذت و احترام نگاهش کرد و به یاِد انتقاِل اجباری که افتاد، دلش باز آتش ـ 

 «َدن. من مگه غریَبم؟حرفا بَ  جاِن خیلی عزیِز خودت این به»گرفت... گفت: 
ریب که نیستی  هیچی، پسِر تو غ»ها گفت:  آوردن به گونه محّمد با باد ُگل   

 «ی، اما باز این یه کاِرت...مونیزبیحد عز
سختِی گرما دیگر درکار نبود و شروِع پائیز کمی به گرما شکست آورده    

دید، به غّرِش کوچکی  محّمد که صاحبش را همراِه ُمرادی می بود. سگِ ُگل
کج و دیگر کمی هم ِشناس، از  اکتفا کرد. فرنگ سنگ برداشت و سگ کج

ور شد. روی دُ طوِر افقی مقابِل َکَپر جا گرفته بود،  بزرگه که به کناِر تخت
ِخرَسکِ صورتی پهن شده بود و باالیش دو بالِش بزرگ گذاشته شده تخت 

تندتند توی حلِب کوچک   خشک را از نزدیکِ تخت بود. گوهر چند َتپالۀ نیمه
ُمرادی رسید و با مریم و فرنگ دست داد و پیش از  گذاشت و ُدورشان کرد.

داد،  سالم کرد و دست که کردنشان، گوهر رسید و  شدِن حال ـ احوال تمام
ملتفِت پیراهِن سرِخ ُگلداِر دادن ِول نکرد و  تکان ُمرادی دستش را به تکان

گوهرجان، »، گفت: اَش شانه گذاشتِن دسِت چپش به بهاَش،  رفته خیلی رنگ
 «حالت خوبه؟

 «یم!تِ کنیزِ »زیر، گفت:  به گوهر خجالتی، سرش   
ناراحتی گفت:  اش، به داشتِن دست از شانهبر کردِن دستش و به ِول ُمرادی به   
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 «کنیز" ِچیه دختر؟»"
و خندۀ کوچکی هم پیدا روی لب  لبخندبهمحّمد  ُگلخنده و  مریم و فرنگ به   
دونی که بهمن بِدش  هنوز نمی»مریم چشمش به گوهر، گفت: های گوهر،  لب

 «حرفا؟ میاد از این
 «احوال بکنه!بلد هم نیست حال ـ هنوز »و فرنگ گفت:    
شه، برعکس هی  که بزرگتر می  هرچیپس این چرا »ُمرادی گفت:    

 «شه؟ تر می نحیف
 «از بس بدگرماس.»مریم گفت:    
این از خودش هی ضعیف بوده اما گرما دیگه َبَتر ازماَبین »فرنگ گفت:    
 «ش. َبره می
ِبکَن برو باال دیگه نوایس سِرپا، عاجز هم هستی. کفشاتو »محّمد گفت:  ُگل   

کنه.  مریم! باَزم چیز آورده... بد می»و گفت: « قشنگ تکیه ِبده راحت کن.
 «بد.
ئی بهمن،  باَزم چیز آورده»مریم به گرفتِن کیسه از دسِت ُمرادی، گفت:    

کنه  ه! بد میبذارش پیرمرد، بیار»خنده گفت:  محّمد، به و چشمش به ُگل« ُهح؟
و با « ترسی که نداشته باشه؟! ، پول داره، میمعلّمه چیز میاره برامون؟!

کردن به ُمرادی، بسیار نزدیکانه و  اَش در نگاه های خاکستری ُمشارکِت چشم
 گرم خندید. ُمرادی دیگر از خودشان بود.

پس برو خوب آب بزن به کتری بذارش به »گفت:  فرنگ به گوهر می   
 «چاله.

ها، چائِی َدِم پسینی مزه داره و دیگه امروز نباید "نه" »محّمد گفت:  ُگل   
 «جاِن خودت این چه اخالقیه.. باَزم چیز... باز تو رو به»و گفت: « بیاری.

 رود. طرِف َکَپر می مریم با کیسه ُرو به   
َکند،  بندش را از پا می های بی کفش  ُمرادی که با رسیدن به کناِر تخت   
و « حرفا و باز... از این شم دونی که من چقدر ناراحت می تو می»فت: گ

 و از تخت باال رفت.« ن آخه؟مگه این چیزا چه قابلَ »گفت: 
کنی. تو همۀ پوالتو هی میدی برای ما  نه بهمن، تو بد می»فرنگ گفت:    

 «چیز میاری...
آره، »ها، به خندۀ ناچاری گفت:  ورازبالشُمرادی چهارزانونشسته و کمی دُ    

 «میارم! "گرون گرون"خیلی چیزای 
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ای سالم، ای سالم، »محّمد با محّبِت سرشار گفت:  گرمِی ُگل صدای دهان   
 «مون کردی... سالم از ما، بسیار خوش اومدی بابام، باز تازه

َدوِر  دادن، آنرا به محّمد پس از دست با جداشدِن دستش از دسِت ُگلُمرادی    
کوچک و سبک و در حکِم سنگینِی بسیاِر محّمد حلقه کرد و او را  شانۀ ُگل

 خود فشرد و پس از لحظاتی ِول کرد... ُحرمت، به
ه بود، نه مثِل سؤال، کیسۀ سفیِد ِمتقال را به دسِت ُمرادی دیدکه محّمد  ُگل   

 «پس باز این ِچیه به دستت؟»گفت:  مثِل سرزنش
 «هیچی!... چی؟»ُمرادی به خنده گفت:    
 «ئی؟ نکنه باز چیز آورده»گفت:  محّمد با قیافۀ دلخوری ُگل   
 «ی آخه...بابا، یه چند پاکت سیگاَرن و... شما ُدورین از اللِ »ُمرادی گفت:    
ه! جاِن  ه َوه»گفت:  شان  دادن ها و بعد با ِکش کردِن لب گشوده محّمد با نیمه ُگل   
 «کنی. دت این چه اخالقیه که تو داری... همین یه کارو بد میخو
محّمد ـ که حاال جلِو جشمش قرار داشتند  ُمرادی با یاِد غرور و صداقِت ُگل   
با لّذت و احترام نگاهش کرد و به یاِد انتقاِل اجباری که افتاد، دلش باز آتش ـ 

 «َدن. من مگه غریَبم؟حرفا بَ  جاِن خیلی عزیِز خودت این به»گرفت... گفت: 
ریب که نیستی  هیچی، پسِر تو غ»ها گفت:  آوردن به گونه محّمد با باد ُگل   

 «ی، اما باز این یه کاِرت...مونیزبیحد عز
سختِی گرما دیگر درکار نبود و شروِع پائیز کمی به گرما شکست آورده    

دید، به غّرِش کوچکی  محّمد که صاحبش را همراِه ُمرادی می بود. سگِ ُگل
کج و دیگر کمی هم ِشناس، از  اکتفا کرد. فرنگ سنگ برداشت و سگ کج

ور شد. روی دُ طوِر افقی مقابِل َکَپر جا گرفته بود،  بزرگه که به کناِر تخت
ِخرَسکِ صورتی پهن شده بود و باالیش دو بالِش بزرگ گذاشته شده تخت 

تندتند توی حلِب کوچک   خشک را از نزدیکِ تخت بود. گوهر چند َتپالۀ نیمه
ُمرادی رسید و با مریم و فرنگ دست داد و پیش از  گذاشت و ُدورشان کرد.

داد،  سالم کرد و دست که کردنشان، گوهر رسید و  شدِن حال ـ احوال تمام
ملتفِت پیراهِن سرِخ ُگلداِر دادن ِول نکرد و  تکان ُمرادی دستش را به تکان

گوهرجان، »، گفت: اَش شانه گذاشتِن دسِت چپش به بهاَش،  رفته خیلی رنگ
 «حالت خوبه؟

 «یم!تِ کنیزِ »زیر، گفت:  به گوهر خجالتی، سرش   
ناراحتی گفت:  اش، به داشتِن دست از شانهبر کردِن دستش و به ِول ُمرادی به   
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 «کنیز" ِچیه دختر؟»"
و خندۀ کوچکی هم پیدا روی لب  لبخندبهمحّمد  ُگلخنده و  مریم و فرنگ به   
دونی که بهمن بِدش  هنوز نمی»مریم چشمش به گوهر، گفت: های گوهر،  لب

 «حرفا؟ میاد از این
 «احوال بکنه!بلد هم نیست حال ـ هنوز »و فرنگ گفت:    
شه، برعکس هی  که بزرگتر می  هرچیپس این چرا »ُمرادی گفت:    

 «شه؟ تر می نحیف
 «از بس بدگرماس.»مریم گفت:    
این از خودش هی ضعیف بوده اما گرما دیگه َبَتر ازماَبین »فرنگ گفت:    
 «ش. َبره می
ِبکَن برو باال دیگه نوایس سِرپا، عاجز هم هستی. کفشاتو »محّمد گفت:  ُگل   

کنه.  مریم! باَزم چیز آورده... بد می»و گفت: « قشنگ تکیه ِبده راحت کن.
 «بد.
ئی بهمن،  باَزم چیز آورده»مریم به گرفتِن کیسه از دسِت ُمرادی، گفت:    

کنه  ه! بد میبذارش پیرمرد، بیار»خنده گفت:  محّمد، به و چشمش به ُگل« ُهح؟
و با « ترسی که نداشته باشه؟! ، پول داره، میمعلّمه چیز میاره برامون؟!

کردن به ُمرادی، بسیار نزدیکانه و  اَش در نگاه های خاکستری ُمشارکِت چشم
 گرم خندید. ُمرادی دیگر از خودشان بود.

پس برو خوب آب بزن به کتری بذارش به »گفت:  فرنگ به گوهر می   
 «چاله.

ها، چائِی َدِم پسینی مزه داره و دیگه امروز نباید "نه" »محّمد گفت:  ُگل   
 «جاِن خودت این چه اخالقیه.. باَزم چیز... باز تو رو به»و گفت: « بیاری.

 رود. طرِف َکَپر می مریم با کیسه ُرو به   
َکند،  بندش را از پا می های بی کفش  ُمرادی که با رسیدن به کناِر تخت   
و « حرفا و باز... از این شم دونی که من چقدر ناراحت می تو می»فت: گ

 و از تخت باال رفت.« ن آخه؟مگه این چیزا چه قابلَ »گفت: 
کنی. تو همۀ پوالتو هی میدی برای ما  نه بهمن، تو بد می»فرنگ گفت:    

 «چیز میاری...
آره، »ها، به خندۀ ناچاری گفت:  ورازبالشُمرادی چهارزانونشسته و کمی دُ    

 «میارم! "گرون گرون"خیلی چیزای 
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خوائیم برای  پس یعنی ما تو رو می»محّمد ایستاده پهلوی تخت، گفت:  ُگل   
های  های ُزل و با چین ابروهای ُپَرش را با چشم«. چیز یا برای وجودت؟

 چهره به چشِم ُمرادی انداخت.
خوائیم و تو کاِر بزرگی که  ما چیز نمی»خت گفت: فرنگ از پائیِن ت   
 «مون نکنی بری مسجدسلیمان... تونی برای ما بکنی، فقط اینه که ِول می
 «نه، امیدوارم که نمیره... نمیره...»محّمد گفت:  ُگل   
وش میاد، ُجوری که بُ »به سختِی لحن راه داد که گفت: با مکثی فرنگ    

 «چرا، میره...
 «ایستین سِرپا؟ پس خودتون چرا می»گفت: ُمرادی    
محّمد باال رفت و نزدیکِ ُمرادی در عرض ِ تخت نشست و ُمرادی یکی  ُگل   

های  محّمد و دستش به رسیدن میاِن شانه ُگلکمِر ُسراند پشِت ها را  از بالش
 «تا تو هستی، بالش حّق ِ توئه...»شدن، گفت:  محّمد و برداشته ُگل
  دونی چقدر باید راه حاال پوِل این چیزا  هیچی، می»فت: محّمد گ ُگل   

 «شی. ُکلّی راهه خودش و پاک عاجز ـ بیِجز می شون تا اینجا؟ راه  بیاری
 «راستی هم که. راستی»فرنگ گفت:    
 «کنه هنوز؟ قلبت چطوره؟ اذیت می»ُمرادی گفت:    
بینم  که دیگه می نه، از مرحمتت این ده ـ پونزده روزه»محّمد گفت:  ُگل   

 «خیلی ِول کرده...
  ِای بود و ُمرادی باز دست برد و آنرا تا حدّ  فاصلهمحّمد و بالش  بیِن ُگل   

آ! خودش از بالش فراِرِیه و بالشو »محّمد گفت:  تماس با کمرش جلو راند. ُگل
ندیدِن این پیرمرد »گفت:  و ُمرادی در دل می« ُهل میده برای زیِر تکیۀ من!

َکنه و  یه خشتی از خشتای وجوِد منو می بیحد سخته و بخصوص نبودنش 
 «کنه... هیچی ُپر نمی َئم  جاشو تا زنده

 کردنی گرم، رفت. دادن با ُمرادی و حال ـ احوال جان رسید و با دست ُگلی   
آمدن، صدا  ر و همچنان در تعجیل بهزدنی شتابان از َکپَ  مریم در بیرون   

و ...« خرجا خیلی زیادن و خوِدتو هم اینقدر عاجز نکن نه بهمن، این»کرد: 
هی پیرمرد! ِبُپرس چقدر هم چیز آورده! »حرارت گفت:  شدنش  به به نزدیک

 «تا سیگار... قند، چائی، سی ـ ِچل
 «شه... شون خیلی می ُهووه، بله، پول»ُمرادی باز با خندۀ ناچاری گفت:    
 «شه... ِدماغ می بینیم بی دیگه هیچی نگیم حاال که می»محّمد گفت:  ُگل   
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پس از کاِرت خبری نشده »مریم با رسیدن کناِر ُمرادی، آرام و جّدی گفت:    
مون بکنی  خوای ِول راستی می به این یکی ـ دوروزه، بهمن؟ نکنه دیگه راستی

 «بری؟
درد و  اگه رفتی، این پیرمرد از غصه قلبش بیشتر میاد به»فرنگ گفت:    
 «پوِل خونشو ِبِدی!ت و اونوقت باید  گیره ش می ِمیره و َشرّ  می
و باید ببینم بعد چی  نه فرنگ، هنوز خبِر جّدی نشده»ُمرادی گفت:    
 «شه... می
مریم که دست به جوراِب ُمرادی نهاده بود و منتظر بود حرفش تمام شود،    

 ببین بهمن! جاِن خودت این پیرمرد به این چندروزه ُقوِت درست از»گفت: 
 «که نکنه تو ِبری... گلوش نرفته پائین فقط برای همین

ُمرادی سِر جایش ُوول خورد و مثِل ناچاری کمر را به بالش رساند تا    
 صدا آمد. به
دونین که ُدوری از شما و  ـ شما هرچی هم که بدونین، باز درست نمی   

د برام محّمد تا چه ح ی و بخصوص ُدوری از عموم ُگلُدوری از محیِط اللِ 
نمیذارم که باز هم سال پیش  مثِل دو ـ سه سخته و من تا اونجائی که ممکنه 

ای درکاره  دفعه تا حاال فقط یه حرف و زمزمه . اینپرَتم بکنن به یه جای دیگه
شه که فقط برای  و هنوز چیزی معلوم نیست و حّتی اگه هم از اینجا ِبرم، می

ی هم که ِبَشم، دارن ِبم ِبَدن و رفتنچندماه باشه. مسجدسلیمان خونۀ دولتی ن
فرهنگ تحویل نمیدم و کارم هم که برای یه مدتی خونۀ اینجا رو به 

 «زنم ِبتون! یه و میام سرمیمسجدسلیمان باشه، باز سرمنزلم اللِ 
گوش داده  محّمد خاموش و سرش به زیر، بیشتر امیدوارانه تا مشکوک  ُگل   

پائید، خوشحال بود که حرفش اثری دارد...  بود و ُمرادی که حالِت او را می
، خواست پیرمرد را ناامید کند و ناامید ببیند خداحافظی کند، نمی خواست نمی

خداحافظی و  کردند، بی جائی منتقلش می به غیرازاین، هروقت که ازجائی
 رفت... ناگهانی می

 «کنی! ُبرمون نمی اقالً باز خودش خوبه که عالقه»فرنگ گفت:    
را پیش نیاورده  محّمد، نگفت تا دیگر حرِف شک و مریم هم حالش حاِل ُگل   

 صدا آمد. ، بهیبردن طولباشد تااینکه به
ـ این پیرمرِد ما همۀ این آبادی و خیلی جاهای دیگه از اقوامَشن و تا حاال    

خاطِر  َئن و به اِه خودش و اقوامش رفتههم خیلی بچه و جوون از دستگ
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خوائیم برای  پس یعنی ما تو رو می»محّمد ایستاده پهلوی تخت، گفت:  ُگل   
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به مثِل همین جریاِن رفتِن تو یه حسابی جوهری که داره، من هیچوقت ندیدم 
از تخت باال رفت و در مقابِل ُمرادی «. ر سخت شده باشه به سرش...اینقد

 نشست.
زیر،  محّمد هم همچنان سرش به ُمرادی با اثِر شّدِت ناراحتی ساکت ماند. ُگل   

از ن مگه یه حرفیه غیرپس چی. پس ای ها،»ساکت ماند و فرنگ گفت: 
 «الخصوص بابام... مونه، علی سخت بیحد مون حرِف راستی؟ یعنی همه

تا تخم  آقای ُمرادی! َهش ـ ُنه»چادرش صدا کرد:  جان از جلِو سیاه ُگلی   
 «شون؟ هست، بیارم

 «ممنون.جان،  بیارشون ُگلی»جان گفت:  کردن طرِف ُگلی نگاه ُمرادی به   
 «ها، ها، بیارشون.»دا کرد: محّمد هم ص ُگل   
تا دونی که  می»و گفت: « تا داریم. خودمون هم پنج ـ شیش»مریم گفت:    

 «ُخرده هم باشه، مرغا کم تخم میذارن. گرما رو یه
شونو  ها جمع شد، من پول امروز دیگه هرچی که از خونه»محّمد گفت:  ُگل   

 «َشم ازت. میدست نکنی به جیب که خیلی ُمکَّدر باز میدم، ها. 
اختیار داری، من باید یه کمکی بکنم نه اینکه یه خرجی »ُمرادی گفت:    

 «تون. بذارم روی دست
گفتن و اصرار  دانستند که مثِل همیشه  محّمد و مریم و فرنگ نگفتند، می ُگل   

 بیفایده است...
 «ُجورم. ها می خوای میرم به خونه اگه بیشتر می»فرنگ گفت:    
ها، برو یا گوهرو »صدا آمد:  محّمد به خواست بگوید که ُگل ی میُمراد   

 «بیاره هرچی ُجست. هپیِش َزنا جمع و ِجیل بکن بفرست
رو هنوز هست و دوتا از مرغای پیشی نه، نه، تخمای »ُمرادی گفت:    

 «خودمون هم که تخم میذارن.
 «آقا و تخم داره میاره. ُهح! اومد دلبِر حاجی ُهح»صدای مریم درآمد:    
سِر  ها از توی گوشۀ دستمال مرغ شد و تخمِ  دلبربزرگه با خنده نزدیک می   

کردن، با دسِت چپ  .. به رسیدن و سالمرنگش پیدا بودند. دراز و ناُزِک آبی
.. دسِت ُمرادی را فشار داد ها را نگاه داشت تا با ُمرادی دست بدهد. مرغ تخمِ 

مون بکنی ِبری. پس چه کردی، کاِرت چه  پس نکنه ِول»و ِول نکرد تا گفت: 
 «شد؟
 «دلبر، کارم هنوز معلوم نشده اما نه، نمیرم!»ُمرادی گفت:    
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اَه؟! ای »ه خوشحالی گفت: ها، ب کردِن چشم سِر دلبر به عقب جنبید و با ُزل   
مون اگه  دونی چقدر میاد روی همه نت نگاه بکنه! میای خدا به زبو کاشکِی!

ها را با دِقت درآورد چید روی فرش و گفت:  مرغ . تخمِ «این بشه که بمونی؟
 پاآویزان، لِب تخت نشست. و یک« َبَسن. تاَئن، چارتاشون ماِل ُگل سیزده»

بیا باالتر »محّمد کمی عقب کشید و خود را جمع و ُجور گرفت گفت:  ُگل   
 «شی. نشین، عاجز می پا نگهلِ  ین، دلبر، اونِجور یهبش
 «نه، خوبه...»دلبر گفت:    
 «ت کو؟ پس بچه»مریم پرسید:    
و چشمش به ُمرادی، با « بیداره. خواب نه س، نه پیِش فرخنده»گفت: دلبر    
ما با همۀ فقیری، حاضریم دوتا مرغ نذر بکنیم که تو »آویزانی گفت:  لب

 «نری!
 «؟ها  نذر"؟ هنوز کار داری با نذر و نیاز»"ی خندید گفت: ُمراد   
دلبر خندید و مریم و فرنگ هم خندیدند و گوهر هم از نبِش َکَپر خندید و    
ای کاکام! »گفت: اَش جنبیده بود،  محّمد لبخندی نشان داد. دلبر که باالتنه ُگل

عقیده ِچکاِرت کنیم که تو اعتقاد نداری به نذر و نیاز! تو عقیده نداری، ما 
 !...«ُخرده هنوز اقالً یه داریم

تا تخم آورده  کوچکی ُنه جان رسید و باز سالم کرد. توی کاسۀ ُروئیِ  ُگلی   
 مانندش هم های درشت و کمی تاریک گونه بهدادنی که  نشان خندهبود. با 

چه فایده، تو که داری ترِک آبادی و ترِک ما رو »سرایت کرد، گفت: 
 «کنی... می
 که هنوز حالی ئین به منو رفتنی حساب کرده شما با زبون »ُمرادی گفت:    

 «!رفتَنم پیش نیومده حرفِ 
 «ی تکون نخوری!خاب! امیدواریم به خدا که هیچ از اللِ »جان گفت:  ُگلی   
خاطِر این پیرمرد هم که شده، تا از  دونیم که تو به البت ما می»دلبر گفت:    

 «َوِرت میره، نمیری.
کور نیستیم که ندونسته باشیم که حساِب تو و آ  ها، ما فهم»جان گفت:  ُگلی   
 «محّمد از حساِب پدر ـ فرزندی هم خیلی َرد کرده... ُگل
یک به کناِر دهان نگهداشت و به بدن فرنگ، ایستاده، سیگاِر روشن را نزد   

از حساِب بابام و هرِکی و خواد ِبره؟ غیر مگه دلش می»گفت: پیچ آورد تا 
اگه ِبره  گردی تا دلش واز بشه و ه به بیابونبینین چقدر عادت کرد هرچی، می
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 «خودمون هم که تخم میذارن.
 «آقا و تخم داره میاره. ُهح! اومد دلبِر حاجی ُهح»صدای مریم درآمد:    
سِر  ها از توی گوشۀ دستمال مرغ شد و تخمِ  دلبربزرگه با خنده نزدیک می   

کردن، با دسِت چپ  .. به رسیدن و سالمرنگش پیدا بودند. دراز و ناُزِک آبی
.. دسِت ُمرادی را فشار داد ها را نگاه داشت تا با ُمرادی دست بدهد. مرغ تخمِ 

مون بکنی ِبری. پس چه کردی، کاِرت چه  پس نکنه ِول»و ِول نکرد تا گفت: 
 «شد؟
 «دلبر، کارم هنوز معلوم نشده اما نه، نمیرم!»ُمرادی گفت:    
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اَه؟! ای »ه خوشحالی گفت: ها، ب کردِن چشم سِر دلبر به عقب جنبید و با ُزل   
مون اگه  دونی چقدر میاد روی همه نت نگاه بکنه! میای خدا به زبو کاشکِی!

ها را با دِقت درآورد چید روی فرش و گفت:  مرغ . تخمِ «این بشه که بمونی؟
 پاآویزان، لِب تخت نشست. و یک« َبَسن. تاَئن، چارتاشون ماِل ُگل سیزده»

بیا باالتر »محّمد کمی عقب کشید و خود را جمع و ُجور گرفت گفت:  ُگل   
 «شی. نشین، عاجز می پا نگهلِ  ین، دلبر، اونِجور یهبش
 «نه، خوبه...»دلبر گفت:    
 «ت کو؟ پس بچه»مریم پرسید:    
و چشمش به ُمرادی، با « بیداره. خواب نه س، نه پیِش فرخنده»گفت: دلبر    
ما با همۀ فقیری، حاضریم دوتا مرغ نذر بکنیم که تو »آویزانی گفت:  لب

 «نری!
 «؟ها  نذر"؟ هنوز کار داری با نذر و نیاز»"ی خندید گفت: ُمراد   
دلبر خندید و مریم و فرنگ هم خندیدند و گوهر هم از نبِش َکَپر خندید و    
ای کاکام! »گفت: اَش جنبیده بود،  محّمد لبخندی نشان داد. دلبر که باالتنه ُگل

عقیده ِچکاِرت کنیم که تو اعتقاد نداری به نذر و نیاز! تو عقیده نداری، ما 
 !...«ُخرده هنوز اقالً یه داریم

تا تخم آورده  کوچکی ُنه جان رسید و باز سالم کرد. توی کاسۀ ُروئیِ  ُگلی   
 مانندش هم های درشت و کمی تاریک گونه بهدادنی که  نشان خندهبود. با 

چه فایده، تو که داری ترِک آبادی و ترِک ما رو »سرایت کرد، گفت: 
 «کنی... می
 که هنوز حالی ئین به منو رفتنی حساب کرده شما با زبون »ُمرادی گفت:    

 «!رفتَنم پیش نیومده حرفِ 
 «ی تکون نخوری!خاب! امیدواریم به خدا که هیچ از اللِ »جان گفت:  ُگلی   
خاطِر این پیرمرد هم که شده، تا از  دونیم که تو به البت ما می»دلبر گفت:    

 «َوِرت میره، نمیری.
کور نیستیم که ندونسته باشیم که حساِب تو و آ  ها، ما فهم»جان گفت:  ُگلی   
 «محّمد از حساِب پدر ـ فرزندی هم خیلی َرد کرده... ُگل
یک به کناِر دهان نگهداشت و به بدن فرنگ، ایستاده، سیگاِر روشن را نزد   

از حساِب بابام و هرِکی و خواد ِبره؟ غیر مگه دلش می»گفت: پیچ آورد تا 
اگه ِبره  گردی تا دلش واز بشه و ه به بیابونبینین چقدر عادت کرد هرچی، می
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 «ِبگَرده؟ِبره داخِل شهر، دیگه اینُجور جا هست براش 
جا َفّت و فراخه، پس تو هم بیا باال بشین یه »جان گفت:  مریم به ُگلی   

 «َدمان.
 و رفت. «کار دارم، باید ِبَرم.حاال نه، »جان گفت:  ُگلی   
دونین که من آرزومه که بمونم  خوبه که خوِدتون هم می»ُمرادی گفت:    
 ...«برای همیشه یاللِ 
صدا درآورده  ها را توی لگنچه به ر استکانم نگاِه گوهر کرد که َدِم َکپَ یمر   

این اون آدمی نیست که بخواد داخِل شهر و »بود و چشمش به دلبر، گفت: 
 «ها ِبگَرده. داخِل شهری

و « دونم؟ دونم، پس یعنی خودم نمی می»نشسته، گفت:  دلبر همچنان کج   
شترشون از ی رو که هیچی نمیگن و دوبیلیاقِت اللِ  جن ِبَبره مردِم بی»گفت: 

کثافت براشون خوبه با اون ریختش که ُپورِ  ی مثِل حاجتبسکِه نفهَمن، یه آدم
کنه و هی پول میذاره  ُبری می ارزه و هی گوش دو پوِل سیاه هم نمی

 «هم. روی
 «اینه حرِف راست!»محّمد سرش به زیر، تلِخ تلخ گفت:  ُگل   
 «پس چی!»فرنگ هم گفت:    
 «دونی، پس دیگه چی... تو که خودت می»چشِم مریم به دلبر، گفت:    
ها و  ها را در طوِل ماه شد. گفتنی  حرف و جواِب ُمرادی فقط واُنموِد خنده   

ها بودند که  این این داشت بکند. ی رفته گفته بود؛ دیگر چه تکراریها سال
ً به شدند و  خسته نمی دلی و صداقت، از تکرار و تکرار حکِم ساده مخصوصا

 دیدند. در تکرارات بدی نمی
کثافت" خودش و اون احمدُسمالِی ُپورِ  قوِل خودت "حاجت هببنا »مریم گفت:    

کارشون این شده که جشن بگیرن برای شاه و مثِل َنرخر زارزار  باز دوپولی 
 پولخیلی و جاسوسی هم بکنن که باز الُبد برای همین هم  بکنن برای شاه

هاشون و عزیِز  شون روی اون پوالی دزدی ـ ِخیِزی میدن که بذارنِبشون 
َئن و کارشون دیگه چنان باال گرفته که فلک هم  داخِل دِل حکومت هم شده

خوف  به همۀ مخلوق هم باید ازشون دل شه و به این ماَبین  شون نمی حریف
 «باشن!

بله، »بود، گفت:  کشانده تردلبر که باال آمده بود و کمی خودش را به باال   
دونم که برام میگی؟ احمدُسمالی که حاال اینُجور قُرب و  نمییعنی خودم باز 
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ت پیدا کرده پیِش دولت و پیِش آدمائی مثِل خودش، همونه که باباش با لَ نزِ مَ 
 «فروشی خودش و برادراشو بزرگ کرد. ِهنُدونه پوست

بله. »کردن به دلبر گفت:  محّمد با کمی باالگرفتِن سر و با از زیر نگاه ُگل   
و   فقط نابود بشن خودشون و حکومِت ظلم که هرجا که یه آدِم حسابی

رقمی بلندش بکنن از هر  شون نمیاد و باید به شه، خوش پرستی پیدا می مردم
 «َرن به حساب ـ کتابا.و مخلوق راه ِببَ  ی تا نکنه چیز یاِد مخلوق ِبدهاللِ 
قربوِن همین زبونت. پس چی دیگه. پس این دوتا و یه »دلبر گفت:    

ی" درحسابه و اصطالح "کالنتِر اللِ  اشخاصی مثِل َمش َبرات ـ چون به
شون میاد که یکی مثِل بهمن  یه ِخرسه ـ خوش  پسربرادرش َجنگی ـ که معّین

 «کنن که نمونه بیشتر. یش اینجا؟ البت تا بتونن قاب سوراخ م باشه
مون همۀ اینا رو  ما همه»ها در گرفتِن مزۀ دهان گفت:  مریم با فشردِن لب   
دونه،  چیزو می احوالی که بهمن خودش هم خیلی بهتر از ما همه دونیم و به می

شون و دیگه برای ِکی  دونیم هم که چرا میگیم شون و نمی باز هی میگیم
 «شون! میگیم

  و فرنگ همچنان ایستاده، به جائی شد محّمد جابه العمِل ُگل عکسُ    
 ها، قبول، اما نه آدم»های پیاپی به سیگارش پرداخت و دلبر گفت:  زدن ُپک
و به درازکردِن دست، کِف دست را « َرکه؟ت تونه نگه؟ نه اگه نگه، می نمی

ً پوست و محّمد و بیشتِر ُکلُفتِی ران را که د گذاشت روی راِن ُگل یگر تقریبا
که  احوالی محّمد! به این عموم ُگل»و گفت:  استخوان بود در مشت نگهداشت

بندۀ خدا کاری از دستش ساخته نیست به این روزگاِر سیاه، خدا خودش هم.. ـ 
انگار ُهَنری نداره و اصالً هم انگاری رفته بینم  اگه باز نگی کفر میگی! ـ می

«. نه چرا هیچی نشون نمیده؟ ناُجور، وگهطرِف همین اشخاص ِ ضایع و 
 دست را از ران َرد کرد.

ت، دلبر. این َگپ و گفِت تو م به کالِم حرفِ تفتَ لم»محّمد به سختی گفت:  ُگل   
 «َگپ و گفِت خیلی از مخلوق شده دیگه...

خورد . انگار چیزی زبانش را سفت گرفته بود  ُمرادی با ناراحتی پیچ می   
وار صدا کرد:  زیر، فقط زمزمه به گذاشت به زبان بیاید. سرش یشد نم و تا می

 «خدا"! ای بابا! شما .. پس دیگه َکی...»"
مخلوق از خدا  کمه  همینه هم که کم»آمد، گفت:  زیر می مریم که از تخت به   

پیغمبرو َئن و دیگه کم اسِم خدا و پیر و  و َبری شده َئن و دیانت هم ناامید شده
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 «ِبگَرده؟ِبره داخِل شهر، دیگه اینُجور جا هست براش 
جا َفّت و فراخه، پس تو هم بیا باال بشین یه »جان گفت:  مریم به ُگلی   

 «َدمان.
 و رفت. «کار دارم، باید ِبَرم.حاال نه، »جان گفت:  ُگلی   
دونین که من آرزومه که بمونم  خوبه که خوِدتون هم می»ُمرادی گفت:    
 ...«برای همیشه یاللِ 
صدا درآورده  ها را توی لگنچه به ر استکانم نگاِه گوهر کرد که َدِم َکپَ یمر   

این اون آدمی نیست که بخواد داخِل شهر و »بود و چشمش به دلبر، گفت: 
 «ها ِبگَرده. داخِل شهری

و « دونم؟ دونم، پس یعنی خودم نمی می»نشسته، گفت:  دلبر همچنان کج   
شترشون از ی رو که هیچی نمیگن و دوبیلیاقِت اللِ  جن ِبَبره مردِم بی»گفت: 

کثافت براشون خوبه با اون ریختش که ُپورِ  ی مثِل حاجتبسکِه نفهَمن، یه آدم
کنه و هی پول میذاره  ُبری می ارزه و هی گوش دو پوِل سیاه هم نمی

 «هم. روی
 «اینه حرِف راست!»محّمد سرش به زیر، تلِخ تلخ گفت:  ُگل   
 «پس چی!»فرنگ هم گفت:    
 «دونی، پس دیگه چی... تو که خودت می»چشِم مریم به دلبر، گفت:    
ها و  ها را در طوِل ماه شد. گفتنی  حرف و جواِب ُمرادی فقط واُنموِد خنده   

ها بودند که  این این داشت بکند. ی رفته گفته بود؛ دیگر چه تکراریها سال
ً به شدند و  خسته نمی دلی و صداقت، از تکرار و تکرار حکِم ساده مخصوصا

 دیدند. در تکرارات بدی نمی
کثافت" خودش و اون احمدُسمالِی ُپورِ  قوِل خودت "حاجت هببنا »مریم گفت:    

کارشون این شده که جشن بگیرن برای شاه و مثِل َنرخر زارزار  باز دوپولی 
 پولخیلی و جاسوسی هم بکنن که باز الُبد برای همین هم  بکنن برای شاه

هاشون و عزیِز  شون روی اون پوالی دزدی ـ ِخیِزی میدن که بذارنِبشون 
َئن و کارشون دیگه چنان باال گرفته که فلک هم  داخِل دِل حکومت هم شده

خوف  به همۀ مخلوق هم باید ازشون دل شه و به این ماَبین  شون نمی حریف
 «باشن!

بله، »بود، گفت:  کشانده تردلبر که باال آمده بود و کمی خودش را به باال   
دونم که برام میگی؟ احمدُسمالی که حاال اینُجور قُرب و  نمییعنی خودم باز 
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ت پیدا کرده پیِش دولت و پیِش آدمائی مثِل خودش، همونه که باباش با لَ نزِ مَ 
 «فروشی خودش و برادراشو بزرگ کرد. ِهنُدونه پوست

بله. »کردن به دلبر گفت:  محّمد با کمی باالگرفتِن سر و با از زیر نگاه ُگل   
و   فقط نابود بشن خودشون و حکومِت ظلم که هرجا که یه آدِم حسابی

رقمی بلندش بکنن از هر  شون نمیاد و باید به شه، خوش پرستی پیدا می مردم
 «َرن به حساب ـ کتابا.و مخلوق راه ِببَ  ی تا نکنه چیز یاِد مخلوق ِبدهاللِ 
قربوِن همین زبونت. پس چی دیگه. پس این دوتا و یه »دلبر گفت:    

ی" درحسابه و اصطالح "کالنتِر اللِ  اشخاصی مثِل َمش َبرات ـ چون به
شون میاد که یکی مثِل بهمن  یه ِخرسه ـ خوش  پسربرادرش َجنگی ـ که معّین

 «کنن که نمونه بیشتر. یش اینجا؟ البت تا بتونن قاب سوراخ م باشه
مون همۀ اینا رو  ما همه»ها در گرفتِن مزۀ دهان گفت:  مریم با فشردِن لب   
دونه،  چیزو می احوالی که بهمن خودش هم خیلی بهتر از ما همه دونیم و به می

شون و دیگه برای ِکی  دونیم هم که چرا میگیم شون و نمی باز هی میگیم
 «شون! میگیم

  و فرنگ همچنان ایستاده، به جائی شد محّمد جابه العمِل ُگل عکسُ    
 ها، قبول، اما نه آدم»های پیاپی به سیگارش پرداخت و دلبر گفت:  زدن ُپک
و به درازکردِن دست، کِف دست را « َرکه؟ت تونه نگه؟ نه اگه نگه، می نمی

ً پوست و محّمد و بیشتِر ُکلُفتِی ران را که د گذاشت روی راِن ُگل یگر تقریبا
که  احوالی محّمد! به این عموم ُگل»و گفت:  استخوان بود در مشت نگهداشت

بندۀ خدا کاری از دستش ساخته نیست به این روزگاِر سیاه، خدا خودش هم.. ـ 
انگار ُهَنری نداره و اصالً هم انگاری رفته بینم  اگه باز نگی کفر میگی! ـ می

«. نه چرا هیچی نشون نمیده؟ ناُجور، وگهطرِف همین اشخاص ِ ضایع و 
 دست را از ران َرد کرد.

ت، دلبر. این َگپ و گفِت تو م به کالِم حرفِ تفتَ لم»محّمد به سختی گفت:  ُگل   
 «َگپ و گفِت خیلی از مخلوق شده دیگه...

خورد . انگار چیزی زبانش را سفت گرفته بود  ُمرادی با ناراحتی پیچ می   
وار صدا کرد:  زیر، فقط زمزمه به گذاشت به زبان بیاید. سرش یشد نم و تا می

 «خدا"! ای بابا! شما .. پس دیگه َکی...»"
مخلوق از خدا  کمه  همینه هم که کم»آمد، گفت:  زیر می مریم که از تخت به   

پیغمبرو َئن و دیگه کم اسِم خدا و پیر و  و َبری شده َئن و دیانت هم ناامید شده
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 طرِف َکَپر پا برداشت. و ُرو به« َدور!به  میارن
به کالِم راستی، اگه هنوز »فرنگ دیگر نشسته روی لبۀ تخت، گفت:    

َئن و  راست میگن و خدائی رو هست، خدا هم دیگه همۀ کاراش برعکس شده
 «دونم!... من فقط همینو می

ه چند دختِر تلخه نگاه کرد ک ُمرادی به َدور و َبر نگاه کرد. به سمِت راِه آب   
ها نگاه کرد که انگار کسی داخلشان  بزرگ در آن به آمدن پیدا بودند. به خانه

نگاهش  و مثِل آنکه فقط همین چندنفر و همان چند دختر ساکنانش بودند. نبود
ها داده  هائی که خودش به آن ه مریم رسید که از یکی از قوطیببرگشت و 

 ریخت... قوری میبود، یک ُپخت چای درآورده بود و توی 
 «رفته داخِل فکر...»دلبر گفت:    
کارش  یعنی فکره وش  همهکارش »کردن به دلبر گفت:  محّمد با نگاه ُگل   

ش اقالً تکیه ِبده  فکر و خیاله به احواِل مردم و همین حاال هم فکره که نمیذاره
 «ای راحت بکنه. ُخرده به همون بالش و یه

عزیز از وجداِن خودشه که اینُجوره، اما یعنی این جووِن »دلبر گفت:    
 «کنه؟ کنه که اینُجور به خودش می کنه؟ خوب می خوب می

ه کرد دیگر گفتن چه فایده دارد، دل دارد از غصّ  و ُمرادی فکر می   
شاید هرچه  ی که َکنده شد،بیند، دیگر از اللِ  ها را می پوسد، دیگر مگر این می

 برود... شانتا حاال گفته، از یاد
چهارزانونشستۀ ُمرادی رسید و  حالِ  محّمد به زانوی چِپ به نوِک پنجۀ ُگل   

ها را به فشردن و ِگردگرفتن  محّمد کرد که لب برداشته شد و ُمرادی نگاِه ُگل
 صدادرآمدن درآورده بود. برای به

قوِل خودت ساواکه که بات طرفّیت  ـ بهمن! پس یعنی آیا باز حکومته و به   
خوائیم  ته ِبت؟ میفرهنگه که گیر بس م ادارهُخرده ه ِته یا یه ِدا کرده و برضدّ پی

 دونسته باشیم.
جلو ُسرید و  ُمرادی، فرنگ صاف نشست و کمی به در انتظاِر پاسخِ    

جا  خواهد به دّقت گوش بدهد، محکم جابه دلبربزرگه هم به رساندِن آنکه می
 و گردن را کج گرفت. و کِف دست را به کناِر صورت نهادشد 
 ُمرادی به آرامی شروع کرد بگوید.   
کارۀ مملکت،  َئم که ساواک شده همه محّمد! بارها عرض کرده ـ عموم ُگل   

تنها رئیس ـ رؤسا، بلکه وزیر ـ  یعنی شده نمایندۀ شاه در تماِم ایران و دیگه نه
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کنن، با اجازه و  که می هر کاریدست  های کاربه ُگنده ها و تماِم کلّه وکیل
ً از نظِر سیاسی و سیاست، ساواکصالحدیِد  این مثالً چه توی ه. مخصوصا

ی و چه توی مسجدسلیمان و چه توی دهستاِن اَندیکا و چه حّتی توی اللِ 
پیش از اینکه ثمری ِبده،  هر حرکتی برعلیِه حکومت برای اینکه عشایر، 

پوِل ماهانه ِبشون محلّی پیدا کرده که جلوش گرفته بشه، ساواک مأمورای 
ً گزارش ِبَدن چه خبره و این مأمورای بی هر تنها  چیز نه همه میده که مرّتبا

رسونن، بلکه برای  کوچیکترین حرف و حرکتی رو هم به ساواک می
خودشیرینی و برای اینکه خودشونو مهم نشون ِبَدن، حّتی یه کاهی رو کوه 

. زنن شون نیاد، تا بتونن براش می سی خوشکنن و بخصوص اگر از ک می
که  ساواک همین چندنفری رو که خودتون اسماشون گفتین داره ی توی اللِ 

بخش احمدُسمالی،  ُپور و امام هللا حاجت ُپور و َجنگی باشن و سیف َبراِت حاجی
و توی عشایر هم که جعفرقلی ُرستمی رو دارن که پدرزِن احمدُسمالیه. برای 

الخصوص خیلی مهّمه که معلّمی پیدا نشه که در یه محیِط  ساواک علی
ی ریشه پیدا بکنه و شاگرداشو فهمیده بار بیاره و با مردم کوچیکی مثِل اللِ 

و همینه که احمدُسمالی  ،حرف بزنه و ِبشون بفهمونه چه خبره توی مملکت
فرسته که بیشترشون  بیش از همه در بارۀ من پشِت سِرهم گزارش می

خاطِر همین گزارشای احمدُسمالی و  سال پیش به یاِدته که دو ـ سه ن.دروغ
که ساواک دستور داد به رئیِس آموزش و ُپور بود  های حاجت َپرانی نامه

دونستم که  ی به ِایذه و من چون میپرورش که حکِم انتقال برام بنویسه از اللِ 
بار  گفتم "این مدرکی علیِه من ندارن، رفتم به ادارۀ ساواِک مسجدسلیمان و

یکی ـ دوتا از مأمورای محلِّی شماست و  فقط موضوِع دشمنیِ  موضوع
ی پرت کنین به ِایذه و تصمیم دارم از کنم که منو از اللِ  بنابراین من قبول نمی

و این بود « و اداره کنمی زندگیمُجوری توی همین اللِ  معلّمی دست ِبکََشم و یه
جریان همون جریانه و حّتی خیلی بدتره،  مو باطل کردن. حاال بازکه اون حک

چون از قراِر معلوم قصدشون اینه که من بشم کارمند توی ادارۀ آموزش و 
پرورش و دیگه سر و کاری با شاگردا نداشته باشم و من محاله که این حسابو 

تا شدم  نفت می خواستم کارمند بشم، کارمنِد شرکتِ  قبول کنم، یعنی من اگه می
که  ، درحالیاصطالخ "اعیانی" زندگی کنم بهاال حقوق بگیرم و چندبرابِر ح

آموزا رو اونُجوری که باید بار بیارم و معلّم شدم تا با دهات  معلّم شدم تا دانش
 سر و کار داشته باشم و با دهاتیا حرف بزنم و یه اثری بذارم ُروشون...
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 طرِف َکَپر پا برداشت. و ُرو به« َدور!به  میارن
به کالِم راستی، اگه هنوز »فرنگ دیگر نشسته روی لبۀ تخت، گفت:    

َئن و  راست میگن و خدائی رو هست، خدا هم دیگه همۀ کاراش برعکس شده
 «دونم!... من فقط همینو می

ه چند دختِر تلخه نگاه کرد ک ُمرادی به َدور و َبر نگاه کرد. به سمِت راِه آب   
ها نگاه کرد که انگار کسی داخلشان  بزرگ در آن به آمدن پیدا بودند. به خانه

نگاهش  و مثِل آنکه فقط همین چندنفر و همان چند دختر ساکنانش بودند. نبود
ها داده  هائی که خودش به آن ه مریم رسید که از یکی از قوطیببرگشت و 

 ریخت... قوری میبود، یک ُپخت چای درآورده بود و توی 
 «رفته داخِل فکر...»دلبر گفت:    
کارش  یعنی فکره وش  همهکارش »کردن به دلبر گفت:  محّمد با نگاه ُگل   

ش اقالً تکیه ِبده  فکر و خیاله به احواِل مردم و همین حاال هم فکره که نمیذاره
 «ای راحت بکنه. ُخرده به همون بالش و یه

عزیز از وجداِن خودشه که اینُجوره، اما یعنی این جووِن »دلبر گفت:    
 «کنه؟ کنه که اینُجور به خودش می کنه؟ خوب می خوب می

ه کرد دیگر گفتن چه فایده دارد، دل دارد از غصّ  و ُمرادی فکر می   
شاید هرچه  ی که َکنده شد،بیند، دیگر از اللِ  ها را می پوسد، دیگر مگر این می

 برود... شانتا حاال گفته، از یاد
چهارزانونشستۀ ُمرادی رسید و  حالِ  محّمد به زانوی چِپ به نوِک پنجۀ ُگل   

ها را به فشردن و ِگردگرفتن  محّمد کرد که لب برداشته شد و ُمرادی نگاِه ُگل
 صدادرآمدن درآورده بود. برای به

قوِل خودت ساواکه که بات طرفّیت  ـ بهمن! پس یعنی آیا باز حکومته و به   
خوائیم  ته ِبت؟ میفرهنگه که گیر بس م ادارهُخرده ه ِته یا یه ِدا کرده و برضدّ پی

 دونسته باشیم.
جلو ُسرید و  ُمرادی، فرنگ صاف نشست و کمی به در انتظاِر پاسخِ    

جا  خواهد به دّقت گوش بدهد، محکم جابه دلبربزرگه هم به رساندِن آنکه می
 و گردن را کج گرفت. و کِف دست را به کناِر صورت نهادشد 
 ُمرادی به آرامی شروع کرد بگوید.   
کارۀ مملکت،  َئم که ساواک شده همه محّمد! بارها عرض کرده ـ عموم ُگل   

تنها رئیس ـ رؤسا، بلکه وزیر ـ  یعنی شده نمایندۀ شاه در تماِم ایران و دیگه نه
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کنن، با اجازه و  که می هر کاریدست  های کاربه ُگنده ها و تماِم کلّه وکیل
ً از نظِر سیاسی و سیاست، ساواکصالحدیِد  این مثالً چه توی ه. مخصوصا

ی و چه توی مسجدسلیمان و چه توی دهستاِن اَندیکا و چه حّتی توی اللِ 
پیش از اینکه ثمری ِبده،  هر حرکتی برعلیِه حکومت برای اینکه عشایر، 

پوِل ماهانه ِبشون محلّی پیدا کرده که جلوش گرفته بشه، ساواک مأمورای 
ً گزارش ِبَدن چه خبره و این مأمورای بی هر تنها  چیز نه همه میده که مرّتبا

رسونن، بلکه برای  کوچیکترین حرف و حرکتی رو هم به ساواک می
خودشیرینی و برای اینکه خودشونو مهم نشون ِبَدن، حّتی یه کاهی رو کوه 

. زنن شون نیاد، تا بتونن براش می سی خوشکنن و بخصوص اگر از ک می
که  ساواک همین چندنفری رو که خودتون اسماشون گفتین داره ی توی اللِ 

بخش احمدُسمالی،  ُپور و امام هللا حاجت ُپور و َجنگی باشن و سیف َبراِت حاجی
و توی عشایر هم که جعفرقلی ُرستمی رو دارن که پدرزِن احمدُسمالیه. برای 

الخصوص خیلی مهّمه که معلّمی پیدا نشه که در یه محیِط  ساواک علی
ی ریشه پیدا بکنه و شاگرداشو فهمیده بار بیاره و با مردم کوچیکی مثِل اللِ 

و همینه که احمدُسمالی  ،حرف بزنه و ِبشون بفهمونه چه خبره توی مملکت
فرسته که بیشترشون  بیش از همه در بارۀ من پشِت سِرهم گزارش می

خاطِر همین گزارشای احمدُسمالی و  سال پیش به یاِدته که دو ـ سه ن.دروغ
که ساواک دستور داد به رئیِس آموزش و ُپور بود  های حاجت َپرانی نامه

دونستم که  ی به ِایذه و من چون میپرورش که حکِم انتقال برام بنویسه از اللِ 
بار  گفتم "این مدرکی علیِه من ندارن، رفتم به ادارۀ ساواِک مسجدسلیمان و

یکی ـ دوتا از مأمورای محلِّی شماست و  فقط موضوِع دشمنیِ  موضوع
ی پرت کنین به ِایذه و تصمیم دارم از کنم که منو از اللِ  بنابراین من قبول نمی

و این بود « و اداره کنمی زندگیمُجوری توی همین اللِ  معلّمی دست ِبکََشم و یه
جریان همون جریانه و حّتی خیلی بدتره،  مو باطل کردن. حاال بازکه اون حک

چون از قراِر معلوم قصدشون اینه که من بشم کارمند توی ادارۀ آموزش و 
پرورش و دیگه سر و کاری با شاگردا نداشته باشم و من محاله که این حسابو 

تا شدم  نفت می خواستم کارمند بشم، کارمنِد شرکتِ  قبول کنم، یعنی من اگه می
که  ، درحالیاصطالخ "اعیانی" زندگی کنم بهاال حقوق بگیرم و چندبرابِر ح

آموزا رو اونُجوری که باید بار بیارم و معلّم شدم تا با دهات  معلّم شدم تا دانش
 سر و کار داشته باشم و با دهاتیا حرف بزنم و یه اثری بذارم ُروشون...
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محّمد و دلبر و فرنگ به دّقت به او، به دهانش، ُزل زده بودند و جلِو  ُگل   
گرفتند تا  برای همراهی و اظهار درد و اندوه میآمدِن خودشان را  زبان به

حرف قطع نشود و ُمرادی بیشتر و بیشتر بگوید. مریم هم که از ُدور گوش 
 .، خودش را رسانداَش ِغری صدادرآوردِن شلوار داد، شتابان، با به می
گیرا و آدمای فاسد و  شکاره، اینه که حّتی دزدا و گردنهـ یه چیزی که آ   

بدعمل و خونی و حّتی مار و گرگ و پلنگ، شرف دارن نسبت به این چندتا 
چون اینا و نظیرای اینا بزرگترین لطمه رو به  جونوری که اسمشونو بردیم 

گیرن و  آموزا رو می شدِن مردم و دانش زنن، یعنی جلِو فهمیده مملکت می
شه که مردم مثِل سابق بیخبر و   خیلی زیادی این می ِتا حدّ شون  نتیجۀ عمل

کالِم قرآن خیال بکنن و قضا ـ َقَدری باقی بمونن و مطابِق  و ُخرافاتی نادان
و دارائی و آقائی و سواربودِن یه  فقیری ـ بدبختی ـ ذلیلی فرمودۀ خداستکه 
نه ای روی ُگردۀ مردم باز خواست خداست و در این بین، ساواک دیگه  عّده

ئی  گرمی خاطِر پشت داره به اینکه مأمورای محلّیش بهاصالً ابداً کاری نتنها 
ه پوالئی به جیب کنن و چ یمهائی  که خودش ِبشون داده، چه کثافتکاری

ِبشون امکاناِت دیگه هم میده. غیراز اون پوِل ماهانه، زنن بلکه خودش هم  می
سوادی توی دهات  ُپور و احمدُسمالی رو راهنمای پیکار با بی مثالً حاجت

کنن و آمار  کالسا بند و بست میمعلّمای کار، با  کرده که غیراز حقوِق همین
و حّتی دویست  شاگردتاس، صد  سی ـ ِچلآموزای یه ِدهی رو اگه که  دانش

که اون آبادی میدن ئی رو  ن و از این بدتر، آماِر یه آبادیمیدبه قلم  شاگرد
  شاگردی و باید خبر داشته باشین که بابِت هرروی زمین اصالً وجود نداره 

معلّمائی ِچل تومن گیر میاد و از تماِم پولی که درمیاد، فقط یه سهِم کمی به 
که کالس دارن و باقیشو و همۀ اون پولی رو که از دهاتی که وجود  میدن

و همین شده که توی این چندساله  َکَشن شه، خودشون باال می ندارن داده می
َئن که احمدُسمالی  جیب زده چنان پوالئی به اجونور حال همین دوتا بدتر از تابه

ُپور هم  حاجت و خریده داده دسِت دوتا از برادراشبوس  کامیون و مینی
هائی که  ی و تا حاال خونهشروع کرده به خریدِن خونه توی مسجدسلیمان و اللِ 

از یه طرف  ی.َئن و یه دّکان هم که باز کرده توی اللِ  تا شده خریده، پنج ـ شیش
های  ها و اداره نفت اختیار تماِم خونه دیگه هم باز ساواک بعد از رفتِن شرکتِ 

ت و جنگی که اّول شروع کردن به فروختِن وسایِل شرکتو داد به دسِت َبرا
های  ها و بعد فروختِن یه تعدادی ازشون و آخِر سر هم که تماِم خونه اون خونه
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شونو  های آهنی ها و ورقه ها و تیرآهن اعیانی رو خراب کردن تا در و پنجره
  خاطِر خشکسالی بفروشن. دیگه خودتون خبر دارین که هروقت هم که به

شده و دولت آرد داده که بیِن دهاتیا تقسیم بشه، تقریباً همۀ آردا از  قحطی
ای که باید بگم اینه که همین  چیِز دیگهپائین...  َئن گلوی َبرات و جنگی رفته

نیستن که کاری که  ملتفتَئن،  شاه و همین ساواکش از بسکه بیشعور و درنده
مملکت بلکه تیشه به  زنن به ریشۀ این کنن فقط این نیست که تیشه می می

شون چنان فاسدن و  لیزنن، چون این مأمورای محّ  ریشۀ خودشون هم می
و  شون بکنن تیکه  خواد تیکه ون میش که مردم دل چنان از هرلحاظ کثیَفن 

که حکومت چه حکومتیه  َئن برده هم که شده، دیگه همه پی چندنفر خاطِرهمین به
نشینا  یدیگه همۀ اللِ شون. مثالً  گیره روز بیشتر و بیشتر نفرت می و روزبه

ها که نکرده و  خبر دارن که جنگی تا چه اندازه هار شده و چه کثافتکاری
حرفا،  )مکث کرد و به لبخندمانندی گفت:( اما چه فایده از اینکنه...  نمی

 شون... ئین َئم و شما هم شنیده شترها هم زدهحرفا رو پیشتر و پی بیشتِر این
با گرمِی تمام شروع به صدا بیایند،  ها که دیرشان بود به محّمد و زن ُگل   

 گفتن کردند:
 ـ راست! قربوِن همین کالِم حرفت.   
معّین همینه که بهمن میگه و  داخِل این مملکِت ُچول   ـ پس چی. حساب   

 دیگه هیچی.
و همونائی که این  ِه جگرم امیدوارم بالکُل نابود بشن همین چندتاحّق ِ آ ـ به   

 َئن! شون و اینُجور هارشون کرده َئن به دست نونو داده
َئن که کوچیکترین  شده واداشته جریان اینه که همین چندتا کثافت  ـ پس   

 حرفو هم ِبَبَرن بکنن به گوِش اون َسلَندرا تا اونا جلوگیری بکنن از هر حرفِ 
 حّقی و نذارن که آب از آب تکون بخوره.

شده که بهمن میگه و ـ همون ساواک  اینه؟غیرازیعنی س چی؟ پس ـ پ   
شاه بمونه و دونه چه باید بکنه که  قشنگ می َسلَنَدربزرگۀ همۀ این مملکت ـ

 ی همین وضِع فقیری ـ ذلیلِی دوبیشتِر مخلوق بمونه.هم هَ وضع 
 که اقالً همین چندنفرو نابود بکنه! بیاریم ِبشخدائی هم نیست که داد ـ    
ای گیر میاد، او هم نباید  به از وضِع این مملکت! هرجا یه جووِن فهمیده ـ به   

زیر، فقیر و َسفیل و  قوِل بهمن خودش، مردم هی بمونن به قرار تا به بمونه به
 سرگردون.
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محّمد و دلبر و فرنگ به دّقت به او، به دهانش، ُزل زده بودند و جلِو  ُگل   
گرفتند تا  برای همراهی و اظهار درد و اندوه میآمدِن خودشان را  زبان به

حرف قطع نشود و ُمرادی بیشتر و بیشتر بگوید. مریم هم که از ُدور گوش 
 .، خودش را رسانداَش ِغری صدادرآوردِن شلوار داد، شتابان، با به می
گیرا و آدمای فاسد و  شکاره، اینه که حّتی دزدا و گردنهـ یه چیزی که آ   

بدعمل و خونی و حّتی مار و گرگ و پلنگ، شرف دارن نسبت به این چندتا 
چون اینا و نظیرای اینا بزرگترین لطمه رو به  جونوری که اسمشونو بردیم 

گیرن و  آموزا رو می شدِن مردم و دانش زنن، یعنی جلِو فهمیده مملکت می
شه که مردم مثِل سابق بیخبر و   خیلی زیادی این می ِتا حدّ شون  نتیجۀ عمل

کالِم قرآن خیال بکنن و قضا ـ َقَدری باقی بمونن و مطابِق  و ُخرافاتی نادان
و دارائی و آقائی و سواربودِن یه  فقیری ـ بدبختی ـ ذلیلی فرمودۀ خداستکه 
نه ای روی ُگردۀ مردم باز خواست خداست و در این بین، ساواک دیگه  عّده

ئی  گرمی خاطِر پشت داره به اینکه مأمورای محلّیش بهاصالً ابداً کاری نتنها 
ه پوالئی به جیب کنن و چ یمهائی  که خودش ِبشون داده، چه کثافتکاری

ِبشون امکاناِت دیگه هم میده. غیراز اون پوِل ماهانه، زنن بلکه خودش هم  می
سوادی توی دهات  ُپور و احمدُسمالی رو راهنمای پیکار با بی مثالً حاجت

کنن و آمار  کالسا بند و بست میمعلّمای کار، با  کرده که غیراز حقوِق همین
و حّتی دویست  شاگردتاس، صد  سی ـ ِچلآموزای یه ِدهی رو اگه که  دانش

که اون آبادی میدن ئی رو  ن و از این بدتر، آماِر یه آبادیمیدبه قلم  شاگرد
  شاگردی و باید خبر داشته باشین که بابِت هرروی زمین اصالً وجود نداره 

معلّمائی ِچل تومن گیر میاد و از تماِم پولی که درمیاد، فقط یه سهِم کمی به 
که کالس دارن و باقیشو و همۀ اون پولی رو که از دهاتی که وجود  میدن

و همین شده که توی این چندساله  َکَشن شه، خودشون باال می ندارن داده می
َئن که احمدُسمالی  جیب زده چنان پوالئی به اجونور حال همین دوتا بدتر از تابه

ُپور هم  حاجت و خریده داده دسِت دوتا از برادراشبوس  کامیون و مینی
هائی که  ی و تا حاال خونهشروع کرده به خریدِن خونه توی مسجدسلیمان و اللِ 

از یه طرف  ی.َئن و یه دّکان هم که باز کرده توی اللِ  تا شده خریده، پنج ـ شیش
های  ها و اداره نفت اختیار تماِم خونه دیگه هم باز ساواک بعد از رفتِن شرکتِ 

ت و جنگی که اّول شروع کردن به فروختِن وسایِل شرکتو داد به دسِت َبرا
های  ها و بعد فروختِن یه تعدادی ازشون و آخِر سر هم که تماِم خونه اون خونه
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شونو  های آهنی ها و ورقه ها و تیرآهن اعیانی رو خراب کردن تا در و پنجره
  خاطِر خشکسالی بفروشن. دیگه خودتون خبر دارین که هروقت هم که به

شده و دولت آرد داده که بیِن دهاتیا تقسیم بشه، تقریباً همۀ آردا از  قحطی
ای که باید بگم اینه که همین  چیِز دیگهپائین...  َئن گلوی َبرات و جنگی رفته

نیستن که کاری که  ملتفتَئن،  شاه و همین ساواکش از بسکه بیشعور و درنده
مملکت بلکه تیشه به  زنن به ریشۀ این کنن فقط این نیست که تیشه می می

شون چنان فاسدن و  لیزنن، چون این مأمورای محّ  ریشۀ خودشون هم می
و  شون بکنن تیکه  خواد تیکه ون میش که مردم دل چنان از هرلحاظ کثیَفن 

که حکومت چه حکومتیه  َئن برده هم که شده، دیگه همه پی چندنفر خاطِرهمین به
نشینا  یدیگه همۀ اللِ شون. مثالً  گیره روز بیشتر و بیشتر نفرت می و روزبه

ها که نکرده و  خبر دارن که جنگی تا چه اندازه هار شده و چه کثافتکاری
حرفا،  )مکث کرد و به لبخندمانندی گفت:( اما چه فایده از اینکنه...  نمی

 شون... ئین َئم و شما هم شنیده شترها هم زدهحرفا رو پیشتر و پی بیشتِر این
با گرمِی تمام شروع به صدا بیایند،  ها که دیرشان بود به محّمد و زن ُگل   

 گفتن کردند:
 ـ راست! قربوِن همین کالِم حرفت.   
معّین همینه که بهمن میگه و  داخِل این مملکِت ُچول   ـ پس چی. حساب   

 دیگه هیچی.
و همونائی که این  ِه جگرم امیدوارم بالکُل نابود بشن همین چندتاحّق ِ آ ـ به   

 َئن! شون و اینُجور هارشون کرده َئن به دست نونو داده
َئن که کوچیکترین  شده واداشته جریان اینه که همین چندتا کثافت  ـ پس   

 حرفو هم ِبَبَرن بکنن به گوِش اون َسلَندرا تا اونا جلوگیری بکنن از هر حرفِ 
 حّقی و نذارن که آب از آب تکون بخوره.

شده که بهمن میگه و ـ همون ساواک  اینه؟غیرازیعنی س چی؟ پس ـ پ   
شاه بمونه و دونه چه باید بکنه که  قشنگ می َسلَنَدربزرگۀ همۀ این مملکت ـ

 ی همین وضِع فقیری ـ ذلیلِی دوبیشتِر مخلوق بمونه.هم هَ وضع 
 که اقالً همین چندنفرو نابود بکنه! بیاریم ِبشخدائی هم نیست که داد ـ    
ای گیر میاد، او هم نباید  به از وضِع این مملکت! هرجا یه جووِن فهمیده ـ به   

زیر، فقیر و َسفیل و  قوِل بهمن خودش، مردم هی بمونن به قرار تا به بمونه به
 سرگردون.
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حرفا رو هرچی که  ؟ اینِگردشون هست، خدا َبَدن یا َبدی به حرفا اینآیا ـ    
شون برای همۀ آبادی  شون. هزار دفعه هم که بگی ئی شون، باز کم گفته بگی

 .از بزرگ و کوچیک، باز کمه
کنه. به  نمی «وابود»که این مملکت ُجور شده  ـ پس دیگه راه ِبَبرین که چه   

مزاده و گرگ رو واداشته او حر دزد و ِخیز و ضایعهر محیطی چندتا 
 َئن که هرِکی که انگشت هم کرد به َدماغش، ِبَرن راُپرِتشو َبَدن! کرده

آدِم هر از هر جونوری و از  خودش قوِل بهمن پس دیگه چی؟ اینا بهالبت، ـ    
 شون خیلی بیشه. نه یه پلّه که صد پلّه َبَتَرن و لطمه همکثافت و خرابکاری 

 ار و اژدها!ـ صد البت که. هزار رحمت به گرگ و پلنگ و م   
سر َبَتری شده روی سِر همۀ  ـ همون ساواک که میگی و از اژدهای هفت   

 ،نه، اگه َمَثل این مملکِت به این بزرگی، راه ـ چاِه کارو قشنگ یاد گرفته، وگه
شد  از کجا خبردار می ی،داخِل اللِ َبَتر از همۀ جونورا رو نداشت  همین چندتا

 که ِکی چی میگه، چی میره؟
 ـ بله، بله، البت که.   
دو ـ سه سال پیشتر ها همین  َنقِل همین جاسوسی ـ حرامزادگیـ هی دلبر!    

سال پیش  دو ـ سهفقط َنقِل  ی و باز مگه َنقل خواستن بهمنو بلند بکنن از اللِ 
سالی که معلّم شده، چار ـ پنج دفعه  به این ده ـ سیزده –و َنقِل حاالس؟ بود 
َئن که از این والیت ِبره به اون والیت و اصالً نمونه داخِل  تکلیفش کرده بنابه

 ده...تا چیز یاِد مردم ندهات یا به نزدیکِ دهات 
یادش  که به وقتیش در َنَتَرکه و چطوری جا بگیره داغی چطور ـ آدم از دل   

ن و ساب ـ کتاب شده که یه آدِم َسرروشح چنان ُچول و بیمملکت میاد این 
نه و ناُزک عزیزی مثِل بهمنو زوردارا نمیذارن هیچ یه جا بمو خیلی

عوض به چندتا مثِل همین چارتا کثافِت دست و پاداِر شو بکنه و در زندگانی
تون برای خودتون، هر غلطی  دست» ندزِد بدعمل و از هرلحاظ ضایع میگ

َکشه  تون می ئی رو هم که َکیف خواد بکنین و هر دزدی ـ ِخیزی تون می لکه د
حال  جا و به همه باشه به همه جمع تون جمعِ  بکنین اما به این شرط که حواس

ون بکنین خبرم ای زد و یا حّتی َنَفِس بلند هم کشید، که تا کسی یه داد و ِشکِوه
 !...«شو بکنیم تا فوراً چاره

ه همین چارتا سگِ نجِس پس نشنیدی ک گه، پس چی دیگه؟ـ ِد همین دی   
 َئن دریا؟... از لحاِظ دارائی دیگه شده  از دولِت سِر همین حکومت نشین  یاللِ 
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خواست  شد و نمی رسیدند و ُمرادی که نمی ها همچنان به ادامه می حرف   
آورد... نگاهش به  خودش پیچ می شدن، به ان بزند، با اثِر َکالفهتوی حرفش

خورد و این آرزو از مغزش و از دلش گذشت که  های صاف و آزاد  زمین
یک تکّه از همین شد، کاش پول داشت و مسئوِل خانواده نبود و  کاش می

خواست بیش از دو ـ هزار متِر  محّمد و باقی را، حّتی اگر می های ُگل زمین
و گرفت  صحبِت پول، می ان یا اصالً بیمرّبعشان را، با دادِن چندصد توم

ماند که  جا می آورد و همین وجود می   ای به ساخت و باغچه ای می خانه
 ماند... می
کتری و قوری به دسِت گوهر رسیدند و بعد ها و  استکانلگنچۀ سینی و    
 محّمد شروع به ریختِن چای کرد... ُگل
ای جوون! از بالهائی که به »ت: گف دلبر چشمش به ُمرادی، با ُسوِز دل می   

بینی وضع چه  هم تقصیِر خوِدِته؟ یعنی تو که می ونش سرت میان، نه یه ُخرده
کنن، تو ِچکار  دستا از قصد دارن همۀ والیتا رو ُچول می وضعیه و کاربه

 «داری؟ داری که دست َورنمی
 جا شد و انگار رنگ و روی کمی تاریکش فرنگ با جوشِش تصدیق جابه   

ها، راست میگه، گوِر پدِر »هم رنگ و روی عالمِت اطمینان بود که گفت: 
نفهم؟ اصالً  به دردسر و تالطم برای مردمِ میندازی  چرا هی خوِدتوباقی! تو 

 «خوام مردم سرشون ِبَتَرکه! می
هی بهمن! ِچکاِر مردم »و گفت: « حرِف حقیقت!»تصدیق گفت:  مریم به   

شونو  روز به همۀ سالیاِن دراز غم برات که شبانهَئن  داری؟ مردم چه کرده
 «خوری؟ ئی و می خورده

آخه مگه تو چندسال باید به تالطم باشی تا دیگه قبول باشه؟ »دلبر گفت:    
 «ُخرده َخیر از جوانیت ببینی؟ یعنی تو هم نباید یه

ها را تصدیق کند، نتوانست و گفت:  خواست حرِف زن محّمد هرچند می ُگل   
کنه که خودشو  رروشنه، نه وجدانش قبول نمیبله، اما از لحاِظ اینکه بیحد سَ »

چی  اگه بهمن هم که همه»و در تکمیل گفت: « ایسته؟ ِبکَشه کنار؟ نه دلش نمی
دیگه َکی این مملکت هم فهمه  دست َورداره، پس اونوقت  دونه و می رو می

 «آِخری؟ شه مملکت؟ ساِل همه می
دسِت ُمرادی به بدنۀ داِغ چای نهاده شد و برداشته شد و دید از بدنۀ داِغ    

 شود باید ُدوری کند. ها هم تا می حرف و حرف
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حرفا رو هرچی که  ؟ اینِگردشون هست، خدا َبَدن یا َبدی به حرفا اینآیا ـ    
شون برای همۀ آبادی  شون. هزار دفعه هم که بگی ئی شون، باز کم گفته بگی

 .از بزرگ و کوچیک، باز کمه
کنه. به  نمی «وابود»که این مملکت ُجور شده  ـ پس دیگه راه ِبَبرین که چه   

مزاده و گرگ رو واداشته او حر دزد و ِخیز و ضایعهر محیطی چندتا 
 َئن که هرِکی که انگشت هم کرد به َدماغش، ِبَرن راُپرِتشو َبَدن! کرده

آدِم هر از هر جونوری و از  خودش قوِل بهمن پس دیگه چی؟ اینا بهالبت، ـ    
 شون خیلی بیشه. نه یه پلّه که صد پلّه َبَتَرن و لطمه همکثافت و خرابکاری 

 ار و اژدها!ـ صد البت که. هزار رحمت به گرگ و پلنگ و م   
سر َبَتری شده روی سِر همۀ  ـ همون ساواک که میگی و از اژدهای هفت   
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 که ِکی چی میگه، چی میره؟
 ـ بله، بله، البت که.   
دو ـ سه سال پیشتر ها همین  َنقِل همین جاسوسی ـ حرامزادگیـ هی دلبر!    
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سالی که معلّم شده، چار ـ پنج دفعه  به این ده ـ سیزده –و َنقِل حاالس؟ بود 
َئن که از این والیت ِبره به اون والیت و اصالً نمونه داخِل  تکلیفش کرده بنابه

 ده...تا چیز یاِد مردم ندهات یا به نزدیکِ دهات 
یادش  که به وقتیش در َنَتَرکه و چطوری جا بگیره داغی چطور ـ آدم از دل   

ن و ساب ـ کتاب شده که یه آدِم َسرروشح چنان ُچول و بیمملکت میاد این 
نه و ناُزک عزیزی مثِل بهمنو زوردارا نمیذارن هیچ یه جا بمو خیلی

عوض به چندتا مثِل همین چارتا کثافِت دست و پاداِر شو بکنه و در زندگانی
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َکشه  تون می ئی رو هم که َکیف خواد بکنین و هر دزدی ـ ِخیزی تون می لکه د
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ون بکنین خبرم ای زد و یا حّتی َنَفِس بلند هم کشید، که تا کسی یه داد و ِشکِوه
 !...«شو بکنیم تا فوراً چاره
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خواست  شد و نمی رسیدند و ُمرادی که نمی ها همچنان به ادامه می حرف   
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چی  اگه بهمن هم که همه»و در تکمیل گفت: « ایسته؟ ِبکَشه کنار؟ نه دلش نمی
دیگه َکی این مملکت هم فهمه  دست َورداره، پس اونوقت  دونه و می رو می

 «آِخری؟ شه مملکت؟ ساِل همه می
دسِت ُمرادی به بدنۀ داِغ چای نهاده شد و برداشته شد و دید از بدنۀ داِغ    
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کرد، گوش  چادر روی زیلو نشسته بود و قند خرد می جان که جلِو سیاه ُگلی   
از یه لحاظ آدم باید اینو هم بگه که حیف از این آدم که »داد. صدا کرد:  می

 «خرابه... یمونده داخِل این اللِ 
خواد  هرچی، باز اصالً دلش نمی  هرچی و حساب ی حاال اللِ »مریم گفت:    

 «ی...بشه از اللِ  وریه روز هم دُ 
ُپور از یه فامیلیم و از همون  من و حاجت»جان به عجله ادامه داد:  ُگلی   

فکِر پوله و ضایعه.  ، اما خدا بکنه که نابود بشه از بسکِه بهِکرسائیم آبادِی َگچ
 ،ِکرسا و چه به آبادیای ُدور و نزدیک ُکِت اون دهاتیای ما رو َکنده. چه به َگچ

بینی صدتومن ـ دویست تومن میده  مییعنی  پیدا کرده.حساب.با همه طلب ـ 
خواد.  که دِل خودش می گیره هرُجوری به یکی و سنِد روغن و گندم ازش می

ماشین میسُتونه برای بردِن خودشون و خریداشون از  از یه طرف هم کرایه
، پوِل معلّمی رو هم هات رو هم دارهدی به دهات. پوِل دزدِی کالسای اللِ 

ی ُکونی رو هم که نهاده به اللِ ها رو هم داره، درآمِد دُ  رایۀ خونهداره، پوِل ک
بزرگۀ شرکت رو هم که گرفته مفتی و  خونههم،  هیه َگلِۀ ُکلفتی هم زده بداره، 
زمینی  صاحب، سیب فرسخ ِولِه و بی تا زمینای َدورتاَدورش هم که فرسخ داخلِ 

حرص هنوز شه و شون و باز هم کمِ  فروشه و پیاز و خیار عمل میاره و می
زنه، اونوقت ُمرادی که فقط خودشه و یه حقوِق معلّمی، لبای خشکِ  می

خره میده  شه و دفتر ـ قلم ـ شیرینی می دلش کباب می بینه  شاگرداشو که می
 «هامون... اینجا هم که میاد، شیرینی میاره میده دسِت بچه  ِبشون و دوبیشتر

زد گفت:  تر به گوش می جان، با صدائی که ُکلُفت ُگلیُمرادی چشمش طرِف    
ی که یه ذّره مثِل آدم رفتار کنه، به نظِر کنم... هرکِ  حرفا.. خواهش می این»

 «شما خیلیه؟
خندید، نخندید و صدایش خشک از  جان که باید مطابِق معمول می ُگلی   

که آدم  اما وقتیحرفا  دونم که َبِدت میاد از این می»حرِف راستِی دل، گفت: 
 «تونه نگه، چی؟ نمی
دلبر که استکان ـ نعلبکی را برداشته بود و چای توی نعلبکی ریخته بود،    

کارا  یکی دیگه گیر نمیاد که از اینپس چرا »چشمش به ُمرادی، گفت: 
 «بکنه؟

 «هاه!...»ضرب صدا کرد:  مریم به   
 «جان، بیا یه چائی هم از ما بخور. ُگلی»فرنگ صدا کرد:    
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شین، شما که بخورین، کام با نه، شیرین»جان هنوز فکری، گفت:  ُگلی   
 «َئم. خورده انگاری من

 «میگم "بیا"، بگو "چشم"!»گفت: فرنگ    
 َدورۀ ۀ امروزَدور»گفت:  میجنباندن به مگسی،  ضرب دست با بهو مریم    

ُجوری به تالطمی و  ، اونوقت تو، بهمن، هی همینتی و نامردی شدهبیغیر
ثِل تو به اذیت باشه و سرش هنوز هم میگی بس نیست! حیف نباشه که یکی م

 «ی و جاهای دیگه خوب ِبَشن؟خطر باشه تا مردِم اللِ  هم به
زنه  ای بابام، وهللا حرِف حق می»دلبر با َردگرفتِن نعلبکی از دهان گفت:    
 «فکِر خودت نباشی آخه... مون، تو چرا به زنیم همه حق می یم، حرفِ مر
آمدن پا  ای پوشانده بود، به ندداِن پارچهجان که روی قندها را با ق ُگلی   

 داشت. برمی
 دید نه، باید بیشتر بگوید... ُمرادی می   
میاد  یکی آیا ِرنگِ حرِف منتقلِی تو بلند شده،و ـ بِ حاال که بُ »گفت:  مریم می   

 «هللا آقای ُمرادی"؟ بگه "بارک
تر نشست،  صداآمدن صاف ُمرادی باز دست به بدنۀ استکان برد و برای به   

 خواست حرف بزند... سوخت و نمی هرچند که دلش می
 
 

ً پشِت سِر فرنگ ایستاده بود و  به سینه    سینۀ فرنگ ایستاده بود و مریم تقریبا
. پنج اسکناِس شد  پا می بهزیر، پا به محّمد نزدیک به مریم و گوهر سرش ُگل

از »صدتومانی را که موقِع آمدن آماده کرده بود، کِف دسِت فرنگ نهاد گفت: 
یش ر و پوِل تخما رو ِبده و باقگوهاینا یه پیرهن و یه جفت کفش ِبستون برای 

 «کم بُجوری برام... تا مرِغ خوب که کم هم باشه برای بعد برای دو ـ سه
دقیقۀ  ساعت راه داشت و نردیک به چهل رفت، حدوِد نیم اگر تند هم می   

 شد. دیگر هوا تاریک می
رو شی؟ میری؟ ِبمون برای شام تو  بلند می پس آِخرش»گفت:  محّمد می ُگل   

خوری و بعِد شام  کنیم می ُکشیم برات کباب می ای می به جاِن خودت، یه جوجه
 «میاد همرات... ،قُّوه هم علی با چراغ، چراغ

و شد او را ِببوسد،  گفت کاش می خود می داد، به محّمد که دست می با ُگل   
د که الُبد خبری در رَ بَ  شک میکم  دستِ یا  دفهم می دید اگر او را ببوسد، می
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خواد.  که دِل خودش می گیره هرُجوری به یکی و سنِد روغن و گندم ازش می

ماشین میسُتونه برای بردِن خودشون و خریداشون از  از یه طرف هم کرایه
، پوِل معلّمی رو هم هات رو هم دارهدی به دهات. پوِل دزدِی کالسای اللِ 

ی ُکونی رو هم که نهاده به اللِ ها رو هم داره، درآمِد دُ  رایۀ خونهداره، پوِل ک
بزرگۀ شرکت رو هم که گرفته مفتی و  خونههم،  هیه َگلِۀ ُکلفتی هم زده بداره، 
زمینی  صاحب، سیب فرسخ ِولِه و بی تا زمینای َدورتاَدورش هم که فرسخ داخلِ 

حرص هنوز شه و شون و باز هم کمِ  فروشه و پیاز و خیار عمل میاره و می
زنه، اونوقت ُمرادی که فقط خودشه و یه حقوِق معلّمی، لبای خشکِ  می

خره میده  شه و دفتر ـ قلم ـ شیرینی می دلش کباب می بینه  شاگرداشو که می
 «هامون... اینجا هم که میاد، شیرینی میاره میده دسِت بچه  ِبشون و دوبیشتر

زد گفت:  تر به گوش می جان، با صدائی که ُکلُفت ُگلیُمرادی چشمش طرِف    
ی که یه ذّره مثِل آدم رفتار کنه، به نظِر کنم... هرکِ  حرفا.. خواهش می این»

 «شما خیلیه؟
خندید، نخندید و صدایش خشک از  جان که باید مطابِق معمول می ُگلی   

که آدم  اما وقتیحرفا  دونم که َبِدت میاد از این می»حرِف راستِی دل، گفت: 
 «تونه نگه، چی؟ نمی
دلبر که استکان ـ نعلبکی را برداشته بود و چای توی نعلبکی ریخته بود،    

کارا  یکی دیگه گیر نمیاد که از اینپس چرا »چشمش به ُمرادی، گفت: 
 «بکنه؟

 «هاه!...»ضرب صدا کرد:  مریم به   
 «جان، بیا یه چائی هم از ما بخور. ُگلی»فرنگ صدا کرد:    
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شین، شما که بخورین، کام با نه، شیرین»جان هنوز فکری، گفت:  ُگلی   
 «َئم. خورده انگاری من

 «میگم "بیا"، بگو "چشم"!»گفت: فرنگ    
 َدورۀ ۀ امروزَدور»گفت:  میجنباندن به مگسی،  ضرب دست با بهو مریم    

ُجوری به تالطمی و  ، اونوقت تو، بهمن، هی همینتی و نامردی شدهبیغیر
ثِل تو به اذیت باشه و سرش هنوز هم میگی بس نیست! حیف نباشه که یکی م

 «ی و جاهای دیگه خوب ِبَشن؟خطر باشه تا مردِم اللِ  هم به
زنه  ای بابام، وهللا حرِف حق می»دلبر با َردگرفتِن نعلبکی از دهان گفت:    
 «فکِر خودت نباشی آخه... مون، تو چرا به زنیم همه حق می یم، حرفِ مر
آمدن پا  ای پوشانده بود، به ندداِن پارچهجان که روی قندها را با ق ُگلی   

 داشت. برمی
 دید نه، باید بیشتر بگوید... ُمرادی می   
میاد  یکی آیا ِرنگِ حرِف منتقلِی تو بلند شده،و ـ بِ حاال که بُ »گفت:  مریم می   

 «هللا آقای ُمرادی"؟ بگه "بارک
تر نشست،  صداآمدن صاف ُمرادی باز دست به بدنۀ استکان برد و برای به   

 خواست حرف بزند... سوخت و نمی هرچند که دلش می
 
 

ً پشِت سِر فرنگ ایستاده بود و  به سینه    سینۀ فرنگ ایستاده بود و مریم تقریبا
. پنج اسکناِس شد  پا می بهزیر، پا به محّمد نزدیک به مریم و گوهر سرش ُگل

از »صدتومانی را که موقِع آمدن آماده کرده بود، کِف دسِت فرنگ نهاد گفت: 
یش ر و پوِل تخما رو ِبده و باقگوهاینا یه پیرهن و یه جفت کفش ِبستون برای 

 «کم بُجوری برام... تا مرِغ خوب که کم هم باشه برای بعد برای دو ـ سه
دقیقۀ  ساعت راه داشت و نردیک به چهل رفت، حدوِد نیم اگر تند هم می   

 شد. دیگر هوا تاریک می
رو شی؟ میری؟ ِبمون برای شام تو  بلند می پس آِخرش»گفت:  محّمد می ُگل   

خوری و بعِد شام  کنیم می ُکشیم برات کباب می ای می به جاِن خودت، یه جوجه
 «میاد همرات... ،قُّوه هم علی با چراغ، چراغ

و شد او را ِببوسد،  گفت کاش می خود می داد، به محّمد که دست می با ُگل   
د که الُبد خبری در رَ بَ  شک میکم  دستِ یا  دفهم می دید اگر او را ببوسد، می
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 کار است...
 
 

محّمد خمیده و  ور شد، از شیار گذشت و گیر زد و سرچرخاند و دید ُگلدُ    
رفت و  میپابرداشتن  آهسته پیچد... به خیلی َکَپر دارد می سِر نبشِ  پوش سیاه

گرفت،  زیِر دندان می پیچاند و به ها را می که لب حالی بهکردن،  نگاههمچنان با 
زد... از پیِچ  های مربوط به آبادی، ُزل می َپر، به آبادی، به تماِم هستیبه کَ 

کرد. این  ها نگاه می رفت، به آِخرین پائین می برجستگِی کوچکی که به
شدند و  یکی، دوتا دوتا و چندتا چندتا از دیِد چشمش َکنده می ها هم یکی آِخرین

چند  محّمد چند تکّه هیزم ـ نۀ ُگلِر کهشدند؛ روی َکپَ  مثِل آنکه با تعّمد مخفی می
و جا گرفته بودند؛ نوِک آِخرین شاخه را هم نگاه کرد و ایستاد ـ شاخۀ خشک 

خود گفت که دیگر خود را عذاب ندهد، دیگر  باز نگاه کرد و پا برداشت و به
بار، عیِن بیش  جلو گرفت... درست عیِن آن و نچرخاَند و سر را با تصمیم بهرُ 

سال پیش که باز پائیز بود و از آن دهکدۀ  پیش، آن روِز بیش از دهسال  از ده
رفت و سواِر قاطر بود و  طرِف ِایذه می ـ به« گاوی یک»یذه ـ از دهکدۀ اِ 

گفت که دیگر  میخود  چرخاند و به و ُرو به عقب می کرد متوّقف می قاطر را
طاقت نیاورد  .شد.. ، دیگر خود را عذاب ندهد و باز نمیجلِو قاطر را نگیرد

ها جلِو چشم هیکل کشیده  و ناصافی ها چرخاند، اّما دیگر برجستگیو سر
چیز نیافت؛ حّتی  خود هیچ ناپدید شده بود... برای کمک به ی بودند؛ آباد

 شد فضای اتی را بپوشاَند؛ فقط میدادنش لحظ تا با قورت دهان نداشت آبِ 
های  پریده را که هنوز جرّقه رنگ را ببیند؛ آن تکّه از آسمانِ  آبادی باالی سرِ 

ها به آنجا، درست به  داشت؛ به او رسید که آن جرقّه با خود واری را سوزن
چادِر  ِر سیاهس محّمد، بر های ُگل ریزند، بر سِر بام آن پهلو، بر سِر آبادی می

آقا و امیرآقا و نبی و َقپان، بدوِن حضوِر او،  های حاجی جان، بر سِر بام ُگلی
... اگر فردا کوتاِه دیگری برای اوَولَو هیچ امکاِن حضور و زیسِت  شاید بی

شد ـ که برای او  شدند ـ و اگر ماشین پیدا می شدند ـ که می وسایلش جمع می
شدند ـ  پس دیگر شاید فردا  بودند و حاضر می ها همه آشنا صاحباِن کامیون
 رود و دیگر یعنی هیچ... برود... فردا می

محّمد، برای آِخرین  محّمد، قامِت ُگل رفت... ُگل می وار، روی پهلو، راه کج   
باد پوشی که انگار از  بار... پس آِخرین بار بود... قامِت کوچک و سیاه
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شده و سوت و کور و  در دروِن سخت عد،های ب گرفته بود... در َدم لرزشی
شد، دست و  کلمه و بیاِن و فقط ُپرُسوِز خود گیر افتاده بود. رها نمی تقریباً بی

تا از تِه قلبش و ـ قدم رفت  یعنی بیش از سیـ  بیفایده بود... خیلی رفت پازدن 
دآمیز ـ .. تهدیای باال گرفت، باال آمد. اندازه بی از تِه کاسۀ سرش خشم و تنّفرِ 

که جلوش پیدا شده بود ـ سر را تندتند چندبار باال ـ  کسی انگار در خطاب به
اتی را با صدائی که کلم ِشِپ پاها  پائین برد و در آن خلوت، با زمینۀ ِشپ

باشه، باشه جنایتکارا و فاسدا و »خودش نبود، ادا کرد: صدای عادّی ِ
اشده، افزود: ارتباط  با کلماِت اد بیو ظاهراً « چیِز تاریخ!... همه های بی گندیده

قول میدم، ِبت قوِل شرف میدم که هیچی رو فراموش نکنم، که تا آِخِر عمرم »
 «که شده، تماِم تالشمو بکنم، تماِم تأثیرمو بذارم...هم 
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 کار است...
 
 

محّمد خمیده و  ور شد، از شیار گذشت و گیر زد و سرچرخاند و دید ُگلدُ    
رفت و  میپابرداشتن  آهسته پیچد... به خیلی َکَپر دارد می سِر نبشِ  پوش سیاه

گرفت،  زیِر دندان می پیچاند و به ها را می که لب حالی بهکردن،  نگاههمچنان با 
زد... از پیِچ  های مربوط به آبادی، ُزل می َپر، به آبادی، به تماِم هستیبه کَ 

کرد. این  ها نگاه می رفت، به آِخرین پائین می برجستگِی کوچکی که به
شدند و  یکی، دوتا دوتا و چندتا چندتا از دیِد چشمش َکنده می ها هم یکی آِخرین

چند  محّمد چند تکّه هیزم ـ نۀ ُگلِر کهشدند؛ روی َکپَ  مثِل آنکه با تعّمد مخفی می
و جا گرفته بودند؛ نوِک آِخرین شاخه را هم نگاه کرد و ایستاد ـ شاخۀ خشک 

خود گفت که دیگر خود را عذاب ندهد، دیگر  باز نگاه کرد و پا برداشت و به
بار، عیِن بیش  جلو گرفت... درست عیِن آن و نچرخاَند و سر را با تصمیم بهرُ 

سال پیش که باز پائیز بود و از آن دهکدۀ  پیش، آن روِز بیش از دهسال  از ده
رفت و سواِر قاطر بود و  طرِف ِایذه می ـ به« گاوی یک»یذه ـ از دهکدۀ اِ 

گفت که دیگر  میخود  چرخاند و به و ُرو به عقب می کرد متوّقف می قاطر را
طاقت نیاورد  .شد.. ، دیگر خود را عذاب ندهد و باز نمیجلِو قاطر را نگیرد

ها جلِو چشم هیکل کشیده  و ناصافی ها چرخاند، اّما دیگر برجستگیو سر
چیز نیافت؛ حّتی  خود هیچ ناپدید شده بود... برای کمک به ی بودند؛ آباد

 شد فضای اتی را بپوشاَند؛ فقط میدادنش لحظ تا با قورت دهان نداشت آبِ 
های  پریده را که هنوز جرّقه رنگ را ببیند؛ آن تکّه از آسمانِ  آبادی باالی سرِ 

ها به آنجا، درست به  داشت؛ به او رسید که آن جرقّه با خود واری را سوزن
چادِر  ِر سیاهس محّمد، بر های ُگل ریزند، بر سِر بام آن پهلو، بر سِر آبادی می

آقا و امیرآقا و نبی و َقپان، بدوِن حضوِر او،  های حاجی جان، بر سِر بام ُگلی
... اگر فردا کوتاِه دیگری برای اوَولَو هیچ امکاِن حضور و زیسِت  شاید بی

شد ـ که برای او  شدند ـ و اگر ماشین پیدا می شدند ـ که می وسایلش جمع می
شدند ـ  پس دیگر شاید فردا  بودند و حاضر می ها همه آشنا صاحباِن کامیون
 رود و دیگر یعنی هیچ... برود... فردا می

محّمد، برای آِخرین  محّمد، قامِت ُگل رفت... ُگل می وار، روی پهلو، راه کج   
باد پوشی که انگار از  بار... پس آِخرین بار بود... قامِت کوچک و سیاه
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شده و سوت و کور و  در دروِن سخت عد،های ب گرفته بود... در َدم لرزشی
شد، دست و  کلمه و بیاِن و فقط ُپرُسوِز خود گیر افتاده بود. رها نمی تقریباً بی

تا از تِه قلبش و ـ قدم رفت  یعنی بیش از سیـ  بیفایده بود... خیلی رفت پازدن 
دآمیز ـ .. تهدیای باال گرفت، باال آمد. اندازه بی از تِه کاسۀ سرش خشم و تنّفرِ 

که جلوش پیدا شده بود ـ سر را تندتند چندبار باال ـ  کسی انگار در خطاب به
اتی را با صدائی که کلم ِشِپ پاها  پائین برد و در آن خلوت، با زمینۀ ِشپ

باشه، باشه جنایتکارا و فاسدا و »خودش نبود، ادا کرد: صدای عادّی ِ
اشده، افزود: ارتباط  با کلماِت اد بیو ظاهراً « چیِز تاریخ!... همه های بی گندیده

قول میدم، ِبت قوِل شرف میدم که هیچی رو فراموش نکنم، که تا آِخِر عمرم »
 «که شده، تماِم تالشمو بکنم، تماِم تأثیرمو بذارم...هم 
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ها و  ها و جوجه جلِو مرغتلخه که برگشت، گندم ریخت  خاَور از سِر آب   
دست از اتاق  به ها و تکّۀ بزرگی از موی ُبز را َدوِر ُمچ پیچید و َچرخه خروس

روز مانده بود و ابرهای تاریک و روشن زد بیرون و نگاِه آسمان کرد... از 
و بیشتر کوچک در بیشتِر آسمان متفّرق بودند. دید دیگر گرم نیست و الزم 
نیست داخل بنشیند. ایستاده در گوشۀ پائینِی دیواِر اتاِق اّولی، گوشۀ مقابِل 

داد که جلوش دراز کشیده بود، زرد ور از بلندِی خانه، نهیِب سگِ راِه دُ  کوره
سنگی را  یزهها را ِکیش کرد و کافی ندید و خم شد و ر جوجه ای بلندصد به

به نشستن، خودش را پهن دستی جنباند و به میانشان پرتاب کرد و و برداشت 
حکِم  زیِر شلوار تقریبا  «ِ شپاکَ »کرد روی زمین؛ شلوارِغِرِی َپت و پهن و 

ه پاها را دراز کردند. از همین است ک نرمِی فرش در زیِر بدنش را پیدا می
 بسته، َچرخه را چرخ داد... ها نیمه کرد و با خیاِل َتخت و چشم

محّمد  گرفته است و َکَپِر کهنه و َکَپِر تازۀ ُگل اپشت به آبادی ج مثِل خانه    
پیشاپیش در شوند.  خاطِر بلندِی خانه دیده نمی در گوشه قرار دارند که به

زرِد کمرنگ و های  ها و ناصافی د؛ صافیجا، جز زیِر پای بلندی، پیدا بو همه
ی دیده ها کوه... اََحد ها و در دُوردست و در ُدورها تّپهتقریبا  سفیدرنگ 

رسیدند؛ صدای  به آهستگی و به آهستگِی تمام می ها شد. صداها و همهمه نمی
ای آمد، صدای شلوغِی چند پسربچه از  غیظِی زنی رسید، صدای گریۀ بچه

صدای یک کاُکلی  شدند، رسید که برای بازی جمع میزیِر پشِت خانه طرِف 
 رسید...ـ کنارۀ ُدوری   از گوشه

به   به! چه وضعّیِت خوبی شده برای ُسرودخوانی... اّما زیرلبی و با بیم   
« نه، دیگه نیاید گریه بکنی، دیگه ُمردی از بسکِه گریه کردی...»خود گفت: 

ولی به  شود، بله، ، سبک میود بخواَند، خوب استو دید َبیت بخواَند، ُسر
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~ 638 ~ 
  اللِی                                                               گاِگِریو

گریه ـ  ( نکند، گاِگِریو بکند بی1)« گاِگِریو»، یعنی نکندگریه شرطی که 
 زاری...

 شرط را به دل و مغز سپرد. دید خوب، وقت هم هست که نخ ِبِریَسد...   
به پیشاپیِش کارکردن  ا همچنان چرخ داد و چشمش شروع بهَچرخه ر   

حکِم وسعِت معنا و معناها، زمینۀ معنا و معناها، زیرلبی ُگستریدۀ نظرَرس در
 شروع به خواندن کرد:  قُرقُرصدای مثِل با صدائی و 
 از داِغ خدا و از ِکرداِر زمونه »   
 «پیرهِن سیاه ُپوَشم برا نشونه   

 نهیِب اسبت بکن از ُجو بِپِیره )بَِپره(»   
 ...«تو نگیره بهقضا  شاید که تیرِ    

 «هللا! از همینا بخوون... ها بارک»به خود گفت:    
بیشتر درآورد تا به آواِز بیشتری بخواَند و کلمات را بیشتر ِکش صدا را    

 بدهد:
 خروِس عرش! نخوون، وقِت سحر نیست »   
 «یستُهَنر ن جدائی مادر و فرزند    
 کنه ساز َکس نمی روزگاِر بیوفا به   
 «ِگل درآد، زمین بِره جاس )جاش(... آسمون به   
است و جلِو « اعتقادکار ـ باخدا»خیلی  ،با صحبتو هرچند بیِن دیگران    

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
باشد یا به « وقتی گاه»، «گاهی»معنای    تواند به می« گا»، «گاِگِریو»ر ـ د1

  به« گات»حتماِل ضعیفی از ِقدمِت ا  باشد و یا به« ُسرودها ُبزرگ»معنای 
و یا « گریستن»آن به معنای «ِ ِگِریو»گرفته شده باشد و « ُسرود»معنِی 

« گفتن و گریستن»به مفهوِم « گاِگِریو»هم،  رسد و بر روی می« گریه کن»
گفتن و گریستن و  بیت»و به معنِی « بگو و گریه کن»ت و به مفهوِم اس

« ُسرودخواندن و گریستن و گریاندن»تر، به معنا ـ مفهوِم  و رایج «گریاندن
رود. کارُبرِد آن غالبا  در مجلِس عزاداری است و حامل و ناقِل  کار می به

« پناهِی آدمیزاد بی»و در نتیجه « داِر فانی»اعتبارِی  ُسرودهای بیوفائی و بی
و مویه بر مرِگ عزیزان و ُبزرگان « تقدیِر کور و کر»و « خدا»و حمله به 
، «ُسرود»روند:  کار می ، این کلمات نیز به«گاِگِریو»جای  است... به

 «.ـ ُموِته  گریه»و « ِگِریو خون»، «ِگِریو ِگلِه»، «ُدمدال»، «دال  ُدنگ»
 
 

~ 639 ~ 
  اللِی                                                               گاِگِریو

دهد که  هائی راه و جا می گاِگِریوها به بیت ایستد، در می« ها کفر ـ کافری»
حرف و َنقل به حوزۀ  ساده و بینهادِن  گردن شان را آوردن زبان و به« نباید»
های  آوردِن بیت زبان گذارد و حّتی از به حساب می به« فرهنگِ بختیاری»

 کند. پرهیز نمی« شدن از خدا و دیانت َبری»و « کفر و کافری»سخِت 
 کاِر توئِه، کاِرت مباد راست کار ای خدا! »   
 «خواست!... مکه دِل ُدشمناکاری  بِمکردی    
های این مضمون و از بزرگترین بیِت این مضمون که به  دیگر از بیت   

گیرد و راه را  کند، کناره می حرِف وجوِد خدا را دروغ اعالم می حکِم تجربه 
  جله و هم به بلندترگرفتنِ ع کند و هم به کج می  سازی در منظور سمِت عادی به

 خواَند: صدا می
 دلم، ای دلم، غم داری همیشه»   
 «دال )آه و ناله( بکنی، بیا بریم به بیشه... گخوای ُدن اگه می   
های ییالق آمد؛ یاِد درختاِن بلوط و انبوِه درختاِن  ها و بیشه درختستانیاِد    

 کشیدۀ َکبوده... صف
 خواند:   
 دلم، ای دلم، غم داری فراوون»   
 «دال بکنی، بیا بریم بیابون... خوای ُدنگ اگه می   
ها برد. چشم را به دامِن پیراهن رساند و  ها و تّپه نگاه را به دشت و بلندی   

ل ـ به گردش درآورد و عمیقا  صدا کرد: ضرب ـ با داِغ د َچرخه را به
 دست را خواند: َدمِ  و یک بیِت غالبِ « آَخی!...»

 دل نگیرم روزه نیست که من به غِم تو یه»   
 «ت کرده کور و پیرم... غِم صدساله   
اَش ـ  طرِف داِغ اصلی ای که خیلی زود خاَور را به که کنایه داشت؛ کنایه   

کشاند... انگار زنی ُروِبُرویش نشسته بود و در خطاب  داِغ مرِگ ُمراد ـ می
 و گریزان، خواند:« نه این، نه اینُجور...»فت: به او بود که گ

 برادرام! داشته باشین بهم محّبت»   
 «کنه، نه مال و دولت نه دنیا وفا می   
 روِد کارون، خواند:باِر  وار و غم یاِد صداکردِن گریه ـ زاری و به   
 رود! تو گریه مکن، غمم زیاده آبِ »   
 «ترسم ِز زانو بَِرم، دلم ناُمراده می   
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 «ت کرده کور و پیرم... غِم صدساله   
اَش ـ  طرِف داِغ اصلی ای که خیلی زود خاَور را به که کنایه داشت؛ کنایه   

کشاند... انگار زنی ُروِبُرویش نشسته بود و در خطاب  داِغ مرِگ ُمراد ـ می
 و گریزان، خواند:« نه این، نه اینُجور...»فت: به او بود که گ

 برادرام! داشته باشین بهم محّبت»   
 «کنه، نه مال و دولت نه دنیا وفا می   
 روِد کارون، خواند:باِر  وار و غم یاِد صداکردِن گریه ـ زاری و به   
 رود! تو گریه مکن، غمم زیاده آبِ »   
 «ترسم ِز زانو بَِرم، دلم ناُمراده می   
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  اللِی                                                               گاِگِریو

ناِک جاگرفته در ذهن، دسِت  زا ـ شعله های کم و بیش آتش ُکّپه چشمش به ُکّپه   
 ای برد: امتحان را به ُکّپه

 دلم، ای دلم، تو ِچته که هاری؟»   
 «"برادری( بِراری )بی ِز داِغ بی: "دلم جوابمو داد   
 اَش را خواند: و ُمشابه   
 ای(؟ دلم، ای دلم، تو ِچته َکلُوئی )دیوونه»   
 «"برادری( َگگُوئی )بی ِز داِغ بیدلم جوابمو داد: "   
 خواند: ای دیگر  و از روی بیتی از ُکّپه   
 ُبُرونی دخترای ِایلو بگین بیان  به گیس»   
 «یه خواهری پیشش نیس ِسی همزبونی   
 ای دیگر برد: و چشِم انتخاب را به ُکّپه   
 کنیم بار شِب َمه، به "چاِل ُمنار"، َرمه می»   
 «ُکول، نه بابام تفنگدار به نه مادرم گهواره   
شناس و ناشناِس های  بیت ُکّپهچشمش به  کردن، وپسماننِد رُ عبوری در    

ها ـ به  یکی از بیت ، به برقِ «ُمُرّوتی، بیرحمی، بیوفائِی دنیا بی»مربوط به 
 آرزوی برعکِس کاِر دنیا ـ جذب شد و آنرا خواند:

 چیز به زمونه کاشکِی نبود سه»   
 «ها رو( )جوون« ونِهلُ "کوری" و "پیری" و "مرِگ جاهِ    
های اخیر آنقدر ُدوَرش  ها ُدور شده ـ یعنی معنای بیت کاری آنقدر از اصلِ    

ت و خواست ُرو پس کند و خود را نزدیک اند ـ که عمل را ناصواب یاف کرده
هائی  سازِی بیت کار زمینه کم نزدیک کند، و دید بهتر است برای این کند، کم

 کار گرفته شوند. به
 درِددل ُکشَتم، بیشتر از حرِف مردم»   
 «َوردارم کشکول و عالَمو بِگَرُدم...   
نا انداخته؛ یعنی بِ نتوانست نادیده بگیرد که این بیت هم او را به یاِد داغش    

ـ حاال از دسِت داماد و دختِر خودش « مرحوم»، بعد از او ـ بعد از به معنا
 هم غم ـ غّصه دارد...

هایش،  وزِن بسیار َوزیِن درد و اندوه روی دل و مغز و روح و سر و شانه   
 خاطرش آورد و آنرا با طعم و تلِخ سرشار خواند: ان را بهبیتی استثنائی در بی

 ریزه(گُ  )می درِد دلو اگه به سنگ بگم، سنگ ِاُگُروِسه»   
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 «ُسوزه( آتش( ِاُسوِسه )می َتش )بی اگه به دار )درخت( بگم، بی   
و پشت و  یندُپری ـ انباشتگِی معنا  پیش و باال و پائیِن این بیت همه پشت و   

د، وزن و وقار و اعتنا نطلب د و حرف مینَکشَ  پیش و باال و پائیِن آن حرف می
داِم سخِت  ها حال آنرا بیش از همۀ بیت د، و پیرزن درعینِ نُجورَ  و اهّمّیت می

یاِد خود  و شرِط پرهیز را به و حرف یابد  گرفتکارشدن، می گیرافتادن، سخت
 آَوَرد... می
شد، اطراف  نرمتر می  ی، آمد. پیشاپیِش ُدور و نزدیکباِد نرمی، نسیم   

خوبی و گرم و نرمی  ای در بغِل مادر به . خودش را ماننِد بچهشدند نرمتر می
دادند  ها گوش می جاها و جاها و دشت و بلندی جا کرد... انگار همۀ نقطه جابه
واری گوش ـ هم از این دنیا و هم از آن دنیا ـ با توّجه و غمخ گار کسانیو ان
 دادند... می
شود، ُسرودهای مردهای ُبزرگسال را نخواَند تا یادش نیفتد، که  دیده اگر می   

 ها بخواَند... گیر نکند، که گیر نیفتد و بهتر است که از سرودهای جوان
 ای جوون! وقتت نبود، کارد بخوره دات )مادرت(»   
 «ِکی نهاد سنگِ بلند به قد و باالت؟   
 ادری ازش نمیره ِرودی )فرزندی( به جوانیهیچ م»   
 «کنه، نه زندگانی نه دیگه خواب می   
 مادری که ازش بمیره ُرودی به جوانی»   
 «کنه نه زندگانی... نه دیگه خواب می   
های  اِد جوانی ها هم که او را به چه فایده، اینها هم  اّما نه، از این   

اند، مگر داِغ جوان کم دیده: داِغ پسر،  انداختهاندازند و  اَش می شده جوانمرگ
 داِغ برادر، داِغ خواهر...

از باقی نیست، باز « بهتر»به این فکِر قطعی که هیچ بیتی خیلی دچار    
 خواست تا در گشتن، بیشتر به موی ُبز و نخ و َچرخه متوّجه باشد...

 ُجست:« کمی بهتر»طولی کشید تا بیتی    
 کوهِی َنر( تو ذوق مکن، مگو که ُمرَدم پاَزن! )ُبزِ »   
 «َکَمرو )قطاِر فشنگو( به پسرم سپردم تفنگ و ِکیس   
 را ُجست:« بهتر از آن»و    
 دارهکناِر رود(، میش به گُ  ِل رود )بهبا بیا بریم به»   
 «زنه، شاه مثلش نداره... م خال میگتفن   
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ناِک جاگرفته در ذهن، دسِت  زا ـ شعله های کم و بیش آتش ُکّپه چشمش به ُکّپه   
 ای برد: امتحان را به ُکّپه

 دلم، ای دلم، تو ِچته که هاری؟»   
 «"برادری( بِراری )بی ِز داِغ بی: "دلم جوابمو داد   
 اَش را خواند: و ُمشابه   
 ای(؟ دلم، ای دلم، تو ِچته َکلُوئی )دیوونه»   
 «"برادری( َگگُوئی )بی ِز داِغ بیدلم جوابمو داد: "   
 خواند: ای دیگر  و از روی بیتی از ُکّپه   
 ُبُرونی دخترای ِایلو بگین بیان  به گیس»   
 «یه خواهری پیشش نیس ِسی همزبونی   
 ای دیگر برد: و چشِم انتخاب را به ُکّپه   
 کنیم بار شِب َمه، به "چاِل ُمنار"، َرمه می»   
 «ُکول، نه بابام تفنگدار به نه مادرم گهواره   
شناس و ناشناِس های  بیت ُکّپهچشمش به  کردن، وپسماننِد رُ عبوری در    

ها ـ به  یکی از بیت ، به برقِ «ُمُرّوتی، بیرحمی، بیوفائِی دنیا بی»مربوط به 
 آرزوی برعکِس کاِر دنیا ـ جذب شد و آنرا خواند:

 چیز به زمونه کاشکِی نبود سه»   
 «ها رو( )جوون« ونِهلُ "کوری" و "پیری" و "مرِگ جاهِ    
های اخیر آنقدر ُدوَرش  ها ُدور شده ـ یعنی معنای بیت کاری آنقدر از اصلِ    

ت و خواست ُرو پس کند و خود را نزدیک اند ـ که عمل را ناصواب یاف کرده
هائی  سازِی بیت کار زمینه کم نزدیک کند، و دید بهتر است برای این کند، کم

 کار گرفته شوند. به
 درِددل ُکشَتم، بیشتر از حرِف مردم»   
 «َوردارم کشکول و عالَمو بِگَرُدم...   
نا انداخته؛ یعنی بِ نتوانست نادیده بگیرد که این بیت هم او را به یاِد داغش    

ـ حاال از دسِت داماد و دختِر خودش « مرحوم»، بعد از او ـ بعد از به معنا
 هم غم ـ غّصه دارد...

هایش،  وزِن بسیار َوزیِن درد و اندوه روی دل و مغز و روح و سر و شانه   
 خاطرش آورد و آنرا با طعم و تلِخ سرشار خواند: ان را بهبیتی استثنائی در بی

 ریزه(گُ  )می درِد دلو اگه به سنگ بگم، سنگ ِاُگُروِسه»   
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 «ُسوزه( آتش( ِاُسوِسه )می َتش )بی اگه به دار )درخت( بگم، بی   
و پشت و  یندُپری ـ انباشتگِی معنا  پیش و باال و پائیِن این بیت همه پشت و   

د، وزن و وقار و اعتنا نطلب د و حرف مینَکشَ  پیش و باال و پائیِن آن حرف می
داِم سخِت  ها حال آنرا بیش از همۀ بیت د، و پیرزن درعینِ نُجورَ  و اهّمّیت می

یاِد خود  و شرِط پرهیز را به و حرف یابد  گرفتکارشدن، می گیرافتادن، سخت
 آَوَرد... می
شد، اطراف  نرمتر می  ی، آمد. پیشاپیِش ُدور و نزدیکباِد نرمی، نسیم   

خوبی و گرم و نرمی  ای در بغِل مادر به . خودش را ماننِد بچهشدند نرمتر می
دادند  ها گوش می جاها و جاها و دشت و بلندی جا کرد... انگار همۀ نقطه جابه
واری گوش ـ هم از این دنیا و هم از آن دنیا ـ با توّجه و غمخ گار کسانیو ان
 دادند... می
شود، ُسرودهای مردهای ُبزرگسال را نخواَند تا یادش نیفتد، که  دیده اگر می   

 ها بخواَند... گیر نکند، که گیر نیفتد و بهتر است که از سرودهای جوان
 ای جوون! وقتت نبود، کارد بخوره دات )مادرت(»   
 «ِکی نهاد سنگِ بلند به قد و باالت؟   
 ادری ازش نمیره ِرودی )فرزندی( به جوانیهیچ م»   
 «کنه، نه زندگانی نه دیگه خواب می   
 مادری که ازش بمیره ُرودی به جوانی»   
 «کنه نه زندگانی... نه دیگه خواب می   
های  اِد جوانی ها هم که او را به چه فایده، اینها هم  اّما نه، از این   

اند، مگر داِغ جوان کم دیده: داِغ پسر،  انداختهاندازند و  اَش می شده جوانمرگ
 داِغ برادر، داِغ خواهر...

از باقی نیست، باز « بهتر»به این فکِر قطعی که هیچ بیتی خیلی دچار    
 خواست تا در گشتن، بیشتر به موی ُبز و نخ و َچرخه متوّجه باشد...

 ُجست:« کمی بهتر»طولی کشید تا بیتی    
 کوهِی َنر( تو ذوق مکن، مگو که ُمرَدم پاَزن! )ُبزِ »   
 «َکَمرو )قطاِر فشنگو( به پسرم سپردم تفنگ و ِکیس   
 را ُجست:« بهتر از آن»و    
 دارهکناِر رود(، میش به گُ  ِل رود )بهبا بیا بریم به»   
 «زنه، شاه مثلش نداره... م خال میگتفن   
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ُرخ  خود را به ه در ذهن ُرو کرد کرِف واقعّیِت بیتی دیگر ح و نومیدانه به   
 کشید: می
 پاَزن! پا شو بَِچر که روِز پاکه»   
 «خاکه!... ت، امروز به شد بزنه اون صّیاد که می   
کنارۀ   انداختِن خود را به چشمحرکت درآورد و نتوانست جلِو  َچرخه را به   

توانست، نه  ه میشد، ن میه مقابِل ُرو، به گورستان، بگیرد... نه، دیگر ن
نشانه  واضخ «َمش عبُدالّرضا»باِب دل نخواَند... اتاقکِ گور که خواست  می

دانست بد  رگ رسیده... میخواِب م مرِد خودش بهبود؛ کناِر دیواِر اتاقک  
ها و  دید داِغ بچه دش کشیده شد؛ کشیده شد چون میو باز با پای خوکند  می

اَش حاال ُپرتاُپِر دلش است، بیِن او و  رفته ُدورند، داِغ تازه های ازدست جوان
های مردهای  حرف، آرام به بیت این مرگ، یک ماه هم نیفتاده... با تسلیمی بی

بیش از بزرگسال ُرو نهاد و با صدای کامِل ُسرودخوانی، بلند و با کشیدِن 
 خواند: پیِش کلمات 

 تو کدخدا ـ کالنتری، سرداِر ایلی»   
 «که امسال بمیری اومده امر ِز خدا   
 اینجا ُمرده پِیائی )َمردی( َمرُدمون! به ماِل )به آبادِی(»   
 «هم سوار، هم تفنگچی، هم کدخدائی...   
رسد؛  میراه  کوره  غلظت و سنگینی کرده، چشمش به  ُرو بهحالش    

ُمراد از آن باال  حاال هم، همین نزدیکِ غروبی هم، راهی که انگار همین کوره
هللا است، شروع  های زمین و طرِف خانۀ عین ـ باالهایش، که روی برجستگی

شدن و رسیدن؛ دراز و خشک و تقریبا  مثِل همیشه  کرده به آمدن و نزدیک
 صدا... صدا و کم ُپوش و دائم بی سیاه
جا شد  ش داد. جابهبیتی مهم ـ بیتی ُپرُسوز و ُپرمعنا ـ را به دست راه  رهو کو   

 روی َچرخۀ بیحرکت فرود آورد و از تِه جگر آه کشید و خواند: و پنجه را به
 کدخداها دارن میان، بیا برو باشون   
 «جاشون... هرکدوماشون که کج میگن، بگو به   
ی و َگچ و پاَتل به مجلسی در جائی ـ در اللِ  ُبِنهمردهای  راه  از همین کوره   

ند و گاهی که ُمراد لَنگ شد همین زیِر بلندی پیدا مید، دررفتن ها ـ می در آبادی
زدند و ُمراد شلواِر سیاِه َدبیِت نو و چوخای  ایستادند و صدایش می کرد، می می

سر ـ ُجوری که کاله بیشتِر پِس سر  نو پوشیده، کالِه سیاِه خسروِی باز نو به
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همین جلو ـ همین جلِو پا،  ـپوشاند  و بیشتِر پیشانی را میگذاشت  را پیدا می
شد و کمر راست  ها و نوِک بلندی ـ پیدا می کوچکۀ َمشک ایباننزدیک به س

کشیدن به کمِر شلوار و کمربنِد پهِن سرخش  ایستاد و با دست کرد و َشق می می
 «اومدم، اومدم بابا...»گفت:  بلند می

 این بیت هم درآمد: اختیار از گلو خارج شد و همراِه آن  آه  بی   
 فایده تو چه اگه خودمو خنجر بزنم، ِسی»   
 «یا جگرمو سوراخ بکنم و دلمو تیکه ـ پاره...   
خواند. کلمات را بیشتر و داغتر  دیگر خیلی قرص و سنگین و کشیده می   
شدند و باز  شدند، باز می های عمیِق چهرۀ کوچکش جمع می کشید و چین می
 آمدند. م میهب

آَخی، اینه روزگار، اینه »کسی نبود صدا بشنود، پس بلند و روشن گفت:    
 «روزگاِر الُمُرّوت، چه بکنم، عاقبت  مرگ...

به دست را و مالید َدماغ را گرفت و به دیوار  بغض آمده بود. با دست آبِ    
 جل ... به خود پیچ آورد؛ از خود بههای پای شلوار و به پیراهِن سیاه مالید چین

اینکه نشان دهند دنیا  هائی راجع به داند، مثال  بیت آمده بود که زیاد بیت نمی
همه بیت راجع به هر جریانی، راجع  اعتبار است... آن چه پایه بی چقدر و تا به

ها را بلدند اّما خودش که پیرزن است،  هائی آن به هر موضوعی، هست و زن
م چقدر بلد است و چقدر هم بلدشان نیست. دلبربزرگه چقدر بلد است، مری

 کند... قشنگ گاِگِریو می
ای از چوِب سخِت َچرخه را  توّجه ـ یعنی تماِم توّجهش به جریان ـ شاخه بی   

زِن برادرُمرده، پسرُمرده، خواهرُمرده، »به شکم فشار داد. یواش گفت: 
میریم راحت  ی میشوهرُمرده، دیگه بمونه روی خاک برای چی؟ دیگه کَ 

حرف ـ از  ن؛ همین؛ دید از روی همی«ین دنیای فانی...از دسِت ا شیم می
خواهد َرد شود، َرد کند؛ فکِر مرگ، فکِر بیوفائِی دنیا و  نمی فکرـ روی همین

میرد و اینکه الُبد  اینکه آِخرش خودش هم که پیرزنی خیلی سالمند است، می
 دنیائی را هم هست... آن
اند و  از خیالش رفتهداند یا  ایشان را نمیه باز به خود پیچ آورد که بیت   
درِد  کم نزدیک باشد و به که دستِ د... و گشت تا هرچه را رَ آوَ  یادشان نمی به

 یاد بیاَوَرد. طول نُبرد که پیدا کرد: حالش بخوَرد، پیدا کند، به
 دردی که سِر دلم تیغه کشیده»   
 

  

pdf.tarikhema.org

tarikhema.org
m

an
de

ga
r.t

ar
ik

he
m

a.
or

g

ta
ri

kh
em

a.
ir

https://pdf.tarikhema.org
https://tarikhema.org
https://mandegar.tarikhema.org
http://tarikhema.ir


~ 642 ~ 
  اللِی                                                               گاِگِریو

ُرخ  خود را به ه در ذهن ُرو کرد کرِف واقعّیِت بیتی دیگر ح و نومیدانه به   
 کشید: می
 پاَزن! پا شو بَِچر که روِز پاکه»   
 «خاکه!... ت، امروز به شد بزنه اون صّیاد که می   
کنارۀ   انداختِن خود را به چشمحرکت درآورد و نتوانست جلِو  َچرخه را به   

توانست، نه  ه میشد، ن میه مقابِل ُرو، به گورستان، بگیرد... نه، دیگر ن
نشانه  واضخ «َمش عبُدالّرضا»باِب دل نخواَند... اتاقکِ گور که خواست  می

دانست بد  رگ رسیده... میخواِب م مرِد خودش بهبود؛ کناِر دیواِر اتاقک  
ها و  دید داِغ بچه دش کشیده شد؛ کشیده شد چون میو باز با پای خوکند  می

اَش حاال ُپرتاُپِر دلش است، بیِن او و  رفته ُدورند، داِغ تازه های ازدست جوان
های مردهای  حرف، آرام به بیت این مرگ، یک ماه هم نیفتاده... با تسلیمی بی

بیش از بزرگسال ُرو نهاد و با صدای کامِل ُسرودخوانی، بلند و با کشیدِن 
 خواند: پیِش کلمات 

 تو کدخدا ـ کالنتری، سرداِر ایلی»   
 «که امسال بمیری اومده امر ِز خدا   
 اینجا ُمرده پِیائی )َمردی( َمرُدمون! به ماِل )به آبادِی(»   
 «هم سوار، هم تفنگچی، هم کدخدائی...   
رسد؛  میراه  کوره  غلظت و سنگینی کرده، چشمش به  ُرو بهحالش    

ُمراد از آن باال  حاال هم، همین نزدیکِ غروبی هم، راهی که انگار همین کوره
هللا است، شروع  های زمین و طرِف خانۀ عین ـ باالهایش، که روی برجستگی

شدن و رسیدن؛ دراز و خشک و تقریبا  مثِل همیشه  کرده به آمدن و نزدیک
 صدا... صدا و کم ُپوش و دائم بی سیاه
جا شد  ش داد. جابهبیتی مهم ـ بیتی ُپرُسوز و ُپرمعنا ـ را به دست راه  رهو کو   

 روی َچرخۀ بیحرکت فرود آورد و از تِه جگر آه کشید و خواند: و پنجه را به
 کدخداها دارن میان، بیا برو باشون   
 «جاشون... هرکدوماشون که کج میگن، بگو به   
ی و َگچ و پاَتل به مجلسی در جائی ـ در اللِ  ُبِنهمردهای  راه  از همین کوره   

ند و گاهی که ُمراد لَنگ شد همین زیِر بلندی پیدا مید، دررفتن ها ـ می در آبادی
زدند و ُمراد شلواِر سیاِه َدبیِت نو و چوخای  ایستادند و صدایش می کرد، می می

سر ـ ُجوری که کاله بیشتِر پِس سر  نو پوشیده، کالِه سیاِه خسروِی باز نو به
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همین جلو ـ همین جلِو پا،  ـپوشاند  و بیشتِر پیشانی را میگذاشت  را پیدا می
شد و کمر راست  ها و نوِک بلندی ـ پیدا می کوچکۀ َمشک ایباننزدیک به س

کشیدن به کمِر شلوار و کمربنِد پهِن سرخش  ایستاد و با دست کرد و َشق می می
 «اومدم، اومدم بابا...»گفت:  بلند می

 این بیت هم درآمد: اختیار از گلو خارج شد و همراِه آن  آه  بی   
 فایده تو چه اگه خودمو خنجر بزنم، ِسی»   
 «یا جگرمو سوراخ بکنم و دلمو تیکه ـ پاره...   
خواند. کلمات را بیشتر و داغتر  دیگر خیلی قرص و سنگین و کشیده می   
شدند و باز  شدند، باز می های عمیِق چهرۀ کوچکش جمع می کشید و چین می
 آمدند. م میهب

آَخی، اینه روزگار، اینه »کسی نبود صدا بشنود، پس بلند و روشن گفت:    
 «روزگاِر الُمُرّوت، چه بکنم، عاقبت  مرگ...

به دست را و مالید َدماغ را گرفت و به دیوار  بغض آمده بود. با دست آبِ    
 جل ... به خود پیچ آورد؛ از خود بههای پای شلوار و به پیراهِن سیاه مالید چین

اینکه نشان دهند دنیا  هائی راجع به داند، مثال  بیت آمده بود که زیاد بیت نمی
همه بیت راجع به هر جریانی، راجع  اعتبار است... آن چه پایه بی چقدر و تا به

ها را بلدند اّما خودش که پیرزن است،  هائی آن به هر موضوعی، هست و زن
م چقدر بلد است و چقدر هم بلدشان نیست. دلبربزرگه چقدر بلد است، مری

 کند... قشنگ گاِگِریو می
ای از چوِب سخِت َچرخه را  توّجه ـ یعنی تماِم توّجهش به جریان ـ شاخه بی   

زِن برادرُمرده، پسرُمرده، خواهرُمرده، »به شکم فشار داد. یواش گفت: 
میریم راحت  ی میشوهرُمرده، دیگه بمونه روی خاک برای چی؟ دیگه کَ 

حرف ـ از  ن؛ همین؛ دید از روی همی«ین دنیای فانی...از دسِت ا شیم می
خواهد َرد شود، َرد کند؛ فکِر مرگ، فکِر بیوفائِی دنیا و  نمی فکرـ روی همین

میرد و اینکه الُبد  اینکه آِخرش خودش هم که پیرزنی خیلی سالمند است، می
 دنیائی را هم هست... آن
اند و  از خیالش رفتهداند یا  ایشان را نمیه باز به خود پیچ آورد که بیت   
درِد  کم نزدیک باشد و به که دستِ د... و گشت تا هرچه را رَ آوَ  یادشان نمی به

 یاد بیاَوَرد. طول نُبرد که پیدا کرد: حالش بخوَرد، پیدا کند، به
 دردی که سِر دلم تیغه کشیده»   
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 «برادر! دست بِش نذار، روزم رسیده   
 مادرمو بیارین مادرمو ببینم»   
 «خوام بمیرم... شیرشو حالل کنه، می   
ـ رسید و « طلبیدن حاللی»ـ به « کردن حالل»به « کردن شیرحالل»از    
یاِد آن روزی افتاد که انگار همین دیروز بود و آن روزی بود که راه دادند  به

شد، خود را  بلند می افتاد و جان، بیهوش و بیگوش، می و او که بیجان، نیمه
صورت  انداخت روز ُمراد؛ جسد تکان خورد، لَق خورد و او از روی کفن 

 و َدماغ رابه َدماِغ ُمراد مالید و حاللی طلبید...
آمد و جمع  ها می هایش همیشه آب ـ آبی بودند اّما دیگر اشک هم به آن چشم   
ضاعف و باز با شد... با ُسوزی بیش از مُ  ها می شد و دیگر ُپِر چشم می

 صدای بلند خواند: کلمات، به دادنِ  بیشترکشیدن و طول
 بیا به دیدارم ای قّوت و درَدم»   
 «تو به دنیا بِگَرَدم؟... من چطور بی   
که  ایستاده بود؛ همانطور شد؛ انگار ُروِبُرویش ُمراد از جلِو چشم َرد نمی   

بلند به دسِت دیگرش بود،  هایستاد باالی سرش و چپِق دست کمر می یک دست به
وار بود...  ه همیشه گیجاَش ک زدند و قیافه هایش که همیشه برق می و لب

که انگار تنها ُمرَدش نُمرده و همان مردی هم ُمرده که روزی ـ  طوری
دار بود  روزگاری چقدر سِرحال بود ـ هرچند باز الغر ـ و چقدر اسم و رسم

 و مالدار...
اُُهو اُُهو »ـ امان نداد و ماننِد چیزی هجوم کرد:  ریه ـ صدای گریهگ   

 «اُُهوع...
کردِن  به فکِر کوشش برای جلوگیری از گریه ـ زاری، دست به پاک   

و سکوت کرد و اینَور ـ آنَور را پائید؛ َچرخه را انداخت  ها و َدماغ برد چشم
این حدوِد  که درشده روی پیشانی را  تاخوردۀ بستهسیاِه به زمین و دستماِل 

تر کرد و یک دست را  بست، تنگ ماهه برای عالمت و برای سردرد می یک
گذاشت به کنار، روی َچرخه و روی خاک... نه، ُمراد همچنان از جلِو 

؟ ـ نه، بیش، «سال شصت»شوخی است؟ « سال شصت»شد...  نظرش َرد نمی
هم « تو»بیش و ُمراد هیچوقت به او   سال شصتاو که حساِب درست نداشت؛ 

بار سر توی صورِت ُمراد برنداشته بود و  برای یکحّتی نگفته بود و او هم 
آورد و با همۀ  نمی« نه»توانست  خواست، ُمراد تا می هرچه او ـ خاَور ـ می
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 آِخِر ُعمری، اگر به هرکس بد گفت، به او نه...«ِ سرشدن به آب»
ضوِر ُمراد در َدِم شدن به چیزی، برای کاستن از شّدِت ح برای مشغول   

آَوَرد، باید بخواَند و جا را جای  یاد می را که به نظر، دید هرچه
 تکرارخواندِن بیتی کرد: به
 چیز به زمونه کاشکِی نبود سه»   
 «پیری" و "مرِگ جاِهلُونِه"...»"کوری" و    
سوی معنای این بیت کشاند. دید خودش  هم پیر است و  بهو عمدا  خود را    

بیند  میخوب ناند و  تار شدهکمی هایش  چروکیده، هم داِغ جوان دیده، هم چشم
 اند. ُمروارید آورده گویند آبِ  و می

خوبه  که پیر بشه و از پای خودش بیفته، یعنی دیگه باز هم ـ آدم دروقتی   
خودش بیفته، دیگه خوبه که یه شب دردش  بمونه روی ِگل؟ آدمی که از پای

تر بود؛ ُمرد  به باشه و یه شب مرگش. ُمراد هم به آخِر ُعمری... زودتر می
... من اخیِر ُعمری خوار و زار شد. حاال من ایامی داشت برای خودش و

هنوز هم بمونم روی زمین؟ بمونم برای چی؟ بمونم که نوک و نیشم بزنه 
َبِده؟ ـ قربوِن مرگ بشم!  «مرگ»؟ ین دختِر خودم همو حّتی هممحّمد  َعبده

 دونم چرا نمیاد منو ِبَبره... قربوِن مرگ بشم که نمی
رفتن، از  جائی به جاشدن، از جائی دید؛ جابه جائی می مرگ را مثِل یک جابه   

رفتن، از پیِش مردِم ناُجور پیِش خدا و پیر و پیغمبررفتن...  دنیائی به دنیائی
کرد حاال که دنیا تا دنیا قبول دارند که خدائی را هست و بهشت و  فکر می

جائی  رود همان پیِش ُمراد، میرود  که بمیرد، می جهّنمی را هست، پس وقتی
اند و چقدر خوبست که اینطور است... چقدر غِم دنیا  هایش رفته که همۀ ُمرده

به سر و ُکولش ریخته، دلش چقدر سیر شده، دلش بالکُل از دنیا و عالَم سیر 
و مشّوش است، عبُدالمحّمد و کشور هم که از  شده؛ تنها که باشد، ناراحت

دالُو )پیرزن(! تو بذار، تو »اَش باید بشنود:  ـ آنوقت هم همه دّره بیایند چه؟ ُنه
بذارمون جا بگیریم، دالُو، تو حرِف اینُجور نزن، دالُو، تو ِچکار داری به 

 «ش... ، دالُو، ِچته که همهای برای خودت یه گوشهکارا؟ دالُو، بشین  این
،  بلند به آور اشک، بیخبر، ُشَرُشر کرد. با صدائی برای هرکسی رعشه   

کاش "دالِو" زودتری بمیره، دالُو هم »فکِر خود جواب و انعکاس داد: 
شین، طولی  شه و شما هم راحت می میره راحت می میره، نترسین، می می

اش بدتر شد و  و انگار حاال هم با عبُدالمحّمد حرفش شده که گریه« نداره...
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 «برادر! دست بِش نذار، روزم رسیده   
 مادرمو بیارین مادرمو ببینم»   
 «خوام بمیرم... شیرشو حالل کنه، می   
ـ رسید و « طلبیدن حاللی»ـ به « کردن حالل»به « کردن شیرحالل»از    
یاِد آن روزی افتاد که انگار همین دیروز بود و آن روزی بود که راه دادند  به

شد، خود را  بلند می افتاد و جان، بیهوش و بیگوش، می و او که بیجان، نیمه
صورت  انداخت روز ُمراد؛ جسد تکان خورد، لَق خورد و او از روی کفن 

 و َدماغ رابه َدماِغ ُمراد مالید و حاللی طلبید...
آمد و جمع  ها می هایش همیشه آب ـ آبی بودند اّما دیگر اشک هم به آن چشم   
ضاعف و باز با شد... با ُسوزی بیش از مُ  ها می شد و دیگر ُپِر چشم می

 صدای بلند خواند: کلمات، به دادنِ  بیشترکشیدن و طول
 بیا به دیدارم ای قّوت و درَدم»   
 «تو به دنیا بِگَرَدم؟... من چطور بی   
که  ایستاده بود؛ همانطور شد؛ انگار ُروِبُرویش ُمراد از جلِو چشم َرد نمی   

بلند به دسِت دیگرش بود،  هایستاد باالی سرش و چپِق دست کمر می یک دست به
وار بود...  ه همیشه گیجاَش ک زدند و قیافه هایش که همیشه برق می و لب

که انگار تنها ُمرَدش نُمرده و همان مردی هم ُمرده که روزی ـ  طوری
دار بود  روزگاری چقدر سِرحال بود ـ هرچند باز الغر ـ و چقدر اسم و رسم

 و مالدار...
اُُهو اُُهو »ـ امان نداد و ماننِد چیزی هجوم کرد:  ریه ـ صدای گریهگ   

 «اُُهوع...
کردِن  به فکِر کوشش برای جلوگیری از گریه ـ زاری، دست به پاک   

و سکوت کرد و اینَور ـ آنَور را پائید؛ َچرخه را انداخت  ها و َدماغ برد چشم
این حدوِد  که درشده روی پیشانی را  تاخوردۀ بستهسیاِه به زمین و دستماِل 

تر کرد و یک دست را  بست، تنگ ماهه برای عالمت و برای سردرد می یک
گذاشت به کنار، روی َچرخه و روی خاک... نه، ُمراد همچنان از جلِو 

؟ ـ نه، بیش، «سال شصت»شوخی است؟ « سال شصت»شد...  نظرش َرد نمی
هم « تو»بیش و ُمراد هیچوقت به او   سال شصتاو که حساِب درست نداشت؛ 

بار سر توی صورِت ُمراد برنداشته بود و  برای یکحّتی نگفته بود و او هم 
آورد و با همۀ  نمی« نه»توانست  خواست، ُمراد تا می هرچه او ـ خاَور ـ می
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 آِخِر ُعمری، اگر به هرکس بد گفت، به او نه...«ِ سرشدن به آب»
ضوِر ُمراد در َدِم شدن به چیزی، برای کاستن از شّدِت ح برای مشغول   

آَوَرد، باید بخواَند و جا را جای  یاد می را که به نظر، دید هرچه
 تکرارخواندِن بیتی کرد: به
 چیز به زمونه کاشکِی نبود سه»   
 «پیری" و "مرِگ جاِهلُونِه"...»"کوری" و    
سوی معنای این بیت کشاند. دید خودش  هم پیر است و  بهو عمدا  خود را    

بیند  میخوب ناند و  تار شدهکمی هایش  چروکیده، هم داِغ جوان دیده، هم چشم
 اند. ُمروارید آورده گویند آبِ  و می

خوبه  که پیر بشه و از پای خودش بیفته، یعنی دیگه باز هم ـ آدم دروقتی   
خودش بیفته، دیگه خوبه که یه شب دردش  بمونه روی ِگل؟ آدمی که از پای

تر بود؛ ُمرد  به باشه و یه شب مرگش. ُمراد هم به آخِر ُعمری... زودتر می
... من اخیِر ُعمری خوار و زار شد. حاال من ایامی داشت برای خودش و

هنوز هم بمونم روی زمین؟ بمونم برای چی؟ بمونم که نوک و نیشم بزنه 
َبِده؟ ـ قربوِن مرگ بشم!  «مرگ»؟ ین دختِر خودم همو حّتی هممحّمد  َعبده

 دونم چرا نمیاد منو ِبَبره... قربوِن مرگ بشم که نمی
رفتن، از  جائی به جاشدن، از جائی دید؛ جابه جائی می مرگ را مثِل یک جابه   

رفتن، از پیِش مردِم ناُجور پیِش خدا و پیر و پیغمبررفتن...  دنیائی به دنیائی
کرد حاال که دنیا تا دنیا قبول دارند که خدائی را هست و بهشت و  فکر می

جائی  رود همان پیِش ُمراد، میرود  که بمیرد، می جهّنمی را هست، پس وقتی
اند و چقدر خوبست که اینطور است... چقدر غِم دنیا  هایش رفته که همۀ ُمرده

به سر و ُکولش ریخته، دلش چقدر سیر شده، دلش بالکُل از دنیا و عالَم سیر 
و مشّوش است، عبُدالمحّمد و کشور هم که از  شده؛ تنها که باشد، ناراحت

دالُو )پیرزن(! تو بذار، تو »اَش باید بشنود:  ـ آنوقت هم همه دّره بیایند چه؟ ُنه
بذارمون جا بگیریم، دالُو، تو حرِف اینُجور نزن، دالُو، تو ِچکار داری به 

 «ش... ، دالُو، ِچته که همهای برای خودت یه گوشهکارا؟ دالُو، بشین  این
،  بلند به آور اشک، بیخبر، ُشَرُشر کرد. با صدائی برای هرکسی رعشه   

کاش "دالِو" زودتری بمیره، دالُو هم »فکِر خود جواب و انعکاس داد: 
شین، طولی  شه و شما هم راحت می میره راحت می میره، نترسین، می می

اش بدتر شد و  و انگار حاال هم با عبُدالمحّمد حرفش شده که گریه« نداره...
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 «اُُهوع اُُهوع اُُهوع...»صدای شّدت را آورد: 
ماندۀ  ُپررنج و اندوه و ُپرعیب و  اتِم آن مرگ و ماتِم این باقیتم ـ مما   

جای  ها که از همه تنها از چشم آورد. اشک انگار نه نقص ِ زیست ـ زور می
خواست از جا َکنده شود و  شد و می آمد. قلب شدیدا  جمع می صورتش درمی
ها ـ  ه خواندِن بیتکرد که انگار از داخِل آب بود که شروع ب اشک کاری می

 خواَند. فهمید چه می دیگر فقط خودش میهای معنا ـ کرد؛  تهای اشاره، بی بیت
 َکبکا رفت سِر چشمه َکبکَم با ُتوله»   
 «ها موندن تشنه َکبکِ بزرگ پرید، ُتوله   
 ها رفتن، دلم رفت باهاشون ایل»   
 «هاشون جاخرابه بریم زار بزنیم به   
 اسبم و زینمو بَِبرین بفروشین»   
 «سال بپوشین... بِدین رخِت سیاه، هفت   
فرمان نبود، به تکان  ضرِب پنجۀ دستی که دیگر به َچرخه در گیرکردن به   

چند بار به دیوار زور داد تا ُمعَوج، کمی غلتید... سر را  رسید و کج ـ
سرعِت بیشتر بیرون  های تازۀ اشک و اندوه را برای نترکیدن، به حرکت

شده بود. بریزد، بیرون ِبکََشد... تماِم چهره خیس بود و زیِر چانه هم خیس 
فکِر اینکه کسی بفهمد، از سرش رفته بود و دلبربزرگه را که از پهلو، از 

آویزانِی غمخواری ـ همدردی  باال آمد و با لب ،محّمد جلوتر از َکَپِر کهنۀ ُگل
شد، ندید تا رسید کناِر سرش. دلبر خم شد و با صدای فکر و  نزدیک می
ُووی! هی زن! دیگه خوِدتو ُکشتی، خداشناس، پس »درآمد:  اصد غّصه به

و با نشستن، سرش به شانۀ پیرزن « یعنی دیگه چقدر، دیگه چند روز...
داِر اکرد که همۀ زناِن عزکاری را  حضوِر غمخوار همانخورد. پیرزن در 

ها و  کنند، که قرن ـ همۀ صاحباِن عزا ـ با رسیدِن غمخوار می بختیاری
، کنند: سر را محکم به دیوار کوفت هاست که آنرا و یا نظیرش را می قرن

سِرپاشدن رفت پشِت  سرعت دفعۀ دّوم را کوفت و دلبر جیِغ کوتاهی زد و با به
هایش را گرفت و زور زد بلندش کند و با صدای بلنِد بغض  ش و زیِر شانهسر

هی، بلند شو مادر ـ خواهرم، گریه مکن دیگه، بیا بریم خونۀ »گفت: 
کنه. بسه، دیگه دلتنگی  خودمون، اینجا خودت َتک، دلت بیشتر تنگی می

و تازه ئی؟ ت بچه درنیار. تو چطور سرت نترکید که اونُجور کوفتیش به دیوار؟
نه اینکه خودت  ،هر حسابی هر تنگی ـ اتفاقی، به حت بکنی بهباید ما رو نصی
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 «اینُجور بکنی...
 زمین ُشل کرد، با این میل که همۀ طرفِ  اَش را به اَور زور زد و باالتنهخ   

 ِبکَشاَند.هیکل را روی خاک 
ها خیره، از کناره سرباال آورد و پشِت سرش  باز و چشم مریم، دهان نیمه   
همه  ،یعنی که چی»درهمان نوک ایستاد و صدا کرد: و محّمد سردرآورد  ُگل
 «کنی... ِش خدا؟ بد میمون زنده میریم پی میریم، کدوم مون می میرن، همه می
بزرگه  دسِت همین زن ازخدا »صدا کرده بود:  پابرداشتن و مریم که با    

خاَور! گریه ـ زاری ـ خودُکشی دیگه : »گفت رسیدنش جلِو خاَور، ، به«دیگه
 ...«"زِن بزرگ" اینُجور؟یعنی دیگه هیشکِی َکِسش نُمرده غیراز تو؟ چقدر؟ 

و  اله شده بود روی خاکبغِل خاور برده بود که دیگر ُمچ دلبر دست زیرِ    
بلند شو از داخِل خاکا »گریه گفت:  و به ه افتادگری پیراهنش خاکی شده بود؛ به

و « غ، تو زندگانی داری...ا شو، آبی، نونی، نفتی بکن به چراخوب نیست، پ
اَش را  آورد. مریم کمک کرد و باالتنه به زیِر بغل و پِس گردِن خاَور زور می

را نشان  اَش های بجامانده دندان بلند کردند و او را نشاندند. خاور با دهاِن باز 
دونم خدای  نفت بکنم به چراغ برای ِکی؟ چراغ برای ِکی؟ نمی»داد گفت: 

ای صدا کرد:  طوِر کشیده و به« َکنه از روی ِگل...  منو نمی ِباالسری چرا َشرّ 
 «ُووی، ُووی...»

کنی، پس  ببینین، ببینین! تو خودت که گریه می»روی مریم به دلبر، گفت:    
 «ُخرده جا بگیره و گریه نکنه؟ هاین دیگه چطوری دلش ی

کشید. فرنگ که پیدا شده بود،  را به زمین می گیوه محّمد با فکری نوکِ  ُگل   
 «گیره... ِولِش کنین، البت که دلش جا نمی»گفت:  محّمد َرد شد از ُگل

 «کنه... البت دلش ُکوره می»محّمد گفت:  ُگل   
میذارن خودش َتک و میرن  مگه کشور دلش کافره؟ اینو»گفت:  مریم می   

 «که چی...
بسته توی بغِل دلبر پهن  های نیم با چشمباالتنۀ خاَور با بیحّسی و سکوت و    

خواست با آن برساَند دیگر جلِو گریه را  شده بود. دلبر با صدای بلندی که می
بلند شو عّمه، بلند شو بریم »گرفته است اّما همچنان با اشک در صدا گفت: 

 «دمون قربونت، دیگه خوبی نداره که...خونۀ خو
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 «اُُهوع اُُهوع اُُهوع...»صدای شّدت را آورد: 
ماندۀ  ُپررنج و اندوه و ُپرعیب و  اتِم آن مرگ و ماتِم این باقیتم ـ مما   

جای  ها که از همه تنها از چشم آورد. اشک انگار نه نقص ِ زیست ـ زور می
خواست از جا َکنده شود و  شد و می آمد. قلب شدیدا  جمع می صورتش درمی
ها ـ  ه خواندِن بیتکرد که انگار از داخِل آب بود که شروع ب اشک کاری می

 خواَند. فهمید چه می دیگر فقط خودش میهای معنا ـ کرد؛  تهای اشاره، بی بیت
 َکبکا رفت سِر چشمه َکبکَم با ُتوله»   
 «ها موندن تشنه َکبکِ بزرگ پرید، ُتوله   
 ها رفتن، دلم رفت باهاشون ایل»   
 «هاشون جاخرابه بریم زار بزنیم به   
 اسبم و زینمو بَِبرین بفروشین»   
 «سال بپوشین... بِدین رخِت سیاه، هفت   
فرمان نبود، به تکان  ضرِب پنجۀ دستی که دیگر به َچرخه در گیرکردن به   

چند بار به دیوار زور داد تا ُمعَوج، کمی غلتید... سر را  رسید و کج ـ
سرعِت بیشتر بیرون  های تازۀ اشک و اندوه را برای نترکیدن، به حرکت

شده بود. بریزد، بیرون ِبکََشد... تماِم چهره خیس بود و زیِر چانه هم خیس 
فکِر اینکه کسی بفهمد، از سرش رفته بود و دلبربزرگه را که از پهلو، از 

آویزانِی غمخواری ـ همدردی  باال آمد و با لب ،محّمد جلوتر از َکَپِر کهنۀ ُگل
شد، ندید تا رسید کناِر سرش. دلبر خم شد و با صدای فکر و  نزدیک می
ُووی! هی زن! دیگه خوِدتو ُکشتی، خداشناس، پس »درآمد:  اصد غّصه به

و با نشستن، سرش به شانۀ پیرزن « یعنی دیگه چقدر، دیگه چند روز...
داِر اکرد که همۀ زناِن عزکاری را  حضوِر غمخوار همانخورد. پیرزن در 

ها و  کنند، که قرن ـ همۀ صاحباِن عزا ـ با رسیدِن غمخوار می بختیاری
، کنند: سر را محکم به دیوار کوفت هاست که آنرا و یا نظیرش را می قرن

سِرپاشدن رفت پشِت  سرعت دفعۀ دّوم را کوفت و دلبر جیِغ کوتاهی زد و با به
هایش را گرفت و زور زد بلندش کند و با صدای بلنِد بغض  ش و زیِر شانهسر

هی، بلند شو مادر ـ خواهرم، گریه مکن دیگه، بیا بریم خونۀ »گفت: 
کنه. بسه، دیگه دلتنگی  خودمون، اینجا خودت َتک، دلت بیشتر تنگی می

و تازه ئی؟ ت بچه درنیار. تو چطور سرت نترکید که اونُجور کوفتیش به دیوار؟
نه اینکه خودت  ،هر حسابی هر تنگی ـ اتفاقی، به حت بکنی بهباید ما رو نصی
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 «اینُجور بکنی...
 زمین ُشل کرد، با این میل که همۀ طرفِ  اَش را به اَور زور زد و باالتنهخ   

 ِبکَشاَند.هیکل را روی خاک 
ها خیره، از کناره سرباال آورد و پشِت سرش  باز و چشم مریم، دهان نیمه   
همه  ،یعنی که چی»درهمان نوک ایستاد و صدا کرد: و محّمد سردرآورد  ُگل
 «کنی... ِش خدا؟ بد میمون زنده میریم پی میریم، کدوم مون می میرن، همه می
بزرگه  دسِت همین زن ازخدا »صدا کرده بود:  پابرداشتن و مریم که با    

خاَور! گریه ـ زاری ـ خودُکشی دیگه : »گفت رسیدنش جلِو خاَور، ، به«دیگه
 ...«"زِن بزرگ" اینُجور؟یعنی دیگه هیشکِی َکِسش نُمرده غیراز تو؟ چقدر؟ 

و  اله شده بود روی خاکبغِل خاور برده بود که دیگر ُمچ دلبر دست زیرِ    
بلند شو از داخِل خاکا »گریه گفت:  و به ه افتادگری پیراهنش خاکی شده بود؛ به

و « غ، تو زندگانی داری...ا شو، آبی، نونی، نفتی بکن به چراخوب نیست، پ
اَش را  آورد. مریم کمک کرد و باالتنه به زیِر بغل و پِس گردِن خاَور زور می

را نشان  اَش های بجامانده دندان بلند کردند و او را نشاندند. خاور با دهاِن باز 
دونم خدای  نفت بکنم به چراغ برای ِکی؟ چراغ برای ِکی؟ نمی»داد گفت: 

ای صدا کرد:  طوِر کشیده و به« َکنه از روی ِگل...  منو نمی ِباالسری چرا َشرّ 
 «ُووی، ُووی...»

کنی، پس  ببینین، ببینین! تو خودت که گریه می»روی مریم به دلبر، گفت:    
 «ُخرده جا بگیره و گریه نکنه؟ هاین دیگه چطوری دلش ی

کشید. فرنگ که پیدا شده بود،  را به زمین می گیوه محّمد با فکری نوکِ  ُگل   
 «گیره... ِولِش کنین، البت که دلش جا نمی»گفت:  محّمد َرد شد از ُگل

 «کنه... البت دلش ُکوره می»محّمد گفت:  ُگل   
میذارن خودش َتک و میرن  مگه کشور دلش کافره؟ اینو»گفت:  مریم می   

 «که چی...
بسته توی بغِل دلبر پهن  های نیم با چشمباالتنۀ خاَور با بیحّسی و سکوت و    

خواست با آن برساَند دیگر جلِو گریه را  شده بود. دلبر با صدای بلندی که می
بلند شو عّمه، بلند شو بریم »گرفته است اّما همچنان با اشک در صدا گفت: 

 «دمون قربونت، دیگه خوبی نداره که...خونۀ خو
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 :بهرامحیدری هایمنتشرۀ کتاب

  1356 ،تهران انتشاراِت زمان، صفحه، 126 )سهداستان(،که ُکشَتم  ُکَشم هرکس خداکهمی هب
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 1996 سوئد، انتشاراِت افسانه، فحه،ص 126 )داستاِن بلند(،ها ها،آهوها،عقاب عقرب
 :کتاب 11 در صفحه، 2501 )سیوچهارداستان(، منزلگاِه بادهای ُسرخ

 انتشاراِت افسانه، فحه،ص 105 ( )داستاِن بلند(،«منزلگاِه بادهای ُسرخ»با عنواِن  )منتشره دّره ُنه
  1997 سوئد،

  1997سوئد، انتشاراِت افسانه، فحه،ص 154 )چهارداستان(، شکند یعلفـکهنم
  1998 سوئد، انتشاراِت افسانه، فحه،ص 168 )دوداستان(، گرفتۀروح هایسایه دّره
 1999،سوئد انتشاراِت آرش، کتاِب ارزان، صفحه، 231 داستان(، )چهار َگچ ُبنِه

   1999 سوئد، انتشاراِت آرش، کتاِب ارزان، فحه،ص 257 )داستاِن بلند(، آبوآبرو

  1999 سوئد، انتشاراِت آرش، کتاِب ارزان، فحه،ص 298 )هفتداستان(، تله ـ تیغ ـ َتیُهو
  2000 سوئد، ارزان، کتابِ  صفحه، 130 ،)داستاِن بلند( عمارت

  2001سوئد،صفحه، کتاِب ارزان،  454)هشتداستان(، وجودبارانوابرهای
 انتشاراِت آرش، کتاِب ارزان، فحه،ص 158 )داستاِن بلند(، تغییر جایش «تغییر») 1998سوئد، که

ـ موضوعِ جهِت اهّمّیِت موضوع ـ   همین جای ُنُهمین کتاِب مجموعه است، به منتشرۀ چهارمین زندان
   (هبود.شدواقعمجموعه

  2003 سوئد، کتاِب ارزان، صفحه، 280 )داستاِن بلند(، ها  بچه
 2003 سوئد، کتاِب ارزان، صفحه، 266 )چهارداستان(، ِسپِلِشت

  
 2005 سوئد، کتاِب ارزان، صفحه، 183 )داستاِن بلند(،1367

 2010 آلمان، نشِر گردون، فحه،ص 594 )داستاِن بلند(، "همیشگی"بهسرمنزلنرسید

  2013 سوئد، انتشاراِت آرش، ،فحهص 316 ،(ششداستان) هایدربسته سّلول
 2013صفحه، انتشاراِت آرش، سوئد،  617)یکمقاله(،« عّمامه»و« تاج»

 2013صفحه، انتشاراِت آرش، سوئد،  163،(بلند داستانِ ) اصد
 2014،سوئد،آرشصفحه، انتشاراِت  201)دوداستان(، های ذّلت َدورۀ ُرستنی
 2015صفحه، انتشاراِت آرش، سوئد،  183)ُنه داستان(، شده هایباطل شناسنامه

 2015صفحه، انتشاراِت آرش، سوئد،  283)داستاِن بلند(،  شاِم کفتار و چاشِت پلنگ
 2015صفحه، انتشاراِت آرش، سوئد،  294)داستاِن بلند(،  ماه و َکَپرها

انتشاراِت اضافات(، اصالحات،تکمیالتو)بادّوم صفحه، چاپِ  617)یکمقاله(،« عّمامه»و« تاج»
 2015رش،سوئد،آ
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 دشد:نومنتشرخواه
 
 شتهصفحه،نسخۀبازنو 282)سهداستان(،ُکَشم هرکس که ُکشتم  خداکهمی به

 شتهصفحه،نسخۀبازنو180)دوداستان(،پاها پاها و ُمرده زنده
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